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المشتركون )مليون(

الدخل قبل إحتساب الفوائد والضرائب واإلستهالك 
واإلطفاء )مليون د.ك(

هامش صافي الربح )    %(

توزيعات األرباح النقدية )فلس(*

هامش الدخل قبل إحتساب الفوائد والضرائب 
واإلستهالك واإلطفاء )    %(

قاعدة حقوق المساهمين )مليون د.ك(

ربحية السهم )فلس(

اإليرادات )مليون د.ك(

* أوصى مجلس إدارة stc في تاريخ 3 فبراير 2021 بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين 
بواقع 60 فلساً للسهم الواحد اي بما يمثل     60% من القيمة اإلسمية للسهم وذلك عن 

عام 2020، علماً بأن هذه التوصية تخضع لموافقة الجميعة العامة العادية للشركة.

تصفح تقريرنا السنوي بما في ذلك فيلمنا 
والمزيد من المحتويات المصورة.

www.stc.com.kw

أبرز المؤشرات المالية



9

1.9 2.0 2.2

11
15

18

64 87 101

73.4
83.8 77.8

283.2 293.7 287.9

222.2
215.4

192.0

60 50 40

26
29

2020 2019 2018

2020 2019 2018

2020 2019 2018

2020 2019 2018

2020 2019 2018

2020 2019 2018

2020 2019 2018

2020 2019 2018

27

في لمحة

جوائز عام 2020

أبرز المؤشرات التشغيلية

 12 عام
من العمليات 

التشغيلية

 % 35 
الحصة السوقية

5G تغطية الـ

 % 100 
من المناطق 

المأهولة 
بالسكان

 % 64 
نسبة 

الموظفين 
الكويتيين

1.9
مليون عميل 

 87
فرع

 466
موظف

فوربز “جلوبل 2000” 

صنفت مجموعة stc كأقوى 
شركة اتصاالت في منطقة 

الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا وجاءت من ضمن 

أفضل 44 شركة رقمية في 
العالم بحسب قائمة فوربس 
»جلوبل 2000« والتي تصنف 
الشركات تبعاً لقيمة األصول 

والقيمة السوقية وصافي 
األرباح واإليرادات بأوزان 

نسبية متساوية.

 أفضل شركة في 
 مجال عالقات المستثمرين 

فازت stc بجائزة أفضل 
شركة في مجال عالقات 
المستثمرين في الكويت 

لعام 2020، فضاًل عن 
تصنيفها ضمن قائمة 

أفضل 5 شركات وأفضل 
10 منصات رقمية لعالقات 

المستثمرين في منطقة 
الشرق األوسط لعام 2020.

أكثر العالمات التجارية 
دعماً في الكويت 

وعن استبيان لشركة
 IPSOS العالمية، تم 

تصنيف stc من ضمن أفضل 
الشركات التي قامت بدعم 

المجتمع الكويتي خالل 
أزمة “كوفيد-19”، حيث 

تبنت الشركة العديد من 
المبادرات االجتماعية التي 

من شأنها التخفيف من اآلثار 
السلبية التي خلفتها الجائحة. 



 stc األداء التاريخي لسهم
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أداء ومؤشرات السهم خالل عام 2020

سعر السهم )فلس كويتي(

سعر اإلغالق )د.ك.(

0.852
أعلى سعر )د.ك.(

0.894
أدنى سعر )د.ك.(

0.680
 الكمية المتداولة 

)مليون سهم(

14.87
القيمة المتداولة 

)مليون د.ك.(

12.1
الصفقات

5,946
نسبة دوران السهم )%(

%2.98
األداء في عام 2020 )%(

%8.1
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نبذة عن الشركة 
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 )stc( نبذة عن شركة االتصاالت الكويتية

أعلنت stc عن إطالق العالمة التجارية الجديدة 
 solutions لشركتها التابعة »كواليتي نت«، لتصبح

by stc، ذراع الشركة المتخصص في توفير حلول 
قطاع األعمال المتكاملة تحت سقف واحد للمرة 

األولى على اإلطالق.

وتعتبر هذه المبادرة خطوة إضافية في إطار رحلتنا 
من أجل تعزيز الحلول المقدمة من قبل stc من 

خالل الجمع بين نقاط القوة لشركتين قويتين، بما 
يمهد الطريق لتمكين العمالء من األفراد والشركات 

على تحقيق أهدافهم المرجوة.

شركة االتصاالت الكويتية )stc( شركة مساهمة 
كويتية، تأسست بموجب المرسوم األميري رقم 187 

بتاريخ 22 يوليو 2008 لتشغيل وإدارة شبكة المحمول 
واالتصاالت المتنقلة الثالثة GSM في دولة الكويت 

بموجب القانون رقم 2 لعام 2007. 

شركة االتصاالت الكويتية )stc(، العالمة التجارية 
المتميزة في صناعة االتصاالت هي شركة تابعة 

لمجموعة stc الرائدة في المنطقة، حيث تختص 
بتقديم خدمات ومنصات مبتكرة، وتمكين التحول 

الرقمي في المنطقة، برأسمال قدره 50 مليون دينار 
كويتي، و قد تم إدراجها في بورصة الكويت في ديسمبر 

2014. في عام 2019، استحوذت stc على %100 من 
رأسمال شركة كواليتي نت للتجارة العامة والمقاوالت 
)solutions by stc( - مزود خدمات اإلنترنت الرائد 

في الكويت - بهدف االستفادة من الفرص الجديدة في 
سوق االتصاالت الكويتي.

شركتنا التابعة

من نحن

اعتباراً من تاريخ 19 ديسمبر 2019، قامت شركة 
 »VIVA« االتصاالت الكويتية بتغيير عالمتها التجارية من

إلى “stc” وهي العالمة التجارية الموحدة لشركات 
المجموعة في كل من المملكة العربية السعودية 
ودولة الكويت ومملكة البحرين، والذي من شأنه 

تعزيز قيمة العالمة التجارية لـstc كأحد أغلى العالمات 
التجارية في الشرق األوسط.

عالمتنا التجارية الجديدة

ماذا نفعل
تهدف stc دائماً إلى دعم رؤية الكويت 2035 
التي تهدف إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي 

وتجاري عالمي. على مدار عقد من التميز في 
الخدمة والشفافية واالستباقية، وباعتبارها مشغل 

االتصاالت األسرع نمواً واألكثر تقدماً مع أكبر شبكة 
5G في الكويت، بلغت قاعدة عمالء stc وبكل فخر 

1.9 مليون عميل.

تسعى stc جاهدة لتزويد عمالئها، سواء األفراد 
أو الشركات )stc business(، بمجموعة فريدة 

من المنتجات والخدمات التي تلبي تطلعاتهم 
واحتياجاتهم. كما توفر stc العديد من الفرص في 

مجاالت االتصاالت والترفيه والمعلومات والخدمات 
الرقمية ونقل البيانات إلى جانب تقديم أفضل تجربة 

للعمالء على مدار الساعة. 



نجحت stc في جذب استثمارات القطاع الخاص، ودفع االقتصاد وإعادة تموضع قطاع االتصاالت باعتباره من القطاعات األكثر حيوية في تطور 
التكنولوجيا العالمية. كما وسعت stc خدماتها لتشمل توفير أفضل تغطية السلكية في الكويت لتلعب دوراً رئيسياً في تحسين البنية التحتية 

العصرية في الكويت. 

منذ عام 2008، غيّرت إنجازات stc مفهوم سوق االتصاالت الكويتي، بما في ذلك نماذج أسعار ورسوم االتصاالت الالسلكية. هذا وقد أصبحت 
stc في عام 2016، عضواً في االتحاد الدولي لالتصاالت ITU. وفي عام 2018، أصبحت أول شبكة تقدم لعمالئها خدمة الجيل الخامس 5G وتمكين 

 5G في بناء الشبكة األكثر تقدماً، وبكل فخر فإنها تمتلك أكبر عدد من المواقع التي تغطيها خدمة stc الشركات في مجال االتصاالت. استثمرت
في الكويت. باإلضافة إلى ذلك، تعمل stc حالياً على إثراء خدماتها ومنتجاتها وحلولها المقدمة لعمالئها، األفراد منهم والشركات، وذلك من خالل 

تعاونها مع فريق كواليتي نت من ذوي الخبرات والكفاءات.

آخراً وليس أخيراً، نجحت stc في خلق فرص عمل والتركيز على خطة التكويت التي وصلت نسبتها إلى حوالي 64% من إجمالي القوى العاملة 
في الشركة، وذلك عبر جذب المواهب المميزة من خالل الشراكات والتعاون مع العديد من الجهات في السوق الكويتي. تلتزم stc ببرنامجها 

للمسؤولية االجتماعية حيث أطلقت مبادرات متعددة لدعم المواهب في مجاالت الرعاية الصحية والرياضة وريادة األعمال والتعليم والبيئة.

إنجازاتنا
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 رؤيتنا، رسالتنا، قيمنا وهدفنا
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رؤيتنا

رسالتنا

هدفنا

قيمنا

شركة رائدة في تمكين التحول الرقمي وتقديم خدمات ومنصات مبتكرة لعمالئنا في الكويت.

تحدد استراتيجيتنا الركائز األساسية لتوسيع إنتاجية stc وخلق قيمة لعمالئنا مصحوبة بكفاءة عالية و تجربة رائعة 
مع تجهيز الشركة للمستقبل:

• تجربة رقمية متكاملة
• تعزيز األداء األساسي للشركة

• إعادة خلق تجربة عمالء بمعايير عالمية
• االعتماد على التضافر مع شركات المجموعة

تتطلع شركة االتصاالت الكويتية )stc( إلى عصر رقمي جديد من شأنه تحويل النظرة االقتصادية المستقبلية 
للمجتمع المحلي إلى اقتصاد متقدم جديد من خالل استخدام أحدث المعلومات والتقدم التكنولوجي.

تقوم stc بتقديم منتجات وخدمات متطورة إلى جانب خدمات االتصاالت التقليدية بهدف تمكين الركائز الرقمية 
القتصاد التكنولوجيا الرقمية الجديد. وبالتالي، نحرص في stc إلى الجمع ما بين التقنيات الذكية واألنظمة األكثر 

تقدماً لتسخير القدرات الرقمية والقوة الكامنة بالتقنيات مما يمكننا من تقديم أفضل الخدمات لعمالئنا وأصحاب 
المصلحة والجهات الحكومية والمجتمع المحلي على حد سواء.

نقوم بتطوير منصات وحلول وخدمات رقمية ترتكز إلى علم البيانات والحوسبة السحابية والذكاء االصطناعي 
باإلضافة الى التحليالت الرقمية المتقدمة التي تستند إلى خدمات الجيل الخامس 5G. انطالقاً من توفير الخدمات 

الرقمية األكثر ابتكاراً بهدف تمكين الصناعات الرائدة والشركات والجهات الحكومية من االزدهار، تركز stc على 
تشكيل مستقبل مستدام للمجتمع المحلي من خالل رؤية أعمق ونمو متسارع.

الحيوية

العمل بطاقة متميزة لتعزيز وإثراء أداءنا. نحن مرنون ومتعاونون ومتجددون.

التفاني

التزامنا بتلبية احتياجات وتطلعات ومطالب عمالئنا وموظفينا. نحن مهتمون 
وملتزمون وجديرون بالثقة. 

اإلقدام
المضي قدماً في أعمالنا وتمكين إيجاد أفضل الحلول المحتملة لعمالئنا وموظفينا. 

نحن استباقيون ومبتكرون وباحثون.
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أصحاب المصالح

stc تحافظ على متانة وشفافية وصحة عالقتها مع أصحاب المصالح المبنية على الثقة والمصالح المشتركة بين األطراف ذات 
الصلة.

تسعى إدارة stc إلى العمل بما يصب في مصلحة أصحاب المصالح، بما في ذلك المستثمرين والموظفين والموردين والعمالء 
والهيئات الحكومية والمجتمع المحلي من خالل فهم احتياجاتهم والحصول على آرائهم ومن ثم عرضها في اجتماعات مجلس 

اإلدارة. فمن خالل التزامنا بهدفنا وامتثالنا لقيمنا ومشاركتنا لمساهمينا في أعمالنا اليومية واتباعنا الستراتيجية تجارية ومالية 
متكاملة ، باءت stc أكثر قدرة في مواكبة أحدث التطورات في هذا المجال لتتمكن من خلق قيمة لعمالئها وتقديم ما يفوق 

توقعات أصحاب المصالح. 

والجدير بالذكر، مقدرة stc على إبقاء أصحاب المصالح على اطالع تام بأحدث المستجدات على مدار الجائحة، باستخدام 
الخدمات الرقمية الفعالة والتي تقدمها بغية الحصول على مالحظاتهم وضمان سرعة الرد على استفساراتهم.

الموظفون

تعتبر stc موظفيها أحد األصول 
الرئيسية للشركة التي تنفذ من 

خاللها العمليات اليومية وتحقق 
 stc الربحية. فمنذ تأسيسها، حرصت
على االستثمار في مواردها البشرية 
لتحسين قدراتها تبعاً لطلب السوق 

والتطورات الحاصلة في هذا المجال. 

تحمل إدارة stc على عاتقها 
مسؤولية إبقاء جميع الموظفين 

منخرطين في أعمال الشركة اليومية 
من خالل وضع سياسات وإجراءات 
واضحة تتماشى مع رسالة الشركة 

ورؤيتها وقيمها وهدفها.

 تشجع إدارة stc التنفيذية موظفيها 
على إبداء رأيهم فيما يتعلق باألمور 

بالغة األهمية، ليس فقط في 
إطار األعمال اليومية، بل وأيضاً 

فيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية 
لإلدارات المعنية، وذلك من خالل 

االجتماعات الفعلية واالفتراضية التي 
تعقدها اإلدارة مع جميع الموظفين 

وبكافة األقسام بشكل منتظم.

تكمن أولويات stc باالستثمار 
في موظفيها اآلن أكثر من أي 

وقت مضى، كونهم مفتاح النجاح 
الذي حققته الشركة في عملياتها 
التشغيلية خالل فترة الوباء. فقد 

أثبتت فرق عمل الشركة قدرتها في 
التغلب على التحديات العالمية طوال 

األزمة من خالل التفاني والجهد 
الدائم واالحترافية إلى جانب الدعم 

المستمر الذي  قدمته stc خالل 
فترة عمل عن ُبعد.

المستثمرون

يتولى فريق عمل عالقات 
المستثمرين المتمرس مسؤولية 
التواصل مع المستثمرين الحاليين 
والمستقبليين لـstc على أساس 

منتظم وبناءاً على طلبهم، من خالل 
مختلف قنوات االتصال الفعلية 

واالفتراضية.

ونحن على استعداد تام لتزويد 
األوساط المعنية باالستثمار على 

مركز stc في السوق ومزايا الشركة 
التنافسية إضافة إلى إستراتيجيتها 

وأدائها المالي والتشغيلي.

فقد حرص فريق عمل عالقات 
المستثمرين في stc خالل أزمة 

كوفيد-19 من إبقاء المجتمع 
االستثماري على اطالع تام بأحدث 

التطورات باإلضافة إلى أبرز ما قامت 
به الشركة من أجل الحفاظ على 

استمراريتها.

الموردون

يتولى فريق مختص إدارة عالقات 
الموردين مع stc من خالل تنظيم 

وإدارة عمليات التعاقد و الشراء. كما 
تقع مسؤولية كل إدارة في الحفاظ 

على عالقة طيبة وحذقة مع مورديها 
من خالل عقد اجتماعات فعلية و/
أو افتراضية بانتظام أو عند اقتضاء 

الحاجة. 

