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كُممكن رئيسي لموجة التحول 
الرقمي المنتشرة في جميع أنحاء 

 ”solutions by stc“ المملكة، توفر
مجموعة مهمة من الحلول المبتكرة 

والمستوحاة رقمًيا لتثري حياة 
الناس، وتخلق إمكانيات جديدة في 
العديد من المجاالت، وتساهم في 
تسريع سعي المملكة نحو االزدهار 

واالستدامة والنمو. 

و تمثل LEAP قفزة للمجتمع نحو 
حاضر و مستقبل تقوده التقنية.
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تلت تح تات حمح تاسنحي تألور رsolutions by stc تالي مغطي أدتء تاشحكة 
خالر تاسنة تايلاية تاينتهية في 31 دمسيبح 2021. نهدف من خالاه إاى ت دمم 
محتجعة متزنة ألدتئنل من خالر مشلركة تايعلحملا ذتا تاصلة بطحم ة محجزة 
واكن شلملة. موتحي تلت تات حمح على معلحملا عن سيلق عيلنل؛ تستحتتيجيتنل 

ونيحذج عيلنل بهدف خلق تا يية و كيفية تعلمالتنل  وإدترة عالقلتنل مع أصولب 
تايصلوة وكيفية رحكية أعيلانل وكيف ن يِّم تايخلطح اتخفيف أثحتل وعيلية خلق 

تا يية ادمنل؛ ومحتجعة أدتئنل خالر تاعلم ونظحتنل اليست بل.  

حول هذا التقرير

نطاق تقرير 
   solutions by stc مغطي تات حمح عيليلا

تايوددة على رسب تألصحر بلسم “تاشحكة” 
أو ”solutions by stc” أو ”تايؤسسة” ؛ تتم 

منلقشة تاجحتنب تايلاية تاحئيسية وتاجحتنب 
غيح تايلاية في سيلق تاشحكة. مغطي تات حمح 

تاسنحي 2021 اـ solutions by stc فتحة 12 
شهًحت من 1 منلمح 2021 إاى 31 دمسيبح 2021.

أطر إعداد التقرير
ا د تستندنل إاى تايفلتيم وتايبلدئ تاتلاية 

عند إعدتد تلت تات حمح:

إطلر عيل مجلس تات لرمح تايتكلملة تادواي  	
)IIRC) )www.theiirc.org)

دايل تاشحكلا تايدرجة ادى تيئة تاسحق  	
تايلاية وتالي محفح إرشلدتا رحر جييع 

تايحتد تاالزمة ات حمح مجلس تإلدترة

معلميح تاصنلعة SASB ا طلع تابحمجيلا  	
وخدملا ت نية تايعلحملا

االلتزام
نعيل وفً ل اجييع تا حتنين وتا حتعد وتالحتئح 

وتاتحجيهلا وتايعلميح تايعيحر بهل مع تالاتزتم 
بإرشلدتا تإلفصلح تاطحعي بلتبلعهل نًصل ورورلً. 

استفسارات
نحرب بتعلي لتكم وتستفسلرتتكم رحر تلت 

تات حمح وندعحكم اتحجيههل إاى:
solutions by stc

 P.O. Box 50 :تاعنحتن
تاحمز تابحمدي: 11372

أرقلم تاهلتف:  5251111 11 966+
تافلكس: 4601110 11 966+

 IR@solutions.com.sa :تابحمد تإلاكتحوني
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من خالر تاطحح تاعلم تألواي وصلنل معليل مستوق تالكح ريث كلنت من أكثح تإلدرتجلا تايولية نجلرل

 أكثر من

 x 130  
 في االشتراك من
 قبل المؤسسات

 حقق االكتتاب العام 
 طلبًا مؤسسيًا بقيمة

  471 مليار ريال 
سعودي

نسبة التغطية

 %2,365.0 
 بلغ حجم شريحة  

 المستثمرين األفراد 

 1,042,090
مستثمر

تقع مقراتنا في الجبيل 
والخبر وجدة، باإلضافة 

إلى مقرين في العاصمة 
الرياض. 

اإلنجازات المالية

 بلغت إيراداتنا

 7,816 مليون ريال 
سعودي في نهاية السنة 

المالية - بزيادة قدرها %13.4 
عن العام السابق.

ارتفع صافي أرباحنا 

833 مليون ريال 
سعودي بزيادة قدرها 
18.7% عن العام السابق.

ارتفع الربح قبل الفوائد والضرائب 
واالستهالك واإلطفاء لتصل إلى 

1،107 مليون ريال سعودي 
 بزيادة قدرها 28.4٪ مقارنة 

بالعام السابق.

 6.96 ريال 
ربحية السهم 

اإلنجازات في المنتجات والخدمات

الشراكات

ما يزيد عن  150 
شريًكا محليا ودوليا من 
ضمنهم Microsoft و
.Oracle و SAPو IBM

توقيع 10 شراكات 
 VAP ضمن برنامج

لدخول قطاع المنشآت 
الصغيرة والمتوسطة.

 طلبات شراء بقيمة

 3 مليار ريال سعودي.
 8 شراكات 

مع شركاء رقميين متخصصين. 

القطاعات
 

انطالقا من دورنا في تمكين  التحول الرقمي في المملكة، وتحقيق هدف رؤية 2030 المتمثل في تحويل المملكة 
العربية السعودية إلى مركز رقمي،  أكملنا هذا العام ما يزيد عن 400+ مشروًعا في قطاعات متعددة منها:

القطاع الحكومي

النفط والغاز

العقارات

التصنيع

الرعاية الصحية

التعليم

وسائل اإلعالم الخدمات المصرفية
واالتصاالت

التجزئةالنقل

تمكين الموظفين
 

تدشين المنصة الموحدة للموظفين 
وتشمل الميزات الرئيسية التالية:

الحضور واالنصراف 
الذكي عبر الموقع 

الجغرافي 

الشراكة المجتمعية 
وأخذ استطالعات 

الرأي 

الحجز والمتابعة 
في مركز خدمة 

الموظفين

الملف الشخصي 
للموظف وسجل 

المهارات والتوصيات

سجل التطعيم 
الذكي

إطالق 18 منتج 
من الخدمات  

الرقمية والمدارة 
والسحابية.

 5
خدمات سحابية

 خدمة تسجيل DNS، خدمة تطوير النسخ 
االحتياطية ،خدمة جدار الحماية

GPU خدمة 

اقتحمنا قطاع خدمات 
تعهيد األعمال بخطة 

واضحة. 
 5 

خدمات مدارة

خدمة إدارة النقطة الطرفية الموحدة )UEMS( و
 E2Eالخدمات المدارة لعمليات ITAM

.)Smart Office in a Box( حلول المكتب الذكي

،التعرف على الصوت،الذكاء االصطناعي الحراري )راقب(
،مقدم خدمة دعم التاجر لنقاط البيع 

VSS Evolution عن طريق الخدمات السحابية 

 8
خدمات رقمية

عامنا في 
لمحة

أبرز اإلنجازات

السنة تاسلدسة على تاتحتاي ُصنفت  solutions by stc تايزود تألور اخدملا ت نية تايعلحملا في 
.)IDC – International Data Corporation) تاييلكة تاعحبية تاسعحدمة من قبل مؤسسة تابيلنلا تادواية

1,500+
 موظف من ذوي الكفاءة والخبرة 

مـة06 تا لدة12مـ د تألدتء30تات حمح تالســتحتتيجي18رؤمة  تات حمــح تايلاي91ت حمــح تاوحكية62ت حمح  مـة06 تا لدة12مـ د تألدتء30تات حمح تالســتحتتيجي18رؤمة  تات حمــح تايلاي91ت حمــح تاوحكية62ت حمح 

%60.79 
بلغت نسبة التوطين 
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الجوائز الرئيسية من الشركاء الجوائز والتقدير والشهادات 

جلئزة شهلدة مطلب ة تاتنفيل 
tmforum من eTOM 20.5

جلئزة Blue Ocean إلدترة 
IPSC سلسلة تاتحرمد من

جلئزة تاتوحر تاحقيي 
اليشتحملا من 

procurement تاشحق 
تألوسط

 :Stevie جلئزتلن من جحتئز
ذتبية وبحونزمة

رصل تاحئيس تاتنفيلي 
اليلاية الشحكة على جلئزة 

تاحئيس تاتنفيلي اليلاية 
اعلم 2021 (تا طلع تاعلم( من 
جحتئز تا ية تايلاية تاسعحدمة 

التجلرة

جلئــزة رقينة ت نية  جلئزة أفضــل بيئة عيل اليحأة
تايعلحمــلا وخدملا 

servicenow تاعيالء من

 CISO 50 & Future
 Security Awards 2021
بنلًء على تاجهحد تايبلواة 

في تاتوحر تألمني من 
Tahawultech.com

رصل مشحوع ”تادملم 7“ على شهلدة أفضل بيئة عيل 
DC Gold Certificate من 

UPTIME

تايحكز تألور األدتء 
تاحبع تاســنحي في 

أاعلب   معظم 
من تافيدمح 

GAME MODE 

جلئزة تســتحتتيجية إدترة 
تاتغييــح تايتييزة من 

جحتئــز تاخليج اليحترد 
تابشــحمة تاوكحمية

أفضل 3 محشــوين 
ايشــحوع تاسنة من 

معهد إدترة تايشــلرمع 
)PMI)

تــم تعيينهم كأعضلء 
IAOP مؤسســيين في

ت دمــح تيئة تالتصلالا 
وت نيــة تايعلحملا 

جلئزة تاشحف تاعلاية في 
 GLOTEL AWARDS

2021

سيسكح - Service Provider Architecture Partner اعلم 2021 	
م دم تاخدملا تايدترة اعلم 2021 من سيسكح 	
	 CISCO جلئزة تجحبة تاعيالء من شحكة

	 Fellow TravellerTraveller جلئزة - Huawei
جلئزة أكسيليحمت ألعلى مبيعلا IP من تحتوي  	
جلئزة أفضل شحكلء محزع كلرميح العلم من تحتوي 	

 أفضل مزود خلرجي العيليلا تاتجلرمة اتعهيد تألعيلر

كفلءة خدملا VMware تاحئيسية اليولكلة تالفتحتضية ايحكز تابيلنلا

VMware / Transformational Sales تاتييز في جلئزة

StarLink من Cyber & Cloud Vision 2021 - Partner Excellence تاولئز على جلئزة ،StarLink

F5 شحمك تكلمل تانظلم اعلم 2021 من

HPE شحمك تاعلم 2021 من

 Mindware شحمك تاعلم 2021 من
Mindware من Dell سولبة وخدملا

Palo Alto Networks شحمك تاعلم 2021 من

شهادات األيزو

المسؤولية االجتماعية للشركات

 

التبرع بأثاث مكتبي لـ : 

حصلت 
الشركة على 

1,453 فرصة 
في مختلف 

المجاالت 

منصة 
متكاملة 

إلدارة مشاريع 
 E2E

نسبة رضا 
 العمالء  

%92
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رسالة رئيس 
مجلس اإلدارة 

المساهمين الكرام،

بادنسابإ عن زمال ي أعضاء م سي ل ةلاس، 
يسعدني أن أقدم دكم لدتقرير لدسنوي لألول دـ 

.solutions by stc

خالل ما يزيد عن 25 عاًما، قدمت لدشركإ 
خبرلت تشغسسسإ قويإ وقدالت ال دس في 

قطاعات لدتقنسإ لدر سسسإ عبر رالرل لدقسمإ 
دالتصاالت وتقنسإ لدمعسومات، وتطوات 

لدشركإ دتكون في اياةس لدتمكسن دستحول 
لدرقمي بادممسكإ. لدسوم، تقدم لدشركإ حسول 
لالتصاالت وتقنسإ لدمعسومات ولدرقمنإ دعدة 

من لدقطاعات لدحكومسإ ولدتعسسمسإ ولدصحسإ 
ولدمصرفسإ.

تحقيق إنجاز استراتيجي 
لحتفسنا هذل لدعام بإةالج لدشركإ في لدسوق 

لدمادسإ لدسعوةيإ، وهو ما يمثل عالمإ 
فااقإ في مسسرس لدشركإ. دقد جذبت عمسسإ 

ل ةالج عدًةل كبسًرل من لدمساهمسن لدمحسسسن 
ولددودسسن، وت اوز لكتتاب شريحإ لدمؤرسات 

في لدطرح ما يزيد عن 130 ضعفا، مما جعسه 
أحد أكبر عمسسات لدطرح  لدمحسسإ ن اًحا دهذل 

لدعام حسث بسغ لدح م ل جمادي دسطرح 3.624 
مسساا ايال رعوةي )966 مسسون ةوالا أمريكي(، 

وهو ما يمثل 20% من اأس مال لدشركإ. 
هذل وقد بسغت لدقسمإ لدسوقسإ دسشركإ عند 

ل ةالج 18.1 مسساا ايال رعوةي )4.8 مسساا 
ةوالا أمريكي( مما يعد بمثابإ شهاةس ثقإ من 

لدمساهمسن في أعمال لدشركإ وفي نمو روق 
لالتصاالت وتقنسإ لدمعسومات في لدممسكإ . 

نظرة تركز على المستقبل 
 solutions by stc تسترشد لرترلتس سإ
برؤيإ لدممسكإ 2030 ومنها تتحدة اؤيتها 

لدمستقبسسإ، كما تحقق  مستهدفات لدتحول 
لدرقمي في اؤيإ  2030 لدطموحإ، لدعديد 

من فرص لدنمو ألعمال لدشركإ بادقطاعسن 
لدعام ولدخاص خاصإ مع لدعديد من لدمشاايع 

ولدمباةالت لدضخمإ لدتي تم ل عالن عنها 
مؤخرلً، ولدتي أةت بدواها إدى زياةس لدطسب 
عسى خدمات لالتصاالت وتقنسإ لدمعسومات.

 )LEAP( ك زء من لرترلتس ستنا لدخمسسإ
دتحقسق لدنمو لدمستدلم ولدربحسإ ، تهدف 
لدشركإ إدى لدحفاظ عسى لرتقرلا أعمادها 

لدر سسسإ، ولالرتثماا في خطوط أعمال جديدس، 
وتورسع قطاعات لدعمالء دتشمل لدشركات 

لدصغسرس ولدمتورطإ، ولالرتفاةس من ذدك في 
لدنمو خااج لدسوق لدسعوةي. 

فريق عمسنا يتأدف من مولهب عادمسإ 
لدمستوى ، وك زء أراري من خطتنا دسنمو 

نعمل عسى إنشاء بسئإ عمل محفزس ولدمحافظإ 
عسسها دتمكن موظفسنا من لدمساهمإ في 

تحقسق أهدلفنا لالرترلتس سإ. 

تحسين األداء التشغيلي وتطوير 
األعمال 

خدمات تكنودوجسا لدمعسومات ولالتصاالت 
لألرارسإ، وخدمات تقنسإ لدمعسومات 

ولدخدمات لدتشغسسسإ لدمدلاس ولدخدمات 
لدرقمسإ هي لدخدمات لدر سسسإ لدثالث دحسول 

تقنسإ لدمعسومات ولالتصاالت لدتي تقدمها 
لدشركإ. راهمت خدمات  تكنودوجسا 

لدمعسومات ولالتصاالت لألرارسإ بنسبإ %54.1 
من ل يرلةلت، وخدمات تقنسإ لدمعسومات 
ولدخدمات لدتشغسسسإ لدمدلاس بنسبإ %25 

ولدخدمات لدرقمسإ بنسبإ %20.8.

لدشرلكإ مع Cisco تعد عالقإ أرارسإ وتم 
تفعسسها خالل هذل لدعام، وبموجب لالتفاقسإ 

لد ديدس، تستطسع solutions by stc تقديم 
منت ات خدمات مدلاس جديدس دعمال ها تحت 

مظسإ Cisco. وفي رساق لالهتمام بفريق 
 Udemy لدعمل ةخست لدشركإ في شرلكإ  مع
دتوفسر منصإ تدايب جديدس دموظفسنا تمكنهم 

من لدوصول ولالرتفاةس من ما يزيد عن خمسإ 
آالف ةواس تدايبسإ ذلت صسإ. 

با ضافإ إدى ذدك، تم تطوير شرلكتنا طويسإ 
 Hewlett Packard Enterprises  لألمد مع

)HPE( إدى لدمستوى لدفضي، مما يتسح 
دـ  solutions by stc إعاةس بسع وترخسص 
منت ات وةعم HPE .كما وقعت لدشركإ 

مذكرس تفاهم مع شركإ أالمكو لدسعوةيإ، 
أكبر شركإ متكامسإ دسنفط ولدغاز في لدعادم 
 طالق برنامج لبتكاا مشترك دتقنسإ لد سل 
لدخامي ولرتخدلم لدتطبسقات في صناعإ 

لدنفط ولدغاز.

مجلس اإلدارة وفريق القيادة 
والموظفين 

ولصل م سي ل ةلاس ولدفريق لدقساةي لدعمل 
بشكل وثسق وتناغم مستمر وعسى مدلا لدعام 

قام م سي ل ةلاس بتوجسه وتعزيز لدفريق 
لدقساةي في مساعسهم دتحقسق تقدم لدشركإ 

وأهدلف لدعمل. 

م سي ل ةلاس عسى ثقإ تامإ بأن لدشركإ دديها 
فريق عمل محترف وذو كفاءس ، وبادنسابإ عن 

لدم سي أشكر لدفريق لدقساةي عسى أةل هم 
لدقوي خالل 2021، خاصإ لد هوة لدمبذودإ 

خالل لالكتتاب لدعام دسشركإ.

وفي نفي لدسساق، وبادنسابإ عن م سي 
ل ةلاس، أعرب عن تقدير لدم سي دموظفي 

solutions by stc عسى جهوةهم وعمسهم 
لد اة لدذي أتاح دسشركإ أن تصل إدى مستويات 

أةلء غسر مسبوقإ في لدعام لدماضي. 

كما أوة أن أعرب عن تقديري دزمال ي أعضاء 
م سي ل ةلاس دما قدموه من إرهامات قسّمإ 
في تطويرلدشركإ وةفعها نحو لدنمو،  ودتقديم 
لدمشواس ولددعم دضمان لرتمرلانا في تحقسق 

لدن اح في لدقاةم من لالعولم. 

مساهمينا الكرام
بادنسابإ عن م سي ل ةلاس، أوة أن أعرب عن 

لمتناننا دمساهمي solutions by stc لدكرلم 
وأؤكد دهم أن مستقبل لدشركإ في وضع جسد 

والرخ دتحقسق لدنمو لدمستدلم ولدربحسإ.  

نحن مستزمون بتسبسإ توقعات لدمساهمسن 
بسنما نمضي قدًما في لرترلتس سنا لدطموحإ 

دسنمو مدعومإ بادنمو لدمستمر ولدربحسإ 
لدقويإ ولدخبرس لدتشغسسسإ ولدقدالت لدرل دس في 

لدسوق، ونرحب بكم جمسعا دتستمرول في أن 
تكونول جزًءل هاما من مسسرس نمونا لدمتصاعد . 

 

رياض سعيد معوض
ا سي م سي ل ةلاس

استراتيجيتنا الطموحة للنمو تدعم تحقيق مستهدفات رؤية 
المملكة 2030 والتي تؤكد التزامنا بتلبية توقعات المساهمين.
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نطمح بان نعزز مكانتنا كمبتكر ومزود رائد في 
مجال االتصاالت وتقنية المعلومات والحلول 

الرقمية في المملكة.

لدعام لدماضي كان عاما ناجًحا بكل لدمقايسي، 
ومحطإ تحول دـ solutions by stc، دذل أفخر 

بأن أقدم دكم تقريرنا لدسنوي لألول كشركإ 
مداجإ في لدسوق لدمادسإ لدسعوةيإ.  

عام التحول االستراتيجي والتمكين     
حققت لدشركإ ن اًحا كبسرل خالل عمسسإ لدطرح 
لدعام لألودي )IPO(  لدتي كانت خسر ةدسل عسى 

لدثقإ لدتي وضعها لدمساهمون لدمحسسون 
ول قسسمسون ولددودسون في لدشركإ وفي لدنمو 

لدذي من لدمتوقع أن تحققه في لدمستقبل. 
 solutions by يعد لالكتتاب لدعام دشركإ
stcأحد أكبر لالكتتابات في لدسوق لدمادسإ 

لدسعوةيإ، لالمر لدذي عزز من مكانإ لدشركإ 
لدرياةيإ في تمكسن لدتحول لدرقمي في لدممسكإ 

عسى مدلا لدـ 25 عاًما لدماضسإ.

أوة أن أغتنم هذه لدفرصإ ألشكر م سي 
ل ةلاس وفريق لدعمل بادشركإ من إةلايسن 

وموظفسن ددعمهم لدمتولصل لدذي راعدنا 
في لدوصول لدى معدالت لدنمو لدقسارسإ لدتي 

بسغناها هذل لدعام. كما لوة لن لعبر عن لمتناني 
دس هوة لدمبذودإ في بناء لدرولبط لدقويإ 

مع عمال نا وشركا نا لدتي تشكل لألراس 
دن احاتنا. وبسنما نسطر فصاًل جديًدل في تاايخ 
لدشركإ ، فإنني عسى ثقإ تامإ من أن مسسرتنا 

رتكون مثمرس ورتساهم )بإذن لدسه( في 
تقدم لدممسكإ وتحقسق اؤيتها لدمستقبسسإ.

تعكي نتا  نا لدمادسإ لدقويإ لدتقدم لدذي 
أحرزناه عسى مدلا لدعام نتس إ لدنمو لدذي 

شهدته أعمال لدشركإ. حسث حققت لدشركإ 
زياةلت مسحوظإ في ل يرلةلت، وإجمادي لدربح، 

وصافي لدربح، ولألاباح قبل لحتساب لدفول د 
 .)EBITDA( ولدضرل ب ولالرتهالك ول طفاء

خالل لدعام لدماضي، لرتمرينا في تحقسق نتا ج 
مادسإ قويإ حسث نمت صافي إيرلةلت لدشركإ 

بنسبإ 13.4% إدى 7,816 مليون ريال رعوةي 
في عام 2021 مقابل 6,891 مسسون ايال 

رعوةي في عام 2020 مدعوًما بنمو لألعمال 
عبر جمسع م االت لألعمال لدر سسسإ.

من خالل تمكسن لدشركات من اقمنإ عمسساتها 
وةم ها بشكل أفضل، رنستمر في لدمساهمإ في 

تحقسق هدف اؤيإ 2030 لدمتمثل في تحويل لدممسكإ 
إدى مركز اقمي عادمي. 

رسالة الرئيس التنفيذي 
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 من ضين تإلنجلزتا تايلاية تألخحى، 
بلغ صلفي تاحبح خالر تاسنة 

833 مليحن رملر م لرنة بـ 702 مليحن رملر 
في تاسنة تايلضية، مسجاًل بلاك زملدة 

بنسبة 18.7% بينيل بلغ إجيلاي تاحبح 1,708 
مليحن رملر م لرنة بـ 1,422 مليحن رملر 

العلم تاسلبق بزملدة قدرتل 20.1%. وبلغت 
تألربلح قبل ترتسلب تافحتئد وتاضحتئب 

وتالستهالك و تإلطفلء (EBITDA( مبلغ 
1,107 مليحن رملر سعحدي اعلم 2021 

 م لبل 862 مليحن رملر سعحدي في 
تاسنة تاسلب ة، مسجلة بلاك ترتفلًعل 

بنسبة %28.4.

ثقافة تحث على المرونة وسرعة 
االستجابة    

كلن 2021 علًمل متييز بلايثلبحة ريث وتصلنل 
 .COVID–19 محتجهة  آثلر جلئوة

رحصت تاشحكة على محظفيهل تثنلء تاجلئوة، 
وتوات تألواحمة اسالمتهم ورفلتيتهم وأمنهم 

تاحظيفي. وتصلنل تستودتث وتنفيل تدتبيح 
جدمدة تضين محونة تاعيل مثل سيلسة تاعيل 
من تاينزر، وأتيتة إجحتءتا تالعيلر، إضلفة تاى 

تاينلفع تاتي تتييز بهل مكلتبنل ، ميل كلن اه أثح 
كبيح في تستيحتر محظفينل بت دمم تاخدملا 

وتادعم اعيالئنل بشكل متحتصل ودون تن طلع.

تدا تاجلئوة بلاكثيحمن رحر تاعلام تاى تاتخلي 
عن تاعلدتا تا دمية وتتبلع وسلئل ت نية 

جدمدة التكيف مع تاطحق تاجدمدة العيل. 
وقد سلتيت solutions by stc في تيكين 

كلفة عيالئهل من تاتكيف مع تودملا تاعيل 
تثنلء تاجلئوة من خالر ت دمم رلحر تفتحتضية 

العيل عن ُبعد من تجل تاتحتصل وتاحصحر إاى 
محظفيهل وعيالئهل في جييع أنولء تاعلام.

الجوائز والتقدير 
  )IDC) السنة تاسلدسة على تاتحتاي، صنفت

شحكة solutions by stc تايزود تألور 
اخدملا ت نية تايعلحملا في تاييلكة، ميل 
معكس تايكلنة تاحملدمة تاتي تستوحذ عليهل 

تاشحكة في قطلع ت نية تايعلحملا تاسعحدي 
وث ة تلت تا طلع  في قدرتتهل.

عالوة على  مل سبق، رصلت تاشحكة على 
شهلدة “تخصص تجحبة تاعيالء” العتيلدتل 

ميلرسلا شلملة في ت دمم أفضل تجحبة 
العيالء. كيل رصدا تاشحكة أمًضل على شهلدة 

  Great Place to Work-Certified™
(شهلدة أفضل بيئة عيل( اجهحدتل في خلق 

 بيئة عيل ميكنة 
افحمق عيلهل.

إنجاز المشاريع الكبرى
ا د تيكنت solution by stc  من إنجلز 

تاعدمد من تايشلرمع تاكبحى وتاتي  تطلبت 
تحفيح أنظية أمنية متكلملة وبنية توتية 

الشبكلا وأنظية تتصلالا اعيالئنل في جييع 
أنولء تاييلكة.

على رأس تله تايشلرمع مأتي تدشين  رلسحب 
تادملم 7 تاتلبع اشحكة أرتمكح تاسعحدمة - 

وتح رلسحب عيالق جدمد فلئق تاويل ُمعد 
من بين تاعشحة تألوتئل من ريث تا حة في 

تاعلام. وتعكس تله تايشلرمع تابحتعة تات نية 
تاتي تتيتع بهل solutions by stc وتاعالقلا 

تا حمة تاتي بنتهل مع محردمهل وعيالئهل ومع مل 
مزمد عن 150 شحمًكل مولًيل ودواًيل.

متفائلين بمستقبل واعد
بينيل نيضي قدًمل، متحكز طيحرنل على تعزمز 

مكلنتنل كجهة رتئدة  في تحفيح تاولحر تاحقيية 
تاحتئدة في تاييلكة وتزومد تاخدملا تاشلملة 

ودعم تا طلعين تاعلم وتاخلص الكتسلب 
تانطلق وتاحصحر وتاسحعة تايطلحبة اتلبية 

ترتيلجلا جييع تا طلعلا في تاييلكة.  
مدعم تلت تاطيحح تستحتتيجية LEAP تاخلصة 
بلاشحكة وتاتي تحكز على نيح تألعيلر وتحطيد 

تاعالقلا مع تاشحكلء وتاعيالء وتايحظفين. 
كيل نهدف أمًضل إاى تانيح تاغيح عضحي وت دمم 
خدملتنل ا طلع تاشحكلا تاصغيحة وتايتحسطة، 
وتالي ميكنهل من تاسيح بخطى ثلبتة  االنضيلم 

إاى تالقتصلد تاحقيي.  

سنيضي قدًمل في ت دمم خدملتنل تات نية 
ورلحانل تاحقيية العدمد من تاصنلعلا وقطلع 
تألعيلر دتخل تاييلكة، وذاك سعًيل اتيكين 

قطلع تألعيلر من تبني تاحقينة في كلفة 
عيليلته بلاشكل تألمثل. وتالي سيسلتم في 

تو يق تدف رؤمة تاسعحدمة 2030 اتوّحر 
تاييلكة إاى محكز رقيي علايي.

 
 

عمر عبد الله النعماني
تاحئيس تاتنفيلي

 خدمات تكنولوجيا 
 المعلومات واالتصاالت 

 األساسية 

 %13.0 + 
 مقارنة بالعام 

الماضي

 خدمات تقنية 
 المعلومات والخدمات 

 التشغيلية المدارة: 

 %19.9 + 
 مقارنة بالعام 

الماضي

 الخدمات الرقمية: 

 %7.4 +  
 مقارنة بالعام 

الماضي

 نمو في 
صافي الربح

%18.7

 نمو في 
إجمالي الربح 

 %20.1

األرباح قبل احتساب 
الفوائد والضرائب 

واالستهالك واإلطفاء 
 )EBITDA(

%28.4
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تعد  solutions by stc تي تاشحكة 
تاحتئدة في ت دمم خدملا تالتصلالا وت نية 

تايعلحملا ميل مجعلهل ميكنلً التوحر تاحقيي 
الشحكلا وتاجهلا ذتا تاعالقة بلاوكحمة  

في تاييلكة تاعحبية تاسعحدمة. ت دم تاشحكة 
اعيالئهل خدملا ورلحر متكلملة وشلملة 

خلصة بت نية تايعلحملا بلستخدتم أسلحب 
تاخدمة تاشلملة (one-stop-shop(، وذاك 
عبح سلسلة تا يية ات نية تايعلحملا وتاتي 

تشيل جييع خدملا تالتصلالا وت نية 
تايعلحملا تألسلسية، وخدملا ت نية 

تايعلحملا تايدترة وتاتشغيلية، وتاخدملا 
تاحقيية. كيل أن تستحتتيجية تانيح الشحكة 

تتيلشى مع رؤمة تاييلكة 2030. وعلى مح 
تاسنين، عيلت solutions by stc على تنحمع 
موفظة منتجلتهل اتلبية متطلبلا تاتغيح تاسحمع 
ا طلع تالتصلالا وت نية تايعلحملا ال طلعلا 

وتايؤسسلا دتخل تاييلكة.

بصفتنل شحكة رتئدة في قطلع تالتصلالا وت نية 
تايعلحملا في تاييلكة، فإننل نضع تانيح 

نصب أعيننل. سحتء كلن ذاك معني تاتحسع 
بشكل أكبح وتو يق تكلمل أفضل ايجيحعة 

منتجلتنل وخدملتنل أو من خالر بنلء قدرتا 
ومعحفة جدمدة. نؤمن أن رورنل تاحملدمة تسلتم 

في تو يق تانيح تايستدتم, كيل أن تاتطحر 
وتات دم تالي نطيح في تو ي هيل ان مكحن 

مفيدتً الشحكة ف ط، بل سيسلتم أمًضل في 
نجلح أصولب تايصلوة كلاك.

بعد نجلح عيلية تاطحح تألواي الشحكة، وصلت 
تا يية تاسحقية الشحكة عند تإلدرتج مبلغ 18.1 

مليلر رملر سعحدي (4.8 مليلر دوالر أمحمكي(، 
ميل مشيح إاى تانيح تاغيح تالعتيلدي تالي 

ر  نله خالر تاسنحتا تا ليلة تايلضية.
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نبذة عامة عن أعمالنا

كشركة رائدة في 
قطاع االتصاالت وتقنية 

المعلومات في المملكة 
فإننا نضع النمو نصب 

أعيننا

 رؤيتنا

رملدة قطلع تالتصلالا 
وت نية تايعلحملا في 

مجلاي تاحقينة وتألعيلر 
ايجيحعة stc، من خالر 
ت دمم منتجلا وخدملا 

رقيية.

 رسالتنا 

تحفيح رلحر ت نية مبتكحة 
تيكن عيالئنل من تانجلح 

في محتكبة تطحرتا تاسحق.

مح  ات ح ت
تاسنحي 
2021

مح  ات ح ت
تاسنحي 
2021
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الخدمات التي نقدمها
تندرج خدملتنل توت ثالث فئلا وتسعة 

تغطي ترتيلجلا ت نية تايعلحملا تاشلملة 
اليؤسسلا تاعلمة وتاخلصة في جييع أنولء 

تاييلكة.

خدمات تكنولوجيا المعلومات   .1
واالتصاالت األساسية - تكامل األنظمة 

واالتصاالت واإلنترنت

تغطي خدملا تكلمل تألنظية عبح سلسلة  	
تا يية، ترتيلجلا تايؤسسلا تاتي متم 

تيكينهل من خالر منظحملا تاشحكلء 
تايولية وتاعلايية تا حمة. وتشيل تله 

تاخدملا تالستشلرتا وتاتصييم وتاتنفيل 
وتكلمل تاشبكلا وتكلمل تابنية تاتوتية 

وتاتطبي لا تاي دمة من خالر نيلذج 
تايشلركة تايخصصة اعيالئنل. 

تحفح خدملا تالتصلالا وتإلنتحنت ترتيلجلا  	
تالتصلر تايتطحرة اليؤسسلا دتخل تايدن 

وتايحتقع تابعيدة من خالر تحفيح خدملا 
تإلنتحنت وتألقيلر تاصنلعية تايخصصة 

األعيلر تاتجلرمة تآلمنة وتاعلاية تاجحدة 
من خالر عيليلا تاشحتء بلاجيلة ا درتا 

تالتصلر من مزودي تابنية تاتوتية.

القطاعات التي نعمل بها 

ن دم رلحر تالتصلالا وت نية تايعلحملا عبح عدد من تا طلعلا تاتي تشيل على سبيل تايثلر ال تاوصح:  

تاتعليمتاع لرتاتاحعلمة تاصويةتا طلع تاوكحمي

تاتصنيع تانفط وتاغلزوسلئل تإلعالم وتالتصلالاتاخدملا تايصحفية

تابيع بلاتجزئة تان ل 

solution by stc أحد الشركات التي تحقق أعلى اإليرادات لمزودي التقنية الرئيسيين اآلخرين في المملكة

العمل كمزود خدمة شاملة لحلول تقنية 
المعلومات

الشركة الرائدة في القطاع بالمملكة

متم تعزمز تاينتجلا وتاخدملا تاي دمة من خالر 
خطحط أعيلانل تايتعددة اتحفيح رلحر الرتيلجلا 

عيالئنل تاولاية وتانلشئة. مسلتم تانطلق تاحتسع من 
تاينتجلا وتاخدملا وقدرة تاشحكة على تابيع تاعلبح 
وتحفيح رزم خدملا العيالء ميل أدى ابنلء عالقلا 

عيل قحمة مع تاعيالء تاولايين وتايوتيلين. 

مع أعلى رصة سحقية اخدملا ت نية تايعلحملا في 
تاييلكة بنلًء على ت ييم solutions by stc ،IDC تي 
تاشحكة تاحتئدة في تا طلع اولحر ت نية تايعلحملا في 

تاييلكة تاعحبية تاسعحدمة. وقد تجتلب رضحرتل تا حي 
ومحقعنل تاحملدي عدًدت ال موصى من تاعيالء من مختلف 

تا طلعلا في جييع أنولء تاييلكة. كيل تتضح سيعة 
تاعالمة تاتجلرمة الشحكة من خالر عدد تاجحتئز تاتي 

فلزا بهل في تاسنحتا تألخيحة ت دمحتً اجحدة خدملتهل 
تاي دمة العيالء.

القدرة على االستفادة من منظومة 
شركة االتصاالت السعودية والشركاء

فريق إداري متمرس وموظفون ذو 
كفاءة عالية

مكنتنل شحتكتنل مع شحكة تالتصلالا تاسعحدمة من 
تالعتيلد على قلعدة مؤسسية كبيحة من تايعحفة 

 وتاحصحر إاى تاعيالء وتابنية تاتوتية.  ادى تاشحكة 
 أكثح من 150 شحمكلً علاييلً وموليلً محثحقلً به، 
 بيل في ذاك م دمي تات نية تايبتكحة. كيل أن

 solutions by stc من تاشحكلا تاتي تو ق أعلى 
 تإلمحتدتا ايزودي تات نية تاحئيسيين تآلخحمن 

في تاييلكة.

متكحن فحمق تإلدترة ادمنل من أفحتد متيتعحن بخبحة 
تشغيلية وقدرتا تنفيلمة علاية. تكتسبحت خبحة كبيحة من 

خالر تاعيل في تاشحكة وتا طلع. ومن إدرتكنل ألتيية 
وجحد فحمق قحي، نحفح بحتمج تدرمب وتطحمح قحمة 

اليحظفين بيل فيهم محظفي تإلدترة تاتنفيلمة.
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خدمات تقنية المعلومات والخدمات   .2
التشغيلية المدارة - الخدمات المدارة 

وخدمات تعهيد األعمال

تشيل تاخدملا تايدترة تحفيح إدترة شلملة  	
اشبكلا وأنظية تألعيلر مع تا درة على 

تسليم مشلرمع تاخدملا تايدترة تايخصصة 
اتلبية ترتيلجلا تاعيالء تافحدمة، ميل 

مسلعدتم على تانيح وتوسين أعيلاهم 
وخلق تا يية تايضلفة من خالر زملدة 

تافعلاية، وتحفيح خدملا أفضل، وتوسين 
تاعيليلا، ومحتقبة ورل تايشكالا. ريث 
تكحن تاشحكة مسؤواة عن إدترة مكحنلا 
تابنية تاتوتية تات نية اعيالئهل مثل تابنية 

تاتوتية الشبكلا وتاخحتدم، وتخزمن 
تابيلنلا، وإدترة تاوسلب وتاطلبعلا وإدترة 

تابنية تاتوتية التطبي لا.

تحفح خدملا تعهيد تألعيلر خدملا  	
اعيالءتل في مجلالا تايحترد تابشحمة، 
وخدمة تاعيالء، وتاخدملا تايشتحكة 
تألخحى. بويث مستفيدون من خدملا 

تات نية وتألتيتة اتوسين تانتلئج تايحجحة. 
تشيل تاخدملا تاشحتكة مع تاعييل 

بلستخدتم نيلذج أعيلر مختلفة ات دمم 
تاخدملا. وقد كلن اهلت تأثيحتً قحملً نظًحت 

اتوحكلا تاخصخصة تاكبيحة من تاوكحمة 
تاسعحدمة تيلشيلً مع رؤمة تاييلكة تاعحبية 

تاسعحدمة 2030. 

الخدمات الرقمية - الخدمات السحابية،   .3
والخدمات الرقمية، وتكامل األمن 

السيبراني.

تتضين تاخدملا تاسولبية تانطلق تاكلمل  	
اخدملا محكز تابيلنلا وتاخدملا تاسولبية 

بيل في ذاك خدملا تستضلفة تألجهزة 
 (co-location( وتاسولبة تاخلصة 

وتاعلمة، وتابنية تاتوتية كخدمة  
 ]infrastructure as a service )IaaS)[

 وتاينصلا كخدمة
 ]platform as a service )PaaS)[ 

 وتابحمجيلا كخدمة
 ،]software as a service )Saas)[ 

بلإلضلفة إاى تاخدملا تالرتحتفية تاسولبية.

تتضين تاخدملا تاحقيية إنتحنت تألشيلء  	
وخدملا تاتوحر تاحقيي من خالر تحفيح 

رلحر رقيية اتحصيل بيلنلا تألجهزة أو 
تايعدتا ومحتقبتهل وتوليلهل التخلذ قحترتا 

مستنيحة وفعلاة وإعلدة تصييم طحم ة 
إدترة تألعيلر اتوسين تجحبة تاعيالء، بيل 

في ذاك من خالر خدملا تاتطبي لا 
وخدملا ومنتجلا إنتحنت تألشيلء.

محفح تكلمل تألمن تاسيبحتني خدملا أمنية  	
تغطي محترل سلسلة تا يية تاكلملة 

ات نية تايعلحملا، بيل في ذاك تاتخطيط 
وتاتصييم وتاتنفيل وإدترة تايشلرمع الولحر 

تات نية تاتي تلبي تالرتيلجلا تألمنية 
تاخلصة بلايؤسسلا.
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 stc

%79
أسهم تاخزمنة

%1 تايسلتيين من تاجيهحر

 %20

solutions by stc

شحكة stcs اتكنحاحجيل تايعلحملا
(ميلحكة بنسبة %100(

شحكة سند تات ني الخدملا تاتجلرمة
(ميلحكة بنسبة %100(

ركحمة تاييلكة تايحظفينتاشحكلءتاعيالء
تاعحبية تاسعحدمة

تاهيئلا 
تاتنظييية

تايجتيعلا 
وتابيئة

أصولب تايصلوة تم تا حة تادتفعة الشحكة. من خالر رعلمة تاعالقلا تايثيحة معهم، نستطيع توسين جييع جحتنب أعيلانل. في رين أن دعيهم جزء ال 
متجزأ من دعم تاشحكة، فإن تاشحكة كلاك تؤكد أن تكحن ترتيلجلتهم في طليعة أعيلاهل.

تاشحكةترتيلجلتهــم وتحقعلتهم مجيحعة أصوــلب تايصلوة تجلوب 

متحقع مسلتيحنل أن متم إطالعهم على نيح تاشحكة تايسلتيين
وتستحتتيجيلتهل اليست بل مع تاتأكد من أن تستثيلرتم 

في تاشحكة سيو ق قيية طحملة تألجل

ال ن حم ف ط بدفع أربلح تألسهم ايسلتيينل في تاحقت تاينلسب 
واكن أمًضل نضع تستحتتيجية من شأنهل تشجيعهم على محتصلة 

تالستثيلر في تاشحكة.

stc دعينل في مشلرمعهل، وتسهم بشكل كبيح في stc تتحقع
إمحتدتا تاشحكة، وتسلعد تاشحكة في بنلء عالقلا مع 

تاشحكلء وتاعيالء في جييع أنولء تاييلكة.

على مح تاسنين، تيكنل من تنحمع منتجلتنل وخدملتنل مع تاتطلع إاى 
 .stc تاتحسع إاى منلطق جدمدة من أجل دعم نيح ورؤمة شحكة

ادى تاشحكة تاعدمد من تاعيالء عبح وردتا أعيلاهل تاعيالء
تايتعددة – ريث تيتد منتجلتهل وخدملتهل من خدملا 

تالتصلر وتكلمل تألنظية إاى تاولحر تاحقيية. الاك 
موتلج عيالؤتل إاى رلحر سحمعة ومنتجلا مبتكحة اتلبية 

ترتيلجلتهم تايتطحرة.

رضل تاعيالء موحر وتدف تستحتتيجي رئيسي الشحكة ريث تضين 
ن ل خبحتتهل بشكل دوري عبح ن لط تتصلر متعددة اعيالئهل اضيلن 

معلاجة تايشكالا في تاحقت تاينلسب وبطحم ة فعلاة.

أقلمت تاشحكة شحتكلا مع أكثح من 150 جهة محمحقة تاشحكلء
من أجل دعم مهيتهل تايتيثلة في تحفيح تالتصلالا 

وت نية تايعلحملا تاشلملة وتاولحر تاحقيية اعيالئهل في 
جييع أنولء تاييلكة.

محتقب تاشحكلء بلتتيلم نيح تاشحكة وتستحتتيجيلتهل 
– ريث أنهم جزء ال متجزأ من تانجلرلا تاتي تو  هل 

تاشحكة.  

نحتعي بشكل كبيح نيح شحكلئنل عند تنحمع منتجلتنل وخدملتنل. نتأكد 
من أن كل خطحة ن حم بهل تؤدي إاى نتلئج مفيدة الطحفين.

نحعى فحم لً من 1500+ موتحف معتيدمن في تات نيلا تايحظفين
وتايجلالا تاحئيسية. ريث أنهم موتلجحت دعينل في 

تكتسلب تاتطحر تايهني وتاحضل تاشخصي في تاعيل تالي 
م حمحن به.

 BEAM 2.0 ندعم ترتيلجلا محظفينل من خالر إستحتتيجية
(مزمد من تايعلحملا في تاصفوة 44 إاى 46 من تلت تات حمح( تاتي 
تحكز على تعظيم قدرتتهم تاحقيية، وتعزمز تجحبة عيلهم من خالر 

تاتحكيز على نيحتم ومصلاوهم، بلإلضلفة إاى رفع قدرتتهم من 
خالر تنيية مهلرتتهم، وزملدة كفلئلتهم من خالر محتجعة أدتئهم 

وتغييح تاهيكل تاتنظييي إذت ازم تألمح.

ركحمة تاييلكة تاعحبية 
تاسعحدمة 

وف لً احؤمة تاييلكة تاعحبية تاسعحدمة 2030، تطيح 
تاييلكة إاى إنشلء محكز تكنحاحجي بيسلعدة شحكلا 

مثل solutions by stc، تاتي ادمهل تابنية تاتوتية 
اليضي قدًمل بهله تاحؤمة.

بلإلضلفة إاى ذاك، تتطلب تاسعحدة أن ن حم بتعيين 
عدد مودد من تايحتطنين تاسعحدمين رتى نتيكن على 

تايدى تاطحمل من دعم ميلكة مكتفية ذتتيلً.

ت دم solutions by stc خدملتهل اعدد من تايؤسسلا 
تاوكحمية وتايشلرمع تاتي ت حم بهل تاوكحمة.

على مح تاسنين، قينل أمضلً بتحظيف عدد متزتمد من تايحتطنين 
تاسعحدمين. وفي تاحقت تاولاي 61% من تا حى تاعلملة ادى 

تاشحكة من تاسعحدمين ونعيل بلستيحتر على تطحمح تايهلرتا 
ونفخح بلايسلتية في تو يق تاتطلعلا تاحقيية الييلكة.

تضين تاهيئلا تاتنظييية تاتي تحتقب أنشطة أعيلانل أننل تاهيئلا تاتنظييية
نلبي جييع تايتطلبلا تاتنظييية من أجل تاوفلظ على 

كيلن أعيلر مستدتم.

متم أخل جييع تايتطلبلا تاتنظييية بلالعتبلر، وكلاك تالاتزتم بهل 
خالر تألنشطة تايحمية وعند وضع تاخطط تايست بلية.

تشعح تايجتيعلا تاتي نعيل فيهل بلا لق بشأن كيفية تايجتيعلا وتابيئة
تأثيح أنشطة أعيلانل على رفلتيتهم بينيل نتويل مسؤواية 

ريلمة ورعلمة تابيئلا تاتي نشغلهل. 

ا د وضعنل أنظية من شأنهل ت ليل تاهدر، كيل أنه ال محجد ألي من 
أنشطتنل تاتجلرمة تأثيح سلبي على تايجتيعلا تاتي نعيل فيهل.

هيكل األعمال وأصحاب 
المصلحة
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رحلة الشركة االستراتيجية
منل بدء أعيلاهل، تم تألخل بعين تإلعتبلر تالستحتتيجيلا في سيلق تألعيلر وتاعالقلا تا حمة تاتي تم بنلؤتل مع تاشحكة تألم، stc ومسلتيينل وأصولب 

تايصلوة ومنظحمة تاشحكلء تايتنلمية. نؤمن بأن تالستحتتيجيلا تاتي نتبنلتل دتخل تاشحكة تسلتم في نيحتل وتتيلشى مع رؤمتهل.

وعلى مح تاسنين، ركزنل على جحتنب وأملكن تانيح تايختلفة، كيل تح محضح

األفق الثالث - 
)2025-2020)

األفق الثاني - 
)2019-2014)

األفق األول - 
)2014-2007)

"نيح مست ح مع 
ربوية قحمة"

"نيح سحمع" "تابدتمة"

ا د أنجزنل بعض تألتدتف تالستحتتيجية تاولسية في ررلتنل رتى تآلن. خالر فتحة تألفق تألور تاييتدة خالر تألعحتم 2007-2014، ركزنل على “تابدتمة” من 
خالر وضع أنظية وعيليلا منلسبة مع تحظيف كفلءتا في تلت تايجلر. بعد ذاك، تنت لنل إاى تألفق تاثلني تاييتد من تألعحتم 2014-2019، وتح وقت 

“تانيح تاسحمع”، خالر تله تافتحة، قينل بتحسيع منتجلتنل وخدملتنل وجلب تاشحكلء وتاشحكلا من جييع أنولء تاييلكة.   

سياق النمو لدينا
في تاحقت تاولاي، تاحجحد تاكلي ا طلع 

تالتصلالا وت نية تايعلحملا وتاولحر تاحقيية 
موسحس علاييلً، ريث أظهحا تادرتسلا 

أن تاشحكلا في جييع أنولء تاعلام تأمل في 
تو يق نيح مدعحم رقيًيل، بينيل زتدا تاشحكلا 

إنفلقهل على رلحر ت نية تايعلحملا - وكلنت 
تازملدة تايلوحظة في علم 2021.

كيل أصبح تالعتيلد على ت نية تايعلحملا أكثح 
وضحرلً منل تفشي وبلء COVID-19. فكلن 

على معظم تاشحكلا وتا طلعلا في جييع 
أنولء تاعلام رقينة تاعيليلا وضبطهل من 

أجل محتكبة تايتطلبلا تايتغيحة بسحعة اعدد 
متزتمد من تايحتطنين تاحقييين.

قبل تفشي تاحبلء بفتحة طحملة، تنطل ت 
تاييلكة تاعحبية تاسعحدمة في ررلة رقينة 

تاييلكة. ووضعت رؤمة 2030 - تإلطلر 
تالستحتتيجي الييلكة التنيية تألوسع - فهي 

على طحمق تاتوحر من تالعتيلد على تانفط 
وتوحمل تاييلكة إاى محكز رقيي.

مدعحمة بحؤمة 2030، تم تسجيل أن تاييلكة 
ادمهل أكبح وأسحع أسحتق تتصلالا وت نية 
معلحملا نيحتً في دور مجلس تاتعلون 

تاخليجي. تاسحق كبيح جدتً رتى عند م لرنته 
بلألسحتق تاعلايية تألخحى تانلضجة، وتالتجله 

نوح تانيح تايست بلي ملوحظ كلاك. 
ومحضح مسلر تانيح ا طلع تالتصلالا وت نية 

تايعلحملا في تاييلكة نيحتً مطحدتً عبح جييع 
أنحتع تألعيلر تايحتبطة بلالتصلالا وت نية 

تايعلحملا مع تاطلب على تكلمل تألنظية 
بلعتبلره أرد أتم تايتطلبلا.

ومن بين تادوتفع تاحئيسية في تاسحق تح 
تكلمل تألنظية اليدن تالكية وغيحتل من 
تاينظيلا تاكبيحة، ورلحر رقيية اتوسين 

تكلمل تاعيليلا دتخل تايصلنع ومؤسسلا 
تاحعلمة تاصوية وتاتعليم؛ بلإلضلفة إاى محكز 

تابيلنلا تاسولبية اتوسين إدترة تابيلنلا 
اليؤسسلا تاتي تتبنى ث لفة تاعيل من 
تاينزر بسبب تاحبلء، وخدملا تايعدتا 

احقينة تاشحكلا تايتحسطة تاوجم، وخدملا 
تاتطبي لا احقينة تاعيليلا في تايؤسسلا 

تاوكحمية وتاخلصة، وتكلمل تألمن تاسيبحتني 
ازملدة أمن تابيلنلا في تابنحك وتاينظيلا 
تألخحى، وتاشبكلا وتابنية تاتوتية تاُيدترة 

البيئلا متعددة تايحردمن تاتي تتطلب محتقبة 
على مدتر تاسلعة طحتر أملم تألسبحع.

وفي مولواة ايحتكبة أردث تاتطحرتا، 
تعتيدا تاشحكلا في جييع تا طلعلا بشكل 

متزتمد على تاولحر تاحقيية في عيليلتهل. 
على تاحغم من تاتودملا تاتي تردثتهل جلئوة 
COVID-19، بدأا تاشحكلا في جييع أنولء 
تاييلكة في تالستثيلر أكثح في دمج أنظيتهل 

وتبني تاولحر تاحقيية الحصحر إاى أصولب 
تايصلوة من منلزاهم.

تعيل تاشحكة في تله تابيئة تادمنلميكية، 
ومنعكس كل تتجله نلشئ في أعيلاهل. 

كيل أن تله تادوتفع تاحئيسية في تاسحق 
وتايؤسسلا تاتي تتطلب تله تاولحر تي 

أمضلً من بين منتجلتنل ومولفظ تاعيالء.

في طرحها العام األولي، حققت  solutions by stc إنجازاً 
بارزاً والذي انعكس في وجود طلٍب قياسي من المستثمرين 

 المحليين واإلقليميين والدوليين كما حققت فائض 
اكتتاب بلغ 130 ضعفاً

طرح الشركة األولي كان من أكبر االكتتابات في السوق المالية  	
السعودية. 

على الرغم من تعقيد وحجم الطرح المقترن بظروف السوق المتقلبة،  	
فقد تم إدراج الشركة بنجاح في جدول زمني متسارع مقارنة اإلدراجات 

األخرى في السوق المالية السعودية.
يوضح تحليل أداء السهم حجم الطلب الكبير ونسبة التخصيص للشركات  	

يعكس هذا الشيء كذلك.

استراتيجيتنا للنمو 
المربح المستدام 

مـة06 تا لدة12مـ د تألدتء30تات حمح تالســتحتتيجي18رؤمة  تات حمــح تايلاي91ت حمــح تاوحكية62ت حمح  مـة06 تا لدة12مـ د تألدتء30تات حمح تالســتحتتيجي18رؤمة  تات حمــح تايلاي91ت حمــح تاوحكية62ت حمح 
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ستدتم 
ستحتتيجيتنل النيح تايحبح تاي

ت

تحويل المخاطر 
 إلى فرص  

ا د نيت شحكتنل بشكل كبيح خالر تاسنحتا تا ليلة تايلضية ونعت د أنه من تاضحوري أن مكحن ادمنل فهم متعيق اليخلطح تاتي نحتجههل. مسلعد تودمد 
تايخلطح على وضع إستحتتيجيلا من شأنهل تعدمل أنظيتنل وعيليلتنل.  

في تاجدور أدنله ، تفلصيل تايخلطح تاتي نحتجههل وكيفية محتجهتهل أو توحملهل إاى فحص.

تايخلطــح تاتي نحتجههل
 

تاجحتنب تاتــي تغطيهل
 

كيف تســتجبنل/
رحانلتــل إاى فحص

زملدة تا درة تاتنلفسية 
دتخل تاسحق

زملدة بصية تايشلركين تادوايين وتايوليين تالمن مسعحن 
بلستيحتر الوصحر على رصة سحقية، بلإلضلفة إاى زملدة 

عدد تاشحكلا تانلشئة في قطلع ت نية تايعلحملا في 
تاييلكة تاعحبية تاسعحدمة سيجعل تاسحق أكثح تن سلملً.

تحكز solutions by stc بلستيحتر على بنلء وتعزمز 
عحوضهل تاحقيية وت نية تايعلحملا مع تادخحر 

في خطحط أعيلر جدمدة وتحسيع موفظتهل 
اتغطية ترتيلجلا تاعيالء عبح سلسلة قيية ت نية 

تايعلحملا. 

بلإلضلفة إاى ذاك، نعيل بلستيحتر على تحسيع 
منظحمة تاشحكلء تاخلص بهل ات دمم عحوض 

تكييلية إاى تاسحق. 

