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نشرة إصدار الشركة العربية 
لخدمات اإلنترنت واالتصاالت

تحتوي نشرة اإلصدار هذه على معلومات قدمت ضمن طلب تسجيل وطرح األوراق المالية بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية (المشار إليها بـ"الهيئة") وطلب إدراج األوراق المالية بحسب 
متطلبات قواعد اإلدراج الخاصة بالسوق المالية السعودية. ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الذين تظهر أسماؤهم على الصفحة ( ج) مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار هذه، ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات 
الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها في النشرة إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة. وال تتحمل الهيئة والسوق أي مسؤولية عن محتويات هذه النشرة، وال تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخليان نفسيهما صراحة من 

أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو عن االعتماد على أي جزء منها.
صدرت هذه النشرة بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٨هـ (الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٨م) 

مدير االكتتابالمستشارون الماليون ومديرو سجل االكتتاب ومتعهدو التغطية

تأسست الشركة بتاريخ ١٤٢٣/١١/٠٨هـ (الموافق ٢٠٠٣/٠١/١١م) كشركة ذات مسؤولية محدودة برأس مال قدره عشرة 
ماليين (١٠٫٠٠٠٫٠٠٠) ريال سعودي مدفوع بالكامل، مقّسم إلى عشرة آالف (١٠٫٠٠٠) حصة نقدية متساوية القيمة 
التجاري  السجل  في  قيدها  وتم  الواحدة،  للحصة  سعودي  ريال   (١٫٠٠٠) ألف  قدرها  بالكامل  مدفوعة  اسمية  بقيمة 
الشركة  مال  رأس  زيادة  تم  ٢٠٠٣/٠١/١١م).  (الموافق  ١٤٢٣/١١/٠٨هـ  وتاريخ   ١٠١٠١٨٣٤٨٢ بالرقم  الرياض  لمدينة 
الشركة  بتعديل عقد تأسيس  الشركاء  الشركة بموجب قرار  زيادة لرأس مال  أول  عدة مرات منذ تأسيسها، حيث تمت 
بتاريخ ١٤٣٢/٠٤/١٤هـ (الموافق ٢٠١١/٠٣/١٩م) وذلك من عشرة ماليين (١٠٫٠٠٠٫٠٠٠) ريال سعودي إلى مائة مليون 
بقيمة اسمية  القيمة  نقدية متساوية  إلى عشرة ماليين (١٠٫٠٠٠٫٠٠٠) حصة  ريال سعودي، مقّسم   (١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠)
قدرها عشرة (١٠) رياالت سعودية للحصة الواحدة، وتم استيفاء الزيادة البالغ قدرها تسعين مليون (٩٠٫٠٠٠٫٠٠٠) ريال 
سعودي عن طريق الحساب الجاري للشركاء. وبموجب قرار الشركاء بتعديل عقد تأسيس الشركة بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٠١هـ 
(الموافق ٢٠٢٠/١١/١٦م)، تم زيادة رأس مال الشركة من مائة مليون (١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) ريال سعودي إلى مليار ومائتين 
مليون (١٫٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) ريال سعودي، مقّسم إلى مائة وعشرين مليون (١٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠) حصة نقدية متساوية القيمة 
البالغ قدرها مليار ومائة مليون  بقيمة اسمية قدرها عشرة (١٠) رياالت سعودية للحصة الواحدة، وتم استيفاء الزيادة 
(١٫١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) ريال سعودي عن طريق رسملة األرباح المبقاة. وبتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦هـ (الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م)، 
مليون  ومائتين  مليار  قدره  مال  برأس  مقفلة  مساهمة  شركة  إلى  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  من  الشركة  تحولت 
(١٫٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) ريال سعودي مدفوع بالكامل مقّسم إلى مائة وعشرين مليون (١٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠) سهماً عادياً بقيمة 
اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشرة (١٠) رياالت سعودية للسهم الواحد، بموجب قرار وزارة التجارة رقم ١٤٤ وتاريخ 
١٤٤٢/٠٥/٠٨هـ (الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٣م) (للمزيد من المعلومات حول تاريخ الشركة، يرجى مراجعة القسم رقم ٤-٢ 

"تاريخ الشركة وتطور رأس مالها" من هذه النشرة).

يبلغ رأس مال الشركة كما في تاريخ هذه النشرة مليار ومائتين مليون (١٫٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) ريال سعودي مدفوع بالكامل 
مقّسم إلى مائة وعشرين مليون (١٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠) سهماً عادياً بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشرة (١٠) رياالت 

سعودية للسهم الواحد. 

تتمثل عملية الطرح العام األولي (ويشار إليها فيما بعد بـ"الطرح") في طرح أربعة وعشرين مليون (٢٤٫٠٠٠٫٠٠٠) سهماً 
عادياً (ويشار إليها فيما بعد مجتمعًة بـ"أسهم الطرح" ولكل منها منفرداً بـ"سهم طرح") بسعر طرح قدره (١٥١) ريال سعودي 
للسهم الواحد وبقيمة اسمية تبلغ عشرة (١٠) رياالت سعودية للسهم الواحد (ويشار إليه فيما بعد بـ"سعر الطرح"). وتمثل 

أسهم الطرح بمجملها ما نسبته ٢٠٪ من رأس مال الشركة. 

ويقتصر االكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين (ويشار إليهم فيما بعد بـ"المستثمرين") وهما:

الشريحة (أ): الفئات المشاركة: وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل األوامر وفقاً لتعليمات 
بناء سجل األوامر وتخصيص األسهم في االكتتابات األولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية (ويشار إليها فيما بعد 
بـ"الهيئة") بموجب القرار رقم ٢ - ٩٤ - ٢٠١٦ وتاريخ ١٤٣٧/١٠/١٥هـ (الموافق ٢٠١٦/٠٧/٢٠م) والمعدلة بقرار مجلس 
الهيئة رقم ٣ - ١٠٢ - ٢٠١٩ وتاريخ ١٤٤١/٠١/١٨هـ (الموافق ٢٠١٩/٠٩/١٧م) (ويشار إليها فيما بعد بـ"تعليمات بناء 
سجل األوامر") (ويشار إلى تلك الفئات مجتمعة فيما بعد بـ"الفئات المشاركة") (يرجى مراجعة القسم رقم   ١ "التعريفات 
والمصطلحات" من هذه النشرة). ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة أربعة وعشرين 
مليون (٢٤٫٠٠٠٫٠٠٠) سهم طرح بما يمثل نسبة ١٠٠٪ من إجمالي أسهم الطرح، على أن يكون التخصيص النهائي بعد 
انتهاء فترة اكتتاب األفراد. وفي حال قيام المكتتبين األفراد (وهم المعرفون بالشريحة (ب) أدناه) باالكتتاب بكامل أسهم 
الطرح المخصصة لهم، يحق لمديري سجل االكتتاب تخفيض عدد األسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى واحد وعشرين 

مليون وستمائة ألف (٢١٫٦٠٠٫٠٠٠) سهم طرح – كحد أدنى – بما يمثل ٩٠٪ من إجمالي أسهم الطرح.

الشريحة (ب): المكتتبون األفراد: وتشمل هذه الشريحة األشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية 
المطلقة أو األرملة التي لديها أبناء قّصر من زوج غير سعودي، حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها؛ شريطة أن 
تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها لألبناء القّصر، باإلضافة إلى أي شخص طبيعي غير سعودي مقيم 
أو المستثمرين الخليجيين ذوي الشخصية الطبيعية ممن لديهم حساب بنكي لدى إحدى الجهات المستلمة، ويحق لهم فتح 
بـ"المكتتب الفرد" ويشار  حساب استثماري (يشار إليهم فيما بعد مجتمعين بـ"المكتتبين األفراد" وإلى كل منهم منفرداً 
إليهم مع الفئات المشاركة بـ"المكتتبين"). ويعد الغياً اكتتاب من اكتتب باسم مطلقته، ويطبق النظام بحق مقدم الطلب 

إذا ثبت قيامه بعملية من هذا النوع. وفي حال االكتتاب مرتين، سوف يعتبر االكتتاب الثاني الغياً ويتم أخذ االكتتاب األول 
باالعتبار فقط، ويعد االكتتاب الثاني كأن لم يكن. وسيتم تخصيص مليونين وأربعمائة ألف (٢٫٤٠٠٫٠٠٠) سهم طرح – 
كحد أقصى – بما يمثل نسبة ١٠٪ من إجمالي أسهم الطرح للمكتتبين األفراد، على أن تكتتب الفئات المشاركة بكامل أسهم 
الطرح المخصصة لها. وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين األفراد بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم، فيحق لمديري سجل 
االكتتاب تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للمكتتبين األفراد لتتناسب مع عدد األسهم التي تم االكتتاب فيها من قبلهم.

بعد  فيما  إليهما  (ويشار  المحدودة  التجاري  لالستثمار  االتصاالت  وشركة  السعودية  االتصاالت  شركة  من  كل  تمتلك 
وفقاً  البائعين  المساهمين  قبل  الطرح من  أسهم  بيع  الطرح. وسيتم  قبل  الشركة  أسهم  البائعين") جميع  بـ"المساهمين 
النشرة.  النشرة والوارد في الصفحة رقم (٧٣) من هذه  "هيكل ملكية الشركة قبل وبعد الطرح" من هذه  للجدول  ٥-١ 
وبعد استكمال عملية الطرح، ستمتلك شركة االتصاالت السعودية (ويشار إليها فيما بعد بـ"شركة االتصاالت السعودية") ما 
نسبته ٧٩٪ من األسهم، وبالتالي ستحتفظ بحصة سيطرة في الشركة. وسوف يتم توزيع متحصالت الطرح – بعد خصم 
مصاريف الطرح – (ويشار إليها فيما بعد بـ"صافي متحصالت الطرح") على المساهمين البائعين، ولن تحصل الشركة 
على أي جزء من صافي متحصالت الطرح (للمزيد من المعلومات حول متحصالت الطرح، يرجى مراجعة القسم  رقم  ٨ 
"استخدام متحصالت الطرح" من هذه النشرة). وقد تم التعهد بتغطية الطرح بالكامل من قبل متعهدي التغطية (للمزيد من 
المعلومات حول التعهد بالتغطية، يرجى مراجعة القسم  رقم  ١٣ "التعهد بتغطية الطرح" من هذه النشرة). علماً بأنه يحظر 
على شركة االتصاالت السعودية التصرف في أسهمها لفترة ستة (٦) أشهر (ويشار إليها فيما بعد بـ"فترة الحظر") والتي 
تبدأ من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في السوق المالية السعودية (ويشار إليها فيما بعد بـ"تداول" أو "السوق المالية") 
كما هو موضح في الصفحة رقم (ك) من هذه النشرة. لدى الشركة مساهم كبير واحد (والذي يملك نسبة ٥٪ أو أكثر من 
أسهمها) وهو شركة االتصاالت السعودية ويوضح الجدول  ١-٢ "المساهم الكبير وعدد أسهمه ونسبة ملكيته قبل وبعد 

الطرح" من هذه النشرة نسبة ملكيتها في رأس مال الشركة.
تبدأ فترة الطرح للمكتتبين األفراد من يوم األحد بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١٢هـ (الموافق ٢٠٢١/٠٩/١٩م)، وتستمر لمدة ثالثة (٣) 
أيام، شاملة يوم إغالق االكتتاب وهو يوم الثالثاء بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١٤هـ (الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢١م) (ويشار إليها فيما بعد 
بـ"فترة الطرح")، حيث يمكن تقديم طلبات االكتتاب في أسهم الطرح من قبل المكتتبين األفراد في بعض فروع الجهات المستلمة 
أو عن طريق اإلنترنت، أو الهاتف المصرفي، أو أجهزة الصراف اآللي التابعة للجهات المستلمة المدرجة في الصفحة رقم (  ز) 
من هذه النشرة (ويشار إليها فيما بعد بـ"الجهات المستلمة") خالل فترة الطرح، التي تقدم كل هذه الخدمات أو بعضها لعمالئها 
(للمزيد من المعلومات حول ذلك، يرجى مراجعة القسم رقم  ١٧-٣-٢ "االكتتاب من قبل المكتتبين األفراد" من هذه النشرة). 
ويمكن للفئات المشاركة تسجيل طلباتهم في أسهم الطرح من خالل مديري سجل االكتتاب خالل عملية بناء سجل األوامر والتي 
تتم قبل طرح األسهم على المكتتبين األفراد (للمزيد من المعلومات حول ذلك، يرجى مراجعة القسم رقم  ١٧-٣-١ "بناء سجل 

األوامر للفئات المشاركة" من هذه النشرة).

يجب على كل من المكتتبين األفراد الذين يكتتبون في أسهم الطرح التقدم بطلب االكتتاب بعشرة (١٠) أسهم طرح كحد 
بأن الحد األدنى للتخصيص لكل مكتتب فرد هو عشرة  أدنى وستمائة ألف (٦٠٠٫٠٠٠) سهم طرح كحد أقصى. علماً 
(١٠) أسهم طرح. وسيتم تخصيص ما تبقى من أسهم الطرح (إن وجد) على أساس تناسبي، بناًء على نسبة ما طلبه كل 
ألف  وأربعين  مائتين  األفراد  المكتتبين  تجاوز عدد  وفي حال  فيها.  االكتتاب  المطلوب  األسهم  إجمالي  إلى  فرد  مكتتب 
(٢٤٠٫٠٠٠) مكتتب، فإن الشركة ال تضمن الحد األدنى للتخصيص، وسيتم التخصيص وفقاً لما تقترحه الشركة ومديري 
سجل االكتتاب. وسوف يتم إعادة فائض االكتتاب (إن وجد) إلى المكتتبين األفراد دون أي عموالت أو استقطاعات من 
الجهات المستلمة ذات العالقة. وسيتم اإلعالن عن عملية التخصيص النهائي في موعد أقصاه ١٤٤٣/٠٢/٢٠هـ (الموافق 
٢٠٢١/٠٩/٢٧م)  كما سيتم رد فائض االكتتاب (إن وجد) في موعد أقصاه ١٤٤٣/٠٢/٢٢هـ (الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢٩م)  
(للمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة قسم "التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب" والوارد في الصفحة رقم ( ل) والقسم 

 رقم  ١٧ "شروط وأحكام االكتتاب" من هذه النشرة).

جميع أسهم الشركة أسهم عادية من فئة واحدة، وال يخول أي أسهم حامله بممارسة أي حقوق تفضيلية، ويعطي كل سهم 
لحامله الحق في صوت واحد، ويحق لكل مساهم في الشركة (يشار إليهم فيما بعد مجتمعين بـ"المساهمين" وإلى كل منهم 
منفرداً بـ"المساهم") حضور اجتماعات الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية للمساهمين (ويشار إليها فيما 
بعد بـ"الجمعية العامة") والتصويت فيها. وتستحق أسهم الطرح نصيبها من أي أرباح تعلنها الشركة اعتباراً من تاريخ نشرة 
اإلصدار هذه (ويشار إليها فيما بعد بـ"النشرة") والسنوات المالية التي تليها (للمزيد من المعلومات حول سياسة توزيع 

األرباح، يرجى مراجعة القسم   رقم  ٧ "سياسة توزيع األرباح" من هذه النشرة).

لم يسبق إدراج أو تداول أسهم الشركة في أي سوق لألسهم سواًء داخل المملكة أو خارجها قبل الطرح. وقد تقدمت الشركة 
بطلب لدى الهيئة لتسجيل األسهم وطرحها، كما تقدمت بطلب لقبول إدراج أسهمها لدى السوق المالية. وتم استيفاء كافة 
المتطلبات وتقديم جميع المستندات المطلوبة إلى الجهات ذات العالقة والحصول على جميع الموافقات المتعلقة بعملية 
الطرح، بما في ذلك هذه النشرة. ومن المتوقع أن يبدأ تداول األسهم في السوق المالية خالل فترة قصيرة بعد االنتهاء 
من عملية تخصيص األسهم واستيفاء جميع المتطلبات النظامية ذات العالقة (للمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة قسم 
"التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب" في الصفحة رقم ( ل) من هذه النشرة). وسوف يُسمح لمواطني المملكة والمقيمين 
فيها إقامة نظامية والشركات والبنوك وصناديق االستثمار السعودية والخليجية ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي 
بالتداول في األسهم بعد بدء تداولها في السوق المالية. كما سيكون بإمكان المستثمر األجنبي المؤهل (ويشار إليه فيما 
المالية  المؤسسات  الستثمار  المنظمة  القواعد  حسب  الشركة  أسهم  في  التداول  المؤهل")  األجنبي  بـ"المستثمر  بعد 
األجنبية المؤهلة في األوراق المالية المدرجة (المعرفة في القسم رقم  ١ "التعريفات والمصطلحات" من هذه النشرة). 
كما يحق لألفراد غير السعوديين المقيمين خارج المملكة والمؤسسات المسجلة خارج المملكة (ويشار إلى هؤالء األفراد 
وهذه المؤسسات فيما بعد بـ"المستثمرين األجانب") االستحواذ على المنفعة االقتصادية لألسهم عن طريق الدخول في 
اتفاقيات المبادلة (SWAP) من خالل أحد مؤسسات السوق المالية المرخص لها من قبل الهيئة (ويشار إليهم فيما بعد 
بـ"مؤسسات السوق المالية" ولكل منها بـ"مؤسسة السوق المالية") لشراء األسهم المدرجة في السوق المالية والتداول فيها 
لصالح المستثمرين األجانب. وتجدر اإلشارة إلى أنه بموجب اتفاقيات المبادلة، سوف يتم تسجيل مؤسسات السوق المالية 

كمالك نظاميين لتلك األسهم. 

ينطوي االكتتاب في أسهم الطرح على مخاطر وأمور غير مؤكدة، لذلك يجب على الراغبين في االكتتاب في أسهم الشركة 
قراءة ودراسة قسم "إشعار مهم" في الصفحة رقم (أ) والقسم رقم  ٢ "عوامل المخاطرة" الواردين في هذه النشرة بدقة 

قبل اتخاذهم قراراً باالستثمار في أسهم الطرح.

وتاريخ   ١٤٤ رقم  التجارة  وزارة  قرار  بموجب  مقفلة   سعودية  مساهمة  شركة 
الرياض  لمدينة  التجاري  السجل  في  مقيدة  ٢٠٢٠/١٢/٢٣م)  (الموافق  ١٤٤٢/٠٥/٠٨هـ 

بالرقم ١٠١٠١٨٣٤٨٢ وتاريخ ١٤٢٣/١١/٠٨هـ (الموافق ٢٠٠٣/٠١/١١م)

طرح أربعة وعشرين مليون (٢٤,٠٠٠,٠٠٠) سهماً عادياً تمثل ما نسبته ٢٠٪ من رأس مال 
الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت لالكتتاب العام بسعر طرح قدره (١٥١) 

ريال سعودي للسهم الواحد 

(الموافق  ١٤٤٣/٠٢/١٢هـ  بتاريخ  األحد  يوم  من  تبدأ  أيام   (٣) ثالثة  الطرح:  فترة 
٢٠٢١/٠٩/١٩م)، وحتى نهاية يوم الثالثاء بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١٤هـ (الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢١م)

الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت (ويشار إليها فيما بعد بـ"الشركة" أو 
"المصدر") هي شركة مساهمة سعودية مقفلة  تحولت  من شركة ذات مسؤولية 
وتاريخ   ١٤٤ رقم  التجارة  وزارة  قرار  بموجب  مقفلة  مساهمة  شركة  إلى  محدودة 
التجاري رقم ١٠١٠١٨٣٤٨٢  (الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٣م) و ومقيدة بالسجل  ١٤٤٢/٠٥/٠٨هـ 
وتاريخ ١٤٢٣/١١/٠٨هـ (الموافق ٢٠٠٣/٠١/١١م) وعنوانها المسجل هو ص.ب. ٥٠، مدينة 

الرياض، ١١٣٧٢، المملكة العربية السعودية (ويشار إليه فيما بعد بـ"المملكة").





التفاني
مهتمين - ملتزمين - جديرين بالثقة



إشعار مهم
تحتوي هذه النشرة على معلومات تفصيلية كاملة عن الشركة وأسهم الطرح. وعند التقدم بطلب االكتتاب في أسهم الطرح، سوف تتم معاملة المستثمرين 
من الفئات المشاركة والمكتتبين األفراد على أساس أن طلباتهم تستند فقط على المعلومات الواردة في هذه النشرة والتي يمكن الحصول على نسخ 
اإللكتروني  الموقع  أو   )www.cma.org.sa( للهيئة  اإللكتروني  الموقع  أو   )www.solutions.com.sa( للشركة  اإللكتروني  الموقع  زيارة  منها من خالل 
للمستشارين الماليين شركة إتش إس بي سي السعودية )www.hsbcsaudi.com( وشركة األهلي المالية )www.alahlicapital.com( وشركة مورغان 

 .)www.morganstanleysaudiarabia.com( ستانلي السعودية

وقد قامت الشركة بتعيين كل من شركة إتش إس بي سي العربية السعودية وشركة األهلي المالية وشركة مورغان ستانلي السعودية كمستشارين ماليين 
لعملية الطرح )ويشار إليهم فيما بعد بـ »المستشارين الماليين«( ومديرين لسجل اكتتاب المؤسسات )ويشار إليهم فيما بعد بـ »مديري سجل االكتتاب«( 
ومتعهدين لتغطية الطرح )ويشار إليهم فيما بعد بـ »متعهدي التغطية«( وذلك فيما يتعلق بأسهم الطرح الموضحة في هذه النشرة، كما قامت الشركة 

بتعيين شركة إتش إس بي سي العربية السعودية كمدير االكتتاب )ويشار إليه فيما بعد بـ »مدير االكتتاب«( فيما يتعلق بالطرح.

لمتطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن الهيئة، ويتحمل أعضاء  تحتوي هذه النشرة على معلومات تم تقديمها وفقاً 
مجلس إدارة الشركة الذين تظهر أسماؤهم في الصفحة رقم ) ج( من هذه النشرة، مجتمعين ومنفردين، كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة في 
هذه النشرة، ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم 

تضمينها في نشرة اإلصدار إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة.

وعلى الرغم من قيام الشركة بكافة الدراسات والتحريات المعقولة للتأكد من صحة المعلومات الواردة في هذه النشرة كما في تاريخ إصدارها، إال أن جزءاً 
كبيراً من المعلومات الواردة في هذه النشرة والمتعلقة بالسوق والقطاع الذي تعمل فيهما الشركة تم الحصول عليها من مصادر خارجية، ومع أنه ال يوجد 
لدى الشركة أو المساهمين البائعين أو أعضاء مجلس اإلدارة أو أي من المستشارين الواردة أسماؤهم في الصفحات رقم ) هـ( و)و( من هذه النشرة، أي 
سبب لالعتقاد بأن المعلومات الواردة عن السوق والقطاع غير دقيقة في جوهرها إال أنه لم يتم التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل من قبل الشركة 

أو أي من مستشاريها، وبالتالي ال يمكن تقديم أي تأكيد أو ضمان فيما يتعلق بدقتها أو اكتمالها. 

إن المعلومات التي تضمنتها هذه النشرة كما في تاريخ إصدارها عرضة للتغيير. وعلى وجه الخصوص، يمكن أن يتأثر الوضع المالي للشركة وقيمة األسهم 
بشكل سلبي بالتطورات المستقبلية المتعلقة بعوامل التضخم ومعدالت الفائدة والضرائب أو غيرها من العوامل االقتصادية أو السياسية أو أي عوامل 
أخرى خارجة عن نطاق سيطرة الشركة )للمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم رقم  2 »عوامل المخاطرة« من هذه النشرة(. وال يجب اعتبار أو 
االعتماد بأي شكل من األشكال على هذه النشرة وال على أي اتصاالت شفهية أو خطية أو مطبوعة فيما يتعلق بأسهم الطرح أو تفسيرها كوعد أو تأكيد 

أو إقرار بخصوص تحقق أي أرباح أو نتائج أو أحداث مستقبلية.

ال يجوز اعتبار هذه النشرة بمثابة توصية من الشركة أو المساهمين البائعين أو أي من مستشاريهم لالكتتاب في أسهم الطرح. وتعتبر المعلومات الواردة في 
هذه النشرة ذات طبيعة عامة، وقد تم إعدادها دون األخذ بعين االعتبار األهداف االستثمارية الفردية أو الوضع المالي أو االحتياجات االستثمارية الخاصة 
باألشخاص الراغبين في االستثمار بأسهم الطرح، ويتحمل كل مستلم لهذه النشرة قبل اتخاذ قراره باالستثمار مسؤولية الحصول على استشارة مهنية 
مستقلة بخصوص االكتتاب في أسهم الطرح لتقييم مدى مالئمة فرصة االستثمار والمعلومات الواردة في هذه النشرة لألهداف واألوضاع واالحتياجات 
المالية الخاصة به. فقد يكون االستثمار في أسهم الطرح مناسباً لبعض المستثمرين دون غيرهم. ويجب على المستثمرين المحتملين عدم االعتماد على 
قرار طرف آخر باالستثمار أو عدم االستثمار كأساس للدراسة المفترض قيامهم بها فيما يخص فرصتهم لالستثمار أو على الظروف الخاصة ألولئك 

المستثمرين.

يقتصر االكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين هما:

الشريحة )أ( الفئات المشاركة: وتشمل هذه الشريحة مجموعة من الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل األوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل األوامر 
)للمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم رقم  1 »التعريفات والمصطلحات« من هذه النشرة(. 

الشريحة )ب( المكتتبين األفراد: ويشمل ذلك األشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لديها أبناء قّصر من 
زوج غير سعودي، حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها؛ شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها لألوالد القصر، باإلضافة 
إلى أي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو المستثمرين الخليجيين ذوي الشخصية الطبيعية ممن لديهم حساب بنكي لدى إحدى الجهات المستلمة، 
ويحق لهم فتح حساب استثماري. ويعد الغياً اكتتاب من اكتتب باسم مطلقته، ويطبق النظام بحق مقدم الطلب إذا ثبت قيامه بعملية من هذا النوع. وفي 

حال االكتتاب مرتين، سوف يعتبر االكتتاب الثاني الغياً ويتم أخذ االكتتاب األول باالعتبار فقط.

كما يحظر صراحة توزيع هذه النشرة أو بيع أسهم الطرح ألي شخص في أي دولة أخرى غير المملكة، وذلك باستثناء الفئات المشاركة التي يحق لها 
المشاركة في بناء سجل األوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل األوامر على أن يتم مراعاة األنظمة والتعليمات المنظمة لذلك. وتطلب الشركة والمساهمون 

البائعون والمستشارون الماليون من مستلمي هذه النشرة االطالع على كافة القيود النظامية التي تتعلق بطرح أو بيع أسهم الطرح ومراعاة التقيد بها. 

solutions by stcأ



معلومات عن السوق والقطاع 
تم الحصول على المعلومات والبيانات الواردة في القسم رقم  3 »معلومات عن السوق والقطاع« من هذه النشرة والمتعلقة بالسوق والقطاع الذي تعمل فيه 
الشركة من تقرير دراسة السوق المعد بتاريخ 1442/02/14هـ )الموافق 2020/10/01م( من قبل مستشار دراسة السوق وهو شركة آرثر د لتل العربية 

السعودية )ويشار إليه فيما بعد بـ »مستشار دراسة السوق«(.

شركة آرثر د لتل العربية السعودية هي جهة تابعة لمجموعة آرثر د لتل، وهي إحدى الشركات المستقلة المتخصصة في تقديم خدمات أبحاث السوق 
االستراتيجية، وذات نطاق واسع من العمالء. وقد تأسست في عام 1886م ويقع مقرها الرئيسي في بروكسل، بلجيكا.

يعتقد أعضاء مجلس اإلدارة بأن المعلومات والبيانات الواردة في هذه النشرة والتي تم الحصول عليها أو استخالصها من مصادر أخرى، بما في ذلك 
تقرير دراسة السوق الذي أعده مستشار دراسة السوق هي معلومات موثوقة بحد ذاتها ويمكن االعتماد عليها. إال أنه لم يتم التحقق من هذه المعلومات 
بشكل مستقل من قبل الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مستشاريها )باستثناء مستشار دراسة السوق( أو المساهمين البائعين، وبالتالي ال يمكنهم تقديم 

أي تأكيد أو ضمان بشأن دقتها أو صحتها أو اكتمالها.

ال يملك مستشار دراسة السوق أو أي من مساهميه أو أعضاء مجلس إدارته أو أقربائهم أي أسهم أو مصلحة مهما كان نوعها في الشركة أو الشركة 
التابعة. وقد أعطى مستشار دراسة السوق موافقته الخطية على استخدام بيانات أبحاث السوق بالشكل والطريقة الواردة في هذه النشرة، ولم يسحب 

تلك الموافقة حتى تاريخ هذه النشرة.

المعلومات المالية
تم إعداد القوائم المالية الموحدة المراجعة للشركة عن السنوات المالية المنتهية في 2018م و2019م و2020م واإليضاحات المرفقة بها وفقاً للمعايير 
الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية وغيرها من المعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمراجعين 
والمحاسبين )ويشار إليها مجتمعة بـ »المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية«(. وقد تم مراجعة القوائم المالية عن 
السنوات المالية المنتهية في 2018م و2019م و2020م من قبل شركة إرنست ويونغ وشركاهم )محاسبون قانونيون( )ويشار إليه فيما بعد بـ »مراجع 
الحسابات«(. وتم إدراج هذه القوائم المالية في القسم رقم  19 »القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات حولها« من هذه النشرة. وتنشر الشركة قوائمها 

المالية بالريال السعودي. 

إن بعض المعلومات المالية واإلحصائية التي تحتوي عليها هذه النشرة تم تقريبها من خالل جبرها إلى أقرب عدد صحيح، وعليه فإنه في حال تم جمع 
األرقام الواردة في الجداول، قد يظهر اختالف بسيط في األرقام المذكورة في القوائم المالية الموحدة المراجعة مقارنًة بتلك المذكورة في هذه النشرة.

التوقعات واإلفادات المستقبلية
تم إعداد التوقعات الواردة في هذه النشرة على أساس افتراضات مبنية على معلومات الشركة حسب خبرتها في السوق باإلضافة إلى معلومات السوق 
المعلنة والمتاحة للعامة. وقد تختلف ظروف التشغيل المستقبلية عن االفتراضات المستخدمة، وبالتالي فإنه ال يوجد ضمان أو تعهد فيما يتعلق بدقة أو 
اكتمال أي من هذه التوقعات أو التقديرات. تؤكد الشركة – إلى حد علمها – بأن اإلفادات الواردة في هذه النشرة تمت بناًء على العناية المهنية الالزمة. 

تمثل أو يمكن اعتبار بعض التوقعات واإلفادات الواردة في هذه النشرة »إفادات مستقبلية« ومن الممكن بشكل عام أن يستدل عليها من خالل استخدامها 
لبعض الكلمات ذات الداللة المستقبلية، مثل »يخطط«، »يعتزم«، »ينوي«، »يقدر«، »يعتقد«، »يتوقع«، »من المتوقع«، »يمكن«، »من الممكن«، »يحتمل«، »من 
المحتمل«، »سوف«، »قد«، والصيغ النافية لها وغيرها من المفردات المقاربة لها أو المشابهة لها في المعنى. وتعكس هذه اإلفادات وجهات النظر الحالية 
للشركة فيما يتعلق باألحداث المستقبلية، لكنها ال تشكل ضماناً أو تأكيداً ألي أداء فعلي مستقبلي للشركة، إذ أن هناك العديد من العوامل التي قد تؤثر 
على األداء الفعلي للشركة أو إنجازاتها أو نتائجها وتؤدي إلى اختالفها بشكل جوهري عما تضمنته هذه اإلفادات صراحًة أو ضمناً. وقد تم استعراض أهم 
المخاطر والعوامل التي يمكن أن تؤدي إلى مثل هذا األثر بصورة أكثر تفصياًل في أقسام أخرى من هذه النشرة )للمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة 
القسم رقم  2 »عوامل المخاطرة« من هذه النشرة(. وفيما لو تحقق واحد أو أكثر من هذه العوامل، أو لو ثبت عدم صحة أو عدم دقة أي من التوقعات أو 

اإلفادات المستقبلية الواردة في هذه النشرة، فقد تختلف النتائج الفعلية للشركة بشكل جوهري عن تلك المذكورة في هذه النشرة. 

ومع مراعاة متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، تلتزم الشركة بتقديم نشرة إصدار تكميلية إذا تبين للشركة في أي وقت بعد نشر 
هذه النشرة وقبل إتمام الطرح ما يلي: )أ( وجود تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في هذه النشرة، أو )ب( ظهور أي مسائل مهمة كان يجب تضمينها 
في هذه النشرة. وفيما عدا هاتين الحالتين، فال تعتزم الشركة تحديث أو تعديل أي معلومات متعلقة بالقطاع والسوق الواردة في هذه النشرة، سواًء كان 
ذلك نتيجة لظهور معلومات جديدة أو وقوع أحداث مستقبلية، أو غير ذلك. ونتيجة لما تقدم وللمخاطر واالفتراضات واألمور األخرى غير المؤكدة، فإن 
توقعات األحداث والظروف المستقبلية المبينة في هذه النشرة قد ال تحدث على النحو الذي تتوقعه الشركة أو قد ال تحدث على اإلطالق. وعليه، يجب 

على المستثمرين المحتملين دراسة وفحص جميع اإلفادات المستقبلية في ضوء هذه التفسيرات وعدم االعتماد عليها بشكل أساسي.

التعريفات والمصطلحات 
لالطالع على تفسير بعض العبارات والمصطلحات الواردة في هذه النشرة، يرجى مراجعة القسم رقم  1 »التعريفات والمصطلحات« من هذه النشرة.
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دليل الشركة

أعضاء مجلس اإلدارة
أعضاء)مجلس)إدارة)الشركة(: لولالجدو1) 

الصفةالعمرالجنسيةالمنصباالسمم.

نسبة)الملكية)
نسبة)الملكية)غير)المباشرة**المباشرة

تاريخ)التعيين*
قبل)
الطرح

بعد)
بعد)الطرحقبل)الطرحالطرح

رياض سعيد 1
صادق معوض

رئيس مجلس 
غير تنفيذي/ 39 سنةسعودياإلدارة

----غير مستقل
1442/5/07هـ 

)الموافق 
2020/12/22م(

هيثم محمد 2
معجل الفرج

نائب رئيس 
غير تنفيذي/ 43 سنةسعوديمجلس اإلدارة

----غير مستقل
1442/5/07هـ 

)الموافق 
2020/12/22م(

عماد عودة 3
عبداهلل العودة

عضو مجلس 
غير تنفيذي/ 50 سنةسعودياإلدارة

----غير مستقل
1442/5/07هـ 

)الموافق 
2020/12/22م(

عمر عبدالعزيز 4
ناصر الشبيبي

عضو مجلس 
غير تنفيذي/ 46 سنةسعودياإلدارة

0.000002%0.000002%--غير مستقل
1442/5/07هـ 

)الموافق 
2020/12/22م(

معضد فيصل 5
معضد العجمي

عضو مجلس 
غير تنفيذي/ 41 سنةسعودياإلدارة

0.0004%0.0005%--غير مستقل
1442/5/07هـ 

)الموافق 
2020/12/22م(

محمد عبداهلل 6
حسن العبادي

عضو مجلس 
غير تنفيذي/ 43 سنةسعودياإلدارة

----غير مستقل
1442/5/07هـ 

)الموافق 
2020/12/22م(

محمد عبداهلل 7
محمد العسيري

عضو مجلس 
غير تنفيذي/ 55 سنةسعودياإلدارة

----مستقل
1442/5/07هـ 

)الموافق 
2020/12/22م(

8
عبداللطيف علي 

عبداللطيف 
السيف

عضو مجلس 
غير تنفيذي/ 42 سنةسعودياإلدارة

----مستقل
1442/5/07هـ 

)الموافق 
2020/12/22م(

فهد سليمان 9
محمد العمود

عضو مجلس 
غير تنفيذي/ 46 سنةسعودياإلدارة

----مستقل
1442/5/07هـ 

)الموافق 
2020/12/22م(

* التواريخ المذكورة في هذا الجدول هي تواريخ بداية تعيين أعضاء مجلس اإلدارة للدورة الحالية للمجلس. وتوضح السير الذاتية ألعضاء المجلس تاريخ تعيين كل منهم في المجلس أو في أي 
منصب آخر )للمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم رقم  5-3-6 »ملخص السيرة الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر مجلس اإلدارة« من هذه النشرة(.

** نتجت الملكية غير المباشرة ألعضاء مجلس اإلدارة بسبب اآلتي: يمتلك عمر عبدالعزيز ناصر الشبيبي 0.000002% من أسهم شركة االتصاالت السعودية، والتي بدورها تملك ما نسبته 
100% من أسهم الشركة بشكل مباشر وغير مباشر قبل الطرح وما نسبته 79% من أسهم الشركة بعد الطرح، كما يمتلك معضد فيصل معضد العجمي 0.0005% من أسهم شركة االتصاالت 

السعودية، والتي بدورها تملك ما نسبته 100% من أسهم الشركة بشكل مباشر وغير مباشر قبل الطرح وما نسبته 79% من أسهم الشركة بعد الطرح. 
المصدر: الشركة
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عنوان الشركة وممثلوها وأمين سر مجلس إدارتها
عنوان)الشركة)

الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت
مركز العقارية 3، شارع العليا 

ص.ب. 50
الرياض 11372

المملكة العربية السعودية
هاتف: 5251111 11 966+
فاكس: 4601110 11 966+

 www.solutions.com.sa :الموقع اإللكتروني
 contact@solutions.com.sa :البريد اإللكتروني

ممثلو)الشركة

عبداللطيف علي عبداللطيف السيف
عضو مجلس اإلدارة 

)RD.1( ، المدينة الرقمية 
الرياض

المملكة العربية السعودية
هاتف: 8134000 11 966+
فاكس: 4053918 11 966+

www.solutions.com.sa :الموقع اإللكتروني
 Alseif.ar@solutions.com.sa :البريد اإللكتروني

عبدالرحمن حمد محمد الربّيع
الرئيس التنفيذي للمالية

مركز العقارية 3، شارع العليا العام
ص.ب. 50

الرياض 11372
المملكة العربية السعودية

هاتف: 5251101 11 966+
فاكس: 4601110 11 966+

www.solutions.com.sa :الموقع اإللكتروني
 cfo@solutions.com.sa :البريد اإللكتروني

أمين)سر)مجلس)اإلدارة

فراس عبداهلل سليمان الدوسري
مركز العقارية 3، شارع العليا العام

ص.ب. 50
الرياض 11372

المملكة العربية السعودية
هاتف: 5251366 11 966+
فاكس: 4601110 11 966+

 www.solutions.com.sa :الموقع اإللكتروني
 fdosari@solutions.com.sa :البريد اإللكتروني

سوق)األسهم

مجموعة تداو1 السعودية )تداو1 السعودية(
طريق الملك فهد – العليا 6897

وحده رقم: 15
الرياض 3388-12211

المملكة العربية السعودية
هاتف: 1919 92000 11 966+

فاكس: 9133 218 11 966+
 www.saudiexchange.sa :الموقع اإللكتروني
 csc@saudiexchange.sa :البريد اإللكتروني

 

مركز)اإليداع

شركة مركز إيداع األوراق المالية
طريق الملك فهد – العليا 6897

وحدة رقم: 11
الرياض 12211 – 3388
المملكة العربية السعودية

هاتف: 6000 92002 966+
 www.edaa.com.sa :الموقع اإللكتروني

cc@edaa.com.sa :البريد اإللكتروني
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المستشارون
المستشارون)الماليون)ومديرو)سجل)االكتتاب)ومتعهدو)التغطية

 شركة إتش إس بي سي العربية السعودية
مبنى إتش إس بي سي 

7267 شارع العليا، حي المروج
الرياض 2255 – 12283 
المملكة العربية السعودية

هاتف: 920005920 966+
فاكس: 2992385 11 966+

 www.hsbcsaudi.com :الموقع اإللكتروني
 solutionsIPO@hsbcsa.com :البريد اإللكتروني

شركة)األهلي)المالية
طريق الملك سعود، المبنى اإلقليمي للبنك األهلي السعودي

ص.ب. 22216، الرياض 11495
المملكة العربية السعودية

هاتف: 0000232 )92( 966+
فاكس: 4060052 )11( 966+

www.alahlicapital.com :الموقع اإللكتروني
snbc.cm@alahlicapital.com :البريد اإلكتروني

 

 شركة مورغان ستانلي السعودية
برج الراشد، الطابق العاشر

طريق الملك سعود
ص.ب. 66633
الرياض 11586

المملكة العربية السعودية
هاتف: 2187000 11 966+
فاكس: 2187003 11 966+

 www.morganstanleysaudiarabia.com :الموقع اإللكتروني
 lneqsy@morganstanley.com :البريد اإللكتروني

مدير)االكتتاب

 شركة إتش إس بي سي العربية السعودية
مبنى إتش إس بي سي 

7267 شارع العليا، حي المروج
الرياض 2255 – 12283 
المملكة العربية السعودية

هاتف: 920005920 966+
فاكس: 2992385 11 966+

 www.hsbcsaudi.com :الموقع اإللكتروني
solutionsIPO@hsbcsa.com :البريد اإللكتروني

المستشار)القانوني)للشركة

مكتب سلمان متعب السديري للمحاماة 
طريق الملك فهد

أبراج التطوير، البرج األول، الطابق السابع
ص.ب. 17411 الرياض 11484

المملكة العربية السعودية
هاتف: 2072500 11 966+
فاكس: 2072577 11 966+

 www.alsudairilaw.com.sa :الموقع اإللكتروني
 info@alsudairilaw.com.sa :البريد اإللكتروني
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مستشار)العناية)المهنية)المالية

 برايس ووتر هاوس كوبرز 
برج المملكة، الطابق الحادي والعشرون

طريق الملك فهد
ص.ب 13933

الرياض 11414
المملكة العربية السعودية

هاتف: 2440400 11 966+
فاكس: 2110101 11 966+

 www.pwc.com :الموقع اإللكتروني
 mer_project_premier@pwc.com :البريد اإللكتروني

مراجع)الحسابات

 شركة إرنست ويونغ وشركاهم )محاسبون قانونيون(
برج الفيصلية
ص.ب. 2732

الرياض 11461
المملكة العربية السعودية

هاتف: 2734740 11 966+
فاكس: 2734730 11 966+

 www.ey.com :الموقع اإللكتروني
 riyadh@sa.ey.com :البريد اإللكتروني

مستشار)دراسة)السوق

شركة آرثر د لتل العربية السعودية
مكتب 502، الدور الخامس، مدخل د

البالزا، مجمع العقارية، شارع العليا العام
ص.ب. 305005
الرياض 11361

المملكة العربية السعودية
هاتف: 2930023 11 966+
فاكس: 2930490 11 966+

 www.adl.com.sa :الموقع اإللكتروني
 gm_ksa@adlittle.com :البريد اإللكتروني

تنويه:

قدم كل من المستشارين ومراجع الحسابات المذكورين أعاله موافقتهم الخطية على اإلشارة إلى أسمائهم وشعاراتهم وعلى تضمين إفاداتهم بالشكل 
والمضمون الواردين في هذه النشرة، ولم يقم أي منهم بسحب موافقته حتى تاريخ هذه النشرة. هذا وال يمتلك أي من المستشارين ومراجع الحسابات 
المذكورين أعاله أو شركاتهم التابعة أو مساهميهم أو أعضاء مجلس إداراتهم والعاملين لديهم من ضمن فريق العمل القائم على تقديم خدمات للشركة أو 

أي من أقاربهم أي أسهم أو مصلحة مهما كان نوعها في الشركة أو الشركة التابعة كما في تاريخ هذه النشرة بما قد يؤثر على استقالليتهم.

solutions by stc و



الجهات المستلمة
البنك السعودي البريطاني )ساب(

شارع األمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي
ص.ب. رقم 9084

الرياض 11413
المملكة العربية السعودية

هاتف: 8440 440 )11( 966+
فاكس: 3414 276 )11( 966+

www.sabb.com :الموقع اإللكتروني
sabb@sabb.com :البريد اإللكتروني

البنك األهلي السعودي
طريق الملك فهد – حي العقيق – مركز الملك عبداهلل المالي 

ص.ب. 3208 رقم الوحدة: 778
الرياض 13519 – 6676
المملكة العربية السعودية

هاتف: 1000 92000 966+
www.alahli.com :الموقع اإللكتروني

contactus@alahli.com :البريد اإللكتروني
مصرف الراجحي

طريق الملك فهد – حي المروج – برج مصرف الراجحي
الرياض 11411

المملكة العربية السعودية
هاتف: 2515 828 )11( 966+
فاكس: 8190 279 )11( 966+

www.alrajhibank.com.sa :الموقع اإللكتروني
contactcenter1@alrajhibank.com.sa :البريد اإللكتروني

بنك الرياض
طريق الدائري الشرقي

ص.ب. 22622
الرياض 11614

المملكة العربية السعودية
هاتف: 3030 401 )11( 966+
فاكس: 0016 403 )11( 966+

www.riyadbank.com :الموقع اإللكتروني
customercare@riyadbank.com :البريد اإللكتروني

مصرف اإلنماء
طريق الملك فهد – برج العنود 

ص.ب. 66674
الرياض 11586

المملكة العربية السعودية
هاتف: 5555 218 )11( 966+
فاكس: 5000 218 )11( 966+

www.alinma.com :الموقع اإللكتروني
info@alinma.com :البريد اإللكتروني

بنك البالد
8229 حي المؤتمرات 

الرياض 12711 – 3952
المملكة العربية السعودية

هاتف: 8888 479 )11( 966+
فاكس: 5101 291 )11( 966+

www.bankalbilad.com :الموقع اإللكتروني
customercare@bankalbilad.com :البريد اإللكتروني
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ملخص الطرح
يهدف ملخص الطرح هذا إلى تقديم خلفية موجزة عن المعلومات المتعلقة بالطرح والواردة في هذه النشرة بشكل مفصل، إال أن هذا الملخص ال يتضمن 
جميع المعلومات التي قد تكون مهمة بالنسبة للمستثمرين المحتملين والتي يجب أن تؤخذ بعين االعتبار قبل اتخاذ القرار باالستثمار في أسهم الطرح. لذا 
ينبغي على من يرغب في االكتتاب بأسهم الطرح قراءة ومراجعة هذه النشرة بالكامل، ويجب مراعاة كامل هذه النشرة قبل اتخاذ أي قرار يتعلق باالستثمار 
في أسهم الطرح. وعلى وجه الخصوص، يجب مراجعة قسم »إشعار مهم« في الصفحة رقم )أ( والقسم رقم   2 »عوامل المخاطرة« من هذه النشرة بدقة 

قبل اتخاذ أي قرار يتعلق باالستثمار في أسهم الطرح، ويجب أال يعتمد في اتخاذ قراره على هذا الملخص فقط.

اسم)الشركة)ووصفها)وتأسيسها

الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت هي شركة مساهمة سعودية مقفلة تحولت من شركة ذات مسؤولية محدودة 
إلى شركة مساهمة مقفلة بموجب قرار وزارة التجارة رقم 144 وتاريخ 1442/05/08هـ )الموافق 2020/12/23م(، ومقيدة 
بالسجل التجاري رقم 1010183482 وتاريخ 1423/11/08هـ )الموافق 2003/01/11م( وعنوانها المسجل هو ص.ب. 50، 

مدينة الرياض، 11372، المملكة العربية السعودية.
تأسست الشركة بتاريخ 1423/11/08هـ )الموافق 2003/01/11م( كشركة ذات مسؤولية محدودة برأس مال قدره عشرة 
ماليين )10,000,000( ريال سعودي مدفوع بالكامل مقسم إلى عشرة آالف )10,000( حصة نقدية متساوية القيمة بقيمة 
اسمية مدفوعة بالكامل قدرها ألف )1,000( ريال سعودي للحصة الواحدة، وتم قيدها في السجل التجاري لمدينة الرياض 
منذ  مرات  عدة  الشركة  مال  رأس  زيادة  تم  2003/01/11م(.  )الموافق  1423/11/08هـ  وتاريخ   1010183482 بالرقم 
تأسيسها، حيث تمت أول زيادة لرأس مال الشركة بموجب قرار الشركاء بتعديل عقد تأسيس الشركة بتاريخ 1432/04/14هـ 
)الموافق 2011/03/19م( وذلك من عشرة ماليين )10,000,000( ريال سعودي إلى مائة مليون )100,000,000( ريال سعودي 
رياالت سعودية   )10( اسمية قدرها عشرة  بقيمة  القيمة  نقدية متساوية  )10,000,000( حصة  إلى عشرة ماليين  مقسم 
للحصة الواحدة، وتم استيفاء الزيادة البالغ قدرها تسعين مليون )90,000,000( ريال سعودي عن طريق الحساب الجاري 
للشركاء. وبموجب قرار الشركاء بتعديل عقد تأسيس الشركة بتاريخ 1442/04/01هـ )الموافق 2020/11/16م(، تم زيادة 
رأس مال الشركة من مائة مليون )100,000,000( ريال سعودي إلى مليار ومائتين مليون )1,200,000,000( ريال سعودي 
رياالت   )10( قدرها عشرة  اسمية  بقيمة  القيمة  متساوية  نقدية  )120,000,000( حصة  مليون  وعشرين  مائة  إلى  مقسم 
البالغ قدرها مليار ومائة مليون )1,100,000,000( ريال سعودي عن طريق  الزيادة  الواحدة وتم استيفاء  سعودية للحصة 
رسملة األرباح المبقاة. وبتاريخ 1442/05/16هـ )الموافق 2020/12/31م(، تحولت الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة 
إلى شركة مساهمة مقفلة برأس مال قدره مليار ومائتين مليون )1,200,000,000( ريال سعودي مدفوع بالكامل مقسم إلى 
مائة وعشرين مليون )120,000,000( سهماً عادياً بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم 
الواحد بموجب قرار وزارة التجارة رقم 144 وتاريخ 1442/05/08هـ )الموافق 2020/12/23م( )للمزيد من المعلومات حول 

تاريخ الشركة، يرجى مراجعة القسم رقم 4-2 »تاريخ الشركة وتطور رأس مالها« من هذه النشرة(.

أنشطة)الشركة

تتمثل أنشطة الشركة وفقاً لنظامها األساس فيما يلي:

المعلومات واالتصاالت. 	

أنشطة الخدمات األخرى. 	

تمديد أسالك االتصاالت. 	

تمديد شبكات اإلنترنت وتمديد شبكات الكمبيوتر واالتصاالت. 	

تركيب وصيانة األجهزة األمنية. 	

تقديم خدمات االستشارات اإلدارية العليا. 	

التشييد. 	
وتتمثل أنشطة الشركة وفقاً لسجلها التجاري فيما يلي:

تمديد أسالك االتصاالت. 	

تمديدات الشبكات. 	

تركيب وتمديد شبكات الكمبيوتر واالتصاالت. 	

تركيب وصيانة األجهزة األمنية. 	

تقديم خدمات االستشارات اإلدارية العليا. 	
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المساهم)الكبير

لدى الشركة مساهم كبير واحد والذي يملك ما نسبته 5% أو أكثر من أسهم الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر وهو شركة 
االتصاالت السعودية. ويوضح الجدول التالي عدد أسهم شركة االتصاالت السعودية ونسبة ملكيتها في الشركة قبل وبعد 

الطرح:

المساهم)الكبير)وعدد)أسهمه)ونسبة)ملكيته)قبل)وبعد)الطرح(: دولالجدو1) 

المساهم
بعد)الطرحقبل)الطرح

القيمة)االسمية)عدد)األسهم
القيمة)االسمية)عدد)األسهمالنسبة ريا1)سعودي(

النسبة ريا1)سعودي(

شركة 
االتصاالت 

السعودية*
79%9794,800,000948,000,000%64,000,000ل,ل6,400,000لل

79%9794,800,000948,000,000%64,000,000ل,ل6,400,000للاإلجمالي
* تمتلك شركة االتصاالت السعودية 97% من أسهم الشركة بشكل مباشر قبل الطرح و100% من أسهم الشركة بشكل غير مباشر قبل الطرح 
من خالل ملكيتها لشركة االتصاالت لالستثمار التجاري المحدودة والتي تملك ما نسبته 3% من أسهم الشركة قبل الطرح. باإلضافة إلى 
ذلك، وبالتزامن مع االنتهاء من عملية الطرح، ستقوم شركة االتصاالت السعودية ببيع مليون ومائتي ألف )1,200,000( سهماً على أساس 
سعر الطرح النهائي إلى الشركة الستخدامها في إطار برنامج أسهم موظفي الشركة )للمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم رقم 

 5-11 »أسهم الموظفين« من هذه النشرة(.
المصدر: الشركة

 مليار ومائتا مليون )1,200,000,000( ريال سعودي مدفوع بالكامل.رأس)ما1)الشركة

مائة وعشرون مليون )120,000,000( سهماً عادياً مدفوع بالكامل.إجمالي)عدد)أسهم)الشركة

عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد.القيمة)االسمية)للسهم

طرح أربعة وعشرين مليون )24,000,000( سهماً عادياً تمثل ما نسبته 20% من رأس مال الشركة لالكتتاب العام بسعر طرح الطرح
قدره مائة وواحد وخمسون )151( ريال سعودي للسهم الواحد.

أربعة وعشرون مليون )24,000,000( سهماً عادياً مدفوع بالكامل.إجمالي)عدد)أسهم)الطرح

تمثل أسهم الطرح 20% من أسهم الشركة.نسبة)أسهم)الطرح)من)رأس)ما1)الشركة

مائة وواحد وخمسون )151( ريال سعودي.سعر)الطرح

ثالثة مليارات وستمائة وأربعة وعشرون مليون )3,624,000,000( ريال سعودي.إجمالي)قيمة)الطرح

استخدام)متحصالت)الطرح

سوف يتم توزيع متحصالت الطرح، المقدرة بمبلغ ثالثة مليارات وستمائة وأربعة وعشرون مليون )3,624,000,000( ريال 
سعودي )بعد خصم كافة المصاريف والتكاليف المتعلقة بالطرح والمقدرة بمبلغ 63.3 مليون ريال سعودي( على المساهمين 
البائعين، ولن تحصل الشركة على أي جزء من متحصالت الطرح )للمزيد من المعلومات حول متحصالت الطرح، يرجى 

مراجعة القسم  رقم  8 »استخدام)متحصالت)الطرح« من هذه النشرة(.

أربعة وعشرون مليون )24,000,000( سهماً عادياً.عدد)أسهم)الطرح)المتعهد)بتغطيتها

ثالثة مليارات وستمائة وأربعة وعشرون مليون )3,624,000,000( ريال سعودي.إجمالي)قيمة)الطرح)المتعهد)بتغطيته

فئات)المستثمرين)المستهدفين

يقتصر االكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين، هما:
الشريحة )أ(: الفئات المشاركة: وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل األوامر وفقاً لتعليمات 

بناء سجل األوامر )يرجى مراجعة القسم رقم   1 »التعريفات والمصطلحات« من هذه النشرة(. 
الشريحة )ب(: المكتتبون األفراد: وتشمل هذه الشريحة األشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية 
المطلقة أو األرملة التي لديها أبناء قّصر من زوج غير سعودي، حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها؛ شريطة أن 
تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها لألبناء القصر، باإلضافة إلى أي شخص طبيعي غير سعودي مقيم 
أو المستثمرين الخليجيين ذوي الشخصية الطبيعية ممن لديهم حساب بنكي لدى إحدى الجهات المستلمة، ويحق لهم فتح 

حساب استثماري. 

إجمالي)عدد)أسهم)الطرح)لكل)فئة)من)فئات)المستثمرين)المستهدفين

عدد)أسهم)الطرح)للفئات)المشاركة

أربعة وعشرون مليون )24,000,000( سهم طرح بما يمثل نسبة 100% من إجمالي أسهم الطرح، وفي حال قيام المكتتبين 
األفراد باالكتتاب بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق لمديري سجل االكتتاب تخفيض عدد األسهم المخصصة للفئات 
المشاركة إلى واحد وعشرين مليون وستمائة ألف )21,600,000( سهم طرح – كحد أدنى – بما يمثل 90% من إجمالي 

أسهم الطرح.

مليونان وأربعمائة ألف )2,400,000( سهم طرح – كحد أقصى – بما يمثل 10% من إجمالي أسهم الطرح.عدد)أسهم)الطرح)للمكتتبين)األفراد

طريقة)االكتتاب)لكل)فئة)من)فئات)المستثمرين)المستهدفين

طريقة)االكتتاب)للفئات)المشاركة
يحق للفئات المشاركة التقدم بطلب مشاركة في عملية بناء سجل األوامر وسوف يوفر مديرو سجل االكتتاب نماذج الطلب 
نماذج  بتوفير  االكتتاب  المبدئي، سيقوم مديرو سجل  التخصيص  وبعد  األوامر.  بناء سجل  أثناء عملية  المشاركة  للفئات 

االكتتاب للفئات المشاركة التي تم تخصيص أسهم لها والتي عليهم تعبئتها.
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طريقة)االكتتاب)للمكتتبين)األفراد

ستتوفر نماذج طلب االكتتاب للمكتتبين األفراد خالل فترة الطرح في المواقع اإللكترونية للجهات المستلمة التي تقدم هذه 
الخدمة في فروعها. ويجب تعبئة طلب االكتتاب وفقاً للتعليمات المبينة في القسم رقم  17 »شروط وأحكام االكتتاب« من 
هذه النشرة( والتقدم به ألحد فروع الجهات المستلمة التي تقدم هذه الخدمة. وبإمكان المكتتبين األفراد االكتتاب عن طريق 
اإلنترنت، أو الهاتف المصرفي، أو الصراف اآللي التابع للجهات المستلمة التي تقدم كل هذه الخدمات أو بعضها لعمالئها 
شريطة أن )أ( يكون للمكتتب الفرد حساب لدى إحدى الجهات المستلمة التي تقدم هذه الخدمة، و)ب( أال يكون قد طرأت 

أي تغيرات على المعلومات الخاصة بالمكتتب الفرد منذ اكتتابه في طرح جرى حديثاً.

الحد)األدنى)لعدد)األسهم)التي)يمكن)االكتتاب)فيها)لكل)فئة)من)فئات)المستثمرين)المستهدفين

الحد)األدنى)لعدد)األسهم)التي)يمكن)
خمسون ألف )50,000( سهماً.االكتتاب)فيها)للفئات)المشاركة

الحد)األدنى)لعدد)األسهم)التي)يمكن)
عشرة )10( أسهم.االكتتاب)فيها)للمكتتبين)األفراد

قيمة)الحد)األدنى)لعدد)األسهم)التي)يمكن)االكتتاب)فيها)لكل)فئة)من)فئات)المستثمرين)المستهدفين

قيمة)الحد)األدنى)لعدد)األسهم)التي)
سبعة ماليين وخمسمائة وخمسون ألف )7,550,000( ريال سعودي.يمكن)االكتتاب)فيها)للفئات)المشاركة

قيمة)الحد)األدنى)لعدد)األسهم)التي)
ألف وخمسمائة وعشرة )1,510( ريال سعودي.يمكن)االكتتاب)فيها)للمكتتبين)األفراد

الحد)األعلى)لعدد)األسهم)التي)يمكن)االكتتاب)فيها)لكل)فئة)من)فئات)المستثمرين)المستهدفين

الحد)األعلى)لعدد)األسهم)التي)يمكن)
خمسة ماليين وتسعمائة وتسعة وتسعين ألف وتسعمائة وتسعة وتسعين )5,999,999( سهماً.االكتتاب)فيها)للفئات)المشاركة

الحد)األعلى)لعدد)األسهم)التي)يمكن)
ستمائة ألف )600,000( سهماً.االكتتاب)فيها)للمكتتبين)األفراد

قيمة)الحد)األعلى)لعدد)األسهم)التي)يمكن)االكتتاب)فيها)لكل)فئة)من)فئات)المستثمرين)المستهدفين

قيمة)الحد)األعلى)لعدد)األسهم)التي)
تسعمائة وخمسة ماليين وتسعمائة وتسعة وتسعون ألف وثمانمائة وتسعة وأربعون )905,999,849( ريال سعودي.يمكن)االكتتاب)فيها)للفئات)المشاركة

قيمة)الحد)األعلى)لعدد)األسهم)التي)
تسعون مليون وستمائة ألف )90,600,000( ريال سعودي.يمكن)االكتتاب)فيها)للمكتتبين)األفراد

طريقة)التخصيص)ورّد)الفائض)لكل)فئة)من)فئات)المستثمرين)المستهدفين

طريقة)التخصيص)للفئات)المشاركة

سيتم التخصيص المبدئي ألسهم الطرح وفقاً لما يراه مديرو سجل االكتتاب مناسباً بالتنسيق مع الشركة، وذلك باستخدام 
آلية تخصيص األسهم االختيارية، ومن الممكن عدم تخصيص أسهم لبعض الفئات المشاركة حسبما تراه الشركة ومديري 
سجل االكتتاب. وسيتم تخصيص أسهم الطرح بشكل نهائي للفئات المشاركة عن طريق مديري سجل االكتتاب بعد إتمام 
عملية اكتتاب األفراد. ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة بشكل مبدئي أربعة وعشرين مليون 
قبل  كاٍف من  بأنه في حال وجود طلب  الطرح، علماً  أسهم  إجمالي عدد  يمثل 100% من  بما  )24,000,000( سهم طرح 
المكتتبين األفراد في أسهم الطرح، فيحق لمديري سجل االكتتاب  تخفيض عدد األسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 
واحد وعشرين مليون وستمائة ألف )21,600,000( سهم طرح – كحد أدنى – بما يمثل 90% من إجمالي أسهم الطرح بعد 

إتمام عملية اكتتاب األفراد.

طريقة)التخصيص)للمكتتبين)األفراد

2021/09/27م(،  )الموافق  1443/02/20هـ  بتاريخ  اإلثنين،  يوم  أقصاه  موعد  في  الطرح  أسهم  تخصيص  يتم  أن  يتوقع 
علماً بأن الحد األدنى للتخصيص هو عشرة )10( أسهم لكل مكتتب فرد، بينما الحد األعلى للتخصيص هو ستمائة ألف 
)600,000( سهماً لكل مكتتب فرد. وسيتم تخصيص ما تبقى من أسهم الطرح )إن وجد( على أساس تناسبي بناًء على نسبة 
ما طلبه كل مكتتب فرد إلى إجمالي األسهم التي طلب االكتتاب فيها. وفي حال تجاوز عدد المكتتبين األفراد مائتين وأربعين 
ألف )240,000( مكتتب، فإن الشركة ال تضمن الحد األدنى للتخصيص وفي هذه الحالة سيتم تخصيص األسهم وفقاً لما 
تحدده الشركة والمستشارون الماليون )للمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم رقم  17 »شروط وأحكام االكتتاب« من 

هذه النشرة(.

رد)فائض)أموا1)االكتتاب

في حساب  إيداعها  وسيتم  استقطاعات،  أو  أي عموالت  دون  المكتتبين  إلى  وجد(  )إن  االكتتاب  فائض  إعادة  يتم  سوف 
اإلثنين  يوم  أقصاه  النهائي في موعد  التخصيص  اإلعالن عن عملية  االكتتاب. وسيتم  نموذج طلب  في  المحدد  المكتتب 
بتاريخ 1443/02/20هـ )الموافق 2021/09/27م(  كما سيتم رد فائض االكتتاب )إن وجد( في موعد أقصاه يوم األربعاء 
بتاريخ 1443/02/22هـ )الموافق 2021/09/29م( )للمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم رقم  17 »شروط وأحكام 

االكتتاب« من هذه النشرة(. 

بتاريخ فترة)الطرح الثالثاء،  يوم  في  وتنتهي  2021/09/19م(  )الموافق  1443/02/12هـ  بتاريخ  األحد،  يوم  في  الطرح  فترة  تبدأ 
1443/02/14هـ )الموافق 2021/09/21م(.

تستحق أسهم الطرح نصيبها من أي أرباح تعلنها الشركة وتدفعها اعتباراً من تاريخ هذه النشرة والسنوات المالية التي تليها األحقية)في)األرباح
)للمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم رقم  7 »سياسة توزيع األرباح« من هذه النشرة(.

حقوق)التصويت

جميع أسهم الشركة أسهم عادية من فئة واحدة، وال يخول أي أسهم حامله بممارسة أي حقوق تفضيلية، ويعطي كل سهم 
لحامله الحق في صوت واحد. ويحق لكل مساهم حضور اجتماعات الجمعية العامة والتصويت فيها، كما يجوز للمساهم 
تفويض مساهم آخر من غير أعضاء مجلس اإلدارة لينوب عنه في حضور اجتماعات الجمعية العامة )للمزيد من المعلومات 

حول حقوق التصويت، يرجى مراجعة القسم رقم  12-4 »ملخص النظام األساس للشركة« من هذه النشرة(.
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القيود)المفروضة)على)األسهم) فترة)
الحظر(

تخضع شركة االتصاالت السعودية لفترة حظر مدتها ستة )6( أشهر تبدأ من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في السوق 
المالية، بحيث ال يجوز لها التصرف في أسهمها خالل هذه الفترة. وبعد انقضاء هذه الفترة، يجوز لها التصرف في أسهمها 
االتصاالت  شركة  ملكية  نسبة  حول  المعلومات  من  )وللمزيد  الهيئة  من  مسبقة  موافقة  على  الحصول  إلى  الحاجة  دون 

السعودية في الشركة، يرجى مراجعة القسم  4-3 »هيكل ملكية الشركة قبل وبعد الطرح« من هذه النشرة(.

األسهم)التي)سبق)للشركة)إدراجها

لم يسبق إدراج أسهم الشركة سواًء داخل المملكة أو خارجها قبل الطرح. وقد تقدمت الشركة إلى الهيئة بطلب تسجيل 
األسهم وطرحها وفقاً لقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، كما تقدمت إلى السوق المالية بطلب قبول اإلدراج 
وفقاً لقواعد اإلدراج. وقد تم الحصول على كافة الموافقات ذات العالقة والالزمة للقيام بعملية الطرح، وتم استيفاء كافة 
المستندات المؤيدة التي طلبتها الهيئة. ومن المتوقع أن يبدأ تداول األسهم في السوق المالية خالل فترة قصيرة بعد االنتهاء 
من عملية تخصيص األسهم )للمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة قسم »التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب« في الصفحة 

رقم ) ل( من هذه النشرة(.

عوامل)المخاطرة

هناك مخاطر معينة تتعلق باالستثمار في أسهم الطرح، ويمكن تصنيف تلك المخاطر كالتالي: 

مخاطر متعلقة بأعمال وأنشطة الشركة. 	

مخاطر متعلقة بالسوق والبيئة التنظيمية. 	

مخاطر متعلقة بأسهم الطرح. 	
وقد تم استعراض هذه المخاطر في القسم رقم  2 »عوامل المخاطرة« من هذه النشرة، والتي يجب دراستها بعناية قبل اتخاذ 

أي قرار يتعلق باالستثمار في أسهم الطرح.

مصاريف)الطرح

سوف يتحمل المساهمون البائعون جميع المصاريف والتكاليف المتعلقة بالطرح، والتي سيتم خصمها من إجمالي متحصالت 
الطرح. تقّدر مصاريف الطرح تقريباً بمبلغ 63.3 مليون ريال سعودي، وتشمل أتعاب المستشارين الماليين ومتعهدي التغطية 
والمستشار القانوني والمستشار القانوني لمتعهدي التغطية ومستشار العناية المهنية المالية ومراجع الحسابات ومستشار 
ذات  المصاريف  من  وغيرها  والتوزيع  والطباعة  التسويق  ومصاريف  المستلمة  الجهات  أتعاب  إلى  إضافًة  السوق،  دراسة 

العالقة بالطرح.

متعهدو)التغطية

 شركة إتش إس بي سي العربية السعودية
مبنى إتش إس بي سي 

7267 شارع العليا، حي المروج
الرياض 2255 – 12283 
المملكة العربية السعودية

هاتف: 920005920 966+
فاكس: 2992385 11 966+

 www.hsbcsaudi.com :الموقع اإللكتروني
solutionsIPO@hsbcsa.com :البريد اإللكتروني

شركة)األهلي)المالية
طريق الملك سعود، المبنى اإلقليمي للبنك األهلي السعودي

ص.ب. 22216، الرياض 11495
المملكة العربية السعودية

هاتف: 0000232 )92( 966+
فاكس: 4060052 )11( 966+

www.alahlicapital.com :الموقع اإللكتروني
snbc.cm@alahlicapital.com :البريد اإلكتروني

 شركة مورغان ستانلي السعودية
برج الراشد، الطابق العاشر

طريق الملك سعود
ص.ب. 66633
الرياض 11586

المملكة العربية السعودية
هاتف: 2187000 11 966+
فاكس: 2187003 11 966+

 www.morganstanleysaudiarabia.com :الموقع اإللكتروني
 lneqsy@morganstanley.com :البريد اإللكتروني

مالحظة: يجب الرجوع إلى قسم »إشعار مهم« في الصفحة رقم ) أ(، والقسم رقم  2 »عوامل المخاطرة« من هذه النشرة ودراستهما بعناية تامة قبل اتخاذ 
أي قرار باالستثمار في أسهم الطرح بموجب هذه النشرة.
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التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب

التواريخ المهمة
الجدو1)الزمني)المتوقع)للطرح(: دولالجدو1) 

التاريخالحدث

فترة تسجيل الطلبات للفئات المشاركة وعملية بناء سجل األوامر
فترة مدتها تسعة )9( أيام تبدأ من يوم األحد بتاريخ 1443/01/28هـ )الموافق 
)الموافق  1443/02/06هـ  بتاريخ  اإلثنين  يوم  نهاية  وحتى  2021/09/05م(، 

2021/09/13م(.

فترة اكتتاب األفراد
أيام تبدأ من يوم األحد بتاريخ 1443/02/12هـ )الموافق  فترة مدتها ثالثة )3( 
)الموافق  1443/02/14هـ  بتاريخ  الثالثاء  يوم  نهاية  وحتى  2021/09/19م(، 

2021/09/21م(.
آخر موعد لتقديم طلبات االكتتاب للفئات المشاركة بناًء على عدد األسهم التي 

يوم األحد بتاريخ 1443/02/12هـ )الموافق 2021/09/19م(.تم تخصيصها مبدئياً لكل منهم

آخر موعد لسداد قيمة االكتتاب للفئات المشاركة بناًء على عدد األسهم التي تم 
يوم األربعاء بتاريخ 1443/02/15هـ )الموافق 2021/09/22م(.تخصيصها مبدئياً لكل منهم

يوم الثالثاء بتاريخ 1443/02/14هـ )الموافق 2021/09/21م(.آخر موعد لتقديم طلبات االكتتاب وسداد قيمة االكتتاب للمكتتبين األفراد

في موعد أقصاه يوم اإلثنين بتاريخ 1443/02/20هـ )الموافق 2021/09/27م(.اإلعالن عن التخصيص النهائي ألسهم الطرح

في موعد أقصاه يوم األربعاء بتاريخ 1443/02/22هـ )الموافق 2021/09/29م(.إعادة مبالغ االكتتاب الفائضة )إن وجدت(

التاريخ المتوقع لبدء تداول األسهم في السوق المالية
يُتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق المالية بعد استيفاء جميع المتطلبات 
واالنتهاء من جميع اإلجراءات النظامية ذات العالقة. وسيتم اإلعالن عن بدء تداول 

.)www.saudiexchange.sa( األسهم على موقع تداول اإللكتروني

مالحظة: يعتبر الجدول الزمني والتواريخ المشار إليها أعاله تقريبية، وسوف يتم اإلعالن عن التواريخ الفعلية من خالل إعالنات تظهر على موقع تداول 
 )www.hsbcsaudi.com( والموقع اإللكتروني للمستشارين الماليين شركة إتش إس بي سي العربية السعودية )www.saudiexchange.sa( اإللكتروني
اإللكتروني  والموقع   )www.morganstanleysaudiarabia.com( السعودية  مورغان ستانلي  )www.alahlicapital.com( وشركة  المالية  األهلي  وشركة 

.)www.solutions.com.sa( للشركة

كيفية التقدم بطلب االكتتاب
يقتصر االكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين، هما:

أ- الفئات المشاركة:
تشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل األوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل األوامر )يرجى مراجعة القسم رقم   1 »التعريفات 

والمصطلحات« من هذه النشرة(. 

ب- المكتتبون األفراد:
تشمل هذه الشريحة األشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لديها أبناء قّصر من زوج غير سعودي، حيث 
يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها؛ شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها لألبناء القصر، باإلضافة إلى أي شخص طبيعي 
غير سعودي مقيم أو المستثمرين الخليجيين ذوي الشخصية الطبيعية ممن لديهم حساب بنكي لدى إحدى الجهات المستلمة، ويحق لهم فتح حساب 

استثماري.
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وفيما يلي نبذة مختصرة عن طريقة اكتتاب الفئات المشاركة والمكتتبين األفراد: 

أ- الفئات المشاركة:
يمكن للفئات المشاركة الحصول على نموذج طلب مشاركة في عملية بناء سجل األوامر من مديري سجل االكتتاب أثناء مدة بناء سجل األوامر، والحصول 
على نماذج االكتتاب من مديري سجل االكتتاب بعد التخصيص المبدئي. ويقوم مديري سجل االكتتاب – بعد الحصول على موافقة الهيئة – بعرض أسهم 
الطرح على الفئات المشاركة وذلك خالل مدة بناء سجل األوامر فقط. وتبدأ عملية اكتتاب الفئات المشاركة أثناء فترة الطرح التي تشمل كذلك المكتتبين 
األفراد وذلك وفقاً للشروط والتعليمات المفصلة في نماذج طلبات االكتتاب. ويجب تسليم نموذج الطلب الموقع إلى مديري سجل االكتتاب، بحيث يمثل 

نموذج الطلب اتفاقاً ملزماً بين المساهمين البائعين والفئة المشاركة مقدمة الطلب.

ب- المكتتبون األفراد:
سيتم توفير نماذج االكتتاب للمكتتبين األفراد خالل فترة الطرح في المواقع اإللكترونية للجهات المستلمة التي تقدم هذه الخدمة في فروعها، ويمكن 
للمكتتبين األفراد االكتتاب أيضاً عن طريق اإلنترنت والهاتف المصرفي أو أجهزة الصراف اآللي التابعة للجهات المستلمة التي تقدم إحدى أو كل هذه 

الخدمات للمكتتبين األفراد شريطة:

أن يكون للمكتتب الفرد حساب بنكي لدى الجهة المستلمة التي تقدم هذه الخدمة. 	
 أال يكون قد طرأت أي تغييرات على المعلومات الخاصة بالمكتتب الفرد منذ اكتتابه في طرح جرى حديثاً. 	

يجب تعبئة نماذج طلب االكتتاب وفقاً للتعليمات الواردة في القسم رقم  17 »شروط وأحكام االكتتاب« من هذه النشرة. وعلى كل مقدم طلب أن يكمل جميع 
بنود نموذج طلب االكتتاب ذات الصلة. وتحتفظ الشركة بالحق في رفض أي نموذج اكتتاب بصورة جزئية أو كلية في حال عدم استيفائه ألي من شروط 
وأحكام الطرح. وال يسمح بإجراء أي تعديالت على طلب االكتتاب أو سحبه بعد أن يتم تقديمه، ويعتبر طلب االكتتاب في حال تسليمه اتفاقاً ملزماً بين 

المكتتب ذي العالقة والمساهمين البائعين )للمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم رقم  17 »شروط وأحكام االكتتاب« من هذه النشرة(.

سوف يتم إعادة فائض االكتتاب – إن وجد – لحساب المكتتب الرئيسي لدى الجهة المستلمة التي خصمت قيمة االكتتاب منه ابتداًء، ودون أي عموالت 
أو استقطاعات من مدير االكتتاب أو الجهات المستلمة، ولن يسمح برد قيمة االكتتاب نقداً أو إلى حسابات طرف ثالث. 

للمزيد من المعلومات حول اكتتاب المكتتبين األفراد أو الفئات المشاركة، يرجى مراجعة القسم رقم  17 »شروط وأحكام االكتتاب« من هذه النشرة.
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ملخص المعلومات األساسية
يهدف ملخص المعلومات األساسية هذا إلى تقديم خلفية موجزة عن المعلومات الواردة في هذه النشرة بشكل مفصل، إال أن هذا الملخص ال يتضمن 
جميع المعلومات التي قد تكون مهمة بالنسبة للمستثمرين المحتملين والتي يجب أن تؤخذ بعين االعتبار قبل اتخاذ القرار باالستثمار في أسهم الطرح، 
لذا ينبغي على من يرغب في االكتتاب بأسهم الطرح قراءة ومراجعة هذه النشرة بالكامل، ويجب أن يبنى أي قرار يتعلق باالستثمار في أسهم الطرح على 
مراعاة كامل هذه النشرة. وعلى وجه الخصوص، يجب مراجعة قسم »إشعار مهم« في الصفحة رقم ) أ( والقسم رقم   2 »عوامل المخاطرة« من هذه النشرة 

بدقة قبل اتخاذ أي قرار يتعلق باالستثمار في أسهم الطرح، ويجب أال يعتمد في اتخاذ قراره على هذا الملخص فقط.

نظرة عامة على الشركة
الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت هي شركة مساهمة سعودية مقفلة تحولت من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة بموجب 
قرار وزارة التجارة رقم 144 وتاريخ 1442/05/08هـ )الموافق 2020/12/23م(، ومقيدة بالسجل التجاري رقم 1010183482 وتاريخ 1423/11/08هـ 

)الموافق 2003/01/11م( وعنوانها المسجل هو ص.ب. 50، مدينة الرياض، 11372، المملكة العربية السعودية.

تأسست الشركة بتاريخ 1423/11/08هـ )الموافق 2003/01/11م( كشركة ذات مسؤولية محدودة برأس مال قدره عشرة ماليين )10,000,000( ريال 
سعودي مدفوع بالكامل مقسم إلى عشرة آالف )10,000( حصة نقدية متساوية القيمة بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها ألف )1,000( ريال سعودي 
للحصة الواحدة، وتم قيدها في السجل التجاري لمدينة الرياض بالرقم 1010183482 وتاريخ 1423/11/08هـ )الموافق 2003/01/11م(. تم زيادة رأس 
مال الشركة عدة مرات منذ تأسيسها، حيث تمت أول زيادة لرأس مال الشركة بموجب قرار الشركاء بتعديل عقد تأسيس الشركة بتاريخ 1432/04/14هـ 
)الموافق 2011/03/19م( وذلك من عشرة ماليين )10,000,000( ريال سعودي إلى مائة مليون )100,000,000( ريال سعودي مقسم إلى عشرة ماليين 
)10,000,000( حصة نقدية متساوية القيمة بقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للحصة الواحدة، وتم استيفاء الزيادة البالغ قدرها تسعين 
مليون )90,000,000( ريال سعودي عن طريق الحساب الجاري للشركاء. وبموجب قرار الشركاء بتعديل عقد تأسيس الشركة بتاريخ 1442/04/01هـ 
)الموافق 2020/11/16م(، تم زيادة رأس مال الشركة من مائة مليون )100,000,000( ريال سعودي إلى مليار ومائتين مليون )1,200,000,000( ريال 
سعودي مقسم إلى مائة وعشرين مليون )120,000,000( حصة نقدية متساوية القيمة بقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للحصة الواحدة 
وتم استيفاء الزيادة البالغ قدرها مليار ومائة مليون )1,100,000,000( ريال سعودي عن طريق رسملة األرباح المبقاة. وبتاريخ 1442/05/16هـ )الموافق 
2020/12/31م(، تحولت الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة برأس مال قدره مليار ومائتين مليون )1,200,000,000( ريال 
سعودي مدفوع بالكامل مقسم إلى مائة وعشرين مليون )120,000,000( سهماً عادياً بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشرة )10( رياالت سعودية 
للسهم الواحد بموجب قرار وزارة التجارة رقم 144 وتاريخ 1442/05/08هـ )الموافق 2020/12/23م( )للمزيد من المعلومات حول تاريخ الشركة، يرجى 

مراجعة القسم رقم 4-2 »تاريخ الشركة وتطور رأس مالها« من هذه النشرة(.

األنشطة الرئيسية للشركة
تتركز األنشطة الرئيسية للشركة في قطاع خدمات اإلنترنت واالتصاالت، وتتمثل أنشطة الشركة الرئيسية وفقاً لنظامها األساس فيما يلي:

المعلومات واالتصاالت.- 1
أنشطة الخدمات األخرى.- 2
تمديد أسالك االتصاالت.- 3
تمديد شبكات اإلنترنت وتمديد شبكات الكمبيوتر واالتصاالت.- 4
تركيب وصيانة األجهزة األمنية.- 5
تقديم خدمات االستشارات اإلدارية العليا.- 6
التشييد.- 7

وتتمثل أنشطة الشركة وفقاً لسجلها التجاري فيما يلي:

تمديد أسالك االتصاالت.- 1
تمديدات الشبكات.- 2
تركيب وتمديد شبكات الكمبيوتر واالتصاالت.- 3
تركيب وصيانة األجهزة األمنية.- 4
تقديم خدمات االستشارات اإلدارية العليا.- 5
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الهيكل التنظيمي
الشكل)ل:)الهيكل)التنظيمي)للشركة)

شركة االتصاالت لالستثمار التجاري المحدودة

الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت 
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المصدر: الشركة

رؤية الشركة ورسالتها واستراتيجيتها

الرؤية
تتمثل رؤية الشركة في أن تقود أعمال شركة االتصاالت السعودية الخاصة بخدمات تقنية المعلومات والخدمات الرقمية التي تستهدف قطاع األعمال 

تماشياً مع خطط مجموعة االتصاالت السعودية، وذلك من خالل تقديم منتجات وخدمات رقمية تركز على مختلف القطاعات.

الرسالة
تتمثل رسالة الشركة في توفير حلول تقنية مبتكرة تمكن عمالئها من تلبية احتياجات السوق المتطورة بنجاح.

االستراتيجية
تباشر الشركة أعمالها من خالل توفير خدمات وحلول االتصاالت وتقنية المعلومات الشاملة لعمالئها، وتقديم مجموعة من الخدمات والحلول من خالل 
كل من قنوات العمالء الرئيسية )قناة البيع إلى شركة االتصاالت السعودية وقناة البيع إلى قطاع األعمال( عبر خطوط أعمالها التي تشمل مجموعة واسعة 
من خدمات وحلول االتصاالت وتقنية المعلومات. وتعمل الشركة على زيادة حصتها في سوق المملكة وتحقيق نمو مستدام في اإليرادات مع التركيز على 
تحسين ربحية الشركة، وذلك لزيادة عائدات المساهمين. ولتحقيق هذا المخطط االستراتيجي، اعتمدت الشركة استراتيجيات عمل في المجاالت التالية:

الريادة في الخدمات المدارة والمهنيةأ. 

الشركة  لدى  إلى ذلك،  باإلضافة  الرقمية.  والخدمات  واالتصال  المدارة  والخدمات  األنظمة  لتكامل  كبير على األعمال األساسية  الشركة بشكل  تركز 
العمليات  وتعهيد  والمهنية  المدارة  للخدمات  بالنسبة  السوق  تعزيز مكانتها في  وذلك لضمان  أعمالها،  لزيادة حجم  مبادرات حالية وخطط مستقبلية 
التجارية، وذلك باألخذ في االعتبار تعزيز عالقاتها مع العمالء خالل سلسلة القيمة لتقنية المعلومات وتعزيز موقعها التنافسي في السوق. ولتعزيز مركزها 
الريادي في الخدمات المدارة والمهنية )بما في ذلك التكامل والتخصيص والتطوير واإلدارة(، تركز الشركة على تنويع عروض الخدمات ومنتجات البيئة 
السحابية العامة )public cloud services( من خالل االستفادة من أفضل التقنيات الخارجية، وتحسين خدماتها المدارة الحالية عبر تناغم فرق وقدرات 

التسليم في مختلف أعمالها، وتوسيع قدراتها في عملياتها.
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توسعة محفظة األعمال والتمدد في السوقب. 

تماشًيا مع رسالة الشركة الموضحة أعاله، تسعى الشركة بشكل فعال إلى الدخول في خطوط أعمال جديدة والتي ترتبط بأعمالها الحالية بهدف تلبية 
السوق  تقييمات شاملة التجاهات  بإجراء  الشركة  وتقوم  السوق.  باالبتكار في  التطور بطبيعتها وترسيخ سمعتها  تتسم بطابع  التي  احتياجات عمالئها 
واحتياجات األعمال من أجل تحديد األسواق المالئمة للدخول فيها. وتهدف الشركة من خالل تنويع عروضها بتلك الطريقة إلى تحقيق التنوع التشغيلي 
وبالتالي ضمان قدرة الشركة على توفير الخدمات لعمالئها بشكل فعال في المستقبل، بما في ذلك من خالل البيع العابر)cross-selling( للمنتجات 
والخدمات. وتركز هذه المبادرات على تنويع قاعدة عمالء الشركة )والتي تشمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة( من خالل زيادة التركيز على القطاعات 
الجديدة عبر المنتجات الحالية والمستقبلية، وتطوير حزم الخدمات الرقمية وخدمات االتصال، وتطوير المنتجات والخدمات الجاهزة، وزيادة قنوات 
البيع الحالية، وتعزيز الجهود لتوحيد المنتجات والخدمات، وتطوير المنتجات التي تحقق هامش ربح مرتفع. وتشمل المجاالت الخاصة التي تركز عليها 
الشركة لتنويع محفظة أعمالها الخدمات المهنية، وخدمات مركز البيانات والخدمات السحابية والخدمات المدارة، واستشارات التحول الرقمي. وتهدف 
الشركة من خالل التركيز بشكل أكبر على تلك المجاالت إلى دعم جهود البيع العابر )cross-selling( وبيع البدائل اإلضافية )upselling( وحزم المنتجات 
والخدمات )bundling( من أجل رفع قيمة حقوق المساهمين وتمكين الشركة من االستفادة من موقعها كمقدم خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات 
 )bundling( الشاملة في المملكة في كافة خطوط أعمال تكامل األنظمة واالتصاالت واإلنترنت للتمكن من بيع منتجاتها عبر حزم المنتجات والخدمات
والبيع العابر )cross-selling(. ومن خالل ذلك، تسعى الشركة لتقديم قيمة أعلى للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خالل مبيعات المنتجات والحلول 

الجاهزة للعمالء.

دعم نجاح العمالء ومنظومة الشركاءج. 

تسعى الشركة بصفتها مقدم خدمات إلى تطوير نظام شراكة قوي والحفاظ عليه، وإقامة عالقات عمل فعالة مع مورديها من أجل تلبية احتياجات العمالء 
على أفضل وجه. وبالتالي، فإن تكوين عالقات عملية مع موردي التقنية العالميين – مثل مقدمي الخدمات السحابية ذات القدرات التوسعية الضخمة 
وحلول األمن السيبراني – والمحافظة عليها يمثل عنصًرا أساسًيا في استراتيجية الشركة لدخول السوق، حيث تتيح الشركة لشركائها األجانب إمكانية 
دخول السوق السعودي. وتهدف الشركة من خالل توسيع نطاق عالقاتها مع الشركاء إلى زيادة حصتها في السوق للمنتجات والخدمات المرتبطة بها. 
باإلضافة إلى ذلك، تسهل عالقة الشركة القوية بشركة االتصاالت السعودية زيادة الوصول إلى العمالء في السوق، ال سيما فيما يتعلق ببعض العمالء 
الحكوميين والشركات، حيث تدخل وحدة أعمال شركة االتصاالت السعودية والشركة في السوق بشكل مشترك ويكونا بمثابة فريق واحد، بغض النظر 
عن الكيان المتعاقد النهائي. باإلضافة إلى ذلك، تسعى الشركة إلى تحسين تجربة عمالئها من خالل تطوير قدراتها في إدارة وحوكمة البيانات في سياق 

عالقاتها مع العمالء، مما يؤدي إلى حصول الشركة على تصور واضح حول احتياجات عمالئها.

دعم الكفاءة والتعاون الداخليد. 

لتحقيق أهدافها االستراتيجية، تهدف الشركة دائًما إلى توفير الكفاءة في أعمالها وتبسيط العمليات الحالية وبالتالي رفع قيمة حقوق المساهمين. وعلى 
التكامل في أعمالها وزيادة الشفافية داخل الشركة بهدف زيادة مزايا قدراتها التشغيلية  وجه الخصوص، تسعى الشركة بشكل فعال إلى تعزيز أوجه 
الواسعة. وتشمل المبادرات المطبقة حالًيا في الشركة تعزيز نماذج التشغيل الداخلية، وتعزيز إدارة وحوكمة البيانات، وزيادة رقمنة العمليات المالية وتعزيز 

إمكانية الحفاظ على المواهب واستقطابهم، وتعزيز عمليات مراقبة األداء.

نواحي القوة والمزايا التنافسية
مجموعة واسعة من الخدمات تقدم نقطة خدمة شاملة )one-stop-shop( لعمالء الشركةأ. 

تقنية  العمالء بحلول  المتنوعة وتزويد  المنتجات والخدمات  المتعددة وعروض  بالقدرة على االستفادة بشكل فعال من خطوط األعمال  الشركة  تتمتع 
المعلومات الشاملة وتلبية مجموعة كبيرة من االحتياجات، حيث اكتسبت الشركة على وجه الخصوص قدرة عالية في البيع العابر )cross-selling( عبر 
خطوط األعمال، مما يعني أنها قادرة على تقديم الخدمات كنقطة خدمة شاملة )one-stop-shop( لتلبية جميع احتياجات العمالء. وتتمكن الشركة، 
بفضل هذا النطاق الواسع من المنتجات والخدمات، والتي يشمل االتصال وتكامل األنظمة والخدمات المدارة وخدمات التطبيقات، من إيجاد عالقات 
قوية مع العمالء لتقديم مجموعة منتجات وخدمات أكثر تميًزا للعمالء الحاليين والمحتملين وزيادة حصتها في السوق عبر مختلف القطاعات، وذلك من 

خالل قدرة الشركة في البيع العابر )cross-selling( وتوفير حزم خدمات للعمالء )bundling( وغير ذلك.

شركة رائدة في القطاع بالمملكةب. 

تتمتع الشركة بالقدرة على االستفادة من تواجدها القوي في السوق سابًقا وحالًيا وسمعتها الجيدة داخل المملكة، والتي تم اكتسابها بجذب فئات مختلفة 
من العمالء والتواجد في مختلف المناطق الجغرافية في المملكة. وتعمل الشركة على وجه الخصوص في جميع أنحاء المملكة وتقدم خدماتها لمجموعة 
متنوعة من الشركات الخاصة والعمالء المرتبطين بالحكومة، بما في ذلك شركة أرامكو السعودية والبنك األهلي التجاري وعدد من الوزارات والجهات 
الحكومية. ويتضح نجاح الشركة الحالي من خالل حصتها السوقية الحالية البالغة 13% في سوق خدمات تقنية المعلومات في المملكة والتي تعتبر سوق 
مجزأة، مما يجعلها من إحدى الشركات الرائدة في السوق في هذا القطاع بالمملكة. وتعزز هذه المكانة الرائدة في السوق من سمعة الشركة حيث مكنتها 
من الحصول على عدد من المشاريع المهمة داخل المملكة، ويتبين ذلك من خالل معدل نمو الشركة والذي يعد األعلى من بين مقدمي خدمات تكامل 
األنظمة في المملكة في الفترة الممتدة من 2018م إلى 2020م، حيث حققت إيراداتها الصافية معدل نمو سنوي مركب بنسبة 31% من خالل مشاريع 
كبيرة مع عمالء رفيعي المستوى في المملكة. وتتضح سمعة العالمة التجارية للشركة من خالل عدد الجوائز التي فازت بها الشركة في السنوات األخيرة، 

تقديًرا لجودة خدماتها المقدمة للعمالء )للمزيد من المعلومات حول جوائز الشركة، يرجى مراجعة القسم رقم  4-10-5 »الجوائز« من هذه النشرة(.
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القدرة على االستفادة من منظومة شركة االتصاالت السعودية والشركاءج. 

تتمكن الشركة من خالل عالقتها القوية مع شركة االتصاالت السعودية من االعتماد على قاعدة مؤسسية كبيرة من المعرفة والوصول إلى العمالء والبنية 
التحتية. وعلى وجه الخصوص، تمكنت الشركة بفضل حجم شركة االتصاالت السعودية وسمعتها ومواردها – بما في ذلك ما يقارب خمسين )50( مدير 
حسابات – من االستفادة من قوة مبيعاتها الشاملة وعالقاتها مع العمالء. باإلضافة إلى ذلك، تستفيد الشركة من قاعدة عمالء شركة االتصاالت السعودية 
الضخمة والتي تضم جهات حكومية وشركات كبرى وشركات صغيرة ومتوسطة، والتي تستطيع الشركة االستفادة منها من خالل تقديم منتجاتها وخدماتها 
الخاصة، باإلضافة إلى العمل التسويقي في عمليات طلبات تقديم العروض. لدى الشركة أيضاً منظومة شركاء تضم أكثر من مائة وخمسين )150( شريًكا 
تقنًيا عالمياً ومحلياً، بما في ذلك مقدمي التقنية المبتكرين كما أنها من الشركات التي تحقق أعلى اإليرادات لمزودي التقنية األساسيين مثل سيسكو 
 ،)Huawei( وهواوي ،)IBM( وآي بي إم ،)VMWare( وفي إم وير )DellEMC( وديل إي إم سي )PaloAlto( وبالو آلتو ،)Fortinet( وفورتينت ،)Cisco(
ومايكروسوفت )Microsoft(. ومن خالل االستفادة من هذه العالقة مع الموردين العالميين، فإن الشركة قادرة على العمل كموزع ذو قيمة مضافة لعمالئها 
العالميين للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات األخرى. باإلضافة إلى ما  من الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خالل تقديم خدمات الموردين 
سبق، فإن عالقة الشركة بشركة االتصاالت السعودية تتيح لها الوصول إلى فرص ومشاريع معينة والتي – نظًرا لحجم الشركة – قد ال تكون متاحة لها 

بخالف ذلك.

للعمل بشكل متكامل فيما بينهما، مثل إعارة  أيًضا فرًصا لكل من الشركة وشركة االتصاالت السعودية  وتوفر العالقة مع شركة االتصاالت السعودية 
الموظفين بهدف تشجيع نقل المعرفة بين الجهتين، وكذلك من خالل التطوير المشترك للمنتجات والخدمات.

فريق إدارة متمرس وموظفون من ذوي الكفاءات العاليةد. 

يتألف فريق إدارة الشركة من أفراد يتمتعون بخبرات تشغيلية عالية وقدرات تنفيذية مكتسبة من خالل تعامالت مكثفة مع العمالء خالل فترة عملهم 
في الشركة وداخل القطاع، حيث يتمتعون بمتوسط خبرة يبلغ تسعة عشر )19( عاًما في القطاع )للمزيد من المعلومات حول أعضاء اإلدارة التنفيذية 
للشركة، يرجى مراجعة القسم رقم  5 »الهيكل التنظيمي للشركة« من هذه النشرة(. باإلضافة إلى ذلك، تقدم الشركة برنامًجا تدريبًيا عالي الجودة لجميع 
الموظفين الستهداف تطوير المهارات األساسية، مع الحفاظ أيًضا على هيكل رواتب ومكافآت تنافسي يتم تقييمه وتحديثه بانتظام من أجل مواكبة توقعات 
الموظفين. وترى الشركة أن قاعدة موظفيها ضرورية لمواصلة تقديم أفضل الخدمات لعمالئها، وهي بالتالي تسعى إلى إنشاء ثقافة مؤسسية فريدة بين 
موظفيها والحفاظ عليها، من خالل وضع مبادرات للموظفين واستراتيجيات لتعزيز المشاركة والتي تهدف إلى تحديد نقاط القوة والمواهب لدى الموظفين 

األفراد وتطويرها. )للمزيد من المعلومات حول موظفي الشركة، يرجى مراجعة القسم رقم 4-10 »الموظفون« من هذه النشرة(.

نظرة عامة على السوق والقطاع
نظرة على االقتصاد الكلي في المملكةأ. 

يعد اقتصاد المملكة أكبر اقتصاد في منطقة الخليج بإجمالي ناتج محلي يبلغ 793 مليار دوالر أمريكي )2019م(، والذي يمثل ثالث أضعاف متوسط 
الناتج المحلي اإلجمالي لدول الخليج. كما أنه أحد أكثر اقتصاديات دول الخليج تقدماً، بناتج محلي إجمالي للفرد يبلغ ثالثة وعشرين ألف ومائة وتسعة 

وثالثين )23,139( دوالر أمريكي. 

www. وعلى الرغم من أن قطاع النفط والغاز يمثل جزء كبير من اقتصاد المملكة )أكثر من 20% بحلول عام 2025م وفقاً )المصدر: أكسفورد إكونومكس
oxfordeconomics.com((، إال أن المملكة قد خفضت من اعتمادها على إيرادات النفط والغاز )أقل بحوالي 2% في الفترة ما بين 2016م و2019م(. وفي 
إطار خطة اإلصالح االقتصادي التي أطلقتها الحكومة السعودية تحت مسمى رؤية المملكة 2030، تسعى المملكة إلى تقليل اعتمادها على قطاع النفط 
والغاز وتحويل المملكة لتكون محور تقني. ومن المتوقع أن تدفع هذه الخطة إلى رقمنة القطاعات بما فيها القطاعات الحكومية واالتصاالت واإلعالم 
والترفيه والخدمات المالية والصناعة والرعاية الصحية والتعليم، مما سيزيد الطلب على خدمات تقنية المعلومات. وتشمل التقنيات الجديدة التي من 
المتوقع تبنيها ضمن رؤية المملكة 2030 الذكاء االصطناعي والروبوتات والواقع المعزز وإنترنت األشياء السحابي والتجارة اإللكترونية، مع الحفاظ على 

األمن في مختلف األصعدة.

نظرة على قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات في المملكةب. 

تعمل الشركة في قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات لقطاع األعمال والذي مّثل 33.8 مليار ريال سعودي في عام 2018م ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو 
سنوي مركب بنسبة 6.7% ليصل إلى 53.1 مليار ريال سعودي بحلول عام 2025م. ينقسم السوق إلى خدمات تقنية المعلومات )59% في عام 2018م( 
وخدمات االتصال والبيانات لقطاع األعمال )41% في عام 2018م(. وفي األسواق األكثر تطوراً مثل الواليات المتحدة األمريكية وألمانيا وفرنسا واليابان 
وأستراليا، تمثل خدمات تقنية المعلومات جزءاً كبيراً يصل إلى 75-85% من خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات لقطاع األعمال )المصدر: استمدت 

الشركة ومستشار دراسة السوق هذه البيانات من بيانات السوق الخاصة بشركة البيانات الدولية )IDC( منذ عام 2018م(.

حالياً، يبلغ حجم اإلنفاق على خدمات تقنية المعلومات 19.8 مليار ريال سعودي والذي يمثل ما نسبته 0.7% فقط من إجمالي الناتج المحلي اإلجمالي 
وبالتالي فإنه متأخر بنسبة 1.3% عن األسواق األكثر نضجاً، مما يوضح أن السوق في المملكة لديه فرص نمو كبيرة ليتماشى مع المعتاد عليه في األسواق 
بنسبة تقارب 88% في إنفاق  األكثر نضجاً. في حال وصول مستوى اإلنفاق في المملكة إلى مستواه في األسواق األكثر نضجاً، فسيمثل ذلك ارتفاعاً 

الشركات على خدمات تقنية المعلومات.

باإلضافة إلى ذلك، فإن السوق السعودي أصغر عمراً بشكل كبير وبالتالي فلديه ميزة كبيرة مقارنة باألسواق األمريكية واألوروبية. على سبيل المثال، 
فإن السوق السعودي غير مثقل بمقدمي الخدمة الذين يقدمون حزم عمل قديمة مثل الوقت والمواد، ولديها مجال أكبر لتقديم التقنيات والبنى التحتية 

الحديثة. 
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من المتوقع أن يكون سوق خدمات تقنية المعلومات المحرك الرئيسي للنمو بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 9.7% من عام 2018م وحتى عام 2025م، بينما 
يتوقع أن ينمو سوق خدمات االتصال والبيانات لقطاع األعمال بنسبة 1.4% سنوياً للفترة ذاتها. لذا فإنه من المتوقع أن تمثل خدمات تقنية المعلومات 
جزءاً كبيراً من كامل سوق خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات لقطاع األعمال ويصل إلى مستويات نفاذ مشابهة لما هي عليه في األسواق األكثر نضجاً. 

وتقود رؤية المملكة 2030 النمو في خدمات تقنية المعلومات نظراً لخطط التحول الرقمي وزيادة اإلنفاق في قطاع تقنية المعلومات.

المعلومات  تكامل األنظمة وتقنية  بالطلب على مشاريع ضخمة في  المحكوم  العام -  القطاع  المعلومات )1(  تقنية  القطاعات في خدمات  أكبر  تشمل 
الشاملة، و)2( الخدمات المالية - المرتكزة على خدمات االتصال وخدمات تقنية المعلومات لقطاع األعمال ونقاط خدمات الجوال وحلول إنترنت األشياء، 

و)3( الوسائط واالتصاالت - التي تتميز باالعتماد القوي على خدمات تكامل تقنية المعلومات للشبكات واألنظمة وتكامل البنى التحتية.

إنترنت األشياء الصناعية، والحلول السحابية ذات  تشمل القطاعات األسرع نمًوا في خدمات تقنية المعلومات )1( التصنيع - مرتكًزا على استخدام 
الصلة والشبكات المدارة، و)2( النقل - مرتكًزا على زيادة الطلب على إنترنت األشياء والتطبيقات، و)3( البيع بالتجزئة - مرتكًزا على التجارة اإللكترونية 
والتحول الرقمي مما أدى إلى زيادة الطلب على الخدمات السحابية والتطبيقات و)4( الرعاية الصحية - زيادة احتياجات الرقمنة والرعاية عن بُعد الناشئة 

ومبادرات السجالت الطبية اإللكترونية الموحدة.

في الوقت الحالي، لفيروس كورونا المستجد )كوفيد - 19( أثر ضئيل على قطاع األعمال في سوق خدمات تقنية المعلومات. وتشمل اآلثار القصيرة المدى 
لفيروس كورونا المستجد )كوفيد-19( التركيز على تطوير جوانب معينة من العمليات بهدف تحسين المرونة واستمرارية األعمال. كما أنه من المتوقع أن 

يزيد الطلب على خدمات تقنية المعلومات بسبب تسريع وتيرة التحول الرقمي والذي من المتوقع أن يستمر على المدى الطويل.

يتسم سوق خدمات تقنية المعلومات في المملكة بقدر كبير من التقسيم  والذي يعد السبب وراء تميزه بعدد كبير من الشركات صغيرة الحجم. وتملك 
الشركة أكبر حصة من السوق والتي تبلغ 13%، حيث تتنافس مع جهات تقديم خدمات متكاملة محلية وشركات دولية وشركات اتصاالت مرموقة مثل 
شركة اإللكترونيات المتقدمة وشركة س.ب.م وشركة إجادة، وهي من بين أفضل ثالث )3( شركات في أغلب الشرائح السوقية في قطاع األعمال بسوق 
 )Accenture( االتصاالت وتقنية المعلومات في المملكة . وتمثل نسبة الشركات الدولية الكبرى بنحو 9% فقط من السوق، حيث تركز شركة أكسنتشر
والشركات الدولية األخرى بشكل أكبر على االستشارات في مجال تقنية المعلومات، في حين أن الشركات ذات القدرات التوسعية الضخمة )مثل أمازون 
ويب سيرفيسيز )AWS( ومايكروسوفت )Microsoft(( موجودة في السوق لكن مبيعاتها المحلية المباشرة محدودة. كما أن تهديد الشركات ذات القدرات 
التوسعية الضخمة أقل بكثير في األسواق الحكومية التي تمتاز بالعالقات والوجود المحلي والمصداقية التي تنطوي على أهمية أكبر بكثير مما هي عليه 

في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ملخص عوامل المخاطرة
يوضح التالي ملخصاً لعوامل المخاطرة المرتبطة باالستثمار في أسهم الطرح، إال أن هذا الملخص ال يشمل كافة المعلومات التي قد تهم المستثمرين، 
لذا ينبغي على من يرغب في االكتتاب بأسهم الطرح قراءة ومراجعة هذه النشرة بالكامل، ويجب أن يبنى أي قرار يتعلق باالستثمار في أسهم الطرح على 
مراعاة كامل هذه النشرة. وعلى وجه الخصوص، يجب مراجعة قسم »إشعار مهم« في الصفحة رقم ) أ( والقسم رقم   2 »عوامل المخاطرة« من هذه النشرة 

بدقة قبل اتخاذ أي قرار يتعلق باالستثمار في أسهم الطرح، ويجب أال يعتمد في اتخاذ قراره على هذا الملخص فقط.

المخاطر المتعلقة بأعمال وأنشطة الشركة
المخاطر المتعلقة باعتماد جزء كبير من إيرادات الشركة على شركة االتصاالت السعودية. 	
المخاطر المتعلقة بمزاولة األعمال كشركة مدرجة مستقلة. 	
المخاطر المتعلقة بتركز عمالء الشركة على العمالء الحكوميين وشبه الحكوميين. 	
المخاطر المتعلقة بالتقديرات واالفتراضات المحاسبية واالعتراف باإليرادات. 	
المخاطر المتعلقة بفارق الوقت بين تكبد تكاليف المشروع وتحصيل إيرادات مشاريع معينة. 	
المخاطر المتعلقة بتحصيل الذمم المدينة. 	
المخاطر المتعلقة برأس المال العامل. 	
المخاطر المتعلقة بالخطأ في تقدير تكلفة أداء الخدمات وتعقيد أدائها. 	
المخاطر المتعلقة باستدامة نمو إيرادات الشركة وربحيتها. 	
المخاطر المتعلقة بتوسيع منتجات الشركة وقدراتها. 	
المخاطر المتعلقة بالتطورات التقنية السريعة وطلبات العمالء.  	
المخاطر المتعلقة باالحتفاظ بالعمالء والحصول على أعمال إضافية من العمالء الحاليين. 	
المخاطر المتعلقة باألخطاء أو العيوب الخفية في المنتجات أو البرامج أو الحلول. 	
المخاطر المتعلقة بفشل أنظمة تقنية المعلومات ومراكز البيانات الخاصة بالشركة. 	
المخاطر المتعلقة بالهجمات اإللكترونية. 	
المخاطر المتعلقة باستخدام الشركة لعالمة تجارية مملوكة من قبل شركة االتصاالت السعودية وحماية حقوق الملكية الفكرية التي تستخدمها  	

الشركة.
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المخاطر المتعلقة بحماية سمعة الشركة وعالمتها التجارية. 	
المخاطر المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية الخاصة بالغير. 	
المخاطر المتعلقة باالعتماد على فريق اإلدارة العليا. 	
المخاطر المتعلقة بالقدرة على جذب الموظفين المتخصصين في تقنية المعلومات من ذوي المهارات العالية واالحتفاظ بهم. 	
المخاطر المتعلقة باالعتماد على شركاء التقنية والموردين ومقدمي الخدمات والمقاولين من الباطن. 	
المخاطر المتعلقة باإلخفاق في تنفيذ استراتيجيات العمل المستقبلية بنجاح أو في الوقت المحدد أو عدم تنفيذها على اإلطالق. 	
المخاطر المتعلقة بعمليات االستحواذ المستقبلية المحتملة. 	
المخاطر المتعلقة بعدم كفاية التغطية التأمينية. 	
المخاطر المتعلقة بالتراخيص والشهادات والتصاريح والموافقات. 	
المخاطر المتعلقة بسوء تصرف الموظفين وأخطائهم. 	
المخاطر المتعلقة بالتعامالت مع األطراف ذات العالقة. 	
المخاطر المتعلقة بالدعاوى والتقاضي. 	
المخاطر المتعلقة بالتمويل والتسهيالت االئتمانية. 	
المخاطر المتعلقة باعتماد الشركة على العقارات المؤجرة. 	
المخاطر المتعلقة بحداثة تطبيق قواعد حوكمة الشركات. 	
المخاطر المتعلقة بحداثة تشكيل لجان مجلس اإلدارة. 	
المخاطر المتعلقة بقصور الخبرة في إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية. 	
المخاطر المتعلقة بالتطبيقات مفتوحة المصدر.  	
المخاطر المتعلقة بتفشي فيروس كورونا المستجد أو أي مرض معدي آخر. 	
المخاطر المتعلقة بعدم منافسة شركة االتصاالت السعودية. 	

المخاطر المتعلقة بالسوق والبيئة التنظيمية
المخاطر المتعلقة بالتغيرات في البيئة التنظيمية. 	
المخاطر المتعلقة بأنظمة حماية البيانات واألمن السيبراني. 	
المخاطر المتعلقة بالمنافسة. 	
المخاطر المتعلقة بااللتزام بمتطلبات السعودة. 	
المخاطر المتعلقة بالمملكة واالقتصاد العالمي. 	
المخاطر المتعلقة بعدم االستقرار السياسي والمخاوف األمنية في منطقة الشرق األوسط. 	
المخاطر المتعلقة بزيادة التكاليف. 	
المخاطر المتعلقة بأسعار الصرف األجنبي. 	
المخاطر المتعلقة بالضرائب والزكاة. 	
المخاطر المتعلقة بالفيضانات والزالزل والكوارث الطبيعية األخرى أو األعمال التخريبية.  	
المخاطر المتعلقة بنظام المنافسة. 	

المخاطر المتعلقة بأسهم الطرح
المخاطر المتعلقة بالسيطرة الفعلية بعد الطرح من قبل شركة االتصاالت السعودية. 	
المخاطر المتعلقة بعدم وجود سوق سابق لألسهم. 	
المخاطر المتعلقة بتذبذب أسعار األسهم في السوق. 	
المخاطر المتعلقة بقدرة الشركة على توزيع األرباح. 	
المخاطر المتعلقة ببيع عدد كبير من األسهم في السوق. 	
المخاطر المتعلقة بإصدار أسهم إضافية في السوق بعد انتهاء فترة الحظر. 	
المخاطر المتعلقة بالبحوث المنشورة عن الشركة وشركة االتصاالت السعودية. 	
المخاطر المتعلقة باالستثمار في األسواق الناشئة. 	
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ملخص المعلومات المالية
ينبغي أن تُقرأ المعلومات المالية ومؤشرات األداء الرئيسية المبّينة أدناه جنباً إلى جنب مع القوائم المالية الموحدة المراجعة للشركة عن السنوات المالية 
المنتهية في 2018م و2019م و2020م واإليضاحات المرفقة بها والتي تم إعدادها وفًقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية 
السعودية والتي تم مراجعتها من قبل مدقق حسابات الشركة، إرنست آند يونغ ، والتي تم إدراجها في القسم رقم  19 »القوائم المالية وتقرير مراجع 

الحسابات حولها« من هذه النشرة.

قائمة)الربح)أو)الخسارة)والدخل)الشامل)اآلخر)الموحدة)للسنوات)المالية)المنتهية)في)لد)ديسمبر)8ل0دم)و9ل0دم)و0د0دم(: 4ولالجدو1) 

االختالف)0د0دم9ل0دم8ل0دمباأللف)ريا1)سعودي
8ل0دم-9ل0دم

االختالف)
9ل0دم-0د0دم

معد1)النمو)
 السنوي)المركب
8ل0دم-0د0دم

30.6%31.1%30.1%4,041,2995,257,2966,891,419اإليرادات, صافي

33.3%24.0%43.4%)5,469,447()4,410,052()3,076,252(تكلفة اإليرادات

4.لد%67.8%)د.دل%(د97,لد4,ل45د,965,047847إجمالي)الربح

18.7%1.0%39.4%)159,117()157,596()113,017(مصاريف بيع و توزيع

30.4%31.3%29.6%)459,734()350,146()270,185(مصاريف عمومية و إدارية

)انخفاض القيمة( / عكس 
االنخفاض في المدينون وموجودات 

العقود
)9,521(8,526)46,114()%189.5()%640.9(%120.1

ال ينطبق)209.1%()62.1%()2,335(5,6422,141)خسائر( / إيرادات أخرى

ال ينطبق)100.0%(ال ينطبق-71,992-ربح من بيع شركة تابعة

صافي)الربح)قبل) التكاليف()/)
د.4ل%78.8%)7.0د%(د754,67ل6ل,دد577,9664اإليرادات)التمويلية)والزكاة

ال ينطبق )107.1%()58.5%()899(30,32012,598)تكاليف( / إيرادات تمويلية، صافي

د.لل%4.د7%)8.5د%(774,د4,75975د874د,608صافي)الربح)قبل)الزكاة

0.1%27.0%)21.0%()51,978()40,933()51,831(الزكاة

د.دل%د.78%)د.9د%(796,ل570د8,د9د556,455صافي)ربح)السنة

ال ينطبق1383.2%)122.0%()35,271()2,378(10,790إعادة قياس مكافأة نهاية الخدمة 

8.4%د.70%)0.لد%(4د447666,5,ل9د45د,567إجمالي)الدخل)الشامل)للسنة)

المصدر: القوائم المالية المدققة الموحدة للسنوات المنتهية في 2018م و2019م و2020م باستثناء النسب المئوية

قائمة)المركز)المالي)الموحدة)كما)في)لد)ديسمبر)8ل0دم)و9ل0دم)و0د0دم(: 5ولالجدو1) 

كما)فيباأللف)ريا1)سعودي
لد)ديسمبر)8ل0دم)

كما)في
لد)ديسمبر)9ل0دم

كما)في
لد)ديسمبر)0د0دم

892,387414,281993,474النقد وشبه النقدية

--230,400ودائع المرابحة ألجل

1,829,1072,634,9282,803,751المدينون

301,087157,006156,880المصاريف المدفوعة مقدما والموجودات األخرى

867,9581,166,4201,504,561موجودات العقود

140,297150,654112,369المخزون

5د0,ل905,57د,دد64,5دد,ل6د,4إجمالي)الموجودات)المتداولة

22,5586,2176,642تكاليف العقود
االستثمارات في األسهم بالقيمة العادلة من خالل 

--50الدخل الشامل اآلخر

64,204103,75091,459الموجودات غير الملموسة

102,002166,715593,559الممتلكات والمعدات

77,41671,933-حق استخدام األصول
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كما)فيباأللف)ريا1)سعودي
لد)ديسمبر)8ل0دم)

كما)في
لد)ديسمبر)9ل0دم

كما)في
لد)ديسمبر)0د0دم

د59,د54,09876د4ل88,8لإجمالي)الموجودات)غير)المتداولة

4,450,0494,877,3886,334,628إجمالي الموجودات

1,236,1681,458,2751,973,953الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع

987,9251,426,6261,704,986اإليرادات المؤجلة

335,776452,254336,035مطلوبات العقود

99,05140,11453,141الزكاة المستحقة

6لل,684,068د,77د,د9ل658,9,دإجمالي)المطلوبات)المتداولة

54,15748,171-مطلوبات عقود اإليجار 

125,754189,139294,777مكافآت نهاية الخدمة

948,د4د96د,د4د5,754دلإجمالي)المطلوبات)غير)المتداولة

د06,لل0,5644,4د6,دد784,67,دإجمالي)المطلوبات

100,000100,0001,200,000رأس المال

50,00050,000120,180االحتياطي النظامي

)6,851(28,204-احتياطيات أخرى

1,515,3771,078,620610,236األرباح المبقاة

564,دد9,ل4د56,8د,ل77د,665,لإجمالي)حقوق)الملكية

8د4,6دد,886د,4,450,0494,877إجمالي)المطلوبات)وحقوق)الملكية

المصدر: معلومات اإلدارة والقوائم المالية الموحدة المدققة للسنوات المالية 2018م و2019م و2020م

قائمة)التدفقات)النقدية)الموحدة)للسنوات)المالية)المنتهية)في)لد)ديسمبر)8ل0دم)و9ل0دم)و0د0دم(: 6ولالجدو1) 

0د0دم9ل0دم8ل0دمباأللف)ريا1)سعودي

األنشطة التشغيلية

608,287434,759753,774صافي الربح قبل الزكاة

التسويات:

االستهالك, اإلطفاء وانخفاض في قيمة الممتلكات 
42,99475,15089,813والمعدات والموجودات غير الملموسة

17,05318,772-االستهالك - حق استخدام األصول

52,80676,62490,349مصروف منافع الموظفين
انخفاض قيمة / )عكس االنخفاض( في قيمة المدينون 

46,114)8,526(9,521وموجودات العقود

6,127--)انخفاض( في تكاليف العقود

--)8,342(عكس خسائر عقود مستقبلية مقدرة

مخصص / )عكس مخصص( المخزون بطيء الحركة 
32,1218,092)4,443(والمتقادم

-)71,992(-الربح من بيع شركة تابعة

المخصص / )عكس المخصص( مقابل عقود اإليجار 
30,440)6,799()2,345(والدفعات المقدمة للموردين

--7,966مخصص الغرامات

2,9582,538-أعباء التمويل

)1,639()15,556()30,320(إيرادات التمويل

79د,044,لد5,79د55دل,676

التغييرات يف املوجودات واملطلوبات التشغيلية:

solutions by stcش



0د0دم9ل0دم8ل0دمباأللف)ريا1)سعودي

)217,528()805,495()870,076(المدينون

122,002979)164,037(المصاريف المدفوعة مقدما والموجودات االخرى

)335,551()290,262()15,105(موجودات العقود

30,193)42,479()64,478(المخزون

)425(16,341)22,558(تكاليف العقود

429,182191,455491,609الدائنون والمبالغ مستحقة الدفع

507,207438,701278,360اإليرادات المؤجلة

)116,218(116,478)311,763(مطلوبات العقود

75,799ل,لدد5,د8د64,496لالتدفقات)النقدية)الناتجة)من)األنشطة)التشغيلية

)38,951()99,870()26,829(زكاة مدفوعة

)19,766()15,617()8,512(مكافآت نهاية الخدمة  المدفوعة

31,18816,4371,981إيرادات تمويلية مستلمة, صافي

9,064لل,لد48,د8لد4د,60لصافي)التدفقات)النقدية)الناتجة)من)األنشطة)التشغيلية

األنشطة االستثمارية

)536,000()179,410()133,340(شراء الممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسة

-100,000-متحصالت من بيع شركة تابعة

-569,600230,400صافي  تصفية ودائع مرابحة ألجل

صافي)التدفقات)النقدية) المستخدمة)في()/)الناتجة)من)
)6,000د5(50,990ل60د,6د4األنشطة)االستثمارية

األنشطة التمويلية

)3,871()12,578(-التزامات إيجار مدفوعة

-)800,000()300,000(توزيعات أرباح مدفوعة

صافي)التدفقات)النقدية)المستخدمة)في)األنشطة)
)ل87,د()578,دل8()00,000د(التمويلية

د9ل,579)06ل,478(د96,60دصافي) االنخفاض()/)الزيادة)في)النقدية)وشبه)النقدية

595,783892,387414,281النقدية وشبه النقدية في بداية السنة

474,د99ل8د,4ل874د,د89النقدية)وشبه)النقدية)في)نهاية)السنة

المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المالية 2018م و2019م و2020م

مؤشرات)األداء)الرئيسية)للسنوات)المالية)المنتهية)في)لد)ديسمبر)8ل0دم)و9ل0دم)و0د0دم(: 7ولالجدو1) 

مقاييس)بيان)الدخل

التغيير0د0دم9ل0دم8ل0دمكنسبة)مئوية)من)االيرادات,)صافي
)3.3(4.5)7.8(20.6%16.1%23.9%هامش إجمالي الربح

)4.1(2.7)6.8(10.9%8.3%15.1%هامش صافي الربح قبل الزكاة
2.73.6)6.3(10.2%7.5%13.8%هامش صافي الربح

مقاييس)الميزانية)العمومية

كما)في
لد)ديسمبر)8ل0دم

كما)في
لد)ديسمبر)9ل0دم

كما)في
التغييرلد)ديسمبر)0د0دم

0.6)0.7(1.72.92.31.2المطلوبات على حقوق الملكية
)1.4(3.0)4.4(11.1%8.1%12.5%العائد على األصول

5.63.5)2.1(36.9%31.3%33.4%العائد على حقوق الملكية
نسبة رأس المال العامل )نسبة 

)0.2()0.1()0.3(1.61.31.4التداول(

المصدر: معلومات اإلدارة

solutions by stc ت
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التعريفات والمصطلحات-  1

اتفاقية التعهد بتغطية الطرح التي تم إبرامها بين الشركة والمساهمين البائعين ومتعهدي التغطية فيما يتعلق بالطرح.اتفاقية)التعهد)بالتغطية

قبول إدراج أسهم الشركة في السوق المالية وفقاً لقواعد اإلدراج.اإلدراج

مائة وعشرون مليون )120,000,000( سهماً عادياً في الشركة والمدفوعة قيمتها بالكامل والتي تبلغ قيمتها االسمية عشرة األسهم)
)10( رياالت سعودية للسهم الواحد.

أربعة وعشرون مليون )24,000,000( سهماً عادياً تمثل 20% من رأس مال الشركة.أسهم)الطرح

أعضاء مجلس إدارة الشركة.أعضاء)المجلس)

األقارب

الزوج والزوجة واألوالد القصر.
وألغراض الئحة حوكمة الشركات:

اآلباء، واألمهات، واألجداد، والجدات وإن علوا. 	

األوالد، وأوالدهم وإن نزلوا. 	

اإلخوة واألخوات األشقاء، أو ألب، أو ألم. 	

األزواج والزوجات. 	

أمين سر مجلس إدارة الشركة.أمين)سر)المجلس

بيانات توفر صورة زمنية للبنية تحت السطحية.البيانات)السيزمية

)upselling (استراتيجية تسويقية تعتمد على حث العمالء على شراء المزيد من المنتجات أو الخدمات أو الحصول على منتجات أو خدمات بيع)البدائل)اإلضافية
إضافية.

)crossوselling استراتيجية تسويقية تعتمد على بيع المنتجات والخدمات باالعتماد على بعضها البعض.البيع)العابر

مبيعات الشركة بشكل مباشر للعمالء في قطاع األعمال.البيع)المباشر

البيع)من)خال1)شركة)االتصاالت)
السعودية

مبيعات الشركة من خالل شركة االتصاالت السعودية )بما في ذلك من خالل وحدة قطاع األعمال لدى شركة االتصاالت 
السعودية(.

تعليمات)بناء)سجل)األوامر
تعليمات بناء سجل األوامر وتخصيص األسهم في االكتتابات األولية الصادرة بناء على قرار مجلس الهيئة رقم 2-94-2016م 
بتاريخ 1437/10/15هـ )الموافق 2016/07/20م وتعديالته الصادرة بناء على قرار مجلس الهيئة رقم 3-102-2019 وتاريخ 

1441/01/18هـ )الموافق 2019/09/17م(. 

)VoIP (هي وسيلة لربط المحادثات الصوتية عبر اإلنترنت أو عبر أي شبكة تستخدم بروتوكول اإلنترنت.تقنية)الصوت)عبر)اإلنترنت

صحيفة أم القرى، وهي الجريدة الرسمية للمملكة العربية السعودية.الجريدة)الرسمية

الجمعية العامة غير العادية أو الجمعية العامة العادية، وتعني »الجمعية العامة« أي جمعية عامة للشركة.الجمعية)العامة

الجمعية العامة العادية للمساهمين المنعقدة وفقاً لنظام الشركة األساس.الجمعية)العامة)العادية

الجمعية العامة غير العادية للمساهمين المنعقدة وفقاً لنظام الشركة األساس.الجمعية)العامة)غير)العادية

الجمهور

األشخاص غير المذكورين أدناه:
1- تابعي المصدر.

2- المساهمين الكبار في المصدر.
3- أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين للمصدر.

4- أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي المصدر.
5- أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في المصدر.

6- أي أقرباء لألشخاص المشار إليهم في الفقرات )1، 2، 3، 4 أو 5( أعاله
7- أي شركة يسيطر عليها أي من األشخاص المشار إليهم في الفقرات )1، 2، 3، 4، 5، أو 6( أعاله

8- األشخاص الذين يتصرفون باالتفاق معاً ويملكون مجتمعين 5% أو أكثر من فئة األسهم المراد إدراجها.

الجهات المستلمة المذكورة أسماؤها في الصفحة رقم ) ز( من هذه النشرة.الجهات)المستلمة

حزم)المنتجات)والخدمات)
)bundling(.استراتيجية تسويقية تتضمن طرح العديد من المنتجات والخدمات للبيع كمنتج واحد مجمع

حكومة المملكة العربية السعودية، وتفسر كلمة »حكومية« وفقاً لذلك.الحكومة

دراسة السوق المعدة من قبل شركة آرثر د لتل العربية السعودية.دراسة)السوق

الرقمية الرقمنة التقنيات  على  القائمة  المبتكرة  األعمال  نماذج  إلى  المعهودة  التقليدية  األساليب  من  الرقمي  التحول  عملية 
.)digitization(

الريال السعودي، وهي العملة النقدية الرسمية للمملكة العربية السعودية.ريا1)أو)ريا1)سعودي
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مائة وواحد وخمسون )151( ريال سعودي للسهم الواحد.سعر)الطرح

سوق خدمات تقنية المعلومات التي تعتبر سوق مجزأة )باستثناء االتصال والبرامج المستقلة وخدمات األجهزة( في المملكة.سوق)خدمات)تقنية)المعلومات

شركة تداول السعودية »سوق األوراق المالية السعودية« هي شركة تابعة لمجموعة تداول السعودية.السوق)المالية)أو)تداو1)

هي السنة المالية للشركة والتي تبدأ من 1 يناير إلى 31 ديسمبر من كل سنة مالية.السنة)المالية

الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالتالشركة

شركة االتصاالت السعودية والتي تملك 5% أو أكثر من أسهم الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر.شركة)االتصاالت)السعودية

متحصالت الطرح بعد خصم مصاريف الطرح.صافي)متحصالت)الطرح

ضوابط)الشركات)المدرجة
الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة الصادرة عن مجلس 
هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 2016م-127-8 وتاريخ 1438/01/16هـ )الموافق 2016/10/17م( والمعدلة بقرار 

مجلس هيئة السوق المالية رقم 4-122-2020 وتاريخ 1442/04/03هـ )الموافق 2020/11/18م(.

المالية الطرح) السوق  العام في  الشركة لالكتتاب  تمثل 20% من رأس مال  عادياً  أربعة وعشرين مليون )24,000,000( سهماً  طرح 
السعودية )تداول( بسعر طرح قدره مائة وواحد وخمسون )151( ريال سعودي للسهم الواحد.

طرف)ذو)عالقة

المستخدمة في  المصطلحات  قائمة  وبموجب  النشرة  »أطراف ذوي عالقة« في هذه  أو  يشمل مصطلح »طرف ذو عالقة« 
القرار رقم 4-11-2004 وتاريخ 1425/08/20هـ  الهيئة بموجب  المالية وقواعدها الصادرة عن مجلس  لوائح هيئة السوق 
)الموافق  1442/06/01هـ  وتاريخ   2021-7-1 رقم  المالية  السوق  هيئة  مجلس  بقرار  والمعدلة  2004/10/4م(  )الموافق 

2021/01/14م( جميع من يلي:
تابعي المصدر.أ- 
المساهمين الكبار في المصدر.ب- 
أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين في المصدر.ج- 
أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي المصدر.د- 
أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في المصدر.ه- 
أي أقرباء لألشخاص المشار إليهم في )أ( و)ب( و)ج( و)د( و)ه( أعاله.و- 
أي شركة يسيطر عليها أي شخص مشار إليه )أ( و)ب( و)ج( و)د( و)ه( و)و( أعاله.ز- 

وألغراض الفقرة )ز(، يقصد بـ »السيطرة« القدرة على التأثير على أفعال أو قرارات شخص آخر، بشكل مباشر أو غير مباشر، 
منفرداً أو مجتمعاً مع قريب أو تابع، من خالل أي من اآلتي: )أ( امتالك نسبة تساوي 30% أو أكثر من حقوق التصويت في 

شركة، )ب( حق تعيين 30% أو أكثر من أعضاء الجهاز اإلداري، وتفسر كلمة »المسيطر« وفقاً لذلك.

العالمة التجارية التي تستخدمها الشركة وهي )solutions by stc(.عالمة)الشركة)التجارية

العمالء)الحكوميين)وشبه)
عمالء الشركة من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والتي تشمل الوزارات والهيئات ونحوها.الحكوميين

عمالء الشركة من الشركات العاملة في القطاع الخاص بما في ذلك الشركات الخاصة المملوكة من الحكومة.العمالء)من)القطاع)الخاص

الفئات)المشاركة

الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل األوامر هي:
الصناديق العامة والخاصة التي تستثمر في األوراق المالية المدرجة في السوق المالية السعودية إذا كانت شروط أ- 

وأحكام الصندوق تتيح لها بذلك، مع االلتزام باألحكام والقيود المنصوص عليها في الئحة صناديق االستثمار وتعليمات 
بناء سجل األوامر.

مؤسسات السوق المالية المرخص لها في ممارسة نشاط التعامل بصفة أصيل، مع االلتزام باألحكام المنصوص عليها ب- 
في قواعد الكفاية المالية عند تقديم طلب المشاركة.

عمالء مؤسسة السوق المالية المرخص لها من قبل الهيئة في ممارسة أعمال اإلدارة وفقاً لألحكام والقيود المنصوص ج- 
عليها في تعليمات بناء سجل األوامر.

األشخاص االعتباريين الذين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع. باستثناء د- 
المستثمرين األجانب غير المقيمين من غير المستثمرين األجانب المؤهلين وفقاً للقواعد المنظمة الستثمار 
المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة في األوراق المالية المدرجة، وفقاً لتعميم الهيئة رقم 05158/6 وتاريخ 
1435/08/11هـ )الموافق 2014/06/09م( الصادر بناء على قرار مجلس الهيئة رقم 9-28-2014 وتاريخ 

1435/07/20هـ )الموافق 2014/05/19م(.
الجهات الحكومية، وأي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق المالية، أو سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة، أو مركز ه- 

اإليداع.
الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرًة أو عن طريق مدير محفظة خاصة.و- 
الشركات الخليجية والصناديق الخليجية إذا كانت شروط وأحكام الصندوق تسمح لها بذلك.ز- 

الفترة التي تبدأ من يوم األحد بتاريخ 1443/02/12هـ )الموافق 2021/09/19م(،  وتستمر لمدة ثالثة )3(  أيام شاملة آخر فترة)الطرح
يوم إغالق في االكتتاب الموافق يوم الثالثاء بتاريخ 1443/02/14هـ )الموافق 2021/09/21م(..

الفترة التي تخضع شركة االتصاالت السعودية خاللها لفترة حظر مدتها ستة )6( أشهر تبدأ من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة فترة)الحظر
في السوق المالية، بحيث ال يجوز لها التصرف في أسهمها خالل هذه الفترة.
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والمبيعات بشكل مباشر قناة)البيع)إلى)قطاع)األعما1 السعودية  االتصاالت  المبيعات من خالل شركة  والتي تشمل  األعمال  للعمالء في قطاع  المبيعات 
للعمالء في قطاع األعمال.

قناة)البيع)إلى)شركة)االتصاالت)
المبيعات المباشرة لشركة االتصاالت السعودية وشركاتها التابعة.السعودية

قواعد)اإلدراج
)الموافق  1439/04/09هـ  بتاريخ  3-123-2017م  رقم  المالية  السوق  هيئة  مجلس  بقرار  عليها  الموافق  اإلدراج  قواعد 
)الموافق  1442/07/12هـ  بتاريخ   2021-22-1 رقم  المالية  السوق  هيئة  مجلس  بقرار  والمعدلة  2017/12/27م(، 

2021/02/24م(.

قواعد)طرح)األوراق)المالية)
وااللتزامات)المستمرة

-123-3 رقم  القرار  بموجب  المالية  السوق  هيئة  مجلس  عن  الصادرة  المستمرة  وااللتزامات  المالية  األوراق  قواعد طرح 
رقم  الملكي  بالمرسوم  الصادر  المالية  السوق  نظام  على  )بناًء  2017/12/27م(  )الموافق  1439/04/09هـ  وتاريخ  2017م 
م/30 وتاريخ 1424/06/02هـ، والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 1-7-2021 بتاريخ 1442/06/01هـ )الموافق 

2021/01/14م(.

القواعد)المنظمة)الستثمار)
المؤسسات)المالية)األجنبية

القواعد المنظمة الستثمار المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة في األوراق المالية المدرجة الصادرة عن مجلس هيئة السوق 
والمعدلة بقرار مجلس هيئة  )الموافق 2015/05/04م(  القرار رقم 1-42-2015م وتاريخ 1437/07/15هـ  المالية بموجب 

السوق المالية رقم 3-65-2019 وتاريخ 1440/10/14هـ )الموافق 2019/06/17م(.

أي شخص طبيعي يكون مكلفاً – وحده أو مع آخرين – من قبل مجلس إدارة الشركة أو من قبل عضو في مجلس إدارة الشركة كبار)التنفيذيين
بمهام إشراف وإدارة، وتكون مرجعيته إلى مجلس اإلدارة مباشرة أو عضو في مجلس إدارة الشركة أو الرئيس التنفيذي.

الئحة)حوكمة)الشركات
وتاريخ  8-16-2017م  رقم  القرار  بموجب  الشركات  نظام  على  بناًء  الهيئة  مجلس  عن  الصادرة  الشركات  حوكمة  الئحة 
وتاريخ   2021-7-1 رقم  المالية  السوق  هيئة  مجلس  بقرار  والمعدلة  2017/02/13م(،  )الموافق  1438/05/16هـ 

1442/06/01هـ )الموافق 2021/01/14م(.

الئحة)صناديق)االستثمار
الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 1-219-2006 وتاريخ 1427/12/03هـ )الموافق 
2006/12/24م( بناًء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 1424/06/02هـ والمعدلة بقرار 

مجلس هيئة السوق المالية رقم 2-22-2021 وتاريخ 1442/07/12هـ )الموافق 2021/02/24م(.

ميالدي.م

شركة إتش إس بي سي العربية السعودية وشركة األهلي المالية وشركة مورغان ستانلي السعودية.متعهدو)التغطية)

مجلس إدارة الشركة.المجلس)أو)مجلس)اإلدارة

مجلس التعاون لدول الخليج العربية.مجلس)التعاون

شركة إتش إس بي سي العربية السعودية.مدير)االكتتاب

شركة إتش إس بي سي العربية السعودية وشركة األهلي المالية وشركة مورغان ستانلي السعوديةمديرو)سجل)االكتتاب)

إرنست ويونغ وشركاهم )محاسبون قانونيون(مراجع)الحسابات)

أي مالك ألسهم في الشركة.المساهمون

المساهمون البائعون بتاريخ هذه النشرة وهم شركة االتصاالت السعودية وشركة االتصاالت لالستثمار التجاري المحدودة.المساهمون)البائعون

المستثمر)األجنبي)المؤهل
المدرجة  المالية  األوراق  في  المؤهلة  األجنبية  المالية  المؤسسات  الستثمار  المنظمة  للقواعد  وفقاً  مؤهل  أجنبي  مستثمر 
لالستثمار في األوراق المالية المدرجة. ويتم تقديم طلب التأهيل إلى مؤسسة سوق مالية ليقوم بتقييم الطلب وقبوله وفقاً 

للقواعد المنظمة الستثمار المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة في األوراق المالية المدرجة.

شركة آرثر د لتل العربية السعودية.مستشار)دراسة)السوق)

مكتب سلمان بن متعب السديري للمحاماة.المستشار)القانوني

مستشارو الشركة فيما يتعلق بالطرح والذين تظهر أسماؤهم في الصفحات رقم ) هـ( و)و( من هذه النشرة.المستشارون

شركة إتش إس بي سي العربية السعودية وشركة األهلي المالية وشركة مورغان ستانلي السعوديةالمستشارون)الماليون

المعايير)الدولية)للتقرير)المالي)
المعتمدة)في)المملكة)العربية)

السعودية

المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية وغيرها من المعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من 
قبل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. 

تشمل الفئات المشاركة والمكتتبين األفراد.المكتتبون

المكتتبون)األفراد

األشخاص السعوديين الطبيعيين بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لديها أبناء قصر من زوج غير سعودي 
التي يحق لها أن تكتتب بأسمائهم، شريطة أن تقدم ما يثبت أمومتها لألبناء القصر، وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم 
أو المستثمرين الخليجيين من ذوي الصفة الطبيعية ممن لديهم حساب بنكي لدى إحدى الجهات المستلمة، ويحق لهم فتح 

حساب استثماري.

المملكة العربية السعودية.المملكة)أو)السعودية

مؤسسة السوق المالية المرخص لها من قبل الهيئة للقيام بأعمال األوراق المالية.مؤسسة)السوق)المالية

هذه النشرة، والتي قد أعدتها الشركة فيما يتعلق بالطرح.نشرة)اإلصدار)أو)النشرة

النظام األساس للشركة، والموافق عليه من قبل الجمعية العامة.النظام)األساس)
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نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 1424/06/02هـ )الموافق 2003/07/31م( وتعديالته. نظام)السوق)المالية

نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 وتاريخ 1437/01/28هـ )الموافق 2015/11/10م( وتعديالته.نظام)الشركات

نظام العمل السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 1426/08/23هـ )الموافق 2005/09/27م( وتعديالته.نظام)العمل

نظام)الفيسات) VSAT()أو)خدمات)
)VSAT (االتصاالت)الفضائية

نظام المحطات األرضية ذات الحجم الصغير بشكل خاص، وبشكل عام هو نظام اتصاالت يستخدم لربط الشبكات المختلفة 
عن طريق األقمار الصناعية.

oneوstopنموذج)النقطة)الشاملة) و
)shop

نموذج النقطة الشاملة )one-stop-shop( حيث يمكن للعمالء الحصول على كافة احتياجاتهم من جهة واحدة.

نموذج طلب االكتتاب الذي يجب على المكتتبين األفراد والفئات المشاركة )حسب مقتضى الحال( تعبئته لالكتتاب في أسهم نموذج)طلب)االكتتاب
الطرح.

هجري.هـ

هيئة السوق المالية في المملكة.الهيئة

وزارة التجارة في المملكة.وزارة)التجارة)

وزارة)الموارد)البشرية)والتنمية)
وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية في المملكة.االجتماعية

أي يوم تكون فيها الجهات المستلمة مفتوحة للعمل في المملكة )باستثناء يومي الجمعة والسبت وأي إجازات رسمية(.يوم)عمل

)SOCPA(.الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين
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عوامل المخاطرة   -2
المخاطر المتعلقة بأعمال وأنشطة الشركة    1-2

2-2   المخاطر المتعلقة بالسوق والبيئة التنظيمية

المخاطر المتعلقة بأسهم الطرح   3-2
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عوامل المخاطرة-  2
ينبغي على المستثمرين المحتملين دراسة عوامل المخاطرة التالية والمعلومات األخرى الواردة في هذه النشرة بعناية قبل اتخاذ أي قرار استثماري فيما يتعلق 
بأسهم الطرح، علماً بأن المخاطر والشكوك الموضحة فيما يلي هي التي تعتقد الشركة حالياً أنها قد تؤثر عليها أو على أي استثمار في أسهم الطرح. وال تمثل 
المخاطر المذكورة أدناه بالضرورة جميع المخاطر التي قد تؤثر على الشركة أو المرتبطة باالستثمار في أسهم الطرح. فقد تكون هناك مخاطر وشكوك أخرى 
غير معروفة ألعضاء مجلس اإلدارة في الوقت الحالي، أو يعتقد أعضاء مجلس اإلدارة أنها غير جوهرية حالياً. قد يؤثر وقوع أي من تلك المخاطر والشكوك 
أو تحققها بشكل سلبي و/أو جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية، وقد يؤدي إلى انخفاض في سعر األسهم، 

وإضعاف قدرة الشركة على توزيع أرباح على المساهمين، وقد يؤدي إلى خسارة المستثمرين لكامل استثمارهم في األسهم أو جزءاً منه.

وقد تتأثر أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية بشكل سلبي و/أو جوهري وقد ال تتمكن الشركة من توزيع أرباح وقد ينخفض 
سعر األسهم وقد يخسر المستثمرون جزء أو كامل استثمارهم في األسهم، إذا تحققت – أو أصبحت جوهرية – أي من المخاطر المشار إليها أدناه، أو أي 
مخاطر أخرى لم يحددها أعضاء مجلس اإلدارة، أو التي تعتبر غير جوهرية في الوقت الراهن. ونتيجة لهذه المخاطر أو غيرها من العوامل التي قد تؤثر على 
أعمال الشركة، فإن األحداث والظروف المتوقعة في المستقبل والتي قد تم عرضها في هذه النشرة قد ال تحدث بالطريقة التي تتوقعها الشركة و/أو أعضاء 
مجلس اإلدارة، أو قد ال تحدث على اإلطالق. وبالتالي، ينبغي على المستثمرين النظر في جميع اإلفادات المستقبلية الواردة في هذه النشرة في ضوء هذا 

التفسير وعدم االعتماد على تلك اإلفادات دون التحقق منها )للمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة قسم »إشعار مهم« من هذه النشرة(.

ويقر أعضاء مجلس اإلدارة على أنه، وعلى حسب علمهم واعتقادهم، ال توجد أي مخاطر جوهرية أخرى كما في تاريخ هذه النشرة – بخالف ما ذكر في 
هذا القسم – قد تؤثر في قرارات المستثمرين المتعلقة باالستثمار في أسهم الطرح. وعلى كافة المستثمرين المحتملين الراغبين باالستثمار في أسهم 

الطرح تقييم المخاطر المرتبطة بها وبعملية الطرح بشكل عام والبيئة اإلقتصادية والتنظيمية التي تعمل الشركة فيها.

وال يناسب االستثمار في أسهم الطرح إال المستثمرين القادرين على تقييم مخاطر االستثمار ومن لديهم ما يكفي من الموارد لتحمل أي خسارة قد تنتج 
عنه. وينبغي على المستثمرين المحتملين الذين لديهم شكوك حول اإلجراءات التي عليهم اتخاذها الحصول على استشارة من مستشار مالي مرخص له 

من قبل الهيئة وذلك قبل االستثمار في أسهم الطرح.

إن المخاطر المبينة أدناه غير مرتبة وفقاً لترتيب يعكس أهميتها وتأثيرها المتوقع على الشركة. كما قد تحدث مخاطر أخرى للشركة غير معلومة أو تلك 
التي تعتبرها الشركة غير جوهرية في الوقت الراهن ويكون لها نفس اآلثار أو العواقب الواردة في هذه النشرة.وعليه، فإن المخاطر المبينة في هذا القسم 
أو في أي قسم آخر من هذه النشرة قد: )أ( ال تشمل جميع المخاطر التي قد تؤثر على الشركة أو على عملياتها أو أنشطتها أو أصولها أو السوق التي 

تعمل فيها؛ و/أو )ب( ال تشمل جميع المخاطر التي ينطوي عليها االستثمار في أسهم الطرح.

المخاطر المتعلقة بأعمال وأنشطة الشركة   2-1
المخاطر المتعلقة باعتماد جزء كبير من إيرادات الشركة على شركة االتصاالت السعودية 2-1-1

باعتماد جزء كبير من  تتعلق  الشركة مخاطر  تواجه  لذا،  المملكة.  السلكية والالسلكية في  السعودية من رواد قطاع االتصاالت  تُعَد شركة االتصاالت 
إيراداتها على شركة االتصاالت السعودية، سواء بصفتها عمياًل مباشًرا أو شريكاً في المبيعات، حيث شكل البيع إلى شركة االتصاالت السعودية والبيع من 
خالل شركة االتصاالت السعودية مبلغ 3,415.6 مليون ريال سعودي و 4,179.2 مليون ريال سعودي و 5,114.8 مليون ريال سعودي )أي ما نسبته %84.6 
و79.4% و74.2%( من إجمالي إيرادات الشركة الصافية في عام 2018م و2019م و2020م على التوالي )وللمزيد من المعلومات حول طبيعة عالقة الشركة 

مع شركة االتصاالت السعودية، يرجى مراجعة القسم رقم  4-7-2 »قنوات)المبيعات« من هذه النشرة(.

شركة االتصاالت السعودية بصفتها عمياًل للشركةأ. 

تتمكن الشركة – من خالل عالقتها مع شركة االتصاالت السعودية – من المشاركة في المناقصات الخاصة بمشاريع شركة االتصاالت السعودية لتقديم 
اتفاقيات مع شركة االتصاالت  بإبرام  الشركة  المملكة، وتقوم  العام والخاص في  القطاعين  والتي تعد مشاريعاً ضخمة في  المعلومات،  تقنية  خدمات 
السعودية عند ترسية أي من تلك المناقصات على الشركة. وقد مثلّت إيرادات الشركة الناتجة من مبيعاتها المباشرة لشركة االتصاالت السعودية بصفتها 
عمياًل لها مبلغ 1,724.0 مليون ريال سعودي و2,063.3 مليون ريال سعودي و2,424.1 مليون ريال سعودي )أي ما نسبته 42.7% و39.2% و%35.2( 
من إجمالي اإليرادات الصافية للشركة في عام 2018م و2019م و2020م، على التوالي، بينما كان 2.146 مليار ريال سعودي من الذمم المدينة القائمة 
للشركة من أطراف ذات عالقة كما في 31 ديسمبر 2020م مستحقاً من شركة االتصاالت السعودية والتي تمثل 72.5% من إجمالي الذمم المدينة للفترة 
نفسها مقابل 2.207 مليار ريال سعودي و1.714 مليار ريال سعودي في عام 2019م و2018م على التوالي، والتي تمثل 80.4% و85.8% في نفس الفترة.

المعلومات  إنفاق شركة االتصاالت السعودية على تقنية  المالي بشكل كبير بمستوى  تتأثر أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها  ونتيجة لذلك، قد 
وسياساتها وأعمالها ونتائج عملياتها ومركزها المالي. على سبيل المثال، في حال تأثرت أعمال شركة االتصاالت السعودية بشكل سلبي، فقد تقوم شركة 
االتصاالت السعودية بخفض مصاريفها عن طريق تقليل اإلنفاق على تقنية المعلومات أو الحصول على أسعار أفضل من مورديها، بما في ذلك الشركة. 
باإلضافة إلى ذلك، ونظًرا للطبيعة المتطورة لمتطلبات تقنية المعلومات الخاصة بشركة االتصاالت السعودية، فقد ال تتمكن الشركة من تطوير قدراتها 
بما يمكنها من تلبية تلك المتطلبات مما قد يترتب عليه لجوء شركة االتصاالت السعودية إلى منافسي الشركة لتأمين خدمات تقنية المعلومات المطلوبة، 
والذين يمكن أن يتمتعوا بوضع أفضل من وضع الشركة من حيث القدرة على تلبية متطلبات شركة االتصاالت السعودية. كما ستتأثر أعمال الشركة بأي 
من المخاطر التي تتعرض لها شركة االتصاالت السعودية والتي قد تؤثر على استمرارية أعمالها بما في ذلك – على سبيل المثال ال الحصر – أي مخاطر 
تنظيمية تتعلق بترخيص شركة االتصاالت السعودية أو توقف أعمالها ألي سبب من األسباب. وفي حال تأثرت أعمال شركة االتصاالت السعودية بأي شكل 

من األشكال، فسيؤثر ذلك بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية. 

االتصاالت  لشركة  وخدمات  حلواًل  بموجبها  الشركة  تقدم  والتي  السعودية،  االتصاالت  شركة  مع  جوهرية  اتفاقيات   )5( خمسة  الشركة  أبرمت  وقد 
السعودية بصفتها عمياًل للشركة، وهي االتفاقية اإلطارية التي تبدأ اعتباراً من 1435/11/16هـ )الموافق 2014/09/11م( وتتجدد تلقائياً لمدد مماثلة 

solutions by stc7



واتفاقية الشراء الشاملة التي تنتهي في 1444/06/07هـ )الموافق 2022/12/31م( واتفاقية دعم ومساندة الخدمات التي تنتهي في 1443/07/07هـ 
)الموافق 2022/02/08م( واتفاقية إطارية لتنفيذ مشروع كور أن أر 2021 )Core NR 2021( والتي تنتهي بعد ثمانية عشر )18( شهًرا ابتداًء من تاريخ  
1442/1/2هـ )الموافق 2021/08/28م( واتفاقية إطارية لتنفيذ أدوات البيانات لألمن السيبراني والتي تنتهي بعد ثمانية عشر )18( شهًرا ابتداًء من 
تاريخ  1442/1/2هـ )الموافق 2021/08/28م(. )للمزيد من المعلومات حول اتفاقيات الشركة الرئيسية مع شركة االتصاالت السعودية بصفتها عمياًل 
للشركة، يرجى مراجعة القسم رقم  12-5 »االتفاقيات الجوهرية« من هذه النشرة(. وتعتبر هذه االتفاقيات جزًءا ال يتجزأ من استراتيجيات وأهداف كٍل 
من الشركة وشركة االتصاالت السعودية. ومع ذلك، فإن اتفاقيتين من هذه االتفاقيات تنص على حق شركة االتصاالت السعودية في إنهائها حسب رغبتها 
كما تنص على حق الطرفين في إنهائها عند انتهاء مدتها. وبالتالي، فإن شركة االتصاالت السعودية غير ملزمة قانونًيا بتجديد هذه االتفاقيات أو إبرام 
اتفاقيات جديدة مع الشركة. كما قد تلجأ شركة االتصاالت السعودية إلى إنهاء تلك االتفاقيات في حال إخالل الشركة بأي من شروطها التعاقدية. وإذا 
قررت شركة االتصاالت السعودية إنهاء أٍي من هذه االتفاقيات أو كلها – وفقاً للحقوق الممنوحة لها بموجب تلك االتفاقيات – أو في حال رفضت تجديدها 
بشروٍط مقبولة للشركة أو بشكل مطلق، فقد ال تتمكن الشركة من تعويض أي خسائر تتكبدها نتيجة توقف العمل مع شركة االتصاالت السعودية. وفي 
حال لم تتمكن الشركة من الحفاظ على عالقتها مع شركة االتصاالت السعودية على أسس تجارية، فقد تفقد مصدر دخل مهم، مما سيكون له تأثير سلبي 

وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

شركة االتصاالت السعودية بصفتها شريكاً في المبيعاتب. 

تستخدم الشركة وشركة االتصاالت السعودية نموذج تشغيلي قائم على تحقيق جزء كبير من إيرادات الشركة من خالل مبيعات العمالء التي تتم عبر 
شركة االتصاالت السعودية بصفتها شريكاً في المبيعات وقد شكلت المبيعات من خالل شركة االتصاالت السعودية مبلغ 1,691.6 مليون ريال سعودي 
و2,111.2 مليون ريال سعودي و2,690.7 مليون ريال سعودي )أي ما نسبته 41.9% و40.2% و39.0%( من  إجمالي اإليرادات الصافية للشركة في عام 
2018م و2019م و2020م، على التوالي. يتم التعاقد مع العمالء من خالل شركة االتصاالت السعودية ويتم تحديد نطاق خدمات ومسؤوليات الشركة من 
الباطن بناًء على االتفاقيات الرئيسية المبرمة فيما بين الشركة وشركة االتصاالت السعودية وتقوم وحدة أعمال الشركة التابعة لشركة االتصاالت السعودية 
بإحالة طلبات تقديم العروض التي تراها مناسبة إلى الشركة حيث أنها تساهم في إيجاد مشاريع ذات ميزات تنافسية للشركة. )للمزيد من المعلومات 
حول اتفاقيات الشركة الرئيسية مع شركة االتصاالت السعودية بصفتها شريكاً في المبيعات، يرجى مراجعة القسم رقم  12-5 »االتفاقيات الجوهرية« 
من هذه النشرة(. ومن خالل هذه العالقة، تستطيع الشركة الوصول إلى عالقات العمالء الخاصة بشركة االتصاالت السعودية وتواجدها في السوق. 
وفي المقابل، توفر الشركة لشركة االتصاالت السعودية إمكانية االستعانة بفريقها الفني لتصميم المشاريع وتنفيذها. كما توفر الشركة لشركة االتصاالت 
السعودية فرصة لتوسعة محفظة خدماتها لتشمل خدمات تقنية المعلومات باإلضافة إلى خدمات االتصاالت التي تقدمها شركة االتصاالت السعودية. 
وتقوم شركة االتصاالت السعودية عادة بإصدار الفواتير مباشرًة للعمالء الذين تقدم لهم الشركة خدماتها من خالل قنوات المبيعات المشتركة، ومن ثم 
تعود صافي اإليرادات للشركة بعد خصم حصة شركة االتصاالت السعودية. وعليه، فإن الشركة تستفيد من عالقاتها مع شركة االتصاالت السعودية فيما 
يتعلق بجزء كبير من قاعدة عمالئها. وبالتالي، إذا أصبحت الشراكة في المبيعات غير مناسبة ألي من الشركة أو شركة االتصاالت السعودية، أو في 
حال تقديم شركة االتصاالت السعودية خدمة لعمالئها تؤثر بشكل سلبي على عالقة العميل، أو إذا لم تنجح شركة االتصاالت السعودية في تسويق وبيع 
الخدمات المطروحة على منصة الشركة أو في حال تعرض شركة االتصاالت السعودية ألي مخاطر تتعلق باستمرارية أعمالها، فسيكون لذلك تأثير سلبي 

وجوهري على نمو الشركة ونتائج عملياتها.

أبرمت الشركة مع شركة االتصاالت السعودية سبعة )7( اتفاقيات جوهرية تحّدد نطاق الخدمات وتُقّسم المسؤوليات في الخدمات المقدمة من قبل 
الشركة لعمالء شركة االتصاالت السعودية من خالل قنوات البيع المشتركة، كما تُقسم حصة اإليرادات بين الشركة وشركة االتصاالت السعودية الناتجة 
عن تقديم تلك الخدمات وهي اتفاقية الخدمات المدارة والسحابية واتفاقية الخدمات المدارة والرقمية واتفاقية خدمات وحلول اإلنترنت لعمالء وحدة 
2020/12/31م(  )الموافق  1442/05/16هـ  بتاريخ  األصلية  مدتها  انتهت  والتي  الفضائية  االتصاالت  واتفاقية خدمات  نت  األعمال  واتفاقية  األعمال 
)الموافق  1442/12/26هـ  حتى  السارية  الذكية  المنازل  خدمة  توريد  اتفاقية  إلى  باإلضافة  إضافية،  سنوات   )5( خمس  لمدة  تلقائياً  تجديدها  وتم 
2021/08/05م( ويجوز تجديدها باتفاق الطرفين، واالتفاقية اإلطارية للتعاقد من الباطن السارية حتى 1444/05/07هـ )الموافق 2022/12/01م( ويتم 
تجديدها تلقائياً لمدد ثالث )3( سنوات متتالية )للمزيد من المعلومات حول اتفاقيات الشركة الرئيسية مع شركة االتصاالت السعودية بصفتها شريكاً في 

المبيعات، يرجى مراجعة القسم رقم  12-5 »االتفاقيات الجوهرية« من هذه النشرة(. 

يتم شراء »اتصال اإلنترنت« من قبل الشركة بكميات كبيرة من وحدة األعمال الجملة لدى شركة االتصاالت السعودية، وبتجزئتها إلى عمالء من طرف ثالث 
من خالل وحدة أعمال الشركة )Enterprise Business Unit(. وتجدر اإلشارة إلى ارتفاع هوامش الربحية لهذا المنتج. وبشكل خاص، تعتمد قدرة الشركة 
على تحقيق اإليرادات من الربط المخصص لإلنترنت )DIA( على اتفاقية خدمات وحلول اإلنترنت لعمالء وحدة األعمال المنتهية في 1442/05/16هـ 
)الموافق 2020/12/31م( والتي تم تمديدها بشكل تلقائي لخمس )5( سنوات أخرى والمبرمة مع شركة االتصاالت السعودية حيث ال يتم تقديم خدمات 
الربط المخصص لإلنترنت )DIA( إال من خالل شركة االتصاالت السعودية بصفتها شريكاً للمبيعات، كما تعتمد الشركة على التعاون بحسن النية مع 
شركة االتصاالت السعودية في تنفيذ استراتيجيتهم السوقية، والتي تستهدف عدم وجود منافسة مباشرة بين الشركة وشركة االتصاالت السعودية فيما 
يتعلق بمبيعات الربط المخصص لإلنترنت )DIA(، والتي تمثل نسبة كبيرة من ربحية الشركة فقد حققت الشركة مبيعات من الربط المخصص لإلنترنت 
)DIA( بمبلغ 798 مليون ريال سعودي و 683 مليون ريال سعودي و 912 مليون ريال سعودي في  األعوام 2018م و2019م و2020م، على التوالي، وهي ما 
شكلت ما نسبته 19.7% و13.0% و13.2% من إجمالي صافي إيرادات الشركة، على التوالي، في الفترة نفسها. تنص اتفاقيتين من هذه االتفاقيات على 
حق شركة االتصاالت السعودية في إنهائها حسب رغبتها كما تنص على حق الطرفين في إنهائها عند انتهاء مدتها. كما قد تلجأ شركة االتصاالت السعودية 
إلى إنهاء تلك االتفاقيات في حال إخالل الشركة بأي من شروطها التعاقدية. باإلضافة إلى ذلك، عند انتهاء مدة تلك االتفاقيات الرئيسية، فإن شركة 
االتصاالت السعودية غير ملزمة قانونًيا بتجديد هذه االتفاقيات أو إبرام اتفاقيات جديدة مع الشركة. وإذا قررت شركة االتصاالت السعودية إنهاء أٍي من 
هذه االتفاقيات أو كلها – وفقاً للحقوق الممنوحة لها بموجب تلك االتفاقيات – أو في حال رفض تجديدها بشروٍط مقبولة للشركة أو على اإلطالق، فقد 
ال تتمكن الشركة من التعويض عن الخسارة في اإليرادات بسبب التوقف عن تقديم الخدمات لعمالء شركة االتصاالت السعودية كما في حال تم إنهاء 
االتفاقية ذات العالقة بخدمات الربط المخصص لإلنترنت )DIA( أو انتهاؤها دون تجديد، فقد يؤدي ذلك إلى انقطاع تقديم خدمات الربط المخصص 
لإلنترنت )DIA( للعمالء إلى حين قيام الشركة بالتعاقد مع مقدم خدمة آخر وهو ما قد ال تستطيع الشركة القيام به بالوقت المناسب أو بشروٍط مقبولة 

أو على اإلطالق، مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

solutions by stc 8



المخاطر المتعلقة بمزاولة األعمال كشركة مدرجة مستقلة 2-1-2
تشير المعلومات التاريخية الواردة في هذه النشرة إلى أعمال الشركة بصفتها شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة االتصاالت السعودية، وقد ال تحقق 

الشركة بعد الطرح بعض أو كل الفوائد االستراتيجية أو المالية أو التشغيلية أو غيرها من الفوائد المتوقعة من تحويلها إلى شركة مدرجة مستقلة.

قبل الطرح، تعد أنظمة التقارير والرقابة الداخلية الخاصة بالشركة مناسبة ألنظمة شركة تابعة لشركة مدرجة. كما اعتمدت الشركة على شركة االتصاالت 
السعودية في أداء وظائف إدارية معينة، مثل االعتماد على فريق شركة االتصاالت السعودية في تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة والزكاة على مستوى 
لتقديم اإلقرارات الضريبية والزكوية على  المجموعة حيث لم يكن يوجد لدى الشركة فريق عمل مستقل مختص بالضرائب والزكاة قبل الطرح نظراً 
مستوى المجموعة. وستخضع الشركة بصفتها شركة مدرجة مستقلة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية الصادرة عن الهيئة، بما في ذلك المتطلبات 
التي تفرضها تلك اللوائح مثل متطلبات إعداد التقارير واإلفصاحات للهيئة والجمهور والمتطلبات األخرى التي تفرضها الهيئة والسوق المالية كمتطلبات 
اإلفصاح وااللتزامات المستمرة، والتي قد تزيد من المتطلبات المفروضة على إدارة الشركة ومواردها اإلدارية والتشغيلية. وقد تحتاج الشركة – من 
أجل االمتثال لهذه المتطلبات – إلى تطبيق ضوابط مالية وإدارية إضافية وأنظمة وإجراءات خاصة بإعداد التقارير واإلفصاحات للهيئة والجمهور وإدارة 
عالقات المستثمرين وتعيين موظفين إضافيين. وفي حال لم تتمكن الشركة من تطبيق أنظمة وضوابط رقابة داخلية فّعالة والحفاظ عليها، فسيؤدي ذلك 

إلى تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بتركز عمالء الشركة على العمالء الحكوميين وشبه الحكوميين 2-1-3
شّكلت المبيعات للجهات الحكومية في المملكة ما نسبته 44.3% و47.0% و50.4% من إجمالي صافي إيرادات الشركة للسنوات المالية المنتهية في 
31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م، على التوالي. وكما في 31 ديسمبر 2020م، فإن أكبر خمسة )5( عقود مع العمالء من حيث القيمة من كل فئات 
المنتجات لدى الشركة كانت مع جهات حكومية. وتتوقع الشركة أن تستمر الجهات الحكومية في تشكيل نسبة كبيرة من إيراداتها بل وقد تزداد في الفترات 

المستقبلية، حيث أكدت حكومة المملكة أن خدمات تقنية المعلومات والرقمنة تعد من بين أولوياتها االستراتيجية.

ونظًرا لتركز عمالء الشركة في العمالء الحكوميين وشبه الحكوميين، فقد تتأثر الشركة بالقيود المالية أو المتعلقة بالميزانية أو القيود التنظيمية أو 
التغييرات في السياسة الحكومية وقيود اإلنفاق العام والتي يمكن أن يكون لها تأثير كبير على حجم العقود والمشتريات ونطاقها وتوقيتها ومدتها، وبالتالي 
ينعكس التأثير على مستوى األعمال التي تحصل عليها الشركة من هؤالء العمالء. ويمكن أن تؤدي هذه العوامل أيًضا إلى تعليق العقود الحالية أو إلغائها 
أو إنهائها أو عدم تجديدها. باإلضافة إلى ذلك، تشمل المخاطر التأخر في التحصيل من الجهات الحكومية حيث بلغت أرصدة المدينون من الجهات 
الحكومية 533.0 مليون ريال سعودي في 2020م وذلك مقابل 381.1 مليون ريال سعودي و189.4 مليون ريال سعودي في 2019م و2018م، على التوالي، 
والتي تمثل  9.5% و 13.9% و18% من إجمالي أرصدة المدينون في 2018م و2019م و 2020 على التوالي. كما بلغت أيام التحصيل من الجهات الحكومية 
131 يوم في 2020م، وذلك مقابل 138 يوم و167 يوم في 2019م و2018م على التوالي. بالنسبة للتقادم، تمثل الذمم المدينة من الحكومة التي تزيد عن 
180 يوم نسبة 4% من إجمالي الذمم المدينة كما في 2020م )للمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم رقم  6-5-20 »المدينون« من هذه النشرة(. 
وفي حال خسرت الشركة أي عمالء رئيسيين من العمالء الحكوميين وشبه الحكوميين، أو في حال انخفض اإلنفاق على خدمات تقنية المعلومات من قبل 
عمالء الشركة من القطاع الحكومي، أو في حال زاد عدد أيام التحصيل من عمالء الشركة من القطاع الحكومي، فسيكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على 

أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

كما تنطوي المشاريع التي تتضمن العمالء الحكوميين وشبه الحكوميين مخاطر مختلفة كامنة في عملية التعاقد مع جهات من القطاع العام وتشمل هذه 
المخاطر ما يلي:

عادة ما تكون أحكام وشروط عقود القطاع العام غير موائمة للشركة بقدر مواءمة أحكام وشروط العقود التجارية التي تبرمها مع القطاع  	
الخاص، فقد تتضمن، على سبيل المثال، عقوبات أكبر على مستوى تقديم الخدمات أو تفرض مسؤوليات أكثر على الشركة. كما لم تستطع 

الشركة سابقاً من التفاوض مع عمالئها من الجهات الحكومية لتغيير أو تعديل نماذج الشروط واألحكام المتبعة عادة.
عادًة ما تكون شروط وأحكام عقود القطاع العام موحدة أو غير قابلة للتفاوض. 	
غالًبا ما تخضع عقود القطاع العام لقدر أكبر من التغطية اإلعالمية مقارنة بالعقود األخرى، وقد تؤثر أي تغطية إعالمية سلبية تتعلق بهذه  	

العقود، بغض النظر عن مدى صحتها، بشكل سلبي على أعمال الشركة أو سمعتها.
تختلف مشاريع عقود القطاع العام عن العقود التجارية المبرمة مع القطاع الخاص من حيث أنها تخضع عموًما ألنظمة المشتريات الحكومية  	

في المملكة.
قد تكون مشاريع القطاع العام في بعض الحاالت عرضة لمخاطر أعلى من ناحية تضييق نطاقها أو إنهائها مقارنًة بالعقود األخرى تأثًُرا  	

بالعوامل االقتصادية أو خفض التمويل أو عدم توفر التمويل الكافي.

بإنهاء  المتعاقد  الطرف  الحكوميين على حق  الحكوميين وشبه  العمالء  مع  الرئيسية  الشركة  اتفاقيات  )2( من  اتفاقيتين  تتضمن  ذلك،  إلى  باإلضافة 
االتفاقية في أي وقت وبدون أي سبب )للمزيد من المعلومات حول اتفاقيات الشركة الرئيسية مع العمالء الحكوميين وشبه الحكوميين، يرجى مراجعة 
القسم رقم  12-5 »االتفاقيات الجوهرية« من هذه النشرة(. وفي حال قيام األطراف المتعاقدة مع الشركة بإنهاء أٍي من هذه االتفاقيات أو كلها – وفقاً 
للحقوق الممنوحة لها بموجب تلك االتفاقيات – أو في حال رفض تجديدها بشروٍط مقبولة للشركة أو بشكل مطلق، فسيؤدي ذلك إلى خسارة الشركة 
لجزء من إيراداتها. وفي حال لم تتمكن الشركة من إدارة المخاطر المرتبطة بأعمال القطاع الحكومي، فقد تفقد الشركة هذه التعاقدات، مما سيكون له 

تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

solutions by stc9



المخاطر المتعلقة بالتقديرات واالفتراضات المحاسبية واالعتراف باإليرادات 2-1-4
والمصاريف  اإليرادات  مبالغ  على  تؤثر  قد  التي  واالفتراضات  والتقديرات  األحكام  إجراء  اإلدارة  من  للشركة  الموحدة  المالية  القوائم  إعداد  يتطلب 
والموجودات والمطلوبات بتاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة. قد يترتب عن عدم التأكد من هذه االفتراضات والتقديرات إجراء تعديل جوهري على 
القيم الدفترية للموجودات أو المطلوبات التي ستتأثر بذلك في المستقبل. تستند هذه التقديرات واالفتراضات إلى الخبرة وعوامل أخرى مختلفة يعتقد 
بأنها معقولة وفقاً للظروف وتستخدم لقياس القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات التي يصعب الحصول عليها من مصادر أخرى. يتم مراجعة التقديرات 
واالفتراضات المعنية بصورة مستمرة. ويتم إثبات التعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها تعديل التقديرات أو في فترة التعديل 
والفترات المستقبلية إذا كانت التقديرات المتغيرة تؤثر على الفترات الحالية والفترات المستقبلية )للمزيد من المعلومات حول التقديرات واالفتراضات 

المحاسبية، يرجى مراجعة القسم رقم  6-4 » ملخص السياسات المحاسبية الهامة « من هذه النشرة(.

وفًقا للمعيار الدولي للتقرير المالي )15(، تقوم الشركة باالعتراف بإيرادات وتكاليف متعلقة بعمالئها قبل استحقاق المدفوعات من العمالء. ويتم مقابل 
االعتراف بهذه اإليرادات في قائمة الدخل أو الخسارة للشركة تسجيل موجودات العقود )أو مطلوبات العقود إذا استلمت الشركة المبلغ المستحق من 
العميل أو كان الدفع مستحًقا ولكن لم يتم إثبات اإليرادات بعد( في قائمة المركز المالي وذلك إلى حين أن يتم الوفاء بالتزام األداء من قبل الشركة. 
وبناًء على ذلك، قد تواجه الشركة احتمال الوقوع في الخطأ في تقدير إيراداتها المحاسبية وموجوداتها إما بالزيادة أو بالنقصان، حيث يمكن أن تخضع 
الموجودات لإللغاء أو لنزاعات مستقبلية ، حيث انه في حال رفض العميل قبول الفواتير، تقوم الشركة بتسجيل مخصص ديون معدومة في قائمة المركز 
المالي أو تقوم بعكسها ان لم يكن هناك مخصص من خالل ECL  أو لم تكن معكوسة  )Reversal(سابقا، وتسجيل مخصص انخفاض القيمة في المدينين 
وموجودات العقود في قائمة الدخل أو الخسارة أو عكس اإليرادات بناء على سياسة مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة ECL ووفقا للمعيار الدولي 
المحاسبية  السياسات  ملخص  التقديرات واالفتراضات المحاسبية، يرجى مراجعة القسم رقم  4-6 »  للتقرير المالي 9 )للمزيد من المعلومات حول 

الهامة « من هذه النشرة(.

وقد بلغت موجودات العقود 1.5 مليار ريال سعودي في 2020م مقابل 1.2 مليار ريال سعودي و868.0 مليون ريال سعودي في 2019م و2018م على 
التوالي حيث شكلت 23.8% و23.9% و19.5% من إجمالي موجودات الشركة كما في 31 ديسمبر 2020م و2019م و2018م على التوالي. وبلغت األيام ما 
بين االعتراف باإليرادات واستحقاق المدفوعات المتعلقة بموجودات العقود للمشاريع أقل من 90 يوم لمبالغ تقارب 573.8 مليون ريال سعودي، ومابين 90 
و365 يوم لمبالغ تقارب 626.7 مليون ريال سعودي، وأكثر من 365 يوم لمبالغ تقارب 193.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م. وقد بلغت 
مطلوبات العقود 336.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م و452.3 مليون ريال سعودي في 2019م و335.8 مليون ريال سعودي في 2018م 
حيث شكلت ما يقارب 7.6% و12.5% و12.1% من اجمالي المطلوبات كما في 31 ديسمبر 2020م و2019م و 2018م على التوالي. وإذا واجهت الشركة 
أخطاء جوهرية متعلقة بالتقديرات واالفتراضات المحاسبية أو إذا واجهت نزاعات أو إلغاءات كبيرة في إيراداتها المحاسبية في المستقبل، فسيكون 
لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية  )للمزيد من المعلومات حول موجودات العقود 
ومطلوبات العقود، يرجى مراجعة القسم رقم  6-5-22 »موجودات العقود« والقسم  6-5-32 »مطلوبات العقود« من هذه النشرة، وللمزيد من المعلومات 

حول اإليرادات المؤجلة، يرجى مراجعة القسم رقم  6-5-31 »اإليرادات المؤجلة« من هذه النشرة(.

المخاطر المتعلقة بفارق الوقت بين تكبد تكاليف المشروع وتحصيل إيرادات مشاريع معينة 2-1-5
نظًرا لطبيعة بعض المشاريع الحكومية المستعجلة وأهميتها مع بعض العمالء الحكوميين، قد تدخل الشركة في اتفاقيات ذات مستوى عالي من المخاطر 
مع عمالئها في قناة البيع المباشر، فقد قامت الشركة باستحداث أداة داخلية في الشركة لتحديد وتقييم االتفاقيات ذات المستوى العالي من المخاطر 
بحيث تبدأ في تنفيذ المشروع وأنشطة التطوير قبل توقيع أمر الشراء مع العميل وذلك بالنسبة للعمالء الحكوميين المهمين والموثوقين. وقد مثلت 
اإليرادات من هذه الترتيبات ما قيمته 9 مليون ريال سعودي، و145 مليون ريال سعودي، و208 مليون ريال سعودي في األعوام 2018م و2019م و2020م، 
على التوالي وبلغت تكاليف هذه الترتيبات مبلغ 94 مليون ريال سعودي، و 70 مليون ريال سعودي، و26 مليون ريال سعودي في األعوام 2018م و2019م 
و2020م، على التوالي،، علماً انه ال يمكن مطابقة التكاليف مع اإليرادات أعاله. شكلت اإليرادات من هذه الترتيبات ما نسبته 0.2% من إيرادات الشركة 
الصافية في عام 2018م وما نسبته 2.8% و3.2% من إيرادات الشركة الصافية في كل من عامي 2019م و2020م، على التوالي. وبموجب تلك االتفاقيات 
ذات المستوى العالي من المخاطر  التي يتم إبرامها مع هؤالء العمالء الحكوميين، عادة ما يكون هنالك فترة من الوقت ما بين توقيت التكاليف المتكبدة 
لتنفيذ المشروع وتوقيت تسجيل اإليرادات )تماشياً مع المعايير المحاسبية المعمول بها في المملكة(. لذا فقد يؤدي أي تأخير في حصول الشركة على أمر 
شراء موقع من العميل بموجب هذه الترتيبات إلى انخفاض إيرادات الشركة في تلك الفترة أو عدم قدرتها تماًما على تحصيل مدفوعات تكاليف أنشطة 
التنفيذ والتطوير التي تم تكبدها بشأن األعمال التي نفذت بالفعل، وعلى سبيل المثال فقد تم تسجيل 26 مليون ريال سعودي فقط من تكاليف مشاريع 
االتفاقيات ذات المستوى العالي من المخاطر وحوالي 208 مليون ريال سعودي من إيرادات تلك المشاريع في عام 2020م والتي نتج عنها هامش المساهمة 
المعدل بنسبة 23.5% )بعد استبعاد التأثير من اإليرادات والتكلفة الخاصة بالمشاريع ذات المستوى العالي من المخاطر(. )وللمزيد من المعلومات، يرجى 
مراجعة القسم رقم  6 »مناقشة وتحليل اإلدارة للوضع المالي ونتائج العمليات« من هذه النشرة(، مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة 

ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

 المخاطر المتعلقة بتحصيل الذمم المدينة 2-1-6
تعتمد أعمال الشركة على قدرتها على تحصيل مستحقاتها من عمالئها في الوقت المحدد مقابل األعمال المنجزة. على وجه الخصوص، وكما في 31 
ديسمبر 2018م و2019م و2020م، مثلت الديون المشكوك في تحصيلها )من غير المستحق من الجهات ذات العالقة( ما نسبته 19.2% و12.0% و%9.2، 
على التوالي، من إجمالي المدينون التجاريون )من غير المستحق من الجهات ذات العالقة( كما في 31 ديسمبر 2018م و 2019م و 2020 م على التوالي في 
حين مثلت الديون المشكوك في تحصيلها )الجهات ذات العالقة( ما نسبته 3.2% و2.0% و 3.8% من إجمالي المبالغ المستحقة من الجهات ذات العالقة  
في األعوام 2018م و2019م و2020م على التوالي. يمثل الجزء األكبر ما نسبته 72.5% من إجمالي الذمم المدينة كما في 31 ديسمبر 2020م مبالغ تتعلق 
بشركة االتصاالت السعودية تماشيا مع المستوى العالي من التعامالت مع الشركة. وسبب مستوى التعامالت هو أن شركة االتصاالت السعودية تمثل أكبر 
عميل للشركة وشريك أساسي وفعال في تسليم المشاريع لعمالء الشركة اآلخرين. بلغت صافي الذمم المدينة من أطراف ذات عالقة  1.6 مليار ريال 

سعودي و2.2 مليار ريال سعودي و2.1 مليار ريال سعودي كما في 31 ديسمبر  2018م و2019م و2020م، على التوالي.
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وكما في نهاية ديسمبر 2020م، بلغت الذمم المدينة من األطراف ذات عالقة التي لم تدفع ألكثر من 180 يوم مبلغ 363.5 مليون ريال سعودي تمثل 
12% من الذمم المدينة كما في 2020م وبلغت الذمم المدينة من الحكومة التي لم تدفع ألكثر من 180 يوم مبلغ 126.6 مليون ريال سعودي تمثل 4% من 
اجمالي الذمم المدينة كما في 2020م. وبلغت الذمم المدينة من العمالء الحكوميين وشبه الحكوميين والعمالء من شركات القطاع الخاص 283,8 مليون 
ريال سعودي و537,6 مليون ريال سعودي و813.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م ،على التوالي. ويرجع سبب نمو الذمم 

المدينة بشكل رئيسي للعمالء الحكوميين وشبه الحكوميين والعمالء من شركات القطاع الخاص لزيادة أعمال الشركة خالل الفترة. 

تقوم الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )9( على جميع عمالئها. تستند الخسائر االئتمانية المتوقعة بشأن المدينون من القطاع الحكومي 
إلى المراجعات ربع السنوية التي تجريها اإلدارة )عبر لجنة داخلية تتكون من اإلدارة المالية وإدارة المبيعات والتي يكمن دورها في معرفة وتحديد حالة 
األرصدة المتقادمة، مراجعة وتقييم مخصص الديون المعدومة، وتقدير األرصدة والموافقة عليها( أما فيما يتعلق بالمدينون من القطاع  غير الحكومي، يتم 
إثبات مخصصات الخسائر االئتمان المتوقعة في تحصيلها مقابل الذمم المدينة التجارية التي تتراوح من ثالثة أشهر إلى سنة على أساس المبالغ المقدرة 
غير القابلة لالسترداد والتي تحدد بناًء على حاالت التعثر السابقة للطرف المقابل وتحليل المركز المالي الحالي للطرف المقابل. وقد يتأخر العمالء في 
سداد المستحقات أو قد يطلبون تعديالت على ترتيبات الدفع الخاصة بهم أو قد يتخلفون عن الوفاء بالتزاماتهم أو قد تنشأ نزاعات مع العمالء بخصوص 
مبالغ الفواتير مما قد يزيد من احتمالية عدم تمكن الشركة من تحصيل هذه المبالغ من عمالئها والذي يؤدي بدوره إلى تعريض الشركة لنقص رأس 
المال العامل. وتتطلب طبيعة عقود الشركة أحياًنا تخصيص موارد المشاريع قبل استالم الدفعات المسبقة أو أي دفعات أخرى من العمالء لتغطية نفقات 
المشروع عند تكبدها. وبالتالي، فإن الشركة معرضة لخطر تأخير العمالء أو عدم سدادهم للمدفوعات مقابل الخدمات التي تقدمها الشركة، مما سيكون 

له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

باإلضافة إلى ذلك، فقد منحت الشركة وشركة االتصاالت السعودية في الماضي خصومات كبيرة لعمالئها الحكوميين  بلغت 100 مليون ريال سعودي في 
2018م و مبلغ 199 مليون ريال سعودي في 2020م نظًرا ألهمية المشاريع معهم وقد تستمر الشركة في منح خصومات في المستقبل. وفي حال استمرار 
الخصومات الكبيرة الممنوحة لهؤالء العمالء من قبل الشركة، فسيكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي 

وتوقعاتها المستقبلية.

وللمزيد من المعلومات عن )انخفاض القيمة(/ عكس االنخفاض في المدينون و المخصصات المحجوزة مقابل الذمم المدينة، يرجى مراجعة القسم رقم 
 6-5-8 »المصاريف العمومية واإلدارية« من هذه النشرة. وللمزيد من المعلومات حول مطلوبات العقود، يرجى مراجعة القسم رقم  6-5-32 »مطلوبات 

العقود« من هذه النشرة.

المخاطر المتعلقة برأس المال العامل   2-1-7
في 2020م كان رأس المال العامل يتضمن موجودات العقود )اإليرادات غير المفوترة(، وذمم مدينة من شركة االتصاالت السعودية وعمالء طرف ثالث، 
يخصم منها اإليرادات المؤجلة ومطلوبات العقود والمصاريف المستحقة األخرى. الجزء األكبر من رأس المال العامل للشركة مرتبط بشركة االتصاالت 

السعودية ويرجع ذلك إلى كونها أكبر عمالء الشركة وكما لها دور في جلب مشاريع للشركة.

قد تواجه الشركة في المستقبل صعوبات في تغطية احتياجات رأس المال العامل أو إدارته بشكل صحيح، وعلى الرغم من أن وجود تسهيالت ائتمانية 
واتفاقيات تمويل لدى الشركة قد يساهم في تغطية تلك االحتياجات، فإن ذلك قد ال يكون كافًيا لتغطيتها بالقدر أو بالشكل المطلوب. وقد يترتب على 

صعوبات إدارة رأس المال العامل تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بالخطأ في تقدير تكلفة أداء الخدمات وتعقيد أدائها 2-1-8
يعتبر تسعير عقود خدمات تقنية المعلومات أمًرا معقًدا ويعتمد بشكل كبير على التقديرات الداخلية للشركة والتنبؤات واالفتراضات لمشاريع الشركة، 
ويعتمد على وجه الخصوص على تكلفة تقديم خدمات تقنية المعلومات ذات الصلة. وقد تستند هذه التقديرات والتنبؤات واالفتراضات إلى بيانات محدودة 
والتي قد يتضح الحًقا عدم دقتها. وإذا لم تقّدر الشركة بدقة نطاق تكاليفها وتوقيت استكمال المشاريع، فقد تكون عقودها غير مربحة. كما قد تخطئ 
الشركة عند تخفيض أسعار مشاريعها، أو تخطئ في تقدير تكاليف أداء األعمال بدقة أو في التقييم الدقيق للمخاطر المرتبطة بالعقود المحتملة. وعلى 
سبيل المثال فقد انخفضت الربحية الفعلية عن تلك التي قدرتها الشركة في ثالثة مشاريع كالتالي، )1( مشروع بنية تحتية سحابية لعميل من القطاع 
الخاص، و)2( مشروع تكامل شبكات لعميل من القطاع الخاص و)3( مشروع تكامل أنظمة لعميل من القطاع الحكومي، وذلك بسبب زيادة التكاليف الناتجة 
عن عدة اسباب  كتحديث نطاق العمل، وارتفاع التكاليف لبعض األسباب الفنية لضمان توفير الحلول في الوقت المناسب، مما أدى إلى انخفاض الربحية 

المقدرة لهذه المشاريع مجتمعة بنسبة %5. 

كما أنشأت الشركة مخصصات لتكاليف العقود بمبلغ 6,126,639 ريال في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م. وتشمل العوامل التي قد تؤدي إلى 
نتيجة عوامل  اللوجستية  الخدمات  أسعار  ارتفاع  أو  والمقاولين،  الموردين  أسعار  تغير عرض  الفعلية  الربحية  للمشروع عن  المقدرة  الربحية  اختالف 
خارجية، أو إجراءات تصحيحية في التصاميم نتيجة ظروف خارجية، وتعديالت في اللوائح واألنظمة، أو ارتفاع تكلفة العمالة المنفذة للمشاريع، أو التأخر 
في التنفيذ بسبب ظروف خارجة عن إرادة الشركة والعمالء، أو تعديل أو إلغاء بعض البنود بعد تنفيذها جزئيا، أو عدم التقدير الدقيق لالحتياطات الطارئة 
والمخاطر غير المعروفة. أو تعذر توريد وتنفيذ أجزاء المشروع من قبل الموردين ومقاولي الباطن. وفي الحاالت التي تواجه فيها الشركة تكاليف غير 
متوقعة، تسعى الشركة عموًما إلى التفاوض مع المقاولين والموردين لتقليل التكاليف األساسية. ومع ذلك، ال يوجد ما يضمن أن تؤدي هذه المفاوضات 
مع المقاولين والموردين إلى التوصل إلى اتفاقيات من شأنها أن تقلل من زيادة التكلفة على الشركة. وقد تتأثر ربحية الشركة سلًبا بأي تكاليف إضافية 
أو غير متوقعة أو تأخير أو عدم القدرة على تحقيق وفورات متوقعة في التكلفة أو مخاطر غير متوقعة تواجهها الشركة فيما يتعلق بتقديم خدماتها، بما 
في ذلك تلك الناتجة عن عوامل خارجة عن سيطرة الشركة. وسيكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي 

وتوقعاتها المستقبلية.
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المخاطر المتعلقة باستدامة نمو إيرادات الشركة وربحيتها 2-1-9
ارتفعت إيرادات الشركة الصافية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 30.6% خالل الفترة ما بين عامي 2018م و2020م. ومع ذلك، ينبغي عدم اعتبار النمو 
السريع إليرادات الشركة في الفترات األخيرة على أنه مؤشر على أدائها المستقبلي، وال يوجد ما يضمن قدرة الشركة على الحفاظ على مستوى نمو 
اإليرادات أو الربحية التي حققتها في الفترات األخيرة أو تحقيقها من األساس. وبالرغم من زيادة إيرادات الشركة، إال أن ربحيتها قد تنخفض بناًء على 
توزيع مبيعاتها، فقد تكون زيادة اإليرادات ناتجة من خطوط أعمال أو منتجات أو أسواق ذات هوامش ربحية أقل من هوامش الربح التاريخية للشركة. 
فعلى سبيل المثال، انخفض صافي ربح الشركة السنوية بنسبة 29.2% في عام 2019م مقارنة بعام 2018م، على الرغم من زيادة اإليرادات بنسبة %30.1 

في نفس العام.

وتعتمد الشركة حالًيا بشكل كبير في تحقيق إيراداتها على خط أعمال تكامل األنظمة، والذي مثل ما نسبته 42.7% و39.7% و33.6% من إيرادات الشركة 
الصافية للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م، على التوالي. ونتيجة لتركز إيرادات الشركة على خط أعمال تكامل األنظمة، 
تواجه الشركة مخاطر احتدام المنافسة وضغوط التسعير وزيادة القيود في هذا القطاع. وقد تسعى الشركة في إطار استراتيجيتها إلى التوسع في خطوط 
األعمال الخاصة بها إلى القطاعات ذات النمو المرتفع وذلك بهدف تنويع مصادر إيراداتها وتقديم خدمات جديدة لعمالئها. وقد تتضمن استراتيجية 
الشركة للتنويع التوسع عن طريق عمليات االستحواذ. ومع ذلك، فقد يؤثر هذا التنويع على ربحية الشركة عندما تدخل الشركة في أعمال أو قطاعات أو 

قنوات مبيعات ذات هوامش ربح منخفضة.

وتستند تقديرات الشركة لقيمة األعمال المقرر تنفيذها )backlog( على أوامر شراء مقدرة وال تمثل عقود مبرمة أو موقعة وهي قابلة للتغير بناًء على 
متطلبات عمالء الشركة لتلك العقود، وبالتالي ال تعني تلك القيمة ضمان تحقيق الشركة لإليرادات المتوقعة من قيمة األعمال المقرر تنفيذها. وقد بلغت 
قيمة األعمال المقرر تنفيذها للشركة 4.4 مليار ريال سعودي، و5.4 مليار ريال سعودي، و6.3 مليار ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م، و2019م، 

و2020م على التوالي. 

كما قد تشهد نتائج عمليات الشركة تقلبات بسبب عوامل مختلفة باإلضافة إلى العوامل المؤثرة على شركة االتصاالت السعودية بصفتها شريكاً للمبيعات 
)وللمزيد من المعلومات حول تلك المخاطر، يرجى مراجعة القسم رقم  2-1-1 »المخاطر المتعلقة باعتماد جزء كبير من إيرادات الشركة على شركة 
االتصاالت السعودية« من هذه النشرة(، والتي يخرج بعضها عن سيطرة الشركة، بما في ذلك احتدام المنافسة في سوق خدمات تقنية المعلومات مما 
قد يؤدي إلى خسارة الشركة لحصتها في السوق أو اضطرار الشركة أو شركة االتصاالت السعودية لتقديم خصومات أكبر لعمالئها  من أجل الحفاظ 
على حصتها في السوق أو زيادتها )وللمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم رقم  6-3-2 »عالقة الشركة مع شركة االتصاالت السعودية« من هذه 
النشرة(. كما تشمل تلك العوامل عدم قدرة الشركة على تنويع أعمالها واالستفادة من فرص النمو التي قد تتوفر لها أو التي قد تتوفر في القطاع التي 
تمارس فيه أعمالها. باإلضافة إلى ذلك، من المرجح أن تشهد معدالت نمو الشركة تقلًبا متزايًدا نتيجًة لجائحة فيروس كورونا المستجد، ومن المرجح 
أن تنخفض بسبب االضطراب االقتصادي وانخفاض اإلنفاق الحكومي المتوقع )للمزيد من المعلومات حول المخاطر المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، 

يرجى مراجعة القسم رقم  2-1-35 »المخاطر المتعلقة بتفشي فيروس كورونا المستجد أو أي مرض معدي آخر« من هذه النشرة(.

وقد واجهت الشركة في الماضي، وقد تستمر في مواجهة، تقلبات دورية في إيراداتها، والتي قد تعتمد على توقيت بعض المشاريع الكبيرة التي تتعاقد 
الشركة على تنفيذها. وهناك عدد من العوامل التي قد تؤثر على عدد وقيمة المشاريع التي تحصل عليها الشركة، والتي يخرج العديد منها عن سيطرة 
الشركة مثل الظروف االقتصادية العامة واستحداث رسوم أو ضرائب جديدة والتغييرات التنظيمية ودخول العبين جدد للسوق والضغوط التنافسية على 
األسعار وغيرها من العوامل األخرى. وال يوجد ما يضمن أن إيرادات الشركة لن تستمر في مواجهة التقلبات الدورية مستقباًل. وفي حال تحقق أي من 

المخاطر المذكورة أعاله، فسيكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية. 

المخاطر المتعلقة بتوسيع منتجات الشركة وقدراتها 2-1-10
ال يوجد ما يضمن قدرة الشركة على االستمرار في توسيع منتجاتها وقدراتها لتلبية احتياجات عمالئها عبر مختلف القطاعات. وتحظى الشركة حالًيا 
بفريق مبيعات متخصص في بعض القطاعات الرئيسية، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والعقارات والخدمات الحكومية. ولكن في ظل تطور سوق 
خدمات تقنية المعلومات في المملكة بشكل كبير، سيحتاج العمالء إلى حلول تقنية معلومات أكثر تخصًصا. لذا، سيكون على الشركة بناء قدرات تركز 

على القطاعات الجانبية األخرى بهدف توسيع قاعدة عمالئها من المؤسسات.

تتطلب قطاعات العمالء المختلفة خدمات ومنتجات متنوعة، ولكي تلبي الشركة احتياجات قطاعات العمالء المختلفة بشكل مناسب، سيلزمها تطوير 
األدوات والقدرات ذات العالقة لديها لتحقيق القيمة المطلوبة للعمالء بشكل مخصص وفقاً الحتياجاتهم. وإذا لم تتمكن الشركة من بيع خدماتها بشكل 
فّعال في سوق أوسع نطاًقا، فقد يتأثر مركزها التنافسي بشكل سلبي. كما يرتبط توسيع منتجات الشركة وخدماتها بمخاطر وتحديات جديدة، وقد تفرض 
ضغوًطا على إدارة الشركة ومواردها. وفي حال فشلت الشركة في توسيع منتجاتها وزيادة قدراتها بنجاح، سيكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال 

الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بالتطورات التقنية السريعة وطلبات العمالء  2-1-11
المستوى ومعايير  العمالء عالية  تقنية ومتطلبات  السريع واستحداث منتجات جديدة وتحسينات  التقني  بالتغير  المعلومات  تقنية  يتميز سوق خدمات 
الصناعة المتطورة. ويعتمد نجاح الشركة المستقبلي على قدرتها في االستمرار بتطوير خدمات وحلول جذابة وتسويقها وتقديمها لعمالئها الحاليين 
والمستمرة في مجال  السريعة  للتغيرات  الشركة وتستجيب  تتوقع  أن  ويتطلب ذلك  تنافسية.  فّعال وبأسعار  المناسب وبشكل  الوقت  والمستقبليين في 
التقنية وأن تواكب تطورات القطاع وخدمات تقنية المعلومات والحلول المقدمة من الشركات الجديدة لتلبية االحتياجات المتطورة لعمالئها. وإذا لم توائم 
الشركة خدماتها وحلولها وتوسعها وتطورها بناًء على التغيرات التقنية أو بناًء على طلبات واحتياجات العمالء، فقد تتأثر قدرة الشركة سلباً في تطوير 
ميزة تنافسية والحفاظ عليها واالستمرار في النمو، مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها 

المستقبلية.
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ويمكن أن تؤدي التطورات في القطاعات التي تخدمها الشركة، والتي تشمل – على سبيل المثال ال الحصر – قطاعات النفط والغاز والرعاية الصحية 
والبنوك وقطاعات التنمية الحكومية، إلى اتجاه الطلب نحو خدمات وبرامج وحلول جديدة. ونتيجة لذلك، إذا طلب عمالء الشركة خدمات أو برامج أو 
حلواًل جديدة، فقد تتأثر قدرة الشركة على المنافسة في هذه المجاالت الجديدة أو تحتاج إلى القيام باستثمارات ضخمة لتلبية هذا الطلب. باإلضافة إلى 
ذلك، تعمل الشركة حالًيا في بيئة تضم عدداً من الشركات الجديدة التي تقدم خدمات وبرامج وحلواًل جديدة منافسة، كما أن الشركة تتوقع دخول المزيد 
من تلك الشركات الجديدة إلى القطاع. وقد تؤثر الخدمات والبرامج والحلول الجديدة التي يقدمها المنافسون أو الشركات الجديدة على عروض الشركة 
من حيث الجاذبية أو التنافسية. وقد ال تتمكن الشركة من توقع التغييرات أو االستجابة لمتطلبات العمالء بنجاح أو التكيف معها في الوقت المناسب. وإذا 
لم تواكب الشركة هذه التغييرات أو لم تستطع إقناع العمالء بقيمة خدماتها وبرامجها وحلولها في ضوء التقنيات الجديدة أو العروض الجديدة المقدمة 

من قبل المنافسين، فسيكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة باالحتفاظ بالعمالء والحصول على أعمال إضافية من العمالء الحاليين 2-1-12
تتعاقد الشركة مع العمالء لتقديم الخدمات والحلول التقنية المتنوعة وذلك إما بشكل مباشر في مبيعاتها المباشرة للعمالء أو من خالل شركة االتصاالت 
العمالء  للشركة مع  الجوهرية  للعقود  النشرة ملخصاً  الجوهرية« من هذه  »االتفاقيات  رقم  5-12  القسم  للمبيعات، ويوضح  السعودية بصفتها شريكاً 
الحاليين. ال تمنح العقود التي تبرمها الشركة مع عمالئها الحق في أن تكون المورد الحصري للخدمات والحلول )باستثناء بعض الترتيبات المبرمة مع 
شركة االتصاالت السعودية بصفتها شريكاً للمبيعات حيث تتضمن بعض الشروط التعاقدية الحصرية فيما بين الطرفين )وللمزيد من المعلومات حول 
اتفاقيات الشركة الرئيسية مع شركة االتصاالت السعودية بصفتها شريكاً في المبيعات، يرجى مراجعة القسم رقم  12-5 »االتفاقيات الجوهرية« من هذه 
النشرة(( كما أن هذه العقود ليست طويلة المدى بطبيعتها. وتعتمد قدرة الشركة في االحتفاظ بعمالئها الحاليين واكتساب عمالء جدد على قدرتها في 
المحافظة على مستويات عالية من الخدمة باإلضافة إلى اعتمادها على شركة االتصاالت السعودية بصفتها شريكاً في المبيعات في اكتساب العمالء 
الجدد واالحتفاظ بهم )وللمزيد من المعلومات حول تلك المخاطر، يرجى مراجعة القسم رقم  2-1-1 »المخاطر المتعلقة باعتماد جزء كبير من إيرادات 
الشركة على شركة االتصاالت السعودية« من هذه النشرة(. وفي حال لم تتمكن الشركة من تلبية متطلبات الخدمة الخاصة بأي عميل بشكل مستمر، 
فسيؤدي ذلك إلى تعطيل أعمال العميل، كما قد يؤدي إلى فقدان العمالء والتأثير على قدرة الشركة في جذب مشاريع جديدة، مما قد يكون له تأثير 

سلبي على سمعة الشركة.

تتضمن ستة )6( اتفاقيات من اتفاقيات الشركة الجوهرية مع عمالئها على حق الطرف المتعاقد بإنهاء االتفاقية في أي وقت وبدون أي سبب )للمزيد 
من المعلومات حول اتفاقيات الشركة مع عمالئها، يرجى مراجعة القسم رقم  12-5 »االتفاقيات الجوهرية« من هذه النشرة(. وفي حال قيام األطراف 
المتعاقدة مع الشركة بإنهاء أٍي من هذه االتفاقيات – وفقاً للحقوق الممنوحة لها بموجب تلك االتفاقيات – أو في حال رفض تجديدها بشروٍط مقبولة 
للشركة أو بشكل مطلق، فسيؤدي ذلك إلى خسارة الشركة لجزء من إيراداتها. باإلضافة إلى ذلك، فإن جزء من سياق أعمال الشركة المعتادة كونها شركة 
تقنية قيام العمالء بعدم تجديد عقودهم، أو إنهاء تلك العقود قبل انتهاء مدتها، أو عدم توقيع عقود جديدة مع الشركة بعد تنفيذ الخدمات المتعاقد عليها، 
مما قد يتسبب بتحمل الشركة التكاليف المرتبطة بإنهاء الخدمات باإلضافة إلى خسارة اإليرادات المستقبلية المتوقعة. وإضافًة إلى ذلك، قد يقرر العميل 
عدم التعاقد مع الشركة لمراحل إضافية من المشاريع، أو يحاول إعادة التفاوض على شروط عقده أو إلغاء األعمال الالحقة المخطط لها أو تأخيرها. 
وفي حال إنهاء العقود أو عدم تجديدها، ستفقد الشركة اإليرادات المتوقعة، والتي قد يستغرق التعويض عنها وقًتا طوياًل. كما أنه غالًبا ما تتطلب المراحل 
األولية من تأسيس العالقة بين العميل والشركة أن تستثمر الشركة الوقت والمال في فهم احتياجات العميل، حيث أن االستثمار في فهم احتياجات العميل 
يسمح للشركة تقديم منتجاتها بكفاءة أكبر. وعليه، ففي حال استبدلت الشركة عمالئها الدائمين بعمالء جدد وبشروط أقل موائمة للشركة، أو إذا لم يصبح 
العمالء الجدد عمالء دائمين، فستؤثر حركة العمالء هذه بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

يعتمد نجاح الشركة إلى حد كبير على قدرتها في االحتفاظ بالعمالء الحاليين باإلضافة إلى جذب أعمال إضافية منهم. وفي حال كان عمالء الشركة غير 
راضين عن جودة عمل الشركة أو أنواع الخدمات أو الحلول المقدمة أو يسعون بخالف ذلك إلى إعادة التفاوض على عقودهم )على سبيل المثال، لتنفيذ 
مبادرات خفض التكاليف الداخلية الخاصة بهم(، فقد تتحمل الشركة تكاليف إضافية لمعالجة الوضع وتتأثر أرباحها. وللحفاظ على هوامش الربح أو 
 )upselling( أو بيع البدائل اإلضافية  )cross-selling( زيادتها، يجب على الشركة الحصول على أعمال إضافية من هؤالء العمالء من خالل البيع العابر
لخدماتها األخرى. باإلضافة إلى ذلك، قد يرفض العمالء أيًضا تمديد العقود أو قد يمنحون األعمال المستقبلية إلى منافسي الشركة. وبالتالي، قد تتراجع 
نتائج عمليات الشركة في الفترات الالحقة بشكل جوهري بما يفوق التوقعات مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها 

ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة باألخطاء أو العيوب الخفية في المنتجات أو البرامج أو الحلول 2-1-13
يمكن أن تحتوي منتجات الشركة أو برامجها أو حلولها، وكذلك األجهزة والبرامج والخدمات المقدمة من قبل مختلف الموردين، على أخطاء أو عيوب لم 
تتمكن الشركة من اكتشافها والتي قد تؤثر سلًبا على أداء المنتجات أو البرامج أو الحلول وبالتالي ستؤثر على الطلب عليها. وعلى الرغم من قيام الشركة 
والمستخدمين باختبار البرامج المعروضة، فقد سبق وأن وقعت أخطاء في منتجات الشركة وبرامجها وحلولها ومن المرجح أن تقع من وقت آلخر. وفي 
حال اكتشاف أخطاء أو عيوب، فقد تضطر الشركة إلى تكبد نفقات رأسمالية كبيرة لمعالجتها وقد ال تتمكن من تصحيحها بنجاح في الوقت المناسب 
أو على اإلطالق. وقد تؤدي األخطاء واألعطال المتعلقة بالمنتجات أو البرامج أو الحلول إلى فقد أو تأخير قبول السوق لهذه المنتجات أو البرامج أو 
الحلول، كما يمكن أن يضر بسمعة الشركة. وقد تؤدي أي أخطاء أو عيوب من هذا القبيل إلى ردود فعل سلبية من قبل العمالء خاصًة وأن العديد من 
عمالء الشركة والعمالء المحتملين يتأثرون بشكل ملحوظ عند علمهم بحدوث عيوب للمنتجات أو البرامج أو الحلول المستخدمة من قبلهم. باإلضافة 
إلى ذلك، فإن أي أخطاء في المنتجات أو البرامج أو الحلول قد يؤدي إلى ضرورة تقديم تنازالت وتدابير تصحيحية من الشركة للعمالء الحاليين من أجل 

الحفاظ على أعمالهم.

البرامج واألجهزة والتطبيقات المقدمة من أطراف خارجية مختلفة لتقدم الشركة من خاللها خدماتها وحلولها في جميع  أيًضا على  وتعتمد الشركة 
الخدمات والحلول التي تشتمل على برامج وأجهزة وتطبيقات، باإلضافة إلى استخدامها لبعض البرمجيات مفتوحة المصدر )وللمزيد من المعلومات حول 
المخاطر المتعلقة بذلك، يرجى مراجعة القسم رقم  2-1-34 »المخاطر المتعلقة بالبرمجيات مفتوحة المصدر« من هذه النشرة(. وقد أبرمت الشركة 
 Juniper( وجونيبر نيتووركس )Palo Alto Networks( عدداً من االتفاقيات مع الموردين والتي تشمل الحلول التقنية المزودة من قبل بالو ألتو نيتووركس
وهواوي   )Oracle( وأوراكل   )Cisco( وسيسكو   )Microsoft( ومايكروسوفت   )Arbor Networks( نيتووركس  وأربور   )NetApp( آب  ونيت   )Networks
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)Huawei( وفي إم وير )VMware( وآي بي إم )IBM( وفورتينيت )Fortinet( وإتش بي )HP( )وللمزيد من المعلومات حول ذلك، يرجى مراجعة القسم رقم 
 4-8-1 »الموردون« والقسم رقم  12-5-3 »اتفاقيات الموردين« من هذه النشرة(. وفي حال لم تُتاح أٍي من هذه البرامج أو األجهزة أو التطبيقات بسبب 
فترات انقطاع مطولة أو ألنها لم تعد متوفرة بشروط تجارية مقبولة للشركة أو في حال إنهاء االتفاقيات المبرمة مع الموردين ألي سبب من األسباب بما 
في ذلك إخالل الشركة بشروطها التعاقدية بموجب تلك االتفاقيات، فقد يؤدي ذلك إلى تأخر الشركة في توفير خدماتها حتى يتم إيجاد التقنيات البديلة 
والحصول عليها ودمجها مما قد يؤدي إلى زيادة نفقات الشركة أو اإلضرار بأعمالها. وفي حين تسعى الشركة إلى تحقيق التعاون الوثيق مع مورديها من 
األطراف الخارجية للبرامج واألجهزة والتطبيقات بهدف تبسيط الحصول على التقنية ودمجها، فإنه ال يوجد ما يضمن استمرار العالقات الحالية القائمة 
بين الشركة ومورديها في شكلها الحالي. وقد تؤثر التغييرات التي تطرأ على عالقات الشركة مع الموردين على قدرة الشركة في الحصول على خدمات 

وتقنيات مصممة خصيًصا للشركة من هؤالء الموردين، مما قد يزيد من نفقات الشركة أو قدراتها أو يضر بأعمالها.

باإلضافة إلى ذلك، قد تؤدي أي أخطاء أو عيوب في البرامج أو األجهزة أو التطبيقات المقدمة من األطراف الخارجية إلى حدوث أخطاء أو عيوب أو 
أعطال في خدمات الشركة وحلولها، مما قد يضر بأعمالها وقد يكون تصحيحها مكلًفا. ويحاول العديد من هؤالء الموردين فرض قيود على مسؤوليتهم 
عن مثل هذه األخطاء أو العيوب أو األعطال، وفي حال قابلية تنفيذ مثل تلك القيود، فقد تتحمل الشركة مسؤولية إضافية تجاه عمالئها أو الموردين 
من األطراف الخارجية مما قد يضر بسمعتها ويزيد من تكاليف التشغيل. وفي حال تحقق أي من المخاطر المذكورة أعاله، فسيكون لذلك تأثير سلبي 

وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية. 

المخاطر المتعلقة بفشل أنظمة تقنية المعلومات ومراكز البيانات الخاصة بالشركة 2-1-14
تعتمد الشركة على أنظمة المعلومات والتقنية الخاصة بها في أعمالها اليومية، وقد يؤدي حدوث أي عطل في هذه األنظمة إلى توقف أعمال الشركة 
اليومية، مما يتسبب في وجود تباطؤ كبير في الكفاءة اإلدارية والتشغيلية خالل مدة العطل. وقد يؤثر أي عطل يمتد لفترة طويلة على قدرة الشركة في 
تقديم الخدمات لعمالئها، مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية. وال يوجد ما 
يضمن أن ال تتسبب أي أنظمة تقنية معلومات جديدة الحًقا في حدوث أي تعطيل أو انقطاع في األعمال. ويمكن أن يؤثر أي تأخير أو انقطاع كبير في 

تقديم الخدمات بشكل سلبي على سمعة الشركة.

باإلضافة إلى ذلك، تعتمد الشركة على الموردين من األطراف الخارجية لتوريد وصيانة الكثير من أنظمة تقنية المعلومات الداخلية الخاصة بها. وتتعاقد 
الشركة مع مختلف الموردين من خالل عقود صيانة ودعم وذلك فيما يخص أنظمة تقنية المعلومات الداخلية الخاصة بها وتطويرها ألحدث النسخ وذلك 
على أساس سنوي )وللمزيد من المعلومات حول ذلك، يرجى مراجعة القسم رقم  4-8-1 »الموردون« والقسم رقم  12-5-3 »اتفاقيات الموردين« من هذه 
النشرة(. وفي حالة قام مورد أو أكثر من الموردين الخارجيين الذين تتعاقد معهم الشركة لتقديم الدعم والتحديثات المتعلقة بأنظمة تقنية المعلومات 
الخاصة بالشركة بالتوقف عن تنفيذ األعمال أو أصبحوا غير قادرين أو غير راغبين في تلبية احتياجات الشركة، فال يوجد ما يضمن أن الشركة ستكون 
قادرة على إيجاد مورد بديل على الفور أو بشروط تجارية مقبولة في حال وجوده. وقد يؤثر هذا التأخير أو عدم القدرة على العثور على بديل مناسب 

بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

لكي تتمكن من خدمة عمالئها، يجب أن تحافظ الشركة بشكل مستمر على عمليات مركز البيانات، والذي يشمل على عمليات الشبكة والتخزين والخادم. 
وفي حال حدوث أي اضطراب كبير في العمليات وأي عطل كبير في النظام، أو في حال عدم قدرة الشركة على نقل مراكز البيانات لمواقع بديلة في حال 
اضطرارها للقيام بذلك ألي سبب من األسباب بما في ذلك عدم وجود موقع بديل مناسب، فسيضر ذلك بقدرة الشركة على تقديم الخدمات وفًقا لعقودها 
أو إلكمال المشاريع لعمالئها في الوقت المناسب )مما قد يؤدي إلى دفع غرامة و/أو دفع تعويضات من قبل الشركة(، وهو ما سيؤدي بدوره إلى خسارة 
العمالء أو تقليص العمليات، والتي سيكون ألٍي منها تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية. 
باإلضافة إلى ذلك، في حال خسرت الشركة أي من عمالئها نتيجة ألي مشاكل في األداء أو انقطاع عمل األنظمة أو إخفاقها، فسيؤدي ذلك إلى خسارة 
اإليرادات واإلضرار بسمعة الشركة وتكبدها لتكاليف تشغيلية إضافية بهدف تصحيح أي من تلك األخطاء، باإلضافة إلى تعرض الشركة إلى خسائر 
إضافية تشمل إصالح مشاكل األعمال المتراكمة عند استعادة األنظمة، وسيؤدي أي من ذلك إلى التأثير بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج 

عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بالهجمات اإللكترونية 2-1-15
نظراً لطبيعة أعمال الشركة، فإنها عرضة لهجمات إلكترونية تشمل فيروسات الحاسب اآللي والرموز الضارة أو المدمرة والهجمات االحتيالية والهجمات 
واالستراتيجية  المالية  األهمية  تؤدي  وقد  وتوافرها.  بها وسالمتها  الخاصة  األعمال  وبيانات  المعلومات  أنظمة  تؤثر على سرية  والتي  الخدمة،  لقطع 
لعمالء الشركة إلى استهدافها من قبل الهجمات اإلجرامية والتجسسية اإللكترونية. وقد ال تكفي جهود الشركة لمراقبة وتقييم منظومة األمن الخاص بها 
لمواجهة التهديدات المستجدة والهجمات اإللكترونية بشكل فّعال. وتؤدي زيادة القرصنة االجتماعية )مثل محاولة األطراف غير المصرح لهم للحصول 
على بيانات أو الوصول إلى معلومات سرية من خالل التفاعل الشخصي المباشر مع موظفي الشركة( إلى حدوث مخاطر للشركة. ويشكل الخطأ البشري 
من قبل موظفي الشركة خطًرا مستمًرا، ومن غير المرجح أن تزيل جهود الشركة في التدريب على التوعية وتحسين العمليات جميع مخاطر العواقب 

السلبية لألخطاء البشرية.

باإلضافة إلى ذلك، فإن توفير الشركة لخدمات األمن السيبراني لعمالئها يتطلب عادًة من الشركة االمتثال اللتزامات أمنية معينة. وال يوجد ما يضمن أن 
الشركة ستكون قادرة على االمتثال لجميع هذه االلتزامات، مما قد يؤدي إلى عدم قدرة الشركة على تنفيذ األعمال للعميل، وعدم قدرة العميل على العمل 
مع الشركة، وعليه سيؤدي ذلك إلى إنهاء عقد أو تحمل الشركة مسؤولية معينة مع عمالئها. ويمكن أن تؤدي انتهاكات أمن تقنية المعلومات إلى إغالق أو 
تعطيل أنظمة الشركة أو إلى إمكانية الكشف غير المصرح به عن المعلومات أو البيانات السرية، بما في ذلك البيانات الشخصية. وقد تحتاج الشركة إلى 
تكبد نفقات رأسمالية كبيرة أو موارد أخرى لتوفير الحماية من خطر االنتهاكات األمنية أو التخفيف من المشاكل التي تسببها هذه االنتهاكات. وال يوجد ما 
يضمن أن انتهاكات أمن تقنية المعلومات وغيرها من القضايا في المستقبل لن يكون لها تأثير جوهري على أعمال الشركة أو أن إجراءات الشركة ستكون 

كافية لمعالجة انتهاكات أمن تقنية المعلومات في المستقبل وغيرها من المشاكل.
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ويمكن أن تؤثر السرقة أو االستخدام غير المصرح به أو نشر معلومات الشركة أو عمالء الشركة أو المعلومات السرية أو غيرها من المعلومات التجارية 
والمملوكة من قبل الشركة نتيجة حوادث أمن تقنية المعلومات بشكل سلبي على مركز الشركة التنافسي وسمعتها، ويقلل من قبول السوق لخدمات الشركة 
وحلولها، سواء تبين في النهاية أن الحادث ناتج عن خطأ الشركة أم ال. وإذا تم اختراق أنظمة الشركة، مما أدى إلى ضرر بسمعتها أو عدم قدرتها على 

تقديم حلولها، فسيكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

االتصاالت  2-1-16 شركة  قبل  من  مملوكة  تجارية  لعالمة  الشركة  باستخدام  المتعلقة  المخاطر 
السعودية وحماية حقوق الملكية الفكرية التي تستخدمها الشركة

تعتمد الشركة على الشعار والعالمة التجارية )solutions by stc( )ويشار إليها فيما بعد بـ »عالمة الشركة التجارية«(، والمسجلة باسم شركة االتصاالت 
التجارية مع شركة االتصاالت السعودية، وافقت بموجبها شركة االتصاالت  اتفاقية ترخيص الستخدام عالمة الشركة  السعودية. وقد أبرمت الشركة 
السعودية وأقرت أن الشركة لها الحق الحصري غير القابل لإللغاء في استخدام عالمة الشركة التجارية في أعمالها في مختلف أنحاء العالم وذلك لمدة 
عشرة )10( سنوات تتجدد تلقائياً لمدة عشرة )10( سنوات أخرى مقابل رسوم امتياز يتم حسابها على أساس نسبة 0.25% من إيرادات الشركة اإلجمالية 
سنوياً وذلك ابتداًء من 1443/05/28هـ )الموافق 2022/01/01م( على أن يتم مراجعة هذه الرسوم كل خمسة )5( سنوات من قبل شركة االتصاالت 
السعودية، مع مراعاة أنه يجب على الشركة الحصول على موافقة شركة االتصاالت السعودية قبل إعادة ترخيص عالمة الشركة التجارية للغير أو نقل 
حقوقها بموجب االتفاقية للغير )باستثناء أي شركات تابعة( )وللمزيد من المعلومات حول هذه االتفاقية، يرجى مراجعة القسم رقم  12-5 »االتفاقيات 
الجوهرية« من هذه النشرة(. تنص االتفاقية المبرمة مع شركة االتصاالت السعودية للترخيص باستخدام عالمة الشركة التجارية على حق الطرفين بإنهاء 
االتفاقية في حالة إخالل أي منهما بشروطها التعاقدية، وفي حالة إنهاء اتفاقية الترخيص هذه ألي سبب من األسباب أو عدم تجديدها أو تجديدها 
بشروط تلزم الشركة بدفع رسوم أعلى، فسيكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية. 

وبالنسبة لدولة الكويت، فإن االسم التجاري )solutions by stc( وعالمة الشركة التجارية مستخدمة حالياً من قبل إحدى الشركات التابعة األخرى لشركة 
االتصاالت السعودية في دولة الكويت وهي شركة كواليتي نت للتجارة العامة والمقاوالت، وقد منحت الشركة عدم ممانعتها لشركة كواليتي نت للتجارة 
العامة والمقاوالت باستخدام عالمة الشركة التجارية في دولة الكويت لمدة عام واحد إلى حين إبرام شركة كواليتي نت للتجارة العامة والمقاوالت اتفاقية 
مع الشركة تنظم استخدامها لعالمة الشركة التجارية في دولة الكويت وذلك بموجب خطاب عدم ممانعة من الشركة بتاريخ 1442/10/12هـ )الموافق 
2021/05/24م(. وبالتالي فقد يتم استخدام االسم التجاري )solutions by stc( في دولة الكويت بشكل ال يتفق مع رؤية الشركة وتطلعاتها، أو قد ال 
تستطيع الشركة من استخدام االسم التجاري في حال رغبت بالتوسع في عملياتها لتشمل دولة الكويت، مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال 
الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية )للمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم رقم  2-2-3 »المخاطر المتعلقة بالمنافسة« 

من هذه النشرة(.

وقد تضطر الشركة، من وقت آلخر، إلى إقامة دعوى قضائية لحماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها. وفي حالة عدم قدرة الشركة على حماية حقوق 
ملكيتها الفكرية ألي سبٍب من األسباب، أو في حال قيام الغير بإساءة استخدام حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالشركة أو اإلضرار بها أو انتهاكها، بما 
في ذلك حق الشركة في استخدام عالمة الشركة التجارية، فإن ذلك سيشكل خطراً على قيمة العالمة التجارية كما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على 
أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. وقد تتأثر سمعة الشركة في حال استخدام حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها 
من قبل الغير بشكل غير متوافق مع رؤية الشركة وتطلعاتها، مما قد يؤدي إلى انخفاض مستويات الطلب على خدماتها أو التأثير سلًبا على قدرتها على 

جذب عمالء جدد. 

وكما في تاريخ هذه النشرة، ال تملك الشركة أي عالمات تجارية، وعليه، فإن الشركة ال تزال في طور وضع سياسة تحكم تسجيل العالمات التجارية لها، 
والذي قد يترتب عليه عدم قدرة الشركة على تجهيز طلبات تسجيل العالمات التجارية التي ترغب بتسجيلها مستقباًل وتقديمها والدفاع عنها والحفاظ 
عليها وتنفيذها بالوقت المناسب أو بتكاليف معقولة. وفي حال لم تتمكن الشركة من تسجيل العالمات التجارية التي ترغب بتسجيلها مستقباًل أو في 
حال تسجيلها للعالمات التجارية ومن ثم إلغاءها، فقد يؤثر ذلك بشكل سلبي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

باإلضافة إلى عالمة الشركة التجارية، تعتمد الشركة على عدد من األسرار التجارية وحقوق الطبع وأحكام السرية وغيرها من الترتيبات التعاقدية التي 
تهدف إلى حماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها. وفي حال قيام أي أطراف باإلخالل بالترتيبات التعاقدية التي تهدف إلى حماية حقوق الملكية 
الفكرية الخاصة بها وذلك عن طريق استخدام أو استغالل األسرار التجارية والمعلومات السرية الخاصة بالشركة دون إذنها أو انتهاك حقوق الملكية 
الفكرية للشركة بما في ذلك حقوق الطبع، فسيؤثر ذلك بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

كما قامت الشركة بتطوير عدد من التطبيقات اإللكترونية لتقديم خدماتها للعمالء وتقوم حالياً بدراسة إمكانية تسجيل براءات اختراع فيما يتعلق بهذه 
التطبيقات. ال يوجد ما يضمن قدرة الشركة على الحصول على براءة اختراع فيما يتعلق بهذه التطبيقات مستقباًل. باإلضافة إلى ذلك، فإن إجراءات 
تسجيل براءات االختراع معقدة ومطولة ومرتفعة التكاليف، وقد ال تتمكن الشركة من تجهيز طلبات براءات االختراع المرغوبة وتقديمها والدفاع عنها 
والحفاظ عليها وتنفيذها بالوقت المناسب أو بتكاليف معقولة. كما يمكن إعادة تفسير نطاق حماية براءة االختراع بعد إصدارها ويمكن إلغاء سريان 
براءات االختراع الصادرة. وحتى وإن تم الموافقة على طلبات براءات االختراع، فقد ال تكون بصيغة تقدم حماية ذات نطاق واسع لتقنيات الشركة أو تمنع 
منافسيها أو أي أطراف أخرى من المنافسة مع الشركة كما قد ال تعطي الشركة أي ميزة تنافسية. في حال لم تتمكن الشركة من الحصول على براءات 
اختراع ألي تطبيقات تقوم باختراعها أو في حال حصولها على براءات اختراع ومن ثم إلغاءها، فقد يؤثر ذلك بشكل سلبي على أعمال الشركة ونتائج 

عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

قد تتعرض حقوق الطبع وحقوق الملكية الفكرية األخرى للشركة للطعن أو الحصر أو اإللغاء أو عدم التنفيذ أو التحايل قانونياً في الدعاوى القضائية 
بما في ذلك معارضتها أو إعادة مراجعتها أو التدخل بها أو بطالنها أو غير ذلك من اإلجراءات القانونية المماثلة في البلدان األخرى. وبالتالي، فقد 
تخسر الشركة حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها أو قد ال تعطي تلك الحقوق أي ميزة تنافسية للشركة. كما قد يترتب على مثل هذه اإلجراءات القانونية 
والقضائية تكبد الشركة تكاليف كبيرة أو قد تستغرق وقت طويل من إدارة الشركة، حتى وإن لم تكن النتيجة النهائية في مصلحة الشركة، مما سيؤثر بشكل 

سلبي وجوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. 
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المخاطر المتعلقة بحماية سمعة الشركة وعالمتها التجارية 2-1-17
تُعد سمعة الشركة عاماًل مهًما في اختيارها كمقدم للخدمات من قبل العمالء الحاليين والمحتملين. وتعتمد الشركة أيًضا بشكل غير مباشر على سمعة 
 .)stc( مستمدة من االسم التجاري لشركة االتصاالت السعودية )solutions by stc( شركة االتصاالت السعودية، السيما وأن عالمة الشركة التجارية
في  تساعد  التي  المهمة  المؤسسية  األصول  من  السعودية(  االتصاالت  بشركة  ارتباطها  ذلك  في  )بما  وسمعتها  التجارية  عالمتها  أن  الشركة  وتعتقد 
تمييز خدمات الشركة عن خدمات منافسيها وتساهم أيًضا في جهودها لتوظيف متخصصي تقنية المعلومات الموهوبين واالحتفاظ بهم. ومع ذلك، قد 
تتعرض سمعة الشركة للضرر بسبب اإلجراءات أو التصريحات التي قد يدلي بها الموظفون الحاليون أو السابقون أو العمالء أو المنافسون أو الموردون 
والمستثمرون ووسائل اإلعالم. وقد تؤثر المعلومات السلبية عن الشركة )أو بشكل غير مباشر عن شركة االتصاالت السعودية(، حتى لو كانت مبنية على 
إشاعات كاذبة أو سوء فهم، بشكل سلبي على أعمال الشركة. باإلضافة إلى ذلك، فإن االسم التجاري )solutions by stc( وعالمة الشركة التجارية 
مستخدمة حالياً من قبل إحدى الشركات التابعة األخرى لشركة االتصاالت السعودية في دولة الكويت وهي شركة كواليتي نت للتجارة العامة والمقاوالت. 
وبالتالي، هنالك مخاطر مرتبطة بالمعلومات السلبية التي قد يتم تداولها حول شركة كواليتي نت للتجارة العامة والمقاوالت  والتي قد يتم تفسيرها 
بشكل خاطئ على أنها مرتبطة بالشركة، وذلك بغض النظر عن صحتها حيث قد يتم استخدام االسم التجاري )solutions by stc( في دولة الكويت 
بشكل ال يتفق مع رؤية الشركة وتطلعاتها، مما سيؤثر بشكل سلبي على أعمال الشركة وعلى قدرتها في التوسع إلى مناطق جغرافية أخرى في المنطقة 
)للمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم رقم  2-1-16 »المخاطر المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالشركة« من هذه النشرة(. 
وعلى وجه الخصوص، قد يكون الضرر الذي يلحق بسمعة الشركة )أو بشكل غير مباشر بسمعة شركة االتصاالت السعودية( جسيًما ويستغرق معالجته 
وقًتا طوياًل، وقد يؤدي ذلك إلى تراجع العمالء المحتملين أو الحاليين عن اختيار الشركة والتعاقد معها للقيام بمهام جديدة، مما سيؤدي إلى خسارتها 
ألعمال مستقبلية محتملة، ويمكن أيًضا أن يؤثر سلًبا على جهود التوظيف واالحتفاظ بالموظفين في الشركة. وإذا تعرضت الشركة ألضرار تلحق بسمعتها 

وعالمتها التجارية، فسيكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

 المخاطر المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية الخاصة بالغير 2-1-18
يمكن للشركة أو خدماتها وبرامجها وحلولها أن تنتهك حقوق الملكية الفكرية الخاصة باألطراف الخارجية التي تتعامل معها الشركة عند قيامها بدمج 
الخدمات والبرامج والحلول المملوكة لألطراف الخارجية في خدمات الشركة المقدمة للعمالء. وعلى الرغم من أن الشركة ليست على علم بأي دعاوى 
تتعلق بانتهاك حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالغير حالياً، إال أنه قد يقدم الغير مطالبات ضد الشركة أو عمالء الشركة مستقباًل وذلك بدعوى انتهاك 
براءات االختراع أو حقوق الطبع والنشر أو العالمة التجارية أو حقوق الملكية الفكرية األخرى أو إساءة استخدامها أو مخالفتها. ويمكن أن تضر دعاوى 
االنتهاك بسمعة الشركة، أو تؤدي إلى تحمل الشركة المسؤولية أو تمنع الشركة من تقديم بعض الخدمات أو البرامج أو الحلول. وفي حال وجود أي دعاوى 
مرفوعة ضد الشركة ويكون موضوعها أن خدمات الشركة أو برامجها أو حلولها تنتهك حقوق ملكية فكرية خاصة بأطراف خارجية، وبغض النظر عن 
مدى صحة هذه الدعاوى أو تسويتها، فقد يؤدي ذلك إلى تكبد الشركة لتكاليف باهظة في الدفاع عن نفسها وتسوية هذه الدعاوى، وقد تصرف جهود 
واهتمام فريق الشركة اإلداري والفني في تلك الدعاوى وتشتتها عن أعمال الشركة. باإلضافة إلى ذلك، قد يتوجب على الشركة القيام بأٍي مما يلي نتيجة 

ألي دعاوى تعدي على الملكية الفكرية التي قد يتم رفعها ضدها:

التوقف عن استخدام خدمات أو برامج أو حلول أو تقنيات أو عمليات معينة خاضعة لدعاوى انتهاك حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالغير  	
أو ترخيصها أو تقديمها.

تطوير تقنية أخرى ال تخضع لدعاوى انتهاك حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالغير، والتي قد تكون مكلفة أو غير ممكنة. 	
الحصول على حقوق استخدام حقوق الملكية الفكرية. 	
الدخول في مفاوضات تسوية مع الغير ممن يقدمون دعاوى انتهاك حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالغير ضد الشركة. 	

وقد يؤدي حدوث أٍي مما سبق إلى زيادة غير متوقعة في النفقات. باإلضافة إلى ذلك، إذا قامت الشركة بتغيير أي خدمة أو برنامج أو حل معين أو توقفت 
عن تقديمها نتيجة لدعوى انتهاك حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالغير، فقد تتأثر إيرادات الشركة. كما أنه إذا نجحت أي دعوى انتهاك مرفوعة ضد 

الشركة أو ضد عمالئها، فقد يتم إصدار أمر قضائي ضد عمالء الشركة أو عملياتها الخاصة، مما يتسبب في مزيد من األضرار.

تقوم الشركة حالًيا بترخيص الملكية الفكرية من مختلف األطراف الخارجية وغيرهم من أصحاب البرامج المسجلة، والتي تشمل الحلول التقنية المزودة 
 )Arbor Networks( وأربور نيتووركس )NetApp( ونيت آب )Juniper Networks( وجونيبر نيتووركس )Palo Alto Networks( من قبل بالو ألتو نيتووركس
 )Fortinet( وفورتينيت )IBM( وآي بي إم )VMware( وفي إم وير )Huawei( وهواوي )Oracle( وأوراكل )Cisco( وسيسكو )Microsoft( ومايكروسوفت
وإتش بي )HP( )وللمزيد من المعلومات حول ذلك، يرجى مراجعة القسم رقم  4-8-1 »الموردون« والقسم رقم  12-5-3 »اتفاقيات الموردين« من هذه 
النشرة(. قد يكون على الشركة مستقباًل تجديد الرخص المتعلقة بالنواحي المختلفة لهذه التراخيص أو الحصول على تراخيص جديدة للتطبيقات الحالية 
أو الجديدة أو غيرها من المنتجات والخدمات. ال يوجد ضمان أن تكون التراخيص المطلوبة متاحة للشركة بشروط تجارية مناسبة أو على اإلطالق. كما 
قد يتم إنهاء تراخيص الشركة من قبل األطراف األخرى لعدد من األسباب بما في ذلك أي إخالل فعلي أو ظاهر ألمن المعلومات وخصوصيتها أو أي 
مخاوف تتعلق بالسمعة، كما قد ال يتم تجديد التراخيص. وفي حال خسارة التراخيص أو عدم القدرة على الحصول عليها من األطراف الخارجية بشكل 
كامل أو بشروط مواتية، أو في حالة الحاجة إلى الدخول في إجراءات قضائية بخصوص هذه المسائل، فقد يترتب على ذلك إيقاف منتجات الشركة أو 
تأخير إطالقها حتى يتم الحصول على تقنية أخرى مماثلة أو ترخيصها أو تطويرها ومن ثم دمجها في خدمات الشركة أو منصاتها، مما سيكون له تأثير 

سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

 باإلضافة إلى ذلك، تتضمن تراخيص البرمجيات المزودة من الموردين بطبيعتها على قيود معينة من حيث عدد المستخدمين لكل رخصة ونطاق استخدام 
الكافي من  العدد  المثال من خالل عدم الحصول على  التراخيص من قبل الشركة أو عمالئها، على سبيل  انتهاك لهذه  الرخصة، وفي حال وقوع أي 
التراخيص أو تجاوز نطاق هذه التراخيص، فقد يؤدي ذلك إلى تكبد الشركة تكاليف باهظة نتيجة أي غرامات أو عقوبات مفروضة بموجب شروط تلك 

التراخيص، مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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المخاطر المتعلقة باالعتماد على فريق اإلدارة العليا 2-1-19
يعتمد نجاح الشركة على قدرتها على إيجاد وتوظيف وتطوير وتحفيز واالحتفاظ بفريق إدارة عليا مؤهل تأهياًل عالًيا. وسيتأثر أداء الشركة المستقبلي 
في حال توقف أي من مديريها التنفيذيين أو المسؤولين اآلخرين عن العمل، على الرغم من ترتيبات تخطيط التعاقب التي وضعتها الشركة. وقد يؤدي 
رحيل أي من موظفي اإلدارة الرئيسيين أو انتقاله إلى تعطيل عمليات الشركة أو عالقاتها مع العمالء أو التأثير بشكل جوهري على نتائج عملياتها. كما 
أن المنافسة على اإلدارة العليا في قطاع تقنية المعلومات عالية، وقد ال تتمكن الشركة من االحتفاظ بموظفي اإلدارة العليا أو جذب موظفي اإلدارة العليا 
الجدد واالحتفاظ بهم في المستقبل. وقد يسعى منافسو الشركة إلى توظيف أعضاء من اإلدارة العليا للشركة وقد ينجحون في ذلك. وفي حال فقدان أي 
عضو من أعضاء اإلدارة العليا للشركة، سواء بسبب عدم تجديد عقودهم أو عدم القدرة على تعيين موظفين مؤهلين جدد بنفس الخبرة وبأجر معقول، 

فسيكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

من  2-1-20 المعلومات  تقنية  في  المتخصصين  الموظفين  جذب  على  بالقدرة  المتعلقة  المخاطر 
ذوي المهارات العالية واالحتفاظ بهم

اعتمد نجاح الشركة حتى اآلن وسيعتمد نجاحها المستقبلي إلى حد كبير على قدرة الشركة في جذب الموظفين المتخصصين في تقنية المعلومات 
المؤهلين تأهيال عالًيا واالحتفاظ بهم. وعلى وجه الخصوص، يجب على الشركة جذب وتدريب واالحتفاظ بأعداد مناسبة من األشخاص الموهوبين الذين 
يتمتعون بمهارات متنوعة، بما في ذلك مديري المشاريع ومهندسي تقنية المعلومات وغيرهم من كبار الموظفين التقنيين، وذلك بهدف تلبية احتياجات 
العمالء وتنمية أعمال الشركة. وعليه، في حال عدم استطاعة الشركة في جذب الموظفين المتخصصين في تقنية المعلومات المؤهلين واالحتفاظ بهم، 

فإن ذلك سيؤثر على قدرتها على تطوير أعمال جديدة وقيادة مشاريعها الحالية بشكل فّعال.

وسوف تعتمد قدرة الشركة في الحفاظ على تعاقداتها الحالية وتجديدها والحصول على أعمال جديدة بنسبة كبيرة على قدرتها في توظيف الموظفين 
إلى  باإلضافة  المتطورة  القطاع  ومعايير  المعلومات  تقنية  في مجال  المستمرة  التغيرات  لمواكبة  بهم  واالحتفاظ  وتدريبهم  المهارات  ذوي  من  الفنيين 
تفضيالت العمالء المتغيرة. وتعتمد ربحية الشركة أيًضا على قدرتها في تسخير فريق عمل من الموظفين يتمتع بمجموعة مناسبة من المهارات والخبرة 
الالزمة لدعم مشاريع الشركة. وقد تُمثل العمليات والتكاليف المرتبطة باستقطاب الموظفين وتدريبهم واالحتفاظ بهم أعباًء كبيرة على موارد الشركة. 
باإلضافة إلى ذلك، قد تستلزم متطلبات التقنية المتغيرة ومعاييرها المتطورة وتفضيالت العمالء المتغيرة إلى إعادة توزيع متخصصي تقنية المعلومات 

في الشركة وإعادة تدريبهم.

تعتقد الشركة أن هناك نقًصا ومنافسة كبيرة على استقطاب المهنيين من ذوي المهارات في التقنية المتقدمة الالزمة لتقديم الخدمات والحلول التي 
تقدمها الشركة، السيما في المملكة، حيث يصعب العثور على موظفين يتمتعون بمجموعة المهارات المناسبة لتنفيذ أعمال الشركة. ويمكن أن تتأثر ربحية 
الشركة وقدرتها على المنافسة وإدارة ارتباطات العمالء سلًبا إذا لم تتمكن الشركة من إدارة تعيين الموظفين وحركتهم لتحقيق هيكل وظيفي مستقر وفّعال، 

مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة باالعتماد على شركاء التقنية والموردين ومقدمي الخدمات والمقاولين  2-1-21
من الباطن

تعتمد الشركة على المنتجات والخدمات التي تقدمها أطراف خارجية من الموردين والمقاولين من الباطن وذلك من أجل تشغيل أعمالها وإدارتها. وتتعاون 
والتي  الموردين  مع  االتفاقيات  من  الشركة عدداً  أبرمت  للعمالء. حيث  تقدمها  التي  الحلول  وتدمجهم في  العالميين  التقنية  أيًضا مع موردي  الشركة 
تشمل الحلول التقنية المزودة من قبل بالو ألتو نيتووركس )Palo Alto Networks( وجونيبر نيتووركس )Juniper Networks( ونيت آب )NetApp( وأربور 
نيتووركس )Arbor Networks( ومايكروسوفت )Microsoft( وسيسكو )Cisco( وأوراكل )Oracle( وهواوي )Huawei( وفي إم وير )VMware( وآي بي إم 
)IBM( وفورتينيت )Fortinet( وإتش بي )HP( كما قامت بالتعاقد من الباطن مع عدد من الجهات لتنفيذ مشاريع معينة للعمالء )وللمزيد من المعلومات 
حول االتفاقيات المبرمة مع الموردين والتعاقد من الباطن، يرجى مراجعة القسم رقم  12-5-3 »اتفاقيات الموردين« من هذه النشرة(. وفي حال لم تحصل 
الشركة على منتجات الشركاء أو انخفضت هوامش الربح على منتجاتهم أو في حال انتهاء اتفاقيات الشركة مع أي من مورديها وعدم قدرتها على تجديدها 
أو استبدالها باتفاقيات أخرى مع موردين آخرين على اإلطالق أو بشروط مناسبة، فقد يؤثر ذلك سلًبا على أعمال الشركة. وتتأثر الشركة سلًبا بأي قيود 
تُفرض من قبل أي موردين ومقاولين من الباطن خارجيين والذين تعتمد عليهم الشركة كما ورد في اتفاقية شركاء األعمال مع إتش بي )HP( حيث تلتزم 
الشركة بالقيام بعمليات شراء، وفي عدم قيام الشركة بأي عملية شراء خالل اثني عشر )12( شهراً فيتم إنهاء االتفاقية، باإلضافة إلى التوقف المؤقت 
والدائم ألعمالهم أو عدم القدرة على تقديم خدماتهم بأسعار أو شروط مقبولة للشركة. وبالتالي، سيكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة 

ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

باإلضافة إلى ذلك، ال تستطيع الشركة أن تضمن بشكل مباشر فعالية وجودة المقاولين من الباطن عند تنفيذ العقود. وقد تكون الشركة مسؤولة بشكل غير 
مباشر إذا كان هؤالء الموردين والمقاولين من الباطن غير قادرين على تنفيذ هذه العقود وتقديم الخدمات في غضون اإلطار الزمني المحدد والمعايير 
المتفق عليها حيث أن الشركة هي الجهة المتعاقدة مع العمالء ومسؤولة أمام العمالء عن تنفيذ التزامات العقد بغض النظر عن التعاقد من الباطن. 
وقد أبرمت الشركة عدة اتفاقيات مع المقاولين من الباطن )وللمزيد من المعلومات حول العقود من الباطن التي أبرمتها الشركة، يرجى مراجعة القسم 
رقم  12-5-3 »اتفاقيات الموردين« من هذه النشرة( إال أنها إذا لم تستطع تمرير أي خسائر )كلًيا أو جزئًيا( نتيجة تقصير المورد أو المقاول من الباطن 
بموجب العقود من الباطن ألي سبب من األسباب، فسيتعين على الشركة تحمل هذه الخسارة. وبالتالي، سيكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال 

الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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المخاطر المتعلقة باإلخفاق في تنفيذ استراتيجيات العمل المستقبلية بنجاح أو في الوقت  2-1-22
المحدد أو عدم تنفيذها على اإلطالق

يعتمد أداء الشركة المستقبلي على قدرتها في تنفيذ خططها واستراتيجيات النمو، والتي تشمل ترسية المشاريع الجديدة عليها وتطوير حلول جديدة 
للعمالء. وتعتمد هذه األنشطة على قدرة الشركة على االستمرار في تنفيذ أنظمة المعلومات التشغيلية واإلدارية بكفاءة في الوقت المناسب وتحسينها، 
باإلضافة إلى الحصول على أي موافقات مطلوبة من الجهات التنظيمية. وليس هناك ما يضمن أن موظفي الشركة أو أنظمتها الحالية ستكون كافية لدعم 
التوسع والنمو في المستقبل أو أنها ستكون قادرة على الحصول على أي موافقات الزمة ألي خطط نمو مستقبلية في الوقت المناسب أو على اإلطالق. 
باإلضافة إلى ذلك، تخضع خطط الشركة التوسعية لجداول زمنية محددة وقد تتطلب تموياًل إضافًيا لتغطية التكاليف اإلضافية. وقد يؤدي عدم االلتزام 
بهذه الجداول الزمنية أو الحصول على تمويل إضافي إلى فقدان النتيجة االقتصادية المنشودة من خطط النمو والتوسع. وفي حال عدم قدرة الشركة على 
تنفيذ خطط أعمالها واستراتيجيات النمو الخاصة بها ألي سبب وفي الوقت المناسب، فسيكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج 

عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بعمليات االستحواذ المستقبلية المحتملة 2-1-23
تقوم الشركة في إطار استراتيجية النمو الخاصة بها بتقييم فرص النمو المختلفة بشكل مستمر. وقد تقرر الشركة االستحواذ على شركات جديدة وغير 
المالي. قد تنطوي عمليات  الشركة ووضعها  بناًء على مناسبتها الستراتيجية  التقنيات والخدمات والمنتجات واألصول من وقت آلخر وذلك  ذلك من 
االستحواذ على مخاطر مختلفة، بما في ذلك إخفاق الشركة في تقييم القيمة ونقاط القوة والضعف لعمليات االستحواذ أو االستثمار المستهدفة بدقة، 
أو دمج األعمال أو األصول المشتراة بشكل فّعال، أو تحقيق التكامل المتوقع، أو استرداد تكاليف االستحواذ على تلك األعمال أو األصول. كما قد تتكبد 
الشركة تكاليف غير متوقعة أو تتحمل مطلوبات وخسائر غير متوقعة فيما يتعلق بأي عمل أو أصل تستحوذ عليه، بما في ذلك ما يتعلق باالحتفاظ 
بالموظفين الرئيسيين، أو االلتزامات القانونية المحتملة )مثل االلتزامات التعاقدية أو المالية أو التنظيمية أو البيئية أو غيرها من االلتزامات والمطلوبات( 
والمخاطر المتعلقة باألعمال المستحوذ عليها، والحفاظ على اإلجراءات والضوابط ومعايير الجودة وتكاملها. ويمكن أن تؤثر هذه الصعوبات على األعمال 
الجارية للشركة، وتؤدي إلى تشتيت انتباه إدارتها وموظفيها وزيادة نفقاتها، مما قد يكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها 

ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بعدم كفاية التغطية التأمينية 2-1-24
تحتفظ الشركة بالتغطية التأمينية لعملياتها من خالل عدة أنواع من وثائق التأمين بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، تأمين المسؤولية العامة 
المباني، والتأمين على السيارات،  الممتلكات، والتأمين على  المديرين، والتأمين ضد جميع مخاطر  وتأمين األمن السيبراني، والتأمين ضد مسؤولية 
والتأمين الصحي للموظفين كما قد تتطلب بعض العقود المبرمة مع العمالء وجود تغطية تأمينية والتي تحصل عليها الشركة كما يلزم )وللمزيد من 
المعلومات حول وثائق التأمين الخاصة بالشركة، يرجى مراجعة القسم رقم  12-10 »التأمين« من هذه النشرة(. وتعتقد الشركة أنها حصلت على التأمين 
الالزم ضد المخاطر ذات العالقة بمبلغ معقول وكاٍف تجارًيا ألعمالها. إال أن عمليات الشركة قد تتأثر بعدد من المخاطر التي ال يغطيها التأمين أو التي 
يغطيها التأمين ولكن بأسعار غير معقولة. وقد تقع حوادث مستقبلية ال تكون الشركة مؤمنة عليها لتغطية الخسائر المحتملة أو قد ال تكون مشمولة 
بالتأمين على اإلطالق. باإلضافة إلى ذلك، تتضمن وثائق التأمين الخاصة بالشركة استثناءات أو حدوًدا للتغطية. وفي هذه الحاالت، قد تتكبد الشركة 

خسائر قد يكون لها تأثير سلبي وجوهري على أعمالها ونتائج عملياتها.

باإلضافة إلى ذلك، قد تنشأ حاالت تجبر الشركة على المطالبة بالتعويض من شركة التأمين ذات الصلة فيما يتعلق بأي خسائر أو أضرار مشمولة 
بالتأمين. ومن الممكن أن تتجاوز مطالبات الشركة قيمة وثيقة التأمين التي تحتفظ بها، أو قد يكون الضرر غير مشمول بالتأمين، كما قد يتم رفض 
المطالبة المقدمة من الشركة من قبل شركة التأمين ذات الصلة. وقد ال تتمكن الشركة أيًضا من الحصول على تغطية تأمينية كافية بسبب زيادة أقساط 
التأمين أو بسبب عدم توفر هذه التغطية )بسبب زيادة في قسط التأمين أو الخصم أو متطلبات التأمين المشترك(. وسيكون ألي من هذه العوامل تأثير 

سلبي جوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

يجدر بالذكر أن الشركة مشمولة بالتغطية التأمينية لتأمين الحماية وخصوصية البيانات )األمن السيبراني( وتأمين المسؤولية القانونية ألعضاء مجلس 
اإلدارة ومسؤوليها والشركة ضمن وثيقة التأمين الخاصة بشركة االتصاالت السعودية وشركاتها التابعة بما فيها الشركة ولم تحصل على تأمين مستقل. 
وفي حال لم تقم شركة االتصاالت السعودية بتجديد وثائق التأمين لتشمل تغطيتها التأمينية الشركة، فستضطر الشركة للحصول على تأمين منفصل 

ألعمالها والذي قد ال يكون متوفراً بأسعار مناسبة وبالتالي قد تتكبد تكاليف إضافية.

