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 بسم الله الرحمن الرحيم

 
 35تأسست شركة االتصاالت السعودية )"الشركة"( كشركة مساهمة سعودية بموجب المرسوم الملكي رقم م/

( والذي قضى بتحويل قطاع البرق والهاتف بوزارة البرق والبريد 1998أبريل  21هـ )الموافق 1418ذو الحجة  24وتاريخ 

مع مختلف مكوناته وإمكانياته الفنية واإلدارية إلى الشركة، وطبقاً لقرار مجلس الوزراء  والهاتف )"قطاع االتصاالت"(

ـ )الموافق 1418ذو الحجة  23بتاريخ  213رقم  لشركة األساسي )"النظام األساسي"( ( تم اعتماد نظام ا1998أبريل  20ه

وكانت الشركة في حينه مملوكة بالكامل لحكومة المملكة العربية السعودية )"الحكومة"(. وبموجب قرار مجلس 

 وبذلكمن أسهمها  %30(، قامت الحكومة ببيع 2002سبتمبر  9هـ )الموافق 1423رجب  2بتاريخ  171الوزراء رقم 

متلك الذي ي العامةملكية صندوق االستثمارات  خالل من بالحكومةي على الشركة يتمثل الطرف المسيطر النهائ

 الشركة. أسهممن اجمالي  70%

هـ 1419محرم  6بدأت الشركة عملها بتوفير خدمات االتصاالت على نطاق المملكة العربية السعودية )"المملكة"( في 

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

(. يقع المركز الرئيسي للشركة في مجمع الملك عبد العزيز على طريق 1998يونيو  29هـ )الموافق 1419ربيع األول  4

 اإلمام محمد بن سعود في حي المرسالت، الرياض، المملكة العربية السعودية.

شركة استثمارات مختلفة في شركات تابعة وزميلة ومشاريع مشتركة وتمارس أعمالها التشغيلية في المملكة ولل

 بـ )المجموعة(. وفيما يلي بياناً بالشركات:-لغرض القوائم المالية-تعرف مجتمعة 
 

 

 الشركات التابعة:

 نسبة الملكية  بلد التأسيس اسم الشركة التابعة

   
 

 2020ديسمبر  31
ديسمبر  31

2019 

 100% 100% المملكة العربية السعودية الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت المحدودة ) حلول اس تي سي( 

 100% 100% المملكة العربية السعودية شركة االتصاالت لالستثمار التجاري المحدودة  )تي سي اي سي(

 100% 100% المملكة العربية السعودية  شركة عقاالت المحدودة  )عقاالت(

 100% 100% المملكة العربية السعودية  شركة االتصاالت السعودية المتخصصة )اس تي سي المتخصصة(

 100% 100% المملكة العربية السعودية شركة سفاير المحدودة  )سفاير(

 100% 100% المملكة العربية السعودية  شركة قنوات االتصاالت السعودية

 100% 100% المملكة العربية السعودية المحدودة )توال(شركة أبراج االتصاالت 

 100% 100% المملكة العربية السعودية (stc Payشركة المدفوعات الرقمية السعودية )

 100% 100% المملكة العربية السعودية شركة المنطقة الذكية للعقار

 - 100% السعوديةالمملكة العربية   شركة التكنولوجيا المتقدمة واالمن السيبراني

 100% 100% مملكة البحرين شركة اس تي سي البحرين 

 51.8% 51.8% دولة الكويت  شركة االتصاالت الكويتية )اس تي سي الكويت(

 100% 100% جزرفيرجن البريطانية  شركة إس تي سي تركيا القابضة المحدودة )اس تي سي تركيا(

 100% 100% جزرفيرجن البريطانية   )اس تي سي آسيا(شركة إس تي سي آسيا القابضة المحدودة 

 100% 100% مملكة البحرين  )اس تي سي الخليج( -القابضة   لالستثمارشركة إس تي سي الخليج 
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 الشركات الزميلة:

 نسبة الملكية  بلد التأسيس اسم الشركة الزميلة

    

ديسمبر  31

2020 

ديسمبر  31

2019 

 36.66% 36.66% المملكة العربية السعودية لالتصاالت الفضائية )عربسات(المؤسسة العربية 

 10% 10% المملكة العربية السعودية اتحاد فيرجن موبايل السعودية

 35% 35% اإلمارات العربية المتحدة  شركة أوجيه تيليكوم

 

 المشاريع المشتركة:

 نسبة الملكية  بلد التأسيس المشاريع المشتركة

    

ديسمبر  31

2020 

ديسمبر  31

2019 

%50 50% المملكة العربية السعودية الشركة العربية للكوابل البحرية المحدودة  

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

 25% 25% ماليزيا  مجموعة بيناريانج جي إس إم القابضة )بي جي إس  إم(

 

أن يقدم للمساهمين الكرام التقرير السنوي عن أداء المجموعة، ونتائج أعمالها للعام  ويسر مجلس إدارة الشركة

في مختلف أوجه أنشطتها، ويظهر دورها في تعزيز  م، الذي يعكس التطور المستمر في أداء المجموعة2020المالي 

اعلية الوطنية ويسهم بفوتطوير قطاع االتصاالت في المملكة بما يخدم المجتمع السعودي ويحقق خطط التنمية 

م 2020في تعزيز االقتصاد الوطني ويحقق عوائد مجزية لمساهميها. وبما يتوافق مع أهداف برنامج التحول الوطني 

 م.2030واإلسهام في تحقيق رؤية المملكة 

 أعمال وأنشطة المجموعة:

خدمات  المجموعة"( في توفير وتقديم“ تتمثل األنشطة الرئيسة للشركة والشركات التابعة لها )يشار إليهم جميعاً بـ

  :االتصاالت والمعلومات واإلعالم والمدفوعات الرقمية، والتي تشتمل على سبيل المثال ال الحصر، ما يلي

 إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة شبكات وأنظمة االتصاالت الثابتة والمتنقلة والبنى التحتية. -1

 توصيل خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات المختلفة وتقديمها إلى العمالء، وصيانتها وإدارتها.  -2

إعداد الخطط والدراسات الالزمة لتطوير خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات وتنفيذها من النواحي الفنية  -3

في مجال االتصاالت وتقنية والمالية واإلدارية وإعداد وتنفيذ الخطط التدريبية والخدمات االستشارية 

 المعلومات. 

دث عن طريق استخدام أح التوّسع في شبكات ونظم االتصاالت وتقنية المعلومات والبنى التحتية وتطويرها -4

 .األجهزة والمعدات في مجال تقنية االتصاالت وخصوصاً في مجال تقديم الخدمات والتطبيقات والبرامج وإدارتها
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 –علومات واالتصاالت الشاملة بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر )االتصاالت تقديم حلول تكنولوجيا الم -5

 الخدمات السحابية(.  –الخدمات المدارة  –خدمات تكنولوجيا المعلومات 

 توفير المعلومات واألنظمة المعتمدة على المعلومات للعمالء، وتوفير وسائل االتصال لنقل خــدمات اإلنترنت.  -6

والتجزئة واستيراد وتصدير وشراء وامتالك وتأجير وتصنيع وتسويق وبيع وتطوير وتصميم وتركيب جارة الجملة ت -7

وصيانة أجهزة ومعدات شبكات االتصاالت المختلفة والقيام بأعمال المقاوالت المتعلقة بها، بما في ذلك 

 رية اأُلخرى.الشبكات الثابتة والمتحركة والخاصة، وكذلك برامج الحاسب اآللي والممتلكات الفك

 استثمار العقارات وما قد يترتب على ذلك من بيع وشراء وتأجير وإدارة وتطوير وصيانة. -8

 الحصول على القروض وتملك األصول الثابتة والمنقولة بقصد تحقيق أغراضها.  -9

 تقديم الدعم المالي واإلداري والخدمات اأُلخرى للشركات التابعة.  -10

 إدارة األصول والتنمية والخدمات اأُلخرى ذات العالقة. تقديم خدمات التطوير والتدريب و -11

 تقديم حلول دعم القرار وذكاء األعمال واستثمار البيانات.  -12

 تقديم خدمات سلسلة اإلمدادات والخدمات اأُلخرى. -13

 تقديم خدمات المدفوعات الرقمية. -14

 .السلكية والالسلكية والرادار االتصاالتإنشاء وإقامة وإصالح محطات وأبراج  -15

عن ذلك يحق لها إنشاء شركات بمفردها ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة مقفلة، كما يجوز لها أن تمتلك  فضالً 

مع غيرها في تأسيس الشركات  االشتراكاألسهم والحصص في شركات أُخرى قائمة أو تندمج معها، ولها حق 

 .خل المملكة أو خارجهادا ءً المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة أو أي كيانات أُخرى سوا
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م2020أواًل: أداء وأنشطة الشركة خالل العام المالي   

 التشغيلي األداء – أ

 المملكة العربية السعودية - (stcشركة االتصاالت السعودية ) – 1

 وحدة المستهلك:

م تميزت في أدائها لعاوحدة المستهلك كورونا، إال أن تحديات السوق غير المسبوقة بسبب جائحة على الرغم من 

االستجابة السريعة في التعامل مع التحديات المصاحبة لهذه الجائحة، من  هذا األداء المتميز إلى م، وُينسب2020

اتخاذ قرارات سريعة قائمة على اهداف محددة واستغالل كفاءة العمليات الداخلية والقدرات الرقمية خالل 

 .ب العميل إلى تنفيذ طلبهالمتقدمة ابتداء من جذ

من حظر التجول وإغالق المتاجر وفرض قيود على السفر وتوقف السياحة  اإلجراءات االحترازية أثرتفي بداية الجائحة، 

  :المستهلك عبر عدة محاور وحدةعلى عمليات 

 ى أثر بشدة عل القيود المفروضة على السفر والعمرة من تدفق الوافدين والمقيمين من الداخل والخارج، مما

 .مبيعات باقات الزوار وإيرادات التجوال الدولي

 انخفاض المبيعات وعمليات إعادة الشحن والعمليات األخرى. 

 مما حد من مستويات المخزون والقدرة على البيع جهزة والمعدات والمنتجات األخرىسالسل التوريد لأل لتعط ،

  .في السوق

  الموظفين للتحول للعمل عن بعد مع توفر القليل من المعدات في ذلك  اضطرإغالق مباني مركز االتصال مما

 .الوقت

ن إيجابي في األداء مأثر للتعامل مع الواقع الجديد وإحداث المستهلك تدابير فورية ت وحدة وبناء على ذلك، اتخذ

 التالي: خالل

  عبر القنوات الرقمية وإطالق حمالت ه للقنوات الرقمية وذلك من خالل اتاحة المزيد من الخدمات يالتوجزيادة

 ة.تسويقية وتوعوية رقمي

 الحوافز والعموالت لتحفيز المبيعات الرقمية لتعدي. 

 استحداث حوافز إضافية لموظفي التوصيل والتجزئة والتوزيع لتلبية احتياجات العميل بشكل فوري. 

 الحفاظ على ريادتنا في مبيعات األجهزة. 

  إطالق منتجات وعروض ترويجية وحمالت قوية لتشجيع العمالء على استخدام خدمات الجوال والبث التلفزيوني

)جوي تي في( وخدمات الجيل الخامس، وإطالق العديد من العروض الترويجية لخدمات إعادة الشحن وترقية 

  الباقات. 

 يل السريع للعمالء من خالل إعادة تخصيص تجديد هيكلة المبيعات للتوسع في العمليات الميدانية والتوص

 .أكثروإتاحة خدمات إعادة الشحن على قنوات وتمديد عمليات الدفع للعمالء موظفي قطاع التجزئة 

 التواصل الخارجي من خالل حمالت البقاء في المنزل على مستوى المملكة، والترويج لبطوالت الرياضات  زتعزي

 .اآلمنل اإللكترونية، والتركيز على التوصي

مي تحفيز توجهنا الرقونموذج تشغيلي بالكامل لدعم  نقوم ببناءمن اجراء هذه التغيرات، كان علينا ان ولنتمكن 

من مبيعاتنا في  ٪100 بنسبة -رقمي كامل تحول  -عن وإشراك المؤثرين إلعالن هذه التغييرات. وقد أسفر ذلك 

والذي أكد ريادته كقناة بيعيه إلكترونية  mystc في المدن االخرى عن طريق تطبيق ٪70المدن الرئيسية وأكثر من 

تفسارات اس لإلجابة علىالمنزل إلى العمل من مراكز االتصال لدينا بكامل طاقتهم  باإلضافة إلى تحول جميع ممثلي

ة الناجمالمستجدات مع هذه النماذج أكدت الشركة قدرتها على التعامل الكامل  ، ومن خالل بعضوطلبات العمالء

فاظ الح، تمكنا من األثر التي تركته األزمة من بدايتها على السوقعلى الرغم من وبشكل عام، و .جائحة الكورونا عن
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مبيعات الاإلستثنائيه في دفع عجلة لجهود لنظًرا بعد توفيق الله عز وجل، لدينا العمالء قاعدة  تنا وعلىعلى رياد

  .الرقمية والجهود االستباقية للمحافظة على العمالء

 بشكل أساسي بمبيعاتمدعوماً هذا العام، لنمًوا ملفتا السكني الحجر المنزلي، سجلت أعمال القطاع وخالل فترة 

ملحوظ من  كلبش مبيعاتالنمت يث حوترقيات قاعدة المشتركين الحالية. بيتي فايبر وبيتي الجيل الرابع/الخامس 

ز حيث تم التركيالعمالء أيًضا في المحافظة على  ولقد تضاعفت الجهود خالل العروض الترويجية على مدار العام

 العميل. تحسين تجربة التي تستهدف االستباقية بشكل أكثر على المحافظة 

ن دفع تمكننا مأنها جزء من العناصر التي  بما، منظومتناجزًءا استراتيجًيا من تمثل والتي األجهزة مبيعات وحققت 

 فقد، e-SIM وتسمح لنا بالتحكم بشكل أفضل في التحول المستقبلي الكامل إلى خدمات مدمجة اعلىعمالئنا إلى 

 لالتوصيحققت أعمالنا في مجال األجهزة أداًء استثنائًيا هذا العام، حيث استفادت من استحواذنا الرقمي وجهود 

  .حصة من خالل الخصومات والعروض المستهدفةأكبر كسب ي ف

، مما يؤكد م2020بصرف النظر عن األعمال األساسية، كان أداء مجموعتنا من الخدمات الرقمية إيجابًيا في عام و

ر عبة والعروض الترويجي الخدمات المدمجةتركيزنا االستراتيجي في مضاعفة أوجه التقارب الرقمية من خالل فاعلية 

طلب العمالء  ازديادمع ، بشكل مضاعفزادت ساعات المشاهدة ونمت قاعدة عمالء جّوي تي في، حيث  .امنظومتن

قاعدة  stc Pay حولتوعلى صعيد التركيز على الخدمات الرقمية   .أزمة كوروناللمحتوى المحلي عالي الجودة أثناء 

 .بمثابة شهادة مثالية على قصة نجاحها  Western Unionصفقةجداً وكانت عمالئها ومعامالتها إلى مستوى عالي 

 وحدة األعمال:

شركة علي بابا اتفاقية مع  الشركة حيث وقعت م حققت وحدة األعمال العديد من اإلنجازات 2020خالل العام 

، االستثماري  eWTP Arabia Capitalوصندوق ذراع التقنية الرقمية والذكاء االصطناعي لمجموعة علي باباكالود 

تقديم الخدمات السحابية العامة عالية األداء في المملكة العربية السعودية، حيث ستكون المملكة مركًزا ل

في  عوديةأرامكو السمع  توقيع اتفاقية، كما تم استراتيجًيا وإقليمًيا لعمليات شركة علي بابا كالود في المنطقة

أرامكو السعودية من تعزيز كفاءة معالجة البيانات  ، لتمكين(Supercomputer ) ات الفائقة السرعةحاسبال مجال

 ل والصيانةتشغيالستكشاف. من خالل توفير التركيب والزلزالية وعلوم األرض لزيادة تحسين ممارسات التعدين واال

 .جهاز كمبيوتر لالستكشاف العمالق ومنشأة حوسبة عن ُبعد من المستوى األولل

يع مذكرة تفاهم مع التجمع الصحي بمكة المكرمة تهدف إلى تطوير البنية التحتية وتقديم الحلول الرقمية توقكما تم 

وخدمات الكالود لتنفيذ الخدمات الصحية المتطورة كخدمات تقديم العناية الصحية المركزة باستخدام تقنيات 

 شركةاتفاقية مع  stc وقعتوالفتراضية"، وتقديم الرعاية الصحية عن بعد "العيادات ا TeleICUالطب االتصالي 

NVIDIA   لبناء أول منصة سحابية للذكاء االصطناعي والتعلّم المعمق في المملكة العربية السعودية، التي تهدف

إلى تمكين البرنامج الوطني للذكاء االصطناعي وبناء خارطة طريق للبنية التحتية السحابية للذكاء االصطناعي في 

اتفاقية شراكة مع الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة لتنفيذ مشروع "جودة الهواء"، الشركة وقعت كما  .المملكة

ويتضمن المشروع بناء وتشغيل مركز ومحطات جودة الهواء  .2030وهو أحد أهم مرتكزات برامج رؤية المملكة 

 على مستوى المملكة وفقاً للمعاير الدولية المعتمدة. 

خالل جائحة كورونا فقد قامت بإطالق العديد من المبادرات والخدمات التي ُتمّكن القطاعين لشركة ا وضمن جهود

 التالي: العام والخاص من استمرارية أعمالهم وتخفيف اآلثار االقتصادية. ومن تلك المبادرات

  ؤقتاً خدماتها متحمل رسوم إيقاف الخدمة المؤقت لخدمات المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي ترغب بإيقاف . 

  رقمية لمساعدة مقدمي الرعاية الصحية بالمملكة في احتواء فيروس كورونا، حيث تسهم  خدماتأربع تقديم

الرقمية بشكل فّعال في تسهيل عمل الطاقم الطبي في المستشفيات والمنشآت الصحية وضمان  خدماتتلك ال

هذه الخدمات على شملت و .في أي وقت وأي مكاناستمرارية األعمال أثناء العمل عن بعد ومتابعة المرضى 

إلدارة  “EMI“ " بهدف إتاحة التواصل بين المرضى واألطباء، وخدمةVirtual Clinicخدمة "العيادة االفتراضية" "
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وتخزين وعرض األشعة الطبية بكل سهولة من أي مكان، باإلضافة إلى خدمـة "طـارئ" والتـي تتيـح للمنشـآت 

الصحيـة تفعيـل التنبيهـات لألطبـاء وطاقـم الرعايـة الطبيـة، إلى جانب خدمـة "فـوراً" التي تسمح للعمـالء فـي 

)الضغـط  PTTرئـة التواصـل فيمـا بينهم عـن طريـق األعمـال التـي تتطلـب عمليـات ميدانيـة، أمنيـة أو طا

 للتحـدث( بطريقـة آمنـة.

  تدعم  التيالتوقيع الرقمي المعتمد للمنشآت بالمملكة و خدمة "صاين"إطالق العديد من الخدمات من ضمنها

 Vulnerability“ . وخدمةكأول توقيع رقمي عن بعد معتمد رقمنة أعمال المنشآت الخاصة والحكومية

Management“  والتي تساهم في سد الثغرات األمنية وضمان استمرارية األعمال ضمن مجموعة خدماتها في

  مجال األمن السيراني.

  خدمات مركز عمليات األمن السيبراني المدارةإطالق “Managed SOC“  التي تحقق أقصى درجة من مراقبة

 ألعمال.أمن المعلومات الشاملة في المنشآت وضمان استمرارية ا

 خدمة  إطالق“Filevalt“  والتي تتيح مشاركة ملفات األعمال من خاللstc  كالود، حيث توفر تحكما كامال

 المستخدم بجميع االمتيازات في تتبع الملفات ومشاركتها وتنظيمها. وآمناً، ويتمتع

 إطالق خدمة "correspondence management system (CMS)"  والتي تعتبر الجيل الجديد من أنظمة

ت يمكن متابعة كافة المعامالا االتصاالت اإلدارية التي تدعم التحول الرقمي الكامل )بيئة بال ورق(، ومن خالله

 كخدمة سحابية أو نظام مستقل.الرسمية بما فيها المراسالت الواردة والصادرة، ويتاح النظام 

 إطالق خدمة “Fuel Management“ الك محطات الوقود، وخدمةلم “InfoFi“  للمنشآت وهي خدمة مضافة

 على خدمة الواي فاي المقدمة للمنشآت توفر لهم تحليالت عميقة لفهم سلوك الزوار وفهم آراء العمالء. 

  أول درون )طائرات بدون طيار( للسوق السعودي والتي صممت لتكون حال متكامال للعديد من الشركة قدمت

وحدها توفر هذا الحل لعمالئها مما يؤكد مكانتها  stc. وبذلك تكون (B2B, B2G, B2C)عمالء الصناعات وال

 في صدارة صناعة التقنية. 

 إطالق خدمة االتصاالت الفضائية “SAT Backup IP“  .والتي توفر حاًل الستخدامه عند تعطل الشبكة األساسية

 الخدمة تقدم قناة اتصال بديلة عبر األقمار الصناعية لضمان استمرارية األعمال.

 

 وحدة النواقل والمشغلين:

 االحتياجات كافة توفير في والمتمثلة والمشغلين النواقل خدمات مجال في إنجازات نوعية stcلقد حققت 

وكذلك لعمالء الشركة من  وإنترنت هاتفية خدمات من الشركة داخل األعمال لوحدات الدولية والخدمات

ثلت تلك قليمي، وتمعمال اإلقليميين والدوليين ومقدمي الخدمة إضافة لشريحة قطاع األالمشغلين المحليين واإل

 االنجازات بشكل خاص في المجاالت التالية:

 خدمات الحركة الهاتفية الدولية

  ساهم في تجاوز األهداف  مما 2018و 2019تحقيق نمو كبير في مقدار الحركة الدولية العابرة مقارنة مع األعوام

  المرصودة.

  والخدمات الصوتية من محوالت الصوتترحيل حركة (EWSD TDM stand-alone )األربعة القديمة إلى بوابة 

(geo-redundant IPX International VoIP) (VIPX-Ribbon Q21 \ Q50 مع التوجيه المركزي الذي )أدى 

 )مكالمة متزامنة.  180،000الدولية للوصول إلى الصوت حركة ب

  نواقل الصوتتم ترحيل TDM إلى (Media Gateway G9)التي تتمتع بسعة ، (STM1 x 16لكل )  .موقع 

  تم إنشاء روابط مع المشغلين الدوليين الرئيسيين( لتقديمDiameter & Sigtran  )لنظام (IP-STP ) وتجوال

 البيانات.

  نشر(CRE SL II( والمرحلة الثانية من )NAWAQIL TRM ).الذي يوفر ميزات األعمال المتقدمة 

  بإضافة العديد من المزايا التي تمكن  ومشغلين جددتطوير أنظمة إدارة اعمال الحركة الدولية الستيعاب نواقل

  اعمال مختلفة. وتطبيق نماذجع الشركات من التعاطي مع مختلف أنوا
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 ركة الشمكن  الدوليين ممابرام العديد من االتفاقيات الخاصة إلنهاء الحركة الدولية مع عدد من المشغلين إ

 من تقديم عروض مميزة لعمالء الشركة داخل السوق السعودي.

 خدمات المشغلين المحليين والدوليين

  تطوير وتوقيع اتفاقياتeSIM  معOLOs . 

 ( توقيع اتفاقية خدمة التجوال المحليUSF.مع المشغلين المحليين ) 

  توقيع اتفاقية معstcpay .لتقديم خدمات النواقل والمشغلين والبدء في تنفيذ الخدمات  

  توقيع اتفاقيات لتقديم خدمةFTTH .النطاق العريض( مع المشغلين المحليين( 

 لعريض لتحقيق اقصى استفادة من األصول.العمل على استراتيجية لخدمات النطاق ا  

  2انهاء التوقيع مع شركة زين لتنفيذ خدمةx 100G IPLC. 

  2توقيع عقد جديد مع شركة االتصاالت المتكاملة لتنفيذ خدمةx 100G IPLC. 

  توقيع وتنفيذ اتفاقية ربطIP .مع شركة االتصاالت المتكاملة  

 1 توقيع عقد لتنفيذ خدمةx 10G IPLC االتصاالت المتكاملة إلى  لشركةMazara. 

 .توقيع ملحق اتفاقية للخدمات االفتراضية لشركة االتصاالت المتخصصة  

 البنية التحية المحلية والدولية

حفاظها على ريادتها في هذا المجال وتعزيز حضورها الدولي كونها تمتلك الشبكة األحدث واألكثر تطوراً  stcواصلت 

بنية  منالشركة وشمال أفريقيا، وقد تحقق ذلك من خالل ترقية وتوسعة ما تمتلكه في منطقة الشرق األوسط 

تحتية من الكوابل البحرية والبرية والتي تعتبر األحدث على مستوى العالم من حيث التقنية، حيث تم خالل العام 

 :أهمها من االنجازات من العديد م 2020

 ( رفع الطاقة االستيعابية لكل من نظامIMEWE) ( ونظامSMW-5.)  

  في األليافالشركة استثمار ( من نوعPair 2)  وينبع والهند  ءفي ضبا محطات إنزالفي سيمبا الشرق مع

 .ودول مجلس التعاون الخليجي

  في األليافاستثمارات إضافية ( من نوعFB Half fiber pair)  شرق إفريقيا لتمتد منالشركة لتوسيع شبكة 

 حتى جنوب إفريقيا.

 البدء ( بمشروعSaudi Vision Cable كأحد مبادرات ) محطات  4مع  2030لدعم رؤية المملكة الشركة

 إنزال )جدة، ينبع، ضباء، حقل(. 

 مشاركة في العديد من المؤتمرات الدولية المتخصصة في أنظمة الكوابل وخدمات النواقل والمشغلينال. 

 الريادة اإلقليمية والدولية

 على المفعلة في الماضي العام لسعات بالنسبة ٪50 من أكثر تعادل االنترنت في إضافية سعات تنشيط 

 . تجدالمس كورونا فايروس بسبب خاصة اإلنترنت حركة زيادة مع لتتماشى وذلك الدولية العبور بوابات

 الثانية في بايت تيرا 8.6 فعالة سعات إجمالي إلى الوصول تم.  

  أوروبا في اإلنترنت تبادل نقاط أهم معالتواجد واالتصال.  

 تيرا 2 لغتب إضافية سعة تتضمن باألنترنت، الخاصة المرور حركة لحماية دولية خطةتنفيذ  ،2020 عام خالل 

  .والثنائية األحادية البحرية الكابالت قطع أثناء األزمات لمواجهة الثانية في بايت

 توىالمح لمزودي الداخلية السعات زيادة تمت كما اإلقليمية، االنترنت مقاسم مع لدينا سعات زيادة تم 

 المستضافين. 

  نقل الدوائر الدولية بتقنيةTDM  الى تقنية بروتوكول  IPX  100بنسبة%.  

  نقل الحركة الهاتفية الدولية بتقنية الخاصة بنقل الدوائر الدوليةTDM  الى تقنية بروتوكول  IPX  بنسبة

الدولية الصادرة والواردة والعبورية بجودة فائقة وخاصة خالل وذلك الستيعاب الحركة الهاتفية  99%

 موسمي رمضان والحج.
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  نقل الحركة الصوتية الصادرة من المقسم الدولي بتقنيةIPX  99للحركة الواردة ونسبة  %99بنسبة% 

 للحركة الصادرة وتوزيع الحركة بشكل يضمن استمرارية وسالمة الخدمة.

 األخرى. بروشورات الخدمات وكذلك العديد من المواد التسويقية تم اصدار وتحديث المحتوى ل 

  5تم اصدار خريطة تغطيةg ة.للكوابل البحرية التحتي ةخريطة البنية والدولي 

 خدمات األنترنت الدولية

 :Jedixالخدمات السحابية و 

  نشاء مركز جديد للمعلومات والبيانات بمسمى "إتمMENA Gateway " 

  مع شركاتبرام صفقات إتم (Microsoft وGoogle وZenlayer وKaopu Cloud) 

CDN :المحتوى ، األلعاب ، 

  برام صفقات مع عمالء جدد وعالمات جديدة معإتم (Limelight وMBC وLUMEN (EA Sports)  و

Subspace). 

 مبادرات النمو

  راء تجربة عمالء ثعبر منصة خاصة إل واستخراجها آليارقمنة عمليات الفوترة بالسماح لعمالئنا بالنفاذ للفواتير

 . قطاع النواقل والمشغلين

  لنيوم.تقديم العروض لمشروع الربط الدولي الشركة لتعمل 

  6تفعيل سعات بحجمx100G  إلى أوروبا لوزارة التعليم وذلك لربط منصة مدرستي بالتعاون مع قطاع

 األعمال بالشركة.

 مشغلي الخدمات في الواليات المتحدة والشرق األوسط وفي  توقيع اتفاقيات وعقود جديدة مع العديد من

 .سياآقارة 

 .تحسين جودة خدمة نقل الصوت 

 .مواصلة التوسع في الخدمات السحابية وخدمات المحتوى 

  توقيع اتفاقية تقديم خدماتeSIM .مع مشغلي شبكات الجوال االفتراضية فيرجن وليبارا  

  5تفعيل شبكةG .لعمالء فيرجن الحاليين والجدد  

  .رفع الطاقة االستيعابية ألنظمة الكوابل البحرية 

 نجاز اتفاقيةإ (Sigtran )مع الشركات الناقلة (,Orange, Syniverse, Dutch Telecom TATA .) 

 جيجا مع المشغل1سرعة  وتحقيق أعلىدولة  15ع م الجيل الخامس تجوال خدمة 20طالق إ (T-Mobile )

 . نمساال

 ل خدمة تجوال 222طالق إstc تجوال ل خدمة 186و (Virgin .) 

 

 :والعملياتوحدة التقنية 

الحفاظ على استراتيجيتها التقنية من خالل عدة مبادرات وبرامج لضمان استمرار كفاءتها وضمان على الشركة  عملت

استدامة ريادتها التقنية و الرقمية، كما يتم العمل بحرص وتفاني للوفاء بوعودنا أمام عمالئنا وأمام توقعات 

 المساهمين عبر مجموعة من اإلنجازات المرتبطة بما تم تحقيقه سابقا: 

 بنية التحتيةال

 :التالي لخال السوق مناإلسراع في تطوير البنى التحتية وجعلها قابلة للتغيير ومواكبة التطورات التقنية في  

 حيث وصلت نسبة التغطية ، مدينة 20من  أكثرخامس موزعة على موقع للجيل ال 3،500 تنفيذ ما يزيد عن

 في المدن الخمسة الرئيسية. %44الى ما يقارب 
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  نقطة وصول. حيث تقدم هذه  36,000أكبر شبكة من نقاط الوصول لشبكة الواي فاي بمجموع تنفيذ

موقع عام  584مدينة وتخدم  40ميجابت في الثانية في  115النقاط متوسط سرعة لتحميل البيانات بلغ 

 وحيوي على مستوى المملكة.