شحعت solutions by stc في مبلدرتا رزم 
تاينتجلا وتاخدملا/تابيع تاعلبح اتوسين ثبلا 

تاعيالء وريلمة نفسهل من تاتهدمدتا تاتنلفسية 
تايوتيلة.

مخلطح تاعالقة مع شحكلء 
تات نية

تتعلون تاشحكة مع محردي تات نية تاعلاييين وتدمجهم 
في عحوض ت نية تايعلحملا تاخلصة بلاعيالء.

قدرة تاشحكة على تاعيل مع شحكلء مختلفين وت دمم 
أسعلر منلفسة ذتا قيية العيالء.

من تاييكن أن مؤثح ف دتن تاحصحر إاى منتجلا تاشحكلء 
أو تاضغط على تحتمش تابيع تاخلصة بينتجلتهم على 

تألعيلر.

تنتهج تاشحكة نهج تاعيل مع شحكلء متعددمن 
اتحسيع موفظتهل ريث أن تلت تانهج م لل من 
تالعتيلد على شحمك وترد، وبلاتلاي م لل بشكل 

فعلر من مخلطح ف دتن تاحصحر إاى شحكلئهل 
تآلخحمن.

بلإلضلفة إاى ذاك، بلا يية تايضلفة تاتي ت دمهل 
solutions by stc الشحكلء ر  ت أعلى 

مستحى ميكن من تاشحتكة وعالقلا طحملة 
تألمد مع تايحردمن

تاتغييحتا في تحطين 
تابيلنلا وريلمة تابيلنلا 

وتايعلميح تألخحى

تؤثح متطلبلا تحطين تابيلنلا واحتئح ريلمة تابيلنلا على 
قدرة مزودي تاخدملا تاسولبية  وتاتوليالا تاعلاييين 

على خدمة عيالء تاييلكة تاعحبية تاسعحدمة.

رصلت solutions by stc ومزودي تاخدملا تاسولبية 
تايولية على ميزة تنلفسية من خالر وجحد محتكز بيلنلا 

مولية مكنتهم من تاسيطحة على وضع تحتمش ربح 
أفضل في تاسحق.

قد مؤثح أي تخفيف في احتئح تاتحطين على تاشحكة بسبب 
تنلفس تايشلركين تادوايين في تا طلع.

ت حم تاشحكة بيحتقبة تالحتئح بشكل فعلر، 
وتخطط اليشلركة في تايشلورتا تاعلمة 

اينلقشة تالحتئح، وتاتأكد من تاتزتم منتجلتهل بهل.

وتعيل بلستيحتر على تعزمز عحوضهل وعالقلتهل 
مع تاعيالء، وإذت ازم تألمح سيتم ع د شحتكة 

مع مزودمن دوايين الوفلظ على محقع تاشحكة 
تاحملدي في تاسحق

استراتيجيتنا 2025-2020
تايحم، نون في تألفق تاثلاث من ررلتنل تالستحتتيجية تايتيثلة في “نيح مست ح مع ربوية قحمة”. تتيثل تستحتتيجيتنل في 
زملدة رصتنل تاسحقية وتعظيم قيية ر حق تايسلتيين من خالر تاتحكيز على تاشحتئح وتافئلا علاية تانيح، من خالر 

تحسيع موفظة منتجلتنل وتاحصحر إاى تألسحتق، من خالر تعزمز تجحبة تاعيالء، وتطحمح وجلب أفضل تايحتتب. متم تعزمز 
تله تألتدتف من خالر تألتدتف تايوددة في إستحتتيجية LEAP تاخلصة بنل وتاتي تدور رحر تايجلالا تاتلاية:

دعم الكفاءة والتعاون الداخلي 

من أجل تو يق تطلعلتنل وأتدتفنل، نهدف 
بلستيحتر إاى تحفيح تاكفلءتا في أعيلانل 

وتنظيم تاعيليلا تاولاية. ونسعى بنشلط 
إاى تنيية أوجه تاتكلمل في أعيلانل 

تاتجلرمة وزملدة تاشفلفية إاى أقصى رد 
دتخل تاشحكة بهدف توسين قدرتتنل 

تاتشغيلية تاحتسعة، وتعظيم قيية ر حق 
تايسلتيين.

تشيل تايبلدرتا تايطب ة رلايلً تعزمز نيلذج 
تاتشغيل تادتخلية، وزملدة أتيتة تاعيليلا 

تادتخلية، وتعزمز تالستثيلر في بنلء تايحتتب 
وإدترة تايحترد.

دعم نجاح العمالء ومنظومة 
الشركاء

تاجهحد تافحدمة ال تلتب بنل بعيدتً، 
وعليه فنون نؤمن بلافحز مع عيالئنل 
ومنظحمة شحكلئنل. نسعى إاى تطحمح 

منظحمة شحكلء قحمة الشحتكة 
وتاوفلظ عليه، وتعزمز عالقلا تاعيل 

تافعلاة مع محردمنل من أجل تلبية 
تالرتيلجلا تايتطحرة اعيالئنل. إن 

بنلء عالقلا مع محردي تات نية 
تاعلاييين وتايولفظة عليهل، مثل 

مزودي تاخدملا تاسولبية تادواية 
وتسعة تانطلق وم دمي تات نية، تيثل 
عنصحتً أسلسيلً في إستحتتيجية تاشحكة 

ادخحر تاسحق، ريث ن حم بتيكين 
شحكلئنل تألجلنب من تاحصحر إاى 

تاسحق تاسعحدي.

عالوة على ذاك، ادمنل تحكيز قحي على 
ت دمم أفضل تجحبة عيالء اعيالئنل 

من خالر تاتنفيل وتاتوسين تايستيح 
الخبحتا مع تاتحكيز على تجحبة 

تاعيالء، وتايسلتيين وتايحظفين 
وتاشحكلء.

توسعة محفظة األعمال 
والتمدد في السوق

نون نسعى بنشلط التحسع في خطحط 
أعيلر جدمدة وقحمبة محتبطة بأعيلانل 
تاولاية بهدف تلبية ترتيلجلا عيالئنل 
وزملدة تعزمز عالمتنل تاتجلرمة، كيبتكح 

في تاسحق. ن حم بإجحتء ت يييلا 
شلملة الرتيلجلا تاشحكلا وتتجلتلا 

تاسحق من أجل تودمد مجلالا 
تافحص الدخحر فيهل، وتلبية ترتيلجلا 

ت نية تايعلحملا تاشلملة العيالء.

 بحجحد تله تايبلدرتا اتحسيع 
 وتنحمع موفظة منتجلا تاشحكة 

ذتا تلمش تاحبح تاعلاي عبح ت نية 
تايعلحملا وتات نيلا تاحقيية تانلشئة، 

نهدف إاى تانيح بشكل عضحي 
وغيح عضحي من خالر تإلستوحتذ 
على شحكلا في تاييلكة تاعحبية 

تاسعحدمة وخلرجهل. تدفنل تح تلبية 
تالرتيلجلا تايست بلية اعيالئنل 

تاولايين وتايوتيلين؛ ميل سيزمد من 
تنحمع قلعدة عيالئنل إاى قطلعلا 

وتتجلتلا جدمدة بيل في ذاك 
تاشحكلا تاصغيحة وتايتحسطة.

من خالر تاتحكيز بشكل أكبح على 
تله تايجلالا، فإننل نهدف إاى دعم 
جهحدنل في تابيع تاعلبح، وبيع تابدتئل 

تإلضلفية بلإلضلفة إاى رزم تاينتجلا 
وتاخدملا من أجل زملدة قيية ر حق 

تايسلتيين إاى أقصى رد وتيكيننل 
من تعزمز مكلنتنل كيزود رئيسي 

اخدملا تالتصلالا وت نية تايعلحملا 
في تاييلكة عبح خطحط تألعيلر.

الريادة في الخدمات المدارة 
والمهنية

اتو يق نيح أعيلانل، ادمنل مبلدرتا 
رلاية ومخططلا التحكيز على 

تعزمز مكلنتنل في تاسحق بيل متعلق 
بلاخدملا تايدترة وتايهنية، وتعهيد 

تاعيليلا تاتجلرمة، بهدف تعزمز 
عالقلتنل مع تاعيالء خالر سلسلة 

تا يية ات نية تايعلحملا وتعزمز 
محقعهل تاتنلفسي في تاسحق.

من أجل تعزمز مكلنتنل تاحملدمة في 
تاخدملا تاُيدترة وتايهنية (بيل في 
ذاك تاتكلمل وتاتخصيص وتاتطحمح 

وتإلدترة(، فإننل نحكز على تنحمع عحوض 
تاخدملا من خالر تالستفلدة من 
أفضل تات نيلا تاخلرجية، من خالر 

تاتوسين تايستيح في قدرتتهل.

نؤمن بأن نكحن في تاطليعة، ونبتكح بلستيحتر ونتيلشى مع ترتيلجلا عيالئنل. مع تستيحترنل بلاك، نأمل أن نكحن سبلقين كشحكة تيّكن تات نية 
وتطلعلا تالمن سيصبوحن جزًءت من شبكتنل. نأمل أن ننيح بشكل مستدتم، من خالر إقلمة تايزمد من تاشحتكلا تايثيحة، وتنحمع موفظتنل، وتوسين 

عيليلتنل تادتخلية. تستحتتيجية “LEAP” تاتي نتبعهل السنحتا تا ليلة تاي بلة ستدفعنل إاى أبعد تاودود.

L AE P

مـة06 تا لدة12مـ د تألدتء30تات حمح تالســتحتتيجي18رؤمة  تات حمــح تايلاي91ت حمــح تاوحكية62ت حمح  مـة06 تا لدة12مـ د تألدتء30تات حمح تالســتحتتيجي18رؤمة  تات حمــح تايلاي91ت حمــح تاوحكية62ت حمح 
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نموذج األعمال

محفح نيحذج عيلنل مخططلً تفصيليلً اعيليلتنل تاتجلرمة، تيت إضلفة رؤوس تألمحتر تايستخدمة ادعم رلحر تكنحاحجيل تايعلحملا وتالتصلالا في خلنة 
”تايدخالا“، وتتضين خلنة ”تايخحجلا” تاعلئد تافحري، و تا يية تاتي ستحادتل تله تاعيلية على تايدى تاطحمل.    
             

    
مسلتم نيحذج عيلنل في تو يق تألتدتف تايوددة في تستحتتيجية LEAP تاخلصة بنل، وبدورتل تسلتم تالستحتتيجية في تألدتء تاسلس انيحذج أعيلانل 

وتاعيليلا تاتي تضين نيح تاشحكة على تايدى تاطحمل.         
            

OUTPUTSOUTPUTS
 رأس المال

 اإليرادات المكتسبة من خدمات
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 األساسية، خدمات تقنية المعلومات
 ،والخدمات التشغيلية المدارة

الخدمات الرقمية

رأس المال المصنع
 بصمة الشبكة ;البنية التحتية للشبكات
 واألجهزة/مراكز البيانات ؛ نطاق؛ مواقع

المكاتب والتجزئة

رأس المال الفكري
 الحقوق والتراخيص (لشبكة االتصال وتقديم

 الخدمة، واستخدام الطيف، وما إلى ذلك)،
 البحث والتطوير في مجال تكنولوجيا

 المعلومات، السياسات واإلجراءات واألطر
الداخلية

   رأس المال االجتماعي و العالقات
 عالقات موثوقة مع المستثمرين والعمالء

 والمجتمعات والشركاء والحكومات والمنظمين
 والموردين والنقابات والهيئات الصناعية ومجموعات

الحقوق المدنية / العدالة االجتماعية

رأس المال البشري
 الثقافة التنظيمية، المكافآت العادلة، القيادة  

 الماهرة وذات الخبرة. التوظيف والتدريب
 وإدارة المواهب وتخطيط التعاقب، خبرة

 الموظف ورفاهيته ومشاركته، التنوع في بيئة
العمل، والمنافع التي يحصل عليها الموظف

 النمو الربحي الحكيم

 تقديم خدمات سلسة
وشبكة اتصال غير منقطعة

 زيادة قاعدة العمالء
 رضا العمالء

 راحة العمالء
 عالقات قوية بالموردين

توزيع األرباح 
 نشاطات المسؤولية االجتماعية 

 للشركات
 شبكة شراكات متينة 

االلتزام

التدريب والتطوير
التميز التشغيلي 

خلق الدافع
المشاركة القوية للموظفين 

التقدم الوظيفي

 رأس المال
 شركة لديها رأس مال للنمو

 بشكل مستدام وكسب
 ثقة المستثمرين والشركاء

 والعمالء في جميع أنحاء
المملكة

رأس المال المصنع
 تغطية شاملة تجذب
 مجموعة واسعة من

المستثمرين والعمالء

رأس المال الفكري
 تخلق بيئة آمنة مواتية

لالبتكار والنمو المستمر

 رأس المال االجتماعي
  والعالقات

 تخلق عمالء ومستثمرين
 وشركاء مخلصين يثقون

بمستقبل الشركة

رأس المال البشري
 فريق من الموظفين

  الملهمين والمبتكرين
 يساهمون في نمو الشركة

ورفاهية المستقبل

المدخالت

البيئة الخارجية

المخرجات

خدمات تكنولوجيا 
المعلومات

واالتصاالت األساسية
- تكامل األنظمة

- االتصال واالنترنت

خدمات تقنية
المعلومات والخدمات 

التشغيلية المدارة 
  

- الخدمات المدارة

الخدمات الرقمية
- الخدمات السحابية

- تكامل األمن السيبراني
- الخدمات الرقمية

ت المتكاملة
صاال

ت واالت
ا المعلوما

ل تكنولوجي
ت وحلو

خدما

شركة
ة ال

راتيجي
ست

ا

ل الحوكمة
هيك

سالة
والر

الرؤية 

خدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المتكاملة

استراتيجية الشركة

هيكل الحوكمة

الرؤية والرسالة

ت المتكاملة
صاال

ت واالت
ا المعلوما

ل تكنولوجي
ت وحلو

خدما

شركة
ة ال

راتيجي
ست

ا

ل الحوكمة
هيك

سالة
والر

الرؤية 

خدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المتكاملة

استراتيجية الشركة

هيكل الحوكمة

الرؤية والرسالة

 األنشطة
:   األساسية

االلتزام
االبتكار

السلوك األخالقي 
قيمة العالمة التجارية 

 الحقوق والتراخيص من الجهات
المعروفة في القطاع - خدمات تعهيد االعمال

مـة06 تا لدة12مـ د تألدتء30تات حمح تالســتحتتيجي18رؤمة  تات حمــح تايلاي91ت حمــح تاوحكية62ت حمح  مـة06 تا لدة12مـ د تألدتء30تات حمح تالســتحتتيجي18رؤمة  تات حمــح تايلاي91ت حمــح تاوحكية62ت حمح 
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مـة06 القادة12مـقد األداء30التقرير االســتراتيجي18رؤية  مـة06التقريــر المالي91تقريــر الحوكمة62تقرير  القادة12مـقد األداء30التقرير االســتراتيجي18رؤية  التقريــر المالي91تقريــر الحوكمة62تقرير 

خالر تاسنة تايلاية 2021م، ر  ت solutions by stc نيًحت في جييع تايؤشحتا تايلاية. 
إن تألدتء تايلكحر أدنله مأتي مدعحًمل بلستحتتيجية أعطت تألواحمة االستدتمة وتنيية تألربلح.

أبرز مقاييس االداء 
السنة المالية 2021

031 030

إيرادات السنة المالية 21        

7,816 مليحن  رملر

 + 13% عن السنة 
السابقة 

هامش الربح اإلجمالي للسنة 
المالية 21

%21.9
 + 122  نقطة أساس 

عن السنة السابقة 

النفقات الرأسمالية / اإليرادات 
للسنة المالية 21

%2.0
 - 580 نقطة أساس  

عن السنة السابقة

الربح قبل الفوائد والضرائب 
 )EBITDA( واإلستهالك واإلطفاء

للسنة المالية 21                       

1,107 مليحن  رملر

 + 28% عن السنة 
السابقة 

هامش الربح قبل الفوائد والضرائب 
 EBITDA( واإلستهالك واإلطفاء

Margin( للسنة المالية 21                

%14.2
  + 165  نقطة أساس
 عن السنة السابقة 

العائد على رأس المال المستثمر 
)ROCE( 21 للسنة المالية

%35.4
 + 202 نقطة أساس 

عن السنة السابقة                          

صافي التدفقات النقدية من 
 األنشطة التشغيلية للسنة 

المالية 21

1,379 +23% عن السنة السابقةمليحن  رملر

 صافي ربح السنة
 المالية 21

833 مليحن  رملر

 +19%  عن السنة 
السابقة 

هامش الربح الصافي للسنة 
المالية 21    

%10.7
 +47 نقطة أساس 
عن السنة السابقة 

العائد على متوسط حقوق 
الملكية للسنة المالية 21 

)ROAE(

%39.7
 - 441 نقطة  أساس 

عن السنة السابقة                          

صافي التدفقات النقدية للسنة 
المالية 21          

1,608 + 62% عن السنة السابقة مليحن  رملر

مـة06 تا لدة12مـ د تألدتء30تات حمح تالســتحتتيجي18رؤمة  مـة06تات حمــح تايلاي91ت حمــح تاوحكية62ت حمح  تا لدة12مـ د تألدتء30تات حمح تالســتحتتيجي18رؤمة  تات حمــح تايلاي91ت حمــح تاوحكية62ت حمح 
مح  ات ح ت
تاسنحي 
2021

مح  ات ح ت
تاسنحي 
2021
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كشحكة رتئدة في مجلر تالتصلالا وت نية 
تايعلحملا ومزود تاولحر تاحقيية دتخل 

تاييلكة، شهدا solutions by stc نيًحت 
ملوحًظل على مدتر تاـ 20 علًمل تايلضية. تلت 

تانيح ت حده قدرة تاشحكة على تاتطحر جنًبل إاى 
جنب مع تاتغيحتا في تا طلع. كيل كلنت رؤمة 

تاسعحدمة 2030 أمًضل داياًل موحرًمل الشحكة 
وتايؤسسلا دتخل تاييلكة. ف د بدأا 

تاشحكلا في عيليلا تاحقينة بيل متيلشى مع 
تدف توحمل تاييلكة إاى محكز رقيي. وت دم 
solutions by stc تايحم منتجلتهل وخدملتهل 

اعدد متزتمد من تا طلعلا وتايؤسسلا في 
جييع أنولء تاييلكة.

تستحتتيجية شحكتنل تستحتتيجية متكلملة 
مع رؤمة 2030. فبعد أن أكيلنل تايبلدرتا 

تإلستحتتيجية تاتي وفحا أسلًسل قحًمل النيح، 
وصلنل تآلن إاى عصح “نيح مست ح مع ربوية 

قحمة”. ومتم دفع تله تاحؤمة من خالر 
تستحتتيجية (LEAP )2020–2025 تاتي تحكز 

على تو يق إمحتدتا جلتبة، وتالستثيلر في 
أعيلر جدمدة، وتانيح غيح تاعضحي، وتعزمز 

تجحبة تاعيالء، وجلب أفضل تاكفلءتا ودفع 
ردودنل من خالر تايغلمحة في تألعيلر تاتجلرمة 

في خلرج تاييلكة.

ر  ت solutions by stc نيًحت ملوحًظل خالر 
تاعلم. ال م تصح ربونل على تو يق تلت تانيح 

فوسب، بل معكس أمًضل تستحتتيجيتنل تاتي تحكز 
على تلبية تالرتيلجلا تايتطحرة اعيالئنل في 

جييع أنولء تاييلكة وخلرجهل. 

أقلمت تاشحكة في تلت تاعلم، تاطحح تاعلم 
تألواي - وتح ردث تلرمخي سلط تاضحء على 

تات دم تالي أرحزته تاشحكة وتانيح تالي 
ميكنهل تو ي ه في تايست بل. وقد تجلوزا 

نسبة تغطية تاطحح تاعلم تألواي الشحكة بـ 130 
ضعفلً و بلغت تألمحتر تايجيعة نوح 471 مليلر 

رملر سعحدي.

المؤشرات المالية

بلغ صلفي تاحبح

833 مليحن رملر
 بلغ صلفي ربح تاسنة 833 مليحن رملر م لبل

18.7% 702 مليون ريال سعودي العلم تاسلبق.

إجيلاي تاحبح

1,708 مليحن رملر
بلغ إجيلاي تاحبح خالر تاعلم 1،708 مليحن رملر سعحدي م لبل 

20.1%1,422 مليون ريال سعودي العلم تاسلبق.

EBITDA

1,107 مليحن رملر
بلغت تألربلح قبل ترتسلب تافحتئد وتاضحتئب وتالستهالك وتإلطفلء 

 (EBITDA( اعلم 2021 مبلغ 1،107 مليحن رملر سعحدي م لبل
 862 مليون ريال سعودي العلم تاسلبق. 

%28.4

إجيلاي تألصحر

7,173 مليحن رملر
 بلغ إجيلاي تألصحر 7,173 مليحن رملر سعحدي م لرنة بـ

13.2% 6,335 مليون ريال سعودي في تاعلم تاسلبق. 

ر حق تايسلتيين

2,271 مليحن رملر
بلغت ر حق تايسلتيين 2,271 مليحن رملر سعحدي م لرنة ب 

1,924 مليون ريال سعودي في تاعلم تاسلبق
 

%18.0

قائمة الدخل

 2017 2021202020192018رملر سعحدي (بلآلالف(

2,962,262 7,815,7976,891,4195,257,2964,041,299صلفي تإلمحتدتا

(2,047,609((3,076,252((4,410,052((5,469,447((6,107,831(تكلفة تإلمحتدتا

914,653 1,707,9671,421,972847,245965,047اجمالي الربح

(344,613((392,723((499,216((664,965((808,863(إجيلاى تكلايف تاتشغيل

570,039 899,104757,007348,028572,324ربح تاتشغيل

27,427 86,73035,962(3,234(4,921تإلمحتدتا وتايصحوفلا تألخحى

597,466 904,025753,774434,759608,287صلفي تاحبح قبل تازكلة

(47,604((51,831((40,933((51,978((71,107(تازكلة

549,862 832,919701,796393,825556,455صافي ربح السنة

30.9%23.9%16.1%20.6%21.9%تلمش تاحبح تإلجيلاي

19%14%7%10%11%تلمش تاحبح تاصلفي

اتغييح20212020رملر سعحدي (بلآلالف( (%(ت

7,815,7976,891,419924,37813.41صلفي تإلمحتدتا

11.67(638,384((5,469,447((6,107,831(تكلفة تإلمحتدتا

1,707,9671,421,972285,99520.11اجمالي الربح

21.64(143,898((664,965((808,863(إجيلاي تكلايف تاتشغيل

899,104757,007142,09718.77ربح تاتشغيل

252.18-8,155(3,234(4,921تإلمحتدتا وتايصحوفلا تألخحى

36.80(19,128((51,978((71,107(تازكلة

832,919701,796131,12318.68صافي ربح العام

بياناتنا المالية ال تظهر 
فقط النمو الملحوظ 

الذي تم تحقيقه في هذا 
العام, بل تعكس أيضًا 

استراتيجيتنا التي تركز على 
تلبية االحتياجات المتطورة 

لعمالئنا

 بيان الرئيس 
التنفيذي للمالية

مـة06 تا لدة12مـ د تألدتء30تات حمح تالســتحتتيجي18رؤمة  مـة06تات حمــح تايلاي91ت حمــح تاوحكية62ت حمح  تا لدة12مـ د تألدتء30تات حمح تالســتحتتيجي18رؤمة  تات حمــح تايلاي91ت حمــح تاوحكية62ت حمح 
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تحقق solutions by stc مبيعاتها من 
خالل ما يلي:

قطلعلا أعيلانل تألسلسية، وتاتي تشيل أ(   .1
خدملا تكنحاحجيل تايعلحملا وتالتصلالا 
تألسلسية (تاتي تتكحن من تكلمل تألنظية 
وخدملا تالتصلالا وتالنتحنت ب( خدملا 

ت نية تايعلحملا وتاخدملا تاتشغيلية 
تايدترة (تاتي تتكحن من خدملا تعهيد 

تألعيلر وتاخدملا تايدترة(؛ و ج( تاخدملا 
تاحقيية (تاتي تتكحن من تاخدملا 

تاسولبية وتكلمل تألمن تاسيبحتني و 
تاخدملا تاحقيية(. وايزمد من تايعلحملا 

رحر خطحط أعيلانل، رتجع تاصفولا 20 في 
تلت تات حمح تاسنحي.

قنحتا مبيعلتنل، وتاتي تشيل أ( تابيع إاى   .2
قطلع تألعيلر (B2B( ريث تتم تايبيعلا 
إمل من خالر stc أو مبلشحة إاى تاعيالء. 

ب( تابيع اشحكة stc ريث تكحن stc تي 
تاعييل تانهلئي.

نيل صلفي تإلمحتدتا بنسبة ٪13.4 ايصل إاى 
7,816 مليحن رملر سعحدي في علم 2021 

م لبل 6,891 مليحن رملر سعحدي في علم 
2020. كلن تلت تات دم مدعحًمل بنيح تألعيلر 

عبح جييع أنحتع تألعيلر تاحئيسية.

خدملا تكنحاحجيل تايعلحملا وتالتصلالا  	
تألسلسية: + 13.0% على أسلس سنحي في 

علم 2021

:ت نية تايعلحملا وتاخدملا تاتشغيلية  	
تايدترة + ٪19.9 على أسلس سنحي في 

علم 2021

تاخدملا تاحقيية: %7.4+ على تسلس  	
سنحي في علم 2021

متيلشى تالتجله تايلكحر أعاله مع أنيلط تانيح 
تايسجلة في تاسنحتا تاسلب ة مع مسلتية 

خدملا ت نية تايعلحملا وتالتصلالا 
تألسلسية بشكل كبيح في تانيح تإلجيلاي 

اإلمحتدتا. 

 وأمضلً أثحا جلئوة كحرونل على سلحك 
 solutions by stc تايستهلك وتالي تلبعته

stc البيع إلى
مثلت عيلية تابيع اشحكة stc %29 من إجيلاي 

تإلمحتدتا، بلاصلفي، في علم 2021. احرظ 
تنخفلض تلمشي في مسلتية تله تا نلة 
من إجيلاي إمحتدتا تاشحكة. ومتيلشى تلت 

مع تستحتتيجية تاشحكة في تاتحكيز على تنيية 
موفظة قطلع تألعيلر (B2B( وتكتسلب عيالء 

في جييع أنولء تاييلكة.   

اإليرادات حسب العميل والقناة

20212020رملر سعحدي (مليحن(

stc2,2462,424

B2B 5,5694,467من شحكة إاى شحكة

7,8156,891إجيلاي تإلمحتدتا، بلاصلفي

كنسبة من اإليرادات، بالصافي

stc
2021%29

2020%35

من شحكة إاى شحكة 
B2B

2021%71

2020%65

)B2B( البيع للسوق
مثلت تايبيعلا الجهلا تاوكحمية و تاخلصة 
71% من إجيلاي تإلمحتدتا، بلاصلفي في علم 

2021. وتتيلشى تايسلتية تايتزتمدة من تله 
تا طلعلا مع تستحتتيجية تاشحكة اتنحمع قلعدة 

إمحتدتتهل وتاوصحر على مسلتية أكبح من 
تابيع إاى تاجهلا تاخلصة. بلإلضلفة إاى دعم 

مبلدرتا تاجهلا تاوكحمية رسب رؤمة 2030 
 وتبنى تاوكحمة تاسعحدمة العدمد من 

مبلدرتا تاحقينة. 

عن قحب اتحتكب تله تالرتيلجلا عبح إجحتءتا 
تاتوحر تاحقيي في مختلف مجلالا تألعيلر
 B2B في تلت تاعلم، سلتيت قنلة مبيعلا
تاخلصة بنل بنسبة ٪71 من إجيلاي تإلمحتدتا 
 stc بينيل سلتيت تايبيعلا تاي دمة إاى

(تاعييل تانهلئي( بنسبة ٪29 من إجيلاي 
تإلمحتدتا.

تعد مبيعلا قطلع تألعيلر (B2B( أرد تاجحتنب 
تاتي وتصلنل تاتحكيز عليهل على مح تاسنين 

- جيعنل عيالء من مجيحعة متنحعة من 
تا طلعلا وتاشحكلا من مختلف تايستحملا. 

عالوة على ذاك، فإننل نهدف إاى تطحمح تلت 
تاجلنب من أعيلانل بشكل أكبح من خالر تحفيح 

رلحر الشحكلا تاصغيحة وتايتحسطة في 
تاسنحتا تا لدمة.

اإليرادات حسب المنتجات والخدمات الرئيسية )آالف الرياالت السعودية(

 خدمات تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت األساسية

4,231,2053,743,572
تشيل خدملا تكنحاحجيل تايعلحملا وتالتصلالا تألسلسية تكلمل تألنظية 

وتالتصلالا وتإلنتحنت. وعلدًة، مسلتم نحع تاعيل تلت بشكل كبيح في نيح 
تإلمحتدتا. ريث ر  ت خدملا تكنحاحجيل تايعلحملا وتالتصلالا تألسلسية 

خالر تاعلم نيًحت في تإلمحتدتا بنسبة %13.  %54.1%54.3

 خدمات  تقنية المعلومات 
والخدمات التشغيلية المدارة

1,955,1651,630,025
تتكحن خدملا  ت نية تايعلحملا وتاخدملا تاتشغيلية تايدترة من خدملا 

تعهيد تألعيلر وتاخدملا تايدترة. ريث ر ق نحع تألعيلر تلت نيًحت في 
تإلمحتدتا بنسبة %19.9. 

%25.0%23.7

الخدمات الرقمية 

1,629,4281,517,823
تشيل تاخدملا تاحقيية تاخدملا تاسولبية وتكلمل تألمن تاسيبحتني 

وتاخدملا تاحقيية. ريث ر ق نحع تاعيل تلت نيًحت في تإلمحتدتا بنسبة 
 .%7.4 %20.8%22.0

اإلجمالي

7,815,7976,891,420
%100.0%100.0

20212020

20212020

20212020

20212020

مـة06 تا لدة12مـ د تألدتء30تات حمح تالســتحتتيجي18رؤمة  مـة06تات حمــح تايلاي91ت حمــح تاوحكية62ت حمح  تا لدة12مـ د تألدتء30تات حمح تالســتحتتيجي18رؤمة  تات حمــح تايلاي91ت حمــح تاوحكية62ت حمح 
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التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركة 
 تإلجيلاي*دور مجلس تاتعــلون تاخليجيتاسعحدمة

20217,814,523,1641,274,2377,815,797,402

الموجودات والمطلوبات
20182017 202120202019رملر سعحدي (بلآلالف(

3,432,103 6,446,2955,571,0354,523,2904,261,236إجيلاي تايحجحدتا تايتدتواة

75,911 726,453763,592354,098188,814إجيلاي تايحجحدتا غيح تايتدتواة

3,508,014 7,172,7486,334,6284,877,3884,450,049إجيلاي تايحجحدتا

2,017,633 4,634,2584,068,1163,377,2682,658,919إجيلاي تايطلحبلا تايتدتواة

92,250 267,922342,948243,296125,754إجيلاي تايطلحبلا غيح تايتدتواة 

2,109,883 4,902,1804,411,0633,620,5642,784,673تجيلاي تايطلحبلا 

1,398,131 2,270,5681,923,5641,256,8241,665,377إجيلاي ر حق تايلكية

3,508,014 7,172,7486,334,6284,877,3884,450,049إجيلاي تايطلحبلا ور حق تايلكية

* إمحتدتا تاكحمت – 1,142,784 رملر سعحدي، إمحتدتا تابوحمن – 118,453 رملر سعحدي، إمحتدتا تإلملرتا – 13,000 رملر سعحدي.

الموجودات والمطلوبات وحقوق 
الملكية

ترتفعت تايحجحدتا من 6,335 مليحن رملر 
سعحدي في علم 2020 إاى 7,173 مليحن رملر 

سعحدي خالر تاعلم. وتعزى تازملدة بشكل 
رئيسي إاى زملدة تان د ومل في ركيه من 993 

مليحن رملر سعحدي إاى 1,608 مليحن رملر 
سعحدي وتالمم تايدمنة من 2,804 مليحن 

رملر سعحدي إاى 3,021 مليحن رملر سعحدي 
نتيجة اإلدترة  تافعلاة ادورة رأس تايلر تاعلمل.

ترتفع إجيلاي تايطلحبلا إاى 4,902 مليحن 
رملر سعحدي من 4،411 مليحن رملر سعحدي 
في علم 2020. وتعزى تازملدة بشكل أسلسي 
إاى تإلمحتدتا تايؤجلة من 1,705 مليحن رملر 
سعحدي إاى 2,277 مليحن رملر سعحدي في 

علم 2021.

ترتفع إجيلاي ر حق تايلكية من 1,924 مليحن 
رملر سعحدي في علم 2020 إاى 2,271 مليحن 
رملر سعحدي خالر تاعلم. وتعزى تله تازملدة 
في تاغلاب إاى ربح تاعلم وتعحمضه عن طحمق 

تحزمعلا تألربلح وأسهم تاخزمنة.

أخيًحت، ا د كلن تاعلم نلجًول الغلمة بلانسبة 
اـ solutions by stc، ريث تطحرا جييع 

تايؤشحتا تاتي تسلتم في تانيح تايلاي 
الشحكة بشكل إمجلبي كيل كلنت تتيلشى مع 

تات دم تالي تتصحره تاشحكة.

عبدالرحمن الربيع
تاحئيس تاتنفيلي اليلاية

ساهمت solutions by stc في إطالق مشروع 
الدمام 7 التابع لشركة أرامكو السعودية وهو 

حاسوب عمالق جديد فائق الحمل، ُيعد من بين 
العشرة األوائل األقوى في العالم.

يعد الحاسوب مكماًل لمجموعة التقنيات  	
المتقدمة من أرامكو التي تعيد تشكيل العمليات 

األساسية، وتدفع الكفاءات، وتعزز ريادة القطاع 
في العلوم األرضية.

تم االنتهاء من المشروع وتنفيذه بالشراكة  	
مع CRAY )أحد أفضل الشركات المصنعة 

للحواسيب الفائقة العمالقة في العالم( وشركة 
IBM وVertiv )المزود الرائد لمراكز البيانات 

الجاهزة(.

مـة06 تا لدة12مـ د تألدتء30تات حمح تالســتحتتيجي18رؤمة  مـة06تات حمــح تايلاي91ت حمــح تاوحكية62ت حمح  تا لدة12مـ د تألدتء30تات حمح تالســتحتتيجي18رؤمة  تات حمــح تايلاي91ت حمــح تاوحكية62ت حمح 
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مـة06 القادة12مـقد األداء30التقرير االســتراتيجي18رؤية  مـة06التقريــر المالي91تقريــر الحوكمة62تقرير  القادة12مـقد األداء30التقرير االســتراتيجي18رؤية  التقريــر المالي91تقريــر الحوكمة62تقرير 

إن شركتنا تسعى دائًما لغرس المعرفة 
وروح االبتكار. ولهذا نجد الترابط بين رأس 

المال المصنّع والفكري في سياق عملنا في  
solutions by stc قوًيا للغاية.

ونقصد برأس المال الُمصنَّع، المباني 
والمعدات واألدوات التي ينشئها اإلنسان 

والموجهة بشكل مباشر نحو اإلنتاج وما 
إلى ذلك، والتي تساعد في تصنيع السلع 

 solutions by والخدمات. في حين أن لـ
stc  مكاتب متطورة منتشرة في جميع أنحاء 

المملكة، فإن معظم الجوانب التي تندرج 
تقليدًيا تحت رأس المال المصنّع ال تنطبق 

 solutions by على عمليات الشركة. تتعاون
stc  مع أكثر من 150 شريًكا لتقديم حلول 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للشركات 
والقطاعات في المملكة.

لذلك، فإن رأس مالها الفكري الذي يشمل 
الجوانب الملموسة وغير الملموسة لألعمال 

التجارية مثل: التحسينات التي تم إجراؤها على 
المنتجات والبحث والتطوير من أجل التشغيل 

السلس لسلسلة القيمة، يلعب دوًرا أكثر 
أهمية في عمليات الشركة. 

 

039 038

مكاتبنا   
solutions by stc لها خمسة فروع في 

المملكة تقع في الجبيل والخبر وجدة وفرعين 
في العاصمة الرياض.

باإلضافة إلى صنع موضٍع لنا في المستقبل، 
نحرص أيًضا على أن تكون أنظمتنا وعملياتنا 

سلسة وتحّدث بشكل دائم لمواكبة 
التغييرات في التكنولوجيا واحتياجات موظفينا 

وعمالئنا. 

وفي سبيل تحسين تقنيتنا وعملياتنا قمنا بما 
يلي:

زملدة مستحى تألتيتة في دورة تادفع  	
تان دي وإمكلنية تاتتبع  تا يلسية اخدملا 

.solutions by stc وعيالء

منصة محكزمة إلدترة تافحص ومعلحملا  	
تاعيالء وتألوتمح وتالشتحتكلا.

تعزمز تجحبة تاعيالء وإعدتد تات لرمح تايلاية  	
ر solutions by stc اتتيلشى مع تفضل 

تايعلميح و تاي لميس.

ت ليل جهحد تسليم تاطلبلا وتعزمز  	
 تاتنسيق بين فحق تشغيل

.solutions by stc 

تجحبة أفضل العيالء وتايستثيحمن  من  	
خالر محقع موّسن موصلحن منه على 

معلحملا رحر تاطحح تاعلم تألواي

رعلمة رقيية موّسنة العيالء وتايحظفين  	
من خالر توسينلا تانظلم تألسلسي 

تاجدمدة.

تنفيل منصة البيلنلا، تحّسع من  تستخدتم  	
تابيلنلا وذاك ادعم تتخلذ تا حتر وتبسيط 

تاعيليلا.

احرة توكم خلصة بتوليالا تاشؤون  	
تا لنحنية وتاع حد تإلدترمة من أجل دعم 

إدترة تاع حد بشكل أفضل.

تنفيل ورقينة دورة سلسلة تاتحرمد من  	
تابدتمة إاى تانهلمة.

رأس المال المصنّع 
والفكري

إن أنظمتنا وعملياتنا 
سلسة وتحدث بشكل 

دائم لمواكبة التغيرات 
التقنية واحتياجات 
موظفينا وعمالئنا.

مـة06 تا لدة12مـ د تألدتء30تات حمح تالســتحتتيجي18رؤمة  مـة06تات حمــح تايلاي91ت حمــح تاوحكية62ت حمح  تا لدة12مـ د تألدتء30تات حمح تالســتحتتيجي18رؤمة  تات حمــح تايلاي91ت حمــح تاوحكية62ت حمح 
مح  ات ح ت
تاسنحي 
2021

مح  ات ح ت
تاسنحي 
2021
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البرامج المقدمة للعمالء والموظفين 
COVID-19 أثناء جائحة

تم ت دمم مجيحعة من تابحتمج ايحظفينل 
وعيالئنل خالر جلئوة COVID-19،  مّكنت 

تله تابحتمج عيالءنل من محتقبة ت دم تايشلرمع 
وت دمم مالرظلتهم عن بعد بينيل قلم تايحظفحن 

بيعلاجة تله تايتطلبلا في تاحقت تاينلسب. 
من خالر تابحتمج تاي دمة، تستطلع تايحظفحن 

 COVID-19 تاب لء على تطالع دتئم بتطحرتا
وتاتدتبيح تالرتحتزمة تاتي مجب تتخلذتل.

بلانسبة اليحظفين تالمن معيلحن من تاينزر، 
وفحنل اهم مكلتب وجييع تألدوتا تاالزمة إلنجلز 

مهلمهم بشكل محمح.

سلعدتنل تابحتمج تاتي قدمنلتل ايحظفينل منل بدء 
وبلء COVID-19 على تاتحتصل وتاتعلون بشكل 

فعلر مع تافحق تادتخلية ومكنتهم أمًضل من فهم 
سليم ايتطلبلا تاعيالء.

مـة06 تا لدة12مـ د تألدتء30تات حمح تالســتحتتيجي18رؤمة  مـة06تات حمــح تايلاي91ت حمــح تاوحكية62ت حمح  تا لدة12مـ د تألدتء30تات حمح تالســتحتتيجي18رؤمة  تات حمــح تايلاي91ت حمــح تاوحكية62ت حمح 
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ثقافة شركتنا
نون نحكز على تحفيح بيئة عيل تيكينية تعطي 
تألواحمة ايحظفينل ورضلتم، وتضين عيليلا 

سلسة عبح جييع خطحط تألعيلر، وتضين 
 solutions رفلتية فحم نل وعلئالتهم. تحفح

by stc بيئة متكلملة تحمية اضيلن تاتدفق 
تاينتظم ون ل تايعلحملا في تتجلتلا 

مختلفة، ألنهل تيثل تألسلس تالي م حم عليه 
تاهيكل تاتنظييي.

من خالر ث لفة شحكتنل نهدف إاى:

تطحمح تايعحفة وتافهم تاجيد بين جييع  	
تايحظفين.

خلق بيئة توفز تايحظفين وتو ق تاحضل  	
تاحظيفي.

ضيلن دقة تايعلحملا 	

ضيلن تاشفلفية وتاتوكم بلإلشلعلا تي  	
خطحة مهية في عيلية إدترة تاتغييح

مسلعدة تايحظفين التأقلم مع تاتغييح.  	

 قيلس وتعزمز ث لفة وبيئة عيل  	
.solutions by stc

رفع مستحى مشلركة تايحظفين عبح  	
تاينظية ومع تا لدة.

 مجاالت تركيزنا الرئيسية 
هي كما يلي:

كن حذرا

تعزمز معحفة تايحظفين بلا حتعد  	
تألخالقية مثل خصحصية تابيلنلا 

وقحتعد تاسلحك وتضلرب 
تايصلاح، إاخ. 

تادفلع عن ر حق تايحظفين  	
ومزتملتم وأدوترتم في تاشحكة.  

 

1

التعاون عبر أجزاء 
المنظومة المختلفة

ت دمم أنشطة تفلعلية مثل  	
تجتيلع مع تاحئيس تاتنفيلي  
تايسيى “تكية أبح عبد تاله”.

ت دمم تات دمح ألوائك تالمن  	
بلاحت جهحًدت ملوحظة في 

مختلف تألقسلم.

وضع أهداف طويلة 
المدى بتوجيهات واضحة.

تحصيل تاحؤمة وتاحسلاة بلستيحتر  	
بلستخدتم تاتحفيه وتاتفعيل.

تسليم تاحسلئل تاحئيسية من  	
خالر تجلرب أو أنشطة فحمدة 

خالر تاتجيع تاسنحي الشحكة.

تعزمز دور إدترة تاتغييح اجعل  	
أي تغييح تنظييي سلًسل. وقد 

أدى تلت  تاعيل تالي ر  نله 
في تلت تايجلر إاى تل ينل 

جلئزة “تستحتتيجية إدترة تاتغييح 
تايتييزة” من جحتئز تايحترد 
تابشحمة تاخليجية تاوكحمية.

قدرات موظفينا مصدر 
إلهامنا

متم عحض إنجلزتا محظفينل  	
تايلهيين وذوي تألدتء 

تايتييز إلمصلر إنجلزتتهم 
تالستثنلئية الجييع. 

نحرب بلايحظفين ذوي  	
تاكفلءتا تاعلاية ايشلركة 

 معحفتهم في 
.”talks by solutions“

ضمان رضا الموظفات 
ورراحتهم    

إجحتء تستطالعلا ربع سنحمة  	
تستهدف تايحظفلا.

إطالق تاعدمد من تألنشطة  	
وتابحتمج تاخلصة بلايحأة وتاتي 

نتج عنهل رصحانل على جلئزة 
“أفضل بيئة عيل اليحأة” من 

جلئزة تاعيل.

2

3

4

5

البحث والتطوير
ادمنل إطلر عيل رتسخ احؤى تاسحق، ومهدف 

تإلطلر رصد وتتبع تاتطحرتا تاتكنحاحجية 
ورحكلا تاسحق وترتيلجلا تاعيالء 

وتحقعلتهم تايتطحرة بلستيحتر. وتغلي تله 
تألفكلر تطحمح تاينتجلا وتاولحر وتاتعزمزتا 

 solutions by stc وصيلغة تستحتتيجية
وتسلعد في تتخلذ تا حترتا تايحمية اإلدترة 

بشكل مستيح. 

تسهل قنحتا تتصلانل تادتخلية إجحتء أي ردمث  أو 
تبلدر اليعلحملا بين جييع أعضلء فحم نل. 

مـة06 تا لدة12مـ د تألدتء30تات حمح تالســتحتتيجي18رؤمة  مـة06تات حمــح تايلاي91ت حمــح تاوحكية62ت حمح  تا لدة12مـ د تألدتء30تات حمح تالســتحتتيجي18رؤمة  تات حمــح تايلاي91ت حمــح تاوحكية62ت حمح 
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مـة06 القادة12مـقد األداء30التقرير االســتراتيجي18رؤية  مـة06التقريــر المالي91تقريــر الحوكمة62تقرير  القادة12مـقد األداء30التقرير االســتراتيجي18رؤية  التقريــر المالي91تقريــر الحوكمة62تقرير 

استراتيجيتنا   
نؤمن أنه من تايهم تاتحكيز على تألشــخلص 

تالمن م حدون شــحكتنل. فهم جزء ال متجزأ من 
نجلرنل وتحضح تالســتحتتيجية تايفصلة أدنله 

أتييــة تطحرتــم ورترتهم في صييم عيليلتنل.  

رأس المال البشري

نؤمن أنه من المهم 
التركيز على األشخاص 

الذين يقودون شركتنا. 
فهم جزء ال يتجزأ 

من نجاحنا وتوضح 
االستراتيجية المفصلة 
أدناه أهمية تطورهم 

وراحتهم في صميم 
عملياتنا. 

تاغحض من تســتحتتيجية تالدترة تاعلمة احأس 
ايلر تابشــحي  BEAM 2.0  تح ضيلن أن 

تكحن قــدرتا وإنتلجية تا حى تاعلملة ادمنل 
قحمة بيل مكفي اتنفيل تســتحتتيجية تاشــحكة 
LEAP وتاتــي مبلغ عددتل 1,545 فحًدت، كيل 

مســلعد تاتحكيز على تنيية تايحتتب وتايوتحى 
 تايولــي على تعزمز تألتدتف تاحطنية 

احؤمة 2030.    
 

045 044 مـة06 تا لدة12مـ د تألدتء30تات حمح تالســتحتتيجي18رؤمة  مـة06تات حمــح تايلاي91ت حمــح تاوحكية62ت حمح  تا لدة12مـ د تألدتء30تات حمح تالســتحتتيجي18رؤمة  تات حمــح تايلاي91ت حمــح تاوحكية62ت حمح 
مح  ات ح ت
تاسنحي 
2021

مح  ات ح ت
تاسنحي 
2021
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القيم اإلستراتيجية

قيلدة تاسحق من خالر تنفيل 
ميلرسلا رقيية رتئدة في مجلر 

تايحترد تابشحمة.

تحفيح تجحبة مييزة ايحظفينل 
و ثحمة في تاعيل ميل مؤدي 

إاى رضل عيالئنل.

تحسيع معحفة محظفينل 
وت دمم بحتمج مت دمة ميل 
منعكس على أدتء تاشحكة 

ومضين تبتكلر و تطحمح 
تاينتجلا وتات دمم تاسلس 

الخدملا.

ضيلن تانيح و تالستثيلر 
طحمل تألجل افحقنل.

كل الركائز والجوانب التي تغطيها استراتيجية BEAM 2.0 تدعم 
 solutions by stc ل LEAP 2.0 بشكل مباشر استراتيجية
التي تمت مناقشتها بشكل مفصل في الصفحات 25-26 في 

هذا التقرير السنوي.

يوضح الجدول أدناه كيف تكمل االستراتيجيتان بعضهما البعض. 
كما تحققان القيم االستراتيجية للشركة لتضمن تقدمها وتقدم 

موظفيها.

2.0  BEAM 2.0 تم تصميم
حول 4 ركائز

زيادة فاعلية الكفاءة
 

بناء خطة استراتيجية للقوى  	
العاملة 

 تجديد آلية األداء 	
تجديد التصميم التنظيمي 	

M
رقمنة رأس المال 

البشري  
 

تكيف ممارسات إدارة  	
رأس المال البشري مع 

اتجاهات العمل في 
المستقبل 

تطبيق تعلم اآللة 	
 رقمنة تجربة  	

الموظفين

B
تحسين تجربة الموظفين

 

تعزيز العالمة التجارية لصاحب  	
العمل وتعزيز قيمة الموظف

 إنشاء برنامج خريجي  	
solutions

تبني ممارسات الرفاهية 	

E
تسريع الكفاءات

 

تحديد الوظائف الحساسة  	
و التعاقب الوظيفي و خطة 

االحتفاظ بالكفاءات
 بناء مهارات قيادية مرنة 	
تطوير البرامج التخصصية 	

A

 استراتيجية
 solutions by stc 

AEL P

تعزمز تاكفلءتا تادتخلية 
وتاتعلون

تعزمز نجلح تاعيالء وتألنظية 
تابيئية تاشحمكة

تحسيع موفظة تاينتجلا 
وتاحصحر إاى تألسحتق

تاحملدة في تاخدملا تايدترة وتايهنية

العوامل التمكينية اإلستراتيجية

رقينة رأس تايلر تابشحي توسين تجحبة تايحظفين  تسحمع تاكفلءتا  زملدة فلعلية تاكفلءة 

B AE M

AE PL

مـة06 تا لدة12مـ د تألدتء30تات حمح تالســتحتتيجي18رؤمة  مـة06تات حمــح تايلاي91ت حمــح تاوحكية62ت حمح  تا لدة12مـ د تألدتء30تات حمح تالســتحتتيجي18رؤمة  تات حمــح تايلاي91ت حمــح تاوحكية62ت حمح 
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ملف تعريف الموظف

إجمالي عدد الموظفين 
)بدوام كامل(

 ال محجد محظفين 
بدوتم جزئي

 النسبة المئوية من 
المواطنين السعوديين

% 60.79
% 54% 55% 58

201820192020

1,545
2021

1,2941,5401,494
201820192020

مجموع الموظفين 

1,328
% 86

1,2231,383 1,319
% 95 % 90 % 88 

201820192020

مجموع الموظفات 

217
% 14 

71157175
% 5 % 10 % 12 

201820192020

ملف تأهيل الموظف

242141,3071,201203
تايحظفحن تاولصلحن طلقم عيلتالدترة تاحسطى تإلدترة تاعليل

على درجة تابكلاحرمحس
تايحظفحن تاولصلحن 
على درجة تايلجستيح

تحليل عمر الموظفين 

46 1,115 384
51+ سنة 31 - 50 سنة  18 - 30 سنة 

تحليل الخدمة للموظفين 

01,171-5 سنحتا

6252 - 10 سنحتا

1170 - 15 سنة

1552 - 20 سنة 

تعني انل تابيئة كل شيء، ونون نهدف إاى تحفيح 
بيئة جلتبة اكل من تايحظفين تاولايين وتايحظفين 

تايوتيلين.

الثقافة والمشاركة
تعني انل تابيئة كل شيء، ونون نهدف إاى 

تحفيح بيئة جلتبة اكل من تايحظفين تاولايين 
وتايحظفين تايوتيلين.

من خالر زرتعة ث لفة تتيلشى مع تا يم 
تاثالث: تاويحمة وتاتفلني وتالقدتم، ميل ميكننل 

من تو يق مستحملا علاية من تايشلركة 
وتإلنتلجية. 

من أجل محتقبة رضل تايحظفين وردود تافعل، 
تجحي تاشحكة تستبيلنلا نصف سنحمة رحر 

مشلركة تايحظفين. بلإلضلفة إاى محتجعة 
تستحتتيجية تايكلفآا وتايزتمل بشكل مستيح 

ات دمم خطة مكلفآا تنلفسية في سيلق 
تاسحق تألوسع اليحظفين. كيل ت دم تاشحكة 

عدًدت من تايزتمل ايحظفيهل بيل في ذاك 
تا حوض تاشخصية و تاسكنية وتاتعلييية 

ودعم تاصندوق تاطبي وبدالا رضلنة تألطفلر 
ومكلفآا تاوفلظ على تايحظفين، مع تاحدود 

تاتصويوية تايستيحة وفحص تاتحجيه وتاتدرمب. 

عالوة على ذاك، تشجع تاشحكة أمًضل تايشلركة 
في تايبلدرتا تايجتيعية في جييع أنولء 

تاييلكة، مثل صندوق تنيية تايحترد تابشحمة 
تالي محفح فحًصل تدرمبية الخحمجين تاجدد. 

من أجل تاوفلظ على مستحملا قحمة من تاحضل 
وتإلنتلجية وسط جلئوة COVID–19، ركزنل  

في إجحتءتتنل على توسين تاجحدة تاشلملة 
اويلة تايحظفين على كل تايستحملا من 

خالر نيحذج تجحبة تايحظف تالي تستجلب 
ايتطلبلا تايحرلة. أواهل كلن تنفيل خيلرتا 

تاعيل عن بعد وت دمم تادعم تالضلفي مثل 
تحفح مكلتب تاعيل اليحظفين في منلزاهم. 

وتضينت تايبلدرتا تألوسع نطلًقل عيلدة صوية 
دتخلية، وصلاة رملضية دتخلية، وأنشطة تحفيهية 

دتخل تايبنى وفي تألملكن تاخلرجية، بلالضلفة 
تاى تاتحكيز على ت دمح تايحظفين. كيل قينل 
بإجحتء تستطالعلا دتخلية من أجل ضيلن 

تاتحتزن تاصوي الويلة وتاعيل اجييع محظفي 
 تاشحكة. وقد رصلت تاشحكة، على شهلدة

 ”Great Place to Work-Certified™“
تكحمًيل اجهحدتل في تلت تاشأن.

تيتلك solutions by stc سيلسة شلملة 
اإلبالغ عن تايخلافلا تغطي تايشكالا تاتي 
قد تنطحي على ترتيلر مزعحم، أو سلحك غيح 
أخالقي أو سحء سلحك أو فسلد. ميل مشجع 
جييع تايحظفين وتألطحتف ذتا تاصلة على 

تاتودث بث ة عن تا ضلمل تايحضوة أعاله. 
وتنطبق تاسيلسة على تايخلافلا أو تايخلافلا 

تايشتبه بهل وتاتي تشيل تايحظفين 
وتايسلتيين وتالستشلرمين وتابلئعين 

وتاي لواين وتألطحتف تألخحى مين ادمه عالقة 
عيل مع تاشحكة. وتتضين قنحتا تإلبالغ عن 

تايخلافلا عنحتن بحمد إاكتحوني مخصص، ورقم 
مبلشح، معيل على مدتر تاسلعة طحتر أملم 

تألسبحع. كيل تبلر تاشحكة قصلرى جهدتل 
الوفلظ على سحمة تا ضلمل تايثلرة من خالر 
تا نحتا وبعد ذاك تجحي تو ي لا سليية 

تليهل إجحتءتا تصويوية.  