المخاطر المتعلقة بالتراخيص والشهادات والتصاريح والموافقات 2-1-25
تخضع الشركة لعدد من األنظمة واللوائح التي تتطلب منها الحصول على التراخيص والتصاريح الالزمة من الجهات النظامية والتنظيمية المختصة في 
المملكة لممارسة أنشطتها التجارية. وتحتفظ الشركة حالًيا بعدد من التراخيص والشهادات والتصاريح والموافقات المتعلقة بأنشطتها التجارية، بما في 
ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، التراخيص المختلفة الصادرة عن هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات فيما يتعلق بعمليات الشركة، وشهادات السجل 
التجاري التي حصلت عليها الشركة من وزارة التجارة، وشهادة عضوية الغرفة التجارية، وتراخيص البلدية، وتصاريح الدفاع المدني. وعند رغبة الشركة 
بتجديد أو تعديل نطاق أي من تلك التراخيص أو الشهادات أو التصاريح، فقد ال تقوم الجهة المختصة بتجديدها أو تعديلها وقد تفرض شروًطا من شأنها 
أن تؤثر سلًبا على أداء الشركة في حالة قيام الجهة المختصة بتجديد أو تعديل تلك الوثائق. فعلى سبيل المثال، حصلت الشركة على سبعة )7( تراخيص 
فئوية من النوع )ب( من قبل هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات، والتي يحق لها تعديلها أو سحبها أو تعليقها وفًقا لألنظمة واللوائح المعمول بها وما تقتضيه 
المصلحة العامة كما يحق لها إلغاء الترخيص أو تعليقه وفقاً لتقديرها المطلق وذلك عند ارتكاب الشركة أي فعل موجب لذلك. باإلضافة إلى ذلك، تتضمن 
التراخيص الصادرة عن هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات عدد من الشروط العامة التي تنطبق على جميع التراخيص الفئوية من النوع )ب( باإلضافة إلى 
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شروط خاصة تنطبق على كل نوع من أنواع تلك التراخيص )وللمزيد من المعلومات حول الشروط العامة والخاصة للتراخيص الصادرة عن هيئة االتصاالت 
وتقنية المعلومات، يرجى مراجعة القسم رقم  12-3-1 »تراخيص هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات« من هذه النشرة(. قد تعتقد الشركة أنها أوفت 
بجميع المتطلبات الالزمة وحصلت على التراخيص الالزمة للعمل. ومع ذلك، يجوز للجهة الحكومية طلب إصدار تراخيص إضافية أو استيفاء متطلبات 
أخرى في المستقبل )للمزيد من المعلومات حول التراخيص الجوهرية للشركة، يرجى مراجعة القسم رقم  12-3 »التراخيص الجوهرية« من هذه النشرة(.

قد يُطلب من الشركة إيقاف بعض أعمالها في حالة عدم قدرتها على تجديد أي ترخيص، أو إذا تم تعليق الترخيص أو إلغاؤه أو سحبه أو تجديده بموجب 
شروط غير مواتية، أو في حالة عدم قدرة الشركة على الحصول على تراخيص إضافية قد تكون مطلوبة في المستقبل، والذي قد يتسبب في انقطاعات 
و/أو يؤدي إلى تحمل الشركة تكاليف إضافية. وسيكون ألي من تلك اإلجراءات تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي 

وتوقعاتها المستقبلية.

قد تخضع الشركة أيًضا إلجراءات تنظيمية أو غيرها من المطالبات بسبب مخالفتها ألحكام تراخيصها وتصاريحها الجوهرية. على سبيل المثال، تخضع 
الشركة حالياً لإلجراءات المتعلقة بادعاء هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات بأن الشركة قد خالفت أحكام ترخيص خدمة الرسائل القصيرة )SMS( والتي ال 
تزال قيد المراجعة لدى لجنة النظر في مخالفات نظام االتصاالت والتي قد يترتب عليها فرض عقوبات أو غرامات على الشركة قد تصل إلى خمسة وعشرين 
مليون )25,000,000( ريال سعودي وفقاً لنظام االتصاالت كما سبق وأن حصلت الشركة على مخالفة لعدم حماية معلومات المستخدمين وعدم تزويد هيئة 
االتصاالت وتقنية المعلومات بالمعلومات المطلوبة والتي تضمنت غرامة بلغت خمسة ماليين ومائتين ألف )5,200,000( ريال سعودي والتي قامت الشركة 
باستئنافها وال تزال قيد المراجعة لدى الجهات المختصة كما في تاريخ هذه النشرة )للمزيد من المعلومات حول مخالفات الشركة القائمة، يرجى مراجعة 
القسم رقم  12-11 »الدعاوى والمطالبات القضائية« من هذه النشرة(. على سبيل المثال، يتضمن ترخيص تقديم خدمات التصديق الرقمي ضمان الشركة 
لصحة المعلومات المصدقة التي تتضمنها الشهادة وقت تسليمها وتقع عليها مسؤولية الضرر الذي يحدث ألي شخص وثق – بحسن نية – بصحة ذلك. كما 
قد تتعرض الشركة إلجراءات تنظيمية فيما يتعلق بالتعاقد مع بعض عمالئها لتزويدهم بمختصي تقنية المعلومات، وذلك في حال قررت وزارة الموارد البشرية 
والتنمية االجتماعية تطبيق اللوائح والقواعد التنظيمية المتعلقة بتأجير الخدمات العمالية بشكل واسع. فبينما ال يبدو أن هذه اللوائح والقواعد التنظيمية 
مخصصة ألغراض ترخيص نوع الخدمات التي تقدمها الشركة، إال أنه قد يتم تفسيرها بشكل موسع من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية على 
أنها تنطبق على خدمات االستعانة بمصادر خارجية في قطاع تقنية المعلومات بما في ذلك خدمات االستعانة بمصادر خارجية المقدمة من قبل الشركة. 
باإلضافة إلى ذلك، وفقاً لنظام العمل، فال يجوز – بغير اتباع القواعد واإلجراءات النظامية المقررة – أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير. وقد 
وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية نظاماً إلكترونياً يهدف إلى تنظيم وتوثيق العمل المؤقت للموظفين غير السعوديين العاملين لدى صاحب 
عمل آخر بموجب نظام العمل وهو نظام »أجير« والذي يتم من خالله تسجيل الموظفين غير السعوديين العاملين لدى صاحب عمل آخر بموجب إشعارات عمل 
مؤقتة تصدر من صاحب العمل إلى الموظف غير السعودي يتيح له العمل لدى عمالئه. وقد قامت الشركة بتسجيل كافة موظفي المشاريع الخارجية وفقاً 
لخدمات االستعانة بمصادر خارجية عبر نظام أجير، إال أن ذلك ال يعد ممكناً بالنسبة لموظفي المشاريع الخارجية وفقاً لخدمات االستعانة بمصادر خارجية 
المقدمة للجهات الحكومية حيث ال يتيح نظام أجير تسجيل العمل المؤقت للموظفين غير السعوديين لدى الجهات الحكومية وقد تتعرض الشركة بسبب عدم 
تسجيل الموظفين غير السعوديين في نظام أجير إلى فرض أي عقوبات تراها وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية مناسبة وفقاً لألنظمة واللوائح ذات 
العالقة المعمول بها، والتي قد تبلغ وفقاً لما ورد في المادة الثالثة والثالثون بعد المائتين من نظام العمل غرامة مالية ال تتجاوز مائة ألف )100,000( ريـال 
سعودي أو إغالق المنشأة لمدة ال تزيد على ثالثين )30( يوماً أو إغالق المنشأة نهائياً، علماً بأنه يجوز مضاعفة العقوبة في حال تكرارها وتتعدد الغرامات 
بتعدد األشخاص الذين وقعت المخالفة في شأنهم. وكما في تاريخ هذه النشرة، ال يوجد لدى الشركة أي ترخيص لتقديم خدمات التعهيد مع أنه قد تفسر 
بأنها الزمة لتقديم بعض الخدمات التي تقدمها الشركة بناًء على قواعد ممارسة نشاط االستقدام وتقديم الخدمات العمالية الصادرة عن وزارة الموارد البشرية 
والتنمية االجتماعية لعدم وجود آلية حالياً لترخيص تعهيد الخدمات التي تقدمها الشركة )خدمات تقنية المعلومات(. وفي حال قامت وزارة الموارد البشرية 
والتنمية االجتماعية بالتوسع في تفسير قواعد ممارسة نشاط االستقدام وتقديم الخدمات العمالية لتشمل الشركة فقد يستوجب على الشركة أن تحصل على 
ترخيص أو قد تخضع لعقوبات أو غرامات لعدم امتثالها لتلك القواعد، وقد تؤدي مخالفة الشركة ألي من األنظمة أو اللوائح أو القواعد السارية في المملكة 
إلى تعريضها لدعاوى إدارية، أو قضايا مدنية، أو مالحقة جنائية، أو منع الشركة من المشاركة في أنواع معينة من األعمال أو تقديم منتجات أو خدمات معينة، 
مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية. وال يمكن للشركة أيًضا أن تتنبأ بتأثير أي 

تحقيقات مستقبلية تجريها الجهات التنظيمية على أعمالها أو وضعها المالي أو نتائج عملياتها. 

المخاطر المتعلقة بسوء تصرف الموظفين وأخطائهم 2-1-26
قد يرتكب موظفي الشركة تصرفات أو أخطاء تؤثر سلباً على أعمال الشركة وقد ينتج عنها مخالفة ألي من األنظمة أو اللوائح السارية في المملكة، مما 
قد يؤدي إلى فرض عقوبات نظامية على الشركة من قبل الجهات المختصة. قد تتفاوت هذه العقوبات وفًقا لمدى سوء التصرف أو الخطأ الصادر من 

الموظف مما يكبد الشركة المسؤولية المالية و/أو يضر بسمعتها. وفيما يلي بعض أنواع سوء التصرف و/أو األخطاء:

النشر غير المصرح به للمعلومات السرية أو األسرار التجارية إلى العميل أو المنافس أو السوق. 	
سلوك غير مناسب ثقافًيا مثل السلوك غير األخالقي أو السلوك غير المقبول من المجتمع. 	
المشاركة في تحريف المنتجات أو المشاركة في أنشطة احتيالية أو خادعة أو غير الئقة أثناء تسويق منتجات الشركة للعمالء الحاليين أو  	

المحتملين.
 عدم االمتثال لألنظمة المعمول بها أو الضوابط واإلجراءات الداخلية. 	
عدم توثيق المعامالت بشكل صحيح وفًقا للوثائق والعمليات المعيارية للشركة، أو عدم تقديم المشورة النظامية المناسبة فيما يتعلق بالوثائق  	

غير المعيارية أو عدم الحصول على التراخيص الداخلية المناسبة.

ال يوجد ما يضمن أن حوكمة الشركة وسياسات االمتثال )بما في ذلك ما يتعلق بالعقوبات والقيود التجارية ومكافحة الرشوة والفساد وسلوك الموظفين 
وسياسات اإلبالغ عن المخالفات فيما يتعلق بذلك( ستحمي الشركة من تصرفات موظفيها غير الالئقة. وفي حال أساء أي من موظفي الشركة في 
التصرف أو ارتكب أخطاء تؤدي إلى تكبد مطلوبات و/أو عقوبات مالية، فسيكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها 

المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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المخاطر المتعلقة بالتعامالت مع األطراف ذات العالقة 2-1-27
تتعامل الشركة في سياق أعمالها المعتادة مع األطراف ذات العالقة، بما في ذلك تعامالتها مع شركة االتصاالت السعودية والشركات التابعة له، وستواصل 
الشركة في أن تكون طرًفا في تعامالت مع األطراف ذات العالقة في المستقبل )للمزيد من المعلومات حول التعامالت مع األطراف ذات العالقة، يرجى 
مراجعة القسم رقم  12-6 »االتفاقيات)مع)األطراف)ذات)العالقة« من هذه النشرة(. تخضع التعامالت مع األطراف ذات العالقة لالتفاقيات التي تحكم 
الشروط التي توفر بموجبها الشركة الحلول والخدمات لشركة االتصاالت السعودية كعميل مباشر للشركة، ونطاق المسؤوليات ومشاركة اإليرادات عن 
الخدمات التي تقدمها الشركة لعمالء شركة االتصاالت السعودية فيما يتعلق بعالقة الشراكة في المبيعات حيث تم إبرام هذه االتفاقيات على أسس تجارية 
وحصول الشركة على موافقة أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين بناء على توصية لجنة المراجعة على هذه التعامالت بتاريخ 1442/09/17هـ )الموافق 
2021/04/29م(( علماً بأنها ال تستدعي موافقة الجمعية العامة وفقاً للمادة الحادية والسبعين من نظام الشركات حيث أنه وفقاً للفقرة )5( من المادة 
الثامنة والخمسين من ضوابط الشركات المدرجة فال تعد مصلحة غير مباشرة إذا كانت األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة يمكن أن تحقق فوائد 
مالية أو غير مالية ألحد تابعي الشركة الذي يكون عضو مجلس اإلدارة الشركة أو أي من أقاربه عضواً في مجلس إدارته أو كبار تنفيذيه، وحيث تم تعريف 
التابع في ضوابط الشركات المدرجة على أنه الشخص الذي يسيطر على شخص آخر، أو يسيطر عليه شخص آخر، أو يشترك معه في كونه مسيطراً 
عليه من قبل شخص ثالث وفي أي مما سبق تكون السيطرة بشكل مباشر أو غير مباشر، وعليه فإن هذه التعامالت ال تنطوي على مصلحة غير مباشرة 
تستدعي الحصول على موافقة الجمعية العامة. )وللمزيد من المعلومات حول هذه االتفاقيات، يرجى مراجعة القسم رقم  12-5-1 »االتفاقيات)مع)شركة)

االتصاالت)السعودية)وشركاتها)التابعة« من هذه النشرة(.

تعتمد الشركة بشكل كبير على التعامالت مع األطراف ذات العالقة المبرمة مع شركة االتصاالت السعودية )وللمزيد من المعلومات حول اعتماد الشركة 
على تعامالتها مع شركة االتصاالت السعودية، يرجى مراجعة القسم رقم  2-1-1 »المخاطر)المتعلقة)باعتماد)جزء)كبير)من)إيرادات)الشركة)على)شركة)
االتصاالت)السعودية« من هذه النشرة(. بلغت صافي إيرادات الشركة من العقود لألطراف ذات العالقة )وهي شركة االتصاالت السعودية وشركاتها التابعة( 
ومن خاللهم 3.4 مليار ريال سعودي و4.2 مليار ريال سعودي و5.1 مليار ريال سعودي للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م، 
على التوالي، والتي تمثل 84.6% و79.4% و74,2% من إجمالي صافي اإليرادات، على التوالي، للفترة نفسها. في حالة إبرام التعامالت مع األطراف ذات 
العالقة مستقباًل على أسس غير تجارية، فقد يكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

باإلضافة إلى ذلك، تعاملت الشركة سابقاً وقد تتعامل مستقباًل مع أطراف ذات عالقة. وفًقا ألحكام نظام الشركات، يجب أن تتم الموافقة على بعض هذه 
التعامالت من قبل الجمعية العامة العادية للشركة. وقد ال توافق الجمعية العامة العادية على التعامالت الحالية أو المستقبلية مع األطراف ذات العالقة 
على النحو المطلوب، وفي هذه الحالة، قد تتعرض الشركة لخطر الطعن في مثل هذه التعامالت أو إبطالها. وسيكون لوقوع أي من الحاالت المذكورة 

أعاله تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بالدعاوى والتقاضي 2-1-28
بعملياتها  المتعلقة  الجوهرية  القضائية األخرى  والمطالبات واإلجراءات  القضائية  للدعاوى  المملكة  أو خارج  المستقبل داخل  الشركة في  تتعرض  قد 
التجارية، وعمالئها والموردين والموظفين. وكما في تاريخ هذه النشرة، تخضع الشركة لواحد وثالثين )31( دعوى تجارية ضمن سياق أعمالها المعتادة 
بصفتها مدعياً بأثر مالي إجمالي محتمل يبلغ ثمانية وأربعين مليون ومائة وثالثة وعشرين ألف وخمسمائة وخمسة وأربعين )48,123,545( ريال سعودي 
كما تخضع الشركة لدعوى عمالية واحدة بصفتها مدعياً بأثر مالي إجمالي محتمل يبلغ مائة وستة عشر ألف وسبعمائة وسبعة وتسعين )116,797( ريال 
سعودي وتسعة )9( دعاوى عمالية بصفتها مدعى عليها بأثر مالي إجمالي محتمل يبلغ سبعمائة وثالثة وأربعين ألف وتسعمائة وتسعة وستين )743,969( 
ريال سعودي )للمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم رقم  12-11 »الدعاوى والمطالبات القضائية« من هذه النشرة(. ال تستطيع الشركة التنبؤ 
بنتيجة هذه اإلجراءات، كما أن أي نتيجة غير مواتية للشركة يمكن أن يكون لها تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي 
وتوقعاتها المستقبلية. باإلضافة إلى ذلك، فإن الشركة تتوقع أن تتحمل تكاليف في مثل هذه اإلجراءات المرفوعة من قبلها أو ضدها، أو نتيجًة لهذه 
الدعاوى أو األحكام، بما في ذلك العقوبات المفروضة والتعويضات المستحقة عليها. لذلك، فإن أي قرار ال يقع في صالح الشركة سيكون له تأثير سلبي 
وجوهري على الشركة. إضافة إلى ذلك، فإن لدى الشركة أربعة عشر )14( اتفاقية جوهرية تخضع بموجبها لقوانين ولوائح وأنظمة المحاكم المختلفة 
والمعقدة والمتغيرة الخاصة بعدد من الدول األجنبية واالمتثال لنطاق عريض من القوانين والمعاهدات األجنبية فضاًل عن التغيرات غير المتوقعة في 
المتطلبات التنظيمية لتلك الدول، مما قد يكون له أثر سلبي على الشركة في حال تم رفع أي دعوى قضائية ضدها بموجب أي من هذه االتفاقيات. وفي 
حالة خضوع الشركة لقرار قضائي أو شبه قضائي ليس في صالحها بحيث يتطلب دفع مبالغ تعويضية كبيرة قد تتجاوز القدرة المالية للشركة، فسيكون 

لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بالتمويل والتسهيالت االئتمانية 2-1-29
التسهيالت الحاليةأ. 

كما في تاريخ هذه النشرة، أبرمت الشركة اتفاقيتي تمويل حصلت بموجبها على تمويل من مجموعة سامبا المالية )يشار اليها فيما يلي بعد بـ »سامبا«( 
بـ  بعد  يلي  فيما  اليها  )يشار  للتمويل  الدولية  من شركة سيسكو سيستمز  وتمويل  ريال سعودي   )500,000,000( مليون  قدره خمسمائة  إجمالي  بمبلغ 
»سيسكو«( بحد تسهيالت يبلغ خمسة عشر مليون )15,000,000( دوالر أمريكي )أي ما يعادل ستة وخمسون مليون ومائتين وخمسون ألف )56,250,000( 
ريال سعودي(. وتحتوي اتفاقيات التسهيالت ذات الصلة المتعلقة بترتيبات التمويل على عدد من التعهدات وحاالت التقصير )وللمزيد من المعلومات 
حول ذلك، يرجى مراجعة القسم رقم  12-5-4 »اتفاقيات التمويل« من هذه النشرة(. وإذا تخلفت الشركة عن الوفاء بأي من التزاماتها بموجب اتفاقيات 
التسهيالت، أو تبين أن أي تأكيد من جانب الشركة في هذه االتفاقيات أو اتفاقية تسهيالت أخرى مبرمة بموجب هذه االتفاقيات غير صحيح أو دقيق، 
أو اتخذت الشركة أي خطوة نحو إفالسها، إعسارها، أعادة تنظيمها المالي، أو إعادة هيكلتها، فسوف يؤدي ذلك إلى حدوث حالة تقصير يحق بموجبها 
للمقرض إنهاء اتفاقية التسهيل والمطالبة بدفع جميع المبالغ المستحقة، مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها 

المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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التمويل المستقبليب. 

قد تحتاج الشركة في المستقبل إلى الحصول على تمويل من البنوك التجارية و/أو المقرضين الحكوميين و/أو الممولين اآلخرين لتغطية متطلبات رأس 
المال العامل أو تنفيذ خطط النمو المستقبلية. وتعتمد قدرة الشركة في الحصول على قروض وتسهيالت من المقرضين بتكاليف أقل أو بشروط مناسبة 
لمركزها المالي المستقبلي والظروف االقتصادية العالمية وظروف السوق المالية وأسعار الفائدة وتوافر االئتمان من البنوك أو المقرضين الخارجيين 
وثقة المقرضين في الشركة. وقد ال تتمكن الشركة من الحصول على هذا التمويل على اإلطالق أو بشروط معقولة ألي سبب، مثل أن توضع قيود على أي 
تمويل حالي أو على نظرة المقرضين للشركة أو على النتائج المستقبلية لعمليات الشركة والمركز المالي والتدفقات النقدية. وقد يؤدي االقتراض بأسعار 
فائدة متغيرة أيًضا إلى جعل الشركة عرضة للزيادات في معدالت الفائدة و/أو العموالت )والتي قد تتأثر بشكل كبير بعوامل خارجة عن سيطرة الشركة، 
مثل السياسات النقدية والضريبية والظروف االقتصادية والسياسية العالمية(، وقد ال تضمن الشركة قدرتها على الحصول على مثل هذا التمويل بشروط 
معقولة أو على اإلطالق عند الضرورة. وستؤدي أي زيادة في أسعار الفائدة ومعدالت العموالت، سواء كانت ثابتة أو متغيرة، والتي تقوم البنوك بتطبيقها 
إلى ارتفاع تكاليف التمويل التي تتحملها الشركة، مما سيؤثر سلباً على أرباحها المستقبلية وقدرتها على الدفع والوفاء بالتزاماتها تجاه المقرضين. ونتيجة 
لذلك، قد ال تكون قادرة على االستفادة من الفرص التجارية، مثل فرص االستحواذ، أو االستجابة للتغيرات في ظروف السوق أو القطاع. وسيكون لوقوع 

أي من الحاالت المذكورة أعاله تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

 المخاطر المتعلقة باعتماد الشركة على العقارات المؤجرة 2-1-30
كما في تاريخ هذه النشرة، ال تمتلك الشركة أي ممتلكات عقارية، حيث أن جميع مواقع الشركة، بما في ذلك مكاتبها، هي عقارات مستأجرة، وأبرزها 
هو المقر الرئيسي للشركة في الرياض، العليا، شارع العليا العام، مركز العقارية 3. وكما في تاريخ هذه النشرة، أبرمت الشركة ثمانية وأربعين )48( 
عقد إيجار لعقارات مكتبية، تتراوح مددها ما بين سنة واحدة إلى خمس )5( سنوات )للمزيد من المعلومات حول عقود اإليجار التي أبرمتها الشركة، 
يرجى مراجعة القسم رقم  12-7 »العقارات« من هذه النشرة(. ونظًرا ألن عقود إيجار الشركة محددة المدة ويتم تجديدها بناًء على طلب أطراف العقد 
أو تلقائياً، فإن أي زيادة إيجارية يفرضها المؤجرون على الشركة عند التجديد ستؤدي إلى تكبد الشركة التزامات إضافية غير متوقعة، والتي سيكون لها 
تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية. باإلضافة إلى ذلك، قد ال تتمكن الشركة من تجديد جميع 
عقود اإليجار، أو قد يتم تجديد هذه العقود بموجب شروط وأحكام مختلفة قد ال تتناسب مع خطة الشركة وأهدافها االستراتيجية. وإذا قررت الشركة 
إخالء أي من مواقعها المستأجرة بسبب إنهاء عقود اإليجار وفًقا لهذه العقود أو عدم تجديد هذه العقود، أو بسبب عدم توافق شروط التجديد مع خطة 
الشركة، فسوف تتحمل الشركة التكاليف اإلضافية الختيار مواقع جديدة مناسبة لإليجار، مما قد يكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج 

عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

باإلضافة إلى ذلك، واجهت الشركة في السابق خالفاً مع أحد مؤجريها والتي أدت إلى رفع قضية تجارية على المؤجر  بمبلغ واحد وعشرون مليون 
وسبعمائة وثمانية وعشرون وسبعة وأربعون )21,728,047( ريال سعودي والتي ال تزال منظورة لدى المحاكم ذات العالقة )وللمزيد من المعلومات حول هذه 
القضية، يرجى مراجعة القسم رقم  12-11-1 »الدعاوى والمطالبات التجارية« من هذه النشرة(. وقد قامت الشركة بوضع مخصص لذلك )وللمزيد من 
المعلومات، يرجى مراجعة القسم رقم  6-5-8 »المصاريف العمومية واإلدارية« من هذه النشرة( للحد من األثر المستقبلي لهذه الدعوى، إن وجد، والذي 
قد ال يكون كافياً لتغطية األثر المالي المحتمل عن هذه الدعوى وهو ما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها 

المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بحداثة تطبيق قواعد حوكمة الشركات 2-1-31
اعتمد مجلس اإلدارة دليل حوكمة الشركة الداخلية للشركة بتاريخ 1442/06/11هـ )الموافق 2021/01/24م( )للمزيد من المعلومات بشأن دليل حوكمة 
الشركة، يرجى مراجعة القسم رقم  5-9 »حوكمة الشركات« من هذه النشرة(. يتضمن هذا الدليل القواعد المستمدة من الئحة حوكمة الشركات الصادرة 
عن الهيئة. ويعتمد نجاح الشركة في تطبيق قواعد وإجراءات حوكمة الشركات بشكل صحيح على مدى إدراك وفهم هذه القواعد والتنفيذ السليم لها من 
قبل مجلس اإلدارة ولجانه واإلدارة العليا، السيما فيما يتعلق بمتطلبات استقالل مجلس اإلدارة وتضارب المصالح اإلجراءات ومتطلبات اإلفصاح. وقد 
يؤدي عدم االمتثال لألحكام اإللزامية لالئحة حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة إلى فرض عقوبات تنظيمية على الشركة، مما سيكون له تأثير سلبي 

وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بحداثة تشكيل لجان مجلس اإلدارة 2-1-32
)الموافق  1442/06/11هـ  بتاريخ  والمكافآت  الترشيحات  ولجنة  2021/01/26م(  )الموافق  1442/06/13هـ  بتاريخ  المراجعة  لجنة  الشركة  شكلت 
يرجى  الشركة،  إدارة  لجان مجلس  المعلومات حول  )للمزيد من  )الموافق 2021/01/24م(  بتاريخ 1442/06/11هـ  المراجعة  ولجنة  2021/01/24م( 
مراجعة القسم رقم  5-4 »لجان مجلس اإلدارة« من هذه النشرة(.وفي حال عدم قيام أعضاء هذه اللجان بأداء واجباتهم واعتماد إطار يضمن حماية 
مصالح الشركة ومصالح مساهميها، فسيؤثر ذلك على التزام الشركة بحوكمة الشركات ومتطلبات اإلفصاح المستمرة وقدرة مجلس اإلدارة على مراقبة 

أنشطة الشركة من خالل هذه اللجان، مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بقصور الخبرة في إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية 2-1-33
عملت الشركة منذ تأسيسها كشركة ذات مسؤولية محدودة حتى تم تحويلها إلى شركة مساهمة مقفلة بتاريخ 1442/05/08هـ )الموافق 2020/12/23م(. 
وبناء على ذلك، ال يمتلك جميع أعضاء اإلدارة العليا للشركة خبرة في إدارة شركة مساهمة مدرجة في المملكة واالمتثال لألنظمة واللوائح الخاصة 
بهذه الشركات. على وجه الخصوص فإن التدريب الداخلي أو الخارجي الذي يحصل عليه كبار التنفيذيين في مجال إدارة الشركات المساهمة المدرجة 
السعودية، وفي مجال االلتزامات المقررة على الشركات المدرجة كاإلشراف التنظيمي وإعداد التقارير، يحتاج إلى اهتمام كبير من كبار التنفيذيين، وهو 
ما يمكن أن يشتت انتباههم عن اإلدارة اليومية للشركة. وفي حال عدم امتثال الشركة لألنظمة ومتطلبات اإلفصاح المفروضة على الشركات المدرجة 
في الوقت المناسب، فسوف تتعرض الشركة لعقوبات وغرامات تنظيمية. وسيؤثر فرض غرامات على الشركة سلباً على أعمالها ونتائج عملياتها ومركزها 

المالي وتوقعاتها المستقبلية. 
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وعلى وجه الخصوص، بعد إتمام الطرح وإدراج الشركة في السوق المالية، ستكون الشركة خاضعة لمتطلبات اإلفصاح في لوائح الهيئة والسوق المالية 
ذات العالقة. وبالرغم من أن الشركة تقوم بالتنسيق مع شركة االتصاالت السعودية فيما يتعلق بأي إفصاحات أو أخبار صحفية منشورة للعامة، إال أنه ال 
يوجد ما يضمن استمرار ذلك التنسيق مستقباًل أو أن التزامات اإلفصاح الخاصة بالشركة ستكون متوافقة مع ما يتم إفصاحه من قبل شركة االتصاالت 
السعودية مما قد يعرض الشركة للعقوبات التنظيمية وفقاً للوائح الهيئة والسوق المالية وهو ما سيكون له تأثير سلبي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها 

ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بالبرمجيات مفتوحة المصدر 2-1-34
 open( يتم طرح بعض المنصات المملوكة للشركة والتي تتضمن برمجيات مرخصة من قبل مالكيها أو أطراف أخرى بموجب رخص »مفتوحة المصدر
source(« حيث يبلغ عدد البرمجيات مفتوحة المصدر التي تستخدمها الشركة خمسة عشر )15( برنامج )وللمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم 
رقم  12-8-2 »األصو1 غير الملموسة األخرى« من هذه النشرة(. وتتطلب بعض هذه التراخيص – بحكم طبيعتها – أن تقوم الشركة بتوفير شفرة المصدر 
للتعديل أو للبرمجيات المشتقة من البرمجيات مفتوحة المصدر، وأن تقوم الشركة بترخيص هذه التعديالت أو األعمال المشتقة بموجب شروط الترخيص 
مفتوح المصدر أو أي تراخيص أخرى تمنح لألطراف األخرى حقوق االستخدام. في حال قامت الشركة بدمج البرمجيات المملوكة لها مع البرمجيات 
للبرمجيات  التراخيص مفتوحة المصدر، أن توفر شفرة المصدر  مفتوحة المصدر بطرق محددة، فقد يكون على الشركة، بموجب أحكام محددة من 
المملوكة لها. باإلضافة إلى المخاطر المرتبطة بمتطلبات الترخيص، فإن استخدام البرمجيات مفتوحة المصدر قد يقود إلى مخاطر أكبر من استخدام 
البرمجيات المرخصة تجارياً من قبل أطراف خارجية، حيث أن التراخيص مفتوحة المصدر ال توفر عادًة أي تحديثات أو ضمانات أو دعم أو تعويضات 
أو تحكم بمصدر البرمجيات. كما أن بعض المشاريع مفتوحة المصدر قد تتضمن نقاط ضعف أمنية أو غيرها من االضطرابات التي قد تكون معروفة أو 

تكون معرضة للهجمات األمنية بسبب توافرها بشكل كبير وتوفرها بحالتها كما هي.

باإلضافة إلى ذلك، قد تكون شروط التراخيص مفتوحة المصدر غامضة كما أن العديد من المخاطر المرتبطة باستخدام البرمجيات مفتوحة المصدر 
ال يمكن تفاديها والتي يمكن في حال عدم التعامل معها بالشكل المطلوب أن تؤثر بشكل سلبي على أعمال الشركة. في حال لم تقم الشركة باستخدام 
البرمجيات مفتوحة المصدر بشكل مناسب، فقد يكون على الشركة إعادة برمجة منصاتها أو نشر شفرة المصدر الخاصة بها أو التوقف عن بيع منصاتها 
في حال لم تتمكن من برمجتها بالوقت المناسب أو اتخاذ أي إجراءات تصحيحية أخرى والتي قد تشتت انتباه الموارد عن تطوير وتنمية أعمال الشركة، 
مما سيكون له تأثير سلبي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية. كما أنه وفي حال لم يتم صيانة البرمجيات مفتوحة 
المصدر من قبل مالكيها، فقد يكون من الصعب على الشركة أن تقوم بالتعديالت الالزمة للبرمجيات بما في ذلك التعديالت المتعلقة بنقاط الضعف 
األمنية والتي قد تؤثر على قدرة الشركة على الحد من مخاطر األمن السيبراني أو الوفاء بالتزاماتها لعمالئها. قد تواجه الشركة أيضاً مطالبات من 
أو األعمال  المصدر  البرمجيات مفتوحة  المطالبة بنشر  المصدر، بما في ذلك  بالتنفيذ على أحكام ترخيص مفتوح  الخارجية ممن يرغبون  األطراف 
المشتقة أو شفرة المصدر المستخدمة في برمجة تلك البرمجيات. وقد يترتب على مثل هذه المطالبات )سواًء كانت مستحقة أو غير مستحقة( دعاوى 
قضائية، والتي قد تستغرق وقتاً كما قد تكون مكلفة لتسويتها أو للترافع عنها كما قد تشتت انتباه إدارة الشركة وتتطلب من الشركة أن تؤجر شفرة المصدر 

المملوكة لها أو قد تتطلب من الشركة تسخير مواردها للبحث والتطوير لتغيير البرمجيات، مما سيكون له تأثير سلبي على أعمال الشركة.

قد يصعب تفادي أو إدارة العديد من المخاطر المرتبطة باستخدام البرمجيات مفتوحة المصدر، وفي حال عدم تعامل الشركة معها بالشكل الصحيح، 
فقد يكون لها تأثير على أداء منتجات وأعمال الشركة، مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها 

المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بتفشي فيروس كورونا المستجد أو أي مرض معدي آخر 2-1-35
أعلنت منظمة الصحة العالمية في مارس 2020م عن جائحة عالمية مرتبطة باالنتشار السريع لمرض فيروس كورونا المستجد الناجم عن ساللة جديدة 
من فيروس كورونا، وهي فيروس سارس-كوف-2. وتسبب تفشي فيروس كورونا المستجد وبعض اإلجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومات والشركات 
واألفراد فيما يتعلق بفيروس كورونا المستجد إلى اضطراب األعمال التجارية العالمية. وأثرت جائحة فيروس كورونا المستجد سلًبا على االقتصادات 
النتائج  تأثيرها على  يزال مدى  الشركة أعمالها، وال  التي تمارس فيها  العامة  والبيئة  النفط وأسعاره  العالمي على  والطلب  المالية  العالمية واألسواق 
المستقبلية للعمليات واألداء المالي العام للشركة غير مؤكد. وفيما يخض عمليات الشركة، أسهمت الجائحة في زيادة الطلب على قطاع خدمات وحلول 
االتصاالت وتقنية المعلومات، مما كان له دور في نمو صافي إيرادات الشركة بنسبة 31,1% بين عام 2019م و2020م، إال أنه اليمكن التأكد بأن هذا األثر 
سيستمر مع انحسار الجائحة واإلجراءات الوقائية المصاحبة لها. باإلضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من انخفاض متوسط فترة تحصيل الذمم المدينة بين 
عام 2019م و2020م في المجمل، إال أن متوسط فترة تحصيل الذمم المدينة من عمالء القطاع الخاص ارتفعت من 140 يوم في 2019م إلى 159 يوم في 

2020م بسبب نقص السيولة الذي واجهه القطاع الخاص في المملكة خالل فترة الجائحة.

وطبقت المملكة، كما هو الحال مع الدول األخرى، إجراءات احترازية صارمة وقيوًدا على السفر والمواصالت العامة، وفرضت متطلبات إلبقاء الناس في 
منازلهم وممارسات التباعد االجتماعي، واإلغالق المطول ألماكن العمل واألنشطة االقتصادية، مما أضر بشكل كبير باقتصاد المملكة. وال يوجد أي ضمان 
بشأن المدة التي ستستغرقها التدابير الوقائية والطريقة التي ستظل بها هذه التدابير قائمة، بما في ذلك أي إعادة تطبيق لهذه التدابير، واتخاذ تدابير 
أخرى، وحجم أي تدابير من هذا القبيل. وقد يؤدي أي مما سبق إلى انخفاض أسعار النفط لفترة طويلة أو المزيد من االنخفاض، أو التأثير السلبي طويل 

األمد على اقتصاد المملكة، وهو ما قد يكون له تأثير سلبي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

باإلضافة إلى ذلك، قد يؤدي أي تفشي لفيروس كورونا المستجد أو أي مرض معدي آخر في مرافق الشركة إلى إغالق هذه المرافق لفترات زمنية معينة 
أو تنفيذ بعض التدابير االحترازية التي تهدف إلى الحد من الحضور الشخصي. وقد يؤدي إغالق مرافق الشركة إلى تعطيل أعمال الشركة أو تكبد تكاليف 
إضافية لالمتثال ألي تدابير احترازية، وهو ما قد يكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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المخاطر المتعلقة بعدم منافسة شركة االتصاالت السعودية  2-1-36
تتضمن خمسة )5( اتفاقيات من اتفاقيات الشركة مع شركة االتصاالت السعودية بعض القيود على الشركة في ترخيص وتوزيع منتجاتها الخاضعة لتلك 
االتفاقيات ألي طرف ثالث دون الحصول على موافقة شركة االتصاالت السعودية المسبقة كما تتضمن اتفاقية الشراء الشاملة على قيود تمنع الشركة 
من تكليف أي من موظفيها المعينين أو المكلفين بمشاريع بموجب تلك االتفاقية بتنفيذ أعمال أو مشاريع أخرى مشابهة خالل مدة المشاريع ذات العالقة 
ولمدة إضافية مساوية لمدة طلب الخدمات اعتباراً من تاريخ االنتهاء من تنفيذ طلب الخدمة وذلك خالل أوقات الدوام أو خارجها على أن ال تزيد المدة 
اإلضافية عن ثالثة )3( أشهر. وفي حال عدم موافقة شركة االتصاالت السعودية لترخيص وتوزيع تلك المنتجات فسيحد ذلك من قدرة الشركة على 
استقطاب المزيد من العمالء أو تقديم منتجات إضافية للعمالء الحاليين غير شركة االتصاالت السعودية، وهو ما قد يكون له تأثير سلبي وجوهري على 

أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

 المخاطر المتعلقة بالسوق والبيئة التنظيمية  2-2
المخاطر المتعلقة بالتغيرات في البيئة التنظيمية 2-2-1

تخضع الشركة لمجموعة من أنظمة ولوائح المملكة، والتي تعمل عدد من الجهات الحكومية على تطبيقها وفقاً لسياسات الحكومة وتوجيهاتها، مثل نظام 
المنافسة ونظام الزكاة ونظام ضريبة القيمة المضافة ونظام الشركات ونظام الجمارك ونظام العمل ونظام االتصاالت ونظام المنافسات والمشتريات 
الحكومية واللوائح األخرى، باإلضافة إلى متطلبات الجهات التنظيمية التي تخضع الشركة لرقابتها بما في ذلك متطلبات ضريبة االستقطاع. يعتمد عمل 

الشركة على قدرتها في االمتثال لمتطلبات هذه األنظمة عندما يتعلق األمر بإدارة عملياتها طوال مدة تنفيذ المشاريع.

وال يمكن للشركة توقع التغييرات في البيئة التنظيمية، فقد تخضع لتغييرات عديدة، بما في ذلك التغييرات في توطين البيانات وحماية البيانات وضوابط 
األمن السيبراني واستحداث غيرها من اللوائح واألنظمة الخاصة بالتقنية والتغييرات في أنظمة الزكاة والضرائب واعتماد أنظمة أكثر صرامة لمكافحة 
االحتكار والتسعير وحوكمة الشركات، وغيرها من التغيرات. وقد يؤدي عدم امتثال الشركة لجميع متطلبات وأحكام األنظمة التي تخضع لها إلى تكبدها 
غرامات أو عقوبات، وهو ما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية. وقد تضطر 
اللوائح، وبالتالي تحمل تكاليف ورسوم إضافية. ال تضمن الشركة أن مثل هذه التغييرات  إلى تعديل ممارساتها التجارية لالمتثال لهذه  الشركة أيضاً 

التنظيمية المستقبلية لن تؤثر بشكل سلبي أو جوهري على أعمالها ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

قد تؤثر التغييرات في البيئة التنظيمية على عمليات الشركة من خالل فرض قيود قد تحد من تطوير الشركة أو عمالئها أو عملياتها أو مبيعاتها أو 
خدماتها أو زيادة مستوى المنافسة. على سبيل المثال، قد يتم فرض قيود في متطلبات التوطين ولوائح حماية البيانات في المملكة أو في قدرة موفري 
الخدمات السحابية والتحليالت العالميين على خدمة العمالء في المملكة، أو فرض رسوم حكومية على خدمات الشركة مثل الرسوم المفروضة بموجب 
تنظيمات هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات نتيجة تحديدها لبعض مصادر إيرادات الشركة المتعلقة بخدمات االتصال وبعض منتجات الخدمات السحابية 
»المطلوبات  القسم رقم  30-5-6  المعلومات حول ذلك، يرجى مراجعة  )وللمزيد من  الرسوم  لتلك  أنها خاضعة  السحابي على  مثل خدمات االتصال 
المتداولة« من هذه النشرة(. ومع ذلك، فإن أي تخفيف للوائح التوطين في المستقبل قد يؤدي إلى تنافس الجهات الفاعلة الدولية في قطاع أعمال الشركة. 

وسيكون ألي من ذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

 المخاطر المتعلقة بأنظمة حماية البيانات واألمن السيبراني 2-2-2
تقوم الشركة بصفتها مقدم لخدمات تقنية المعلومات بجمع ومعالجة البيانات الشخصية والبيانات األخرى من عمالئها الحاليين والمحتملين. وتستخدم 
الشركة هذه المعلومات لتوفير الحلول والتطبيقات لعمالئها، والتحقق من هوية المستخدم، وللوفاء بالواجبات التعاقدية وإدارة الفواتير والدعم، ولتوسيع 
أعمالها وتحسينها، وللتواصل والتوصية بالمنتجات والخدمات من خالل قنواتها التسويقية واإلعالنية. وقد تقوم الشركة أيًضا بمشاركة بيانات العمالء 
الشخصية مع جهات خارجية معينة. ونتيجة لذلك، يتعين على الشركة االمتثال لألنظمة واللوائح المحلية، بما في ذلك متطلبات حماية البيانات وتوطين 

البيانات واألمن السيبراني في المملكة والدول األخرى التي تعمل فيها الشركة. 

على سبيل المثال، قد يكون على الشركة تطبيق ضوابط األمن السيبراني المنشورة من الهيئة الوطنية لألمن السيبراني بما في ذلك الضوابط األساسية 
لألمن السيبراني وضوابط األمن السيبراني لألنظمة الحساسة وضوابط األمن السيبراني للحوسبة السحابية والمعايير الوطنية للتشفير باإلضافة إلى 
األطر النظامية التي وضعتها هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات مثل اإلطار التنظيمي للحوسبة السحابية والقواعد العامة للمحافظة على خصوصية 
البيانات الشخصية للمستخدمين في قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات وإجراءات إطالق خدمات أو منتجات معتمدة على البيانات الشخصية للمستخدمين 
أو مشاركة البيانات الشخصية واإلطار التنظيمي إلنترنت األشياء، وذلك حسب طبيعة التعامالت مع العمالء ومتطلبات مشاريعهم ومدى خضوعها لتلك 

الضوابط والتي تختلف من حالة إلى أخرى مما يتطلب من الشركة مراقبة االمتثال لتلك الضوابط.

وعلى الصعيد العالمي، تفرض اللوائح الجديدة والمتطورة المتعلقة بحماية البيانات وتوطين البيانات واألمن السيبراني والمعايير األخرى التي تحكم جمع 
البيانات الشخصية ومعالجتها وتخزينها ونقلها وتصديرها والكشف عنها واستخدامها أعباء إضافية على الشركة بسبب زيادة معايير االمتثال التي يمكن 
أن تقيد استخدام واعتماد حلول الشركة وتطبيقاتها. وقد تؤدي األنظمة واللوائح والمعايير وااللتزامات األخرى المستقبلية والتغييرات في تفسير األنظمة 
واللوائح والمعايير وااللتزامات الحالية إلى إضعاف قدرة الشركة على جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو تخزينها أو نقلها أو تصديرها أو استخدامها 
أو الكشف عنها، وزيادة تكاليف الشركة وإضعاف قدرتها على االحتفاظ بقاعدة عمالئها وتوسيعها وزيادة إيراداتها. وقد تؤدي هذه األنظمة الجديدة 
والتعديالت أو إعادة تفسير األنظمة واللوائح الحالية ومعايير القطاع وااللتزامات التعاقدية وااللتزامات األخرى من الشركة إلى تحمل تكاليف إضافية 
وتقييد عمليات الشركة التجارية. كما قد تتطلب هذه األنظمة واللوائح من الشركات تنفيذ سياسات الخصوصية واألمن السيبراني، والسماح للمستخدمين 
بالوصول إلى البيانات الشخصية المخزنة أو التي تحتفظ بها هذه الشركات وتصحيحها وحذفها، وإبالغ األفراد والجهات التنظيمية باالنتهاكات األمنية 
أو االختراقات التي تؤثر على البيانات الشخصية لألفراد، وفي بعض الحاالت، الحصول على موافقة األفراد الصريحة على استخدام البيانات الشخصية 
ومعالجتها وتخزينها ونقلها وتصديرها والكشف عنها ألغراض معينة. وإذا لم تتمكن الشركة أو األطراف الخارجية التي تعتمد عليها في االمتثال ألنظمة 
ولوائح خصوصية البيانات المعمول بها وضوابط ومعايير األمن السيبراني، فقد تتضرر قدرة الشركة على تشغيل أعمالها بنجاح وتحقيق أهدافها التجارية.
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قد يؤدي عدم مقدرة الشركة على االمتثال لألنظمة واللوائح المعمول بها، أو حماية هذه البيانات، إلى اتخاذ إجراءات تنفيذية ضد الشركة، بما في 
ذلك فرض الغرامات والعقوبات والمطالبات بالتعويض عن األضرار من قبل العمالء واألفراد المتضررين اآلخرين واإلضرار بسمعة الشركة، مما بدوره 
سيضر بأعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية. وقد تؤدي تكاليف االمتثال واألعباء األخرى التي تفرضها األنظمة واللوائح 
والمعايير إلى تقييد استخدام واعتماد خدمات الشركة وتقليل الطلب اإلجمالي عليها، أو تؤدي إلى فرض غرامات أو عقوبات أو تحمل مسؤوليات كبيرة 
نتيجة عدم االمتثال. على سبيل المثال، سبق وأن حصلت الشركة على مخالفة لعدم حماية معلومات المستخدمين وعدم تزويد هيئة االتصاالت وتقنية 
المعلومات بالمعلومات المطلوبة والتي تضمنت غرامة بلغت خمسة ماليين ومائتين ألف )5,200,000( ريال سعودي والتي قامت الشركة باستئنافها وال 
تزال قيد المراجعة لدى الجهات المختصة كما في تاريخ هذه النشرة )للمزيد من المعلومات حول مخالفات الشركة القائمة، يرجى مراجعة القسم رقم 
 12-11 »الدعاوى والمطالبات القضائية« من هذه النشرة(. وبالتالي، سيكون لكل من العوامل المذكورة أعاله تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة 

ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية. 

المخاطر المتعلقة بالمنافسة 2-2-3
يتسم سوق خدمات تقنية المعلومات بالتنافسية العالية حيث أنها سوق مجّزأة للغاية وخاضعة للتغيرات السريعة والتطورات في معايير القطاع، كما تتوقع 
الشركة زيادة حدة المنافسة فيه. وال يوجد ما يضمن أن الشركة ستستمر في التنافس الفّعال مع الشركات األخرى في السوق. باإلضافة إلى ذلك، فقد 
يكون هناك على األقل شركة أو أكثر رائدة في أي قطاع أو سوق جغرافي تقرر الشركة التوسع فيه، بما في ذلك الشركات الدولية. وقد تكون هذه الشركات 
قادرة على المنافسة بشكل أكثر فعالية من الشركة من خالل استفادة هذه الشركات من خبرتها في ممارسة األعمال التجارية في مثل هذه األسواق 
المعلومات، يرجى مراجعة القسم رقم  2-1-16 »المخاطر  العمالء )للمزيد من  التجارية بين  باإلضافة إلى نظرتها األعمق للقطاع وانتشار عالماتها 
المتعلقة باستخدام الشركة لعالمة تجارية مملوكة من قبل شركة االتصاالت السعودية وحماية حقوق الملكية الفكرية التي تستخدمها الشركة« من 
هذه النشرة(. باإلضافة إلى ذلك، في حين أن المنافسين الدوليين يمثلون حالًيا حصة صغيرة نسبًيا من سوق خدمات تقنية المعلومات في المملكة، فمن 

المتوقع أن يزداد هذا في المستقبل. قد تواجه الشركة أيًضا منافسة من »الرواد« الوطنيين الذين تدعمهم الحكومة في قطاعات مختارة.

يشهد سوق خدمات تقنية المعلومات في المملكة والعالم تغيًرا سريًعا من حيث التقنية ومتطلبات المستخدمين ومعايير القطاع وتطوير وتحديث المنتجات 
التي تم طرحها حديًثا في السوق، كما تتوقع الشركة أن تواجه منافسة شديدة في تقديم المنتجات وتحديد األسعار. ويمكن أن تؤدي المنافسة القوية على 
المنتجات واألسعار إلى زيادة التكاليف والنفقات، وذلك بسبب اإلنفاق في اإلعالنات والتسويق والمبيعات المستقبلية وتكاليف البحث والتطوير وخصومات 
المنتجات واستبدال المنتجات ودعم التسويق ورسوم خدمات ما بعد البيع المتعلقة بالمنتجات. باإلضافة إلى ذلك، قد يبرم المنافسون الحاليون شراكات 
مع بعضهم البعض أو مع أطراف خارجية من شأنها تحسين مواردهم وتطويرها. ونتيجة لعمليات االستحواذ، قد يحتاج المنافسون الرئيسيون الحاليون 
للشركة إلى تطوير تقنيات جديدة لتلبية متطلبات المستخدمين أو العمالء، وتخصيص موارد أكبر لبيع أو تقديم حلولهم، وبدء أو إيقاف المنافسة السعرية، 
واالستفادة من الفرص المتاحة األخرى بسرعة أكبر، أو تطوير وتوسيع عروضهم بسرعة أكبر وعلى نطاق أوسع من الشركة. وقد يضاعف المنافسون 
منتجاتهم وخدماتهم، مما يقلل من الحصة السوقية الحالية للشركة. وبالتالي، سيكون لكل من العوامل المذكورة أعاله تأثير سلبي وجوهري على أعمال 

الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية. 

 المخاطر المتعلقة بااللتزام بمتطلبات السعودة 2-2-4
يعتبر االلتزام بمتطلبات السعودة متطلباً نظامياً بالمملكة، حيث يتوجب بموجبه على جميع الشركات العاملة في المملكة، بما في ذلك الشركة، توظيف 
نسبة معينة من الموظفين السعوديين ضمن العاملين لديها والمحافظة على هذه النسبة وتختلف هذه النسبة بناًء على نشاط كل جهة على النحو المنصوص 
عليه في برنامج »نطاقات«. وافقت وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية على تعديل برنامج »نطاقات« تحت مسمى »نطاقات الموزون« من أجل 
تحسين أداء السوق وتطوير وإلغاء السعودة غير المجدية. وكان من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ بتاريخ 1438/03/12هـ )الموافق 2016/12/11م(. 
ولكن، واستجابة لمطالب القطاع الخاص بوقت إضافي لتحقيق معدالت السعودة المطلوبة، أجلت وزارة الموارد البشرية والتنمية البشرية تنفيذ هذا 
البرنامج حتى إشعار آخر، ولم يتم تحديد موعد جديد للتنفيذ حتى تاريخ هذه النشرة. في إطار برنامج »نطاقات الموزون« يتم احتساب النقاط بناًء على 
خمسة عوامل وهي: )1( معدل السعودة، و)2( متوسط األجر للموظفين السعوديين، و)3( نسبة السعودة من اإلناث، و)4( استدامة الوظائف للموظفين 
السعوديين، و)5( نسبة الموظفين السعوديين ذوي األجور المرتفعة. كما في تاريخ هذه النشرة، ال يزال إطار العمل الحالي في »نطاقات« قائًما، وال يزال 

تصنيف الكيانات قائًما على أساس نظام المتوسطات الدورية التي تحسب متوسط »السعودة« األسبوعي على مدار فترة ستة وعشرين )26( أسبوًعا.

تمتثل الشركة حالًيا لمتطلبات السعودة كما في تاريخ هذه النشرة حيث حصلت على تصنيف »بالتيني« وفقاً لبرنامج »نطاقات« )للمزيد من المعلومات 
حول نسبة السعودة لدى الشركة، يرجى مراجعة القسم رقم  4-10-3 »السعودة ونطاقات« في هذه النشرة(. ومع ذلك، قد ال تكون الشركة قادرة على 
االستمرار في االمتثال لمتطلبات برنامج السعودة و«نطاقات«. وفي تلك الحالة، ستواجه الشركة عقوبات من قبل الجهات الحكومية، مثل تعليق طلبات 
تأشيرة العمل، وتعليق طلبات نقل الكفالة للموظفين غير السعوديين واالستبعاد من المنافسات والقروض الحكومية. وقد ال تكون الشركة قادرة على تعيين 
موظفين سعوديين بشروط مواتية، وذلك في حال تمكنها من تعيينهم، أو االحتفاظ بموظفيها السعوديين الحاليين، مما قد يؤثر بدوره على قدرتها على 
تلبية نسبة السعودة المطلوبة. وقد تكون هناك زيادة كبيرة في تكاليف الرواتب في حالة قيام الشركة بتعيين عدد أكبر من الموظفين السعوديين. سيكون 

لحدوث أي مما ورد أعاله تأثير سلبي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

باإلضافة إلى ما سبق، نفذت المملكة عدًدا من اإلصالحات التي تهدف إلى زيادة مشاركة الموظفين السعوديين في سوق العمل، بما في ذلك فرض رسوم 
على الموظفين غير السعوديين العاملين في المؤسسات السعودية وكذلك رسوم تصاريح اإلقامة ألفراد أسر الموظفين غير السعوديين. دخلت رسوم 
الموظفين غير السعوديين حيز التنفيذ اعتباًرا من 1439/04/14هـ )الموافق 2018/01/01م( بينما أصبحت رسوم تصريح اإلقامة سارية المفعول في 
1438/10/07هـ )الموافق 2017/07/01م(، مع مالحظة أن هذه الرسوم ارتفعت تدريجياً لتصل إلى تسعة آالف وستمائة )9,600( ريال سعودي سنوياً لكل 
موظف في عام 2020م. وكما في 31 ديسمبر 2020م، شّكل الموظفون غير السعوديون نسبة 42% من إجمالي موظفي الشركة. وقد أدى تطبيق هذه الرسوم 
وزيادتها إلى زيادة الرسوم الحكومية التي تدفعها الشركة لموظفيها غير السعوديين والتي بلغت 23.4 مليون ريال سعودي في عام 2020م. باإلضافة إلى 
ذلك، أدت الزيادة في الرسوم المستحقة على الموظفين غير السعوديين ألفراد أسرهم إلى ارتفاع تكاليف المعيشة، مما قد يؤثر على جاذبية المملكة 
لهؤالء الموظفين الذين قد يتطلعون إلى االنتقال إلى بلدان أخرى ذات تكاليف معيشية منخفضة. وبالتالي، سيكون الرتفاع الرسوم الحكومية وصعوبة 

االحتفاظ بالموظفين غير السعوديين تأثير سلبي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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المخاطر المتعلقة بالمملكة واالقتصاد العالمي 2-2-5
تقع عمليات الشركة وقاعدة عمالئها في المملكة، وبالتالي يتأثر أداء الشركة ونتائج عملياتها وتوقعات نموها بالظروف االقتصادية العامة في المملكة 
باإلضافة للظروف االقتصادية العالمية التي تؤثر بدورها على اقتصاد المملكة. وقد يؤثر أي تباطؤ اقتصادي في المملكة أو في قطاع النفط والغاز 
بشكل سلبي على الشركة، حيث قد يقلل العمالء استخدامهم لخدمات الشركة )السيما العمالء الحكوميين وشبه الحكوميين( أو يؤجلون المشاريع التي 
يستخدمون فيها خدمات الشركة أو منتجاتها، مما قد يؤثر سلًبا على الطلب على تلك الخدمات أو المنتجات، وهو ما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على 

أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

باإلضافة إلى ذلك، يعتمد اقتصاد المملكة بشكل كبير على عائدات النفط، والتي تؤدي دوًرا مهًما في الخطة االقتصادية للمملكة وإجمالي الناتج المحلي. 
وسيؤدي أي انخفاض في أسعار النفط إلى تباطؤ اقتصادي و/أو تباطؤ في خطط اإلنفاق الحكومية، مما سيؤثر على جميع قطاعات اقتصاد المملكة 
وبالتالي سيكون لذلك تأثير سلبي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية. الجدير بالذكر أن اقتصاد المملكة، كما هو 
الحال مع اقتصاديات العديد من الدول األخرى، يشهد حالًيا اضطرابات كبيرة نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد )للمزيد من المعلومات حول المخاطر 
المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، يرجى مراجعة القسم رقم  2-1-35 »المخاطر المتعلقة بتفشي فيروس كورونا المستجد أو أي مرض معدي آخر« من 
هذه النشرة(، وتشمل تلك االضطرابات االنخفاض الحاد في أسعار النفط خالل الربع األول من عام 2020م. وال يوجد ما يضمن أن الظروف االقتصادية 
في المملكة لن تزداد سوًءا في المستقبل نتيجة النخفاض أسعار النفط أو غير ذلك، وهو ما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج 

عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بعدم االستقرار السياسي والمخاوف األمنية في منطقة الشرق األوسط 2-2-6
تقع العمليات األساسية للشركة وقاعدة عمالئها في المملكة. وتتعرض منطقة الشرق األوسط بما في ذلك المملكة لعدد من المخاطر الجيوسياسية 
واألمنية. وقد تتسبب أي أحداث جيوسياسية أو أي تطورات في األوضاع الجيوسياسية في المملكة إلى اضطرابات في منطقة الشرق األوسط والمناطق 
المحيطة بها )والتي قد تتضمن المملكة أو ال تتضمنها(، وبالتالي، تتسم االستثمارات في الشرق األوسط بدرجٍة كبيرة من عدم اليقين. وقد يكون ألي 
تغييرات غير متوقعة في األوضاع السياسية أو االجتماعية أو االقتصادية أو غيرها من األوضاع في البلدان الواقعة في منطقة الشرق األوسط أو أي 
هجمات إرهابية أو أعمال تخريبية في المستقبل تستهدف المملكة تأثير سلبي وجوهري على األسواق التي تزاول فيها الشركة أعمالها وقدرتها على 
االحتفاظ بالعمالء واستقطابهم في هذه المناطق واالستثمارات التي قامت بها الشركة أو التي قد تقوم بها في المستقبل، مما سيؤثر بدوره سلباً على 

أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بزيادة التكاليف 2-2-7
يعتمد أداء الشركة على قدرتها في الحفاظ على الربحية من خالل تحديد وتقديم أسعار معقولة لمنتجاتها وخدماتها وقدرتها على تحمل أي تكاليف أعلى 

للمنتجات أو الخدمات المقدمة لعمالئها من خالل زيادة أسعار تلك المنتجات أو الخدمات.

وال تستطيع الشركة التحكم بشكل كامل في أسعار منتجاتها أو خدماتها لتواكب أي زيادة في التكاليف، ألن هذه األسعار تعتمد على عوامل العرض والطلب 
في السوق. ومن ناحية أخرى، ال يمكن للشركة السيطرة على تكاليفها بشكل كامل حيث أنها تخضع لعدد من العوامل التي قد تؤثر على هذه التكاليف 
بما في ذلك العوامل التقنية والبيئة التنظيمية واالقتصادية واستراتيجية الشركة وتوزيع مبيعاتها بين المنتجات والخدمات المختلفة. وعلى سبيل المثال 
تم تطبيق رسوم هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات بداية من عام 2019م وهي رسوم حكومية تتعلق ببعض خدمات االتصاالت واإلنترنت وبعض الخدمات 
السحابية، وبلغت قيمة هذه الرسوم التي تم فرضها على الشركة ما مبلغه 115.85 مليون ريال سعودي خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م 
)وهو ما يمثل 2.2% من إجمالي صافي اإليرادات خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م( ومبلغ 123.8 مليون ريال سعودي خالل السنة المنتهية 
في 31 ديسمبر 2020م )وهو مايمثل 1.8% من إجمالي صافي اإليرادات في عام 2020م(. كما تشمل بنود تكاليف الشركة على سبيل المثال المعدات 
والبرمجيات )والتي شكلت ما نسبته 32,3% و31,6% و25,4% من صافي إيرادات الشركة في عام 2018م و2019م و2020م على التوالي( والخدمات المهنية 
)والتي شكلت ما نسبته 12,0% و13,3% و14,1% من صافي إيرادات الشركة في عام 2018م و2019م و2020م على التوالي( وتكاليف الموظفين المرتبطة 
بتكاليف اإليرادات )والتي شكلت ما نسبته 5,2% و4,8% و3,8% من صافي إيرادات الشركة في عام 2018م و2019م و2020م على التوالي(. وبالتالي، إذا 
زادت تكاليف التشغيل أو اإلنتاج أو الخدمات المقدمة، مع عدم قدرة الشركة على رفع أسعار منتجاتها وخدماتها لتواكب الزيادة في التكاليف، فسوف 

تتأثر ربحية الشركة بشكل كبير، وهو ما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بأسعار الصرف األجنبي 2-2-8
تتم بعض معامالت الشركة بعمالت أخرى غير الريال السعودي وخاصة بالدوالر األمريكي. وفي إطار سياسة المملكة، يتم ربط الريال السعودي بالدوالر 
األمريكي بسعر صرف 3.75 ريال سعودي لكل دوالر أمريكي كما في تاريخ هذه النشرة. ومع ذلك، ال يوجد ما يضمن استقرار سعر صرف الريال السعودي 
مقابل الدوالر األمريكي. وقد تؤدي التقلبات في قيمة الريال السعودي مقابل العمالت األجنبية )بما في ذلك الدوالر األمريكي( التي تستخدمها الشركة 

إلى زيادة المصروفات، وهو ما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بالضرائب والزكاة 2-2-9
تخضع الشركة لمتطلبات الزكاة والضرائب في المملكة. وقد تؤثر أي زيادة في متطلبات الزكاة و/أو الضرائب المطبقة على الشركة سلًبا على ربحيتها. 
قدمت الشركة إقراراتها الزكوية على أساس منفرد حتى عام 2008م واعتباراً من عام 2009م، قامت الشركة بتقديم إقراراتها الزكوية الموحدة مع شركة 
االتصاالت السعودية. وقد تم تقديم إقرارات الزكاة والضرائب للسنوات المالية حتى عام 2020م، وتم سداد مستحقات الزكاة والضرائب خالل الوقت 
المطلوب. وحصلت الشركة على الشهادات الزكوية من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لجميع السنوات حتى عام 2020م حيث استلمت الشركة الشهادة 
الزكوية النهائية. كما حصلت الشركة على الربوط الزكوية النهائية عن جميع األعوام حتى 2008م – آخر عام لتقديم اإلقرار المنفرد- ومن عام 2009م 
وما بعد تقدم الشركة إقراراتها الزكوية من خالل شركة اإلتصاالت السعودية حيث ان المسؤولية تقع على شركة اإلتصاالت السعودية للحصول على الربط 
النهائي من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. إال أن هنالك مخاطر تتمثل في أن تطالب هيئة الزكاة والضريبة والجمارك شركة االتصاالت السعودية بأي 
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فروقات زكوية أو دفع مبالغ إضافية ألي من األعوام المفتوحة، وبالتالي قد تطالب شركة االتصاالت السعودية الشركة بتلك المبالغ، والجدير بالذكر أن 
شركة اإلتصاالت السعودية قامت باإلقرار والتعهد للشركة بأنها لن تحمل الشركة أي مبالغ زكوية يتم فرضها على شركة االتصاالت السعودية من قبل 
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك فيما يخص االلتزامات الزكوية الناتجة من عملية الفحص والربط على اإلقرارات الزكوية الموحدة لشركة اإلتصاالت 
السعودية.  وكما بتاريخ هذه النشرة ال يوجد لدى الشركة مخصصات ضد المتطلبات الزكوية  المتعلقة بالشركة األم. )وللمزيد من المعلومات حول الوضع 
الزكوي للشركة، يرجى مراجعة القسم رقم  12-9 »الوضع الزكوي للشركة« من هذه النشرة(. ستؤثر أي فروق في تقييم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك 
على زكاة الشركة أو شركة االتصاالت السعودية سلباً على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية. والجدير بالذكر ان هناك 
مطالبات ضد شركة االتصاالت السعودية وهي اعتراض مفتوح يتعلق بالربط عن عامي 2008م و 2009م، والذي يخضع للمراجعة من قبل األمانة العامة 
للجان الضريبية )لجنة االستئناف سابًقا(. واخيرا، تلقت الشركة األم الربوط عن األعوام من 2015م وحتى 2017م من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك 
بقيمة 865 مليون ريال سعودي، وقد اعترضت الشركة األم على هذه الربوط. وكما بتاريخ هذه النشرة ال يوجد لدى الشركة مخصصات ضد المتطلبات 

الزكوية المتعلقة بشركة االتصاالت السعودية. 

يجدر بالذكر أن الشركة قامت برفع دعوى على هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أمام لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية بخصوص رفض 
طلبها لالنتفاع باتفاقية تفادي االزدواج الضريبي الموقعة بين المملكة والمملكة المتحدة والتي ال تزال منظورة من قبل اللجنة االستئنافية كما في تاريخ 
والجمارك« من هذه  والضريبة  الزكاة  هيئة  مع  المقتطعة  الضريبة  »نزاع  القسم رقم  4-11-12  المعلومات، يرجى مراجعة  النشرة )وللمزيد من  هذه 

النشرة(. وفي حال عدم صدور حكم لصالح الشركة، فستقوم الشركة بمطالبة الطرف المتعاقد بالضريبة المقتطعة.

قبل الطرح، قدمت الشركة إقرارات الزكاة ضمن مجموعة شركة االتصاالت السعودية بصفتها شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة االتصاالت السعودية. 
ووفًقا للوائح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المعمول بها، وستقوم الشركة بعد الطرح بفصل نتائجها عن نتائج مجموعة شركة االتصاالت السعودية 
وتقديم إقراراتها الزكوية بشكل منفصل ألغراض الزكاة وإشعار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بشأن تقديم إقرارات منفصلة. وقد يستلزم هذا االنتقال 

وقًتا واهتماًما كبيًرا من اإلدارة.

النظام  )الموافق 2018/01/01م(. ويفرض هذا  التنفيذ اعتباًرا من 1439/04/14هـ  الذي دخل حيز  القيمة المضافة  المملكة نظام ضريبة  أصدرت 
ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على عدد من المنتجات والخدمات، بما في ذلك منتجات الشركة. في 1441/09/17هـ )الموافق 2020/05/10م( 
واستجابة للتأثير االقتصادي لفيروس كورونا المستجد، أعلنت المملكة زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 15%، اعتباًرا من 1441/11/10هـ )الموافق 
2020/07/01م(. ونظراً لفرض الزيادة في ضريبة القيمة المضافة حديًثا فلم يتم تحديد تأثيرها بعد، إال أن ضريبة القيمة المضافة، بطبيعتها، يتحملها 
المستهلك النهائي، وبالتالي، تتوقع الشركة زيادة سعر بيع منتجاتها. وقد تؤثر هذه الزيادة أو أي زيادة مستقبلية على إنفاق العمالء والمنافسة في السوق، 

وهو ما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

باإلضافة إلى ذلك، يعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة أمًرا جديًدا نسبًيا، وقد ترتكب الشركة أخطاء أثناء تنفيذ المتطلبات التنظيمية، مما قد يؤدي إلى 
فرض عقوبات من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وفًقا لنظام ضريبة القيمة المضافة، وهو ما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة 

ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بالفيضانات والزالزل والكوارث الطبيعية األخرى أو األعمال التخريبية 2-2-10
قد يؤدي حدوث كوارث طبيعية أو أعمال تخريبية خارجة عن سيطرة الشركة إلى التأثير سلًبا على مرافق الشركة و/أو موظفيها. وفي حال حدوث أي 
أضرار تلحق بمرافق الشركة نتيجة للفيضانات أو الزالزل أو العواصف أو غيرها من الكوارث الطبيعية، أو نتيجة ألعمال تخريبية مثل الهجمات اإلرهابية 
أو أعمال التخريب، فقد يؤدي ذلك إلى تكبد الشركة تكاليف كبيرة و/أو تعليق عملياتها، مما سيؤدي بدوره إلى زيادة تكاليف اإلنتاج وانخفاض اإليرادات. 

وسيكون لحدوث أي من هذه الحاالت تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بنظام المنافسة 2-2-11
في حال أصبحت الشركة في وضع مهيمن في السوق أو تم احتسابها أو تصنيفها كشركة ذات وضع مهيمن من قبل الهيئة العامة للمنافسة، فستخضع 
عمليات الشركة للشروط والضوابط الواردة في نظام المنافسة والذي يسعى لحماية المنافسة العادلة في األسواق السعودية وتشجيع وترسيخ قواعد 
السوق وحرية األسعار وشفافيتها. وفي حال خالفت الشركة أحكام نظام المنافسة وأصدر بحقها أي حكم يتعلق بتلك المخالفة، فقد تخضع لغرامة تتجاوز 
عشرة ماليين )10,000,000(  ريال سعودي أو غرامات أعلى من ذلك قد تفرضها الهيئة العامة للمنافسة في المستقبل. وإضافة إلى ذلك، يحق للهيئة 
العامة للمنافسة طلب إيقاف أنشطة الشركة بشكل مؤقت أو دائم )جزئياً أو كليا( وذلك في حال تكرار المخالفة. وعالوة على ذلك، قد تكون إجراءات 
إقامة الدعاوى طويلة ومكلفة مادياً للشركة. وبالتالي، سيكون لكل من العوامل المذكورة أعاله تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها 

ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بأسهم الطرح  2-3
 المخاطر المتعلقة بالسيطرة الفعلية بعد الطرح من قبل شركة االتصاالت السعودية 2-3-1

بعد اكتمال عملية الطرح، ستمتلك شركة االتصاالت السعودية أربعة وتسعين مليون وثمانمائة ألف )94,800,000( سهماً تمثل 79% من رأس مال الشركة. 
ونتيجة لذلك، ستكون شركة االتصاالت السعودية قادرة على التحكم في األمور التي تتطلب موافقة المساهمين وستكون قادرة على التأثير بشكل كبير 
على أعمال الشركة، بما في ذلك مسائل مهمة مثل انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة، ومعامالت الشركة الجوهرية، وتوزيعات األرباح، وتعديالت رأس المال. 
وقد تختلف مصالح شركة االتصاالت السعودية عن مصالح المساهمين اآلخرين بالشركة )بما في ذلك المكتتبين(، وقد تمنع شركة االتصاالت السعودية 
الشركة من اتخاذ قرارات أو إجراءات معينة قد تحمي مصالح المساهمين اآلخرين بالشركة. وقد يتم استخدام تلك الصالحيات بطريقة قد يكون لها 
تأثير سلبي وجوهري على الشركة، وهذا بدوره سيكون له تأثير سلبي وجوهري على عائدات المكتتبين المتوقعة و/أو يؤدي إلى خسارة كل استثماراتهم 

في الشركة أو جزء منها.
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المخاطر المتعلقة بعدم وجود سوق سابق لألسهم 2-3-2
لم يتم طرح أو تداول أسهم الشركة سابقاً في سوق عام لألسهم. لذلك، ال توجد حالياً سوق لتداول أسهم الشركة، وقد ال يوجد سوق نشط ومستدام 
لتداول أسهم الشركة بعد الطرح. وقد ال يستمر ذلك السوق في حال وجوده. وفي حال عدم وجود او استمرار وجود سوق نشط وذو سيولة، فقد يؤثر ذلك 

سلباً على سعر تداول األسهم أو قد يؤدي إلى خسارة كامل أو جزء من استثمارات المكتتبين في الشركة، مما سيؤثر على العائدات المتوقعة للمكتتبين.

 المخاطر المتعلقة بتذبذب أسعار األسهم في السوق 2-3-3
تم تحديد سعر الطرح بناًء على مجموعة متنوعة من العوامل التي أثرت وقد تؤثر في المستقبل على الشركة وقيمة األسهم. قد ال يكون سعر الطرح مؤشًرا 
على السعر الذي سيتم تداول األسهم به في السوق المالية بعد اكتمال عملية الطرح، وقد ال يتمكن المكتتبين من إعادة بيع أسهم الطرح بسعر الطرح أو 

بسعر أعلى منه، أو قد ال يتمكنون من بيعها على اإلطالق.

وقد يكون سعر تداول األسهم متقلًبا وقد يتقلب بشكل كبير نتيجة لمجموعة متنوعة من العوامل، كثير منها يقع خارج نطاق سيطرة الشركة، بما في ذلك 
)دون حصر( ما يلي:

النتائج المالية للشركة وتوقعات أعمالها المستقبلية. 	
التقلبات في أداء الشركة التشغيلي أو في أداء منافسيها. 	
التقلبات الفعلية أو المتوقعة في النتائج الفصلية أو السنوية لعمليات الشركة. 	
التخفيضات أو التغييرات في تغطية األبحاث من قبل محللي أبحاث األوراق المالية فيما يتعلق بالشركة أو منافسيها أو القطاع الذي تعمل  	

فيه الشركة.
ردة فعل الجمهور على تصريحات الشركة الصحفية واإلعالنات العامة األخرى. 	
مخالفة الشركة أو منافسيها لتوقعات المحللين. 	
تعيين أو استقالة موظفين رئيسيين. 	
التغييرات في استراتيجية عمل الشركة. 	
الظروف العامة للقطاع الذي تعمل فيه الشركة واألسواق التي تتنافس فيها. 	
التغييرات في البيئة التنظيمية. 	
التغييرات في القواعد والسياسات المحاسبية المطبقة. 	
التطورات السياسية أو العسكرية أو الهجمات اإلرهابية في الشرق األوسط أو في أي مكان آخر. 	
التطورات السياسية أو االقتصادية أو غيرها من التطورات التي تحدث في المملكة أو تؤثر عليها. 	
بدء أو انتهاء فترة الحظر أو قيود النقل األخرى على األسهم. 	
الكوارث الطبيعية وغيرها. 	
وجود تغييرات في أوضاع السوق العامة واألوضاع االقتصادية.  	

قد ينتج عن حدوث أي من هذه العوامل تغييرات كبيرة ومفاجئة في حجم التداول وسعر السوق لألسهم، والتي بدورها قد تؤدي إلى تأثير سلبي على 
العوائد المتوقعة للمكتتبين و/أو تؤدي إلى خسارة كل أو جزء من استثماراتهم في الشركة.

 المخاطر المتعلقة بقدرة الشركة على توزيع األرباح 2-3-4
قد ال تتمكن الشركة من دفع توزيعات األرباح، وقد ال يوصي مجلس اإلدارة بدفع أرباح األسهم وقد ال يوافق المساهمين على دفعها ألي سبب من األسباب. 
وسيعتمد التوزيع المستقبلي ألرباح األسهم على عدة عوامل، منها على سبيل المثال ال الحصر، األرباح المستقبلية والمركز المالي والتدفقات النقدية 
ومتطلبات رأس المال العامل والنفقات الرأسمالية واحتياطات الشركة القابلة للتوزيع )للمزيد من المعلومات حول سياسة توزيع أرباح الشركة، يرجى 

مراجعة القسم رقم  7 »سياسة توزيع األرباح« من هذه النشرة(.

باإلضافة إلى ذلك، قد تخضع الشركة لشروط اتفاقيات التمويل المستقبلية الخاصة بها، والتي قد تتضمن قيوًدا على دفع أي توزيعات أرباح. وقد تتحمل 
الشركة نفقات أو التزامات من شأنها أن تقلل أو تلغي النقد المتاح لتوزيع أرباح األسهم. وإذا لم تدفع الشركة توزيعات األرباح على األسهم، فلن يتلقى 
المساهمون أي عائد على االستثمار في األسهم ما لم يبيعوا األسهم بسعر أعلى من سعر الطرح. وال يوجد ما يضمن أن الشركة ستكون قادرة على 
توزيع أرباح على المساهمين، أو أن توزيع األرباح سيوصي به مجلس اإلدارة أو يوافق عليه المساهمون، مما قد يكون له تأثير سلبي وجوهري على عوائد 

المكتتبين المتوقعة من االستثمار في أسهم الطرح.

المخاطر المتعلقة ببيع عدد كبير من األسهم في السوق 2-3-5
قد يؤثر بيع عدد كبير من األسهم في السوق بعد اكتمال الطرح، أو التصور بأن مثل هذا البيع سيحدث، بشكل سلبي على سعر السوق لألسهم. وستخضع 
شركة االتصاالت السعودية بعد إتمام الطرح بنجاح لفترة حظر مدتها ستة )6( أشهر بعد إدراج أسهم الشركة في السوق المالية والتي ال يجوز لها خالل 
تلك الفترة التصرف في أي من األسهم التي تمتلكها. في حال بيع عدد كبير من األسهم من قبل شركة االتصاالت السعودية بعد انتهاء فترة الحظر، أو 
التصور بأن مثل هذا البيع قد يحدث، فسيكون لذلك تأثير سلبي على سوق األسهم وقد يؤدي إلى انخفاض سعرها في السوق مما قد يكون له تأثير سلبي 

وجوهري على عوائد المكتتبين المتوقعة من االستثمار في أسهم الطرح.
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المخاطر المتعلقة بإصدار أسهم إضافية في السوق بعد انتهاء فترة الحظر 2-3-6
ال تعتزم الشركة في الوقت الراهن إصدار أسهم إضافية بعد نهاية الطرح. وفي حال قررت الشركة جمع رأس مال إضافي عن طريق إصدار أسهم جديدة، 
فسيؤثر ذلك سلباً على سعر السهم في السوق أو سيؤدي إلى انخفاض نسبة ملكية المساهمين في الشركة في حال عدم اكتتابهم في األسهم الجديدة 

في ذلك الحين.

المخاطر المتعلقة بالبحوث المنشورة عن الشركة وشركة االتصاالت السعودية 2-3-7
يعتمد سعر تداول األسهم وحجمها جزئًيا على األبحاث التي ينشرها محللو األوراق المالية أو محللو القطاع حول الشركة وأعمالها )أو بشكل غير مباشر 
عن شركة االتصاالت السعودية وأعماله(. وإذا لم يقم المحللون بإجراء أبحاث كافية بصورة مستمرة أو إذا قام واحد أو أكثر من المحللين الذين يغطون 
الشركة و/أو شركة االتصاالت السعودية بتخفيض توصياتهم بشأن األسهم أو نشروا أبحاًثا غير دقيقة أو غير مواتية حول أعمال الشركة و/أو أعمال 
شركة االتصاالت السعودية، فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى انخفاض سعر األسهم في السوق. وإضافة إلى ذلك، إذا توقف واحد أو أكثر من هؤالء 
المحللين الذين يقومون بنشر األبحاث عن تغطية الشركة على اإلطالق، أو لم يقوموا بنشر تقارير عنها بشكل منتظم، فمن الممكن أن تفقد الشركة مكانتها 
وظهورها في األسواق المالية، مما قد يؤدي بدوره إلى انخفاض سعر األسهم في السوق انخفاًضا كبيًرا وهو ما قد يكون له تأثير سلبي وجوهري على 

عوائد المكتتبين المتوقعة في االستثمار من أسهم الطرح.

المخاطر المتعلقة باالستثمار في األسواق الناشئة 2-3-8
ينطوي االستثمار في األوراق المالية باألسواق الناشئة – مثل المملكة – بشكل عام على درجة عالية من المخاطر مقارنًة باالستثمارات في األوراق المالية 
للُمصدرين من البلدان األكثر تقدًما. وبوجه عام، تُعد االستثمارات في األسواق الناشئة مناسبة فقط للمستثمرين الخبراء الذين يعرفون ويقدرون جيًدا 
أهمية المخاطر التي ينطوي عليها االستثمار في هذه األسواق. وقد يتعرض االقتصاد السعودي آلثار سلبية مستقبلية مماثلة لما تتعرض له دول األسواق 
الناشئة. ويمكن أن تتأثر المملكة سلًباً بالتطورات االقتصادية أو المالية السلبية في بلدان األسواق الناشئة األخرى. إن تحقق أي من المخاطر المرتبطة 
باالستثمار في األوراق المالية باألسواق الناشئة قد يؤدي إلى انخفاض سعر األسهم في السوق انخفاًضا كبيًرا وهو ما قد يكون له تأثير سلبي وجوهري 

على عوائد المكتتبين المتوقعة من االستثمار في أسهم الطرح.
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معلومات عن السوق والقطاع-  3
استخدمت الشركة في هذه النشرة المعلومات المتاحة للجمهور وبيانات السوق المبينة في المنشورات وأبحاث مستقلة لدراسة السوق خاصة بالقطاع، بما 
في ذلك المنشورات والبحوث التي أعدها مستشار دراسة السوق )شركة آرثر د لتل( وشركة البيانات الدولية )IDC(. استمدت الشركة ومستشار دراسة 

السوق تلك البيانات من بيانات السوق الخاصة بشركة البيانات الدولية )IDC( منذ عام 2018م.

في جميع المواضع التي تم فيها الحصول على أي معلومات من جهات خارجية، فقد تم تحديد مصدر تلك المعلومات. تم الحصول على المعلومات الواردة 
في هذه النشرة من بحوث سوقية مستقلة أجرتها جهات خارجية ذات صلة، وينبغي عدم االعتماد عليها  التخاذ أي قرار استثماري من عدمه. ال يمتلك 
مستشار دراسة السوق وال أي من مساهميه أو الشركاء فيه أو شركته التابعة أو أعضاء مجلس إدارته أو مديريه أو أي من أقاربهم أي أسهم أو مصلحة 
من أي نوع في الشركة. وقد قام مستشار دراسة السوق بإعطاء موافقته الخطية على استخدام اسمه وشعاره وإفادته ومعلومات السوق المقدمه من قبله 

للشركة بالشكل والصيغة المذكورين في هذه النشرة ولم يتم سحب تلك الموافقة حتى تاريخ هذه النشرة.

تنص المنشورات والتقارير المختصة بالقطاع على أن المعلومات الواردة فيها مستخلصة من مصادر يمكن بصفة عامة االعتماد عليها وعلى حد علم 
الشركة وبقدر ما تستطيع التأكد منه، لم يتم حذف أي معلومات أو حقائق من شأنها جعل المعلومات الواردة غير دقيقة أو مضللة، كما لم تقم الشركة 
بالتحقق بصورة مستقلة من جميع الحقائق والبيانات وبالتالي ال يمكنها ضمان دقتها واكتمالها. لذا، ال تتحمل الشركة أي مسؤولية بشأن اكتمال المعلومات 
المتوفرة أو دقتها. ينبغي للمستثمرين المحتملين أن يكونوا على دراية بأن اإلحصائيات والبيانات والقوائم والمعلومات األخرى المتعلقة باألسواق وحجم 
السوق والحصص السوقية والمركز السوقي والبيانات القطاعية األخرى الواردة في هذه النشرة )والتوقعات واالفتراضات والتقديرات المبنية على تلك 
المعلومات( قد ال تكون مؤشرات دقيقة لألداء المستقبلي للشركة في القطاع الذي تزاول فيه نشاطها. وال تضمن البيانات االستشرافية والتوقعات الواردة 

في هذا القسم األداء المستقبلي للشركة.

يعتقد أعضاء مجلس اإلدارة أن المعلومات والبيانات المقدمة من أطراف خارجية والمدرجة في هذه النشرة موثوقة، بما في ذلك المعلومات والبيانات 
المستمدة من التقرير المقدم من قبل مستشار دراسة السوق. ومع ذلك، لم تقم الشركة أو أعضاء مجلس االدارة أو المساهمين الحاليين أو المستشارين 
بمراجعة هذه المعلومات والبيانات أو التحقق من دقتها أو اكتمالها بشكل مستقل، ولن يتحمل أي شخص منهم أي مسؤولية عن دقة هذه المعلومات 

والبيانات أو اكتمالها.

نظرة عامة على القطاع  3-1
تتنافس الشركة في سوق االتصاالت وتقنية المعلومات من خالل طرح حلول قطاع األعمال لعمالئها. ويمكن تقسيم سوق االتصاالت وتقنية المعلومات 
إلى )1( خدمات تقنية المعلومات و)2( حلول االتصال. وتشمل خدمات تقنية المعلومات شبكات ُمدارة وخدمات إنترنت األشياء والخدمات الرقمية ودعم 
المعدات، ومركز الخدمات السحابية والبيانات وخدمات التطبيقات واألمن السيبراني وحلول دمج النظم. تشمل حلول االتصال خدمات االتصال والبيانات 

عبر الهاتف الجوال، وخدمات االتصال والبيانات الثابتة.

بيئة االقتصاد الكلي في المملكة  3-2
اقتصاد المملكة هو أكبر اقتصادات منطقة مجلس التعاون الخليجي، حيث يمثل ثالثة أضعاف متوسط إجمالي الناتج المحلي للدول في هذه المنطقة. 
وهو أيًضا أحد االقتصادات األكثر تقدًما في منطقة الخليج بواقع إجمالي ناتج محلي للفرد يبلغ ثالثة وعشرين ألف ومائة وتسعة وثالثين )23,139( 

دوالر أمريكي.

على الرغم من أن قطاع النفط والغاز ال يزال يمثل جزًءا كبيًرا من اقتصاد المملكة )أكثر من 20% بحلول عام 2025م وفقاً ألكسفورد إكونومكس(، فقد 
خفضت المملكة على مر السنين اعتمادها على إيرادات النفط والغاز )حيث انخفض بواقع 2% تقريًبا في الفترة ما بين عامي 2016م و2019م(.

الشكل)د:)إجمالي)الناتج)المحلي)في)المملكة)مقابل)البلدان)األخرى)في)منطقة)مجلس)التعاون)الخليجي)–)إجمالي)الناتج)المحلي)9ل0دم) بالمليار)
دوالر()وإجمالي)الناتج)المحلي)للفرد)لعام)9ل0دم) باآلالف(

المملكة العربية 
السعودية

اإلمارات العربية 
المتحدة

البحرينعمانالكويتقطر

2٤٫٧ ٦3٫٤1٥٫3 ٤3٫1

٤21٫1

٧93٫0

٧٦٫3
2٧٦٫0

٤0٫٦

3٤٫٦ 23٫1
٪ ٧٫1٪ 8٫0 ٪ ٥٫ ٪٥٫٧0 ٪ ٥٫٧٪ 10٫0

1٤٥٫٧ 1٧9٫٤

إجمالي الناتج المحلي 2019م )بالمليار دوالر(إجمالي الناتج المحلي للفرد )باأللف دوالر(

متوسط إجمالي الناتج المحلي )بالمليار دوالر(معدل النمو السنوي المركب إلجمالي الناتج المحلي )201٦م-2019م(

المصدر: يورومونتيور 
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الشكل)د:)نمو)إجمالي)الناتج)المحلي)وتراجع)حصة)النفط)والغاز)في)إجمالي)الناتج)المحلي)–)إجمالي)الناتج)المحلي)5د0دم) بالمليار)دوالر(
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2019م 2021م 2023م 202٥م

النمو السنوي المركب للناتج المحلي اإلجمالي )201٦م-2019م( و )توقعات 2020م-202٥م(

استخالص النفط والغاز )نسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي(

المصدر: فيتش سولوشنز وأكسفورد إيكونوميكس

أقر مجلس الوزراء في عام 2016م خطة تحول اجتماعي واقتصادي تحت مسمى رؤية 2030، وذلك بهدف الحد من اعتماد المملكة على النفط وتحويل 
المملكة إلى مركز تقني. ومن المتوقع أن تحّول رؤية 2030 المملكة إلى اقتصاد ومجتمع وأمة تعتمد على الرقمنة بشكل أكبر وبتوسع مستمر في نطاق 
الحكومة اإللكترونية. وقد حققت المملكة تقدًما كبيًرا في التحول إلى حكومة إلكترونية، حيث اتسع نطاق الخدمات اإللكترونية على مدار العقد الماضي 
ليشمل البحث عن الوظائف على اإلنترنت وبرامج التوظيف وخدمات التعلم اإللكتروني والمرور وجوازات السفر واألحوال المدنية والخدمات الحكومية 
والرعاية  والتصنيع  المالية  والترفيه والخدمات  الحكومة واالتصاالت واإلعالم  القطاع في مجاالت مثل  الخطة رقمنة  أن تدفع  المتوقع  وغيرها. ومن 
الصحية والتعليم، مما سيزيد الطلب على خدمات تقنية المعلومات. يمثل الذكاء االصطناعي والروبوتات والواقع المعزز والواقع االفتراضي وإنترنت 

األشياء السحابي والتجارة اإللكترونية بعض التقنيات الجديدة التي من المتوقع أن يتم تبنيها في إطار رؤية 2030.

تمثل رؤية 2030 أيًضا محفًزا لوضع مشاريع ضخمة جديدة، وتجمعات المدن الذكية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المملكة. وسيؤدي ذلك 
إلى دفع عجلة النمو االقتصادي وتحسين جودة حياة مواطني المملكة. ويجري حالًيا وضع العديد من المشاريع العمالقة مثل قطار الرياض ومركز الملك 
عبداهلل المالي باإلضافة إلى مشاريع المدن الذكية بما في ذلك نيوم ومدينة القدية الترفيهية ومدينة الملك عبد اهلل االقتصادية. كما أعلنت الهيئة العامة 
للمنشآت الصغيرة والمتوسطة )منشآت(، أن هدفها يتمثل في زيادة إسهام الشركات الصغيرة والمتوسطة من 20% إلى 35% بحلول عام 2030م، وذلك 

في إطار خطة رؤية 2030.

التوجه العالمي نحو الرقمنة  3-3
خالل العقد الماضي، أدى انتشار اإلنترنت، وزيادة استخدام الهاتف المحمول، واتساع نطاق استخدام االتصاالت السلكية والالسلكية، إلى جعل التحول 
الرقمي أولوية قصوى للجهات العامة والخاصة. كما ركزت الشركات من جميع األحجام وفي جميع القطاعات بما في ذلك قطاع التجزئة والخدمات 
تلك  تبرز  أن  التشغيلية. ويمكن  والتقنية في عملياتها  الرقمية  الحلول  والرعاية الصحية بشكل متزايد على دمج  المصرفية  والخدمات  والغاز  والنفط 
الرقمنة بطرق متعددة، مثل تحسين تجربة المستخدم، واالستفادة من إمكانات الحوسبة السحابية )العامة أو الخاصة(، وأتمتة العمليات باستخدام الذكاء 
االصطناعي أو أتمتة اإلجراءات اآللية )Robotic Process Automation )APR((، وحماية البيانات من التهديدات السيبرانية وتخصيص حلول البرامج 
والتطبيقات لالستخدام الداخلي وللعمالء. تخاطر الشركات التي ال تتبنى الرقمنة وتطوير مستوى الرقمنة لديها بتعريض نفسها للتأخر عن منافسيها. 
وقد ذكرت فوربس: »حالياً، تعد جميع الشركات شركات برمجة، حيث انتهى عصر الفصل بين القطاعات التقليدية وقطاعات البرمجيات، وأولئك الذين 

يقصرون في التبني اآلن سيجدون أنفسهم قريًبا في مؤخرة الركب.«

تطورت شركات خدمات تقنية المعلومات من أجل تلبية هذه االحتياجات الجديدة، حيث إنها تواصل تقديم خدماتها السابقة )مثل الخدمات الُمدارة، 
وتعهيد العمليات، وغير ذلك(، لكنها عززت إمكانياتها عبر تقديم منتجات وخدمات من الجيل التالي تمتاز بالقدرة على تلبية احتياجات التحول الرقمي 
لعمالئها. كما أنها تنتقل تدريجًيا من تقديم أنظمة كبيرة متجانسة ومجموعات بيانات غير صالحة لالستعمال إلى هياكل معيارية ومرنة توفر تجربة خالية 

من االحتكاك وتسمح بتحليالت البيانات من قبل الجيل التالي. 
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سوق االتصاالت وتقنية المعلومات في المملكة  3-4
تمتاز سوق االتصاالت وتقنية المعلومات المحلية بحجمها الكبير وسرعة نموها 3-4-1

تزاول الشركة نشاطها في سوق االتصاالت وتقنية المعلومات الخاصة بقطاع األعمال في المملكة والتي بلغت قيمتها 33.8 مليار ريال سعودي في عام 
2018م والتي من المتوقع أن تنمو بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 6.7% لتصل إلى 53.1 مليار ريال سعودي في عام 2025م. وتنقسم السوق إلى خدمات 
تقنية المعلومات )59% في عام 2018م( وخدمات االتصاالت والبيانات لقطاع األعمال )41% في عام 2018م(. وفي األسواق األكثر نضًجا، تمثل خدمات 

تقنية المعلومات جزًءا أكبر يصل إلى 75-85% من خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات لقطاع األعمال.

من المتوقع أن يكون قطاع خدمات تقنية المعلومات المحرك الرئيسي لنمو السوق بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 10% للفترة من 2018 م إلى 2025م، 
بينما من المتوقع أن يشهد قطاع االتصاالت والبيانات لقطاع األعمال نمًوا بواقع 1.4% سنوًيا خالل الفترة ذاتها. فمن المتوقع أن تمثل خدمات تقنية 
المعلومات جزًءا متزايًدا من إجمالي سوق خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات لقطاع األعمال في المملكة في المستقبل وأن تصل إلى مستوى يشابه 
المستوى الملحوظ في األسواق األكثر تطوًرا. ويرتكز النمو في خدمات تقنية المعلومات بخطة رؤية 2030 الهادفة إلى التحول على المستوى الوطني إلى 

الرقمنة وزيادة اإلنفاق على تقنية المعلومات.

الشكل)4:)سوق)خدمات)االتصاالت)وتقنية)المعلومات)بين)الشركات)في)المملكة)–)الحجم)حسب)الفئة) بالمليار)ريا1)سعودي(
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* تم تعديله بناًء على آثار كوفيد-19.
المصدر: استمدت الشركة ومستشار دراسة السوق هذه البيانات من بيانات السوق الخاصة بشركة البيانات الدولية )IDC( منذ عام 2018م

المعلومات  تكامل األنظمة وتقنية  بالطلب على مشاريع ضخمة في  المحكوم  العام -  القطاع  المعلومات )1(  تقنية  القطاعات في خدمات  أكبر  تشمل 
الشاملة، و)2( الخدمات المالية - المرتكزة على خدمات االتصال وخدمات تقنية المعلومات لقطاع األعمال ونقاط خدمات الجوال وحلول إنترنت األشياء، 

و)3( الوسائط واالتصاالت - التي تتميز باالعتماد القوي على خدمات تكامل تقنية المعلومات للشبكات واألنظمة وتكامل البنى التحتية.

تشمل القطاعات األسرع نمًوا في خدمات تقنية المعلومات )1( التصنيع - مرتكًزا على حاالت استخدام إنترنت األشياء الصناعية، والحلول السحابية ذات 
الصلة والشبكات المدارة، و)2( النقل - مرتكًزا على زيادة الطلب على إنترنت األشياء والتطبيقات، و)3( البيع بالتجزئة - مرتكًزا على التجارة اإللكترونية 
والتحول الرقمي مما أدى إلى زيادة الطلب على الخدمات السحابية والتطبيقات و)4( الرعاية الصحية - زيادة احتياجات الرقمنة والرعاية الناشئة عن 

بُعد ومبادرات السجالت الطبية اإللكترونية الموحدة.
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الشكل)5:)قطاعات)الصناعة)–)معد1)النمو)السنوي)المركب) 8ل0دم)-)5د0دم(
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من المتوقع أن تعود أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد )كوفيد 19( بتأثير قصير المدى على سوق خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات لقطاع األعمال 
بشكل عام. وتشمل التأثيرات قصيرة المدى التركيز بصورة أكبر واإلنفاق المستهدف على مجاالت تساعد على مرونة استمرارية األعمال. ومن المتوقع 

أن يزداد الطلب على خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات نتيجة لتسارع التحول الرقمي، وهو اتجاه من شأنه االستمرار على المدى الطويل. 

أصبح التحول الرقمي أعلى أولوية تقنية في مرحلة ما بعد أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد )كوفيد - 19(
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المصدر: بحوث مورغان ستانلي

على الرغم من التأثير االقتصادي أثناء األزمة، ظل اإلنفاق التقني اإلجمالي مرًنا وفي طليعة أولويات الشركات في جميع القطاعات )باستثناء تجارة 
التجزئة بوصفها واحدة من أكثر القطاعات تضرًرا خالل األزمة(. نظًرا ألن الشركات أعادت تشكيل أولوياتها وزادت من تركيزها نحو تحقيق تحول رقمي 

أسرع، فقد أدى ذلك إلى إحجامها عن خفض إجمالي اإلنفاق على مستوى القطاعات.
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تسريع تبني التقنية في مرحلة ما بعد أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد )كوفيد -19(
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المصدر: بحوث مورغان ستانلي

المحلي مقابل  3-4-2 الناتج  المملكة في إجمالي  المعلومات في  تقنية  انخفاض مشاركة سوق 
االقتصادات األكثر تطوًرا

وفقاً للبيانات المستخلصة من بيانات السوق الخاصة بمركز البيانات الدولي لعام 2019م، يبلغ اإلنفاق على خدمات تقنية المعلومات حالًيا 19.8 مليار 
ريال سعودي، وهو ما يمثل 0.7% فقط من إجمالي الناتج المحلي وبالتالي يقل بنسبة 1.3% عن األسواق المتطورة، مما يدل على أن السوق في المملكة 
ال يزال لديه إمكانات نمو حتى يصل اإلنفاق على خدمات تقنية المعلومات إلى المستوى المشهود في األسواق المتطورة، األمر الذي إن تحقق فقد يؤدي 

إلى زيادة بنسبة 88% تقريًبا في اإلنفاق على خدمات تقنية المعلومات للشركات.

تعد سوق المملكة أيًضا أقل نضًجا مقارنًة باألسواق األمريكية واألوروبية وبالتالي توفر مزايا كبيرة مقارنة بتلك األسواق. على سبيل المثال، سوق المملكة 
غير مثقل بمقدمي الخدمة الذين يقدمون حزم عمل قديمة من حيث الوقت والمواد، وهناك مجال أكبر لتقديم التقنية والبنى التحتية الحديثة.

الشكل)8:)اإلنفاق)على)خدمات)تقنية)المعلومات)بين)الشركات)كحصة)من)إجمالي)الناتج)المحلي)وحجم)السوق)–)النسبة)المئوية)من)إجمالي)الناتج)المحلي
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خدمات تقنية المعلومات لقطاع المعلومات 
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أكبر سوق لالتصاالت وتقنية المعلومات في دول مجلس التعاون الخليجي ومركز رقمي  3-4-3
للمنطقة

تزاول الشركة نشاطها حالًيا في أكبر وأسرع سوق لخدمات االتصاالت وتقنية المعلومات من حيث النمو في منطقة مجلس التعاون الخليجي. حيث تعد 
سوق خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات الخاص بقطاع األعمال بالمملكة أكبر سوق في منطقة مجلس التعاون الخليجي حيث يبلغ حجمها 33.8 مليار 
ريال سعودي )2018م(، مما يجعلها أكبر بنسبة 4-8 مرات من نظرائها في األسواق المجزأة )عمان، والكويت، والبحرين(. وتُعد سوق اإلمارات العربية 

المتحدة أصغر بكثير من سوق المملكة، لكنها تمثل أقرب سوق لخدمات تقنية المعلومات مقارنة بالمملكة نظًرا لمستوى التطور المماثل.

من المتوقع أن تكون المملكة هي السوق األسرع نمًوا في المنطقة، بمعدل نمو يصل إلى 7.0% مقارنة بنحو 2.0% -4.0% من نظيراتها في البحرين وعمان 
والكويت. وال تزال هذه األسواق المجزأة في مراحلها األولى، وبالتالي فإنها تقدم حالًيا إمكانات محدودة.

تعمل الشركة في سوق تمتاز بالجاذبية من حيث الحجم وإمكانات النمو، كما أن المملكة في طريقها ألن تصبح المركز الرقمي لدول مجلس التعاون 
الخليجي. وبتاريخ 30 أغسطس 2019م، تم إنشاء الهيئة السعودية للبيانات والذكاء االصطناعي )سدايا( بموجب مرسوم ملكي، وتتولى مسؤولية اإلشراف 
على استراتيجيات البيانات الوطنية والذكاء االصطناعي، كما يتمثل هدفها في ترسيخ مكانة المملكة بوصفها رائدة عالمًيا في العالم الرقمي وتحقيق 

تطلعات رؤية 2030 للمنطقة.

الشكل)9:)قطاع)األعما1)في)سوق)خدمات)االتصاالت)وتقنية)المعلومات)–)معد1)النمو)السنوي)المركب) 9ل0دم)-)5د0دم(
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األسواق المجزأة

األسواق المجزأة فرص السوق الكبير األسواق العالمية المتطورة حجم السوق )بالمليار ريال سعودي، 2018م(

* تم تعريفه على أنه خدمات االتصال وخدمات تقنية المعلومات لقطاع األعمال بما في ذلك الخدمات الرقمية والخدمات السحابية وباستثناء البرمجيات واألجهزة.
المصدر: استمدت الشركة ومستشار دراسة السوق هذه البيانات من بيانات السوق الخاصة بشركة البيانات الدولية )IDC( منذ عام 2018م

قطاعات السوق السعودية وتطور التوقعات 3-4-4
يمكن تقسيم قطاع األعمال في سوق خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات إلى عدة فئات. ومن المتوقع أن تنمو كل فئة تعمل فيها الشركة، وعلى رأسها 
الخدمات السحابية وإنترنت األشياء والخدمات الرقمية. ومن المتوقع أن ينمو الطلب على خدمات تقنية المعلومات بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ نحو 

10% في الفترة ما بين عامي 2018م و2025م.

تكامل األنظمةأ. 

يعد تكامل النظم أكبر سوق في فئة خدمات تقنية المعلومات ومن المتوقع أن تنمو بمعدل نمو سنوي مركب بواقع 4% في الفترة ما بين عامي 2018م 
و2025م. وتشمل هذه السوق أيًضا األجهزة ذات الصلة، مثل أجهزة تكامل األنظمة عندما تكون جزًءا من حزمة تكامل األنظمة. تشمل العوامل المحركة 
الرئيسية لقطاع تكامل األنظمة المشاريع العمالقة ومجموعات المدن الذكية الضخمة )مثل نيوم(. ويعد التحول الرقمي للحكومة والمؤسسات الكبيرة 

أيًضا من العوامل الرئيسية المحركة لهذا القطاع.

قطاع إنترنت األشياء والقطاع الرقميب. 

من المتوقع أن ينمو قطاع إنترنت األشياء والقطاع الرقمي بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 19% في الفترة ما بين عامي 2018 م و2025م. وتشمل 
التي تتميز   – الرابعة  الذكية والثورة الصناعية  الروبوتات الصناعية وإدارة الطاقة  الرقمي  إنترنت األشياء والقطاع  الرئيسية لقطاع  العوامل المحركة 
بطمس الخطوط الفاصلة بين المجاالت المادية والرقمية والبيولوجية – والمعرِّف الرقمي والفصول الدراسية عبر اإلنترنت والتعليم اإللكتروني والصحة 

اإللكترونية والرعاية عن بُعد والمراقبة.
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قطاع خدمات التطبيقاتج. 

من المتوقع أن ينمو قطاع خدمات التطبيقات بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 9% في الفترة ما بين عامي 2018م و2025م. وتشمل العوامل المحركة 
الرئيسية لخدمات تطبيقات الرقمنة، حيث أن الحاجة إلى مشاركة التطبيقات للبيانات واألفكار تعد إحدى العناصر الرئيسية في إطار التحول الرقمي 

للجهات الخاصة والعامة. 

قطاع مركز البيانات والخدمات السحابيةد. 

من المتوقع أن ينمو قطاع مركز البيانات والخدمات السحابية بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 20% في الفترة ما بين عامي 2018م و2025م. وتتمثل 
العوامل المحركة الرئيسية لقطاع مركز البيانات والخدمات السحابية في تغيير النهج من »السحابة كعنصر إضافي« إلى »السحابة كأولوية« وبيئة الخدمات 
السحابية المتعددة التي أحدثتها أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد )كوفيد - 19(. كما أن للمبادرات التنظيمية دور رئيسي في تحريك القطاع نظراً 

للحث المتزايد على اإلدارة الداخلية للبيانات بالنسبة للمؤسسات البنكية. 

خدمات المعداته. 

من المتوقع أن ينمو قطاع خدمات المعدات بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 6% في الفترة ما بين عامي 2018م و2025م. وتتمثل الدوافع الرئيسية 
لقطاع خدمات المعدات في رقمنة المؤسسات متوسطة الحجم والطلب على النماذج المستندة إلى النفقات التشغيلية في مرحلة ما بعد أزمة انتشار 

فيروس كورونا المستجد )كوفيد - 19(.

األمن السيبرانيو. 

من المتوقع أن ينمو قطاع األمن السيبراني بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 8% في الفترة ما بين عامي 2018م و2025م، مدعوًما بثالثة )3( عوامل محركة 
رئيسية. حيث يتمثل العامل األول في زيادة الهجمات السيبرانية. ويتمثل العامل الثاني في المبادرات الحكومية لتشكيل الهيئة الوطنية لألمن السيبراني 

لتعزيز المكانة األمنية للدولة. ويتمثل العامل الثالث في إنشاء إطار األمن السيبراني للبنك المركزي السعودي.

قطاع الشبكات المدارةز. 

من المتوقع أن ينمو قطاع الشبكات المدارة بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 7% في الفترة ما بين عامي 2018م و2025م. وتتمثل العوامل المحركة 
الرئيسية للشبكات الُمدارة في البيئات متعددة البائعين، والتحول من النفقات الرأسمالية إلى النفقات التشغيلية، والمراقبة على مدار الساعة طوال أيام 

األسبوع، ومتطلبات وقت التشغيل العالية.
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* تم تعديله بناًء على أثر كوفيد-19.
المصدر: استمدت الشركة ومستشار دراسة السوق هذه البيانات من بيانات السوق الخاصة بشركة البيانات الدولية )IDC( منذ عام 2018م
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سوق تكامل األنظمة 3-4-5
سوق تكامل األنظمة هو أكبر قطاع في السوق ويتكون من خمس )5( قطاعات مختلفة: التدريب على تقنية المعلومات واستشارات تقنية المعلومات وتكامل 
الشبكة وتكامل التطبيقات وتكامل البنية التحتية. من المتوقع أن تنمو السوق بأكملها بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.4% في الفترة ما بين عامي 2018م 

و2025م وأن يصل حجمها إلى 13 مليار ريال سعودي.

وسيتأثر كل من تكامل الشبكات وتكامل البنى التحتية سلباً على المدى القصير جراء أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد )كوفيد - 19(. ومع ذلك، من 
المتوقع أن يحقق كال القطاعين على المدى الطويل نمًوا سنوًيا بواقع 4.0% و3.7% على التوالي بسبب استمرار ارتفاع الطلب اإلجمالي على االتصال 

والحوسبة.

ومن المتوقع أن يزيد انتشار تكامل التطبيقات بسبب ظاهرة التحول الرقمي لالقتصاد ككل. ومن المتوقع أيضاً أن ينمو القطاع بمعدل نمو سنوي مركب 
قدره 5.4% في الفترة ما بين عامي 2018م و2025م وأن يصل حجمه إلى 3.4 مليار ريال سعودي. وقد تأثر قطاع تكامل التطبيقات تأثًرا طفيًفا جراء 

أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد )كوفيد - 19(.

و من المتوقع أن ينمو كل من قطاع التدريب على تقنية المعلومات وقطاع استشارات تقنية المعلومات بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.9% و 5.3% على 
التوالي في الفترة ما بين عامي 2018م و2025م.

الشكل)لل:)تكامل)األنظمة)–)حجم)القطاعات)الفرعية)في))الفترة)ما)بين)عامي)8ل0دم)-)5د0دم) بالمليون)ريا1)سعودي(
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تكامل البنى التحتية تكامل التطبيقات  تكامل الشبكات استشارات تقنية المعلومات تدريبات تقنية المعلومات

* تم تعديله بناًء على آثار كوفيد-19.
المصدر: استمدت الشركة ومستشار دراسة السوق هذه البيانات من بيانات السوق الخاصة بشركة البيانات الدولية )IDC( منذ عام 2018م

سوق إنترنت األشياء والسوق الرقمية 3-4-6
تنقسم سوق إنترنت األشياء والسوق الرقمية إلى ثالث )3( قطاعات: الذكاء االصطناعي والبيانات الضخمة والتحليالت وإنترنت األشياء.

يتركز النمو في قطاع إنترنت األشياء على حاالت االستخدام المتزايدة على مستوى قطاعات الصناعة المختلفة، ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى مضاعفة 
حجم السوق بمقدار أربعة أضعاف بحلول عام 2025م إلى حجم سوق يبلغ 6.1 مليار ريال سعودي. ومن المتوقع أن ينمو قطاع إنترنت األشياء بمعدل نمو 
سنوي مركب يبلغ 21.2% في الفترة ما بين عامي 2018م و2025م، مدعوماً بحاالت االستخدام الناشئة في قطاعات التصنيع والرعاية الصحية والنقل. 
ومن المتوقع أن تؤثر أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد )كوفيد - 19( على النمو في عام 2020م، نظراً لتأجيل المبادرات الكبيرة وخفض الميزانيات. 

ومع ذلك، من المتوقع أن تنتعش سوق إنترنت األشياء بدًءا من عام 2021 فصاعًدا وأن تعود إلى نمو ثنائي الرقم.

قد تتأثر تحليالت البيانات الضخمة سلًبا بالمبادرات التنظيمية التي ستحد من إمكانية تحقيق أرباح من البيانات. ومع ذلك، تظل احتماالت تحليالت 
البيانات الضخمة قوية على المدى الطويل نظًرا لحاالت االستخدام الجديدة الناشئة.
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الشكل)دل:)سوق)إنترنت)األشياء)والسوق)الرقمية)–)حجم)القطاعات)الفرعية)في))الفترة)ما)بين)عامي)8ل0دم)-)5د0دم) بالمليون)ريا1)سعودي(
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* تم تعديله بناًء على آثار كوفيد-19.
المصدر: استمدت الشركة ومستشار دراسة السوق هذه البيانات من بيانات السوق الخاصة بشركة البيانات الدولية )IDC( منذ عام 2018م

سوق خدمات التطبيقات 3-4-7
تنقسم سوق خدمات التطبيقات إلى قطاعين: إنشاء التطبيقات المخصصة ودعم البرامج وتشغيلها، حيث يبلغ حجم قطاع دعم البرامج ونشرها 1.1 مليار ريال 
سعودي )2018 م( ويمثل 66% من خدمات التطبيقات، إذ ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قوي يبلغ 9.9% في الفترة ما بين عامي 2018م و2025م، ومن المتوقع 
أن يصل إلى 2.2 مليار ريال سعودي، بينما من المتوقع أن ينمو قطاع إنشاء التطبيقات المخصصة بمعدل نمو سنوي مركب 6.8% خالل الفترة ذاتها. ويمثل 

قطاع تخصيص التطبيقات وإنشاؤها ثلث سوق خدمات التطبيقات وهما عنصران أساسيان لتأمين األعمال في فئة خدمات التطبيقات الُمدارة.

الشكل)دل:)قطاع)خدمات)التطبيقات)–)حجم)القطاعات)الفرعية)في))الفترة)ما)بين)عامي)8ل0دم)-)5د0دم) بالمليون)ريا1)سعودي(

النمو السنوي 

المركب 
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دعم البرامج ونشرها إنشاء التطبيقات المحخصصة

* تم تعديله بناًء على آثار كوفيد-19.
المصدر: استمدت الشركة ومستشار دراسة السوق هذه البيانات من بيانات السوق الخاصة بشركة البيانات الدولية )IDC( منذ عام 2018م
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سوق مركز البيانات والخدمات السحابية 3-4-8
تنقسم سوق مركز البيانات والخدمات السحابية إلى خمس )5( قطاعات: البنية التحتية المستضافة والخدمات الُمدارة لمراكز البيانات والموقع المشترك 
والسحابة الخاصة )private cloud( والسحابة العامة )public cloud(. وسيتضاعف هذا القطاع بأكثر من 3.5 ضعف في الفترة ما بين عامي 2018م 

و2025م، وهو أحد أسرع القطاعات نمًوا في خدمات تقنية المعلومات، ويمثل جزًءا كبيًرا من نمو السوق ككل.

ومن المتوقع أن تدعم السحابة العامة )public cloud( نمو هذا القطاع وكذلك سوق خدمات تقنية المعلومات األوسع نطاًقا. حيث ينمو القطاع الفرعي 
للسحابة العامة بمعدل نمو سنوي مركب يقدر بحوالي 27.6% في الفترة ما بين عامي 2018م و2025م ويرجع ذلك إلى التحول المستمر نحو التطبيقات 
السحابية. ومن المتوقع أن يمثل أكثر من 60% من السوق بحلول عام 2025م. من المتوقع أن تنمو السحابة الخاصة بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ نحو 
27.3% في الفترة ما بين عامي 2018م و2025م، بسبب بحث المؤسسات الكبيرة عن المرونة ونقلها لوظائف الحوسبة المهمة داخليا أو إلى بيئة سحابية 

مختلطة.

يظل قطاعي الخدمات المدارة لمركز البيانات والموقع المشترك ثابتنان ومستقران في السوق بمعدل نمو 10.4% لكل من القطاعين في الفترة ما بين 
عامي 2018م و2025م.

ومن المتوقع أن ينمو قطاع البنية التحتية المستضافة بمعدل نمو سنوي مركب 4.1% في الفترة ما بين عامي 2018م و2025م.

الشكل)4ل:)قطاع)مركز)البيانات)والخدمات)السحابية)–)حجم)القطاعات)الفرعية)في))الفترة)ما)بين)عامي)8ل0دم)-)5د0دم) بالمليون)ريا1)سعودي(
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البنية التحتية المستضافة الخدمات المدارة لمركز البيانات الموقع المشترك سحابة خاصة السحابة العامة
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* تم تعديله بناًء على آثار كوفيد-19.
المصدر: استمدت الشركة ومستشار دراسة السوق هذه البيانات من بيانات السوق الخاصة بشركة البيانات الدولية )IDC( منذ عام 2018م

سوق خدمات المعدات 3-4-9
.)Managed Endpoints Services( تنقسم سوق خدمات المعدات إلى قطاعين: تشغيل أجهزة العميل ودعمها، وخدمات نقاط النهاية الُمدارة

ويبلغ حجم نشر األجهزة ودعمها 1.6 مليار ريال سعودي )2018م( ويمثل 89% من سوق خدمات المعدات. ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب 
قدره 6.1% في الفترة ما بين عامي 2018م و2025م وأن يصل حجمه إلى 2.4 مليار ريال سعودي.

تشمل خدمات نقاط النهاية الُمدارة صيانة الخوادم ودعمها. ويبلغ حجمها 185 مليون ريال سعودي )2018م( وتمثل 11% من سوق خدمات المعدات. ومن 
المتوقع أن تنمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.6% في الفترة ما بين عامي 2018م و2025م وأن يصل حجمها إلى 330 مليون ريال سعودي.
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الشكل)5ل:)قطاع)سوق)خدمات)المعدات)–)حجم)القطاعات)الفرعية)في))الفترة)ما)بين)عامي)8ل0دم)-)5د0دم) بالمليون)ريا1)سعودي(
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* تم تعديله بناًء على آثار كوفيد-19.
المصدر: استمدت الشركة ومستشار دراسة السوق هذه البيانات من بيانات السوق الخاصة بشركة البيانات الدولية )IDC( منذ عام 2018م

سوق األمن السيبراني 3-4-10
تنقسم سوق األمن السيبراني إلى ثالث )3( قطاعات فرعية مختلفة: األمن السيبراني للمشاريع واألمن الُمدار والتعافي الُمدار من الكوارث.

وترتكز سوق األمن السيبراني حالًيا بصفة أساسية على الخدمات السيبرانية للمشاريع والتي تمثل 76% )2018م( من قطاع السوق. غالًبا ما يتم تجميع 
مكونات األجهزة والبرامج في خدمات أمنية للمشاريع.

وستدفع خدمات األمن السيبراني الُمدارة نمو السوق في السنوات القادمة، ومن المتوقع أن تنمو بنسبة 13.7% في الفترة ما بين عامي 2018م و2025م. 
ومن المتوقع أن يتضاعف حجم األمن الُمدار والتعافي من الكوارث، في حين يُتوقع أن تحقق الخدمات القائمة على المشاريع وتيرة نمو أكثر اعتدااًل.
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الشكل)6ل:)قطاع)سوق)األمن)السيبراني)–)حجم)القطاعات)الفرعية)في))الفترة)ما)بين)عامي)8ل0دم)-)5د0دم) بالمليون)ريا1)سعودي(
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* تم تعديله بناًء على آثار كوفيد-19.
المصدر: استمدت الشركة ومستشار دراسة السوق هذه البيانات من بيانات السوق الخاصة بشركة البيانات الدولية )IDC( منذ عام 2018م

سوق الشبكات المدارة 3-4-11
تنقسم سوق الشبكة المدارة إلى خمس )5( قطاعات فرعية مختلفة وهي خدمة شبكة/نقطة نهاية المكتب، الخدمات المدارة األخرى، خدمة الواي فاي 

المدارة، شبكة المنطقة المدارة وخدمة جهاز التوجيه المدارة. 

من المتوقع أن ينمو قطاع خدمة شبكة/نقطة نهاية المكتب بنسبة 2.1%، وقطاع الخدمات المدارة األخرى بنسبة 9.9%، وقطاع خدمة الواي فاي المدارة 
بنسبة 12.7%، وقطاع شبكة المنطقة المدارة بنسبة 10.9%، و قطاع خدمة جهاز التوجيه المدارة بنسبة 8.7%, و ذلك في الفترة ما بين عامي 2018م 

و2025م.

ومن المتوقع أن يقود جهاز التوجيه والشبكة المحلية )LAN( والواي فاي والخدمات المدارة األخرى النمو المستقبلي في سوق الشبكات المدارة، ومن 
المتوقع أن يتضاعف حجمها تقريًبا بحلول عام 2025م. تواصل شبكة المكاتب والبنية التحتية لنقطة النهاية )مثل الطابعة والتخزين( فقدان أهميتها 

مع انتقال الوظائف إلى السحابة. نتيجة لذلك، من المتوقع أن تشهد شبكة المكاتب والبنى التحتية لنقاط النهاية نمًوا منخفًضا نسبًيا في المستقبل.
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خدمة شبكة / نقطة نهاية المكتب الخدمات المدارة األخرى خدمة الواي فاي المدارة شبكة المنطقة المدارة خدمة جهاز التوجيه المدارة

* تم تعديله بناًء على آثار كوفيد-19.
المصدر: استمدت الشركة ومستشار دراسة السوق هذه البيانات من بيانات السوق الخاصة بشركة البيانات الدولية )IDC( منذ عام 2018م

التقسيم حسب العمالء النهائيين 3-4-12
ينطوي كل قطاع خدمات بين الشركات على متطلبات مختلفة تتعلق بخدمة االتصاالت وتقنية المعلومات ويحتاج إلى مجموعة خدمات مصممة خصيًصا، 
باإلضافة إلى استراتيجية الدخول إلى السوق. كما تتناقص درجة توحيد الخدمات المقدمة كلما زاد حجم الشركة. ويمكن أن تختلف متطلبات القطاع 
حسب العميل، حيث أن المكاتب الصغيرة والمكاتب المنزلية تتطلب االتصال األساسي، بينما الشركات الكبيرة والعمالء الحكوميين يتطلبون مشاريع تقنية 

ونظم المعلومات الكبرى.

تتطلب خدمة الجهات الحكومية والشركات الكبيرة مجموعة شاملة من الحلول القادرة على تنفيذ مشاريع كبيرة ومعقدة. ويتوفر لدى هؤالء العمالء بشكل 
عام إجراءات مناقصة معقدة لمقدمي خدمات تقنية المعلومات. وغالًبا ما يطلب العمالء من مقدمي خدمات تقنية المعلومات إدراجهم كموردين مسجلين 

لدى الجهات ذاتها أو مع أقسام المشتريات الخاصة بهم، حتى يتمكنوا من الرد على أي طلب تقديم عروض.

كي تتمكن الشركات من التنافس في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، تحتاج الجهات المنافسة إلى تصميم عروض خاصة بهم وفًقا الستراتيجية 
مخصصة لدخول السوق، حيث تبحث الشركات الصغيرة والمتوسطة عن حلول تمتاز بتوافرها بشكل كبير وبساطتها. قد تشمل أيضاً معايير الشراء 
الرئيسية للشركات الصغيرة والمتوسطة التكلفة المنخفضة وقابلية التوسع. يمثل هذا القطاع فرصة كبيرة لمقدمي خدمات تقنية المعلومات، حيث توجد 

أكثر من مائة ألف جهة في المملكة وحدها.
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الشكل)8ل:)متطلبات)منتجات)االتصاالت)وتقنية)المعلومات)بين)الشركات)وخدماتها

الحكومة

الشركات الكبرى
أكثر من 2٥0 موظفاً

المنشآت الصغيرة والمتوسطة
10 - 2٤9 موظفاً

المكاتب الصغيرة والمكاتب المنزلية
1-9 موظفين

مجموع عدد الجهات

2٤9

3،391

102،٧9٧

٤٤٥،029

خدمات تقنية 
المعلومات 

وتكامل األنظمة
تطبيقات 

االتصاالت وتقنية 
المعلومات 

حزم االتصاالت األفقية
وتقنية 

المعلومات 
حزم خدمات المجمعة

االتصاالت وتقنية 
المعلومات

االتصال 
األساسي

المصدر: المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية )الربع الثالث 2019م(، تحليل مستشار دراسة السوق

العوامل المحركة واالتجاهات في السوق  3-5
الثورة الصناعية الرابعة 3-5-1

يشهد العالم اليوم وتيرة تطور وتغيير أسرع من أي وقت مضى، وأصبحت الحاجة إلى شركاء خدمات تقنية المعلومات لتلبية الطلبات المتزايدة للتقنيات 
أكثر أهمية من قبل. وتتغير الطريقة التي نعمل بها ونعيش ونتواصل بناًء عليها مع بعضنا البعض بصورة كبيرة، حيث أصبح العالم أكثر ترابًطا من أي 
وقت مضى. ويُعرف هذا التغيير في الطريقة التي نعيش بها باسم »الثورة الصناعية الرابعة« حيث بدأ العالم في االعتماد اعتماًدا أكبر على التقنيات 
الذكية في المنزل وفي مكان العمل. وتعمل التقنية على إحداث اضطراب في جميع قطاعات أي دولة بوتيرة غير مسبوقة، مما يخلق فرًصا وتحديات 
لألعمال. وظهرت العديد من التقنيات الجديدة نتيجة »للثورة الصناعية الرابعة« بما في ذلك تقنية البلوك تشين )block chain( والذكاء االصطناعي 

وأتمتة اإلجراءات اآللية وأتمتة اإلجراءات االستخباراتية.

البلوك تشين )block chain( هي تقنية دفتر رقمي يتم توزيعها وتكرارها على مستوى كل كمبيوتر في نظام شبكتها وقد أدت إلى ظهور عمالت رقمية 
مثل البتكوين. فقد أصبحت هذه التقنية عنصًرا أساسًيا في المحفظة الرقمية للمؤسسات، حيث تؤكد 10% من المؤسسات أن هذه أولوية قصوى وتدرس 

50% من المؤسسات إمكانية تطبيقها.

يعد الذكاء االصطناعي إحدى االتجاهات الناشئة األخرى في مجال التقنية، حيث تسعى العديد من المؤسسات الخاصة والعامة إلى استخدام الذكاء 
أكثر  واتخاذ قرارات  التعلم،  أعمق، وتسريع  البيانات بشكل  بتحليل  الذكاء االصطناعي لألشخاص  الجذرية. كما يسمح  إمكاناته  لتحقيق  االصطناعي 
استنارة، وتجنب األخطاء البشرية، وزيادة كفاءة العمليات التشغيلية. يشارك الذكاء االصطناعي اليوم في مجموعة واسعة من المجاالت بما في ذلك 
تشخيص األمراض العالمية، وتطوير مجاالت الطب والتعليم والتواصل. في ظل استمرار تقدم تعلم اآللة، سيصبح الذكاء االصطناعي جزًءا ال يتجزأ من 

طريقة عيشنا.

أتمتة اإلجراءات اآللية هي تقنية أخرى ظهرت في خضم هذه الثورة. حيث تسمح أتمتة العمليات اآللية لألشخاص بتكوين الروبوتات أو أجهزة الكمبيوتر 
لتنفيذ اإلجراءات البشرية وتنفيذ مهام محددة. كما أن هذه األنظمة قادرة على تلقي التعليمات من البشر وتفسير الطلبات واالستجابة إليها بشكل مناسب. 
أصبحت أتمتة اإلجراءات اآللية أكثر موضوعية حيث يسعى األفراد والشركات إلى أتمتة المهام اإلجرائية، من أجل تفريغ العمال لتركيز أوقاتهم وطاقتهم 
على مهام ذات قيمة أعلى. أدت تقنية أتمتة اإلجراءات اآللية أيًضا إلى ظهور اإلجراءات االستخباراتية، وهي تقنية تكميلية مصممة لتحقيق فائدة أكبر 
ألتمتة اإلجراءات اآللية. إن أتمتة اإلجراءات االستخباراتية تمثل ترقية رقمية مقارنة بأتمتة اإلجراءات اآللية، مما يتيح لها التعامل مع مشاكل وتعقيدات 

أكثر أهمية، باإلضافة إلى دمج عملية اتخاذ القرار بدالً من أتمتة المهام المتكررة فقط.
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تسارع رقمنة القطاع العام 3-5-2
أصبحت الرقمنة في القطاع العام ذات أهمية قصوى، وهو مجال ذو إمكانات هائلة. أدت أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد إلى تسارع في تحقيق 
الرقمنة. تعمل المؤسسات العامة حول العالم اآلن عن بُعد من خالل االجتماعات اإللكترونية والعمل من المنزل. أفاد الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت 
قائاًل: »في عصر القيام بكل شيء عن بعد، شهدنا ما يعادل عامين من التحول الرقمي في شهرين.« كما يستفيد موظفو القطاع العام من الرقمنة بتقليل 
المهام المتكررة والزيادة من الرضا الوظيفي. وكانت أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد )كوفيد - 19( عاماًل مسرًعا للحاجة المستمرة للتقنية الرقمية 

لجميع الشركات على مستوى جميع القطاعات.

زيادة الطلب على الحلول الرأسية 3-5-3
في ظل التحول الرقمي المستمر، ظهرت للجهات العامة والخاصة احتياجات رقمية محددة للقيام بخدمة عمالئها ومستخدميها. وهو ما أدى إلى زيادة 

الطلب على البرامج والتطبيقات المتخصصة لتلبية االحتياجات الفريدة لكل قطاع.

استجاب مقدمو خدمات تقنية المعلومات لهذه الزيادة في الطلب إما من خالل وضع الحلول داخلًيا أو الحصول على منتجات تتكيف مع قطاعات معينة. 
نتيجة لذلك، يستفيد العمالء من الحلول الحديثة التي يصعب ابتكارها داخلًيا. وتخضع هذه الحلول الحديثة للتحديث باستمرار ومواءمتها مع االحتياجات 

المتطورة لقاعدة العمالء.

زيادة االستعانة بمصادر خارجية في تنفيذ أجزاء رئيسية من تقنية المعلومات 3-5-4
على مر السنين، كانت الشركات من جميع األحجام تهتم باالستعانة بمصادر خارجية للتكفل بالمهام الغير مشمولة في العمليات الرئيسية لتلك الشركات، 

كي تتمكن من التركيز على عملياتها األساسية وتحويل جزء متزايد من تكاليفها الثابتة إلى تكاليف متغيرة من أجل زيادة المرونة التشغيلية والمالية.

وبفضل خبرتها واتساع نطاق منتجاتها، طورت شركات تقديم خدمات تقنية المعلومات الخبرة والمعرفة التي يصعب ابتكارها داخلًيا لغير المتخصصين 
في المجال والتي شهدت بالتالي المزيد من القيمة المضافة من قبل مقدمي الخدمات الخارجيين الذين يخدمون احتياجات تقنية المعلومات الخاصة 

بعمالئهم جزئًيا أو كلًيا.

وفي ظل ظهور التوجه الخارجي/الداخلي، باإلضافة إلى زيادة الحجم، تمكن كبار مقدمي خدمات تقنية المعلومات من وضع أسعار تنافسية للغاية، فتمكنوا 
من تقديم حلول وخدمات بتكلفة إجمالية للملكية )إجمالي تكلفة الملكية( أقل مما يمكن للشركات تحقيقه داخلًيا.

تحتية  3-5-5 بنية  إلى  الحاجة  تعزيز  إلى  البنوك(  )مثل  القطاعات  بعض  في  التنظيم  زيادة  أدت 
معقدة ومحدثة لتقنية المعلومات

 تزداد هذه األيام الرقابة والتنظيم في قطاعات معينة، األمر الذي يتطلب تحديث األنظمة واإلجراءات باستمرار. على سبيل المثال، يخضع القطاع 
المصرفي لتغييرات تنظيمية مستمرة ويخضع لتدقيق الجهات التنظيمية والحكومة على حد سواء. ونتيجة لذلك، هناك متطلبات أعلى لتحسين خدمات 
تقنية المعلومات والبنية التحتية لتكون قادرة على التعامل مع متطلبات متزايدة التعقيد. يمّكن مقدمو خدمات تقنية المعلومات عمالئهم من الحصول على 

أنظمة يتم تحديثها باستمرار كي يتمكنوا من تركيز مواردهم على عملياتهم الرئيسية.

االندماج واالستحواذ هو جزء أساسي من استراتيجية جميع الجهات الفاعلة الكبيرة في  3-5-6
القطاع

تعد سوق خدمات تقنية المعلومات على الصعيد العالمي قطاًعا يحتوي على حجم كبير نسبًيا من صفقات االندماج واالستحواذ من حيث عدد الصفقات، 
سواء من قبل جهات محلية تعمل على صفقات محلية أو جهات دولية تعمل على صفقات خارج المملكة لتنويع عائداتها أو تعزيز وجودها في السوق 
الخارجية. تتكرر صفقات االستحواذ في القطاع ألنها توفر عدًدا من المزايا كوفورات الحجم )economies of scale(، واكتساب قدرات/منتجات جديدة 

)مثل االستحواذ على المنتجات الرأسية( والدخول بسرعة أكبر إلى منطقة جغرافية جديدة.

المشهد التنافسي واألوضاع الراهنة  3-6
ال تزال سوق خدمات تقنية المعلومات في المملكة مجزأة إلى حد كبير، حيث تتمتع الشركة بحصة سوقية تبلغ 13%، أي أكثر من ضعف حجم ثاني أكبر 

شركة خدمات تقنية المعلومات من حيث الحصة السوقية. 

االتصاالت 3-6-1
تتفوق الشركة على شركات االتصاالت، وهي شركة االتصاالت المتكاملة، وصحارى نت، وبي تي إيه آي السعودية، ونور نت. تمثل هذه الشركات تهديًدا 
محدوًدا اليوم، إذ يتمتعون بحصة سوقية إجمالية أقل من 2%، وسيتعين عليهم االعتماد على شراكات حصرية )على سبيل المثال: زين مع سحابة علي بابا 

)Alibaba(( في محاولة الكتساب حصص سوقية أكبر.

الجهات المعنية بتكامل األنظمة المحلية 3-6-2
تتمتع الجهات المعنية بتكامل األنظمة المحلية بوجود قوي في السوق إذ تستحوذ على حصة سوقية مقدرة بواقع 23% تقريًبا في مجال خدمات تقنية 
المعلومات في 2018م. برزت شركة اإللكترونيات المتقدمة والشركة السعودية للحاسبات اإللكترونية بوصفهما شركتين رئيسيتين في هذه الفئة، على 

الرغم من أن هذا الجزء من السوق ال يزال مجزأ إلى حد كبير.
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الجهات الفاعلة الدولية 3-6-3
شكلت الحصة السوقية المشتركة للجهات الفاعلة الدولية 9% من إجمالي سوق خدمات تقنية المعلومات في 2018م وال تؤدي حالًيا سوى دور ثانوي. ومن 
 Amazon( المتوقع أن يزداد تنافس الجهات الفاعلة الدولية في المستقبل. تعتمد الشركات ذات القدرات التوسعية الضخمة )مثل خدمات أمازون ويب

Web( ومايكروسوفت )Microsoft(( في الغالب على المبيعات من خالل الشركاء بدالً من البيع المباشر، مما يتيح فرص مبيعات للشركة.

نظرة عامة على المنافسين الرئيسيين 3-6-4
االتصاالتأ. 

موبايلي

شركة اتصاالت يقع مقرها في المملكة وتقدم خدمات الهاتف الثابت والهاتف المحمول واإلنترنت. وتركز موبايلي حالًيا على الشركات الكبيرة ذات الحلول 
المتقدمة للمؤسسات، مع االستفادة من القدرات المتعلقة بالشبكات )خدمات الربط المخصص باإلنترنت )DIA( وخدمات الفيسات )VSAT( والشبكات 

المدارة(. وتستهدف موبايلي أيًضا الشركات الصغيرة والمتوسطة بمنتجات انتقائية وتتواصل مع العمالء الحكوميين.

زين

 أحد الشركات المشغلة لخدمات االتصال والبيانات المتنقلة وتتمتع بوجود تجاري في سبع )7( دول في الشرق األوسط وأفريقيا وتضم قوة عاملة تزيد 
عن ستة آالف )6,000( موظف، حيث تقدم مجموعة شاملة من خدمات االتصال والبيانات المتنقلة. تقدم زين حلول متخصصة مثل إدارة األسطول ونقاط 

البيع المتنقلة. وتقدم زين أيًضا خدمة سحابية خاصة من خالل شراكة مع سحابة علي بابا.

شركة االتصاالت المتكاملة

الجيل  من  المعلومات  وتقنية  االتصاالت  حلول  المتكاملة  االتصاالت  شركة  وتقدم  2005م.  عام  في  تأسست  سعودية  اتصاالت  خدمات  تقديم  شركة 
تقوم  اإلنترنت، حيث  وخدمات  الصناعية  األقمار  وخدمات  األمن  وخدمات  المدارة  والخدمات  السحابية  والحوسبة  واالتصال  العريض  للنطاق  التالي 
شركة االتصاالت المتكاملة بتشغيل ستة )6( مراكز بيانات. يشمل عمالء شركة االتصاالت المتكاملة البنوك ومؤسسات الخدمات المالية. وتمثل شركة 

االتصاالت المتكاملة جزًءا من مجموعة شركات الموارد، وهي تكتل سعودي يمتاز بالتنوع.

صحارى نت

شركة تقديم خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات في السوق السعودية، حيث تقدم صحارى نت خدمات اإلنترنت والخدمات األخرى التي تتعلق باالتصال 
واإلنترنت والسحابة واالستضافة واألمان والتحسين والخدمات المدارة، وهي الشركة الوحيدة »الناقلة الحيادية« في مجال االتصاالت وتقنية المعلومات 

في السوق التي تستخدم جميع الشبكات النشطة لمقدمي خدمات البيانات.

نور نت

تأسست في عام 1998 كمقدم خدمات اإلنترنت لتقديم خدمات اإلنترنت المتميزة للسوق السعودية، حيث تحولت الشركة منذ ذلك الحين لتصبح مزوًدا 
رائًدا لخدمات االتصاالت وتقنية المعلومات المتقاربة. تقدم شركة نور نت خدماتها حالًيا ألكثر من ألفين )2,000( شركة من عمالء الشركات وتدير 
ثالثة )3( مراكز بيانات لشركات ناقلة حيادية. وتقدم شركة نور نت أيًضا لعمالئها حلوالً تشمل الخدمات المدارة والخدمات السحابية واالتصال واألمن 

السيبراني والتعاون.

الجهات المعنية بتكامل األنظمة المحلية والجهات الفاعلة المحددة حسب الفئةب. 

شركة اإللكترونيات المتقدمة

شركة مقرها المملكة وتركز في الغالب على الدفاع والحكومة والنفط والغاز. 

)Technology and Security Ecosystem( منظومة التقنية واألمن

تركز على قطاع النقل وتقدم منتًجا يتضمن حلول المرور )إنترنت األشياء، والبيانات الضخمة( وتطبيقات األمن )مثل نظم المقاييس الحيوية(. وتعمل 
الشركة في الغالب مع الجهات الحكومية في المشاريع التي تنطوي على التعاون مع الشركات.

شركة تقنية

تأسست شركة تقنية في عام 2011م، وهي مملوكة بالكامل لصندوق االستثمارات العامة. وتغطي منتجاتها األمن السيبراني )مركز عمليات األمن( وتصنيع 
حلول االتصاالت وتقنية المعلومات لألتمتة )إنترنت األشياء(. وينصب تركيز الشركة على القطاع العام، وبشكل أساسي في التعليم والرعاية الصحية. تقدم 

شركة »تقنية« أيضاً خدمات ُمدارة لألقمار الصناعية.

ثقة

تأسست شركة ثقة في عام 2012م، وتركز بشكل أساسي على تكامل األنظمة وتطوير التطبيقات المخصصة واالستعانة بمصادر خارجية. الشركة مملوكة 
للدولة وتركز بشكل أساسي على عمالء القطاع العام والجهات ذات العالقة بها.
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علم

شركة معنية بتكامل األنظمة مملوكة للحكومة وتمتلك محفظة تركز على التطبيقات المخصصة )مثل إدارة التأشيرات(، واألمن السيبراني )التكامل(، 
العمالء  األول  المقام  في  علم  وتخدم شركة  موظف،   )2,000( ألفين  من  أكثر  لديها  يعمل  وإذ  التدريب.  وحلول  للحكومة  خارجية  بمصادر  واالستعانة 

المرتبطين بالحكومة.

السعودية للحاسبات اإللكترونية

مقدم حلول شامل يركز بشكل أساسي على البنية التحتية وحلول الشبكات وإعادة بيع البرامج واألجهزة. توفر شركة السعودية للحاسبات اإللكترونية حلوالً 
بشكل رئيسي للشركات الكبيرة على مستوى مختلف القطاعات بما في ذلك الخدمات المالية والمرافق والتصنيع. كما أن شركة السعودية للحاسبات 
اإللكترونية هي الممثل العام للتسويق والخدمات لشركة آي بي إم )IBM( للتجارة العالمية في المملكة، وقد أقامت شراكات استراتيجية مع جهات فاعلة 
عالمية أخرى في مجال التقنية مثل أوراكل )Oracle( وساب )SAP( ومايكروسوفت )Microsoft( وسيسكو )Cisco( وفي إم وير )VMWare( وسيمانتك 

.)Schneider( وشنايدر )Symantec(

شركة المعمر ألنظمة المعلومات

شركة تقديم خدمات تقنية المعلومات المتكاملة، تركز على مشاريع تقنية المعلومات واسعة النطاق. وتقدم شركة المعمر ألنظمة المعلومات مجموعة 
كاملة من حلول وخدمات االتصاالت وتقنية المعلومات بما في ذلك أنظمة الشبكات والمعلومات وأنظمة مراكز المعلومات وأمن المعلومات وأنظمة األمن 
السيبراني وأنظمة إدارة الخدمات وحلول البرمجيات وأنظمة المسح الجغرافي. وتم طرح شركة المعمر ألنظمة المعلومات لالكتتاب العام في مارس 

2019م وهي مدرجة في السوق المالية السعودية )تداول(.

إجادة

مقدم خدمات وحلول تقنية المعلومات في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، يركز تركيًزا قوًيا على تكامل األنظمة وإدارة التطبيقات، بما في ذلك 
التطوير المخصص. وبفضل وجود أكثر من تسعمائة )900( متخصص، تتولى شركة إجادة مشاريع تتعلق بتكامل األنظمة والتنفيذ واالستشارات وخدمات 

الدعم ألكثر من مائة وخمسين )150( شركة تعمل في الخدمات المصرفية والمالية واالتصاالت والحكومة والرعاية الصحية والنفط والغاز.

الجهات الفاعلة الدوليةج. 

)Wipro( ويبرو

شركة هندية متعددة الجنسيات تعمل في مجال تقنية المعلومات وتقدم مجموعة واسعة من خدمات تقنية المعلومات المطلوبة للتحول الرقمي والتي 
 )Wipro( مع الشركات الكبرى والوكاالت الحكومية. وتحظى ويبرو )Wipro( تشمل التكامل واألمن والحوسبة السحابية وإنترنت األشياء. كما تعمل ويبرو

بمكانة قوية في مجال النفط والغاز.

)Tata Consultancy Services( تاتا للخدمات االستشارية

شركة استشارات وخدمات تقنية المعلومات هندية متعددة الجنسيات، تتمتع بنموذج أعمال يركز على التكامل والتطبيقات واألمن. حصلت شركة تاتا 
)Tata( مؤخًرا على ترخيص مقدم خدمات اإلنترنت لدخول سوق االتصاالت.

)Tech Mahindra( تك ماهيندرا

شركة تقنية معلومات هندية متعددة الجنسيات تركز بشكل كبير على تقديم الخدمات السحابية والخدمات ذات الصلة، والتي تكملها شركة السعودية 
للحاسبات اإللكترونية للخدمات المحلية على جهاز العميل.

)IBM( آي بي إم

شركة تقنية معلومات أمريكية متعددة الجنسيات تركز بشكل رئيسي على تكامل األنظمة وإدارة التطبيقات، بما في ذلك تطوير العمالء. 
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الشكل)9ل:)سوق)خدمات)االتصاالت)وتقنية)المعلومات)بين)الشركات)في)المملكة)–)الحصص)السوقية)للجهات)الفاعلة)الرئيسية) 8ل0دم(

االتصاالت

الجهات المعنية بتكامل األنظمة محلياً

الجهات الفاعلة دولياً

حجم السوق: 19،8 مليار ريال

الشركة
٪ 13

الجهات الفاعلة المتخصصة المجزأة

٪٥2 ٪٤8

* يشير حجم السوق إلى خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات لقطاع األعمال باستثناء االتصال والبرمجيات القائمة بذاتها واألجهزة.
المصدر: استمدت الشركة ومستشار دراسة السوق هذه البيانات من بيانات السوق الخاصة بشركة البيانات الدولية )IDC( منذ عام 2018م

سوق تكامل األنظمة في المملكة مجزأة للغاية. شركة اإللكترونيات المتقدمة وشركة السعودية للحاسبات اإللكترونية هما المنافسان الرئيسيان، حيث 
إنهما يتنافسان في األسواق الحكومية الكبيرة. ال يأتي التهديد الرئيسي في هذه السوق من الجهات الفاعلة المحلية، بل يأتي من الشركات ذات القدرات 
التوسعية الضخمة )مثل أمازون )Amazon(، ومايكروسوفت )Microsoft(، وعلي بابا )Alibaba(، وما إلى ذلك( والتي تتمتع باستراتيجيات متطورة في 
إدارة األسعار والتكاليف بالسوق في ضوء استضافة المملكة المحلية. ونظًرا الفتقارها إلى قوة المبيعات والخبرة المحلية والعالقات مع العمالء، فإنها 
تمثل تهديًدا أساسًيا لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة التي ال تتطلب سوى »حلول قياسية«. كما أن تهديد الشركات ذات القدرات التوسعية الضخمة 
أقل بكثير في األسواق الحكومية التي تمتاز بالعالقات والوجود المحلي والمصداقية التي تنطوي على أهمية أكبر بكثير مما هي عليه في سوق الشركات 

الصغيرة والمتوسطة.

نظًرا ألن الشركة ترغب في تحقيق موقع في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيزه، فإن الشركة تتوقع شراكات طويلة األجل في المستقبل مع 
الشركات ذات القدرات التوسعية الضخمة، والتي يمكن أن تحقق لها الشركة حضوًرا محلًيا والمعرفة والوصول إلى قاعدة العمالء في مقابل االستفادة 

من حلولها القياسية. 
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الشكل)0د:)سوق)خدمات)تقنية)المعلومات)بين)الشركات)في)المملكة)–)الحصص)السوقية)والجهات)الفاعلة)الكبرى)حسب)المنتج) 8ل0دم(

الشركة، شركة اإللكترونيات 
المتقدمة، وشركة السعودية 
للحاسبات اإلالكترونية، وإم 

دي إس

الشركة، شركة اإللكترونيات 
المتقدمة، والمؤتمر الدولي 
للهندسة والعلوم الحسابية 

والتجريبية ومعهد دار مسينه 
ديساي للتكنولوجيا

الشركة السعودية للحاسبات 
اإلالكترونية، وشركة المعمر 
ألنظمة المعلومات، وشركة 
أنظمة الحاسب اآللي العربية، 

والجريسي 

الشركة خدمات تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت 
في المملكة، وشركة 

اإللكترونيات المتقدمة، وإم 
دي إس 

الشركة السعودية للحاسبات 
اإلالكترونية، وشركة أنظمة 

الحاسب اآللي العربية، 
وشركة المعمر ألنظمة 

المعلومات، وإم دي إس، 
وشركة اإللكترونيات 

المتقدمة  

الشركة، شركة 
اإللكترونيات المتقدمة، إس 

إي إم، إنوفايتف

الشركة، شركة أنظمة 
الحاسب اآللي العربية، 
والجريسي وشركة ابتكار

ويبرو، تاتا للخدمات 
االستشارية، آي بي إم

دي إكس سي، يبرو
مايكروسوفت، وأور 

اكل وساب
ويبرو، إميركوم

شركة االعتصام 
الحديثة للتسوق 

المحدودة، وإنفوفورت

تاتا للخدمات 
االستشارية، ويبرو

موبايلي، شركة االتصاالت 
المتكاملة، بي تي إيه آي 

السعودية

صحارى نت، شركة 
االتصاالت المتكاملة، 

موبايلي
موبايليموبايلي وزين
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قطاع إنترنت األشياء تكامل النظم
والقطاع الرقمي

خدمات 
التطبيقات

مركز البيانات 
والحوسبة 
السحابية

خدمات 
المعدات

األمن 
السيبراني

قطاع 
الشبكات 

المدارة

٪1٧ ٪23 ٪1٦ ٪1٦ ٪2 ٪1٤

٪83 ٪٧٧ ٪8٤ ٪8٤ ٪100 ٪98 ٪8٧

خدمات إضافية على 
رأس إدارة الشبكات

التكامل والقدرات 
االستشارية

بصمة/ شركاء إعادة 
بيع األجهزة

الشريك الدولي 
والمواهب المحلية

قدرات تطوير 
البرمجيات

حاالت االستخدم 
العمودي

تعرض الحساب 
األساسي ومجموعة 

المواهب

عامل النجاح 
الرئيسي

الشركة أخرى

المصدر: استمدت الشركة ومستشار دراسة السوق هذه البيانات من بيانات السوق الخاصة بشركة البيانات الدولية )IDC( منذ عام 2018م

التقسيم المتمايز لـلشركة مقابل السوق ككل  3-7
يختلف تقسيم أعمال خدمات تقنية المعلومات الخاصة بالشركة عن السوق ككل. إعادة بيع المعدات ليس مجال تركيز خدمات تقنية المعلومات الخاصة 

بالشركة. ويظل تكامل األنظمة العامل المحرك لإليرادات لكل من السوق ككل والشركة وذلك بنسبة إسهام تبلغ 49% و61%، على التوالي. 

حققت الشركة تواجًدا قوًيا في مجاالت نمو السوق المستقبلية الرئيسية مع الحوسبة السحابية وإنترنت األشياء والقطاع الرقمي. تمثل هذه المناطق 
القطاعات األسرع نمًوا بمعدل نمو سنوي مركب قدره 20% )2018م إلى 2025م( لمركز البيانات والخدمات السحابية و19% للرقمنة. تخطط الشركة 
للمشاركة في حلول النمو الستهداف قطاعات الصناعة وحاالت االستخدام ذات اإلمكانات العالية )مثل الخدمات المالية بسبب االتجاه التنظيمي نحو 
توفير تخزين البيانات داخلًيا(. وال يعد قسم االتصاالت لدى الشركة جزًءا من سوق خدمات تقنية المعلومات ولكنه يخدم سوق االتصال والبيانات بين 

الشركات المبينة أعاله، والتي تتميز بنمو أبطأ ولكنها مازالت تمثل فرصة كبيرة لـلشركة ومنافسيها في هذا القطاع.
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الشكل)لد:)إسهام)سوق)خدمات)تقنية)المعلومات)بين)الشركات)في)المملكة)حسب)المنتج)مقابل)حصة)الشركة)المحققة)من)السوق)المستهدفة)بالمليون)
ريا1) 8ل0دم(

٪ 8

٪ ٧

النمو السنوي 

المركب 

)202٥م-2018م(

إيرادات الشركة 
المعدلة، موضحة 

خدمات تقنية 
المعلومات فقط

٪ 20

٪ ٦

٪ 9

٪ 19

٪ ٤

2،٥21

إسهام سوق خدمات تقنية المعلومات بين الشركات خدمات تقنية المعلومات المقدمة من 2018 م
في المملكة العربية السعودية 2018م

19,٧9٥
٪٦ ٪٦
٪٧ ٪12
٪9

٪11٪10
٪8٪9

٪11

٪0

٪2

٪٤9 ٪٦1

تكامل النظم قطاع إنترنت األشياء والقطاع الرقمي خدمات التطبيقات مركز البيانات والحوسبة السحابية خدمات المعدات األمن السيبراني قطاع الشبكات المدارة

* تم تعديل إيرادات الشركة لتتضمن خدمات تقنية المعلومات فحسب وباسثناء خدمات االتصاالت واإلنترنت واالستعانة بالمصادر الخارجية.

المصدر: استمدت الشركة ومستشار دراسة السوق هذه البيانات من بيانات السوق الخاصة بشركة البيانات الدولية )IDC( منذ عام 2018م

solutions by stc49



خلفية عن الشركة وطبيعة    -4
أعمالها
نظرة عامة   1-4

تاريخ الشركة وتطور رأس مالها   2-4

هيكل ملكية الشركة قبل وبعد الطرح    3-4

الهيكل التنظيمي    4-4

الرؤية والرسالة واالستراتيجية   5-4

نواحي القوة والمزايا التنافسية   6-4

نظرة عامة على أعمال الشركة   7-4

العمالء   8-4

استمرارية األعمال   9-4

الموظفون   10-4

solutions by stc 50



خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها-  4

نظرة عامة  4-1
)الموافق  1423/11/08هـ  بتاريخ   1010183482 رقم  تجاري  سجل  بموجب  الرياض  في  محدودة  مسؤولية  ذات  سعودية  كشركة  الشركة  تأسست 

.)solutions by stc( باسم »الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت«. وتزاول الشركة أعمالها تحت االسم التجاري )2003/01/11م

تحولت الشركة إلى شركة مساهمة مقفلة بموجب قرار وزارة التجارة رقم 144 وتاريخ 1442/05/08هـ )الموافق 2020/12/23م(. ويقع المقر الرئيسي 
للشركة في الرياض، العليا، شارع العليا العام، مركز العقارية 3، ص.ب. 50، الرياض 11372، المملكة العربية السعودية.

يبلغ رأس مال الشركة الحالي مليار ومائتي مليون )1,200,000,000( ريال سعودي مقسم إلى مائة وعشرين مليون )120,000,000( سهماً عادياً بقيمة 
اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد.

تعد الشركة هي الرائدة في تقديم خدمات تقنية المعلومات وفقاً لتقرير دراسة السوق مما يجعلها ممكناً للتحول الرقمي للشركات والجهات ذات العالقة 
بالحكومة في المملكة، حيث تقدم الشركة لعمالئها خدمات وحلول متكاملة وشاملة خاصة بتقنية المعلومات باستخدام أسلوب نقطة الخدمة الشاملة 
)one-stop-shop(، وذلك عبر سلسلة القيمة لتقنية المعلومات والتي تشمل جميع الخدمات األساسية لالتصاالت وتقنية المعلومات، وخدمات تقنية 

المعلومات والخدمات التشغيلية المدارة، والخدمات الرقمية.

بدأت الشركة بتقديم خدماتها كمقدم لخدمات اإلنترنت فقط ثم أصبحت الشركة الرائدة في تقديم خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات في المملكة، 
حيث تطورت قاعدة عمالئها من اقتصارها على شركة االتصاالت السعودية كعميلها الوحيد، بحيث أصبحت اآلن تقدم خدماتها إلى عدد كبير من العمالء 
اآلخرين من الجهات الحكومية في المملكة والشركات الخاصة في مختلف القطاعات، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، قطاعات النفط والغاز 
والرعاية الصحية والبنوك وقطاعات التنمية الحكومية. كما في 2018م، بلغت الحصة السوقية للشركة 13% من سوق خدمات تقنية المعلومات التي تعتبر 
سوق مجزأة )باستثناء االتصال والبرامج المستقلة وخدمات األجهزة( في المملكة )ويشار إليه فيما بعد بـ »سوق خدمات تقنية المعلومات«( من حيث 
اإليرادات، كما تتمتع الشركة بمكانة رائدة في عدد من خطوط األعمال وقطاعات العمالء، بما في ذلك خدمات االتصال وتكامل األنظمة والشبكات 
المدارة واألمن السيبراني وخدمات مركز البيانات والخدمات السحابية. باإلضافة إلى ذلك، تم تصنيف الشركة من قبل شركة البيانات الدولية )IDC( على 

أنها »الشركة األولى لتقديم خدمات تقنية المعلومات« في المملكة لخمس )5( سنوات متتالية خالل الفترة الواقعة ما بين عام 2015م إلى عام 2019م.

تقدم الشركة مجموعة واسعة من خدمات وحلول االتصاالت وتقنية المعلومات المكملة لبعضها البعض، وذلك من خالل فئات الخدمات التالية:

خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات األساسية، والتي تشمل خطوط األعمال التالية: 	

خط أعمال تكامل األنظمة. - 
خط أعمال االتصاالت واإلنترنت.- 

خدمات تقنية المعلومات والخدمات التشغيلية المدارة، والتي تشمل خطوط األعمال التالية:  	

خط أعمال االستعانة بمصادر خارجية - 
خط أعمال الخدمات المدارة.- 

الخدمات الرقمية، والتي تشمل خطوط األعمال التالية:  	

خط أعمال الخدمات السحابية - 
خط أعمال خدمات األمن السيبراني - 
خط أعمال الخدمات الرقمية.- 

يعتمد النموذج التشغيلي للشركة على بيع خدمات وحلول االتصاالت وتقنية المعلومات عبر قنوات العمالء الرئيسية التالية، كما تسعى الشركة بصورة 
حثيثة لتنويع مصادر إيراداتها وتوسيع مجموعة الخدمات المقدمة:

المبيعات المباشرة لشركة االتصاالت السعودية وشركاتها التابعة )ويشار إليها فيما بعد بـ »قناة البيع إلى شركة االتصاالت السعودية«(، والتي  	
على الرغم من زيادة المبيعات فيها على أساس سنوي، إال أنها شكلت 42.7% و39.2% و35.2% من إيرادات الشركة الصافية للسنوات المالية 

المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م، على التوالي.
من خالل شركة  	 المبيعات  تشمل  والتي  األعما1«(،  قطاع  إلى  البيع  »قناة  بـ  بعد  فيما  إليها  )ويشار  األعمال   قطاع  في  للعمالء  المبيعات 

االتصاالت السعودية )بما في ذلك من خالل وحدة قطاع األعمال لدى شركة االتصاالت السعودية( )ويشار إليها فيما بعد بـ »البيع من خال1 
شركة االتصاالت السعودية«( والبيع بشكل مباشر للعمالء في قطاع األعمال )ويشار إليها فيما بعد بـ »البيع المباشر«(، والتي شكلت %57.3 

و60.8% و64.8% من إيرادات الشركة الصافية للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م، على التوالي.

تتركز أعمال الشركة حالًيا في السوق السعودية حيث ال تتجاوز نسبة المبيعات خارج المملكة 0.15% )في دولة الكويت ومملكة البحرين( من إجمالي 
مبيعات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، وتمتلك الشركة حصة مباشرة بنسبة تبلغ 100% في شركة تابعة في مصر، وهي شركة 
إس تي سي إس لتكنولوجيا المعلومات )يشار إليها فيما بعد بـ »الشركة التابعة«(، والتي تعمل تحت االسم التجاري )STCS for IT( بموجب سجل تجاري 
رقم 130135 وتاريخ 1440/05/09هـ )الموافق 2019/01/15م(، برأس مال يبلغ سبعين ألف )70,000( دوالر أمريكي مقسم إلى ألف )1,000( سهم 
بقيمة اسمية قدرها سبعون )70( دوالًرا أمريكًيا للسهم الواحد )أي ما يعادل مائتين واثنين وستين ألف وخمسمائة )262,500( ريال سعودي مقسم إلى 
ألف )1,000( سهم بقيمة اسمية قدرها مائتين واثنين وستين ريال وخمسين هللة )262.5( ريال سعودي بناًء على سعر الصرف 3.75 ريال سعودي لكل 
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دوالر أمريكي(. وتدعم الشركة التابعة الشركة في تقديم خدماتها في المملكة، وبشكل أساسي في تطوير البرامج، حيث تتم جميع أعمال تطوير البرامج 
الرئيسية داخل المملكة بواسطة الشركة وتقوم الشركة التابعة بدور داعم ألعمال الشركة.

تتمثل أنشطة الشركة وفًقا لسجلها التجاري فيما يلي:

تمديد أسالك االتصاالت. 	
تمديدات الشبكات. 	
تركيب وتمديد شبكات الكمبيوتر واالتصاالت. 	
تركيب وصيانة األجهزة األمنية. 	
تقديم خدمات االستشارات اإلدارية العليا. 	

وتتمثل أنشطة الشركة وفقاً لنظامها األساس فيما يلي:

المعلومات واالتصاالت. 	
أنشطة الخدمات األخرى. 	
تمديد أسالك االتصاالت. 	
تمديد شبكات اإلنترنت وتمديد شبكات الكمبيوتر واالتصاالت. 	
تركيب وصيانة األجهزة األمنية. 	
تقديم خدمات االستشارات اإلدارية العليا. 	
التشييد. 	

ويقر أعضاء مجلس اإلدارة بعدم وجود نية إلجراء أي تغيير جوهري لطبيعة نشاط الشركة وأنه لم يكن هناك أي انقطاع في أعمال الشركة يمكن أن يؤثر 
أو يكون قد أثر تأثيراً ملحوظاً في الوضع المالي خالل االثني عشر )12( شهراً األخيرة.

يعمل لدى الشركة ألف وأربعمائة وأربعة وتسعين )1,494( موظًفا كما في 31 ديسمبر 2020م )وللمزيد من المعلومات حول موظفي الشركة، يرجى مراجعة 
القسم رقم  4-10 »الموظفون« من هذه النشرة(. تبلغ إيراداتها الصافية اإلجمالية 4,041 مليون ريال سعودي و5,257 مليون ريال سعودي و6,891 مليون 
ريال سعودي للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م، على التوالي، وصافي ربح سنوي يبلغ 556 مليون ريال سعودي و394 

مليون ريال سعودي و702 مليون ريال سعودي، على التوالي، في نفس الفترة.

تاريخ الشركة وتطور رأس مالها  4-2
التأسيس )2003م( 4-2-1

رقم  تجاري  سجل  بموجب  الرياض  في  محدودة  مسؤولية  ذات  سعودية  كشركة  الشركة  تأسست  2003/01/11م(،  )الموافق  1423/11/08هـ  بتاريخ 
1010183482 بتاريخ 1423/11/08هـ )الموافق 2003/01/11م( باسم »الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت«، وبرأس مال يبلغ عشرة ماليين 
)10,000,000( ريال سعودي مدفوع بالكامل، مقّسم إلى عشرة آالف )10,000( حصة نقدية متساوية القيمة بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها ألف 

)1,000( ريال سعودي للحصة الواحدة. يوضح الجدول اآلتي هيكل ملكية الشركة عند التأسيس:

هيكل)ملكية)الشركة)عند)التأسيس(: لو4الجدو1) 

القيمة)االسمية)اإلجمالية)عدد)الحصصالشريك
للحصص) ريا1)سعودي(

نسبة)الملكية
)% 

64.01%6,4016,401,000شركة مجموعة الفيصلية القابضة المحدودة

25.52%2,5472,547,000الشركة العالمية لإلنترنت واالتصاالت المحدودة

10.47%1,0521,052,000شركة النظم العربية المتطورة

00ل%0,000,000ل0,000لاإلجمالي

المصدر: الشركة

تغيير الملكية )2007م( 4-2-2
المتطورة  العربية  النظم  وشركة  المحدودة  واالتصاالت  لإلنترنت  العالمية  الشركة  من  كل  قامت  2007/04/14م(،  )الموافق  1428/03/26هـ  بتاريخ 
بالتخارج من الشركة عن طريق بيع جميع حصصهم في الشركة والبالغة ثالثة آالف وخمسمائة وتسعة وتسعين )3,599( حصة بقيمة اسمية تبلغ ثالثة 
ماليين وخمسمائة وتسعة وتسعين ألف )3,599,000( ريال سعودية إلى شركة االتصاالت السعودية التي دخلت بصفتها شريكاً جديًدا في الشركة حيث 
قامت الشركة العالمية لإلنترنت واالتصاالت المحدودة ببيع جميع أسهمها البالغة ألفين وخمسمائة وسبعة وأربعين )2,547( حصة بقيمة اسمية تبلغ 
مليونين وخمسمائة وسبعة وأربعين ألف )2,547,000( ريال سعودي إلى شركة االتصاالت السعودية وقامت شركة النظم العربية المتطورة ببيع جميع 
أسهمها البالغة ألف واثنان وخمسين )1,052( حصة بقيمة اسمية تبلغ مليون واثنين وخمسين ألف )1,052,000( ريال سعودي بالنسبة لشركة النظم العربية 
المتطورة إلى شركة االتصاالت السعودية. باإلضافة إلى ذلك، باعت مجموعة الفيصلية القابضة ستة آالف ومائة وواحد )6,101( من حصصها في الشركة 
بقيمة اسمية تبلغ ستة ماليين ومائة وألف )6,101,000( ريال سعودي لشركة االتصاالت السعودية. ويوضح الجدول اآلتي هيكل ملكية الشركة بعد هذا 

التغيير في الملكية وفقاً لقرار الشركاء بتعديل عقد تأسيس الشركة الموثق بتاريخ 1428/03/26هـ )الموافق 2007/04/14م(:
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هيكل)ملكية)الشركة)كما)في)007دم(: دو4الجدو1) 

القيمة)االسمية)اإلجمالية)عدد)الحصصالشريك
للحصص) ريا1)سعودي(

نسبة)الملكية
)% 

97.0%9,7009,700,000شركة االتصاالت السعودية

3.0%300300,000شركة مجموعة الفيصلية القابضة المحدودة

00ل%0,000,000ل0,000لاإلجمالي

المصدر: الشركة

تغيير الملكية )2008م( 4-2-3
بتاريخ 1428/12/30هـ )الموافق 2008/01/09م(، قامت مجموعة الفيصلية القابضة بالتخارج من الشركة عن طريق بيع جميع حصصها البالغة ثالثمائة 
)300( حصة بقيمة اسمية تبلغ ثالثمائة ألف )300,000( ريال سعودي إلى شركة االتصاالت لالستثمار التجاري المحدودة. ويوضح الجدول اآلتي هيكل 

ملكية الشركة بعد هذا التغيير في الملكية وفقاً لقرار الشركاء بتعديل عقد تأسيس الشركة الموثق بتاريخ 1428/12/30هـ )الموافق 2008/01/09م(:

هيكل)ملكية)الشركة)كما)في)008دم(: دو4الجدو1) 

القيمة)االسمية)اإلجمالية)عدد)الحصصالشريك
للحصص) ريا1)سعودي(

نسبة)الملكية
)% 

97.0%9,7009,700,000شركة االتصاالت السعودية

3.0%300300,000شركة االتصاالت لالستثمار التجاري المحدودة

00ل%0,000,000ل0,000لاإلجمالي

المصدر: الشركة

زيادة رأس المال )2011م( 4-2-4
بتاريخ 1432/05/06هـ )الموافق 2011/04/09م(، وافق الشركاء على زيادة رأس مال الشركة من عشرة ماليين )10,000,000( ريال سعودي إلى مائة 
مليون )100,000,000( ريال سعودي من خالل رسملة تسعين مليون )90,000,000( ريال سعودي من الحساب الجاري للشركاء مقسمة إلى عشرة ماليين 
)10,000,000( حصة نقدية بقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للحصة الواحدة. ويوضح الجدول اآلتي هيكل ملكية الشركة بعد هذه الزيادة 

في رأس المال وفقاً لقرار الشركاء بتعديل عقد تأسيس الشركة الموثق بتاريخ 1432/05/06هـ )الموافق 2011/04/09م(:

هيكل)ملكية)الشركة)كما)في)لل0دم(: 4و4الجدو1) 

القيمة)االسمية)اإلجمالية)عدد)الحصصالشريك
للحصص) ريا1)سعودي(

نسبة)المساهمة
)% 

97.0%9,700,00097,000,000شركة االتصاالت السعودية

3.0%300,0003,000,000شركة االتصاالت لالستثمار التجاري المحدودة

00ل%00,000,000ل0,000,000لاإلجمالي

المصدر: الشركة

التحول وزيادة رأس المال )2020م(  4-2-5
بتاريخ 1442/04/01هـ )الموافق 2020/11/16م(، وافق الشركاء على زيادة رأس مال الشركة من مائة مليون )100,000,000( ريال سعودي إلى مليار 
ومائتي مليون )1,200,000,000( ريال سعودي من خالل رسملة مليار ومائة مليون )1,100,000,000( ريال سعودي من حساب األرباح المبقاة مقسمة 
إلى مائة وعشرين مليون )120.000.000( حصة نقدية بقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للحصة الواحدة. كما تحولت الشركة من ذات 
مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة بموجب قرار وزارة التجارة رقم 144 وتاريخ 1442/05/08هـ )الموافق 2020/12/23م(. ويوضح الجدول 
اآلتي هيكل ملكية الشركة بعد التحول والزيادة في رأس المال وفقاً لقرار الشركاء بتعديل عقد تأسيس الشركة الموثق بتاريخ 1442/04/01هـ )الموافق 

2020/11/16م(:

)هيكل)ملكية)الشركة)بعد)التحو1)وزيادة)رأس)الما1)كما)في)0د0دم(: 5و4الجدو1) 

القيمة)االسمية)اإلجمالية)عدد)األسهمالمساهم
لألسهم) ريا1)سعودي(

نسبة)الملكية
)% 

97.0%116,400,0001,164,000,000شركة االتصاالت السعودية

3.0%3,600,00036,000,000شركة االتصاالت لالستثمار التجاري المحدودة

00ل%00,000,000د,ل0,000,000دلاإلجمالي

المصدر: الشركة
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هيكل ملكية الشركة قبل وبعد الطرح   4-3
يبلغ رأس مال الشركة مليار ومائتي مليون )1,200,000,000( ريال سعودي مقسم إلى مائة وعشرين مليون )120,000,000( سهم عادي بقيمة اسمية 

مدفوعة بالكامل قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد. يوضح الجدول التالي هيكل الملكية في الشركة قبل وبعد الطرح:

هيكل)ملكية)الشركة)قبل)وبعد)الطرح(: 6و4الجدو1) 

المساهم

بعد)الطرحقبل)الطرح

عدد)األسهم
القيمة)االسمية)
لألسهم) ريا1)

سعودي(

نسبة)المساهمة
عدد)األسهم %(

القيمة)االسمية)
لألسهم) ريا1)

سعودي(

نسبة)المساهمة
)% 

79.0% 948,000,000 94,800,000 97.0%116,400,0001,164,000,000شركة االتصاالت السعودية*

شركة االتصاالت لالستثمار التجاري 
---3.0%3,600,00036,000,000المحدودة

 20.0% 240,000,000 24,000,000---الجمهور

1.0%1,200,00012,000,000---أسهم خزينة*

00ل%00,000,000د,ل 0,000,000دل 00ل%00,000,000د,ل0,000,000دلاإلجمالي

* تمتلك شركة االتصاالت السعودية 97% من أسهم الشركة بشكل مباشر قبل الطرح و100% من أسهم الشركة بشكل غير مباشر قبل الطرح من خالل ملكيتها لشركة االتصاالت لالستثمار 
التجاري المحدودة.

** بالتزامن مع االنتهاء من عملية الطرح، سيقوم المساهم البائع ببيع مليون ومائتي ألف )1,200,000( سهماً على أساس سعر الطرح النهائي إلى الشركة الستخدامها في إطار برنامج أسهم 
موظفي الشركة )للمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم رقم  5-11 »أسهم الموظفين« من هذه النشرة(.

المصدر: الشركة

الهيكل التنظيمي   4-4
تعمل الشركة في جميع أنحاء المملكة من خالل مقرها الرئيسي في الرياض، ولها فروع في كل من الجبيل والخبر وجدة والرياض. ويوضح الشكل البياني 

اآلتي الهيكل التنظيمي للشركة داخل المجموعة: 

الشكل)دد:)الهيكل)التنظيمي)للشركة)

شركة االتصاالت لالستثمار التجاري المحدودة

الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت 
 )solutions by stc(

شركة اس تي سي لتكنولوجيا المعلومات 
 )STCS for IT(

)STC( شركة االتصاالت السعودية
٪ 100

٪ 100

٪ 3٪ 97

المصدر: الشركة
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نظرة عامة على المساهم الكبير )شركة االتصاالت السعودية( 4-4-1
تأسست شركة االتصاالت السعودية كشركة مساهمة سعودية بموجب المرسوم الملكي رقم م/35 وتاريخ 1418/12/24هـ )الموافق 1998/04/21م( والذي 
قضى بتحويل قطاع البرق والهاتف بوزارة البرق والبريد والهاتف )قطاع االتصاالت( مع مختلف مكوناته وإمكانياته الفنية واإلدارية إلى شركة االتصاالت 
السعودية والتي كانت في حينه مملوكة بالكامل لحكومة المملكة. وبموجب قرار مجلس الوزراء رقم 171 بتاريخ 1423/07/02هـ )الموافق 2002/09/09م(، 
قامت الحكومة ببيع 30% من أسهمها. بدأت شركة االتصاالت السعودية عملها بتوفير خدمات االتصاالت على نطاق المملكة في 1419/01/06هـ )الموافق 
1998/05/02م( وحصلت على سجلها التجاري رقم 1010150269 كشركة مساهمة سعودية بتاريخ 1419/03/04هـ )الموافق 1998/06/29(. يقع المركز 

الرئيسي لشركة االتصاالت السعودية في مجمع الملك عبدالعزيز على طريق اإلمام محمد بن سعود في حي المرسالت، بالرياض.

تتمثل أغراض شركة االتصاالت السعودية وفقاً لسجلها التجاري باآلتي:

تقديم خدمات االتصاالت الثابتة، النطاق العريض الثابت، تقديم خدمات االنترنت السلكية، تقديم خدمات االتصاالت المتنقلة، تقديم خدمات االنترنت 
الالسلكية، تقديم خدمات المعطيات الالسلكية، تقديم خدمة االتصاالت باستخدام نظام الفيسات )VSAT(، تقديم خدمات البيع بالجملة للبنية التحتية، 

.)AVL( تقديم خدمة النظام اآللي إلدارة المركبات

تعد شركة االتصاالت السعودية  أكبر مشغل اتصاالت في المملكة. وتحتفظ شركة االتصاالت السعودية بمكانة ريادية كبيرة في أسواق خدمات الخط 
الثابت والهاتف المحمول والنطاق العريض، والتي تحتفظ بها من خالل قاعدة عمالء قوية ووصول مباشر إلى كبار العمالء من القطاع العام والشركات 
والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. تقدم شركة االتصاالت السعودية داخل المملكة مجموعة متنوعة من خدمات االتصاالت، بما في ذلك منتجات الجوال 
والخط الثابت والنطاق العريض والبيع بالجملة واستضافة مراكز البيانات باإلضافة إلى حلول لبيئات المكاتب والمنازل واألمن السيبراني وحلول تقنية 
المعلومات األخرى والحلول ذات الصلة وذلك من خالل الشركة. كما توفر شركة االتصاالت السعودية خدمات االتصاالت المتنقلة في البحرين والكويت 
وماليزيا، من خالل شركاتها التابعة.تعد حكومة المملكة ممثلًة بصندوق االستثمارات العامة أكبر المساهمين في شركة االتصاالت السعودية، وتعتبر شركة 
االتصاالت السعودية شركة وطنية رائدة واستثمار استراتيجي مهم للحكومة وذلك كونها المزود الرائد للبنية التحتية الرئيسية لالتصاالت في المملكة. 
وكما في 31 ديسمبر 2020م، تعد شركة االتصاالت السعودية ثالث أكبر شركة مدرجة في المملكة من حيث القيمة السوقية. ويوضح الجدول اآلتي هيكل 

ملكية شركة االتصاالت السعودية كما في تاريخ هذه النشرة:

هيكل)ملكية)شركة)االتصاالت)السعودية(: 7و4الجدو1) 

القيمة)االسمية)لألسهم)عدد)األسهمالمساهم
النسبة ريا1)سعودي(

70%1,400,000,00014,000,000,000صندوق االستثمارات العامة

30%600,000,0006,000,000.000الجمهور

00ل%0,000,000,000د000,000,000,داإلجمالي

المصدر: السوق المالية السعودية )تداول(

على الرغم من أن شركة االتصاالت السعودية ستستمر في السيطرة على الشركة بعد الطرح )وللمزيد من المعلومات حول المخاطر المرتبطة بذلك، يرجى 
مراجعة القسم رقم  2-3-1 »المخاطر المتعلقة بالسيطرة الفعلية بعد الطرح من قبل شركة االتصاالت السعودية« من هذه النشرة(، إال أن الشركة تعمل 
بشكل مستقل عن شركة االتصاالت السعودية تحت إدارة مجلس إدارة وفريق إدارة تنفيذية منفصل باإلضافة إلى وجود دليل الحوكمة الخاص بالشركة 

)للمزيد من المعلومات حول الهيكل اإلداري للشركة، يرجى مراجعة القسم رقم  5 »الهيكل التنظيمي للشركة« من هذه النشرة(.

4-4-2 ))STCS for IT( الشركة التابعة )شركة اس تي سي إس لتكنولوجيا المعلومات
تمتلك الشركة حصة مباشرة بنسبة 100% في الشركة التابعة وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في القاهرة بمصر بموجب سجل تجاري رقم 
130135 وتاريخ 1440/5/9هـ )الموافق 2019/01/15م(، برأس مال قدره سبعون ألف )70,000( دوالر أمريكي مدفوع نقًدا مقسم إلى ألف )1,000( 

حصة نقدية بقيمة اسمية قدرها سبعون )70( دوالًرا أمريكًيا للحصة الواحدة. 

تزاول الشركة التابعة أعمالها تحت االسم التجاري »شركة اس تي سي إس لتكنولوجيا المعلومات )STCS for IT(«. وتدعم الشركة التابعة الشركة في تقديم 
خدماتها في المملكة، وبشكل أساسي في تطوير البرامج. حيث تقدم الشركة التابعة خدمات تطوير البرامج الداخلية لمنتجات الحلول الرقمية للشركة، 

وقدمت العديد من المنتجات والتحديثات في مجال التحكم باألسطول ومنصة السوق على وجه الخصوص.

تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة التابعة وفقاً لسجلها التجاري في صناعة تقنية المعلومات واالتصاالت، بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير 
وقواعد  للبرمجيات  والتصميم  والتحليل  التوصيف  وأعمال  التكنولوجي،  والتعليم  البرمجيات  وتطوير  التعهيد،  وأنشطة  البيانات،  ومراكز  اإللكترونيات 
البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها، وأعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغليها والتدريب 
عليها، وإنتاج المحتوى اإللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات، وإدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية، وأعمال التوصيف 
والتصميم لنظم الحسابات بمختلف أنواعها، وإنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها، وأعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول 
البيانات، وتنفيذ وإدارة شبكات نقل وتداول البيانات، واالتصاالت وخدمات اإلنترنت، والمشاريع التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في 
ذلك براءات االختراع والنماذج والرسوم الصناعية، وإقامة شبكات نقل الصوت والصورة والبيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة، وإقامة وإدارة وتشغيل 
صيانة محطات وشبكات االتصاالت السلكية والالسلكية واألقمار الصناعية وال يشمل ذلك اإلذاعية والتلفزيون، ومشاريع البحث والتطوير العلمي من 
أجل التنمية والمشاريع التي تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد ومشاريع التكنولوجيا الحديثة، وإنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكز 
نقل تكنولوجيا المعلومات، وإنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة في مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطويرها، وحاضنات األعمال 
التكنولوجية ودعم ريادة األعمال، واألنشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنة المحتوى 

العلمي والثقافي والفني، والتجارة اإللكترونية واإلنترنت، والتوريدات العمومية.
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تمثل الشركة التابعة أقل من 5% من أصول الشركة والتزاماتها )بما في ذلك االلتزامات المحتملة( وإيراداتها وأرباحها وبالتالي ال تعتبر شركة تابعة جوهرية 
وفقاً لقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة. كما ال تملك الشركة التابعة أي أصول داخل المملكة.

فروع الشركة 4-4-3
لدى الشركة خمسة )5( فروع في المملكة، ويوضح الجدول التالي تفاصيل الفروع المسجلة للشركة كما في تاريخ هذه النشرة:

فروع)الشركة)في)تاريخ)هذه)النشرة(: 8و4الجدو1) 

المسؤوليات)والخدماترقم)السجل)التجاريموقع)الفرع#

المبيعات  والدعم2055022604الجبيل – مركز النخيل التجاري – الواجهة البحرية 1.

المبيعات  والدعم2051057553الخبر – مركز الخبر مول التجاري2.

المبيعات  والدعم4030271030جدة – برج جدة الدولي لألعمال – برج )ب(3.

المبيعات  والدعم1010294137الرياض – العليا – شارع العليا العام – مركز العقارية 43.

الرياض – العليا – شارع العليا العام – مركز العقارية 3 5.
المبيعات  والدعم1010464020)مسجل باسم الشركة السعودية للحوسبة السحابية( 

المصدر: الشركة

الرؤية والرسالة واالستراتيجية  4-5
الرؤية 4-5-1

تتمثل رؤية الشركة في أن تقود أعمال شركة االتصاالت السعودية الخاصة بخدمات تقنية المعلومات والخدمات الرقمية التي تستهدف قطاع األعمال 
تماشياً مع خطط مجموعة االتصاالت السعودية، وذلك من خالل تقديم منتجات وخدمات رقمية تركز على مختلف القطاعات.

الرسالة 4-5-2
تتمثل رسالة الشركة في توفير حلول تقنية مبتكرة تمكن عمالئها من تلبية احتياجات السوق المتطورة بنجاح.

االستراتيجية  4-5-3
تباشر الشركة أعمالها من خالل توفير خدمات وحلول االتصاالت وتقنية المعلومات الشاملة لعمالئها، وتقديم مجموعة من الخدمات والحلول من خالل 
كل من قنوات العمالء الرئيسية )قناة البيع إلى شركة االتصاالت السعودية وقناة البيع إلى قطاع األعمال( عبر خطوط أعمالها التي تشمل مجموعة واسعة 
من خدمات وحلول االتصاالت وتقنية المعلومات. وتعمل الشركة على زيادة حصتها في سوق المملكة وتحقيق نمو مستدام في اإليرادات مع التركيز على 
تحسين ربحية الشركة، وذلك لزيادة عائدات المساهمين. ولتحقيق هذا المخطط االستراتيجي، اعتمدت الشركة استراتيجيات عمل في المجاالت التالية:

الريادة في الخدمات المدارة والمهنيةأ. 

الشركة  لدى  إلى ذلك،  باإلضافة  الرقمية.  والخدمات  واالتصال  المدارة  والخدمات  األنظمة  لتكامل  كبير على األعمال األساسية  الشركة بشكل  تركز 
العمليات  وتعهيد  والمهنية  المدارة  للخدمات  بالنسبة  السوق  تعزيز مكانتها في  وذلك لضمان  أعمالها،  لزيادة حجم  مبادرات حالية وخطط مستقبلية 
التجارية، وذلك باألخذ في االعتبار تعزيز عالقاتها مع العمالء خالل سلسلة القيمة لتقنية المعلومات وتعزيز موقعها التنافسي في السوق. ولتعزيز مركزها 
الريادي في الخدمات المدارة والمهنية )بما في ذلك التكامل والتخصيص والتطوير واإلدارة(، تركز الشركة على تنويع عروض الخدمات ومنتجات البيئة 
السحابية العامة )public cloud services( من خالل االستفادة من أفضل التقنيات الخارجية، وتحسين خدماتها المدارة الحالية عبر تناغم فرق وقدرات 

التسليم في مختلف أعمالها، وتوسيع قدراتها في عملياتها.

توسعة محفظة األعمال والتمدد في السوقب. 

تماشًيا مع رسالة الشركة الموضحة أعاله، تسعى الشركة بشكل فعال إلى الدخول في خطوط أعمال جديدة والتي ترتبط بأعمالها الحالية بهدف تلبية 
السوق  تقييمات شاملة التجاهات  بإجراء  الشركة  وتقوم  السوق.  باالبتكار في  التطور بطبيعتها وترسيخ سمعتها  تتسم بطابع  التي  احتياجات عمالئها 
واحتياجات األعمال من أجل تحديد األسواق المالئمة للدخول فيها. وتهدف الشركة من خالل تنويع عروضها بتلك الطريقة إلى تحقيق التنوع التشغيلي 
وبالتالي ضمان قدرة الشركة على توفير الخدمات لعمالئها بشكل فعال في المستقبل، بما في ذلك من خالل البيع العابر )cross-selling( للمنتجات 
والخدمات. وتركز هذه المبادرات على تنويع قاعدة عمالء الشركة )والتي تشمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة( من خالل زيادة التركيز على القطاعات 
الجديدة عبر المنتجات الحالية والمستقبلية، وتطوير حزم الخدمات الرقمية وخدمات االتصال، وتطوير المنتجات والخدمات الجاهزة، وزيادة قنوات 
البيع الحالية، وتعزيز الجهود لتوحيد المنتجات والخدمات، وتطوير المنتجات التي تحقق هامش ربح مرتفع. وتشمل المجاالت الخاصة التي تركز عليها 
الشركة لتنويع محفظة أعمالها الخدمات المهنية، وخدمات مركز البيانات والخدمات السحابية والخدمات المدارة، واستشارات التحول الرقمي. وتهدف 
الشركة من خالل التركيز بشكل أكبر على تلك المجاالت إلى دعم جهود البيع العابر )cross-selling( وبيع البدائل اإلضافية )upselling( وحزم المنتجات 
والخدمات )bundling( من أجل رفع قيمة حقوق المساهمين وتمكين الشركة من االستفادة من موقعها كمقدم خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات 
 )bundling( الشاملة في المملكة في كافة خطوط أعمال تكامل األنظمة واالتصاالت واإلنترنت للتمكن من بيع منتجاتها عبر حزم المنتجات والخدمات
والبيع العابر )cross-selling(. ومن خالل ذلك، تسعى الشركة لتقديم قيمة أعلى للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خالل مبيعات المنتجات والحلول 

الجاهزة للعمالء.
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دعم نجاح العمالء ومنظومة الشركاءج. 

تسعى الشركة بصفتها مقدم خدمات إلى تطوير نظام شراكة قوي والحفاظ عليه، وإقامة عالقات عمل فعالة مع مورديها من أجل تلبية احتياجات العمالء 
على أفضل وجه. وبالتالي، فإن تكوين عالقات عملية مع موردي التقنية العالميين – مثل مقدمي الخدمات السحابية ذات القدرات التوسعية الضخمة 
وحلول األمن السيبراني – والمحافظة عليها يمثل عنصًرا أساسًيا في استراتيجية الشركة لدخول السوق، حيث تتيح الشركة لشركائها األجانب إمكانية 
دخول السوق السعودي. وتهدف الشركة من خالل توسيع نطاق عالقاتها مع الشركاء إلى زيادة حصتها في السوق للمنتجات والخدمات المرتبطة بها. 
باإلضافة إلى ذلك، تسهل عالقة الشركة القوية بشركة االتصاالت السعودية زيادة الوصول إلى العمالء في السوق، السيما فيما يتعلق ببعض العمالء 
الحكوميين والشركات، حيث تدخل وحدة أعمال شركة االتصاالت السعودية والشركة في السوق بشكل مشترك ويكونا بمثابة فريق واحد، بغض النظر 
عن الكيان المتعاقد النهائي. باإلضافة إلى ذلك، تسعى الشركة إلى تحسين تجربة عمالئها من خالل تطوير قدراتها في إدارة وحوكمة البيانات في سياق 

عالقاتها مع العمالء، مما يؤدي إلى حصول الشركة على تصور واضح حول احتياجات عمالئها.

دعم الكفاءة والتعاون الداخليد. 

لتحقيق أهدافها االستراتيجية، تهدف الشركة دائًما إلى توفير الكفاءة في أعمالها وتبسيط العمليات الحالية وبالتالي رفع قيمة حقوق المساهمين. وعلى 
التكامل في أعمالها وزيادة الشفافية داخل الشركة بهدف زيادة مزايا قدراتها التشغيلية  وجه الخصوص، تسعى الشركة بشكل فعال إلى تعزيز أوجه 
الواسعة. وتشمل المبادرات المطبقة حالًيا في الشركة تعزيز نماذج التشغيل الداخلية، وتعزيز إدارة وحوكمة البيانات، وزيادة رقمنة العمليات المالية وتعزيز 

إمكانية الحفاظ على المواهب واستقطابهم، وتعزيز عمليات مراقبة األداء.

نواحي القوة والمزايا التنافسية  4-6
مجموعة واسعة من الخدمات تقدم نقطة خدمة شاملة )one-stop-shop( لعمالء الشركة 4-6-1

تقنية  العمالء بحلول  المتنوعة وتزويد  المنتجات والخدمات  المتعددة وعروض  بالقدرة على االستفادة بشكل فعال من خطوط األعمال  الشركة  تتمتع 
المعلومات الشاملة وتلبية مجموعة كبيرة من االحتياجات، حيث اكتسبت الشركة على وجه الخصوص قدرة عالية في البيع العابر )cross-selling( عبر 
خطوط األعمال، مما يعني أنها قادرة على تقديم الخدمات كنقطة خدمة شاملة )one-stop-shop( لتلبية جميع احتياجات العمالء. وتتمكن الشركة، 
بفضل هذا النطاق الواسع من المنتجات والخدمات، والتي تشمل االتصال وتكامل األنظمة والخدمات المدارة وخدمات التطبيقات، من إيجاد عالقات 
قوية مع العمالء لتقديم مجموعة منتجات وخدمات أكثر تميًزا للعمالء الحاليين والمحتملين وزيادة حصتها في السوق عبر مختلف القطاعات، وذلك من 

خالل قدرة الشركة في البيع العابر )cross-selling( وتوفير حزم خدمات للعمالء )bundling( وغير ذلك.

شركة رائدة في القطاع بالمملكة 4-6-2
تتمتع الشركة بالقدرة على االستفادة من تواجدها القوي في السوق سابًقا وحالًيا وسمعتها الجيدة داخل المملكة، والتي تم اكتسابها بجذب فئات مختلفة 
من العمالء والتواجد في مختلف المناطق الجغرافية في المملكة. وتعمل الشركة على وجه الخصوص في جميع أنحاء المملكة وتقدم خدماتها لمجموعة 
متنوعة من الشركات الخاصة والعمالء المرتبطين بالحكومة، بما في ذلك شركة أرامكو السعودية والبنك األهلي التجاري وعدد من الوزارات والجهات 
الحكومية. ويتضح نجاح الشركة الحالي من خالل حصتها السوقية الحالية البالغة 13% في سوق خدمات تقنية المعلومات في المملكة والتي تعتبر سوق 
مجزأة، مما يجعلها من إحدى الشركات الرائدة في السوق في هذا القطاع بالمملكة. وتعزز هذه المكانة الرائدة في السوق من سمعة الشركة حيث مكنتها 
من الحصول على عدد من المشاريع المهمة داخل المملكة، ويتبين ذلك من خالل معدل نمو الشركة والذي يعد من األعلى من بين مقدمي خدمات تكامل 
األنظمة في المملكة في الفترة الممتدة من 2018م إلى 2020م، حيث حققت إيراداتها الصافية معدل نمو سنوي مركب بنسبة 31% من خالل العمل في 
مشاريع كبيرة مع عمالء الشركة في المملكة. وتتضح سمعة العالمة التجارية للشركة من خالل عدد الجوائز التي فازت بها الشركة في السنوات األخيرة، 

تقديًرا لجودة خدماتها المقدمة للعمالء )للمزيد من المعلومات حول جوائز الشركة، يرجى مراجعة القسم رقم  4-10-5 »الجوائز« من هذه النشرة(.

القدرة على االستفادة من منظومة شركة االتصاالت السعودية والشركاء 4-6-3
تتمكن الشركة من خالل عالقتها القوية مع شركة االتصاالت السعودية من االعتماد على قاعدة مؤسسية كبيرة من المعرفة والوصول إلى العمالء والبنية 
الشاملة  مبيعاتها  قوة  من  االستفادة  من  ومواردها  وسمعتها  السعودية  االتصاالت  بفضل حجم شركة  الشركة  تمكنت  الخصوص،  وجه  وعلى  التحتية. 
وعالقاته مع العمالء. باإلضافة إلى ذلك، تستفيد الشركة من قاعدة عمالء شركة االتصاالت السعودية الضخمة والتي تضم جهات حكومية وشركات 
كبرى وشركات صغيرة ومتوسطة، والتي تستطيع الشركة االستفادة منها من خالل تقديم منتجاتها وخدماتها الخاصة، باإلضافة إلى العمل التسويقي في 
عمليات طلبات تقديم العروض. لدى الشركة أيضاً منظومة شركاء تضم أكثر من مائة وخمسين )150( شريًكا تقنًيا عالمياً ومحلياً، بما في ذلك مقدمي 
التقنية المبتكرين كما أنها من الشركات التي تحقق أعلى اإليرادات لمزودي التقنية األساسيين مثل سيسكو )Cisco(، وفورتينت )Fortinet(، وبالو آلتو 
)Microsoft(. ومن خالل  ومايكروسوفت   ،)Huawei( وهواوي   ،)IBM( إم  بي  وآي   ،)VMWare( وير  إم  وفي   )DellEMC( إم سي  إي  وديل   )PaloAlto(
االستفادة من هذه العالقة مع الموردين العالميين، فإن الشركة قادرة على العمل كموزع ذو قيمة مضافة لعمالئها من الشركات الصغيرة والمتوسطة، من 
خالل تقديم خدمات الموردين العالميين للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات األخرى. باإلضافة إلى ما سبق، فإن عالقة الشركة بشركة االتصاالت 

السعودية تتيح لها الوصول إلى فرص ومشاريع معينة والتي – نظًرا لحجم الشركة – قد ال تكون متاحة لها بخالف ذلك.

وتوفر العالقة مع شركة االتصاالت السعودية أيًضا فرًصا للشركة وشركة االتصاالت السعودية للعمل بشكل متكامل فيما بينهما، بما في ذلك من خالل 
مبادرات تشجع نقل المعرفة بين الجهتين، وكذلك من خالل التطوير المشترك للمنتجات والخدمات.

فريق إدارة متمرس وموظفون من ذوي الكفاءات العالية 4-6-4
يتألف فريق إدارة الشركة من أفراد يتمتعون بخبرات تشغيلية عالية وقدرات تنفيذية مكتسبة من خالل تعامالت مكثفة مع العمالء خالل فترة عملهم 
في الشركة وداخل القطاع، حيث يتمتعون بمتوسط خبرة يبلغ تسعة عشر )19( عاًما في القطاع )ولمزيد من المعلومات حول أعضاء اإلدارة التنفيذية 
للشركة، يرجى مراجعة القسم رقم  5 »الهيكل التنظيمي للشركة« من هذه النشرة(. باإلضافة إلى ذلك، تقدم الشركة برنامًجا تدريبًيا عالي الجودة لجميع 
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الموظفين الستهداف تطوير المهارات األساسية، مع الحفاظ أيًضا على هيكل رواتب ومكافآت تنافسي يتم تقييمه وتحديثه بانتظام من أجل مواكبة توقعات 
الموظفين. وترى الشركة أن قاعدة موظفيها ضرورية لمواصلة تقديم أفضل الخدمات لعمالئها، وهي بالتالي تسعى إلى إنشاء ثقافة مؤسسية فريدة بين 
موظفيها والحفاظ عليها، من خالل وضع مبادرات للموظفين واستراتيجيات لتعزيز المشاركة والتي تهدف إلى تحديد نقاط القوة والمواهب لدى الموظفين 

األفراد وتطويرها )للمزيد من المعلومات حول موظفي الشركة، يرجى مراجعة القسم رقم  4-10 »الموظفون« من هذه النشرة(.

نظرة عامة على أعمال الشركة  4-7
تعد الشركة هي الرائدة في تقديم خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات وفقاً لتقرير دراسة السوق مما يجعلها ممكناً للتحول الرقمي للشركات والجهات 
ذات العالقة بالحكومة في المملكة، حيث تقدم الشركة خدمات وحلول متكاملة وشاملة خاصة باالتصاالت وتقنية المعلومات لعمالئها باستخدام أسلوب 
وتقنية  لالتصاالت  األساسية  الخدمات  جميع  تشمل  والتي  المعلومات  لتقنية  القيمة  سلسلة  عبر  وذلك   ،)one-stop-shop( الشاملة  الخدمة  نقطة 
المعلومات، وخدمات تقنية المعلومات والخدمات التشغيلية المدارة، والخدمات الرقمية. ويمكن تقسيم منتجات الشركة بشكل عام بين المشاريع، والتي 
تنطوي على حلول محددة مصممة خصيًصا لكل عميل، والحلول الجاهزة، والتي تكون أكثر توحيًدا. وتتعاون الشركة مع عمالئها في العديد من القطاعات 

لدعمهم في رحلة التحول الرقمي وتحديث البنية التحتية لتقنية المعلومات الخاصة بهم.

وتقدم الشركة حلوالً عبر كل من قنوات العمالء الرئيسية في المجاالت التالية: )1( خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات األساسية، والتي تشمل تكامل 
األنظمة، واالتصاالت واإلنترنت، و)2( خدمات تقنية المعلومات والخدمات التشغيلية المدارة، والتي تشمل خدمات االستعانة بمصادر خارجية، والخدمات 

المدارة، و)3( الخدمات الرقمية والتي تشمل الخدمات السحابية واألمن السيبراني والخدمات الرقمية.

باإلضافة إلى ما سبق، تقدم الشركة مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المخصصة والموحدة من أجل تلبية احتياجات عمالئها ومتطلباتهم، والتي 
يتم تسويقها من خالل فرق المبيعات ومنصة السوق عبر اإلنترنت الخاصة بها، كما تستثمر الشركة باستمرار في توسيع مجموعتها وخطوط أعمالها من 

أجل الحفاظ على مركزها في السوق من خالل توفير القنوات والمنتجات المثلى لتلبية احتياجات عمالئها.

نظرة عامة على منتجات الشركة وخدماتها 4-7-1
كما في تاريخ هذه النشرة، لدى الشركة محفظة متنوعة من األعمال المتعلقة بتوفير منتجات وخدمات االتصاالت وتقنية المعلومات للعمالء من خالل فئات 
خدماتها )خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات األساسية، وخدمات تقنية المعلومات والخدمات التشغيلية المدارة، والخدمات الرقمية( والتي بدورها 

تنقسم إلى خطوط األعمال السبعة التالية:

خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات األساسية

تكامل األنظمة: خدمات تمتد عبر سلسلة القيمة المقدمة من خالل منظومات الشركاء المحلية والعالمية القوية، بما في ذلك تكامل الشبكات  	
وتكامل البنية التحتية والخدمات االستشارية باإلضافة إلى تكامل أنظمة المشاريع والتراخيص واالستشارات.

االتصاالت واإلنترنت: تتمثل في خدمات االتصال لتلبية احتياجات االتصال المتطورة للمؤسسات داخل المدن والمواقع البعيدة عن المدن  	
الرئيسية من خالل توفير خدمات اإلنترنت واألقمار الصناعية المخصصة لألعمال التجارية واآلمنة والعالية الجودة من خالل عمليات الشراء 

بالجملة لقدرات االتصال من مزودي البنية التحتية.

خدمات تقنية المعلومات والخدمات التشغيلية المدارة

تقنية  	 توفير مختصي  ذلك  في  بما  للعمالء،  الحلول  ودعم  بمصادر خارجية  االستعانة  تقديم خدمات  خارجية:  بمصادر  االستعانة  خدمات 
المعلومات والفنيين واإلداريين في مجاالت تقنية المعلومات واالتصاالت والعناية بالعمالء والخدمات المشتركة.

الخدمات المدارة: توفير إدارة شاملة لشبكات وأنظمة األعمال مع القدرة على تسليم مشاريع الخدمات المدارة المخصصة لتلبية احتياجات  	
العمالء الخاصة والتي تساعدهم على نمو وتحسين أعمالهم وخلق القيمة المضافة من خالل زيادة الفعالية وتوفر خدمات أفضل وتحسين 
العمليات ومراقبة وإصالح المشاكل حيث تكون الشركة مسؤولة عن إدارة مكونات البنية التحتية التقنية للعمالء مثل البنية التحتية للشبكات 

والخوادم وتخزين البيانات وإدارة الحسابات والطابعات وإدارة البنية التحتية للتطبيقات. 

الخدمات الرقمية

	  ،)co-location( الخدمات السحابية: بيع النطاق الكامل لخدمات مركز البيانات والخدمات السحابية بما في ذلك خدمات استضافة األجهزة
 platform as a service( والمنصات كخدمة ))infrastructure as a service )IaaS( والسحابة الخاصة والعامة، والبنية التحتية كخدمة

PaaS((( والبرمجيات كخدمة )software as a service )Saas((، باإلضافة إلى الخدمات االحترافية السحابية.

األمن السيبراني: تقديم خدمات أمنية تغطي مراحل سلسلة القيمة الكاملة لتقنية المعلومات، بما في ذلك التخطيط والتصميم والتنفيذ وإدارة  	
المشاريع للحلول التقنية التي تلبي االحتياجات األمنية الخاصة بالمؤسسات.

المعدات  	 أو  بيانات األجهزة  لتوصيل  توفير حلول رقمية  الرقمي من خالل  التحول  إنترنت األشياء وخدمات  تتمثل في  الرقمية:  الخدمات 
ومراقبتها وتحليلها التخاذ قرارات مستنيرة وفعالة وإعادة تصميم طريقة إدارة األعمال لتحسين تجربة العمالء، بما في ذلك من خالل خدمات 

التطبيقات وخدمات ومنتجات إنترنت األشياء.
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ويوضح الجدول اآلتي إيرادات الشركة الصافية حسب فئات الخدمات لعام 2018م وعام 2019م و2020م:

إيرادات)الشركة)الصافية)حسب)فئات)الخدمات)لعام)8ل0دم)وعام)9ل0دم)وعام)0د0دم(: 9و4الجدو1) 

فئات)الخدمات
السنة)المنتهية)في)لد)ديسمبر)0د0دمالسنة)المنتهية)في)لد)ديسمبر)9ل0دمالسنة)المنتهية)في)لد)ديسمبر)8ل0دم

اإليرادات) باأللف)ريا1)
سعودي(

نسبة)
المساهمة

اإليرادات) باأللف)ريا1)
سعودي(

نسبة)
المساهمة

اإليرادات) باأللف)ريا1)
سعودي(

نسبة)
المساهمة

خدمات االتصاالت وتقنية املعلومات األساسية:

33.6%39.72,315,753%42.72,084,811%1,727,381تكامل األنظمة

20.7%16.61,427,819%20.7875,338%838,337االتصاالت واإلنترنت

مجموع)خدمات)االتصاالت)وتقنية)
د.54%د57,د74,دد.56%49ل,960,د5.د6%8ل565,7,دالمعلومات)األساسية

اخلدمات املدارة والتشغيلية لتقنية املعلومات: 

17.8%17.21,228,846%17.1903,483%690,221خدمات االستعانة بمصادر خارجية

5.8%4.8401,179%4.0251,803%163,443الخدمات المدارة

مجموع)الخدمات)المدارة)
7.دد%5د0,0د6,ل0.دد%86د,55ل,لل.لد%664,د85والتشغيلية)لتقنية)المعلومات

اخلدمات الرقمية: 

9.8%9.1677,004%6.7477,558%269,913الخدمات السحابية

8.4%8.2578,413%7.6430,269%308,121األمن السيبراني

3.8%4.5262,405%1.1234,034%43,883الخدمات الرقمية

0.دد%دد7,8ل5,ل7.لد%ل86,ل4ل,ل5.4ل%7ل9,لد6مجموع)الخدمات)الرقمية

00.0ل%9ل4,ل00.06,89ل%96د,57د,00.05ل%99د,ل4,04اإلجمالي

* تم تقريب بعض األرقام في هذا الجدول إلى أقرب رقم صحيح.
المصدر: القوائم المالية الموحدة المدققة للسنوات المنتهية في 2018م و2019م و2020م باستثناء النسب المئوية فمصدرها معلومات اإلدارة

وفيما يلي ملخص لخطوط األعمال الرئيسية السبعة العائدة للشركة )وللمزيد من المعلومات حول االتفاقيات المتعلقة بخطوط األعمال الرئيسية للشركة، 
يرجى مراجعة القسم رقم  12-5 »االتفاقيات الجوهرية« من هذه النشرة(.

تكامل األنظمةأ. 

على الرغم من أن الشركة تواصل التوسع في قطاعات األعمال األخرى التي تقدم عوائد عالية الهامش، إال أن خط أعمال تكامل األنظمة هو حالًيا أكبر 
خط أعمال للشركة من حيث اإليرادات، إذ مثل 42.7% و39.7% و33.6% من إجمالي إيرادات الشركة الصافية للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 

2018م و2019م و2020م، على التوالي، وشهد معدل نمو سنوي مركب قدره 15.8% في الفترة الممتدة بين عامي 2018م و2020م.

وشهد خط أعمال تكامل أنظمة الشركة نمًوا قوًيا في السنوات األخيرة، ال سيما من خالل المبيعات المباشرة إلى العمالء في قطاع األعمال، بسبب عدة 
عوامل مثل المكانة القوية في السوق )حيث تبلغ الحصة السوقية لخط األعمال 13.7%(، ومعرفة احتياجات العمالء والشراكات االستراتيجية.

تعزز الشركة من خالل خط أعمال تكامل األنظمة شبكات عمالئها وتحسن إنتاجيتهم وأدائهم من خالل تكامل الشبكة وخدمات تكامل البنية التحتية 
والخدمات االستشارية. وتتضمن محفظة منتجات تكامل األنظمة: تكامل أنظمة المشاريع والتراخيص والخدمات االستشارية. ونما نطاق الخدمات التي 
يقدمها خط األعمال المذكور بشكل كبير في السنوات األخيرة، حيث توسعت من مجرد توفير البنية التحتية لتشمل التطبيقات وخدمات تقنية المعلومات 
الهوية واألمن في  أنظمة تحديد  المصرفي، وتطوير  القطاع  الحساسة في  والبيانات  التطبيقات  نقل  األنظمة  تكامل  أمثلة منتجات  الشاملة. وتتضمن 
قطاع التعليم )مما يسمح بمراقبة أمنية فعالة على مدار الساعة طوال أيام األسبوع(، وأنظمة االستجابة للطوارئ في قطاع الرعاية الصحية )التي تسمح 
بالتحديد التلقائي لمستويات الطوارئ والبيانات الطبية للمرضى( وأنظمة مراقبة األصول في قطاع العقارات )التي تسمح لتجار التجزئة بالمراقبة الفعالة 

لمخزونهم(.

ومن المزايا المهمة التي يتمتع بها خط أعمال تكامل األنظمة هي عالقة العمل القوية مع شركة االتصاالت السعودية. فعلى سبيل المثال، يعمل خط 
األعمال بشكل وثيق مع شركة االتصاالت السعودية في تطوير التطبيقات. وبالمثل، تتجلى العالقة القوية لخط األعمال مع عمالئه بشكل عام من خالل 
الحفاظ على المستويات العالية لرضا العمالء، حيث بلغ معدل رضا العمالء أكثر من 93% في عام 2020م. يستفيد خط أعمال تكامل األنظمة أيًضا 
 Oracle( وأوراكل سيستمز ،)VMWare( وفي إم وير ،)Microsoft( من منظومة شراكة قوية مع موردي التكنولوجيا العالميين، بما في ذلك مايكروسوفت
 ،)IBM( وآي بي إم ،)Huawei( وهواوي ،)Cisco( وسيسكو ،)DellEMC(وديل إي إم سي ،)HPE( ومؤسسة هيوليت باكارد ،)Red Hat( وريدهات ،)Systems
وإريكسون ايه بي )Ericsson AB(، وجونيبر نتووركس )Juniper Networks(، إلى جانب كون الشركة الشريك المفضل لعدد من الموردين، وتمتعها بثقافة 

داخلية قوية للتطوير وفرق ذات كفاءة عالية، مما يعزز قدراتها التشغيلية.

تشمل قائمة العمالء الرئيسيين لخط أعمال تكامل األنظمة البنك األهلي التجاري، والشركة السعودية للصناعات األساسية، والمركز السعودي لمعلومات 
الشبكة، وعدد من الوزارات.
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الشركة على وجه  التي يقدمها. وعملت  الخدمات  المملكة واشتهر بجودة  التحويلية داخل  المشاريع  نفذ خط أعمال تكامل األنظمة مؤخًرا عدًدا من 
الخصوص مع كلية الملك فهد األمنية لتقديم حلول أمن متكاملة وشاملة وفريدة من نوعها، وكذلك عملت مع شركة أرامكو السعودية لبناء مركز بيانات 

حاسوب عمالق، وهو إنجاز تم تحقيقه في أقل من عشرة )10( أشهر والذي تم تصنيفه ضمن أفضل عشرة )10( مراكز بيانات على مستوى العالم.

العديد من مؤشرات األداء  بناًء على  العائد للشركة  إدارة المشاريع المستقل  ويتم تقييم أداء خط أعمال تكامل األنظمة بشكل منتظم من قبل مكتب 
الرئيسية، بما في ذلك اإلطار الزمني لتقديم الخدمات ومؤشر تجربة العمالء. 

االتصاالت واإلنترنتب. 

مثل خط أعمال االتصاالت واإلنترنت، والذي يتكون من خدمات االتصال، 20.7% و16.6% و20.7% من إجمالي إيرادات الشركة الصافية للسنوات المالية 
المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م، على التوالي، وشهد معدل نمو سنوي مركب قدره 30.5% في الفترة الممتدة بين عامي 2018م و2020م. 
ويُستمد جزء كبير من إيراداته من منتجات الربط المخصص لإلنترنت )DIA( التي تم بيعها من خالل قناة البيع إلى قطاع األعمال مما يسمح للشركة 
بالبيع العابر )cross-selling( وذلك نظراً ألنه غالًبا ما يتم وضعها في حزمة تضم خدمات تقنية المعلومات األكثر تعقيًدا في إطار مشروع أو عقد معين.

تبيع الشركة من خالل خط األعمال المذكور خدمة الربط المخصص لإلنترنت )DIA( وخدمات نظام الفيسات )VSAT( وخدمة إدارة األجهزة المتنقلة بهدف 
تحسين أداء العمالء وتجربتهم من خالل ربط األنظمة واألجهزة بشبكة المعلومات. وفيما يلي ملخص لخدمات وعروض االتصاالت التي توفرها الشركة:

خدمة الربط المخصص لإلنترنت أو1 نت )DIA AwalNet(: توفر الشركة خدمة إنترنت األعمال المخصصة تتميز باألمان والجودة العالية  	
حيث تناسب احتياجات العمالء عبر بوابة اإلنترنت الخاصة بالشركة، وتقدم مجموعة من الحزم لتناسب متطلبات النقل للعمالء. 

نظام الفيسات )VSAT(: من خالل خدمة الفيسات )VSAT(، توفر الشركة االتصال لعمالئها من خالل خدمات األقمار الصناعية وتستهدف  	
الخدمة بشكل رئيسي توفير االتصال للمناطق النائية. 

خدمة إدارة األجهزة المتنقلة: توفر الشركة منصة للعمالء إلدارة وتأمين نقاط النهاية، بما في ذلك األجهزة المملوكة لألفراد والشركات عبر  	
 .)Windows( وويندوز )Android( وأندرويد )macOS( وماك أو إس )iOS( أنظمة أي أو إس

ومن األمثلة على خدمات وعروض خط أعمال االتصاالت واإلنترنت في التطبيق الفعلي هو توفير اتصال باإلنترنت يتميز بالسرعة والجودة العالية للقطاع 
الحكومي، بما يتيح توصيل األجهزة اإللكترونية داخل المرافق الطبية في قطاع الرعاية الصحية )مما يساعد في تقديم نتائج رعاية صحية إيجابية( 

وتمكين تقنية المنازل الذكية في قطاع العقارات )بما يسمح بإدارة أكثر فعالية للعقارات من قبل مالكي ومديري العقارات(.

تُعتبر قناة البيع إلى قطاع األعمال هي قناة المبيعات األساسية لخط أعمال االتصاالت واإلنترنت، نظراً لتركيز الشركة على تنويع قاعدة عمالء القطاع 
الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. تشمل قائمة العمالء الرئيسيين لخط أعمال االتصاالت واإلنترنت رئاسة مجموعة العشرين في المملكة 2020، 
والهيئة الملكية لمدينة الرياض، ومجموعة الجابر، وجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن والشركة السعودية للخدمات األرضية، وشركة اليسر. وتتضح 

العالقة القوية لخط األعمال مع عمالئه من خالل معدل رضا العمالء العالي والذي بلغ 95% في عام 2020م.

األعمال  لخط  يمكن  الخصوص،  وجه  وعلى  المستقبل.  في  المهمة  القوة  نقاط  من  لالستفادة من عدد  مؤهاًل  واإلنترنت  االتصاالت  أعمال  يُعد خط 
االستفادة من العالقات والعقود طويلة األجل مع عمالء الشركة، والتي توفر لها مصدًرا مستمر لإليرادات ورؤية قوية للتدفقات النقدية المستقبلية. 
باإلضافة إلى ذلك، فإن خط األعمال قادر أيًضا على االستفادة من موارد البنية التحتية الواسعة في تقديم خدماته، مثل شبكة األلياف الضوئية لشركة 

االتصاالت السعودية، والتي توفر أعلى معدل للتغطية الوطنية في المملكة.

خدمات االستعانة بمصادر خارجيةج. 

مثل خط أعمال االستعانة بمصادر خارجية 17.1% و17.2% و17.8% من إجمالي إيرادات الشركة الصافية للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
2018م و2019م و2020م، على التوالي، وشهد معدل نمو سنوي مركب قدره 33.4% في الفترة الممتدة بين عامي 2018م و2020م.

تقدم الشركة من خالل خط أعمال خدمات االستعانة بمصادر خارجية خدمات االستعانة بمصادر خارجية ودعم الحلول، بما في ذلك الدعم الفني 
وخدمات تعهيد موارد التشغيل وخدمات تعهيد االستشارات وموارد الدعم اإلداري. كما تقدم الشركة موارد فنية وإدارية مؤهلة تأهياًل عالياً إلى عمالئها. 
ومن أجل ضمان اإلشراف الفعال على ترتيبات االستعانة بمصادر خارجية، تقوم الشركة باستخدام نظام »سهل«، الذي يمّكن الموظفين الخارجيين من 
للعمالء  الذي يسمح  »مشاريع سهل«،  ونظام  بالموظفين(،  الخاصة  األوراق  أو  اإلجازة  أيام  )مثل طلب  الذاتية  البشرية  الموارد  الحصول على خدمات 
بالوصول إلى الخدمات الذاتية )مثل مراقبة أداء الموظفين الخارجيين وتقديم الطلبات إلى الشركة )مثل طلبات إنهاء خدمات الموظفين الحاليين أو 
تعيين موظفين إضافيين((، ونظام إدارة المشروع الشامل، الذي يسمح لمديري المشاريع في الشركة بمراقبة أداء المشاريع من خالل عدد من لوحات 

المعلومات، وكذلك االستجابة لطلبات العمالء.

ينقسم حالًيا خط أعمال خدمات االستعانة بمصادر خارجية بشكل عام إلى قسمين رئيسيين، وهما خدمات األعمال ومراقبة ودعم خدمات االستعانة 
بمصادر خارجية. ويوجد حالًيا إدارتين رئيسيتين ضمن خط أعمال خدمات االستعانة بمصادر خارجية، وهي إدارة المشاريع )بما في ذلك التخطيط 
والجدولة وإدارة المشاكل والمخاطر(، وخدمات ما قبل البيع )بما في ذلك تقديم العروض للعمالء، وتطوير العروض والمفاوضات الفنية( والتي يتم عرضها 

لعمالء الشركة. وتماشياً مع ممارسات السوق العادية، قد يتطور التنظيم الداخلي لخط األعمال لدعم نمو األعمال وديناميكيات السوق.

تعد الشركة هي المزود المفضل لخدمات االستعانة بمصادر خارجية لشركة االتصاالت السعودية، وبالتالي فإن معظم عقود الشركة مع شركة االتصاالت 
السعودية تحقق معدل نجاح مرتفع. وقد شهدت الشركة أيًضا زيادة في الطلب على خدمات االستعانة بمصادر خارجية من عمالء قطاع األعمال، بسبب 
العقود الحكومية الكبيرة، التي تم الحصول عليها من خالل إجراءات المشتريات الحكومية المعتادة، وذلك لتقديم الدعم الفني والموارد التشغيلية وخدمات 
االستعانة بمصادر خارجية واالستشارات وخدمات الدعم واإلسناد اإلداري. تشمل قائمة العمالء الرئيسيين لخط أعمال االستعانة بمصادر خارجية شركة 
االتصاالت السعودية، وسيسكو سيستمز )Cisco Systems(، وشركة هواوي )Huawei( وعدد من الوزارات والجهات الحكومية. تتضح العالقة القوية لخط 

األعمال مع عمالئه بشكل عام من خالل معدل رضا العمالء الذي بلغ 90% لعام 2020م.
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على الرغم من تحقق الغالبية العظمى من إيرادات خط أعمال خدمات االستعانة بمصادر خارجية من المبيعات لشركة االتصاالت السعودية والجهات 
الحكومية في عام 2020م، إال أن الشركة ترى أنها في وضع يؤهلها للدخول في األسواق الناشئة للشركات الصغيرة والمتوسطة في المستقبل. وعلى 
وجه الخصوص، تتمتع الشركة بالقدرة على االستفادة من القدرات الداخلية اإلضافية بهدف زيادة تطوير خدماتها الحالية لخدمات االستعانة بمصادر 
خارجية، على سبيل المثال من خالل توسيع منصاتها الداخلية )مثل األدوات الداخلية التي تتيح للموظفين عرض وطلب الخدمات المتعلقة بالموارد 
البشرية والتواصل على المستوى الداخلي( وتقديم هذه المنصات كخدمات تعهيد العمليات التجارية للعمالء؛ واالستفادة من قدرات الخدمات الرقمية 
ألتمتة عمليات العمالء واالستفادة من قاعدة التكلفة المنخفضة لدى الشركة التابعة لتنفيذ المشاريع للعمالء بأسعار أكثر تنافسية؛ والتأكيد على قدرات 
األمن السيبراني للشركة في سياق سالمة معلومات العمالء. وتتوقع الشركة أن قاعدة العمالء الحالية تقدم قاعدة قوية لتسريع عروض خط أعمال 

خدمات االستعانة بمصادر خارجية. 

يُعد خط أعمال خدمات االستعانة بمصادر خارجية مؤهاًل لالستفادة من عدد من نقاط القوة المهمة في المستقبل. وعلى وجه الخصوص، تعد الشركة 
قادرة على االستفادة من ما يقارب ثالثة آالف وخمسمائة )3.500( موارد بشرية حالياً، وتواجد محلي قوي مقترن بقدرات األمن السيبراني الراسخة، 
ومستويات سعودة عالية تتماشى مع استراتيجية الحكومة، ووضع قوي لتطوير عروض الخدمات القائمة على التكنولوجيا واألتمتة، وعالقات قوية مع 

عمالء حكوميين كبار، ووضع نقدي قوي يمّكن الشركة من االستثمار بشكل كبير في تطوير قدراتها بشكل أكبر.

الخدمات المدارةد. 

شكل خط أعمال الخدمات المدارة 4.0% و4.8% و5.8% من إجمالي إيرادات الشركة الصافية للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م 
و2020م، على التوالي، وشهد معدل نمو سنوي مركب قدره 56.7% في الفترة الممتدة بين عامي 2018م و2020م.

بها. وتوفر  الخاصة  التقليدية  لمنتجات االتصال   )Upselling( البدائل اإلضافية  لبيع  باعتبارها عاماًل  المدارة بشكل أساسي  الخدمات  الشركة  تقدم 
الشركة من خالل خط أعمال الخدمات الُمدارة إدارة شاملة لشبكات األعمال مثل المشاريع الُمدارة، والشبكات المحلية الُمدارة وخدمات أجهزة التوجيه 

الُمدارة، وفيما يلي ملخص ذلك:

المشاريع المدارة: وصول السلكي خاص للموظفين وشبكة واي فاي عامة للزوار في حل واحد شامل ُمدار بالكامل. وتتضمن الخدمة أماًنا  	
مدمًجا وتتعامل مع أكثر من مائتي )200( مستخدم لكل نقطة وصول. 

خدمات أجهزة التوجيه الُمدارة: خدمة ذات قيمة مضافة باإلضافة إلى تقديم اتصال البيانات لمساعدة الشركات والحكومات ومراكز البيانات،  	
وذلك من خالل إدارة البنية التحتية ألجهزة التوجيه الخاصة بهم. 

خدمات الشبكات المحلية المدارة: مراقبة محوالت الشبكة المحلية وإدارتها عن بعد على مستوى المنفذ مع الوصول العام للمحوالت القائمة  	
على السحابة.

باإلضافة إلى ما سبق، تسعى الشركة باستمرار إلى توسيع نطاق عروض خط أعمال الخدمات المدارة لديها. وتشمل المنتجات الجديدة التي تقدمها 
الشركة خدمات إدارة أداء التطبيقات المدارة، والتي تمكن العمالء من مراقبة بيئات التطبيقات المعقدة وتحليلها وتحسينها على نطاق واسع، وخدمات 
األقسام  لمختلف  المركزية  اإلدارة  بتبسيط  العمالء  المعلومات عبر قطاعات  تقنية  تسمح ألقسام  والتي   ،)cloud edge services( السحابية  الحافة 
والموردين. ومن خالل البناء على قدراتها الحالية لتوفير خدمات مدارة شاملة للعمالء، قامت الشركة بتوسيع آفاقها من حيث القدرة على تقديم الخدمات 

المدارة في خطوط أعمال مختلفة وللتأكد من تجربة عمالء عالية المستوى.

تعد قناة البيع إلى قطاع األعمال هي المساهم األساسي في خط أعمال الخدمات المدارة، مدفوعة بالطلب المتزايد على الخدمات المدارة بين عمالء 
شركة االتصاالت السعودية في القطاع الحكومي، مع استمرار الشركة في التركيز على تنويع قاعدة عمالئها في القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة 
والمتوسطة. وتشمل قائمة العمالء الرئيسيين لخط أعمال الخدمات المدارة عدد من الوزارات والجهات الحكومية األخرى. ويُقاس أداء خط أعمال 
الخدمات الُمدارة بعدد من المقاييس الداخلية بما في ذلك مستهدفات اإليرادات ومؤشرات رضا العمالء، وقد بلغ معدل رضا العمالء 90% في عام 

2020م.

يُعد خط أعمال الخدمات المدارة مؤهاًل لالستفادة من عدد من نقاط القوة المهمة في المستقبل. وعلى وجه الخصوص، يمكن لخط األعمال االعتماد 
على شبكة واسعة من الشركاء للتأكد من وصول منتجات وخدمات الشركة بشكل واسع إلى المدن الرئيسية والمناطق النائية، وفريق متنوع من المهندسين 

والفنيين المؤهلين تأهياًل عالياً، والوصول إلى التقنيات الحديثة.

الخدمات السحابيةه. 

شكل خط أعمال الخدمات السحابية 6.7% و9.1% و9.8% من إجمالي إيرادات الشركة الصافية للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م 
و2020م، على التوالي، وشهد معدل نمو سنوي مركب قدره 58.4% في الفترة الممتدة بين عام 2018م و2020م، مع نمو جميع الخدمات بمعدل أسرع من 

السوق األوسع نطاًقا.

وتحقق الشركة إيرادات من خالل خط أعمال الخدمات السحابية وذلك عن طريق بيع المنتجات السحابية وخدمات مراكز البيانات مما يتيح لعمالئها 
إمكانية تخزين البيانات الكبيرة وقدرة عالية على استرداد المعلومات وتقديمها، بما في ذلك القدرة على بناء وإدارة مراكز بيانات افتراضية للعمالء. 
باإلضافة إلى ذلك، فإن الشركة قادرة على تزويد عمالئها بخدمات ذات بنية تحتية عالية المستوى، مع خدمات االستضافة على مراكز بيانات مؤمنة من 
الفئة الثالثة والفئة الرابعة. ويعد التواجد المحلي القوي للشركة، والوصول إلى العمالء، وترتيبات الشراكة واسعة النطاق، بما في ذلك – على سبيل المثال 
– وفي إم وير )VMware(، وديل )Dell( ومايكروسوفت )Microsoft( وأوراكل )Oracle(، والبيع العابر )cross-selling(، هي محركات النمو الرئيسية 
في عروض الخدمات السحابية لدى الشركة. وتحقق الشركة إيرادات من خط األعمال هذا إما عن طريق )1( بيع منتجات الشركة التقنية »الجاهزة« أو 

المخصصة، أو )2( العمل كوكيل لمقدمي الخدمات السحابية الخارجيين من خالل تقديم األجهزة وحزم المنتجات وحلول للعمالء.
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توفر الشركة من خالل خط األعمال هذا مجموعة كاملة من خدمات مركز البيانات والخدمات السحابية لعمالئها، وفيما يلي ملخصاً لهذه الخدمات:

خدمات االتصا1 السحابي: الخدمات المتعلقة بخدمات البيانات السحابية الخاصة بالسحابة والتي تزود العمالء ببيانات قائمة على الحجم  	
مصممة خصيًصا ألحجام العمل السحابية أو الخدمات السحابية. وتشمل هذه الخدمات أيًضا بيع االتصال باإلنترنت والشبكات الخاصة 

االفتراضية لبروتوكول اإلنترنت )IPVPN( المخصص كخدمات إضافية لجميع خدمات مركز البيانات والخدمات السحابية. 
خدمات مراكز البيانات السحابية: توفير خدمات استضافة األجهزة )co-location( في مراكز البيانات من الفئة الثالثة والفئة الرابعة للعمالء.  	
الخدمات السحابية األساسية: بنية تحتية كخدمة)infrastructure as a service )IaaS(( والتي تتمحور حول األجهزة االفتراضية التي تتضمن  	

وظائف إضافية ذات صلة، مثل صور نظام التخزين والتشغيل. 
العمالء  	 لمطالب  لالستجابة  التقنيات  أفضل  استخدام  من  للتأكد  السحابة  مع شركاء  باالشتراك  تقديم خدمات  السحابة:  شركاء  خدمات 

 platform as a( والمنصات كخدمة ))infrastructure as a service )IaaS( المتطورة. تغطي هذه الخدمات خدمات البنية التحتية كخدمة
service )PaaS(( والبرمجيات كخدمة )Software as a service )SaaS((. ولطالما كانت الخدمات السحابية للشركاء هي المنتج المهيمن 

للشركة من حيث اإليرادات، نظراً لمجموعة الخدمات الكبيرة المقدمة من قبل الشركة والجهات الخارجية. 
خدمات المشاريع السحابية: مشاريع سحابية مخصصة لتلبية احتياجات العميل.  	

إضافة إلى ما سبق، تشمل المنتجات الجديدة التي تقدمها الشركة خدمة النسخ االحتياطي، والتي تمكن العمالء من الوصول إلى أنظمة النسخ االحتياطي 
واالسترداد اآلمنة والموثوقة، وخدمة استعادة البيانات بعد حدوث أعطال، والتي تكرر االستضافة المادية أو االفتراضية للخوادم في حالة تعطل نظام 
العميل. وباإلضافة إلى ذلك، تم إثبات قدرة خط أعمال الخدمات السحابية من خالل عدد من المشاريع والمبادرات الناجحة، بما في ذلك استضافة 
وتنفيذ وحدات معالجة الرسومات الخاصة بشركة إنفيديا )NVIDIA GPUs( لبناء أول بنية تحتية سحابية للذكاء االصطناعي والتعلم العميق في المملكة، 
وبالتالي تمكين الشركات من االعتماد السريع للذكاء االصطناعي؛ وتوسيع مراكز بيانات الشركة واستضافة مقدمي خدمات السحابة فائقة النطاقات، مثل 
مجموعة علي بابا )Alibaba(، في البيئة السحابية الخاصة بشركة االتصاالت السعودية؛ وتوفير البنية التحتية واالستضافة والتنفيذ والخدمات المدارة 
 )Activision( لمختبر تحليالت البيانات الضخمة لشركة االتصاالت السعودية؛ واستضافة العديد من المنظمات الحكومية وكذلك شركات مثل أكتيفجن

التي استضافت بنيتها التحتية لأللعاب على السحابة العامة )public cloud( لشركة االتصاالت السعودية بهدف تقديم الخدمات لالعبين في المنطقة.

تعد قناة البيع إلى قطاع األعمال هي المساهم األساسي في خط أعمال الخدمات السحابية. وعلى وجه الخصوص، بدأت الشركة في تحقيق إيرادات 
من المبيعات المباشرة للخدمات السحابية من خالل منصة السوق السحابية. ويعد العمالء الحكوميون مساهمين أساسيين في إيرادات خط األعمال. 
وفي قناة البيع إلى شركة االتصاالت السعودية، حصلت الشركة أيًضا على مشروع كبير على مدى عدة سنوات مع شركة االتصاالت السعودية فيما يتعلق 
بمنصة تسليم إلنتاج البيانات وتحقيق الدخل. وتشمل قائمة العمالء الرئيسيين لخط أعمال الخدمات السحابية بنك الجزيرة وعدد من الوزارات والجهات 

الحكومية. وتتضح العالقة القوية لخط األعمال مع عمالئه من خالل معدل رضا العمالء الذي بلغ 90% لعام 2020م.

يُعد خط أعمال الخدمات السحابية مؤهاًل لالستفادة من عدد من نقاط القوة المهمة في المستقبل. وعلى وجه الخصوص، يمكن لخط األعمال االعتماد 
على نموذج األعمال القائم على البيانات والذي يمكن من االبتكار والمرونة الستيعاب تغيرات السوق ومعدالت الرضا العالية والعالقات طويلة المدى مع 
العمالء والحضور المحلي القوي والسجل القوي بااللتزام باألنظمة والنمو الصحي لإليرادات والبيع العابر )cross-selling( لخدمات االتصال والخدمات 

المدارة.

األمن السيبرانيو. 

شكل خط أعمال األمن السيبراني 7.6% و8.2% و8.4% من إجمالي إيرادات الشركة الصافية للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م 
و2020م، على التوالي، وشهد معدل نمو سنوي مركب قدره 37.0% في الفترة الممتدة بين عام 2018م و2020م، متجاوًزا معدل نمو السوق األوسع نطاًقا.

توفر الشركة من خالل خط أعمال األمن السيبراني التخطيط والتصميم والتنفيذ وإدارة المشاريع كحل تقني يلبي احتياجات األمان المحددة الخاصة 
بالعمالء في سياق مشاريع تكامل األمن السيبراني.

على مدى السنوات الثالث الماضية، عززت الشركة من قدراتها في مجال األمن السيبراني من خالل التطور المستمر لتلبية متطلبات السوق المتطورة، 
الهيئة الوطنية لألمن السيبراني، وتمثل  للوائح  وذلك من خالل الشركة مع أكثر من خمسة وسبعين )75( مورًدا لخدمات األمن، إضافة إلى االمتثال 
مثل سيسكو  األساسين  مع شركائها  القوية  إلى عالقتها  باإلضافة  األعمال،  لخط  الرئيسية  المميزة  العوامل  أحد  هذه  والخبرات  المهارات  مجموعة 

.)PaloAlto Networks( وبالو آلتو نيتوركس )IBM( وآي بي إم ،)Fortinet( وفورتينت ،)Cisco(

تشمل قائمة العمالء الرئيسيين لخط أعمال األمن السيبراني البنك األهلي التجاري، وأمانة جدة، وجامعة القصيم وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك 
وشركة تطوير لتقنيات التعليم. وتتضح العالقة القوية لخط األعمال مع عمالئه من خالل معدل رضا العمالء الذي بلغ 95% لعام 2020م.

يُعد خط أعمال األمن السيبراني – من خالل مشاريع تكامل األمن السيبراني – مؤهاًل لالستفادة من عدد من نقاط القوة المهمة في المستقبل. وعلى 
وجه الخصوص، يمكن لخط األعمال االعتماد على خبراته الفنية واألمنية العالية وحضوره المحلي القوي وفهمه للسوق السعودي وقدرته على تصميم 

وتطوير حلول أمنية مخصصة لتقديم الحماية الشاملة وقدرته على تزويد العمالء بأنسب التقنيات بغض النظر عن التقنية أو المزود لها.

الخدمات الرقميةز. 

شكل خط أعمال الخدمات الرقمية، والذي يتكون من إنترنت األشياء وخدمات التحول الرقمي، ما نسبته 1.1% و4.5% و3.8% من إجمالي إيرادات 
الشركة الصافية للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م على التوالي، وشهد معدل نمو سنوي مركب قدره 144.5% في الفترة 

الممتدة بين عام 2018م و2020م.
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توفر الشركة من خالل خط األعمال هذا حلوالً رقمية لعمالئها لتوصيل اآلالت أو األجهزة ومراقبتها وتحليلها التخاذ قرارات مستنيرة وفعالة مع تمكين 
العمالء من إعادة تصميم كيفية سير أعمالهم وتطوير تجربة العمالء. وتوجد ثالث )3( فئات واسعة النطاق يمكن ضمنها تصنيف الخدمات التي يقدمها 
خط األعمال، وهي الخدمات السحابية وخدمات مركز البيانات وخدمات المنصة كخدمة )platform as a service )PaaS(. وفيما يلي ملخص للخدمات 

الرئيسية المقدمة في إطار خط أعمال الخدمات الرقمية:

مشاريع الخدمات الرقمية: تقدم مجموعة كبيرة من الخدمات الرقمية القائمة على المشاريع إلى العمالء، والتي تختلف على أساس كل مشروع  	
على حدة، بما في ذلك حلول توصيل اآلالت/األجهزة ومراقبتها وتحليلها التخاذ قرارات مستنيرة وفعالة. 

العمل وتحسين تشغيل األسطول  	 كفاءة  التي تساعد في تحسين  المعلومات  إلى جانب  اتصال األسطول  توفر خدمات  باألسطو1:  التحكم 
وتكلفته. 

بوابة آي سبان )ISPAN( )نقطة بيع(: تُمكن الشركات عبر القطاعات من تقديم اتصال الدفع عبر البنوك في أي مكان في المملكة. وتربط  	
بوابة الدفع هذه مواقع التجار بشبكة المدفوعات السعودية )SPAN( التابعة للبنك المركزي السعودي. 

إدارة األصو1: خدمة تمكن من التحديد اآللي ومتابعة األجسام من خالل البيانات المشفرة في ترددات الراديو المحددة للهوية باإلضافة إلى  	
العالمات الذكية التي يمكن قراءاتها عبر مسافات كبيرة من خالل موجات الراديو. 

خدمة راقب: حل يتيح مراقبة مواقع العميل عن بُعد، باإلضافة إلى تحليالت الفيديو، من خالل اشتراك شهري. 	

باإلضافة إلى ما سبق، تسعى الشركة باستمرار إلى توسيع نطاق عروض خط أعمال الخدمات الرقمية لديها، وتتوقع أن يستمر مزيج منتجاتها في التطور 
في المستقبل. 

يستفيد خط أعمال الخدمات الرقمية من إدارة تطوير القطاع ووحدة تطوير األعمال، مما يساهم في تحقيق التكامل مع خطوط األعمال األخرى داخل 
الشركة. فعلى سبيل المثال، ستساعد إدارة تطوير القطاع في تقديم منتجات الشركة والعمل مع فريق تكامل األنظمة في مجموعة متنوعة من المشاريع. 

وبالمثل، تساهم وحدة تطوير األعمال في البيع العابر )cross-selling( للمنتجات المعروضة عبر خطوط أعمال الشركة.

يُعد خط أعمال الخدمات الرقمية هو اآلخر مؤهاًل لالستفادة من تواجده القوي في السوق، نظًرا لكونه المقدم المحلي الوحيد للخدمات السحابية في 
المملكة، إضافة إلى العالقة الوثيقة بين الشركة وشركة االتصاالت السعودية. وعلى وجه الخصوص، استفاد خط أعمال الخدمات الرقمية في األوقات 
السابقة من فرق التسويق والمبيعات التابعة لشركة االتصاالت السعودية، فضاًل عن االستفادة من االستثمار التقني من قبل شركة االتصاالت السعودية في 
سياق بعض المشاريع الكبيرة. وباإلضافة إلى ذلك، عمل خط أعمال الخدمات الرقمية عن كثب مع وحدة األعمال الخاصة بشركة االتصاالت السعودية 

في إعداد المنتجات والخدمات.

تشمل قائمة العمالء الرئيسيين لخط أعمال الخدمات الرقمية مستشفى الملك فيصل التخصصي، ومستشفى جامعة الملك عبداهلل بن عبدالعزيز، وعدد 
من الوزارات والجهات الحكومية. ويُقاس أداء خط أعمال الخدمات الرقمية بعدد من المقاييس الداخلية، وقد بلغ معدل رضا العمالء 81% لعام 2020م.

قنوات المبيعات 4-7-2
يعتمد نموذج أعمال الشركة على بيع خدمات وحلول تقنية المعلومات عبر قنوات العمالء الرئيسيين التالية:

المبيعات المباشرة إلى شركة االتصاالت السعودية وشركاتها التابعة )المشار إليها بعبارة قناة البيع إلى شركة االتصاالت السعودية(؛ و 	
المبيعات إلى العمالء في قطاع األعمال )المشار إليها بعبارة قناة البيع إلى قطاع األعمال(، والتي تشمل المبيعات من خالل شركة االتصاالت  	

السعودية )البيع من خالل شركة االتصاالت السعودية( والمبيعات إلى العمالء في قطاع األعمال  )البيع المباشر(.

ويوضح الجدول التالي نهج االنتقال إلى السوق الذي تنظمه االتفاقيات المختلفة بين الشركة وشركة االتصاالت السعودية والذي يوفر لها إمكانية الوصول 
إلى قاعدة عمالء واسعة:

نهج)االنتقا1)إلى)السوق)الذي)تنظمه)االتفاقيات)بين)الشركة)وشركة)االتصاالت)السعودية(: 0لو4الجدو1) 

نموذج)األعما1
نوع)المشاريع)والخدمات قنوات)البيع)

واالنتقا1)للسوق
شرائح)العمالء)

تسليم)الرئيسية
األعما1

التعاقد)
والفوترة

عمليات)ما)قبل)البيع)
وإعداد)الكراسات إدارة)الحسابات

الشركة الشركة الشركة شركة االتصاالت 
السعودية والشركة

خدمات تكامل األنظمة، 
واالتصاالت واإلنترنت، وخدمات 

االستعانة بمصادر خارجية، 
والخدمات المدارة، والخدمات 

السحابية واألمن السيبراني 
والخدمات الرقمية 

البيع المباشر عمالء في قطاع 
األعمال )تشمل 

الحكومة، الشركات 
الكبرى والشركات 

الصغيرة والمتوسطة(
الشركة

شركة 
االتصاالت 

السعودية
الشركة شركة االتصاالت 

السعودية والشركة

البيع من خالل 
شركة االتصاالت 

السعودية

الشركة الشركة الشركة الشركة

خدمات تكامل األنظمة، 
وخدمات االستعانة بمصادر 
خارجية، واألمن السيبراني، 

والخدمات المدارة، والخدمات 
الرقمية لشركة االتصاالت 
السعودية وشركاتها التابع

البيع المباشر شركة االتصاالت 
السعودية )المساهم 

الكبير(

المصدر: الشركة
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يشمل نموذج األعمال لالتفاقيات المختلفة بين الشركة وشركة االتصاالت السعودية أربعة )4( مهام رئيسية:

إدارة الحسابات: تعمل الشركة و/أو شركة االتصاالت السعودية )حسب قنات البيع كما هو موضح في الجدول أعاله( من خالل إدارة الحسابات  	
على إدارة العالقات مع عمالء الشركة لضمان فهم الشركة لحاجة العمالء في قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات، وإبالغ العمالء بأحدث 
التغيرات في القطاع بناًء على مالئمة تلك التغيرات لحاجة عمالء الشركة. كما تعمل إدارة الحسابات على تحقيق الدعم المستمر لعمالء 
الشركة لضمان تقديم الخدمات لعمالء الشركة في الوقت المحدد وعلى درجة عالية من الكفاءة، وبالتالي، تحقيق رضا العمالء والمحافظة 

عليهم، وتحقيق النمو لعدد عمالء الشركة. 
عمليات ما قبل البيع وإعداد الكراسات: تعمل الشركة من خالل عمليات ما قبل البيع وإعداد الكراسات على تحليل المشاريع المحتملة عن  	

طريق اإلدارات المتعلقة بالشركة من حيث العالقة مع العميل، وإمكانية الشركة للوفاء بتمطلبات العميل، والمخاطر المتعلقة بتلك المشاريع 
مع التركيز على الفرص الجذابة والمتوقع تحقيقها وتسعير تلك الفرص بناًء على نموذج التسعير الخاص بالشركة والذي يعتمد على تقليل 
التكاليف المتكبدة من الشركة، ويهدف إلى زيادة هوامش الربحية لتلك المشاريع حيث تقوم الشركة بحساب الربحية للمشاريع بشكل منفصل 

لتقييم جاذبيتها مقارنة بالمخاطر الناتجة عنها
التعاقد والفوترة: والتي تشمل مهام إصدار الفواتير لعمالء الشركة، وتحصيل المبالغ من عمالء الشركة.  	
تسليم األعما1: تعمل الشركة على ضمان تنفيذ المشاريع وتسليمها للعمالء من خالل اإلدارات ذات العالقة في الشركة. 	

 المبيعات المباشرة إلى شركة االتصاالت السعوديةأ. 

تقدم الشركة خدمات تكامل األنظمة، وخدمات االستعانة بمصادر خارجية، واألمن السيبراني، والخدمات المدارة، والخدمات الرقمية لشركة االتصاالت 
السعودية وشركاتها التابعة. بلغت اإليرادات الناتجة عن المبيعات المباشرة إلى شركة االتصاالت السعودية وشركاتها التابعة 42.7% و39.2% و%35.2 
كنسبة مئوية من إجمالي إيرادات الشركة الصافية للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م، على التوالي. عالوة على ذلك، 
سعت الشركة إلى تحسين ترتيبات رأس المال العامل من خالل التفاوض على شروط دفع أفضل في االتفاقيات مع شركة االتصاالت السعودية وعمالئها 
ومورديها، وإعادة التفاوض على شروط وهيكل الدفع حسبما هو مناسب، باإلضافة إلى الحفاظ على تسهيل لرأس المال العامل والذي يمكن السحب 

منه عند الحاجة.

تُعد شركة االتصاالت السعودية أكبر مقدم لخدمات االتصاالت في المملكة، وقد شرعت في العديد من المبادرات التحويلية، مثل الشبكات القائمة على 
السحابة والتحول الرقمي، وذلك للحفاظ على مكانتها الرائدة في السوق. وتتمتع الشركة من خالل عالقتها مع شركة االتصاالت السعودية بإمكانية 
المشاركة في عملية تقديم عطاءات تنافسية فيما يتعلق بمشاريع شركة االتصاالت السعودية الكبيرة في القطاعين العام والخاص في المملكة. وعلى وجه 
الخصوص، تؤدي شركة االتصاالت السعودية دوراً رئيسياً في دعم رؤية 2030 واستراتيجية التنويع األوسع نطاًقا الخاصة بالمملكة. فعلى سبيل المثال 
أشارت الحكومة، في خطة رؤية 2030، إلى أنها ستعقد شراكات مع القطاع الخاص لتطوير البنية التحتية لالتصاالت وتقنية المعلومات، وخاصة النطاق 
العريض عالي السرعة، وذلك بهدف توسيع نطاق تغطيتها وقدرتها داخل المدن وحولها وتحسين جودتها، واضعة نصب عينيها هدًفا محدًدا وهو تجاوز 
90% من تغطية المساكن في المدن ذات الكثافة السكانية العالية و66% في المناطق الحضرية األخرى. ونظراً لكون شركة االتصاالت السعودية عمياًل 

رئيسًيا للشركة، فإن ذلك يوفر للشركة قاعدة إيرادات قوية.

المبيعات إلى العمالء في قطاع األعمالب. 

تقدم الشركة  خدمات تكامل األنظمة، واالتصاالت واإلنترنت، وخدمات االستعانة بمصادر خارجية، والخدمات المدارة، والخدمات السحابية واألمن 
السيبراني والخدمات الرقمية لعمالئها في قطاع األعمال. تمكن عالقة الشركة مع شركة االتصاالت السعودية الشركة أيًضا من التوسع بشكل أكبر في 
سوق قطاع األعمال، مع توفر القدرة لها كذلك على بيع خدمات وحلول تقنية المعلومات الخاصة بها للعمالء في قطاع األعمال مباشرة. ولدى شركة 
االتصاالت السعودية فريق مبيعات كبير يتمتع بإمكانية وصول كبيرة وعالقات راسخة مع العمالء. وتستفيد الشركة من هذه العالقات والقدرة على البيع 
العابر )cross-selling( لحلول تقنية المعلومات إلى عمالء االتصال لدى شركة االتصاالت السعودية. ويمّكن استخدام شركة االتصاالت السعودية كشريك 
مبيعات الشركة أيًضا من الوصول إلى الفرص المتاحة فقط لعدد قليل من حاملي تراخيص االتصاالت في المملكة، والذين من ضمنهم شركة االتصاالت 
السعودية. وفي بعض الحاالت، تقدم الشركة خدمات مباشرة إلى العمالء في قطاع األعمال فيما يخص مشاريع خاصة تتطلب مرونة في عملية الشراء 
التي يكون فيها لدى الشركة  الحاالت  أو في  السعودية(،  الحالة قد تكون الشركة في وضع أفضل من شركة االتصاالت  العطاءات )وفي هذه  وتقديم 
المعتمد من مايكروسوفت )Microsoft(( وهو ما ال يتوفر لدى شركة االتصاالت السعودية.  الموزع  التراخيص أو المؤهالت المطلوبة للمشروع )مثل 
وتتوقع الشركة زيادة االستثمار في قدرتها على البيع المباشر على المدى المتوسط إلى الطويل، السيما من خالل تطوير فرق المبيعات والتسويق الداخلية 

الخاصة بها، والتي ستسهم بشكل أكبر في قدرتها على البيع المباشر.

عند البيع من خالل شركة االتصاالت السعودية عبر هذه القناة، تبيع الشركة خدمات تقنية المعلومات للعمالء في قطاع األعمال، وتكون شركة االتصاالت 
السعودية هي شريك المبيعات األساسي لخدمات الشركة وحلولها حيث تكون المتعاقد مع العمالء وتقوم بتنسيق المبيعات وإدارة الحسابات لضمان 
أقصى قدر من التركيز على العمالء ووجود جهة اتصال واحدة مع العميل. وبعد ذلك، تكون الشركة مسؤولة عن إعداد المنتجات والتنفيذ الفني والتسليم، 

باإلضافة إلى إعداد العطاءات لمنتجاتها وحلولها. كما تقوم الشركة بتشغيل وصيانة المنتجات والحلول والبنية التحتية المرتبطة بها.