كما تتحمل stc مسؤولية اختيار 
الموردين الدوليين والمحليين بما 

يتماشى مع أفضل  الممارسات في 
هذا المجال، والذين يستوفون طلب 

المجتمعات المحلية واإلقليمية.
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العمالء
 تلتزم stc بتقديم أحدث المنتجات 
والخدمات وأكثرها تقدماً لعمالئها، 

األفراد منهم والشركات، حيث 
تمتلك قاعدة عمالء قوية تبلغ 

حوالي 1.9 مليون عميل. وبالتالي، 
تحرص stc على إبقاء الوتيرة 

التصاعدية آلخر التطورات والتقدم 
التكنولوجي في هذا المجال من 
خالل اتباع استراتيجيتها للتحول 

الرقمي وإنشاء شراكات استراتيجية 
مع رواد مجال التكنولوجيا الرقمية. 

تمكنت stc على مدار األزمة من 
مواصلة أعمالها التجارية وخدمة 

عمالئها من خالل تطبيق نموذجها 
التشغيلي المرن مستندًة بذلك إلى 
خطة استمرارية األعمال المتطورة 

والتي ساعدت على توجيه فرق 
العمل إلى تنفيذ األعمال اليومية 
بكفاءة وفعالية عالية خالل فترة 

العمل عن ُبعد. 

كما استفادت stc من شراكاتها 
االستراتيجية ومن الخدمات الرقمية 

المدعومة بتقنية 5G لتقديم 
مجموعة منتجات وخدمات واسعة 

تهدف إلى مساعدة عمالئها في 
األوقات الحرجة التي تتطلب الحاجة 

الملحة إلى المنصات الرقمية.

الهيئات 
الحكومية  

تلتزم stc بأنظمة السوق من 
خالل امتثالها بجميع القواعد 

واألنظمة الصادرة عن الهيئات 
الرقابية في دولة الكويت. كما 

تلتزم أيضاً باإلفصاح عن المعلومات 
الجوهرية التي قد تؤثر على المجتمع 

االستثماري وقطاع االتصاالت في 
الكويت.

وال يقتصر جهد stc على ضمان 
الشفافية والمساءلة في جميع 

األنشطة القائمة في الشركة 
فحسب، بل تتحمل stc أيضاً 

مسؤولية االتزام بقواعد وأنظمة 
حوكمة الشركات.

حرصت stc خالل أزمة كوفيد-19 
على اتباع التعليمات الالزمة والتي 

فرضتها الحكومة الكويتية والهيئات 
الرقابية والتنظيمية لمكافحة تفشي 

األمراض المعدية.

المجتمع 
المحلي

تساهم stc في دعم المجتمع 
المحلي من خالل تقديم سلسلة 

من مبادرات المسؤولية االجتماعية 
والتي بدورها تخدم المجتمع 

الكويتي.

 وانطالقاً من تفانيها في خدمة 
المجتمع الكويتي، تمتلك stc فريق 
مختص لتمثيل الشركة في الوسط 

اإلعالمي المحلي والمناسبات العامة 
إلبقاء أصحاب المصالح الحاليين 

والمحتملين على اطالع بآخر أخبار 
الشركة وأحدث الخدمات التي 

تقدمها ومركزها في السوق.

وفي خضم التحديات االقتصادية 
العالمية التي خلفتها أزمة 

كوفيد-19، ركزت stc على إطالق 
حمالت توعوية بالتعاون مع عدد 
من الهيئات الحكومية لمساعدة 

المجتمع المحلي في مكافحة الوباء.
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تدابير وإجراءات السالمة المتبعة في stc ضد كوفيد-19

لطالما أعطت stc األولوية لصحة وسالمة عمالئها وموظفيها على حد السواء. وبالتالي، ومع بداية جائحة “ كوفيد-19 “، أسست 
الشركة لجنة للتعامل مع األزمة من خالل تفعيل خطة إدارة استمرارية األعمال وتبني مبادرات جديدة بحسب ما فرضته الجائحة 
والتدابير الوطنية لمكافحة تفشي الفيروس. ومن خالل هذه اللجنة، فقد تم تكليف جميع قطاعات الشركة بوضع خطط مفصلة 

الستمرارية أعمالها ورصد الخدمات اللوجستية المطلوبة لضمان استمرارية العمل. كما تمكنت stc من حد التأثير االقتصادي الذي 
خلفته أزمة فيروس كورونا المستجد من خالل وضع إجراءات إلدارة األزمات ومكافحة العدوى لتجنب تلوث بيئة العمل مع ضمان 

سالمة الموظفين والعمالء.

ومع بداية المراحل األولية لفيروس كورونا المستجد، اتخذت stc تدابير وإجراءات احترازية عدة للوقاية من األوبئة المعدية تبعاً 
لإلرشادات والتعليمات الصحية التي نصت عليها وزارة الصحة والتي تتوافق مع أفضل الممارسات. هذا باإلضافة إلى قيام الشركة 

بتعقيم كافة المرافق الداخلية وتوفير المعقمات في جميع األقسام والمصاعد. كما قامت stc بتوزيع الكمامات والقفازات 
والمعقمات على جميع العاملين لديها مع نشر الملصقات التوعوية وإرسال الرسائل اإللكترونية لموظفيها بغرض التوعية بإجراءات 

السالمة الوقائية.

إجراءات الصحة 
والسالمة الداخلية

وفي مقر الشركة، قامت stc بوضع إجراءات وقائية 
واحترازية واضحة وصارمة خالل الجائحة لحماية موظفيها 

وأصحاب المصالح، باإلضافة إلى توفير المعقمات في 
جميع األقسام والمصاعد. كما استفادت stc من الثورة 

الرقمية لحماية موظفيها من خالل تركيب كاميرات 
حرارية في مدخل الشركة للمساعدة في الكشف عن 

اإلصابات بالعدوى .

وعالوة على ذلك، كانت stc من بين الشركات األولى 
في الكويت التي قامت بتحويل أكثر من 75% من 

موظفيها للعمل عن بعد وذلك قبيل فرض الحكومة 
الكويتية للحظر الكلي في جميع أنحاء البالد. كما أنه 

وبفضل تفاني وعزم وجهود موظفي stc المتواصلة، 
فقد تمكنوا من مواصلة تقديم خدمات الشركة بنفس 

معايير الجودة من خالل اغتنام جميع الفرص المتاحة 
للتغلب على جميع التحديات.

 وفي ظل التحديات العالمية التي سببتها أزمة  
كوفيد-19، حرصت stc على إبقاء موظفيها على اطالع 

بآخر التطورات بالشركة من أجل إبقاء فرق العمل 
على تواصل باإلعتماد على أفضل التقنيات الحديثة 

وذلك لحرص الشركة على تطبيق جميع شروط التباعد 
االجتماعي. وبالتالي، عقدت اإلدارة التنفيذية لشركة 
االتصاالت الكويتية )stc( اجتماعات افتراضية بهدف 

إبقاء تلك الفرق منخرطة في العمل في غضون األوقات 
المصحوبة بالخوف وعدم االستقرار. كما أكدت الشركة 

فعالية عملية التواصل مع جميع موظفيها عبر شبكات 
التواصل االجتماعي.

و بشكل صارم، التزمت الشركة بخطة الحكومة المتعلقة 
بالعودة التدريجية إلى مقر العمل، مع الحرص على تقليل 

stc  عدد الموظفين قدر اإلمكان. وإلى جانب اتباع
لسياسة ساعات عمل مرنة بهدف تقليل التفاعل بين 

فرق العمل، حرصت الشركة على التعقيم المستمر 
وبشكل يومي لجميع مرافق العمل وذلك قبل وبعد 

ساعات عمل الموظفين.

إجراءات الصحة 
والسالمة الخارجية

وفيما يتعلق بأعمال الشركة الخارجية من خالل 
شبكة فروعها في جميع أنحاء دولة الكويت ، وضعت 

stc توجيهات آمنة للحد من العواقب السلبية التي 
قد تنشأ جراء التفاعالت االجتماعية بين موظفيها 
وعمالئها، حيث فرضت تدابير وقائية متنوعة خالل 

ساعات العمل على مدار فترات الحظر الكلي والجزئي 
وفقاً لخطة الحكومة المتعلقة بعودة الحياة تدريجياً 

إلى طبيعتها في دولة الكويت. وبالتالي، قامت الشركة 
بتبني أجود معايير السالمة وغرسها في ثقافة أداء 

العاملين لديها لتقديم خدمات ذات جودة عالية تتفق 
مع اإلجراءات الكفيلة بحماية عمالئها والعاملين 

لديها. وتشمل أبرز تلك اإلجراءات والتدابير الوقائية 
التي اتخذتها الشركة لمكافحة الوباء توفير الكاميرات 

الحرارية والفواصل الوقائية في جميع الفروع، فضاًل عن 
إتاحة المعقمات والكمامات والقفازات وفرض متطلبات 
التباعد االجتماعي والتقيد باالشتراطات الصحية الالزمة. 

ولضمان االلتزام بتدابير السالمة، تم التعاقد مع شركات 
متخصصة بهدف التعقيم المستمر لجميع الفروع 

والمعدات وأماكن العمل، إلى جانب نشر ملصقات 
توعوية وتدريب الموظفين بشكل مستمر للحفاظ على 

تدابير وقائية فعالة.

قامت stc بتفعيل خطة 
استمرارية األعمال منذ 

بداية جائحة “كوفيد-19” 
لضمان استمرارية أعمالها 

وتقديم خدماتها بأعلى 
جودة ممكنة
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إدارة المخاطر وعدم اليقين
تلعب عملية تقييم المخاطر المتبعة في stc دوراً رئيسياً في تعزيز قدرة الشركة واستمراريتها في ظل المخاطر القابلة و تلك الغير قابلة 

للتحديد. وبالتالي فإن من مسؤولية جميع وحدات العمل في stc تطوير ملف المخاطر الخاص باألداء الوظيفي لتلك الوحدات بهدف 
مساعدة اإلدارة التنفيذية في رصد هذه المخاطر، وخاصة في األوقات المصحوبة باألحداث الكارثية وعدم اليقين.

تجدر اإلشارة إلى حرص إدارة stc التنفيذية على مراقبة الوظائف المختلفة التي تضطلع بها الشركة من أجل تخفيف المخاطر التي 
تسببت بها جائحة كوفيد-19 والتي قد ينجم عنها تعطيل خدمات الشركة واألنشطة المنوطة بها. وكما تم رصد المخاطر ذات الصلة 
من قبل جميع قطاعات الشركة خالل تلك الفترة باإلضافة إلى تأسيس الخطة المرجوة للحد من المخاطر بما يضمن استمرارية العمل 

ضمن مختلف نطاقات ووظائف الشركة.

وفيما يلي ملخص ألهم الخطوات التي اتبعتها stc بهدف الحد من اآلثار السلبية للجائحة والتي قد تنعكس على خدمات الشركة 
وأنشطتها التشغيلية: 

• ضمان استمرارية تقديم كامل الخدمات لكافة عمالء الشركة خالل الحظر الكلي والجزئي.
• تطبيق خطة العمل من المنزل.

• تطبيق خطة العودة اآلمنة للعمل.
• تعزيز استراتيجية التحول الرقمي.

• إدارة التدفقات الرقمية ومراقبة عمليات التحصيل بشكل مكثف.
• تفعيل خطة تقليص المصاريف.
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة 

الدكتور/ محمود أحمد عبدالرحمن
رئيس مجلس اإلدارة

حضرات السادة المساهمين
يسرني أن أقدم لكم التقرير السنوي لشركة االتصاالت 

الكويتية )stc( عن السنة المالية المنتهية في 31 
ديسمبر 2020. يوضح هذا التقرير أداء stc المتميز خالل 

فترة  غير مسبوقة بسبب أزمة كورونا وما تسببت به 
من تعطيل في الحياة اليومية والضرر الكبير الذي لحق 

بالعديد من القطاعات نتيجة المخاوف العالمية من حالة 
عدم اليقين وشبه غياب للتوقعات المستقبلية في هذا 

الشأن. كما يتطرق هذا التقرير إلى استراتيجية الشركة 
التي تميزت بانسيابية كبيرة والتي كان لها أثر كبير 

في مساعدة المجتمع المحلي على التكيف مع العصر 
الرقمي الجديد، حيث نجحت stc في تزويد عمالئها بأكثر 

الحلول المبتكرة بالتعاون مع ذراعها المتخصص في 
توفير حلول قطاع األعمال solutions by stc. وعلى 
الرغم من التأثيرات السلبية التي خلفتها األزمة الحالية 
على األسواق العالمية ومختلف الصناعات, استطاعت 

stc تحقيق إنجازات مالية وتشغيلية تلبي طموحات 
مساهمي الشركة حيث سجلت صافي ربح قدره 32.1 

مليون دينار كويتي.

ومع تفاقم حالة الغموض االقتصادي والضغوطات 
المالية, أخذت stc على عاتقها طرح حزمة واسعة من 

المنتجات التي تلبي طلبات العمالء في تلك الفترة والتي 
عززت مكانتها في السوق كشركة رائدة في الساحة 

الرقمية ومجال التكنولوجيا الحديثة نظراً للطلب المتزايد 
على الخدمات الرقمية في دولة الكويت وجميع أنحاء 
العالم. كما يعد اقتناص الفرص ووضع الخطط وتطوير 
الحلول المبتكرة باإلضافة الى تقديم خدمات ابداعية 

للعمالء من األسس االستراتيجية لـ stc منذ تأسيسها 
في عام 2008. ومن خالل االستفادة من أوجه التعاون 

 ,solutions by stc الناتجة عن تكامل األعمال مع
فإننا حريصون كل الحرص على قيادة وتمكين عملية 

الرقمنة في المنطقة. 

سوق االتصاالت كوفيد-19

أظهر سوق االتصاالت الكويتي مرونة في مواجة 
التحديات والمخاطر االقتصادية من خالل االضطالع بدور 

رئيسي في مساعدة المجتمع المحلي وتلبيه احتياجاته. 
وعلى مدار فترة تفشي هذا الوباء خالل عام 2020، 

استخدمت stc أحدث التقنيات العالمية وبذلت قصارى 
جهدها لتقديم خدمات رقمية مبتكرة من شأنها تلبية 

جميع متطلبات المجتمع المحلي خالل فترات اإلغالق 
وحظر التجول وما بعد ذلك.

ومع ظهور وزيادة استخدام المنصات الرقمية, تسابق 
مزود و خدمات الهواتف المحمولة على تقديم المنتجات 

 5G والخدمات المدعومة من شبكة الجيل الخامس
للتخفيف من اآلثار السلبية ألزمة كورونا على المجتمع 
الكويتي. ومن ثم، واستجابًة للتحديات والتغيرات التي 

شهدها الطلب على خدمات االتصاالت الرقمية, قامت 
stc بالعديد من المبادرات التي تهدف إلى تسهيل 

العمل عن بعد باإلضافة إلى تمكين التعليم عبر اإلنترنت 
باإلضافة إلى العديد من الخدمات الرقمية والتقنية التي 

تستهدف العمالء من األفراد وقطاع األعمال. ومن خالل 
الجمع بين أحدث التقنيات التي تميزنا والحاجة الملحة 

للرقمنة في الوقت الراهن، وسعت stc نطاق منتجاتها 
وتصاميمها لتتواكب مع التطورات السريعة في خدمات 

االتصاالت والتكنولوجيا والرقمنة على المستوى العالمي.