كيل  تتضين سيلسة تإلدترة تاعلمة احأس تايلر 
تابشحي (PGM( في تاشحكة مجيحعة شلملة 

من تإلرشلدتا رحر تاتعلمل مع تايظلام 
تايتعل ة بت ييم تألدتء. كل محظف على درتمة 
بلألتدتف تاتي مجب تو ي هل من أجل تاتطحر 
دتخل تاينظية. بيجحد إجحتء ت يييلا تألدتء، 

متم منح تايحظفين تاوق في تاتعبيح عن 
مخلوفهم بشأن نتلئج تات ييم. وتلت مضين 

رصحر تايحظفين على ت ييم علدر وقدرتهم 
على تاتحتصل بكل وضحح مع مدرتءتم 

تايبلشحمن وغيحتم من صنلع تا حتر تاحئيسيين 
دتخل تاينظية.

 كيل طحرا تاشحكة أمًضل آاية من خالر منصة 
تخطيط محترد تايؤسسلا (ERP(. تيكن 

تايحظفين من تاحصحر إاى مجيحعة وتسعة 
من تايحترد بيل في ذاك تايحترد تايلاية 

وسلسلة تاتحرمد وتايشلرمع، وتألتم من ذاك 
تسلعدتم على تاتحتصل بسالسة مع تإلدترة 

تاعلمة احأس تايلر تابشحي اطحح تستفسلرتتهم 
ومخلوفهم. 

نظًحت ألن تاشحكة ادمهل سيلسلا سليية 
مطب ة اضيلن رفلتية محظفيهل ورضلتم، 

ف د تيكنت من جلب تايحتتب وتالرتفلظ بهل 
بشكل فعلر، بيعدر دورتن قدره 8.85% في 

علم2021.

مـة06 تا لدة12مـ د تألدتء30تات حمح تالســتحتتيجي18رؤمة  مـة06تات حمــح تايلاي91ت حمــح تاوحكية62ت حمح  تا لدة12مـ د تألدتء30تات حمح تالســتحتتيجي18رؤمة  تات حمــح تايلاي91ت حمــح تاوحكية62ت حمح 
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التعلم والتطوير
متنلســب تدرمــب تايحظفيــن مــع تايعلميــح تادواية ومعتبح من تألواحمــلا ادمنل، الت تم تصييم و تنفيل بحتمج تدرمب مخصصــة تلبي ترتيلجلا محظفينل 

بلاكلمل اضيلن تإلايلم بلايهلرتا تاشــخصية وتايهلم تافنية وتايســؤوايلا تايتعل ة بإدترة تايشــحوع. وتحفح تابحتمج تاتطحمحمة الشــحكة مســلًرت وظيفًيل 
منظًيــل اليحظفيــن تالمــن قــد محغبــحن في متلبعة مســلر وظيفي ت ني أو دور قيلدي. كيل نتطلع دتئًيل إاى تحفيح تدرمــب اتطحمح تايحظفين من خالر طحق 

مختلفة بيل متيلشــى مع تســتحتتيجيتنل رتى نو ق مســتحى مهلرتا منلســبة في تاشــحكة. وأبحز بحتمج تدرمب تايحظفين ادمنل تي كيل ملي:

التوظيف و التوطين  والنطاقات
وفً ل ابحنلمج نطلقلا مشكل تايحظفحن وتايحظفلا تاسعحدمحن  60.79% من إجيلاي تا حى تاعلملة دتخل تاشحكة: رصلنل على تاتصنيف تابالتيني في 

بحنلمج نطلقلا تاتلبع احزترة تايحترد تابشحمة و تاتنيية تالجتيلعية بعد ترتسلب عيلية تحطين تاحظلئف. ونون ملتزمحن بتو يق تاسيلسلا تاوكحمية 
تاخلصة بلاتحطين، واهلت تاسبب فإن تدرمب تاكفلءتا تاسعحدمة ميثل أواحمة قصحى الشحكة.   

290إجمالي التوظيف
83164257

202020192018

23074121186السعوديين منهم
202020192018

773900عدد مرشحي ”تمهير”
202020192018
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2021208
64114199

202020192018

202182
195058
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290
83164257

202020192018
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139أقل من 30
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برنامــج Solutions Futurist:  نهدف  	
مــن خالاه إاى إعدتد وتطحمح تايحظفين 

 IESE تايتييزمن ك لدة بلاشــحتكة مع
Business School، مــن خالر تحفيح 

تاتدرمــب على مهلرتا تاعيل وتايعحفة، 
وتطحمح تاتعــلون ومهلرتا تاتفكيح تاتي متم 

ميلرستهل دتخل تاشحكة.      

برنامــج التعاون الرقمي:  مهدف تابحنلمج  	
إاــى تعزمز تالتصلر تالفتحتضي وتاحقيي بين 

تافحق مع تســتخدتم منصلا رقيية متنحعة 
التعلمــل مــع تابيئلا تاولاية العيل عن 

بعد.

برنامج Talks by solution:  سلســلة  	
مــن تاندوتا عبح تإلنتحنت م دم فيهل 

تايتودثحن (من دتخل تاشــحكة أو خلرجهل( 
معلحمــلا رحر محتضيع متنحعة بيل في 
ذاك تايهــلرتا تا يلدمة وتاخبحتا تافنية.

برنامــج التدريب االفتراضي:  بحنلمج تدرمب  	
بلاشــحتكة مع معهد coREACH وتالي 
محكــز على تدرمب تايحظفين بهدف رفع 
تألدتء تافــحدي وزملدة تافعلاية بلإلضلفة 

إاــى إنتلجية تافحمق وقدرتا تا يلدة 
تافحدمة.  

برنامج اإلرشــاد االفتراضي:  مهدف  	
تابحنلمج إاى إنشــلء وتحسيع مجيحعة 
محشــدمن دتخليين  كخبحتء من دتخل 

تاشــحكة، وتاتي تيّكن تايحظف من 
تختيلر تايحشــدمن وذاك اتشجيع مشلركة 

تايعحفة دتخل تاشــحكة، وتطحمح مستحملا 
تادتخلية. تايشلركة 

LinkedIn Learning:  خدمة  	
تشــتحتك اليحظفين على منصة تاتعلم 

فــي LinkedIn وتاتي تحفح موتحى 
اتطحمح تايهلرتا، وتالســتعدتد الختبلرتا 

تاشــهلدتا تايهنية بلإلضلفة إاى إتلرة 
تايزمــد من تايعلحملا في محتضيع 

متعددة.

فصــول التدريب الداخلية واالفتراضية:   	
فصــحر تدرمبية تــم تطحمحتل بنلًء على توليل 

ترتيلجلا تاتدرمب تاســنحي، وتاتي تجحمهل 
تاشــحكة بلاشحتكة مع معلتد تدرمب 

مختلفــة تغطي مجلالا تاتدرمب تافني، 
وتاتوضيح الختبلرتا تاشــهلدتا، وتايهلرتا 

تاشخصية.

	 :Signature by Solutions 
بحنلمــج إعدتد وتطحمح اليدرتء تالمن تيت 
تحقيتهم ردمثل أو تالمن ســيتم إدرتجهم 

في خطــة تاتحقيلا، مع تاتحكيز على 
تايهلرتا وتاكفلءتا تألسلســية تايطلحبة 

اليدرتء دتخل تاشحكة.

ملف التدريب

10,025مجموع أيام عمل التدريب 
9,7274,7532,570

202020192018

80,200مجموع ساعات التدريب للموظفين
74,17638,02420,560

202020192018

ملخص التدريب 2021

7666,31779463
رضحر تايحظفين الدورتا 

تاي لمة في علم 2021
تادورتا عبح تإلنتحنت تاتي أكيلهل 

تايحظفحن
 تايدرتء تاينضيين 

التطحمح تالدتري
 ندوتا عبح تإلنتحنت تيت 

 مشلركتهل مع تايحظفين في 
علم 2021
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مـة06 القادة12مـقد األداء30التقرير االســتراتيجي18رؤية  مـة06التقريــر المالي91تقريــر الحوكمة62تقرير  القادة12مـقد األداء30التقرير االســتراتيجي18رؤية  التقريــر المالي91تقريــر الحوكمة62تقرير 

العمالء
قاعدة عمالء متنوعة

ت حد solutions by stc سحق تالتصلالا 
وت نية تايعلحملا في تاييلكة تاعحبية 

تاسعحدمة بوصة 18.8% ومعدر نيح سنحي 
محكب بنسبة 22% (٣ سنحتا( من صلفي 

تإلمحتدتا تألعلى بين شحكلا تكلمل تألنظية 
على مستحى تاييلكة. ت دم تاشحكة رلحاًل 

شلملة عبح:

خدملا تكنحاحجيل تايعلحملا وتالتصلالا   )1)
تألسلسية، بيل في ذاك تكلمل تألنظية 

وتالتصلالا وتإلنتحنت

خدملا ت نية تايعلحملا وتاخدملا   )2)
تاتشغيلية تايدترة، بيل في ذاك تاتعهيد 

وتاخدملا تايدترة

تاخدملا تاحقيية بيل في ذاك تاخدملا   )3)
تاسولبية وتكلمل تألمن تاسيبحتني. 

تتكحن قلعدة تاعيالء بشكل أسلسي من 
تا طلع تاوكحمي وشبه تاوكحمي  ومن تا طلع 

تاخلص ومؤسسلته، بلإلضلفة إاى تاشحكلا 
 .)SMEs) تاصغيحة وتايتحسطة

بلغ صلفي إمحتدتا تا طلع تاوكحمي وشبه 
تاوكحمي في علم 2021 م، رحتاي 54% من 

إجيلاي صلفي إمحتدتا تاشحكة، وشكلت 
تإلمحتدتا من عيالء تا طلع تاخلص في نفس 
تاعلم رحتاي 17% من إجيلاي صلفي تإلمحتدتا.

فييل ملي تفلصيل تتعلق بإجيلاي عدد عيالئنل، 
م سًيل إاى عدد من تافئلا.

053 052

رأس المال االجتماعي 
والعالقات 

 نسعى في
 solutions by stc لتعزيز 

العالقات مع عمالئنا وشركائنا 
والمجتمع، ونعتقد أنه من 

المهم فهم القيمة التي 
يقدمونها ومكافأة التزامهم لـ 

 solutions by stc

مـة06 تا لدة12مـ د تألدتء30تات حمح تالســتحتتيجي18رؤمة  مـة06تات حمــح تايلاي91ت حمــح تاوحكية62ت حمح  تا لدة12مـ د تألدتء30تات حمح تالســتحتتيجي18رؤمة  تات حمــح تايلاي91ت حمــح تاوحكية62ت حمح 
مح  ات ح ت
تاسنحي 
2021

مح  ات ح ت
تاسنحي 
2021
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التركيز على العالقات مع العمالء
بصفتهل تاشحكة تاحتئدة في تاسحق تاسعحدمة 

في مجلر ت نية تايعلحملا وتالتصلالا، 
فإن solutions by stc  تتحتجد  في جييع 

تاينلطق تاجغحتفية، وفي علم 2021، فلزا 
تاشحكة بـ 1،453 فحصة عبح خطحط أعيلاهل.

تعتبح solutions by stc أن تاعالقلا 
مع عيالئهل تدٌف تستحتتيجي وتتخل رؤمة 

شلملة احرلة تاعييل تغطي تايؤثحمن في قحتر 
شحكلتهم. مشيل ذاك تاعيلية بأكيلهل بدًءت 

من تطحمح تاينتجلا، وتانظلم تابيئي اشحمكنل 
وتاخدمة تاي دمة اه، وتايحردمن، وتايحظفين، 

وصحاًل إاى إنشلء تجحبة عيالء مبهجة. 
تؤمن تاشحكة أن نجلرهل ونيحتل تايستيح 
معتيدتن على تودمدتل الرتيلجلا تاعيالء 

تاولاية وتا لدمة، ومحتقبة تاتغييحتا في محكز 
تاتجلرة تادواية وتات نيلا وتالتجلتلا ذتا 

تاصلة، وبلاتلاي ت دمم رلحر منلسبة وفعلاة 
ومودثة تاتكلفة وتلبي أعلى معلميح تألدتء. تحكز 
تستحتتيجية نيح تاشحكة على تعزمز عحوضهل من 

خالر تالبتكلر وتستخدتم أردث تات نيلا تاتي 
تلبي ترتيلجلا تاعيالء. في طليعة ذاك جهحد 

العمالء حسب وحدة األعمال:

3729297207
تاخدملا تاسولبيةتاخدملا تايدترةتالتصلر وتاتحتصلتعهيد تالعيلر

72165180
تاخدملا تاحقييةتكلمل تألنظيةتكلمل تألمن تاسيبحتني

حسب الشريحة:
 عدد العمالء المميزين - 

2021

170
ركحمي

557
منشأة

10
stc وشحكلتهل تاتلبعة 

حسب المنطقة:
 عدد العمالء 

المميزين - 2021

تم ف ط ترتسلب تاعيالء تالمن فلزا solutions by stc  بأمح شحتء معهم (PO( في علم 2021.

بصفتهل تاشحكة تاحتئدة في تاسحق تاسعحدمة في 
 solutions مجلر ت نية تايعلحملا وتالتصلالا، فإن
by stc  تتحتجد  في جييع تاينلطق تاجغحتفية، وفي 

 علم 2021، فلزا تاشحكة بـ 1،453 فحصة عبح 
خطحط أعيلاهل.

إشحتك تاعيالء في تاشحكة، أمًضل تنلك فحمق 
تايبيعلا، وتالي تم ت سييه إاى فحق منفصلة 

تخدم تا طلع تاوكحمي وتا طلع تاخلص، 
وتالي بدوره من سم إاى صنلعة معينة أو فحق 

ذتا صلة بلات نية.

فهم احتياجات العمالء
كجزء من تاتحجه تالستحتتيجي تاعلم الشحكة، 
متم ت ييم ترتيلجلا تاعيالء تاولاية وتا لدمة 
من خالر بوث متعيق السحق، وتالي ميكننل 

من تودمد تألسحتق تاجدمدة؛ تنحمع قلعدة 
عيالئنل، بيل في ذاك تاشحكلا تاصغيحة 

وتايتحسطة؛ تطحمح فحص تابيع تاعلبح؛ تحسيع 
قنحتا تايبيعلا وتوسين عحوضنل، بيل في ذاك 
تاينتجلا تاجلتزة، بلإلضلفة إاى تجييع تألجهزة 

تاحقيية وأجهزة تالتصلر.

بلإلضلفة إاى ذاك، متم تاوصحر على رضل 
تاعيالء وخبحتهم عبح تاتحتصل معهم بطحق 

متعددة ومتم مشلركة أتم مؤشحتا تألدتء 
تاحئيسية مع تايدرتء تاتنفيلمين الولحر ذتا 

تاصلة التأكد من معلاجة تايشكالا في 

الوسطىالوسطى

495
الغربيةالغربية

115
الشرقيةالشرقية

118
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تاحقت تاينلسب وبطحم ة فعلاة. متم توسين 
تجحبة تاعيالء بشكل أكبح من خالر إدترة 
تابيلنلا في سيلق تاعالقلا مع تاعيالء، 
وبلاتلاي ت دمم تصحر وتضح الرتيلجلتهم.

تعيل تاشحكة أمًضل كيتجح شلمل العيالء من 
خالر ت دمم تاعدمد من تاينتجلا وتاخدملا، 

بلإلضلفة إاى تابيع تايت لطع عبح خطحط 
تألعيلر تاتي تغطي مجيحعة وتسعة من 

ترتيلجلا تاعيالء. كشحكة رتئدة في تاسحق 
تايولي االتصلالا وت نية تايعلحملا، كيل 

تتحتجد تاشحكة في جييع تاينلطق جغحتفًيل. في 
علم 2021، فلزا تاشحكة بـ 1,453 فحصة تتكحن 

من أكثح من وردة أعيلر وتردة، ميل معزز 
تستحتتيجية تاشحكة في ت دمم مجيحعة من 

تاخدملا اعيالئهل.

متم تزومد عيالئنل بلتفلقية مستحى خدمة 
(SLA(، اكل منتج، مخصصة بنلًء على مجلالا 

تاينتجلا وطبيعتهل بغحض ت دمم خدملا 
تستثنلئية العيالء ومحتقبة م لميس تألدتء 
وتاعيل وفً ل اهل، اضيلن تاحفلء بلاتحقعلا 

وتالاتزتملا. بينيل نسعى جلتدمن احفع تحقعلا 
عيالئنل، فإننل نحتقب نتلئج أدتء تتفلقية مستحى 

تاخدمة (SLA( ألنهل تسلعدنل في تكتسلب رؤمة 
وتضوة رحر توسين منتجلتنل، وت دمم ميزتا 

جدمدة، فضاًل عن تعتيلد مؤشحتا أدتء رئيسية 
دتخلية صلرمة.

متم أمًضل إجحتء تستطالعلا متكحرة ات ييم 
تجحبة تاعيالء تإلجيلاية عبح دورة تايشحوع، 
ومشلركة تانتلئج معهم الوصحر على مزمد 
من تايالرظلا. كيل متم إجحتء تستبيلن بعد 

تايعلمالا ايحتقبة مستحى نجلح كل معلملة، 
بلإلضلفة إاى توليل قحتعد تاعيالء من ريث 

وردتا تألعيلر وتا طلعلا وتانف لا، 
وتاخدملا تايستخدمة، إاخ. ومتم إجحتء ت ييم 

ايل قّدم العييل بلانسبة األعيلر من ريث 
تا طلع وتاخدمة تاي دمة وصلفي تإلمحتدتا 
وصلفي تإلمحتدتا كنسبة مئحمة من إجيلاي 

إمحتدتا تاشحكة. 

في عام 2021، 
قامت الشركة 
بتسليم 1,698 

طلب وتلبية 9,577 
خدمة.

نسبة مدى رضا العمالء

%92   

2021

%74%94
20192020

تعزيز رضا العمالء
 ُمعد رضل تاعيالء أواحمة قصحى - 

  LEAP وتي أواحمة وتضوة في إستحتتيجية 
solutions by stc ر (تاتفلصيل في تاصفولا 

25-26 من تلت تات حمح تاسنحي(. من أجل 
ضيلن تحتفق منتجلتنل وخدملتنل مع ترتيلجلا 
عيالئنل، ف د وضعنل بحنلمًجل التسليم تايتييز.

كجزء من تابحنلمج، ن حم بيحتجعة وتعزمز 
ميلرسلتنل تادتخلية اجييع أنشطة تسليم 

تايشحوع. ون حم أمًضل بت ييم جحدة عالقلتنل 
مع تاعيالء وتاشحكلء وتاي لواين من تابلطن 
وتنفيل مبلدرتا جدمدة اتعزمز تله تاعالقلا.

تم إنجلز مل ملي في إطلر بحنلمج تاتسليم 
تايتييز. تإلنجلزتا تايلكحرة أدنله تي شهلدة 

على جحدة تاعالقلا تاتي بنينلتل رتى تآلن:

شهادة TM Forum في “تحفيح تايحترد”   .1
و “تاتعلمل مع مشكالا تاعيالء”. 

تم تختيلر solutions by stc  كيحشح   .2
نهلئي اجلئزة PMI Project اهلت تاعلم 

 DAMMAM-7 عن تايشحوع تاضخم
Supercomputer. تم تختيلر شحكتين 

أخحمين ف ط في جييع أنولء تاعلام. 

رصلنل على “حالة اإلشادة العالية”   .3
 ايشحوعنل تالي كلن جزًءت من

.Glotel Delivery Perfection

تستخدم solutions by stc أمًضل تألنظية 
تألسلسية تاتلاية إلدترة عالقلا تاعيالء 

وتاشحكلء ومحتقبتهل وقيلسهل:

منصة ERP: احفع تافحتتيح وتتبع  	
تايدفحعلا

منصة CRM: تغطي جييع تألنشطة  	
تايحجهة نوح تاعيالء وتايبيعلا ذتا 

تاصلة 

Azer: إلدترة خدمة تاعيالء بشكل شلمل 	

Sahel: أدتة تيكن تاعيالء تاخلرجيين  	
من تاحصحر تاى  وظلئف تالدترة/تايحترد 

تابشحمة

C Zone: تيكن تاعيالء من تتبع  	
مشلرمعهم ومحظفي تعهيد تالعيلر. قد 
متم دمج C Zone مع Sahel في وقت 

الرق.

دعم العمالء خالل جائحة 
COVID-19

خالر ذروة تاحبلء، قدمت تاشحكة عدًدت من 
تايبلدرتا بهدف ضيلن تستيحترمة تألعيلر 
وتبسيط تاعيليلا. وشيل ذاك تاعيل عن 

بعد اجييع تايحظفين اضيلن تسليم جييع 
تايشلرمع تاهلمة في تايحتعيد تانهلئية تايتفق 

عليهل. قلم تايحظفحن بلاوصحر على تال لح في 
تالوقلا تايوددة وتتبلع تالرشلدتا ووجهحت 

التبلع تإلرشلدتا وتالرتيلطلا تايعلنة من قبل 
وزترة تاصوة. وتم ع د تجتيلعلا منتظية مع 

تاعيالء ات ييم متطلبلتهم تاعلجلة وتسليم 
تايشلرمع في تالوقلا تايوددة.   

تأثير االكتتاب على العالقات مع 
العمالء

ســلعد تالكتتلب تاعلم في تعزمز مكلنة 
solutions by stc كشــحكة رتئدة في 

تاسحق وتاشــحمك تايفضل اعيالئهل. ا د عززا 
أمًضل تســتحتتيجية عالقلا تاعيالء ووفحا 

تحكيًزت متجدًدت على رؤمة شــلملة اتجحبتهم 
وعالقلتهــم، ميل أدى إاى تنفيل أفضل 

تاييلرســلا وتايعلميح اضيلن أفضل تاولحر 
وتاتسليم. 

جوائز خدمة العمالء  
ت دمحتً اجحدة تاعالمة تاتجلرمة وتاخدملا 

 solutions by stc تاي دمة ، فلزا
بلاجحتئز تاتلاية من 2018 إاى 2021:

2021-2018 
نالت إحدى أعلى المراتب في 

 المملكة العربية السعودية 
من ريث تالمتثلر اضحتبط تألمن 

تاسيبحتني (تم ت يييهل من قبل تاهيئة 
تاحطنية األمن تاسيبحتني(

2019 
جائزة االلتزام بالتميز

أور شحكة ات نية تايعلحملا وتالتصلالا 
في تاييلكة تاعحبية تاسعحدمة توصل 

على تعتحتف تايؤسسة تألوروبية إلدترة 
)EFQM) تاجحدة

2020-2015 
المرتبة األولى في تقديم 
خدمات االتصاالت وتقنية 

المعلومات في تاييلكة تاعحبية 
تاسعحدمة 

2021 
 تاوصحر على شهلدة 

"تخصص تجربة العمالء من 
 "Cisco

الحصول على المرتبة األولى في 
خصوصية البيانات الشخصية في 
تقييم خصوصية هيئة االتصاالت 

وتقنية المعلومات

تمتالكهل أور محكز عيليلا موصل على  	
شهلدة HIPAA في تاييلكة تاعحبية 

تاسعحدمة

أدترتا 222 مشحوًعل الخدملا تايدترة  	
تخدم قطلعلا متعددة 

ر  ت جييع مؤشحتا تألدتء تاحئيسية  	
تاخلصة بلا سم ب يية علاية من تان لط 

تشغل وترد من أفضل 10 أجهزة كيبيحتح  	
عيالقة في تاعلام

ا د جلءا تله تات دمحتا نتيجة ألن تاشحكة 
وضعت نيحذج دعٍم سليم متكحن من:

	 Azer - 909 إدترة تاوحتدث

تادعم عن بعد في تايحتقع 	

دعم على مدتر تاسلعة طحتر أملم تألسبحع 	

دعم تستبلقي 	

تايحتجعة وتاتصعيد عند تاضحورة 	

محتجعة تاعيالء وتستطالع رضلتم 	

توليل تاجحدة وإدترة عالقلا تاعيليلا  	
)ORM)

وقد تل ينل نتيجة ذاك ت دمحتا متعددة جلءا 
على تانوح تاتلاي:

أنظمة وعمليات موثوقة
معد إنشلء أنظية قحمة أمًحت أسلسًيل اضيلن 

أملن بيلنلا عيالئنل ورل مشكالتهم في 
 solutions by stc تاحقت تاينلسب. رلزا

على ت دمح مولي ودواي على رد سحتء الوفلظ 
على معلميح علاية فييل متعلق بلاعيليلا 

وتاخدملا تايدترة (MS(. تكتسبت تاشحكة ث ة 
عيالئهل في جييع أنولء تاييلكة بسبب:

تمتالكهل FTEs 300 مع 465+ شهلدة  	
فنية

تمتالكهل ألكبح بيئة سولبية في تاييلكة  	
تاعحبية تاسعحدمة 

إنشلئهل ايحتكز بيلنلا من تايستحى تاحتبع  	
في تاحملض وجدة بيسلرة مشتحكة تزمد 

عن 4,000 متح محبع

تمتالكهل ايحكز عيليلا شبكي على  	
مدتر تاسلعة مدمح معظم أعيلر MS في 

تاييلكة تاعحبية تاسعحدمة

تمتالكهل اعيليلا ميدتنية في جييع أنولء  	
تاييلكة مع 20 محقع إرسلر ات دمم 

solutions by stc خدملا

تمتالكهل ألكبح منصة تتصلالا محردة  	
تستضيفهل شحكة سيسكح في تاييلكة 

تاعحبية تاسعحدمة

15+ شهلدة خبحة    

250+ شهادة مهنية

170+ شهادة انتساب

مـة06 تا لدة12مـ د تألدتء30تات حمح تالســتحتتيجي18رؤمة  مـة06تات حمــح تايلاي91ت حمــح تاوحكية62ت حمح  تا لدة12مـ د تألدتء30تات حمح تالســتحتتيجي18رؤمة  تات حمــح تايلاي91ت حمــح تاوحكية62ت حمح 
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بيانات العمالء واألعطال التقنية 
كيزود اخدملا ت نية تايعلحملا، ت حم 

تاشحكة بجيع ومعلاجة تابيلنلا تاشخصية 
وتابيلنلا تألخحى من تاعيالء تاولايين 

وتايوتيلين، وتلتزم تاشحكة بصحتمة ب حتنين 
واحتئح تاييلكة تاعحبية تاسعحدمة تايتعل ة 
بويلمة تابيلنلا وتحطين تابيلنلا ومتطلبلا 

تكلمل تألمن تاسيبحتني. 

تدرك تاشحكة أن أي فشل أو تنهيلر ألنظية 
تايعلحملا وتات نية وعيليلا محكز تابيلنلا، 

بيل في ذاك عيليلا تاشبكة وتاتخزمن 
وتاخحتدم، ميكن أن مؤثح ذاك على. قدرة 

تاشحكة على توسين خدملتهل العيالء. وقد 
مؤدي ذاك إاى تبلطؤ كبيح في تاكفلءتا 

تاتشغيلية وتإلدترمة ونتلئج تاعيليلا وتايحكز 
تايلاي. كيل أن تإلجحتءتا تاحقلئية ذتا تاصلة 

تاتي تم وضعهل متحتف ة مع قحتنين واحتئح 
تاييلكة تاعحبية تاسعحدمة. 

نظام بيئي متين للشريك والمورد  
توصل solutions by stc على مجيحعة 

من تاينتجلا وتاخدملا من محردي تات نية 
تاعلاييين تايشهحرمن، وتاتي متم دمجهل في 

تاولحر تاي دمة العيالء. متم قيلس تاشحكلء 
تالستحتتيجيين بشكل دوري بلستخدتم ”عيلية 

تصنيف تاشحكلء“، وتاتي ت حم بت ييم أدتئهم 
بنلًء على خيسة معلميح رئيسية:  

تإلمحتدتا.  .1

عدد تايعلمالا - ميل مشيح إاى مستحى   .2
مشلركة تألعيلر.

تاحبوية - تاتي تسلعدنل على تاينلورة بين   .3
تاشحكلء تالمن م دمحن ت نيلا ميلثلة.

تالستثيلر وتاوحتفز - تاتي تسلعدنل على   .4
ت ييم إنفلق تاشحكلء على تألنشطة 

تاتسحم ية تاتي تعيل على توسين تنضيلم 
تاعيالء تايوتيلين، فضاًل عن تاوحتفز تاتي 

تسلعدنل على توسين تلمشنل وربونل.

تعتيد تايعلميح تالتتية على تإلجلبة على   .5
تاي لميس تاثالثة تاتلاية:

تل تتحتفق ت نية تابلئعين مع   )a)
solutions by stc

تل معتبح تاشحمك رتئًدت في تات نيلا   )b)
تايتحتف ة؟

تل تنلك مستحى علر من   )c)
تاتحتصل وتاث ة؟

بلإلضلفة إاى تله تاعيلية، تجحي تاشحكة 
محتجعلا نصف شهحمة اخطة تاعيل، وتاتي 

تحفح رؤمة شلملة اعالقة تاشحمك بنلًء على 
مجيحعة من تايعلميح تاييلثلة. 

OEM Tier 2

  OEM Tier 1

OEM Tier 3أكثر من 100 شريك

بلغ إجيلاي تايشتحملا من تؤالء 
تايحردمن 2,076,585,010 رملر سعحدي 

و 2,018,897,890 رملر سعحدي و 
2,468,905,306 رملر سعحدي في 2018 و 

2019 و 2020 على تاتحتاي. بنلًء على تا يية 
تإلجيلاية اليشتحملا اعلم 2018-2020 (رملر 

سعحدي( ، فإن أكبح عشحة (10( محردمن اـ 
solutions by stc في تاسنحتا تايلاية 
تاينتهية في 31 دمسيبح 2018 و 2019 و 

 :2020

Microsoft  )1)

Cisco  )2)

HPE  )3)

CRAY Inc.  )4)

Oracle  )5)

DellEMC  )6)

Juniper Networks  )7)

Huawei  )8)

Ericsson AB  )9)

IBM  )10)

من بين تؤالء، تعحد تاعالقة مع Cisco و
HPE إاى علم 2010 وIBM إاى علم 2011. 

تاهيئة تاعلمة الينشآا تاصغيحة وتايتحسطة 
(“منشآا”( تي مصدر مفيد ات ييم تايحردمن. 

من خالاهل، فإننل نسلتم أمًضل في تو يق 
تألتدتف تايوددة في رؤمة 2030، وتاتي 

تتصحر مسلتية أكبح من قبل تاشحكلا 
تاصغيحة وتايتحسطة في تاسحق. ومع ذاك، 

فإننل نجحي أمًضل أبولثنل تاخلصة عند ت ييم 
تايحردمن.  

فيما يلي  مؤشرات األداء الرئيسية لتوافر الخدمة.

تم حلها ضمن مؤشرات األداء الرئيسيةالعددمؤشر األداء األساسي

عدد تاطلبلا تاتي تم 
رلهل ضين مؤشح تألدتء 

تألسلسي اول تاينتج
121,309

%99.9
121,314إجيلاي عدد تاطلبلا

عدد طلبلا تاخدمة تاتي 
تم تلبيتهل ضين مؤشحتا 

تألدتء تاحئيسية اتعبئة 
تاينتج

11,260
%99.9

تاعدد تإلجيلاي الطلبلا 
11,263تاتي تم تلبيتهل

شركاء
اضيلن أعلى مستحملا تاجحدة اعيالئهل، تحكز 

solutions by stc   على تطحمح تانظم تابيئية 
تاتشلركية تا حمة وتاوفلظ عليهل، وتكحمن 

روتبط قحمة مع محردمهل، بيل في ذاك محردي 
تات نية تاعلاييين. متكحن تانظلم تابيئي تاشحمك 
من أكثح من ملئة وخيسين مبتكًحت ت نًيل علايًيل 

ومولًيل. تو ق تاشحكة أعلى إمحتدتا ايزودي 
تات نية تاحئيسيين مثل Cisco و Fortinet و 
 IBM و VMWare و DellEMC و PaloAlto

و Huawei و Microsoft. تعيل تاشحكة 
كيحزع ذو قيية مضلفة اعيالء تاشحكلا 

تاصغيحة وتايتحسطة من خالر عالقلتهل مع 
تؤالء تايزودمن. وبلالستفلدة من عالقتهل مع 
شحكة تالتصلالا تاسعحدمة، تستطيع تاشحكة 

تاحصحر إاى فحص موددة ومشلرمع كبيحة.

وضعت إدترة تاشحتكة وتاتولاف في تاشحكة 
أتدتفهل تاحئيسية ايعلاجة 4 مجلالا: تعزمز 

تايشلركة، تعزمز تإلمحتدتا، تعزمز تا درتا، زملدة 
تاحصحر إاى تاسحق:

تطحمح 
تستحتتيجية 
تاشحتكلا 

والذهاب إلى 
خطط السوق

فهم تاجهلا 
تايشلركة في مجلر 

تات نية تايتخصصة 

تنحمع تابلئعين 

تعزمز تحايد 
 تإلمحتدتا 
)الحوافز، 

الحسومات(

تنيية أعيلر تاشحكلا تاصغيحة 
وتايتحسطة في مجلر تالتصلالا وت نية 

 VAP تايعلحملا من خالر بحنلمج

تطحمح قدرتا وشهلدتا 
الخدمات المهنية لشركة 

 solutions by stc 
(تاشحمك تايفضل( 

تعزمز تا درتا

5

9

6

4

8

7

تعزمز تايشلركة 

زملدة تاحصحر 
إاى تاسحق 

توسين العالقة 
والرضا مع تاشحمك 

12

3 ت دمم تاخدملا /
بحتمج تاشحكلء 

االستشارية 
والدرجات

تجربة 
العميل 

)CX(

تعزمز تإلمحتدتا 

نقوم بتقييم أفضل مورد 
ليناسب احتياجات العمل 
المحددة بناًء على ما يلي:

الكفاءة   
القدرة االستيعابية 
الجودة والموثوقية

اإلمكانية
شبكة التوزيع

االمتداد الجغرافي

إجمالي اإلنفاق على المشتريات 
)ريال سعودي(

4,314 مليون
3,560 مليون4,141 مليون

20202019

2,928 مليون

2018

المبلغ الذي تم إنفاقه على 
الموردين المحليين )ريال سعودي(

2,676 مليون
2,205 مليون2,671 مليون

20202019

1,683 مليون

2018

عدد الموردين المحليين )عدد(

439
417424

20202019

417

2018

النسبة المئوية إلجمالي اإلنفاق 
على المشتريات من الموردين 

المحليين )٪(

62.04
64.561.93

20202019

57.49

2018

مـة06 تا لدة12مـ د تألدتء30تات حمح تالســتحتتيجي18رؤمة  مـة06تات حمــح تايلاي91ت حمــح تاوحكية62ت حمح  تا لدة12مـ د تألدتء30تات حمح تالســتحتتيجي18رؤمة  تات حمــح تايلاي91ت حمــح تاوحكية62ت حمح 
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االستدامة
تتيوحر رؤمة تاييلكة تاعحبية تاسعحدمة 2030 

رحر ثالثة مولور أسلسية: تايجتيع تاويحي، 
وتالقتصلد تايزدتح، وتاحطن تاطيحح. تيلشيلً 

مع تله تاحؤمة، بدأا solutions by stc في 
تالنت لر من تايسؤواية تالجتيلعية الشحكلا 

تات ليدمة إاى ميلرسلا تالستدتمة تاحسيية 
وتالستحتتيجية، مع دمج تاجحتنب تابلرزة 

ألتدتف تاتنيية تايستدتمة األمم تايتودة 
(SDGs( أمًضل. ومأتي تلت تاتصحر إلردتث 

تاتوحر تايطلحب على ريلة تانلس وتاعلام 
من رحانل، مع عدم إغفلر تلبية تحقعلا 

أصولب تاوصص. قلمت تاشحكة بصيلغة خطة 
عيل إستحتتيجية في إطلر تايبلدئ تابيئية 

وتالجتيلعية وتاوحكية (ESG( اتو يق تله 
تألتدتف بعيدة تايدى. ميل مشكل تو يق 
علئد تجتيلعي أكبح على تإلطلر تألمدمحاحجي 

االستثيلر (SROI( في جييع تايبلدرتا 
تايتخلة في تلت تاصدد. سيسلعد ذاك  

solutions by stc على تودمد تالستخدتملا 
تألكثح كفلءة وفعلاية احأس ملاهل وتايحترد 

تألخحى اخلق قيية أكبح ودتئية اجييع أصولب 
تاوصص، بيل في ذاك توسين نحعية تاويلة 

اليجتيع بلإلضلفة إاى إثحتء تابيئة.

بلانظح إاى تآلثلر تألوسع اصنلعة تالتصلالا 
وت نية تايعلحملا في تطحر تقتصلد تاييلكة 

وشعبهل، فإن  solutions by stc اهل دور 
مهم في تو يق تله تألتدتف. تحكز تاشحكة 

بشكل كلمل على صيلغة بحتمج تايشلركة 
تايجتيعية تاتي تؤدي إاى تغييحتا توحملية بين 

محظفي تاشحكة وتاعيالء وتايجتيع. مشكل 
تو يق قدر أكبح من ر حق ملكية تاعالمة 

تاتجلرمة وسيعة تاشحكة، جلنًبل مهًيل من تلت 
تابحنلمج. سي طع تلت شحًطل طحماًل من ريث 

تطحمح تايهلرتا تايهية تستحتتيجًيل وخبحتا 
تايجلر دتخل تاشحكة مع تعزمز عالقلتهل مع 
جييع أصولب تاوصص، فضاًل عن تايجتيع 
ككل. تتيتع تله تابحتمج أمًضل بهدٍف أكبح  

ومتيثل في تحسيخ ث لفة متجلرة بعيق من 
تألخالق وتانزتتة وتإلخالص وتاتعلطف، مع 

تعتبلرتل أمًضل شحكة وطنية نيحذجية تستوق 
أن ُم تدى بأفعلاهل. 

من بين أصولب تاوصص، ستشكل تايجتيعلا 
تايهيشة موحر تتتيلم تاشحكة تاحئيسي. 
وسيتم تتبلع نهج صلرم إلنشلء ميلرسلا 

تألعيلر تألخالقية وتعتيلد نهج تاعلئد 

تالجتيلعي على تالستثيلر (SROI( ومنهجية 
تاعلئد على تالستثيلر تالجتيلعي. تاهدف تح 
إردتث توحر ث لفي بين تاشحكلا، وتعتيلد 

ميلرسلا مستدتمة على أسلس نهج 
“تالقتصلد تادتئحي”. سحف مستلزم تاتحكيز على 

تايبلدئ تاثالثة تايطلحبة إلجحتء تنت لر نلجح 
إاى تالقتصلد تادتئحي تايتيثل في: تا ضلء 

على تانفلملا وتاتلحث، إعلدة تدومح تاينتجلا 
وتايحتد، وتجدمد تاطبيعة. سيحفح تلت نيحذًجل 

بدماًل وأكثح فلئدة انيحذج تالقتصلد تاخطي 
تالي تتبعه معظم تاشحكلا.

 خالر علم 2022م، تلتزم
solutions by stc بلتبلع بحنلمج تايسؤواية 

تالجتيلعية تالستحتتيجي الشحكلا (CSR(  على 
أسلس ميلرسلا تالستدتمة تاتي تخلق فحتئد 

دتئية البيئة وتايجتيع. ستستخدم تاشحكة 
منهجيلا تالستثيلر تالجتيلعي وأدوتا تاعلئد 

على تالستثيلر تالجتيلعي اتخطيط وتنفيل 
ومحتقبة تأثيح تايشلرمع وتستيحترمتهل. وسيشيل 

ذاك تودمد تانطلق وتودمد أصولب تاوصص 
تاحئيسيين، ورسم تاخحتئط وت ييم تانتلئج، 

وتودمد تاتأثيح وتضيين أفضل تاييلرسلا في 

كل مشحوع. إن تتبلع نهج مشتحك قلئم على 
تا يية مع تاشحكلء تادتخليين وتاخلرجيين، جنًبل 

إاى جنب مع دمج أصولب تاوصص بلإلضلفة 
إاى تاتحتصل وتاتعليم تايستيح، ميل مؤدي إاى 

نهج قحي وشلمل اتوسين تانتلئج. ستكحن 
خبحتنل في محكز تاتجلرة تادواية – خلصة تانهج 

تا لئم على تابيلنلا – ال ت در بثين اضيلن 
نتلئج أفضل وقلبلة ال يلس ومستدتمة.

تحكز تاشحكة بشدة على تايشلركة تانشطة 
اليحظفين في مشلرمع تايسؤواية تالجتيلعية. 

ومتضين ذاك تدرمًبل شلماًل وتطحمًحت اليهلرتا 
رحر تايسؤواية تايجتيعية من خالر قسم 
تايحترد تابشحمة، وتودمد أتدتف كل مشحوع 

وتانتلئج تاتي مجب تحخيهل بحضحح، ورصد 
ومشلركة تو يق تألتدتف وخلق شعحر 

بيسؤواية تايحظف عن تايشحوع بلإلضلفة 
إاى مشلركة تانتلئج مع تاعلام تاخلرجي. سيتم 

تنفيل ذاك مع متعلونين خلرجيين دتخل 
تاييلكة تاعحبية تاسعحدمة ايحتجهة تاتودملا 

تاوحجة اكلفة تايشلرمع.

تركز الشركة على صناعة برامج شراكة 
مجتمعية  والتي ستؤدي إلى تغييرات 

محورية بين الموظفين والعمالء 
والمجتمع ككل، مع التركيز على تعزيز 

عالقاتها مع الجميع

مـة06 تا لدة12مـ د تألدتء30تات حمح تالســتحتتيجي18رؤمة  مـة06تات حمــح تايلاي91ت حمــح تاوحكية62ت حمح  تا لدة12مـ د تألدتء30تات حمح تالســتحتتيجي18رؤمة  تات حمــح تايلاي91ت حمــح تاوحكية62ت حمح 
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تقرير الحوكمة

مجلس اإلدارة 
وتي ى إدارة ا شحرت مجلس إدارة مكين من ةسعت )9( أعضاء مصنفين وفًما  لتعحوفات ا ياردة في الئرت حيرقت ا شحرات ا صادرة عن هيئت ا سيق 

ا قا يت في ا ققلكت ا عحبيت ا سعيدوت، ةم ةعيينهم من قبل ا جقعيت ا عامت ا تري يت ا قنعمدة في 2020/12/22م. وةكين مدة عضيوت أعضاء مجلس 
اإلدارة بقا فيهم رئيس ا قجلس برد أقصى ثالث )3( سنيات  كل دورة. واستثناًء من ذ ك، ةعين ا جقعيت ا عامت ا تري يت أول مجلس إدارة  قدة خقس 

)5( سنيات، ووجيز إعادة انتخابهم ما  م ونص ا نظام األساس  لشحرت على غيح ذ ك. وقد بدأت ا دورة ا را يت  قجلس اإلدارة في 2020/12/22م 
وةنتهي في 2025/12/21م.

تكوين مجلس اإلدارة وطبيعة عضوياتهم وتصنيفها 

ةصنيــف ا عضيوتطبيعــت ا عضيوتاسم

عضي غيح ةنفيذيرئيس مجلس اإلدارةاألستاذ/رواض سعيد معيض1.

عضي غيح ةنفيذينائب رئيس مجلس اإلدارةاألستاذ/هيثم مرقد ا فحج2.

عضي غيح ةنفيذيعضي مجلس اإلدارةاألستاذ/عقاد عيدة ا عيدة3.

عضي غيح ةنفيذيعضي مجلس اإلدارةاألستاذ/عقح عبد ا عزوز ا شبيبي4.

عضي غيح ةنفيذيعضي مجلس اإلدارةاألستاذ/معضد فيصل ا عجقي5.

عضي غيح ةنفيذيعضي مجلس اإلدارةاألستاذ/مرقد عبدا له ا عبادي6.

عضي مستملعضي مجلس اإلدارةاألستاذ/مرقد عبدا له ا عسيحي7.

عضي مستملعضي مجلس اإلدارةاألستاذ/عبدا لطيف علي ا سيف8.

عضي مستملعضي مجلس اإلدارةاألستاذ/فهد سليقان ا عقيد9.

المناصب الحالية والسابقة والمؤهالت والخبرات ألعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان واإلدارة 
التنفيذية:

أعضاء مجلس اإلدارة واللجان

األستاذ/رياض سعيد معوض
رئيس مجلس اإلدارة/غيح ةنفيذي  

خبراتمؤهالتالمناصب السابقةالمناصب الحالية

رئيس مجلس ادارة 	 
solutions by stc

رئيس ا لجنت ا تنفيذوت 	 
solutions by stc

رئيس مجلس إدارة 	 
specialized by stc

ا حئيس ا تنفذي  مطاع 	 
 stc األعقال في

نائب ا حئيس،  قبيعات ا شحرات وا جهات ا ركيميت 	 
stc في

 عضي مجلس إدارة في شحرت االةصاالت ا كيوتيت 	 
)stc Kuwait(

شغل ا قناصب ا تا يت في شحرت سيسكي ا سعيدوت 	 
ا قردودة:

- ا قدوح اإلقليقي 
- مدوح مبيعات األمن وا دفاع

- مدوح حساب ا مطاع ا عام

مدوح حساب/قناة – سي اوه ةكني يجيز. 	 

مدوح حساب في ا شحرت ا يطنيت  لتمنيت )مجقيعت 	 
بمشان(

بكا يرويس في عليم 
ا راسب اآل ي، جامعت 

بيسطن، ا يالوات ا قتردة 
األمحوكيت.

 دوه )17( عاما من ا خبحة 
في قطاع االةصاالت وةمنيت 

ا قعليمات.
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األستاذ/هيثم محمد الفرج
نائب ا حئيس/غيح ةنفيذي

خبراتمؤهالتالمناصب السابقةالمناصب الحالية

نائب رئيس مجلس إدارة 	 
.solutions by stc

عضي ا لجنت ا تنفيذوت 	 
solutions by stc

رئيس مجلس إدارة شحرت 	 
sirar by stc

عضي مجلس إدارة شحرت 	 
 أبحاج االةصاالت 

ا قردودة )ةيال(

رئيس وحدة ا تمنيت 	 
.stc وا عقليات في شحرت

عضي  جنت االستشارات 	 
في محرز ا ثيرة ا صناعيت 

ا حابعت في ا ققلكت ا عحبيت 
ا سعيدوت. 

 	.Specialized by stc عضي مجلس ا قدوحون في

 	.stc نائب ا حئيس  لعقليات في

شغل ا قناصب ا تا يت في شحرت اةراد االةصاالت 	 
)ميباولي(:

ا حئيس ا تنفيذي  عقليات ةمنيت ا قعليمات.  –
نائب ا حئيس الستضافت ا بيانات وا خدمات   –

ا ُقدارة.
نائب ا حئيس  عقليات ةمنيت ا قعليمات.  –

مدوح في محرز ا بيانات.  –
مدوح في إدارة نظم ا قعليمات.  –

مرلل أنظقت في شحرت ا زوت ا عحبيت ا سعيدوت 	 
)أرامكي(

مهندس مشاروع في شحرت  يسنت ةكني يجيز.	 

بكا يرويس في ا هندست 
ا تطبيميت  لراسب 

اآل ي، جامعت ا قلك 
فهد  لبتحول وا قعادن، 

ا ققلكت ا عحبيت 
ا سعيدوت.

 دوه )21( عاًما من ا خبحة 
في مجاالت ا تا يت: 

قطاع االةصاالت 	 
وةمنيت ا قعليمات.

قطاع ا نفط. 	 

األستاذ/عماد عودة العودة
عضي مجلس اإلدارة/غيح ةنفيذي

خبراتمؤهالتالمناصب السابقةالمناصب الحالية

عضي مجلس إدارة 	 
.solutions by stc

عضي ا لجنت ا تنفيذوت 	 
.solutions by stc

نائب ا حئيس  مطاع 	 
ا قشتحوات وخدمات ا دعم 

.stc في

عضي مجلس اإلدارة 	 
وعضي ا لجنت ا تنفيذوت في 

ا قؤسست ا عحبيت  الةصاالت 
ا فضائيت )عحب سات(.

 	:stc شغل ا قناصب ا تا يه في شحرت
– نائب ا حئيس  لشؤون ا تنظيقيت وا ريرقت

وا شحرات.
– نائب ا حئيس ا قكلف  إلستحاةيجيت وا قشاروع 

 	stc Channels رئيس مجلس اإلدارة في شحرت

 رئيس مجلس اإلدارة في شحرت	 
 stc Gulf Investment Holding 

عضي مجلس إدارة في شحرت بحافي.	 

عضي مجلس إدارة في شحرت عماالت ا قردودة 	 
)عماالت(.

 	Specialized by stc عضي مجلس إدارة في شحرت

ا حئيس ا تنفيذي  لشحرت ا يطنيت  لشحاء ا قيحد    	 
 ألدووت واألجهزة وا قستلزمات ا طبيت )نيبكي(

ا قدوح ا عام و ا حئيس ا تنفيذي  تمنيت ا قعليمات 	 
 لقجقيعت ا سعيدوت  ألبراث و ا تطيوح 

مدوح عام في ا شحرت ا سعيدوت  تمنيت ا قعليمات 	 
)SIT(

مدوح ا قبيعات وا تسيوق  لمطاع ا ركيمي في شحرت 	 
أورارل.

مدوح بحنامج في ا بنك ا قحرزي ا سعيدي )ساما(.	 

بكا يرويس في نظم 
ا قعليمات، جامعت ا قلك 

سعيد ,ا ققلكت ا عحبيت 
ا سعيدوت

 دوه أرثح من )30( عاًما من 
ا خبحة في مجاالت متعددة 

مثل؛   

قطاع االةصاالت 	 
وةمنيت ا قعليمات.

قطاع ا قا يت.	 

قطاع ا صرت. 	 

قطاع االعالم 	 

قطاع ا عمارات.  	 
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األستاذ/عمر عبدالعزيز الشبيبي
عضي مجلس اإلدارة/غيح ةنفيذي

خبراتمؤهالتالمناصب السابقةالمناصب الحالية

عضي مجلس إدارة 	 
.solutions by stc

عضي  جنت ا قحاجعت في 	 
.solutions by stc

عضي  جنت ا تحشيرات 	 
 وا قكافآت

 solutions by stc في

عضي مجلس إدارة في  	 
 stc Gulf Investment

Holding

عضي مجلس االدارة في 	 
 Telecom Commercial
 Investment Company

Limited

نائب ا حئيس  لتماروح ا قا يت 	 
.stc في

 	.stc Pay عضي مجلس اإلدارة في شحرت

 	.stc Pay رئيس  جنت ا قحاجعت في شحرت

 	)Safayer( عضي مجلس اإلدارة في شحرت سفاوح

 	.stc مدوح عام قسم ا قراسبت في شحرت

بكا يرويس مراسبت، 
جامعت ا قلك سعيد، 

ا ققلكت ا عحبيت ا سعيدوت

 دوه )23( عاًما من ا خبحة 
في مجاالت متعددة مثل؛

قطاع االةصاالت 	 
وةمنيت ا قعليمات.

ا مطاع ا قا ي.	 

األستاذ/معضد فيصل العجمي
عضي مجلس اإلدارة/غيح ةنفيذي

خبراتمؤهالتالمناصب السابقةالمناصب الحالية

عضي مجلس إدارة 	 
.solutions by stc

عضي  جنت ا قحاجعت في 	 
.solutions by stc

عضي مجلس اإلدارة و جنت 	 
ا قحاجعت في شحرت انتيغحال 

.)Intigral(

ربيح ا قسؤو ين وا قستشار 	 
ا عام  لشؤون ا مانينيت في 

.stc شحرت

عضي مجلس اإلدارة وعضي  جنت ا قحاجعت في ا شحرت 	 
ا سعيدوت  لردود وا صلب )حدود(.

شغل ا قناصب ا تا يت في ا شحرت ا سعيدوت 	 
 لصناعات األساسيت )سابك(: 
مدوح عام وربيح ا قستشارون.  –

مدوح ا تجارة ا دو يت.  –
مستشار ومدوح ا تجارة ا دو يت.  –

مرامي.  –

عضي في  جنت ا تجارة ا دو يت في االةراد ا خليجي 	 
 لبتحوريقاووات وا كيقاووات )جيبكا(. 

مستشار قانيني أجنبي )دوام جزئي( في شحرت رينغ 	 
اند سبا دونغ )ا يالوات ا قتردة األمحوكيت(

مستشار قانيني أجنبي في شحرت فحوشفيلدز )أ قانيا(.	 

نائب ا حئيس وا قستشار ا عام  لشؤون ا مانينيت في 	 
.stc

ماجستيح في قانين 	 
ا قلكيت ا فكحوت ا دو ي، 

معهد إ ينيي  لتمنيت، 
ا يالوات ا قتردة 

األمحوكيت.

 دوه )21( عاًما من ا خبحة 
في مجاالت متعددة مثل؛

قطاع 	 
ا بتحوريقاووات.

قطاع ا مانين.	 

ا مطاع ا غيح ربري.	 

قطاع االةصاالت 	 
وةمنيت ا قعليمات.
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األستاذ/محمد عبدالله العبادي
عضي مجلس اإلدارة/غيح ةنفيذي

خبراتمؤهالتالمناصب السابقةالمناصب الحالية

عضي مجلس إدارة 	 
.solutions by stc

وشغل عضيوت   –
ا لجان ا تا يت في 

solutions by stc
ا لجنت ا تنفيذوت.  –

–  جنت ا تحشيرات 
وا قكافآت.

عضي مجلس اإلدارة في 	 
ا جقعيت ا سعيدوت  لعقل 

ا تطيعي )ةكاةف(.

عضي مجلس اإلدارة في 	 
.specilized by stc شحرت

نائب ا حئيس  مطاع ا بيع 	 
.stc با جقلت في شحرت

 	stc Pay مدوح في شحرت

 	solutions by stc مدوح في شحرت

 	:stc شغل ا قناصب ا تا يت في شحرت
نائب ا حئيس  تنفيذ اإلستحاةيجيت وا شؤون    –

ا قؤسسيت.

نائب ا حئيس  لقشاروع اإلستحاةيجيت   –
واألداء

ا قؤسسي.	 

رئيس مجلس إدارة شحرت عماالت ا قردودة 	 
)عاقالت(.

شغل ا قناصب ا تا يت في شحرت سيسكي 	 
ا سعيدوت ا قردودة:

ا حئيس ا تنفيذي.  –
نائب ا قدوح ا عام.  –

مدوح ا عقليات )ا مطاع ا عام(.  –
ا قدوح اإلقليقي  مطاع ا تعليم.  –

ا قدوح اإلقليقي  مطاع ا تعليم وا دفاع.  –
مدوح ا قنطمت  مطاع ا ركيمت ا قرليت.  –

مدوح حساب ا منيات  –

مدوح ا تسيوق  -

ماجستيح في إدارة 
 ،IE األعقال، جامعت

إسبانيا 

 دوه )23( عاًما من ا خبحة في 
مجاالت متعددة مثل؛

قطاع اإلةصاالت 	 
وةمنيت ا قعليمات

ا مطاع ا قا ي. 	 

قطاع ا عمارات.	 

األستاذ/محمد عبدالله العسيري
عضي مجلس اإلدارة/مستمل

خبراتمؤهالتالمناصب السابقةالمناصب الحالية

عضي مجلس إدارة 	 
.solutions by stc

عضي ا لجنت ا تنفيذوت 	 
solutions by stc

مستشار االستحاةيجيات 	 
وا تريل ا حققي  قعا ي نائب 
وزوح ا شؤون ا بلدوت وا محووت 

واإلسكان.