  تنفيذ مشروع النطاق العريض الالسلكي(WBB)  األداء الخاصة به وذلك بخدمة وتحقيق أهداف مؤشرات

حيث استفاد  الثانية.ميجابت في  10التي تقدم سرعة وصول إلى اإلنترنت تصل إلى  ألف وحدة سكنية و 447

 منطقة نائية على مستوى المملكة. 3،000في أكثر من   stcمليون فرد من الخدمة المقدمة من شبكة  2.6

  من كم/ألف 15,  ألياف كبينة 4،449 تنفيذ تم)الضوئية سكنية بخدمة األلياف ألف وحدة  1,153خدمة 

وحدة بشبكة  ألف 32وخدمة + (،P2P) اتصالعميل بخدمة  726ما يزيد عن  وكذلك خدمة )الحفر أعمال

االلياف الضوئية في الشوارع التجارية مما يسهم في تحسين رضا العمالء واالستفادة من الفرص التجارية 

  .(NBBلتحقيق أهداف مشروع نشر النطاق العريض ) القادمة

   ـ  ةكهرو ميكانيكيوبسعة  رف، 2،400مراكز بيانات بطاقة استيعابية بلغت  3بناء رًفا يمكن توسيعها  1،350ل

. تم وجدةالمدينة المنورة  الرياض،رف في إطار زمني سريع. حيث بنيت هذه المراكز في مدن  2،400إلى 

مما يساهم في توسيع البنية التحتية، واعتماد تقنيات ، رف 450قاعات بطاقة استيعابية  3 بناء هذا العام

 جديدة واالستفادة من الفرص التجارية القادمة.

  جيجابت في  400استضافة أكبر الخدمات السحابية العامة والخاصة في المنطقة بطاقة استيعابية تبلغ

 تستطيع خدمة مليون مشترك.الثانية للمحاكاة االفتراضية التجارية و

  لتي الختبارات الالزمة لذلك وااإكمال تنفيذ الحلول التقنية للمرحلة األولى من برنامج احتواء الكوارث وعمل

 تعد إحدى المبادرات لتدعيم حلول استمرارية األعمال في الشركة.

  بدأتstc ستقبلية لتي تعتبر أكبر مدينة ما، زويد بأحدث التقنيات لمنطقة نيومبتطوير البنية التحتية والت

 .والمعرفة واالبتكار للتجارة عالمًيا مركًزا لتكون 2030ومتطورة منبثقة من رؤية المملكة 

 

 التشغيل واألداء التقني

 عالية،كفاءة ل التي وصلت، المتعلقة باستمرارية األعمال واألداء التقني والحلول التشغيليةتحسين وتطوير اإلمكانات 

 :التالي واحتواء الكوارث التي تهدد خدمات الشركة تجاه السوق من خالل

  اء عن بعد بشكل فّعال أثن للعملالشركة مع تطلعات  وحمايتها لتتماشىتطوير جميع األنظمة واألنشطة

 مجموعة العشرين. ومؤتمر قمةالتعليمية  ودعم المنصات الكوروناجائحة 

  خالل موسمي رمضان البيانات(دوائر  ثابت، جوال،االتصاالت السعودية ) والمتميز لشبكاتاألداء العالي 

 . والحج

  والحساسة واألنظمة المهمة استراتيجية للحلولوضع. 

  في الثانية متجاوزة بذلك الهدف  ميجابت 80.78زيادة كبيرة في سرعة تحميل الهاتف الجوال وصلت الى

والذي ( من خالل برنامج طموح % 47ايت في الثانية )بنسبة ميج 25.78ميجابت في الثانية( بـ  55السنوي )

 الشركة في وقت سابق. اعتمدته

  ميجابت  92.44زيادة كبيرة في سرعة تحميل البيانات للنطاق العريض الثابت )األلياف الضوئية( وصلت الى

 (.%15 )بنسبةثانية ميجايت في ال 12.44ميجابت/الثانية( بـ  80في الثانية متجاوزة بذلك الهدف السنوي )

  احتلت سرعة البيانات لشبكةstc   2020المرتبة األولى على مستوى المملكة لجميع األشهر في عام 

 .Ooklaحسب تقرير 

  ساهمت سرعة بياناتstc   إلى  13تصنيف المملكة في سرعة البيانات عالميا من المرتبة  في تحسن %60بـ

 ميجابت في الثانية. 99.34ميجابت في الثانية إلى  55.58، من ٪79حيث زادت سرعة المملكة بنسبة ، 8رقم 

 حصلت stc  على جائزة أسرع شبكة للهاتف المحمول منOokla Speed Test   في المملكة العربية

 .2020السعودية خالل الربع األول و الثاني من عام 

  حصلتstc  على جائزة أسرع شبكة جوال للجيل الخامس منSpeed Test  Ookla  في المملكة العربية

 .2020السعودية خالل الربع األول من عام 
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  حصلتstc   على تصنيف المشغل األول في المملكة من حيث تغطية الجيل الرابع و سرعات البيانات في

 Open Signal منصة نتائج حسب  الفيديو وتجربةالتنزيل التحميل و 

  مقارنة بالعام الماضي. %8.400 بنسبةزيادة حركة بيانات تكنولوجيا الجيل الخامس 

  زيادة الحركة الصوتية عالية الوضوح عبر تقنيةVolte    مقارنة بالعام الماضي %61بنسبة. 

  التحول الرقمي

 خالل ة منوخارج الشركداخل ومبتكرة سهلة  ومتطلبات العمالء بأساليبالحلول الرقمية والتقنية التي تثري العمل 

 :التالي

  بناء ونشر منصةeSIM يذ جميع وتنف ،الشركة الوطنية محلًيا في المملكة العربية السعودية في مركز بيانات

 لمحددةا االستخدام حاالت لجميع وفًقا كامل بشكل الوطنية المنصة عملعمليات التكامل الالزمة لضمان 

 .CITCوبرعاية  GSMA قبل من

  لـ المشغلين المرخصين اآلخرين  وأتمتة طلباتتنفيذ الرقمنة الكاملةFTTH 

  جميع عقود العمالء الخاصة  االعمال وكذلك رقمنةرقمنة عملية العقد الورقية بشكل تام لخدمات قطاع

 نحو رحلة رقمية. والجوال لالنتقالبالخدمات الثابتة 

  أنظمة  4لوحة قيادة ,  25رحلة للعمالء ,  11تنفيذ ) من خاللالثابت و الجوال  العمالء للهاتفتحسين تجربة

(, تعزيز CCH(, معالج فحوصات التناسق ) CCAممثل خدمة العمالء ) ،(DR / CEM / HAL / ANAفرعية )

 شبكة بيانات و رؤية شبكة الجيل الخامس.

 حصلتstc  على شهادةISO 8000-61:2016    كأول شركة وطنية سعودية في  جودة البياناتفي إدارة

 هذا المجال. 

  إجراءات حماية البيانات وتطبيق الضوابط التقنية واإلدارية االساسية المتوافقة مع تشريعات البيانات وضع

 المعتمدة.

  الجهات وإطالق معمل تحليل البيانات، وهي منصة سحابية لتمكين التعاون التحليلي مع الشركات التابعة

درات المختلفة في مجال تحليل البيانات والذي والشركاء( ودفع وتطوير المبا األكاديمية،)األوساط  الخارجية

 يتوافق مع توجهات الشركة كمقدم وطني رقمي لتعزيز التطوير المحلي.

  مشاركة أساليب وإجراءات حوكمة البيانات من خالل ورش عمل مختلفة لشركات مجموعة االتصاالت

 ى المنشئات.السعودية للتوعية بأهمية التعامل مع البيانات كأحد األصول المهمة لد

 األمن السيبراني 

بكاتها األمن السيبراني تجاه كافة ش ورفع مستوىأقصى جهودها لتنفيذ حلول مبتكرة لحماية عمالئها الشركة  تبذل

 :التالي ومكوناتها من خالل

  حماية المكالمات والرسائل النصية وخدمات تصفح االنترنت من التهديدات الخارجية والتي تصل بمعدل

حماية خدمات ، محاولة تصفح واتصال بمواقع ضارة مليون 2.4حظر  نصية،مليون رسالة  2 )حظرى شهري إل

 ساعة. 300ومنع تعطلها لما يقارب من   DDOSالشركة من التوقف بسبب هجمات قطع الخدمة 

  في اعتبارها أهمية نشر ثقافة األمن السيبراني وتسعى لرفع مستوى وعي العمالء الشركة تضع

والمستخدمين والمجتمع بشكل عام عبر استخدام قنوات تواصل مختلفة، و التي تستهدف عدة شرائح من 

 المجتمع بمختلف اللغات.

  دعم المملكة في رفع مؤشرها لألمن السيبراني العالمي من خالل تقديم مجموعة من المبادرات والتعاون

 ياً.على الصعيدين الوطني والدولي لرفع تصنيف المملكة عالم

  حققتstc   شهادةISO27001:2013  .المعتمدة في نظام إدارة أمن المعلومات 

 حصلتstc     على اعتمادCREST   لخدمات اختبار اختراق األمن السيبراني كأول شركة وطنية سعودية في

 هذا المجال. 

 تدشين كرسي بحثstc  .للذكاء االصطناعي واألمن السيبراني في جامعة الملك سعود 

 ين برنامج رواد أمن االتصاالت بالتعاون مع وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات مقدًما من األكاديمية تدش

 الرقمية السعودية لبناء الخبرات المحلية في األمن السيبراني.
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  ُتعّدstc   عضًوا  في عدة منظمات دوليه في مجال األمن السيبراني  منها )المنتدى االقتصادي العالمي

منصة الثقة الرقمية, المنتدى العالمي لالستجابة للحوادث وفرق أمن المعلومات  WEF لسيبرانيلألمن ا

First.org.  منصة تبادل معلومات البرامج الضارة ,GSMA  ,Focus Groups GSMA   للتعاون في نشر

 أهم المعايير لمكافحة االحتياالت وإرشادات أمان تجوال شبكات الجيل الرابع (.
 

الشركات التابعة المحلية -2  

المملكة العربية  -الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت المحدودة )حلول اس تي سي(  -

 السعودية
، م2002تأسست الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت المحدودة )حلول اس تي سي( في المملكة في ابريل 

ركزها ويقع م لجة المعلومات في السوق السعودي.تصاالت ونقل ومعاوتقدم خدمات اإلنترنت وتشغيل مشاريع اال

على كامل  م2007المجموعة في ديسمبر  استحوذت .الرئيس في المملكة وتمارس نشاطها التشغيلي في المملكة

مليون ريال سعودي.   100الحصص في رأس مال الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت المحدودة والبالغ 

 سعودي.مليون ريال  1,200مال شركة حلول اس تي سي ليصبح  تم زيادة رأس م2020خالل عام 

 

 العربية السعودية المملكة -شركة االتصاالت لالستثمار التجاري المحدودة )تي سي اي سي(  -
برأس مال مليون ريال  م2007 أكتوبر في المملكة في)تي سي اي سي( التجاري  لالستثمار االتصاالت شركة تأسست

 اإلنترنت وصيانة وشبكات اآللي الحاسب شبكاتتنظيم  وأعمال االتصاالت شبكات وصيانة تشغيل سعودي بغرض

ويقع مركزها الرئيس في المملكة  السعودي. المعلومات في السوق وتقنية االتصاالت وبرامج نظم وتركيب وتشغيل

 .وتمارس نشاطها التشغيلي في المملكة

 

 المملكة العربية السعودية -شركة عقاالت المحدودة )عقاالت(  -
مليون ريال سعودي  70في المملكة برأس مال  م2013مارس  فيعقاالت( )المحدودة  تأسست شركة عقاالت

وإدارة العقار والمقاوالت وتقديم  واستثمارمملوك بالكامل لشركة االتصاالت السعودية بغرض إقامة وتملك 

ويقع مركزها الرئيس في المملكة  والتصدير لصالح شركة االتصاالت السعودية. واالستيراد االستشاراتخدمات 

 .لي في المملكةوتمارس نشاطها التشغي

 

 المملكة العربية السعودية -شركة االتصاالت السعودية المتخصصة )اس تي سي المتخصصة(  -
في المملكة،  م2002في فبراير  )اس تي سي المتخصصة( تأسست شركة االتصاالت السعودية المتخصصة

مليون ريال سعودي. وتعمل هذه  252من رأسمالها البالغ  %100على نسبة  م2014واستحوذت الشركة في يناير 

الشركة في مجال األعمال الكهربائية وشبكات االتصاالت وتجارة الجملة والتجزئة في أجهزة االتصاالت السلكية 

واألجهزة الكهربائية واستيراد وتسويق وتركيب وصيانة أجهزة االتصاالت السلكية والالسلكية وتقنية المعلومات 

 .ئيس في المملكة وتمارس نشاطها التشغيلي في المملكةويقع مركزها الر، المرخصة

 

 المملكة العربية السعودية -شركة سفاير المحدودة )سفاير(  -
مليون ريال سعودي مملوك  100برأس مال  م2014في المملكة في يونيو  المحدودة )سفاير( تأسست شركة سفاير

بالكامل لشركة االتصاالت السعودية، وتعمل في تجارة الجملة والتجزئة في أجهزة وأنظمة الحاسب اآللي واالتصاالت 
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السلكية والالسلكية ومعدات اإلنترنت ومواد الدعاية واإلعالن وقطع الغيار واألجهزة الكهربائية وأجهزة الدفع اآللي 

زها ويقع مركمات، الخدت نقاط البيع اآللية وبيع خدمات مشغلي االتصاالت وإنشاء مراكز االتصاالت وبيع ومعدا

، قرر مجلس إدارة الشركة تصفية م2017في نوفمبر . .الرئيس في المملكة وتمارس نشاطها التشغيلي في المملكة

اإلجراءات  استكمال. من المتوقع م2018يناير  1 شركة سفاير ودمج أعمالها مع شركة االتصاالت السعودية إبتداًء من

 .م2021القانونية لتصفية شركة سفاير خالل عام 

 

  المملكة العربية السعودية -شركة قنوات االتصاالت السعودية  -
وتزاول تجارة الجملة والتجزئة في خدمات  م2008تأسست شركة قنوات االتصاالت السعودية في المملكة في يناير 

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

 ويقع مركزها الرئيس في والمتنقلة وصيانة وتشغيل المجمعات التجارية، وتعمل الشركة في السوق السعودي

ُعمان البحرين و فيلها  شركات تابعة ا التشغيلي في المملكة والبحرين وعمان من خاللالمملكة وتمارس نشاطه

من شركة  %60على حصة بنسبة  م2011تعمل في النشاط ذاته. استحوذت شركة االتصاالت السعودية في ديسمبر 

تحوذت الشركة على ، اسم2017مليون ريال سعودي. في يناير  100قنوات االتصاالت السعودية والبالغ رأسمالها 

مليون ريال سعودي. وبالتالي  400األسهم المتبقية في شركة قنوات االتصاالت السعودية وذلك بمبلغ وقدره 

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

 

 بية السعوديةالعر المملكة -شركة أبراج االتصاالت المحدودة )توال(  -
 - المحدودة )توال( بتأسيس شركة أبراج االتصاالت االتصاالت السعودية ، قامت شركةم2018خالل الربع األول 

مليون ريال  200برأس مال  %100محدودة ومملوكة لشركة االتصاالت السعودية بنسبة  ةمسؤوليشركة ذات 

وتتولى شركة أبراج االتصاالت  .التشغيلي في المملكةويقع مركزها الرئيس في المملكة وتمارس نشاطها ، سعودي

، م2019تجارياً في المملكة. وخالل الربع األول  واستثمارهامسؤولية تملك األبراج وإنشائها وتشغيلها وتأجيرها 

 عحصلت شركة أبراج االتصاالت على التراخيص التشغيلية الالزمة من هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات. وخالل الرب

ل مليون ريا 2,300التصاالت المحدودة بمبلغ وقدره ، قامت الشركة بزيادة رأس مال شركة أبراج ام2019الرابع 

 مليون ريال سعودي. 2,500سعودي ليصبح اجمالي رأسمالها 

 

 المملكة العربية السعودية  - (stc Pay) شركة المدفوعات الرقمية السعودية -
قامت شركة حلول اس تي سي بتأسيس شركة المدفوعات الرقمية السعودية  ،م2017الريع الرابع من عام  خالل

(stc Pay في المملكة برأس مال قدره )تقديم خدمات  فينشاطها الرئيسي  يتمثلمليون ريال سعودي و 100

 منالسعودية تم انتقال ملكية شركة المدفوعات الرقمية  م2019المدفوعات الرقمية. وخالل الربع الثالث من عام 

 .شركة حلول اس تي سي إلى شركة االتصاالت السعودية ولم يكن لذلك أي أثر مالي على مستوى المجموعة

مليون ريال  300قامت الشركة بزيادة رأس مال شركة المدفوعات الرقمية السعودية بمبلغ  م2019خالل الربع الرابع 

قامت مؤسسة النقد العربي السعودي  م2020مليون ريال سعودي. وفي يناير  400ليصبح اجمالي رأسمالها 

ويقع مركزها الرئيس في المملكة ، بترخيص شركة المدفوعات الرقمية السعودية كشركة محفظة إلكترونية

 .وتمارس نشاطها التشغيلي في المملكة
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مع شركة ويستيرن يونيون لبيع حصة في شركة المدفوعات  اتفاقيةوقعت المجموعة  م2020نوفمبر  21بتاريخ 

مليون  200مليون ريال سعودي )ما يعادل  750( وبقيمة %100)شركة تابعة مملوكة بنسبة  الرقمية السعودية

 دوالر امريكي(، على ان يتم استخدام متحصالت الصفقة في تمويل رأس مال شركة المدفوعات الرقمية السعودية.

 كما يلي: م2021إجراءات الصفقة خالل عام  استكمال من المتوقع

 133.3مليون ريال سعودي )ما يعادل  500عند إتمام الصفقة تقوم شركة ويستيرن يونيون بدفع مبلغ  ₋

 في شركة المدفوعات الرقمية السعودية. %10مليون دوالر امريكي( للحصول على حصة 

مليون دوالر امريكي(  66.67ريال سعودي )ما يعادل  مليون 250تقوم شركة ويستيرن يونيون بدفع مبلغ  ₋

المدفوعات الرقمية السعودية على رخصة الخدمات البنكية الرقمية  الحقاً وذلك في حال حصول شركة

 .%15لترتفع حصة شركة ويستيرن يونيون إلى 

ت الرقمية مليون ريال سعودي في رأس مال شركة المدفوعا 802تقوم المجموعة بضخ مبلغ إضافي قدره  ₋

 .المدفوعات الرقمية السعودية على رخصة الخدمات البنكية الرقمية السعودية في حال حصول شركة
 

 548قامت الشركة بزيادة رأس مال شركة المدفوعات الرقمية بمبلغ  م2020علما بأنه خالل الربع الرابع من عام 

 ليصبح سعودي(مليون ريال  148مال بمبلغ مليون ريال سعودي )منها تحويل قرض شركاء من الشركة الى رأس 

 مليون ريال سعودي. 948اجمالي رأس مالها 

 

  المملكة العربية السعودية -شركة المنطقة الذكية للعقار  -
تحت  تابعة ذات أغراض خاصة االتصاالت السعودية شركة أنشأت الشركة شركة م2019خالل الربع الرابع من عام 

مليون ريال سعودي. ونشاطها  107في المملكة برأس مال يبلغ حوالي  )شركة المنطقة الذكية للعقار( مسمى

 ،تطوير وتمويل وإدارة المشاريع العقارية وإقامة المرافق والمجمعات والمباني التجارية والمكتبية والسكنية الرئيسي

 .المملكةويقع مركزها الرئيس في المملكة وتمارس نشاطها التشغيلي في 

 

 المملكة العربية السعودية  -  شركة التكنولوجيا المتقدمة واالمن السيبراني -
ذات  شركة-قامت الشركة بتأسيس شركة المتقدمة للتقنية واالمن السيبراني  م،2020خالل الربع الرابع من عام 

مليون ريال  120لشركة االتصاالت السعودية وبرأس مال نقدي قدرة  %100مسؤولية محدودة مملوكة بنسبة 

ويقع مركزها الرئيس في المملكة وتمارس نشاطها التشغيلي في ، سعودي لتقديم خدمات االمن السيبراني

 .مملكةال
 

  الشركات التابعة الدولية -3

 مملكة البحرين -شركة اس تي سي البحرين  -
مليون دينار بحريني أي ما  75في مملكة البحرين برأس مال  م2009البحرين في فبراير  تأسست شركة اس تي سي

قديم البحرين بت مليون ريال سعودي بسعر الصرف كما في ذلك التاريخ.  تقوم شركة اس تي سي 746يعادل حوالي 

كافة خدمات االتصاالت المتنقلة واالتصاالت الدولية والنطاق العريض والخدمات اأُلخرى ذات الصلة بالسوق 

نشاطها  البحرين وتمارس مملكة فييقع مركزها الرئيس و م،2010مارس  3البحريني، وقد بدأت عملياتها التجارية في 

البحرين على شركة مينا لالتصاالت  استحوذت شركة اس تي سي م2018خالل الربع األول  .البحرين فيالتشغيلي 

 المحدودة في مملكة البحرين )كشركة تابعة(، ونشاطها الرئيسي تقديم خدمات اإلنترنت.
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 دولة الكويت - سي الكويت(شركة االتصاالت الكويتية )اس تي  -
س ا) االتصاالت الكويتية رأس مال شركةمن  %26على م 2007في ديسمبر  شركة االتصاالت السعوديةاستحوذت 

مليون ريال سعودي حسب سعر الصرف في  687مليون دينار كويتي، أي ما يعادل تقريباً  50البالغ  (الكويت تي سي

شركة االتصاالت الكويتية )اس تي سي الكويت( مقرها الرئيس دولة الكويت وتمارس نشاطها ذلك التاريخ. 

في مجال خدمات الهاتف النقال في السوق الكويتي وقد بدأت عملياتها التجارية في تعمل التشغيلي في الكويت و

ديسمبر  14بتاريخ  تم إدراجها كشركة مساهمة عامة في سوق الكويت لألوراق الماليةوقد . م2008ديسمبر  4

 م.2014

 ياس تي س) االتصاالت الكويتية ، قدمت الشركة عرضاً إختيارياً لشراء األسهم المصدرة لشركةم2015في نوفمبر 

 . تم(الكويت اس تي سي) االتصاالت الكويتية من األسهم المصدرة لشركة %74والتي ال تملكها والبالغة  (الكويت

كويتي  بقيمة دينار (الكويت اس تي سي) االتصاالت الكويتية ةشرك تقديم هذا العرض من قبل الشركة لمساهمي

وانتهت فترة هذا العرض  ريال سعودي، حسب سعر الصرف في ذلك التاريخ(. 12.37واحد لكل سهم )أي ما يعادل 

من إجمالي األسهم  %25.8سهم تمثل  128,860,518لت هذا العرض . وبلغ عدد األسهم التي قب2016يناير  31في 

االتصاالت كة من إجمالي األسهم المصدرة شر %51.8المصدرة. وبالتالي أصبحت ملكية شركة االتصاالت السعودية 

 في القوائم المالية السنوية( 26 يضاحظر إالتفاصيل، انمن )للمزيد (. الكويت اس تي سيالكويتية )

 والمقاوالت العامة للتجارة نت كواليتي شركة من ٪99 على الكويت سي تي اس استحوذت ،م2019 مايو في

 .اإلنترنت خدمات وتقدم الكويت في تعمل التي ،)كواليتي نت(

 

 شركة اس تي سي تركيا القابضة المحدودة )شركة اس تي سي تركيا( -
س تي سي تركيا، شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست بموجب قانون الشركات التجارية في جزر فيرجن شركة ا

، وهي شركة ذات أغراض خاصة نشاطها الرئيسي تقديم الخدمات والدعم الالزم م2007ابريل  8البريطانية بتاريخ 

  الخاصة بالمجموعة. االستثماريةعلق باألنشطة المت

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

، والتي مقرها مدينة بسعر الصرف في ذلك التاريخ م2008مليار ريال سعودي في أبريل  13.5دوالر، ما يعادل تقريباً 

 االمارات العربية المحدودةدبي، 

فت المجموعة في أوجيه تيليكوم، توق استثماررصيد  واستنفاد كامل، وبسبب الخسائر المستمرة م2016خالل عام  

 فاصيل،التللمزيد من )في شركة اوجية تيلكيوم المحدودة  بحصتها في الخسائر اإلضافية االعترافالمجموعة عن 

 . (لية السنويةفي القوائم الما 1-7أنظر إيضاح 

 

 شركة اس تي سي آسيا القابضة المحدودة )اس تي سي آسيا(  -
إس تي سي آسيا، شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست بموجب قانون الشركات التجارية في جزر فيرجن شركة 

تقديم  خاللنشاطها التشغيلي من  وتمارس، وهي شركة ذات أغراض خاصة، م2007يوليو  24البريطانية بتاريخ 

وتملك  تستثمر في شركات عاملة في ماليزيا .للمجموعة االستثمارفيما يتعلق بأنشطة الالزم والدعم  الخدمات

في شركة اس تي سي ماليزيا القابضة المحدودة )اس تي سي ماليزيا( )شركة تابعة مملوكة بالكامل  استثمارات

النشاط و لشركات التجارية في جزر فيرجن البريطانيةلشركة اس تي سي آسيا( والتي أيضاً تأسست بموجب قانون ا
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الرئيسي لشركة إس تي سي آسيا والشركة التابعة لها هو تقديم الخدمات والدعم الالزم بشأن األنشطة االستثمارية 

 . ،الخاصة بالمجموعة

والتي يقع  بضةالقافي مجموعة بيناريانج جي إس ام  %25شركة إس تي سي ماليزيا القابضة المحدودة تمتلك حصة 

 في القوائم المالية السنوية( 2-7 حظر إيضاالتفاصيل، ان)للمزيد من . مركزها الرئيس في ماليزيا

 مملكة البحرين -شركة اس تي سي الخليج لالستثمار القابضة )اس تي سي الخليج(  -
ولديها  أغراض خاصة م وهي شركة ذات2008مارس  12تأسست شركة إس تي سي الخليج بمملكة البحرين بتاريخ 

شركات تابعة )مملوكة بالكامل( في مملكة البحرين كما هو موضح أدناه. الهدف الرئيسي لهذه الشركة وشركاتها 

 للمجموعة: االستثماريةالتابعة التالية هو تقديم الخدمات والدعم الالزم فيما يتعلق باألنشطة 

  سي(.)اس بي  1 لالستثمارشركة اس تي سي الخليج القابضة  -أ
 )اس بي سي(.  2 لالستثمارشركة اس تي سي الخليج القابضة  -ب
 )اس بي سي(.  3 لالستثمارشركة اس تي سي الخليج القابضة  -ج

تي سي الخليج القابضة لالستثمار  وشركة اس)اس بي سي(  3تمتلك شركة اس تي سي الخليج القابضة لالستثمار 

( في شركة إنتغرال القابضة. تأسست شركة إنتغرال في مملكة البحرين %100: م2019) %100)اس بي سي( حصة  2

مليون ريال سعودي بسعر الصرف  281مليون دينار بحريني أي ما يعادل حوالي  28برأس مال يبلغ  2009في يونيو 

م اإلعالكما في ذلك التاريخ. إنتغرال شركة قابضة تملك حصصاً في شركات تعمل في مجال خدمات المحتوى و

مليون دينار  101، قامت الشركة بزيادة رأس مال شركة إنتغرال ليبلغ م2018الرقمي في دول الخليج. خالل عام 

 .م2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي بسعر الصرف كما في  1,008بحريني أي ما يعادل حوالي 

  ال يوجد أدوات دين مصدرة على شكل صكوك أو سندات للشركات أعاله
 

االستثمارات -4  

 االستثمارات المسجلة وفق طريقة حقوق الملكية -أ
 

 المشتركة المشاريع في االستثمارات: 
 

 المملكة العربية السعودية -الشركة العربية للكوابل البحرية المحدودة  -
بغرض إنشاء وتأجير وإدارة وتشغيل كيبل  م2002تأسست الشركة العربية للكوابل البحرية المحدودة في سبتمبر 

بحري يربط بين المملكة العربية السعودية وجمهورية السودان لتمرير االتصاالت بينهما وأي دول أُخرى. بدأ النشاط 

 %50على نسبة  م2002، استحوذت شركة االتصاالت السعودية في سبتمبر م2003التشغيلي للشركة في يونيو 

، تم م2016مليون ريال سعودي. وفي نوفمبر  75لعربية للكوابل البحرية المحدودة والبالغ من رأس مال الشركة ا

ويقع مركزها الرئيس في المملكة وتمارس نشاطها التشغيلي  مليون ريال سعودي. 25تخفيض رأس مال الشركة الى 

 .في المملكة

 المملكة العربية السعودية -شركة مراكز االتصال )سي سي سي(  -
واستعالمات الدليل مع شركة  لتقديم خدمات مراكز االتصاالت )سي سي سي( يس شركة مراكز االتصالتم تأس

مليون ريال سعودي، تمتلك  4.5في المملكة العربية السعودية، برأس مال قدره  م2010ايجيس في نهاية ديسمبر 

من حصتها في شركة مراكز االتصال  %1، قامت الشركة ببيع م2015من رأسمالها. خالل الربع الرابع من  %50الشركة 
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ويقع مركزها الرئيس في المملكة  .%49لشركاء آخرين وفقاً لشروط اتفاق الشركاء. وبذلك أصبحت حصة الشركة 

 وتمارس نشاطها التشغيلي في المملكة.

 ماليزيا -مجموعة بيناريانج جي إس إم القابضة )بي جي إس إم(  -
مارس ولديها استثمارات ت في ماليزياويقع مركزها الرئيس قابضة مجموعة بيناريانج جي إس إم، مجموعة استثمارية 

من مجموعة ماكسيس القابضة الماليزية )ماكسيس( والتي تعمل  %62تمتلك  من خاللها نشاطها التشغيلي حيث

ي ثمارات أُخرى في دولة الهند )شركة إيرسيل( والتفي قطاع االتصاالت المتنقلة في ماليزيا. كذلك كانت تمتلك إست

 .م2018تم إستبعادها خالل العام 

من مجموعة بيناريانج )من خالل شركاتها  %25حازت شركة االتصاالت السعودية على نسبة  م2007في سبتمبر 

مليار رينجت ماليزي أي  20.7التابعة: شركة اس تي سي آسيا القابضة واس تي سي ماليزيا القابضة( والبالغ رأسمالها 

 مليار ريال سعودي بسعر الصرف كما في ذلك التاريخ. 23ما يعادل حوالي 

، قامت المجموعة بمراجعة استثمارها الخارجي في مجموعة بيناريانج جي إس إم القابضة م2013وخالل عام 

عت على هذا االستثمار. وعليه وق )مشروع مشترك( بما في ذلك طريقة إدارتها وتحديد مدى التأثير الفعلي المشترك

تعديل في االتفاقية مع باقي الشركاء في مجموعة بيناريانج فيما يتعلق بحقوقها التشغيلية في مجموعة إيرسيل 

)إحدى الشركات التابعة لمجموعة بيناريانج(. وبناًء على ذلك قامت المجموعة بالتوقف عن معالجة استثمارها في 

 .م2013إبتداًء من الربع الثاني  قوق الملكيةمجموعة إيرسيل بطريقة ح

 الزميلة الشركات في ستثماراتاال: 
 

 المملكة العربية السعودية -المؤسسة العربية لالتصاالت الفضائية )عربسات(  -
تم إنشاء المؤسسة العربية لالتصاالت الفضائية )عربسات( من قبل الدول األعضاء في الجامـعة العربــية في أبريل 

عربسات عدداً من الخدمات لهذه الدول األعضاء إضافة إلى كافة  فروتوم ويقع مركزها الرئيس في المملكة، 1976

القطاعات الرسمية والخاصة في نطاق تغطيتها وبصورة أساسية منطقة الشرق األوسط. تشمل الخدمات المقدمة 

 تحالياً: الخدمة الهاتفية اإلقليمية )صوتية، نقل بيانات، فاكس وتلكس(، بث تلفزيوني، بث إذاعي إقليمي، خدما

 م1999الخدمة وتأجير ِسعات على أساس سنوي أو شهري. حازت شركة االتصاالت السعودية في أبريل  استعادة

ن دوالر أمريكي مليو 500من المؤسسة العربية لالتصاالت الفضائية )عربسات( والبالغ رأسمالها  %36.66على حصة 

 التاريخ(. مليون ريال سعودي بسعر الصرف كما في ذلك 1,875)أي ما يعادل 

 المملكة العربية السعودية -اتحاد فيرجن موبايل السعودية  -
 االتصاالت خدمات مشغلي شبكات لتقديم م2013عام  السعودية خالل موبايل فيرجن اتحاد شركة تأسست

 شركة مال رأس من %10قدرها  حصة الشركة وتمتلك م2014عام  خالل نشاطها بدأت وقد ،االفتراضية المتنقلة

فيرجن، إن المجموعة تملك القدرة على ممارسة التأثير الجوهري على المعامالت الهامة بين شركة اتحاد فيرجن 

ويقع مركزها الرئيس في المملكة  والشركة من خالل اعتماد شركة اتحاد فيرجن على الشبكة التقنية للشركة.