خلق قيمة للمساهمين

يتمحور تركيزنا في stc على خلق قيمة للمساهمين 
من خالل تأسيس نمو طويل األجل من أرباح مستدامة 

باإلضافة إلى زيادة إجمالي العائدات التي تصب في 
مصلحة مساهمي الشركة. وبدعم من خطط الشركة 

التي تضمن استمرارية األعمال، حرصت stc وبشدة 
على التزامها باألهداف والقيم المؤسسية مع مراقبة 

التطورات وإيجاد الحلول باالضافة الى تعزيز حماس فرق 
العمل سعياً منها إلحداث تأثير إيجابي ليس فقط على 

موظفيها وعمالئها, بل وأيضاً على المجتمع ككل. وعلى 
مدار السنوات السابقة، كان أداء stc جلياً من خالل 

كفاءتها التشغيلية واستقرارها المالي وقوة منتجاتها 
باالضافة الى عالمتها التجارية المميزة والراسخة في 

قطاع االتصاالت, والتي نجحت بدورها في توسيع بصمة 
الشركة في مجال االتصاالت واستقطاب عدد كبير من 

المستثمرين. 
ومنذ بداية الجائحة, تصدرت stc في تقديم الحلول 

الرقمية المبتكرة والمتكاملة والتي تستند بدورها على 
أحدث التطورات التكنولوجية لألفراد والمؤسسات على 

حد سواء. فلقد تمكنا من تحقيق نتائج جيدة طوال فترة 
تفشي الوباء وذلك من خالل اعتماد نموذج تشغيلي 
مرن, فضاًل عن التحلي بالمرونة في تنفيذ استراتيجية 

التحول الرقمي التي تتبناها الشركة وتوفير حلول تقنية 
متقدمة بما يتماشى مع توقعات الحكومة وخطتها 

المتعلقة بالتباعد اإلجتماعي. وسعياً منا لكسب ثقة 
مساهمينا الكرام، فإننا نتبع مساراً مهنياً يرتقي ألفضل 

الممارسات العالمية إلظهار قدرتنا على تحقيق نتائج 

كونها شركة رائدة في 
تقديم الحلول الرقمية, لعبت 

stc دوراً حيوياً في تخفيف 
المخاطر واألعباء المصاحبة 

لكوفيد-19 على المجتمع 
المحلي، كما وحافظت على 

مكانتها القوية في سوق 
االتصاالت ولعبت دوراً كبيراً 

من خالل أنشطة المسؤولية 
االجتماعية 
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جيدة في كل من اإليرادات وصافي األرباح, باإلضافة إلى 
تعزيز كفاءتنا التشغيلية.

على الرغم من األزمة التي شهدناها في عام 2020، 
تمكنت stc من تحقيق إجمالي إيرادات بلغت 283.2 

مليون دينار كويتي, كما بلغ الدخل قبل احتساب 
الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء 73.4 مليون 
دينار كويتي, مع هامش الدخل قبل احتساب الفوائد 
والضرائب واالستهالك واإلطفاء بنسبة 26% ونتيجة 
لذلك, سجلت stc صافي ربح قدره 32.1 مليون دينار 

كويتي خالل عام 2020. ومن ناحية أخرى، ارتفعت 
حقوق المساهمين بنسبة 3.2% لتصل إلى 222.2 مليون 

دينار كويتي في نهاية عام 2020, حيث بلغت القيمة 
الدفترية للسهم 445 فلس كويتي.

وقد أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على 
المساهمين بواقع 60 فلس للسهم الواحد أي ما يمثل 
60% من القيمة اإلسمية للسهم وذلك عن عام 2020. 
علماً بأن هذه التوصية تخضع لموافقة الجمعية العامة 

العادية للشركة. جاء هذا القرار بناًء على ثقة stc في 
القدرة على استمراريتها ومتانة مركزها المالي واستمرار 

تدفقاتها النقدية خالل فترات الركود االقتصادي.
جاءت هذه النتائج لتعكس قدرة stc على تجاوز 

التحديات غير المسبوقة والمتمثلة بالوباء العالمي 
الحالي. كما أظهرت النتائج أيضاً جودة استراتيجية 

الشركة وتفاني كال من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 
والموظفين على حد سواء لتحقيق هذه النتائج. كما 

نحرص في stc على التزامنا الدائم بتحسين جودة 
منتجاتنا وخدماتنا وعالقاتنا بعمالئنا وكفاءتنا التشغيلية 

بهدف الحفاظ على مكانتنا السوقية خالل األوقات 
العصيبة وتلك المصحوبة بعدم اليقين االقتصادي 

باإلضافة إلى التطورات المجتمعية المستمرة. 

حوكمة الشركات

تحرص stc على االلتزام بقواعد وأنظمة حوكمة 
الشركات الصادرة عن هيئة أسواق المال في دولة 

الكويت والتي تهدف إلى دعم الشفافية وحماية 
المساهمين وتحسين بيئة عمل الشركة. وتزامناً مع 

جميع التغييرات األخيرة التي فرضتها الهيئات التنظيمية 
فيما يتعلق بالجمعية العامة العادية السنوية وكذلك 
إفصاحات اآلثار المالية الناجمة عن جائحة كوفيد-19، 

حرصت stc على تطبيق جميع القوانين واللوائح واألنظمة 
التي تتوافق مع قيمها واألسس المهنية التي تقود عملنا 

لكي تصب في مصلحة مساهمي الشركة. ويوضح تقرير 
حوكمة الشركات الذي سيتم عرضه في فصل الحق من 

هذا التقرير إطار عملنا بمزيد من التفاصيل. 

المسؤولية االجتماعية

تتعامل stc بمهنية عالية مع عمالئها وموظفيها 
ومساهميها والمجتمع المحلي ككل والذين ساهموا 

 stc بدورهم في بناء نجاح شركتنا. كما نؤمن في
بواجبنا نحو دعم المسؤولية االجتماعية للشركة إلى 

جانب تعزيز عملياتنا التجارية وحصتنا السوقية. كما تهدف 
stc من خالل المساهمة في المجتمع الكويتي إلى ترك 

بصمة إيجابية تلمسها األجيال المقبلة.
ومن باب حرصنا على المسؤولية االجتماعية تجاه 

المجتمع المحلي, أكدت stc تواجدها لتقديم يد العون 
من خالل الدعم طوال فترة تفشي فيروس كورونا 

المستجد بهدف تخفيف اآلثار السلبية لألزمة الحالية 
 stc على المجتمع الكويتي. وفي هذا الصدد, ساهمت

في العديد من المبادرات واألنشطة التي من شأنها دعم 
اإلجراءات الوقائية التي اعتمدتها الحكومة للتخفيف 

من اآلثار السلبية التي خلفها وباء كورونا على المجتمع 
الكويتي. وبالتالي، تعاونت الشركة مع كيانات مختلفة 
لتقديم الدعم لعدد من المجموعات والقطاعات في 

جميع أنحاء الكويت بما في ذلك الصحة والرياضة 
والتعليم وريادة األعمال. باإلضافة الى ذلك، عملت 

stc أيضاً جنباً الى جنب مع بعض الجهات الحكومية 
والشركات الطبية على الوقاية من األمراض المعدية, 

واتخاذ العديد من االحترازات واإلجراءات الوقائية وفقاً 
لإلرشادات الصحية والتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة.

وكجزء من مبادراتها الخاصة بالمسؤولية االجتماعية 
للشركات, تبنت stc أعلى معايير السالمة كما غرست 

ثقافة األداء بين موظفيها لضمان استمرارهم في 
تقديم خدمات عالية الجودة إلى جانب حماية عمالئها 
وموظفيها. هذا وقد استثمرت stc خالل عام 2020 

بشكل كبير في مواردها البشرية من خالل عقد دورات 
تدريبية افتراضية طوال فترة اإلغالق وما بعدها. ومنذ 
ذلك الحين، حرصت stc على ضمان سالمة موظفيها 
حيث كانت من أوائل الشركات التي اعتمدت سياسة 

العمل عن بعد في الكويت وخلق البيئة المناسبة 
الستمرارية األعمال مع الحفاظ على مشاركة فريق 

العمل من خالل عقد مؤتمرات افتراضية وإرسال 
استطالعات رأي بشكل مستمر. 

امتثااًل لتوجيهات حكومة دولة الكويت فيما يخص 
الوقاية من وباء كوفيد-19، أطلقت stc حملة داخلية 
»ال تجامل« لنشر الوعي بين الموظفين بعد عودتهم 

من الحظر الكلي لضمان سالمتهم باعتبارها من أولويات 
الشركة. عالوة على ذلك, تم تخصيص قسم المسؤولية 

االجتماعية للشركة في هذا التقرير ليشمل جهود 
الشركة في تلك المجاالت المختلفة.

شكر وتقدير

وبالنيابة عن مجلس إدارة stc، أود أن أرفع إلى مقام 
حضرة صاحب السمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد الجابر 

الصباح حفظه الله ورعاه، وإلى سمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد الجابر الصباح حفظه الله، وإلى سمو رئيس 

مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح وحكومته 
الموقرة، أسمى آيات الشكر والعرفان على دعمهم 
المتواصل لقطاع االتصاالت الذي يضع وطننا الغالي 

الكويت على خارطة الدول المتقدمة والمتطورة في مجال 
االتصاالت.

هذا وأود أن أعبر عن شكري وامتناني لجميع أفراد عائلة 
stc على جهودهم وتفانيهم بالعمل وتضحياتهم الكبيرة 

خالل عام 2020 في ظل التحديات التي شهدناها. كما 
أود ان أسلط الضوء على حماسهم المتواصل وتفانيهم 

في الحفاظ على نجاح stc في أوقات شهدت تأثر االقتصاد 
العالمي بشكل كبير. وأتقدم بشكر خاص لعمالئنا 

األوفياء على ثقتهم المستمرة في stc والتي تحفزنا على 
تقديم أفضل الخدمات بأعلى معايير الجودة. كما أتقدم 

بخالص التقدير والعرفان لمساهمينا الكرام على دعمهم 
المتواصل وثقتهم بنا. حيث أننا على يقين بأن هذا االلتزام 

كان له دوراً فعااًل في تمكين stc من مواصلة مسيرتها 
الناجحة نحو النمو على مدار السنوات الماضية.

الدكتور/ محمود أحمد عبدالرحمن
رئيس مجلس اإلدارة
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معلومات المساهمين وأبرز اإلعالنات

عدد أسهم شركة االتصاالت الكويتية  )stc(  المملوكة بالسوق:  499.4 مليون سهم

stc أول شركة اتصاالت تعلن 
عن شبكة 5G المعززة على تردد 

 2.1 غيغاهرتز في الكويت
)10 أغسطس 2020(

عززت stc تجربة شبكة الجيل الخامس 
5G على نطاق تردد GHz 2.1، التقنية 

األولى من نوعها التي يتم إطالقها في 
الكويت، والتي تسهم في تقوية شبكات 

الجيل الخامس لتوفير خدمات أفضل 
للعمالء  والتي من شأنها تحسين تجربة 

العمالء وتمهيد السبيل أمام استكشاف 
وتطوير تطبيقات ثورية تقوم عليها الصناعة 

.5G الرأسية لشبكة الجيل الخامس

هيكل المساهمين

شركة اإلتصاالت 
  )stc( السعودية

المؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية 

أف جي أف 2020 
الهيئة العامة 

لالستثمار

المستثمرين األفراد 
يملكون 

    %51.8

    %10.9

    %6.0

    %31.3

stc  توقع اتفاقية تمويل 
طويلة األمد مع “الوطني” 
بقيمة 40 مليون دينار )21 

يناير 2020(

وقعت stc اتفاقية تمويل طويلة 
 األمد مع بنك الكويت الوطني

)NBK( ، بقيمة 40 مليون دينار 
كويتي تمتد لفترة 10 سنوات، 

بهدف تنفيذ خطط التوسع في 
األعمال التشغيلية وتغطية 

المصروفات الرأسمالية للشركة.
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أبرز اإلعالنات

stc تستأنف بشأن دعوى قضائية
)1 يوليو 2020(

أعلنت شركة االتصاالت الكويتية )stc( عن 
قبول المحكمة الستئناف الشركة فيما يخص 

القضية رقم 3809/2019 ضد وكيل وزارة 
المواصالت بصفته واآلخرين، حيث تم قبول 

االستئناف شكاًل وفي الموضوع بإلغاء الحكم 
المستأنف والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف 

عليه األول بصفته بأن يؤدي للمستأنفة مبلغ 
وقدره 16,981,131.667 دينار كويتي، وبإلزام 

المستأنف عليه الثاني بصفته بأن يؤدي 
للمستأنفة مبلغ وقدره 1,310,623.334 دينار 

كويتي، كما ألزمتهما بالمصروفات عن درجتي 
التقاضي ومبلغ خمسمائة دينار كويتي مقابل 

أتعاب المحاماة الفعلية. 

أما بالنسبة لألثر المتوقع على الشركة نتيجة 
الحكم، ال يوجد اثر مالي حالياً إلى حين فوات 

مواعيد الطعن بالتمييز وصيرورة الحكم باتا 
وتنفيذ الحكم.

 ”TURBONET“ تطلق stc
إلنترنت قوي وثابت وسريع 

)1 سبتمبر 2020(

 أعلنت stc عن إطالق عرضها األحدث في الكويت 
“TURBONET”، مستعينة بأحدث التقنيات 

التكنولوجية المعروفة في عالم االتصاالت لتوفير 
سرعات إنترنت ثابتة للعمالء عبر شبكاتها. وتتوفر 

خدمة TURBONET لعمالء stc الجدد والحاليين 
ضمن باقات شهرية تبدأ من 25 ديناراً كويتياً مقابل 
سرعة إنترنت تبلغ Mbps 25، وتصل إلى 60 ديناراً 

كويتياً مقابل Mbps 100 باإلضافة إلى تزويد العمالء 
بتقنية Mesh وراوتر خارجي يضمن أقصى تغطية 

للمنزل دون أي تكلفة إضافية.

stc تطلق العالمة التجارية 
 الجديدة لشركتها التابعة

 “كواليتي نت“ لتصبح 
 “solutions by stc“ 

)11 نوفمبر 2020(
أعلنت stc عن إطالق العالمة التجارية الجديدة 

لشركتها التابعة »كواليتي نت«، لتصبح 
solutions by stc، ذراع الشركة المتخصص في 

توفير حلول االتصاالت لقطاع األعمال.

stc توقع عقد تأسيس وإنشاء 
 Connect  شركة جديدة باسم
Arabia W.L.L التي تهدف إلى 

تقديم خدمات االتصاالت المتنقلة 
االفتراضية MVNO( )28 أكتوبر 

)2020

وقعت stc على عقد تأسيس وإنشاء شركة 
 L.L.W Arabia Connect :جديدة باسم
وفقاً للقانون رقم 8 لسنة 2001 في شأن 

تنظيم االستثمار المباشر لرأس المال األجنبي 
  Mobility في دولة الكويت وذلك مع شركة

)Telecom Kuwait Limited )BVI والتي 
ستكون الشريك الرئيسي، حيث تبلغ نسبة 

مساهمة stc 10% , وسوف يتم اإلفصاح في 
حال تم توقيع عقد االتفاق النهائي مع شركة 

 Limited Kuwait Telecom Mobility
)BVI( وذلك الستصدار الترخيص النهائي الخاص 
بتقديم خدمات االتصاالت المتنقلة االفتراضية 

)MVNO( بحسب اإلجراءات المعتمدة من 
الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات.
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التقرير االستراتيجي
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كلمة الرئيس التنفيذي

المهندس/ مزيد بن ناصر الحربي
الرئيس التنفيذي

حضرات السادة المساهمين
حققت شركة االتصاالت الكويتية )stc( العديد من 
اإلنجازات في عام 2020 على الرغم من األزمة غير 

المسبوقة التي شهدتها معظم القطاعات في الكويت 
وجميع أنحاء العالم والتي أدت إلى تحول جذري 

في نوعية الخدمات واستراتيجية األعمال الحالية 
والمستقبلية نظًرا لالنتشار السريع لكوفيد-19 و فرض 

القيود على الحركة والذي أثر بشكل سلبي على معظم 
األعمال التجارية واالقتصادية، والذي بدوره أدى الى 

انتقال كلي من نظام األعمال التقليدية إلى رقمنة 
األعمال بمختلف أنواعها، باإلضافة إلى استمرارية 

أعمال الشركات عن بعد والذي ينتج عنه المزيد من 
استخدام البيانات واالعتماد بشكل كبير على قدرات 

شركات االتصاالت من خالل الخدمات والحلول الرقمية 
التي يمكن أن تقدمها شركات االتصاالت لألفراد 

وقطاع األعمال على حد سواء من خالل توفير المرونة 
الستمرارية األعمال والعمل من المنزل، والدراسة مع 
إمكانية الوصول إلى جميع الخدمات الطبية والمالية 

والترفيه والتسوق وغيرها من الخدمات األساسية.