مدوح عام األبراث واالستشارات في محرز األمن 	 
ا يطني.

شغل ا قناصب ا تا يت في وزارة ا تعليم:	 
مستشار ا سياسات وا تمنيت واالستحاةيجيت.  –

مدوح عام  قكتب إدارة االستحاةيجيت في وزارة   –
ا تعليم. 

شغل ا قناصب ا تا يت في محرز ا قعليمات ا يطني:	 
مدوح ةطيوح األعقال.  –

مستشار ا سياسات وا تمنيت واالستحاةيجيت.  –
مدوح بحنامج ا هيوت ا يطنيت.  –

مهندس حليل )مشحوع ا هيوت ا يطنيت(.  –
نائب ا قدوح  ألبراث وا تطيوح وا دراسات   –

ا تمنيت.
مدوح ةمني )مشحوع ا جيازات ا مابلت  لمحاءة   –

رققياً(.
مهندس ةصقيم.   –

ماجستيح في هندست 
ا راسيب، جامعت 

سيحارييز، ا يالوات 
ا قتردة األمحوكيت.

 دوه )35( عاًما من ا خبحة 
في مجاالت متعددة مثل؛  

قطاع االةصاالت 	 
وةمنيت ا قعليمات.

قطاع ا تعليم.	 

قطاع ا عمارات.	 
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األستاذ/عبداللطيف علي السيف
عضي مجلس اإلدارة/مستمل

خبراتمؤهالتالمناصب السابقةالمناصب الحالية

 عضي مجلس إدارة	 
.solutions by stc 

 رئيس  جنت ا قحاجعت في	 
.solutions by stc 

ا عضي ا قنتدب وا حئيس ا تنفيذي 	 
 شحرت سبعين  الستثقار.

عضي مجلس إدارة في شحرت 	 
االسقنت ا عحبيت.

عضي مجلس إدارة في ا شحرت 	 
ا يطنيت  لبتحوريقاووات )بتحوريم(.

عضي مجلس إدارة في شحرت وصاوت 	 
ا عا قيت  الستثقار.

عضي مجلس إدارة في مصحف 	 
ا حاجري.

نائب رئيس مجلس إدارة في شحرت 	 
روفا  الستثقار.

عضي مجلس إدارة في شحرت ا عثيم 	 
 الستثقار

عضي مجلس إدارة في شحرت ا نهدي 	 
ا طبيت.

ا حئيس ا تنفيذي وعضي مجلس االدارة في 	 
شحرت االستثقارات ا حائدة

مستشار استثقارات في ا قؤسست ا عامت 	 
 لتماعد .

نائب ا حئيس ورئيس االستثقار في مؤسست 	 
ا قلك عبدا له اإلنسانيت.

مدوح إدارة ا قرافظ في شحرت مرقد ابحاهيم 	 
ا سبيعي وأوالده  الستثقار )ماسك(.

شغل ا قناصب ا تا يت في شحرت ا زوت ا عحبيت 	 
ا سعيدوت )أرامكي(:

رئيس إدارة ا قرافظ )شعبت إدارة   –
االستثقار(.

مرلل ما ي )شعبت ا ترصيل   –
واالئتقان(.

مرلل ما ي )شعبت إدارة االستثقار(.  –

عضي مجلس إدارة في شحرت إةش إس بي 	 
سي ا عحبيت ا سعيدوت.

مدوح مرفظت في شحرت راوست إلدارة 	 
االستثقارات.

ماجستيح في إدارة 	 
األعقال )ةخصص ما يت(، 

جامعت بيسطن، ا يالوات 
ا قتردة األمحوكيت

 دوه )20( عاًما من ا خبحة 
في ا عدود من ا قجاالت 

وا مطاعات مثل؛  

ا مطاع ا قا ي.	 

قطاع ا نفط.	 

قطاع االسقنت	 

ا مطاع ا خيحي. 	 

ا مطاع ا عام 	 
وا ركيمي.  

قطاع 	 
ا بتحوريقاووات.

قطاع االةصاالت 	 
وةمنيت ا قعليمات.

األستاذ/فهد سليمان العمود
عضي مجلس اإلدارة/مستمل

خبراتمؤهالتالمناصب السابقةالمناصب الحالية

 عضي مجلس إدارة	 
.solutions by stc

رئيس  جنت ا تحشيرات 	 
 وا قكافآت في

.solutions by stc 

ا حئيس ا تنفيذي في ا شحرت 	 
ا سعيدوت  رليل ا تأشيحات 

وا سفح )ةأشيح(.

عضي مجلس إدارة في 	 
ا سعيدوت  رليل ا تأشيحات 

وا سفح ا قردودة )بنمالدوش(

عضي مجلس إدارة في ا شحرت 	 
ا سعيدوت ا دو يت إلنجاز 

ومتابعت اجحاءات ا تأشيحات 
وميافمت ا سفارات )ا كيوت(

ا حئيس ا تنفيذي  شحرت صرتي  خدمات ةمنيت 	 
ا قعليمات

مدوح ا عقليات وا تنفيذ في ا شحرت ا سعيدوت  لتركم 	 
ا تمني واألمني ا شامل ا قردودة )ةركم(.

مدوح االةصاالت وةمنيت ا قعليمات في وزارة ا نمل.	 

شغل ا قناصب ا تا يت في وزارة ا خارجيت:	 
نائب مدوح عام االةصاالت وةمنيت ا قعليمات.  –

مساعد مدوح االةصاالت وةمنيت ا قعليمات   –
ومدوح إدارة ا خدمات اإل كتحونيت.

مدوح قسم إدارة ا جيدة.  –
مدوح مشحوع ا ركيمت اإل كتحونيت.  –

قائد فحوق ا تطيوح.  –
مرلل ومبحمج نظم.  –

بكا يرويس في نظم 
ا قعليمات، جامعت ا قلك 

سعيد, ا ققلكت ا عحبيت 
ا سعيدوت

 دوه )23( عاًما من ا خبحة 
في ا عدود من ا قجاالت 

وا مطاعات مثل؛ 

ا مطاع ا عام وا ركيمي.	 

قطاع االةصاالت وةمنيت 	 
ا قعليمات.

قطاع ا سفح وا سياحت.	 
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االدارة التنفيذية

األستاذ/عمر عبد الله النعماني

المناصب الحالية
ا حئيس ا تنفيذي

المناصب السابقة
stc نائب ا حئيس  تمنيت ا قعليمات في 

مؤهالت
بكا يرويس في هندست ا راسب اآل ي من جامعت 
ا قلك سعيد، ا ققلكت ا عحبيت ا سعيدوت، 1994م

بحنامج ا ميادة ا تنفيذوت ا عليا، جامعت هارفارد، 
ا يالوات ا قتردة األمحوكيت، 2020م

خبرات
28 سنت 

األستاذ/عبدالرحمن حمد الربيع

المناصب الحالية
ا حئيس ا تفيذي  لقا يت

المناصب السابقة
solutions by stc مدوح ادارة ا قراسبت ا قا يت في

مؤهالت
بكا يرويس في ا قراسبت، جامعت ا قلك سعيد، 

ا ققلكت ا عحبيت ا سعيدوت ، 2003م.

خبرات
18 سنت

األستاذ/معتز عبدالله الضراب

المناصب الحالية
نائب ا حئيس  الستحاةيجيت واألداء ا قؤسسي

المناصب السابقة
مدوح عام حيرقت ا شحرات ونجاح ا عقالء في 

solutions by stc

مؤهالت
ماجستيح في إدارة األعقال، جامعت األميح سلطان، 

ا ققلكت ا عحبيت ا سعيدوت، 2014م

خبرات
15 سنت

األستاذ/أحمد ناجي باجنيد

المناصب الحالية
نائب ا حئيس  لعقليات وا خدمات ا قدارة

المناصب السابقة
solutions by stc مدوح عام ا عقليات في

مؤهالت
 بكا يرويس في هندست ا راسب اال ي، 

 جامعت ا قلك عبد ا عزوز، ا ققلكت ا عحبيت 
ا سعيدوت، 2003م.

خبرات
19 سنت

األستاذ/فهد عبدالعزيز الهاجري

المناصب الحالية
نائب ا حئيس  مطاع ا رليل ا حققيت

المناصب السابقة
نائب ا حئيس  الستحاةيجيت وا تخطيط في

solutions by stc 

مؤهالت
ماجستيح في إدارة األعقال، جامعت ا فيصل، ا ققلكت 

ا عحبيت ا سعيدوت، 2015 م

خبرات
20 سنت

األستاذ/جهاد سالم الطويرقي

المناصب الحالية
نائب ا حئيس  رليل األعقال

المناصب السابقة
مدوح ا يحدة في آي بي إم

مؤهالت
بكا يرويس في إدارة نظم ا قعليمات، جامعت ا قلك 

سعيد، ا ققلكت ا عحبيت ا سعيدوت، 1999م.

خبرات
23 سنت

األستاذ/صالح عبدالله احمد الزهراني

المناصب الحالية
نائب ا حئيس  تنفيذ ا رليل

المناصب السابقة
solutions by stc نائب ا حئيس  تقيز األعقال في

مؤهالت
بكا يرويس في هندست ا راسب اآل ي، جامعت 

ا قلك سعيد 1994 م

خبرات
28 سنت

األستاذ/صالح طارق القروني

المناصب الحالية
نائب ا حئيس  تقيز األعقال

المناصب السابقة
 solutions ا قدوح ا عام إلدارة ا قيارد ا بشحوت في

by stc

مؤهالت
بكا يرويس في عليم ا راسب اآل ي، جامعت ا قلك 
فهد  لبتحول وا قعادن، ا ققلكت ا عحبيت ا سعيدوت، 

2010م

خبرات
13 سنت

األستاذ/ثامر محمد الحماد

المناصب الحالية
نائب ا حئيس  مطاع ةعهيد األعقال

المناصب السابقة
نائب ا حئيس  مطاع خدمات االةصاالت في 

solutions by stc

مؤهالت
بكا يرويس هندست رهحبائيت، جامعت ا قلك سعيد، 

ا ققلكت ا عحبيت ا سعيدوت، 2001م.

خبرات
21 سنت

األستاذ/ألمع سعيد المطير

المناصب الحالية
رئيس ا قحاجعت ا داخليت

المناصب السابقة
stc مدوح عام محاجعت وحدات األعقال في

مؤهالت
ماجستيح مراسبت ، جامعت قحفيث، أستحا يا، 2007م

خبرات
26 عاما
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أسماء الشركات داخل الممكلة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضًوا في مجالس إداراتها الحالية 
أوالسابقة أو من مديريها:

 أسيلء تاشــحكلا تاتي معيل
 فيهــل عضح مجلس تإلدترة

 كيدمــح مجلس إدترة أو عضح
مجلــس إدترة رلاًيل

 

 دتخل/خلرج
اييلكة ت

 

 كيلن قلنحني (شــحكة
مدرجة/ مسلتية 

 شــحكة مسلتية غيح
 مدرجة/ شحكة ذتا
مودودة/ مسؤواية 
 ركحمــة/ منظية غيح

 (ربوية

 أســيلء تاشــحكلا تاتي عيل فيهل
 عضــح مجلــس تإلدترة كيدمح مجلس

  إدترة أو عضــح مجلس
إدترة سلبً ل

 

 دتخل/خلرج
اييلكة ت

 
 

 كيلن قلنحني (شــحكة
مدرجة/ مسلتية 

 شحكةمســلتية غيح
ذتا  مدرجة/شحكة 

مودودة/  مسؤواية 
 ركحمة/منظيــة غيح

(ربوية

األستاذ/ رياض سعيد معوض

Specialized by stcشحكه ذتا مسئحايه دتخلي
مودودة

 شحكة تالتصلالا تاكحمتية
)stc Kuwait) 

شحكة مسلتية مدرجة خلرجي
(تاكحمت(

stcسيسكح، تاييلكة تاعحبية شحكة مسلتية مدرجةدتخلي
تاسعحدمة

شحكه ذتا مسؤواية  دتخلي
مودودة

شحكة مسلتية مدرجة خلرجيسي إمه تكنحاحجيز
(تاحالملا تايتودة 

تألمحمكية(

 تاشحكة تاحطنية الت نية 
(مجيحعة ب شلن(

شحكه ذتا مسؤواية دتخلي
مودودة

األستاذ/ هيثم محمد الفرج

Sirar by stcشحكه ذتا مسؤواية دتخلي
مودودة

Specialized by stcشحكه ذتا مسؤواية دتخلي
مودودة

شحكة أبحتج تالتصلالا 
تايودودة (تحتر(

شحكه ذتا مسؤواية دتخلي
مودودة

شحكة مسلتية مدرجةدتخليشحكة تتولد تتصلالا (محبلملي(

stcشحكة تازمت تاعحبية تاسعحدمة شحكة مسلتية مدرجةدتخلي
(أرتمكح(

شحكة مسلتية مدرجةدتخلي

تندمجت مع Alcatel خلرجيشحكة احسنت تكنحاحجيز
Alcatel- اتشكيل

Lucent

األستاذ/ عماد عودة العودة

stcشحكة مسلتية مدرجةدتخليstc Channelsشحكه ذتا مسؤواية دتخلي
مودودة

تايؤسسة تاعحبية االتصلالا 
تافضلئية (عحب سلا(

شحكه ذتا مسؤواية دتخلي
مودودة

Specialized by stcشحكه ذتا مسؤواية دتخلي
مودودة

تاشحكة تاحطنية الشحتء تايحرد 
األدومة وتألجهزة وتايستلزملا 

تاطبية (نحبكح(

شحكه ذتا مسؤواية دتخلي
مودودة

تايجيحعة تاسعحدمة األبولث 
وتاتسحمق

شحكة مسلتية مدرجةدتخلي

تاشحكة تاسعحدمة ات نية 
 )SIT) تايعلحملا

شحكه ذتا مسؤواية دتخلي
مودودة

شحكه ذتا مسؤواية دتخليشحكة أورتكل
مودودة

ركحميةدتخليتابنك تايحكزي تاسعحدي

أعضاء اللجان من خارج مجلس اإلدارة:

األستاذ/عبدالله العنزي
اجنة تايحتجعة

خبراتمؤهالتالمناصب السابقةالمناصب الحالية

رئيس اجنة تايحتجعة في 	 
 stc مجيحعة

مدمح رئيسي في مجيحعة سلمبل تايلاية.	 

 	:stc شغل تاينلصب تاتلاية في شحكة
مدمح علم محتجعة تاشبكلا ونظم تايعلحملا.  –

مدمح علم محتجعة تالستثيلر وتاعيليلا.  –

ملجستيح تنفيلي في 	 
تدترة تألعيلر, جلمعة 

تايلك فهد البتحور 
وتايعلدن, تاييلكة 

تاعحبية تاسعحدمة

ادمه (٢٥( علًمل من تاخبحة 
في مجلالا متعددة مثل:

تاوحكية وإدترة تايخلطح	 

ت نية تايعلحملا 	 

األستاذ/فهد الغامدي
اجنة تاتحشيولا وتايكلفآا

خبراتمؤهالتالمناصب السابقةالمناصب الحالية

عضح اجنة تاتحشيولا 	 
 وتايكلفآا في

.solutions by stc 

مدمح علم في وردة تألعيلر 	 
.stc في شحكة

عضح اجنة تايحتجعة في تابنك 	 
تاسعحدي االستثيلر. 

عضح اجنة تايحتجعة في 	 
تألتلي كلبيتلر.

عضح اجنة تايحتجعة في 	 
شحكة  نلدك.

عضح اجنة تايحتجعة في 	 
مجيحعة سيحت. 

عضح اجنة تاتحشيولا 	 
وتايكلفآا في شحكة ع لالا 

.stc من

 	:stc شغل تاينلصب تاتلاية في شحكة
مدمح علم إدترة تخطيط تايحترد تابشحمة   –

وتاتطحمح تاتنظييي.
مدمح إدترة تخطيط تا حى تاعلملة ورأس تايلر   –

تابشحي.
مدمح إدترة عالقلا تاعيالء وتاخدملا   –

تايشتحكة اليحترد تابشحمة.

أخصتئي تايحترد تابشحمة وتايكلفآا وإدترة   –
تألدتء.

شغل تاينلصب تاتلاية في مجيحعة سلمبل تايلاية:	 

مدمح تايولسبة في وردة خدملا تاشحكلا.  –

وردة مجيحعة خدملا تاعيالء – تاوسلب   –
تاحئيسي.

بكلاحرمحس في تاتسحمق، 
جلمعة تايلك فهد البتحور 
وتايعلدن، تاييلكة تاعحبية 

تاسعحدمة.

ادمه أكثح من (20( علًمل من 
تاخبحة في مجلر تايحترد 

تابشحمة في قطلعلا مثل: 

تالتصلالا وت نية 	 
تايعلحملا.

تايلاية	 
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 أسيلء تاشــحكلا تاتي معيل
 فيهــل عضح مجلس تإلدترة

 كيدمــح مجلس إدترة أو عضح
مجلــس إدترة رلاًيل

 

 دتخل/خلرج
اييلكة ت

 

 كيلن قلنحني (شــحكة
مدرجة/ مسلتية 

 شــحكة مسلتية غيح
 مدرجة/ شحكة ذتا
مودودة/ مسؤواية 
 ركحمــة/ منظية غيح

 (ربوية

 أســيلء تاشــحكلا تاتي عيل فيهل
 عضــح مجلــس تإلدترة كيدمح مجلس

  إدترة أو عضــح مجلس
إدترة سلبً ل

 

 دتخل/خلرج
اييلكة ت

 
 

 كيلن قلنحني (شــحكة
مدرجة/ مسلتية 

 شحكةمســلتية غيح
ذتا  مدرجة/شحكة 

مودودة/  مسؤواية 
 ركحمة/منظيــة غيح

(ربوية

األستاذ/ عمر عبدالعزيز الشبيبي

 stc Gulf شحكة
Investment Holding

شحكه ذتا مسؤواية دتخلي
مودوده

stc Payشحكة مسلتية م فلةدتخلي

 Telecom شحكة
  Commercial

 Investment Company
Limited

شحكه ذتا مسؤواية دتخلي
مودوده

شحكه ذتا مسؤواية دتخليشحكة سفلمح تايودودة
مودوده

stcشحكة مسلتية مدرجةدتخلي

األستاذ/ معضد فيصل العجمي

stcتاشحكة تاسعحدمة الودمد وتاصلب شحكة مسلتية مدرجةدتخلي
(ردمد(

شحكة مسلتية م فلةدتخلي

شحكة ذتا مسؤواية دتخلي شحكة تنتي حتر
مودودة

تاشحكة تاسعحدمة الصنلعلا 
تألسلسية (سلبك(

شحكة مسلتية مدرجةدتخلي

تالتولد تاخليجي البتحوكييلوملا 
وتاكييلوملا (جيبكل(

شحكة مسلتية م فلةخلرجي

شحكة مولملة دوايةخلرجيشحكة كينج وسبلادمنج

شحكة مولملة دوايةخلرجيشحكة فحمشفيلدز

األستاذ/ محمد عبدالله العبادي

stcشحكة مسلتية مدرجةدتخليstc Payشحكة مسلتية م فلةدتخلي

تاجيعية تاسعحدمة العيل 
تاتطحعي (تكلتف(

شحكه ذتا مسؤواية دتخليشحكة ع لالا تايودودةمنظية غيح ربويةدتخلي
مودوده

Specialized by stcشحكه ذتا مسئحايه دتخلي
مودوده

شحكة سيسكح  تاعحبية تاسعحدمة 
تايودودة

شحكه ذتا مسؤواية دتخلي
مودوده

األستاذ/ محمد عبدالله العسيري

وزترة تاشؤون تابلدمة 
وتا حومة وتإلسكلن

ركحميةدتخليمحكز تألمن تاحطنيركحميةدتخلي

ركحميةدتخليوزترة تاتحبية وتاتعليم

ركحميةدتخليمحكز تايعلحملا تاحطني

 أسيلء تاشــحكلا تاتي معيل
 فيهــل عضح مجلس تإلدترة

 كيدمــح مجلس إدترة أو عضح
مجلــس إدترة رلاًيل

 

 دتخل/خلرج
اييلكة ت

 

 كيلن قلنحني (شــحكة
مدرجة/ مسلتية 

 شــحكة مسلتية غيح
 مدرجة/ شحكة ذتا
مودودة/ مسؤواية 
 ركحمــة/ منظية غيح

 (ربوية

 أســيلء تاشــحكلا تاتي عيل فيهل
 عضــح مجلــس تإلدترة كيدمح مجلس

  إدترة أو عضــح مجلس
إدترة سلبً ل

 

 دتخل/خلرج
اييلكة ت

 
 

 كيلن قلنحني (شــحكة
مدرجة/ مسلتية 

 شحكةمســلتية غيح
ذتا  مدرجة/شحكة 

مودودة/  مسؤواية 
 ركحمة/منظيــة غيح

(ربوية

األستاذ/ عبداللطيف علي السيف

منظية غيح ربويةدتخليمؤسسة تايلك عبدتاله تإلنسلنيةشحكة مسلتية م فلةدتخليشحكة سبعين االستثيلر
شحكة تألسينت تاعحبية 

)ACC)
شحكة مسلتية م فلةدتخليشحكة تالستثيلرتا تاحتئدة شحكة مسلتية مدرجةدتخلي

شحكة مسلتية م فلةدتخليشحكة إتش إس بي سي تاسعحدمةشحكة مسلتية م فلةدتخليشحكة تاعثيم االستثيلر
تاشحكة تاحطنية 

البتحوكييلوملا (بتحوكيم(
شحكة مسلتية مدرجةدتخلي

شحكة وصلمة تاعلايية 
االستثيلر

شحكه ذتا مسؤواية دتخلي
مودودة 

شحكة مسلتية مدرجةدتخليمصحف تاحتجوي
شحكه ذتا مسؤواية دتخليشحكة رمفل االستثيلر

مودودة
شحكة ذتا مسؤواية دتخليشحكة تانهدي تاطبية

مودودة

األستاذ/ فهد سليمان العمود

تاشحكة تاسعحدمة اولحر 
تاتأشيحتا وتاسفح (تأشيح( 

شحكة ذتا مسؤواية دتخلي
مودودة

شحكة صوتي اخدملا ت نية 
تايعلحملا

شحكه ذتا مسؤواية دتخلي
مودوده

تاشحكة تاسعحدمة اولحر 
تاتأشيحتا وتاسفح تايودودة 

(بن الدمش(

شحكة ذتا مسؤواية خلرجي
مودودة

تاشحكة تاسعحدمة التوكم تات ني 
وتألمني تاشلمل تايودودة (توكم(

شحكه ذتا مسؤواية دتخلي
مودوده

تاشحكة تاسعحدمة تادواية 
إلنجلز ومتلبعة تجحتءتا 

تاتأشيحتا ومحتف لا 
تاسفلرتا (تاكحمت(

شحكة ذتا مسؤواية خلرجي
مودودة

ركحميةدتخليوزترة تان ل

ركحميةدتخليوزترة تاخلرجية

اجتماعات مجلس اإلدارة التي عقدت خالل العام المنتهي في 2021م، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع 
موضًحا فيه أسماء الحاضرين:

تسم
تالجتيلعلا

تألور تالجتيلع 
 )24/01/2021)

تاثلني  تالجتيلع 
)15/02/2021) 

تاثلاث  تالجتيلع 
)29/4/2021)

تاحتبع  تالجتيلع 
)11/08/2021)

تاخلمس  تالجتيلع 
)03/11/2021)

تاسلدس  تالجتيلع 
)14/11/2021)

تألستلذ/رملض معحض1.

تألستلذ/تيثم تافحج2.

تألستلذ/عيلد تاعحدة3.

تألستلذ/مويد تاعبلدي4.

تألستلذ/معضد تاعجيي5.

تألستلذ/عيح تاشبيبي6.

تألستلذ/فهد تاعيحد7.

تألستلذ/عبدتالطيف 8.
تاسيف

تألستلذ/مويد تاعسيحي9.

ع د آخح تجتيلع الجيعية تاعلمة الشحكة بتلرمخ  ١محنيح 2021م
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بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خالل العام المالي المنتهي في 2021م وأسماء أعضاء مجلس 
اإلدارة الحاضرين لهذه الجمعيات

تالجتيلعلاتسم

(تالجتيــلع تاثلاث (01/06/2021تالجتيــلع تاثلني (16/02/202تالجتيلع تألور (26/01/2021

تألستلذ/رملض معحض1.

تألستلذ/تيثم تافحج2.

تألستلذ/عيلد تاعحدة3.

تألستلذ/مويد تاعبلدي4.

تألستلذ/معضد تاعجيي5.

تألستلذ/عيح تاشبيبي6.

تألستلذ/فهد تاعيحد7.

تألستلذ/عبدتالطيف تاسيف8.

تألستلذ/مويد تاعسيحي9.

عضو لجنة المراجعة 

تألستلذ/عبدتاله تاعنزي1.

اإلجراءات التي اتخذها مجلس 
اإلدارة إلحاطة أعضائه علًما 

وخاصة غير التنفيذيين بمقترحات 
المساهمين وملحوظاتهم حيال 

الشركة وأدائها
خالر تاعلم 2021م تم إنشلء قسم عالقلا 

تايستثيحمن، تالي م دم ت لرمحه مبلشحة إاى 
تاحئيس تاتنفيلي اليلاية و تاهدف تاحئيسي 

ال سم تح تاعيل كحسيط بين تاشحكة 
ومجتيع تالستثيلر وتيئة تاسحق تايلاية 

وتاجهلا تاتنظييية تألخحى. مهدف تا سم إاى 
تيكين تايزمد من تاتحتصل بين تايسلتيين 

ومختلف أصولب تايصلوة دتخل تاشحكة من 
خالر طحق مختلفة. تعتبح عالقلا تايستثيحمن 
مسؤواة عن جييع تالتصلالا مع تايستثيحمن 

وتايسلتيين، وتحفع ت لرمحتل إاى مجلس 
تإلدترة من خالر ت دمم تودمث رحر مالرظلا 
تايسلتيين بشكل دوري. كيل أن وجهلا نظح 

أصولب تايصلاح تيثل أتيية قصحى بلانسبة 
انل. ومتم دتئًيل محتعلة مالرظلتهم ودمجهل في 
تستحتتيجيلا تا سم اخلق قيية طحملة تألجل. 

نضين أن نزود مستثيحمنل بأقصى قدر ميكن 
من تايعلحملا مكحرة من خالر صفوة عالقلا 

تايستثيحمن في تايحقع تإلاكتحوني الشحكة، 
بلإلضلفة تاى تإلفصلرلا ربع تاسنحمة، وتات لرمح 

تاسنحمة.

علًيل بأنه ام تستلم تاشحكة خالر تاعلم 
تاينتهي في 2021/12/31م أمة م تحرلا أو 
مالرظلا مكتحبة من أي من تايسلتيين.

لجان مجلس اإلدارة
وف لً ايتطلبلا الئوة رحكية تاشحكلا تاصلدرة عن تيئة تاسحق تايلاية ونظلم تاشحكلا، قلمت 

تاشحكة بإعدتد الئوة الجنة تايحتجعة والئوة الجنة تاتحشيولا وتايكلفآا والئوة الجنة تاتنفيلمة، 
ريث تتضين تلك تالحتئح قحتعد تختيلر أعضلء تالجنة ومدة عضحمتهم وأسلحب عيل تالجنة، وتاتي 

تم تعتيلدتل من مجلس تإلدترة ومن تاجيعية تاعلمة اليسلتيين رسب تانظلم تألسلس الشحكة، 
متأاف مجلس تإلدترة رلايلً من ثالث اجلن فحعية رئيسية على تانوح تاتلاي:

مجلس اإلدارة

لجنة الترشيحات 
والمكافآت

لجنة المراجعة اللجنة التنفيذية

لجنة المراجعة
تتأاف اجنة تايحتجعة من أربعة (4( أعضلء تم 

تعيينهم بيحجب قحتر تاجيعية تاعلمة تاعلدمة 
بتلرمخ 2021/01/26 وتنتهي في 2025/12/21.

تختص اجنة تايحتجعة بلإلشحتف على مهلم 
تايحتجعة تادتخلية ودرتسة ت لرمحتل ومتلبعة 

تطبيق تإلجحتءتا تاتصويوية اليالرظلا 
تاحتردة فيهل، وتاتحصية ايجلس تإلدترة بتعيين 
تايولسبين تا لنحنيين ونطلق أعيلاهم وتقتحتح 

أتعلبهم تاسنحمة ومتلبعة أعيلاهم ودرتسة 
مالرظلتهم على تا حتئم تايلاية، كيل ت حم 

تالجنة بت ييم ودرتسة تاسيلسلا تايولسبية 
تايستخدمة وإبدتء تاحأي فيهل وتاتحصية 

بشأنهل ايجلس تإلدترة، وتتضين مسؤوايلا 
تالجنة أمًضلّ تات ييم وتاتأكد من وجحد نظلم 

رقلبة دتخلية فعلر ومعد على أسس سليية، 
كيل ت حم بيحتجعة تا حتئم تايلاية تايحرلية 
وتاسنحمة الشحكة قبل عحضهل على مجلس 

تإلدترة.

وقد قلمت اجنة تايحتجعة خالر تاعلم بيحتجعة 
تا حتئم تايلاية تاحبع سنحمة وتا حتئم تايلاية 

تاسنحمة وتاتحصية ايجلس تإلدترة بلعتيلدتل، 

ريث تجتيعت مع تايحتجع تاخلرجي وتأكدا 
بأن تا حتئم تايلاية قد تم إعدتدتل وفً ل 

اليعلميح تايولسبية وأنه ال محجد مالرظلا 
تلمة أو جحتحمة اهم على تا حتئم تايلاية.

كيل قلمت اجنة تايحتجعة بينلقشة ت حمح 
تايحتجع تادتخلي وتالي ام موتحي على 

مالرظلا جحتحمة ورفعت ت حمًحت ايجلس 
تإلدترة بلاك.  

 وقد عقدت اللجنة البالغ عدد أعضاؤها أربعة أعضاء خمسة اجتماعات خالل العام 2021م، والجدول التالي يوضح 
سجل الحضور:

تسم

 

طبيعــة تاعضحمة

 

تالجتيلعلا

تألور  تالجتيلع 
)15/02/2021)

تاثلني  تالجتيلع 
)07/04/2021)

تاثلاث  تالجتيلع 
)21/4/2021)

تاحتبع  تالجتيلع 
)05/08/2021)

تاخلمس  تالجتيلع 
)19/10/2021)

تألستلذ/عبدتالطيف 1.
تاسيف

رئيس

عضحتألستلذ/معضد تاعجيي2.

عضحتألستلذ/عيح تاشبيبي3.

عضحتألستلذ/عبد تاله تاعنزي4.

لجنة الترشيحات والمكافآت
تتأاف اجنة تاتحشيولا وتايكلفآا من أربعة 
(4( أعضلء تم تعيينهم بيحجب قحتر مجلس 

تإلدترة بتلرمخ 2021/01/24.

تختص تالجنة بلاتحصية التحشيح اعضحمة 
مجلس تإلدترة وتالجلن تاتلبعة اه وفً ل اليعلميح 

تايعتيدة، وتايحتجعة تاسنحمة اليهلرتا 
تايطلحبة اشغل عضحمة تايجلس ومحتجعة 

تيكل تايجلس ورفع تاتحصيلا بشأن 
تاتغييحتا تاتي ميكن إجحتؤتل، كيل تختص 
تالجنة بتودمد جحتنب تاضعف وتا حة في 

تايجلس وكيفية معلاجتهل بيل مخدم مصلوة 
تاشحكة وت ييم أدتء أعضلء تايجلس وأدتء 
أعضلء تالجلن تاينبث ة عنه، وتاتأكد بشكل 
سنحي من تست الاية تألعضلء تايست لين، 

وكلاك من مهلم تالجنة وضع سيلسلا 
اتعحمضلا ومكلفآا أعضلء مجلس تإلدترة 

وكبلر تاتنفيلمين في تاشحكة.  

ت حم تالجنة أمًضل بيحتجعة تيكل وتشكيل 
مجلس تإلدترة، وت دم تاتحصيلا تايتعل ة 

بلاتغييحتا تاتي ميكن إجحتؤتل وتودمد ن لط 
تاضعف وتا حة في تايجلس مع تحصيلا 

رحر كيفية معلاجتهل اخدمة مصلاح تاشحكة. 
وعلى أسلس سنحي، تضين تالجنة تست الاية 
تألعضلء تايست لين وعدم وجحد تضلرب في 

تايصلاح إذت كلن تاعضح عضًحت في مجلس 
إدترة شحكة أخحى. كيل تضع سيلسلا وتضوة 

اتعحمضلا ومكلفآا أعضلء مجلس تإلدترة 
وكبلر تايسؤواين تاتنفيلمين، مع محتعلة 

تايعلميح تايتعل ة بلألدتء. كيل تعد تالجنة ت لرمح 
دورمة وسنحمة عن نشلط تالجنة وتإلفصلح 

تاسنحمة رسب تانظلم تألسلس، ومتم ت دمم 
تله تات لرمح إاى مجلس تإلدترة. 

كيل تختص تالجنة بيسلعدة مجلس تإلدترة في 
وضع ومحتجعة تاهيكل تاتنظييي الشحكة.

وقد ع دا تالجنة تابلاغ عدد أعضلؤتل أربعة 
أعضلء ثالثة تجتيلعلا خالر تاعلم 2021م، 
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 وقد عقدت اللجنة البالغ عدد أعضاؤها أربعة أعضاء ثالثة اجتماعات خالل العام 2021م، والجدول التالي يوضح 
سجل الحضور:

تسم

 

تالجتيلعلاطبيعــة تاعضحمة

تالجتيــلع تاثلاث (19/09/2021(تالجتيــلع تاثلني (30/06/2021تالجتيلع تألور (27/04/2021

رئيستألستلذ/فهد تاعيحد1.

عضحتألستلذ/فهد تاغلمدي2.

عضحتألستلذ/عيح تاشبيبي3.

عضحتألستلذ/مويد تاعبلدي4.

اللجنة التنفيذية
تتأاف تالجنة تاتنفيلمة من خيسة (5( أعضلء 

تم تعيينهم بيحجب قحتر مجلس تإلدترة بتلرمخ 
.2021/01/24

تم تعيين تالجنة تاتنفيلمة الشحكة من قبل 
مجلس تإلدترة اييلرسة جييع تايهلم تايحكلة 

إايهل وت دمم ت لرمح إاى مجلس تإلدترة بشكل 
منتظم. وال مجحز اهل تعدمل أي قحتر صلدر عن 

تايجلس. وفً ل ال حتنين وتألنظية ذتا تاصلة، 
تشيل تختصلصلا تالجنة تاتنفيلمة مل ملي:

تايشلركة وتإلشحتف على وضع تاخطة  	
تالستحتتيجية الشحكة وت ييم تاي تحرلا 

تاي دمة من تإلدترة تاتنفيلمة بشأن رؤمة 
تاشحكة ورسلاتهل وتستحتتيجيتهل وأتدتفهل 

ومبلدرتتهل تالستحتتيجية وتايلاية ورفعهل 
ايجلس تإلدترة إلقحترتل.

تإلشحتف على إعدتد تايحتزنة تاسنحمة  	
الشحكة، ومحتجعة تاي تحرلا تاي دمة 

من تإلدترة تاتنفيلمة، ورفع تاتحصيلا إاى 
مجلس تإلدترة بشأن تعتيلدتل.

محتجعة ت لرمح تألدتء تايلاي وتالستحتتيجي  	
تايتعل ة بيحتقبة تنفيل تاخطط وتايبلدرتا 
تالستحتتيجية، ورفع تحصيلتهل إاى تايجلس 

بهلت تاخصحص.

درتسة تا ضلمل وتايشلرمع تالستحتتيجية  	
وتايهية ذتا تألثح تايلاي تاجحتحي ورفعهل 

ايجلس تإلدترة العتيلدتل.

محتجعة سيلسة تايسؤواية تالجتيلعية  	
الشحكة وتاخطة تإلعالمية وتاحعلمة 

تاحملضية ورفع تحصيلتهل إاى مجلس تإلدترة.

محتجعة بحتمج مبلدرتا تاعيل تالجتيلعي  	
ورفع تحصيلتهل إاى مجلس تإلدترة.

وقد عقدت اللجنة البالغ عدد أعضاؤها خمسة أعضاء أربعة اجتماعات خالل العام 2021م، والجدول التالي يوضح سجل 
الحضور:

تسم

 

طبيعــة تاعضحمة

 

Meetings

تألور  تالجتيلع 
)29/04/2021)

تاثلني  تالجتيلع 
)11/8/2021)

تاثلاث  تالجتيلع 
)3/11/2021)

تاحتبع  تالجتيلع 
14/11/2021)

رئيستألستلذ/رملض معحض1.

عضحتألستلذ/تيثم تافحج2.

عضحتألستلذ/مويد تاعسيحي3.

عضحتألستلذ/عيلد تاعحدة4.

عضحتألستلذ/مويد تاعبلدي5.

اإلفصاح عن سياسة المكافآت 
ألعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء 

اللجان واإلدارة التنفيذية:

1. مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
واللجان المنبثقة عنه 

1تكحن مكلفأة عضح مجلس تإلدترة   1.1
موددة، بلإلضلفة إاى بدر رضحر 

تالجتيلعلا.

مجحز ايجلس تإلدترة تودمد مكلفأة ألعضلء   1.2
/عضح مجلس تإلدترة م لبل عضحمتهم في 

تالجلن تادتئية ايجلس تإلدترة.

مجب أن تكحن تايكلفآا تاتي متل لتل   1.3
عضح مجلس تإلدترة علداة ومتيلشية 

مع تختصلصلا تاعضح وكلاك تألنشطة 
وتايسؤوايلا تاتي م حم بهل أعضلء مجلس 
تإلدترة ومتويلحنهل، بلإلضلفة إاى تألتدتف 

تايوددة من تايجلس وتاتي مجب تو ي هل 
خالر تاسنة تايلاية.

مجب عدم دفع تايكلفأة أو تستحدتدتل إذت   1.4
تتضح أنه تيت تايحتف ة عليهل بنلًء على 
معلحملا غيح دقي ة قدمهل أرد أعضلء 

مجلس تإلدترة.

مجب أن تتنلسب تايكلفأة مع عدد   1.5
تالجتيلعلا تاتي موضحتل تاعضح.

تكحن مكلفآا أعضلء مجلس تإلدترة   1.6
واجلنه تادتئية وف لً ال حتنين وتألنظية 

ذتا تاصلة. 

في جييع تألرحتر مجب أال متجلوز إجيلاي   1.7
تايبلغ تالي مت لضله عضح مجلس تإلدترة 

من تايكلفآا 500 أاف رملر سنحًمل، 
وذاك وفق تاضحتبط تاتي توددتل تاجهة 

تايختصة. 

مستوق تاعضح مكلفأة عن أي عيل إضلفي،   1.8
أو وظلئف تنفيلمة أو فنية أو إدترمة أو 
تستشلرمة متم تكليفه بهل في تاشحكة. 

تلت بلإلضلفة إاى تايكلفأة تاتي مستو هل 
تلت تاعضح كعضح في مجلس تإلدترة 

ومجب تاتو ق منهل وفً ل اليلدة (20( ف حة 
(ج( ف حة فحعية (8( من احتئح رحكية 

تاشحكلا تاصلدرة من تيئة تاسحق تايلاية، 
وتإلجحتءتا ذتا تاصلة وفً ل اسيلسة 

تضلرب تايصلاح الشحكة، ونظلم تاشحكلا 
وتانظلم تألسلس الشحكة. 

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 

أعضــلء مجلس تإلدترة
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أواًل: األعضاء المستقلون

تألستلذ/ فهد تاعيحد
300,00030,000330,000330,000

تألستلذ/ عبدتالطيف 
300,00030,000330,000330,000تاسيف

300,00030,000330,000330,000تألستلذ/ مويد تاعسيحي
900,00090,000990,000990,000تايجيحع

ثانيًا: األعضاء غير التنفيذيين
375,00030,000405,000405,000تالستلذ/ رملض معحض

300,00030,000330,000330,000تالستلذ/ تيثم تافحج
300,00030,000330,000330,000تالستلذ/ عيلد تاعحدة

300,00030,000330,000330,000تالستلذ/ مويد تاعبلدي
300,00030,000330,000330,000تالستلذ/ معضد تاعجيي 

300,00030,000330,000330,000تالستلذ/ عيح تاشبيبي 
1,875,000180,0002,055,0002,055,000تايجيحع
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مكافآت كبار التنفيذيين 

تودد تايكلفأة تاسنحمة الحئيس تاتنفيلي عند تو ي ه األتدتف تايلاية وتالستحتتيجية وغيحتل وفق سيلسلا تاشحكة.  1.1

متم ترتسلب تايكلفأة تاسنحمة الحئيس تاتنفيلي بعد نشح تابيلنلا تايلاية وف لً السيلسة تايعتيدة الشحكة.  1.2

متم ترتسلب تايكلفأة تاسنحمة اإلدترة تاتنفيلمة في تاشحكة وف لً اسيلسة وآاية تايكلفآا تاسنحمة تايعتيدة في تاشحكة.  1.3

تودد تاحوتتب وتايزتمل تايوددة اإلدترة تاتنفيلمة وتاتي تشيل (تاحتتب تألسلسي وتايزتمل وتابدالا( وف لً اسيلسة تاوحتفز تاتنفيلمة.  1.4

.
مكافآت كبار التنفيذيين الخمسة )بما في ذلك الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للمالية في عام 2021م(*

تايكلفــآا تاثلبتة
(رملر سعحدي(

 تايكلفــآا تايتغيحة
(رملر سعحدي(

 كبلر
ايسؤ -ت

 واين
اتنفل -ت

مين
   
 

تاحوتتب

 

 تافحتئد
اعينية ت

 

تايجيحع

 

 

 تايكلفآا
تادورمة

 

أربلح

 
 
 

 خطط
 تاوحتفز
قصيحة
تألجل 

 

 خطط
 تاوحتفز
 طحملة
تألجل

 

 منح
تألسهم

 

تايجيحع

 

 مكلفآا
مة  نهل

تاخدمة
(رملر

سعحدي(

 

 إجيلاي
 مكلفآا
 تايدمحمن

اتنفيلمين  ت
مجلس  في 

   تإلدترة

ايبلغ  ت
تإلجيلاي

(رملر
سعحدي(

   

10,347,534.25877,120.3911,224,654.644,855,731.238,316,929.2024,397,315.07تايجيحع

(*( تاتزمت تاشحكة بلالفصلح عن عنلصح مكلفآا كبلر تاتنفيلمين بشكل تجيلاي وف ل اليتطلبلا تانظلمية تاحتردة في تاف حة تافحعية (ب( من تاف حة (4( 
من تايلدة (93( من الئوة رحكية تاشحكلا تاصلدرة من تيئة تاسحق تايلاية، واكن اويلمة مصلاح تاشحكة ومسلتييهل ومنسحبيهل واتفلدي تاولق أي 

ضحر قد متحتب نتيجة تإلفصلح بشكل مفصل وف ل الينصب ام متم عحض تاتفلصيل على تانوح تاحترد في تايلوق (1( وتاخلص بكبلر تاتنفيلمين من الئوة 
رحكية تاشحكلا. 

مكافأة  أعضاء اللجان

أســيلء أعضلء تالجلن

  
 

 تايكلفأة تاســنحمة تاثلبتة
(بلســتثنلء رضحر تاجلسلا(

(رملر سعحدي(
 

 بدالا رضحر تاجلســلا
(رملر سعحدي(

 
 

 تإلجيلاي
(رملر سعحدي(

 

أعضاء لجنة المراجعة

100,00025,000125,000تألستلذ/عبد تاله تاعنزي

100,00025,000125,000تألستلذ/معضد تاعجيي

100,00025,000125,000تألستلذ/عيح تاشبيبي

100,00025,000125,000تألستلذ/عبدتالطيف تاسيف

400,000100,000500,000تايجيحع

لجنة مجلس الترشيحات والمكافآت

60,00015,00075,000تألستلذ/فهد تاغلمدي

15,00015,000–تألستلذ/مويد تاعبلدي

15,00015,000–تألستلذ/فهد تاعيحد

15,00015,000–تألستلذ/عيح تاشبيبي

60,00060,000120,000تايجيحع

أعضاء اللجنة التنفيذية

20,00020,000تألستلذ/رملض معحض

20,00020,000تألستلذ/تيثم تافحج

20,00020,000تألستلذ/مويد تاعسيحي

20,00020,000تألستلذ/عيلد تاعحدة

20,00020,000تألستلذ/مويد تاعبلدي

100,000100,000تايجيحع

االلتزام بالئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية:
تطبق تاشحكة جييع تألركلم تاحتردة في الئوة رحكية تاشحكلا تاصلدرة عن تيئة تاسحق تايلاية، بلستثنلء تألركلم تاحتردة أدنله:

رقم تاي لاة 
 

تايلدة  نص 
 

 رلاــة تاتنفيل
 

تاتبحمح
 

)3( سياسة ضوابط ومعايير ملدة 46
المنافسة

تم وضع تاسيلسة وسيتم تعتيلدتل من تاجيعية تاعيحمية مطب ة
الشحكة

ام متم تخصيص اجنة مخلطح ألنهل ايست اجنة إازتمية من غيح مطب ةتشكيل لجنة إدارة المخاطرملدة 70 
قبل تيئة تاسحق تايلاية. ومع ذاك؛ قد أُضيفت صالريلتهل 

إاى تختصلصلا اجنة تايحتجعة اكي ُتيلرس من قبلهل.

ام متم تخصيص اجنة مخلطح ألنهل ايست اجنة إازتمية من غيح مطب ةاختصاصات لجنة إدارة المخاطرتايلدة 71
قبل تيئة تاسحق تايلاية. ومع ذاك؛ قد أُضيفت صالريلتهل 

إاى تختصلصلا اجنة تايحتجعة اكي ُتيلرس من قبلهل.

ام متم تخصيص اجنة مخلطح ألنهل ايست اجنة إازتمية من غيح مطب ةاجتماعات لجنة إدارة المخاطرملدة 72
قبل تيئة تاسحق تايلاية. ومع ذاك؛ قد أُضيفت صالريلتهل 

إاى تختصلصلا اجنة تايحتجعة اكي ُتيلرس من قبلهل.

حوافز الموظفينتايلدة 85
(3( إنشلء منظيلا تجتيلعية اصلاح 

محظفي تاشحكة.

ملدة تستحشلدمةغيح مطب ة

تم وضع تاسيلسة، توتلج ف ط إاى محتف ة تاجيعية تاعلمة.غيح مطب ةمسؤولية اجتماعيةملدة 87

ام متم تخصيص اجنة رحكية ألنهل ايست اجنة إازتمية من غيح مطب ةتشكيل لجنة حوكمة الشركاتملدة 95
قبل تيئة تاسحق تايلاية. ومع ذاك؛ قد أُضيفت صالريلتهل 

إاى تختصلصلا اجنة تايحتجعة اكي ُتيلرس من قبلهل.

المراجعة الداخلية

نتائج المراجعة السنوية لفاعلية 
إجراءات المراجعة الداخلية

أجحى قسم تايحتجعة تادتخلية عيليلا تدقيق 
مخططة وفً ل الخطة تايعتيدة من اجنة 

تايحتجعة ات ييم مدى كفلءة وفعلاية أنظية 
تاحقلبة تادتخلية بشكل محضحعي ومست ل إاى 

جلنب تايحتجعة ربع تاسنحمة البيلنلا تايلاية. 
بلإلضلفة إاى ذاك، محفح تاتدقيق تادتخلي 

خدملا تستشلرمة إلضلفة تا يية وتوسين 
تاعيليلا وتو يق تألتدتف تالستحتتيجية 

تاحئيسية.

خالر تاعلم 2021م، أصدر تايحتجعة تادتخلية 
بلنتظلم ت لرمح محرلية إاى اجنة تايحتجعة تحضح 

تان لط تاينجزة رسب خطة تايحتجعة، ونتلئج 
عيليلا تايحتجعة وتانتلئج تافلعلة ألنظية 
تاحقلبة تادتخلية، وإعدتد ت لرمح عن أنشطة 

تايحتجعة تألخحى. بلإلضلفة إاى ذاك، وتصل 
فحمق تايحتجعة تادتخلية تتبلع تستحتتيجية 
تاتوحر تايؤكد، مع تو يق نتلئج مؤثحة.

تاحكلئز تالستحتتيجية تاثالث ا سم تايحتجعة 
تادتخلية تي تحسيع خدملا تاتدقيق تاحقيي، 

وتاتأكيد تايشتحك وتاتعلون مع م دمي 
خدملا تاتأكيد تآلخحمن، وخدملا تدقيق 

تايشلرمع. وقد مّكن ذاك تايحتجعة تادتخلية 
من إجحتء عيليلا تدقيق تستبلقية ومبتكحة 

وتعلونية مع تأثيح ملوحظ على تاوحكية وإدترة 
تايخلطح وتاحقلبة تادتخلية. محكز قسم تايحتجعة 
تادتخلية  أمضلً على قدرتا محظفي تإلدترة تاتي 

تعد أواحمة قصحى؛ ريث أن جلب تايحتتب 
وتالرتفلظ بهل وتنييتهل وتزومدتل بلايهلرتا 

وتايؤتالا تايطلحبة أمح ضحوري ألدتء أنشطة 
تاتدقيق بفعلاية.

ام منتج عن أنشطة تايحتجعة تادتخلية تاينفلة 
أمة مالرظلا جحتحمة تؤثح على تاشحكة أو 

في قدرتهل على تالستيحتر في تنفيل أعيلاهل أو 
تو يق أتدتفهل تالستحتتيجية.



085 ير 084 لتقر ا
السنوي 
2021

ير  لتقر ا
السنوي 
2021

ية
حك

او
ح ت

 حم
ت ت حمح تاوحكية

مـة06 القادة12مـقد األداء30التقرير االســتراتيجي18رؤية  مـة06التقريــر المالي91تقريــر الحوكمة62تقرير  القادة12مـقد األداء30التقرير االســتراتيجي18رؤية  التقريــر المالي91تقريــر الحوكمة62تقرير 

الرقابة الداخلية
تشحف اجنة تايحتجعة على تالمتثلر وإدترة تايخلطح وتاتدقيق تادتخلي وتاخلرجي ، وتاتي ت حم بلنتظلم بيحتجعة مدى كفلمة وفعلاية نظلم وإجحتءتا تاحقلبة 

تادتخلية ات دمم ت ييم مستيح النظلم وفعلايته. تلت جزء من أتدتف مجلس تإلدترة الوصحر على تأكيد مع حر رحر سالمة نظلم تاحقلبة تادتخلية 
في تاشحكة ومدى فعلايته. خالر تاعلم 2021م، ع دا تالجنة 5 تجتيلعلا ونلقشت تاعدمد من تايحضحعلا تاتي تدخل ضين تختصلصهل ، مثل محتجعة 

تابيلنلا تايلاية، تاشؤون تالستحتتيجية وتاتنظييية ، وتايحترد تابشحمة وتايشتحملا، وأنظية ت نية تايعلحملا، من بين أمحر أخحى ذتا صلة بلاشحكة.

تحصلت اجنة تايحتجعة إاى تأكيد مع حر بشأن فعلاية وكفلءة أنظية تاحقلبة تادتخلية؛ بلإلضلفة إاى ذاك، ام تجد تالجنة أن تنلك أمة مالرظلا جحتحمة 
على أدتء نظلم تاحقلبة تادتخلية من شأنهل أن تؤثح على نزتتة وعدتاة تابيلنلا تايلاية تاصلدرة عن تاشحكة، وأنظية تاحقلبة تادتخلية تايحتبطة بلألعيلر 

تاهلمة في تاشحكة. 

العقوبات  والجزاءات  واإلجراءات الوقائية والقيود االحترازية المفروضة على الشركة

تالرتحتزي تاجزتء/تإلجحتء 
تاتدبيــح تاحقلئي

 

أســبلب تايخلافة

 

فحض سلطة 

 

م دتر
(رملر سعحدي(

 

 تاتدتبيــح تايتخــلة ايعلاجة وتجنب عدم
تالمتثلر في تايســت بل

 

عدم تالمتثلر اشحوط ع حبة 
وأركلم معينة اخدمة 

تاحسلئل تا صيحة

تيئة تالتصلالا وت نية 
تايعلحملا

إن تطحمح نيحذج تشغيل خدمة موّسن مع تاوفلظ 50,000
على تاتحتفق تا حي مع تاينظم سييكن تاشحكة 

من زملدة تعزمز مستحملا تإلمتثلر.

الشركات التابعة

تاشحكة تسم 
 تاتلبعة

 

رأس تايلر
  
 

 نســبة ملكية
 تاشحكة

 

تانطلق تاحئيســي العيل

 

بلــد تاعيلية
 
 

تاتأسيس بلد 
 
 

شحكة تس تي سي 
تس اتكنحاحجيل 

تايعلحملا

262,500 رملر 
سعحدي

(70,000 دوالر 
أمحمكي(

تتحكز تألنشطة تاحئيسية الشحكة تاتلبعة في مجلر %100
تالتصلالا وت نية تايعلحملا. تشيل منتجلا تاشحكة 

تافحعية تصييم وتطحمح تإلاكتحونيلا ومحتكز تابيلنلا 
وأنشطة تاتعهيد وتابحمجيلا وتطحمح تاتطبي لا 
وقحتعد تابيلنلا وتاتعليم تاتكنحاحجي وأنشطة 

تاحقينة.

مصحمصح

شحكة سند تات ني 
الخدملا تاتجلرمة

 5,000,000
رملر سعحدي

تاييلكة تاعحبية تاخدملا تإلدترمة وتا حى تاعلملة  %100
تاسعحدمة

تاييلكة تاعحبية 
تاسعحدمة

وتجدر تإلشلرة إاى أنه ام متم إصدتر أي أدوتا دمن على شكل صكحك أو سندتا الشحكلا تايلكحرة أعاله.

سياسة توزيع األرباح للشركة
رسب تايلدة رقم (48( من تانظلم تألسلسي الشحكة محزع صلفي تألربلح تاسنحمة على تانوح تاتلاي:

مجنب  (10%( من صلفي تألربلح اتكحمن تالرتيلطي تانظلمي الشحكة ومجحز أن ت حر تاجيعية تاعلمة تاعلدمة إم لف تلت تاتجنيب متى مل بلغ تالرتيلطي   1.
تايلكحر (30%( من رأس ملر تاشحكة.

مجحز الجيعية تاعلمة تاعلدمة، بنلًء على تقتحتح مجلس تإلدترة أن تجنب (5%( من صلفي تألربلح اتكحمن ترتيلطي تتفلقي مخصص األغحتض تاتي توددتل   .2
تاجيعية تاعلمة.  

مجحز الجيعية تاعلمة تاعلدمة تكحمن ترتيلطيلا أخحى، وذاك بلا در تالي مخدم مصلوة تاشحكة أو مكفل تحزمع أربلح ثلبتة على تايسلتيين، والجيعية   .3
تاعلمة كلاك أن ت تطع من صلفي تألربلح مبلاغ إلنشلء مؤسسلا تجتيلعية ايحظفي تاشحكة. 