 وتمارس نشاطها التشغيلي في المملكة.

 اإلمارات العربية المتحدةدولة  –شركة أوجيه تيلكوم -
 م2008المحدودة، شركة قابضة مسجلة بمدينة دبي، اإلمارات العربية المتحدة. في أبريل  تيليكومشركة أوجيه 

 %35استحوذت شركة االتصاالت السعودية من خالل احدى شركاتها التابعة )شركة اس تي سي تركيا القابضة( على 
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مليار ريال  13.5مليار دوال أمريكي، ما يعادل تقريباً  3.6 تقريباً  البالغمن رأس مال شركة أوجيه تيليكوم المحدودة 

يناير  1في  متيليكوسعودي بسعر الصرف كما في ذلك التاريخ. تم استنفاد كامل رصيد استثمار المجموعة في أوجيه 

شركة أوجيه تيليكوم صعوبات مالية  واجهتخسائر اإلضافية. بال االعتراف، وعليه توقفت المجموعة عن م2016

لتسوية مستحقات القروض الحالية وقدرتها على االلتزام بالتعهدات المالية المتفق عليها مع المقرضين. خالل عام 

في  ااراتهاستثماستكملت شركة أوجيه اإلجراءات الالزمة لتصفية شركاتها التابعة الرئيسية وإعادة هيكلة  م2018

)شركة تابعة  OTASشركة  بدأت تصفية ،م2019عام  خاللتركيا وجنوب أفريقيا لمقابلة االلتزامات مع المقرضين. 

المحدودة في  تيليكومت إجراءات تصفية شركة أوجيه أبينما بد .م2019في في تركيا(  تيليكوملـشركة أوجيه 

 .م2020

 االستثمارات األخرى -ب
 

 (stc Venturesالسعودية لرأس المال الجريء )صندوق االتصاالت  -
صندوق رأس المال الجرئ هو صندوق يستثمر في الشركات الصغيرة والمتوسطة الناشئة التي تعمل في مجال 

مبلغ ب االستثماريةاالتصاالت وتقنية المعلومات في السوق السعودي وأسواق عالمية أُخرى. تم تقييم الوحدات 

 سعودي(. الیمليون ر 724: م2019) م2020ديسمبر  31سعودي كما في  الیمليون ر 186

 (Saudi Technology Venturesصندوق إس تي فينشرز ) -
النمو العالي  اتهو صندوق يستثمر دولياً في الشركات التقنية الريادية الخاصة ذ للمال الجريء االستثماريالصندوق 

مليون دوالر أمريكي( يمول بخمس شرائح متساوية تباعاً،  500سعودي )ما يعادل  الیمليون ر 1,875بقيمة إجمالية 

قامت  م2018مليون دوالر أمريكي(. خالل عام  100سعودي )ما يعادل  الیمليون ر 375قيمة الشريحة الواحدة 

ليون دوالر م 200سعودي )ما يعادل  الیمليون ر 750الشركة بدفع قيمة الشريحتين األولى والثانية بمجموع 

مليون ريال سعودي )ما يعادل  375قامت الشركة بدفع قيمة الشريحة الثالثة بمبلغ  م2020أمريكي(، وخالل عام 

ديسمبر  31سعودي كما في  الیمليون ر 934بمبلغ  االستثماريةمليون دوالر أمريكي(. تم تقييم الوحدات  100

 سعودي(.  الیمليون ر 846:م2019) م2020

 في صكوك وزارة الماليةاالستثمار  -
 م على النحو التالي:2019استثمرت المجموعة في الصكوك التي أصدرتها وزارة المالية خالل الربع األول من عام 

 الشريحة الثانية الشريحة األولى الـــبــند ) آالف الرياالت (

 2,140,000 1,762,000 قيمة االستثمار االسمية

 سنوات 10 سنوات 5 مدة االستثمار

 3.90% 3.17% معدل العائد السنوي

 

 

 االستثمار في صكوك مجموعة بيناريانج جي إس ام القابضة -
في صكوك  باالستثمار، قامت شركة إس تي سي آسيا القابضة المحدودة )شركة تابعة( م2007ديسمبر  31في 

مليون رينجيت  1,508)بما يعادل  مليون ريال سعودي 1,383اريانج جي إس ام القابضة بقيمة أصدرتها مجموعة بين

 ديسمبر 28حتى تاريخ  %10.75سنوات( وبهامش ربح سنوي يبلغ  10بعد  لالستدعاءسنة )قابلة  50ماليزي( لمدة 

القيمة وتبلغ قيمتها  للفترات الالحقة. هذه الصكوك غير متأخرة السداد أو منخفضة %9.25ثم هامش ربح  م2017

 مليون ريال سعودي(. 1,383: م2019) م2020ديسمبر  31كما في  سعوديمليون ريال  1,408الدفترية 
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 األداء المالي للمجموعة -ب 

م 2019مليون ريال سعودي لعام  10,665مليون ريال سعودي مقابل  10,995م مبلغ 2020بلغ صافي الربح لعام  -

ريال سعودي  5.33مقابل ريال سعودي  5.50م 2020، وبلغت ربحية السهم لعام %3.09قدره  بارتفاعوذلك 

 م. 2019لعام 

مليون ريال سعودي لعام  32,391مليون ريال سعودي مقابل  33,954م مبلغ 2020بلغ إجمالي الربح لعام  -

 مقابلمليون ريال سعودي  12,731م مبلغ 2020كما بلغ الربح التشغيلي لعام  ،%4.83قدره  بارتفاعم وذلك 2019

 .%2.01قدره  بارتفاعم وذلك 2019مليون ريال سعودي لعام  12,480

مليون ريال  22,090م 2020( لعام EBITDAبلغ الربح قبل االستهالك واإلطفاء والفوائد والزكاة والضرائب ) -

 .%3.88قدره  بارتفاعم وذلك 2019مليون ريال سعودي لعام  21,265 ودي مقابلسع

مليون ريال  118,326م مقابل 2020ن ريال سعودي في نهاية عام مليو 121,972بلغ حجم إجمالي األصول  -

 .%3.08قدره  بارتفاعم، 2019سعودي في نهاية عام 

مليون ريال سعودي في  55,271م مقابل 2020مليون ريال سعودي في نهاية عام  56,705بلغ حجم االلتزامات  -

 .%2.59م، بارتفاع قدره 2019نهاية عام 

مليون  61,763م مقابل 2020مليون ريال سعودي بنهاية عام  63,946بلغت حقوق مساهمي الشركة مبلغ  -

 .%3.53قدره  بارتفاعم، 2019ريال سعودي في نهاية عام 
 

  األثر المالي لألنشطة الرئيسة في مستوى المجموعة
أصول المتعلقة بها. إن أغلبية إيرادات ودخل وتزاول المجموعة نشاطاً رئيسياً يتمثل بتقديم خدمات االتصاالت والسلع 

وشركة قنوات االتصاالت السعودية(. تعمل  المجموعة تتعلق بعملياتها داخل المملكة )شركة االتصاالت السعودية

 المجموعة خارج المملكة من خالل شركاتها التابعة وشركاتها الزميلة ومشاريعها المشتركة في دول متعددة. 

لى القطاع التشغيلي بناًء على المنشأة التي قامت بتقديم تقرير اإليراد. تحسب المبيعات بين القطاعات يوزع اإليراد ع

 وفقا ألسعار التعامل التجاري العادي.

من اجمالي اإليرادات، وبالتالي تم تجميع باقي  %75القطاعات التي تم اإلفصاح عنها بشكل مستقل تجاوزت مستوى 

 "قطاعات تشغيلية أخرى". القطاعات التشغيلية ضمن

 
 

 ديسمبر: 31فيما يلي تحليل إليرادات المجموعة ونتائجها على أساس القطاعات للسنة المنتهية في 

 م2019 م2020 البنــد ) آالف الرياالت (

 (1اإليرادات )
  

  40,259,106  42,898,826 شركة االتصاالت السعودية 

  17,409,802  17,527,801 شركة قنوات االتصاالت السعودية

  12,628,185  15,733,883 (2قطاعات تشغيلية أخرى)

 (15,929,562) (17,207,192) االستبعادات/ التسويات

  54,367,531  58,953,318 إجمالي اإليرادات

 (33,102,551) (36,863,318) تكلفة العمليات التشغيلية )باستثناء االستهالك واإلطفاء(
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 (8,784,587) (9,358,875) آءوإطفاستهالك 

 (600,000) (600,000) تكلفة برنامج التقاعد المبكر

  639,161  413,873 إيرادات تمويل

 (765,154) (623,925) تكاليف تمويل

 (76,062) (42,995) صافي مصاريف أخرى

  49,597  52,953 الحصة في نتائج االستثمارات في صافي شركات زميلة ومشاريع مشتركةصافي 

 (40,960)  424,612 صافي مكاسب )خسائر( أُخرى

 (762,144) (1,170,446) الزكاة وضريبة الدخل

  10,924,831  11,185,197 صافي الربح

  10,664,666  10,994,875 :الربح العائد إلى مساهمي الشركة صافي

  260,165  190,322 حقوق الملكية غير المسيطرة

 

 ديسمبر: 31يلي تحليل إلجمالي الربح على أساس القطاعات للسنة المنتهية في وفيما 

 م2019 م2020 الـــبــند ) آالف الرياالت (

 26,299,935  26,736,799 شركة االتصاالت السعودية 

 1,418,463  1,384,058 شركة قنوات االتصاالت السعودية 

 4,910,725  6,401,124 (2قطاعات تشغيلية أخرى )

 (237,898) (567,586) االستبعادات/ التسويات

 32,391,225  33,954,395 إجمالي الربح

 

 :ديسمبر 31 فيوفيما يلي تحليل أصول والتزامات المجموعة على أساس القطاعات كما 

 م2019 م2020 الـــبــند ) آالف الرياالت (

   األصول

 125,104,941  129,915,566 شركة االتصاالت السعودية 

 4,560,238  5,527,646 شركة قنوات االتصاالت السعودية 

 34,355,695  37,788,535 (2قطاعات تشغيلية أخرى )

 (45,694,618) (51,259,647) االستبعادات/ التسويات

 118,326,256  121,972,100 إجمالي األصول

   االلتزامات

 49,484,795  52,654,060 شركة االتصاالت السعودية 

 3,122,999  3,943,509 شركة قنوات االتصاالت السعودية 

 22,438,203  24,302,252 (2قطاعات تشغيلية أخرى )

 (19,774,787) (24,194,736) االستبعادات/ التسويات

 55,271,210  56,705,085 إجمالي االلتزامات
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 القطاعات أساس علىوالمعدات واألصول الغير ملموسة والشهرة  تللممتلكا وفيما يلي اإلضافات

 ديسمبر: 31في  المنتهية للسنة

 اإلضافات لألصول غير المتداولة

 م2019 م2020 الـــبــند ) آالف الرياالت (

 9,109,544  10,104,014 شركة االتصاالت السعودية

 116,352  185,082 شركة قنوات االتصاالت السعودية

 2,535,992  1,646,304 (2قطاعات تشغيلية أُخرى )

 11,761,888  11,935,400 إجمالي
 

عات بيأعاله اإليرادات الناتجة من العمالء الخارجيين والداخليين. بلغت الم المذكورةتمثل إيرادات القطاعات  .1

مليون  17,207مبلغ  م2020ديسمبر  31نتهية في للسنة الم )المجموعةشركات  بين (القطاعاتبين  والتسويات

 عند التوحيد. استبعادهامليون ريال سعودي( والتي تم  15,930: م2019ريال سعودي )

يتضمن قطاع "أُخرى" شركة اس تي سي الكويت وشركة اس تي سي البحرين وشركة حلول اس تي وشركة اس  .2

وشركة عقاالت وشركة أبراج االتصاالت المحدودة  وشركة سفايرتي سي المتخصصة وشركة اس تي سي الخليج 

 وشركة المدفوعات الرقمية السعودية وشركة المتقدمة للتقنية واالمن السيبراني.
 

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

 بشكل مشترك بين القطاعات.
 

 صول وخصوم المجموعة ونتائج أعمالها للسنوات المالية الخمس األخيرة:خالصة أ

 البيان )آالف الرياالت(

موحدة 

 معدلة

 م2016

موحدة 

 معدلة

 م2017

موحدة 

 معدلة

 م2018

موحدة 

 معدلة

 *م2019

 موحدة 

 م2020

      قائمة الدخل:

  58,953,318 54,367,531 51,963,243 50,661,335 52,673,659 إيرادات النشاط

 (24,998,923) (21,976,306) (21,490,161) (22,105,926) (23,985,878) تكاليف إيرادات النشاط

  33,954,395 32,391,225 30,473,082 28,555,409 28,687,781 مجمل ربح النشاط

 (21,223,270) (19,910,832) (18,227,857) (17,569,398) (18,736,690) المصاريف التشغيلية

  12,731,125 12,480,393 12,245,225 10,986,011 9,951,091 ربح النشاط التشغيلي

 (375,482) (793,418) (417,060) 3,362 (74,462) صافي –اإليرادات والمصروفات األخرى 

 (1,360,768) (1,022,309) (1,048,394) (973,797) (977,772) الزكاة والضرائب وحقوق الملكية غير المسيطرة

  10,994,875 10,664,666 10,779,771 10,015,576 8,898,857 صافي الربح العائد إلى مساهمي الشركة

      الدخل الشامل اآلخر 
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  11,185,197 10,924,831 11,080,498 10,268,673 9,125,832 صافي الربح شامال حقوق الملكية غير المسيطرة

التي لن يعاد تصنيفها الحقا إلى إجمالي البنود 

 قائمة الربح أو الخسارة الموحدة
(64,011) (26,804) 126,957 (710,054) (568,893) 

تصنيفها الحقا  من الممكن إجمالي البنود التي

 إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة
141,248 (23,728) (257,320) 212,050 37,809  

إجمالي ) الخسارة الشاملة ( / الدخل الشامل 

 اآلخر 
77,237 (50,532) (130,363) (498,004) (531,084) 

  10,654,113 10,426,827 10,950,135 10,218,141 9,203,069 إجمالي الدخل الشامل 

إجمالي الدخل الشامل  العائد إلى مساهمي 

 الشركة
8,980,444 9,958,319 10,651,283 10,163,477 10,478,455  

إجمالي الدخل الشامل  العائد إلى حقوق الملكية 

 الغير مسيطرة
222,625 259,822 298,852 263,350 175,658  

      قائمة المركز المالي:

  45,858,916 44,841,492 46,029,525 44,435,991 40,564,055 أصول متداولة ) أ (

  32,891,183 32,606,772 29,457,055 33,638,873 29,808,697 التزامات متداولة ) ب (

  12,967,733 12,234,720 16,572,470 10,797,118 10,755,358 ب ( -رأس المال العامل ) أ 

  45,858,916 44,841,492 46,029,525 44,435,991 40,564,055 أصول متداولة

  58,314,031 54,992,030 51,480,528 47,115,191 47,258,997 األصول الثابتة وغير الملموسة

  17,799,153 18,492,734 11,860,541 16,930,891 13,953,836 األصول األخرى غير المتداولة

  121,972,100 118,326,256 109,370,594 108,482,073 101,776,888 إجمالي األصول

  32,891,183 32,606,772 29,457,055 33,638,873 29,808,697 االلتزامات المتداولة

  8,637,605 8,923,476 3,965,479 4,005,980 4,017,231 قروض طويلة األجل

  15,176,297 13,740,962 9,286,462 7,035,639 6,672,629 االلتزامات األخرى الغير متداولة

  56,705,085 55,271,210 42,708,996 44,680,492 40,498,557 إجمالي االلتزامات

 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 رأس المال المدفوع

  43,945,782 41,762,594 45,513,684 42,862,401 39,941,355 االحتياطيات واألرباح المبقاة وفروقات الترجمة

  63,945,782 61,762,594 65,513,684 62,862,401 59,941,355 حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة 

  1,321,233 1,292,452 1,147,914 939,180 1,336,976 حقوق الملكية غير المسيطرة

  65,267,015 63,055,046 66,661,598 63,801,581 61,278,331 إجمالي حقوق الملكية

  121,972,100 118,326,256 109,370,594 108,482,073 101,776,888 إجمالي االلتزامات وحقوق الملكية
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      قائمة التدفق النقدي: 

  28,324,705 9,920,626 19,132,416 15,916,051 18,375,096 صافي التدفق النقدي التشغيلي

 (17,429,177) (1,977,126) (5,027,028) (7,005,637) (7,727,704) صافي التدفق النقدي االستثماري

 (9,919,218) (8,067,645) (8,516,962) (9,980,182) (11,510,566) التمويليصافي التدفق النقدي 

  976,310 (124,145) 5,588,426 (1,069,768) (863,174) صافي التدفق النقدي

  8,031,010 8,153,865 2,567,044 3,631,202 4,487,827 النقد والنقد المماثل أول السنة

 (3,034) 1,290 (1,605) 5,610 6,549 أثر  فروقات ترجمة العمالت األجنبية 

  9,004,286 8,031,010 8,153,865 2,567,044 3,631,202 النقد والنقد المماثل أخر السنة

للتقرير المالي المعتمدة في المملكة م وفق المعايير الدولية 2016م و2017م و2018م و2019م و2020أعدت المجموعة قوائمها المالية الموحدة لألعوام 
 والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

سنة المنتهية في  صنيف بعض أرقام المقارنة لل سمبر  31* تم إعادة ت سنة المنتهية في 2019دي ستخدم في القوائم المالية لل صنيف الم شى مع الت  31م لتتما

 .م2020ر ديسمب

  التحليل الجغرافي إليرادات الخدمات الموحدة على مستوى المجموعة:

ريال سعودي ساهمت االستثمارات  ألف 58,953,318 بلغتم إجمالي إيرادات 2020حققت المجموعة خالل عام 

 لها:قريباً منها والجدول التالي يوضح التوزيع الجغرافي ت %8نسبته الخارجية على مستوى المجموعة بما 

 اإلجمالي الرياالت( االفغير محلية )-إيرادات أخرى  الرياالت( االفمحلية )-إيرادات المملكة العربية السعودية 

الشركة العربية لخدمات  ، (stc) شركة االتصاالت السعودية

اإلنترنت واالتصاالت المحدودة )حلول اس تي سي( , شركة 

االتصاالت لالستثمار التجاري المحدودة )تي سي اي سي( , 

شركة قنوات االتصاالت السعودية, شركة االتصاالت 

السعودية المتخصصة )اس تي سي المتخصصة ( شركة 

محدودة  )سفاير( شركة سفاير العقاالت المحدودة )عقاالت(, 

(, شركة STC Pay, شركة المدفوعات الرقمية السعودية )

أبراج االتصاالت المحدودة )توال( , شركة المنطقة الذكية 

 شركة التكنولوجيا المتقدمة واالمن السيبراني, للعقار

 شركة االتصاالتو  شركة اس تي سي البحرين تتضمن

 (الكويتية )اس تي سي الكويت

 

54,166,010 4,787,308 58,953,318 

 

التوزيع المحلي لإليرادات فإنه ال يتوافر تحليل جغرافي إليرادات الشركة على المستوى المحلي نظراً  وفيما يخص

لطبيعة عمل القطاع وذلك ألن اإليراد الناتج عن العميل ليس مرتبط بمنطقة واحدة، حيث يتم انشاء حساب العميل 

يتم فوترة العميل بها تكون حدثت في عدة مناطق وذلك بحسب تواجده داخل  والمكالمات التيفي منطقة ما 

المكالمات الدولية والتجوال الدولي التي يجريها العميل فال يمكن ربطها بأي منطقة ألنها تتم  وفيما يخصالمملكة، 

 خارج الحدود الجغرافية للمملكة.
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 م:2019م مقارنة بعام 2020أبرز النتائج التشغيلية على مستوى المجموعة لعام 

 م2020موحدة  البيان  )آالف الرياالت(
موحدة مراجعة 

 م2019
 % التغير

     قائمة الدخل: 

 %8.43  4,585,787  54,367,531  58,953,318 اإليرادات 

 %13.75 (3,022,617) (21,976,306)  (24,998,923) تكلفة اإليرادات 

 %4.83  1,563,170  32,391,225  33,954,395 إجمالي الربح 

 %6.59 (1,312,438) (19,910,832) (21,223,270) إجمالي المصاريف التشغيلية

 %2.01  250,732  12,480,393  12,731,125 الربح التشغيلي 

 (%52.68)  417,936 (793,418) (375,482) اإليرادات والمصروفات األخرى 

 %53.57 (408,302) (762,144) (1,170,446) الزكاة و ضريبة الدخل 

 %2.38  260,366  10,924,831  11,185,197 صافي الدخل

 %3.10  330,209  10,664,666  10,994,875 صافي الدخل العائد إلى مساهمي الشركة 

صافي الدخل العائد إلى حقوق الملكية غير 

 المسيطرة
190,322  260,165  (69,843) (26.85%) 

 

مليون ريال مقارنة بالعام السابق بشكل رئيسي إلى  330م بمبلغ 2020صافي الربح خالل عام  ارتفاعيعود سبب 

 :األسباب التالية

مليون ريال  3,023مليون ريال والذي قابله ارتفاع في تكاليف اإليرادات بمبلغ  4,586ارتفاع إجمالي اإليرادات بمبلغ  -

 .الرتفاع الرسوم الحكومية ورسوم استخدام الشبكات وتكاليف مبيعات األجهزةوالسبب بشكل رئيسي يعود 

 

مليون ريال، والسبب بشكل رئيسي يعود الرتفاع المصاريف البيعية  1,312ارتفاع المصاريف التشغيلية بمبلغ  -

م، وارتفاع 2020 مليون ريال نتيجة الرتفاع مخصص الديون المشكوك في تحصيلها خالل عام 472والتسويقية بمبلغ 

 .مليون ريال 266مليون ريال والمصاريف العمومية واالدارية بمبلغ  574مصاريف االستهالك واالطفاء بمبلغ 

 

( مليون ريال للعام السابق وذلك يعود 793( مليون ريال مقارنة بمبلغ )375تسجيل إيرادات و)مصاريف( أخرى بمبلغ ) -

م ناتجة عن بيع الحصة المباشرة في شركة كريم إثر استكمال 2020بشكل رئيسي إلى تسجيل مكاسب في عام 

مليون ريال، ويعود ذلك بشكل  408شركة أوبر عملية االستحواذ عليها. وارتفع مصروف الزكاة وضريبة الدخل بمبلغ 

 رئيسي الستالم ربوط زكوية إضافية.

 
 

 قروض المجموعة وتتمثل فيما يلي:
 

 م2019معدلة  م2020موحدة  (البيان )ماليين الرياالت

 327 318 مرابحات قصيرة األجل 

 2,253 1,966 مرابحات طويلة األجل

 2,580 2,284 إجمالي المرابحات 

 6,670 6,672 صكوك 

 62 0 تورق

 9,312 8,956 اإلجمالي 
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 وفيما يلي تفاصيل الصكوك:
برنامج صكوك محلية بقيمة اجمالية تبلغ خمسة مليار ريال سعودي كحد  stcاعتمدت شركة االتصاالت السعودية 

مليار ريال  2وتم إصدار الشريحة األولى بقيمة  ،تبلغ مليون ريال سعوديلكل شهادة صكوك قيمة اسمية وب أقصى

عبان لعام ش 19مت الموافقة في اجتماع الجمعية العامة بتاريخ وت. ولمدة عشر سنوات م2014سعودي بتاريخ يونيو 

( على قيام الشركة بإنشاء برنامج صكوك دولية وطرح صكوك بشكل مباشر أو م2019ابريل  24هـ )الموافق 1440

صكوك أولية أو ثانوية في جزء أو عدة  إلصدارعن طريق تأسيس منشأة ذات غرض خاص يتم انشاؤها واستخدامها 

بما ال يتجاوز مبلغا وقدرة وصدارات بالدوالر األمريكي أجزاء أو مرحلة أو عدة مراحل، أو من خالل سلسلة من اإل

قيمة إصدارات وأجزاء برنامج الصكوك المشار اليه أعاله في أي وقت من  ألجماليمليون دوالر امريكي  5,000

)وهي  م2019على ما تقدم قامت شركة صكوك االتصاالت السعودية المحدودة خالل الربع الثاني  ءاألوقات. وبنا

شركة تم تأسيسها لغرض اصدار صكوك بموجب برنامج الصكوك المشار اليه أعاله بالدوالر االمريكي( بطرح اإلصدار 

سنوات.  10مليون دوالر امريكي( لمدة  1,250مليون ريال سعودي )ما يعادل  4,688األول من برنامج الصكوك بمبلغ 

 ألف 200صك بقيمة اسمية  6,250عدد صكوك  وبإجماليمريكي هذا البرنامج عبارة عن صكوك دولية بالدوالر األ

ديسمبر  31ومدة استحقاق عشر سنوات. وفيما يلي بياناتها كما في  %3.89دوالر امريكي للصك بعائد سنوي يبلغ 

 م:2020

 نسبة الفائدة القيمة اإلجمالية لإلصدار فئة اإلصدار تاريخ اإلصدار اإلصدار
تاريخ 

 االستحقاق

االتصاالت صكوك 

 محلية
 م2014 يونيو

مليون ريال  1

 سعودي
 مليار سعودي ريال 2

شهور سايبور  3

+0.7% 
 م2024يونيو 

صكوك االتصاالت 

 دولية
 م2019مايو 

الف دوالر  200

 امريكي

مليار ريال  4,688

 سعودي
 م2029مايو  %3.89
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 قروض:وفيما يلي بيان بتفاصيل ال              

 

   

 

 الرصيد القائم  المسدد خالل العام جميع المبالغ بماليين الرياالت السعودية

 الشركة
الجهة 

 المانحة

طبيعة 

 التمويل

مدة 

 التمويل

تاريخ 

الحصول 

على 

 التمويل

 العملة
قيمة 

 التمويل

قيمة 

 المستخدم
 م2019 م2020

 الجزء غير المتداول الجزء المتداول

 م 2019 م 2020 م 2019 م 2020

شركة االتصاالت 

( stcالسعودية )

المملكة العربية  -

 السعودية

سوق 

أدوات 

 الدين

 صكوك 
10 

 سنوات

 – يونيو

2014  

ريال 

 سعودي
2,000,000  2,000,000  0  0  0  0  2,000,000  2,000,000  

سوق 

أدوات 

 الدين

 صكوك 
10 

 سنوات

 –مايو 

2019 

دوالر 

 امريكي 
4,671,615 4,671,615 0  0  0  0  4,671,615  4,670,038  

  6,670,038  6,671,615  0  0  0  0  6,671,615  6,671,615   المجموع

 الشركات التابعة

بنوك 

دولية 

 ومحلية

مرابحة 

 وتورق

وتسهيالت 

 ائتمانية

من سنة 

عشر لى إ

 سنوات

  2,253,438  1,965,990  389,339  318,485  351  402  2,832,392 3,571,760  متنوع 2011منذ 

إجمالي مرابحات 

أو قروض 

 المجموعة

  10,243,375 

 

9,504,007 

 

0  0  318,485  389,339  8,637,605  8,923,476  
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فيما يلي بيان بقيمة المبالغ النظامية المســـتحقة والمدفوعة من قبل الشـــركة مع وصـــف موجز لها وبيان 

 أسبابها:  
 السبب الوصف ماليين الرياالت البيان

 962 الرسوم الحكومية

ما يتم سداده أو تحميله على الفترة وفقاً ألحكام التراخيص 

تجارياً ورسوم الممنوحة للشركة مقابل تقديم الخدمة 

 استخدام الطيف الترددي.

متطلب 

 نظامي

 6,095 أنصبة أرباح

ما يتم سداده أو تحميله على الفترة كتوزيعات أرباح للحكومة 

والجهات شبه الحكومية )صندوق االستثمارات العامة 

والمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات 

 االجتماعية(.

متطلب 

 نظامي

 586  التأمينات االجتماعية
ما يتم سداده أو تحميله على الفترة وفقاً ألحكام نظام العمل 

 في المملكة.

متطلب 

 نظامي

الزكاة وضريبة االستقطاع    

 وأخرى
956 

ما يتم سداده أو تحميله على الفترة وفقاً ألحكام وقواعد 

فريضة الزكاة ونظام ضريبة الدخل ورسوم نظام سداد في 

 المملكة. 

متطلب 

 نظامي

إجمالي المستحق والمدفوع 

إلى الجهات الحكومية وشبه 

 الحكومية

  تمثل المبالغ النظامية المستحقة والمدفوعة للحكومة.    8,599

 

  والجزاءات والقيود االحتياطيةالعقوبات 
ومجلس المنافسة  (CITC) أصدرت لجنة النظر في مخالفات نظام االتصاالت في هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات

وغيرها عددا من القرارات ضد شركة االتصاالت السعودية، وانطالقاً من مسؤولية الشركة في دفاعها عن حقوق 

الممنوح لها بموجب نظام االتصاالت تظلمت على تلك القرارات بموجب دعاوي قضائية المساهمين بناًء على الحق 

وتتنوع أسباب تلك القرارات الصادرة ضد الشركة، فبعضها يتعلق بتأسيس شرائح االتصال  تم رفعها أمام القضاء.