استراتجية الشركة في مواجهة األزمة

واستجابة لهذه األحداث غير المتوقعة، شكلت الشركة 
في بداية األزمة فريق عمل متخصص للتعامل مع الجائحة 

بهدف وضع خطة الستمرارية األعمال وتبني مبادرات 
جديدة بحسب ما فرضته الجائحة والتدابير الوطنية 

لمكافحة تفشي الفيروس. ومن خالل هذا الفريق تم 
تكليف جميع قطاعات الشركة بوضع خطط مفصلة 

الستمرارية اعمالها اإلدارية ورصد األعمال اللوجستية 
المطلوبة لضمان استمرارية العمل والخدمات المقدمة 
لعمالئها والحد من التأثير االقتصادي لألزمة على عمل 

الشركة مع ضمان سالمة الموظفين والعمالء. وقد 
اتخذت الشركة خطوات مهمة مع بداية األزمة وذلك 
لضمان استمرارية تقديم كامل الخدمات لكافة عمالء 
الشركة خالل الحظر الكلي أو الجزئي، و تطبيق خطتي 

العمل من المنزل والعودة اآلمنة للعمل، باإلضافة إلى 
تعزيز استراتيجية التحول الرقمي وإثراء تجربة العمالء. 
كما حرصت stc على حماية مركزها المالي وحقوق 

مساهميها من خالل إدارة التدفقات النقدية ومراقبة 
عمليات التحصيل بشكل مكثف، بالتزامن مع تفعيل خطة 

تقليص المصاريف لدعم هوامش الربحية لعام 2020.

اعتمدت stc بشكل كبير في عام 2020 على البنية 
التحتية التي تمتلكها والتي تعد األقوى في المنطقة 

فيما يتعلق بخدمات االتصاالت المتنقلة من خالل 
شبكات الجيل الخامس 5G التي تشكل حجر األساس 

في عمليات التوسع في ظل األزمة التي نعيشها، 
لمواكبة التطور الذي تحتاجه جميع القطاعات الخاصة 

والجهات الحكومية لالستثمار في عملية التحول الرقمي 
لتتمكن من تلبية حاجات األفراد والمؤسسات باستخدام 

التقنيات الحديثة والخدمات الرقمية، من خالل تقديم 
مجموعة واسعة من الخدمات والتي تشمل الخدمات 

الترفيهية والرقمية، وتلبية الطلب المتزايد على خدمات 
النطاق العريض للخدمات الثابتة والمتنقلة بسرعات 

عالية وقدرة استجابة فائقة، ومتطلبات قطاع األعمال 
المتعلقة بالتفاعل المؤسسي والتعليمي عبر اإلنترنت 

بأعلى جودة وكفاءة ممكنة.

كما أثبتت stc قدرتها على تخطي التحديات والمخاطر 
المحتملة لتمكنها من مواكبة األعمال التشغيلية وفتح 
أبوابها في سبيل خدمة العمالء في هذه الظروف حيث 

تمركزت stc في الصفوف األولى من ضمن القطاعات 
الخاصة وذلك بفضل الجهود الكبيرة وتفاني موظفي 

stc الذين برهنوا على إصرارهم وعزيمتهم في مواجهة 
المخاطر الصحية جراء انتشار وباء كورونا، والذي نتج 

عنه استمرار الشركة في تقديم خدماتها للعمالء بنفس 
معايير الجودة رغم تزايد الطلب وتحول التواصل مع 

العميل إلى المنصات الرقمية والتوصيل للعمالء.

اقتناص فرص األعمال

والجدير بالذكر، شهد عام 2020 عدة مبادرات لتطوير 
نطاق العمل وتبادل الخبرات لدعم عملية التحول الرقمي 
من أجل توفير أفضل الخدمات والمنتجات والحلول لتلبية 

الطلب المتزايد على الخدمات المؤسساتية مستفيدًة 
بذلك من خبرات وقدرات مجموعة stc القائمة على 

التحول الرقمي، والخدمات التكنولوجية المتطورة من 
خالل النجاح الكبير لمشروع التكامل مع الشركة التابعة 

solutions by stc والتي مكنتنا من االنتقال من 
الخدمات التقليدية إلى الخدمات الرقمية والسحابية 

وإنترنت األشياء والبيانات إلى جانب األمن اإللكتروني 
والحلول المعلوماتية المتطورة والتي تستهدف جميع 

القطاعات الخاصة والقطاعات الحكومية من خالل 
تصميم باقات من الخدمات المتكاملة بأعلى كفاءة 

تقنية وتشغيلية ممكنة. من جهتها، عملت stc جاهدة 
وبشكل كبير على اقتناص فرص األعمال وقد حققت 

stc على أتم االستعداد 
لمواجهة التحديات والصعوبات 

ضمن أكثر القطاعات منافسة 
على مستوى العالم وذلك من 

خالل تعزيز بيئة العمل وإثراء 
تجربة العمالء إضافًة إلى تقديم 

باقات متنوعة من الخدمات 
والحلول الرقمية بأعلى جودة 

ممكنة
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نمواً ملحوظاً في أعمالها التشغيلية التي تستهدف 
العمالء من الشركات والجهات الحكومية.

اآلثار السلبية على قطاع األفراد

من جهة أخرى، كان لهذه األزمة تبعات سلبية على 
قطاع االتصاالت وتحديداً بعض األنشطة التي تستهدف 

خدمات األفراد والتي تأثرت بشكل كبير بفعل اإلغالق 
العام في البالد وتوقف حركة الطيران في معظم دول 
العالم حيث تراجعت إيرادات حزم التجوال بشكل شبه 

كلي نتيجة وقف الرحالت الجوية والعزوف عن السفر 
خالل عام 2020، إضافًة إلى انخفاض إيرادات مبيعات 

األجهزة وملحقاتها بسبب إغالق المراكز التجارية 
ومبيعات التجزئة وتراجع إنتاج األجهزة المتنقلة ومعدات 

تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات جراء تأثر الدول 
المنتجة والموردة خالل تلك الفترة، هذا إلى جانب تعليق 
االستيراد والتصدير. إال أن استراتيجية stc أثبتت مرونتها 

في التكيف مع واقع األداء التشغيلي الصعب من خالل 
تلبية جميع الخدمات التي يحتاجها العمالء من أفراد 

ومؤسسات خاصة وحكومية بأعلى كفاءة ممكنة. إن 
تمركز stc ضمن أفضل الشركات في الكويت والمنطقة 
في قطاع يعتبر من أكثر القطاعات الدفاعية من الناحية 
التشغيلية والمالية تأثراً باألزمة االقتصادية التي خلفتها 

جائحة كورونا على مستوى العالم يعطينا حافز كبير على 
المضي قدماً في توسعة األعمال وتحقيق أفضل النتائج 

على الصعيد التشغيلي والمالي.

األداء المالي في عام 2020

بالرغم من تبعات األزمة والمنافسة القوية في سوق 
االتصاالت الكويتي، تمكنت stc من تحقيق نتائج مالية 
جيدة تلبي طموحات مساهمي الشركة في ظل أوضاع 

 stc غير مستقرة وغير مسبوقة حيث بلغت إيرادات
283.2  مليون دينار كويتي في عام 2020، مقارنًة مع 

293.7 مليون دينار كويتي في العام السابق، ويعود 
سبب هذا التراجع إلى إجراءات الحظر الكلي والجزئي 

في دولة الكويت المفروضة بسبب جائحة وباء كورونا، 
والذي أسفر عنه انخفاضاً في إيرادات مبيعات قطاع 

األفراد، إلى جانب التراجع الكبير وبشكل شبه كلي 
إليرادات خدمات التجوال نتيجة إغالق وتعليق رحالت 

السفر في معظم مطارات العالم، باإلضافة إلى التراجع 
الذي نتج عن المساهمة االجتماعية التي نفتخر بها، حيث 

قامت stc بتزويد عمالئها بمكالمات محلية مجانية غير 
محدودة لجميع شبكات الهاتف المحمول، باإلضافة إلى 

باقة إنترنت بسعة 5 جيجابايت يومياً ابتداًء من 22 مارس 
2020 وحتى 20 أبريل 2020 وذلك بالتعاون مع الهيئة 

العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات )CITRA( دعماً 
للمجتمع الكويتي خالل أزمة فيروس كورونا المستجد. 

وفي المقابل شهد قطاع مبيعات األعمال والشركات 
نمو في حجم اإليرادات نتجية الحاجة والطلب المتزايد 

على الخدمات الرقمية والمعلوماتية. 

من جهة أخرى، بلغ الدخل قبل احتساب الفوائد 
والضرائب واالستهالك واإلطفاء 73.4 مليون دينار كويتي 

في عام 2020. كما وصل هامش الدخل قبل احتساب 
الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء إلى 26% خالل 

عام 2020. وبالتالي، أثمرت هذه النتائج عن تحقيق 
صافي ربح بلغ 32.1 مليون دينار كويتي )ربحية السهم 64 

فلساً( وبهامش ربحية %11.

كما عمدت الشركة على هيكلة النفقات الرأسمالية 
والتشغيلية ، السيما بعد اآلثار السلبية التي خلفتها 

األزمة االقتصادية الحالية لضمان سيولة التدفقات 
النقدية في ظل الظروف الراهنة، وقد حققت الشركة 
هذه النتائج على الرغم من التحديات االقتصادية التي 

شهدها العالم إثر جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث 
استطاعت stc أن تحقق مستويات جيدة في اإليرادات 

باإلضافة إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية لخلق قيمة مضافة 
لعمالئها وعوائد أفضل لمساهميها”. كما عكست 

النتائج المالية لـشركة stc خالل عام 2020، قدرتها 
على المنافسة وتعزيز مكانتها كثاني أكبر شركة اتصاالت 
من حيث حصتها السوقية من حجم اإليرادات في قطاع 

االتصاالت الكويتي بحصة سوقية بلغت حوالي 35%, هذا 
وقد بلغت قاعدة عمالء stc 1.9 مليون عميل في نهاية 

عام 2020.

خطط stc المستقبلية
 

عقب اآلثار السلبية التي خلفتها األزمة االقتصادية 
المصاحبة لفيروس كورونا المستجد، فقد التمست 

جميع المؤسسات في المنطقة والكويت الحاجة الملحة 
إلى التحول الرقمي والذي أصبح من أهم ركائز الخطط 

االستراتيجية لدى الكثير من المؤسسات والشركات 
المحلية والعالمية، وتركزت خطط stc المستقبلية من 

خالل استراتيجيتها AHEAD على إثراء تجربة العمالء 
وريادة السوق واألسبقية من خالل تطوير قدراتها 

وتقديم نموذج فعال يرتكز على المنصات الرقمية إلى 
 stc جانب غرس ثقافة األداء داخل الشركة. حيث تسعى

للدخول في شراكات استراتيجية لتوفير البنية األساسية 
الالزمة لتطوير محفظة stc في مجال تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت. كما تحرص stc دوماً على توفير 
فرق عمل متكاملة واالبتكار في الخدمات والمنتجات 
إضافًة إلى البحث على المزيد من االستثمارات الذكية 
بهدف الحصول على أفضل النتائج.  ففي ظل تحديات 

السوق الناتجة عن األسعار التنافسية الشديدة، تهدف 
stc إلى التركيز على قيمة وجودة منتجاتها وخدماتها. 
ومن أبرز ما تتطلع إليه stc في المستقبل هو تقديم 

ما هو أبعد من حدود خدمات االتصاالت الهاتفية 
والتقليدية لعمالئها، األفراد منهم والشركات، إلى جانب 
استقطاب الفرص المتعلقة بتقديم الخدمات المؤسسية 

وتحويل القدرات التكنولوجية إضافًة إلى تمكين تلك 
القدرات بشكل متجدد مستفيدًة بذلك من خبرات 

وقدرات مجموعة stc القائمة على التحول الرقمي، 
 solutions والخدمات التكنولوجية المتطورة لشركة

by stc في الكويت والمملوكة بالكامل من stc. ومن 
هذا المنطلق، يكمن تركيز stc الحالي إلى توفير حزمة 

واسعة من الخدمات والحلول التي تستند على قوة 
البنية التحتية وشبكة الجيل الخامس 5G المبتكرة والتي 

تمتلكها stc لتقديم تجربة ممتازة لعمالئها في مختلف 
المجاالت القائمة على التحول الرقمي في دولة الكويت 

وذلك لمواجهة اآلثار التي سوف تنتج عن استمرار األزمة 
الحالية في عام 2021. 
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دور الجهات الحكومية والتنظيمية في دعم قطاع 
االتصاالت

في ظل الظروف والتطورات الراهنة، تكمن أهمية الدور 
الذي يمكن أن تقوم به الجهات الحكومية والجهات 

التنظيمية إلحداث نقلة نوعية في قطاع االتصاالت 
وتكنولوجيا المعلومات في دولة الكويت وذلك لالرتقاء 
بالخدمات الرقمية لتوازي أفضل الخدمات المتوفرة في 

جميع دول العالم، وذلك باالعتماد على القدرات التي 
يملكها القطاع الخاص لشركات االتصاالت. كما يعد دعم 

الجهات الحكومية لتطبيق التحول الرقمي في البالد 
أساسياً ليتمكن قطاع االتصاالت الكويتي من مواكبة 

نظرائه على الصعيد العالمي حيث بدأت الحكومات في 
مختلف الدول والمنطقة من استدراك أهمية التحول 

الرقمي والعمل على تطبيقه لتسيير أعمال المؤسسات 
الخاصة والحكومية إلى جانب األنشطة التجارية 

والصحية والتعليمية. كما أن دولة الكويت تمتلك جميع 
المقومات الجغرافية التي تعطيها طابع متميز لتكون 

ممراً ومركزا للكوابل الدولية لربط دول المنطقة والعالم. 
وهذا ما تهدف إليه رؤية الهيئة العامة لالتصاالت 

وتقنية المعلومات )CITRA( لتحويل الكويت إلى مركز 
إقليمي لحفظ وتخزين ومعالجة البيانات باإلضافة إلى 
البنية التحتية التي يملكها القطاع الخاص من شركات 

االتصاالت لجعلها رائدة ومصدرة لتنكولوجيا المعلومات 
في المنطقة والتي تعزز رؤية “الكويت 2035” لتحويل 
الكويت إلى مركز مالي وتجاري. كما أود أن أثني على 

الدور اإليجابي والتنظيمي الذي تقوم به الهيئة العامة 
لالتصاالت وتقنية المعلومات في دولة الكويت، والذي 
كان داعماً لجعل قطاع االتصاالت الكويتي يحتل مكانة 

متقدمة على المستويين اإلقليمي والدولي.

التنمية البشرية

حرصت stc خالل عام 2020 على االستثمار في الموارد 
البشرية وتنمية قدرات موظفيها للتكيف مع جميع 

الظروف التي شهدناها وخصوصا من خالل تطبيق خطة 
العمل عن بعد بأعلى كفاءة ممكنة ومن دون أي تأثير 
على األنشطة اإلدارية والتشغيلية للشركة مما يتوافق 

مع تحقيق استراتيجية الشركة لمواجهة التحديات 
المستقبلية. لذلك يعد استثمارنا في القوى العاملة هو 

أحد العناصر األساسية لخطة عمل stc، حيث نحرص على 
االلتزام بدعم برنامج إحالل العمالة الكويتية “التكويت” 

باعتباره إحدى الركائز األساسية التي تقوم عليها 
استراتيجيتنا في مجال الموارد البشرية. ففي نهاية عام 

2020، بلغت القوى العاملة الكويتية في stc نسبة %64 
من إجمالي موظفي الشركة. كما نسعى دائماً لتطوير 

ورفع كفاءة وقدرة الكوادر البشرية في الشركة من 
خالل الدورات التدريبية ونشر المعرفة لتشجيع موظفينا 

على تحقيق أهدافهم واالرتقاء بمستوى خبراتهم.