 تشمل قائمة العمالء الرئيسيين لدى الشركة من خالل قناة البيع إلى قطاع األعمال عدد من الوزارات والجهات الحكومية والشركات العاملة في القطاع 
الخاص. بلغت اإليرادات الناتجة من هذه القناة كنسبة مئوية من إجمالي إيرادات الشركة الصافية 57.3% و60.8% و64.8% للسنوات المالية المنتهية 
في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م، على التوالي. شكل البيع من خالل شركة االتصاالت السعودية ما نسبته 41,9% و40,2% و39,0% من إجمالي 
إيرادات الشركة الصافية في نفس الفترة على التوالي، بينما شكل البيع المباشر ما نسبته 15,5% و20,5% و25,8% من إجمالي إيرادات الشركة الصافية 

في نفس الفترة على التوالي.
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مشاركة اإليرادات والترتيبات األخرى مع شركة االتصاالت السعودية 4-7-3
تحكم العالقة بين الشركة وشركة االتصاالت السعودية عقود إلدارة الخدمات تحدد المهام والمسؤوليات الخاصة بكل منهما. وتتضمن هذه االتفاقيات 
أحكام تشترط تقاسم اإليرادات فيما بين الشركتين فيما يتعلق بإيرادات الخدمات الخاضعة لتلك االتفاقيات وذلك بناًء على مجموعة من الهوامش متفق 
الشركة وشركة االتصاالت  بين  المبرمة  الرئيسية  الخدمات  إدارة  لعقود  يلي ملخص مختصر  . وفيما  السعودية  الشركة وشركة االتصاالت  بين  عليها 

السعودية )للمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم رقم  12-6 »االتفاقيات مع األطراف ذات العالقة« من هذه النشرة(:

اتفاقية الخدمات المدارة والسحابية: تدير الشركة مراكز البيانات التي تمتلكها شركة االتصاالت السعودية وتشغلها. وقد قامت الشركة ببناء  	
منصة تسوق سحابية يمكن لمقدمي الخدمات السحابية عرض الخدمات عليها. ويسمح نطاق هذه االتفاقية لشركة االتصاالت السعودية 
اتفاقيات  بموجب  السحابية وصيانتها  الخدمات  بتشغيل  الشركة  وتقوم   .)stc( التجارية  العالمة  تحت  لعمالئه  السحابية  الخدمات  بتقديم 
مستوى الخدمة. المدة األولية التفاقية الخدمات المدارة والسحابية خمس )5( سنوات انتهت في 1442/05/16هـ  )الموافق 2020/12/31م( 

تم تمديدها بشكل تلقائي لخمس )5( سنوات أخرى.
اتفاقية الخدمات الُمدارة والرقمية: تقدم الشركة بموجب اتفاقية الخدمات الُمدارة والرقمية إلى شركة االتصاالت السعودية أنشطة تطوير  	

وإدارة المنتجات فيما يخص بعض الخدمات الُمدارة )بما في ذلك خدمات أجهزة التوجيه الُمدارة وخدمات الواي فاي الُمدارة وخدمات األمن 
الُمدارة( والخدمات الرقمية )بما في ذلك خدمات إنترنت األشياء، والنقل والخدمات اللوجستية والتحكم باألسطول، وتتبع األصول ومراقبتها(، 
والمدينة الذكية )مواقف السيارات الذكية، واإلضاءة الذكية، والطاقة الذكية(، والرعاية الصحية، والروبوتات، وتحليالت البيانات، وخدمة إدارة 
األجهزة المتنقلة، وخدمات نقاط البيع المالية والخاصة بالتجزئة. وفي الوقت ذاته، تقدم شركة االتصاالت السعودية للشركة أنشطة المبيعات 
وتطوير األعمال للخدمات الرقمية والمدارة )بما في ذلك إصدار الفواتير للعمالء وتحصيل المدفوعات وإدارة خدمة العمالء(. المدة األولية 
تلقائي  تم تمديدها بشكل  )الموافق 2020/12/31م(  انتهت في 1442/05/16هـ   والرقمية خمس )5( سنوات  الُمدارة  الخدمات  التفاقية 

لخمس )5( سنوات أخرى.
اتفاقية خدمات وحلو1 اإلنترنت لعمالء وحدة األعما1 )الربط المخصص لإلنترنت )DIA((: وفًقا التفاقية خدمات وحلول اإلنترنت لعمالء  	

وحدة األعمال، اتفقت الشركة وشركة االتصاالت السعودية على إطار عمل لتقديم خدمات وحلول اإلنترنت لعمالء شركة االتصاالت السعودية 
الخدمات  وجميع  والمعدات  المواد  توفير  يشمل  والذي  السعودية،  االتصاالت  بشركة  الخاصة  األعمال  لوحدة  الباطن  من  مقاوالً  بصفتها 
اإلضافية ذات الصلة. ووفًقا لالتفاقية، تتعاقد شركة االتصاالت السعودية مباشرة مع العمالء فيما يخص خدمات الربط المخصص لإلنترنت 
في  انتهت  سنوات   )5( خمس  األعمال  وحدة  لعمالء  اإلنترنت  وحلول  التفاقية  األولية  المدة  الشركة.  إلى  العمل  أوامر  يصدر  ثم   ،)DIA(

1442/05/16هـ )الموافق 2020/12/31م( تم تمديدها بشكل تلقائي لخمس )5( سنوات أخرى.
اتفاقية خدمات االتصاالت الفضائية )VSAT(: وفقاً التفاقية خدمات االتصاالت الفضائية، تقوم الشركة بتقديم خدمات االتصاالت الفضائة  	

بإصدار  تقوم  ثم  العمالء ومن  السعودية مباشرًة مع  تتعاقد شركة االتصاالت  الباطن( حيث  )وذلك من  السعودية  لعمالء شركة االتصاالت 
)الموافق  انتهت في 1442/05/16هـ  )5( سنوات  األعمال خمس  لعمالء وحدة  اإلنترنت  وحلول  األولية التفاقية  للشركة.المدة  أوامر عمل 

2020/12/31م( تم تمديدها بشكل تلقائي لخمس )5( سنوات أخرى.

ملخص األحداث الجوهرية 4-7-4
ملخص)األحداث)الجوهرية(: للو4الجدو1) 

الحدث)الجوهريالسنة

2003م
اندمجت الشركة )بهويتها التجارية السابقة كأول نت( مع شركة نسيج والشركة العالمية لإلنترنت واالتصاالت، في صفقة اندماج ألكبر 
ثالثة )3( من مقدمي خدمات اإلنترنت في المملكة وتم تأسيس الشركة كشركة سعودية ذات مسؤولية محدودة وبرأس مال يبلغ عشرة 

ماليين )10,000,000( ريال سعودي مدفوع بالكامل.

استحوذت شركة االتصاالت السعودية على الشركة )بهويتها السابقة كأول نت(، بغرض تقديم خدمات االتصاالت والخدمات المدارة لشركة 2007م
االتصاالت السعودية.

حصلت الشركة )بهويتها التجارية السابقة كأول نت( على أول مشروع لها لتكامل األنظمة بقيمة تقارب 100 مليون ريال سعودي.2009م

تم زيادة رأس مال الشركة من عشرة ماليين )10,000,000( ريال سعودي مدفوع بالكامل إلى مائة مليون )100,000,000( ريال سعودي.2011م

بدأت الشركة )بهويتها التجارية السابقة كأول نت( في تطوير قدراتها السحابية لالستخدام الداخلي.2011م

2014م
.)STC Solutions( تم تغيير هوية الشركة التجارية إلى

 وسعت الشركة وجودها في جميع المدن الرئيسية في المملكة وزادت عدد موظفيها إلى أكثر من ثمانمائة )800( موظف.

وسعت الشركة قدراتها السحابية وأنشأت منصة سحابية.2015م

2017م
دخلت الشركة في مجال تكامل األمن السيبراني.

طورت الشركة قدرات إنترنت األشياء.

تم تغيير هوية الشركة التجارية إلى )solutions by stc(.2019م

إطالق الخطة االستراتيجية للشركة 2020م-2023م لتصبح مبتكًرا للحلول الرقمية مع الحفاظ على النمو وزيادة الربحية.2020م

تم زيادة رأس مال الشركة من مائة مليون )100,000,000( ريال سعودي إلى مليار ومائتي مليون )1,200,000,000( ريال سعودي وتحول 2020م
الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة.

المصدر: الشركة

solutions by stc65



العمالء  4-8
تمتلك الشركة قاعدة عمالء متنوعة، وتركز الشركة حالًيا على العمالء في قطاع األعمال في القطاعين العام والخاص بشكل كامل. وتشكل صافي إيرادات 
الشركة من أكبر عشرة )10( عمالء حكوميين وشبه حكوميين في األعوام 2018م و2019 و2020م ما يبلغ 2,682 مليون ريال سعودي وهي ما تمثل %16.6 
من صافي إيرادات الشركة للفترة نفسها. أما بالنسبة لصافي إيرادات الشركة من أكبر عشرة )10( عمالء من القطاع الخاص، فقد شكلت في األعوام 
2018م و2019 و2020م ما يبلغ 660.1 مليون ريال سعودي وهي ما تمثل ما نسبته 4.1% من صافي إيرادات الشركة للفترة نفسها )للمزيد من المعلومات 
حول ذلك، يرجى مراجعة الجدول رقم جدول  4 13: أكبر عشرة )10( عمالء حكوميين وشبه حكوميين لدى الشركة خالل السنوات المالية المنتهية في 
31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م »أكبر عشرة )10( عمالء حكوميين وشبه حكوميين لدى الشركة خالل السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
2018م و2019م و2020م« والجدول رقم جدول  4 14: أكبر عشرة )10( عمالء من شركات القطاع الخاص لدى الشركة خالل السنوات المالية المنتهية في 
31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م »أكبر عشرة )10( عمالء من شركات القطاع الخاص لدى الشركة خالل السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 

2018م و2019م و2020م« من هذه النشرة(.

األعوام 2018م  الخاص في  القطاع  الحكوميين وعمالء  الحكوميين وشبه  والعمالء  السعودية  االتصاالت  الشركة لشركة  مبيعات  اآلتي  الجدول  يوضح 
و2019م و2020م:

مبيعات)الشركة)حسب)نوع)العمالء) باأللف)ريا1)سعودي((: دلو4الجدو1) 

0د0دم9ل0دم8ل0دمنوع)العمالء

1,723,9492,063,4762,424,101شركة االتصاالت السعودية

1,789,2212,472,0223,474,481العمالء الحكوميين وشبه الحكوميين

528,129721,798992,837العمالء من شركات القطاع الخاص

9ل4,ل966,89د,57د,995د,ل4,04اإلجمالي

المصدر: الشركة

يشمل العمالء الحكوميين وشبه الحكوميين بشكل مباشر الوزارات، وبشكل مباشر أو غير مباشر الجهات الحكومية.

تمتلك الشركة حالًيا فرق مبيعات متخصصة مقسمة إلى ثالثة )3( قطاعات وتستهدف أنواًعا مميزة من العمالء: وهي الشركات العاملة في القطاع الخاص 
والحكومة وشركة االتصاالت السعودية. وينقسم فريق مبيعات القطاع الخاص  إلى المبيعات التجارية )بما في ذلك الحسابات الُمدارة والمبيعات إلى 
الشركات الصغيرة والمتوسطة(، والمجموعات والمؤسسات المتكاملة )والتي يتم تقسيمها أيًضا حسب التركيز اإلقليمي(. وينقسم فريق مبيعات الحكومة 
إلى فرق مبيعات الصحة والتعليم وإمارات المناطق والدفاعية واألمنية وفرق المبيعات الملكية. وينقسم فريق مبيعات شركة االتصاالت السعودية إلى 
فريق مبيعات شبكة شركة االتصاالت السعودية وفريق تقنية المعلومات لدى شركة االتصاالت السعودية. وفيما يلي ملخص للسمات المميزة لقطاعات 

المبيعات الموجودة في الشركة:

الشركات العاملة في القطاع الخاص: شهد قطاع مبيعات الشركات العاملة في القطاع الخاص نمًوا سريًعا في عدد عمالئه في السنوات  	
األخيرة، حيث تم تقديم خدمات إلى ثالثمائة وخمسة عشر )315( عمياًل مختلفاً في عام 2018م، وزاد عدد العمالء الذين تم تقديم خدمات 
إليهم إلى خمسمائة وخمسة وثمانين )585( عمياًل مختلفاً في عام 2020م بنسبة زيادة تبلغ 85.7%. وكجزء من عملية المنافسة، يأخذ قطاع 

مبيعات الشركات في االعتبار االمتثال الفني والخبرة المماثلة والتسعير والتمويل الميسر كمعايير رئيسية للفوز بالمناقصات.
الحكومة: شهد قطاع مبيعات الحكومة أيًضا نمًوا كبيًرا من حيث عدد العمالء في السنوات األخيرة، حيث قدمت الشركة خدمات إلى مائة  	

إليهم إلى مائة وثمانية وسبعين )178(  واثنين وعشرين )122( عمياًل مختلفاً في عام 2018م، وزاد عدد العمالء الذين تم تقديم خدمات 
عمياًل مختلفاً في عام 2020م بنسبة زيادة تبلغ 45.9%. وكجزء من عملية المنافسة، يأخذ قطاع مبيعات الحكومة في االعتبار االمتثال الفني 
والخبرة المماثلة وعالقات العمالء والتسعير واتفاقيات الشراكة مع الموردين والتقنية المقدمة كمعايير رئيسية للفوز بطلبات تقديم العروض.

إلى شركة االتصاالت  	 المبيعات  يركز فقط على  السعودية  أن قطاع مبيعات شركة االتصاالت  الرغم من  السعودية: على  شركة االتصاالت 
السعودية، إال أن الشركة قد وسعت نطاق عروض منتجاتها وخدماتها في السنوات األخيرة، وتوسعت في استخدام التقنيات الجديدة، فضاًل عن 
المزيد من الحلول القياسية. وكجزء من عملية المنافسة، يقدم قطاع مبيعات شركة االتصاالت السعودية العروض بصفة رسمية من خالل بوابة 
المشتريات الخاصة بشركة االتصاالت السعودية. وتشمل المعايير الرئيسية التي تراعيها الشركة عند تقديم العروض إلى شركة االتصاالت 

السعودية البنود الفنية والتجارية وبنود االمتثال والبنود التعاقدية واتفاقيات الشراكة مع الموردين والتقنية المقدمة.

يوضح الجدول التالي المعلومات األساسية ألكبر عشرة )10( عمالء حكوميين وشبه حكوميين لدى الشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
2018م و2019م و2020م، وقد تم تحديد أكبر عشرة )10( عمالء حكوميين وشبه حكوميين بناًء على إجمالي صافي اإليرادات خالل الفترة ما بين 2018م 

و2020م:
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أكبر)عشرة) 0ل()عمالء)حكوميين)وشبه)حكوميين)لدى)الشركة)خال1)السنوات)المالية)المنتهية)في)لد)ديسمبر)8ل0دم)و9ل0دم)و0د0دم(: دلو4الجدو1) 

الخدمات)المقدمةالعميل

اإليرادات, 
صافي)
 مليون

ريا1)سعودي()
في)8ل0دم

اإليرادات, 
صافي)
 مليون

ريا1)سعودي()
في)9ل0دم

اإليرادات, 
صافي)
 مليون

ريا1)سعودي()
في)0د0دم

اإليرادات, 
صافي) مليون
ريا1)سعودي()

في)8ل0دم
و لد)ديسمبر)

0د0دم

النسبة)المئوية
من)إجمالي)

إيرادات)الشركة)
الصافية)لعام

8ل0دم
و لد)ديسمبر)

0د0دم

خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات األساسية، وخدمات تقنية عميل 1
3.4%139183224547المعلومات والخدمات التشغيلية المدارة

خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات األساسية، والخدمات عميل 2
2.7%138163134435الرقمية، وخدمات تقنية المعلومات والخدمات التشغيلية المدارة

خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات األساسية، والخدمات عميل 3
2.5%55222122399الرقمية، وخدمات تقنية المعلومات والخدمات التشغيلية المدارة

خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات األساسية، وخدمات تقنية عميل 4
1.9%40111157307المعلومات والخدمات التشغيلية المدارة

خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات األساسية، والخدمات عميل 5
1.8%10511175291الرقمية، وخدمات تقنية المعلومات والخدمات التشغيلية المدارة

1.4%26197223-خدمات تقنية المعلومات والخدمات التشغيلية المدارةعميل 6

خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات األساسية، وخدمات تقنية عميل 7
0.8%365149136المعلومات والخدمات التشغيلية المدارة

خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات األساسية، وخدمات تقنية عميل 8
0.8%145368135المعلومات والخدمات التشغيلية المدارة

خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات األساسية، والخدمات عميل 9
0.7%282461113الرقمية، وخدمات تقنية المعلومات والخدمات التشغيلية المدارة

خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات األساسية، والخدمات عميل 10
0.6%11176996الرقمية، وخدمات تقنية المعلومات والخدمات التشغيلية المدارة

6.6ل%د68,د56د,لل56686اإلجمالي

00ل%90ل,6لإجمالي)إيرادات)الصافية)الشركة)لعام)8ل0دم)-)لد)ديسمبر)0د0دم

المصدر: الشركة

خالل السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م، شكل أكبر عشرة )10( عمالء للشركة من الجهات الحكومية وشبه الحكومية 
16.6% )2,682 مليون ريال سعودي( من إجمالي مبيعات الشركة.

يوضح الجدول التالي المعلومات األساسية ألكبر عشرة )10( عمالء من شركات القطاع الخاص لدى الشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
2018م و2019م و2020م، وقد تم تحديد أكبر عشرة )10( عمالء من شركات القطاع الخاص بناًء على إجمالي صافي اإليرادات خالل الفترة ما بين 

2018م و2020م:

أكبر)عشرة) 0ل()عمالء)من)شركات)القطاع)الخاص)لدى)الشركة)خال1)السنوات)المالية)المنتهية)في)لد)ديسمبر)8ل0دم)و9ل0دم)و0د0دم(: 4لو4الجدو1) 

الخدمات)المقدمةالقطاعالعميل

اإليرادات, 
صافي)
 مليون

ريا1)سعودي()
في)8ل0دم

اإليرادات, 
صافي)
 مليون

ريا1)سعودي()
في)9ل0دم

اإليرادات, 
صافي)
 مليون

ريا1)سعودي()
في)0د0دم

اإليرادات,)صافي)
 مليون

ريا1)سعودي()
في)8ل0دم

و لد)ديسمبر)
0د0دم

النسبة)المئوية
من)إجمالي)

إيرادات)الشركة)
لعام
8ل0د

و لد)ديسمبر)
0د0دم

الصناعةعميل 1
خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات 

األساسية، والخدمات الرقمية، وخدمات تقنية 
المعلومات والخدمات التشغيلية المدارة

51.370.782.5204.6%1.3

خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات البنوكعميل 2
1.1%1.0178.2179.2-األساسية، والخدمات الرقمية

خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات البنوكعميل 3
0.5%46.728.52.878.0األساسية، والخدمات الرقمية

المرافق عميل 4
العامة

خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات 
األساسية، والخدمات الرقمية، وخدمات تقنية 

المعلومات والخدمات التشغيلية المدارة
20.73.614.438.7%0.2

solutions by stc67



الخدمات)المقدمةالقطاعالعميل

اإليرادات, 
صافي)
 مليون

ريا1)سعودي()
في)8ل0دم

اإليرادات, 
صافي)
 مليون

ريا1)سعودي()
في)9ل0دم

اإليرادات, 
صافي)
 مليون

ريا1)سعودي()
في)0د0دم

اإليرادات,)صافي)
 مليون

ريا1)سعودي()
في)8ل0دم

و لد)ديسمبر)
0د0دم

النسبة)المئوية
من)إجمالي)

إيرادات)الشركة)
لعام
8ل0د

و لد)ديسمبر)
0د0دم

خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات التشييدعميل 5
0.2%34.5-23.810.6األساسية، والخدمات الرقمية

تقنية عميل 6
0.2%16.911.60.529.0الخدمات الرقميةالمعلومات

خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات الماليعميل 7
0.2%23.11.21.826.2األساسية

السلع عميل 8
االستهالكية

خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات 
0.1%17.26.924.2-األساسية

خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات البنوكعميل 9
0.1%2.223.7-21.5األساسية

خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات التأمينعميل 10
0.1%7.914.122.0-األساسية، والخدمات الرقمية

ل.4%ل.4660.د0دد.د5ل04داإلجمالي

00ل%90ل,6لإجمالي)إيرادات)الشركة)لعام)8ل0دم)-)لد)ديسمبر)0د0دم

المصدر: الشركة

خالل السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م، شكل أكبر عشرة )10( عمالء للشركة من القطاع الخاص 4.1% )660.1 مليون 
ريال سعودي( من إجمالي إيرادات الشركة الصافية )للمزيد من المعلومات حول العقود الجوهرية المبرمة بين الشركة وعمالئها الرئيسيين، يرجى مراجعة 

القسم رقم  12 »المعلومات القانونية« من هذه النشرة(.

الموردون 4-8-1
العالميين وتدمجهم  التقنية  أيًضا مع موردي  الشركة  وتتعاون  الخارجية.  الجهات  الموردون من  يقدمها  التي  والخدمات  المنتجات  الشركة على  تعتمد 
و  ريال سعودي  مبلغ 2,076,585,010   الموردين  من  المشتريات  إجمالي  وقد شكل  المختلفة.  المنتجات  فئات  عبر  للعمالء،  تقدمها  التي  الحلول  في 

2,018,897,890  ريال سعودي و  2,468,905,306 ريال سعودي في عام 2018م و2019م و2020م. 

يوضح الجدول التالي المعلومات األساسية ألكبر عشرة )10( موردين لدى الشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م:

أكبر)عشرة) 0ل()موردين)لدى)الشركة)خال1)السنوات)المالية)المنتهية)في)لد)ديسمبر)8ل0دم)و9ل0دم)و0د0دم(: 5لو4الجدو1) 

تاريخ)بدء)العالقة)تصنيف)الشركة*الخدمات)المقدمةالقطاعالمورد
بين)المورد)والشركة

إجمالي)قيمة)
المشتريات)لعام

8ل0د
و لد)ديسمبر)0د0دم)
بالريا1)السعودي

مايكروسوفت 
) Microsoft(خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات األساسية، الكل

20181,294,604,160مذهبي**والخدمات الرقمية

)Cisco( الكلسيسكو
خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات األساسية، 

والخدمات الرقمية، وخدمات تقنية المعلومات 
والخدمات التشغيلية المدارة

20101,167,938,315مذهبي**

)HPE( الكلإتش بي إي
خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات األساسية، 

والخدمات الرقمية، وخدمات تقنية المعلومات 
والخدمات التشغيلية المدارة

2010473,062,600مفضي

)CRAY Inc( النفط كراي إنك
2019367,650,001مفضيخدمات االتصاالت وتقنية المعلومات األساسيةوالغاز

)Oracle( خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات األساسية، الكلأوراكل
2013341,378,998مذهبيوالخدمات الرقمية

ديل إي إم سي 
)DellEMC(2015305,628,276متيتانيوم**خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات األساسيةالكل

جونيبر نيتوركس 
)Juniper Networks(خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات األساسية، الكل

2014284,619,021مممتاز**والخدمات الرقمية
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تاريخ)بدء)العالقة)تصنيف)الشركة*الخدمات)المقدمةالقطاعالمورد
بين)المورد)والشركة

إجمالي)قيمة)
المشتريات)لعام

8ل0د
و لد)ديسمبر)0د0دم)
بالريا1)السعودي

)Huawei( الكلهواوي
خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات األساسية، 
وخدمات تقنية المعلومات والخدمات التشغيلية 

المدارة

شريك قيمة 
2018203,041,625ممضافة**

إيركسون أي بي 
)Ericsson AB(2018163,930,307ماتفاقية إعادة بيعخدمات االتصاالت وتقنية المعلومات األساسيةاالتصاالت

)IBM( خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات األساسية، الكلآي بي إم
2011120,367,999مفضيوالخدمات الرقمية

د0د,لدد,دد4,7المجموع

* يقوم الموردون بتصنيف شركائهم )بما في ذلك الشركة( بناء على معايير محددة وااللتزام باشتراطات محددة والتي تختلف بحسب المورد والمنتج ذو العالقة وتهدف جميعها إلى التأكد 
من جودة خدمة العمالء والعالقة التعاونية مع المورد حيث تتضمن على سبيل المثال ال الحصر معايير تتعلق بتحقيق األهداف السنوية للمشتريات وعدد موظفي المبيعات وعدد الموظفين 
الحاصلين على شهادات تأهيلية على منتجات المورد واستيفاء متطلبات الدعم الفني من حيث عدد ساعات العمل ومدى سرعة االستجابة لمتطلبات العمالء وجودتها. وعند حصول الشركة 
على تصنيف عالي مع الموردين، فإن ذلك يمكن الشركة من تسويق منتجاتها بشكل أكبر ويميزها عن غيرها من المنافسين ممن يحصلون على تصنيف أقل كما أنها تؤدي إلى توصية الموردين 

بالتعامل مع الشركة.
** أعلى مستويات التصنيف.

المصدر: الشركة

استمرارية األعمال  4-9
يقر أعضاء مجلس اإلدارة، كما في تاريخ هذه النشرة، بأنه لم يكن هناك أي انقطاع في أعمال الشركة أو شركتها التابعة يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر 

تأثيراً ملحوظاً في الوضع المالي خالل االثني عشر )12( شهراً األخيرة.

الموظفون  4-10
كما في 31 ديسمبر 2020م، لدى الشركة في جميع فروعها ألف وأربعمائة وأربعة وتسعين )1,494( موظًفا، منهم ثمانمائة واثنين وستين )862( أي ما 
يشكل نسبة )58%( من السعوديين وستمائة واثنين وثالثين )632( أي ما يشكل نسبة )42%( من غير السعوديين. أما بالنسبة للشركة التابعة، فقد تم 
تأسيسها في عام 2019م حيث بلغ عدد موظفيها في عام 2019م تسعة )9( موظفين كما بلغ عدد موظفيها ستة عشر )16( موظفاً في عام 2020م. يبين 
القسم التالي من هذه النشرة الوارد أدناه تحلياًل تفصيلًيا للبيانات المتعلقة بموظفي الشركة حسب الجنسية ونسب السعودة. وال تشمل البيانات الواردة 
أدناه معلومات موظفي المشاريع الخارجية وفقاً لخدمات االستعانة بمصادر خارجية. وال تشمل أعضاء مجلس إدارة الشركة، حيث جميعهم غير تنفيذيين 
ويبين الجدول )1-1( والجدول )2-5( تصنيف وصفة أعضاء مجلس إدارة الشركة )أي تنفيذي/ غير تنفيذي/ مستقل(. ويبين الجدول التالي تحلياًل 

تفصيلًيا عن موظفي الشركة حسب األنشطة الرئيسية للشركة:

موظفو)الشركة)حسب)األنشطة)الرئيسية)للشركة)كما)في)لد)ديسمبر)8ل0دم)ولد)ديسمبر)9ل0دم)ولد)ديسمبر)0د0دم(: 6لو4الجدو1) 

اإلدارة

لد)ديسمبر)0د0دملد)ديسمبر)9ل0دملد)ديسمبر)8ل0دم

ون
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ة) 
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فريق اإلدارة العليا )شاماًل 
منصب مدير إدارة فما فوق 
باستثناء الرئيس التنفيذي(

511566776321847567178480

124812056013580215631397821764المنتجات والخدمات

327415742444125109224539546085546المبيعات والتسليم

192892816823584319742617733877اإلدارة والدعم

49458,لدد6د5405586,ل9454845695د,ل694600اإلجمالي

* تم تقريب النسب الواردة في الجدول إلى أقرب رقم صحيح.
المصدر: الشركة

ويوضح الجدول اآلتي إجمالي موظفي الشركة شاماًل معلومات موظفي المشاريع الخارجية وفقاً لخدمات االستعانة بمصادر خارجية، حيث ال يشمل 
أعضاء مجلس إدارة الشركة، فجميعهم غير تنفيذيين ويبين الجدول )1-1( والجدول )2-5( تصنيف وصفة أعضاء مجلس إدارة الشركة )أي تنفيذي/ 

غير تنفيذي/ مستقل(.
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موظفو)الشركة)شاماًل)موظفي)المشاريع)الخارجية)كما)في)لد)ديسمبر)8ل0دم)ولد)ديسمبر)9ل0دم)ولد)ديسمبر)0د0دم(: 7لو4الجدو1) 

اإلدارة

لد)ديسمبر)0د0دملد)ديسمبر)9ل0دملد)ديسمبر)8ل0دم
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6946001,294548456951,540558626321,49458موظفي الشركة

موظفي المشاريع الخارجية 
)خدمات االستعانة بمصادر 

خارجية(
1,6431,5163,159521,8241,4243,248562,4231,6604,08359

5,57759د9د,د85د,د94,78856لل,د669,دد5د64,45لل,د7دد,داإلجمالي

المصدر: الشركة

باإلضافة إلى ما سبق، كما في 31 ديسمبر 2020م، بلغت نسبة موظفي الشركة من الذكور 88% بينما بلغت نسبة موظفي الشركة من اإلناث 12%، مقارنة 
بنسبة 95% و90% و88% من موظفي الشركة كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م، على التوالي. 

التدريب 4-10-1
يمكن أن يعزى نجاح الشركة وقوتها إلى ما يتمتع به موظفوها من خبرات ومعارف، حيث إن سياسة الشركة تتمثل في ضمان حصول موظفيها على 
المؤهالت والدورات التدريبية المناسبة بما يتماشى مع المعايير الدولية والحصول على التدريبات الالزمة لتمكينهم من القيام بواجباتهم ومهامهم بفعالية 
وكفاءة وأمان. وتقدم الشركة برنامج تدريب مخصص لجميع موظفيها بما يغطي المهارات االجتماعية والجوانب الفنية وكذلك إدارة المشاريع. وتهدف 
برامج التطوير الخاصة بالشركة إلى توفير مسار وظيفي منظم للموظفين، الذين قد يتبعون مساًرا وظيفًيا فنًيا أو مساًرا وظيفًيا قيادًيا، مع التخصص 
فيه وذلك منذ الدخول في مستوى المبتدئين الجدد. ويمكن للموظفين الذين يتبعون المسار الوظيفي القيادي التدرج من أخصائي وظيفي أو موظف عام 
إلى منصب مدير بالخط األمامي ومدير قسم ومدير إدارة ومدير عام وربما عضو باإلدارة التنفيذية، بينما يمكن للموظفين الذين يتولون المسار الوظيفي 
الفني التدرج من أخصائي وظيفي أو موظف عام إلى أخصائي وظيفي أول وخبير مختص وخبير مختص أول أو رئيسي. وتسعى الشركة إلى تقديم تدريب 
تطوير الموظفين من خالل طرق مختلفة، بما يتماشى مع استراتيجيتها، وذلك بهدف ضمان توفر المهارات المناسبة داخل الشركة. وفيما يلي بعض من 

أبرز البرامج:

برنامج مستقبل )solutions(: هو برنامج مخصص بالشراكة مع كلية إدارة األعمال في )IESE( يهدف إلى إعداد وتطوير موظفين مختارين  	
كقادة من خالل تقديم التدريب على مهارات العمل والمعرفة، فضاًل عن تطوير مهارات التعاون والتفكير المطبقة داخل الشركة.

برنامج التعاون الرقمي: هو برنامج يهدف إلى تعزيز االتصال االفتراضي والرقمي بين الفرق مع استخدام منصات رقمية متنوعة للتعامل مع  	
بيئات العمل عن بعد الحالية.

برنامج محاضرات )solutions(: هو عبارة عن سلسلة من الندوات عبر اإلنترنت يقدم فيها الضيوف المتحدثون )سواء من داخل الشركة أو  	
من خارجها( معلومات بشأن مواضيع متنوعة بما في ذلك المهارات القيادية والخبرة الفنية.

برنامج التدريب االفتراضي: هو برنامج تدريب بالشراكة مع معهد كوريتش )coREACH institute( يركز على تدريب الموظفين بهدف االرتقاء  	
باألداء الفردي والفعالية باإلضافة إلى إنتاجية الفريق وقدرات القيادة الفردية.

برنامج اإلرشاد االفتراضي: هو برنامج يهدف إلى تكوين مجموعة مرشدين داخليين من الشركات الصغيرة والمتوسطة داخل الشركة وتوسيعها،  	
ويمكن للموظفين اختيار أن يصبحوا متدربين، وذلك بهدف تشجيع تبادل المعرفة داخل الشركة وزيادة تطوير مستويات المشاركة الداخلية.

لينكد إن ليرننج )LinkedIn Learning(: عبارة عن خدمة اشتراك للموظفين على منصة لينكد إن ليرننج )LinkedIn Learning( التي توفر  	
محتوى لتطوير المهارات، واالستعداد المتحانات الشهادات المهنية، وتقديم رؤى حول مجموعة متنوعة من الموضوعات المحددة.

الدورات التدريبية الداخلية واالفتراضية: عبارة عن دورات تدريبية يتم إعدادها بناًء على تحليل احتياجات التدريب السنوي الذي تقوم به  	
الشركة بالشراكة مع معاهد تدريب مختلفة تغطي مجاالت التدريب الفني، والتحضير المتحان الشهادات، فضاًل عن المهارات الشخصية.

برنامج بصمة )solutions(: هو برنامج تأهيل اإلدارة للمديرين الذين تمت ترقيتهم مؤخًرا والذين سيتم ترقيتهم قريًبا في الشركة مع التركيز  	
على المهارات والكفاءات األساسية المطلوبة من قبل المديرين داخل الشركة.

الصورة العامة للموظفين والثقافة 4-10-2
تهدف الشركة إلى توفير بيئة جذابة لكل من الموظفين الحاليين والموظفين المستقبليين، وتحقيق مستوى عاٍل من مشاركة الموظفين من خالل غرس 
ثقافة تتوافق مع القيم الثالث المتمثلة في الحيوية والتفاني واإلقدام. وبهدف مراقبة رضا الموظفين ومعرفة آرائهم، تجري الشركة استبيانات نصف 
سنوية بمشاركة الموظفين وتسجيل آرائهم وفًقا لذلك. وباإلضافة إلى ذلك، تقوم الشركة بمراجعة استراتيجية المكافآت والمزايا بانتظام بهدف االستمرار 
الشخصية  القروض  ذلك  في  بما  لموظفيها  المزايا  من  عدًدا  الشركة  تقدم  كما  نطاًقا.  األوسع  السوق  في سياق  تنافسية  مكافآت  برنامج  تقديم  في 
الموظفين،  الواضحة لتقدم  الهياكل  الموظفين، فضاًل عن  واإلسكانية والتعليمية، ودعم الصندوق الطبي، وبدالت حضانة األطفال، ومكافآت استبقاء 
إضافة إلى تزويدهم باآلراء وفرص التوجيه والتدريب باستمرار. عالوة على ذلك، تشجع الشركة أيًضا المشاركة في المبادرات المجتمعية في جميع 
أنحاء المملكة، مثل صندوق تنمية الموارد البشرية السعودي، الذي يوفر فرًصا للخريجين لحضور برنامًجا للتطوير الفني. وقد استطاعت الشركة جذب 

المواهب واالحتفاظ بها بشكل فعال نتيجة لثقافة الموظفين هذه، بمعدل قدره 5.8% في عام 2020م و8.3% في عام 2019م.
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السعودة ونطاقات 4-10-3
بلغت نسبة الموظفين السعوديين والموظفات السعوديات في الشركة وفقاً لبرنامج »نطاقات« 58.9% من إجمالي القوى العاملة في الشركة كما في 31 
ديسمبر 2020م، مع حصول الشركة على التصنيف »البالتيني« في برنامج »نطاقات« التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية والتي تقوم بحساب 
نسبة السعودة بناًء على آلية محددة تأخذ باالعتبار نسبة السعودة على مدى ستة وعشرين )26( أسبوعاً. وكانت الشركة وال تزال ملتزمة تماًما بتحقيق 
سياسة السعودة. ولهذا السبب، فإن تدريب وتطوير مهارات المواطنين السعوديين وقدراتهم يأتي في مقدمة أولويات الشركة. ويبين الجدول التالي ملخص 
بيانات الموظفين حسب الجنسية ونسبة السعودة وشهادة نطاقات كما في 31 ديسمبر 2020م علماً بأن الموظفين المسجلين في برنامج »نطاقات« يشملون 

موظفي الشركة وموظفي المشاريع الخارجية.

بيانات)موظفي)الشركة)حسب)الجنسية)ونسبة)السعودة)وشهادة)نطاقات)كما)في)لد)ديسمبر)0د0دم(: 8لو4الجدو1) 

الموقع
السعودةالموظفون

تصنيف)نطاقاتقطاع)نطاقات %(
غير)السعوديينالسعوديون

بالتينيمقاوالت الصيانة والتشغيل59%3,2852,292الرياض
المصدر: الشركة

تم اعتماد برنامج نطاقات بموجب قرار وزير العمل رقم 4040 بتاريخ 1432/10/12هـ )الموافق 2011/09/10م( القائم على قرار مجلس الوزراء رقم 
50 بتاريخ 1415/05/21هـ )الموافق 1994/10/27م(، الذي بدأ تطبيقه اعتباًرا من 1432/10/12هـ )الموافق 2011/09/10م(. أطلقت وزارة العمل 
برنامج نطاقات لتقديم الحوافز للمؤسسات كي تقوم بتوظيف المواطنين السعوديين، ويقيِّم هذا البرنامج أداء أي مؤسسة على أساس نطاقات محددة، 
وهي البالتيني واألخضر )المنقسم إلى ثالث )3( فئات، األخضر المنخفض والمتوسط والمرتفع( واألصفر واألحمر. وتعتبر المنشآت التي تصنَّف ضمن 
النطاقين البالتيني واألخضر ملتزمة بمتطلبات السعودة وتحصل على بعض االمتيازات المحددة، مثل تمكينهم من الحصول على تأشيرات العمل للموظفين 
األجانب وتجديدها أو تمكينهم من تغيير مهنة الموظفين األجانب. أما المنشآت التي تصنَّف ضمن النطاقين األصفر أو األحمر )اعتماًدا على مدى عدم 
التزام هذه المنشآت(، فتعتبر غير ملتزمة بمتطلبات السعودة ومعرَّضة لفرض بعض اإلجراءات العقابية ضدها، مثل الحد من قدرتها على تجديد تأشيرات 

العمل للموظفين األجانب أو عدم تمكينها تماًما من الحصول على تأشيرات العمل للموظفين األجانب أو تجديدها.

أنظمة اإلدارة 4-10-4
تمتلك الشركة أنظمة متعددة إلدارة العمليات الداخلية والعمليات الخاصة بالعمالء. وبهدف تحسين التعاون الداخلي، أنشأت الشركة منصة تستخدم 
لوظائف التواصل االجتماعي التفاعلية مثل مشاركة المعلومات ومناقشتها. باإلضافة إلى ذلك، تحتفظ الشركة بمنصة إلدارة عمليات األعمال واألتمتة 
والتحكم والخدمات اإللكترونية، والتي يتم استخدامها في جميع أنحاء المؤسسة بغية تحقيق تعاون سلس وشفاف. وبالمثل، تقوم الشركة بتشغيل العديد 

من أدوات الواجهة الخارجية، والتي يتم استخدامها حالًيا لضمان أعلى مستوى من تجربة العمالء، بما في ذلك:

منصة تخطيط موارد المؤسسة )ERP(: أداة داخلية إلدارة موارد الشركة وتشمل أهم النواحي المالية وسلسلة اإلمداد والمشاريع والموارد  	
البشرية شاملًة الخدمات الذاتية للموارد البشرية والتي تمكن الموظفين من التعامل مع إدارة الموارد البشرية بكل سهولة ويسر كما تتضمن 

منصة للتعامل مع الموردين والتي تسمح لهم برفع فواتيرهم ومتابعة الدفع.
منصة إدارة عالقات العمالء )CRM(: منصة إلدارة عالقات العمالء تشمل جميع النواحي المتعلقة بهم وبالمبيعات والتي تتيح متابعة سير  	

األعمال والموافقات والتقارير.
إدارة المشاريع الشاملة))EPM(: أداة داخلية توفر إدارة شاملة للمشاريع من خالل السماح لمديري المشاريع بمراقبة وإدارة أداء المشروع  	

والطلبات المقدمة.
نظام آزر )نظام دعم العمالء(: منصة تتيح إدارة خدمات الدعم للعمالء وتتضمن زيارة العمالء وإصالح المشاكل سواًء عن بعد أو في موقع  	

العميل.
نظام سهل: أداة لواجهة العميل تسمح للموظفين الخارجيين بتسجيل أي طلبات متعلقة باإلدارة أو الموارد البشرية )مثل تسجيل أيام اإلجازة  	

أو طلب األوراق الخاصة بالموظف(.
سي زون )C Zone(: منصة عبر اإلنترنت تتيح للعمالء تتبع مشاريعهم والموظفين الخارجيين والتي تم إطالقها نهاية عام 2020م. ومن اآلن  	

فصاعًدا، قد تتطلع الشركة إلى دمج منصة سي زون )C Zone( مع نظام سهل.

وفي حين أن الحلول التقنية المذكورة أعاله قائمة بالفعل، تواصل الشركة العمل من أجل توفير المزيد من عمليات األتمتة المتعلقة باستكشاف المواهب 
واالختبار وإجراء المقابالت وتتبع األداء والتدريب وإدارة القوى العاملة الخارجية.

الجوائز 4-10-5
حصلت الشركة على عدٍد من جوائز القطاع، وذلك تقديًرا لجودة العالمة التجارية والخدمات المقدمة، وفيما يلي ُملخص لبعض تلك الجوائز:

الجوائز)التي)حصلت)عليها)الشركة)في)الفترة)من)8ل0دم)إلى)لد)ديسمبر)0د0دم(: 9لو4الجدو1) 

السنةوصف)الجائزة
2020مجائزة الموارد البشرية الرقمية للعام: لتفعيل التقنية الرقمية في إدارة رأس المال البشري

2020مجوائز أفضل تنفيذ لتقنية الموارد البشرية
2019ممتقيد بالتميز )نجمتين(: أول شركة لتقنية المعلومات واالتصاالت في المملكة تعترف بها المؤسسة األوروبية إلدارة الجودة

من 2015م إلى 2019مالمرتبة األولى في تقديم خدمات تقنية المعلومات في المملكة لمدة خمس )5( سنوات متتالية

المصدر: الشركة
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الهيكل التنظيمي للشركة-  5

هيكل الملكية في الشركة  5-1
يوضح الجدول التالي هيكل الملكية في الشركة قبل وبعد الطرح:

هيكل)ملكية)الشركة)قبل)وبعد)الطرح(: لو5الجدو1) 

المساهم#

بعد)الطرحقبل)الطرح

عدد)األسهم

القيمة)االسمية)
اإلجمالية)
 بالريا1)
السعودي(

عدد)األسهمالنسبة

القيمة)االسمية)
اإلجمالية)
 بالريا1)
السعودي(

النسبة

79% 948,000,000 94,800,000 97%116,400,0001,164,000,000شركة االتصاالت السعودية1

شركة االتصاالت لالستثمار 2
---3%3,600,00036,000,000التجاري المحدودة

 20% 240,000,000 24,000,000---الجمهور3

1%1,200,00012,000,000---أسهم خزينة*4

00ل%)00,000,000د,ل 0,000.000دل 00ل%00,000,000د,ل0,000,000دلاإلجمالي

* بالتزامن مع االنتهاء من عملية الطرح، سيقوم المساهم البائع ببيع مليون ومائتي ألف )1,200,000( سهماً على أساس سعر الطرح النهائي إلى الشركة الستخدامها في إطار برنامج أسهم 
موظفي الشركة )للمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم رقم  5-11 »أسهم الموظفين« من هذه النشرة(.

المصدر: الشركة

الهيكل اإلداري   5-2
يوضح الشكل التالي الهيكل اإلداري للشركة بما في ذلك مجلس اإلدارة واللجان الرقابية والوظائف التي يقوم بها أعضاء اإلدارة التنفيذية:

الشكل)دد:)الهيكل)اإلداري)للشركة

لجنة المراجعة

المراجعة 
الداخلية

لجنة الترشيحات 
والمكافآت

اللجنة التنفيذية

الجمعية العامة

مجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي

قطاع 
المالية

قطاع االستراتيجية 
واألداء المؤسسي

قطاع الحلول 
الرقمية

قطاع تنفيذ 
الحلول

قطاع العمليات 
والخدمات المدارة

قطاع حلول 
األعمال

قطاع تميز 
األعمال 

قطاع تعهيد 
األعمال

المصدر: الشركة
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مجلس اإلدارة  5-3
تكوين مجلس اإلدارة  5-3-1

يدير الشركة مجلس إدارة يتألف من تسعة )9( أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية للمساهمين على أن يكون ثالثة )3( منهم أعضاء مستقلين. وتكون 
مدة عضوية أعضاء مجلس اإلدارة بما فيهم رئيس المجلس ثالث )3( سنوات كحد أقصى لكل دورة، واستثناًء من ذلك، تعين الجمعية العامة التحولية أول 
مجلس إدارة لمدة خمس )5( سنوات، ويجوز إعادة انتخابهم ما لم ينص نظام الشركة األساس على غير ذلك. وقد بدأت الدورة الحالية لمجلس اإلدارة 

والتي تبلغ مدتها خمس )5( سنوات اعتباراً من تاريخ 1442/5/07هـ )الموافق 2020/12/22م(.

يوضح الجدول التالي أعضاء مجلس اإلدارة كما في تاريخ هذه النشرة: 

أعضاء)مجلس)إدارة)الشركة)(: دو5الجدو1) 

الصفةالعمرالجنسيةالمنصباالسمم.

نسبة)الملكية)
نسبة)الملكية)غير)المباشرة**المباشرة

تاريخ)التعيين*
قبل)
الطرح

بعد)
بعد)الطرحقبل)الطرحالطرح

رياض سعيد 1
صادق معوض

رئيس مجلس 
39 سنةسعودياإلدارة

غير 
تنفيذي/ 
غير مستقل

----
1442/5/07هـ 

)الموافق 
2020/12/22م(

هيثم محمد معجل 2
الفرج

نائب رئيس 
مجلس 
اإلدارة

43 سنةسعودي
غير 

تنفيذي/ 
غير مستقل

----
1442/5/07هـ 

)الموافق 
2020/12/22م(

عماد عودة 3
عبداهلل العودة

عضو مجلس 
50 سنةسعودياإلدارة

غير 
تنفيذي/ 
غير مستقل

----
1442/5/07هـ 

)الموافق 
2020/12/22م(

عمر عبدالعزيز 4
ناصر الشبيبي

عضو مجلس 
46 سنةسعودياإلدارة

غير 
تنفيذي/ 
غير مستقل

--%0.000002%0.000002
1442/5/07هـ 

)الموافق 
2020/12/22م(

معضد فيصل 5
معضد العجمي

عضو مجلس 
41 سنةسعودياإلدارة

غير 
تنفيذي/ 
غير مستقل

--%0.0005%0.0004
1442/5/07هـ 

)الموافق 
2020/12/22م(

محمد عبداهلل 6
حسن العبادي

عضو مجلس 
43 سنةسعودياإلدارة

غير 
تنفيذي/ 
غير مستقل

----
1442/5/07هـ 

)الموافق 
2020/12/22م(

محمد عبداهلل 7
محمد العسيري

عضو مجلس 
55 سنةسعودياإلدارة

غير 
تنفيذي/ 
مستقل

----
1442/5/07هـ 

)الموافق 
2020/12/22م(

8
عبداللطيف علي 

عبداللطيف 
السيف

عضو مجلس 
42 سنةسعودياإلدارة

غير 
تنفيذي/ 
مستقل

----
1442/5/07هـ 

)الموافق 
2020/12/22م(

فهد سليمان 9
محمد العمود

عضو مجلس 
46 سنةسعودياإلدارة

غير 
تنفيذي/ 
مستقل

----
1442/5/07هـ 

)الموافق 
2020/12/22م(

* التواريخ المذكورة في هذا الجدول هي تواريخ تعيين أعضاء مجلس اإلدارة للدورة الحالية لمجلس اإلدارة. وتوضح السير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة تاريخ تعيين كل منهم في المجلس أو 
في أي منصب آخر )للمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم رقم   5-3-6 »ملخص السيرة الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر مجلس اإلدارة« من هذه النشرة(.

** نتجت الملكية غير المباشرة ألعضاء مجلس اإلدارة بسبب اآلتي: يمتلك عمر عبدالعزيز ناصر الشبيبي 0.000002% من أسهم شركة االتصاالت السعودية، والتي بدورها تملك ما نسبته 
100% من أسهم الشركة بشكل مباشر وغير مباشر قبل الطرح وما نسبته 79% من أسهم الشركة بعد الطرح، كما يمتلك معضد فيصل معضد العجمي 0.0005% من أسهم شركة االتصاالت 

السعودية، والتي بدورها تملك ما نسبته 100% من أسهم الشركة بشكل مباشر وغير مباشر قبل الطرح وما نسبته 79% من أسهم الشركة بعد الطرح. 
المصدر: الشركة

إن أمين سر مجلس اإلدارة هو فراس عبداهلل سليمان الدوسري والذي تم تعيينه في هذا المنصب بتاريخ 1442/06/11هـ )الموافق 2021/01/24م(، 
وال يملك أمين سر مجلس اإلدارة أي أسهم في الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر )ولالطالع على ملخص السيرة الذاتية له، يرجى مراجعة القسم رقم 

 5-3-6 »ملخص السيرة الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر مجلس اإلدارة« من هذه النشرة(.

مسؤوليات مجلس اإلدارة 5-3-2
يمثل مجلس اإلدارة جميع المساهمين وعليه بذل واجبي العناية والوالء في إدارة الشركة وكل ما من شأنه صون مصالحها وتنميتها وتعظيم قيمتها. وتقع 
على عاتق مجلس اإلدارة المسؤولية عن أعمال الشركة وإن فّوض لجاناً أو جهات أو أفراد في ممارسة بعض اختصاصاته، وفي جميع األحوال، ال يجوز 

لمجلس اإلدارة إصدار تفويض عام أو غير محدد المدة.
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وتتضمن مسؤوليات مجلس اإلدارة واختصاصاته ما يلي: 

مع مراعاة االختصاصات المقررة للجمعية العامة، يكون للمجلس أوسع السلطات في إدارة الشركة وتوجيه أعمالها بما يحقق أغراضها، وذلك  	
فيما عدا ما استثني بنص خاص في نظام الشركات أو نظام الشركة األساس من أعمال أو تصرفات تدخل في اختصاص الجمعية العامة، 

ويكون للمجلس أيضاً – في حدود اختصاصه – أن يفوض واحداً أو أكثر من أعضائه أو من غيرهم في مباشرة عمل أو أعمال معينة.
عقد القروض أياً كانت مدتها، أو بيع أصول الشركة أو رهنها، أو بيع محل الشركة التجاري أو رهنه، أو إبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم،  	

مالم يتضمن نظام الشركة األساس أو يصدر من الجمعية العامة ما يقيد صالحيات المجلس في ذلك.
وضع الخطط والسياسات واالستراتيجيات واألهداف الرئيسية للشركة واإلشراف على تنفيذها ومراجعتها بشكل دوري، والتأكد من توافر  	

الموارد البشرية والمالية الالزمة لتحقيقها ومن ذلك:
وضع االستراتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسية وسياسات إدارة المخاطر وإجراءاتها ومراجعتها وتوجيهها.- 
تحديد الهيكل الرأسمالي األمثل للشركة واستراتيجياتها وأهدافها المالية وإقرار الموازنات التقديرية بأنواعها.- 
اإلشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة، وتملك األصول والتصرف بها.- 
وضع أهداف األداء ومراقبة التنفيذ واألداء الشامل في الشركة.- 
الالزمة لتحقيق -  البشرية والمالية  الموارد  توافر  التنظيمية والوظيفية في الشركة واعتمادها، والتحقق من  للهياكل  الدورية  المراجعة 

أهداف الشركة وخططها الرئيسة.
وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية واإلشراف العام عليها، ومن ذلك: 	

وضع سياسة مكتوبة لمعالجة حاالت تعارض المصالح الفعلية والمحتملة لكل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والمساهمين، - 
ويشمل ذلك إساءة استخدام أصول الشركة ومرافقها وإساءة التصرف الناتج عن التعامالت مع األطراف ذوي العالقة.

التأكد من سالمة األنظمة المالية والمحاسبية، بما في ذلك األنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية.- 
التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لقياس وإدارة المخاطر، وذلك من خالل تحديد التصور العام عن المخاطر التي قد تواجه الشركة - 

وإنشاء بيئة ملمة بثقافة إدارة المخاطر على مستوى الشركة، وطرحها بشفافية مع أصحاب المصالح واألطراف ذات الصلة بالشركة.
المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة.- 

إعداد سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس اإلدارة – بما ال يتعارض مع األحكام اإللزامية في الئحة حوكمة  	
الشركات الصادرة من الهيئة – ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها.

وضع سياسة مكتوبة تنظم العالقة مع أصحاب المصالح وفق أحكام الئحة حوكمة الشركات. 	
وضع السياسات واإلجراءات التي تضمن تقيد الشركة باألنظمة واللوائح ذات العالقة والتزامها باإلفصاح عن المعلومات الجوهرية للمساهمين  	

وأصحاب المصالح والتحقق من تقيد اإلدارة التنفيذية بها.
اإلشراف على إدارة مالية الشركة، وتدفقاتها النقدية، وعالقاتها المالية واالئتمانية مع الغير. 	
االقتراح للجمعية العامة غير العادية بما يراه حيال ما يلي: 	

زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه.- 
حل الشركة قبل األجل المعين في نظام الشركة األساس أو تقرير استمرارها.- 

االقتراح للجمعية العامة العادية بما يراه حيال ما يلي:  	
استخدام االحتياطي االتفاقي للشركة في حال تكوينه من قبل الجمعية العامة غير العادية وعدم تخصيصه لغرض معين.- 
تكوين احتياطيات أو مخصصات مالية إضافية للشركة.- 
طريقة توزيع أرباح الشركة الصافية.- 

إعداد القوائم المالية األولية والسنوية للشركة واعتمادها قبل نشرها. 	
إعداد تقرير مجلس اإلدارة السنوي واعتماده قبل نشره. 	
ضمان دقة وسالمة البيانات والمعلومات الواجب اإلفصاح عنها وفق سياسات ونظم عمل اإلفصاح والشفافية المعمول بها. 	
إرساء قنوات اتصال فعالة تتيح للمساهمين االطالع بشكل مستمر ودوري على أوجه األنشطة المختلفة للشركة وأي تطورات جوهرية. 	
تشكيل لجان متخصصة منبثقة عن مجلس اإلدارة يحدد فيها مدة اللجنة وصالحياتها ومسؤولياتها، وكيفية رقابة المجلس عليها، على أن  	

يتضمن قرار التشكيل تسمية األعضاء وتحديد مهامهم وحقوقهم وواجباتهم، مع تقييم أعمال هذه اللجان وأعمالها وأعضائها.
تحديد أنواع المكافآت التي تمنح للعاملين في الشركة مثل المكافآت الثابتة والمكافآت المرتبطة باألداء والمكافآت في شكل أسهم بما ال  	

يتعارض مع الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.
وضع القيم والمعايير التي تحكم العمل في الشركة.  	

وللمزيد من المعلومات حول صالحيات مجلس اإلدارة بحسب نظام الشركة األساس، يرجى مراجعة القسم رقم  12-4 »ملخص النظام األساس للشركة« 
من هذه النشرة.
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رئيس مجلس اإلدارة 5-3-3
يختص رئيس المجلس بتمثيل الشركة في عالقاتها مع غيرها وأمام القضاء وكتابة العدل، وأمام جميع الدوائر الحكومية ولجان فض المنازعات على 
مختلف أنواعها ودرجاتها وجميع الجهات األخرى، وله حق تمثيل الشركة في شراء األراضي والعقارات وبيعها وإفراغها، وحق التوقيع على عقود تأسيس 
الشركات التي تشترك فيها وغيرها من العقود، وله حق توكيل غيره في أي من هذه الصالحيات دون إخالل باختصاصات مجلس اإلدارة، يتولى رئيس 

مجلس اإلدارة قيادة المجلس واإلشراف على سير عمله وأداء اختصاصاته بفاعلية، ويدخل في اختصاصات رئيس مجلس اإلدارة بصفة خاصة ما يلي:

ضمان حصول أعضاء المجلس في الوقت المناسب على المعلومات الكاملة والواضحة والصحيحة وغير المضللة. 	
التحقق من قيام المجلس بمناقشة جميع المسائل األساسية بشكل فعال وفي الوقت المناسب. 	
تمثيل الشركة أمام الغير وفق ما ينص عليه نظام الشركات ولوائحه التنفيذية والنظام األساس للشركة. 	
تشجيع أعضاء مجلس اإلدارة على ممارسة مهامهم بفعالية وبما يحقق مصلحة الشركة. 	
ضمان وجود قنوات للتواصل الفعلي مع المساهمين وإيصال آرائهم إلى مجلس اإلدارة. 	
تشجيع العالقات البناءة والمشاركة الفعالة بين كل من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وبين األعضاء وإيجاد ثقافة تشجع على النقد البناء. 	
إعداد جدول أعمال اجتماعات المجلس مع األخذ بعين االعتبار أي مسألة يطرحها أحد أعضاء المجلس أو يثيرها مراجع الحسابات والتشاور  	

مع األعضاء والرئيس التنفيذي عند إعداد جدول أعمال المجلس.
عقد لقاءات بصفة دورية مع أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين دون حضور أي عضو تنفيذي في الشركة. 	
أو غير مباشرة  	 اإلدارة أي مصلحة مباشرة  يكون ألحد أعضاء مجلس  التي  والعقود  باألعمال  انعقادها  العادية عند  العامة  الجمعية  إبالغ 

فيها، على أن يتضمن هذا اإلبالغ المعلومات التي قدمها العضو إلى مجلس اإلدارة وأن يرافق هذا التبليغ تقرير خاص من مراجع الحسابات 
الخارجي.

وللمزيد من المعلومات حول صالحيات رئيس مجلس اإلدارة بحسب نظام الشركة األساس، يرجى مراجعة القسم رقم  12-4 »ملخص النظام األساس 
للشركة« من هذه النشرة.

أمين سر مجلس اإلدارة 5-3-4
تتضمن مسؤوليات أمين سر مجلس اإلدارة واختصاصاته ما يلي:

توثيق اجتماعات مجلس اإلدارة وإعداد محاضر لها تتضمن ما دار من مناقشات ومداوالت وبيان مكان االجتماع وتاريخه ووقت بدايته وانتهائه  	
وتوثيق قرارات المجلس ونتائج التصويت وحفظها في سجل خاص ومنظم وتدوين أسماء األعضاء الحاضرين والتحفظات التي أبدوها – إن 

وجدت – وتوقيع هذه المحاضر من جميع األعضاء الحاضرين.
حفظ التقارير التي ترفع لمجلس اإلدارة والتقارير التي يعدها المجلس. 	
تزويد أعضاء مجلس اإلدارة بجدول أعمال المجلس وأوراق العمل والوثائق المتعلقة به وأي وثائق أو معلومات إضافية يطلبها أي من أعضاء  	

مجلس اإلدارة ذات عالقة بالموضوعات المشمولة في جدول االجتماع وذلك قبل خمسة )5( أيام تقويمية من تاريخ االجتماع.
التحقق من تقيد أعضاء مجلس اإلدارة باإلجراءات التي أقرها المجلس. 	
تبليغ أعضاء مجلس اإلدارة بمواعيد االجتماعات قبل شهر من انعقادها. 	
عرض مسودة كل محضر اجتماع على أعضاء المجلس إلبداء مرئياتهم حيالها قبل توقيعها. 	
التحقق من حصول أعضاء مجلس اإلدارة بشكل كامل وسريع على نسخة من محاضر اجتماعات المجلس والمعلومات والوثائق المتعلقة بعمل  	

الشركة.
التنسيق بين أعضاء المجلس. 	
تنظيم سجل إفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وفقاً لما نصت عليه المادة الثانية والتسعين من الئحة حوكمة الشركات. 	
تقديم المساعدة والمشورة ألعضاء مجلس اإلدارة. 	
مسؤولية متابعة تنفيذ قرارات المجلس ورفع تقارير دورية ألعضاء مجلس اإلدارة متضمنة حالة القرارات. 	
تأدية جميع المهام األخرى الموكلة إليه من قبل المجلس. 	

عقود العمل والخدمة مع أعضاء مجلس اإلدارة 5-3-5
لم تُبرم أية عقود خدمة أو عمل بين أعضاء مجلس اإلدارة والشركة.
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ملخص السيرة الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر مجلس اإلدارة 5-3-6
فيما يلي ملخص السيرة الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر مجلس اإلدارة:

ملخص)السيرة)الذاتية)لرياض)سعيد)صادق)معوض(: دو5الجدو1) 

رياض سعيد صادق معوضاالسم

39 سنةالعمر

سعودياجلنسية

رئيس مجلس اإلدارةاملنصب

غير تنفيذي/ غير مستقلالصفة

بكالوريوس في علوم الحاسب اآللي، جامعة بوسطن، الواليات المتحدة األمريكية، عام 2005م. 	املؤهالت العلمية

املناصب احلالية

رئيس اللجنة التنفيذية في الشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخه. 	

رئيس مجلس اإلدارة في الشركة منذ عام 2020م وحتى تاريخه. 	

رئيس مجلس المديرين في شركة االتصاالت العامة المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال  	
االتصاالت منذ عام 2019م وحتى تاريخه.

 النائب األعلى للرئيس لوحدة األعمال في شركة االتصاالت السعودية، وهي شركة مساهمة مدرجة، تعمل في مجال  	
االتصاالت، منذ عام 2019م وحتى تاريخه. 

أبرز اخلبرات املهنية السابقة

نائب الرئيس، المبيعات للشركات والجهات الحكومية في شركة االتصاالت السعودية، وهي شركة مساهمة مدرجة، تعمل في  	
مجال االتصاالت، منذ عام 2015م وحتى عام 2019م.

عضو مجلس إدارة في شركة االتصاالت الكويتية )أس تي سي الكويتية( وهي شركة مساهمة كويتية، تعمل في مجال  	
االتصاالت، منذ عام 2017م وحتى عام 2019م.

المدير اإلقليمي في شركة سيسكو العربية السعودية المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال تقنية  	
المعلومات، منذ عام 2012م وحتى عام 2014م.

مدير مبيعات األمن والدفاع في شركة سيسكو العربية السعودية المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في  	
مجال تقنية المعلومات، منذ عام 2010م وحتى عام 2012م.

مدير حساب )القطاع العام( في شركة سيسكو العربية السعودية المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في  	
مجال تقنية المعلومات، منذ عام 2008م وحتى عام 2010م.

مدير حساب/قناة )القطاع العام( في شركة سي إيه تكنولوجي وهي شركة عامة أمريكية، تعمل في مجال تقنية المعلومات،  	
منذ عام 2006م وحتى عام 2008م.

مدير حساب في الشركة الوطنية للتقنية )مجموعة بقشان(، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال تقنية  	
المعلومات، منذ عام 2005م وحتى عام 2006م.

المصدر: الشركة

ملخص)السيرة)الذاتية)لهيثم)محمد)معجل)الفرج(: 4و5الجدو1) 

هيثم محمد معجل الفرجاالسم

43 سنةالعمر

سعودياجلنسية

نائب رئيس مجلس اإلدارةاملنصب

غير تنفيذي/ غير مستقلالصفة

بكالوريوس في الهندسة التطبيقية للحاسب اآللي، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، المملكة العربية السعودية، عام  	املؤهالت العلمية
2001م.

املناصب احلالية

عضو اللجنة التنفيذية في الشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخه. 	

نائب رئيس مجلس اإلدارة في الشركة منذ عام 2020م وحتى تاريخه. 	

رئيس مجلس اإلدارة في شركة إس تي سي لألمن السيبراني وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال تقنية  	
المعلومات، منذ عام 2020م وحتى تاريخه.

عضو مجلس المديرين في شركة أبراج االتصاالت المحدودة )توال(، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال  	
االتصاالت، منذ عام 2020م وحتى تاريخه. 

النائب األعلى للرئيس لوحدة التقنية والعمليات في شركة االتصاالت السعودية، وهي شركة مساهمة مدرجة، تعمل في مجال  	
االتصاالت، منذ عام 2018م وحتى تاريخه. 
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أبرز اخلبرات املهنية السابقة

عضو مجلس المديرين في شركة االتصاالت العامة المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال االتصاالت  	
منذ عام 2016م وحتى عام 2019م. 

نائب الرئيس للعمليات في شركة االتصاالت السعودية، وهي شركة مساهمة مدرجة، تعمل في مجال االتصاالت، منذ عام  	
2016م وحتى عام 2018م.

الرئيس التنفيذي لعمليات تقنية المعلومات في شركة اتحاد اتصاالت )موبايلي(، وهي شركة مساهمة مدرجة، تعمل في  	
مجال االتصاالت، منذ عام 2015م وحتى عام 2016م.

نائب الرئيس الستضافة البيانات والخدمات المدارة في شركة اتحاد اتصاالت )موبايلي(، وهي شركة مساهمة مدرجة، تعمل  	
في مجال االتصاالت، منذ عام 2013م وحتى عام 2015م.

نائب الرئيس لعمليات تقنية المعلومات في شركة اتحاد اتصاالت )موبايلي(، وهي شركة مساهمة مدرجة، تعمل في مجال  	
االتصاالت، منذ عام 2011م وحتى عام 2013م.

مدير في مركز البيانات في شركة اتحاد اتصاالت )موبايلي(، وهي شركة مساهمة مدرجة، تعمل في مجال االتصاالت، منذ  	
عام 2009م وحتى عام 2011م.

مدير في إدارة نظم المعلومات في شركة اتحاد اتصاالت )موبايلي(، وهي شركة مساهمة مدرجة، تعمل في مجال  	
االتصاالت، منذ عام 2004م وحتى عام 2009م.

محلل أنظمة في شركة الزيت العربية السعودية )أرامكو( وهي شركة مساهمة مدرجة، تعمل في مجال النفط والغاز، منذ  	
عام 2001م وحتى عام 2004م.

مهندس مشاريع في شركة لوسنت تيكنولوجيز وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال تقنية المعلومات، منذ عام  	
2000م وحتى عام 2001م.

المصدر: الشركة

ملخص)السيرة)الذاتية)لعماد)عودة)عبداهلل)العودة(: 5و5الجدو1) 

عماد عودة عبداهلل العودةاالسم

50 سنةالعمر

سعودياجلنسية

عضو مجلس اإلدارةاملنصب

غير تنفيذي/ غير مستقلالصفة

املؤهالت العلمية

شهادة في اإلدارة العالمية، كلية إنسياد، فرنسا، عام 2016م. 	

شهادة في حوكمة الشركات/مجلس اإلدارة، كلية إنسياد، فرنسا، عام 2016م. 	

شهادة في برنامج اإلدارة المتقدمة، كلية إنسياد، فرنسا، عام 2016م. 	

دبلوم في اإلدارة، معهد اإلدارة، المملكة المتحدة، عام 2002م. 	

بكالوريوس في نظم المعلومات، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، عام 1996م. 	

املناصب احلالية

عضو اللجنة التنفيذية في الشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخه. 	

عضو مجلس اإلدارة في الشركة منذ عام 2020م وحتى تاريخه. 	

عضو مجلس المديرين في شركة ناقل، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال النقل البري للبضائع، منذ عام  	
2020م وحتى تاريخه.

نائب الرئيس لقطاع المشتريات وخدمات الدعم في شركة االتصاالت السعودية، وهي شركة مساهمة مدرجة، تعمل في  	
مجال االتصاالت، منذ عام 2016م وحتى تاريخه.

عضو مجلس اإلدارة وعضو اللجنة التنفيذية في المؤسسة العربية لالتصاالت الفضائية )عربسات(، وهي شركة ذات  	
مسؤولية محدودة، تعمل في مجال االتصاالت، منذ عام 2014م وحتى تاريخه.
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أبرز اخلبرات املهنية السابقة

رئيس مجلس المديرين ورئيس اللجنة التنفيذية في شركة قنوات االتصاالت السعودية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة،  	
تعمل في مجال االتصاالت، منذ عام 2015م وحتى عام 2019م.

عضو مجلس المديرين في شركة عقاالت المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال العقار، منذ عام  	
2015م وحتى عام 2017م.

عضو مجلس اإلدارة في شركة إس تي سي الخليج لالستثمار القابضة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال  	
االستثمار، منذ عام 2014م وحتى عام 2017م.

نائب الرئيس للشؤون التنظيمية والحوكمة والشركات في شركة االتصاالت السعودية، وهي شركة مساهمة مدرجة، تعمل في  	
مجال االتصاالت، منذ عام 2014م وحتى عام 2016م.

عضو مجلس المديرين في شركة االتصاالت العامة المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال االتصاالت  	
منذ عام 2014م وحتى عام 2016م.

الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للشراء الموحد لألدوية واألجهزة والمستلزمات الطبية )نوبكو(، وهي شركة ذات مسؤولية  	
محدودة، تعمل في مجال األدوية واألجهزة الطبية، منذ عام 2009م وحتى عام 2014م.

مدير عام للنشر اإللكتروني والرئيس التنفيذي لتقنية المعلومات في المجموعة السعودية لألبحاث والتسويق وهي شركة  	
مساهمة مدرجة، تعمل في مجال النشر والتوزيع، منذ عام 2006م وحتى عام 2008م.

مدير عام في الشركة السعودية لتقنية المعلومات، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال تقنية المعلومات، منذ  	
عام 2003م وحتى عام 2006م.

مدير المبيعات والتسويق للقطاع الحكومي في شركة أوراكل، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال تقنية  	
المعلومات، منذ عام 1997م وحتى عام 2003م.

مدير برنامج في البنك المركزي السعودي )مؤسسة النقد العربي السعودي سابقاً(، وهو جهة حكومية، تشرف على تنظيم  	
قطاعات البنوك والتمويل والتأمين، منذ عام 1991م وحتى عام 1997م.

المصدر: الشركة

ملخص)السيرة)الذاتية)لـعمر)عبدالعزيز)ناصر)الشبيبي(: 6و5الجدو1) 

عمر عبدالعزيز ناصر الشبيبياالسم

46 سنةالعمر

سعودياجلنسية

عضو مجلس اإلدارةاملنصب

غير تنفيذي/ غير مستقلالصفة

بكالوريوس في المحاسبة، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، عام 1998م. 	املؤهالت العلمية

املناصب احلالية

عضو لجنة المراجعة في الشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخه. 	

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخه. 	

عضو مجلس اإلدارة في الشركة منذ عام 2020م وحتى تاريخه. 	

عضو مجلس اإلدارة في شركة إس تي سي الخليج لالستثمار القابضة 2، وهي شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة،  	
تعمل في مجال االستثمار، منذ عام 2019م وحتى تاريخه.

عضو مجلس المديرين في شركة االتصاالت لالستثمار التجاري المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في  	
مجال االستثمار، منذ عام 2019م وحتى تاريخه.

مدير عام للتقرير المالي في شركة االتصاالت السعودية، وهي شركة مساهمة مدرجة، تعمل في مجال االتصاالت، منذ عام  	
2018م وحتى تاريخه.

عضو مجلس المديرين في شركة سفاير المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال االتصاالت وتقنية  	
المعلومات، منذ عام 2015م وحتى تاريخه. 
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أبرز اخلبرات املهنية السابقة

عضو مجلس اإلدارة في شركة المدفوعات الرقمية السعودية، وهي شركة مساهمة مقفلة، تعمل في مجال التقنية المالية،  	
منذ عام 2018م وحتى عام 2019م.

رئيس لجنة المراجعة في شركة المدفوعات الرقمية السعودية، وهي شركة مساهمة مقفلة، تعمل في مجال التقنية المالية،  	
منذ عام 2018م وحتى عام 2019م.

مدير عام للمحاسبة في شركة االتصاالت السعودية، وهي شركة مساهمة مدرجة، تعمل في مجال االتصاالت، منذ عام  	
2013م وحتى عام 2018م.

مدير في إدارة المحاسبة في شركة االتصاالت السعودية، وهي شركة مساهمة مدرجة، تعمل في مجال االتصاالت، منذ عام  	
2006م وحتى عام 2013م.

محاسب في شركة االتصاالت السعودية، وهي شركة مساهمة مدرجة، تعمل في مجال االتصاالت، منذ عام 1998م وحتى  	
عام 2003م.

المصدر: الشركة

ملخص)السيرة)الذاتية)لمعضد)فيصل)معضد)العجمي(: 7و5الجدو1) 

معضد فيصل معضد العجمياالسم

41 سنةالعمر

سعودياجلنسية

عضو مجلس اإلدارةاملنصب

غير تنفيذي/ غير مستقلالصفة

املؤهالت العلمية

ماجستير تنفيذي في إدارة األعمال، جامعة جورج تاون، الواليات المتحدة األمريكية، عام 2016م. 	

ماجستير قانون في قانون الملكية الفكرية الدولي، معهد إيلينوي للتقنية، الواليات المتحدة األمريكية، عام 2004م. 	

بكالوريوس في القانون، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، عام 2001م. 	

املناصب احلالية

عضو لجنة المراجعة في الشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخه. 	

عضو مجلس اإلدارة في الشركة منذ عام 2020م وحتى تاريخه. 	

نائب الرئيس والمستشار العام للشؤون القانونية في شركة االتصاالت السعودية، وهي شركة مساهمة مدرجة، تعمل في  	
مجال االتصاالت، منذ عام 2019م وحتى تاريخه.

عضو مجلس إدارة في مبادرة بيرل، وهي مؤسسة غير ربحية تعمل في مجال تمكين القطاع الخاص في تحسين المساءلة  	
والشفافية المؤسسية في منطقة الخليج، منذ عام 2018م وحتى تاريخه. 

أبرز اخلبرات املهنية السابقة

عضو في مجلس اإلدارة وعضو لجنة المراجعة في الشركة السعودية للحديد والصلب، وهي شركة مساهمة مقفلة، تعمل في  	
مجال تصنيع منتجات الصلب الطويلة والمسطحة، من عام 2017م وحتى عام 2019م.

مدير عام وكبير المستشارين في الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( وهي شركة مساهمة مدرجة، تعمل في  	
مجال الصناعات البتروكيماوية، منذ عام 2017م وحتى عام 2019م.

عضو في لجنة التجارة الدولية في االتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات )جيبكا( وهي منظمة ممثلة للقطاع في  	
الخليج العربي، من عام 2016م وحتى عام 2019م

مدير التجارة الدولية في الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( وهي شركة مساهمة مدرجة، تعمل في مجال  	
الصناعات البتروكيماوية، منذ عام 2013م وحتى عام 2016م. 

مستشار قانوني أجنبي في شركة كينج وسبالدينج )الواليات المتحدة األمريكية( وهي شركة محاماة دولية، تعمل في مجال  	
االستشارات القانونية، منذ عام 2013م وحتى عام 2015م.

مستشار ومدير في التجارة الدولية في الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( وهي شركة مساهمة مدرجة، تعمل  	
في مجال الصناعات البتروكيماوية، منذ عام 2009م وحتى عام 2013م.

محامي في الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( وهي شركة مساهمة مدرجة، تعمل في مجال الصناعات  	
البتروكيماوية، منذ عام 2007م وحتى عام 2009م.

مستشار قانوني أجنبي في شركة فريشفيلدز )ألمانيا( وهي شركة محاماة دولية، تعمل في مجال االستشارات القانونية، منذ  	
عام 2006م وحتى عام 2007م.

محامي في الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( وهي شركة مساهمة مدرجة، تعمل في مجال الصناعات  	
البتروكيماوية، منذ عام 2001م وحتى عام 2007م.

المصدر: الشركة
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ملخص)السيرة)الذاتية)لمحمد)عبداهلل)حسن)العبادي(: 8و5الجدو1) 

محمد عبداهلل حسن العبادياالسم

43 سنةالعمر

سعودياجلنسية

عضو مجلس اإلدارةاملنصب

غير تنفيذي/ غير مستقلالصفة

املؤهالت العلمية
ماجستير في إدارة األعمال، جامعة آي إي )IE(، أسبانيا، عام 2012م. 	

بكالوريوس في هندسة األنظمة، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، المملكة العربية السعودية، عام 1999م. 	

املناصب احلالية

عضو اللجنة التنفيذية في الشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخه. 	

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخه. 	

عضو مجلس اإلدارة في الشركة منذ عام 2020م وحتى تاريخه. 	

نائب الرئيس لوحدة النواقل والمشغلين في شركة االتصاالت السعودية، وهي شركة مساهمة مدرجة، تعمل في مجال  	
االتصاالت، منذ عام 2020م وحتى تاريخه.

عضو مجلس اإلدارة في الجمعية السعودية للعمل التطوعي )تكاتف( وهي جمعية غير ربحية، تعمل في مجال نشر ثقافة  	
العمل التطوعي، منذ عام 2020م وحتى تاريخه. 

عضو مجلس المديرين في شركة االتصاالت العامة المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال  	
االتصاالت، منذ عام 2020م وحتى تاريخه.

عضو مجلس اإلدارة في شركة كيورا، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال تقنية المعلومات، منذ عام 2016م  	
وحتى تاريخه.

أبرز اخلبرات املهنية السابقة

عضو مجلس المديرين في شركة المدفوعات الرقمية السعودية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال التقنية  	
المالية، منذ عام 2018م وحتى عام 2020م.

نائب الرئيس لتنفيذ االستراتيجية والشؤون المؤسسية في شركة االتصاالت السعودية، وهي شركة مساهمة مدرجة، تعمل  	
في مجال االتصاالت، منذ عام 2018م وحتى عام 2019م.

رئيس مجلس المديرين في شركة عقاالت المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال العقار، منذ عام  	
2017م وحتى عام 2019م.

نائب الرئيس لتنفيذ االستراتيجية واألداء المؤسسي في شركة االتصاالت السعودية، وهي شركة مساهمة مدرجة، تعمل في  	
مجال االتصاالت، منذ عام 2016م وحتى عام 2017م.

المدير التنفيذي في شركة سيسكو العربية السعودية المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال تقنية  	
المعلومات، منذ عام 2014م وحتى عام 2016م.

نائب المدير العام في شركة سيسكو العربية السعودية المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال تقنية  	
المعلومات، في عام 2014م.

مدير المبيعات للقطاع العام في شركة سيسكو العربية السعودية المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في  	
مجال تقنية المعلومات، منذ عام 2012م وحتى عام 2014م.

المدير اإلقليمي لقطاع التعليم في شركة سيسكو العربية السعودية المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في  	
مجال تقنية المعلومات، منذ عام 2009م وحتى عام 2012م.

المدير اإلقليمي لقطاع التعليم والدفاع في شركة سيسكو العربية السعودية المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة،  	
تعمل في مجال تقنية المعلومات، منذ عام 2006م وحتى عام 2009م.

مدير المنطقة لقطاع الحكومة المحلية في شركة سيسكو العربية السعودية المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة،  	
تعمل في مجال تقنية المعلومات، منذ عام 2005م وحتى عام 2006م.

مدير حساب القنوات في شركة سيسكو العربية السعودية المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال  	
تقنية المعلومات، منذ عام 2001م وحتى عام 2005م.

مدير التسويق في شركة سيسكو العربية السعودية المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال تقنية  	
المعلومات، منذ عام 2000م وحتى عام 2001م.

متدرب في يونليفر السعودية، وهي شركة سعودية، تعمل في مجال المنتجات االستهالكية، في عام 1999م. 	
المصدر: الشركة
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ملخص)السيرة)الذاتية)لمحمد)عبداهلل)محمد)العسيري(: 9و5الجدو1) 

محمد عبداهلل محمد العسيرياالسم

55 سنةالعمر

سعودياجلنسية

عضو مجلس اإلدارةاملنصب

غير تنفيذي/ مستقلالصفة

املؤهالت العلمية
ماجستير في هندسة الحاسب اآللي، جامعة سيراكيوز، الواليات المتحدة األمريكية، عام 1991م. 	

بكالوريوس في هندسة الحاسب اآللي، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، عام 1987م. 	

املناصب احلالية

عضو اللجنة التنفيذية في الشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخه. 	

عضو مجلس اإلدارة في الشركة منذ عام 2020م وحتى تاريخه. 	

مستشار استراتيجيات وتحول رقمي لدى معالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية واإلسكان لإلسكان، وهي جهة حكومية،  	
تعمل في مجال الشؤون البلدية والقروية واإلسكان، منذ عام 2020م وحتى تاريخه.

أبرز اخلبرات املهنية السابقة

مدير عام األبحاث واالستشارات في مركز أمن المسافرين، وهي جهة حكومية، تعمل في مجال أمن السفر، خالل عام  	
2020م. 

مستشار السياسات والتقنية واالستراتيجية في وزارة التعليم، وهي جهة حكومية، تعمل في مجال التعليم، منذ عام 2018م  	
وحتى عام 2020م.

مدير عام لمكتب إدارة االستراتيجية في وزارة التعليم، وهي جهة حكومية، تعمل في مجال التعليم، منذ عام 2017م وحتى  	
عام 2018م.

مدير تطوير األعمال في مركز المعلومات الوطني، وهو جهة حكومية، يعمل في مجال تقنية المعلومات، خالل عام 2016م. 	

مستشار السياسات والتقنية واالستراتيجية في مركز المعلومات الوطني، وهو جهة حكومية، يعمل في مجال تقنية  	
المعلومات، منذ عام 2014م وحتى عام 2016م.

مدير برنامج الهوية في مركز المعلومات الوطني، وهو جهة حكومية، يعمل في مجال تقنية المعلومات، منذ عام 2008م وحتى  	
عام 2014م.

مهندس حلول )مشروع الهوية الوطنية( في مركز المعلومات الوطني، وهو جهة حكومية، يعمل في مجال تقنية المعلومات،  	
منذ عام 2002م وحتى عام 2008م.

نائب المدير لألبحاث والتطوير والدراسات التقنية في مركز المعلومات الوطني، وهو جهة حكومية، يعمل في مجال تقنية  	
المعلومات، منذ عام 2001م وحتى عام 2008م.

مدير تقني )مشروع الجوازات القابلة للقراءة رقمياً( في مركز المعلومات الوطني، وهو جهة حكومية، يعمل في مجال تقنية  	
المعلومات، منذ عام 1998م وحتى عام 2001م.

مهندس تصميم في مركز المعلومات الوطني، وهو جهة حكومية، يعمل في مجال تقنية المعلومات، منذ عام 1987م وحتى  	
عام 1998م.

المصدر: الشركة

ملخص)السيرة)الذاتية)لعبداللطيف)علي)عبداللطيف)السيف(: 0لو5الجدو1) 

عبداللطيف علي عبداللطيف السيفاالسم

42 سنةالعمر

سعودياجلنسية

عضو مجلس اإلدارةاملنصب

غير تنفيذي/ مستقلالصفة

املؤهالت العلمية

ماجستير في إدارة األعمال )تخصص مالية(، جامعة بوسطن، الواليات المتحدة األمريكية، عام 2006م. 	

ماجستير في االقتصاد، جامعة بوسطن، الواليات المتحدة األمريكية، عام 2006م. 	

بكالوريوس في إدارة األعمال، جامعة بوسطن، الواليات المتحدة األمريكية، عام 2001م. 	
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املناصب احلالية

رئيس لجنة المراجعة في الشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخه. 	

عضو مجلس اإلدارة في الشركة منذ عام 2020م وحتى تاريخه. 	

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في شركة سبعين لالستثمار، وهي شركة مساهمة مقفلة، تعمل في مجال االستثمار، منذ  	
عام 2021م وحتى تاريخه.

عضو مجلس اإلدارة في شركة اإلسمنت العربية، وهي شركة مساهمة مدرجة، تعمل في مجال إنتاج اإلسمنت، منذ عام  	
2018م وحتى تاريخه.

عضو مجلس اإلدارة في شركة االستثمارات الرائدة، وهي شركة مساهمة مقفلة، تعمل في مجال االستثمار، منذ عام 2018م  	
وحتى تاريخه.

عضو مجلس اإلدارة في الشركة الوطنية للبتروكيماويات )بتروكيم(، وهي شركة مساهمة مدرجة، تعمل في مجال صناعة  	
البتروكيماويات، منذ عام 2019م وحتى تاريخه.

عضو مجلس اإلدارة في شركة وصاية العالمية لالستثمار، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال االستثمار، منذ  	
عام 2019م وحتى تاريخه.

عضو مجلس اإلدارة في مصرف الراجحي، وهي شركة مساهمة مدرجة، تعمل في مجال البنوك، منذ عام 2017م وحتى  	
تاريخه.

أبرز اخلبرات املهنية السابقة

الرئيس التنفيذي في شركة االستثمارات الرائدة، وهي شركة مساهمة مقفلة، تعمل في مجال االستثمار، منذ عام 2018م  	
وحتى عام 2021م.

مستشار استثمارات في المؤسسة العامة للتقاعد، وهي جهة حكومية، تعمل في مجال صرف المعاشات التقاعدية، منذ عام  	
2017م وحتى عام 2018م.

نائب الرئيس ورئيس االستثمار في مؤسسة الملك عبداهلل اإلنسانية، وهي مؤسسة خيرية، تعمل في مجال المشاريع  	
والمبادرات اإلنسانية واإلغاثية، منذ عام 2014م وحتى عام 2017م.

مدير إدارة المحافظ في شركة محمد ابراهيم السبيعي وأوالده لالستثمار )ماسك(، وهي شركة مساهمة مقفلة، تعمل في  	
مجال االستثمار، منذ عام 2012م وحتى عام 2014م.

رئيس إدارة المحافظ )شعبة إدارة االستثمار( في شركة الزيت العربية السعودية )أرامكو(، وهي شركة مساهمة مدرجة،  	
تعمل في مجال النفط والغاز، منذ عام 2011م وحتى عام 2012م.

مدير محفظة في شركة كاوست إلدارة االستثمارات، وهي شركة أمريكية، تعمل في مجال االستثمار، منذ عام 2009م وحتى  	
عام 2011م.

عضو مجلس اإلدارة في شركة إتش إس بي سي العربية السعودية، وهي شركة مساهمة مقفلة، تعمل في مجال أعمال  	
األوراق المالية، منذ عام 2016م وحتى عام 2018م.

محلل مالي )شعبة إدارة االستثمار( في شركة الزيت العربية السعودية )أرامكو( وهي شركة مساهمة مدرجة، تعمل في مجال  	
النفط والغاز، منذ عام 2006م وحتى عام 2009م.

محلل مالي )شعبة التحصيل واالئتمان( في شركة الزيت العربية السعودية )أرامكو( وهي شركة مساهمة مدرجة، تعمل في  	
مجال النفط والغاز، منذ عام 2001م وحتى عام 2004م.

المصدر: الشركة

ملخص)السيرة)الذاتية)لفهد)سليمان)محمد)العمود(: للو5الجدو1) 

فهد سليمان محمد العموداالسم

46 سنةالعمر

سعودياجلنسية

عضو مجلس اإلدارةاملنصب

غير تنفيذي/ مستقلالصفة

بكالوريوس في نظم المعلومات، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، عام 1999م. 	املؤهالت العلمية

املناصب احلالية

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخه. 	

عضو مجلس اإلدارة في الشركة منذ عام 2020م وحتى تاريخه. 	

الرئيس التنفيذي في الشركة السعودية لحلول التأشيرات والسفر )تأشير(، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في  	
مجال حلول السفر، منذ عام 2020م وحتى تاريخه.
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أبرز اخلبرات املهنية السابقة

الرئيس التنفيذي لشركة صحتي لخدمات تقنية المعلومات، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال تقنية  	
المعلومات، منذ عام 2018م وحتى عام 2020م.

مدير العمليات والتنفيذ في الشركة السعودية للتحكم التقني واألمني الشامل المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة،  	
تعمل في مجال تقنية المعلومات، منذ عام 2017م وحتى عام 2018م.

مدير االتصاالت وتقنية المعلومات في وزارة النقل، وهي جهة حكومية، تشرف على تنظيم قطاع النقل، منذ عام 2016م  	
وحتى عام 2017م.

نائب مدير عام االتصاالت وتقنية المعلومات في وزارة الخارجية، وهي جهة حكومية، تشرف على العالقات الدولية، منذ عام  	
2015م وحتى عام 2016م.

مساعد مدير االتصاالت وتقنية المعلومات ومدير إدارة الخدمات اإللكترونية في وزارة الخارجية، وهي جهة حكومية، تشرف  	
على العالقات الدولية، منذ عام 2011م وحتى عام 2015م.

مدير قسم إدارة الجودة في وزارة الخارجية، وهي جهة حكومية، تشرف على العالقات الدولية، منذ عام 2005م وحتى عام  	
2011م.

مدير مشروع الحكومة اإللكترونية في وزارة الخارجية، وهي جهة حكومية، تشرف على العالقات الدولية، منذ عام 2004م  	
وحتى عام 2005م.

قائد فريق التطوير في وزارة الخارجية، وهي جهة حكومية، تشرف على العالقات الدولية، منذ عام 2002م وحتى عام  	
2004م.

محلل ومبرمج نظم في وزارة الخارجية، وهي جهة حكومية، تعمل في مجال العالقات الدولية، منذ عام 1999م وحتى عام  	
2002م.

المصدر: الشركة

ملخص)السيرة)الذاتية)لفراس)عبداهلل)سليمان)الدوسري(: دلو5الجدو1) 

فراس عبداهلل سليمان الدوسرياالسم

47 سنةالعمر

سعودياجلنسية

أمين سر مجلس اإلدارةاملنصب

بكالوريوس في الفنون تخصص لغة وأدب إنجليزي، الجامعة العربية المفتوحة، المملكة العربية السعودية، عام 2016م. 	املؤهالت العلمية

املناصب احلالية

أمين سر مجلس إدارة غير متفرغ في شركة المتقدمة للتقنية واألمن السيبراني المحدودة ، وهي شركة شخص واحد ذات  	
مسؤولية محدودة، تعمل في مجال األمن السيبراني، منذ عام 2020م وحتى تاريخه.

أمين سر مجلس إدارة غير متفرغ لدى شركة االتصاالت السعودية المتخصصة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في  	
مجال االتصاالت، منذ عام 2019م وحتى تاريخه.

أمين سر مجلس اإلدارة في الشركة منذ عام 2013م وحتى تاريخه. 	

أبرز اخلبرات املهنية السابقة

أمين سر مجلس إدارة غير متفرغ لدى شركة المدفوعات الرقمية السعودية، وهي شركة مساهمة مقفلة، تعمل في مجال  	
التعامالت المالية االلكترونية، منذ عام 2017م وحتى عام 2019م. 

أخصائي ضمان خدمة في الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت )أول لخدمات تقنية المعلومات(، وهي شركة ذات  	
مسؤولية محدودة، تعمل في مجال تقنية المعلومات، منذ عام 2012م وحتى عام 2013م.

مشرف احتياجات الزبائن في الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت )أول نت(، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة،  	
تعمل في مجال تقنية المعلومات، منذ عام 2012م وحتى عام 2013م.

مسؤول مبيعات أسطول في شركة عبداللطيف جميل، وهي شركة عائلية، تعمل في مجال السيارات والتمويل والتقسيط، في  	
عام 2008م. 

مؤسس حقل الفن، وهي مؤسسة فردية، تعمل في مجال التجارة، منذ عام 2002م وحتى عام 2007م. 	
المصدر: الشركة
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لجان مجلس اإلدارة   5-4
ينبثق من الجمعية العامة ومجلس إدارة الشركة عدد من اللجان التي تم تشكيلها وفقاً لحاجة الشركة وظروفها وأوضاعها بما يمكنها من تأدية مهامها 

بفعالية باإلضافة إلى الوفاء بالمتطلبات النظامية ذات العالقة وهي لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت.

وفيما يلي ملخص لهيكل كل لجنة ومسؤولياتها وأعضائها:

لجنة المراجعة 5-4-1
تكوين لجنة المراجعة أ. 

تتكون لجنة المراجعة من أربعة )4( أعضاء تم تعيينهم بموجب قرار الجمعية العامة العادية بتاريخ 1442/06/13هـ )الموافق 2021/01/26م(. ويوضح 
الجدول التالي أسماء أعضاء لجنة المراجعة:

أعضاء)لجنة)المراجعة)(: دلو5الجدو1) 

الصفةالمنصباالسم#

غير تنفيذي/مستقل/من المجلس رئيس لجنة المراجعةعبداللطيف علي عبداللطيف السيف1

غير تنفيذي/ غير مستقل/من عضو لجنة المراجعةمعضد فيصل معضد العجمي2
المجلس

غير تنفيذي/ غير مستقل/من عضو لجنة المراجعةعمر عبدالعزيز ناصر الشبيبي3
المجلس

غير تنفيذي/ غير مستقل/ من خارج عضو لجنة المراجعةعبداهلل صايل ماطر العنزي4
المجلس

المصدر: الشركة

مسؤوليات لجنة المراجعة ب. 

تمارس لجنة المراجعة جميع االختصاصات الموكلة إليها، وتحافظ على قنوات اتصال مباشرة مع مجلس اإلدارة وتختص لجنة المراجعة بالمراقبة على 
أعمال الشركة والتحقق من مدى فاعلية وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية في الشركة، وإبداء الرأي والتوصيات ذات العالقة، وتشمل اختصاصات ومهام 

لجنة المراجعة بصفة خاصة ما يلي: 

التقارير المالية: 	

دراسة القوائم المالية األولية والسنوية للشركة قبل عرضها على المجلس وإبداء رأيها والتوصية في شأنها، لضمان نزاهتها وعدالتها - 
وشفافيتها.

إبداء الرأي الفني – بناء على طلب المجلس – فيما إذا كان تقرير المجلس والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن - 
المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.

دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.- 
البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول االلتزام في الشركة أو المراجع الخارجي.- 
التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.- 
دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية للمجلس في شأنها.- 

نظام الرقابة الداخلية: 	

مراقبة أعمال الشركة عن طريق اإلشراف على أجهزة الرقابة واالشراف المباشر على وحدة المراجعة الداخلية.- 
التحقق من تطبيق إدارة الشركة بفاعلية وكفاءة لنظام الرقابة الداخلية في الشركة، وإعداد تقرير مكتوب يتضمن توصياتها ورأيها في - 

مدى كفاية هذا النظام وما أدته من أعمال تدخل في نطاق اختصاصها، على أن يودع المجلس نسخاً كافية من هذا التقرير في مركز 
الشركة الرئيس قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بواحد وعشرين يوماً على األقل؛ لتزويد من يرغب من المساهمين بنسخة منه، ويتلى 

التقرير أثناء انعقاد الجمعية. 
دراسة مشاريع السياسات والصالحيات المحالة لها، وإبداء الرأي بشأنها في ظل دورها الرقابي قبل اعتمادها من المجلس. - 
مراجعة لوائح المجلس ولجانه وإبداء الرأي في المواضيع التي تخص الجوانب الرقابية قبل اعتمادها من المجلس. - 
مراجعة تقارير اإلدارة التنفيذية المتعلقة بنظام الرقابة الداخلي ومكوناته وإبداء الرأي بشأنها للمجلس. - 
دراسة ما يحيله المجلس لها من مواضيع للتوصية للمجلس بشأنها في ضوء دور اللجنة الرقابي واإلشراف على تطوير استراتيجية - 

واضحة للحوكمة بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة، والتحقق من تنفيذها ومراجعتها وتحديثها بناًء على المتغيرات الداخلية 
والخارجية للشركة.

solutions by stc85



المراجعة الداخلية: 	

دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة. - 
دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها.- 
الرقابة واإلشراف على أداء وأنشطة رئيس المراجعة الداخلية وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة – إن وجدت – للتحقق من توافر - 

تقديم  اللجنة  الداخلية، فعلى  للمراجعة  للشركة رئيس  لم يكن  وإذا  بها.  المنوطة  والمهام  أداء األعمال  الالزمة وفعاليتها في  الموارد 
توصيتها إلى المجلس بشأن مدى الحاجة إلى تعيينه.

التوصية للمجلس بتعيين رئيس المراجعة الداخلية واقتراح مكافآته.- 

الشركات المستثمر فيها: 	

التأكد من فاعلية إجراءات تشكيل وأداء لجان المراجعة في الشركات التابعة ووفق ما تسمح به اتفاقيات الشركاء.- 
الداخلية -  المراجعة  السنوي لجودة  التقييم  المستثمر فيها من خالل مراجعة  الشركات  الداخلية في  المراجعة  إدارة  التأكد من كفاءة 

للشركات المملوكة بالكامل أو تسيطر عليها، أو وفق ما تسمح به اتفاقيات الشركاء، والرفع للمجلس بما تراه حيال ذلك.
التأكد من آلية ترشيح وتعيين المراجع الخارجي للشركات المملوكة بالكامل أو تسيطر عليها، أو وفق ما تسمح به اتفاقيات الشركاء، - 

والرفع للمجلس بما تراه حيال ذلك.
الحصول على التأكيد الالزم والمالئم من لجان المراجعة في الشركات التابعة فيما يتعلق بفاعلية وسالمة نظام الرقابة الداخلية بما - 

يتوافق مع األنظمة السارية واتفاقيات الشركاء.
الشركات -  في  الداخلية  المراجعة  وإدارة  المراجعة  ولجان  الداخلية،  المراجعة  ادارة  بين  ما  المراجعة  وبروتوكول  العام  اإلطار  اعتماد 

المستثمر فيها المملوكة بالكامل أو تسيطر عليها، أو وفق ما تسمح به اتفاقيات الشركاء.
دراسة مشاريع المراجعة المقترحة من إدارة المراجعة الداخلية لتنفيذها على الشركات التابعة والتنسيق مع لجان المراجعة في الشركات - 

المستثمر فيها المملوكة بالكامل أو تسيطر عليها، أو وفق ما تسمح به اتفاقيات الشركاء.

المراجع الخارجي: 	

التوصية للمجلس بترشيح المراجع الخارجي وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه بعد التحقق من استقالله ومراجعة نطاق عمله وشروط - 
التعاقد معه.

التحقق من استقالل المراجع الخارجي وموضوعيته وعدالته، ومدى فاعلية أعمال المراجعة، مع األخذ في االعتبار القواعد والمعايير - 
ذات الصلة.

المراجعة، وإبداء -  إدارية تخرج عن نطاق أعمال  أو  فنية  المراجع الخارجي وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعماالً  مراجعة خطة 
مرئياتها حيال ذلك.

التأكد من اإلجابة عن استفسارات المراجع الخارجي.- 
دراسة تقرير المراجع الخارجي ومالحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتِخذ بشأنها.- 

ضمان االلتزام: 	

مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنها. - 
التحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة.- 
مراجعة العقود والتعامالت المقترح أن تجريها الشركة مع األطراف ذوي العالقة، وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى المجلس.- 
رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى المجلس، وإبداء توصياتها باإلجراءات التي يتعين اتخاذها.- 

إدارة المخاطر: 	

اإلشراف على تطوير استراتيجية واضحة إلدارة المخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة قبل اعتمادها من المجلس، - 
والتحقق من تنفيذها ومراجعتها وتحديثها بناًء على المتغيرات الداخلية والخارجية للشركة.

مراجعة مستوى قبول المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة قبل اعتماده من المجلس، والتحقق من عدم تجاوز الشركة له.- 
وقياسها -  الشركة  لها  تتعرض  قد  التي  المخاطر  تحديد  وآليات  نظام  فعالية  وتقييم  الشركة  في  المخاطر  إدارة  نظام  على  اإلشراف 

ومتابعتها، وذلك لتحديد أوجه القصور بها.
التنفيذية -  اإلدارة  تنفذها  متخصصة  اختبارات  مراجعة  خالل  من  لها  وتعرضها  المخاطر  تحمل  على  الشركة  لقدرة  الدوري  التقييم 

كاختبارات التحمل على سبيل المثال.
التحقق من استقالل موظفي إدارة المخاطر عن األنشطة التي قد ينشأ عنها تعرض الشركة للمخاطر.- 
التحقق من جدوى استمرار الشركة ومواصلة نشاطها بنجاح، مع تحديد المخاطر التي تهدد استمرارها خالل االثني عشر شهراً القادمة. - 
إعداد تقارير حول التعرض للمخاطر والخطوات المقترحة إلدارة هذه المخاطر، ورفعها إلى المجلس.- 
تقديم التوصيات للمجلس حول المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر.- 
التحقق من استيعاب موظفي إدارة المخاطر للمخاطر المحيطة بالشركة، والعمل على زيادة الوعي بثقافة المخاطر. - 
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مكافحة االحتيال والفساد: 	

بمكافحة -  يتعلق  فيما  مسؤولياتهم  أداء  في  والخارجي  الداخلي  والمراجع  القانونية(  )الشؤون  التنفيذية  اإلدارة  فاعلية  على  اإلشراف 
االحتيال والفساد.

االستفسار من المراجع الداخلي والخارجي بشأن تقييمهم لمخاطر وجود أخطاء جوهرية متعلقة باالحتيال والفساد، بما في ذلك طبيعة - 
ومدى وتكرار تلك التقييمات.

االستفسار من اإلدارة التنفيذية )الشؤون القانونية( والمراجع الداخلي والخارجي عما إذا كانوا على علم بأي احتيال أو فساد، فعلي أو - 
مشتبه به أو مزعوم، يؤثر على الشركة، والكيفية التي استجابت بها الشركة لتلك الحاالت، بما في ذلك التغييرات الجوهرية التي أُدخلت 

على البيئة الرقابية في الشركة.
الحصول على تقارير من المراجع الداخلي والخارجي عن أي احتيال أو فساد، سواء كان أو لم يكن جوهرياً، ويتضمن اإلدارة أو الموظفين - 

الذين لهم دور رئيسي في نظام الرقابة الداخلية للشركة، وتقديم التوصيات المناسبة للمجلس.
التأكد من وجود آلية لكل من اإلبالغ وإجراء تحقيقات مستقلة متعلقة باالحتيال والفساد، وتقييم ومراقبة فاعلية تلك اآلليات.- 

ترتيبات تقديم الملحوظات: 	

للجنة وضع آلية تتيح للعاملين في الشركة تقديم ملحوظاتهم بشأن تجاوز في التقارير المالية أو غيرها بسرية وعلى اللجنة التحقق من - 
تطبيق هذه اآللية بإجراء تحقيق مستقل يتناسب مع حجم الخطأ أو التجاوز وتبني إجراءات متابعة مناسبة.

ملخص السيرة الذاتية ألعضاء لجنة المراجعة ج. 

فيما يلي ملخص السيرة الذاتية ألعضاء لجنة المراجعة:

ملخص)السيرة)الذاتية)لـعبداللطيف)علي)عبداللطيف)السيف(: 4لو5الجدو1) 

عبداللطيف علي عبداللطيف السيفاالسم

رئيس لجنة المراجعةاملنصب

غير تنفيذي/ مستقل/ من المجلسالصفة

يرجى مراجعة القسم رقم  5-3-6 »ملخص السيرة الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر مجلس اإلدارة« من هذه النشرة.السيرة الذاتية

المصدر: الشركة

ملخص)السيرة)الذاتية)لـ)معضد)فيصل)معضد)العجمي(: 5لو5الجدو1) 

معضد فيصل معضد العجمياالسم

عضو لجنة المراجعةاملنصب

غير تنفيذي/ غير مستقل/ من المجلسالصفة

يرجى مراجعة القسم رقم  5-3-6 »ملخص السيرة الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر مجلس اإلدارة« من هذه النشرة.السيرة الذاتية

المصدر: الشركة

ملخص)السيرة)الذاتية)لـعمر)عبدالعزيز)ناصر)الشبيبي)(: 6لو5الجدو1) 

عمر عبدالعزيز ناصر الشبيبي االسم

عضو لجنة المراجعةاملنصب

غير تنفيذي/ غير مستقل/ من المجلسالصفة

يرجى مراجعة القسم رقم  5-3-6 »ملخص السيرة الذاتية ألعضاء وأمين سر مجلس اإلدارة« من هذه النشرة.السيرة الذاتية

المصدر: الشركة

ملخص)السيرة)الذاتية)لـعبداهلل)صايل)ماطر)العنزي(: 7لو5الجدو1) 

عبداهلل صايل ماطر العنزياالسم
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عضو لجنة المراجعةاملنصب

غير تنفيذي/ غير مستقل/ من خارج المجلسالصفة
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املؤهالت العلمية

ماجستير في إدارة األعمال التنفيذية، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، المملكة العربية السعودية، عام 2012م. 	

بكالوريوس في نظم المعلومات، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، عام 1997م. 	

عضو في معهد المراجعين الداخليين، المملكة العربية السعودية، عام 2005م. 	

عضو في الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، المملكة العربية السعودية، عام 2005م. 	

املناصب احلالية

عضو لجنة المراجعة في الشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخه. 	

عضو لجنة المراجعة في الشركة الوطنية للتنمية الزراعية )نادك(، وهو شركة مساهمة مدرجة، تعمل في مجال الغذاء  	
والزراعة، منذ عام 2018م وحتى تاريخه.

عضو لجنة المراجعة في مجموعة سيرا القابضة، وهو شركة مساهمة مدرجة، تعمل في مجال السفر، منذ عام 2018م  	
وحتى تاريخه.

عضو لجنة المراجعة في البنك السعودي لالستثمار، وهو شركة مساهمة مدرجة، تعمل في مجال الخدمات المالية  	
والمصرفية، منذ عام 2016م وحتى تاريخه.

عضو لجنة المراجعة في شركة األهلي المالية، وهو شركة مساهمة مدرجة، تعمل في مجال الخدمات المالية، منذ عام  	
2016م وحتى تاريخه.

رئيس المراجعة الداخلية في مجموعة شركة االتصاالت السعودية، وهي شركة مساهمة مدرجة، تعمل في مجال االتصاالت،  	
منذ عام 2015م وحتى عام تاريخه.

عضو في مجلس إدارة الجمعية السعودية للمحاسبة، وهي جمعية مهنية، تعمل في مجال المحاسبة، منذ عام 2014م وحتى  	
تاريخه.

أبرز اخلبرات املهنية السابقة

مدير عام مراجعة الشبكات ونظم المعلومات في شركة االتصاالت السعودية، وهي شركة مساهمة مدرجة، تعمل في مجال  	
االتصاالت، منذ عام 2012م وحتى عام 2015م.

مدير عام مراجعة االستثمار والعمليات في شركة االتصاالت السعودية، وهي شركة مساهمة مدرجة، تعمل في مجال  	
االتصاالت، منذ عام 2004م وحتى عام 2012م.

كبير المديرين في مجموعة سامبا المالية، وهي شركة مساهمة مدرجة، تعمل في مجال الخدمات المالية والمصرفية، منذ  	
عام 1997م وحتى عام 2004م.

المصدر: الشركة

لجنة الترشيحات والمكافآت 5-4-2
تكوين لجنة الترشيحات والمكافآت أ. 

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من أربعة )4( أعضاء تم تعيينهم بموجب قرار مجلس اإلدارة بتاريخ 1442/06/11هـ )الموافق 2021/01/24م(. 
ويوضح الجدول التالي أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:

أعضاء)لجنة)الترشيحات)والمكافآت)(: 8لو5الجدو1) 

الصفةالمنصباالسم#
غير تنفيذي/ مستقلرئيس لجنة الترشيحات والمكافآتفهد سليمان محمد العمود1
غير تنفيذي/ غير مستقلعضو لجنة الترشيحات والمكافآتمحمد عبداهلل حسن العبادي2
غير تنفيذي/ غير مستقلعضو لجنة الترشيحات والمكافآتعمر عبدالعزيز ناصر الشبيبي3
غير تنفيذي/ غير مستقلعضو لجنة الترشيحات والمكافآتفهد يعن اهلل عبداهلل الغامدي4

المصدر: الشركة

مسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت ب. 

تمارس لجنة التشريحات والمكافآت جميع االختصاصات الموكلة إليها، وترفع لجنة التشريحات والمكافآت تقاريرها إلى مجلس اإلدارة وتحافظ على 
قنوات اتصال مباشرة معه، وال يحق لها تعديل أي قرار صادر من المجلس. تكون اختصاصات لجنة التشريحات والمكافآت بموجب األنظمة واللوائح ذات 

العالقة على النحو التالي: 

إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس واإلدارة التنفيذية، ورفعها إلى المجلس للنظر فيها تمهيداً  	
العتمادها من الجمعية العامة، على أن يراع في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط باألداء، واإلفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.

توضيح العالقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة. 	
المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق األهداف المتوخاة منها. 	
التوصية لمجلس اإلدارة بمكافآت أعضاء المجلس واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة. 	
اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية. 	
التوصية لمجلس اإلدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت  	

إدانته بجريمة مخلة باألمانة.
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إعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة وشغل وظائف اإلدارة التنفيذية. 	
تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه ألعمال مجلس اإلدارة. 	
المراجعة السنوية لالحتياجات الالزمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة ووظائف اإلدارة التنفيذية. 	
مراجعة هيكل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها. 	
التحقق بشكل سنوي من استقالل األعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى. 	
إعداد وصف وظيفي لألعضاء التنفيذيين واألعضاء غير التنفيذيين واألعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين. 	
إعداد اإلجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين. 	
تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة. 	
اإلشراف على تطوير استراتيجية واضحة للحوكمة بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة، والتحقق من تنفيذها ومراجعتها وتحديثها  	

بناًء على المتغيرات الداخلية والخارجية للشركة.
مراجعة الوثائق المتعلقة بحوكمة الشركة، والتأكد من وجود أدوات وأساليب حوكمة منظمة آلليات التواصل بين مجلس اإلدارة ولجانه من جهة  	

واإلدارة التنفيذية من جهة أخرى.
مراجعة قواعد السلوك المهني التي تمثل قيم الشركة وتطويرها، وغيرها من السياسات واإلجراءات الداخلية بما يلبي حاجات الشركة ويتفق  	

مع أفضل الممارسات، والرفع لمجلس اإلدارة لالعتماد.
القيادات والمواهب في محاكات  	 التي تحكم نشاط الموارد البشرية ومن قدرة برامج تطوير  التأكد من قدرة وجودة الممارسات والمعايير 

الممارسات والمعايير التي تليق بمكانة الشركة.
تقييم فعالية وكفاءة أنظمة الموارد البشرية واألنظمة ذات العالقة بتطوير المواهب والتأكد من التطبيق الفعال للممارسات الناجحة في مجال  	

الموارد البشرية بما يلبي احتياجات القطاعات االساسية والمساندة وفقا لألولويات.
تقييم برامج الموارد البشرية بما في ذلك برامج استقطاب المواهب وبرامج المحافظة عليها، وبرامج إدارة األداء، وخطط التعاقب الوظيفي،  	

األداء  بثقافة  االرتقاء  من  الشركة  يمّكن  بما  التراكمية  الخبرة  إلثراء  التوظيف  مصادر  تنويع  وبرامج  الشاملة،  والمكافآت  الحوافز  وبرامج 
المؤسسي على المستوى الكلي.

التأكد من جودة األدوات الالزمة والمناسبة لقياس فاعلية الموارد البشرية. 	
التأكد من تبني قيم الشركة ومن االلتزام بها من قبل موظفي الشركة في ممارساتهم وسلوكياتهم الوظيفية ومن تطبيقها من خالل التفاعل  	

والتواصل فيما بينهم لصنع القرارات ومكاملة االنجازات.
التأكد من آليات العمل المناسبة لقياس قيم الشركة ومن جودة تلك االليات في تقييم مدى التزام الموظفين بقيم الشركة على أرض الواقع. 	
تقييم مدى فاعلية وجودة برامج رأس المال البشري التي تستهدف التنفيذيين بالشركة بما في ذلك برامج التعاقب الوظيفي لشاغلي المستوى  	

األول والثاني والمرشحين لتولي تلك المناصب.
مراجعة البيانات المرتبطة بالمزايا والتعويضات المدفوعة للوظائف المماثلة لكبار لتنفيذيين بالسوق وتقييم المركز التنافسي للشركة بهذا  	

الخصوص.

ملخص السيرة الذاتية ألعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ج. 

فيما يلي ملخص السيرة الذاتية ألعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:

ملخص)السيرة)الذاتية)لـفهد)سليمان)محمد)العمود(: 9لو5الجدو1) 

فهد سليمان محمد العموداالسم

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآتاملنصب

يرجى مراجعة القسم رقم  5-3-6 »ملخص السيرة الذاتية ألعضاء وأمين سر مجلس اإلدارة« من هذه النشرة.السيرة الذاتية

المصدر: الشركة

ملخص)السيرة)الذاتية)لـمحمد)عبداهلل)حسن)العبادي(: 0دو5الجدو1) 

محمد عبداهلل حسن العبادياالسم

عضو لجنة الترشيحات والمكافآتاملنصب

يرجى مراجعة القسم رقم  5-3-6 »ملخص السيرة الذاتية ألعضاء وأمين سر مجلس اإلدارة« من هذه النشرة.السيرة الذاتية

المصدر: الشركة

ملخص)السيرة)الذاتية)لـعمر)عبدالعزيز)ناصر)الشبيبي(: لدو5الجدو1) 

عمر عبدالعزيز ناصر الشبيبياالسم

عضو لجنة الترشيحات والمكافآتاملنصب

يرجى مراجعة القسم رقم  5-3-6 »ملخص السيرة الذاتية ألعضاء وأمين سر مجلس اإلدارة« من هذه النشرة.السيرة الذاتية

المصدر: الشركة
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ملخص)السيرة)الذاتية)لـفهد)يعن)اهلل)عبداهلل)الغامدي(: ددو5الجدو1) 

فهد يعن اهلل عبداهلل الغامدياالسم
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عضو لجنة الترشيحات والمكافآتاملنصب

بكالوريوس في اإلدارة تخصص تسويق، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، المملكة العربية السعودية، عام 2001م. 	املؤهالت العلمية

املناصب احلالية

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخه. 	

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة عقاالت المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال العقار،  	
منذ عام 2019م وحتى تاريخه.

مدير عام إدارة شركاء األعمال في الموارد البشرية في وحدة أعمال شركة االتصاالت السعودية، وهي شركة مساهمة  	
مدرجة، تعمل في مجال االتصاالت، منذ عام 2016م وحتى تاريخه. 

أبرز اخلبرات املهنية السابقة

عضو اللجنة التنفيذية في شركة االتصاالت السعودية المتخصصة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال  	
االتصاالت، منذ عام 2020م وحتى عام 2021م.

المدير العام المكلف بمركز التميز في وحدة أعمال شركة االتصاالت السعودية، وهي شركة مساهمة مدرجة، تعمل في مجال  	
االتصاالت، في عام 2019م.

مدير عام إدارة تخطيط الموارد البشرية والتطوير التنظيمي في شركة االتصاالت السعودية، وهي شركة مساهمة مدرجة،  	
تعمل في مجال االتصاالت، منذ عام 2016م وحتى عام 2019م.

المدير العام المكلف في إدارة تخطيط الموارد البشرية والتطوير التنظيمي في شركة االتصاالت السعودية، وهي شركة  	
مساهمة مدرجة، تعمل في مجال االتصاالت، منذ عام 2015م وحتى عام 2016م.

مدير إدارة تخطيط القوى العاملة ورأس المال البشري في شركة االتصاالت السعودية، وهي شركة مساهمة مدرجة، تعمل  	
في مجال االتصاالت، منذ عام 2012م وحتى عام 2015م.

مدير إدارة عالقات العمالء والخدمات المشتركة للموارد البشرية في شركة االتصاالت السعودية، وهي شركة مساهمة  	
مدرجة، تعمل في مجال االتصاالت، منذ عام 2008م وحتى عام 2011م.

اخصائي أول للموارد البشرية والمكافآت وإدارة األداء في شركة االتصاالت السعودية، وهي شركة مساهمة مدرجة، تعمل  	
في مجال االتصاالت، منذ عام 2005م وحتى عام 2008م.

مدير المحاسبة في وحدة خدمات الشركات في مجموعة سامبا المالية، وهي شركة مساهمة مدرجة، تعمل في مجال  	
الخدمات المالية والمصرفية، منذ عام 2002م وحتى عام 2005م.

محاسب رئيسي في وحدة خدمات العمالء في مجموعة سامبا المالية، وهي شركة مساهمة مدرجة، تعمل في مجال  	
الخدمات المالية والمصرفية، منذ عام 2001م وحتى عام 2002م.

المصدر: الشركة

اللجنة التنفيذية 5-4-3
تكوين اللجنة التنفيذية أ. 

تتكون اللجنة التنفيذية من خمسة )5( أعضاء تم تعيينهم بموجب قرار مجلس اإلدارة بتاريخ 1442/06/11هـ )الموافق 2021/01/24م(. ويوضح الجدول 
التالي أسماء أعضاء اللجنة التنفيذية:

أعضاء)اللجنة)التنفيذية)(: ددو5الجدو1) 

الصفةالمنصباالسم#

غير تنفيذي/ غير مستقلرئيس اللجنة التنفيذيةرياض سعيد صادق معوض 1

غير تنفيذي/ غير مستقلعضو اللجنة التنفيذيةهيثم محمد معجل الفرج2

غير تنفيذي/ مستقلعضو اللجنة التنفيذيةمحمد عبداهلل محمد العسيري3

غير تنفيذي/ غير مستقلعضو اللجنة التنفيذيةعماد عودة عبداهلل العودة4

غير تنفيذي/ غير مستقلعضو اللجنة التنفيذيةمحمد عبداهلل حسن العبادي5

المصدر: الشركة
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مسؤوليات اللجنة التنفيذية ب. 

تمارس اللجنة التنفيذية جميع االختصاصات الموكلة إليها، وترفع تقاريرها إلى المجلس وتحافظ على قنوات اتصال مباشرة معه، وال يحق لها تعديل أي 
قرار صادر من المجلس. وتكون اختصاصات اللجنة التنفيذية بموجب األنظمة واللوائح ذات العالقة على النحو التالي:

المشاركة واإلشراف على وضع الخطة االستراتيجية للشركة وتقييم المقترحات المقدمة من اإلدارة التنفيذية المعنية برؤية ورسالة الشركة  	
والمحاور االستراتيجية واألهداف والمبادرات االستراتيجية والمالية والرفع للمجلس لالعتماد.

 التأكد من تطبيق االستراتيجية العامة للشركة ومدى فاعليتها في تحقيق األهداف المرجوة. 	
اإلشراف على إعداد الميزانية السنوية للشركة ومراجعة المقترحات المقدمة من اإلدارة التنفيذية ورفع التوصيات للمجلس إلقرار الميزانية  	

السنوية.
مراجعة تقارير األداء المالي واالستراتيجي الخاصة بمتابعة تنفيذ الخطط االستراتيجية والمبادرات ورفع ما تراه اللجنة من توصيات للمجلس. 	
دراسة المواضيع والمشاريع االستراتيجية والمهمة ذات األثر المالي الكبير والرفع للمجلس لالعتماد. 	
مراجعة سياسة المسؤولية االجتماعية والخطة اإلعالمية والرعايات الرياضية، ورفع ما تراه اللجنة من توصيات إلى المجلس. 	
مراجعة برامج مبادرات العمل االجتماعي ورفع ما تراه اللجنة من توصيات إلى المجلس.  	

ملخص السيرة الذاتية ألعضاء اللجنة التنفيذية ج. 

فيما يلي ملخص السيرة الذاتية ألعضاء اللجنة التنفيذية:

ملخص)السيرة)الذاتية)لـرياض)سعيد)صادق)معوض(: 4دو5الجدو1) 

رياض سعيد صادق معوضاالسم

رئيس اللجنة التنفيذيةاملنصب

يرجى مراجعة القسم رقم  5-3-6 »ملخص السيرة الذاتية ألعضاء وأمين سر مجلس اإلدارة« من هذه النشرة.السيرة الذاتية

المصدر: الشركة

ملخص)السيرة)الذاتية)لـهيثم)محمد)معجل)الفرج)(: 5دو5الجدو1) 

هيثم محمد معجل الفرجاالسم

عضو اللجنة التنفيذيةاملنصب

يرجى مراجعة القسم رقم  5-3-6 »ملخص السيرة الذاتية ألعضاء وأمين سر مجلس اإلدارة« من هذه النشرة.السيرة الذاتية

المصدر: الشركة

ملخص)السيرة)الذاتية)لـمحمد)عبداهلل)محمد)العسيري(: 6دو5الجدو1) 

محمد عبداهلل محمد العسيرياالسم

عضو اللجنة التنفيذيةاملنصب

يرجى مراجعة القسم رقم  5-3-6 »ملخص السيرة الذاتية ألعضاء وأمين سر مجلس اإلدارة« من هذه النشرة.السيرة الذاتية

المصدر: الشركة

ملخص)السيرة)الذاتية)لعماد)عودة)العودة(: 7دو5الجدو1) 

عماد عودة عبداهلل العودةاالسم

عضو اللجنة التنفيذيةاملنصب

يرجى مراجعة القسم رقم  5-3-6 »ملخص السيرة الذاتية ألعضاء وأمين سر مجلس اإلدارة« من هذه النشرة.السيرة الذاتية

المصدر: الشركة

ملخص)السيرة)الذاتية)لمحمد)عبداهلل)حسن)العبادي(: 8دو5الجدو1) 

محمد عبداهلل حسن العبادياالسم

عضو اللجنة التنفيذيةاملنصب

يرجى مراجعة القسم رقم  5-3-6 »ملخص السيرة الذاتية ألعضاء وأمين سر مجلس اإلدارة« من هذه النشرة.السيرة الذاتية

المصدر: الشركة
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اإلدارة التنفيذية  5-5
تتألف اإلدارة التنفيذية للشركة من فريق يتمتع بالخبرات والمهارات الالزمة إلدارة الشركة بإشراف مجلس اإلدارة، ويقوم الرئيس التنفيذي بتسيير األعمال 

اليومية للشركة وفقاً للتوجيهات والسياسات التي يحددها مجلس اإلدارة لضمان تحقيق الشركة ألهدافها المحددة من قبل مجلس اإلدارة.

أقسام اإلدارة التنفيذية 5-5-1
قطاع الماليةأ. 

يتألف قطاع المالية من اإلدارات واألقسام التالية:

إدارة تمويل األعمال. 	
إدارة الرقابة المالية. 	
إدارة المحاسبة المالية. 	
إدارة عالقات المستثمرين. 	

قطاع االستراتيجية واألداء المؤسسيب. 

يتألف قطاع االستراتيجية واألداء المؤسسي من اإلدارات واألقسام التالية:

إدارة االستراتيجية. 	
إدارة األداء المؤسسي. 	
مكتب إدارة المشروع العالمي. 	
إدارة الحوكمة والمخاطر واالمتثال. 	
إدارة العالقات العامة والتسويق. 	

قطاع العمليات والخدمات المدارةج. 

يتألف قطاع العمليات والخدمات المدارة من اإلدارات واألقسام التالية:

مركز العمليات المتكاملة. 	
إدارة الخدمات الميدانية. 	
إدارة العمليات السحابية والرقمية. 	
إدارة تطوير العمليات. 	
إدارة التسليم الرقمي والخدمات المدارة. 	
إدارة مراقبة العمليات. 	

قطاع الحلول الرقمية د. 

يتألف قطاع الحلول الرقمية من اإلدارات واألقسام التالية:

إدارة األعمال الفضائية. 	
إدارة البنية التحتية والخدمات المدارة للشبكات. 	
إدارة المنتجات الرقمية. 	
إدارة المنصات الرقمية. 	
إدارة تصميم وتطوير البرمجيات.  	
إدارة مكتب التحول الرقمي. 	

قطاع حلول األعمال ه. 

يتألف قطاع حلول األعمال من اإلدارات واألقسام التالية:

إدارة العمليات التجارية والدعم. 	
إدارة المبيعات الحكومية. 	
إدارة مبيعات شركة االتصاالت السعودية. 	
إدارة مبيعات الشركة. 	
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قطاع تنفيذ الحلول و. 

يتألف قطاع تنفيذ الحلول من اإلدارات واألقسام التالية:

إدارة مبيعات الشركة )الخدمات المهنية لشركة االتصاالت السعودية وتسليم المشروع(. 	
إدارة الخدمات المهنية )المشاركة والتخطيط وتكامل األنظمة(. 	

قطاع تميز األعمالز. 

يتألف قطاع تميز األعمال من اإلدارات واألقسام التالية:

إدارة تقنية المعلومات الداخلية. 	
إدارة البنية والهيكل المؤسسي. 	
إدارة رأس المال البشري. 	
إدارة سلسلة التوريد وخدمات الدعم )بما في ذلك العقود والشؤون القانونية(. 	

قطاع تعهيد األعمالح. 

يتألف قطاع تعهيد األعمال من اإلدارات واألقسام التالية:

إدارة رقابة ودعم االستعانة بمصادر خارجية لألعمال التجارية. 	
إدارة االستعانة بمصادر خارجية للقوى العاملة. 	

أعضاء اإلدارة التنفيذية 5-5-2
يوضح الجدول التالي تفاصيل أعضاء اإلدارة التنفيذية للشركة:

اإلدارة)التنفيذية)للشركة(: 9دو5الجدو1) 

تاريخ)االلتحاق)بالعمل)العمرالجنسيةالمنصباالسم#
لدى)الشركة

األسهم)المباشرة)
وغير)المباشرة)
التي)يملكها)قبل)

الطرح

األسهم)المباشرة)
وغير)المباشرة)
التي)يملكها)بعد)

الطرح

1439/01/11ه )الموافق 49 سنةسعوديالرئيس التنفيذيعمر عبداهلل عمر النعماني*1
0.00033%0.00042%2017/10/01م(

عبدالرحمن حمد محمد 2
1424/10/07ه )الموافق 40 سنةسعوديالرئيس التنفيذي للماليةالربيع

--2003/12/01م(

معتز عبداهلل عبدالعزيز 3
الضراب

نائب الرئيس لالستراتيجية 
1436/06/16هـ )الموافق 36 سنةسعوديواألداء المؤسسي

--2015/04/05م(

نائب الرئيس للعمليات أحمد ناجي سالم باجنيد4
1441/04/04ه )الموافق 40 سنةسعوديوالخدمات المدارة

--2019/12/01م(

فهد عبدالعزيز محمد 5
الهاجري

نائب الرئيس لقطاع الحلول 
1439/04/16ه )الموافق 43 سنةسعوديالرقمية

--2018/01/03م(

1439/03/15ه )الموافق 45 سنةسعودينائب الرئيس لحلول األعمالجهاد سالم عثمان الطويرقي6
--2017/12/03م(

صالح عبداهلل أحمد 7
1439/06/04ه )الموافق 48 سنةسعودينائب الرئيس لتنفيذ الحلولالزهراني

--2018/01/21م(

1438/06/30هـ )الموافق 33 سنةسعودينائب الرئيس لتميز األعمالصالح طارق صالح القروني8
--2017/03/19م(

نائب الرئيس لقطاع تعهيد ثامر محمد عبداهلل الحماد9
1436/02/09ه )الموافق 42 سنةسعودياألعمال

--2014/12/01م(

1441/06/07ه )الموافق 47 سنةسعوديرئيس المراجعة الداخليةألمع سعيد محمد آل مطير10
--2020/02/01م(

* مالحظة: نتجت الملكية غير المباشرة لعمر عبداهلل عمر النعماني عن ملكيته لما نسبته 0.00042% من أسهم شركة االتصاالت السعودية، والتي بدورها تملك ما نسبته 100% من أسهم 
الشركة بشكل مباشر وغير مباشر قبل الطرح وما نسبته 79% من أسهم الشركة بعد الطرح.

المصدر: الشركة
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عقود العمل مع الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للمالية 5-5-3
يوضح الجدول التالي ملخص عقود العمل والخدمة المبرمة فيما بين الشركة والرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للمالية:

ملخص)عقود)العمل)والخدمة)مع)الرئيس)التنفيذي)والرئيس)التنفيذي)للمالية(: 0دو5الجدو1) 

مدة)العقدتاريخ)العقدالمنصباالسم

1441/06/18ه )الموافق 2020/02/12م( ويكون سارًيا الرئيس التنفيذيعمر عبداهلل عمر النعماني
بتاريخ 1441/07/06ه )الموافق 2020/03/01م(

ثالث )3( سنوات تُجدد تلقائًيا لنفس 
المدة

1424/12/23ه )الموافق 2004/02/14م( ويكون سارًيا الرئيس التنفيذي للماليةعبدالرحمن حمد محمد الربيع
سنة تُجدد تلقائًيا لنفس المدةبتاريخ 1424/10/07ه )الموافق 2003/12/01م(

المصدر: الشركة

وفيما يلي ملخص ألبرز مهام ومسؤوليات الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للمالية:

الرئيس التنفيذي: أ. 

عكس توقعات المساهمين ومجلس اإلدارة طويلة المدى إلى أهداف واستراتيجيات للشركة. 	
قيادة عملية تطوير وتحسين رؤية حلول ورسالتها واستراتيجيتها للمساهمة في نجاح الشركة بشكل عام. 	
التأكد من أن النتائج التشغيلية والمالية للشركة تتماشى مع أهداف الشركة واستراتيجياتها. 	
تصميم إطار العمل في حلول وتطبيق أفضل الممارسات والمنهجيات والتقنيات والمبادئ بالتوافق مع شركة االتصاالت السعودية. 	
ضمان التواصل لشرح إستراتيجية حلول بشكل واضح على جميع المستويات. 	
التوصية بتنظيم الموارد الالزمة لحلول لتنفيذ العمليات بشكل فعال لتحقيق االستراتيجية المطلوبة. 	
المصادقة على الميزانية السنوية لحلول والتي تضمن التوافق مع خطط واحتياجات الشركة. 	
اعتماد سياسات حلول التي تضمن استيفاء جميع المتطلبات ذات الصلة مع االلتزام بالقوانين واللوائح. 	
إنشاء نظام تحكم ومراقبة التنفيذ واألداء. 	
بناء بيئة عمل مناسبة وآمنة داخل الشركة لدعم تحقيق أهداف الشركة واستراتيجياتها. 	
اإلشراف على تنفيذ الخطة االستراتيجية بشكل يومي ودوري. 	
اإلشراف على صرف الميزانية السنوية على مدار العام والموافقة على قرارات مراجعة الميزانية عند الحاجة. 	
تحديد فرص عمل جديدة امتثاالً ألهداف الشركة واستراتيجياتها لمزيد من التطوير والنمو. 	
تمثيل الشركة على أعلى مستوى خالل العالقات التعاقدية رفيعة المستوى ذات الصلة بالشركة والفعاليات اإلعالمية. 	
المراجعة والموافقة على أنشطة إدارة االستثمارات وعالقات المستثمرين وإعداد التقارير الالزمة. 	
تقديم القرارات المتعلقة باإلجراءات التصحيحية لألنشطة المالية الهامة. 	
اإلشراف على العمليات اليومية للوظائف تحت إشراف مباشر لضمان كفاءتها وجودتها بما يتماشى مع أهداف الشركة واستراتيجياتها. 	
توجيه لجان التخطيط ورسم السياسات المباشرة. 	
قيادة االجتماعات التنفيذية فيما يتعلق بعمليات اتخاذ القرارات الحاسمة. 	
الشركة  	 ألهداف  وفًقا  المؤسسة  مستوى  على  والتعليمات  القياسية  التشغيل  وإجراءات  والعمليات  السياسات  جميع  تطوير  من  التأكد 

واستراتيجياتها وقيمها وثقافتها.
المراجعة والموافقة النهائية على السياسات والعمليات واإلجراءات التي تم تطويرها. 	
ضمان التوظيف واختيار المرشحين للمناصب التنفيذية للشركة. 	
ضمان تنفيذ عملية التخطيط والتعاقب وجلسات مراجعة الكفاءات والقدرات للمناصب التنفيذية في حلول. 	
خلق ثقافة مبنية على التوجيه والتطوير المستمر واألداء المتميز. 	
تطوير قيم وثقافة شركة حلول لتتماشى مع أهداف الشركة واستراتيجياتها. 	

الرئيس التنفيذي للمالية: ب. 

المساهمة في تطوير رؤية ورسالة واستراتيجية حلول والمساهمة في العملية الشاملة لصنع القرار. 	
تطوير الخطة االستراتيجية للمالية بما يتماشى مع استراتيجية حلول. 	
تحديد أهداف األداء المالي والمراقبة المستمرة لتحقيق األهداف االستراتيجية. 	
تقديم المشورة للرئيس التنفيذي بشأن القضايا ذات الصلة التي تؤثر استراتيجًيا  على الشركة. 	
تصميم اإلطار المالي وتطبيق أفضل الممارسات والمنهجيات والتقنيات والمبادئ. 	
ضمان التواصل لشرح استراتيجية حلول المالية على جميع المستويات. 	
التوصية بتنظيم الموارد المالية الالزمة لتنفيذ العمليات بشكل فعال لتحقيق االستراتيجية المطلوبة. 	
إعداد الميزانية السنوية وضمان توافقها مع خطط واحتياجات الشركة. 	
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المصادقة على السياسات المالية التي تضمن استيفاء جميع المتطلبات ذات الصلة مع االلتزام بالقوانين واللوائح. 	
إنشاء نظام تحكم ومراقبة التنفيذ واألداء المالي. 	
اتخاذ القرارات الرئيسية المتعلقة بالتمويل أو تصعيدها إلى الرئيس التنفيذي عند الحاجة. 	
تطوير استراتيجية مالية قصيرة وطويلة المدى لتوضيح متطلبات تمويل للشركة واألهداف والتطلعات المالية. 	
العمل على مناقشة وتطوير الميزانية المثلى للشركة بالتعاون مع قطاعات األعمال. 	
اإلشراف على الميزانية لضمان االستخدام المستهدف والفعال لموارد الميزانية وتجنب أي عجز أو تجاوز في الميزانية. 	
مراجعة واعتماد طلبات تعديل الميزانية من خالل إجراء التقييم المناسب وتحليل العوامل الداعمة والحصول على الموافقات الالزمة. 	
تطوير عملية مراجعة حسابات العمالء باإلضافة إلى وضع جداول التحصيل من أجل مراقبة األداء وكذلك ضمان متابعة المدفوعات المتأخرة. 	
مراجعة حسابات الموردين والمعامالت من أجل مراقبة األداء وتحديد جداول الدفع والمبالغ المتفق عليها. 	
إذا  	 أية مخالفات والتحقيق فيها  النقدية لضمان توحيد أرصدة الحسابات المصرفية وكذلك اإلبالغ عن  المعامالت  تقديم المشورة بشأن 

اقتضت الحاجة.
وضع خطط الطوارئ من أجل تطوير االحتياطيات المالية. 	
تطوير التدقيق المالي وعملية التحكم وقيادة اإلغالق المالي الشهري والسنوي وإعداد التقارير ومتابعة القضايا المالية. 	
دعم التحليل المالي لبيئة االستثمار الحالية من أجل تقييم وتحليل تدفقات االستثمار وتقديم المشورة بشأن قرارات المستثمرين. 	
إدارة العالقة مع أصحاب المصلحة الماليين و تطوير نماذج االستثمار لدعم هيكلة الصفقات مع أصحاب المصلحة المعنيين وضمان نمو  	

األعمال واستمراريتها.
خلق ثقافة مبنية على التوجيه والتحسين المستمر واألداء المتميز. 	
قيادة عملية تخطيط القوى العاملة للمالية، والتأكد من أن الفريق مؤهل من خالل التوظيف والتدريب والتطوير وإدارة األداء والحفاظ على  	

مستوى عاٍل من مشاركة الموظفين وتحفيزهم.

ملخص السيرة الذاتية ألعضاء اإلدارة التنفيذية 5-5-4
فيما يلي ملخص السيرة الذاتية ألعضاء اإلدارة التنفيذية: 

ملخص)السيرة)الذاتية)لـعمر)عبداهلل)عمر)النعماني(: لدو5الجدو1) 

عمر عبداهلل عمر النعمانياالسم

49 سنةالعمر

سعودياجلنسية

الرئيس التنفيذياملنصب

املؤهالت العلمية

برنامج القيادة التنفيذية العليا، جامعة هارفارد، الواليات المتحدة األمريكية، عام 2020م. 	

شهادة اإلدارة المالية للقيادات التنفيذية غير المالية، المملكة المتحدة، عام 2017م. 	

شهادة PMP، عام 2003م 	

شهادة CISM ، عام 2003م 	

شهادة CISSP ، عام 2002م 	

بكالوريوس في هندسة الحاسب اآللي، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، عام 1994م. 	

املناصب احلالية
الرئيس التنفيذي في الشركة منذ عام 2017م وحتى تاريخه. 	

عضو مجلس إدارة في شركة االتصاالت الكويتية )أس تي سي الكويتية( وهي شركة مساهمة كويتية، تعمل في مجال  	
االتصاالت، منذ عام 2018م وحتى تاريخه.
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أبرز اخلبرات املهنية السابقة

نائب الرئيس لتقنية المعلومات في شركة االتصاالت السعودية، وهي شركة مساهمة مدرجة، تعمل في مجال االتصاالت، منذ  	
عام 2010م وحتى عام 2018م.

مدير عام البنية التحتية وهيكلة تقنية المعلومات في شركة االتصاالت السعودية، وهي شركة مساهمة مدرجة، تعمل في  	
مجال االتصاالت، منذ عام 2008م وحتى عام 2010م.

مدير عام أمن المعلومات في شركة االتصاالت السعودية، وهي شركة مساهمة مدرجة، تعمل في مجال االتصاالت، منذ عام  	
2006م وحتى عام 2008م.

مدير إدارة ضمان اإليرادات في شركة االتصاالت السعودية، وهي شركة مساهمة مدرجة، تعمل في مجال االتصاالت، منذ  	
عام 2003م وحتى عام 2005م.

مدير إدارة أمن المعلومات في شركة االتصاالت السعودية، وهي شركة مساهمة مدرجة، تعمل في مجال االتصاالت، منذ عام  	
2002م وحتى عام 2003م.

رئيس قسم االتصاالت في البنك المركزي السعودي )مؤسسة النقد العربي السعودي سابقاً(، وهو جهة حكومية، تشرف على  	
تنظيم قطاعات البنوك والتمويل والتأمين، منذ عام 1994 وحتى عام 2000م.

المصدر: الشركة

ملخص)السيرة)الذاتية)لعبدالرحمن)حمد)محمد)الربيع(: ددو5الجدو1) 

عبدالرحمن حمد محمد الربيعاالسم

40 سنةالعمر

سعودياجلنسية

الرئيس التنفيذي للماليةاملنصب

بكالوريوس في المحاسبة، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، عام 2003م. 	املؤهالت العلمية

الرئيس التنفيذي للمالية في الشركة منذ عام 2018م وحتى تاريخه.  	املناصب احلالية

أبرز اخلبرات املهنية السابقة

مدير إدارة المحاسبة المالية في الشركة منذ عام 2013م وحتى عام 2018م. 	

مدير قسم حسابات الدائنين واإلدارة النقدية في الشركة منذ عام 2010م وحتى عام 2013م. 	

كبير المحاسبين في الشركة منذ عام 2007م وحتى عام 2009م. 	
المصدر: الشركة 

ملخص)السيرة)الذاتية)لـمعتز)عبداهلل)عبدالعزيز)الضراب(: ددو5الجدو1) 

معتز عبداهلل عبدالعزيز الضراباالسم

36 سنةالعمر

سعودياجلنسية

نائب الرئيس لالستراتيجية واألداء المؤسسياملنصب

املؤهالت العلمية

ماجستير في التغيير، معهد إنسياد، فرنسا، عام 2019م. 	

ماجستير في إدارة أعمال، جامعة األمير سلطان، المملكة العربية السعودية، عام 2014م. 	

بكالوريوس في هندسة أنظمة التحكم واألتمتة، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، المملكة العربية السعودية، عام 2007م. 	

نائب الرئيس للتخطيط واألداء المؤسسي في الشركة منذ عام 2020م وحتى تاريخه. 	املناصب احلالية

أبرز اخلبرات املهنية السابقة

مدير عام حوكمة الشركات ونجاح العمالء في الشركة منذ عام 2019 وحتى عام 2020م. 	

مدير عام خدمات ما قبل البيع في الشركة منذ عام 2018م وحتى عام 2019م. 	

مدير إدارة خدمات ما قبل البيع في الشركة منذ عام 2018م وحتى عام 2018م. 	

مدير إدارة هندسة الحلول الحكومية في الشركة منذ عام 2015م وحتى عام 2018م. 	

كبير مهندسي أنظمة في شركة سيسكو العربية السعودية المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال  	
تقنية المعلومات، منذ عام 2012م وحتى عام 2015م.

المصدر: الشركة

ملخص)السيرة)الذاتية)ألحمد)ناجي)سالم)باجنيد(: 4دو5الجدو1) 

أحمد ناجي سالم باجنيداالسم

40 سنةالعمر

سعودياجلنسية
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نائب الرئيس للعمليات والخدمات المدارةاملنصب

بكالوريوس هندسة حاسب آلي، جامعة الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية، عام 2003م. 	املؤهالت العلمية

نائب الرئيس التنفيذي للعمليات والخدمات المدارة في الشركة منذ عام 2019م وحتى تاريخه.  	املناصب احلالية

أبرز اخلبرات املهنية السابقة

مدير عام العمليات في الشركة في عام 2019م. 	

مدير إدارة عمليات أنظمة المستهلكين في شركة االتصاالت السعودية، وهي شركة مساهمة مدرجة، تعمل في مجال  	
االتصاالت، منذ عام 2018م وحتى عام 2019م.

مدير إدارة عمليات أنظمة العمالء في شركة االتصاالت السعودية، وهي شركة مساهمة مدرجة، تعمل في مجال االتصاالت،  	
منذ عام 2013م وحتى عام 2018م.

مدير إدارة تقنية أنظمة مركز التواصل في شركة االتصاالت السعودية، وهي شركة مساهمة مدرجة، تعمل في مجال  	
االتصاالت، منذ عام 2011م وحتى عام 2013م.

مدير أنظمة خدمات العمالء في شركة االتصاالت السعودية، وهي شركة مساهمة مدرجة، تعمل في مجال االتصاالت، منذ  	
عام 2008م وحتى عام 2011م.

رئيس فريق إدارة عالقات العمالء في شركة االتصاالت السعودية، وهي شركة مساهمة مدرجة، تعمل في مجال االتصاالت،  	
منذ عام 2004م وحتى عام 2008م.

المصدر: الشركة

ملخص)السيرة)الذاتية)لفهد)عبدالعزيز)محمد)الهاجري(: 5دو5الجدو1) 

فهد عبدالعزيز محمد الهاجرياالسم

43 سنةالعمر

سعودياجلنسية

نائب الرئيس لقطاع الحلول الرقميةاملنصب

املؤهالت العلمية

ماجستير في إدارة األعمال، جامعة الفيصل، المملكة العربية السعودية، عام 2015م. 	

ماجستير في تقنية المعلومات جامعة نيوساوث ويلز، المملكة المتحدة، عام 2006م. 	

بكالوريوس في علوم الحاسب اآللي، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، عام 2000م. 	

نائب الرئيس لقطاع الحلول الرقمية في الشركة منذ عام 2018م وحتى تاريخه. 	املناصب احلالية

أبرز اخلبرات املهنية السابقة

نائب الرئيس لالستراتيجية والتخطيط في الشركة منذ عام 2018م وحتى عام 2020م. 	

مستشار لوزير االتصاالت وتقنية المعلومات في وزارة االتصاالت رئيس مكتب االقتصاد الرقمي في وحدة التحول الرقمي،  	
وهي جهة حكومية، تعمل في مجال الرقابة على الخدمات التقنية، في عام 2017م.

رئيس تنفيذي في شركة YVOLV، وهي شراكة بين شركة علي بابا وشركة مراس القابضة في دبي، تعمل في مجال الخدمات  	
السحابية منذ عام 2016م وحتى عام 2017م.

مدير إدارة الخدمات السحابية التجارية في الشركة منذ عام 2014م وحتى عام 2016م. 	

مدير إدارة الخدمات السحابية في الشركة )أول نت سابقاً( منذ عام 2010م وحتى عام 2014م. 	

مدير إدارة أنظمة قطاع األعمال في الشركة )أول نت سابقاً( منذ عام 2008م وحتى عام 2010م. 	

مدير قسم دعم الشركات في الشركة )أول نت سابقاً( منذ عام 2007م وحتى عام 2008م. 	

مدير البنية التحتية في شركة مباشر، وهي شركة سعودية، تعمل في مجال تقنية المعلومات، في عام 2006م. 	
المصدر: الشركة

ملخص)السيرة)الذاتية)لجهاد)سالم)عثمان)الطويرقي(: 6دو5الجدو1) 

جهاد سالم عثمان الطويرقياالسم

45 سنةالعمر

سعودياجلنسية

نائب الرئيس لحلول األعمالاملنصب

بكالوريوس في إدارة نظم المعلومات، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، عام 1999م 	املؤهالت العلمية

نائب الرئيس لحلول األعمال في الشركة منذ عام 2017م وحتى تاريخه. 	املناصب احلالية
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أبرز اخلبرات املهنية السابقة

مدير وحدة في شركة آي بي إم، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال تقنية المعلومات، في عام 2017م . 	

مدير منطقة في شركة آي بي إم، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال تقنية المعلومات، منذ عام 2015م  	
وحتى عام 2017م.

مدير حساب في شركة آي بي إم، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال تقنية المعلومات، منذ عام 2012م  	
وحتى عام 2014م.

مدير مسؤول حساب في شركة هوليت، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال تقنية المعلومات، منذ عام  	
2010م وحتى عام 20212م.

مستشار أعمال في شركة هوليت، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال تقنية المعلومات، منذ عام 2007م  	
وحتى عام 2008م.

مدير الخدمات الفنية في شركة هوليت، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال تقنية المعلومات، منذ عام  	
2008م وحتى عام 2010م.

مستشار أعمال في شركة هوليت، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال تقنية المعلومات، منذ عام 2007م  	
وحتى عام 2008م.

مدير حساب في شركة هوليت، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال تقنية المعلومات، منذ عام 2004م وحتى  	
عام 2007م.

المصدر: الشركة

ملخص)السيرة)الذاتية)لصالح)عبداهلل)أحمد)الزهراني(: 7دو5الجدو1) 

صالح عبداهلل أحمد الزهرانياالسم
48 سنةالعمر

سعودياجلنسية
نائب الرئيس لتنفيذ الحلولاملنصب

بكالوريوس في هندسة الحاسب اآللي، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، عام 1994م. 	املؤهالت العلمية
نائب الرئيس لتنفيذ الحلول في الشركة منذ عام 2020م وحتى تاريخه.  	املناصب احلالية

أبرز اخلبرات املهنية السابقة

نائب الرئيس لتميز األعمال في الشركة من عام 2018م وحتى عام 2020م. 	

مدير عام تطوير التطبيقات في شركة االتصاالت السعودية، وهي شركة مساهمة مدرجة، تعمل في مجال االتصاالت، منذ  	
عام 2016م وحتى عام 2018م.

مدير عام عمليات تقنية المعلومات وخدمات مراكز البيانات في شركة االتصاالت السعودية، وهي شركة مساهمة مدرجة،  	
تعمل في مجال االتصاالت، منذ عام 2010م وحتى عام 2016م.

مدير خدمات إقليمي في شركة إس بي إم، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال تقنية المعلومات، منذ عام  	
2009م وحتى عام 2010م.

مدير إدارة تنفيذ الخدمات في شركة سيسكو العربية السعودية المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في  	
مجال تقنية المعلومات، منذ عام 2007م وحتى عام 2009م.

مدير إدارة حلول أمن المعلومات في شركة االتصاالت السعودية، وهي شركة مساهمة مدرجة، تعمل في مجال االتصاالت،  	
منذ عام 2003م وحتى عام 2007م.

مدير إدارة أمن المعلومات في شركة االتصاالت السعودية، وهي شركة مساهمة مدرجة، تعمل في مجال االتصاالت، منذ عام  	
2001م وحتى عام 2003م.

مدير شبكات الحاسب اآللي في مستشفى الملك فيصل التخصصي، وهو مؤسسة حكومية، تعمل في مجال الصحة منذ عام  	
1998م وحتى عام 2001م.

المصدر: الشركة

ملخص)السيرة)الذاتية)لصالح)طارق)صالح)القروني(: 8دو5الجدو1) 

صالح طارق صالح القرونياالسم
33 سنةالعمر

سعودياجلنسية
نائب الرئيس لتميز األعمال املنصب

بكالوريوس علوم حاسب، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، المملكة العربية السعودية، عام 2010م. 	املؤهالت العلمية
نائب الرئيس لتميز األعمال في الشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخه. 	املناصب احلالية
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أبرز اخلبرات املهنية السابقة

نائب الرئيس الملكف لتميز األعمال في الشركة  من تاريخ 2020م وحتى 2021م. 	

مدير عام إدارة الموارد البشرية في الشركة منذ عام 2019م وحتى 2021م. 	

مدير إدارة تطوير المواهب في الشركة منذ عام 2018م وحتى عام 2019م. 	

مدير التعاقب الوظيفي في الشركة منذ عام 2017م وحتى عام 2018م. 	

مدير التعاقب الوظيفي في الشركة السعودية للكهرباء، وهي شركة مساهمة مدرجة، تعمل في مجال الطاقة الكهربائية، منذ  	
عام 2013م وحتى عام 2017م. 

محلل تطوير وظيفي في الشركة السعودية للكهرباء، وهي شركة مساهمة مدرجة، تعمل في مجال الطاقة الكهربائية، منذ  	
عام 2011م وحتى عام 2013م.

المصدر: الشركة

ملخص)السيرة)الذاتية)لـثامر)محمد)عبداهلل)الحماد)(: 9دو5الجدو1) 

ثامر محمد عبداهلل الحماداالسم
42 سنةالعمر

سعودياجلنسية
نائب الرئيس التنفيذي لقطاع تعهيد األعمالاملنصب

املؤهالت العلمية
ماجستير في إدارة األعمال، كلية إمبيريال، المملكة المتحدة، عام 2017م. 	

بكالوريوس هندسة كهربائية، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، عام 2001م. 	
نائب الرئيس التنفيذي لقطاع تعهيد األعمال في الشركة منذ عام 2020م وحتى تاريخه.  	املناصب احلالية

أبرز اخلبرات املهنية السابقة

نائب الرئيس لقطاع خدمات االتصاالت في الشركة منذ عام 2017م وحتى عام 2020م. 	

نائب الرئيس لقطاع الهندسة في الشركة منذ عام 2014م حتى 2017م. 	

كبير مصممي شبكات االتصاالت في شركة سيسكو العربية السعودية المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل  	
في مجال تقنية المعلومات، منذ 2007م وحتى عام 2014م.

مدير الشبكة في شركة البيانات األولى، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال تقنية المعلومات، في عام  	
2006م.

كبير مهندسي التصميم في شركة االتصاالت السعودية، وهي شركة مساهمة مدرجة، تعمل في مجال االتصاالت، منذ عام  	
2002م وحتى 2006م

مهندس اختبار في شركة اإللكترونيات المتقدمة ، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال تقنية المعلومات، منذ  	
عام 2001م وحتى 2002م.

المصدر: الشركة

ملخص)السيرة)الذاتية)أللمع)سعيد)محمد)آ1)مطير)(: 40و5الجدو1) 

ألمع سعيد محمد آل مطيراالسم
47 سنةالعمر

سعودياجلنسية
رئيس المراجعة الداخليةاملنصب

املؤهالت العلمية
ماجستير محاسبة، جامعة قرفيث، أستراليا، عام 2007م. 	

بكالوريوس محاسبة، جامعة الملك عبدالعزيز، المملكة العربية السعودية، عام 1996م. 	
رئيس المراجعة الداخلية في الشركة منذ عام 2020م وحتى تاريخه. 	املناصب احلالية

أبرز اخلبرات املهنية السابقة

مدير عام مراجعة وحدات األعمال في شركة االتصاالت السعودية، وهي شركة مساهمة مدرجة، تعمل في مجال االتصاالت،  	
منذ عام 2018م وحتى عام 2020م.

مدير عام مراجعة العمليات التشغيلية واالستثمار في شركة االتصاالت السعودية، وهي شركة مساهمة مدرجة، تعمل في  	
مجال االتصاالت، منذ عام 2017م وحتى عام 2018م.

مدير إدارة مراجعة االستثمار والعمليات الخاصة في شركة االتصاالت السعودية، وهي شركة مساهمة مدرجة، تعمل في  	
مجال االتصاالت، منذ عام 2015م وحتى عام 2017م.

مدير أول لعمليات التحول واالستدامة في الشركة الوطنية للمياه، وهي شركة مساهمة مقفلة، تعمل في مجال تقديم  	
الخدمات، منذ عام 2013م وحتى عام 2015م. 

مدير أول للجودة وااللتزام في الشركة الوطنية للمياه، وهي شركة مساهمة مقفلة، تعمل في مجال تقديم الخدمات، منذ عام  	
2011م وحتى عام 2013م.

المصدر: الشركة
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حاالت اإلفالس واإلعسار ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية  5-6
ال يوجد أي حاالت إفالس ألعضاء مجلس اإلدارة أو أعضاء اإلدارة التنفيذية أو أمين سر مجلس اإلدارة كما في تاريخ هذه النشرة. كما ال يوجد أي حاالت 
إعسار في السنوات الخمس السابقة لشركة كان أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو أعضاء اإلدارة التنفيذية أو أمين سر مجلس اإلدارة معّيناً من قبل الشركة 

المعسرة في منصب إداري أو إشرافي فيها.

المصالح المباشرة وغير المباشرة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية  5-7
ليس ألي من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية أو أمين سر مجلس اإلدارة أو أي من أقربائهم أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أسهم وأدوات 
دين الشركة وأي مصلحة في أي أمر آخر يمكن أن يؤثر في أعمال الشركة باستثناء ما جرى اإلفصاح عنه في القسم رقم  5-3 »مجلس اإلدارة« والقسم 

رقم  5-5-2 »أعضاء اإلدارة التنفيذية« والقسم رقم  12-6 »االتفاقيات مع األطراف ذات العالقة« من هذه النشرة.

كما ليس ألي من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية أو أمين سر مجلس اإلدارة أو أي من أقربائهم مصلحة في أي عقد أو ترتيب ساري المفعول 
أو مزمع على إبرامه كما في تاريخ هذه النشرة في أعمال الشركة باستثناء ما جرى اإلفصاح عنه في القسم رقم  12-6 » االتفاقيات مع األطراف ذات 

العالقة« من هذه النشرة.

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية  5-8
وفقاً للنظام األساس للشركة، تكون مكافأة مجلس اإلدارة في حدود ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه وما نصت عليه الفقرة الخامسة من المادة الثامنة 
واألربعين من النظام األساس للشركة، ويجب أن يشتمل تقرير مجلس اإلدارة المقدم إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء 
مجلس اإلدارة خالل السنة المالية من رواتب ونصيب من األرباح وبدل الحضور ومصروفات وغير ذلك من المزايا، وأن يشتمل أيضاً على بيان ما قبضة 
أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات وأن يشمل أيضاً على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد 
الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة. وقد نصت الفقرة الخامسة من المادة الثامنة واألربعين من النظام األساس للشركة 
على أنه ومع مراعاة األحكام المقررة في المادة الثانية والعشرين من النظام األساس للشركة والمادة السادسة والسبعين من نظام الشركات، يخصص بعد 
ما تقدم من توزيع األرباح نسبة 5% من الباقي لمكافأة مجلس اإلدارة على أن يكون استحقاق المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.

تجدر اإلشارة إلى أنه وفقاً للنظام األساس للشركة والئحة حوكمة الشركة المعتمدة، ال يتمتع أعضاء مجلس اإلدارة وال كبار التنفيذيين بصالحية التصويت 
على مكافآتهم وتعويضاتهم. ويتم تحديد أتعاب كبار التنفيذيين بموجب عقود العمل المبرمة معهم وفقاً لسياسة المكافآت المعتمدة من قبل الجمعية 
العامة. كما ال يتمتع أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين بأي صالحية لالقتراض من الشركة أو التصويت على أي عقد أو ترتيب يكون لهم فيه مصلحة.

يوضح الجدول التالي تفاصيل المكافآت والمزايا العينية التي منحتها الشركة خالل السنوات الثالث المالية السابقة ألعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء 
اإلدارة التنفيذية بما فيهم الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للمالية:

مكافآت)أعضاء)مجلس)اإلدارة)واإلدارة)التنفيذية)خال1)السنوات)المالية)المنتهية)في)8ل0دم)و9ل0دم)و0د0دم(: ل4و5الجدو1) 

السنة)المالية)0د0دمالسنة)المالية)9ل0دمالسنة)المالية)8ل0دمبالريا1)السعودي
777,0001,055,0001,103,000أعضاء مجلس اإلدارة

153,20178,00082,000أعضاء اللجان )من غير أعضاء مجلس اإلدارة(
تسعة من أعضاء اإلدارة التنفيذية بما فيهم 
26,542,04732,830,74734,911,209الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للمالية

09د,6,096د747,د96,دد48د,د7,47داإلجمالي

المصدر: الشركة

حوكمة الشركات  5-9
2021/01/24م(  )الموافق  1442/06/11هـ  بتاريخ  اإلدارة  مجلس  قرار  بموجب  العالقة  ذات  واللوائح  لها  الداخلية  الحوكمة  الئحة  الشركة  اعتمدت 
بتاريخ  العادية  العامة  الجمعية  قرار  بموجب  المراجعة  لجنة  الئحة  الشركة  اعتمدت  كما  الشركات.  حوكمة  الئحة  من  والتسعين  الرابعة  للمادة  وفقاً 
1442/06/13هـ )الموافق 2021/01/26م( بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة الصادر بتاريخ 1442/06/11هـ )الموافق 2021/01/24م( وفقاً للمادة الرابعة 
والخمسين )54( من الئحة حوكمة الشركات، والئحة لجنة الترشيحات والمكافآت وسياسة الترشيحات والمكافآت بموجب قرار الجمعية العامة العادية 
بتاريخ 1442/06/13هـ )الموافق 2021/01/26م( بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة الصادر بتاريخ 1442/06/11هـ )الموافق 2021/01/24م( وفقاً للمادة 
الستين والرابعة والستين من الئحة حوكمة الشركات. وتتضمن الئحة الحوكمة الداخلية واللوائح ذات العالقة التي أصدرتها الشركة على أحكام تتعلق 

باآلتي:

حقوق المساهمين. 	
مجلس اإلدارة بما في ذلك تشكيله وقواعد العضوية واجتماعات المجلس وإجراءات عمله واختصاصاته وصالحياته ومكافآته. 	
لجان مجلس اإلدارة. 	
اإلدارة التنفيذية. 	
الرقابة والمراجعة الداخلية ومراجع الحسابات. 	
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اإلفصاح والشفافية. 	
السياسات الداخلية. 	
االحتفاظ بالوثائق. 	

تلتزم الشركة بمتطلبات الحوكمة اإللزامية المطبقة على الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية وفقاً لالئحة حوكمة الشركات، باستثناء بعض 
األحكام التي ال تلتزم بها الشركة حالياً نظراً لكون أسهم الشركة غير مدرجة بعد في السوق المالية، وهي كالتالي:

الفقرة )أ( من المادة الثامنة والمتعلقة باإلعالن في الموقع اإللكتروني للسوق المالية عن معلومات المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة عند نشر  	
أو توجيه الدعوة النعقاد الجمعية العامة.

الفقرة )ج( من المادة الثامنة والمتعلقة باقتصار التصويت في الجمعية العامة على المرشحين المعلن عن معلوماتهم وفقاً للفقرة )أ( من المادة  	
الثامنة.

الفقرة )د( من المادة الثالثة عشرة والمتعلقة بنشر الدعوة للجمعية العامة في الموقع اإللكتروني للسوق المالية والموقع اإللكتروني للشركة. 	
الفقرة )ج( من المادة الرابعة عشرة والمتعلقة بإتاحة المعلومات المتعلقة ببنود الجمعية العامة للمساهمين من خالل الموقع اإللكتروني للسوق  	

المالية والموقع اإللكتروني للشركة.
الفقرة )ه( من المادة الخامسة عشرة والمتعلقة باإلعالن للجمهور وإشعار الهيئة والسوق المالية بنتائج الجمعية العامة فور انتهائها. 	
على  	 تطرأ  تغييرات  وأي  عضويتهم  وصفات  اإلدارة  مجلس  أعضاء  بأسماء  الهيئة  بإشعار  والمتعلقة  عشرة  السابعة  المادة  من  )د(  الفقرة 

عضويتهم.
الفقرة )ب( من المادة التاسعة عشرة والمتعلقة بإشعار الهيئة والسوق المالية عند انتهاء عضوية عضو في مجلس اإلدارة فوراً مع بيان األسباب. 	
المادة الثامنة والستين والمتعلقة بنشر الشركة إلعالن الترشح لعضوية مجلس اإلدارة في الموقع اإللكتروني للشركة والموقع اإللكتروني للسوق  	

المالية وذلك لدعوة األشخاص الراغبين في الترشح لعضوية المجلس.
والتسعون  	 الثالثة  والمادة  والتسعون،  الثانية  والمادة  والتسعون،  الحادية  المادة  والفقرة )ب( من  التسعون  والمادة  والثمانون،  التاسعة  المادة 

والمتعلقة بسياسات اإلفصاح وإجراءاته.

ويقر أعضاء مجلس اإلدارة بااللتزام بتلك األحكام فور إصدار الهيئة موافقتها على إدراج أسهم الشركة في السوق المالية. ويقر أعضاء مجلس اإلدارة أن 
الشركة حالياً ملتزمة بجميع األحكام األخرى الواردة في الئحة حوكمة الشركات واألحكام الواردة في نظام الشركات.

اللجان  تلك  المعلومات حول  )وللمزيد من  التنفيذية  واللجنة  والمكافآت  الترشيحات  ولجنة  المراجعة  لجنة  دائمة وهي  )3( لجان  الشركة ثالث  ولدى 
ومسؤولياتها، يرجى مراجعة القسم رقم  5-4 »لجان مجلس اإلدارة« من هذه النشرة(. ويتألف مجلس إدارة الشركة من تسعة )9( أعضاء جميعهم من غير 

التنفيذيين  ومنهم ثالثة )3( أعضاء مستقلين وفقاً ألحكام الئحة حوكمة الشركات. ويضمن مجلس اإلدارة ما يلي:

أن يكون لجميع اللجان اختصاصات واضحة وأن تحدد األدوار والمسؤوليات لكل منها. 	
إعداد محاضر جميع االجتماعات ومراجعتها وتوقيعها من قبل مجلس اإلدارة وفقاً لنظام الشركة األساس. 	

ووفقاً للفقرة )1( من المادة الخامسة والتسعين من نظام الشركات والفقرة )ب( من المادة الثامنة من الئحة حوكمة الشركات، اعتمد المساهمون آلية 
التصويت التراكمي فيما يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة كما هو مبين في نظام الشركة األساس )وللمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم رقم 
 12-4 »ملخص النظام األساس للشركة« من هذه النشرة(. وتمنح آلية التصويت هذه كل مساهم حقوق تصويت تتوافق مع عدد األسهم التي يمتلكها. ويحق 
لكل مساهم أن يستخدم كافة حقوقه في التصويت لمرشح واحد أو تقسيم حقوقه في التصويت لمرشحين محددين دون أي تكرار لهذه األصوات، وتزيد 

هذه اآللية من فرص مساهمي األقلية للتمثيل في مجلس اإلدارة من خالل حقهم في التصويت التراكمي لمرشح واحد.

تضارب المصالح  5-10
ال يمنح النظام األساس للشركة أو أي من اللوائح والسياسات الداخلية أية صالحيات تمكن عضو مجلس اإلدارة من التصويت على عقد أو عرض له 
فيه مصلحة جوهرية سواًء بصفة مباشرة أو غير مباشرة. وذلك تنفيذاً لنص المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات التي تنص على أنه ال يجوز أن 

يكون لعضو مجلس اإلدارة أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في التعامالت والعقود التي تتم لحساب الشركة إال بموافقة من الجمعية العامة العادية.

ووفقاً لنص المادة المذكورة فإنه يتعين على عضو مجلس اإلدارة أن يبلغ مجلس اإلدارة بما له من مصالح شخصية في التعامالت والعقود التي تتم لحساب 
الشركة، ويفصح رئيس المجلس للجمعية العامة عند انعقادها عن التعامالت والعقود التي يكون ألي من أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة شخصية فيها، 
على أن يكون اإلفصاح مشفوعاً بتقرير خاص من مراقب الحسابات. ويتم إثبات هذا التبليغ في محضر اجتماع المجلس. وال يجوز للعضو ذي المصلحة 

االشتراك في التصويت على القرار الذي يطرح للتصويت في هذا الشأن. وبناًء على ما سبق، يقر أعضاء مجلس اإلدارة بما يلي:

االلتزام بالعمل طبقاً للمواد الحادية والسبعين والثانية والسبعين من نظام الشركات، والمواد الرابعة واألربعين والسادسة واألربعين من الئحة  	
حوكمة الشركات.

عدم التصويت على العقود المبرمة مع أطراف ذي عالقة في اجتماعات الجمعية العامة إذا كانت لهم مصلحة فيها بشكل مباشر أو غير مباشر. 	
االلتزام بعدم الدخول في منافسة ضد أعمال الشركة وبأن كافة التعامالت مع األطراف ذات العالقة في المستقبل سوف تتم على أساس  	

تنافسي تطبيقاً لنص المادة الثانية والسبعين من نظام الشركات.

وكما في تاريخ هذه النشرة، لم يكن أي من أعضاء مجلس إدرة الشركة أو كبار التنفيذيين طرفاً في أي ترتيب أو تفاهم يخضع بموجبه ألي التزام يمنعه 
من منافسة الشركة أو أي التزام مماثل فيما يتعلق بأعمال الشركة، ومع ذلك تخضع مشاركة أعضاء مجلس اإلدارة في أعمال منافسة الشركة، للحصول 

على موافقة الجمعية العامة بموجب المادة السادسة واألربعين من الئحة حوكمة الشركات والمادة الثانية والسبعين من نظام الشركات.
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باستثناء ما ورد في القسم رقم  12-6 »االتفاقيات مع األطراف ذات العالقة« من هذه النشرة، ليس ألعضاء مجلس اإلدارة أو أي من كبار التنفيذيين أو 
أمين سر المجلس أو أي من أقربائهم أو التابعين لهم أي مصلحة في أي عقود أو ترتيبات قائمة سواًء خطية أو شفهية أو عقود أو ترتيبات قيد الدراسة 

أو مزمع إبرامها مع الشركة حتى تاريخ هذه النشرة. 

ويوضح الجدول التالي نسبة الملكية المباشرة وغير المباشرة ألعضاء مجلس اإلدارة ممن لديهم ملكية مباشرة أو غير مباشرة في الشركة كما في تاريخ 
هذه النشرة: 

أعضاء)مجلس)إدارة)الشركة)(: د4و5الجدو1) 

المنصباالسمم.
نسبة)الملكية)غير)المباشرة*نسبة)الملكية)المباشرة

بعد)الطرحقبل)الطرحبعد)الطرحقبل)الطرح

0.000002%0.000002%--عضو مجلس اإلدارةعمر عبدالعزيز ناصر الشبيبي1

0.0004%0.0005%--عضو مجلس اإلدارةمعضد فيصل معضد العجمي2

* نتجت الملكية غير المباشرة ألعضاء مجلس اإلدارة بسبب اآلتي: يمتلك عمر عبدالعزيز ناصر الشبيبي 0.000002% من أسهم شركة االتصاالت السعودية، والتي بدورها تملك ما نسبته 
100% من أسهم الشركة بشكل مباشر وغير مباشر قبل الطرح وما نسبته 79% من أسهم الشركة بعد الطرح، كما يمتلك معضد فيصل معضد العجمي 0.0005% من أسهم شركة االتصاالت 

السعودية، والتي بدورها تملك ما نسبته 100% من أسهم الشركة بشكل مباشر وغير مباشر قبل الطرح وما نسبته 79% من أسهم الشركة بعد الطرح. 

أسهم الموظفين  5-11
ليس لدى الشركة أي برامج أسهم للموظفين قائمة قبل طلب تسجيل وطرح األوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة. وال يملك أي من موظفي الشركة أسهم 
في الشركة كما في تاريخ هذه النشرة. إال أنه يجدر بالذكر أن الشركة قد قررت وضع برنامج أسهم للموظفين بهدف تقديم حوافز لموظفي الشركة 
المميزين الستقطابهم والحفاظ عليهم من أجل تحقيق أهداف الشركة إال أنها لم تحدد شروط البرنامج حتى تاريخ هذه النشرة. حيث وافقت الجمعية 
العادية للشركة بتاريخ 1442/07/04هـ )الموافق 2021/02/16م( على وضع برنامج أسهم الموظفين وتفويض مجلس اإلدارة في تحديد  العامة غير 
أحكامه بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظف إذا كان بمقابل. وال يزال العمل جاري من قبل مجلس اإلدارة على تحديد أحكام برنامج 

أسهم الموظفين والتي سيتم اإلعالن عنها عند االنتهاء من ذلك.

وبموجب قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ 1442/07/04هـ )الموافق 2021/02/16م(، وبالتزامن مع إتمام عملية الطرح، ستقوم شركة 
االتصاالت السعودية ببيع مليون ومائتي ألف )1,200,000( سهم إلى الشركة على أساس سعر الطرح النهائي والذي يتم تحديده وفقاً لعملية بناء سجل 
األوامر وذلك لغرض تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين. وقد فوضت الجمعية العامة غير العادية للشركة مجلس اإلدارة على إتمام 
شراء الشركة ألسهمها وفقاً لذلك. للمزيد من المعلومات حول الموظفين في الشركة وااللتزام بالسعودة، يرجى مراجعة القسم رقم  4-10 »الموظفون« 

من هذه النشرة.
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مناقشة وتحليل اإلدارة للوضع المالي ونتائج العمليات-  6

مقدمة  6-1
يوفر قسم مناقشة اإلدارة وتحليلها للشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت )وشركتها التابعة( )ويشار إليها فيما بعد بـ »الشركة« أو »المجموعة«( 
عرًضا تحليلًيا لألداء التشغيلي للشركة ووضعها المالي خالل السنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م. وقد تم إعداد هذا القسم 
واإليضاحات المرفقة بناًء على القوائم المالية الموحدة للسنوات المالية 2018م و2019م و2020م، وقد تم مراجعة القوائم المالية الموحدة وفًقا للمعايير 
الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية من قبل مدقق حسابات الشركة، إرنست آند يونغ. طبقت الشركة المعايير الدولية للتقرير المالي 
المعتمدة في المملكة العربية السعودية وغيرها من المعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين )يشار إليها 
مجتمعة فيما بعد بـ »المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية«( في إعداد القوائم المالية الموحدة المدققة للسنوات 

المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م. 

ال تمتلك شركة ارنست ويونغ وشركاهم )محاسبون قانونيون( وال أي من شركاتها التابعة أو موظفيها )الذين يمثلون جزءا من فريق العمل لصالح الشركة( 
أو أقارب موظفيها أي أسهم أو حصص من أي نوع في الشركة بما قد يؤثر في استقاللها كما في تاريخ إصدار تقرير القوائم المالية الموحدة. قدمت 
شركة ارنست ويونغ وشركاهم )محاسبون قانونيون( كما في تاريخ هذه النشرة موافقتها الخطية على اإلشارة في هذه النشرة إلى دورها كجهة مدققة 

لحسابات الشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م ولم تعدل عن تلك الموافقة. 

)تعد القوائم المالية المذكورة أعاله جزًءا أساسًيا من هذه النشرة ويجب قراءتها باالقتران مع هذه القوائم وشروحها التكميلية، وترد هذه القوائم المالية 
في القسم رقم  19 »القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات حولها« من هذه النشرة.(

تم تقريب كل المبالغ الواردة في هذا القسم إلى أقرب ألف ريال ما لم يُذكر خالف ذلك، وتم تقريب األرقام والنسب إلى أقرب رقم عشري. ولهذا، فإن مجموع 
تلك األرقام قد يختلف عما هو وارد بالجداول. وعليه، تستند كل النسب والمؤشرات والنفقات السنوية ومعدالت النمو السنوي المركب إلى أرقام مقربة. 

تم استخدام المعلومات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م من المعلومات المالية المقارنة المعروضة في القوائم المالية الموحدة 
المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م. وتم استخدام المعلومات المالية للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م 

من القوائم المالية الموحدة المدققة للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.

ونتائج عملياتها  الشركة  نمو  وتوقعاتها بشأن  اإلدارة  بناًء على خطط  للشركة،  المستقبلية  بالقدرات  تتعلق  استشرافية  بيانات  القسم  يتضمن هذا  قد 
ومركزها المالي فضاًل عن المخاطر والشكوك المرتبطة بها. وقد تختلف النتائج الفعلية للشركة بشكل جوهري عن النتائج المتوقعة نتيجة للعديد من 
العوامل والمخاطر واألحداث المستقبلية، بما في ذلك تلك الوارد مناقشتها في هذا القسم من النشرة أو في أي موضع آخر منها، ال سيما القسم رقم  2 

»عوامل المخاطرة« من هذه النشرة. 

إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة بشأن القوائم المالية  6-2
يقر أعضاء مجلس اإلدارة أن المعلومات المالية الواردة في هذا القسم مستخلصة دون تغيير جوهري ويتم عرضها بما يتفق مع القوائم المالية الموحدة  
المدققة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019م )للمعلومات المالية كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م( و 2020م )للمعلومات المالية كما 
في وللسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و 2020م ( واإليضاحات المرفقة بها التي أعدتها الشركة وفًقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير 
المالية. وقد تم إعداد القوائم المذكورة مسبًقا من قبل الشركة وفًقا للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة، ومراجعتها من قبل مدقق 

حسابات الشركة المستقل، إرنست آند يونغ.

يقر أعضاء مجلس اإلدارة أيًضا أن الشركة منفردة تملك رأس مال عامل يكفي لفترة االثني عشر شهًرا التي تلي تاريخ هذه النشرة.

يقر أعضاء مجلس اإلدارة بعدم وجود تغييرات جوهرية سلبية في الوضع المالي أو التجاري للشركة في السنوات المالية الثالث التي سبقت مباشرة تاريخ 
تقديم طلب تسجيل وطرح األوراق المالية موضوع هذه النشرة، باإلضافة إلى نهاية الفترة المشمولة في تقرير مراجع الحسابات حتى تاريخ إصدار هذه 
النشرة، باستثناء ما ورد في هذا القسم أو أي قسم آخر في هذه النشرة، خاصة العوامل المذكورة في القسم رقم  2 »عوامل المخاطرة« من هذه النشرة.

يقر أعضاء مجلس اإلدارة بأن كل الحقائق الجوهرية المتعلقة بالشركة وأدائها المالي تم اإلفصاح عنها في هذه النشرة، وأنه ال توجد أي معلومات أو 
مستندات أو حقائق أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها إلى جعل أي إفادة مضللة. 

يقر أعضاء مجلس اإلدارة أن الشركة ليس لديها أي ممتلكات، بما في ذلك أي أوراق مالية تعاقدية أو أصول أخرى، تخضع قيمتها للتقلبات أو يصعب 
التأكد منها، مما يؤثر بشكل كبير على تقييم وضعها المالي.

يقر أعضاء مجلس اإلدارة أن الشركة وشركتها التابعة لم تقدم أي عموالت أو خصومات أو رسوم وساطة أو أي تعويض غير نقدي آخر في ما يتعلق بإصدار 
أو طرح أي أوراق مالية خالل السنوات الثالث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب قبول وطرح األوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة.

يقر أعضاء مجلس اإلدارة أن الشركة ليس لديها أي قروض أو أي مطلوبات أخرى سواء أكانت مغطاة بضمان شخصي أو ضمان غير شخصي أو مغطاة 
برهن عقاري، بما في ذلك أي سحوبات على المكشوف من الحسابات المصرفية، وليس لديها أي مطلوبات مضمونة أو مطلوبات بموجب القبول أو ائتمان 
القبول أو أي مطلوبات شراء تأجيري باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم  رقم  12-5-4 »اتفاقيات التمويل« والقسم رقم  2 »عوامل المخاطرة« والقسم 

رقم  6 »مناقشة اإلدارة وتحليلها للوضع المالي ونتائج العمليات« من هذه النشرة.

يقر أعضاء مجلس اإلدارة أن الشركة ليس لديها أي نية إلجراء أي تغيير جوهري في نشاطها.
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يقر أعضاء مجلس اإلدارة بأن عمليات الشركة لم تتوقف بطريقة تؤثر أو أثرت بشكل كبير على وضعها المالي خالل االثني عشر شهًرا االخيرة.

يقر أعضاء مجلس اإلدارة أن رأس مال الشركة ال يخضع ألي عقد من عقود الخيار.

لاللتزامات  وسجلت مخصًصا  احتسبت  وقد  محتملة  التزامات  أي  عن  القسم  هذا  في  تفاصيل شاملة  قدمت  الشركة  أن  اإلدارة  مجلس  أعضاء  يقر 
الواردة في مناقشة و تحليل االدارة للوضع المالي و نتائج العمليات )للمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم رقم  6-5-38 »المطلوبات الرأسمالية 
وااللتزامات المحتملة« لاللتزامات خارج الميزانية وقسم  6-5-20 »المدينون« وقسم  6-5-22 »موجودات العقود« للمخصصات المسجلة في الميزانية 

العمومية من هذه النشرة(. 

يقر أعضاء مجلس اإلدارة أن الجمعية العمومية قد اعتمدت برنامًجا لمنح أسهم لبعض الموظفين كمكافآت أداء وفق إجراءات ذلك البرنامج وشروطه 
الواردة في هذه النشرة )للمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم رقم  5-11 »أسهم الموظفين« من هذه النشرة(. 

يقر أعضاء مجلس اإلدارة أن ممتلكات الشركة وشركتها التابعة ال تخضع ألي رهون أو حقوق أو أعباء كما في تاريخ هذه النشرة.

يقر أعضاء مجلس اإلدارة أن الشركة قدمت تفاصيل شاملة في هذا القسم عن كل الموجودات الثابتة واالستثمارات والموجودات األخرى التي تكون قيمتها 
متقلبة أو يصعب تقديرها حيث ان الشركة لم تدخل في أي عقود جوهرية من هذا النوع .

يقر أعضاء مجلس اإلدارة أن الشركة لم تصدر أدوات دين أو قروض ألجل أو رهون عقارية مضمونة أو غير مضمونة أو حالية أو معتمدة لكن غير ُمصدرة، 
باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم رقم  12-5-4 »اتفاقيات التمويل« من هذه النشرة.

بخالف ماورد في هذه النشرة، ليس ألعضاء مجلس اإلدارة أو ألي من أقربائهم أي أسهم أو مصلحة من أي نوع في الُمصدر أو أي من شركاته التابعة.

المخاطر الرئيسية المؤثرة على عمليات الشركة  6-3
فيما يلي مناقشة ألهم العوامل التي أثرت أو من المتوقع أن تؤثر على الوضع المالي للشركة ونتائج عملياتها. وتستند هذه العوامل إلى المعلومات المتوفرة 

حاليا للشركة وقد ال يكون ألي منها تأثير على أعمال الشركة. 

العوامل االقتصادية وأعمال العمالء الحكوميين  6-3-1
تُعد الشركة شريًكا استراتيجًيا ومساهًما في مبادرة التحول الرقمي للحكومة، حيث عملت الشركة مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية وقامت بتنفيذ 
العديد من المشاريع لهم، مما ساهم في تحقيق إيرادات كبيرة للشركة، حيث شّكلت المبيعات للجهات الحكومية في المملكة ما نسبته 44.3% و%47.0 
و50.4% من إجمالي صافي إيرادات الشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م، على التوالي. وكما في 31 ديسمبر 
2020م، فإن أكبر خمسة عقود مع العمالء من حيث القيمة من كل فئات المنتجات لدى الشركة كانت مع جهات حكومية. وتتوقع الشركة أن تستمر الجهات 
الحكومية في تشكيل نسبة كبيرة من إيراداتها بل وقد تزداد في الفترات المستقبلية، حيث أكدت حكومة المملكة أن خدمات تقنية المعلومات والرقمنة 

تعد من بين أولوياتها االستراتيجية.

ونظًرا لتركز عمالء الشركة في الجهات الحكومية وشبه الحكومية فإن السياسة المالية للحكومة السعودية و القيود التنظيمية أو التغييرات في السياسة 
الحكومية وقيود اإلنفاق العام لها تأثير كبير على حجم العقود والمشتريات ونطاقها وتوقيتها ومدتها، وبالتالي ينعكس التأثير على األداء المالي للشركة.

عالقة الشركة مع شركة االتصاالت السعودية 6-3-2
تتمكن الشركة – من خالل عالقتها مع شركة االتصاالت السعودية – من المشاركة في المناقصات الخاصة بمشاريع شركة االتصاالت السعودية لتقديم 
خدمات تقنية المعلومات، والتي تعد مشاريعاً ضخمة في القطاعين العام والخاص في المملكة. وقد مثلّت إيرادات الشركة الناتجة من مبيعاتها المباشرة لشركة 
االتصاالت السعودية بصفته عمياًل لها ما نسبته 42.7% و39.2% و35.2% من اإليرادات الصافية للشركة في عام 2018م و2019م و2020م، على التوالي، و 
مثلّت إيرادات الشركة الناتجة من خالل شركة االتصاالت السعودية ما نسبته 41.9%, 40.2% و 39.0% من االيرادات الصافية للشركة في عام 2018م و 2019م 
و 2020م على التوالي. شهدت معامالت جهات ذات العالقة )البيع إلى شركة االتصاالت السعودية والبيع من خالل شركة االتصاالت السعودية( انخفاضاً منذ 
عام 2018م )حيث مّثلت 84.6% من إجمالي صافي اإليرادات في عام 2018م وانخفضت الى 79.4% في عام 2019م و74.2% في عام 2020( حيث نجحت 
الشركة في تنويع قاعدة عمالئها. بينما كان 2.146 مليار ريال سعودي من الذمم المدينة القائمة للشركة من أطراف ذات عالقة كما في 31 ديسمبر 2020م 
مستحقاً من شركة االتصاالت السعودية حيث مثلت الذمم المدينة من شركة االتصاالت السعودية ما يقارب 72.5% من اجمالي الذمم المدينة في 31 ديسمبر 
2020م. تشهد الشركة تحول في محفظة مبيعاتها من البيع إلى شركة االتصاالت السعودية إلى قناة البيع إلى قطاع األعمال لتوليد اإليرادات )حيث مثلت 
المبيعات إلى شركة االتصاالت السعودية حوالي 43% من إجمالي اإليرادات في 2018م وانخفضت هذه النسبة إلى حوالي 35% من إجمالي صافي اإليرادات في 
2020م تماشًيا مع استراتيجية إدارة الشركة لتنويع قاعدة إيراداتها(. و تجدر االشارة الى ان الشركة قدمت خصومات على بعض المشاريع التي تم تنفيذها من 
خالل شركة االتصاالت السعودية و بلغت هذه الخصومات 199.1 مليون ريال سعودي في 2020م, صفر في 2019م و 100.0 مليون ريال سعودي في 2018م.

المعلومات  إنفاق شركة االتصاالت السعودية على تقنية  المالي بشكل كبير بمستوى  تتأثر أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها  ونتيجة لذلك، قد 
وسياساتها وأعمالها ونتائج عملياتها ومركزها المالي. كما تتأثر أعمال الشركة بأي من المخاطر التي يتعرض لها شركة االتصاالت السعودية والتي قد 

تؤثر على استمرارية أعمالها. 

كما أبرمت الشركة عدة اتفاقيات جوهرية مع شركة االتصاالت السعودية، والتي تقدم الشركة بموجبها حلواًل وخدمات لشركة االتصاالت السعودية بصفتها 
عمياًل للشركة )للمزيد من المعلومات حول اتفاقيات الشركة الرئيسية مع شركة االتصاالت السعودية بصفتها عمياًل للشركة، يرجى مراجعة القسم رقم 
 12-5 »االتفاقيات الجوهرية« والقسم رقم  12-6-1 »التعامالت مع شركة االتصاالت السعودية« من هذه النشرة(. وتعتبر هذه االتفاقيات جزًءا ال يتجزأ 
من استراتيجيات وأهداف كٍل من الشركة وشركة االتصاالت السعودية. ومع ذلك، فإن العديد من هذه االتفاقيات تنص على حق الطرفين في إنهائها 

حسب رغبتهما أو عند انتهاء مدتها. 
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إضافة لما سبق، تستخدم الشركة وشركة االتصاالت السعودية نموذج عمل تشغيلي قائم على تحقيق جزء كبير من إيرادات الشركة من خالل مبيعات 
»قنوات  رقم  2-7-4  القسم  مراجعة  يرجى  المعلومات،  من  )وللمزيد  المبيعات  في  شريكاً  بصفتها  السعودية  االتصاالت  عبر شركة  تتم  التي  العمالء 
المبيعات« والجدول  6-3 »اإليرادات، صافي حسب القناة للسنوات المالية المنتهية في لد ديسمبر 8ل0دم و9ل0دم و0د0دم« من هذه النشرة(. ومن خالل 
هذه العالقة، تستطيع الشركة الوصول إلى قاعدة العمالء الخاصة بشركة االتصاالت السعودية واالستفادة من تواجدها في السوق. وفي المقابل، توفر 
الشركة لشركة االتصاالت السعودية إمكانية االستعانة بفريقها الفني لتصميم المشاريع وتنفيذها باإلضافة إلى توفير فرصة لتوسعة محفظة خدماتها 
لتشمل خدمات تقنية المعلومات باإلضافة إلى خدمات االتصاالت التي تقدمها شركة االتصاالت السعودية. وتقوم شركة االتصاالت السعودية عادة بإصدار 
الفواتير مباشرًة للعمالء الذين تقدم لهم الشركة خدماتها من خالل قنوات المبيعات المشتركة، ومن ثم تعود صافي اإليرادات للشركة بعد خصم حصة 

شركة االتصاالت السعودية. وعليه، فإن الشركة تستفيد من عالقاتها مع شركة االتصاالت السعودية وقاعدة عمالئها. 

أبرمت الشركة مع شركة االتصاالت السعودية اتفاقيات جوهرية تحّدد نطاق الخدمات وتُقّسم المسؤوليات في الخدمات المقدمة من قبل الشركة لعمالء 
شركة االتصاالت السعودية من خالل قنوات البيع المشتركة، كما تُقسم حصة اإليرادات بين الشركة وشركة االتصاالت السعودية الناتجة عن تقديم تلك 
الخدمات كما تفرض بعض القيود على الشركة في ترخيص وتوزيع منتجاتها الخاضعة لتلك االتفاقيات )وللمزيد من المعلومات حول تلك المخاطر، يرجى 
مراجعة القسم رقم  2-1-36 »المخاطر المتعلقة بعدم منافسة شركة االتصاالت السعودية« من هذه النشرة(. وبشكل خاص، تعتمد قدرة الشركة على 
تحقيق اإليرادات من الربط المخصص لإلنترنت )DIA( على اتفاقياتها الرئيسية مع شركة االتصاالت السعودية، كما تعتمد على التعاون بحسن النية في 
تنفيذ استراتيجيتهم السوقية، والتي تستهدف عدم وجود منافسة مباشرة بين الشركة وشركة االتصاالت السعودية فيما يتعلق بمبيعات الربط المخصص 
لإلنترنت )DIA(، والتي تمثل نسبة كبيرة من ربحية الشركة )للمزيد من المعلومات حول اتفاقيات الشركة الرئيسية مع شركة االتصاالت السعودية بصفتها 
شريكاً في المبيعات، يرجى مراجعة القسم رقم  12-5 »االتفاقيات الجوهرية« والقسم رقم  12-6-1 »التعامالت مع شركة االتصاالت السعودية« من هذه 
النشرة(. وعند انتهاء مدة تلك االتفاقيات الرئيسية، فإن شركة االتصاالت السعودية غير ملزمة قانونًيا بتجديد هذه االتفاقيات أو إبرام اتفاقيات جديدة 

مع الشركة. 

العوامل المتعلقة بالمنافسة والتطورات التقنية السريعة وطلبات العمالء 6-3-3
يتسم سوق خدمات تقنية المعلومات بالتنافسية العالية حيث أنها سوق مجّزأة للغاية وخاضعة للتغيرات السريعة والتطورات في معايير القطاع، كما تتوقع 
الشركة زيادة حدة المنافسة فيه. باإلضافة إلى ذلك، فقد يكون هناك على األقل شركة أو أكثر رائدة في أي قطاع أو سوق جغرافي تقرر الشركة التوسع 
فيه، بما في ذلك الشركات الدولية. في حين أن المنافسين الدوليين يمثلون حالًيا حصة صغيرة نسبًيا من سوق خدمات تقنية المعلومات في المملكة، 
فمن المتوقع أن يزداد هذا في المستقبل. قد تواجه الشركة أيًضا منافسة من »الرواد« الوطنيين الذين تدعمهم الحكومة في قطاعات مختارة. ويمكن أن 
تؤدي المنافسة القوية على المنتجات واألسعار إلى زيادة التكاليف والنفقات، وذلك بسبب اإلنفاق في اإلعالنات والتسويق والمبيعات المستقبلية وتكاليف 
البحث والتطوير وخصومات المنتجات واستبدال المنتجات ودعم التسويق ورسوم خدمات ما بعد البيع المتعلقة بالمنتجات.كما يتميز سوق خدمات 
تقنية المعلومات بالتغير التقني السريع واستحداث منتجات جديدة وتحسينات تقنية ومتطلبات العمالء عالية المستوى ومعايير الصناعة المتطورة. 
ويعتمد نجاح الشركة المستقبلي على قدرتها في االستمرار بتطوير خدمات وحلول جذابة وتسويقها وتقديمها لعمالئها الحاليين والمستقبليين في الوقت 
المناسب وبشكل فّعال وبأسعار تنافسية. ويتطلب ذلك أن تتوقع الشركة وتستجيب للتغيرات السريعة والمستمرة في مجال التقنية وأن تواكب تطورات 
القطاع وخدمات تقنية المعلومات والحلول المقدمة من الشركات الجديدة لتلبية االحتياجات المتطورة لعمالئها. وتركز استراتيجية نمو الشركة على 
االستجابة لهذه التطورات من خالل االستمرار في تطوير الحلول المقدمة من الشركة واستخدام التقنية الجديدة لتلبية احتياجات العمالء. ال يوجد 
منافسة محتملة لألطراف ذات العالقة للشركة في بعض الخدمات المقدمة حيث يوجد قيود حصرية بين الطرفين وفقاً للعقود الموقعة. باإلضافة إلى 
ذلك فإن خدمات الربط المخصص لإلنترنت الخاصة بالشركة مختلفة عن تلك الخاصة بشركة االتصاالت السعودية حسب شروط مواصفات اتفاقيات 

."SLA« مستوى الخدمة

تفشي فيروس كورونا المستجد أو أي مرض معدي آخر 6-3-4
أعلنت منظمة الصحة العالمية في مارس 2020م عن جائحة عالمية مرتبطة باالنتشار السريع لمرض فيروس كورونا المستجد الناجم عن ساللة جديدة 
من فيروس كورونا، وهي فيروس سارس-كوف-2. وتسبب تفشي فيروس كورونا المستجد وبعض اإلجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومات والشركات 
واألفراد فيما يتعلق بفيروس كورونا المستجد إلى اضطراب األعمال التجارية العالمية. وأثرت جائحة فيروس كورونا المستجد سلًبا على االقتصادات 
النتائج  تأثيرها على  يزال مدى  الشركة أعمالها، وال  تمارس فيها  التي  العامة  والبيئة  النفط وأسعاره  العالمي على  والطلب  المالية  العالمية واألسواق 
المستقبلية للعمليات واألداء المالي العام للشركة غير مؤكد. لم تتكبد عمليات الشركة ونتائجها المالية تأثيًرا كبيًرا من تفشي كورونا المستجد، مع األخذ 
في االعتبار التأثير المنخفض للوباء على عمليات وأنشطة الشركات العاملة في قطاع االتصاالت. تم تقييم تأثير الوباء على عمليات الشركة والنتائج 
المالية باستخدام بعض األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تحتوي على مصادر عدم اليقين )صعوبة التنبأ بالنتائج( ألنها تعتمد على العديد من 

العوامل والتطورات المستقبلية التي ال يمكن التنبؤ بها بشكل موثوق.

تقدير تكلفة أداء الخدمات وتعقيد أدائها واالعتماد على شركاء التقنية والموردين ومقدمي  6-3-5
الخدمات

يعتبر تسعير عقود خدمات تقنية المعلومات أمًرا معقًدا ويعتمد بشكل كبير على التقديرات الداخلية للشركة والتنبؤات واالفتراضات لمشاريع الشركة، 
بيانات  إلى  والتنبؤات واالفتراضات  التقديرات  الصلة. وقد تستند هذه  المعلومات ذات  تقنية  تقديم خدمات  تكلفة  الخصوص على  ويعتمد على وجه 
محدودة والتي قد يتضح الحًقا عدم دقتها. وإذا لم تقّدر الشركة بدقة نطاق تكاليفها وتوقيت استكمال المشاريع، فقد تكون عقودها غير مربحة. كما قد 
تخطئ الشركة عند تخفيض أسعار مشاريعها، أو تخطئ في تقدير تكاليف أداء األعمال بدقة أو في التقييم الدقيق للمخاطر المرتبطة بالعقود المحتملة. 
وفي الحاالت التي تواجه فيها الشركة تكاليف غير متوقعة، تسعى الشركة عموًما إلى التفاوض مع المقاولين والموردين لتقليل التكاليف األساسية. ومع 
ذلك، ال يوجد ما يضمن أن تؤدي هذه المفاوضات مع المقاولين والموردين إلى التوصل إلى اتفاقيات من شأنها أن تقلل من زيادة التكلفة على الشركة. 
إن اإليرادات المتوقعة والمتراكمة للسنوات المستقبلية ال يمكن  تقديرها بدقه عالية و باألخص  للمشاريع التي لم تبدأ بعد حيث يتم تقدير اإليرادات 
بناًء على أوامر الشراء )والتي يتم تقديرها بشكل عام(، والتي قد ال تكون دائًما تمثل أوامر العمل الفعلية، أو قيم العقود الفعلية )مع األخذ باإلعتبار أن 

االختالفات المتوقعة قد تكون بسيطة القيمة(.
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كما تعتمد الشركة على المنتجات والخدمات التي تقدمها أطراف خارجية من الموردين والمقاولين من الباطن وذلك من أجل تشغيل أعمالها وإدارتها. 
وتتعاون الشركة أيًضا مع موردي التقنية العالميين وتدمجهم في الحلول التي تقدمها للعمالء. وتتأثر الشركة سلًبا بأي قيود تُفرض من قبل أي موردين 
ومقاولين من الباطن خارجيين والذين تعتمد عليهم الشركة، باإلضافة إلى التوقف المؤقت والدائم ألعمالهم أو عدم القدرة على تقديم خدماتهم بأسعار 

أو شروط مقبولة للشركة.

المخاطر المتعلقة بفارق الوقت بين تكبد تكاليف المشروع وتحصيل ايرادات مشاريع معينة 6-3-6
نظًرا لطبيعة بعض االتفاقيات وأهميتها مع بعض العمالء، قد تدخل الشركة في اتفاقيات ذات مستوى عالي من المخاطر، حيث تبدأ في تنفيذ المشروع 
وأنشطة التطوير قبل توقيع أمر الشراء مع العميل. وقد مثلت مثل هذه الترتيبات ما نسبته 3% من إيرادات الشركة الصافية في كل من عامي 2019م 
و2020م. وبموجب اتفاقيات مستوى المخاطر، عادة ما يكون هنالك فترة من الوقت ما بين توقيت التكاليف المتكبدة لتنفيذ المشروع وتوقيت تسجيل 
اإليرادات )تماشياً مع المعايير المحاسبية المعمول بها في المملكة(. لذا فقد يؤدي أي تأخير في حصول الشركة على أمر شراء موقع من العميل بموجب 
هذه الترتيبات إلى انخفاض إيرادات الشركة في تلك الفترة أو عدم قدرتها تماًما على تحصيل مدفوعات تكاليف أنشطة التنفيذ والتطوير التي تم تكبدها 

بشأن األعمال التي نفذت بالفعل، مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بالتغيرات في البيئة التنظيمية 6-3-7
قد تؤثر التغييرات في البيئة التنظيمية على عمليات الشركة من خالل فرض قيود قد تحد من تطوير الشركة أو عمالئها أو عملياتها أو مبيعاتها أو خدماتها 
أو زيادة مستوى المنافسة. على سبيل المثال، قد يتم فرض قيود في متطلبات التوطين ولوائح حماية البيانات في المملكة أو في قدرة موفري الخدمات 
السحابية والتحليالت العالميين على خدمة العمالء في المملكة، أو فرض رسوم حكومية على خدمات الشركة مثل الرسوم المفروضة بموجب تنظيمات 
هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات نتيجة تحديدها لبعض مصادر إيرادات الشركة المتعلقة بخدمات االتصال وبعض منتجات الخدمات السحابية مثل 
خدمات االتصال السحابي على أنها خاضعة لتلك الرسوم. ومع ذلك، فإن أي تخفيف للوائح التوطين في المستقبل قد يؤدي إلى تنافس الجهات الفاعلة 
الدولية في قطاع أعمال الشركة. وسيكون ألي من ذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

ملخص السياسات المحاسبية الهامة  6-4
أسس اإلعداد 6-4-1

التغيير في الشكل القانوني 
على الرغم أن الفترة المالية األولى للشركة )بعد تحولها إلى شركة مساهمة( تبدأ من 31 ديسمبر 2020م إلى 31 ديسمبر 2021م قد أعدت الشركة 

قوائمها المالية الموحدة للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2020م، والتي تعكس سنتها المحاسبية.

بيان االلتزام
إن القوائم المالية الموحدة للشركة والشركة التابعة لها )يشار إليها معاً بـ »المجموعة«( معدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة 
والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين )يشار إليها جميعاً بـ »المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة 

في المملكة العربية السعودية«(.

تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة بناء على ما يلي:

السياسات المحاسبية الهامة المبينة في االيضاحات ادناه. 	
األحكام واالفتراضات والتقديرات المحاسبية الهامة المبينة في االيضاحات ادناه. 	

التغييرات في السياسات المحاسبية 6-4-2
تنعكس التغييرات في السياسات المحاسبية في القوائم المالية الموحدة للشركة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 
2020م. كانت القوائم المالية الموحدة المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م هي المجموعة األولى من القوائم المالية السنوية للمجموعة التي تم 
فيها تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )15( »اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء« والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )9( 
»األدوات المالية«. طبقت الشركة المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )15( ورقم )9( باستخدام طريقة التطبيق بأثر رجعي بشكل كامل، كما طبقت 
الشركة أيًضا المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )16( باستخدام طريقة التطبيق المعدلة بأثر رجعي بدًءا من تاريخ التطبيق األولي )بتاريخ 01 يناير 
2019م(، وبالتالي لم يتم تعديل المعلومات المقدمة لعام 2018م، بل بقيت كما كانت ُمعدة بموجب معيار المحاسبة الدولي )17( والتفسيرات ذات الصلة. 

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )16( »عقود اإليجار«
عند نشأة العقد، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان العقد يعتبر إيجار أو ينطوي على عقد إيجار. العقد هو أو يحتوي على عقد إيجار إذا كان العقد ينص 
على حق التحكم في استخدام األصل محدد لفترة من الزمن مقابل مبلغ مالي. لتحديد ما إذا كان العقد يحمل الحق في التحكم في استخدام أصل محدد، 

تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان:

ينطوي العقد على استخدام أصل محدد - قد يتم تحديد ذلك بشكل صريح أو ضمني، ويجب أن يكون األصل متميزاً مادياً أو يمثل بشكل  	
أساسي جميع سعة األصل المتميز مادياً. إذا كان لدى المورد حق استبدال جوهري، فال يتم تحديد األصل.

للمجموعة الحق في الحصول بشكل أساسي على جميع المزايا االقتصادية من استخدام األصل خالل فترة االستخدام. 	
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للمجموعة الحق في توجيه استخدام األصل. تتمتع المجموعة بهذا الحق عندما يكون لديها حقوق اتخاذ القرار األكثر صلة بتغيير كيفية  	
استخدام األصل وألي غرض. في الحاالت النادرة التي يكون فيها قرار تحديد كيفية استخدام األصل ومدى غرضه محدداً مسبقاً، يكون 

للمجموعة الحق في توجيه استخدام األصل إذا: كان للمجموعة الحق في تشغيل األصل، أو
صممت المجموعة األصل بطريقة تحدد مسبقاً كيف وألي غرض سيتم استخدامه. 	

يتم تطبيق هذه السياسة على العقود المبرمة أو المتغيرة في أو بعد 1 يناير 2019م.

عند بدء أو إعادة تقييم العقد الذي يحتوي على عنصر إيجار، تقوم المجموعة بتخصيص المقابل في العقد لكل عنصر إيجار على أساس أسعارها 
المستقلة النسبية. ومع ذلك، بالنسبة لعقود إيجار ألراضي والمباني المستأجرة، اختارت المجموعة فصل المكونات غير المؤجرة وحساب المكونات غير 

المؤجرة بشكل منفصل.

وبالنسبة للعقود المبرمة قبل 1 يناير 2019م، حددت المجموعة ما إذا كان الترتيب أو كان يتضمن عقد إيجار بناء على تقييم ما إذا كان:

تنفيذ الترتيب يعتمد على استخدام أصل أو أصول محددة؛ و 	
تنفيذ الترتيب يعتمد على استخدام أصل أو أصول محدودة؛ و  	
ينقل الترتيب حق استخدام األصل في حال استيفاء أحد اإلجراءات التالية: كان للمشتري القدرة أو الحق في تشغيل األصل أثناء الحصول  	

على أو التحكم في أكثر من كمية ضئيلة من اإلنتاج؛
لدى المشتري القدرة أو الحق في التحكم في الوصول المادي إلى األصل أثناء الحصول على أكثر من كمية ضئيلة من اإلنتاج أو التحكم فيه؛ أو 	
تشير الحقائق والظروف إلى أنه من المستبعد أن تأخذ األطراف األخرى أكثر من كمية ضئيلة من اإلنتاج، وأن سعر الوحدة ليس ثابتاً لكل  	

وحدة إنتاج وال يساوي سعر السوق الحالي لكل وحدة إنتاج.

الشركة كمستأجر
تعترف المجموعة بأصل حق االستخدام والتزامات اإليجار في تاريخ بدء اإليجار. يتم قياس أصل حق االستخدام مبدئياً بالتكلفة، والذي يشتمل على 
المبلغ األولي اللتزامات اإليجار المعدلة ألي مدفوعات إيجار يتم إجراؤها في أو قبل تاريخ البدء، باإلضافة إلى أي تكاليف مباشرة مبدئية تكبدها وتقدير 

تكاليف تفكيك وإزالة األصل األساسي أو الستعادة األصل األساسي أو الموقع الذي يوجد عليه، مخصوماً منه أي حوافز تأجير مستلمة .

يتم فيما بعد إهالك أصل حق االستخدام باستخدام طريقة القسط الثابت من تاريخ البدء إلى نهاية العمر اإلنتاجي ألصل حق االستخدام أو نهاية مدة 
عقد اإليجار. يتم تحديد العمر اإلنتاجي المقدر ألصول حق االستخدام على نفس أساس األصول والممتلكات. باإلضافة إلى ذلك، يتم تخفيض أصل حق 

االستخدام بشكل دوري عن طريق خسائر انخفاض القيمة، إن وجدت، وتعديلها من أجل إعادة قياس التزامات اإليجار.

يتم قياس التزام اإليجار مبدئياً بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي لم يتم سدادها في تاريخ البدء، ويتم خصمها باستخدام سعر الفائدة الضمني في 
عقد اإليجار أو، إذا لم يكن باإلمكان تحديد ذلك المعدل بسهولة، ومعدل االقتراض اإلضافي للمجموعة بشكل عام، تستخدم المجموعة معدل االقتراض 

اإلضافي كمعدل الخصم. 

تتكون مدفوعات اإليجار المدرجة ضمن قياس التزام اإليجار مما يلي:

المدفوعات الثابتة، بما في ذلك المدفوعات الثابتة المضمنة؛ 	
مدفوعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل، والتي يتم قياسها في البداية باستخدام المؤشر أو المعدل كما في تاريخ البدء؛ 	
المبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمان القيمة المتبقية؛ 	
سعر الممارسة بموجب خيار الشراء الذي من المؤكد أن المجموعة بشكل معقول من ممارسته، ودفع عقود اإليجار في فترة تجديد اختيارية  	

إذا كان من المؤكد بشكل معقول أن تمارس المجموعة خيار التمديد، وعقوبات اإلنهاء المبكر لعقد اإليجار ما لم تكن المجموعة متأكدة بشكل 
معقول عدم اإلنهاء مبكراً. 

يتم قياس مطلوبات عقد اإليجار بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. ويتم إعادة قياس االلتزام عندما يكون هناك تغيير في مدفوعات 
اإليجار المستقبلية نتيجة التغير في مؤشر أو سعر، إذا كان هناك تغيير في تقدير المجموعة للمبلغ المتوقع دفعه بموجب ضمان القيمة المتبقية، أو إذا 

قامت المجموعة بتغيير تقييم ما إذا كانت ستمارس خيار الشراء أو التمديد أو اإلنهاء .

عندما يتم إعادة قياس مطلوبات اإليجار بهذه الطريقة، يتم إجراء تسوية مقابلة على القيمة الدفترية ألصل حق االستخدام، أو يتم تسجيلها في الربح أو 
الخسارة في حال تم تخفيض القيمة الدفترية لحق استخدام األصل إلى صفر.

عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار لألصول منخفضة القيمة 

اختارت المجموعة االعتراف بالموجودات حق االستخدام والتزامات اإليجار لعقود اإليجار قصيرة األجل للبنود التي تبلغ مدة إيجارها 12 شهًرا أو أقل 
وإيجارات األصول منخفضة القيمة، تعترف المجموعة بمدفوعات اإليجار المرتبطة بهذه العقود كمصروفات على أساس القسط الثابت على مدى مدة 

عقد اإليجار.
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اإلعداد وفق المعيار المحاسبي الدولي رقم )17(

في عام 2018م، قامت المجموعة كمستأجر بتصنيف عقود اإليجار التي تقوم بنقل جميع مخاطر ومزايا الملكية بشكل كبير كإيجارات تمويلية. عندما كان 
األمر كذلك، تم قياس األصول المؤجرة مبدئياً بمبلغ يساوي القيمة العادلة أو القيمة الحالية للحد األدنى لمدفوعات اإليجار، أيهما أقل. كان الحد األدنى 

لمدفوعات اإليجار هي المدفوعات خالل فترة اإليجار التي كان يتعين على المستأجر سدادها، باستثناء أي إيجار عرضي.

بعد ذلك، تم حساب األصول وفقا للسياسة المحاسبية المطبقة على هذا األصل.

تم تصنيف األصول المحتفظ بها بموجب عقود إيجار أخرى كعقود تأجير تشغيلي ولم يتم االعتراف بها في قائمة المركز المالي الموحدة للمجموعة. تم 
االعتراف بالمبالغ المدفوعة بموجب عقود اإليجار التشغيلية في الربح أو الخسارة على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار. تم االعتراف 

بحوافز التأجير المستلمة كجزء ال يتجزأ من إجمالي مصاريف التأجير، على مدى مدة عقد اإليجار.

المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة التي اعتمدتها المجموعة:
قامت المجموعة ألول مرة بتطبيق بعض المعايير والتعديالت التي تسري للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2020م. لم تقم المجموعة بتطبيق 

أي معيار أو تفسير أو تعديل آخر تم إصداره ولم يسري مفعوله بعد.

تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )3( تجميع األعمال:
يوضح التعديل الذي أُدخل على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية )3( تجميع األعمال، أنه لكي يتم اعتباره عماًل، يجب أن تتضمن مجموعة متكاملة 
من األنشطة واألصول، كحد أدنى، مدخالت وعمليات جوهرية تساهم مًعا بشكل كبير في القدرة على إنشاء المخرجات. باالضافة إلى إنه يوضح أن 
األعمال يمكن أن توجد دون تضمين جميع المدخالت والعمليات الالزمة إلنشاء المخرجات. لم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على البيانات المالية الموحدة 

للمجموعة، ولكنها قد تؤثر على الفترات المستقبلية في حالة دخول المجموعة في أي عمليات اندماج أعمال.

تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )7( و )9( ومعيار المحاسبة الدولي )39( إحالل معدل 

الفائدة المرجعي:
توفر التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية )9( ومعيار المحاسبة الدولي )39( األدوات المالية: االعتراف والقياس عدًدا من اإلعفاءات، والتي 
تنطبق على جميع عالقات التحوط التي تتأثر بشكل مباشر بإصالح معيار معدل الفائدة. تتأثر عالقة التحوط إذا أدت التعديالت إلى عدم التأكد من 
توقيت و / أو مبلغ التدفقات النقدية على أساس المعيار للبند المغطى أو أداة التحوط. ليس لهذه التعديالت أي تأثير على البيانات المالية الموحدة 

للمجموعة حيث ليس لديها أي عالقات تحوط من معدل الفائدة.

 تعديالت على معيار المحاسبة الدولي )1( و )8( تعريف األهمية النسبية: 
توفر التعديالت تعريًفا جديًدا للمادة التي تنص على أن »المعلومات الجوهرية إذا كان من المتوقع بشكل معقول أن يؤثر حذفها أو تحريفها أو تعتيمها 
على القرارات التي يتخذها المستخدمون األساسيون للقوائم المالية لألغراض العامة على أساس تلك القوائم المالية، »والتي توفر معلومات مالية حول 
كيان محدد ». توضح التعديالت أن األهمية النسبية ستعتمد على طبيعة أو حجم المعلومات، سواء بشكل فردي أو مع معلومات أخرى، في سياق القوائم 
المالية. يعد التحريف في المعلومات أمًرا جوهرًيا إذا كان من المتوقع بشكل معقول أن يؤثر على القرارات التي يتخذها المستخدمون األساسيون. لم يكن 

لهذه التعديالت أي تأثير على القوائم المالية الموحدة وليس من المتوقع أن يكون لها أي تأثير مستقبلي على المجموعة.

اإلطار المفاهيمي للتقارير المالية الصادر في 29 مارس 2018م:
اإلطار المفاهيمي ليس معياًرا، وال يتجاوز أي من المفاهيم الواردة فيه المفاهيم أو المتطلبات في أي معيار. الغرض من اإلطار المفاهيمي هو مساعدة 
مجلس معايير المحاسبة الدولية في تطوير المعايير، ومساعدة المعّدين على تطوير سياسات محاسبية متسقة في حالة عدم وجود معيار قابل للتطبيق، 
ومساعدة جميع األطراف على فهم المعايير وتفسيرها. سيؤثر ذلك على الكيانات التي طورت سياساتها المحاسبية بناًء على اإلطار المفاهيمي. يتضمن 
اإلطار المفاهيمي المعدل بعض المفاهيم الجديدة والتعاريف المحدثة ومعايير االعتراف باألصول والخصوم ويوضح بعض المفاهيم الهامة. لم يكن لهذه 

التعديالت أي تأثير على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.

تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )16(، امتيازات اإليجار ذات الصلة بفيروس كورونا المستجد 

)كوفيد -19(:
توفر التعديالت إعفاء للمستأجرين من تطبيق إرشادات المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )16( بشأن محاسبة تعديل عقود اإليجار المتيازات 
بـفيروس كورونا  اإليجار الناشئة كنتيجة مباشرة لوباء كوفيد-19. كوسيلة عملية، قد يختار المستأجر عدم تقييم ما إذا كان امتياز اإليجار المرتبط 

المستجد )كوفيد-19( من المؤجر يعد تعدياًل لعقد اإليجار.
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ينطبق التعديل على فترات التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يونيو 2020م. يُسمح بالتطبيق المبكر. لم يكن لهذا التعديل أي تأثير على القوائم 
المالية الموحدة للمجموعة.

الدولي  المعيار  المفاهيمي - تعديالت على  التنفيذ بعد بالرجوع إلى اإلطار  معايير صادرة ولكنها لم تدخل حيز 

إلعداد التقارير المالية رقم )3(
في مايو 2020م، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 3 مجموعات األعمال - إشارة إلى اإلطار 
المفاهيمي. تهدف التعديالت إلى استبدال اإلشارة إلى اإلطار المفاهيمي إلعداد وعرض القوائم المالية، والصادر في عام 1989م ، وباإلشارة إلى اإلطار 
المفاهيمي للتقارير المالية الصادر في مارس 2018م دون التغيير في متطلباته بشكل كبير، كما أضاف المجلس استثناًء لمبدأ االعتراف بالمعيار الدولي 
للتقارير المالية رقم 3 لتجنب إصدار مكاسب أو خسائر محتملة »لليوم الثاني« الناشئة عن االلتزامات وااللتزامات المحتملة التي ستكون من ضمن نطاق 
معيار المحاسبة الدولي 37 أو تفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم 21 ، إذا تم تكبدها بشكل منفصل. وفي نفس الوقت، قرر المجلس 
توضيح التوجيهات الحالية في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 3 لألصول المحتملة التي لن تتأثر باستبدال اإلشارة إلى اإلطار المفاهيمي إلعداد 

وعرض القوائم المالية.

التعديالت سارية المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2022م وتطبق بأثر مستقبلي.

الممتلكات واآلالت والمعدات: المتحصالت قبل االستخدام المقصود - تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 16

المقصود، والذي يحظر على  المتحصالت قبل االستخدام  الممتلكات واآلالت والمعدات -  الدولية  في مايو 2020م، أصدر مجلس معايير المحاسبة 
المنشآت خصم تكلفة البند ضمن الممتلكات واآلالت والمعدات، وأي متحصالت من بيع البنود المنتجة أثناء إحضار ذلك األصل إلى الموقع الحالي 
والتي هي بحالتها الضرورية لتكون قادرة على العمل بالطريقة التي تحددها اإلدارة. وبدالً من ذلك، تعترف المنشأة بمتحصالت بيع هذه البنود، وتكاليف 

انتاجها في قائمة األرباح أو الخسائر.

التعديل ساري المفعول لفترات التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2022م ويجب تطبيقه بأثر رجعي على بنود الممتلكات واآلالت والمعدات 
المتاحة لالستخدام في أو بعد بداية الفترة األولى المعروضة عندما تطبق المنشأة التعديل ألول مرة.

هذا التعديل ليس من المتوقع أن يكون ذو تأثير جوهري على المجموعة.

العقود المحملة بخسائر- تكاليف إتمام العقد - تعديالت على معيار المحاسبة الدولي )37(

في مايو 2020م، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 37 لتحديد التكاليف التي يجب على المنشأة تضمينها 
عند تقييم ما إذا كان العقد محمل بخسارة أم خاسًرا.

تطبق التعديالت »نهج التكلفة المتعلقة المباشرة ». تتضمن التكاليف المتعلقة مباشرة بعقد تقديم سلع أو خدمات كاًل من التكاليف اإلضافية وتوزيع 
التكاليف المتعلقة مباشرًة بأنشطة العقد. التكاليف العامة واإلدارية ال تتعلق مباشرة بالعقد ويتم استبعادها ما لم يتم تحميلها صراحة على الطرف 

المقابل بموجب العقد.

التعديالت سارية المفعول لفترات التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2022م. ستطبق المجموعة هذه التعديالت على العقود التي لم تفي بعد 
بجميع التزاماتها في بداية فترة التقرير السنوي التي تطبق فيها التعديالت ألول مرة.

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )9( - اختبار الرسوم في »10٪« إللغاء االعتراف بالمطلوبات المالية

كجزء من التحسينات السنوية 2018م - 2020م على معالجة المعايير الدولية للتقرير المالي، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعدياًل على المعيار 
الدولي إلعداد التقارير المالية 9. يوضح التعديل الرسوم التي تتضمنها الشركة عند تقييم ما إذا كانت شروط االلتزام المالي الجديد أو المعدل تختلف 
اختالًفا جوهرًيا عن شروط االلتزام المالي االصلي. تشمل هذه الرسوم فقط تلك الرسوم المدفوعة أو المستلمة بين المقترض والمقرض، بما في ذلك 

الرسوم المدفوعة أو المستلمة من قبل المقترض أو المقرض نيابة عن اآلخر.

تطبق المنشأة التعديل على المطلوبات المالية التي يتم تعديلها أو تبادلها في أو بعد بداية فترة إعداد التقارير السنوية التي تطبق فيها المنشأة التعديل 
ألول مرة.

التعديل ساري المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2022م مع السماح بالتطبيق المبكر. ستطبق المجموعة التعديالت على المطلوبات 
المالية التي تم تعديلها أو تبادلها في أو بعد بداية فترة التقرير السنوي التي تطبق فيها المنشأة التعديل ألول مرة.

هذا التعديل ليس من المتوقع أن يكون ذو تأثير جوهري على المجموعة.
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السياسات المعتمدة الجديدة

معامالت الدفع على أساس األسهم 

يتلقى الموظفين التنفيذيين للشركة مكافآت على شكل دفعات على أساس األسهم ضمن برنامج حوافز الموظفين طويلة االجل، حيث يقوم الموظفين 
التنفيذيين بتقديم خدماتهم مقابل حصــولهم على أســهم بالشــركة )معامالت التسوية بأدوات حقوق الملكية(. يتم قياس تكاليف معامالت الدفع على 
أساس األسهم بالرجوع إلى القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية الممنوحة في تاريخ المنح. تاريخ المنح هو التاريخ الذي تتفق فيه الشــــركة مع الموظف 
على اتفاقية الدفع على أســـاس األسهم, بحيث يتوفر فهم مشـــترك ألحكام وشـــروط االتفاقية بين الطرفين. يتم ادراج مصروف الدفع على أساس األسهم 
ضمن بند مصاريف منافع الموظفين، خالل الفترة التي يتم فيها استيفاء الخدمة وشــروط األداء )فترة االســتحقاق(، مع تســجيل المبلغ المقابل ضــمن 
بند احتياطيات أخرى في حقوق الملكية وذلك وفقا لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي )2( الدفع على أساس األسهم. تعكس المصروفات المتراكمة 
المحققة لمعامالت تسـوية االسـهم في تاريخ كل تقرير مالي وحتى تاريخ المنح مدى انتهاء صـالحية فترة المنح وأفضـل تقدير للشركة ولعدد االسهم التي 
سيتم منحها في النهاية. يمثل المصروف الذي سيتم تحميله أو عكسه في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة لفترة مالية الحركة في المصروفات المتراكمة 

المسجلة في بداية ونهاية تلك الفترة.

أساس القياس والعملة الوظيفية 6-4-3
تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة على أساس التكلفة التاريخية، باستثناء قياس االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. كما هو 

موضح في السياسات المحاسبية ذات الصلة المشار إليها أدناه.

تم عرض هذه القوائم المالية الموحدة بالريال السعودي والذي يمثل العملة الوظيفية للشركة.

أسس التوحيد 6-4-4
تشتمل هذه القوائم المالية الموحدة على موجودات ومطلوبات ونتائج عمليات الشركة والشركة التابعة لها المذكورة في اإليضاحات ادناه. 

الشركات التابعة هي كيانات تسيطر عليها المجموعة. تحدث السيطرة عندما تتعرض المجموعة، أو أن لديها حقوق، في عوائد متغيرة من مشاركتها مع 
الشركة المستثمر فيها ولديها القدرة على التأثير على تلك العوائد من خالل سلطتها على الشركة المستثمر فيها. 

على وجه التحديد، تسيطر المجموعة على الشركة المستثمر فيها إذا، وفقط إذا، كان لدى المجموعة:

السلطة على الشركة المستثمر فيها )أي الحقوق الحالية التي تمنحها القدرة الحالية على توجيه األنشطة ذات الصلة للشركة المستثمر فيها(.أ- 
التعّرض أو الحقوق في عوائد متغيرة من مشاركتها مع الشركة المستثمر فيها.ب- 

بشكل عام، هناك افتراض بأن غالبية حقوق التصويت تؤدي إلى السيطرة. لدعم هذا االفتراض وعندما يكون لدى المجموعة أقل من أغلبية حقوق 
التصويت أو حقوق مماثلة للشركة المستثمر فيها، تأخذ المجموعة في االعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الصلة في تقييم ما إذا كانت لديها سلطة 

على الشركة المستثمر فيها، بما في ذلك:

الترتيبات التعاقدية مع أصحاب األصوات اآلخرين في الشركة المستثمر فيها. 	
الحقوق الناشئة عن الترتيبات التعاقدية األخرى. 	
حقوق التصويت للمجموعة وحقوق التصويت المحتملة. 	

تقوم المجموعة بإجراء إعادة تقويم للتأكد فيما إذا كانت تمارس سيطرة على الشركة المستثمر فيها من عدمه وذلك عندما تشير الحقائق والظروف 
إلى وجود تغير في أحد عناصر السيطرة. يبدأ توحيد الشركة التابعة عند انتقال السيطرة على الشركة التابعة إلى المجموعة ويتم التوقف عند فقدان 
المجموعة مثل هذه السيطرة. تدرج موجودات ومطلوبات ودخل ومصاريف الشركة التابعة التي تم االستحواذ عليها أو استبعادها خالل السنة في القوائم 
المالية الموحدة اعتباراً من تاريخ انتقال السيطرة إلى المجموعة ولحين توقف المجموعة عن ممارسة مثل هذه السيطرة. عند الضرورة، يتم إجراء 
التعامالت  إلغاء جميع  يتم  المحاسبية متماشية مع السياسات المحاسبية للمجموعة.  التابعة لجعل سياساتها  المالية للشركات  القوائم  تعديالت على 
التي تحدث بين أعضاء المجموعة بالكامل عند التوحيد وذلك لجميع التعامالت المتعلقة بالموجودات، المطلوبات، حقوق الملكية، الدخل، المصروفات، 

والتدفقات النقدية.

تتم المحاسبة عن التغيير في حصة ملكية شركة تابعة، دون فقدان السيطرة، كمعاملة حقوق ملكية. وفي حال فقدت المجموعة السيطرة على شركة 
تابعة، فإنه يلغي االعتراف بالموجودات ذات الصلة )بما في ذلك الشهرة( والمطلوبات والحقوق غير المسيطرة ومكونات حقوق الملكية األخرى، بينما يتم 

االعتراف بأي مكسب أو خسارة ناتجة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. يتم االعتراف باالستثمار المحتفظ به بالقيمة العادلة.

اإليرادات 6-4-5
خدمات تكامل األنظمة

تمثل إيرادات تكامل النظام اإليرادات الناتجة عن تثبيت شبكة جديدة )األجهزة والبرامج( أو تحسين شبكة العمالء الحالية. يتم تجميع األجهزة والبرامج 
والتثبيت في التزام أداء واحد حيث أن السلع والخدمات ليست متميزة في سياق العقد ألنها غير قابلة للتعريف بشكل منفصل عن الوعود األخرى الواردة 
الدعم  أيًضا الحق في الصيانة وخدمة  العميل بشرائها. توفر المجموعة  العقد. توفر المجموعة خدمة مهمة لدمج األجهزة والبرامج، والتي قام  في 
المشروع. في بعض  إلى  المتكبدة عليها تنسب مباشرة  والتكاليف  الخدمات خدمات جاهزة،  تعتبر هذه  والدعم(.  الصيانة  بيع خدمات  )أي  لعمالئها 
األحيان، يشتمل عقد تكامل الخدمة على عدة بنود مثل حلول التدريب والصيانة والدعم. في هذه الحالة، سيتم تخصيص سعر المعاملة لكل التزامات 

أداء على أساس أسعار البيع المستقلة.
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وفي الحاالت التي تكون فيها هذه األسعار غير قابلة للمالحظة بشكل مباشر، فإنه يتم تقديرها على أساس التكلفة المتوقعة زائًدا الهامش.

تقوم المجموعة بإثبات اإليرادات المتعلقة باألجهزة والبرامج التي تم تركيبها باإلضافة إلى خدمات التصميم والخدمات المهنية على مدى فترة زمنية 
باستخدام طريقة المدخالت، التي تشتمل على المواد التي لم يتم تركيبها، حيث يتم إثبات اإليرادات من المعدات والمواد فقط عند انتقال السيطرة إلى 

العميل عند التسليم، أي بهامش ربح نسبته صفر.

يتم إثبات اإليرادات الناتجة عن خدمات الدعم والصيانة في نقطة زمنية عند انتقال الحق بالمتعلق بالخدمات إلى العميل.

يتم إثبات اإليرادات الناتجة عن التدريب على مدى فترة زمنية باستخدام طريقة المدخالت.

تقوم المجموعة بمنح تراخيص دائمة ومحدودة، وتتم المحاسبة عنها كالتزام أداء يتم الوفاء به في نقطة زمنية يتم فيها منح الترخيص إلى العميل. 
وتعتبر التراخيص وخدمات الدعم وعمليات الترقية التزامات أداء منفصلة. تقوم المجموعة بإثبات اإليرادات عند انتقال السيطرة. ال يتم اثبات اإليرادات 
بخصوص ترخيص يمنح حق استخدام الممتلكات الفكرية قبل بداية الفترة الذي يكون العميل قادرا على استخدام الترخيص االستفادة منه. وفي حالة 
بيع تراخيص البرامج مع األجهزة، تتم المحاسبة عن األجهزة والبرامج كالتزام أداء واحد، دون أن يمثل ترخيص البرامج التزام أداء منفصل. يتم إثبات 

اإليرادات الناتجة من التزام األداء الواحد وفًقا للمعالجة المتعلقة باألجهزة. 

الخدمات السحابية ومركز البيانات

تمثل إيرادات خدمات السحابة ومراكز البيانات اإليرادات الناتجة عن بيع منتجات السحابة ومراكز البيانات، التي تتم استضافتها في السوق، وتقع بوجه 
عام ضمن الخيارين التاليين:

منتجات السحابة الجاهزة أو المعدة حسب الطلب الخاصة بالمجموعة:أ. 

تمثل منتجات السحابة المسؤولية الرئيسية للشركة وبعض موفري خدمات السحابة الخارجيين. يوجد لدى المجموعة االلتزام الرئيسي بتقديم الخدمات 
إلى العمالء المتعلقة بمنتجات السحابة الجاهزة أو المعدة حسب الطلب للوفاء بالتزام األداء. يقع على عاتق المجموعة مسؤولية تلبية مواصفات العمالء. 
كما أن المجموعة لديها حرية تحديد أسعار منتجات السحابة المعنية. وبوجه عام، ال توجد بضاعة متضمنة على هذا النحو. وفي الحاالت التي يتم فيها 
بيع المعدات أو شرائح البيانات بشكل منفصل إلى العمالء، فإن المجموعة تتحمل مخاطر المخزون ذو الصلة. عليه، تعمل المجموعة كأصيل بموجب هذا 
الترتيب وذلك ألنها تسيطر على خدمات السحابة المحددة قبل انتقالها إلى العميل النهائي، وبالتالي تقوم بإثبات اإليرادات بالمبلغ اإلجمالي للقيمة التي 

تستحقها مقابل تقديم الخدمات إلى العميل النهائي.

منتجات السحابة الخاصة بموفري خدمات السحابة الخارجيين:ب. 

يقع على عاتق موفري خدمات السحابة الخارجيين المسؤولية بصورة رئيسية عن تقديم الخدمات للعمالء لقاء التعهدات بتقديم خدمات السحابة أو 
البرامج أو الحلول المقدمة على شكل عروض مجمعة في أماكن عمل العمالء. ال تحصل المجموعة على حق السيطرة المتعلقة بخدمات السحابة قبل 
انتقالها إلى العميل النهائي. يحدد موفرو خدمات السحابة الخارجيين المعنيين األسعار الخاصة بمنتجات السحابة الخاصة بهم، وال تملك المجموعة 
الحق في تحديد سعر منتجات السحابة لموفري خدمات السحابة الخارجيين. عليه، تعمل المجموعة كوكيل في هذا الترتيب. لكن بموجب بيع منتجات 
السحابة من خالل أسواق شركة االتصاالت السعودية، فإن المجموعة تعمل كأصيل تجاه شركة االتصاالت السعودية، بينما تظل تعمل كوكيل تجاه العميل 

النهائي.

ونظًرا ألن عقود خدمات السحابة تتضمن شروًطا تتعلق بالحد األدنى لاللتزام مع العمالء، تقوم المجموعة بتقدير العوض المتغير باستخدام طريقة 
القيمة المتوقعة وذلك فقط بالقدر الذي يحتمل فيه بشكل كبير عدم حدوث عكس قيد جوهري لقيمة اإليرادات المتراكمة المثبتة عند زوال عدم التأكد 

المتعلق بالعوض المتغير الحًقا. 

تلتزم المجموعة بتقديم منصات السحابة إلى موفري خدمات السحابة الخارجيين. ويحق للمجموعة مقابل ذلك الحصول على حصة من اإليرادات قدرها 
25% من موفري خدمات السحابة الخارجيين والعميل النهائي. ونظًرا ألن االتفاقية المبرمة بين المجموعة وموفري خدمات السحابة الخارجيين تعتبر 
بمثابة عقد لكل شهر على حدة وأن العوض متغير ويتوقف على األحداث المستقبلية التي تكون خارجة عن سيطرة المجموعة. تقوم بالمجموعة بإثبات 
حصتها من اإليرادات، أي 25% ، من إجمالي قيمة الفاتورة المقدمة إلى العميل النهائي نيابة عن موفري خدمات السحابة الخارجيين أو عند قبول الخدمة 

من قبل العميل النهائي.

خدمات االستضافة التي تقدمها المجموعة لموفري خدمات السحابة الخارجيين هي خدمة مستقلة متميزة وال يوجد تكامل أو تخصيص كبير لها. ومن 
ثم، فقد تم استيفاء كال المعيارين المذكورين لتحديد التزام األداء. وبالتالي، يمكن القول بأن خدمات االستضافة التي تقدمها المجموعة هي التزام أداء 

منفصل.

يتم االعتراف باإليرادات على النحو التالي:

المنتجات السحابية المحددة مسبًقا والمخصصة - يستفيد العميل من هذه الخدمات على مدار الفترة الزمنية التي يستهلك فيها المنتج  	
السحابي. تتحقق اإليرادات على مدار فترة زمنية. يتم تقسيم كل منتج محدد مسبًقا ومخصص إلى فئتين بناًء على طبيعتهما:

حزم االشتراك - تتحقق اإليرادات خالل فترة زمنية بناًء على طريقة اإلخراج المنقضية.أ- 
حزم االستخدام كدفعة االستخدام - يتم التعرف على اإليرادات على مدار فترة زمنية باستخدام طريقة إخراج االستخدام األساسي.ب- 

األجهزة )»الوظائف اإلضافية«( - تتحقق اإليرادات من مبيعات األجهزة في وقت من األوقات عندما يتم نقل التحكم في الجهاز إلى العميل،  	
أي عند التثبيت أو التسليم.
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تعترف المجموعة بحصتها من اإليرادات، أي 25% من إجمالي قيمة الفاتورة التي تمت المطالبة بها للعميل النهائي نيابة عن مزود الخدمات السحابية 
التابع لجهة خارجية عند قبول الخدمة من قبل العميل النهائي.

وفي الحاالت التي يتم فيها تقديم خدمات السحابة ومراكز البيانات كجزء من عقود مقدمة على شكل عروض مجمعة، يتم توزيع القيمة بين المنتجات 
البيانات  الموزعة بين خدمات السحابة ومراكز  القيمة  إثبات  يتم  المنفصلة على شكل عروض مجمعة على أساس أسعار بيعها المستقلة.  والخدمات 

كإيرادات وفًقا للسياسة المذكورة أعاله.

تقوم المجموعة بتحميل رسوم على العمالء لقاء بعض أنشطة التفعيل. ومع ذلك، وفًقا للمعيار الدولي للتقرير المالي )15(، ال يؤدي نشاط التفعيل إلى 
السلع أو الخدمات المتعهد بها، والتي تعتبر منفصلة بطبيعتها. وبتطبيق التوجيهات الخاصة باألتعاب المقدمة غير المستردة، تقوم المجموعة بإثبات 

اإليرادات الناتجة من أتعاب التفعيل عند تقديم السلع أو الخدمات المتعلقة بها إلى العميل.

خدمات االستعانة بمصادر خارجية

تقوم المجموعة بتقديم خدمات اإلسناد، والتي تشتمل بصورة رئيسية على خدمات األيدي العاملة أو خدمات األيدي العاملة المدارة أو دعم الحلول. عالوة 
على ذلك، في حالة خدمات األيدي العاملة، يجوز للعميل أن يطلب من المجموعة أيًضا تسليم بعض األجهزة.

تُباع األجهزة بشكل منفصل في السوق. يمكن للعمالء طلب المعدات وفًقا لترتيب خدمة القوى العاملة، والتي تكون مستقلة عن الخدمة المهنية. ال يوجد 
تكامل بين األجهزة والخدمات وال يوجد أي تعديل أو تخصيص على الجهاز. وبالتالي، يعد الجهاز مكوًنا قاباًل للتعريف بشكل منفصل في عقد االستعانة 
بمصادر خارجية )فقط في حالة خدمات القوى العاملة( ويتم احتسابه كالتزام منفصل باألداء. في هذه الحالة، سيتم تخصيص سعر المعاملة لكل التزام 
أداء بناًء على أسعار البيع المستقلة. عندما ال يمكن مالحظتها مباشرة، يتم تقديرها بناًء على التكلفة المتوقعة زائد الهامش. يتم االعتراف بإيرادات 
خدمات القوى العاملة على مدار فترة زمنية باستخدام طريقة اإلدخال على أساس التكلفة المتكبدة. إذا كانت العقود تتضمن أجهزة، فيتم االعتراف 
بإيرادات الجهاز في وقت ما عندما يتم تسليم الجهاز، وقد انقضى الحق القانوني وقبول العميل الجهاز. يتم التعرف على إيرادات دعم الحلول خالل فترة 

زمنية باستخدام طريقة المخرجات على أساس الوقت المنقضي.

خدمات االتصاالت واإلنترنت

تمثل إيرادات خدمات االتصاالت واإلنترنت اإليرادات الناتجة عن بيع خدمات الوصول إلى اإلنترنت المخصصة وخدمات البيانات. إذا تم توفير خدمات 
االتصاالت واإلنترنت كجزء من العقد المجمعة، فسيتم تخصيص االعتبار بين المنتجات والخدمات المنفصلة في حزمة على أساس أسعار البيع المستقلة 
بناًء  البيع المستقلة. عندما ال يمكن مالحظتها مباشرة، يتم تقديرها  التزام أداء على أساس أسعار  المعاملة لكل  الخاصة بها. سيتم تخصيص سعر 
على التكلفة المتوقعة زائد الهامش. تعترف المجموعة باإليرادات المتعلقة بخدمات اإلنترنت حيث يستفيد العميل من هذه الخدمات على مدار الفترة 
عندما يستهلك خدمة اإلنترنت. يتم االعتراف باإليرادات على مدار فترة زمنية باستخدام طريقة المخرجات على أساس الوقت المنقضي. يتم االعتراف 
باإليرادات المتعلقة بخدمات البيانات عندما يستفيد العميل من هذه الخدمات على مدار الفترة الزمنية التي يستهلك فيها خدمة البيانات. يتم االعتراف 

باإليرادات على مدار فترة زمنية باستخدام طريقة المخرجات على أساس الوقت المنقضي )بالتزامن مع الفوترة(.

الخدمات الُمدارة

تشمل اإليرادات من الخدمة المدارة خدمة جهاز التوجيه الُمدار وخدمة الشبكة المحلية المدارة وخدمة الواي فاي المدارة.

تقوم المجموعة بالمحاسبة عن السلع والخدمات الفردية بصورة منفصلة إذا كانت مميزة، أي إذا كانت السلع أو الخدمات قابلة للتمييز بشكل مستقل عن 
البنود األخرى وإذا أمكن للعميل االستفادة منها.

تمثل خدمات أجهزة الراوتر المدارة اإليرادات الناتجة عن بيع أجهزة الراوتر وإدارة هذه األجهزة وتقديم خدمات الدعم الفني ذات العالقة، ويتم إثباتها 
على النحو التالي:

األجهزة: يتم إثبات اإليرادات الناتجة من بيع األجهزة في نقطة زمنية عند انتقال السيطرة على األجهزة إلى العميل، أي عند التسليم. 	
خدمات أجهزة الراوتر المدارة: يستفيد العميل من مزايا هذه الخدمات على مدى فترة زمنية محددة حال وعند استهالك المنفعة. يتم إثبات  	

اإليرادات على مدى فترة زمنية باستخدام طريقة المخرجات على أساس الوقت المنقضي.
خدمات الدعم الفني: يستفيد العميل من مزايا هذه الخدمات على مدى فترة زمنية حال وعند استهالك المنفعة. يتم إثبات اإليرادات على  	

مدى فترة زمنية باستخدام طريقة المخرجات على أساس الوقت المنقضي.

وفي حالة تقديم الخدمات المدارة كجزء من عقد مقدم على شكل عروض مجمعة، يتم توزيع القيمة بين المنتجات والخدمات المنفصلة في حزمة مجمعة 
على أساس أسعار البيع المستقلة، والتي تكون بالنسبة لألجهزة سعر السوق المعدل أو طريقة التكلفة زائد هامش، بينما لخدمات أجهزة الراوتر المدارة 

وخدمات الدعم الفني تكون األسعار القابلة للمالحظة. يتم إثبات القيمة الموزعة على الخدمات المدارة كإيرادات وفًقا للسياسة المذكورة أعاله.

الخدمات الرقمية

تشمل إيرادات الخدمة الرقمية خدمات التحكم في األسطول، والهاتف المتنقل، وخدمات البيانات الكبيرة وأخرى.

تقوم المجموعة بالمحاسبة عن السلع والخدمات الفردية بصورة منفصلة إذا كانت مميزة، أي إذا كان السلع أو الخدمات قابلة للتمييز بشكل مستقل عن 
البنود األخرى وإذا أمكن للعميل االستفادة منها.
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تمثل إيرادات خدمات التحكم في األسطول اإليرادات الناتجة عن بيع أجهزة التحكم في األسطول )األجهزة( وخدمة التطبيقات وخدمة القيمة المضافة 
مثل خدمة التجوال، ويتم االعتراف بها على النحو التالي:

األجهزة: يتم إثبات اإليرادات الناتجة من بيع األجهزة في نقطة زمنية عند انتقال السيطرة على األجهزة إلى العميل، أي عند التركيب. 	
خدمات التطبيق: يستفيد العميل من هذه الخدمات على مدار الفترة الزمنية التي يستهلك فيها هذه الفائدة. يتم إثبات اإليرادات على مدار  	

فترة زمنية باستخدام طريقة المخرجات استناًدا إلى الوقت المنقضي.
خدمات القيمة المضافة: يستفيد العميل من هذه الخدمات على مدار الفترة الزمنية التي يستهلك فيها هذه المنافع. تتحقق اإليرادات على  	

مدار فترة زمنية باستخدام طريقة المخرجات القائمة على االستخدام.

خدمات األمن السيببراني

تمثل إيرادات األمن السيبراني اإليرادات الناتجة عن توفير منتجات وخدمات األمن لشبكات العمالء أو خدمات األمن األخرى.

في حالة المشاريع، يتم تجميع األجهزة والبرامج في التزام أداء واحد وذلك ألن السلع والخدمات غير منفصلة في إطار العقد ألنها غير قابلة للتمييز بشكل 
مستقل عن التعهدات األخرى في العقد. تقوم المجموعة بتقديم خدمة هامة تتمثل في تكامل األجهزة والبرامج، التي قام العميل بشرائها. ويشتمل عقد 
تكامل الخدمات في بعض األحيان على بنود متعددة مثل حلول التدريب والصيانة والدعم. وفي هذه الحالة، يتم توزيع سعر المعاملة على كل التزام من 
التزامات األداء على أساس أسعار البيع المستقلة. وفي الحاالت التي تكون فيها هذه األسعار غير قابلة للمالحظة مباشرة، فإنه يتم تقديرها على أساس 
التكلفة المتوقعة زائد هامش. تقوم المجموعة بإثبات اإليرادات المتعلقة باألجهزة والبرامج التي تم تركيبها باإلضافة إلى خدمات التصميم والخدمات 
المهنية على مدى فترة زمنية باستخدام طريقة المدخالت التي تتضمن إرشادات للمواد التي لم يتم تركيبها، حيث ال يتم إثبات اإليرادات المتعلقة باألجهزة 
والبرامج إال بقدر التكلفة المتكبدة، أي بهامش ربح نسبته صفر. يتم إثبات اإليرادات الناتجة عن بيع خدمات الصيانة والدعم في نقطة زمنية عند انتقال 

الحق المتعلق بالخدمات إلى العميل. يتم إثبات اإليرادات من التدريب على مدى فترة زمنية باستخدام طريقة المدخالت.

وفي حالة خدمات األمن المدارة، يوجد هناك ثالث التزامات: التزام األجهزة، وتركيبها، والتزام خدمات األمن المدارة. ويمكن تمييزهما وفصلهما في 
إطار العقد. يتم توزيع سعر المعاملة على كل التزام من التزامات األداء على أساس أسعار البيع المستقلة. وفي الحاالت التي تكون فيها هذه األسعار غير 
قابلة للمالحظة مباشرة، فإنه يتم تقديرها على أساس التكلفة المتوقعة زائد هامش أو سعر السوق المعدل. تقوم المجموعة بإثبات اإليرادات المتعلقة 
باألجهزة مع تركيبها في نقطة زمنية عند إنجاز التركيب. ويتم إثبات اإليرادات الناتجة عن خدمات األمن المدارة على مدى فترة زمنية على أساس الوقت 

المنقضي وذلك لقيام العميل باستالم واستهالك المنفعة المقدمة من قبل المجموعة في نفس الوقت الذي تقوم فيه المجموعة بأداء تلك المنفعة.

وفي الحاالت التي يتم فيها تقديم خدمات األمن السيبراني كجزء من عقد مقدم على شكل عروض مجمعة، يتم توزيع القيمة بين المنتجات والخدمات 
المستقلة المقدمة على شكل عروض مجمعة على أساس أسعار البيع المستقلة. يتم إثبات القيمة الموزعة على خدمات األمن السيبراني كإيرادات وفًقا 

للسياسة المذكورة أعاله.

األمور األخرى

تكاليف العقود 	

تقوم المجموعة بتكبد تكاليف قبل تسليم السلع أو الخدمة للعميل. تتم رسملة هذه التكاليف عندما تتعلق هذه التكاليف مباشرة بالعقد المبرم مع 
العميل ومن المتوقع استردادها. تقوم المجموعة بإطفاء هذه التكاليف وفق أسس منهجية تتماشى مع انتقال المخزون أو الخدمات إلى العميل. 

وتتم مراجعتها بشكل دوري لتحديد انخفاض القيمة.

األعما1 تحت التنفيذ 	

يتم إثبات األعمال تحت التنفيذ المتعلقة بالتزام أداء العمل اإلضافي عادة كتكاليف وفاء عند تكبدها حيث يتم انتقال السيطرة على األعمال 
تحت التنفيذ إلى العميل في الوقت الذي يتم فيه حدوثها وليس على فترات متباعدة. ومع ذلك، يتم إثبات المخزون المتعلق بدعم العديد من 

العقود التي تتضمن استخداما بديال كأصل حتى يتم تخصيصها إلى عقد محدد.

موجودات ومطلوبات العقود 	

وفًقا للمعيار الدولي للتقرير المالي )15(، عند قيام أي من طرفي العقد باألداء، يتعين على المنشأة عرض العقد في قائمة المركز المالي 
الموحدة كموجودات أو مطلوبات عقود، بناًء على العالقة بين قيام المنشأة باألداء وقيام العميل بالسداد. تمثل موجودات العقود حق المنشأة في 
العوض مقابل السلع أو الخدمات التي قامت المنشأة بتحويلها إلى العميل. وتمثل مطلوبات العقود التزام المنشأة بتحويل السلع أو الخدمات إلى 
العميل التي استلمت مقابلها )أو القيمة المستحقة( من العميل. تم إجراء بعض عمليات إعادة التصنيف من اإليرادات غير المقدم بها فواتير إلى 

موجودات العقود، ومن الدفعات المقدمة من العمالء إلى مطلوبات العقود نتيجة هذا التغيير.

العمل كأصيل مقابل الوكيل 	

قامت المجموعة بإجراء تقويم للترتيبات الخاصة بها لتحديد ما إذا كانت تعمل كأصيل ومن ثم تقوم بعرض اإليرادات على أساس إجمالي أو 
كوكيل ومن ثم تقوم بعرض اإليرادات على أساس الصافي. في هذا التقويم، أخذت المجموعة بعين االعتبار الحصول على السيطرة من عدمه 
على السلع أو الخدمات المنصوص عليها قبل انتقالها إلى العميل، وكذلك المؤشرات األخرى مثل الطرف المسؤول بشكل رئيسي عن الوفاء 

ومخاطر المخزون والتقدير عند تحديد السعر.