مشغل  دولية عبر شبكةمسبقة الدفع، والبعض اآلخر يتعلق بما ينسب للشركة من ادعاء بعدم تمرير المكالمات ال

ام ترددات بدون ترخيص، آخر أو  عدم تفعيل خدمة نقل األرقام، أو تقديم عروض غير معتمدة من الهيئة، واستخد

كما يوجد بعضاً من القرارات المتعلقة بشكاوى العمالء والتي ترى الهيئة أن الشركة تتأخر في تنفيذ توجيهاتها أو 

ضاًل عن بعض القرارات الصادرة عن هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات بفرض مقابل تزويدها بالمعلومات المطلوبة، ف

( قضية 2,243مالي لقاء قيامها بدراسة شكاوى العمالء، حيث بلغ عدد القضايا التي رفعتها الشركة ضد تلك القرارات )

وخمسون مليون وستمائة  ( تسعمائة وسبعة957,680,000م، بقيمة إجمالية قدرها )2020بنهاية العام المالي 

 وثمانون ألف ريال سعودي، وتفصيل موقف هذه القضايا على النحو التالي:

  ( قضية 1,676م عددها )2020قضايا منتهية بموجب أحكام نهائية ضد الشركة بنهاية العام المالي

 .( ريال سعودي338,597,250بقيمة إجمالية قدرها )

 ( قضية 340م عددها )2020لح الشركة بنهاية العام المالي قضايا منتهية بموجب أحكام نهائية لصا

 .( ريال سعودي553,302,500بقيمة إجمالية قدرها )

  ( قضية 323م عددها )2020قضايا قائمة وما زالت متداولة أمام ديوان المظالم بنهاية العام المالي

بشأنها أحكام ابتدائية لصالح ( قضية صدر 3( ريال سعودي منها )59,443,250بقيمة إجمالية قدرها )

 .ريال سعودي( 25,110,000الشركة بقيمة إجمالية قدرها )
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 إدارة المخاطر المؤسساتية
يشهد قطاع االتصاالت تغييرات متسارعة في مجاالت عدة منها التقنية واالقتصادية والتشريعية وغيرها، 

مما يؤدي إلى ظهور مخاطر إيجابية وسلبية، ويتطلب هذا من المنشئات العمل على تنبوء المستقبل، 

طر جهودها خالل العام والتفاعل، وزيادة المرونة، وأجراء دراسة شاملة للمخاطر. استثمرت إدارة المخا

م في العمل بما يسهم في تحقيق الفعالية لنظام إدارة المخاطر وتطبيق أفضل الممارسات للتأكد  2020

 .من أن أنشطة األعمال بالشركة تحقق توازناً مالئماً بين العائد والمخاطر المتوقعة

ادئ السليمة إلدارة المخاطر على ركائز أساسية، هي المبالشركة يعتمد إطار عمل إدارة المخاطر في 

والهيكل التنظيمي وعمليات قياس ومراقبة المخاطر التي تتفق مع أنشطة الشركة لضمان الحفاظ على 

مستوى مقبول لتلك المخاطر. كما أن وظيفة إدارة المخاطر مستقلة ومنفصلة عن مجموعات وقطاعات 

راقبة وإدارة المخاطر، وتشمل عملية إدارة األعمال بالشركة، فلدى الشركة أُطر عمل لتحديد وقياس وم

المخاطر المرتبطة بالعمليات والمخاطر المالية والمخاطر التنظيمية والمخاطر السيبرانية كما تراجع الشركة 

بشكل دوري سياسات ونظم لتحقيق أفضل الممارسات في هذا الشأن لضمان التعرف على المخاطر 

اً سجل للمخاطر المؤسسية يتم تحديثه ومتابعة االلتزام لخطط المحتملة المؤثرة مسبقا، ويوجد حالي

المعالجة بشكل دوري ومجدول، من خالل ممثلي المخاطر في كل قطاع. كما تقوم إدارة المخاطر بتنفيذ 

حمالت توعية مستمرة لتعزيز ثقافة إدارة المخاطر وبيان المنافع التي تعود على المؤسسة واألفراد على 

 التقارير على نحو دوري لمجلس اإلدارة وللجنة المراجعة. حد سواء. ورفع

الستثمار الفرص واستيعاب التحديات؛ من أجل الحد من آثار المخاطر السلبية من المجموعة وسعياً 

واستثمار اإليجابية منها، ولتعزيز سمعة المجموعة والحفاظ على حقوق المساهمين، وتقديم أفضل 

على بناء استراتيجية إدارة المخاطر لتطوير الممارسات المتبعة القائمة على  عملتالخدمات لعمالئها، فقد 

المعايير الدولية إلدارة المخاطر وتطلعات المجلس إضافة إلى اعتماد الحدود العليا للمخاطر، التي سوف 

يئات هتسهم في الرفع من فاعلية تقييم المخاطر وتوحيد المعايير. كذلك تقوم المجموعة بالتنسيق مع ال

الحكومية ومنها وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات وهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات، ووحدة المخاطر 

الوطنية، وهيئة األمن السيبراني، وغيرها من الجهات ذات العالقة ورفع التقارير المتضمنة للتوصيات الالزمة 

 للجنة المخاطر التنفيذية ولجنة المراجعة.

ويات لدي الشركة، استمرارية أعمالها ومراكز بياناتها وشبكة االتصاالت المتنّقلة وغيرها من ومن اهم األول

البنية التحتية للشبكة ومرافقها، وسالمة موظفيها وعمالئها، حيث تم خالل هذا العام تحديث استراتيجية 

جد واكبة التطورات، ويوإدارة استمرارية االعمال باإلضافة الي تحديث المنهجيات المتبعة في الشركة لم

لدى الشركة خطة فّعالة الستمرارية األعمال تتيح لها االستجابة الفورية والمناسبة للحوادث الخطيرة 

والطارئة. وتنفذ الشركة اختبارات خطط استمرارية األعمال للعمليات الحرجة بشكل ممنهج ودوري وفقا 

 بهدف ضمان فعالية الخطط الموضوعة. لتحليل أثر األعمال على جميع األنظمة ذات العالقة 

أزمة  مواجهةكما تم االستفادة من استثمارات الشركة من خالل تفعيل خطة االوبئة وفريق إدارة األزمات ل

وباء إلى إحداث تأثيرات كبيرة جدا في كل المجاالت، نتيجة اتخاذ تدابير الحيث أدى تفشي  19-جائحة كورونا

غير مسبوقة من كل دول العالم أثرت سلبا على مناحي الحياة المختلفة. وقد عملت الشركة في إطار 

التزامها بصحة وسالمة موظفيها وعمالئها ومجتمعها على اتخاذ حزمة شاملة من اإلجراءات الوقائية، 

ن االستعداد الجيد ووجود الخطط المرنة بما يكفي للتعامل مع التطورات حسب الحاجة. وبمــا للتأكد م

ينسجم مع مكانــة الشركة كمشغل وطني والممكن األول للتحول الرقمي. وبناء عليه استطاع أكثر من 

ركة كذلك من موظفيها إكمال أعمالهم من منازلهم دون أن تتأثر أعمال الشركة بذلك. وقامت الش 95%
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برفــع طاقــتها االســتيعابية للشــبكة ألقصــى قــدرة لتوزيــع الحركــة بالشــكل الــذي يتناســب مع زيــادة 

الطلــب. وقد تم تعزيــز خدمــات االتصــاالت ورفــع طاقتهــا وتوفيــر الخدمــات بشــكل عاجــل لعــدد مــن 

ي لكافــة القطاعــات. وقد تعاملت الشركة مع التحديات المصاحبة لوباء الجهــات لتمكيــن التحــول الرقمــ

 كورونا عبر العمل على الخطط التالية:

  الحفاظ على سالمة الموظفين والعمالء من خالل التواصل معهم لتوعيتهم بالوضع الحالي

 ضمان بيئة عملوإعطاء التعليمات، واتخاذ االجراءات الصحية بناًء على ارشادات وزارة الصحة، ل

  .آمنة وصحية

  خطة عمل واضحة تحدد السيناريوهات والمخاطر المحتملة وتقيّم الموارد المتاحة لألعمال

  .التجارية

  التخطيط الستمرارية األعمال لجميع العمليات الهامة، بما في ذلك األشخاص والعمليات

 .اعدة في تجاوز األزمةوالتمويل وتوفير التوجيه االستراتيجي للمس والتوريدواألعمال 

  مراجعة التأثير على سلسلة التوريد على نحو شامل  التوريد، حيث يتممراجعة سالسل

، وتحليل االعتمادية على كل مورد. كما ُيطلب من جميع الموردين تقديم بيان ومستمر

 .للشركة بأنهم في حالة امتثال للتدبير الوقائي المحتمل للفيروس

 

أهم المخاطر التي تم تحديدها بعد تطبيق إجراء إدارة المخاطر، وبعض خطط درئها، ويوضح الجدول أدناه 

 وقد تم وضع المخاطر المالية في الجزء الخاص باألداء المالي من هذا التقرير.

 خطط درء المخاطر الخطر

 الهجمات السيبرانية:

على القطاعات الحيوية ومنها قطاع االتصاالت وتقنية 

احتماليتها على ضوء المستجدات المعلومات تزداد 

اإلقليمية والدولية، وقد تؤدي إلى تعطيل خدمات 

االتصاالت وتقنية المعلومات، تعرض البيانات 

 لالختراق.

 

تستمر المجموعة في تعزيز وحدة األمن السيبراني، ويتم 

تطوير األنظمة والسياسات الداخلية، ورفع مستويات 

كما يتم اختبار فعالية  إجراءات األمان، وتكثيف التوعية،

 .خطط أمن المعلومات

 

 استمرارية األعمال واحتواء الكوارث:

استمرارية الخدمات وتوافرها بالكفاءة المناسبة وفقا 

ركة الش للمعايير الدولية يعتبر هدفا أساسيا تسعى

لتحقيقه، وذلك من خالل توفير بيئة متكاملة وخطط 

كل أو بعض وبرامج تستوعب أي طارئ يؤدي لتوقف 

 .خدمات المجموعة

 

تقوم المجموعة باستكمال برامجها الذي تستهدف أهم 

أنظمة وتطبيقات البنية التحتية، حيث طرحت المجموعة 

مشروعات إضافية لتعزيز نظم احتواء الكوارث لضمان 

استمرارية األعمال والخدمات أخذا في االعتبار مختلف 

ى وارئ باإلشراف علاالحتماالت. ويقوم فريق االستجابة للط

أعمال خطط الطوارئ الرئيسية، وإجراء التجارب االفتراضية 

 على نحو دوري.
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 التطورات التنظيمية: 

تتسم البيئة التنظيمية في أماكن عمل المجموعة 

بالتطور المستمر، وتؤثر على نحو مباشر على أعمالها، 

ومع تعدد الجهات التشريعية تتجدد التحديات 

ويتوجب التعامل معها وااللتزام بها على نحو والفرص. 

يحافظ على مكتسبات المجموعة ومصالح ذوي 

 العالقة.

 

تقوم المجموعة بدراسة التشريعات التنظيمية على نحو 

مستمر، وتنسق الجهود مع القطاعات ذات العالقة بها في 

 لضمان المعايير أفضل وتطبق داخل المجموعة وخارجها،

 أهداف يحقق نحو على لعمالئها الخدمات أفضل تقديم

تنظيم إداري جديد لقطاع  اعتماد تم كما. الوطنية الخطط

الشؤون التنظيمية ليساهم في تعزيز قدرات المجموعة في 

 المجال التنظيمي.

 اضطرابات سلسلة التوريد:

تتعامل المجموعة مع عدد كبير من مزودي الخدمات، 

مزود واحد لتنفيذ ويواكب ذلك خطر االعتماد على 

 أعمال أساسية في المجموعة.

 

 

 

تقوم المجموعة بتنويع سالسل اإلمدادات بحيث ال تعتمد 

على أعداد محدودة من الموردين، كما تؤكد في عقودها 

على أن تكون األنظمة متوافقة مع بعضها مهما اختلف 

المورد. كما تراجع أوضاع الشركات المتعاقد معها، وتضع 

تأكد من مالءتها المالية والتشغيلية لمتطلبات تشريعات لل

المجموعة، بما يواكب التطور التقني وسالمة خطط 

 أعمالها.
 

 المخاطر المالية:

 إدارة مخاطر االئتمان -
لدى المجموعة سياسات وارشادات معتمدة تسمح فقط بالتعامل مع أطراف أُخرى ذات تصنيف ائتماني مرتفع وتضع 

حدود بمقدار التعرض للمخاطر لكل طرف. تسمح سياسات وإرشادات المجموعة باالستثمار فقط لدى أطراف أُخرى 

عدى يد التعرض للمخاطر لكل جهة على أن ال تتذات تصنيف ائتماني جيد صادرة عن وكاالت تصنيف ائتمان عالمية وتق

 الخاصة للمجموعةمن حقوق ملكية الشركاء في الطرف اآلخر. تتم مراقبة مخاطر اإلئتمان  %30نسبة التعرض عن 

 .بشكل ربع سنوي
 

المتعلقة فإن تركيز المخاطر ، 17المالية السنوية رقم  القوائمباستثناء تركيز مخاطر االئتمان المذكور في إيضاح 

بالمدينين التجاريين يعتبر محدود ألن عمالء المجموعة يتكونون من عدد كبير من عمالء غير ذوي العالقة. يتم وضع 

 .شروط الدفع والحد االئتماني بالتوافق مع معايير قطاع االتصاالت
 

اطر ائتمان لتكوين مخصص مخ يتم إجراء تقييم مستمر للوضع المالي للمدينين التجاريين وتعتقد اإلدارة عدم الحاجة

في القوائم  17من التفاصيل، أنظر إيضاح رقم  للمزيد)االرصدة في قيمة هذه  لالنخفاضي زيادة عن المخصص الحال

 .المالية السنوية
 

باإلضافة إلى ذلك، تتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان بشأن الضمانات المالية المقدمة فيما يتعلق بترتيبات التمويل 

ض الشركات التابعة. إن الحد األعلى لتعرض المجموعة لهذه المخاطر هو المبلغ األعلى الذي قد يتعين على لبع

المجموعة سداده عند استحقاق الضمان. ال يوجد أي مؤشر أو واقعة تدل على أن المجموعة ستتكبد أي خسائر 

 بشأن ضماناتها المالية بتاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة.

 

 

 

 



 

التقرير السنوي        2020                                                                                                                                                                        31   

 

 

 إدارة مخاطر العمالت األجنبية -
إن ، فاألمريكي وعليهالدوالر  صرفه مقابليعتبر الريال السعودي العملة الوظيفية للمجموعة والمثبت سعر 

المجموعة معرضة فقط لتقلبات أسعار الصرف من العمليات بالعمالت األجنبية اأُلخرى عدا الدوالر األمريكي. ولذا 

 االجنبية منخفض على مستوى المجموعة.فإن خطر تقلب العمالت 

 

 إدارة مخاطر السيولة -
وضعت المجموعة إطار عمل شامل إلدارة مخاطر السيولة من أجل الوفاء بمتطلبات التمويل والسيولة القصيرة 

 .والمتوسطة والطويلة األجل للمجموعة على ضوء التعليمات المعتمدة

طريق االحتفاظ بإحتياطيات نقدية وإستثمارات قصيرة األجل تقوم المجموعة بالتأكد من توفر السيولة عن 

وتسهيالت ائتمانية تلتزم بها وغير مسحوبة من بنوك محلية ودولية ذات تصنيف ائتماني عالي. تحدد المجموعة 

 ةمتطلبات سيولتها عن طريق المراقبة المستمرة لتوقعات النقد قصيرة وطويلة األجل بالمقارنة مع التدفقات النقدي

 .الفعلية

يتم مراجعة موقف السيولة بالمجموعة بشكل دوري ويتم إجراء اختبارات الضغط باستخدام عدة إفتراضات متعلقة 

 بالمصاريف الرأسمالية، توزيعات األرباح، تحصيل المدينين التجاريين، وسداد القروض بدون إعادة التمويل.

 

متبقية لاللتزامات المالية للمجموعة وفترات السداد المتفق عليها. يبين الجدول أدناه تواريخ اإلستحقاق التعاقدية ال

تم إعداد الجدول على أساس التدفقات النقدية غير المخصومة لاللتزامات المالية ووفقا القرب تاريخ يجب على 

 المجموعة السداد فيه.

)آالف الرياالت( م2020 ديسمبر 31  التدفقات النقدية غير المخصومة  

 سنوات 5أكثر من  سنوات 5أكثر من سنة الى  سنة فأقل الدفتريةالقيمة  

 - - 20,296,791 20,296,791 ( 33)إيضاح  دائنون تجاريون وآخرون 

 4,673,463 3,985,545 318,485 8,956,090 (27)إيضاح قروض 

 - - 2,151,116 2,151,116 (32)إيضاح توزيعات أرباح مستحقة 

 940,218 2,313,448 742,185 2,980,038 (29)إيضاح  التزامات عقود اإليجار

 1,269,814 1,836,648 50,041 2,328,580 (32)إيضاح التزامات مالية أُخرى 

 - 2,353 7,530 9,882 (32)إيضاح التزامات مشتقة 

م2019ديسمبر  31) آالف الرياالت (        

(33)إيضاح دائنون تجاريون وآخرون   18,242,158 18,242,158 - - 

 6,053,423 2,931,485 389,339 9,312,815 (2732)إيضاح(27) إيضاح قروض 

 - - 2,111,161 2,111,161 (32)إيضاح توزيعات أرباح مستحقة 

 483,919 2,505,360 716,762 2,881,177 (29)إيضاح التزامات عقود اإليجار 

 1,068,815 1,078,141 28,592 1,618,653 (32)إيضاح التزامات مالية أُخرى 

 607 1,243 5,523 7,373 (32)إيضاح التزامات مشتقة 

 المشار إليها أعاله خاصة بالقوائم المالية السنوية  اإليضاحات*

 م2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  6,263لدى المجموعة تسهيالت تمويل غير مستخدمة بمبلغ 

تتوقع إدارة المجموعة وفائها بالتزاماتها من خالل التدفقات النقدية التشغيلية  سعودي(.مليون ريال  4,611: م2019)

 والنقد وما يماثله والمتحصالت من األصول المالية المستحقة السداد. 
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وفقا لشروط االتفاقيات مع المشغلين، يتم مقاصة المدينين والدائنين التجاريين فيما يتعلق برسوم المكالمات 

ل ويتم سداد صافي المبالغ المستحقة. وبالتالي تم اظهار المبالغ المتعلقة بها بالصافي في قائمة المركز والتجوا

 المالي الموحدة.

رئيسية  يوضح الجدول التالي األدوات المالية المعترف بها والتي تم عمل مقاصة لها، أو أنها خاضعة التفاقيات مقاصة

  ي: ملزمة واتفاقيات مشابهة أُخرى كما ف

 

 صافي المبالغ المبالغ التي تم إجراء مقاصة لها المبالغ اإلجمالية (م ) آالف الرياالت 2020ديسمبر  31

  16,084,416     (5,951,332)       22,035,748    مدينون تجاريون وآخرون| األصول المالية  

  20,296,791     (5,951,332)       26,248,123     دائنون تجاريون وآخرون | المالية االلتزامات

    الرياالت ( آالفم ) 2019ديسمبر  31

      21,372,368              (4,758,685)                26,131,053           مدينون تجاريون وآخرون| األصول المالية  

       18,242,158               (4,758,685)             23,000,843         دائنون تجاريون وآخرون| المالية  االلتزامات

 

 فيما يلي التغيرات في االلتزامات الناشئة عن األنشطة المالية:

 تغيرات غير نقدية تدفقات نقدية م2020يناير  1 البند ) آالف الرياالت (
ديسمبر  31

 م2020

(402,386) 389,339 قروض قصيرة االجل   331,532 318,485 

(831,642) 716,762 لالجزء المتداو -التزامات عقود اإليجار   )*( 857,065 742,185 

(307,234) 21,363 8,923,476 قروض طويلة االجل   8,637,605 

 2,237,853 73,438 - 2,164,415 الجزء غير المتداول –عقود اإليجار  االلتزامات

(1,212,665) 12,193,992 اإلجمالي  954,801 11,936,128 

 م2019ديسمبر  31 تغيرات غير نقدية تدفقات نقدية م2019يناير  1 البند ) آالف الرياالت (

(242,147) 320,533 قروض قصيرة االجل   )*(310,953 389,339 

(712,467) 1,471,935 لالجزء المتداو -التزامات عقود اإليجار   (42,706)  716,762 

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

 2,164,415 1,269,002 - 895,413 الجزء غير المتداول –عقود اإليجار  االلتزامات

 12,193,992 1,222,630 4,318,002 6,653,360 اإلجمالي

 )*( تتضمن بشكل رئيسي إعادة تصنيف من الجزء الغير متداول الى الجزء المتداول

 

 الربحمخاطر معدل   -
تنشأ مخاطر المجموعة الرئيسية المتعلقة بمعدل الربح من القروض واألصول المالية بمعدالت فائدة متغيرة. تقوم 

 بعض شركات المجموعة بإدارة مخاطر معدالت الربح من خالل استخدام عقود مقايضة معدل الربح.

 التي تدار بها هذه المخاطر وقياسها.لم يحدث أي تغيير على تعرض المجموعة لمخاطر الربح أو الطريقة 

تم تحليل األثر أدناه بناًء على التعرض لمعدالت الربح بالنسبة لألدوات المالية غير المشتقة في نهاية السنة المالية. 

وحيث أن تحليل األثر يشير إلى أثر التغير في معدل الربح السائد في السوق على الربح أو الخسارة، وفيما يتعلق 

ول وااللتزامات ذات المعدل العائم، فقد تم إعداد هذا التحليل بافتراض أن المبالغ القائمة في نهاية السنة هي باألص

نقطة أساس تمثل تقييم اإلدارة للتغيرات المعقولة المحتملة في  20قائمة طوال السنة. إن الزيادة أو النقص بمقدار 
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نقطة أساس مع إبقاء بقية المتغيرات ثابتة، سينخفض  20بمقدار إذا كانت معدالت الربح أعلى )أقل(  معدل الربح.

على ربح  االفتراضيهذا األثر  سعودي(ريال  مليون 18: 2019ريال سعودي ) مليون 13)سيرتفع( ربح المجموعة بمبلغ 

 المجموعة ينشأ بشكل أساسي من األثر المحتمل لاللتزامات المالية بمعدل ربح متغير.
 

 ألدوات الماليةالقيم العادلة ل -
تستخدم المجموعة تقنيات تقييم تتناسب مع الظروف الراهنة والتي توفر بيانات كافية لقياس القيمة العادلة. 

استناداً إلى درجة  ٣أو  ٢، ١ألغراض إعداد التقارير المالية، يتم تصنيف عمليات قياس القيمة العادلة ضمن المستوى 

ات قياس القيمة العادلة يمكن مالحظتها، وأهمية المدخالت لقياس القيمة ما إذا كانت هذه المدخالت إلى عملي

 (.20-4المالية السنوية رقم  القوائمإيضاح )انظر العادلة بصورة شاملة

رة ن واألرصدة المدينة األخرى والمرابحات قصيين التجارييالقيم العادلة لألدوات المالية المتمثلة في أرصدة المدين

األجل والنقد وما يماثله وأرصدة الدائنون التجاريون واألرصدة الدائنة األخرى تقارب قيمتها الدفترية بشكل كبير نظراً 

 في القوائم المالية السنوية(. 2-43استحقاقها )للمزيد من التفاصيل، أنظر إيضاح رقم لقصر أجل 

 

 لمالإدارة رأس ا -
 :لضمان رأسمالها المجموعة تدير

 .االستمرارية لمبدأ وفقاً  االستمرار على قدرتها -

 .األمثل النحو وعلى بكفاءة االستراتيجية اإلستثمارات ومتطلبات العامل رأسمالها تمويل -

 .األرباح توزيعات دفع استقرار على تحافظ الطويل المدى على أرباح توزيع سياسة تقديم -

 .ممكن حد ألقصى للمساهمين العوائد  زيادة -

 على تركيبة مالئمة من الدين وحقوق الملكية.  الحفاظ -
 

المجموعة بمراجعة هيكلة رأسمالها في ضوء قرارات اإلستثمارات االستراتيجية، وتغيرات البيئة االقتصادية،  تقوم

 وتقوم بتقييم تأثير هذه التغيرات على تكلفة رأس المال والخطر المتعلق برأس المال. 

أي تعديالت على أهداف ال تخضع المجموعة ألي متطلبات خارجية تتعلق بهيكل رأسمالها. ولم تدخل المجموعة 

 .م2020ديسمبر  31وإجراءات إدارة رأس المال خالل السنة المنتهية في 

تقوم المجموعة بمراجعة هيكلة رأس المال بشكل سنوي لتقييم تكلفة رأس المال واألخطار المتعلقة به. تهدف 

 موعة لتحقيق النسب التالية:المج

 أو أقل. %200ئد والضرائب واالستهالك واإلطفاء تساوي نسبة مستوى الدين مقابل الدخل ما قبل الفوا -1

 .أو أقل %50مستوى الدين مقابل الدين وحقوق الملكية تساوي نسبة  -2

 (.في القوائم المالية السنوية 1-43للمزيد من التفاصيل، أنظر إيضاح رقم )
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  معامالت مع الجهات ذات العالقة
 

 ذات العالقة )شركات زميلة ومشاريع مشتركة( المعامالت التجارية واالرصدة مع الجهات
 

 :ديسمبر كما يلي 31بلغت تعامالت المجموعة التجارية مع الجهات ذات العالقة للسنة المنتهية في 

 م2019 م2020 البيان ) آالف الرياالت (

 430,682 309,161 خدمات االتصاالت المقدمة 

 29,050 71,119 خدمات االتصاالت المستلمة 

 

شراء من الجهات ذات العالقة وفقا لشرو األرصدة القائمة غير مضمونة  أن التعامل العادية. طتتم عمليات البيع وال

 أي ضمانات بشأن المبالغ المستحقة من أو الى الجهات ذات العالقة. استالمولم يتم تقديم أو  وبدون عمولة
 

 المالية:وفيما يلي بياناً باألرصدة القائمة في نهاية السنة 

 

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

 م2019ديسمبر  31 م2020ديسمبر  31 م2019ديسمبر  31 م2020ديسمبر  31 

 38,910 63,820 292,020 354,554 شركات زميلة 

 168,173 157,830 12,215 47,249 مشاريع مشتركة  

 207,083 221,650 304,235 401,803 اإلجمالي

 

 

 ) بالحكومةالمعامالت التجارية واألرصدة مع جهات ذات عالقة )الجهات الحكومية والجهات ذات العالقة 

 31ي ة المنتهية فبلغت اإليرادات المتعلقة بالتعامالت مع الجهات الحكومية والجهات ذات العالقة بالحكومة للسن

مليون ريال سعودي( وبلغت المصاريف المتعلقة  7,154: م2019مليون ريال سعودي ) 9,646: م2020ديسمبر 

هية في ة المنتبالتعامالت مع الجهات الحكومية والجهات ذات العالقة بالحكومة )متضمنة الرسوم الحكومية( للسن

 .مليون ريال سعودي( 2,759: م2019مليون ريال سعودي ) 3,753: م2020ديسمبر  31

: م2019مليون ريال ) 13,889: م2020ديسمبر  31غ إجمالي رصيد الذمم المدينة مع الجهات الحكومية كما في بل

إجمالي  في القوائم المالية السنوية( وبلغ 2 -17أنظر ايضاح رقم للمزيد من التفاصيل، ) مليون ريال سعودي( 18,508

 953: م2019مليون ريال سعودي ) 1,058: م2020ديسمبر  31رصيد الذمم الدائنة مع الجهات الحكومية كما في 

مليون ريال سعودي(. علماً أنه من ضمن المعامالت التجارية مع الجهات الحكومية، استثمرت المجموعة بمبلغ 

للمزيد من )م 2019لمالية خالل الربع األول من عام مليون ريال سعودي في الصكوك التي أصدرتها وزارة ا 3,902

 (في القوائم المالية السنوية 1-15إيضاح رقم  التفاصيل انظر

مليون  657: م2020ديسمبر  31كما بلغ اجمالي رصيد الذمم المدينة مع الجهات ذات العالقة بالحكومة كما في 

ي رصيد الذمم الدائنة مع الجهات ذات العالقة مليون ريال سعودي(. وبلغ اجمال 513: م2019ريال سعودي )

 مليون ريال سعودي(. 79: م2019مليون ريال سعودي ) 305: م2020ديسمبر  31بالحكومة كما في 

 من مجموع رصيد المدينين التجاريين. %10ال يوجد عمالء آخرون يمثلون أكثر من 
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الحكومية والجهات ذات العالقة بالحكومة كما وفيما يلي أعمار األرصدة المدينة المستحقة من الجهات 

 في:
 

 م2019ديسمبر  31 م2020ديسمبر  31 ) آالف الرياالت ( البيان

  7,903,051          10,275,707   سنةمن  أقل

  6,393,629         3,153,841     أكثر من سنة إلى سنتين

  4,211,395           459,707       أكثر من سنتين

  18,508,075        13,889,255  اإلجمالي

 
 القروض إلى جهات ذات عالقة

 م2019ديسمبر  31 م2020ديسمبر  31 البيان ) آالف الرياالت (

 5,358 4,598  التنفيذيينالقروض إلى كبار 
 

 برنامج حوافز الموظفين طويلة االجل
 300مليون سهم وبمبلغ ال يتجاوز  5.5وافق مجلس إدارة الشركة على شراء عدد من أسهم الشركة بحد أقصى 

مليون ريال سعودي وذلك بغرض تخصيصها لبرنامج حوافز الموظفين طويلة االجل )البرنامج(. قام مجلس االدارة 

( أشهر من تاريخ 8ج وشراء األسهم خالل فترة )برفع توصية الى الجمعية العامة الغير عادية للموافقة على البرنام

الموافقة. تم التصويت بالموافقة على هذا القرار من قبل الجمعية العامة غير العادية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 

. علما بان األسهم التي سيتم شراؤها لن يكون لها حق التصويت في الجمعيات العامة لمساهمي م2020ابريل  20

 .وال تستحق أي توزيعات أرباح خالل فترة احتفاظ الشركة بهاالشركة 

يهدف البرنامج الى استقطاب وتحفيز والمحافظة على الموظفين التنفيذيين المسؤولين عن تحقيق اهداف 

واستراتيجية المجموعة. ويوفر البرنامج خطة دفع على أساس األسهم للتنفيذيين المؤهلين المشاركين في البرنامج 

في الشركة عند استيفاء شروط مدة الخدمة واألداء وإنجاز األهداف المقررة من  أسهمايتم منحهم بحيث 

  .المجموعة

 :بمنح الشريحة األولى من البرنامج كما يلي 2020قامت المجموعة خالل العام 

2020يوليو  1 تاريخ المنح  

سهم الف 785 اجمالي عدد األسهم الممنوحة  

سعودي ريال 94.4 (*) للسهم الواحد في تاريخ المنح متوسط القيمة العادلة  

2021/2022/2023يوليو  1 تاريخ االستحقاق  

 حقوق الملكية طريقة التسوية
 

مليون ريال سعودي تم  6.1 م مبلغ2020ديسمبر  31بلغ اجمالي المصاريف المتعلقة بالبرنامج للسنة المنتهية في 

تضمينها في بند مصاريف منافع الموظفين في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة مع تسجيل المبلغ المقابل ضمن بند 

(: الدفع على أساس 2احتياطيات أخرى في حقوق الملكية وذلك وفقا لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي )

  .األسهم

القيمة العادلة على أساس سعر السوق مخصوما منه توزيعات األرباح المتوقعة للسهم الواحد في )*( تم احتساب 

 تاريخ المنح.
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فاظ باح خالل فترة احتإن أسهم الخزينة المخصصة لبرنامج حوافز الموظفين طويلة األجل ال تستحق أي توزيعات أر

  :كما يلي م2020تي تم إعادة شراؤها خالل عام وبالتالي لم يتم توزيع أرباح نقدية لألسهم ال ،الشركة بها

تم إعادة شراؤها قبل احقية توزيع األرباح للمساهمين  2020الف سهم عن الربع الثاني من عام  182عدد  -

 .المالكين لالسهم

 .)شاملة األسهم اعاله( م2020الف سهم عن الربع الثالث من عام  1,785عدد  -

 )شاملة األسهم اعاله(. م2020الرابع من عام  الف سهم عن الربع 2,983عدد  -

 مصالح االطراف ذات العالقة )أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية(
لم تبـرم الشركة أية أعمال أو عقود فيها مصلحة جوهرية ألعضاء مجلس اإلدارة، أو للرئيس م 2020خالل العام 

  /التنفيذي
ٍ
 األعمال والعقود التي تمت بين، غير مهنمأو الرئيس التنفيذي للمالية، أو ألي شخص ذي عالقة بأي

إحدى الشركات التابعة للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية والتي لعضو  الشركة وشركة مصدر لحلول البيانات

، وهي عبارة عن اتفاقية للربط اآللي مع مجلس اإلدارة األستاذ أحمد بن محمد العمران مصلحة غير مباشرة فيها

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية في عمليات التسجيل وتحديث األجور، وذلك ضمن سياق األعمال االعتيادية 

عن تلك االعمال والعقود في ابالغ الجمعية العامة وسيتم ، ألف ريال (215) ولم تمنح أي مزايا تفضيلية، بمبلغ

 للتصويت عليها. التوصيات

 التوجهات االستراتيجية –ج 
طرق مختلفة من الخسائر في األرواح بالصناعات والشركات والمجتمعات تأثرت  الكوروناوبسبب وباء  2020في عام 

والضغط على خدمات الصحة العامة والتأثير في القوانين واألنظمة تعقيدات الو واألعمال والبطالة وإغالق الشركات

مصممة على لعب دورها كشركة إقليمية رائدة في  stc، كانت في ظل هذه الظروفو التعليم وما إلى ذلك.على 

الجهود الحكومية واستمرارية دعم و 2030لدعم رؤية المملكة وممكن وطني المعلومات واالتصاالت تقنية مجال 

المهمة للتقدم العوامل التصاالت أحد المعلومات واتنقية في صناعة الشركة  تعد جهودو األعمال والمجتمع ككل.

 stcزام ساعد الت حيثللشركة، عاًما بالغ األهمية  2020ان عام كو (.GCIفي تصنيف مؤشر التنافسية العالمية )

 من احتالل المرتبة األولى من حيثالشركة القوي باستراتيجيتها على االستمرار في تقديم أداء مالي قوي ومّكن 

( بين شركات االتصاالت الرائدة في العالم، فضاًل عن جعل ROIC) على رأس المال المستثمرعائد الالربحية و

 القيمة السوقية. ناحيةمن  اتصاالت شركات 10 المجموعة من بين أفضل

 "تجرأ" stcتنفيذ استراتيجية 

مما - طويلالالمدى مع التركيز على التوازن بين المدى القصير و- "تجرأ"التنفيذ الناجح الستراتيجيتها  stcواصلت 

 ساعد على تحسين األداء المالي على أساس سنوي، إلى جانب االستثمارات في المبادرات والقدرات االستراتيجية.