شكر و تقدير

وختاماً، يسرني أن أعرب عن امتناني وأن أتقدم بجزيل 
 ، stc الشكر لعمالئنا الكرام على والئهم وثقتهم في

األمر الذي مكننا من تحقيق هذه النتائج على الرغم من 
األوقات العصيبة التي واجهناها بسبب أزمة كوفيد-19. 
كما أتوجه بالشكر والتقدير إلى كل من مجلس اإلدارة، 

واإلدارة التنفيذية، وأفراد أسرة stc وشركائنا على 
مساهمتهم من خالل العمل الجماعي المتميز في 

تحقيق هذا األداء التشغيلي الالفت ونجاح الشركة 
خالل هذه األوقات الصعبة وغير المسبوقة وذلك من 

خالل تعاونهم، وحماسهم، وتفانيهم الكامل ودعمهم 
المستمر. وقد أثمر هذا في أن تصبح stc اآلن في 

طليعة الشركات التي تقدم خدمات االتصاالت الرقمية 
األكثر ابتكاراً. فمن خالل دعمكم وإنتاجيتنا في تنفيذ 

استراتيجية الشركة الجديدة وخطة التحول واألنشطة 
االستثمارية، إننا على ثقة بأن stc ستتمكن من المضي 

قدماً في تحقيق أهدافها المستقبلية.

المهندس/ مزيد بن ناصر الحربي
الرئيس التنفيذي
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تقرير االستمرارية في ظل كوفيد-19

تماشياً مع االتجاهات العالمية في مجال االتصاالت، وانطالقاً من التغيرات التي تطرأ في كل من السوق واستراتيجية الشركات، 
تحرص stc على وضع عملية التخطيط االستراتيجي والموازنة بشكل سنوي وذلك تحت إشراف ومراقبة إدارة الشركة. فمن خالل 

استخدام مختلف األدوات إلعداد عملية التخطيط االستراتيجي والموازنة السنوية لـstc ، فإن بإمكان اإلدارة التنفيذية تقييم 
قدرة الشركة على االستمرارية تماشياً مع جميع المخاطر والشكوك المنعكسة في بيئة العمل.

وبالتالي وانطالقاً من تنفيذ هذه العملية، تمكنت stc من الحفاظ على استمراريتها وتحقيق نتائج جيدة خالل أزمة كوفيد-19. 
ومن الجدير بالذكر تسليط الضوء على بعض الجوانب المهمة التي ساندت stc في الصمود واستمرار أنشطتها التشغيلية طوال 

فترة الحظر وتدهور الظروف االقتصادية واضطراب األعمال العالمية والتي يمكن اختصارها كاآلتي:

 إدارة تتسم بالخبرة والفعالية والكفاءة

 تفاني واحترافية وإخالص فرق العمل 

 نموذج تشغيلي قوي وديناميكي وفعال

امتالك سمعة قوية مع تقديم منتجات راسخة في السوق

5G من منتجات وخدمات stc استفادة

التنويع في مصادر تدفق إيراداتها

برنامج فعال لترشيد التكاليف 

تجزئة السوق

مركز مالي قوي

ومع مراعاة اآلثار السلبية العالمية التي خلفتها أزمة كوفيد-19، تحرص stc على إجراء تقييم دوري للسيولة من أجل خدمة 
عمالئها وأصحاب المصالح والمساهمين بشكل أفضل من خالل تحليل السيناريوهات التي تواجه كل  فترة باعتبارها الحالة 

األساسية. وبالتعاون مع قسم إدارة المخاطر وجميع األقسام ذات الصلة، تتخذ إدارة stc جميع االحتياطات الالزمة وخطط الحد 
من المخاطر واتباع الخطوات التي من شأنها الحفاظ على سيولة الشركة ضمن المستوى المنشود والتي تلزم لضمان استمراريتها 

خالل الفترة المدروسة إضافًة إلى تعزيز كفاءتها التشغيلية في ظل الفترات القادمة.
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اإلطار االستراتيجي

تستند AHEAD على خمس ركائز استراتيجية:

توقع احتياجات المستهلك
من خالل تقديم المنتجات التي تلبي طموحاتهم، وتوفير احتياجاتهم وخدمتهم 

بأفضل وسيلة: طبقت stc هذه الركيزة منذ بداية الوباء من خالل ابتكار 
مجموعة من المنتجات لتلبية احتياجات عمالئنا الجدد.

االستفادة من الفرص المؤسسية
االستفادة من إمكانات سوق المؤسسات عبر مختلف القطاعات من خالل 

تقديم حلول متكاملة لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات. وقد دفعت الجائحة 
إلى تطوير حلول رأسية جديدة في مجاالت السالمة والتعليم والصحة.

تعزيز التجربة الرقمية

تسريع تحول حياة عمالئنا الرقمية والتحول الرقمي في الكويت، معتمدين 
بذلك على أحدث التقنيات، حيث قامت stc بتجديد منصاتها الرقمية لتقديم 

خدمات وتجارب جديدة للتغلب على التحديات الناتجة عن الحظر الذي تم 
فرضه بسبب الجائحة.

المضي قدماً في تعزيز أدائنا باستخدام نموذج تشغيلي رقمي ذكي ومرن و تمكين قدراتنا
مواصلة التركيز على الربحية.

تطوير قدرات وإمكانات موظفي stc  وتنمية مهاراتهم للمستقبل لتمكيننا من تكريس ثقافة األداء
االستمرار في قيادة سوق االتصاالت الكويتي.

في عام مليء بالتحديات جراء جائحة كوفيد-19، مضت stc نحو 
تنفيذ استراتيجيتها الجديدة ”AHEAD” سعياً إلى دفع الشركة في 

مسارها نحو ريادة السوق.

تهدف استراتيجية AHEAD إلى ترسيخ مكانة شركة االتصاالت الكويتية )stc( كشركة رائدة في مجال التكنولوجيا الرقمية، 
مستندين بذلك إلى تعزيز مبادراتنا الحالية لتمكين التحول الرقمي في الكويت. تستند استراتيجية AHEAD على: التركيز على 

.stc العمالء، القيادة التقنية، االستفادة من فرص النمو، االستفادة من قدرات مجموعة

فعلى مدار العامين الماضيين، نجحت stc في تحسين مستوى عملياتها واالستثمار في تطوير أكبر شبكة 5G في الكويت 
إضافة إلى تعزيز قنواتها الرقمية لتزويد عمالئها بتجربة ال مثيل لها. تكمن فرصتنا اآلن في تسريع زخمنا واالستفادة من نقاط 

قوتنا للمضي قدماً.



أبرز اإلنجازات

2010
• قمنا بالتوسع في شبكة البيع 

بالتجزئة  وأعلنا عن عروض 
مشتركة مع تجار التجزئة
• حصلنا على جائزة أفضل 

صفقة لتمويل االتصاالت من 
Comms MEA

2008
• االنطالق التجاري للشركة

• إلغاء رسوم المكالمات الواردة 
وهو األمر الذي نفذته شركات 

االتصاالت األخرى بعد ذلك
• أول مشغل اتصاالت في 

العالم يمتلك شبكة بروتوكول 
)IP( اإلنترنت بالكامل

2011
• كنا أول من قدم هواتف آيفون آبل
• عقدنا شراكة استراتيجية مع نادي 

مانشستر يونايتد اإلنجليزي
• قدمنا أحدث شبكة عريضة النطاق   

HSPA+ بسرعة )42.2 ميغابايت 
في الثانية(

2009
• قدمنا شبكة الهاتف عريضة النطاق 

عالية السرعة بالكويت
• قمنا باإلعالن عن عروض متميزة 

للدفع المسبق مما جعلنا 
نستقطب حوالي 500,000 عميل 

في عام واحد

2014
• عقدنا شراكة استراتيجية مع 

نادي ريال مدريد اإلسباني
• تم إدراج أسهم الشركة في 

بورصة الكويت
• األرباح المحتجزة أصبحت 

إيجابية
• حصلنا على المركز الثاني 

من حيث اإليرادات والحصة 
السوقية من المشتركين

2012
• قمنا بتدشين برنامج النخبة 
للعمالء المخلصين وعمالء 

VIP والعمالء المميزين.
• أصبحنا شركة مدرة للربح خالل 

السنة الرابعة من إنشائها
• قمنا بتدشين شبكة

4G LTE

2013
• أتممنا تغطية شبكة

   4G LTE في جميع أنحاء دولة 
الكويت وحصلنا على جائزة أفضل 

نشر لشبكة  LTE في منطقة 
الشرق األوسط

• حصلنا على غالبية الخطوط من 
المشغلين اآلخرين بعد اإلعالن عن 

إمكانية تحويل األرقام
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2017
VIP حصدنا جائزة خدمة العمالء •
  Speedtest 2017  فزنا بجائزة •

Ookla المقدمة من شركة
• فزنا بجائزة التميز في الحوكمة

• حصلنا على جائزة أفضل شبكة مشغل 
اتصاالت من تيليكوم وورلد ميدل ايست
5G حصلنا على جائزة مبتكر العام لشبكة •

2015
• أول شركة في الكويت تطرح تقنية 

VoLTE
• وصل إجمالي عدد أفرعنا إلى 70 

فرعاً في مختلف أنحاء دولة الكويت
• أول شركة في الكويت تطرح تقنية 

LTE Advanced

2016
• حصلنا على جائزة أفضل شركة اتصاالت من قبل 

مجلة إيربيان بيزنيس
• أصبحنا عضو في االتحاد الدولي لالتصاالت

• حصلنا على جائزة الشركة الرائدة في مجال عالقات 
المستثمرين

• االبتكار العملي في إدارة المخاطر

2019
• حصدنا جائزة الشارقة ألفضل عشر  

شركات خليجية في عام 2018
• استحوذنا على شركة كواليتي نت
• أطلقنا خدمة 5G في يونيو 2019

• وقعت stc مع هواوي مذكرة تفاهم 
لتطوير خدمات الجيل الخامس

 ”stc“ أطلقنا العالمة التجارية الجديدة •

2020
احتلت stc المركز األول كأقوى شركة اتصاالت في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا بتصنيف فوربس   •

عن قائمة "جلوبل 2000” 
حصلت stc على المركز األول في الكويت كشركة رائدة في مجال عالقات المستثمرين إضافًة إلى تصنيفها   •

ضمن أفضل خمس شركات في الشرق األوسط في عالقات المستثمرين
“solutions by stc“ العالمة التجارية الجديدة لشركتها التابعة "كواليتي نت" لتصبح stc أطلقت  •

 Mobility Telecom وذلك مع شركة Connect Arabica W.L.L. عقد تأسيس وإنشاء stc وقعت  •
)Kuwait Limited )BVI بصفته شريك رئيسي

2018
• حصلنا على جائزة أفضل تطوير للشبكة بحفل جوائز شبكة 

5G  بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
• حصدنا على ثالث جوائز في حفل "مراكز االتصال في 

الشرق األوسط" بتنظيم إنسايت
• حصلنا على جائزة الشركة الرائدة في مجال عالقات 

المستثمرين في الكويت وحصدنا المركز الثالث بالشرق 
األوسط وشمال أفريقيا بحفل جوائز جمعية عالقات 

المستثمرين في الشرق األوسط
• فزنا بجائزة اإلبداع اإلعالمي في منتدى اإلعالم العربي
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مراجعة الرئيس التنفيذي للقطاع المالي

السيد/ محمد بن عبدالمحسن العساف
الرئيس التنفيذي للقطاع المالي

نظرة عامة

تمكنت stc من الحفاظ على تلبية التدفقات النقدية 
للشركة من خالل استثماراتها المستمرة في مجاالت 

العمل الرئيسية على الرغم من األوضاع االقتصادية التي 
نجمت عن األزمة العالمية الحالية بسبب وباء كوفيد-19. 

كما ساعد المركز المالي الذي تتمتع به stc ومالءتها 
المالية على استجابتها السريعة للتغيرات االقتصادية 
فضاًل عن بناء االحتياطيات المالية الالزمة لمواجهة 

المخاطر غير المتوقعة بهدف دعم خطط الطوارئ التي 
تضعها الشركة للوقاية من الصدمات الخارجية التي قد 
تواجهها. في حين عمدت stc في ظل الظروف الحرجة 

وأثناء فترة العمل عن بعد على تحديد مجاالت عملها 
الرئيسية وقدراتها ونقاط القوة المستقبلية المنشودة 

لتنفيذ أعمالها اإلدارية والتشغيلية باإلضافة إلى تحقيق 
النتائج المالية المرجوة.

حرصت stc على استمراريتها في تقديم عروض متقاربة 
باإلضافة الى تنفيذ استراتيجية الشركة التي تم تحديثها 

خالل عام 2020 لتتالءم مع المستجدات التي خلفتها 
أزمة كورونا. ففي حين كشفت هذه األزمة عن ضعف 

البنية التحتية الرقمية لمعظم الشركات وخصوصاً 
الشركات المتوسطة لمواجهة التداعيات الناتجة عنها، 
أثبتت stc على تمتعها بقدرات مكنتها من توفير حزمة 
واسعة من الخدمات الرقمية والسحابية والمعلوماتية 
للوصول إلى أفضل منظومة عمل آمنة وبأعلى كفاءة 

تقنية وتشغيلية ممكنة، والتي مكنتها من جهة أخرى 
في الحفاظ على مرونتها المالية والتشغيلية في ظل 
الظروف االستثنائية التي طغت على السوق والوضع 

االقتصادي بشكل عام. 

نجحت stc في اقتناص الفرص التي نتجت عن األزمة 
الحالية جراء الطلب المتزايد على حلول األعمال وخدمات 
الرقمنة من خالل زيادة استثماراتها في خدمات البيانات 
مستندًة بذلك على شبكة الجيل الخامس 5G. ونتيجة 
لذلك, رأت الشركة في هذا الحدث فرصة ثمينة لزيادة 

كفاءة تكاليفها المتزامنة مع االستثمار في فرص النمو 
المتاحة من خالل تنفيذ مبادرات استراتيجية إلدارة 

التكاليف مع توسيع جهودها فيما يخص مجال الرقمنة.

وعلى الرغم من المنافسة الشديدة بين مزودي 
الخدمات والحلول الرقمية, تمكنت stc من خالل نموذج 

أعمالها التشغيلي المرن من االستفادة من الفرص 
الجديدة الناتجة عن الطلب المتزايد والواسع النطاق على 

الرقمنة. باإلضافة إلى ذلك, نجحت stc في جني ثمار 
االقتصاد الرقمي الجديد مستفيدة من إنجازاتها على 
مدى السنوات الماضية فيما يتعلق بتبني استراتيجية 

التحول الرقمي وتقديم حلول تكنولوجية متكاملة 
لعمالئها األفراد منهم والمؤسسات، متمثلة بمجاالت 

جديدة للنمو المستدام.

أداء مالي ملموس خالل أزمة غير مسبوقة

أدى الغموض الحاصل في بيئة األسواق المالية العالمية 
وتذبذب األعمال التشغيلية خالل فترة الحظر إلى صعوبة 
الحفاظ على دوران العجلة المالية لدى معظم الشركات 

من مختلف القطاعات. وعلى الرغم من ذلك, تمكنت 
stc في الحفاظ على قوة مركزها وأدائها المالي خالل 

عام 2020 والتي انعكست على تحقيقها مستويات جيدة 
في اإليرادات، والدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب 
واالستهالك واإلطفاء، وهامش الدخل قبل احتساب 
الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء وصافي الربح.