وفي الحاالت التي تقوم فيها المجموعة بأنشطة متعلقة بالوكالة وفًقا لعقد بموجبه يستلم العميل النهائي إدارة المشروع ودعم التنسيق، تقوم 
المجموعة فقط بإثبات صافي دخل العمولة حيث تقوم بالترتيب لطرف آخر لتحويل السلع أو الخدمات بموجب هذا الترتيب وبالتالي تعمل 

كوكيل.
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العوض المتغير 	

إذا كان المقابل المتفق عليه في العقد يتضمن عوض متغيًر، تقوم المجموعة بتقدير مبلغ العوض الذي تستحقه المجموعة مقابل تحويل السلع أو 
الخدمات إلى العميل. تلتزم المجموعة بتقديم منصات السحابة إلى موفري خدمات السحابة الخارجيين. ويحق للمجموعة مقابل ذلك الحصول 
على حصة من اإليرادات قدرها 25% من موفري خدمات السحابة الخارجيين والعميل النهائي. ونظًرا ألن االتفاقية المبرمة بين المجموعة 
وموفري خدمات السحابة الخارجيين تعتبر بمثابة عقد لكل شهر على حدة وأن العوض متغير ويتوقف على األحداث المستقبلية التي تكون 
خارجة عن سيطرة المجموعة. تقوم بالمجموعة بإثبات حصتها من اإليرادات، أي 25%، من إجمالي قيمة الفاتورة المقدمة إلى العميل النهائي 

نيابة عن موفري خدمات السحابة الخارجيين أو عند قبول الخدمة من قبل العميل النهائي.

متطلبات العرض واإلفصاح 	
وفًقا لمتطلبات القوائم المالية الموحدة،)قامت المجموعة بفصل اإليرادات المثبتة من العقود المبرمة مع العمالء إلى فئات تبين مدى تأثر  	

طبيعة ومبلغ وتوقيت وعدم التأكد من اإليرادات والتدفقات النقدية بالعوامل االقتصادية. يرجى الرجوع إلى اإليضاحات المتعلقة لالطالع 
على اإلفصاحات المتعلقة بفصل اإليرادات.

المعيار الدولي للتقرير المالي )9( - األدوات المالية 6-4-6

األدوات المالية 
األداة المالية هي أي عقد ينشأ عنه أصل مالي لكيان واحد والتزام مالي أو أداة حقوق ملكية لكيان آخر.

الموجودات الماليةأ. 

المجموعة  تصنف  النقدية.  للتدفقات  التعاقدية  والشروط  المالية  موجوداتها  إلدارة  المجموعة  أعمال  نموذج  على  المالية  الموجودات  تصنيف  يعتمد 
موجوداتها المالية على النحو التالي:

الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة أو 	
الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة 	

سيتم االعتراف بأرباح أو خسائر األصول المقاسة بالقيمة العادلة إما من خالل قائمة الربح أو الخسارة الموحدة أو من خالل قائمة الدخل الشامل 
اآلخر الموحدة.

االثبات االولي

يتم قياس الموجودات المالية مبدئًيا بقيمتها العادلة مضاًفا إليها تكاليف المعاملة. يعترف بتكاليف المعامالت لألصول المالية المدرجة بالقيمة العادلة 
من خالل قائمة الدخل في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة وذلك عند تكبدها.

يتم أخذ الموجودات المالية المتضمنة مشتقات مالية في االعتبار بالكامل عند تحديد ما إذا كانت تدفقاتها النقدية تفي بالمتطلبات على أنها المبلغ 
األساسي والفائدة فقط.

القياس الالحق 

أدوات الدين

تعترف المجموعة بثالثة تصنيفات للقياس الالحق ألدوات الدين:

التكلفة المطفأة 	

يتم قياس الموجودات المالية المحتفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، حيث تمثل تلك التدفقات النقدية مدفوعات المبلغ األساسي 
والفائدة فقط، مقاسًة بالتكلفة المطفأة. يتم االعتراف بأرباح أو خسائر االستثمار في أدوات الدين التي يتم قياسها الحًقا بالتكلفة المطفأة، 
وليس جزًءا من عالقة تحوط، في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند إلغاء االعتراف باألصل أو انخفاض قيمته. يتم تضمين دخل الفوائد 

من هذه الموجودات المالية في اإليرادات التمويلية باستخدام طريقة معدل الفائدة الفًعال.

القيمة العادلة من خال1 الدخل الشامل اآلخر 	

يتم قياس األصول المالية المحتفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية ولبيع الموجودات المالية، حيث تمثل التدفقات النقدية لألصول 
مدفوعات أصل المبلغ والفوائد بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر فقط. يتم أخذ التغير في القيمة الدفترية من خالل الدخل 
الشامل اآلخر، باستثناء إثبات مكاسب أو خسائر انخفاض القيمة وإيرادات الفوائد وأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية، والتي يتم االعتراف 
بها في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. عندما يتم إلغاء االعتراف باألصل المالي، يتم إعادة تصنيف األرباح أو الخسائر المتراكمة المعترف 
بها سابًقا في الدخل الشامل اآلخر من حقوق الملكية إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة وإدراجها في اإليرادات / المصروفات األخرى. يتم 
تضمين دخل الفوائد من هذه الموجودات المالية في اإليرادات التمويلية باستخدام طريقة معدل الفائدة الفًعال. يتم عرض أرباح وخسائر صرف 

العمالت األجنبية في اإليرادات / المصروفات األخرى.
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القيمة العادلة من خال1 الربح أو الخسارة 	

تشمل الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل، الموجودات المالية المحتفظ بها للمتاجرة، أو الموجودات المالية المصنفة 
عند االعتراف األولي بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل، أو الموجودات المالية المطلوب قياسها بالقيمة العادلة. يتم تصنيف الموجودات 
المالية ذات التدفقات النقدية التي ال تمثل فقط مدفوعات المبلغ األساسي والفوائد وقياسها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل، بغض 

النظر عن نموذج األعمال.

يتم تسجيل الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل في قائمة المركز المالي الموحدة بالقيمة العادلة مع االعتراف بصافي 
التغيرات في القيمة العادلة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. تشمل هذه الفئة األدوات المشتقة.

أدوات حقوق الملكية

تقيس المجموعة جميع االستثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة وتعرض التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات في أدوات حقوق الملكية 
في الدخل الشامل اآلخر. يستمر االعتراف بتوزيعات األرباح من هذه االستثمارات في بيان الربح أو الخسارة لألغراض الخاصة كإيرادات أخرى عندما 

يثبت حق المجموعة في استالم المدفوعات. لن يكون هناك إعادة تصنيف الحقة للتغيرات في القيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الموحدة.

إلغاء االعتراف

يتم إلغاء االعتراف باألصل المالي أو جزء من األصل المالي عندما:

انتهت صالحية حقوق استالم التدفقات النقدية من األصل، أو 	
قامت المجموعة بتحويل حقوقها في استالم التدفقات النقدية من األصل أو تحملت التزاًما بدفع التدفقات النقدية المستلمة بالكامل دون  	

تأخير جوهري إلى طرف ثالث بموجب ترتيب »مرور«، وإما:

قامت المجموعة بتحويل جميع مخاطر ومزايا األصل بشكل جوهري؛ أوأ- 
لم تقم المجموعة بتحويل أو االحتفاظ بشكل جوهري بجميع مخاطر ومزايا األصل، ولكنها قامت بتحويل السيطرة على األصل.ب- 

االنخفاض

عند تاريخ التقرير، تطبق المجموعة نهًجا من ثالث مراحل لقياس خسائر االئتمان المتوقعة على الموجودات المالية المحتسبة بالتكلفة المطفأة والقيمة 
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. تنتقل األصول من خالل المراحل الثالث التالية بناًء على التغيير في جودة االئتمان منذ االعتراف األولي:

المرحلة 1: الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة االثني عشر شهًراأ- 

بالنسبة للتعرضات التي لم تكن هناك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ االعتراف المبدئي والتي لم تنخفض قيمتها االئتمانية عند إنشائها، يتم 
االعتراف بالجزء من الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر المرتبط باحتمالية وقوع أحداث التعثر خالل االثني عشر شهًرا التالية.

المرحلة 2: الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر - لم تهبط قيمتها االئتمانيةب- 

بالنسبة لمخاطر االئتمان التي حدثت فيها زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ التحقق المبدئي ولكنها لم تنخفض قيمتها االئتمانية، يتم إثبات الخسائر 
االئتمانية المتوقعة على مدى العمر.

المرحلة 3: الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر – هبوط في قيمتها االئتمانيةج- 

النقدية  التدفقات  على  تأثير ضار  لها  التي  األحداث  من  أكثر  أو  وقوع حدث  انخفضت عند  االئتمانية  قيمتها  أن  على  المالية  الموجودات  تقييم  يتم 
المستقبلية المقدرة لذلك األصل. بالنسبة لألصول المالية التي انخفضت قيمتها االئتمانية، يتم االعتراف بالخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر 

ويتم احتساب إيرادات الفوائد عن طريق تطبيق معدل الفائدة الفعال على التكلفة المطفأة )بعد خصم المخصص( بدالً من إجمالي القيمة الدفترية.

تأخذ المجموعة في االعتبار احتمالية التعثر عند االعتراف األولي باألصل، وما إذا كان هناك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان بشكل مستمر خالل كل 
فترة تقرير. لتقييم ما إذا كانت هناك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان، تقارن المجموعة مخاطر التعثر عن السداد التي تحدث على األصل كما في تاريخ 

التقرير مع مخاطر التعثر عن السداد كما في تاريخ االعتراف األولي. وهي تعتبر المعلومات المعقولة والداعمة المتاحة.

القيمة )وعكس خسائر  انخفاض  التقرير عن خسائر  يتم  الشامل اآلخر، ال  الدخل  العادلة من خالل  بالقيمة  المقاسة  الملكية  بالنسبة ألدوات حقوق 
انخفاض القيمة( بشكل منفصل عن التغيرات األخرى في القيمة العادلة، وبالنسبة ألدوات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، 

يتم االعتراف بأرباح أو خسائر انخفاض القيمة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الموحدة.

المبسط  النهج  يتطلب  المبسط. ال  النهج  بناًء على  التجاريون  للمدينون  المتوقعة  االئتمانية  بالخسائر  المجموعة  تعترف  التجاريون،  للمدينون  بالنسبة 
االعتراف بالخسائر المتوقعة من المجموعة تّتبع التغيرات في مخاطر االئتمان؛ وبدالً من ذلك، تعترف المجموعة بمخصص خسارة على أساس خسائر 

االئتمان المتوقعة على مدى العمر في تاريخ كل تقرير مالي من تاريخ المدينون التجاريون.

قد يتضمن الدليل الموضوعي على أن الموجودات المالية التي قد انخفضت قيمتها مؤشرات تدل على أن المدين أو مجموعة من المدينين تواجههم 
صعوبات مالية كبيرة، أو تعثراً عن السداد أو تأخر في سداد األرباح أو أصل المدفوعات، واحتمال دخولهم في اإلفالس أو إعادة هيكلة مالية أخرى، 
وحيث تشير البيانات الملحوظة إلى ذلك وجود انخفاض مهم نسبيا في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة، مثل التغيرات في المتأخرات أو الظروف 

االقتصادية المرتبطة بالتعثر عن السداد.
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والتدفقات  العقد،  للمجموعة بموجب  المستحقة  التعاقدية  النقدية  للتدفقات  الحالية  القيمة  الفرق في  أنها  المتوقعة على  يتم قياس خسائر االئتمان 
النقدية التي تتوقع المجموعة استالمها. تقوم المجموعة بتقييم جميع المعلومات المتاحة، بما في ذلك حالة تأخر االستحقاق، والتصنيفات االئتمانية، 
ووجود تأمين من الطرف الثالث، والعوامل التطلعية لالقتصاد الكلي في قياس خسائر االئتمان المتوقعة المرتبطة بموجوداتها المدرجة بالتكلفة المطفأة.

تقيس المجموعة خسارة االئتمان المتوقعة من خالل النظر في مخاطر التعثر عن السداد على مدى فترة العقد وتضمين المعلومات التطلعية باالعتبار 
عند قياسها.

االلتزامات الماليةب. 

االعتراف والقياس األولي

يتم تصنيف المطلوبات المالية تحت أي من الفئتين التاليتين:

المطلوبات المالية بالقيمة العادلة في الربح أو الخسارة، و 	
المطلوبات المالية األخرى المقاسة بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعال. 	

تتكون فئة االلتزام المالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة من فئتين فرعيتين:

محدد: التزام مالي تحدده المنشأة كالتزام بالقيمة العادلة في الربح أو الخسارة عند االعتراف األولي، و 	
محتفظ به للمتاجرة: التزام مالي مصّنف على أنه محتفظ به للمتاجرة، مثل التزام األوراق المالية المقترضة في البيع على المكشوف، والتي  	

يجب إعادتها في المستقبل. تتضمن هذه الفئة أيًضا األدوات المالية المشتقة التي دخلت فيها المجموعة والتي لم يتم تصنيفها كأدوات تحوط 
في عالقات التحوط. يتم تصنيف المشتقات الضمنية المنفصلة أيًضا على أنها محتفظ بها للمتاجرة ما لم يتم تصنيفها كأدوات تحوط فعالة.

يتم االعتراف بجميع المطلوبات المالية مبدئًيا عندما تصبح المجموعة طرًفا في المخصصات وااللتزامات التعاقدية بموجب األداة المالية. يتم تسجيل 
المطلوبات بالقيمة العادلة، وفي حالة القروض والسلف والدائنون، فإن المتحصالت المستلمة تكون صافية من تكاليف المعاملة المنسوبة مباشرة.

القياس الالحق

يستمر تسجيل المطلوبات المالية بالقيمة العادلة في الربح أو الخسارة مع تسجيل التغيرات في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

بالنسبة للمطلوبات المالية األخرى، بما في ذلك القروض والسلف، بعد التحقق المبدئي، يتم قياسها بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة 
الفعال. ويتم االعتراف باألرباح والخسائر في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند إلغاء االعتراف بالمطلوبات وذلك من خالل عملية إطفاء معدل 

الفائدة الفعال.

يتم احتساب التكلفة المطفأة من خالل األخذ في االعتبار أي خصم أو عالوة عند االستحواذ والرسوم أو التكاليف التي تشكل جزًءا ال يتجزأ من طريقة 
معدل الفائدة الفعال. يتم تضمين إطفاء سعر الفائدة الفعلي كتكاليف تمويل في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل األخرى الموحدة.

دائنون تجاريون وأخرى

تمثل هذه المبالغ مطلوبات السلع والخدمات المقدمة للمجموعة قبل نهاية الفترة المالية والتي لم يتم سدادها. يتم االعتراف بها مبدئًيا بقيمتها العادلة 
ويتم قياسها الحًقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعال.

عقود الضمان المالي

يتم االعتراف بعقود الضمان المالي كالتزام مالي في وقت إصدار الضمان. ويتم قياس االلتزام مبدئًيا بالقيمة العادلة المعدلة بتكاليف المعاملة المنسوبة 
مباشرة إلى إصدار الضمان. حيث يتم تحديد القيمة العادلة للضمان المالي على أنها القيمة الحالية للفرق في صافي التدفقات النقدية بين المدفوعات 
التعاقدية بموجب أداة الدين والمدفوعات التي قد تكون مطلوبة بدون ضمان، أو المبلغ المقدر الذي سيكون مستحق الدفع لطرف ثالث لتحمل االلتزام.

عندما يتم تقديم الضمانات المتعلقة بالقروض أو الدائنين اآلخرين للشركات الزميلة بدون تعويض، يتم المحاسبة عن القيم العادلة كمساهمات ويتم 
االعتراف بها كجزء من تكلفة االستثمار.

إلغاء االعتراف

يتم إلغاء االعتراف بااللتزام المالي عندما يتم التسوية أو الوفاء بااللتزام بموجب االلتزام. عندما يتم استبدال التزام مالي حالي بآخر من نفس الُمقرض 
بشروط مختلفة إلى حد كبير، أو يتم تعديل شروط االلتزام الحالي بشكل جوهري، فإن مثل هذا التبادل أو التعديل يتم التعامل معه على أنه إلغاء االعتراف 
بااللتزام األصلي واالعتراف بمسؤولية جديدة. يتم االعتراف بالفرق في القيم الدفترية المعنية في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل األخرى 

الموحدة.

مقاصة األدوات المالية

تتم تسوية الموجودات المالية والمطلوبات المالية ويتم تسجيل صافي المبلغ في قائمة المركز المالي الموحدة إذا كان هناك حق قانوني واجب النفاذ حالًيا 
لمقاصة المبالغ المعترف بها وهناك نية للتسوية على أساس الصافي، وذلك لالعتراف باألصول وتسوية المطلوبات في وقت واحد.
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العمالت األجنبية 6-4-7
يتم إثبات المعامالت التي تتم بعمالت عدا العملة الوظيفية للمجموعة )العمالت األجنبية(، وهو الريال السعودي، بأسعار الصرف السائدة بتاريخ المعاملة. 
وفي نهاية فترة إعداد كل قوائم مالية، يعاد تحويل البنود النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف السائدة في ذلك التاريخ. ال يعاد تحويل 
البنود غير النقدية التي تقاس على أساس التكلفة التاريخية بعملة أجنبية. يتم إثبات فروقات الصرف الناتجة عن البنود النقدية في قائمة الربح أو 

الخسارة والدخل الشامل األخرى الموحدة في السنة التي تنشأ فيها.

التصنيف من »متداولة« إلى »غير متداولة« 6-4-8
تقوم المجموعة بعرض الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي الموحدة على أساس متداول/غير متداول. تعتبر الموجودات متداولة وذلك:

عندما يتوقع تحققها أو ينوى بيعها أو استنفادها خالل دورة العمليات العادية 	
في حالة اقتنائها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة 	
عندما يتوقع تحققها خالل اثني عشر شهراً بعد الفترة المالية، أو 	
عندما تكون نقدية أو شبه نقدية ما لم تكن هناك قيود على استبدالها أو استخدامها لسداد أي مطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر شهراً  	

بعد الفترة المالية.

تقوم المجموعة بتصنيف كافة الموجودات األخرى التي ال تستوفي المعايير المذكورة أعاله، كغير متداولة.

يتم تصنيف المطلوبات كمتداولة وذلك:

عندما يتوقع سدادها خالل دورة العمليات العادية 	
في حالة اقتنائها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة 	
عندما تستحق السداد خالل اثني عشر شهراً بعد الفترة المالية، أو 	
عند عدم وجود حق غير مشروط لتأجيل سداد المطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر شهراً بعد الفترة المالية. 	

تقوم المجموعة بتصنيف كافة المطلوبات األخرى التي ال تستوفي المعايير المذكورة أعاله، كغير متداولة.

قياس القيمة العادلة 6-4-9
القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع موجودات ما أو سداده عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية تتم بين متعاملين في السوق 

بتاريخ القياس. يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات ستتم إما:

في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات، أو 	
في حالة عدم وجود السوق الرئيسي، في أكثر األسواق فائدة للموجودات أو المطلوبات. 	

تقاس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات بافتراض أن المتعاملين في السوق سيستفيدون عند تسعير الموجودات والمطلوبات بافتراض أنهم يسعون 
لتحقيق أفضل مصالحهم االقتصادية. تستخدم المجموعة طرق تقويم مالئمة وفقاً للظروف، وتتوفر بشأنها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وزيادة 

استخدام المدخالت القابلة للمالحظة وتقليل استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة.

تصنف كافة الموجودات والمطلوبات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو االفصاح عنها في القوائم المالية الموحدة ضمن التسلسل الهرمي لمستويات 
القيمة العادلة المذكورة ادناه وعلى أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل:

المستوى األول: األسعار المتداولة )غير المعدلة( في سوق نشط لموجودات أو مطلوبات مماثلة. 	
المستوى الثاني: طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى– الهامة لقياس القيمة العادلة - قابلة للمالحظة بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 	
المستوى الثالث: طرق تقويم ال تعتبر مدخالت المستوى األدنى– الهامة لقياس القيمة العادلة - غير قابلة للمالحظة. 	

بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يتم إثباتها في القوائم المالية الموحدة بشكل متكرر، تقوم المجموعة بالتأكد فيما إذا تم التحويل بين المستويات 
الهرمية لقياس القيمة العادلة وذلك بإعادة تقويم التصنيف )على أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل( في نهاية كل فترة 

زمنية.

الموجودات  ومخاطر  وخصائص  طبيعة  أساس  على  والمطلوبات  الموجودات  فئات  بتحديد  المجموعة  قامت  العادلة،  القيمة  عن  اإلفصاح  ولغرض 
والمطلوبات والتسلسل الهرمي لمستويات قياس القيمة العادلة المذكورة أعاله

المصاريف 6-4-10
تتكون مصاريف البيع والتوزيع بشكل أساسي من التكاليف المتكبدة بشأن توزيع وبيع منتجات المجموعة.

تتكون المصاريف العمومية واإلدارية على التكاليف غير المباشرة التي ال تعتبر جزءاً من تكلفة المبيعات كما هو منصوص عليه بموجب المعايير الدولية 
للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية. يتم التوزيع بين المصاريف العمومية واإلدارية وتكلفة المبيعات، عند الضرورة، وفق أسس مماثلة.

الزكاة 6-4-11
تحسب الزكاة ويجنب لها مخصص من قبل شركة االتصاالت السعودية )»الشركة األم«( والشركات التابعة المملوكة لها فعليا وبالكامل وفقاً لألنظمة المالية 

السعودية، وتحمل حصة المجموعة من المخصص على قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل األخرى الموحدة.
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توزيعات األرباح 6-4-12
تقوم الشركة بإثبات االلتزامات المتعلقة بدفع توزيعات األرباح على مساهمين الشركة عند الموافقة على التوزيع من قبل الجمعية العمومية وأن التوزيع 
لم يعد يتوقف على تقدير الشركة. وطبقاً لنظام الشركات في المملكة العربية السعودية، تتم الموافقة على توزيعات األرباح عند المصادقة عليها من قبل 

المساهمين. يتم إثبات المبلغ المقابل مباشرة ضمن حقوق الملكية.

لم يتم اإلعالن عن توزيعات لألرباح في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م. أوصى مجلس اإلدارة في االجتماع المنعقد بتاريخ 15 ذو القعدة 1440هـ 
)الموافق 18 يوليو 2019م( عن توزيع أرباح قدرها 80 ريال سعودي للسهم الواحد بإجمالي 800 مليون ريال سعودي.

منافع الموظفين 6-4-13
مكافآت نهاية الخدمة

لدى المجموعة، بشكل أساسي، مكافأة نهاية الخدمة، وهي مؤهلة العتبارها برامج منافع محددة. 

إن مطلوبات التقاعد المثبتة في قائمة المركز المالي الموحدة تمثل القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة المتوقعة بتاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة.

يعاد قياس التزام المنافع المحددة بشكل دوري من قبل اكتواريين مستقلين باستخدام طريقة ائتمان الوحدة المتوقعة. يتم تحديد القيمة الحالية اللتزام 
المنافع المحددة بخصم التدفقات النقدية الصادرة المستقبلية المقدرة باستخدام أسعار العمولة لسندات الشركات عالية الجودة المسجلة بالعملة التي 
ستدفع بها المنافع، وتكون لها شروط تقارب شروط االلتزامات ذات العالقة. وفي حالة عدم وجود سوق عميقة لهذه السندات، تستخدم أسعار السوق على 
السندات الحكومية. ونظراً لعدم وجود سندات شركات وحكومية كافية في المملكة العربية السعودية من أجل إيجاد معدل خصم موثوق به، فقد تم بدالً 
من ذلك، استخدام معدل الخصم على سندات الخزينة األمريكية بعد تعديله بفروقات البلد بين الواليات المتحدة األمريكية والمملكة العربية السعودية.

يتم احتساب صافي تكلفة العمولة بتطبيق معدل الخصم على صافي رصيد التزام المنافع المحددة. يتم إدراج هذه التكلفة في رواتب ومصاريف ومزايا 
الموظفين األخرى في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل األخرى الموحدة.

يتم إثبات أرباح وخسائر إعادة القياس الناتجة عن التغيرات في االفتراضات االكتوارية في الفترة التي تحدث فيها في بنود الدخل الشامل األخرى. يتم 
إثبات التغيرات في القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة الناتجة عن تعديالت البرنامج أو تقليص األيدي العاملة مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة 

والدخل الشامل األخرى الموحدة كتكاليف خدمة سابقة.

يتم إثبات تكاليف الخدمات الحالية والسابقة المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة وكذلك الزيادة في االلتزام بمعدالت الخصم المستخدمة مباشرة في قائمة 
الربح أو الخسارة والدخل الشامل األخرى الموحدة. إن أية تغيرات في صافي المطلوبات نتيجة لعمليات التقويم االكتوارية والتغيرات في االفتراضات 

يتم إعادة قياسها في بنود الدخل الشامل األخرى.

تأخذ عملية التقويم االكتواري بعين االعتبار أحكام نظام العمل السعودي والسياسة الخاصة بالمجموعة.

منافع التقاعد

تدفع المجموعة مساهمات التقاعد لموظفيها المواطنين إلى المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية. ويمثل ذلك برنامج مساهمة محددة. تسجل المبالغ 
المدفوعة كمصاريف عند تكبدها.

منافع الموظفين قصيرة األجل

يتم إثبات التزام لقاء المنافع المستحقة للموظفين فيما يتعلق باألجور والرواتب واإلجازات السنوية واإلجازات المرضية في الفترة التي يتم فيها تقديم 
الخدمة ذات العالقة بالمبلغ غير المخصوم من المنافع المتوقع دفعها مقابل تلك الخدمة. يتم عرض االلتزامات كالتزامات حالية لمنافع الموظفين في 
قائمة المركز المالي الموحدة. يتم قياس االلتزامات المثبتة فيما يتعلق بمنافع الموظفين قصيرة األجل بالمبلغ غير المخصوم للمنافع المتوقع دفعها 

مقابل الخدمة ذات العالقة.

المخزون 6-4-14
يقيد المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة البيعية، أيهما أقل. يتم تحديد تكاليف المخزون على أساس المتوسط المرجح. يمثل صافي القيمة البيعية سعر 
البيع التقديري للمخزون ناقصا كافة التكاليف المقدرة لإلنجاز والتكاليف الالزمة إلجراء البيع. يجنب مخصص مالئم للمخزون المتقادم وبطيء الحركة، 

عند الضرورة.

الموجودات غير الملموسة 6-4-15
وخسائر  المتراكم  اإلطفاء  ناقصا  بالتكلفة  منفصل  بشكل  عليها  الحصول  يتم  التي  المحددة  اإلنتاجية  األعمار  ذات  الملموسة  غير  الموجودات  تدرج 
االنخفاض في القيمة المتراكمة. يتم إثبات اإلطفاء بطريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر للموجودات غير الملموسة. تتم مراجعة العمر 
اإلنتاجي المقدر وطريقة اإلطفاء في نهاية كل فترة مالية، مع أثر التغيرات في التقديرات التي تتم المحاسبة عنها على أساس مستقبلي. تدرج الموجودات 
غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة التي يتم الحصول عليها بشكل منفصل بالتكلفة ناقصا خسائر االنخفاض في القيمة المتراكمة. يتم 

إطفاء الموجودات غير الملموسة، والتي تتكون من برامج أجهزة الحاسب اآللي، بمعدل 20% سنويا.
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يتم التوقف عن إثبات الموجودات غير الملموسة عند استبعادها، أو عندما ال يتوقع أي منافع اقتصادية مستقبلية من استخدامها أو استبعادها. يتم إثبات 
األرباح أو الخسائر الناتجة عن التوقف عن إثبات الموجودات غير الملموسة، والتي يتم قياسها بالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية 

لألصل، في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل األخرى الموحدة عند التوقف عن إثبات األصل.

الممتلكات والمعدات 6-4-16
تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقًصا مجمع االستهالك المتراكم ومجمع خسائر انخفاض القيمة المتراكمة، إن وجدت. تتضمن هذه التكلفة تكلفة 
استبدال جزء من الممتلكات والمعدات وتكاليف االقتراض لمشاريع البناء طويلة األجل إذا تم استيفاء معايير االعتراف. عندما تكون هناك حاجة الستبدال 
أجزاء كبيرة من الممتلكات والمعدات على فترات زمنية، تقوم المجموعة باستهالكها بشكل منفصل على أساس عمرها اإلنتاجي المحدد. وبالمثل، عند 
إجراء فحص رئيسي، يتم االعتراف بتكلفتها في القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات كبديل إذا تم استيفاء ضوابط االعتراف. يتم االعتراف بجميع 
تكاليف اإلصالح والصيانة األخرى في الدخل أو الخسارة عند تكبدها. يتم تضمين القيمة الحالية للتكلفة المتوقعة إليقاف تشغيل األصل بعد استخدامه 

في تكلفة األصل المحدد إذا تم استيفاء معايير االعتراف بالمخصص.

تطبق المجموعة معدالت االستهالك السنوية التالية على الممتلكات والمعدات الخاصة بها:

من 3 إلى 5 سنواتأجهزة)الكمبيوتر

5 سنواتاألثاث

من 5 إلى 20 سنةالمعدات)المكتبية

5 سنوات أو فترة اإليجار، أيهما أقصرتحسينات)المباني)المسـتأجرة

5 سنواتالمركبات

يتم التوقف عن إثبات بند الممتلكات والمعدات عند االستبعاد أو عندما ال يتوقع وجود منافع اقتصادية مستقبلية من االستخدام المستمر لألصل او 
الستبعاده. يتم تضمين أي المكسب أو الخسارة الناتجة عن استبعاد األصل )محسوًبا بالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل( 
في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند استبعاد األصل. تتم مراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية وطرق استهالك الممتلكات والمعدات في كل 

فترة مالية منتهية ويتم تعديلها مستقباًل، إذا كان ذلك مناسًبا.

االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية 6-4-17
في نهاية كل فترة مالية، تقوم المجموعة بمراجعة القيمة الدفترية لموجوداتها غير المالية لتحديد ما إذا كان هناك أي دليل على أن تلك الموجودات 
قد تعرضت لخسائر انخفاض في القيمة. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل، يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل لتحديد حجم هذه الخسارة )إن 
وجدت(. وفي الحاالت التي ال يمكن فيها تقدير القيمة القابلة لالسترداد لذلك األصل، تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المدرة 
للنقدية التي ينتمي إليها ذلك األصل. عندما يكون من الممكن تحديد أساس معقول وثابت للتوزيع، فإنه يتم أيضاً توزيع الموجودات المشتركة إلى الوحدات 

المدرة للنقدية الفردية، أو يتم توزيعها على أصغر مجموعة من الوحدات المدرة للنقدية والتي يمكن لها تحديد أساس معقول وثابت للتوزيع.

تمثل القيمة القابلة لالسترداد القيمة العادلة ناقصا تكاليف االستبعاد أو القيمة الحالية، أيهما أعلى. وعند تقويم القيمة الحالية، يتم خصم التدفقات 
للنقود  الزمنية  للقيمة  الحالية  السوق  تقويمات  يعكس  الذي  الضريبة  قبل  ما  باستخدام معدل خصم  الحالية  قيمتها  إلى  المقدرة  المستقبلية  النقدية 
والمخاطر المحددة لألصل والتي يتم من خاللها تسوية تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية. وفي الحاالت التي تقدر فيها القيمة القابلة لالسترداد 
لألصل )أو الوحدة المدرة للنقدية( بأقل من قيمتها الدفترية، عندئذ تخفض القيمة الدفترية لذلك األصل )أو الوحدة المدرة للنقدية( إلى القيمة القابلة 

لالسترداد له، ويتم إثبات خسارة االنخفاض في القيمة مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

إذا ما تم الحقاً عكس قيد االنخفاض في القيمة، عندئذ تتم زيادة القيمة الدفترية لألصل )أو الوحدة المدرة للنقدية(، باستثناء الشهرة، إلى القيمة 
المعدلة القابلة لالسترداد له، على أال تزيد القيمة الدفترية التي تمت زيادتها عن القيمة الدفترية التي كان من المفترض تحديدها فيما لو لم يتم إثبات 
االنخفاض في قيمة ذلك األصل )أو الوحدة المدرة للنقدية( في السنوات السابقة. يتم إثبات عكس قيد االنخفاض في القيمة مباشرة في قائمة الربح أو 

الخسارة والدخل الشامل األخرى الموحدة .

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )16( عقود اإليجار 6-4-18
تم تطبيق هذه السياسة على العقود المبرمة أو المتغيرة في أو بعد 1 يناير 2019م. تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان العقد يحتوي على عقد إيجار عند 
بداية العقد. بالنسبة لجميع ترتيبات اإليجار، تعترف المجموعة بحق استخدام الموجودات ومطلوبات اإليجار باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود 

اإليجار للموجودات منخفضة القيمة كما يلي:

حق استخدام األصول
تعترف المجموعة بحق استخدام األصول في تاريخ بدء عقد اإليجار )أي التاريخ الذي يكون األصل األساسي فيه متاًحا لالستخدام(. يتم قياس حق 
استخدام األصول بالتكلفة، ناقًصا أي استهالك متراكم وخسائر انخفاض القيمة، ويتم تعديلها ألي إعادة قياس مطلوبات عقود اإليجار. تتضمن تكلفة 
حق استخدام األصول مبلغ مطلوبات عقود اإليجار المعترف بها والتكاليف المباشرة األولية المتكبدة ودفعات اإليجار التي تمت في أو قبل تاريخ البدء 
ناقًصا أي حوافز إيجارية مستلمة. ما لم تكن المجموعة متأكدة بشكل معقول من حصولها على ملكية األصل المؤجر في نهاية مدة اإليجار، يتم استهالك 
حق استخدام األصول المعترف بها على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر ومدة اإليجار، أيهما أقصر. يخضع حق استخدام األصول 

للهبوط في القيمة. يتألف حق استخدام األصول بشكل أساسي من حقوق استخدام المباني والتي تستهلك خالل فترة اإليجار المعنية.
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مطلوبات عقود اإليجار
في تاريخ بدء عقد اإليجار، تعترف المجموعة بمطلوبات عقود اإليجار مقاسًة بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار المقرر سدادها على مدى فترة اإليجار. 
تشتمل دفعات اإليجار على دفعات ثابتة )بما في ذلك الدفعات الثابتة الجوهرية( مطروًحا منها أي حوافز إيجارية مستحقة القبض، ودفعات اإليجار 
المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل ثابت، والمبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمانات القيمة المتبقية. تتضمن دفعات اإليجار أيًضا سعر ممارسة خيار 
الشراء المؤكد بشكل معقول أن تمارسه المجموعة ودفع غرامات إنهاء عقد اإليجار، إذا كانت مدة عقد اإليجار تعكس ممارسة المجموعة لخيار اإلنهاء. 
يتم االعتراف بدفعات اإليجار المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل كمصروف في الفترة التي يحدث فيها الحدث أو الشرط الذي أدى إلى الدفع. 

عند احتساب القيمة الحالية لدفعات اإليجار، تستخدم المجموعة معدل االقتراض اإلضافي في تاريخ بدء عقد اإليجار إذا كان معدل الفائدة الضمني في 
عقد اإليجار غير قابل للتحديد بسهولة. بعد تاريخ البدء، يتم زيادة مبلغ مطلوبات عقود اإليجار لتعكس تراكم الفائدة وخفض مدفوعات اإليجار. باإلضافة 
إلى ذلك، يتم إعادة قياس القيمة الدفترية لمطلوبات عقود اإليجار إذا كان هناك تعديل أو تغيير في مدة عقد اإليجار أو تغيير في جوهر مدفوعات اإليجار 

الثابت أو تغيير في تقييم شراء األصل األساسي.

اإليجارات قصيرة األجل وعقود اإليجار لألصول منخفضة القيمة
تطبق المجموعة إعادة قياس اإليجار قصير األجل على عقود اإليجار قصيرة األجل للمباني التجارية وأماكن اإلقامة والمكاتب )على سبيل المثال، تلك 
اإليجارات التي لها مدة إيجار 12 شهًرا أو أقل من تاريخ البدء وال تحتوي على خيار شراء(. كما أنها تطبق إعفاء اإليجار من االعتراف باألصول منخفضة 
القيمة على عقود إيجار المباني التجارية وأماكن اإلقامة والمكاتب التي تعتبر منخفضة القيمة. يتم االعتراف بمدفوعات اإليجار على عقود اإليجار قصيرة 

األجل وعقود إيجار األصول منخفضة القيمة كمصروفات على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.

العقود المحملة بخسائر 6-4-19
إذا كان لدى المجموعة عقد محمل بخسارة، يتم االعتراف بااللتزام الحالي بموجب العقد وقياسه كمخصص. ومع ذلك، قبل ان يتم تكوين مخصص 

منفصل للعقد المحمل بخسارة، تعترف المجموعة بأي خسارة انخفاض في القيمة التي حدثت على الموجودات المرتبطة لذلك العقد. 

العقد المحمل بخسارة هو عقد تتعدى بموجبه التكاليف التي ال يمكن تجنبها )أي التكاليف التي ال يمكن للمجموعة تجنبها بسبب وجود العقد( للوفاء 
بااللتزامات بموجب العقد والتي تتعدى المنافع االقتصادية المتوقع استالمها بموجبه. التكاليف التي ال يمكن تجنبها بموجب العقد تعكس أقل تكلفة 
صافية للخروج من العقد، والتي هي تكلفة الوفاء األقل وأي تعويضات أو غرامات ناتجة عن عدم الوفاء بالعقد. تشمل تكلفة تنفيذ العقد التكاليف التي 

تتعلق مباشرة بالعقد )أي التكاليف اإلضافية وتوزيع التكاليف المرتبطة مباشرة بأنشطة العقد(.

المخصصات 6-4-20
التزامات حالية )قانونية أو متوقعة( على المجموعة ناتجة عن أحداث سابقة، وأنه من المحتمل أن يتطلب األمر  يتم إثبات المخصصات عند وجود 
استخدام الموارد التي تتضمن المنافع االقتصادية لسداد االلتزام وأنه يمكن تقدير مبلغ االلتزام بشكل موثوق به. ال تجنب مخصصات لقاء الخسائر 

التشغيلية المستقبلية.

الخصم  معدل  إن  المالية.  الفترة  نهاية  في  الحالي  االلتزام  لسداد  المطلوبة  للمصاريف  اإلدارة  تقديرات  الحالية ألفضل  بالقيمة  المخصصات  تقاس 
للنقود والمخاطر  التقويم الحالية في السوق للقيمة الزمنية  الزكاة والذي يعكس عمليات  القيمة الحالية يمثل المعدل لما قبل  المستخدم في تحديد 

المصاحبة لذلك االلتزام. يتم إثبات الزيادة في المخصص نتيجة مرور الوقت كأعباء مالية.

الحاالت المحتملة 6-4-21
ال يتم االعتراف بالمطلوبات المحتملة في القوائم المالية الموحدة. ويتم الكشف عنها ما لم تكن هناك إمكانية تدفق الموارد التي تنطوي على منافع 
اقتصادية بعيدة. وال يتم االعتراف بالموجودات المحتملة في القوائم المالية الموحدة ولكن يتم اإلفصاح عنها عندما يكون من المحتمل تدفق منافع 

اقتصادية.

المنح الحكومية 6-4-22
ال يتم إثبات المنح الحكومية إال إذا كان هناك تأكيد معقول بأن المجموعة سوف تلتزم بالشروط المرتبطة بها وأن المنح سيتم استالمها.

إن المنح الحكومية المستحقة القبض كتعويض عن المصاريف أو الخسائر المتكبدة بالفعل أو ألغراض تقديم دعم مالي فوري للمجموعة مع عدم وجود 
تكاليف مستقبلية متعلقة بها، يتم إثباتها في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة في الفترة التي تصبح فيها مستحقة القبض.

المعلومات القطاعية 6-4-23
إن المعلومات المتعلقة بالقطاعات التشغيلية للمجموعة المبينة أدناه وفًقا للمعيار الدولي للتقارير المالية )8(. ويتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية 
)8( تحديد قطاعات التشغيل على أساس التقارير الداخلية التي تتم مراجعتها بانتظام من قبل صانع القرار التشغيلي الرئيسي للمجموعة وتستخدم 

لتخصيص الموارد للقطاعات وتقييم أدائها.
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تعمل المجموعة في خدمات تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت كما هو مذكور أدناه. تتعلق غالبية إيرادات المجموعة ،دخلها وموجوداتها بعملياتها داخل 
المملكة. قطاعات التشغيل التي يتم رفع التقارير عنها بإنتظام إلى صانع القرار التشغيلي الرئيسي للمجموعة هي مصادر اإليرادات والموارد الموزعة 

على القطاع التشغيلي على أساس اإليرادات وتفاصيلها كما يلي:

خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات األساسية: تعد هذه الخدمات المتطلبات األساسية لألعمال، وتمكن العمالء من الحصول على المتطلبات  	
اإلتصاالت  وخدمات  األنظمة  تكامل  ذلك:  في  )بما  باإلنترنت.  واإلتصال  /البرامج،  األجهزة  األنظمة،  مع  المعلومات  لتكنولوجيا  األساسية 

واإلنترنت(.
خدمات تقنية المعلومات والخدمات التشغيلية المدارة: تعتبر هذه الخدمات بمثابة إضافات وتساعد العمالء في إدارة عملياتهم وتحسين  	

التكلفة اإلجمالية، )بما في ذلك: خدمات االستعانة بمصادر خارجية والخدمات المدارة(.
الخدمات الرقمية: هي خدمات رقمية متقدمة يستخدمها العمالء لتحسين وتوسيع نطاق عروضهم )بما في ذلك: خدمات السحابة واألمن  	

السيبراني والخدمات الرقمية(.

ال توجد إيرادات بين القطاعات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م )31 ديسمبر 2019م: صفر(. وعليه، فإن تسوية إيرادات القطاعات مع إجمالي 
اإليرادات ال تعد ذات أهمية.

األحكام المحاسبية الهامة والتقديرات واالفتراضات  6-4-24
يتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة من اإلدارة إجراء األحكام والتقديرات واالفتراضات التي قد تؤثر على مبالغ اإليرادات والمصاريف 
التأكد من هذه االفتراضات والتقديرات إجراء تعديل  القوائم المالية الموحدة. ومع ذلك، قد يترتب عن عدم  والموجودات والمطلوبات بتاريخ إعداد 
جوهري على القيم الدفترية للموجودات أو المطلوبات التي ستتأثر بذلك في المستقبل. تستند هذه التقديرات واالفتراضات إلى الخبرة وعوامل أخرى 
مختلفة يعتقد بأنها معقولة وفقاً للظروف وتستخدم لقياس القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات التي يصعب الحصول عليها من مصادر أخرى. يتم 
مراجعة التقديرات واالفتراضات المعنية بصورة مستمرة. يتم إثبات التعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها تعديل التقديرات أو 

في فترة التعديل والفترات المستقبلية إذا كانت التقديرات المتغيرة تؤثر على الفترات الحالية والفترات المستقبلية.

إن لألحكام والتقديرات الهامة التالية آثار جوهرية على المبالغ المدرجة في هذه القوائم المالية الموحدة:

األعمار اإلنتاجية والقيمة المتبقية للممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسة 

التوالي.  على  واإلطفاء،  االستهالك  الملموسة ألغراض حساب  غير  والموجودات  والمعدات  للممتلكات  المتبقية  والقيمة  اإلنتاجية  األعمار  تقدير  يتم 
يتم إجراء هذه التقديرات بناء على االستخدام المتوقع بالنسبة لألعمار اإلنتاجية. بينما يتم تحديد القيمة المتبقية بناء على الخبرة والبيانات القابلة 

للمالحظة حيثما كان ذلك متاحاً.

التغيير في التقديرات المتعلقة بالعمر اإلنتاجي لألصول
خالل العام 2020م، قامت المجموعة بمراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات والمعدات. وتعتقد اإلدارة أنه من المناسب تغيير العمر اإلنتاجي 

المقدر للممتلكات والمعدات على النحو التالي:

العمر)اإلنتاجي)الُمراجعالعمر)اإلنتاجي)القديمالفئة)الفرعيةالفئة)الرئيسية

5 أعوام3 أعوامخوادم أجهزة الكمبيوترأجهزة الحاسب اآللي

5 أعوام3 أعوامأجهزة مجموعة العملأجهزة الحاسب اآللي

5 أعوام4 أعوامسياراتالمركبات

تم تطبيق التغييرات في األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات والمعدات بأثر مستقبلي اعتباًرا من 1 يناير 2020م. وقد نتج عن التغييرات في األعمار 
اإلنتاجية انخفاض صافي مخصص اإلستهالك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م بمبلغ 33.9 مليون ريال سعودي وزيادة في صافي ربح السنة بنفس 

المبلغ.

خسائر االئتمان المتوقعة

التجاريين  المدينين  تجميع حسابات  تم  المتوقعة،  االئتمان  لقياس خسائر  المبسطة.  الطريقة  المجموعة  تطبق  العقود،  وموجودات  للمدينون  بالنسبة 
بناًء على خصائص مخاطر االئتمان المشتركة واأليام التي تجاوزت تاريخ االستحقاق. تم احتساب معدالت الخسارة المتوقعة من المعلومات التاريخية 
للمجموعة ويتم تعديلها لتعكس النتائج المستقبلية المتوقعة والتي تتضمن أيًضا المعلومات التطلعية لالقتصاد الكلي. تقدر المجموعة مخصصات كل من 
شركة االتصاالت السعودية والحكومة والقطاع الخاص على حدة، وذلك بناًء على التقييم الداخلي فيما يتعلق بإمكانية تحصيل األرصدة ويتم إجراء هذا 
التقييم بناًء على المعلومات المتاحة. يتم تقدير المبلغ القابل للتحصيل عندما يصبح من غير المحتمل تحصيل المبلغ. بالنسبة للمبالغ المنفردة الهامة 
نسبيا، يتم إجراء هذا التقدير على أساس فردي. بالنسبة للمبالغ المنفردة الغير هامة نسبيا، والتي تأخر السداد عن موعد استحقاقها، يتم تقييمها بشكل 

جماعي ويتم تكوين المخصص وفًقا لطول فترة التأخير.
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انخفاض في قيمة الموجودات غير المالية

يحدث االنخفاض في القيمة عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المدرة للنقد القيمة القابلة لالسترداد، وهي القيمة العادلة ناقًصا تكاليف 
االستبعاد أو القيمة الحالية، أيهما أعلى. تستند عملية احتساب القيمة العادلة ناقًصا تكاليف االستبعاد إلى البيانات المتاحة من معامالت البيع الملزمة، 
والتي تتم على أسس تجارية لموجودات مماثلة أو أسعار سوق يمكن مالحظتها ناقًصا التكاليف اإلضافية للتخلص من األصل. يستند حساب القيمة قيد 
الحالية على نموذج التدفقات النقدية المخصومة. التدفقات النقدية مستمدة من الميزانية للسنوات الخمس القادمة وال تشمل أنشطة إعادة الهيكلة التي 
لم تلتزم بها المجموعة بعد أو االستثمارات المستقبلية الهامة التي من شأنها تعزيز أداء الوحدة المدرة للنقد التي يتم اختبارها. المبلغ القابل لالسترداد 
هو األكثر حساسية لمعدل الخصم المستخدم في نموذج التدفقات النقدية المخصومة وذلك باإلضافة إلى التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة ومعدل 

النمو المستخدم ألغراض االستقراء.

انخفاض في قيمة المخزون

يظهر المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة البيعية، أيهما أقل. وعندما يصبح المخزون قديماً أو متقادماً، يتم إجراء تقدير لصافي القيمة البيعية لها. بالنسبة 
لكل بند من بنود المخزون الهامة، يتم إجراء تقدير لكل بند على حده. بالنسبة لبنود المخزون غير الهامة بمفردها ولكنها تعتبر قديمة أو متقادمة، فانه 
يتم تقديرها بشكل جماعي ويجنب مخصص حسب نوع المخزون وعمره ودرجة تقادمه على أساس أسعار البيع التاريخية ناقصا تكاليف البيع المقدرة.

االفتراضات طويلة األجل المتعلقة بمنافع الموظفين

تمثل مكافأة نهاية الخدمة للموظفين االلتزامات التي سيتم سدادها في المستقبل وتتطلب وضع افتراضات بشأن التزامات البرنامج. يتطلب من اإلدارة 
إجراء المزيد من االفتراضات المتعلقة بالمتغيرات مثل معدالت الخصم ومعدل الزيادة في الرواتب ومعدالت الوفيات ومعدل دوران الموظفين وتكاليف 
الرعاية الصحية المستقبلية. وبشكل دوري، تقوم إدارة المجموعة بالتشاور مع خبراء اكتواريين خارجيين بخصوص هذه االفتراضات. يمكن أن يكون 

للتغيرات في االفتراضات األساسية تأثير هام على التزامات المنافع المتوقعة و/أو تكاليف منافع الموظفين المحددة الدورية المتكبدة.

تحديد مدة عقد اإليجار مع خيارات التجديد واإلنهاء 

تحدد المجموعة مدة عقد اإليجار على أنها مدة عقد اإليجار الغير القابلة لإللغاء، إلى جانب أي فترات يغطيها خيار تمديد عقد اإليجار إذا كان من 
المؤكد وبشكل معقول أنه سيتم ممارسته، أو أي فترات يغطيها خيار إنهاء عقد اإليجار، إذا من المؤكد بشكل معقول عدم ممارسته.

لدى المجموعة عدة عقود إيجار تشمل شروط التمديد واإلنهاء. تطبق المجموعة الحكم في تقييم ما إذا كان من المؤكد بشكل معقول ما إذا كان سيتم 
ممارسة خيار تجديد أو إنهاء عقد اإليجار أم ال. أي أنه يأخذ في االعتبار جميع العوامل ذات الصلة التي تخلق حافًزا اقتصادًيا لها لممارسة إما التجديد 
أو اإلنهاء. بعد تاريخ البدء، تعيد المجموعة تقييم مدة عقد اإليجار إذا كان هناك حدث مهم أو تغيير في الظروف التي تقع تحت سيطرتها ويؤثر على 

قدرتها على ممارسة أو عدم ممارسة خيار تجديد العقد أو إنهائه.

معدل االقتراض اإلضافي لعقود اإليجار

ال يمكن للمجموعة بسهولة تحديد معدل الفائدة الضمني في اتفاقية اإليجار، وبالتالي، فإنها تستخدم معدل االقتراض اإلضافي لقياس التزامات اإليجار. 
هو معدل الفائدة الذي يتعين على المجموعة دفعه لالقتراض على مدى فترة مماثلة، وبضمان مماثل، األموال الالزمة للحصول على أصل بقيمة مماثلة 
لحق استخدام األصل في بيئة اقتصادية مماثلة. وبالتالي يعكس معدل االقتراض اإلضافي ما يجب على المجموعة أن تدفعه، وهو األمر الذي يتطلب 
تقديًرا في حالة عدم توفر معدالت ملحوظة، مثل الشركات التابعة التي ال تدخل في معامالت تمويلية أو عندما تحتاج إلى تعديالت لتعكس أحكام وشروط 

عقد اإليجار. 

تقوم المجموعة بتقدير معدل االقتراض اإلضافي باستخدام المدخالت التي يمكن مالحظتها، مثل أسعار الفائدة في السوق عند توفرها، وهي مطلوبة 
لعمل تقديرات معينة خاصة بالمنشأة.

المخصصات

بحسب طبيعتها، تعتمد المخصصات على تقديرات وعمليات تقويم للتأكد فيما إذا تم استيفاء معايير اإلثبات، بما في ذلك تقديرات للمبالغ المحتمل 
سدادها. تستند مخصصات الدعاوى القضائية إلى تقدير التكاليف، بعد األخذ بعين االعتبار، المشورة القانونية وغيرها من المعلومات المتاحة حاليا. 
كما تتضمن المخصصات الخاصة بمكافأة نهاية الخدمة وتكاليف المغادرة، إن وجدت، حكم اإلدارة في تقدير التدفقات النقدية الصادرة المتوقعة لدفع 
التدفقات  المحتمل وقوع  إذا كان من  اإلدارة فيما  المؤكدة أفضل تقديرات  بالمطلوبات غير  المتعلقة  المخصصات  المغادرة األخرى. تتضمن  تكاليف 

النقدية الصادرة.

تقدير تكاليف العقود

تعترف المجموعة بإيرادات العقود بناًء على مرحلة اكتمال المشروع في تاريخ التقرير، وذلك عندما يمكن تقدير نتائج العقد بشكل موثوق. يتم قياس 
مراحل اكتمال المشروع بالرجوع إلى نسبة التكاليف المتحملة للعمل المنجز حتى تاريخه إلى إجمالي تكاليف العقد المقدرة. االفتراضات مطلوبة لتقدير 
التقديرات بناًء على الخبرة السابقة  القابلة لالسترداد والمؤثرة على مراحل اكتمال المشروع ويتم إجراء  إجمالي تكاليف العقد المحتملة والتغييرات 

ومعرفة مهندسي المشروع والفرق الفنية األخرى. من المحتمل أن يكون لهذه التقديرات تأثير على مبلغ اإليرادات واألرباح ذات الصلة المعترف بها.
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في نهاية كل فترة تقرير مالي، يتعين على المجموعة تقدير التكاليف إلتمام العقود بناًء على العمل الذي سيتم تنفيذه بعد فترة التقرير. يتضمن ذلك تقييًما 
موضوعًيا لتقدم المشروع وفًقا للجدول الزمني وتقييم العمل الذي سيتم تنفيذه والتكاليف المرتبطة بتسليم العقد بالكامل إلى العميل. سيؤثر هذا التقدير 
على إيرادات وتكاليف وأصول والتزامات العقد وتكاليف المشروع المستحقة. يتأثر قياس إيرادات العقد بمجموعة متنوعة من أوجه عدم اليقين )بما في 
ذلك تقدير التكلفة( التي تعتمد على نتيجة األحداث المستقبلية. غالًبا ما تحتاج التقديرات إلى مراجعة عند حدوث األحداث وحل حاالت عدم اليقين. 

لذلك، فإن مبلغ إيراد العقد المعترف به قد يزيد أو ينقص من فترة إلى أخرى.

نتائج العمليات للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م  6-5
قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة 6-5-1

قائمة)الربح)أو)الخسارة)والدخل)الشامل)اآلخر)الموحدة)للسنوات)المالية)المنتهية)في)لد)ديسمبر)8ل0دم)و9ل0دم)و0د0دم(: لو6الجدو1) 

االختالف)0د0دم9ل0دم8ل0دمباأللف)ريا1)سعودي
8ل0دم-9ل0دم

االختالف)
9ل0دم-0د0دم

معد1)النمو)
 السنوي)المركب
8ل0دم-0د0دم

30.6%31.1%30.1%4,041,2995,257,2966,891,419اإليرادات, صافي

33.3%24.0%43.4%)5,469,447()4,410,052()3,076,252(تكلفة اإليرادات

4.لد%67.8%)د.دل%(د97,لد4,ل45د,965,047847إجمالي)الربح

18.7%1.0%39.4%)159,117()157,596()113,017(مصاريف بيع و توزيع

30.4%31.3%29.6%)459,734()350,146()270,185(مصاريف عمومية و إدارية

)انخفاض القيمة( / عكس 
االنخفاض في المدينون وموجودات 

العقود
)9,521(8,526)46,114()%189.5()%640.9(%120.1

ال ينطبق)209.1%()62.1%()2,335(5,6422,141)خسائر( / إيرادات أخرى, صافي*

ال ينطبق)100.0%(ال ينطبق-71,992-ربح من بيع شركة تابعة

صافي)الربح)قبل) التكاليف()/)
د.4ل%78.8%)7.0د%(د754,67ل6ل,دد577,9664اإليرادات)التمويلية)والزكاة

ال ينطبق)107.1%()58.5%()899(30,32012,598)تكاليف( / إيرادات تمويلية، صافي

د.لل%4.د7%)8.5د%(774,د4,75975د874د,608صافي)الربح)قبل)الزكاة

0.1%27.0%)21.0%()51,978()40,933()51,831(الزكاة

د.دل%د.78%)د.9د%(796,ل570د8,د9د556,455صافي)ربح)السنة

ال ينطبق1383.2%)122.0%()35,271()2,378(10,790إعادة قياس مكافأة نهاية الخدمة 

8.4%د.70%)0.لد%(4د447666,5,ل9د45د,567إجمالي)الدخل)الشامل)للسنة)

جزء)في)األلفكنسبة)مئوية)من)اإليرادات

)3.3(4.5)7.8(20.6%16.1%23.9%إجمالي الربح

)0.5()0.7(2.30.2%3.0%2.8%مصاريف البيع والتوزيع

6.70.00.00.0%6.7%6.7%المصاريف العمومية واإلدارية

)4.1(2.7)6.8(10.9%8.3%15.1%صافي الربح قبل الزكاة

)3.6(2.7)6.3(10.2%7.5%13.8%صافي الربح للسنة

المصدر: القوائم المالية الموحدة المدققة للسنوات المنتهية في 2018م و2019م و2020م باستثناء النسب المئوية فمصدرها معلومات اإلدارة
* تم عرض الخسائر من العملة األجنبية واإليرادات األخرى في القوائم المالية  لعام 2018 بشكل مستقل

يتم تحقيق مبيعات الشركة من خالل )1( قطاعات أعمالها الرئيسية التي تشمل ما يلي: خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات األساسية )التي تتكون من 
تكامل األنظمة وخطوط خدمات االتصال واإلنترنت(، و خدمات تقنية المعلومات والخدمات التشغيلية المدارة )التي تتكون من خط خدمات االستعانة 
بمصادر خارجية والخدمات المدارة( والخدمات الرقمية )التي تتكون من الخدمات السحابية واألمن السيبراني وخطوط الخدمات الرقمية( و)2( وذلك 
عبر قنوات البيع التي تشمل )أ( قناة البيع إلى قطاع األعمال )B2B( حيث تتم المبيعات إما من خالل شركة االتصاالت السعودية أو مباشرة للعمالء، 
)ب( وقناة البيع إلى شركة االتصاالت السعودية في حال كانت هي العميل النهائي. زادت صافي اإليرادات بنسبة 30.1% من 4.0 مليار ريال سعودي في 
عام 2018م إلى 5.3 مليار ريال سعودي في عام 2019م مدفوعة بالنمو في كل المنتجات / خطوط الخدمات الرئيسية، وتحديًدا تكامل األنظمة )بنسبة 
20.7% من 1.7 مليار ريال سعودي في عام 2018م إلى 2.1 مليار ريال سعودي في 2019م(، و خدمات االتصال واإلنترنت )بنسبة 4.4% من 838.3 مليون 
ريال سعودي في 2018م الى 875.3 مليون ريال سعودي في 2019م(، وخدمات االستعانة بمصادر خارجية )بنسبة 30.9% من 690.2 مليون ريال سعودي 
في عام 2018م إلى 903.5 مليون ريال سعودي في عام 2019م( والخدمات السحابية )بنسبة 76.9% من 269.9 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 
477.6 مليون ريال سعودي في عام 2019م(، في حين ارتفعت صافي اإليرادات المحققة من كل القنوات، حيث تحققت أغلبية صافي اإليرادات من قناة 
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البيع إلى قطاع األعمال، حيث تتم المبيعات إما من خالل شركة االتصاالت السعودية أو مباشرة للعمالء، )بنسبة 37.8% من 2.3 مليار ريال سعودي في 
2018م إلى 3.2 مليار ريال سعودي في 2019م(، وهو ما يمثل حوالي 59% من إجمالي صافي اإليرادات خالل الفترة ما بين 2018م و2019م، ويرجع ذلك 
بشكل أساسي إلى استثمار الشركة في الكفاءات واإلمكانيات وبناء محفظة الخدمات الالزمة لتلبية االحتياجات المتزايدة في سوق االتصاالت وتقنية 
المعلومات وزيادة حصة الشركة السوقية وتركيز اإلدارة على زيادة المبيعات المباشرة، التي تتم من خالل قناة البيع إلى قطاع األعمال، وتنويع قاعدة 
عمالئها. عالوة على ذلك، يُعزى النمو في القناة المباشرة، باإلضافة إلى النمو المحقق من التراخيص، إلى التطور في ممارسات الشراء الحكومية حيث 

يتم توجيه المشاريع المتعلقة باالتصاالت وتقنية المعلومات مباشرة إلى الشركة لتملكها تراخيص و مؤهالت معينة. 

ارتفعت صافي اإليرادات بنسبة 31.1% من 5.3 مليار ريال سعودي في عام 2019م إلى 6.9 مليار ريال سعودي في عام 2020م، ويُعزى هذا االرتفاع إلى 
زيادة جميع خطوط المنتجات / الخدمات الرئيسية، وال سيما خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات األساسية، التي تشمل تكامل األنظمة واالتصاالت 
واإلنترنت )بنسبة 26.5% من 3.0 مليار ريال سعودي في عام 2019م إلى 3.7 مليار ريال سعودي في عام 2020م(. شهدت صافي اإليرادات من جميع 
القنوات ارتفاًعا جاء معظمه من قناة قطاع األعمال، حيث تتم المبيعات إما من خالل شركة االتصاالت السعودية أو مباشرة للعمالء، )بنسبة 39.9% من 
3.2 مليار ريال سعودي في عام 2019م إلى 4.5 مليار ريال سعودي في عام 2020م(، وهو ما يمثل حوالي 63% من إجمالي صافي اإليرادات طوال الفترة 
 )VSAT( وخدمات الفيسات )DIA( الممتدة من 2019م إلى 2020م، وتُعزى تلك الزيادة إلى زيادة الطلب على منتجات خدمات الربط المخصص باإلنترنت
على خلفية نمو الطلب اإلجمالي على خدمات االتصاالت )للمزيد من المعلومات حول االيرادات يرجى مراجعة قسم رقم  6-5-2 »االيرادات،)صافي حسب 
فئة العمالء« وقسم رقم   6-5-3 »االيرادات،)صافي حسب القناة« و قسم رقم  6-5-4 »االيرادات،)صافي حسب المنتجات و الخدمات الرئيسية« من هذه 

النشرة(.

اإليرادات, صافي حسب فئة العمالء 6-5-2
اإليرادات،)صافي)حسب)فئة)العمالء)للسنوات)المالية)المنتهية)في)لد)ديسمبر)8ل0دم)و9ل0دم)و0د0دم)(: دو6الجدو1) 

 االختالف)0د0دم9ل0دم8ل0دمباأللف)ريا1)سعودي
8ل0دم-9ل0دم

االختالف)
9ل0دم-0د0دم

معد1)النمو)
 السنوي)المركب
8ل0دم-0د0دم

18.6%17.5%19.7%1,723,9492,063,4762,424,101شركة االتصاالت 
39.4%40.6%38.2%1,789,2212,472,0223,474,481جهات حكومية و شبه حكومية

37.1%37.6%36.7%528,129721,798992,837شركات خاصة

0.6د%ل.لد%ل.0د%9ل4,ل966,89د,57د,995د,ل4,04إجمالي)اإليرادات)صافي

جزء)في)األلفكنسبة)مئوية)من)اإليرادات,)صافي

)7.5()4.1()3.4(35.2%39.2%42.7%شركة االتصاالت 
50.42.73.46.1%47.0%44.3%جهات حكومية و شبه حكومية

14.40.70.71.3%13.7%13.1%شركات خاصة

المصدر: معلومات اإلدارة

البيع إلى شركة االتصاالت السعودية
مّثل البيع إلى شركة االتصاالت السعودية 39.2% من إجمالي اإليرادات, صافي في عام 2019م، ويتعلق في الغالب بتكامل األنظمة وخدمات االستعانة 

بمصادر خارجية التي تخضع التفاقيات تعاقدية. 

كما ارتفع البيع إلى شركة االتصاالت السعودية بنسبة 19.7% من 1.7 مليار ريال سعودي في 2018م إلى 2.1 مليار ريال سعودي في عام 2019م تماشًيا 
مع زيادة إيرادات الخدمات التالية:

تكامل األنظمة )بنسبة 12.2% من 955.5 مليون ريال سعودي في 2018م إلى 1.1 مليار ريال سعودي في 2019م( حيث تم تحقيق 53% من - 1
إجمالي إيرادات, صافي تكامل األنظمة خالل الفترة بين عامي 2018م و2019م من البيع إلى شركة االتصاالت السعودية. 

األمن السيبراني )بنسبة 35.0% من 216.6 مليون ريال سعودي في 2018م إلى 292.3 مليون ريال سعودي في 2019م( حيث تم تقديم معظم - 2
الفترة بين عامي 2018م  إيرادات, صافي األمن السيبراني خالل  هذه الخدمات إلى شركة االتصاالت السعودية )حوالى 69% من إجمالي 

و2019م(.
خدمات االستعانة بمصادر خارجية )بنسبة 20.7% من 521.5 مليون ريال سعودي في 2018م إلى 629.6 مليون ريال سعودي في 2019م( - 3

حيث تمثل حوالي 73% من إجمالي إيرادات, صافي خدمات االستعانة بمصادر خارجية خالل الفترة بين عامي 2018م و2019م. 

مثل البيع إلى شركة االتصاالت السعودية 35.2% من إجمالي اإليرادات, صافي في عام 2020م. ارتفع البيع إلى شركة االتصاالت السعودية بنسبة %17.5 
من 2.1 مليار ريال سعودي في 2019م إلى 2.4 مليار ريال سعودي في عام 2020م تماشًيا مع زيادة الخدمات التالية:

تكامل األنظمة )بنسبة 17.7% من 1.1 مليار ريال سعودي في عام 2019م إلى 1.3 مليار ريال سعودي في عام 2020م( حيث تم تحقيق حوالي - 1
53% من إجمالي إيرادات, صافي تكامل األنظمة خالل الفترة بين عامي 2019م و2020م من البيع لشركة االتصاالت السعودية.

خدمات االستعانة بمصادر خارجية )بنسبة 11.9% من 629.6 مليون ريال سعودي في 2019م إلى 704.4 مليون ريال سعودي في 2020م( - 2
بسبب زيادة عدد الموظفين المعينين لشركة االتصاالت السعودية )حوالي 63% من إجمالي إيرادات, صافي خدمات االستعانة بمصادر خارجية 

خالل الفترة بين عامي 2019م و2020م(.

solutions by stc125



الخدمات الرقمية )بنسبة 515.6% من 10.3 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 63.2 مليون ريال سعودي في عام 2020م( حيث إن معظم - 3
هذه الخدمات تتعلق بخدمات أجهزة التوجيه المدارة والتحكم في األسطول ومحلل منفذ تبديل الدخول »ISPAN« )حوالي 14% من إجمالي 

إيرادات, صافي الخدمات الرقمية خالل الفترة بين عامي 2019م و2020م(. 

أدت الزيادة الكبيرة في اإليرادات, صافي المحققة من قناة البيع إلى قطاع األعمال إلى تحول شامل في محفظة الشركة من المبيعات إلى شركة االتصاالت 
السعودية إلى قناة البيع إلى قطاع األعمال لتوليد اإليرادات )حيث مثلت المبيعات إلى شركة االتصاالت السعودية حوالي 43% في 2018م وانخفضت هذه 

النسبة إلى حوالي 35% في 2020م تماشًيا مع استراتيجية إدارة الشركة لتنويع قاعدة إيراداتها(.

البيع الى جهات حكومية و شبه حكومية 
مّثل البيع إلى جهات حكومية و شبه حكومية 50.4% من إجمالي اإليرادات, صافي في عام 2020م. ارتفع البيع إلى جهات حكومية و شبه حكومية بنسبة 
38.2% من 1.8 مليار ريال سعودي في 2018م إلى 2.5 مليار ريال سعودي في عام 2019م ومن ثم الى 3.5 مليار ريال سعودي في عام 2020م تماشًيا 
مع استراتجية الشركة بتنويع قاعدة ايراداتها والحصول على مساهمة اكبر من البيع الى قطاع األعمال.  باالضافة الى مبادرة رؤية 2030م حيث تتبنى 

الحكومة السعودية العديد من مبادرات الرقمنة.

شركات خاصة
مّثل البيع للشركات الخاصة ما نسبته 14.4% من اجمالي االيرادات, صافي في 2020م. تماشياً مع االرتفاع في االيرادات الحكومية و الشبه حكومية, 
فقد ارتفعت االيرادات من الشركات الخاصة من 528.1 مليون ريال سعودي في 2018م الى 721.8 مليون ريال سعودي في 2019م و 992.8 مليون ريال 
سعودي في 2020م تماشياً ايضاً مع استراتجية الشركة بتنويع قاعدة ايراداتها والحصول على مساهمة اكبر من البيع الى قطاع األعمال. وذلك من خالل 

توفير الشركة خدماتها للشركات في مختلف القطاعات وتسهيل اآلليات الشاملة للتحول الرقمي في المملكة تماشياً مع رؤية 2030م.

شهدت معامالت جهات ذات العالقة )البيع إلى شركة االتصاالت السعودية والبيع من خالل شركة االتصاالت السعودية( انخفاضاً منذ عام 2018م )مّثلت 
84.6% من إجمالي اإليرادات, صافي في عام 2018م مقارنة بنسبة 79.4% في عام 2019م و74.2% في عام 2020( حيث نجحت الشركة في تنويع 

قاعدة عمالئها.

اإليرادات, صافي حسب القناة 6-5-3
اإليرادات،)صافي)حسب)القناة)للسنوات)المالية)المنتهية)في)لد)ديسمبر)8ل0دم)و9ل0دم)و0د0دم)(: دو6الجدو1) 

 االختالف)0د0دم9ل0دم8ل0دمباأللف)ريا1)سعودي
8ل0دم-9ل0دم

االختالف)
9ل0دم-0د0دم

 معد1)النمو)السنوي)المركب
8ل0دم-0د0دم

البيع إلى قطاع 
االعمال - البيع 
من خالل شركة 

االتصاالت 
السعودية والبيع 

إلى العمالء مباشرة 
)شركة االتصاالت 

السعودية ليست 
العميل النهائي(

البيع إلى العمالء 
مباشرة )شركة 

االتصاالت 
السعودية ليست 
العميل النهائي(

625,7691,078,0961,776,571%72.3%64.8%68.5

البيع من خالل 
شركة االتصاالت 

السعودية
1,691,5812,115,8562,690,747%25.1%27.2%26.1

8.8د%9.9د%7.8د%8لد,4,467د95,د9ل,د50د,7لد,دالمجموع

البيع إلى شركة االتصاالت السعودية 
)شركة االتصاالت السعودية هي العميل 

النهائي(
1,723,9492,063,3452,424,101%19.7%17.5%18.6

0.6د%ل.لد%ل.0د%9ل4,ل966,89د,57د,995د,ل4,04إجمالي)اإليرادات

جزء)في)األلفكنسبة)مئوية)من)اإليرادات,)صافي

البيع إلى قطاع االعمال - البيع من 
خالل شركة االتصاالت السعودية والبيع 
إلى العمالء مباشرة )شركة االتصاالت 

السعودية ليست العميل النهائي(

%57.3%60.8%64.83.44.17.5

البيع إلى شركة االتصاالت السعودية 
)شركة االتصاالت السعودية هي العميل 

النهائي(
%42.7%39.2%35.2)3.4()4.1()7.5(

المصدر: القوائم المالية الموحدة المدققة للسنوات المنتهية في 2018م و2019م و2020م و معلومات اإلدارة

تعمل الشركة من خالل قناتين رئيسيتين )1( البيع إلى شركة االتصاالت السعودية، التي تمثل العميل النهائي، و)2( البيع إلى قطاع األعمال والذي يتمثل 
في البيع إلى العمالء مباشرًة ومن خالل شركة االتصاالت السعودية.
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)B2B( البيع إلى قطاع األعمال
االتصاالت  من خالل شركة  والبيع  المباشر  البيع  ويشمل  2020م  عام  في  اإليرادات, صافي  إجمالي  من   %64.8 نسبة  األعمال  قطاع  إلى  البيع  مّثل 
السعودية. ويتعلق البيع المباشر في الغالب بتكامل األنظمة وخدمات االستعانة بمصادر خارجية المقدمة إلى العمالء حيث يتم توقيع العقود بين الشركة 
والعميل النهائي. ويتعلق البيع من خالل شركة االتصاالت السعودية بالمشاريع التي تم الحصول عليها بشكل أساسي من قبل شركة االتصاالت السعودية 
والمنتجات الجاهزة التي يتم بيعها عبر سوق شركة االتصاالت السعودية وتخضع التفاقيات تقاسم اإليرادات مع الشركة. يتكون البيع إلى قطاع األعمال 
بشكل أساسي من تكامل األنظمة باإلضافة إلى االتصاالت واإلنترنت التي مثلت حوالي 70% وحوالى 59% وحوالي 56% من إجمالي المبيعات إلى قطاع 
األعمال طوال الفترة بين األعوام 2018م و2019م و2020م على التوالي. ارتفعت المبيعات إلى قطاع األعمال كنسبة مئوية من إجمالي اإليرادات, صافي 
من 57.3% في 2018م إلى 64.8% في 2020م بسبب تركيز الشركة على تنويع قاعدة عمالئها من خالل تقديم الخدمات للحكومة والمؤسسات الرئيسية 

وإثراء مجموعة منتجاتها وخدماتها. 

ارتفع البيع إلى قطاع األعمال بنسبة 37.8% من 2.3 مليار ريال سعودي في عام 2018م إلى 3.2 مليار ريال سعودي في عام 2019م، ويرجع ذلك بشكل 
أساسي إلى استثمار الشركة في الكفاءات واإلمكانيات وبناء محفظة الخدمات الالزمة لتلبية االحتياجات المتزايدة في سوق االتصاالت وتقنية المعلومات 

وزيادة حصة الشركة السوقية. 

مثل البيع إلى قطاع األعمال 64.8% من إجمالي اإليرادات, صافي في عام 2020م. وارتفع البيع إلى قطاع األعمال بنسبة 39.9% من 3.2 مليار ريال 
سعودي في عام 2019م إلى 4.5 مليار ريال سعودي في عام 2020م، ويرجع هذا االرتفاع أساًسا إلى تركيز اإلدارة على تنويع قاعدة عمالئها من خالل 
االستفادة من التراخيص الحالية لتقديم الخدمات للحكومة والمؤسسات الرئيسية باإلضافة إلى إثراء مجموعة منتجاتها وخدماتها. من خالل التوسع في 

مشاريع وخدمات األمن السيبراني وكذلك الخدمات المدارة والرقمية.

البيع إلى شركة االتصاالت السعودية
مّثل البيع إلى شركة االتصاالت السعودية 35.2% من إجمالي اإليرادات, صافي في عام 2020م، ويتعلق في الغالب بتكامل األنظمة وخدمات االستعانة 
بمصادر خارجية التي تخضع التفاقيات تعاقدية، )للمزيد من المعلومات حول البيع إلى شركة االتصاالت، يرجى مراجعة القسم رقم  6-5-2 »اإليرادات،)

صافي حسب فئة العمالء«  من هذه النشرة(. 

اإليرادات, صافي حسب المنتجات والخدمات الرئيسية  6-5-4
اإليرادات)،)صافي)حسب)المنتجات)األساسية)والخدمات)الرئيسية)للسنوات)المالية)المنتهية)في)لد)ديسمبر)8ل0دم)و9ل0دم)و0د0دم(: 4و6الجدو1) 

االختالف)0د0دم9ل0دم8ل0دمباأللف)ريا1)سعودي
8ل0دم-9ل0دم

االختالف)
9ل0دم-0د0دم

معد1)النمو)
 السنوي)المركب
8ل0دم-0د0دم

خدمات االتصاالت وتقنية املعلومات األساسية

15.8%11.1%20.7%2,084,8112,315,753 1,727,381تكامل األنظمة

30.5%63.1%4.4%875,3381,427,819 838,337االتصاالت واإلنترنت

المجموع)الفرعي)إليرادات, 
صافي)خدمات)االتصاالت)وتقنية)

المعلومات)األساسية
0.8د%6.5د%5.4ل%د57,د74,د49ل,960,د8ل565,7,د

خدمات تقنية املعلومات واخلدمات التشغيلية املدارة

33.4%36.0%30.9%690,221903,4831,228,846خدمات االستعانة بمصادر خارجية

56.7%59.3%54.1%163,443251,803401,179الخدمات المدارة

اإلجمالي)الفرعي)إليرادات, 
صافي)خدمات)تقنية)المعلومات)

والخدمات)التشغيلية)المدارة
د.8د%ل.ل4%د.5د%5د0,0د6,ل86د,55ل,ل664,د85

اخلدمات الرقمية

58.4%41.8%76.9%269,913477,558677,004الخدمات السحابية

37.0%34.4%39.6%308,121430,269578,413األمن السيبراني

144.5%12.1%433.3%43,883234,034262,405الخدمات الرقمية

اإلجمالي)الفرعي)للخدمات)
د.56%9.دد%6.د8%دد7,8ل5,لل86,ل4ل,ل7ل9,لد6الرقمية

0.6د%ل.لد%ل.0د%9ل4,ل966,89د,57د,995د,ل4,04إجمالي)اإليرادات,)صافي

جزء)في)األلفكنسبة)مئوية)من)اإليرادات,)صافي

خدمات االتصاالت وتقنية 
)9.2()2.0()7.2(54.3%56.3%63.5%المعلومات األساسية
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االختالف)0د0دم9ل0دم8ل0دمباأللف)ريا1)سعودي
8ل0دم-9ل0دم

االختالف)
9ل0دم-0د0دم

معد1)النمو)
 السنوي)المركب
8ل0دم-0د0دم

)9.1()6.1( )3.1(33.6%39.7% 42.7%تكامل األنظمة

4.10.0)4.1(20.7%16.6% 20.7%االتصاالت واإلنترنت

خدمات تقنية المعلومات والخدمات 
23.70.91.72.5%22.0%21.1%التشغيلية المدارة

17.80.10.60.8%17.2%17.1%خدمات االستعانة بمصادر خارجية

5.80.71.01.8%4.8%4.0%الخدمات المدارة

الخدمات الرقمية )المعلومات 
22.06.30.36.6%21.7%15.4%القطاعية(

9.82.40.73.1%9.1%6.7%الخدمات السحابية

8.40.60.20.8%8.2%7.6%األمن السيبراني

2.7)0.7(3.83.4%4.5%1.1%الخدمات الرقمية

المصدر: القوائم المالية الموحدة المدققة للسنوات المنتهية في 2018م و2019م و2020م باستثناء النسب المئوية فمصدرها معلومات اإلدارة

خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات األساسية
المعلومات األساسية  بتكامل األنظمة واالتصاالت واإلنترنت. ومثلت خدمات االتصاالت وتقنية  المعلومات األساسية  تتعلق خدمات االتصاالت وتقنية 
حوالي 59.9% من إجمالي اإليرادات, صافي خالل الفترة بين عامي 2018م و2019م. وارتفعت خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات األساسية بنسبة 

15.4% من 2.6 مليار ريال سعودي في عام 2018م إلى 3.0 مليار ريال سعودي في عام 2019م.

وتقنية  االتصاالت  خدمات  وارتفعت  2020م.  في  صافي  اإليرادات,  إجمالي  من   %54 حوالي  األساسية  المعلومات  وتقنية  االتصاالت  خدمات  ومثلت 
المعلومات األساسية بنسبة 26.5% من 3.0 مليار ريال سعودي في عام 2019م إلى 3.7 مليار ريال سعودي في عام 2020م.

تكامل األنظمة 
تكامل األنظمة عبارة عن خدمة تهدف إلى تحسين القدرات واألداء واإلنتاجية لمنشأة العميل وتجهيز المعدات الالزمة في الموقع. ويمثل تكامل األنظمة 
العمل األساسي للشركة حيث استحوذ على حوالي 42% من إجمالي اإليرادات, صافي خالل الفترة بين عامي 2018م و2019م. وزادت إيرادات, صافي 
تكامل األنظمة بنسبة 20.7% من 1.7 مليار ريال سعودي في 2018م إلى 2.1 مليار ريال سعودي في 2019م ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى إدخال 
تراخيص التكامل في عام 2018م حيث أصبحت الشركة مزوًدا معتمًدا لترخيص مايكروسوفت )إلى جانب تراخيص أخرى(. وقد نتجت الزيادة بشكل 
أساسي من قناة البيع إلى قطاع األعمال )بنسبة 31.2% من 771.9 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 1.0 مليار ريال سعودي في عام 2019م( 
حيث يتم بيع التراخيص من خالل هذه القناة باإلضافة إلى زيادة مبيعات قناة البيع إلى شركة االتصاالت السعودية )بنسبة 12.2% من 955.5 مليون ريال 

سعودي في 2018م إلى 1.1 مليار ريال سعودي في 2019م(.

مّثل تكامل األنظمة حوالي 34% من إجمالي اإليرادات, صافي في 2020م. ارتفعت اإليرادات, صافي من تكامل األنظمة بنسبة 11.1% من 2.1 مليار 
ريال سعودي في عام 2019م إلى 2.3 ريال سعودي في عام 2020م، ويعزى هذا االرتفاع بشكل أساسي إلى زيادة عدد المشاريع المنفذة. وقد نتج هذا 
النمو بشكل أساسي من قناة البيع إلى شركة االتصاالت السعودية )بنسبة 17.7% من 1.1 مليار ريال سعودي في 2019م إلى 1.3 مليار ريال سعودي 
في 2020م( نتيجة لزيادة عدد المشاريع. واقترن ذلك بزيادة البيع إلى قناة قطاع األعمال )بنسبة 4.1% من 1.0 مليار ريال سعودي في 2019م إلى 1.1 

مليار ريال سعودي في 2020م(.

االتصاالت واإلنترنت
االتصاالت واإلنترنت هي خدمة إنترنت تجارية مخصصة تتميز باألمن والجودة العالية، وقد مثلت حوالي 19% من إجمالي اإليرادات, صافي خالل الفترة 
بين عامي 2018م و2019م. ارتفعت إيرادات, صافي االتصاالت واإلنترنت بنسبة 4.4% من 838.3 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 875.3 مليون 
ريال سعودي في عام 2019م ويرجع هذا االرتفاع بشكل أساسي إلى زيادة اإليرادات, صافي من منتجات المحطة الطرفية متناهية الصغر »الفيسات/
VSAT« حيث تم طرح هذه المنتجات في عام 2018م )وزادت في عام 2019م(، وقابل ذلك االرتفاع جزئًيا انخفاض اإليرادات, صافي من منتجات الربط 
المخصص باإلنترنت »DIA« بقيمة 115.4 مليون ريال سعودي بين عامي 2018م و2019م، ويرجع ذلك االنخفاض بشكل أساسي إلى احتدام المنافسة في 

السوق مما أدى إلى انخفاض الكميات الُمباعة. ويتم تحقيق جميع إيرادات االتصاالت واإلنترنت من خالل قناة قطاع األعمال.

مثلت االتصاالت واإلنترنت حوالي 21% من إجمالي اإليرادات, صافي في 2020م، حيث ارتفعت إيرادات, صافي االتصاالت واإلنترنت بنسبة 63.1% من 
875.3 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 1.4 مليار ريال سعودي في عام 2020م، ويرجع هذا االرتفاع بشكل أساسي إلى زيادة خدمات الفيسات 
)VSAT( )بأكثر من 325.1 مليون ريال سعودي( ومنتجات خدمات الربط المخصص باإلنترنت )DIA( )بأكثر من 229.6 مليون ريال سعودي( بين عامي 
2019م و2020م. نتيجة لزيادة الطلب على هذه المنتجات التي تعزى إلى نمو الطلب على االتصاالت، وباألخص الطلب من العمالء الحكوميين بسبب 

جائحة الكوفيد-19ويتم تحقيق جميع إيرادات االتصاالت واإلنترنت من خالل قناة قطاع األعمال.
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خدمات تقنية المعلومات والخدمات التشغيلية المدارة
تتألف خدمات تقنية المعلومات والخدمات التشغيلية المدارة بتقنية المعلومات من خدمات االستعانة بمصادر خارجية التي تشمل االستشارات اإلدارية 
والخدمات المدارة، وقد مثلت حوالي 21.5% من إجمالي اإليرادات, صافي خالل الفترة بين عامي 2018م و2019م. وارتفعت الخدمات المدارة والتشغيلية 

المتعلقة بتقنية المعلومات بنسبة 35.3% من 853.7 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 1.2 مليار ريال سعودي في عام 2019م.

مثلت الخدمات المدارة والتشغيلية المتعلقة بتقنية المعلومات حوالي 24% في عام 2020م، بينما ارتفعت الخدمات المدارة والتشغيلية المتعلقة بتقنية 
المعلومات بنسبة 41.1% من 1.2 مليار ريال سعودي في عام 2019م إلى 1.6 مليار ريال سعودي في عام 2020م، ويعزى هذا االرتفاع بشكل أساسي إلى 

زيادة خدمات االستعانة بمصادر خارجية والخدمات الُمدارة.

خدمات االستعانة بمصادر خارجية
تتعلق خدمات االستعانة بمصادر خارجية بتقديم خدمات اإلسناد والتي تشتمل بصورة رئيسية على خدمات األيدي العاملة أو خدمات األيدي العاملة 
المدارة أو دعم الحلول، وقد مثلت حوالي 17% من إجمالي اإليرادات, صافي خالل الفترة بين عامي 2018م و2019م، حيث ارتفعت إيرادات, صافي خدمات 
االستعانة بمصادر خارجية بنسبة 30.9% من 690.2 مليون ريال سعودي في 2018م إلى 903.5 مليون ريال سعودي في عام 2019م، ويرجع ذلك االرتفاع 
بشكل أساسي إلى زيادة مبيعات قناة البيع إلى قطاع األعمال وتعزى هذه الزيادة إلى العقود الحكومية الكبيرة. وتشمل خدمات االستعانة بمصادر خارجية 
أيًضا االستشارات اإلدارية وقد ارتفعت من 3.3 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 20.4 مليون ريال سعودي في عام 2019م، حيث تم طرح هذا 
المنتج في السوق في عام 2018م، ويتم تحقيق معظمها من خالل البيع إلى شركة االتصاالت السعودية )التي تستحوذ على حوالي 70% في عام 2019م( 

وقناة البيع المباشر )التي تستحوذ على حوالي 30%(، كما زادت في عام 2019م نتيجة لزيادة هذه الخدمة.

مثلت خدمات االستعانة بمصادر خارجية حوالي 18% من إجمالي اإليرادات, صافي في 2020م، حيث ارتفعت إيرادات, صافي خدمات االستعانة بمصادر 
خارجية بنسبة 36.0% من 903.5 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 1.2 مليار ريال سعودي في عام 2020م، ويرجع هذا االرتفاع إلى زيادة مبيعات 
قناة قطاع األعمال نتيجة زيادة العقود الحكومية. زادت االستشارات اإلدارية، التي تدخل ضمن خدمات االستعانة بمصادر خارجية، من 20.4 مليون ريال 
سعودي في عام 2019م إلى 44.8 مليون ريال سعودي في عام 2020م، ويتم تحقيق معظمها من خالل البيع إلى شركة االتصاالت السعودية )بنسبة بلغت 

حوالي 79% في عام 2020م( وقناة البيع المباشر )21% في 2020م( وقد زادت في عام 2020م نتيجة لزيادة هذا المنتج.

الخدمات الُمدارة 
تتعلق الخدمات المدارة بشكل أساسي بخدمات أجهزة التوجيه وخدمة الواي فاي الُمدارة وخدمة الشبكات المحلية الُمدارة. وقد مّثلت إيرادات, صافي 
الخدمات المدارة حوالي 4% من إجمالي اإليرادات, صافي خالل الفترة بين عامي 2018م و2019م. ارتفعت إيرادات, صافي الخدمات المدارة بنسبة 
54.1% من 163.4 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 251.8 مليون ريال سعودي في عام 2019م ويرجع ذلك االرتفاع بشكل أساسي إلى زيادة 
اإليرادات, صافي داخل قناة البيع إلى قطاع األعمال نتيجة زيادة اإليرادات المحققة من الحكومة )إلى حوالي 77% من إجمالي إيرادات, صافي الخدمات 

المدارة في عام 2019م(. 

مثلت الخدمات المدارة حوالي 6% من إجمالي اإليرادات, صافي في 2020م، حيث ارتفعت إيرادات, صافي الخدمات المدارة بنسبة 59.3% من 251.8 
مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 401.2 مليون ريال سعودي في عام 2020م، ويرجع هذا االرتفاع إلى زيادة اإليرادات, صافي داخل قناة قطاع 

األعمال نتيجة لزيادة اإليرادات المحققة من الحكومة )إلى حوالي 81% من إجمالي إيرادات, صافي الخدمات المدارة في عام 2020م(.

الخدمات الرقمية )المعلومات القطاعية(
مثلت الخدمات الرقمية حوالي 18.6% من إجمالي اإليرادات, صافي خالل الفترة بين عامي 2018م و2019م، حيث ارتفعت الخدمات الرقمية المتعلقة 
بالخدمات السحابية واألمن السيبراني والخدمات الرقمية بنسبة 83.6% من 621.9 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 1.1 مليار ريال سعودي في 

عام 2019م.

مثلت الخدمات الرقمية حوالي 22% من إجمالي اإليرادات, صافي في 2020م، حيث ارتفعت الخدمات الرقمية بنسبة 32.9% من 1.1 مليار ريال سعودي 
في عام 2019م إلى 1.5 مليار ريال سعودي في عام 2020م.

الخدمات السحابية
توفر الخدمات السحابية مجموعة كاملة من خدمات مراكز البيانات والخدمات السحابية بما في ذلك الموقع المشترك والخدمات السحابية الخاصة 
والعامة والسوق السحابية، وقد مثلت حوالي 8% من إجمالي اإليرادات, صافي خالل الفترة بين عامي 2018م و2019م، حيث ارتفعت إيرادات, صافي 
الخدمات السحابية بنسبة 76.9% من 270.0 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 477.6 مليون ريال سعودي في عام 2019م، ويرجع ذلك االرتفاع 
بشكل أساسي إلى زيادة وصول العمالء والعمل مع مجموعة متنوعة من الشركاء والبيع العابر )cross-selling(. ويتم تصنيف معظم إيرادات الخدمات 
السحابية ضمن قناة البيع إلى قطاع األعمال )من خالل شركة االتصاالت السعودية( بنسبة تبلغ حوالي 97% على مدار الفترة بين عامي 2018م و2019م. 

مثلت الخدمات السحابية حوالي 10% من إجمالي اإليرادات, صافي في 2020م، وارتفعت إيرادات, صافي الخدمات السحابية بنسبة 41.8% من 477.6 
مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 677.0 مليون ريال سعودي في عام 2020م، ويرجع هذا االرتفاع إلى زيادة عدد العمالء والعمل مع مجموعة 
متنوعة من الشركاء والبيع العابر )cross-selling(. ويتم تصنيف معظم إيرادات الخدمات السحابية ضمن قناة قطاع األعمال )من خالل شركة االتصاالت 

السعودية( حيث شكلت حوالي 99% من إجمالي اإليرادات, صافي الخدمات السحابية على مدار الفترة بين عامي 2019م و2020م.
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األمن السيبراني
األمن السيبراني هو خدمة حماية شاملة بمفاهيم مختلفة ويتمثل بشكل أساسي في مشاريع األمن السيبراني ومنتجات مراكز العمليات األمنية المدارة 
SOC-M««، وقد مثل حوالي 8% من إجمالي اإليرادات, صافي خالل الفترة بين عامي 2018م و2019م. وارتفعت إيرادات, صافي األمن السيبراني بنسبة 
39.6% من 308.1 مليون ريال سعودي في 2018م إلى 430.3 مليون ريال سعودي في عام 2019م، ويرجع ذلك االرتفاع إلى زيادة اإليرادات من مشاريع 
األمن السيبراني حيث تمكنت الشركة من توفير أكثر من 300 مركز لعمليات األمن السيبراني وخدمات فريق كشف ثغرات االختراق )red team(، وأكثر من 
75 مقدم خدمات أمنية إلى جانب االمتثال للوائح الهيئة الوطنية لألمن السيبراني. يتم بيع معظم خدمات األمن السيبراني إلى شركة االتصاالت السعودية 

حيث مثلت مبيعاتها حوالي 69% من إجمالي إيرادات, صافي خدمات األمن السيبراني خالل الفترة بين عامي 2018م و2019م. 

مثل األمن السيبراني حوالي 8% من إجمالي اإليرادات, صافي في 2020م، وارتفعت إيرادات, صافي األمن السيبراني بنسبة 34.4% من 430.3 مليون ريال 
سعودي في عام 2019م إلى 578.4 مليون ريال سعودي في عام 2020م، ويرجع هذا االرتفاع إلى زيادة اإليرادات من مشاريع األمن السيبراني حيث تمكنت 
الشركة من الحصول على أكثر من 300 شهادة متعلقة باألمن السيبراني وتعيين أكثر من 60 متخصًصا في مجال األمن السيبراني وفريق متخصص لمركز 
عمليات األمن واالستفادة بخدمات فريق كشف االختراق، وأكثر من 75 مقدم خدمات أمنية إلى جانب االمتثال للوائح الهيئة الوطنية لألمن السيبراني. 
ويتم بيع معظم خدمات األمن السيبراني لشركة االتصاالت السعودية حيث مثلت المبيعات لها حوالي 61% من إجمالي إيرادات, صافي األمن السيبراني 

خالل الفترة بين عامي 2019م و2020م.

الخدمات الرقمية
تُستخدم الخدمات الرقمية لفهم البيانات الستخالص المعلومات التي يمكن استخدامها في التطوير من خالل توصيل اآلالت / األجهزة ومراقبتها وتحليلها 
التخاذ قرارات تجارية مستنيرة وفعالة. وقد مثلت إيرادات, صافي الخدمات الرقمية حوالي 3% من إجمالي اإليرادات, صافي على مدى الفترة الممتدة 
بين 2018م و2020م. وارتفعت إيرادات, صافي الخدمات الرقمية بنسبة 433.3% من 43.9 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 234.0 مليون ريال 
سعودي في عام 2019م، ويرجع ذلك االرتفاع بشكل أساسي إلى الزيادة في مشروعات الخدمات الرقمية ومحلل منفذ تبديل الدخول »ISPAN« والتحكم 
في األسطول إلى جانب أمور أخرى نتيجة لمبادرات التحول الرقمي في الحكومة التي تعاملت فيها هذه الجهات مع الشركة لتزويدها بالمنتجات المطلوبة 
لمثل هذه المبادرات. وتم بيع حوالي 67% من إجمالي الخدمات الرقمية )في الفترة بين عامي 2018م و2019م( من خالل قناة البيع إلى قطاع األعمال. 

مثلت إيرادات, صافي الخدمات الرقمية حوالي 4% من إجمالي اإليرادات, صافي في 2020م، وارتفعت الخدمات الرقمية بنسبة 12.1% من 234.0 مليون 
ريال سعودي في عام 2019م إلى 262.4 مليون ريال سعودي في عام 2020م، ويعزى هذا االرتفاع إلى زيادة مشروعات الخدمات الرقمية ومحلل منفذ 
تبديل الدخول »ISPAN« والتحكم في األسطول إلى جانب أمور أخرى نتيجة لمبادرات التحول الرقمي داخل الحكومة. تم بيع حوالي 86% في المتوسط 

من إجمالي الخدمات الرقمية، طوال الفترة الممتدة من 2019م إلى 2020م، ضمن قناة قطاع األعمال.

تكلفة اإليرادات حسب طبيعتها 6-5-5
تكلفة)اإليرادات)حسب)طبيعتها)للسنوات)المالية)المنتهية)في)لد)ديسمبر)8ل0دم)و9ل0دم)و0د0دم(: 5و6الجدو1) 

االختالف)0د0دم9ل0دم8ل0دمباأللف)ريا1)سعودي
8ل0دم-9ل0دم

االختالف)
9ل0دم-0د0دم

معد1)النمو)
 السنوي)المركب
8ل0دم-0د0دم

التكاليف املباشرة:
15.8%5.3%27.3%1,304,1601,659,8941,747,639البرامج واألجهزة
31.5%33.6%29.4%623,235806,6581,077,688خدمات التعهيد

41.1%38.6%43.7%486,688699,190969,144الخدمات المهنية
119.6%90.4%153.2%99,704252,469480,612الصيانة والتوريدات

708.7%)47.5%(12348.2%455,6022,943التدريب
ال ينطبق)161.1%(76.7%)29,796(27,58548,757تكاليف أخرى / )دخل(, صافي

29.3%22.3%36.6%2,541,4173,472,5694,248,229تكاليف المشاريع المباشرة
73.4%40.8%113.6%278,682595,360837,995تكلفة المنتجات الجاهزة

التكاليف المباشرة للمنتجات 
73.4%40.8%113.6%278,682595,360837,995الجاهزة

تكلفة إيرادات شركة المدفوعات 
)100%()100.0%(16166.0%-365,814الرقمية السعودية

34.3%24.9%44.5%2,820,1344,073,7425,086,225اإلجمالي الفرعي للتكاليف المباشرة
التكاليف غير املباشرة:

11.8%4.3%19.9%210,038251,934262,669الموظفون
81.5%66.3%98.1%22,10443,77872,825مصاريف تكنولوجيا المعلومات

41.1%17.6%69.3%23,97540,59747,728استهالك واطفاء
اإلجمالي الفرعي للتكاليف غير 

22.3%13.9%31.3%256,117336,309383,222المباشرة
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االختالف)0د0دم9ل0دم8ل0دمباأللف)ريا1)سعودي
8ل0دم-9ل0دم

االختالف)
9ل0دم-0د0دم

معد1)النمو)
 السنوي)المركب
8ل0دم-0د0دم

33.3%24.0%43.4%3,076,2524,410,0525,469,447إجمالي تكاليف اإليرادات
30.6%31.1%30.1%4,041,2995,257,2966,891,419اإليرادات, صافي

34.3%24.9%44.5%)5,086,225()4,073,742()2,820,134(التكاليف المباشرة
21.6%52.5%)3.1%(1,221,1651,183,5541,805,194ربح المساهمة

22.3%13.9%31.3%)383,222()336,309()256,117(التكاليف غير المباشرة
21.4%67.8%)12.2%(965,047847,2451,421,972إجمالي الربح

جزء)في)األلفكنسبة)مئوية)من)اإليرادات,)صافي
)4.0(3.7)7.7(26.2%22.5%30.2%ربح المساهمة
)3.3(4.5)7.8(20.7%16.1%23.9%إجمالي الربح 

المصدر: معلومات اإلدارة

تتكون تكلفة اإليرادات بشكل أساسي من التكاليف المباشرة المرتبطة مباشرة بإنتاج السلع والخدمات التي يتم بيعها والتكاليف غير المباشرة التي تتضمن 
تكاليف الموظفين ومصاريف تكنولوجيا المعلومات واستهالك واطفاء. ارتفعت تكلفة اإليرادات بنسبة 43.4% من 3.1 مليار ريال سعودي في عام 2018م 
إلى 4.4 مليار ريال سعودي في عام 2019م. ومن ثم ارتفعت تكلفة اإليرادات بنسبة 24.0% من 4.4 مليار ريال سعودي في عام 2019م إلى 5.5 مليار 

ريال سعودي في عام 2020م.

التكاليف المباشرة

األجهزة والبرامج

ألتو  وبالو  وير  إم  في  منتجات  منها  نذكر  التي  والمفاتيح  والكابالت  والخوادم  التوجيه  أجهزة  بتكلفة  أساسي  بشكل  والبرامج  األجهزة  تكاليف  ترتبط 
ومايكروسوفت. وترتبط هذه التكاليف بشكل أساسي بجميع المنتجات / خطوط الخدمة. ارتفعت تكاليف األجهزة والبرامج بنسبة 27.3% من 1.3 مليار 

ريال سعودي في عام 2018م إلى 1.7 مليار ريال سعودي في عام 2019م نتيجة لزيادة عمليات الشركة.

بقيت تكاليف األجهزة والبرامج مستقرة نسبًيا عند مبلغ 1.7 مليار ريال سعودي طوال الفترة الممتدة من 2019م إلى 2020م بسبب وصول المشاريع إلى 
مرحلة يتم فيها تقديم المزيد من الخدمات عند التنفيذ )بدال عن بيع وتركيب األجهزة والبرامج وتكبد المصاريف المتعلقة بها(.

خدمات التعهيد

يتعلق التعهيد بشكل أساسي بالرواتب ومستحقات الموظفين المتعلقة بخدمات االستعانة بمصادر خارجية وال يشمل تكاليف أي خط خدمات آخر. ارتفعت 
تكاليف التعهيد بنسبة 29.4% من 623.2 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 806.7 مليون ريال سعودي في عام 2019م، ويعزى هذا االرتفاع إلى 
المشاريع األخيرة التي نفذتها الشركة وكذلك زيادة العمليات ومتوسط التكلفة الشهرية لكل موظف معين نتيجة لتوظيف كوادر محلية مهنية مما أدى إلى 

ارتفاع طفيف في جداول الرواتب.

ارتفعت تكاليف خدمات التعهيد بنسبة 33.6% من 806.7 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 1.1 مليار ريال سعودي في عام 2020م، ويعزى هذا 
االرتفاع إلى مشاريع التعهيد الجديدة التي نفذتها الشركة بما يتماشى مع زيادة العمليات، إلى جانب زيادة متوسط التكلفة الشهرية لكل موظف منتدب 

نتيجة استقطاب المواهب السعودية ذوي المؤهالت العالية التي أدت إلى ارتفاع طفيف في جداول الرواتب.

الخدمات المهنية

تتعلق الخدمات المهنية بشكل أساسي بالتركيب والخدمات المهنية لألطراف الخارجية والتجميع إلى جانب خدمات أخرى. وترتبط تكاليف الخدمات 
المهنية بشكل مباشر برسوم التسليم والتركيب للمنتجات المباعة للعمالء. تعزى الزيادة من 486.7 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 699.2 مليون 

ريال سعودي في عام 2019م بعدد المشاريع التي تتطلب خدمات التسليم والتركيب.

ارتفعت تكاليف الخدمات المهنية بنسبة 38.6% من 699.2 مليون ريال سعودي في 2019م إلى 969.1 مليون ريال سعودي في 2020م نتيجة لتغير مزيج 
بعض المشاريع حيث ازداد الطلب على الخدمات مقارنة بعام 2019م )أي التحول إلى تقديم الخدمة على حساب البرامج واألجهزة(.

الصيانة والتوريدات

تتعلق الصيانة والتوريدات بشكل أساسي بالدعم المقدم للعمالء بشأن البرامج والتراخيص. ارتفعت تكاليف الصيانة بنسبة 153.2% من 99.7 مليون 
ريال سعودي في عام 2018م إلى 252.5 مليون ريال سعودي في عام 2019م ويرجع ذلك إلى زيادة عمليات الشركة.

ارتفعت تكاليف الصيانة والتوريدات بنسبة 90.4% من 252.5 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 480.6 مليون ريال سعودي في عام 2020م تماشًيا 
مع زيادة العمليات التشغيلية وعدد المشاريع المنفذة من قبل الشركة.
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تكاليف التدريب

تتعلق تكاليف التدريب بنطاق التدريب بناًء على متطلبات العميل، وتستند التكلفة المتكبدة بشكل أساسي إلى المنجزات الفعلية. وتعزى الزيادة من 45 ألف 
ريال سعودي في 2018م إلى 5.6 مليون ريال سعودي في 2019م إلى زيادة التدريبات المقدمة لموظفي العمالء وتنفيذ التزام أداء التدريب.

انخفضت تكاليف التدريب بنسبة 47.5% من 5.6 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 2.9 مليون ريال سعودي في عام 2020م نتيجة انخفاض الدورات 
التدريبية المقدمة لموظفي العميل وفًقا لنطاق العمل المتفق عليه )الذي يختلف من عقد إلى آخر( جنًبا إلى جنب مع الوفاء بالتزام األداء المتعلق بالتدريب.

تكاليف أخرى

تشمل التكاليف األخرى التكلفة المجمعة التي ال ترتبط بمشروع معين، وتتضمن بشكل أساسي مخصص المخزون، وخصومات من الموردين )شركات 
سيسكو، ومايكروسوفت، وديل وغيرها( والتعديالت االكتوارية. ارتفعت التكاليف األخرى من 27.6 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 48.8 مليون 

ريال سعودي في عام 2019م، ويرجع ذلك االرتفاع إلى زيادة مخصصات المخزون / التعديالت االكتوارية.

انخفضت التكاليف األخرى بنسبة 161.1% من مصروف بقيمة 48.8 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى دخل بقيمة 29.8 مليون ريال سعودي في 
عام 2020م نتيجة عكس التكلفة بسبب الخصومات الممنوحة من الموردين، والتي قابلتها جزئًيا التعديالت االكتوارية.

تكاليف المنتجات الجاهزة

تتعلق تكلفة المنتجات الجاهزة بشكل أساسي بالمنتجات الجاهزة وهي منتجات وخدمات قياسية في المحفظة يمكن بيعها دون أي تخصيص في سمات 
أو مواصفات المنتج / الخدمة. ارتفعت هذه التكاليف من 278.7 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 595.4 مليون ريال سعودي في عام 2019م، 
ويرجع ذلك االرتفاع بشكل أساسي إلى زيادة الخدمات السحابية التي تم إطالقها في عام 2017م وكانت في مرحلة صعودية. واقترن ذلك االرتفاع بزيادة 
تكلفة خدمات المحطات الطرفية متناهية الصغر )VSAT( وتكلفة دوائر البيانات والنطاق العريض الخاص بخدمات الربط المخصص باإلنترنت باالضافة 

إلى تطبيق رسوم هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات.

ارتفعت تكاليف المنتجات الجاهزة بنسبة 40.8% من 595.4 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 838.0 مليون ريال سعودي في عام 2020م، ويرجع 
هذا االرتفاع بشكل أساسي إلى زيادة الخدمات السحابية التي كانت في مرحلة صعودية.

تكلفة إيرادات شركة المدفوعات الرقمية السعودية

تتعلق تكلفة إيرادات شركة المدفوعات الرقمية السعودية )مدفوعات أس تي سي( والتي تم بيعها خالل عام 2019م.

التكاليف غير المباشرة

تكلفة الموظفين

تتعلق تكلفة الموظفين بشكل أساسي بالموظفين الذين يشاركون في تقديم الخدمات )إدارة المنتجات والعمليات والصيانة وما إلى ذلك( والتي تتسم 
بطبيعة ثابتة نسبًيا. ارتفعت تكاليف الموظفين من 210.0 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 251.9 مليون ريال سعودي في عام 2019م، ويعزى 
هذا االرتفاع بشكل أساسي إلى زيادة متوسط عدد الموظفين بمقدار 52 موظًفا خالل الفترة بين عامي 2018م و2019م تماشًيا مع زيادة عمليات الشركة.

ارتفعت تكلفة الموظفين من 251.9 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 262.7 مليون ريال سعودي في عام 2020م، ويعزى هذا االرتفاع بشكل أساسي 
إلى استقطاب المواهب السعودية ذوي المؤهالت العالية، حيث تقوم الشركة من خالل برامجها الداخلية للسعودة )Tamheer و Futurist( باستقطاب 

وتطوير المواهب السعودية والحرص على تقدمهم الوظيفي بالشركة.

مصاريف تكنولوجيا المعلومات

تتعلق مصاريف تكنولوجيا المعلومات بشكل أساسي بتراخيص التشغيل المتجددة واألدوات والمواد االستهالكية ومصاريف الصيانة األخرى التي تدخل 
ضمن توفير الخدمات للعميل النهائي. ارتفعت مصاريف تكنولوجيا المعلومات من 22.1 مليون ريال سعودي في 2018م إلى 43.8 مليون ريال سعودي 
في 2019م، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة مصاريف تكنولوجيا المعلومات المتعلقة بمزود االتصاالت وتقنية المعلومات تماشًيا مع زيادة العمليات.

ارتفعت مصاريف تكنولوجيا المعلومات من 43.8 مليون ريال سعودي في 2019م إلى 72.8 مليون ريال سعودي في 2020م، ويرجع ذلك إلى زيادة مصاريف 
المعلومات المتعلقة بمزود االتصاالت وتقنية المعلومات تماشًيا مع زيادة العمليات.

مصاريف استهالك واطفاء

ترتبط مصاريف استهالك واطفاء باألصول التشغيلية مثل المعدات وأجهزة التوجيه والخوادم والتخزين واألنظمة األساسية والتراخيص الدائمة التي 
تُستخدم في توفير الخدمات للعميل النهائي. ارتفع االستهالك من 18.0 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 30.5 مليون ريال سعودي في عام 2019م 
تماشًيا مع زيادة األصول الثابتة للشركة. ارتفع االطفاء من 5.9 مليون ريال سعودي في 2018م إلى 10.0 مليون ريال سعودي في 2019م، ويرجع هذا 

االرتفاع بشكل أساسي إلى زيادة األصول غير الملموسة خالل الفترة نفسها.

وارتفع االستهالك من 30.5 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 33.3 مليون ريال سعودي في عام 2020م، ويرجع هذا االرتفاع بشكل أساسي إلى 
زيادة اإلضافات الرأسمالية للشركة خالل الفترة نفسها. زادت كذلك مصاريف االطفاء من 10.0 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 14.4 مليون 

ريال سعودي في عام 2020م تماشًيا مع زيادة البرامج خالل الفترة نفسها.
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ربح المساهمة

شهد ربح المساهمة )وهو اإليرادات مخصوًما منها التكاليف المباشرة المرتبطة بها( انخفاًضا طفيًفا بنسبة 3.1% من 1,211.2 مليون ريال سعودي في 
2018م إلى 1,183.6 مليون ريال سعودي في 2019م، ويرجع هذا االنخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض ربحية خدمات االتصاالت واإلنترنت والخدمات 
السحابية بعد تطبيق رسوم هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات في عام 2019م )وهي رسوم حكومية تبلغ حوالي 11% من إيرادات االتصاالت واإلنترنت 
ويتم تحصيلها بشكل أساسي على خدمة الربط المخصص باإلنترنت والمحطات الطرفية متناهية الصغر »VSAT« اللتي بلغت قيمتها 115.9 مليون ريال 

سعودي( واالنخفاض العام في هامش ربح مساهمة تكامل النظم بسبب زيادة إيرادات التراخيص التي أدت إلى انخفاض هوامش الربح.

ارتفع ربح المساهمة بنسبة 52.5% من 1.2 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 1.8 مليون ريال سعودي في عام 2020م، ويعزى هذا االرتفاع إلى 
زيادة ربحية خدمات االتصاالت واإلنترنت نتيجة زيادة الطلب على منتجات خدمات الربط المخصص باإلنترنت )DIA( وخدمات الفيسات )VSAT( بسبب 

عمليات اإلغالق والعمل عن بُعد خالل عام 2020م.

هامش ربح المساهمة 

انخفض هامش ربح المساهمة من 30.2% في 2018م إلى 22.5% في 2019م نتيجة استراتيجية اإلدارة المتمثلة في زيادة حصتها السوقية من خالل 
تقديم أسعار تنافسية للخدمات الجديدة )مثل الخدمات السحابية وخدمات االستعانة بمصادر خارجية( وتطبيق رسوم تنظيمية )رسوم هيئة االتصاالت 
وتقنية المعلومات( في الربع األخير من عام 2019م مما أثر بشكل أساسي على المنتجات المباعة ضمن خط خدمات االتصاالت واإلنترنت والخدمات 

السحابية. وقد قامت اإلدارة بحجز التكاليف المتعلقة بكامل عام 2019م في شهر ديسمبر.

ارتفع هامش ربح المساهمة  من 22.5% في 2019م إلى 26.2% في 2020م، ويعزى هذا االرتفاع إلى زيادة اإليرادات من خطوط خدمات االتصاالت 
واإلنترنت )على خلفية زيادة منتج خدمات الفيسات )VSAT( في 2019م الذي يحقق أعلى هوامش ربح ضمن فئات الخدمات المماثلة( وزيادة اإليرادات من 
خدمات الربط المخصص باإلنترنت )DIA(، إلى جانب انخفاض تكاليف األجهزة والبرامج كنسبة مئوية من المشاريع من 56.1% في 2019م الى  %50.2 

في 2020م حيث تم تقديم المزيد من الخدمات عند تنفيذ المشاريع )التي لم تتطلب مستوى مرتفًعا من تكاليف األجهزة والبرامج(.

إجمالي الربح

ريال سعودي في عام 2019م، ويرجع هذا  مليون  إلى 847.2  ريال سعودي في عام 2018م  مليون  بنسبة 12.2% من 965.0  الربح  انخفض إجمالي 
االنخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض المساهمة إضافة إلى زيادة التكاليف غير المباشرة.

ارتفع إجمالي الربح بنسبة 67.8% من 847.2 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 1.4 مليار ريال سعودي في عام 2020م، ويرجع هذا االرتفاع بشكل 
رئيسي إلى زيادة المساهمة التي قابلتها زيادة طفيفة في التكاليف غير المباشرة.

هامش الربح اإلجمالي

انخفض هامش الربح اإلجمالي من 23.9% في 2018م إلى 16.1% في 2019م نتيجة انخفاض هامش المساهمة من 30.2% إلى 22.5% خالل نفس 
الفترة، إلى جانب الزيادة الطفيفة في التكاليف غير المباشرة كنسبة مئوية من اإليرادات نتيجة لزيادة تكاليف الموظفين.

ارتفع هامش الربح اإلجمالي من 16.1% في 2019م إلى 20.6% في 2020م نتيجة زيادة هامش المساهمة من 22.5% إلى 26.2% خالل الفترة نفسها.

إجمالي الربح حسب القطاعات التشغيلية 6-5-6
إجمالي)الربح)حسب)نوع)النشاط)للسنوات)المالية)المنتهية)في)لد)ديسمبر)8ل0دم)و9ل0دم)و0د0دم(: 6و6الجدو1) 

االختالف)0د0دم9ل0دم8ل0دمباأللف)ريا1)سعودي
8ل0دم-9ل0دم

االختالف)
9ل0دم-0د0دم

معد1)النمو)
 السنوي)المركب
8ل0دم-0د0دم

خدمات االتصاالت وتقنية 
14.5%78.7%)26.6%(855,293627,7571,121,949المعلومات األساسية

الخدمات المدارة والتشغيلية 
77.2%59.8%96.6%80,144157,527251,695المتعلقة بتقنية المعلومات

27.8%)22.0%(109.3%29,61061,96148,328الخدمات الرقمية
4.لد%67.8%)د.دل%(د97,لد4,ل45د,965,047847إجمالي)الربح

جزء)في)األلفكنسبة)مئوية)من)إجمالي)اإليرادات
خدمات االتصاالت وتقنية 

)4.9(4.3)9.2(16.3%11.9%21.2%المعلومات األساسية

الخدمات المدارة والتشغيلية 
)1.07(3.71.00.7%3.0%2.0%المتعلقة بتقنية المعلومات

0.0)0.5(0.70.4%1.2%0.7%الخدمات الرقمية
)د.د(4.5)7.8(0.7د%ل.6ل%9.دد%هامش)الربح)اإلجمالي

المصدر: معلومات اإلدارة
* تم احتساب هامش الربح اإلجمالي كنسبة مئوية من إجمالي اإليرادات المسجلة في كل عام.
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خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات األساسية

انخفض إجمالي الربح لخدمات االتصاالت وتقنية المعلومات األساسية بنسبة تبلغ حوالي 27% بين عامي 2018م و2019م. ويعزى هذا االنخفاض بشكل 
أساسي إلى تقدمة اسعار تنافسية )باالخص تحت فئة تكامل االنظمة( بهدف كسب حصة اكبر في السوق. ويعزى االنخفاض في هامش الربح جزئًيا إلى 
زيادة مخصص المخزون في عام 2019م، إلى جانب تطبيق رسوم هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات في عام 2019م والتي تبلغ حوالي 11% من إيرادات 

خدمات االتصال )التي تبلغ 85.1 مليون ريال سعودي(.

ارتفع إجمالي الربح من خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات األساسية بنسبة تبلغ حوالي 79% بين عامي 2019م و2020م، ويرجع هذا االرتفاع إلى زيادة 
 )VSAT( وخدمات الفيسات )DIA( اإليرادات المسجلة من االتصاالت واإلنترنت نتيجة زيادة الطلب على منتجات خدمات الربط المخصص باإلنترنت
بسبب اإلغالق والعمل عن بُعد. وقد قابل هذا االرتفاع انخفاض إجمالي الربح من تكامل األنظمة نتيجة الخصم المقدم في عام 2020م )والذي بلغ 

199.1 مليون ريال سعودي(.

الخدمات المدارة والتشغيلية المتعلقة بتقنية المعلومات 

ارتفع إجمالي ربح الخدمات المدارة والتشغيلية المتعلقة بتقنية المعلومات بنسبة تبلغ حوالي 97% بين عامي 2018م و2019م. ويعزى هذا االرتفاع بشكل 
أساسي إلى زيادة اإليرادات، وكذلك زيادة االستشارات اإلدارية التي تم استحداثها في أواخر عام 2018م. باإلضافة إلى ذلك، ساهم تأثير مزيج المنتجات 

الناتج من الخدمات الُمدارة حسب الطلب )المخصصة( والجاهزة في زيادة هامش الربح إلى 3.0% في عام 2019م. 

ارتفع إجمالي الربح من الخدمات المدارة والتشغيلية المتعلقة بتقنية المعلومات بنسبة تبلغ حوالي 60% بين عامي 2019م و2020م، ويرجع هذا االرتفاع 
بشكل أساسي إلى زيادة اإليرادات، وكذلك زيادة االستشارات اإلدارية التي تم استحداثها في 2018م، إلى جانب زيادة طلب القطاع الحكومي على خدمات 

أجهزة التوجيه المدارة. ارتفع أيضاً هامش الربح من 3.0% في عام 2019م إلى 3.7% في عام 2020م.

الخدمات الرقمية 

ارتفع إجمالي ربح الخدمات الرقمية بنسبة 109.3% في عام 2019م. ويعزى ذلك االرتفاع بشكل أساسي إلى زيادة اإليرادات من الخدمات السحابية 
وإنترنت األشياء / الخدمات الرقمية وخدمات األمن، وكذلك التغيير في مزيج المنتجات، مما ساهم في زيادة هوامش الربح بشكل عام. ومع ذلك، قابل 
هذا االرتفاع تطبيق رسوم هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات على خدمات مختارة بنسبة 11% في عام 2019م بقيمة 2.9 مليون ريال سعودي على اتصال 
السحابة وخدمات الرسائل النصية القصيرة، كما ساهم تطبيق الخصم في عام 2018م بقيمة 17.2 مليون ريال سعودي في انخفاض هوامش الربح 
المحققة في ذلك العام )للمزيد من المعلومات حول المخاطر المرتبطة بذلك، يرجى مراجعة القسم رقم  2-2-1 »المخاطر المتعلقة بالتغيرات في 

البيئة التنظيمية« من هذه النشرة(. 

انخفض إجمالي الربح من الخدمات الرقمية بنسبة 22.0% من 62.0 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 48.3 مليون ريال سعودي في عام 2020م، 
ويرجع هذا االنخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض ربحية منتج التحكم في األسطول بسبب زيادة التكاليف المتكبدة بشأن هذه المنتجات )ترتبط الزيادة 
في التكلفة اإلضافية التي تم إجراؤها لتحسين عروض الخدمات وتتمحور حول تطوير النظام األساسي والقدرات( إلى جانب التغيير في مزيج المنتجات 
ضمن خط الخدمات الرقمية خالل الفترة نفسها. يتم حالياً اقتطاع بعض منتوجات األمن السيبراني ضمن الخدمات الرقمية وقد بلغ اجمالي الربح او 
الخسارة المرتبطة بهذه المنتوجات 9.8 مليون ريال سعودي و -1.2 مليون ريال سعودي و 2.0 مليون ريال سعودي خالل 2018م 2019م و 2020م على 

التوالي وشكلت حوالي 1.0% -0.1% و 0.1% من اجمالي هامش الربح للشركة خالل الفترة نفسها.

مصاريف البيع والتوزيع 6-5-7
مصاريف)البيع)والتوزيع)للسنوات)المالية)المنتهية)في)لد)ديسمبر)8ل0دم)و9ل0دم)و0د0دم(: 7و6الجدو1) 

االختالف)0د0دم9ل0دم8ل0دمباأللف)ريا1)سعودي
8ل0دم-9ل0دم

االختالف)
9ل0دم-0د0دم

معد1)النمو)
السنوي)
 المركب

8ل0دم-0د0دم

33.7%19.4%49.7%79,260118,659141,706تكاليف موظفين ذات الصلة

)35.5%()62.3%(10.5%29,40932,48512,234مصاريف التسويق واإلعالن

366.6%109.0%941.4%1461,5213,179مصاريف تكنولوجيا المعلومات

)39.7%()69.7%(19.8%3,3754,0441,227مصاريف السفر

)28.1%()50.0%(3.3%732756378استهالك واطفاء

102.8%198.5%37.7%96132393أخرى

8.7ل%0.ل%9.4د%7لل,59ل57,596ل7ل0,دللإجمالي)مصاريف)البيع)والتوزيع

مؤشرات األداء الرئيسية

12.9%4.3%22.2%153187195متوسط عدد الموظفين

جزء)في)األلفكنسبة)مئوية)من)اإليرادات,)صافي

0.1)0.2(2.10.3%2.3%2.0%تكاليف موظفين ذات الصلة
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االختالف)0د0دم9ل0دم8ل0دمباأللف)ريا1)سعودي
8ل0دم-9ل0دم

االختالف)
9ل0دم-0د0دم

معد1)النمو)
السنوي)
 المركب

8ل0دم-0د0دم

)0.6()0.4()0.1(0.2%0.6%0.7%مصاريف التسويق واإلعالن

0.00.00.00.0%0.0%0.0%مصاريف تكنولوجيا المعلومات

)0.1()0.1()0.0(0.0%0.1%0.1%مصاريف السفر

)0.0()0.0()0.0(0.0%0.0%0.0%استهالك واطفاء

0.00.00.00.0%0.0%0.0%أخرى

)0.5()0.7(د.0د.د%0.د%8.د%اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية الموحدة المدققة للسنوات المنتهية في 2018م و2019م و2020م باستثناء النسب المئوية ومتوسط عدد الموظفين فمصدرها معلومات اإلدارة

تتكون مصاريف البيع والتوزيع بشكل أساسي من تكاليف موظفين ذات الصلة باإلضافة إلى مصاريف تسويق وإعالن. ارتفعت مصاريف البيع والتوزيع 
بنسبة 39.4% من 113.0 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 157.6 مليون ريال سعودي في عام 2019م. ومن ثم ارتفعت مصاريف البيع والتوزيع 

بنسبة 1.0% من 157.6 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 159.1 مليون ريال سعودي في عام 2020م. 

تكاليف موظفين ذات الصلة

ترتبط تكاليف موظفين ذات الصلة بالرواتب والمنافع األخرى لموظفي خدمات ما قبل البيع والمبيعات التقنية وإدارة المناقصات. ارتفعت تكاليف موظفين 
ذات الصلة بنسبة 49.7% من 79.3 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 118.7 مليون ريال سعودي في عام 2019م. ويعزى ذلك االرتفاع بشكل 
أساسي إلى زيادة متوسط عدد الموظفين من 153 موظًفا إلى 187 موظًفا إلى جانب زيادة متوسط التكلفة لكل موظف من 43.1 ألف ريال سعودي إلى 
52.8 ألف ريال سعودي تماشًيا مع التوجه االستراتيجي للشركة لزيادة االحتفاظ بالموظفين الحاليين واستقطاب المواهب العالية من سوق االتصاالت 

وتقنية المعلومات.

ارتفعت تكاليف موظفين ذات الصلة بنسبة 19.4% من 118.7 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 141.7 مليون ريال سعودي في عام 2020م، ويعزى 
هذا االرتفاع بشكل أساسي إلى زيادة متوسط عدد الموظفين من 187 موظًفا إلى 195 موظًفا إلى جانب زيادة متوسط التكلفة لكل موظف من 52.8 ألف 
ريال سعودي إلى 60.5 ألف ريال سعودي تماشًيا مع التوجه االستراتيجي للشركة المتمثل في زيادة مستوى االحتفاظ بالموظفين الحاليين واستقطاب 

المواهب عالية الجودة من سوق االتصاالت وتقنية المعلومات نتيجة لتعيين مزيد من كبار الموظفين في عام 2020م.

مصاريف التسويق واإلعالن 

تتعلق مصاريف التسويق واإلعالن بمصاريف اإلعالنات والمعارض والفعاليات. ارتفعت مصاريف التسويق واإلعالن بنسبة 10.5% من 29.4 مليون ريال 
سعودي في عام 2018م إلى 32.5 مليون ريال سعودي في عام 2019م. ويعزى هذا االرتفاع إلى زيادة العمليات ومصاريف المبيعات والتسويق الخاصة 

بشركة المدفوعات الرقمية السعودية.

انخفض البيع والتسويق بنسبة 62.3% من 32.5 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 12.2 مليون ريال سعودي في عام 2020م بسبب بيع شركة 
المدفوعات الرقمية السعودية )التي تحملت 13 مليون ريال سعودي من إجمالي مصاريف التسويق واإلعالن في عام 2019م(.

مصاريف تكنولوجيا المعلومات

ترتبط هذه المصاريف بشكل أساسي بتجديد ودعم البرامج الجديدة إلدارة الفرص وخطوط المبيعات، وقد استبدلت الشركة بنظامها القديم نظاًما 
جديًدا تم تنفيذه في عام 2018م والذي لم ينتج عنه تكاليف تجديد تراخيص في عام التنفيذ، ولكن نتج عنه تكاليف تجديد في عام 2019م مما أدى إلى 

زيادة المصاريف من 146 ألف ريال سعودي في عام 2018م إلى 1.5 مليون ريال سعودي في عام 2019م.

ارتفعت مصاريف تكنولوجيا المعلومات بنسبة 109.0% من 1.5 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 3.2 مليون ريال سعودي في عام 2020م بسبب 
تنفيذ برامج جديدة وتجديدها ودعمها من أجل إدارة الفرص وخطوط المبيعات.

مصاريف السفر

ترتبط مصاريف السفر بشكل أساسي بمصاريف السفر مثل مصاريف الفنادق واإلقامة والنقل والسفر بالطيران التي تتعلق بموظفي المبيعات وموظفي 
المبيعات التقنية، وارتفعت مصاريف السفر بنسبة 19.8% من 3.4 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 4.0 مليون ريال سعودي في عام 2019م بسبب 

زيادة األعمال عبر مختلف األقسام والمناطق الجغرافية والقطاعات. 

انخفضت مصاريف السفر بنسبة 69.7% من 4.0 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 1.2 مليون ريال سعودي في عام 2020م، نتيجة انخفاض معدل 
السفر بسبب إغالق المطارات عقب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.
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مصاريف استهالك واطفاء 

تمثل مصاريف استهالك واطفاء مصاريَف استهالك األصول الثابتة وإهالكها وبرامج األنظمة المستخدمة من قبل فريق المبيعات وفريق المبيعات الفني 
وفريق إدارة المناقصات. وقد بقيت مصاريف االستهالك مستقرة نسبًيا بمتوسط يبلغ حوالي 735 ألف ريال سعودي خالل الفترة بين عامي 2018م 
و2019م. وتعتبر مصاريف االطفاء المدرجة تحت بند البيع والتوزيع مصاريف هامشية، وقد ارتفعت بشكل طفيف من 461 ريال سعودي في 2018م إلى 

15 ألف ريال سعودي في 2019م. 

انخفضت مصاريف االستهالك من 740.6 ألف ريال سعودي في عام 2019م إلى 274.1 ألف ريال سعودي في عام 2020م، ويرجع هذا االنخفاض إلى 
شراء الشركة أصول ثابتة جديدة في نهاية عام 2020م، مما أدى إلى تسجيل مصاريف استهالك جزئي للسنة. تعتبر مصاريف االطفاء المدرجة تحت بند 

البيع والتوزيع مصاريف هامشية، وقد ارتفعت من 15 ألف ريال سعودي في عام 2019م إلى 103.9 ألف ريال سعودي في عام 2020م.

أخرى

يشمل بند المصاريف األخرى بشكل أساسي ضريبة االستقطاع، وقد زادت المصاريف األخرى من 96 ألف ريال سعودي في 2018م إلى 132 ألف ريال 
سعودي في 2019م تماشًيا مع زيادة عمليات الشركة. 

ارتفعت المصاريف األخرى بنسبة 198.5% من 132 ألف ريال سعودي في عام 2019م إلى 393 ألف ريال سعودي في عام 2020م تماشًيا مع زيادة عمليات 
الشركة.

المصاريف العمومية واإلدارية 6-5-8
المصاريف)العمومية)واإلدارية)للسنوات)المالية)المنتهية)في)لد)ديسمبر)8ل0دم)و9ل0دم)و0د0دم(: 8و6الجدو1) 

االختالف)0د0دم9ل0دم8ل0دمباأللف)ريا1)سعودي
8ل0دم-9ل0دم

االختالف)
9ل0دم-0د0دم

معد1)النمو)
 السنوي)المركب
8ل0دم-0د0دم

19.1%4.0%36.3%200,440208,460 147,080تكاليف موظفين ذات الصلة

17.6%81.3%)23.8%(37,38267,788 49,044خدمات مهنية

83.3%12.0%199.9%50,85156,962 16,959استهالك واطفاء

62.1%50.9%74.2%16,86129,36944,326مصاريف تكنولوجيا المعلومات

مخصص/ )عكس مخصص( 
عقود اإليجار ومخصص دفعات 

ومصاريف مقدمة
ال ينطبق)%444.9(30,166%272.9)8,747( )2,345(

35.0%40.1%30.2%10,32614,462 7,933مصاريف مكتبية

36.6%21.2%54.1%10,98913,314 7,132الضيافة والمناسبات االجتماعية

)18.2%(593.0%)90.3%(1,52410,560 15,787مصاريف اإليجار

)6.2%()47.9%(69.0%13,6687,118 8,089مصاريف السفر

21.5%11.3%32.7%1,4381,601 1,084مصاريف خدمات

39.4%71.2%13.5%2,9064,976 2,561أخرى

إجمالي)المصاريف)العمومية)
0.4د%د.لد%9.6د%4د46459,7ل,50د85ل,70دواإلدارية

مؤشرات األداء الرئيسية
15.1%6.5%24.3%247307327متوسط عدد الموظفين

جزء)في)األلفكنسبة)مئوية)من)اإليرادات,)صافي
)0.6()0.8(3.00.2%3.8% 3.6%تكاليف موظفين ذات الصلة

)0.2(0.3)0.5(1.0%0.7% 1.2%الخدمات المهنية

0.4)0.1(0.80.5%1.0% 0.4%استهالك واطفاء

0.60.10.10.2%0.6% 0.4%مصاريف تكنولوجيا المعلومات

مخصص/ )عكس مخصص( 
عقود اإليجار ومخصص دفعات 

ومصاريف مقدمة
)%0.1( )%0.2(%0.4)0.1(0.60.5

0.20.00.00.0%0.2% 0.2%المصاريف المكتبية

0.0)0.0(0.20.0%0.2% 0.2%الضيافة والمناسبات االجتماعية
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االختالف)0د0دم9ل0دم8ل0دمباأللف)ريا1)سعودي
8ل0دم-9ل0دم

االختالف)
9ل0دم-0د0دم

معد1)النمو)
 السنوي)المركب
8ل0دم-0د0دم

)0.2(0.2)0.4(0.2%0.0% 0.4%مصاريف اإليجار

)0.1()0.2(0.10.1%0.3% 0.2%مصاريف السفر

0.00.00.00.0%0.0% 0.0%مصاريف خدمات

0.00.0)0.0(0.1%0.1% 0.1%أخرى

)0.0(0.0)0.0(6.7%6.7% 6.7%اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية الموحدة المدققة للسنوات المنتهية في 2018م و2019م و2020م باستثناء النسب المئوية ومتوسط عدد الموظفين فمصدرها معلومات اإلدارة

تتكون المصاريف العمومية واإلدارية بشكل أساسي من تكاليف موظفين ذات الصلة والخدمات المهنية واالستهالك واالطفاء. ارتفعت المصاريف العمومية 
واإلدارية بنسبة 29.6% من 270.2 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 350.1 مليون ريال سعودي في عام 2019م.  ومن ثم ارتفعت المصاريف 

العمومية واإلدارية بنسبة 31.3% من 350.1 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 459.7 مليون ريال سعودي في عام 2020م.

تكاليف موظفين ذات الصلة

ترتبط تكاليف موظفين ذات الصلة بالرواتب والمزايا األخرى للموظفين اإلداريين وموظفي اإلدارة. وقد ارتفعت تكاليف موظفين ذات الصلة بنسبة %36.3 
من 147.1 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 200.4 مليون ريال سعودي في عام 2019م. ويعزى ذلك االرتفاع بشكل أساسي إلى زيادة متوسط 
عدد الموظفين من 247 موظًفا في عام 2018م إلى 307 موظفين في عام 2019م إلى جانب زيادة متوسط التكلفة الشهرية لكل موظف من 49.7 ألف 
ريال سعودي في 2018م إلى 54.4 ألف ريال سعودي في 2019م خالل الفترة نفسها نتيجة لتوسيع نطاق برنامج المكافآت والحوافز تماشًيا مع برنامج 

تحويل رأس المال البشري الذي تم تطبيقه مؤخًرا.

ارتفعت تكاليف موظفين ذات الصلة بنسبة 4.0% من 200.4 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 208.5 مليون ريال سعودي في عام 2020م ويرجع 
هذا االرتفاع بشكل أساسي إلى زيادة متوسط عدد الموظفين من 307 موظفين في عام 2019م إلى 327 موظًفا في عام 2020م. وقد قابل هذا االرتفاع 
جزئًيا انخفاض متوسط التكلفة الشهرية لكل موظف من 54.4 ألف ريال سعودي في عام 2019م إلى 53.2 ألف ريال سعودي في عام 2020م نتيجة 

لتوظيف المزيد من المبتدئين.

الخدمات المهنية

تشمل الخدمات المهنية بشكل أساسي أتعاب مراجعة الحسابات واالستشارات واألتعاب القانونية. انخفضت الخدمات المهنية بنسبة 23.8% من 49.0 
مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 37.4 مليون ريال سعودي في عام 2019م، ويعزى هذا االنخفاض إلى انخفاض أتعاب االستشارات بقيمة 10.6 
مليون ريال سعودي نتيجة عدم طلب استشاريين لتنفيذ المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية أو هيكل مخاطر الحوكمة 

واالمتثال المنفذ في عام 2019م.

ارتفعت الخدمات المهنية بنسبة 81.3% من 37.4 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 67.8 مليون ريال سعودي في عام 2020م، ويرجع هذا االرتفاع 
إلى زيادة رسوم االستشارات والتي تركزت حول تقييم وتطوير اإلجراءات الداخلية لتعزيز كفاءة الهيكل التشغيلي للشركة.

استهالك واطفاء 

تمثل مصاريف استهالك وإهالك األصول الثابتة وبرامج النظام المستخدمة من قبل اإلدارة والموظفين اإلداريين. وقد ارتفعت مصاريف االستهالك من 
9.9 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 39.7 مليون ريال سعودي في عام 2019م نتيجة زيادة العمليات، حيث قامت الشركة بتوسيع مكاتبها من أجل 
خلق بيئة عمل عالية الجودة واستهالك حق استخدام األصول في عام 2019م، تماشًيا مع تنفيذ المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )16( )الذي 
تم اعتماده في عام 2019م(. ارتفعت مصاريف االطفاء من 7.0 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 11.8 مليون ريال سعودي في عام 2019م، ويرجع 

هذا االرتفاع إلى إضافات البرامج خالل الفترة نفسها.

ارتفعت مصاريف االستهالك بشكل طفيف من 39.7 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 40.6 مليون ريال سعودي في عام 2020م، ويرجع هذا 
االرتفاع إلى اإلضافات في عامي 2019م و2020م لبعض األصول )المصنفة ضمن بند المصاريف العمومية واإلدارية( وحق استخدام األصول. ارتفعت 
مصاريف االطفاء من 11.8 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 17.1 مليون ريال سعودي في عام 2020م، ويرجع هذا االرتفاع بشكل أساسي إلى 

زيادة إضافات البرامج خالل الفترة نفسها.

مصاريف تكنولوجيا المعلومات

تتعلق مصاريف تكنولوجيا المعلومات بشكل أساسي بتجديد البرامج الجديدة ودعمها لالستخدام الداخلي. وقد ارتفعت مصاريف تكنولوجيا المعلومات 
بنسبة 74.2% من 16.9 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 29.4 مليون ريال سعودي في عام 2019م. ويعزى هذا االرتفاع إلى زيادة القوى العاملة 

نتيجة توسع العمليات. 

ارتفعت مصاريف تكنولوجيا المعلومات بنسبة 50.9% من 29.4 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 44.3 مليون ريال سعودي في عام 2020م، ويرجع 
هذا االرتفاع إلى زيادة القوى العاملة نتيجة التوسع في عمليات الشركة.
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مخصص/ )عكس مخصص( عقود اإليجار ومخصص دفعات ومصاريف مقدمة

انخفض عكس مخصص عقود اإليجار ومخصص دفعات ومصاريف مقدمة بنسبة 272.9% من )2.3( مليون ريال سعودي في 2018م إلى )8.7( مليون 
ريال سعودي في 2019م، بسبب عكس مخصصات مجمع االتصاالت وتقنية المعلومات )المتعلقة بموقع المكاتب( التي تم حجزها في السنة المالية 2016.

بلغ مخصص / )عكس مخصص( عقود اإليجار والدفعات المقدمة لمموردين )8.7( مليون ريال سعودي في عام 2019م مقارنة بمخصص عقود اإليجار 
بمبلغ 30.2 مليون ريال سعودي في عام 2020م بسبب خالفات بالعقود التأجيرية، حيث يوجد قضية قائمة بخصوص عقد ايجار ولم يتم اصدار الحكم 
والمطالبات) »الدعاوى) رقم  11-12  القسم  مراجعة  يرجى  القضية،  هذه  حول  المعلومات  من  )للمزيد  تحوطاً  أخذ مخصص  الشركة  قررت  وقد  بعد 

القضائية« من هذه النشرة(.

المصاريف المكتبية

تشمل المصاريف المكتبية اللوازم المكتبية والبريد والبريد السريع واألمن والتنظيف والمخازن. وقد ارتفعت المصاريف المكتبية بنسبة 30.2% من 7.9 
مليون ريال سعودي في 2018م إلى 10.3 مليون ريال سعودي في 2019م بسبب توسيع مساحة المكاتب نتيجة زيادة عدد الموظفين المترتبة على زيادة 

العمليات.

ارتفعت المصاريف المكتبية بنسبة 40.1% من 10.3 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 14.5 مليون ريال سعودي في عام 2020م تماشًيا مع زيادة 
عدد الموظفين نتيجة زيادة العمليات.

الضيافة والمناسبات االجتماعية 

تشمل مصاريف الضيافة والمناسبات االجتماعية بشكل أساسي النفقات المتعلقة باجتماعات الشركة واألطعمة والترفيه والضيافة والتبرعات والهدايا. 
وقد ارتفعت مصاريف الضيافة والمناسبات االجتماعية بنسبة 54.1% من 7.1 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 11.0 مليون ريال سعودي في عام 

2019م نتيجة زيادة عدد الموظفين.

ارتفعت مصاريف الضيافة والمناسبات االجتماعية بنسبة 21.2% من 11.0 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 13.3 مليون ريال سعودي في عام 
2020م، ويرجع هذا االرتفاع بشكل أساسي إلى فعالية أقامتها الشركة في الربع األول من عام 2020م.

مصاريف اإليجار

تتعلق مصاريف اإليجار بتأجير المركبات )في 2019م(. وقد انخفضت مصاريف اإليجار بنسبة 90.3% من 15.8 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 
1.5 مليون ريال سعودي في عام 2019م نتيجة رسملة عقود اإليجار كحق استخدام األصول، تماشًيا مع تنفيذ المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
16. وتتعلق مصاريف اإليجار البالغة 1.5 مليون ريال سعودي في عام 2019م باستئجار الشركة المركبات منخفضة القيمة و لمدة زمنية قصيرة االجل.

تتعلق  والتي  عام 2020م  في  ريال سعودي  مليون  إلى 10.6  عام 2019م  في  ريال سعودي  مليون  من 1.5  بنسبة %593.0  اإليجار  ارتفعت مصاريف 
بشكل أساسي بإيجار المستودع نتيجة للتغيير في طريقة التسجيل المحاسبية المستخدمة في عام 2020م حيث تم بموجبها تسجيل خدمات )اإليجار( 
المستودعات كمصروفات بدالً من تصنيفها على أنها حق استخدام أصول، إذ تغطي مصاريف اإليجار خدمات المستودعات وهي ليست إيجاًرا ألصل 

محدد.

مصاريف السفر

ارتفعت مصاريف السفر بنسبة 69.0% من 8.1 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 13.7 مليون ريال سعودي في عام 2019م نتيجة للنمو التدريجي 
في األعمال وتوسع العمليات. 

انخفضت مصاريف السفر بنسبة 47.9% من 13.7 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 7.1 مليون ريال سعودي في عام 2020م نتيجة الوضع الحالي 
لوباء فيروس كورونا المستجد وإغالق المطارات.

مصاريف خدمات

تشمل مصاريف الخدمات بشكل أساسي تكاليف الكهرباء. وتعود الزيادة فيها من 1.1 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 1.4 مليون ريال سعودي 
في عام 2019م بشكل أساسي إلى استهالك الكهرباء من جانب الشركة.

ارتفعت مصاريف الخدمات من 1.4 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 1.6 مليون ريال سعودي في عام 2020م والتي تتعلق بشكل أساسي باستهالك 
الشركة من الكهرباء. 

أخرى

تتكون المصاريف األخرى بشكل أساسي من ضريبة االستقطاع ومصاريف متنوعة، وقد ارتفعت المصاريف األخرى بشكل طفيف من 2.6 مليون ريال 
سعودي في عام 2018م إلى 2.9 مليون ريال سعودي في عام 2019م نتيجة زيادة ضريبة االستقطاع. 

ارتفعت المصاريف األخرى من 2.9 مليون ريال سعودي في 2019م إلى 5.0 مليون ريال سعودي في 2020م تماشًيا مع زيادة العمليات التشغيلية.
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)انخفاض القيمة( / عكس االنخفاض في المدينون وموجودات العقود 6-5-9
 انخفاض)القيمة()/)عكس)االنخفاض)في)المدينون)وموجودات)العقود)للسنوات)المالية)المنتهية)في)لد)ديسمبر)8ل0دم)و9ل0دم)و0د0دم(: 9و6الجدو1) 

االختالف)0د0دم9ل0دم8ل0دمباأللف)ريا1)سعودي
8ل0دم-9ل0دم

 االختالف
9ل0دم-0د0دم

معد1)النمو)
 السنوي)المركب
8ل0دم-0د0دم

)عكس مخصص( / مخصص االنخفاض 
ال ينطبق)15040.2%()92.5%(48,705)326()4,365(في المدينون

)عكس مخصص( / مخصص االنخفاض 
ال ينطبق)68.4%()159.0%()2,591()8,200(13,886في قيمة موجودات العقود 

ل.0دل%)640.9%()89.4ل%(4لل,46)6د8,5(لد9,5اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية الموحدة المدققة للسنوات المالية 2018م و2019م و2020م ومعلومات اإلدارة

يتعلق انخفاض قيمة المدينون وموجودات العقود بخسائر انخفاض قيمة أصول العقود والذمم المدينة. ويستند احتسابها من عمالء القطاع غير الحكومي 
إلى نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة في 2019م و2018م، بينما يتم تقييم االنخفاض في القيمة / المخصصات من قبل لجنة على أساس ربع سنوي 
بالنسبة للعمالء الحكوميين وشركة االتصاالت السعودية. وعليه، فقد بلغت هذه التكاليف 9.5 مليون ريال سعودي في عام 2018م. وسجلت الشركة عكس 

االنخفاض بقيمة 8.5 مليون ريال سعودي في عام 2019م. 

تكبدت الشركة تكاليف انخفاض في المدينون وموجودات العقود بمبلغ 46.1 مليون ريال سعودي في عام 2020 م وفًقا لالفتراضات المقدمة بموجب 
نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة.

)عكس مخصص( / مخصص االنخفاض في المدينون 
المعلومات المتعلقة بطريقة احتساب المخصصات على االنخفاض في المدينون )قطاع الغير حكومي، القطاع الحكومي أو الجهات ذات عالقة( موضحة 
في تحليل المدينون في القسم رقم  6-5-20 »المدينون« من هذه النشرة.  تتعلق )عكس مخصص(/  مخصص االنخفاض في المدينون بالمخصصات 
المحجوزة مقابل الذمم المدينة. انخفض عكس المخصص في المدينون بنسبة 92.5% من -4.4 مليون ريال سعودي في 2018م إلى )326( ألف ريال 

سعودي في عام 2019م نتيجة انخفاض عمليات عكس المخصصات في عام 2019م مقارنًة بعام 2018م. 

كان عكس االنخفاض في المدينون ب )326( ألف ريال سعودي في عام 2019م وبلغ النخفاض في المدينون 48.7 مليون ريال سعودي في عام 2020م 
نتيجة انخفاض قيمة الذمم المدينة كما هو متوقع أثناء تطبيق نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة.

)عكس مخصص( / مخصص خسائر االنخفاض في قيمة موجودات العقود 
المعلومات المتعلقة بطريقة احتساب المخصصات على االنخفاض في قيمة موجودات العقود )قطاع الغير حكومي, القطاع الحكومي أو الجهات ذات 
عالقة( موضحة في تحليل موجودات العقود في القسم رقم  6-5-22 »موجودات العقود« من هذه النشرة. يتعلق )عكس مخصص( / مخصص االنخفاض 
في قيمة موجودات العقود بالمخصصات المحجوزة مقابل أصول العقود. وقد انخفض )عكس مخصص( / مخصص االنخفاض في قيمة أصول العقود 
من 13.9 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى )8.2( مليون ريال سعودي في عام 2019م. ويعزى هذا االنخفاض إلى زيادة عمليات العكس حيث جاء 

المتوسط المرجح لمعدالت الخسارة لعام 2018م أعلى من تلك المستخدمة في 2019م )لحساب مخصص الخسائر(.

انخفض عكس المخصص في قيمة موجودات العقود بنسبة 68.4% من )8.2( مليون ريال سعودي في 2019م إلى )2.6( مليون ريال سعودي في 2020م 
نتيجة النخفاض معدل الخسائر االئتمانية المتوقعة )2019م: 7.6%، 2020م: 5.2%( والتغيير في الرصيد الخاص غير المفوتر )كما في 31 ديسمبر 

2019م: 113 مليون ريال سعودي، 2020م: 114 مليون ريال سعودي(.

)خسائر( / ايرادات اخرى 6-5-10
 خسائر()/)ايرادات)أخرى)للسنوات)المالية)المنتهية)في)لد)ديسمبر)8ل0دم)و9ل0دم)و0د0دم(: 0لو6الجدو1) 

االختالف)0د0دم9ل0دم8ل0دمباأللف)ريا1)سعودي
8ل0دم-9ل0دم

 االختالف
9ل0دم-0د0دم

معد1)النمو)
 السنوي)المركب
8ل0دم-0د0دم

)45.9%()6.5%()68.7%(7,3032,2832,134دخل العموالت

62.8%ال ينطبقال ينطبق)3,518(-)1,328(خسائر انخفاض قيمة الممتلكات والمعدات

69.2%2282.5%)88.0%()953()40()333(خسائر عمالت اجنبية

ال ينطبق)102.%(ال ينطبق2)102(-أخرى

ال)ينطبق)ل.09د%()ل.د6%()5دد,د(ل4ل,دد5,64اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية الموحدة المدققة للسنوات المالية 2018م و2019م و2020م
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تتكون )خسائر( / إيرادات أخرى بشكل أساسي من دخل العموالت التي تحصل عليها الشركة للعمل بصفة وكيل في مشروع تمريري ويقابلها خسائر 
انخفاض قيمة الممتلكات والمعدات وخسائر عمالت اجنبية. وانخفضت االيرادات االخرى بنسبة 62.1% من 5.6 مليون ريال سعودي إلى 2.1 مليون ريال 
سعودي في عام 2019م نتيجة االنخفاض في دخل العموالت التي حصلت عليها الشركة مقابل العمل بصفة وكيل في مشروع تمريري عند بدء المشروع 

)5.0 مليون ريال سعودي( و قابل ذلك انخفاض خسائر قيمة الممتلكات والمعدات من 1,328 مليون ريال سعودي في 2018م الى صفر في 2019م.

وانخفضت )خسائر( / إيرادات أخرى بنسبة 209.1% من ايرادات بقيمة 2.1 مليون ريال سعودي في 2019م إلى خسارة بقيمة 2.3 مليون ريال سعودي 
في 2020م، ويعزى هذا االنخفاض بشكل رئيسي إلى زيادة خسائر انخفاض قيمة الممتلكات والمعدات من صفر في 2019م الى 3.5 مليون ريال سعودي 

في عام 2020م بسبب خسارة انخفاض قيمة الممتلكات والمعدات .

ربح من بيع شركة تابعة 6-5-11
يتعلق الربح من بيع شركة تابعة ببيع شركة المدفوعات الرقمية السعودية )»مدفوعات اس تي سي«( خالل عام 2019م، والتي كانت مملوكة بالكامل للشركة 
وتم بيعها بمبلغ 100.0 مليون ريال سعودي، في حين تم تقييم صافي األصول بمبلغ 28.0 مليون ريال سعودي نتج منها ربًحا من البيع بقيمة 72.0 مليون 

ريال سعودي في عام 2019م.

)التكاليف( / اإليرادات التمويلية، صافي 6-5-12
 التكاليف()/)اإليرادات)التمويلية،)صافي)للسنوات)المالية)المنتهية)في)لد)ديسمبر)8ل0دم)و9ل0دم)و0د0دم(: للو6الجدو1) 

االختالف)0د0دم9ل0دم8ل0دمباأللف)ريا1)سعودي
8ل0دم-9ل0دم

االختالف)
9ل0دم-0د0دم

معد1)النمو)
السنوي)
 المركب

8ل0دم-0د0دم

)76.7%()89.5%()48.7%(30,32015,5561,639الدخل من ودائع مرابحة ألجل

0.0%)14.2%(ال ينطبق)2,538()2,958(-تكلفة تمويل على مطلوبات اإليجار

ال)ينطبق)ل.07ل%()58.5%()899(598,دل0دد,0دإجمالي)تكاليف)/)إيرادات)التمويل

كنسبة مئوية من اإليرادات, صايف

)0.8()0.3()0.5(0.0%0.3%0.8%الدخل من ودائع مرابحة ألجل

)0.0(0.0)0.1(0.0%)0.1%(0.0%تكلفة تمويل على مطلوبات اإليجار

)0.8()د.0()0.5(0.0%د.0%0.8%اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية الموحدة المدققة للسنوات المالية 2018م و2019م و2020م ومعلومات اإلدارة

تمثل )تكاليف( / إيرادات تمويلية، صافي من إيرادات تمويلية تابعة إلى ودائع المرابحة ألجل و تكاليف التمويل على مطلوبات اإليجار. وقد انخفضت  
إيرادات تمويلية، صافي بنسبة 58.5% من 30.3 مليون ريال سعودي في 2018م إلى 12.6 مليون ريال سعودي في 2019م نتيجة السترداد الشركة جزء 
كبير من ودائع المرابحة في تاريخ االستحقاق ألجل لتلبية احتياجات رأس المال العامل. انخفضت )تكاليف( / إيرادات تمويلية، صافي بنسبة %107.1 
من اإليرادات التمويلية من 12.6 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى خسارة بقيمة 0.9 مليون ريال سعودي في عام 2020م نتيجة التكاليف التمويلية 

المتكبدة من حق استخدام االصول وانخفاض عوائد مرابحة ألجل.

الدخل من ودائع مرابحة ألجل
المعلومات المتعلقة بحسابات و ودائع المرابحة موضحة في أقسام حسابات ودائع المرابحة ألجل في قائمة المركز المالي في القسم رقم  6-5-18 »النقد 
وشبه النقدية« والقسم رقم  6-5-19 »ودائع المرابحة ألجل« من هذه النشرة.  يتعلق الدخل من ودائع المرابحة ألجل بإيرادات مقابل وديعة المرابحة 
ألجل لدى بنوك مختلفة. وقد انخفض الدخل من ودائع المرابحة ألجل بنسبة 48.7% من 30.3 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 15.6 مليون ريال 

سعودي في عام 2019م نتيجة السترداد الشركة جزء كبير من ودائع المرابحة المستحقة ألجل لتلبية احتياجات رأس المال العامل.

انخفض الدخل من ودائع المرابحة ألجل بنسبة 89.5% من 15.6 مليون ريال سعودي في 2019م إلى 1.6 مليون ريال سعودي في 2020م نتيجة النخفاض 
متوسط ودائع المرابحة.

تكاليف تمويل على مطلوبات اإليجار
ارتفعت تكاليف التمويل على مطلوبات اإليجار من صفر في 2018م إلى 3.0 مليون ريال سعودي في 2019م نتيجة زيادة مطلوبات اإليجار المتعلقة بحق 
استخدام األصول من صفر كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 76.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م تماشًيا مع تطبيق المعيار الدولي إلعداد 

التقارير المالية رقم 16 في عام 2019م. 

انخفضت تكاليف التمويل على مطلوبات اإليجار بنسبة 14.2% من 3.0 مليون ريال سعودي في 2019م إلى 2.5 مليون ريال سعودي في 2020م تماشًيا 
مع انخفاض مطلوبات اإليجار )الجزء غير المتداول( خالل الفترة الممتدة من 31 ديسمبر 2019م إلى 31 ديسمبر 2020م.
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الزكاة 6-5-13
الزكاة)للسنوات)المالية)المنتهية)في)لد)ديسمبر)8ل0دم)و9ل0دم)و0د0دم(: دلو6الجدو1) 

0د0دم9ل0دم8ل0دمباأللف)ريا1)سعودي

74,04899,05140,114الرصيد كما في 1 يناير

51,83140,93351,978المحّمل للسنة

)38,951()99,870()26,829(المدفوع خالل السنة

ل4ل,د45لل,40ل99,05الرصيد)كما)في)لد)ديسمبر

المصدر: القوائم المالية الموحدة المدققة للسنوات المالية 2018م و2019م و2020م

الشركة هي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة االتصاالت السعودية )»الشركة األم«(. وفًقا للقرار الوزاري رقم 1005 والمؤرخ 1428/4/28هـ )الموافق 15 
مايو 2007م(، تقدم شركة االتصاالت السعودية حالًيا إقرارات زكوية بناًء على قوائمها المالية الموحدة وقاعدة الزكاة الموحدة وتقوم بتسوية التزام الزكاة 
وفًقا لذلك. وتم تقدير حصة الشركة في الزكاة لعام 2019م البالغة 40.9 مليون ريال سعودي )بلغت 51.8 مليون ريال سعودي في عام 2018م( بناًء على 
قاعدة الزكاة الخاصة بالشركة وتم تحميلها على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. ويتم تعديل هذا التقدير بالتناسب مع تأثير التوحيد، حسب االقتضاء. 

بلغت حصة الشركة من الزكاة لعام 2020م 52.0 مليون ريال سعودي، حيث تم تقديرها بناًء على قاعدة زكاة الشركة وتحميلها على القائمة الموحدة للربح 
أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر.

قدمت الشركة األم اعتراًضا لم يتم الفصل فيه في ما يتعلق بالربط الخاص بالسنتين الماليتين 2008م و2009م، والذي يخضع حالًيا للمراجعة لدى األمانة 
العامة للجان الضريبية )لجنة االستئناف سابًقا(. تعتقد الشركة األم أن هذا الربط ستتم تسويته دون تحميلها أي التزامات جوهرية، وقامت الشركة األم 

بتسوية الربط الخاص بالسنتين الماليتين 2014م و2018م من خالل تسويته مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

اعتراًضا على  األم  الشركة  وقد قدمت  والجمارك.  والضريبة  الزكاة  المالية من 2015م حتى 2017م من هيئة  للسنوات  ربوًطا  تلقت  قد  األم  الشركة 
هذه الربوط حيث ترى أن نتيجة هذا االعتراض ستكون في صالحها وبالتالي ال يلزم رصد مخصصات إضافية جوهرية. وتجدر اإلشارة إلى أن هذه 

االعتراضات ال تؤثر على نتائج عمليات الشركة حيث انها متعلقة بالشركة األم فقط.

شهدت تكاليف الزكاة تقلبات خالل الفترة بين عامي 2018م و2020م تماشًيا مع الوعاء الزكوي )للمزيد من المعلومات حول المعلومات واألحداث المتعلقة 
بالزكاة، يرجى مراجعة تحليل الزكاة المستحقة في القسم رقم  6-5-33 »الزكاة المستحقة« من هذه النشرة(.

صافي ربح السنة 6-5-14
انخفض صافي ربح السنة بنسبة 29.2% من 556.5 مليون ريال سعودي في 2018م إلى 393.8 مليون ريال سعودي في عام 2019م ويرجع ذلك االنخفاض 
بشكل أساسي إلى زيادة تكلفة اإليرادات، والتكاليف المباشرة بشكل أساسي )بنسبة 44.5% من 2.8 مليار ريال سعودي في عام 2018م إلى 4.1 مليارات 
ريال سعودي في 2019م( مدفوعة بالنمو اإلجمالي في العمليات والزيادة في عدد المشاريع المحققة. ومع ذلك، زادت التكاليف المباشرة بمعدل أعلى 
من اإليرادات مما أدى إلى انخفاض إجمالي في هوامش ربح المساهمة نتيجة النخفاض هوامش الربح المساهمة المتعلقة بخدمات االتصاالت واإلنترنت 
والخدمات السحابية بسبب تطبيق رسوم هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات وهي رسوم حكومية تتعلق بخدمات االتصاالت واإلنترنت والخدمات السحابية 

في عام 2019م )بلغت 115.9 مليون ريال سعودي في عام 2019م(. 

ارتفع صافي ربح السنة بنسبة 78.2% من 393.8 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 701.8 مليون ريال سعودي في عام 2020م ويعزى هذا االرتفاع 
بشكل أساسي إلى زيادة اإليرادات، خاصًة من االتصاالت واإلنترنت )بنسبة 63.1% من 875.3 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 1.4 مليار ريال 
سعودي في عام 2020م( على خلفية زيادة منتج خدمات الفيسات )VSAT( الذي تم طرحه حديًثا في عام 2018م، إلى جانب زيادة اإليرادات بسبب زيادة 
الطلب على خدمات الربط المخصص باإلنترنت )DIA(. وقد قابل ذلك بشكل طفيف ارتفاع تكلفة اإليرادات، والتكاليف المباشرة في المقام األول نتيجة 
لزيادة المنتجات الجاهزة والخدمات المهنية وخدمات االستعانة بمصادر خارجية وتكاليف الصيانة والتوريدات وكذلك تكاليف األجهزة والبرامج إلى حٍد 

ما نتيجة تقديم المزيد من خدمات تنفيذ المشاريع )التي لم تتطلب تكاليف مرتفعة متعلقة باألجهزة والبرامج(.

إجمالي الدخل الشامل اآلخر 6-5-15
إجمالي)الدخل)الشامل)اآلخر)للسنوات)المالية)المنتهية)في)لد)ديسمبر)8ل0دم)و9ل0دم)و0د0دم(: دلو6الجدو1) 

االختالف)0د0دم9ل0دم8ل0دمباأللف)ريا1)سعودي
8ل0دم-9ل0دم

االختالف)
9ل0دم-0د0دم

معد1)النمو)
 السنوي)المركب
8ل0دم-0د0دم

)خسارة(/ الدخل الشامل اآلخر

البنود التي لن يعاد تصنيفها الحًقا إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة

12.3%78.2%)29.2%(556,455393,825701,796صافي ربح السنة

ال ينطبق1383.2%)122.0%()35,271()2,378(10,790إعادة قياس مكافآت نهاية الخدمة 

8.4%د.70%)0.لد%(4د447666,5,ل9د45د,567إجمالي)الدخل)الشامل)للسنة)

المصدر: القوائم المالية الموحدة المدققة للسنوات المالية 2018م و2019م و2020م
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يشمل إجمالي الدخل الشامل اآلخر صافي دخل الشركة إلى جانب إعادة قياس مكافآت نهاية الخدمة. 

تمنح الشركة مكافآت نهاية الخدمة )خطة االستحقاقات( لموظفيها مع مراعاة متطلبات نظام العمل المعمول به في المملكة. وتمثل االستحقاقات المقدمة 
بموجب خطة االستحقاقات مبلًغا مقطوًعا تعتمد قيمته على الرواتب النهائية للموظفين والمخصصات وسنوات خدمتهم التراكمية في تاريخ إنهاء الخدمة. 
ويعتبر التزام االستحقاقات المدرج في قائمة المركز المالي الموحدة في ما يتعلق بخطة نهاية الخدمة المحددة لالستحقاقات هو القيمة الحالية اللتزام 
االستحقاقات المحددة في تاريخ إعداد التقارير. ويتم احتساب التزام االستحقاقات المحددة بشكل دوري من قبل خبراء اكتواريين مؤهلين باستخدام 

طريقة ائتمان الوحدة المتوقعة.

الموحدة  اآلخر  الشامل  الدخل  بنود  المحددة ضمن  التزام االستحقاقات  االكتوارية وعرضها بشأن  والخسائر  المكاسب  مبالغ  إعادة قياس  إثبات  يتم 
في القائمة الموحدة للربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر وفي قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة. )للمزيد من المعلومات حول المعلومات 
واألحداث المتعلقة باالفتراضات االكتوارية، يرجى مراجعة القسم تحليل مكافآت نهاية الخدمة في القسم رقم  6-5-36 »مكافأة نهاية الخدمة« من هذه 

النشرة(.

قائمة المركز المالي الموحدة 6-5-16
قائمة)المركز)المالي)الموحدة)كما)في)لد)ديسمبر)8ل0دم)و9ل0دم)و0د0دم(: 4لو6الجدو1) 

كما)فيباأللف)ريا1)سعودي
لد)ديسمبر)8ل0دم

كما)في
لد)ديسمبر)9ل0دم

كما)في
لد)ديسمبر)0د0دم

892,387414,281993,474النقد وشبه النقدية

--230,400ودائع المرابحة ألجل

1,829,1072,634,9282,803,751المدينون

301,087157,006156,880المصاريف المدفوعة مقدما والموجودات األخرى

867,9581,166,4201,504,561موجودات العقود

140,297150,654112,369المخزون

5د0,ل905,57د,دد64,5دد,ل6د,4إجمالي)الموجودات)المتداولة

22,5586,2176,642تكاليف العقود
االستثمارات في األسهم بالقيمة العادلة من خالل 

--50الدخل الشامل اآلخر

64,204103,75091,459الموجودات غير الملموسة

102,002166,715593,559الممتلكات والمعدات

77,41671,933-حق استخدام األصول

د59,د54,09876د4ل88,8لإجمالي)الموجودات)غير)المتداولة

8د4,6دد,886د,4,450,0494,877إجمالي)الموجودات

1,236,1681,458,2751,973,953الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع

987,9251,426,6261,704,986اإليرادات المؤجلة

335,776452,254336,035مطلوبات العقود

99,05140,11453,141الزكاة المستحقة

6لل,684,068د,77د,د9ل658,9,دإجمالي)المطلوبات)المتداولة

54,15748,171-مطلوبات عقود اإليجار 

125,754189,139294,777مكافآت نهاية الخدمة

948,د4د96د,د4د5,754دلإجمالي)المطلوبات)غير)المتداولة

د06,لل0,5644,4د6,دد784,67,دإجمالي)المطلوبات

100,000100,0001,200,000رأس المال

50,00050,000120,180االحتياطي النظامي

)6,851(28,204-االحتياطي اآلخر

1,515,3771,078,620610,236األرباح المبقاة

564,دد9,ل4د56,8د,ل77د,665,لإجمالي)حقوق)الملكية
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كما)فيباأللف)ريا1)سعودي
لد)ديسمبر)8ل0دم

كما)في
لد)ديسمبر)9ل0دم

كما)في
لد)ديسمبر)0د0دم

8د4,6دد,886د,4,450,0494,877إجمالي)المطلوبات)وحقوق)الملكية

مؤشرات األداء الرئيسية

1.61.31.4النسبة المتداولة

127155144أيام استحقاق تحصيل ذمم المبيعات المدينة

584440أيام الذمم الدائنة القائمة

13126أيام المخزون المستحقة

11.1%8.1%12.5%العائد على الموجودات

36.5%31.3%33.4%العائد على حقوق الملكية

المصدر: القوائم المالية الموحدة المدققة للسنوات المنتهية في 2018م و2019م و2020م باستثناء مؤشرات األداء فمصدرها معلومات اإلدارة

الموجودات

الموجودات المتداولة 

ارتفعت الموجودات المتداولة من 4.3 مليار ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 4.5 مليار ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م، نتيجة 
زيادة المدينون من 1.8 مليار ريال سعودي إلى 2.6 مليار ريال سعودي. وتعزى هذه الزيادة بشكل أساسي إلى زيادة أرصدة األطراف ذات العالقة نتيجة 
لزيادة العمليات داخل قناة البيع إلى قطاع األعمال وزيادة موجودات العقود من 868.0 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2018م إلى 1.2 مليار ريال 
سعودي في 31 ديسمبر 2019م تماشًيا مع زيادة العمليات والتأخير الطفيف في صدور الفواتير / الموافقات على األعمال المنفذة. وقد قابل هذا االرتفاع 
جزئًيا انخفاض في النقد وشبه النقدية من 892.4 مليون ريال سعودي إلى 414.3 مليون ريال سعودي من أجل تمويل متطلبات رأس المال العامل وتوزيع 

األرباح خالل الفترة ذاتها.

ارتفعت الموجودات المتداولة من 4.5 مليار ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 5.6 مليار ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، ويرجع هذا 
االرتفاع بشكل أساسي إلى زيادة النقد وشبه النقدية من 414.3 مليون ريال سعودي إلى 993.5 مليون ريال سعودي، خالل الفترة نفسها نتيجة للزيادة 
في عمليات التحصيل من األطراف ذات العالقة والتي نتج عنها زيادة في ودائع المرابحة ألجل وقابل هذا االرتفاع شراء ممتلكات و معدات و موجودات 
غير ملموسة، باإلضافة إلى زيادة موجودات العقود من 1.2 مليار ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 1.5 مليار ريال سعودي في 31 ديسمبر 

2020م، بسبب الزيادة في العمليات حيث حصلت الشركة على المزيد من المشاريع.

الموجودات غير المتداولة

ارتفعت الموجودات غير المتداولة من 188.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 354.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م. 
ويعزى هذا االرتفاع بشكل أساسي إلى زيادة حق استخدام الموجودات إلى 77.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م نتيجة لتطبيق المعيار 
الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 16 في عام 2019م، فضاًل عن زيادة الممتلكات والمعدات من 102.0 مليون ريال سعودي إلى 166.7 مليون ريال 
سعودي خالل الفترة نفسها نتيجة لتوسيع وافتتاح مكاتب جديدة، إلى جانب اإلضافات إلى أجهزة الكمبيوتر المحمولة تماشًيا مع زيادة عدد موظفي 

الشركة.

ارتفعت الموجودات غير المتداولة من 354.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 763.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، 
ويرجع هذا االرتفاع بشكل أساسي إلى زيادة الممتلكات والمعدات من 166.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 593.6 مليون ريال 

سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م نتيجة رسملة التكاليف المرتبطة بتطوير مركز بيانات ألحد العمالء.

المطلوبات وحقوق الملكية

المطلوبات 

المطلوبات المتداولة

ارتفعت المطلوبات المتداولة من 2.7 مليار ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 3.4 مليار ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م. وتعزى هذه 
الزيادة إلى ارتفاع اإليرادات المؤجلة من 987.9 مليون ريال سعودي إلى 1.4 مليار ريال سعودي تماشًيا مع االرتفاع المستمر في كل خطوط المنتجات 
/ الخدمات الرئيسية، هذا باإلضافة إلى ارتفاع الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع من 1.2 مليار ريال سعودي إلى 1.5 مليار ريال سعودي بسبب زيادة 
تكاليف المشاريع المستحقة تماشًيا مع زيادة العمليات وإدخال خدمات ومنتجات جديدة، وكذلك استحداث رسوم االتصاالت بقيمة تبلغ حوالي 11% والتي 

فرضتها هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات في عام 2019م.
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ارتفعت المطلوبات المتداولة من 3.4 مليار ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 4.1 مليار ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، ويرجع هذا 
االرتفاع إلى ارتفاع الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع والمستحقات من 1.5 مليار ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 2.0 مليار ريال سعودي 
كما في 31 ديسمبر 2020م، والذي يتعلق بشكل أساسي بزيادة الذمم التجارية الدائنة تماشًيا مع الزيادة الكبيرة في العمليات وما تعلق بها من زيادة 
مشتريات األجهزة والبرامج نتيجة لحصول الشركة على مشاريع تكامل أنظمة وخدمات سحابية إضافية. وقد قابل هذا االرتفاع بشكل طفيف انخفاض 
مطلوبات العقود من 452.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 336.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م حيث سجلت 

الشركة إيرادات مرتبطة بمطلوبات العقود وكانت لها دفعات مقدمة محدودة خالل الفترة نفسها.

المطلوبات غير المتداولة 

ارتفعت المطلوبات غير المتداولة من 125.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 243.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م. 
ويعزى هذا االرتفاع إلى زيادة مكافآت نهاية الخدمة من 125.8 مليون ريال سعودي إلى 189.1 مليون ريال سعودي نتيجة الزيادة المستمرة في عدد 

الموظفين، هذا باإلضافة إلى زيادة مطلوبات عقود اإليجار نتيجة العتماد المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 16 في عام 2019م.

ارتفعت المطلوبات غير المتداولة من 243.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 342.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، 
ويرجع هذا االرتفاع إلى زيادة مكافآت نهاية الخدمة من 189.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 294.8 مليون ريال سعودي كما في 
31 ديسمبر 2020م نتيجة ارتفاع متوسط الراتب األساسي للموظفين. وقد قابل ذلك بشكل طفيف انخفاض مطلوبات عقود اإليجار نتيجة إطفاء الرصيد 

خالل الفترة نفسها.

حقوق الملكية 

انخفض إجمالي حقوق الملكية من 1.7 مليار ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 1.3 مليار ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م. ويعزى 
ذلك إلى انخفاض األرباح المبقاة من 1.5 مليار ريال سعودي إلى 1.1 مليار ريال سعودي نتيجة لزيادة توزيعات األرباح المدفوعة التي بلغت قيمتها 800.0 

مليون ريال سعودي في عام 2019م.

ارتفع إجمالي حقوق الملكية من 1.3 مليار ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 1.9 مليار ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م ويرجع ذلك 
بشكل أساسي إلى تحويل صافي ربح الشركة الذي مثل 701.8 مليون ريال سعودي خالل عام 2020م إلى األرباح المبقاة. ارتفع رأس المال من 100.0 
مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 1.2 مليار ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، نتيجة لقرار مجلس اإلدارة بتحويل مبلغ 1.1 
مليار ريال سعودي من األرباح المبقاة لزيادة رأس مال الشركة. وقد قابل هذا االرتفاع انخفاض في األرباح المبقاة من 1.1 مليار ريال سعودي كما في 31 

ديسمبر 2019م إلى 610.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م بسبب زيادة رأس المال عن طريق رسملة األرباح المبقاة.

طبقاً لنظام الشركات السعودي والنظام األساسي للشركة، تقوم الشركة بتحويل 10% من دخل السنة إلى االحتياطي النظامي. وطبقاً للنظام األساسي 
للشركة، يجوز للشركة التوقف عن اجراء هذه التحويالت عندما يبلغ مجموع اإلحتياطي 30% من رأس المال. إن االحتياطي النظامي غير قابل للتوزيع 
وبالتالي ارتفعت قيمة االحتياطي النظامي من 50.0 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2018م و 2019م الىى 120.2 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 

2020م تماشياً مع ارتفاع رأس مال الشركة في 2020م.

الموجودات المتداولة 6-5-17
الموجودات)المتداولة)كما)في)لد)ديسمبر)8ل0دم)و9ل0دم)و0د0دم(: 5لو6الجدو1) 

كما)فيباأللف)ريا1)سعودي
لد)ديسمبر)8ل0دم

كما)في
لد)ديسمبر)9ل0دم

كما)في
لد)ديسمبر)0د0دم

892,387414,281993,474النقد وشبه النقدية

--230,400ودائع المرابحة ألجل*

1,829,1072,634,9282,803,751المدينون

301,087157,006156,880المصاريف المدفوعة مقدماً والموجودات األخرى

867,9581,166,4201,504,561موجودات العقود

140,297150,654112,369المخزون

5د0,ل905,57د,دد64,5دد,ل6د,4إجمالي)الموجودات)المتداولة

* ودائع المرابحة ألجل المقدمة في هذا الجدول تستحق في أكثر من 90 يوًما منذ تاريخ إيداعها
المصدر: القوائم المالية الموحدة المدققة للسنوات المالية 2018م و2019م و2020م
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النقد وشبه النقدية 6-5-18

النقد وشبه النقدية
النقد)وشبه)النقدية)كما)في)لد)ديسمبر)8ل0دم)و9ل0دم)و0د0دم(: 6لو6الجدو1) 

كما)فيباأللف)ريا1)سعودي
لد)ديسمبر)8ل0دم

كما)في
لد)ديسمبر)9ل0دم

كما)في
لد)ديسمبر)0د0دم

411022النقد في الصندوق

152,49539,2718,451ارصدة لدى البنوك

739,850375,000985,000ودائع المرابحة ألجل*

474,د99ل8د,4ل874د,د89اإلجمالي

* ودائع المرابحة ألجل المقدمة في هذا الجدول تستحق في أقل من 90 يوًما منذ تاريخ إيداعها
المصدر: القوائم المالية الموحدة المدققة للسنوات المالية 2018م و2019م و2020م

يتكون النقد وشبه النقدية من النقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك وودائع المرابحة ألجل )التي تستحق في أقل من 90 يوًما منذ تاريخ إيداعها(.

انخفض النقد وشبه النقدية من 892.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 414.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م نتيجة 
زيادة النقد المستخدم في األنشطة التمويلية من 300.0 مليون ريال سعودي إلى 812.6 مليون ريال سعودي بسبب زيادة توزيعات األرباح المدفوعة من 

300.0 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 800.0 مليون ريال سعودي في عام 2019م باإلضافة إلى تمويل رأس المال العامل. 

ارتفع النقد وشبه النقدية من 414.3 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2019م إلى 993.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، ويرجع 
هذا االرتفاع إلى زيادة النقد الناتج عن األنشطة التشغيلية من 282.5 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 1.1 مليار ريال سعودي في عام 2020م، 
نتيجة لزيادة عمليات التحصيل مع انخفاض المدفوعات المدفوعة للموردين في عام 2020م وقابل هذا االرتفاع شراء ممتلكات و معدات و موجودات 

غير ملموسة.

ودائع المرابحة ألجل 6-5-19
تتعلق بالودائع لدى مختلف البنوك وتتكون من ودائع مرابحة ألجل ذات أجل استحقاق تزيد عن 90 يوًما. انخفضت ودائع المرابحة ألجل من 230.4 مليون 

ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى صفر كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م لتمويل متطلبات رأس المال العامل.

المدينون 6-5-20
المدينون)كما)في)لد)ديسمبر)8ل0دم)و9ل0دم)و0د0دم(: 7لو6الجدو1) 

كما)فيباأللف)ريا1)سعودي
لد)ديسمبر)8ل0دم

كما)في
لد)ديسمبر)9ل0دم

كما)في
لد)ديسمبر)0د0دم

189,404381,105532,989المدينون من جهة حكومية

94,383156,469280,296المدينون من جهة غير حكومية
إجمالي المدينون التجاريون )باستثناء أرصدة األطراف 

283,786537,574813,285ذات العالقة(

)74,797()64,524()54,419(مخصوًما منها: مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

8,489د0507,د6847د,9ددصافي)المدينون)التجاريون

1,714,0092,207,1012,146,108إجمالي المبالغ المستحقة من الجهات ذات عالقة

--)58,616(مخصوًما منها: مخصص الخصم )طرف ذو عالقة(

مخصوًما منها: مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 
)80,845()45,223()55,654()طرف ذو عالقة(

د6د,065,د878,ل6ل,د599,740,لصافي)المبالغ)المستحقة)من)طرف)ذي)عالقة

ل75,د80,د8د4,9د6,د07ل,9د8,لإجمالي)المدينون

127155144أيام استحقاق تحصيل ذمم المبيعات المدينة

المصدر: القوائم المالية الموحدة المدققة للسنوات المنتهية في 2018م و2019م و2020م باستثناء أيام تحصيل ذمم المبيعات المدينة فمصدرها معلومات اإلدارة
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إجمالي المدينون التجاريون 
ارتفع إجمالي المدينون من 283.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 537.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م. ويعزى 

هذا االرتفاع إلى السببين التاليين:

ارتفاع رصيد المدينون من القطاع الحكومي من 189.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 381.1 مليون ريال سعودي كما - 1
في 31 ديسمبر 2019م نتيجة الزيادة والتغطية المستمرة للعمالء من الجهات الحكومية. 

ارتفاع رصيد المدينون من القطاع غير الحكومي من 94.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 156.5 مليون ريال سعودي كما - 2
في 31 ديسمبر 2019م، وتعزى هذه الزيادة بشكل أساسي إلى زيادة العمليات مع العمالء من القطاع غير الحكومي.

ارتفع إجمالي الذمم التجارية المدينة من 537.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 813.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 
2020م، ويعزى هذا االرتفاع إلى السببين التاليين:

ارتفاع رصيد المدينون من القطاع الحكومي من 381.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 533.0 مليون ريال سعودي كما - 1
في 31 ديسمبر 2020م، مدفوًعا بتنفيذ مشاريع جديدة لصالح جهات حكومية.

ارتفاع رصيد الذمم المدينون من القطاع غير الحكومي من 156.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 280.3 مليون ريال - 2
سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، ويعزى هذا االرتفاع بشكل أساسي إلى الحصول على العديد من المشاريع الجديدة. 

الحركة)في)مخصص)خسائر)االئتمان)المتوقعة)والغرامات)المتعلقة)بالمدينين)التجاريين) باستثناء)الجهات)ذات)العالقة()خال1)8ل0دم)(: 8لو6الجدو1) 
و9ل0دم)و0د0دم

0د0دم9ل0دم8ل0دمباأللف)ريا1)سعودي

56,55654,41964,524الرصيد االفتتاحي

10,10510,272)2,137(المحمل )عكس( للسنة

474,797د964,5ل54,4الرصيد)الختامي

المصدر: القوائم المالية الموحدة المدققة للسنوات المالية 2018م و2019م و2020م

تقوم الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )9( على جميع عمالئها. تستند الخسائر االئتمانية المتوقعة بشأن المدينون من القطاع الحكومي 
إلى المراجعات ربع السنوية التي تجريها اإلدارة )عبر لجنة داخلية تتكون من اإلداره المالية وإدارة المبيعات والتي يكمن دورها في معرفة وتحديد حالة 
األرصدة المتقادمة، مراجعة وتقييم مخصص الديون المعدومة، وتقدير األرصدة والموافقة عليها(. أما فيما يتعلق بالمدينون من القطاع  غير الحكومي، 
يتم إثبات مخصصات الخسائر االئتمان المتوقعة في تحصيلها مقابل الذمم المدينة التجارية التي تتراوح من ثالثة أشهر إلى سنة على أساس المبالغ 
المقدرة غير القابلة لالسترداد والتي تحدد بناًء على حاالت التعثر السابقة للطرف المقابل وتحليل المركز المالي الحالي للطرف المقابل. ارتفعت خسائر 
االئتمان المتوقعة من 54.4 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2018م إلى 64.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م. ويعزى هذا االرتفاع 
إلى زيادة األرصدة المستحقة التي تظل غير مسددة ألكثر من 180 يوًما )من 75.7 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2018م إلى 116.4 مليون ريال 

سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م( بشكل أساسي من عمالء من القطاع غير الحكومي.

ارتفعت خسائر االئتمان المتوقعة )باستثناء جهات ذات عالقة( من 64.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 74.8 مليون ريال سعودي 
كما في 31 ديسمبر 2020م بسبب تكبد رسوم بقيمة 10.3 مليون ريال سعودي في عام 2020م بسبب ارتفاع رصيد المدينون )المتأخرة أكثر من 180 يوم 

بمبلغ 59.1 مليون ريال سعودي(.

أعمار)المدينون)التجاريون)غير)منخفضة)القيمة)كما)في)لد)ديسمبر)8ل0دم)و9ل0دم)و0د0دم(: 9لو6الجدو1) 

كما)فيباأللف)ريا1)سعودي
لد)ديسمبر)8ل0دم

كما)في
لد)ديسمبر)9ل0دم

كما)في
لد)ديسمبر)0د0دم

أرصدة املدينون غير احلكومية

70,281133,307-غير متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة

32,64218,76212,480حتى 3 أشهر

17,08514,98662,995من 4 إلى 6 أشهر

5471,6585,046من 7 إلى 12 أشهر

7,3016,15511,192أكثر من سنة 

إجمالي)أرصدة)المدينون)غير)الحكومية)غير)
9ل5,0ددل84,للل57,575منخفضة)القيمة

أرصدة املدينون احلكومية

127,046234,911269,979غير متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة

9,07521,91253,336حتى 3 أشهر
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كما)فيباأللف)ريا1)سعودي
لد)ديسمبر)8ل0دم

كما)في
لد)ديسمبر)9ل0دم

كما)في
لد)ديسمبر)0د0دم

8,86144,62380,707من 4 إلى 6 أشهر

3,21139,91773,608من 7 إلى 12 أشهر

23,60019,84535,839أكثر من سنة 

إجمالي)أرصدة)المدينون)الحكومية)غير)متأخرة)
469,دل095د,ل6دد79,ل7لالسداد)وغير)منخفضة)القيمة

8,489د0507,د6847د,9دداإلجمالي

المصدر: معلومات اإلدارة والقوائم المالية الموحدة المدققة للسنوات المالية 2018م و2019م و2020م

أرصدة المدينون غير الحكومية غير متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة
تتعلق أرصدة المدينون غير الحكومية باألرصدة المدينة من عمالء من القطاع الخاص. وتعزى الزيادة في األرصدة المدينة غير الحكومية غير منخفضة 
القيمة من 57.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 111.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م بشكل أساسي إلى اإليرادات 

المحققة من عمالء من القطاع غير حكومي.

ارتفعت أرصدة المدينون غير الحكومية من 111.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 225.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 
2020م، ويرجع هذا االرتفاع بشكل أساسي إلى زيادة اإليرادات المحققة من عمالء من القطاع غير الحكومي إلى جانب التأخير الطفيف في السداد 

نتيجة وباء فيروس كورونا المستجد.

أرصدة مدينة حكومية غير منخفضة القيمة
تتعلق أرصدة مدينة حكومية بشكل أساسي باألرصدة المدينة من عمالء من القطاع الحكومي. ويرجع سبب الزيادة في األرصدة المدينة الحكومية غير 
المنخفضة من 171.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م ثم إلى 361.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م بشكل أساسي إلى 

التوسع والتغطية للعمالء الحكوميين.

ارتفعت األرصدة المدينة الحكومية غير المخفضة من 361.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 513.5 مليون ريال سعودي كما في 31 
ديسمبر 2020م، ويرجع هذا االرتفاع بشكل أساسي إلى التوسع والتغطية المستمرة للعمالء الحكوميين.

أعمار)المدينون)التجاريون)المنخفضة)القيمة)كما)في)لد)ديسمبر)8ل0دم)و9ل0دم)و0د0دم(: 0دو6الجدو1) 

كما)فيباأللف)ريا1)سعودي
لد)ديسمبر)8ل0دم

كما)في
لد)ديسمبر)9ل0دم

كما)في
لد)ديسمبر)0د0دم

أرصدة املدينون غير احلكومية

6,14811,07011,511حتى 3 أشهر

6,9864,25210,861من 4 إلى 6 أشهر

1,0262,8064,359من 7 إلى 12 أشهر

22,66226,50028,544أكثر من سنة 

إجمالي)أرصدة)المدينون)غير)الحكومية)المنخفضة)
76د,855د44,6دد6,8دالقيمة

أرصدة املدينون احلكومية

2,346--حتى 3 أشهر

4418460من 4 إلى 6 أشهر

1,7258561,074من 7 إلى 12 أشهر

15,82818,85616,040أكثر من سنة 

إجمالي)أرصدة)المدينون)الحكومية)المنخفضة)
0د9,5ل9,896ل7,597لالقيمة

474,797د964,5ل54,4اإلجمالي

المصدر: معلومات اإلدارة والقوائم المالية الموحدة المدققة للسنوات المالية 2018م و2019م و2020م
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أرصدة المدينون غير الحكومية المنخفضة القيمة
تتعلق أرصدة المدينون غير الحكومية منخفضة القيمة بالمخصص المرصود ألرصدة المدينون من القطاع غير الحكومي والتي ارتفعت من 36.8 مليون 

ريال سعودي في 31 ديسمبر 2018م إلى 44.6 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2019م. 

ارتفعت أرصدة المدينون غير الحكومية منخفضة القيمة من 44.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 55.3 مليون ريال سعودي كما 
في 31 ديسمبر 2020م. فيما يتعلق بالمخصصات المتعلقة بأرصدة المدينون من القطاع الخاص، يتم إثبات مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها 
مقابل أرصدة المدينون غير الحكومية التي تتراوح من ثالثة أشهر إلى سنة على أساس المبالغ المقدرة غير القابلة لالسترداد والتي تُحدد بناًء على 
حاالت التعثر السابقة للطرف المقابل وتحليل المركز المالي الحالي للطرف المقابل. تجدر اإلشارة إلى أن الشركة التحتفظ بأي ضمانات بشأن أرصدة 

المدينون التجاريون المنخفضة القيمة.

أرصدة المدينون الحكومية منخفضة القيمة
تتعلق أرصدة المدينون الحكومية منخفضة القيمة بالمخصصات المرصودة مقابل األرصدة المدينة المستحقة من الجهات الحكومية. ارتفعت األرصدة 
المدينة الحكومية منخفضة القيمة من 17.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 19.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م. 

انخفضت األرصدة المدينة الحكومية منخفضة القيمة انخفاًضا طفيًفا من 19.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 19.5 مليون ريال 
سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م. تستند الخسائر االئتمانية المتوقعة بشأن األرصدة المدينة الحكومية إلى المراجعات ربع السنوية التي تجريها اإلدارة 
لتحديد األرصدة التي تحتاج إلى مخصصات محددة أو عمليات شطب. الشركة التحتفظ بأي ضمانات بشأن أرصدة المدينون التجاريون المنخفضة 

القيمة.

إجمالي المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة
ارتفع إجمالي المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة من 1.7 مليار ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 2.2 مليار ريال سعودي كما في 31 
ديسمبر 2019م. ويعزى هذا االرتفاع إلى زيادة اإليرادات نتيجة البيع مباشرة إلى شركة االتصاالت السعودية )+ 19.7%( واإليرادات نتيجة البيع من خالل 
شركة االتصاالت السعودية )+ 25.1%( خالل الفترة نفسها. وقد صاحب هذه الزيادة تباطًؤا في عمليات التحصيل من شركة االتصاالت السعودية )من 

141 يوًما الستحقاق تحصيل المبيعات خالل عام 2018م إلى 171 يوًما خالل عام 2019م(.

على الرغم من زيادة اإليرادات من شركة االتصاالت السعودية )أكثر من 17.5%( واإليرادات من خالل شركة االتصاالت السعودية )أكثر من 27.2%( خالل 
الفترة بين عامي 2019م و2020م، فقد انخفض إجمالي المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة من 2.2 مليار ريال سعودي في 31 ديسمبر 2019م إلى 
2.1 مليار ريال سعودي في 31 ديسمبر 2020م، ويرجع هذا االنخفاض إلى ارتفاع التحصيل من األطراف ذات العالقة والذي يتضح من خالل االنخفاض 
في أيام استحقاق تحصيل ذمم المبيعات المدينة من األطراف ذات العالقة من متوسط 171 يوًما في 31 ديسمبر 2019م إلى 162 يوًما في 31 ديسمبر 
2020م. وبالتالي شكلت الذمم المدينة من أطراف ذات عالقة ما نسبته 85.8%, 80.4% و72.5%  من اجمالي الذمم المدينة كما في 31 ديسمبر 2018م 

و2019م و2020م, على التوالي.

)للمزيد من المعلومات حول التحليل العمري للمدينون من أطراف ذات عالقة، يرجى مراجعة القسم رقم  6-5-37 »معامالت الجهات ذات العالقة« من 
هذه النشرة(.

المصاريف المدفوعة مقدماً والموجودات األخرى 6-5-21
المصاريف)المدفوعة)مقدما)والموجودات)األخرى)كما)في)لد)ديسمبر)8ل0دم)و9ل0دم)و0د0دم(: لدو6الجدو1) 

كما)فيباأللف)ريا1)سعودي
لد)ديسمبر)8ل0دم

كما)في
لد)ديسمبر)9ل0دم

كما)في
لد)ديسمبر)0د0دم

65,80242,36038,720المصاريف المدفوعة مقدًما, صافي*

141,67779,61917,667الدفعات المقدمة للموّردين, صافي**

2,5222,7483,826ودائع

91,08632,27996,667المدينون األخرون***

56,880ل57,006ل087,ل0داإلجمالي

المصدر: القوائم المالية الموحدة المدققة للسنوات المالية 2018م و2019م و2020م
*يتم عرض المصاريف المدفوعة مقدًما بعد خصم مخصص لبعض الموجودات المدفوعة مقدًما المشكوك في تحصيلها بقيمة 22.7 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2020م )22.7 مليون 

ريال سعودي في 31 ديسمبر 2019م و31.0 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2018م(
**يتم عرض الدفعات المقدمة للموردين بعد خصم مخصص المدفوعات المقدمة القديمة بقيمة 9.4 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2020م )9.1 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 

2019م و7.2 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2018م(
*** المدينون األخرون يشمل المبالغ المستحقة من اطراف ذات عالقة بقيمة 80.7 في 31 سبتمبر 2020 )19.1 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2019م( و66.8 مليون ريال سعودي في 

31 ديسمبر 2018م.
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والمصاريف  والبرامج،  األجهزة  لشراء  الموردين  إلى  المقدمة  الدفعات  من  أساسي  بشكل  األخرى  والموجودات  مقدماً  المدفوعة  المصاريف  تتألف 
المدفوعة مقدًما )معظمها إيجار وتأمين(، والسلف المقدمة للموظفين، ومستحقات ضريبة القيمة المضافة.

انخفضت المصاريف المدفوعة مقدما والموجودات األخرى من 301.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 157.0 مليون ريال سعودي 
كما في 31 ديسمبر 2019م نتيجة انخفاض مستحقات ضريبة القيمة المضافة قبل نهاية العام، فضاًل عن انخفاض الدفعات المقدمة للموردين, صافي 

بسبب إطفاء دفعة مقدمة.

انخفضت المصاريف المدفوعة مقدما بشكل طفيف من 157.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 156.8 مليون ريال سعودي كما في 
31 ديسمبر 2020م، ويرجع هذا االنخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض الدفعات المقدمة للموردين، إلى جانب انخفاض المصاريف المدفوعة مقدًما 

بشكل رئيسي نتيجة النخفاض الدعم والترخيص المدفوع مقدًما.

المصاريف المدفوعة مقدماً
تشمل المصاريف المدفوعة مقدًما بشكل أساسي اإليجار والتراخيص والمدفوعات المسبقة لالشتراك وغير ذلك. انخفضت المصاريف المدفوعة مقدًما 
من 65.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 42.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م. ويرجع هذا االنخفاض بشكل أساسي 

إلى إطفاء الدفعات المقدمة.

انخفضت المصاريف المدفوعة مقدًما من 42.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 38.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 
2020م، ويرجع هذا االنخفاض بشكل رئيسي إلى انخفاض الدعم والتراخيص المدفوعة مقدًما، إلى جانب انخفاض االشتراكات المدفوعة مقدًما نتيجة 

اإلطفاء الكامل لهذه المدفوعات المقدمة طوال السنة.

الدفعات المقدمة للموردين, صافي
انخفضت الدفعات المقدمة للموردين, صافي من 141.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 79.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 

2019م، ويرجع هذا االنخفاض بشكل أساسي إلى إطفاء الدفعة المقدمة عن الفترة السابقة.

انخفضت الدفعات المقدمة للموردين, صافي من 79.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 17.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 
2020م، ويرجع هذا االنخفاض بشكل رئيسي إلى سياسة المدفوعات المقدمة الجديدة للشركة التي تطبقها إدارة سلسلة االمداد في ضوء الضغوطات 

المتعلقة بالسيولة الناتجة عن فيروس كورونا المستجد.

ودائع
تتألف بشكل أساسي من مبالغ التأمين القابلة لالسترداد. وارتفعت الودائع بشكل طفيف من 2.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 

2.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م.

ارتفعت الودائع من 2.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 3.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م.

المدينون األخرون
تتألف بشكل أساسي من مستحقات الموظفين، ومستحقات ضريبة القيمة المضافة واألرصدة المدينة األخرى غير التجارية ودفعات الرواتب المقدمة 
المتعلقة باإلجازات واألرصدة المدينة من أطراف ذات عالقة المتعلقة ببيع أصول األمن السيبراني. انخفضت أرصدة المدينة األخرى من 91.1 مليون 
ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 32.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م نتيجة انخفاض الضريبة على القيمة المضافة القابلة 
لالسترداد من 62.4 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2018م الى 11.0 مليون كما في 31 ديسمبر 2019م. وقد قابل هذا االنخفاض جزئًيا زيادة 

مستحقات الموظفين.

ارتفعت أرصدة المدينون األخرون من 32.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 96.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، 
ويرجع هذا االرتفاع )بشكل رئيسي( إلى زيادة أرصدة المدينون من اطراف ذات عالقة )بعد بيع جزء من أصول المتعلقة باألمن السيبراني(.
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موجودات العقود 6-5-22
موجودات)العقود)كما)في)لد)ديسمبر)8ل0دم)و9ل0دم)و0د0دم(: ددو6الجدو1) 

كما)فيباأللف)ريا1)سعودي
لد)ديسمبر)8ل0دم

كما)في
لد)ديسمبر)9ل0دم

كما)في
لد)ديسمبر)0د0دم

موجودات العقود تحت قناة البيع إلى شركة االتصاالت 
296,635282,608314,775السعودية 

636,039865,0731,079,651موجودات العقود تحت قناة البيع إلى قطاع االعمال

27,287116,093)6,584(موجودات عقود أخرى*
926,0901,174,9681,510,519إجمالي موجودات العقود

--)41,384(مخصص الخصم
)5,957()8,548()16,748(مخصص انخفاض القيمة
ل504,56,ل0د66,4ل,ل867,958صافي)موجودات)العقود

كنسبة من صايف موجودات العقود
موجودات العقود تحت قناة البيع إلى شركة االتصاالت 

20.9%24.2%34.2%السعودية 

71.7%74.2%73.3%موجودات العقود تحت قناة البيع إلى قطاع االعمال
7.7%2.4%)0.8%(موجودات عقود أخرى*

*موجودات عقود أخرى لم يتم تصنيفها حسب القناة
المصدر: القوائم المالية الموحدة المدققة للسنوات المالية 2018م و2019م و2020م ومعلومات اإلدارة

تمثل موجودات العقود قيمة األعمال المنفذة من قبل الشركة خالل العام والتي لم يتم إصدار فواتير بها للعمالء )أي أن الموافقة أو شهادة اإلنجاز لم 
يصدرها العمالء بعد(. 

ارتفع إجمالي موجودات العقود من 926.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 1.2 مليار ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م. ويعزى 
هذا االرتفاع بشكل كبير إلى الزيادة في مشاريع تكامل األنظمة تحت قناة بيع إلى قطاع األعمال تماشًيا مع زيادة اإليرادات المحققة من هذه الخدمة.

ارتفع إجمالي موجودات العقود من 1.2 مليار ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 1.5 مليار ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، ويرجع هذا 
االرتفاع إلى زيادة العمليات التي شهدتها بشكل أساسي خدمات االتصاالت واإلنترنت تحت قناة البيع إلى قطاع األعمال وكذلك جميع الخدمات األخرى.

أعمار)اجمالي)موجودات)العقود)كما)في)لد)ديسمبر)8ل0دم)و9ل0دم)و0د0دم(: ددو6الجدو1) 

كما)فيباأللف)ريا1)سعودي
لد)ديسمبر)8ل0دم

كما)في
لد)ديسمبر)9ل0دم

كما)في
لد)ديسمبر)0د0دم

أرصدة موجودات العقود حتت قناة البيع إلى شركة االتصاالت السعودية

235,036204,193188,430حتى 3 أشهر

36,76950,38385,925من 4 إلى 6 أشهر

19,32227,47136,154من 7 إلى 12 أشهر

5,5085614,267أكثر من سنة 

إجمالي)أرصدة)موجودات)العقود))تحت)قناة)البيع)
4,775لد608,د8د5د96,6دإلى)شركة)االتصاالت)السعودية

أرصدة موجودات العقود  حتت قناة البيع إلى قطاع االعمال

270,684356,671385,377حتى 3 أشهر

126,829219,183262,653من 4 إلى 6 أشهر

127,251143,240241,982من 7 إلى 12 أشهر

111,275145,979189,639أكثر من سنة 

إجمالي)أرصدة)موجودات)العقود))تحت)قناة)البيع)
ل079,65,لد9865,07د6,0د6إلى)قطاع)االعما1

27,287116,093)6,584(موجودات عقود أخرى*

9ل0,5ل5,ل74,968ل,ل6,090د9إجمالي)موجودات)العقود

* موجودات عقود أخرى لم يتم تصنيفها حسب القناة وال حسب االعمار 
المصدر: معلومات اإلدارة
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بلغت صافي موجودات العقود 1.5 مليار ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م مقابل 1.2 مليار ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م و868.0 
مليون ريال سعودي في 2019م و2018م على التوالي حيث شكلت ما يقارب 23.8% و23.9% و19.5% من إجمالي موجودات الشركة كما في 31 ديسمبر 
2020م و2019م و2018م على التوالي. وبلغت األيام ما بين االعتراف باإليرادات واستحقاق المدفوعات المتعلقة بموجودات العقود للمشاريع أقل من 90 
يوم لمبالغ تقارب 573.8 مليون ريال سعودي، ومابين 90 و365 يوم لمبالغ تقارب 626.7 مليون ريال سعودي، وأكثر من 365 يوم لمبالغ تقارب 193.9 

مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م. 

مثلت أرصدة موجودات العقود تحت قناة البيع الى قطاع األعمال 1.1 مليار ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م بما يعادل 71.5% من اجمالي 
موجودات العقود ومثلت االرصدة التي لم يتم فوترتها تحت قناة البيع الى قطاع االعمال منذ اكثر من 180 يوم )من 7 الى 12 أشهر وأكثر من سنة( ما 

نسبته 28.6% من اجمالي موجودات العقود كما في 31 ديسمبر 2020م. 

مثلت أرصدة موجودات العقود تحت قناة البيع الى شركة االتصاالت السعودية 314.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م بما يعادل %20.8 
من اجمالي موجودات العقود ومثلت االرصدة التي لم يتم فوترتها تحت قناة البيع الى شركة االتصاالت السعودية منذ اكثر من 180 يوم )من 7 الى 12 

أشهر وأكثر من سنة( ما نسبته 2.7% من اجمالي موجودات العقود كما في 31 ديسمبر 2020م.

حركة)مخصص)انخفاض)القيمة)المتعلق)بموجودات)العقود)خال1)8ل0دم)و9ل0دم)و0د0دم(: 4دو6الجدو1) 

0د0دم9ل0دم8ل0دمباأللف)ريا1)سعودي

2,86216,7488,548الرصيد االفتتاحي

)2,591()8,200(13,886مخصص / )عكس االنخفاض( للسنة

6,7488,5485,957لالرصيد)الختامي

المصدر: القوائم المالية الموحدة المدققة للسنوات المالية 2018م و2019م و2020م

انخفض مخصص انخفاض القيمة المتعلق بموجودات العقود من 16.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 8.5 مليون ريال سعودي كما 
في 31 ديسمبر 2019م.

انخفض مخصص انخفاض القيمة المتعلق بموجودات العقود من 8.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 6.0 مليون ريال سعودي كما 
في 31 ديسمبر 2020م. يتم رصد مخصصات انخفاض القيمة المتعلقة بموجودات العقود ألصول العقود المتعلقة بالعمالء من األطراف األخرى فقط 
)أي لم يتم رصد مخصصات مقابل موجودات العقود للمشاريع المنفذة مع و/أو من خالل شركة االتصاالت السعودية(. أما فيما يتعلق بموجودات العقود 
الخاصة باألطراف ذات العالقة، يتم إجراء تقييم شهري لموجودات العقود التي يزيد عمرها عن سنة، فإذا كان هناك أي شك حول إمكانية استرداد هذه 

األرصدة التي تزيد عن سنة، تقوم الشركة إما بعكس موجودات العقود أو رصد المخصصات الالزمة.

المخزون 6-5-23
المخزون)كما)في)لد)ديسمبر)8ل0دم)و9ل0دم)و0د0دم(: 5دو6الجدو1) 

كما)فيباأللف)ريا1)سعودي
لد)ديسمبر)8ل0دم

كما)في
لد)ديسمبر)9ل0دم

كما)في
لد)ديسمبر)0د0دم

168,166210,644180,451المواد والمستلزمات

)68,082()59,990()27,869(ناقصاً: مخصص المخزون البطيء الحركة والمتقادم 

69د,دلل50,654ل97د,40لإجمالي)المخزون

المصدر: القوائم المالية الموحدة المدققة للسنوات المالية 2018م و2019م و2020م

يتكون المخزون من المواد والمستلزمات المستخدمة لمشاريع الشركة والمحتفظ بها بسعر التكلفة أو صافي القيمة الممكن تحقيقها، أيهما أقل. وقد 
ارتفع إجمالي المخزون من 168.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 210.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م. ويعزى 

هذا االرتفاع بشكل أساسي إلى دعم الزيادة في العمليات.

انخفض إجمالي المخزون من 210.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 180.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، ويرجع 
هذا االنخفاض بشكل رئيسي إلى زيادة استهالك المخزون خالل عام 2020م.

حركة)مخصص)المخزون)بطيء)الحركة)والمتقادم)خال1)8ل0دم)و9ل0دم)و0د0دم(: 6دو6الجدو1) 

0د0دم9ل0دم8ل0دمباأللف)ريا1)سعودي

32,31127,86959,990الرصيد االفتتاحي

32,1218,092)4,443()عكس المخصص( / مخصص للسنة

د7,86859,99068,08دالرصيد)الختامي

المصدر: القوائم المالية الموحدة المدققة للسنوات المالية 2018م و2019م و2020م
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ارتفع مخصص المخزون بطيء الحركة من 27.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 60.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 
2019م. ويعزى هذا االرتفاع إلى زيادة مخصصات االنخفاض في القيمة الناتجة من زيادة أرصدة المخزون القديمة )التي يزيد عمرها عن 6 أشهر(.

ارتفع مخصص المخزون بطيء الحركة من 60.0 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2019م إلى 68.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م 
ويرجع هذا االرتفاع بشكل رئيسي إلى رصد الشركة مخصصات تغطي كامل المخزون الذي يزيد عمره عن عام واحد في عام 2020م.

الموجودات غير المتداولة 6-5-24
الموجودات)غير)المتداولة)كما)في)لد)ديسمبر)8ل0دم)و9ل0دم)و0د0دم(: 7دو6الجدو1) 

كما)فيباأللف)ريا1)سعودي
لد)ديسمبر)8ل0دم

كما)في
لد)ديسمبر)9ل0دم

كما)في
لد)ديسمبر)0د0دم

22,5586,2176,642تكاليف العقود
االستثمارات في األسهم بالقيمة العادلة من خالل 

-.50الدخل الشامل اآلخر

64,204103,75091,459الموجودات غير الملموسة
102,002166,715593,559الممتلكات والمعدات

77,41671,933-حق استخدام األصول
د59,د54,09876د4ل88,8لإجمالي)الموجودات)غير)المتداولة

المصدر: القوائم المالية الموحدة المدققة للسنوات المالية 2018م و2019م و2020م

تكاليف العقود 6-5-25
تمثل تكاليف العقود التكاليف المتكبدة لتنفيذ العقد قبل تقديم إحدى السلع أو الخدمات للعميل. انخفضت تكاليف العقود من 22.6 مليون ريال سعودي 

كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 6.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م بسبب إطفاء هذا الرصيد. 

بقيت تكاليف العقود مستقرة نسبًيا عند متوسط 6.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م نتيجة إضافات طفيفة قابلتها 
جزئًيا تكلفة اإلطفاء. 

االستثمارات في األسهم بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 6-5-26
االستثمارات)في)األسهم)بالقيمة)العادلة)من)خال1)الدخل)الشامل)اآلخر)كما)في)لد)ديسمبر)8ل0دم)و9ل0دم)و0د0دم(: 8دو6الجدو1) 

كما)فيباأللف)ريا1)سعودي
لد)ديسمبر)8ل0دم

كما)في
لد)ديسمبر)9ل0دم

كما)في
لد)ديسمبر)0د0دم

نسبة ملكية 5% في شركة االتصاالت االستثمارية للتجارة 
--50المحدودة السعودية )تعمل في مجال خدمات االتصاالت( *

إجمالي)االستثمارات)في)األسهم)بالقيمة)العادلة)من)خال1)
وو50الدخل)الشامل)اآلخر

المصدر: القوائم المالية الموحدة المدققة للسنوات المالية 2018م و2019م و2020م
* تم إدراج هذا االستثمار بالتكلفة إذ يتعذر تحديد القيمة العادلة بشكل موثوق.

للتجارة  االستثمارية  االتصاالت  البالغة 5% في شركة  الحصة  اآلخر في  الشامل  الدخل  العادلة من خالل  بالقيمة  األسهم  االستثمارات في  انحصرت 
السعودية بقيمة 50 ألف ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م، وقد تم بيع هذا االستثمار إلى الشركة األم على أساس التكلفة.

تمتلك المجموعة استثماًرا بنسبة 1% في شركة سفاير )تعمل في خدمات تكنولوجيا المعلومات(، والتي تم تأسيسها في المملكة العربية السعودية في 
يونيو 2014م. شركة سفاير قيد التصفية كما في 31 ديسمبر 2020م وال تزال اإلجراءات القانونية للتصفية قيد التنفيذ. وبناء على ذلك، قامت المجموعة 

بإثبات انخفاض قيمة لهذا االستثمار بنسبة 100 %، وتبلغ قيمة االستثمار 1 مليون ريال سعودي.

الموجودات غير الملموسة 6-5-27
الموجودات)غير)الملموسة)كما)في)لد)ديسمبر)8ل0دم)و9ل0دم)و0د0دم(: 9دو6الجدو1) 

اإلجماليأعما1)رأسمالية)تحت)التنفيذبرامج)الحاسب)اآلليباأللف)ريا1)سعودي
التكلفة

52,2301,05253,281كما في 1 يناير 2018م
7,10035,79142,890اإلضافات 

-)22,701(22,701التحويل
د7ل,96ل4ل,4ل0د0,د8كما)في)لد)ديسمبر)8ل0دم
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اإلجماليأعما1)رأسمالية)تحت)التنفيذبرامج)الحاسب)اآلليباأللف)ريا1)سعودي

17,52556,94074,465اإلضافات

-)34,431(34,431التحويل
)14,073()13,442()632(استبعاد أصول الشركة التابعة

56,564ل08د,دد55د,ددلكما)في)لد)ديسمبر)9ل0دم
11,56113,23624,797اإلضافات

)10,118(-)10,118(استبعاد
-)31,692(31,692التحويالت

د4د,ل7لد66,4904,75لكما)في)لد)ديسمبر)0د0دم
االطفاء املتراكم

19,003-19,003كما في 1 يناير 2018م
12,964-12,964االطفاء

968,لدو968,لدكما)في)لد)ديسمبر)8ل0دم
21,244-21,244االطفاء

)398(-)398(استبعد أصول الشركة التابعة
دل8,د5ودل8,د5كما)في)لد)ديسمبر)9ل0دم

30,898-30,898االطفاء
)3,928(-)3,928(استبعاد

79,784و79,784كما)في)لد)ديسمبر)0د0دم
صايف القيمة الدفترية
33,2261,05234,278كما في 1 يناير 2018م
04د,64ل4ل,4لد50,06في)لد)ديسمبر)8ل0دم

750,د0ل08د,ددد80,54في)لد)ديسمبر)9ل0دم

459,ل9د86,7064,75في)لد)ديسمبر)0د0دم

المصدر: القوائم المالية الموحدة المدققة للسنوات المالية 2018م و2019م و2020م

تتعلق الموجودات غير الملموسة بشكل أساسي ببرامج الحاسب اآللي والتراخيص، ويتم الحصول عليها وتسجيلها بالتكلفة مخصوًما منها اإلطفاء المتراكم 
وخسارة انخفاض القيمة المتراكمة، إن وجدت. ويتم إطفاء الموجودات غير الملموسة على أساس القسط الثابت على مدى أعمارها اإلنتاجية المقدرة. 
ويتم تسجيل األعمار اإلنتاجية المقدرة وطرق اإلطفاء في نهاية كل سنة مالية. ويتم إطفاء الموجودات غير الملموسة التي تتكون من برامج الحاسب اآللي 

على مدار 5 سنوات.

برامج الحاسب اآللي
ارتفعت برامج الحاسب االلي من 50.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 80.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م، نتيجة 
زيادة اإلضافات والتحويالت )من األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ(. وتعزى هذه الزيادة بشكل أساسي إلى االشتراك في تطبيقات برمجية جديدة لدعم 
توسع األعمال وزيادة مشاريع تراخيص »تكامل األنظمة« خالل عام 2019م. وقد قابل هذه الزيادة جزئًيا تحويل ملكية شركة المدفوعات الرقمية السعودية 

من الشركة إلى شركة االتصاالت السعودية )انخفاض بمبلغ 13.7 مليون ريال سعودي( وتكاليف اإلطفاء على مدار العام.

ارتفعت البرامج من 80.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 86.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، ويرجع هذا االرتفاع 
إلى زيادة اإلضافات والتحويالت )من األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ( لدعم التوسع في األعمال وزيادة مختلف خطوط الخدمة، وقد قابل هذا االرتفاع 
جزئًيا عمليات استبعاد بقيمة 6.2 مليون ريال سعودي للبرامج المستخدمة في وحدة أعمال األمن السيبراني للمنتجات الجاهزة، حيث تم استبعاد بعض 

منتجات األمن السيبراني في عام 2020م.

أعمال رأسمالية قيد التنفيذ
تتضمن الموجودات غير الملموسة أرصدة أعمال رأسمالية قيد التنفيذ التي تمثل التكاليف المتكبدة للحصول على البرامج / تطويرها والتي يتم تسجيلها 
بالتكلفة حتى يصبح البرنامج جاهًزا لالستخدام ثم يتم تحويله إلى البرامج وتحميله على اإلهالك. وعليه، بلغت األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ 14.1 

مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م و23.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م.

انخفضت األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ من 23.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 4.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 
2020م بسبب التحويل إلى البرامج.
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الممتلكات والمعدات 6-5-28
الممتلكات)والمعدات)كما)في)لد)ديسمبر)8ل0دم)و9ل0دم)و0د0دم(: 0دو6الجدو1) 

األثاث)والمعدات)أجهزة)الكمبيوترباأللف)ريا1)سعودي
المكتبية

تحسينات)المباني)
أعما1)رأسمالية)قيد)المركباتالمسـتأجرة

اإلجماليالتنفيذ

التكلفة
الرصيد كما في 31 

80,41124,08114,92342414,936134,775يناير 2018م

9,4072,0007,65582270,56690,449اإلضافات
-)71,424(-42,26511,38217,778التحويل

الرصيد)كما)في)لد 
5دد,5دد4,077ل46د,ل57د,40د7,46دد08,ددلديسمبر)8ل0دم

73,525125,575-36,57610,9804,494اإلضافات
-)73,941(47,75213,91911,792478التحويل

)3,322(---)2,922()400(استبعادات
استبعاد أصول الشركة 

)8,458(-)301()3,200()3,305()1,651(التابعة

الرصيد)كما)في)لد 
0د9,0ددل66,دلدد4,لد44,د55دل,5956د,4لدديسمبر)9ل0دم

24,85311,1432,867690471,649511,203اإلضافات
-)64,606(-54,4751,3928,738التحويل

)42,689(--)1,526()3,139()38,024(استبعادات
الرصيد)كما)في)لد 

4د0,705807,5د4دلل,ددد5,د6لد55,66465,5دديسمبر)0د0دم

انخفاض القيمة واالستهالك املتراكم
الرصيد كما في 1 

93,193-61,01621,72210,136318يناير 2018م

تكلفة االستهالك 
30,030-21,8523,5994,384194وانخفاض القيمة

الرصيد)كما)في)لد 
ددد,ددلودل05د4,5للدد,5د869,د8ديسمبر)8ل0دم

تكلفة االستهالك 
53,906-39,8016,7667,052287وانخفاض القيمة

)3,227(---)2,831()396(استبعادات
استبعاد أصول الشركة 

)1,598(-)74()561()639()324(التابعة

الرصيد)كما)في)لد 
05د,د7لو5د7لل0,لد8ل8,6د950,لدلديسمبر)9ل0دم

تكلفة االستهالك 
58,915-36,48910,07012,071285وانخفاض القيمة

)17,245(--)432()858()15,954(استبعادات
الرصيد)كما)في)لد 

975,دلدو0ل0,ل650,دد0د7,8د485,د4لديسمبر)0د0دم

صايف القيمة الدفترية
19,3952,3594,78710614,93641,583كما في 1 يناير 2018م
د00,د0ل4,077لدد77د5,8دل4ل,دل4لد,49في)لد)ديسمبر)8ل0دم

كما)في)لد)ديسمبر)
5ل66,7لل66,دل697لد4,دد7ل7,5د409,د99ل0دم

كما)في)لد)ديسمبر)
559,د0,70559د4د0ل,لد0,87دل7,70د79ل,دلل0د0دم

المصدر: القوائم المالية الموحدة المدققة للسنوات المالية 2018م و2019م و2020م
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يتم تسجيل الممتلكات والمعدات بالتكلفة مخصوًما منها االستهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة )إن وجدت( ويتم استهالكها على أساس القسط 
الثابت لكل فئات الموجودات الثابتة.

أجهزة الكمبيوتر
تتألف أجهزة الكمبيوتر بشكل أساسي من أجهزة الكمبيوتر المحمولة )التي يتم استبدالها كل 3 سنوات وفًقا لسياسة الشركة( وخوادم أجهزة الكمبيوتر 
ومراكز البيانات وأدوات االتصال وغيرها. ارتفع صافي القيمة الدفترية ألجهزة الكمبيوتر من 49.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م 
إلى 92.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م. ويرجع هذا االرتفاع بشكل أساسي إلى إضافات األجهزة الجديدة المتعلقة بالمكاتب التي تم 
تجديدها حديًثا وكذلك األجهزة المرتبطة بمشاريع األمن السيبراني، فضاًل عن زيادة أجهزة الكمبيوتر المحمولة تماشًيا مع زيادة عدد الموظفين في 

الشركة.

ارتفعت أجهزة الكمبيوتر من صافي القيمة الدفترية البالغة 92.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 113.2 مليون ريال سعودي كما 
في 31 ديسمبر 2020م، ويرجع هذا االرتفاع بشكل أساسي إلى اإلضافات المتعلقة باستثمارات األجهزة المتعلقة بالمنصات السحابية والرقمية والشبكة 
واالتصاالت، باإلضافة إلى زيادة عدد أجهزة الكمبيوتر المحمولة خالل الفترة نفسها تماشًيا مع النمو المستمر في عدد الموظفين إلى جانب تحويالت 
بقيمة 54.5 مليون ريال سعودي من األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ، وقابلها جزئياً استبعادات بقيمة 38.0 مليون ريال سعودي نتيجة استبعاد بعض 
منتجات األمن السيبراني في عام 2020م. كما قامت الشركة بمراجعة وتعديل العمر االفتراضي ألجهزة الكمبيوتر من 3 سنوات إلى 5 سنوات في عام 

2020م.

األثاث والمعدات المكتبية 
يتعلق األثاث والمعدات المكتبية بشكل أساسي بالمكاتب والكراسي والطاوالت والخزائن واألرائك وغيرها من المعدات المكتبية. ارتفع صافي القيمة 
الدفترية لألثاث والمعدات المكتبية من 12.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 27.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م. 

ويعزى هذا االرتفاع بشكل أساسي إلى شراء أثاث جديد للمكاتب القائمة والجديدة.

ارتفع صافي القيمة الدفترية لألثاث والمعدات المكتبية من 27.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019 إلى 27.7 مليون ريال سعودي كما في 
31 ديسمبر 2020م، ويرجع هذا االرتفاع إلى إضافات متعلقة بتغيير ديكورات المكاتب في العديد من الفروع. كما قامت الشركة بمراجعة وتعديل العمر 

االفتراضي للمولدات الكهربائية المصنفة تحت األثاث و المعدات المكتبية من 5 سنوات إلى 20 سنة في عام 2020م.

تحسينات المباني المسـتأجرة 
تتعلق تحسينات المباني المسـتأجرة بشكل أساسي باألعمال المدنية واإلنشاءات المنفذة في المباني والمكاتب المؤجرة. ارتفع صافي القيمة الدفترية 
لتحسينات المباني المسـتأجرة من 25.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 32.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م. 
ويرجع هذا االرتفاع بشكل أساسي إلى التركيبات اإلضافية ومبادرات التصميم الداخلي التي تم إجراؤها في العديد من مكاتب الشركة القائمة والجديدة.

انخفض صافي القيمة الدفترية لتحسينات المباني المستأجرة من 32.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 30.9 مليون ريال سعودي 
كما في 31 ديسمبر 2020م، ويرجع هذا االنخفاض بشكل رئيسي إلى زيادة االستبعادات إلى جانب زيادة االستهالك.

المركبات 
تتعلق المركبات بشكل أساسي بالسيارات المملوكة للشركة والمركبات التي تستخدمها اإلدارة التنفيذية للشركة. انخفضت المركبات بشكل طفيف من 
733 ألف ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 697 ألف ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م. ويعزى هذا االنخفاض بشكل أساسي إلى 

االستهالك الثابت للمركبات وعدم وجود إضافات للمركبات خالل عام 2019م.

ارتفع صافي القيمة الدفترية للمركبات من 697 ألف ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 1.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، 
ويرجع هذا االرتفاع إلى إضافات بقيمة 690 ألف ريال سعودي، تتعلق بمركبات االستخدام التجاري.

أعمال رأسمالية قيد التنفيذ
بالتكلفة حتى  المدنية األخرى. ويتم تسجيلها  الثابتة واألعمال  الموجودات  المتكبدة لشراء  الرأسمالية  النفقات  التنفيذ  الرأسمالية قيد  تمثل األعمال 
تصبح الموجودات ذات الصلة جاهزة لالستخدام، ثم يتم تحويل هذه الموجودات إلى فئة الموجودات الثابتة المناسبة، ويتم استهالكها وفقاً للسياسات 
المحاسبية للشركة. وعليه، بلغت األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ 14.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م و13.7 مليون ريال سعودي كما 

في 31 ديسمبر 2019م. 

ارتفع صافي القيمة الدفترية لألعمال الرأسمالية قيد التنفيذ من 13.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 420.7 مليون ريال سعودي 
كما في 31 ديسمبر 2020م، ويرجع هذا االرتفاع إلى إضافات متعلقة بمركز بيانات العمالء تُعزى بشكل أساسي لتنفيذ مشروع بناء وتشغيل مرفق حوسبة 

عن بعد ألحد العمالء.
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حق استخدام األصول 6-5-29
حق)استخدام)األصو1)كما)في)لد)ديسمبر)9ل0دم)و0د0دم(: لدو6الجدو1) 

اإلجماليالمركباتاألراضي)والمبانيباأللف)ريا1)سعودي

76,4631,71378,176الرصيد بتاريخ تطبيق المعيار 1 يناير 2019م

16,293-16,293)صافي( اإلضافات

)17,053()871()16,183(تكلفة االطفاء

6ل77,4د84د76,57الرصيد)كما)في)لد)ديسمبر)9ل0دم

13,289-13,289)صافي( اإلضافات

)18,772()728()18,044(تكلفة االطفاء

دد9,ل47لل9ل8,ل7الرصيد)كما)في)لد)ديسمبر)0د0دم

المصدر: القوائم المالية الموحدة المدققة للسنتين الماليتين 2019م و2020م

يتعلق حق استخدام الموجودات بشكل أساسي بعقود إيجار 63 مكتًبا وتقع غالبها في الرياض )بنسبة تبلغ حوالي 95%(، تليها جدة )حوالى 3%( والخبر 
)حوالى 2%( باإلضافة إلى 11 مركبة مؤجرة . يتعلق الرصيد بالحق في استخدام عقود اإليجار التشغيلي وفًقا للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
16 الساري على فترات التقارير السنوية التي تبدأ في تاريخ 1 يناير 2019م أو بعده. وعليه، بلغ حق استخدام الموجودات 77.4 مليون ريال سعودي كما 

في 31 ديسمبر 2019م.

انخفض حق استخدام الموجودات من 77.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 71.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، 
ويعزى هذا االنخفاض إلى تكاليف االطفاء إلى جانب انخفاض اإلضافات خالل السنة.

المطلوبات المتداولة 6-5-30
المطلوبات)المتداولة)كما)في)لد)ديسمبر)8ل0دم)و9ل0دم)و0د0دم(: ددو6الجدو1) 

كما)فيباأللف)ريا1)سعودي
لد)ديسمبر)8ل0دم

كما)في
لد)ديسمبر)9ل0دم

كما)في
لد)ديسمبر)0د0دم

1,236,1681,458,2751,973,953الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع

987,9251,426,6261,704,986اإليرادات المؤجلة

335,776452,254336,035مطلوبات العقود

99,05140,11453,141الزكاة المستحقة

6لل,684,068د,77د,د9ل658,9,دإجمالي)المطلوبات)المتداولة

المصدر: القوائم المالية الموحدة المدققة للسنوات المالية 2018م و2019م و2020م

الدائنون)والمبالغ)المستحقة)الدفع)كما)في)لد)ديسمبر)8ل0دم)و9ل0دم)و0د0دم(: ددو6الجدو1) 

كما)فيباأللف)ريا1)سعودي
لد)ديسمبر)8ل0دم

كما)في
لد)ديسمبر)9ل0دم

كما)في
لد)ديسمبر)0د0دم

595,519367,289653,071دائنون تجاريون*

362,951570,081425,118تكلفة المشاريع المستحقة **

230,213319,964499,083المصاريف المستحقة***

115,855239,657-رسوم التوصيل المستحقة

45,44260,593114,943المبالغ المستحقة إلى جهات ذات عالقة

22,51740,104-مطلوبات عقود اإليجار

2,0411,9761,977مخصص ضريبة االستقطاع

د95,د97,ل75د,458,ل68ل,6دد,لاإلجمالي

المصدر: القوائم المالية الموحدة المدققة للسنوات المالية 2018م و2019م و2020م
* تتبنى الشركة سياسات إلدارة المخاطر المالية لضمان سداد كل مبالغ دائنون تجاريون بموجب اإلطار الزمني لالئتمان.

**خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، لم يتم إجراء أي عكس تكاليف )في 31 ديسمبر 2019م: 6.3 مليون و31 ديسمبر 2018م: 30.0 مليون ريال سعودي )وتتعلق عكس تكلفة 
المشاريع التي أجريت في الفترات السابقة بشكل رئيسي بتكاليف المشاريع المستحقة، والتي تم تحميلها على تكلفة اإليرادات. تترتب هذه المبالغ بشكل أساسي عن الفرق بين مستحقات 

المشاريع المقدرة والتكاليف الفعلية المتكبدة أو المتوقع تكبدها عند إتمام المشاريع .
*** تتضمن المصاريف المستحقة مصاريف مستحقة لشركة االتصاالت السعودية بقيمة 108.1 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2020م و 40.7 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2019م  

25.2 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2018م.
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ارتفعت المبالغ المستحقة الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع من 1.2 مليار ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 1.5 مليار ريال سعودي كما في 
31 ديسمبر 2019م. وتعزى هذه الزيادة بشكل أساسي إلى ارتفاع تكاليف المشاريع المستحقة بما يتماشى مع الزيادة اإلجمالية في عدد المشاريع، فضاًل 

عن ارتفاع تكاليف الموظفين المستحقة نتيجة زيادة العمليات وعدد الموظفين.

ارتفعت المبالغ المستحقة الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع من 1.5 مليار ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 2.0 مليار ريال سعودي كما في 
31 ديسمبر 2020م، ويرجع هذا االرتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة المبالغ المستحقة إلى دائنون تجاريون نتيجة المشتريات اإلضافية خالل عام 2020م 

إلى جانب زيادة المصاريف المستحقة التي تعزى بشكل رئيسي إلى زيادة المستحقات األخرى.

دائنون تجاريون
تتعلق المبالغ المستحقة إلى دائنون تجاريون بشكل أساسي بموردي األجهزة والبرامج. وقد انخفضت من 595.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 
2018م إلى 367.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م، حيث قامت الشركة في السابق بشراء غالبية المستلزمات في نهاية العام ولجأت إلى 

شراء المستلزمات على مدار العام ثم قامت بتسوية غالبية الرصيد قبل نهاية العام.

ارتفعت المبالغ المستحقة إلى دائنون تجاريون من 367.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 653.1 مليون ريال سعودي كما في 31 
ديسمبر 2020م، ويرجع هذا االرتفاع إلى المشتريات اإلضافية خالل عام 2020م من كبار موردي الشركة

تكاليف المشاريع المستحقة
تتعلق تكاليف المشاريع المستحقة بشكل أساسي بالتكلفة المتكبدة في مشاريع الشركة خالل أداء الخدمات التي يطلبها العمالء ولم يتم دفع مقابلها 
للموردين بعد. ارتفعت تكاليف المشاريع المستحقة من 363.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 570.1 مليون ريال سعودي كما في 31 

ديسمبر 2019م. ويعزى هذا االرتفاع إلى الزيادة اإلجمالية في عدد المشاريع وعروض الخدمات )من مشاريع األمن السيبراني بشكل أساسي(. 

انخفضت تكاليف المشروع المستحقة من 570.1 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2019م إلى 425.1 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2020م، 
نتيجة تلقي الشركة المزيد من الفواتير من الموردين في نهاية عام 2020م.

المصاريف المستحقة
تتألف المصاريف المستحقة بشكل أساسي من تكاليف الموظفين المستحقة )اإلجازة السنوية والمرتبات وحوافز األداء  البالغ قيمتها 105.1 مليون ريال 
سعودي و151.4 مليون ريال سعودي و179.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م, 2019م و 2020م، على التوالي ومصاريف السفر والتأمينات 
االجتماعي، والتأمين الطبي وغير ذلك( والمصاريف المستحقة األخرى المرتبطة بدوائر البيانات وعرض النطاق الترددي وتكلفة الرسائل القصيرة. 
ارتفعت المصاريف المستحقة من 230.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 320.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م. 
وتعزى هذه الزيادة إلى الزيادة التدريجية في مستحقات الموظفين تماشًيا مع تطبيق االدارة سياسة حوافز اداء جديدة وارتفاع عدد الموظفين، إلى جانب 

المستحقات المتعلقة بدوائر البيانات والتي تستخدم في تقديم خدمات االنترنت للعمالء.

ارتفعت المصاريف المستحقة من 320.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 499.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، 
ويرجع هذا االرتفاع إلى زيادة المستحقات األخرى نتيجة زيادة التأمين وارتفاع مستحقات الموظفين بما يتماشى مع زيادة متوسط الراتب لكل موظف إلى 

جانب ارتفاع المستحقات المتعلقة بدوائر البيانات والتي تستخدم في تقديم خدمات االنترنت للعمالء.

رسوم التوصيل المستحقة
تتعلق رسوم التوصيل المستحقة بشكل أساسي بالرسوم الحكومية المتعلقة بهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات المفروضة على الشركة في عام 2019م على 
خدمات االتصاالت واإلنترنت والخدمات السحابية المعينة والتي تتعلق بخدمة الوصول المخصص لالنترنت)DIA(  وخدمات الربط المخصص باإلنترنت 
وخدمات االتصاالت الفضائية )VSAT(، والتي تمثل حوالي 11% من صافي اإليرادات المحققة من تلك التدفقات، والتي تقوم بتحصيلها شركة االتصاالت 
السعودية وتقوم بدفعها الحًقا إلى هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات. بلغت رسوم التوصيل المستحقة صفراً كما في 31 ديسمبر 2018م، حيث تم تطبيق 
الرسوم بداية من الربع األخير من السنة المالية 2019م. بلغت رسوم التوصيل المستحقة 115.9 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2019م و239.7 
مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م تماشًيا مع تطبيق رسوم هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات )للسنة المالية الكاملة 2019م(. حسب قرار 
مجلس الوزراء رقم 196 بتاريخ 4/4/ 1440هـ: يتم فرض المقابل المالي الذي تتقاضاه الحكومة على الشركات المشغلة نظير تقديم خدمات االتصاالت 

التجارية في المملكة.

يجدر النظر انه خالل االعوام السابقة »2019م و2020م«، تم تقديم اقرار وعاء صافي ايرادات االتصاالت من قبل شركة االتصاالت السعودية عنها و عن 
الشركات التابعة لها، والتي بدورها تحّمل الشركات التابعة كل بحسب بحصتها المنفردة حسب ايراداتها من خدمات االتصاالت المرخصة مخصوما منها 

التكاليف الجائز خصمها.

وابتداًءا من عام 2021م، وبحسب تنظيمات وعاء صافي إيرادات االتصاالت لمقدمي الخدمة المرخص لهم والمرسل من قبل هيئة االتصاالت وتقنية 
المعلومات، فإن الشركات التابعة للشركات المساهمة ستقوم بتقديم وعاء صافي ايرادات االتصاالت بشكل منفصل عن شركة االتصاالت السعودية وذلك 
بشكل ربع سنوي. تم تكوين المخصصات المتعلقة بالمقابل المالي نظير تقديم خدمات االتصاالت التجارية وذلك عن حصة الشركة في المقابل المالي 
عن العامين 2019م و2020م كما تم ذكره سابقا ، حيث سيتم استالم المطالبة من شركة االتصاالت السعودية وبنائا على ذلك سوف تقوم الشركة العربية 

لخدمات اإلنترنت واالتصاالت بدفعها الى شركة االتصاالت السعودية.
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المبالغ المستحقة إلى جهات ذات عالقة
تعلقت المبالغ المستحقة إلى جهات ذات عالقة بشكل أساسي بمبالغ دائنة لشركة االتصاالت السعودية مقابل مشتريات منتجات االتصال وغيرها من 
المنتجات، والتي يتم تقديمها للشركة على أسس تجارية. ارتفع الرصيد من 45.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 60.6 مليون ريال 

سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م. ويعزى هذا االرتفاع إلى الزيادة في اإليرادات التي أدت إلى زيادة المشتريات من شركة االتصاالت السعودية.

ارتفعت المبالغ إلى جهات ذات عالقة من 60.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 114.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 
2020م تماشًيا مع زيادة إيرادات االتصاالت.

مطلوبات عقود اإليجار
تمثل مطلوبات عقود اإليجار القيمة الحالية المقدرة لمدفوعات عقود اإليجار التشغيلية للشركة وفًقا للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 16. وقد 

بلغت 22.5 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2019م.

ارتفعت مطلوبات عقود اإليجار من 22.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 40.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م على 
ضوء مراجعة فترة العقود وقيمتها مع أحد المؤجرين الرئيسين من أجل توحيد قيمة العقود.

ويتم قياس التزام اإليجار مبدئًيا بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي لم يتم سدادها في تاريخ السريان. ويتم تخفيضه باستخدام معدل الفائدة 
الضمني في عقد اإليجار أو، إذا تعذر تحديد ذلك المعدل بسهولة، فيتم استخدام معدل الفائدة على االقتراض اإلضافي للشركة. وتستخدم الشركة بشكل 

عام معدل الفائدة على االقتراض اإلضافي كمعدل الخصم.

مخصص ضريبة االستقطاع
يمثل مخصص ضريبة االستقطاع التزاماً من قبل الشركة لدفع ضرائب االستقطاع على كل مدفوعاتها الدولية. وقد بقي مستقراَ نسبياً عند مبلغ 2.0 

مليون ريال سعودي بين الفترة الممتدة من 31 ديسمبر 2018م إلى 31 ديسمبر 2019م في ما يتعلق بالمدفوعات الدولية.

بقي مخصص ضريبة االستقطاع مستقراً نسبياً عند 2.0 مليون ريال سعودي خالل الفترة الممتدة من 31 ديسمبر 2019م إلى 31 ديسمبر 2020م، وكان 
مرتبطاً بشكل أساسي بالمدفوعات الدولية.

اإليرادات المؤجلة 6-5-31
االيرادات)المؤجلة)كما)في)لد)ديسمبر)8ل0دم)و9ل0دم)و0د0دم(: 4دو6الجدو1) 

كما)فيباأللف)ريا1)سعودي
لد)ديسمبر)8ل0دم

كما)في
لد)ديسمبر)9ل0دم

كما)في
لد)ديسمبر)0د0دم

929,9411,330,3351,606,137االيرادات المؤجلة إلى شركة االتصاالت السعودية 

57,98496,29198,848االيرادات المؤجلة إلى شركات أخرى

704,986,ل6د6,6د4,ل5د987,9إجمالي)االيرادات)المؤجلة

المصدر: معلومات االدارة

تمثل اإليرادات المؤجلة الفواتير الصادرة للعمالء التي تزيد عن قيمة األعمال المنفذة من قبل الشركة وفًقا لشروط الفواتير الواردة في اتفاقية العقد. 
ارتفعت اإليرادات المؤجلة من 987.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 1.4 مليار ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م تماشًيا مع 

الزيادة المطردة في جميع خطوط المنتجات / الخدمات الرئيسية.

ارتفعت اإليرادات المؤجلة من 1.4 مليار ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 1.7 مليار ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م بسبب التوسع 
اإلضافي للشركة خالل الفترة وتوفير تكامل إضافي لألنظمة واالتصاالت واإلنترنت ومشاريع الخدمات السحابية.

مطلوبات العقود 6-5-32
مطلوبات)العقود)كما)في)لد)ديسمبر)8ل0دم)و9ل0دم)و0د0دم(: 5دو6الجدو1) 

كما)فيباأللف)ريا1)سعودي
لد)ديسمبر)8ل0دم

كما)في
لد)ديسمبر)9ل0دم

كما)في
لد)ديسمبر)0د0دم

267,385404,155260,457مطلوبات العقود إلى شركة االتصاالت السعودية 

68,39148,09875,578مطلوبات العقود إلى الشركات األخرى

5د6,0دد54د,د5,77645ددإجمالي)مطلوبات)العقود

المصدر: معلومات االدارة
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تمثل مطلوبات العقود المبالغ )أي الدفعات المقدمة( المستلمة من عمالء الشركة والتي يتم استخدامها مقابل الفواتير المستقبلية. ارتفع رصيدها بشكل 
طفيف من 335.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 452.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م. ويعزى هذا االرتفاع بشكل 
أساسي إلى التحصيل المبكر لحصة الشركة من خدمات تقاسم اإليرادات المحققة من المشاريع المنفذة »من خالل شركة االتصاالت السعودية« ضمن 

قناة البيع إلى قطاع األعمال.

انخفضت مطلوبات العقود من 452.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 336.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م نتيجة 
النخفاض المدفوعات المقدمة المحصلة من مشاريع شركة االتصاالت السعودية، بسبب تسجيل المشاريع بالتزامن مع تقديم الشركة خدماتها إلى شركة 

االتصاالت السعودية خالل الفترة نفسها.

الزكاة المستحقة 6-5-33
تحسب الزكاة حسب لوائح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ويجنب لها مخصص من قبل شركة االتصاالت السعودية )»الشركة األم«( والشركات التابعة 
المملوكة لها فعليا والموحدة زكوياً وفقاً لألنظمة المالية بالمملكة العربية السعودية، وتحمل حصة الشركة من المخصص المكون على قائمة الربح أو 
الخسارة والدخل الشامل األخرى الموحدة. ويتم تسجيل التعديالت الناتجة عن الربط الزكوي النهائي خالل فترة التقرير التي يتم فيها اعتماد هذا الربط 

من قبل هيئة الزكاة و الضريبة و الجمارك. 

المطلوبات غير المتداولة 6-5-34
المطلوبات)غير)المتداولة)كما)في)لد)ديسمبر)8ل0دم)و9ل0دم)و0د0دم(: 6دو6الجدو1) 

كما)فيباأللف)ريا1)سعودي
لد)ديسمبر)8ل0دم

كما)في
لد)ديسمبر)9ل0دم

كما)في
لد)ديسمبر)0د0دم

54,15748,171-مطلوبات عقود اإليجار 

125,754189,139294,777مكافآت نهاية الخدمة

948,د4د96د,د4د5,754دلإجمالي)المطلوبات)غير)المتداولة

المصدر: القوائم المالية الموحدة المدققة للسنوات المالية 2018م و2019م و2020م

مطلوبات عقود اإليجار  6-5-35
يتعلق الرصيد بالحق في استخدام عقود اإليجار التشغيلي وفًقا للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 16 الساري على فترات التقارير السنوية التي 

تبدأ في تاريخ 1 يناير 2019م أو بعده، وقد بلغ 54.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م.

انخفضت مطلوبات عقود اإليجار المتعلقة بحق استخدام األصول من 54.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 48.2 مليون ريال سعودي 
كما في 31 ديسمبر 2020م.

مكافأة نهاية الخدمة 6-5-36
حركة)مكافأة)نهاية)الخدمة)خال1)8ل0دم)و9ل0دم)و0د0دم(: 7دو6الجدو1) 

0د0دم9ل0دم8ل0دمباأللف)ريا1)سعودي

92,250125,754189,139الرصيد االفتتاحي

48,09570,66383,883تكلفة الخدمات المتوقعة

4,7115,9616,250تكاليف التمويل

ددل,490د80676,6,د5إجمالي)مصروف)منافع)الموظفين)المثبت)في)الربح)أو)الخسارة

2,37835,271)10,790(الخسارة / )المكاسب( المثبتة في الدخل الشامل اآلخر

)19,766()15,617()8,512(المدفوعات

94,777د9دل,89ل5,754دلالرصيد)الختامي

المصدر: القوائم المالية الموحدة المدققة للسنوات المالية 2018م و2019م و2020م

االفتراضات)االكتوارية)الهامة)لعام)8ل0دم)و9ل0دم)و0د0دم(: 8دو6الجدو1) 

0د0دم9ل0دم8ل0دمباأللف)ريا1)سعودي

5ل%15%15%معدل االنخفاض 

4.5%5.6%5.6%معدل زيادة الرواتب 

7.د%3.4%4.8%معدل الخصم

656565سن التقاعد

المصدر: القوائم المالية الموحدة المدققة للسنوات المالية 2018م و2019م و2020م
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تحليل)الحساسية)لعام)0د0دم(: 9دو6الجدو1) 

األثر)على)التزام)المنافع)المحددة

النقص)في)االفتراضاتالزيادة)في)االفتراضاتالقيمة)االساسية)التغير)في)االفتراضاتباأللف)ريا1)سعودي

1294,777265,335329,553%معدل الخصم

20294,777270,072324,582%معدل االنخفاض 

1294,777328,533265,558%معدل زيادة الرواتب

المصدر: القوائم المالية الموحدة المدققة للسنوات المالية 2020م

تمنح الشركة مكافآت نهاية الخدمة )خطة االستحقاقات( لموظفيها مع مراعاة متطلبات نظام العمل المعمول به في المملكة. تمثل االستحقاقات المقدمة 
بموجب هذه الخطة مبلًغا مقطوًعا تعتمد قيمته على الرواتب النهائية للموظفين والمخصصات وسنوات خدمتهم التراكمية في تاريخ إنهاء الخدمة. 

ويعتبر التزام االستحقاقات المدرج في قائمة المركز المالي الموحدة في ما يتعلق بخطة نهاية الخدمة المحددة لالستحقاقات هو القيمة الحالية اللتزام 
االستحقاقات المحددة في تاريخ إعداد التقارير. ويتم احتساب التزام االستحقاقات المحددة بشكل دوري من قبل خبراء اكتواريين مؤهلين باستخدام 
د القيمة الحالية اللتزام االستحقاقات المحددة بخصم التدفقات الخارجة النقدية المستقبلية المقدرة باستخدام  طريقة ائتمان الوحدة المتوقعة. وتُحدَّ
العائدات على سندات الشركات عالية الجودة المسجلة بالعملة التي ستدفع بها االستحقاقات، وتكون لها مدى تقارب مدة المطلوبات. وقد استند معدل 

الخصم إلى سندات الخزانة األمريكية المعدلة حسب فروق الدول بين الواليات المتحدة والمملكة العربية السعودية.

يتم إثبات وعرض إعادة قياس مبالغ المكاسب والخسائر االكتوارية بشأن التزام االستحقاقات المحددة، إن وجدت، ضمن بنود الدخل الشامل اآلخر 
الموحدة في القائمة الموحدة للربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر وفي قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة. ارتفع مبلغ مخصص مكافأة نهاية 
الخدمة من 125,8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م الى 189,1 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2019م و 294,8 مليون ريال سعودي كما 

في 31 ديسمبر 2020م بسبب ارتفاع عدد الموظفين خالل الفترة نفسها.

معامالت الجهات ذات العالقة 6-5-37
مبيعات)البضائع)والخدمات)ألطراف)ذات)عالقة)للسنوات)المالية)المنتهية)في)لد)ديسمبر)8ل0دم)و9ل0دم)و0د0دم(: 40و6الجدو1) 

لد)ديسمبر)0د0دملد)ديسمبر)9ل0دملد)ديسمبر)8ل0دمباأللف)ريا1)سعودي

بيع بضاعة وخدمات إلى ومن خالل )شركة االتصاالت 
3,415,5304,174,5615,313,919السعودية وشركاتها التابعة(* 

81,399186,661252,078مشتريات )من الشركة االم(

199,072-100,000خصم على مشاريع معينة

31,628--بيع الموجودات غير الملموسة والممتلكات والمعدات
مصاريف الحوافز طويلة األجل التي تتقاضاها الشركة 

216--األم

المصدر: القوائم المالية الموحدة المدققة للسنوات المالية 2018م و2019م و2020م
*تشمل بيع بضاعة وخدمات إلى الشركة االم والشركات التابعة لها مبلًغا قدره 2،9 مليار ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م ومبلًغا قدره 2.1 مليار ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 

2019م ومبلًغا قدره 1.7 مليار ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م، والتي ال تعتبر شركة االتصاالت السعودية العميل النهائي فيها.