نموها المربح  stcواصلت ، الكوروناقتصادية الخاصة بوباء على الرغم من التحديات االجتماعية واالو، 2020في عام 

تركيز االستراتيجي على التحول الرقمي من مواصلة العمليات ال، مّكننا فترة الجائحةخالل و وإعداد نفسها للمستقبل.

 بكفاءة أكبر وخدمة عمالئنا من خالل القنوات الرقمية دون المساومة على المستوى العالي لتجربة العمالء.

نا ركتش فيعدة مرات قاعدة المشتركين مضاعفة مية واضًحا بشكل أكبر مع بالرقمنة والخدمات الرق stcكان التزام 

من قبل شركة  stc Payيعتبر االستثمار األخير في و .TVجوي الترفيه الرقميو stc Pay الناشئة للتكنولوجيا المالية

على  .نجاح قوية لخط أعمال جديد في مثل هذا الوقت القصير قصة-ويسترن يونيون  –خدمات مالية عالمية رائدة 
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خلفية االحتضان الناجح للعديد من الشركات الناشئة في المملكة، فإننا نعمل على توسيع نطاق برنامج إنسباير يو 

في  جهوده من خالل االستثمار STV جريءال التقنيستثمار لال ناأعمال، كما واصل صندوق ةباعتباره حاضنة ومسرع

االستراتيجي  stcوقد تحققت هذه النجاحات بفضل التزام  الفرص المناسبة المتعلقة بالتقنيات الناشئة المستقبلية.

من ضمن أعلى عشرة سرعات تنزيل  stcصنفت كما  إلى جانب االستثمارات الالزمة لتحقيق ذلك. ،لتقنيةابالريادة 

بع مرات منذ ستحميل النطاق العريض في المملكة متوسط سرعة تضاعف والمتنقلة عالمياً وبنفس الوقت، للبيانات 

في مدن المملكة  %40ز الـ بتغطية تتجاو 5Gتقنية الجيل الخامس  في مجالها ريادت stcواصلت قد و.  2017عام 

، لضوئيةايوفر االستثمار في البنية التحتية لأللياف و للجيل الخامس. موقع 4,000ة وذلك بفضل إنشاء أكثر من الرئيس

اإلطالق األخير لثالثة مراكز بيانات جديدة من المستوى الثالث(، واألمن مع ، ومراكز البيانات )wi-fiونقاط اتصال 

عودي واالقتصادات لالقتصاد الس بنية تحتية تقنية أساسية للتحول الرقمي، (توالالسيبراني والبنية التحتية لألبراج )

  األخرى في المنطقة.

بناء قادة رقميين استمرت في حيث . 2020في عام  انقطاعأخيًرا وليس آخًرا، استمرت جهودنا لتطوير المواهب بال 

وتجدر اإلشارة إلى أن تمكين المرأة والتنوع في القوى العاملة ظل على رأس  .وخارجهاالشركة  للمستقبل داخل

كما تم ترقية عدد من الموظفات ج احتضان المواهب، موظفات في برنامجدول أعمالنا مع استقطاب عدد كبير من ال

 صعوداً في التسلسل الهرمي لإلدارة.

 (2025-2021للسنوات المقبلة ) stcاستراتيجية 

بتجديد استراتيجيتها التي  2020في عام  stcاستعداًدا للمستقبل وفي ضوء التطورات في بيئة الشركة، قامت 

الستراتيجية ا كما هي فيلالستراتيجية ة حيث بقيت المحاور الرئيس بلة.ستوجه الشركة في السنوات الخمس المق

ْع ت  -تـ: (2.0جرأ )تالمحدثة المسماة  سَّ ْد ج  -جـوالنطاق، في الحجم و   . من األداءْسرِْع أ - أ, stcرقمن -رتجربة العميل، دِّ

تجرأ ) كما هي، بالنظر إلى الديناميكيات الخارجية والداخلية المتطورة، فإن ظلتفي حين أن االتجاهات االستراتيجية و

 التحديد،ه على وجومع زيادة التركيز على مجاالت النمو الرئيسة.  القائمة، أعمالناعلى تنفيذ األولويات داخل تركز ( 2.0

 :التاليةتشمل مناطق النمو 

  المعلوماتتقنية سوق أوسع لخدمات 

 (IaaS ،PaaS ،SaaSومتكاملة من الخدمات السحابية )، خدمات قوية محفظةببناء  الشركةتقوم في هذا المجال، 

لك سوف يدعم ذو وخدمات األمن السيبراني.، (األنظمةتكامل  االستشارات،حترافية )االالمعلومات تقنية  خدماتو

 رحلة الرقمنة الخاصة بهم. ونيواصل الحكومي فيماقطاع األعمال والقطاع بشكل أكبر احتياجات عمالئنا من 

 ( سوق انترنت األشياءIoT) 

واألفقية وحاالت االستخدامات التي تم تمكينها بواسطة إنترنت األشياء  العموديةأولوية النمو الثانية في الحلول 

(IoT .) صناعية لمدن الذكية واألتمتة السنعمل على تطوير حاالت االستخدام لتطبيقات اوعلى القدرات الحالية، بالبناء

 واللوجستيات الذكية والخدمات العامة وتطبيقات المنزل الذكي.

 الخدمات المالية الرقمية 

 ، سنهدف إلى االرتقاء بقدراتنا إلى المستوى التالي، ضمن فضاء الخدمات المالية الرقمية.stc Payبناًء على نجاح 

ء إلى قاعدة عمال الدولية،سنفعل ذلك من خالل تقديم خدمات تتجاوز المدفوعات وتحويالت األموال والتحويالت 
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ية واالستفادة من الشراكة مع ويسترن يونيون وقدراتنا التحليلية الرقم مجربة،مبنية على منصة تقنية  وقوية،متنوعة 

 المتقدمة.

 ( المركز اإلقليمي للربط والبياناتHUBMENA )  
( Co-Locationستضافة )االخدمات وتقديم ينصب التركيز الرابع للنمو على بناء مركز إقليمي قوي لالتصال الدولي 

ذات  السحابية ومزودي الخدمات، مراكز البيانات للمؤسسات العالمية والمحلية والهيئات الحكوميةبالصلة  ذات

ومن عوامل  وموفري المحتوى.، OTT الوسائط المضافة مقدميو، (Hyper scalers)القدرات التوسعية الضخمة 

 .اإلقليميوتواجدها الجغرافي،  هاموقعو، لنجاح الرئيسة في هذا المجال أصول الشركةا

 سوق الوسائط المضافة OTT والترفيه والمحتوى 

جية ستراتيامع والترفيه،  فضاء اإلعالم تطوير قدراتها وتوسيع نطاقها فيالشركة  ، ستواصلTVنجاح جّويلتعزيز 

سيط جهاز بفي جميع أنحاء منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا باالستفادة من  للمستخدمينواضحة تسمح 

 التطور لمقابلةي وسوف تستمر الخدمة ف. حسب الحاجة توقائمة غنية بالمحتوى مع إمكانية تعديل اإلعدادا

 الدولية والمحلية. خدمات المستقبليةلحاجة اللمتزايدة التوسع في مساحة التخزين ا

االتصاالت، وسوف في مجال طموحاتها اإلقليمية و الجغرافيها توسعفي نشطة  stcوأخيراً وليس آخراً ستكون 

األساسية وبناء  من األصول، واالستفادة الرقمية، وخدمات النمو للتقنيةالبنية التحتية دعم استراتيجيتنا على ترتكز 

االزدهار،  واالقتصاد من، لتمكين المجتمع واالتصاالت"رواد في المجال الرقمي  المحدثة: stcرؤية لتحقيق  القدرات.

عم لد، قدامواإلالحيوية، والتفاني، بقيمنا:  ملتزمينومن خالل القيام بذلك،  "وأبعدفي المملكة العربية السعودية، 

 واالستراتيجيات الوطنية 2030المملكة العربية السعودية ؤية المجتمع تقنياً ودعم التحول الرقمي بحسب توجه ر

 .قليميةاألخرى واإل

 

 الموارد البشرية  –د  
م على التركيز بشكل كبير على استراتيجيته، من خالل إطالق البرامج 2020الموارد البشرية خالل العام عمل قطاع 

لى إلى جانب العمل ع الشركة على أنشطة أعمالوالمشاريع االستراتيجية، التي تهدف إلى إجراء تحسينات كبيرة 

 CAREزيادة التركيز واالهتمام بالعمالء والموظفين. حيث عمل قطاع الموارد البشرية على مراجعة إستراتيجية 

مع التركيز على رقمنة (، 2.0)تجرأ  stc استراتيجيةالتي تدعم وتساهم في ( CARE 2.0) ستراتيجيةدخل االخاصة به وأ

 2030تماشياً مع رؤية المملكة العربية السعودية و ، وتعزيز القدرات البشرية وإثراء تجارب العمالء.العمليات

إلدخال قوى عاملة جديدة في الشركة في محاولة  2020فقد تم وضع خطط توظيف للسنة المالية  stcواستراتيجية 

ر التي تشغلها المرأة.  وقد أسفرت هذه لزيادة معدل السعودة وتوظيف المواهب الوطنية الشابة وزيادة األدوا

 الجهود عن النتائج التالية:

  مواطنا سعوديا. 455توظيف 

  من الخريجين الجدد. 205توظيف عدد 

  :90.7معدل السعودة٪ 

 و عموممديرات  3والتي تشمل ، م2019مقارنة بعام  ٪30ة زيادة عدد الوظائف التي تشغلها المرأة بنسب 

 مديرة قسم. 29مديرات إدارات و  8 
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 أهم المنجزات:

 التميز التنظيمي

م 2020بالكامل خالل عام  2019الذي تم طرحه في نهاية عام للموارد البشرية انجاز نموذج التشغيل الجديد  تم

ة التي تعزز مخرجات الموظفين من خالل تطوير المواهب يز على الجوانب التشغيلية الرئيسذلك بالتركوالمنصرم. 

وإنشاء مسارات الكفاءة المهنية، وتوليد مسارات جديدة للتحسين باستخدام ممارسات القوى العاملة وزيادة أداء 

 القطاعات من خالل التخطيط التنظيمي سويا مع تحديثات السياسة واإلجراءات لتعزيز تجربة العميل الداخلي.

 األعمالشركاء 

ى مختلفة ويشمل ذلك عل المنظومة بطرققام شركاء االعمال بتقديم العديد من الخدمات للعمالء الداخليين في 

سبيل المثال ال الحصر، تقديم خدمات االستشارات والدعم فيما يتعلق بأنشطة الموارد البشرية مثل التخطيط االداري 

 واالستعانة بمصادر خارجية أو داخلية وغير ذلك.  توزيع،والوإعادة التخصيص  المواهب،للمنظومة وتنمية 

 التعليم والتطوير

يعتبر التعليم والتطوير المستمر جزًءا أساسًيا مما يقدمه قطاع الموارد البشرية لموظفي الشركة، حيث عملت اإلدارة 

ائحة فايروس ج لمعرفة بسببالعامة للتعلم والتطوير على اتخاذ تدابير كبيرة لضمان عدم ضياع أي فرصة الكتساب ا

 كورونا. 

ساعة خالل عام  88,900الرقمي . حيث بلغ التعلم ٪24ارتفعت نسبة التعلم الرقمي بنسبة  الماضي،ًة بالعام ومقارن

 . وتم تنفيذ اإلنجازات الرئيسية التالية خالل هذا العام:م2020

   برنامًجا للتكنولوجيا والتشغيل بنجاح مع كورسيرا 18إطالق. 

   ندوات عبر اإلنترنت من  6تقديمstc. 

   10تقديم ( ندوات عبر اإلنترنت للشركاءGartner، Global Knowledge & Informa). 

  موظف في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. 11,391 تقديم دورات تدريبية لعدد 

  منصات بخصائص تعليمية مميزة. 6تفعيل 

 

 خدمات الموارد البشرية

 الشركة اال وهي موظفي والموارد فيحول أهم األصول  CARE 2.0 استراتيجية قطاع الموارد البشريةتتمحور 

 البشرية زماموذلك لضمان تقديم الخدمات للموظفين على أعلى مستوى. فقد أخذت خدمات الموارد  الشركة

يئة العمل والصحة و المالية المبادرة في إطالق برنامج السعادة المهنية الذي يركز على أربع محاور رئيسة: ب

 واالجتماعية.

ين من للموظفوعند حلول جائحة كورونا، اتخذت ادارة الموارد البشرية عدد من التدابير الرئيسية لخلق بيئة آمنة 

 خالل اتخاذ اإلجراءات التالية:
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  إعداد ونشر دليل اإلجراءات االحترازيةCOVID-19 لجميع موظفي الشركة. 

  الكورونا فات عدم االلتزام باإلجراءات الوقائية ضد مرضإعداد ونشر مخال. 

  على  اإلصابة بمرض الكورونا تطوير نموذج اإلفصاح عنIgate. 

  .وضع خطة طوارئ الستمرارية األعمال أثناء األزمات والكوارث بالتنسيق مع إدارة المخاطر 

 .stcل منحت وزارة الصحة جائزة توعوية  الجائحة،ونتيجة للجهود المبذولة خالل 

 الموارد البشرية وتجارب الموظفيناستراتيجية  

 عملت استراتيجية. (2.0)تجرأ  stc وللتوافق مع استراتيجية CARE 2018-2020انطالقاً من تأسس استراتيجية 

بدعم من جميع  2023إلى  2020من ( CARE 2.0) استراتيجيةعلى تطوير  وتجارب الموظفينالموارد البشرية 

أن يتم االعتراف بها على أنها "نموذج للتميز" للموارد البشرية في  وتهدف إلىالموظفين في قطاع الموارد البشرية. 

يركز ولتحقيق الرؤية.  2023منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا من خالل تجربة مرنة ورقمية ومبتكرة بحلول عام 

كبير على موارده األكثر قيمة "موظفينا" من خالل اكتساب المواهب الفردية في بيئة قطاع الموارد البشرية بشكل 

زة ومن خالل رقمنة مزدهرة وتطويرها واالحتفاظ بها من خالل مبادرات ومشاريع متعددة لتوفير المواهب الممي

 مع الحفاظ على الفعالية والكفاءات.رحلة الموظف و

 دد من المشاريع الهادفة إلى تعزيز خبرة الموظفين ومن أبرز تلك المشاريع التالي:قام قطاع الموارد البشرية بتنفيذ ع

 الربط مركز stc. 

 سياسة العمل اإللكتروني. 

 لمرأة ادى تتمكين المرأة من خالل تفعيل مجلس المرأة برئاسة الرئيس التنفيذي للمجموعة وإطالق من

 الثاني.

 

 stcفي االستدامة  – هـ

لمواصلة مسيرتها الرائدة كقائدة في مجال االتصاالت وتقنية المعلومات والممكن الرئيس للتحول الشركة تسعى 

وتهدف رؤيتها طويلة المدى إلى تعظيم آثارها االجتماعية والبيئية واالقتصادية اإليجابية على  في المنطقة، يالرقم

إطار  مما نتج عنه إعداد لذلك، وفًقا جهودنا وكثفنا متطلبات التنمية المستدامة في بعناية المجتمع، حيث نظرنا

 لعام عمل وخطة لثالث سنوات ، طريق لالستدامة للشركة، وخارطة  رئيسة أداء مجاالت سبعة االستدامة في عمل

 للتنمية المتحدة األمم وأهداف 2030 المملكة ورؤية جميعها مع استراتيجية الشركة "تجرأ" تتماشى  2020

 .المستدامة

على وضع أهداف استراتيجية تتمحور حول تبني مبادرات ومشاريع داعمة لتحقيق أهداف الشركة  عملتوقد 

االستدامة وترتكز على االهتمام بالمجتمع والبيئة واالقتصاد مع التركيز على أهمية تمكين المجتمع من خالل التقنية 

استمرت في التزامها تجاه توفير الدعم والرعاية  وتسخيرها لخدمة مؤسساته وتطويرها وزيادة مواردها وقدراتها، كما

 وذوي االحتياجات الخاصة.لأليتام 

الحافلة لهذا العام، وتأكيداً اللتزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطبيق أفضل الشركة وفي مسيرة 

ة عايير المبادرة العالميأطلقت أول تقرير استدامة للشركة يتوافق مع م فقدممارسات االستدامة والريادة فيها، 

تجاهها. كما  stc ( والذي يسلط الضوء على استراتيجية االستدامة وأنشطتها وأدائها والتزاماتGRIإلعداد التقارير )

ة، برئاسة الرئيس التنفيذي للمجموعالشركة  لجنة االستدامة " وهي أول لجنة تعنى باالستدامة في“تم تشكيل 

واالطالع ، stcمنصة لالستدامة" يتم من خاللها معرفة كل ما يتعلق باالستدامة في وكذلك تم العمل على تطوير "
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وتشتمل المنصة على ثالث خدمات مجتمعية الشركة على أنشطتها والخدمات والمبادرات المجتمعية التي تقدمها 

 رئيسة وهي: 

  من فرصة التطوع المتخصص للجهات غير الربحية بما يعزز الموظفين التطوع المتخصص: وهي خدمة تمكن

 مشاركتهم في التنمية المجتمعية المستدامة.  

  الباقة التقنية: وهي خدمة تمكن المؤسسات الخيرية والمنظمات غير الربحية من التحول الرقمي من خالل

 فاق. غيلية وزيادة كفاءة االنتزويدهم بالحلول السحابية التي تساعدهم على تطوير وتحسين عملياتهم التش

  مشاركة المعرفة: وتعمل هذه الخدمة على تقديم دورات تدريبية بالشراكة مع العديد من الجهات المتخصصة

 في مجال االستدامة بهدف بناء القدرات ونشر الوعي فيما يتعلق بمجاالت االستدامة المختلفة.
 بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطبيق أفضلالشركة اً على التزام وأخيراً، وتزامناً مع يوم المرأة العالمي وتأكيد

ممارسات االستدامة والتي تشمل تبني كل ما يدعم ويعزز تمكين المرأة في سوق العمل ويضمن المساواة بين 

ية دفي مبادرة األمم المتحدة لألسواق المستدامة التي نظمتها السوق المالية السعو stcالجنسين، فقد شاركت 

 "تداول" على وثيقة دعم مبادئ األمم المتحدة لتمكين المرأة وااللتزام بما ورد فيها. 

في مجال االستدامة، باإلضافة إلى أبرز ما قدمته  stcوهنا أهم إنجازات البرامج والمشاريع والمبادرات التي حققتها 

في مواجهة  stcستجابة سريعة تعكس مسؤولية من مبادرات مجتمعية لهذا العام كونه عاماً استثنائياً تطلب منّا ا

 :جائحة فيروس كورونا المستجد

 :البرامج والمشاريع والمبادرات

 برنامج التطوع المتخصص

قيق األثر بهدف تح، وبناء قدراتها، يواصل برنامج التطوع المتخصص تمكين القطاع الثالث والمؤسسات غير الربحية

موظفاً متطوعاً على مستوى المملكة.  1.149واستدامته، حيث تجاوز عدد الموظفين المسجلين لهذا العام أكثر من 

وأهتم البرنامج منذ إنشائه بنشر ثقافة التطوع المتخصص بين الموظفين وترسيخ أهميته في تنمية المجتمع، من 

لى تطوير باإلضافة إ، في مجاالت العلوم المختلفةالشركة  ة العاملة فيخالل استغالل الكفاءات البشرية المتخصص

 قدرات المتطوع من خالل اكتساب مهارات وخبرات جديدة من تجربة التطوع.

 Impact-Uمشروع 

، وهو حاضنة أعمال ”ImpactU“على نشر وتعزيز ثقافة الريادة االجتماعية وتبنت في سبيل ذلك مشروع  stcتحرص 

اجتماعية تساهم في تطوير حلول مبتكرة لمشاكل المجتمع العصرية أو إيجاد واستغالل الفرص لتطوير المجتمع 

المحلي. حيث تسعى الشركة من خالله إلى تحقيق تفعيل مساهمة أفراد المجتمع البتكار الحلول التنموية 

اث أثر مجتمعي أو اقتصادي أو بيئي. ومن خالل هذا المشروع يتم المستدامة وتوطين ثقافة االبتكار االجتماعي إلحد

مشروع وتقديم ورش عمل تمهيدية لهم باإلضافة إلى  50احتضان ودعم األفكار في عدة مراحل بدأت بمشاركة 

تعريفهم بمراحل البرنامج، ومن ثم االنتقال إلى مرحلة االحتضان التمهيدي حيث يتم تحليل المشكلة والحل بشكل 

عميق وشامل والتحقق من صحة نموذج العمل وخطة العمل، إلى أن يتم بالمرحلة األخيرة احتضان خمسة مشاريع 

يكون التركيز فيها على العديد من النقاط األساسية ومنها: الهيكلة القانونية، استراتيجية التسويق، االستراتيجية 

 المالية وبناء الشراكات. 

 بالشراكة مع جامعة الملك سعود مشروع كرسي الذكاء االصطناعي

للذكاء االصطناعي بكلية علوم الحاسب والمعلومات في جامعة الملك سعود، والذي  stc تم انشاء مشروع كرسي

وحرصها نحو االستثمار في مجال الذكاء االصطناعي والتقنيات الحديثة، حيث يهدف الكرسي  stcيعبر عن اهتمام 

رقمية في مجاالت حيوية مثل االستدامة وتحليل البيانات واألمن السيبراني، ويمثل حاضنة الى تعزيز االبتكار والحلول ال
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لالبتكار والبحث العلمي والتطوير في مجال الذكاء االصطناعي بما يساهم في إثراء الدراسات والبحوث األكاديمية 

 .ةاألثر للمجتمع واالقتصاد والبيئفضاًل عن المساهمة في توفير حلول مستدامة 

 

 معة األميرة نورة بنت عبد الرحمنبرنامج قيادية بالشراكة مع جا

انطالقـاً مـن رؤيـة وطننـا الطموح بدعـم القيـادات النسـائية وإيمانا منّا بالدور الهام الذي تقوم به المرأة السعودية 

ــام قياديــة إلــى دفــع القيـادات النسـائية إلــى األم في مسيرة التنمية الوطنية فـي جميـع المجـاالت، يسـعى برنامـج

مــن خــالل تزويدهــن بــاألدوات والمهــارات الالزمــة للتقدم والقــدرة علــى مواجهــة تحديات ســوق العمــل، 

، يــن المــرأةبالشراكة مع جامعة االميرة نورة بنت عبدالرحمن بإنشــاء منظومــة متكاملــة لتمك stcلذلك قامت 

ومــن ضمــن هــذه المنظومــة مركــز التميــز لتطويــر القيــادات النســائية الــذي يعنــى بتأهيــل القياديــات 

الســعوديات مــن مختلــف القطاعـات وربطهـن بشـبكة مـن العالقـات النسـائية لتعزيـز دورهـن الفعـال فـي سوق 

 العمل.  

 ERPموارد الجمعيات الخيرية  مشروع نظام تخطيط

ين إلى تمكالشركة  الهام والمؤثر في التمكين الرقمي والتزاما بمسؤوليتها االجتماعية، تسعى stc إيمانا بدور

الجمعيات الخيرية  عبر إيجاد حلول تقنية تساعدهم في رقمنة أعمالهم التشغيلية، حيث يعتبر نظام تخطيط موارد 

أحد الحلول التقنية التي تغطي احتياجات الجمعيات في الجوانب اإلدارية والمالية والتشغيلية  ERPالجمعيات الخيرية 

ويحتوي على خصائص متميزة في مجاالت الموارد البشرية والمحاسبة وإدارة التبرعات والمستودعات لزيادة كفاءة 

جمعية خيرية 22 يد من النظام  أكثر من عملياته التشغيلية وخفض التكاليف ورفع نسبة الشفافية، وحتى اليوم تستف

 تخدم مئات المستفيدين.

 الحسية بمدينة الملك فهد الطبيةمشروع الغرف 

بالتكفل ببناء وتجهيز غرفة حسية في مدينة الملك فهد الطبية بالتعاون مع مركز الملك سلمان ألبحاث  stcقامت 

بالتعاون مع المركز هي انشاء  stcوأحد المبادرات التي نفذتها ، من األعضاء المؤسسين للمركز stcاإلعاقة، كون 

غرفة انتظار مجهزه بشكل يحاكي البيئات الطبيعية المختلفة ومزودة بأجهزة تعليمية وترفيهية تساعد األطفال من 

 ذوي اإلعاقة على االسترخاء وقضاء فترة انتظارهم بالعيادة بشكل يناسب طبيعة حالتهم. 

 لموظفين" لدعم منصة جود اإلسكانمبادرة "جود ا

المجتمعية التي تهدف لتمكين القطاع غير الربحي االسكاني إليجاد  stcتعد مبادرة "جود الموظفين" احدى مبادرات 

الحلول السكنيّة التنمويّة المستدامة، والمساهمة في تحسين جودة حياة األسر في المجتمع، بتلبية االحتياجات 

في دعم منصة "جود اإلسكان" التي وفرت الشركة ، ومن خالل هذه المبادرة ساهم موظفو التنموية للمستفيدين

بتقديم خدمة  stcمليون ريال مع التزام  1.7لسبعة حاالت أسر محتاجة مسكناً مستداماُ، بقيمة تبرعات بلغت 

 شهراً لتلك الحاالت. 12االنترنت والهاتف الثابت مجانا لمدة 

 (COVID-(19 بالتزامن مع جائحة فيروس كورونا المستجدالشركة  مبادرات وجهود

شريحة انترنت مسبقة الدفع مجاًنا لتمكين  40,000 مبالتعاون مع مبادرة العطاء الرقمي "عطاء" تم تقدي -1

 من الوصول إلى اإلنترنت والمنصات التعليمية. غير المتمكنينً الطالب 

ن لضمان استمرارية كافة األنشطة اليومية لعمالئنا، وتمكيرفع الطاقة االستيعابية للشبكة بتوزيع الحركة  -2

 .مناعة"" و صحة"" الدخول المجاني للمنصات الصحية

تزويد قنواتنا الرقمية بإمكانات وتسهيالت أكبر لتقديم كافة الخدمات والوصول للعمالء في منازلهم حرصا   -3

 .على استمرارية األعمال

https://www.moh.gov.sa/eServices/Pages/sehha-app.aspx
https://www.stc.com.sa/wps/wcm/connect/arabic/stc/NewsItems/immunity-first-virtual-forum-promote-coronavirus
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المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتخفيف االثار االقتصادية السلبية المحتملة في ظل جائحة كورونا دعم  -4

 .الرقمية الشركة العالمية وذلك من خالل الترويج لخدماتها عن طريق منصات

لتخفيف اآلثار االقتصادية  SMEs إلغاء رسوم إيقاف الخدمة المؤقت للمنشآت الصغيرة والمتوسطة -5

 .المحتملة

 .يد مهلة السداد للعمالء مراعاة للظروف الحالية العالميةتمد -6

االستجابة العاجلة للحمالت الصحية مع وزارة الصحة، ببث الرسائل التوعوية لكافة عمالئنا بلغات متعددة،   -7

 .مليون ريال 40تجاوزت مليار ونصف رسالة نصية بقيمة 

في الحجر الصحي الحالي، لتمكينهم من مواصلة  توفير اإلنترنت واالتصال المجاني للمواطنين والمقيمين  -8

 .أعمالهم وإتمام نشاطاتهم اليومية

منشأة صحية حول المملكة وذلك دعما للمنشآت الصحية في 129مجاًنا في  فتح شبكة الواي فاي العامة -9

مركزاً صحياً  22الكفاءة التشغيلية والدور التوعوي لـ  من stc المملكة في مواجهتها للجائحة. كما ضاعفت

المملكة، وذلك ضمن التزامها بتبني مبادرة مجتمعية  في مختلف مناطقالشركة  كانت قد أنشأتها

  .مستدامة األثر وتمكين الخدمات الرقمية بها

تم توفير خدمة العمالء لتقديم الدعم الالزم للرد على استفسارات األفراد عبر تطبيق "توكلنا" دون مقابل  -10

 لخدمة العمالء.  stcمن قبل موظفين

سلة غذائية وتوزيعها على الفئات األكثر تأثرا  735تم التعاون مع جمعية بنيان الخيرية حيث تم توفير عدد   -11

 .واألقل قدرة على الوصول إلى المتاجر والخدمات المتاحة

لمنومين مبادرة الزيارات االفتراضية والتي تستهدف المرضى ا stcبالتعاون مع وزارة الصحة، أطلقت  -12

ومرافقيهم لتمكينهم من التواصل مع أقاربهم وأصدقائهم بمناسبة عيد األضحى المبارك في ظل تفشي 

مجانية مزودة ببطاقات  iPadفيروس كورونا المستجد، وذلك عبر التواصل المرئي من خالل توفير أجهزة 

 فيات.مستش (4)مستفيداً من 733بيانات. وبلغ عدد المستفيدين من هذه المبادرة 

من خالل مبادرة التبرع بأجهزة الحاسب االلي وملحقاته، وكجزء من ممارسات إعادة التدوير لدينا، تبرعنا بـ  -13

جهاز لجمعية "ارتقاء"، من أجل تحقيق أهداف االستدامة لدينا، وحماية البيئة، ولعب دور مجتمعي  2,273

 من خالل دعم القطاعات غير الربحية والجمعيات.
 

 stcاكاديمية  – و

تقديم أفضل خدمات التعلم والتطوير في صناعة تقنية المعلومات واالتصاالت لمجموعتنا  على stcتعمل اكاديمية 

وعمالئنا الرئيسيين، باستخدام أفضل األدوات والمنهجيات والممارسات، لتمكينهم من تحقيق أهدافهم 

كان هناك الكثير من الطرق اال أنه هذا العام مليًئا بالتحديات بسبب جائحة كورونا، وعلى الرغم أن  .االستراتيجية

 الجديدة الملهمة للعمل للحفاظ على دورة تعلم الموظف.