محزع من تابلقي بعد ذاك على تايسلتيين نسبة ال ت ل عن (10%( من رأس تايلر تايدفحع.   .4

مع محتعلة أركلم تايلدة (22( من تانظلم تألسلس، وتايلدة (76( من نظلم تاشحكلا، مخصص تابلقي ايكلفآا مجلس تإلدترة، على أن مكحن تستو لق   .5
تله تايكلفأة متنلسًبل مع عدد تاجلسلا تاتي موضحتل تاعضح.

مجحز الشحكة تحزمع أربلح محرلية على مسلتييهل على أسلس نصف سنحي أو ربع سنحي ب حتر من مجلس تإلدترة إذت كلن تايحكز تايلاي الشحكة مسيح   .6
بلاك وتحفح تاسيحاة وفً ل الضحتبط تإلجحتءتا تاتي توددتل تاجهة تايختصة.

تألربــلح تايحزعة خالر تاعلم

33%نسبة  (من رأس تايلر تايدفحع(

400,000,000تايبلغ تإلجيلاي (رملر سعحدي(

أوصى مجلس تإلدترة في تجتيلعه تاينع د بتلرمخ 14 رجب 1443 تـ (تايحتفق 15 فبحتمح 2022م( بتحزمع أربلح على تايسلتيين بحتقع 4 رملر سعحدي 
السهم وبإجيلاي مبلغ وقدره 475.2 مليحن رملر وذاك عند محتف ة تاجيعية تاعيحمية على تاتحصية.

ملكية الشركة
فييل ملي كبلر تايسلتيين تالي ميتلكحت بشكل مبلشح مل نسبته 5% أو أكثح من رأس ملر تاشحكة وذاك كيل في 2021/12/31م:

تايسلتم تسم 

 

 عدد تألسهم
تاعلم بدتمة 

 

 نســبة تايلكية
 فــي بدتمة تاعلم

 

 عدد تألسهم
تاعلم نهلمة 

 

 نســبة تايلكية
تاعلم  نهلمة 

 

تألسهم تغيحتا 

 
 

 تانســبة تايئحمة
التغيح

 

stc116,400,000%9794,800,000%79)21,600,000) %-18 

شحكة تالتصلالا االستثيلر تاتجلري 
 3-% (3,600,000(––3%3,600,000تايودودة

1%11,200,000%1,200,000––أسهم تاخزمنة الشحكة

 20%2024,000,000%24,000,000––تايسلتيين تآلخحمن

إقحتر: فييل متعلق بتوحكلا ملكية تايسلتيين تاحئيسيين وفً ل ا حتعد تإلدرتج: تؤكد تاشحكة أنهل ام تتلق أي إخطلر كتلبي خالر علم 2021م من 
مسلتييهل تاحئيسين مشيح إاى أي تغييحتا أو رحكة في نسب ملكيتهم. كيل تستند تايعلحملا تايفصح عنهل إاى سجالا تاسحق تايلاية تاسعحدمة 

(تدتور( في 31 دمسيبح 2021م.

كيل أنه ال تحجد أي ملكية أسهم في تاشحكة تعحد اكبلر تاتنفيلمين تآلخحمن وأزوتجهم وأوالدتم تا صح في أدوتا دمن تاشحكة أو أي من شحكلتهل 
تاتلبعة.

طلبات سجل مساهمي الشركة

عدد طلبلا تاشــحكة من
ســجل تايسلتيين 

 

تاطلب تلرمخ 

 
تاطلب أسبلب 

تصويح تالكتتلب12021/09/29

تصويح تالكتتلب22021/10/3

تستخدتم تإلدترة تادتخلية 32021/10/14

تستخدتم تإلدترة تادتخلية 42021/10/14

تستخدتم تإلدترة تادتخلية 52021/12/2

تستخدتم تإلدترة تادتخلية 62021/12/2
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المعامالت بين الشركة واألطراف ذات الصلة

رقم
 

 تألطحتف ذتا صلة
 

 نــحع تاطحف ذتا تاصلة
 

ع د/تالتفلق
 

تايدة
 

ا يية ت
 رملر سعحدي

شحكة تالتصلالا تاكحمتية 1
 stc إدترة قحتعد تابيلنلا )K.S.C)

تاكحمت

تاشحكلا تاتلبعة ر
 stc

799 سنتلنع د م هى كحستل (ن طة تانهلمة(

2stcتتفلقية خدملا تاشحتء تاحئيسية ايحكز تحزمع تاشحكة تالم
 Alibaba Cloud DC Fitout  

ومتطلبلا تايحتفق تإلضلفية

353,660 سنحتا

3stc5  ايشحوع تاشحكة تالمG Ph2 - Cisco EPCع د إطلري اـ
تحسعة 

1.64,313 سنة

4stcاتجدمد ت نيلا 2021 تاشحكة تالم  CS DFIR  تاع د إطلري اـ
)CON-20 -518) 

2,900 1.6 سنة

شحكة تالتصلالا تاكحمتية 5
 stc  إدترة قحتعد تابيلنلا )K.S.C)

تاكحمت

تاشحكلا تاتلبعة 
  stc ر

2.37,427 سنة ع د م هى كحستل (سيبحتني(

6stcتعدمل ع د مشحوع تجدمد تستخبلرتا تهدمدتا تاشحكة تالم
تألمن تاسبحتني  

7,000سنة وتردة 

7stcع د إطلري ايشحوع تاشحكة تالم
And TSS  و stc Network MSP 

323,921 سنحتا

8stc132,000 سنتلنتتفلقية تاحسلئل تا صيحة تاجيلعية تاشحكة تالم

9stcتايحرلة تاثلنية: تاجزء تألور تاشحكة تالم GI FW ع د إطلري  اـ
وتاجزء تاثلني  

22,200 سنتلن

10stcع د إطلري اتوسين وتحسيع تاشبكة تاالسلكية تاشحكة تالم
  -5G3 GI 2021

11,355 سنتلن

11stcاتيدمد تاشحكة تالم STCOPS 26,900سنة وتردةتاع د تإلطلري اتيدمد

12stcدعم تايعدتا تاشحكة تالم - OSS اـ MS 4,291سنتلنتاع د تإلطلري اـ

13stcتاع د تإلطلري اخدملا وردتا تاتخزمن تايحكزمة تاشحكة تالم
تايدترة 

33,521سنتلن

14stcتاع د تإلطلري الدعم تاتشغيلي وتات ني اـتاشحكة تالم
 VAS Server 

10,579سنتلن

15stcتاع د تإلطلري التفلقلا دعم تاسيحفيحتا تاشحكة تالم
وشبكلا تابيلنلا 

49,306سنتلن

شحكة تبحتج تالتصلالا تايودودة  16
(تحتر(

تاشحكلا تاتلبعة 
 stc ر

تعدمل ع د تاخدملا تاُيدترة رقم
) CON-21 -022-) 02 

0.00سنة وتردة

17stcومحكز تاشحكة تالم Telco Park Prefab مكتب - NEOM
تابيلنلا - تتفلقية

55,877سنة وتردة

18stcتاشحكة تالم - NEOM - Telco Park Digital Platform
تتفلقية تاينصة تاحقيية 

44,946سنة وتردة

19stcتتفلقية تطبيق، شبكلا تاشحكة تالم NEOM - Telco Park
وخدملا 

63,727سنة وتردة

20stcتتفلقية تألثلث تايدني تاشحكة تالم NEOM - Telco Park
وتايكتبي 

36,789سنة وتردة

رقم
 

 تألطحتف ذتا صلة
 

 نــحع تاطحف ذتا تاصلة
 

ع د/تالتفلق
 

تايدة
 

ا يية ت
 رملر سعحدي

21stc74,265سنتلنع د إطلري الخلدم تايحكزي وتاتخزمن 2021 تاشحكة تالم

22stcومشحوع تيكين تاتوليالا تاشحكة تالم CBU BI 10,800سنة وتردةع د إطلري اـ

23stcتاع د تإلطلري التشغيل وتاخدملا تافنية تايدترة تاشحكة تالم
stc IT اعنلصح

139,972سنتلن

24stcوتاتحسع في تاشحكة تالم IGW و IPMPLS ع د إطلري اـ
تان ل 2021

12,600سنتلن 

25stcوتاتحسع في تاشحكة تالم IGW و IPMPLS تاع د تإلطلري اـ
 IPv4 2021 -  2021 تان ل

3,993سنتلن

26stcوتاتودمث تافني تاشحكة تالم DCN تاع د تإلطلري اتحسيع
 2021 -

16,000سنتلن

27stcتاع د تإلطلري اع د خدملا تاتشغيل وتاصيلنة تاشحكة تالم
 )Telco Cloud) تاُيدترة اـ

334,810 سنحتا

28stcتاشحكة تالم SW AG 7,000 سنة وتردةتاع د تإلطلري اتجدمد تحخيص

29stcوتحسع تان ل تاشحكة تالم IGW و IPMPLS تاع د تإلطلري اـ
 DNS 2021 - 2021

7,805سنتلن

30stcع د إطلري اتوسين وتحسيع تاشبكة تاالسلكية تاشحكة تالم
 5G3 DNS-2021

12,081سنتلن

31stcتاشحكة تالمstc8,607سنة وتردةتتفلقية تاتجحتر تاحطني ر

32stcتاشحكة تالمstc1,195سنة وتردةتتفلقية تاخدملا تاخلصة ر

33stc21,624سنة وتردةتاع د تإلطلري اتجدمد تاتحتخيص تألخحى 2021 تاشحكة تالم

34stc5  اتعزمز تاشحكة تالمG Ph2 -LBS 5G SA1.313,500 سنةع د إطلري اـ

35stcاتوسينلا محتقبة تتصلالا تاشحكة تالم CS تاع د تإلطلري
تألمن تاسيبحتني 

2,000سنة وتردة

36stcتاشحكة تالم  CS Java project  2,642سنة وتردةتاع د تإلطلري ايشحوع

37stcتاشحكة تالم  Solutions SSL VPN Project2.33,884 سنةع د تطلري اـ

38stc2,480 سنة وتردةتاع د تإلطلري اتحتفق تابحتمج وتوسين تاتحخيص تاشحكة تالم

39stcع د إطلري اتحسيع بيئة تاتدرمج تاسولبي تاشحكة تالم
االتصلالا تاسولبية 

7,854سنتلن

40stc5.10.00 سنةتتفلقية تطلرمة - م يدةتاشحكة تالم

41stcتاجدمد مع تاشبكة تاشحكة تالم CMP ع د إطلري اتكلمل
 IPMPLS - تألسلسية

241سنتلن

42stcتاشحكة تالم Machine Talk Integration and ع د إطلري
 Daweiyat MPLS Integration

964سنتلن

43stc381(تاشحكة تالم-CON-21) 01 10,451سنتلنتعدمل تاع د

44stcتاع د تإلطلري ابحنلمج منط ة تاشحق تألوسط تاشحكة تالم
 DC - وشيلر أفحم يل ايحفق تاتيلر تايستيح

 IPMPLS

2,109سنتلن

45stcوتحسعة تان ل تاشحكة تالم IGW و IPMPLS ع د إطلري اـ
 2021

34,048سنتلن
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رقم
 

 تألطحتف ذتا صلة
 

 نــحع تاطحف ذتا تاصلة
 

ع د/تالتفلق
 

تايدة
 

ا يية ت
 رملر سعحدي

46stc5.133,979 سنةتاع د تإلطلري الشحتكلا تاسولبية تاشحكة تالم

47stcتاشحكة تالم IPMPLS 2021 81,919سنتلنتاع د تإلطلري ايشحوع

48stcع د إطلري اتوسين وتحسيع تاشبكة تاالسلكية تاشحكة تالم
 5G3 IGW-2021

64,032سنتلن

49stcتاع د تإلطلري اتوسين وتحسيع تاشبكة تاشحكة تالم
 5G3 IPMPLS - 2021 تاالسلكية

36,878سنتلن

50stc374(تاشحكة تالم-CON-21) 01 2.69,871 سنةتعدمل تاع د رقم

51stcتاشحكة تالم Wirefilter Expansion  37,097سنة وتردةع د إطلري ايشحوع

52stc5,283سنة وتردةتاع د تإلطلري البيلنلا كينصة خدمةتاشحكة تالم

53stcومنصة 2020 تاشحكة تالم CEM CCEX 1.43,638 سنةتاع د تإلطلري احؤمة

شحكة تالتصلالا تاعلمة54
)stc specilized)

تاشحكلا تاتلبعة 
 stc ر

SOC 791سنة وتردةتجدمد ع د

55stcتاشحكة تالم DR1 و NMS 4,644سنتلنتاع د تإلطلري اتودمث

تعامالت األطراف ذات العالقة )مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية(:
خالر علم 2021م، ام ت م تاشحكة بإجحتء أي أعيلر أو ع حد ذتا مصلوة مع أعضلء مجلس تإلدترة أو تإلدترة تاتنفيلمة أو أي شخص محتبط بأي منهم .

الزكاة والضرائب والرسوم والمصاريف األخرى

مختصح2021وصف وصف 

  
 تايبلــغ تايدفحع

(رملر سعحدي(
 

 تايبلــغ تايســتوق رتى نهلمة
تافتحة تايلاية تاســنحمة

 

مدفحعلا خالر تاعلم.– 51,978,119 زكلة

مدفحعلا خالر تاعلم.–562,703 تاضحتئب

مدفحعلا خالر تاعلم.–145,768,619تاتأمينلا تالجتيلعية

رسحم تاتأشيحتا وتاجحتزتا ومكتب تاعيل - مدفحعلا خالر –25,490,802تاحسحم تاوكحمية
تاعلم.

أسهم الخزينة المحتفظ بها من ِقبل الشركة

 عدد أســهم تاخزمنــة تاتي توتفظ
تاشحكة بهل 

ا يية  ت
(رملر سعحدي(

تلرمــخ تإلرتفلظ بهم
 

صيل  تفل
تالستخدت 

تاغحض من تالرتفلظ بلألســهم
خزمنة كأسهم 

بحنلمج رحتفز تايحظفينال محجد تستخدتم29 سبتيبح 2021م1,200,000181,200,000

مالرظة: تلرمخ تإلرتفلظ بأسهم تاخزمنة تح تاتلرمخ تالي قلمت تاشحكة بشحتء 1,200,000 من أسهيهل تاخلصة من شحكة stc بتكلفة 151 رملر سعحدي السهم م لبل مبلغ 
ن دي قدره 181,200,000 رملر سعحدي.

وتفق مجلس إدترة تاشحكة وتاجيعية 
تاعيحمية على شحتء 1,200,000 سهم من 

خالر إعلدة شحتء تاشحكة ألسهيهل من 
تاشحكة تألم stc االرتفلظ بهل كأسهم 

خزمنة وتستخدتمهل كجزء من مزمج تايكلفآا 
تايتنحعة اليحظفين بيحجب شحوط خلصة 

مختلفة، من شأنهل أن تسلتم في تست طلب 
تايحتتب وتالرتفلظ بهم بلإلضلفة إاى تالرت لء 

ببيئة تاعيل.

تستخدمت تاشحكة 184،250 سهيلً من 
أسهم تاخزمنة في علم 2021 كينوة ترتفلاية 
اليحظفين كيل في 30 سبتيبح 2021م وتاتي 

ميكن أن متم تستخدتمهل في  تالكحى تاسنحمة 
تألواى من تلرمخ تاينح، بويث منت ل تاوق في 

تألسهم من تاشحكة اليحظف.

تاهدف من تاينوة تح مل ملي:

تالرتفلر بنجلح وتكتيلر عيلية تاطحح   .1
تألواي الشحكة مع تايحظفين.

تالعتحتف بلاتزتم تايحظفين ومسلتيتهم.  .2

مشلركة نجلح تاشحكة وأدتئهل تايحبح مع   .3
تايحظفين.

تايحتئية بين مصلاح محظفي تاشحكة   .4
ومصلاح تايسلتيين.

سيتم تستخدتم أسهم تاخزمنة تايتب ية في 
خطط تايكلفآا تألخحى تا لئية على تألسهم 

 )LTIP) مثل خطة تاوحتفز طحملة تألجل
اليحظفين تالمن تعد مسلتيلتهم ضحورمة 

انيح ونجلح تاشحكة، وذاك اجلب تايحظفين 
تايؤتلين وتالرتفلظ بهم وزملدة محتئية 

 مصلاح تؤالء تايحظفين مع 
مسلتيي تاشحكة.

 solutions by stc إيضاحات إدارة
خالل عام 2021:

ال تحجد أدوتا دمن صلدرة من تاشحكة.  .a

ال تحجد أدوتا دمن صلدرة عن تاشحكة   .b
اشحكلتهل تاتلبعة.

ال تحجد أدوتا دمن الشحكة، وال تحجد   .c
فحتئد أو مستندتا تعلقدمة أو ر حق 

تكتتلب ميلحكة من قبل أعضلء مجلس 
تإلدترة أو تإلدترة تاتنفيلمة أو أقلربهم في 

أسهيهل أو أي من تاشحكلا تاتلبعة اهل.

ام تصدر تاشحكة أو تينح أي أدوتا دمن   .d
قلبلة التوحمل إاى أسهم أو أورتق ملاية 

تعلقدمة أو ر حق خيلر أو مالرظلا رق 
تالكتتلب أو ر حق ميلثلة. 

ام تصدر تاشحكة أي سندتا، وبلاتلاي ام   .e
ت م تاشحكة بلستحدتد أو شحتء أو إاغلء أي 

أدوتا دمن قلبلة االستحدتد.

ال محجد تحتيب أو تتفلق متنلزر بيحجبه   .f
أرد مسلتيي تاشحكة عن أي ر حق في 

تألربلح. 

ال محجد تحتيب أو تتفلق متنلزر بيحجبه أرد   .g
تعضلء مجلس تالدترة تو من كبلر تاتنفيلمن 

في تاشحكة عن أي ر حق في تألربلح

تم إعدتد تا حتئم تايلاية تايحردة وفً ل   h.
اليعلميح تايلاية تادواية ووفً ل الحتئح 

تاشحكة ونظلمهل تألسلس فييل متعلق 
بإعدتد ونشح تابيلنلا تايلاية. 

ال تيتلك تاشحكة أي ر حق توحمل أو   .i
تكتتلب بيحجب أي أدتة دمن قلبلة التوحمل 

أو أورتق ملاية تعلقدمة أو ضيلنلا أو ر حق 
ميلثلة؛ سحتء تم إصدترتل أو منوهل. 

ال محجد تي تختالف عن معلميح تايولسبة   .j
تايعتيدة (IFRS( من تاهيئة تاسعحدمة 

اليحتجعين وتايولسبين

ام تتل ى تاشحكة أي ملوحظلا أو محئيلا   .k
من تايسلتيين بخصحص تاشحكة أو أدتئهل.

ام متضين ت حمح تايحتجع تاخلرجي على أي   .l
توفظلا على تا حتئم تايلاية تاسنحمة.

ام م حر أو محصي تايجلس بتغييح محتجع   .m
رسلبلا تاشحكة خالر تاعلم.

ام تكن تنلك تحصية بتعيين مدقق دتخلي   .n
الشحكة، ريث أن ادمهل بلافعل قسم 

تدقيق دتخلي. 

ال محجد تعلرض بين اجنة تايحتجعة وبين   .o
قحترتا مجلس تإلدترة، أو تاتي رفض 

تايجلس تألخل بهل بشأن تعيين محتجع 
رسلبلا تاشحكة وعزاه وتودمد أتعلبه 

وت ييم أدتئه أو تعيين تايحتجع تادتخلي. 

إقرارات مجلس اإلدارة والتي تتضمن 
ما يلي:

تم إعدتد تاسجالا تايولسبية بشكل   .a
صويح ودقيق.

إن نظلم تاحقلبة تادتخلية أعد على أسس   .b
سليية ونفل بفلعلية.

ام مكن تنلك شك في قدرة تاشحكة على   .c
محتصلة نشلطهل.

خاتمة:
وبعد شكح تاله تعلاى مت دم مجلس تإلدترة 

بلاشكح اخلدم تاوحمين تاشحمفين تايلك سليلن 
بن عبد تاعزمز آر سعحد، وصلرب تاسيح 

تايلكي واي تاعهد تألميح مويد بن سليلن بن 
عبد تاعزمز آر سعحد، وركحمتنل تاحشيدة على 

دعيهم وتتتيلتم ورعلمتهم، وتشجيعهم 
الشحكة في سعيهل اتوسين أدتئهل وخدملتهل.

كيل معحب تايجلس عن تمتنلنه وت دمحه اعيالء 
تاشحكة ومسلتييهل على ث تهم ومحظفيهل 

اتفلنيهم وتجتهلدتم في أدتء عيلهم. ومؤكد 
تايجلس تاتزتمه بتطحمح خدملا تاشحكة 

اتلبية متطلبلا عيالئه، وتو يق تطلعلا 
أصولب تايصلوة، وتو يق أتدتفه تالجتيلعية، 
وتاوفلظ على محقع تاشحكة تاحملدي في قطلع 

تالتصلالا وت نية تايعلحملا في تاينط ة.
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الرأي
يلل رر من  ريلقرةع رير يوح ريرقتلا يلشلكح 

ريملبوح يخلم ت رالنحلنت ورالتص الت 
)"ريشلكح"( وريشلك ت ريح بمح يه  )لش ر 
إيوهع مجحرمحون بـ "ريرجرقعح"(، وريحي 

تشحرل على ق ةرح ريرلكز رير يي ريرقتلا 
كر  في 31 دلسربل 2021م، وق ةرح ريلبح 

أو ريخس را وريلخل ريش مل رآلخل ريرقتلا، 
وق ةرح ريحغولرت في تلقق ريرلكوح ريرقتلا 

وق ةرح ريحلفل ت رينلللح ريرقتلا يلسنح 
ريرنحهوح في ذيك ريح رلخ، ورإللض ت ت ريرلفلح 
ب يلقرةع رير يوح ريرقتلا، بر  في ذيك ملخص 

يلسو س ت ريرح سبوح ريه مح.

في رألن ، أن ريلقرةع رير يوح ريرقتلا ريرلفلح 
تظهل بملل، من ك فح رينقرتي ريجقهللح، 
ريرلكز رير يي ريرقتل يلرجرقعح كر  في 

31 دلسربل 2021م، وأدرةه  رير يي ريرقتل 
وتلفل ته  رينلللح ريرقتلا يلسنح ريرنحهوح 

في ذيك ريح رلخ، وفًل  يلرم لول ريلويوح 
يلحلللل رير يي ريرمحرلا في ريررلكح ريملبوح 

ريسمقدلح، وريرم لول ورالصلرررت رألخلى 
ريرمحرلا من ريهوئح ريسمقدلح يلرلر مون 

وريرح سبون.

أساس الرأي
ترت ملر محن  وفل  يلرم لول ريلويوح يلرلر مح 
ريرمحرلا في ريررلكح ريملبوح ريسمقدلح. إن 
مسؤويوحن  برق ب تلك ريرم لول تع تقضوحه  

في قسع مسؤويو ت ريرلر ع تقل ملر مح 
ريلقرةع رير يوح ريرقتلا في تللللن . إنن  

مسحللقن عن ريرجرقعح وفل  يلقرعل سلقك 
وآدرب ريرهنح ريرمحرلا في ريررلكح ريملبوح 

ريسمقدلح ذرت ريصلح برلر محن  يللقرةع رير يوح 
ريرقتلا، كر  أنن  أيحزمن  برسؤويو تن  رألخالقوح 

رألخلى وفل  يحلك ريلقرعل. ب عحل دن  أن أديح 
ريرلر مح ريحي تصلن  علوه  ك فوح ومالةرح 

يحقفول أس س إلبلرء رألن .

للمراجعة الرئيسة  األمور 
رن رألمقر ريلةوسح يلرلر مح هي تلك رألمقر 

ريحي ك نت، بحسب تكرن  ريرهني، يه  رألهروح 
ريب يغح عنل ملر محن  يللقرةع رير يوح ريرقتلا 

يلفحلا ريح يوح. وقل تع تن ول هذه رألمقر في 
سو ق ملر محن  يللقرةع رير يوح ريرقتلا ككل، 

وعنل تكقلن رأي ريرلر ع تقيه ، وال نللم 
رأل ً منفصاًل في تلك رألمقر. وفور  للي وصف 

يكل أمل من رألمقر ريلةوسح يلرلر مح وكوفوح 
مم يجحه. 

يلل ريحزمن  برسؤويو تن  ريحي تع تقضوحه  في 
قسع مسؤويو ت ريرلر ع تقل ملر مح ريلقرةع 

رير يوح ريرقتلا في تللللن ، بر  في ذيك م  
لحملق بهذه رألمقر. علوه، شرلت ملر محن  
ريلو م بإ لرءرت صررت يللد على تلقلرن  

يرخ طل و قد تحللف ت  قهللح في ريلقرةع 
رير يوح ريرقتلا. إن نح ةج إ لرءرت ملر محن ، 

بر  في ذيك رإل لرءرت ريرحبمح يرم يجح رألمقر 
أدن ه، تقفل أس ًس  يلألن  في ريرلر مح عن 

ريلقرةع رير يوح ريرقتلا ريرلفلح. 
 

كوفوــح مم يجــح هذر رألمل أثنــ ء ملر محن   رألمــل ريلةوســي يلرلر مح

إثبات اإليرادات
تشحرل رإلللردرت بصقرا رةوسوح على: خلم ت تكنقيق و  ريرملقم ت 

ورالتص الت رألس سوح، وخلم ت تلنوح ريرملقم ت وريخلم ت ريحشغولوح 
ريرلررا، وريخلم ت ريلقروح بإ ر يي قلره 7.8 ملو ر رل ل سمقدي يلسنح 

ريرنحهوح في 31 دلسربل 2021م. كر  تمل رإلللردرت من ريجه ت ذرت عالقح 
يلسنح  قهللح مل رنح بإ ر يي رإلللردرت. 

يلل رعحبلن  هذر رألمل من رالمقر ريلةوسح يلرلر مح نظًلر يلحللللرت ورألتك م 
ريرحمللح بحطبوق إثب ت رإلللردرت وفًل  يلرمو ر ريلويي يلحلللل رير يي )15(. 

إض فح إيى ذيك، هن ك بمض ريرخ طل ريرلتبطح ب إلللردرت، وريحي تحملق 
بصقرا رةوسوح ب سحخلرم تطبول ت تلنوح ريرملقم ت وعلقد ريمرالء طقللح 

رأل ل، ويه  تأثول  قهلي على ملى دقح إثب ت رإلللردرت وتسجوله . 

لل ى ريل قع إيى رإللض ح )3( تقل ريسو سح ريرح سبوح ريرحمللح بإثب ت 
رإلللردرت، ورإللض تون )5( و)29( تقل رإلفص ت ت ذرت ريمالقح.

تضرنت إ لرءرت ريرلر مح ريحي قرن  به ، من بون أمقر أخلى، م  للي:  

رالسحم نح ب يرحخصصون في تلنوح ريرملقم ت يللن  الخحب ر ملى  	
فم يوح تصروع وتطبوق وتنفوذ ضقربط تلنوح ريرملقم ت ريرلتبطح 

بلورا رإلللردرت.

تلووع ريسو س ت ريرح سبوح يلرجرقعح، توث تحملق بشكل  	
محلد بإثب ت رإلللردرت بر  لحقرفق مع محطلب ت ريرمو ر ريلويي 

يلحلللل رير يي رقع )15(.

وفور  لحملق ب يضقربط ريرحبمح من قبل رإلدررا يححللل مسحقى  	
رإلللردرت ريحي سوحع إثب ته ، قرن ، على أس س ريمونح، بإ لرء م  

للي: 

تلووع تللللرت رإلدررا في تحللل ريحزرم رألدرء وتقرفله  مع   –
ريشلوط ورألتك م ريرنصقص علوه  في ريملقد مع ريمرالء.

رخحب ر سمل ريرم ملح ب يملقد ريرمنوح، علي أس س ريمونح،   –
ريربلمح مع ريمرالء.

تلووع تللللرت رإلدررا في تقزلع سمل ريرم ملح على ريحزرم   –
رألدرء ريرحلد.

تلووع تللللرت رإلدررا في تققوت إثب ت رإلللردرت، فور  إذر   –
ك نت "في وقت محلد" أو "خالل فحلا".  

ب ينسبح يإلللردرت مع ريجه ت ذرت عالقح، ب إلض فح إيى إ لرءرت  	
ريرلر مح ريرذكقرا أعاله، قرن  بحلووع ريمرلوح ريرحبمح من قبل 

ريرجرقعح عنل تحللل وتسجول وريحلللل عن رإلللردرت من ريجه ت 
ذرت ريمالقح.

تلووع ملى كف لح رإلفص ت ت ذرت ريمالقح في ريلقرةع رير يوح  	
ريرقتلا. 

التقرير حول مراجعة القوائم المالية الموحدة

تقرير المراجع المستقل حول مراجعة القوائم المالية الموحدة 
إلى المساهمين في الشركة العربية لخدمات االنترنت واالتصاالت

)شركة مساهمة سعودية(

 1010383821 
 

 9898 215 11 966+ 
 4740 273 11 966+ 
 4730 273 11 966+ 

 
5,500,000  –  

 
–  

 
. 2732 

11461 
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كوفوــح مم يجــح هذر رألمل أثنــ ء ملر محن   رألمــل ريلةوســي يلرلر مح

مخصص خسائر االئتمان المتوقعة بشأن المدينون
كر  في 31 دلسربل 2021م، بلغ رصول ريرللنقن ب يرجرقعح 3.3 ملو ر رل ل 

سمقدي،  نب مل بله  مخصص رنخف ض في ريلورح قلره 290 ملوقن رل ل 
سمقدي. 

تلقم ريرجرقعح، بح رلخ إعلرد كل ققرةع م يوح، بإ لرء تلقلع يلحأكل من 
و قد رنخف ض في قورح ريرللنقن. ق مت رإلدررا بحطبوق طلللح خس ةل 

رالةحر ن ريرحققمح يححللل ريرخصص ريرحملق بخس ةل رالنخف ض في ريلورح. 
عالوا على ذيك، تلقم ريرجرقعح بإ لرء تلووع بن ًء على سو سح محلدا 

يفئ ت ممونح من ريمرالء. 

لمحرل تحللل مخصص خس ةل رالةحر ن ريرحققمح بشأن ريرللنقن على 
بمض رالفحلرض ت ريرحمللح بصقرا رةوسوح برخ طل ريحمثل ومملالت ريخس ةل 

ريرحققمح. تلقم رالدررا بحطبوق رألتك م عنل إ لرء هذه رالفحلرض ت وتحللل 
ريرلخالت التحس ب خس ةل رالنخف ض في ريلورح وذيك بن ًء على ريخبلا 

ريس بلح يلرجرقعح وريظلوف ريس ةلا في ريسقق ب إلض فح إيى ريحللللرت 
ريرسحلبلوح. 

يلل رعحبلن  هذر رألمل من رالمقر ريلةوسح يلرلر مح نظًلر يرسحقى رألتك م 
ريرطبق وريحللللرت ريحي تع إ لرؤه  عنل تطبوق طلللح خس ةل رالةحر ن 

ريرحققمح وتلووع مخصص خس ةل رالةحر ن ريرحققمح. 

لل ى ريل قع إيى رإللض تون )3( و)4( تقل ريسو س ت ريرح سبوح ورألتك م 
ريه مح ريرحمللح برخصص رالنخف ض في قورح ريذمع ريرللنح ورإللض ح )12( 

بشأن رإلفص ت ت ذرت ريمالقح.

تضرنت إ لرءرت ريرلر مح ريحي قرن  به ، من بون أمقر أخلى، م  للي:  

ريحصقل على فهع يإل لرءرت ريرسحخلمح من قبل رإلدررا عنل  	
تحللل مخصص خس ةل رالةحر ن ريرحققمح بشأن ريرللنقن. 

تلووع رالفحلرض ت ريه مح ريرسحخلمح في رتحس ب نرقذج  	
خس ةل رالةحر ن ريرحققمح مثل: ريمقرمل ريرسحلبلوح )ريحي تمكس 

أثل رألتلرث ريرسحلبلوح( ومحغولرت رالقحص د ريكلي ريحي لحع 
رسحخلرمه  يححللل مخصص خس ةل رالةحر ن ريرحققمح. 

رخحب ر ركحر ل وصحح رتحس ب نرقذج خس ةل رالةحر ن ريرحققمح.  	

تلووع رالفحلرض ت ريرسحخلمح من قبل ريرجرقعح فور  لحملق  	
بححللل مخصص خس ةل رالةحر ن ريرحققمح يفئ ت ممونح من 

ريمرالء.  

رخحب ر، على أس س ريمونح، رالتحس ب ريرنفذ من قبل رإلدررا بشأن  	
مخصص خس ةل رالةحر ن ريرحققمح يهؤالء ريفئح من ريمرالء. 

تلووع ملى كف لح رإلفص ت ت ذرت ريمالقح ريرلر ح في ريلقرةع  	
رير يوح ريرقتلا.

المعلومات األخرى الواردة في 
للمجموعة لعام  السنوي  التقرير 

2021م   
تشحرل ريرملقم ت رألخلى على ريرملقم ت 
تشحرل ريرملقم ت رألخلى على ريرملقم ت 
ريقرردا في ريحلللل ريسنقي يلرجرقعح يم م 

2021م، بخالف ريلقرةع رير يوح ريرقتلا 
وتلللل ملر ع ريحس ب ت تقيه . إن رإلدررا 

هي ريرسؤويح عن ريرملقم ت رألخلى في 
تلللله  ريسنقي. ومن ريرحققع أن لكقن ريحلللل 
ريسنقي يلرجرقعح يم م 2021م محقفل ين  بمل 

ت رلخ تلللل ملر ع ريحس ب ت.

ال لغطي رألن  تقل ريلقرةع رير يوح ريرقتلا 
تلك ريرملقم ت رألخلى، وين ُنبلي أي شكل 

من أشك ل رالسحنح ج ريحأكولي تقيه . 

وبخصقص ملر محن  يللقرةع رير يوح ريرقتلا، 
فإن مسؤويوحن  هي قلرءا ريرملقم ت رألخلى 

ريرش ر إيوه  أعاله عنل تقفله ، وعنل ريلو م 
بذيك لحع رألخذ في ريحسب ن م  إذر ك نت 

ريرملقم ت رألخلى غول محسلح بشكل  قهلي 
مع ريلقرةع رير يوح ريرقتلا، أو مع ريرملفح 

ريحي تصلن  علوه  خالل ريرلر مح، أو لظهل 
بطلللح أخلى أنه  محلفح بشكل  قهلي.

وعنلم  نللأ ريحلللل ريسنقي يلرجرقعح يم م 
2021م، إذر تبون ين  و قد تحللف  قهلي، فإنن  

نكقن مط يبون ب إلبالغ عن رألمل يلركلفون 
ب يحقكرح.

مسؤوليات المراجع حول مراجعة 
الموحدة المالية  القوائم 

تحرثل أهلرفن  في ريحصقل على تأكول مملقل 
فور  إذر ك نت ريلقرةع رير يوح ريرقتلا ككل 

خ يوح من تحللٍف  قهلي ن تج عن غش أو 
خطأ، وإصلرر تلللل ريرلر ع ريذي لحضرن رألن . 

إن ريحأكول ريرملقل هق مسحقى ع ٍل من 
ريحأكول، إال أنه يوس ضر ن ً على أن ريرلر مح 

ريحي تع ريلو م به  وفل  يلرم لول ريلويوح 
يلرلر مح ريرمحرلا في ريررلكح ريملبوح 

ريسمقدلح سحكشف درةر ً عن تحللٍف  قهلي 
مق قد. لركن أن تنشأ ريححللف ت عن غش أو 

خطأ، وُتَمل  قهللح، برفلده  أو في مجرقعه ، 
إذر ك ن بشكل مملقل لركن تققع أنه  

سحؤثل على ريللرررت رالقحص دلح ريحي لحخذه  
ريرسحخلمقن بن ًء على هذه ريلقرةع رير يوح 

ريرقتلا.

وكجزء من ريرلر مح وفل  يلرم لول ريلويوح 
يلرلر مح ريرمحرلا في ريررلكح ريملبوح 

ريسمقدلح، فإنن  نر رس ريحكع ريرهني ونح فظ 
على نزعح ريشك ريرهني خالل ريرلر مح. كر  

نلقم بـ:

تحللل وتلقلع مخ طل و قد تحللف ت  	
 قهللح في ريلقرةع رير يوح ريرقتلا 

سقرء ك نت ن تجح عن غش أو خطأ، 
وتصروع وتنفوذ إ لرءرت ملر مح 

يرقر هح تلك ريرخ طل، وريحصقل على 
أديح ملر مح ك فوح ومالةرح يحقفول 
أس س إلبلرء رألن . ولمل خطل علم 

ركحش ف تحللف  قهلي ن تج عن غش 
أعلى من ريخطل رين تج عن خطأ، ألن 

ريغش قل لنطقي على تقرطؤ أو تزولل أو 
تذف محمرل أو إف درت مضللح أو تج وز 

إل لرءرت ريلق بح ريلرخلوح.

مسؤوليات اإلدارة والمكلفين 
بالحوكمة حول القوائم الموحدة 

المالية
إن رإلدررا مسؤويح عن إعلرد ريلقرةع 

رير يوح ريرقتلا وعلضه  بشكل ع دل وفل  
يلرم لول ريلويوح يلحلللل رير يي ريرمحرلا 

في ريررلكح ريملبوح ريسمقدلح، وريرم لول 
ورإلصلرررت رألخلى ريرمحرلا من ريهوئح 

ريسمقدلح يلرلر مون وريرح سبون وأتك م 
نظ م ريشلك ت ورينظ م رألس سي يلشلكح، 

وعن ريلق بح ريلرخلوح ريحي تلره  رإلدررا ضلورلح 
إلعلرد ققرةع م يوح مقتلا خ يوح من تحللٍف 

 قهلي ن تج عن غش أو خطأ.

عنل إعلرد ريلقرةع رير يوح ريرقتلا، فإن 
رإلدررا مسؤويح عن تلقلع مللرا ريرجرقعح 

على رالسحرلرر في ريمرل وفل  يربلأ 
رالسحرلررلح ورإلفص ح، تسبر  هق مالةع، عن 

رألمقر ذرت ريمالقح بربلأ رالسحرلررلح، وتطبوق 
مبلأ رالسحرلررلح في ريرح سبح، م  يع تكن 

هن ك نوح يلى رإلدررا يحصفوح ريرجرقعح أو 
إلل ف عرلو ته ، أو يوس هن ك خو ر مالةع 

بخالف ذيك.

إن ريركلفون ب يحقكرح أي يجنح ريرلر مح، 
مسؤويقن عن رإلشلرف على عرلوح إعلرد 

ريحلللل رير يي في ريرجرقعح.
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 قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل 
االخر الموحدة

2021م  إلض ح
رل ل سمقدي

2020م
رل ل سمقدي

57,815,797,4026,891,419,063, 29إللردرت، ص في

)5,469,447,120()6,107,830,676(تكلفح إللردرت

1,707,966,7261,421,971,943إجمالي الربح

)459,734,281()462,101,019(6مص رلف عرقموح وإدررلح

)205,230,327()346,761,533(7مص رلف بوع وتقزلع

)2,335,201(82,103,563إللردرت/)خس ةل( أخلى، ص في

901,207,737754,672,134صافي الربح قبل إيرادات/)تكاليف( التمويل والزكاة

)898,512(92,817,446إللردرت/)تك يوف( ترقلل، ص في

904,025,183753,773,622صافي الربح قبل الزكاة

)51,978,118()71,106,574(10ريزك ا

832,918,609701,795,504صافي ربح السنة

الدخل/ )الخسارة( الشامل اآلخر

بنل ين لم د تصنوفه التًل  إيى ريلبح أو ريخس را ريرقتلا: 

)35,271,285(2385,644,949إع دا قو س تمقلض ت نه لح ريخلمح

918,563,558666,524,219إجمالي الدخل الشامل للسنة

ربح السهم:

266.965.85 ربح ريسهع رألس سي من ص في ربح ريفحلا )مملل( 

266.945.85ربح ريسهع ريرخفض من ص في ربح ريفحلا )مملل(

  
عضق مجلس رإلدررا ريرفقض ريلةوس ريحنفوذي يلشلكح  ريلةوس ريحنفوذي يلر يوح 

تشكل رإللض ت ت ريرلفلح من 1 إيى 35  زًءر ال لحجزأ من هذه ريلقرةع رير يوح ريرقتلا.

يلسنح ريرنحهوح في 31 دلسربل 2021

ريحصقل على فهع يللق بح ريلرخلوح  	
ذرت ريصلح ب يرلر مح، من أ ل تصروع 
إ لرءرت ملر مح مالةرح وفل  يلظلوف، 

ويوس بغلض إبلرء رأي تقل ف علوح 
ريلق بح ريلرخلوح يلرجرقعح.

تلقلع ملى مالةرح ريسو س ت  	
ريرح سبوح ريرسحخلمح، وملى مملقيوح 

ريحللللرت ريرح سبوح ورإلفص ت ت ذرت 
ريمالقح ريحي ق مت به  رإلدررا.

رسحنح ج ملى مالةرح تطبوق رإلدررا  	
يربلأ رالسحرلررلح في ريرح سبح، 

ورسحن درً إيى أديح ريرلر مح ريحي تع 
ريحصقل علوه ، فور  إذر ك ن هن ك 

علم تأكل  قهلي لحملق بأتلرث أو 
ظلوف قل تثول شك  كبولر تقل قلرا 
ريرجرقعح على رالسحرلرر في ريمرل 

وفل  يربلأ رالسحرلررلح. وإذر م  تبون ين  
و قد علم تأكل  قهلي، لحمون علون  

يفت رالنحب ه في تللللن  إيى رإلفص ت ت 
ذرت ريمالقح ريقرردا في ريلقرةع رير يوح 

ريرقتلا، أو إذر ك نت تلك رالفص ت ت 
غول ك فوح، عنله  لحع تمللل رألن . تسحنل 

رسحنح   تن  إيى أديح ريرلر مح ريحي تع 
ريحصقل علوه  تحى ت رلخ تللللن  تقل 
ريرلر مح. ومع ذيك، فإن رألتلرث أو 

ريظلوف ريرسحلبلوح قل تؤدي إيى تققف 
ريرجرقعح عن رالسحرلرر في أعر يه  

كرنشأا مسحرلا.

تلقلع ريملض ريم م، وهوكل ومححقى  	
ريلقرةع رير يوح ريرقتلا، بر  في ذيك 

رإلفص ت ت، وم  إذر ك نت ريلقرةع رير يوح 
ريرقتلا تمبل عن ريرم مالت ورألتلرث 

ريحي ترثله  بطلللح تحلق علض ً ع داًل.

ريحصقل على م  لكفي من أديح ملر مح  	
مالةرح فور  لحملق ب يرملقم ت رير يوح 

يلرنشآت أو رألنشطح ريحج رلح درخل 
ريرجرقعح، إلبلرء رأي تقل ريلقرةع 

رير يوح ريرقتلا. ونحن مسؤويقن عن 
ريحق وه ورإلشلرف وملر مح تس ب ت 

ريرجرقعح. ونظل ريرسؤويقن ريقتوللن 
عن رألن  في ريرلر مح.

نلقم بإبالغ ريركلفون ب يحقكرح - من بون أمقر 
أخلى - ب ينط ق وريحققوت ريرخطط يلرلر مح 

ورينح ةج ريه مح يلرلر مح، بر  في ذيك أي أو ه 
قصقر ه مح في ريلق بح ريلرخلوح تع ركحش فه  

خالل ملر محن .

كر  أنن  نلقم بحزولل ريركلفون ب يحقكرح ببو ن 
لفول بأنن  ريحزمن  ب يرحطلب ت رألخالقوح ذرت 

ريصلح ريرحمللح ب السحلاليوح، ونبلغهع بجروع 
ريمالق ت ورألمقر رألخلى، ريحي قل لمحلل 

تأثوله  بشكل مملقل على رسحلالين ، وتلللع 
ضقربط راليحزرم ذرت ريمالقح، إذر تطلب ذيك.

ومن رألمقر ريحي تع إبالغه  يلركلفون 
ب يحقكرح، نحلد تلك رألمقر ريحي ك نت يه  

رألهروح ريب يغح عنل ملر مح ريلقرةع رير يوح 
ريرقتلا يلفحلا ريح يوح، وبن ًء على ذيك تمل 
هي رألمقر ريلةوسح يلرلر مح. ونقضح هذه 
رألمقر في تللللن  م  يع لرنع نظ م أو الةحح 

رإلفص ح ريملني عن رألمل، أو عنلم  - في 
ظلوف ن درا يلغ لح - نلى أن رألمل ال لنبغي 

رإلبالغ عنه في تللللن  بسبب أن ريحبم ت 
ريسلبوح يإلبالغ عنه  تفقق - بشكل مملقل - 

ريرصلحح ريم مح من ذيك رإلبالغ.

عن إرنست ولقنغ يلخلم ت ريرهنوح

عبد العزيز عبدالرحمن السويلم
مح سب ق نقني

تلخوص رقع )277(

ريلل ض: 19 ر ب 1443هـ
)20 فبلرلل 2022(
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قائمة المركز المالي الموحدة

31 دلسربل 2021م إلض ح
رل ل سمقدي

31 دلسربل 2020م
رل ل سمقدي

الموجودات

الموجودات المتداولة

111,607,556,524993,473,644نلللح وشبه رينلللح

123,020,557,3072,803,751,456، 29مللنقن

13287,976,272156,879,523، 29مص رلف ملفقعح مللم ً ومق قدرت أخلى

141,256,218,6881,504,561,466، 29مق قدرت ريملقد

15273,986,156112,369,154بض عح

6,446,294,9475,571,035,243إجمالي الموجودات المتداولة

الموجودات غير المتداولة

23,128,8036,641,665تك يوف علقد

1698,209,81491,459,160ريرق قدرت غول ريرلرقسح

17550,611,682593,558,752ريررحلك ت وريرملرت

1854,502,77371,932,711مق قدرت تق رالسحخلرم

726,453,072763,592,288إجمالي الموجودات غير المتداولة

7,172,748,0196,334,627,531إجمالي الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية

المطلوبات
المطلوبات المتداولة

191,931,349,6111,973,953,470، 29ريلرةنقن وريرب يغ ريرسححلح ريلفع

202,276,522,4311,704,985,832، 29رإلللردرت ريرؤ لح

21354,116,804336,035,288، 29مطلقب ت ريملقد

1072,269,43753,140,982ريزك ا ريرسححلح

4,634,258,2834,068,115,572إجمالي المطلوبات المتداولة

المطلوبات غير المتداولة
2231,335,20648,170,893مطلقب ت علقد رإللج ر  

23236,586,315294,776,761مك فأا نه لح ريخلمح

267,921,521342,947,654إجمالي المطلوبات غير المتداولة

4,902,179,8044,411,063,226إجمالي المطلوبات

حقوق الملكية
241,200,000,0001,200,000,000-1رأس رير ل

25203,471,411120,179,550رإلتحو طي رينظ مي

)6,851,269(88,434,032رإلتحو طي رآلخل 

–)181,200,000(24-3أسهع ريخزلنح

959,862,772610,236,024رألرب ح ريربل ه

2,270,568,2151,923,564,305إجمالي حقوق الملكية

7,172,748,0196,334,627,531إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

  
عضق مجلس رإلدررا ريرفقض ريلةوس ريحنفوذي يلشلكح  ريلةوس ريحنفوذي يلر يوح 

تشكل رإللض ت ت ريرلفلح من 1 إيى 35  زًءر ال لحجزأ من هذه ريلقرةع رير يوح ريرقتلا.

كر  في 31 دلسربل 2021

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة

رأس رير ل

رل ل سمقدي

رالتحو طي 
رينظ مي

رل ل سمقدي

رالتحو طو ت
رألخلى

رل ل سمقدي

ريربل ا رألرب ح 

رل ل سمقدي

ريخزلنح رإل ر يي أسهع 

رل ل سمقدي

1,923,564,305–610,236,024)6,851,269(1,200,000,000120,179,550ريلصول كر  في 1 لن لل 2021م

832,918,609–832,918,609–––ص في ربح ريسنح

محقل إيى رالتحو طي رينظ مي 
––)83,291,861(–83,291,861–)إلض ح 25(

إع دا قو س تمقلض ت نه لح ريخلمح 
85,644,949––85,644,949––)إلض ح 23(

ريرلفقع ت على أس س ريسهع 
9,640,352––9,640,352––)إلض ح4-24, 29(

)181,200,000()181,200,000(––––أسهع خزلنح )إلض ح 3-24(

)400,000,000(–)400,000,000(–––تقزلم ت أرب ح )إلض ح 2-24(

2,270,568,215)181,200,000(1,200,000,000203,471,41188,434,032959,862,772الرصيد كما في 31 ديسمبر 2021م

1,256,824,070–100,000,00050,000,00028,204,0001,078,620,070ريلصول كر  في 1 لن لل 2020م

701,795,504–701,795,504–––ص في ربح ريسنح

––)70,179,550(–70,179,550–محقل إيى رالتحو طي رينظ مي )إلض ح 25(

إع دا قو س تمقلض ت نه لح ريخلمح 
)35,271,285(––)35,271,285(––)إلض ح 23(

 ريرلفقع ت على أس س ريسهع 
216,016––216,016––)إلض ح4-24, 29(

––)1,100,000,000(––1,100,000,000زل دا في رأس رير ل )إلض ح 1-24(

1,923,564,305–610,236,024)6,851,269(1,200,000,000120,179,550ريلصول كر  في 31 دلسربل 2020م

  
عضق مجلس رإلدررا ريرفقض ريلةوس ريحنفوذي يلشلكح  ريلةوس ريحنفوذي يلر يوح 

تشكل رإللض ت ت ريرلفلح من 1 إيى 35  زًءر ال لحجزأ من هذه ريلقرةع رير يوح ريرقتلا.

يلسنح ريرنحهوح في 31 دلسربل 2021
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قائمة التدفقات النقدية الموحدة

2021م  إلض ح
رل ل سمقدي

2020م
رل ل سمقدي

األنشطة التشغيلية
904,025,183753,773,622ص في ريلبح قبل ريزك ا

 ريحمللالت يـ:
رإلسحهالك، رإلطف ء ورإلنخف ض في قورح ريررحلك ت وريرملرت وريرق قدرت غول 

16191,116,04989,813,403، 17ريرلرقسح
12150,859,34646,113,660، 14رنخف ض في قورح ريذمع ريرللنح ومق قدرت ريملقد

2360,124,35290,132,654 مصلوف من فع نه لح ريخلمح
1817,429,93818,772,331رسحهالك تق رسحخلرم رألصقل

12,120,95130,440,020 مخصص علقد رإللج ر ودفم ت مللمح يلرقردلن ومللنقن آخلون 
249,640,352216,016-4مصلوف ريرلفقع ت على أس س ريسهع

157,054,7718,092,437مخصص ريرخزون بطيء ريحلكح وريرحل دم
3,988,0306,126,639مخصص خس ةل علقد مسحلبولح 

91,072,2762,537,652أعب ء م يوح
–)162,142(ررب ح من رسحبم د ريررحلك ت وريرملرت

)1,639,140()3,889,722(9إللردرت ترقللوح
1,353,379,3841,044,379,294

 التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
)217,527,654()367,665,197(ريرللنقن

978,910)142,593,233(ريرص رلف ريرلفقعح مللم ً ومق قدرت أخلى
)335,550,829(248,342,778مق قدرت ريملقد

30,192,871)168,671,773(ريرخزون
)424,814()16,487,138(تك يوف ريملقد

491,609,478)35,743,731(ريلرةنقن وريرب يغ ريرسححلح ريلفع
571,536,599278,360,284رإلللردرت ريرؤ لح
)116,218,219(18,081,516مطلقب ت ريملقد

1,460,179,2051,175,799,321التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية

)38,951,120()51,978,119(10زك ا ملفقعح
)19,765,830()32,669,849(23مك فأا نه لح ريخلمح ريرلفقعح يلرقظفون

3,265,2551,981,146إللردرت ترقللوح محصلح، ص في
1,378,796,4921,119,063,517صافي التدفقات النقدية الناتجة مـن األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية
–191,787مححصالت من بوع مرحلك ت ومملرت

)535,999,978()154,949,278(16، 17شلرء مرحلك ت ومملرت ومق قدرت غول ملرقسح
)535,999,978()154,757,491(صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة اإلستثمارية

األنشطة التمويلية
)3,870,853()28,756,121(22ريحزرم ت إلج ر ملفقعح
–)400,000,000(24-2تقزلم ت أرب ح ملفقعح

–)181,200,000(24-3أسهع خزلنح
)3,870,853()609,956,121(صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية

614,082,880579,192,686صافي الزيادة في النقدية وشبه النقدية
993,473,644414,280,958رينلللح وشبه رينلللح في بلرلح ريسنح

111,607,556,524993,473,644النقدية وشبه النقدية في نهاية السنة

البنود غير النقدية:
1,100,000,000–24زل دا في رأس رير ل 

13,289,341–18إثب ت مق قدرت تق رالسحخلرم برق ب ريرمو ر ريلويي يلحلللل رير يي )16(
12,933,987–22إثب ت ريحزرم ت إلج ر برق ب ريرمو ر ريلويي يلحلللل رير يي )16(

  
عضق مجلس رإلدررا ريرفقض ريلةوس ريحنفوذي يلشلكح  ريلةوس ريحنفوذي يلر يوح 

تشكل رإللض ت ت ريرلفلح من 1 إيى 35  زًءر ال لحجزأ من هذه ريلقرةع رير يوح ريرقتلا.

يلسنح ريرنحهوح في 31 دلسربل 2021

1. األنشطة
ريشلكح ريملبوح يخلم ت رالنحلنت ورالتص الت 

)"ريشلكح"(، هي شلكح مس هرح سمقدلح 
مسجلح في ريررلكح ريملبوح ريسمقدلح 

ب يسجل ريحج ري رقع 1010183482 وت رلخ 8 
ذي ريلملا 1423هـ )ريرقرفق 11 لن لل 2003م(.  

للع ريركحب ريرسجل يلشلكح في ريلل ض، 
ش رع ريملو ، ص.ب 50، ريلل ض 11372، ريررلكح 

ريملبوح ريسمقدلح.  خالل شهل دلسربل 
2020م، ق مت ريشلكح بحغوول كو نه  ريل نقني 

من شلكح مس هرح سمقدلح محلودا إيى 
شلكح مس هرح سمقدلح، وخالل شهل سبحربل 

2021م، أكرلت ريشلكح طلته  ريم م رألويي 
وتع تلرول رألسهع في 30سبحربل 2021م 

)إلض ح 25(.    

لحرثل نش ط ريشلكح في ترللل وتلكوب 
شبك ت وأسالك ريكربوقتل ورالتص الت 

ومسحلزم ته  وتلكوب وصو نح رأل هزا رألمنوح 
وريخلم ت رالسحش رلح يإلدررا ريملو  وإدررا 

ريرم هل وملركز ريحلرلب.