خالل عام 2020، حققت stc نتائج مالية تلبي طموحات 
المساهمين في ظل هذه األزمة، حيث ساهم الطلب 

المتزايد على خدمات البيانات والمنصات الرقمية، 
وخاصة من قطاع األعمال في تحقيق إيرادات بلغت 

283.2 مليون دينار كويتي للسنة المالية المنتهية في 31 
ديسمبر 2020. كما كان للجهود االستثنائية التي بذلها 

موظفي الشركة األثر الكبير في تعزيز كفاءة أعمالها 
وجهودها الرامية إلى التعويض عن األثار السلبية لوباء 

كوفيد-19، باإلضافة إلى وضع سياسات مالية متزنة من 
شأنها خفض اإلنفاق التشغيلي خالل عام 2020 والتي 

مكنت الشركة من تحقيق مستوى جيد من الدخل 
قبل احتساب الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء 

حيث بلغ 73.4 مليون دينار كويتي والذي أدى إلى 
تحقيق هامش الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب 
واالستهالك واإلطفاء بنسبة 26%. ونتيجة لذلك، بلغ 

صافي الربح 32.1 مليون دينار كويتي )ربحية السهم 64 
فلس( بهامش صافي الربح %11.

stc تحقق نتائج مالية 
ملموسة خضم العاصفة 
االقتصادية العالمية التي 

خلفتها أزمة كوفيد-19، حيث 
تكمن قوة هذه النتائج في 

الطلب المتزايد على
الخدمات الرقمية
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وسعت stc عروضها المتعلقة بمنتجات وخدمات الجيل 
الخامس 5G بشكل كبير, باالعتماد على استثماراتها 
السابقة والمستمرة في هذا المجال. وبالتالي, بلغت 
إجمالي النفقات الرأسمالية 26.2 مليون دينار كويتي 

أو ما يمثل 9% من إجمالي اإليرادات خالل عام 2020، 
مقارنة بـ 58.5 مليون دينار كويتي، ما يمثل 20% من 
إجمالي اإليرادات خالل عام 2019. ومن ناحية أخرى, 
بلغت إجمالي أصول الشركة في عام 2020، 374.2 

مليون دينار كويتي. باإلضافة إلى ذلك, تم تسجيل نمو 
في إجمالي حقوق الملكية بنسبة 3.2% حيث بلغت 

222.2 مليون دينار كويتي بقيمة دفترية وصلت إلى 445 
فلساً كويتياً للسهم كما في 31 ديسمبر 2020. ومن 

الجدير بالذكر، أن إحدى المزايا التنافسية التي تتمتع بها 
stc هي امتالك مالءة مالية قوية ومتميزة بين نظرائها 
في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا حيث بلغت 

نسبة الدين إلى حقوق الملكية x0.05 في نهاية عام 
2020, والتي تعتبر منخفضة مقارنة بالمتوسط السائد 

في هذا القطاع.

االستراتيجية المالية

على مدار هذا العام، تميزت stc بكونها سباقة في 
تقديم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات 

المبتكرة التي تم تقييمها باستخدام آلية تسعير مناسبة 
والتي تلبي احتياجات العمالء باإلضافة إلى الحفاظ على 

هوامش ربحية عند مستويات مقبولة والتي تمكن 
الشركة من اكتساب ميزة تنافسية للحفاظ على مركزها 

 stc القيادي في سوق االتصاالت الكويتي. تسعى
جاهدة، من خالل أعمال وجهود فرق العمل االستثنائية 

خالل هذه الفترة التاريخية غير المسبوقة، إلى تقديم 
خدمات ومنتجات تفوق توقعات العمالء في غضون 

الظروف االقتصادية والسوقية الحرجة كما في أوقات 
االستقرار االقتصادي.

وجهت stc مواردها المالية على مدار السنة المالية 
2020 فيما يحقق رؤية الشركة ورسالتها وقيمها من 

خالل االستثمار في موظفيها وتقنياتها وعملياتها 
 stc التشغيلية وتنمية قدراتها الداخلية. كما قدمت

أيضاَ دعمها في عدد من المبادرات بالتعاون مع الهيئات 
الحكومية للتخفيف من اآلثار السلبية التي خلفتها أزمة 

 stc كوفيد-19 على المجتمع المحلي. هذا واستمرت
بالتركيز على بناء استراتيجيتها المالية الذكية القائمة 

على االستثمارات التي تعود بالفائدة على أعمال الشركة 
بما يتماشى مع استراتيجية الشركة في تمكين التحول 

الرقمي وتلبية احتياجات العمالء، باإلضافة إلى وضع أطر 
منظمة لترشيد التكاليف والذين من شأنهما تحقيق 

أهداف الشركة التشغيلية والمالية. 

لم يمنع العمل عن ُبعد stc من قياس أدائها المالي 
ومقارنته بمؤشرات األداء الرئيسية، من خالل آلية تحليل 

ما بعد التنفيذ التي أنشأناها في عام 2019. إذ نفخر 
في stc بكوننا ضمن الشركات القليلة التي نجحت في 
السيطرة على اآلثار السلبية التي خلفتها األزمة الحالية 
مع تعزيز كفاءتنا التشغيلية خالل مثل هذا الحدث غير 

المسبوق. 

المضي قدماً 

 solutions by stc في حين مكن استحواذنا على
من تقديم قيمة أفضل لعمالئنا ومساهمينا بالرغم من 

الظروف االقتصادية الصعبة، فإننا نسعى، في المستقبل 
القريب، إلى البحث عن فرص استراتيجية مماثلة في 

مجال التكنولوجيا الرقمية والتي تسهم في خلق قيمة 
مضافة ألعمال وتطلعات الشركة المستقبلية. ومن 

أجل الحفاظ على مكانتها القيادية في سوق االتصاالت 
الكويتي، ستواصل stc باالستثمار في مواردها البشرية 

وعملياتها الداخلية و أحدث التطورات التقنية كوسيلة 
لرفع كفاءة الشركة وتعزيز أنشطتها األساسية.

وفي نظرة مستقبلية، تهدف stc إلى وضع خطط 
إنفاق حكيمة والتي تتضمن توسعات األعمال من خالل 

زيادة االستثمار في المنصات الرقمية وإنشاء شراكات 
استراتيجية مع مقدمي الخدمات الرقمية واإلنفاق على 

عمليات البحث والتطوير بهدف توفير أفضل الخدمات 
لعمالئها من األفراد والشركات.

السيد/ محمد بن عبدالمحسن العساف
الرئيس التنفيذي للقطاع المالي
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تقرير المسؤولية االجتماعية

شركة االتصاالت الكويتية )stc( هي شركة رقمية رائدة على مستوى العالم، ومتخصصة في تقديم خدمات مبتكرة عبر منصات 
متنّوعة لعمالئها، على صعيد األفراد والشركات، إضافة إلى كونها رائدة في التحّول الرقمي بالكويت والمنطقة. على مدار 

السنوات الماضية  عملت stc كمزّود رائد لالتصاالت والحلول الرقمية في الكويت وعبر المنطقة، إلى جانب تقديمها لمجموعة 
من الخدمات الرائدة التي تركت أثراً واضحاً وأسهمت في تحّول قطاع االتصاالت على المستوى اإلقليمي. إضافة إلى أنشطتها 
التشغيلية المهّمة والمتنّوعة، كرست stc وقتها ومواردها لتوسيع نطاق مسؤوليتها االجتماعية على نحو تدريجي. ومع بذل 
الجهود المستمر لدعم أصحاب المصلحة والمجتمع عبر مستوياته المتعددة، بهدف تحقيق الطموحات المستقبلية، أسهمت 

المبادرات التي تم إطالقها من قبل stc خالل السنوات الماضية في اكتسابها ميزة تنافسية منحتها األفضلية بين مثيالتها في 
صناعة االتصاالت، محلياً وإقليمياً.

وبهدف التأثير بصورة إيجابية في المجتمع وترسيخ بصمتها، تقوم stc بإطالق سلسلة من المبادرات السنوية الدورية، تم 
تصميمها وفق استراتيجية محّددة بهدف المساهمة في تطوير العوامل االجتماعية واالقتصادية والبيئية، من خالل األنشطة 

والفعاليات المستدامة. كما ترّكز الشركة على أربعة مجاالت رئيسية للمشاركة، والمعروفة بالركائز األساسية الستراتيجية 
 stc المسؤولية االجتماعية للشركات، أال وهي: الصحة، ريادة األعمال، الرياضة والتعليم. ومن خالل جدول أعمالها السنوي، تقوم
على تنظيم و تعزيز األنشطة االجتماعية ضمن إطار تلك الركائز األربع، والتي تدعم العديد من القضايا والمبادرات الهادفة إلى نشر 

الوعي وإضافة قيمة أكبر للمجتمع ككل.

والتزاماً بالهدف األسمى المتمثل في تحّمل المسؤولية والتصّرف بأخالقيات عالية والتزاماً بمبدأ االستباقية في المجتمع الذي 
يحتضنها، تعمل stc وفق أساس راسخ لحوكمة الشركات، والمبني على الشفافية والمساءلة واألمن، مع وضع الممارسات 
في حيز التنفيذ لضمان تحقيق المصالح العليا لكافة أصحاب المصلحة. مما مكن stc من إبالغ الوظائف المالية والتشغيلية 

واالجتماعية وغيرها من األهداف ذات الصلة باألعمال بفعالية، وعلى مستوى عاٍل من الشفافية.

في عام 2020، تعّرض العالم للوباء العالمي الذي تسبّب به فيروس كوفيد-19، األمر الذي أدى إلى مخاوف كبيرة واسعة النطاق 
على مستوى األمم إضافًة إلى اضطرابات اقتصادية في كافة أنحاء العالم. وفي حين دفعت تلك األوقات العصيبة معظم الشركات 

إلى وقف عملياتها مع فرض أعباء مالية غير متوقعة، رأت stc في هذه األزمة فرصة لتوسيع جدول أعمالها المتعلق بالمسؤولية 
االجتماعية للشركات ورّد الجميل للمجتمع في وقت حاجته لها.

ومن ثم، أطلقت stc منذ بداية عام 2020، مجموعة من المبادرات لدعم كافة أفراد المجتمع وتخفيف وطأة فيروس 
كورونا عليهم، ومن تلك المبادرات التي أطلقتها stc ضمن برنامجها السنوي للمسؤولية االجتماعية للشركات:

 .Flare Fitness رعاية مهرجان •
• الرعاية البالتينية لمعرض »الصنّاع العالمي الرابع« )ميكر فير( في الكويت.

• تقديم برامج تدريب حصرية للطالب والخريجين الجدد
• تكوين شراكات استراتيجية والتعاون في أنشطة مختلفة مع الجمعية الكويتية الختالفات التعلم KALD، إضافة إلى الفعالية 

.KALD بالتعاون مع )stc المميّزة )مواهب
• توقيع شراكة استراتيجية مع »تمكين« )ريادة األعمال(.

• الرعاية والمشاركة في معرض الفرص الوظيفية بجامعة الكويت.
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• تم توزيع 2000 مجموعة من معدات السالمة في المطار للمسافرين العائدين وموظفي المطار في بداية الوباء، 
بالتعاون مع صيدليات علي عبدالوهاب المطّوع

• تم توزيع معدات السالمة على الموظفين في بداية الوباء لزيادة الوعي 

• تم إطالق منصة إلكترونية خاصة على موقع stc توّفر آخر األخبار والتحديثات واإلحصائيات المتعلّقة بجائحة كورونا، 
بالتعاون مع وزارة الصحة

• تم تركيب كاميرات كشف الحرارة في الجمعيات التعاونية منذ بداية انتشار الوباء

• تم نشر نصائح األمان والسالمة عبر الرسائل النصية القصيرة، بالتعاون مع الوزارات والجهات الرسمية المعنية

• تم توزيع نحو 7000 وجبة إفطار للمسعفين في كافة أنحاء الكويت، خالل شهر رمضان المبارك، بالتعاون مع مجموعة 
»تراحم« التطوعية، كجزء من حملة الشركة »رمضان حي«

• تم توزيع 5000 قسيمة للمواطنين القادمين من الخارج خالل زيارة stc لمطار الكويت الدولي وفي مراكز اإلسعاف، 
وذلك ضمن مبادرة إنسانية للترحيب بالمسافرين ودعم الخطوط األمامية

• تم توزيع 25000 خط “allo” للدفع المسبق مجاناً للمسافرين القادمين إلى الكويت، بالتعاون مع الخطوط الجوية 
الكويتية ووزارة الصحة

• تم تفعيل خطة استمرارية العمل عن ُبعد )من المنزل( والحفاظ على العمليات الرئيسية، مع تزويد العمالء بالمساعدة 
على مدار الساعة طوال أيام األسبوع

• تم إطالق حملة »سالمتك تهّمنا« لرفع مستوى الوعي بخطورة انتشار فيروس كوفيد-19، من خالل التحديثات الفورية 
لألخبار، اإلعالنات المهمة والنصائح االحترازية

 LinkedIn Learning, تم نشر مبادرات عبر اإلنترنت تهدف إلى تعزيز التطوير المستمر لمهارات الموظفين من خالل •
للتعليم عن ُبعد

• تم تسليط الضوء على دور شرطة الكويت المهم ووقفتها طوال فترة الحظر 

))stc( راعي رئيسي لمسابقات االتحاد الكويتي لكرة القدم خالل موسم 2020 – 2021، )دوري •

• تم إطالق حملة توعوية تحت شعار »ال تجامل. سالمتك تهّمنا«، وذلك في الفرع الرئيسي، بهدف توعية الموظفين 
بأهمية تدابير وإرشادات الصحة والسالمة المتعلقة بالوباء

• تم تطبيق سياسة داخلية جديدة تسمح للموظفين اآلباء بالعمل عن ُبعد، ليتمّكنوا من دعم أطفالهم في عملية 
التعليم اإللكتروني

• تم إطالق حملة »شهر التوعية بسرطان الثدي« ضمن حملة #ألننا نهتم )حملة عامة وداخلية(

• تم تكريم المراكز الثالثة األولى من القسم العلمي واألدبي من خريجي المدارس الثانوية بحضور الرئيس التنفيذي 
لشركة stc ووكيل وزارة التربية باإلنابة

• تم التعاون مع وزارة الداخلية من خالل تزويدهم بمستلزمات التعقيم في مباني وزارة الداخلية  

• تم إطالق حملة عامة وأيضاً داخلية للموظفين لـ”موفمبر” الهادفة للتوعية بسرطان البروستات ضمن مبادرة #ألننا 
نهتم، كجزء من برنامج المسؤولية االجتماعية في شركة stc تجاه االهتمام بصحة الرجال

المبادرات واألنشطة خالل فترة الحظر بسبب فيروس كوفيد-19 وما بعدها:
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stc what’s up مبادرة

كجزء من مسؤوليتها االجتماعية للشركات، استخدمت 
stc what’s up( stc( كحافز من خالل وسائل التواصل 

االجتماعي لتوعية المجتمع بمعلومات بمختلف المجاالت، 
على سبيل المثال ال الحصر، التكنولوجيا – السفر – الرياضة 

– الصحة ...وما إلى ذلك. 

ساهر

خالل فترة الجائحة، وكجزء من مسؤوليتها االجتماعية، 
قامت stc بتوزيع الهدايا على رجال الشرطة الذين عملوا 
بجد في الصفوف األمامية أثناء فترة الحظر، بهدف دعم 

جميع هؤالء األفراد في مواجهة وباء كوفيد-19. وقد 
اشتملت فكرة الحدث على إعالن تلفزيوني من كلمات 

الشاعر الكويتي ساهر الذي وصف هؤالء الرجال بأبيات 
شعرية جميلة.

أبرز الحمالت والمبادرات االجتماعية

شهر التوعية بسرطان الثدي

وفي إحدى مبادراتها االجتماعية، تدعم stc حمالت 
الوقاية من سرطان الثدي من خالل تقديم العروض 

والخصومات الخاصة والآلزمة للكشف والفحص الطبي 
الخاص بسرطان الثدي لموظفي الشركة.
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فعاليات stc في العيد

تواصل stc الفعاليات السنوية الدورية الخاصة 
بالعيد، حيث يتم توزيع هدايا العيد على المشاركين. 