أرصدة)مستحقة)لدى)جهات)ذي)عالقة)كما)في)لد)ديسمبر)8ل0دم)و9ل0دم)و0د0دم(: ل4و6الجدو1) 

كما)فيباأللف)ريا1)سعودي
لد)ديسمبر)8ل0دم

كما)في
لد)ديسمبر)9ل0دم

كما)في
لد)ديسمبر)0د0دم

1,714,0092,207,1012,146,108المدينون اجمالي

696,570754,271949,422موجودات العقود

66,79919,13480,662الموجودات االخرى: مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة

)1,606,137()1,330,335()929,941(اإليرادات المؤجلة 

)114,943()60,593()45,442(المبالغ المستحقة إلى جهات ذات عالقة

)239,657()115,855(-رسوم التوصيل المستحقة

)260,457()404,155()267,385(مطلوبات العقود

)108,059()40,705()25,161(المصاريف المستحقة

المصدر: القوائم المالية الموحدة المدققة للسنوات المالية 2019م و2020م ومعلومات اإلدارة لعام 2018م
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أعمار)المبالغ)التي)لم)تنخفض)قيمتها)المستحقة)من)الجهات)ذات)عالقة)كما)في)لد)ديسمبر)8ل0دم)و9ل0دم)و0د0دم(: د4و6الجدو1) 

كما)فيباأللف)ريا1)سعودي
لد)ديسمبر)8ل0دم

كما)في
لد)ديسمبر)9ل0دم

كما)في
لد)ديسمبر)0د0دم

946,8581,291,464932,147أرصدة المدينون غير متأخرة وغير منخفضة القيمة

أرصدة متأخرة السداد ولم تنخفض قيمتها

383,949540,265450,520حتى ثالثة أشهر

162,646213,707379,906من 4 إلى 6 أشهر

23,748110,843298,475من 7 إلى 12 أشهر

141,1545,9424,214أكثر من سنة

د6د,065,د860,ل6ل,د55د,658,لاإلجمالي

المصدر: القوائم المالية الموحدة المدققة للسنوات المالية 2018م و2019م و2020م

شهدت معامالت جهات ذات العالقة )البيع إلى شركة االتصاالت السعودية والبيع من خالل شركة االتصاالت السعودية صافي الخصومات( انخفاضاً 
منذ عام 2018م )مّثلت 84.6% من إجمالي صافي اإليرادات في عام 2018م مقارنة بنسبة 79.4% في عام 2019م و74.2% في عام 2020( حيث نجحت 
الشركة في تنويع قاعدة عمالئها. تتم كل معامالت البيع إلى شركة االتصاالت السعودية على أسس تجارية، بينما تخضع عمليات البيع من خالل شركة 

االتصاالت السعودية إلى 6 عقود / اتفاقيات رسمية.

كما في نهاية ديسمبر 2020م، بلغت صافي الذمم المدينة من األطراف ذات عالقة التي لم تدفع ألكثر من 180 يوم )من 7 الى 12 أشهر وأكثر من سنة( 
مبلغ 302.7 مليون ريال سعودي ما نسبته 10.8% من صافي المدينون كما في 31 ديسمبر 2020م.

المطلوبات الرأسمالية وااللتزامات المحتملة 6-5-38
ليس لدى الشركة أي التزامات رأسمالية كما في 31 ديسمبر 2020م. 

انخفض مبلغ خطابات الضمان الخاص بالشركة من 247.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 205.7 مليون ريال سعودي كما في 31 
ديسمبر 2020م.

قائمة التدفقات النقدية الموحدة 6-5-39
قائمة)التدفقات)النقدية)الموحدة)للسنوات)المالية)المنتهية)في)لد)ديسمبر)8ل0دم)و9ل0دم)و0د0دم(: د4و6الجدو1) 

0د0دم9ل0دم8ل0دمباأللف)ريا1)سعودي

األنشطة)التشغيلية

608,287434,759753,774صافي الربح قبل الزكاة

التسويات:

االستهالك, االطفاء وانخفاض في قيمة الممتلكات 
42,99475,15089,813والمعدات 

17,05318,772-االستهالك - حق استخدام األصول

52,80676,62490,349مصروف منافع الموظفين
انخفاض قيمة / )عكس االنخفاض( في قيمة المدينون 

46,114)8,526(9,521وموجودات العقود

6,127--انخفاض في تكاليف العقود

)8,342(--

مخصص / )عكس مخصص( المخزون بطيء الحركة 
32,1218,092)4,443(والمتقادم

-)71,992(-الربح من بيع شركة تابعة

المخصص / )عكس المخصص( مقابل عقود اإليجار 
30,440)6,799()2,345(والدفعات المقدمة للموردين

--7,966مخصص الغرامات

2,9582,538-أعباء التمويل

)1,639()15,556()30,320(إيرادات التمويل

79د,044,لد5,79د55دل,676
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0د0دم9ل0دم8ل0دمباأللف)ريا1)سعودي

التغييرات)في)الموجودات)والمطلوبات)التشغيلية:

)217,528()805,495()870,076(المدينون

122,002979)164,037(المصاريف المدفوعة مقدماً والموجودات األخرى

)335,551()290,262()15,105(موجودات العقود

30,193)42,479()64,478(المخزون

)425(16,341)22,558(تكاليف العقود

429,182191,455491,609الدائنون والمبالغ مستحقة الدفع

507,207438,701278,360اإليرادات المؤجلة

)116,218(116,478)311,763(مطلوبات العقود

164,496282,5321,175,799التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية

)38,951()99,870()26,829(زكاة مدفوعة

)19,766()15,617()8,512(مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة

31,18816,4371,981إيرادات تمويلية مستلمة, صافي

9,064لل,لد48,د8لد4د,60لصافي)تدفقات)النقدية)من)األنشطة)التشغيلية)

األنشطة)االستثمارية

)536,000()179,410()133,340(شراء الممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسة

-100,000-متحصالت من بيع شركة تابعة

-569,600230,400صافي استرداد ودائع المرابحة ألجل عند االستحقاق

صافي)التدفقات)النقدية) المستخدمة)في()الناتجة)من)
)6,000د5(50,990ل60د,6د4األنشطة)االستثمارية

األنشطة)التمويلية

)3,871()12,578(-التزامات ايجار مدفوعة

-)800,000()300,000(توزيعات أرباح مدفوعة

صافي)التدفقات)النقدية)المستخدمة)في)االنشطة)
)ل87,د()578,دل8()00,000د(التمويلية

د9ل,579)06ل,478(د96,60دصافي)الزيادة)/) االنخفاض()في)النقدية)وشبه)النقدية

595,783892,387414,281النقدية وشبه النقدية في بداية السنة

474,د99ل8د,4ل874د,د89النقدية)وشبه)النقدية)في)نهاية)السنة

المصدر: القوائم المالية الموحدة المدققة للسنوات المالية 2018م و2019م و2020م.

صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
استقر صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية نسبًيا في الفترة الممتدة من عام 2018م إلى عام 2019م حيث وصل إلى 183.5 مليون ريال 
سعودي في عام 2019م نتيجة التغيرات اإليجابية في أرصدة رأس المال العامل وخصوصاً مطلوبات العقود من سالب 311.8 مليون ريال سعودي )تدفق 
خارجي( في 2018م إلى 116.5 مليون ريال سعودي )تدفق داخلي( في عام 2019م. وقد قابل ذلك جزئًيا انخفاض التغير في موجودات العقود من سالب 
15.1 مليون ريال سعودي )تدفق خارجي( في 2018م إلى سالب 290.3 مليون ريال سعودي في عام 2019م )تدفق خارجي( و انخفاض صافي الربح قبل 

الزكاة من 608.3 مليون ريال سعودي في 2018م الى 434.8 مليون ريال سعودي في 2019م.

ارتفع صافي تدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية من 183.5 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 1.2 مليار ريال سعودي في عام 2020م، ويرجع 
هذا االرتفاع بشكل أساسي إلى االرتفاع في صافي ربح الشركة قبل الزكاة من 434.8 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 753.8 مليون ريال سعودي 
في عام 2020م باإلضافة إلى التغيرات اإليجابية في أرصدة رأس المال العامل وخصوصاً التغييرات في رصيد المدينون من 805.5 مليون ريال سعودي 
)تدفق خارجي( في عام 2019م إلى 217.5 مليون ريال سعودي )تدفق خارجي( في عام 2020م، وقد قابله جزئًيا انخفاض التغيير في مطلوبات العقود 

من 116.5 مليون ريال سعودي )تدفق داخلي( في 2019م إلى سالب 116.2 مليون ريال سعودي )تدفق خارجي( في عام 2020م.
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صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( الناتجة من األنشطة االستثمارية
انخفضت صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( الناتجة من األنشطة االستثمارية من 436.3 مليون ريال سعودي في 2018م إلى 151.0 مليون ريال 
سعودي في 2019م نتيجة النخفاض في صافي استرداد ودائع المرابحة ألجل عند االستحقاق. وقابل هذا االنخفاض جزئًيا زيادة العائدات من بيع شركة 

المدفوعات الرقمية السعودية بقيمة 100.0 مليون ريال سعودي في عام 2019م.

انخفضت صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( الناتجة من األنشطة االستثمارية من 151.0 مليون ريال سعودي )تدفق داخلي( في عام 2019م 
إلى سالب 536.0 مليون ريال سعودي )تدفق خارجي( في عام 2020م نتيجة لزيادة مشتريات الممتلكات والمعدات  ويرجع هذا االرتفاع في المشتريات 
بشكل أساسي إلى اإلضافات المتعلقة باستثمارات األجهزة المتعلقة بالمنصات السحابية والرقمية والشبكة واالتصاالت، باإلضافة إلى زيادة عدد أجهزة 

الكمبيوتر المحمولة خالل الفترة نفسها تماشًيا مع النمو المستمر في عدد الموظفين.

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية 
األرباح  توزيعات  زيادة  نتيجة  عام 2019م  في  ريال سعودي  مليون  إلى سالب 812.6  التمويلية  االنشطة  في  المستخدمة  النقدية  التدفقات  انخفضت 

المدفوعة )800.0 مليون ريال سعودي( فضاًل عن زيادة التزامات اإليجار المدفوعة )12.6 مليون ريال سعودي( في عام 2019م.

انخفضت التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية من سالب 812.6 مليون ريال سعودي )تدفق خارجي( في عام 2019م إلى سالب 3.9 
مليون ريال سعودي )تدفق خارجي( في عام 2020م نتيجة لعدم تقديم أي توزيعات أرباح، إلى جانب انخفاض التزامات اإليجار المدفوعة )3.9 مليون 

ريال سعودي في 2020م(.
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سياسة توزيع األرباح-  7
وفقاً لسياسة توزيع األرباح المعتمدة من قبل الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 1442/07/04هـ )الموافق 2021/02/16م( ، ووفقاً لقرار الجمعية العامة 
غير العادية الصادر بتاريخ 1442/10/20هـ )الموافق 2021/06/01م( والقاضي بتعديل المادة الثامنة واألربعين من النظام األساسي ليعكس سياسة توزيع 
األرباح، يستحق المساهم جميع الحقوق المرتبطة باألسهم بناًء على المادة العاشرة بعد المائة من نظام الشركات والتي تتضمن الحق في الحصول على 
نسبته من األرباح المعلنة للتوزيع. ويقترح مجلس اإلدارة إعالن وتوزيع األرباح قبل عرضها على الجمعية العامة للحصول على موافقة المساهمين. ال تلتزم 
الشركة بإعالن أي أرباح ويعتمد قرارها على عدة أمور تشمل – دون حصر – أداء الشركة التاريخي واألرباح المتوقعة والتدفقات النقدية ومتطلبات التمويل 

ورأس المال، وخطط التوسع والنمو المستقبلية، والوضع العام للسوق واالقتصاد، ووضع الشركة الزكوي وغيرها من االعتبارات القانونية والتنظيمية. 

تمنح األسهم حامليها الحق في الحصول على األرباح التي تعلن عنها الشركة من تاريخ هذه النشرة والسنوات المالية التي تلي ذلك. ويقر أعضاء مجلس 
اإلدارة بأنه وكما في تاريخ هذه النشرة، لم يتم توزيع أرباح معلنة ومستحقة للفقرات المذكورة باستثناء ما ورد في الجدول أدناه. وبالرغم من عزم الشركة 
على توزيع أرباح سنوية على مساهميها، إال أنه ال توجد أي ضمانات لتوزيع فعلي لألرباح، كما ال يوجد أي ضمان بشأن المبالغ التي ستدفع في أي سنة. 

باإلضافة إلى ذلك، يعتمد توزيع األرباح على القيود التي يحددها النظام األساس للشركة. 

يتم توزيع األرباح بالريال السعودي، كما يتم توزيع أرباح الشركة الصافية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف األخرى على النحو التالي:

يجنب 10% من صافي األرباح لتكوين االحتياطي النظامي للشركة، ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي - 1
المذكور 30% من رأس المال.

يجوز للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب 5% من صافي األرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لألغراض التي - 2
تحددها الجمعية العامة.

يجوز للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان - 3
على المساهمين. وللجمعية العامة العادية كذلك أن تقتطع من صافي األرباح إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة.

يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة ال تقل عن 10% من رأسمال الشركة المدفوع.- 4
مع مراعاة األحكام المقررة في المادة الثانية والعشرين من النظام األساس للشركة، والمادة السادسة والسبعين من نظام الشركات، يخصص - 5

الباقي لمكافأة مجلس اإلدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.
يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية لمساهميها على أساس نصف سنوي أو ربع سنوي بناًء على قرار مجلس اإلدارة إذا كان الوضع المالي للشركة - 6

يسمح بذلك وتتوفر لديها السيولة وفقاً لإلجراءات والضوابط التي تحددها الجهة المختصة.

ويوضح الجدول التالي ملخص األرباح التي قامت الشركة بتوزيعها خالل السنوات الثالث السابقة:

توزيعات)األرباح)النقدية)خال1)السنوات)المالية)المنتهية)في)8ل0دم)و9ل0دم)و0د0دم(: لو7الجدو1) 

السنة)المالية)0د0دمالسنة)المالية)9ل0دمالسنة)المالية)8ل0دمبالمليون)ريا1)سعودي

556394702صافي ربح السنة

-800**300*األرباح المعلنة خالل الفترة

-300800األرباح الموزعة خالل الفترة

0%203%54%نسبة األرباح المعلنة إلى ربح السنة

* تم االعالن عن توزيعات ارباح بمبلغ 300 مليون في العام 2018م عن نتائح العام 2017م وتم الدفع في العام 2018م.
** تم االعالن عن توزيعات ارباح بمبلغ 800 مليون في العام 2019م عن نتائح العام 2018م وتم الدفع في العام 2019م.

المصدر: الشركة
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استخدام متحصالت الطرح -  8
تقدر متحصالت الطرح بمبلغ ثالثة مليارات وستمائة وأربعة وعشرون مليون )3,624,000,000( ريال سعودي، سيستخدم منها مبلغ يقدر بحوالي 63.3 
مليون ريال سعودي لتسوية جميع المصاريف المتعلقة بالطرح ويشمل ذلك أتعاب المستشارين الماليين، ومدير االكتتاب، ومديري سجل االكتتاب، ومتعهدي 
التغطية، والمستشار القانوني، والمستشار القانوني لمتعهدي التغطية، ومستشار العناية المهنية المالية، ومراجع الحسابات، والجهات المستلمة، ومستشار 
الطرح  توزيع صافي متحصالت  يتم  الطرح. وسوف  بعملية  المتعلقة  والمصاريف األخرى  واألتعاب  والتوزيع،  والطباعة  التسويق  أتعاب  السوق، وكذلك 
المقدر بحوالي ثالثة مليارات وخمسمائة وثمان وخمسون مليون وسبعمائة ألف )3,560,700,000( ريال سعودي على المساهمين البائعين بالتناسب مع 
عدد أسهم الطرح التي سيتم بيعها من قبل كل منهم في الطرح، ولن تستلم الشركة أي جزء من متحصالت الطرح. وسيتحمل المساهمون البائعون كافة 

األتعاب والمصاريف والتكاليف المتعلقة بالطرح.
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solutions by stc 168



رسملة رأس مال الشركة والمديونية-  9
يوضح الجدول التالي رسملة الشركة كما تظهر في القوائم المالية للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م. علماً بأنه 
يجب قراءة الجدول التالي مع القوائم المالية المعنية بما في ذلك اإليضاحات المرفقة بها والواردة في القسم رقم  19 »القوائم المالية وتقرير مراجع 

الحسابات حولها« من هذه النشرة.

رسملة)رأس)ما1)الشركة)والمديونية)كما)في)لد)ديسمبر)8ل0دم)و9ل0دم)و0د0دم(: لو9الجدو1) 

كما)في)لد)ديسمبر)0د0دمكما)في)لد)ديسمبر)9ل0دمكما)في)لد)ديسمبر)8ل0دم ألف)ريا1)سعودي(

---إجمالي القروض

حقوق املساهمني

100,000100,0001,200,000رأس المال

50,00050,000120,180احتياطي نظامي

)6,851(28,204-احتياطات أخرى

1,515,3771,078,620610,236أرباح مبقاة

1,665,3771,256,8241,923,564إجمالي حقوق الملكية

---حقوق الملكية غير المسيطرة

1,665,3771,256,8241,923,564إجمالي حقوق الملكية
إجمالي الرسملة )إجمالي القروض + إجمالي 

1,665,3771,256,8241,923,564حقوق المساهمين(

ال يمكن االحتساب لعدم وجود إجمالي القروض / إجمالي الرسملة
القروض

ال يمكن االحتساب لعدم وجود 
القروض

ال يمكن االحتساب لعدم وجود 
القروض

المصدر: القوائم المالية الموحدة المدققة للسنوات المالية 2018م و2019م و2020م ومعلومات اإلدارة.

ويقر أعضاء مجلس اإلدارة بما يلي:

ال يخضع أي من أسهم الشركة ألي حقوق خيار.- 1
ليس لدى الشركة أي أدوات دين كما في تاريخ هذه النشرة.- 2
أن رصيد الشركة النقدي وتدفقاتها النقدية كافية لتغطية احتياجاتها النقدية المتوقعة لرأس المال العامل والنفقات الرأسمالية لمدة اثني - 3

عشر )12( شهراً على األقل من تاريخ هذه النشرة، مع مراعاة أي تغيير سلبي وجوهري في أعمال الشركة.
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إفادات الخبراء-  10
قدم جميع المستشارون الواردة أسمائهم في الصفحات )هـ( و )و( من هذه النشرة موافقتهم الخطية على اإلشارة إلى أسمائهم وعناوينهم وشعاراتهم 
وعلى نشر إفاداتهم في هذه النشرة بصيغتها ونصها كما وردت في هذه النشرة، ولم يقم أي منهم بسحب موافقته حتى تاريخ هذه النشرة، كما أن جميع 
المستشارين وشركاتهم التابعة ومساهميهم وأعضاء مجلس إداراتهم والعاملين لديهم من ضمن فريق العمل القائم على تقديم خدمات للشركة أو أي من 
أقاربهم ال يملكون أي أسهم في الشركة أو الشركة التابعة وليس ألي منهم مصلحة مهما كان نوعها في الشركة كما في تاريخ هذه النشرة بما قد يؤثر 

على استقاللهم.
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اإلقرارات-  11
يقر أعضاء مجلس اإلدارة بما يلي:

لم يكن هناك أي انقطاع في أعمال الشركة  أو شركاتها التابعة يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر بشكل ملحوظ في الوضع المالي خالل االثني - 1
عشر شهراً األخيرة.

عدم وجود نية إلجراء أي تغيير جوهري لطبيعة نشاط الشركة أو شركتها التابعة.- 2
لم تُمنح أي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أي عوض غير نقدي من قبل الشركة أو شركتها التابعة خالل السنوات الثالث السابقة - 3

مباشرًة لتاريخ تقديم طلب تسجيل وطرح األوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة فيما يعلق بإصدار أو طرح أي أوراق مالية.
لم يكن هناك أي تغيير سلبي جوهري في الوضع المالي والتجاري للشركة أو شركتها التابعة خالل السنوات الثالث السابقة مباشرة لتاريخ - 4

تقديم طلب تسجيل وطرح األوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة، إضافًة إلى الفترة التي يشملها تقرير مراجع الحسابات حتى اعتماد نشرة 
اإلصدار.

أن المعلومات المالية الواردة في القسم رقم  6 »مناقشة)وتحليل)اإلدارة)للوضع)المالي)ونتائج)العمليات« من هذه النشرة مستخلصة دون - 5
تغيير جوهري ويتم عرضها بما يتفق مع القوائم المالية الموحدة المدققة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019م )للمعلومات المالية كما 
في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م( و2020م )للمعلومات المالية كما في وللسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و 2020م( 
واإليضاحات المرفقة بها التي أعدتها الشركة وفًقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. وقد تم إعداد القوائم المالية المذكورة مسبًقا 

من قبل الشركة وفًقا للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة، ومراجعتها من قبل مدقق حسابات الشركة، إرنست آند يونغ.
بعدم وجود تغييرات جوهرية سلبية في الوضع المالي أو التجاري للشركة في السنوات المالية الثالث التي سبقت مباشرة تاريخ تقديم طلب - 6

تسجيل وطرح األوراق المالية موضوع هذه النشرة، باإلضافة إلى نهاية الفترة المشمولة في تقرير مراجع الحسابات حتى تاريخ إصدار هذه 
النشرة، باستثناء ما ورد في القسم رقم  6 »مناقشة وتحليل اإلدارة للوضع المالي ونتائج العمليات« من هذه النشرة أو أي قسم آخر في هذه 

النشرة، خاصة العوامل المذكورة في القسم رقم  2 »عوامل المخاطرة« من هذه النشرة.
أن الشركة قادرة على إعداد التقارير المطلوبة في أوقاتها المحددة حسب اللوائح التنفيذية الصادرة عن الهيئة.- 7
 لم يشهر أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو أمين سر مجلس اإلدارة في أي وقت من األوقات إفالسه أو خضع إلجراءات - 8

إفالس.
لم يتم اإلعالن عن أي إعسار أو إفالس خالل السنوات الخمس السابقة لشركة كان أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو أي من كبار التنفيذيين أو - 9

أمين سر مجلس اإلدارة معيًنا بمنصب إداري أو إشرافي فيها.
باستثناء ما ورد في القسم رقم  5-7 »المصالح المباشرة وغير المباشرة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية« والقسم رقم  5-11 »أسهم - 10

الموظفين« والقسم رقم  12-6 »االتفاقيات مع األطراف ذات العالقة« من هذه النشرة، ليس ألعضاء مجلس اإلدارة أو ألي من أقربائهم أي 
أسهم أو مصلحة من أي نوع في الشركة أو شركاتها التابعة.

باستثناء ما ورد في القسم رقم  5-11 »أسهم الموظفين« من هذه النشرة، ليس هنالك أي برامج أسهم أخرى لموظفي الشركة من شأنها أن - 11
تشرك الموظفين في رأس مال الشركة، وليس هنالك أي ترتيبات أخرى مشابهة قائمة. 

أن الجمعية العامة قد اعتمدت برنامًجا لمنح أسهم لبعض الموظفين كمكافآت أداء وفق إجراءات ذلك البرنامج وشروطه الواردة في هذه - 12
النشرة )للمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم رقم  5-11 »أسهم الموظفين« من هذه النشرة(.

أن جميع االتفاقيات مع األطراف ذات العالقة الموضحة في القسم رقم  12-6 »االتفاقيات مع األطراف ذات العالقة« من هذه النشرة، بما في - 13
ذلك تحديد المقابل المالي للتعاقد، قد تمت بشكل نظامي وقانوني وعلى أسس تجارية مالئمة وعادلة وفقاً للمادة الثانية والسبعين من نظام 

الشركات كتلك التي تتم مع األطراف األخرى من الغير.
باستثناء ما ورد في القسم رقم  12-6 »االتفاقيات مع األطراف ذات العالقة« من هذه النشرة، يقر أعضاء مجلس اإلدارة أنه ليس ألعضاء - 14

مجلس اإلدارة أو أي من كبار التنفيذيين أو أمين سر المجلس أو أي من أقربائهم أو التابعين لهم أي مصلحة في أي عقود أو ترتيبات قائمة 
سواًء خطية أو شفهية أو عقود أو ترتيبات قيد الدراسة أو مزمع إبرامها مع الشركة حتى تاريخ هذه النشرة.

باستثناء ما ورد في القسم رقم   12-6-1 »التعامالت مع شركة االتصاالت السعودية« من هذه النشرة، يقر أعضاء مجلس اإلدارة بأن الشركة - 15
ال ترتبط بأي تعامالت أو اتفاقيات أخرى سارية المفعول مع شركة االتصاالت السعودية كما في تاريخ هذه النشرة.

باستثناء ما ورد في القسم رقم  2 »عوامل المخاطرة« والقسم رقم  12-6 »االتفاقيات مع األطراف ذات العالقة« من هذه النشرة، ال توجد - 16
عقود أو معامالت جوهرية مع أطراف ذوي عالقة ذات تأثير كبير على أعمال الشركة، وليس لدى الشركة نية في إبرام أي اتفاقيات جديدة 

مع أطراف ذوي عالقة كما في تاريخ هذه النشرة.
كما في تاريخ هذه النشرة، لم يشارك أي من أعضاء مجلس اإلدارة في أي أنشطة مماثلة أو منافسة للشركة، ويتعهد أعضاء مجلس اإلدارة - 17

بااللتزام بهذا المتطلب النظامي مستقباًل وفًقا للمادة الثانية والسبعون من نظام الشركات والفصل السادس من الباب الثالث من الئحة حوكمة 
الشركات.

االلتزام بالعمل طبقاً للمواد الحادية والسبعين والثانية والسبعين من نظام الشركات، والمواد الرابعة واألربعين والسادسة واألربعين من الئحة - 18
حوكمة الشركات، بما في ذلك:

ال يجوز ألي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أن يكون له مصلحة مباشرة أو غير المباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة إال  	
بترخيص من الجمعية العامة.

التزام أعضاء مجلس اإلدارة بإخطار المجلس عن مصالحهم الشخصية المباشرة أو غير المباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب  	
الشركة على أن يسجل ذلك في محضر اجتماع مجلس اإلدارة وعدم مشاركته بالتصويت عليها.
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إبالغ المجلس بحاالت تعارض المصالح التي قد تؤثر على حياده عند النظر في الموضوعات المعروضة على المجلس، وعلى مجلس اإلدارة  	
عدم إشراك هذا العضو في المداوالت، وعدم احتساب صوته في التصويت على هذه الموضوعات في اجتماعات مجلس اإلدارة وجمعيات 

المساهمين.
سيتم التصويت على جميع األعمال والعقود مع األطراف ذات العالقة في اجتماعات مجلس اإلدارة – وفي حال تطلب النظام ذلك – الجمعية  	

العامة للشركة مع امتناع عضو مجلس اإلدارة التصويت على القرارات المتعلقة باألعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة والتي يكون له 
مصلحة مباشرة أو غير المباشرة فيها سواء في مجلس اإلدارة أو الجمعية العامة وفًقا للمادة الحادية والسبعون من نظام الشركات والفصل 

السادس من الباب الثالث من الئحة حوكمة الشركات.
االلتزام بعدم الدخول في منافسة ضد أعمال الشركة وبأن كافة التعامالت مع األطراف ذات العالقة في المستقبل سوف تتم على أساس  	

تنافسي تطبيقاً لنص المادة الثانية والسبعين من نظام الشركات.

عدم الموافقة على العقود والتعامالت المقترح أن تجريها الشركة مع أي طرف ذو عالقة )بما في ذلك شركة االتصاالت السعودية( إال بعد أخذ - 19
مرئيات لجنة المراجعة بشأن هذه العقود والتعامالت بناء على اختصاصات لجنة المراجعة في المادة الخامسة والخمسون من الئحة الحوكمة.

ليس ألعضاء مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي الحق بالتصويت على األتعاب والمكافآت الممنوحة لهم.- 20
ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين االقتراض من الشركة أو أن تضمن الشركة أي قرض يحصل عليه أي من أعضاء مجلس - 21

اإلدارة.
أن أعضاء مجلس اإلدارة قد وضعوا إجراءات وضوابط ونظم من شأنها أن تمكن الشركة من استيفاء متطلبات األنظمة واللوائح والتعليمات - 22

ذات العالقة، ومن ضمنها نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة وقواعد 
اإلدراج.

أن أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية قد أعدت من قبل الشركة على أسس سليمة حيث تم وضع سياسة مكتوبة تنظم تعارض المصالح ومعالجة - 23
التعامالت مع األشخاص ذوي العالقة.  الناتج عن  التعارض المحتملة والتي تشمل إساءة استخدام أصول الشركة وإساءة التصرف  حاالت 
وفًقا  المخاطر  رقابية مناسبة إلدارة  أنظمة  والتشغيلية ومن تطبيق  المالية  األنظمة  بالتأكد من سالمة  الشركة  ذلك، قامت  إلى  باإلضافة 

لمتطلبات الباب الخامس من الئحة حوكمة الشركات. كما يقوم أعضاء مجلس اإلدارة بمراجعة سنوية إلجراءات الرقابة الداخلية للشركة.
أن أنظمة الرقابة الداخلية والمحاسبية وتقنية المعلومات كافية ومالئمة.- 24
لدى الشركة منفردة أو بالمشاركة مع شركتها التابعة رأس مال عامل يكفي مدة اثني عشر )12( شهراً على األقل تلي مباشرة تاريخ نشر نشرة - 25

اإلصدار.
أن رصيد الشركة وتدفقاتها النقدية كافية لتغطية احتياجاتها النقدية المتوقعة لرأس المال العامل والنفقات الرأسمالية لمدة اثني عشر )12( - 26

شهراً على األقل من تاريخ هذه النشرة، مع مراعاة أي تغيير سلبي وجوهري في أعمال الشركة.
ال يخضع أي من أسهم الشركة أو الشركة التابعة ألي حقوق خيار.- 27
كما في تاريخ هذه النشرة، ليس لدى الشركة أو شركتها التابعة أي أدوات دين أو قروض ألجل أو رهون عقارية مضمونة أو غير مضمونة أو - 28

حالية أو معتمدة لكن غير ُمصدرة، باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم رقم  12-5-4 »اتفاقيات التمويل« من هذه النشرة.
أن الشركة وشركتها التابعة ليس لديها أي ممتلكات، بما في ذلك أي أوراق مالية تعاقدية أو أصول أخرى، تخضع قيمتها للتقلبات أو يصعب - 29

التأكد منها، مما يؤثر بشكل سلبي وجوهري على تقييم موقفها المالي.
أن الشركة ليس لديها أي قروض أو أي مطلوبات أخرى سواء أكانت مغطاة بضمان شخصي أو ضمان غير شخصي أو مغطاة برهن عقاري، بما - 30

في ذلك أي سحوبات على المكشوف من الحسابات المصرفية، وليس لديها أي مطلوبات مضمونة أو مطلوبات بموجب القبول أو ائتمان القبول 
أو أي مطلوبات شراء تأجيري باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم  رقم  12-5-4 »اتفاقيات التمويل« والقسم رقم  2 »عوامل المخاطرة« 

والقسم رقم  6 »مناقشة اإلدارة وتحليلها للوضع المالي ونتائج العمليات« من هذه النشرة.
أن الشركة قدمت تفاصيل شاملة في القسم رقم  6 »مناقشة اإلدارة وتحليلها للوضع المالي ونتائج العمليات« من هذه النشرة عن أي التزامات - 31

محتملة )لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم رقم   6-5-38 »المطلوبات الرأسمالية وااللتزامات المحتملة« من هذه النشرة( وقد 
احتسبت وسجلت مخصًصا لاللتزامات الواردة في هذه المناقشة. 

أن ممتلكات الشركة وشركتها التابعة ال تخضع ألي رهون أو حقوق أو أعباء كما في تاريخ هذه النشرة.- 32
أن الشركة قدمت تفاصيل شاملة في القسم رقم  6 »مناقشة اإلدارة وتحليلها للوضع المالي ونتائج العمليات« من هذه النشرة عن كل األصول - 33

الثابتة واالستثمارات، بما في ذلك األوراق المالية التعاقدية واألصول األخرى التي تكون قيمتها متقلبة أو يصعب تقديرها )باستثناء محافظ 
التمويل المخصصة لتغطية التمويل المصرفي(.

باستثناء ما ورد في القسم رقم  2 »عوامل المخاطرة« والقسم رقم  6 »مناقشة وتحليل اإلدارة للوضع المالي ونتائج العمليات« من هذه النشرة، - 34
ليست الشركة على دراية بأي معلومات تتعلق بأي سياسات حكومية أو اقتصادية أو مالية أو نقدية أو سياسية أو أي عوامل أخرى أثرت أو 

يمكن أن تؤثر بشكل جوهري )مباشر أو غير مباشر( على عملياتها.
باستثناء ما ورد في القسم رقم  2 »عوامل المخاطرة« والقسم رقم  6 »مناقشة وتحليل اإلدارة للوضع المالي ونتائج العمليات« من هذه النشرة، - 35

ليست الشركة على دراية بأي عوامل موسمية أو دورات اقتصادية متعلقة بالنشاط قد يكون لها تأثير على أعمال الشركة أو وضعها المالي.
أنه، وعلى حسب علمهم واعتقادهم، ال توجد أي مخاطر جوهرية أخرى كما في تاريخ هذه النشرة قد تؤثر في قرارات المستثمرين المتعلقة - 36

باالستثمار في أسهم الطرح بخالف ما ذكر في القسم رقم  2 »عوامل المخاطرة« من هذه النشرة.
أن كل الحقائق الجوهرية المتعلقة بالشركة وأدائها المالي تم اإلفصاح عنها في هذه النشرة، وأنه ال توجد أي معلومات أو مستندات أو حقائق - 37

أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها إلى جعل أي إفادة مضللة. 
ال يخالف الطرح األنظمة واللوائح ذات العالقة في المملكة.- 38
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تم الحصول على جميع الموافقات الالزمة لطرح الشركة في السوق المالية وأن تكون شركة مساهمة عامة.- 39
ال يخل الطرح بأّي من العقود أو االتفاقيات التي تكون الشركة طرفاً فيها.- 40
وأنه - 41 والتمويل،  والتسهيالت  القروض  المانحة لجميع  الجهات  المبرمة مع  االتفاقيات  والشروط بموجب  الشركة ملتزمة بجميع األحكام  أن 

كما في تاريخ هذه النشرة، ال يوجد هناك أي إخالل للشروط واألحكام التعاقدية بموجب االتفاقيات مع الجهات المانحة لجميع القروض 
والتسهيالت والتمويل.

تم اإلفصاح عن جميع المعلومات القانونية الجوهرية المتعلقة بالشركة في النشرة بما في ذلك كافة العقود واالتفاقيات التي تعتقد الشركة - 42
بأهميتها أو جوهريتها أو التي من الممكن أن تؤثر على قرارات المستثمرين باالستثمار في أسهم الطرح، وال يوجد هناك أي عقود اتفاقيات 

جوهرية أخرى لم يتم اإلفصاح عنها.
تم اإلفصاح عن كافة الشروط واألحكام التي من الممكن أن تؤثر على قرارات المستثمرين باالستثمار في أسهم الطرح.- 43
بخالف ما ورد في القسم رقم  12-11 »الدعاوى والمطالبات القضائية« من هذه النشرة، ال تخضع الشركة ألي دعاوى أو إجراءات قانونية - 44

قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهرياً في أعمال الشركة أو في وضعها المالي كما في تاريخ هذه النشرة وبأنهم ليسوا على علم بأي دعاوى 
أو مطالبات مهدد بإقامتها.

ال يخضع أعضاء مجلس اإلدارة ألي دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهرياً على أعمال الشركة أو في وضعها المالي - 45
كما في تاريخ هذه النشرة.

أن وثائق التأمين الخاصة بالشركة والواردة في القسم رقم  12-10 »التأمين« من هذه النشرة توفر غطاء تأميني بحدود كافية لممارسة الشركة - 46
ألعمالها، وتقوم الشركة بتجديد وثائق وعقود التأمين بشكل دوري لضمان وجود تغطية تأمينية بشكل مستمر.

باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم رقم  2 »عوامل المخاطرة« والقسم رقم  12-3 »التراخيص الجوهرية« من هذه النشرة، فإن الشركة - 47
حاصلة على جميع التراخيص والموافقات األساسية المطلوبة لممارسة أنشطتها. 

أن الشركة ال تملك أي عقارات كما في تاريخ هذه النشرة، وأن جميع عقود اإليجار المبرمة من قبل الشركة سارية المفعول كما في تاريخ - 48
هذه النشرة.

أن جميع موظفي الشركة هم تحت كفالتها.- 49
أن الملكية القانونية النفعية والمباشرة وغير المباشرة لألسهم في الشركة كما في تاريخ هذه النشرة تعود لألشخاص الواردة أسماؤهم في - 50

القسم رقم  4-3 »هيكل ملكية الشركة قبل وبعد الطرح« من هذه النشرة.
أن جميع الزيادات التي طرأت على رأس مال الشركة ال تتعارض مع األنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.- 51
كما في تاريخ هذه النشرة، ليس لدى الشركة سياسة بشأن األبحاث والتطوير وأن الشركة ال تنتج أي منتجات.- 52
أن المعلومات والبيانات الواردة في هذه النشرة والتي تم الحصول عليها من أطراف أخرى، بما في ذلك المعلومات التي تم الحصول عليها من - 53

تقرير دراسة السوق التي أعدها مستشار دراسة السوق يمكن االعتماد عليها وال يوجد أي سبب يدعو الشركة لالعتقاد بأن تلك المعلومات 
غير دقيقة بشكل جوهري.

أن الشركة التابعة )شركة إس تي سي إس لتكنولوجيا المعلومات( ال تعد جوهرية ألغراض قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة.- 54
أن هذه النشرة تتضمن جميع المعلومات المطلوب تضمينها بمقتضى قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، وال توجد أي وقائع - 55

أخرى يمكن أن تؤثر على طلب تسجيل وطرح األوراق المالية لم يتم تضمينها في هذه النشرة.
وااللتزامات - 56 المالية  األوراق  المالية وقواعد طرح  السوق  المطلوبة بمقتضى نظام  المستندات  الهيئة جميع  إلى  الشركة قدمت وستقدم  أن 

المستمرة.
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المعلومات القانونية-  12

اإلقرارات القانونية  12-1
يقر أعضاء مجلس اإلدارة بما يلي:

ال يخالف الطرح األنظمة واللوائح ذات العالقة في المملكة.- 1
ال يخل الطرح بأّي من العقود أو االتفاقيات التي تكون الشركة طرفاً فيها.- 2
تم اإلفصاح عن جميع المعلومات القانونية الجوهرية المتعلقة بالشركة في النشرة.- 3
بخالف ما ورد في القسم رقم  12-11 »الدعاوى والمطالبات القضائية« من هذه النشرة، ال تخضع الشركة ألي دعاوى أو إجراءات قانونية قد - 4

تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهرياً في أعمال الشركة أو في وضعها المالي كما في تاريخ هذه النشرة.
ال يخضع أعضاء مجلس اإلدارة ألي دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهرياً في أعمال الشركة أو في وضعها المالي - 5

كما في تاريخ هذه النشرة.

الشركة  12-2
الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت هي شركة مساهمة سعودية مقفلة تحولت من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة بموجب 
قرار وزارة التجارة رقم 144 وتاريخ 1442/05/08هـ )الموافق 2020/12/23م(، ومقيدة بالسجل التجاري رقم 1010183482 وتاريخ 1423/11/08هـ 

)الموافق 2003/01/11م( وعنوانها المسجل هو ص.ب. 50، مدينة الرياض، 11372، المملكة العربية السعودية.

تأسست الشركة بتاريخ 1423/11/08هـ )الموافق 2003/01/11م( كشركة ذات مسؤولية محدودة برأس مال قدره عشرة ماليين )10,000,000( ريال 
سعودي مدفوع بالكامل مقسم إلى عشرة آالف )10,000( حصة نقدية متساوية القيمة بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها ألف )1,000( ريال سعودي 
للحصة الواحدة، وتم قيدها في السجل التجاري لمدينة الرياض بالرقم 1010183482 وتاريخ 1423/11/08هـ )الموافق 2003/01/11م(. تم زيادة رأس 
مال الشركة عدة مرات منذ تأسيسها، حيث تمت أول زيادة لرأس مال الشركة بموجب قرار الشركاء بتعديل عقد تأسيس الشركة بتاريخ 1432/04/14هـ 
)الموافق 2011/03/19م( وذلك من عشرة ماليين )10,000,000( ريال سعودي إلى مائة مليون )100,000,000( ريال سعودي مقسم إلى عشرة ماليين 
)10,000,000( حصة نقدية متساوية القيمة بقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للحصة الواحدة، وتم استيفاء الزيادة البالغ قدرها تسعين 
مليون )90,000,000( ريال سعودي عن طريق الحساب الجاري للشركاء. وبموجب قرار الشركاء بتعديل عقد تأسيس الشركة بتاريخ 1442/04/01هـ 
)الموافق 2020/11/16م(، تم زيادة رأس مال الشركة من مائة مليون )100,000,000( ريال سعودي إلى مليار ومائتين مليون )1,200,000,000( ريال 
سعودي مقسم إلى مائة وعشرين مليون )120,000,000( حصة نقدية متساوية القيمة بقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للحصة الواحدة 
وتم استيفاء الزيادة البالغ قدرها مليار ومائة مليون )1,100,000,000( ريال سعودي عن طريق رسملة األرباح المبقاة. وبتاريخ 1442/05/16هـ )الموافق 
2020/12/31م(، تحولت الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة برأس مال قدره مليار ومائتين مليون )1,200,000,000( ريال 
سعودي مدفوع بالكامل مقسم إلى مائة وعشرين مليون )120,000,000( سهماً عادياً بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشرة )10( رياالت سعودية 
للسهم الواحد بموجب قرار وزارة التجارة رقم 144 وتاريخ 1442/05/08هـ )الموافق 2020/12/23م( )للمزيد من المعلومات حول تاريخ الشركة، يرجى 

مراجعة القسم رقم  4-2 »تاريخ الشركة وتطور رأس مالها« من هذه النشرة(.

هيكل المساهمين 12-2-1
يبلغ رأس مال الشركة الحالي مليار ومائتين مليون )1,200,000,000( ريال سعودي مدفوع بالكامل مقسم إلى مائة وعشرين مليون )120,000,000( سهماً 
عادياً بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد. ويوضح الجدول التالي هيكل ملكية الشركة كما في تاريخ هذه 

النشرة:

هيكل)ملكية)الشركة)كما)في)تاريخ)هذه)النشرة(: لودلالجدو1) 

المساهم#

بعد)الطرحقبل)الطرح

عدد)األسهم
القيمة)االسمية)

اإلجمالية) بالريا1)
السعودي(

عدد)األسهمالنسبة
القيمة)االسمية)

اإلجمالية) بالريا1)
السعودي(

النسبة

79%9794,800,000948,000,000%116,400,0001,164,000,000شركة االتصاالت السعودية1

شركة االتصاالت لالستثمار 2
---3%3,600,00036,000,000التجاري المحدودة

20%24,000,000240,000,000---الجمهور3

1%1,200,00012,000,000---أسهم خزينة*4

00ل%00,000,000د,ل0,000,000دل00ل%00,000,000د,ل0,000,000دلاإلجمالي

* بالتزامن مع االنتهاء من عملية الطرح، سيقوم المساهم البائع ببيع مليون ومائتي ألف )1,200,000( سهماً على أساس سعر الطرح النهائي إلى الشركة الستخدامها في إطار برنامج أسهم 
موظفي الشركة )للمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم رقم  5-11 »أسهم الموظفين« من هذه النشرة(.

المصدر: الشركة
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فروع الشركة 12-2-2
لدى الشركة خمسة )5( فروع في المملكة، ويوضح الجدول التالي تفاصيل الفروع المسجلة للشركة كما في تاريخ هذه النشرة:

فروع)الشركة)في)تاريخ)هذه)النشرة(: دودلالجدو1) 

رقم)السجل)موقع)الفرع#
تاريخ)انتهاء)شهادة)السجل)التجاريتاريخ)شهادة)السجل)التجاريالتجاري

الجبيل – مركز النخيل التجاري – 1
1445/07/15هـ )الموافق 2024/01/27م(1435/07/15هـ )الموافق 2014/05/14م(2055022604الواجهة البحرية 

1445/07/15هـ )الموافق 2024/01/27م(1435/07/15هـ )الموافق 2014/05/14م(2051057553الخبر – مركز الخبر مول التجاري2

جدة – برج جدة الدولي لألعمال – 3
1445/07/15هـ )الموافق 2024/01/27م(1435/07/15هـ )الموافق 2014/05/14م(4030271030برج )ب(

الرياض – العليا – شارع العليا العام 4
1446/12/21هـ )الموافق 2025/06/17م(1431/09/20هـ )الموافق 2010/08/30م(1010294137– مركز العقارية 3

5

الرياض – العليا – شارع العليا العام 
– مركز العقارية 3 )مسجل باالسم 
التجاري الشركة السعودية للحوسبة 

السحابية( 

1443/12/04هـ )الموافق 2022/07/03م(1437/12/04هـ )الموافق 2016/09/05م(1010464020

المصدر: الشركة

الشركات التابعة 12-2-3
تملك الشركة حصصاً في شركة تابعة واحدة )1( وتقع خارج المملكة ويقر أعضاء مجلس اإلدارة أن الشركة التابعة ال تعد جوهرية ألغراض قواعد طرح 

األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، وهي كالتالي:

الشركات)التابعة)كما)في)تاريخ)هذه)النشرة(: دودلالجدو1) 

نسبة)ملكية)الشركةعدد)األسهمرأس)الما1بلد)التأسيساسم)الشركة)التابعة#

70,000 دوالر أمريكي )يعادل 262,500 مصرإس تي سي إس لتكنولوجيا المعلومات1
100%1,000ريال سعودي(

المصدر: الشركة

تأسست الشركة التابعة في جمهورية مصر العربية بموجب سجل تجاري رقم 130135 وتاريخ 1440/05/09هـ )الموافق 2019/01/15م( برأس مال 
قدره سبعون ألف )70,000( دوالر أمريكي مدفوع نقًدا مقسم إلى ألف )1,000( حصة نقدية بقيمة اسمية قدرها سبعون )70( دوالًرا أمريكًيا للحصة 
الواحدة، وتتمثل أنشطتها الرئيسية وفقاً لسجلها التجاري في صناعة تقنية المعلومات واالتصاالت، بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير 
وقواعد  للبرمجيات  والتصميم  والتحليل  التوصيف  وأعمال  التكنولوجي،  والتعليم  البرمجيات  وتطوير  التعهيد،  وأنشطة  البيانات،  ومراكز  اإللكترونيات 
البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها، وأعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغليها والتدريب 
عليها، وإنتاج المحتوى اإللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات، وإدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية، وأعمال التوصيف 
والتصميم لنظم الحسابات بمختلف أنواعها، وإنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها، وأعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول 
البيانات، وتنفيذ وإدارة شبكات نقل وتداول البيانات، واالتصاالت وخدمات اإلنترنت، والمشاريع التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في 
ذلك براءات االختراع والنماذج والرسوم الصناعية، وإقامة شبكات نقل الصوت والصورة والبيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة، وإقامة وإدارة وتشغيل 
صيانة محطات وشبكات االتصاالت السلكية والالسلكية واألقمار الصناعية وال يشمل ذلك اإلذاعية والتلفزيون، ومشاريع البحث والتطوير العلمي من 
أجل التنمية والمشاريع التي تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد ومشاريع التكنولوجيا الحديثة، وإنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكز 
نقل تكنولوجيا المعلومات، وإنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة في مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطويرها، وحاضنات األعمال 
التكنولوجية ودعم ريادة األعمال، واألنشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنة المحتوى 
العلمي والثقافي والفني، والتجارة اإللكترونية واإلنترنت، والتوريدات العمومية. باإلضافة إلى ذلك، تقوم الشركة التابعة بدعم الشركة في تقديم خدماتها 
في المملكة، وبشكل أساسي في تطوير البرامج. حيث تقدم الشركة التابعة خدمات تطوير البرامج الداخلية لمنتجات الحلول الرقمية للشركة، وقدمت 

العديد من المنتجات والتحديثات في مجال التحكم باألسطول ومنصة السوق على وجه الخصوص.

وتمثل الشركة التابعة أقل من 5% من أصول الشركة والتزاماتها )بما في ذلك االلتزامات المحتملة( وإيراداتها وأرباحها وبالتالي ال تعتبر شركة تابعة 
جوهرية وفقاً لقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة. كما ال تملك الشركة التابعة أي أصول داخل المملكة.

التراخيص الجوهرية  12-3
حصلت الشركة، كما في تاريخ هذه النشرة، على عدد من التراخيص الجوهرية، ويوضح هذا القسم ملخصاً للتراخيص التي يعتقد أعضاء مجلس اإلدارة 
بأنها جوهرية فيما يتعلق بأعمال الشركة أو قد تؤثر على قرار المستثمرين في االكتتاب بأسهم الطرح. ويقر أعضاء مجلس اإلدارة بأن الشركة حاصلة على 
جميع التراخيص والموافقات األساسية المطلوبة لممارسة أنشطتها باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم رقم  2 »عوامل المخاطرة« من هذه النشرة. 
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تراخيص هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات 12-3-1
حصلت الشركة على كافة التراخيص الجوهرية الالزمة من هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات والتي تمكنها من مزاولة أعمالها، وفيما يلي ملخص هذه 

التراخيص الصادرة للشركة في المملكة:

تراخيص)هيئة)االتصاالت)وتقنية)المعلومات)كما)في)تاريخ)هذه)النشرة(: 4ودلالجدو1) 

تاريخ)االنتهاءتاريخ)اإلصداررقم)الترخيصالغرضالجهة)المصدرةنوع)الترخيص#

ترخيص فئوي من 1
النوع )ب(* 

هيئة االتصاالت 
وتقنية المعلومات

تقديم خدمات 
)ISP( 1438/04/12هـ )الموافق 30-06-27اإلنترنت

2017/01/10م(
1445/04/11هـ )الموافق 

2023/10/26م(

ترخيص فئوي من 2
النوع )ب(* 

هيئة االتصاالت 
وتقنية المعلومات

تقديم خدمة 
الرسائل القصيرة 

)SMS(
1438/05/20هـ )الموافق 37-10-456

2017/02/17م(
1445/05/19هـ )الموافق 

2023/12/03م(

ترخيص فئوي من 3
النوع )ب(* 

هيئة االتصاالت 
وتقنية المعلومات

تقديم خدمة 
النظام اآللي إلدارة 

)AVL( المركبات
1438/06/13هـ )الموافق 37-07-280

2017/03/12م(
1444/06/12هـ )الموافق 

2023/01/05م(

ترخيص فئوي من 4
النوع )ب(* 

هيئة االتصاالت 
وتقنية المعلومات

تقديم خدمة مراكز 
1438/06/13هـ )الموافق 81-13-37االتصال

2017/03/12م(
1444/06/12هـ )الموافق 

2023/01/05م(

ترخيص فئوي من 5
النوع )ب(* 

هيئة االتصاالت 
وتقنية المعلومات

تقديم خدمة 
إدارة ومراقبة 

شبكات االتصاالت 
والمعلومات

1438/06/13هـ )الموافق 37-09-11
2017/03/12م(

1444/06/12هـ )الموافق 
2023/01/05م(

ترخيص فئوي من 6
النوع )ب(* 

هيئة االتصاالت 
وتقنية المعلومات

تقديم خدمات 
االتصاالت 

باستخدام نظام 
 )VSAT( الفيسات

1434/12/22هـ )الموافق 34-04-22
2013/10/27م(

1444/12/21هـ )الموافق 
2023/07/09م(

7
ترخيص تقديم 

خدمات التصديق 
الرقمي

هيئة االتصاالت 
وتقنية المعلومات

تقديم خدمات 
التصديق الرقمي

ال يوجد رقم 
للترخيص

1438/04/28هـ )الموافق 
2017/01/26م(

1443/04/27هـ )الموافق 
2021/12/02م(

* التراخيص الفئوية من النوع )ب( هي التراخيص التي ال يتطلب إلصدارها الدخول إلى منافسة، ويمكن ألي جهة التقدم لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات إلكترونياً للحصول على الترخيص 
المطلوب بعد استيفاء المتطلبات الالزمة من خالل بوابة خدمات التراخيص اإللكترونية. 

المصدر: الشركة

وفيما يلي ملخص لشروط وأحكام التراخيص الصادرة عن هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات للشركة. وال يشمل الملخص التالي جميع الشروط واألحكام 
وال يمكن اعتباره بدياًل عن الشروط واألحكام الواردة في تلك التراخيص.

الشروط واألحكام العامة للتراخيص الفئوية من النوع )ب(أ. 

تشترك جميع التراخيص المندرجة تحت التراخيص الفئوية من النوع )ب( في نفس الشروط واألحكام العامة، باستثناء ترخيص تقديم خدمات االتصاالت 
باستخدام نظام الفيسات )VSAT(، وتنفرد كل منها بشروطها وأحكامها الخاصة.

ووفقاً لهذه الشروط واألحكام، يكون لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات عدد من الصالحيات تشمل على سبيل المثال ال الحصر ما يلي:

تعديل الترخيص وفقاً ألنظمتها ومقتضيات المصلحة العامة. 	
إلغاء الترخيص أو تعليقه وفقاً لتقديرها المطلق وذلك عند ارتكاب الشركة أي فعل موجب لذلك، دون تحمل هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات  	

أي تبعات أو مسؤوليات ناتجة عن اإللغاء أو التعليق للترخيص. 

ويجوز للشركة، بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات التنازل عن الترخيص شريطة أن يكون المتنازل له 
لما تقرره هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات وما  مستوفياً جميع المتطلبات النظامية والفنية والمالية والتجارية للحصول على الترخيص، وذلك وفقاً 
ينسجم مع أنظمتها. وال يجوز للشركة التعاقد مع أي أشخاص آخرين لتقديم الخدمات المرخص لها بتقديمها بموجب الترخيص إال بموافقة خطية من 

هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات. 

ويجب على الشركة تنفيذ جميع االلتزامات التي تنص عليها أنظمة هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات والترخيص بما ذلك االستمرار في تقديم الخدمات 
والعمل على تطويرها وتحسينها انسجاماً مع أهداف النظام، ويجب على الشركة االلتزام بما يلي على سبيل المثال ال الحصر: 

االلتزام بمستويات أداء ذات جودة عالية تتفق مع المعايير الدولية المعترف بها، مع االلتزام بما تقرره هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات بهذا  	
الخصوص.

عدم التمييز في المعاملة بين المستخدمين، وضمان خصوصيتهم. 	
إيضاح المقابل المالي مقدماً للخدمات المقدمة وخصائصها للراغبين في الحصول على الخدمة قبل قيامهم باستخدامها.  	
عدم استخدام أرقام هاتف المستخدم، أو األرقام الواردة عن طريق المستخدمين أو استغاللها بأي شكل من األشكال بدون إذن مسبق من  	

صاحب الرقم. 
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عدم تقديم خدمات غير مرخص لها بتقديمها. 	
مطابقة األجهزة الالزمة لتقديم الخدمة للمعايير الفنية المعتمة من هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات، وأن يقتصر استخدامها على تقديم  	

الخدمات التي يشملها الترخيص.
تقديم تقارير دورية إلى هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات وتوفير أي معلومات أخرى تطلبها هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات.  	

الشروط واألحكام الخاصة بالتراخيص الفئوية من النوع )ب(ب. 

1 -)ISP( ترخيص تقديم خدمات اإلنترنت

يجوز للشركة بموجب هذا الترخيص العمل في مجاالت ربط اإلنترنت الهاتفي، وربط اإلنترنت عالية السرعة، والبريد اإللكتروني، وتخصيص وتعيين 
الملقمات الرقيمة )IP Allocation and Assignment(، وتصميم واستضافة المواقع اإللكترونية، ومراقبة الشبكات، وتسجيل أسماء النطاقات حسب 

األنظمة واللوائح المنظمة لذلك، وخدمة نشر المحتوى على اإلنترنت، والدعاية واإلعالن على اإلنترنت. 

يجب على الشركة بموجب هذه الشروط واألحكام الخاصة االلتزام بما يلي على سبيل المثال ال الحصر: 

عدم تقديم خدماته أو الربط بشبكة اإلنترنت العالمية إال من خالل الطرق التي تحددها هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات.  	
تنفيذ ومراعاة جميع ما تصدره الهيئة والجهات الحكومية األخرى ذات العالقة من ضوابط وتعليمات. 	
تقديم الخدمة بجودة عالية مع مراعاة األمانة وحسن التعامل مع المستفيدين. 	
التقيد بأحكام الملكية الفكرية وفق األنظمة المنظمة لذلك وغيرها من األنظمة ذات العالقة عند تقديم أي برنامج للمشتركين. 	
أن ال يتم استضافة المواقع الحكومية بالمملكة إال في أجهزة خوادم )Servers( داخل المملكة. 	
االلتزام بمتطلبات معينة عند التعامل مع المشتركين وتشمل على سبيل المثال عدم التمييز في المعاملة بينهم، وضمان خصوصيتهم وحساباتهم،  	

وتوفير الدعم الفني لهم على مدار الساعة. 

2 -)SMS( ترخيص تقديم خدمة الرسائل القصيرة

يجوز للشركة بموجب هذا الترخيص تقديم خدمة الرسائل النصية والتي يتم تقديمها من خالل شبكات االتصاالت العامة المرخص لها في المملكة، وتتيح 
للشركة أو عمالئها إرسال أو تبادل رسائل قصيرة )نصية، وصوتية، ومرئية(. 

يجب على الشركة بموجب هذه الشروط واألحكام الخاصة االلتزام بما يلي على سبيل المثال ال الحصر:

	 .)Spam( االلتزام بضوابط الحد من الرسائل االقتحامية
استخدام مراكز الرسائل وشبكات االتصاالت المرخص لها في المملكة عند إرسال أي رسالة. 	
التنسيق مع مشغلي شبكات االتصاالت المرخص لهم داخل المملكة عند استخدام مراكز إرسال الرسائل الخاصة بهم والموجودة في المملكة  	

إلرسال مجموعة الرسائل القصيرة للمستفيدين خارج المملكة وتتحمل الشركة أي تبعات مالية أو قانونية قد يتعرض لها المشغل في حال قيام 
الشركة بمخالفة االتفاقيات الدولية التي تحكم عالقة المشغل الداخلي مع المشغلين خارج المملكة. 

االمتناع عن إعادة بيع الرسائل القصيرة ألي جهة خارج المملكة.  	
سعودة الوظائف التالية: المسؤول األول بالشركة )مدير عام/رئيس(، المسؤول عن التواصل مع هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات ويكون ملزم  	

بتحقيق المتطلبات النظامية، ممثل الشركة أمام الجهات الحكومية أو المرخصين اآلخرين. 

3 -)AVL( ترخيص تقديم خدمة النظام اآللي إلدارة المركبات

يجوز للشركة بموجب هذا الترخيص تقديم خدمة النظام اآللي إلدارة المركبات )AVL( وهي نظام تحكم ومراقبة مواقع وأداء المركبات مثل مركبات النقل 
أو التوزيع أو الخدمات وغيرها، وذلك للمساعدة في إدارة هذه المركبات عن بعد باستخدام تقنية تحديد المواقع عن طريق شبكة الجوال و/أو األقمار 

الصناعية )GPS( وأنظمة الرسائل القصيرة للهاتف الجوال. 

يجب على الشركة بموجب هذه الشروط واألحكام الخاصة االلتزام باستخدام مراكز الرسائل وشبكات االتصاالت المرخص لها في المملكة عند إرسال 
أي رسالة، وأن تكون مواقع جميع أجهزة ومعدات مراكز اإلرسال واالستقبال وإدارة النظام بما في ذلك أجهزة الخوادم وأجهزة تخزين معلومات المشتركين 

داخل المملكة. 

ترخيص تقديم خدمة مراكز االتصا1- 4

يجوز للشركة بموجب هذا الترخيص تقديم خدمة مراكز االتصال والتي تقوم على استخدام وسائل تقنية، لتقديم الخدمات المطلوبة للعمالء دون الحاجة 
لمقابلة العميل وذلك وفقاً لالتفاقيات مع الجهات المتعاقدة مع المركز، ويجب أن تكون البنية التحتية قادرة على مواكبة اتصاالت العمالء. 

يجب على الشركة بموجب هذه الشروط واألحكام الخاصة االلتزام بما يلي على سبيل المثال ال الحصر:

أخذ موافقة الجهات المعنية لتقديم أي خدمة تشرف عليها أو مسؤولة عنها تلك الجهات.  	
عدم تقديم خدمات غير مرخص لها بتقديمها، وأن يتم استخدام الشبكات المرخص لها من الهيئة فقط.  	
في حال تطلب تقديم الخدمة استخدام اإلنترنت، فيجب أن تكون أجهزة الخوادم )Servers( داخل المملكة أسوة بمركز االتصال.  	
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ترخيص تقديم خدمة إدارة ومراقبة شبكات االتصاالت والمعلومات- 5

يجوز للشركة بموجب هذا الترخيص تقديم خدمة إدارة شبكات االتصاالت والمعلومات ومراقبة عملها والتحكم فيها عن طريق مراكز خاصة ترتبط بتلك 
الشبكات مباشرة أو عن طريق الخطوط المستأجرة أو عن طريق اإلنترنت أو غيرها من وسائل االتصال، وال تشمل تقديم خدمات االتصاالت من/إلى 

المملكة. 

يجب على الشركة بموجب هذه الشروط واألحكام الخاصة االلتزام بما يلي على سبيل المثال ال الحصر:

عدم تقديم أياً من خدمات االتصاالت سواء داخلية أو دولية داخل المملكة بأي حال من األحوال بما في ذلك تمرير المكالمات الصوتية المحلية  	
أو الدولية داخل المملكة بأي وسيلة كانت بما في ذلك تقنية الصوت عبر اإلنترنت )VoIP( أو بأي وسيلة أخرى. 

استخدام شبكات االتصاالت المرخص لها من الهيئة داخل المملكة أو خارجها من الجهات التنظيمية في كل دولة، وذلك لتقديم خدمة إدارة  	
الشبكات ومراقبتها والتحكم فيها. 

استخدام شبكات مرخصة في حال تقديم الخدمة من خارج المملكة.  	
عدم إفشاء أي من المعلومات الخاصة بالمستفيدين من خدماته والمحافظة على حقوق المستفيدين من الخدمة. 	
توفير الحماية الفنية الالزمة لتالفي ومنع االختراقات.  	
أن يكون مركز اإلدارة والمراقبة والتحكم والخوادم داخل أراضي المملكة. 	

6 -)VSAT( الشروط واألحكام العامة والخاصة لترخيص تقديم خدمات االتصاالت باستخدام نظام الفيسات

بموجب هذا الترخيص، يجوز للشركة أن تمارس ما يلي: 

تأسيس شبكة اتصاالت باستخدام نظام الفيسات في المملكة، مطابقة للمقاييس الدولية، ومعتمدة من قبل جهة واحدة أو أكثر من الجهات  	
المعترف بها العتماد المواصفات والمقاييس الدولية، والمقبولة من الهيئة، وتشغيل تلك الشبكة وصيانتها، وذلك لتقديم خدمات االتصاالت 

وفقاً ألحكام وشروط هذا الترخيص.
تقديم خدمات االتصاالت باستخدام نظام الفيسات على المستوى المحلي والداخلي. 	
الفيسات  	 ألنظمة  آخرين  مشغلين  مع  االتفاق  ويمكن  المملكة،  في  باستخدامها  المسموح  الصناعية  لألقمار  الفضائية  السعات  استخدام 

المرخص لهم للمشاركة في السعات.

يجوز للشركة بموجب هذا الترخيص ربط المجموعات المغلقة فيما بينها داخل أو خارج المملكة، وفي حالة تقديم خدمات اإلنترنت لتلك المجموعات 
المملكة. ويجب أن يكون  الهيئة داخل  لها من قبل  المرخص  الدولية  العبور  بوابات  يتم عبر  المعلومات فيجب أن  وفق أنظمة هيئة االتصاالت وتقنية 
موقع المحطة/المحطات المركزية لنظام الفيسات التابعة للشركة داخل المملكة، ويمكن استخدامها للمراقبة والتحكم في أنظمة الفيسات في الدول 
األخرى، بشرط الحصول على التراخيص أو الموافقات الالزمة من تلك الدول. وتلتزم الشركة بالتنسيق مع هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات بشأن 
تسجيل المحطة أو المحطات المركزية وفقاً ألنظمة االتحاد الدولي لالتصاالت، وكذلك أي محطة طرفية أخرى تستخدم هوائي كبير الحجم ونطاق كبير 
من الترددات الالسلكية. وال يجوز االرتباط مع أي شبكات اتصاالت غير مرخص لها من قبل هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات، ويخضع بث المحتوى 

لتراخيص أو تصاريح منفصلة تصدرها الجهات الحكومية ذات العالقة. 

إضافة إلى ذلك، تخصص هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات للشركة نطاقات ترددية محددة أو أي ترددات أخرى توافق عليها هيئة االتصاالت وتقنية 
المعلومات بغرض استخدامها لتقديم الخدمات المرخص لها بها فقط. وال يجوز للشركة استخدام تلك الترددات في أي غرض آخر. ويجوز حيثما أمكن 
ذلك، تخصيص نطاقات ترددية إضافية للشركة للوفاء باحتياجاتها، وتمكينها من تقديم خدماتها، وللوفاء بالتزاماتها التي نص عليها هذا الترخيص، وذلك 
وفق اإلجراءات التنظيمية المقررة في أنظمة الهيئة، وبموجب سدادها المقابل المالي الستخدام تلك الترددات في أي غرض. وال يجوز تخصيص ترددات 

إضافية للشركة إال إذا أثبتت وجود طلب معقول، حالياً أو مستقباًل، من قبل المشتركين. 

ويجب على الشركة في أي حالة من حاالت الطوارئ والكوارث، وفق تحديدها من قبل الحكومة، أن تسمح للجهات الحكومية المعنية باستخدام شبكة 
االتصاالت العامة العائدة لها، ويحق لها الحصول على تعويض من تلك الجهات عن ذلك االستخدام. باإلضافة إلى ذلك، فإنه يتعين على الشركة أن تخطر 
هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات عند نيتها إحداث أي تغيير جوهري في التقنية المستخدمة لنشر الشبكة، ويجوز لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات 
أن تطلب من الشركة القيام بإجراءات لتخفيف أي آثار عكسية تترتب على التحول المقترح للتقنية. ويجوز للشركة بموجب هذا الترخيص بعد الحصول 
على الموافقة الخطية المسبقة من هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات، أن يتعاقد مع أشخاص آخرين من الباطن، لتقديم خدمات االتصاالت المرخص لها 

بتقديمها بموجب الترخيص. وتظل جميع االلتزامات المرتبة على هذا الترخيص في هذه الحالة من مسؤولية الشركة وحدها. 

ترخيص تقديم خدمات التصديق الرقمي- 7

وفقاً لهذا الترخيص، يكون لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات عدداً من الصالحيات تشمل على سبيل المثال ال الحصر ما يلي:

تعديل هذا الترخيص وفقاً ألنظمتها ومقتضيات المصلحة العامة. 	
إلغاء الترخيص أو تعليقة وفقاً لتقديرها المطلق وذلك عند ارتكاب الشركة أي فعل موجب لذلك، دون تحمل هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات  	

أي تبعات أو مسؤوليات ناتجة عن اإللغاء أو التعليق للترخيص. 

ويجوز للشركة، بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات التنازل عن الترخيص شريطة أن يكون المتنازل له 
لما تقرره هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات وما  مستوفياً جميع المتطلبات النظامية والفنية والمالية والتجارية للحصول على الترخيص، وذلك وفقاً 
ينسجم مع أنظمتها. وال يجوز للشركة التعاقد مع أي أشخاص آخرين لتقديم الخدمات المرخص لها بتقديمها بموجب الترخيص إال بموافقة خطية من 

هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات.
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بموجب هذا الترخيص يجوز للشركة تقديم خدمات التصديق الرقمي والتي تتضمن إصدار شهادات التصديق الرقمي أو أي خدمة متعلقة بها من خالل 
المركز الوطني للتصديق الرقمي )يشار إليه فيما بعد بـ »مركز التصديق«(. 

يجب على الشركة بموجب هذا الترخيص االلتزام بما يلي على سبيل المثال ال الحصر:

االلتزام بمستويات أداء ذات جودة عالية تتفق مع المعايير الدولية المعترف بها، مع االلتزام بما تقرره هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات بهذا  	
الخصوص.

مراعاة األمانة وحسن التعامل، وعدم التمييز في المعاملة بين المستخدمين، وضمان خصوصيتهم. 	
عدم استخدام أرقام اتصال المستخدم، أو عناوين بريده اإللكتروني، أو األرقام الواردة عن طريق المستخدمين أو استغاللها بأي شكل من  	

األشكال بدون إذن مسبق من أصحابها. 
تقديم تقارير دورية إلى هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات وتزويدها ومركز التصديق بكافة المعلومات التي يتم طلبها.  	
إبالغ مركز التصديق فوراً عن أي مشكلة طارئة، مثل اختراقات نظام الشركة أو غيرها من المشاكل التي قد تؤثر على خدمات المستفيدين  	

)المستخدمين(. 
أن تكون جميع األجهزة والبرامج والخوادم )Servers( المستخدمة في عملية التصديق متواجدة داخل المملكة.  	
ضمان صحة المعلومات المصدقة التي تتضمنها الشهادة وقت تسليمها، وصحة العالقة بين صاحب الشهادة وبياناتها اإللكترونية وتقع عليه  	

مسؤولية الضرر الذي يحدث ألي شخص وثق – بحسن نية – بصحة ذلك.

التراخيص األخرى 12-3-2
والهيئة  التجارية والصناعية  والغرف  والقروية  البلدية  الشؤون  الداخلية ووزارة  الالزمة من وزارة  والتراخيص األخرى  العضويات  الشركة على  حصلت 

السعودية للمقاولين، والتي تمكنها من مزاولة أعمالها. وفيما يلي ملخص للعضويات والتراخيص التي حصلت عليها الشركة في المملكة:

التراخيص)األخرى)كما)في)تاريخ)هذه)النشرة(: 5ودلالجدو1) 

تاريخ)االنتهاءتاريخ)اإلصداررقم)الترخيصالغرضالجهة)المصدرةنوع)الترخيص#

رخصة مزاولة 1
نشاط

وحدة 
التراخيص 

األمنية المركزية
1442/04/11هـ )الموافق 20506039947تركيب وصيانة األجهزة األمنية

2020/11/26م(
1445/04/11هـ )الموافق 

2023/10/26م(

شهادة عضوية2
الغرفة التجارية 

والصناعية 
بالرياض

1423/11/08هـ )الموافق 130059عضوية الغرفة التجارية
2003/01/11م(

1443/11/07هـ )الموافق 
2022/06/06م(

الهيئة السعودية شهادة عضوية3
1442/04/25هـ )الموافق 100007337عضوية مقاولللمقاولين 

2020/12/10م(
1443/03/11هـ )الموافق 

2021/10/17م(

ترخيص مزاولة 4
بلدية الرياضنشاط تجاري

مكتب تقديم خدمات نظم 
معلومات وإنترنت )العليا – مركز 
العقارية الثانية – الدور الثالث – 

مكتب رقم 305(

1440/11/15هـ )الموافق 4002440
2019/07/18م(

1443/11/15هـ )الموافق 
2022/06/14م(

ترخيص مزاولة 5
بلدية الرياضنشاط تجاري

مكتب تقديم خدمات نظم 
معلومات وإنترنت )العليا – مركز 

العقارية– الدور الثالث والرابع(
1440/11/24هـ )الموافق 36075

2019/07/27م(
1443/11/24هـ )الموافق 

2022/06/23م(

ترخيص مزاولة 6
بلدية الرياضنشاط تجاري

مكتب تقديم خدمات نظم 
معلومات وإنترنت )العليا – مركز 
العقارية األولى – الدور األول – 

مكتب رقم 129(

1441/03/07هـ )الموافق 4000474
2019/11/04م(

1444/03/07هـ )الموافق 
2022/10/03م(

ترخيص مزاولة 7
بلدية الرياضنشاط تجاري

مكتب تقديم خدمات نظم 
معلومات وإنترنت )العليا – مركز 
العقارية األولى – الدور الرابع – 

مكتب رقم 405 - 406 - 407(

1441/03/07هـ )الموافق 4000471
2019/11/04م(

1444/03/07هـ )الموافق 
2022/10/03م(

ترخيص مزاولة 8
بلدية الرياضنشاط تجاري

مكتب تقديم خدمات نظم 
معلومات وإنترنت )العليا – مركز 
العقارية – الدور الرابع – مكتب 

رقم 408(

1441/03/07هـ )الموافق 4000477
2019/11/04م(

1444/03/07هـ )الموافق 
2022/10/03م(

ترخيص مزاولة 9
بلدية الرياضنشاط تجاري

مكتب تقديم خدمات نظم 
معلومات وإنترنت )العليا – مركز 
العقارية – الدور الرابع – مكتب 

رقم 410(

1441/03/07هـ )الموافق 4000472
2019/11/04م(

1444/03/07هـ )الموافق 
2022/10/03م(
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تاريخ)االنتهاءتاريخ)اإلصداررقم)الترخيصالغرضالجهة)المصدرةنوع)الترخيص#

ترخيص مزاولة 10
بلدية الرياضنشاط تجاري

مكتب تقديم خدمات نظم 
معلومات وإنترنت )العليا – مركز 

العقارية – الدور الخامس – 
مكتب رقم 407(

1441/03/07هـ )الموافق 4000475
2019/11/04م(

1444/03/07هـ )الموافق 
2022/10/03م(

ترخيص مزاولة 11
بلدية الرياضنشاط تجاري

مكتب تقديم خدمات نظم 
معلومات وإنترنت )العليا – مركز 

العقارية – مكتب رقم 715 - 
)716

1441/04/26هـ )الموافق 4100635
2019/12/23م(

1444/04/26هـ )الموافق 
2022/11/20م(

ترخيص مزاولة 12
بلدية الرياضنشاط تجاري

مكتب تقديم خدمات نظم 
معلومات وإنترنت )العليا – مركز 

العقارية – مكتب رقم 717 - 
)718

1441/03/22هـ )الموافق 4100500
2019/11/19م(

1444/03/22هـ )الموافق 
2022/10/18م(

ترخيص مزاولة 13
بلدية الرياضنشاط تجاري

مكتب تقديم خدمات نظم 
معلومات وإنترنت )العليا – مركز 

العقارية – مكتب رقم 720(
1441/03/22هـ )الموافق 4100496

2019/11/19م(
1444/03/22هـ )الموافق 

2022/10/18م(

ترخيص مزاولة 14
بلدية الرياضنشاط تجاري

مكتب تقديم خدمات نظم 
معلومات وإنترنت )العليا – مركز 

العقارية – مكتب رقم 730(
1441/07/03هـ )الموافق 410199

2020/02/27م(
1444/07/03هـ )الموافق 

2023/01/25م(

ترخيص مزاولة 15
بلدية الرياضنشاط تجاري

مكتب تقديم خدمات نظم 
معلومات وإنترنت )العليا – مركز 

العقارية – مكتب رقم 105(
1441/07/15هـ )الموافق 4101237

2020/03/10م(
1444/07/15هـ )الموافق 

2023/02/06م(

ترخيص مزاولة 16
بلدية الرياضنشاط تجاري

مكتب تقديم خدمات نظم 
معلومات وإنترنت )العليا – مركز 

العقارية – مكتب رقم 715 - 
)716

1441/06/15هـ )الموافق 4101086
2020/02/09م(

1444/06/15هـ )الموافق 
2023/01/08م(

ترخيص مزاولة 17
بلدية الرياضنشاط تجاري

مكتب تقديم خدمات نظم 
معلومات وإنترنت )العليا – مركز 

العقارية – مكتب رقم 715 - 
)716

1441/03/07هـ )الموافق 4000473
2019/11/04م(

1444/03/07هـ )الموافق 
2022/10/03م(

ترخيص مزاولة 18
بلدية الرياضنشاط تجاري

تركيب وتمديد شبكات الحاسب 
واالتصاالت )مكتب رقم 719 

)704 –
1444/03/22ه )الموافق ال يوجد41032615604

2022/10/18م(

ترخيص مزاولة 19
تركيب وتمديد شبكات الحاسب بلدية الرياضنشاط تجاري

1446/06/29ه )الموافق ال يوجد42065122530واالتصاالت )مكتب رقم 619(
2024/12/30م(

بلدية الخبررخصة مهنية20
بيع معدات المعلومات واالتصاالت 

األخرى بالتجزئة في المتاجر 
المتخصصة )طريق الملك فهد(

1440/11/14هـ )الموافق 40112495632
2019/07/17م(

1443/11/13هـ )الموافق 
2022/06/12م(

بلدية جدةرخصة مهنية21
بيع معدات المعلومات واالتصاالت 

األخرى بالتجزئة في المتاجر 
المتخصصة )حي الروضة(

1441/02/10هـ )الموافق 41022580616
2019/10/09م(

1444/02/09هـ )الموافق 
2022/09/05م(

بلدية جدةرخصة مهنية22
بيع معدات المعلومات واالتصاالت 

األخرى بالتجزئة في المتاجر 
المتخصصة )حي الروضة(

1441/02/10هـ )الموافق 41022580615
2019/10/09م(

1444/02/09هـ )الموافق 
2022/09/05م(

ترخيص مزاولة 23
نشاط تجاري

بلدية الجبيل 

التجارة في الحاسب اآللي والنظم 
التطبيقية وقواعد المعلومات 
ومقاوالت االتصاالت السلكية 
والالسلكية وخدمات اإلنترنت

)مركز النخيل التجاري(

1435/07/26هـ )الموافق 4213
2014/05/25م(

1446/07/24هـ )الموافق 
2025/01/24م(

المصدر: الشركة
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ملخص النظام األساس للشركة  12-4
أغراض الشركة ومدتها ومركزها الرئيسي 12-4-1

أغراض الشركةأ. 

تقوم الشركة بمزاولة وتنفيذ األغراض التالية:

المعلومات واالتصاالت.- 1
أنشطة الخدمات األخرى.- 2
تمديد أسالك االتصاالت. - 3
تمديد شبكات اإلنترنت وتمديد شبكات الكمبيوتر واالتصاالت.- 4
تركيب وصيانة األجهزة األمنية.- 5
تقديم خدمات االستشارات اإلدارية العليا.- 6
التشييد.- 7

وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة إن وجدت. 

مدة الشركةب. 

مدة الشركة تسعة وتسعين سنة )99( ميالدية تبدأ من تاريخ قيدها بالسجل التجاري كشركة مساهمة، ويجوز دائماً إطالة هذه المدة بقرار تصدره الجمعية 
العامة غير العادية قبل انتهاء أجلها بسنة واحدة على األقل. 

المركز الرئيسي للشركةج. 

يقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض، ويجوز أن ينشأ لها فروع أو مكاتب أو توكيالت داخل المملكة أو خارجها بقرار من مجلس اإلدارة.

المشاركة والتملك في الشركاتد. 

يجوز للشركة المشاركة في الشركات األخرى كما يجوز لها إنشاء شركات بمفردها ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة مقفلة بشرط أن ال يقل رأس المال 
عن )5( خمسة مليون ريال سعودي كما يجوز لها أن تمتلك األسهم والحصص في شركات أخرى قائمة أو تندمج معها. ولها حق االشتراك مع الغير في 
تأسيس الشركات المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة وذلك بعد استيفاء ما تتطلبه األنظمة والتعليمات المتبعة في هذا الشأن. كما يجوز للشركة أن 

تتصرف في هذه األسهم أو الحصص على أال يشمل ذلك الوساطة في تداولها.

الشؤون اإلدارية واإلشرافية للشركة ولجانها الرقابية 12-4-2
تكوين مجلس اإلدارةأ. 

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة )9( أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة ال تزيد عن ثالث )3( سنوات، واستثناًء من 
ذلك يعين المساهمون أول مجلس إدارة لمدة خمس )5( سنوات، ويتم تحديد أعضاء مجلس اإلدارة في اجتماع الجمعية التحولية. 

انتهاء عضوية مجلس اإلدارةب. 

تنتهي عضوية المجلس بانتهاء مدته أو بانتهاء صالحية العضو لها وفقاً ألي نظام أو تعليمات سارية في المملكة، ومع ذلك يجوز للجمعية العامة العادية 
في كل وقت عزل جميع أعضاء مجلس اإلدارة أو بعضهم وذلك دون إخالل بحق العضو المعزول تجاه الشركة بالمطالبة بالتعويض إذا وقع العزل لسبب 
غير مقبول أو في وقت غير مناسب ولعضو مجلس اإلدارة أن يعتزل بشرط أن يكون ذلك في وقت مناسب وإال كان مسؤوالً قبل الشركة عما يترتب على 

االعتزال من أضرار.

المركز الشاغر في مجلس اإلدارةج. 

إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة كان للمجلس أن يعين عضواً مؤقتاً في المركز الشاغر بحسب تقدير المجلس، على أن يكون ممن تتوافر فيهم 
الخبرة والكفاية ويجب أن تبلغ بذلك الجهات المختصة خالل خمسة )5( أيام عمل من تاريخ التعيين وأن يعرض التعيين على الجمعية العامة العادية 
في أول اجتماع لها ويكمل العضو الجديد مدة سلفه. وإذا لم تتوافر الشروط الالزمة النعقاد مجلس اإلدارة بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد األدنى 
المنصوص عليه في نظام الشركات أو النظام األساس للشركة وجب على بقية األعضاء دعوة الجمعية العامة العادية لالنعقاد خالل ستين )60( يوماً 

النتخاب العدد الالزم من األعضاء.
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صالحيات مجلس اإلدارةد. 

فيما عدا ما استثني بنص خاص في نظام الشركات أو النظام األساس للشركة من أعمال أو تصرفات تدخل في اختصاص الجمعية العامة، يكون لمجلس 
اإلدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة بما يحقق أغراضها، وللمجلس في سبيل ذلك )على سبيل المثال ال الحصر(: 

الالزمة - 1 الصالحيات  بكامل  المجلس  ويتمتع  الشركة،  باسم  العقود  وتوقيع  واالتفاقيات  الصفقات  الغير إلبرام  مع  والتفاوض  الشركة  تمثيل 
أو  المملكة  الرسمية داخل  الجهات  أمام  الشركة وتمثيلها  التوقيع عن  بالشركة، وله حق  الخاصة  المشاريع  تنفيذ  إلدارتها واعتماد ميزانية 

خارجها.

المدراء وعزلهم وتعديل بنود  التعديل، توقيع قرارات الشركاء، تعيين  التأسيس ومالحق  التوقيع على عقود  )تأسيس الشركات(  وفيما يخص 
اإلدارة، دخول وخروج شركاء، الدخول في شركات قائمة، زيادة رأس المال، خفض رأس المال، تحديد رأس المال، شراء الحصص واألسهم 
ودفع الثمن، بيع الحصص واألسهم واستالم القيمة واألرباح، التنازل عن الحصص واألسهم من رأس المال، قبول التنازل عن الحصص واألسهم 
ورأس المال، نقل الحصص واألسهم والسندات، فتح الحسابات لدى البنوك باسم الشركة، توقيع االتفاقيات مع البنوك، قفل الحسابات لدى 
البنوك باسم الشركة، تفويض صالحية إدارة حسابات الشركة للغير، تعديل أغراض الشركة، تعديل بنود عقود التأسيس أو مالحق التعديل، 
تسجيل الشركة، تسجيل الوكاالت والعالمات التجارية، التنازل عن العالمات التجارية، حضور المجالس العمومية والتصويت على جدول األعمال، 
واستالم األرباح بموجب شيكات باسم الشركة، فتح الملفات للشركة، فتح الفروع للشركة، تصفية الشركة وتعيين مصفي، تحويل الشركة من 
مساهمة إلى ذات مسؤولية محدودة، تحويل الشركة من ذات مسؤولية محدودة إلى مساهمة، إلغاء عقود التأسيس ومالحق التعديل، التوقيع 
على عقود التأسيس ومالحق التعديل لدى كاتب العدل، استخراج السجالت التجارية وتجديدها للشركة، االشتراك بالغرفة التجارية وتجديده، 
التراخيص  والجودة، استخراج  والمقاييس  للمواصفات  السعودية  والهيئة  والنوعية  الجودة  إدارة  التجارية، مراجعة  الغرف  كافة  لدى  والتوقيع 
وتجديدها للشركة، تحويل فرع الشركة إلى شركة، دخول المناقصات واستالم االستمارات، توقيع العقود الخاصة بالشركة مع الغير، نشر عقد 

التأسيس ومالحق التعديل وملخصاتها واألنظمة األساسية في الجريدة الرسمية.

االسم  حجز  التجارية،  السجالت  نقل  السجالت،  تجديد  السجالت،  استخراج  السجالت،  إدارة  مراجعة  التجارية(  )السجالت  يخص  وفيما 
وإعطاء  وإلغائها  وإدارتها  اإللكترونية  الخدمات  التجارية طلب  الغرفة  لدى  االشتراك  تجديد  التجارية،  الغرفة  لدى  االشتراك  فتح  التجاري، 
الصالحيات للغير، إدارة السجالت، اإلشراف على السجالت، تعديل السجالت، إضافة نشاط، فتح فروع للسجالت، إلغاء السجالت، اعتماد 

التواقيع لدى الغرفة التجارية وإلغائها وتعديلها، إدارة أعمالي، مراجعة الدفاع المدني.

الشركات والمؤسسات األهلية، مراجعة شركات  للمهندسين، مراجعة  السعودية  الهيئة  وفيما يخص )الشركات والمؤسسات األهلية( مراجعة 
التأمين واالشتراك في خدماتها وفروعها وما يتبعها من إدارات وأقسام.

وفيما يخص )البنوك والمصارف( مراجعة جميع البنوك والمصارف، فتح الحسابات واعتماد التوقيع، السحب من الحسابات، اإليداع، التحويل 
من الحسابات، تحديث الحسابات بالعملة األجنبية، بالعملة المحلية، استخراج بطاقات صراف آلي واستالمها واستالم األرقام السرية وإدخالها، 
استخراج البطاقات االئتمانية واستالمها واستالم األرقام السرية لها، استخراج كشف حساب، استخراج دفاتر شيكات واستالمها وتحريرها، 
إصدار الشيكات المصدقة واستالمها، استالم الحواالت وصرفها، طلب القروض البنكية والقبول بشروطها وأحكامها وأسعارها وتوقيع عقودها 
ونماذجها وتعهداتها وجداول سدادها واستالم القرض والتصرف فيه، طلب اإلعفاء من القروض، إعادة جدولة األقساط، طلب اعتماد بنكي، 
على  االعتراض  الشيكات،  الحسابات، صرف  تنشيط  وتسجيله،  الضمان  واستالم  والتوقيع  بنكي  والنماذج، طلب ضمان  العقود  على  التوقيع 
الشيكات، استالم الشيكات المرتجعة، تحديث البيانات، تحرير الشيكات والكمبياالت والسندات ألمر وغير ذلك من األوراق التجارية وتوقيعها 
وتظهيرها وقبضها باإلضافة إلى تحرير وإصدار أي نوع من األوراق المالية، إجراء كافة المعامالت المصرفية الالزمة لنشاط الشركة، وتقديم 
الكفاالت لصالح أي جهة كانت عندما يرى المجلس وفقاً لتقديره المطلق أن ذلك يخدم الشركة، طلب الخدمات اإللكترونية وإدارتها وإلغائها 

وإعطاء الصالحيات للغير.

باسم  الثمن  ودفع  اإلفراغ  وقبول  الشراء  الشركة،  باسم  المبلغ  باستالم  واإلقرار  للمشتري  واإلفراغ  البيع  واألراضي(  )العقارات  وفيما يخص 
الشركة، الهبة واإلفراغ باسم الشركة، قبول الهبة واإلفراغ باسم الشركة، الرهن، فك الرهن، دمج الصكوك، التجزئة والفرز، استالم الصكوك، 
االستعالم عن العقارات، التنازل عن النقص في المساحة، تحويل األراضي الزراعية إلى سكنية أو تجارية أو صناعية أو العكس باسم الشركة، 
تعديل اسم المالك ورقم الهوية الوطنية، تعديل الحدود واألطوال والمساحة وأرقام القطع والمخططات والصكوك وتواريخها وأسماء األحياء، 

التأجير باسم الشركة، توقيع عقود األجرة باسم الشركة، تجديد عقود األجرة باسم الشركة، استالم األجرة بشيك باسم الشركة.

البناء  إلغاء الرخص، نقل الرخص، استخراج فسوحات  وفيما يخص )األمانات والبلديات( فتح المحالت، استخراج رخص، تجديد الرخص، 
والترميم، استخراج شهادات إتمام البناء، تخطيط األراضي، استخراج الكروت الصحية، تغيير تخصيص األراضي إلى سكني أو تجاري أو زراعي 

أو صناعي.

وفيما يخص )الجوازات( استخراج اإلقامات، تجديد اإلقامات، استخراج اإلقامات بدل مفقود أو تالف، عمل خروج وعودة، عمل الخروج النهائي، 
نقل الكفاالت، نقل المعلومات وتحديث البيانات، تعديل المهن، التسوية والتنازل عن العمال، التبليغ عن الهروب، إلغاء بالغات الهروب، إلغاء 
تأشيرات الخروج والعودة، إلغاء تأشيرات الخروج النهائي، استخراج تأشيرات سفر بدل تالف أو مفقود، استخراج تمديد تأشيرات الزيارة، 
إضافة تابعين، إنهاء إجراءات العمالة المتوفاة، استخراج كشف بيانات العمال )برنت(، إسقاط العمالة، مراجعة إدارة الترحيل والوافدين، إدارة 

شؤون المنافذ، استخراج مشاهد اإلعادة، استخراج تصاريح حج.

وفيما يخص )مكتب العمل( استخراج التأشيرات باسم الشركة واستالم تعويضاتها، نقل الكفاالت، تعديل المهن، تحديث بيانات العمال، تصفية 
مراجعة  االجتماعية،  التأمينات  لدى  العمالة  إجراءات  إنهاء  وتجديدها،  العمل  استخراج رخص  العمالة،  التبليغ عن هروب  وإلغاؤها،  العمالة 
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إدارة الحاسب اآللي في القوى العاملة إلسقاط العمالة وإلضافة العمالة، إضافة وحذف السعوديين، استالم شهادات السعودة، استخراج كشف 
بيانات )برنت(، فتح الملفات األساسية والفرعية وتجديدها وإلغاؤها، نقل ملكية المنشآت وتصفيتها وإلغاؤها، مراجعة قسم المكاتب األهلية 

لالستقدام.

تأشيرات  استخراج  الجنسيات،  تعديل  التأشيرات،  مبالغ  استرداد  التأشيرات،  إلغاء  التأشيرات،  استخراج  االستقدام(  )مكتب  يخص  وفيما 
الزيارات العائلية، استخراج تأشيرات استقدام العوائل، تعديل المهن في التأشيرات، تمديد تأشيرات الخروج والعودة، تمديد تأشيرات الزيارة، 

استخراج كشف بيانات )برنت(.

وفيما يخص )استقدام العمالة بموجب تأشيرة( استقدام العمالة من الخارج.

العامة  اإلدارة  الطرق،  أمن  قيادة  مراجعة  الشرطة،  مراكز  الحقوقية،  األحكام  تنفيذ  وشعبة  األمارة  مراجعة  األمنية(  )الجهات  يخص  وفيما 
العامة  المديرية  للسجون، مراجعة  العامة  المديرية  المخدرات، مراجعة  العامة لمكافحة  المديرية  الدولة، مراجعة  أمن  للمجاهدين، مراجعة 

للدفاع المدني، مراجعة المديرية العامة لحرس الحدود، وفروعها وما يتبعها من إدارات وأقسام.

وفيما يخص )الوزارات( مراجعة الديوان الملكي، مراجعة وزارة العدل، مراجعة وزارة الداخلية، مراجعة وزارة الخارجية، مراجعة وزارة الدفاع، 
مراجعة وزارة التجارة، مراجعة وزارة االستثمار، وإدارة العالمات التجارية، وإدارة الوكاالت التجارية، وإدارة الجودة والنوعية والمعادن الثمينة، 
البيئة والمياه والزراعة، ومديريات  المالية، مراجعة وزارة  وإدارة المهن الحرة، واستخراج شهادة منشأ، وطلب إعفاء جمركي، مراجعة وزارة 
والتنمية  البشرية  الموارد  وزارة  الحيوانية، مراجعة  الثروة  السمكية، وقطاع شؤون  الثروة  بئر، وقطاع شؤون  الزراعة، واستخراج رخص حفر 
االجتماعية، مراجعة وزارة الشؤون البلدية والقروية، مراجعة وزارة الصحة، مراجعة إدارات الشؤون الصحية، والمستشفيات األهلية والحكومية، 
وزارة  مراجعة  واإلرشاد،  الدعوة  اإلسالمية  الشؤون  وزارة  مراجعة  اإلعالم،  وزارة  الثقافة،  وزارة  مراجعة  واستالمها،  الطبية  التقارير  وطلب 
اإلسكان، مراجعة وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ومصلحة المياه والصرف الصحي، مراجعة وزارة النقل، مراجعة وزارة الحج والعمرة، 
مراجعة وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات، مراجعة وزارة االقتصاد والتخطيط، مراجعة وزارة الحرس الوطني، مراجعة وزارة السياحة، مراجعة 

وزارة الرياضة وفروعها وما يتبعها من إدارات وأقسام.

وفيما يخص )المؤسسات الحكومية( مراجعة البنك المركزي السعودي، مراجعة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، مراجعة المؤسسة 
العامة للموانئ، مراجعة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، مراجعة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، مراجعة مدينة الملك عبد العزيز 
للعلوم والتقنية، مراجعة المؤسسة العامة لصوامع الغالل ومطاحن الدقيق، مراجعة المؤسسة العامة للتقاعد، مراجعة المؤسسة العامة للخطوط 
الجوية العربية السعودية، مراجعة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، مراجعة المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية، وفروعها وما يتبعها 

من إدارات وأقسام.

وفيما يخص )الهيئات الحكومية( مراجعة الهيئة السعودية للملكية الفكرية، هيئة الرقابة والتحقيق، مراجعة النيابة العامة مراجعة هيئة السوق 
المالية، مراجعة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، مراجعة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، مراجعة الهيئة العامة للغذاء 
والدواء، مراجعة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، مراجعة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، مراجعة الهيئة السعودية للمدن الصناعية 
ومناطق التقنية، مراجعة الهيئة الملكية للجبيل وينبع، مراجعة الهيئة العامة للطيران المدني، مراجعة الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، مراجعة 
هيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، مراجعة هيئة تطوير المدينة المنورة، مراجعة هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات، مراجعة الهيئة 

العامة للزكاة والضريبة والجمارك، مراجعة هيئة اإلذاعة والتلفزيون، مراجعة الهيئة العامة للترفيه، وفروعها وما يتبعها من إدارات وأقسام.

وفيما يخص )الرئاسات الحكومية( مراجعة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مراجعة الرئاسة العامة للبحوث العلمية 
واإلفتاء، مراجعة الرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة، مراجعة الرئاسة العامة لهيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفروعها وما يتبعها 

من إدارات وأقسام.

وفيما يخص )صندوق التنمية العقارية( التقديم على قرض باسم الشركة، استالم جميع الدفعات باسم الشركة، توقيع العقد مع الصندوق، نقل 
القرض، طلب إعفاء من القرض، طلب عدم وجود أي التزامات مادية، استرجاع مبلغ، صرف الشيكات باسم الشركة، تسديد القرض.

وفيما يخص )صندوق التنمية الزراعية( التقديم علي قرض، إبرام العقود مع الصندوق، تقديم الكفالء والتضامن معهم، استالم القرض باسم 
الشركة، التنازل عن القرض، طلب اإلعفاء من القرض، تسديد القرض.

وفيما يخص )صندوق التنمية الصناعية( التقديم على قرض باسم الشركة، إبرام العقد مع الصندوق باسم الشركة، تقديم الكفالء والتضامن 
معهم، التوقيع أمام كاتب العدل فيما يخص الرهن الصناعي، رهن أصول وأعيان الشركة للصندوق امام كاتب العدل مقابل القرض، استالم 

القرض باسم الشركة، التنازل عن القرض، طلب اإلعفاء من القرض، طلب عدم وجود أي التزامات مادية، تسديد القرض.

وفيما يخص )صندوق تنمية الموارد البشرية( التقديم على قرض، إبرام العقد مع الصندوق، استالم القرض باسم الشركة، طلب اإلعفاء من 
القرض، طلب عدم وجود أي التزامات مادية، تسديد القرض.

وفيما يخص )بنك التنمية االجتماعية( التقديم على طلب قرض، استالم القرض باسم الشركة، طلب عدم وجود أي التزامات مادية، طلب اإلعفاء 
من القرض، تسديد القرض.

وفيما يخص )الهيئة العامة للجمارك( إصدار وتجديد التراخيص الجمركية، نقل وإلغاء التراخيص الجمركية وفتح الفروع لها، تخليص البضائع 
اإلدارة  الجمركية،  للبطاقات  المفقود  بدل  استخراج  أو  تعديل  الجمركية،  والبطاقات  الفسوحات  واستالم  الرسوم  دفع  والكشف،  والمعاينة 

واإلشراف على التراخيص.
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وفيما يخص )شركات االتصاالت( مراجعة جميع شركات االتصاالت، استخراج شرائح جواالت، استخراج بدل التالف والمفقود لشرائح الجواالت 
واستبدالها، التنازل عن شرائح الجواالت وإلغائها، نقل شرائح الجواالت، طلب تأسيس الهواتف الثابتة، نقل الهواتف الثابتة، إلغاء الهواتف الثابتة 

والتنازل عنها، طلب جميع الخدمات المقدمة من شركات االتصاالت.

وفيما يخص )شركة الكهرباء( طلب إدخال عدادات الكهرباء، طلب نقل عدادات الكهرباء، طلب تقوية عدادات الكهرباء.

وفيما يخص )شركة المياه الوطنية( طلب إدخال عدادات المياه، طلب الكشف على العدادات، طلب إيصال الصرف الصحي، االعتراض على 
الغرامات.

وفيما يخص )البريد( طلب صندوق بريد، استالم مفتاح صندوق البريد، استالم البريد المسجل، استخراج بطاقة تفويض للصندوق، تجديد أو 
إلغاء االشتراك في الصندوق، وإنهاء جميع اإلجراءات الالزمة والتوقيع فيما يتطلب ذلك.

تمثيل الشركة في عالقتها مع مكاتب العمال وهيئات التحكيم والحقوق المدنية وأقسام الشرطة والغرف التجارية والصناعية والهيئات الخاصة - 2
والشركات والبنوك والمصارف التجارية وكافة صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي بمختلف مسمياتها واختصاصاتها والمؤسسات المالية 

بكافة أنواعها وغيرهم من المقرضين.
إبرام جميع العقود واالتفاقيات، بما في ذلك دون حصر عقود الشراء والبيع واإليجار واالستئجار والوكاالت واالمتيازات والقروض وعقود - 3

التحوط المالي وغيرها من المستندات والمعامالت والصفقات نيابة عن الشركة والدخول في المناقصات نيابة عنها لصالح الشركة.
إبراء مديني الشركة من التزاماتهم، على أن يتضمن محضر مجلس اإلدارة وحيثيات قراره مراعاة الشروط التالية: - 4

أن يكون اإلبراء بعد مضي سنة كاملة من نشوء الدين كحد أدنى. - 1
أن يكون اإلبراء لمبلغ محدد كحد أقصى لكل عام للمدين.- 2
اإلبراء حق لمجلس اإلدارة ال يجوز التفويض فيه.- 3

وضع الئحة داخلية ألعماله.- 5
تعيين أمين سر لمجلس اإلدارة بناًء على اقتراح رئيس مجلس اإلدارة.- 6
اعتماد اللوائح الداخلية والمالية واإلدارية والفنية للشركة والسياسات واللوائح الخاصة بالعاملين فيها.- 7
تفويض المسؤولين عن إدارة الشركة بصالحية التوقيع باسم الشركة في حدود صالحياته.- 8
والتوقيع على عقود - 9 الشركات  من  أي  في  والمساهمة  واالشتراكات  للشركة  وتوكيالت  ومكاتب  وفروع  تابعة  تأسيس شركات  الموافقة على 

تأسيسها وتعديالتها ومالحقها.
إقرار خطة عمل الشركة والموافقة على خططها التشغيلية وميزانيتها الرأسمالية السنوية.- 10
ويكون للمجلس أيضاً في حدود اختصاصه أن يفوض عضواً واحداً أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة بيع أصل من أصول الشركة - 11

بشرط أن يتحقق مما يلي: 
أن يحدد المجلس في قرار البيع األسباب والمبررات له.- 1
أن يكون البيع مقارباً لثمن المثل.- 2
أن يكون البيع حاضراً إال في الحاالت التي يقدرها المجلس وبضمانات كافية.- 3
أن ال يترتب على ذلك التصرف توقف بعض أنشطة الشركة أو تحميلها بالتزامات أخرى.- 4

ويكون للمجلس أيضاً في حدود اختصاصه أن يفوض عضواً واحداً أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل معين أو أعمال متعددة من ضمن 
اختصاصات المجلس.

صالحيات رئيس مجلس اإلدارة ونائبه والعضو المنتدب وأمين السره. 

يعين مجلس اإلدارة من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس ويجوز له أن يعين عضواً منتدباً، وال يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس اإلدارة وأي منصب 
تنفيذي بالشركة. 

ويختص رئيس المجلس بالمهام التالية:

تمثيل الجمعية أمام اآلخرين وينوب عنها في االتصال بالجهات الرسمية وغير الرسمية في المملكة وخارجها.- 1
رئاسة جلسات الجمعية العامة وجلسات مجلس اإلدارة.- 2
دعوة الجمعية العامة لعقد االجتماع العادي.- 3
تلقي طلب عقد االجتماعات غير العادية لمجلس اإلدارة والجمعية العامة.- 4
إعالن افتتاح الجلسات واختتامها ووقفها ورفعها.- 5
إدارة الجلسات وعرض موضوعات البحث للتصويت وإعالن إقفال باب المناقشة.- 6
تعيين الموظفين إذا دعت الحاجة وتحديد رواتبهم بعد أخذ موافقة مجلس اإلدارة.- 7
اإلذن بتوزيع النشرات والدوريات والمؤلفات ونتائج البحوث وفق خطة يعدها مجلس اإلدارة.- 8
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توقيع المراسالت المتبادلة بين الجمعية والمتعاملين معها.- 9
تمثيل الشركة في عالقتها مع الغير والجهات الحكومية والخاصة وأمام كتابات العدل ومكاتب العمل والعمال واللجان العليا واالبتدائية ولجنة - 10

الفصل في منازعات األوراق المالية ولجان األوراق التجارية والحقوق المدنية وأقسام الشرطة والغرف التجارية والصناعية.
الدعاوى، - 11 وإقامة  المطالبة  في  وذلك  التحكيم  وهيئات  األخرى  القضائية  اللجان  وكافة  والغير  التحكيم  وهيئات  القضاء  أمام  الشركة  يمثل 

المرافعة والمدافعة، والمخاصمة والمخالصة والمصالحة، والمحاسبة والقسمة والفرز وأداء اليمين وقبولها وتوجيهها أو ردها أطلبها وترك 
الخصومة وقبول واستالم األحكام ونفيها واالعتراض عليها واستئنافها، سماع الدعاوى والرد عليها، اإلقرار، اإلنكار، الصلح، التنازل، اإلبراء، 
إحضار الشهود والبينات والطعن فيها، اإلجابة والجرح والتعديل، الطعن بالتزوير، إنكار الخطوط واألختام والتواقيع، طلب المنع من السفر 
ورفعه، طلب الحجز والتنفيذ، والموافقة على اللجوء للتحكيم، طلب التحكيم، تعيين الخبراء والمحكمين، الطعن بتقارير الخبراء والمحكمين 
وردهم واستبدالهم، رفع طلب دعوى البطالن، طلب تطبيق المادة الثالثين بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية، المطالبة بتنفيذ األحكام، 
ومعارضتها وقبض ما يحصل من التنفيذ باسم الشركة، قبول األحكام ونفيها، االعتراض على األحكام وطلب االستئناف، التماس إعادة النظر، 
طلب رد االعتبار، طلب الشفعة، إنهاء ما يلزم حضور الجلسات في جميع الدعاوى لدى جميع المحاكم، استالم صكوك األحكام، طلب تنحي 
القاضي، طلب اإلدخال والتداخل، والتنازل عن كافة الحقوق والقضايا عن الشركة، التنازل عن الحكم – كلياً أو جزئيا- أو عن طريق من طرق 
الطعن فيه أو رفع الحجر أو ترك الرهن مع بقاء الدين أو االدعاء بالتزوير أو رد القاضي أو اختيار الخبير أو رده والتوقيع على ما يلزم، لدى 
المحاكم الشرعية، لدى المحاكم اإلدارية )ديوان المظالم(، لدى اللجان الطبية الشرعية، لدى اللجان العمالية، لدى لجان فض المنازعات 
المالية ولجان تسوية المنازعات المصرفية، لدى مكاتب الفصل في منازعات األوراق التجارية ولجان حسم المنازعات التجارية، لدى اللجان 
الجمركية ولجان الغش التجاري، لدى هيئة الرقابة والتحقيق، لدى هيئة التحقيق واالدعاء العام ومراجعة جميع الجهات ذات العالقة وإنهاء 
جميع اإلجراءات الالزمة والتوقيع فيما يتطلب ذلك وله تفويض الصالحيات للغير كما له حق توكيل الغير وللغير حق توكيل الغير وعزله في 

كل أو بعض ما ذكر أعاله.

كامل  منح  اإلدارة  مجلس  لرئيس  ويجوز  الشركة  شؤون  وتصريف  قراراته  تنفيذ  في  اإلدارة  مجلس  عن  وكياًل  يكون  بأن  المنتدب  العضو  يختص  كما 
الصالحيات أو بعضها الممنوحة له في المادة الثالثة والعشرين من النظام األساس للشركة للعضو المنتدب لتسيير أعمال الشركة، ما عدا ما يختص 

بالتمثيل أما الجهات والهيئات القضائية.

ويحدد مجلس اإلدارة وفقاً لتقديره وبقرار يصدر عنه المكافآت الخاصة التي يحصل عليها رئيس المجلس والعضو المنتدب.

ويعين مجلس اإلدارة أمين سر يختاره من بين أعضائه أو من غيرهم ويختص باآلتي:

إعداد جدول أعمال مجلس اإلدارة والجمعية العمومية.- 1
التنسيق مع اإلدارة التنفيذية في إضافة الموضوعات التي ترى اإلدارة التنفيذية أو يرى رئيس مجلس اإلدارة إضافتها لبنود جدول أي من - 2

اجتماعات المجلس أو الجمعية العامة.
في - 3 وحفظها  وتسجيلها  بها  الخاصة  المحاضر  وتحرير  اإلدارة  ومجلس  العامة  الجمعية  الجتماع  الالزمة  اإلجراءات  واتخاذ  الدعوة  إعداد 

السجالت المعدة لذلك.
تلقي الرسائل الخاصة بالمجلس وعرضها على المجلس أو رئيس المجلس بحسب الحال.- 4
متابعة قرارات مجلس اإلدارة.- 5
تنظيم األعمال الكتابية والسجالت وحفظ المستندات.- 6
رفع التقارير لمجلس اإلدارة لبحثها.- 7
تعميم القرارات التي يرى مجلس اإلدارة تعميمها ونشرها.- 8
عرض طلبات العضوية على مجلس اإلدارة.- 9

إعداد التقرير السنوي ورفعه إلى مجلس اإلدارة تمهيداً لعرضه على الجمعية العامة.- 10

وال تزيد مدة خدمة رئيس المجلس والرئيس التنفيذي وأمين السر عضو مجلس اإلدارة عن مدة عضوية كل منهم في المجلس، ويجوز إعادة انتخابهم 
وللمجلس في أي وقت أن يعزلهم أو أيا منهم دون إخالل بحق من عزل في التعويض إذا وقع العزل لسبب غير مشروع أو في وقت غير مناسب.

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارةو. 

تكون مكافأة مجلس اإلدارة في حدود ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه وما نصت عليه الفقرة الخامسة من المادة السابعة واألربعين من النظام 
األساس للشركة، ويجب أن يشتمل تقرير مجلس اإلدارة المقدم إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة خالل 
السنة المالية من مكافآت وبدل ومصروفات وغير ذلك من المزايا، وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضة أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو 
ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات وأن يشمل أيضاً على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ 

آخر اجتماع للجمعية العامة.

اجتماعات مجلس اإلدارةز. 

يجتمع مجلس اإلدارة أربع )4( مرات على األقل في السنة بناًء على دعوة من رئيسه، وتكون الدعوة مشتملة على جدول األعمال، وعلى الرئيس دعوة 
المجلس لالجتماع إذا طلب ذلك اثنان من األعضاء، وتعقد اجتماعات المجلس في مركز الشركة أو في أي مكان آخر يعينه رئيس المجلس، وللمجلس ان 
يدعو لحضور جلساته من يرى االستعانة بمعلوماتهم او خبرتهم دون أن يكون لهم حق التصويت، ويجوز عقد اجتماعات المجلس واشتراك عضو المجلس 

في مداوالته والتصويت على قراراته بواسطة وسائل التقنية الحديثة، مع مراعاة الضوابط المنظمة لذلك. 
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نصاب اجتماع مجلس اإلدارةح. 

ال يكون اجتماع المجلس صحيحاً إال إذا حضره خمسة )5( أعضاء على األقل باألصالة ويجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينيب عنه غيره من األعضاء في 
حضور اجتماعات المجلس طبقاً للضوابط اآلتية: 

ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينوب عن أكثر من عضو واحد في حضور ذات االجتماع.- 1
أن تكون اإلنابة ثابتة بالكتابة.- 2
ال يجوز للنائب، فيما يتعلق بصوت المنيب التصويت على القرارات التي يحظر النظام على المنيب التصويت بشأنها. - 3

ويجوز لعضو مجلس اإلدارة حضور اجتماعات المجلس عن طريق وسائل التقنية الحديثة )الهاتف أو االتصال المرئي(. 

وتصدر قرارات المجلس بأغلبية آراء األعضاء الحاضرين أو الممثلين فيه، وعند تساوي اآلراء يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.

مداوالت مجلس اإلدارةط. 

تثبت مداوالت مجلس اإلدارة وقراراته في محاضر يوقعها رئيس المجلس وأعضاء مجلس اإلدارة الحاضرون وأمين السر وتدون هذه المحاضر في سجل 
خاص يوقعه رئيس مجلس اإلدارة وأمين السر.

لجنة المراجعةي. 

تشكل بقرار من الجمعية العامة العادية لجنة مراجعة مكونة من ثالثة )3( أعضاء من غير أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين سواء من المساهمين أو غيرهم 
ويحدد في القرار مهمات اللجنة وضوابط عملها ومكافآت أعضائها.

نصاب اجتماع لجنة المراجعةك. 

يشترط لصحة اجتماع لجنة المراجعة حضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي األصوات يرجح الجانب الذي 
صوت معه رئيس اللجنة.

اختصاصات لجنة المراجعةل. 

تختص لجنة المراجعة بالمراقبة على أعمال الشركة، ولها في سبيل ذلك حق االطالع على سجالتها ووثائقها وطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس 
اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية، ويجوز لها أن تطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة للشركة لالنعقاد إذا أعاق مجلس اإلدارة عملها أو تعرضت الشركة 

ألضرار أو خسائر جسيمة. 

تقارير لجنة المراجعةم. 

على لجنة المراجعة النظر في القوائم المالية للشركة والتقارير والملحوظات التي يقدمها مراجع الحسابات، وإبداء مرئياتها حيالها إن وجدت، وعليها 
كذلك إعداد تقرير عن رأيها في شان مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها. وعلى 
مجلس اإلدارة أن يودع نسخاً كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيس قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بواحد وعشرين )21( يوماً على األقل 

لتزويد كل من رغب من المساهمين بنسخة منه. ويتلى التقرير أثناء انعقاد الجمعية.

تعيين مراجع الحساباتن. 

يجب أن يكون للشركة مراجع حسابات )أو أكثر( من بين مراجعي الحسابات المرخص لهم بالعمل في المملكة تعينه الجمعية العامة العادية سنوياً، وتحدد 
مكافأته ومدة عمله، ويجوز للجمعية أيضاً في كل وقت تغييره مع عدم اإلخالل بحقه في التعويض إذا وقع التغيير في وقت غير مناسب أو لسبب غير 

مشروع.

صالحيات مراجع الحساباتس. 

لمراجع الحسابات في أّي وقت حق االطالع على دفاتر الشركة وسجالتها وغير ذلك من الوثائق، وله أيضاً طلب البيانات واإليضاحات التي يرى ضرورة 
الحصول عليها، ليتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها وغير ذلك مما يدخل في نطاق عمله. وعلى رئيس مجلس اإلدارة أن يمكنه من أداء واجبه، وإذا 
صادف مراجع الحسابات صعوبة في هذا الشأن أثبت ذلك في تقرير يقدم إلى مجلس اإلدارة. فإذا لم ييسر المجلس عمل مراجع الحسابات، وجب عليه 

أن يطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة العادية للنظر في األمر. 

السنة الماليةع. 

تبدأ السنة المالية للشركة من أول شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من كل سنة.

الوثائق الماليةف. 

يجب على مجلس اإلدارة في نهاية كل سنة مالية للشركة أن يعد القوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية - 1
المنقضية، ويضّمن هذا التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع األرباح. ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات قبل الموعد 

المحدد النعقاد الجمعية العامة بخمسة وأربعين )45( يوماً على األقل.
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يجب أن يوقع رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي ومديرها المالي الوثائق المشار إليها في الفقرة )1( أعاله، وتودع نسخ منها في - 2
مركز الشركة الرئيس تحت تصرف المساهمين قبل الموعد المحدد النعقاد الجمعية العامة بواحد وعشرين )21( يوماً على األقل.

على رئيس مجلس اإلدارة أن يزود المساهمين بالقوائم المالية للشركة، وتقرير مجلس اإلدارة، وتقرير مراجع الحسابات، ما لم تنشر في جريدة - 3
يومية توزع في مركز الشركة الرئيس. وعليه أيضاً أن يرسل صورة من هذه الوثائق إلى الجهات المختصة، وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية 

العامة بخمسة عشر )15( يوماً على األقل.

الحقوق والقيود المتعلقة باألوراق المالية 12-4-3
رأس مال الشركةأ. 

حدد رأس مال الشركة بمليار ومائتين مليون )1,200,000,000( ريال سعودي مقسم إلى مائة وعشرون مليون )120,000,000( سهم اسمي متساوية القيمة، 
قيمة كل منها )10( عشر رياالت سعودية وجميعها أسهم عادية عينية. 

االكتتاب في األسهمب. 

اكتتب المساهمون في كامل أسهم رأس المال البالغة مائة وعشرون مليون )120,000,000( سهم مدفوعة بالكامل، وقيمتها اإلجمالية مليار ومائتين مليون 
)1,200,000,000( ريال سعودي ويقر الشركاء بمسؤوليتهم التضامنية في أموالهم الخاصة تجاه الغير بأنه قد تم الوفاء بكامل رأس مال الشركة البالغ 
مائة مليون )100,000,000( ريال سعودي قبل التحول، أما الزيادة في رأس المال ومقدارها مليار ومائة مليون )1,100,000,000( ريال سعودي فتم الوفاء 
بها كاملة عن طريق تحويل مبلغ مليار ومائة مليون )1,100,000,000( ريال سعودي من حساب األرباح المبقاة إلى حساب رأس المال وذلك وفقاً لشهادة 

مراقب الحسابات )شركة إرنست ويونغ وشركاهم محاسبون قانونيون( الصادرة بتاريخ 1442/03/13هـ )الموافق 2020/09/30م(. 

بيع األسهم غير مستوفاة القيمةج. 

يلتزم المساهم بدفع قيمة السهم في المواعيد المعينة لذلك، وإذا تخلف عن الوفاء في ميعاد االستحقاق، جاز لمجلس اإلدارة بعد إبالغه - 1
بخطاب مسجل بيع السهم في المزاد العلني أو سوق األوراق المالية بحسب األحوال وفقاً للضوابط التي تحددها الجهة المختصة. 

تستوفي الشركة من حصيلة البيع المبالغ المستحقة لها وترد الباقي إلى صاحب السهم. وإذا لم تكف حصيلة البيع للوفاء بهذه المبالغ، جاز - 2
للشركة أن تستوفي الباقي من جميع أموال المساهم. 

ومع ذلك يجوز للمساهم المتخلف عن الدفع إلى يوم البيع دفع القيمة المستحقة عليه مضافاً إليها المصروفات التي أنفقتها الشركة في هذا - 3
الشأن. 

وتلغي الشركة السهم المبيع وفقاً لألحكام المنصوص عليها أعاله، وتعطي المشتري سهماً جديداً يحمل رقم السهم الملغى، وتؤشر في سجل - 4
األسهم بوقوع البيع مع بيان اسم المالك الجديد.

سجل المساهميند. 

تتداول أسهم الشركة بالقيد في سجل المساهمين الذي تعده أو تتعاقد على إعداده الشركة، الذي يتضمن أسماء المساهمين وجنسياتهم وأماكن إقامتهم 
ومهنهم وأرقام األسهم المدفوع منها، ويؤشر في هذا القيد على السهم وال يعتد بنقل ملكية السهم االسمي في مواجهة الشركة أو الغير إال من تاريخ 

القيد في السجل المذكور.

شهادات األسهمه. 

تصدر الشركة شهادات األسهم بحيث تكون ذات أرقام متسلسلة وموقعها عليها من رئيس مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه من أعضاء مجلس اإلدارة 
وتختم بختم الشركة ويتضمن السهم على األخص رقم وتاريخ القرار الوزاري الصادر بالترخيص بتحول الشركة ورقم وتاريخ القرار الوزاري بإعالن تحول 
الشركة وقيمة السهم األسمية، والمبلغ المدفوع منها وغرض الشركة باختصار ومركزها الرئيسي ومدتها ويجوز أن يكون لألسهم كوبونات ذات أرقام 

متسلسلة ومشتملة على رقم السهم المرفقة به.

تداول األسهمو. 

ال يجوز تداول األسهم التي يكتتب بها المؤسسون إال بعد نشر القوائم المالية عن سنتين ماليتين ال تقل كل منهما عن اثني عشر )12( شهراً من تاريخ 
صدور قرار بتحول الشركة، أو بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة بخالف ذلك. ويؤشر على صكوك هذه األسهم بما يدل على نوعها وتاريخ تحول 

الشركة والمدة التي يمنع فيها تداولها.

ومع ذلك يجوز خالل مدة الحظر نقل ملكية األسهم وفقاً ألحكام بيع الحقوق من أحد المساهمين إلى مساهم آخر أو من ورثة أحد المساهمين في حالة 
وفاته إلى الغير أو في حالة التنفيذ على أموال المساهم المعسر أو المفلس، على أن تكون أولوية امتالك تلك األسهم للمساهمين اآلخرين.

وتسري األحكام المنصوص عليها أعاله على ما يكتتب به المساهمون في حالة زيادة رأس المال قبل انقضاء مدة الحظر.

توزيع األرباحز. 

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه اآلتي:

يجنب 10% من صافي األرباح لتكوين االحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي - 1
المذكور 30% من رأس المال.
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يجوز للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب 5% من صافي األرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لألغراض التي - 2
تحددها الجمعية العامة.

يجوز للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان - 3
على المساهمين. وللجمعية العامة العادية كذلك أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة.

يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة ال تقل عن 10% من رأسمال الشركة المدفوع.- 4
مع مراعاة األحكام المقررة في المادة الثانية والعشرين من النظام األساس للشركة، والمادة السادسة والسبعين من نظام الشركات، يخصص - 5

الباقي لمكافأة مجلس اإلدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.
يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية لمساهميها على أساس نصف سنوي أو ربع سنوي بناًء على قرار مجلس اإلدارة إذا كان الوضع المالي للشركة - 6

يسمح بذلك وتتوفر لديها السيولة وفقاً لإلجراءات والضوابط التي تحددها الجهة المختصة.

استحقاق األرباحح. 

أحقية  وتكون  التوزيع  وتاريخ  االستحقاق  تاريخ  القرار  ويبين  الشأن  هذا  في  الصادر  العامة  الجمعية  لقرار  وفقاً  األرباح  من  المساهم حصته  يستحق 
األرباح لمالكي األسهم المسجلين في سجالت المساهمين في نهاية اليوم المحدد لالستحقاق، وتدفع األرباح المقرر توزيعها على المساهمين في المكان 

والمواعيد واآلليات التي يحددها مجلس اإلدارة وفقاً للتعليمات التي تصدرها الجهة المختصة. 

دعوى المسؤوليةط. 

لكل مساهم الحق في رفع دعوى المسؤولية المقررة للشركة على أعضاء مجلس اإلدارة إذا كان من شأن الخطأ الذي صدر منهم إلحاق ضرر خاص به. 
وال يجوز للمساهم رفع الدعوى المذكورة إال إذا كان حق الشركة في رفعها ال يزال قائماً. ويجب على المساهم أن يبلغ الشركة بعزمه على رفع الدعوى.

تعديل حقوق األسهم أو فئاتها 12-4-4
إصدار األسهمأ. 

تكون األسهم اسمية وال يجوز أن تصدر بأقل من قيمتها االسمية، وإنما يجوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة، وفي هذه الحالة األخيرة يضاف فرق 
القيمة في بند مستقل ضمن حقوق المساهمين. وال يجوز توزيعها كأرباح على المساهمين. والسهم غير قابل للتجزئة في مواجهة الشركة، فإذا ملك 
السهم أشخاص متعددون وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق المتعلقة به، ويكون هؤالء األشخاص مسؤولين بالتضامن عن 

االلتزامات الناشئة من ملكية السهم.

زيادة رأس المالب. 

للجمعية العامة غير العادية أن تقرر زيادة رأس مال الشركة، بشرط أن يكون رأس المال قد دفع كاماًل. وال يشترط أن يكون رأس المال قد - 1
دفع بأكمله إذا كان الجزء غير المدفوع من رأس المال يعود إلى أسهم صدرت مقابل تحويل أدوات دين أو صكوك تمويلية إلى أسهم ولم تنته 

بعد المدة المقررة لتحويلها إلى أسهم.
للجمعية العامة غير العادية في جميع األحوال أن تخصص األسهم المصدرة عند زيادة رأس المال أو جزءاً منها للعاملين في الشركة والشركات - 2

التابعة أو بعضها، أو أي من ذلك. وال يجوز للمساهمين ممارسة حق األولوية عند إصدار الشركة لألسهم المخصصة للعاملين.
للمساهم المالك للسهم وقت صدور قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على زيادة رأس المال األولوية في االكتتاب باألسهم الجديدة - 3

التي تصدر مقابل حصص نقدية، ويبلغ هؤالء بأولويتهم بالنشر في جريدة يومية أو بإبالغهم بوساطة البريد المسجل عن قرار زيادة رأس 
المال وشروط االكتتاب ومدته وتاريخ بدايته وانتهائه.

يحق للجمعية العامة غير العادية وقف العمل بحق األولوية للمساهمين في االكتتاب بزيادة رأس المال مقابل حصص نقدية أو إعطاء األولوية - 4
لغير المساهمين في الحاالت التي تراها مناسبة لمصلحة الشركة.

يحق للمساهم بيع حق األولوية أو التنازل عنه خالل المدة من وقت صدور قرار الجمعية العامة بالموافقة على زيادة رأس المال إلى آخر يوم - 5
لالكتتاب في األسهم الجديدة المرتبطة بهذه الحقوق، وفقاً للضوابط التي تضعها الجهة المختصة.

مع مراعاة ما ورد في الفقرة )4( أعاله، توزع األسهم الجديدة على َحَملَة حقوق األولوية الذين طلبوا االكتتاب، بنسبة ما يملكونه من حقوق - 6
أولوية من إجمالي حقوق األولوية الناتجة من زيادة رأس المال، بشرط أال يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من األسهم الجديدة، ويوزع الباقي 
من األسهم الجديدة على حملة حقوق األولوية الذين طلبوا أكثر من نصيبهم، بنسبة ما يملكونه من حقوق أولوية من إجمالي حقوق األولوية 
الناتجة عن زيادة رأس المال، بشرط أال يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من األسهم الجديدة، ويطرح ما تبقى من األسهم على الغير، ما لم 

تقرر الجمعية العامة غير العادية أو ينص نظام السوق المالية على غير ذلك.

تخفيض رأس المالج. 

للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس المال إذا زاد على حاجة الشركة أو إذا منيت بخسائر. ويجوز في الحالة األخيرة وحدها تخفيض رأس 
المال إلى ما دون الحد المنصوص عليه في المادة الرابعة والخمسين من نظام الشركات. وال يصدر قرار التخفيض إال بعد تالوة تقرير خاص يعده مراجع 

الحسابات عن األسباب الموجبة له وعن االلتزامات التي على الشركة وعن أثر التخفيض في هذه االلتزامات.

وإذا كان تخفيض رأس المال نتيجة زيادته على حاجة الشركة، وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضاتهم عليه خالل ستين )60( يوماً من تاريخ نشر 
قرار التخفيض في جريدة يومية توزع في المنطقة التي يقع فيها مركز الشركة الرئيس. فإن اعترض أحد الدائنين وقدم إلى الشركة مستنداته في الميعاد 

المذكور، وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حااًل أو أن تقدم له ضماناً كافياً للوفاء به إذا كان آجاًل.
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السندات والصكوكد. 

الشريعة - 1 أحكام  يخالف  ال  بما  للتجزئة  قابلة  وغير  للتداول  وقابلة  القيمة  متساوية  تمويلية  او صكوك  دين  أدوات  تصدر  أن  للشركة  يجوز 
اإلسالمية وفقاً ألحكام نظام الشركات.

يجوز للشركة – بقرار من الجمعية العامة غير العادية – ووفقاً لنظام السوق المالية واألنظمة واللوائح األخرى ذات العالقة، إصدار أي نوع - 2
من أنواع أدوات الدين القابلة للتداول سواًء بالعملة السعودية أو غيرها، داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، كالسندات والصكوك. 
ويجوز للجمعية العامة غير العادية تفويض مجلس اإلدارة بإصدار أدوات الدين هذه بما فيها السندات والصكوك، سواء أصدرت تلك األدوات 
في الوقت نفسه او من خالل سلسلة من اإلصدارات او من خالل برنامج او أكثر يضعه مجلس اإلدارة من وقت إلى آخر، وكل ذلك في األوقات 

وبالمبالغ ووفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية وللشروط التي يقرها مجلس اإلدارة، وله حق اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة لذلك.
كما يجوز للشركة أن تصدر أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتحويل إلى أسهم وذلك بعد صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية تحدد - 3

فيه الحد األقصى لعدد األسهم التي يجوز إصدارها مقابل تلك األدوات أو الصكوك، سواء أصدرت تلك األدوات أو الصكوك في الوقت نفسه 
او من خالل سلسلة من اإلصدارات، او من خالل برنامج أو اكثر إلصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية ويصدر مجلس اإلدارة – دون الحاجة 
إلى موافقة جديدة من الجمعية العامة غير العادية – أسهماً جديدة مقابل تلك األدوات او الصكوك التي يطلب حاملوها تحويلها، فور انتهاء 
فترة طلب التحويل المحددة لحملة تلك األدوات أو الصكوك، ويتخذ مجلس اإلدارة ما يلزم لتعديل نظام الشركة األساسي فيما يتعلق بعدد 
األسهم المصدرة ورأس المال، ويجب على مجلس اإلدارة إشهار اكتمال إجراءات كل زيادة في رأس المال بالطريقة المحددة في نظام الشركة 

األساس إلشهار قرارات الجمعية العامة غير العادية، وكل ذلك بما ال يخالف أحكام الشريعة اإلسالمية.

الجمعيات العامة 12-4-5
حضور الجمعياتأ. 

لكل مكتتب أّيًا كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية التحولية، ولكل مساهم حق حضور الجمعيات العامة للمساهمين، وله في ذلك أن يوكل عنه شخصاً 
آخر من غير أعضاء مجلس اإلدارة أو عاملي الشركة في حضور الجمعية العامة.

الجمعية التحوليةب. 

يدعو المؤسسون جميع المكتتبين إلى عقد جمعية تحولية خالل خمسة وأربعين )45( يوماً من تاريخ قرار الوزارة بالترخيص بتحول الشركة ويشترط 
لصحة االجتماع حضور عدد من المكتتبين يمثل نصف رأس المال على األقل. فإذا لم يتوافر هذا النصاب، يعقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء 

المدة المحددة النعقاد االجتماع األول على أن تتضمن دعوة االجتماع األول ذلك.

وفي جميع األحوال، يكون االجتماع الثاني صحيحاً أّيًا كان عدد المكتتبين الممثلين فيه.

اختصاصات الجمعية التحوليةج. 

تختص الجمعية التحولية باألمور الواردة بالمادة الثالثة والستين من نظام الشركات.

اختصاصات الجمعية العامة العاديةد. 

فيما عدا األمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة العادية بجميع األمور المتعلقة بالشركة، وتنعقد مرة على األقل في 
السنة خالل األشهر الستة التالية النتهاء السنة المالية للشركة، ويجوز دعوة جمعيات عامة عادية أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

اختصاصات الجمعية العامة غير العاديةه. 

تختص الجمعية العامة غير العادية بما يلي: 

تعديل نظام الشركة األساس باستثناء األمور المحظور عليها تعديلها نظاماً.- 1
أن تقرر زيادة رأس مال الشركة، بشرط أن يكون رأس المال قد دفع كاماًل. وال يشترط أن يكون رأس المال قد دفع بأكمله إذا كان الجزء غير - 2

المدفوع من رأس المال يعود إلى أسهم صدرت مقابل تحويل أدوات دين أو صكوك تمويلية إلى أسهم ولم تنته بعد المدة المقررة لتحويلها 
إلى أسهم.

أن تقرر تخفيض رأس المال إذا زاد على حاجة الشركة أو إذا منيت بخسائر. ويجوز في الحالة األخيرة وحدها تخفيض رأس المال إلى ما - 3
دون الحد المنصوص عليه في المادة الرابعة والخمسين من نظام الشركات. وال يصدر قرار التخفيض إال بعد تالوة تقرير خاص يعده مراجع 

الحسابات عن األسباب الموجبة له وعن االلتزامات التي على الشركة وعن أثر التخفيض في هذه االلتزامات.
أن تقرر تكوين احتياطي اتفاقي للشركة يخصص لغرض معين، والتصرف فيه.- 4
أن تقرر استمرار الشركة أو حلها قبل األجل المعين في نظامها األساس، بما يتوافق مع القسم رقم 12-4-6  ) ب( من هذه النشرة.- 5
أن تقرر الموافقة على عملية شراء أسهم الشركة.- 6
أن تقرر إصدار أسهم ممتازة أو إقرار شرائها أو تحويل أسهم عادية إلى أسهم ممتازة أو تحويل األسهم الممتازة إلى عادية، وفقاً للضوابط - 7

واإلجراءات التنظيمية الصادرة.
أن تقرر إصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتحويل إلى أسهم، وبيان الحد األقصى لعدد األسهم التي يجوز إصدارها مقابل تلك - 8

األدوات أو الصكوك.
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أن تقرر تخصيص األسهم المصدرة عند زيادة رأس المال أو جزءاً منها للعاملين في الشركة والشركات التابعة أو بعضها، أو أي من ذلك. وال - 9
يجوز للمساهمين ممارسة حق األولوية عند إصدار الشركة لألسهم المخصصة للعاملين.

أن تقرر وقف العمل بحق األولوية للمساهمين في االكتتاب بزيادة رأس المال مقابل حصص نقدية أو إعطاء األولوية لغير المساهمين في - 10
الحاالت التي تراها مناسبة لمصلحة الشركة.

ولها أن تصدر قرارات في األمور الداخلة أصاًل في اختصاصات الجمعية العامة العادية وذلك بالشروط واألوضاع نفسها المقررة للجمعية العامة العادية.

دعوة الجمعيات العامةو. 

تنعقد الجمعيات العامة أو الخاصة للمساهمين بدعوة من مجلس اإلدارة، وعلى مجلس اإلدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية لالنعقاد إذا طلب ذلك 
مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد من المساهمين يمثل 5% من رأس المال على األقل. ويجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعية لالنعقاد إذا لم 

يقم المجلس بدعوة الجمعية خالل ثالثين )30( يوماً من تاريخ طلب مراجع الحسابات.

وتنشر الدعوة النعقاد الجمعية العامة في صحيفة يومية توزع في مركز الشركة الرئيس قبل الميعاد المحدد لالنعقاد بواحد وعشرين )21( يوماً على 
األقل. ومع ذلك يجوز االكتفاء بتوجيه الدعوة في الميعاد المذكور إلى جميع المساهمين بخطابات مسجلة. وترسل صورة من الدعوة وجدول األعمال إلى 

الجهات المختصة، وذلك خالل المدة المحددة للنشر.

سجل حضور الجمعيات العامةز. 

يسجل المساهمون الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة أو الخاصة أسمائهم في مركز الشركة الرئيسي قبل الوقت المحدد النعقاد الجمعية.

نصاب الجمعية العامة العاديةح. 

ال يكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إال إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على األقل، وإذا لم يتوفر النصاب الالزم لعقد 
هذا االجتماع، وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد االجتماع 
األول ما يفيد اإلعالن عن إمكانية عقد هذا االجتماع، وفي حال لم تتضمن الدعوة األولى إمكانية عقد هذا االجتماع وجهت الدعوة إلى اجتماع ثاِن 
يعقد خالل الثالثين يوم التالية لالجتماع السابق، وتنشر هذه الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في المادة الثانية والثالثين من النظام األساس للشركة.

وفي جميع األحوال يكون االجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد األسهم الممثلة فيه. 

نصاب الجمعية العامة غير العاديةط. 

ال يكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إال إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على األقل، وإذا لم يتوفر النصاب الالزم لعقد 
هذا االجتماع، وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد االجتماع 
األول ما يفيد اإلعالن عن إمكانية عقد هذا االجتماع، وفي حال لم تتضمن الدعوة األولى إمكانية عقد هذا االجتماع وجهت الدعوة إلى اجتماع ثاِن 
يعقد خالل الثالثين يوم التالية لالجتماع السابق، وتنشر هذه الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في المادة الثانية والثالثين من النظام األساس للشركة. 

وفي جميع األحوال يكون االجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على األقل.

وإن لم يتوفر النصاب الالزم في االجتماع الثاني وجهت دعوة إلى اجتماع ثالث ينعقد باألوضاع نفسها المنصوص عليها في المادة الثانية والثالثين من 
النظام األساس للشركة ويكون االجتماع الثالث صحيحاً أيا كان عدد األسهم الممثلة فيه بعد موافقة الجهة المختصة.

التصويت في الجمعياتي. 

لكل مكتتب صوت عن كل سهم يمثله في الجمعية التحولية ولكل مساهم صوت عن كل سهم يمثله في الجمعيات العامة ويجب استخدام التصويت التراكمي 
في انتخاب مجلس اإلدارة.

قرارات الجمعياتك. 

تصدر القرارات في الجمعية التحولية باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة فيها وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة 
في االجتماع، كما تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي األسهم الممثلة في االجتماع، إال إذا كان قراراً متعلقاً بزيادة رأس المال أو 
تخفيضه أو بإطالة مدة الشركة أو بحلها قبل انقضاء المدة المحددة في نظامها األساس أو باندماجها مع شركة أخرى فال يكون صحيحاً إال إذا صدر 

بأغلبية ثالثة أرباع األسهم الممثلة في االجتماع.

المناقشة في الجمعياتل. 

لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه األسئلة في شأنها إلى أعضاء مجلس اإلدارة ومراجع الحسابات. ويجيب 
مجلس اإلدارة أو مراجع الحسابات عن أسئلة المساهمين بالقدر الذي ال يعرض مصلحة الشركة للضرر. وإذا رأى المساهم أن الرد على سؤاله غير مقنع، 

احتكم إلى الجمعية، وكان قرارها في هذا الشأن نافذاً.

رئاسة الجمعيات وإعداد المحاضرم. 

يرأس اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه عند غيابه أو من ينتدبه مجلس اإلدارة من بين أعضائه لذلك في حال غياب 
رئيس مجلس اإلدارة ونائبه.
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ويحرر باجتماع الجمعية محضر يتضمن عدد المساهمين الحاضرين أو الممثلين وعدد األسهم التي في حيازتهم باألصالة أو الوكالة وعدد األصوات 
المقررة لها والقرارات التي اتخذت وعدد األصوات التي وافقت عليها أو خالفتها وخالصة وافية للمناقشات التي دارت في االجتماع. وتدون المحاضر 

بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وأمين سرها وجامع األصوات.

التصفية وحل الشركة 12-4-6
خسائر الشركةأ. 

إذا بلغت خسائر شركة المساهمة نصف رأس المال المدفوع، في أي وقت خالل السنة المالية، وجب على أي مسؤول في الشركة أو مراجع - 1
الحسابات فور علمه بذلك إبالغ رئيس مجلس اإلدارة، وعلى رئيس مجلس اإلدارة إبالغ أعضاء المجلس فوراً بذلك، وعلى مجلس اإلدارة خالل 
خمسة عشر )15( يوماً من علمه بذلك دعوة الجمعية العامة غير العادية لالجتماع خالل خمسة وأربعين )45( يوماً من تاريخ علمه بالخسائر؛ 
لتقرر إما زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه وفقاً ألحكام نظام الشركات وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف 

رأس المال المدفوع، أو حل الشركة قبل األجل المحدد في نظام الشركات.
وتعد الشركة منقضية بقوة نظام الشركات إذا لم تجتمع الجمعية العامة خالل المدة المحددة في الفقرة )1( أعاله، أو إذا اجتمعت وتعذر - 2

عليها إصدار قرار في الموضوع، أو إذا قررت زيادة رأس المال وفق األوضاع المقررة أعاله ولم يتم االكتتاب في كل زيادة رأس المال خالل 
تسعين )90( يوماً من صدور قرار الجمعية بالزيادة.

انقضاء الشركةب. 

تدخل الشركة بمجرد انقضائها دور التصفية وتحتفظ بالشخصية االعتبارية بالقدر الالزم للتصفية ويصدر قرار التصفية االختيارية من الجمعية العامة 
غير العادية ويجب أن يشتمل قرار التصفية على تعيين المصفي وتحديد سلطاته وأتعابه والقيود المفروضة على سلطاته والمدة الزمنية الالزمة للتصفية 
ويجب أال تتجاوز مدة التصفية االختيارية خمس )5( سنوات وال يجوز تمديدها ألكثر من ذلك إال بأمر قضائي وتنتهي سلطة مجلس إدارة الشركة بحلها 
ومع ذلك يظل هؤالء قائمين على إدارة الشركة ويعدون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفين إلى أن يعين المصفي وتبقى جمعيات المساهمين قائمة خالل 

مدة التصفية ويقتصر دورها على ممارسة اختصاصاتها التي ال تتعارض مع اختصاصات المصفي.

وصف لحقوق حملة األسهم 12-4-7
حقوق التصويتأ. 

 لكل مكتتب صوت عن كل سهم يمثله في الجمعية التحولية ولكل مساهم صوت عن كل سهم في الجمعيات العامة ويجب استخدام التصويت التراكمي 
في انتخاب مجلس اإلدارة.

الحقوق في حصص األرباحب. 

أحقية  وتكون  التوزيع  وتاريخ  االستحقاق  تاريخ  القرار  ويبين  الشأن  في هذا  الصادر  العامة  الجمعية  لقرار  وفقاً  األرباح  في  المساهم حصته  يستحق 
األرباح لمالكي األسهم المسجلين في سجالت المساهمين في نهاية اليوم المحدد لالستحقاق، وتدفع األرباح المقرر توزيعها على المساهمين في المكان 

والمواعيد واآلليات التي يحددها المجلس وفقاً للتعليمات التي تصدرها الجهة المختصة. 

حقوق االسترداد أو إعادة الشراءج. 

يجوز للشركة أن تشتري أسهمها أو ترتهنها وفقاً للضوابط التي تضعها الجهة المختصة، وال يكون لألسهم التي تشتريها الشركة أصوات في - 1
جمعيات المساهمين.

يجوز للشركة القيام بشراء أسهمها لغرض تخصيصها لموظفيها ضمن برنامج أسهم الموظفين ووفقاً للضوابط الصادرة عن الجهة المختصة. - 2
ويجوز أيضاً للشركة بيع أسهم الخزينة على مرحلة واحدة أو عدة مراحل وفقاً للضوابط التي تضعها الجهة المختصة. 

الحقوق في فائض األصول عند التصفية أو الحلد. 

استناداً ألحكام المادة الثالثة والستين بعد المائة من نظام الشركات، ترتب الحصص حقوقاً متساوية في األرباح الصافية وفي فائض التصفية، ما لم 
ينص النظام األساس للشركة على غير ذلك.

الموافقات الالزمة لتعديل حقوق التصويته. 

ينبغي تعديل النظام األساسي للشركة لتعديل حقوق وآلية التصويت في الجمعيات العامة للشركة. وتختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل النظام 
األساسي حسب أحكام المادة الحادية والثالثين من النظام األساس للشركة. وال تنعقد الجمعية العامة غير العادية إال إذا حضر مساهمون يمثلون نصف 
رأس المال على األقل، وإذا لم يتوفر النصاب الالزم لعقد هذا االجتماع، وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد 
االجتماع األول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد االجتماع األول ما يفيد اإلعالن عن إمكانية عقد هذا االجتماع، وفي حال لم تتضمن الدعوة األولى إمكانية 
عقد هذا االجتماع وجهت الدعوة إلى اجتماع ثاِن يعقد خالل الثالثين يوماً التالية لالجتماع السابق، وتنشر هذه الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في 
المادة الثانية والثالثين من النظام األساس للشركة. وفي جميع األحوال يكون االجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس 
المال على األقل. وإذا لم يتوفر النصاب الالزم في االجتماع الثاني وجهت دعوة إلى اجتماع ثالث ينعقد باألوضاع نفسها المنصوص عليها في المادة 
الثانية والثالثين من النظام األساس للشركة ويكون االجتماع الثالث صحيحاً أيا كان عدد األسهم الممثلة فيه بعد موافقة الجهة المختصة. وتصدر قرارات 

الجمعية العامة غير العادية بشأن تعديل النظام األساس بأغلبية ثلثي األسهم الممثلة في االجتماع.
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االتفاقيات الجوهرية  12-5
أبرمت الشركة عدداً من االتفاقيات والعقود الجوهرية مع عدد من األطراف، ويوضح هذا القسم ملخصاً لالتفاقيات والعقود التي يعتقد أعضاء مجلس 
اإلدارة بأنها جوهرية فيما يتعلق بأعمال الشركة أو قد تؤثر على قرار المستثمرين في االكتتاب بأسهم الطرح. ال يشمل ملخص االتفاقيات والعقود 

الموضحة فيما يلي جميع الشروط واألحكام وال يمكن اعتبار الملخص بدياًل عن الشروط واألحكام الواردة في تلك االتفاقيات.

االتفاقيات مع شركة االتصاالت السعودية وشركاتها التابعة 12-5-1
أبرمت الشركة خمسة عشر )15( اتفاقية جوهرية مع شركة االتصاالت السعودية والتي تتضمن اتفاقيات مع شركة االتصاالت السعودية بصفتها عمياًل 
للشركة واتفاقيات مع شركة االتصاالت السعودية بصفتها مورداً للشركة واتفاقيات مع شركة االتصاالت السعودية للعمل سوياً لتقديم خدمات للعمالء، 
بحيث تقوم شركة االتصاالت السعودية بالتعاقد من الباطن مع الشركة باإلضافة إلى اتفاقية ترخيص باستخدام عالمة الشركة التجارية. وتتضمن هذه 

االتفاقيات كل مما يلي: 

االتفاقيات الجوهرية مع شركة االتصاالت السعودية بصفتها عمياًل للشركة: 	
اتفاقية إطارية.- 
اتفاقية شراء شاملة.- 
اتفاقية دعم ومساندة الخدمات.- 
 -.)2021 Core NR( 2021 اتفاقية إطارية لتنفيذ مشروع كور أن أر
اتفاقية إطارية لتنفيذ أدوات البيانات لألمن السيبراني.- 

االتفاقيات الجوهرية مع شركة االتصاالت السعودية بصفتها مورداً للشركة: 	
اتفاقية البيع بالجملة.- 
 -.)SMS( اتفاقية تقديم خدمات رسائل المجموعات

االتفاقيات الجوهرية مع شركة االتصاالت السعودية للعمل سوياً لتقديم خدمات للعمالء: 	
اتفاقية الخدمات المدارة والسحابية.- 
اتفاقية الخدمات المدارة والرقمية.- 
اتفاقية خدمات وحلول اإلنترنت لعمالء وحدة األعمال.- 
اتفاقية توريد خدمة المنازل الذكية.- 
 -.)VSAT( اتفاقية تقديم خدمات االتصاالت الفضائية
اتفاقية األعمال نت.- 
اتفاقية إطارية للتعاقد من الباطن.- 

اتفاقية ترخيص باستخدام عالمة الشركة التجارية. 	

كما أبرمت الشركة تسعة )9( اتفاقيات مع الشركات التابعة لشركة االتصاالت السعودية  والتي تتضمن االتفاقيات التالية:

	 .)STC Specialized( اتفاقية إطارية للتعاقد من الباطن مع شركة االتصاالت العامة المحدودة
	 .)STC Specialized( اتفاقية تقديم الدعم والمساندة الفنية لتنفيذ الخدمات والمهام مع شركة االتصاالت العامة المحدودة
عقد إطاري لتوريد منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات مع شركة أبراج االتصاالت المحدودة. 	
اتفاقية توريد النظام والخدمات مع شركة أبراج االتصاالت المحدودة.  	
اتفاقية دعم ومساندة الخدمات مع شركة أبراج االتصاالت المحدودة.  	
عقد تقديم خدمات إدارة المشاريع وحلول األعمال التشغيلية مع شركة قنوات االتصاالت السعودية . 	
عقد تقديم خدمات األمن السيبراني مع شركة قنوات االتصاالت السعودية. 	
عقد تقديم الخدمات الالزمة للتشغيل مع شركة قنوات االتصاالت السعودية. 	
عقد تشغيل وتقديم خدمات مع الشركة المتقدمة للتقنية واألمن السيبراني. 	

للمزيد من المعلومات حول االتفاقيات مع شركة االتصاالت السعودية وشركاتها التابعة، يرجى مراجعة القسم رقم  12-6 »االتفاقيات مع األطراف ذات 
العالقة« من هذه النشرة.

اتفاقيات العمالء 12-5-2
أبرمت الشركة تسعة عشر )19( اتفاقية جوهرية مع العمالء من القطاعين الخاص والعام، ومثلت االتفاقيات اإلطارية منها ثالث )3( اتفاقيات فقط، 
وتبلغ القيمة اإلجمالية للستة عشر )16( اتفاقية األخرى ملياران وستة وتسعون مليوناً وستمئة وثالثون ألفاً وستمئة وثمانية عشر )2,096,630,618( ريال 

سعودي. بحيث تقوم الشركة بموجب هذه االتفاقيات بتقديم خدماتها أو منتجاتها إلى هؤالء العمالء، وفيما يلي ملخص لهذه االتفاقيات: 
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اتفاقية خدمات عامة مع شركة مدرجةأ. 

أبرمت الشركة اتفاقية خدمات عامة مع شركة مدرجة تبدأ اعتباراً من تاريخ 1441/06/07هـ )الموافق 2020/02/01م(، بحيث تقوم الشركة بتوريد 
وتركيب وتشغيل ما يلي: 

موارد معالجة البيانات السيزمية )حاسوب فائق االستكشاف( لتمكين الشركة المدرجة من معالجة البيانات؛ و 	
منشأة معدة للحاسوب فائق االكتشاف تشمل األرض، والبنية التحتية، والمرافق، واألمن، وإخماد الحرائق، وأي بنية أو خدمة أخرى لغرض  	

السكن اآلمن والتشغيل الفعال للحاسوب فائق االكتشاف.

تعتبر هذه االتفاقية سارية حتى تاريخ 1446/08/01هـ )الموافق 2025/01/31م(، ويجوز للشركة المدرجة تمديد هذه االتفاقية لمدة سنة واحدة وذلك 
من خالل إشعار خطي للشركة قبل ثالثين )30( يوماً من انتهاء مدة العقد الحالية. وتبلغ القيمة اإلجمالية لالتفاقية مبلغ ستمائة وستة وتسعين مليون 

ومائة سبعة وثمانون ألف ومائة واثنين وخمسين رياالً وتسعة وستين هللة )696,187,152.69( ريال سعودي. 

يجب على الشركة المدرجة أن تدفع للشركة: 

معدل إيجار شهري يبلغ أحد عشر مليون وسبعة وأربعون ألف وأربعمائة وخمسة وستون )11,047,465( ريال سعودي لتوريد وتركيب وصيانة  	
ومراقبة الحاسوب فائق االستكشاف ومرافق وبرامج الحوسبة عن بعد؛ و

الرسوم المبنية على العمل والوحدات الزمنية المحددة مسبقاً، أو وفقاً لسلطة الشركة المدرجة التقديرية للقيمة اإلجمالية ألي أمر شراء  	
صادر في االتفاقية. 

يحق للشركة المدرجة إنهاء هذه االتفاقية أو أي جزء من نطاق العمل بموجب تقديم إشعار خطي يحدد تاريخ اإلنهاء الفعلي ودون الحاجة إلى بيان أي 
أسباب اإلنهاء. وفي حال استعمال الشركة المدرجة حقها في اإلنهاء بدون سبب فيجب عليها أن تدفع للشركة جميع المبالغة الحالة والمستحقة الدفع 
عن العمل الذي تم إنهاءه حتى تاريخ اإلنهاء. وال تتضمن هذه االتفاقية أي ترتيبات حصرية بين الطرفين وال تخضع الشركة المدرجة إلى حد أدنى من 

االلتزامات بموجب هذه االتفاقية.

تخضع االتفاقية لألنظمة المعمول بها في المملكة ويتم تسوية أي نزاع ينشأ عنها عن طريق التحكيم وذلك وفقاً لقواعد التحكيم الخاصة بلجنة األمم 
المتحدة للقانون التجاري الدولي، على أن يكون مكان التحكيم بمدينة الخبر، المملكة.    

عقد تقديم خدمات اإلسناد اإلداري مع جهة حكوميةب. 

بتوفير المساندة اإلدارية من ذوي االختصاص  أبرمت الشركة عقد تقديم خدمات اإلسناد اإلداري مع إحدى الجهات الحكومية، بحيث تقوم الشركة 
والكفاءة واالختصاص لها. وتم تعديلها فيما بعد بتاريخ 1442/7/27 هـ )الموافق 2020/03/11م(. 

يبدأ سريان العقد اعتباراً من تاريخ توقيعه من قبل الطرفين بتاريخ 1440/06/05هـ )الموافق 2019/02/10م( وذلك لمدة ثالث )3( سنوات ميالدية ولم 
يتطرق العقد إلى أي أحكام تتعلق بتجديده. ويجب على الجهة الحكومية أن تدفع للشركة مبلغ ال يتجاوز مائتان وخمسة وتسعون مليون )295,000,000( 
ريال سعودي للسنة الواحدة أي بمبلغ ال يتجاوز ثمانمائة وخمسة وثمانين مليون )885,000,000( ريال سعودي لكامل مدة العقد. وال يتضمن هذا العقد 
أي ترتيبات حصرية بين الطرفين وال تخضع الجهة الحكومية إلى حد أدنى من االلتزامات بموجب هذا العقد. وتم تعديلها لتحويل فائض مبلغ مائة وأحد 

عشر مليوناً وخمسمائة وثمانية وثالثون ألفاً ومائة وتسعة وثمانون )111,538,189( ريال سعودي إلى باقي السنتين.

يحق للجهة الحكومية إنهاء العقد بإرادتها المنفردة في أي وقت دون إبداء األسباب وذلك عبر إخطار الطرف الثاني كتابياً قبل ثالثين )30( يوماً من 
التاريخ الذي ترغب اإلنهاء فيه. وتلتزم الجهة الحكومية في حال اإلنهاء ألي سبب بالوفاء بما تبقى من مستحقات للشركة وفقاً لألعمال المنجزة الفعلية 

حتى ذلك التاريخ.

يخضع العقد لألنظمة المعمول بها في المملكة ويتم تسوية أي نزاع ينشأ عنه وتعذر تسويته ودياً من قبل المحاكم المختصة في المملكة. 

عقد توريد مع جهة حكوميةج. 

أبرمت الشركة بتاريخ 1441/04/04هـ )الموافق 2019/12/01م( عقد توريد مع جهة حكومية، بحيث تقوم الشركة بتوفير معدات معينة للجهة الحكومية.
وال يتضمن هذا العقد أي ترتيبات حصرية بين الطرفين.

مدة العقد ستون )60( شهراً تبدأ من تاريخ تسليم الموقع للشركة وهو 1441/01/19هـ )الموافق 2019/09/18م(. ويجب على الجهة الحكومية أن تدفع 
للشركة مبلغ مائتان وتسعة وسبعون مليوناً وستمائة وواحد وخمسون ألفاً وسبعة وتسعون رياالً وواحد وستون هللة )279,651,097.61( شاملة ضريبة 

القيمة المضافة.

يخضع العقد لألنظمة المعمول بها في المملكة ويتم تسوية أي نزاع ينشأ عنه وتعذر تسويته ودياً خالل ستين )60( يوماً من قبل المحاكم المختصة في المملكة.

عقد أشغال عامة مع جهة حكوميةد. 

أبرمت الشركة بتاريخ 1441/02/02هـ )الموافق 2019/10/01م( عقد أشغال عامة مع جهة حكومية، بحيث تقوم الشركة بعملية مشروع النظام اإللكتروني 
لمركز العمليات التابع للجهة الحكومية. وال يتضمن هذا العقد أي ترتيبات حصرية بين الطرفين.

مدة العقد ستة وثالثين )36( شهراً ميالدياً تبدأ من تاريخ اجتماع بدء العمل وهو 1440/12/09هـ )الموافق 2019/08/10م(. ويجب على الجهة الحكومية 
أن تدفع للشركة مبلغ واحد وعشرون مليون وخمسمائة وثمانية ألف ومائة وأربعة وتسعون رياالً وخمسة وسبعون هللة )21,508,194.75( ريال سعودي 

شاملة لضريبة القيمة المضافة.
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يخضع العقد لألنظمة المعمول بها في المملكة ويتم تسوية أي نزاع ينشأ عنه من قبل ديوان المظالم. 

عقد تشغيل وصيانة مع جهة حكوميةه. 

أبرمت الشركة بتاريخ 1441/08/29هـ )الموافق 2020/04/22م( عقد تشغيل وصيانة مع جهة حكومية، بحيث تقوم الشركة بتشغيل الخدمات اإللكترونية 
والبنى التحتية لدى الجهة الحكومية. وال يتضمن هذا العقد أي ترتيبات حصرية بين الطرفين.

مدة العقد سنتين )2( ميالديتين تبدأ اعتباراً من تسليم موقع العمل وهو 1441/05/10هـ )الموافق 2020/05/01م(. ويجب على الجهة الحكومية أن 
تدفع للشركة مبلغ تسعة وستون مليون وسبعمائة وسبعة عشر ألفاً وخمسمائة وأربعة وثمانون رياالً وثمانية عشر هللة )69,717,584.18( ريال سعودي. 

يخضع العقد لألنظمة المعمول بها في المملكة ويتم تسوية أي نزاع ينشأ عنه من قبل ديوان المظالم. 

عقد صيانة مع جهة حكوميةو. 

أبرمت الشركة بتاريخ 1440/07/07هـ )الموافق 2019/03/14م( عقد صيانة مع جهة حكومية، بحيث تقوم الشركة بتوفير خدمات الصيانة للحاسب 
اآللي واألجهزة والشبكات واالتصاالت وملحقاتها. وال يتضمن هذا العقد أي ترتيبات حصرية بين الطرفين. 

مدة العقد ثالث )3( سنوات تبدأ من تاريخ استالم الموقع وهو 1440/07/11هـ )الموافق 2019/03/18م(. ويجب على جهة حكومية أن تدفع للشركة 
مبلغ ثمانية وخمسون مليون وثالثمائة وواحد وثالثون ألفاً وخمسمائة وخمسة وسبعون رياالً وخمسة هلالت )58,331,575.05( شاملة قيمة الضريبة.

يحق للجهة الحكومية إنهاء العقد في أي وقت أو أي مرحلة من مراحل هذا العقد دون إبداء األسباب لذلك على أن تقوم بإخطار الشركة رسمياً على 
عنوانها قبل ثالثين )30( يوماً من موعد اإلنهاء.

يخضع العقد لألنظمة المعمول بها في المملكة ويتم تسوية أي نزاع ينشأ عنه من قبل ديوان المظالم، وذلك مالم يتم تسويته ودياً بين األطراف. 

االتفاقيات مع جهة حكوميةز. 

أبرمت الشركة عدة اتفاقيات مع جهة حكومية، وفيما يلي ملخص لتلك االتفاقيات:

عقد توحيد دعم الشبكات للجامعات- 1

أبرمت الشركة بتاريخ 1441/06/17هـ )الموافق 2020/02/11م( عقد توحيد دعم الشبكات للجامعات مع جهة حكومية، بحيث تقوم الشركة بعملية توحيد 
دعم الشبكات للجامعات ويشمل ذلك تقديم المواد والمعدات والعمال وجميع ما هو الزم وفقاً لشروط العقد ووثائقه.

مدة العقد ثالث )3( سنوات ميالدية تبدأ اعتباراً من تاريخ تسليم موقع العمل وهو 1440/06/26هـ )الموافق 2019/03/03م(. ويجب على الجهة الحكومية 
أن تدفع للشركة مبلغ ستة وخمسون مليوناً وأربعمائة وتسعة وسبعون ألفاً وستمائة وثالثة وستون رياالً وثمانون هللة )56,479,663.80( ريال سعودي.

يخضع العقد لألنظمة المعمول بها في المملكة ويتم تسوية أي نزاع ينشأ عنه من قبل ديوان المظالم. 

2 - )Microsoft( عقد توريد تراخيص مايكروسوفت

أبرمت الشركة بتاريخ 1440/05/24هـ )الموافق 2019/01/30م( عقد توريد تراخيص مايكروسوفت )Microsoft( مع جهة حكومية، بحيث تقوم الشركة 
بتوريد تراخيص مايكروسوفت )Microsoft( لها. وال يتضمن هذا العقد أي ترتيبات حصرية بين الطرفين. 

مدة العقد ثالث )3( سنوات ميالدية. ويجب على الجهة الحكومية أن تدفع للشركة ستة وأربعون مليوناً وستمائة وثمانية وستون ألفاً وتسعمائة وواحد 
وثمانون )46,668,981( ريال سعودي.

يخضع العقد لألنظمة المعمول بها في المملكة ويتم تسوية أي نزاع ينشأ عنه ولم يتموتعذر تسويته ودياً خالل )30( يوم من قبل المحاكم المختصة في 
المملكة. 

عقد توحيد رخص مايكروسوفت )Micorsoft( للجامعات - 3

أبرمت الشركة بتاريخ 1441/02/14هـ )الموافق 2019/10/13م( عقد توحيد رخص مايكروسوفت )Microsoft( للجامعات مع جهة حكومية، بحيث تقوم 
الشركة بعملية توحيد رخص مايكروسوفت )Microsoft( للجامعات ويشمل ذلك تقديم المواد والمعدات والعمال وجميع ما هو الزم وفقاً لشروط العقد 

ووثائقه. وال يتضمن هذا العقد أي ترتيبات حصرية بين الطرفين.

مدة العقد ثالث )3( سنوات ميالدية تبدأ من تاريخ توقيع العقد. ويجب على الجهة الحكومية أن تدفع للشركة مائة وسبعة وثالثون مليوناً وأربعة عشر 
ألفاً وسبعة وستون رياالً وثمانية وأربعون هللة )137,014,067.48( ريال سعودي.

يخضع العقد لألنظمة المعمول بها في المملكة ويتم تسوية أي نزاع ينشأ عنه من قبل ديوان المظالم. 

عقد صيانة الدعم الفني ألنظمة مايكروسوفت )Microsoft( للجامعات- 4

جهة  مع  للجامعات   )Microsoft( مايكروسوفت  ألنظمة  الفني  الدعم  صيانة  عقد  2019/09/05م(  )الموافق  1441/01/06هـ  بتاريخ  الشركة  أبرمت 
حكومية، بحيث تقوم الشركة بعملية الدعم الفني ألنظمة مايكروسوفت )Microsoft( للجامعات ويشمل ذلك تقديم المواد والمعدات والعمال وجميع ما 

هو الزم وفقاً لشروط العقد ووثائقه. وال يتضمن هذا العقد أي ترتيبات حصرية بين الطرفين.
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الجهة  ويجب على  )الموافق 2019/08/04م(.  وهو 1440/12/03هـ  العمل  موقع  تسليم  تاريخ  من  اعتباراً  تبدأ  )3( سنوات ميالدية  العقد ثالث  مدة 
الحكومية أن تدفع للشركة ثمانية وأربعون مليوناً واثنان وتسعون ألفاً وسبعمائة وثمانية وثمانون رياالً وأربعة هلالت )48,092,788.04( ريال سعودي.

يخضع العقد لألنظمة المعمول بها في المملكة ويتم تسوية أي نزاع ينشأ عنه من قبل ديوان المظالم.

عقد تعزيز ودعم فني مع جهة حكوميةح. 

أبرمت الشركة بتاريخ 1442/02/03هـ )الموافق 2020/09/20م( عقد تعزيز ودعم فني مع جهة حكومية، بحيث تقوم الشركة بتعزيز البيئة اإلدارية األمنية 
والدعم الفني من مايكروسوفت للجهة الحكومية. وال يتضمن هذا العقد أي ترتيبات حصرية بين الطرفين.

مدة العقد أربعة وعشرين )24( شهر من تاريخ توقيع العقد. ويجب على الجهة الحكومية أن تدفع للشركة مبلغ ستة ماليين ومائة وأربعة وثمانون ألفاً 
وتسعمائة وواحد وخمسون رياالً وواحد أربعون هللة )6,184,951.41( ريال سعودي شاملة كافة الرسوم والضرائب.

يخضع العقد لألنظمة المعمول بها في المملكة ويتم تسوية أي نزاع ينشأ عنه من قبل ديوان المظالم أو أي لجنة مختصة يتم تشكليها بموجب نظام 
المنافسات والمشتريات الحكومية، وذلك مالم يقرر األطراف تسويته عن طريق التحكيم. 

االتفاقيات مع جهة حكوميةط. 

أبرمت الشركة عدة اتفاقيات مع جهة حكومية، وفيما يلي ملخص لتلك االتفاقيات:

عقد مشروع توسعة الشبكة الحكومية اآلمنة - 1

أبرمت الشركة بتاريخ 1440/06/07هـ )الموافق 2019/02/12م( عقد مشروع توسعة الشبكة مع جهة حكومية، بحيث تقوم الشركة بتوفير خدمات عقود 
الصيانة والدعم الفني لجميع مكونات الشبكة للجهة الحكومية. وال يتضمن هذا العقد أي ترتيبات حصرية بين الطرفين.

مدة العقد ثالث )3( سنوات ميالدية من تاريخ توقيع العقد. ويجب على الجهة الحكومية أن تدفع للشركة مبلغ ستة عشر مليوناً وتسعمائة وسبعون ألفاً 
وتسعمائة وتسعة وتسعون )16,970,999( ريال سعودي شاملة كافة الرسوم والضرائب.

يخضع العقد لألنظمة المعمول بها في المملكة ويتم تسوية أي نزاع ينشأ عنه من قبل ديوان المظالم. 

عقد تشغيل وصيانة- 2

أبرمت الشركة بتاريخ 1441/12/06هـ )الموافق 2020/07/27م( عقد تشغيل وصيانة مع جهة حكومية، بحيث تقوم الشركة بتقديم خدمات فنية وتقنية 
لدعم وإدارة وتشغيل المنظومة الوطنية للتعامالت اإللكترونية الحكومية للجهة الحكومية. وال يتضمن هذا العقد أي ترتيبات حصرية بين الطرفين.

مدة العقد ستين )60( شهر تبدأ من تاريخ إشعار البدء بالعمل. ويجب على الجهة الحكومية أن تدفع للشركة مبلغ مائة وثالثة وتسعون مليوناً وأربعمائة 
وعشرة آالف وخمسمائة وسبعة وستون ريال وأحد عشر هللة )193,410,567.11( ريال سعودي شاملة كافة الرسوم والضرائب.

يخضع العقد لألنظمة المعمول بها في المملكة ويتم تسوية أي نزاع ينشأ عنه من قبل ديوان المظالم. 

اتفاقية مع هواوي تك إنفسمنت العربية السعودية المحدودة )Huawei(ي. 

أبرمت الشركة اتفاقية مع شركة هواوي تك انفسمنت العربية السعودية المحدودة )Huawei( تبدأ اعتباراً من شهر شوال 1441هـ )الموافق يونيو 2020م(، 
بحيث تقوم الشركة بتوفير الوصول إلى خدمة التوقيع الرقمي الخاصة بها لهواوي )Huawei(، باستخدام تقنية )Web 2.0( و)HTML5( لتوفير طريقة 
سريعة وسهلة للمستخدمين إلعداد المستندات ومراجعتها وتوقيعها. لم يتم تحديد قيمة االتفاقية حيث تقوم شركة هواوي تك انفسمنت العربية السعودية 
المحدودة )Huawei( بموجبها بطلب الخدمات وفقاً لوثيقة العطاء أو أمر الشراء المتفق عليه.وال تتضمن هذه االتفاقية أي ترتيبات حصرية بين الطرفين 

وال تخضع شركة هواوي تك انفسمنت العربية السعودية المحدودة إلى حد أدنى من االلتزامات بموجب هذه االتفاقية.

تستمر االتفاقية حتى يتم إنهائها من قبل أي من الطرفين، ويجوز ألي من الطرفين إنهاء االتفاقية وفقاً لمصلحته اعتباراً من ثالثين )30( يوم بعد تزويد 
الطرف اآلخر بإشعار كتابي عن نيته اإلنهاء. وتتوقف الشركة فوراً بعد إنهاء االتفاقية عن تقديم الخدمات وتنتهي جميع حقوق االستخدام المنوحة بموجب 

هذه االتفاقية.

تخضع هذه االتفاقية لألنظمة المعمول بها في المملكة. ويتم تسوية أي نزاع ينشأ بين األطراف فيما يخص تطبيق وتفسير هذه االتفاقية أو أي إجراءات 
قانونية ناجمة عنها وتعذر حله ودًيا في محاكم المملكة التجارية. 

اتفاقية مع شركة مدرجةك. 

بتاريخ 1441/04/01هـ )الموافق 2019/11/28م(، بحيث تقوم الشركة بموجب هذه االتفاقية بتوفير  اتفاقية مع شركة مدرجة نافذة  أبرمت الشركة 
خدمات الهندسة المعمارية والتصميم والتخطيط والتنفيذ للشركة المدرجة لبناء الجيل التالي من البنية التحتية السحابية، وذلك من خالل بيانات األعمال 

الصادرة بموجب االتفاقية.

 وبموجب هذه االتفاقية فقد تم إصدار بيان األعمال األول الموقع بتاريخ 1441/08/30هـ )الموافق 2020/04/23م(، والساري حتى تاريخ 1444/10/03هـ 
هللة  وخمسين  رياالً  وسبعين  وسبعمائة  ألف  وأربعين  واثنين  مليون  وستين  وخمسة  مائة  األول  األعمال  بيان  قيمة  وتبلغ  2023/04/23م(.  )الموافق 

)165,042,770.5( ريال سعودي شاملة لضريبة القيمة المضافة.
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وتم إصدار بيان األعمال الثاني الموقع بتاريخ 1441/09/22هـ )الموافق 2020/05/15م( والساري حتى تاريخ 1444/10/25هـ )الموافق 2023/05/15م(. 
وتبلغ قيمة بيان األعمال الثاني خمسة وأربعين مليون ومائتين وستة وتسعون ألفاً وأربعمائة وواحد وعشرون رياالً وخمسة وأربعون هللة )45,296,421.45( 

ريال سعودي شاملة لضريبة القيمة المضافة.

تعتبر االتفاقية سارية حتى تاريخ 1446/06/30هـ )الموافق 2024/12/31م(، ويجوز تمديدها بموجب اتفاق بين الطرفين. ويحق للشركة المدرجة إنهاء 
االتفاقية حسب رغبته من خالل إرسال إخطار كتابي للشركة قبل اإلنهاء بمدة ال تقل عن ثالثين )30( يوماً. وفي حال اإلنهاء فيجب على الشركة المدرجة 
أن تدفع للشركة جميع المبالغ المستحقة لألعمال المسلمة والمقبولة حتى تاريخ اإلنهاء. وال تتضمن هذه االتفاقية أي ترتيبات حصرية بين الطرفين وال 

تخضع الشركة المدرجة إلى حد أدنى من االلتزامات بموجب هذه االتفاقية.

تخضع هذه االتفاقية لألنظمة المعمول بها في المملكة. ويتم تسوية أي نزاع ينشأ بين األطراف فيما يخص تطبيق وتفسير هذه االتفاقية في محاكم 
المملكة المختصة. 

اتفاقية مع جامعة حكوميةل. 

أبرمت الشركة اتفاقية مع جامعة حكومية سارية اعتباراً من 1437/12/17هـ )الموافق 2016/09/18م( تقوم الشركة بموجبها بتقديم خدمات إدارة 
وصيانة ودعم البنية التحتية اإللكترونية للمستشفى التابع للجامعة الحكومية. وال تتضمن هذه االتفاقية أي ترتيبات حصرية بين الطرفين.

مدة العقد خمس )5( سنوات من تاريخ إبرامه، ويجب على الجامعة الحكومية أن تدفع للشركة مبلغ مائة وثمانية وستين مليون وثالثمائة وستة وتسعين 
ألف وثمانمائة وأربعة وتسعين رياالً )168,396,894( ريال سعودي.

تخضع االتفاقية لألنظمة المعمول بها في المملكة ويتم تسوية أي نزاع ينشأ عنها من قبل المحاكم المختصة في المملكة. 

اتفاقية خدمات استشارية مع جهة حكوميةم. 

الشركة خدمات  تقدم  بحيث   ، 2021/04/06م(  )الموافق  1442/08/24هـ  تاريخ  في  جهة حكومية  مع  االستشارية  الخدمات  اتفاقية  الشركة  أبرمت 
استشارية لمركز االتصال في الجهة الحكومية. وال تتضمن هذه االتفاقية أي ترتيبات حصرية بين الطرفين.

تعتبر االتفاقية سارية لمدة سنة واحدة من تاريخ التنفيذ. وتقوم الجهة بدفع مبلغ أربعة وعشرون مليون وستمائة وثالثة وثالثون ألف وتسعمائة وثمانية وستين 
هللة )24,633,900.86( ريال سعودي بموجب إيصال شهري تقدمه الشركة إلى الجهة. ويجوز للجهة الحكومية إنهاء االتفاقية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

تخضع االتفاقية لألنظمة المعمول بها في المملكة ويتم تسوية أي نزاع ينشأ عنها من قبل المحاكم المختصة في المملكة. 

ميثاق سلطة التسجيل بين الشركة وأميريكان أكسبرس السعوديةن. 

)الموافق  هـ   1442/08/09 تاريخ  من  اعتباًرا  تبدا   )AMEX( السعودية  إكسبريس  أمريكان  وشركة  الشركة  بين  التسجيل  هيئة  ميثاق  الشركة  أبرمت 
2020/05/12م(، بحيث عينت الشركة بموجبه شركة أمريكان إكسبريس السعودية )AMEX( كطرف ثالث األر أي )RA( إلجراء التحقق من هوية المتقدمين 
وإدارة عملية إدارة دورة حياة الشهادة الرقمية في عملية األعمال نيابة عن الشركة. يجب استخدام الشهادة الرقمية لتزويد المتقدمين ببيانات اعتماد 
هوية موثوقة، من بين أمور أخرى، للتوقيع الرقمي للوثائق والتنفيذ الرقمي للمعامالت. يجب أن تضمن الشهادة الرقمية المصادقة وسالمة الرسالة وعدم 

التنصل وكذلك استخدامها في أغراض تجارية مشروعة. 

تحتفظ شركة أمريكان إكسبريس السعودية )AMEX( كطرف ثالث األر أي )RA( بجميع الوثائق الورقية واإللكترونية ذات الصلة بمصادقة هوية مقدم الطلب 
عند طلب إصدار الشهادات الرقمية. يجب على الطرف ثالث األر أي )RA( أيًضا التحقق من المستندات الداعمة وتأمين تخزينها لمدة سبع )7( سنوات 
على األقل، بعد إلغاء أو انتهاء عملية التصديق. كحد أدنى، يتعين على الطرف الثالث ثالث األر أي )RA( أن يطلب من كل مقدم طلب والذي يكون شخًصا 

طبيعًيا: )1( اتفاقية اشتراك موقعة حسب األصول مع الشركة و )2( نسخة من وثائق هوية مقدم الطلب.

يتعين على سلطة إصدار الشهادات للشركة بعد ذلك معالجة وإصدار شهادة رقمية. خالل األعمال اليومية، إذا كان هناك شرط إلنهاء االتفاقية يجب أن 
يتفق كل من األر أي )RA( الخاص بالشركة و والخاص بالجهة الخارجية على عملية تنفيذ اإلنهاء.

يجب على الشركة وجميع الجهات الخارجية التابعة لجهات خارجية استخدام المساعي المعقولة تجارًيا لمنع المعلومات المستخدمة والمخزنة في حيلة 
إصدار الشهادات الرقمية، من استخدامها أو الكشف عنها بشكل غير الئق ألغراض أخرى غير تلك الموضحة في الداخل.

يخضع ميثاق التسجيل في AMEX لقانون المعامالت اإللكتروني السعودي الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 80 بتاريخ 07/07/1438 هـ. )الموافق 
6 ديسمبر 2016(.

اتفاقية خدمة مع شركة مدرجة س. 

أبرمت الشركة اتفاقية للخدمات العامة مع شركة مدرجة تبدأ اعتباراً من 1442/09/28 هـ )الموافق 2021/05/10م(، بحيث يجب على الشركة تزويد 
الشركة المدرجة بخدمات الصيانة والدعم الفني لألجهزة والبرامج، كما يجب أن تمنح الشركة المدرجة ترخيًصا الستخدام برنامج خدمات دعم سيسكو 
سمارتنت )Cisco SmartNet(. وال تتضمن هذه االتفاقية أي ترتيبات حصرية بين الطرفين وال تخضع الشركة المدرجة إلى حد أدنى من االلتزامات 

بموجب هذا العقد.

القيمة اإلجمالية لالتفاقية هي ثالثة ماليين وستة عشر ألفاً ومئة وواحد ريال وسبع وستون هللة )3,016,101.67( ريال سعودي. وتعتبر االتفاقية سارية 
حتى تاريخ 1445/11/01 هـ )الموافق 2024/05/09م( ولدى الشركة المدرجة الحق في تمديد مدة االتفاقية لمدة تصل إلى عام واحد، شريطة أن تخطر 

الشركة كتابًيا قبل ثالثين )30( يوم من انتهاء المدة الحالية.
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يحق للشركة المدرجة إنهاء االتفاقية أو أي جزء من العمل دون سبب من خالل تقديم إشعار كتابي للشركة يحدد التاريخ الفعلي لإلنهاء. وفي حال اإلنهاء 
يجب على الشركة المدرجة أن تدفع للشركة جميع المبالغ المستحقة والمستحقة الدفع بشكل صحيح عن العمل المنتهي حتى تاريخ اإلنهاء.

تخضع هذه االتفاقية ألنظمة المملكة. يتم حل أي نزاع ينشأ عن االتفاقية أو يتعلق بها عن طريق التحكيم وفًقا لقواعد التحكيم الخاصة بالمركز السعودي 
للتحكيم التجاري في الرياض وباللغة اإلنجليزية.

اتفاقيات الموردين 12-5-3
 أبرمت الشركة ثالثين )30( اتفاقية مع الموردين والتي تتضمن اتفاقيات إعادة بيع مع الموردين واتفاقيات تعاقد من الباطن مع الموردين للعمل سوياً 
لتقديم خدمات لعمالء الشركة )وللمزيد من المعلومات حول ذلك، يرجى مراجعة القسم رقم  4-8-1 »الموردون« من هذه النشرة(، وفيما يلي ملخص 

لهذه االتفاقيات:

اتفاقيات إعادة البيع أ. 

1 -)Palo Alto Networks((اتفاقية شراكة خدمات األمن المدارة مع شركة بالو ألتو نيتووركس

أبرمت الشركة اتفاقية شراكة خدمات األمن المدارة مع شركة بالو ألتو نيتووركس )هولندا( المحدودة ).Palo Alto Networks )Netherlands( B.V( تبدأ 
اعتباراً من تاريخ 1438/12/27هـ )الموافق 2017/09/18م(، بحيث تقوم شركة بالو التو نيتووركس بتوريد مختلف األجهزة والبرامج وخدمات االشتراك، 

وذلك حتى تتمكن الشركة من إعادة بيع هذه المنتجات لعمالئها. 

ال توجد قيمة محددة لالتفاقية حيث أنها تتم بناًء على أوامر وطلبات الشراء، ويتم الدفع بناًء على اتفاق الطرفين على أسعار المنتجات والخدمات المراد 
إعادة بيعها. وال تتضمن هذه االتفاقية أي ترتيبات حصرية بين الطرفين وال تخضع شركة بالو ألتو نيتووركس )Palo Alto Networks( إلى حد أدنى من 

االلتزامات بموجب هذه االتفاقية.

تعتبر االتفاقية سارية حتى تاريخ 1443/02/11هـ )الموافق 2021/09/18م(، ويتم تجديدها تلقائياً لمدة سنة ما لم يقم أي من الطرفين بإشعار الطرف 
اآلخر عن نيته بعدم التجديد قبل ثالثين )30( يوماً من نهاية االتفاقية. وفي حالة اإلنهاء يتم تلقائياً إلغاء جميع طلبات الشراء الصادرة بموجب االتفاقية 

وغير المسلمة بعد.

يحق للطرفين إنهاء هذه االتفاقية اختياراً وحسب رغبتهم بموجب إشعار خطي مسبق يقدم للطرف اآلخر مدته ستين )60( يوماً، ويحق لشركة بالو التو 
نيتووركس )Palo Alto Networks( إنهاء حق الشركة في إعادة بيع منتجاتها المتحصلة بموجب االتفاقية من خالل إشعار خطي مسبق يقدم للشركة مدته 

ثالثين )30( يوماً.

تخضع هذه االتفاقية لألنظمة المعمول بها في دولة إنجلترا وويلز. ويتم إحالة أي نزاع ينشأ بين األطراف فيما يخص تطبيق وتفسير هذه االتفاقية وتعذر 
حله ودًيا إلى محكمة مدينة لندن. 

2 -)Palo Alto Networks( اتفاقية مزود خدمات األمن السحابية مع شركة بالو ألتو نيتووركس

أبرمت الشركة اتفاقية شراكة خدمات األمن السحابية مع شركة بالو ألتو نيتووركس )هولندا( المحدودة ).Palo Alto Networks )Netherlands( B.V( تبدأ 
اعتباراً من تاريخ 1440/11/25هـ )الموافق 2019/07/28م(، بحيث تقوم شركة بالو التو نيتووركس بتزويد الشركة ببعض منصات األمان االفتراضية من 
الجيل التالي من )Palo Alto Networks VM( واالشتراكات المقابلة عبر البنية التحتية السحابية الخاصة بها، وذلك حتى تتمكن الشركة من إعادة بيع 

تلك المنتجات والخدمات لعمالئها. 

ال توجد قيمة محددة لالتفاقية حيث أنها تتم بناًء على أوامر وطلبات الشراء، ويتم الدفع بناًء على اتفاق الطرفين على أسعار المنتجات والخدمات المراد 
إعادة بيعها. وال تتضمن هذه االتفاقية أي ترتيبات حصرية بين الطرفين وال تخضع شركة بالو ألتو نيتووركس )Palo Alto Networks( إلى حد أدنى من 

االلتزامات بموجب هذه االتفاقية.

انتهت المدة األولية لالتفاقية بتاريخ 1441/12/07هـ )الموافق 2020/06/28م( وتم تجديدها تلقائياً لمدة سنة، حيث أنها تتجدد تلقائياً لمدد مماثلة ما 
لم يقم أي من الطرفين بإشعار الطرف اآلخر عن نيته بعدم التجديد قبل ثالثين )30( يوماً من نهاية االتفاقية.

يحق للطرفين إنهاء هذه االتفاقية اختياراً وحسب رغبتهم بموجب إشعار خطي مسبق يقدم للطرف اآلخر مدته ستين )60( يوماً، ويحق لشركة بالو التو 
نيتووركس )Palo Alto Networks( إنهاء حق الشركة في إعادة بيع حزم جدار الحماية االفتراضية لعمالئها من خالل إشعار خطي مسبق يقدم للشركة 

مدته ثالثين )30( يوماً. وفي حالة اإلنهاء فال يستحق أي من الطرفين أي تعويض من الطرف اآلخر.

تخضع هذه االتفاقية لألنظمة المعمول بها في دولة هولندا. ويتم الفصل في أي نزاع ينشأ بين األطراف فيما يخص تطبيق وتفسير هذه االتفاقية في 
محاكم مدينة أمستردام المختصة. 

3 -)Juniper Networks( اتفاقية إعادة بيع مع شركة جونيبر نيتووركس

تاريخ  من  اعتباراً  تبدأ   )Juniper Networks International B.V.( المحدودة  الدولية  نيتووركس  جونيبر  شركة  مع  بيع  إعادة  اتفاقية  الشركة  أبرمت 
1440/05/18هـ )الموافق 2019/01/24م(، بحيث تقوم شركة جونيبر نيتووركس الدولية )Juniper Networks International( بتزويد الشركة بمختلف 

المعدات والبرامج والصيانة وخدمات الدعم، وذلك حتى تتمكن الشركة من إعادة بيع هذه المنتجات لعمالئها. 
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ال توجد قيمة محددة لالتفاقية حيث أنها تتم بناًء على أوامر وطلبات الشراء، ويتم الدفع بناًء أسعار المنتجات والخدمات بالسعر الحالي لتلك المنتجات 
والخدمات وفقاً لقائمة األسعار التي تحددها شركة جونيبر نيتووركس الدولية المحدودة )Juniper Networks International(. وال تتضمن هذه االتفاقية 
أي ترتيبات حصرية بين الطرفين وال تخضع شركة جونيبر نيتووركس الدولية المحدودة )Juniper Networks International( إلى حد أدنى من االلتزامات 

بموجب هذه االتفاقية.

تعتبر االتفاقية سارية حتى تاريخ 1443/06/21هـ )الموافق 2022/01/24م(، ويحق لشركة جونيبر نيتووركس الدولية تجديدها لثالث )3( سنوات أخرى 
من خالل إشعار تقدمه إلى الشركة قبل انتهاء االتفاقية أو أي تجديد يطرأ عليها.

يجب على الشركة أن تدفع لشركة جونيبر نيتووركس الدولية )Juniper Networks International( سعر شراء المنتجات والخدمات بالسعر الحالي لتلك 
. )Juniper Networks International( المنتجات والخدمات وفًقا لقائمة األسعار العالمية لشركة جونيبر نيتووركس الدولية

يحق للطرفين إنهاء االتفاقية في أي وقت وألي سبب وذلك من خالل إشعار خطي مسبق يقدم إلى الطرف اآلخر مدته ثالثين )30( يوماً، وفي حال اإلنهاء 
فيجب على الشركة أن تدفع لشركة جونيبر نيتووركس الدولية )Juniper Networks International( جميع المبالغ المستحقة خالل ثالثين )30( يوماً من 

تاريخ اإلنهاء.

تخضع هذه االتفاقية لألنظمة المعمول بها في دولة إنجلترا وويلز. ويتم إحالة أي نزاع ينشأ بين األطراف فيما يخص تطبيق وتفسير هذه االتفاقية وتعذر 
حله ودًيا إلى محكمة مدينة لندن. 

4 - )NetApp( اتفاقية إعادة بيع مع شركة نيت أب

أبرمت الشركة اتفاقية إعادة بيع مع شركة نيت أب تبدأ اعتباراً من تاريخ 1440/05/17هـ )الموافق 2019/01/23م(، بحيث تقوم شركة نيت أب المحدودة 
)NetApp BV( بتزويد الشركة بما يلي: )1( األجهزة والبرامج التي تحمل عالمة نيت أب )NetApp( والوثائق المرتبطة بها وأي منتجات تحمل عالمة 
تجارية تابعة لجهة خارجية يتم توزيعها أو ترخيصها بواسطة نيت أب )NetApp( و)2( االستشارات والتركيب والتنفيذ والخدمات األخرى، وخدمات الدعم 
الفني والصيانة المتاحة بشكل عام لألجهزة والبرامج السابقة، وخدماتها السحابية. وذلك حتى تتمكن الشركة من إعادة بيع هذه المنتجات والخدمات 

لعمالئها.

ال توجد قيمة محددة لالتفاقية حيث أنها تتم بناًء على أوامر وطلبات الشراء، ويتم الدفع بناًء على اتفاق الطرفين على أسعار المنتجات والخدمات المراد 
إعادة بيعها. وال تتضمن هذه االتفاقية أي ترتيبات حصرية بين الطرفين وال تخضع شركة نيت أب )NetApp( إلى حد أدنى من االلتزامات بموجب هذه 

االتفاقية.

تعتبر االتفاقية سارية حتى تاريخ 1443/06/20هـ )الموافق 2022/01/23م(، ويتم تجديد االتفاقية تلقائياً لمدة سنة واحدة.

يحق للطرفين إنهاء االتفاقية في أي وقت وألي سبب وذلك من خالل إشعار خطي مسبق يقدم إلى الطرف اآلخر مدته ثالثين )30( يوماً، وفي حالة اإلنهاء 
فال يستحق أي من الطرفين أي تعويض من الطرف اآلخر.

تخضع هذه االتفاقية لألنظمة المعمول بها في دولة هولندا. ويتم الفصل في أي نزاع ينشأ بين األطراف فيما يخص تطبيق وتفسير هذه االتفاقية في 
محاكم مدينة أمستردام المختصة. 

5 -)Arbor Networks( اتفاقية إعادة بيع مع شركة أربور نيتووركس

أبرمت الشركة اتفاقية إعادة بيع مع شركة أربور نيتووركس المملكة المتحدة المحدودة )Arbor Networks UK Ltd( تبدأ اعتباراً من تاريخ 1440/05/17هـ 
)الموافق 2019/01/23م(، بحيث تقوم شركة أربور نيتووركس المحدودة )Arbor Networks( بتزويد الشركة بما يلي: )1( برامج كمبيوتر )Arbor(، و/أو 
األجهزة المستندة إلى السحابة و)2( خدمات الصيانة والدعم لألجهزة والبرامج السالفة الذكر و)3( التنفيذ والتدريج والتدريب والخدمات االستشارية. 

وذلك حتى تتمكن الشركة من إعادة بيع هذه المنتجات والخدمات لعمالئها.

ال توجد قيمة محددة لالتفاقية حيث أنها تتم بناًء على أوامر وطلبات الشراء، ويتم الدفع بناًء على اتفاق الطرفين على أسعار المنتجات والخدمات المراد 
 )Arbor Networks( إعادة بيعها. وال تتضمن هذه االتفاقية أي ترتيبات حصرية بين الطرفين وال تخضع شركة أربور نيتووركس المملكة المتحدة المحدودة

إلى حد أدنى من االلتزامات بموجب هذه االتفاقية.

انتهت المدة األولية لالتفاقية بتاريخ 1441/05/28هـ )الموافق 2020/01/23م( وتستمر االتفاقية لمدة اثني عشر )12( شهًرا إضافية إذا لم تنتهك 
الشركة شروط وأحكام االتفاقية ولم تتلق إشعاًرا باإللغاء من شركة أربور نيتووركس المحدودة )Arbor Networks( خالل ثالثين )30( يوًما على األقل قبل 

انتهاء المدة األولية. وال تزال هذه االتفاقية سارية كما في تاريخ هذه النشرة.

يحق للطرفين إنهاء االتفاقية في أي وقت وألي سبب وذلك من خالل إشعار خطي مسبق يقدم إلى الطرف اآلخر مدته ستين )60( يوماً، وفي حال إنهاء 
االتفاقية فيجب على الشركة أن تدفع لشركة أربور نيتووركس المحدودة )Arbor Networks( جميع المبالغ المستحقة بموجب االتفاقية.

تخضع هذه االتفاقية لألنظمة المعمول بها في دولة إنجلترا. ويتم الفصل في أي نزاع ينشأ بين األطراف فيما يخص تطبيق وتفسير هذه االتفاقية في 
محاكم دولة إنجلترا. 

6 -)Microsoft Corporation( اتفاقية إعادة بيع مع شركة مايكروسوفت

أبرمت الشركة اتفاقية إعادة بيع مع شركة مايكروسوفت )Microsoft Corporation( تبدأ اعتباراً من تاريخ 1440/10/28هـ )الموافق 2019/07/01م(، 
 Microsoft( وخدمات )Modern Workplace Cloud( مثل )Microsoft( بحيث تقوم شركة مايكروسوفت بتزويد الشركة بالعديد من منتجات مايكروسوفت

Azure( وتطبيقات األعمال. وذلك حتى تتمكن الشركة من إعادة بيع هذه المنتجات والخدمات لعمالئها.
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ال توجد قيمة محددة لالتفاقية حيث أنها تتم بناًء على أوامر وطلبات الشراء، ويتم الدفع بناًء على أوامر الشراء الصادرة بموجب االتفاقية. وال تتضمن هذه 
االتفاقية أي ترتيبات حصرية بين الطرفين وال تخضع شركة مايكروسوفت )Microsoft Corporation( إلى حد أدنى من االلتزامات بموجب هذه االتفاقية.

انتهت المدة األولية لالتفاقية بتاريخ 1441/11/09هـ )الموافق 2020/06/30م(، ويجوز لشركة مايكروسوفت )Microsoft Corporation( تجديد المدة 
لعام واحد وفًقا لتقديرها الخاص من خالل إخطار الشركة وتزويدها بالمستند الجديد الذي يغطي ذلك العام. وال تزال هذه االتفاقية سارية كما في 

تاريخ هذه النشرة.

يحق للطرفين إنهاء االتفاقية من خالل إشعار خطي مسبق يقدم إلى الطرف اآلخر مدته ثالثين )30( يوماً، وفي حال اإلنهاء فيجب على الشركة أن تدفع 
لشركة مايكروسوفت )Microsoft Corporation( جميع المبالغ المستحقة حتى تاريخ اإلنهاء. 

7 -)Microsoft( اتفاقية النمو المستعجل مع مايكروسوفت

أبرمت الشركة اتفاقية النمو المستعجل مع مايكروسوفت )Microsoft( تبدأ اعتباراً من تاريخ 1440/10/28هـ )الموافق 2019/07/01م(، بحيث تقوم 
مايكروسوفت بتوفير فرص لكسب مدفوعات حوافز معينة لتحقيق مقاييس أداء محددة. وال تزال هذه االتفاقية سارية كما في تاريخ هذه النشرة.

ال توجد قيمة محددة لالتفاقية حيث أنها تتم بناًء على أوامر وطلبات الشراء، ويتم الدفع بناًء على أوامر الشراء الصادرة بموجب االتفاقية. وال تتضمن 
هذه االتفاقية أي ترتيبات حصرية بين الطرفين وال تخضع مايكروسوفت )Microsoft( إلى حد أدنى من االلتزامات بموجب هذه االتفاقية.

تعتبر االتفاقية سارية حتى تاريخ 1442/11/20هـ )الموافق 2021/06/30م(. ويحق للطرفين إنهاء االتفاقية من خالل إشعار خطي مسبق يقدم إلى 
الطرف اآلخر مدته ثالثين )30( يوماً، وفي حال اإلنهاء فيجب على مايكروسفت أن تدفع للشركة مدفوعات الحوافز المستحقة بموجب االتفاقية حتى 

تاريخ اإلنهاء.

8 -)Microsoft Ireland Operations Limited( اتفاقية إعادة بيع مع مايكروسوفت إيرلندا التشغيلية المحدودة

 Microsoft Ireland( اتفاقية إعادة بيع مع مايكروسوفت إيرلندا التشغيلية المحدودة )أبرمت الشركة بتاريخ 1440/01/15هـ )الموافق 2018/09/25م
Operations Limited(، بحيث تقوم مايكروسوفت إيرلندا التشغيلية المحدودة بتمكين الشركة من العمل كشريك ترخيص لمايكروسوفت وتوفير برامج 

مايكروسوفت المرخصة وضمان البرامج للعمالء في المملكة.

ال توجد قيمة محددة لالتفاقية حيث أنها تتم بناًء على أوامر وطلبات الشراء، ويتم الدفع بناًء على أوامر الشراء الصادرة بموجب االتفاقية. وال تتضمن 
هذه االتفاقية أي ترتيبات حصرية بين الطرفين وال تخضع مايكروسوفت إيرلندا التشغيلية المحدودة )Microsoft Ireland Operations Limited( إلى 

حد أدنى من االلتزامات بموجب هذه االتفاقية.

 Microsoft Ireland( المحدودة التشغيلية  إيرلندا  تاريخ 1441/01/01هـ )الموافق 2019/08/31م(. ويحق مايكروسوفت  تعتبر االتفاقية سارية حتى 
Operations Limited( تمديد االتفاقية لفترتين متتاليتين تنتهي كل منهما في 31 أغسطس، وذلك من خالل إشعار خطي مسبق يقدم إلى الشركة مدته 
ثالثين )30( يوماً قبل انتهاء االتفاقية. ويحق للطرفين إنهاء االتفاقية من خالل إشعار خطي مسبق يقدم إلى الطرف اآلخر مدته ثالثين )30( يوماً. وال 

تزال هذه االتفاقية سارية كما في تاريخ هذه النشرة.

تخضع هذه االتفاقية لألنظمة المعمول بها في جمهورية إيرلندا. ويتم الفصل في أي نزاع ينشأ بين األطراف فيما يخص تطبيق وتفسير هذه االتفاقية 
في محاكم جمهورية إيرلندا. 

9 -)Cisco International Limited( اتفاقية إعادة بيع مع شركة سيسكو الدولية المحدودة

أبرمت الشركة اتفاقية إعادة بيع مع شركة سيسكو الدولية المحدودة )Cisco International Limited( تبدأ اعتباراً من تاريخ 1441/09/15هـ )الموافق 
 ،)Smartnet Total Care Service Level( :بحيث تقوم شركة سيسكو الدولية المحدودة بتوفير الخدمات والمنتجات التالية للشركة ،)2020/05/08م
وخدمات دعم البرامج، و)High Touch Expert Care( مع قسط إدارة األصول لجميع منتجات سيسكو داخل قاعدة العمالء المثبتة. وذلك حتى تتمكن 

الشركة من إعادة بيع هذه المنتجات والخدمات لعمالئها. 

وتسعة  وثالثمائة  مليون  عشر  ثالثة  لالتفاقية  التقديرية  القيمة  وتبلغ  2023/02/28م(.  )الموافق  1444/08/08هـ  تاريخ  حتى  سارية  االتفاقية  تعتبر 
وعشرون ألفاً وثمانمائة واثنان وتسعون ريال وخمسة وثالثون هللة )13,329,892.35(. وال تتضمن هذه االتفاقية أي ترتيبات حصرية بين الطرفين وال 

تخضع شركة سيسكو الدولية المحدودة )Cisco International Limited( إلى حد أدنى من االلتزامات بموجب هذه االتفاقية.

10 -)Oracle Partner Network( اتفاقية التوزيع الرئيسية لشبكة شركاء أوراكل

أبرمت الشركة اتفاقية مع شبكة شركاء أوراكل )Oracle Partner Network( تبدأ اعتباراً من تاريخ 1440/02/23هـ )الموافق 2018/11/01م(، بحيث 
تقوم شبكة شركاء أوراكل )Oracle Partner Network( بتزويد الشركة بمنتجات وخدمات أوراكل )Oracle( المتنوعة.

ال توجد قيمة محددة لالتفاقية حيث أنها تتم بناًء على أوامر وطلبات الشراء، ويتم الدفع بناًء على أوامر الشراء الصادرة بموجب االتفاقية. وال تتضمن 
هذه االتفاقية أي ترتيبات حصرية بين الطرفين وال تخضع أوراكل )Oracle( إلى حد أدنى من االلتزامات بموجب هذه االتفاقية.

مدة االتفاقية سنة واحدة تبدأ من تاريخ حصول الشركة على عضوية شبكة شركاء أوراكل )Oracle Partner Network( والذي يوافق تاريخ 1440/02/23هـ 
)الموافق 2018/11/01م(. ويجوز ألي من الطرفين تمديد االتفاقية لسنة أخرى. ويحق للطرفين إنهاء االتفاقية من خالل إشعار خطي مسبق يقدم إلى 
الطرف اآلخر مدته ثالثين )30( يوماً، وفي حال اإلنهاء من قبل شبكة شركاء أوراكل )Oracle Partner Network( فيجب على الشركة أن تدفع لشبكة 
شركاء أوراكل )Oracle Partner Network( جميع المبالغ المستحقة بما في ذلك أي ضرائب أو رسوم أخرى خالل ثالثين )30( يوماً من تاريخ إشعار 

اإلنهاء. وال تزال هذه االتفاقية سارية كما في تاريخ هذه النشرة.
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تخضع هذه االتفاقية لألنظمة المعمول بها في المملكة ويتم تسوية أي نزاع ينشأ بين األطراف فيما يخص تطبيق وتفسير هذه االتفاقية في محاكم مدينة 
الرياض. 

11 -)Huawei( اتفاقية إطارية مع هواوي

)الموافق  1442/02/21هـ  تاريخ  من  اعتباراً  تبدأ   )Huawei( المحدودة  السعودية  العربية  انفسمنت  تك  هواوي  شركة  مع  اتفاقية  الشركة  أبرمت 
2020/10/08م(، بحيث تقوم شركة هواوي تك انفسمنت العربية السعودية المحدودة )Huawei( بتزويد الشركة بمختلف أجهزة وبرامج ووثائق هواوي. 

وذلك حتى تتمكن الشركة من إعادة بيع هذه المنتجات والخدمات لعمالئها.

ال توجد قيمة محددة لالتفاقية حيث أنها تتم بناًء على أوامر وطلبات الشراء، ويتم الدفع بناًء على أوامر الشراء الصادرة بموجب االتفاقية. وال تتضمن 
هذه االتفاقية أي ترتيبات حصرية بين الطرفين وال تخضع شركة هواوي تك انفسمنت العربية السعودية المحدودة )Huawei( إلى حد أدنى من االلتزامات 

بموجب هذه االتفاقية.

تعتبر االتفاقية سارية حتى تاريخ 1443/03/02هـ )الموافق 2021/10/08م(، ويمكن تمديد مدة االتفاقية باتفاق مكتوب قبل ثالثين )30( يوًما على األقل 
من انتهاء المدة األولية لالتفاقية.

تخضع هذه االتفاقية لألنظمة المعمول بها في المملكة، ويتم تسوية أي نزاع ينشأ بين األطراف فيما يخص تطبيق وتفسير هذه االتفاقية في مركز دبي 
للتحكيم الدولي. 

12 -)Huawei( مذكرة تفاهم مع هواوي

أبرمت الشركة مذكرة تفاهم مع شركة هواوي تك انفسمنت العربية السعودية المحدودة )Huawei Tech Investment Saudi Arabia( تبدأ اعتباراً من 
تاريخ 1441/11/21هـ )الموافق 2020/07/12م(، بحيث حدد الطرفان مجاالت التعاون المشتركة )مثل الحلول السحابية التي تعتزم الشركة تقديمها 

في المملكة(.

ال توجد قيمة محددة لالتفاقية لمذكرة التفاهم. وال تتضمن مذكرة التفاهم أي ترتيبات حصرية بين الطرفين وال تخضع شركة هواوي تك انفسمنت 
العربية السعودية المحدودة )Huawei( إلى حد أدنى من االلتزامات بموجب هذه المذكرة.

 تعتبر المذكرة سارية حتى تاريخ 1442/12/02هـ )الموافق 2021/07/12م(. ويحق ألي من الطرفين إشعار الطرف اآلخر بطلبه في إنهاء المذكرة، وإذا 
تعذر حل مخاوف أي من الطرفين بشكل مرضي للطرفين خالل سبعة )7( أيام من استالم طلب اإلنهاء، فيحق ألي من الطرفين إنهاء المذكرة من خالل 

إشعار خطي مدته ثالثين )30( يوماً. ولم توضح مذكرة التفاهم آلية سداد المستحقات عند اإلنهاء. 

تخضع هذه المذكرة لألنظمة المعمول بها في المملكة ويتم تسوية أي نزاع ينشأ بين األطراف فيما يخص تطبيق وتفسير هذه المذكرة في محاكم 
مدينة الرياض.

13 -)VMware( اتفاقية إعادة بيع مع شركة في إم وير

أبرمت الشركة اتفاقية إعادة بيع مع شركة في إم وير الدولية غير المحدودة )VMware International Unlimited Company( تبدأ اعتباراً من تاريخ 
المعلومات  تكنولوجيا  بمعدات  الشركة  بتزويد   )VMware( المحدودة  غير  وير  إم  في  شركة  تقوم  بحيث  2020/02/29م(،  )الموافق  1441/07/05هـ 

وخدمات السحابة والدعم وتراخيص البرامج الخاصة بالشركة. وذلك حتى تتمكن الشركة من إعادة بيع هذه المنتجات والخدمات لعمالئها.

ال توجد قيمة محددة لالتفاقية حيث أنها تتم بناًء على أوامر وطلبات الشراء، ويتم الدفع بناًء على أوامر الشراء الصادرة بموجب االتفاقية. وال تتضمن 
هذه االتفاقية أي ترتيبات حصرية بين الطرفين وال تخضع شركة في إم وير الدولية غير المحدودة )VMware( إلى حد أدنى من االلتزامات بموجب هذه 

االتفاقية.

تعتبر االتفاقية سارية حتى تاريخ 1442/07/17هـ )الموافق 2021/03/01م(، ويتم تجديد االتفاقية تلقائياً لمدة سنة واحدة. وال تزال هذه االتفاقية 
سارية كما في تاريخ هذه النشرة. 

يحق للطرفين إنهاء االتفاقية في أي وقت وألي سبب وذلك من خالل إشعار خطي مسبق يقدم إلى الطرف اآلخر مدته ثالثين )30( يوماً، وفي حالة اإلنهاء 
فال يستحق أي من الطرفين أي تعويض من الطرف اآلخر.

تخضع هذه االتفاقية لألنظمة المعمول بها في دولة إنجلترا وويلز. ويتم إحالة أي نزاع ينشأ بين األطراف فيما يخص تطبيق وتفسير هذه االتفاقية وتعذر 
حله ودًيا إلى محاكم دولة إنجلترا. 

14 -)IBM( اتفاقية إعادة بيع مع شركة أي بي إم

 )IBM( بحيث تقوم شركة أي بي إم ،)( تبدأ اعتباراً من تاريخ 1441/11/18هـ )الموافق 2020/07/09مIBM( أبرمت الشركة اتفاقية مع شركة أي بي إم
بتزويد الشركة بأنظمة الطاقة وخدمات التخزين. وذلك حتى تتمكن الشركة من إعادة بيع هذه المنتجات والخدمات لعمالئها.

ال توجد قيمة محددة لالتفاقية حيث أنها تتم بناًء على أوامر وطلبات الشراء، ويتم الدفع بناًء على أوامر الشراء الصادرة بموجب االتفاقية. وال تتضمن 
هذه االتفاقية أي ترتيبات حصرية بين الطرفين وال تخضع شركة أي بي إم )IBM( إلى حد أدنى من االلتزامات بموجب هذه االتفاقية.

تعتبر االتفاقية سارية حتى تاريخ 1443/12/10هـ )الموافق 2022/07/09م(، ويتم تجديد االتفاقية تلقائياً لمدة سنتين مالم تقرر شركة أي بي إم خالف 
ذلك كتابًة.
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يحق للطرفين إنهاء االتفاقية في أي وقت وألي سبب وذلك من خالل إشعار خطي مسبق يقدم إلى الطرف اآلخر مدته ثالثة )3( أشهر، وفي حالة اإلنهاء 
يقوم كل طرف بتسوية حساباته مع الطرف اآلخر بأسرع وقت ممكن عملياً. 

تخضع هذه االتفاقية لألنظمة المعمول بها في دولة إنجلترا. ويتم إحالة أي نزاع ينشأ بين األطراف فيما يخص تطبيق وتفسير هذه االتفاقية إلى التحكيم 
تحت إشراف محكمة لندن للتحكيم الدولي. ويكون التحكيم في مدينة لندن. 

15 - )EMC Computer Systems( اتفاقية مع إي أم سي ألنظمة الكمبيوتر

أبرمت الشركة اتفاقية مع إي أم سي ألنظمة الكمبيوتر )EMC Computer Systems( بتاريخ 1440/05/17هـ )الموافق 2019/01/31م(، بحيث تزود إي 
أم سي ألنظمة الكمبيوتر الشركة بأجهزة تحمل عالمة ديل إي إم سي )Dell EMC( وذلك ألغراض خدمات وعروض الشركة.

ال توجد قيمة محددة لالتفاقية حيث أنها تتم بناًء على أوامر وطلبات الشراء، ويتم الدفع بناًء على أوامر الشراء الصادرة بموجب االتفاقية. وال تتضمن 
هذه االتفاقية أي ترتيبات حصرية بين الطرفين وال تخضع إي أم سي ألنظمة الكمبيوتر )EMC Computer Systems( إلى حد أدنى من االلتزامات 

بموجب هذه االتفاقية.

تعتبر االتفاقية غير محددة المدة. ويحق للطرفين إنهاء االتفاقية بسبب أو بدون سبب من خالل إشعار خطي يقدم للطرف اآلخر مدته تسعين )90( يوماً. 
ولم توضح االتفاقية آلية سداد المستحقات عند اإلنهاء. 

تخضع هذه االتفاقية لألنظمة المعمول بها في دولة إنجلترا وويلز. ويتم إحالة أي نزاع ينشأ بين األطراف فيما يخص تطبيق وتفسير هذه االتفاقية إلى 
محاكم مركز دبي المالي العالمي. 

16 -)Fortinet( مع شركة فورتينيت )FortiPartner( اتفاقية شركاء فورتي الدولية

 Fortinet Singapore Private( المحدودة  الخاصة  السنغافورية  فورتينيت  شركة  مع   )FortiPartner( الدولية  فورتي  شركاء  اتفاقية  الشركة  أبرمت 
لمنتجات  وموزع غير حصري  بالعمل كمسوق  ما هو محدد  الشركة حسب  تقوم  بحيث  )الموافق 2018/10/14م(،  بتاريخ 1440/02/05هـ   )Limited

فورتنيت أو كمزود للخدمات األمنية المدارة في المنطقة التي تحددها فورنيت.

ال توجد قيمة محددة لالتفاقية حيث أنها تتم بناًء على أوامر وطلبات الشراء، ويتم الدفع بناًء على أوامر الشراء الصادرة بموجب االتفاقية. وال تتضمن 
 )Fortinet Singapore Private Limited( هذه االتفاقية أي ترتيبات حصرية بين الطرفين وال تخضع شركة فورتينيت السنغافورية الخاصة المحدودة

إلى حد أدنى من االلتزامات بموجب هذه االتفاقية.

تعتبر االتفاقية غير محددة المدة. ويحق للطرفين إنهاء االتفاقية بسبب أو بدون سبب من خالل إشعار خطي يقدم للطرف اآلخر مدته ثالثين )30( يوماً 
في حال كان اإلنهاء بسبب و خمسة عشر )15( يوماً في حال كان اإلنهاء بدون سبب. وفي حال اإلنهاء، يتم تلقائياً إلغاء جميع التراخيص الصادرة للشركة 

بموجب االتفاقية.

تخضع هذه االتفاقية لألنظمة المعمول بها في والية كاليفورنيا. ويتم إحالة أي نزاع ينشأ بين األطراف فيما يخص تطبيق وتفسير هذه االتفاقية إلى 
التحكيم بموجب أنظمة التحكيم الدولي لمركز التحكيم الدولي. ويكون التحكيم في مدينة سانتا كالرا. 

17 -)HP( اتفاقية شركاء األعما1 مع إتش بي

أبرمت الشركة اتفاقية شركاء األعمال مع إتش بي )HP(، بحيث تكون الشركة شريك أعمال مؤهل إلتش بي )HP( ألغراض برامج إتش بي. تشمل امتيازات 
شراكة األعمال هذه أسعاراً خاصة لمنتجات وبرامج إتش بي )HP(، وتقديم مواد إتش بي )HP( التسويقية والمتعلقة بالعالمة التجارية، وإمكانية الوصول 

 .)HP( إلى بوابة شركاء األعمال الخاصة بإتش بي

ال توجد قيمة محددة لالتفاقية حيث أنها تتم بناًء على أوامر وطلبات الشراء، ويتم الدفع بناًء على أوامر الشراء الصادرة بموجب االتفاقية. وال تتضمن 
هذه االتفاقية أي ترتيبات حصرية بين الطرفين.

تعتبر االتفاقية سارية من تاريخ توقيع الشركة عليها إلكترونياً في تاريخ 1441/01/10هـ )الموافق 2019/09/09م( حتى تاريخ 31 أكتوبر من السنة التي 
تكون فيها الشركة مؤهلة كشريك أعمال حيث يتم إعادة تقييم تأهيل الشركة من قبل إتش بي )HP( بشكل سنوي، وال تزال الشركة مؤهلة كشريك أعمال 
ولذلك فإن االتفاقية سارية كما في تاريخ هذه النشرة. وتكون الشركة ملزمة بموجب االتفاقية بالقيام بعمليات شراء، وفي عدم قيام الشركة بأي عملية 
شراء خالل اثني عشر )12( شهراً فيتم إنهاء االتفاقية. إضافة إلى حق إتش بي )HP( في إنهاء االتفاقية من خالل إشعار خطي مدته تسعين )90( يوماً 

ينشر في بوابة شركاء األعمال الخاصة بإتش بي )HP(. ولم توضح االتفاقية آلية سداد المستحقات عند اإلنهاء.

تخضع هذه االتفاقية لألنظمة المعمول بها في دولة سويسرا. ويتم إحالة أي نزاع ينشأ بين األطراف فيما يخص تطبيق وتفسير هذه االتفاقية إلى محاكم 
دولة سويسرا. 

اتفاقية توزيع مع أبل- 18

أبرمت الشركة اتفاقية التوزيع مع أبل وتعديلها المبرم بين شركة ابل السعودية )Apple Saudi Arabia LLC(  والشركة بتاريخ 1442/10/17 هـ. )الموافق 
2021/05/29م(، بحيث تعين أبل الشركة لبيع منتجات أبل المعتمدة للعمالء في أراضيها وفي المواقع المعتمدة. وال يعتبر هذا التعيين حصرياً. 

تعتبر االتفاقية سارية إلى تاريخ 1443/10/27 هـ. )الموافق 2022/05/28م(. ويجوز إنهاء االتفاقية في أي وقت بموجب إشعار مدته ستين )60( يوماً. 
ويجوز ألبل إنهاء االتفاقية فوًرا عند وجود تغيير جوهري في إدارة الشركة أو ملكية الشركة أو العمليات التجارية.
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يجب على الشركة أن تقوم بإخطار أبل قبل ثالثين )30( من تاريخ نفاذ )1( تغيير االسم القانوني للشركة أو اسم العمل التجاري أو العنوان بما في ذلك 
عنوان صفحة موقع االنترنت للشركة )URL( أو معلومات االتصال أو )2( أي تغييرات جوهرية في ملكية الشركة والتحكم في العمليات التجارية. وقد قامت 

الشركة بإخطار أبل عن التغير في الملكية الناتج عن طرح الشركة. 

ال توجد قيمة محددة لالتفاقية حيث أنها تتم بناًء على أوامر وطلبات الشراء، ويتم الدفع بناًء على أوامر الشراء الصادرة بموجب االتفاقية. ويجوز ألبل 
وفًقا لتقديرها الخاص أن تقوم بسحب إمكانية وصول الشركة إلى المنتجات أو القنوات المصرح بها أو وقف مشاركة الشركة في أي برنامج أو إنهاء 
المواقع المصرح بها إذا قررت أبل أن الشركة غير مناسبة لتنفيذ مثل هذه الخدمات. ويجوز ألبل أن تقوم بحجب الشحنات واإلعالن عن جميع المبالغ 

المستحقة الدفع  في حالة انتهاك الشركة.

ال يجوز للشركة اإلفصاح عن أي من المعلومات السرية ألبل للجمهور دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من أبل.

تخضع هذه االتفاقية لألنظمة المعمول بها في دولة إنجلترا وويلز. ويتم تسوية أي نزاع ينشأ بين األطراف فيما يخص تطبيق وتفسير هذه االتفاقية وتعذر 
حله ودًيا في غضون ستين )60( بموجب قواعد التحكيم لغرفة التجارة الدولية في لندن.

19 -)Nvidia( االتفاقية الرئيسية لشبكة شركاء نفيدا

أبرمت الشركة االتفاقية الرئيسية لشبكة شركاء نفيدا )Nvidia( مع  شركة نفيدا )Nvidia( بتاريخ 1442/01/06هـ. )الموافق 2020/08/25م(، بحيث 
تقدم شركة نفيدا )Nvidia( المزايا المنصوص عليها في كل دليل برنامج وفي كل معرض كفاءة.

تعتبر االتفاقية سارية لمدة عام واحد ويتم تجديدها تلقائًيا ما لم يتم إنهاؤها من قبل أي من الطرفين. ويجوز ألي من الطرفين إنهاء االتفاقية أو دليل 
البرنامج أو العرض بدون سبب بموجب إشعار مدته ثالثين )30( يوم.

يلتزم الطرفين بعد اإلفصاح عن أي من المعلومات سرية أو تجارية أو معلومات أخرى التي قد يتلقاها أو يتعلمها بموجب االتفاقية دون موافقة خطية 
مسبقة من الطرف غير المفصح.

تخضع االتفاقية لقوانين والية ديالوير والواليات األمريكية المتحدة. يكون االختصاص القضائي لمحاكم الوالية والمحاكم الفيدرالية في مقاطعة سانتا 
كالرا، كاليفورنيا، الواليات المتحدة األمريكية. وتطبق اتفاقية األمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع.

وبموجب االتفاقية الرئيسية لشبكة شركاء نفيدا )Nvidia(، تم إبرام االتفاقيات التالية:

اتفاقية نفيدا )Nvidia( التكميلية 	
أبرمت الشركة اتفاقية نفيدا )Nvidia( التكميلية مع شركة نفيدا )Nvidia( بتاريخ 1441/12/22هـ. )الموافق 2020/08/12م(، بحيث تسمح شركة  نفيدا 
)Nvidia( الوصول إلى منتجات نفيدا دي قي إكس )Nvidia DGX( لعمالء الشركة ومستخدميهم النهائيين وتمنح هؤالء المستخدمين الوصول إلى برنامج 

.)Nvidia( تراخيص نفيدا

تعتبر االتفاقية سارية لمدة عام واحد ويتم تجديدها تلقائًيا ما لم يتم إنهاؤها من قبل أي من الطرفين من خالل إشعار قبل ثالثين )30( يوم من فترة 
التجديد.

يجوز إنهاء االتفاقية من خالل إشعار كتابي مدته خمسة عشر )15( يوم في حال إخالل أي من شروط االتفاقية. عند أي إنهاء أو انتهاء للحق الممنوح 
بموجب االتفاقية، يتعين على الشركة إنهاء جميع عقود المستخدم النهائي أيًضا.

تخضع االتفاقية لألنظمة المعمول بها في المملكة المتحدة ويتم تسوية أي نزاع ينشأ عنها من قبل محاكم المملكة المتحدة. 

اتفاقية نفيدا كالود )Nvidia Cloud( ، ترخيص المستخدم النهائي 	
أبرمت الشركة اتفاقية نفيدا كالود )Nvidia Cloud( وترخيص المستخدم النهائي مع تاريخ سريان إلجراء النقر الذي تم الدخول فيه بين الشركة وشركة 
نفيدا )Nvidia(، بحيث تمنح شركة نفيدا )Nvidia( الشركة ترخيص غير حصري وغير قابل للنقل دون الحق في التأجير من الباطن للوصول إلى البرنامج 

واستخدامه ألغراض محطة العمل االفتراضية.

تظل االتفاقية سارية المفعول أثناء صالحية التراخيص.

يلتزم الطرفين بعد اإلفصاح عن أي من المعلومات سرية أو تجارية أو معلومات أخرى التي قد يتلقاها أو يتعلمها بموجب االتفاقية دون موافقة خطية 
مسبقة من الطرف غير المفصح.

يجوز إنهاء االتفاقية من خالل إشعار كتابي في حالة إخالل أحكام االتفاقية.

تخضع لقوانين والية ديالوير والواليات األمريكية المتحدة. يكون االختصاص القضائي لمحاكم الوالية والمحاكم الفيدرالية في مقاطعة سانتا كالرا، 
كاليفورنيا، الواليات المتحدة األمريكية. تطبق اتفاقية األمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع.

تم تعديل االتفاقية من خالل تعديالت مزود الخدمة السحابية  )vGPU( - المبيعات غير المباشرة في تاريخ  1442/09/20 هـ. )الموافق 2021/05/02م(، 
بحيث ترغب شركة نفيدا )Nvidia( في توفير حقوق مزود الخدمة السحابية فيما يتعلق ببرنامج سي بي إس )CPS Software( المرخص بموجب اتفاقية 

نفيدا كالود )Nvidia Cloud( وترخيص المستخدم النهائي وترغب شركة نفيدا )Nvidia( في تقديم ما يلي:

تثبيت برنامج سي بي إس  )CPS Software(، واختباره واستخدامه ضمن حلول الشركة. 	
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استخدام برامج برنامج سي بي إس )CPS Software( وإعادة إنتاجه ضمن حلول الشركة. 	
توزيع برامج برنامج سي بي إس )CPS Software( وإعادة بيعه وعرضه مباشرًة كمزود الخدمة أو عبر مزود الخدمة للمستخدمين النهائيين  	

مجال  في  واستخدامها   )CPS Software( إس  بي  سي  برنامج  برامج  إلى  الوصول  من  للشركة  النهائيين  المستخدمين  وتمكين  للشركة 
االستخدام.

تعتبر االتفاقية سارية لمدة عام واحد ويتم تجديدها تلقائًيا ما لم يتم إنهاؤها بخالف ذلك من قبل أي من الطرفين وفًقا إلشعار قبل ثالثين )30( يوم 
قبل فترة التجديد. ويجوز لشركة نفيدا )Nvidia(  إنهاء االتفاقية فوًرا من خالل إشعار كتابي في حالة إخالل الشركة  لشروط تعديالت مزود الخدمة 

السحابية  )vGPU( أو إذا أصبحت الشركة مفلسة أو معسرة.

اتفاقية نفيدا )Nvidia( التكميلية 	
أبرمت الشركة اتفاقية نفيدا )Nvidia( التكميلية مع شركة نفيدا )Nvidia(  بتاريخ 1442/09/20هـ. )الموافق 2021/05/02م(، بحيث تسمح شركة نفيدا 
)Nvidia( بالوصول إلى منتجات نفيدا دي قي إكس )Nvidia DGX( لعمالء الشركة ومستخدميهم النهائيين وتمنح هؤالء المستخدمين الوصول إلى برنامج 

.)Nvidia( تراخيص نفيدا

تعتبر االتفاقية سارية لمدة عام واحد ويتم تجديدها تلقائًيا ما لم يتم إنهاؤها من قبل أي من الطرفين من خالل إشعار قبل ثالثين )30( يوم من فترة 
التجديد.

يجوز إنهاء االتفاقية من خالل إشعار كتابي مدته خمسة عشر )15( يوم في حال إخالل أي من شروط االتفاقية. عند أي إنهاء أو انتهاء للحق الممنوح 
بموجب االتفاقية، يتعين على الشركة إنهاء جميع عقود المستخدم النهائي أيًضا.

تخضع االتفاقية لألنظمة المعمول بها في المملكة المتحدة ويتم تسوية أي نزاع ينشأ عنها من قبل محاكم المملكة المتحدة. 

اتفاقيات التعاقد من الباطنب. 

1 - Thales DIS Middle East( اتفاقية تعاقد من الباطن مع شركة ثاليس ديس الشرق األوسط ذات المسؤولية المحدودة و المنطقة الحرة
)FZوLLC

 Thales DIS Middle East( أبرمت الشركة اتفاقية تعاقد من الباطن مع شركة ثاليس ديس الشرق األوسط ذات المسؤولية المحدودة - المنطقة الحرة
ثاليس ديس الشرق  الباطن مع شركة  بالتعاقد من  )الموافق 2019/12/31م(، بحيث تقوم الشركة  تاريخ 1441/05/05هـ  من  تبدأ اعتباراً   )FZ-LLC

األوسط )Thales DIS Middle East FZ-LLC( اللتزاماتها بموجب إحدى االتفاقيات الجوهرية مع جهة حكومية.

تعتبر االتفاقية سارية حتى تاريخ 1446/05/28هـ )الموافق 2024/11/30م(، وذلك مالم يتم إنهاءها قبل ذلك وفقاً لشروط االتفاقية أو قيام الشركة 
بالوفاء بكامل التزاماتها بموجب اتفاقيتها مع الجهة الحكومية. 

يجب على الشركة أن تدفع لشركة ثاليس ديس الشرق األوسط )Thales DIS Middle East FZ-LLC( مبلغ مائتين واثنان وأربعون مليون وخمسمائة وثالثة 
وسبعون ألفاً وستمائة وثالثة وثمانون وستة وتسعون هللة )242,573,683.96( ريال سعودي وذلك مقابل نطاق العمل الخاص بشركة ثاليس ديس الشرق 
األوسط )Thales DIS Middle East FZ-LLC( بموجب هذه االتفاقية. وال تتضمن هذه االتفاقية أي ترتيبات حصرية بين الطرفين وال تخضع شركة ثاليس 

ديس الشرق األوسط ذات المسؤولية المحدودة )Thales DIS Middle East FZ-LLC( إلى حد أدنى من االلتزامات بموجب هذه االتفاقية.

ويجب على الشركة أن تقوم بسداد الرسوم الغير متنازع عليها خالل ستين )60( يوماً من تاريخ استالم الفاتورة الصحيحة والسليمة، وال تقوم شركة ثاليس 
ديس الشرق األوسط )Thales DIS Middle East FZ-LLC( بإصدار هذه الفواتير إال بعد قبول المنجزات من قبل الجهة الحكومية. 

تخضع االتفاقية لألنظمة المعمول بها في المملكة ويتم تسوية أي نزاع ينشأ عنها من قبل محاكم المملكة. 

اتفاقية تعاقد من الباطن مع شركة علم - 2

أبرمت الشركة اتفاقية تعاقد من الباطن مع شركة علم تبدأ اعتباراً من تاريخ 1441/10/17هـ )الموافق 2020/06/09م(، بحيث تقوم الشركة بالتعاقد 
من الباطن مع شركة علم اللتزاماتها المختلفة بموجب اتفاقية مبرمة بين الشركة وأحد عمالئها من األجهزة الحكومية. 

تعتبر االتفاقية سارية حتى تاريخ 1444/11/20هـ )الموافق 2023/06/09م(، ما لم يتم إنهاؤها قبل ذلك وفقاً للشروط واألحكام الواردة فيها. ويحق 
للطرفين تمديد العقد من خالل إشعار خطي مسبق يقدم إلى للطرف اآلخر قبل ثالثين )30( يوماً من تاريخ انتهاء االتفاقية. 

وتبلغ قيمة االتفاقية ستة عشر مليون وسبعمائة وثمانية وتسعون ألفاً وستمائة وواحد وخمسون )16,798,651( ريال سعودي. وال تتضمن هذه االتفاقية 
أي ترتيبات حصرية بين الطرفين وال تخضع شركة علم إلى حد أدنى من االلتزامات بموجب هذه االتفاقية.

تخضع االتفاقية لألنظمة المعمول بها في المملكة ويتم تسوية أي نزاع ينشأ عنها من قبل المحاكم المختصة في المملكة.  

اتفاقية تعاقد من الباطن مع شركة طاقات بديلة - 3

أبرمت الشركة اتفاقية تعاقد من الباطن مع شركة طاقات بديلة تبدأ اعتباراً من تاريخ 1441/08/01هـ )الموافق 2020/03/25م(، بحيث تقوم الشركة 
بالتعاقد من الباطن مع شركة طاقات بديلة اللتزاماتها المختلفة بموجب اتفاقية مبرمة بين الشركة وأحد عمالئها من األجهزة الحكومية.

تعتبر االتفاقية سارية حتى اكتمال المشروع بموجب االتفاقية الرئيسية، ما لم يتم إنهاؤها قبل ذلك وفقاً للشروط واألحكام الواردة فيها. ويحق للشركة 
تمديد العقد من خالل إشعار خطي مسبق يقدم إلى شركة طاقات بديلة قبل ثالثين )30( يوماً من تاريخ انتهاء االتفاقية. 
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تبلغ قيمة االتفاقية ثالثة ماليين ومائة وواحد ألف ومائة وتسعون )3,101,190( ريال سعودي. وال تتضمن هذه االتفاقية أي ترتيبات حصرية بين الطرفين 
وال تخضع شركة طاقات بديلة إلى حد أدنى من االلتزامات بموجب هذه االتفاقية.

تخضع االتفاقية لألنظمة المعمول بها في المملكة ويتم تسوية أي نزاع ينشأ عنها من قبل المحاكم المختصة في المملكة. 

اتفاقية تعاقد من الباطن مع شركة مسار التكنولوجيا- 4

أبرمت الشركة اتفاقية تعاقد من الباطن مع شركة مسار التكنولوجيا تبدأ اعتباراً من تاريخ 1441/08/07هـ )الموافق 2020/03/31م(، بحيث تقوم 
الشركة بالتعاقد من الباطن مع شركة مسار التكنولوجيا اللتزاماتها المختلفة بموجب اتفاقية مبرمة بين الشركة وأحد عمالئها من األجهزة الحكومية.

تعتبر االتفاقية سارية حتى تاريخ 1443/08/28هـ )الموافق 2022/03/31م(، ما لم يتم إنهاؤها قبل ذلك وفقاً للشروط واألحكام الواردة فيها. ويحق 
للشركة تمديد العقد من خالل إشعار خطي مسبق يقدم إلى شركة مسار التكنولوجيا قبل ثالثين )30( يوماً من تاريخ انتهاء االتفاقية. 

تبلغ قيمة االتفاقية أربعة وعشرون مليوناً وتسعمائة وثالثة وثمانون ألفاً وثالثمائة واثنان وخمسون )24,983,352( ريال سعودي غير شاملة لضريبة القيمة 
المضافة. وال تتضمن هذه االتفاقية أي ترتيبات حصرية بين الطرفين وال تخضع شركة مسار التكنولوجيا إلى حد أدنى من االلتزامات بموجب هذه 

االتفاقية.

تخضع االتفاقية لألنظمة المعمول بها في المملكة ويتم تسوية أي نزاع ينشأ عنها من قبل المحاكم المختصة في المملكة. 

اتفاقية ثانية للتعاقد من الباطن مع شركة مسار التكنولوجيا - 5

أبرمت الشركة اتفاقية تعاقد من الباطن مع شركة مسار التكنولوجيا تبدأ اعتباراً من تاريخ 1441/07/21هـ )الموافق 2020/03/16م(، بحيث تقوم 
الشركة بالتعاقد من الباطن مع شركة مسار التكنولوجيا اللتزاماتها المختلفة بموجب اتفاقية مبرمة بين الشركة وأحد عمالئها من األجهزة الحكومية.

تعتبر االتفاقية سارية حتى تاريخ 1443/08/13هـ )الموافق 2022/03/16م(، ويحق للشركة تمديد العقد من خالل إشعار خطي مسبق يقدم إلى شركة 
مسار التكنولوجيا قبل ثالثين )30( يوماً من تاريخ انتهاء االتفاقية. 

تبلغ قيمة االتفاقية خمسمائة وسبعة وسبعون ألفاً ومائتين وثمانية وسبعون رياالً وتسعون هللة )577,278.90( ريال سعودي. وال تتضمن هذه االتفاقية أي 
ترتيبات حصرية بين الطرفين وال تخضع شركة مسار التكنولوجيا إلى حد أدنى من االلتزامات بموجب هذه االتفاقية.

تخضع االتفاقية لألنظمة المعمول بها في المملكة ويتم تسوية أي نزاع ينشأ عنها من قبل المحاكم المختصة في المملكة.

اتفاقية تعاقد من الباطن مع شركة تاتا للخدمات االستشارية المحدودة - 6

أبرمت الشركة اتفاقية تعاقد من الباطن مع شركة تاتا للخدمات االستشارية المحدودة تبدأ اعتباراً من تاريخ 1441/04/11هـ )الموافق 2019/12/08م(، 
بحيث تقوم الشركة بالتعاقد من الباطن مع شركة تاتا للخدمات االستشارية المحدودة اللتزاماتها المختلفة بموجب االتفاقية األساسية بين الشركة وشركة 

.)LMS( االتصاالت السعودية، والتي تكون بموجبها الشركة مسؤولة عن تنفيذ مشروع تحسين

تعتبر االتفاقية سارية حتى تاريخ 1443/05/04هـ )الموافق 2021/12/08م(، ما لم يتم إنهاؤها قبل ذلك وفقاً للشروط واألحكام الواردة فيها. ويحق 
للشركة تمديد العقد من خالل إشعار خطي مسبق يقدم إلى شركة تاتا للخدمات االستشارية المحدودة قبل ثالثين )30( يوماً من تاريخ انتهاء االتفاقية. 

تبلغ قيمة االتفاقية ستة ماليين وأربعمائة وتسعة آالف وثالثمائة وسبعة وأربعون )6,409,347( ريال سعودي غير شاملة لضريبة القيمة المضافة. وال 
تتضمن هذه االتفاقية أي ترتيبات حصرية بين الطرفين وال تخضع شركة تاتا للخدمات االستشارية المحدودة إلى حد أدنى من االلتزامات بموجب هذه 

االتفاقية.

تخضع االتفاقية لألنظمة المعمول بها في المملكة ويتم تسوية أي نزاع ينشأ عنها من قبل المحاكم المختصة في المملكة.

اتفاقية ثانية للتعاقد من الباطن مع شركة تاتا للخدمات االستشارية المحدودة- 7

أبرمت الشركة اتفاقية تعاقد من الباطن مع شركة تاتا للخدمات االستشارية المحدودة تبدأ اعتباراً من تاريخ 1441/04/07هـ )الموافق 2019/12/04م(، 
بحيث تقوم الشركة بالتعاقد من الباطن مع شركة تاتا للخدمات االستشارية المحدودة اللتزاماتها المختلفة بموجب االتفاقية األساسية بين الشركة وشركة 

.)STC FSM( االتصاالت السعودية، والتي تكون بموجبها الشركة مسؤولة عن تنفيذ مشروع تحول

تعتبر االتفاقية سارية حتى تاريخ 1442/12/25هـ )الموافق 2021/08/04م(، ويحق للشركة تمديد العقد من خالل إشعار خطي مسبق يقدم إلى شركة 
تاتا للخدمات االستشارية المحدودة قبل ثالثين )30( يوماً من تاريخ انتهاء االتفاقية. 

تبلغ قيمة االتفاقية اثني عشر مليون وتسعمائة وتسعة وتسعون ألفاً وتسعمائة وثالثة عشر )12,999,913( ريال سعودي. وال تتضمن هذه االتفاقية أي 
ترتيبات حصرية بين الطرفين وال تخضع شركة تاتا للخدمات االستشارية المحدودة إلى حد أدنى من االلتزامات بموجب هذه االتفاقية.

تخضع االتفاقية لألنظمة المعمول بها في المملكة ويتم تسوية أي نزاع ينشأ عنها من قبل المحاكم المختصة في المملكة.
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اتفاقية ثالثة للتعاقد من الباطن مع شركة تاتا للخدمات االستشارية المحدودة- 8

أبرمت الشركة اتفاقية تعاقد من الباطن مع شركة تاتا للخدمات االستشارية المحدودة تبدأ اعتباراً من تاريخ 1441/08/08هـ )الموافق 2020/04/01م(، 
بحيث تقوم الشركة بالتعاقد من الباطن مع شركة تاتا للخدمات االستشارية المحدودة اللتزاماتها المختلفة بموجب اتفاقية مبرمة بين الشركة وأحد 

عمالئها من األجهزة الحكومية.

تعتبر االتفاقية سارية حتى تاريخ 1444/09/10هـ )الموافق 2023/04/01م(، ويحق للشركة تمديد العقد من خالل إشعار خطي مسبق يقدم إلى شركة 
تاتا للخدمات االستشارية المحدودة قبل ثالثين )30( يوماً من تاريخ انتهاء االتفاقية. 

تبلغ قيمة االتفاقية ثالثة وثالثين مليوناً وأربعمائة ألف )33,400,000( ريال سعودي. وال تتضمن هذه االتفاقية أي ترتيبات حصرية بين الطرفين وال تخضع 
شركة تاتا للخدمات االستشارية المحدودة إلى حد أدنى من االلتزامات بموجب هذه االتفاقية.

تخضع االتفاقية لألنظمة المعمول بها في المملكة ويتم تسوية أي نزاع ينشأ عنها من قبل المحاكم المختصة في المملكة. 

اتفاقية تعاقد من الباطن مع شركة لين لخدمات األعما1 المحدودة - 9

أبرمت الشركة اتفاقية تعاقد من الباطن مع شركة لين لخدمات األعمال المحدودة تبدأ اعتباراً من تاريخ 1441/09/07هـ )الموافق 2020/04/30م(، 
بحيث تقوم الشركة بالتعاقد من الباطن مع شركة لين لخدمات األعمال المحدودة اللتزاماتها المختلفة بموجب اتفاقية مبرمة بين الشركة وأحد عمالئها 

من األجهزة الحكومية.

تعتبر االتفاقية سارية حتى تاريخ 1444/10/10هـ )الموافق 2023/04/30م(، ويحق للشركة تمديد العقد من خالل إشعار خطي مسبق يقدم إلى شركة 
لين لخدمات األعمال المحدودة قبل ثالثين )30( يوماً من تاريخ انتهاء االتفاقية. 

تبلغ قيمة االتفاقية ستة وسبعين مليوناً وأربعمائة وستة وسبعون ومائة وتسعون ريال وثمانية وأربعين هللة )76,476,190.48( ريال سعودي. وال تتضمن 
هذه االتفاقية أي ترتيبات حصرية بين الطرفين وال تخضع شركة لين لخدمات األعمال المحدودة إلى حد أدنى من االلتزامات بموجب هذه االتفاقية.

تخضع االتفاقية لألنظمة المعمول بها في المملكة ويتم تسوية أي نزاع ينشأ عنها من قبل المحاكم المختصة في المملكة. 

10 - Novabase Solutions( اتفاقية تعاقد من الباطن مع شركة نوفابيس سوليوشنز ميد1 أيست ذات المسؤولية المحدودة و المنطقة الحرة
)Middle East FZوLLC

 Novabase Solutions( أبرمت الشركة اتفاقية تعاقد من الباطن مع شركة نوفابيس سوليوشنز ميدل أيست ذات المسؤولية المحدودة - المنطقة الحرة
Middle East FZ-LLC( تبدأ اعتباراً من تاريخ 1440/12/05هـ )الموافق 2019/08/06م(، بحيث تقوم الشركة بالتعاقد من الباطن مع شركة نوفابيس 
سوليوشنز ميدل أيست اللتزاماتها المختلفة بموجب االتفاقية األساسية بين الشركة وشركة االتصاالت السعودية، والتي تكون بموجبها الشركة مسؤولة 

عن تنفيذ مشروع جوي للتطور المعماري.

تعتبر االتفاقية سارية حتى تاريخ 1442/12/27هـ )الموافق 2021/08/06م(، ويحق للشركة تمديد العقد من خالل إشعار خطي مسبق يقدم إلى شركة 
 Novabase( يوماً من تاريخ انتهاء االتفاقية شريطة أن تقبل شركة نوفابيس سوليوشنز ميدل أيست )نوفابيس سوليوشنز ميدل أيست قبل ثالثين )30

Solutions Middle East FZ-LLC(  بأحكام وشروط التجديد.

تبلغ قيمة االتفاقية خمسة ماليين ومائتين وتسعة أالف ومائة واثنان وثالثون رياالً وسبعون هللة )5,209,132.70( ريال سعودي. وال تتضمن هذه االتفاقية 
 Novabase Solutions Middle East( أي ترتيبات حصرية بين الطرفين وال تخضع شركة نوفابيس سوليوشنز ميدل أيست ذات المسؤولية المحدودة

FZ-LLC(  إلى حد أدنى من االلتزامات بموجب هذه االتفاقية.

تخضع االتفاقية لألنظمة المعمول بها في مركز دبي العالمي ويتم تسوية أي نزاع ينشأ عنها من قبل محاكم مركز دبي المالي العالمي. 

اتفاقية تعاقد من الباطن مع شركة إتقان الوطنية- 11

أبرمت الشركة اتفاقية تعاقد من الباطن مع شركة إتقان الوطنية تبدأ اعتباراً من تاريخ 1441/10/29هـ )الموافق 2020/06/21م(، بحيث تقوم الشركة 
بالتعاقد من الباطن مع شركة إتقان الوطنية اللتزاماتها المختلفة بموجب اتفاقية مبرمة بين الشركة وأحد عمالئها من األجهزة الحكومية.

تعتبر االتفاقية سارية حتى تاريخ 1444/12/03هـ )الموافق 2023/06/21م(، ما لم يتم إنهاؤها قبل ذلك وفقاً للشروط واألحكام الواردة فيها. 

تبلغ قيمة االتفاقية عشرون مليون وثمانمائة ألف وستمائة وستون )20,800,660( ريال سعودي. وال تتضمن هذه االتفاقية أي ترتيبات حصرية بين الطرفين 
وال تخضع شركة إتقان الوطنية إلى حد أدنى من االلتزامات بموجب هذه االتفاقية.

تخضع االتفاقية لألنظمة المعمول بها في المملكة ويتم تسوية أي نزاع ينشأ عنها من قبل المحاكم المختصة في المملكة. 
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اتفاقيات التمويل 12-5-4
أبرمت الشركة اتفاقيتين تمويل حصلت بموجبها على تمويل من سامبا وشركة سيسكو، وفيما يلي ملخص لتلك االتفاقيات. وال يوجد مديونية للشركة 

خالل العام 2020م.

اتفاقية تسهيالت مرابحة مع سامبا أ. 
ملخص)أحكام)اتفاقية)تسهيالت)مرابحة)مع)سامبا)(: 6ودلالجدو1) 

الشركة وسامبااألطراف

1442/01/11ه )الموافق 2020/08/30م( التاريخ

خمسمائة مليون )500,000,000( ريال سعوديإجمالي)التمويل

تسهيالت مرابحة نوع)التمويل

حتى تاريخ 1443/01/02ه )الموافق 2021/08/10م( المدة

متعدد األغراض ويمكن استخدامه كقرض قصير األجل أو إلصدار خطابات ضمان.الغرض

سند ألمر مقدم من الشركة بمبلغ خمسمائة مليون )500,000,000( ريال سعودي مستحق الدفع لسامبا، ويحق لسامبا طلب أي الضمانات
ضمانات أخرى خالل فترة سريان هذه االتفاقية.

اإلنهاء

بغض النظر عن أي مخالف في هذه االتفاقية أو أي اتفاقية أخرى، وبغض النظر عن حصول حالة إخالل أو عدمه، فإنه يحق 
لسامبا في أي وقت تشاء أن توقف أو تلغي أو تخفض تسهيالت المرابحة وفق إرادتها المطلقة. وسيتم إشعار الشركة قبل اإلجراء 

بثالثين )30( يوم، دون إعالن األسباب الموجبة لهذا اإلجراء.
باإلضافة إلى ذلك، يحق لسامبا الطلب من الشركة أن تدفع على الفور الثمن المؤجل ألي من وجميع العمليات إضافة إلى جميع 

المبالغ األخرى التي تكون واجبة الدفع بموجب هذه االتفاقية وذلك عند وقوع أي حالة من حاالت اإلخالل التالية: 
عجز الشركة عن سداد أي مبلغ مستحق بموجب هذه االتفاقية أو بموجب مستندات الضمان. - 1
تبين أن أي تأكيد من جانب الشركة في هذه االتفاقية غير صحيح أو دقيق.- 2
تخلف الشركة عن التنفيذ الواجب ألي التزام آخر منصوص عليه في هذه االتفاقية. - 3
وجود تغير جوهري وسلبي في الوضع المالي للشركة يبرر لسامبا االعتقاد أن الشركة قد ال تستطيع أداء التزاماتها بموجب - 4

هذه االتفاقية. 
إذا أصبحت الشركة معسرة أو إذا قامت بتنازل عام لمصلحة دائنيها أو أجرت مصالحة معهم، أو صدر عن محكمة إعالن - 5

بإفالسها أو اتخذت إجراءات لحل الكيان أو تصفيته )إال في حالة إعادة التنظيم أو االندماج، حيث قد أطمأنت سامبا على 
انتقال التزامات الشركة أو خالف ذلك المنصوص عليها في هذه االتفاقية أو التزامات ذلك الطرف الضمان المنصوص عليها 

في أي مستند ضمان يكون طرفاً فيه( أو إذا تم تعيين حارس قضائي أو مصفي أو ما شابه ذلك على الشركة أو أي من أو 
جميع أصولها. 

إذا أصبح في أي وقت من األوقات محظوراً على سامبا قانونياً أن تمول أو تسمح ببقاء تمويل عالقاً مستحقاً لها بموجب هذه - 6
االتفاقية.

القيود)الجوهرية
يجب على الشركة المحافظة على شكلها القانوني طيلة مدة هذه االتفاقية. 	

في حال إخالل الشركة بأي من التزاماتها بموجب هذه االتفاقية فإن اإلخالل يشكل حالة إخالل مما يعطي سامبا الحق في  	
إنهاء االتفاقية والمطالبة بأي مبالغ واجبة الدفع.

تخضع االتفاقية لألنظمة المعمول بها في المملكة وتكون لجنة المنازعات المصرفية هي المرجعية األولى للنظر في أي خالف ينشأ االختصاص)القضائي
بين الطرفين. 

المصدر: الشركة 

وتجدر اإلشارة إلى أن الشركة قد حصلت على موافقة سامبا وإقرارها بأن التغير في الهيكل القانوني وهيكل ملكية الشركة نتيجة للطرح ال يعد إخالالً 
باالتفاقية وذلك بموجب الخطاب المؤرخ 1442/07/09هـ )الموافق 2021/02/21م(.

)CISCO( اتفاقية إطارية للتسهيالت مع سيسكو ب. 
ملخص)أحكام)اتفاقية)إطارية)للتسهيالت)مع)سيسكو) CISCO((: 7ودلالجدو1) 

الشركة وسيسكو سيستمز المالية الدولية )CISCO Systems Finance International(األطراف

، وتم إبرام أول اتفاقية تسهيالت بموجب أحكام االتفاقية اإلطارية هذه بتاريخ 1434/07/06ه )الموافق 2013/05/16م(التاريخ
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إجمالي)التمويل

يتم إبرام اتفاقيات تسهيالت بموجب أحكام االتفاقية اإلطارية وذلك حسب حاجة الشركة. وتُحدد قيمة هذه االتفاقية بناًء على قيمة 
كل اتفاقية تسهيالت يتم إبرامها بموجب هذه االتفاقية. وكما في تاريخ هذه النشرة، فقد أبرمت الشركة اتفاقية تسهيالت واحدة 
بموجب هذه االتفاقية بتاريخ 1441/12/21هـ )الموافق 2020/07/12م( حصلت بموجبها على تسهيالت بحد أعلى يبلغ خمسة 
عشر مليون )15,000,000( دوالر أمريكي )أي ما يعادل ستة وخمسون مليوناً ومئتان وخمسون ألف )56,250,000( ريال سعودي( 

والتي قامت الشركة بموجبها بتقديم طلبين سحوبات بتاريخ 1441/02/17هـ )الموافق 2020/10/04م( بمبلغ تسعمائة وستين ألف 
وأربعة وستين دوالر وستة عشر سنت )960,063.16( دوالر أمريكي )أي ما يعادل ثالثة ماليين وستمئة ألفاً ومئتان وستة وثالثون 

ريال وخمس وثمانون هللة )3,600,236.85( ريال سعودي( للطلب األول ومبلغ أربعمائة وتسعة وأربعين ألف وستمائة وثالثة وستون 
دوالر وواحد وخمسين سنت )449,663.51( دوالر أمريكي )أي ما يعادل مليون وستمئة وستة وثمانون ألفاً ومئتان وثمانية وثالثون 

ريال وست عشرة هللة )1,686,238.16( ريال سعودي(، وتنتهي صالحية كال طلبين السحوبات خالل اثني عشر )12( شهراً من 
تاريخ السحب المقترح والموافق 1442/02/14هـ )الموافق 2020/10/01م(.