شلكح رالتص الت ريسمقدلح تلقل  أ( 
يحكنقيق و  ريرملقم ت )شلكح شخص 

ورتل( هي شلكح ذرت مسؤويوح 
محلودا مسجلح في ريل هلا، مصل 

برق ب ريسجل ريحج ري رقع 130135 
بح رلخ 9  ر دى رألول 1440هـ 

)ريرقرفق 15 لن لل 2019( بلأس م ل 
70،000 دوالر أمللكي ملفقع نللرً.  

يلى ريشلكح ريح بمح 1000 سهع بلورح 
رسروح قلره  70 دوالر أمللكي يلسهع 
وهي مرلقكح ب يك مل يلشلكح.  تحرثل 

رألنشطح ريلةوسوح يلشلكح ريح بمح 
في تكنقيق و  ريرملقم ت وصن عح 

رالتص الت بر  في ذيك رألنشطح 
ريصن عوح في ريحصروع بر  في ذيك 

ريحصروع في أنظرح ريكربوقتل، وتطقلل 
رإليكحلونو ت، وتطقلل ملركز ريبو ن ت، 

وتطقلل ريبلمجو ت وريحملع رإليكحلوني، 
وتحلول ريبو ن ت، وإدررا ريبو ن ت، 

وخلم ت رالتص الت ورإلنحلنت، وإنح ج 
ريرححقل ت رإليكحلونوح، تك مل رينظ م، 

خلم ت ريحلرلب ورالسحم نح برص در 
خ ر وح، إنح ج ريبلمجو ت.

ب( شلكح سنل ريحلنوح يلخلم ت ريحج رلح 
)شلكح شخص ورتل( هي شلكح ذرت 

مسؤويوح محلودا مسجلح في ريلل ض، 
ريررلكح ريملبوح ريسمقدلح برق ب 

ريسجل ريحج ري رقع 1010766752 
بح رلخ 18  ر دى رألول 1443هـ 

)ريرقرفق 22 دلسربل 2021م( بلأس 
م ل قلره 5 ملوقن رل ل سمقدي. يلى 
ريشلكح ريح بمح 500,000 سهع بلورح 
رسروح قلره  10 رل ل سمقدي يلسهع 
وهي مرلقكح ب يك مل يلشلكح. تحرثل 
رألنشطح ريلةوسوح يلشلكح ريح بمح في 

تلللع خلم ت إدررلح ودعع ع مح، 
وريبحث عن مقظفون يلحقظوف إم  عن 

طللق ريحق وه أو رالخحب ررت ووك الت 
ريحقظوف ريرؤقحح ألنشطح رألفلرد 

ريسمقدلون.  

يلى ريشلكح ريفلوع ريح يوح إلدررا ريمرلو ت في ريرن طق رألخلى من ريررلكح:

ريفلع ريسجلرسع  ريرققعريح رلخرقع 

ريلل ض1431/09/20 هـ1010294137ريشلكح ريملبوح يخلم ت رالنحلنت ورالتص الت

ريلل ض1437/12/04هـ1010464020ريشلكح ريملبوح يخلم ت رالنحلنت ورالتص الت

ريلل ض1443/06/03هـ1010771115ملكز تلقل ريلرةلا يلحلرلب 

ريخبل1435/07/15هـ 2051057553ريشلكح ريملبوح يخلم ت رالنحلنت ورالتص الت

ريجبول1435/07/15هـ2055022604ريشلكح ريملبوح يخلم ت رالنحلنت ورالتص الت

 لا1435/07/15هـ4030271030ريشلكح ريملبوح يخلم ت رالنحلنت ورالتص الت

فور  للي تف صول ريشلك ت ريح بمح ريرلر ح في هذه ريلقرةع رير يوح ريرقتلا: 

نســبح ريرلكوح %

ريحأسوسريشلك ت ريح بمح 31 دلسربل 2020م31 دلسربل 2021مبلل 

أ- شلكح رالتص الت ريسمقدلح تلقل يحكنقيق و  ريرملقم ت 
100%100%مصل)شلكح شخص ورتل(

ريررلكح ريملبوحب- شلكح سنل ريحلنوح يلخلم ت ريحج رلح
ريسمقدلح

ال لق ل%100

 إيضاحات حول القوائم 
المالية الموحدة
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2. أسس اإلعداد 
التغير في الشكل القانوني

على ريلغع أن ريفحلا رير يوح رألويى يلشلكح 
)بمل تحقيه  إيى شلكح مس هرح( تبلأ من 31 
دلسربل 2020م إيى 31 دلسربل 2021م، فلل 

أعلت ريشلكح ققرةره  رير يوح ريرقتلا يلسنح 
ريرنحهوح 31 دلسربل 2020م، وريحي تمكس 

سنحه  ريرح سبوح.

بيان االلتزام
تع رعلرد هذه ريلقرةع رير يوح ريرقتلا وفًل  

يلرم لول ريلويوح يلحلللل رير يي ريرمحرلا 
في ريررلكح ريملبوح ريسمقدلح وريرم لول 

ورإلصلرررت رألخلى ريرمحرلا من قبل ريهوئح 
ريسمقدلح يلرلر مون وريرح سبون )لش ر إيوه  

مجحرمح بـ”ريرم لول ريلويوح يلحلللل رير يي 
ريرمحرلا في ريررلكح ريملبوح ريسمقدلح”(.

تع إعلرد هذه ريلقرةع رير يوح ريرقتلا بن ًء 
على م  للي:

ريسو س ت ريرح سبوح ريه مح ريربونح في  	
رإللض ح )3(

ريحللللرت ورالفحلرض ت ورألتك م  	
ريرح سبوح ريه مح ريرفصح عنه  في 

رإللض ح )4( 

3. السياسات المحاسبية الهامة
فور  للي بو ًن  ب يسو س ت ريرح سبوح ريه مح 

ريرطبلح من قبل ريرجرقعح عنل إعلرد هذه 
ريلقرةع رير يوح ريرقتلا:

أسس القياس والعملة الوظيفية
تع إعلرد هذه ريلقرةع رير يوح ريرقتلا على 

أس س ريحكلفح ريح رلخوح، ب سحثن ء قو س 
رسحثر ررت رألسهع ب يلورح ريم ديح من خالل 

ريلخل ريش مل رآلخل. كر  هق مقضح في 
ريسو س ت ريرح سبوح ذرت ريصلح ريرش ر إيوه  

أدن ه.

تع علض هذه ريلقرةع رير يوح ريرقتلا ب يلل ل 
ريسمقدي وريذي لرثل ريمرلح ريقظوفوح 

يلشلكح.

أسس توحيد القوائم المالية 
تشحرل هذه ريلقرةع رير يوح ريرقتلا على 

مق قدرت ومطلقب ت ونح ةج عرلو ت ريشلكح 
وريشلك ت ريح بمح يه  كر  هق مبون في 

راللض ح )1(.

إن ريشلك ت ريح بمح هي ريرنشآت ريخ ضمح 
يسوطلا ريرجرقعح. تححلق ريسوطلا عنلم  

تحملض ريرجرقعح يرخ طل أو لكقن يلله  
تلقق في ريحصقل على عقرةل محغولا من 

عالقحه  ب يشلكح ريرسحثرل فوه ، ويلله  
ريرللرا في ريحأثول على ريمقرةل من خالل 

مر رسح سلط ته  على ريشلكح ريرسحثرل فوه . 

وبشكل خ ص، تلقم ريرجرقعح ب يسوطلا 
على ريشلكح ريرسحثرل فوه  وذيك فلط عنلم  

لكقن يلى ريرجرقعح:

ريسوطلا على ريشلكح ريرسحثرل فوه  )أي  	
و قد تلقق برنح ريرجرقعح ريرللرا 

ريح يوح على تق وه رألنشطح ذرت ريمالقح 
ب يشلكح ريرسحثرل فوه (.

ريحملض يرخ طل، أو يلله  تلقق في  	
ريحصقل على عقرةل مخحلفح من خالل 

عالقحه  ب يشلكح ريرسحثرل فوه .

وبق ه ع م، هن ك رفحلرض بأنه لنحج عن أغلبوح 
تلقق ريحصقلت سوطلا. وتألولرً يهذر رالفحلرض، 
فمنلم  لكقن يلى ريرجرقعح أقل من رألغلبوح 

في تلقق ريحصقلت أو تلقق مر ثلح في 
ريشلكح ريرسحثرل فوه ، تأخذ ريرجرقعح بمون 

رالعحب ر ك فح ريحل ةق وريظلوف ريرحمللح بذيك 
عنل ريحأكل فور  إذر ك نت تر رس سوطلا على 

ريشلكح ريرسحثرل فوه ، ولشرل ذيك:

ريحلتوب ريحم قلي )ريحلتوب ت ريحم قللح(  	
مع أصح ب تلقق ريحصقلت يآلخللن في 

ريشلكح ريرسحثرل فوه .

ريحلقق رين تجح عن ريحلتوب ت ريحم قللح  	
رألخلى.

تلقق ريحصقلت ريخ صح ب يرجرقعح  	
وتلقق ريحصقلت ريرححرلح.

تلقم ريرجرقعح بإ لرء إع دا تلقلع يلحأكل 
فور  إذر ك نت تر رس سوطلا على ريشلكح 

ريرسحثرل فوه  من علمه وذيك عنلم  تشول 
ريحل ةق وريظلوف إيى و قد تغول في عنصل 

ورتل من عن صل ريسوطلا ريثالثح. لبلأ تقتول 
ريشلكح ريح بمح عنل سوطلا ريرجرقعح على 

ريشلكح ريح بمح ولحع ريحققف عنل تخلي 
ريرجرقعح عن مر رسح مثل هذه ريسوطلا. 

تلرج مق قدرت ومطلقب ت ودخل ومص رلف 
ريشلكح ريح بمح ريرسححقذ علوه  أو ريرسحبملا 
خالل ريسنح في ريلقرةع رير يوح ريرقتلا رعحب ررً 
من ت رلخ رنحل ل ريسوطلا إيى ريرجرقعح ويحون 

ريحققف عن مر رسح مثل هذه ريسوطلا. 
وعنل ريضلورا، لحع ر لرء تمللالت على 

ريلقرةع رير يوح يلشلك ت ريح بمح كي تحر شى 
سو س ته  ريرح سبوح مع تلك ريرحبمح من 

قبل ريرجرقعح. لحع تذف ك فح ريرق قدرت 
وريرطلقب ت ريرحلرخلح وكذيك تلقق ريرلكوح 

ورإلللردرت وريرص رلف وريحلفل ت رينلللح 
ريرحمللح ب يرم مالت بون شلك ت ريرجرقعح 

ب يك مل عنل تقتول ريلقرةع رير يوح.

لحع رعحب ر أي تغول في تصص ريرلكوح في 
ريشلكح ريح بمح، دون فللرن ريسوطلا، 

كرم ملح تلقق ملكوح. وفي ت يح فللت 
ريرجرقعح ريسوطلا على ريشلكح ريح بمح، فإنه  

تحققف عن رثب ت ريرق قدرت )بر  في ذيك 
ريشهلا( وريرطلقب ت وتلقق ريرلكوح غول 

ريرسوطلا وريبنقد رألخلى يحلقق ريرلكوح، 
بونر  لحع إثب ت ك فح رألرب ح أو ريخس ةل رين تجح 

في ق ةرح ريلبح أو ريخس را ريرقتلا. ولحع 
إثب ت أي رسحثر ر مححفظ به ب يلورح ريم ديح.

اإليرادات
المعلومات  تكنولوجيا  خدمات 

واالتصاالت األساسية 
خدمات تكامل األنظمة

ترثل إللردرت تك مل رينظ م رإلللردرت رين تجح 
عن تثبوت شبكح  لللا )رأل هزا وريبلرمج( أو 

تحسون شبكح ريمرالء ريح يوح ب إلض فح إيى 
ريحأهب يحلللع تلقل صو نح ودعع وتلرلب.  

لحع تجروع رأل هزا وريبلرمج وريحثبوت في 

ريحزرم أدرء ورتل توث إن ريسلع وريخلم ت 
يوست محروزا في سو ق ريملل ألنه  غول ق بلح 
يلحمللف بشكل منفصل عن ريحمهلرت رألخلى 
ريقرردا في ريملل. سوحع تقزلع سمل ريرم ملح 

على كل ريحزرم من ريحزرم ت رألدرء على أس س 
أسم ر ريبوع ريرسحللح.

أم  في ريح الت ريحي تكقن فوه  ريحزرم ت رألدرء 
غول ق بلح يلرالتظح مب شلا، فإنه لحع تلللله  

بن ًء على ريحكلفح ريرحققمح زرةل ريه مش.

تلقم ريرجرقعح بإثب ت رإلللردرت ريرحمللح 
ب أل هزا وريبلرمج ريحي تع تلكوبه  ب إلض فح إيى 
خلم ت ريحصروع وريخلم ت ريرهنوح على ملى 

فحلا زمنوح ب سحخلرم طلللح ريرلخالت.

لحع إثب ت رإلللردرت رين تجح عن خلم ت ريلعع 
وريصو نح في نلطح زمنوح عنل رنحل ل ريحق 

ب يرحملق ب يخلم ت إيى ريمرول.

لحع إثب ت رإلللردرت رين تجح عن ريحلرلب على 
ملى فحلا زمنوح ب سحخلرم طلللح ريرلخالت.

تلقم ريرجرقعح برنح تلرخوص درةرح 
ومحلودا، وتحع ريرح سبح عنه  ك يحزرم 

أدرء لحع ريقف ء به في نلطح زمنوح لحع فوه  
منح ريحلخوص إيى ريمرول.  وتمحبل ريحلرخوص 

وخلم ت ريلعع وعرلو ت ريحلقوح ريحزرم ت أدرء 
منفصلح.  تلقم ريرجرقعح بإثب ت رإلللردرت 

عنل رنحل ل ريسوطلا إيى ريمرول/ ريرسحخلم 
رينه ةي. وفي ت يح بوع تلرخوص ريبلرمج مع 

رأل هزا، تحع ريرح سبح عن رأل هزا وريبلرمج 
ك يحزرم أدرء ورتل وسوحع إثب ت رإلللردرت 

رين تجح من ريحزرم رألدرء ريقرتل وفًل  يلرم يجح 
ريرحمللح ب أل هزا. 

خدمات االتصاالت واإلنترنت
ترثل إللردرت خلم ت رالتص الت ورإلنحلنت 

رإلللردرت رين تجح عن بوع خلم ت ريقصقل إيى 
رإلنحلنت ريرخصصح وخلم ت ريبو ن ت.  إذر تع 
تقفول خلم ت رالتص الت ورإلنحلنت كجزء من 

علل ريب ق ت، فسوحع تخصوص رالعحب ر بون 
ريرنحج ت وريخلم ت ريرنفصلح في تزمح على 
أس س أسم ر ريبوع ريرسحللح ريخ صح به . أم  
في ريح الت ريحي تكقن فوه  ريحزرم ت رألدرء 

غول ق بلح يلرالتظح مب شلا، فإنه لحع تلللله  
بن ًء على ريحكلفح ريرحققمح زرةل ريه مش. تلقم 

ريرجرقعح بإثب ت إللردرت هذه ريخلم ت تون 
قو م ريمرول ب السحف دا من هذه ريخلم ت 
على ملى ريفحلا بن ًء على ريققت ريرنلضي. 

)ب يحزرمن مع ريفقتلا(.

المعلومات  تقنية  خدمات 
المدارة التشغيلية  والخدمات 

خدمات االستعانة بمصادر خارجية
تلقم ريرجرقعح بحلللع خلم ت من مص در 

خ ر وح، وريحي تشحرل بصقرا رةوسوح على 
خلم ت رألللي ريم ملح أو خلم ت رألللي 

ريم ملح ريرلررا أو دعع ريحلقل. عالوا على 
ذيك، في ت يح خلم ت رألللي ريم ملح، لجقز 
يلمرول أن لطلب من ريرجرقعح ألًض  تسلوع 

بمض مملرت رأل هزا. 

تمحبل رأل هزا بنل محلد بصقرا منفصلح في 
علل رالسحم نح برص در خ ر وح )وذيك فلل في 

ت يح خلم ت ريلقى ريم ملح( ولحع ريرح سبح 
عنه  ك يحزرم أدرء مسحلل وسوحع تقزلع سمل 

ريرم ملح يكل ريحزرم أدرء بن ء على أسم ر ريبوع 
ريرسحللح. أم  في ريح الت ريحي تكقن فوه  

ريحزرم ت رألدرء غول ق بلح يلرالتظح مب شلا، 
فإنه لحع تلللله  بن ًء على ريحكلفح ريرحققمح 

زرةل ريه مش. لحع إثب ت إللردرت خلم ت ريلقى 
ريم ملح على ملى ريزمن ولحع إثب ت رأل هزا 

عنل نلطح من ريزمن عنل تسلوع رأل هزا.

المدارة الخدمات 
تشرل رإلللردرت من ريخلمح ريرلررا خلمح 

 ه ز ريحق وه ريُرلرر وخلمح ريشبكح ريرحلوح 
ريرلررا وخلمح ريقري ف ي ريرلررا وريخلم ت 

ريرر ثلح رألخلى. 

تلقم ريرجرقعح ب يرح سبح عن ريسلع 
وريخلم ت ريفلدلح بصقرا منفصلح إذر ك نت 

مروزا.

ترثل إللردرت ريخلم ت ريرلررا رإلللردرت 
رين تجح عن بوع أ هزا ريحق وه وإدررا هذه 

رأل هزا وتلللع خلم ت ريلعع ريفني ذرت 
ريمالقح، ولحع إثب ته  وفًل  يطبومح ريخلمح 

وعنل تحقلل ريسوطلا إيى ريمرول )على ملى 
ريزمن أو نلطح من ريزمن(:

                                                       
رأل هزا: عنل نلطح زمنوح وريخلم ت ريخلم ت 

ريرلررا وريلعع ريفني: على ملى ريزمن.
وفي ت يح تلللع ريخلم ت ريرلررا كجزء من 

علل ريب ق ت، فسوحع تخصوص رالعحب ر بون 
ريرنحج ت وريخلم ت ريرنفصلح في تزمح على 

أس س أسم ر ريبوع ريرسحللح ريخ صح به .

الرقمية الخدمات 
الرقمية الخدمات 

تشرل إللردرت ريخلمح ريلقروح خلم ت ريححكع 
في رألسطقل، وريه تف ريرحنلل، وخلم ت 

ريبو ن ت ريكبولا وخلم ت مر ثلح أخلى.

تلقم ريرجرقعح ب يرح سبح عن ريسلع 
وريخلم ت ريفلدلح ك يحزرم أدرء منفصل إذر 

ك نت ق بلح يلحرووز، ومروزا في سو ق ريملل.
ترثل إللردرت ريخلم ت ريلقروح رإلللردرت 
رين تجح عن بوع رأل هزا )رأل هزا( وخلمح 

ريحطبول ت وخلمح ريلورح ريرض فح ولحع إثب ته  
وفًل  يطبومح خلمح رأل هزا: عنل نلطح من 

ريزمن وأم  ب ينسبح يخلمح ريحطبول ت وخلمح 
ريلورح ريرض فح: على ملى ريزمن
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خدمات األمن السيبراني
ترثل إللردرت رألمن ريسوبلرني رإلللردرت رين تجح 

عن تقفول منحج ت وخلم ت رألمن يشبك ت 
ريمرالء أو خلم ت رألمن رألخلى. 

في ت يح ريرش رلع، لحع تجروع رأل هزا 
وريبلرمج وريحلكوب في ريحزرم أدرء ورتل وذيك 

ألن ريسلع وريخلم ت غول ق بلح يلحرووز في 
سو ق ريملل. 

ولشحرل علل تك مل ريخلم ت في بمض 
رألتو ن على مخل  ت محملدا مثل تلقل 

ريحلرلب وريصو نح وريلعع.  وفي هذه ريح يح، 
لحع تقزلع سمل ريرم ملح على كل ريحزرم 

من ريحزرم ت رألدرء على أس س أسم ر ريبوع 
ريرسحللح.  أم  في ريح الت ريحي تكقن فوه  
ريحزرم ت رألدرء غول ق بلح يلرالتظح مب شلا، 

فإنه لحع تلللله  بن ًء على ريحكلفح ريرحققمح 
زرةل ريه مش. تلقم ريرجرقعح بإثب ت رإلللردرت 

وفًل  يطبومح هذه ريخلم ت رين تجح وعنل 
رنحل ل ريسوطلا إيى ريمرول )على ملى ريزمن 

أو عنل نلطح من ريزمن(.

البيانات الخدمات السحابية ومركز 
ترثل إللردرت خلم ت ريسح بح وملكز ريبو ن ت 

ريخلم ت ريحي تحع رسحض فحه  في ريسقق، 
وتلع بق ه ع م ضرن ريخو رلن ريح يوون:

ترثل منحج ت ريسح بح ريرسؤويوح  أ ( 
ريلةوسوح يلشلكح وبمض برقفلي 

خلم ت ريسح بح رألخللن. تمرل 
ريرجرقعح كأصول في هذر ريحلتوب 
ألنه  تلقم ب يسوطلا على ريخلمح 
ريسح بوح ريرمنوح قبل تحقلله  إيى 

ريمرول رينه ةي. 

ب( المنتجات السحابة الخاصة بموفري 
خدمات السحابة الخارجيين

للع على ع تق مقفلي خلم ت ريسح بح   
ريخ ر وون ريرسؤويوح بصقرا رةوسوح 

عن تلللع ريخلم ت يلمرالء يل ء 
ريحمهلرت بحلللع خلم ت ريسح بح 
أو ريبلرمج أو ريحلقل ريرللمح على 

شكل علوض مجرمح في أم كن عرل 
ريمرالء.  ال تحصل ريرجرقعح على تق 

ريسوطلا ريرحمللح بخلم ت ريسح بح 
قبل رنحل يه  إيى ريمرول رينه ةي.  تلحزم 

ريرجرقعح بحلللع منص ت ريسح بح 
إيى مقفلي خلم ت ريسح بح ريخ ر وون 
في علل خلم ت رالسحض فح يكل شهل 

ب إلض فح إيى ريمقض ريرحغول ريذي 
لرثل ريحزرم أدرء منفصل وعلوه، تمرل 

ريرجرقعح كقكول في هذر ريحلتوب.

لحع إثب ت رإلللردرت كر  للي  

ريرنحج ت ريسح بوح ريرحلدا  	
مسبًل  وريرخصصح - لحع إثب ت 

رإلللردرت على فحلا زمنوح قل تكقن 
قل رنلضت أو طلللح ريرخل  ت 

ريل ةرح على رالسحخلرم على 
أس س ريحزم ريرللمح.

رأل هزا )“ريقظ ةف رإلض فوح”(  	
- تححلق رإلللردرت من مبوم ت 

رأل هزا عنل نلطح من ريزمن وذيك 
عنل رنحل ل ريسوطلا على رأل هزا 

إيى ريمرول.

وفي ريح الت ريحي لحع فوه  تلللع   
خلم ت ريسح بح وملركز ريبو ن ت 

كجزء من علقد مللمح على شكل 
علوض مجرمح، لحع تقزلع ريمقض بون 

ريرنحج ت وريخلم ت ريرنفصلح على 
شكل علوض مجرمح على أس س 

أسم ر بومه  ريرسحللح. 

تلقم ريرجرقعح بححرول رسقم على   
ريمرالء يل ء بمض أنشطح ريحفمول 
وريحي تمحبل ق بلح يلحرووز بطبومحه . 

وعلوه لحع إثب ت رإلللردرت رين تجح من 
هذه ريخلمح عنل تلللع ريسلع أو 
ريخلم ت ريرحمللح به  إيى ريمرول.

االعتبارات األخرى
تكاليف العقود 	

قل تلقم ريرجرقعح بحكبل تك يوف   
يلقف ء ب يملل قبل تلللع ريسلع أو 

ريخلم ت إيى ريمرول. تحع رسرلح هذه 
ريحك يوف عنلم  تحملق هذه ريحك يوف 

مب شلا ب يملل أو ريملل ريرحققع، 
وعنلم  تقيل ريرقررد ريرسحخلمح 

في ريقف ء ب يملل وعنلم  لكقن من 
ريرحققع رسحلدرده .  تلقم ريرجرقعح 

بإطف ء هذه ريحك يوف وفق أسس 
منهجوح تحر شى مع رنحل ل ريسلع أو 
ريخلم ت إيى ريمرول. وتحع ملر محه  

بشكل دوري يححللل رنخف ض ريلورح.  

األعمال تحت التنفيذ  	

لحع إثب ت رألعر ل تحت ريحنفوذ   
ريرحمللح ب يحزرم أدرء ريمرل رإلض في 

ع دا كحك يوف وف ء عنل تكبله  توث 
لحع رنحل ل ريسوطلا على رألعر ل تحت 

ريحنفوذ إيى ريمرول في ريققت ريذي 
لحع فوه تلوثه  ويوس على فحلرت 

محب علا.  ومع ذيك، لحع إثب ت ريبض عح 
ريرحمللح بلعع ريمللل من ريملقد ريحي 
تحضرن رسحخلرم  بللال كأصل تحى لحع 

تخصوصه  إيى علل محلد. 

موجودات ومطلوبات العقود 	
طبًل  ريرمو ر ريلويي يلحلللل رير يي )15(، عنل 

قو م أتل طلفي ريملل ب ألدرء، لحمون على 
ريرنشأا علض ريملل في ق ةرح ريرلكز رير يي 

ريرقتلا كرق قدرت علقد أو مطلقب ت علقد 
رسحن ًدر إيى ريمالقح بون أدرء ريرنشأا وقو م 

ريمرول ب يسلرد.

اعتبارات األصيل مقابل الوكيل 	

ق مت ريرجرقعح بإ لرء تلقلع   
يلحلتوب ت ريخ صح به  يححللل م  إذر 
ك نت تمرل كأصول، وتلقم بإثب ت 

رإلللردرت على أس س إ ر يي، أو تمرل 
كقكول، وتلقم بإثب ت رإلللردرت على 

أس س ريص في. وفي ريح الت ريحي 
تلقم فوه  ريرجرقعح بأنشطح محمللح 

ب يقك يح وفًل  يملل برق به لسحلع 
ريمرول رينه ةي إدررا ريرشلوع ودعع 

ريحنسوق، تلقم ريرجرقعح فلط بإثب ت 
ص في دخل ريمرقيح.

ريمقض ريرحغول 	

إذر ك ن ريمقض ريرحمهل به في ريملل   
لحضرن مبلغ ً محغولرً، تلقم ريرجرقعح 

بحلللل مبلغ ريمقض ريذي تسححله 
ريرجرقعح مل بل تحقلل ريبض عح أو 
ريخلم ت ريرحمهل به  إيى ريمرول.  

المعيار الدولي للتقرير المالي )9( – 
األدوات المالية

إن رألدرا رير يوح هي عب را عن علل لنشأ عنه 
أصل م يي يرنشأا م  ومطلقب ت م يوح أو أدرا 

تلقق ملكوح يرنشأا أخلى.

أ ( الموجودات المالية
لحققف تصنوف ريرق قدرت رير يوح على نرقذج 
رألعر ل ريخ ص ب يرجرقعح إلدررا مق قدرته  
رير يوح وريشلوط ريحم قللح يلحلفل ت رينلللح. 

تلقم ريرجرقعح بحصنوف مق قدرته  رير يوح 
كر  للي:

ريرق قدرت رير يوح ريرل سح ب يحكلفح  	
ريرطفأا، أو

ريرق قدرت رير يوح ريرل سح ب يلورح  	
ريم ديح

سوحع إثب ت مك سب أو خس ةل ريرق قدرت 
ريرل سح ب يلورح ريم ديح أم  من خالل ق ةرح 

ريلبح أو ريخس را أو ق ةرح ريلخل ريش مل رآلخل 
ريرقتلا.

القياس األولي
تل س ريرق قدرت رير يوح، في رألصل، ب يلورح 

ريم ديح يه ، زرةلرً تك يوف ريرم مالت. ولحع 
إثب ت تك يوف مم مالت ريرق قدرت رير يوح 

ريرلر ح ب يلورح ريم ديح من خالل ق ةرح 
ريلخل في ق ةرح ريلبح أو ريخس را ريرقتلا 

عنل تكبله . 

لحع رينظل في ريرق قدرت رير يوح، ريحي تحضرن 
مشحل ت ملمجح، ب يك مل عنل تحللل م  إذر 
ك نت تلفل ته  رينلللح تفي برحطلب ت رثب ته  
على أنه  تمل فلط دفم ت من ريربلغ رألصلي 

وريمرقيح.

القياس الالحق

أدوات الدين  
تلقم ريرجرقعح بإثب ت ثالث فئ ت تصنوف 

يلو س أدورت ريللن ريخ صح به  التًل  بـ:

التكلفة المطفأة 	

لحع قو س ريرق قدرت رير يوح ريرلحن ه   
يححصول ريحلفل ت رينلللح ريحم قللح، 

وريحي ترثل فوه  ريحلفل ت رينلللح فلط 
دفم ت من ريربلغ رألصلي وريمرقيح، 

ب يحكلفح ريرطفأا. لحع إثب ت رألرب ح 
أو ريخس ةل رين تجح عن رالسحثر ر في 
أدورت ريللن، ريحي لحع قو سه  التًل  
ب يحكلفح ريرطفأا وال تمحبل  زًءر من 

أدرا ريحغطوح، ضرن ق ةرح ريلبح أو 
ريخس را ريرقتلا عنل ريحققف عن 

إثب ت رألصل أو رنخف ض قورحه. للرج 
دخل ريمرقيح من هذه ريرق قدرت 

رير يوح ضرن إللردرت ريحرقلل 
ب سحخلرم طلللح مملل ريمرقيح 

ريفملي.

أدوات حقوق الملكية 	

تلقم ريرجرقعح بلو س ك فح   
رالسحثر ررت في أدورت تلقق ريرلكوح 

ب يلورح ريم ديح وعلض ريحغولرت في 
ريلورح ريم ديح يالسحثر ررت في أدورت 

تلقق ريرلكوح في ريلخل ريش مل 
رآلخل. لحع رالسحرلرر في إثب ت تقزلم ت 
رألرب ح من تلك رالسحثر ررت في ق ةرح 
ريلبح أو ريخس را ريرملا يغلض خ ص 

كإللردرت أخلى عنل رإلقلرر بأتلوح 
ريرجرقعح في رسحالم تلك ريحقزلم ت. 

ين لكقن هن ك إع دا تصنوف التق 
يلحغولرت في ريلورح ريم ديح من خالل 

ق ةرح ريلخل ريرقتلا. 

التوقف عن اإلثبات  
لحع ريحققف عن إثب ت أصل م يي أو  زء من 

أصل م يي عنل:

رنحه ء ريحلقق ريرحمللح ب سحالم  	
ريحلفل ت رينلللح من رألصل، أو

 قو م ريرجرقعح بححقلل تلقق رسحالم  	
ريحلفل ت رينلللح من رألصل أو ريحمهل 

بسلرد ريحلفل ت رينلللح ريرسحلرح 
ب يك مل إيى طلف آخل دون أي تأخول وفق 

تلتوب ت “فقرلح” وإذر م :  

ق مت ريرجرقعح بححقلل  )أ( 
ممظع ريرخ طل وريرن فع 

 ريرص تبح 
يألصل، أو

)ب( يع تلع ريرجرقعح ب يححقلل 
أو رإلبل ء على ممظع ريرن فع 

وريرخ طل ريرص تبح يألصل، 
ويكنه  ق مت بححقلل ريسوطلا 

على رألصل.

االنخفاض في القيمة   
في كل ت رلخ تلللل، تلقم ريرجرقعح بحلووع 
ريخس ةل رالةحر نوح ريرحققمح ريرحمللح علي 

ريرق قدرت رير يوح ريرح سب عنه  ب يحكلفح 
ريرطفأا وريلورح ريم ديح من خالل ريلخل 

ريش مل رالخل.  
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الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر 
لحمون على ريرجرقعح درةًر  قو س مخصص 

ريخس را بربلغ لس وي ريخس ةل رالةحر نوح 
ريرحققمح على ملى ريمرل يلذمع ريرللنح 
ريحج رلح و مق قدرت ريملل )رإلللردرت غول 

ريرفقتلا( ريحي تنحج عن ريرم مالت ريحي تلع 
ضرن نط ق ريرمو ر ريلويي يلحل رلل رير يوح 15 ، 

وريحي ال تححقي على عنصل ترقللي ه م.

وب ينسبح ألدورت تلقق ريرلكوح ريرل سح 
ب يلورح ريم ديح من خالل ريلخل ريش مل رآلخل، 

فإنه ال لحع رإلفص ح عن خس ةل رالنخف ض في 
ريلورح )وعكس قول خس ةل رالنخف ض في 

ريلورح( بصقرا مسحللح عن ريحغولرت رألخلى 
في ريلورح ريم ديح, و لحع إثب ت أرب ح أو خس ةل 

رالنخف ض في ريلورح في ق ةرح ريلبح أو 
ريخس را وريلخل ريش مل رآلخل ريرقتلا. 

وب ينسبح يلذمع ريرللنح ريحج رلح فلط، تلقم 
ريرجرقعح بإثب ت خس ةل رالةحر ن ريرحققمح 
بشأن ريذمع ريرللنح ريحج رلح وفل ً يلطلللح 

ريربسطح. ال تحطلب ريطلللح ريربسطح إلثب ت 
ريخس ةل ريرحققمح من ريرجرقعح تحبع ريحغولرت 

في مخ طل رالةحر ن، وبلاًل من ذيك، تلقم 
ريرجرقعح بإثب ت مخصص خس ةل بن ء على 
خس ةل رالةحر ن ريرحققمح على ملى ريمرل 

بح رلخ إعلرد كل ققرةع م يوح منذ ت رلخ رثب ت 
ريذمع ريرللنح ريحج رلح.

لشحرل ريليول ريرقضقعي على وققع 
رالنخف ض في قورح ريرق قدرت رير يوح على 
مؤشلرت تقتي بأن ريرللنون أو مجرقعح من 

ريرللنون تم ني من صمقب ت م يوح ه مح أو 
إخف ق أو تأخول في سلرد ريمرقالت أو أصل 
ريربلغ أو رتحر ل رإلفالس أو ت الت إع دا 

هوكلح م يوح أخلى، و لش رك ريفللق ريل نقني 
في ريرط يبح ب يلصول ريرسححق وعنلم  تشول 
ريبو ن ت ريل بلح يلرالتظح إيى و قد رنخف ض 

ق بل يللو س في ريحلفل ت رينلللح ريرسحلبلوح 
ريرللرا مثل ريحغولرت في ريظلوف رالقحص دلح 

ريرلتبطح بح الت ريحمثل في ريسلرد. 

تل س خس ةل رالةحر ن ريرحققمح ب يفلق في 
ريلورح ريح يوح يلحلفل ت رينلللح ريحم قللح 

ريرسححلح يلرجرقعح برق ب ريملل، 
وريحلفل ت رينلللح ريحي تحققع ريرجرقعح 
رسحالمه . تلقم ريرجرقعح بحلقلع ك فح 
ريرملقم ت ريرحقفلا، بر  في ذيك ت يح 

ريحأخل عن ريسلرد ودر  ت ريحصنوف رالةحر ني 
وو قد تأمون طلف ث يث وعقرمل رالقحص د 

ريكلي ريرسحلبلوح عنل قو س خس ةل رالةحر ن 
ريرحققمح ريرص تبح يرق قدرته  ريرلولا 

ب يحكلفح ريرطفأا.

تلقم ريرجرقعح بلو س خس ةل رالةحر ن 
ريرحققمح من خالل رينظل في مخ طل ريحمثل 
على ملى فحلا ريملل، وإدررج ريرملقم ت 

ريرسحلبلوح في قو سه .
 

المالية )2( المطلوبات 
األثبات األولي والقياس

تصنف ريرطلقب ت رير يوح ضرن إتلى ريفئحون 
ريح يوحون:

ريرطلقب ت رير يوح ريرلر ح ب يلورح  	
ريم ديح من خالل ريلبح أو ريخس را، و

ريرطلقب ت رير يوح رألخلى ريرل سح  	
التًل  ب يحكلفح ريرطفأا ب سحخلرم طلللح 

مملل ريمرقيح ريفملي.

إن فئح ريرطلقب ت رير يوح ريرلر ح ب يلورح 
ريم ديح من خالل ريلبح أو ريخس را يه  فئ ت 

فلعوح:

ريرخصصح: مطلقب ت م يوح مخصصح من  	
قبل ريرنشأا كرطلقب ت ملر ح ب يلورح 

ريم ديح من خالل ريلبح رو ريخس را عنل 
رإلثب ت رألويي، و

ملحن ا ألغلرض ريرح  لا: مطلقب ت  	
م يوح مصنفح كرلحن ا ألغلرض ريرح  لا، 

مثل راليحزرم ريرحملق ب ألوررق رير يوح 
ريرلحلضح في عرلوح بوع قصولا، وريحي 

لجب إع دته  في ريرسحلبل. تحضرن 
هذه ريفئح ألض  رألدورت رير يوح ريرشحلح 

ريربلمح من قبل ريرجرقعح وريحي يع 
لحع تصنوفه  كأدورت تغطوح مخ طل. كر  

تصنف ريرشحل ت ريرلر ح ضرن رألدورت 
رير يوح رألخلى ريرنفصلح كـ “ملحن ه 

ألغلرض ريرح  لا” م يع لحع تخصوصه  
كأدورت تغطوح مخ طل فم يح.

لحع، في رألصل، إثب ت ك فح ريرطلقب ت رير يوح 
عنلم  تصبح ريرجرقعح طلف ً في رألتك م 
وراليحزرم ت ريحم قللح ألدره م يوح م . لحع 
تسجول ك فح ريرطلقب ت رير يوح ب يلورح 

ريم ديح. وب ينسبح يلللوض وريذمع ريلرةنح، 
لحع إظه ره  بلورح ريرححصالت ريرسحلرح بمل 
خصع تك يوف ريرم مالت ريرحمللح به  مب شلًا.

القياس الالحق
لسحرل تسجول ريرطلقب ت رير يوح ريرلر ح 
ب يلورح ريم ديح من خالل ريلبح أو ريخس را 

ب يلورح ريم ديح، وإظه ر ريحغولرت في ق ةرح 
ريلبح أو ريخس را ريرقتلا.

ب ينسبح يلرطلقب ت رير يوح رألخلى، بر  في 
ذيك ريللوض، بمل رإلثب ت رألويي يه ، فإنه لحع 

قو سه  التًل  ب يحكلفح ريرطفأا ب سحخلرم 
طلللح مملل ريمرقيح ريفملي. لحع إثب ت رألرب ح 

وريخس ةل في ق ةرح ريلبح أو ريخس را ريرقتلا 
عنل ريحققف عن إثب ت ريرطلقب ت وكذيك من 

خالل عرلوح إطف ء مملل ريمرقيح ريفملي.

تحسب ريحكلفح ريرطفأا بمل رألخذ بمون 
رالعحب ر ريمالوا أو ريخصع عنل ريشلرء وكذيك 

رألتم ب أو ريحك يوف ريحي تمحبل  زءر ال لحجزأ من 
طلللح مملل ريمرقيح ريفملي. وللرج إطف ء 
مملل ريمرقيح ريفملي كحك يوف ترقلل في 

ق ةرح ريلبح أو ريخس را وريلخل ريش مل رآلخل 
ريرقتلا.

الدائنون التجاريون واآلخرون
ترثل هذه ريرب يغ ريحزرم ت مل بل بض عح أو 

خلم ت مللمح إيى ريرجرقعح قبل نه لح 
ريفحلا رير يوح وريحي يع لحع دفمه . ولحع إثب ته ، 

في رألصل، ب يلورح ريم ديح، وتل س التل ً 
ب يحكلفح ريرطفأا ب سحخلرم طلللح مملل 

ريمرقيح ريفملي.

المالية الضمانات  عقود 
لحع رثب ت علقد ريضر ن ت رير يوح كرطلقب ت 

م يوح وقت إصلرر ريضر ن. لحع في رألصل 
قو س ريرطلقب ت ب يلورح ريم ديح بمل تمللله  

بحك يوف ريرم مالت ريرحمللح مب شلًا بإصلرر 
ريضر ن. لحع تحللل ريلورح ريم ديح يلضر ن 

رير يي ب يلورح ريح يوح يلفلق في ص في 
ريحلفل ت رينلللح بون ريلفم ت ريحم قللح 

برق ب أدرا ريللن وريلفم ت ريحي سحكقن 
مطلقبح دون ريضر ن، أو ريربلغ ريرللر ريذي 
سوكقن من ريرفحلض دفمه إيى طلف ث يث 

يل ء راليحزرم ريرحمهل به.

لحع تلللع ريضر ن ت بال تمقلض في ت يح 
ريضر ن ت ريرحمللح ب يللوض أو ريذمع ريلرةنح 
رألخلى يلشلك ت ريزمولح، لحع ريرح سبح عن 

ريلوع ريم ديح كرس هر ت ولحع إثب ته  كجزء 
من تكلفح رالسحثر ر.

التوقف عن اإلثبات
لحع ريحققف عن إثب ت ريرطلقب ت رير يوح 

عنل سلرد راليحزرم أو إيغ ةه. وفي ت يح تبللل 
ريرطلقب ت رير يوح ريح يوح بأخلى من نفس 

ريجهح ريرللضح بشلوط مخحلفح تر م ً أو 
بحمللل شلوط ريرطلقب ت ريح يوح، عنلةذ لحع 

رعحب ر مثل هذر ريحبللل أو ريحمللل كحققف عن 
رثب ت ريرطلقب ت رألصلوح ورثب ت مطلقب ت 

 لللا. لحع إثب ت ريفلق بون ريلوع ريلفحللح 
ريرمنوح في ق ةرح ريلبح أو ريخس را وريلخل 

ريش مل رآلخل ريرقتلا.

مقاصة األدوات المالية
تحع مل صح ريرق قدرت رير يوح وريرطلقب ت 

رير يوح وتلرج ب يص في في ق ةرح ريرلكز رير يي 
ريرقتلا فلط عنل و قد تق نظ مي ملزم 

يرل صح ريرب يغ ريرثبحح وعنل و قد نوح يحسقلح 
ريرق قدرت مع ريرطلقب ت على أس س ريص في 

أو بوع ريرق قدرت وسلرد ريرطلقب ت في آن 
ورتل.

األجنبية العمالت 
لحع إثب ت ريرم مالت ريحي تحع بمرالت غول 

ريمرلح ريقظوفوح يلشلكح )ريمرالت رأل نبوح( 
وريرسجلح ب يلل ل ريسمقدي بأسم ر ريححقلل 

ريس ةلا بح رلخ ريرم مالت. وفي نه لح كل فحلا 
م يوح، لم د تحقلل ريبنقد رينلللح ريرسجلح 
ب يمرالت رأل نبوح بأسم ر ريححقلل ريس ةلا 

في ذيك ريح رلخ. ال لحع إع دا تحقلل ريبنقد غول 
رينلللح ريحي لحع قو سه  وفًل  يلحكلفح ريح رلخوح 

بمرلح أ نبوح.  لحع إثب ت فلوق ت ريححقلل 
عن ريبنقد رينلللح في ق ةرح ريلبح أو ريخس را 

وريلخل ريش مل رآلخل ريرقتلا في ريسنح ريحي 
تنشأ فوه . 

والمطلوبات  الموجودات  تصنيف 
كمتداولة وغير متداولة

تلقم ريرجرقعح بإظه ر ريرق قدرت 
وريرطلقب ت في ق ةرح ريرلكز رير يي ريرقتلا 

كرحلرويح/ غول محلرويح. تصنف ريرق قدرت 
كرحلرويح وذيك:

عنلم  لحققع تحلله  أو لنقي بومه  أو  	
رسحنف ده  خالل دورا ريمرلو ت ريم دلح،

في ت يح رقحن ةه  بشكل أس سي ألغلرض  	
ريرح  لا،

عنلم  لحققع تحلله  خالل رثني عشل  	
شهلرً بمل ريفحلا رير يوح، أو

عنلم  تكقن نلللح وشبه نلللح م   	
يع تكن هن ك قوقد على رسحبلريه  أو 
رسحخلرمه  يسلرد ألح مطلقب ت يرلا 
ال تلل عن رثني عشل شهلرً بمل ريفحلا 

رير يوح.

تلقم ريرجرقعح بحصنوف ك فح ريرق قدرت 
رألخلى ريحي يع تسحقفي ريشلوط ريقرردا أعاله 

كرق قدرت غول محلرويح.

تصنف ريرطلقب ت كرحلرويح وذيك:

عنلم  لحققع سلرده  خالل دورا  	
ريمرلو ت ريم دلح،

في ت يح رقحن ةه  بشكل أس سي ألغلرض  	
ريرح  لا،

عنلم  تسححق ريسلرد خالل رثني عشل  	
شهلرً بمل ريفحلا رير يوح، أو

عنل علم و قد تق غول مشلوط يحأ ول  	
سلرد ريرطلقب ت يرلا ال تلل عن رثني 

عشل شهلرً بمل ريفحلا رير يوح.

العادلة القيمة  قياس 
ريلورح ريم ديح هي ريسمل ريذي سوحع رسحالمه 

عنل بوع مق قدرت م  أو سلرده عنل تحقلل 
مطلقب ت م  برق ب مم ملح نظ موح تحع بون 

محم ملون في ريسقق بح رلخ ريلو س. لحلد 
قو س ريلورح ريم ديح ب فحلرض أن مم ملح بوع 
ريرق قدرت أو تحقلل ريرطلقب ت قل ترت إم :

في ريسقق ريلةوسي يلرق قدرت أو  	
ريرطلقب ت، أو

في ت يح علم و قد ريسقق ريلةوسي،  	
في أكثل رألسقرق ف ةلا يلرق قدرت أو 

ريرطلقب ت.

تل س ريلورح ريم ديح يلرق قدرت أو 
ريرطلقب ت ب فحلرض أن ريرحم ملون في 

ريسقق سوسحفولون عنل تسمول ريرق قدرت 
وريرطلقب ت وأنهع لسمقن يححلوق أفضل 

مص يحهع رالقحص دلح.

تسحخلم ريرجرقعح طلق تلقلع مالةرح وفل ً 
يلظلوف، وتحقفل بشأنه  بو ن ت ك فوح يلو س 

ريلورح ريم ديح وزل دا رسحخلرم ريرلخالت 
ريل بلح يلرالتظح وتللول رسحخلرم ريرلخالت 

غول ريل بلح يلرالتظح. 
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تصنف ك فح ريرق قدرت وريرطلقب ت ريحي 
لحع قو سه  ب يلورح ريم ديح أو رالفص ح عنه  
في ريلقرةع رير يوح ريرقتلا ضرن ريحسلسل 
ريهلمي يرسحقل ت ريلورح ريم ديح ريرذكقرا 

أدن ه وعلى أس س ملخالت ريرسحقى رألدنى 
ريه مح يلو س ريلورح ريم ديح ككل:

المستوى 1 — رألسم ر ريرحلرويح )غول  	
ريرمليح( في أسقرق نشطح يرق قدرت 

أو مطلقب ت مر ثلح.

المستوى 2 — طلق تلقلع تمحبل  	
ملخالت ريرسحقى رألدنى - ريه مح 

يلو س ريلورح ريم ديح - ق بلح يلرالتظح 
بصقرا مب شلا أو غول مب شلا. 

المستوى 3 — طلق تلقلع تمحبل  	
ملخالت ريرسحقى رألدنى - ريه مح 

يلو س ريلورح ريم ديح - غول ق بلح 
يلرالتظح.

ب ينسبح يلرق قدرت وريرطلقب ت ريحي لحع 
إثب ته  في ريلقرةع رير يوح ريرقتلا ب يلورح 

ريم ديح بشكل محكلر، تلقم ريرجرقعح ب يحأكل 
فور  إذر تع ريححقلل بون مسحقل ت ريحسلسل 

ريهلمي يللورح ريم ديح وذيك بإع دا تلقلع 
ريحصنوف )على أس س ملخالت ريرسحقى 

رألدنى ريه مح يلو س ريلورح ريم ديح ككل( في 
نه لح كل فحلا م يوح.

ويغلض رإلفص ح عن ريلورح ريم ديح، ق مت 
ريرجرقعح بححللل فئ ت ريرق قدرت 

وريرطلقب ت على أس س طبومح وخص ةص 
ومخ طل ريرق قدرت وريرطلقب ت وريحسلسل 

ريهلمي يرسحقل ت قو س ريلورح ريم ديح 
ريرذكقرا أعاله.

المصاريف
تشحرل مص رلف ريبوع وريحقزلع أس ًس  على 

ريحك يوف ريرحكبلا بشأن تقزلع وبوع ريرنحج ت 
وريخلم ت ريخ صح ب يرجرقعح.

تشحرل ريرص رلف ريمرقموح ورإلدررلح على 
ريحك يوف غول ريرب شلا ريحي ال تشكل على و ه 

ريححللل  زًءر من تكلفح ريربوم ت أو مص رلف 
ريبوع وريحقزلع وفًل  يرحطلب ت ريرم لول ريلويوح 

يلحلللل رير يي ريرمحرلا في ريررلكح ريملبوح 
ريسمقدلح. لحع ريحقزلع بون ريرص رلف ريمرقموح 

ورإلدررلح وتكلفح ريربوم ت ومص رلف ريبوع 
وريحقزلع، عنل ريضلورا، وفق أسس ث بحح.

الزكاة
خالل ريسنح ريرنحهوح في 31 دلسربل 2021م، 

بلأت ريشلكح في تلللع إقلرررته  ريزكقلح 
بصقرا منفصلح، ونحوجح يذيك، تلقم ب يرح سبح 

عن مخصص ريزك ا وتسجوله على أس س 
ريقع ء ريزكقي يللقرةع رير يوح ريخ صح به ، 

وفًل  يرحطلب ت هوئح ريزك ا وريضللبح وريجر رك 
)"ريهوئح"(. وك ن لحع تلللع رإلقلرررت ريزكقلح 

س بًل  من خالل ريشلكح رألم ولحع تحللل 
مخصص ريزك ا بن ًء على تصح ريشلكح من 

إ ر يي زك ا ريشلكح رألم. 

توزيعات األرباح
تلقم ريشلكح بإثب ت تقزلم ت رألرب ح على 

ريرس هرون في ريشلكح كرطلقب ت وذيك 
عنل ريرقرفلح على ريحقزلع ريجرموح ريم مح 

وأن ريحقزلع يع لمل محققف ً على رغبح ريشلكح. 
ووفًل  ينظ م ريشلك ت في ريررلكح ريملبوح 
ريسمقدلح، لحع رعحر د تقزلم ت رألرب ح عنل 

ريرقرفلح علوه  من قبل ريرس هرون. لحع إثب ت 
ريربلغ ريرل بل مب شلا ضرن تلقق ريرلكوح.

الموظفين منافع 

الخدمة نهاية  تعويضات 
لق ل يلى ريرجرقعح بصقرا رةوسوح تمقلض ت 
نه لح ريخلمح ريرؤهلح يإلثب ت كبلن مج من فع 

محلدا.

لرثل ريحزرم ريحل عل ريرثبت في ق ةرح ريرلكز 
رير يي ريرقتلا ريلورح ريح يوح اليحزرم ريرن فع 

ريرحلدا بح رلخ إعلرد ريلقرةع رير يوح. 

لحع إع دا قو س ريحزرم ريرن فع ريرحلدا 
بشكل دوري من قبل ركحقررلون مسحللون 

ب سحخلرم طلللح وتلا رالةحر ن ريرحققمح. لحع 
تحللل ريلورح ريح يوح اليحزرم ريرن فع ريرحلدا 
بخصع ريحلفل ت رينلللح ريص درا ريرسحلبلوح 

ريرللرا ب سحخلرم أسم ر ريمرقيح يسنلرت 
ريشلك ت ع يوح ريجقدا ريرسجلح ب يمرلح ريحي 

سوحع دفع ريرن فع به ، ويه  شلوط تل رب 
شلوط راليحزرم ت ذرت ريمالقح. وب ينسبح 

يلح الت ريحي ال لق ل فوه  أسقرق عرولح 
يهذه ريسنلرت، تسحخلم أسم ر ريسقق على 

ريسنلرت ريحكقموح. ونظلرً يملم و قد سنلرت 
شلك ت وسنلرت تكقموح ك فوح في ريررلكح 
ريملبوح ريسمقدلح من أ ل إلج د مملل خصع 

مقثقق به، فلل تع بلاًل من ذيك، رسحخلرم 
مملل ريخصع على سنلرت ريخزلنح رألمللكوح 
بمل تمللله ب يفلوق ت بون ريقالل ت ريرححلا 

رألمللكوح وريررلكح ريملبوح ريسمقدلح.

لحع رتحس ب ص في تكلفح ريمرقيح بحطبوق 
مملل ريخصع على ص في رصول ريحزرم ت 

ريرن فع ريرحلدا. لحع إدررج هذه ريحكلفح في 
تك يوف ريرقظفون في ق ةرح ريلبح أو ريخس را 

وريلخل ريش مل رآلخل ريرقتلا.

لحع إثب ت أرب ح وخس ةل إع دا ريلو س رين تجح 
عن ريحغولرت في رالفحلرض ت رالكحقررلح في 

ريفحلا ريحي تحلث فوه  في بنقد ريلخل ريش مل 
رآلخل. ولحع إثب ت ريحغولرت في ريلورح ريح يوح 
اليحزرم ريرن فع ريرحلدا رين تجح عن تمللالت 

ريبلن مج أو تللوصه مب شلًا في ق ةرح ريلبح 
أو ريخس را وريلخل ريش مل رآلخل ريرقتلا 

كحك يوف خلم ت س بلح.

لحع إثب ت تك يوف ريخلم ت ريح يوح وريس بلح 
ريرحمللح بحمقلض ت نه لح ريخلمح وكذيك 

ريزل دا في راليحزرم برملالت ريخصع 
ريرسحخلمح مب شلا في ق ةرح ريلبح أو 

ريخس را وريلخل ريش مل رآلخل ريرقتلا. إن أي 
تغولرت في ص في ريرطلقب ت نحوجح يمرلو ت 
ريحلقلع رالكحقرري وريحغولرت في رالفحلرض ت 

لحع إدرر ه  كإع دا قو س في ريلخل ريش مل 
رآلخل.

تأخذ عرلوح ريحلقلع رالكحقرري بمون رالعحب ر 
أتك م نظ م ريمرل ريسمقدي ب إلض فح إيى 

ريسو سح ريخ صح ب يرجرقعح.

التقاعد منافع 
تلقم ريرجرقعح بلفع رشحلرك ت ريحل عل 

يرقظفوه  ريسمقدلون يلى ريرؤسسح ريم مح 
يلحأمون ت رال حر عوح. وهذر لرثل بلن مج 

رالشحلرك ت ريرحلدا. لحع إثب ت ريرلفقع ت 
كرص رلف عنل تكبله .  

منافع الموظفين قصيرة األجل
لحع إثب ت راليحزرم ريخ ص ب يرن فع ريرسححلح 

يلرقظفون بشأن رأل قر وريلورتب ورإل  زا 
ريسنقلح ورإل  زا ريرلضوح في ريفحلا ريحي لحع 
فوه  تلللع ريخلمح ذرت ريمالقح ب يربلغ غول 

ريرخصقم يلرن فع ريرحققع دفمه  مل بل تلك 
ريخلمح. لحع علض ريرطلقب ت ك يحزرم ت من فع 

ريرقظفون ريح يوح في ق ةرح ريرلكز رير يي 
ريرقتلا.