 تطوير كفاءات التقنية 

في حدث تحدي االتحاد الدولي للشركة إطالق حملة نشطة من أجل تمكين وتعزيز المشاركة الصحية  -

واحدة من أكبر ثالثة مساهمين في برنامج تحدي االتحاد الدولي لالتصاالت بين  stcلالتصاالت، مما جعل 

 مزودي تقنية المعلومات واالتصاالت العالميين.

 شخص درجة النانو في برنامج اعتماد قادة االعمال على البيانات. 15أنهى أكثر من  -

 الثانية، بالتعاون مع اكاديمية بيركلي. AIDEA 2.0مشارًكا في مسابقة  50تم تسجيل  -

افتتاح تجريبي لمعمل " كهف تصوير البيانات" للقادة،  معامل كهف تصوير البيانات واألمن السيبراني: -

والهدف منه عرض جميع أنواع البيانات في مكان واحد لتسهيل عملية عرض البيانات للقادة لتسهيل عملية 

أيضا العمل قائم الفتتاح معمل األمن السيبراني والذي يحاكي عمليات اتخاذ القرارات بشمولية أكبر. و

 االحتيال االلكترونية وكيفية التصدي لها والتعامل معها في بيئة معدة خصيصا لهذا الغرض.

 .UDACITYو  Galvanizeاقامة شراكة استراتيجية مع  -
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 برامج تطوير التقنية 

Program Name Participants 

Data Driven Business Leaders  220    مدير شعبة وTIPs 

Cybersecurity for STC leaders 20  مدير عام 

AIDEA competition +AI for Mangers  36  مدير إدارة 

Huawei 5g competition/ +  28  مشارك 

Digital Guru 80  مشارك 

AI/ML in 5G competition 18 مشارك 

Data Driven Decision Making  20 مدير عام  15و مدير ادارة 

AI Business Strategies and Applications Program/ AIDEA 2.0 Competition 48 مدير ادارة و مدير عام 

Artificial Intelligence for Business Growth  45  مدير إدارة 

IoT Application in Smart Cities (IoT &SC) 21  مدير شعبة 

Cybersecurity for Leaders 15  مدير شعبة 

Analytics day Competition/ +  157  مشارك 

 

 تطوير القيادات 

 . الذهبية HMC فاز بجائزة التميز (SLP) محاكاة برنامج القيادة االستراتيجي -

 القيادة.تحديد وتحسين تكاليف برامج  –مليون ريال سعودي 2تم توفير نحو  -

 في برامج القيادة واألعمال. stc مشارك من الشركات التابعة ل  1,134 -

 . DTOوفريق stc تخطيط وتصميم برنامج المدربين المرن بالتعاون مع ثقافة –برنامج المدربين المرن  -

 .لى مستوى القطاعع جائحة الكورونا إقامة اول برامج تدريبية افتراضية في فترة -

تدريبية افتراضية تقدم للمجموعة ككل وللعامة من خارج الشركة في "سلسلة من إقامة اول برامج  -

 آالف مستفيد. 4لقاءات القادة" وحضور اجمالي تجاوز ال 

 تطوير اعمال التعلم 

 ساعة، وخدمة أكثر من 35,000 زيادة في التعلم الرقمي على أساس سنوي للوصول إلى أكثر من -

 . %94موظف بمعدل رضا  10,000

ت المكتملة عبر اإلنترنت في ساعة، وعدد الدورا 82،349ساعات التعلم المكتملة عبر اإلنترنت  عدد -

 .متعلم 10،172إكمال بواسطة  49،355هو م 2020
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تصميم وتطوير إطار المسار التعليمي والوظيفي القائم على الكفاءة لبناء بيئة لتنمية األفراد واالحتفاظ  -

 يا والعملياتبهم والنمو في قطاع التكنولوج

حساب تعليمي رقمي مجاني  5,000 بالتنسيق واالتفاق مع شركة هواوي تمكننا من الحصول على -

 .لخدمة الموظفين بقطاع التقنية والعمليات

 71عدد الجلسات و، برنامج 59عدد البرامج و، متدرب 854المتدربين في مجاالت األعمال بلغ عدد  -

 .٪90جلسة بمعدل رضا 

 LinkedIn ,HRDF ,Gartner ,Skill-soft ,Coursera ,Harvard) تراتيجية معاقامة شراكة اس -

Marefa Digital Spencer Stuart ,Korn Ferry , PSI والمركز العربي للتقييم والتطوير بيرسون). 

 عمليات االكاديمية 

 مركز أكاديمية قرطبة –ية الجديد افتتاح فرع األكاديم -

وفي الموعد المقرر  2020خالل تحديات فترة جائحة كورونا، تم افتتاح مركز التدريب الجديد في شهر أغسطس  

فصل  31تحتوي أكاديمية قرطبة على ومتدرب.  526مسبقا لالفتتاح، وبسعة استيعابية لضيوف المركز المقدرة ب 

 التصميمي أو اإلبداعي، ومعمل استديو خاص للتفكيرغرف ودراسي بخمسة اعدادات وترتيب مختلفة، ومعامل فنية، 

مكتب للموظفين بمختلف  75بأعمال التدريب االلكتروني. باإلضافة الى ذلك يحتوي مركز أكاديمية قرطبة على 

غرف اجتماعات بمقاسات واعدادات مختلفة. جميع مرافق المركز مجهزة بحلول تعليمية ثالث المستويات اإلدارية و

 وتسهل العملية التدريبية. ذكية لتخدم
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 ثانياً: مجلس إدارة الشركة 

 التنفيذية واإلدارة أعضائه وتصنيف ولجانه اإلدارة مجلس تكوين 
( عدد أعضاء مجلس اإلدارة بتسعة أعضاء، وهو ما يتوافق مع الئحة حوكمة stcحدد النظام األساس لشركة االتصاالت السعودية )

م ولمدة 28/4/2018م مجلس إدارة جديد للدورة السابعة في 2018الصادرة عن هيئة السوق المالية، وقد اُنتخب في عام الشركات 
ثالث سنوات ميالدية، وُتبين الجداول التالية قائمة بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة في دورته السابعة، وعضويتهم في مجالس اإلدارة في 

 السوق المالية وغير المدرجة داخل المملكة وخارجها وسيرهم الذاتية.الشركات المساهمة المدرجة في 

 أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه وتصنيف عضويتهم

 

 الوظيفة السابقة الوظيفة الحالية  الخبرات العملية المؤهالت العلمية العضوية االسم م
تصنيف 
 العضوية

صاحب السمو الملكي األمير/ محمد  1
 الفيصلبن خالد العبدالله 

 رئيس مجلس اإلدارة •
 رئيس اللجنة التنفيذية •
 رئيس لجنة االستثمار •

 ماجستير إدارة األعمال
خبرة في المجال المصرفي واإلداري لمدة 

 سنة 27
رئيس مجموعة 
 الفيصلية القابضة

نائب رئيس مجموعة 
 الفيصلية القابضة

 مستقل

 الدكتور/ خالد بن حسين بياري 2
نائب رئيس مجلس  •

 اإلدارة
 عضو اللجنة التنفيذية •

دكتــــــوراه هندسة 
 كهربائية

استاذ مشارك بجامعة الملك فهد 
سنة، وخبرة  12للبترول والمعادن لمدة 

 سنة24في األعمال اإلدارية لمدة 

 

مساعد وزير الدفاع 
 –للشؤون التنفيذية 

 وزارة الدفاع

الرئيس التنفيذي 
لشركة االتصاالت 

 السعودية

غير 

تنفيذي/غير 
 مستقل

 عضو مجلس اإلدارة • األستاذ/ محمد بن طالل النحاس 3
 عضو لجنة االستثمار •

 بكالوريوس المحاسبة
خبرة في المجال المصرفي وتطوير 

 سنة 33األعمال واإلدارة لمدة 
محافظ المؤسسة 

 العامة للتقاعد

مدير شبكة الفروع 
 بمصرف اإلنماء

 

غير 

تنفيذي/غير 
 مستقل

 عضو مجلس اإلدارة • إبراهيم شريفاألستاذ/ راشد بن  4
 عضو لجنة االستثمار •

 ماجستير إدارة األعمال
خبرة عملية بالقطاع المالي وعضو عدد 

 من الشركات المساهمة

العضو المنتدب 
والرئيس التنفيذي 
للكيان المندمج 
لألهلي كابيتال 
 وسامبا كابيتال

رئيس اإلدارة العامة 
لالستثمارات في 

الشركات المحلية في 
صندوق االستثمارات 

 العامة

غير 

تنفيذي/غير 

 مستقل

 عضو مجلس اإلدارة • األستاذ/ سانجاي كابور 5
 عضو اللجنة التنفيذية •

 مستشار سنة 13خبرة في األعمال اإلدارية لمدة  ماجستير إدارة األعمال
رئيس مجلس تنفيذي 

 في ماكروماكس

غير 

تنفيذي/غير 

 مستقل

 مجلس اإلدارةعضو  • األستاذ/ روي تشسنات 6
 عضو لجنة االستثمار •

 مستشار سنة 32خبرة في األعمال اإلدارية لمدة  ماجستير إدارة األعمال

نائب الرئيس التنفيذي 
 لالستراتيجية

 شركة فرايزون

غير 

تنفيذي/غير 
 مستقل

الدكتور/ إبراهيم بن عبدالرحمن  7
 القاضي

 عضو مجلس اإلدارة •
 رئيس لجنة المراجعة •
 التنفيذيةعضو اللجنة  •

 دكتوراه هندسة كهربائية

 

أستاذ هندسة االتصاالت بجامعة الملك 
سنة خبرة في  36سنة، و 26سعود لمدة 

مجال االتصاالت والمعلوماتية والتخطيط 
االستراتيجي وإدارة المخاطر وأمن 

المعلومات واآلثار االقتصادية 
 واالجتماعية للتقنية.

 مستشار حر
كبير المستشارين في 

االتصاالت هيئة 
 وتقنية المعلومات

 مستقل

 األستاذ/ أسامة بن ياسين الخياري 8
 عضو مجلس اإلدارة •

رئيس لجنة الترشيحات  •
 والمكافآت

 ماجستير إدارة أعمال
والتقني لمدة  خبرة في المجال اإلداري

  سنة  28
 مستشار حر

المدير العام ورئيس 

القطاع الحكومي 
 شركة اكسنتشر

 مستقل

 أحمد بن محمد العمراناألستاذ/  9
 عضو مجلس اإلدارة •
عضو لجنة الترشيحات  •

 والمكافآت

ماجستير علوم الحاسب 
 اآللي

خبره في مجال تقنية المعلومات لمدة 
 سنة19

مساعد محافظ 
المؤسسة العامة 

للتأمينات االجتماعية 
 لتقنية المعلومات

مدير عام إدارة البنية 
األساسية لتقنية 

 المعلومات

العامة  في المؤسسة
 للتأمينات االجتماعية

غير 
تنفيذي/غير 

 مستقل
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 أعضاء لجان مجلس اإلدارة الخارجيين

 

 الوظيفة السابقة الوظيفة الحالية  الخبرات العملية المؤهالت العلمية العضوية االسم م
تصنيف 
 العضوية

األستاذ/ خالد بن عبدالله  1
 العـنقـري

 بكالوريوس محاسبة عضو لجنة المراجعة
خبرة فنية وإدارية في مجال 

 التدقيق
مدير عام مؤسسة بابل 
 الخير للتجارة والعقارات

رئيس الخدمات 
المصرفية الخاصة، ومدير 
منتجات برنامج اإلقراض 

والهبات المصرفية 
الخاصة في مجموعة 

 سامبا المالية

عضو 
 خارجي

األستاذ/ مدحـت بن فــريـد  2
 توفـيق

 عضو لجنة المراجعة
برنامج سيتي بنك ماجستير 

 آسيا والمحيط الهادي
خبرة فنية وإدارية في مجال 

 التدقيق وإدارة المخاطر

مؤسس شركة لالستعانة 
بمصادر خارجية باسم 

IRSAA لحلول األعمال 
تتولى مسؤولية إدارة 

 المخاطر والتدقيق الداخلي

 مدير حسابات 

في مجموعة سامبا 
 المالية

عضو 
 خارجي

 دكتوراه المحاسبة عضو لجنة المراجعة بــن خـالـد كـرديالدكتور/ عمـرو  3
 9خبرة في مجال المحاسبة 

 سنوات
نائب الرئيس التنفيذي 

 لألعمال لشركة دسر

الرئيس التنفيذي للمالية 
لشركة أميانتيت العربية 

 السعودية

عضو 
 خارجي

المهندس/ طـارق بن عبدالعزيز  4
 الـرخيمي

 عضو لجنة المراجعة
العلومماجستير   

خبرة في مجال الخدمات المالية 
والمصرفية وإدارة البنوك 
 27االستثمارية وإدارة المخاطر 

 سنة

مستشار مالي مستقل 
 ومستشار لالستثمار 

 وإدارة المخاطر

الرئيس التنفيذي لبيت 
التمويل السعودي 

 الكويتي

عضو 
 خارجي

األستاذ/ سلطان بن عبدالملك آل  5
 الشيخ

 ماجستير العلوم المالية التنفيذيةعضو اللجنة 
خبرة في عمليات االستثمار 

 المصرفي

نائب رئيس أول في قسم 
االستثمارات المحلية 
بصندوق االستثمارات 

 العامة

 –نائب الرئيس 
االستثمار المصرفي 
شركة السعودي 
 الفرنسي كابيتال

عضو 
 خارجي

المهندس/ ناصر بن سليمان  6
 الناصر

 التنفيذيةعضو اللجنة 
بكالوريوس الهندسة 

 الكهربائية
 خبرة في قطاع االتصاالت

 الرئيس التنفيذي 

لشركة االتصاالت 
 السعودية

الرئيس التنفيذي 
للعمليات في شركة 
 االتصاالت السعوية 

عضو 
خارجي/ 
 تنفيذي

 األستاذ/ جون براند 7
عضو لجنة الترشيحات 

 والمكافآت

ماجستير االقتصاد التجاري 
 وماجستير قانون األعمال 

 وماجستير القانون الخاص 

 خبرة في االستشارات اإلدارية
مستشار مستقل في 
شركة االستشارية 

 القيادية 

شريك رئيس في شركة 
Egon Zehnder 

عضو 
 خارجي

األستاذة/ هدى بنت محمد  8
 الغصن

عضو لجنة الترشيحات 
 والمكافآت

 خبرة في الموارد البشرية إدارة األعمالماجستير 
مدير تنفيذي لعالقات 

الموظفين والتدريب في 
 شركة أرامكو

المدير العام للتدريب 
والتنمية، في شركة 

 أرامكو

عضو 
 خارجي

 ماجستير إدارة األعمال عضو لجنة االستثمار األستاذ/ مازن بن أحمد الجبير 9
خبرة في إدارة عدد من 

 الشركات
المنتدب لشركة العضو 

 جوارس
نائب الرئيس التنفيذي 

 لشركة أموال الخليج
عضو 
 خارجي
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 أعضاء اإلدارة التنفيذية

 الشركة الوظيفة السابقة الوظيفة الحالية )االتصاالت السعودية( المؤهالت العلمية االسم م

 stc الرئيس التنفيذي للعمليات stcالرئيس التنفيذي لمجموعة  بكالوريوس هندسة كهرباء م. ناصر بن سليمان الناصر 1

 stc نائب الرئيس لقطاع المالية الرئيس التنفيذي للمالية ماجستير محاسبة أ. أمين بن فهد الشدي 2

 NUPCO NUPCOالرئيس التنفيذي لشركة  نائب الرئيس لقطاع المشتريات وخدمات الدعم نظم معلومات سبكالوريو م. عماد بن عودة العودة 3

 stc نائب الرئيس لقطاع التشغيل والعملياتنائب أعلى للرئيس للتقنية  بكالوريوس هندسة حاسب م. هيثم بن محمد الفرج 4

 stc التقنيةنائب الرئيس لقطاع  نائب الرئيس لهيكلية التقنية المؤسسية حاسب آلي ةماجستير هندس أ. عبدالله بن محسن العويني 5

 الكويت stc الكويت( stcرئيس العمليات المالية ) نائب الرئيس لقطاع عمليات االستثمار بكالوريوس محاسبة أ. عبدالعزيز بن عبدالله القطعي 6

 النائب األعلى للرئيس لوحدة األعمال بكالوريوس حاسب آلي أ. رياض بن سعيد معوض 7
نائب الرئيس للمبيعات الحكومية 

 والشركات
stc 

 stc نائب الرئيس لمراكز العناية بالعمالء نائب الرئيس لقطاع تجارب العمالء والعمليات بكالوريوس نظم معلومات أ. رياض بن حمدان العنزي 8

 نائب الرئيس لقطاع الموارد البشرية بكالوريوس هندسة نظم م. أحمد بن مسفر الغامدي 9
مدير عام تخطيط الموارد البشرية 

 والتطوير التنظيمي
stc 

 سيسكو الرئيس التنفيذي لشركة سيسكو نائب الرئيس لوحده النواقل والمشغلين ماجستير إدارة أعمال م. محمد بن عبدالله العبادي 10

 stcحلول  stcالرئيس التنفيذي لشركة حلول  نائب للرئيس لقطاع تطوير األعمال بكالوريوس تقنية معلومات أ. سلطان بن حسن بن سعيد 11

 stc نائب الرئيس لقطاع التسويق نائب الرئيس لقطاع إدارة العمالء ماجستير إدارة أعمال أ. ماركوس جولدير 12

 نائب الرئيس لقطاع األعمال المالية ماجستير إدارة مالية أ. وجناند ارنست فان تيل 13
ير التسع الستراتيجيةنائب الرئيس 

 والحوافز
 االمارات  –اتصاالت 

 رئيس المراجعة الداخلية ماجستير إدارة تنفيذية أ. عبد الله بن صايل العنزي 14
مدير عام مراجعة انظمة المعلومات 

 والشبكة
stc 

 Group chief operation officer LAP GreenN – Dubai نائب الرئيس لقطاع الشؤون االستراتيجية  ماجستير إدارة اعمال ديمتريوس لولياس 15

 البحري CFO نائب الرئيس لقطاع مالية الشركات  ماجستير محاسبة علي عبدالله الحربي 16

 stc مدير عام عمليات خدمة العمالء العمليات-نائب الرئيس  بكالوريوس هندسة كهربائية بدر عبدالله اللهيب 17

 بكالوريوس هندسة كهربائية ياسر زابن العتيبي 18
الرئيس لقطاع العمليات التشغيلية بوحدة نائب 

 األعمال
 stc مدير عام تطوير األعمال

 stc مدير عام تصميم البنية التحتية نائب الرئيس لقطاع البنية التحتية بكالوريوس هندسه صناعية خالد إبراهيم الضراب 19

 البحرين stc البحرين( stcالرئيس التنفيذي ) لوحدة المستهلكنائب أعلى للرئيس  بكالوريوس هندسة كهربائية عليان محمد بن وتيد 20

 حلول المتقدمة نائب الرئيس لألبحاث والتطوير نائب للرئيس لقطاع التطوير المؤسسي ماجستير إدارة أعمال عثمان دهش الدهش 21

 بكالوريوس هندسة كهربائية عبدالعزيز محمد الحيدر 22
الشركات بوحدة نائب الرئيس لقطاع مبيعات 

 االعمال
 stc مدير عام مبيعات القطاع الحكومي

 نائب الرئيس لقطاع األمن السيبراني بكالوريوس نظم معلومات ياسر نجيب السويلم 23
مدير عام لإلدارة العامة ألمن 

 المعلومات
stc 

 نائب الرئيس لقطاع خدمات الجوال ماجستير إدارة أعمال بندر مسلم اللحياني 24
عام اإلدارة العامة لخدمات  مدير

 الجوال
stc 

 قنوات stc نائب الرئيس لخدمات التوزيع نائب الرئيس لقطاع الخدمات السكنية ماجستير إدارة أعمال منيف نايف درويش 25

 سابك عضو مجلس إدارة  للشؤون القانونية والمستشار العامنائب الرئيس  ماجستير إدارة أعمال معضد فيصل العجمي 26

 stc مدير عام عمليات التطبيقات نائب الرئيس لقطاع التطبيقات ماجستير علوم الحاسب يزيد عبدالعزيز الفارس 27
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 الشركة الوظيفة السابقة الوظيفة الحالية )االتصاالت السعودية( المؤهالت العلمية االسم م

 مدير عام لشؤون التنظيمية والترخيص نائب الرئيس لقطاع الشؤون التنظيمية ماجستير إدارة متقدمة امير عبدالعزيز حمد الجبرين 28
هيئة االتصاالت وتقنية 

 المعلومات

 وكيل الوزارة لالتصاالت والبنية التحتية نائب الرئيس األعلى للشؤون المؤسساتية ماجستير إدارة أعمال عبدالله عبدالرحمن الكنهل 29
هيئة االتصاالت وتقنية 

 المعلومات

 فيصل عبدالعزيز البكري 30
بكالوريوس إدارة اإلعمال 

 الدولية
نائب الرئيس لقطاع المبيعات الحكومية بوحدة 

 االعمال 
 stc مدير عام المبيعات الحكومية 

 stc مدير عام العالقات المؤسساتية نائب الرئيس لقطاع العالقات المؤسساتية ماجستير إدارة أعمال محمد راشد محمد ابا الخيل 31

 شركة تلفونيكا  بيرو  تنفذيرئيس  رئيس العمليات االستراتيجية  ماجستير إدارة أعمال خوسيه ديل كامبلور 32

33 
 Group CFO رئيس العمليات االستراتيجية ماجستير جغرافية جيرمي سيل 

Mountain Partners 
AG 

34 
 نائب الرئيس لوحده النواقل والمشغلين بكالوريوس علم نفس أ. االن فرانسيس ويالن

Vertiv Cmpany Managing 

Director Northern Europe Vertiv 

35 
  stc Vice Presidentعميد اكاديمية  بكالوريوس هندسة طيران رأفت باري مالك

IE Corporate 
Learning Alliance 

36 
 نائب الرئيس لقطاع التحليل والبيانات المؤسسية دكتوراه تقنية معلومات د. خالد بن منصور البراك

لخدمات مستشار الشركة العربية 
 العربية لخدمات األنترنت األنترنت
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 ً  أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوا

 في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها

1 

صاحب السمو الملكي 
محمد بن خالد  األمير/

 العبدالله الفيصل

 رئيس مجلس اإلدارة

 رئيس اللجنة التنفيذية

 رئيس لجنة االستثمار 

 م

أسماء الشركات التي 
يكون عضو مجلس 
اإلدارة عضواً في 

 مجالس إدارتها

)الحالية( أو من  
 مديريها

الكيان  مقرها
 القانوني

)مساهمة 
مدرجة/مساه

مة غير 
مدرجة/ ذات 

مسؤولية 
 / ....( محدودة

أسماء الشركات التي 
يكون عضو مجلس 
اإلدارة عضواً في 

 مجالس إدارتها
 )السابقة( أو من مديريها

 الكيان القانوني مقرها

)مساهمة 
مدرجة/مساه

مة غير مدرجة/ 
ذات مسؤولية 

 / ....( محدودة

داخل 
 المملكة

خارج 
 المملكة

داخل 
 المملكة

خارج 
 المملكة

1 stc ✓  
مساهمة 

 مدرجة
- - - - 

  ✓ مجموعة الفيصلية 2
مساهمة 

     مقفلة

  ✓ شركة الخزامى 3
مساهمة 

 مقفلة
    

4 
جي بي مورجان 

 السعودية
✓  

مساهمة 
 مقفلة

    

 

 

2 

خالد بن حسين  الدكتور/
 بياري

 مجلس اإلدارة نائب رئيس

 عضو اللجنة التنفيذية  

 م

أسماء الشركات التي 
يكون عضو مجلس 
اإلدارة عضواً في 

 مجالس إدارتها

)الحالية( أو من 
 مديريها

الكيان  مقرها
 القانوني

)مساهمة 
مدرجة/مساه

مة غير 
مدرجة/ ذات 

مسؤولية 
 / ....( محدودة

أسماء الشركات التي 
يكون عضو مجلس 
اإلدارة عضواً في 
مجالس إدارتها 

 )السابقة( أو من مديريها

 مقرها
 الكيان القانوني

)مساهمة 
مدرجة/مساه

مة غير مدرجة/ 
ذات مسؤولية 

 / ....( محدودة

داخل 
 المملكة

خارج 
 المملكة

داخل 
 المملكة

خارج 
 المملكة

1 stc ✓  
مساهمة 

 مدرجة
stc الكويت  ✓ 

مساهمة 
 مدرجة

2 
الشركة السعودية 
لتقنية المعلومات 

(SITE) 
✓  

مساهمة 
 مقفلة

 ✓  شركة االتصاالت التركية
مساهمة 

 مدرجة

 ✓  شركة أوجيه تيليكوم - - - - 3
ذات مسؤولية 

 محدودة

4     
الشركة العربية لخدمات 

 (stcحلول (االنترنت 
✓  

ذات مسؤولية 
 محدودة

  ✓ شركة سفاير المحدودة     5
ذات مسؤولية 

 محدودة

6     
شركة الخليج لإلعالم 

  الرقمي
✓ 

ذات مسؤولية 
 محدودة
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3 

األستاذ/ محمد بن طــــالل 
 النحاس

 عضو مجلس اإلدارة 

 عضو لجنة االستثمار

 م

أسماء الشركات التي 
يكون عضو مجلس 
اإلدارة عضواً في 

 مجالس إدارتها

)الحالية( أو من  
 مديريها

الكيان  مقرها
 القانوني

)مساهمة 
مدرجة/مساه

مة غير 
مدرجة/ ذات 

مسؤولية 
 / ....( محدودة

أسماء الشركات التي 
يكون عضو مجلس 
اإلدارة عضواً في 
مجالس إدارتها 

 )السابقة( أو من مديريها

 الكيان القانوني مقرها

)مساهمة 
مدرجة/مساه

مة غير مدرجة/ 
ذات مسؤولية 

 / ....( محدودة

داخل 
 المملكة

خارج 
 المملكة

داخل 
 المملكة

خارج 
 المملكة

1 stc ✓  
مساهمة 

 مدرجة
 شركة طيبة القابضة 

✓ 
مساهمة  

 مدرجة

2 
المؤسسة العامة 

 للتقاعد
 ال ينطبق  ✓

شركة الشيكات 
 السياحية السعودية

 غير مدرجة  ✓

3 
الشركة السعودية 

للصناعات األساسية 
 )سابك( 

✓  
مساهمة 

 مدرجة
المركز الوطني 

 للتخصيص
 غير مدرجة  ✓

  ✓ الرياض بنك 4
مساهمة 

 مدرجة
- - - - 

5 
المؤسسة العامة 

 للتأمينات االجتماعية
 ال ينطبق  ✓

    

6 
الشركة الدولية 
لمشاريع الطاقة 
 والمياه اكواباور

 غير مدرجة  ✓
    

شركة أسماء كابيتال  7
ASMA Capital  ✓ غير مدرجة     

8 
شركة االستثمارات 

 الرائدة
 غير مدرجة  ✓

    

     غير مدرجة  ✓ شركة رزا العقارية 9

10 
الشركة التعاونية 
 لالستثمار العقاري 

 غير مدرجة  ✓
    

11 
شركة سبيماكو 

 الدوائية
✓  

مساهمة 
 مدرجة

    

     غير مدرجة  ✓ الدمام فارما 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

التقرير السنوي        2020                                                                                                                                                                        52   

 

 

4 

راشد بن ابراهيم  األستاذ/
 شريف

 عضو مجلس اإلدارة 

 عضو لجنة االستثمار

 م

أسماء الشركات التي 
يكون عضو مجلس 
اإلدارة عضواً في 

 مجالس إدارتها

)الحالية( أو من  
 مديريها

الكيان  مقرها
 القانوني

)مساهمة 
مدرجة/مساه

مة غير 
مدرجة/ ذات 

مسؤولية 
 / ....( محدودة

أسماء الشركات التي 
يكون عضو مجلس 
اإلدارة عضواً في 
مجالس إدارتها 

 )السابقة( أو من مديريها

 الكيان القانوني مقرها

)مساهمة 
مدرجة/مساه

مة غير مدرجة/ 
ذات مسؤولية 

 / ....( محدودة
داخل 

 المملكة
خارج 

 المملكة
داخل 

 المملكة
خارج 

 المملكة

1 stc ✓    مساهمة
 مدرجة

شركة رؤى المدينة 
القابضة )الشركة 

السعودية للتنمية 
 واالستثمار العقاري(

 )دار الهجرة سابقاً(

 غير مدرجة   ✓

مساهمة    ✓ البنك األهلي التجاري 2
 مدرجة

شركة تحكم 
مساهمة غير    ✓ االستثمارية

 مدرجة

الشركة السعودية  3
 للكهرباء

مساهمة    ✓
 مدرجة

شركة إدارة وتطوير 
مركز الملك عبدالله 

   المالي
   غير مدرجة    ✓  

4 AccorInvest 
Group 

 شركة خاصة ✓  
الشركة السعودية 

للصناعات 
   سابك  األساسية

مساهمة      ✓
   مدرجة

شركة البحر االحمر  5
 - - - -   غير مدرجة    ✓    للسفن السياحية

 

 

 

5 

 األستاذ/ سانجاي كابور

 عضو مجلس اإلدارة 

 عضو اللجنة التنفيذية 

 م

أسماء الشركات التي 
مجلس يكون عضو 

اإلدارة عضواً في 
 مجالس إدارتها

)الحالية( أو من 
 مديريها

الكيان  مقرها
 القانوني

)مساهمة 
مدرجة/مساه

مة غير 
مدرجة/ ذات 

مسؤولية 
 / ....( محدودة

أسماء الشركات التي 
يكون عضو مجلس 
اإلدارة عضواً في 
مجالس إدارتها 

 )السابقة( أو من مديريها

 مقرها
 الكيان القانوني

مة )مساه
مدرجة/مساه

مة غير مدرجة/ 
ذات مسؤولية 

 / ....( محدودة

داخل 
 المملكة

خارج 
 المملكة

داخل 
 المملكة

خارج 
 المملكة

1 stc ✓   مساهمة
 مدرجة

Bennett Coleman 
Co., Ltd.  ✓ غير مدرجة 

2 OnMobile Global 
Limited  ✓  مساهمة

مساهمة  ✓  .PVR Ltd مدرجة
 مدرجة

3 VLCC Health 
Care Limited 

 MicroMax غير مدرجة  ✓ 
Informatics Ltd  ✓ غير مدرجة 

4 Tech-Connect 
Retail Pvt Ltd  ✓ غير مدرجة Indus Towers Ltd.  ✓  مساهمة

 مدرجة

5 Tanla Platforms  
Limited  ✓  مساهمة

 مدرجة
IFFCO Kisan 
Sanchar Ltd  ✓ غير مدرجة 

6 

Z-Axis 
Management 

Consultants & 
Strategic 

Advisors LLP 

 ✓ 

شركة تضامنية 
محدودة 
 المسؤولية

 

Bharti Cellular Ltd.  ✓ غير مدرجة 

7 - - - - GSMA  ✓ غير مدرجة 

8     

IBus Network & 
Infrastructure  

Pvt Ltd 

 غير مدرجة  

 



 

التقرير السنوي        2020                                                                                                                                                                        53   

 

 

6 

األستاذ/ روي 
 تشـســنـــــــــــات

 عضو مجلس اإلدارة 

 عضو لجنة االستثمار 

 م

أسماء الشركات التي 
يكون عضو مجلس 
اإلدارة عضواً في 

 مجالس إدارتها

)الحالية( أو من  
 مديريها

الكيان  مقرها
 القانوني

)مساهمة 
مدرجة/مساه

مة غير 
مدرجة/ ذات 

مسؤولية 
 / ....( محدودة

الشركات التي أسماء 
يكون عضو مجلس 
اإلدارة عضواً في 
مجالس إدارتها 

 )السابقة( أو من مديريها

 الكيان القانوني مقرها

)مساهمة 
مدرجة/مساه

مة غير مدرجة/ 
ذات مسؤولية 

 / ....( محدودة
داخل 

 المملكة
خارج 

 المملكة
داخل 

 المملكة
خارج 

 المملكة

1 stc ✓   مساهمة
 - - - - مدرجة

2 Telstar 
Corporation  ✓  مساهمة

     مدرجة

3 

 

Digital Turbine 
Inc. 