تسهيالت ائتمانيةنوع)التمويل

المدة

تنتهي هذه االتفاقية في: )1( التاريخ المحدد كتاريخ النتهاء هذه االتفاقية في اتفاقية التسهيالت المبرمة بموجب هذه االتفاقية؛ أو 
)2( التاريخ الذي يتم فيه سحب أو إلغاء أو إنهاء هذه االتفاقية بموجب الشروط واألحكام الواردة فيها وفي اتفاقية التسهيالت ذات 

العالقة، أيهما أسبق. يجدر بالذكر أن الشركة تقدمت بطلبين سحوبات بتاريخ 1441/02/17هـ )الموافق 2020/10/04م( بمبلغ 
تسعمائة وستين ألف وأربعة وستين دوالر وستة عشر سنت )960,063.16( دوالر أمريكي )أي ما يعادل ثالثة ماليين وستمئة ألفاً 
ومئتان وستة وثالثون ريال وخمس وثمانون هللة )3,600,236.85( ريال سعودي( للطلب األول ومبلغ أربعمائة وتسعة وأربعين ألف 
وستمائة وثالثة وستون دوالر وواحد وخمسين سنت )449,663.51( دوالر أمريكي )أي ما يعادل مليون وستمئة وستة وثمانون ألفاً 
ومئتان وثمانية وثالثون ريال وست عشرة هللة )1,686,238.16( ريال سعودي(، وتنتهي صالحية كال طلبين السحوبات خالل اثني 

عشر )12( شهراً من تاريخ السحب المقترح والموافق 1442/02/14هـ )الموافق 2020/10/01م(

تقديم التسهيالت للشركة لشراء حلول تقنية من الموردين المرخصين وذلك من خالل إبرام اتفاقيات تسهيالت وأوامر شراء وطلبات الغرض
سحب وال تستخدم للحصول على أي نقد.

الضمانات
يتعين على الشركة تقديم الضمانات المطلوبة بموجب اتفاقية التسهيالت المبرمة بموجب هذه االتفاقية والتي تشمل سندات ألمر 

بقيمة التسهيالت حيث قدمت الشركة سند ألمر بقيمة إجمالية تبلغ خمسة عشر مليون )15,000,000( دوالر أمريكي )أي ما يعادل 
ستة وخمسون مليوناً ومئتان وخمسون ألف )56,250,000( ريال سعودي( بتاريخ 1441/12/21هـ )الموافق 2020/07/12م(.

اإلنهاء

يجوز لسيسكو إلغاء وعدم سحب رصيد جميع التسهيالت بموجب هذه االتفاقية واعتبار المبلغ اإلجمالي وجميع الدفعات المقدمة 
والعموالت غير المدفوعة بموجب االتفاقية واجبة الدفع، باإلضافة إلى الطلب من الموردين المعتمدين بتعليق الشحنات )بما في 
ذلك الشحنات الجزئية( ألي طلب، وإيقاف أي خدمات، أو يجوز لها الطلب من الشركة أن تدفع مقدماً ونقداً مقابل الخدمات أو 

شحنات المنتجات اإلضافية وذلك عند حدوث أي من حدوث أي حالة من حاالت اإلخالل التالية:
باإلضافة إلى ذلك، يحق  لسيسكو )CISCO( الطلب من الشركة أن تدفع على الفور الثمن المؤجل ألي من وجميع العمليات إضافة 

إلى جميع المبالغ األخرى التي تكون واجبة الدفع بموجب هذه االتفاقية وذلك عند وقوع أي حالة من حاالت اإلخالل التالية: 
عجز الشركة عن تسديد أي مبلغ مستحق بموجب هذه االتفاقية أو اتفاقية تسهيالت أخرى مبرمة بموجب هذه االتفاقية. - 1
تبين أن أي تأكيد من جانب الشركة في هذه االتفاقية أو اتفاقية تسهيالت أخرى مبرمة بموجب هذه االتفاقية غير صحيح أو - 2

دقيق.
تخلف الشركة عن القيام بأي من التعهدات بموجب هذه االتفاقية. - 3
تخلف الشركة عن تنفيذ أي من التزاماتها بموجب هذه االتفاقية باستثناء ما ترى سيسكو بأنه غير جوهري.- 4
تخلف الشركة عن تنفيذ أي من التزاماتها الجوهرية بموجب أي من االتفاقيات مع سيسكو. - 5
أي مديونية على الشركة تتجاوز في مجموعها أكثر من 10% من مجموع مديونيات الشركة.- 6
قيام أي من دائني الشركة بالسيطرة على كل أو جزء كبير من أعمال أو أصول الشركة.- 7
أي خطوة يتم اتخاذها نحو إفالس الشركة، إعسارها، أعادة تنظيمها المالية، أو إعادة هيكلتها. - 8
توقف الشركة عن ممارسة جزء رئيسي من أعمالها أو تغيير طبيعة أو نطاق أعمالها بشكل جوهري، أو قامت بالتصرف بجزء - 9

رئيسي أو كل أعمالها أو أصولها أو أنها تعتزم بالقيام بأي مما سبق. 
في حال حدوث أي مما ورد في الفقرة )5( أو )11( ألي مقدم ضمان.- 10
أي نظام، الئحة، أمر، أو أي تغيير في نظام أو الئحة يؤدي أو يهدف إلى تغيير، تعليق، إنهاء، أو إعفاء الشركة أو مقدم الضمان - 11

من أداء أي من التزاماته بموجب هذه االتفاقية أو أي اتفاقية تسهيالت أخرى مبرمة بموجب هذه االتفاقية.
أي حالة أخرى ترى سيسكو بأنها من المعقول أن يكون لها تأثير سلبي جوهري.- 12
أي تغيير في ملكية الشركة أو السيطرة عليها ترى الشركة بانه من المعقول أن يكون لها تأثير سلبي جوهري.- 13

القيود)الجوهرية

أي تغيير في ملكية الشركة أو السيطرة عليها ترى الشركة بانه من المعقول أن يكون لها تأثير سلبي جوهري يعتبر حالة إخالل. 	

ال يجوز للشركة، بموجب شروط اتفاقية التسهيالت المبرمة مع سيسكو بموجب االتفاقية اإلطارية للتسهيالت، إصدار أو  	
الموافقة على إصدار أي اسهم إضافية أو منح خيارات أو ضمانات لالكتتاب في أي أسهم أخرى في رأس مال الشركة ألي 

شخص بخالف المساهمين الحاليين في الشركة )في تاريخ االتفاقية اإلطارية للتسهيالت مع سيسكو(. 

تخضع االتفاقية وكل اتفاقية تسهيالت وسند ألمر لألنظمة المعمول بها في المملكة ويخضع أي نزاع ينشأ عنها لالختصاص االختصاص)القضائي
القضائي للجنة الفصل في المنازعات المصرفية.

المصدر: الشركة 

وكما في تاريخ هذه النشرة، فال تزال االتفاقية سارية ولم يحدد أي تاريخ إلنهاء هذه االتفاقية في اتفاقيات التسهيالت المبرمة بموجب هذه االتفاقية. 
وتجدر اإلشارة إلى أن الشركة قد حصلت على موافقة سيسكو وإقرارها بأن التغير في الهيكل القانوني وهيكل ملكية الشركة نتيجة للطرح ال يعد إخالالً 

باالتفاقية وذلك بموجب الخطاب المؤرخ 1442/07/09هـ )الموافق 2021/02/21م(.
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االتفاقيات مع األطراف ذات العالقة  12-6
أبرمت الشركة عدداً من االتفاقيات مع األطراف ذات العالقة ويوضح القسم التالي ملخصاً لتلك االتفاقيات. ويقر أعضاء مجلس إدارة الشركة أن جميع 
االتفاقيات مع األطراف ذات العالقة الموضحة في هذا القسم ال تشتمل على أي شروط تفضيلية وأنها قد تمت بشكل نظامي وقانوني وعلى أسس تجارية 
مالئمة وعادلة. وباستثناء ما تم ذكره في هذا القسم من هذه النشرة، يقر أعضاء مجلس اإلدارة أن الشركة ال ترتبط بأي تعامالت أو اتفاقيات أو عالقات 

تجارية أو صفقات عقارية مع طرف ذي عالقة بما في ذلك المستشار المالي والمستشار القانوني للطرح كما في تاريخ هذه النشرة.

كما يقر أعضاء مجلس اإلدارة على التقيد بالمادة الحادية والسبعون والمادة الثانية والسبعون من نظام الشركات وبتعليمات المادة الرابعة واألربعون )بما 
فيها عدم التصويت على قرار مجلس اإلدارة أو الجمعية العامة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة إذا كانت له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة 
فيها وتجنب حاالت تعارض المصالح، وإبالغ المجلس بحاالت تعارض المصالح التي قد تؤثر على حياده عند النظر في الموضوعات المعروضة على 
المجلس، وعلى مجلس اإلدارة عدم إشراك هذا العضو في المداوالت، وعدم احتساب صوته في التصويت على هذه الموضوعات في اجتماعات مجلس 
اإلدارة وجمعيات المساهمين( من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة فيما يتعلق بالتعامالت مع األطراف ذات العالقة. وقد تمت تم الموافقة على 
هذه التعامالت من قبل أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين بناًء على توصية لجنة المراجعة، وذلك للسنوات المالية 2018م و2019م و2020م. وتشمل هذه 
المعامالت للسنوات المالية 2018 م و2019 م و2020م بيع البضاعة والخدمات إلى أو من خالل األطراف ذات العالقة بقيمة 3.4 مليار ريال سعودي 
و4.2 مليار ريال سعودي و 5.1 مليار ريال سعودي على التوالي )والتي تمثل مانسبته 84.5% و79.4% و74.2% على التوالي، من صافي اإليرادات خالل 
نفس الفترة(، إضافة إلى المشتريات من األطراف ذات العالقة بقيمة 81.4 مليون ريال سعودي و 186.7 مليون ريال سعودي و 252.1 مليون ريال سعودي 
خالل األعوام 2018م و2019م و2020م على التوالي )والتي تمثل مانسبته 2.6% و4.2% و4.6% على التوالي، من تكلفة اإليرادات خالل نفس الفترة(. كما 
قدمت الشركة خصومات على مشاريع معينة لألطراف ذات العالقة بقيمة 100 مليون ريال سعودي خالل عام 2018م و 199.1 مليون ريال سعودي خالل 

عام 2020 )والتي مثلت مانسبته 2.4% و2.8%  على التوالي، من صافي اإليرادات، إجمالي وذلك في نفس الفترة(.

كما يقر أعضاء مجلس اإلدارة على عزمهم التقيد بالمادة الثانية والسبعين من نظام الشركات وبتعليمات المادة السادسة واألربعين من الئحة حوكمة 
الشركات الصادرة عن الهيئة فيما يتعلق بعدم منافسة الشركة.

كما يقر أعضاء مجلس اإلدارة  بأنهم لن يوافقون على العقود والتعامالت المقترح أن تجريها الشركة مع أي طرف ذو عالقة )بما في ذلك شركة االتصاالت 
السعودية( إال بعد أخذ مرئيات لجنة المراجعة بشأن هذه العقود والتعامالت بناء على اختصاصات لجنة المراجعة في المادة الخامسة والخمسون من 

الئحة الحوكمة. 

التعامالت مع شركة االتصاالت السعودية 12-6-1
لدى الشركة واحد وتسعين )91( تعاماًل مع شركة االتصاالت السعودية، وبلغت إيرادات الشركة من تعامالتها مع شركة االتصاالت السعودية سواء بصفتها 
عمياًل مباشًرا أو شريكاً في المبيعات، من قناة البيع إلى شركة االتصاالت السعودية مبلغ 1,723,948,716 ريال سعودي و2,063,344,799 ريال سعودي 
و2,424,100,570 ريال سعودي في عام 2018م و2019م و2020م، على التوالي. وبلغ البيع من خالل شركة االتصاالت السعودية مبلغ 1,691,581,356 
التوالي. وتعد هذه التعامالت مع  ريال سعودي و2,111,215,850 ريال سعودي و2,690,747,364 ريال سعودي في عام 2018م و2019م و2020م، على 
لتعريف األطراف ذات العالقة بموجب قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة نظراً ألن شركة االتصاالت السعودية  طرف ذو عالقة وفقاً 
مساهم كبير في الشركة كما لدى عدد من أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة في هذه التعامالت كونهم موظفين لدى شركة االتصاالت السعودية وهم رياض 
سعيد معوض، وهيثم محمد الفرج، وعماد عودة العودة، وعمر عبدالعزيز الشبيبي، ومعضد فيصل العجمي، ومحمد عبداهلل العبادي إال أنها ال تستدعي 
موافقة الجمعية العامة وفقاً للمادة الحادية والسبعين من نظام الشركات حيث أنه وفقاً للفقرة )5( من المادة الثامنة والخمسين من ضوابط الشركات 
المدرجة فال تعد مصلحة غير مباشرة إذا كانت األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة يمكن أن تحقق فوائد مالية أو غير مالية ألحد تابعي الشركة 
الذي يكون عضو مجلس اإلدارة الشركة أو أي من أقاربه عضواً في مجلس إدارته أو كبار تنفيذيه، وحيث تم تعريف التابع في ضوابط الشركات المدرجة 
على أنه الشخص الذي يسيطر على شخص آخر، أو يسيطر عليه شخص آخر، أو يشترك معه في كونه مسيطراً عليه من قبل شخص ثالث وفي أي مما 
سبق تكون السيطرة بشكل مباشر أو غير مباشر، وعليه فإن هذه التعامالت ال تنطوي على مصلحة غير مباشرة تستدعي الحصول على موافقة الجمعية 
العامة. وقد تمت الموافقة على هذه التعامالت من قبل أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين بناًء على توصية لجنة المراجعة، وذلك بتاريخ 1442/09/17هـ 
)الموافق 2021/04/29م(. ويوضح هذا القسم ملخص للتعامالت بين الشركة وشركة االتصاالت السعودية كما في تاريخ هذه النشرة. وباستثناء ما تم 
ذكره في هذا القسم من هذه النشرة، يقر أعضاء مجلس اإلدارة أن الشركة ال ترتبط بأي تعامالت أو اتفاقيات أخرى سارية المفعول مع شركة االتصاالت 

السعودية كما في تاريخ هذه النشرة.

التعامالت الجوهرية مع شركة االتصاالت السعودية  أ. 

أبرمت الشركة خمسة عشر )15( اتفاقية جوهرية مع شركة االتصاالت السعودية والتي تتضمن اتفاقيات مع شركة االتصاالت السعودية بصفتها عمياًل 
للشركة واتفاقيات مع شركة االتصاالت السعودية بصفتها مورداً للشركة واتفاقيات مع شركة االتصاالت السعودية للعمل سوياً لتقديم خدمات للعمالء، 
بحيث تقوم شركة االتصاالت السعودية بالتعاقد من الباطن مع الشركة واتفاقية ترخيص باستخدام عالمة الشركة التجارية. وفيما يلي ملخص هذه 

التعامالت:

االتفاقيات مع شركة االتصاالت السعودية بصفتها عمياًل)للشركة- 1

اتفاقية إطارية 	
أبرمت الشركة اتفاقية إطارية مع شركة االتصاالت السعودية تبدأ اعتباراً من تاريخ 1435/11/16هـ )الموافق 2014/09/11م(، بحيث تقوم الشركة 
بتوفير الخدمات المطلوبة  لشركة االتصاالت السعودية وذلك وفقاً لعقد الحق يبرم بين الطرفين. وال تتضمن هذه االتفاقية أي ترتيبات حصرية بين 

الطرفين وال تخضع شركة االتصاالت السعودية إلى حد أدنى من االلتزامات بموجب هذه االتفاقية.

كما تم تجديد االتفاقية اعتباراً من تاريخ 1437/12/05هـ )الموافق 2016/09/06م(، بحيث تم تجديد االتفاقية إلى تاريخ 1441/01/19هـ )الموافق 
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2019/09/18م(. ويتم تجديد االتفاقية تلقائياً لمدة مماثلة مالم يقم أي من الطرفين بإشعار الطرف اآلخر خطياً عن نيته في عدم التجديد وذلك قبل 
ثالثين )30( يوماً من انتهاء مدة تجديد االتفاقية.

بين  عليها  المتفق  والرسوم  والنسب  التكاليف  على  بناًء  اإلطارية  لالتفاقية  وفقاً  العقود  بموجب  الشركة  إلى  بالدفع  السعودية  االتصاالت  تقوم شركة 
الطرفين.

تخضع االتفاقية لألنظمة المعمول بها في المملكة ولم يتم تحديد آلية تسوية المنازعات في االتفاقية. 

اتفاقية شراء شاملة 	
تاريخ 1441/03/17هـ  من  اعتباراً  تبدأ  السعودية  لتقديم مهام استشارية مع شركة االتصاالت  المهنية  للخدمات  اتفاقية شراء شاملة  الشركة  أبرمت 
)الموافق 2019/11/24م(، بحيث تقوم الشركة بتقديم خدمات استشارية في مجال )استشارات التقنية( ذلك باإلضافة إلى تنظيم النشاطات اليومية 
المتعلقة بتنفيذ الخطط والتوصيات وإدارة أعمال شركة االتصاالت السعودية وضمان االلتزام بمقاييس الجودة. وال تخضع شركة االتصاالت السعودية 

إلى حد أدنى من االلتزامات بموجب هذه االتفاقية.

تعتبر هذه االتفاقية سارية حتى تاريخ 1444/06/07هـ )الموافق 2022/12/31م(، ولم يرد في االتفاقية أي أحكام فيما يتعلق بتجديدها. ويتعين على 
شركة االتصاالت السعودية دفع المبالغ المحددة عند تقديم األعمال الواجب تسليمها.

يجب على الشركة أن ال تقوم، داخل المملكة، بتكليف أي من موظفيها المعنيين أو المكلفين بمشاريع بموجب هذه االتفاقية بتنفيذ أعمال أو مشاريع أخرى 
مشابهة )لنطاق العمل والمخرجات( تنافس نشاط شركة االتصاالت السعودية خالل كامل مدة طلب الخدمة ولمدة إضافية مساوية لمدة طلب الخدمات 

اعتباراً من تاريخ االنتهاء من تنفيذ طلب الخدمة وذلك خالل أوقات الدوام أو خارجها على ان ال تزيد المدة اإلضافية عن ثالثة )3( أشهر. 

يحق لشركة االتصاالت السعودية إنهاء هذه االتفاقية اختياراً وحسب رغبته في أي وقت خالل مدة االتفاقية بموجب إشعار خطي مسبق يقدم للشركة 
مدته ثالثين )30( يوماً. 

تخضع االتفاقية لألنظمة المعمول بها في المملكة ويتم تسوية أي نزاع ينشأ عنها من قبل المحاكم المختصة في مدينة الرياض. 

اتفاقية دعم ومساندة الخدمات 	
أبرمت الشركة اتفاقية دعم ومساندة خدمات مع شركة االتصاالت السعودية تبدأ اعتباراً من تاريخ 1439/06/13هـ )الموافق 2018/03/01م(، والتي تم 
تعديلها في تاريخ 1440/05/26هـ )الموافق 2019/02/01م(، بحيث تقوم الشركة بتقديم الدعم ومساندة الخدمات لشركة االتصاالت السعودية والتي 
تشمل خدمات االستعانة بمصادر خارجية وخدمات التعهيد والتي يصدر بها أوامر عمل وفقاً للتكاليف المعتمدة التي تتضمن ماهية األعمال وذلك حسب 

التفصيل الذي تحدده شركة االتصاالت السعودية. وال تخضع شركة االتصاالت السعودية إلى حد أدنى من االلتزامات بموجب هذه االتفاقية.

تعتبر هذه االتفاقية سارية حتى تاريخ 1443/07/27هـ )الموافق 2022/02/28م(، ويمكن تجديدها بمدة أو مدد أخرى باتفاق الطرفين وال تتجدد تلقائياً.

وتقوم شركة  بموجب مطالبات شهرية،  الشركة  مع  متفق عليه  زمني  الصادرة حسب جدول  العمل  أوامر  قيمة  بدفع  السعودية  االتصاالت  تقوم شركة 
االتصاالت السعودية بدفع رسم متفق عليه بين الطرفين باإلضافة إلى التكلفة الفعلية التي تتحملها الشركة للعناصر المحددة في االتفاقية.

يحق لشركة االتصاالت السعودية إنهاء هذه االتفاقية أو أي جزء من أجزائها بدون أسباب أو مبررات وفي أي وقت تحدده عن طريق إرسال إشعار خطي 
للمقاول يتضمن تاريخ إنهاء االتفاقية، وفي هذه الحالة تستحق الشركة قيمة األعمال التي نفذتها حتى تاريخ اإلنهاء المحدد.

تخضع االتفاقية لألنظمة المعمول بها في المملكة ويتم تسوية أي نزاع ينشأ عنها من قبل المحاكم المختصة في المملكة. 

اتفاقية إطارية لتنفيذ أدوات البيانات لألمن السيبراني 	
أبرمت الشركة بتاريخ 1442/09/16هـ )الموافق 2021/04/28م( اتفاقية إطارية لتطبيق أدوات البيانات لألمن السيبراني مع شركة االتصاالت السعودية، 
ودمجها  وتركيبها  توريدها  سيتم  التي  التالية  الخدمات  تشمل  أن  يجب  والتي  السيبراني،  األمن  لمشروع  البيانات  أدوات  بتطبيق  الشركة  تقوم  بحيث 

واختبارها من قبل الشركة:

تشفير قاعدة البيانات: توسيع الحل األمني   الحالي لقاعدة البيانات ليشمل أنظمة إضافية. 	
	  Fortinet ) إضافة حل حماية من االختراق يتكامل مع الخروج من منصة فورتنايت :)Sandbox Security Solution( حلول ساند بوكس األمنية

Security Fabric  ) فورتي قيت فاير وال )FortiGate Firewall( وفورتي وب واف )FortiWb WAF(( لمواجهة التهديدات سريعة التطور 
واألكثر استهداًفا بما في ذلك برامج الفدية والبرامج الضارة المشفرة وغيرها من الهجومات الرقمية.

تكون إضافية بطبيعتها، فقد تمت إضافة  	 التي قد  للتغييرات  السعودية تخضع  وتكاملها: نظًرا ألن شبكة شركة االتصاالت  الخدمة  إنشاء 
الخدمات المهنية لتلبية هذه التغييرات.

يجب على الشركة توفير األدوات والعاملين وأي متطلبات ضرورية للتنفيذ واالنتهاء من األعمال. 	

يتم تنفيذ األعمال والخدمات وفقاً للطلب، بحيث تقوم الشركة بإصدار أوامر العمل من وقت آلخر مع تحديد جميع التفاصيل بما في ذلك األسعار.

تعتبر االتفاقية سارية لمدة  ثمانية عشر )18( شهًرا ابتداًء من تاريخ 1442/09/16هـ )الموافق 2021/04/28م( .

القيمة التقديرية لالتفاقية هي مليون وتسعمائة وثالثة وسبعون ألف وخمسة وثالثون وثمانية وستين هللة )1,973,035.68( ريال سعودي. ومع ذلك، 
يجبتحديد القيمة اإلجمالية لالتفاقية بناًء على مجموع أوامر العمل الصادرة. ويجوز للشركة إنهاء االتفاقية من خالل إشعار قبل ثالثين )30( يوم من 

تاريخ اإلنهاء.
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تعد جميع المعلومات الفنية وبيانات األعمال والبرامج والوثائق ذات الصلة المقدمة من قبل األطراف أو قد تقدم من األطراف سرية. ال يجوز نشر مشروع  
االتفاقية دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من شركة االتصاالت السعودية.

تخضع االتفاقية لألنظمة المعمول بها في المملكة ويتم تسوية أي نزاع ينشأ عنها وتعذر تسويته ودياً في غضون ستين )60( يوم إلى المحاكم المختصة 
في الرياض.

	 )2021 Core NR( 2021 اتفاقية إطارية لتنفيذ مشروع كور أن أر
أبرمت الشركة بتاريخ 1442/10/11هـ )الموافق 2021/05/23م( اتفاقية إطارية لتنفيذ مشروع كور أن أر 2021 )Core NR 2021(مع شركة االتصاالت 
السعودية، بحيث تقوم الشركة fتنفيذ مشروع كور أن أر Core NR( 2021 2021(، والتي يجب أن تشمل على سبيل المثال ال الحصر، توسعات القدرات 
والتكامل و)MVIV( وخدمات التكوين في شبكة البنية التحتية األساسية والنقل بما في ذلك البيانات والتحكم الصوتي األساسي والخدمات األساسية 
وعناصر شبكة أي بي/أم بس إل إس )IP/MPLS(. ويجب توفير هذه الخدمات وتركيبها ودمجها واختبارها من قبل الشركة. كما يجب على الشركة توفير 

األدوات والعاملين في المعدات وأي متطلبات الزمة للتنفيذ واالنتهاء من األعمال.

يتم تنفيذ األعمال والخدمات وفقاً للطلب، بحيث تقوم الشركة بإصدار أوامر العمل من وقت آلخر مع تحديد جميع التفاصيل بما في ذلك األسعار.

تعتبر االتفاقية سارية لمدة  ثمانية عشر )18( شهًرا ابتداًء من تاريخ 1442/10/11هـ )الموافق 2021/05/23م(.  

القيمة التقديرية لالتفاقية هي مليونان وتسعة وتسعون ألفاً وثمانمائة وخمسة وخمسون )2,099,855.05( ريال سعودي. ومع ذلك، يجب تحديد القيمة 
اإلجمالية لالتفاقية بناًء على مجموع أوامر العمل الصادرة. ويجوز للشركة إنهاء االتفاقية من خالل إشعار قبل ثالثين )30( يوم من تاريخ االنهاء.

نعد جميع المعلومات الفنية وبيانات األعمال والبرامج والوثائق ذات الصلة المقدمة من قبل األطراف أو قد تقدم من األطراف سرية. ال يجوز نشر مشروع  
االتفاقية دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من شركة االتصاالت السعودية.

تخضع االتفاقية لألنظمة المعمول بها في المملكة ويتم تسوية أي نزاع ينشأ عنها وتعذر تسويته ودياً في غضون ستين )60( يوم إلى المحاكم المختصة 
في الرياض.

االتفاقيات مع شركة االتصاالت السعودية بصفتها موردًا)للشركة- 2

اتفاقية البيع بالجملة 	
أبرمت الشركة في عام 2015م اتفاقية البيع بالجملة مع شركة االتصاالت السعودية، بحيث تقوم شركة االتصاالت السعودية بتوفير خدمات بيع الجملة 
للشركة وذلك لتمكينها من تطوير خدمات التجزئة. وتوفر شركة االتصاالت السعودية للشركة إمكانية االتصال باإلنترنت المحلي والعالمي من خالل 
اتصاالت مخصصة لشبكات )IP( الخاصة بشركة االتصاالت السعودية في الرياض وجدة. وباإلضافة إلى ذلك، فإنه يجب على الطرفين بموجب االتفاقية 
التنسيق والتعاون في نشاطات متنوعة، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر تطوير الخدمة وإدارة استخدام الخدمة ومتطلبات التعزيز وأنشطة 

التسويق.

تدفع الشركة لشركة االتصاالت السعودية رسوم محددة حسب سعة المنفذ وذلك حسب ما اتفق عليه الطرفان. وال تتضمن هذه االتفاقية أي ترتيبات 
حصرية بين الطرفين وال تخضع شركة االتصاالت السعودية إلى حد أدنى من االلتزامات بموجب هذه االتفاقية.

يحق ألي من الطرفين إنهاء هذه االتفاقية اختيارياً وذلك من خالل إشعار خطي مدته أربعة وعشرين )24( شهراً أو آخر فترة إشعار منتهية ومبينة في 
جدول الخدمات النشط )active service schedule(، أيهما أطول. ويجوز إنهاء جدول الخدمة بموجب االتفاقية من خالل قيام أي طرف بإشعار الطرف 
اآلخر خطياً بإشعار مدته ال تقل عن ثالثة أشهر )باستثناء الحاالت التي تكون فيها مدة جدول الخدمة أقل من ثالثة )3( أشهر(. ولم توضح االتفاقية 

آلية سداد المستحقات عند اإلنهاء.

تخضع االتفاقية لألنظمة المعمول بها في المملكة ويتم تسوية أي نزاع ينشأ عنها من قبل المحاكم المختصة في المملكة. 

	 )SMS( اتفاقية تقديم خدمة رسائل المجموعات
أبرمت الشركة بتاريخ 1441/10/22هـ )الموافق 2020/06/14م( اتفاقية تقديم خدمة رسائل المجموعات عن طريق مركز إرسال الرسائل القصيرة 
)SMS( مع شركة االتصاالت السعودية، بحيث تقوم شركة االتصاالت السعودية بتقديم خدمة رسائل المجموعات عبر ربط أجهزة الشركة بمركز إرسال 

الرسائل القصيرة )SMS( الخاص بشركة االتصاالت السعودية. 

تعتبر هذه االتفاقية سارية لمدة سنة ميالدية واحدة تبدأ اعتباراً من تاريخ تفعيل الباقة األساسية، ويجوز تمديد هذه االتفاقية لمدة تصل إلى ثالثة )3( 
أشهر أخرى إضافية بنفس الشروط واألحكام، شريطة أن تخطر الشركة شركة االتصاالت السعودية كتابًة برغبتها في تمديد مدة صالحية الباقة بمدة ال 

تقل عن ثالثين )30( يوماً كحد أدنى قبل انتهاء فترة صالحية الباقة.

توفر شركة االتصاالت السعودية عدد رسائل يبلغ ثمان مائة وخمسة وعشرون مليون )825,000,000( رسالة تبلغ قيمتها اإلجمالية ثالثة وثالثين مليون 
)33,000,000( ريال سعودي، وتقوم الشركة بدفع المقابل المالي لشركة االتصاالت السعودية عن الخدمات المشمولة في هذه االتفاقية حسب االستهالك 

الشهري وفقاً للتعرفة المتفق عليها بين الطرفين. وال تتضمن هذه االتفاقية أي ترتيبات حصرية بين الطرفين.

تخضع االتفاقية لألنظمة المعمول بها في المملكة ويتم تسوية أي نزاع ينشأ عنها وتعذر تسويته ودياً خالل )60( يوماً من قبل المحاكم المختصة في 
مدينة الرياض. 

في حال نفاذ رصيد الرسائل المتفق عليه وإرسال الشركة رسائل إضافية فتكون أسعار الرسائل وفقاً للتعرفة المتفق عليها. 
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االتفاقيات مع شركة االتصاالت السعودية للعمل سويًا)لتقديم خدمات للعمالء- 3

اتفاقية الخدمات المدارة والسحابية 	
أبرمت الشركة بتاريخ 1437/08/02هـ )الموافق 2016/03/09م( اتفاقية الخدمات السحابية والمدراة مع شركة االتصاالت السعودية، بحيث تقوم الشركة 

بتقديم الخدمات التالية إلى عمالء شركة االتصاالت السعودية:

إمكانية الوصول إلى اإلطار السحابي للشركة على أساس التسمية األولية )white label basis(؛ و 	
خدمات مدارة معينة وذلك لدعم شركة االتصاالت السعودية في عرضها للخدمات والمنتجات السحابية لعمالئها.  	

تم تعديل االتفاقية بتاريخ 1442/07/23هـ )الموافق 2021/03/07م( بحيث تم تمديد المدة المبدئية لالتفاقية حتى تاريخ 1442/05/16هـ )الموافق 
2020/12/31م( ويتم تجديدها تلقائياً لمدة خمس )5( سنوات إضافية ما لم يقم أي من الطرفين بإبداء رغبته بعدم التجديد من خالل إشعار خطي 

مسبق ال تقل مدته عن مائة وثمانين )180( يوماً قبل تاريخ انتهاء مدة االتفاقية األصلية.

يجوز ألي من الطرفين إنهاء هذه االتفاقية بدون سبب وذلك من خالل إشعار خطي مسبق ال تقل مدته عن ثالثمائة وخمسة وستون )365( يوماً، والذي 
تنتهي مدته في اليوم األخير من المدة األولية أو التمديد )في حال وجوده(. ويجوز إنهاء هذه االتفاقية ألي سبب وذلك دون اإلخالل بأي التزام أو حق 

مستحق ألي طرف قبل هذا اإلنهاء. 

تدفع شركة االتصاالت السعودية للشركة نسبة من السعر المعلن والمدفوع من قبل المستخدم النهائي لشركة االتصاالت السعودية. تعتمد النسب التي 
تدفعها شركة االتصاالت السعودية على فئة المنتجات السحابية ذات العالقة التي يشتريها المستخدم النهائي، وذلك حسب النسب الموضحة في الجدول 

التالي:

نسب)الحصص)في)اتفاقية)الخدمات)المدارة)والسحابية(: 8ودلالجدو1) 

حصة)الشركةحصة)شركة)االتصاالت)السعوديةفئة)المنتج)السحابي

)COLO( – 20%80%خدمات مركز البيانات السحابية

70%30%الخدمات السحابية األساسية

95%5%خدمات الشركاء السحابية ))SaaS( والخدمات السحابية المدارة(

24%76%خدمات البيانات السحابية )االتصال(

المصدر: الشركة

وبموجب أحكام هذه االتفاقية، تتعاقد شركة االتصاالت السعودية بشكل حصري مع الشركة لتقديم الخدمات محل االتفاقية. كما ال يجوز للشركة ترخيص 
أي من منتجاتها أو منصاتها بموجب هذه االتفاقية إلى أي طرف آخر بدون موافقة شركة االتصاالت السعودية المسبقة. وال تخضع شركة االتصاالت 

السعودية إلى حد أدنى من االلتزامات بموجب هذه االتفاقية.

تخضع االتفاقية لألنظمة المعمول بها في المملكة ويتم تسوية أي نزاع ينشأ عنها من قبل المحاكم المختصة في المملكة. 

اتفاقية الخدمات المدارة والرقمية 	
أبرمت الشركة اتفاقية الخدمات المدارة والرقمية مع شركة االتصاالت السعودية تبدأ اعتباراً من تاريخ 1438/04/03هـ )الموافق 2017/01/01م(، 
بحيث تقوم الشركة بتقديم أنشطة لتطوير وإدارة المنتجات للخدمات المدارة والرقمية )بما في ذلك تطوير الرعاية باألعمال، وصناعة األفكار للمنتجات 
والخدمات، واقتراح القيمة، والتجميع، والتسعير، والتسويق(، وتقوم شركة االتصاالت السعودية بموجب االتفاقية بتوفير المبيعات وأنشطة تطوير األعمال 
للخدمات المدارة والرقمية )بما في ذلك فواتير العمالء وتحصيل المدفوعات وإدارة خدمة العمالء(. وسيتم تقليص بعض الخدمات المقدمة بموجب هذه 

االتفاقية فور حصول أي من الشركات التابعة األخرى لشركة االتصاالت السعودية على ترخيص التصديق الرقمي.

 تم تعديل االتفاقية بتاريخ 1442/07/23هـ )الموافق 2021/03/07م( بحيث تم تمديد المدة المبدئية لالتفاقية حتى تاريخ 1442/05/16هـ )الموافق 
2020/12/31م( ويتم تجديدها تلقائياً لمدة خمس )5( سنوات إضافية ما لم يقم أي من الطرفين بإبداء رغبته بعدم التجديد من خالل إشعار خطي 

مسبق ال تقل مدته عن مائة وثمانين )180( يوماً قبل تاريخ انتهاء مدة االتفاقية األصلية.

تدفع شركة االتصاالت السعودية نسبة من اإليرادات المتحصلة من عمالء شركة االتصاالت السعودية للشركة، وتختلف هذه النسب باختالف كونها رسوم 
لمرة واحدة أو رسوم شهرية متكررة أو رسوم مبنية على االستخدام، ويوضح الجدول التالي هذه النسب:

بالنسبة للخدمات المدارة: 

نسب)الحصص)للخدمات)المدراة)في)اتفاقية)الخدمات)المدارة)والرقمية)مع)شركة)االتصاالت)السعودية(: 9ودلالجدو1) 

حصة)الشركةحصة)شركة)االتصاالت)السعوديةالخدمة

الرسوم ملرة واحدة

95%5%التأسيس والضبط

95%5%شراء األجهزة والبرمجيات والكابالت وملحقاتها

95%5%رسوم صيانة المعدات
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حصة)الشركةحصة)شركة)االتصاالت)السعوديةالخدمة

95%5%النقل / اإلضافة / التغييرات / الحذف

95%5%رسوم الخدمة المهنية

الرسوم الشهرية املتكررة والرسوم املبنية على االستخدام

85%15%رسوم االشتراك / االستخدام

85%15%رسوم اإلدارة

بالنسبة للخدمات الرقمية:

نسب)الحصص)للخدمات)الرقمية)في)اتفاقية)الخدمات)المدارة)والرقمية)مع)شركة)االتصاالت)السعودية(: 0لودلالجدو1) 

حصة)الشركةحصة)شركة)االتصاالت)السعوديةالخدمة

الرسوم ملرة واحدة

95%5%التأسيس والضبط

95%5%رسوم الخدمة المهنية

95%5%شراء األجهزة والبرمجيات والكابالت وملحقاتها

الرسوم الشهرية املتكررة والرسوم املبنية على االستخدام

85%15%رسوم االشتراك / االستخدام

85%15%رسوم اإلدارة

المصدر: الشركة 

وبموجب أحكام هذه االتفاقية، تتعاقد شركة االتصاالت السعودية بشكل حصري مع الشركة لتقديم الخدمات محل االتفاقية باستثناء خدمات األمن 
المدارة. كما ال يجوز للشركة ترخيص أي من منتجاتها أو منصاتها بموجب هذه االتفاقية إلى أي طرف آخر بدون موافقة شركة االتصاالت السعودية 

المسبقة. وال تخضع شركة االتصاالت السعودية إلى حد أدنى من االلتزامات بموجب هذه االتفاقية.

تخضع االتفاقية لألنظمة المعمول بها في المملكة ويتم تسوية أي نزاع ينشأ عنها من قبل المحاكم المختصة في المملكة. 

اتفاقية خدمات وحلول اإلنترنت لعمالء وحدة األعمال 	
أبرمت الشركة بتاريخ 1437/03/20هـ )الموافق 2015/12/31م( اتفاقية تعاون مشترك مع شركة االتصاالت السعودية لتقديم خدمات وحلول اإلنترنت 
تقديم خدمات وحلول  لتنفيذ مشاريع  الباطن  الشركة كمقاول من  قيام  الطرفان على  اتفق  السعودية، بحيث  لعمالء وحدة األعمال لشركة االتصاالت 
اإلنترنت لعمالء وحدة األعمال لدى شركة االتصاالت السعودية، كما يشمل ذلك تقديم المواد والمعدات وجميع التجهيزات الالزمة حتى تعمل الخدمة لدى 

العميل. ويكون ذلك من خالل تعاقد شركة االتصاالت السعودية مباشرة مع العمالء ومن ثم إصدار أوامر عمل للشركة. 

تم تعديل االتفاقية بتاريخ 1442/07/23هـ )الموافق 2021/03/07م( بحيث تم تمديد المدة المبدئية لالتفاقية حتى تاريخ 1442/05/16هـ )الموافق 
2020/12/31م( ويتم تجديدها تلقائياً لمدة خمس )5( سنوات إضافية ما لم يقم أي من الطرفين بإبداء رغبته بعدم التجديد من خالل إشعار خطي 

مسبق ال تقل مدته عن مائة وثمانين )180( يوماً قبل تاريخ انتهاء مدة االتفاقية األصلية.

تحدد قيمة هذه االتفاقية بناًء على سعر بيع وحدة خدمات وحلول اإلنترنت بسعة 1 ميغابايت وذلك حسبما اتفق عليه الطرفان.

تقوم شركة االتصاالت السعودية بطلب تسعيرة من الشركة خاصة لكل عميل على حده لتنفيذ خدمات وحلول اإلنترنت، وال يجوز له تقديم أي خصومات 
بخصوص تقديم خدمات وحلول اإلنترنت ذات العالقة بالمجاالت التي تقدم من الشركة مهما كانت نسبتها مالم يتم الموافقة عليها من الشركة.

تدفع شركة االتصاالت السعودية نسبة من اإليرادات المتحصلة من خدمات اإلنترنت للشركة، ويوضح الجدول التالي هذه النسب:

نسب)الحصص)في)اتفاقية)خدمات)وحلو1)اإلنترنت)لعمالء)وحدة)األعما1)مع)شركة)االتصاالت)السعودية(: للودلالجدو1) 

حصة)الشركةحصة)شركة)االتصاالت)السعوديةنوع)اإليراد

96%4%رسوم التأسيس )تدفع مرة واحدة(

96%4%خدمات اإلنترنت

96%4%خدمات حلول اإلنترنت

المصدر: الشركة

يجوز ألي من  كما ال  االتفاقية.  الخدمات محل  لتقديم  الشركة  مع  السعودية بشكل حصري  االتصاالت  تتعاقد شركة  االتفاقية،  أحكام هذه  وبموجب 
الطرفين ترخيص منتجاته أو تسويقها بموجب هذه االتفاقية ألي كيان آخر. وال تخضع شركة االتصاالت السعودية إلى حد أدنى من االلتزامات بموجب 

هذه االتفاقية.
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تخضع االتفاقية لألنظمة المعمول بها في المملكة ويتم تسوية أي نزاع ينشأ عنها وتعذر تسويته ودياً من قبل المحاكم المختصة في المملكة. 

اتفاقية توريد خدمة المنازل الذكية 	
أبرمت الشركة اتفاقية توريد خدمة المنازل الذكية مع شركة االتصاالت السعودية تبدأ اعتباراً من تاريخ 1439/11/23هـ )الموافق 2018/08/05م(، 
بحيث تقوم الشركة بتقديم خدمات لعمالء الخطوط الثابتة لوحدة أعمال المستهلك. ويتكون العرض األولي من مجموعة أدوات بدء التشغيل، وتطبيق 

للهاتف المحمول، وخيار يمكن العمالء من إضافة أجهزة إضافية إلى مجموعة أدوات التشغيل الخاصة بهم وحزم أمان وأتمتة المنزل. 

تعتبر االتفاقية سارية حتى تاريخ 1442/12/26هـ )الموافق 2021/08/05م(، ويجوز تجديد االتفاقية بموافقة الطرفين الخطية قبل انتهاء المدة األصلية 
أو المجددة بتسعين )90( يوم.

تدفع شركة االتصاالت السعودية نسبة من اإليرادات المتحصلة من خدمة المنازل الذكية للشركة، ويوضح الجدول التالي هذه النسب:

نسب)الحصص)في)اتفاقية)توريد)المناز1)الذكية)مع)شركة)االتصاالت)السعودية(: دلودلالجدو1) 

حصة)الشركةحصة)شركة)االتصاالت)السعوديةنوع)اإليراد

85%15%إيرادات االشتراكات الشهرية

95%5%إيرادات رسوم األجهزة لمرة واحدة

95%5%إيرادات التأسيس لمرة واحدة باستثناء إيرادات التأسيس للعمالء عند تغيير عناوينهم 

100%0%إيرادات التأسيس للعمالء عند تغيير عناوينهم

المصدر: الشركة 

ال يجوز لشركة االتصاالت السعودية التعاقد مع أي مورد آخر لخدمات المنازل الذكية لمدة سنتين من تاريخ بداية االتفاقية. ويحق ألي من الطرفين إنهاء 
هذه االتفاقية دون أسباب وذلك من خالل تقديم إشعار مكتوب للطرف اآلخر مدته مائة وثمانين )180( يوماً. وال تخضع شركة االتصاالت السعودية إلى 

حد أدنى من االلتزامات بموجب هذه االتفاقية.

تخضع االتفاقية لألنظمة المعمول بها في المملكة ويتم تسوية أي نزاع ينشأ عنها وتعذر تسويته ودياً من قبل المحاكم المختصة في المملكة. 

	 )VSAT( اتفاقية تقديم خدمات االتصاالت الفضائية
أبرمت الشركة بتاريخ 1438/10/15هـ )الموافق 2017/07/09م( اتفاقية تقديم خدمات االتصاالت الفضائية مع شركة االتصاالت السعودية، بحيث اتفق 
الطرفان على قيام الشركة بتقديم خدمات االتصاالت الفضائية لعمالء شركة االتصاالت السعودية )وذلك من الباطن(، ويكون ذلك من خالل تعاقد شركة 

االتصاالت السعودية مباشرة مع العمالء ومن ثم إصدار أوامر عمل للشركة. 

تعتبر االتفاقية سارية حتى تاريخ 1444/06/07هـ )الموافق 2022/12/31م(، ويجوز تمديدها لمدة أو مدد أخرى مماثلة بموجب ملحق تجديد موقع من 
الطرفين. وقد تم تعديل االتفاقية بتاريخ 1442/07/14هـ )الموافق 2021/02/26م( بحيث تم تحديد المدة المبدئية لالتفاقية حتى تاريخ 1442/05/16هـ 
)الموافق 2020/12/31م( ويتم تجديدها تلقائياً لمدة خمس )5( سنوات إضافية ما لم يقم أي من الطرفين بإبداء رغبته بعدم التجديد من خالل إشعار 

خطي مسبق ال تقل مدته عن مائة وثمانين )180( يوماً قبل تاريخ انتهاء مدة االتفاقية األصلية.

تدفع شركة االتصاالت السعودية نسبة من اإليرادات المتحصلة من خدمات االتصاالت الفضائية للشركة، ويوضح الجدول التالي هذه النسب:

نسب)الحصص)في)اتفاقية)تقديم)خدمات)االتصاالت)الفضائية)مع)شركة)االتصاالت)السعودية(: دلودلالجدو1) 

حصة)الشركةحصة)شركة)االتصاالت)السعوديةنوع)اإليراد

)SAT IP(و )SAT P2P( 27%73%خدمات الربط الفضائي

)SAT Net( 45%55%خدمات اإلنترنت الفضائي

100%0%تكاليف األجهزة والخدمات ذات المرة الواحدة المقدمة من قبل الشركة

المصدر: الشركة 

باإلضافة إلى ذلك، فقد اتفق الطرفان على تحديد أسعار خدمات االتصاالت الفضائية، والتي ال يجوز تخفيضها إال باتفاق مكتوب بين الشركة وشركة 
االتصاالت السعودية. 

يجوز ألي من  كما ال  االتفاقية.  الخدمات محل  لتقديم  الشركة  مع  السعودية بشكل حصري  االتصاالت  تتعاقد شركة  االتفاقية،  أحكام هذه  وبموجب 
الطرفين ترخيص منتجاته أو تسويقها بموجب هذه االتفاقية ألي كيان آخر.  وال تخضع شركة االتصاالت السعودية إلى حد أدنى من االلتزامات بموجب 

هذه االتفاقية.

تخضع االتفاقية لألنظمة المعمول بها في المملكة ويتم تسوية أي نزاع ينشأ عنها وتعذر تسويته ودياً من قبل المحاكم المختصة في مدينة الرياض. 

اتفاقية األعمال نت 	
وإدارة  بتقديم وصيانة  الشركة  السعودية، بحيث تقوم  اتفاقية مع شركة االتصاالت  )الموافق 2010/03/23م(  بتاريخ 1431/04/07هـ  الشركة  أبرمت 

الخدمات المشتركة )األعمال نت( المسندة من شركة االتصاالت السعودية وتحت توجيهه. 
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تم تعديل االتفاقية بتاريخ 1442/07/23هـ )الموافق 2021/03/07م( بحيث تم تمديد المدة المبدئية لالتفاقية حتى تاريخ 1442/05/16هـ )الموافق 
2020/12/31م( ويتم تجديدها تلقائياً لمدة خمس )5( سنوات إضافية ما لم يقم أي من الطرفين بإبداء رغبته بعدم التجديد من خالل إشعار خطي 
مسبق ال تقل مدته عن مائة وثمانين )180( يوماً قبل تاريخ انتهاء مدة االتفاقية األصلية.  ويجوز ألي من الطرفين إنهاء االتفاقية، ولم توضح االتفاقية 

آلية سداد المستحقات عند اإلنهاء.

تدفع شركة االتصاالت السعودية للشركة نسبة من اإليرادات المتحصلة من المستخدم النهائي مقابل الخدمات، وذلك حسبما اتفق عليه الطرفان.

وبموجب أحكام هذه االتفاقية، تتعاقد شركة االتصاالت السعودية بشكل حصري مع الشركة لتقديم الخدمات محل االتفاقية. كما ال يجوز للشركة ترخيص 
أي من منتجاتها أو منصاتها بموجب هذه االتفاقية إلى أي طرف آخر بدون موافقة شركة االتصاالت السعودية المسبقة. وال تخضع شركة االتصاالت 

السعودية إلى حد أدنى من االلتزامات بموجب هذه االتفاقية.

تخضع االتفاقية لألنظمة المعمول بها في المملكة ويتم تسوية أي نزاع ينشأ عنها وتعذر تسويته ودياً من قبل المحاكم المختصة في المملكة. 

اتفاقية إطارية للتعاقد من الباطن 	
أبرمت الشركة بتاريخ 1441/04/04هـ )الموافق 2019/12/01م( اتفاقية إطارية للتعاقد من الباطن مع شركة االتصاالت السعودية، بحيث يتم تكليف 
الشركة بالقيام بأعمال معينة أو تقديم خدمات معينة لعمالء شركة االتصاالت السعودية النهائيين. وبالتحديد قيام وحدة أعمال البيع بالجملة في شركة 
االتصاالت السعودية بتكليف الشركة من الباطن بأعمال في مجاالت التقنيات المتقدمة وحلول االتصاالت، وسيتم توثيق النطاق الدقيق للعمل في أمر 
شراء لكل تكليف. وتكون شركة االتصاالت السعودية مسؤولة أمام عمالئها عن التزاماتها بموجب العقد األساسي بما في ذلك األعمال المتعاقد مع 

الشركة فيها بالباطن.

تعتبر االتفاقية سارية حتى تاريخ 1444/05/07هـ )الموافق 2022/12/01م(، ويتم تمديدها لمدة مماثلة ما لم تقم شركة االتصاالت السعودية بإشعار 
الشركة خطياً عن نيته في عدم التجديد وذلك قبل ثالثين )30( يوماً من انتهاء مدة االتفاقية أو أي تجديد يطرأ عليها.

يجب أن يتفق الطرفان في كل حالة على حدة على كيفية قيام الشركة بتسعير خدمات التعاقد من الباطن. 

يجوز لشركة االتصاالت السعودية إنهاء االتفاقية أو أي أمر شراء بدون سبب وذلك من خالل إشعار الشركة كتابياً قبل ستين )60( يوماً، ويجب على شركة 
االتصاالت السعودية عند إنهاء االتفاقية أن تدفع المبلغ المتفق عليه بين الطرفين لتغطية التكاليف المتكبدة والمتعلقة بشكل مباشر بأمر الشراء وليس 

شؤون الموظفين. 

وال تخضع شركة االتصاالت السعودية إلى حد أدنى من االلتزامات بموجب هذه االتفاقية.

تخضع االتفاقية لألنظمة المعمول بها في المملكة ويتم تسوية أي نزاع ينشأ عنها وتعذر تسويته ودياً من قبل المحاكم المختصة في مدينة الرياض. 

اتفاقية ترخيص باستخدام عالمة الشركة التجارية- 4

أبرمت الشركة بتاريخ 1442/07/20هـ )الموافق 2021/03/04م( اتفاقية ترخيص باستخدام عالمة الشركة التجارية )solutions by stc( مع شركة 
االتصاالت السعودية والتي تمنح شركة االتصاالت السعودية بموجبها الشركة الترخيص الوحيد والحصري وغير القابل لإللغاء الستخدام عالمة الشركة 
التجارية )solutions by stc( في مختلف أنحاء العالم وإعادة ترخيصها للغير وذلك طوال مدة االتفاقية البالغة عشرة )10( سنوات تتجدد تلقائياً لعشرة 
)10( سنوات أخرى)وللمزيد من المعلومات حول عالمة الشركة التجارية التي حصلت على الحق باستخدامها بموجب هذه االتفاقية، يرجى مراجعة القسم 
رقم  12-8-1 »العالمات التجارية« من هذه النشرة(. يجدر بالذكر أن على الشركة الحصول على موافقة شركة االتصاالت السعودية قبل إعادة ترخيص 

عالمة الشركة التجارية للغير أو نقل حقوقها بموجب االتفاقية للغير )باستثناء أي شركات تابعة(.

الشركة  إيرادات  يتم حسابها على أساس 0.25% من  السعودية سنوياً  االتصاالت  امتياز لشركة  تدفع رسوم  أن  الشركة  االتفاقية، على  وبموجب هذه 
اإلجمالية وذلك ابتداًء من 1443/05/28هـ )الموافق 2022/01/01م( على أن يتم مراجعة هذه الرسوم كل خمسة )5( سنوات من قبل شركة االتصاالت 

السعودية.

يجوز للطرفين إنهاء هذه االتفاقية في حال إخالل الطرف اآلخر إخالالً جوهرياً بالتزاماته بموجب هذه االتفاقية وذلك من خالل إشعار الطرف اآلخر 
قبل ستين )60( يوماً.

تخضع االتفاقية لألنظمة المعمول بها في المملكة ويتم تسوية أي نزاع ينشأ عنها وتعذر تسويته ودياً من قبل المحاكم المختصة في المملكة.

وقد منحت الشركة عدم ممانعتها لشركة كواليتي نت للتجارة العامة والمقاوالت باستخدام عالمة الشركة التجارية في دولة الكويت لمدة عام واحد إلى 
حين إبرام شركة كواليتي نت للتجارة العامة والمقاوالت اتفاقية مع الشركة تنظم استخدامها لعالمة الشركة التجارية في دولة الكويت وذلك بموجب خطاب 

عدم ممانعة من الشركة بتاريخ 1442/10/12هـ )الموافق 2021/05/24م(.

)للمزيد من المعلومات حول المخاطر المرتبطة بهذه االتفاقية، يرجى مراجعة القسم رقم  2-1-16 » المخاطر المتعلقة باستخدام الشركة لعالمة تجارية 
مملوكة من قبل شركة االتصاالت السعودية وحماية حقوق الملكية الفكرية التي تستخدمها الشركة« من هذه النشرة(.

التعامالت األخرى مع شركة االتصاالت السعودية ب. 

لدى الشركة عدداً من التعامالت األخرى مع شركة االتصاالت السعودية والتي ال يعد أي منها بحد ذاته جوهرياً إال أنها قد تعد جوهرية بمجملها كونها 
تندرج ضمن عالقة الشركة مع شركة االتصاالت السعودية، ويوضح هذا القسم ملخص للتعامالت غير الجوهرية بين الشركة وشركة االتصاالت السعودية 

كما في تاريخ هذه النشرة:
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اتفاقيات العمالء والتي تكون فيها شركة االتصاالت السعودية عميل مباشر للشركة- 1

اتفاقيات)العمالء)األخرى)والتي)تكون)فيها)شركة)االتصاالت)السعودية)عمياًل)مباشرًا)للشركة)كما)في)تاريخ)هذه)النشرة(: 4لودلالجدو1) 

القيمة) إذا)وجدت(الموضوعالمدةتاريخ)بداية)االتفاقيةاألطرافالعنوان#

اتفاقية عملية تقنية 1
المعلومات

شركة 
االتصاالت 
السعودية 
والشركة

1441/05/05هـ 
)الموافق 

2019/12/31م(

حتى تاريخ 
1444/06/07هـ )الموافق 

2022/12/31م(

شراء شركة االتصاالت 
السعودية معدات تكنولوجيا 

المعلومات والبرامج 
والخدمات من الشركة

القيمة التقديرية لهذه 
االتفاقية مقسمة إلى عدة 
أوامر شراء لثالث سنوات 
)أمر الشراء األول قيمته 
1,800,000 ريال سعودي 
وسيتم تحديد أمر/أوامر 

الشراء للسنة الثانية والثالثة 
حسب الميزانية(

اتفاقية خدمات2

شركة 
االتصاالت 
السعودية 
والشركة

1441/11/16هـ 
)الموافق 

2020/07/07م(

حتى تاريخ 
1442/11/27هـ )الموافق 

2022/12/31م(

شراء شركة االتصاالت 
السعودية خدمات األمن 

السيبراني من الشركة
500,000 ريال سعودي

اتفاقية عملية تقنية 3
المعلومات

شركة 
االتصاالت 
السعودية 
والشركة

1441/07/06هـ 
)الموافق 

2020/03/01م(

حتى تاريخ 
1443/01/24هـ )الموافق 

2021/09/01م(

شراء شركة االتصاالت 
السعودية مكونات تكنولوجيا 

المعلومات من الشركة

7,999,661.95 ريال 
سعودي

4
اتفاقية عقد الخدمات 

التشغيلية والفنية 
المدارة

شركة 
االتصاالت 
السعودية 
والشركة

1441/08/10هـ 
)الموافق 

2020/04/03م(

حتى تاريخ 
1445/09/24هـ )الموافق 

2024/04/03م(

شراء شركة االتصاالت 
السعودية مكونات تكنولوجيا 

المعلومات من الشركة

القيمة التقديرية لهذه 
االتفاقية مقسمة إلى شراء 
ألربعة سنوات )أمر الشراء 
األول قيمته 28,398,860 

ريال سعودي وسيتم تحديد 
أمر الشراء الثاني حسب 

الميزانية(

اتفاقية عملية تقنية 5
المعلومات

شركة 
االتصاالت 
السعودية 
والشركة

1441/06/29هـ 
)الموافق 

2020/02/23م(

حتى تاريخ 
1444/08/03هـ )الموافق 

2023/02/23م(

شراء شركة االتصاالت 
السعودية منتجات وخدمات 
تكنولوجيا المعلومات من 

الشركة

22,497,668 ريال سعودي 
)مبلغ تقديري فقط حيث 

يجوز أن يتغير المبلغ 
التقديري بالزيادة أو 

النقصان وفقا ألوامر الشراء 
أو اتفاق بين الطرفين( 

عقد إطاري6

شركة 
االتصاالت 
السعودية 
والشركة

1441/05/12هـ 
)الموافق 

2020/01/07م(

حتى تاريخ 
1442/11/27هـ )الموافق 

2021/07/07م(

شراء شركة االتصاالت 
السعودية حلول تقنية تجديد 

منصة استخبارات األمن 
السيبراني للتهديد من 

الشركة

5,799,999 ريال سعودي 

اتفاقية عملية تقنية 7
المعلومات

شركة 
االتصاالت 
السعودية 
والشركة

1441/08/08هـ 
)الموافق 

2020/04/01م(

حتى تاريخ 
1443/08/29هـ )الموافق 

2022/04/01م(

شراء شركة االتصاالت 
السعودية بشراء خدمات 

دعم أمن تكنولوجيا 
المعلومات من الشركة

57,749,227.50 ريال 
سعودي )مبلغ تقديري 

فقط حيث يجوز أن يتغير 
المبلغ التقديري بالزيادة أو 
النقصان وفقا ألوامر الشراء 

أو اتفاق بين الطرفين( 

اتفاقية عملية تقنية 8
المعلومات

شركة 
االتصاالت 
السعودية 
والشركة

1441/09/08هـ 
)الموافق 

2020/05/31م(

حتى تاريخ 
1442/04/26هـ )الموافق 

2021/12/01م(

شراء شركة االتصاالت 
السعودية خدمات توسعة 
Hybrid SIEM من الشركة

9,400,000 ريال سعودي 
)مبلغ تقديري فقط حيث 

يجوز أن يتغير المبلغ 
التقديري بالزيادة أو 

النقصان وفقا ألوامر الشراء 
أو اتفاق بين الطرفين(

اتفاقية عملية تقنية 9
المعلومات

شركة 
االتصاالت 
السعودية 
والشركة

1441/12/11هـ 
)الموافق 

2020/08/01م(

حتى تاريخ 
1442/09/20هـ )الموافق 

2021/06/01م(

شركة االتصاالت السعودية 
 Hybrid بشراء خدمات دعم

SIEM من الشركة

2,752,941.17 ريال 
سعودي )مبلغ تقديري 

فقط حيث يجوز أن يتغير 
المبلغ التقديري بالزيادة أو 
النقصان وفقا ألوامر الشراء 

أو اتفاق بين الطرفين(
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القيمة) إذا)وجدت(الموضوعالمدةتاريخ)بداية)االتفاقيةاألطرافالعنوان#

اتفاقية عملية تقنية 10
المعلومات

شركة 
االتصاالت 
السعودية 
والشركة

1442/01/12هـ 
)الموافق 

2020/08/31م(
)تاريخ توقيع 

االتفاقية(

حتى تاريخ 
1445/02/15هـ )الموافق 

2023/08/31م(

شراء شركة االتصاالت 
السعودية معدات وبرامج 

وخدمات تكنولوجيا 
المعلومات من الشركة

12,799,440 ريال سعودي 
)مبلغ تقديري فقط حيث 

يجوز أن يتغير المبلغ 
التقديري بالزيادة أو 

النقصان وفقا ألوامر الشراء 
أو اتفاق بين الطرفين( 

11
عقد الخدمات 

التشغيلية والفنية 
المدارة

شركة 
االتصاالت 
السعودية 
والشركة

1442/02/28هـ 
)الموافق 

2020/10/15م(

حتى تاريخ 
1443/03/09هـ )الموافق 

2021/10/15م(

شراء شركة االتصاالت 
السعودية خدمات الدعم 

التشغيلي، والخدمات 
المتعلقة بمراقبة وصيانة 

عناصر ومكونات تكنولوجيا 
المعلومات من الشركة

7,800,000 ريال سعودي 
)مبلغ تقديري فقط حيث 
يتم تحديد األسعار  وفقا 

ألوامر الشراء( 

12

عقد إطاري لتنفيذ 
عملية مشروع 
 CS تطبيق(

 Implementation
 and Optimization

)2020

شركة 
االتصاالت 
السعودية 
والشركة

1442/02/13هـ 
)الموافق 

2020/09/30م(

حتى تاريخ 
1445/03/15هـ )الموافق 

2023/09/30م(

شراء شركة االتصاالت 
السعودية تدابير أمن 
تكنولوجيا المعلومات 
والشبكات من الشركة 

 )CS( لتنفيذ تنفيذ وتطبيق
وتحسينه

3,657,500 ريال سعودي

اتفاقية عملية تقنية 13
المعلومات

شركة 
االتصاالت 
السعودية 
والشركة

1442/03/03هـ 
)الموافق 

2020/09/20م(

حتى تاريخ 
1443/08/16هـ )الموافق 

2022/03/19م(

شراء شركة االتصاالت 
السعودية معدات تكنولوجيا 

المعلومات والبرامج 
والخدمات من الشركة

7,324,287.74 ريال 
سعودي )مبلغ تقديري 

فقط حيث يجوز أن يتغير 
المبلغ التقديري بالزيادة أو 
النقصان وفقا ألوامر الشراء 

أو اتفاق بين الطرفين( 

14

اتفاقية عملية 
تكنولوجيا المعلومات 

 CS(المتعلقة بـ
)2020 SOAR

شركة 
االتصاالت 
السعودية 
والشركة

1442/03/12هـ 
)الموافق 

2020/10/29م(
)تاريخ توقيع 

االتفاقية(

حتى تاريخ 
1443/09/28هـ )الموافق 

2022/04/29م(

شراء شركة االتصاالت 
السعودية معدات تكنولوجيا 

المعلومات والبرامج 
والخدمات من الشركة

2,920,934.44 ريال 
سعودي )مبلغ تقديري 

فقط حيث يجوز أن يتغير 
المبلغ التقديري بالزيادة أو 
النقصان وفقا ألوامر الشراء 

أو اتفاق بين الطرفين( 

15
خدمات استشارية – 
عقد إطاري لحوكمة 

)CS(

شركة 
االتصاالت 
السعودية 
والشركة

1442/02/28هـ 
)الموافق 

2020/10/15م(

حتى تاريخ 
1443/09/14هـ )الموافق 

2022/04/15م(

شراء شركة االتصاالت 
السعودية خدمات المخاطر 

واالمتثال من الشركة

18,700,531.74 ريال 
سعودي

16
اتفاقية خدمات 

لتوفير استراتيجية 
CS

شركة 
االتصاالت 
السعودية 
والشركة

1442/02/28هـ 
)الموافق 

2020/10/15م(
)تاريخ توقيع 

االتفاقية(

حتى تاريخ 
1443/09/14هـ )الموافق 

2022/04/15م(

شراء شركة االتصاالت 
السعودية الخدمات المتعلقة 

بتنفيذ إطار ومنهجية 
التخطيط األمني   للرقمنة 

من الشركة

2,306,530.90 ريال 
سعودي )مبلغ تقديري 

فقط حيث يجوز أن يتغير 
المبلغ التقديري بالزيادة أو 
النقصان وفقا ألوامر الشراء 

أو اتفاق بين الطرفين( 

17

اتفاقية الخدمات 
المتعلقة بتوفير 

الخدمات المهنية 
لمخاطر وصمود 
األمن السيبراني 

شركة 
االتصاالت 
السعودية 
والشركة

1442/03/03هـ 
)الموافق 

2020/10/20م(

حتى تاريخ 
1443/09/19هـ )الموافق 

2022/04/20م(

شراء شركة االتصاالت 
السعودية الخدمات المتعلقة 

بتعزيز عمليات األمن 
السيبراني والتكنولوجيا 
والقدرات البشرية على 

الصمود من الشركة

2,695,000 ريال سعودي 
)مبلغ تقديري فقط حيث 

يجوز أن يتغير المبلغ 
التقديري بالزيادة أو 

النقصان وفقا ألوامر الشراء 
أو اتفاق بين الطرفين( 

18
اتفاقية عملية تقنية 
المعلومات إلدارة 

جودة الشركة

شركة 
االتصاالت 
السعودية 
والشركة

1442/02/03هـ 
)الموافق 

2020/09/20م(
)تاريخ هذه االتفاقية(

حتى تاريخ 
1443/05/16هـ )الموافق 

2021/12/20م(

شراء شركة االتصاالت 
السعودية خدمات مهنية 
لمنصة إدارة العمليات 
الرقمية للمؤسسات من 

الشركة

22,000,000 ريال سعودي 
)مبلغ تقديري فقطحيث 
يجوز أن يتغير المبلغ 
التقديري بالزيادة أو 

النقصان وفقا ألوامر الشراء 
أو اتفاق بين الطرفين( 

19

اتفاقية عملية تقنية 
المعلومات بتاريخ 
1441/07/06هـ 

)الموافق 
2020/03/01م( 

شركة 
االتصاالت 
السعودية 
والشركة

1441/07/03هـ 
)الموافق 

2020/03/17م(

حتى تاريخ 
1443/02/10هـ )الموافق 

2021/09/17م(

شراء شركة االتصاالت 
السعودية خدمات أمن 

تطبيقات اإلدارة من الشركة

15,000,000 ريال سعودي 
)مبلغ تقديري فقط حيث 

يجوز أن يتغير المبلغ 
التقديري بالزيادة أو 

النقصان وفقا ألوامر الشراء 
أو اتفاق بين الطرفين(
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20
عقد خدمات التشغيل 

والصيانة الُمدارة 
)Teleco Cloud(لـ

شركة 
االتصاالت 
السعودية 
والشركة

1441/02/02هـ 
)الموافق 

2019/10/01م(
)تاريخ توقيع 

االتفاقية(

حتى تاريخ 
1443/02/24هـ )الموافق 

2021/10/01م(

شراء شركة االتصاالت 
السعودية خدمات التشغيل 

والصيانة والدعم من 
الشركة

5,089,119.53 ريال 
سعودي

21
اتفاقية عملية تقنية 
 CS IT( المعلومات لـ
)2020 expansion

شركة 
االتصاالت 
السعودية 
والشركة

1441/11/18هـ 
)الموافق 

2020/07/09م(

حتى تاريخ 
1443/06/05هـ )الموافق 

2022/01/08م(

شراء شركة االتصاالت 
السعودية معدات وبرامج 

وخدمات تكنولوجيا 
المعلومات من الشركة

697,059 ريال سعودي

22
اتفاقية عملية تقنية 
المعلومات الخاصة 
بالمشروع رقم 72649

شركة 
االتصاالت 
السعودية 
والشركة

1441/11/28هـ 
)الموافق 

2020/07/19م(
)تاريخ توقيع 

االتفاقية(

حتى تاريخ 
1443/12/20هـ )الموافق 

2022/07/19م(

شراء شركة االتصاالت 
السعودية معدات وبرامج 

وخدمات تكنولوجيا 
المعلومات من الشركة

17,077,134.99 ريال 
سعودي

23
اتفاقية عملية تقنية 
المعلومات الخاصة 
بالمشروع رقم 72499

شركة 
االتصاالت 
السعودية 
والشركة

1442/01/08هـ 
)الموافق 

2020/08/27م(
 )تاريخ توقيع 

االتفاقية(

حتى تاريخ
1444/01/29هـ )الموافق 

2022/08/27م(
شراء شركة االتصاالت 

السعودية معدات وبرامج 
وخدمات تكنولوجيا 
المعلومات من الشركة

79,852,274.73 ريال 
سعودي

24
عقد اطاري لتوريد 
منتج لحجب المواقع 

اإللكترونية

شركة 
االتصاالت 
السعودية 
والشركة

1442/02/14هـ 
)الموافق 

2020/10/01م(
 )تاريخ توقيع 

االتفاقية(

حتى تاريخ 
1445/03/16هـ )الموافق 

2023/10/01م(

شراء شركة االتصاالت 
السعودية خدمات الصيانة 

والدعم الفني المتعلقة 
بتنفيذ مشروع حجب 
المواقع من الشركة

3,789,473.68 ريال 
سعودي

25
عقد إطاري لتوريد 

وتجديد وحفظ 
التراخيص

شركة 
االتصاالت 
السعودية 
والشركة

1441/09/08هـ 
)الموافق 

2020/05/01م(
 )تاريخ توقيع 

االتفاقية(

حتى تاريخ 
1444/10/11هـ )الموافق 

2023/05/01م(

شراء شركة االتصاالت 
السعودية الخدمات المتعلقة 
بتجديد التراخيص المختلفة 

من الشركة

125,619,044.78 ريال 
سعودي

26
اتفاقية عملية تقنية 
المعلومات الخاصة 
بالمشروع رقم 72434

شركة 
االتصاالت 
السعودية 
والشركة

1442/01/12هـ 
)الموافق 

2020/08/31م(

حتى تاريخ 
1444/08/11هـ )الموافق 

2023/02/31م(

شراء شركة االتصاالت 
السعودية معدات وبرامج 

وخدمات تكنولوجيا 
المعلومات من الشركة

6,998,416.13 ريال 
سعودي

27
اتفاقية عملية تقنية 
المعلومات الخاصة 
بالمشروع رقم 72263

شركة 
االتصاالت 
السعودية 
والشركة

1442/01/12هـ 
)الموافق 

2020/08/31م(

حتى تاريخ 
1445/02/15هـ )الموافق 

2023/08/31م(

شراء شركة االتصاالت 
السعودية معدات وبرامج 

وخدمات تكنولوجيا 
المعلومات من الشركة

14,702,769.83 ريال 
سعودي

عقد خدمة مكونات 28
تقنية المعلومات

شركة 
االتصاالت 
السعودية 
والشركة

1441/08/10هـ 
)الموافق 

2020/04/03م(

حتى تاريخ 
1445/09/24هـ )الموافق 

2024/04/03م(

شراء شركة االتصاالت 
السعودية خدمات تتعلق 
بعناصر ومكونات تقنية 

المعلومات

28.398.860 ريال سعودي

مشروع الطموح 29
المحمول

شركة 
االتصاالت 
السعودية 
والشركة

1441/05/06هـ 
)الموافق 

2020/01/01م(

حتى تاريخ 
1443/05/28هـ )الموافق 

2022/01/01م(

شراء شركة االتصاالت 
السعودية البرامج والخدمات 

واألدوات والمعدات ذات 
الصلة

10.650.796 ريال سعودي

اتفاقية عملية تقنية 30
المعلومات

شركة 
االتصاالت 
السعودية 
والشركة

1441/11/10هـ 
)الموافق 

2020/07/01م(

1442/11/21هـ )الموافق 
2021/07/01م(

شراء شركة االتصاالت 
السعودية خدمات لتحسين 
الوظائف الحالية لنظام 
One View )OV( الذي 
يوفر عرض 360 لعمالء 
مركز االتصال والوكالء 

الميدانيين وذلك للحصول 
على جميع التفاصيل 

المطلوبة للخدمات لتمكين 
استكشاف أخطاء هذه 

الخدمة وإصالحها

14.999.858،16 ريال 
سعودي
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31
اتفاقية إدارة الثغرات 

 vulnerability(
)management

شركة 
االتصاالت 
السعودية 
والشركة

1441/11/10هـ 
)الموافق 

2020/07/01م(

حتى تاريخ 
1444/12/13هـ )الموافق 

2023/07/01م(

شراء شركة االتصاالت 
السعودية خدمات توسيع 

CS إدارة الثغرات
 

3.780.128،49 ريال 
سعودي

اتفاقية برنامج 32
التحول الرقمي

شركة 
االتصاالت 
السعودية 
والشركة

1442/04/09هـ 
)الموافق 

2020/11/24م(

حتى تاريخ 
1445/05/10هـ )الموافق 

2023/11/24م(

شراء شركة االتصاالت 
السعودية تراخيص برامج 

التحول الرقمي
34.634.966 ريال سعودي

اتفاقية التراخيص 33
الجديدة

شركة 
االتصاالت 
السعودية 
والشركة

1442/04/04هـ 
)الموافق 

2020/11/19م(

حتى تاريخ 
1443/04/14هـ )الموافق 

2021/11/19م(

شراء شركة االتصاالت 
السعودية تراخيص البرامج 

)مثل Whatsapp و
Microsoft وما إلى ذلك(

16.837.846،96 ريال 
سعودي

اتفاقية مشروع 34
التشغيل والصيانة

شركة 
االتصاالت 
السعودية 
والشركة

1441/12/11هـ 
)الموافق 

2020/08/01م(

حتى تاريخ 
1445/01/14هـ )الموافق 

2023/08/01م(

شراء شركة االتصاالت 
السعودية الخدمات ذات 

الصلة للدعم الفني

5.674.461،69 ريال 
سعودي

35
اتفاقية خدمات تقنية 
المعلومات والخدمات 

ذات الصلة

شركة 
االتصاالت 
السعودية 
والشركة

1441/11/04هـ 
)الموافق 

2020/06/25م(

حتى تاريخ 
1443/11/26هـ )الموافق 

2022/06/25م(

شراء شركة االتصاالت 
السعودية الخدمات المتعلقة 

بتطوير األعمال )مثل 
خدمات تقنية المعلومات(

يتم االتفاق بين الطرفين 
على قيمة كل مشروع 

محتمل وفقا لالتفاقية، 
على أال تتجاوز القيمة 

اإلجمالية لكافة المشاريع 
ضمن نطاق هذه االتفاقية 
مبلغ 100.000.000 ريال 

سعودي 

36
اتفاقية إعادة هندسة 
قواعد بيانات القنوات 

المتعددة األطراف

شركة 
االتصاالت 
السعودية 
والشركة

1441/11/24هـ 
)الموافق 

2020/07/15م(

حتى تاريخ 
1442/12/05هـ )الموافق 

2021/07/15م(

شراء شركة االتصاالت 
السعودية خدمات تقنية 

المعلومات 

2.939.461،32 ريال 
سعودي

اتفاقية عملية تقنية 37
المعلومات

شركة 
االتصاالت 
السعودية 
والشركة

1441/11/10هـ 
)الموافق 

2020/07/01م(

حتى تاريخ 
1443/05/27هـ )الموافق 

2021/12/31م(

شراء شركة االتصاالت 
السعودية خدمات تقنية 

المعلومات 
30.000.000 ريال سعودي

اتفاقية عملية تقنية 38
المعلومات

شركة 
االتصاالت 
السعودية 
والشركة

1441/11/10هـ 
)الموافق 

2020/07/01م(

حتى تاريخ 
1442/11/20هـ )الموافق 

2021/06/30م(

شراء شركة االتصاالت 
السعودية خدمات تقنية 

المعلومات 
350.000 ريال سعودي

اتفاقية عملية تقنية 39
المعلومات

شركة 
االتصاالت 
السعودية 
والشركة

1442/01/08هـ 
)الموافق 

2020/08/27م(

حتى تاريخ 
1444/01/29هـ )الموافق 

2022/08/27م(

شراء شركة االتصاالت 
السعودية خدمات تقنية 

المعلومات 

84.955.808،75 ريال 
سعودي

40
عقد إطاري لتنفيذ 

اتفاقية توسيع 
Netccol

شركة 
االتصاالت 
السعودية 
والشركة

1441/11/10هـ 
)الموافق 

2020/07/01م(

حتى تاريخ 
1443/12/02هـ )الموافق 

2022/01/01م(

شراء شركة االتصاالت 
السعودية خدمات الصيانة 

والخدمات ذات الصلة 

6.199.955،48 ريال 
سعودي

41
عقد إطاري لتنفيذ 

اتفاقية مشروع 
Mobile »أسبريشن«

شركة 
االتصاالت 
السعودية 
والشركة

1441/12/02هـ 
)الموافق 

2020/07/23م(

حتى تاريخ 
1445/01/05هـ )الموافق 

2023/07/23م(

شراء شركة االتصاالت 
السعودية خدمات تقنية 

المعلومات والخدمات ذات 
الصلة 

6.590.000 ريال سعودي

اتفاقية الخدمات 42
والصيانة

شركة 
االتصاالت 
السعودية 
والشركة

1441/11/10هـ 
)الموافق 

2020/07/01م(
تجديد سنوي تلقائي

شراء شركة االتصاالت 
السعودية الخدمات 

والصيانة
703.250 ريال سعودي

اتفاقية خدمات43

شركة 
االتصاالت 
السعودية 
والشركة

1442/01/04هـ 
)الموافق 

2020/08/23م(

حتى تاريخ 
1444/01/25هـ )الموافق 

2022/08/23م(

شراء شركة االتصاالت 
السعودية الدعم واألدوات 

والمعدات والعمالة 
والخدمات األخرى ذات 

الصلة

5.100.439،06 ريال 
سعودي
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اتفاقية خدمات44

شركة 
االتصاالت 
السعودية 
والشركة

1442/01/13هـ 
)الموافق 

2020/09/01م(

حتى تاريخ 
1445/02/16هـ )الموافق 

2023/09/01م(

شراء شركة االتصاالت 
السعودية خدمات تقنية 
المعلومات )مثل اإلصالح 

واالستبدال(. 

400.000 ريال سعودي

اتفاقية قطع الغيار45

شركة 
االتصاالت 
السعودية 
والشركة

1442/01/13هـ 
)الموافق 

2020/09/01م(

حتى تاريخ 
1445/02/16هـ )الموافق 

2023/09/01م(

شراء شركة االتصاالت 
500.000 ريال سعوديالسعودية قطع الغيار

اتفاقية تقنية 46
المعلومات 

شركة 
االتصاالت 
السعودية 
والشركة

1442/01/01هـ 
)الموافق 

2020/08/20م(

حتى تاريخ 
1443/01/12هـ )الموافق 

2021/08/20م(

شراء شركة االتصاالت 
السعودية خدمات التنفيذ 

المتعلقة بتراخيص 
برمجيات معينة

7.140.044،16 ريال 
سعودي

اتفاقية خدمات47

شركة 
االتصاالت 
السعودية 
والشركة

1442/01/13هـ 
)الموافق 

2020/09/01م(

حتى تاريخ 
1445/02/16هـ )الموافق 

2023/09/01م(

شراء شركة االتصاالت 
السعودية خدمات تقنية 

المعلومات ويشمل ذلك على 
وجه العموم تصميم وتنفيذ 
النظام التفاعلي كجزء من 

برنامج التحول الرقمي الذي 
يهدف إلى خدمة شركة 
االتصاالت السعودية في 
االقتصاد الرقمي الجديد 
من خالل تنفيذ منصة 

تجربة رقمية والذي سيتم 
استخدامها عبر القنوات 
المختلفة لعمالء شركة 

االتصاالت السعودية

11.563.641 ريال سعودي

اتفاقية تقنية 48
المعلومات 

شركة 
االتصاالت 
السعودية 
والشركة

1442/03/03هـ 
)الموافق 

2020/10/20م(

حتى تاريخ 
1443/03/13هـ )الموافق 

2021/10/19م(

شراء شركة االتصاالت 
السعودية خدمات تقنية 

المعلومات
4.734.889 ريال سعودي

اتفاقية خدمات49

شركة 
االتصاالت 
السعودية 
والشركة

1442/02/21هـ 
)الموافق 

2020/10/08م(

حتى تاريخ 
1443/03/02هـ )الموافق 

2021/10/08م(

شراء شركة االتصاالت 
السعودية خدمات تقنية 

المعلومات المتعلقة بتنفيذ 
مشروع )IGW 2020( والتي 
تشمل قيام الشركة التوسع 
والتحديث ألجهزة بوابة 

اإلنترنت المختلفة

29.039.888،66 ريال 
سعودي

اتفاقية خدمات50

شركة 
االتصاالت 
السعودية 
والشركة

1442/02/21هـ 
)الموافق 

2020/10/08م(

حتى تاريخ 
1445/03/23هـ )الموافق 

2023/10/08م(

شراء شركة االتصاالت 
السعودية خدمات تقنية 

المعلومات

11.817.416،53 ريال 
سعودي

اتفاقية خدمات51

شركة 
االتصاالت 
السعودية 
والشركة

1442/02/21هـ 
)الموافق 

2020/10/08م(

حتى تاريخ 
1445/03/23هـ )الموافق 

2023/10/08م(

شراء شركة االتصاالت 
السعودية خدمات تقنية 

المعلومات

8.937.056،61 ريال 
سعودي

اتفاقية خدمات52

شركة 
االتصاالت 
السعودية 
والشركة

1442/02/28هـ 
)الموافق 

2020/10/15م(

حتى تاريخ 
1443/03/08هـ )الموافق 

2021/10/14م(

شراء شركة االتصاالت 
السعودية خدمات تقنية 

المعلومات

5.070.830،40 ريال 
سعودي

اتفاقية خدمات53

شركة 
االتصاالت 
السعودية 
والشركة

1442/02/11هـ 
)الموافق 

2020/09/28م(

حتى تاريخ 
1443/02/21هـ )الموافق 

2021/10/28م(

شراء شركة االتصاالت 
السعودية خدمات تقنية 

المعلومات
974.557،58 ريال سعودي

اتفاقية خدمات54

شركة 
االتصاالت 
السعودية 
والشركة

1442/03/08هـ 
)الموافق 

2020/10/25م(

حتى تاريخ 
1443/09/24هـ )الموافق 

2022/04/25م(

شراء شركة االتصاالت 
السعودية خدمات تقنية 

المعلومات

1.544.117،65 ريال 
سعودي
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اتفاقية خدمات55

شركة 
االتصاالت 
السعودية 
والشركة

1442/03/26هـ 
)الموافق 

2020/11/12م(

حتى تاريخ 
1445/04/28هـ )الموافق 

2023/11/12م(

شراء شركة االتصاالت 
السعودية خدمات تقنية 

المعلومات

38.405.671،37 ريال 
سعودي

56

اتفاقية عملية تقنية 
المعلومات الخاصة 

بالمشروع رقم 
5171691

شركة 
االتصاالت 
السعودية 
والشركة

1441/06/07هـ 
)الموافق 

2020/02/01م(

حتى تاريخ 
1444/03/03هـ )الموافق 

2022/09/29م(

شراء شركة االتصاالت 
السعودية معدات وبرامج 
وخدمات تقنية المعلومات 

20.729.486،69 ريال 
سعودي

57

عقد إطاري لتنفيذ 
 WIFI مشروع

»أسبريشن« 2019-
2020

شركة 
االتصاالت 
السعودية 
والشركة

1440/08/26هـ 
)الموافق 

2019/05/01م(

حتى تاريخ 
1443/09/30هـ )الموافق 

2022/05/01م(

شراء شركة االتصاالت 
السعودية خدمات تتعلق 

بتنفيذ مشروع طموح الشبكة 
الالسلكية 2020-2019

36,295,790.61 ريال 
سعودي

58

اتفاقية عملية تقنية 
المعلومات )المرحلة 
1 من تجهيز مركز 

البيانات(

شركة 
االتصاالت 
السعودية 
والشركة

1440/10/13هـ 
)الموافق 

2019/06/16م(

حتى تاريخ 
1443/11/17هـ )الموافق 

2022/06/16م(

شراء شركة االتصاالت 
السعودية معدات وبرامج 
وخدمات تقنية المعلومات 

58,887,868 ريال سعودي 
خاضعة للزيادة

59

اتفاقية عملية تقنية 
المعلومات )الخوادم 
المركزية ووحدات 

التخزين لجوي 2020(

شركة 
االتصاالت 
السعودية 
والشركة

1442/05/15هـ 
)الموافق 

2020/12/30م( 
أربعة وعشرين )24( شهراً 

شراء شركة االتصاالت 
السعودية معدات وبرامج 
وخدمات تقنية المعلومات 

21,340,658.9 ريال 
سعودي

60

عقد إطاري لتنفيذ 
 CS مشروع

 Implementation
 and Optimization

2020

شركة 
االتصاالت 
السعودية 
والشركة

1442/05/16هـ 
)الموافق 

2020/12/31م(
ثمانية عشر )18( شهراً

شراء شركة االتصاالت 
السعودية الخدمات المتعلقة 

بتنفيذ CS وتحسين 
الضوابط األمنية الخاصة 
بشركة االتصاالت السعودية

4,890,000 ريال سعودي

61
عقد إطاري لتوفير 

وتجديد رخص 
مايكروسوفت 2020 

شركة 
االتصاالت 
السعودية 
والشركة

1442/05/17هـ 
)الموافق 

2021/01/01م(
ستة وثالثين )36( شهراً

شراء شركة االتصاالت 
السعودية الخدمات المتعلقة 

بتجديد اتفاقية شركة 
مايكروسوفت وتقديم 

خدمات الصيانة والدعم 
الفني

72,690,003.9 ريال 
سعودي

62

عقد خدمات مدارة 
لتشغيل وصيانة ودعم 
مكونات شبكة تقنية 
المعلومات الخاصة 
بشركة االتصاالت 

السعودية

شركة 
االتصاالت 
السعودية 
والشركة

1442/05/17هـ 
)الموافق 

2021/01/01م(
أثني عشر )12( شهراً

شراء شركة االتصاالت 
السعودية خدمات التشغيل 
والدعم والصيانة من خالل 
طريقة نقل المسؤوليات 

اإلدارية اليومية فيما يتعلق 
بمكونات تقنية المعلومات 

في شركة االتصاالت 
السعودية

3,599,327.24 ريال 
سعودي

63

اتفاقية عملية تقنية 
المعلومات لغرض 

ترقية األجهزة 
2020 C-MEX

شركة 
االتصاالت 
السعودية 
والشركة

1442/05/17هـ 
)الموافق 

2021/01/01م(
أربعة وعشرين )24( شهراً

شراء شركة االتصاالت 
السعودية تطبيق وتحديث 

C-MEX خدمات منصة

5,557,809.29 ريال 
سعودي

64

اتفاقية عملية تقنية 
المعلومات لغرض 

 CS TI Deception
 Technology

 2020 Expansion
 Project

شركة 
االتصاالت 
السعودية 
والشركة

1442/05/15هـ 
)الموافق 

2020/12/30م(
ثمانية عشر )18( شهراً

شراء شركة االتصاالت 
السعودية معدات وبرامج 
وخدمات تقنية المعلومات

4,500,000 ريال سعودي

65

اتفاقية عملية 
تقنية المعلومات 

لمشروع تمكين األمن 
السيبراني 2020

شركة 
االتصاالت 
السعودية 
والشركة

1442/05/05هـ 
)الموافق 

2020/12/20م(
ثمانية عشر )18( شهراً

شراء شركة االتصاالت 
السعودية معدات وبرامج 
وخدمات تقنية المعلومات

10,583,652.01 ريال 
سعودي

66

عقد خدمات مدارة 
 OSS – لمشروع

Netcool للخدمات 
المدارة 2021

شركة 
االتصاالت 
السعودية 
والشركة

1442/05/17هـ 
)الموافق 

2021/01/01م(
ستة وثالثين )36( شهراً

شراء شركة االتصاالت 
السعودية خدمات تقديم 
الشركة لتنفيذ عناصر 

 OSS لمشروع netcool
MS 2021 من خالل نقل 
مسؤولية اإلدارة اليومية

10,897,000 ريال سعودي
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67

عقد خدمات مدارة 
 OSS – لمشروع
Opent للخدمات 

المدارة 2021

شركة 
االتصاالت 
السعودية 
والشركة

1442/05/17هـ 
)الموافق 

2021/01/01م(
ستة وثالثين )36( شهراً

شراء شركة االتصاالت 
السعودية خدمات اإلدارة 
والتشغيل والصيانة لتنفيذ 
 2021 OSS MS مشروع

- مفتوح

10,897,000 ريال سعودي

68

اتفاقية عملية 
تقنية المعلومات 

 CS Threat لغرض
 Intelligence &
 Vulnerability
 Management

 2020

شركة 
االتصاالت 
السعودية 
والشركة

1442/05/22هـ 
)الموافق 

2021/01/06م(
ثمانية عشر )18( شهراً

شراء شركة االتصاالت 
السعودية معدات وبرامج 
وخدمات تقنية المعلومات

7,985,525.82 ريال 
سعودي

69

إطاري لتنفيذ تحسين 
الشبكة األساسية 
والتوسع 2020 – 

2020 LBA

شركة 
االتصاالت 
السعودية 
والشركة

1442/06/02هـ 
)الموافق 

2021/01/15م(
ثمانية عشر )18( شهراً

شراء شركة االتصاالت 
السعودية خدمات التنفيذ 
المتعلقة بمشروع تحسين 
الشبكة األساسية والتوسع 

2020 LBA – 2020

13,500,000 ريال سعودي

70
عقد إطاري لتوفير 

وتجديد رخص في ام 
وير 2020

شركة 
االتصاالت 
السعودية 
والشركة

1442/05/23هـ 
)الموافق 

2020/01/07م(
ستة وثالثين )36( شهراً

شراء شركة االتصاالت 
السعودية خدمات التنفيذ 

المتعلقة بتجديد رخص في 
ام وير 2020

54,375,000 ريال سعودي

المصدر: الشركة

اتفاقية مشتركة بين الشركة وشركة االتصاالت السعودية لتقديم الخدمات ألطراف أخرى- 2

اتفاقيات)العمالء)األخرى)والتي)تكون)مشتركة)بين)الشركة)وشركة)االتصاالت)السعودية)لتقديم)الخدمات)ألطراف)أخرى)كما)في)تاريخ)(: 5لودلالجدو1) 
هذه)النشرة

القيمة) إذا)الموضوعالمدةتاريخ)النفاذاألطرافالعنوان#
وجدت(

1

عقد إطاري 
للتطبيق والبنية 

التحتية لالتصاالت 
السحابية لعام 

2020

شركة االتصاالت 
السعودية والشركة

1441/11/19هـ 
)الموافق 

2020/08/09م(
 )تاريخ توقيع االتفاقية(

حتى تاريخ 1444/01/11هـ 
)الموافق 2022/08/09م(

التعاقد مع شركة االتصاالت 
السعودية لتنفيذ مشروع 
)Telco Cloud(، والذي 
 )SDN( يستلزم إنشاء بيئة
مخصصة، وتوسيع إعداد 
)LAB( وتعزيز حل النسخ 

 .)SDN(االحتياطي والتسجيل لـ
حيث تم التعاقد من الباطن مع 
الشركة للمساعدة في تنفيذ 

المشروع السابق

 5,754,167.09
ريال سعودي

2

عقد إطاري لتنفيذ 
البنية التحتية 
االفتراضية 

لوظائف الشبكة

شركة االتصاالت 
السعودية والشركة

1442/01/20هـ 
)الموافق 

2020/09/08م(

حتى تاريخ 1443/08/15هـ 
)الموافق 2022/03/18م(

التعاقد مع شركة االتصاالت 
السعودية لتنفيذ مشروع البنية 
التحتية االفتراضية لوظائف 
الشبكة، والذي يستلزم توسيع 
)VIM( و) SDN( المطلوب 

للحفاظ على مراكز البيانات. 
حيث تم التعاقد من الباطن مع 
الشركة للمساعدة في تنفيذ 

المشروع السابق

 25,499,998.60
ريال سعودي

3
عقد إطاري لتنفيذ 
 NCDI Systems
2020 Migration

شركة االتصاالت 
السعودية والشركة

1442/01/12هـ 
)الموافق 

2020/08/31م(

حتى تاريخ 1443/07/30هـ 
)الموافق 2022/02/31م(

التعاقد مع شركة االتصاالت 
السعودية لتنفيذ مشروع 

بروتوكول أمان )LTE( جديد 
في مراكز البيانات الجديدة. 

حيث تم التعاقد من الباطن مع 
الشركة للمساعدة في تنفيذ 

المشروع السابق

 3,434,325.16
ريال سعودي
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وجدت(

4
عقد إطاري 

لتجديد 
 DFIR ترخيص
Technology

شركة االتصاالت 
السعودية والشركة

1442/01/13هـ 
)الموافق 

2020/09/01م(

حتى تاريخ 1443/01/24هـ 
)الموافق 2021/09/01م(

التعاقد مع شركة االتصاالت 
السعودية لتجديد التراخيص 
لمختلف أدوات تحليل األدلة 
الجنائية الرقمية. حيث تم 

التعاقد من الباطن مع الشركة 
للمساعدة في تنفيذ المشروع 

السابق

 2,931,929.84
ريال سعودي

5
عقد إطاري لتنفيذ 
 EPC LTE SEG

2020

شركة االتصاالت 
السعودية والشركة

1442/01/12هـ 
)الموافق 

2020/08/31م(

حتى تاريخ 1443/07/30هـ 
)الموافق 2022/02/31م(

التعاقد مع شركة االتصاالت 
 EPC( السعودية لتنفيذ مشروع
LTE(، والذي يتضمن توسيع 
بوابات أمان )LTE(. حيث تم 
التعاقد من الباطن مع الشركة 
للمساعدة في تنفيذ المشروع 

السابق

 10,918,063.29
ريال سعودي

المصدر: الشركة

اتفاقيات أخرى - 3

اتفاقيات)أخرى)بين)الشركة)وشركة)االتصاالت)السعودية)كما)في)تاريخ)هذه)النشرة(: 6لودلالجدو1) 

القيمة) إذا)وجدت(الموضوعالمدةتاريخ)النفاذاألطرافالعنوان#

اتفاقية نقل1

شركة 
االتصاالت 
السعودية 
والشركة

1442/02/24هـ )الموافق 
2020/10/11م(

سنة واحد تتجدد تلقائيا 
بشكل سنوي 

االتفاق على آلية إطارية 
لنقل الموظفين بين 

الشركتين بما في ذلك 
مكافئة نهاية الخدمة 

وقروض الموظفين وغيره 

غير محدد

المصدر: الشركة

12-6-2 )STC Specialized( التعامالت مع شركة االتصاالت العامة المحدودة
لدى الشركة عدداً من التعامالت مع شركة االتصاالت العامة المحدودة، وتعد هذه التعامالت مع طرف ذو عالقة وفقاً لتعريف األطراف ذات العالقة 
بموجب قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة نظراً ألن شركة االتصاالت العامة المحدودة مملوكة بالكامل لشركة االتصاالت السعودية ونظراً 
لوجود مصلحة لدى عدد من أعضاء مجلس اإلدارة في هذه التعامالت كونهم موظفين لدى شركة االتصاالت السعودية وهم رياض سعيد معوض، وهيثم 
محمد الفرج، وعماد عودة العودة، وعمر عبدالعزيز الشبيبي، ومعضد فيصل العجمي، ومحمد عبداهلل العبادي إال أنها ال تستدعي موافقة الجمعية العامة 
وفقاً للمادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، حيث أنه وفقاً للفقرة )5( من المادة الثامنة والخمسين من ضوابط الشركات المدرجة فال تعد مصلحة 
غير مباشرة إذا كانت األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة يمكن أن تحقق فوائد مالية أو غير مالية ألحد تابعي الشركة الذي يكون عضو مجلس 
اإلدارة الشركة أو أي من أقاربه عضواً في مجلس إدارته أو كبار تنفيذيه، وحيث تم تعريف التابع في ضوابط الشركات المدرجة على أنه الشخص الذي 
يسيطر على شخص آخر، أو يسيطر عليه شخص آخر، أو يشترك معه في كونه مسيطراً عليه من قبل شخص ثالث وفي أي مما سبق تكون السيطرة بشكل 
مباشر أو غير مباشر، وعليه فإن هذه التعامالت ال تنطوي على مصلحة غير مباشرة تستدعي الحصول على موافقة الجمعية العامة. وقد تم الموافقة 
على هذه التعامالت من قبل أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين بناًء على توصية لجنة المراجعة، وذلك بتاريخ 1442/09/17هـ )الموافق 2021/04/29م(. 

ويوضح هذا القسم ملخص للتعامالت بين الشركة شركة االتصاالت العامة المحدودة كما في تاريخ هذه النشرة:

اتفاقية إطارية للتعاقد من الباطن أ. 

أبرمت الشركة اتفاقية إطارية للتعاقد من الباطن مع شركة االتصاالت العامة المحدودة تبدأ اعتباراً من تاريخ 1441/04/06هـ )الموافق 2019/12/03م(، 
بحيث تقوم الشركة بالتعاقد من الباطن مع شركة االتصاالت العامة المحدودة لتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقية أبرمتها مع شركة االتصاالت السعودية.

تعتبر االتفاقية سارية حتى تاريخ 1441/05/09هـ )الموافق 2022/12/03م(، وذلك ما لم يتم إنهاؤها قبل ذلك بموجب الشروط واألحكام الواردة في 
االتفاقية. ويجوز تمديد هذه االتفاقية بموجب اتفاق مكتوب بين الطرفين. ال توجد قيمة محددة لالتفاقية حيث أنها تتم بناًء على أوامر وطلبات العمل، 
ويتم تحديد الرسوم واجبة السداد بموجب االتفاقية بناًء على أوامر العمل الصادرة بين الطرفين. وال تتضمن هذه االتفاقية أي ترتيبات حصرية بين 

الطرفين وال تخضع شركة االتصاالت العامة المحدودة إلى حد أدنى من االلتزامات بموجب هذه االتفاقية.

تخضع االتفاقية لألنظمة المعمول بها في المملكة ويتم تسوية أي نزاع ينشأ عنها من قبل المحاكم المختصة في مدينة الرياض. 

اتفاقية تقديم الدعم والمساندة الفنية لتنفيذ الخدمات والمهام ب. 

أبرمت الشركة بتاريخ 1439/07/29هـ )الموافق 2018/04/15م( اتفاقية تقديم الدعم والمساندة الفنية لتنفيذ الخدمات والمهام مع شركة االتصاالت 
وفق  لها  المحدد  واألعمال  المحدودة  العامة  االتصاالت  ومهام شركة  لتنفيذ خدمات  والمساندة  الدعم  بتقديم  الشركة  تقوم  بحيث  المحدودة،  العامة 
األوصاف المحددة في االتفاقية والتي يصدر بها أوامر عمل تتضمن ماهية األعمال المراد تنفيذها وذلك حسب التفصيل الذي تحدده شركة االتصاالت 

العامة المحدودة. 
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مدة االتفاقية خمس )5( سنوات تبدأ من تاريخ توقيع العقد. ال توجد قيمة محددة لالتفاقية حيث أنها تتم بناًء على أوامر وطلبات العمل، وتقوم شركة 
االتصاالت العامة المحدودة بدفع قيمة أوامر العمل الصادرة حسب جدول زمني متفق عليه بين الطرفين بموجب مطالبة تتقدم بها الشركة على أساس 
شهري ويتم تحديد الجدول الزمني في أمر العمل المنفصل. وال تخضع شركة االتصاالت العامة المحدودة إلى حد أدنى من االلتزامات بموجب هذه 

االتفاقية. 

يحق للطرفين إنهاء االتفاقية أو أي جزء من أجزائها بدون سبب أو مبررات وفي أي وقت تحدده عن طريق إرسال إشعار خطي يتضمن تاريخ إنهاء 
االتفاقية، وفي حالة اإلنهاء تستحق الشركة قيمة األعمال التي نفذتها حتى تاريخ اإلنهاء المحدد من شركة االتصاالت العامة المحدودة. 

تخضع االتفاقية لألنظمة المعمول بها في المملكة ويتم تسوية أي نزاع ينشأ عنها من قبل المحاكم المختصة في المملكة. 

التعامالت مع شركة أبراج االتصاالت المحدودة  12-6-3
لتعريف األطراف ذات العالقة  لدى الشركة عدداً من التعامالت مع شركة أبراج االتصاالت المحدودة، وتعد هذه التعامالت مع طرف ذو عالقة وفقاً 
بموجب قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة نظراً ألن شركة أبراج االتصاالت المحدودة مملوكة بالكامل لشركة االتصاالت السعودية ونظراً 
لوجود مصلحة لدى عدد من أعضاء مجلس اإلدارة في هذه التعامالت كونهم موظفين لدى شركة االتصاالت السعودية وهم رياض سعيد معوض، وهيثم 
محمد الفرج، وعماد عودة العودة، وعمر عبدالعزيز الشبيبي، ومعضد فيصل العجمي، ومحمد عبداهلل العبادي. إال أنها ال تستدعي موافقة الجمعية العامة 
وفقاً للمادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، حيث أنه وفقاً للفقرة )5( من المادة الثامنة والخمسين من ضوابط الشركات المدرجة فال تعد مصلحة 
غير مباشرة إذا كانت األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة يمكن أن تحقق فوائد مالية أو غير مالية ألحد تابعي الشركة الذي يكون عضو مجلس 
اإلدارة الشركة أو أي من أقاربه عضواً في مجلس إدارته أو كبار تنفيذيه، وحيث تم تعريف التابع في ضوابط الشركات المدرجة على أنه الشخص الذي 
يسيطر على شخص آخر، أو يسيطر عليه شخص آخر، أو يشترك معه في كونه مسيطراً عليه من قبل شخص ثالث وفي أي مما سبق تكون السيطرة بشكل 
مباشر أو غير مباشر، وعليه فإن هذه التعامالت ال تنطوي على مصلحة غير مباشرة تستدعي الحصول على موافقة الجمعية العامة. وقد تم الموافقة 
على هذه التعامالت من قبل أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين بناًء على توصية لجنة المراجعة، وذلك بتاريخ 1442/09/17هـ )الموافق 2021/04/29م(. 

ويوضح هذا القسم ملخص للتعامالت بين الشركة شركة أبراج االتصاالت المحدودة كما في تاريخ هذه النشرة:

عقد إطاري لتوريد منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات أ. 

بتاريخ 1440/11/28هـ )الموافق  المعلومات )والذي تم تعديله بموجب تعديل رقم 1  لتوريد منتجات وخدمات تكنولوجيا  أبرمت الشركة عقد إطاري 
2019/07/31م(، كما تم تعديلها بموجب التعديل رقم 2 بتاريخ 1441/01/04هـ )الموافق 2019/09/03م(، وتم تعديلها بموجب التعديل رقم 3 بتاريخ 
1441/01/18هـ )الموافق 2019/09/17م(( مع شركة أبراج االتصاالت المحدودة، بحيث تقوم الشركة بتقديم خدمات ومنتجات التكنولوجيا لشركة أبراج 

االتصاالت المحدودة، وتشمل هذه المنتجات والخدمات على سبيل المثال ال الحصر ما يلي:

تنفيذ البرامج واألنظمة لتطوير وتشغيل المجال التكنولوجي لشركة أبراج االتصاالت المحدودة؛ و 	
توفير الدعم لالستضافة والبنية التحتية. 	

المدة األولية للعقد هي أربعة وعشرون )24( شهراً تبدأ اعتباراً من تاريخ 1440/09/23هـ )الموافق 2019/05/28م( وتنتهي في تاريخ 1442/10/16هـ 
)الموافق 2021/05/28م(. والتي تم تعديلها ليكون العقد ساري حتى إنهائه وفقاً لشروطه.  

تبلغ القيمة اإلجمالية للعقد تسعة وعشرون مليون وأربعمائة وخمسة وثالثون ألف وثمانمائة وستة عشر )29,435,816( ريال سعودي، وقد اتفق الطرفان 
أن قيمة العقد المبينة هي قيمة تقديرية وغير ملزمة. وتقوم شركة أبراج االتصاالت المحدودة بدفع رسم مقداره 13% باإلضافة إلى التكلفة الفعلية التي 
تتحملها الشركة وفق شروط نطاق عمل أي أمر شراء يتم طلب وفقاً لهذا العقد. وال يتضمن هذا العقد أي ترتيبات حصرية بين الطرفين وال تخضع شركة 

أبراج االتصاالت المحدودة إلى حد أدنى من االلتزامات بموجب هذا العقد.

يحق لشركة أبراج االتصاالت المحدودة القيام بأي مما يلي:

إنهاء العقد و/أو أياً أو كل أوامر الشراء الصادرة وفقاً لهذا العقد، سواًء كلياً أو جزئياً، في أي وقت خالل مدة سريان العقود وبدون أي أسباب  	
وذلك من خالل إرسال إخطار كتابي للشركة قبل اإلنهاء بمدة ال تقل عن ثالثين يوماً. 

إنهاء العقد و/أو أياً أو كل أوامر الشراء الصادرة وفقاً له والرجوع على الشركة التعويضات الالزمة، إذا تحقق لها أن الشركة لم تقم بتنفيذ  	
التزاماتها التعاقدية على الوجه المطلوب أو أن هناك تباطؤاً أو تقصيراً في إنجاز الخدمات والمهام أو وقف العمل دون عذر مشروع شريطة 

أن يسبق ذلك توجيه إنذار مكتوب للشركة وانقضاء خمسة عشر يوماً دون تصحيح األوضاع. 

يخضع العقد لألنظمة المعمول بها في المملكة ويتم تسوية أي نزاع ينشأ عنه من قبل المحاكم المختصة في مدينة الرياض. 

اتفاقية توريد النظام والخدمات ب. 

أبرمت الشركة بتاريخ 1441/08/01هـ )الموافق 2020/03/25م( توريد النظام والخدمات مع شركة أبراج االتصاالت المحدودة، بحيث تقوم الشركة 
بتوفير األجهزة والبرامج والخدمات المدارة وخدمات التدريب وخدمات الصيانة والدعم لشركة أبراج االتصاالت المحدودة.

تعتبر االتفاقية سارية حتى انتهاء آخر فترة ضمان لألجهزة )وهي ثالث )3( سنوات من تاريخ إصدار شهادة القبول المؤقت أو التشغيل التجاري وتفعيل 
النظام المتكامل )أيهما ينتهي آخراً(( وذلك ما لم يتم إنهاؤها قبل ذلك. 

تبلغ القيمة اإلجمالية لالتفاقية ثالثة عشر مليون وخمسمائة وخمسون ألفاً )13,550,000( ريال سعودي، وتقوم شركة أبراج االتصاالت المحدودة بدفع 
رسوم محددة للشركة حسبما هو متفق عليه بين الطرفين.
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يجوز لشركة أبراج االتصاالت المحدودة إنهاء االتفاقية في أي وقت خالل مدة سريان العقود وذلك من خالل إرسال إخطار كتابي للشركة قبل اإلنهاء 
بمدة ال تقل عن ثالثين )30( يوماً. ويجوز للشركة في حال اإلنهاء تقديم مطالبة بسداد التكاليف المتكبدة على األجهزة أو البرامج أو الموارد الموجودة 

في الموقع أو الخدمات المستمرة التي تم تسليمها بالفعل من قبل الشركة وقبلتها شركة أبراج االتصاالت المحدودة كتابًة.

اتفاقية دعم ومساندة الخدماتج. 

أبرمت الشركة اتفاقية دعم ومساندة الخدمات مع شركة أبراج االتصاالت المحدودة تبدأ اعتباراً من تاريخ 1440/07/24هـ )الموافق 2019/03/31م( 
والتي تم تعديلها بتاريخ 1441/11/24هـ )الموافق 2020/07/15م( وتاريخ 1442/06/07هـ )الموافق 2021/01/20م(، بحيث تقوم الشركة بتقديم الدعم 
والمساندة لتنفيذ خدمات ومهام شركة أبراج االتصاالت المحدودة بناًء على أوامر عمل منفصلة تتضمن ماهية األعمال وذلك حسب التفصيل الذي تحدده 

شركة أبراج االتصاالت المحدودة ويتم تحديد الرسوم بناًء على أوامر العمل الصادرة.

تعتبر االتفاقية سارية حتى تاريخ 1443/07/07هـ )الموافق 2022/02/08م(، ويمكن تجديدها بمدة أو مدد أخرى باتفاق الطرفين. 

تبلغ القيمة التقديرية لهذه االتفاقية واحد وثالثين مليون وثمانمائة وسبعة وخمسون ألفاً وأربعمائة وأربعة عشر )31,857,414( ريال سعودي، وتعتبر القيمة 
التقديرية هذه غير ملزمة وتحدد القيمة الفعلية لالتفاقية وفقاً ألوامر العمل الصادرة. وتقوم شركة أبراج االتصاالت المحدودة بالدفع للشركة شهرياً 
حسب ما هو محدد في أوامر الشراء الصادرة، باإلضافة إلى دفعها رسوم محددة تم االتفاق عليها بين الطرفين تبلغ 16% باإلضافة إلى التكلفة الفعلية 
للعناصر المحددة في نطاق عمل أي أمر شراء يتم طلبه وفقاً لهذه االتفاقية. وال تخضع شركة أبراج االتصاالت المحدودة إلى حد أدنى من االلتزامات 

بموجب هذه االتفاقية.

يجوز لشركة أبراج االتصاالت المحدودة إنهاء االتفاقية أو أي جزء من أجزائها بدون سبب أو مبررات وفي أي وقت تحدده عن طريق إرسال إشعار خطي 
يتضمن تاريخ إنهاء االتفاقية، وفي حالة اإلنهاء تستحق الشركة قيمة األعمال التي نفذتها حتى تاريخ اإلنهاء المحدد من شركة أبراج االتصاالت المحدودة. 

تخضع االتفاقية لألنظمة المعمول بها في المملكة ويتم تسوية أي نزاع ينشأ عنها من قبل المحاكم المختصة في المملكة. 

التعامالت مع شركة قنوات االتصاالت السعودية  12-6-4
لدى الشركة عدداً من التعامالت مع شركة قنوات االتصاالت السعودية، وتعد هذه التعامالت مع طرف ذو عالقة وفقاً لتعريف األطراف ذات العالقة 
بموجب قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة نظراً ألن شركة قنوات االتصاالت السعودية مملوكة بالكامل لشركة االتصاالت السعودية ونظراً 
لوجود مصلحة لدى عدد من أعضاء مجلس اإلدارة في هذه التعامالت كونهم موظفين لدى شركة االتصاالت السعودية وهم رياض سعيد معوض، وهيثم 
محمد الفرج، وعماد عودة العودة، وعمر عبدالعزيز الشبيبي، ومعضد فيصل العجمي، ومحمد عبداهلل العبادي. إال أنها ال تستدعي موافقة الجمعية العامة 
وفقاً للمادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، حيث أنه وفقاً للفقرة )5( من المادة الثامنة والخمسين من ضوابط الشركات المدرجة فال تعد مصلحة 
غير مباشرة إذا كانت األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة يمكن أن تحقق فوائد مالية أو غير مالية ألحد تابعي الشركة الذي يكون عضو مجلس 
اإلدارة الشركة أو أي من أقاربه عضواً في مجلس إدارته أو كبار تنفيذيه، وحيث تم تعريف التابع في ضوابط الشركات المدرجة على أنه الشخص الذي 
يسيطر على شخص آخر، أو يسيطر عليه شخص آخر، أو يشترك معه في كونه مسيطراً عليه من قبل شخص ثالث وفي أي مما سبق تكون السيطرة بشكل 
مباشر أو غير مباشر، وعليه فإن هذه التعامالت ال تنطوي على مصلحة غير مباشرة تستدعي الحصول على موافقة الجمعية العامة.  وقد تم الموافقة 
على هذه التعامالت من قبل أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين بناًء على توصية لجنة المراجعة، وذلك بتاريخ 1442/09/17هـ )الموافق 2021/04/29م(. 

ويوضح هذا القسم ملخص للتعامالت بين الشركة شركة قنوات االتصاالت السعودية كما في تاريخ هذه النشرة:

عقد تقديم خدمات إدارة المشاريع وحلول األعمال التشغيليةأ. 

أبرمت الشركة بتاريخ 1440/11/07هـ )الموافق 2019/07/10م( )وملحق بتاريخ 1441/06/02هـ )الموافق 2020/01/27م(( عقد تقديم خدمات إدارة 
المشاريع وحلول األعمال التشغيلية مع شركة قنوات االتصاالت السعودية، بحيث تقوم الشركة بتقديم خدمات التطوير والتصميم لمواقع شركة قنوات 
االتصاالت السعودية اإللكترونية ومنصاتها وتطبيقات األجهزة المحمولة ووحدات تخطيط الموارد الخاصة بها. وال يتضمن هذا العقد أي ترتيبات حصرية 

بين الطرفين وال تخضع شركة قنوات االتصاالت السعودية إلى حد أدنى من االلتزامات بموجب هذا العقد.

يعتبر العقد ساري حتى تاريخ 1442/07/17هـ )الموافق 2021/03/01م(، ويتم تجديده تلقائياً لثالث )3( سنوات أخرى مالم يخطر أحد الطرفين اآلخر 
كتابة بعدم رغبته في التجديد قبل انتهاء المدة األصلية أو المجددة بتسعين )90( يوماً. وتكون المبالغ واجبة السداد بموجب هذه االتفاقية وفقاً لطلبات 

األعمال ذات العالقة. وال يزال العقد ساري كما في تاريخ هذه النشرة.

يحق لشركة قنوات االتصاالت السعودية فسخ هذا العقد اختيارياً وبحسب رغبتها في أي وقت خالل مدة العقد عن طريق إعطاء الشركة إشعار خطي 
مسبق مدته ثالثين )30( يوماً. 

يخضع العقد لألنظمة المعمول بها في المملكة ويتم تسوية أي نزاع ينشأ عنه من قبل المحاكم المختصة في مدينة الرياض. 

عقد تقديم خدمات األمن السيبرانيب. 

أبرمت الشركة بتاريخ 1441/04/23هـ )الموافق 2019/12/20م( عقد تقديم خدمات مع شركة قنوات االتصاالت السعودية، بحيث تقوم الشركة بتقديم 
الخدمات الالزمة لألمن السيبراني لخدمات إدارة األمن العام فيما يخص الحوكمة والمخاطر وااللتزام التي ستوفر متطلبات خدمات األمن السيبراني 

واالستشارة لشركة قنوات االتصاالت السعودية. 
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مدة العقد سنة ميالدية واحدة تبدأ من تاريخ توقيع الطرفين العقد، وبعد ذلك يتم التجديد تلقائياً لمدة مماثلة مالم يخطر أي من الطرفين اآلخر كتابة 
بعدم رغبته في التجديد قبل انتهاء المدة األصلية أو المجددة بثالثين )30( يوماً على األقل. 

تبلغ القيمة التقديرية لهذا العقد خمسمائة ألف )500,000( ريال سعودي غير شاملة ألي ضريبة مستحقة بموجب النظام، وتعتبر القيمة التقديرية هذه 
غير ملزمة لشركة قنوات االتصاالت السعودية، وإنما يتم التنفيذ وفق أوامر العمل/الشراء التي تصدر من شركة قنوات االتصاالت السعودية للشركة. وال 

يتضمن هذا العقد أي ترتيبات حصرية بين الطرفين. 

يجب على شركة قنوات االتصاالت السعودية في حال استهالكها خدمات تشكل أقل من 40% من قيمة العقد المتفق عليها، أن تدفع 40% من قيمة العقد 
المتفق عليها في أي حال.

يخضع العقد لألنظمة المعمول بها في المملكة ويتم تسوية أي نزاع ينشأ عنه وتعذر تسويته ودياً من قبل المركز السعودي للتحكيم التجاري في مدينة 
الرياض. 

عقد تقديم الخدمات الالزمة للتشغيلج. 

أبرمت الشركة بتاريخ 1441/03/23هـ )الموافق 2019/11/20م( عقد تقديم خدمات مع شركة قنوات االتصاالت السعودية، بحيث تقوم الشركة بتقديم 
خدمات تأمين الكفاءات الالزمة للتشغيل األمثل لشركة قنوات االتصاالت السعودية. 

مدة العقد ثالث )3( سنوات من تاريخ توقيع هذا العقد من قبل الطرفين حيث يكون ساري حتى تاريخ 1444/06/22هـ )2023/01/15م(، وبعد ذلك يتم 
التجديد التلقائي لمدة مماثلة مالم يخطر أحد الطرفين اآلخر كتابة بعدم رغبته في التجديد قبل انتهاء المدة األصلية أو المجددة بتسعين )90( يوماً 

على األقل.

تبلغ القيمة التقديرية لهذا العقد خمسة عشر مليون )15,000,000( ريال سعودي غير شاملة ألي ضريبة تكون مستحقة بموجب النظام، وتعتبر القيمة 
التقديرية هذه غير ملزمة لشركة قنوات االتصاالت السعودية. وإنما يتم التنفيذ وفق أوامر العمل/الشراء التي تصدر من شركة قنوات االتصاالت السعودية 
للشركة وفقاً لألسعار المتفق عليها بين الطرفين. وال يتضمن هذا العقد أي ترتيبات حصرية بين الطرفين وال تخضع شركة قنوات االتصاالت السعودية 
إلى حد أدنى من االلتزامات بموجب هذا العقد. وتقوم شركة قنوات االتصاالت السعودية بتسديد قيمة فواتير األعمال المقبولة خالل خمسة وأربعين 

)45( يوماً من تاريخ استالم الفاتورة. 

يخضع هذا العقد لألنظمة المعمول بها في المملكة. ويتم تسوية أي نزاع ينشأ عنه وتعذر تسويته ودياً من قبل المحاكم المختصة في المملكة عن طريق 
المركز السعودي للتحكيم التجاري في مدينة الرياض. 

التعامالت مع الشركة المتقدمة للتقنية واألمن السيبراني  12-6-5
لدى الشركة عدداً من التعامالت مع الشركة المتقدمة للتقنية واألمن السيبراني، وتعد هذه التعامالت مع طرف ذو عالقة وفقاً لتعريف األطراف ذات 
العالقة بموجب قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة نظراً ألن الشركة المتقدمة للتقنية واألمن السيبراني مملوكة بالكامل لشركة االتصاالت 
السعودية ونظراً لوجود مصلحة لدى عدد من أعضاء مجلس اإلدارة في هذا العقد كونهم موظفين لدى شركة االتصاالت السعودية وهم رياض سعيد 
معوض، وهيثم محمد الفرج، وعماد عودة العودة، وعمر عبدالعزيز الشبيبي، ومعضد فيصل العجمي، ومحمد عبداهلل العبادي. إال أنه ال يستدعي موافقة 
الجمعية العامة وفقاً للمادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، حيث أنه وفقاً للفقرة )5( من المادة الثامنة والخمسين من ضوابط الشركات المدرجة 
فال تعد مصلحة غير مباشرة إذا كانت األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة يمكن أن تحقق فوائد مالية أو غير مالية ألحد تابعي الشركة الذي يكون 
عضو مجلس اإلدارة الشركة أو أي من أقاربه عضواً في مجلس إدارته أو كبار تنفيذيه، وحيث تم تعريف التابع في ضوابط الشركات المدرجة على أنه 
الشخص الذي يسيطر على شخص آخر، أو يسيطر عليه شخص آخر، أو يشترك معه في كونه مسيطراً عليه من قبل شخص ثالث وفي أي مما سبق تكون 
السيطرة بشكل مباشر أو غير مباشر، وعليه فإن هذه التعامالت ال تنطوي على مصلحة غير مباشرة تستدعي الحصول على موافقة الجمعية العامة. 
وقد تم الموافقة على هذه التعامالت من قبل أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين بناًء على توصية لجنة المراجعة، وذلك بتاريخ 1442/09/17هـ )الموافق 

2021/04/29م(. ويوضح هذا القسم ملخص للتعامالت بين الشركة والشركة المتقدمة للتقنية واألمن السيبراني كما في تاريخ هذه النشرة:

عقد تشغيل وتقديم خدمات مع الشركة المتقدمة للتقنية واألمن السيبراني أ. 

أبرمت الشركة عقد تشغيل وتقديم خدمات مع الشركة المتقدمة للتقنية واألمن السيبراني تبدأ اعتباراً من تاريخ 1442/05/07هـ )الموافق 2021/01/01م(، 
بحيث تقوم الشركة بتعيين الشركة المتقدمة للتقنية واألمن السيبراني كمتعاقد من الباطن للقيام بأعمال التشغيل والصيانة واإلدارة وتنفيذ خدمات أخرى 

محددة بموجب العقد المبرم بين الشركة وعمالئها.  

مدة العقد سنة واحدة تبدأ من تاريخ نفاذه. وتقوم الشركة بالسداد للشركة المتقدمة للتقنية واألمن السيبراني من خالل المدفوعات التي تتلقاها من 
عمالئها أو من شركة االتصاالت السعودية وذلك خالل ثالثين )30( يوماً من تلقيها للمدفوعات. وال يتضمن هذا العقد أي ترتيبات حصرية بين الطرفين 

وال تخضع الشركة المتقدمة للتقنية واألمن السيبراني إلى حد أدنى من االلتزامات بموجب هذا العقد.

يجوز للشركة المتقدمة للتقنية واألمن السيبراني إنهاء االتفاقية في أي وقت خالل مدة سريان العقد وذلك من خالل إرسال إخطار كتابي للشركة قبل 
اإلنهاء بمدة ال تقل عن ستة )6( أشهر، ويجوز للشركة تمديد مدة هذا اإلخطار إذا احتاجت ذلك. وال يخل هذا اإلنهاء بأي حقوق أو مستحقات ألي من 

الطرفين.

يخضع هذا العقد لألنظمة المعمول بها في المملكة ويتم تسوية أي نزاع ينشأ عنه وتعذر تسويته ودياً من قبل المحاكم المختصة في المملكة.

solutions by stc 228



اتفاقية إطارية للتعاقد من الباطن ب. 

)الموافق  1442/05/07هـ  تاريخ  من  اعتباراً  تبدأ  السيبراني  واألمن  للتقنية  المتقدمة  الشركة  مع  الباطن  من  للتعاقد  إطارية  اتفاقية  الشركة  أبرمت 
2021/01/01م(، بحيث تقوم الشركة بتعيين الشركة المتقدمة للتقنية واألمن السيبراني كمتعاقد من الباطن عند الطلب ولتشغيل وصيانة وإدارة وتنفيذ 
الخدمات األخرى المحددة في االتفاقيات المبرمة بين الشركة وشركة االتصاالت السعودية، وذلك وفقاً للشروط واألحكام الواردة بموجب هذه االتفاقية 

واالتفاقيات المبرمة بين الشركة وشركة االتصاالت السعودية وأي أوامر عمل تصدر عنها. 

مدة االتفاقية ثالث )3( سنوات ميالدية تبدأ من تاريخ نفاذها. ويجوز تمديد هذه االتفاقية لمدة أو مدد أخرى مماثلة بموجب اتفاق مكتوب بين الطرفين، 
وذلك قبل انتهاء المدة األصلية أو المجددة بستين )60( يوم. ويجب على الشركة السداد للشركة المتقدمة للتقنية واألمن السيبراني عن المدفوعات التي 

تتلقاها من شركة االتصاالت السعودية في غضون ثالثين )30( يوم من تاريخ االستالم. 

تخضع هذه االتفاقية لألنظمة المعمول بها في المملكة ويتم تسوية أي نزاع ينشأ عنها وتعذر تسويته ودياً خالل )60( يوماً من قبل المحاكم المختصة 
في مدينة الرياض.

اتفاقية إطارية للتعاقد من الباطن ج. 

)الموافق  1442/05/07هـ  تاريخ  من  اعتباراً  تبدأ  السيبراني  واألمن  للتقنية  المتقدمة  الشركة  مع  الباطن  من  للتعاقد  إطارية  اتفاقية  الشركة  أبرمت 
2021/01/01م(، بحيث تقوم الشركة بتعيين الشركة المتقدمة للتقنية واألمن السيبراني كمتعاقد من الباطن لتشغيل وصيانة وإدارة وتنفيذ الخدمات 
األخرى المحددة في االتفاقيات المبرمة بين الشركة و عميلها النهائي في تقديم مختلف الخدمات اإللكترونية ذات الصلة. يجب أن يشمل عمالء الشركة 
النهائيين األشخاص االعتباريين، العامين أو الخاصين، بما في ذلك أي مستلمين معينين من قبل هذا الشخص، يقعون في أي إقليم له عالقات تعاقدية 

مع الشركة. 

مدة االتفاقية ثالث )3( سنوات ميالدية تبدأ من تاريخ نفاذها. ويجوز تمديد هذه االتفاقية لمدة أو مدد أخرى مماثلة بموجب اتفاق مكتوب بين الطرفين، 
وذلك قبل انتهاء المدة األصلية أو المجددة بستين )60( يوم. وتقوم الشركة بالسداد للشركة المتقدمة للتقنية واألمن السيبراني عن المدفوعات التي 

تتلقاها من شركة االتصاالت السعودية في غضون ثالثين )30( يوم من تاريخ االستالم..

تخضع هذه االتفاقية لألنظمة المعمول بها في المملكة ويتم تسوية أي نزاع ينشأ عنها وتعذر تسويته ودياً خالل )60( يوماً من قبل المحاكم المختصة 
في مدينة الرياض.

اتفاقية إطارية للتعاقد من الباطند. 

)الموافق  1442/05/07هـ  تاريخ  من  اعتباراً  تبدأ  السيبراني  واألمن  للتقنية  المتقدمة  الشركة  مع  الباطن  من  للتعاقد  إطارية  اتفاقية  الشركة  أبرمت 
2021/01/01م(، بحيث تقوم الشركة بتعيين الشركة المتقدمة للتقنية واألمن السيبراني كمتعاقد من الباطن لتشغيل وصيانة وإدارة وتنفيذ الخدمات 
األخرى المحددة في االتفاقيات المبرمة بين الشركة و عميلها النهائي في تقديم مختلف الخدمات اإللكترونية ذات الصلة. يجب أن يشمل عمالء الشركة 
النهائيين األشخاص االعتباريين، العامين أو الخاصين، بما في ذلك أي مستلمين معينين من قبل هذا الشخص، يقعون في أي إقليم له عالقات تعاقدية 

مع الشركة. 

مدة االتفاقية ثالث )3( سنوات ميالدية تبدأ من تاريخ نفاذها. ويجوز تمديد هذه االتفاقية لمدة أو مدد أخرى مماثلة بموجب اتفاق مكتوب بين الطرفين، 
وذلك قبل انتهاء المدة األصلية أو المجددة بستين )60( يوم. وتقوم الشركة بالسداد للشركة المتقدمة للتقنية واألمن السيبراني عن المدفوعات التي 

تتلقاها من شركة االتصاالت السعودية في غضون ثالثين )30( يوم من تاريخ االستالم.

تخضع هذه االتفاقية لألنظمة المعمول بها في المملكة ويتم تسوية أي نزاع ينشأ عنها وتعذر تسويته ودياً خالل )60( يوماً من قبل المحاكم المختصة 
في مدينة الرياض.

عقد إطاري للخدمات االستشارية مع الشركة التابعة 12-6-6
أبرمت الشركة بتاريخ 1441/05/06هـ )الموافق 2020/01/01م( عقد إطاري للخدمات االستشارية مع الشركة التابعة، بحيث تقوم الشركة التابعة بتزويد 

الشركة بمستشاري تقنية المعلومات. 

مدة العقد خمسة )5( سنوات تبدأ من آخر تاريخ توقيع للعقد حيث ينتهي في تاريخ 1446/12/22هـ )الموافق 2025/06/18م(. 

تدفع الشركة للشركة التابعة رسوماً مقدرة بناًء على قيمة أوامر العمل الصادرة. وتكون الرسوم عن عمل كل مستشار تقنية معلومات محدداً طوال مدة 
االتفاقية وذلك حسب ما هو متفق عليه بين الطرفين.وال يتضمن هذا العقد أي ترتيبات حصرية بين الطرفين وال تخضع الشركة التابعة إلى حد أدنى 

من االلتزامات بموجب هذا العقد.

يحق للشركة فسخ هذا العقد اختيارياً وبحسب رغبتها في أي وقت خالل مدة االتفاقية عن طريق إعطاء الشركة التابعة إشعار خطي مسبق مدته ثالثين 
)30( يوماً، وإذا تم إصدار هذا اإلشعار تقوم الشركة بدفع مقابل الخدمات المقدمة التي تكبدتها الشركة التابعة حتى تاريخ انتهاء الخدمة.

يخضع هذا العقد لألنظمة المعمول بها في المملكة ويتم تسوية أي نزاع ينشأ عنه وتعذر تسويته ودياً من قبل المحاكم المختصة في المملكة. 
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العقارات  12-7
العقارات المملوكة من قبل الشركة 12-7-1

يؤكد أعضاء مجلس إدارة الشركة عدم وجود أي عقارات مملوكة من قبل الشركة كما في تاريخ هذه النشرة.

العقارات المستأجرة من قبل الشركة 12-7-2
لدى الشركة ثمانية وأربعين )48( عقد إيجار مبرم مع عدد من المؤجرين والتي تستخدم كمكاتب للشركة، ويقر أعضاء مجلس اإلدارة أن جميع عقود 

اإليجار سارية المفعول. يوضح الجدول التالي تفاصيل العقارات المستأجرة من قبل الشركة:

العقارات)المستأجرة)من)قبل)الشركة(: 7لودلالجدو1) 

 مبلغ)اإليجار)السنوي)تاريخ)سريان)اإليجارالموقعالمؤجرالمستأجر#
مدة)اإليجار ريا1)سعودي(*

الشركة العقارية الشركة1
السعودية 

العقار رقم 2520715/0 ومساحته 434 متر 
مربع الواقع بمجمع العقارية بالزا بالرياض

1440/07/27هـ )الموافق 
2019/04/03م(

420,112 سنوياً 
باإلضافة إلى ضريبة 

القيمة المضافة

سنة واحدة، تتجدد 
تلقائياً

الشركة العقارية الشركة2
السعودية 

العقار رقم 2520716/0 ومساحته 216 متر 
مربع الواقع بمجمع العقارية بالزا بالرياض

1440/07/27هـ )الموافق 
2019/04/03م(

209,080 سنوياً 
باإلضافة إلى ضريبة 

القيمة المضافة

سنة واحدة، تتجدد 
تلقائياً

الشركة العقارية الشركة3
السعودية 

العقار رقم 2520717/0 ومساحته 104 متر 
مربع الواقع بمجمع العقارية بالزا بالرياض

1440/09/16هـ )الموافق 
2019/05/21م(

100,672 سنوياً 
باإلضافة إلى ضريبة 

القيمة المضافة

سنة واحدة، تتجدد 
تلقائياً

الشركة العقارية الشركة4
السعودية 

العقار رقم 2520718/0 ومساحته 104 متر 
مربع الواقع بمجمع العقارية بالزا بالرياض

1440/09/21هـ )الموافق 
2019/05/26م(

100,672 سنوياً 
باإلضافة إلى ضريبة 

القيمة المضافة

سنة واحدة، تتجدد 
تلقائياً

الشركة العقارية الشركة5
السعودية 

العقار رقم 2520720/0 ومساحته 108 متر 
مربع الواقع بمجمع العقارية بالزا بالرياض

1440/09/27هـ )الموافق 
2019/06/01م(

104,544 سنوياً 
باإلضافة إلى ضريبة 

القيمة المضافة

سنة واحدة، تتجدد 
تلقائياً

الشركة العقارية الشركة6
السعودية 

العقار رقم 2520719/0  ومساحته 104 متر 
مربع الواقع بمجمع العقارية بالزا بالرياض

1440/11/03هـ )الموافق 
2019/07/06م(

100,672 سنوياً 
باإلضافة إلى ضريبة 

القيمة المضافة

سنة واحدة، تتجدد 
تلقائياً

الشركة العقارية الشركة7
السعودية 

العقار رقم 2520730/0 ومساحته 256 متر 
مربع الواقع بمجمع العقارية بالزا بالرياض

1440/11/03هـ )الموافق 
2019/07/06م(

247,808 سنوياً 
باإلضافة إلى ضريبة 

القيمة المضافة

سنة واحدة، تتجدد 
تلقائياً

الشركة العقارية الشركة8
السعودية 

العقار رقم 2020301/1 ومساحته 4,398 متر 
مربع الواقع بمجمع العقارية بالزا 3 بالرياض

1440/11/14هـ )الموافق 
2019/07/06م(

2,638,800 سنوياً 
باإلضافة إلى ضريبة 

القيمة المضافة

سنة واحدة، تتجدد 
تلقائياً

الشركة العقارية الشركة9
السعودية 

العقار رقم 2520105/0 ومساحته 361 متر 
مربع الواقع بمجمع العقارية بالزا بالرياض

1440/08/19هـ )الموافق 
2019/04/24م(

307,514 سنوياً 
باإلضافة إلى ضريبة 

القيمة المضافة

سنة واحدة، تتجدد 
تلقائياً

الشركة10

مكتب 
عبدالرحمن 

محمد الهطالني 
العقاري

عقار مكتبي رقم 4/3 ومساحته 115 متر 
مربع الواقع بمركز النخيل التجاري – الجبيل 

الصناعية – الواجهة البحرية

1441/01/01هـ )الموافق 
2020/08/31م(

100,000 سنوياً 
باإلضافة إلى ضريبة 

القيمة المضافة

سنة هجرية 
واحدة تنتهي في 
1441/12/29هـ 

)الموافق 
2020/08/19م(، 

تتجدد تلقائياً

مجموعة الحقيطالشركة11
عقار مكتبي لالستخدام كغرفة تخزين ثانية 

بمساحة 14 متر مربع يقع في الطابق األرضي 
العلوي - برج الحقيط سكاي الين - الخبر

1440/02/23هـ )الموافق 
2018/11/01م(

13,320 سنوياً 
باإلضافة إلى ضريبة 

القيمة المضافة

خمس )5( سنوات، 
تتجدد تلقائياً

مجموعة الحقيطالشركة12
عقار مكتبي بمساحة 460 متر مربع يقع 

في الطابق السادس والعشرين )26( – برج 
الحقيط سكاي الين - الخبر

1439/07/01هـ )الموافق 
2018/04/01م(

414,000 سنوياً 
باإلضافة إلى ضريبة 

القيمة المضافة

خمس )5( سنوات، 
تتجدد تلقائياً

الشركة العقارية الشركة13
السعودية 

محل تجاري رقم 1/0/2520704 بمساحة 
248 متر مربع يقع في العقارية بالزا – 

الرياض 

1440/03/24هـ )الموافق 
2018/12/02م(

220,720 سنوياً 
باإلضافة إلى ضريبة 

القيمة المضافة

سنة واحدة، تتجدد 
تلقائياً

الشركة العقارية الشركة14
السعودية 

محل تجاري رقم 2520619/0 - 2520632/0 
بمساحة 2.691 متر مربع يقع في العقارية 

بالزا – الرياض 

1441/08/07هـ )الموافق 
2020/03/31م(

2.394.990 سنوياً 
باإلضافة إلى ضريبة 

القيمة المضافة

سنة واحدة، تتجدد 
تلقائياً

solutions by stc 230



 مبلغ)اإليجار)السنوي)تاريخ)سريان)اإليجارالموقعالمؤجرالمستأجر#
مدة)اإليجار ريا1)سعودي(*

الشركة العقارية الشركة15
السعودية 

العقار رقم 129 ونوعه مكتب ومساحته 266 
متر مربع الواقع بمجمع البالزا، الرياض

1438/02/21هـ )الموافق 
2016/11/21م(

243,273 سنوياً 
باإلضافة إلى ضريبة 

القيمة المضافة

سنة واحدة، تتجدد 
تلقائياً

الشركة العقارية الشركة16
السعودية 

العقار رقم 1720305/0 ومساحته 327 متر 
مربع الواقع بمجمع العقارية بالزا بالرياض

1440/03/25هـ )الموافق 
2018/12/03م(

170,040 سنوياً 
باإلضافة إلى  ضريبة 

القيمة المضافة

سنة واحدة، تتجدد 
تلقائياً

الشركة العقارية الشركة17
السعودية 

العقار رقم 17-02-0405-01 ومساحته 
327 متر مربع الواقع بمجمع العقارية بالزا 

بالرياض

1439/08/07هـ )الموافق 
2018/04/23م(

168,040 سنوياً 
باإلضافة إلى ضريبة 

القيمة المضافة

سنة واحدة، تتجدد 
تلقائياً

الشركة العقارية الشركة18
السعودية 

العقار رقم 17-02-0406-01 ومساحته 
282 متر مربع الواقع بمجمع العقارية بالزا 

بالرياض

1439/09/09هـ )الموافق 
2018/05/24م(

146,640 سنوياً 
باإلضافة إلى ضريبة 

القيمة المضافة

سنة واحدة، تتجدد 
تلقائياً

الشركة العقارية الشركة19
السعودية 

العقار رقم 17-02-0410-01 ومساحته 
259 متر مربع الواقع بمجمع العقارية بالزا 

بالرياض

1439/08/08هـ )الموافق 
2018/04/24م(

134,640 سنوياً 
باإلضافة إلى ضريبة 

القيمة المضافة

سنة واحدة، تتجدد 
تلقائياً

الشركة العقارية الشركة20
السعودية 

العقار رقم 17-02-0512-01 ومساحته 
388 متر مربع الواقع بمجمع العقارية بالزا 

بالرياض

1439/08/08هـ )الموافق 
2018/04/24م(

201,760 سنوياً 
باإلضافة إلى ضريبة 

القيمة المضافة

سنة واحدة، تتجدد 
تلقائياً

الشركة العقارية الشركة21
السعودية 

العقار رقم 17-02-0513-01 ومساحته 
231 متر مربع الواقع بمجمع العقارية بالزا 

بالرياض

1439/08/08هـ )الموافق 
2018/04/24م(

120,120 سنوياً 
باإلضافة إلى ضريبة 

القيمة المضافة

سنة واحدة، تتجدد 
تلقائياً

الشركة العقارية الشركة22
السعودية 

العقار رقم 17-02-0514-01 ومساحته 
434 متر مربع الواقع بمجمع العقارية بالزا 

بالرياض

1439/08/08هـ )الموافق 
2018/04/24م(

225,680 سنوياً 
باإلضافة إلى ضريبة 

القيمة المضافة

سنة واحدة، تتجدد 
تلقائياً

الشركة العقارية الشركة23
السعودية 

العقار رقم 0408/1 ومساحته 170 متر مربع 
الواقع بمجمع العقارية بالزا بالرياض

1439/11/17هـ )الموافق 
2018/07/30م(

88,400 سنوياً 
باإلضافة إلى ضريبة 

القيمة المضافة

سنة واحدة، تتجدد 
تلقائياً

الشركة العقارية الشركة24
السعودية 

العقار رقم 425، 424، 423 ومساحته 426 
متر مربع الواقع بمجمع العقارية بالزا 

بالرياض

1432/12/27هـ )الموافق 
ستين )60( شهراً، 2011/11/23503,403م(

تتجدد تلقائياً

الشركة العقارية الشركة25
السعودية 

العقار رقم 426، 427 ومساحته 276 متر 
مربع الواقع بمجمع العقارية بالزا بالرياض

1432/02/21هـ )الموافق 
سنة واحدة، تتجدد 2011/01/25357,034م(

تلقائياً

الشركة العقارية الشركة26
السعودية 

العقار ومساحته 405 متر مربع الواقع بمجمع 
العقارية بالزا بالرياض

1432/10/11هـ )الموافق 
سنة واحدة، تتجدد 2011/09/09476,280م(

تلقائياً

الشركة العقارية الشركة27
السعودية 

العقار رقم 431، 432، 420،419 ومساحته 
889 متر مربع الواقع بمجمع العقارية بالزا 

بالرياض

1432/09/01هـ )الموافق 
ستين )60( شهراً، 2011/09/011,048,104م(

تتجدد تلقائياً

الشركة العقارية الشركة28
السعودية 

العقار ومساحته 2,604 متر مربع الواقع 
بمجمع العقارية بالزا بالرياض

1432/06/12هـ )الموافق 
2011/05/15م(

2,932,144 باإلضافة 
إلى زيادة سنوية

ستين )60( شهراً، 
تتجدد تلقائياً

الشركة العقارية الشركة29
السعودية 

العقار رقم 17-02-0407-01  ومساحته 
259 متر مربع الواقع بمجمع العقارية بالزا 

بالرياض

1439/08/08هـ )الموافق 
2018/04/24م(

134,640 سنوياً 
باإلضافة إلى ضريبة 

القيمة المضافة

سنة واحدة، تتجدد 
تلقائياً

الشركة العقارية الشركة30
السعودية 

العقار رقم 411 ومساحته 239 متر مربع 
الواقع بمجمع العقارية بالزا بالرياض

1439/08/08هـ )الموافق 
2018/04/24م(

124,280 سنوياً 
باإلضافة إلى ضريبة 

القيمة المضافة

سنة واحدة، تتجدد 
تلقائياً

الشركة العقارية الشركة31
السعودية 

العقار رقم 209 ومساحته 110 متر مربع 
الواقع بمجمع العقارية بالزا بالرياض

1440/03/01هـ )الموافق 
2018/11/09م(

70,400 سنوياً 
باإلضافة إلى ضريبة 

القيمة المضافة

سنة واحدة، تتجدد 
تلقائياً

الشركة العقارية الشركة32
السعودية 

العقار رقم 210 ومساحته 496 متر مربع 
الواقع بمجمع العقارية بالزا بالرياض

1440/03/01هـ )الموافق 
2018/11/09م(

381,440 سنوياً 
باإلضافة إلى ضريبة 

القيمة المضافة

سنة واحدة، تتجدد 
تلقائياً

الشركة العقارية الشركة33
السعودية 

العقار رقم 2520706  ومساحته 246 متر 
مربع الواقع بمجمع العقارية بالزا بالرياض

1440/03/24هـ )الموافق 
2018/12/02م(

218,940 سنوياً 
باإلضافة إلى ضريبة 

القيمة المضافة

سنة واحدة، تتجدد 
تلقائياً

solutions by stc231
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الشركة العقارية الشركة34
السعودية 

العقار رقم 2520707 ومساحته 246 متر 
مربع الواقع بمجمع العقارية بالزا بالرياض

1440/03/24هـ )الموافق 
2018/12/02م(

218,940 سنوياً 
باإلضافة إلى ضريبة 

القيمة المضافة

سنة واحدة، تتجدد 
تلقائياً

الشركة العقارية الشركة35
السعودية 

العقار رقم 2520724 ومساحته 214 متر 
مربع الواقع بمجمع العقارية بالزا بالرياض

1440/03/24هـ )الموافق 
2018/12/02م(

190,460 سنوياً 
باإلضافة إلى ضريبة 

القيمة المضافة

سنة واحدة، تتجدد 
تلقائياً

الشركة العقارية الشركة36
السعودية 

العقار رقم 2520725 ومساحته 206 متر 
مربع الواقع بمجمع العقارية بالزا بالرياض

1440/03/24هـ )الموافق 
2018/12/02م(

183,340 سنوياً 
باإلضافة إلى ضريبة 

القيمة المضافة

سنة واحدة، تتجدد 
تلقائياً

الشركة العقارية الشركة37
السعودية 

العقار رقم 2520726  ومساحته 205 متر 
مربع الواقع بمجمع العقارية بالزا بالرياض

1440/03/24هـ )الموافق 
2018/12/02م(

182,450 سنوياً 
باإلضافة إلى ضريبة 

القيمة المضافة

سنة واحدة، تتجدد 
تلقائياً

الشركة العقارية الشركة38
السعودية 

العقار رقم 2520727 ومساحته 195 متر 
مربع الواقع بمجمع العقارية بالزا بالرياض

1440/03/24هـ )الموافق 
2018/12/02م(

173,550 سنوياً 
باإلضافة إلى ضريبة 

القيمة المضافة

سنة واحدة، تتجدد 
تلقائياً

الشركة العقارية الشركة39
السعودية 

العقار رقم 2520728 ومساحته 172 متر 
مربع الواقع بمجمع العقارية بالزا بالرياض

1440/03/24هـ )الموافق 
2018/12/02م(

153,080 سنوياً 
باإلضافة إلى ضريبة 

القيمة المضافة

سنة واحدة، تتجدد 
تلقائياً

الشركة العقارية الشركة40
السعودية 

العقار رقم 2520729 ومساحته 217 متر 
مربع الواقع بمجمع العقارية بالزا بالرياض

1440/03/24هـ )الموافق 
2018/12/02م(

193,130 سنوياً 
باإلضافة إلى ضريبة 

القيمة المضافة

سنة واحدة، تتجدد 
تلقائياً

الشركة العقارية الشركة41
السعودية 

العقار رقم 2520731 ومساحته 205 متر 
مربع الواقع بمجمع العقارية بالزا بالرياض

1440/03/24هـ )الموافق 
2018/12/02م(

182,450 سنوياً 
باإلضافة إلى ضريبة 

القيمة المضافة

سنة واحدة، تتجدد 
تلقائياً

الشركة العقارية الشركة42
السعودية 

العقار رقم 2520732 ومساحته 155 متر 
مربع الواقع بمجمع العقارية بالزا بالرياض

1440/03/24هـ )الموافق 
2018/12/02م(

137,950 سنوياً 
باإلضافة إلى  ضريبة 

القيمة المضافة

سنة واحدة، تتجدد 
تلقائياً

الشركة العقارية الشركة43
السعودية 

العقار رقم 2520733 ومساحته 155 متر 
مربع الواقع بمجمع العقارية بالزا بالرياض

1440/03/24هـ )الموافق 
2018/12/02م(

137,950 سنوياً 
باإلضافة إلى ضريبة 

القيمة المضافة

سنة واحدة، تتجدد 
تلقائياً

الشركة العقارية الشركة44
السعودية 

العقار رقم 2520734 ومساحته 155 متر 
مربع الواقع بمجمع العقارية بالزا بالرياض

1440/03/24هـ )الموافق 
2018/12/02م(

137,950 سنوياً 
باإلضافة إلى ضريبة 

القيمة المضافة

سنة واحدة، تتجدد 
تلقائياً

الشركة العقارية الشركة45
السعودية 

العقار رقم 2520735 ومساحته 233 متر 
مربع الواقع بمجمع العقارية بالزا بالرياض

1440/03/24هـ )الموافق 
2018/12/02م(

207,370 سنوياً 
باإلضافة إلى ضريبة 

القيمة المضافة

سنة واحدة، تتجدد 
تلقائياً

الشركة العقارية الشركة46
السعودية 

العقار رقم 2520736 ومساحته 185 متر 
مربع الواقع بمجمع العقارية بالزا بالرياض

1440/03/24هـ )الموافق 
2018/12/02م(

164,560 سنوياً 
باإلضافة إلى ضريبة 

القيمة المضافة

سنة واحدة، تتجدد 
تلقائياً

الشركة العقارية الشركة47
السعودية 

العقار رقم 2520737 ومساحته 155 متر 
مربع الواقع بمجمع العقارية بالزا بالرياض

1440/03/24هـ )الموافق 
2018/12/02م(

137,950 سنوياً 
باإلضافة إلى ضريبة 

القيمة المضافة

سنة واحدة، تتجدد 
تلقائياً

علي حسن بن الشركة48
حمران

العقار رقم 901، 902، 903، 904  وممر 
ومساحته 961 متر مربع الواقع بالدور 
التاسعة، مركز بن حمران التجاري، جدة

1441/04/04هـ )الموافق 
2019/12/01م(

864,900 سنوياً 
باإلضافة إلى ضريبة 

القيمة المضافة

ثالثة )3( سنوات، 
تتجدد تلقائياً

بأنه يتم تحديد تطبيق ونسبة ضريبة القيمة المضافة وفقاً ألنظمة ولوائح هيئة الزكاة والضريبة  * تم ذكر ضريبة القيمة المضافة حسب ما نصت عليه عقود اإليجار ذات العالقة علماً 
والجمارك.

المصدر: الشركة

وفيما يلي ملخص ألبرز الشروط التعاقدية لعقود اإليجار الواردة أعاله:

عقود اإليجار المبرمة مع الشركة العقارية السعودية:أ. 

إذا رغب المستأجر ألي سبب كان إخالء العقار المؤجر قبل انتهاء مدة العقد فال يحق له المطالبة باستعادة قيمة إيجار المدة الباقية اال  	
بموافقة المالك.
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 هذا العقد غير قابل للتحويل للغير وال يجوز للمستأجر أن يؤجر كامل العقار أو جزء منه أو يتنازل إلى أي طرف آخر اال بموافقة خطية من  	
المؤجر.

يجوز إنهاء العقد وفقاً لألسباب الموجبة لفسخ العقد أو إخالء العقار المؤجر. 	

عقد اإليجار المبرم مع مكتب عبدالرحمن محمد الهطالني العقاري:ب. 

ال يحق للمستأجر تأجير العقار أو التنازل عنه أو بيعه لمستأجر آخر. 	
للمؤجر الحق في إشعار المستأجر قبل شهر من نهاية العقد بتغيير شروط العقد وقيمتها العقود المستقبلية وعلى المستأجر الرد على األشعار  	

خالل أسبوع من تاريخ استالم األشعار رغبته في التجديد أو إنهاء العقد في حال عدم الرد المستأجر على المؤجر خالل أسبوع من تاريخ 
استالم اإلشعار يلتزم المستأجر بالشروط بقيمة العقد الجديدة كما يحق لي المؤجر إذا أراد عدم تجديد العقد.

إذا طلب المستأجر إنهاء العقد فيلتزم بدفع غرامة سنة ايجاريه كاملة غير مستفاد منها تعويضا عن مدة العقد. 	

عقود اإليجار المبرمة مع مجموعة الحقيط ج. 

ال يحق للمستأجر تأجير المساحة المؤجرة أو أي جزء منها إلى طرف ثالث بدون الحصول على موافقة مسبقة من المؤجر. 	
في حال تأخر المستأجر بدفع القيمة الكاملة قيمة اإليجار أو أي جزء منها في غضون )30( يوما من تاريخ االستحقاق أو إخالله بالتزاماته  	

بالعقد سوف يحق للطرف األول إلغاء هذا العقد.

عقد اإليجار المبرم مع علي حسن بن حمران:د. 

ال يحق للمستأجر أن يتنازل للغير عن العين المؤجرة أو جزء منها أو يؤجرها من الباطن ما لم يحصل على موافقة خطية موقعه من المؤجر. 	
في حال تأخر دفع المستأجر مستحقات المؤجر المالية المنصوص عليها في هذا العقد وكذا في حالة عدم التزام المستأجر بأي من بنود  	

وشروط هذا العقد في هاتين الحالتين أو كالهما يحق للمؤجر إلغاء هذا العقد بعد توجيه إنذار خطي بمده ال تقل عن )30( يوماً.

األصول غير الملموسة  12-8
العالمات التجارية 12-8-1

 ،)solutions by stc( جميع العالمات التجارية المستخدمة من قبل الشركة مملوكة لشركة االتصاالت السعودية والمتمثلة في عالمة الشركة التجارية
وذلك بموجب اتفاقية ترخيص الستخدام عالمة الشركة التجارية مبرمة مع شركة االتصاالت السعودية )وللمزيد من المعلومات حول هذه االتفاقية، 
الجوهرية« من هذه النشرة(.  وتعتمد الشركة بشكل جوهري على هذه العالمات التجارية في أعمالها  يرجى مراجعة القسم رقم  12-5 »االتفاقيات 
وتسويق خدماتها، لذا فإن عدم مقدرة الشركة على حماية هذه العالمات التجارية أو اضطرارها إلى اتخاذ إجراء قانوني الزم لحمايتها قد يؤثر سلباً 
وبشكل جوهري على مقدرتها على استعمالها مما سيؤثر على سير أعمالها ونتائج عملياتها )للمزيد من المعلومات حول المخاطر المرتبطة بذلك، يرجى 
مراجعة القسم رقم  2-1 »المخاطر المتعلقة بأعما1 وأنشطة الشركة« من هذه النشرة(. ويوضح الجدول التالي التفاصيل الرئيسية للعالمات التجارية 

المستخدمة من قبل الشركة:

التفاصيل)الرئيسية)للعالمات)التجارية)المستخدمة)من)قبل)الشركة)(: 8لودلالجدو1) 

الفئة*تاريخ)انتهاء)الحمايةتاريخ)بدء)الحمايةرقم)التسجيلالمالكبلد)التسجيلالعالمة)التجارية#

شركة االتصاالت السعودية1
1441/03/19هـ )الموافق 1441008555السعودية

2019/11/16م(
1451/03/18هـ )الموافق 

2029/07/3042م(

شركة االتصاالت السعودية2
1441/03/19هـ )الموافق 1441008554السعودية

2019/11/16م(
1451/03/18هـ )الموافق 

2029/07/3038م(

solutions by stc233



الفئة*تاريخ)انتهاء)الحمايةتاريخ)بدء)الحمايةرقم)التسجيلالمالكبلد)التسجيلالعالمة)التجارية#

شركة االتصاالت السعودية3
1441/03/19هـ )الموافق 1441008533السعودية

2019/11/16م(
1451/03/18هـ )الموافق 

2029/07/309م(

شركة االتصاالت اإلمارات4
1441/05/11هـ )الموافق 323562السعودية

2020/01/06م(
1451/09/02هـ )الموافق 

2030/01/069م(

شركة االتصاالت اإلمارات5
1441/05/11هـ )الموافق 323563السعودية

2020/01/06م(
1451/09/02هـ )الموافق 

2030/01/0638م(

شركة االتصاالت اإلمارات6
1441/05/11هـ )الموافق 323564السعودية

2020/01/06م(
1451/09/02هـ )الموافق 

2030/01/0642م(

شركة االتصاالت البحرين7
1442/01/05هـ )الموافق 128303السعودية

2020/08/24م(
1451/09/25هـ )الموافق 

2030/01/299م(

شركة االتصاالت البحرين8
1442/01/05هـ )الموافق 128304السعودية

2020/08/24م(
1451/09/25هـ )الموافق 

2030/01/2938م(

شركة االتصاالت البحرين9
1442/01/05هـ )الموافق 128305السعودية

2020/08/24م(
1451/09/25هـ )الموافق 

2030/01/2942م(

*يتم تحديد الفئات بناًء على ما ورد في اتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات ألغراض تسجيل العالمة التجارية.
المصدر: الشركة

يجدر بالذكر أن الشركة لها حق استخدام العالمة التجارية )solutions by stc( في مصر والتي ال تزال قيد التسجيل بواسطة شركة االتصاالت السعودية 
ضمن الفئة 9 والفئة 38 والفئة 42، وذلك كما في تاريخ هذه النشرة.

األصول غير الملموسة األخرى 12-8-2
لتقديم  برمجيات تستخدمها  بتطوير منصتين  الشركة  النشرة. وقد قامت  تاريخ هذه  أي أصول غير ملموسة أخرى مسجلة كما في  الشركة  تملك  ال 
التحكم  بنسبة 1% بمقاولين خارجيين( وهي )1( خدمة  تم االستعانة  بينما  الشركة  في  بنسبة 99% داخلياً  تم تطويرها  إلى عمالئها )حيث  الخدمات 
باألسطول وهو أحد الحلول التي قامت الشركة بتطويرها وتقوم بترخيص استخدامها للعمالء إلدارة أسطول النقل الخاص به، وتشمل الخدمة عدد من 
المميزات مثل المحافظة على معلومات المركبات وتتبعها، ومعلومات وتقارير عن سلوك السائق وأداء المركبة واستهالك الوقود، باإلضافة إلى ذلك توفر 
تنبيهات عند قرب إنتهاء الرخصة أو التأمين؛ و)2( منصة بلوفالت ماركت باليس )Bluvalt Marketplace( وهي منصة قامت الشركة بتطويرها بحيث تتيح 
لها تقديم خدماتها للعمالء من خالل اشتراكهم في عدد من الخدمات السحابية التابعة ألطراف أخرى في جميع أنحاء العالم، وال تقوم الشركة بتقديم 

جميع الخدمات المتوفرة في هذه المنصة لعمالئها. ولم تقم الشركة بتسجيل أي براءات اختراع فيما يخص ما سبق.

 open( ويتم طرح بعض المنصات المملوكة للشركة والتي تتضمن برمجيات مرخصة من قبل مالكيها أو أطراف أخرى بموجب رخص »مفتوحة المصدر
source(« حيث يبلغ عدد البرمجيات مفتوحة المصدر التي تستخدمها الشركة خمسة عشر )15( برنامج. وفيما يلي ملخص للبرمجيات مفتوحة المصدر 

التي تستخدمها الشركة:
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البرمجيات)مفتوحة)المصدر)المستخدمة)من)قبل)الشركة(: 9لودلالجدو1) 

وضع)الرتخيص) كوبليفت(ترخيص)البرمجيات)مفتوحة)المصدرمنصة)الملكية

السوق السحابي

إطار عمل جانغو )Django( مرخص بموجب بي اس دي  المكون من 3 فقرات 
  )3-Clause BSD(متاح

)MIT( مرخص بموجب إم أي تي )Angular( متاحإطار عمل أنجوالر

 )Apache( مرخص بموجب أباتشي )Spring( متاحإطار عمل سبرينغ

)Apache( مرخص بموجب  أباتشي )Killbill Billing( متاحإطار عمل كيلبيل بيلينق

مراقبة األسطول

)Apache( مرخص بموجب أباتشي )Spring Boot( متاحإطار عمل سبرينغ بووت

)MIT( مرخص بموجب إم أي تي )Angular( متاحإطار عمل أنجوالر

)Apache( مرخصة بموجب أباتشي )Cassandra( متاحقاعدة بيانات كاساندرا

)MIT( مرخصة بموجب إم أي تي )Postgress( متاحقاعدة بيانات بوستجريس

قاعدة بيانات ريديس )Redis( مرخصة بموجب بي اس دي  المكون من 3 فقرات 
  )3-Clause BSD(متاح

محرك توجيه أو إس أر إم )OSRM( مرخص بموجب بي اس دي  المكون من فقرتين 
  )2-Clause BSD(متاح

)Apache( مرخصة بموجب أباتشي )Kafka( متاحنظام ترتيب كافكا

)Apache( محرك سير عمل البيانات الضخمة مرخص بموجب أباتشي )Nifi( متاحنيفي

)Apache( محرك سير العمل مرخص بموجب أباتشي )NodeRed( متاحنود رد

)MIT( مقبس ويب مرخص بموجب إم أي تي )Socket Cluster( متاحسوكت كالستر

إنجن إكس )Nginx( خادم ويب  مرخص بموجب بي اس دي  المكون من فقرتين 
  )2-Clause BSD(متاح

وتتطلب بعض هذه التراخيص – بحكم طبيعتها – أن تقوم الشركة بتوفير شفرة المصدر للتعديل أو للبرمجيات المشتقة من البرمجيات مفتوحة المصدر، 
وأن تقوم الشركة بترخيص هذه التعديالت أو األعمال المشتقة بموجب شروط الترخيص مفتوح المصدر أو أي تراخيص أخرى تمنح لألطراف األخرى 

حقوق االستخدام. 

الوضع الزكوي للشركة   12-9
تخضع الشركة ألنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة. الشركة هي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة االتصاالت السعودية )»الشركة 
األم«(. حيث قدمت الشركة إقراراتها الزكوية بشكل منفرد ومستقل حتى عام 2008م وتم إقفال جميع اعمال الربط مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك 
لهذه األعوام. وأما األعوام من 2009م وما بعد، فإنه  وفًقا للقرار الوزاري رقم 1005 والمؤرخ 1428/4/28هـ )الموافق 15 مايو 2007م(، تقدم الشركة 
األم حالًيا إقرارات زكوية موحدة بناًء على قوائمها المالية الموحدة وقاعدة الزكاة الموحدة وتقوم بتسوية اإللتزامات الزكوية وفًقا لذلك. ويتم تقدير 
حصة الشركة في الزكاة بناًء على قاعدة الزكاة الخاصة بالشركة وتم تحميلها على قائمة الربح أو الخسارة الخاصة بالشركة. كما يتم تعديل هذا التقدير 
بالتناسب مع تأثير التوحيد، حسب االقتضاء. علماً أن أعمال الفحص والربط لألعوام من 2009م وما بعد تتم مابين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك 
وشركة اإلتصاالت السعودية بناًء على اإلقرار الموحد المقدم من قبل شركة اإلتصاالت السعودية، وال تتم أي تعامالت مابين الشركة والهيئة بشكل مباشر 
إال إقرارات معلومات تقدم للهيئة ال يترتب عليها إلتزامات زكوية من قبل الهيئة. وفي حال وجود عمليات ربط وإعادة احتساب لفروقات زكوية على شركة 
لم يتم اضافة اي مبالغ زكوية إضافية على الشركة من قبل شركة اإلتصاالت السعودية نتيجة  اإلتصاالت السعودية لإلقرارات الموحده، فإنه تاريخياً 
إعادة الربط من قبل الهيئة على اإلقرارات الزكوية الموحدة المقدمة من قبل شركة اإلتصاالت السعودية. كما حصلت شركة اإلتصاالت السعودية على 
الربوط النهائية لألعوام 2010م و 2011م و 2014م و 2018م وان هناك مطالبات ضد شركة االتصاالت السعودية وهي اعتراض مفتوح يتعلق بالربط عن 
عامي  2008م  و 2009م، والذي يخضع للمراجعة من قبل األمانة العامة للجان الضريبية )لجنة االستئناف سابًقا(، وتعتقد الشركة األم أن يتم تسوية 
هذه الربوط دون أي إلتزامات جوهرية. واخيرا، تلقت الشركة األم الربوط عن األعوام من 2015 م وحتى 2017 م من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك 
بقيمة 865 مليون ريال سعودي، وقد اعترضت الشركة األم على هذه الربوط، وتعتقد الشركة األم أن نتيجة هذا االعتراض ستكون في صالحها وال يلزم 
وجود مخصصات إضافية جوهرية. وقامت شركة اإلتصاالت السعودية باإلقرار والتعهد للشركة بأنها لن تحمل الشركة أي مبالغ زكوية يتم فرضها على 
شركة االتصاالت السعودية من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك فيما يخص اإللتزامات الزكوية الناتجة من عملية الفحص والربط على اإلقرارات 
الزكوية الموحدة لشركة اإلتصاالت السعودية.  وكما بتاريخ هذه النشرة ال يوجد لدى الشركة مخصصات ضد المتطلبات الزكوية  المتعلقة بالشركة األم. 

قبل الطرح، قدمت الشركة إقرارات الزكاة ضمن مجموعة شركة االتصاالت السعودية بصفتها شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة االتصاالت السعودية. 
ووفًقا للوائح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المعمول بها، وستقوم الشركة بعد الطرح بفصل نتائجها عن نتائج مجموعة شركة االتصاالت السعودية 
وتقديم إقراراتها الزكوية بشكل منفصل ألغراض الزكاة وإشعار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بشأن تقديم إقرارات منفصلة. وقد يستلزم هذا االنتقال 

وقًتا واهتماًما كبيًرا من اإلدارة.

وتجدر اإلشارة إلى أن الشركة حصلت على شهادات زكوية من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لجميع السنوات حتى عام 2020م حيث تم الحصول على 
شهادة الزكاة. 
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 التأمين  12-10
تحتفظ الشركة بوثائق التأمين التي تغطي مختلف أنواع المخاطر المرتبطة بأعمالها. ويوضح الجدول التالي التفاصيل الرئيسية لوثائق التأمين الخاصة 

بالشركة:

وثائق)التأمين)الخاصة)بالشركة)(: 0دودلالجدو1) 

قيمة)المؤمن)عليه/)الحد)تاريخ)انتهاء)التغطيةرقم)الوثيقةالمؤمن)عليهشركة)التأميننوع)التغطية#
األقصى)للتعويض

تأمين طبي 1
للموظفين

شركة بوبا العربية 
1443/02/27هـ )الموافق 46534600الشركةللتأمين التعاوني

2021/10/04م(
500,000 ريال سعودي لكل 

شخص سنوياً

تأمين طبي ألسر 2
الموظفين

شركة بوبا العربية 
1443/02/27هـ )الموافق 46662300الشركةللتأمين التعاوني

2021/10/04م(
500,000 ريال سعودي لكل 

شخص سنوياً

3

تأمين المسؤولية 
العامة الشاملة 

 Comprehensive(
 General
)Liability

شركة والء 
1442/10/21هـ )الموافق E0-20-500-000104الشركةللتأمين التعاوني

10,000,000 ريال سعودي2021/06/02م(

شركة والء تأمين الحريق4
1442/10/21هـ )الموافق E0-20-200-000020الشركةللتأمين التعاوني

2021/06/02م(
331,095,732.74 ريال 

سعودي

شركة والء تأمين المركبات5
1442/10/21هـ )الموافق E1-20-300-000355/0الشركةللتأمين التعاوني

10,000,000 ريال سعودي2021/06/02م(

6
تأمين الحماية 

وخصوصية البيانات 
)األمن السيبراني(

شركة والء 
للتأمين التعاوني

شركة االتصاالت 
السعودية وشركاتها 

التابعة بما فيها الشركة
E0-20-500-000111 1442/08/21هـ )الموافق

375,091,300 ريال سعودي2021/06/02م(

7

تأمين مسؤولية 
أعضاء مجلس 

اإلدارة والمسؤولين 
والشركة

شركة والء 
للتأمين التعاوني

شركة االتصاالت 
السعودية وشركاتها 

التابعة بما فيها الشركة
E0-20-500-000115 1442/08/21هـ )الموافق

100,000,000 ريال سعودي2021/06/02م(

شركة والء تأمين المركبات8
1443/11/03هـ )الموافق E1-21-300-000304/0الشركةللتأمين التعاوني

1,985,682 ريال سعودي2022/06/02م(

المصدر: الشركة

الدعاوى والمطالبات القضائية  12-11
باستثناء ما يلي، يؤكد أعضاء مجلس اإلدارة أن الشركة ليست طرفاً حتى تاريخ إصدار هذه النشرة، في أي نزاع قضائي أو تحكيم أو دعوى إدارية أو 
تحقيق من شأنها، بشكل فردي أو في مجموعها، أن يكون لها تأثيراً سلبياً على وضعها المالي ونتائج عملياتها، ويقرون بأنهم ليسوا على علم بأي دعاوى 

أو مطالبات مهدد بإقامتها.

الدعاوى والمطالبات التجارية  12-11-1
يوضح الجدول التالي ملخصاً للدعاوى والمطالبات التجارية المقامة من قبل الشركة، حيث ال توجد أي دعاوى أو مطالبات تجارية ضد الشركة، كما في 

تاريخ هذه النشرة:

ملخص)الدعاوى)والمطالبات)التجارية)المقامة)من)قبل)الشركة)كما)في)تاريخ)هذه)النشرة(: لدودلالجدو1) 

 األثر)المالي)المتوقعالحالةملخص)النزاعالمدعى)عليهالمدعي#
 ريا1)سعودي(

املطالبات التجارية املقامة من قبل الشركة

شركة خاصةالشركة1

قامت الشركة برفع دعوى ضد شركة خاصة لعدم 
سدادها للمبلغ المستحق مقابل أعمال خدمات 

االتصاالت واإلنترنت المنجزة من قبل الشركة وفقاً 
للعقد المبرم بين الطرفين

ما تزال القضية في بداياتها، بانتظار تحديد 
497,021موعد للجلسة األولى من قبل المحكمة

شركة خاصةالشركة2

قامت الشركة برفع دعوى ضد شركة خاصة لعدم 
سدادها للمبلغ المستحق مقابل أعمال خدمات 

االتصاالت واإلنترنت المنجزة من قبل الشركة وفقاً 
للعقد المبرم بين الطرفين

في تاريخ 1442/04/03هـ )الموافق 
2020/11/18م( تم الحكم برد الدعوى من 
قبل المحكمة، وتعمل الشركة على تقديم 

طلب إلتماس إعادة نظر

75,986

شركة خاصةالشركة3

قامت الشركة برفع دعوى ضد شركة خاصة لعدم 
سدادها للمبلغ المستحق مقابل أعمال خدمات 

االتصاالت واإلنترنت المنجزة من قبل الشركة وفقاً 
للعقد المبرم بين الطرفين

يقوم األطراف بالتفاوض حول تسوية 
و في تاريخ 1442/08/10هـ )الموافق 

2021/03/23م( تم حضور الجلسة وطلب 
مهلة للصلح بين الطرفين

450,800

solutions by stc 236



 األثر)المالي)المتوقعالحالةملخص)النزاعالمدعى)عليهالمدعي#
 ريا1)سعودي(

قامت الشركة برفع دعوى ضد شركة خاصة للتنفيذ شركة خاصةالشركة4
على سند ألمر 

صدر حكم لصالح الشركة، وفي تاريخ 
1440/06/12هـ )الموافق  2019/02/17م( 
تم رفعها لمحكمة التنفيذ وبانتظار تحصيل 

المبلغ المستحق

27,864

قامت الشركة برفع دعوى ضد شركة خاصة لعدم شركة خاصةالشركة5
سدادها للمبلغ المستحق مقابل الخدمات المقدمة 

صدر حكم لصالح الشركة، وفي تاريخ 
1440/10/22هـ )الموافق 2019/06/25م( 
تم رفعها لمحكمة التنفيذ وبانتظار تحصيل 

المبلغ المستحق

110,637

قامت الشركة برفع دعوى ضد شركة خاصة لعدم شركة خاصةالشركة6
سدادها للمبلغ المستحق مقابل الخدمات المقدمة 

صدر حكم غيابي لصالح الشركة، وعليه 
ال يمكن تنفيذه حتى يتم تبليغ المدعى 

عليه، وسيتم تبليغه من خالل مركز شرطة 
جدة وفي تاريخ/1442/06هـ )الموافق 

2021/01/17م( تم مخاطبة محكمة التنفيذ 
وذلك إلصدار قرار رقم 46. وفي تاريخ 

1442/10/19هـ )الموافق 2021/05/22م( 
تم صدور قرار رقم 46 من محكمة التنفيذ 

ضد المدعى عليها.

327,418

قامت الشركة برفع دعوى ضد شركة خاصة لعدم شركة خاصةالشركة7
سدادها للمبلغ المستحق مقابل الخدمات المقدمة 

صدر حكم لصالح الشركة، وفي تاريخ 
1439/05/7ه )الموافق 2018/01/24م(، 
تم رفعها لمحكمة التنفيذ وبانتظار تحصيل 

المبلغ المستحق

70,342

شركة خاصةالشركة8
قامت الشركة برفع دعوى ضد شركة خاصة لعدم 

سدادها للمبلغ المستحق مقابل قيام الشركة بخدمات 
االستيراد والتركيب وخدمات االنترنت 

تم الحكم لصالح الشركة بجزء من مبلغ 
المطالبة )14,000(، وتم تقديم االستئناف 

وفي تاريخ1442/08/24ه )الموافق 
2021/04/6م( تم الحكم بتأييد الحكم 

االبتدائي، وعليه تعمل الشركة على تقديم 
طلب لدى محكمة التنفيذ 

218,955

قامت الشركة برفع دعوى ضد شركة خاصة لعدم شركة خاصةالشركة9
سدادها للمبلغ المستحق مقابل الخدمات المقدمة 

صدر حكم لصالح الشركة، وفي 
تاريخ1441/02/14ه )الموافق 

2019/10/13م( تم رفعها لمحكمة التنفيذ 
وبانتظار تحصيل المبلغ المستحق

176,750

قامت الشركة برفع دعوى ضد شركة خاصة لعدم شركة خاصةالشركة10
سدادها للمبلغ المستحق مقابل الخدمات المقدمة 

صدر حكم لصالح الشركة، وفي تاريخ 
1439/10/25هـ )الموافق  2020/07/09م( 
تم رفعها لمحكمة التنفيذ وبانتظار تحصيل 

المبلغ المستحق

314,253

شركة خاصةالشركة11
قامت الشركة برفع دعوى ضد شركة خاصة لعدم 

سدادها للمبلغ المستحق مقابل قيام الشركة بخدمات 
االستيراد والتركيب وخدمات اإلنترنت 

في تاريخ 1442/04/29ه )الموافق  
2020/12/7م( تم الحكم بإيقاف الدعوى 

نظراً أن المدعى علية بدأ بإجراءات 
اإلفالس، وتعمل الشركة على تقديم طلب 

إضافة مدين لدى آمين اإلفالس

183,402

قامت الشركة برفع دعوى ضد شركة خاصة لعدم شركة خاصةالشركة12
سدادها للمبلغ المستحق مقابل الخدمات المقدمة 

صدر حكم لصالح الشركة، وفي تاريخ 
1440/10/07ه )الموافق  2019/06/10م( 
تم رفعها لمحكمة التنفيذ وبانتظار تحصيل 

المبلغ المستحق

115,908

شركة خاصةالشركة13

قامت الشركة برفع دعوى ضد شركة خاصة لعدم 
سدادها للمبلغ المستحق مقابل أعمال خدمات 

االتصاالت واإلنترنت المنجزة من قبل الشركة وفقاً 
للعقد المبرم بين الطرفين

صدر حكم المحكمة بعدم االختصاص 
الموضوعي، وفي تاريخ 1441/07/13ه 
)الموافق 2020/03/8م( قامت الشركة 

بتقديم خطاب لمحكمة االستئناف لتسجيلها 
كدائن. بانتظار قرار محكمة االستئناف

451,008

شركة خاصةالشركة14
قامت الشركة برفع دعوى ضد شركة خاصة لعدم 

سدادها للمبلغ المستحق مقابل قيام الشركة بخدمات 
االستيراد وفقاً للعقد المبرم بين الطرفين 

صدر حكم بعدم االختصاص الموضوعي، 
وفي تاريخ 1442/08/2108ه )الموافق  
/2021/03م( تم مخاطبة المحكمة العامة 

لتحديد المحكمة المختصة ورفعها للمحكمة 
العليا

664,116
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 األثر)المالي)المتوقعالحالةملخص)النزاعالمدعى)عليهالمدعي#
 ريا1)سعودي(

شركة خاصةالشركة15

قامت الشركة برفع دعوى ضد شركة خاصة لعدم 
سدادها للمبلغ المستحق مقابل أعمال خدمات 

االتصاالت واإلنترنت المنجزة من قبل الشركة وفقاً 
للعقد المبرم بين الطرفين

االستئناف حالياً، حيث تم إعادة الحكم من 
محكمة االستئناف إلى المحكمة االبتدائية 
مع بعض المالحظات، وتم تحديد موعد 

جلسة في تاريخ 1443/02/2هـ )الموافق  
2021/09/09م( للنظر في قرار المحكمة

98,500

شركة خاصةالشركة16

قامت الشركة برفع دعوى ضد شركة خاصة لعدم 
تنفيذها كامل التزاماتها المنصوص عليها في العقد 
المبرم بين الطرفين رغم دفع الشركة لكامل المبلغ 

المتفق عليه

قائمة أمام محكمة االستئناف، حيث صدر 
حكم بصرف النظر عن الدعوى لوجود 

شرط تحكيم، وقامت الشركة بالطلب من 
المحكمة بتعيين محكم، بانتظار تعيين 

المحكمة حيث لم يتم تحديد آلية تعيين 
المحكم في العقد بين الشركة والمدعى 

عليه

974,939

شركة خاصةالشركة17
قامت الشركة برفع دعوى ضد شركة خاصة لعدم 
سدادها للمبلغ المستحق وفقاً للعقد المبرم بين 

الطرفين 

صدر الحكم االبتدائي لصالح الشركة، وهو 
85,050قيد التنفيذ لدى محكمة التنفيذ

قامت الشركة برفع دعوى ضد شركة خاصة فيما يتعلق شركة خاصةالشركة18
بنزاع حول عقد اإليجار المبرم بين الطرفين

صدر حكم ابتدائي بأن العقد تم إنهاءه من 
قبل طرفي العقد، وحكمت المحكمة بصرف 
النظر عن المطالبة المتعلقة باإليجار البالغة 
)21,728,047 ريال سعودي(. وتم استئناف 

الحكم وبانتظار تحديد موعد للجلسة

21,728,047

شركة خاصةالشركة19

قامت الشركة برفع دعوى ضد شركة خاصة لعدم 
سدادها للمبلغ المستحق مقابل قيام الشركة بخدمات 

االستيراد والتركيب وخدمات اإلنترنت وفقاً للعقد 
المبرم بين الطرفين

قام المدعى عليه بدفع أغلب قيمة 
المطالبة، حيث دفع 450,000 ريال سعودي 

من أصل 604,036 ريال سعودي
 604,036

شركة خاصةالشركة20
قامت الشركة برفع دعوى ضد شركة خاصة لعدم 
سدادها للمبلغ المستحق وفقاً للعقد المبرم بين 

الطرفين 
80,177سيتم تحديد موعد للجلسة 

شركة خاصةالشركة21

قامت الشركة برفع دعوى ضد شركة خاصة لعدم 
سدادها للمبلغ المستحق مقابل قيام الشركة بخدمات 

االستيراد والتركيب وخدمات اإلنترنت وفقاً للعقد 
المبرم بين الطرفين

تم الحكم لصالح الشركة بكامل مبلغ 
المطالبة، وعليه في تاريخ 1442/08/24هـ 
)الموافق  2021/04/6م( تم تقديم طلب 

لدى محكمة التنفيذ

163,633

شركة خاصةالشركة22

قامت الشركة برفع دعوى ضد شركة خاصة لعدم 
سدادها للمبلغ المستحق مقابل قيام الشركة بخدمات 

االستيراد والتركيب وخدمات اإلنترنت وفقاً للعقد 
المبرم بين الطرفين

في تاريخ 1441/11/16هـ )الموافق  
2020/07/07م( تم إبرام اتفاقية تسوية 
بين الطرفين، حيث يجري العمل بموجبها 

لتحصيل كافة مبلغ المطالبة.

157,646

شركة خاصةالشركة23
قامت الشركة برفع دعوى ضد شركة خاصة لعدم 

سدادها للمبلغ المستحق مقابل قيام الشركة بخدمات 
االستيراد والتركيب وخدمات االنترنت 

تم الحكم لصالح الشركة بكامل مبلغ 
المطالبة، وعلية في تاريخ 1442/08/30هـ 
)الموافق  2021/04/12م( تم تقديم طلب 

لدى محكمة التنفيذ

2,180,746

شركة خاصةالشركة24

قامت الشركة برفع دعوى ضد شركة خاصة لعدم 
سدادها للمبلغ المستحق مقابل قيام الشركة بخدمات 

االستيراد والتركيب وخدمات االنترنت، وقد أعلن 
المدعى عليه إفالسه وتواصلت الشركة عبر البريد 
اإللكتروني مع أمين اإلفالس الذي أعلن في موقع 
اإلفالس تمديد فترة طلبات الدائنين إلى المدين. 

تم التأكيد على استالم السكرتير الطلب عبر البريد 
اإللكتروني

في تاريخ 1442/04/22هـ )الموافق  
2020/12/07م( تم الحكم لصالح الشركة 
بكامل مبلغ المطالبة، وتم االستئناف من 
الخصم وبانتظار تحديد موعد جلسة 

من المحكمة في تاريخ 1441/06/05هـ 
)الموافق  2020/01/30م( تم تقديم طلب 
لدى أمين اإلفالس بتسجيل الشركة كدائن، 

وتم تأكيد استالم السكرتير لطلب عبر 
البريد اإللكتروني.

84,180

شركة خاصة25

قامت الشركة برفع دعوى ضد شركة خاصة لعدم 
سدادها للمبلغ المستحق مقابل قيام الشركة بخدمات 

االستيراد والتركيب وخدمات االنترنت وفقاً للعقد 
المبرم بين الطرفين، وقد أعلن المدعى عليه إفالسه 

وتواصلت الشركة عبر البريد اإللكتروني مع أمين 
اإلفالس الذي أعلن في موقع اإلفالس تمديد فترة 
طلبات الدائنين إلى المدين. تم التأكيد على استالم 

السكرتير الطلب عبر البريد اإللكتروني

في تاريخ 1441/11/16هـ )الموافق  
2020/07/07م( تم إبرام اتفاقية تسوية 
بين الطرفين، حيث يجري العمل بموجبها 

لتحصيل كافة مبلغ المطالبة.

95,578

د6,99د9,9دإجمالي)قيمة)المطالبات)التجارية)من)قبل)الشركة)

المصدر: الشركة
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الدعاوى والمطالبات العمالية 12-11-2
يوضح الجدول التالي ملخص الدعاوى والمطالبات العمالية واإلجراءات النظامية المقامة من قبل الشركة أو ضدها كما في تاريخ هذه النشرة.

ملخص)الدعاوى)والمطالبات)العمالية)المقامة)من)قبل)الشركة)أو)ضدها)كما)في)تاريخ)هذه)النشرة(: ددودلالجدو1) 

 األثر)المالي)المتوقعالحالةملخص)النزاعالمدعى)عليهالمدعي#
 ريا1)سعودي()

املطالبات العمالية املقامة من قبل الشركة

موظفالشركة1

قام الموظف بأخذ سلفة من الشركة بناء 
على سندات تنفيذ، وقام باالستقالة دون 
سداد مبلغ السلفة، وعليه رفعت الشركة 

دعوى لتحصيل المبلغ.

صدر حكم لصالح الشركة، وفي 
تاريخ 1440/05/13هـ )الموافق  
2019/01/19م( تم رفع دعوى لدى 

محكمة التنفيذ

116,797

موظفالشركة2

قام الموظف بأخذ سلفة من الشركة بناء 
على سندات تنفيذ، وقام باالستقالة دون 
سداد مبلغ السلفة، وعليه رفعت الشركة 

دعوى لتحصيل المبلغ.

صدر حكم لصالح الشركة، وفي 
تاريخ 1442/06/08هـ )الموافق  
2021/01/21م( تم رفع دعوى لدى 

محكمة التنفيذ

51,400

موظفالشركة3

قام الموظف برفع دعوى قضائية يطالب 
بتعويض عن فصل تعسفي، وحكمت 

المحكمة لصالحه وتم سداد كامل المبلغ 
المحكوم به.

رفعت الشركة طلب التماس ضد الحكم 
الصادر.

في تاريخ 1441/11/18هـ )الموافق  
2020/07/09م( تم الحكم من محكمة 

االستئناف بتأييد الحكم االبتدائي 
لصالح الموظف، وتم تسليمه كافة 

المبالغ المحكوم بها لصالحه، وتعمل 
الشركة اآلن على تقديم طلب التماس 

بناًء لوجود سابقة قضائية لصالح 
الشركة

272,060

57د,440إجمالي)قيمة)المطالبات)العمالية)من)قبل)الشركة)

املطالبات العمالية ضد الشركة

الشركةموظف1

تم إنهاء العالقة العمالية مع الموظف 
النتهاء المشروع، وعليه تم رفع دعوى 
قضائة ضد الشركة يطالب بأجور 

ومستحقات.

تم الحكم لصالح الموظف، وفي تاريخ 
1442/09/26هـ )الموافق /2021/04م( 
تم صدور أمر تنفيذ ضد الشركة لتسليم 
الموظف شهادة الخبرة باإلضافة إلى 

تجديد اإلقامة فقط

264,969

الشركةموظف2
تم إنهاء العالقة التعاقدية مع الموظف 
وعليه، قام برفع دعوى قضائية يطالب 

بمبالغ مالية غير مستحقة.

في تاريخ 1441/06/26هـ )الموافق 
2020/02/20م( تم إغالق القضية لدى 

إدارة التسوية العمالية، وإحالتها إلى 
المحكمة العمالية

6,000

الشركةموظف3
تم إنهاء العالقة التعاقدية مع الموظف، 
وعليه قام برفع دعوى قضائية يطالب 

بمبالغ مالية غير مستحقة له.

في تاريخ 1441/04/25هـ )الموافق 
2019/12/22م( تم إغالق القضية من 

إدارة التسوية العمالية وإحالتها إلى 
المحكمة العمالية

5,000

الشركةموظف4

تم إيقاف العامل عن العمل واحالته 
للجهات المختصة لتحقيق، وقام العامل 
برفع دعوى ضد الشركة يطالب برواتب 

عمل ومطالبات مالية.

في تاريخ 1442/06/18هـ )الموافق 
2021/01/31م(، تم الحكم في وقف 
سير الدعوى حتى الفصل في الدعوى 

الجزائية

900,000

الشركةموظف5
تم إنهاء العالقة التعاقدية مع الموظف، 
وعليه قام برفع دعوى قضائية يطالب 

بمبالغ مالية غير مستحقة له.

في تاريخ 1442/04/03هـ )الموافق 
2020/11/18م(، تم حفظ الدعوى لعدم 

حضور المدعي
6,000

الشركةموظف6

تم إنهاء العالقة العمالية مع الموظف 
وعليه قام برفع دعوى يطالب بمستحقاته 

المالية من مكافئات وشهادة خبرة.
تم الحكم لصالح الموظف في 

تاريخ 1442/09/23هـ )الموافق 
2021/05/05م(

44,290

الشركةموظف7

تم إقامة دعوى من الموظف يطالب 
بالتعويض عن تكاليف عملية جراحية ال 
تغطيها التأمين أجراها لفرد في عائلتة 
في أحدى المستشفيات خارج الشبكة.

الدعوى مازالت قائمة في المحكمة، 
حيث أن تاريخ آخر جلسة في 
1442/09/1402هـ )الموافق 

/2021/04م(

4,100

الشركةموظف8
تم إنهاء العالقة التعاقدية مع الموظف، 
وعليه قام برفع دعوى قضائية يطالب 

بمبالغ مالية غير مستحقة له.

في تاريخ 1442/08/16هـ )الموافق 
2021/03/29م( تم احالة القضية 

للمحكمة العمالية
4,000
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 األثر)المالي)المتوقعالحالةملخص)النزاعالمدعى)عليهالمدعي#
 ريا1)سعودي()

الشركةموظف9
تم إنهاء العالقة التعاقدية مع الموظف، 
وعليه قام برفع دعوى يطالب بمكافئة 

نهاية الخدمة.

الدعوى مازالت قائمة في 
المحكمة، حيث أن تاريخ آخر 

جلسة 1442/09/2513هـ )الموافق 
/2021/04م.( وفي 1442/10/26ه 
)الموافق 2021/06/6م( تم الحكم 

لصالح المدعي.

14,281

48,640د,لإجمالي)قيمة)المطالبات)العمالية)ضد)الشركة)

المصدر: الشركة

مخالفات هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات 12-11-3
مخالفة أحكام ترخيص تقديم خدمة الرسائل القصيرة )SMS(أ. 

)الموافق 2020/06/02م(  بالخطاب رقم 40746851/ل ن وتاريخ 1441/10/10هـ  الشركة  النظر في مخالفات نظام االتصاالت بإشعار  قامت لجنة 
بشأن ورود ادعاء للجنة مقدم من هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات برقم 40746851/د بتاريخ 1441/05/25هـ )الموافق 2020/01/20م( حول مخالفة 
الشركة ألحكام الفقرة )5( من المادة السابعة والثالثين من نظام االتصاالت والتي تنص على أنه يعد من قبيل المخالفات استخدام أو حيازة أي جهاز 
اتصاالت غير مرخص باستخدامة من هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات. وبموجب هذا االدعاء قامت هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات بتوجيه ما يلي 

إلى الشركة:

مخالفة أحكام ترخيص الشركة لتقديم خدمة الرسائل القصيرة )SMS( والمتعلقة بالتعاقد من الباطن للخدمات المرخصة بموجب الترخيص  	
من دون الحصول على موافقة هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات الخطية المسبقة.

مخالفة الشركة لخطاب معالي محافظ هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات رقم م ق/ 8509 بتاريخ 1440/11/08هـ )الموافق 2019/07/11م(  	
حول طريقة تقديم الرسائل القصيرة والتي تقوم فيها الشركات المشغلة بالتعاقد مع المرخص الفئوي من نوع )ب( والذي يقوم العميل بالتعاقد 
معه لغرض إرسال الرسائل القصيرة للمستفيد النهائي، وحيث أن الشركة )بصفتها المرخص الفئوي من نوع )ب(( ال تحصل على الرسائل 
القصيرة للمشغلين )زين وموبايلي( من خالل تعاقدها معهم بشكل مباشر بل عن طريق تعاقدها مع شركة أبحاث وتطوير األعمال التجارية، 

والتي تقوم بالتعاقد مع المشغلين لشراء الرسائل القصيرة لصالح الشركة والذي يترتب عليه مخالفة لما ورد في الخطاب السابق ذكره. 

ال زال اإلجراء قائماً ولم يتم إيقاع أي عقوبات على الشركة بهذا الصدد بعد والتي قد يترتب عليها فرض عقوبات أو غرامات على الشركة قد تصل إلى 
خمسة وعشرين مليون )25,000,000( ريال سعودي وفقاً لنظام االتصاالت، حيث تم تقديم دفوع الشركة للجنة النظرفي مخالفات نظام االتصاالت بتاريخ 
1441/10/23هـ )الموافق 2020/06/16م( ولم يتم الرد من قبل هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات أو لجنة النظر في مخالفات نظام االتصاالت أو اتخاذ 

أي إجراء حتى تاريخ هذه النشرة. 

مخالفة عدم حماية معلومات المستخدمينب. 

أصدرت لجنة النظر في مخالفات نظام االتصاالت قراراها رقم 41743273/ق/1441 وتاريخ 1441/10/23هـ )الموافق 2020/06/15م( ضد الشركة 
فيما يتعلق بادعاء هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات حول ارتكاب الشركة لمخالفات لنظام االتصاالت وذلك من خالل )1( عدم التزام الشركة بحماية 
وتأمين خوادمها مما ترتب على ذلك تسريب بيانات حساسة إلى شبكة اإلنترنت العامة، الخاصة بعمالء الشركة في خدمة تتبع المركبات تتضمن إحداثيات 
حية لمواقع تابعة لعمالء الشركة، والتي تضم العديد من الجهات الحكومية والجهات الخاصة؛ و)2( عدم التزام الشركة بتزويد هيئة االتصاالت وتقنية 
المعلومات بالمعلومات التي طلبتها والمتمثلة في كافة البيانات التي تم تسريبها من خالل الشبكة، وتزويد هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات بما يثبت 
إحاطة الموظفين بالسياسات الداخلية المتعلقة بإجراء التعديالت على األنظمة التقنية، وتزويد هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات بكافة العقود المبرمة 

مع العمالء المتأثرين بالحادثة.

وقد أصدرت لجنة النظر في مخالفات نظام االتصاالت قراراها لصالح هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات وأقرت مخالفة الشركة ألحكام المواد التالية:

المادة السابعة والثالثين من نظام االتصاالت والتي نصت على أنه »يعد مخالًفا ألحكام هذا النظام، كل مشغل، أو شخص ذي صفة طبيعية أو  	
اعتبارية يقوم بأحد األعمال اآلتية :... )18(- عدم تزويد الهيئة بأي تقرير أو معلومة ضمن اختصاصها عند طلبها من مقدم الخدمة وفًقا 

لما تحدده الالئحة... )20(- أي عمل آخر يرتكب بالمخالفة ألحكام هذا النظام«. 
المادة الثامنة عشر من نظام االتصاالت حيث نصت على أنه »..وعلى الُمشغلين االلِتزام بالشروط الواِردة في التراخيص الممنوحة لُهم«. 	
الفقرة )3( من المادة العاشرة من الشروط واألحكام العامة للتراخيص الفئوية من النوع )ب( حيث نصت على أنه »يلتزم المرخص له بتنفيذ  	

جميع االلتزامات التي تنص عليها أنظمة الهيئة وهذا الترخيص بما في ذلك االستمرار في تقديم الخدمات والعمل على تطويرها وتحسينها 
انسجاماً مع أهداف النظام ويلزم باألخص باألمور التالية: )3( عدم التمييز في المعاملة بين المستخدمين وضمان خصوصيتهم«.

الفقرة )2( من المادة الثامنة والخمسين من الالئحة التنفيذية لنظام االتصاالت حيث نصت على أنه »يجب على مقدم الخدمة تشغيل أنظمة  	
وشبكة اتصاالته آخذا بعين االعتبار خصوصية المستخدمين. وباستثناء ما تسمح األنظمة والتعليمات بإفشائه أو ما يوافق المستخدم على 

إفشائه فإنه ال يجوز لمقدم الخدمة جمع المعلومات أو استعمالها أو اإلفصاح عنها أو عن اتصاالت المستخدم ألي غرض كان«.
الفقرة )4( من المادة الثامنة والخمسين من الالئحة التنفيذية لنظام االتصاالت حيث نصت على أنه »يتعين على مقدمي الخدمة التأكد من  	

أن معلومات المستخدمين صحيحة ودقيقة ومحدثة لتحقيق األغراض التي سوف يتم استخدامها فيها، وأن معلومات المستخدم واتصاالته 
محمية بوسائل وأساليب تتناسب مع حساسيتها«.
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بموجب القرار قامت لجنة النظر في مخالفات نظام االتصاالت بإيقاع العقوبات التالية على الشركة:

فرض غرامة مالية بمبلغ خمسة ماليين )5,000,000( ريال سعودي، عن مخالفة عدم حماية معلومات المستخدمين. 	
فرض غرامة مالية بمبلغ مائتا ألف )200,000( ريال سعودي، عن مخالفة عدم تزويد هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات بالمعلومات المطلوبة.  	

وبتاريخ 1442/08/15هـ )الموافق 2021/03/28م(، قامت الشركة بتقديم طلب استئناف على الحكم الصادر برد الدعوى التي قامت الشركة برفعها 
اعتراضاً على القرار، وصدر حكم االستئناف بتأييد رد الدعوى. وتعمل الشركة حالياً على رفع اعتراض لدى المحكمة اإلدارية العليا. كما قامت الشركة 

بعدد من اإلجراءات لتجنب وقوع مثل هذه المخالفات مستقباًل، وفيما يلي ملخص هذه اإلجراءات:

تم إنشاء إدارة خاصة مسؤولة عن األمن الرقمي التشغيلي الداخلي، مستقلة بميزانيتها التشغيلية السنوية وموظفيها وهيكلها اإلداري. حيث  	
ترتبط بالرئيس التنفيذي بواسطة نائب الرئيس المعني بشؤون األمن السيبراني، معتمدين على األسس والمبادئ الهيكلية المتبعة بواسطة 

أفضل الممارسات وبيوت الخبرة العالمية.
تم إنشاء قسم خاص لحوكمة وإدارة خصوصية بيانات العمالء بما يضمن قيام كل اإلدارات ذات العالقة باتباع اإلجراءات وتنفيذ السياسات  	

الخاصة بذلك، يرتبط بإدارة األمن السيبراني الداخلي وذلك لضمان تنفيذ أعلى وسائل الحماية المطلوبة.
	 .)production environment( وبيئة اإلنتاج )testing environment( تم الفصل التام بين بيئة االختبارات
	 .)anonymization Process( تم التعاقد مع أحد المكاتب االستشارية المصنفة والمعترف بها عالميا لمراجعة إجراءات التعمية

نزاع الضريبة المقتطعة مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك 12-11-4
قامت الشركة بتقديم طلب إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لالنتفاع باتفاقية تفادي االزدواج الضريبي الموقعة بين المملكة العربية السعودية والمملكة 
المتحدة، وذلك السترداد الزائد من الضريبة المقتطعة على دفعات رسوم اإلمتياز مع األطراف المتعاقدة مع الشركة )أي 8% ضريبة مقتطعة بدالً من 
15%، حيث تتوقع الشركة في حال قبول طلبها استرداد ما يقارب 12 مليون ريال سعودي( وإعفاء الخدمات الفنية للشركة من الضريبة المقتطعة، وذلك 
خالل الفترة التي تبدأ من تاريخ 1436/11/15هـ )الموافق 2015/08/30م( حتى تاريخ هذه النشرة. وحيث قامت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك برفض 
الطلب المقدم من الشركة، فقد قامت الشركة برفع دعوى على هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أمام لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية، 
والمنازعات  المخالفات  في  الفصل  لجنة  قرار  باستئناف  الشركة  قامت  فقد  وعليه  والجمارك.  والضريبة  الزكاة  هيئة  لصالح  قرارها  أصدرت  والتي 
الضريبية بتاريخ 1442/04/02هـ )الموافق 2020/11/17م(، حيث ال يزال النزاع قائماً أمام اللجنة االستئنافية كما في تاريخ هذه النشرة. وال تتوقع 

الشركة بأن يكون لهذا النزاع تأثير مالي عليها، حيث ستقوم األطراف المتعاقدة مع الشركة بتحمل المبالغ محل الخالف عن للشركة.
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التعهد بتغطية الطرح-  13
أبرمت الشركة والمساهمون البائعون ومتعهدو التغطية )شركة إتش إس بي سي العربية السعودية وشركة األهلي المالية وشركة مورغان ستانلي السعودية( 
اتفاقية تعهد بتغطية الطرح بتاريخ 1443/2/9هـ )الموافق 2021/9/16م( )ويشار إليها فيما بعد بـ«اتفاقية التعهد بالتغطية«( التي وافق متعهدو التغطية 
بموجبها على التعهد بتغطية كامل أسهم الطرح والبالغ عددها أربعة وعشرين مليون )24,000,000( سهماً، مع مراعاة بعض الشروط واألحكام الواردة في 

اتفاقية التعهد بالتغطية، وفيما يلي اسم وعنوان متعهدي التغطية:

اسم متعهدي التغطية وعناوينهم  13-1
 شركة إتش إس بي سي العربية السعودية

مبنى إتش إس بي سي 
7267 شارع العليا، حي المروج

الرياض 2255 – 12283 
المملكة العربية السعودية

هاتف: 920005920 966+
فاكس: 2992385 11 966+

 www.hsbcsaudi.com :الموقع اإللكتروني
solutionsIPO@hsbcsa.com :البريد اإللكتروني

شركة)األهلي)المالية
طريق الملك سعود، المبنى اإلقليمي للبنك األهلي السعودي

ص.ب. 22216، الرياض 11495
المملكة العربية السعودية

هاتف: 0000232 )92( 966+
فاكس: 4060052 )11( 966+

www.alahlicapital.com :الموقع اإللكتروني
snbc.cm@alahlicapital.com :البريد اإلكتروني

 

 شركة مورغان ستانلي السعودية
برج الراشد، الطابق العاشر

طريق الملك سعود
ص.ب. 66633
الرياض 11586

المملكة العربية السعودية
هاتف: 2187000 11 966+
فاكس: 2187003 11 966+

 www.morganstanleysaudiarabia.com :الموقع اإللكتروني
 lneqsy@morganstanley.com :البريد اإللكتروني
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ملخص اتفاقية التعهد بالتغطية  13-2
وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية التعهد بالتغطية:

يتعهد المساهمون البائعون لمتعهدي التغطية على قيامهم باآلتي في أول يوم عمل يلي اكتمال تخصيص أسهم الطرح عقب انتهاء فترة الطرح:أ- 
بيع وتخصيص أسهم الطرح للمكتتبين األفراد أو الفئات المشاركة التي تم قبول طلبات اكتتابهم من قبل الجهات المستلمة.- 1
بيع وتخصيص أسهم الطرح التي لم يتم شراؤها من قبل المكتتبين األفراد أو الفئات المشاركة في الطرح إلى متعهد التغطية.- 2
يتعهد متعهدو التغطية للمساهم البائع بشراء أي أسهم طرح لم يتم االكتتاب فيها من قبل المكتتبين األفراد أو الفئات المشاركة، وفقاً لما هو ب- 

وارد أدناه:

األسهم)المتعهد)بتغطيتها(: لودلالجدو1) 

نسبة)أسهم)الطرح)المتعهد)بتغطيتهاعدد)أسهم)الطرح)المتعهد)بتغطيتهامتعهدو)التغطية

33.3%8,000,000شركة إتش إس بي سي العربية السعودية 

33.3%8,000,000شركة األهلي المالية

33.3%8,000,000شركة مورغان ستانلي السعودية

المصدر: الشركة

وتعهدت الشركة والمساهمون البائعون بااللتزام بكافة أحكام اتفاقية التعهد بالتغطية.

تكاليف التعهد بالتغطية  13-3
سوف يدفع المساهمون البائعون إلى متعهدي التغطية أتعاب التعهد بالتغطية بناء على إجمالي قيمة الطرح. إضافة إلى ذلك، فقد وافق المساهمون 

البائعون على دفع المصاريف والتكاليف الخاصة بالطرح بالنيابة عن الشركة.
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مصاريف الطرح-  14
سوف يتحمل المساهمون البائعون جميع المصاريف والتكاليف المتعلقة بالطرح والتي تقدر بحوالي 63.3 مليون ريال سعودي، وتشمل هذه المصاريف 
لمتعهدي  القانوني  والمستشار  القانوني،  والمستشار  االكتتاب،  االكتتاب، ومديري سجل  التغطية، ومدير  وأتعاب متعهدي  الماليين،  المستشارين  أتعاب 
التغطية، ومستشار العناية المهنية المالية، ومراجع الحسابات، ومستشار دراسة السوق، إضافًة إلى أتعاب الجهات المستلمة ومصاريف التسويق والطباعة 

والتوزيع وغيرها من المصاريف ذات العالقة، وسيتم خصم مصاريف الطرح من متحصالت الطرح ولن تتحمل الشركة أي مصاريف تتعلق بالطرح. 

solutions by stc 246



تعهدات الشركة بعد اإلدراج   -15
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تعهدات الشركة بعد اإلدراج-  15
تتعهد الشركة بعد إدراجها بما يلي:

تعبئة النموذج 8 المتعلق بااللتزام بالئحة حوكمة الشركات، وفي حال عدم التزام الشركة بأي من متطلبات الئحة حوكمة الشركات، فيتعين  	
عليها حينئذ توضيح أسباب ذلك.

إخطار الهيئة بتاريخ انعقاد أول جمعية عامة بعد قبول اإلدراج، بحيث يتسنى ألي ممثل الحضور. 	
تقديم األعمال والعقود التي يكون ألي من أعضاء مجلس اإلدارة فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة للجمعية العامة للترخيص لها )وفًقا لنظام  	

الشركات والئحة حوكمة الشركات وضوابط الشركات المدرجة(، وشريطة منع عضو مجلس اإلدارة ذو المصلحة من االشتراك في التصويت 
على القرار الذي يصدر في هذا الشأن في مجلس اإلدارة والجمعية العامة )وللمزيد من المعلومات حول االتفاقيات مع األطراف ذات العالقة، 

يرجى مراجعة القسم رقم  12-6 »االتفاقيات مع األطراف ذات العالقة« من هذه النشرة(.
االلتزام بكافة المواد اإللزامية من الئحة حوكمة الشركات وقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة وقواعد اإلدراج مباشرًة بعد  	

اإلدراج.
االلتزام بأحكام مواد قواعد اإلدراج فيما يتعلق بااللتزامات المستمرة على الشركة مباشرًة بعد اإلدراج. 	

ووفقاً لذلك، يتعهد أعضاء مجلس اإلدارة بعد قبول اإلدراج بما يلي:

تسجيل جميع القرارات والمداوالت في شكل محاضر اجتماعات مكتوبة وموقعة من قبل رئيس المجلس وأمين السر. 	
اإلفصاح عن تفاصيل أي معامالت مع أطراف ذوي عالقة حسب متطلبات نظام الشركات والئحة حوكمة الشركات. 	

solutions by stc 248



اإلعفاءات   -16

solutions by stc249



اإلعفاءات-  16
تقدمت الشركة إلى السوق المالية بطلب اإلعفاء من متطلبات الفقرة الفرعية )2( من الفقرة )ب( من المادة السابعة من قواعد اإلدراج والتي تشترط أال 
تقل ملكية الجمهور من فئة األسهم موضوع الطلب عن 30% عند اإلدراج، وقد صدرت موافقة السوق المالية على هذا الطلب بعد الحصول على موافقة 

الهيئة بتاريخ 1442/08/10هـ )الموافق 2021/03/23م(.
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شروط وأحكام االكتتاب-  17
تم تقديم طلب لتسجيل وطرح األوراق المالية إلى الهيئة وطلب إلدراج األسهم إلى السوق المالية وفقاً لكل من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات 
المستمرة وقواعد اإلدراج. يجب على جميع المكتتبين قراءة شروط وأحكام االكتتاب بعناية تامة قبل استكمال تعبئة نموذج طلب االكتتاب، حيث يعتبر 
توقيع طلب االكتتاب وتقديمه ألي من الجهات المستلمة أو مديري سجل االكتتاب بمثابة إقرار بالقبول بشروط وأحكام االكتتاب المذكورة والموافقة عليها.

االكتتاب في أسهم الطرح  17-1
تتكون عملية الطرح من طرح أربعة وعشرين مليون )24,000,000( سهماً عادياً بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم 
الواحد بسعر طرح يبلغ )151( ريال سعودي. وتمثل أسهم الطرح ما نسبته 20% من رأس مال الشركة. ويبلغ إجمالي قيمة الطرح ثالثة مليارات وستمائة 
وأربعة وعشرون مليون )3,624,000,000( ريال سعودي. علماً بأن الطرح على المكتتبين األفراد وإدراج أسهم الشركة بعد ذلك، منوط بنجاح اكتتاب الفئات 
المشاركة بكامل أسهم الطرح. وسيتم إلغاء الطرح في حال لم يتم تغطية الطرح خالل هذه الفترة. ويجوز للهيئة تعليق الطرح بعد الموافقة على هذه 
النشرة وقبل تسجيل وقبول األسهم لإلدراج في السوق المالية، في حال حدوث تغيير جوهري من شأنه التأثير بشكل سلبي وجوهري على عمليات الشركة.

ويقتصر الطرح على شريحتين من المستثمرين، هما:

الشريحة) أ(:)الفئات)المشاركة: وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل األوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل األوامر )يرجى 
مراجعة القسم رقم    1 »التعريفات)والمصطلحات« من هذه النشرة(. ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة أربعة وعشرين 
مليون )24,000,000( سهماً من أسهم الطرح تمثل 100% من إجمالي أسهم الطرح. وفي حال قيام المكتتبين األفراد )المعرفون بالشريحة )ب( أدناه(( 
باالكتتاب بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق لمديري سجل االكتتاب تخفيض عدد األسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى واحد وعشرين مليون 
وستمائة ألف )21,600,000( سهماً من أسهم الطرح كحد أدنى تمثل 90% من إجمالي أسهم الطرح. تحدد آلية تخصيص أسهم الطرح وفقاً لما يراه مديري 

سجل االكتتاب مناسباً، بالتشاور مع الشركة، باستخدام آلية التخصيص االختيارية.

الشريحة )ب(: المكتتبون األفراد: وتشمل هذه الشريحة األشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لديها 
أبناء قّصر من زوج غير سعودي، حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها؛ شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها لألبناء 
القصر، باإلضافة إلى أي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو المستثمرين الخليجيين ذوي الشخصية الطبيعية ممن لديهم حساب بنكي لدى إحدى 
الجهات المستلمة، ويحق لهم فتح حساب استثماري. ويعد الغياً اكتتاب من اكتتب باسم مطلقته، ويطبق النظام بحق مقدم الطلب إذا ثبت قيامه بعملية من 
هذا النوع. وفي حال االكتتاب مرتين، سوف يعتبر االكتتاب الثاني الغياً ويتم أخذ االكتتاب األول باالعتبار فقط، ويعد االكتتاب الثاني كأن لم يكن. وسيتم 
تخصيص مليونين وأربعمائة ألف )2,400,000( سهماً من أسهم الطرح كحد أقصى بما يعادل 10% من إجمالي أسهم الطرح للمكتتبين األفراد، على أن 
تكتتب الفئات المشاركة بكامل أسهم الطرح المخصصة لها. وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين األفراد بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم، فيحق لمديري 

سجل االكتتاب تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للمكتتبين األفراد لتتناسب مع عدد األسهم التي تم االكتتاب فيها من قبلهم.

فترة الطرح  17-2
بتاريخ 1443/02/14هـ  الثالثاء  يوم  وتنتهي في  )الموافق 2021/09/19م(،  بتاريخ 1443/02/12هـ  يوم األحد  تبدأ من  أيام   )3( فترة مدتها ثالثة 

)الموافق 2021/09/21م(.

طريقة وشروط االكتتاب لكل فئة من فئات المكتتبين  17-3
بناء سجل األوامر للفئات المشاركة 17-3-1

سيتم تحديد النطاق السعري عند بناء سجل األوامر وإتاحته لجميع الفئات المشاركة من قبل المستشارين الماليين للشركة، بالتشاور مع أ- 
الشركة والمساهمين البائعين باستخدام آلية التخصيص االختيارية، ومن الممكن عدم تخصيص أسهم لبعض الفئات المشاركة حسبما تراه 

الشركة ومديري سجل االكتتاب.
يجب على كل من الفئات المشاركة تقديم طلبات المشاركة في بناء سجل األوامر من خالل تعبئة نموذج طلب مشاركة في عملية بناء سجل ب- 

األوامر الخاص بالفئات المشاركة، ويجوز للفئات المشاركة تغيير طلباتها أو إلغائها في أي وقت خالل مدة بناء سجل األوامر، على أن يكون 
تغيير تلك الطلبات من خالل تقديم نموذج طلب معدل أو نموذج طلب إلحاقي )حيثما ينطبق( وذلك قبل انتهاء فترة بناء سجل األوامر. ويجب أال 
يقل عدد أسهم الطرح التي يكتتب فيها كل من الفئات المشاركة عن خمسين ألف )50,000( سهم، وال يزيد عن خمسة ماليين وتسعمائة وتسعة 
وتسعين ألف وتسعمائة وتسعة وتسعين )5,999,999( سهم، وفيما يتعلق بالصناديق العامة فقط، بما ال يتجاوز الحد األقصى لكل صندوق عام 
مشارك والذي يتم تحديده وفقاً لتعليمات بناء سجل األوامر. ويجب أن يكون عدد األسهم المطلوبة قابلة للتخصيص. وسيقوم مديرو سجل 
لهم. ويجب أن تبدأ عملية اكتتاب الفئات  االكتتاب بإخطار الفئات المشاركة بخصوص سعر الطرح وعدد أسهم الطرح المخصصة مبدئياً 

المشاركة أثناء فترة الطرح التي تشمل كذلك المكتتبين األفراد وذلك وفقاً لشروط وتعليمات االكتتاب المفصلة في نماذج طلبات االكتتاب.
بعد إكمال عملية بناء سجل األوامر للفئات المشاركة، سيقوم مديرو سجل االكتتاب باإلعالن عن نسبة التغطية من قبل الفئات المشاركة.ج- 
سيكون لمديري سجل االكتتاب والشركة صالحية تحديد سعر الطرح وفقاً لقوى العرض والطلب على أن ال يزيد عن السعر المحدد في اتفاقية د- 

تعهد التغطية بشرط أن يكون سعر االكتتاب وفقاً لوحدات تغير السعر المطبقة من السوق المالية.
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االكتتاب من قبل المكتتبين األفراد 17-3-2
يجب على كل من المكتتبين األفراد االكتتاب بعدد أسهم ال يقل عن عشرة )10( أسهم طرح كحد أدنى، وال يزيد عن ستمائة ألف )600,000( سهم طرح 

كحد أقصى. وال يسمح بتغيير أو سحب طلب االكتتاب بعد تسليمه.

ستكون نماذج طلبات االكتتاب متاحة خالل فترة الطرح في المواقع اإللكترونية للجهات المستلمة التي تقدم هذه الخدمة في فروعها. ويجب إكمال نماذج 
طلبات االكتتاب وفقاً للتعليمات الواردة أدناه. وبإمكان المكتتبين األفراد االكتتاب عن طريق اإلنترنت، أو الهاتف المصرفي، أو الصراف اآللي التابع للجهات 

المستلمة، بحسب ما تقدمه من كل أو بعض هذه الخدمات لعمالئها، شريطة أن:

يكون لدى المكتتب الفرد حساب لدى إحدى الجهات المستلمة التي تقدم مثل هذه الخدمة.أ- 
ال يكون قد طرأ أي تغيير على المعلومات الخاصة بالمكتتب الفرد منذ اكتتابه في طرح جرى حديثاً.ب- 

إن توقيع المكتتب الفرد على طلب االكتتاب وتقديمه للجهات المستلمة يمثل اتفاقية ملزمة بين المساهمين البائعين والمكتتب الفرد مقدم الطلب.

اإللكتروني  الموقع  أو   )www.solutions.com.sa( للشركة  اإللكتروني  الموقع  من  النشرة  هذه  من  نسخة  على  الحصول  األفراد  المكتتبين  وبإمكان 
www.(و  )www.alahlicapital.com(و  )www.hsbcsaudi.com( الماليين  للمستشارين  اإللكتروني  الموقع  أو   )www.cma.org.sa( للهيئة 
morganstanleysaudiarabia.com(، وكذلك يمكن الحصول على نسخة من هذه النشرة ونماذج االكتتاب من فروع الجهات المستلمة التالية )أو عن طريق 

مواقعهم اإللكترونية بالنسبة للجهات المستلمة التي تقدم مثل هذه الخدمة(:

البنك السعودي البريطاني )ساب(
شارع األمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي

ص.ب. رقم 9084
الرياض 11413

المملكة العربية السعودية
هاتف: 8440 440 )11( 966+
فاكس: 3414 276 )11( 966+

www.sabb.com :الموقع اإللكتروني
sabb@sabb.com :البريد اإللكتروني

البنك األهلي السعودي
طريق الملك فهد – حي العقيق – مركز الملك عبداهلل المالي 

ص.ب. 3208 رقم الوحدة: 778
الرياض 13519 – 6676
المملكة العربية السعودية

هاتف: 1000 92000 966+
www.alahli.com :الموقع اإللكتروني

contactus@alahli.com :البريد اإللكتروني
مصرف الراجحي

طريق الملك فهد – حي المروج – برج مصرف الراجحي
الرياض 11411

المملكة العربية السعودية
هاتف: 2515 828 )11( 966+
فاكس: 8190 279 )11( 966+

www.alrajhibank.com.sa :الموقع اإللكتروني
contactcenter1@alrajhibank.com.sa :البريد اإللكتروني

بنك الرياض
طريق الدائري الشرقي

ص.ب. 22622
الرياض 11614

المملكة العربية السعودية
هاتف: 3030 401 )11( 966+
فاكس: 0016 403 )11( 966+

www.riyadbank.com :الموقع اإللكتروني
customercare@riyadbank.com :البريد اإللكتروني
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مصرف اإلنماء
طريق الملك فهد – برج العنود 

ص.ب. 66674
الرياض 11586

المملكة العربية السعودية
هاتف: 5555 218 )11( 966+
فاكس: 5000 218 )11( 966+

www.alinma.com :الموقع اإللكتروني
info@alinma.com :البريد اإللكتروني

بنك البالد
8229 حي المؤتمرات 

الرياض 12711 – 3952
المملكة العربية السعودية

هاتف: 8888 479 )11( 966+
فاكس: 5101 291 )11( 966+

www.bankalbilad.com :الموقع اإللكتروني
customercare@bankalbilad.com :البريد اإللكتروني

ستبدأ الجهات المستلمة التي تقدم تلك الخدمة في استالم طلبات االكتتاب في بعض فروعها في المملكة أو عن طريق اإلنترنت، أو الهاتف المصرفي، 
أو الصراف اآللي التابع للجهات المستلمة، بحسب ما تقدمه من كل أو بعض هذه الخدمات لعمالئها بدءاً من يوم األحد بتاريخ 1443/02/12هـ )الموافق 
2021/09/19م(، ولغاية يوم الثالثاء بتاريخ 1443/02/14هـ )الموافق 2021/09/21م(. وعند توقيع وتسليم طلب االكتتاب، تقوم الجهة المستلمة بختم 
وتقديم نسخة من طلب االكتتاب المستوفية إلى المكتتب الفرد. وفي حالة عدم اكتمال أو عدم صحة المعلومات المقدمة في طلب االكتتاب أو في حال 

عدم ختمها من قبل الجهة المستلمة، يعتبر طلب االكتتاب الغياً، وال يجوز حينها للمكتتب الفرد المطالبة بأي تعويض عن أي ضرر جراء هذا اإللغاء.

ينبغي على المكتتب الفرد تحديد عدد األسهم التي يقوم بالتقدم لالكتتاب فيها في نموذج طلب االكتتاب، بحيث يكون إجمالي مبلغ االكتتاب هو حاصل 
ضرب عدد أسهم الطرح المطلوب االكتتاب فيها بسعر الطرح البالغ )151( ريال سعودي للسهم.

لن يقبل االكتتاب للمكتتب الفرد بأقل من عشرة )10( أسهم أو بكسور األسهم. وأي اكتتاب في األسهم فوق ذلك، يجب أن يكون بمضاعفات هذا الرقم، 
فيما يكون الحد األقصى لالكتتاب ستمائة ألف )600,000( سهماً من أسهم الطرح.

يجب تقديم طلب االكتتاب خالل فترة الطرح مرفقاً به المستندات التالية، حسبما ينطبق )وعلى الجهات المستلمة مطابقة الصور مع النسخ األصلية، 
ومن ثم إعادة النسخ األصلية إلى المكتتب الفرد(:

أصل وصورة بطاقة الهوية الوطنية وهوية المقيم )للمكتتب الفرد بما في ذلك مواطني دول مجلس التعاون والمقيمين األجانب(.أ- 
أصل وصورة سجل األسرة )عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن أفراد األسرة(.ب- 
أصل وصورة صك الوكالة الشرعية )عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن الغير(.ج- 
أصل وصورة صك الوصاية الشرعية )عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن أيتام(.د- 
أصل وصورة صك الطالق )عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن أبناء المرأة السعودية المطلقة(.ه- 
أصل وصورة شهادة الوفاة )عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن أبناء المرأة السعودية األرملة(.و- 
أصل وصورة شهادة الميالد )عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن أبناء المرأة السعودية المطلقة أو األرملة(.ز- 

وفي حالة تقديم نموذج طلب اكتتاب نيابة عن مكتتب فرد )تنطبق على الوالدين واألبناء فقط(، يجب أن يكتب الوكيل اسمه وأن يرفق أصل وصورة وكالة 
سارية المفعول. ويجب أن تكون الوكالة صادرة من كاتب العدل بالنسبة للمكتتبين األفراد المقيمين داخل المملكة، أما المكتتبين األفراد المقيمين خارج 
المملكة، فيجب تصديق الوكالة من خالل السفارة أو القنصلية السعودية في الدولة المعنية. ويقوم الموظف المسؤول في الجهة المستلمة بمطابقة الصور 

مع األصل وإعادة األصل للمكتتب.

يكتفى بتعبئة طلب اكتتاب واحد لكل مكتتب فرد رئيسي يكتتب لنفسه وألفراد عائلته المقيدين في بطاقة العائلة إذا كان أفراد العائلة سيكتتبون بنفس 
عدد األسهم التي يتقدم المكتتب الرئيسي بطلبها، ويترتب على ذلك ما يلي:

يتم تسجيل جميع األسهم المخصصة للمكتتب الفرد الرئيسي والمكتتبين التابعين باسم المكتتب الفرد الرئيسي.أ- 
تعاد المبالغ الفائضة عن األسهم غير المخصصة إلى المكتتب الفرد الرئيسي والتي دفعها بنفسه أو عن مكتتبين تابعين.ب- 
يحصل المكتتب الفرد الرئيسي على كامل أرباح األسهم الموزعة عن األسهم المخصصة للمكتتب الفرد الرئيسي وللمكتتبين التابعين )في حال ج- 

عدم بيع األسهم أو نقل ملكيتها(.
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يستخدم طلب اكتتاب منفصل في حالة:

إذا رغب المكتتب في تسجيل أسهم الطرح التي يتم تخصيصها باسم غير اسم المكتتب الفرد الرئيسي.أ- 
إذا اختلفت كمية األسهم التي يرغب المكتتب الفرد الرئيسي االكتتاب بها عن المكتتبين األفراد التابعين.ب- 
إذا رغبت الزوجة أن تكتتب باسمها وأن تسجل أسهم الطرح المخصصة لحسابها )فعليها تعبئة نموذج طلب اكتتاب منفصل عن نموذج طلب ج- 

االكتتاب الذي تم إكماله من قبل المكتتب الفرد الرئيسي(، وفي هذه الحالة يلغى أي نموذج طلب اكتتاب تقدم به زوجها نيابة عنها، وتقوم الجهة 
المستلمة بالتعامل مع طلب االكتتاب المنفصل التي تقدمت به تلك الزوجة.

ر من زوج غير سعودي أن تكتتب بأسمائهم لصالحها شريطة إبراز ما يثبت أمومتها لهم.  يحق للمرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لديها أبناء ُقصَّ
ويعد اكتتاب من اكتتب باسم مطلقته الغياً وسيخضع للعقوبات المنصوص عليها في النظام.وفي حال اكتتب مكتتب رئيسي لنفسه وألفراد عائلته المقيدين 
في سجل األسرة، ومن ثم قام أحد أفراد تلك األسرة باالكتتاب بطلب اكتتاب منفصل، سيتم إلغاء فقط طلب فرد األسرة الذي قام بتقديم طلب منفصل 

من طلب المكتتب الرئيسي.

خالل فترة الطرح، تقبل فقط اإلقامة سارية المفعول للتعريف بالتابعين غير السعوديين، ولن تقبل جوازات السفر أو شهادات الميالد. ويمكن تضمين 
التابعين غير السعوديين كتابعين فقط مع أمهاتهم، وال يمكنهم االكتتاب كمكتتبين رئيسيين. والعمر األقصى للتابعين غير السعوديين الذين يتم تضمينهم مع 
أمهاتهم هو ثمانية عشر )18( عاماً، وأي وثائق صادرة من أي حكومة أجنبية يجب أن يتم تصديقها من قبل سفارة أو قنصلية المملكة في الدولة المعنية.

يوافق كل مكتتب فرد على االكتتاب في األسهم المحددة في نموذج طلب االكتتاب الذي قدمه على شرائها بمبلغ يعادل عدد أسهم الطرح المتقدم بطلبها 
مضروباً بسعر الطرح البالغ مائة وواحد وخمسون )151( ريال سعودي للسهم. ويعتبر كل مكتتب فرد أنه قد تملك عدد أسهم الطرح المخصصة له عند 

تحقق الشروط التالية:

تسليم نموذج طلب االكتتاب إلى أي من الجهات المستلمة من قبل المكتتب الفرد.أ- 
تسديد المكتتب الفرد لكامل قيمة األسهم التي طلب االكتتاب بها إلى الجهة المستلمة.ب- 

يجب أن يتم دفع إجمالي قيمة أسهم الطرح بالكامل لدى الجهات المستلمة من خالل الخصم من حساب المكتتب الفرد لدى الجهة المستلمة التي يتم 
فيها تقديم طلب االكتتاب.

إذا كان أي نموذج طلب اكتتاب غير مطابقة لشروط وأحكام االكتتاب، يكون للشركة الحق في رفض هذا الطلب كلياً أو جزئياً، ويقر المكتتب الفرد بموافقته 
على أي عدد من األسهم يتم تخصيصها له، إال إذا تجاوز عدد األسهم المخصصة له عدد األسهم التي تقدم باالكتتاب لها.

التخصيص ورد الفائض  17-4
سيقوم مدير االكتتاب بفتح وإدارة حساب أمانة لغرض إيداع وحفظ مبالغ االكتتاب التي يتم تحصيلها من الفئات المشاركة والجهات المستلمة )بالنيابة 
عن المكتتبين األفراد(. وسيتم تحويل مبالغ االكتتاب هذه للمساهمين البائعين فقط عند سريان اإلدراج وذلك بعد خصم بعض الرسوم والنفقات. وسيتم 
تحديد تفاصيل حساب األمانة هذا في نماذج االكتتاب. باإلضافة إلى ذلك، يجب على كل جهة مستلمة أن تودع المبالغ التي قامت بتحصيلها من المكتتبين 

األفراد في حساب األمانة المذكور.

وسيقوم مدير االكتتاب أو الجهات المستلمة )حسب الحال( بإخطار المكتتبين بالعدد النهائي ألسهم الطرح المخصصة لكل منهم مع المبالغ التي سيتم 
استردادها. وسوف يتم إعادة فائض االكتتاب )إن وجد( إلى المكتتبين دون أي عموالت أو استقطاعات وسيتم إيداعها في حساب المكتتب المحدد في 
نموذج طلب االكتتاب. وسيتم اإلعالن عن عملية التخصيص النهائي في موعد أقصاه يوم اإلثنين 1443/02/20هـ )الموافق 2021/09/27م(  كما سيتم 
رد فائض االكتتاب )إن وجد( في موعد أقصاه يوم األربعاء 1443/02/22هـ )الموافق 2021/09/29م(. وينبغي على المكتتب التواصل مع مدير االكتتاب 

أو فرع الجهة المستلمة التي قدم نموذج طلب االكتتاب لديه )حسب األحوال( في حال الرغبة في الحصول على تفاصيل إضافية.

تخصيص أسهم الطرح للفئات المشاركة 17-4-1
األسهم  تخصيص  آلية  باستخدام  وذلك  الشركة،  مع  بالتنسيق  مناسباً  الماليون  المستشارون  يراه  لما  وفقاً  الطرح  ألسهم  المبدئي  التخصيص  سيتم 
االختيارية، ومن الممكن عدم تخصيص أسهم لبعض الفئات المشاركة حسبما تراه الشركة ومديري سجل االكتتاب، وذلك بعد اكتمال تخصيص أسهم 
الطرح للمكتتبين األفراد شريطة أال يقل عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة مبدئياً عن أربعة وعشرين مليون )24,000,000( سهم طرح تمثل 
100% من أسهم الطرح، على أال يقل التخصيص النهائي للفئات المشاركة عن واحد وعشرين مليون وستمائة ألف )21,600,000( سهم طرح تمثل %90 

من أسهم الطرح.

تخصيص أسهم الطرح للمكتتبين األفراد 17-4-2
سيتم تخصيص مليونين وأربعمائة ألف )2,400,000( سهم طرح كحد أقصى بما يعادل 10% من إجمالي أسهم الطرح للمكتتبين األفراد. علماً بأن الحد 
األدنى للتخصيص لكل مكتتب فرد هو عشرة )10( أسهم، كما أن الحد األقصى لكل مكتتب فرد هو ستمائة ألف )600,000( سهم، وسيتم تخصيص ما 
يتبقى من أسهم الطرح )إن وجد( على أساس تناسبي بناًء على نسبة ما طلبه كل مكتتب فرد إلى إجمالي األسهم المطلوب االكتتاب فيها. وفي حال تجاوز 
عدد المكتتبين األفراد مائتين وأربعين ألف )240,000( مكتتب، ال تضمن الشركة الحد األدنى للتخصيص وسيتم التخصيص وفقاً لما تقترحه الشركة 

والمستشارون الماليون. وسوف يتم إعادة فائض االكتتاب )إن وجد( إلى المكتتبين األفراد دون أي عموالت أو استقطاعات من قبل الجهات المستلمة.
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الحاالت التي يجوز فيها تعليق اإلدراج أو إلغاؤه  17-5
صالحية تعليق التداول أو إلغاء اإلدراج 17-5-1

يجوز للهيئة تعليق تداول األسهم أو إلغاء إدراجها في أي وقت حسبما تراه مناسباً، وذلك في أي من الحاالت األتية: أ- 
إذا رأت ضرورة ذلك حمايًة للمستثمرين أو للمحافظة على سوق منتظمة. - 1
إذا أخفقت الشركة إخفاقا تراه الهيئة جوهرياً في االلتزام بنظام السوق المالية أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق.- 2
إذا لم تسدد الشركة أي مقابل مالي مستحق للهيئة أو السوق المالية أو أي غرامات مستحقة للهيئة في مواعيدها.- 3
إذا رأت أن الشركة أو أعمالها أو مستوى عملياتها أو أصولها لم تعد مناسبة الستمرار إدراج األسهم في السوق المالية.- 4
عند اإلعالن عن استحواذ عكسي ال يتضمن معلومات كافية بشأن الصفقة المقترحة. وفي حال أعلنت الشركة عن معلومات كافية تتعلق - 5

بالكيان المستهدف، واقتنعت الهيئة، بعد إعالن الشركة، بأنه ستتوافر معلومات كافية متاحة للجمهور حول الصفقة المقترحة لالستحواذ 
العكسي، فللهيئة اتخاذ قرار بعدم تعليق التداول في هذه المرحلة.

عند تسرب معلومات عن الصفقة المقترحة لالستحواذ العكسي، ويتعذر على الشركة تقييم وضعها المالي بدقة ويتعذر إبالغ السوق - 6
المالية وفقاً لذلك.

عند قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة إذا بلغت خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس مالها لدى المحكمة بموجب - 7
نظام اإلفالس.

عند قيد طلب افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية للشركة لدى المحكمة بموجب نظام اإلفالس.- 8
عند صدور حكم المحكمة النهائي بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي وافتتاح إجراء التصفية اإلدارية للشركة بموجب نظام اإلفالس.- 9

يجوز للسوق المالية في أي وقت أن تقترح على الهيئة تعليق تداول أسهم الشركة أو إلغاء إدراجها إذا رأت أنه من المرجح حدوث أي من الحاالت الواردة 
أعاله. كما يلغى إدراج أسهم الشركة عند إكمالها لعملية استحواذ عكسي. وفي حال رغبة الشركة في تلك الحال بإعادة إدراج أسهمها، فعليها تقديم طلب 

جديد إلدراج أسهمها وفقاً لقواعد اإلدراج واستيفاء المتطلبات ذات العالقة المنصوص عليها في قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة.

تعلق السوق المالية تداول األوراق المالية للشركة في أي من الحاالت اآلتية: ب- 
عند عدم التزام الشركة بالمواعيد المحددة لإلفصاح عن معلوماتها المالية الدورية وفق اللوائح التنفيذية ذات العالقة.- 1
عند تضمن تقرير مراجع الحسابات على القوائم المالية للشركة رأي معارض أو امتناع عن إبداء الرأي.- 2
إذا لم تستوف متطلبات السيولة المحددة في الباب الثاني من قواعد اإلدراج بعد مضي المهلة التي تحددها السوق المالية للشركة - 3

لتصحيح أوضاعها ما لم توافق الهيئة على خالف ذلك.
عند نفاذ قرار عن الجمعية العامة غير العادية للشركة بتخفيض رأس مالها وذلك ليومي التداول التاليين لنفاذ القرار.- 4

ترفع السوق المالية التعليق المشار إليه في الفقرات الفرعية )1( و)2( أعاله بعد مضي جلسة تداول واحدة تلي انتفاء سبب التعليق، وفي حالة إتاح تداول 
أسهم الشركة خارج المنصة، ترفع السوق المالية التعليق خالل مدة ال تتجاوز خمسة )5( جلسات تداول تلي انتفاء سبب التعليق.

اإللغاء االختياري لإلدراج 17-5-2
ال يجوز للشركة بعد إدراج أوراقها المالية في السوق المالية إلغاء اإلدراج إال بموافقة مسبقة من الهيئة. وللحصول على موافقة الهيئة، يجب أ- 

على الشركة تقديم طلب اإللغاء إلى الهيئة مع تقديم إشعار متزامن للسوق المالية بذلك، وأن يشمل الطلب المعلومات اآلتية:
األسباب المحددة لطلب اإللغاء.- 1
نسخة من اإلفصاح المشار إليه في الفقرة )د( أدناه.- 2
نسخة من المستندات ذات العالقة ونسخة من كل وثيقة مرسلة إلى المساهمين، إذا كان إلغاء اإلدراج نتيجة عملية استحواذ أو أي إجراء - 3

آخر تتخذه الشركة.
أسماء ومعلومات االتصال الخاصة بالمستشارين الماليين والمستشار القانوني المعينين بموجب اللوائح التنفيذية ذات العالقة.- 4
يجوز للهيئة – بناًء على تقديرها – قبول طلب اإللغاء أو رفضه.ب- 
يجب على الشركة الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على إلغاء اإلدراج بعد حصوله على موافقة الهيئة.ج- 
عند إلغاء اإلدراج بناًء على طلب الشركة، يجب على الشركة أن تفصح للجمهور عن ذلك في أقرب وقت ممكن. ويجب أن يتضمن اإلفصاح على د- 

األقل سبب اإللغاء وطبيعة الحدث الذي أدى إليه ومدى تأثيره في نشاطات الشركة.

التعليق المؤقت للتداول 17-5-3
يجوز للشركة أن تطلب من السوق المالية تعليق تداول أوراقها المالية مؤقتا عند وقوع حدث خالل فترة التداول يجب اإلفصاح عنه من دون أ- 

تأخير بموجب نظام السوق المالية أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق وال تستطيع الشركة تأمين سريته حتى نهاية فترة التداول، وتقوم السوق 
المالية بتعليق تداول األوراق المالية للشركة فور تلقيها للطلب.

عند تعليق التداول مؤقتا بناًء على طلب الشركة، يجب على الشركة أن تفصح للجمهور – في أقرب وقت ممكن – عن سبب التعليق والمدة ب- 
المتوقعة له وطبيعة الحدث الذي أدى إليه ومدى تأثيره في نشاطات الشركة.
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يجوز للهيئة أًن تعلق التداول مؤقتاً من دون طلب من الشركة عندما يكون لديها معلومات أو تكون هناك ظروف قد تؤثر في نشاطات الشركة ج- 
وترى أن تلك الظروف ربما تؤثر في نشاط السوق المالية أو تخل بحماية المستثمرين. ويجب على الشركة عندما تخضع أوراقها المالية للتعليق 

المؤقت للتداول االستمرار في االلتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق.
للسوق المالية أن تقترح على الهيئة ممارسة صالحياتها وفق الفقرة )ج( أعاله إذا تبين لها معلومات أو ظروف قد تؤثر في نشاطات الشركة د- 

ومن المحتمل أن تؤثر في نشاط السوق المالية أو في حماية المستثمرين.
يرفع التعليق المؤقت للتداول عند انتهاء المدة المحددة في اإلفصاح المشار إليه في الفقرة )ب( أعاله، ما لم تر الهيئة أو السوق المالية ه- 

خالف ذلك.

رفع التعليق 17-5-4
يخضع رفع تعليق التداول المفروض وفقاً للفقرة )أ( من القسم رقم  17-5-1 »صالحية تعليق التداو1 أو إلغاء اإلدراج« من هذه النشرة لالعتبارات اآلتية:

معالجة األوضاع التي أدت إلى التعليق بشكل كاف، وعدم وجود ضرورة الستمرار التعليق حماية للمستثمرين.أ- 
أن رفع التعليق من المرجح عدم تأثيره في النشاط العادي للسوق المالية. ب- 
التزام الشركة بأي شروط أخرى تراها الهيئة.ج- 
عند صدور حكم المحكمة النهائي بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة بموجب نظام اإلفالس ما لم تكن موقفة عن مزاولة نشاطاتها د- 

من قبل الجهة المختصة ذات العالقة، وذلك في حال كان التعليق وفق الفقرة الفرعية )13( من الفقرة )أ( من المادة السادسة والثالثين من 
قواعد اإلدراج.

عند صدور حكم المحكمة النهائي برفض افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية بموجب نظام اإلفالس ما لم تكن الشركة موقفة ه- 
عن مزاولة نشاطاتها من قبل الجهة المختصة ذات العالقة، وذلك في حال كان التعليق وفق الفقرة الفرعية )14( من الفقرة )أ( من المادة 

السادسة والثالثين من قواعد اإلدراج.

وإذا استمر تعليق تداول األوراق المالية مدة ستة )6( أشهر من دون أن تتخذ الشركة إجراءاٍت مناسبة لتصحيح ذلك التعليق، فيجوز للهيئة إلغاء إدراج 
األوراق المالية للشركة.

الموافقات والقرارات التي سيتم بموجبها الطرح  17-6
تتمثل القرارات والموافقات التي ستطرح أسهم الطرح بموجبها فيما يلي:

قرار مجلس إدارة الشركة بطرح األسهم لالكتتاب العام بتاريخ 1442/07/03هـ )الموافق 2021/02/15م(.أ- 
موافقة الجمعية العامة على الطرح الصادرة بتاريخ 1442/07/04هـ )الموافق 2021/02/16م(.ب- 
إعالن الهيئة بشأن الموافقة على طلب تسجيل األوراق المالية وطرحها الصادر بتاريخ 1442/11/18هـ )الموافق 2021/06/28م(.ج- 
موافقة مجموعة تداول السعودية )تداول السعودية( المشروطة على إدراج األسهم الصادرة بتاريخ 1442/09/28هـ )الموافق 2021/05/10م(.د- 

فترة الحظر  17-7
يحظر على شركة االتصاالت السعودية التصرف في أسهمها مدة ستة )6( أشهر من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في السوق المالية، ويجوز لها التصرف 

في أسهمها بعد انتهاء هذه الفترة دون الحصول على موافقة الهيئة المسبقة.

التعهدات الخاصة باالكتتاب  17-8
بتعبئة نموذج طلب االكتتاب وتقديمه، فإن المكتتب:

يوافق على اكتتابه في عدد األسهم المذكور في طلب االكتتاب الذي قدمه.أ- 
يقر بأنه اطلع على نشرة اإلصدار هذه وعلى كافة محتوياتها ودرسها بعناية وفهم مضمونها.ب- 
يوافق على النظام األساس للشركة وعلى كافة تعليمات وأحكام الطرح والشروط الواردة في نشرة اإلصدار هذه ونموذج طلب االكتتاب، ويكتتب ج- 

في األسهم بناء على ذلك.
يعلن أنه لم يسبق له وال ألي من أفراد عائلته المشمولين في طلب االكتتاب التقدم بطلب االكتتاب في أسهم الشركة وأن للشركة الحق في رفض د- 

أي من أو جميع طلباته في حالة تكرار طلب االكتتاب.
يقبل عدد أسهم الطرح المخصصة له )في حدود المبلغ الذي اكتتب به كحد أقصى( بموجب طلب االكتتاب.ه- 
يتعهد بعدم إلغاء الطلب أو تعديله بعد تقديمه لمدير االكتتاب أو للجهة المستلمة.و- 
معلومات جوهرية غير ز-  النشرة  مباشر من تضمين هذه  ينجم بشكل  بكل ضرر  عليها  والرجوع  الشركة  بحقه في مطالبة  باالحتفاظ  يتعهد 

صحيحة أو غير كافية، أو نتيجة عدم تضمين هذه النشرة على معلومات جوهرية كان من الممكن أن تؤثر على قرار المكتتب باالكتتاب في 
حالة إضافتها في النشرة.
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سجل األسهم وترتيبات التعامل  17-9
يحتفظ مركز اإليداع بسجل للمساهمين يحتوي على أسمائهم وجنسياتهم وعناوين إقامتهم ومهنهم واألسهم التي يمتلكونها والمبالغ المدفوعة من هذه 

األسهم.

السوق المالية السعودية )تداول(  17-10
بدأ تداول األسهم في المملكة بشكل إلكتروني كامل عام 1990 م وقد تم تأسيس نظام تداول سنة 2001 م كبديل لنظام معلومات األوراق المالية. ويتم 
التعامل باألسهم عبر نظام »تداول« من خالل آلية متكاملة تغطي عملية التداول كاملًة بدءاً من تنفيذ الصفقة وانتهاء بتسويتها، ويتم التداول كل يوم عمل 
من أيام األسبوع على فترة واحدة من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 3 عصراً من يوم األحد حتى يوم الخميس من كل أسبوع ويتم خاللها تنفيذ األوامر، 
أما خارج هذه األوقات فيسمح بإدخال األوامر وتعديلها وإلغائها من الساعة 9:30 صباحاً وحتى الساعة 10 صباحاً. وقد يتم تغيير أوقات التداول في 
شهر رمضان المبارك كما يتم اإلعالن عنه عن طريق تداول. وتتم الصفقات من خالل عملية مطابقة أوامر آلية. وكل أمر صالح يتم إنتاجه وفقاً لمستوى 
السعر، وبشكل عام تنفذ أوامر السوق )األوامر التي وضعت بناء على أفضل سعر( أوالً ومن ثم األوامر المحددة السعر )األوامر التي وضعت بسعر محدد( 
مع األخذ باالعتبار أنه في حال إدخال عدة أوامر بنفس السعر يتم تنفيذها أوالً بأول حسب توقيت اإلدخال، ويقوم نظام تداول بتوزيع نطاق شامل من 
المعلومات عبر قنوات مختلفة أبرزها موقع »تداول« على اإلنترنت والرابط اإللكتروني لمعلومات »تداول« الذي يوفر بيانات السوق المالية بشكل فوري 

لوكاالت تزويد المعلومات مثل رويترز، تتم تسوية الصفقات خالل يومين، أي أن نقل ملكية األسهم يتم بعد يومين عمل من تنفيذ الصفقة.

تلتزم الشركات المدرجة باإلفصاح عن كافة القرارات والمعلومات الجوهرية المهمة للمستثمرين من خالل تداول، وتتولى تداول مسؤولية مراقبة السوق 
المالية بصفتها مشغاًل لآللية التي يعمل من خاللها السوق المالية بهدف ضمان عدالة التداول وانسيابية عمليات التداول في األسهم.

تداول أسهم الشركة  17-11
يتوقع البدء بتداول أسهم الشركة بعد التخصيص النهائي لتلك األسهم، وإعالن تداول عن تاريخ بدء تداول أسهم الشركة. وسوف يسمح لمواطني المملكة 
والمقيمين فيها الذين يحملون إقامة نظامية ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي وللشركات والبنوك وصناديق االستثمار السعودية والخليجية بالتداول 
في األسهم بعد تداولها في السوق المالية. وسيكون بإمكان المستثمر األجنبي المؤهل التداول في أسهم الشركة حسب القواعد المنظمة لالستثمار 
المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة في األسهم المدرجة. كما يحق للمستثمرين األجانب ولألفراد غير السعوديين المقيمين خارج المملكة والمؤسسات 
المسجلة خارج المملكة باالستثمار بشكل غير مباشر للحصول على المنافع االقتصادية لألسهم من خالل الدخول في اتفاقيات مبادلة )SWAP( للقيام 
األسهم  وبشراء  الهيئة.  قبل  من  لهم  المرخص  األشخاص  مع  المبادلة  اتفاقيات  في  الدخول  لألسهم عن طريق  االقتصادية  المنافع  على  باالستحواذ 
المدرجة في السوق المالية والتداول فيها لصالح المستثمرين األجانب غير الخليجيين. وتجدر اإلشارة إلى أنه بموجب اتفاقيات المبادلة، يعتبر األشخاص 

المرخص لهم هم المالك النظاميين لألسهم.

وال يمكن التداول في أسهم الطرح إال بعد اعتماد تخصيص األسهم في حسابات المكتتبين في تداول وبعد تسجيل الشركة وإدراج أسهمها في السوق 
المالية، ويُحظر التداول في أسهم الشركة حظراً تاماً قبل التداول الرسمي، ويتحمل المكتتبين الذين يتعاملون في تلك األنشطة المسؤولية الكاملة عنها، 

ولن تتحمل الشركة أو المساهمين البائعين أي مسؤولية قانونية فيما يتعلق في ذلك.

أحكام متفرقة  17-12
يكون طلب االكتتاب وكافة الشروط واألحكام والتعهدات ذات العالقة ملزمة ولمنفعة أطراف االكتتاب وخلفائهم والمتنازل لهم ومنفذي الوصايا ومديري 
التركات والورثة. وال يجوز التنازل عن طلب االكتتاب أو عن أي حقوق أو مصالح أو التزامات ناشئة عنه أو تفويض أي منها من قبل األطراف في االكتتاب 

دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الطرف اآلخر.

تخضع هذه التعليمات والبنود وأي استالم لنماذج طلب االكتتاب أو العقود المترتبة عليها ألنظمة المملكة وتفسر وتنفذ طبقاً لها.

تم إصدار نشرة اإلصدار هذه باللغتين العربية واإلنجليزية، والنسخة العربية فقط هي المعتمدة من قبل الهيئة وفي حال وجود أي اختالف بين النصين 
العربي واإلنجليزي، فإن النص العربي هو الذي سيتم اعتماده وتطبيقه.