لحع قو س راليحزرم ت ريرثبحح بشأن من فع 
ريرقظفون قصولا رأل ل ب يربلغ غول ريرخصقم 

يلرن فع ريرحققع دفمه  مل بل ريخلمح ذرت 
ريصلح.

المدفوعات على أساس السهم
لحصل ريرقظفون ريحنفوذلون في ريشلكح على 

مك فآت مسلدا على شكل أسهع ضرن 
بلن مج ريحقرفز ريطقلل رأل ل يلرقظفون، 

برق به  للقم ريرقظفقن بحلللع ريخلم ت 
كمقض بشأن تصص ريشلكح )مم مالت 

مسلدا على شكل أدورت تلقق ملكوح(. لحع 
تحللل تكلفح ريرم مالت ريرسلدا على شكل 
أدورت تلقق ملكوح من خالل ريلورح ريم ديح 

يألدرا رير يوح بح رلخ ريرنح. إن ت رلخ ريرنح 
هق ريح رلخ ريذي لحفق فوه كل من ريشــــلكح 

وريرقظف على رتف قوح ريلفع على أســـ س 
رألسهع، بحوث لكقن هن ك فهع مشحلك 

يشلوط وأتك م رالتف قوح بون رألطلرف. لحع 
إدررج مص رلف مم مالت ريلفع على أس س 

رألسهع كجزء من مصلوف من فع ريرقظفون 
على ملى فحلا ريقف ء ب يخلمح وشلوط رألدرء 
)فحلا رالكحس ب(، ولحع تسجول ريربلغ ريرل بل 

ضرن رالتحو ط ت رألخلى ضرن تلقق ريرلكوح 
وفلأً يرحطلب ت ريرمو ر ريلويي يلحلللل رير يي 

)2(: مم مالت ريلفع على أس س رألسهع. 
لمكس ريرصلوف ريرحلركع ريرثبت بشأن 

مم مالت ريلفم ت ريرسلدا على شكل أدورت 
تلقق ملكوح بح رلخ إعلرد كل ققرةع م يوح 

تحى ت رلخ رالكحس ب ريرلى ريذي رنحهت فوه 
فحلا رالكحس ب وأفضل تللللرت ريرجرقعح 

يملد رألسهع ريحي سوحع ركحس به  في نه لح 
ريرط ف. لرثل ريرصلوف أو ريلصول ريلرةن 

في ق ةرح ريلبح أو ريخس را ريرقتلا يفحلا م  
ريحلكح في ريرصلوف ريرحلركع ريرثبت في 

بلرلح ونه لح تلك ريفحلا.

الخزينة   أسهم 
لحع إثب ت أدورت تلقق ريرلكوح ريخ صح 

ب يرجرقعح ريحي لحع إع دا شلرةه  )أسهع 
ريخزلنح( ب يحكلفح وتخصع من تلقق ريرلكوح. 

وال لحع إثب ت أي ربح أو خس را في ق ةرح ريلبح 
أو ريخس را ريرقتلا بشأن إع دا شلرء، أو 

بوع أو إصلرر أو إيغ ء رألسهع. إن أي فلق بون 
ريلورح ريلفحللح يألسهع وريمقض، إذر أعول 
إصلرره ، لحع إثب ته في رالتحو ط ت رألخلى 

ضرن تلقق ريرلكوح.

البضاعة
تظهل ريبض عح ب يحكلفح أو ص في ريلورح 

ريبوموح، ألهر  أقل. لحع تحللل تكلفح ريبض عح 
على أس س ريرحقسط ريرل ح. لرثل ص في 

ريلورح ريبوموح سمل ريبوع ريرللر يلبض عح ن قص  
ك فح ريحك يوف ريرللرا يإلكر ل وريحك يوف 
ريالزمح إلتر م عرلوح ريبوع. لجنب مخصص 

مالةع يلبض عح ريرحل دمح وبطوئح ريحلكح، إذر 
يزم رألمل.

الملموسة الموجودات غير 
تلول ريرق قدرت غول ريرلرقسح ريحي يه  أعر ر 

إنح  وح محلدا، وريحي لحع شلرؤه  بصقرا 
مسحللح، ب يحكلفح ن قص ً رإلطف ء ريرحلركع 

وخس ةل رالنخف ض ريرحلركرح في ريلورح. لحع 
إثب ت رإلطف ء بطلللح ريلسط ريث بت على 

ملى رألعر ر رإلنح  وح ريرللرا. لحع ملر مح 
ريمرل رإلنح  ي ريرللر وطلللح رإلطف ء في 

نه لح كل سنح م يوح، ولحع ريرح سبح عن آث ر 
أي تغولرت في ريحلللل على أس س مسحلبلي. 

تلول ريرق قدرت غول ريرلرقسح ريحي يه  أعر ر 
إنح  وح غول محلدا وريرسححقذ علوه  بصقرا 
مسحللح ب يحكلفح ن قص ً خس ةل رالنخف ض في 
ريلورح ريرحلركرح. لحع إطف ء ريرق قدرت غول 

ريرلرقسح، وريحي تحكقن من بلرمج أ هزا 
ريح سب رآليي، برملل 20% سنقل .
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لحع ريحققف عن إثب ت ريرق قدرت غول 
ريرلرقسح عنل رالسحبم د أو عنل علم و قد 

من فع رقحص دلح مسحلبلوح محققمح من 
رالسحخلرم أو رالسحبم د. لحع إثب ت رألرب ح 

أو ريخس ةل رين تجح عن ريحققف عن إثب ت 
ريرق قدرت غول ريرلرقسح، ريرححسبح ب يفلق 

بون ص في مححصالت رالسحبم د وريلورح 
ريلفحللح يألصل، في ق ةرح ريلبح أو ريخس را 
وريلخل ريش مل رآلخل ريرقتلا وذيك عنل 

ريحققف عن إثب ت ريرق قدرت.

والمعدات الممتلكات 
تظهل ريررحلك ت وريرملرت ب يحكلفح، بمل 

خصع رالسحهالك ريرحلركع وخس ةل رالنخف ض 
ريرحلركع في ريلورح، إن و لت. تشحرل 

هذه ريحكلفح على تكلفح رسحبلرل  زء من 
ريررحلك ت وريرملرت وتك يوف رالقحلرض 

ريرحمللح ب يرش رلع رالنش ةوح طقللح رأل ل 
وذيك في ت يح ريقف ء برم لول رالثب ت. لحع 

إثب ت ك فح تك يوف رالصالح وريصو نح رألخلى 
في ريلبح أو ريخس را عنل تكبله . لحع إثب ت 

رالسحهالك بطلللح ريلسط ريث بت على ملى 
رألعر ر رإلنح  وح ريرللرا ب سحثن ء ريح سب 

رآليي ف ةق ريذك ء توث لحع رسحخلرم طلللح 
مجرقعح أرق م ريسنقرت يالسحهالك، بن ء على 

رألدرء ورالسحخلرم ريرحققع يلرق قدرت.

تطبق ريرجرقعح رألعر ر رإلنح  وح ريرللرا 
ريح يوح على ريررحلك ت وريرملرت ريخ صح به  

وتسحهلكه  وفًلأ يذيك:

3 إيى 5 سنقرتأ هزا ريح سب رآليي

5 سنقرترألث ث

5 إيى 20 سنحريرملرت ريركحبوح

فحلا رإللج ر أو 5 سنقرت، ألهر  أقصلتحسون ت ريرب ني ريرسحأ لا

5 سنقرتريسو ررت

7 سنقرتت سب آيي ف ةق ريذك ء

لحع ريحققف عن إثب ت أي بنل من بنقد 
ريررحلك ت وريرملرت وأي  زء ه م عنل 

رسحبم ده أو عنل علم و قد أي من فع 
مسحلبلوح محققمح من رسحمر يه أو رسحبم ده. 
تلرج أي أرب ح أو خس ةل ن تجح عن ريحققف عن 
رثب ت أي أصل )ريحي لحع رتحس به  كفلق بون 

ص في مححصالت رالسحبم د وريلورح ريلفحللح 
يألصل( في ق ةرح ريلبح أو ريخس را ريرقتلا 

عنل ريحققف عن رثب ت رألصل. تحع ملر مح 
ريلورح ريرحبلوح ورألعر ر رإلنح  وح وطلق 

رالسحهالك يلررحلك ت وريرملرت في نه لح 
كل سنح م يوح ولحع تمللله  بأثل مسحلبلي إذر 

ك ن ذيك مالةًر . 

االنخفاض في قيمة الموجودات 
المالية غير 

تلقم ريرجرقعح، في نه لح كل فحلا م يوح، 
برلر مح ريلورح ريلفحللح يلرق قدرت غول 

رير يوح ريخ صح به  يلحأكل فور  إذر ك ن هن ك 
ديول لشول إيى وققع خس را رنخف ض في قورح 

هذه ريرق قدرت. وفي ت يح و قد مثل هذر 
ريليول، لحع تلللل ريلورح ريل بلح يالسحلدرد 

يذيك رألصل يححللل تجع خس را رالنخف ض 
في ريلورح )إن و لت(. وفي ريح الت ريحي ال 

لركن فوه  تلللل ريلورح ريل بلح يالسحلدرد 
ألصل فلدي، تلقم ريرجرقعح بحلللل ريلورح 

ريل بلح يالسحلدرد يلقتلا ريرلرا يلنلللح ريحي 

لنحري إيوه  ذيك رألصل. وعنل إمك نوح تحللل 
أس س مملقل وث بت يلحقزلع، لحع تقزلع 

ريرق قدرت على ريقتلرت ريرلرا يلنلللح 
ريفلدلح أو تقزلمه  بطلللح أخلى على أصغل 
مجرقعح من ريقتلرت ريرلرا يلنلللح ريحي 

لركن يه  تحللل أس س مملقل وث بت يلحقزلع.

ترثل ريلورح ريل بلح يالسحلدرد ريلورح رألعلى 
يللورح ريم ديح ن قصح تك يوف ريبوع وريلورح 

ريح يوح. وعنل تحللل ريلورح ريح يوح، لحع خصع 
ريحلفل ت رينلللح ريرسحلبلوح ريرللرا إيى 

قورحه  ريح يوح ب سحخلرم مملل ريخصع ير  
قبل ريضللبح ريذي لمكس تللللرت ريسقق 

ريح يوح يللورح ريزمنوح يلنلقد وريرخ طل 
ريرحمللح ب ألصل وريحي يع لحع بشأنه  تمللل 

تللللرت ريحلفل ت رينلللح ريرسحلبلوح. 

وفي ريح الت ريحي لللر فوه  ريربلغ ريل بل 
يالسحلدرد يألصل )أو ريقتلا ريرلرا يلنلللح( 

بأقل من قورحه ريلفحللح، عنلةذ تخفض ريلورح 
ريلفحللح يذيك رألصل )أو ريقتلا ريرلرا 

يلنلللح( إيى ريلورح ريل بلح يالسحلدرد يه . لحع 
إثب ت خس را رالنخف ض في ريلورح مب شلًا في 

ريلبح أو ريخس را ريرقتلا.

وإذر م  تع التل ً عكس قول خس را رالنخف ض 
في ريلورح، عنلةذ تحع زل دا ريلورح ريلفحللح 
يألصل )أو ريقتلا ريرلرا يلنلللح(، ب سحثن ء 

ريشهلا، إيى ريلورح ريرمليح ريل بلح يالسحلدرد 
يه، على أال تزلل ريلورح ريلفحللح ريحي ترت 

زل دته  عن ريلورح ريلفحللح ريحي ك ن من 
ريرفحلض تحللله  فور  يق يع لحع إثب ت 

خس را رالنخف ض في قورح ذيك رألصل )أو 
ريقتلا ريرلرا يلنلللح( في ريسنقرت ريس بلح. 

لحع إثب ت عكس قول خس را رالنخف ض في 
ريلورح مب شلا في ق ةرح ريلبح أو ريخس را 

وريلخل ريش مل رآلخل ريرقتلا.

المعيار الدولي للتقرير المالي )16(: 
“عقود اإليجار”

تلقم ريرجرقعح عنل نشأا ريملل بححللل م  إذر 
ك ن ريملل لمحبل إلج ر أو لنطقي على علل إلج ر. 
لمحبل ريملل علل إلج ر، أو لنطقي على إلج ر، إذر 

م  تع برق ب ريملل نلل ريحق في ريسوطلا 
على رسحخلرم أصل محلد يفحلا محلدا نظول 

مل بل يذيك. 

كمستأجر المجموعة 
وب ينسبح يك فح تلتوب ت رإللج ر، تلقم 

ريرجرقعح بإثب ت مق قدرت تق رالسحخلرم 
وريحزرم ت رإللج ر، فور  علر علقد رإللج ر قصولا 

رأل ل وعلقد إلج ر ريرق قدرت منخفضح 
ريلورح وذيك على رينحق ريح يي:

موجودات حق االستخدام
تلقم ريرجرقعح بإثب ت ريرق قدرت ريخ صح 
بحق رالسحخلرم بح رلخ بلء علل رإللج ر )أي، 

ت رلخ تقفل رألصل ريرمني يالسحخلرم(. تل س 
مق قدرت تق رالسحخلرم ب يحكلفح، ن قًص  

رالسحهالك ريرحلركع وخس ةل رالنخف ض في 
ريلورح، ولحع تمللله  نحوجح إلع دا قو س 

ريحزرم ت رإللج ر. تشحرل تكلفح مق قدرت تق 
رالسحخلرم على قورح ريحزرم ت رإللج ر ريرثبحح، 

وريحك يوف ريرب شلا رألويوح ريرحكبلا، ودفم ت 
رإللج ر ريرسلدا في أو قبل ت رلخ بلء رإللج ر، 

ن قًص  أي تقرفز إلج ر مسحلرح. وم  يع تكن 
ريرجرقعح محأكلا بصقرا مملقيح من ريحصقل 

على ملكوح رألصل ريرسحأ ل في نه لح ملا 
علل رإللج ر، فإنه لحع رسحهالك مق قدرت تق 
رالسحخلرم ريحي تع إثب ته  على أس س ريلسط 

ريث بت على ملى ريمرل رإلنح  ي ريرللر يه  
أو ملا رإللج ر، ألهر  أقصل. تخضع مق قدرت 

تق رالسحخلرم يالنخف ض في ريلورح. تشحرل 
مق قدرت تق رالسحخلرم على علل إلج ر 

مبنى وأرض لحع إطف ؤه على ملى فحلا رإللج ر 
ريرمنوح.

التزامات اإليجار
بح رلخ بلء علل رإللج ر، تلقم ريرجرقعح بإثب ت 
ريحزرم ت رإللج ر ريحي تع قو سه  ب يلورح ريح يوح 
يلفم ت رإللج ر ريحي لحمون سلرده  على ملى 

فحلا رإللج ر. 

تشحرل دفم ت رإللج ر دفم ت ث بحح )بر  في 
ذيك ريلفم ت ريث بحح في  قهله ( ن قًص  أي 
تقرفز إلج ر مللنح ودفم ت رإللج ر ريرحغولا 

ريحي تمحرل على مؤشل أو مملل، وريرب يغ 
ريرحققع سلرده  برق ب ضر ن ت ريلورح 

ريرحبلوح.

كر  تشحرل دفم ت رإللج ر ألًض  على سمل 
مر رسح خو ر ريشلرء ريذي من ريرؤكل بصقرا 

مملقيح أن تر رسه ريرجرقعح ودفم ت 
ريغلرم ت ريخ صح بإنه ء علل رإللج ر، إذر ك نت 

فحلا رإللج ر تظهل مر رسح ريرجرقعح يخو ر 
رإلنه ء.

لحع إثب ت دفم ت رإللج ر ريرحغولا ريحي ال 
تمحرل على مؤشل أو مملل كرصلوف في 

ريفحلا ريحي للع فوه  ريحلث أو ريشلط ريذي 
لؤدي إيى ريلفع.

عنل رتحس ب ريلورح ريح يوح يلفم ت رإللج ر، 
تسحخلم ريرجرقعح مملل رالقحلرض رإلض في 

بح رلخ بلء رإللج ر إذر ك ن مملل ريمرقيح 
ريضرني في علل رإللج ر غول ق بل يلححللل 
بسهقيح. وبمل ت رلخ بلء رإللج ر، لحع زل دا 

قورح ريحزرم ت رإللج ر يحمكس زل دا ريمرقيح، 
وُتخفض يحمكس دفم ت رإللج ر ريرسلدا. 

إض فح إيى ذيك، لحع إع دا قو س ريلورح 
ريلفحللح اليحزرم ت رإللج ر إذر ك ن هن ك تمللل 

أو تغوول في ملا رإللج ر أو تغوول في دفم ت 
رإللج ر ريث بحح في  قهله  أو و قد تغولٍ في 

ريحلقلع ريخ ص بشلرء رألصل ريرمني.

كمؤجر: المجموعة 
عنلم  تمرل ريرجرقعح كرؤ ل، فإنه  تحلد 
ك فح علقد رإللج ر بح رلخ نشأته  إم  كملقد 

إلج ر ترقللي أو علقد إلج ر تشغولي. وألغلرض 
تصنوف ك فح علقد رإللج ر، فإن ريرجرقعح 
تلقم بإ لرء تلقلع ش مل فور  إذر ك ن لحع 

برق ب علل رإللج ر تحقلل ك فح ريرن فع 
وريرخ طل ريرص تبح يرلكوح رألصل ريرمني. 
وإذر ك ن رألمل كذيك، فإن علل رإللج ر ُلمل 

علل إلج ر ترقللي، وإذر يع لكن كذيك فومحبل 
كملل إلج ر تشغولي. ولحطلب رألمل تلووع كل 

من ريرؤشلرت ريرنصقص علوه  في ريرمو ر 
ريلويي يلحلللل رير يي 16 بر  في ذيك عل سبول 

ريرث ل ال ريحصل، م  إذر ك نت قورح دفم ت 
رإللج ر ريرخصقمح تغطي  زء ه م من ريلورح 

ريم ديح يلرق قدرت ريرمنوح وم  إذر ك نت فحلا 
رإللج ر تغطي  زء أس سي من ريمرل رإلنح  ي 

يلرق قدرت ريمنوح.

لحع رثب ت دخل راللج ر برق ب علقد راللج ر 
ريحشغولي في ق ةرح ريلبح أو ريخس را ريرقتلا 
بطلللح ريلسط ريث بت على ملى فحلا راللج ر. 
كر  لحع ألًَض  تقزلع ريرن فع ريررنقتح كح فز 

إلبلرم علل إلج ر تشغولي على أس س ريلسط 
ريث بت على ملى فحلا علل رإللج ر.

وفي ت ل رشحرل ريحلتوب على مكقن ت إلج رلح 
وغول إلج رلح، فإنه لحع تقزلع إ ر يي ريمقض 

ب سحخلرم أسم ر ريبوع ريرسحللح على أس س 
ريرب دئ ريقرردا في ريرمو ر ريلويي يلحلللل 

رير يي )15(.
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عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود 
القيمة إيجار الموجودات منخفضة 

تلقم ريرجرقعح بحطبوق رإلعف ء من إثب ت 
علقد رإللج ر قصولا رأل ل على علقد رإللج ر 

قصولا رأل ل ريخ صح ب يرب ني ريحج رلح 
وريسو ررت وريرك تب )أي علقد رإللج ر ريحي 

تبلغ 12 شهًلر أو أقل رعحب ًرر من ت رلخ بلء 
رإللج ر وال تحضرن خو ر ريشلرء(. كر  تطبق ألًض  
رإلعف ء من إثب ت ريرق قدرت منخفضح ريلورح 

على علقد إلج ر ريرب ني ريحج رلح وريسو ررت 
وريرك تب ريحي تمحبل منخفضح ريلورح. لحع 

إدررج دفم ت رإللج ر ريرحمللح بملقد رإللج ر 
قصولا رأل ل وعلقد إلج ر ريرق قدرت 

منخفضح ريلورح كرصلوف على أس س ريلسط 
ريث بت على ملى فحلا رإللج ر.

المتوقع خسارتها العقود 
إذر ك ن يلى ريرجرقعح علل محققع خس رته، 

لحع إثب ت وقو س راليحزرم ريح يي برق ب 
ريملل كرخصص. وقبل تجنوب مخصص 
مسحلل يلملل ريرحققع خس رته، تلقم 

ريرجرقعح بإثب ت أي خس را رنخف ض قل 
تلثت على ريرق قدرت ريرخصصح يذيك 

ريملل.

لرثل ريملل ريرحققع خس رته علًلر تزلل برق به 
ريحك يوف ريحي ال لركن تجنبه  )أي ريحك يوف 

ريحي ال لركن يلرجرقعح تجنبه  بحكع و قد 
ريملل( يلقف ء ب اليحزرم ت برق ب ريملل عن 

ريرن فع رالقحص دلح ريحي لحققع رسحالمه  
برق ب ريملل. تمكس ريحك يوف ريحي ال لركن 
تجنبه  برق ب ريملل ص في تكلفح ريخلوج من 

ريملل، وريذي لرثل تكلفح ريقف ء ب يملل وألح 
تمقلض ت أو غلرم ت ن تجح عن علم ريقف ء 

ب يملل، ألهر  أقل. تشحرل تكلفح ريقف ء ب يملل 
على ريحك يوف ريرحمللح مب شلا ب يملل )أي 

كل من ريحك يوف رإلض فوح وريحك يوف ريرقزعح 
ريرحمللح مب شلا بأعر ل ريملل(.

المخصصات
لحع إثب ت ريرخصص ت عنل و قد ريحزرم ت 
ت يوح )ق نقنوح أو محققمح( على ريرجرقعح 

ن تجح عن أتلرث س بلح، وأنه من ريرححرل 
أن لحمون على ريرجرقعح سلرد راليحزرم وأنه 

لركن إ لرء تلللل يربلغ راليحزرم بشكل مقثقق 
به. ال لحع إثب ت ريرخصص ت يل ء خس ةل 

ريمرلو ت ريرسحلبلوح.

تل س ريرخصص ت ب يلورح ريح يوح ألفضل 
تللللرت رإلدررا يلرص رلف ريرطلقبح يسلرد 

راليحزرم ريح يي في نه لح ريفحلا رير يوح. لرثل 
مملل ريخصع ريرسحخلم يححللل ريلورح 

ريح يوح مملل م  قبل ريضللبح ريذي لمكس 
عرلو ت ريحلقلع ريح يوح في ريسقق يللورح 
ريزمنوح يلنلقد وريرخ طل ريرص تبح ياليحزرم. 
لحع إثب ت ريزل دا في ريرخصص نحوجح ملور 

ريققت كأعب ء م يوح.

المحتملة االلتزامات 
ال لحع إثب ت راليحزرم ت ريرححرلح في ريلقرةع 

رير يوح ريرقتلا، ولحع رإلفص ح عنه  م  
يع لكن رتحر ل تلفق مقررد تنطقي على 

من فع رقحص دلح رتحر ل بمول. ال لحع إثب ت 
ريرق قدرت ريرححرلح في ريلقرةع رير يوح 

ريرقتلا ويكن لحع رإلفص ح عنه  عنل رتحر ل 
تلفق من فع رقحص دلح.

الحكومية المنح 
ال لحع رثب ت ريرنح ريحكقموح إال عنل و قد 

تأكول مملقل بأن ريرجرقعح سحلحزم ب يشلوط 
ريرلحلح به  وأنه سوحع رسحالم ريرنح.

إن ريرنح ريحكقموح ريرسححلح ريلبض 
كحمقلض عن ريرص رلف أو ريخس ةل ريرحكبلا 

ب يفمل أو ألغلرض تلللع دعع م يي فقري 
يلرجرقعح مع علم و قد تك يوف مسحلبلوح 

محمللح به ، لحع إثب ته  في ق ةرح ريلبح أو 
ريخس را ريرقتلا في ريفحلا ريحي تصبح فوه  

مسححلح ريلبض.

القطاعية المعلومات 
لحع تحللل ريلط ع ت ريحشغولوح يلرجرقعح 

بن ء على ريحل رلل ريلرخلوح وريحي تحع ملر محه  
بشكل منحظع من قبل محخذي ريللرررت 

ريحشــغولوح ريلةوســوح يلرجرقعح )صــ نع ريللرر 
ريحشــغولي ريلةوســي( وذيك يحقزلع ريرقررد بون 

ريلط ع ت ويحلووع أدرةه .

الجديدة  والتفسيرات  المعايير 
والمعدلة

إن بمض ريرم لول وريحمللالت، ريحي تسلي على 
ريفحلرت ريسنقلح ريحي تبلأ في أو بمل 1 لن لل 
2021م، يوس يه  أثل  قهلي على ريلقرةع 

رير يوح ريرقتلا خالل ريسنح. 

ريحمللالت على ريرمو ر ريلويي يلحلللل رير يي 
)7( وريرمو ر ريلويي يلحلللل رير يي )16( - إتالل 

سمل ريف ةلا ريرل مي– ريرلتلح ريث نوح

تحن ول تمللالت ريرلتلح ريث نوح رألمقر رين تجح 
عن تنفوذ عرلو ت رإلتالل، بر  في ذيك 

رسحبلرل أسم ر مل موح بلللح. تقفل تمللالت 
ريرلتلح ريث نوح إعف ءرت إض فوح مؤقحح من 
تطبوق محطلب ت مح سبح تغطوح ريرخ طل 

ريقرردا في ممو ر ريرح سبح ريلويي )39( 
وريرمو ر ريلويي يلحلللل رير يي )9( ريرحلدا 

على أدورت ريحغطوح ريحي تحأثل بصقرا مب شلا 
بإتالل سمل ريف ةلا بون ريبنقك.

ريحمللالت على ريرمو ر ريلويي يلحلللل رير يي 
 )16( “علقد رإللج ر”- رمحو زرت رإللج ر ريرحمللح 

بكقفول - 19

نحوجح يحفشي   ةحح ف للوس كقرون  
)كقفول19-(، تع منح رمحو زرت إلج ر 

يلرسحأ للن. في م لق 2020م، ق م مجلس 
مم لول ريرح سبح ريلويوح بنشل تمللاًل على 

ريرمو ر ريلويي يلحلللل رير يي 16 لقفل وسولح 
عرلوح رخحو رلح يلرسحأ للن من تلووع م  إذر 

ك ن رمحو ز رإللج ر ريرلتبط بكقفول19- من 
ريرؤ ل لمل تمللاًل يملل رإللج ر. 

وفي 31 م رس 2021م، ق م مجلس مم لول 
ريرح سبح ريلويوح بنشل تمللاًل إض فو  يحرللل 

ت رلخ ريقسولح ريمرلوح من 30 لقنوق 2021م 
إيى 30 لقنوق 2022.  لركن يلرسحأ للن رخحو ر 

ريرح سبح عن رمحو زرت رإللج ر هذه بنفس 
ريطلللح ريحي للقمقن فوه  ب يرح سبح إذر يع 
تكن تمللالت يملل رإللج ر. وفي ريمللل من 

ريح الت، سونحج عن ذيك ريرح سبح عن رالمحو ز 
كلفم ت إلج ر محغولا في ريفحلا )ريفحلرت( ريحي 

للع فوه  ريحلث أو ريشلط ريذي لؤدي إيى 
خفض ريلفم ت.

المعايير الصادرة وغير سارية 
بعد  المفعول 

فور  للي بو ن ريرم لول ريجلللا وريحمللالت على 
ريرم لول ريس رلح على ريفحلرت ريسنقلح ريحي تبلأ 
في أو بمل 1 لن لل 2022 وريحي لسرح ب يحطبوق 

ريربكل يه . يع تلع ريرجرقعح ب يحطبوق ريربكل 
يحلك ريرم لول وريحمللالت عنل إعلرد هذه 

ريلقرةع رير يوح ريرقتلا.

ريحمللالت على ممو ر ريرح سبح ريلويي )1(: 
تصنوف ريرطلقب ت كرحلرويح أو غول محلرويح 

تقضح ريحمللالت ضولح رينط ق على ممو ر 
ريرح سبح ريلويي )1( “علض ريلقرةع رير يوح” 

أنه لحققف تصنوف ريرطلقب ت كرحلرويح أو 
غول محلرويح على ريحلقق ريرق قدا في 

نه لح ريفحلا رير يوح. ال لحأثل ريحصنوف بحققم ت 
ريرنشأا أو رألتلرث ريالتلح يح رلخ إعلرد 

ريلقرةع رير يوح )على سبول ريرث ل: رسحالم 
إعف ء أو رخالل بحمهل(. كر  تقضح ريحمللالت م  

لمنوه ممو ر ريرح سبح ريلويي )1( عنلم  لشول 
إيى “تسقلح” ريحزرم.

رإلط ر ريرف هوري- تمللالت على ريرمو ر 
ريلويي يلحلللل رير يي رقع 3

ُلحلث ريرمو ر ريلويي يلحلللل رير يي 3 “عرلو ت 
تجروع رألعر ل” رإلش را في ريرمو ر ريلويي 

يلحلللل رير يي 3 إيى رإلط ر ريرف هوري يلحلللل 
رير يي دون تغوول ريرحطلب ت ريرح سبوح 

يمرلو ت النلم ج رألعر ل.

ريررحلك ت ورآلالت وريرملرت: ريرححصالت 
قبل رالسحخلرم ريرلصقد - ريحمللالت على 

ممو ر ريرح سبح ريلويي )16( 

Iلحظل ممو ر ريرح سبح ريلويي )16( ريررحلك ت 
ورآلالت وريرملرت’ على ريشلكح ريخصع من 

تكلفح أي بنل من بنقد ريررحلك ت ورآلالت 
وريرملرت ريرب يغ ريرحصلح من بوع ريبنقد 

ريرنحجح أثن ء تجهول رألصل يلغلض ريذي أنشئ 
من أ له. وبلاًل من ذيك، سقف تمحلف ريشلكح 

بم ةلرت ريربوم ت وريحك يوف ذرت ريصلح في 
ق ةرح ريلبح أو ريخس را. 

ريملقد ريرحققع خس رته  - تك يوف ريقف ء 
ب يملقد - ريحمللالت على ممو ر ريرح سبح 

ريلويي )37( 

لحلد ممو ر ريرح سبح ريلويي 37 “ريرخصص ت، 
وراليحزرم ت ريرححرلح وريرق قدرت ريرححرلح” 
ريحكلفح ريحي تلقم ريشلكح بإدرر ه  عنل تلووع 

م  إذر ك ن ريملل سوحسبب في خس را.  

رإلفص ح عن ريسو س ت ريرح سبوح– تمللالت 
على ممو ر ريرح سبح ريلويي )1( وبو ن 

مر رس ت ريرمو ر ريلويي يلحلللل رير يي رقع )2( 
وممو ر ريرح سبح ريلويي )8( 

تهلف ريحمللالت إيى تحسون إفص ت ت 
ريسو سح ريرح سبوح ومس علا مسحخلمي 

ريلقرةع رير يوح على ريحرووز بون ريحغوولرت في 
ريحللللرت ريرح سبوح وريحغولرت في ريسو س ت 

ريرح سبوح.  

ريحمللالت على ممو ر ريرح سبح ريلويي )12( 
- ريضللبح ريرؤ لح ريرحمللح ب يرق قدرت 

وراليحزرم ت رين شئح عن مم ملح ورتلا. 

تحطلب هذه ريحمللالت من ريشلك ت إثب ت 
ريضلرةب ريرؤ لح عن ريرم مالت ريحي تؤدي، 

عنل رإلثب ت ريربلةي، مب يغ محس ولح من 
ريفلوق ت ريرؤقحح ريل بلح يالسحلط ع وريخ ضمح 

يلضللبح. 

)4(. التقديرات واالفتراضات 
الهامة المحاسبية  واألحكام 
لحطلب إعلرد ريلقرةع رير يوح ريرقتلا 

يلرجرقعح من رإلدررا إ لرء رألتك م 
وريحللللرت ورالفحلرض ت ريحي تؤثل على 

ريرب يغ ريرصلح عنه  يإلللردرت وريرص رلف 
وريرق قدرت وريرطلقب ت بح رلخ إعلرد ريلقرةع 

رير يوح. وقل لحلتب عن علم ريحأكل من هذه 
رالفحلرض ت وريحللللرت إ لرء تمللل  قهلي 

على ريلوع ريلفحللح يلرق قدرت أو ريرطلقب ت 
ريحي سححأثل بذيك في ريرسحلبل. تسحنل هذه 

ريحللللرت ورالفحلرض ت إيى ريخبلا وعقرمل 
أخلى مخحلفح لمحلل بأنه  مملقيح وفل ً 

يلظلوف وتسحخلم يلو س ريلوع ريلفحللح 
يلرق قدرت وريرطلقب ت ريحي لصمب ريحصقل 
علوه  من مص در أخلى. تحع ملر مح ريحللللرت 

ورالفحلرض ت ريرمنوح بصقرا مسحرلا. لحع 
إثب ت ريحمللالت على ريحللللرت ريرح سبوح في 

ريفحلا ريحي لحع فوه  تمللل ريحللللرت أو في 
فحلا ريحمللل وريفحلرت ريرسحلبلوح إذر ك نت 

ريحللللرت ريرحغولا تؤثل على ريفحلا ريح يوح 
وريفحلرت ريرسحلبلوح.

إن يألتك م وريحللللرت ريه مح ريح يوح أثل 
 قهلي على ريرب يغ ريرثبحح في ريلقرةع رير يوح 

ريرقتلا: 

األعمار اإلنتاجية والقيم 
والمعدات  للممتلكات  المتبقية 

الملموسة والموجودات غير 
لحع تلللل رألعر ر رالنح  وح وريلوع ريرحبلوح 

يلررحلك ت وريرملرت وريرق قدرت غول 
ريرلرقسح ألغلرض تس ب رالسحهالك 
ورإلطف ء على ريحقريي. لحع إ لرء هذه 

ريحللللرت على أس س رالسحخلرم ريرحققع 
يلمرل رإلنح  ي. لحع تحللل ريلورح ريرحبلوح على 

أس س ريخبلا وريبو ن ت ريل بلح يلرالتظح عنل 
تقفله .
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خالل ريسنح ريرنحهوح في 31 دلسربل 2021م، 
ق مت ريرجرقعح بحغوول طلللح رتحس ب 

رسحهالك ريح سب رآليي ريف ةق ريذك ء من 
"ريلسط ريث بت" إيى طلللح "مجرقع ررق م 

ريسنقرت" وذيك بن ًء على رألدرء ورالسحخلرم 
ريرحققع يلرق قدرت. توث سوحع رالسحهالك 

بطلللح تمكس ريرن فع رالقحص دلح يلرق قدرت 
بلقح أكثل.  وقل نحج عن ذيك زل دا مصلوف 

رالسحهالك قلره 35.23 ملوقن رل ل سمقدي 
يلسنح ريرنحهوح في 31 دلسربل 2021م.

المتوقعة االئتمان  خسائر 
ب ينسبح يلرللنون ومق قدرت ريملقد، 

تسحخلم ريرجرقعح ريطلللح ريربسطح. 
ويلو س خس ةل رالةحر ن ريرحققمح، تع تلسوع 

ريذمع ريرللنح بن ًء على خص ةص مخ طل 
رالةحر ن ريرشحلكح وأل م ريحأخل عن ريسلرد. 

تع تحللل مملالت ريخس را ريرحققمح من 
ريرملقم ت ريس بلح يلرجرقعح ولحع تمللله  
يحمكس رينح ةج ريرسحلبلوح ريرحققمح وريحي 

تحضرن مملقم ت مسحلبلوح يمقرمل رالقحص د 
ريكلي. تلقم ريرجرقعح بحلللل مخصص ت كل 

من شلكح رالتص الت ريسمقدلح وريحكقمح 
وعرالء ريلط ع ريخ ص على تلا، وذيك بن ًء 

على ريحلووع ريلرخلي فور  لحملق بإمك نوح 
تحصول رألرصلا ولحع إ لرء هذر ريحلووع بن ًء 

على ريرملقم ت ريرح تح.  لحع إ لرء تلللل 
يلرب يغ ريل بلح يلححصول عنل علم إمك نوح 

تحصول ريربلغ ب يك مل ب ينسبح يكل مبلغ من 
ريرب يغ ريه مح برفلده ، لحع إ لرء هذر ريحلللل 

يكل مبلغ كل على تلا. أم  ريرب يغ ريحي ال 
تمحبل ه مح برفلده  ويكنه  محأخلا ريسلرد، 

ف نه لحع تلللله  بشكل  ر عي، ولجنب 
مخصص تسب طقل ملا ريحأخل في ريسلرد.

Iاالنخفاض في قيمة الموجودات 
المالية   غير 

لحلث رالنخف ض في ريلورح عنل زل دا ريلورح 
ريلفحللح يألصل أو ريقتلا ريرلرا يلنلللح عن 
ريلورح ريل بلح يالسحلدرد، وريحي ترثل ريلورح 

رألعلى يللورح ريم ديح ن قص  تك يوف رالسحبم د 
وريلورح ريح يوح. لحع رتحس ب ريلورح ريم ديح 

ن قص  تك يوف ريبوع على أس س ريبو ن ت ريرح تح 
يرم مالت ريبوع ريرلزمح، ريحي ترت بشلوط 
تم مل ع دل يرق قدرت مر ثلح أو رألسم ر 

ريل بلح يلرالتظح في ريسقق ن قص  ريحك يوف 
ريملضوح يبوع رألصل. لحع رتحس ب ريلورح 

ريح يوح على أس س طلللح ريحلفل ت رينلللح 
ريرخصقمح. لحع تحللل ريحلفل ت رينلللح على 

أس س ريرقرزنح ريحلللللح يلسنقرت ريخرس 
ريل دمح وال تشرل أنشطح إع دا ريهوكلح ريحي 

يع تلحزم به  ريرجرقعح بمل أو رالسحثر ررت 
ريرسحلبلوح ريه مح ريحي من شأنه  تمزلز أدرء 

رألصل يلقتلا ريرلرا يلنلللح ريخ ضمح الخحب ر 
رالنخف ض في ريلورح. تحأثل ريلورح ريل بلح 
يالسحلدرد برملل ريخصع ريرسحخلم في 

طلللح ريحلفل ت رينلللح ريرخصقمح وكذيك 
ريحلفل ت رينلللح ريقرردا ريرسحلبلوح ريرحققمح 

ومملل رينرق ريرسحخلم ألغلرض رالسحللرء.

االنخفاض في قيمة البضاعة
تظهل ريبض عح ب يحكلفح أو ص في ريلورح 

ريبوموح، ألهر  أقل. وعنلم  تصبح ريبض عح 
قللرح أو محل دمح، لحع إ لرء تلللل يص في 

قورحه  ريبوموح. وب ينسبح يبنقد ريبض عح ريه مح 
برفلده ، لحع إ لرء تلللل يكل مبلغ على تله. 

وب ينسبح يبنقد ريبض عح غول ريه مح برفلده  
ويكنه  تمحبل قللرح أو محل دمح، فإنه لحع 

تلللله  بشكل  ر عي ولجنب مخصص تسب 
نقع ريبض عح وعرله  أو در ح تل دمه  على 
أس س أسم ر ريبوع ريرحققمح ن قًص  تك يوف 

ريبوع ريرحققمح.

االفتراضات طويلة األجل بشأن 
الموظفين   منافع 

ترثل مك فأا نه لح ريخلمح ريرقظفون 
راليحزرم ت ريحي سوحع سلرده  في ريرسحلبل 
وتحطلب رسحخلرم رالفحلرض ت يحققمه . لحمون 

على رإلدررا إ لرء ريرزلل من رالفحلرض ت 
ريرحمللح ب يرحغولرت مثل مملالت ريخصع 

ومملل ريزل دا في ريلورتب ومملالت ريقفو ت 
ومملل دوررن ريرقظفون وتك يوف ريلع لح 
ريصحوح ريرسحلبلوح. وبشكل دوري، تلقم 

إدررا ريرجرقعح ب يحش ور مع خبلرء ركحقررلون 
خ ر وون بخصقص هذه رالفحلرض ت. لركن 

أن لكقن يلحغولرت في رالفحلرض ت رألس سوح 
تأثول ه م على ريحزرم ت ريرن فع ريرحققمح و/

أو تك يوف من فع ريرقظفون ريرحلدا ريلورلح 
ريرحكبلا. 

تحديد مدة عقود اإليجار التي 
تتضمن خيارات التجديد واإلنهاء
تحلد ريرجرقعح ملا علل رإللج ر على أنه  

ملا علل رإللج ر غول ريل بلح يإليغ ء، إض فح إيى 
أي فحلرت مشرقيح بخو ر ترللل علل رإللج ر إذر 
ك ن من ريرؤكل بصقرا مملقيح مر رسح هذر 

ريخو ر أو أي فحلرت مشرقيح بخو ر إنه ء علل 
رإللج ر، إذر ك ن من ريرؤكل علم مر رسحه.

لق ل يلى ريرجرقعح ريمللل من علقد رإللج ر 
ريحي تحضرن بنقد ريحجللل ورإلنه ء. تلقم 

ريرجرقعح بحطبوق رألتك م عنل تلقلع م  
إذر ك ن من ريرؤكل بصقرا مملقيح مر رسح 

خو ر تجللل علل رإللج ر أو إنه ةه. أي أنه  تأخذ 
بمون رالعحب ر ك فح ريمقرمل ذرت ريصلح ريحي 

من شأنه  إلج د ت فز رقحص دي يرر رسح خو ر 
ريحجللل أو رإلنه ء. وبمل ت رلخ بلء رإللج ر، تلقم 

ريرجرقعح بإع دا تلقلع ملا علل رإللج ر في 
ت يح وققع أي تلث ه م أو تغول في ريظلوف 

ريحي تلع تحت سوطلته  وتؤثل على قلرته  على 
مر رسح )أو علم مر رسح( خو ر ريحجللل أو 

رإلنه ء ريملل.

معدل االقتراض اإلضافي المتعلق 
باتفاقيات عقود اإليجار 

ال لركن يلرجرقعح تحللل مملل ريمرقيح 
ريضرني في رتف قوح علل رإللج ر بسهقيح، 
وعلوه تسحخلم مملل رالقحلرض رإلض في 

يلو س ريحزرم ت رإللج ر. لرثل مملل رالقحلرض 
رإلض في مملل ريمرقيح ريذي لحمون على 

ريرجرقعح دفمه القحلرض رألمقرل ريالزمح 
يلحصقل على أصل ذو قورح مر ثلح ألصل 

تق رالسحخلرم في بوئح رقحص دلح مر ثلح، 

وذيك على ملى فحلا مر ثلح وبضر ن مر ثل. 
وب يح يي، فإن مملل رالقحلرض رإلض في لمكس 

م  لحمون على ريرجرقعح دفمه، وهق م  
لحطلب ريحلللل عنل علم تقفل مملالت ق بلح 

يلرالتظح,مثل م  لحملق ب يشلك ت ريح بمح 
ريحي ال تلقم بإ لرء مم مالت ترقللوح أو عنلم  

لحمون تمللله  يحمكس شلوط وأتك م علل 
رإللج ر. تلقم ريرجرقعح بإ لرء تلللل يرملل 

رالقحلرض رإلض في ب سحخلرم ريرلخالت ريل بلح 
يلرالتظح مثل مملالت ريمرقيح ريس ةلا في 

ريسقق عنلم  تقفله  ولحمون علوه  إ لرء بمض 
ريحللللرت ريخ صح ب يرنشأا.

المخصصات
تمحرل ريرخصص ت، بحسب طبومحه ، على 

تللللرت وعرلو ت تلقلع يلحأكل فور  إذر تع 
رسحوف ء ضقربط رإلثب ت، بر  في ذيك تلللل 

ريحلفل ت رينلللح ريص درا ريرححرلح. تسحنل 
مخصص ت ريلع وى ريلض ةوح إيى تلللل 

ريحك يوف، بمل رألخذ بمون رالعحب ر، ريرشقرا 
ريل نقنوح وغوله  من ريرملقم ت ريرح تح ت يو . 

كر  تحضرن مخصص ت مك فأا نه لح ريخلمح 
وتك يوف ريرغ درا، إن و لت، تكع رإلدررا 

في تلللل ريحلفل ت رينلللح ريص درا ريرحققمح 
يلفع مك فأا نه لح ريخلمح وإغالق ريرقرقع أو 
تك يوف ريرغ درا رألخلى. تحضرن ريرخصص ت 

ريرحمللح ب يرطلقب ت غول ريرؤكلا، أفضل 
تللللرت رإلدررا فور  إذر ك ن من ريرححرل 

وققع ريحلفل ت رينلللح ريص درا.

العقود   تقدير تكاليف 
تلقم ريرجرقعح بإثب ت إللردرت ريملقد ب يل قع 

إيى ملتلح رإلنج ز ألعر ل ريملقد في نه لح 
ريفحلا رير يوح، وذيك في ت يح رمك نوح تلللل 

نحوجح ريملل بشكل مقثقق به. لحع قو س 
ملتلح رإلنج ز ب يل قع إيى نسبح تك يوف ريملل 

ريرحكبلا يألعر ل ريرنجزا تحى ت رلخه إيى 
إ ر يي ريحك يوف ريرللرا يلملل. ولحطلب رألمل 
إ لرء رالفحلرض ت يحلللل إ ر يي تك يوف ريملقد 

ريرللرا ورألعر ل ريرخحلفح ريل بلح يالسحلدرد 
ريحي تؤثل على ملتلح رإلنج ز. لحع إ لرء 

ريحللللرت بن ء على ريخبلا وريرملفح ريس بلح 
يرهنلسي ريرشلوع وريفلق ريفنوح رألخلى. إن 

دقح هذر ريحلللل من ريرححرل أن لكقن يه  
تأثول على مبلغ رإلللردرت ورألرب ح ريرثبحح ذرت 

ريمالقح.  

وفي نه لح كل فحلا م يوح، لحمون على 
ريرجرقعح تلللل تك يوف إتر م ريملقد على 

أس س ريمرل ريذي لحمون تنفوذه بمل ريفحلا 
رير يوح. لحضرن ذيك تلووًر  مقضقعًو  يحللم 
ريرشلوع وفًل  يلجلول ريزمني وتلووع ريمرل 

ريذي سوحع تنفوذه وريحك يوف ريرلتبطح 
بحسلوع ريملل ب يك مل إيى ريمرول.  سوؤثل 

هذر ريحلللل على إللردرت وتك يوف ريملل 
ومق قدرت ريملقد ومطلقب ت ريملقد 

وتك يوف ريرشلوع ريرسححلح.  لحأثل قو س 
إللردرت ريملل برجرقعح محنقعح من ت الت 

علم ريحأكل )بر  في ذيك تلللل ريحكلفح( ريحي 
تمحرل على نحوجح رألتلرث ريرسحلبلوح.  غ يًب  

م  تحح ج ريحللللرت إيى ملر مح نظًلر يقققع 
رألتلرث وتسقلح ت الت علم ريحأكل.  وعلوه، 

قل لزلل مبلغ إللردرت ريملقد ريرثبت أو لنخفض 
من فحلا ألخلى.
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5. اإليرادات، صافي
فور  للي تحلول إلللردرت ريرجرقعح:

31 دلسربل 2021م
رل ل سمقدي

31 دلسربل 2020م
رل ل سمقدي

4,231,204,5383,743,571,801خلم ت تكنقيق و  ريرملقم ت ورالتص الت رألس سوح

1,955,164,6411,630,024,588خلم ت تلنوح ريرملقم ت وريخلم ت ريحشغولوح ريرلررا

1,629,428,2231,517,822,674خلم ت رقروح

7,815,797,4026,891,419,063

نوع العمالء

 ريبوع من خالل شلكح رالتص الت ريسمقدلح وريبوع ريى ريمرول  مب شلا 
5,569,352,0014,467,318,493)شلكح رالتص الت ريسمقدلح يوست ريمرول رينه ةي(

 ريبوع يشلكح رالتص الت ريسمقدلح وريشلك ت ريح بمح يه  
2,246,445,4012,424,100,570)شلكح رالتص الت ريسمقدلح وريشلك ت ريح بمح يه  لرثلقن ريمرالء رينه ةوون(

7,815,797,4026,891,419,063

وقت تسجيل اإليرادات 

ريسلع أو ريخلم ت ريحي تحقيت إيى ريمرول:

7,417,253,1926,205,867,828- خالل فحلا

398,544,210685,551,235- في وقت محلد

7,815,797,4026,891,419,063

6. المصاريف العمومية واإلدارية 
31 دلسربل 2021م

رل ل سمقدي
31 دلسربل 2020م

رل ل سمقدي

229,232,024208,460,414تك يوف مقظفون

65,548,82967,787,904خلم ت مهنوح

62,100,08056,961,604رسحهالك وإطف ء

54,434,15844,326,476مص رلف تكنقيق و  ريرملقم ت

17,195,24013,313,641ريضو فح وريرن سب ت رال حر عوح

10,802,42914,461,978مص رلف مكحبوح

9,693,15710,560,459مص رلف إلج ر

30,166,460–مخصص علقد رإللج ر 

2,144,0027,118,395مص رلف سفل

1,760,4521,601,079مص رلف خلم ت

9,190,6484,975,871أخلى

462,101,019459,734,281

7. مصاريف البيع والتوزيع
31 دلسربل 2021م

رل ل سمقدي
31 دلسربل 2020م

رل ل سمقدي

164,829,224141,705,587تك يوف مقظفون

150,859,34646,113,660رنخف ض في قورح ريذمع ريرللنح ومق قدرت ريملقد )إلض ح 12، 14(

24,427,12512,627,528مص رلف بوع وتسقلق

4,008,4193,178,965مص رلف تكنقيق و  ريرملقم ت

2,132,477378,072رسحهالك وإطف ء

504,9421,226,515مص رلف سفل

346,761,533205,230,327

8. اإليرادات/)الخسائر( األخرى، صافي
31 دلسربل 2021م

رل ل سمقدي
31 دلسربل 2020م

رل ل سمقدي

–2,614,237شطب مطلقب ت 

2,133,766–دخل عرقالت

)3,517,908( )621,965(خس را رنخف ض في قورح ريررحلك ت وريرملرت )إلض ح 8-1 و17(

)952,799()127,434(خس را تحقلل عرالت أ نبوح

238,7251,740أخلى

2,103,563)2,335,201(

 8-1  لرثل هذر ريبنل مخصص رالنخف ض في ريلورح ريرسجلح بشأن ريرق قدرت ريرحمللح ببمض ريرك تب وريحي من ريرخطط إع دته  إيى ريرؤ ل 
)إلض ح 17(.

9. إيرادات/)تكاليف( التمويل، صافي
31 دلسربل 2021م

رل ل سمقدي
31 دلسربل 2020م

رل ل سمقدي

)2,537,652()1,072,276(أعب ء م يوح ن تجح عن ريحزرم ت رإللج ر

3,889,7221,639,140دخل من ودرةع ملربحح أل ل 

2,817,446)898,512(

10. الزكاة
عن ك فح ريسنقرت تحى 2008، ق مت ريشلكح 

بحلللع إقلرررته  ريزكقلح بصقرا منفصلح على 
أس س ققرةره  رير يوح وتصلت على ريلبقط 
رينه ةوح من هوئح ريزك ا وريضللبح وريجر رك 

تحى ع م 2008.

وب ينسبح يلسنقرت من 2009 تحى 2020م، 
ق مت ريشلكح بحلللع إقلرررته  ريزكقلح من 

خالل ريشلكح رألم، كجزء من رإلقلرر ريزكقي 
ريرقتل يلشلكح رألم، توث إن ريشلكح رألم 

مسؤويح عن ألح ربقط ص دره عن هوئح ريزك ا 
وريضللبح وريجر رك يلسنقرت من 2009 تحى 

2020م.

ورعحب ًرر من 1 لن لل 2021م، بن ًء على مقرفلح 
هوئح ريزك ا وريضللبح وريجر رك، بلأت ريشلكح 

في تلللع إقلرررته  ريزكقلح بصقرا منفصلح، 
ونحوجح يذيك، تلقم ب يرح سبح عن مخصص 

ريزك ا وتسجوله على أس س ريقع ء ريزكقي 
يللقرةع رير يوح ريخ صح به ، وفًل  يرحطلب ت 

هوئح ريزك ا وريضللبح وريجر رك. بلغ مخصص 
ريزك ا ريرحرل يلشلكح يلسنح رير يوح 2021م 

مبلغ 71.1 ملوقن رل ل سمقدي )51.9 ملوقن رل ل 
سمقدي يلسنح رير يوح 2020م(، وتع تحروله 
على ق ةرح ريلبح أو ريخس را رألويوح ريرقتلا 

ريرق زا. 
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فور  للي ريحلكح في مخصص ريزك ا:

31 دلسربل 2021م
رل ل سمقدي

31 دلسربل 2020م
رل ل سمقدي

53,140,98240,113,984 ريلصول في 1 لن لل

71,106,57451,978,118ريرحرل يلسنح

)38,951,120()51,978,119(ملفقع خالل ريسنح

72,269,43753,140,982ريلصول كر  في 31 دلسربل 

11. نقدية وشبه النقدية
تحكقن رينلللح وشبه رينلللح من رألرصلا يلى ريبنقك ورينلل في ريصنلوق ورالسحثر ررت ريل بلح يلححقلل فقًرر إيى مب يغ نلللح مملوفح وفحلا رسححل قه  

رألصلوح ثالثح أشهل أو أقل عنل إللرعه . تشحرل رينلللح وشبه رينلللح على م  للي:

31 دلسربل 2021م
رل ل سمقدي

31 دلسربل 2020م
رل ل سمقدي

17,33322,471 نلل في ريصنلوق

24,039,1918,451,173أرصلا يلى ريبنقك

1,583,500,000985,000,000 ودرةع ملربحح أل ل )*(

1,607,556,524993,473,644

)*(  ترثل ريقدرةع ريرقدعح يلى علا بنقك وتحرل مملل عرقيح بقرقع 0.5% إيى 1.2% سنقًل  )2020م: 0.25% إيى 0.45%(.  إن ت رلخ رالسححل ق رألصلي يك فح هذه ريقدرةع أقل 
من 90 لقًمأ.

12. مدينون
31 دلسربل 2021م

رل ل سمقدي
31 دلسربل 2020م

رل ل سمقدي

922,538,872813,285,140إ ر يي ريذمع ريرللنح ريحج رلح )ب سحثن ء ريشلكح رألم وأرصلا ريشلك ت ريح بمح يه (

)74,796,541()210,737,776(ن قص ً: مخصص خس ةل رالةحر ن ريرحققمح

711,801,096738,488,599ص في ريذمع ريرللنح ريحج رلح

2,388,079,4602,146,107,981إ ر يي مب يغ مسححلح من ريجه ت ذرت ريمالقح )إلض ح 29(

)80,845,124()79,323,249(ن قص ً: مخصص خس ةل رالةحر ن ريرحققمح )إلض ح 29(

ص في ريرب يغ ريرسححلح من ريجه ت ذرت ريمالقح )ب سحثن ء ريشلكح رألم وأرصلا ريشلك ت 
2,308,756,2112,065,262,857ريح بمح يه (

3,020,557,3072,803,751,456إ ر يي ريذمع ريرللنح

التجاريون   المدينون 
تبلغ محقسط فحلا رالةحر ن على مبوم ت 

ريبض عح ومخصص ريخلم ت 60 لقًم . ال لحع 
تحرول أي إللردرت ريحرقلل على ريذمع ريرللنح 

ريحج رلح. 