حيث تولى الفنان الكوميدي خالد المظفر تقديم 
الفعالية لهذا العام. 

 KALD بالتعاون مع  stc إقامة برنامج مواهب

قامت stc في المبنى الرئيسي بتنظيم برنامج 
خاص بالمواهب لطلبة صعوبات التعلم وتقديم 

جوائز لجميع المشاركين في الفعالية، وذلك بحضور 
شخصية “قرقاشة” المحبوبة لدى األطفال. 

العيد الوطني للمملكة العربية السعودية

ويأتي االحتفال باليوم الوطني السعودي في إطار 
أولويات stc، حيث تعكس هذه المبادرة عمق 

العالقات بين الشعبين، الكويتي والسعودي. كما 
تهدف إلى إظهار هذه العالقة القوية من خالل 

اإلعالن التلفزيوني الخاص بهذه المناسبة والذي 
يظهر الترابط الكبير في العادات والتقاليد المشتركة 

بين الشعبين. 
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حملة خطوة لموفمبر

تم إطالق حملة “خطوة لموفمبر” الهادفة للتوعية 
بسرطان البروستات ضمن مبادرة #ألننا نهتم )حملة 

عامة(، كما تم تنظيم حملة خاصة لتشجيع الموظفين على 
تسجيل عدد خطواتهم طوال شهر نوفمبر كجزء من برنامج 

المسؤولية االجتماعية في شركة stc تجاه االهتمام 
بصحة الرجال وكان الهدف من ذلك هو تعريفهم بضرورة 

الحفاظ على نشاطهم، ورفع مستوى الوعي بأهمية صحة 
الرجال وخطورة سرطان البروستات. وقد تم نشر مقطع 

فيديو لموظف stc، الذي شارك من خالله قصته وتجربته 
في التعافي من سرطان البروستات. 

حملة التعقيم

وكجزء من مسؤولية الشركة االجتماعية في اتخاذ 
تدابير وإجراءات احترازية عدة للوقاية وتجنب تفشي 

األمراض المعدية، وزعت stc كمامات صحية ومواد 
تعقيم وغيرها من اللوازم المتعلقة بالسالمة لوزارة 

الداخلية في إشارة لتقدير عملهم وضمان سالمة 
العاملين أثناء أداء واجبهم.

إفطار صائم

قامت stc في إطار مسؤوليتها االجتماعية، وبالتعاون 
مع فريق تراحم التطوعي بحملة لتوزيع وجبات إفطار  

على أبطال الصفوف األمامية خالل فترة الحظر من أزمة 
كوفيد-19.
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توزيع القسائم الشرائية على القادمين في 
المطار

بالتعاون مع شركات كفراتي ودروبس وكوفي آب 
وطلبات، قامت stc بتوزيع قسائم شرائية على 

جميع العائدين إلى أرض الوطن خالل فترة الجائحة 
باإلضافة إلى العاملين في الصفوف األمامية. 

رعاية مهرجان Flare Fitness الرياضي/ الصحي

قامت stc برعاية المسابقة السنوية لللياقة البدنية 
للمبتدئين والرياضيين والتي أقيمت في مارينا كريسنت 

الجهة البحرية، حيث تضمنت المسابقة تمارين رفع 
األثقال وكمال األجسام وغيرها من المسابقات، 

باإلضافة إلى أنشطة رياضية ومسابقات جري لألطفال.

إطالق  حملة توعوية بمشاركة عبدالعزيز 
الدويسان بمنسابة اليوم العالمي للسكري 

تم التعاون مع المصور والمؤثر في مواقع التواصل 
االجتماعي من خالل نقل تجربة عبدالعزيز الدويسان 

بالتعايش مع مرض السكري. 





تقرير الحوكمة
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تقرير هيئة الرقابة الشرعية 

د. على إبراهيم الراشد
عضو هيئة الرقابة الشرعية

أ.د. عبدالعزيز القصار
رئيس هيئة الرقابة الشرعية

د/ عصام خلف العنزي
عضو هيئة الرقابة الشرعية

الحمد لله وحده، والصالة والسالم على من ال 
نبي بعدة، وعلى آله وصحبه أجمعين. 

)stc( إلى مساهمي/ شركة االتصاالت الكويتية

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

وفقاً للعقد الموقع بيننا فإننا في هيئة الفتوى والرقابة 
الشرعية للشركة نقدم التقرير التالي:

إننا في هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة قد 
راقبنا ودققنا العقود المتعلقة بالمعامالت واألنشطة 

التي طرحتها الشركة خالل الفترة من 2020/01/01 إلى 
2020/12/31 ولقد قمنا بالمراقبة والمراجعة الواجبة 

إلبداء الرأي عما إذا كانت الشركة قد التزمت بأحكام 
ومبادئ الشريعة اإلسالمية، وكذلك بالفتاوى والقرارات 

والمبادئ واإلرشادات المحددة التي تم إصدارها من 
قبلنا، أما مسؤوليتنا تنحصر في إبداء رأي مستقل في 

مدى التزام الشركة بذلك بناء على تدقيقنا.

لقد قمنا بالمراقبة بالكيفية المناسبة والمراجعة التي 
اشتملت على فحص العقود واإلجراءات المتبعة في 

الشركة على أساس اختبار كل نوع من أنواع العمليات، 
كما حصلنا على جميع المعلومات والتفسيرات الضرورية 
إلصدار الرأي في مدى تماشي أعمال الشركة مع أحكام 

الشريعة اإلسالمية.

في رأينا أن العقود والوثائق والعمليات التي أبرمتها 
الشركة خالل الفترة من 2020/01/01 إلى 2020/12/31، 

والتي اطلعنا عليها، قد تمت وفقاً ألحكام ومبادئ 
الشريعة اإلسالمية، ونحيطكم علماً بأن الشركة ال تقوم 

بإخراج الزكاة نيابة عن المساهمين.

هذا ونسأل الله العلى القدير أن يوفق القائمين على 
الشركة لخدمة ديننا الحنيف ووطننا العزيز وأن ُيحقق 

للجميع الرشاد والسداد، والله ولي التوفيق.

تقرير هيئة الرقابة الشرعية للفترة من 2020/01/01 الى 2020/12/31

هيئة الرقابة الشرعية
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تقرير حوكمة الشركات

1. المقدمة

تتمثل قواعد حوكمة الشركات في المبادئ والنظم 
واإلجراءات التي تحقق أفضل حماية وتوازن بين مصالح 

إدارة الشركة والمساهمين فيها وذوي العالقة األخرى 
المرتبطة بها. ويكمن الهدف األساسي من تطبيق قواعد 
حوكمة الشركات في ضمان تماشي الشركة مع أهداف 

المساهمين بما يعزز من ثقة المستثمرين بكفاءة أداء 
الشركة وقدرتها على مواجهة األزمات، حيث إن قواعد 

حوكمة الشركات تنظم منهجية اتخاذ جميع القرارات.

ومن أهم أهداف قواعد حوكمة الشركات هو حماية 
المساهمين، وفصل السلطة بين اإلدارة التنفيذية التي 
تسير أعمال الشركة ومجلس اإلدارة الذي يعد ويراجع 
الخطط والسياسات في الشركة، بما يضفي الطمأنينة 

ويعزز الشعور بالثقة في التعامل معه، كما تمكن 
المساهمين وذوي العالقة من الرقابة بشكل فعال على 

الشركة.

2. هيكل مجلس اإلدارة

يمثل دور مجلس اإلدارة في الشركة نقطة التوازن التي 
تعمل على تحقيق أهداف المساهمين ومتابعة اإلدارة 

التنفيذية للشركة، حيث يسعى مجلس اإلدارة إلى 
تحقيق أهداف الشركة االستراتيجية من خالل التأكد 
من قيام اإلدارة التنفيذية بالمهام المنوطة بها على 

أكمل وجه. وحيث أن قرارات مجلس اإلدارة تؤثر بشكل 
كبير على أداء الشركة وسالمة مركزها المالي، فقد 

حرصت الشركة على تكوين مجلس إدارة متوازن مؤهل 
وذو خبرات متنوعة ليكون ذو تأثير إيجابي على الشركة 

وأدائها معززاً مكانتها المالية وحصتها السوقية. وبالتالي 
فقد حرصت الشركة أن يكون غالبية أعضاء المجلس 

هم أعضاء غير تنفيذيين ومن بينهم عضو مستقل. كما 

القاعدة األولى: بناء هيكل متوازن لمجلس اإلدارة

وتماشياً مع الخطوات اإليجابية التي قامت بها هيئة 
أسواق المال من خالل اللوائح واألنظمة والقرارات 

التنظيمية التي تسعى من خاللها إلى تحسين بيئة العمل 
والشفافية وحماية المساهمين، وحرصاً منا على تطبيق 

جميع القوانين والتشريعات والممارسات الرائدة التي 
تتماشى مع مبادئنا واألسس المهنية التي تقود عملنا 
لتصب في مصلحة مساهمينا الكرام، نسعى دائماً إلى 

تركيز جهودنا من خالل فريق عمل متكامل لتطبيق جميع 
القوانين والقرارات بالشكل المهني المطلوب وبالوقت 

المحدد.

حرصت الشركة أن يضم أعضاء مجلس اإلدارة ضمن 
تشكيله أعضاء ذوي خبرات متنوعة وطويلة في مجال 

االتصاالت والشبكات وكذلك في المجاالت المحاسبية 
والمالية بما يساهم في إضافة الخبرات التي تحتاجها 

الشركة عند مناقشة الموضوعات المعروضة على 
مجلس اإلدارة. 

ويتكون مجلس إدارة الشركة من 7 أعضاء. فيما يلي 
بيان بتصنيف ومؤهالت وخبرات أعضاء مجلس اإلدارة 

كما يلي:
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مجلس اإلدارة

الدكتور/ محمود أحمد عبدالرحمن
رئيس مجلس اإلدارة

ممثاًل عن الهيئة العامة لالستثمار

يشغل الدكتور/ محمود أحمد عبدالرحمن منصب 
رئيس مجلس اإلدارة لدى شركة stc، وقد تولى هذا 

المنصب في نهاية شهر مارس من عام 2015.

يمتلك الدكتور/ محمود خبرة عملية واسعة في 
المجال اإلداري والقانوني وقطاع االتصاالت حيث تبوأ 

عدة مناصب قيادية أكاديمية في قطاع التعليم العالي 
باإلضافة إلى عمله في المجال القانوني في عدة جهات 

حكومية وُعين محكماً في عدة قضايا. كما شغل 
سابقاً عضوية مجلس إدارة الشركة الوطنية لالتصاالت 

المتنقلة، بنك وربة، شركة إسمنت الكويت، باإلضافة 
إلى شركة األوفست.

وقد التحق الدكتور/ محمود فور تخرجه بجامعة 
الكويت ليكون من ضمن أعضاء هيئة التدريس في 
كلية الحقوق. ومن ثم تولى في عام 1995 منصب 

مدير اإلدارة القانونية في جامعة الكويت لمدة عام 
واحد، وقد شغل منذ عام 1997 حتى 2005 منصب 

رئيس المكتب القانوني للطيران المدني الكويتي، وفي 
عام 2002 حتى 2004 شغل منصب مساعد عميد 

في كلية الحقوق – جامعة الكويت. أما حالياً، فال يزال 
الدكتور/ محمود ومنذ عام 2005 يشغل منصب مدير 

اإلدارة القانونية في الهيئة العامة لالستثمار، هذا 
باإلضافة إلى توليه منصب عضو مجلس إدارة شركة 

مستشفيات الضمان الصحي.

ومن جهة أخرى. كان للدكتور/ محمود عدة إصدارات 
ومنشورات قانونية في مجلة الحقوق والمجالت 
العلمية األخرى. باإلضافة إلى ذلك. قام الدكتور /

محمود بإعداد مشروعين وتقديمهم إلى مجلس األمة 
الكويتي بخصوص قانون حماية المستهلك وقانون 

االحتكار واالندماج.

الدكتور/ محمود حاصل على شهادة الدكتوراه في 
القانون التجاري  عام 1994 من جامعة Exeter  في 
المملكة المتحدة وعلى شهادة البكالوريوس من 

جامعة الكويت في عام 1988.

السيد/ أمين بن فهد بن عبدالعزيز الشدي
نائب رئيس مجلس اإلدارة

ممثال عن شركة االتصاالت السعودية

يشغل السيد/ أمين بن فهد الشدي حالياً منصب 
الرئيس التنفيذي للمالية لمجموعة االتصاالت 

السعودية.

التحق السيد/ أمين الشدي بشركة االتصاالت 
السعودية عام 2001 وتدرج في عدة مناصب هامة قبل 

تعيينه بمنصب الرئيس التنفيذي للمالية وقد شملت 
المهام المتعلقة بالعمل في شركة االتصاالت جميع 

األنشطة المالية المهنية التي تتضمن المحاسبة والرقابة 
المالية والتخطيط المالي والموازنة كما تضمنت أيضاً 
جميع األنشطة المتعلقة بإدارة الخزينة محلياً ودولياً 

وإدارة المخاطر المالية وأنشطة االندماج واالستحواذ 
والتصنيف االئتماني وشؤون عالقات المستثمرين كما 

تتضمن الخبرات أيضاً العمل بكبرى الشركات االستشارية 
في المملكة في مجال االتصاالت واألنشطة التابعة 

لها وذلك قبل االلتحاق بالعمل في شركة االتصاالت 
السعودية.

والسيد/ أمين الشدي حاصل على بكالوريوس العلوم 
اإلدارية من جامعة الملك سعود بالرياض كما يحمل 

شهادة الماجستير في المحاسبة من الواليات المتحدة 
 Southwest Missouri State األمريكية من جامعة

وباإلضافة الى المؤهالت األكاديمية، حصوله ايضاً 
على زمالة المحاسبين القانونيين من الواليات المتحدة 

األمريكية )CPA(  وايضا زمالة الهيئة السعودية 
.)SOCPA( للمحاسبين القانونيين
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المهندس / عمر عبدالله النعماني
عضو مجلس اإلدارة

ممثال عن شركة stc الخليج القابضة لإلستثمار

السيدة/ إيمان محمد األحمد
عضو مجلس اإلدارة

ممثاًل عن المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

يشغل المهندس/ عمر عبدالله النعماني حالياً منصب 
 )stc( الرئيس التنفيذي لشركة االتصاالت السعودية

– حلول. حيث تم تعيينه في عام 2017 المتالكه ما 
يزيد عن 15 سنة من الخبرات في اإلدارة التنفيذية. 
وقد تولى المهندس/ عمر عدة مناصب مهمة في 

شركة االتصاالت السعودية )stc( وقاد العديد من 
المبادرات االستراتيجية مثل برنامج تحول BSS ورؤية 

التحول الرقمي 2020.  

في عام 2000، انضم المهندس/ عمر إلى شركة 
االتصاالت السعودية )stc( كمدير في إدارة تقنية 
المعلومات وبعد ذلك مديراً عاماً لإلدراة. وقد تم 

تعيين المهندس/ عمر في عام 2009 نائباً للرئيس 
لقطاع تقنية المعلومات حيث قام بتخطيط وإدارة 

وتنفيذ الرؤية االستراتيجة لتقنية المعلومات بما 
يتوافق مع الرؤية االستراتيجية لبقية قطاعات 

األعمال وكذلك للرؤية االستراتيجية لمجلس إدراة 
 . )stc( شركة االتصاالت السعودية

عقب تخرجه في عام 1994 انضم المهندس/ عمر 
مؤسسة النقد العربي السعودي لمدة 6 سنوات 

حيث عمل على تنفيذ العديد من المشاريع المهمة 
والحساسة.