يُحظر صراحًة توزيع هذه النشرة أو بيع أسهم الطرح ألي شخص في أي دولة أخرى غير المملكة باستثناء فئة المؤسسات المالية األجنبية على أن يتم 
مراعاة األنظمة والتعليمات المنظمة لذلك. ويتعين على جميع مستلمي هذه النشرة االطالع على كافة القيود النظامية التي تتعلق بالطرح وبيع أسهم 

الطرح ومراعاة التقيد بها.

solutions by stc 258



المستندات المتاحة للمعاينة   -18

solutions by stc259



المستندات المتاحة للمعاينة-  18
ستكون المستندات التالية متاحة للمعاينة في المقر الرئيسي للشركة، وذلك بين الساعة 9:00 صباحاً وحتى الساعة 3:00 عصراً ابتداًء من يوم األحد 
بتاريخ 1443/01/14هـ )الموافق 2021/08/22م( وحتى يوم الثالثاء بتاريخ 1443/02/14هـ )الموافق 2021/09/21م(، على أال تقل تلك الفترة عن 

عشرين )20( يوماً قبل نهاية فترة الطرح:

إعالن موافقة الهيئة على الطرح.أ- 
موافقة الجمعية العامة للشركة على الطرح الصادرة بتاريخ 1442/07/04هـ )الموافق 2021/02/16م(.ب- 
النظام األساس للشركة والتعديالت الواردة عليه.ج- 
عقد تأسيس الشركة والتعديالت الواردة عليه.د- 
شهادة السجل التجاري للشركة الصادرة عن وزارة التجارة.ه- 
القوائم المالية الموحدة المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م والقوائم المالية األولية الموحدة و- 

غير الُمراجعة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م.
مستند عن طرق تقييم المصدر.ز- 
تقرير السوق المعد من قبل مستشار دراسة السوق.ح- 
جميع التقارير والخطابات والمستندات األخرى، وتقديرات القيمة والبيانات التي يعدها أي خبير ويضمن أي جزء منها أو اإلشارة إليها في ط- 

هذه النشرة.
العقود واالتفاقيات المفصح عنها في القسم رقم  12-5 »االتفاقيات الجوهرية« والقسم رقم  12-6 »االتفاقيات مع األطراف ذات العالقة« من ي- 

هذه النشرة.
خطابات الموافقة من:ك- 

المستشارين الماليين ومديري سجل االكتتاب ومتعهدي التغطية )شركة إتش إس بي سي العربية السعودية وشركة األهلي المالية وشركة - 1
مورغان ستانلي السعودية( على إدراج أسمائهم وشعاراتهم وإفادتهم ضمن هذه النشرة.

مدير االكتتاب )شركة إتش إس بي سي العربية السعودية( على إدراج اسمه وشعاره وإفادته ضمن هذه النشرة.- 2
المستشار القانوني )مكتب سلمان متعب السديري للمحاماة( على إدراج اسمه وشعاره وإفادته ضمن هذه النشرة.- 3
مراجع الحسابات شركة إرنست ويونغ وشركاهم )محاسبون قانونيون(، على إدراج اسمه وشعاره وتقارير المراجعة على للقوائم المالية - 4

الموحدة المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و 2019م و 2020م، ضمن هذه النشرة.
مستشار العناية المهنية الالزمة المالي )برايس ووتر هاوس كوبرز( على إدراج اسمه وشعاره وإفاداته ضمن هذه النشرة.- 5
مستشار دراسة السوق )شركة آرثر د لتل العربية السعودية( على إدراج اسمه وشعاره وإفاداته ضمن هذه النشرة.- 6
اتفاقية التعهد بالتغطية.ل- 
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القوائم المالية وتقرير مراجع    -19
الحسابات حولها
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القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات حولها-  19
يحتوي هذا القسم على القوائم المالية الموحدة المراجعة عن السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م والقوائم المالية األولية 
للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في  الموحدة غير الُمراجعة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م واإليضاحات المرفقة بها وفقاً 
المملكة العربية السعودية وغيرها من المعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين والتي تم مراجعتها من قبل 

شركة إرنست ويونغ وشركاهم )محاسبون قانونيون(. 
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الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت والشركة التابعة لها  
)شركة ذات مسئولية محدودة(

القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018
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الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت والشركة التابعة لها 
)شركة ذات مسئولية محدودة(

قائمة الربح أو الخسارة واإليرادات الشاملة األخرى الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

8ل0دإيضاح
ريا1)سعودي)

7ل0د
ريا1)سعودي
 إيضاح)دد(

99.0942.962.261.759د.ل64.04اإليرادات

)2.047.609.184()709.ل5د.076.د(21تكلفة المبيعات 

85914.652.575د.965.047إجمالي)الربح

)86.140.622()00د.7ل0.دلل(7مصاريف بيع وتوزيع

)207.276.453()د84.57ل.70د(8مصاريف عمومية وإدارية

)51.196.193()5دد.لد9.5(29االنخفاض في قيمة الذمم المدينة وموجودات العقود

)451.391()995.ددد(خسارة تحويل عمالت أجنبية

95.974.9896.557.555إيرادات أخرى 

576.145.471ل8د.577.966صافي)الربح)قبل)صافي)اإليرادات)التمويلية)والزكاة

7023.849.859د.0دد.0د10إيرادات تمويلية

)2.529.141( وأعباء مالية

597.466.189ل86.65د.608صافي)الربح)قبل)الزكاة

)47.604.307()7دد.لد8.ل5(11الزكاة

4549.861.882د556.455.4صافي)ربح)السنة

اإليرادات الشاملة األخرى

البنود التي لن يعاد تصنيفها الحقا إلى الربح أو الخسارة الموحدة:

0.790.00011.400.000ل24إعادة قياس التزام مكافأة نهاية الخدمة

4561.261.882د45.4د.567إجمالي)الدخل)الشامل)للسنة

تشكل اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )37( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت والشركة التابعة لها 
)شركة ذات مسئولية محدودة(

قائمة المركز المالي الموحدة
كما في 31 ديسمبر 2018

لد)ديسمبر)8ل0دإيضاح
ريا1)سعودي

لد)ديسمبر)7ل0د
ريا1)سعودي
 إيضاح)دد(

ل)يناير)7ل0د
ريا1)سعودي
 إيضاح)دد(

املوجودات

املوجودات املتداولة

595.783.139482.128.145دل86.6د.د1289نقدية وشبه نقدية

0.400.000800.000.000300.000.000دد13ودائع مرابحة ألجل

07.460976.519.3831.136.294.602ل.9د8.ل14مدينون

086.986135.571.878396.983.966.ل0د15مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى

16867.957.649852.852.951586.600.607موجودات العقود

71.375.83751.198.653دد96.9د.40ل17بضاعة

5.6403.432.103.1882.953.205.973دد.ل6د.4إجمالي)الموجودات)المتداولة

املوجودات غير املتداولة

--557.665.ددتكاليف العقد

1850.00050.0001.050.000استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

434.277.91510.155.891د9.د0د.1964موجودات غير ملموسة 

41.582.68029.414.404دد0.د00.د0ل20ممتلكات ومعدات 

75.910.59540.620.295دد6.دل88.8لإجمالي)الموجودات)غير)المتداولة

3.508.013.7832.993.826.268د7د.4.450.049إجمالي)الموجودات

املطلوبات وحقوق امللكية

املطلوبات

املطلوبات املتداولة

6815.327.4861.137.645.603د67.5ل.6دد.ل21دائنون ومبالغ مستحقة الدفع 

480.718.121314.802.033ل4.87د22987.9إيرادات مؤجلة

647.538.907609.624.310د5.775.70دد23مطلوبات العقود

1199.050.50474.048.11726.537.052زكاة مستحقة 

8.6042.017.632.6312.088.608.998ل658.9.دإجمالي)المطلوبات)المتداولة

املطلوبات غير املتداولة

92.250.00068.348.000د5.754.09دل24مكافأة نهاية الخدمة

92.250.00068.944.167د5.754.09دلإجمالي)المطلوبات)غير)المتداولة

6962.109.882.6312.156.956.998.د784.67.دإجمالي)المطلوبات

حقوق امللكية

00.000.000100.000.000100.000.000ل25رأس المال

2650.000.00050.000.00050.000.000احتياطي نظامي

76.5761.248.131.152686.869.270د.5ل5.ل27أرباح مبقاة

76.5761.398.131.152836.869.270د.665.لإجمالي)حقوق)الملكية

3.508.013.7832.993.826.268د7د.4.450.049إجمالي)المطلوبات)وحقوق)الملكية

تشكل اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )37( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت والشركة التابعة لها 
)شركة ذات مسئولية محدودة(

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

اإلجمــــالي)األرباح)المبقاةاالحتياطي)النظاميرأس)الما1

ريا1)سعوديريا1)سعوديريا1)سعوديريا1)سعودي

100.000.00050,000,0001.317.196.7981.467.196.798الرصيد كما في 1 ديسمبر 2017 

أثر اتباع المعايير الدولية للتقرير المالي 
9 و15 )إيضاح 33(

--)69.065.646()69.065.646(

100.000.00050.000.0001.248.131.1521.398.131.152الرصيد المعدل كما في 1 يناير 2018 

567.245.424567.245.424  -    -    إجمالي الدخل الشامل للفترة

)300.000.000()300.000.000(--ارباح )إيضاح 27( 

76.576د.665.ل76.576د.5ل5.ل00.000.00050.000.000لالرصيد)كما)في)لد)ديسمبر)8ل0د

100.000.00050,000,000688.948.659838.948.659الرصيد كما في 1 يناير 2017 

أثر اتباع المعايير الدولية للتقرير المالي 
)9 و15( )إيضاح 33(

--)2.079.389()2.079.389(

100.000.00050.000.000686.869.270836.869.270الرصيد المعدل كما في 31 يناير 2017-)معدل(

إجمالي الدخل الشامل للفترة )معدل- 
إيضاح 33(

    -    -  561.261.882561.261.882

الرصيد كما في 31 ديسمبر 2017)معدل – إيضاح 
)33100.000.00050.000.0001.248.131.1521.398.131.152

تشكل اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )37( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت والشركة التابعة لها 
)شركة ذات مسئولية محدودة(

قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

8ل0د
ريا1)سعودي

7ل0د
ريا1)سعودي

التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية 
597.466.187ل86.65د.608صافي الربح قبل الزكاة

التعديالت لـ:
45.460.000د806.09.د5مخصص مكافأة نهاية الخدمة

18.214.121د665.87.ل4استهالك واطفاء
551.196.193دد.لد9.5االنخفاض في قيمة الذمم المدينة وموجودات العقود

1.454.959د7د.7.966مخصص غرامات
-5د8.4دد.لانخفاض في الممتلكات والمعدات

)23.849.859()70د.0دد.0د(إيرادات تمويلية
)4.621.301()8ل5.ل4د.8(عكس خسائر عقود مستقبلية مقدرة

6.569.677)668.د4.44()عكس(/مخصص بضاعة بطيئة الحركة ومتقادمة
29.155.467)45.488د.د(مخصص دفعات مقدمة

1.000.000وانخفاض في االستثمارات المقدرة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
2.529.141وأعباء تمويلية

4.695724.574.585دل.676
التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

107.124.067)870.075.675()زيادة(/ نقص في المدينين
243.204.155)5د6.9د64.0ل()زيادة(/نقص في المصاريف المدفوعة مقدماً والموجودات األخرى

)266.252.344()04.698ل.5ل(زيادة في أصول العقد
)26.746.861()8د64.478.4(زيادة في البضاعة

  -)557.665.دد(زيادة في أصول العقد
)317.696.814(557.ل8ل.9د4زيادة/ )نقص( في الدائنين والمبالغ المستحقة الدفع

06.750165.916.088د.507زيادة في االيرادات المؤجلة
37.914.597)04د.د76.للد()نقص(/ زيادة في التزامات العقد

64.496.407668.037.473لالنقدية)الناتجة)من)العمليات
)93.242()9د8.8د6.8د(زكاة مدفوعة

)10.158.000()000.دل8.5(مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة
)16.369.763(وأعباء مالية مدفوعة

87.57526.742.947ل.لدإيرادات تمويلية مستلمة
668.159.415د4ل.د4د.60لصافي)النقدية)الناتجة)من)النشاطات)التشغيلية

النقدية)املستخدمة)يف)النشاطات)االستثمارية
)500.000.000(569.600.000صافي شراء ودائع مرابحة ألجل

)54.504.421()9.670دد.ددل(شراء ممتلكات ومعدات وموجودات غير ملموسة
)554.504.421(0دد.60د.6د4صافي)النقدية)الناتجة/) المستخدمة()في)النشاطات)االستثمارية

النقدية املستخدمة يف األنشطة التمويلية
-)00.000.000د(أرباح مدفوعة

-)00.000.000د(النقدية)المستخدمة)في)األنشطة)التمويلية
113.654.994د47.د96.60دصافي الزيادة في النقد في الصندوق واألرصدة لدى البنوك

9482.128.145دل.د595.78النقد في الصندوق واألرصدة لدى البنوك في بداية السنة
595.783.139دل86.6د.د89النقد)في)الصندوق)واألرصدة)لدى)البنوك)في)نهاية)السنة

تشكل اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )37( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت والشركة التابعة لها 
)شركة ذات مسئولية محدودة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
31 ديسمبر 2018

األنشطة-  1
بالسجل  السعودية  العربية  المملكة  )»الشركة«(، هي شركة سعودية ذات مسئولية محدودة مسجلة في  اإلنترنت واالتصاالت  العربية لخدمات  الشركة 
التجاري رقم 1010183482 وتاريخ 8 ذي القعدة 1423هـ )الموافق 10 يناير 2003(. يقع المكتب المسجل للشركة في الرياض، شارع العليا، ص.ب 50، 

الرياض 11372، المملكة العربية السعودية. 

تعمل الشركة في مقاوالت األعمال الكهربائية والميكانيكية وااللكترونية. كما تعمل أيضاً في تركيب وصيانة أجهزة االتصاالت السلكية والالسلكية وتقنية 
المعلومات المرخص لها، تكنولوجيا المعلومات المرخصة والخدمات المهنية ذات الصلة باإلدارة العليا ، والتي تشمل اإلدارة العامة ، والتمويل ، والتسويق 

، والموارد البشرية ، وإدارة اإلنتاج والعالقات العامة.

فيما يلي تفاصيل الشركة التابعة المدرجة في هذه القوائم المالية الموحدة: 

لد)ديسمبر)8ل0دبلد)التأسيسالشركة)التابعة
نسبة)الملكية)%

ل)يناير)7ل0دلد)ديسمبر)7ل0د

شركة المدفوعات الرقمية السعودية 
)مملوكة من قبل شخص واحد(

-100%00ل%المملكة العربية السعودية 

شركة المدفوعات الرقمية السعودية )مملوكة من قبل شخص واحد( )»الشركة التابعة«(، هي شركة ذات مسئولية محدودة مسجلة في الرياض بالمملكة 
العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 1010901344 بتاريخ 1 ربيع األول 1439هـ )الموافق 19 نوفمبر 2017( برأسمال قدره 100 مليون ريال 
سعودي مدفوع نقداً. يوجد لدى الشركة التابعة 100.000 حصة بقيمة اسمية قدرها 1.000 ريال سعودي للحصة وهي مملوكة بالكامل من قبل الشركة. 

تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة التابعة في أنظمة التشغيل والتجارة االلكترونية والتجارة عن طريق االنترنت. 

إن الجهة المسيطرة الوسيطة والنهائية للشركة والشركة التابعة لها )يشار إليهما مًعا بـ »المجموعة«( هي شركة االتصاالت السعودية )اس تي سي(، شركة 
مسجلة في المملكة العربية السعودية.

بتاريخ 2 محرم 1440هـ )الموافق 12 سبتمبر 2018(، قرر مجلس إدارة الشركة نقل ملكية الشركة التابعة من الشركة إلى شركة االتصاالت السعودية. 
ال تزال اإلجراءات النظامية لنقل الملكية قيد التنفيذ، وعليه ال يزال يتم توحيد الموجودات والمطلوبات والنتائج للشركة التابعة في هذه القوائم المالية 

الموحدة.

بتاريخ 16 محرم 1440 هـ )الموافق 26 سبتمبر 2018(، قرر مجلس إدارة الشركة تسجيل شركة جديدة في مصر. ال تزال اإلجراءات النظامية المتعلقة 
بهذا اإلجراء قيد التنفيذ.

تم اعتماد إصدار القوائم المالية الموحدة وفقاً لقرار مجلس اإلدارة بتاريخ 11 شعبان 1440هـ )الموافق 16 أبريل 2019(

أسس اإلعداد-  2

بيان االمتثال
إن هذه هي أول قوائم مالية موحدة مكتملة للشركة والشركة التابعة لها )يشار إليها معاً بـ »المجموعة«( معدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة 
في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين )يشار إليها جميعاً بـ »المعايير الدولية 

للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية«(. 

هذه هي اول قوائم مالية موحدة للمجموعة، التي تم فيها تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )15(: اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء والمعيار 
الدولي للتقرير المالي )9(: األدوات المالية. تم بيان التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة في إيضاح )3(

تم إعداد هذه القوائم المالية بناء على ما يلي:

السياسات المحاسبية الهامة المبينة في اإليضاح )3(. 	
االحكام واالفتراضات والتقديرات المحاسبية الهامة المبينة في اإليضاح )5(. 	
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الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت والشركة التابعة لها 
)شركة ذات مسئولية محدودة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة - تتمة
31 ديسمبر 2018

السياسات المحاسبية الهامة-  3

أسس القياس والعملة الرئيسية
تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة على أساس التكلفة التاريخية، باستثناء قياس االستثمارات المالية المتاحة للبيع بالقيمة العادلة كما هو موضح 
في السياسات المحاسبية ذات الصلة. يتم تحديد التكلفة التاريخية، بشكل عام، على أساس القيمة العادلة للعوض المدفوع لقاء البضائع والخدمات. تم 

عرض هذه القوائم المالية الموحدة بالريال السعودي والذي يمثل العملة الرئيسية للمجموعة.

فيما يلي بيان بالسياسات المحاسبية الهامة المطبقة من قبل المجموعة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة: 

أسس التوحيد
انظر إيضاح )5( للحصول على تفاصيل حول األحكام المطبقة من قبل المجموعة بشأن تحديد السيطرة. 

تشتمل هذه القوائم المالية الموحدة على موجودات ومطلوبات ونتائج عمليات الشركة والشركة التابعة لها المذكورة في اإليضاح )1(. 

تقوم الشركة بإجراء إعادة تقويم للتأكد فيما إذا كانت تمارس سيطرة على الشركة المستثمر فيها من عدمه وذلك عندما تشير الحقائق والظروف إلى 
وجود تغير في عناصر السيطرة. يبدأ توحيد الشركة التابعة عند انتقال السيطرة على الشركة التابعة إلى الشركة ويتم التوقف عند فقدان الشركة مثل 
هذه السيطرة. تدرج موجودات ومطلوبات ودخل ومصاريف الشركة التابعة التي تم االستحواذ عليها أو استبعادها خالل السنة في القوائم المالية الموحدة 

اعتباراً من تاريخ انتقال السيطرة إلى الشركة ولحين توقف الشركة عن ممارسة مثل هذه السيطرة.

يعود الربح أو الخسارة وكل بند من بنود اإليرادات الشاملة األخرى إلى الشركاء في الشركة األم وحقوق الملكية غير المسيطرة حتى لو أدى ذلك إلى أن 
يكون رصيد حقوق الملكية غير المسيطرة عجزاً. وعند الضرورة، يتم اجراء تسويات على القوائم المالية للشركة التابعة كي تتماشى سياساتها المحاسبية 
مع تلك المتبعة من قبل الشركة. يتم حذف كافة الموجودات والمطلوبات المتداخلة وكذلك حقوق الملكية والدخل والمصاريف والتدفقات النقدية المتعلقة 

بالمعامالت بين أعضاء المجموعة بالكامل عند توحيد القوائم المالية.

مبادئ التوحيد 
تتم المحاسبة عن التغير في حصة ملكية الشركة التابعة، دون فقدان السيطرة، كمعاملة حقوق ملكية. إذا فقدت المجموعة السيطرة على شركة تابعة، 

فإنها تقوم بـ:

التوقف عن إثبات موجودات )بما في ذلك الشهرة( ومطلوبات الشركة التابعة 	
التوقف عن إثبات القيمة الدفترية ألي حقوق ملكية غير مسيطرة 	
التوقف عن إثبات فروقات التحويل المتراكمة المسجلة في حقوق الملكية 	
إثبات القيمة العادلة للعوض المستلم 	
إثبات القيمة العادلة ألي استثمار محتفظ به 	
إثبات أي فائض أو عجز في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة؛ و 	
إعادة تصنيف حصة الشركاء من البنود المثبتة سابقا في بنود اإليرادات الشاملة األخرى إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة أو األرباح المبقاة،  	

حسبما هو مالئم، وكما هو مطلوب في حالة قيام المجموعة مباشرة باستبعاد الموجودات أو المطلوبات ذات العالقة.

عندما تتوقف المجموعة عن توحيد االستثمار في الشركة التابعة بسبب فقدان السيطرة، فإنه يعاد قياس أي حصة محتفظ بها في المنشأة بالقيمة 
العادلة، ويتم إثبات التغير في القيمة الدفترية في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. تصبح هذه القيمة العادلة القيمة الدفترية األولية ألغراض المحاسبة 
الحقا عن الحصة المحتفظ بها كشركة زميلة أو أصل مالي. إضافة إلى ذلك، فإن أي مبالغ مثبتة سابقا في بنود اإليرادات الشاملة األخرى فيما يتعلق 
بتلك المنشأة تتم المحاسبة عنها كما لو أن المجموعة قد قامت مباشرة باستبعاد الموجودات أو المطلوبات ذات العالقة. وقد يعني هذا أن المبالغ التي 

تم إثباتها سابقا في قائمة اإليرادات الشاملة األخرى الموحدة يتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
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التغيرات في السياسات المحاسبية العمالت األجنبية
يتم إثبات المعامالت التي تتم بعمالت عدا العملة الوظيفية للمجموعة )العمالت األجنبية(، وهو الريال السعودي، بأسعار الصرف السائدة بتاريخ المعاملة. 
وفي نهاية فترة إعداد كل قوائم مالية، يعاد تحويل البنود النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف السائدة في ذلك التاريخ. ال يعاد تحويل 
البنود غير النقدية التي تقاس على أساس التكلفة التاريخية بعملة أجنبية. يتم إثبات فروقات الصرف الناتجة عن البنود النقدية في قائمة الربح أو 

الخسارة واإليرادات الشاملة األخرى الموحدة في السنة التي تنشأ فيها.

تصنيف الموجودات والمطلوبات من »متداولة« إلى »غير متداولة«
تقوم المجموعة بعرض الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي الموحدة على أساس متداول/غير متداول. تعتبر الموجودات متداولة وذلك:

عندما يتوقع تحققها أو ينوى بيعها أو استنفاذها خالل دورة العمليات العادية 	
في حالة اقتنائها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة 	
عندما يتوقع تحققها خالل اثني عشر شهراً بعد الفترة المالية، أو 	
عندما تكون نقدية أو شبه نقدية ما لم تكن هناك قيود على استبدالها أو استخدامها لسداد أي مطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر شهراً بعد  	

الفترة المالية.

تقوم المجموعة بتصنيف كافة الموجودات األخرى التي ال تستوفي المعايير المذكورة أعاله، كغير متداولة.

يتم تصنيف المطلوبات كمتداولة وذلك:

عندما يتوقع سدادها خالل دورة العمليات العادية 	
في حالة اقتنائها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة 	
عندما تستحق السداد خالل اثني عشر شهراً بعد الفترة المالية، أو 	
عند عدم وجود حق غير مشروط لتأجيل سداد المطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر شهراً بعد الفترة المالية. 	

تقوم المجموعة بتصنيف كافة المطلوبات األخرى التي ال تستوفي المعايير المذكورة أعاله، كغير متداولة.

قياس القيمة العادلة 
القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع موجودات ما أو سداده عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية تتم بين متعاملين في السوق 

بتاريخ القياس. يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات ستتم إما:

في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات، أو 	
في حالة عدم وجود السوق الرئيسي، في أكثر األسواق فائدة للموجودات أو المطلوبات. 	

تقاس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات بافتراض أن المتعاملين في السوق سيستفيدون عند تسعير الموجودات والمطلوبات وأنهم يسعون لتحقيق 
أفضل مصالحهم االقتصادية.

تستخدم المجموعة طرق تقويم مالئمة وفقاً للظروف، وتتوفر بشأنها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وزيادة استخدام المدخالت القابلة للمالحظة 
وتقليل استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة.

تصنف كافة الموجودات والمطلوبات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو االفصاح عنها في القوائم المالية الموحدة ضمن التسلسل الهرمي لمستويات 
القيمة العادلة المذكورة ادناه وعلى أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل:

المستوى األول: األسعار المتداولة )غير المعدلة( في سوق نشط لموجودات أو مطلوبات مماثلة. 	
المستوى الثاني: طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى– الهامة لقياس القيمة العادلة - قابلة للمالحظة بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 	
المستوى الثالث: طرق تقويم ال تعتبر مدخالت المستوى األدنى– الهامة لقياس القيمة العادلة - غير قابلة للمالحظة. 	
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بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يتم إثباتها في القوائم المالية الموحدة بشكل متكرر، تقوم المجموعة بالتأكد فيما إذا تم التحويل بين المستويات 
الهرمية لقياس القيمة العادلة وذلك بإعادة تقويم التصنيف )على أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل( في نهاية كل فترة 

زمنية.

الموجودات  ومخاطر  وخصائص  طبيعة  أساس  على  والمطلوبات  الموجودات  فئات  بتحديد  المجموعة  قامت  العادلة،  القيمة  عن  اإلفصاح  ولغرض 
والمطلوبات والتسلسل الهرمي لمستويات قياس القيمة العادلة المذكورة أعاله.

المصاريف
تتكون مصاريف البيع والتوزيع بشكل أساسي من التكاليف المتكبدة بشأن توزيع وبيع منتجات المجموعة.

تشتمل المصاريف العمومية واإلدارية على التكاليف المباشرة وغير المباشرة التي ال تعتبر خصيصا جزءاً من تكلفة المبيعات كما هو منصوص عليه 
بموجب المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية. يتم التوزيع بين المصاريف العمومية واإلدارية وتكلفة المبيعات، عند 

الضرورة، وفق أسس مماثلة.

الزكاة
تحسب الزكاة ويجنب لها مخصص من قبل شركة االتصاالت السعودية )»الشركة األم«( والشركات التابعة المملوكة لها فعليا وبالكامل وفقاً لألنظمة المالية 

السعودية، وتحمل حصة المجموعة من المخصص على قائمة الربح أو الخسارة واإليرادات الشاملة األخرى الموحدة.

توزيعات األرباح
تقوم الشركة بإثبات االلتزامات المتعلقة بدفع توزيعات األرباح على الشركاء في الشركة عند الموافقة على التوزيع وأن التوزيع لم يعد يتوقف على تقدير 
الشركة. وطبقاً لنظام الشركات في المملكة العربية السعودية، تتم الموافقة على توزيعات األرباح عند المصادقة عليها من قبل الشركاء. يتم إثبات المبلغ 

المقابل مباشرة ضمن حقوق الملكية.

منافع الموظفين

مكافأة نهاية الخدمة
لدى المجموعة، بشكل أساسي، مكافأة نهاية الخدمة، وهي مؤهلة العتبارها برامج منافع محددة. 

إن مطلوبات التقاعد المثبتة في قائمة المركز المالي الموحدة تمثل القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة المتوقعة بتاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة.

يعاد قياس التزام المنافع المحددة بشكل دوري من قبل اكتواريين مستقلين باستخدام طريقة إئتمان الوحدة المتوقعة. يتم تحديد القيمة الحالية اللتزام 
المنافع المحددة بخصم التدفقات النقدية الصادرة المستقبلية المقدرة باستخدام أسعار العمولة لسندات الشركات عالية الجودة المسجلة بالعملة التي 
ستدفع بها المنافع، وتكون لها شروط تقارب شروط االلتزامات ذات العالقة. وفي حالة عدم وجود سوق عميقة لهذه السندات، تستخدم أسعار السوق على 
السندات الحكومية. ونظراً لعدم وجود سندات شركات وحكومية كافية في المملكة العربية السعودية من أجل إيجاد معدل خصم موثوق به، فقد تم بدالً 
من ذلك، استخدام معدل الخصم على سندات الخزينة األمريكية بعد تعديله بفروقات البلد بين الواليات المتحدة األمريكية والمملكة العربية السعودية.

يتم احتساب صافي تكلفة العمولة بتطبيق معدل الخصم على صافي رصيد التزام المنافع المحددة. يتم إدراج هذه التكلفة في رواتب ومصاريف ومزايا 
الموظفين األخرى في قائمة الربح أو الخسارة واإليرادات الشاملة األخرى الموحدة.

يتم إثبات أرباح وخسائر إعادة القياس الناتجة عن التغيرات في االفتراضات االكتوارية في الفترة التي تحدث فيها في بنود اإليرادات الشاملة األخرى. يتم 
إثبات التغيرات في القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة الناتجة عن تعديالت البرنامج أو تقليص األيدي العاملة مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة 

واإليرادات الشاملة األخرى الموحدة كتكاليف خدمة سابقة.
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يتم إثبات تكاليف الخدمات الحالية والسابقة المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة وكذلك الزيادة في االلتزام بمعدالت الخصم المستخدمة مباشرة في قائمة 
الربح أو الخسارة واإليرادات الشاملة األخرى الموحدة. إن أية تغيرات في صافي المطلوبات نتيجة لعمليات التقويم االكتوارية والتغيرات في االفتراضات 

يتم إعادة قياسها في بنود اإليرادات الشاملة األخرى.

تأخذ عملية التقويم االكتواري بعين االعتبار أحكام نظام العمل السعودي والسياسة الخاصة بالمجموعة.

منافع التقاعد
تدفع المجموعة مساهمات التقاعد لموظفيها المواطنين إلى المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية. ويمثل ذلك برنامج مساهمة محددة. تسجل المبالغ 

المدفوعة كمصاريف عند تكبدها.

منافع الموظفين قصيرة األجل
يتم إثبات إلتزام لقاء المنافع المستحقة للموظفين فيما يتعلق باألجور والرواتب واإلجازات السنوية واإلجازات المرضية في الفترة التي يتم فيها تقديم 
الخدمة ذات العالقة بالمبلغ غير المخصوم من المنافع المتوقع دفعها مقابل تلك الخدمة. يتم عرض االلتزامات كالتزامات حالية لمنافع الموظفين في 
قائمة المركز المالي الموحدة. يتم قياس اإللتزامات المثبتة فيما يتعلق بمنافع الموظفين قصيرة األجل بالمبلغ غير المخصوم للمنافع المتوقع دفعها 

مقابل الخدمة ذات العالقة.

البضاعة
البيعية  البيعية، أيهما أقل. يتم تحديد تكاليف البضاعة على أساس المتوسط المرجح. يمثل صافي القيمة  تقيد البضاعة بالتكلفة أو صافي القيمة 
سعر البيع التقديري للبضاعة ناقصا كافة التكاليف المقدرة لإلنجاز والتكاليف الالزمة إلجراء البيع. يجنب مخصص مالئم للبضاعة المتقادمة وبطيئة 

الحركة، عند الضرورة.

الموجودات غير الملموسة
وخسائر  المتراكم  اإلطفاء  ناقصا  بالتكلفة  منفصل  بشكل  عليها  الحصول  يتم  التي  المحددة  اإلنتاجية  األعمار  ذات  الملموسة  غير  الموجودات  تدرج 
االنخفاض في القيمة المتراكمة. يتم إثبات اإلطفاء بطريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر للموجودات غير الملموسة. تتم مراجعة العمر 
اإلنتاجي المقدر وطريقة اإلطفاء في نهاية كل فترة مالية، مع أثر التغيرات في التقديرات التي تتم المحاسبة عنها على أساس مستقبلي. تدرج الموجودات 
غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة التي يتم الحصول عليها بشكل منفصل بالتكلفة ناقصا خسائر االنخفاض في القيمة المتراكمة. يتم 

إطفاء الموجودات غير الملموسة، والتي تتكون من برامج أجهزة الحاسب اآللي، بمعدل 20% سنويا.

يتم التوقف عن إثبات الموجودات غير الملموسة عند استبعادها، أو عندما ال يتوقع أي منافع اقتصادية مستقبلية من استخدامها أو استبعادها. يتم إثبات 
األرباح أو الخسائر الناتجة عن التوقف عن إثبات الموجودات غير الملموسة، والتي يتم قياسها بالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية 

لألصل، في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند التوقف عن إثبات األصل.

الممتلكات والمعدات
تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصا االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة المتراكمة. تشتمل التكلفة، ضمن أمور أخرى، على القيمة 

الحالية لتكاليف إزالة الموجودات المتعلقة بتحسينات المباني المستأجرة.

يتم استهالك التكلفة ناقصا القيمة التقديرية المتبقية للممتلكات والمعدات بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات. 
تتم مراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة والقيمة المتبقية وطريقة االستهالك في نهاية كل سنة مالية، ويتم احتساب أي تغيرات في التقديرات على أساس 

مستقبلي.
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السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(   -3
تطبق المجموعة معدالت االستهالك السنوية التالية على الممتلكات والمعدات الخاصة بها:

33%أجهزة الحاسب اآللي
20%األثاث

17%المعدات المكتبية
20% أو فترة اإليجار، أيهما أقصرتحسينات المباني المستأجرة

25%السيارات

يتم التوقف عن إثبات بند الممتلكات والمعدات عند االستبعاد أو عندما ال يتوقع وجود منافع اقتصادية مستقبلية من االستخدام المستمر لألصل. يتم 
تحديد أي ربح أو خسارة ناتجة عن استبعاد أو االستغناء عن أي بند من بنود الممتلكات والمعدات على أنه الفرق بين متحصالت البيع والقيمة الدفترية 

لألصل ويتم إثباتها في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

يتم إثبات التكاليف المتكبدة بشأن عمليات اإلصالح والصيانة كمصاريف عند تكبدها، بينما يتم رسملة المصاريف المتعلقة بالتحسينات.

االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية
في نهاية كل فترة مالية، تقوم المجموعة بمراجعة القيمة الدفترية لموجوداتها غير المالية لتحديد ما إذا كان هناك أي دليل على أن تلك الموجودات 
قد تعرضت لخسائر انخفاض في القيمة. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل، يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل لتحديد حجم هذه الخسارة )إن 
وجدت(. وفي الحاالت التي ال يمكن فيها تقدير القيمة القابلة لالسترداد لذلك األصل، تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المدرة 
للنقدية التي ينتمي إليها ذلك األصل. عندما يكون من الممكن تحديد أساس معقول وثابت للتوزيع، فإنه يتم أيضاً توزيع الموجودات المشتركة إلى الوحدات 

المدرة للنقدية الفردية، أو يتم توزيعها على أصغر مجموعة من الوحدات المدرة للنقدية والتي يمكن لها تحديد أساس معقول وثابت للتوزيع.

تمثل القيمة القابلة لالسترداد القيمة العادلة ناقصا تكاليف االستبعاد أو القيمة الحالية، أيهما أعلى. وعند تقويم القيمة الحالية، يتم خصم التدفقات 
للنقود  الزمنية  للقيمة  الحالية  السوق  تقويمات  يعكس  الذي  الضريبة  قبل  ما  باستخدام معدل خصم  الحالية  قيمتها  إلى  المقدرة  المستقبلية  النقدية 

والمخاطر المحددة لألصل والتي يتم من خاللها تسوية تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية.

وفي الحاالت التي تقدر فيها القيمة القابلة لالسترداد لألصل )أو الوحدة المدرة للنقدية( بأقل من قيمتها الدفترية، عندئذ تخفض القيمة الدفترية لذلك 
األصل )أو الوحدة المدرة للنقدية( إلى القيمة القابلة لالسترداد له، ويتم إثبات خسارة االنخفاض في القيمة مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

إذا ما تم الحقاً عكس قيد االنخفاض في القيمة، عندئذ تتم زيادة القيمة الدفترية لألصل )أو الوحدة المدرة للنقدية(، باستثناء الشهرة، إلى القيمة 
المعدلة القابلة لالسترداد له، على أال تزيد القيمة الدفترية التي تمت زيادتها عن القيمة الدفترية التي كان من المفترض تحديدها فيما لو لم يتم إثبات 
االنخفاض في قيمة ذلك األصل )أو الوحدة المدرة للنقدية( في السنوات السابقة. يتم إثبات عكس قيد االنخفاض في القيمة مباشرة في قائمة الربح 

أو الخسارة الموحدة.

المخصصات
التزامات حالية )قانونية أو متوقعة( على المجموعة ناتجة عن أحداث سابقة، وأنه من المحتمل أن يتطلب األمر  يتم إثبات المخصصات عند وجود 
استخدام الموارد التي تتضمن المنافع االقتصادية لسداد االلتزام وأنه يمكن تقدير مبلغ االلتزام بشكل موثوق به. ال تجنب مخصصات لقاء الخسائر 

التشغيلية المستقبلية.

الخصم  معدل  إن  المالية.  الفترة  نهاية  في  الحالي  االلتزام  لسداد  المطلوبة  للمصاريف  اإلدارة  تقديرات  الحالية ألفضل  بالقيمة  المخصصات  تقاس 
للنقود والمخاطر  التقويم الحالية في السوق للقيمة الزمنية  الزكاة والذي يعكس عمليات  القيمة الحالية يمثل المعدل لما قبل  المستخدم في تحديد 

المصاحبة لذلك االلتزام. يتم إثبات الزيادة في المخصص نتيجة مرور الوقت كأعباء مالية

المنح الحكومية
ال يتم إثبات المنح الحكومية إال إذا كان هناك تأكيد معقول بأن المجموعة سوف تلتزم بالشروط المرتبطة بها وأن المنح سيتم استالمها.

إن المنح الحكومية المستحقة القبض كتعويض عن المصاريف أو الخسائر المتكبدة بالفعل أو ألغراض تقديم دعم مالي فوري للمجموعة مع عدم وجود 
تكاليف مستقبلية متعلقة بها، يتم إثباتها في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة في الفترة التي تصبح فيها مستحقة القبض.
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تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة المعتمدة في -  4
المملكة العربية السعودية

فيما يلي المعايير والتفسيرات الصادرة وغير السارية المفعول بعد حتى تاريخ إصدار القوائم المالية الموحدة للمجموعة. تعتزم المجموعة تطبيق هذه 
المعايير، عند سريانها.

المعيار الدولي للتقرير المالي )16( - عقود اإليجار
أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية معياراً جديداً إلثبات عقود اإليجار، وسوف يحل هذا المعيار محل:

معيار المحاسبة الدولي )17(: عقود اإليجار 	
التفسير )4( الصادر عن لجنة تفسير المعايير الدولية للتقرير المالي: التأكد فيما إذا كان ترتيب ما ينطوي على عقد إيجار 	
التفسير )15( الصادر عن لجنة التفسيرات الدائمة : عقود اإليجارات التشغيلية - الحوافز 	
التفسير )27( الصادر عن لجنة التفسيرات الدائمة: تقويم جوهر المعامالت التي تأخذ الشكل القانوني لعقد اإليجار. 	

بموجب معيار المحاسبة الدولي )17(، كان يتعين على المستأجرين التمييز بين عقد اإليجار التمويلي )داخل قائمة المركز المالي( وعقد اإليجار التشغيلي 
)خارج قائمة المركز المالي(. يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي )16( اآلن من المستأجرين إثبات التزامات عقد اإليجار التي تعكس دفعات اإليجار 
المستقبلية و » حق استخدام األصل« لكافة عقود اإليجار. وقد أدرج مجلس معايير المحاسبة الدولية إعفاًء اختيارياً بشأن بعض عقود اإليجار قصيرة 
األجل. وعقود اإليجار للموجودات منخفضة القيمة. وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي )16(، يعتبر العقد عقد إيجار أو ينطوي على عقد إيجار إذا كان 

العقد ينقل حق السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة معينة بمقابل. 

يسري المعيار بشكل إلزامي على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2019، ويسمح بالتطبيق المبكر له. تقوم اإلدارة حالياً بدراسة أثر هذا 
المعيار على فترات إعداد التقارير المالية المستقبلية للمجموعة.

تتوقع اإلدارة أن هذه المعايير الجديدة والمعدلة والتفسيرات والتعديالت سيتم تطبيقها على القوائم المالية الموحدة للمجموعة للسنة التي تكون فيها 
هذه المعايير الجديدة والتفسيرات والتعديالت قابلة للتطبيق واالعتماد. 

التقديرات واالفتراضات واألحكام المحاسبية الهامة-  5
يتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة من اإلدارة إجراء األحكام والتقديرات واالفتراضات التي قد تؤثر على مبالغ اإليرادات والمصاريف 
التأكد من هذه االفتراضات والتقديرات إجراء تعديل  القوائم المالية الموحدة. ومع ذلك، قد يترتب عن عدم  والموجودات والمطلوبات بتاريخ إعداد 
جوهري على القيم الدفترية للموجودات أو المطلوبات التي ستتأثر بذلك في المستقبل. تستند هذه التقديرات واالفتراضات إلى الخبرة وعوامل أخرى 
مختلفة يعتقد بأنها معقولة وفقاً للظروف وتستخدم لقياس القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات التي يصعب الحصول عليها من مصادر أخرى. يتم 
مراجعة التقديرات واالفتراضات المعنية بصورة مستمرة. يتم إثبات التعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها تعديل التقديرات أو 

في فترة التعديل والفترات المستقبلية إذا كانت التقديرات المتغيرة تؤثر على الفترات الحالية والفترات المستقبلية.

األحكام الهامة عند تطبيق السياسات المحاسبية الهامة  5-1
إن لألحكام الهامة التالية آثار جوهرية على المبالغ المدرجة في هذه القوائم المالية الموحدة:

األعمار اإلنتاجية والقيمة المتبقية للممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسة 

التوالي.  على  واإلطفاء،  االستهالك  الملموسة ألغراض حساب  غير  والموجودات  والمعدات  للممتلكات  المتبقية  والقيمة  اإلنتاجية  األعمار  تقدير  يتم 
يتم إجراء هذه التقديرات بناء على االستخدام المتوقع بالنسبة لألعمار اإلنتاجية. بينما يتم تحديد القيمة المتبقية بناء على الخبرة والبيانات القابلة 

للمالحظة حيثما كان ذلك متاحا.

تحديد السيطرة 

إن الشركة التابعة هي الشركة المستثمر فيها التي تسيطر عليها المجموعة. تعتبر اإلدارة أن المجموعة تسيطر على منشأة ما عندما تتعرض المجموعة 
بشأنها لمخاطر أو يكون لديها حقوق في العوائد المتغيرة الناتجة من ارتباطها بالشركة المستثمر فيها وكذلك عندما يكون لديها القدرة على استخدام 

سلطتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على قيمة تلك العوائد من خالل قدرتها على توجيه األنشطة ذات العالقة بالشركات المستثمر فيها.
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التقديرات واالفتراضات واألحكام المحاسبية الهامة )تتمة(   -5
وبشكل عام، هناك افتراض بأن امتالك أغلبية حقوق التصويت يؤدي إلى السيطرة. وتأييداً لهذا االفتراض، فعندما يكون لدى المجموعة حقوق تصويت 
مساوية أو أقل من األغلبية في الشركة المستثمر فيها، تأخذ المجموعة بعين االعتبار كافة الحقائق والظروف األخرى المتعلقة بذلك عند التأكد فيما 
إذا كانت تمارس سيطرة على الشركة المستثمر فيها، ويشمل ذلك الترتيبات التعاقدية وغيرها التي لها أثر على األنشطة التي تؤثر على عوائد الشركات 

المستثمر فيها.

إن تحديد سيطرة المجموعة يتوقف أيضاً على تلك األنشطة ذات العالقة وطريقة اتخاذ القرارات المتعلقة باألنشطة ذات العالقة وحقوق المجموعة في 
الشركات المستثمر فيها.

وفي بعض الحاالت التي تمتلك فيها المجموعة أقل من 50% من حقوق التصويت، فإنها قد تظل المساهم األكبر الوحيد الذي لديه حضور وتمثيل يعطيه 
السلطة لتوجيه األنشطة ذات العالقة للشركات المستثمر فيها، وذلك عندما ال يمتلك المساهمون اآلخرون بشكل فردي حقوق تصويت كافية وسيطرة 
تمكنهم من رفض توجيهات المجموعة. ال توجد حاالت سابقة لمساهمين آخرين يتعاونون لممارسة أصواتهم بشكل جماعي أو لتجاوز المجموعة في 

عدد األصوات

التقديرات واالفتراضات  5-2
يتم أدناه تبيان االفتراضات األساسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى لعدم التأكد من التقديرات بتاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة، 
استخدمت  القادمة.  المالية  الفترة  والمطلوبات خالل  للموجودات  الدفترية  القيمة  على  تعديل جوهري  إجراء  إلى  يؤدي  قد  تأثير جوهري  لها  والتي 
والمتعلقة  القائمة  واالفتراضات  الظروف  تتغير  قد  ذلك،  ومع  الموحدة.  المالية  القوائم  إعداد  المتاحة عند  والتقديرات  االفتراضات  المجموعة هذه 
بالتطورات المستقبلية نتيجة لتغيرات السوق أو الظروف التي تنشأ خارجة عن سيطرة المجموعة. وتنعكس هذه التغيرات في االفتراضات عند حدوثها.

مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 

تقوم المجموعة بمراجعة الذمم المدينة بتاريخ إعداد كل قوائم مالية لتحديد ما إذا كان من الواجب تسجيل مخصص للديون المشكوك في تحصيلها في 
قائمة الربح أو الخسارة واإليرادات الشاملة األخرى الموحدة. وعلى وجه الخصوص، يتطلب إصدار حكم من اإلدارة بشأن تقدير مبلغ وتوقيت التدفقات 
النقدية المستقبلية عند تحديد مستوى المخصص المطلوب. تستند هذه التقديرات إلى افتراضات حول عدد من العوامل، وقد تختلف النتائج الفعلية، 

مما يتترب عليه إجراء تغيرات مستقبلية في المخصص.

بتاريخ إعداد القوائم المالية، بلغ إجمالي أرصدة المدينين التجاريين 283.78 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2017: 156.43 مليون ريال سعودي و1 
يناير 2017: 195.26 مليون ريال سعودي(، ومخصص قدره 54.42 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2017: 56.55 مليون ريال سعودي و1 يناير 2017: 
17.66 مليون ريال سعودي(. سيتم إثبات أي فرق بين المبالغ المحصلة فعاًل في الفترات المستقبلية والمبالغ المتوقعة في قائمة الربح أو الخسارة 

الموحدة.

إضافة إلى ذلك، تم تجنيب مخصص قدره 55.65 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2017: 45.32 مليون ريال سعودي و1 يناير 2017: 33.67 مليون 
ريال سعودي(، لقاء مبالغ مستحقة من جهة ذات عالقة قدرها 1.714.01 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2017: 921.97 مليون ريال سعودي و1 يناير 

2017: 992.37 مليون ريال سعودي(.

االنخفاض في قيمة البضاعة 

تظهر البضاعة بالتكلفة أو صافي القيمة البيعية، أيهما أقل. وعندما تصبح البضاعة قديمة أو متقادمة، يتم إجراء تقدير لصافي القيمة البيعية لها. 
بالنسبة لكل بند من بنود البضاعة الهامة، يتم إجراء تقدير لكل بند على حده. بالنسبة لبنود البضاعة غير الهامة بمفردها ولكنها تعتبر قديمة أو متقادمة، 
فانه يتم تقديرها بشكل جماعي ويجنب مخصص حسب نوع البضاعة وعمرها أو درجة تقادمها على أساس أسعار البيع التاريخية ناقصا تكاليف البيع 

المقدرة.

بتاريخ إعداد القوائم المالية، بلغت أرصدة البضاعة 168.16 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2017: 103.69مليون ريال سعودي و1 يناير 2017: 76.94 
مليون ريال سعودي(، وبلغ مخصص البضاعة القديمة والمتقادمة 27.87 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2017: 32.31 مليون ريال سعودي و1 يناير 
2017: 25.74 مليون ريال سعودي(. سيتم إثبات أي فرق بين المبالغ المتحققة فعاًل في الفترات المستقبلية والمبالغ المتوقع تحققها في قائمة الربح 

أو الخسارة الموحدة.
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الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت والشركة التابعة لها 
)شركة ذات مسئولية محدودة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة - تتمة
31 ديسمبر 2018

التقديرات واالفتراضات واألحكام المحاسبية الهامة )تتمة(   -5

التقديرات واالفتراضات )تتمة(   2-5
االفتراضات طويلة األجل المتعلقة بمنافع الموظفين

تمثل مكافأة نهاية الخدمة للموظفين االلتزامات التي سيتم سدادها في المستقبل وتتطلب وضع افتراضات بشأن التزامات البرنامج. يتطلب من اإلدارة 
إجراء المزيد من االفتراضات المتعلقة بالمتغيرات مثل معدالت الخصم ومعدل الزيادة في الرواتب ومعدالت الوفيات ومعدل دوران الموظفين وتكاليف 
الرعاية الصحية المستقبلية. وبشكل دوري، تقوم إدارة المجموعة بالتشاور مع خبراء اكتواريين خارجيين بخصوص هذه االفتراضات. يمكن أن يكون 

للتغيرات في االفتراضات األساسية تأثير هام على التزامات المنافع المتوقعة و/أو تكاليف منافع الموظفين المحددة الدورية المتكبدة.

خصم الذمم المدينة والدائنة

قامت المجموعة بخصم التدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بالذمم الدائنة طويلة األجل والذمم المدينة المتعلقة بها والتي نشأت في فترة سابقة. تم 
استخدام معدل خصم مالئم عند تحديد القيمة الدفترية لهذه البنود.

المخصصات

تعتمد المخصصات، بحسب طبيعتها، على تقديرات وعمليات تقويم للتأكد فيما إذا تم استيفاء معايير اإلثبات، بما في ذلك تقديرات للمبالغ المحتمل 
سدادها. تستند مخصصات الدعاوى القضائية إلى تقدير التكاليف، بعد األخذ بعين االعتبار، المشورة القانونية وغيرها من المعلومات المتاحة حاليا. 
كما تتضمن المخصصات الخاصة بمكافأة نهاية الخدمة وتكاليف المغادرة، إن وجدت، حكم اإلدارة في تقدير التدفقات النقدية الصادرة المتوقعة لدفع 
التدفقات  المحتمل وقوع  إذا كان من  اإلدارة فيما  المؤكدة أفضل تقديرات  بالمطلوبات غير  المتعلقة  المخصصات  المغادرة األخرى. تتضمن  تكاليف 

النقدية الصادرة.

اإليرادات، صافي-  6
فيما يلي تحلياًل إليرادات المجموعة:

لد)ديسمبر)8ل0د
ريا1)سعودي

لد)ديسمبر)7ل0د
ريا1)سعودي

1.450.479.428د80.55د.7د7.لتكامل األنظمة 
566.719.221ل7د.7دد.8د8االتصاالت واالنترنت

86616.592.865د.لدد.690خدمات االستعانة بمصادر خارجية
0.67794.966.659دل.08داألمن السيبراني
94.177.995لدد.دل69.9دخدمات السحابة
7106.564.374د8.د44.د6لالخدمات المدارة
05032.761.217.د88.د4الخدمات الرقمية

99.0942.962.261.759د.ل4.04
نوع العمالء

781.610.647.133د.50د.7لد.دالبيع من خالل شركة االتصاالت السعودية والبيع الى العميل مباشرة )الشركة ليست العميل النهائي(
61.351.614.626ل948.7.دد7.لالبيع لشركة االتصاالت السعودية )الشركة هي العميل النهائي(

99.0942.962.261.759د.ل4.04
وقت تسجيل االيرادات

البضاعة أو الخدمة تحولت إلى العميل:
2.861.926.809د7.65دد.897.دمتأخرة عن الوقت المتفق عليه

   100.334.950     44.ل44.06ل   في الوقت المتفق عليه
99.0942.962.261.759د.ل4.04
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)شركة ذات مسئولية محدودة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة - تتمة
31 ديسمبر 2018

مصاريف البيع والتوزيع-  7

لد)ديسمبر)8ل0د
ريا1)سعودي

لد)ديسمبر)7ل0د
ريا1)سعودي

59.59473.050.486د.79تكاليف موظفين
769.420.212د.9.409داعالنات وابحاث

74.5972.296.950د.دسفر
067701.830.دد7استهالك واطفاء
646.057دد46.0لتراخيص وصيانة

25.087د95.64أخرى
0086.140.622د.7ل0.دلل

المصاريف العمومية واإلدارية -  8

لد)ديسمبر)8ل0د
ريا1)سعودي

لد)ديسمبر)7ل0د
ريا1)سعودي

47.079.57693.363.922لتكاليف موظفين
69926.748.885.دد45.7أتعاب استشارات

10.463.283د6.77د7.5لالتراخيص والصيانة
6.958.74010.724.331لاستهالك واطفاء

10.356.499دد99.5د.5لايجار
8.490.5777.739.332سفر

5.032.547د6.585.77مصاريف مكتبية
4.040.9603.191.927مناسبات اجتماعية

1.480.800لد4.لدد.داتعاب مهنية
51.305.598لد.084.لمنافع عامة

1.000.000وانخفاض في قيمة استثمارات األسهم بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل االخر
29.155.467)45.488د.د()عكس(/ مخصص للسلف والمدفوعات المقدمة

09.6876.713.862د.6أخرى
84.574207.276.453ل.70د

اإليرادات األخرى -  9

لد)ديسمبر)8ل0د
ريا1)سعودي

لد)ديسمبر)7ل0د
ريا1)سعودي

46.407.555ل4.د0د.7دخل عموالت
-)5د8.4دد.ل(خسائر انخفاض قيمة الممتلكات والمعدات )إيضاح 20(

150.000وأخرى
5.974.9896.557.555
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة - تتمة
31 ديسمبر 2018

اإليرادات التمويلية -  10

لد)ديسمبر)8ل0د
ريا1)سعودي

لد)ديسمبر)7ل0د
ريا1)سعودي

7020.945.947د.0دد.0دودائع مرابحة ألجل )إيضاح 12و13(

2.903.912وأخرى

7023.849.859د.0دد.0د

الزكاة-  11
إن الشركة هي شركة تابعة ومملوكة فعلياً وبالكامل لشركة االتصاالت السعودية )»الشركة األم«(. وفقاً للقرار الوزاري رقم 1005 بتاريخ 28 ربيع الثاني 
1428هـ )الموافق 15 مايو 2007(، تقوم الشركة األم بتقديم اإلقرارات الزكوية على أساس قوائمها المالية الموحدة وعلى أساس الوعاء الزكوي الموحد 
وتسديد االلتزام الزكوي وفقاً لذلك. تم تقدير حصة الشركة في الزكاة للسنة وقدرها 51.831.227 )31 ديسمبر 2017: 47.604.307 ( ريال سعودي 
على أساس الوعاء الزكوي المستقل للشركة وتم تحميلها على قائمة الربح أو الخسارة واإليرادات الشاملة األخرى. يتم تعديل هذا التقدير تناسبياً باألثر 

الناتج عن التوحيد، حسبما هو مالئم.

كانت حركة مخصص الزكاة للسنة على النحو التالي:

لد)ديسمبر)8ل0د
ريا1)سعودي

لد)ديسمبر)7ل0د
ريا1)سعودي

726.537.052لل.74.048الرصيد االفتتاحي

747.604.307دد.لد8.ل5مجنب خالل السنة

)93.242()8.840د6.8د(مدفوع خالل السنة

99.050.50474.048.117الرصيد)الختامي

النقدية وشبه النقدية-  12
تتكون النقدية وشبه النقدية من األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق واالستثمارات القابلة للتحويل إلى مبالغ نقدية معروفة وفترة استحقاقها ثالثة 

ِأشهر أو أقل منذ تاريخ ايداعها. النقدية وشبه النقدية مقارنة كم يلي

لد)ديسمبر)8ل0د
ريا1)سعودي

لد)ديسمبر7ل0د
ريا1)سعودي

ل)يناير)7ل0د
ريا1)سعودي

41.69966.986دل4.ل4نقد في الصندوق

00179.241.440482.061.159د.495.د5لارصدة لدى البنوك

-9.850.000416.500.000د7ودائع مرابحة ألجل

595.783.139482.128.145دل86.6د.د89

ودائع المرابحة ألجل -  13
يمثل هذا البند ودائع مرابحة لدى بنوك مختلفة وتحمل معدل عمولة يتراوح بين 2.75% إلى 2.95% سنوياً. إن تاريخ استحقاق هذه الودائع يزيد عن 90 

يوماً منذ تاريخ إيداعها.
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)شركة ذات مسئولية محدودة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة - تتمة
31 ديسمبر 2018

المدينون-  14

لد)ديسمبر)8ل0د
ريا1)سعودي

لدديسمبر7ل0د
ريا1)سعودي

ل)يناير)7ل0د
ريا1)سعودي

156.426.930195.263.646لل786.4.د8داجمالي المدينين التجاريين )من غير المستحق من جهات ذات عالقة(

)17.664.906()56.555.880()8.689ل54.4(ناقصاً: مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

99.871.050177.598.740دد67.7د.9ددصافي المدينين التجاريين

4.009.468921.965.905992.373.815ل7.لاجمالي المبالغ المستحقة من جهة ذات عالقة )إيضاح 29(

--)8د5.5ل58.6(ناقصاً: مخصص خصومات )جهة ذات عالقة( )إيضاح 29(

)33.677.953()45.317.572()د9ل.55.654(ناقصاً: مخصص ديون مشكوك في تحصيلها )جهة ذات عالقة(

8876.648.333958.695.862د9.7د599.7.لصافي المبالغ المستحقة من جهة ذات عالقة

07.460976.519.3831.136.294.602ل.9د8.لاجمالي المدينين 

المدينون التجاريون
يبلغ متوسط فترة االئتمان بشأن مبيعات البضائع والخدمات 60 يوماً. وال يتم تحميل إيرادات تمويلية على الذمم المدينة التجارية. ويتم إثبات مخصصات 
الديون المشكوك في تحصيلها لقاء الذمم المدينة التجارية التي يتراوح عمرها بين ثالثة أشهر وسنة واحدة على أساس المبالغ غير القابلة لالسترداد 

المقدرة والتي يتم تحديدها بالرجوع إلى حاالت التعثر السابقة للطرف اآلخر وإجراء تحليل للوضع المالي الحالي للطرف اآلخر.

تقوم المجموعة بتنفيذ إجراءات فحص ائتماني قبل القيام بمنح االئتمان إلى عمالء جدد. ويتم مراجعة هذه اإلجراءات وتحديثها على أساس مستمر. لم 
تطرأ أي تغيرات على هذه اإلجراءات عن السنة الماضية. يتم تصنيف العمالء إلى مجموعات وفًقا لخصائصهم االئتمانية، التي منها ما إذا كانوا ينتمون 
إلى القطاع الخاص أم ال، وما إذا كانوا جهات سيادية أو غير سيادية. يشترك العمالء المصنفين ضمن فئة معينة في خصائص مماثلة لمخاطر االئتمان 
وذلك ألن المجموعة تأخذ بعين االعتبار تماثل الخصائص االقتصادية للشركة/ األفراد فيما يتعلق بالتصنيف إلى فئات. يتم إجراء تقويم لعمالء القطاع 
الخاص للتأكد من وجود انخفاض في القيمة على أساس جماعي. ال يوجد لدى المجموعة ذمم مدينة تجارية أو موجودات عقود لم يتم بشأنها إثبات 

مخصص خسارة بسبب الضمان الرهني.

يمثل أحد مديني المجموعة ما نسبته 10% من إجمالي أرصدة الذمم المدينة التجارية )من غير المستحق من جهة ذات عالقة(. وال يوجد أي عمالء 
آخرين يشكلون أكثر من 10% من إجمالي أرصدة الذمم المدينة التجارية )من غير المستحق من جهة ذات عالقة(.

وبتاريخ إعداد القوائم المالية، ال توجد أي مبالغ متأخرة السداد لم يتم تجنيب مخصص لها. كما ال توجد بتاريخ إعداد القوائم المالية أي مبالغ غير 
متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة تم بشأنها تخفيض الجودة االئتمانية منذ تاريخ المنح األولي لالئتمان.

الحركة في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها والغرامات المتعلقة بالمدينين التجاريين

لد)ديسمبر)8ل0د
ريا1)سعودي

لد)ديسمبر)7ل0د
ريا1)سعودي

56.555.88017.664.906الرصيد االفتتاحي

37.149.452)ل4د.5.954()عكس( / المحمل للسنة )إيضاح 28(

7.0501.741.522ل8.دغرامات المحملة للسنة )*(

8.68956.555.880ل54.4الرصيد الختامي

)*( إن الغرامات محملة مقابل اإليرادات.
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الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت والشركة التابعة لها 
)شركة ذات مسئولية محدودة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة - تتمة
31 ديسمبر 2018

المدينون )تتمة(  -14

المدينون التجاريون )تتمة(
الحركة في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها والغرامات المتعلقة بالجهة ذات العالقة كما يلي :

لد)ديسمبر)8ل0د
ريا1)سعودي

لد)ديسمبر)7ل0د
ريا1)سعودي

33.677.953د7.57لد.45الرصيد االفتتاحي

589.49411.639.619.لالمحمل للسنة )إيضاح 28(

-6دل.8.747غرامات المحملة للسنة )*(

45.317.572د9ل.55.654الرصيد الختامي

)*( إن الغرامات محملة مقابل اإليرادات.

الحركة في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها والغرامات المتعلقة بالمدينين التجاريين )تتمة(

عند تحديد إمكانية استرداد الذمم المدينة التجارية، تقوم المجموعة بأخذ التغيرات في الجودة االئتمانية للذمم المدينة التجارية بعين االعتبار وذلك 
اعتباراً من تاريخ المنح األولي لالئتمان حتى نهاية فترة إعداد القوائم المالية. وتعتبر تركزات مخاطر االئتمان محدودة نظراً لكبر قاعدة العمالء وتنوعها. 

ال تحتفظ المجموعة بأي ضمانات بشأن الذمم المدينة التجارية المنخفضة القيمة. 

أعمار الذمم المدينة التجارية غير المنخفضة القيمة

لد)ديسمبر)8ل0د
ريا1)سعودي

لد)ديسمبر7ل0د 
ريا1)سعودي

ل)يناير)7ل0د
ريا1)سعودي

الذمم املدينة غير احلكومية

717.529.94218.591.281لد.د64.ددحتى 3 أشهر

7.085.0502.639.2043.554.738ل3 إلى 6 أشهر

1.074.9572.520.453دل5.ددد6 إلى 9 أشهر 

848940.4661.960.857.ددد9 أشهر إلى سنة

00.8766.489.91721.464.950د.7أكثر من سنة

الذمم املدينة احلكومية

17.772.60312.046.202د6د.7.046دلغير متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة

47.00820.167.14162.489.563ل.لدحتى سنة 

65027.300.55549.988.189.د67.للسنة إلى 3 سنوات 

645.349.8474.681.393د.070.لل3 إلى 5 سنوات

606.418301.114دد857.0أكثر من 5 سنوات

99.871.050177.598.740دد67.7د.9دداجمالي الذمم المدينة التجارية غير منخفضة القيمة
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الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت والشركة التابعة لها 
)شركة ذات مسئولية محدودة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة - تتمة
31 ديسمبر 2018

المدينون )تتمة(  -14

المدينون التجاريون )تتمة(

أعمار الذمم المدينة التجارية المنخفضة القيمة

لد)ديسمبر)8ل0د
ريا1)سعودي

لد)ديسمبر7ل0د 
ريا1)سعودي

ل)يناير)7ل0د
ريا1)سعودي

الذمم املدينة غير احلكومية

2.798.463658.719ددد.48ل.6حتى 3 أشهر

36.985.7781.097.586311.243 إلى 6 أشهر

1.287.629389.547ل0.85دد6 إلى 9 أشهر 

03.156.632479.143د9694.8 أشهر إلى سنة

09921.783.1175.245.049.د66.ددأكثر من سنة

الذمم املدينة احلكومية

25.66775.486د768.76.لحتى سنة 

5621.581.7366.340.261ل.ل44.دسنة إلى 3 سنوات 

38.996.665915.9911.404.819 إلى 5 سنوات

43.909.0592.760.639دد.90د.4أكثر من 5 سنوات

8.68956.555.88017.664.906ل54.4اجمالي الذمم المدينة التجارية المنخفضة القيمة

المصاريف المدفوعة مقدمًا والموجودات األخرى -  15

لد)ديسمبر)8ل0د
ريا1)سعودي

لد)ديسمبر7ل0د
ريا1)سعودي

ل)يناير)7ل0د
ريا1)سعودي

61.773.164182.136.277د875.48.د4لدفعات مقدمة إلى الموردين )إيضاح 1-15(

60739.720.36325.158.713.د60.د6مصاريف مدفوعة مقدماً )إيضاح 2-15(

--ل56.د8د.د6ضريبة القيمة المضافة المستردة)إيضاح 30(

97715.135.78710.505.815.د8.70دالمدينون اآلخرون

591.671.3713.071.317د.دد5.دودائع 

17.271.193176.111.844وتكاليف مؤجلة

086.986135.571.878396.983.966.ل0د

الدفعات   15-1 لقاء  المخصص  خصم  بعد  الموردين  إلى  المقدمة  الدفعات  إظهار  تم 
المقدمة القديمة )إيضاح 8( وقدره 7.17 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2017: 9.51 

مليون ريال سعودي وفي 1 يناير 2017: 3.32 مليون ريال سعودي(.

المدفوع   15-2 اإليجار  لقاء  المخصص  بعد خصم  مقدماً  المدفوعة  المصاريف  إظهار  تم 
مقدماً )إيضاح 8( وقدره 32.95 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2017: 32.95 مليون 

ريال سعودي وفي 1 يناير 2017:  9.99 مليون ريال سعودي(.



solutions by stc ق-22

الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت والشركة التابعة لها 
)شركة ذات مسئولية محدودة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة - تتمة
31 ديسمبر 2018

أصول العقد -  16
تمثل اإليرادات غير المقدم بها فواتير قيمة األعمال المنفذة من قبل المجموعة خالل السنة ولكن لم يتم إصدار فواتير بها إلى العمالء كما في تاريخ 

إعداد القوائم المالية.

لد)ديسمبر)8ل0د
ريا1)سعودي

لد)ديسمبر7ل0د
ريا1)سعودي

ل)يناير)7ل0د
ريا1)سعودي

855.715.050587.055.585ل8ل.6.090د9اجمالي أصول العقد

--)د84.46د.ل4(مخصص خصومات

)454.978()2.862.099()6.748.070ل(مخصص انخفاضات

867.957.649852.852.951586.600.607

كانت حركة مخصص االنخفاضات المتعلقة بأصول العقد للسنة المنتهية في 31 ديسمبر كما يلي:

لد)ديسمبر)8ل0د
ريا1)سعودي

لد)ديسمبر7ل0د
ريا1)سعودي

099454.978.د86.دالرصيد االفتتاحي

2.407.121ل885.97.دلالمحمل للسنة )إيضاح 28(

6.748.0702.862.099لالرصيد الختامي

البضاعة -  17

لد)ديسمبر)8ل0د
ريا1)سعودي

لد)ديسمبر7ل0د
ريا1)سعودي

ل)يناير)7ل0د
ريا1)سعودي

103.687.20276.940.341لد65.6ل.68لمواد ومستلزمات

)25.741.688()32.311.365()7.868.698د(ناقصاً: مخصص بضاعة بطيئة الحركة ومتقادمة )إيضاح 1-17(

71.375.83751.198.653دد96.9د.40ل

كانت الحركة في مخصص البضاعة بطيئة الحركة والمتقادمة كما يلي:  17-1
لد)ديسمبر)8ل0د

ريا1)سعودي
لد)ديسمبر7ل0د
ريا1)سعودي

6525.741.688د.للد.ددالرصيد االفتتاحي

6.569.677)667.د4.44(صافي )عكس(/ المحمل للسنة )إيضاح 28(

7.868.69832.311.365دالرصيد الختامي



solutions by stc23-ق

الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت والشركة التابعة لها 
)شركة ذات مسئولية محدودة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة - تتمة
31 ديسمبر 2018

االستثمارات في األسهم بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل -  18
األخر

لد)ديسمبر)8ل0د
ريا1)سعودي

لدديسمبر)7ل0د
ريا1)سعودي

ل)يناير)7ل0د
ريا1)سعودي

استثمار قدره 5% في شركة االتصاالت السعودية لالستثمار التجاري المحدودة 
)شركة تعمل في مجال خدمات االتصاالت( 

)إيضاح 1-18(
50.00050.00050.000

استثمار قدره 1% في شركة سفاير )شركة تعمل في مجال خدمات تقنية المعلومات( 
)إيضاح 2-18(

1.000.000-و

50.00050,0001.050.000

لها   18-1 العادلة  القيمة  تحديد  إمكانية  لعدم  بالتكلفة  االستثمارات  هذه  تسجيل  تم 
بصورة موثوق بها.

قرر   18-2 2014. وقد  يونيو  السعودية في  العربية  المملكة  تأسيس شركة سفاير في  تم 
مجلس إدارة الشركة األم في نوفمبر 2017 إعالن سفاير دمج أعمالها مع الحصص 
الخاصة بهم اعتباراً من 1 يناير 2018. مازالت الشركة تعمل على اإلجراءات النظامية ، 

قامت المجموعة بإثبات انخفاض قدره 100٪ في قيمة هذا االستثمار )إيضاح 8(.

الموجودات غير الملموسة-  19

برامج)الحاسب)اآللي)التكلفة)
ريا1)سعودي

األعما1)الرأسمالية)تحت)التنفيذ
ريا1)سعودي

االجمالي
ريا1)سعودي

695,د0د,دد17,581,4285,622,267كما في 1 يناير 2017 

85د,0,077د9,756,64620,320,739إضافات

و)24,891,496(24,891,496تحويل

080.ل8د.د52,229,5701.051.5105كما في 31 ديسمبر 2017 

890.480.د7.099.60135.790.8794إضافات

و)22.701.040(22.701.040تحويل 

560.ل7ل.4996د.ل4ل.4لللد.0د0.د8كما)في)لد)ديسمبر)8ل0د

اإلطفاء املتراكم

047,804,دل-13,047,804كما في 1 يناير 2017 

ل6د,5,955-5,955,361إطفاء

65ل,د9,00ل-19,003,165كما في 31 ديسمبر 2017 

ل964.46.دل-12.964.461إطفاء

6د967.6.لدو6د967.6.لدكما)في)لد)ديسمبر)8ل0د

صايف القيمة الدفترية 

ل55,89ل,0ل4,533,6245,622,267في 1 يناير 2017 

5ل77.9د.4د33,226,4051.051.510في 31 ديسمبر 2017 

4د9.د0د.4964د.ل4ل.4ل585.د50.06في)لد)ديسمبر)8ل0د
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الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت والشركة التابعة لها 
)شركة ذات مسئولية محدودة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة - تتمة
31 ديسمبر 2018

الموجودات غير الملموسة )تتمة(   -19
تم توزيع اإلطفاء المحمل للسنة في قائمة الربح أو الخسارة واإليرادات الشاملة األخرى كما يلي: 

لد)ديسمبر)8ل0د
ريا1)سعودي

لد)ديسمبر7ل0د
ريا1)سعودي

772.409.323د.د5.94تكلفة المبيعات
27.929ل46مصاريف البيع والتوزيع )إيضاح 7(

3.518.109دد0.6د7.0المصاريف العمومية واإلدارية )إيضاح 8(
5.955.361ل964.46.دل

الممتلكات واآلالت والمعدات-  20

التكلفة
أجهزة)الحاسب)

اآللي)
األثاث)والمعدات)

المكتبية
تحسينات)المباني)

السياراتالمستأجرة
األعما1)

الرأسمالية)تحت)
التنفيذ

االجمالي

ريا1)سعوديريا1)سعوديريا1)سعوديريا1)سعوديريا1)سعوديريا1)سعودي
68د,48د,0لل60,739,53923,446,09311,152,786424,00014,585,950كما في 1 يناير 2017 

6د7.0د4.4د15.024.040-7,911,116345,8961,145,984إضافات
و)14,674,391(-11,760,640289,0342,624,717تحويل

4.775.404دل80,411,29524,081,02314,923,487424,00014.935.599كما في 31 ديسمبر 2017 
89ل.9.407.0341.999.5127.655.179821.82570.565.63990.449إضافات

و)71.424.177(-42.264.57511.381.54017.778.062تحويل

د4.59دد.5ددل4.077.06ل5د45.8د.ل8د56.7د.07540.د7.46د904.د08.ددلكما)في)لد)ديسمبر)8ل0د
االستهالك املتراكم واالنخفاضات

964,دد80,9-53,095,70819,226,6008,399,656212,000كما في 1 يناير 2017 
58,760د,دل-7,920,6662,495,6721,736,422106,000استهالك

4د7,د9ل,د9-61,016,37421,722,27210,136,078318,000كما في 31 ديسمبر 2017 
6د9.8د0.0د-21.852.4843.599.2224.383.803194.327استهالك وانخفاض

560.ددد.ددلو7دد.دل5ل9.88ل4.5ل494.لدد.5د868.858.د8كما)في)لد)ديسمبر)8ل0د
صايف القيمة الدفترية 

4,404ل9,4د7,643,8314,219,4932,753,130212,00014,585,950في 1 يناير 2017 
680.د58.ل19,394,9212,358,7514,787,409106,00014.935.5994في 31 ديسمبر 2017 

دد0.د00.د0لل4.077.06ل498.دد6.8477د5.8دل40.58ل.دل4.046لد.49في)لد)ديسمبر)8ل0د

تم توزيع االستهالك المحمل للسنة في قائمة الربح أو الخسارة واإليرادات الشاملة األخرى كما يلي: 

لد)ديسمبر)8ل0د
ريا1)سعودي

لد)ديسمبر7ل0د
ريا1)سعودي

6884,778,749.لد8.0لتكلفة المبيعات
606400,874.لد7مصاريف البيع والتوزيع )إيضاح 7(

77,079,137لل.8د9.9المصاريف العمومية واإلدارية )إيضاح 8(
-5د8.4دد.لإيرادات أخرى )إيضاح(

612.258.760د9.8د0.0د
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الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت والشركة التابعة لها 
)شركة ذات مسئولية محدودة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة - تتمة
31 ديسمبر 2018

الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع-  21

لد)ديسمبر)8ل0د
ريا1)سعودي

لد)ديسمبر7ل0د
ريا1)سعودي

ل)يناير)7ل0د
ريا1)سعودي

45340,086,971483,250,349د.9ل595.5دائنون تجاريون )إيضاح 1-21(
476307.707.327450.605.963.ل95.د6دتكلفة مشروع مستحقة )إيضاح 2-21(

5160,181,681104,233,621ل9.دلد.0ددمصاريف مستحقة 
4003,834,53989,555,670.د45.44مبالغ مستحقة الى جهة ذات عالقة )إيضاح 30(

4903,516,96810,000,000.ل04.دمخصص ضريبة استقطاع
6815.327.4861.137.645.603د67.5ل.6دد.ل

ال يتم تحميل أي عمولة على الذمم الدائنة التجارية. ويوجد لدى المجموعة سياسات   21-1
الزمني  اإلطار  خالل  الدائنة  الذمم  كافة  سداد  من  للتأكد  المالية  المخاطر  إلدارة 

المحدد لفترة االئتمان.

يتضمن هذا البند مخصص قدره 12.93 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2017: 21.27   21-2
المستقبلية  العقود  خسائر  لقاء  ريال(  مليون   25.89  :2017 1يناير  وفي   ريال  مليون 
المقدرة والناتجة عن الزيادة في التكلفة المقدرة إلتمام العقود. وقد تم تحميل هذا 
 المبلغ على تكلفة المبيعات في قائمة الربح أو الخسارة وااليرادات الشاملة األخرى.

خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018، كانت هناك عمليات عكس قيد قدرها 
تتعلق  سعودي(  ريال  مليون   107.10  :2017 ديسمبر   31( سعودي  ريال  مليون   29.99
نشأت  وقد  المبيعات.  تكلفة  على  تحميلها  تم  والتي  المتكبدة  المشاريع  بتكاليف 
في  المقدرة  المشاريع  تكاليف  بين  الفروقات  نتيجة  هذه  القيد  عكس  عمليات 
نتجت  وقد  والمشاريع.  انتهاء  عند  تكبدها  المتوقع  أو  المتكبدة  والتكلفة  الدفاتر 
يتعلق  العقود فيما  رئيسي بسبب تحديث معلومات بعض  الفروقات بشكل  هذه 
بمستحقات المشاريع والتحسينات الحديثة التي تمت على إعداد عملية التقديرات 
داخل المجموعة. وقد تم اعتبار هذه الفروقات تغيراً في التقديرات وتم تحميلها على 

قائمة الربح أو الخسارة واإليرادات الشاملة األخرى الموحدة خالل السنة.

اإليرادات المؤجلة-  22
يمثل هذا البند فواتير صادرة إلى العمالء بالزيادة عن قيمة األعمال المنفذة من قبل المجموعة كما في بتاريخ إعداد القوائم المالية.
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الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت والشركة التابعة لها 
)شركة ذات مسئولية محدودة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة - تتمة
31 ديسمبر 2018

مطلوبات العقود-  23
تمثل التزامات العقد المبالغ المستلمة من عمالء المجموعة وذلك مقابل الفواتير المستقبلية. كانت حركة المخصص للسنة المنتهية في 31 ديسمبر كما يلي:

لد)ديسمبر)8ل0د
ريا1)سعودي

لد)ديسمبر7ل0د
ريا1)سعودي

8.907609.624.310د647.5الرصيد االفتتاحي
7641.213.148.175.د56.د67الزيادة في التزامات العقد 
)1.175.233.578()6.968دد.984(ناقصاً: الفواتير المدفوعة

647.538.907د5.775.70ددالرصيد الختامي

مكافأة نهاية الخدمة-  24

لد)ديسمبر)8ل0د
ريا1)سعودي

لد)ديسمبر7ل0د
ريا1)سعودي

ل)يناير)7ل0د
ريا1)سعودي

92.250.00068.348.000د5.754.09دلالتزام المنافع المحددة

تقوم المجموعة بمنح مكافأة نهاية الخدمة )برنامج المنافع( لموظفيها، مع األخذ بعين االعتبار نظام العمل في المملكة العربية السعودية. وتمثل المنافع 
المقدمة بموجب هذا البرنامج مبلغا مقطوعا على أساس آخر راتب للموظفين وبدالتهم وسنوات خدمتهم المتراكمة بتاريخ تركهم العمل.

إن التزام المنافع المثبت في قائمة المركز المالي الموحدة بشأن برنامج المنافع المحددة لنهاية الخدمة يمثل القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة 
بتاريخ إعداد القوائم المالية. 

يتم احتساب التزام المنافع المحددة بشكل دوري من قبل اكتواريين مؤهلين باستخدام طريقة ائتمان الوحدة المتوقعة. يتم تحديد القيمة الحالية اللتزام 
المنافع المحددة بخصم التدفقات النقدية الصادرة المستقبلية المقدرة باستخدام أسعار العمولة لسندات الشركات عالية الجودة المسجلة بالعملة التي 
ستدفع بها المنافع، وتكون لها شروط تقارب شروط االلتزامات ذات العالقة. وفي حالة عدم وجود سوق عميقة لهذه السندات، تستخدم أسعار السوق على 
السندات الحكومية. ونظراً لعدم وجود سندات شركات وحكومية كافية في المملكة العربية السعودية من أجل إيجاد معدل خصم موثوق به، فقد تم بدالً 
من ذلك، استخدام معدل الخصم على سندات الخزينة األمريكية بعد تعديله بفروقات البلد بين الواليات المتحدة األمريكية والمملكة العربية السعودية.

يتم إثبات المكاسب والخسائر االكتوارية الناتجة عن إعادة قياس التزام المنافع المحددة، إن وجدت، وتدرج ضمن اإليرادات الشاملة األخرى الموحدة في 
قائمة الربح أو الخسار والدخل الشامل اآلخر الموحدة وفي قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة.

يوضح الجدول التالي الحركة في التزام المنافع المحددة

لد)ديسمبر)8ل0د
ريا1)سعودي

لد)ديسمبر)7ل0د
ريا1)سعودي

لد)يناير7ل0د
ريا1)سعودي

50.00068.348.00055.500.000د.د9الرصيد االفتتاحي 

41.384.00024.910.000د48.095.09تكلفة الخدمة المتوقعة 

0004.076.0002.976.000.لل4.7تكاليف تمويل

45.460.00027.886.000د806.09.د5اجمالي المبلغ المثبت في الربح أو الخسارة

إعادة قياس
)3.538.000(4.878.0003.605.000الخسائر )المكاسب( من التغيرات في االفتراضات المالية

)4.854.000()15.005.000()5.668.000ل(مكاسب الخبرة

)8.392.000()11.400.000()0.790.000ل(المبلغ المثبت في اإليرادات الشاملة األخرى

)6.646.000()10.158.000()000.دل8.5(مدفوعات

92.250.00068.348.000د5.754.09دلالرصيد الختامي
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االفتراضات االكتوارية الهامة

تم إجراء أحدث تقويم اكتواري من قبل لوكس أكشواريز آند كونسالتنس وتم إجراءه باستخدام طريقة ائتمان الوحدة المتوقعة.

فيما يلي االفتراضات الرئيسية المستخدمة في التقويم االكتواري 

لد)يناير)7ل0دلد)ديسمبر)7ل0دلد)ديسمبر)8ل0د

15%15%5ل%معدالت االنخفاض 

5.5% لعام 2018 و 5% لكل 5.6معدل زيادة الرواتب 
5%عام بعد ذلك

5%4.6%4.8%معدل الخصم

656565سن التقاعد

تحليل الحساسية

النقص في قيمة االفتراضات  أو  الزيادة  المحددة على أساس  المنافع  التزام  التغير في  أدناه  الجدول  المستخدمة. يوضح  باالفتراضات  النتائج  تتأثر 
األساسية كما في 31 ديسمبر 2018:

التغير)في)
االفتراضات

القيمة)األساسية
األثر)على)التزام)المنافع)المحددة

النقص)في)االفتراضاتالزيادة)في)االفتراضات)

ريا1)سعوديريا1)سعوديريا1)سعودي

)139.479.915()114.037.915()125.754.092(1%معدل الخصم

)130.094.915()121.881.915()125.754.092(20%معدل االنخفاض 

)114.017.915()139.228.915()125.754.092(1%معدل زيادة الرواتب

رأس المال-  25

ريا1)سعودي

10.000.000100.000.000 حصة عادية، قيمة كل منها 10 ريال سعودي

االحتياطي النظامي-  26
طبقاً لنظام الشركات السعودي وعقد تأسيس الشركة، يجب على الشركة أن تحول 10% من دخل السنة إلى االحتياطي النظامي. وطبقاً لعقد تأسيس 
الشركة، يجوز للشركة التوقف عن اجراء هذه التحويالت عندما يبلغ مجموع االحتياطي 50% من رأس المال. عليه، قامت الشركة بتحويل مبلغ يعادل تلك 

النسبة إلى االحتياطي النظامي ليصبح مجموع االحتياطي نصف رأس المال. إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع.

توزيعات االرباح-  27
قرر شركاء الشركة في اجتماعهم الذي عقد في 20 جمادي األول 1439 هـ )الموافق 6 فبراير 2018( توزيع أرباح نقدية 30 ريال سعودي للسهم الواحد 

إلى 300،000،000 ريال سعودي .



solutions by stc ق-28

الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت والشركة التابعة لها 
)شركة ذات مسئولية محدودة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة - تتمة
31 ديسمبر 2018

األدوات المالية-  28

فئات األدوات المالية

تم تصنيف األدوات المالية على النحو التالي:

تصنيف)األصللد)ديسمبر)8ل0د
القيمة)الدفترية

مستوى)القيمة

العادلةالماليالموجودات)المالية

ال ينطبق 892.386.612تكلفة االستهالكنقدية وشبه نقدية

ال ينطبق 3.021.073.006تكلفة االستهالكمدينون ومدينون آخرون

استثمارات في حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل قائمة 
الدخل الشامل اآلخر

القيمة العادلة من خالل الدخل 
المستوى الثالث50.000الشامل

المطلوبات المالية

ال ينطبق1.236.167.526تكلفة االستهالكدائنون تجاريون وآخرون

تصنيف)األصللد)ديسمبر)7ل0د
القيمة)الدفترية

مستوى)القيمة

العادلةالماليالموجودات)المالية

ال ينطبق 595.783.139تكلفة االستهالكنقدية وشبه نقدية

ال ينطبق 2.664.267.671تكلفة االستهالكمدينون ومدينون آخرون

استثمارات في حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل قائمة 
الدخل الشامل اآلخر

القيمة العادلة من خالل الدخل 
المستوى الثالث50.000الشامل

المطلوبات المالية

ال ينطبق815.327.486تكلفة االستهالكدائنون تجاريون وآخرون

تصنيف)األصلل)يناير)7ل0د
القيمة)الدفترية

مستوى)القيمة

العادلةالماليالموجودات)المالية

ال ينطبق 482.128.145تكلفة االستهالكنقدية وشبه نقدية

ال ينطبق 2.212.584.185تكلفة االستهالكمدينون ومدينون آخرون

استثمارات في حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل قائمة 
الدخل الشامل اآلخر

القيمة العادلة من خالل الدخل 
المستوى الثالث1.050.000الشامل

المطلوبات المالية

ال ينطبق1.137.645.603تكلفة االستهالكدائنون تجاريون وآخرون

تمثل مبالغ الذمم المدينة والنقدية وشبه النقدية الحد األقصى لتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان بتاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة.

القيمة العادلة لألدوات المالية

يرى أعضاء مجلس اإلدارة أن القيمة الدفترية لألدوات المالية المدرجة في قائمة المركز المالي الموحدة تقارب قيمتها العادلة باستثناء االستثمارات 
المتاحة للبيع والتي ال يمكن تحديد قيمتها العادلة على نحو دقيق.
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مخاطر السوق

لم تتعرض المجموعة لمخاطر السوق خالل السنة. لم تطرأ أي تغيرات في هذه الظروف عن السنة السابقة.

إدارة مخاطر العمالت األجنبية

لم يكن لدى المجموعة أي موجودات أو مطلوبات نقدية مسجلة بعملة أجنبية بتاريخ إعداد القوائم المالية تعرضت بشأنها لتقلبات هامة في أسعار صرف 
العمالت األجنبية. عليه، لم يتم عرض تحليل الحساسية بشأن العمالت األجنبية.

إدارة مخاطر معدل الربح والسيولة

تقع المسؤولية النهائية عن إدارة مخاطر السيولة على عاتق مجلس اإلدارة الذي وضع إطارا مناسبا إلدارة مخاطر السيولة وذلك إلدارة متطلبات إدارة 
السيولة والتمويل الطويل األجل والقصير األجل الخاصة بالمجموعة. تقوم المجموعة بإدارة مخاطر السيولة من خالل االحتفاظ باحتياطيات وتسهيالت 
بنكية كافية، ومن خالل مراقبة التدفقات النقدية المتوقعة والفعلية بشكل مستمر، ومطابقة تواريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات المالية. لم يطرأ 

أي تغير في هذه االستراتيجية عن السنة السابقة.

لم تتعرض المجموعة لتغيرات في معدالت الربح بتاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة. عليه، لم يتم عرض تحليل الحساسية المتعلق بمعدل الربح.

توضح الجداول التالية االستحقاق التعاقدي المتبقي للمجموعة بشأن مطلوباتها المالية غير المشتقة مع فترات السداد المتفق عليها. تم إعداد هذه 
الجداول بناًء على التدفقات النقدية غير المخصومة للمطلوبات المالية استنادا إلى أقرب تاريخ قد يتعين على المجموعة السداد فيه. تتضمن الجداول 

كال من الربح والتدفقات النقدية الرئيسية:

لد)ديسمبر)8ل0د
اإلجمالي)سنة)إلى)5)سنواتخال1)سنة)واحدةمعد1)الربح

ريا1)سعوديريا1)سعوديريا1)سعودي%

1.236.167.526-1.236.167.526بدون ربحدائنون

6د67.5ل.6دد.لو6د67.5ل.6دد.لاإلجمالي

لد)ديسمبر)7ل0د
اإلجمالي)سنة)إلى)5)سنواتخال1)سنة)واحدةمعد1)الربح

ريا1)سعوديريا1)سعوديريا1)سعودي%

815.327.486-815.327.486بدون ربحدائنون

7.486دد.5ل8و7.486دد.5ل8اإلجمالي

ل)يناير)7ل0د
اإلجمالي)سنة)إلى)5)سنواتخال1)سنة)واحدةمعد1)الربح

ريا1)سعوديريا1)سعوديريا1)سعودي%

963.786.606-963.786.606بدون ربحدائنون

173.858.997-5173.858.997دائنون

د7.645.60دل.لود7.645.60دل.لاإلجمالي
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إدارة مخاطر االئتمان

مخاطر االئتمان هي مخاطر الخسارة المالية للمجموعة إذا أخفق عميل أو طرف مناظر ألداة مالية في الوفاء بالتزاماته التعاقدية ، وينشأ بشكل أساسي 
من مستحقات المجموعة من العمالء.

تمثل القيم الدفترية لألصول المالية الحد األقصى لمخاطر االئتمان. ال تحتفظ المجموعة بأي ضمانات أو أي تعزيزات ائتمانية أخرى لتغطية مخاطر 
االئتمان المرتبطة بموجوداتها المالية.

كانت خسائر انخفاض قيمة الموجودات المالية المعترف بها في الربح أو الخسارة كما يلي:

لد)ديسمبر)8ل0د
ريا1)سعودي

لد)ديسمبر7ل0د
ريا1)سعودي

48.789.072)64.747د.4()عكس(/ خسارة االنخفاض في المدينين التجاريين )إيضاح 14(

2.407.121ل885.97.دلخسارة االنخفاض في أصول العقد)إيضاح 16(

د9ل.96ل.ل55دد.لد9.5اجمالي

تقييم خسارة االئتمان المتوقعة للعمالء الخاصين

يتم إنشاء مخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية وموجودات العقود عندما يكون ذلك مطلوباً ، استناداً إلى التحصيل المتوقع للذمم المدينة. 
تستخدم المجموعة مصفوفة مخصصة لقياس خسارة االئتمان المتوقعة للمدينين التجاريين من العمالء الخاصين.

تُحسب معدالت الفقد باستخدام طريقة »معدل التكور« / »معدل التدفق« استناًدا إلى احتمال وجود مستحق يتقدم خالل المراحل المتعاقبة من التأخر 
إلى الشطب. يتم احتساب معدالت التكور / التدفق بشكل منفصل في مختلف القطاعات على أساس خصائص مخاطر االئتمان المشتركة.

يوفر الجدول التالي معلومات حول التعرض لمخاطر االئتمان وخسارة االئتمان المتوقعة للمدينين التجاريين وأصول العقود من العمالء الخاصين كما في 
31 ديسمبر 2018:

القيمة)العادلةلد)ديسمبر)8ل0د
مخصص)متوسط)معد1

الخسارةالخسارة)المرجح

13.7016.748.070%122.248.688غير مفوتر

15.846.148.597%038.816.898-90 يوم

29.026.985.354%9124.070.827-180 يوم

53.93330.837%181613.456-270 يوم

75.63694.797%271918.679-365 يوم

75.6322.660.999%29.962.976أكثر من سنة

216.631.52453.568.654

تقييم خسارة االئتمان المتوقعة للمدينين المستحقين للحكومة وشركة االتصاالت السعودية

تقدر اللجنة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها وتقترح شطب المستحقات من الحكومة والشركات التابعة لشركة االتصاالت السعودية / شركة 
االتصاالت السعودية )حلول( . ويشمل دور اللجنة استعراض حالة األرصدة المشطوبة من جانب إدارة الحسابات المدينة لألفراد والشركات التابعة لشركة 
االتصاالت السعودية/ شركة االتصاالت السعودية )حلول( وفقا لإلجراءات المتعلقة بالسياسات والتقارير المتعلقة بالتقادم وأي معلومات أو بيانات أخرى 

تطلبها اللجنة.
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تقييم خسارة االئتمان المتوقعة للمدينين المستحقين للحكومة وشركة االتصاالت السعودية

يحسب قسم حسابات المدينين في إدارة المحاسبة والتقرير المالي ويقيد مخصص الديون المشكوك في تحصيلها في نهاية كل ربع سنة استناداً إلى 
تقديرات اللجنة الحوكمة وشركة االتصاالت السعودية / شركة االتصاالت السعودية )حلول(. تجتمع اللجنة في األسبوع األول بعد نهاية كل ربع من أجل 

تقييم وتحديد مخصص الديون المشكوك في تحصيلها للكيانات التابعة للحكومة و شركة االتصاالت السعودية / شركة االتصاالت السعودية )حلول(.

بالنسبة لإليرادات غير المسجلة ، يتم حساب متوسط معدل التخلف عن السداد خالل السنوات الثالث األخيرة بتقسيم المبالغ المشطوبة خالل الفترة 
)كل عام( على قيمة األرصدة غير المسددة لإليرادات غير المسجلة في نهاية الفترة. يتم ضرب هذا المعدل من خالل اإليرادات غير المسجلة خالل 

الفترة من أجل الوصول إلى رصيد مخصص اإليرادات غير المفوترة ، إذا لزم األمر.

إدارة رأس المال 

تقوم المجموعة بإدارة رأسمالها للتأكد من أنها ستكون قادرة على االستمرار في العمل وفقا لمبدأ االستمرارية، مع زيادة العوائد ألصحاب المصالح إلى 
أقصى حد من خالل االستفادة المثلى من رصيد الدين وحقوق الملكية. لم يطرأ أي تغيير في االستراتيجية العامة للشركة عن السنة السابقة.

يتكون هيكل رأسمال المجموعة من حقوق الملكية التي تتكون من رأس المال واالحتياطي النظامي واألرباح المبقاة.

المعلومات الخاصة بالجهات ذات العالقة-  30
تمثل الجهات ذات العالقة الشركاء وكبار موظفي اإلدارة والمدراء ومنشآت مداره بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو يمارس عليها تأثيراً هاماً من قبل هذه 
الجهات. يوجد للمجموعة معامالت مختلفة مع الجهات ذات العالقة خالل دورة أعمالها العادية. تتم المعامالت مع الجهات ذات العالقة وفقاً للشروط 

واألحكام المعتمدة من إدارة المجموعة أو مجلس اإلدارة.

إن الجهة المسيطرة المباشرة والنهائية على المجموعة هي شركة االتصاالت السعودية، وهي شركة تأسست في المملكة العربية السعودية.

خالل السنة، قامت المجموعة بإجراء المعامالت التالية مع الجهات ذات العالقة:

لد)ديسمبر)8ل0د
ريا1)سعودي

لد)ديسمبر7ل0د
ريا1)سعودي

2.679.067.222د0.07د5.5ل4.دبيع بضاعة وخدمات إلى شركة االتصاالت السعودية )إيضاح 1-29(
98.79928.843.192د.ل8مشتريات من شركة االتصاالت السعودية

وقدره   30-1 مبلغ  السعودية  االتصاالت  شركة  إلى  والخدمات  البضائع  مبيعات  تتضمن 
1.691.581.357 ريال سعودي )31 ديسمبر 2017: 1.327.452.596 ريال سعودي( والتي 

ال تكون شركة االتصاالت السعودية العميل النهائي فيها.
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كانت األرصدة التالية قائمة لدى شركة االتصاالت السعودية بتاريخ إعداد القوائم المالية:

لد)ديسمبر)8ل0د
ريا1)سعودي

لد)ديسمبر7ل0د
ريا1)سعودي

ل)يناير7ل0د
ريا1)سعودي

4.009.468921.965.905992.373.815ل7.لإجمالي المبالغ المستحقة من جهة ذات عالقة )إيضاح 14(
0820.792.507523.955.410د696.570.4أصول العقد

--ل56.د8د.د6ضرائب القيمة المضافة التي يمكن استعادتها )إيضاح 15(
)89.555.670()3.834.539()400.د45.44(مبالغ مستحقة الى جهة ذات عالقة

)33.677.953()45.317.572()د9ل.55.654(مخصص الديون المشكوك في تحصيلها)شركة االتصاالت السعودية(
--)00.000.000ل(مخصص خصم على المدينين وأصول العقد*
)259.567.347()439.416.236()9.940.946د9(إيرادات مؤجلة)شركة االتصاالت السعودية(

)500.820.497()501.690.132()84.998د.67د(صافي المقدم من العمالء )شركة االتصاالت السعودية(

)*( يعتبر مبلغ التخفيض مبدئًيا وخاضًعا لالتفاق المتبادل بين المجموعة والطرف ذي الصلة.

المبالغ المستحقة القبض غير مضمونة ويتم تسويتها نقًدا أو معدلة برصيد مستحق الدفع. لم يتم إعطاء أي ضمانات أو استالمها. 

أعمار المبالغ التي لم تنخفض قيمتها المستحقة من جهة ذات عالقة

اإلجمالي
غير)متأخرة)السداد)

وغير)منخفضة)
القيمة

متأخرة)السداد)ولم)تنخفض)قيمتها

أكثر)من)سنة)حتى)حتى)سنة
ثالث)سنوات

)من))ثالث)سنوات)
حتى)خمس)سنوات

أكثر)من)خمس)
سنوات

ريا1)سعوديريا1)سعوديريا1)سعوديريا1)سعوديريا1)سعوديريا1)سعودي

ل407.88.ددد4.د7.86لل669.د0.88دلدل.د4د.570د8ل.76946.858د.55د.658.للد)ديسمبر)8ل0د

-31876.648.333473.619.661286.206.227114.690.1962.132.249 ديسمبر 2017 

-1958.695.863353.695.478476.996.798125.184.7752.818.812 يناير 2017 

تم دفع المكافآت التالية إلى موظفي اإلدارة العليا خالل السنة:

لد)ديسمبر)8ل0د
ريا1)سعودي

لدديسمبر7ل0د
ريا1)سعودي

98718.614.758.دل5.5دمنافع قصيرة األجل

 -9.060د0.لمنافع ما بعد التوظيف

04718.614.758.د6.54د



solutions by stc33-ق

الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت والشركة التابعة لها 
)شركة ذات مسئولية محدودة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة - تتمة
31 ديسمبر 2018

عقود االيجارات التشغيلية-  31
بلغت االلتزامات المقدرة بموجب عقود اإليجارات التشغيلية بتاريخ إعداد القوائم المالية 16.871.754 ريال سعودي.

تكبدت المجموعة المصاريف التالية بموجب عقود اإليجارات التشغيلية خالل السنة: 

لد)ديسمبر)8ل0د
ريا1)سعودي

لد)ديسمبر7ل0د
ريا1)سعودي

10.356.499دد99.5د.5لمباني )إيضاح 8(

747.775لدد.د47.لسيارات

75411.104.274.ل6.87ل

االلتزامات الرأسمالية -  32
لم يكن لدى المجموعة أي التزامات رأسمالية بتاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة.

المنح الحكومية المستلمة -  33
استلمت المجموعة خالل السنة منح حكومية بإجمالي مبلغ قدره 10.38 ريال سعودي )31 ديسمبر 2017: 11.54 ريال سعودي(. تم ادراج هذا المبلغ 

في صافي ربح السنة بعد خصم المصروفات المتعلقة به.

أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )15( والمعيار الدولي للتقرير -  34
المالي )9(

أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )15( والمعيار الدولي للتقرير المالي )9( كما   34-1
في 1 يناير 2017

إيضاح
المبالغ)المصرح)

عنها)سابًقا
ريا1)سعودي

عمليات)إعادة)
التصنيف

ريا1)سعودي

التعديالت)طبًقا)
للمعيار)الدولي)
للتقرير)المالي)

)5ل(
ريا1)سعودي

التعديالت)طبًقا)
للمعيار)الدولي)
للتقرير)المالي)

)9(
ريا1)سعودي

األرصدة)المعدلة
ريا1)سعودي

املوجودات

املوجودات املتداولة

482,128,145---482,128,145نقدية وشبه نقدية

300,000,000---300,000,000ودائع مرابحة ألجل

--)219,696,560()57,630,187(277,326,747أأعمال تحت التنفيذ

67,997,2771,136,294,602-1,066,393,6401,903,685بمدينون

396,983,966---396,983,966مصاريف مدفوعة مقدًما وموجودات أخرى

---)502,409,288(502,409,288جإيرادات غير مقدم بها فواتير

586,600,607)454,978(502,409,28884,646,297-جموجودات عقود

51,198,653--43,447,8567,750,797دبضاعة

د05,97د,د95,د99د,د67,54)د6د,5,050دل()47,975,705(د068,689,64,دإجمالي)الموجودات)المتداولة



solutions by stc ق-34

إيضاح
المبالغ)المصرح)

عنها)سابًقا
ريا1)سعودي

عمليات)إعادة)
التصنيف

ريا1)سعودي

التعديالت)طبًقا)
للمعيار)الدولي)
للتقرير)المالي)

)5ل(
ريا1)سعودي

التعديالت)طبًقا)
للمعيار)الدولي)
للتقرير)المالي)

)9(
ريا1)سعودي

األرصدة)المعدلة
ريا1)سعودي

املوجودات غير املتداولة

---)1,050,000(1,050,000هـاستثمارات متاحة للبيع

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من 
1,050,000--1,050,000-هـخالل الدخل الشامل اآلخر

10,155,891---10,155,891موجودات غير ملموسة

29,414,404---29,414,404ممتلكات ومعدات

95د,0د40,6ووو95د,0د40,6إجمالي)الموجودات)غير)المتداولة

68د,6د8,د99,د99د,د67,54)د6د,5,050دل()47,975,705(7د09,9د,09ل,دإجمالي)الموجودات

املطلوبات وحقوق امللكية

املطلوبات

املطلوبات املتداولة

1,137,645.603--)9,452,999(1,146,502,435ودائنون ومبالغ مستحقة الدفع

314,802,033-)65,428,575()38,522,706(418,753,314زإيرادات مؤجلة

---)609,624,310(609,624,310جدفعات مقدمة من العمالء

609,624,310--609,624,310-جمطلوبات عقود

26,537,052---26,537,052زكاة مستحقة

088,608.998,دو)8,575د65,4()47,975,705(78د.دل0.د0د.دإجمالي)المطلوبات)المتداولة

املطلوبات غير املتداولة

68,348,000---68,348,000مكافأة نهاية الخدمة

48,000د,68ووو48,000د,68إجمالي)المطلوبات)غير)المتداولة

56,956,998ل,دو)8,575د65,4()47,975,705(78د,ل6د,70د,دإجمالي)المطلوبات

حقوق امللكية

100,000,000---100,000,000رأس المال

50,000,000---50,000,000احتياطي نظامي

67,542,299686,869,270)69,621,688(-688,948,659أرباح مبقاة

70د,6,869د998د,د67,54)688,لد69,6(و8,948,659د48دودإجمالي)حقوق)الملكية

68د,6د8,د99,د99د,د67,54)د6د,5,050دل()47,975,705(7د09,9د,09ل,دإجمالي)المطلوبات)وحقوق)الملكية

الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت والشركة التابعة لها 
)شركة ذات مسئولية محدودة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة - تتمة
31 ديسمبر 2018

أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )15( والمعيار الدولي للتقرير    -34
المالي )9( – تتمة

أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )15( والمعيار الدولي للتقرير المالي )9( كما    1-34
في 1 يناير 2017 - تتمة



solutions by stc35-ق

الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت والشركة التابعة لها 
)شركة ذات مسئولية محدودة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة - تتمة
31 ديسمبر 2018

أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )15( والمعيار الدولي للتقرير    -34
المالي )9( – تتمة

تسوية حقوق الملكية كما في 1 يناير 2017  34-2

كما)في)ل)يناير)7ل0دإيضاح
ريا1)سعودي

8,948,659د8إجمالي حقوق الملكية قبل تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )15( والمعيار الدولي للتقرير المالي )9(
)9,696,560لد(أاألثر على األعمال تحت التنفيذ

97د,84,646جاألثر على موجودات العقود
8,575د65,4زاألثر على اإليرادات المؤجلة

77د,67,997باألثر المتعلق بخسائر االئتمان المتوقعة على الذمم المدينة
)454,978(جاألثر المتعلق بخسائر االئتمان المتوقعة على موجودات العقود

)89د,079,د(إجمالي)التعديالت)إلى)حقوق)الملكية

70د,6,869د8إجمالي)حقوق)الملكية)بعد)تطبيق)المعيار)الدولي)للتقرير)المالي) 5ل()والمعيار)الدولي)للتقرير)المالي) 9(

أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )15( والمعيار الدولي للتقرير المالي )9( على   34-3
قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017

إيضاح
المبالغ)المصرح)

عنها)سابًقا) *(
ريا1)سعودي

عمليات)إعادة)
التصنيف

ريا1)سعودي

التعديالت)طبًقا)
للمعيار)الدولي)

للتقرير)المالي) 5ل(
ريا1)سعودي

التعديالت)طبًقا)
للمعيار)الدولي)

للتقرير)المالي) 9(
ريا1)سعودي

األرصدة)المعدلة
ريا1)سعودي

2,962,261,759-)154,358,640(-3,116,620,399هـاإليرادات
)2,047,609,184(-116,294,496-)2,163,903,680(أتكلفة اإليرادات
914,652,575-)438,064,14( -952,716,719إجمالي)الربح

)86,140,622(--22,274,080)108,414,702(طمصاريف بيع وتوزيع
)207,276,453(---)207,276,453(مصاريف عمومية وإدارية

انخفاض قيمة الذمم المدينة 
)51,196,193()28,922,113(-)22,274,080(-طوموجودات العقود

)451,391(---)451,391(خسارة تحويل عمالت أجنبية
6,557,555---6,557,555إيرادات أخرى

صافي)الربح)قبل)صافي)اإليرادات)
576,145,471)28,922,113()438,064,14(-643,131,728المالية)والزكاة

23,849,859---23,849,859إيرادات مالية
)2,529,141(---)2,529,141(أعباء مالية

597,466,189)28,922,113()438,064,14(-664,452,446صافي)الربح)قبل)الزكاة
)47,604,307(---)47,604,307(الزكاة

549,861,882)28,922,113()438,064,14(-616,848,139صافي)ربح)الفترة)
الدخل الشامل اآلخر

بنود لن يعاد تصنيفها الحقا إلى الربح 
أو اخلسارة:

11,400,000---11,400,000إعادة قياس التزام مكافأة نهاية الخدمة
د88,ل6د,ل56)دلل,دد8,9د()4ل,8,064د4(و9دل,48د,8د6إجمالي)الدخل)الشامل)للفترة

)*( تم إجراء بعض عمليات إعادة التصنيف في هذه القوائم المالية لتتماشى مع عرض القوائم المالية للشركة على أساس الفترة الحالية.



solutions by stc ق-36

الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت والشركة التابعة لها 
)شركة ذات مسئولية محدودة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة - تتمة
31 ديسمبر 2018

أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )15( والمعيار الدولي للتقرير    -34
المالي )9( – تتمة

أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )15( والمعيار الدولي للتقرير المالي )9( على   34-4
قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31 ديسمبر 2017:

إيضاح
المبالغ)المصرح)

عنها)سابًقا) *(
ريا1)سعودي

عمليات)إعادة)
التصنيف

ريا1)سعودي

التعديالت)طبًقا)
للمعيار)الدولي)

للتقرير)المالي) 5ل(
ريا1)سعودي

التعديالت)طبًقا)
للمعيار)الدولي)

للتقرير)المالي) 9(
ريا1)سعودي

األرصدة)المعدلة
ريا1)سعودي

املوجودات
املوجودات املتداولة

595,783,139---595,783,139أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق
800,000,000---800,000,000ودائع مرابحة ألجل
--)82,348,746()29,837,131(112,185,877أأعمال تحت التنفيذ

41,482,286976,519,383-933,419,9751,617,122بمدينون
135,571,878---135,571,878مصاريف مدفوعة مقدًما وموجودات أخرى

---)812,816,518(812,816,518جإيرادات غير مقدم بها فواتير
852,852,951)2,862,099(812,816,51842,898,532-جموجودات عقود

71,375,837--59,755,67311,620,164دبضاعة
88ل,د0ل,دد4,د87ل,0د8,6د)4لد,9,450د()6,599,845ل(060,دد449,5,دإجمالي)الموجودات)المتداولة

املوجودات غير املتداولة
---)50,000(50,000هـاستثمارات متاحة للبيع

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من 
50,000--50,000-هـخالل الدخل الشامل اآلخر

34,277,915---34,277,915موجودات غير ملموسة
41,582,680---41,582,680ممتلكات ومعدات

0,595ل75,9ووو0,595ل75,9إجمالي)الموجودات)غير)المتداولة
د78,دل508,0,د87ل,0د8,6د)4لد,9,450د()6,599,845ل(655,د5,44د5,دإجمالي)الموجودات

املطلوبات وحقوق امللكية
املطلوبات

املطلوبات املتداولة
815,327,486-5,384,076)5,735,048(815,678,458ودائنون ومبالغ مستحقة الدفع

480,718,121-62,851,543)10,864,797(428,731,375زإيرادات مؤجلة
---)647,538,907(647,538,907جدفعات مقدمة من العمالء

647,538,907--647,538,907-جمطلوبات عقود
74,048,117---74,048,117زكاة مستحقة

لد6,دد7,6ل0,دو9ل5,6دد,68)6,599,845ل(965,996,857,لإجمالي)المطلوبات)المتداولة
املطلوبات غير املتداولة

92,250,000---92,250,000مكافأة نهاية الخدمة
لد6,د09,88ل,دو9ل5,6دد,68)6,599,845ل(46,857د,058,دإجمالي)المطلوبات

حقوق امللكية
100,000,000---100,000,000رأس المال

50,000,000---50,000,000احتياطي نظامي
38,620,1871,248,131,152)107,685,833(-1,317,196,798أرباح مبقاة

د5ل,لدل,98د,ل87ل,0د8,6د)دد07,685,8ل(و96,798ل,467,ل4دو5إجمالي)حقوق)الملكية
د78,دل508,0,د87ل,0د8,6د)4لد,9,450د()6,599,845ل(655,د5,44د5,دإجمالي)المطلوبات)وحقوق)الملكية



solutions by stc37-ق

الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت والشركة التابعة لها 
)شركة ذات مسئولية محدودة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة - تتمة
31 ديسمبر 2018

أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )15( والمعيار الدولي للتقرير    -34
المالي )9( – تتمة

تسوية حقوق الملكية كما في 31 ديسمبر 2017  34-5

كما)في)لد)ديسمبر)7ل0د إيضاح
ريا1)سعودي

1,467,196,798إجمالي حقوق الملكية قبل تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )15( والمعيار الدولي للتقرير المالي )9(

)82,348,746(أاألثر على األعمال تحت التنفيذ

42,898,532جاألثر على موجودات العقود

)5,384,076(واألثر على الدائنين والمبالغ المستحقة الدفع

)62,851,543(زاألثر على اإليرادات المؤجلة

41,482,286باألثر المتعلق بخسائر االئتمان المتوقعة على الذمم المدينة

)2,862,099(جاألثر المتعلق بخسائر االئتمان المتوقعة على موجودات العقود

)69,065,646(إجمالي)التعديالت)إلى)حقوق)الملكية

د5ل,لدل,98د,لإجمالي)حقوق)الملكية)بعد)تطبيق)المعيار)الدولي)للتقرير)المالي) 5ل()والمعيار)الدولي)للتقرير)المالي) 9(

إيضاحات حول التسويات  34-6
يتم إثبات األعمال تحت التنفيذ المتعلقة بالتزام أداء العمل اإلضافي عادة كمصاريف عند تكبدها بدالً من تأجيلها كموجودات. وفًقا للمعيار أ- 

الدولي للتقرير المالي )15(، تؤدي ضوابط انتقال السيطرة )مثل القدرة على االستخدام المباشر لألصل أو الحصول على المنافع المتبقية منه 
أو منع اآلخرين من توجيه استخدامه أو الحصول على منافع منه( إضافة إلى بعض المؤشرات )مثل االلتزام الحالي بالسداد والحيازة الفعلية 
والملكية النظامية والمخاطر والمنافع المصاحبة للملكية وقبول األصل( إلى انتقال السيطرة عند التسليم إلى موقع العميل. عليه، يتم إثبات جزء 
كبير من األعمال تحت التنفيذ كمصاريف بعد تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )15(. لكن يتم إثبات البضاعة لدعم العديد من العقود التي 
تتضمن استخداما بديال كأصل )أي بضاعة( حتى يتم تخصيصها إلى عقد محدد. إضافة إلى ذلك، تم تصنيف بعض أرصدة األعمال تحت التنفيذ 
وإقفالها لقاء المبالغ المستحقة الدفع. خالل الثالث أشهر واالثني عشر المنتهية في 31 ديسمبر 2017، تم إثبات بعض مبالغ األعمال تحت التنفيذ 
كمصاريف في الفترات السابقة نتيجة المعيار الدولي للتقرير المالي )15( والتي تم إثباتها أيضا كمصاريف خالل نفس الفترات طبًقا للمعايير 

الدولية للتقرير المالي السابقة، وتم قيدها إلى تكلفة المبيعات.
يمثل هذا أثر التغير في مخصصات خسائر االئتمان المتوقعة الناتجة عن تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )9(. ونتج عن ذلك النقص في ب- 

المخصصات المتعلقة بأرصدة المدينين بمبلغ قدره 41.482.286 ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2017. إضافة إلى ذلك، تم إعادة تصنيف 
الغرامات المتوقعة إلى اإليرادات المؤجلة مبلغ قدره 1.617.122 ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2017.

تم إعادة تصنيف اإليرادات غير المقدم بها فواتير والدفعات المقدمة من العمالء إلى موجودات ومطلوبات العقود على التوالي كما في 31 ديسمبر ج- 
2017. نتج عن تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )15( زيادة في موجودات العقود بمبلغ 42.898.532 ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 
2017. عالوة على ذلك، نتج عن خسائر االئتمان المتوقعة المحتسبة على موجودات العقود طبًقا للمعيار الدولي للتقرير المالي )9( نقصا في 
موجودات العقود بمبلغ 2.862.099 ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2017. يمثل صافي األثر اإلجمالي لموجودات العقود واإليرادات المؤجلة 
)انظر الفقرة )ز(( نتيجة تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )15( النقص في األرباح المبقاة بمبلغ 19.953.011 ريال سعودي كما في 31 
ديسمبر 2017. يتمثل السبب الرئيسي النخفاض األرباح المبقاة كما في 31 ديسمبر 2017 من موجودات العقود واإليرادات المؤجلة في إرشادات 
المواد التي لم يتم تثبيتها على تكامل األنظمة )انظر اإليضاح 2( وأن نسبة اإلنجاز لنشاط التركيب تقل عن نسبة اإلنجاز للمشروع كحزمة واحدة 
)وفًقا لمعالجتها طبًقا لمعيار المحاسبة الدولي )11( السابق. عالوة على ذلك، تم تأجيل أتعاب التفعيل بموجب خدمات السحابة بدالً من إثباتها 
كأتعاب مقدمة نتيجة تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )15( )انظر اإليضاح 2(، مما نتج عنه نقص في األرباح المبقاة بمبلغ 1.26 مليون ريال 

سعودي كما في 31 ديسمبر 2017.
يمثل هذا بعض المبالغ المحولة إلى البضاعة من األعمال تحت التنفيذ. انظر اإليضاح )أ( أعاله.د- 
أدى تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )15( إلى إعادة تصنيف االستثمارات في أدوات حقوق الملكية من استثمارات متاحة للبيع إلى استثمارات ه- 

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. لم يتم إجراء تعديل بشأن إعادة القياس المتعلق بذلك.
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الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت والشركة التابعة لها 
)شركة ذات مسئولية محدودة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة - تتمة
31 ديسمبر 2018

أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )15( والمعيار الدولي للتقرير    -34
المالي )9( – تتمة

إيضاحات حول التسويات )تتمة(   6-34
تم إجراء عمليات إعادة التصنيف بين المبالغ المستحقة الدفع واألعمال تحت التنفيذ. إضافة إلى ذلك، نتيجة ألثر المعيار الدولي للتقرير المالي و- 

)15( على إيرادات السحابة، تم إثبات بعض التكاليف واإليرادات المتعلقة خصوَصا بموفري خدمات السحابة، سابًقا مما نتج عنه زيادة في المبالغ 
المستحقة الدفع بمبلغ 5.384.076 ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2017. يرجى الرجوع إلى اإليضاح )ح(.

نتج عن تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )15( زيادة في اإليرادات المؤجلة بمبلغ 62.851.543 ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2017. ز- 
انظر إيضاح )ج( بشأن صافي األثر اإلجمالي لموجودات العقود واإليرادات المؤجلة على األرباح المبقاة. كما تم أيًضا إجراء بعض عمليات إعادة 

التصنيف بين اإليرادات المؤجلة واألعمال تحت التنفيذ.
تم بيان تفاصيل السياسات المحاسبية الهامة الجديدة وطبيعة التغيرات في المعايير المحاسبية السابقة فيما يتعلق بمختلف البضاعة والخدمات ح- 

الخاصة بالمجموعة في اإليضاح )2(. تم بيان األسباب الرئيسية وراء التعديل السلبي في اإليضاح )ج( أعاله حسبما ينطبق على األرصدة بتاريخ 
31 ديسمبر 2017. طبًقا للمعيار الدولي للتقرير المالي )15(، يتم إثبات اإليرادات عند حصول العميل على السيطرة على البضاعة أو الخدمات. 
يتطلب تحديد انتقال السيطرة – في نقطة من الزمن أو على مدى الزمن – إجراء األحكام. قامت المجموعة بتطبيق القواعد الجديدة بأثر رجعي 

وقامت بتعديل القوائم المالية المقارنة.
هذا يمثل إعادة تصنيف االنخفاض في القيمة السابق المحمل على مصاريف البيع والتوزيع بصورة مستقلة في قائمة الربح أو الخسارة طبًقا ط- 

في  موضح  هو  كما  ذلك،  إلى  إضافة   .)9( المالي  للتقرير  الدولي  المعيار  تطبيق  نتيجة  المالية  القوائم  عرض   )1( الدولي  المحاسبة  لمعيار 
اإليضاحين )ب( و )ج(، طرأ تغير على مخصصات خسائر االئتمان المتوقعة بشأن الذمم المدينة وموجودات العقود نتيجة تطبيق المعيار الدولي 

للتقرير المالي )9(.

األثر على قائمة التدفقات النقدية  34-7
ال توجد أية أثار جوهرية نتيجة تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )15( والمعيار الدولي للتقرير المالي )9( على قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية 

في 31 ديسمبر 2017.

األحداث الالحقة لفترة إعداد القوائم المالية-  35
لم تنشأ أية أحداث بعد 31 ديسمبر 2018 وقبل تاريخ إصدار القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة والتي قد يكون لها تأثير على القوائم المالية األولية 

الموحدة الموجزة كما في 31 ديسمبر 2018.

االلتزامات المحتملة-  36

لد)ديسمبر)8ل0د
ريا1)سعودي

لد)ديسمبر)7ل0د
ريا1)سعودي

ل)يناير)7ل0د
ريا1)سعودي

خطابات)ضمان)-)صادرة)عن)شركة)االتصاالت)السعودية)نيابة)عن)
4ل967.5.د8.865.6444للل5د.0د0.لللالمجموعة

174.250.560--اعتمادات مستندية - صادرة عن البنك

أرقام المقارنة-  37
أعيد تبويب بعض أرقام المقارنة للسنة الماضية بما يتماشى مع تبويب السنة الحالية.
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الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت والشركة التابعة لها  
)شركة ذات مسئولية محدودة(

القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019
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التسجیل ٣٢٣/١١/٤٥رقم
التجاري السجل ١٠١٠٣٨٣٨٢١رقم

+٩٨٩٨٢١٥١١٩٦٦ھاتف:
٤٧٤٠٢٧٣١١٩٦٦+

+٤٧٣٠٢٧٣١١٩٦٦فاكس:

ey.ksa@sa.ey.com
ey.com/mena

قانونیون) (محاسبون وشركاھم ویونغ ارنست شركة
تضامنیة شركة
الرئیس المركز
الفیصلیة عشر–برج الرابع الدور

فھد الملك طریق
٢٧٣٢ص.ب: 
١١٤٦١الریاض

السعودیة العربیة المملكة

المستقل المراجع   تقریر
واالتصاالتفيالشركاءإلى اإلنترنت لخدمات العربیة الشركة

محدودة)  مسئولیة ذات (شركة

:الرأي
المالیة القوائم راجعنا واالتصاالتلالموحدةلقد اإلنترنت لخدمات العربیة لھا("الشركة")شركة التابعة ،("المجموعة")والشركة

تش الماليعلىملتوالتي المركز فيالموحدةقائمة و٢٠١٩دیسمبر٣١كما الشاملقائمة، الدخل التغیراتقائمةوالموحدةقائمة
حقوق والموحدةالملكیةفي النقدیةقائمة، المرفقةالتاریخذلكفيالمنتھیةسنةلل،الموحدةالتدفقات واإلیضاحات المالیةب، القوائم
المحاسبیةالموحدة للسیاسات ملخص ذلك في بما . الھامة،

النواحيفي كافة من بعدل تظھر المرفقة الموحدة المالیة القوائم أن الموحدرأینا، المالي المركز فيالجوھریة، كما ٣١للمجموعة
الماليوفقاالتاریخذلكفيالمنتھیةللسنةالموحدةالنقدیةوتدفقاتھاالموحدالماليوأدائھا٢٠١٩دیسمبر للتقریر الدولیة للمعاییر
القانونیینالمعتمدة للمحاسبین السعودیة الھیئة من المعتمدة األخرى واإلصدارات والمعاییر السعودیة، العربیة المملكة .في

الرأي :أساس
توضیحھا تم المعاییر تلك بموجب مسؤولیتنا السعودیة. إن العربیة المملكة في المعتمدة للمراجعة الدولیة للمعاییر وفقا مراجعتنا تمت

قسم   وآداب  في سلوك لقواعد وفقا المجموعة عن مستقلون تقریرنا. إننا في الموحدة المالیة القوائم مراجعة حول المراجع مسؤولیات
األخالق بمسؤولیاتنا التزمنا أننا كما الموحدة، المالیة للقوائم بمراجعتنا الصلة ذات السعودیة العربیة المملكة في المعتمدة یةالمھنة

لت وفقا رأینا.األخرى إلبداء أساس لتوفیر ومالئمة كافیة علیھا حصلنا التي المراجعة أدلة أن القواعد. باعتقادنا لك

اإلدارة المالیة  حولبالحوكمة  والمكلفینمسؤولیات :الموحدةالقوائم
عن    إن مسؤولة المملكةللمعاییر  وفقا    ،عادل  بشكل  وعرضھا  الموحدة  المالیة  القوائم  إعداداإلدارة في المعتمدة المالي للتقریر الدولیة

القانونیین للمحاسبین السعودیة الھیئة من المعتمدة األخرى واإلصدارات والمعاییر السعودیة، وعقدالعربیة الشركات نظام وأحكام
الشركة، مالیةتأسیس قوائم إلعداد ضروریة اإلدارة تراھا التي الداخلیة الرقابة جوھريموحدةوعن تحریف من عنناتجخالیة

خطأ. أو غش
المالیة   القوائم إعداد عن  الموحدةعند مسؤولة اإلدارة فإن االستمراریة  لمبدأ  وفقا  العمل  في  االستمرارعلى    المجموعةقدرة  م  تقویم،

العالقةاإلفصاحو ذات األمور عن مالئم، ھو ھناكمبدأوتطبیقاالستمراریة،بمبدأحسبما تكن لم ما المحاسبة، في االستمراریة
لتصفیة ذلك.المجموعةنیة بخالف مالئم خیار ھناك لیس أو عملیاتھا، إیقاف أو

عملیةةمسؤولمسؤولینبالحوكمةالمكلفینإن على اإلشراف الإعدادعن في المالي .مجموعةالتقریر

المراجع الموحدةحولمسؤولیات المالیة القوائم :مراجعة
أو غش عن ناتج جوھري تحریف من خالیة ككل الموحدة المالیة القوائم كانت إذا فیما معقول تأكید على الحصول في أھدافنا تتمثل

تقریر وإصدار أنخطأ، على ضمانا لیس أنھ إال التأكید، من عال مستوى ھو المعقول التأكید رأینا. إن یتضمن الذي المراجع
جوھري تحریف عن دائما ستكشف السعودیة العربیة المملكة في المعتمدة للمراجعة الدولیة للمعاییر وفقا بھا القیام تم التي المراجعة

عن التحریفات تنشأ أن توقع  موجود. ویمكن یمكن معقول بشكل كان إذا مجموعھا، في أو بمفردھا جوھریة، وتعد خطأ، أو غش
الموحدة. المالیة القوائم ھذه على بناء المستخدمون یتخذھا التي االقتصادیة القرارات على ستؤثر أنھا

المراجعة من الالدولیةمعاییرللوفقا،وكجزء العربیة المملكة في المعتمدة ونحافظلمراجعة المھني الحكم نمارس فإننا لسعودیة،
المراجعة.  خالل المھني الشك نزعة :بـنقومكماعلى

سواء  وتقویمتحدید  · الموحدة المالیة القوائم في الجوھریة التحریفات وتنفیذ  عن  ناتجة  كانت  مخاطر وتصمیم خطأ، أو غش
مراجعة مرلمواجھةإجراءات أدلة على والحصول المخاطر، كافیةتلك رأینا. ویعدومالئمةاجعة إلبداء أساس لتوفیر

تواطؤ على ینطوي قد الغش ألن خطأ، عن الناتج الخطر من أعلى غش عن ناتج جوھري تحریف اكتشاف عدم خطر
تجاوز أو مضللة إفادات أو متعمد حذف أو تزویر الداخلیة. إلجراءاتأو الرقابة
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الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت والشركة التابعة لها  
)شركة ذات مسئولية محدودة(

قائمة الربح أو الخسارة واإليرادات الشاملة األخرى الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019

  9ل0دإيضاح
ريا1)سعودي)

  8ل0د
ريا1)سعودي

4,041,299,094د0د,96د,57د,55اإليرادات، صافي

 )3,076,251,709()699,ل0,05ل4,4(تكلفة االيرادات 

44,604965,047,385د,847إجمالي)الربح

)113,017,200()8د57,595,6ل(6مصاريف بيع وتوزيع

)270,184,574()0لد,46ل,50د(7مصاريف عمومية وإدارية

)9,521,224(دد5,6د308,5االنخفاض في قيمة الذمم المدينة وموجودات العقود

)332,995()ل7ل,40(خسارة تحويل عمالت أجنبية

 5,974,989 د0ل,ل8ل,د8إيرادات أخرى 

-دد7,ل99,ل17ربح من بيع شركة تابعة 

 577,966,381دد0,ل6ل,دد4صافي)الربح)قبل)صافي)اإليرادات)التمويلية)والزكاة

 30,320,270 دد597,7,دل9إيرادات تمويلية، صافي

4,758,765608,286,651د4صافي)الربح)قبل)الزكاة

)51,831,227()ل7د,دد40,9(10الزكاة

5,494556,455,424د8,د9دصافي)ربح)السنة

اإليرادات الشاملة األخرى

البنود التي لن يعاد تصنيفها الحقا إلى الربح أو اخلسارة املوحدة:

10,790,000)78,000د,د(25إعادة قياس التزام مكافأة نهاية الخدمة

 447,494567,245,424,ل9دإجمالي)الدخل)الشامل)للسنة

تشكل اإليضاحات المرفقة من ) 1( إلى ) 35 ( جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة
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الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت والشركة التابعة لها  
)شركة ذات مسئولية محدودة(

قائمة المركز المالي الموحدة
كما في 31 ديسمبر 2019

لد)ديسمبر)9ل0دايضاح
ريا1)سعودي

لد)ديسمبر)8ل0د
ريا1)سعودي)

املوجودات
املوجودات املتداولة
80,958892,386,612د,4ل114نقدية وشبه نقدية

230,400,000و12ودائع مرابحة ألجل

741,829,107,460د,8د4,9د6,د13مدينون

301,086,986د6د,56,956ل14مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى/
5867,957,649د9,7ل66,4ل,ل15موجودات العقود

140,296,933 د50,654,46ل16بضاعة
4,261,235,640د9,78دد,دد4,5إجمالي)الموجودات)المتداولة

املوجودات غير املتداولة
22,557,665ل6,85لد,6تكاليف العقد

1750,00050,000استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
64,203,934د7د,750,د0ل18موجودات غير ملموسة 

102,002,033 60د,5ل66,7ل19ممتلكات ومعدات 
-ل5,70ل2077,4أصول حق االستخدام 

48,085188,813,632ل,54دإجمالي)الموجودات)غير)المتداولة
87,8674,450,049,272د,4,877إجمالي)الموجودات

املطلوبات وحقوق امللكية
املطلوبات

املطلوبات املتداولة

1,236,167,526 74,778د,458,ل21دائنون ومبالغ مستحقة الدفع 

5,548987,924,871د6,6د4,ل22إيرادات مؤجلة

507335,775,703,د5د,د2345مطلوبات العقد

98499,050,504,دلل,1040زكاة مستحقة 

72,658,918,604ل67,8د,77د,دإجمالي)المطلوبات)المتداولة

املطلوبات غير املتداولة

-8دد,57ل,2454التزامات االيجار المتعلقة بحق استخدام األصل

125,754,092د8,65دل,89ل25مكافأة نهاية الخدمة

95,980125,754,092د,د4دإجمالي)المطلوبات)غير)المتداولة

7972,784,672,696,د0,56د6,دإجمالي)المطلوبات

حقوق امللكية

100,000,000 00,000,000ل26رأس المال

2750,000,00050,000,000احتياطي نظامي

4,0701,515,376,576د06,8ل,لأرباح مبقاة

4,0701,665,376,576د56,8د,لإجمالي)حقوق)الملكية

87,8674,450,049,272د,4,877إجمالي)المطلوبات)وحقوق)الملكية

تشكل اإليضاحات المرفقة من ) 1( إلى ) 35 ( جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت والشركة التابعة لها  
)شركة ذات مسئولية محدودة(

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019

رأس)الما1
ريا1)سعودي

االحتياطي)النظامي
ريا1)سعودي

األرباح)المبقاة
ريا1)سعودي

اإلجمــــالي)
ريا1)سعودي

  1,665,376,576 100.000.00050,000,0001,515,376,576الرصيد كما في 1 يناير 2019 

391,447,494391,447,494-    -     إجمالي الدخل الشامل للسنة 

)800,000,000()800,000,000(-    -     توزيعات أرباح )إيضاح 28(

4,070د56,8د,ل4,070د06,8ل,ل00.000.00050.000.000لالرصيد)كما)في)لد)ديسمبر)9ل0د

 د5ل,لدل,98د,لد5ل,لدل,48د,ل100.000.00050,000,000الرصيد كما في 1 يناير 2018 

567,245,424567,245,424--إجمالي الدخل الشامل للسنة 

 )300,000,000( )300,000,000(--توزيعات أرباح 

100.000.00050.000.0001,515,376,5761,665,376,576الرصيد كما في 31 ديسمبر 2018

تشكل اإليضاحات المرفقة من ) 1( إلى ) 35 ( جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة
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الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت والشركة التابعة لها  
)شركة ذات مسئولية محدودة(

قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019

9ل0د
ريا1)سعودي

8ل0د
ريا1)سعودي

األنشطة التشغيلية 

4,758,765608,286,651د4صافي)الربح)قبل)الزكاة

التعديالت لـ:

56052,806,092,دد76,6مخصص مكافأة نهاية الخدمة

4841,665,873د,50ل,75استهالك واطفاء

9,521,225)دد5,6د8,5(االنخفاض )عكس(/ الخسارة في قيمة الذمم المدينة وموجودات العقود

-76د,د7,05لاستهالك حق استخدام األصول

1,328,425واالنخفاض في قيمة الممتلكات والمعدات 

7,966,373ومخصص غرامات

)8,341,518(وعكس خسائر عقود مستقبلية مقدرة

)4,442,668(ل05,لدل,ددمخصص/ )عكس( بضاعة بطيئة الحركة ومتقادمة

-)دد7,ل99,ل7(ربح من بيع شركة تابعة

)2,345,488()د8ل,6,799(مخصص دفعات ومصاريف مقدمة

-6دد,958,دأعباء تمويلية

)30,320,270()5,555,969ل(إيرادات تمويلية

9676,124,695د8,د5,79د5

التغيرات يف املوجودات واملطلوبات التشغيلية:

)870,075,675()ل9د,95د,797(زيادة في المدينين

)164,036,925(د60,ل00,ددل)نقص(/زيادة في المصاريف المدفوعة مقدماً والموجودات األخرى

)15,104,698()076,د98,46د(زيادة في موجودات العقود

)64,478,428()478,580,د4(زيادة في البضاعة

)22,557,665(4ل40,8د,6لنقص/ )زيادة( في تكاليف العقد

454,556429,181,557,ل9لزيادة في الدائنين والمبالغ المستحقة الدفع

8,700,677507,206,750د4زيادة في االيرادات المؤجلة

)311,763,204(د6,477,80للالزيادة / )النقص( في السلف المقدمة من العمالء

44164,496,407د,دد5,د8دالنقدية)الناتجة)من)العمليات

)26,828,840()ل99,869,79(زكاة مدفوعة

)8,512,000()7,000ل5,6ل(مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة

-)8,865د(أعباء مالية مدفوعة

6,475,99531,187,575لإيرادات تمويلية مستلمة

160,343,142د68,د48,د8لصافي)النقدية)الناتجة)من)النشاطات)التشغيلية
األنشطة االستثمارية

)133,339,669()4ل79,409,9ل(شراء ممتلكات ومعدات وموجودات غير ملموسة
-00,000,000لمتحصالت من بيع شركة تابعة 

تشكل اإليضاحات المرفقة من ) 1( إلى ) 35 ( جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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9ل0د
ريا1)سعودي

8ل0د
ريا1)سعودي

0,400,000569,600,000ددصافي تصفية ودائع مرابحة ألجل

50,990,086436,260,331لصافي)النقدية)الناتجة)من)النشاطات)االستثمارية

األنشطة التمويلية

-)دد578,4,دل(التزامات ايجار مدفوعة 

)300,000,000()800,000,000(توزيعات أرباح مدفوعة

)300,000,000()دد578,4,دل8(النقدية)المستخدمة)في)األنشطة)التمويلية

296,603,473)05,654ل,478(صافي )االنخفاض(/ الزيادة في النقدية وشبه النقدية

595٬783٬139دل86٬6د٬د89النقدية وشبه النقدية في بداية السنة

80٬958892٬386٬612د4٬ل4النقدية)وشبه)النقدية)في)نهاية)السنة

تشكل اإليضاحات المرفقة من ) 1( إلى ) 35 ( جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.

الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت والشركة التابعة لها  
)شركة ذات مسئولية محدودة(

قائمة التدفقات النقدية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019
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الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت والشركة التابعة لها 
)شركة ذات مسئولية محدودة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
31 ديسمبر 2019 

األنشطة-  1
بالسجل  السعودية  العربية  المملكة  )»الشركة«(، هي شركة سعودية ذات مسئولية محدودة مسجلة في  اإلنترنت واالتصاالت  العربية لخدمات  الشركة 
التجاري رقم 1010183482 وتاريخ 8 ذي القعدة 1423هـ )الموافق 11 يناير 2003(. يقع المكتب المسجل للشركة في الرياض، شارع العليا، ص.ب 50، 

الرياض 11372، المملكة العربية السعودية. 

يتمثل نشاط الشركة في توسيع كابالت وشبكات االتصاالت باإلضافة إلى تركيب وتوسيع شبكات الكمبيوتر واالتصاالت. كما تغطي تركيب وصيانة األجهزة 
األمنية والخدمات االستشارية لإلدارة العليا.

فيما يلي تفاصيل الشركات التابعة المدرجة في هذه القوائم المالية الموحدة: 

نسبة)الملكية)%

لد)ديسمبر)8ل0دلد)ديسمبر)9ل0دبلد)التأسيسالشركة)التابعة

شركة المدفوعات الرقمية السعودية  أ- 
)مملوكة من قبل شخص واحد(  

100%-المملكة العربية السعودية

المعلومات  لتكنولوجيا  السعودية حلول  ب- شركة االتصاالت 
-100%مصر)مملوكة من قبل واحد(

شركة المدفوعات الرقمية السعودية )مملوكة من قبل شخص واحد( )»الشركة التابعة«(، هي شركة ذات مسئولية محدودة مسجلة في الرياض  أ- 
بالمملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 1010901344 بتاريخ 1 ربيع األول 1439هـ )الموافق 19 نوفمبر 2017( برأسمال قدره 
100 مليون ريال سعودي مدفوع نقداً. يوجد لدى الشركة التابعة 100.000 حصة بقيمة اسمية قدرها 1.000 ريال سعودي للحصة وهي مملوكة 

بالكامل من قبل الشركة. تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة التابعة في أنظمة التشغيل والتجارة االلكترونية والتجارة عن طريق االنترنت. 
قرر مجلس إدارة شركة االتصاالت السعودية نقل ملكية الشركة التابعة من الشركة إلى شركة االتصاالت السعودية. تم االنتهاء من اإلجراءات   
القانونية لنقل الملكية في 19 ذي القعدة 1440 )الموافق 22 يوليو 2019(. لم يتم توحيد موجودات ومطلوبات الشركة التابعة في قائمة المركز 
المالي الموحدة الموجزة، ونتائج الشركة التابعة حتى تاريخ السيطرة تم دمجها في هذه البيانات الموحدة المرحلية للربح أو الخسارة واإليرادات 
ببيعها مقابل مبلغ  المجموعة  البيع 28،008،278 ريال سعودي، وقد قامت  تاريخ  التابعة في  الشركة  بلغ صافي قيمة أصول  الشاملة األخرى. 

100،000،000 ريال سعودي. وقد نتج عن ذلك ربح قدره 71،991،722 ريال سعودي.
التابعة«( هي شركة ذات مسؤولية محدودة  ب- شركة االتصاالت السعودية حلول لتكنولوجيا المعلومات )مملوكة من قبل شخص واحد( )»الشركة 
التجاري رقم 130135 وتاريخ 9 جمادى األول 1440 هـ )الموافق 15 يناير 2019( برأس مال من  القاهرة، مصر بموجب السجل  مسجلة في 
70،000 دوالر مدفوع نقداً. لدى الشركة التابعة 1000 سهم بقيمة اسمية قدرها 70 دوالر أمريكي للسهم وهي مملوكة بالكامل للشركة. تتمثل 
األنشطة الرئيسية للشركة التابعة في تكنولوجيا المعلومات وصناعة االتصاالت بما في ذلك األنشطة الصناعية في التصميم بما في ذلك التصميم 
في أنظمة الكمبيوتر، وتطوير اإللكترونيات، وتطوير مراكز البيانات ، وتطوير البرمجيات والتعلم اإللكتروني ، وتحليل البيانات ، وإدارة البيانات ، 
وخدمات االتصاالت واإلنترنت ، وإنتاج المحتويات اإللكترونية ، تكامل النظام ، خدمات التدريب واالستعانة بمصادر خارجية ، إنتاج البرمجيات.

الشركة والشركات التابعة )يشار إليها معاً بـ »المجموعة«( الطرف المسيطر المباشر والنهائي هي شركة االتصاالت السعودية، وهي شركة تأسست   
في المملكة العربية السعودية.
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الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت والشركة التابعة لها 
)شركة ذات مسئولية محدودة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
31 ديسمبر 2019   

أسس اإلعداد-  2

بيان االلتزام 
إن القوائم المالية الموحدة للشركة والشركة التابعة لها )يشار إليها معاً بـ »المجموعة«( معدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة 
العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين )يشار إليها جميعاً بـ »المعايير الدولية للتقرير المالي 

المعتمدة في المملكة العربية السعودية«(. 

هذه هي اول قوائم مالية موحدة للمجموعة، التي تم فيها تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )16(: عقود اإليجار.

تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة بناء على ما يلي:

السياسات المحاسبية الهامة المبينة في اإليضاح )3(. 	
االحكام واالفتراضات والتقديرات المحاسبية الهامة المبينة في اإليضاح )4(. 	

وصف التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة في اإليضاح )3( 

السياسات المحاسبية الهامة-  3

التغيرات في السياسات المحاسبية 
تنعكس التغييرات في السياسات المحاسبية في القوائم المالية الموحدة للمجموعة كما في وفي السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019. اعتمدت المجموعة 

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية )16( »عقود اإليجار« اعتباًرا من 1 يناير 2019.

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية )16( »عقود االيجار« 
عند نشأة العقد، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت الترتيبات تعتبر ايجار أو تنطوي على عقد ايجار على جوهر الترتيبات عند نشأة العقد. يتم تقويم 
الترتيبات للتأكد فيما إذا كان الوفاء بالترتيبات يتوقف على استخدام أصل محدد لفترة من الزمن مقابل النظر فيه. لتقييم ما إذا كان العقد يحمل الحق 

في التحكم في استخدام أصل محدد، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان:

ينطوي العقد على استخدام أصل محدد - قد يتم تحديد ذلك بشكل صريح أو ضمني، ويجب أن يكون متميًزا مادًيا أو يمثل بشكل أساسي جميع  	
سعة األصل المتميز فعلًيا. إذا كان لدى المورد حق بديل جوهري، فال يتم تحديد األصل.

للمجموعة الحق في الحصول على جميع المزايا االقتصادية بشكل كبير من استخدام األصل خالل فترة االستخدام. 	
للمجموعة الحق في توجيه استخدام األصل. تتمتع المجموعة بهذا الحق عندما يكون لديها حقوق اتخاذ القرار األكثر صلة بتغيير كيفية استخدام  	

األصل وألي غرض. في الحاالت النادرة التي يكون فيها قرار تحديد كيفية استخدام األصل ومدى غرضه محدًدا مسبًقا، يكون للمجموعة الحق 
في توجيه استخدام األصل إذا: كان للمجموعة الحق في تشغيل األصل، أو 

صممت المجموعة األصل بطريقة تحدد مسبًقا كيف وألي غرض سيتم استخدامه. 	

يتم تطبيق هذه السياسة على العقود المبرمة أو المتغيرة في أو بعد 1 يناير 2019.

عند بدء أو إعادة تقييم العقد الذي يحتوي على عنصر تأجير، تقوم المجموعة بتخصيص المقابل في العقد لكل عنصر تأجير على أساس أسعارها 
المستقلة النسبية. ومع ذلك، بالنسبة لعقود تأجير األراضي والمباني المستأجرة، اختارت المجموعة فصل المكونات غير المؤجرة وحساب المكونات 

غير المؤجرة بشكل منفصل.

بالنسبة للعقود المبرمة قبل 1 يناير 2019، حددت المجموعة ما إذا كان الترتيب أو كان يتضمن عقد إيجار بناًء على تقييم ما إذا كان:

تنفيذ الترتيب يعتمد على استخدام أصل أو أصول محددة؛ و 	
نقل الترتيب حق استخدام األصل. نقل أي ترتيب الحق في استخدام األصل في حالة استيفاء أحد اإلجراءات التالية: كان للمشتري القدرة أو الحق  	

في تشغيل األصل أثناء الحصول على أو التحكم في أكثر من كمية ضئيلة من اإلنتاج.
لدى المشتري القدرة أو الحق في التحكم في الوصول المادي إلى األصل أثناء الحصول على أكثر من كمية ضئيلة من اإلنتاج أو التحكم فيه؛ أو 	
تشير الحقائق والظروف إلى أنه كان بعيًدا أن تأخذ األطراف األخرى أكثر من كمية ضئيلة من اإلنتاج، وأن سعر الوحدة ليس ثابًتا لكل وحدة إنتاج  	

وال يساوي سعر السوق الحالي لكل وحدة إنتاج.
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الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت والشركة التابعة لها 
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التغيرات في السياسات المحاسبية - تتمة

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية )16( »عقود االيجار«- تتمة

الشركة كمستأجر

تعترف المجموعة بأصل حق االستخدام والتزامات اإليجار في تاريخ بدء اإليجار. يتم قياس أصل حق االستخدام مبدئًيا بالتكلفة، والذي يشتمل على 
المبلغ األولي اللتزامات اإليجار المعدلة ألي مدفوعات إيجار يتم إجراؤها في أو قبل تاريخ البدء، باإلضافة إلى أي تكاليف مباشرة مبدئية تكبدها وتقدير 

تكاليف تفكيك وإزالة األصل األساسي أو الستعادة األصل األساسي أو الموقع الذي يوجد عليه، مخصوًما منه أي حوافز تأجير.

يتم فيما بعد إهالك أصل حق االستخدام باستخدام طريقة القسط الثابت من تاريخ البدء إلى نهاية العمر اإلنتاجي ألصل حق االستخدام أو نهاية مدة 
عقد اإليجار. يتم تحديد العمر اإلنتاجي المقدر ألصول حق االستخدام على نفس أساس األصول والممتلكات. باإلضافة إلى ذلك، يتم تخفيض أصل حق 

االستخدام بشكل دوري عن طريق خسائر انخفاض القيمة، إن وجدت، وتعديلها من أجل إعادة قياس التزامات اإليجار.

يتم قياس التزام اإليجار مبدئًيا بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي لم يتم سدادها في تاريخ البدء، ويتم خصمها باستخدام سعر الفائدة الضمني في 
عقد اإليجار أو، إذا لم يكن باإلمكان تحديد ذلك المعدل بسهولة، ومعدل االقتراض اإلضافي للمجموعة. بشكل عام، تستخدم المجموعة معدل االقتراض 

اإلضافي كمعدل خصم.

تشمل مدفوعات اإليجار المدرجة في قياس التزام اإليجار ما يلي: 

المدفوعات الثابتة، بما في ذلك المدفوعات الثابتة المضمنة؛ 	
مدفوعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل، تقاس في البداية باستخدام المؤشر أو المعدل كما في تاريخ البدء؛ 	
المبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمان القيمة المتبقية؛ و 	
سعر الممارسة في إطار خيار الشراء الذي من المؤكد أن المجموعة متأكدة من ممارسته، ومدفوعات اإليجار في فترة تجديد اختيارية إذا كانت  	

المجموعة على يقين معقول من ممارسة خيار التمديد، وعقوبات اإلنهاء المبكر لعقد اإليجار ما لم تكن المجموعة على يقين معقول ال تنتهي في 
وقت مبكر.

يتم قياس التزام اإليجار بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. يتم إعادة قياسها عندما يكون هناك تغيير في مدفوعات اإليجار المستقبلية 
إذا غيرت  أو  المتبقية،  القيمة  المتوقع دفعه بموجب ضمان  للمبلغ  المجموعة  تقدير  تغيير في  كان هناك  إذا  أو معدل،  تغيير في مؤشر  الناشئة عن 

المجموعة تقييم ما إذا كانت ستمارس خيار الشراء أو التمديد أو اإلنهاء.

عندما يتم إعادة قياس التزام اإليجار بهذه الطريقة، يتم إجراء تسوية مقابلة على القيمة الدفترية ألصل حق االستخدام، أو يتم تسجيلها في الربح أو 
الخسارة إذا تم تخفيض القيمة الدفترية ألصل حق االستخدام إلى الصفر.

عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار لألصول منخفضة القيمة

اختارت المجموعة عدم االعتراف بالموجودات ذات حق االستخدام والتزامات اإليجار لعقود اإليجار قصيرة األجل للبنود التي لها مدة إيجار 12 شهًرا أو 
أقل وإيجارات األصول منخفضة القيمة. تعترف المجموعة بمدفوعات اإليجار المرتبطة بهذه العقود كمصروفات على أساس القسط الثابت على مدى 

فترة اإليجار.

بموجب معيار المحاسبة الدولي 17

في الفترة المقارنة، قامت المجموعة كمستأجر بتصنيف عقود اإليجار التي تقوم بنقل جميع مخاطر ومزايا الملكية بشكل كبير كإيجارات تمويلية. عندما 
يكون األمر كذلك، تم قياس األصول المؤجرة مبدئًيا بمبلغ يساوي القيمة العادلة للقيمة العادلة والقيمة الحالية للحد األدنى لمدفوعات اإليجار، أيهما 

أقل. كانت الحد األدنى لمدفوعات اإليجار هي المدفوعات خالل فترة اإليجار التي كان يتعين على المستأجر سدادها، باستثناء أي إيجار عرضي.

بعد ذلك، تم حساب األصول وفًقا للسياسة المحاسبية المطبقة على هذا األصل.

تم تصنيف األصول المحتفظ بها بموجب عقود إيجار أخرى كعقود تأجير تشغيلي ولم يتم االعتراف بها في قائمة المركز المالي للمجموعة. تم االعتراف 
بالمبالغ المدفوعة بموجب عقود اإليجار التشغيلية في الربح أو الخسارة على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار. تم االعتراف بحوافز 

التأجير المستلمة كجزء ال يتجزأ من إجمالي مصاريف التأجير، على مدى مدة عقد اإليجار.
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أسس القياس والعملة الرئيسية
تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة على أساس التكلفة التاريخية، باستثناء قياس االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. كما هو 

موضح في السياسات المحاسبية ذات الصلة المشار إليها أدناه.

يتم تحديد التكلفة التاريخية، بشكل عام، على أساس القيمة العادلة للعوض المدفوع لقاء البضائع والخدمات. تم عرض هذه القوائم المالية الموحدة 
بالريال السعودي والذي يمثل العملة الرئيسية للشركة.

فيما يلي بيان بالسياسات المحاسبية الهامة المطبقة من قبل المجموعة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة: 

أسس التوحيد
الرجوع إليضاح )5( للحصول على تفاصيل حول األحكام المطبقة من قبل المجموعة بشأن تحديد السيطرة. 

تشتمل هذه القوائم المالية الموحدة على موجودات ومطلوبات ونتائج عمليات الشركة والشركة التابعة لها المذكورة في اإليضاح )1(. 

تقوم الشركة بإجراء إعادة تقويم للتأكد فيما إذا كانت تمارس سيطرة على الشركة المستثمر فيها من عدمه وذلك عندما تشير الحقائق والظروف إلى 
وجود تغير في عناصر السيطرة. يبدأ توحيد الشركة التابعة عند انتقال السيطرة على الشركة التابعة إلى الشركة ويتم التوقف عند فقدان الشركة مثل 
هذه السيطرة. تدرج موجودات ومطلوبات ودخل ومصاريف الشركة التابعة التي تم االستحواذ عليها أو استبعادها خالل السنة في القوائم المالية الموحدة 

اعتباراً من تاريخ انتقال السيطرة إلى الشركة ولحين توقف الشركة عن ممارسة مثل هذه السيطرة.

يعود الربح أو الخسارة وكل بند من بنود اإليرادات الشاملة األخرى إلى الشركاء في الشركة األم وحقوق الملكية غير المسيطرة حتى لو أدى ذلك إلى أن 
يكون رصيد حقوق الملكية غير المسيطرة عجزاً. وعند الضرورة، يتم اجراء تسويات على القوائم المالية للشركة التابعة كي تتماشى سياساتها المحاسبية 
مع تلك المتبعة من قبل الشركة. يتم حذف كافة الموجودات والمطلوبات المتداخلة وكذلك حقوق الملكية والدخل والمصاريف والتدفقات النقدية المتعلقة 

بالمعامالت بين أعضاء المجموعة بالكامل عند توحيد القوائم المالية.

مبادئ التوحيد 
تتم المحاسبة عن التغير في حصة ملكية الشركة التابعة، دون فقدان السيطرة، كمعاملة حقوق ملكية. إذا فقدت المجموعة السيطرة على شركة تابعة، 

فإنها تقوم بـ:

التوقف عن إثبات موجودات )بما في ذلك الشهرة( ومطلوبات الشركة التابعة 	
التوقف عن إثبات القيمة الدفترية ألي حقوق ملكية غير مسيطرة 	
التوقف عن إثبات فروقات التحويل المتراكمة المسجلة في حقوق الملكية 	
إثبات القيمة العادلة للعوض المستلم 	
إثبات القيمة العادلة ألي استثمار محتفظ به 	
إثبات أي فائض أو عجز في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة؛ و 	
إعادة تصنيف حصة الشركاء من البنود المثبتة سابقا في بنود اإليرادات الشاملة األخرى إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة أو األرباح المبقاة،  	

حسبما هو مالئم، وكما هو مطلوب في حالة قيام المجموعة مباشرة باستبعاد الموجودات أو المطلوبات ذات العالقة.

عندما تتوقف المجموعة عن توحيد االستثمار في الشركة التابعة بسبب فقدان السيطرة، فإنه يعاد قياس أي حصة محتفظ بها في المنشأة بالقيمة 
العادلة، ويتم إثبات التغير في القيمة الدفترية في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. تصبح هذه القيمة العادلة القيمة الدفترية األولية ألغراض المحاسبة 
الحقا عن الحصة المحتفظ بها كشركة زميلة أو أصل مالي. إضافة إلى ذلك، فإن أي مبالغ مثبتة سابقا في بنود اإليرادات الشاملة األخرى فيما يتعلق 
بتلك المنشأة تتم المحاسبة عنها كما لو أن المجموعة قد قامت مباشرة باستبعاد الموجودات أو المطلوبات ذات العالقة. وقد يعني هذا أن المبالغ التي 

تم إثباتها سابقا في قائمة اإليرادات الشاملة األخرى الموحدة يتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
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المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية )15( »اإليرادات من العقود مع العمالء«

خدمات تكامل األنظمة
تمثل إيرادات تكامل النظام اإليرادات الناتجة عن تثبيت شبكة جديدة )األجهزة والبرامج( أو تحسين شبكة العمالء الحالية. يتم تجميع األجهزة والبرامج 
والتثبيت في التزام أداء واحد حيث أن السلع والخدمات ليست متميزة في سياق العقد ألنها غير قابلة للتعريف بشكل منفصل عن الوعود األخرى الواردة 
الدعم  أيًضا الحق في الصيانة وخدمة  العميل بشرائها. توفر المجموعة  العقد. توفر المجموعة خدمة مهمة لدمج األجهزة والبرامج، والتي قام  في 
المشروع. في بعض  إلى  المتكبدة عليها تنسب مباشرة  والتكاليف  الخدمات خدمات جاهزة،  تعتبر هذه  والدعم(.  الصيانة  بيع خدمات  )أي  لعمالئها 
األحيان، يشتمل عقد تكامل الخدمة على نتائج متعددة مثل حلول التدريب والصيانة والدعم. في هذه الحالة، سيتم تخصيص سعر المعاملة لكل التزامات 

أداء على أساس أسعار البيع المستقلة.

وفي الحاالت التي تكون فيها هذه األسعار غير قابلة للمالحظة بشكل مباشر، فإنه يتم تقديرها على أساس التكلفة المتوقعة زائد الهامش.

تقوم المجموعة بإثبات اإليرادات المتعلقة باألجهزة والبرامج التي تم تركيبها باإلضافة إلى خدمات التصميم والخدمات المهنية على مدى فترة زمنية 
باستخدام طريقة المدخالت، التي تشتمل على المواد التي لم يتم تركيبها، حيث يتم إثبات اإليرادات من المعدات والمواد فقط عند انتقال السيطرة إلى 

العميل عند التسليم، أي بهامش ربح نسبته صفر.

يتم إثبات اإليرادات الناتجة عن خدمات الدعم والصيانة في نقطة زمنية عند انتقال الحق بالمتعلق بالخدمات إلى العميل.

يتم إثبات اإليرادات الناتجة عن التدريب على مدى فترة زمنية باستخدام طريقة المدخالت.

تقوم المجموعة بمنح تراخيص دائمة ومحدودة، وتتم المحاسبة عنها كالتزام أداء يتم الوفاء به في نقطة زمنية يتم فيها منح الترخيص إلى العميل. 
وتعتبر التراخيص وخدمات الدعم وعمليات الترقية التزامات أداء منفصلة. تقوم المجموعة بإثبات اإليرادات عند انتقال السيطرة. ال يتم اثبات اإليرادات 
بخصوص ترخيص يمنح حق استخدام الممتلكات الفكرية قبل بداية الفترة الذي يكون العميل قادرا على استخدام الترخيص االستفادة منه. وفي حالة 
بيع تراخيص البرامج مع األجهزة، تتم المحاسبة عن األجهزة والبرامج كالتزام أداء واحد، دون أن يمثل ترخيص البرامج التزام أداء منفصل. يتم إثبات 

اإليرادات الناتجة من التزام األداء الواحد وفًقا للمعالجة المتعلقة باألجهزة. 

الخدمات السحابية ومركز البيانات
تمثل إيرادات خدمات السحابة ومراكز البيانات اإليرادات الناتجة عن بيع منتجات السحابة ومراكز البيانات، التي تتم استضافتها في السوق، وتقع بوجه 

عام ضمن الخيارين التاليين:

منتجات السحابة الجاهزة أو المعدة حسب الطلب الخاصة بالمجموعة: أ- 
تمثل منتجات السحابة المسؤولية الرئيسية للشركة وبعض موفري خدمات السحابة الخارجيين. يوجد لدى المجموعة االلتزام الرئيسي بتقديم   
الخدمات إلى العمالء المتعلقة بمنتجات السحابة الجاهزة أو المعدة حسب الطلب للوفاء بالتزام األداء. يقع على عاتق المجموعة مسؤولية تلبية 
مواصفات العمالء. كما أن المجموعة لديها حرية تحديد أسعار منتجات السحابة المعنية. وبوجه عام، ال توجد بضاعة متضمنة على هذا النحو. 
وفي الحاالت التي يتم فيها بيع المعدات أو شرائح البيانات بشكل منفصل إلى العمالء، فإن المجموعة تتحمل مخاطر البضاعة ذات الصلة. عليه، 
تعمل المجموعة كأصيل بموجب هذا الترتيب وذلك ألنها تسيطر على خدمات السحابة المحددة قبل انتقالها إلى العميل النهائي، وبالتالي تقوم 

بإثبات اإليرادات بالمبلغ اإلجمالي للقيمة التي تستحقها مقابل تقديم الخدمات إلى العميل النهائي.
ب- منتجات السحابة الخاصة بموفري خدمات السحابة الخارجيين:

يقع على عاتق موفري خدمات السحابة الخارجيين المسؤولية بصورة رئيسية عن تقديم الخدمات للعمالء لقاء التعهدات بتقديم خدمات السحابة   
المتعلقة بخدمات  المجموعة على حق السيطرة  العمالء. ال تحصل  المقدمة على شكل عروض مجمعة في أماكن عمل  الحلول  أو  البرامج  أو 
السحابة قبل انتقالها إلى العميل النهائي. يحدد موفرو خدمات السحابة الخارجيين المعنيين األسعار الخاصة بمنتجات السحابة الخاصة بهم، 
وال تملك المجموعة الحق في تحديد سعر منتجات السحابة لموفري خدمات السحابة الخارجيين. عليه، تعمل المجموعة كوكيل في هذا الترتيب. 
لكن بموجب بيع منتجات السحابة من خالل أسواق شركة االتصاالت السعودية، فإن المجموعة تعمل كأصيل تجاه شركة االتصاالت السعودية، 

بينما تظل تعمل كوكيل تجاه العميل النهائي.
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المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية )15( »اإليرادات من العقود مع العمالء« – تتمة
ونظًرا ألن عقود خدمات السحابة تتضمن شروًطا تتعلق بالحد األدنى لاللتزام مع العمالء، تقوم المجموعة بتقدير العوض المتغير باستخدام   
طريقة القيمة المتوقعة وذلك فقط بالقدر الذي يحتمل فيه بشكل كبير عدم حدوث عكس قيد جوهري لقيمة اإليرادات المتراكمة المثبتة عند 

زوال عدم التأكد المتعلق بالعوض المتغير الحًقا. 
تلتزم المجموعة بتقديم منصات السحابة إلى موفري خدمات السحابة الخارجيين. ويحق للمجموعة مقابل ذلك الحصول على حصة من اإليرادات   
المبرمة بين المجموعة وموفري خدمات السحابة  النهائي. ونظًرا ألن االتفاقية  قدرها 25% من موفري خدمات السحابة الخارجيين والعميل 
الخارجيين تعتبر بمثابة عقد لكل شهر على حدة وأن العوض متغير ويتوقف على األحداث المستقبلية التي تكون خارجة عن سيطرة المجموعة. 
تقوم بالمجموعة بإثبات حصتها من اإليرادات، أي 25%، من إجمالي قيمة الفاتورة المقدمة إلى العميل النهائي نيابة عن موفري خدمات السحابة 

الخارجيين أو عند قبول الخدمة من قبل العميل النهائي
يتم االعتراف باإليرادات على النحو التالي:  

المنتجات السحابية المحددة مسبًقا والمخصصة - يستفيد العميل من هذه الخدمات على مدار الفترة الزمنية التي يستهلك فيها المنتج  	
السحابي. تتحقق اإليرادات على مدار فترة زمنية. يتم تقسيم كل منتج محدد مسبًقا ومخصص إلى فئتين بناًء على طبيعتهما:

حزم االشتراك - تتحقق اإليرادات خالل فترة زمنية بناًء على طريقة اإلخراج المنقضية.أ- 
حزم االستخدام كدفعة االستخدام - يتم التعرف على اإليرادات على مدار فترة زمنية باستخدام طريقة إخراج االستخدام األساسيب- 

األجهزة )»الوظائف اإلضافية«( - تتحقق اإليرادات من مبيعات األجهزة في وقت من األوقات عندما يتم نقل التحكم في الجهاز إلى العميل،  	
أي عند التثبيت أو التسليم.

تعترف المجموعة بحصتها من اإليرادات، أي 25% من إجمالي قيمة الفاتورة التي تمت المطالبة بها للعميل النهائي نيابة عن مزود الخدمات السحابية 
التابع لجهة خارجية عند قبول الخدمة من قبل العميل النهائي.

وفي الحاالت التي يتم فيها تقديم خدمات السحابة ومراكز البيانات كجزء من عقود مقدمة على شكل عروض مجمعة، يتم توزيع القيمة بين المنتجات 
البيانات  الموزعة بين خدمات السحابة ومراكز  القيمة  إثبات  يتم  المنفصلة على شكل عروض مجمعة على أساس أسعار بيعها المستقلة.  والخدمات 

كإيرادات وفًقا للسياسة المذكورة أعاله.

تقوم المجموعة بتحميل رسوم على العمالء لقاء بعض أنشطة التفعيل. ومع ذلك، وفًقا للمعيار الدولي للتقرير المالي )15(، ال يؤدي نشاط التفعيل إلى 
البضاعة أو الخدمات المتعهد بها، والتي تعتبر منفصلة بطبيعتها. وبتطبيق التوجيهات الخاصة باألتعاب المقدمة غير المستردة، تقوم المجموعة بإثبات 

اإليرادات الناتجة من أتعاب التفعيل عند تقديم البضاعة أو الخدمات المتعلقة بها إلى العميل.

خدمات االستعانة بمصادر خارجية
تقوم المجموعة بتقديم خدمات اإلسناد، والتي تشتمل بصورة رئيسية على خدمات األيدي العاملة أو خدمات األيدي العاملة المدارة أو دعم الحلول. عالوة 

على ذلك، في حالة خدمات األيدي العاملة، يجوز للعميل أن يطلب من المجموعة أيًضا تسليم بعض األجهزة.

تُباع األجهزة بشكل منفصل في السوق. يمكن للعمالء طلب المعدات وفًقا لترتيب خدمة القوى العاملة، والتي تكون مستقلة عن الخدمة المهنية. ال يوجد 
تكامل بين األجهزة والخدمات وال يوجد أي تعديل أو تخصيص على الجهاز. وبالتالي، يعد الجهاز مكوًنا قاباًل للتعريف بشكل منفصل في عقد االستعانة 
بمصادر خارجية )فقط في حالة خدمات القوى العاملة( ويتم احتسابه كالتزام منفصل باألداء. في هذه الحالة، سيتم تخصيص سعر المعاملة لكل التزام 
أداء بناًء على أسعار البيع المستقلة. عندما ال يمكن مالحظتها مباشرة، يتم تقديرها بناًء على التكلفة المتوقعة زائد الهامش. يتم االعتراف بإيرادات 
خدمات القوى العاملة على مدار فترة زمنية باستخدام طريقة اإلدخال على أساس التكلفة المتكبدة. إذا كانت العقود تتضمن أجهزة، فيتم االعتراف 
بإيرادات الجهاز في وقت ما عندما يتم تسليم الجهاز، وقد انقضى العنوان القانوني وقبول العميل الجهاز. يتم التعرف على إيرادات دعم الحلول خالل 

فترة زمنية باستخدام طريقة المخرجات على أساس الوقت المنقضي.
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خدمات االتصاالت واإلنترنت
تمثل إيرادات خدمات االتصاالت واإلنترنت اإليرادات الناتجة عن بيع خدمات الوصول إلى اإلنترنت المخصصة وخدمات البيانات. إذا تم توفير خدمات 
االتصاالت واإلنترنت كجزء من العقد المجمعة، فسيتم تخصيص االعتبار بين المنتجات والخدمات المنفصلة في حزمة على أساس أسعار البيع المستقلة 
بناًء  البيع المستقلة. عندما ال يمكن مالحظتها مباشرة، يتم تقديرها  التزام أداء على أساس أسعار  المعاملة لكل  الخاصة بها. سيتم تخصيص سعر 
على التكلفة المتوقعة زائد الهامش. تعترف المجموعة باإليرادات المتعلقة بخدمات اإلنترنت حيث يستفيد العميل من هذه الخدمات على مدار الفترة 
عندما يستهلك خدمة اإلنترنت. يتم االعتراف باإليرادات على مدار فترة زمنية باستخدام طريقة المخرجات على أساس الوقت المنقضي. يتم االعتراف 
باإليرادات المتعلقة بخدمات البيانات عندما يستفيد العميل من هذه الخدمات على مدار الفترة الزمنية التي يستهلك فيها خدمة البيانات. يتم االعتراف 

باإليرادات على مدار فترة زمنية باستخدام طريقة المخرجات على أساس الوقت المنقضي.)بالتزامن مع الفوترة(.

الخدمات المدارة
تشمل اإليرادات من الخدمة المدارة خدمة جهاز التوجيه الُمدار وخدمة الشبكة المحلية المدارة وخدمة الواي فاي المدارة.

تقوم المجموعة بالمحاسبة عن البضاعة والخدمات الفردية بصورة منفصلة إذا كانت مميزة، أي إذا كانت البضاعة أو الخدمات قابلة للتمييز بشكل مستقل 
عن البنود األخرى وإذا أمكن للعميل االستفادة منها.

تمثل خدمات أجهزة الراوتر المدارة اإليرادات الناتجة عن بيع أجهزة الراوتر وإدارة هذه األجهزة وتقديم خدمات الدعم الفني ذات العالقة، ويتم إثباتها 
على النحو التالي:

األجهزة: يتم إثبات اإليرادات الناتجة من بيع األجهزة في نقطة زمنية عند انتقال السيطرة على األجهزة إلى العميل، أي عند التسليم. 	
خدمات أجهزة الراوتر المدارة: يستفيد العميل من مزايا هذه الخدمات على مدى فترة زمنية محددة حال وعند استهالك المنفعة. يتم إثبات  	

اإليرادات على مدى فترة زمنية باستخدام طريقة المخرجات على أساس الوقت المنقضي.
خدمات الدعم الفني: يستفيد العميل من مزايا هذه الخدمات على مدى فترة زمنية حال وعند استهالك المنفعة. يتم إثبات اإليرادات على مدى  	

فترة زمنية باستخدام طريقة المخرجات على أساس الوقت المنقضي

وفي حالة تقديم الخدمات المدارة كجزء من عقد مقدم على شكل عروض مجمعة، يتم توزيع القيمة بين المنتجات والخدمات المنفصلة في حزمة مجمعة 
على أساس أسعار البيع المستقلة، والتي تكون بالنسبة لألجهزة سعر السوق المعدل أو طريقة التكلفة زائد هامش، بينما لخدمات أجهزة الراوتر المدارة 

وخدمات الدعم الفني تكون األسعار القابلة للمالحظة. يتم إثبات القيمة الموزعة على الخدمات المدارة كإيرادات وفًقا للسياسة المذكورة أعاله

الخدمات الرقمية

تشمل إيرادات الخدمة الرقمية خدمات التحكم في األسطول، والهاتف المتنقل، وخدمات البيانات الكبيرة،.

تقوم المجموعة بالمحاسبة عن البضاعة والخدمات الفردية بصورة منفصلة إذا كانت مميزة، أي إذا كانت البضاعة أو الخدمات قابلة للتمييز بشكل مستقل 
عن البنود األخرى وإذا أمكن للعميل االستفادة منها.

تمثل إيرادات خدمات التحكم في األسطول اإليرادات الناتجة عن بيع أجهزة التحكم في األسطول )األجهزة( وخدمة التطبيقات وخدمة القيمة المضافة 
مثل خدمة التجوال، ويتم االعتراف بها على النحو التالي:

األجهزة: يتم إثبات اإليرادات الناتجة من بيع األجهزة في نقطة زمنية عند انتقال السيطرة على األجهزة إلى العميل، أي عند التسليم. 	
خدمات التطبيق: يستفيد العميل من هذه الخدمات على مدار الفترة الزمنية التي يستهلك فيها هذه الفائدة. يتم إثبات اإليرادات على مدار فترة  	

زمنية باستخدام طريقة المخرجات استناًدا إلى الوقت المنقضي.
خدمات القيمة المضافة: يستفيد العميل من هذه الخدمات على مدار الفترة الزمنية التي يستهلك فيها هذه المنافع. تتحقق اإليرادات على مدار  	

فترة زمنية باستخدام طريقة المخرجات القائمة على االستخدام.
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خدمات األمن السيبراني

تمثل إيرادات األمن السيبراني اإليرادات الناتجة عن توفير منتجات وخدمات األمن لشبكات العمالء أو خدمات األمن األخرى.

في حالة المشاريع، يتم تجميع األجهزة والبرامج في التزام أداء واحد وذلك ألن البضاعة والخدمات غير منفصلة في إطار العقد ألنها غير قابلة للتمييز 
بشكل مستقل عن التعهدات األخرى في العقد. تقوم المجموعة بتقديم خدمة هامة تتمثل في تكامل األجهزة والبرامج، التي اشتراها العميل. ويشتمل عقد 
تكامل الخدمات في بعض األحيان على بنود متعددة مثل حلول التدريب والصيانة والدعم. وفي هذه الحالة، يتم توزيع سعر المعاملة على كل التزام من 
التزامات األداء على أساس أسعار البيع المستقلة. وفي الحاالت التي تكون فيها هذه األسعار غير قابلة للمالحظة مباشرة، فإنه يتم تقديرها على أساس 
التكلفة المتوقعة زائد هامش. تقوم المجموعة بإثبات اإليرادات المتعلقة باألجهزة والبرامج التي تم تركيبها باإلضافة إلى خدمات التصميم والخدمات 
المهنية على مدى فترة زمنية باستخدام طريقة المدخالت التي تتضمن إرشادات للمواد التي لم يتم تركيبها، حيث ال يتم إثبات اإليرادات المتعلقة باألجهزة 
والبرامج إال بقدر التكلفة المتكبدة، أي بهامش ربح نسبته صفر. يتم إثبات اإليرادات الناتجة عن بيع خدمات الصيانة والدعم في نقطة زمنية عند انتقال 

الحق المتعلق بالخدمات إلى العميل. يتم إثبات اإليرادات من التدريب على مدى فترة زمنية باستخدام طريقة المدخالت.

وفي حالة خدمات األمن المدارة، يوجد هناك ثالثة التزامات: التزام األجهزة وتركيبها والتزام خدمات األمن المدارة. ويمكن تمييزهما وفصلهما في إطار 
العقد. يتم توزيع سعر المعاملة على كل التزام من التزامات األداء على أساس أسعار البيع المستقلة. وفي الحاالت التي تكون فيها هذه األسعار غير قابلة 
للمالحظة مباشرة، فإنه يتم تقديرها على أساس التكلفة المتوقعة زائد هامش أو سعر السوق المعدل. تقوم المجموعة بإثبات اإليرادات المتعلقة باألجهزة 
مع تركيبها في نقطة زمنية عند إنجاز التركيب. ويتم إثبات اإليرادات الناتجة عن خدمات األمن المدارة على مدى فترة زمنية على أساس الوقت المنقضي 

وذلك لقيام العميل باستالم واستهالك المنفعة المقدمة من قبل المجموعة في نفس الوقت الذي تقوم فيه المجموعة بأداء تلك المنفعة.

وفي الحاالت التي يتم فيها تقديم خدمات األمن السيبراني كجزء من عقد مقدم على شكل عروض مجمعة، يتم توزيع القيمة بين المنتجات والخدمات 
المستقلة المقدمة على شكل عروض مجمعة على أساس أسعار البيع المستقلة. يتم إثبات القيمة الموزعة على خدمات أمن الفضاء اإللكتروني كإيرادات 

وفًقا للسياسة المذكورة أعاله.

األمور األخرى

تكاليف)العقود 	

تقوم المجموعة بتكبد تكاليف قبل تسليم البضاعة أو الخدمة للعميل. تتم رسملىة هذه التكاليف عندما تتعلق هذه التكاليف مباشرة بالعقد المبرم مع 
العميل ومن المتوقع استردادها. تقوم المجموعة بإطفاء هذه التكاليف وفق أسس منهجية تتماشى مع انتقال البضاعة أو الخدمات إلى العميل. وتتم 

مراجعتها بشكل دوري لتحديد انخفاض القيمة.

األعما1)تحت)التنفيذ 	

يتم إثبات األعمال تحت التنفيذ المتعلقة بالتزام أداء العمل اإلضافي عادة كتكاليف وفاء عند تكبدها حيث يتم انتقال السيطرة على األعمال تحت التنفيذ 
إلى العميل في الوقت الذي يتم فيه حدوثها وليس على فترات متباعدة. ومع ذلك، يتم إثبات البضاعة المتعلقة بدعم العديد من العقود التي تتضمن 

استخداما بديال كأصل حتى يتم تخصيصها إلى عقد محدد. 

موجودات)ومطلوبات)العقود 	

وفًقا للمعيار الدولي للتقرير المالي )15(، عند قيام أي من طرفي العقد باألداء، يتعين على المنشأة عرض العقد في قائمة المركز المالي األولية الموحدة 
الموجزة كموجودات أو مطلوبات عقود، بناًء على العالقة بين قيام المنشأة باألداء وقيام العميل بالسداد. تمثل موجودات العقود حق المنشأة في العوض 
مقابل البضاعة أو الخدمات التي قامت المنشأة بتحويلها إلى العميل. وتمثل مطلوبات العقود التزام المنشأة بتحويل البضاعة أو الخدمات إلى العميل التي 
استلمت مقابلها )أو القيمة المستحقة( من العميل. تم إجراء بعض عمليات إعادة التصنيف من اإليرادات غير المقدم بها فواتير إلى موجودات العقود، 

ومن الدفعات المقدمة من العمالء إلى مطلوبات العقود نتيجة هذا التغيير.

العمل)كأصيل)مقابل)العمل)كوكيل 	

قامت المجموعة بإجراء تقويم للترتيبات الخاصة بها لتحديد ما إذا كانت تعمل كأصيل ومن ثم تقوم بعرض اإليرادات على أساس إجمالي أو كوكيل 
ومن ثم تقوم بعرض اإليرادات على أساس الصافي. في هذا التقويم، أخذت المجموعة بعين االعتبار الحصول على السيطرة من عدمه على البضاعة أو 
الخدمات المنصوص عليها قبل انتقالها إلى العميل، وكذلك المؤشرات األخرى مثل الطرف المسؤول بشكل رئيسي عن الوفاء ومخاطر البضاعة والتقدير 

عند تحديد السعر.
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المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية )15( »اإليرادات من العقود مع العمالء« – تتمة
وفي الحاالت التي تقوم فيها المجموعة بأنشطة متعلقة بالوكالة وفًقا لعقد بموجبه يستلم العميل النهائي إدارة المشروع ودعم التنسيق، تقوم المجموعة 

فقط بإثبات صافي دخل العمولة حيث تقوم بالترتيب لطرف آخر لتحويل البضاعة أو الخدمات بموجب هذا الترتيب وبالتالي تعمل كوكيل.

العوض)المتغير 	

تلتزم المجموعة بتقديم منصات السحابة إلى موفري خدمات السحابة الخارجيين. ويحق للمجموعة مقابل ذلك الحصول على حصة من اإليرادات قدرها 
25% من موفري خدمات السحابة الخارجيين والعميل النهائي. ونظًرا ألن االتفاقية المبرمة بين المجموعة وموفري خدمات السحابة الخارجيين تعتبر 
بمثابة عقد لكل شهر على حدة وأن العوض متغير ويتوقف على األحداث المستقبلية التي تكون خارجة عن سيطرة المجموعة. تقوم بالمجموعة بإثبات 
حصتها من اإليرادات، أي 25%، من إجمالي قيمة الفاتورة المقدمة إلى العميل النهائي نيابة عن موفري خدمات السحابة الخارجيين أو عند قبول الخدمة 

من قبل العميل النهائي.

متطلبات)العرض)واإلفصاح 	

وفًقا لمتطلبات القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة، قامت المجموعة بفصل اإليرادات المثبتة من العقود المبرمة مع العمالء إلى فئات تبين مدى 
تأثر طبيعة ومبلغ وتوقيت وعدم التأكد من اإليرادات والتدفقات النقدية بالعوامل االقتصادية. يرجى الرجوع إلى اإليضاح )5( لالطالع على اإلفصاحات 

المتعلقة بفصل اإليرادات.

المعيار الدولي للتقرير المالي )9( – األدوات المالية

تصنيف وقياس الموجودات والمطلوبات المالية
وفًقا للمعيار الدولي للتقرير المالي )9(، يتم تصنيف وقياس الموجودات المالية، عند اإلثبات األولي لها، بالتكلفة المطفأة؛ أو بالقيمة العادلة من خالل 
الدخل الشامل اآلخر – االستثمار في أدوات الدين؛ أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر – استثمارات األسهم؛ أو بالقيمة العادلة من خالل 
الربح أو الخسارة. يتوقف تصنيف الموجودات المالية بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي )9( بوجه عام على الكيفية التي يتم بموجبها إدارة هذه 

الموجودات المالية وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية لها.

يتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة في حال استيفاءها للمعيارين التاليين، ولم تكن مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: 

عندما تقع ضمن نموذج العمل الخاص باقتناء الموجودات لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية. و 	
وعندما ينتج عن الشروط التعاقدية للموجودات المالية في تواريخ محددة تدفقات نقدية تمثل فقط عمليات سداد أصل المبلغ والعمولة على  	

أصل المبلغ القائم.

عند االثبات األولي الستثمارات األسهم غير المقتناة ألغراض المتاجرة، يجوز للمجموعة أن تختار - اختياًرا غير قابل لإللغاء - إظهار التغيرات الالحقة 
في القيمة العادلة لالستثمارات في الدخل الشامل اآلخر. يتم هذا االختيار على أساس كل استثمار على حدة.

يتم قياس كافة الموجودات المالية، غير المصنفة كمقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر كما هو مبين أعاله، بالقيمة 
العادلة من خالل الربح أو الخسارة. وعند اإلثبات األولي لها، يجوز للمجموعة أن تخصص بشكل غير قابل لإللغاء أصل مالي، يستوفي بطريقة أخرى 
متطلبات القياس بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا كان القيام بذلك 

يزيل أو يقلل بشكل كبير عدم التطابق المحاسبي الذي قد ينشأ بخالف ذلك.

يتم، في األصل، قياس األصل المالي )ما لم يكن يمثل ذمًما مدينة ودون أن يكون مكوًنا مالًيا هاًما تم قياسه في األصل بسعر المعاملة( بالقيمة العادلة 
زائًدا، بالنسبة لبند غير مدرج بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، تكاليف المعاملة المتعلقة مباشرة باالستحواذ عليه.
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المعيار الدولي للتقرير المالي )9( – األدوات المالية – تتمة
تسري السياسات المحاسبية التالية على القياس الالحق للموجودات المالية.

الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة: تقاس هذه الموجودات الحًقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلية. يتم تخفيض تكلفة  	
اإلطفاء من خالل خسائر االنخفاض في القيمة. ويتم إثبات دخل العمولة ومكاسب وخسائر تحويل العمالت األجنبية واالنخفاض في القيمة في 

الربح أو الخسارة. ويتم إثبات كافة األرباح أو الخسائر عند التوقف عن اإلثبات في الربح أو الخسارة.
استثمارات األسهم المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر: تقاس هذه الموجودات الحًقا بالقيمة العادلة. يتم إثبات توزيعات  	

األرباح كدخل في الربح أو الخسارة ما لم تكن توزيعات األرباح تمثل بوضوح جزء مسترد من تكلفة االستثمار. يتم إثبات صافي األرباح والخسائر 
األخرى في قائمة الدخل الشامل اآلخر، وال يعاد تصنيفها مطلًقا إلى الربح أو الخسارة.

االنخفاض في قيمة الموجودات المالية
ينطبق نموذج انخفاض القيمة على األصول المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة وموجودات العقود، ولكن ليس على االستثمارات في أدوات حقوق الملكية. 

تتكون األصول المالية بالتكلفة المطفأة من الذمم التجارية المدينة والنقد المعادل والنقد وأصول العقود والودائع ألجل بالمرابحة.

بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي )9(، يقاس مخصص خسائر االئتمان المتوقعة وفًقا ألحد األساسين التاليين:

خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 12 شهًرا: تمثل هذه خسائر االئتمان المتوقعة التي تنتج عن حاالت اإلخفاق في السداد المحتملة خالل 12  	
شهراً بعد الفترة المالية. و

خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر: تمثل هذه خسائر االئتمان المتوقعة التي تنتج عن حاالت اإلخفاق في السداد المحتملة على مدى العمر  	
المتوقع لألداة المالية.

تقوم المجموعة بقياس مخصص خسائر االئتمان المتوقعة بمبلغ يعادل خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر لعمالء القطاع الخاص. وعند تحديد 
المعلومات  بين االعتبار  المجموعة  تأخذ  المتوقعة،  االئتمان  تقدير خسائر  األولي وعند  اإلثبات  االئتمان من عدمه بشكل جوهري منذ  زيادة مخاطر 
المعقولة والمؤيدة ذات العالقة والمتوفرة دون تكاليف أو جهود غير مبررة. وهذه تشمل المعلومات النوعية والكمية والتحليل القائم على الخبرة السابقة 

للمجموعة وتقويم االئتمان المستنير، بما في ذلك المعلومات المستشرفة للمستقبل.

بالنسبة ألرصدة الذمم المدينة للجهات الحكومية وشركة االتصاالت السعودية، يتم إجراء مراجعة على أساس ربع سنوي لتحديد األرصدة التي يتعين 
تجنيب مخصص لها أو شطبها.

عرض االنخفاض في القيمة
يتم خصم مخصصات الخسائر المتعلقة بالموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة من إجمالي القيمة الدفترية للموجودات. ويتم عرض خسائر 
االنخفاض المتعلقة بالذمم المدينة التجارية والذمم األخرى، بما في ذلك موجودات العقود، بصورة منفصلة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل 

اآلخر األولية الموحدة الموجزة.

يوضح الجدول التالي فئات القياس وفًقا للمعيار الدولي للتقرير المالي )9( لكل فئة من فئات األدوات المالية الخاصة بالمجموعة:

التصنيف)وفًقا)للمعيار)الدولي)للتقرير)المالي) 9(الموجودات)المالية

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخراستثمارات متاحة للبيع

بالتكلفة المطفأةودائع مرابحة ألجل

بالتكلفة المطفأةذمم مدينة

بالتكلفة المطفأةنقدية وشبه نقدية

المطلوبات المالية

بالتكلفة المطفأةذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع
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العمالت األجنبية
يتم إثبات المعامالت التي تتم بعمالت عدا العملة الوظيفية للمجموعة )العمالت األجنبية(، وهو الريال السعودي، بأسعار الصرف السائدة بتاريخ المعاملة. 
وفي نهاية فترة إعداد كل قوائم مالية، يعاد تحويل البنود النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف السائدة في ذلك التاريخ. ال يعاد تحويل 
البنود غير النقدية التي تقاس على أساس التكلفة التاريخية بعملة أجنبية. يتم إثبات فروقات الصرف الناتجة عن البنود النقدية في قائمة الربح أو 

الخسارة واإليرادات الشاملة األخرى الموحدة في السنة التي تنشأ فيها.

التصنيف من »متداولة« إلى »غير متداولة«
تقوم المجموعة بعرض الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي الموحدة على أساس متداول/غير متداول. تعتبر الموجودات متداولة وذلك:

عندما يتوقع تحققها أو ينوى بيعها أو استنفاذها خالل دورة العمليات العادية 	
في حالة اقتنائها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة 	
عندما يتوقع تحققها خالل اثني عشر شهراً بعد الفترة المالية، أو 	
عندما تكون نقدية أو شبه نقدية ما لم تكن هناك قيود على استبدالها أو استخدامها لسداد أي مطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر شهراً بعد  	

الفترة المالية.

تقوم المجموعة بتصنيف كافة الموجودات األخرى التي ال تستوفي المعايير المذكورة أعاله، كغير متداولة.

يتم تصنيف المطلوبات كمتداولة وذلك: 	
عندما يتوقع سدادها خالل دورة العمليات العادية 	
في حالة اقتنائها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة 	
عندما تستحق السداد خالل اثني عشر شهراً بعد الفترة المالية، أو 	

عند عدم وجود حق غير مشروط لتأجيل سداد المطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر شهراً بعد الفترة المالية.

تقوم المجموعة بتصنيف كافة المطلوبات األخرى التي ال تستوفي المعايير المذكورة أعاله، كغير متداولة.

قياس القيمة العادلة 
القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع موجودات ما أو سداده عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية تتم بين متعاملين في السوق 

بتاريخ القياس. يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات ستتم إما:

في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات، أو 	
في حالة عدم وجود السوق الرئيسي، في أكثر األسواق فائدة للموجودات أو المطلوبات. 	

تقاس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات بافتراض أن المتعاملين في السوق سيستفيدون عند تسعير الموجودات والمطلوبات بافتراض أنهم يسعون 
لتحقيق أفضل مصالحهم االقتصادية. تستخدم المجموعة طرق تقويم مالئمة وفقاً للظروف، وتتوفر بشأنها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وزيادة 

استخدام المدخالت القابلة للمالحظة وتقليل استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة.

تصنف كافة الموجودات والمطلوبات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو االفصاح عنها في القوائم المالية الموحدة ضمن التسلسل الهرمي لمستويات 
القيمة العادلة المذكورة ادناه وعلى أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل:

المستوى األول: األسعار المتداولة )غير المعدلة( في سوق نشط لموجودات أو مطلوبات مماثلة. 	
المستوى الثاني: طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى– الهامة لقياس القيمة العادلة - قابلة للمالحظة بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 	
المستوى الثالث: طرق تقويم ال تعتبر مدخالت المستوى األدنى– الهامة لقياس القيمة العادلة - غير قابلة للمالحظة. 	

بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يتم إثباتها في القوائم المالية الموحدة بشكل متكرر، تقوم المجموعة بالتأكد فيما إذا تم التحويل بين المستويات 
الهرمية لقياس القيمة العادلة وذلك بإعادة تقويم التصنيف )على أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل( في نهاية كل فترة زمنية.

الموجودات  ومخاطر  وخصائص  طبيعة  أساس  على  والمطلوبات  الموجودات  فئات  بتحديد  المجموعة  قامت  العادلة،  القيمة  عن  اإلفصاح  ولغرض 
والمطلوبات والتسلسل الهرمي لمستويات قياس القيمة العادلة المذكورة أعاله.
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المصاريف
تتكون مصاريف البيع والتوزيع بشكل أساسي من التكاليف المتكبدة بشأن توزيع وبيع منتجات المجموعة.

تشتمل المصاريف العمومية واإلدارية على التكاليف المباشرة وغير المباشرة التي ال تعتبر خصيصا جزءاً من تكلفة المبيعات كما هو منصوص عليه 
بموجب المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية. يتم التوزيع بين المصاريف العمومية واإلدارية وتكلفة المبيعات، عند 

الضرورة، وفق أسس مماثلة.

الزكاة

تحسب الزكاة ويجنب لها مخصص من قبل شركة االتصاالت السعودية )»الشركة األم«( والشركات التابعة المملوكة لها فعليا وبالكامل وفقاً لألنظمة المالية 
السعودية، وتحمل حصة المجموعة من المخصص على قائمة الربح أو الخسارة واإليرادات الشاملة األخرى الموحدة.

توزيعات األرباح
تقوم الشركة بإثبات االلتزامات المتعلقة بدفع توزيعات األرباح على الشركاء في الشركة عند الموافقة على التوزيع وأن التوزيع لم يعد يتوقف على تقدير 
الشركة. وطبقاً لنظام الشركات في المملكة العربية السعودية، تتم الموافقة على توزيعات األرباح عند المصادقة عليها من قبل الشركاء. يتم إثبات المبلغ 

المقابل مباشرة ضمن حقوق الملكية.

منافع الموظفين

مكافأة نهاية الخدمة
لدى المجموعة، بشكل أساسي، مكافأة نهاية الخدمة، وهي مؤهلة العتبارها برامج منافع محددة. 

إن مطلوبات التقاعد المثبتة في قائمة المركز المالي الموحدة تمثل القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة المتوقعة بتاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة.

يعاد قياس التزام المنافع المحددة بشكل دوري من قبل اكتواريين مستقلين باستخدام طريقة إئتمان الوحدة المتوقعة. يتم تحديد القيمة الحالية اللتزام 
المنافع المحددة بخصم التدفقات النقدية الصادرة المستقبلية المقدرة باستخدام أسعار العمولة لسندات الشركات عالية الجودة المسجلة بالعملة التي 
ستدفع بها المنافع، وتكون لها شروط تقارب شروط االلتزامات ذات العالقة. وفي حالة عدم وجود سوق عميقة لهذه السندات، تستخدم أسعار السوق على 
السندات الحكومية. ونظراً لعدم وجود سندات شركات وحكومية كافية في المملكة العربية السعودية من أجل إيجاد معدل خصم موثوق به، فقد تم بدالً 
من ذلك، استخدام معدل الخصم على سندات الخزينة األمريكية بعد تعديله بفروقات البلد بين الواليات المتحدة األمريكية والمملكة العربية السعودية.

يتم احتساب صافي تكلفة العمولة بتطبيق معدل الخصم على صافي رصيد التزام المنافع المحددة. يتم إدراج هذه التكلفة في رواتب ومصاريف ومزايا 
الموظفين األخرى في قائمة الربح أو الخسارة واإليرادات الشاملة األخرى الموحدة.

يتم إثبات أرباح وخسائر إعادة القياس الناتجة عن التغيرات في االفتراضات االكتوارية في الفترة التي تحدث فيها في بنود اإليرادات الشاملة األخرى. يتم 
إثبات التغيرات في القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة الناتجة عن تعديالت البرنامج أو تقليص األيدي العاملة مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة 

واإليرادات الشاملة األخرى الموحدة كتكاليف خدمة سابقة.

يتم إثبات تكاليف الخدمات الحالية والسابقة المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة وكذلك الزيادة في االلتزام بمعدالت الخصم المستخدمة مباشرة في قائمة 
الربح أو الخسارة واإليرادات الشاملة األخرى الموحدة. إن أية تغيرات في صافي المطلوبات نتيجة لعمليات التقويم االكتوارية والتغيرات في االفتراضات 

يتم إعادة قياسها في بنود اإليرادات الشاملة األخرى.

تأخذ عملية التقويم االكتواري بعين االعتبار أحكام نظام العمل السعودي والسياسة الخاصة بالمجموعة.
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منافع الموظفين - تتمة

منافع التقاعد
تدفع المجموعة مساهمات التقاعد لموظفيها المواطنين إلى المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية. ويمثل ذلك برنامج مساهمة محددة. تسجل المبالغ 

المدفوعة كمصاريف عند تكبدها.

منافع الموظفين قصيرة األجل
يتم إثبات إلتزام لقاء المنافع المستحقة للموظفين فيما يتعلق باألجور والرواتب واإلجازات السنوية واإلجازات المرضية في الفترة التي يتم فيها تقديم 
الخدمة ذات العالقة بالمبلغ غير المخصوم من المنافع المتوقع دفعها مقابل تلك الخدمة. يتم عرض االلتزامات كالتزامات حالية لمنافع الموظفين في 

قائمة المركز المالي الموحدة.

يتم قياس اإللتزامات المثبتة فيما يتعلق بمنافع الموظفين قصيرة األجل بالمبلغ غير المخصوم للمنافع المتوقع دفعها مقابل الخدمة ذات العالقة.

البضاعة
البيعية  البيعية، أيهما أقل. يتم تحديد تكاليف البضاعة على أساس المتوسط المرجح. يمثل صافي القيمة  تقيد البضاعة بالتكلفة أو صافي القيمة 
سعر البيع التقديري للبضاعة ناقصا كافة التكاليف المقدرة لإلنجاز والتكاليف الالزمة إلجراء البيع. يجنب مخصص مالئم للبضاعة المتقادمة وبطيئة 

الحركة، عند الضرورة.

الموجودات غير الملموسة
وخسائر  المتراكم  اإلطفاء  ناقصا  بالتكلفة  منفصل  بشكل  عليها  الحصول  يتم  التي  المحددة  اإلنتاجية  األعمار  ذات  الملموسة  غير  الموجودات  تدرج 
االنخفاض في القيمة المتراكمة. يتم إثبات اإلطفاء بطريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر للموجودات غير الملموسة. تتم مراجعة العمر 
اإلنتاجي المقدر وطريقة اإلطفاء في نهاية كل فترة مالية، مع أثر التغيرات في التقديرات التي تتم المحاسبة عنها على أساس مستقبلي. تدرج الموجودات 
غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة التي يتم الحصول عليها بشكل منفصل بالتكلفة ناقصا خسائر االنخفاض في القيمة المتراكمة. يتم 

إطفاء الموجودات غير الملموسة، والتي تتكون من برامج أجهزة الحاسب اآللي، بمعدل 20% سنويا.

يتم التوقف عن إثبات الموجودات غير الملموسة عند استبعادها، أو عندما ال يتوقع أي منافع اقتصادية مستقبلية من استخدامها أو استبعادها. يتم إثبات 
األرباح أو الخسائر الناتجة عن التوقف عن إثبات الموجودات غير الملموسة، والتي يتم قياسها بالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية 

لألصل، في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند التوقف عن إثبات األصل.

الممتلكات والمعدات
تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصا االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة المتراكمة. تشتمل التكلفة، ضمن أمور أخرى، على القيمة 

الحالية لتكاليف إزالة الموجودات المتعلقة بتحسينات المباني المستأجرة.

يتم استهالك التكلفة ناقصا القيمة التقديرية المتبقية للممتلكات والمعدات بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات. 
تتم مراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة والقيمة المتبقية وطريقة االستهالك في نهاية كل سنة مالية، ويتم احتساب أي تغيرات في التقديرات على أساس 

مستقبلي.



solutions by stc ق-60

الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت والشركة التابعة لها 
)شركة ذات مسئولية محدودة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
31 ديسمبر 2019   

السياسات المحاسبية الهامة – تتمة  -3

الممتلكات والمعدات - تتمة
تطبق المجموعة معدالت االستهالك السنوية التالية على الممتلكات والمعدات الخاصة بها:

دد%أجهزة)الحاسب)اآللي

20%األثاث

17%المعدات المكتبية

20% أو فترة اإليجار، أيهما أقصرتحسينات المباني المستأجرة

25%السيارات

يتم التوقف عن إثبات بند الممتلكات والمعدات عند االستبعاد أو عندما ال يتوقع وجود منافع اقتصادية مستقبلية من االستخدام المستمر لألصل. يتم 
تحديد أي ربح أو خسارة ناتجة عن استبعاد أو االستغناء عن أي بند من بنود الممتلكات والمعدات على أنه الفرق بين متحصالت البيع والقيمة الدفترية 

لألصل ويتم إثباتها في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

يتم إثبات التكاليف المتكبدة بشأن عمليات اإلصالح والصيانة كمصاريف عند تكبدها، بينما يتم رسملة المصاريف المتعلقة بالتحسينات.

االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية
في نهاية كل فترة مالية، تقوم المجموعة بمراجعة القيمة الدفترية لموجوداتها غير المالية لتحديد ما إذا كان هناك أي دليل على أن تلك الموجودات 
قد تعرضت لخسائر انخفاض في القيمة. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل، يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل لتحديد حجم هذه الخسارة )إن 
وجدت(. وفي الحاالت التي ال يمكن فيها تقدير القيمة القابلة لالسترداد لذلك األصل، تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المدرة 
للنقدية التي ينتمي إليها ذلك األصل. عندما يكون من الممكن تحديد أساس معقول وثابت للتوزيع، فإنه يتم أيضاً توزيع الموجودات المشتركة إلى الوحدات 

المدرة للنقدية الفردية، أو يتم توزيعها على أصغر مجموعة من الوحدات المدرة للنقدية والتي يمكن لها تحديد أساس معقول وثابت للتوزيع.

تمثل القيمة القابلة لالسترداد القيمة العادلة ناقصا تكاليف االستبعاد أو القيمة الحالية، أيهما أعلى. وعند تقويم القيمة الحالية، يتم خصم التدفقات 
للنقود  الزمنية  للقيمة  الحالية  السوق  تقويمات  يعكس  الذي  الضريبة  قبل  ما  باستخدام معدل خصم  الحالية  قيمتها  إلى  المقدرة  المستقبلية  النقدية 

والمخاطر المحددة لألصل والتي يتم من خاللها تسوية تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية.

وفي الحاالت التي تقدر فيها القيمة القابلة لالسترداد لألصل )أو الوحدة المدرة للنقدية( بأقل من قيمتها الدفترية، عندئذ تخفض القيمة الدفترية لذلك 
األصل )أو الوحدة المدرة للنقدية( إلى القيمة القابلة لالسترداد له، ويتم إثبات خسارة االنخفاض في القيمة مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

إذا ما تم الحقاً عكس قيد االنخفاض في القيمة، عندئذ تتم زيادة القيمة الدفترية لألصل )أو الوحدة المدرة للنقدية(، باستثناء الشهرة، إلى القيمة 
المعدلة القابلة لالسترداد له، على أال تزيد القيمة الدفترية التي تمت زيادتها عن القيمة الدفترية التي كان من المفترض تحديدها فيما لو لم يتم إثبات 
االنخفاض في قيمة ذلك األصل )أو الوحدة المدرة للنقدية( في السنوات السابقة. يتم إثبات عكس قيد االنخفاض في القيمة مباشرة في قائمة الربح 

أو الخسارة الموحدة.

المخصصات
التزامات حالية )قانونية أو متوقعة( على المجموعة ناتجة عن أحداث سابقة، وأنه من المحتمل أن يتطلب األمر  يتم إثبات المخصصات عند وجود 
استخدام الموارد التي تتضمن المنافع االقتصادية لسداد االلتزام وأنه يمكن تقدير مبلغ االلتزام بشكل موثوق به. ال تجنب مخصصات لقاء الخسائر 

التشغيلية المستقبلية.

الخصم  معدل  إن  المالية.  الفترة  نهاية  في  الحالي  االلتزام  لسداد  المطلوبة  للمصاريف  اإلدارة  تقديرات  الحالية ألفضل  بالقيمة  المخصصات  تقاس 
للنقود والمخاطر  التقويم الحالية في السوق للقيمة الزمنية  الزكاة والذي يعكس عمليات  القيمة الحالية يمثل المعدل لما قبل  المستخدم في تحديد 

المصاحبة لذلك االلتزام. يتم إثبات الزيادة في المخصص نتيجة مرور الوقت كأعباء مالية



solutions by stc61-ق

الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت والشركة التابعة لها 
)شركة ذات مسئولية محدودة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
31 ديسمبر 2019   

السياسات المحاسبية الهامة – تتمة  -3

المنح الحكومية
ال يتم إثبات المنح الحكومية إال إذا كان هناك تأكيد معقول بأن المجموعة سوف تلتزم بالشروط المرتبطة بها وأن المنح سيتم استالمها.

إن المنح الحكومية المستحقة القبض كتعويض عن المصاريف أو الخسائر المتكبدة بالفعل أو ألغراض تقديم دعم مالي فوري للمجموعة مع عدم وجود 
تكاليف مستقبلية متعلقة بها، يتم إثباتها في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة في الفترة التي تصبح فيها مستحقة القبض.

التقديرات واالفتراضات واألحكام المحاسبية الهامة-  4
يتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة من اإلدارة إجراء األحكام والتقديرات واالفتراضات التي قد تؤثر على مبالغ اإليرادات والمصاريف 
التأكد من هذه االفتراضات والتقديرات إجراء تعديل  القوائم المالية الموحدة. ومع ذلك، قد يترتب عن عدم  والموجودات والمطلوبات بتاريخ إعداد 
جوهري على القيم الدفترية للموجودات أو المطلوبات التي ستتأثر بذلك في المستقبل. تستند هذه التقديرات واالفتراضات إلى الخبرة وعوامل أخرى 
مختلفة يعتقد بأنها معقولة وفقاً للظروف وتستخدم لقياس القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات التي يصعب الحصول عليها من مصادر أخرى. يتم 
مراجعة التقديرات واالفتراضات المعنية بصورة مستمرة. يتم إثبات التعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها تعديل التقديرات أو 

في فترة التعديل والفترات المستقبلية إذا كانت التقديرات المتغيرة تؤثر على الفترات الحالية والفترات المستقبلية.

األحكام الهامة عند تطبيق السياسات المحاسبية الهامة  4-1
إن لألحكام الهامة التالية آثار جوهرية على المبالغ المدرجة في هذه القوائم المالية الموحدة:

األعمار اإلنتاجية والقيمة المتبقية للممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسة 

التوالي.  على  واإلطفاء،  االستهالك  الملموسة ألغراض حساب  غير  والموجودات  والمعدات  للممتلكات  المتبقية  والقيمة  اإلنتاجية  األعمار  تقدير  يتم 
يتم إجراء هذه التقديرات بناء على االستخدام المتوقع بالنسبة لألعمار اإلنتاجية. بينما يتم تحديد القيمة المتبقية بناء على الخبرة والبيانات القابلة 

للمالحظة حيثما كان ذلك متاحا.

تحديد السيطرة 

إن الشركة التابعة هي الشركة المستثمر فيها التي تسيطر عليها المجموعة. تعتبر اإلدارة أن المجموعة تسيطر على منشأة ما عندما تتعرض المجموعة 
بشأنها لمخاطر أو يكون لديها حقوق في العوائد المتغيرة الناتجة من ارتباطها بالشركة المستثمر فيها وكذلك عندما يكون لديها القدرة على استخدام 

سلطتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على قيمة تلك العوائد من خالل قدرتها على توجيه األنشطة ذات العالقة بالشركات المستثمر فيها.

وبشكل عام، هناك افتراض بأن امتالك أغلبية حقوق التصويت يؤدي إلى السيطرة. وتأييداً لهذا االفتراض، فعندما يكون لدى المجموعة حقوق تصويت 
مساوية أو أقل من األغلبية في الشركة المستثمر فيها، تأخذ المجموعة بعين االعتبار كافة الحقائق والظروف األخرى المتعلقة بذلك عند التأكد فيما 
إذا كانت تمارس سيطرة على الشركة المستثمر فيها، ويشمل ذلك الترتيبات التعاقدية وغيرها التي لها أثر على األنشطة التي تؤثر على عوائد الشركات 

المستثمر فيها.

إن تحديد سيطرة المجموعة يتوقف أيضاً على تلك األنشطة ذات العالقة وطريقة اتخاذ القرارات المتعلقة باألنشطة ذات العالقة وحقوق المجموعة في 
الشركات المستثمر فيها.

وفي بعض الحاالت التي تمتلك فيها المجموعة أقل من 50% من حقوق التصويت، فإنها قد تظل المساهم األكبر الوحيد الذي لديه حضور وتمثيل يعطيه 
السلطة لتوجيه األنشطة ذات العالقة للشركات المستثمر فيها، وذلك عندما ال يمتلك المساهمون اآلخرون بشكل فردي حقوق تصويت كافية وسيطرة 
تمكنهم من رفض توجيهات المجموعة. ال توجد حاالت سابقة لمساهمين آخرين يتعاونون لممارسة أصواتهم بشكل جماعي أو لتجاوز المجموعة في 

عدد األصوات

التقديرات واالفتراضات    4-2
يتم أدناه تبيان االفتراضات األساسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى لعدم التأكد من التقديرات بتاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة، 
استخدمت  القادمة.  المالية  الفترة  والمطلوبات خالل  للموجودات  الدفترية  القيمة  على  تعديل جوهري  إجراء  إلى  يؤدي  قد  تأثير جوهري  لها  والتي 
والمتعلقة  القائمة  واالفتراضات  الظروف  تتغير  قد  ذلك،  ومع  الموحدة.  المالية  القوائم  إعداد  المتاحة عند  والتقديرات  االفتراضات  المجموعة هذه 
بالتطورات المستقبلية نتيجة لتغيرات السوق أو الظروف التي تنشأ خارجة عن سيطرة المجموعة. وتنعكس هذه التغيرات في االفتراضات عند حدوثها.
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الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت والشركة التابعة لها 
)شركة ذات مسئولية محدودة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
31 ديسمبر 2019   

التقديرات واالفتراضات واألحكام المحاسبية الهامة - تتمة  -4

التقديرات واالفتراضات - تتمة  2-4
خسائر االئتمان المتوقعة

تقوم المجموعة بمراجعة حساباتها المدينة في تاريخ كل تقرير لتقييم ما إذا كان ينبغي تسجيل خسارة ائتمان متوقعة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة 
والدخل الشامل اآلخر. على وجه الخصوص، يتطلب األمر حكم اإلدارة في تقدير مقدار وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية عند تحديد مستوى الخسارة 
المتوقعة في االئتمان المطلوبة. تستند هذه التقديرات إلى افتراضات حول عدة عوامل وقد تختلف النتائج الفعلية، مما يؤدي إلى تغييرات مستقبلية في 
الخسارة الفعلية. في تاريخ التقرير، بلغ إجمالي الذمم المدينة التجارية 537.57 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2018: 283.78 مليون ريال سعودي( مع 
توفير 64.52 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2018: 54.42 مليون ريال سعودي(. أي فرق بين المبالغ التي يتم تحصيلها فعلًيا في الفترات المستقبلية 
والمبالغ المتوقعة سيتم إدراجه في الربح أو الخسارة الموحدة. باإلضافة إلى ذلك، تم جمع خسائر االئتمان المتوقعة بمبلغ 45.22 مليون ريال سعودي 
)31 ديسمبر 2018: 55.65 مليون ريال سعودي( مقابل إجمالي المبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة بمبلغ 2,2070.10 مليون ريال سعودي )31 

ديسمبر 2018: 1,714.01مليون ريال سعودي(.

االنخفاض في قيمة البضاعة 

تظهر البضاعة بالتكلفة أو صافي القيمة البيعية، أيهما أقل. وعندما تصبح البضاعة قديمة أو متقادمة، يتم إجراء تقدير لصافي القيمة البيعية لها. 
بالنسبة لكل بند من بنود البضاعة الهامة، يتم إجراء تقدير لكل بند على حده. بالنسبة لبنود البضاعة غير الهامة بمفردها ولكنها تعتبر قديمة أو متقادمة، 
فانه يتم تقديرها بشكل جماعي ويجنب مخصص حسب نوع البضاعة وعمرها أو درجة تقادمها على أساس أسعار البيع التاريخية ناقصا تكاليف البيع 

المقدرة.

بتاريخ إعداد القوائم المالية، بلغت البضاعة 210.64 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2018: 168.16 مليون ريال سعودي(، وبلغ مخصص البضاعة 
القديمة والمتقادمة 59.98 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2018: 27.87 مليون ريال سعودي(. سيتم إثبات أي فرق بين المبالغ المتحققة فعاًل في 

الفترات المستقبلية والمبالغ المتوقع تحققها في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

االفتراضات طويلة األجل المتعلقة بمنافع الموظفين

تمثل مكافأة نهاية الخدمة للموظفين االلتزامات التي سيتم سدادها في المستقبل وتتطلب وضع افتراضات بشأن التزامات البرنامج. يتطلب من اإلدارة 
إجراء المزيد من االفتراضات المتعلقة بالمتغيرات مثل معدالت الخصم ومعدل الزيادة في الرواتب ومعدالت الوفيات ومعدل دوران الموظفين وتكاليف 
الرعاية الصحية المستقبلية. وبشكل دوري، تقوم إدارة المجموعة بالتشاور مع خبراء اكتواريين خارجيين بخصوص هذه االفتراضات. يمكن أن يكون 

للتغيرات في االفتراضات األساسية تأثير هام على التزامات المنافع المتوقعة و/أو تكاليف منافع الموظفين المحددة الدورية المتكبدة.

خصم الذمم المدينة والدائنة

قامت المجموعة بخصم التدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بالذمم الدائنة طويلة األجل والذمم المدينة المتعلقة بها والتي نشأت في فترة سابقة. تم 
استخدام معدل خصم مالئم عند تحديد القيمة الدفترية لهذه البنود.

المخصصات

تعتمد المخصصات، بحسب طبيعتها، على تقديرات وعمليات تقويم للتأكد فيما إذا تم استيفاء معايير اإلثبات، بما في ذلك تقديرات للمبالغ المحتمل 
سدادها. تستند مخصصات الدعاوى القضائية إلى تقدير التكاليف، بعد األخذ بعين االعتبار، المشورة القانونية وغيرها من المعلومات المتاحة حاليا. 
كما تتضمن المخصصات الخاصة بمكافأة نهاية الخدمة وتكاليف المغادرة، إن وجدت، حكم اإلدارة في تقدير التدفقات النقدية الصادرة المتوقعة لدفع 
التدفقات  المحتمل وقوع  إذا كان من  اإلدارة فيما  المؤكدة أفضل تقديرات  بالمطلوبات غير  المتعلقة  المخصصات  المغادرة األخرى. تتضمن  تكاليف 

النقدية الصادرة. 
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الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت والشركة التابعة لها 
)شركة ذات مسئولية محدودة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
31 ديسمبر 2019   

اإليرادات، صافي-  5
فيما يلي تحلياًل إليرادات المجموعة:

لد)ديسمبر)9ل0د
ريا1)سعودي

لد)ديسمبر)8ل0د
ريا1)سعودي

0851,727,380,552,لل084,8,دتكامل األنظمة 

7690,221,286د0,د48,د90خدمات االستعانة بمصادر خارجية

838,337,371لل7,5دد,875االتصاالت واالنترنت

269,913,321د5ل,477,558خدمات السحابة

68,898308,120,677د,0د4األمن السيبراني

74163,442,837د,د80,ل5دالخدمات المدارة

4643,883,050د,4د4,0ددالخدمات الرقمية

4,041,299,094د0د,96د,57د,5

نوع العمالء

البيع من خالل شركة االتصاالت السعودية والبيع الى العميل مباشرة )الشركة ليست العميل 
5042,317,350,378,ل95,د9ل,دالنهائي(

44,7991,723,948,716د,د06,دالبيع لشركة االتصاالت السعودية )الشركة هي العميل النهائي(
4,041,299,094د0د,96د,57د,5

وقت تسجيل االيرادات
البضاعة أو اخلدمة حتولت إلى العميل:

893,897,237,652د,8دد,4,844خالل فترة 
4144,061,442ل058,0,دل4في وقت محدد

 4,041,299,094د0د,96د,57د,5

مصاريف البيع والتوزيع-  6

لد)ديسمبر)9ل0د
ريا1)سعودي

لد)ديسمبر)8ل0د
ريا1)سعودي

8,658,90579,259,594للتكاليف موظفين ذات الصلة 
29,409,276ل484,95,ددمصاريف تسويق وإعالن

3,374,597د77,د4,04مصاريف السفر
146,023د0,75د5,لمصاريف تكنولوجيا المعلومات

755,555732,067استهالك واطفاء 
95,643د70,لدلأخرى

8113,017,200د57,595,6ل
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الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت والشركة التابعة لها 
)شركة ذات مسئولية محدودة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
31 ديسمبر 2019

المصاريف العمومية واإلدارية -  7

لد)ديسمبر)9ل0د
ريا1)سعودي

لد)ديسمبر)8ل0د
ريا1)سعودي

58147,079,576ل,00,440دتكاليف موظفين ذات العالقة 
46416,958,740,ل50,85استهالك واطفاء

9749,044,130د,د8د,7دخدمات مهنية 

68,65516,860,531د,9دمصاريف تكنولوجيا المعلومات

667,7908,089,199,دلمصاريف السفر

7,132,247د0,988,98لالضيافة والمناسبات االجتماعية

7,933,233دد5,5دد,0لمصاريف مكتبية

15,787,266د79,دد5,لمصاريف ايجار 

1,084,314لد8,4د4,لمنافع عامة

)2,345,488()8,746,875(مخصص المصاريف المقدمة

2,560,826د905,90,دأخرى

0270,184,574لد,46ل,50د

اإليرادات األخرى -  8

لد)ديسمبر)9ل0د
ريا1)سعودي

لد)ديسمبر)8ل0د
ريا1)سعودي

7,303,414 دل0,د8د,ددخل عموالت

)1,328,425(وخسائر انخفاض قيمة الممتلكات والمعدات

-)لل9,ل0ل(أخرى

5,974,989د0ل,ل8ل,د

اإليرادات التمويلية، صافي-  9

لد)ديسمبر)9ل0د
ريا1)سعودي

لد)ديسمبر)8ل0د
ريا1)سعودي

5,555,96930,320,270لالدخل من ودائع مرابحة ألجل )إيضاح 11 و12(

-   )6دد,958,د(تكلفة تمويل على مطلوبات االيجار

 30,320,270دد597,7,دل
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الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت والشركة التابعة لها 
)شركة ذات مسئولية محدودة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
31 ديسمبر 2019

الزكاة-  10
إن الشركة هي شركة تابعة ومملوكة فعلياً وبالكامل لشركة االتصاالت السعودية )»الشركة األم«(. وفقاً للقرار الوزاري رقم 1005 بتاريخ 28 ربيع الثاني 
1428هـ )الموافق 15 مايو 2007(، تقوم الشركة األم بتقديم اإلقرارات الزكوية على أساس قوائمها المالية الموحدة وعلى أساس الوعاء الزكوي الموحد 
وتسديد االلتزام الزكوي وفقاً لذلك. تم تقدير حصة الشركة في الزكاة للسنة وقدرها 40,933,271 )31 ديسمبر 2018: 51,831,227( ريال سعودي على 
أساس الوعاء الزكوي المستقل للشركة وتم تحميلها على قائمة الربح أو الخسارة واإليرادات الشاملة األخرى. يتم تعديل هذا التقدير تناسبياً باألثر الناتج 

عن التوحيد، حسبما هو مالئم.

كانت حركة مخصص الزكاة للسنة على النحو التالي:

لد)ديسمبر)9ل0د
ريا1)سعودي

لد)ديسمبر)8ل0د
ريا1)سعودي

99,050,50474.048.117الرصيد االفتتاحي

51.831.227ل7د,دد40,9مجنب خالل السنة

)26.828.840()ل99,869,79( مدفوع خالل السنة

98499.050.504,دلل,40الرصيد)الختامي

النقدية وشبه النقدية-  11
تتكون النقدية وشبه النقدية من األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق واالستثمارات القابلة للتحويل إلى مبالغ نقدية معروفة وفترة استحقاقها ثالثة 

ِأشهر أو أقل منذ تاريخ ايداعها. النقدية وشبه النقدية مقارنة كم يلي

لد)ديسمبر)9ل0د
ريا1)سعودي

لد)ديسمبر8ل0د
ريا1)سعودي

841.412د9,9نقد في الصندوق

0152.495.200د0,ل7د,9دارصدة لدى البنوك

75,000,000739.850.000دودائع مرابحة ألجل

80,958892.386.612د,4ل4

ودائع المرابحة ألجل -  12
يمثل هذا البند ودائع مرابحة لدى بنوك مختلفة. إن تاريخ استحقاق هذه الودائع يزيد عن 90 يوماً منذ تاريخ إيداعها.
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الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت والشركة التابعة لها 
)شركة ذات مسئولية محدودة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
31 ديسمبر 2019

المدينون-  13

لد)ديسمبر)9ل0د
ريا1)سعودي

لدديسمبر8ل0د
ريا1)سعودي

7283.786.411د57,5د,574اجمالي المدينين التجاريين )من غير المستحق من جهات ذات عالقة(

)54.418.689()8دل,4د64,5(ناقصاً: مخصص خسائر ائتمان متوقعة

9229.367.722لل,050,د47صافي المدينين التجاريين

91.714.009.468دد,ل0ل,07د,داجمالي المبالغ المستحقة من جهة ذات عالقة )إيضاح 31(

)58.615.538(وناقصاً: مخصص خصومات )جهة ذات عالقة( )إيضاح 31(

)55.654.192()074,ددد,45(ناقصاً: مخصص خسائر ائتمان متوقعة )جهة ذات عالقة( )إيضاح 31(

551.599.739.738د,878,ل6ل,دصافي المبالغ المستحقة من جهة ذات عالقة

741.829.107.460د,8د4,9د6,داجمالي المدينين 

المدينون التجاريون
يبلغ متوسط فترة االئتمان بشأن مبيعات البضائع والخدمات 60 يوماً. وال يتم تحميل إيرادات تمويلية على الذمم المدينة التجارية. ويتم إثبات مخصصات 
الديون المشكوك في تحصيلها لقاء الذمم المدينة التجارية التي يتراوح عمرها بين ثالثة أشهر وسنة واحدة على أساس المبالغ غير القابلة لالسترداد 

المقدرة والتي يتم تحديدها بالرجوع إلى حاالت التعثر السابقة للطرف اآلخر وإجراء تحليل للوضع المالي الحالي للطرف اآلخر.

تقوم المجموعة بتنفيذ إجراءات فحص ائتماني قبل القيام بمنح االئتمان إلى عمالء جدد. ويتم مراجعة هذه اإلجراءات وتحديثها على أساس مستمر. لم 
تطرأ أي تغيرات على هذه اإلجراءات عن السنة الماضية. يتم تصنيف العمالء إلى مجموعات وفًقا لخصائصهم االئتمانية، التي منها ما إذا كانوا ينتمون 
إلى القطاع الخاص أم ال، وما إذا كانوا جهات سيادية أو غير سيادية. يشترك العمالء المصنفين ضمن فئة معينة في خصائص مماثلة لمخاطر االئتمان 
وذلك ألن المجموعة تأخذ بعين االعتبار تماثل الخصائص االقتصادية للشركة/ األفراد فيما يتعلق بالتصنيف إلى فئات. يتم إجراء تقويم لعمالء القطاع 
الخاص للتأكد من وجود انخفاض في القيمة على أساس جماعي. ال يوجد لدى المجموعة ذمم مدينة تجارية أو موجودات عقود لم يتم بشأنها إثبات 

مخصص خسارة بسبب الضمان الرهني.

يمثل أحد مديني المجموعة ما نسبته 17% من إجمالي أرصدة الذمم المدينة التجارية من غير المستحق من جهة ذات عالقة. 

وبتاريخ إعداد القوائم المالية، ال توجد أي مبالغ متأخرة السداد لم يتم تجنيب مخصص لها. كما ال توجد بتاريخ إعداد القوائم المالية أي مبالغ غير 
متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة تم بشأنها تخفيض الجودة االئتمانية منذ تاريخ المنح األولي لالئتمان.

الحركة في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة والغرامات المتعلقة بالمدينين التجاريين

لد)ديسمبر)9ل0د
ريا1)سعودي

لد)ديسمبر)8ل0د
ريا1)سعودي

8,68956,555,880ل54,4الرصيد االفتتاحي

)2,137,191(05,449ل,0لالمحمل/ )عكس( للسنة 

854,418,689دل,4د64,5الرصيد الختامي

عند تحديد إمكانية استرداد الذمم المدينة التجارية، تقوم المجموعة بأخذ التغيرات في الجودة االئتمانية للذمم المدينة التجارية بعين االعتبار وذلك 
اعتباراً من تاريخ المنح األولي لالئتمان حتى نهاية فترة إعداد القوائم المالية. وتعتبر تركزات مخاطر االئتمان محدودة نظراً لكبر قاعدة العمالء وتنوعها. 

ال تحتفظ المجموعة بأي ضمانات بشأن الذمم المدينة التجارية المنخفضة القيمة. 
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الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت والشركة التابعة لها 
)شركة ذات مسئولية محدودة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
31 ديسمبر 2019

المدينون - تتمة  -13

المدينون التجاريون - تتمة

أعمار الذمم المدينة التجارية غير المنخفضة القيمة

لد)ديسمبر)9ل0دالذمم)المدينة)غير)الحكومية
ريا1)سعودي

لد)ديسمبر8ل0د 
ريا1)سعودي

632.642.217د9,د89,04حتى 3 أشهر

4917.085.050د,4,986ل3 إلى 6 أشهر

322.513ل0د,6لد6 إلى 9 أشهر 

223.848د0د,ل44,ل9 أشهر إلى سنة

7.300.876لد54,5ل,6أكثر من سنة

الذمم املدينة احلكومية

7127.046.263ل0,7ل4,9ددغير متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة

50,87421.147.008ل,06لحتى سنة 

611.672.650د9,د4,94سنة إلى 3 سنوات 

84011.070.264,د4,00ل3 إلى 5 سنوات

857.033دد00,4د,لأكثر من 5 سنوات

9229.367.722لل,050,د47اجمالي الذمم المدينة التجارية غير منخفضة القيمة

أعمار الذمم المدينة التجارية المنخفضة القيمة

لد)ديسمبر)9ل0دالذمم)المدينة)غير)الحكومية
ريا1)سعودي

لد)ديسمبر8ل0د 
ريا1)سعودي

6.148.323ددد,070,للحتى 3 أشهر

6.985.778د79,ل5د,34 إلى 6 أشهر

88330.851د,69ل6 إلى 9 أشهر 

6,585694.830د6,د9 أشهر إلى سنة

22.662.099د6,499,97دأكثر من سنة

الذمم المدينة الحكومية

1.768.763دل6,ل4د,ل حتى سنة 

4,6092.441.156د5,دسنة إلى 3 سنوات 

8.996.665د49,د5د,0ل 3 إلى 5 سنوات

554.390.224د,5,676 أكثر من 5 سنوات

854.418.689دل,4د64,5اجمالي الذمم المدينة التجارية المنخفضة القيمة
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الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت والشركة التابعة لها 
)شركة ذات مسئولية محدودة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
31 ديسمبر 2019

المصاريف المدفوعة مقدمًا والموجودات األخرى -  14

لد)ديسمبر)9ل0د
ريا1)سعودي

لد)ديسمبر8ل0د
ريا1)سعودي

141.676,771د8,89ل79,6دفعات مقدمة إلى الموردين )إيضاح 1-14(

965.802.318ل60,0د,د4مصاريف مدفوعة مقدماً )إيضاح 2-14(

62.382.561د0د,0,969لضريبة القيمة المضافة المستردة )إيضاح 31(

59,86728.702.977د,لدالمدينون اآلخرون

2.522.359د8ل,748,دودائع 

301.086.986د6د,56,956ل

الدفعات   14-1 لقاء  المخصص  خصم  بعد  الموردين  إلى  المقدمة  الدفعات  إظهار  تم 
المقدمة القديمة )إيضاح 7( وقدره 9,09 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2018: 7,17 

مليون ريال(.

المدفوع   14-2 اإليجار  لقاء  المخصص  بعد خصم  مقدماً  المدفوعة  المصاريف  إظهار  تم 
مقدماً )إيضاح 7( وقدره 22,30 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2018: 31,01 مليون 

ريال(.

موجودات العقود -  15
تمثل اإليرادات غير المقدم بها فواتير قيمة األعمال المنفذة من قبل المجموعة خالل السنة ولكن لم يتم إصدار فواتير بها إلى العمالء كما في تاريخ 

إعداد القوائم المالية.

لد)ديسمبر)9ل0د
ريا1)سعودي

لد)ديسمبر8ل0د
ريا1)سعودي

ل8ل.6.090د9د74,967,84ل,لاجمالي موجودات العقود

)د84.46د.ل4(ومخصص خصومات

)6.748.070ل()7لل,8,548(مخصص انخفاضات

5867.957.649د9,7ل66,4ل,ل

كانت حركة مخصص االنخفاضات المتعلقة بموجودات العقود للسنة المنتهية في 31 ديسمبر كما يلي:

لد)ديسمبر)9ل0د
ريا1)سعودي

لد)ديسمبر8ل0د
ريا1)سعودي

6,748,0702.862.099لالرصيد االفتتاحي

13.885.971)د99,95ل,8(عكس/)المحمل( للسنة )إيضاح 30(

716.748.070لل,8,548الرصيد الختامي
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الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت والشركة التابعة لها 
)شركة ذات مسئولية محدودة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
31 ديسمبر 2019

البضاعة -  16

لد)ديسمبر)9ل0د
ريا1)سعودي

لد)ديسمبر8ل0د
ريا1)سعودي

168.165.631للد,0,644لدمواد ومستلزمات

)27.868.698()59,989,749(ناقصاً: مخصص بضاعة بطيئة الحركة ومتقادمة )إيضاح 1-16(

140.296.933د50,654,46ل

كانت الحركة في مخصص البضاعة بطيئة الحركة والمتقادمة كما يلي:  16-1
لد)ديسمبر)9ل0د

ريا1)سعودي
لد)ديسمبر8ل0د
ريا1)سعودي

7,868,69832.311.365دالرصيد االفتتاحي

)4.442.667(ل05,لدل,دد صافي )عكس(/ المحمل للسنة

59,989,74927.868.698الرصيد الختامي

االستثمارات في األسهم بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل -  17
األخر

لدديسمبر)8ل0دلد)ديسمبر)9ل0د

ريال سعوديريا1)سعودي

استثمار قدره 5% في شركة االتصاالت السعودية لالستثمار التجاري المحدودة )شركة تعمل في 
مجال خدمات االتصاالت( 

50.00050.000)إيضاح 1-17(

استثمار قدره 1% في شركة سفاير )شركة تعمل في مجال خدمات تقنية المعلومات( 
     -      و)إيضاح 2-17(

50.00050,000

لها   17-1 العادلة  القيمة  تحديد  إمكانية  لعدم  بالتكلفة  االستثمارات  هذه  تسجيل  تم 
بصورة موثوق بها.

قرر   17-2 2014. وقد  يونيو  السعودية في  العربية  المملكة  تأسيس شركة سفاير في  تم 
مجلس إدارة الشركة األم في نوفمبر 2018 إعالن سفاير دمج أعمالها مع الحصص 
الخاصة بهم اعتباراً من 1 يناير 2019. مازالت الشركة تعمل على اإلجراءات النظامية، 

قامت المجموعة بإثبات انخفاض قدره 100٪ في قيمة هذا االستثمار.



solutions by stc ق-70

الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت والشركة التابعة لها 
)شركة ذات مسئولية محدودة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
31 ديسمبر 2019

الموجودات غير الملموسة-  18

برامج)الحاسب)اآللي)التكلفة)
ريا1)سعودي

األعما1)الرأسمالية)تحت)
التنفيذ

ريا1)سعودي

االجمالي
ريا1)سعودي

 96,171,560 14,141,349 82,030,211 كما في 31 ديسمبر 2018 

17,525,47756,939,99974,465,476إضافات

-)34,431,353(34,431,353تحويل

)14,073,291()13,441,629()631,662(استبعاد أصول الشركات التابعة

745,د56,56ل66د,08د,دد79د,55د,ددلكما)في)لد)ديسمبر)9ل0د 

اإلطفاء املتراكم

 31,967,626 -31,967,626 كما في 31 ديسمبر 2018 

21,243,953 -21,243,953 إطفاء

)398,107()398,107(استبعاد أصول الشركات التابعة

د47,دل8,د5ود47,دل8,د5كما)في)لد)ديسمبر)9ل0د 

صايف القيمة الدفترية 

50.062.58514.141.34964.203.934في 31 ديسمبر 2018 

د7د,750,د0ل66د,08د,دد907,ل80,54في)لد)ديسمبر)9ل0د

تم توزيع اإلطفاء المحمل للسنة في قائمة الربح أو الخسارة واإليرادات الشاملة األخرى كما يلي: 

لد)ديسمبر)9ل0د
ريا1)سعودي

لد)ديسمبر8ل0د
ريا1)سعودي

5.943.377د89,50د,9 تكلفة االيرادات

5,000461ل مصاريف البيع والتوزيع )إيضاح 6(

9,4507.020.623د8,لل المصاريف العمومية واإلدارية )إيضاح 7(

12.964.461د95,د4د,لد
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الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت والشركة التابعة لها 
)شركة ذات مسئولية محدودة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
31 ديسمبر 2019

الممتلكات واآلالت والمعدات-  19

التكلفة
أجهزة)الحاسب)

اآللي)
ريا1)سعودي

األثاث)والمعدات)
المكتبية

ريا1)سعودي

تحسينات)المباني)
المستأجرة
ريا1)سعودي

السيارات
ريا1)سعودي

األعما1)
الرأسمالية)تحت)

التنفيذ
ريا1)سعودي

االجمالي
ريا1)سعودي

د4,59دد,5دد14,077,061 1,245,825 40,356,728 132,082,90437,462,075كما في 31 ديسمبر 2018 

50د,5,575دل73,525,135 - 4,493,907 10,980,189 36,576,019 إضافات

و)73,941,220(11,792,401477,900 13,919,269 47,751,650 تحويل

)د60,لدد,د(-- - )2,921,677( )399,926( استبعاد

استبعاد أصول الشركات 
 )86د,8,458(-)301,225(   )3,200,455( )3,305,229( )1,651,477( التابعة

9,854ل9,0دد660,976,دل500,دد4,لل58,د44,د75د4,6دل,7056ل,59د,4لدكما)في)لد)ديسمبر)9ل0د 

االستهالك املتراكم واالنخفاضات

560,ددد,ددل-512,327 14,519,881 25,321,494 82,868,858كما في 31 ديسمبر 2018 

95د,906,د5-287,278 7,052,247 6,765,762 39,801,108 االستهالك وانخفاض القيمة

)6,576دد,د(- - )2,830,946( )395,630( استبعاد

استبعاد أصول الشركات 
)597,785,ل()74,130( )560,940( )638,722( )323,993( التابعة

04,594د,د7لو5,475د887ل,لل0,لد7,588ل8,6دد4د,950,لدلكما)في)لد)ديسمبر)9ل0د 

صايف القيمة الدفترية 

49.214.04612.140.58125.836.847733.49814.077.061102,002,033في 31 ديسمبر 2018 

60د,5ل66,7ل660,976,دل5د697,0د9د,لد4,دد9د7,0ل7,5د7د408,8,د9في)لد)ديسمبر)9ل0د

تم توزيع االستهالك المحمل للسنة في قائمة الربح أو الخسارة واإليرادات الشاملة األخرى كما يلي: 

لد)ديسمبر)9ل0د
ريا1)سعودي

لد)ديسمبر8ل0د
ريا1)سعودي

0,540,54618.031.688دتكلفة المبيعات

731.606 70ل,8د7مصاريف البيع والتوزيع )إيضاح 6(

7,6799.938.117د6,ددالمصاريف العمومية واإلدارية )إيضاح 7(

1.328.425وإيرادات أخرى )إيضاح 8(

9530.029.836د,906,د5
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الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت والشركة التابعة لها 
)شركة ذات مسئولية محدودة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
31 ديسمبر 2019

حق استخدام األصول -  20
فيما يلي مبلغ األصول المرسملة في قائمة المركز المالي الموحدة ورسوم االستهالك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 بموجب تطبيق المعيار الدولي 

إلعداد التقارير المالية 16، عقود اإليجار.

ممتلكات
ريا1)سعودي

مركبات
ريا1)سعودي

اإلجمالي
ريا1)سعودي

75,848ل,76,462,7721,713,07678الرصيد كما في 1 يناير 2019

9دد,د9د,6ل-16,293,229إضافات، )صافي( حق استخدام األصول 

)76د,د7,05ل()870,537()16,182,839(مصروف االستهالك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019

ل5,70ل977,4د5,د84د6ل,د76,57الرصيد)كما)في)لد)ديسمبر)9ل0د

الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع-  21

لد)ديسمبر)9ل0د
ريا1)سعودي

لد)ديسمبر8ل0د
ريا1)سعودي

367,288,723595,519,245دائنون تجاريون )إيضاح 1-21(

362,951,476 570,081,455تكلفة مشروع مستحقة )إيضاح 2-21(

230,212,915 319,964,455مصاريف مستحقة 

-115,854,581رسوم التوصيل المستحقة )إيضاح 31(

60,592,66945,442,400مبالغ مستحقة الى جهة ذات عالقة )إيضاح 30(

-22,517,177مطلوبات اإليجار )إيضاح 24(

1,975,7182,041,490مخصص ضريبة استقطاع

74,7781,236,167,526د,458,ل

ال يتم تحميل أي عمولة على الذمم الدائنة التجارية. ويوجد لدى المجموعة سياسات   21-1
الزمني  اإلطار  خالل  الدائنة  الذمم  كافة  سداد  من  للتأكد  المالية  المخاطر  إلدارة 

المحدد لفترة االئتمان.

خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، كانت هناك عمليات عكس قيد قدرها   21-2
36,65 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2018: 29,99 مليون ريال سعودي( تتعلق 
نشأت  وقد  المبيعات.  تكلفة  على  تحميلها  تم  والتي  المتكبدة  المشاريع  بتكاليف 
في  المقدرة  المشاريع  تكاليف  بين  الفروقات  نتيجة  هذه  القيد  عكس  عمليات 
نتجت  وقد  والمشاريع.  انتهاء  عند  تكبدها  المتوقع  أو  المتكبدة  والتكلفة  الدفاتر 
يتعلق  العقود فيما  رئيسي بسبب تحديث معلومات بعض  الفروقات بشكل  هذه 
بمستحقات المشاريع والتحسينات الحديثة التي تمت على إعداد عملية التقديرات 
داخل المجموعة. وقد تم اعتبار هذه الفروقات تغيراً في التقديرات وتم تحميلها على 

قائمة الربح أو الخسارة واإليرادات الشاملة األخرى الموحدة خالل السنة الحالية.
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الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت والشركة التابعة لها 
)شركة ذات مسئولية محدودة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
31 ديسمبر 2019

اإليرادات المؤجلة-  22
يمثل هذا البند فواتير صادرة إلى العمالء بالزيادة عن قيمة األعمال المنفذة من قبل المجموعة كما في بتاريخ إعداد القوائم المالية.

مطلوبات العقود-  23
تمثل التزامات العقد المبالغ المستلمة من عمالء المجموعة وذلك مقابل الفواتير المستقبلية. 

مطلوبات االيجار المتعلقة بحق استخدام األصول-  24
فيما يلي تحليل استحقاق التدفقات النقدية غير المخصومة المتعلقة بمدفوعات اإليجارات في 31 ديسمبر 2019.

لد)ديسمبر)9ل0دتحليل)االستحقاق)للتدفقات)النقدية)غير)المخصومة
ريا1)سعودي

74ل,ل0د,7دأقل من سنة
د76,د59,49سنة إلى خمس سنوات

6د86,694,9اجمالي المطلوبات الغير مخصومة

فيما يلي عرض مطلوبات اإليجار المخصومة كما في 31 ديسمبر 2019 في قائمة المركز المالي الموحدة.

لد)ديسمبر)9ل0دتحليل)االستحقاق)للتدفقات)النقدية)غير)المخصومة
ريا1)سعودي

77ل,7ل5,ددالجزء المتداول )بما في ذلك الحسابات الدائنة والمستحقة(
8دد,57ل,54الجزء الغير متداول 

76,674,505اإلجمالي

مكافأة نهاية الخدمة-  25

لد)ديسمبر)9ل0د
ريا1)سعودي

لد)ديسمبر8ل0د
ريا1)سعودي

125.754.092د8,65دل,89لالتزام المنافع المحددة

تقوم المجموعة بمنح مكافأة نهاية الخدمة )برنامج المنافع( لموظفيها، مع األخذ بعين االعتبار نظام العمل في المملكة العربية السعودية. وتمثل المنافع 
المقدمة بموجب هذا البرنامج مبلغا مقطوعا على أساس آخر راتب للموظفين وبدالتهم وسنوات خدمتهم المتراكمة بتاريخ تركهم العمل.

إن التزام المنافع المثبت في قائمة المركز المالي الموحدة بشأن برنامج المنافع المحددة لنهاية الخدمة يمثل القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة 
بتاريخ إعداد القوائم المالية. 

يتم احتساب التزام المنافع المحددة بشكل دوري من قبل اكتواريين مؤهلين باستخدام طريقة ائتمان الوحدة المتوقعة. يتم تحديد القيمة الحالية اللتزام 
المنافع المحددة بخصم التدفقات النقدية الصادرة المستقبلية المقدرة باستخدام أسعار العمولة لسندات الشركات عالية الجودة المسجلة بالعملة التي 
ستدفع بها المنافع، وتكون لها شروط تقارب شروط االلتزامات ذات العالقة. وفي حالة عدم وجود سوق عميقة لهذه السندات، تستخدم أسعار السوق على 
السندات الحكومية. ونظراً لعدم وجود سندات شركات وحكومية كافية في المملكة العربية السعودية من أجل إيجاد معدل خصم موثوق به، فقد تم بدالً 
من ذلك، استخدام معدل الخصم على سندات الخزينة األمريكية بعد تعديله بفروقات البلد بين الواليات المتحدة األمريكية والمملكة العربية السعودية.

يتم إثبات المكاسب والخسائر االكتوارية الناتجة عن إعادة قياس التزام المنافع المحددة، إن وجدت، وتدرج ضمن اإليرادات الشاملة األخرى الموحدة في 
قائمة الربح أو الخسار والدخل الشامل اآلخر الموحدة وفي قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة.
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الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت والشركة التابعة لها 
)شركة ذات مسئولية محدودة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
31 ديسمبر 2019

مكافأة نهاية الخدمة - تتمة  -25
يوضح الجدول التالي الحركة في التزام المنافع المحددة

لد)ديسمبر)9ل0د
ريا1)سعودي

لد)ديسمبر)8ل0د
ريا1)سعودي

92.250.000د5,754,09دلالرصيد االفتتاحي 
56048.095.092,د70,66تكلفة الخدمة المتوقعة 

0004.711.000,ل5,96تكاليف تمويل

56052.806.092,دد76,6اجمالي المبلغ المثبت في الربح أو الخسارة

)10,790,000(560,دد76,6الخسائر/ )األرباح( المثبتة في الدخل الشامل اآلخر

)8,512,000(78,000د,دمدفوعات

125,754,092د8,65دل,89لالرصيد الختامي

االفتراضات االكتوارية الهامة

تم إجراء أحدث تقويم اكتواري من قبل لوكس أكشواريز آند كونسالتنس وتم إجراءه باستخدام طريقة ائتمان الوحدة المتوقعة.

فيما يلي االفتراضات الرئيسية المستخدمة في التقويم االكتواري: 

لد)ديسمبر)8ل0دلد)ديسمبر)9ل0د

15%5ل%معدالت االنخفاض 

معدل زيادة الرواتب 
%5.6%5.6

4.8%45,د%معدل الخصم

6565سن التقاعد

تحليل الحساسية

النقص في قيمة االفتراضات  أو  الزيادة  المحددة على أساس  المنافع  التزام  التغير في  أدناه  الجدول  المستخدمة. يوضح  باالفتراضات  النتائج  تتأثر 
األساسية كما في 31 ديسمبر 2019:

األثر)على)التزام)المنافع)المحددة

التغير)في)
االفتراضات

القيمة)األساسية
ريا1)سعودي

الزيادة)في)االفتراضات)
ريا1)سعودي

النقص)في)االفتراضات
ريا1)سعودي

1189,138,652170,329,000211,218,000%معدل الخصم

20189,138,652179,558,000200,822,000%معدل االنخفاض 

1189,138,652210,509,000170,519,000%معدل زيادة الرواتب

رأس المال-  26

لد)ديسمبر9ل0د

10.000.000100.000.000 حصة عادية، قيمة كل منها 10 ريال سعودي
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الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت والشركة التابعة لها 
)شركة ذات مسئولية محدودة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
31 ديسمبر 2019

االحتياطي النظامي-  27
طبقاً لنظام الشركات السعودي وعقد تأسيس الشركة، يجب على الشركة أن تحول 10% من دخل السنة إلى االحتياطي النظامي. وطبقاً لعقد تأسيس 
الشركة، يجوز للشركة التوقف عن اجراء هذه التحويالت عندما يبلغ مجموع االحتياطي 50% من رأس المال. عليه، قامت الشركة بتحويل مبلغ يعادل تلك 

النسبة إلى االحتياطي النظامي ليصبح مجموع االحتياطي نصف رأس المال. إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع.

توزيعات االرباح-  28
قرر شركاء الشركة في اجتماعهم الذي عقد في 15 ذو القعدة 1440 هـ )الموافق 18 يوليو 2019( توزيع أرباح نقدية تبلغ 80 ريال سعودي للسهم الواحد 

إلى 300،000،000 ريال سعودي.

األدوات المالية-  29

فئات األدوات المالية

يوضح الجدول أدناه القيمة الدفترية والقيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية، باإلضافة إلى التسلسل الهرمي لمستويات القيمة العادلة: 

لد)ديسمبر)9ل0د
الموجودات)المالية

تصنيف)األصل
مستوى)القيمةالقيمة)الدفتريةالمالي

العادلة

ال ينطبق 414,280,958تكلفة االستهالكنقدية وشبه نقدية

ال ينطبق 3,824,280,815تكلفة االستهالكمدينون ومدينون آخرون

استثمارات في حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل قائمة 
الدخل الشامل اآلخر

القيمة العادلة من خالل الدخل 
المستوى الثالث50,000الشامل

املطلوبات املالية

ال ينطبق1,458,274,778تكلفة االستهالكدائنون تجاريون وآخرون

لد)ديسمبر)8ل0د
الموجودات)المالية

تصنيف)األصل
مستوى)القيمةالقيمة)الدفتريةالمالي

العادلة

ال ينطبق 892,386,612تكلفة االستهالكنقدية وشبه نقدية

ال ينطبق 3,021,073,006تكلفة االستهالكمدينون ومدينون آخرون

استثمارات في حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل قائمة 
الدخل الشامل اآلخر

القيمة العادلة من خالل الدخل 
المستوى الثالث50,000الشامل

املطلوبات املالية

ال ينطبق1,236,167,526تكلفة االستهالكدائنون تجاريون وآخرون

تمثل مبالغ الذمم المدينة والنقدية وشبه النقدية الحد األقصى لتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان بتاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة.

القيمة العادلة لألدوات المالية

يرى المديرون أن القيمة الدفترية لألدوات المالية المدرجة في قائمة المركز المالي الموحدة تقارب قيمتها العادلة باستثناء االستثمارات المتاحة للبيع 
والتي ال يمكن تحديد قيمتها العادلة على نحو دقيق.
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الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت والشركة التابعة لها 
)شركة ذات مسئولية محدودة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
31 ديسمبر 2019

إدارة المخاطر المالية والرأسمالية-  30

مخاطر السوق

لم تتعرض المجموعة لمخاطر السوق خالل السنة. لم تطرأ أي تغيرات في هذه الظروف عن السنة السابقة.

إدارة مخاطر العمالت األجنبية

لم يكن لدى المجموعة أي موجودات أو مطلوبات نقدية مسجلة بعملة أجنبية بتاريخ إعداد القوائم المالية تعرضت بشأنها لتقلبات هامة في أسعار صرف 
العمالت األجنبية. عليه، لم يتم عرض تحليل الحساسية بشأن العمالت األجنبية.

إدارة مخاطر معدل الربح والسيولة

تقع المسؤولية النهائية عن إدارة مخاطر السيولة على عاتق مجلس اإلدارة الذي وضع إطارا مناسبا إلدارة مخاطر السيولة وذلك إلدارة متطلبات إدارة 
السيولة والتمويل الطويل األجل والقصير األجل الخاصة بالمجموعة. تقوم المجموعة بإدارة مخاطر السيولة من خالل االحتفاظ باحتياطيات وتسهيالت 
بنكية كافية، ومن خالل مراقبة التدفقات النقدية المتوقعة والفعلية بشكل مستمر، ومطابقة تواريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات المالية. لم يطرأ 

أي تغير في هذه االستراتيجية عن السنة السابقة.