 

     شركة عامة ✓ 

4 

Blackstone 
Group 

(Independent 
Advisor) 

     شركة عامة ✓ 

5 

Delta Partners 
Company 

(Independent 
Advisor) 

     شركة خاصة ✓ 

6 

LotusFlare 

(Independent 
Advisor) 

     شركة عامة ✓ 

7 
VMware 

(Senior  Advisor) 
     شركة عامة ✓ -

8 Boingo Wireless 
Inc.  ✓ شركة عامة     

 

 

7 

الدكتور / إبراهيم بن عبد 
 الرحمن القاضي

 عضو مجلس اإلدارة 

 رئيس لجنة المراجعة

 عضو اللجنة التنفيذية 

 م

أسماء الشركات التي 
يكون عضو مجلس 
اإلدارة عضواً في 

 مجالس إدارتها

)الحالية( أو من  
 مديريها

الكيان  مقرها
 القانوني

)مساهمة 
مدرجة/مساه

مة غير 
مدرجة/ ذات 

مسؤولية 
 / ....( محدودة

أسماء الشركات التي 
يكون عضو مجلس 
اإلدارة عضواً في 
مجالس إدارتها 

 )السابقة( أو من مديريها

 الكيان القانوني مقرها

)مساهمة 
مدرجة/مساه

مة غير مدرجة/ 
ذات مسؤولية 

 / ....( محدودة
داخل 

 المملكة
خارج 

 المملكة
داخل 

 المملكة
خارج 

 المملكة

1 stc ✓   مساهمة
 مدرجة

شركة ماكــســس 
مساهمة  ✓  الماليزية

 مدرجة

شركة ماكسس  - - - - 2
مساهمة غير  ✓  لالتصاالت

 مدرجة

شركة أوجــيــــه      3
 ✓  لالتصاالت

مساهمة غير 
 مدرجة

4     

 المالية السوق شركة
 )تداول( لسعوديةا

 –)لجنة إدارة المخاطر 
 عضو مستقل(

مساهمة غير  ✓ 
 مدرجة
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8 

األستاذ/ أسامة بن ياسين 
 الخياري

 عضو مجلس اإلدارة 

رئيس لجنة الترشيحات 
 والمكافآت 

 م

أسماء الشركات التي 
يكون عضو مجلس 

عضواً في اإلدارة 
 مجالس إدارتها

)الحالية( أو من  
 مديريها

الكيان  مقرها
 القانوني

)مساهمة 
مدرجة/مساه

مة غير 
مدرجة/ ذات 

مسؤولية 
 / ....( محدودة

أسماء الشركات التي 
يكون عضو مجلس 
اإلدارة عضواً في 
مجالس إدارتها 

 )السابقة( أو من مديريها

 الكيان القانوني مقرها

)مساهمة 
مدرجة/مساه

مة غير مدرجة/ 
ذات مسؤولية 

 / ....( محدودة
داخل 

 المملكة
خارج 

 المملكة
داخل 

 المملكة
خارج 

 المملكة

1 stc ✓    مساهمة
 مدرجة

شركة اكسنتشر 
 السعودية

 

ذات مسؤولية    ✓
 محدودة

2 
 شركة رقمية

 
ذات مسؤولية    ✓

 محدودة

شركة اكسنتشر الشرق 
 األوسط

 

ذات مسؤولية  ✓  
 محدودة

ذات مسؤولية    ✓ شركة نماء المنورة 3
 محدودة

مجموعة الفيصلية 
 القابضة

 

مساهمة    ✓
 مقفلة

   ✓ ة تبادلشرك 4

مساهمة 
مملوكة 
بالكامل 
لصندوق 

االستثمارات 
 العامة

 -  - -   - 

مساهمة    ✓ شركة اركوم 5
 مقفلة

        

6 
 SITEشركة سايت 

 لجنة المخاطر( )عضو
✓  

مساهمة 
مملوكة 
بالكامل 
لصندوق 

االستثمارات 
 العامة

    

 

 

9 

األستاذ/ أحمد بن محمد 
 العمران

 عضو مجلس اإلدارة 

عضو لجنة الترشيحات 
 والمكافآت

 م

أسماء الشركات التي 
يكون عضو مجلس 
اإلدارة عضواً في 

 مجالس إدارتها

)الحالية( أو من  
 مديريها

الكيان  مقرها
 القانوني

)مساهمة 
مدرجة/مساه

مة غير 
ة/ ذات مدرج

مسؤولية 
 ....( / محدودة

أسماء الشركات التي 
يكون عضو مجلس 
اإلدارة عضواً في 
مجالس إدارتها 

 )السابقة( أو من مديريها

 الكيان القانوني مقرها

)مساهمة 
مدرجة/مساه

مة غير مدرجة/ 
ذات مسؤولية 

 / ....( محدودة
داخل 

 المملكة
خارج 

 المملكة
داخل 

 المملكة
خارج 

 المملكة

1 stc ✓   مساهمة
 مدرجة

المجموعة السعودية 
 لالستثمار الصناعي

مساهمة   ✓
 مدرجة

ذات مسؤولية   ✓ شركة تكامل القابضة 2
 محدودة

شركة االسمنت 
 السعودية

مساهمة   ✓
 مدرجة

مساهمة   ✓ البنك العربي الوطني 3
مساهمة   ✓ مجموعة سامبا المالية مدرجة

 مدرجة

4 
شركة مدد األعمال 

لتقنية نظم 
 المعلومات

ذات مسؤولية   ✓
 - - - - محدودة

شركة مصدر لحلول  5
 البيانات 

ذات مسؤولية   ✓
     محدودة

شركة حصانة  6
 لالستثمار

ذات مسؤولية   ✓
     محدودة
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 األعضاء في اجتماعات المجلس واللجان مشاركة 

ُتبين الجداول التالية عدد اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان للدورة السابعة، وحضور األعضاء لتلك االجتماعات خالل       

 م، على النحو التالي: 2020عام 

  اجتماعات مجلس اإلدارة 
م، وحضور األعضاء 2020عدد اجتماعات المجلس خالل عام عقد مجلس اإلدارة خمسة اجتماعات، ويبين الجدول التالي 

 لتلك االجتماعات.

 المنصب االسم م

 م2020دورة المجلس السابعة عام  

 المجموع
10 11 12 13 14 

17 
س

ار
م

 

24 
يو

ون
ي

 

25 
يو

ون
ي

 

27 
بر

م
بت

س
 

20 

بر
م

س
دي

 

1 
صاحب السمو الملكي األمير/ محمد بن خالد 

 العبدالله الفيصل
      5 مجلس اإلدارةرئيس 

      5 نائب رئيس مجلس اإلدارة ن بياريــــالد بن حسيــــــــــــالدكتور/ خ 2

      5 عضو اســـــــالل النحــــاألستاذ/ محمد بن ط 3

      5 عضو ريفــــــد بن ابراهيم شــــــاألستاذ/ راش 4

      5 عضو ابورـــــــــانجاي كــــــــــــــــــــاألستاذ/ س 5

      5 عضو ــــاتـــــــــــــــاألستاذ/ روي تشـســنـــــــ 6

      5 عضو الدكتور/ إبراهيم بن عبدالرحمن القاضي 7

      5 عضو اريــــــامة بن ياسين الخيـــــاألستاذ/ أس 8

      5 عضو مرانـــــــمد بن محمد العــــــأحاألستاذ/  9
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 اجتماعات لجان مجلس اإلدارة 

، واألنظمة واللوائح الصادرة من الجهات ذات العالقة، يشكل المجلس اللجان الالزمة الشركة وفقاً لالئحة حوكمة

اللجان تحديد مسؤولياتها، وإجراءات عملها، من لتأدية عمله بما يحقق كفاءة وفاعلية المجلس، ويراعى عند تشكيل 

قبل المجلس وتوثيق هذه المسؤوليات واإلجراءات، وإصدار القرارات الالزمة لذلك، وتعريف ذوي العالقة بها على 

 نحو مناسب. وقد ُشكلت لجان المجلس للدورة الحالية )السابعة( على النحو التالي:

 :اللجنة التنفيذية

أربعة أعضاء من أعضاء مجلس اإلدارة، وعضوين خارجيين أحدهما الرئيس التنفيذي للشركة، تتكون اللجنة من 

وتختص اللجنة بمراجعة االستراتيجيات والموازنات السنوية التقديرية واألعمال المحلية والدولية للشركة في مجاالت 

بها والمحددة من قبل مجلس  العمل األساسية وغير األساسية، والموافقة عليها بحسب الصالحيات المنوطة

 م، كما هو موضح في الجدول التالي:2020اإلدارة، وقد عقدت اللجنة أربعة اجتماعات خالل عام 

 المنصب االسم م

 م2020دورة المجلس السابعة عام 

 المجموع

10 11 12 13 
10 

س
ار

م
 

5 
يو

ما
 

8 
بر

م
بت

س
 

1 
بر

م
س

دي
 

1 
خالد  صاحب السمو الملكي األمير/ محمد بن

 العبدالله الفيصل
     4 رئيس اللجنة

     4 عضو ن بياريــــالد بن حسيــــــــــــالدكتور/ خ 2

     4 عضو ابورـــــــــانجاي كــــــــــــــــــــاألستاذ/ س 3

     4 عضو الدكتور/ إبراهيم بن عبدالرحمن القاضي  4

     4 عضو عبدالملك آل الشيخاألستاذ/ سلطان بن  5

     4 عضو اصر بن سليمان الناصرــــــــــالمهندس/ ن 6
 

 :لجنة الترشيحات والمكافآت

تتكون اللجنة من عضوين من أعضاء مجلس اإلدارة، وعضوين خارجيين وتختص اللجنة بمراجعة عملية تصميم آلية 

التشغيل المالئمة والمصادقة عليها وإقرارها، ووضع ومراجعة هيكل الرواتب بما يتناسب مع معايير وتطورات 

دارة والموظفين للقيام بالدور المطلوب، ومراجعة هيكل السوق، وتطبيقها تطبيقاً عاداًل بما يؤّمن الحوافز الالزمة لإل

مجلس اإلدارة ورفع التوصيات لمجلس اإلدارة بشأن التغييرات التي يمكن إجراؤها، والتأكد بشكل سنوي من 

استقاللية األعضاء المستقلين وعدم وجود أي تعارض مصالح خصوصاً إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة 

ذلك مراجعة سياسة المميزات والتعويضات لمجلس اإلدارة والمصادقة عليها تمهيداً إلحالتها إلى شركة أخرى، وك

تتماشى مع أفضل الممارسات في مجال الحوكمة، وقد عقدت اللجنة  الشركةمجلس اإلدارة، والتأكد من أن أعمال 

 م، كما هو موضح في الجدول التالي:2020خمسة اجتماعات خالل عام 
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 المنصب االسم م

 م2020دورة المجلس السابعة عام 

 المجموع

9 10 11 12 13 

12 
س

ار
م

 

7 
يو

ما
 

17 
بر

م
بت

س
 

11 
بر

م
وف

ن
 

3 
بر

م
س

دي
 

      5 رئيس اللجنة األستاذ/ أسامة بن ياسين الخياري 1

      5 عضو األستاذ/ احمد بن محمد العمران 2

      5 عضو دـــــــبرانون ـــــــــــــــــاألستاذ/ ج 3

     4 × عضو األستاذة/ هدى بنت محمد الغصن 4

 .طارئلظرف  االجتماعاتيعزى عدم حضور بعض األعضاء لبعض و

 

 :لجنة المراجعة
م. وعلى مهامها 7/6/2018وافقت الجمعية العامة على تشكيل لجنة المراجعة، لدورة المجلس السابعة، تبدأ من 

عملها، ومكافآت أعضائها، وتتكون اللجنة من عضو مجلس إدارة، وأربعة أعضاء خارجيين. وتختص اللجنة وضوابط 

بمراجعة السياسات واإلجراءات المالية واإلدارية للشركة، وإجراءات إعداد التقارير المالية ومخرجاتها، كما تّطلع 

اإلدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم  اللجنة على تقارير وملحوظات المراجعة الداخلية، وتوصي لمجلس

وتحديد أتعابهم والتأكد من استقالليتهم، ودراسة القوائم المالية األولية والسنوية قبل عرضها على مجلس اإلدارة 

وإبداء الرأي بشأنها، ودراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية وكذلك دراسة خطة المراجعة مع 

سب القانوني وإبداء ملحوظاتها عليها، وغيرها من األعمال بصورة دورية ومنتظمة، وبما يمكنها من تقويم المحا

كفاءة وفاعلية األنشطة الرقابية، وإدارة المخاطر، وضمان االلتزام، ومكافحة االحتيال والفساد ، وقد عقدت اللجنة 

 لتالي:م، كما هو موضح في الجدول ا2020عشرة اجتماعات خالل عام 

 المنصب االسم م

 م2020دورة المجلس السابعة عام 

 المجموع
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

22 
ير

نا
ي

 

28 
ير

نا
ي

 

4 
س

ار
م

 

21 
ل

ري
أب

 

10 
يو

ون
ي

 

28 
يو

ون
ي

 

20 
يو

ول
ي

 

22 
يو

ول
ي

 

19 
بر

تو
ك

أ
 

21 
بر

تو
ك

أ
 

 الدكتور/ إبراهيم بن عبدالرحمن القاضي  1
رئيس 

 اللجنة
          10 

           10 عضو ـريــــــاألستاذ/ خالد بن عبدالله العـنـقـ 2

           10 عضو ـت بن فــريـد تــوفــيـقــــاألستاذ/ مـدح 3

           10 عضو الـد كـرديـــــرو بــن خـــــــــالدكتور/ عم 4

           10 عضو عبدالعزيز الـرخيميالمهندس/ طـارق بن  5
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 :لجنة االستثمار

تتكون اللجنة من أربعة أعضاء من أعضاء مجلس اإلدارة، وعضو خارجي وتختص اللجنة بمراجعة سياسة االستثمارات 

منها، وقد  بالمناسب، كما تراجع اللجنة وتدرس فرص االستثمار االستراتيجية والتوصية الشركةوفق استراتيجيات 

 م، كما هو موضح في الجدول التالي:2020عقدت اللجنة ستة اجتماعات خالل عام 

 

 المنصب االسم م

 م2020دورة المجلس السابعة عام 

 المجموع

8 9 10 11 12 13 

11 
س

ار
م

 

6 
يو

ما
 

1 
بر

م
بت

س
 

9 
بر

م
بت

س
 

20 
بر

تو
ك

أ
 

2 
بر

م
س

دي
 

1 
بن صاحب السمو الملكي األمير/ محمد 

 خالد العبدالله الفيصل
       6 رئيس اللجنة

       6 عضو األستاذ/ محمد بن طـالل النـحاس 2

       6 عضو د بن ابراهيم شريفـــاألستاذ/ راش 3

       6 عضو ــــــاتــــاألستاذ/ روي تشـســنـــــ 4

       6 عضو د الجبيرـازن بن أحمـــــــاألستاذ/ م 5

 

م وأسماء أعضاء المجلس 2020بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خالل السنة المالية 

  :الحاضرين لهذه الجمعيات

 م:20/04/2020هـ الموافق 27/08/1441يخ أواًل: الجمعية العامة غير العادية بتار 

طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداوالتي، بتاريخ عن  ُعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية

م(، وذلك بناًء على تعميم مجلس هيئة السوق المالية القاضي باالكتفاء 20/04/2020هـ )الموافق 27/08/1441

ار عبعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن ُبعد وتعليق عقدها حضورياً حتى إش

م، وكانت نتائج التصويت على 21/04/2020آخر، وجرى نشر نتائج الجمعية في موقع تداول في اليوم التالي بتاريخ 

  جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

 م.31/12/2019الموافقة على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في  .1

 م.31/12/2019للسنة المالية المنتهية في  الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة .2

 م.31/12/2019الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في  .3

الموافقة على قرار مجلس اإلدارة بتعيين الدكتور/ عمــــــرو بــن خــــــالـــــــــد كـــــــــردي، واألستاذ / طـــارق  .4

م 18/90/2019ز الـــــرخيمي )عضوين خارجيين( عضوين في لجنة المراجعة ابتداًء من تاريخ بن عبـــــدالعزي

م، وذلك بداًل من عضو اللجنة السابق الدكتور/ خالد 27/40/2021وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 

هـ 91/01/1441وصية الصادر في بن داود الفداغ )عضو خارجي( على أن يسري التعيين ابتداًء من تاريخ قرار الت

 (، ويأتي هذا التعيين وفقاً لالئحة عمل لجنة المراجعة.18/09/2019)الموافق 

مليون ريال  300مليون سهم، وبمبلغ ال يتجاوز  5.5الموافقة على شراء الشركة عدد من أسهمها وبحد أقصى  .5

تمول عملية الشراء لألسهم من  سعودي، وذلك بغرض تخصيصها لبرنامج أسهم حوافز الموظفين، على أن

أشهر( من  8موارد الشركة الذاتية، وتفويض المجلس أو من يفوضه بإتمام عملية الشراء خالل فترة أقصاها )



 

التقرير السنوي        2020                                                                                                                                                                        59   

 

 

تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية وتحديد شروط البرنامج وتنفيذه بما فيها سعر التخصيص لكل سهم 

سنوات من تاريخ  7وعلى أن يتم االحتفاظ باألسهم المشتراة حتى  معروض على الموظفين إذا كان بمقابل،

موافقة الجمعية العامة غير العادية وبعد انقضاء هذه المدة تتبع الشركة اإلجراءات والضوابط المنصوص 

 عليها في األنظمة واللوائح ذات العالقة.

تهم والمضمنة في تقرير مجلس الموافقة على المكافآت والتعويضات ألعضاء مجلس اإلدارة نظير عضوي .6

 م.2019ديسمبر  31م وحتى 2019يناير  1اإلدارة للفترة من 

 

 أسماء األعضاء الحاضرين الجتماع الجمعية كالتالي:
 الحضور االسم م

1 
 السمو الملكي األمير/ محمد بن خالد العبد الله الفيصل صاحب 

 )رئيس  مجلس اإلدارة(
 

2 
)نائب رئيس مجلس  حسين بياريالدكتور/ خالد بن معالي 

 اإلدارة(
 

  األستاذ/ محمد بن طالل النحاسمعالي  3

  األستاذ/ راشد بن إبراهيم شريف 4

 × األستاذ/ سانجـــاي كابـور 5

 × األستاذ/ روي تشـســنـــــــــــات 6

  الدكتور/ إبراهيم بن عبدالرحمن القاضي 7

  الخيارياألستاذ/ أسامة بن ياسين  8

  األستاذ/ أحمد بن محمد العمران 9
 

 .لظروف طارئةيعزى عدم حضور األستاذ/ سانجـــاي كابـور، واألستاذ/ روي تشـســنـــــــــــات، -

 .www.stc.com.saاإللكتروني الشركة يمكن االطالع على محاضر االجتماعات في موقع -

 

 التقييم السنوي لمجلس اإلدارة 

ــــــ )الموافق 4/7/1439أقر مجلس اإلدارة في اجتماعه بتاريخ  م( ســـياســـة تقييم أداء مجلس اإلدارة 21/3/2018هـ

ولجانه، وتهدف هذه الســـياســـة إلى تحديد قواعد العمل والضـــوابط المعنية بتقييم أداء المجلس ولجانه، لغرض 

سات في مجال الحوكمة، وتعزيز فاعلية المتابعة وتطوير األداء، والوفاء ب ضل الممار المتطلبات النظامية، وتطبيق أف

م مع اســتشــاري متخصــص إلجراء دراســة وتقييم لفاعلية 2019في شــهر ســبتمبر الشــركة المجلس. وقد تعاقدت 

تاريخ 2019وأداء المجلس عام  ية في اجتماعه ب تائج التقييم النهائ حيث م، 17/3/2020م، واســــتعرض المجلس ن

ستقل واإلدالء بآرائهم في  شاري الم ست ضاء المجلس في عملية التقييم من خالل التعاون الكامل مع اال شارك أع

حد،  عل بين أعضــــاء المجلس كفريق وا فا نه، والت جا ها: هيكل ودور مجلس اإلدارة ول عدد من المجاالت من بين

يفية إدارتها، واســــتعرض خطة العمل التي ُنفذت، والمجلس واإلدارة التنفيذية، والحوكمة والتحديات والمخاطر وك

والمنهجية المتبعة للتقييم، التي تمثلت في االستطالع عبر اإلنترنت والمقابالت الثنائية، وتحليل جميع البيانات ذات 

 العالقة، كما اســــتعرض النتائج النهائية للتقييم والتوصــــيات، التي حدد فيها نقاط القوة، وبعض المجاالت والفرص

التي من الممكن أن تسهم بشكل أكبر في تعزيز فاعلية أداء المجلس وتحسين وتطوير عمل المجلس ولجانه، الذي 

 سينعكس بدوره على أداء الشركة.

 

 

 

http://www.stc.com.sa/
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 سياسة الشركة في توزيع األرباح 

 على الوجه اآلتي:  ( من النظام األساس للشركة على توزيع أرباح الشركة الصافية السنوية45تنص المادة )

( من صافي األرباح لتكوين االحتياطي النظامي للشركة، ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية %10يجنب ) .1

 المدفوع.( من رأس المال %30وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكور )

للجمعية العامة العادية، بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة، أن تجنب نسبة مئوية من األرباح السنوية لتكوين   .2

 احتياطي اتفاقي يخصص لغرض أو أغراض تقررها الجمعية العامة.

للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل  .3

زيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان على المساهمين، وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ تو

 إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات. 

 ( من رأسمال الشركة المدفوع.%5يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل ) .4

( من 76( من النظام األساس لشركة االتصاالت السعودية، والمادة )21مع مراعاة األحكام المقررة في المادة ) .5

نظام الشركات، للجمعية العامة تخصيص بعد ما تقدم مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة، على أن يكون استحقاق 

 هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.

توزيع الباقي بعد ما تقدم )إن وجد( على  -بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة-ة العامة العادية أن تقرر للجمعي .6

 المساهمين كحصة إضافية من األرباح. 

كما يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي وفقاً للضوابط الصادرة عن 

 لى تفويض صادر من قبل الجمعية العامة العادية لمجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية.الجهة المختصة، وذلك بناًء ع

( من النظام األساس لشركة االتصاالت السعودية، على استحقاق المساهم حصته في األرباح 46كما تنص المادة )

باح وتاريخ التوزيع وتكون أحقية األر"وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن، ويبين القرار تاريخ االستحقاق 

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 

 الجهات المختصة". 

م( سياسة توزيع األرباح، 16/12/2018هـ )الموافق 9/4/1440أقّر مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ  وقد

ـ )الموافق 19/8/1440واعتمدت السياسة في اجتماع الجمعية العامة بتاريخ  م(، وهي سياسة توزيعات 24/4/2019ه

د على أساس ربع سنوي، وذلك بتوزيع ريال تقوم على أساس الحفاظ على حد أدنى من التوزيعات للسهم الواح

م، وسوف تنظر 2018سعودي واحد عن كل ربع سنة، لمدة ثالث سنوات قادمة ابتداًء من الربع الرابع من عام 

الشركة بدفع توزيعات إضافية، بحيث تخضع هذه التوزيعات اإلضافية لتوصية مجلس اإلدارة بعد تقييم الوضع المالي 

لمستقبلية والمتطلبات الرأسمالية للشركة، وقد تتفاوت هذه التوزيعات اإلضافية من ربع سنة للشركة والتوقعات ا

 إلى آخر بناًء على أداء الشركة. علماً أن سياسة توزيعات األرباح قابلة للتغيير بناًء على التالي:

 كة(.ي تعمل بها الشرأي تغييرات جوهرية في استراتيجية وأعمال الشركة )بما في ذلك البيئة التجارية الت -

 القوانين، واألنظمة، والتشريعات، والضوابط المنظمة للقطاع والتي تخضع لها الشركة. -

أي التزامات أو تعهدات لجهات مصـــرفية أو تمويلية أو مقابلة متطلبات وكاالت التصـــنيف االئتماني، التي قد  -

 تكون ملزمة على الشركة من وقت آلخر.
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 مجلس اإلدارة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين للشركة )الدورة السابعة( وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاءوصف ألي مصلحة 

صافي  2020نهاية العام  2020بداية العام  اسم العضو 

 التغيير

نسبة 

 أدوات الدين عدد األسهم أدوات الدين عدد األسهم   التغيير

1 
األمير/ محمد بن صاحب السمو الملكي 

 خالد العبدالله الفيصل
1,000 0 1,000 0 0 0%  

  % 0 0 0 2,000 0 2,000 ن بياريـــــالد بن حسيــــــــالدكتور/ خ 2

  % 0 0 0 0 0 0 اســــد بن طالل النحــــاألستاذ/ محم 3

  % 0 0 0 0 0 0 د بن ابراهيم شريفـــــــــاألستاذ/ راش 4

  % 0 0 0 0 0 0 ابورــــــــــــــــاي كــــــــــاألستاذ/ سانج 5

  % 0 0 0 0 0 0 ــــاتـــــــــــــاألستاذ/ روي تشـســنـــــــ 6

  % 0 0 0 2,666 0 2,666 الدكتور/ إبراهيم بن عبدالرحمن القاضي 7

  % 0 0 0 0 0 0 اسين الخياريــــامة بن يـــــاألستاذ/ أس 8

  % 0 0 0 0 0 0 رانــــمد بن محمد العمـــــــاألستاذ/ أح 9

 
مجلس اإلدارة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركات التابعة )الدورة  وصف ألي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء

 السابعة(

 اسم العضو 
اسم الشركة 

 التابعة

 2020نهاية العام  2020بداية العام 
صافي 

 التغيير

نسبة 

 التغيير
  

عدد 

 األسهم

أدوات 

 الدين

عدد 

 األسهم

أدوات 

 الدين

1 
صاحب السمو الملكي األمير/ محمد بن 

 خالد العبدالله الفيصل
- - - - - - - 

 - - - - - - - ن بياريـــــالد بن حسيــــــــالدكتور/ خ 2

 - - - - - - - اســــد بن طالل النحــــاألستاذ/ محم 3

 - - - - - - - د بن ابراهيم شريفـــــــــاألستاذ/ راش 4

 - - - - - - - ابورــــــــــــــــاي كــــــــــاألستاذ/ سانج 5

 - - - - - - - ــــاتــــــــــــاألستاذ/ روي تشـســنـــــــ 6

 - - - - - - - الدكتور/ إبراهيم بن عبدالرحمن القاضي 7

 - - - - - - - اسين الخياريــــامة بن يـــــاألستاذ/ أس 8

 - - - - - - - رانــــمد بن محمد العمـــــــاألستاذ/ أح 9
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 للشركة لكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين وصف ألي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود

صافي  2020نهاية العام  2020بداية العام   

 التغيير

 نسبة

 أدوات الدين عدد األسهم أدوات الدين عدد األسهم اسم العضو   التغيير

 %0  0  0  0  0  0 م. ناصر بن سليمان الناصر 1

 %0  0  0  0  0  0 أ. أمين بن فهد الشدي 2

 %0  0  0  0  0  0 م. عماد بن عودة العودة 3

 %0  0  0  0  0  0 م. هيثم بن محمد الفرج 4

 %0  0  0  0  0  0 عبدالله بن محسن العوينيأ.  5

 %60.96  2,743  0  7,243  0  4,500 أ. عبدالعزيز بن عبدالله القطعي 6

 %0  0  0  0  0  0 أ. رياض بن سعيد معوض 7

 %0  0  0  0  0  0 أ. رياض بن حمدان العنزي 8

 %0  0  0  0  0  0 م. أحمد بن مسفر الغامدي 9

 %0  0  0  0  0  0 عبدالله العبادي م. محمد بن 10

 %0  0  0  0  0  0 أ. سلطان بن حسن بن سعيد 11

 %0  0  0  0  0  0 أ. ماركوس جولدير 12

 %0  0  0  0  0  0 أ. وجناند ارنست فان تيل 13

 %0  0  0  0  0  0 أ. عبد الله بن صايل العنزي 14

 %0  0  0  0  0  0 ديمتريوس لولياس 15

 %0  0  0  0  0  0 علي عبدالله حميد الفقيه الحربي 16

 %0  0  0  0  0  0 بدر عبدالله سليمان اللهيب 17

 %0  0  0  0  0  0 ياسر زابن العتيبي 18

 %0  0  0  0  0  0 خالد إبراهيم عبدالرحمن الضراب 19

 %0  0  0  0  0  0 عليان محمد حمد بن وتيد 20

 %0  0  0  0  0  0 الدهشعثمان دهش عثمان  21

 %0  0  0  0  0  0 عبدالعزيز محمد عبدالرحمن الحيدر 22

 %0  0  0  0  0  0 ياسر نجيب عبدالعزيز السويلم 23

 %0  0  0  0  0  0 بندر مسلم عاتق اللحياني 24

 %0  0  0  0  0  0 منيف نايف بندر بن درويش 25

 %0  0  0  0  0  0 معضد فيصل معضد العجمي 26

 %0  0  0  1,200  0  1,200 يزيد عبدالعزيز عبدالرحمن الفارس 27

 %0  0  0  0  0  0 امير عبدالعزيز حمد الجبرين 28

 %0  0  0  0  0  0 عبدالله عبدالرحمن عبدالله الكنهل 29

 %0  0  0  0  0  0 فيصل عبدالعزيز آدم البكري 30

 %0  0  0  0  0  0 محمد راشد محمد أبا الخيل 31

 %0  0  0  0  0  0 خوزيه دل فالي 32

 %0  0  0  0  0  0 جيرمي سيل 33

 %0  0  0  0  0  0 االن فرانسيس ويالن 34

 %0  0  0  0  0  0 رأفت باري مالك 35

 %0 0 0 0 0  0 د. خالد بن منصور البراك 36
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 التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركات التابعة لكبار وصف ألي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود

صافي  2020نهاية العام  2020بداية العام    

 التغيير

نسبة 

 أدوات الدين عدد األسهم أدوات الدين عدد األسهم اسم الشركة التابعة  اسم العضو   التغيير

 م. ناصر بن سليمان الناصر 1
- - - - - - - 

 بن فهد الشديأ. أمين  2
- - - - - - - 

 م. عماد بن عودة العودة 3
- - - - - - - 

 م. هيثم بن محمد الفرج 4
- - - - - - - 

 أ. عبدالله بن محسن العويني 5
- - - - - - - 

 أ. عبدالعزيز بن عبدالله القطعي 6
- - - - - - - 

 أ. رياض بن سعيد معوض 7
- - - - - - - 

 العنزيأ. رياض بن حمدان  8
- - - - - - - 

 م. أحمد بن مسفر الغامدي 9
- - - - - - - 

 م. محمد بن عبدالله العبادي 10
- - - - - - - 

 أ. سلطان بن حسن بن سعيد 11
- - - - - - - 

 أ. ماركوس جولدير 12
- - - - - - - 

 أ. وجناند ارنست فان تيل 13
- - - - - - - 

 أ. عبد الله بن صايل العنزي 14
- - - - - - - 

 ديمتريوس لولياس 15
- - - - - - - 

 علي عبدالله حميد الفقيه الحربي 16
- - - - - - - 

 بدر عبدالله سليمان اللهيب 17
- - - - - - - 

 ياسر زابن العتيبي 18
- - - - - - - 

 خالد إبراهيم عبدالرحمن الضراب 19
- - - - - - - 

 عليان محمد حمد بن وتيد 20
- - - - - - - 

 عثمان دهش عثمان الدهش 21
- - - - - - - 

 عبدالعزيز محمد عبدالرحمن الحيدر 22
- - - - - - - 

 ياسر نجيب عبدالعزيز السويلم 23
- - - - - - - 

 بندر مسلم عاتق اللحياني 24
- - - - - - - 

 منيف نايف بندر بن درويش 25
- - - - - - - 

 معضد فيصل معضد العجمي 26
- - - - - - - 

 يزيد عبدالعزيز عبدالرحمن الفارس 27
- - - - - - - 

 امير عبدالعزيز حمد الجبرين 28
- - - - - - - 

 عبدالله عبدالرحمن عبدالله الكنهل 29
- - - - - - - 

 فيصل عبدالعزيز آدم البكري 30
- - - - - - - 

 محمد راشد محمد أبا الخيل 31
- - - - - - - 

 خوزيه دل فالي 32
- - - - - - - 

 جيرمي سيل 33
- - - - - - - 

 االن فرانسيس ويالن 34
- - - - - - - 

 رأفت باري مالك 35
- - - - - - - 

 د. خالد بن منصور البراك 36
- - - - - - - 
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 الحوكمة وااللتزام في الشركة 

على تأسيس نظام حوكمة فاعل واعتباره جزء ال يتجزأ من نظام الشركة اإلداري والمالي، حيث اإلدارة حرص مجلس 

تنظيم األعمال الداخلية من خالل إيضاح العالقة بين مجلس اإلدارة وجمعية المساهمين من الحوكمة بنظام يقوم 

تنظيم األعمال الخارجية من خالل  مةجهة، ومجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية من جهة أخرى، كما يتولى نظام الحوك

إدارة عالقاتها مع القطاعات الحكومية والجهات التشريعية والموّردين والمقاولين بغرض تحقيق كفاءة وفاعلية 

اعد على شمولية التنظيمات وقوالشركة  تحرصو االستراتيجية والتشغيلية.الشركة عالية تكفل تحقيق أهداف 

بغرض التوافق مع ما ورد في نظام الشركات الصادر ، واالستقالل، العدالةوالمسؤولية، و العمل المتعلقة بالشفافية،

من وزارة التجارة والئحة حوكمة الشركات الصادرة من مجلس إدارة هيئة السوق المالية واألنظمة والتشريعات 

ستفادة من أفضل الممارسات األخرى ذات العالقة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، مع الحرص على اال

 المحلية والعالمية المطبقة في هذا المجال.