تلقم ريرجرقعح بقضع إ لرءرت يفحص 
رالةحر ن قبل ريلو م برنح رالةحر ن إيى عرالةه  

ريجلد. لحع ملر مح هذه رإل لرءرت وتحللثه  
بصقرا مسحرلا. يع تكن هن ك أي تغوولرت في 

هذه رإل لرءرت عن ريسنح ريس بلح.

لحع تصنوف ريمرالء وفًل  يخص ةصهع رالةحر نوح، 
بر  في ذيك م  إذر ك نقر لنحرقن إيى ريلط ع 

ريخ ص أم ال، وم  إذر ك نقر  ه ت سو دلح 
أو غول سو دلح.  لشحلك ريمرالء ريرصنفون 

ضرن فئح ممونح في خص ةص مر ثلح يرخ طل 
رالةحر ن. 

بر  أن ريرجرقعح تأخذ بمون رالعحب ر تر ثل 
ريخص ةص رالقحص دلح يلشلكح/ رألفلرد فور  

لحملق بفئ ت ريحصنوف.  لحع إ لرء تلقلع يمرالء 
ريلط ع ريخ ص يلحأكل من و قد رنخف ض في 

ريلورح على أس س  ر عي.  يوس يلى ريشلكح 
مب يغ مسححلح ريلبض ومق قدرت علقد 

يع لحع إثب ت مخصص خس را بشأنه  بسبب 
ريضر ن.

 لرثل أتل مللني ريرجرقعح 8 %
)31 دلسربل 2020م: 13%( من إ ر يي رصول 

ريرللنقن ريحج رلقن ب سحثن ء ريشلكح رألم 
وأرصلا ريشلك ت ريح بمح يه .    

ال لق ل بح رلخ إعلرد ريلقرةع رير يوح أي مب يغ 
غول محأخلا ريسلرد أو منخفضح ريلورح تع 

بشأنه  تخفوض ريجقدا رالةحر نوح منذ ت رلخ 
ريرنح رألويي يالةحر ن.

الحركة في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة بشأن المدينون التجاريون )باستثناء الشركة األم وأرصدة 
التابعة لها(:    الشركات 

31 دلسربل 2021م
رل ل سمقدي

31 دلسربل 2020م
رل ل سمقدي

74,796,54164,524,138ريلصول في 1 لن لل

135,941,23510,272,403ص في ريرحرل يلسنح 

210,737,77674,796,541الرصيد كما في 31 ديسمبر 

الحركة في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة بشأن المبالغ المستحقة من الشركة األم وأرصدة شركاتها 
التابعة:

31 دلسربل 2021م
رل ل سمقدي

31 دلسربل 2020م
رل ل سمقدي

80,845,12445,223,074ريلصول رالفحح تي

35,622,050)1,521,875(ص في )عكس قول( /ريرحرل يلسنح

79,323,24980,845,124الرصيد الختامي)*(

)*( لشرل ريربلغ أعاله 39.7 ملوقن رل ل سمقدي )31 دلسربل 2020م: 49.8 ملوقن رل ل سمقدي( لحملق ب يرللنون ريحج رلون وريحي ال تمحبل شلكح 
رالتص الت ريسمقدلح ريمرول رينه ةي.

عنل تحللل إمك نوح رسحلدرد أرصلا ريرللنقن ريحج رلقن، تلقم ريرجرقعح بأخذ ريحغولرت في ريجقدا رالةحر نوح يلرللنقن ريحج رلقن بمون رالعحب ر وذيك 
رعحب ررً من ت رلخ ريرنح رألويي يالةحر ن تحى نه لح ريفحلا رير يوح.  ولمحبل ريحلكز في مخ طل رالةحر ن بشأن ريجه ت رألخلى محلوًدر نظًلر يكبل ق علا ريمرالء 

وال تضع  ه ت ذرت عالقح. ال تححفظ ريرجرقعح بأي ضر ن ت بشأن أرصلا ريذمع ريرللنح ريحج رلح ريرنخفضح ريلورح.
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31 دلسربل 2021م
رل ل سمقدي

31 دلسربل 2020م
رل ل سمقدي

أعمار الذمم المدينة التجارية غير منخفضة القيمة

ذمم مدينة غير حكومية

0138,089,349145,786,309 إيى 3 أشهل

443,293,19762,994,560 إيى 6 أشهل

711,306,3095,046,037 إيى 12 أشهل

251,21511,192,309أكثل من سنح

192,940,070225,019,215

ذمم مدينة حكومية 

244,612,753269,979,122غول محأخلا ريسلرد وغول منخفضح ريلورح

0206,680,48753,335,690 إيى 3 أشهل

431,615,94480,707,005 إيى 6 أشهل

735,051,56073,608,103 إيى 12 أشهل

900,28235,839,464أكثل من سنح

518,861,026513,469,384

711,801,096738,488,599

أعمار الذمم المدينة التجارية المنخفضة القيمة

ذمم مدينة غير حكومية 

015,339,68311,511,292 إيى 3 أشهل 

417,877,06810,861,484 إيى 6 أشهل

722,225,2224,359,397 إيى 12 أشهل

28,544,283 53,951,986أكثل من سنح

109,393,95955,276,456

ذمم مدينة حكومية

026,239,5652,346,182 إيى 3 أشهل 

41,193,29760,090 إيى 6 أشهل

723,609,6281,073,980 إيى 12 أشهل 

50,301,32716,039,833أكثل من سنح

101,343,81719,520,085

210,737,77674,796,541

13. مصاريف المدفوعة مقدماً والموجودات األخرى
31 دلسربل 2021م

رل ل سمقدي
31 دلسربل 2020م

رل ل سمقدي

204,958,79517,666,662دفم ت مللمح يلرقردلن، ص في )إلض ح 1-13(

52,213,62638,719,787مص رلف ملفقعح مللم ً، ص في )إلض ح 2-13(

28,095,77096,666,789مللنقن أخلون، ص في )إلض ح 3-13(

2,708,0813,826,285ودرةع، ص في

287,976,272156,879,523

13-1 خالل ريم م، تع إض فح دفم ت مللمح يلرقردلن في بمض ريرش رلع، توث  تع علض ريلفم ت ريرللمح يلرقردلن بمل خصع مخصص ريلفم ت 
ريرللمح ريلللرح بربلغ 10.8 ملوقن رل ل سمقدي )31 دلسربل2020: 9.4 ملوقن رل ل سمقدي(.  

13-2 لحع علض ريرص رلف ريرلفقعح مللًم  بمل خصع ريرخصص يبمض ريرق قدرت ريرلفقعح مللًم  ريرشكقك في تحصوله  بربلغ 22.6 ملوقن رل ل 
سمقدي )31 دلسربل 2020م: 22.6 ملوقن رل ل سمقدي(.  

13-3 تحضرن ريذمع ريرللنح رألخلى مبلغ قلره 8.5 ملوقن رل ل سمقدي )31 دلسربل 2020م: 80.7 ملوقن رل ل سمقدي( مسححق من  ه ت ذرت 
عالقح )إلض ح 29(.

14. موجودات العقود
ترثل مق قدرت ريملقد قورح رألعر ل ريرنفذا من قبل ريرجرقعح خالل ريسنح ويع لصلر به  فقرتول إيى ريمرالء كر  بح رلخ إعلرد ريلقرةع رير يوح. 

بلغت إ ر يي مق قدرت ريملقد ريرفقتلا خالل ريم م مبلغ 1.200 ملوقن رل ل سمقدي )2020م: 911 ملوقن  رل ل سمقدي( كر  ك نت إ ر يي رإلللردرت 
ريرمحلف به  وريرحمللح برق قدرت ريملقد خالل ريم م مبلغ 954 ملوقن رل ل سمقدي )2020م: 1،246 ملوقن رل ل سمقدي(.

31 دلسربل 2021م
رل ل سمقدي

31 دلسربل 2020م
رل ل سمقدي

1,264,069,2991,510,518,671 إ ر يي مق قدرت ريملقد )إلض ح 29(

)5,957,205()7,850,611(مخصص رالنخف ض في ريلورح

1,256,218,6881,504,561,466

ك نت ريحلكح في مخصص رالنخف ض في ريلورح ريرحملق برق قدرت ريملقد يلسنح ريرنحهوح في 31 دلسربل كر  للي:

31 دلسربل 2021م
رل ل سمقدي

31 دلسربل 2020م
رل ل سمقدي

5,957,2058,548,117 ريلصول في 1 لن لل

)2,590,912(1,893,406 مخصص/)عكس قول( رالنخف ض في ريلورح يلسنح 

7,850,6115,957,205ريلصول كر  في 31 دلسربل



123 ير 122 لتقر ا
السنوي 
2021

ير  لتقر ا
السنوي 
2021

لا
قت

ير
ح ر

 يو
ير

  ر
ع

قرة
يل

ل ر
تق

ت 
ت 

ض 
إل ع  رير يوح ريرقتلا

ت تقل ريلقرة
ض ت 

إل

التقرير المالي91تقرير الحوكمة62تقرير األداء30التقرير االستراتيجي18رؤية القادة12مـقدمـة06التقرير المالي91تقرير الحوكمة62تقرير األداء30التقرير االستراتيجي18رؤية القادة12مـقدمـة06

15. بضاعة
31 دلسربل 2021م

رل ل سمقدي
31 دلسربل 2020م

رل ل سمقدي

349,123,113180,451,340مقرد ومسحلزم ت 

)68,082,186()75,136,957(ن قص ً: مخصص بض عح محل دمح وبطوئح ريحلكح )إلض ح 1-15(

273,986,156112,369,154

ق مت ريرجرقعح بححرول بض عح قلره  596 ملوقن رل ل سمقدي )2020م: 711 ملوقن رل ل سمقدي( على ق ةرح ريلبح أو ريخس را وريلخل ريش مل رآلخل 
ريرقتلا.

15-1 ك نت ريحلكح في مخصص ريبض عح ريرحل دمح وبطوئح ريحلكح على رينحق ريح يي:
31 دلسربل 2021م

رل ل سمقدي
31 دلسربل 2020م

رل ل سمقدي

68,082,18659,989,749ريلصول في 1 لن لل

7,054,7718,092,437ص في ريرحرل يلسنح

75,136,95768,082,186ريلصول كر  في 31 دلسربل 

16. الموجودات غير الملموسة
أ هزا ريح ســب رآليي

رل ل سمقدي

رألعر ل ريلأســر يوح
تحــت  ريحنفوذ
رل ل سمقدي

رإل ر يي 

رل ل سمقدي

التكلفة:

166,490,0464,753,105171,243,151كر  في 1 لن لل 2021م

26,177,58815,656,58741,834,175إض ف ت

–)10,161,529(10,161,529تحقلالت

202,829,16310,248,163213,077,326كر  في 31 دلسربل 2021م

اإلطفاء المتراكم

79,783,991–79,783,991كر  في 1 لن لل 2021م

35,083,521–35,083,521رإلطف ء

114,867,512–114,867,512كما في 31 ديسمبر 2021م

87,961,65110,248,16398,209,814صافي القيمة الدفترية كما في 31 ديسمبر 2021م

156,563,745 133,355,37923,208,366كر  في 1 لن لل 2020م

11,560,73313,236,36724,797,100إض ف ت

)10,117,694(–)10,117,694(رسحبم درت

–)31,691,628(31,691,628تحقلالت

166,490,0464,753,105171,243,151كر  في 31 دلسربل 2020م

اإلطفاء المتراكم

52,813,472 –52,813,472كر  في 1 لن لل 2020م

30,898,330–30,898,330رإلطف ء

)3,927,811(–)3,927,811(رسحبم درت

79,783,991–79,783,991كما في 31 ديسمبر 2020م

86,706,0554,753,10591,459,160صافي القيمة الدفترية كما في 31 ديسمبر 2020م

تع تقزلع قسط رالطف ء يلسنح، كر  هق مبون في ق ةرح ريلبح أو ريخس را وريلخل ريش مل رآلخل ريرقتلا على رينحق ريح يي:

31 دلسربل 2021م
رل ل سمقدي

31 دلسربل 2020م
رل ل سمقدي

13,713,422 13,845,004تكلفح رإلللردرت

103,890 1,835,624مص رلف بوع وتقزلع )إلض ح 7(

19,402,89317,081,018مص رلف عرقموح وإدررلح )إلض ح 6(

35,083,521  30,898,330

17. الممتلكات والمعدات
ريح سبريحكلفح: أ هزا 

رآليي

رل ل سمقدي

رألث ث 
وريرملرت

يركحبوح ر
رل ل سمقدي

ت  تحسون 
ريرب ني

ريرسحأ لا
رل ل سمقدي

ريسو ررت

رل ل سمقدي

رآليي ريح سب 
ريذك ء ف ةق 

رل ل سمقدي

رألعر ل 
ريلأســر يوح تحت 

يحنفوذ* ر
رل ل سمقدي

رإل ر يي

رل ل سمقدي

420,704,721807,533,509–255,663,79965,530,83463,522,0782,112,077ريلصول كر  في 1 لن لل 2021م

67,702,814113,115,103––40,706,3641,395,1033,310,822إض ف ت

–)474,774,595(339,979,013–66,519,79221,990,26046,285,530تحقلالت

)1,001,003(––)424,000(–)367,683()209,320(رسحبم درت

362,680,63588,548,514113,118,4301,688,077339,979,01313,632,940919,647,609الرصيد كما في 31 ديسمبر 2021م

االستهالك المتراكم واالنخفاض في 
القيمة:

213,974,757––142,484,96737,829,63832,649,7051,010,447الرصيد كما في 1 يناير 2021م

رالسحهالك ومخصص رالنخف ض في 
156,032,528–51,308,53410,648,69717,877,526488,15975,709,612ريلورح

)971,358(––)424,000(–)353,683()193,675(رسحبم درت

369,035,927–193,599,82648,124,65250,527,2311,074,60675,709,612الرصيد كما في 31 ديسمبر 2021م

صافي القيمة الدفترية:

169,080,80940,423,86262,591,199613,471264,269,40113,632,940550,611,682في 31 ديسمبر 2021م

 *لحرثل رألعر ل ريلأسر يوح تحت ريحنفوذ يم م 2020م في رنش ء مبني ت سب ت عن بمل لحضرن بشكل رةوسي أ هزا ت سب ريي ف ةق ريذك ء. وقل بلأ عرلو ته 
خالل ع م 2021م.  
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ريح سبريحكلفح: أ هزا 
رآليي

رل ل سمقدي

رألث ث 
وريرملرت

يركحبوح ر
رل ل سمقدي

تحســون ت ريرب ني
ريرسحأ لا

رل ل سمقدي

ريسو ررت

رل ل سمقدي

رألعر ل 
ريلأســر يوح تحت

يحنفوذ* ر
رل ل سمقدي

رإل ر يي

رل ل سمقدي

214,359,17056,134,62753,442,5811,422,50013,660,976339,019,854ريلصول كر  في 1 لن لل 2020م

24,853,44011,143,0912,867,435689,577471,649,335511,202,878إض ف ت

–)64,605,590(–54,475,4651,392,1628,737,963تحقلالت

)42,689,223(––)1,525,901()3,139,046()38,024,276(رسحبم درت 

255,663,79965,530,83463,522,0782,112,077420,704,721807,533,509ريلصول كر  في 31 دلسربل 2020م

االستهالك المتراكم واالنخفاض في 
القيمة:

172,304,594–121,950,34328,617,58821,011,188725,475ريلصول كر  في 1 لن لل 2020م

58,915,073–36,488,87610,070,36912,070,856284,972رالسحهالك ومخصص رالنخف ض في ريلورح

)17,244,910(––)432,339()858,319()15,954,252(رسحبم درت

213,974,757–142,484,96737,829,63832,649,7051,010,447ريلصول كر  في 31 دلسربل 2020م

صافي القيمة الدفترية:

113,178,83227,701,19630,872,3731,101,630420,704,721593,558,752في 31 دلسربل 2020م

تع تقزلع قسط رالسحهالك ورالنخف ض في ريلورح يلسنح، كر  هق مبون في ق ةرح ريلبح أو ريخس را وريلخل ريش مل رآلخل ريرقتلا على رينحق ريح يي:

31 دلسربل 2021م
رل ل سمقدي

31 دلسربل 2020م
رل ل سمقدي

129,600,77333,255,818تكلفح رإلللردرت

296,853274,182مص رلف بوع وتقزلع )إلض ح 7(

25,512,93721,867,165مص رلف عرقموح وإدررلح )إلض ح 6(

621,9653,517,908خس را رنخف ض في قورح ريررحلك ت وريرملرت )إلض ح 8(

156,032,52858,915,073

18. موجودات حق االستخدام
فور  للي بو ن تلكح مق قدرت تق رالسحخلرم برق ب تطبوق ريرمو ر ريلويي يلحلللل رير يي )16(: “علقد رإللج ر”:

ومب ني أررضي 
رل ل سمقدي

ريسو ررت
رل ل سمقدي

رإل ر يي
رل ل سمقدي

76,573,162842,53977,415,701ريلصول كر  في 1 لن لل 2020م

13,289,341–13,289,341إض ف ت إيى مق قدرت تق رالسحخلرم

)18,772,331()728,421()18,043,910(رسحهالك محرل يلسنح ريرنحهوح في 31 دلسربل 2020م

71,818,593114,11871,932,711الرصيد كما في 31 ديسمبر 2020م

)17,429,938()114,118()17,315,820(رسحهالك محرل يلسنح ريرنحهوح في 31 دلسربل 2021م

54,502,773–54,502,773الرصيد كما في 31 ديسمبر 2021م

لحع رسحهالك مق قدرت تق رالسحخلرم على رينحق ريح يي:

15 سنقرترألررضي ريرسحأ لا          

4 سنقرتريرب ني 

3 سنقرتريسو ررت  

لحع تقزلع قسط رالسحهالك يلسنح، كر  هق مبون في ق ةرح ريلبح أو ريخس را وريلخل ريش مل رآلخل ريرقتلا على رينحق ريح يي:

31 دلسربل 2021م
رل ل سمقدي

31 دلسربل 2020م
رل ل سمقدي

17,184,25018,013,421مص رلف عرقموح وإدررلح )إلض ح 6(

245,688758,910تكلفح رإلللردرت 

17,429,93818,772,331

19. الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع
31 دلسربل 2021م

رل ل سمقدي
31 دلسربل 2020م

رل ل سمقدي

723,274,789425,117,739تك يوف مش رلع مسححلح 

608,250,608501,060,307مص رلف مسححلح ريلفع )إلض ح 1-19(

459,879,696653,070,944درةنقن تج رلقن 

59,265,811114,942,706مب يغ مسححلح إيى  ه ت ذرت عالقح )إلض ح 29(

51,422,467239,657,376 مص رلف رتص ل مسححلح )إلض ح 29(

29,256,24040,104,398ريحزرم ت إلج ر )إلض ح 22(

1,931,349,6111,973,953,470

19-1 تحضرن ريرص رلف ريرسححلح ريلفع مبلغ قلره 133 ملوقن رل ل سمقدي )2020م: 108 ملوقن رل ل سمقدي( مسححق يشلكح رالتص الت ريسمقدلح 
)إلض ح 29(. ولحع ع دًا سلرد ريذمع ريلرةنح ريحج رلح خالل 90 لقًم  من ت رلخ ريف تقرا. 
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20. اإليرادات المؤجلة
لرثل هذر ريبنل ريفقرتول ريص درا يلمرالء ب يزل دا عن قورح رألعر ل ريرنفذا من قبل ريرجرقعح، وفًل  يشلوط ريفقرتول ريقرردا في رتف قوح ريملل ريربلم 

مع ريمرالء كر  بح رلخ إعلرد ريلقرةع رير يوح. بلغ إ ر يي رإلللردرت ريرؤ لح ريرفقتلا خالل ريم م 1،197 ملوقن رل ل سمقدي )2020م: 1،066 ملوقن رل ل 
سمقدي( وكذيك بلغ إ ر يي رإلللردرت ريرمحلف به  من رإلللردرت ريرؤ لح خالل ريم م 624 ملوقن رل ل سمقدي )2020م: 787 ملوقن رل ل سمقدي(.

21. مطلوبات العقود
ترثل مطلقب ت ريملقد ريرب يغ ريرسحلرح من عرالء ريرجرقعح، وريحي سوحع تطبوله  على ريرط يب ت ريرسحلبلوح.  

22. مطلوبات العقود
كمستأجر: المجموعة 

31 دلسربل 2021م
رل ل سمقدي

31 دلسربل 2020م
رل ل سمقدي

88,275,29176,674,505ريلصول رالفحح تي

12,933,987 –إض ف ت إيى ريحزرم ت إلج ر، ص في

2,537,652 1,072,276تكلفح ترقلل )إلض ح 9(

)3,870,853()28,756,121(مب يغ ملفقعح

60,591,44688,275,291إجمالي التزامات اإليجار المخصومة كما في 31 ديسمبر

فور  للي تحلواًل يحقررلخ رسححل ق ريحلفل ت رينلللح غول ريرخصقمح ريرحمللح بلفم ت رإللج ر كر  في 31 دلسربل 2021م:

تحليل تواريخ استحقاق التدفقات النقدية غير المخصومة لعقد اإليجار
31 دلسربل 2021م

رل ل سمقدي
31 دلسربل 2020م

رل ل سمقدي

29,443,67240,279,245أقل من سنح

33,417,56951,187,531أكثل من سنح

62,861,24191,466,776إجمالي التزامات اإليجار غير المخصومة كما في 31 ديسمبر

فور  للي علض ريحزرم ت رإللج ر ريرخصقمح كر  في 31 دلسربل 2021م في ق ةرح ريرلكز رير يي ريرقتلا:

31 دلسربل 2021م
رل ل سمقدي

31 دلسربل 2020م
رل ل سمقدي

29,256,24040,104,398 ريجزء ريرحلرول )ملرج ضرن ريلرةنقن وريرب يغ ريرسححلح ريلفع- إلض ح 19( 

31,335,20648,170,893 زء غول ريرحلرول

60,591,44688,275,291اإلجمالي

كمؤجر: المجموعة 
ق مت ريرجرقعح بإبلرم تلتوب علل إلج ر تشغولي يمرول بشأن تأ ول مبني ت سب ت عن بمل ريحي سوحع إدررته  من قبل ريرجرقعح. لحضرن ريربني بشكل 

رةوسي ريح سب رآليي ف ةق ريذك ء ب إلض فح ريي بمض ريرق قدرت رألخلى ريرؤ لا برق ب هذر ريحلتوب. فور  للي بو ن ص في ريلورح ريلفحللح يك فح 
ريرق قدرت ريرؤ لا ريرلر ح في رإللض ت ت 16 و17 و18: 

 
31 دلسربل 2021م

رل ل سمقدي
31 دلسربل 2020م

رل ل سمقدي

–346,074,097ريررحلك ت وريرملرت 

–188,178أصقل غول ملرقسح

3,255,3403,501,026أرض- مق قدرت تق رالسحخلرم

349,517,6153,501,026اإلجمالي

لقضح ريجلول ريح يي تحلول تقررلخ رسححل ق دفم ت رإللج ر، ولبون دفم ت رإللج ر غول ريرخصقمح ريحي سوحع رسحالمه  بمل ت رلخ إعلرد ريلقرةع رير يوح:

31 دلسربل 2021م
رل ل سمقدي

31 دلسربل 2020م
رل ل سمقدي

–132,569,580 أقل من سنح

–450,736,572أكثل من سنح

–583,306,152 اإلجمالي

23. مكافأة نهاية الخدمة
31 دلسربل 2021م

رل ل سمقدي
31 دلسربل 2020م

رل ل سمقدي

236,586,315294,776,761التزام المنافع المحددة

تلقم ريرجرقعح برنح تمقلض ت نه لح ريخلمح 
)“بلن مج ريرن فع”( يرقظفوه  مع ملرع ا 

محطلب ت نظ م ريمرل في ريررلكح ريملبوح 
ريسمقدلح. إن ريرن فع ريررنقتح برق ب 

بلن مج هذر ترثل مبلًغ  ملطقع ً لحع رتحس به 
على أس س آخل رورتب وبلالت تل ض ه  

ريرقظفقن وسنقرت خلمحهع ريرحلركرح بح رلخ 
إنه ء ريخلمح.

ترثل ريحزرم ت ريرن فع ريرثبحح في ق ةرح ريرلكز 
رير يي ريرقتلا بشأن بلن مج ريرن فع ريرحلدا 

ريلورح ريح يوح اليحزرم ت ريرن فع ريرحلدا 
بح رلخ إعلرد ريلقرةع رير يوح.

لحع رتحس ب ريرن فع ريرحلدا بشكل دوري 
من قبل خبلرء ركحقررلون مؤهلون ب سحخلرم 
طلللح وتلا رالةحر ن ريرحققمح. لحع تحللل 

ريلورح ريح يوح اليحزرم ريرن فع ريرحلدا بخصع 
ريحلفل ت رينلللح ريص درا ريرسحلبلوح ريرللرا 

ب سحخلرم ريم ةلرت على سنلرت ريشلك ت 
ع يوح ريجقدا ريرسجلح ب يمرلح ريحي سوحع 
دفع ريرن فع به ، ويه  شلوط تل رب شلوط 

راليحزرم ت ذرت ريمالقح. ونظًلر ينلص ريسوقيح 
وقوقد ريسقق ريمرولح ريحي تفلضه  سنلرت 

ريشلك ت ريرحلوح، لجلر رإلش را إيى إصلرر 
ريحكقمح ريسمقدلح ألسم ر ريسنلرت ريرسجلح 

ب يلوالر رألمللكي.  

لحع إثب ت مب يغ إع دا قو س رألرب ح وريخس ةل 
رالكحقررلح رين تجح عن ريحزرم ريرن فع ريرحلدا، 

إن و لت، وتلرج ضرن ريلخل ريش مل رآلخل 
ريرقتل في ق ةرح ريلبح أو ريخس را وريلخل 
ريش مل رآلخل ريرقتلا وق ةرح ريحغولرت في 

تلقق ريرلكوح ريرقتلا.
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لرثل ريجلول ريح يي تلكح ريحزرم ريرن فع ريرحلدا:

31 دلسربل 2021م
رل ل سمقدي

31 دلسربل 2020م
رل ل سمقدي

294,776,761189,138,652ريلصول كر  في 1 لن لل

مبلغ مثبت في ق ةرح ريلبح أو ريخس را ريرقتلا

55,072,65283,882,654تك يوف خلمح ت يوح

5,051,7006,250,000تكلفح ترقلل

60,124,35290,132,654

35,271,285)85,644,949()ريرك سب(/ريخس ةل ريرثبحح في ريلخل ريش مل رالخل 

)19,765,830()32,669,849(مب يغ ملفقعح

236,586,315294,776,761الرصيد كما في 31 ديسمبر

االفتراضات االكتوارية الهامة
تع إ لرء أتلث تلقلع ركحقرري من قبل ريرسحش ر رالكحقرري يلرجرقعح ب سحخلرم طلللح وتلا رالةحر ن ريرحققمح،

وفور  للي رالفحلرض ت رألس سوح ريرسحخلمح ألغلرض ريحلقلع رالكحقرري:

31 دلسربل 2021م
رل ل سمقدي

31 دلسربل 2020م
رل ل سمقدي

15%15% و 46%مملالت ريحن قص

4.5%1.6% و 4.5%مملل ريزل دا في ريلورتب

2.65%2.1%مملل ريخصع

6565سن ريحل عل

الحساسية تحليل 
تحأثل رينح ةج ب الفحلرض ت ريرسحخلمح. لقضح ريجلول أدن ه ريحغول في ريحزرم ريرن فع ريرحلدا على أس س ريزل دا أو رينلص في قورح رالفحلرض ت رألس سوح 

كر  في 31 دلسربل 2021م:

رألثــل على ريحــزرم ريرن فع ريرحلدا

في ريحغول 

رالفحلرض ت

يلورح ر
رألس سوح

رل ل سمقدي

ريزل دا في
رالفحلرض ت   

رل ل سمقدي

في  رينلص 
رالفحلرض ت

رل ل سمقدي

13,486,413)12,025,677(1236,586,315%مملل ريخصع

)11,940,396(1236,586,31513,098,825%مملل ريزل دا في ريلورتب

تحضرن تكلفح رإلللردرت تكلفح مقظفون قلره  1,718 ملوقن رل ل سمقدي )31 دلسربل 2020م: 1,579 ملوقن رل ل سمقدي(.

24. رأس المال، توزيعات األرباح، 
أسهم الخزينة، والمدفوعات علي 

أساس االسهم
24-1 رأس المال

خالل ع م 2020م، قلر مس هرقر ريشلكح في 
ر حر عهع ريرنملل في ت رلخ 12 صفل 1442هـ 
)ريرقرفق 29 سبحربل 2020م( زل دا رأس م ل 

ريشلكح من 100 ملوقن رل ل سمقدي إيى 
1,200 ملوقن رل ل سمقدي )ملسع إيى 120 

ملوقن سهع قورح كل سهع 10 رل ل سمقدي( 
وتغوول ريشكل ريل نقني يلشلكح من شلكح 

ذرت مسؤويوح محلودا إيى شلكح مس هرح 
ملفلح.  تع رالنحه ء من رإل لرءرت رينظ موح 

ريخ صح بزل دا رأس رير ل وتغوول ريشكل 
ريل نقني بر  في ذيك مقرفلح وزررا ريحج را 

ريحي تع ريحصقل علوه  بح رلخ 8  ر دى رألويى 
1442هـ )ريرقرفق 23 دلسربل 2020م( وإصلرر 

ريللرر ريقزرري في 16  ر دى رألويى 1442هـ 
)ريرقرفق 31 دلسربل 2020م(.

بح رلخ 28 لقنوق 2021م، تصلت ريشلكح على 
مقرفلح هوئح ريسقق رير يوح بشأن ريطلح 

ريم م رألويي، من خالل طلح 24 ملوقن سهع، 
لرثل 20٪ من أسهع ريشلكح. بلأت ريشلكح 

تلرول أسهره  عبل تلرول في 30 سبحربل 
2021م.

24-2 توزيعات األرباح 
ورفلت ريجرموح ريمرقموح غول ريم دلح في 

ر حر عه  ريرنملل بح رلخ 4 ر ب 1442هـ 
)ريرقرفق 16 فبلرلل2021م( على تقزلع أرب ح 

قلره  3.33 رل ل سمقدي يكل سهع بإ ر يي 
قلره 400 ملوقن رل ل سمقدي. يع لحع 

رإلعالن عن تقزلم ت أرب ح يلسنح ريرنحهوح في 
31 دلسربل 2020م.

24-3 أسهم الخزينة 
بح رلخ 29 سبحربل 2021م، ق مت ريشلكح بشلرء 
1.2 ملوقن من أسهره  من ريشلكح رألم بحكلفح 

151 رل ل سمقدي يلسهع، مل بل نللي قلره 
181.2 ملوقن رل ل سمقدي. تححفظ ريشلكح 
بهذه رألسهع كأسهع خزلنح وذيك يلعع 

بلرمج ريحقرفز ريرسحلبلوح يلرقظفون طقللح 
رأل ل )إلض ح 4-24(.

24-4 المدفوعات على أساس 
السهم

لحللى مقظفق ريرجرقعح مك فآت على شكل 
ملفقع ت تلقق ملكوح مسلدا على أس س 

ريسهع برق ب بلن مج ريرك فآت ريححفوزلح، 
توث لللم ريرقظفقن خلم ت كرل بل 

السحالم علد ث بت من أسهع ريشلكح.

خالل ريم م ريرنحهي في 2021م، سجلت 
 ريرجرقعح 9,6 ملوقن رل ل سمقدي 

)2020م: 0.2 ملوقن رل ل سمقدي( كرصلوف 
في ق ةرح ريلبح أو ريخس را ريرقتلا، مع زل دا 

مل بلح في رالتحو طو ت رألخلى في تلقق 
ريرلكوح، خالل ريفحلا ريحي تع خاليه  رسحوف ء 

شلوط رالسححل ق.

25. االحتياطي النظامي
طبل ً ينظ م ريشلك ت ورينظ م رألس سي 

يلشلكح، لجب على ريشلكح تحقلل 10% من 
دخل ريسنح إيى رالتحو طي رينظ مي. طبل ً 

يلنظ م رألس سي يلشلكح، لجقز يلشلكح 
ريحققف عن إ لرء هذر ريححقلل عنلم  لبلغ 

مجرقع رالتحو طي 30% من رأس رير ل. إن 
هذر رالتحو طي غول ق بل يلحقزلع. 

26. ربح السهم
لحع رتحس ب ربح ريسهع رألس سي وذيك 

بلسرح ص في ربح ريسنح ريرحملق ب يرس هرون 
في ريشلكح على ريرحقسط ريرل ح يملد 

رألسهع ريل ةرح خالل ريسنح ريرنحهوح في 31 
دلسربل كر  للي:

31 دلسربل 2021م
رل ل سمقدي

31 دلسربل 2020م
رل ل سمقدي

832,918,610701,795,504ص في ربح ريسنح "رل ل سمقدي"

119,690,959120,000,000ريرحقسط ريرل ح يملد أسهع ربح ريسهع رألس سي

–309,041ريرحقسط ريرل ح يملد رألسهع ريم دلح ريرم د شلرةه 

120,000,000120,000,000ريرحقسط ريرل ح يملد أسهع ربح ريسهع ريرخفض

6.965.85ربح السهم األساسي )معدل(

6.945.85ربح السهم المخفض )معدل(
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27. األدوات المالية
فئات األدوات المالية

لقضح ريجلول ريح يي ريلورح ريلفحللح وريلورح ريم ديح يلرق قدرت رير يوح وريرطلقب ت رير يوح، بر  في ذيك مسحقل ته  ضرن ريحسلسل ريهلمي يللورح 
ريم ديح:

31 ديسمبر 2021م
تصنوف ريرق قدرت /

ريرطلقب ت رير يوح 
ريلورح 

ريلفحللح
مسحقى ريلورح

ريم ديح

المالية الموجودات 
ال لنطبق1,607,556,524ريحكلفح ريرطفأانلللح وشبه نلللح

ال لنطبق4,605,491,482ريحكلفح ريرطفأامللنقن ومق قدرت ريملقد ومللنقن آخلون

المالية  المطلوبات 
ال لنطبق1,962,684,817ريحكلفح ريرطفأادرةنقن ومب يغ مسححلح ريلفع

31 ديسمبر 2020م
تصنوــف ريرق قدرت /

ريرطلقبــ ت رير يوح 
يلورح  ر

ريلفحللح
مســحقى ريلورح

ريم ديح

المالية الموجودات 
ال لنطبق993,473,644ريحكلفح ريرطفأانلللح وشبه نلللح

ال لنطبق4,408,805,996ريحكلفح ريرطفأامللنقن ومق قدرت ريملقد ومللنقن آخلون

المالية  المطلوبات 
ال لنطبق2,022,124,363ريحكلفح ريرطفأادرةنقن ومب يغ مسححلح ريلفع

ترثل أرصلا ريرللنقن ورينلللح وشبه رينلللح ريحل رألقصى يحملض ريرجرقعح يرخ طل رالةحر ن بح رلخ إعلرد ريلقرةع رير يوح ريرقتلا.

 28. إدارة المخاطر المالية 
ورأس المال

مخاطر السوق
يع تحملض ريرجرقعح يرخ طل ريسقق خالل 
ريسنح. يع تكن هن ك أي تغوولرت في هذه 

ريظلوف عن ريسنح ريس بلح.

تقضح ريجلرول ريح يوح تف صول تقررلخ رالسححل ق ريحم قللح ريرحبلوح يلرجرقعح بشأن مطلقب ته  رير يوح غول ريرشحلح مع فحلرت ريسلرد ريرحفق علوه . 
وقل تع إعلرد ريجلول بن ًء على ريحلفل ت رينلللح غول ريرخصقمح يلرطلقب ت رير يوح وفل  ألول ت رلخ قل لحمون على ريرجرقعح ريسلرد فوه. تشحرل 

ريجلرول على كل من ريمرقيح وريحلفل ت رينلللح ريلةوسوح.

ريمرقيح  31 ديسمبر 2021م مملل 
%

خالل سنح
رل ل سمقدي

أكثل من ســنح 
رل ل سمقدي

رإل ر يي
رل ل سمقدي

1,902,093,371–1,902,093,371ال لق لدرةنقن ومب يغ مسححلح ريلفع

29,443,67233,417,56962,861,241 1.49% إيى3.25%ريحزرم ت رإللج ر ريرحمللح برق قدرت تق رالسحخلرم  

ريمرقيح  31 ديسمبر 2020م مملل 
%

خالل سنح
رل ل سمقدي

أكثل من ســنح 
رل ل سمقدي

رإل ر يي
رل ل سمقدي

1,933,849,072–1,933,849,072ال لق لدرةنقن ومب يغ مسححلح ريلفع

1.5740,279,24551,187,53191,466,776 % إيى3.47%ريحزرم ت رإللج ر ريرحمللح برق قدرت تق رالسحخلرم 

إدارة مخاطر االئتمان
تلقم ريرجرقعح بإدررا مخ طل رالةحر ن 

ريرحمللح بمرالء ريلط ع ريخ ص خالل وضع 
تلود رةحر نوح يلمرالء كٍل على تلا وملرقبح 

ريذمع ريرللنح ريل ةرح. ال تمحلل رإلدررا بأنه 
لق ل رلح مخ طل رةحر ن  قهللح محمللح 
بهذه ريذمع ريرللنح وهي على ثلح بأنه 

سوحع تحصول ك فح ريرب يغ . لحع إ لرء ممظع 
مم مالت ريرجرقعح ت يو ً مع شلكح رالتص الت 

ريسمقدلح )ريشلكح رألم(، كر  تللم خلم ت 
يلحكقمح. من ريث بت أن شلكح رالتص الت 

ريسمقدلح وريحكقمح تحرحم ن بحصنوف رةحر ني 
ملتفع وب يح يي تمحبل مخ طل رالةحر ن منخفضح. 

ال تحققع ريرجرقعح أي تمثل في ريسلرد ن تج 
من هذه ريذمع ريرللنح، إال في ت يح و قد 

لقضح ريجلول ريح يي ريرملقم ت ريرحمللح ب يحملض يرخ طل رالةحر ن وخس ةل رالةحر ن ريرحققمح بشأن ريذمع ريرللنح ريحج رلح ومق قدرت ريملقد من 
عرالء ريلط ع ريخ ص كر  في 31 دلسربل 2021م:

ريرحقســط ريرل ح  إ ر يــي ريلورح ريلفحللح 31 دلسربل 2021م
ريخس را يرملل 

ريخس را  مخصص 

7.477,848,936%105,072,766غول مفقتلا

9.9115,190,430%0153,283,859-90 لقًم 

26.2015,368,388%9158,657,969-180 لقًم 

47.319,487,952%18120,054,856-270 لقًم 

94.2912,101,219%27112,834,043-365 لقًم 

94.2925,700,584%27,256,956أكثل من سنح

377,160,449%22.7285,697,509

إدارة مخاطر العمالت األجنبية
يع لكن يلى ريرجرقعح بح رلخ إعلرد ريلقرةع 

رير يوح أي مق قدرت أو مطلقب ت نلللح 
مسجلح بمرالت أ نبوح ه مح تملضت ريشلكح 

بشأنه  يلحللب ت في أسم ر ريمرالت رأل نبوح. 
وعلوه، يع لحع علض تحلول ريحس سوح بشأن 

ريمرالت رأل نبوح. 
 

إدارة مخاطر أسعار العموالت 
والسيولة 

إن ريرسؤويوح رينه ةوح عن إدررا مخ طل 
ريسوقيح تلع على ع تق مجلس رإلدررا، وريذي 

ق م بلوره بقضع إط ر عرل مالةع إلدررا 
مخ طل ريسوقيح وإدررا محطلب ت إدررا ريسوقيح 

وريحرقلل ريخ صح ب يرجرقعح على ريرلى 
ريلصول وريرحقسط وريطقلل رأل ل. وتلقم 

ريرجرقعح بإدررا مخ طل ريسوقيح من خالل 
رالتحف ظ ب التحو طو ت وريحسهوالت ريبنكوح 

ريك فوح وريرلرقبح ريرسحرلا يلحلفل ت رينلللح 
ريرحققمح وريفملوح ومط بلح مح فظ رسححل ق 

ريرق قدرت وريرطلقب ت رير يوح. يع لحث أي 
تغوول يهذه رالسحلرتوجوح عن ريسنح ريس بلح.

يع تحملض ريشلكح يحغولرت في أسم ر 
ريمرقالت بح رلخ إعلرد ريلقرةع رير يوح. 

وب يح يي، يع لحع علض تحلول ريحس سوح ألسم ر 
ريمرقالت.

خالف ت. تحع ملرقبح ريذمع ريرللنح رألخلى 
على أس س مسحرل.

ترثل مخ طل رالةحر ن مخ طل ريخس را رير يوح 
يلرجرقعح في ت يح علم وف ء ريمرول أو 

ريطلف رآلخل ب يحزرم ته ريحم قللح تج ه أدرا 
م يوح م ، وريحي تنشأ بشكل أس سي عن ريرب يغ 

ريرسححلح ريلبض من ريمرالء.

ترثل ريلورح ريلفحللح يلرق قدرت رير يوح 
ريحل رألقصى يلحملض يرخ طل رالةحر ن. ال 

تلقم ريرجرقعح ب التحف ظ بأي ضر ن ت أو 
تمزلزرت رةحر نوح أخلى يحغطوح مخ طل رالةحر ن 

ريرص تبح يلرق قدرت رير يوح ريخ صح به .

لحع تجنوب مخصص رالنخف ض في قورح ريذمع 
ريرللنح ريحج رلح ب يللر ريرطلقب، بن ًء على 

رإلمك نوح ريرحققمح يححصول ريذمع ريرللنح. 
تسحخلم ريرجرقعح مصفقفح مخصص يلو س 
خس ةل رالةحر ن ريرحققمح بشأن ريذمع ريرللنح 

ريحج رلح ومق قدرت ريملقد.

لحع رتحس ب مملالت ريخس ةل ب سحخلرم 
 طلللح “تجللل مملل ريمرقيح”/

“مملل ريحلفق” على أس س رتحر يوح ملور 
ريذمع ريرللنح برلرتل ريحمثل ريرحح يوح تحى 

شطبه . لحع رتحس ب تجللل مملالت ريمرقيح/ 
مملالت ريحلفق بصقرا مسحللح فور  لحملق 

ب يحملض يلرخ طل في ريلط ع ت ريرخحلفح بن ًء 
على خص ةص مخ طل رالةحر ن ريم مح. 
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إدارة رأس المال
تلقم ريرجرقعح بإدررا رأسر يه  يلحأكل من 

أنه  ق درا على رالسحرلرر في ريمرل وفل  
يربلأ رالسحرلررلح مع زل دا ريم ةل يلرس هرون 

من خالل زل دا رصول تلقق ريرلكوح وريللن. 
يع لطلأ أي تغوول على رالسحلرتوجوح ريكلوح 

يلرجرقعح عن ريسنح ريس بلح.

لحكقن هوكل رأسر ل ريرجرقعح من تلقق 
ريرلكوح وريحي تشرل رأس رير ل ورالتحو ط ت 
رألخلى ورالتحو طي رينظ مي ورألرب ح ريربل ا.

خالل ريسنح، ق مت ريرجرقعح بإ لرء ريرم مالت ريه مح ريح يوح مع ريجه ت ذرت ريمالقح به :

31 دلسربل 2021م
رل ل سمقدي

31 دلسربل 2020م
رل ل سمقدي

6,010,278,2445,313,919,469بوع بض عح وخلم ت )ريشلكح رألم وشلك ته  ريح بمح( )أ(

439,870,537252,077,760مشحلل ت )ريشلكح رألم وشلك ته  ريح بمح(

199,071,534–خصع على مش رلع مموّنح )ب(

 بوع ريرق قدرت غول ريرلرقسح وريررحلك ت وريرملرت )إلض ح 16و17( 
31,627,259–) هح ذرت عالقح أخلى(

645,975216,016مصلوف تقرفز طقللح رأل ل محرلح من ريشلكح رألم

تحضرن مبوم ت ريبض عح وريخلم ت يلشلكح رألم وشلك ته  ريح بمح يه  مبلغ 3.8 ملو ر رل ل سمقدي )31 دلسربل 2020م: 2.9  ملو ر رل ل سمقدي(   )أ( 
وريحي ال تمل ريشلكح رألم ريمرول رينه ةي.  

ترثل هذه ريرب يغ خصًر  على بمض ريرش رلع ريحي لحع تنفوذه  من خالل ريشلكح رألم. )ب( 

بلغت ريحم مالت ريرب شلا مع ريجه ت ريحكقموح وريحكقموح ذرت ريمالقح يلسنح ريرنحهوح في 31 دلسربل 2021م مبلغ 1.3 ملو ر رل ل سمقدي   )ج( 
)2020م: 1.5 ملو ر رل ل سمقدي(.

فور  للي بو ن ب ألرصلا ريل ةرح مع ريجه ت ذرت ريمالقح بح رلخ إعلرد ريلقرةع رير يوح:

31 دلسربل 2021م
رل ل سمقدي

31 دلسربل 2020م
رل ل سمقدي

2,388,079,4602,146,107,981مللنقن، إ ر يي )إلض ح 12(

846,921,803949,422,179مق قدرت علقد

8,516,33080,661,693ريرق قدرت رألخلى: مب يغ مسححلح من  ه ت ذرت عالقح )إلض ح 13(

)1,606,137,371()2,075,342,306(إللردرت مؤ لح 

)114,942,706()59,265,811(مب يغ مسححلح إيى  ه ت ذرت عالقح )إلض ح 19(

)239,657,376()51,422,467(مص رلف رتص ل مسححلح )إلض ح 19(

)260,457,485()342,315,572(مطلقب ت علقد

)108,058,882()132,994,447(مص رلف مسححلح )إلض ح 19(

إن مب يغ ريرللنقن ريل ةرح غول مضرقنح ولحع سلرده  نلًلر أو تسقلحه  ب يلصول ريرسححق ريلفع. يع لحع تلللع أو رسحالم أي ضر ن ت.  

بالجهات  المتعلقة  المعلومات   .29
ذات العالقة

تحكقن ريجه ت ذرت ريمالقح من ريشلكح رألم، 
وريرنشآت ريحي تخضع يسوطلا مب شلا أو 

غول مب شلا أو تخضع يحأثول شلكح رالتص الت 
ريسمقدلح، وكذيك أعض ء مجلس رإلدررا وكب ر 

مقظفي رإلدررا.  خالل دورا رألعر ل ريم دلح، 
ق مت ريرجرقعح بإ لرء مم مالت محنقعح مع 

ريجه ت ذرت ريمالقح به . لحع رعحر د شلوط 
وأتك م هذه ريرم مالت ريربلمح مع ريجه ت 
ذرت ريمالقح إم  من قبل إدررا ريرجرقعح أو 

أعض ء مجلس إدررته .

إن ريجهح ريرسوطلا ريرب شلا ورينه ةوح على 
ريرجرقعح هي شلكح رالتص الت ريسمقدلح، 

وهي شلكح ملر ح تأسست في ريررلكح 
ريملبوح ريسمقدلح.

أعمار المبالغ غير منخفضة القيمة المستحقة من الشركة األم وأرصدة الشركات التابعة لها
محأخلا ريســلرد وغوــل منخفضح ريلورح

رإل ر يي

رل ل سمقدي

محأخلا  غول 
ريسلرد ويع 

تنخفــض قورحه 
رل ل سمقدي

3 - 0
شهًلر

رل ل سمقدي

4 - 6 أشهل

رل ل سمقدي

7 - 12 أشهل

رل ل سمقدي

أكثل من ســنح

رل ل سمقدي

–312,308,756,2111,703,356,671506,744,30171,570,69527,084,544 دلسربل 2021م

312,065,262,857932,147,422450,520,253379,906,106298,474,9874,214,089 دلسربل 2020م 

تع دفع تمقلض ت يكب ر مقظفي رإلدررا خالل ريسنح كر  للي:

31 دلسربل 2021م
رل ل سمقدي

31 دلسربل 2020م
رل ل سمقدي

46,957,61634,911,209من فع ريرقظفون

ك نت ريرب يغ ريح يوح مسححلح ريلفع فور  لحملق بحمقلض ت نه لح ريخلمح ومخصص رإل  زرت ريسنقلح يكب ر مقظفي رإلدررا:

31 دلسربل 2021م
رل ل سمقدي

31 دلسربل 2020م
رل ل سمقدي

8,025,9525,578,995تمقلض ت نه لح ريخلمح ورإل  زا ريسنقلح

القطاعية المعلومات   .30
إن ريرملقم ت ريرحمللح ب يلط ع ت ريحشغولوح 

يلرجرقعح مبونح أدن ه وفًل  يلرمو ر ريلويي 
يلحلللل رير يي )8( ريلط ع ت ريحشغولوح. 

لحطلب ريرمو ر ريلويي يلحلللل رير يي )8( 
تحللل قط ع ت ريحشغول على أس س ريحل رلل 
ريلرخلوح ريحي تحع ملر محه  ب نحظ م من قبل 

رةوس ريمرلو ت بصفحه ص نع ريللرر ب يرجرقعح 
وتسحخلم يحقزلع ريرقررد يللط ع ت وتلووع 

أدرةه .

تمرل ريرجرقعح في خلم ت تكنقيق و  
ريرملقم ت ورالتص الت كر  هق مذكقر أدن ه.  

تحملق ممظع إللردرت ريرجرقعح ودخله  
ومق قدرته  بمرلو ته  درخل ريررلكح.  ترثل 
قط ع ت ريحشغول ريحي لحع رفع ريحل رلل عنه  

ب نحظ م إيى رةوس ريمرلو ت بصفحه ص نع ريللرر 
ب يرجرقعح أنقرع رإلللردرت ولحع تقزلع ريرقررد 

على ريلط ع ريحشغولي على أس س رإلللردرت 
وتف صوله  كر  للي:

خلم ت تكنقيق و  ريرملقم ت  	
ورالتص الت رألس سوح: ترثل هذه 

ريخلم ت ريرحطلب ت رألس سوح 
يألعر ل، وتركن ريمرالء من ريحصقل 
على ريرحطلب ت رألس سوح يحكنقيق و  

ريرملقم ت مع رألنظرح، رأل هزا /
ريبلرمج، ورالتص ل ب ألنحلنت. )بر  في 

ذيك: تك مل رألنظرح وخلم ت رالتص الت 
ورالنحلنت(.  

خلم ت تلنوح ريرملقم ت وريخلم ت  	
ريحشغولوح ريرلررا: تمحبل هذه ريخلم ت 

برث بح إض ف ت وتس عل ريمرالء في إدررا 
عرلو تهع وتحسون ريحكلفح رإل ر يوح 

يلرلكوح، )بر  في ذيك: خلم ت رالسحم نح 
برص در خ ر وح وريخلم ت ريرلررا(. 

ريخلم ت ريلقري: هي خلم ت رقروح  	
محللمح لسحخلمه  ريمرالء يححسون 

وتقسوع نط ق علوضهع )بر  في ذيك: 
خلم ت ريسح بح ورألمن ريسوبلرني 

وريخلم ت ريلقروح(. 
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 ال تق ل إللردرت بون ريلط ع ت يلسنح ريرنحهوح في 31 دلسربل 2021م )2020م: صفل (. وعلوه، فإن ال صلح يحسقلح إللردرت ريلط ع ت على 
إ ر يي رإلللردرت.

31 دلسربل 2021م
رل ل سمقدي

31 دلسربل 2020م
رل ل سمقدي

4,231,204,5383,743,571,801خلم ت تكنقيق و  ريرملقم ت ورالتص الت رألس سوح

1,955,164,6411,630,024,588خلم ت تلنوح ريرملقم ت وريخلم ت ريحشغولوح ريرلررا

1,629,428,2231,517,822,674خلم ت رقروح

7,815,797,4026,891,419,063إجمالي اإليرادات

)5,469,447,120()6,107,830,676(إ ر يي تكلفح إللردرت

)664,964,608()808,862,552(إ ر يي ريرص رلف ريحشغولوح  

)3,233,713(4,921,009إ ر يي رإلللردرت / )ريرص رلف( غول ريحشغولوح

)51,978,118()71,106,574(ريزك ا ريرحرلح على ريسنح

832,918,609701,795,504إجمالي صافي ربح السنة

31. االلتزامات الرأسمالية
يع لكن يلى ريرجرقعح تمهلرت رأسر يوح بح رلخ إعلرد ريلقرةع رير يوح.

32. األحداث الهامة  
يع تحأثل عرلو ت ريرجرقعح ونح ةجه  رير يوح تأثًلر كبوًلر بحفشي فولوس كقرون ، مع رألخذ في رالعحب ر رنخف ض تأثول ريج ةحح على عرلو ت وأنشطح ريشلك ت 

ريم ملح في قط ع رالتص الت.

تع تلووع تأثول   ةحح كقرون  على عرلو ت ريرجرقعح ونح ةجه  رير يوح ب سحخلرم رألتك م ورالفحلرض ت ريحي تحضرن مص در علم ريحأكل نظًلر العحر ده  
على ريمللل من ريمقرمل وريحطقررت ريرسحلبلوح ريحي ال لركن ريحنبؤ به  بشكل مقثقق.

وسقف تسحرل ريرجرقعح في ملرقبح تأثول هذه ريج ةحح على أعر يه  ونح ةجه  رير يوح.

33. االلتزامات المحتملة
31 دلسربل 2021م

رل ل سمقدي
31 دلسربل 2020م

رل ل سمقدي

271,433,635205,670,965خط ب ت ضر ن

تع إصلرر خط ب ت ريضر ن أعاله برق ب تسهوالت قلوض بربلغ 500 ملوقن رل ل سمقدي )31 دلسربل 2020م: 500 ملوقن رل ل سمقدي(.
        

34. األحداث الالحقة لتاريخ إعداد القوائم المالية
أوصى مجلس إدررا ريشلكح  في رال حر ع ريرنملل بح رلخ 14 ر ب 1443 هـ )ريرقرفق 15 فبلرلل 2022م( بحقزلع أرب ح على ريسهع بقرقع 4 رل ل سمقدي 

يلسهع ريقرتل بلورح إ ر يوح تبلغ 475.2 ملوقن رل ل سمقدي.

يع تنشأ ألح أتلرث أخلى بمل 31 دلسربل 2021م وقبل إصلرر ريلقرةع رير يوح ريرقتلا وريحي لركن أن لكقن يه  أثل ه م على ريلقرةع رير يوح ريرقتلا كر  
في 31 دلسربل 2021م.

35. اعتماد القوائم المالية
 تع رعحر د ريلقرةع رير يوح ريرقتلا يلسنح ريرنحهوح في 31 دلسربل 2021م في ر حر ع مجلس إدررا ريشلكح ريرنملل في 14 ر ب 1443هـ 

)ريرقرفق 15 فبلرلل 2022م(.
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