لم تتعرض المجموعة لتغيرات في معدالت الربح بتاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة. عليه، لم يتم عرض تحليل الحساسية المتعلق بمعدل الربح.

توضح الجداول التالية االستحقاق التعاقدي المتبقي للمجموعة بشأن مطلوباتها المالية غير المشتقة مع فترات السداد المتفق عليها. تم إعداد هذه 
الجداول بناًء على التدفقات النقدية غير المخصومة للمطلوبات المالية استنادا إلى أقرب تاريخ قد يتعين على المجموعة السداد فيه. تتضمن الجداول 

كال من الربح والتدفقات النقدية الرئيسية:

معد1)الربحلد)ديسمبر)9ل0د
%

خال1)سنة)واحدة
ريا1)سعودي

سنة)إلى)5)سنوات
ريا1)سعودي

اإلجمالي)
ريا1)سعودي

1,435,757,601-1,435,757,601بدون ربحدائنون ومبالغ مستحقة الدفع
مطلوبات االيجار ذات عالقة بحق 

22,517,177-3,5322,517,177% إلى 3,92%استخدام األصول - متداول

مطلوبات االيجار ذات عالقة بحق 
54,157,32854,157,328-3,53% إلى 3,92%استخدام األصول – غير متداول

1.236.167.526-1.236.167.526اإلجمالي
اإلجمالي سنة إلى 5 سنواتخالل سنة واحدةمعدل الربح

ريال سعوديريال سعوديريال سعودي%31 ديسمبر 2018
1,236,167,5261,236,167,526بدون ربحدائنون ومبالغ مستحقة الدفع

إدارة مخاطر االئتمان

مخاطر االئتمان هي مخاطر الخسارة المالية للمجموعة إذا أخفق عميل أو طرف مناظر ألداة مالية في الوفاء بالتزاماته التعاقدية، وينشأ بشكل أساسي 
من مستحقات المجموعة من العمالء.

تمثل القيم الدفترية لألصول المالية الحد األقصى لمخاطر االئتمان. ال تحتفظ المجموعة بأي ضمانات أو أي تعزيزات ائتمانية أخرى لتغطية مخاطر 
االئتمان المرتبطة بموجوداتها المالية.

كانت خسائر انخفاض قيمة الموجودات المالية المعترف بها في الربح أو الخسارة كما يلي:

لد)ديسمبر)9ل0د
ريا1)سعودي

لد)ديسمبر8ل0د
ريا1)سعودي

)4.364.747()ل5,67دد()عكس( االنخفاض في المدينين التجاريين )إيضاح 14(
13.885.971)د99,95ل,8(خسارة االنخفاض في موجودات العقد )إيضاح 15(

9.521.224)4د5,6د8,5(اجمالي
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الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت والشركة التابعة لها 
)شركة ذات مسئولية محدودة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(

31 ديسمبر 2019

إدارة المخاطر المالية والرأسمالية - تتمة   -30

تقييم خسارة االئتمان المتوقعة للعمالء الخاصين

يتم إنشاء مخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة التجاریة وموجودات العقود عندما يكون ذلك مطلوباً، استناداً إلى التحصيل المتوقع للذمم المدينة. 
نستخدم المجموعة مصفوفة مخصصة لقياس خسارة االئتمان المتوقعة للمدينين التجاريين من العمالء الخاصين.

تُحسب معدالت الفقد باستخدام طريقة »معدل التكور« / »معدل التدفق« استناًدا إلى احتمال وجود مستحق يتقدم خالل المراحل المتعاقبة من التأخر 
إلى الشطب. يتم احتساب معدالت التكور / التدفق بشكل منفصل في مختلف القطاعات على أساس خصائص مخاطر االئتمان المشتركة.

يوفر الجدول التالي معلومات حول التعرض لمخاطر االئتمان وخسارة االئتمان المتوقعة للمدينين التجاريين وأصول العقود من العمالء الخاصين كما في 
31 ديسمبر 2019:

متوسط)معد1القيمة)العادلةلد)ديسمبر)9ل0د
الخسارة)المرجح

مخصص)
الخسارة

 8,548,117 7.55%113,234,493 غير مفوتر
 11,070,333 11.06%100,113,270 0-90 يوم

 4,251,792 22.10%19,238,140 91-180 يوم

 169,388 43.93%385,590 181-270 يوم

 2,636,585 64.66%4,077,888 271-365 يوم
 13,390,679 64.66%20,710,765 أكثر من سنة

4640,066,894ل,57,760د

تقييم خسارة االئتمان المتوقعة للمدينين المستحقين للحكومة وشركة االتصاالت السعودية

تقدر اللجنة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها وتقترح شطب المستحقات من الحكومة وعمالء شركة االتصاالت السعودية / الشركات التابعة لها. 
ويشمل دور اللجنة استعراض حالة األرصدة المشطوبة من جانب إدارة الحسابات المدينة للحكومة وشركة االتصاالت السعودية / الشركات التابعة لها 

وفقا لإلجراءات المتعلقة بالسياسات والتقارير المتعلقة بالتقادم وأي معلومات أو بيانات أخرى تطلبها اللجنة.

يحسب قسم حسابات المدينين في إدارة المحاسبة والتقرير المالي ويقيد مخصص الديون المشكوك في تحصيلها في نهاية كل ربع سنة استناداً إلى 
تقديرات اللجنة للحكومة وشركة االتصاالت السعودية / الشركات التابعة لها. تجتمع اللجنة في األسبوع األول بعد نهاية كل ربع من أجل تقييم وتحديد 

مخصص الديون المشكوك في تحصيلها للكيانات التابعة للحكومة وشركة االتصاالت السعودية / الشركات التابعة لها.

بالنسبة لإليرادات غير المسجلة، يتم حساب متوسط معدل التخلف عن السداد خالل السنوات الثالث األخيرة بتقسيم المبالغ المشطوبة خالل الفترة 
)كل عام( على قيمة األرصدة غير المسددة لإليرادات غير المسجلة في نهاية الفترة. يتم ضرب هذا المعدل من خالل اإليرادات غير المسجلة خالل 

الفترة من أجل الوصول إلى رصيد مخصص اإليرادات غير المفوترة، إذا لزم األمر.

إدارة رأس المال 

تقوم المجموعة بإدارة رأسمالها للتأكد من أنها ستكون قادرة على االستمرار في العمل وفقا لمبدأ االستمرارية، مع زيادة العوائد ألصحاب المصالح إلى 
أقصى حد من خالل االستفادة المثلى من رصيد الدين وحقوق الملكية. لم يطرأ أي تغيير في االستراتيجية العامة للشركة عن السنة السابقة.

يتكون هيكل رأسمال المجموعة من حقوق الملكية التي تتكون من رأس المال واالحتياطي النظامي واألرباح المبقاة.
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الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت والشركة التابعة لها 
)شركة ذات مسئولية محدودة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
31 ديسمبر 2019

المعلومات الخاصة بالجهات ذات العالقة-  31
تمثل الجهات ذات العالقة الشركاء وكبار موظفي اإلدارة والمدراء ومنشآت مداره بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو يمارس عليها تأثيراً هاماً من قبل هذه 
الجهات. يوجد للمجموعة معامالت مختلفة مع الجهات ذات العالقة خالل دورة أعمالها العادية. تتم المعامالت مع الجهات ذات العالقة وفقاً للشروط 

واألحكام المعتمدة من إدارة المجموعة أو مجلس اإلدارة.

إن الجهة المسيطرة المباشرة والنهائية على المجموعة هي شركة االتصاالت السعودية، وهي شركة تأسست في المملكة العربية السعودية.

خالل السنة، قامت المجموعة بإجراء المعامالت التالية مع الجهات ذات العالقة:

لد)ديسمبر)9ل0د
ريا1)سعودي

لد)ديسمبر8ل0د
ريا1)سعودي

د0.07د5.5ل4.د74,560,648ل,4بيع بضاعة وخدمات إلى شركة االتصاالت السعودية )أ(

98.799د.ل8لد86,660,9لمشتريات من شركة االتصاالت السعودية

تتضمن مبيعات البضائع والخدمات إلى شركة االتصاالت السعودية مبلغ وقدره 2,111,215,850 ريال سعودي )31 ديسمبر 2018: 1,691,581,357 ريال 
سعودي( والتي ال تكون شركة االتصاالت السعودية العميل النهائي فيها.

كانت األرصدة التالية قائمة لدى شركة االتصاالت السعودية بتاريخ إعداد القوائم المالية:

لد)ديسمبر)9ل0د
ريا1)سعودي

لد)ديسمبر8ل0د
ريا1)سعودي

91.714.009.468دد,ل0ل,07د,دإجمالي المبالغ المستحقة من جهة ذات عالقة )إيضاح 13(

696.570.430 5ل0,ل7د,754موجودات العقود

62.382.561 د0د,0,969لضرائب القيمة المضافة التي يمكن استعادتها )إيضاح 14(

)45.442.400()669,د60,59(مبالغ مستحقة الى جهة ذات عالقة )إيضاح 21(

)55.654.192()074,ددد,45(مخصص الديون المشكوك في تحصيلها )إيضاح 13(

)100.000.000(ومخصص خصم على المدينين وموجودات العقود )إيضاح 13 و15(

)929.940.946()ل4,86دد,0دد,ل(إيرادات مؤجلة 

)267.384.998()55,445ل,404(صافي المقدم من العمالء 

المبالغ المستحقة القبض غير مضمونة ويتم تسويتها نقًدا أو معدلة برصيد مستحق الدفع. لم يتم إعطاء أي ضمانات أو استالمها. 

خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، أصبحت اإلدارة على دراية برسوم التوصيل التي تم تخصيصها من قبل الطرف المعني للمجموعة مقابل 
رسوم السنة الحالية. ونتيجة لذلك، خالل السنة الحالية، استفادت المجموعة من هذه الرسوم بمبلغ 116 مليون ريال سعودي. يعتبر هذا المبلغ مبدئًيا 

ويخضع التفاق متبادل بين المجموعة واألطراف ذات العالقة.

كانت الحركات في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة والعقوبات المتعلقة بالمبالغ المستحقة من الشركة األم كما يلي:

لد)ديسمبر)9ل0د
ريا1)سعودي

لد)ديسمبر8ل0د
ريا1)سعودي

45,317,572د9ل,55,654الرصيد االفتتاحي
10,336,620)8لل,لد0,4ل()عكس(/محمل للسنة

07455,654,192,ددد,45الرصيد الختامي
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الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت والشركة التابعة لها 
)شركة ذات مسئولية محدودة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(

31 ديسمبر 2019

المعلومات الخاصة بالجهات ذات العالقة – تتمة  -31
أعمار المبالغ التي لم تنخفض قيمتها المستحقة من جهة ذات عالقة

متأخرة)السداد)ولم)تنخفض)قيمتها

اإلجمالي
ريا1)سعودي

غير)متأخرة)السداد)
وغير)منخفضة)القيمة

ريا1)سعودي

حتى)سنة
ريا1)سعودي

أكثر)من)سنة)حتى)
ثالث)سنوات
ريا1)سعودي

)من))ثالث)سنوات)
حتى)خمس)سنوات

ريا1)سعودي

أكثر)من)خمس)
سنوات

ريا1)سعودي

د666,50,د57د,008944,ل48,دد04,50د,8864د7,د46,ل9د,ل859,999,ل6ل,دلد)ديسمبر)9ل0د
311.658.355.276946.858.183570.343.12120.882.669117.863.4222.407.881 ديسمبر 2018

تم دفع المكافآت التالية إلى موظفي اإلدارة العليا خالل السنة:

لد)ديسمبر)9ل0د
ريا1)سعودي

لدديسمبر8ل0د
ريا1)سعودي

0,74725.512.987د8,ددمنافع قصيرة األجل
1.029.060ومنافع ما بعد التوظيف

0,74726.542.047د8,دد

االلتزامات الرأسمالية -  32
لم يكن لدى المجموعة أي التزامات رأسمالية بتاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة.

المنح الحكومية المستلمة -  33
استلمت المجموعة خالل السنة منح حكومية بإجمالي مبلغ قدره 1,5 ريال سعودي )31 ديسمبر 2018: 10.38 ريال سعودي(. تم ادراج هذا المبلغ في 

صافي ربح السنة بعد خصم المصروفات المتعلقة به.

األحداث الالحقة لفترة إعداد القوائم المالية-  34
لم تنشأ أية أحداث بعد 31 ديسمبر 2019 وقبل تاريخ إصدار القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة والتي قد يكون لها تأثير على القوائم المالية األولية 

الموحدة الموجزة كما في 31 ديسمبر 2019.

االلتزامات المحتملة-  35
لد)ديسمبر)9ل0د

ريا1)سعودي
لد)ديسمبر)8ل0د

ريا1)سعودي
9,506111,030,251لد,47دخطابات ضمان 

أرقام المقارنة-  36
أعيد تبويب بعض أرقام المقارنة للسنة الماضية بما يتماشى مع تبويب السنة الحالي.
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الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت والشركة التابعة لها  
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

القوائم المالية الموحدة وتقرير المراجع المستقل
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م
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 تقرير المراجع المستقل 

 الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت    مساهمي إلى
 (مساهمة سعودية مقفلة)شركة 

 
 :الرأي

والشركة التابعة لها )"المجموعة"(،   )"الشركة"(  شركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالتللقد راجعنا القوائم المالية الموحدة  
الشامل األخرى   دخل وقائمة الربح أو الخسارة وال، 2020ديسمبر  31كما في  الموحدةقائمة المركز المالي  علىمل توالتي تش
، يخالتار ذلك في المنتهية سنةلل ،التدفقات النقدية الموحدة قائمةالموحدة، و الملكيةالتغيرات في حقوق  قائمةوالموحدة 

 .  الهامةالقوائم المالية الموحدة، بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية بواإليضاحات المرفقة 

للمجموعة كما في   رأينا، أن القوائم المالية الموحدة المرفقة تظهر بعدل من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي الموحد في
للمعايير الدولية للتقرير  وفقا   التاريخ  ذلك في المنتهية للسنة الموحدة النقدية وتدفقاتها الموحد المالي وأدائها 2020ديسمبر  31

 .في المملكة العربية السعودية، والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيينالمالي المعتمدة  
 

 :أساس الرأي
تمت مراجعتنا وفقا  للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم 

مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة في تقريرنا. إننا مستقلون عن المجموعة وفقا  لقواعد  توضيحها في قسم  
سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، كما أننا التزمنا 

لك القواعد. باعتقادنا أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفير أساس بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقا  لت
 إلبداء رأينا.

 
 :القوائم المالية الموحدة حول بالحوكمة والمكلفينمسؤوليات اإلدارة 

تقرير المالي المعتمدة في للمعايير الدولية للوفقا   عادل، بشكل وعرضها الموحدة المالية القوائم إعداد اإلدارة مسؤولة عن  إن
وأحكام نظام  المملكة العربية السعودية، والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

خالية من تحريف   موحدة، وعن الرقابة الداخلية التي تراها اإلدارة ضرورية إلعداد قوائم مالية  األساس للشركة  النظامالشركات و
 غش أو خطأ.   عن ناتججوهري 

  لمبدأ  وفقا  العمل في االستمرارعلى  المجموعةقدرة م تقويمعند إعداد القوائم المالية الموحدة، فإن اإلدارة مسؤولة عن 
االستمرارية في المحاسبة،   مبدأ وتطبيقاالستمرارية،  بمبدأمالئم، عن األمور ذات العالقة اإلفصاح حسبما هو و االستمرارية

 أو إيقاف عملياتها، أو ليس هناك خيار مالئم بخالف ذلك. المجموعةما لم تكن هناك نية لتصفية 
 . مجموعةالتقرير المالي في ال إعدادمسؤولين عن اإلشراف على عملية   بالحوكمة المكلفينإن 

 
 :مراجعة القوائم المالية الموحدة حولمسؤوليات المراجع 

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية الموحدة ككل خالية من تحريف  جوهري ناتج عن غش  
التأكيد، إال أنه ليس ضمانا  على أو خطأ، وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوى عال  من 

أن المراجعة التي تم القيام بها وفقا  للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائما  عن تحريف 
معقول جوهري موجود. ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وت ع د جوهرية، بمفردها أو في مجموعها، إذا كان بشكل 

 يمكن توقع أنها ستؤثر على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناء  على هذه القوائم المالية الموحدة.
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 تقرير المراجع المستقل 
 الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت    مساهمي إلى

 ( )تتمة(مساهمة سعودية مقفلةشركة )
 

 :)تتمة( مراجعة القوائم المالية الموحدة حولمسؤوليات المراجع 
لمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ ل  الدوليةمعايير  لل  وفقا    ،وكجزء من المراجعة

 :بـ نقوم كماعلى نزعة الشك المهني خالل المراجعة. 
 

غش أو خطأ، وتصميم  عن ناتجة كانت مخاطر التحريفات الجوهرية في القوائم المالية الموحدة سواء   وتقويمتحديد  •
لتوفير أساس إلبداء  ومالئمةتلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية  لمواجهةوتنفيذ إجراءات مراجعة 

رأينا. ويعد خطر عدم اكتشاف تحريف جوهري ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، ألن الغش قد ينطوي 
 ة.  الرقابة الداخلي إلجراءاتعلى تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز  

 
للظروف،  وفقا   مالئمةالحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصميم إجراءات مراجعة  •

 فاعلية الرقابة الداخلية للمجموعة.  حولوليس بغرض إبداء رأي 
 
ذات العالقة التي    السياسات المحاسبية المستخدمة، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات  مالئمةتقويم مدى   •

 قامت بها اإلدارة.
 

االستمرارية في المحاسبة، واستنادا  إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول   لمبدأاإلدارة  تطبيق مالئمةاستنتاج مدى  •
قدرة المجموعة على   حول كبيرا   بأحداث أو ظروف قد تثير شكا   يتعلقما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري فيعليها، 

لفت االنتباه في  علينا يتعينوجود عدم تأكد جوهري،  لنا تبين ما. وإذا االستمرارية لمبدأ وفقا   العمل في االستمرار
تقريرنا إلى اإلفصاحات ذات العالقة الواردة في القوائم المالية الموحدة، أو إذا كانت تلك اإلفصاحات غير كافية،  

.  المراجعة  حول  تقريرنايتم تعديل رأينا. تستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ    عندها
في أعمالها كمنشأة  االستمرارتوقف المجموعة عن  إلى تؤديأو الظروف المستقبلية قد  ومع ذلك، فإن األحداث

 مستمرة.
 

ما إذا كانت القوائم المالية في، وهيكل ومحتوى القوائم المالية الموحدة، بما في ذلك اإلفصاحات، والعامتقويم العرض  •
 . عادالعرضا    الموحدة تعبر عن المعامالت واألحداث التي تمثلها بطريقة تحقق

 
فيما يتعلق بالمعلومات المالية للمنشآت أو األنشطة التجارية داخل   مالئمةالحصول على ما يكفي من أدلة مراجعة  •

مراجعة حسابات والقوائم المالية الموحدة. ونحن مسؤولون عن التوجيه واإلشراف  حولالمجموعة، إلبداء رأي 
 ينا في المراجعة. ن عن رأين الوحيديالمجموعة. ونظل المسؤول
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الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت والشركة التابعة لها 
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل األخرى الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م

0د0دمإيضاح
ريا1)سعودي

9ل0دم
ريا1)سعودي

5,257,296,303د9,06ل4,ل56,89 و 30اإليرادات، صافي

)4,410,051,699()0دل,5,469,447(تكلفة اإليرادات 

847,244,604د94,ل97,لد4,لإجمالي)الربح

)157,595,638()6,667لل,59ل(6مصاريف بيع وتوزيع

)350,146,210()ل8د,4د459,7(7مصاريف عمومية وإدارية

8,525,623)660,دلل,46(14 و 12)انخفاض القيمة( / عكس االنخفاض في المدينون وموجودات العقود 

2,140,931)ل0د,5دد,د(8)خسائر( / إيرادات أخرى

71,991,722و1ربح من بيع شركة تابعة

4422,161,032دل,د754,67صافي)الربح)قبل) التكاليف()/)اإليرادات)التمويلية)والزكاة

12,597,733)دل898,5(9)تكاليف( / إيرادات تمويلية، صافي

434,758,765دد6,د77,د75صافي)الربح)قبل)الزكاة

)40,933,271()8لل,978,ل5(10الزكاة

795,504393,825,494,ل70صافي)ربح)السنة

اخلسائر الشاملة األخرى

البنود التي لن يعاد تصنيفها الحًقا إلى الربح أو اخلسارة املوحدة:

)2,378,000()85د,ل7د,5د(24إعادة قياس مكافأة نهاية الخدمة

9391,447,494لد,4د666,5إجمالي الدخل الشامل للسنة

ربحية السهم:

275.853.28أساسية ومخّفضة من صافي ربح السنة )معّدله(

تشكل اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )37( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت والشركة التابعة لها 
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

قائمة المركز المالي الموحدة
كما في 31 ديسمبر 2020م

لد)ديسمبر)0د0دمايضاح
ريا1)سعودي

لد)ديسمبر)9ل0دم
ريا1)سعودي

املوجودات

املوجودات)املتداولة
644414,280,958,د47,د1199النقدية وشبه النقدية

4562,634,928,374,ل75,د80,د12و30المدينون

157,006,263دد56,879,5ل13المصاريف المدفوعة مقدماً والموجودات أخرى

4661,166,419,725,ل504,56,ل14و30موجودات العقود

54150,654,462ل,69د,دلل15المخزون

4,523,289,782د4د,5د0,ل5,57إجمالي)الموجودات)المتداولة

املوجودات غير املتداولة

6656,216,851,ل6,64تكاليف العقود

60103,750,273ل,459,ل179الموجودات غير الملموسة 

77,415,701لل7,دد9,ل197حق استخدام األصول

166,715,260د558,75,د1859الممتلكات والمعدات

88354,098,085د,د59,د76إجمالي)الموجودات)غير)المتداولة

4,877,387,867لد7,5د4,6دد,6إجمالي)الموجودات

املطلوبات وحقوق امللكية

املطلوبات

املطلوبات املتداولة

4701,458,274,778,د95,د97,ل20الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع 

1,426,625,548دد704,985,8,ل21 و 30اإليرادات المؤجلة

88452,253,507د,5د6,0دد22 و 30مطلوبات العقود

40,113,984د40,98ل,د105الزكاة المستحقة 

3,377,267,817د5,57لل,4,068إجمالي)المطلوبات)المتداولة

املطلوبات غير املتداولة

54,157,328د70,89ل,2348مطلوبات عقود اإليجار

189,138,652ل94,776,76د24مكافأة نهاية الخدمة

947,654243,295,980,د4دإجمالي)المطلوبات)غير)المتداولة

63,620,563,797دد,د06,لل4,4إجمالي)المطلوبات

حقوق امللكية

00,000,000100,000,000د,ل25رأس المال 

79,55050,000,000ل,0دل26اإلحتياطي النظامي

28,204,000)69د,ل6,85(اإلحتياطي اآلخر 

41,078,620,070د6,0دد,0ل6األرباح المبقاة

051,256,824,070د,564,دد9,لإجمالي)حقوق)الملكية

4,877,387,867لد7,5د4,6دد,6إجمالي)المطلوبات)وحقوق)الملكية

تشكل اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )37( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت والشركة التابعة لها 
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م

رأس)الما1
ريا1)سعودي

اإلحتياطي))النظامي
ريا1)سعودي

اإلحتياطي)اآلخر
ريا1)سعودي

األرباح)المبقاة
ريا1)سعودي

اإلجمــــالي
ريا1)سعودي

100,000,00050,000,00028,204,0001,078,620,0701,256,824,070الرصيد)كما)في)ل)يناير)0د0دم

701,795,504701,795,504---صافي ربح السنة

-)70,179,550(-70,179,550- محّول إلى اإلحتياطي النظامي

)35,271,285(-)35,271,285(--خسائر الدخل الشامل اآلخر

216,016-216,016--اإلحتياطي اآلخر )إيضاح 30(

-)1,100,000,000(--1,100,000,000الزيادة في رأس المال )إيضاح 25(

05د,564,دد9,ل4د6,0دد,0ل6)69د,ل6,85(79,550ل,0دل00,000,000د,لالرصيد)كما)في)لد)ديسمبر)0د0دم

1,515,376,5761,665,376,576-100,000,00050,000,000الرصيد)كما)في)ل)يناير)9ل0دم

393,825,494393,825,494---صافي ربح السنة

)2,378,000()2,378,000(---إجمالي الدخل الشامل للسنة

-)28,204,000(28,204,000-إعادة تصنيف )إيضاح 37(

)800,000,000()800,000,000(---توزيعات األرباح )إيضاح 25(

4,070د56,8د,ل0,070د078,6,ل04,000د,8د00,000,00050,000,000لالرصيد)كما)في)لد)ديسمبر)9ل0دم

تشكل اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )37( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت والشركة التابعة لها 
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
قائمة التدفقات النقدية الموحدة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م

0د0دمإيضاح
ريا1)سعودي

9ل0دم
ريا1)سعودي

األنشطة التشغيلية 
434,758,765دد6,د77,د75صافي الربح قبل الزكاة

التسويات:
75,150,348د40,دل1789,8و 18اإلستهالك, اإلطفاء و اإلنخفاض في قيمة الممتلكات والمعدات 

17,053,376لدد,د8,77ل19استهالك حق استخدام األصول
48,67076,623,560د,2490و30مصروف منافع الموظفين

)8,525,623(660,دلل,1246و14انخفاض / )عكس اإلنخفاض( في قيمة المدينون وموجودات العقود
-9د6,6دل,6اإلنخفاض في تكاليف العقود 

732,121,051د4,د158,09مخصص المخزون بطيء الحركة والمتقادم
)71,991,722(و1ربح من بيع شركة تابعة

)6,799,183(0د0,440,0دمخصص/ )عكس مخصص( عقود اإليجار والدفعات المقدمة للموردين
2,958,236د7,65د5,د9أعباء تمويلية

)15,555,969()40ل,9د6,ل(9إيرادات تمويلية
94535,792,839د,79د,044,ل

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
)805,495,245()7,654د7,5لد(المدينون

0122,001,602ل978,9المصاريف المدفوعة مقدماً والموجودات األخرى
)290,262,122()9د5,550,8دد(موجودات العقود

)42,478,580(ل87,د9ل,0دالمخزون
16,340,814)4ل4,8د4(تكاليف العقود

609,478191,454,556,ل49الدائنين والمبالغ مستحقة الدفع
84438,700,677د,60د,78داإليرادات المؤجلة

116,477,803)9لد,8لد,6لل(مطلوبات العقود
282,532,344لدد,75,799ل,لالتدفقات)النقدية)الناتجة)من)األنشطة)التشغيلية

)99,869,791()0دل,ل8,95د(10زكاة مدفوعة
)15,617,000()0د9,765,8ل(24مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة
4616,437,130ل,ل98,لإيرادات تمويلية مستلمة، صافي

7183,482,683ل5,د9,06لل,لصافي)التدفقات)النقدية)الناتجة)من)األنشطة)التشغيلية

تشكل اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )37( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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0د0دمإيضاح
ريا1)سعودي

9ل0دم
ريا1)سعودي

األنشطة اإلستثمارية
)179,409,914()5,999,978د5(17و 18شراء ممتلكات ومعدات وموجودات غير ملموسة

100,000,000و1متحصالت من بيع شركة تابعة 
230,400,000وتصفية ودائع مرابحة ألجل، صافي

150,990,086)5,999,978د5(صافي)التدقفات)النقدية) المستخدمة)في()/)الناتجة)من)األنشطة)اإلستثمارية
األنشطة التمويلية

)12,578,423()د870,85,د(23إلتزامات ايجار مدفوعة 
)800,000,000(و25توزيعات أرباح مدفوعة

)812,578,423()د870,85,د(صافي)التدقفات)النقدية)المستخدمة)في)األنشطة)التمويلية
)478,105,654(686,د9ل,579صافي)الزيادة)/) النقص()في)النقدية)وشبه)النقدية

80,958892,386,612د,4ل4النقدية وشبه النقدية في بداية السنة
644414,280,958,د47,د1199النقدية)وشبه)النقدية)في)نهاية)السنة

بنود غير نقدّية:
-00,000,000ل,ل25الزيادة في رأس المال

94,469,077ل4د,89د,دل19اإلعتراف بحق استخدام األصول حسب معيار المحاسبة الدولي 16
98786,294,692,دد9,دل23اإلعتراف بإلتزامات عن عقود اإليجار حسب معيار المحاسبة الدولي 16

تشكل اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )37( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.

الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت والشركة التابعة لها 
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

قائمة التدفقات النقدية الموحدة - تتمة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م
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الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت والشركة التابعة لها 
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
31 ديسمبر 2020م 

األنشطة-  1
الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت )»الشركة«(، هي شركة مساهمة سعودية مقفلة مسجلة في المملكة العربية السعودية بالسجل التجاري 
رقم 1010183482 وتاريخ 8 ذي القعدة 1423هـ )الموافق 11 يناير 2003م(. يقع المكتب المسجل للشركة في الرياض، شارع العليا، ص.ب 50، الرياض 
11372، المملكة العربية السعودية. خالل شهر ديسمبر 2020م، غيرت الشركة كيانها القانوني من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة 

)إيضاح 25(.

يتمثل نشاط الشركة في توسيع كابالت وشبكات االتصاالت باإلضافة إلى تركيب وتوسيع شبكات الكمبيوتر واالتصاالت. كما يغطي نشاط الشركة تركيب 
وصيانة األجهزة األمنية والخدمات االستشارية لإلدارة العليا.

تمتلك الشركة الفروع التالية من أجل إدارة العمليات في أنحاء المملكة العربية السعودية:  

الموقع التاريخ رقم)السجل اسم)الفرع

الرياض 1431/09/20هـ 1010294137 الشركة العربية لخدمات اإلنترنت

الرياض 1437/12/04هـ 1010464020 الشركة العربية لخدمات اإلنترنت

الخبر 1435/07/15هـ 2051057553 الشركة العربية لخدمات اإلنترنت

الجبيل 1435/07/15هـ 2055022604 الشركة العربية لخدمات اإلنترنت

جدة 1435/07/15هـ 4030271030 الشركة العربية لخدمات اإلنترنت

فيما يلي تفاصيل الشركات التابعة المدرجة في هذه القوائم المالية الموحدة: 

بلد)التأسيسالشركة)التابعة
نسبة)الملكية)%

لد)ديسمبر)9ل0دملد)ديسمبر)0د0دم

أ. شركة االتصاالت السعودية حلول لتكنولوجيا المعلومات 
100%00ل%مصر)شركة شخص واحد(

0%0%المملكة العربية السعوديةب. شركة المدفوعات الرقمية السعودية 

مسجلة أ-  محدودة  مسؤولية  ذات  هي شركة  التابعة«(  )»الشركة  واحد(  )شركة شخص  المعلومات  لتكنولوجيا  حلول  السعودية  االتصاالت  شركة 
في القاهرة، مصر بموجب السجل التجاري رقم 130135 بتاريخ 9 جمادى األول 1440هـ )الموافق 15 يناير 2019م( برأس مال 70،000 دوالر 
أمريكي مدفوع نقداً. لدى الشركة التابعة 1000 سهم بقيمة اسمية قدرها 70 دوالر أمريكي للسهم وهي مملوكة بالكامل للشركة. تتمثل األنشطة 
الرئيسية للشركة التابعة في تكنولوجيا المعلومات وصناعة االتصاالت بما في ذلك األنشطة الصناعية في التصميم بما في ذلك التصميم في 
أنظمة الكمبيوتر، وتطوير اإللكترونيات، وتطوير مراكز البيانات، وتطوير البرمجيات والتعلم اإللكتروني، وتحليل البيانات، وإدارة البيانات، وخدمات 

االتصاالت واإلنترنت، وإنتاج المحتويات اإللكترونية، تكامل النظام، خدمات التدريب واالستعانة بمصادر خارجية، إنتاج البرمجيات. 
في يوليو 2019م، باعت الشركة شركة المدفوعات الرقمية السعودية إلى شركة اإلتصاالت السعودية »مالك الشركة« وتم إكتمال جميع االجراءات ب- 

القانونية لنقل الملكية في عام 2019م. بلغ صافي قيمة الشركة التابعة في تاريخ البيع 28,008,278 ريال سعودي، وقد قامت المجموعة ببيع 
االستثمار مقابل مبلغ 100,000,000 ريال سعودي. وقد نتج عن ذلك ربح قدره 71،991،722 ريال سعودي. 

الشركة مملوكة بالكامل لشركة االتصاالت السعودية، وهي شركة مدرجة في المملكة العربية السعودية.
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الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت والشركة التابعة لها 
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة - تتمة
 31 ديسمبر 2020م 

أسس اإلعداد-  2

التغيير في الشكل القانوني 
على الرغم أن الفترة المالية األولى للشركة )بعد تحولها إلى شركة مساهمة( تبدأ من 31 ديسمبر 2020م إلى 31ديسمبر 2021م قد أعدت الشركة قوائمها 

المالية الموحدة للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2020م، والتي تعكس سنتها المحاسبية.

بيان اإللتزام 
إن القوائم المالية الموحدة للشركة والشركة التابعة لها )يشار إليها معاً بـ »المجموعة«( معدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة 
العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين )يشار إليها جميعاً بـ »المعايير الدولية للتقرير المالي 

المعتمدة في المملكة العربية السعودية«(. 

تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة بناء على ما يلي:

السياسات المحاسبية الهامة المبينة في اإليضاح )3(. 	
األحكام واالفتراضات والتقديرات المحاسبية الهامة المبينة في اإليضاح )4(. 	

السياسات المحاسبية الهامة-  3
السياسات المحاسبية الهامة المطبقة من قبل المجموعة في إعداد القوائم المالية الموحدة هي على النحو اآلتي:

أسس القياس والعملة الوظيفية
تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة على أساس التكلفة التاريخية، باستثناء قياس االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. كما هو 

موضح في السياسات المحاسبية ذات الصلة المشار إليها أدناه.

تم عرض هذه القوائم المالية الموحدة بالريال السعودي والذي يمثل العملة الوظيفية للشركة.

أسس التوحيد
تشتمل هذه القوائم المالية الموحدة على موجودات ومطلوبات ونتائج عمليات الشركة والشركة التابعة لها المذكورة في اإليضاح )1(. 

الشركات التابعة هي كيانات تسيطر عليها المجموعة. تحدث السيطرة عندما تتعرض المجموعة، أو أن لديها حقوق، في عوائد متغيرة من مشاركتها مع 
الشركة المستثمر فيها ولديها القدرة على التأثير على تلك العوائد من خالل سلطتها على الشركة المستثمر فيها. 

على وجه التحديد، تسيطر المجموعة على الشركة المستثمر فيها إذا، وفقط إذا، كان لدى المجموعة:

السلطة على الشركة المستثمر فيها )أي الحقوق الحالية التي تمنحها القدرة الحالية على توجيه األنشطة ذات الصلة للشركة المستثمر فيها(. 	
التعّرض أو الحقوق في عوائد متغيرة من مشاركتها مع الشركة المستثمر فيها. 	

بشكل عام، هناك افتراض بأن غالبية حقوق التصويت تؤدي إلى السيطرة. لدعم هذا االفتراض وعندما يكون لدى المجموعة أقل من أغلبية حقوق 
التصويت أو حقوق مماثلة للشركة المستثمر فيها، تأخذ المجموعة في االعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الصلة في تقييم ما إذا كانت لديها سلطة 

على الشركة المستثمر فيها، بما في ذلك:

الترتيبات التعاقدية مع أصحاب األصوات اآلخرين في الشركة المستثمر فيها. 	
الحقوق الناشئة عن الترتيبات التعاقدية األخرى. 	
حقوق التصويت للمجموعة وحقوق التصويت المحتملة. 	
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الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت والشركة التابعة لها 
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة - تتمة
 31 ديسمبر 2020م

السياسات المحاسبية الهامة - تتمة  -3

أسس التوحيد - تتمة
تقوم المجموعة بإجراء إعادة تقويم للتأكد فيما إذا كانت تمارس سيطرة على الشركة المستثمر فيها من عدمه وذلك عندما تشير الحقائق والظروف 
إلى وجود تغير في أحد عناصر السيطرة. يبدأ توحيد الشركة التابعة عند انتقال السيطرة على الشركة التابعة إلى المجموعة ويتم التوقف عند فقدان 
المجموعة مثل هذه السيطرة. تدرج موجودات ومطلوبات ودخل ومصاريف الشركة التابعة التي تم االستحواذ عليها أو استبعادها خالل السنة في القوائم 
المالية الموحدة اعتباراً من تاريخ انتقال السيطرة إلى المجموعة ولحين توقف المجموعة عن ممارسة مثل هذه السيطرة. عند الضرورة، يتم إجراء 
التعامالت  إلغاء جميع  يتم  المحاسبية متماشية مع السياسات المحاسبية للمجموعة.  التابعة لجعل سياساتها  المالية للشركات  القوائم  تعديالت على 
التي تحدث بين أعضاء المجموعة بالكامل عند التوحيد وذلك لجميع التعامالت المتعلقة بالموجودات، المطلوبات، حقوق الملكية، الدخل، المصروفات، 

والتدفقات النقدية.

تتم المحاسبة عن التغيير في حصة ملكية شركة تابعة، دون فقدان السيطرة، كمعاملة حقوق ملكية. وفي حال فقدت المجموعة السيطرة على شركة 
تابعة، فإنه يلغي اإلعتراف بالموجودات ذات الصلة )بما في ذلك الشهرة( والمطلوبات والحقوق غير المسيطرة ومكونات حقوق الملكية األخرى، بينما يتم 

اإلعتراف بأي مكسب أو خسارة ناتجة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. يتم االعتراف باالستثمار المحتفظ به بالقيمة العادلة.

اإليرادات

خدمات تكامل األنظمة
تمثل إيرادات تكامل النظام اإليرادات الناتجة عن تثبيت شبكة جديدة )األجهزة والبرامج( أو تحسين شبكة العمالء الحالية. يتم تجميع األجهزة والبرامج 
والتثبيت في التزام أداء واحد حيث أن السلع والخدمات ليست متميزة في سياق العقد ألنها غير قابلة للتعريف بشكل منفصل عن الوعود األخرى الواردة 
الدعم  أيًضا الحق في الصيانة وخدمة  العميل بشرائها. توفر المجموعة  العقد. توفر المجموعة خدمة مهمة لدمج األجهزة والبرامج، والتي قام  في 
المشروع. في بعض  إلى  المتكبدة عليها تنسب مباشرة  والتكاليف  الخدمات خدمات جاهزة،  تعتبر هذه  والدعم(.  الصيانة  بيع خدمات  )أي  لعمالئها 
األحيان، يشتمل عقد تكامل الخدمة على نتائج متعددة مثل حلول التدريب والصيانة والدعم. في هذه الحالة، سيتم تخصيص سعر المعاملة لكل التزامات 

أداء على أساس أسعار البيع المستقلة.

وفي الحاالت التي تكون فيها هذه األسعار غير قابلة للمالحظة بشكل مباشر، فإنه يتم تقديرها على أساس التكلفة المتوقعة زائًدا الهامش.

تقوم المجموعة بإثبات اإليرادات المتعلقة باألجهزة والبرامج التي تم تركيبها باإلضافة إلى خدمات التصميم والخدمات المهنية على مدى فترة زمنية 
باستخدام طريقة المدخالت، التي تشتمل على المواد التي لم يتم تركيبها، حيث يتم إثبات اإليرادات من المعدات والمواد فقط عند انتقال السيطرة إلى 

العميل عند التسليم، أي بهامش ربح نسبته صفر.

يتم إثبات اإليرادات الناتجة عن خدمات الدعم والصيانة في نقطة زمنية عند انتقال الحق بالمتعلق بالخدمات إلى العميل.

يتم إثبات اإليرادات الناتجة عن التدريب على مدى فترة زمنية باستخدام طريقة المدخالت.

تقوم المجموعة بمنح تراخيص دائمة ومحدودة، وتتم المحاسبة عنها كالتزام أداء يتم الوفاء به في نقطة زمنية يتم فيها منح الترخيص إلى العميل. 
وتعتبر التراخيص وخدمات الدعم وعمليات الترقية التزامات أداء منفصلة. تقوم المجموعة بإثبات اإليرادات عند انتقال السيطرة. ال يتم اثبات اإليرادات 
بخصوص ترخيص يمنح حق استخدام الممتلكات الفكرية قبل بداية الفترة الذي يكون العميل قادرا على استخدام الترخيص االستفادة منه. وفي حالة 
بيع تراخيص البرامج مع األجهزة، تتم المحاسبة عن األجهزة والبرامج كالتزام أداء واحد، دون أن يمثل ترخيص البرامج التزام أداء منفصل. يتم إثبات 

اإليرادات الناتجة من التزام األداء الواحد وفًقا للمعالجة المتعلقة باألجهزة. 
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الخدمات السحابية ومركز البيانات
تمثل إيرادات خدمات السحابة ومراكز البيانات اإليرادات الناتجة عن بيع منتجات السحابة ومراكز البيانات، التي تتم استضافتها في السوق، وتقع بوجه 

عام ضمن الخيارين التاليين:

منتجات السحابة الجاهزة أو المعدة حسب الطلب الخاصة بالمجموعة:أ- 
تمثل منتجات السحابة المسؤولية الرئيسية للشركة وبعض موفري خدمات السحابة الخارجيين. يوجد لدى المجموعة االلتزام الرئيسي بتقديم   
الخدمات إلى العمالء المتعلقة بمنتجات السحابة الجاهزة أو المعدة حسب الطلب للوفاء بالتزام األداء. يقع على عاتق المجموعة مسؤولية تلبية 
مواصفات العمالء. كما أن المجموعة لديها حرية تحديد أسعار منتجات السحابة المعنية. وبوجه عام، ال توجد بضاعة متضمنة على هذا النحو. 
وفي الحاالت التي يتم فيها بيع المعدات أو شرائح البيانات بشكل منفصل إلى العمالء، فإن المجموعة تتحمل مخاطر المخزون ذو الصلة. عليه، 
تعمل المجموعة كأصيل بموجب هذا الترتيب وذلك ألنها تسيطر على خدمات السحابة المحددة قبل انتقالها إلى العميل النهائي، وبالتالي تقوم 

بإثبات اإليرادات بالمبلغ اإلجمالي للقيمة التي تستحقها مقابل تقديم الخدمات إلى العميل النهائي.
منتجات السحابة الخاصة بموفري خدمات السحابة الخارجيين:ب- 

يقع على عاتق موفري خدمات السحابة الخارجيين المسؤولية بصورة رئيسية عن تقديم الخدمات للعمالء لقاء التعهدات بتقديم خدمات السحابة   
المتعلقة بخدمات  المجموعة على حق السيطرة  العمالء. ال تحصل  المقدمة على شكل عروض مجمعة في أماكن عمل  الحلول  أو  البرامج  أو 
السحابة قبل انتقالها إلى العميل النهائي. يحدد موفرو خدمات السحابة الخارجيين المعنيين األسعار الخاصة بمنتجات السحابة الخاصة بهم، 
وال تملك المجموعة الحق في تحديد سعر منتجات السحابة لموفري خدمات السحابة الخارجيين. عليه، تعمل المجموعة كوكيل في هذا الترتيب. 
لكن بموجب بيع منتجات السحابة من خالل أسواق شركة االتصاالت السعودية، فإن المجموعة تعمل كأصيل تجاه شركة االتصاالت السعودية، 

بينما تظل تعمل كوكيل تجاه العميل النهائي.
ونظًرا ألن عقود خدمات السحابة تتضمن شروًطا تتعلق بالحد األدنى لاللتزام مع العمالء، تقوم المجموعة بتقدير العوض المتغير باستخدام   
طريقة القيمة المتوقعة وذلك فقط بالقدر الذي يحتمل فيه بشكل كبير عدم حدوث عكس قيد جوهري لقيمة اإليرادات المتراكمة المثبتة عند 

زوال عدم التأكد المتعلق بالعوض المتغير الحًقا. 
تلتزم المجموعة بتقديم منصات السحابة إلى موفري خدمات السحابة الخارجيين. ويحق للمجموعة مقابل ذلك الحصول على حصة من اإليرادات   
المبرمة بين المجموعة وموفري خدمات السحابة  النهائي. ونظًرا ألن االتفاقية  قدرها 25% من موفري خدمات السحابة الخارجيين والعميل 
الخارجيين تعتبر بمثابة عقد لكل شهر على حدة وأن العوض متغير ويتوقف على األحداث المستقبلية التي تكون خارجة عن سيطرة المجموعة. 
تقوم بالمجموعة بإثبات حصتها من اإليرادات، أي 25% ، من إجمالي قيمة الفاتورة المقدمة إلى العميل النهائي نيابة عن موفري خدمات السحابة 

الخارجيين أو عند قبول الخدمة من قبل العميل النهائي.
خدمات االستضافة التي تقدمها المجموعة لموفري خدمات السحابة الخارجيين هي خدمة مستقلة متميزة وال يوجد تكامل أو تخصيص كبير   
لها. ومن ثم، فقد تم استيفاء كال المعيارين المذكورين لتحديد التزام األداء. وبالتالي، يمكن القول بأن خدمات االستضافة التي تقدمها المجموعة 

هي التزام أداء منفصل.
يتم االعتراف باإليرادات على النحو التالي:  

المنتج  	 فيها  يستهلك  التي  الزمنية  الفترة  مدار  الخدمات على  العميل من هذه  يستفيد   - والمخصصة  المحددة مسبًقا  السحابية  المنتجات 
السحابي. تتحقق اإليرادات على مدار فترة زمنية. يتم تقسيم كل منتج محدد مسبًقا ومخصص إلى فئتين بناًء على طبيعتهما:

حزم االشتراك - تتحقق اإليرادات خالل فترة زمنية بناًء على طريقة اإلخراج المنقضية.أ- 
حزم االستخدام كدفعة االستخدام - يتم التعرف على اإليرادات على مدار فترة زمنية باستخدام طريقة إخراج االستخدام األساسي.ب- 

األجهزة )»الوظائف اإلضافية«( - تتحقق اإليرادات من مبيعات األجهزة في وقت من األوقات عندما يتم نقل التحكم في الجهاز إلى العميل، أي  	
عند التثبيت أو التسليم.
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الخدمات السحابية ومركز البيانات - تتمة
تعترف المجموعة بحصتها من اإليرادات، أي 25% من إجمالي قيمة الفاتورة التي تمت المطالبة بها للعميل النهائي نيابة عن مزود الخدمات   

السحابية التابع لجهة خارجية عند قبول الخدمة من قبل العميل النهائي.
وفي الحاالت التي يتم فيها تقديم خدمات السحابة ومراكز البيانات كجزء من عقود مقدمة على شكل عروض مجمعة، يتم توزيع القيمة بين   
المنتجات والخدمات المنفصلة على شكل عروض مجمعة على أساس أسعار بيعها المستقلة. يتم إثبات القيمة الموزعة بين خدمات السحابة 

ومراكز البيانات كإيرادات وفًقا للسياسة المذكورة أعاله.
تقوم المجموعة بتحميل رسوم على العمالء لقاء بعض أنشطة التفعيل. ومع ذلك، وفًقا للمعيار الدولي للتقرير المالي )15(، ال يؤدي نشاط التفعيل   
إلى السلع أو الخدمات المتعهد بها، والتي تعتبر منفصلة بطبيعتها. وبتطبيق التوجيهات الخاصة باألتعاب المقدمة غير المستردة، تقوم المجموعة 

بإثبات اإليرادات الناتجة من أتعاب التفعيل عند تقديم السلع أو الخدمات المتعلقة بها إلى العميل.

خدمات االستعانة بمصادر خارجية
تقوم المجموعة بتقديم خدمات اإلسناد، والتي تشتمل بصورة رئيسية على خدمات األيدي العاملة أو خدمات األيدي العاملة المدارة أو دعم الحلول. عالوة 

على ذلك، في حالة خدمات األيدي العاملة، يجوز للعميل أن يطلب من المجموعة أيًضا تسليم بعض األجهزة.

تُباع األجهزة بشكل منفصل في السوق. يمكن للعمالء طلب المعدات وفًقا لترتيب خدمة القوى العاملة، والتي تكون مستقلة عن الخدمة المهنية. ال يوجد 
تكامل بين األجهزة والخدمات وال يوجد أي تعديل أو تخصيص على الجهاز. وبالتالي، يعد الجهاز مكوًنا قاباًل للتعريف بشكل منفصل في عقد االستعانة 
بمصادر خارجية )فقط في حالة خدمات القوى العاملة( ويتم احتسابه كالتزام منفصل باألداء. في هذه الحالة، سيتم تخصيص سعر المعاملة لكل التزام 
أداء بناًء على أسعار البيع المستقلة. عندما ال يمكن مالحظتها مباشرة، يتم تقديرها بناًء على التكلفة المتوقعة زائد الهامش. يتم االعتراف بإيرادات 
خدمات القوى العاملة على مدار فترة زمنية باستخدام طريقة اإلدخال على أساس التكلفة المتكبدة. إذا كانت العقود تتضمن أجهزة، فيتم االعتراف 
بإيرادات الجهاز في وقت ما عندما يتم تسليم الجهاز، وقد انقضى الحق القانوني وقبول العميل الجهاز. يتم التعرف على إيرادات دعم الحلول خالل فترة 

زمنية باستخدام طريقة المخرجات على أساس الوقت المنقضي.

خدمات االتصاالت واإلنترنت
تمثل إيرادات خدمات االتصاالت واإلنترنت اإليرادات الناتجة عن بيع خدمات الوصول إلى اإلنترنت المخصصة وخدمات البيانات. إذا تم توفير خدمات 
االتصاالت واإلنترنت كجزء من العقد المجمعة، فسيتم تخصيص االعتبار بين المنتجات والخدمات المنفصلة في حزمة على أساس أسعار البيع المستقلة 
بناًء  البيع المستقلة. عندما ال يمكن مالحظتها مباشرة، يتم تقديرها  التزام أداء على أساس أسعار  المعاملة لكل  الخاصة بها. سيتم تخصيص سعر 
على التكلفة المتوقعة زائد الهامش. تعترف المجموعة باإليرادات المتعلقة بخدمات اإلنترنت حيث يستفيد العميل من هذه الخدمات على مدار الفترة 
عندما يستهلك خدمة اإلنترنت. يتم االعتراف باإليرادات على مدار فترة زمنية باستخدام طريقة المخرجات على أساس الوقت المنقضي. يتم االعتراف 
باإليرادات المتعلقة بخدمات البيانات عندما يستفيد العميل من هذه الخدمات على مدار الفترة الزمنية التي يستهلك فيها خدمة البيانات. يتم االعتراف 

باإليرادات على مدار فترة زمنية باستخدام طريقة المخرجات على أساس الوقت المنقضي )بالتزامن مع الفوترة(.

الخدمات المدارة
تشمل اإليرادات من الخدمة المدارة خدمة جهاز التوجيه الُمدار وخدمة الشبكة المحلية المدارة وخدمة الواي فاي المدارة.

تقوم المجموعة بالمحاسبة عن السلع والخدمات الفردية بصورة منفصلة إذا كانت مميزة، أي إذا كانت السلع أو الخدمات قابلة للتمييز بشكل مستقل عن 
البنود األخرى وإذا أمكن للعميل اإلستفادة منها.
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اإليرادات - تتمة

الخدمات المدارة - تتمة
تمثل خدمات أجهزة الراوتر المدارة اإليرادات الناتجة عن بيع أجهزة الراوتر وإدارة هذه األجهزة وتقديم خدمات الدعم الفني ذات العالقة، ويتم إثباتها 

على النحو التالي:

األجهزة: يتم إثبات اإليرادات الناتجة من بيع األجهزة في نقطة زمنية عند انتقال السيطرة على األجهزة إلى العميل، أي عند التسليم. 	
خدمات أجهزة الراوتر المدارة: يستفيد العميل من مزايا هذه الخدمات على مدى فترة زمنية محددة حال وعند استهالك المنفعة. يتم إثبات  	

اإليرادات على مدى فترة زمنية باستخدام طريقة المخرجات على أساس الوقت المنقضي.
خدمات الدعم الفني: يستفيد العميل من مزايا هذه الخدمات على مدى فترة زمنية حال وعند استهالك المنفعة. يتم إثبات اإليرادات على مدى  	

فترة زمنية باستخدام طريقة المخرجات على أساس الوقت المنقضي.

وفي حالة تقديم الخدمات المدارة كجزء من عقد مقدم على شكل عروض مجمعة، يتم توزيع القيمة بين المنتجات والخدمات المنفصلة في حزمة مجمعة 
على أساس أسعار البيع المستقلة، والتي تكون بالنسبة لألجهزة سعر السوق المعدل أو طريقة التكلفة زائد هامش، بينما لخدمات أجهزة الراوتر المدارة 

وخدمات الدعم الفني تكون األسعار القابلة للمالحظة. يتم إثبات القيمة الموزعة على الخدمات المدارة كإيرادات وفًقا للسياسة المذكورة أعاله.

الخدمات الرقمية
تشمل إيرادات الخدمة الرقمية خدمات التحكم في األسطول، والهاتف المتنقل، وخدمات البيانات الكبيرة وأخرى.

تقوم المجموعة بالمحاسبة عن السلع والخدمات الفردية بصورة منفصلة إذا كانت مميزة، أي إذا كان السلع أو الخدمات قابلة للتمييز بشكل مستقل عن 
البنود األخرى وإذا أمكن للعميل االستفادة منها.

تمثل إيرادات خدمات التحكم في األسطول اإليرادات الناتجة عن بيع أجهزة التحكم في األسطول )األجهزة( وخدمة التطبيقات وخدمة القيمة المضافة 
مثل خدمة التجوال، ويتم االعتراف بها على النحو التالي:

األجهزة: يتم إثبات اإليرادات الناتجة من بيع األجهزة في نقطة زمنية عند انتقال السيطرة على األجهزة إلى العميل، أي عند التركيب. 	
خدمات التطبيق: يستفيد العميل من هذه الخدمات على مدار الفترة الزمنية التي يستهلك فيها هذه الفائدة. يتم إثبات اإليرادات على مدار فترة  	

زمنية باستخدام طريقة المخرجات استناًدا إلى الوقت المنقضي.
خدمات القيمة المضافة: يستفيد العميل من هذه الخدمات على مدار الفترة الزمنية التي يستهلك فيها هذه المنافع. تتحقق اإليرادات على مدار  	

فترة زمنية باستخدام طريقة المخرجات القائمة على االستخدام.

خدمات األمن السيبراني
تمثل إيرادات األمن السيبراني اإليرادات الناتجة عن توفير منتجات وخدمات األمن لشبكات العمالء أو خدمات األمن األخرى.

في حالة المشاريع، يتم تجميع األجهزة والبرامج في التزام أداء واحد وذلك ألن السلع والخدمات غير منفصلة في إطار العقد ألنها غير قابلة للتمييز بشكل 
مستقل عن التعهدات األخرى في العقد. تقوم المجموعة بتقديم خدمة هامة تتمثل في تكامل األجهزة والبرامج، التي قام العميل بشراءها. ويشتمل عقد 
تكامل الخدمات في بعض األحيان على بنود متعددة مثل حلول التدريب والصيانة والدعم. وفي هذه الحالة، يتم توزيع سعر المعاملة على كل التزام من 
التزامات األداء على أساس أسعار البيع المستقلة. وفي الحاالت التي تكون فيها هذه األسعار غير قابلة للمالحظة مباشرة، فإنه يتم تقديرها على أساس 
التكلفة المتوقعة زائد هامش. تقوم المجموعة بإثبات اإليرادات المتعلقة باألجهزة والبرامج التي تم تركيبها باإلضافة إلى خدمات التصميم والخدمات 
المهنية على مدى فترة زمنية باستخدام طريقة المدخالت التي تتضمن إرشادات للمواد التي لم يتم تركيبها، حيث ال يتم إثبات اإليرادات المتعلقة باألجهزة 
والبرامج إال بقدر التكلفة المتكبدة، أي بهامش ربح نسبته صفر. يتم إثبات اإليرادات الناتجة عن بيع خدمات الصيانة والدعم في نقطة زمنية عند انتقال 

الحق المتعلق بالخدمات إلى العميل. يتم إثبات اإليرادات من التدريب على مدى فترة زمنية باستخدام طريقة المدخالت.
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اإليرادات - تتمة

خدمات األمن السيبراني - تتمة
وفي حالة خدمات األمن المدارة، يوجد هناك ثالث التزامات: التزام األجهزة، وتركيبها، والتزام خدمات األمن المدارة. ويمكن تمييزهما وفصلهما في 
إطار العقد. يتم توزيع سعر المعاملة على كل التزام من التزامات األداء على أساس أسعار البيع المستقلة. وفي الحاالت التي تكون فيها هذه األسعار غير 
قابلة للمالحظة مباشرة، فإنه يتم تقديرها على أساس التكلفة المتوقعة زائد هامش أو سعر السوق المعدل. تقوم المجموعة بإثبات اإليرادات المتعلقة 
باألجهزة مع تركيبها في نقطة زمنية عند إنجاز التركيب. ويتم إثبات اإليرادات الناتجة عن خدمات األمن المدارة على مدى فترة زمنية على أساس الوقت 

المنقضي وذلك لقيام العميل باستالم واستهالك المنفعة المقدمة من قبل المجموعة في نفس الوقت الذي تقوم فيه المجموعة بأداء تلك المنفعة.

وفي الحاالت التي يتم فيها تقديم خدمات األمن السيبراني كجزء من عقد مقدم على شكل عروض مجمعة، يتم توزيع القيمة بين المنتجات والخدمات 
المستقلة المقدمة على شكل عروض مجمعة على أساس أسعار البيع المستقلة. يتم إثبات القيمة الموزعة على خدمات األمن السيبراني كإيرادات وفًقا 

للسياسة المذكورة أعاله.

األمور األخرى

تكاليف العقود

تقوم المجموعة بتكبد تكاليف قبل تسليم السلع أو الخدمة للعميل. تتم رسملة هذه التكاليف عندما تتعلق هذه التكاليف مباشرة بالعقد المبرم مع العميل 
ومن المتوقع استردادها. تقوم المجموعة بإطفاء هذه التكاليف وفق أسس منهجية تتماشى مع انتقال المخزون أو الخدمات إلى العميل. وتتم مراجعتها 

بشكل دوري لتحديد انخفاض القيمة.

األعمال تحت التنفيذ

يتم إثبات األعمال تحت التنفيذ المتعلقة بالتزام أداء العمل اإلضافي عادة كتكاليف وفاء عند تكبدها حيث يتم انتقال السيطرة على األعمال تحت التنفيذ 
إلى العميل في الوقت الذي يتم فيه حدوثها وليس على فترات متباعدة. ومع ذلك، يتم إثبات المخزون المتعلق بدعم العديد من العقود التي تتضمن 

استخداما بديال كأصل حتى يتم تخصيصها إلى عقد محدد. 

موجودات ومطلوبات العقود

وفًقا للمعيار الدولي للتقرير المالي )15(، عند قيام أي من طرفي العقد باألداء، يتعين على المنشأة عرض العقد في قائمة المركز المالي الموحدة 
كموجودات أو مطلوبات عقود، بناًء على العالقة بين قيام المنشأة باألداء وقيام العميل بالسداد. تمثل موجودات العقود حق المنشأة في العوض مقابل 
السلع أو الخدمات التي قامت المنشأة بتحويلها إلى العميل. وتمثل مطلوبات العقود التزام المنشأة بتحويل السلع أو الخدمات إلى العميل التي استلمت 
العقود، ومن  مقابلها )أو القيمة المستحقة( من العميل. تم إجراء بعض عمليات إعادة التصنيف من اإليرادات غير المقدم بها فواتير إلى موجودات 

الدفعات المقدمة من العمالء إلى مطلوبات العقود نتيجة هذا التغيير.

العمل كأصيل مقابل العمل كوكيل

قامت المجموعة بإجراء تقويم للترتيبات الخاصة بها لتحديد ما إذا كانت تعمل كأصيل ومن ثم تقوم بعرض اإليرادات على أساس إجمالي أو كوكيل ومن 
ثم تقوم بعرض اإليرادات على أساس الصافي. في هذا التقويم، أخذت المجموعة بعين االعتبار الحصول على السيطرة من عدمه على السلع أو الخدمات 
المنصوص عليها قبل انتقالها إلى العميل، وكذلك المؤشرات األخرى مثل الطرف المسؤول بشكل رئيسي عن الوفاء ومخاطر المخزون والتقدير عند 

تحديد السعر.

وفي الحاالت التي تقوم فيها المجموعة بأنشطة متعلقة بالوكالة وفًقا لعقد بموجبه يستلم العميل النهائي إدارة المشروع ودعم التنسيق، تقوم المجموعة 
فقط بإثبات صافي دخل العمولة حيث تقوم بالترتيب لطرف آخر لتحويل السلع أو الخدمات بموجب هذا الترتيب وبالتالي تعمل كوكيل.
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اإليرادات - تتمة

األمور األخرى – تتمة

العوض المتغير

إذا كان المقابل المتفق عليه في العقد يتضمن عوض متغيًر، تقوم المجموعة بتقدير مبلغ العوض الذي تستحقه المجموعة مقابل تحويل السلع أو الخدمات 
إلى العميل. تلتزم المجموعة بتقديم منصات السحابة إلى موفري خدمات السحابة الخارجيين. ويحق للمجموعة مقابل ذلك الحصول على حصة من 
اإليرادات قدرها 25% من موفري خدمات السحابة الخارجيين والعميل النهائي. ونظًرا ألن االتفاقية المبرمة بين المجموعة وموفري خدمات السحابة 
الخارجيين تعتبر بمثابة عقد لكل شهر على حدة وأن العوض متغير ويتوقف على األحداث المستقبلية التي تكون خارجة عن سيطرة المجموعة. تقوم 
بالمجموعة بإثبات حصتها من اإليرادات، أي 25%، من إجمالي قيمة الفاتورة المقدمة إلى العميل النهائي نيابة عن موفري خدمات السحابة الخارجيين 

أو عند قبول الخدمة من قبل العميل النهائي.

متطلبات العرض واإلفصاح

وفًقا لمتطلبات القوائم المالية الموحدة، قامت المجموعة بفصل اإليرادات المثبتة من العقود المبرمة مع العمالء إلى فئات تبين مدى تأثر طبيعة ومبلغ 
وتوقيت وعدم التأكد من اإليرادات والتدفقات النقدية بالعوامل االقتصادية. يرجى الرجوع إلى اإليضاح )5( لالطالع على اإلفصاحات المتعلقة بفصل 

اإليرادات.

المعيار الدولي للتقرير المالي )9( – األدوات المالية

األدوات المالية
األداة المالية هي أي عقد ينشأ عنه أصل مالي لكيان واحد وإلتزام مالي أو أداة حقوق ملكية لكيان آخر.

الموجودات المالية أ. 
المجموعة  تصنف  النقدية.  للتدفقات  التعاقدية  والشروط  المالية  موجوداتها  إلدارة  المجموعة  أعمال  نموذج  على  المالية  الموجودات  تصنيف  يعتمد 

موجوداتها المالية على النحو التالي:

الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة أو 	
الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة 	

سيتم االعتراف بأرباح أو خسائر األصول المقاسة بالقيمة العادلة إما من خالل قائمة الربح أو الخسارة الموحدة أو من خالل قائمة الدخل الشامل 
اآلخر الموحدة.

اإلثبات األولي

يتم قياس الموجودات المالية مبدئًيا بقيمتها العادلة مضاًفا إليها تكاليف المعاملة. يعترف بتكاليف المعامالت لألصول المالية المدرجة بالقيمة العادلة 
من خالل قائمة الدخل في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة وذلك عند تكبدها.

يتم أخذ الموجودات المالية المتضمنة مشتقات مالية في اإلعتبار بالكامل عند تحديد ما إذا كانت تدفقاتها النقدية تفي بالمتطلبات على أنها المبلغ 
األساسي والفائدة فقط.
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الموجودات المالية - تتمة أ. 

القياس الالحق

أدوات الدين

تعترف المجموعة بثالثة تصنيفات للقياس الالحق ألدوات الدين:

التكلفة)المطفأة 	

يتم قياس الموجودات المالية المحتفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، حيث تمثل تلك التدفقات النقدية مدفوعات المبلغ األساسي والفائدة 
فقط، مقاسًة بالتكلفة المطفأة. يتم االعتراف بأرباح أو خسائر اإلستثمار في أدوات الدين التي يتم قياسها الحًقا بالتكلفة المطفأة، وليس جزًءا من عالقة 
تحوط، في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند إلغاء اإلعتراف باألصل أو انخفاض قيمته. يتم تضمين دخل الفوائد من هذه الموجودات المالية في 

اإليرادات التمويلة بإستخدام طريقة معدل الفائدة الفًعال.

القيمة)العادلة)من)خال1)الدخل)الشامل)اآلخر 	

يتم قياس األصول المالية المحتفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية ولبيع الموجودات المالية، حيث تمثل التدفقات النقدية لألصول مدفوعات 
أصل المبلغ والفوائد بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر فقط. يتم أخذ التغير في القيمة الدفترية من خالل الدخل الشامل اآلخر، باستثناء 
إثبات مكاسب أو خسائر انخفاض القيمة وإيرادات الفوائد وأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية، والتي يتم االعتراف بها في قائمة الربح أو الخسارة 
الموحدة. عندما يتم إلغاء االعتراف باألصل المالي، يتم إعادة تصنيف األرباح أو الخسائر المتراكمة المعترف بها سابًقا في الدخل الشامل اآلخر من 
حقوق الملكية إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة وإدراجها في اإليرادات / المصروفات األخرى. يتم تضمين دخل الفوائد من هذه الموجودات المالية 

في اإليرادات التمويلة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفًعال. يتم عرض أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية في اإليرادات / المصروفات األخرى.

القيمة)العادلة)من)خال1)الربح)أو)الخسارة 	

عند  المصنفة  المالية  الموجودات  أو  للمتاجرة،  بها  المحتفظ  المالية  الموجودات  الدخل،  قائمة  من خالل  العادلة  بالقيمة  المالية  الموجودات  تشمل 
االعتراف األولي بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل، أو الموجودات المالية المطلوب قياسها بالقيمة العادلة. يتم تصنيف الموجودات المالية ذات 
التدفقات النقدية التي ال تمثل فقط مدفوعات المبلغ األساسي والفوائد وقياسها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل، بغض النظر عن نموذج األعمال.

يتم تسجيل الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل في قائمة المركز المالي الموحدة بالقيمة العادلة مع االعتراف بصافي التغيرات 
في القيمة العادلة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. تشمل هذه الفئة األدوات المشتقة.

أدوات حقوق الملكية

تقيس المجموعة جميع االستثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة وتعرض التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات في أدوات حقوق الملكية 
في الدخل الشامل اآلخر. يستمر االعتراف بتوزيعات األرباح من هذه االستثمارات في بيان الربح أو الخسارة لألغراض الخاصة كإيرادات أخرى عندما 

يثبت حق المجموعة في استالم المدفوعات. لن يكون هناك إعادة تصنيف الحقة للتغيرات في القيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الموحدة.

إلغاء االعتراف

يتم إلغاء االعتراف باألصل المالي أو جزء من األصل المالي عندما:

انتهت صالحية حقوق استالم التدفقات النقدية من األصل، أو 	
قامت المجموعة بتحويل حقوقها في استالم التدفقات النقدية من األصل أو تحملت التزاًما بدفع التدفقات النقدية المستلمة بالكامل دون تأخير  	

جوهري إلى طرف ثالث بموجب ترتيب »مرور«، وإما:

قامت المجموعة بتحويل جميع مخاطر ومزايا األصل بشكل جوهري؛ أوأ- 
لم تقم المجموعة بتحويل أو االحتفاظ بشكل جوهري بجميع مخاطر ومزايا األصل، ولكنها قامت بتحويل السيطرة على األصل.ب- 
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اإلنخفاض

عند تاريخ التقرير، تطبق المجموعة نهًجا من ثالث مراحل لقياس خسائر االئتمان المتوقعة على الموجودات المالية المحتسبة بالتكلفة المطفأة والقيمة 
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. تنتقل األصول من خالل المراحل الثالث التالية بناًء على التغيير في جودة االئتمان منذ االعتراف األولي:

أ()المرحلة)ل:)الخسائر)اإلئتمانية)المتوقعة)لمدة)االثني)عشر)شهًرا

بالنسبة للتعرضات التي لم تكن هناك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ اإلعتراف المبدئي والتي لم تنخفض قيمتها اإلئتمانية عند إنشائها، يتم 
اإلعتراف بالجزء من الخسائر اإلئتمانية المتوقعة على مدى العمر المرتبط بإحتمالية وقوع أحداث التعثر خالل االثني عشر شهًرا التالية.

ب()المرحلة)د:)الخسائر)اإلئتمانية)المتوقعة)على)مدى)العمر)-)لم)تهبط)قيمتها)اإلئتمانية

بالنسبة لمخاطر االئتمان التي حدثت فيها زيادة جوهرية في مخاطر اإلئتمان منذ التحقق المبدئي ولكنها لم تنخفض قيمتها اإلئتمانية، يتم إثبات الخسائر 
اإلئتمانية المتوقعة على مدى العمر.

ج()المرحلة)د:)الخسائر)االئتمانية)المتوقعة)على)مدى)العمر)–)هبوط)في)قيمتها)اإلئتمانية

النقدية  التدفقات  على  تأثير ضار  لها  التي  األحداث  من  أكثر  أو  وقوع حدث  انخفضت عند  االئتمانية  قيمتها  أن  على  المالية  الموجودات  تقييم  يتم 
المستقبلية المقدرة لذلك األصل. بالنسبة لألصول المالية التي انخفضت قيمتها اإلئتمانية، يتم االعتراف بالخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر 

ويتم احتساب إيرادات الفوائد عن طريق تطبيق معدل الفائدة الفعال على التكلفة المطفأة )بعد خصم المخصص( بدالً من إجمالي القيمة الدفترية.

تأخذ المجموعة في اإلعتبار إحتمالية التعثر عند اإلعتراف األولي باألصل، وما إذا كان هناك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان بشكل مستمر خالل كل 
فترة تقرير. لتقييم ما إذا كانت هناك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان، تقارن المجموعة مخاطر التعثر عن السداد التي تحدث على األصل كما في تاريخ 

التقرير مع مخاطر التعثر عن السداد كما في تاريخ اإلعتراف األولي. وهي تعتبر المعلومات المعقولة والداعمة المتاحة.

القيمة )وعكس خسائر  انخفاض  التقرير عن خسائر  يتم  الشامل اآلخر، ال  الدخل  العادلة من خالل  بالقيمة  المقاسة  الملكية  بالنسبة ألدوات حقوق 
انخفاض القيمة( بشكل منفصل عن التغيرات األخرى في القيمة العادلة، وبالنسبة ألدوات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، 

يتم اإلعتراف بأرباح أو خسائر انخفاض القيمة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الموحدة.

المبسط  النهج  يتطلب  المبسط. ال  النهج  بناًء على  التجاريون  للمدينون  المتوقعة  االئتمانية  بالخسائر  المجموعة  تعترف  التجاريون،  للمدينون  بالنسبة 
اإلعتراف بالخسائر المتوقعة من المجموعة تّتبع التغيرات في مخاطر االئتمان؛ وبدالً من ذلك، تعترف المجموعة بمخصص خسارة على أساس خسائر 

االئتمان المتوقعة على مدى العمر في تاريخ كل تقرير مالي من تاريخ المدينون التجاريون.

قد يتضمن الدليل الموضوعي على أن الموجودات المالية التي قد انخفضت قيمتها مؤشرات تدل على أن المدين أو مجموعة من المدينين تواجههم 
صعوبات مالية كبيرة، أو تعثراً عن السداد أو تأخر في سداد األرباح أو أصل المدفوعات، واحتمال دخولهم في اإلفالس أو إعادة هيكلة مالية أخرى، 
وحيث تشير البيانات الملحوظة إلى ذلك وجود انخفاض مهم نسبيا في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة، مثل التغيرات في المتأخرات أو الظروف 

االقتصادية المرتبطة بالتعثر عن السداد.

والتدفقات  العقد،  للمجموعة بموجب  المستحقة  التعاقدية  النقدية  للتدفقات  الحالية  القيمة  الفرق في  أنها  المتوقعة على  يتم قياس خسائر االئتمان 
النقدية التي تتوقع المجموعة استالمها. تقوم المجموعة بتقييم جميع المعلومات المتاحة، بما في ذلك حالة تأخر االستحقاق، والتصنيفات اإلئتمانية، 
ووجود تأمين من الطرف الثالث، والعوامل التطلعية لإلقتصاد الكلي في قياس خسائر االئتمان المتوقعة المرتبطة بموجوداتها المدرجة بالتكلفة المطفأة.

تقيس المجموعة خسارة االئتمان المتوقعة من خالل النظر في مخاطر التعثر عن السداد على مدى فترة العقد وتضمين المعلومات التطلعية باالعتبار 
عند قياسها.
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األدوات المالية - تتمة

اإللتزامات المالية ب. 

االعتراف والقياس األولي

يتم تصنيف المطلوبات المالية تحت أي من الفئتين التاليتين:

المطلوبات المالية بالقيمة العادلة في الربح أو الخسارة، و 	
المطلوبات المالية األخرى المقاسة بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعال. 	

تتكون فئة االلتزام المالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة من فئتين فرعيتين:

محدد: التزام مالي تحدده المنشأة كالتزام بالقيمة العادلة في الربح أو الخسارة عند االعتراف األولي، و 	
محتفظ به للمتاجرة: التزام مالي مصّنف على أنه محتفظ به للمتاجرة، مثل التزام األوراق المالية المقترضة في البيع على المكشوف، والتي  	

يجب إعادتها في المستقبل. تتضمن هذه الفئة أيًضا األدوات المالية المشتقة التي دخلت فيها المجموعة والتي لم يتم تصنيفها كأدوات تحوط 
في عالقات التحوط. يتم تصنيف المشتقات الضمنية المنفصلة أيًضا على أنها محتفظ بها للمتاجرة ما لم يتم تصنيفها كأدوات تحوط فعالة.

يتم االعتراف بجميع المطلوبات المالية مبدئًيا عندما تصبح المجموعة طرًفا في المخصصات وااللتزامات التعاقدية بموجب األداة المالية. يتم تسجيل 
المطلوبات بالقيمة العادلة، وفي حالة القروض والسلف والدائنون، فإن المتحصالت المستلمة تكون صافية من تكاليف المعاملة المنسوبة مباشرة.

القياس الالحق

يستمر تسجيل المطلوبات المالية بالقيمة العادلة في الربح أو الخسارة مع تسجيل التغيرات في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

بالنسبة للمطلوبات المالية األخرى، بما في ذلك القروض والسلف، بعد التحقق المبدئي، يتم قياسها بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة 
الفعال. ويتم االعتراف باألرباح والخسائر في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند إلغاء االعتراف بالمطلوبات وذلك من خالل عملية إطفاء معدل 

الفائدة الفعال.

يتم احتساب التكلفة المطفأة من خالل األخذ في االعتبار أي خصم أو عالوة عند االستحواذ والرسوم أو التكاليف التي تشكل جزًءا ال يتجزأ من طريقة 
معدل الفائدة الفعال. يتم تضمين إطفاء سعر الفائدة الفعلي كتكاليف تمويل في في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل األخرى الموحدة.

دائنون تجاريون وأخرى

تمثل هذه المبالغ مطلوبات السلع والخدمات المقدمة للمجموعة قبل نهاية الفترة المالية والتي لم يتم سدادها. يتم االعتراف بها مبدئًيا بقيمتها العادلة 
ويتم قياسها الحًقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعال.

عقود الضمان المالي

يتم اإلعتراف بعقود الضمان المالي كإلتزام مالي في وقت إصدار الضمان. ويتم قياس االلتزام مبدئًيا بالقيمة العادلة المعدلة بتكاليف المعاملة المنسوبة 
مباشرة إلى إصدار الضمان. حيث يتم تحديد القيمة العادلة للضمان المالي على أنها القيمة الحالية للفرق في صافي التدفقات النقدية بين المدفوعات 
التعاقدية بموجب أداة الدين والمدفوعات التي قد تكون مطلوبة بدون ضمان، أو المبلغ المقدر الذي سيكون مستحق الدفع لطرف ثالث لتحمل االلتزام.

عندما يتم تقديم الضمانات المتعلقة بالقروض أو الدائنين اآلخرين للشركات الزميلة بدون تعويض، يتم المحاسبة عن القيم العادلة كمساهمات ويتم 
االعتراف بها كجزء من تكلفة االستثمار.

إلغاء االعتراف

يتم إلغاء االعتراف بااللتزام المالي عندما يتم التسوية أو الوفاء بااللتزام بموجب االلتزام. عندما يتم استبدال التزام مالي حالي بآخر من نفس الُمقرض 
بشروط مختلفة إلى حد كبير، أو يتم تعديل شروط االلتزام الحالي بشكل جوهري، فإن مثل هذا التبادل أو التعديل يتم التعامل معه على أنه إلغاء االعتراف 
بااللتزام األصلي واالعتراف بمسؤولية جديدة. يتم االعتراف بالفرق في القيم الدفترية المعنية في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل األخرى 

الموحدة.
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مقاصة األدوات المالية
تتم تسوية الموجودات المالية والمطلوبات المالية ويتم تسجيل صافي المبلغ في قائمة المركز المالي الموحدة إذا كان هناك حق قانوني واجب النفاذ حالًيا 

لمقاصة المبالغ المعترف بها وهناك نية للتسوية على أساس الصافي، وذلك لالعتراف باألصول وتسوية المطلوبات في وقت واحد.

العمالت األجنبية
يتم إثبات المعامالت التي تتم بعمالت عدا العملة الوظيفية للمجموعة )العمالت األجنبية(، وهو الريال السعودي، بأسعار الصرف السائدة بتاريخ المعاملة. 
وفي نهاية فترة إعداد كل قوائم مالية، يعاد تحويل البنود النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف السائدة في ذلك التاريخ. ال يعاد تحويل 
البنود غير النقدية التي تقاس على أساس التكلفة التاريخية بعملة أجنبية. يتم إثبات فروقات الصرف الناتجة عن البنود النقدية في قائمة الربح أو 

الخسارة والدخل الشامل األخرى الموحدة في السنة التي تنشأ فيها.

التصنيف من »متداولة« إلى »غير متداولة«
تقوم المجموعة بعرض الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي الموحدة على أساس متداول/غير متداول. تعتبر الموجودات متداولة وذلك:

عندما يتوقع تحققها أو ينوى بيعها أو استنفادها خالل دورة العمليات العادية 	
في حالة اقتنائها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة 	
عندما يتوقع تحققها خالل اثني عشر شهراً بعد الفترة المالية، أو 	
عندما تكون نقدية أو شبه نقدية ما لم تكن هناك قيود على استبدالها أو استخدامها لسداد أي مطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر شهراً بعد  	

الفترة المالية.

تقوم المجموعة بتصنيف كافة الموجودات األخرى التي ال تستوفي المعايير المذكورة أعاله، كغير متداولة.

يتم تصنيف المطلوبات كمتداولة وذلك:

عندما يتوقع سدادها خالل دورة العمليات العادية 	
في حالة اقتنائها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة 	
عندما تستحق السداد خالل اثني عشر شهراً بعد الفترة المالية، أو 	
عند عدم وجود حق غير مشروط لتأجيل سداد المطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر شهراً بعد الفترة المالية. 	

تقوم المجموعة بتصنيف كافة المطلوبات األخرى التي ال تستوفي المعايير المذكورة أعاله، كغير متداولة.

قياس القيمة العادلة 
القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع موجودات ما أو سداده عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية تتم بين متعاملين في السوق 

بتاريخ القياس. يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات ستتم إما:

في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات، أو 	
في حالة عدم وجود السوق الرئيسي، في أكثر األسواق فائدة للموجودات أو المطلوبات. 	

تقاس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات بافتراض أن المتعاملين في السوق سيستفيدون عند تسعير الموجودات والمطلوبات بافتراض أنهم يسعون 
لتحقيق أفضل مصالحهم االقتصادية. تستخدم المجموعة طرق تقويم مالئمة وفقاً للظروف، وتتوفر بشأنها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وزيادة 

استخدام المدخالت القابلة للمالحظة وتقليل استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة.
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قياس القيمة العادلة - تتمة
تصنف كافة الموجودات والمطلوبات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو االفصاح عنها في القوائم المالية الموحدة ضمن التسلسل الهرمي لمستويات 

القيمة العادلة المذكورة ادناه وعلى أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل:

المستوى األول: األسعار المتداولة )غير المعدلة( في سوق نشط لموجودات أو مطلوبات مماثلة. 	
المستوى الثاني: طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى– الهامة لقياس القيمة العادلة - قابلة للمالحظة بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 	
المستوى الثالث: طرق تقويم ال تعتبر مدخالت المستوى األدنى– الهامة لقياس القيمة العادلة - غير قابلة للمالحظة. 	

بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يتم إثباتها في القوائم المالية الموحدة بشكل متكرر، تقوم المجموعة بالتأكد فيما إذا تم التحويل بين المستويات 
الهرمية لقياس القيمة العادلة وذلك بإعادة تقويم التصنيف )على أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل( في نهاية كل فترة 

زمنية.

الموجودات  ومخاطر  وخصائص  طبيعة  أساس  على  والمطلوبات  الموجودات  فئات  بتحديد  المجموعة  قامت  العادلة،  القيمة  عن  اإلفصاح  ولغرض 
والمطلوبات والتسلسل الهرمي لمستويات قياس القيمة العادلة المذكورة أعاله.

المصاريف
تتكون مصاريف البيع والتوزيع بشكل أساسي من التكاليف المتكبدة بشأن توزيع وبيع منتجات المجموعة.

تتكون المصاريف العمومية واإلدارية على التكاليف غير المباشرة التي ال تعتبر جزءاً من تكلفة المبيعات كما هو منصوص عليه بموجب المعايير الدولية 
للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية. يتم التوزيع بين المصاريف العمومية واإلدارية وتكلفة المبيعات، عند الضرورة، وفق أسس مماثلة.

الزكاة
تحسب الزكاة ويجنب لها مخصص من قبل شركة االتصاالت السعودية )»الشركة األم«( والشركات التابعة المملوكة لها فعليا وبالكامل وفقاً لألنظمة المالية 

السعودية، وتحمل حصة المجموعة من المخصص على قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل األخرى الموحدة.

توزيعات األرباح
تقوم الشركة بإثبات اإللتزامات المتعلقة بدفع توزيعات األرباح على مساهمين الشركة عند الموافقة على التوزيع من قبل الجمعية العمومية وأن التوزيع 
لم يعد يتوقف على تقدير الشركة. وطبقاً لنظام الشركات في المملكة العربية السعودية، تتم الموافقة على توزيعات األرباح عند المصادقة عليها من قبل 

المساهمين. يتم إثبات المبلغ المقابل مباشرة ضمن حقوق الملكية.

منافع الموظفين

مكافأة نهاية الخدمة
لدى المجموعة، بشكل أساسي، مكافأة نهاية الخدمة، وهي مؤهلة العتبارها برامج منافع محددة. 

إن مطلوبات التقاعد المثبتة في قائمة المركز المالي الموحدة تمثل القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة المتوقعة بتاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة.
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منافع الموظفين - تتمة

مكافأة نهاية الخدمة- تتمة
يعاد قياس التزام المنافع المحددة بشكل دوري من قبل اكتواريين مستقلين باستخدام طريقة إئتمان الوحدة المتوقعة. يتم تحديد القيمة الحالية اللتزام 
المنافع المحددة بخصم التدفقات النقدية الصادرة المستقبلية المقدرة باستخدام أسعار العمولة لسندات الشركات عالية الجودة المسجلة بالعملة التي 
ستدفع بها المنافع، وتكون لها شروط تقارب شروط االلتزامات ذات العالقة. وفي حالة عدم وجود سوق عميقة لهذه السندات، تستخدم أسعار السوق على 
السندات الحكومية. ونظراً لعدم وجود سندات شركات وحكومية كافية في المملكة العربية السعودية من أجل إيجاد معدل خصم موثوق به، فقد تم بدالً 
من ذلك، استخدام معدل الخصم على سندات الخزينة األمريكية بعد تعديله بفروقات البلد بين الواليات المتحدة األمريكية والمملكة العربية السعودية.

يتم احتساب صافي تكلفة العمولة بتطبيق معدل الخصم على صافي رصيد التزام المنافع المحددة. يتم إدراج هذه التكلفة في رواتب ومصاريف ومزايا 
الموظفين األخرى في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل األخرى الموحدة.

يتم إثبات أرباح وخسائر إعادة القياس الناتجة عن التغيرات في االفتراضات االكتوارية في الفترة التي تحدث فيها في بنود الدخل الشامل األخرى. يتم 
إثبات التغيرات في القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة الناتجة عن تعديالت البرنامج أو تقليص األيدي العاملة مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة 

والدخل الشامل األخرى الموحدة كتكاليف خدمة سابقة.

يتم إثبات تكاليف الخدمات الحالية والسابقة المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة وكذلك الزيادة في االلتزام بمعدالت الخصم المستخدمة مباشرة في قائمة 
الربح أو الخسارة والدخل الشامل األخرى الموحدة. إن أية تغيرات في صافي المطلوبات نتيجة لعمليات التقويم االكتوارية والتغيرات في االفتراضات 

يتم إعادة قياسها في بنود الدخل الشامل األخرى.

تأخذ عملية التقويم االكتواري بعين االعتبار أحكام نظام العمل السعودي والسياسة الخاصة بالمجموعة.

منافع التقاعد
تدفع المجموعة مساهمات التقاعد لموظفيها المواطنين إلى المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية. ويمثل ذلك برنامج مساهمة محددة. تسجل المبالغ 

المدفوعة كمصاريف عند تكبدها.

منافع الموظفين قصيرة األجل
يتم إثبات إلتزام لقاء المنافع المستحقة للموظفين فيما يتعلق باألجور والرواتب واإلجازات السنوية واإلجازات المرضية في الفترة التي يتم فيها تقديم 
الخدمة ذات العالقة بالمبلغ غير المخصوم من المنافع المتوقع دفعها مقابل تلك الخدمة. يتم عرض االلتزامات كالتزامات حالية لمنافع الموظفين في 
قائمة المركز المالي الموحدة. يتم قياس اإللتزامات المثبتة فيما يتعلق بمنافع الموظفين قصيرة األجل بالمبلغ غير المخصوم للمنافع المتوقع دفعها 

مقابل الخدمة ذات العالقة.

المخزون
يقيد المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة البيعية، أيهما أقل. يتم تحديد تكاليف المخزون على أساس المتوسط المرجح. يمثل صافي القيمة البيعية 
سعر البيع التقديري للمخزون ناقصا كافة التكاليف المقدرة لإلنجاز والتكاليف الالزمة إلجراء البيع. يجنب مخصص مالئم للمخزون المتقادمة وبطيئة 

الحركة، عند الضرورة.

الموجودات غير الملموسة
وخسائر  المتراكم  اإلطفاء  ناقصا  بالتكلفة  منفصل  بشكل  عليها  الحصول  يتم  التي  المحددة  اإلنتاجية  األعمار  ذات  الملموسة  غير  الموجودات  تدرج 
االنخفاض في القيمة المتراكمة. يتم إثبات اإلطفاء بطريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر للموجودات غير الملموسة. تتم مراجعة العمر 
اإلنتاجي المقدر وطريقة اإلطفاء في نهاية كل فترة مالية، مع أثر التغيرات في التقديرات التي تتم المحاسبة عنها على أساس مستقبلي. تدرج الموجودات 
غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة التي يتم الحصول عليها بشكل منفصل بالتكلفة ناقصا خسائر االنخفاض في القيمة المتراكمة. يتم 

إطفاء الموجودات غير الملموسة، والتي تتكون من برامج أجهزة الحاسب اآللي، بمعدل 20% سنويا.
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الموجودات غير الملموسة - تتمة
يتم التوقف عن إثبات الموجودات غير الملموسة عند استبعادها، أو عندما ال يتوقع أي منافع اقتصادية مستقبلية من استخدامها أو استبعادها. يتم إثبات 
األرباح أو الخسائر الناتجة عن التوقف عن إثبات الموجودات غير الملموسة، والتي يتم قياسها بالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية 

لألصل، في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل األخرى الموحدة عند التوقف عن إثبات األصل.

الممتلكات والمعدات
تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقًصا مجمع االستهالك المتراكم ومجمع خسائر انخفاض القيمة المتراكمة، إن وجدت. تتضمن هذه التكلفة تكلفة 
استبدال جزء من الممتلكات والمعدات وتكاليف اإلقتراض لمشاريع البناء طويلة األجل إذا تم استيفاء معايير االعتراف. عندما تكون هناك حاجة الستبدال 
أجزاء كبيرة من الممتلكات والمعدات على فترات زمنية، تقوم المجموعة باستهالكها بشكل منفصل على أساس عمرها اإلنتاجي المحدد. وبالمثل، عند 
إجراء فحص رئيسي، يتم االعتراف بتكلفتها في القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات كبديل إذا تم استيفاء ضوابط االعتراف. يتم االعتراف بجميع 
تكاليف اإلصالح والصيانة األخرى في الدخل أو الخسارة عند تكبدها. يتم تضمين القيمة الحالية للتكلفة المتوقعة إليقاف تشغيل األصل بعد استخدامه 

في تكلفة األصل المحدد إذا تم استيفاء معايير االعتراف بالمخصص.

تطبق المجموعة معدالت االستهالك السنوية التالية على الممتلكات والمعدات الخاصة بها:

من 3 إلى 5 سنواتأجهزة الحاسب اآللي

5 سنواتاألثاث

من 5 إلى 20 سنةالمعدات المكتبية

5 سنوات أو فترة اإليجار، أيهما أقصرتحسينات المباني المستأجرة

5 سنواتالسيارات

يتم التوقف عن إثبات بند الممتلكات والمعدات عند االستبعاد أو عندما ال يتوقع وجود منافع اقتصادية مستقبلية من االستخدام المستمر لألصل او 
الستبعاده. يتم تضمين أي المكسب أو الخسارة الناتجة عن استبعاد األصل )محسوًبا بالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل( 
في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند استبعاد األصل. تتم مراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية وطرق استهالك الممتلكات والمعدات في كل 

فترة مالية منتهية ويتم تعديلها مستقباًل، إذا كان ذلك مناسًبا.

االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية
في نهاية كل فترة مالية، تقوم المجموعة بمراجعة القيمة الدفترية لموجوداتها غير المالية لتحديد ما إذا كان هناك أي دليل على أن تلك الموجودات 
قد تعرضت لخسائر انخفاض في القيمة. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل، يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل لتحديد حجم هذه الخسارة )إن 
وجدت(. وفي الحاالت التي ال يمكن فيها تقدير القيمة القابلة لالسترداد لذلك األصل، تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المدرة 
للنقدية التي ينتمي إليها ذلك األصل. عندما يكون من الممكن تحديد أساس معقول وثابت للتوزيع، فإنه يتم أيضاً توزيع الموجودات المشتركة إلى الوحدات 

المدرة للنقدية الفردية، أو يتم توزيعها على أصغر مجموعة من الوحدات المدرة للنقدية والتي يمكن لها تحديد أساس معقول وثابت للتوزيع.

تمثل القيمة القابلة لالسترداد القيمة العادلة ناقصا تكاليف االستبعاد أو القيمة الحالية، أيهما أعلى. وعند تقويم القيمة الحالية، يتم خصم التدفقات 
للنقود  الزمنية  للقيمة  الحالية  السوق  تقويمات  يعكس  الذي  الضريبة  قبل  ما  باستخدام معدل خصم  الحالية  قيمتها  إلى  المقدرة  المستقبلية  النقدية 
والمخاطر المحددة لألصل والتي يتم من خاللها تسوية تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية. وفي الحاالت التي تقدر فيها القيمة القابلة لالسترداد 
لألصل )أو الوحدة المدرة للنقدية( بأقل من قيمتها الدفترية، عندئذ تخفض القيمة الدفترية لذلك األصل )أو الوحدة المدرة للنقدية( إلى القيمة القابلة 

لالسترداد له، ويتم إثبات خسارة االنخفاض في القيمة مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

إذا ما تم الحقاً عكس قيد االنخفاض في القيمة، عندئذ تتم زيادة القيمة الدفترية لألصل )أو الوحدة المدرة للنقدية(، باستثناء الشهرة، إلى القيمة 
المعدلة القابلة لالسترداد له، على أال تزيد القيمة الدفترية التي تمت زيادتها عن القيمة الدفترية التي كان من المفترض تحديدها فيما لو لم يتم إثبات 
االنخفاض في قيمة ذلك األصل )أو الوحدة المدرة للنقدية( في السنوات السابقة. يتم إثبات عكس قيد االنخفاض في القيمة مباشرة في قائمة الربح أو 

الخسارة والدخل الشامل األخرى الموحدة .
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المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )16( عقود اإليجار
تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان العقد يحتوي على عقد إيجار عند بداية العقد. بالنسبة لجميع ترتيبات اإليجار، تعترف المجموعة بحق استخدام 

الموجودات ومطلوبات اإليجار باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار للموجودات منخفضة القيمة كما يلي:

حق استخدام األصول
تعترف المجموعة بحق استخدام األصول في تاريخ بدء عقد اإليجار )أي التاريخ الذي يكون األصل األساسي فيه متاًحا لإلستخدام(. يتم قياس حق 
استخدام األصول بالتكلفة، ناقًصا أي استهالك متراكم وخسائر انخفاض القيمة، ويتم تعديلها ألي إعادة قياس مطلوبات عقود اإليجار. تتضمن تكلفة 
حق استخدام األصول مبلغ مطلوبات عقود اإليجار المعترف بها والتكاليف المباشرة األولية المتكبدة ودفعات اإليجار التي تمت في أو قبل تاريخ البدء 
ناقًصا أي حوافز إيجارية مستلمة. ما لم تكن المجموعة متأكدة بشكل معقول من حصولها على ملكية األصل المؤجر في نهاية مدة اإليجار، يتم استهالك 
حق استخدام األصول المعترف بها على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر ومدة اإليجار، أيهما أقصر. يخضع حق استخدام األصول 

للهبوط في القيمة. يتألف حق استخدام األصول بشكل أساسي من حقوق استخدام المباني والتي تستهلك خالل فترة اإليجار المعنية.

مطلوبات عقود اإليجار
في تاريخ بدء عقد اإليجار، تعترف المجموعة بمطلوبات عقود اإليجار مقاسًة بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار المقرر سدادها على مدى فترة اإليجار. 
تشتمل دفعات اإليجار على دفعات ثابتة )بما في ذلك الدفعات الثابتة الجوهرية( مطروًحا منها أي حوافز إيجارية مستحقة القبض، ودفعات اإليجار 
المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل ثابت، والمبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمانات القيمة المتبقية. تتضمن دفعات اإليجار أيًضا سعر ممارسة خيار 
الشراء المؤكد بشكل معقول أن تمارسه المجموعة ودفع غرامات إنهاء عقد اإليجار، إذا كانت مدة عقد اإليجار تعكس ممارسة المجموعة لخيار اإلنهاء. 
يتم االعتراف بدفعات اإليجار المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل كمصروف في الفترة التي يحدث فيها الحدث أو الشرط الذي أدى إلى الدفع. 

عند احتساب القيمة الحالية لدفعات اإليجار، تستخدم المجموعة معدل االقتراض اإلضافي في تاريخ بدء عقد اإليجار إذا كان معدل الفائدة الضمني في 
عقد اإليجار غير قابل للتحديد بسهولة. بعد تاريخ البدء، يتم زيادة مبلغ مطلوبات عقود اإليجار لتعكس تراكم الفائدة وخفض مدفوعات اإليجار. باإلضافة 
إلى ذلك، يتم إعادة قياس القيمة الدفترية لمطلوبات عقود اإليجار إذا كان هناك تعديل أو تغيير في مدة عقد اإليجار أو تغيير في جوهر مدفوعات اإليجار 

الثابت أو تغيير في تقييم شراء األصل األساسي.

اإليجارات قصيرة األجل وعقود اإليجار لألصول منخفضة القيمة
تطبق المجموعة إعادة قياس اإليجار قصير األجل على عقود اإليجار قصيرة األجل للمباني التجارية وأماكن اإلقامة والمكاتب )على سبيل المثال، تلك 
اإليجارات التي لها مدة إيجار 12 شهًرا أو أقل من تاريخ البدء وال تحتوي على خيار شراء(. كما أنها تطبق إعفاء اإليجار من االعتراف باألصول منخفضة 
القيمة على عقود إيجار المباني التجارية وأماكن اإلقامة والمكاتب التي تعتبر منخفضة القيمة. يتم االعتراف بمدفوعات اإليجار على عقود اإليجار قصيرة 

األجل وعقود إيجار األصول منخفضة القيمة كمصروفات على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.

العقود المحملة بخسائر
إذا كان لدى المجموعة عقد محمل بخسارة، يتم االعتراف بااللتزام الحالي بموجب العقد وقياسه كمخصص. ومع ذلك، قبل ان يتم تكوين مخصص 

منفصل للعقد المحمل بخسارة، تعترف المجموعة بأي خسارة انخفاض في القيمة التي حدثت على الموجودات المرتبطة لذلك العقد. 

العقد المحمل بخسارة هو عقد تتعدى بموجبه التكاليف التي ال يمكن تجنبها )أي التكاليف التي ال يمكن للمجموعة تجنبها بسبب وجود العقد( للوفاء 
بااللتزامات بموجب العقد والتي تتعدى المنافع االقتصادية المتوقع استالمها بموجبه. التكاليف التي ال يمكن تجنبها بموجب العقد تعكس أقل تكلفة 
صافية للخروج من العقد، والتي هي تكلفة الوفاء األقل وأي تعويضات أو غرامات ناتجة عن عدم الوفاء بالعقد. تشمل تكلفة تنفيذ العقد التكاليف التي 

تتعلق مباشرة بالعقد )أي التكاليف اإلضافية وتوزيع التكاليف المرتبطة مباشرة بأنشطة العقد(.
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المخصصات
التزامات حالية )قانونية أو متوقعة( على المجموعة ناتجة عن أحداث سابقة، وأنه من المحتمل أن يتطلب األمر  يتم إثبات المخصصات عند وجود 
استخدام الموارد التي تتضمن المنافع االقتصادية لسداد االلتزام وأنه يمكن تقدير مبلغ االلتزام بشكل موثوق به. ال تجنب مخصصات لقاء الخسائر 

التشغيلية المستقبلية.

الخصم  معدل  إن  المالية.  الفترة  نهاية  في  الحالي  االلتزام  لسداد  المطلوبة  للمصاريف  اإلدارة  تقديرات  الحالية ألفضل  بالقيمة  المخصصات  تقاس 
للنقود والمخاطر  التقويم الحالية في السوق للقيمة الزمنية  الزكاة والذي يعكس عمليات  القيمة الحالية يمثل المعدل لما قبل  المستخدم في تحديد 

المصاحبة لذلك االلتزام. يتم إثبات الزيادة في المخصص نتيجة مرور الوقت كأعباء مالية.

الحاالت المحتملة
ال يتم االعتراف بالمطلوبات المحتملة في القوائم المالية الموحدة. ويتم الكشف عنها ما لم تكن هناك إمكانية تدفق الموارد التي تنطوي على منافع اقتصادية 

بعيدة. وال يتم االعتراف بالموجودات المحتملة في القوائم المالية الموحدة ولكن يتم اإلفصاح عنها عندما يكون من المحتمل تدفق منافع اقتصادية.

المنح الحكومية
ال يتم إثبات المنح الحكومية إال إذا كان هناك تأكيد معقول بأن المجموعة سوف تلتزم بالشروط المرتبطة بها وأن المنح سيتم استالمها.

إن المنح الحكومية المستحقة القبض كتعويض عن المصاريف أو الخسائر المتكبدة بالفعل أو ألغراض تقديم دعم مالي فوري للمجموعة مع عدم وجود 
تكاليف مستقبلية متعلقة بها، يتم إثباتها في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة في الفترة التي تصبح فيها مستحقة القبض.

المعلومات القطاعية
يتم تحديد القطاعات التشغيلية للمجموعة بناء على التقارير الداخلية والتي تتم مراجعتها بشكل منتظم من قبل متخذي القرارات التشــغيلية الرئيســية 

للمجموعة )صــانع القرار التشــغيلي الرئيســي( وذلك لتوزيع الموارد بين القطاعات ولتقييم أدائها.

المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة التي اعتمدتها المجموعة: 
قامت المجموعة ألول مرة بتطبيق بعض المعايير والتعديالت التي تسري للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2020م. لم تقم المجموعة بتطبيق 

أي معيار أو تفسير أو تعديل آخر تم إصداره ولم يسري مفعوله بعد.

تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )3( تجميع األعمال:
يوضح التعديل الذي أُدخل على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية )3( تجميع األعمال، أنه لكي يتم اعتباره عماًل، يجب أن تتضمن مجموعة متكاملة 
من األنشطة واألصول، كحد أدنى، مدخالت وعمليات جوهرية تساهم مًعا بشكل كبير في القدرة على إنشاء المخرجات. باالضافة إلى إنه يوضح أن 
األعمال يمكن أن توجد دون تضمين جميع المدخالت والعمليات الالزمة إلنشاء المخرجات. لم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على البيانات المالية الموحدة 

للمجموعة، ولكنها قد تؤثر على الفترات المستقبلية في حالة دخول المجموعة في أي عمليات اندماج أعمال.

تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )7( و )9( ومعيار المحاسبة 
الدولي )39( إحالل معدل الفائدة المرجعي:

توفر التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية )9( ومعيار المحاسبة الدولي )39( األدوات المالية: اإلعتراف والقياس عدًدا من اإلعفاءات، والتي 
تنطبق على جميع عالقات التحوط التي تتأثر بشكل مباشر بإصالح معيار معدل الفائدة. تتأثر عالقة التحوط إذا أدت التعديالت إلى عدم التأكد من 
توقيت و / أو مبلغ التدفقات النقدية على أساس المعيار للبند المغطى أو أداة التحوط. ليس لهذه التعديالت أي تأثير على البيانات المالية الموحدة 

للمجموعة حيث ليس لديها أي عالقات تحوط من معدل الفائدة.
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تعديالت على معيار المحاسبة الدولي )1( و )8( تعريف األهمية نسبية: 
توفر التعديالت تعريًفا جديًدا للمادة التي تنص على أن »المعلومات الجوهرية إذا كان من المتوقع بشكل معقول أن يؤثر حذفها أو تحريفها أو تعتيمها 
على القرارات التي يتخذها المستخدمون األساسيون للقوائم المالية لألغراض العامة على أساس تلك القوائم المالية، »والتي توفر معلومات مالية حول 
كيان محدد ». توضح التعديالت أن األهمية النسبية ستعتمد على طبيعة أو حجم المعلومات، سواء بشكل فردي أو مع معلومات أخرى، في سياق القوائم 
المالية. يعد التحريف في المعلومات أمًرا جوهرًيا إذا كان من المتوقع بشكل معقول أن يؤثر على القرارات التي يتخذها المستخدمون األساسيون. لم يكن 

لهذه التعديالت أي تأثير على القوائم المالية الموحدة وليس من المتوقع أن يكون لها أي تأثير مستقبلي على المجموعة.

اإلطار المفاهيمي للتقارير المالية الصادر في 29 مارس 2018:
اإلطار المفاهيمي ليس معياًرا، وال يتجاوز أي من المفاهيم الواردة فيه المفاهيم أو المتطلبات في أي معيار. الغرض من اإلطار المفاهيمي هو مساعدة 
مجلس معايير المحاسبة الدولية في تطوير المعايير، ومساعدة المعّدين على تطوير سياسات محاسبية متسقة في حالة عدم وجود معيار قابل للتطبيق، 
ومساعدة جميع األطراف على فهم المعايير وتفسيرها. سيؤثر ذلك على الكيانات التي طورت سياساتها المحاسبية بناًء على اإلطار المفاهيمي. يتضمن 
اإلطار المفاهيمي المعدل بعض المفاهيم الجديدة والتعاريف المحدثة ومعايير االعتراف باألصول والخصوم ويوضح بعض المفاهيم الهامة. لم يكن لهذه 

التعديالت أي تأثير على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.

تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )16(، امتيازات اإليجار ذات الصلة 
بفيروس كورونا المستجد )كوفيد -19(:

توفر التعديالت إعفاء للمستأجرين من تطبيق إرشادات المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )16( بشأن محاسبة تعديل عقود اإليجار إلمتيازات 
بـفيروس كورونا  اإليجار الناشئة كنتيجة مباشرة لوباء كوفيد-19. كوسيلة عملية، قد يختار المستأجر عدم تقييم ما إذا كان امتياز اإليجار المرتبط 

المستجد )كوفيد-19( من المؤجر يعد تعدياًل لعقد اإليجار.

ينطبق التعديل على فترات التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يونيو 2020م. يُسمح بالتطبيق المبكر. لم يكن لهذا التعديل أي تأثير على القوائم 
المالية الموحدة للمجموعة.

معايير صادرة ولكنها لم تدخل حيز التنفيذ بعد
بالرجوع)إلى)اإلطار)المفاهيمي)-)تعديالت)على)المعيار)الدولي)إلعداد)التقارير)المالية)د

في مايو 2020م، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 3 مجموعات األعمال - إشارة إلى اإلطار 
المفاهيمي.  تهدف التعديالت إلى استبدال اإلشارة إلى اإلطار المفاهيمي إلعداد وعرض القوائم المالية، والصادر في عام 1989م ، وباإلشارة إلى اإلطار 
المفاهيمي للتقارير المالية الصادر في مارس 2018م دون التغيير في متطلباته بشكل كبير، كما أضاف المجلس استثناًء لمبدأ االعتراف بالمعيار الدولي 
للتقارير المالية رقم 3 لتجنب إصدار مكاسب أو خسائر محتملة »لليوم الثاني« الناشئة عن االلتزامات وااللتزامات المحتملة التي ستكون من ضمن نطاق 
معيار المحاسبة الدولي 37 أو تفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم 21 ، إذا تم تكبدها بشكل منفصل. وفي نفس الوقت، قرر المجلس 
توضيح التوجيهات الحالية في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 3 لألصول المحتملة التي لن تتأثر باستبدال اإلشارة إلى اإلطار المفاهيمي إلعداد 

وعرض القوائم المالية.

التعديالت سارية المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2022م وتطبق بأثر مستقبلي.

الممتلكات)واآلالت)والمعدات:)المتحصالت)قبل)االستخدام)المقصود)-)تعديالت)على)معيار)المحاسبة)الدولي)رقم)6ل

المقصود، والذي يحظر على  المتحصالت قبل االستخدام  الممتلكات واآلالت والمعدات -  الدولية  في مايو 2020م، أصدر مجلس معايير المحاسبة 
المنشآت خصم تكلفة البند ضمن الممتلكات واآلالت والمعدات، وأي متحصالت من بيع البنود المنتجة أثناء إحضار ذلك األصل إلى الموقع الحالي 
والتي هي بحالتها الضرورية لتكون قادرة على العمل بالطريقة التي تحددها اإلدارة. وبدالً من ذلك، تعترف المنشأة بمتحصالت بيع هذه البنود، وتكاليف 

انتاجها في قائمة األرباح أو الخسائر.
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معايير صادرة ولكنها لم تدخل حيز التنفيذ بعد - تتمة
التعديل ساري المفعول لفترات التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2022م ويجب تطبيقه بأثر رجعي على بنود الممتلكات واآلالت والمعدات 

المتاحة لالستخدام في أو بعد بداية الفترة األولى المعروضة عندما تطبق المنشأة التعديل ألول مرة.

هذا التعديل ليس من المتوقع أن يكون ذو تأثير جوهري على المجموعة.

العقود)المحملة)بخسائر-)تكاليف)إتمام)العقد)-)تعديالت)على)معيار)المحاسبة)الدولي)7د

في مايو 2020م، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 37 لتحديد التكاليف التي يجب على المنشأة تضمينها 
عند تقييم ما إذا كان العقد محمل بخسارة أم خاسًرا.

تطبق التعديالت »نهج التكلفة المتعلقة المباشرة ». تتضمن التكاليف المتعلقة مباشرة بعقد تقديم سلع أو خدمات كاًل من التكاليف اإلضافية وتوزيع 
التكاليف المتعلقة مباشرًة بأنشطة العقد. التكاليف العامة واإلدارية ال تتعلق مباشرة بالعقد ويتم استبعادها ما لم يتم تحميلها صراحة على الطرف 

المقابل بموجب العقد.

التعديالت سارية المفعول لفترات التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2022م. ستطبق المجموعة هذه التعديالت على العقود التي لم تفي بعد 
بجميع التزاماتها في بداية فترة التقرير السنوي التي تطبق فيها التعديالت ألول مرة.

المعيار)الدولي)إلعداد)التقارير)المالية)رقم) 9()-)اختبار)الرسوم)في)»0ل%«)إللغاء)االعتراف)بالمطلوبات)المالية

كجزء من التحسينات السنوية 2018م - 2020م على معالجة معايير المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية 
تعدياًل على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 9. يوضح التعديل الرسوم التي تتضمنها الشركة عند تقييم ما إذا كانت شروط االلتزام المالي الجديد 
المقترض  بين  المستلمة  أو  المدفوعة  الرسوم  تلك  الرسوم فقط  المالي االصلي. تشمل هذه  االلتزام  اختالًفا جوهرًيا عن شروط  المعدل تختلف  أو 

والمقرض، بما في ذلك الرسوم المدفوعة أو المستلمة من قبل المقترض أو المقرض نيابة عن اآلخر.

تطبق المنشأة التعديل على المطلوبات المالية التي يتم تعديلها أو تبادلها في أو بعد بداية فترة إعداد التقارير السنوية التي تطبق فيها المنشأة التعديل 
الول مرة.

التعديل ساري المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2022م مع السماح بالتطبيق المبكر. ستطبق المجموعة التعديالت على المطلوبات 
المالية التي تم تعديلها أو تبادلها في أو بعد بداية فترة التقرير السنوي التي تطبق فيها المنشأة التعديل ألول مرة.

هذا التعديل ليس من المتوقع أن يكون ذو تأثير جوهري على المجموعة.

السياسات المعتمدة الجديدة

معامالت الدفع على أساس األسهم 
يتلقى الموظفين التنفيذيين للشركة مكافآت على شكل دفعات على أساس األسهم ضمن برنامج حوافز الموظفين طويلة االجل، حيث يقوم الموظفين 
التنفيذيين بتقديم خدماتهم مقابل حصــولهم على أســهم بالشــركة )معامالت التسوية بأدوات حقوق الملكية(. يتم قياس تكاليف معامالت الدفع على 
أساس األسهم بالرجوع الى القيمة العادلة الدوات حقوق الملكية الممنوحة في تاريخ المنح. تاريخ المنح هو التاريخ الذي تتفق فيه الشــــركة مع الموظف 
على اتفاقية الدفع على أســـاس األسهم, بحيث يتوفر فهم مشـــترك الحكام وشـــروط االتفاقية بين الطرفين. يتم ادراج مصروف الدفع على أساس األسهم 
ضمن بند مصاريف منافع الموظفين، خالل الفترة التي يتم فيها استيفاء الخدمة وشــروط األداء )فترة االســتحقاق(، مع تســجيل المبلغ المقابل ضــمن 
بند احتياطيات أخرى في حقوق الملكية وذلك وفقا لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي )2( الدفع على أساس األسهم. تعكس المصروفات المتراكمة 
المحققة لمعاماالت تسـوية االسـهم في تاريخ كل تقرير مالي وحتى تاريخ المنح مدى انتهاء صـالحية فترة المنح وأفضـل تقدير للشركة ولعدد االسهم 
التي سيتم منحها في النهاية. يمثل المصروف الذي سيتم تحميله أو عكسه في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة لفترة مالية الحركة في المصروفات 

المتراكمة المسجلة في بداية ونهاية تلك الفترة.
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األحكام المحاسبية الهامة والتقديرات واالفتراضات-  4
يتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة من اإلدارة إجراء األحكام والتقديرات واالفتراضات التي قد تؤثر على مبالغ اإليرادات والمصاريف 
التأكد من هذه االفتراضات والتقديرات إجراء تعديل  القوائم المالية الموحدة. ومع ذلك، قد يترتب عن عدم  والموجودات والمطلوبات بتاريخ إعداد 
جوهري على القيم الدفترية للموجودات أو المطلوبات التي ستتأثر بذلك في المستقبل. تستند هذه التقديرات واالفتراضات إلى الخبرة وعوامل أخرى 
مختلفة يعتقد بأنها معقولة وفقاً للظروف وتستخدم لقياس القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات التي يصعب الحصول عليها من مصادر أخرى. يتم 
مراجعة التقديرات واالفتراضات المعنية بصورة مستمرة. يتم إثبات التعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها تعديل التقديرات أو 

في فترة التعديل والفترات المستقبلية إذا كانت التقديرات المتغيرة تؤثر على الفترات الحالية والفترات المستقبلية.

إن لألحكام والتقديرات الهامة التالية آثار جوهرية على المبالغ المدرجة في هذه القوائم المالية الموحدة:

األعمار اإلنتاجية والقيمة المتبقية للممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسة  

التوالي.  على  واإلطفاء،  االستهالك  الملموسة ألغراض حساب  غير  والموجودات  والمعدات  للممتلكات  المتبقية  والقيمة  اإلنتاجية  األعمار  تقدير  يتم 
يتم إجراء هذه التقديرات بناء على االستخدام المتوقع بالنسبة لألعمار اإلنتاجية. بينما يتم تحديد القيمة المتبقية بناء على الخبرة والبيانات القابلة 

للمالحظة حيثما كان ذلك متاحا.

التغيير في التقديرات المتعلقة بالعمر اإلنتاجي لألصول

خالل العام، قامت المجموعة بمراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات والمعدات. وتعتقد اإلدارة أنه من المناسب تغيير العمر اإلنتاجي المقدر 
للممتلكات والمعدات على النحو التالي:

معد1)التقدير)المعد1 معد1)التقدير)السابق الفئة)الفرعية الفئة)األساسية

5 سنوات 3 سنوات خوادم الكمبيوتر أجهزة الحاسب اآللي

5 سنوات 3 سنوات أجهزة مجموعة العمل أجهزة الحاسب اآللي

5 سنوات 4 سنوات السيارات المركبات

تم تطبيق التغييرات في األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات والمعدات بأثر مستقبلي اعتباًرا من 1 يناير 2020م. وقد نتج عن التغييرات في األعمار 
اإلنتاجية انخفاض صافي مخصص اإلستهالك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م بمبلغ 33.86 مليون ريال سعودي وزيادة في صافي ربح السنة 

بنفس المبلغ.

خسائر اإلئتمان المتوقعة

التجاريين  المدينين  تجميع حسابات  تم  المتوقعة،  االئتمان  لقياس خسائر  المبسطة.  الطريقة  المجموعة  تطبق  العقود،  وموجودات  للمدينون  بالنسبة 
بناًء على خصائص مخاطر االئتمان المشتركة واأليام التي تجاوزت تاريخ االستحقاق. تم احتساب معدالت الخسارة المتوقعة من المعلومات التاريخية 
للمجموعة ويتم تعديلها لتعكس النتائج المستقبلية المتوقعة والتي تتضمن أيًضا المعلومات التطلعية لالقتصاد الكلي. تقدر المجموعة مخصصات كل من 
شركة االتصاالت السعودية والحكومة والقطاع الخاص على حدة، وذلك بناًء على التقييم الداخلي فيما يتعلق بإمكانية تحصيل األرصدة ويتم إجراء هذا 
التقييم بناًء على المعلومات المتاحة. يتم تقدير المبلغ القابل للتحصيل عندما يصبح من غير المحتمل تحصيل المبلغ. بالنسبة للمبالغ المنفردة الهامة 
نسبيا، يتم إجراء هذا التقدير على أساس فردي. بالنسبة للمبالغ المنفردة الغير هامة نسبيا، والتي تأخر السداد عن موعد استحقاقها، يتم تقييمها بشكل 

جماعي ويتم تكوين المخصص وفًقا لطول فترة التأخير.

اإلنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية

يحدث االنخفاض في القيمة عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المدرة للنقد القيمة القابلة لالسترداد، وهي القيمة العادلة ناقًصا تكاليف 
االستبعاد أو القيمة الحالية، أيهما أعلى. تستند عملية احتساب القيمة العادلة ناقًصا تكاليف االستبعاد إلى البيانات المتاحة من معامالت البيع الملزمة، 
والتي تتم على أسس تجارية لموجودات مماثلة أو أسعار سوق يمكن مالحظتها ناقًصا التكاليف اإلضافية للتخلص من األصل. يستند حساب القيمة قيد 
الحالية على نموذج التدفقات النقدية المخصومة. التدفقات النقدية مستمدة من الميزانية للسنوات الخمس القادمة وال تشمل أنشطة إعادة الهيكلة التي 
لم تلتزم بها المجموعة بعد أو االستثمارات المستقبلية الهامة التي من شأنها تعزيز أداء الوحدة المدرة للنقد التي يتم اختبارها. المبلغ القابل لالسترداد 
هو األكثر حساسية لمعدل الخصم المستخدم في نموذج التدفقات النقدية المخصومة وذلك باإلضافة إلى التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة ومعدل 

النمو المستخدم ألغراض االستقراء.
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اإلنخفاض في قيمة المخزون 

يظهر المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة البيعية، أيهما أقل. وعندما يصبح المخزون قديماً أو متقادماً، يتم إجراء تقدير لصافي القيمة البيعية لها. بالنسبة 
لكل بند من بنود المخزون الهامة، يتم إجراء تقدير لكل بند على حده. بالنسبة لبنود المخزون غير الهامة بمفردها ولكنها تعتبر قديمة أو متقادمة، فانه يتم 

تقديرها بشكل جماعي ويجنب مخصص حسب نوع المخزون وعمرها أو درجة تقادمها على أساس أسعار البيع التاريخية ناقصا تكاليف البيع المقدرة.

اإلفتراضات طويلة األجل المتعلقة بمنافع الموظفين

تمثل مكافأة نهاية الخدمة للموظفين االلتزامات التي سيتم سدادها في المستقبل وتتطلب وضع افتراضات بشأن التزامات البرنامج. يتطلب من اإلدارة 
إجراء المزيد من االفتراضات المتعلقة بالمتغيرات مثل معدالت الخصم ومعدل الزيادة في الرواتب ومعدالت الوفيات ومعدل دوران الموظفين وتكاليف 
الرعاية الصحية المستقبلية. وبشكل دوري، تقوم إدارة المجموعة بالتشاور مع خبراء اكتواريين خارجيين بخصوص هذه االفتراضات. يمكن أن يكون 

للتغيرات في االفتراضات األساسية تأثير هام على التزامات المنافع المتوقعة و/أو تكاليف منافع الموظفين المحددة الدورية المتكبدة.

تحديد مدة عقد اإليجار مع خيارات التجديد واإلنهاء 

تحدد المجموعة مدة عقد اإليجار على أنها مدة عقد اإليجار الغير القابلة لإللغاء، إلى جانب أي فترات يغطيها خيار تمديد عقد اإليجار إذا كان من 
المؤكد وبشكل معقول أنه ستم ممارسته، أو أي فترات يغطيها خيار إنهاء عقد اإليجار، إذا من المؤكد بشكل معقول عدم ممارسته.

لدى المجموعة عدة عقود إيجار تشمل شروط التمديد واإلنهاء. تطبق المجموعة الحكم في تقييم ما إذا كان من المؤكد بشكل معقول ما إذا كان سيتم 
ممارسة خيار تجديد أو إنهاء عقد اإليجار أم ال. أي أنه يأخذ في االعتبار جميع العوامل ذات الصلة التي تخلق حافًزا اقتصادًيا لها لممارسة إما التجديد 
أو اإلنهاء. بعد تاريخ البدء، تعيد المجموعة تقييم مدة عقد اإليجار إذا كان هناك حدث مهم أو تغيير في الظروف التي تقع تحت سيطرتها ويؤثر على 

قدرتها على ممارسة أو عدم ممارسة خيار تجديد العقد أو إنهائه.

معدل االقتراض اإلضافي لعقود اإليجار

ال يمكن للمجموعة بسهولة تحديد معدل الفائدة الضمني في اتفاقية اإليجار، وبالتالي، فإنها تستخدم معدل االقتراض اإلضافي لقياس إلتزامات اإليجار. 
هو معدل الفائدة الذي يتعين على المجموعة دفعه لالقتراض على مدى فترة مماثلة، وبضمان مماثل، األموال الالزمة للحصول على أصل بقيمة مماثلة لحق 
استخدام األصل في بيئة اقتصادية مماثلة. وبالتالي يعكس معدل االقتراض اإلضافي ما يجب على المجموعة أن تدفعه، وهو األمر الذي يتطلب تقديًرا في 
حالة عدم توفر معدالت ملحوظة، مثل الشركات التابعة التي ال تدخل في معامالت تمويلية أو عندما تحتاج إلى تعديالت لتعكس أحكام وشروط عقد اإليجار. 

تقوم المجموعة بتقدير معدل اإلقتراض اإلضافي باستخدام المدخالت التي يمكن مالحظتها، مثل أسعار الفائدة في السوق عند توفرها، وهي مطلوبة 
لعمل تقديرات معينة خاصة بالمنشأة.

المخصصات

بحسب طبيعتها، تعتمد المخصصات على تقديرات وعمليات تقويم للتأكد فيما إذا تم استيفاء معايير اإلثبات، بما في ذلك تقديرات للمبالغ المحتمل 
سدادها. تستند مخصصات الدعاوى القضائية إلى تقدير التكاليف، بعد األخذ بعين االعتبار، المشورة القانونية وغيرها من المعلومات المتاحة حاليا. 
كما تتضمن المخصصات الخاصة بمكافأة نهاية الخدمة وتكاليف المغادرة، إن وجدت، حكم اإلدارة في تقدير التدفقات النقدية الصادرة المتوقعة لدفع 
التدفقات  المحتمل وقوع  إذا كان من  اإلدارة فيما  المؤكدة أفضل تقديرات  بالمطلوبات غير  المتعلقة  المخصصات  المغادرة األخرى. تتضمن  تكاليف 

النقدية الصادرة. 

تقدير تكاليف العقود 

تعترف المجموعة بإيرادات العقود بناًءا على مرحلة إكتمال المشروع في تاريخ التقرير، وذلك عندما يمكن تقدير نتائج العقد بشكل موثوق. يتم فياس 
مراحل إكتمال المشروع بالرجوع إلى النسبة التكاليف المتحملة للعمل المنجز حتى تاريخه إلى إجمالي تكاليف العقد المقدرة. االفتراضات مطلوبة لتقدير 
إجمالي تكاليف العقد المحتملة والتغييرات القابلة لالستراداد والمؤثرة على مراحل اكتمال المشروع يتم إجراء التقديرات بناًءا على الخبرة السابقة 

ومعرفة مهندسي المشروع والفرق الفنية األخرى. من المحتمل أن يكون لهذه التقديرات تأثير على مبلغ اإليرادات واألرباح ذات الصلة المعترف بها.

في نهاية كل فترة تقرير مالي، يتعين على المجموعة تقدير التكاليف إلتمام العقود بناًء على العمل الذي سيتم تنفيذه بعد فترة التقرير. يتضمن ذلك تقييًما 
موضوعًيا لتقدم المشروع وفًقا للجدول الزمني وتقييم العمل الذي سيتم تنفيذه والتكاليف المرتبطة بتسليم العقد بالكامل إلى العميل. سيؤثر هذا التقدير 
على إيرادات وتكاليف وأصول والتزامات العقد وتكاليف المشروع المستحقة. يتأثر قياس إيرادات العقد بمجموعة متنوعة من أوجه عدم اليقين )بما في 
ذلك تقدير التكلفة( التي تعتمد على نتيجة األحداث المستقبلية. غالًبا ما تحتاج التقديرات إلى مراجعة عند حدوث األحداث وحل حاالت عدم اليقين. 

لذلك، فإن مبلغ إيراد العقد المعترف به قد يزيد أو ينقص من فترة إلى أخرى. 
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اإليرادات، صافي-  5
فيما يلي تحلياًل إليرادات المجموعة:

لد)ديسمبر)0د0دم)
ريا1)سعودي)

لد)ديسمبر)9ل0دم)
ريا1)سعودي

2,084,811,085ل86,د5,75لد,دتكامل األنظمة 

9875,337,511د8,9ل7,8د4,لاالتصاالت واالنترنت

8,845,986903,483,037دد,لخدمات االستعانة بمصادر خارجية

4477,558,152دد,677,004الخدمات السحابية

5430,268,898دد,دل578,4األمن السيبراني

251,803,274د78,60ل,ل40الخدمات المدارة

05234,034,346ل,405,د6دالخدمات الرقمية

5,257,296,303د9,06ل4,ل6,89

نوع العمالء

البيع من خالل شركة االتصاالت السعودية والبيع الى العميل 
مباشرة )شركة االتصاالت السعودية ليست العميل النهائي(

3,193,951,504د8,49لد,4,467

00,5702,063,344,799ل,4د4,دالبيع لشركة االتصاالت السعودية )شركة االتصاالت السعودية هي العميل النهائي(

5,257,296,303د9,06ل4,ل6,89

وقت تسجيل االيرادات

السلع أو اخلدمات التي حتولت إلى العميل:

84,844,238,289د05,867,8د,6خالل فترة 

5413,058,014دد,ل685,55في وقت محدد

5,257,296,303د9,06ل4,ل6,89

تم اإلفصاح عن موجودات العقود ومخصص خسائر االئتمان المتوقعة المتعلقة باإليرادات المكتسبة من الخدمات المستمرة في إيضاح 14.

مصاريف البيع والتوزيع-  6

لد)ديسمبر)0د0دم)
ريا1)سعودي

لد)ديسمبر)9ل0دم)
ريا1)سعودي

705,587118,658,905,ل4لتكاليف موظفين ذات الصلة 

32,484,951د4د,4دد,دلمصاريف تسويق وإعالن

78,9651,520,752ل,دمصاريف تكنولوجيا المعلومات

54,043,772ل6,5دد,لمصاريف السفر

755,555د78,07داستهالك واطفاء 

85131,703ل,د9دأخرى

6,667157,595,638لل,59ل
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المصاريف العمومية واإلدارية -  7

لد)ديسمبر)0د0دم
ريا1)سعودي

لدديسمبر)9ل0دم)
ريا1)سعودي

4200,440,158ل08,460,4دتكاليف موظفين ذات الصلة 

67,787,90437,382,397خدمات مهنية 

60450,851,464,ل56,96استهالك واطفاء

6,47629,368,655دد,44مصاريف تكنولوجيا المعلومات

)8,746,875(66,460ل,0دمخصص/ )عكس مخصص( عقود اإليجار 

97810,325,523,ل4,46لمصاريف مكتبية

10,988,983ل64,دلد,دلالضيافة والمناسبات االجتماعية

0,560,4591,523,792لمصاريف ايجار 

9513,667,790د,8لل,7مصاريف السفر

0791,438,421,ل60,لمصاريف خدمات

2,905,902ل4,975,87أخرى

350,146,210ل8د,4د459,7

)خسائر( / إيرادات األخرى, صافي -  8

لد)ديسمبر)0د0دم)
ريا1)سعودي)

لد)ديسمبر)9ل0دم
ريا1)سعودي

7662,283,013,ددل,ددخل عموالت

-   )7,908ل5,د(خسائر انخفاض قيمة الممتلكات والمعدات )ايضاح8.1و 18(

)40,171()799,د95(خسائر عمالت اجنبية

)101,911(740,لأخرى

2,140,931)ل0د,5دد,د(

تمثل القيمة المسجلة خسائر انخفاض األصول المتعلقة بمكاتب معينة والتي من   8-1
المخطط إعادتها إلى المؤجر.

)التكاليف( / اإليرادات التمويلية، صافي-  9

لد)ديسمبر)0د0دم
ريا1)سعودي

لد)ديسمبر)9ل0دم
ريا1)سعودي

)2,958,236()د7,65د5,د(تكلفة تمويل على مطلوبات االيجار

4015,555,969ل,9د6,لالدخل من ودائع مرابحة ألجل

12,597,733)دل898,5(
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الزكاة-  10
إن المجموعة تابعة ومملوكة فعلياً وبالكامل لشركة االتصاالت السعودية )»الشركة األم«(. وفقاً للقرار الوزاري رقم 1005 بتاريخ 28 ربيع الثاني 1428هـ 
)الموافق 15 مايو 2007م(، تقوم الشركة األم بتقديم اإلقرارات الزكوية على أساس قوائمها المالية الموحدة وعلى أساس الوعاء الزكوي الموحد وتسديد 
اإللتزام الزكوي وفقاً لذلك. تم تقدير حصة الشركة في الزكاة للسنة وقدرها 51,978,118 ريال سعودي )31 ديسمبر 2019م: 40,933,271 ريال سعودي( 

على أساس الوعاء الزكوي المستقل للشركة وتم تحميلها على قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة. 

يوجد لدى الشركة األم اعتراض مفتوح يتعلق بالربط عن عامي 2008م و2009م، والذي يخضع للمراجعة من قبل األمانة العامة للجان الضريبية )لجنة 
االستئناف سابًقا(، وتعتقد الشركة األم أن يتم تسوية هذه الربوط دون أي إلتزامات جوهرية. قامت الشركة األم بتسوية الربط لعامي 2014م و2018م 
من خالل التسوية مع الهيئة العامة للزكاة والدخل. واخيرا، لقد تلقت الشركة األم الربوط عن األعوام من 2015م وحتى 2017م من الهيئة العامة للزكاة 
الربوط، وتعتقد الشركة األم أن نتيجة هذا االعتراض ستكون في صالحها وال يلزم وجود مخصصات  والدخل، وقد اعترضت الشركة األم على هذه 

إضافية جوهرية.

كانت حركة مخصص الزكاة للسنة على النحو التالي:

لدديسمبر)0د0دم)
ريا1)سعودي

لدديسمبر)9ل0دم)
ريا1)سعودي

98499,050,504,دلل,40الرصيد كما في 1 يناير
840,933,271لل,978,ل5المحّمل للسنة

)99,869,791( )0دل,ل8,95د(المدفوع خالل السنة
40,113,984د40,98ل,د5الرصيد كما في 31 ديسمبر

النقدية وشبه النقدية-  11
تتكون النقدية وشبه النقدية من األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق واالستثمارات القابلة للتحويل إلى مبالغ نقدية معروفة وفترة استحقاقها ثالثة 

ِأشهر أو أقل منذ تاريخ ايداعها. النقدية وشبه النقدية تتكون كما يلي:

لد)ديسمبر)0د0دم
ريا1)سعودي

لد)ديسمبر)9ل0دم
ريا1)سعودي

9,928ل47,ددنقد في الصندوق
39,271,030د7ل,ل8,45أرصدة لدى البنوك

985,000,000375,000,000ودائع مرابحة ألجل )*(
644414,280,958,د47,د99

)*( تمثل ودائع المرابحة لدى بنوك مختلفة وتحمل معدل ربح من0.25% إلى 0.45% سنوًيا. تاريخ االستحقاق لجميع هذه الودائع أقل من 90 يوًما.

المدينون-  12

لد)ديسمبر)0د0دم
ريا1)سعودي

لد)ديسمبر)9ل0دم
ريا1)سعودي

40574,257,537ل,85د,دل8اجمالي المدينون التجاريون )من غير المستحق من الجهات ذات العالقة(
)64,524,138()ل74,796,54(ناقصاً: مخصص خسائر ائتمان متوقعة

8,488,599473,050,119د7صافي المدينون التجاريون
2,207,101,329ل07,98ل,46ل,داجمالي المبالغ المستحقة من الجهات ذات العالقة )إيضاح 30(

)45,223,074()4دل,80,845(ناقصاً: مخصص خسائر ائتمان متوقعة )الجهات ذات العالقة( )إيضاح 30(
8572,161,878,255,د6د,065,دصافي المبالغ المستحقة من الجهات ذات العالقة

4562,634,928,374,ل75,د80,داجمالي المدينون



solutions by stc113-ق

الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت والشركة التابعة لها 
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة - تتمة
 31 ديسمبر 2020م
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المدينون التجاريون

يبلغ متوسط فترة اإلئتمان بشأن مبيعات البضائع والخدمات 60 يوماً. وال يتم تحميل إيرادات تمويلية على المدينون التجاريون.

تقوم المجموعة بتنفيذ إجراءات فحص ائتماني قبل القيام بمنح االئتمان إلى عمالء جدد. ويتم مراجعة هذه اإلجراءات وتحديثها على أساس مستمر. لم 
تطرأ أي تغيرات على هذه اإلجراءات عن السنة الماضية.

يتم تصنيف العمالء إلى مجموعات وفًقا لخصائصهم االئتمانية، التي منها ما إذا كانوا ينتمون إلى القطاع الخاص أم ال، وما إذا كانوا جهات سيادية أو 
غير سيادية. يشترك العمالء المصنفين ضمن فئة معينة في خصائص مماثلة لمخاطر اإلئتمان.

بما أن المجموعة تأخذ بعين االعتبار تماثل الخصائص اإلقتصادية للشركة/ األفراد فيما يتعلق بفئات التصنيف. يتم إجراء تقويم لعمالء القطاع الخاص 
للتأكد من وجود انخفاض في القيمة على أساس جماعي. ليس لدى الشركة مدينون تجاريون وموجودات تعاقدية ال يتم االعتراف بمخصص خسارة لها 

بسبب الضمانات.

يمثل أحد مدينون المجموعة ما نسبته 13% )31 ديسمبر 2019م: 17%( من إجمالي رصيد المدينون التجاريون بإستثناء المستحق من الجهات ذات 
العالقة. 

ال يوجد بتاريخ إعداد القوائم المالية أي مبالغ غير متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة تم بشأنها تخفيض الجودة االئتمانية منذ تاريخ المنح األولي 
لالئتمان.

الحركة في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة والغرامات المتعلقة بالمدينين التجاريين )باستثناء الجهات ذات العالقة(:

لد)ديسمبر)0د0دم
ريا1)سعودي

لد)ديسمبر)9ل0دم
ريا1)سعودي

854,418,689دل,4د64,5الرصيد كما في 1 يناير

10,105,449د40,د7د,0لالمحمل للسنة 

64,524,138ل74,796,54الرصيد)كما)في)لد)ديسمبر

الحركة في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة والغرامات المتعلقة بالمبالغ المستحقة من الجهات ذات العالقة:

لد)ديسمبر)0د0دم
ريا1)سعودي

لد)ديسمبر)9ل0دم
ريا1)سعودي

07455,654,192,ددد,45الرصيد االفتتاحي

)10,431,118(050,دد5,6دمحمل / )عكس( للسنة 

445,223,074دل,80,845الرصيد)الختامي) *(

)*( يشمل المبلغ أعاله 49.81 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2019م: 36.99 مليون ريال سعودي( يتعلق بالمدينون التجاريون والتي ال تعتبر شركة 
االتصاالت السعودية العميل النهائي.

عند تحديد إمكانية استرداد أرصدة المدينون التجاريون تقوم المجموعة بأخذ التغيرات في الجودة االئتمانية للمدينون التجاريون بعين االعتبار وذلك 
اعتباراً من تاريخ المنح األولي لالئتمان حتى نهاية فترة إعداد القوائم المالية. وتعتبر تركزات مخاطر االئتمان محدودة نظراً لكبر قاعدة العمالء وتنوعها. 

ال تحتفظ المجموعة بأي ضمانات بشأن أرصدة المدينون التجاريون المنخفضة القيمة.
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أعمار المدينون التجاريون غير منخفضة القيمة

لد)ديسمبر)0د0دم
ريا1)سعودي

لد)ديسمبر)9ل0دم
ريا1)سعودي

أرصدة المدينون غير الحكومية

70,280,845د06,57د,ددلغير متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة

618,762,091د479,7,دلحتى 3 أشهر

994,56014,986,349,د46 إلى 6 أشهر

71,657,504د75,046,0 إلى 12 أشهر 

096,154,531د,د9ل,للأكثر من سنة

5111,841,320لد,9ل5,0دد

أرصدة المدينون الحكومية

234,910,717ددل,69,979دغير متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة

5,69021,912,105دد,د5حتى 3 أشهر

480,707,00544,623,255 إلى 6 أشهر

39,917,355د0ل,608,د77 إلى 12 أشهر 

9,46419,845,367د5,8دأكثر من سنة

84361,208,799د,469,دل5

8,488,599473,050,119د7

أعمار المدينون التجاريون المنخفضة القيمة

لد)ديسمبر)0د0دم
ريا1)سعودي

لد)ديسمبر)9ل0دم
ريا1)سعودي

أرصدة المدينون غير الحكومية

11,070,333د9د,لل5,للحتى 3 أشهر

4844,251,792,ل0,86ل4 إلى 6 أشهر

972,805,973د,59د,74 إلى 12 أشهر 

26,499,972د8د,8,544دأكثر من سنة

76,45644,628,070د,55

أرصدة المدينون الحكومية

-د8ل,46د,دحتى 3 أشهر

460,090184,199 إلى 6 أشهر

980855,572,د07,ل7 إلى 12 أشهر 

18,856,297دد9,8د6,0لأكثر من سنة

0,08519,896,068د9,5ل

64,524,138ل74,796,54
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المصاريف المدفوعة مقدمًا والموجودات األخرى -  13

لد)ديسمبر)0د0دم
ريا1)سعودي

لد)ديسمبر)9ل0دم
ريا1)سعودي

96,666,78932,279,169المدينون اآلخرون )إيضاح 13.1(

9,78742,360,019ل8,7دمصاريف مدفوعة مقدماً )إيضاح 13.2(

79,618,892د7,666,66لدفعات مقدمة إلى الموردين، صافي )إيضاح 13.3(

852,748,183د,6د8,دودائع 

157,006,263دد56,879,5ل

يشمل المدينون اآلخرون مبلغ 80.66 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2019م: 19.13   13-1
مليون ريال سعودي( مستحقة من الجهات ذات العالقة.

الموجودات   13-2 لبعض  المخصص  خصم  بعد  مقدًما  المدفوعة  المصاريف  عرض  يتم 
 31( سعودي  ريال  مليون   22.65 بمبلغ  تحصيلها  في  المشكوك  مقدًما  المدفوعة 

ديسمبر 2019م: 22.65 مليون ريال سعودي(.

يتم عرض الدفعات المقدمة للموردين بعد خصم مخصص السلف القديمة بمبلغ   13-3
9.36 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2019م: 9.09 مليون ريال سعودي(.

موجودات العقود -  14
موجودات العقود هي قيمة األعمال المنفذة من قبل المجموعة خالل السنة ولم تتم فوترتها إلى العمالء كما في تاريخ إعداد القوائم المالية.

لد)ديسمبر)9ل0دم)ريا1)سعوديلد)ديسمبر)0د0دم)ريا1)سعودي

 1,174,967,842ل8,67ل0,5ل5,لاجمالي موجودات العقود )إيضاح 30(

)8,548,117()05د,5,957(مخصص اإلنخفاض

4661,166,419,725,ل504,56,ل

كانت حركة مخصص اإلنخفاض المتعلق بموجودات العقود للسنة المنتهية في 31 ديسمبر كما يلي:

لد)ديسمبر)0د0دم)
ريا1)سعودي)

لد)ديسمبر)9ل0دم
)ريا1)سعودي

716,748,070لل,8,548الرصيد كما في 1 يناير

)8,199,953()دل590,9,د(عكس اإلنخفاض للسنة 

058,548,117د,5,957الرصيد كما في 31 ديسمبر
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المخزون-  15

لد)ديسمبر)0د0دم)
ريا1)سعودي

لد)ديسمبر)9ل0دم
ريا1)سعودي

80210,644,211ل,40د,ل45مواد ومستلزمات
ناقصاً: مخصص المخزون بطيئ الحركة والمتقادم 

)إيضاح 15.1(
 )59,989,749()86ل,د68,08(

54150,654,462ل,69د,دلل

قامت المجموعة بتحميل مخزون بمبلغ 1,483.75 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2019م: 781.85 مليون ريال سعودي( على قائمة الربح أو الخسارة 
والدخل الشامل اآلخر الموحدة.

كانت الحركة في مخصص المخزون بطيئ الحركة والمتقادم كما يلي:  15-1
لد)ديسمبر)0د0دم)

ريا1)سعودي
لد)ديسمبر)0د0دم

ريا1)سعودي

59,989,74927,868,698الرصيد كما في 1 يناير

32,121,051 7د4,د8,09صافي المحمل للسنة

8659,989,749ل,د68,08الرصيد كما في 31 ديسمبر

االستثمارات في األسهم بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل -  16
األخر

تمتلك المجموعة استثماًرا بنسبة 1٪ في شركة سفاير )تعمل في خدمات تكنولوجيا   16-1
2014م.  يونيو  السعودية في  العربية  المملكة  تأسيسها في  تم  والتي  المعلومات(، 
القانونية  اإلجراءات  تزال  وال   2020 ديسمبر   31 في  كما  التصفية  قيد  سفاير  شركة 
للتصفية قيد التنفيذ. وبناء على ذلك، قامت المجموعة بإثبات انخفاض قيمة لهذا 

االستثمار بنسبة 100٪، وتبلغ قيمة االستثمار 1 مليون ريال سعودي.

تمتلك المجموعة 5٪ كإستثمار في شركة اإلتصاالت السعودية لإلستثمار التجاري   16-2
ريال   50,000 بتكلفة  تسجيلها  تم  والتي  اإلتصاالت(  خدمات  في  )تعمل  المحدودة 
سعودي وذلك لعدم إمكانية تحديد قيمتها العادلة بصورة موثوقة. يتم بيع هذا 

اإلستثمار الى الشركة األم بالتكلفة.
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الموجودات غير الملموسة-  17

األعما1)الرأسمالية)تحت)التنفيذبرامج)لحاسب)اآللي)ريا1)سعودي)التكلفة:
ريا1)سعودي)

االجمالي
ريا1)سعودي)

745,د56,56ل133,355,37923,208,366كما في 1 يناير 2020م 
00ل,4,797د11,560,73313,236,367إضافات
)7,694لل,0ل(-)10,117,694(استبعاد 
و)31,691,628(31,691,628تحويل 

ل5ل,د4د,ل7ل166,490,0464,753,105كما في 31 ديسمبر 2020م 
اإلطفاء املتراكم

د47,دل8,د5-52,813,472كما في 1 يناير 2020م
0دد,0,898د-30,898,330إطفاء

)لل7,8د9,د(-)3,927,811(استبعاد 
ل99,د79,78-79,783,991كما في 31 ديسمبر 2020م

صايف القيمة الدفترية 
60ل,459,ل059ل,د86,706,0554,75كما)في)لد)ديسمبر)0د0دم

التكلفة:
96,171,560 14,141,349 82,030,211كما في 1 يناير 2019م 

17,525,47756,939,99974,465,476اضافات
-)34,431,353(34,431,353تحويل

)14,073,291()13,441,629()631,662(استبعاد اصول الشركة التابعة
133,355,37923,208,366156,563,745كما في 31 ديسمبر 2019م

اإلطفاء املتراكم
31,967,626-31,967,626كما في 1 يناير 2019م

21,243,953-21,243,953اطفاء
)398,107(-)398,107(استبعاد اصول الشركة التابعة

52,813,472-52,813,472كما في 31 ديسمبر 2019م
صايف القيمة الدفترية 

80,541,90723,208,366103,750,273كما في 31 ديسمبر 2019م

تم توزيع اإلطفاء المحمل للسنة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل األخرى كما يلي: 

لد)ديسمبر)0د0دم
ريا1)سعودي)

لد)ديسمبر)9ل0دم
ريا1)سعودي

 9,389,503  دد4,دل7,دل تكلفة اإليرادات
 15,000 890,د0ل مصاريف البيع والتوزيع )إيضاح 6(

 11,839,450 8ل0,ل7,08لالمصاريف العمومية واإلدارية )إيضاح 7(
021,243,953دد,0,898د  

خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، دخلت المجموعة في اتفاقية مع احدى الشركات التابعة للشركة األم لبيع أصول بصافي قيمتها الدفترية 
بقيمة 6.19 مليون ريال سعودي.
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الممتلكات والمعدات-  18

أجهزة)الحاسب)
اآللي

ريا1)سعودي

األثاث)والمعدات)
المكتبية

ريا1)سعودي

تحسينات)
المباني)

المستأجرة
ريا1)سعودي

سيارات
ريا1)سعودي

األعما1)
الرأسمالية)
تحت)التنفيذ
ريا1)سعودي

اإلجمالي
ريا1)سعودي

التكلفة:

9,854ل9,0دد53,442,5811,422,50013,660,976 214,359,17056,134,627الرصيد كما في 1 يناير 2020م 

878,د0د,لل689,577471,649,3355 2,867,435 11,143,091 24,853,440 إضافات

و)64,605,590(-8,737,963 1,392,162 54,475,465 تحويل

)ددد,689,د4(- )1,525,901( )3,139,046( )38,024,276( استبعاد

509,دد807,5لد0,704,7د4 077,دلل,د 078,دد5,د6 4د0,8د79965,5,د55,66دالرصيد)كما)في)لد)ديسمبر)0د0دم)

اإلستهالك املتراكم واالنخفاضات:

04,594د,د7ل-725,475 21,011,188 28,617,588 121,950,343الرصيد كما في 1 يناير 2020م

د5,07ل58,9-284,972  12,070,856  10,070,369 36,488,876 مصروف االستهالك وانخفاض

)0ل44,9د,7ل(-- )432,339(  )858,319( )15,954,252( استبعاد

974,757,دلدو0,447ل0,ل 649,705,دد 8د9,6د7,8د 484,967,د4لالرصيد)كما)في)لد)ديسمبر)0د0دم)

صايف القيمة الدفترية 

د558,75,د59لد0,704,7د4 0د6,ل0ل,ل د7د,د0,87د 96ل,ل7,70د دد78,8ل,دللكما)في)لد)ديسمبر)0د0دم

أجهزة)الحاسب)
اآللي

ريا1)سعودي

األثاث)والمعدات)
المكتبية

ريا1)سعودي

تحسينات)المباني)
المستأجرة
ريا1)سعودي

سيارات
ريا1)سعودي

األعما1)
الرأسمالية)تحت)

التنفيذ
ريا1)سعودي

اإلجمالي
ريا1)سعودي

التكلفة:

132,082,90437,462,07540,356,7281,245,82514,077,061225,224,593الرصيد)كما)في)ل)يناير)9ل0دم)

73,525,135125,575,250- 36,576,01910,980,1894,493,907إضافات

 -   )73,941,220(13,919,26911,792,401477,900 47,751,650تحويل

)3,321,603(-  -  - )2,921,677()399,926( استبعاد

)8,458,386(-)301,225()3,200,455()3,305,229()1,651,477(استبعاد أصول الشركة التابعة

214,359,17056,134,62753,442,5811,422,50013,660,976339,019,854الرصيد)كما)في)لد)ديسمبر)9ل0دم)

اإلستهالك املتراكم واإلنخفاضات:

123,222,560-82,868,85825,321,49414,519,881512,327الرصيد كما في 1 يناير 2019م 

53,906,395-39,801,1086,765,7627,052,247287,278مصروف االستهالك واالنخفاض

)3,226,576(---)2,830,946()395,630(استبعاد

)1,597,785(-)74,130()560,940()638,722()323,993(استبعاد أصول الشركة التابعة

172,304,594-121,950,34328,617,58821,011,188725,475الرصيد)كما)في)لد)ديسمبر)9ل0دم)

صايف القيمة الدفترية 

92,408,82727,517,03932,431,393697,02513,660,976166,715,260كما في 31 ديسمبر 2019م
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة - تتمة
 31 ديسمبر 2020م

الممتلكات والمعدات - تتمة  -18
تم توزيع مصروف االستهالك واالنخفاض للسنة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرى الموحدة على النحو التالي:

لد)ديسمبر)0د0دم
ريا1)سعودي

لد)ديسمبر)9ل0دم
ريا1)سعودي)

830,538,161ل55,8د,ددتكلفة المبيعات

740,555د8ل,74دمصاريف البيع والتوزيع )إيضاح 6(

6522,627,679ل,867,لدمصاريف عمومية وإدارية)إيضاح7(

-  7,908ل5,دخسائر انخفاض في الممتلكات واآلالت والمعدات )إيضاح 8(

53,906,395د5,07ل58,9

األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ كما في 31 ديسمبر 2020م، تمثل بشكل رئيسي بناء مرفق للحوسبة عن بعد. ومن المتوقع بدء التشغيل خالل عام 
2021م.

خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، دخلت المجموعة في اتفاقية مع احدى الشركات التابعة للشركة األم للبيع أصول بصافي قيمتها الدفترية 
بقيمة 25,44 مليون ريال سعودي.

حق استخدام األصول-  19
فيما يلي حركة حق استخدام األصول بموجب تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 16، عقود اإليجار:

أراضي)ومباني
ريا1)سعودي

سيارات
ريا1)سعودي

اإلجمالي
ريا1)سعودي

76,462,7721,713,07678,175,848معترف به عند تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 16

16,293,229-16,293,229إضافات 

)17,053,376()870,537()16,182,839(مصروف االستهالك عن السنة

76,573,162842,53977,415,701الرصيد كما في 1 يناير 2020م 

13,289,341-13,289,341إضافات

)18,772,331()728,421()18,043,910(مصروف االستهالك عن السنة

لل7,دد9,ل87لل,4للد8,59ل8,ل7الرصيد)كما)في)لد)ديسمبر)0د0دم

يتم استهالك حق استخدام األصول على النحو التالي: 

15 سنةأراضي مؤجرة

4 سنواتالمباني

3 سنواتسيارات
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة - تتمة
 31 ديسمبر 2020م

الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع-  20

لد)ديسمبر)0د0دم)
ريا1)سعودي

لد)ديسمبر)9ل0دم)
ريا1)سعودي

070,944367,288,723,د65دائنون تجاريون 

9570,081,455د7,7لل,5د4تكلفة مشاريع مستحقة 

870319,964,455,د499,08المصاريف المستحقة )إيضاح 20.1(

76115,854,581د,9,657ددرسوم التوصيل المستحقة )إيضاح 30(

70660,592,669,د4,94للمبالغ مستحقة الى الجهات ذات العالقة )إيضاح 30(

9822,517,177د,04ل,40مطلوبات عقود اإليجار )إيضاح 23(

71,975,718د977,4,لمخصص ضريبة استقطاع

4701,458,274,778,د95,د97,ل

تشمل المصاريف المستحقة مبلغ 108.06 مليون ريال سعودي )2019م: 40.70 مليون   20-1
ارصدة  تسوية  عادًة  يتم  السعودية.  االتصاالت  لشركة  مستحقة  سعودي(  ريال 

الدائنون التجاريون في غضون 90 يوًما من تاريخ الفاتورة. 

اإليرادات المؤجلة-  21
يمثل هذا البند فواتير صادرة إلى العمالء بالزيادة عن قيمة األعمال المنفذة من قبل المجموعة حسب شروط الفوترة المذكورة في اتفاقيات العمالء كما 

في بتاريخ إعداد القوائم المالية.

مطلوبات العقود-  22
تمثل مطلوبات العقود المبالغ المستلمة من عمالء المجموعة وذلك مقابل الفواتير المستقبلية. 

مطلوبات عقود اإليجار-  23

لد)ديسمبر)0د0دم)
ريا1)سعودي)

لد)ديسمبر)9ل0دم
ريا1)سعودي

-76,674,505رصيد افتتاحي

72,621,047 ومعترف به عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16

13,673,645 987,دد9,دل اضافة لمطلوبات عقود اإليجار، صافي

2,958,236 د7,65د5,د تكاليف تمويلية 

 )12,578,423()د870,85,د(مدفوعات

76,674,505ل9د,75د,88إجمالي)المطلوبات)المخصومة)كما)في)لد)ديسمبر
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مطلوبات عقود اإليجار - تتمة   -23
فيما يلي تحليل استحقاق التدفقات النقدية غير المخصومة المتعلقة بمدفوعات اإليجارات في 31 ديسمبر 2020م.

لد)ديسمبر)0د0دمتحليل)االستحقاق)للتدفقات)النقدية)غير)المخصومة
ريا1)سعودي)

لد)ديسمبر)9ل0دم
ريا1)سعودي

4527,201,174د,79د,40اقل من سنة
59,493,762لد87,5ل,ل5أكثر من سنة

466,77686,694,936,ل9إجمالي)المطلوبات)غير)المخصومة)كما)في)لد)ديسمبر

فيما يلي عرض مطلوبات عقود اإليجار المخصومة كما في 31 ديسمبر 2020 في قائمة المركز المالي الموحدة.

لد)ديسمبر)0د0دم
ريا1)سعودي)

لد)ديسمبر)9ل0دم
ريا1)سعودي

9822,517,177د,04ل,40الجزء المتداول )شامل الدائنون والمبالغ مستحقة الدفع(
54,157,328د70,89ل,48الجزء غير المتداول

76,674,505ل9د,75د,88اإلجمالي

مكافأة نهاية الخدمة-  24

لد)ديسمبر)0د0دم
ريا1)سعودي)

لد)ديسمبر)9ل0دم
ريا1)سعودي

189,138,652ل94,776,76دإلتزام)المنافع)المحددة

تقوم المجموعة بمنح مكافأة نهاية الخدمة )خطة منافع( لموظفيها، مع األخذ بعين االعتبار نظام العمل في المملكة العربية السعودية. وتمثل المنافع 
المقدمة بموجب هذا البرنامج مبلغا مقطوعا على أساس آخر راتب للموظفين وبدالتهم وسنوات خدمتهم المتراكمة بتاريخ تركهم العمل.

إن إلتزام المنافع المثبت في قائمة المركز المالي الموحدة بشأن برنامج المنافع المحددة لنهاية الخدمة يمثل القيمة الحالية إللتزام المنافع المحددة 
بتاريخ إعداد القوائم المالية.

يتم إحتساب التزام المنافع المحددة بشكل دوري من قبل اكتواريين مؤهلين باستخدام طريقة إئتمان الوحدة المتوقعة. يتم تحديد القيمة الحالية إللتزام 
المنافع المحددة بخصم التدفقات النقدية الصادرة المستقبلية المقدرة بإستخدام أسعار العمولة لسندات الشركات عالية الجودة المسجلة بالعملة التي 
ستدفع بها المنافع، وتكون لها شروط تقارب شروط االلتزامات ذات العالقة. ونظًرا لنقص السيولة وقيود السوق العميقة التي تفرضها سندات الشركات 

المحلية، يجدر اإلشارة إلى إصدار الحكومة السعودية ألسعار السندات المقومة بالدوالر األمريكي. 

يتم إثبات المكاسب والخسائر االكتوارية الناتجة عن إعادة قياس التزام المنافع المحددة، إن وجدت، وتدرج ضمن الدخل الشامل األخرى الموحدة في 
قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة وفي قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة.

يوضح الجدول التالي الحركة في التزام المنافع المحددة

لد)ديسمبر)0د0دم
ريا1)سعودي

لد)ديسمبر)9ل0دم
ريا1)سعودي

125,754,092د8,65دل,89لكما في 1 يناير
65470,662,560,د88,د8تكلفة الخدمة المتوقعة 

50,0005,961,000د,6تكاليف تمويلية
65476,623,560,ددل,90إجمالي مصروف منافع الموظفين المثبت في الربح أو الخسارة

852,378,000د,ل7د,5دالخسائر المثبتة في الدخل الشامل اآلخر
)15,617,000()0د9,765,8ل(مدفوعات

189,138,652ل94,776,76دكما)في)لد)ديسمبر
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مكافأة نهاية الخدمة - تتمة   -24

اإلفتراضات االكتوارية الهامة

تم إجراء أحدث تقويم اكتواري من قبل لوكس أكشواريز آند كونسالتنس وتم إجراءه بإستخدام طريقة ائتمان الوحدة المتوقعة.

فيما يلي االفتراضات الرئيسية المستخدمة في التقويم االكتواري: 

لد)ديسمبر)9ل0دملد)ديسمبر)0د0دم

15%5ل%معد1)االنخفاض)

5.6%4.5%معد1)زيادة)الرواتب)

3,45%65.د%معد1)الخصم

6565سن)التقاعد

تحليل الحساسية

النقص في قيمة االفتراضات  أو  الزيادة  المحددة على أساس  المنافع  التزام  التغير في  أدناه  الجدول  المستخدمة. يوضح  باالفتراضات  النتائج  تتأثر 
األساسية كما في 31 ديسمبر 2020م:

القيمة)األساسيةالتغير)في)االفتراضات
ريا1)سعودي

األثر)على)التزام)المنافع)المحددة

الزيادة)في)االفتراضات
ريا1)سعودي

النقص)في)االفتراضات
ريا1)سعودي

1294,776,761265,335,000329,553,000%معدل الخصم

20294,776,761270,072,000324,582,000%معدل االنخفاض 

1294,776,761328,533,000265,558,000%معدل زيادة الرواتب

تشمل تكلفة اإليرادات تكاليف موظفين بمبلغ 1,579 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2019م: 1,245 مليون ريال سعودي(.

رأس المال وتوزيعات األرباح-  25

رأس المال  25-1
خالل عام 2020م، قرر مساهموا الشركة في إجتماعهم المنعقد في تاريخ 12 صفر 1442هـ )الموافق 29 سبتمبر 2020م( زيادة رأس مال الشركة من 
100،000 ريال سعودي إلى 1،200،000،000 ريال سعودي )مقسم إلى 120،000،000 سهم بقيمة 10 ريال سعودي لكل سهم( وتغيير الهيكل القانوني 
للشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة. تم االنتهاء من اإلجراءات القانونية الخاصة بزيادة رأس المال وتغيير الهيكل القانوني 
بما في ذلك موافقة وزارة التجارة التي تم الحصول عليها بتاريخ 8 جمادى األولى 1442هـ )الموافق 23 ديسمبر 2020م( وإصدار القرار الوزاري في 16 

جمادى األولى 1442هـ )الموافق 31 ديسمبر 2020 م(.

توزيعات األرباح  25-2
لم يتم اإلعالن عن توزيعات لألرباح في السنة المنتهية في 31 ديسبمر 2020م. أوصى مجلس اإلدارة في اإلجتماع المنعقد بتاريخ 15 ذو القعدة 1440هـ 

)الموافق 18 يوليو 2019م( عن توزيع أرباح قدرها 80 ريال سعودي للسهم الواحد بإجمالي 800.000.000 ريال سعودي.

اإلحتياطي النظامي-  26
طبقاً لنظام الشركات السعودي والنظام األساس للشركة، يجب على الشركة أن تحول 10% من دخل السنة إلى االحتياطي النظامي. وطبقاً للنظام األساس 

للشركة، يجوز للشركة التوقف عن اجراء هذه التحويالت عندما يبلغ مجموع اإلحتياطي 30% من رأس المال. إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع.
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ربحية السهم-  27
يتم احتساب ربحية السهم األساسية بقسمة صافي ربح الفترة العائد إلى مساهمي للشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم للسنة المنتهية في 31 

ديسمبر كما 2020م يلي: 

لد)ديسمبر)9ل0دملد)ديسمبر)0د0دم
795,504393,825,494,ل70صافي ربح الفترة “ريال سعودي”

0,000,000120,000,000دلالمتوسط المرجح لعدد األسهم لربحية السهم األساسية والمخّفضة )معّدله(
5.853.28الربحية)األساسية)والمخفضة)للسهم)الواحد)“ريا1)سعودي”

ليس لدى المجموعة أسهم مخّفضة محتملة، وبالتالي فإن ربحية السهم المخّفضة تساوي ربحية السهم األساسية.

األدوات المالية-  28

فئات األدوات المالية

يوضح الجدول أدناه القيمة الدفترية والقيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية، باإلضافة إلى التسلسل الهرمي لمستويات القيمة العادلة: 

تصنيف)الموجودات/)لد)ديسمبر)0د0دم
مستوى)القيمة)العادلةالقيمة)الدفتريةالمطلوبات)المالية

املوجودات املالية

ال ينطبق 644,د47,د99تكلفة االستهالكنقدية وشبه نقدية

ال ينطبق 4,408,805,996تكلفة االستهالكمدينون وموجودات العقود ومدينون آخرون

استثمارات في حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل 
قائمة الدخل الشامل اآلخر

القيمة العادلة من خالل الدخل 
المستوى الثالثوالشامل

املطلوبات املالية

ال ينطبقد6د,4دل,دد0,دتكلفة االستهالكدائنون تجاريون ومبالغ مستحقة الدفع

تصنيف)الموجودات/)لد)ديسمبر)9ل0دم
مستوى)القيمة)العادلةالقيمة)الدفتريةالمطلوبات)المالية

املوجودات املالية

ال ينطبق 414,280,958تكلفة االستهالكنقدية وشبه نقدية

ال ينطبق 3,836,728,603تكلفة االستهالكمدينون وموجودات العقود ومدينون آخرون

استثمارات في حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل 
قائمة الدخل الشامل اآلخر

القيمة العادلة من خالل الدخل 
المستوى الثالث-الشامل

املطلوبات املالية

ال ينطبق1,512,432,106تكلفة االستهالكدائنون تجاريون ومبالغ مستحقة الدفع

تمثل أرصدة المدينون والنقدية وشبه النقدية الحد األقصى لتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان بتاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة.

القيمة العادلة لألدوات المالية

يرى كبار المدراء أن القيمة الدفترية لألدوات المالية المدرجة في قائمة المركز المالي الموحدة تقارب قيمتها العادلة باستثناء اإلستثمارات من خالل 
الدخل الشامل اآلخر والتي ال يمكن تحديد قيمتها العادلة على نحو دقيق.
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مخاطر السوق

لم تتعرض المجموعة لمخاطر السوق خالل السنة. لم تطرأ أي تغيرات في هذه الظروف عن السنة السابقة.

إدارة مخاطر العمالت األجنبية

لم يكن لدى المجموعة أي موجودات أو مطلوبات نقدية مسجلة بعملة أجنبية بتاريخ إعداد القوائم المالية تعرضت بشأنها لتقلبات هامة في أسعار صرف 
العمالت األجنبية. عليه، لم يتم عرض تحليل الحساسية بشأن العمالت األجنبية.

إدارة مخاطر معدل الربح والسيولة

تقع المسؤولية النهائية عن إدارة مخاطر السيولة على عاتق مجلس اإلدارة الذي وضع إطارا مناسبا إلدارة مخاطر السيولة وذلك إلدارة متطلبات إدارة 
السيولة والتمويل الطويل األجل والقصير األجل الخاصة بالمجموعة. تقوم المجموعة بإدارة مخاطر السيولة من خالل االحتفاظ باحتياطيات وتسهيالت 

بنكية كافية، ومن خالل مراقبة التدفقات النقدية المتوقعة والفعلية بشكل مستمر، ومطابقة تواريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات المالية. 

لم يطرأ أي تغير في هذه االستراتيجية عن السنة السابقة. لم تتعرض المجموعة لتغيرات في معدالت الربح بتاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة. عليه، 
لم يتم عرض تحليل الحساسية المتعلق بمعدل الربح.

توضح الجداول التالية االستحقاق التعاقدي المتبقي للمجموعة بشأن مطلوباتها المالية غير المشتقة مع فترات السداد المتفق عليها. تم إعداد هذه 
الجداول بناًء على التدفقات النقدية غير المخصومة للمطلوبات المالية استنادا إلى أقرب تاريخ قد يتعين على المجموعة السداد فيه. تتضمن الجداول 

كال من الربح والتدفقات النقدية الرئيسية:

خال1)سنة)واحدةمعد1)الربح%
ريا1)سعودي

أكثر)من)سنه)واحدة
ريا1)سعودي

اإلجمالي
ريا1)سعودي

31 ديسمبر 2020م

1,933,849,072-1,933,849,072بدون ربحدائنون ومبالغ مستحقة الدفع

1.5740,279,24551,187,5311,466,776 الى %1.86التزامات االيجار ذات عالقة بحق إستخدام األصول

خال1)سنة)واحدةمعد1)الربح)%
ريا1)سعودي

أكثر)من)سنه)واحدة
ريا1)سعودي

اإلجمالي
ريا1)سعودي

31 ديسمبر 2020م

1,435,757,601-1,435,757,601بدون ربحدائنون ومبالغ مستحقة الدفع

27,201,17459,493,76286,694,936 3.53 الى %3.92التزامات االيجار ذات عالقة بحق اسخدام األصول

إدارة مخاطر االئتمان

تدار مخاطر االئتمان المتعلقة بالعمالء اآلخرين من قبل المجموعة من خالل وضع حدود ائتمانية ومراقبة االرصده المدينة القائمة. ال تعتقد اإلدارة 
أن هناك أي مخاطر ائتمانية كبيرة مرتبطة بهذه االرصده المدينة وهي واثقة من أنه سيتم استردادها بالكامل. تجري المجموعة حالًيا معظم معامالتها 
مع شركة االتصاالت السعودية )الشركة األم(، وتقدم أيًضا خدمات للحكومة. تم االعتراف بأن شركة االتصاالت السعودية والحكومة تتمتعان بتصنيف 
ائتماني مرتفع، وبالتالي تعتبر مخاطر االئتمان منخفضة. ال تتوقع المجموعة أي تعثر في السداد من هذه االرصده المدينة، إال في حالة وجود نزاعات. 

يتم مراقبة األرصدة المدينة األخرى على أساس مستمر.

مخاطر االئتمان هي مخاطر الخسارة المالية للمجموعة إذا أخفق عميل أو طرف مناظر ألداة مالية في الوفاء بالتزاماته التعاقدية، وينشأ بشكل أساسي 
من مستحقات المجموعة من العمالء.

تمثل القيم الدفترية لألصول المالية الحد األقصى لمخاطر االئتمان. ال تحتفظ المجموعة بأي ضمانات أو أي تعزيزات ائتمانية أخرى لتغطية مخاطر 
االئتمان المرتبطة بموجوداتها المالية.
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إدارة مخاطر االئتمان - تتمة

يتم إنشاء مخصص انخفاض قيمة المدينون التجاريون وموجودات العقود عندما يكون ذلك مطلوباً، استناداً إلى التحصيل المتوقع للمدينين التجاريين. 
تستخدم المجموعة مصفوفة مخصصة لقياس خسارة اإلئتمان المتوقعة للمدينين التجاريين من العمالء الخاصين.

تُحسب معدالت الفقد باستخدام طريقة »معدل التكور« / »معدل التدفق« استناًدا إلى احتمال وجود مستحق يتقدم خالل المراحل المتعاقبة من التأخر 
إلى الشطب. يتم احتساب معدالت التكور / التدفق بشكل منفصل في مختلف القطاعات على أساس خصائص مخاطر االئتمان المشتركة.

يوفر الجدول التالي معلومات حول التعرض لمخاطر االئتمان وخسارة االئتمان المتوقعة للمدينين التجاريين وموجودات العقود من عمالء القطاع الخاص 
كما في 31 ديسمبر 2020م:

مخصص)الخسارة)متوسط)معد1)الخسارة)المرجحإجمالي)القيمة)العادلةلد)ديسمبر)0د0دم

5.215,957,166%114,342,069غير مفوترة

7.1111,511,216%0161,907,973-90 يوم

14.3310,860,544%9175,802,007-180 يوم

28.291,303,304%1814,606,455-270 يوم

44.423,056,093%2716,879,734-365 يوم

44.429,960,592%22,422,820أكثر من سنة

5ل648,9,د054.لل%058,ل85,96د

إدارة رأس المال 

تقوم المجموعة بإدارة رأسمالها للتأكد من أنها ستكون قادرة على االستمرار في العمل وفقا لمبدأ االستمرارية، مع زيادة العوائد ألصحاب المصالح إلى 
أقصى حد من خالل االستفادة المثلى من رصيد الدين وحقوق الملكية. لم يطرأ أي تغيير في االستراتيجية العامة للشركة عن السنة السابقة.

يتكون هيكل رأس مال المجموعة من حقوق الملكية التي تتكون من رأس المال، االحتياطي اآلخر،االحتياطي النظامي واألرباح المبقاة.

المعلومات الخاصة بالجهات ذات العالقة-  30
تمثل الجهات ذات العالقة من الشركة األم، والشركات التي تخضع لسيطرة مباشرة أو غير مباشرة أو تخضع لتأثير شركة االتصاالت السعودية )»الشركة 
األم«(، وكذلك أعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة. يوجد للمجموعة معامالت مختلفة مع الجهات ذات العالقة خالل دورة أعمالها العادية. تتم 

المعامالت مع الجهات ذات العالقة وفقاً للشروط واألحكام المعتمدة من إدارة المجموعة أو مجلس اإلدارة.

إن الجهة المسيطرة المباشرة والنهائية على المجموعة هي شركة االتصاالت السعودية، وهي شركة مدرجة تأسست في المملكة العربية السعودية.

خالل السنة، قامت المجموعة بإجراء المعامالت التالية مع الجهات ذات العالقة:

لد)ديسمبر)0د0دم
ريا1)سعودي

لد)ديسمبر)9ل0دم
ريا1)سعودي

9,4694,174,560,648ل9,دلد,5بيع بضاعة وخدمات إلى )الشركة األم وشركاتها التابعة( )أ(

077,760186,660,921,د5دمشتريات )الشركة األم(

-4د5,ل99,07لخصم على مشاريع معّينة )ب(

بيع األصول غير الملموسة والممتلكات والمعدات 
)إيضاح 17 و18( )جهات أخرى ذات عالقة(

-59د,7د6,لد

-6ل6,0لدمصرويف الحوافز طويلة األجل محملة من الشركة األم
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المعلومات الخاصة بالجهات ذات العالقة - تتمة   -30
تتضمن مبيعات السلع والخدمات للشركة األم ووشركاتها التابعة لها مبلغ 2.9 مليار ريال سعودي )31 ديسمبر 2019م: 2.1 مليار ريال سعودي( أ- 

والتي ال تعد الشركة األم العميل النهائي.
تمثل هذه المبالغ خصًما على بعض المشاريع التي يتم تنفيذها من خالل الشركة األم.ب- 

كانت األرصدة التالية قائمة لدى الجهات ذات العالقة في تاريخ إعداد القوائم المالية:

لد)ديسمبر)0د0دم
)ريا1)سعودي

لد)ديسمبر)9ل0دم
ريا1)سعودي

2,207,101,329ل07,98ل,46ل,دالمدينون: إجمالي )إيضاح 12(

79754,271,015ل,دد949,4موجودات العقود

19,133,843 د69,ل80,66الموجودات األخرى: مبالغ مستحقة من الجهات ذات العالقة )إيضاح 13(

)1,330,334,861()ل7د,7دل,606,ل(اإليرادات المؤجلة

)60,592,669()706,د4,94لل(مبالغ مستحقة إلى الجهات ذات العالقة )إيضاح 20(

)115,854,581()76د,9,657دد(رسوم التوصيل المستحقة )إيضاح 20(

)404,155,445()60,457,485د(مطلوبات العقود

 )40,704,701()د08,058,88ل(المصاريف المستحقة )إيضاح 20(

لمبالغ المدينون القائمة غير مضمونة ويتم تسويتها نقًدا أو مقاصة من رصيد مستحق الدفع. لم يتم إعطاء أي ضمانات أو استالمها.

أعمار)المبالغ)التي)لم)تنخفض)قيمتها)المستحقة)من)الجهات)ذات)العالقة:

متأخرة)السداد)ولم)تنخفض)قيمتها

اإلجمالي
ريا1)سعودي

غير)متأخرة)السداد)
وغير)منخفضة)

القيمة
ريا1)سعودي

حتى)د)أشهر
ريا1)سعودي

4)إلى)6)أشهر
ريا1)سعودي)

7ودل)شهر
ريا1)سعودي

أكثر)من)سنة)
ريا1)سعودي

4,089لد,98,474,9874د06ل,79,906دد5د,0د450,5دد47,4ل,دد8579,د6د,065,دلد)ديسمبر)0د0دم

312,161,859,9991,291,463,728540,264,896213,706,971110,482,8045,941,600 ديسمبر 2019م

تم دفع التعويضات التالية لكبار موظفي اإلدارة خالل العام:

لد)ديسمبر)0د0دم
ريا1)سعودي

لد)ديسمبر)9ل0دم
ريا1)سعودي

0932,830,747د,لل4,9دمنافع الموظفين

كانت المبالغ التالية مستحقة الدفع فيما يتعلق بمكافآت نهاية الخدمة ومخصص اإلجازات السنوية لكبار موظفي اإلدارة:

لد)ديسمبر)0د0دم
ريا1)سعودي

لد)ديسمبر)9ل0دم
ريا1)سعودي

5,578,9953,161,140مكافأة نهاية الخدمة واإلجازات السنوية
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المعلومات القطاعية -  31
إن المعلومات المتعلقة بالقطاعات التشغيلية للمجموعة المبينة أدناه وفًقا للمعيار الدولي للتقارير المالية )8(. ويتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية 
)8( تحديد قطاعات التشغيل على أساس التقارير الداخلية التي تتم مراجعتها بانتظام من قبل صانع القرار التشغيلي الرئيسي للمجموعة وتستخدم 

لتخصيص الموارد للقطاعات وتقييم أدائها.

تعمل المجموعة في خدمات تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت كما هو مذكور أدناه. تتعلق غالبية إيرادات المجموعة ،دخلها وموجوداتها بعملياتها داخل 
المملكة. قطاعات التشغيل التي يتم رفع التقارير عنها بإنتظام إلى صانع القرار التشغيلي الرئيسي للمجموعة هي مصادر اإليرادات والموارد الموزعة 

على القطاع التشغيلي على أساس اإليرادات وتفاصيلها كما يلي:

خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات األساسية: تعد هذه الخدمات المتطلبات األساسية لألعمال، وتمكن العمالء من الحصول على المتطلبات  	
األساسية لتكنولوجيا المعلومات مع األنظمة، األجهزة /البرامج، واإلتصال باإلنترنت. )بما في ذلك: تكامل األنظمة وخدمات اإلتصاالت واإلنترنت(.

خدمات تقنية المعلومات والخدمات التشغيلية المدارة: تعتبر هذه الخدمات بمثابة إضافات وتساعد العمالء في إدارة عملياتهم وتحسين التكلفة  	
اإلجمالية، )بما في ذلك: خدمات االستعانة بمصادر خارجية والخدمات المدارة(.

واألمن  	 السحابة  ذلك: خدمات  في  )بما  عروضهم  نطاق  وتوسيع  لتحسين  العمالء  يستخدمها  متقدمة  رقمية  هي خدمات  الرقمية:  الخدمات 
السيبراني والخدمات الرقمية(.

ال توجد إيرادات بين القطاعات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م )31 ديسمبر 2019م: صفر(. وعليه، فإن تسوية إيرادات القطاعات مع إجمالي 
اإليرادات ال تعد ذات أهمية.

لد)ديسمبر)0د0دم)
ريا1)سعودي

لد)ديسمبر)9ل0دم
ريا1)سعودي

2,960,148,596ل80,ل57,د74,دخدمات اإلتصاالت وتقنية المعلومات األساسية

4,5881,155,286,311د0,0د6,لخدمات تقنية المعلومات والخدمات التشغيلية المدارة

6741,141,861,396,دد7,8ل5,لالخدمات الرقمية

5,257,296,303د9,06ل4,ل6,89إجمالي)اإليرادات)

)4,410,051,699()0دل,5,469,447(إجمالي تكلفة اإليرادات

)499,216,225()664,964,608(إجمالي المصاريف التشغيلية 

86,730,386)دل7,ددد,د(إجمالي )المصاريف( / االيرادات الغير تشغيلية 

)40,933,271()8لل,978,ل5(زكاة السنة

795,504393,825,494,ل70إجمالي)صافي)ربح)السنة

المطلوبات الرأسمالية -  32
لم يكن لدى المجموعة أي مطلوبات رأسمالية بتاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة.
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األحداث الهامة -  33
تم التعرف على ساللة جديدة من فيروس كورونا المستجد ألول مرة في نهاية ديسمبر 2019م، وتم األعالن من قبل منظمة الصحة العالمية أنها جائحة في 
مارس 2020م. استمر انتشار فيروس كورونا المستجد  في جميع أنحاء العالم تقريًبا بما في ذلك المملكة العربية السعودية، مما أدى إلى تباطؤ األنشطة 

االقتصادية واالجتماعية وإغالق العديد من القطاعات على المستويين العالمي والمحلي.

أنشطتها  على  تأثيره  بتقييم  المجموعة  قامت  واإلقتصادية،  اإلجتماعية  األنشطة  لبعض  تعطيل  من  عنه  نتج  وما  للفيروس  السريع  لالنتشار  استجابة 
التشغيلية الحالية والمستقبلية واتخذت سلسلة من اإلجراءات الوقائية واالحترازية، بما في ذلك تفعيل العمل عن بعد ضمان سالمة موظفيها وعائالتهم، 
والتفعيل الكامل للحلول التقنية وتوفير قنوات رقمية بقدرات وتسهيالت أكبر لضمان استمرارية الخدمات المقدمة للعمالء ووصولها إلى مواقعهم حفاظاً 

على سالمتهم.

في نهاية الربع الثاني من عام 2020م سمحت حكومة المملكة العربية السعودية بعودة جميع األنشطة االقتصادية والتجارية، مع الحرص على تنفيذ كافة 
اإلجراءات الوقائية المعتمدة، وااللتزام بالتباعد اإلجتماعي.

حتى تاريخ إعداد هذه البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، لم تتكبد عمليات المجموعة ونتائجها المالية تأثيًرا كبيًرا من 
تفشي كورونا المستجد ، مع األخذ في االعتبار التأثير المنخفض للوباء على عمليات وأنشطة الشركات العاملة في قطاع االتصاالت. تم تقييم تأثير الوباء 
على عمليات المجموعة والنتائج المالية باستخدام بعض األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تحتوي على مصادر عدم اليقين ألنها تعتمد على العديد 

من العوامل والتطورات المستقبلية التي ال يمكن التنبؤ بها بشكل موثوق.

تواصل المجموعة مراقبة تأثير هذا الوباء على أعمالها ونتائجها المالية.

األحداث الالحقة لفترة إعداد القوائم المالية-  34
قررت الجمعية العمومية في إجتماع الجمعية العمومية الغير عادّية المنعقد بتاريخ 4 رجب 1442هـ )الموافق 16 فبراير 2021م( توزيع أرباح قدرها 3.33 

ريال سعودي للسهم الواحد بإجمالي 400,000,000 ريال سعودي.

لم تنشأ أحداث أخرى بعد 31 ديسمبر 2020م وقبل إصدار البيانات المالية الموحدة، والتي قد يكون لها تأثير كبير على البيانات المالية الموحدة في 
31 ديسمبر 2020م.

اإللتزامات المحتملة-  35

لد)ديسمبر)0د0دم
ريا1)سعودي

لد)ديسمبر)9ل0دم
ريا1)سعودي

05,670,965247,219,506دخطابات الضمان 

إعتماد القوائم المالية-  36
تمت الموافقة على إصدار القوائم المالية الموحدة وفًقا لقرار مجلس اإلدارة بتاريخ 3 رجب 1442 هـ )الموافق 15 فبراير 2021م(. 

أرقام المقارنة-  37
أعيد تبويب بعض أرقام المقارنة للسنة الماضية بما يتماشى مع تبويب السنة الحالية. 

كما في 31 ديسمبر 2019م، قامت المجموعة بإعادة تصنيف المكاسب االكتوارية غير المحققة المتراكمة المتعلقة بتعويضات نهاية الخدمة والبالغة 
28,204,000 ريال سعودي من األرباح المبقاة إلى اإلحتياطي اآلخر المعروض كبند منفصل ضمن حقوق الملكية.



solutions by stc129-ق

الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت والشركة التابعة لها  
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة(
لفترة الثالثة و الستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2021م



solutions by stc ق-130



solutions by stc131-ق

الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت والشركة التابعة لها 
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة(
لفترة الثالثة و الستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو

إيضاح

الثالثة)أشهر)المنتهية)
في

0د)يونيو)لد0دم
ريا1)سعودي

الثالثة)أشهر)المنتهية)
في

0د)يونيو)0د0دم
ريا1)سعودي

الستة)أشهر)المنتهية)
في

0د)يونيو)لد0دم
ريا1)سعودي

الستة)أشهر)المنتهية)
في

0د)يونيو)0د0دم
ريا1)سعودي

9803,199,016,485,د99,د80,د99,8401,680,170,778ل,7د9,ل4,11اإليرادات، صافي

)2,522,815,376()د9,40ل5,د98,د()1,283,944,188()04,586ل,505,ل( تكلفة اإليرادات

578676,201,109,د47,لد54396,226,5908د,095,دد4إجمالي)الربح

)174,684,764()د06,795,06د( )84,361,392()867,760,للل( مصاريف عمومية وإدارية

)78,526,668()85,688د,85( )41,245,674()768,د60,د4( مصاريف بيع وتوزيع
)انخفاض(/ عكس انخفاض القيمة في 

)2,226,094()د99,د4,40د(4,005,967)د7,60د6,0( المدينون وموجودات العقود

4858,502دد,086,د685768,884,ل57,دإيرادات أخرى

صافي)الربح)قبل)اإليرادات/) التكاليف)()
70421,622,085ل,496,976 67,809275,394,375ل,د7دالتمويلية)والزكاة

)182,285(7دد,45د )546,043(8,867لد إيرادات/ )تكاليف( تمويلية، صافي

497421,439,800,لدد,497 86,676274,848,332د,د7د صافي)الربح)قبل)الزكاة

)33,310,453()6,000,094د()20,498,060()9ل67,0د,7ل( 8الزكاة

388,129,347د40,لدد,ل46 9,657254,350,272لل,56د صافي)ربح)الفترة
الدخل الشامل اآلخر/ )اخلسارة الشاملة 

األخرى(
البنود التي لن يعاد تصنيفها الحًقا إلى 

الربح أو اخلسارة:

80,004,67517,848,646)22,039,354(8,675د97إعادة قياس مكافأة نهاية الخدمة

6,078405,977,993دد,ل232,310,91854ددد,56,858دإجمالي)الدخل)الشامل)للفترة

ربحية السهم:

أساسية ومخّفضة من صافي ربح الفترة 
843.23.د2.12دل.د18)معّدله(

تشكل اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )20( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة.



solutions by stc ق-132

الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت والشركة التابعة لها 
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

قائمة المركز المالي األولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة(
كما في 30 يونيو 2021م 

0د)يونيو)لد0دمايضاح
ريا1)سعودي

لد)ديسمبر)0د0دم
ريا1)سعودي

املوجودات
املوجودات املتداولة

09993,473,644ل,د888,44 النقدية وشبه النقدية
2,803,751,456دد0,دلد,849,د 10المدينون

74156,879,523د,88د,ل0ل المصاريف المدفوعة مقدماً والموجودات أخرى
4751,504,561,466,لد4,8ل4,ل 5,10موجودات العقود

96112,369,154ل,د70,66 المخزون
6,0865,571,035,243د4,5دد,5 إجمالي)الموجودات)المتداولة

املوجودات غير املتداولة
6,641,665لد4,0د5,دد تكاليف العقود

91,459,160لد96,649,9 الموجودات غير الملموسة 
71,932,711ل6ل,د4ل,د6 6حق استخدام األصول
6593,558,752ل0,د6ل,599 الممتلكات والمعدات

9763,592,288دل,488,د78 إجمالي)الموجودات)غير)المتداولة
56,334,627,531لد,4د07,0ل,6 إجمالي)الموجودات

املطلوبات وحقوق امللكية
املطلوبات

املطلوبات املتداولة
01,973,953,470ل5,0د5,7د7,ل 10الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع 

647,480,4851,704,985,832,ل 10اإليرادات المؤجلة
336,035,288د74,ل67,69د 10مطلوبات العقود

753,140,982ل6,740,0د 8,10الزكاة المستحقة 
544,068,115,572د,777,647,د إجمالي)المطلوبات)المتداولة

املطلوبات غير املتداولة
00648,170,893,د9,77د 7مطلوبات عقود اإليجار

294,776,761  ل4,587,46دد 9مكافأة نهاية الخدمة
60,467342,947,654د,64د إجمالي)المطلوبات)غير)المتداولة

4,411,063,226لد007,7,د4,04 إجمالي)المطلوبات
حقوق امللكية
00,000,0001,200,000,000د,ل 17رأس المال 

79,550120,179,550ل,0دل اإلحتياطي النظامي
)6,851,269(7ل79,5د,د7 اإلحتياطي اآلخر 

7610,236,024د557,4,ل67 األرباح المبقاة
6,4941,923,564,305ل065,0,د إجمالي)حقوق)الملكية

56,334,627,531لد,4د07,0ل,6 إجمالي)المطلوبات)وحقوق)الملكية

تشكل اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )20( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة.



solutions by stc133-ق

الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت والشركة التابعة لها 
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

قائمة التغيرات في حقوق الملكية األولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة(
30 يونيو 2021م

رأس)الما1
ريا1)سعودي

اإلحتياطي)النظامي
ريا1)سعودي

اإلحتياطي)اآلخر
ريا1)سعودي

األرباح)المبقاة
ريا1)سعودي

اإلجمــــالي
ريا1)سعودي

610,236,0241,923,564,305)6,851,269(1,200,000,000120,179,550الرصيد كما في 1 يناير 2021م

د40,لدد,ل46د40,لدد,ل46وووصافي ربح الفترة، )غير مراجعة(

80,004,675و80,004,675ووالدخل الشامل اآلخر للفترة، )غير مراجعة(

للل,6دلوللل,6دلوواإلحتياطي اآلخر

)400,000,000( )400,000,000(وووتوزيعات األرباح )إيضاح 17(

6,494ل065,0,د7د557,4,ل767ل79,5د,د79,5507ل,0دل00,000,000د,لالرصيد)كما)في)0د)يونيو)لد0دم

100,000,00050,000,00028,204,0001,078,620,0701,256,824,070الرصيد كما في 1 يناير 2020م

388,129,347388,129,347---صافي ربح الفترة، )غير مراجعة(

17,848,646-17,848,646--الدخل الشامل اآلخر للفترة، )غير مراجعة(

100,000,00050,000,00046,052,6461,466,749,4171,662,802,063الرصيد كما في 30 يونيو 2020م

تشكل اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )20( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة.



solutions by stc ق-134

الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت والشركة التابعة لها 
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

قائمة التدفقات النقدية األولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة( 
 30 يونيو 2021م

لد0دم
ريا1)سعودي

0د0دم
ريا1)سعودي

األنشطة التشغيلية
497421,439,800,لدد,497 صافي)الربح)قبل)الزكاة

التسويات:
75038,978,447,ل67,08اإلستهالك, اإلطفاء و اإلنخفاض في قيمة الممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسة

8,790,5509,474,617 استهالك حق استخدام األصول
2,226,094د99,د4,40د انخفاض في قيمة المدينون وموجودات العقود

8,746,48641,130,810ل مصروف منافع الموظفين
265,238)06د,99د( )عكس مخصص( / مخصص خسائر العقود المستقبلية المقدرة
)880,903(950,796,د مخصص / (عكس مخصص) مقابل الدفعات المقدمة للموردين

4917,598,233د,6د0,دد مخصص المخزون بطيء الحركة والمتقادم
580,9971,363,515 أعباء تمويلية

)1,181,230()4دد,6د9( إيرادات تمويلية
575,687530,414,621,ل66

التغيرات يف املوجودات واملطلوبات التشغيلية:
)199,154,873()7د65,0د,84( المدينون

)34,241,177(885,967,د4 المصاريف المدفوعة مقدماً والموجودات األخرى
)339,224,339(450,لد94,0 موجودات العقود

)70,799,845(9,680,709 المخزون
3,669,834)66د,د6,89ل( تكاليف العقود

108,512,858)ل9ل,دد5,0دد(الدائنين والمبالغ مستحقة الدفع
)49,261,736()47د,57,505( اإليرادات المؤجلة

)183,284,889(656,454,لد مطلوبات العقود
)233,369,546(6دد,44ل,456التدفقات)النقدية)الناتجة)من)/) المستخدمة)في()األنشطة)التشغيلية

-)059,ل40,د5(زكاة مدفوعة
)10,990,000()8,805,000( مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة
601,181,230د,890إيرادات تمويلية مستلمة، صافي

)243,178,316( 7د8,5د95,8دصافي)التدفقات)النقدية)الناتجة)من)/) المستخدمة)في()األنشطة)التشغيلية
األنشطة اإلستثمارية

)53,931,216()77,875,775( شراء ممتلكات ومعدات وموجودات غير ملموسة
)53,931,216( )77,875,775( صافي)التدقفات)النقدية)المستخدمة)في)األنشطة)اإلستثمارية

األنشطة التمويلية
)403,641()97د,984,دد( مدفوعات إلتزامات ايجار

-)400,000,000( توزيعات أرباح مدفوعة
)403,641()97د,984,دد4( صافي)التدقفات)النقدية)المستخدمة)في)األنشطة)التمويلية

)297,513,173( )5د5,لد05,0ل( صافي النقص في النقدية وشبه النقدية
644414,280,958,د47,د99النقدية وشبه النقدية في بداية الفترة

09116,767,785ل,د888,44النقدية)وشبه)النقدية)في)نهاية)الفترة

تشكل اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )20( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة.



solutions by stc135-ق

الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت والشركة التابعة لها 
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة )غير مراجعة( 
30 يونيو 2021م

األنشطة-  1
الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت )»الشركة«(، هي شركة مساهمة سعودية مقفلة مسجلة في المملكة العربية السعودية بالسجل التجاري 
رقم 1010183482 وتاريخ 8 ذي القعدة 1423هـ )الموافق 11 يناير 2003م(. يقع المكتب المسجل للشركة في الرياض، شارع العليا، ص.ب 50، الرياض 
11372، المملكة العربية السعودية. خالل شهر ديسمبر 2020م، غيرت الشركة كيانها القانوني من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة 

سعودية مقفلة )إيضاح 17(.

يتمثل نشاط الشركة في توسيع كابالت وشبكات االتصاالت باإلضافة إلى تركيب وتوسيع شبكات الكمبيوتر واالتصاالت. كما يغطي نشاط الشركة تركيب 
وصيانة األجهزة األمنية والخدمات االستشارية لإلدارة العليا.

تمتلك الشركة الفروع التالية من أجل إدارة العمليات في أنحاء المملكة العربية السعودية:  

الموقع التاريخ رقم)السجل اسم)الفرع

الرياض 1431/09/20هـ 1010294137 الشركة العربية لخدمات اإلنترنت

الرياض 1437/12/04هـ 1010464020 الشركة العربية لخدمات اإلنترنت

الخبر 1435/07/15هـ 2051057553 الشركة العربية لخدمات اإلنترنت

الجبيل 1435/07/15هـ 2055022604 الشركة العربية لخدمات اإلنترنت

جدة 1435/07/15هـ 4030271030 الشركة العربية لخدمات اإلنترنت

فيما يلي تفاصيل الشركة التابعة المدرجة في هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة: 

بلد)التأسيسالشركة)التابعة
نسبة)الملكية)%

لد)ديسمبر)0د0دم0د)يونيو)لد0دم

شركة االتصاالت السعودية حلول 
100%00ل%مصرلتكنولوجيا المعلومات )أ(

مسجلة أ-  محدودة  مسؤولية  ذات  هي شركة  التابعة«(  )»الشركة  واحد(  )شركة شخص  المعلومات  لتكنولوجيا  حلول  السعودية  االتصاالت  شركة 
في القاهرة، مصر بموجب السجل التجاري رقم 130135 بتاريخ 9 جمادى األول 1440هـ )الموافق 15 يناير 2019م( برأس مال 70،000 دوالر 
أمريكي مدفوع نقداً. لدى الشركة التابعة 1،000 سهم بقيمة اسمية قدرها 70 دوالر أمريكي للسهم وهي مملوكة بالكامل للشركة. تتمثل األنشطة 
الرئيسية للشركة التابعة في تكنولوجيا المعلومات وصناعة االتصاالت بما في ذلك األنشطة الصناعية في التصميم بما في ذلك التصميم في 
أنظمة الكمبيوتر، وتطوير اإللكترونيات، وتطوير مراكز البيانات، وتطوير البرمجيات والتعلم اإللكتروني، وتحليل البيانات، وإدارة البيانات، وخدمات 

االتصاالت واإلنترنت، وإنتاج المحتويات اإللكترونية، تكامل النظام، خدمات التدريب واالستعانة بمصادر خارجية، إنتاج البرمجيات. 

إن الطرف المسيطر المباشر والنهائي للشركة والشركة التابعة )يُشار إليها معاً بـ »المجموعة«( هي شركة االتصاالت السعودية، وهي شركة مدرجة في 
المملكة العربية السعودية.
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أسس اإلعداد و السياسات المحاسبية الهامة-  2

أسس اإلعداد    2-1

بيان اإللتزام 
إن القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة معدة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي )34( »التقرير المالي األولي« المعتمد في المملكة العربية السعودية. 
والمعايير  السعودية  العربية  المملكة  المعتمدة في  المالي  للتقرير  الدولية  للمعايير  وفقاً  للمجموعة معدة  الموجزة  الموحدة  األولية  المالية  القوائم  إن 
واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين )يشار إليها جميعاً بـ »المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة 

العربية السعودية«(.

إن هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة ال تتضمن كافة المعلومات المطلوبة لمجموعة كاملة من القوائم المالية، ولكن تم إدراج سياسات محاسبية 
وإيضاحات تفسيرية مختارة لتفسير أحداث ومعامالت هامة لفهم التغيرات في المركز المالي واألداء المالي للمجموعة منذ تاريخ آخر قوائم مالية سنوية 

موحدة.

أسس القياس والعملة الوظيفية
تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة على أساس التكلفة التاريخية، باستثناء قياس استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل 

الدخل الشامل اآلخر بالقيمة العادلة كما هو موضح في السياسات المحاسبية ذات الصلة.

تستند التكلفة التاريخية بشكل عام على القيمة العادلة للمقابل بدالُ عن السلع والخدمات. تم عرض هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة بالريال 
السعودي والذي يمثل العملة الوظيفية للشركة.

السياسات المحاسبية الهامة  2-2
تتوافق السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالية السنوية الموحدة 

للمجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م. تم تطبيق السياسات المحاسبية التالية خالل الربع األول في 2021م:

الممتلكات والمعدات
تطبق المجموعة األعمار اإلنتاجية التالية على الممتلكات والمعدات الخاصة بها والتي يتم استهالكها وفقاُ لذلك:

من 3 إلى 7 سنواتأجهزة الحاسب اآللي

األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات األخرى هي كما تم اإلفصاح عنه في القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )16( عقود اإليجار
تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان العقد يحتوي على عقد إيجار عند بداية العقد. العقد هو أو يحتوي العقد على عقد إيجار إذا كان العقد ينقل الحق في 

التحكم في استخدام أصل محدد لفترة زمنية بمقابل.
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أسس اإلعداد و السياسات المحاسبية الهامة - تتمة   -2

كمستأجر:
بالنسبة لجميع ترتيبات اإليجار كتلك، تقوم المجموعة باإلعتراف بحق استخدام أصول وإلتزامات عقود اإليجار باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل 

وعقود اإليجار لألصول منخفضة القيمة كما يلي:

حق استخدام األصول

تعترف المجموعة بحق استخدام األصول في تاريخ بدء عقد اإليجار )أي التاريخ الذي يكون األصل األساسي فيه متاًحا لإلستخدام(. يتم قياس حق 
استخدام األصول بالتكلفة، ناقًصا أي استهالك متراكم وخسائر انخفاض القيمة، ويتم تعديلها ألي إعادة قياس مطلوبات عقود اإليجار. تتضمن تكلفة 
حق استخدام األصول مبلغ مطلوبات عقود اإليجار المعترف بها والتكاليف المباشرة األولية المتكبدة ودفعات اإليجار التي تمت في أو قبل تاريخ البدء 
ناقًصا أي حوافز إيجارية مستلمة. ما لم تكن المجموعة متأكدة بشكل معقول من حصولها على ملكية األصل المؤجر في نهاية مدة اإليجار، يتم استهالك 
حق استخدام األصول المعترف بها على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر ومدة اإليجار، أيهما أقصر. يخضع حق استخدام األصول 
للهبوط في القيمة. يتألف حق استخدام األصول بشكل أساسي من عقود إيجار األراضي والمباني والسيارات والتي تستهلك خالل فترة اإليجار المعنية.

كمؤجر:
عندما تعمل المجموعة كمؤجر، فإنها تحدد عند بداية عقد اإليجار ما إذا كان كل عقد إيجار هو عقد إيجار تمويلي أو عقد إيجار تشغيلي، ويتطلب 
ذلك تقييم كل المؤشرات المذكورة في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )16( عقود اإليجار، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر ما إذا 
كانت القيمة المخصومة لمدفوعات اإليجار تغطي جزًءا كبيًرا من القيمة العادلة لألصل األساسي وما إذا كانت مدة اإليجار تغطي جزًءا كبيًرا من العمر 
االقتصادي لألصل األساسي. يتم تصنيف عقود اإليجار التي ال تقوم عندها المجموعة بتحويل جميع المخاطر والمكافآت المتعلقة بملكية األصل كعقود 
إيجار تشغيلي. يتم االعتراف بإيرادات عقود اإليجار التشغيلي في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار. 

يتم توزيع أي مزايا تُمنح إلبرام عقد إيجار تشغيلي على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.

يتم تسجيل المبالغ المستحقة من عقود اإليجار التمويلي كذمم إيجار مدينة بمبلغ يساوي صافي استثمار المجموعة في عقد اإليجار. يتم تقسيم مدفوعات 
اإليجار التي سيتم استالمها إلى مكونين: )1( استرداد قيمة المبلغ األصلي )2( إيرادات تمويل لتعويض المجموعة عن استثماراتها وخدماتها. يتم تضمين 

التكاليف اإلضافية المنسوبة مباشرة للتفاوض على عقد اإليجار ضمن المبالغ المستحقة والتي بدورها ستقلل جزء اإليرادات التمويلية من العقد.

إذا كان الترتيب يحتوي على مكونات عقد إيجار وغير إيجار، فسيتم تخصيص إجمالي العوض باستخدام أسعار البيع المستقلة بناًء على مبدأ المعيار 
الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )15(.

السياسات المحاسبية الهامة والتقديرات واالفتراضات واألحكام-  3
يتطلب إعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة من اإلدارة إجراء األحكام والتقديرات التي تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المدرجة 

للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.

إن األحكام الهامة التي أجرتها اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والمصادر الرئيسية لتقديرات عدم اليقين مطابقة لألحكام والتقديرات 
المذكورة في القوائم المالية الموحدة للسنة السابقة.
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اإليرادات، صافي-  4
فيما يلي تحلياًل إليرادات المجموعة من العقود المبرمة مع العمالء:

الثالثة)أشهر)المنتهية)في
0د)يونيو)

الستة)أشهر)المنتهية)في
0د)يونيو

لد0دم
ريا1)سعودي

0د0دم)
ريا1)سعودي

لد0دم
ريا1)سعودي

0د0دم)
ريا1)سعودي

املنتج الرئيسي / خط اخلدمة

881,163,759,394ل,ل5د,85ل,ل 4582,181,646د04,9د,577تكامل األنظمة 

6613,714,386لد,86د,د84 488343,376,503,د54,د44خدمات االتصاالت واالنترنت 

086565,764,776,د0د,د68  867306,789,912,ل40,44د خدمات االستعانة بمصادر خارجية

4,789292,164,322د469,9 054155,220,503,د68,77دالخدمات السحابية 

64,978,400188,467,315د 699,744,956د6,5د40,9لالخدمات المدارة 

239,349,772د47,47ل,6لد 76136,436,442د,65د,دلل األمن السيبراني

8135,796,520د8,ل00,ل4ل5,68556,420,816د54,9الخدمات الرقمية

9803,199,016,485,د99,د80,د99,8401,680,170,778ل,7د9,ل

0د)يونيو)لد0دم)نوع)العمالء
ريا1)سعودي

لد)يونيو)0د0دم)
ريا1)سعودي

البيع من خالل شركة االتصاالت السعودية والبيع الى العميل 
مباشرة )شركة االتصاالت السعودية ليست العميل النهائي(

741,926,803,623د,006,د60,د

986,6061,272,212,862,ل0د,ل البيع لشركة االتصاالت السعودية )شركة االتصاالت السعودية هي العميل النهائي(

9803,199,016,485,د99,د80,د 

وقت تسجيل االيرادات

0د)يونيو)لد0دم)السلع)أو)الخدمات)التي)تحولت)إلى)العميل:
ريا1)سعودي

لد)يونيو)0د0دم)
ريا1)سعودي

9,9462,920,093,936ل9,د56,د- خالل فترة 

4278,922,549د0,د07,ل4د- في وقت محدد

9803,199,016,485,د99,د80,د
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موجودات العقود -  5

0د)يونيو)لد0دم)
ريا1)سعودي

لد)ديسمبر)0د0دم)
ريا1)سعودي

1,510,518,671لدد,6,487ل4,لاجمالي موجودات العقود
)5,957,205()655,746,ل(مخصص اإلنخفاض

4751,504,561,466,لد4,8ل4,ل

كانت حركة مخصص اإلنخفاض المتعلق بموجودات العقود لفترة الستة اشهر المنتهية في 30 يونيو كما يلي:

0د)يونيو)لد0دم)
ريا1)سعودي)

0د)يونيو)0د0دم
)ريا1)سعودي

058,548,117د,5,957رصيد افتتاحي
)580,514()459,ل0د,4(عكس اإلنخفاض )إيضاح 12(

655,7467,967,603,ل رصيد ختامي

حق استخدام األصول-  6
فيما يلي حركة حق استخدام األصول بموجب تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 16، عقود اإليجار:

أراضي)ومباني
ريا1)سعودي

سيارات
ريا1)سعودي

اإلجمالي
ريا1)سعودي

76,573,162842,53977,415,701الرصيد كما في 1 يناير 2020م
13,289,341-13,289,341إضافات، صافي حق استخدام األصول

)18,772,331()728,421()18,043,910(مصروف)االستهالك)عن)السنة)المنتهية)في)لد)ديسمبر)0د0دم
71,818,593114,11871,932,711الرصيد كما في 31 ديسمبر 2020م 

)8,790,550( )8لل,4لل( )دد8,676,4(مصروف)االستهالك)عن)فترة)الستة))أشهر)المنتهية)في)0د)يونيو)لد0دم

ل6ل,د4ل,د6 ول6ل,د4ل,د6 الرصيد)كما)في)0د)يونيو)لد0دم

يتم استهالك حق استخدام األصول على النحو التالي: 

15 سنةأراضي مؤجرة
4 سنواتالمباني
3 سنواتسيارات
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مطلوبات عقود اإليجار المتعلقة بحق استخدام األصول-  7
فيما يلي تحليل استحقاق التدفقات النقدية غير المخصومة المتعلقة بمدفوعات اإليجارات.

0د)يونيو)لد0دمتحليل)االستحقاق)للتدفقات)النقدية)غير)المخصومة
ريا1)سعودي)

لد)ديسمبر)0د0دم
ريا1)سعودي

8,59940,279,245د8,9داقل من سنة

0051,187,531د,0د0,د4أكثر من سنة

70,948,89991,466,776إجمالي)المطلوبات)غير)المخصومة)

فيما يلي عرض مطلوبات عقود اإليجار المخصومة في قائمة المركز المالي األولية الموحدة الموجزة.

0د)يونيو)0د0دم
ريا1)سعودي)

لد)ديسمبر)0د0دم
ريا1)سعودي

08940,104,398,د8,75دالجزء المتداول )مدرجة كجزء من الدائنون والمبالغ مستحقة الدفع(

00648,170,893,د9,77د الجزء غير المتداول

6,09588,275,291د68,5اإلجمالي

الزكاة-  8
إن المجموعة تابعة ومملوكة فعلياً وبالكامل لشركة االتصاالت السعودية )»الشركة األم«(. وفقاً للقرار الوزاري رقم 1005 بتاريخ 28 ربيع الثاني 1428هـ 
)الموافق 15 مايو 2007م(، تقوم الشركة األم بتقديم اإلقرارات الزكوية على أساس قوائمها المالية الموحدة وعلى أساس الوعاء الزكوي الموحد وتسديد 
اإللتزام الزكوي وفقاً لذلك. تم تقدير حصة الشركة في الزكاة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م وقدرها  36مليون ريال سعودي )30 يونيو 

2020م: 33,31 مليون ريال سعودي( على أساس الوعاء الزكوي للمجموعة وتم تحميلها على قائمة الربح أو الخسارة األولية الموحدة الموجزة. 

مكافأة نهاية الخدمة-  9
يتم إحتساب مخصص مكافأة نهاية الخدمة كما في 30 يونيو 2021م بإستخدام آخر تقييم اكتواري كما في 30 يونيو 2021م. إضافة إلى أن المجموعة قد 
سجلت صافي مكاسب اكتوارية وقدرها 80 مليون ريال سعودي )30 يونيو 2020م: 17,84 مليون ريال سعودي( في قائمة الدخل الشامل األولية الموحدة 

الموجزة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو.
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المعلومات الخاصة بالجهات ذات العالقة-  10
تمثل الجهات ذات العالقة من الشركة األم، والشركات التي تخضع لسيطرة مباشرة أو غير مباشرة أو تخضع لتأثير الشركة األم، وكذلك أعضاء مجلس 
اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة. يوجد للمجموعة معامالت مختلفة مع الجهات ذات العالقة خالل دورة أعمالها العادية. تتم المعامالت مع الجهات ذات 

العالقة وفقاً للشروط واألحكام المعتمدة من إدارة المجموعة أو مجلس اإلدارة.

خالل فترة الستة أشهر، قامت المجموعة بإجراء المعامالت التالية مع شركة االتصاالت السعودية:

0د)يونيو)لد0دم
ريا1)سعودي

0د)يونيو)0د0دم
ريا1)سعودي

بيع بضاعة وخدمات إلى الشركة األم وشركاتها التابعة
)إيضاح 10,1(

6,969,9472,542,035,257د0,د

491,407,621د90,8ل,47دمشتريات من الشركة األم

-للل,6دلمصروف الحوافز طويلة األجل محملة من الشركة األم

مبلغ   10-1 لها  التابعة  ووشركاتها  األم  للشركة  والخدمات  السلع  مبيعات  تتضمن 
1,824,983,341 ريال سعودي )30 يونيو 2020م: 1,269,822,395 ريال سعودي( والتي 

ال تعد الشركة األم العميل النهائي.
كانت األرصدة التالية قائمة لدى الجهات ذات العالقة في تاريخ إعداد القوائم المالية:

0د)يونيو)لد0دم
)ريا1)سعودي

لد)ديسمبر)0د0دم
ريا1)سعودي

2,146,107,981دد788,886,8,لالمدينون: إجمالي

7949,422,179د64,7ل,د00,ل موجودات العقود

4,598,88780,661,693دالموجودات األخرى: مبالغ مستحقة من الجهات ذات العالقة

)1,606,137,371()د98,د8,87د5,ل(اإليرادات المؤجلة

)114,942,706()8,947ل67,7(مبالغ مستحقة إلى الجهات ذات العالقة

)239,657,375(ورسوم التوصيل المستحقة

)260,457,485()447,لد4,ددد(مطلوبات العقود

)108,058,882()598,للد,د4ل(المصاريف المستحقة

)80,845,124()دد8,د84,89( خسائر االئتمان المتوقعة

المبالغ القائمة غير مضمونة ويتم تسويتها نقًدا أو قد تكون مقابل رصيد الدائنين. لم يتم إعطاء أي ضمانات أو استالمها.
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المعلومات القطاعية -  11
إن المعلومات المتعلقة بالقطاعات التشغيلية للمجموعة المبينة أدناه وفًقا للمعيار الدولي للتقارير المالية )8(. ويتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية 
)8( تحديد قطاعات التشغيل على أساس التقارير الداخلية التي تتم مراجعتها بانتظام من قبل صانع القرار التشغيلي الرئيسي للمجموعة وتستخدم 

لتخصيص الموارد للقطاعات وتقييم أدائها.

بعملياتها داخل  المجموعة ودخلها وموجوداتها  إيرادات  تتعلق غالبية  أدناه.  المعلومات كما هو مذكور  المجموعة في خدمات االتصاالت وتقنية  تعمل 
المملكة. قطاعات التشغيل التي يتم رفع التقارير عنها بإنتظام إلى صانع القرار التشغيلي الرئيسي للمجموعة هي مصادر اإليرادات والموارد الموزعة 

على القطاع التشغيلي على أساس اإليرادات وتفاصيلها كما يلي:

خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات األساسية: تعد هذه الخدمات المتطلبات األساسية لألعمال، وتمكن العمالء من الحصول على المتطلبات  	
األساسية لتقنية المعلومات مع األنظمة، األجهزة /البرامج، واإلتصال باإلنترنت. )بما في ذلك: تكامل األنظمة وخدمات اإلتصاالت واإلنترنت(.

خدمات تقنية المعلومات والخدمات التشغيلية المدارة: تعتبر هذه الخدمات بمثابة إضافات وتساعد العمالء في إدارة عملياتهم وتحسين التكلفة  	
اإلجمالية )بما في ذلك: خدمات االستعانة بمصادر خارجية والخدمات المدارة(.

واألمن  	 السحابة  ذلك: خدمات  في  )بما  عروضهم  نطاق  وتوسيع  لتحسين  العمالء  يستخدمها  متقدمة  رقمية  هي خدمات  الرقمية:  الخدمات 
السيبراني والخدمات الرقمية(.

ال توجد إيرادات بين القطاعات للفترة المنتهية في 30 يونيو 2021م )30 يونيو 2020م: صفر(. وعليه، فإن تسوية إيرادات القطاعات مع إجمالي اإليرادات 
ال تعد ذات أهمية.

لفترة)الثالثة)أشهر)المنتهية
)في)0د)يونيو

لفترة)الستة)أشهر)المنتهية
)في)0د)يونيو

0د0دملد0دم0د0دملد0دم

خدمات اإلتصاالت وتقنية المعلومات 
7,4041,777,473,780د8,7د0,د925,558,149دد9,847,4ل0,لاألساسية

خدمات تقنية المعلومات والخدمات 
486754,232,091,ل8ل,406,534,868948د78,40د,ل48التشغيلية المدارة

7,074,090667,310,614د5348,077,7618ل5,974,0د4الخدمات الرقمية

9803,199,016,485,د99,د80,د99,8401,680,170,778ل,7د9,لإجمالي)اإليرادات)

)2,522,815,376()د9,40ل5,د98,د( )1,283,944,188()04,586ل,505,ل(إجمالي تكلفة اإليرادات

)255,437,526()د74,د6,58دد()121,601,099()0دل,499,ل6ل(إجمالي المصاريف التشغيلية 

676,217ل66,لد4,د 222,841د790,55,دإجمالي االيرادات غير التشغيلية 

)33,310,453( )6,000,094د( )20,498,060()9ل67,0د,7ل(الزكاة 

388,129,347د40,لدد,ل9,657254,350,27246لل,56دصافي)الربح)
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إدارة المخاطر المالية والرأسمالية-  12

مخاطر السوق
لم تتعرض المجموعة لمخاطر السوق خالل الفترة. لم تطرأ أي تغيرات في هذه الظروف عن الفترة السابقة.

إدارة مخاطر العمالت األجنبية
لم يكن لدى المجموعة أي موجودات أو مطلوبات نقدية مسجلة بعملة أجنبية بتاريخ إعداد القوائم المالية تعرضت بشأنها لتقلبات هامة في أسعار صرف 

العمالت األجنبية. عليه، لم يتم عرض تحليل الحساسية بشأن العمالت األجنبية.

إدارة مخاطر معدل الربح والسيولة
تقع المسؤولية النهائية عن إدارة مخاطر السيولة على عاتق مجلس اإلدارة الذي وضع إطارا مناسبا إلدارة مخاطر السيولة وذلك إلدارة متطلبات إدارة 
السيولة والتمويل الطويل األجل والقصير األجل الخاصة بالمجموعة. تقوم المجموعة بإدارة مخاطر السيولة من خالل االحتفاظ باحتياطيات وتسهيالت 
بنكية كافية، ومن خالل مراقبة التدفقات النقدية المتوقعة والفعلية بشكل مستمر، ومطابقة تواريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات المالية. لم يطرأ 

أي تغير في هذه االستراتيجية عن السنة السابقة.

لم تتعرض المجموعة لتغيرات في معدالت الربح بتاريخ إعداد القوائم المالية. وعليه، لم يتم عرض تحليل الحساسية المتعلق بمعدل الربح.

توضح الجداول التالية االستحقاق التعاقدي المتبقي للمجموعة بشأن مطلوباتها المالية غير المشتقة مع فترات السداد المتفق عليها. تم إعداد هذه 
الجداول بناًء على التدفقات النقدية للمطلوبات المالية استنادا إلى أقرب تاريخ قد يتعين على المجموعة السداد فيه. تتضمن الجداول كال من الربح 

والتدفقات النقدية الرئيسية:

خال1)سنة)واحدةمعد1)الربح%0د)يونيو)لد0دم
ريا1)سعودي

أكثر)من)سنه)واحدة
ريا1)سعودي

اإلجمالي
ريا1)سعودي

8ل9,ل696,98,لو8ل9,ل696,98,لبدون ربحدائنون ومبالغ مستحقة الدفع

التزامات االيجار ذات عالقة بحق إستخدام 
0070,948,899د,0د0,د8,5994د8,9د1.43 حتى 3.47%األصول

خال1)سنة)واحدةمعد1)الربح)%لد)ديسمبر)0د0دم
ريا1)سعودي

أكثر)من)سنه)واحدة
ريا1)سعودي

اإلجمالي
ريا1)سعودي

1,933,849,072-1,933,849,072بدون ربحدائنون ومبالغ مستحقة الدفع
التزامات االيجار ذات عالقة بحق اسخدام 

1.5740,279,24551,187,53191,466,776 حتى 3.47%األصول

إدارة مخاطر االئتمان
تدار مخاطر االئتمان المتعلقة بالعمالء اآلخرين من قبل المجموعة من خالل وضع حدود ائتمانية ومراقبة االرصده المدينة القائمة. ال تعتقد اإلدارة أن 
هناك أي مخاطر ائتمانية كبيرة مرتبطة بهذه االرصده المدينة وهي واثقة من أنه سيتم استردادها بالكامل. تجري المجموعة حالًيا معظم معامالتها مع 
شركة االتصاالت السعودية )الشركة األم(، وتقدم أيًضا خدمات للحكومة. تتميز شركة االتصاالت السعودية والحكومة بتصنيف ائتماني مرتفع، وبالتالي 
تعتبر مخاطر االئتمان منخفضة. ال تتوقع المجموعة أي تعثر في السداد من هذه االرصده المدينة، إال في حالة وجود نزاعات. يتم مراقبة األرصدة 

المدينة األخرى على أساس مستمر.

مخاطر االئتمان هي مخاطر الخسارة المالية للمجموعة إذا أخفق عميل أو طرف مناظر ألداة مالية في الوفاء بالتزاماته التعاقدية، والتي تنشأ بشكل 
أساسي من مستحقات المجموعة من العمالء.
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إدارة المخاطر المالية والرأسمالية - تتمة   -12
تمثل القيم الدفترية لألصول المالية الحد األقصى لمخاطر االئتمان. ال تحتفظ المجموعة بأي ضمانات أو أي تعزيزات ائتمانية أخرى لتغطية مخاطر 

االئتمان المرتبطة بموجوداتها المالية. يتم إدراج خسائر اإلنخفاض في قيمة األصول المالية في قائمة الربح أو الخسارة كما يلي:

0د)يونيو)0د0دم0د)يونيو)لد0دم

ريا1)سعوديريا1)سعودي

)1,645,580(ل8,704,45دانخفاض قيمة المدينون

)580,514()459,ل0د,4()انخفاض / عكس(  قيمة موجودات العقود )إيضاح 5(

)2,226,094(د99,د4,40داإلجمالي

إن تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان يتأثر بشكل رئيسي بالخصائص الفردية لكل عميل. ومع ذلك، تأخذ اإلدارة في االعتبار العوامل التي قد تؤثر على 
مخاطر االئتمان لقاعدة عمالئها، بما في ذلك مخاطر التعثر في السداد المرتبطة بالقطاعات التي يعمل فيها العمالء.

تتم مراقبة تعرض المجموعة والدرجات االئتمانية لألطراف المناظرة بشكل مستمر ويتم توزيع القيمة الكلية للمعامالت المبرمة بين األطراف المناظرة 
المعتمدة. تتم السيطرة على التعرض لمخاطر االئتمان من خالل حدود ائتمانية للطرف المناظر والتي تتم مراجعتها واعتمادها من قبل فريق مراقبة 

االئتمان سنوًيا.

يبلغ متوسط فترة اإلئتمان بشأن مبيعات البضائع والخدمات 60 يوماً. عند تحديد إمكانية استرداد أرصدة المدينون التجاريون تقوم المجموعة بأخذ 
التغيرات في الجودة االئتمانية للمدينون التجاريون بعين االعتبار وذلك اعتباراً من تاريخ المنح األولي لالئتمان حتى نهاية فترة إعداد القوائم المالية. 
وتعتبر تركزات مخاطر االئتمان محدودة نظراً لكبر قاعدة العمالء وتنوعها. يمثل أحد مدينون المجموعة ما نسبته 9% )31 ديسمبر 2020م: 13%( من 

إجمالي رصيد المدينون التجاريون بإستثناء المستحق من الجهات ذات العالقة.

يتم تصنيف العمالء إلى مجموعات وفًقا لخصائصهم االئتمانية، التي منها ما إذا كانوا ينتمون إلى القطاع الخاص أم ال، وما إذا كانوا جهات سيادية أو 
غير سيادية. يشترك العمالء المصنفين ضمن فئة معينة في خصائص مماثلة لمخاطر اإلئتمان.

بما أن المجموعة تأخذ بعين االعتبار تماثل الخصائص اإلقتصادية للمجموعة/ األفراد فيما يتعلق بفئات التصنيف. يتم إجراء تقويم لعمالء القطاع 
الخاص للتأكد من وجود انخفاض في القيمة على أساس جماعي.

ليس لدى المجموعة مدينون تجاريون وموجودات تعاقدية ال يتم االعتراف بمخصص خسارة لها بسبب الضمانات.

إدارة رأس المال 
تقوم المجموعة بإدارة رأسمالها للتأكد من أنها ستكون قادرة على االستمرار في العمل وفقا لمبدأ االستمرارية، مع زيادة العوائد ألصحاب المصالح 

إلى أقصى حد من خالل االستفادة المثلى من رصيد الدين وحقوق الملكية. لم يطرأ أي تغيير في االستراتيجية العامة للمجموعة عن السنة السابقة.

يتكون هيكل رأس مال المجموعة من حقوق الملكية التي تتكون من رأس المال واالحتياطي اآلخر واالحتياطي النظامي واألرباح المبقاة.

المطلوبات الرأسمالية -  13
لم يكن لدى المجموعة أي مطلوبات رأسمالية بتاريخ إعداد القوائم المالية.
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األحداث الهامة -  14

تأثير فيروس كورونا
تم التعرف على ساللة جديدة من فيروس كورونا المستجد ألول مرة في نهاية ديسمبر 2019م، وتم األعالن من قبل منظمة الصحة العالمية أنها جائحة في 
مارس 2020م. استمر انتشار فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم تقريًبا بما في ذلك المملكة العربية السعودية، مما أدى إلى تباطؤ األنشطة 

االقتصادية واالجتماعية وإغالق العديد من القطاعات على المستويين العالمي والمحلي.

أنشطتها  على  تأثيره  بتقييم  المجموعة  قامت  واإلقتصادية،  اإلجتماعية  األنشطة  لبعض  تعطيل  من  عنه  نتج  وما  للفيروس  السريع  لالنتشار  استجابة 
التشغيلية الحالية والمستقبلية واتخذت سلسلة من اإلجراءات الوقائية واالحترازية، بما في ذلك تفعيل العمل عن بعد ضمان سالمة موظفيها وعائالتهم، 
والتفعيل الكامل للحلول التقنية وتوفير قنوات رقمية بقدرات وتسهيالت أكبر لضمان استمرارية الخدمات المقدمة للعمالء ووصولها إلى مواقعهم حفاظاً 

على سالمتهم.

في نهاية الربع الثاني من عام 2020م سمحت حكومة المملكة العربية السعودية بعودة جميع األنشطة االقتصادية والتجارية، مع الحرص على تنفيذ كافة 
اإلجراءات الوقائية المعتمدة، وااللتزام بالتباعد اإلجتماعي.

حتى تاريخ هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، لم تتكبد عمليات المجموعة ونتائجها المالية 
تأثيًرا كبيًرا من تفشي كورونا المستجد، مع األخذ في االعتبار التأثير المنخفض للوباء على عمليات وأنشطة الشركات العاملة في قطاع االتصاالت. تم 
تقييم تأثير الوباء على عمليات المجموعة والنتائج المالية باستخدام بعض األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تحتوي على مصادر عدم اليقين ألنها 

تعتمد على العديد من العوامل والتطورات المستقبلية التي ال يمكن التنبؤ بها بشكل موثوق.

تواصل المجموعة مراقبة تأثير هذا الوباء على أعمالها ونتائجها المالية.

موافقة هيئة السواق المالية
في 28 يونيو 2021، تلقت المجموعة موافقة هيئة السوق المالية على طرح عام أولي لالكتتاب، من خالل طرح 24.000.000 سهم ، بما يمثل 20% من 

أسهم الشركة.

األحداث الالحقة لفترة إعداد القوائم المالية-  15
لم تنشأ أحداث الحقة بعد 30 يونيو 2021م وقبل إصدار القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة، والتي قد يكون لها تأثير كبير على القوائم المالية 

األولية الموحدة الموجزة كما في 30 يونيو 2021م.

اإللتزامات المحتملة-  16

0د)يونيو)لد0دم
ريا1)سعودي

لدديسمبر)0د0دم
ريا1)سعودي

205,670,965د4,674,65لدخطابات الضمان 

تم إصدار خطابات الضمان أعاله بموجب تسهيالت قروض بمبلغ 500 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2020م: 500 مليون ريال سعودي(.
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الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت والشركة التابعة لها 
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة )غير مراجعة(- تتمة
30 يونيو 2021م

رأس المال-  17
خالل سنة 2020م، قرر مساهمي الشركة في اجتماعهم المنعقد بتاريخ 12 صفر 1442هـ )الموافق 29 سبتمبر 2020م( زيادة رأس مال الشركة من 
100,000,000 ريال سعودي إلى 1,200,000,000 ريال سعودي )مقسمة إلى 120,000,000 سهم بقيمة 10 ريال للسهم الواحد( وأن يتم تغيير الشكل 
القانوني للشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة. تمت اإلجراءات القانونية لزيادة رأس المال وتغيير الشكل القانوني للشركة 

في ديسمبر 2020م.

اعتمدت الجمعية العمومية في جمعيتها العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 4 رجب 1442هـ )الموافق 16 فبراير 2021م( على توزيع األرباح بقيمة 3.33 
ريال سعودي للسهم الواحد، بمبلغ إجمالي 400.000.000 ريال سعودي.

ربحية السهم-  18

لفترة)الستة)أشهر)المنتهية)في)0د)يونيولفترة)الثالثة)أشهر)المنتهية)في)0د)يونيو

0د0دملد0دم0د0دملد0دم

388,129,347د40,لدد,ل46 9,657254,350,272لل,56دصافي ربح الفترة
المتوسط المرجح لعدد األسهم لألرباح األساسية 

0,000,000120,000,000دل0,000,000120,000,000دلوالمخفضة للسهم

843.23.د2.12دل.د الربحية)األساسية)والمخفضة)للسهم

إعتماد القوائم المالية-  19
تمت الموافقة على إصدار القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة لفترة الستة اشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م وفًقا لقرار مجلس اإلدارة بتاريخ 3 

محرم  1443 هـ )الموافق 11 أغسطس 2021م(. 

أرقام المقارنة-  20
أعيد تبويب بعض أرقام المقارنة للفترة الماضية بما يتماشى مع تبويب الفترة الحالية.
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نشرة إصدار الشركة العربية 
لخدمات اإلنترنت واالتصاالت

تحتوي نشرة اإلصدار هذه على معلومات قدمت ضمن طلب تسجيل وطرح األوراق المالية بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية (المشار إليها بـ"الهيئة") وطلب إدراج األوراق المالية بحسب 
متطلبات قواعد اإلدراج الخاصة بالسوق المالية السعودية. ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الذين تظهر أسماؤهم على الصفحة ( ج) مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار هذه، ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات 
الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها في النشرة إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة. وال تتحمل الهيئة والسوق أي مسؤولية عن محتويات هذه النشرة، وال تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخليان نفسيهما صراحة من 

أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو عن االعتماد على أي جزء منها.
صدرت هذه النشرة بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٨هـ (الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٨م) 

مدير االكتتابالمستشارون الماليون ومديرو سجل االكتتاب ومتعهدو التغطية

تأسست الشركة بتاريخ ١٤٢٣/١١/٠٨هـ (الموافق ٢٠٠٣/٠١/١١م) كشركة ذات مسؤولية محدودة برأس مال قدره عشرة 
ماليين (١٠٫٠٠٠٫٠٠٠) ريال سعودي مدفوع بالكامل، مقّسم إلى عشرة آالف (١٠٫٠٠٠) حصة نقدية متساوية القيمة 
التجاري  السجل  في  قيدها  وتم  الواحدة،  للحصة  سعودي  ريال   (١٫٠٠٠) ألف  قدرها  بالكامل  مدفوعة  اسمية  بقيمة 
الشركة  مال  رأس  زيادة  تم  ٢٠٠٣/٠١/١١م).  (الموافق  ١٤٢٣/١١/٠٨هـ  وتاريخ   ١٠١٠١٨٣٤٨٢ بالرقم  الرياض  لمدينة 
الشركة  بتعديل عقد تأسيس  الشركاء  الشركة بموجب قرار  زيادة لرأس مال  أول  عدة مرات منذ تأسيسها، حيث تمت 
بتاريخ ١٤٣٢/٠٤/١٤هـ (الموافق ٢٠١١/٠٣/١٩م) وذلك من عشرة ماليين (١٠٫٠٠٠٫٠٠٠) ريال سعودي إلى مائة مليون 
بقيمة اسمية  القيمة  نقدية متساوية  إلى عشرة ماليين (١٠٫٠٠٠٫٠٠٠) حصة  ريال سعودي، مقّسم   (١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠)
قدرها عشرة (١٠) رياالت سعودية للحصة الواحدة، وتم استيفاء الزيادة البالغ قدرها تسعين مليون (٩٠٫٠٠٠٫٠٠٠) ريال 
سعودي عن طريق الحساب الجاري للشركاء. وبموجب قرار الشركاء بتعديل عقد تأسيس الشركة بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٠١هـ 
(الموافق ٢٠٢٠/١١/١٦م)، تم زيادة رأس مال الشركة من مائة مليون (١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) ريال سعودي إلى مليار ومائتين 
مليون (١٫٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) ريال سعودي، مقّسم إلى مائة وعشرين مليون (١٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠) حصة نقدية متساوية القيمة 
البالغ قدرها مليار ومائة مليون  بقيمة اسمية قدرها عشرة (١٠) رياالت سعودية للحصة الواحدة، وتم استيفاء الزيادة 
(١٫١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) ريال سعودي عن طريق رسملة األرباح المبقاة. وبتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦هـ (الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م)، 
مليون  ومائتين  مليار  قدره  مال  برأس  مقفلة  مساهمة  شركة  إلى  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  من  الشركة  تحولت 
(١٫٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) ريال سعودي مدفوع بالكامل مقّسم إلى مائة وعشرين مليون (١٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠) سهماً عادياً بقيمة 
اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشرة (١٠) رياالت سعودية للسهم الواحد، بموجب قرار وزارة التجارة رقم ١٤٤ وتاريخ 
١٤٤٢/٠٥/٠٨هـ (الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٣م) (للمزيد من المعلومات حول تاريخ الشركة، يرجى مراجعة القسم رقم ٤-٢ 

"تاريخ الشركة وتطور رأس مالها" من هذه النشرة).

يبلغ رأس مال الشركة كما في تاريخ هذه النشرة مليار ومائتين مليون (١٫٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) ريال سعودي مدفوع بالكامل 
مقّسم إلى مائة وعشرين مليون (١٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠) سهماً عادياً بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشرة (١٠) رياالت 

سعودية للسهم الواحد. 

تتمثل عملية الطرح العام األولي (ويشار إليها فيما بعد بـ"الطرح") في طرح أربعة وعشرين مليون (٢٤٫٠٠٠٫٠٠٠) سهماً 
عادياً (ويشار إليها فيما بعد مجتمعًة بـ"أسهم الطرح" ولكل منها منفرداً بـ"سهم طرح") بسعر طرح قدره (١٥١) ريال سعودي 
للسهم الواحد وبقيمة اسمية تبلغ عشرة (١٠) رياالت سعودية للسهم الواحد (ويشار إليه فيما بعد بـ"سعر الطرح"). وتمثل 

أسهم الطرح بمجملها ما نسبته ٢٠٪ من رأس مال الشركة. 

ويقتصر االكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين (ويشار إليهم فيما بعد بـ"المستثمرين") وهما:

الشريحة (أ): الفئات المشاركة: وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل األوامر وفقاً لتعليمات 
بناء سجل األوامر وتخصيص األسهم في االكتتابات األولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية (ويشار إليها فيما بعد 
بـ"الهيئة") بموجب القرار رقم ٢ - ٩٤ - ٢٠١٦ وتاريخ ١٤٣٧/١٠/١٥هـ (الموافق ٢٠١٦/٠٧/٢٠م) والمعدلة بقرار مجلس 
الهيئة رقم ٣ - ١٠٢ - ٢٠١٩ وتاريخ ١٤٤١/٠١/١٨هـ (الموافق ٢٠١٩/٠٩/١٧م) (ويشار إليها فيما بعد بـ"تعليمات بناء 
سجل األوامر") (ويشار إلى تلك الفئات مجتمعة فيما بعد بـ"الفئات المشاركة") (يرجى مراجعة القسم رقم   ١ "التعريفات 
والمصطلحات" من هذه النشرة). ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة أربعة وعشرين 
مليون (٢٤٫٠٠٠٫٠٠٠) سهم طرح بما يمثل نسبة ١٠٠٪ من إجمالي أسهم الطرح، على أن يكون التخصيص النهائي بعد 
انتهاء فترة اكتتاب األفراد. وفي حال قيام المكتتبين األفراد (وهم المعرفون بالشريحة (ب) أدناه) باالكتتاب بكامل أسهم 
الطرح المخصصة لهم، يحق لمديري سجل االكتتاب تخفيض عدد األسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى واحد وعشرين 

مليون وستمائة ألف (٢١٫٦٠٠٫٠٠٠) سهم طرح – كحد أدنى – بما يمثل ٩٠٪ من إجمالي أسهم الطرح.

الشريحة (ب): المكتتبون األفراد: وتشمل هذه الشريحة األشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية 
المطلقة أو األرملة التي لديها أبناء قّصر من زوج غير سعودي، حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها؛ شريطة أن 
تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها لألبناء القّصر، باإلضافة إلى أي شخص طبيعي غير سعودي مقيم 
أو المستثمرين الخليجيين ذوي الشخصية الطبيعية ممن لديهم حساب بنكي لدى إحدى الجهات المستلمة، ويحق لهم فتح 
بـ"المكتتب الفرد" ويشار  حساب استثماري (يشار إليهم فيما بعد مجتمعين بـ"المكتتبين األفراد" وإلى كل منهم منفرداً 
إليهم مع الفئات المشاركة بـ"المكتتبين"). ويعد الغياً اكتتاب من اكتتب باسم مطلقته، ويطبق النظام بحق مقدم الطلب 

إذا ثبت قيامه بعملية من هذا النوع. وفي حال االكتتاب مرتين، سوف يعتبر االكتتاب الثاني الغياً ويتم أخذ االكتتاب األول 
باالعتبار فقط، ويعد االكتتاب الثاني كأن لم يكن. وسيتم تخصيص مليونين وأربعمائة ألف (٢٫٤٠٠٫٠٠٠) سهم طرح – 
كحد أقصى – بما يمثل نسبة ١٠٪ من إجمالي أسهم الطرح للمكتتبين األفراد، على أن تكتتب الفئات المشاركة بكامل أسهم 
الطرح المخصصة لها. وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين األفراد بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم، فيحق لمديري سجل 
االكتتاب تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للمكتتبين األفراد لتتناسب مع عدد األسهم التي تم االكتتاب فيها من قبلهم.

بعد  فيما  إليهما  (ويشار  المحدودة  التجاري  لالستثمار  االتصاالت  وشركة  السعودية  االتصاالت  شركة  من  كل  تمتلك 
وفقاً  البائعين  المساهمين  قبل  الطرح من  أسهم  بيع  الطرح. وسيتم  قبل  الشركة  أسهم  البائعين") جميع  بـ"المساهمين 
النشرة.  النشرة والوارد في الصفحة رقم (٧٣) من هذه  "هيكل ملكية الشركة قبل وبعد الطرح" من هذه  للجدول  ٥-١ 
وبعد استكمال عملية الطرح، ستمتلك شركة االتصاالت السعودية (ويشار إليها فيما بعد بـ"شركة االتصاالت السعودية") ما 
نسبته ٧٩٪ من األسهم، وبالتالي ستحتفظ بحصة سيطرة في الشركة. وسوف يتم توزيع متحصالت الطرح – بعد خصم 
مصاريف الطرح – (ويشار إليها فيما بعد بـ"صافي متحصالت الطرح") على المساهمين البائعين، ولن تحصل الشركة 
على أي جزء من صافي متحصالت الطرح (للمزيد من المعلومات حول متحصالت الطرح، يرجى مراجعة القسم  رقم  ٨ 
"استخدام متحصالت الطرح" من هذه النشرة). وقد تم التعهد بتغطية الطرح بالكامل من قبل متعهدي التغطية (للمزيد من 
المعلومات حول التعهد بالتغطية، يرجى مراجعة القسم  رقم  ١٣ "التعهد بتغطية الطرح" من هذه النشرة). علماً بأنه يحظر 
على شركة االتصاالت السعودية التصرف في أسهمها لفترة ستة (٦) أشهر (ويشار إليها فيما بعد بـ"فترة الحظر") والتي 
تبدأ من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في السوق المالية السعودية (ويشار إليها فيما بعد بـ"تداول" أو "السوق المالية") 
كما هو موضح في الصفحة رقم (ك) من هذه النشرة. لدى الشركة مساهم كبير واحد (والذي يملك نسبة ٥٪ أو أكثر من 
أسهمها) وهو شركة االتصاالت السعودية ويوضح الجدول  ١-٢ "المساهم الكبير وعدد أسهمه ونسبة ملكيته قبل وبعد 

الطرح" من هذه النشرة نسبة ملكيتها في رأس مال الشركة.
تبدأ فترة الطرح للمكتتبين األفراد من يوم األحد بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١٢هـ (الموافق ٢٠٢١/٠٩/١٩م)، وتستمر لمدة ثالثة (٣) 
أيام، شاملة يوم إغالق االكتتاب وهو يوم الثالثاء بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١٤هـ (الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢١م) (ويشار إليها فيما بعد 
بـ"فترة الطرح")، حيث يمكن تقديم طلبات االكتتاب في أسهم الطرح من قبل المكتتبين األفراد في بعض فروع الجهات المستلمة 
أو عن طريق اإلنترنت، أو الهاتف المصرفي، أو أجهزة الصراف اآللي التابعة للجهات المستلمة المدرجة في الصفحة رقم (  ز) 
من هذه النشرة (ويشار إليها فيما بعد بـ"الجهات المستلمة") خالل فترة الطرح، التي تقدم كل هذه الخدمات أو بعضها لعمالئها 
(للمزيد من المعلومات حول ذلك، يرجى مراجعة القسم رقم  ١٧-٣-٢ "االكتتاب من قبل المكتتبين األفراد" من هذه النشرة). 
ويمكن للفئات المشاركة تسجيل طلباتهم في أسهم الطرح من خالل مديري سجل االكتتاب خالل عملية بناء سجل األوامر والتي 
تتم قبل طرح األسهم على المكتتبين األفراد (للمزيد من المعلومات حول ذلك، يرجى مراجعة القسم رقم  ١٧-٣-١ "بناء سجل 

األوامر للفئات المشاركة" من هذه النشرة).

يجب على كل من المكتتبين األفراد الذين يكتتبون في أسهم الطرح التقدم بطلب االكتتاب بعشرة (١٠) أسهم طرح كحد 
بأن الحد األدنى للتخصيص لكل مكتتب فرد هو عشرة  أدنى وستمائة ألف (٦٠٠٫٠٠٠) سهم طرح كحد أقصى. علماً 
(١٠) أسهم طرح. وسيتم تخصيص ما تبقى من أسهم الطرح (إن وجد) على أساس تناسبي، بناًء على نسبة ما طلبه كل 
ألف  وأربعين  مائتين  األفراد  المكتتبين  تجاوز عدد  وفي حال  فيها.  االكتتاب  المطلوب  األسهم  إجمالي  إلى  فرد  مكتتب 
(٢٤٠٫٠٠٠) مكتتب، فإن الشركة ال تضمن الحد األدنى للتخصيص، وسيتم التخصيص وفقاً لما تقترحه الشركة ومديري 
سجل االكتتاب. وسوف يتم إعادة فائض االكتتاب (إن وجد) إلى المكتتبين األفراد دون أي عموالت أو استقطاعات من 
الجهات المستلمة ذات العالقة. وسيتم اإلعالن عن عملية التخصيص النهائي في موعد أقصاه ١٤٤٣/٠٢/٢٠هـ (الموافق 
٢٠٢١/٠٩/٢٧م)  كما سيتم رد فائض االكتتاب (إن وجد) في موعد أقصاه ١٤٤٣/٠٢/٢٢هـ (الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢٩م)  
(للمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة قسم "التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب" والوارد في الصفحة رقم ( ل) والقسم 

 رقم  ١٧ "شروط وأحكام االكتتاب" من هذه النشرة).

جميع أسهم الشركة أسهم عادية من فئة واحدة، وال يخول أي أسهم حامله بممارسة أي حقوق تفضيلية، ويعطي كل سهم 
لحامله الحق في صوت واحد، ويحق لكل مساهم في الشركة (يشار إليهم فيما بعد مجتمعين بـ"المساهمين" وإلى كل منهم 
منفرداً بـ"المساهم") حضور اجتماعات الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية للمساهمين (ويشار إليها فيما 
بعد بـ"الجمعية العامة") والتصويت فيها. وتستحق أسهم الطرح نصيبها من أي أرباح تعلنها الشركة اعتباراً من تاريخ نشرة 
اإلصدار هذه (ويشار إليها فيما بعد بـ"النشرة") والسنوات المالية التي تليها (للمزيد من المعلومات حول سياسة توزيع 

األرباح، يرجى مراجعة القسم   رقم  ٧ "سياسة توزيع األرباح" من هذه النشرة).

لم يسبق إدراج أو تداول أسهم الشركة في أي سوق لألسهم سواًء داخل المملكة أو خارجها قبل الطرح. وقد تقدمت الشركة 
بطلب لدى الهيئة لتسجيل األسهم وطرحها، كما تقدمت بطلب لقبول إدراج أسهمها لدى السوق المالية. وتم استيفاء كافة 
المتطلبات وتقديم جميع المستندات المطلوبة إلى الجهات ذات العالقة والحصول على جميع الموافقات المتعلقة بعملية 
الطرح، بما في ذلك هذه النشرة. ومن المتوقع أن يبدأ تداول األسهم في السوق المالية خالل فترة قصيرة بعد االنتهاء 
من عملية تخصيص األسهم واستيفاء جميع المتطلبات النظامية ذات العالقة (للمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة قسم 
"التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب" في الصفحة رقم ( ل) من هذه النشرة). وسوف يُسمح لمواطني المملكة والمقيمين 
فيها إقامة نظامية والشركات والبنوك وصناديق االستثمار السعودية والخليجية ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي 
بالتداول في األسهم بعد بدء تداولها في السوق المالية. كما سيكون بإمكان المستثمر األجنبي المؤهل (ويشار إليه فيما 
المالية  المؤسسات  الستثمار  المنظمة  القواعد  حسب  الشركة  أسهم  في  التداول  المؤهل")  األجنبي  بـ"المستثمر  بعد 
األجنبية المؤهلة في األوراق المالية المدرجة (المعرفة في القسم رقم  ١ "التعريفات والمصطلحات" من هذه النشرة). 
كما يحق لألفراد غير السعوديين المقيمين خارج المملكة والمؤسسات المسجلة خارج المملكة (ويشار إلى هؤالء األفراد 
وهذه المؤسسات فيما بعد بـ"المستثمرين األجانب") االستحواذ على المنفعة االقتصادية لألسهم عن طريق الدخول في 
اتفاقيات المبادلة (SWAP) من خالل أحد مؤسسات السوق المالية المرخص لها من قبل الهيئة (ويشار إليهم فيما بعد 
بـ"مؤسسات السوق المالية" ولكل منها بـ"مؤسسة السوق المالية") لشراء األسهم المدرجة في السوق المالية والتداول فيها 
لصالح المستثمرين األجانب. وتجدر اإلشارة إلى أنه بموجب اتفاقيات المبادلة، سوف يتم تسجيل مؤسسات السوق المالية 

كمالك نظاميين لتلك األسهم. 

ينطوي االكتتاب في أسهم الطرح على مخاطر وأمور غير مؤكدة، لذلك يجب على الراغبين في االكتتاب في أسهم الشركة 
قراءة ودراسة قسم "إشعار مهم" في الصفحة رقم (أ) والقسم رقم  ٢ "عوامل المخاطرة" الواردين في هذه النشرة بدقة 

قبل اتخاذهم قراراً باالستثمار في أسهم الطرح.

وتاريخ   ١٤٤ رقم  التجارة  وزارة  قرار  بموجب  مقفلة   سعودية  مساهمة  شركة 
الرياض  لمدينة  التجاري  السجل  في  مقيدة  ٢٠٢٠/١٢/٢٣م)  (الموافق  ١٤٤٢/٠٥/٠٨هـ 

بالرقم ١٠١٠١٨٣٤٨٢ وتاريخ ١٤٢٣/١١/٠٨هـ (الموافق ٢٠٠٣/٠١/١١م)

طرح أربعة وعشرين مليون (٢٤,٠٠٠,٠٠٠) سهماً عادياً تمثل ما نسبته ٢٠٪ من رأس مال 
الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت لالكتتاب العام بسعر طرح قدره (١٥١) 

ريال سعودي للسهم الواحد 

(الموافق  ١٤٤٣/٠٢/١٢هـ  بتاريخ  األحد  يوم  من  تبدأ  أيام   (٣) ثالثة  الطرح:  فترة 
٢٠٢١/٠٩/١٩م)، وحتى نهاية يوم الثالثاء بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١٤هـ (الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢١م)

الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت (ويشار إليها فيما بعد بـ"الشركة" أو 
"المصدر") هي شركة مساهمة سعودية مقفلة  تحولت  من شركة ذات مسؤولية 
وتاريخ   ١٤٤ رقم  التجارة  وزارة  قرار  بموجب  مقفلة  مساهمة  شركة  إلى  محدودة 
التجاري رقم ١٠١٠١٨٣٤٨٢  (الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٣م) و ومقيدة بالسجل  ١٤٤٢/٠٥/٠٨هـ 
وتاريخ ١٤٢٣/١١/٠٨هـ (الموافق ٢٠٠٣/٠١/١١م) وعنوانها المسجل هو ص.ب. ٥٠، مدينة 

الرياض، ١١٣٧٢، المملكة العربية السعودية (ويشار إليه فيما بعد بـ"المملكة").