 2020واستراتيجية الحوكمة المعتمدة لألعوام  ،(2-)تجرأ ةمع خطتها االستراتيجيالشركة يتوافق نظام الحوكمة في 

كل الشركة بشرارات التي تضمنت برامج واهداف استراتيجية لتمكين نظام الحوكمة من إدارة وتنفيذ ق م 2022-

ليات التواصل الداخلي والخارجي والسعي لتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة محلياً وعالمياً إضافًة آصحيح، وتطوير 

إطار عمل والشركة إلى تنفيذ العديد من المبادرات االستراتيجية كتلك المعنية بتطوير اإلطار العام للحوكمة في 

 تنظيم االتفاقيات والعقود المعنية بأعمال الشركة مع األطراف الخارجية.حوكمة أعمال اللجان اإلدارية، وإلى 

من تحقيق أعلى مستويات االستدامة المستهدفة التي ُتعد إحدى الركائز الشركة لقد مكن نظام الحوكمة في 

 اتمجموعة، وذلك من خالل اعتماد وتوثيق أعمال الشركة ونشاطاتها من قبل الجهالاألساسية الستراتيجية 

 التنظيمية والتشريعية في المملكة العربية السعودية ومن ذلك على سبيل المثال ال الحصر:

  المعتمد من قبل وزارة التجارة،للشركة النظام األساس 

 المعتمدة من قبل الجمعية العامة للشركة.الشركة  سياسة توزيع األرباح في 

  من قبل مجلس اإلدارة.سياسة تعارض المصالح وسياسة السلوك المهني المعتمدة 

 :لوائح عمل مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه 

  الئحة عمل لجنة المراجعة، والئحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت المعتمدة من قبل الجمعية

 العامة.

  ى األخر المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة، باإلضافة إلى العديد من الوثائقالشركة الئحة حوكمة

 .ةذات العالق

على تطوير وتوثيق مصفوفة الصالحيات االستراتيجية والمالية المعنية بحوكمة آليات اتخاذ الشركة كما عملت 

القرارات االستراتيجية والمالية على جميع مستويات اتخاذ القرارات بما في ذلك الجمعية العامة للمساهمين، 

جهاز اإلداري في الشركة ممثاًل بالرئيس التنفيذي ومجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه إضافًة إلى أعضاء ال

 للمجموعة وشاغلي الوظائف القيادية نواب ومديري عموم ومديري إدارات.

مة بنشر جميع وثائقها المتوافقة مع متطلبات الحوكالشركة ومن منطلق تطبيق أعلى مستويات الشفافية، تلتزم 

( المتضمن لرسالة وأهداف الحوكمة، إضافة إلى وثائق حوكمة www.stc.com.saفي موقع الشركة اإللكتروني )

 الشركة ومنها:

 .النظام األساس للشركة 

 .الئحة حوكمة الشركة 

  لوائح المجلس ولجانه )الئحة عمل مجلس اإلدارة، الئحة عمل لجنة المراجعة، الئحة عمل لجنة الترشيحات

 عمل اللجنة التنفيذية والئحة عمل لجنة االستثمار(. والمكافآت، الئحة

http://www.stc.com.sa/
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  السياسات االستراتيجية )سياسة ترشيح أعضاء مجلس إدارة الشركة وأعضاء اللجان المنبثقة منه

ومكافآتهم ومكافأة اإلدارة التنفيذية، سياسة السلوك المهني، سياسة تعارض المصالح وسياسة االبالغ 

 فساد(.عن حاالت الغش واالختالس وال

كما ُتنشر أيضاً المعلومات المالية والتقارير المعنية بالمستثمرين في موقع الشركة اإللكتروني، ومن ذلك القوائم 

المالية وتقارير األداء المالي الربعية والسنوية والتقارير السنوية للشركة ومحاضر اجتماعات الجمعية العامة. ولحرص 

( الذي stc IRالتطبيق الخاص بعالقات المستثمرين )ت الشركة أطلققمي فقد الشركة على المزيد من التواصل الر

يقدم معلومات عن أسهم الشركة ومعلومات مالية ومنشورات متنوعة تخص عالقات المستثمرين، وذلك حرصاً 

صعيد التميز لى عالشركة  ين والمحللين الماليين. كما حققتعلى بناء الثقة وتعزيز التواصل مع المستثمر الشركة من 

م المقدمة من مركز حوكمة  2019و 2018العديد من الجوائز ومنها جائزة التميز في الحوكمة لعامين متتاليين 

 الشركات والذي تشرف عليه هيئة السوق المالية والهيئة العامة لالستثمار وبإدارة من قبل جامعة الفيصل.

لى عتوفيق الله في تعامل الشركة مع جائحة كورونا التي أثرت  الدور الكبير بعدالشركة  لقد كان لنظام الحوكمة في

ة نظام حوكم اقتصاديات دول العالم، إال أن تعامل مجلس إدارة الشركة واإلدارة التنفيذية بشكل احترافي ووجود

عن بعد  لثار هذه الجائحة في أعمال الشركة ونتائجها المالية. لقد تبنت الشركة سياسة العمآفاعل ساعد في تقليل 

وبشكل كامل لجميع موظفيها الذين ال يشترط حضورهم لمواقع العمل، وتمكنت الشركة من تحقيق ذلك من خالل 

تطوير وتنفيذ سياسات تحوكم هذه األعمال بشكل احترافي غير مسبوق مدعومة بمنصات رقمية متقدمة سهلت 

صاحب هذا التوجه إطالق برنامج استراتيجي على موظفي الشركة أداء أعمالهم بشكل فاعل وكفاءة عالية. كما 

جزء من هذا البرنامج الهام كمعني بااللتزام وأخالقيات العمل والمتسق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية. و

ميثاق األخالقيات والسلوك المهني تحت مسمى " بنزاهتنا نروح أبعد "، حيث اشتمل الميثاق على الشركة أطلقت 

االلتزام وما يتعلق بها من إرشادات ونصائح عملية لكل من الموظفين، العمالء، بمتطلبات مجااًل معنياُ ( 16ستة عشر )

قد ل .الشركةالممارسات األخالقية التي يجب اتباعها في بخصوص عمال، والموردين وأصحاب المصالح شركاء األ

افة النزاهة لدى الموظفين، فعلى الرغم من من اتخاذ خطوات استباقية لرفع ثقالشركة مّكن برنامج االلتزام في 

من تنظيم ورشة عمل حول موضوع القيادة األخالقية  كورونا، إال أن الشركة تمكنت القيود المفروضة بسبب جائحة

لمدة نصف يوم على جميع المستويات اإلدارية، وذلك خالل المدة الممتدة من بداية شهر يوليو وحتى نهاية شهر 

م، حيث ُعقدت ورش العمل المذكورة مع مراعاة اإلجراءات االحترازية، وُقدم التدريب ألكثر 2020 ديسمبر من العام

. إضافة إلى ذلك، وبهدف ضمان مشاركة البرنامج الشركة( موظف يمثلون أعضاء الجهاز اإلداري في 600من ستمائة )

ر وظفيهم المرتبطين بهم بشكل مباشسؤولية تنظيم ورش عمل مع مالمدراء ممع جميع الموظفين، تولى النواب و

ك خالقيات والسلولمناقشة المخاطر الموجودة في برنامج االلتزام، وقد ساعد ذلك الموظفين على فهم ميثاق األ

على تطوير برنامج تدريبي إلزامي عن ميثاق األخالقيات والسلوك المهني لجميع الشركة  عملت. كما المهني المعتمد

ور البرنامج المذكور بشكل آلي عبر منصات الشركة الرقمية وتزامن هذا البرنامج مع إطالق منسوبي الشركة، حيث ط

الصادرة عن مجلس هيئة السوق ، وتحقيقاً لالئحة حوكمة الشركات .من قبل كل موظف تكمالهالسإقرار سنوي 

حكام الئحة حوكمة أضرورة تضمين ما طبق من التي تنص على  ((1الفقرة رقم )، (90المادة التسعون ))المالية، 

جميع األحكام والنصوص الواردة في الئحة حوكمة  هاتطبيقالشركة ؤكد الشركة وما لم يطبق وأسباب ذلك، ت

الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية باستثناء المادة الخمسون )الفقرة رابعاً(، التي تنص على أال يقل عدد 

الثة وال يزيد عن خمسة، في حين تتكون اللجنة التنفيذية من أربعة أعضاء من أعضاء مجلس أعضاء اللجان عن ث

اإلدارة، وعضوين خارجيين، أحدهم الرئيس التنفيذي للشركة، وذلك بسبب حجم األعمال واالختصاصات المناطة 

 باللجنة.
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  الداخليةالرقابة 

وأن نظام وإجراءات الرقابة الداخلية أعد  شكل الصحيح،يقر مجلس إدارة الشركة بأن سجالت الحسابات أعدت بال

على أسس سليمة وكفاءة عالية، دون وجود ملحوظات جوهرية قد تؤثر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها. 

وتشرف لجنة المراجعة المنبثقة عن مجلس اإلدارة على أعمال إدارة االلتزام وإدارة المخاطر والمراجعة الداخلية 

التي تفحص بشكل دوري مدى كفاية وفاعلية نظام وإجراءات الرقابة الداخلية بما يمكن من والمراجعة الخارجية 

توفير تقويم مستمر لنظام الرقابة الداخلية ومدى فاعليته. ويأتي ذلك ضمن أهداف مجلس اإلدارة في الحصول على 

ركة، حيث عقدت لجنة المراجعة اقتناع معقول عن مدى سالمة تصميم وفاعلية أداء نظام الرقابة الداخلية في الش

اجتماعات ناقشت خاللها عدداً من الموضوعات ذات الصلة  عشرةم 2020في هذا السبيل وخالل العام المالي 

بأعمال اللجنة ومنها على سبيل المثال مراجعة القوائم المالية واالستثمارات ومراجعة وحدات األعمال في الشركة 

تنظيمية والموارد البشرية والمشتريات، إضافة إلى مراجعة أنظمة تقنية المعلومات، وال االستراتيجية وكذلك الشؤون

وذلك بحضور المسؤولين في اإلدارة التنفيذية والمراجعة الداخلية، إلى غير ذلك من المسائل المتعلقة بسير العمل 

 في الشركة من جميع الجوانب.

 

  المراجعة الداخلية 

لشركة خدمات تأكيدية واستشارية باستقاللية وموضوعية بغرض إضافة قيمة وتحسين تقدم المراجعة الداخلية في ا

العمليات وتحقيق أهداف الشركة العليا. وتساعد المراجعة الداخلية الشركة في تحقيق أهدافها من خالل تبني 

 الداخلية العديد منمدخل منتظم لتقويم وتحسين فاعلية إدارة المخاطر والرقابة الداخلية. وقد نّفذت المراجعة 

عمليات المراجعة الدورية والخاصة وفقاً لخطة المراجعة السنوية المعتمدة من قبل لجنة المراجعة بهدف إعطاء 

التأكيدات الالزمة بشأن فاعلية وكفاءة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الشركة، مع التركيز على األنشطة 

لت خطة المراجعة السنوية على سبيل المثال مراجعة السياسات واإلجراءات والوظائف ذات المخاطر العالية. وشم

المتعلقة بالمشتريات والشؤون االستراتيجية والموارد البشرية وتقنية المعلومات ووحدات األعمال إضافة إلى 

ن ة في تحسيالقطاع المالي، كما تقدم المراجعة الداخلية خدمات استشارية بغرض االسهام مع اإلدارة التنفيذي

كفاءة وفاعلية عمليات الشركة المختلفة، وخفض التكاليف والحد من فقد اإليرادات، إضافة إلى اإلسهام في مراجعة 

القوائم المالية األولية والسنوية وتنسيق أعمال الجهات الرقابية الخارجية، علماً بأن عمليات المراجعة المشار إليها 

 في قدرة الشركة في مواصلة تنفيذ أعمالها.  ثرلم تظهر وجود ملحوظات جوهرية تؤ
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 سجل المساهمين 

وذلك لألغراض ، م2020عام ( مرة لسجل المساهمين من شركة مركز إيداع األوراق المالية خالل 14تم الطلب )

 :التالية

 شهرياً.تحديث سجل المساهمين  -

 سنوية.توزيع األرباح الربع  -

 العمومية.عقد الجمعية  -

 
 

 مبررات الطلب تاريخ طلب سجل المساهمين م

م30/01/2020 1  تحديث سجل المساهمين الشهري 

م27/02/2020 2  تحديث سجل المساهمين الشهري 

م31/03/2020 3  تحديث سجل المساهمين الشهري 

م02/04/2020 4  الجمعية العامة 

م20/04/2020 5  م2019توزيع األرباح ربع السنوية الربع الرابع لعام  

م28/04/2020 6  م2020توزيع األرباح ربع السنوية الربع األول لعام  

م13/05/2020 7  تحديث سجل المساهمين الشهري 

م30/06/2020 8  تحديث سجل المساهمين الشهري 

م28/07/2020 9  م2020توزيع األرباح ربع السنوية الربع الثاني لعام  

م31/08/2020 10  الشهريتحديث سجل المساهمين  

م02/10/2020 11  تحديث سجل المساهمين الشهري 

م28/10/2020 12  م2020توزيع األرباح ربع السنوية الربع الثالث لعام  

م30/11/2020 13  تحديث سجل المساهمين الشهري 

م31/12/2020 14  تحديث سجل المساهمين الشهري                                      
 

 تفاصيل مساهمي الشركة:وفيما يلي 

 

 

 المساهمينجنسيات 

 م2020 م2019

نسبة  بيان

 تملكهم
 المساهمينعدد  نسبة تملكهم المساهمينعدد 

 سعوديون 56,740 93.96% 49,160 95.23%

 مجلس التعاون الخليجي 249 0.52% 212 0.47%

 جنسيات أخرى 1,064 5.52% 735 4.30%

 إجمالي 58,053 100% 50,107 100%

 المساهمينفئات 

 م2020 م2019
 بيان

 المساهمين عدد  نسبة تملكهم المساهمين عدد  نسبة تملكهم

%92.89 643 %92.43 771 
 مؤسسات مالية

 وصناديق

 أفراد 57,282 %7.57 49,464 %7.11

 إجمالي 58,053 %100 50,107 %100
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وتوصيات مجلس اإلدارة والمكافآت ثالثاً: توزيع األرباح   

  توزيعات األرباح 

 2,000م، بمبلغ مقداره 2020أعلنت الشركة عن توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الرابع من عام 

باإلضـــافة إلى توزيعات أضـــافية لمرة واحدة عن عام ريال ســـعودي عن كل ســـهم،  1مليون ريال ســـعودي بواقع 

علماً أن الشركة خالل العام قد قامت  ،ريال سعودي عن كل سهم 1مليون ريال بواقع  2,000م بمبلغ وقدره 2020

 2,000م بمبلغ وقدره 2020بتوزيع أرباح نقدية على مســـاهمي الشـــركة عن الربع األول والثاني والثالث من العام 

اح التي أقرها ريال ســـعودي عن كل ســـهم، حســـب ســـياســـة توزيع اإلرب 1مليون ريال ســـعودي عن كل ربع بواقع 

م(، 16/12/2018)الموافق ـــ ه09/04/1440مجلس إدارة شركة االتصاالت السعوديـــة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 

 م. 2019والمعتمدة من الجمعية العامة المنعقدة خالل عام 

صبح إجمالي األرباح الموزعة بعد موافقة الجمعية عن عام  م: 2019)ريال سعودي للسهم  5م مبلغ 2020وبذلك ي

 م:2020بيان للتوزيعات عن عام  وفيما يليريال سعودي للسهم(.  4
 

 إجمالي البيان

 ماليينالتوزيع )

 الرياالت(

نصيب السهم 

 )ريال(

تاريخ  تاريخ اإلعالن

 االستحقاق

 تاريخ التوزيع

م21/04/2020 1 2,000 م2020توزيعات نقدية عن الربع األول  م28/04/2020  م19/05/2020   

م22/07/2020 1 2,000 م2020توزيعات نقدية عن الربع الثاني  م28/07/2020  م25/08/2020   

م21/10/2020 1 2,000 م2020توزيعات نقدية عن الربع الثالث  م28/10/2020  م18/11/2020   

م21/01/2021 1 2,000 م2020توزيعات نقدية عن الربع الرابع   سيحدد الحقاً  سيحدد الحقاً  

م25/03/2021 1 2,000 *م2020إضافية عن عام توزيعات نقدية   سيحدد الحقاً  سيحدد الحقاً  

    5 10,000 إجمالي التوزيعات

ـــــــ الموافق 12/08/1442في اجتماعه المنعقد بتاريخ مجلس اإلدارة أوصــــى  * ( ريال كأرباح نقدية 1بتوزيع )م 25/03/2021هـ

 ، وسيتم عرضها على الجمعية العامة في اجتماعها القادم للموافقة.2020إضافية على مساهمي الشركة عن عام 

 

 ضاء مجلس اإلدارة وخمسة من كبار التنفيذيينمكافآت وتعويضات أع 

م(، على 2019أبريل  24هـ )الموافق 1440شعبان 19وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 

افآت اللجان المنبثقة عن المجلس، ومكافآت اإلدارة اإلدارة ومكافآتهم، ومك تعديل سياسة ترشيح أعضاء مجلس

التنفيذية، وعلى تعديل الئحة عمل لجنة المراجعة، وعلى مهامها وضوابط عملها، ومكافآت أعضاء لجنة المراجعة ) 

( ريال، نظير 200,000المنشورة في موقع الشركة الرئيس( حيث يحصل عضو مجلس اإلدارة على مكافأة بقيمة )

( ريال، نظير عضويته في لجان المجلس، ويحصل عضو 200,000عضويته في المجلس، ويحصل على مكافأة بقيمة )

( ريال، نظير عضويته في لجنة المراجعة، كما يحصل العضو الخارجي في 150,000لجنة المراجعة على مكافأة بقيمة )

ل نظير عضويته. كما يحصل عضو مجلس اإلدارة وعضو اللجان األخرى ( ريا100,000اللجان األخرى على مكافأة بقيمة )

 ( ريال عن كل جلسة.5,000على بدل حضور جلسات المجلس واللجان بقيمة )

ضورهم لجلسات المجلس ولجانه خالل السنة المنتهية عن حالشركة وبلغت مكافآت وبدالت أعضاء مجلس إدارة 

ن الخارجيين عن حضورهم لجلسات اللجان، إضافة إلى أكبر خمسة م، ومكافآت وبدالت أعضاء اللجا2020في 

 م وفق الجداول التالية:2020بما فيهم الرئيس التنفيذي، والرئيس التنفيذي للمالية خالل عام الشركة تنفيذيين في 
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 مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة 

 م 2020للدورة السابعة لعام 

 )ريال(

 المكافآت المتغيرة المكافآت الثابتة
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 األعضاء المستقلين أواًل:

السمو الملكي األمير/  صاحب-1

 محمد بن خالد العبدالله الفيصل
200,000 25,000    225,000      -  225,000  

 نعبد الرحم/ إبراهيم بن الدكتور-2

 القاضي
200,000 ,00025     ,000225       -  ,000225   

  225,000  -      225,000    25,000 200,000 / أسامة ياسين الخيارياألستاذ-3

00075, 600,000 المجموع     675,000      -  675,000  

 األعضاء غير التنفيذيين: ثانياً 

  225,000  -      225,000    25,000 200,000 الد بن حسين بياري *ـــــ/ خالدكتور-1

  225,000  -      225,000    25,000 200,000 / محمد بن طالل النحاساألستاذ-2

  225,000  -      225,000    25,000 200,000 / راشد بن ابراهيم شريف**األستاذ-3

  225,000  -      225,000    25,000 200,000 ابور*ـــانجاي كـــــــــــــ/ ساألستاذ-4

  225,000  -      225,000    25,000 200,000  * / روي تشـســنـــــــــــاتاألستاذ-5

  225,000  -      225,000    25,000 200,000 / احمد بن محمد العمراناألستاذ-6

  1,350,000  -      1,350,000    150,000 1,200,000 المجموع

 األعضاء التنفيذيون ثالثاً:

  -  -      -     - وجد ال

  -  -      -     - المجموع 

000225, 1,800,000 المجموع الكلي     2,025,000      -  2,025,000  

م(، على تعديل مكافأة رئيس مجلس اإلدارة؛ لتكون 13/3/2017هـ )الموافق 14/6/1438وافق مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 
م(، على تحديد 8/5/2018هـ )الموافق 22/8/1439( مائة ألف ريال شهرياً، ووافق مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 100,000)

 ( مائة ألف ريال.100,000مكافأة نائب رئيس مجلس اإلدارة بقيمة )

 * تورد مكافأة عضوية المجلس السنوية، وبدل حضور جلسات المجلس لممثلي صندوق االستثمارات العامة )الصندوق( إلى الصندوق.

 ق.إلى الصندووالعاملين فيه صندوق االستثمارات العامة  لي** تورد جميع المكافآت وبدالت حضور الجلسات للمجلس واللجان لممث
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 م2020مكافآت أعضاء اللجان في الدورة السابعة لعام 

 اللجان االسم

 المكافآت الثابتة 

 )عدا بدل حضور الجلسات(

 المجموع بدل حضور جلسات

صاحب السمو الملكي األمير/ محمد بن خالد 

 العبدالله الفيصل

 التنفيذية •

 االستثمار •

200,000 50,000 250,000 

 220,000 20,000 200,000 التنفيذية • ن بياريــــالد بن حسيـــــــــــالدكتور/ خ

 230,000 30,000 200,000 االستثمار • د بن طالل النحاســــــــــاألستاذ/ محم

 230,000 30,000 200,000 االستثمار • ريف *ــــــد بن ابراهيم شـــــاألستاذ/ راش

 220,000 20,000 200,000 التنفيذية • ابورــــــــــــــــاي كــــــــــــاألستاذ/ سانج

 230,000 30,000 200,000 االستثمار • ــاتـــــــــــــاألستاذ/ روي تشـســنـــــــــ

 التنفيذية • الدكتور/ إبراهيم بن عبدالرحمن القاضي

 المراجعة •

,000350  70,000 420,000 

 225,000 25,000 200,000 الترشيحات والمكافآت • اسين الخياريــــامة بن يـــــــاألستاذ/ أس

 225,000 25,000 200,000 الترشيحات والمكافآت • د العمرانـــــد بن محمـــــــاألستاذ/ احم

 الدكتور/ خـــــــالد بن داود الفـــــــــــداغ
 )41,410 - 41,410 المراجعة )عضو خارجي 

 د بن عبدالله العـنــقــريـــــاألستاذ/ خالـ
 )000150, المراجعة )عضو خارجي  50,000 ,000200  

 ـيـقــت بن فــريـد تــوفــــاألستاذ/ مـدحــ
 )000150, المراجعة )عضو خارجي  50,000 ,000200  

 د كـرديــــــــرو بــن خـالـــــــاألستاذ/ عمـ
 )00050, 91,020 المراجعة )عضو خارجي  141,020 

 المهندس / طـارق بن عبدالعزيز الـرخيمي
 )00050, 91,020 المراجعة )عضو خارجي  141,020 

 األستاذ/ سلطان بن عبدالملك آل الشيخ *
 )120,000 20,000 100,000 التنفيذية )عضو خارجي 

 ان الناصرـــاصر بن سليمــــــــالمهندس/ ن
 )120,000 20,000 100,000 التنفيذية )عضو خارجي 

 دـــــــــــــــــون برانـــــــــــــــــــــاألستاذ/ ج
 )125,000 25,000 100,000 الترشيحات والمكافآت )عضو خارجي 

 د الغصنـــدى بنت محمــــــــاألستاذة/ ه
 )120,000 20,000 100,000 الترشيحات والمكافآت )عضو خارجي 

 د الجبيرـــــــــأحمازن بن ــــــــــــاألستاذ/ م
 )130,000 30,000 100,000 االستثمار )عضو خارجي 

000615, 2,973,450 المجموع  3,588,450 

 إلى الصندوق.والعاملين فيه * تورد جميع المكافآت وبدالت حضور الجلسات للمجلس واللجان لممثلي الصندوق 

 

 



 

التقرير السنوي        2020                                                                                                                                                                        71   

 

 

 مكافآت خمسة من كبار التنفيذيين 

 م(2020التنفيذي والرئيس التنفيذي للمالية خالل عام )من ضمنهم الرئيس 

 )ريال(
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 45,760,514.44 1,862,794.53 - 25,630,629.17 - - 25,630,629.17 - - 18,267,090.74 - 4,896,329.33 13,370,761.41 المجموع

 

 إقرارات مجلس اإلدارة 
 يقر مجلس إدارة شركة االتصاالت السعودية بما يلي:

 سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.أن  -

   نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وُنفذ بفاعلية.أن  -

 أنه ال يوجد لدى المجلس شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها. -

للتقرير المالي م وفقاً للمعايير الدولية 2020ديسمبر  31تم إعداد القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  -

المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية 

 للمحاسبين القانونيين.

( أو أكثر من األسهم المصدرة للشركة خالل عام %5لم ُتبلّغ الشركة عن أي شخص طبيعي أو اعتباري تملك ) -

 م.2020

بلة للتحويل إلى أسهم أو أي حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة ال يوجد أي أدوات دين قا -

 م.2020أصدرتها أو منحتها الشركة خالل عام 

 م ألي أدوات دين قابلة لالسترداد.2020ال يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء قامت به الشركة خالل عام  -

عضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب ال يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أ -

 أو تعويض.

 ال يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح. -

 منهم مع غيره.أحد لم تقدم الشركة قرضاً نقدياً من أي نوع ألعضاء مجلس إدارتها أو ضمنت أي قرض عقده  -

حقوق خيار أو حقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو أزواجهم أو ال يوجد أي  -

 أوالدهم القصر. 

 م.2020إن المراجع الخارجي للشركة قد أبدى رأيه دون تحفظ على القوائم المالية الموحدة لعام  -

دارة، أو رفض المجلس األخذ ال يوجد توصيات من لجنة المراجعة يوجد بينها تعارض وبين قرارات مجلس اإل -

 بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي.
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 :الخاتمة

شركة  شكر الله عز وجل على توفيقه -يتقدم مجلس إدارة ال شريفين الملك  -بعد  شكر لمقام خادم الحرمين ال بال

سعود وولي عهده األمين صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سلمان بن عبدالعزيز آل 

سعود وحكومتنا الرشيدة. مشيدين بالدعم والرعاية والتشجيع الذي تلقاه الشركة منهم في سعيها لتطوير أدائها 

ا الكرام على ثقتهم، وتحســـين خدماتها، كما يتقدم مجلس اإلدارة بالشـــكر والتقدير لعمالء الشـــركة ومســـاهميه

ولجميع موظفي الشركة على إخالصهم وتفانيهم في أداء أعمالهم، ولكل المتعاملين معها، ويؤكد المجلس سعي 

الشــــركة لتطوير أعمالها بما يلبي احتياجات عمالئها، ويحقق تطلعات مســــاهميها، ويخدم األهداف االجتماعية، 

 تصاالت في المملكة.ويؤكد المكانة الريادية للشركة في قطاع اال