يحمل المهندس/ عمر النعماني العديد من 
الشهادات العلمية والتخصصية من العديد من 

الجامعات والمؤسسات المعروفة عالمياً. حيث أن 
المهندس/ عمر حاصل على شهادة البكالوريوس 

في مجال هندسة الحاسب اآللي من جامعة الملك 
سعود في المملكة العربية السعودية عام 1994، 

.CISSP ،CISM ،PMP وكذلك شهادة

تشغل السيدة/ إيمان محمد األحمد منصب عضو 
 .)stc( مجلس اإلدارة لدى شركة االتصاالت الكويتية
وقد بدأت مسيرتها المهنية في مجال قطاع الكمبيوتر 
ونظم المعلومات قبل 35 عاماً، في المؤسسة العامة 
للتأمينات اإلجتماعية في عام 1983 كمهندس أنظمة 

وتدرجت في شغل مناصب وظيفية في المؤسسة 
حتى هذا التاريخ وتشغل اآلن منصب نائب المدير 

العام لشئون تكنولوجيا المعلومات.

وللسيدة/ إيمان محمد األحمد دور قيادي بارز وخبرة 
عملية في إعداد الخطة االستراتيجية لتنفيذ المشاريع 

الداخلية والخارجية المتعلقة باألنظمة اإللكترونية، 
إضافًة إلى المساهمة في تطوير األنظمة القائمة 

من الناحية التقنية لتواكب التطورات التكنولوجية، 
من حيث مكننة جميع القرارات والقوانين والتعاميم 

والتشريعات المتعلقة باألنظمة التأمينية واإللكترونية 
واألنظمة األخرى التي تخدم إدارات المؤسسة.

كما تشغل السيدة/ إيمان األحمد منصب عضو 
مجلس إدارة شركة وفرة العقارية ممثاًل عن 

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية. تخرجت 
من جامعة الكويت عام 1983 وتحمل شهادة 

البكالوريوس في تخصص االقتصاد وتخصص مساند 
)تسويق(. كما التحقت السيدة/ إيمان األحمد بدورات 

تدريبية متعددة في كافة المجاالت الفنية والتجارية 
والمالية في العديد من مراكز وبيوت التدريب 

العالمية.
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السيد/ فيصل سعيد الحمالي
عضو مجلس اإلدارة

ممثال عن شركة stc الخليج القابضة 3

تولى السيد/ فيصل سعيد الحمالي مناصب قيادية 
واسعة ومتنوعة في شركة االتصاالت السعودية 

والشركات التابعة لها. السيد/ فيصل سعيد الحمالي 
هو الرئيس التنفيذي لقنوات مجموعة االتصاالت 

السعودية stc، التي تلعب دوراً بارزاً في مجال المبيعات 
والتوزيع الرقمي بما في ذلك وحدة مبيعات األفراد 
ووحدة مبيعات الشركات وشركة فيرجين وفريندي 

)مشغل شبكة المحمول االفتراضية( وشركة أبل 
وسامسونج وهواوي. كما تم تعيينه عضو في مجلس 

إدارة شركة االتصاالت الكويتية )stc( في شهر أبريل 
2019 ممثل عن شركة stc الخليج القابضة 3.

امتدت مسيرة السيد/ فيصل سعيد الحمالي 
المهنية إلى أكثر من 20 عاماً، حيث شغل 

عدة مناصب تدريجياً ليصبح الرئيس التنفيذي 
لقنوات stc ومبيعات stc والتوزيع والتجارة اإللكترونية 

التابعة لها في يوليو 2017. من عام 2014 حتى عام 
2017، كان السيد/ فيصل نائباً لرئيس قسم مبيعات 
المستهلكين في شركة االتصاالت السعودية. وقبل 

ذلك، تولى السيد فيصل قيادة وحدة أعمال الهواتف 
المحمولة في شركة االتصاالت السعودية، المحرك 

الرئيسي لألعمال في شركة االتصاالت السعودية، حيث 
قام بتطوير االستراتيجيات التجارية وإدارة المبيعات 

والتسويق والشراكة وتطوير التحالفات وتحسين 
العمليات التجارية، باإلضافة إلى عضويته في مجلس 
إدارة شركة stc لالتصاالت - البحرين من عام 2014 

ولغاية 2019.

حصل السيد/ فيصل سعيد الحمالي على درجة 
الماجستير في إدارة األعمال من جامعة األمير سلطان. 
بكالوريوس العلوم في الهندسة الكيميائية من جامعة 

الملك سعود وكذلك دبلوم في المبيعات والتسويق 
من غرفة تجارة الرياض.

السيد /عبدالعزيز عبدالله الغامدي
عضو مجلس اإلدارة

ممثل شركة stc الخليج القابضة 1

يشغل السيد/ عبدالعزيز عبدالله الغامدي حالياً منصب 
المدير العام للعمليات في قطاع عمليات االستثمار في 
شركة االتصاالت السعودية، وتم تعيينه بمنصب عضو 

مجلس إدارة في شركة االتصاالت الكويتية )stc( في شهر 
أبريل من عام 2019 ممثل عن شركة stc الخليج القابضة 1.

يمتلك السيد/ عبدالعزيز خبرة واسعة في وضع خطط 
العمل االستراتيجية والتي تغطي الشركات التابعة 

لمجموعة  stc  وتكوين فرق مكتب إدارة المشاريع 
واإلشراف على ما بعد عملية االستحواذ و دمج الشركات 

الجديدة والشركات الناشئة. شغل السيد/ عبدالعزيز 
أيًضا منصب عضو مجلس إدارة للعديد من الشركات مثل 

شركة ماكسيس براند والتي تعتبر أكبر شركة إتصاالت في 
ماليزيا.

وفي عام 2015، التحق السيد/ عبدالعزيز بالعمل في قسم 
عمليات االستثمار حيث تم تعيينه بوظيفة مدير عمليات 
االستثمار لحوكمة الشركات التابعة حيث كان مسؤواًل 

عن حوكمة الشركات واألمور المتعلقة بالموارد البشرية 
لـ15 شركة تابعة.

يمتلك السيد/ عبدالعزيز اثنا عشر عاماً من الخبرة في إدارة 
الموارد البشرية وعمليات الحوكمة والشركات التابعة. 

وفي عام 2007، التحق السيد/ عبدالعزيز بوظيفة مسؤول 
الموارد بشرية ثم أصبح رئيس فريق الموارد البشرية. وفي 

عام 2009، تم تعيينه كخبير لتطوير الشركات حيث قام 
بتطوير الهيكل التنظيمي ونموذج التشغيل الخاص بشركة 
االتصاالت السعودية وفًقا الستراتيجية الشركة. وفي عام 

2012، أصبح السيد/ عبدالعزيز مدير قسم استراتيجيات 
رأس المال البشري. وفي عام 2013، تم تعيينه ليصبح 

مديراً الستراتيجيات الموارد البشرية واألنظمة واإلجراءات.

حصل السيد/ عبد العزيز على درجة الماجستير في إدارة 
الموارد البشرية من جامعة ويستمنستر في لندن، 

المملكة المتحدة في عام 2012. باإلضافة إلى ذلك، حاصل 
على شهادة البكالوريوس في نظم المعلومات الحاسوبية 

من جامعة الملك سعود، الرياض في عام 2006.
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السيد/ صالح أحمد مشاري الفوزان
عضو مجلس اإلدارة

عضو مستقل

بدأ السيد/ صالح مسيرته المهنية في قطاع االتصاالت 
واالستثمار منذ أكثر من 18 عام حيث بدأ في عام 

1997 كمهندس في شركة االتصاالت المتنقلة. وفي 
عام 2002 انتقل للعمل في مجال تطوير األعمال 

حيث تبوأ عدة مناصب قيادية. ففي سنة 2005، شغل 
السيد/ صالح منصب المدير التنفيذي إلدارة االستحواذ 

واالندماج ومن بعدها وفى سنة 2008، شغل منصب 
الرئيس التنفيذي لتطوير األعمال والذي عمل خالله على 

اإلشراف وتنفيذ صفقات بيع وشراء بأكثر من 20 مليار 
دوالر من ضمنها شراء شركة سيلتل انترناشيونال والتي 

تملك و تدير عدة شركات في إفريقيا وكذلك شركة 
ڤي - موبايل في نيجيريا وموبيتل في السودان باإلضافة 

الى التوسع من خالل االستحواذ على رخص جديدة 
في كل من مملكة البحرين والعراق والمملكة العربية 
السعودية، وكذلك تنفيذ عمليات إدراج الشركات في 
أسواق المال في كل من المملكة العربية السعودية 

وزامبيا. وفي عام 2010 عمل على إدارة صفقة بيع 
زين إفريقيا لمجموعة بهارتي الهندية بقيمة 10.7 مليار 

دوالر. كما عمل على إعداد العديد من الدراسات النافية 
للجهالة الخاصة بعدد من صفقات االستحواذ وترتيب 

التمويل والتفاوض مع البنوك.

ومن جهة اخرى شغل السيد/ صالح عضوية مجلس 
إدارة عدد من الشركات واللجان كان آخرها الخطوط 

الجوية الكويتية واللجنة الفنية في هيئة تنظيم 
االتصاالت في دولة الكويت وحالياً يشغل منصب 

عضو مستقل في مجلس إدارة شركة اكويتي القابضة 
لالستثمار في جمهورية مصر العربية. باإلضافة الى ذلك 

  )Global Telecom اختير في عام 2009 من قبل
)Business GTB كواحد من أكثر 100 شخصية مؤثرة 

في قطاع أعمال االتصاالت.

تخرج السيد/ صالح من جامعة جانون في بينسلفانيا في 
الواليات المتحدة ويحمل البكالوريوس في الهندسة 
الكهربائية وحاصل  أيضا على شهادة إدارة أعمال من 

جامعة برادفورد في المملكة المتحدة.
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عقد مجلس اإلدارة في عام 2020 عدد )6( اجتماعات، وفيما يلي بيان اجتماعات المجلس:

1 /اسم العضو
3/02/2020 

/ 2
17/05/2020 

/ 3
نسبة التغيبنسبة الحضور 27/07/2020

الدكتور/ محمود أحمد 
عبدالرحمن

)رئيس مجلس اإلدارة(
%     100-

السيد/ أمين بن فهد
بن عبدالعزيز الشدي

)نائب رئيس مجلس اإلدارة(
%     100-

السيدة/ إيمان محمد 
األحمد

)عضو مجلس اإلدارة(
%     100-

السيد/ عبدالعزيز
عبدالله الغامدي

)عضو مجلس اإلدارة(
%     100-

المهندس/ عمر عبدالله 
النعماني

)عضو مجلس اإلدارة(
%     100-

السيد/ فيصل سعيد 
الحمالي

)عضو مجلس اإلدارة(
%     100-

السيد/ صالح أحمد الفوزان
)عضو مجلس اإلدارة - 

مستقل(
%     100-
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4 /اسم العضو
27/10/2020 

/ 5
29/11/2020 

/ 6
نسبة التغيبنسبة الحضور 22/12/2020

الدكتور/ محمود أحمد 
عبدالرحمن

)رئيس مجلس اإلدارة(
%     100-

السيد/ أمين بن فهد
بن عبدالعزيز الشدي

)نائب رئيس مجلس اإلدارة(
%     100-

السيدة/ إيمان محمد 
األحمد

)عضو مجلس اإلدارة(
%     100-

السيد/ عبدالعزيز
عبدالله الغامدي

)عضو مجلس اإلدارة(
%     100-

المهندس/ عمر عبدالله 
النعماني

)عضو مجلس اإلدارة(
%     100-

السيد/ فيصل سعيد 
الحمالي

)عضو مجلس اإلدارة(
%     100-

السيد/ صالح أحمد الفوزان
)عضو مجلس اإلدارة - 

مستقل(
%     100-

أمين سر مجلس اإلدارة:

يشغل  السيد/ أحمد مشاري الفارس منصب أمين سر مجلس اإلدارة. حيث تم تعيينه  من خالل اجتماع مجلس اإلدارة المؤرخ 
في 24 ديسمبر 2018. 

حاز الفارس على درجة الماجستير في إدارة األعمال )MBA( من كلية ماسترخت لإلدارة - هولندا عام 2009 ودرجة 
البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الكويت عام 2000. لدية خبرة مصرفية واسعة من خالل عمله ببنك الكويت المركزي 

وفي المجال المصرفي اإلسالمي ببيت التمويل الكويتي خالل األعوام من 2002 حتى 2014، ومن ثم التحق للعمل بشركة 
االتصاالت الكويتية )stc( منذ عام 2014 حتى عام 2017 كمديراً إلدارة االلتزام الرقابي، وبعدها شغل منصب وكيل وزارة 

التجارة والصناعة المساعد لشئون الشركات والتراخيص التجارية من عام 2017 حتى 2018.

كما عين الفارس عضواً في مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة لعام 2017-2018 وبنك الكويت المركزي في عام 2018، 
باإلضافة إلى عضويته في المجالس االستشارية، كاللجنة الدائمة لتحسين بيئة األعمال وتعزيز التنافسية، واللجة العليا لدراسة 

اختالالت التركيبة السكانية بدولة الكويت، والمجلس االستشاري لكلية العلوم اإلدارية في جامعة الكويت.
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موجز عن كيفية تطبيق متطلبات التسجيل والتنسيق وحفظ محاضر اجتماعات مجلس إدارة الشركة:

يقوم أمين سر مجلس اإلدارة بمساعدة أعضاء المجلس بشكل مستمر لضمان حصولهم على أي معلومات مطلوبة 
وفقاً لقرار مجلس اإلدارة أو بالتشاور مع رئيس مجلس اإلدارة، إضافًة إلى قيامه بمساعدة رئيس مجلس اإلدارة في 

كافة األمور التي تتعلق بإعداد أجندة اجتماعات المجلس وإصدار الدعوات ألعضاء المجلس. ويقوم أمين السر بتسجيل 
كافة قرارات ومناقشات أعضاء مجلس اإلدارة، وتسجيل نتائج عمليات التصويت التي تتم في اجتماعات مجلس اإلدارة، 

والعمل على حفظ الوثائق الخاصة بمجلس اإلدارة.

3. مهام ومسؤوليات مجلس اإلدارة

يتوفر لدى الشركة الئحة لمجلس اإلدارة متوافقة تماماً 
مع متطلبات قواعد حوكمة الشركات والتي تتضمن 

تحديد لمهام ومسؤوليات مجلس اإلدارة ومنها على 
سبيل المثال ال الحصر:

اعتماد األهداف االستراتيجية والخطط والسياسات 	 
العامة للشركة.

إقرار الميزانيات التقديرية السنوية واعتماد البيانات 	 
المالية المرحلية والسنوية.

اإلشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة، 	 
وتملك األصول والتصرف بها.

التأكد من مدى التزام الشركة بالسياسات 	 
واإلجراءات التي تضمن احترام الشركة لألنظمة 

واللوائح الداخلية المعمول بها.
ضمان دقة وسالمة البيانات والمعلومات الواجب 	 

اإلفصاح عنها وذلك وفق سياسات أو إجراءات 
ونظم عملية اإلفصاح والشفافية المعمول بها.

كما يتوفر لدى الشركة األوصاف الوظيفية ألعضاء 	 
المجلس والتي تتضمن التحديد الواضح لمهام 

ومسؤوليات كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة، 
باإلضافة إلى دليل الصالحيات والذي يوضح 

صالحيات مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية واللجان. 

4. إنجازات مجلس اإلدارة

انطالقاً من مسؤوليات المجلس المتمثلة بتحقيق أفضل 
النتائج المالية والتشغيلية وإنجاز الخطة االستراتيجية 

للشركة على أكمل وجه، حقق المجلس في دورته 
الحالية العديد من اإلنجازات عن السنة المالية المنتهية 

في 31 ديسمبر 2020، التي تشتمل في طياتها حصاد 
مسيرة اإلنجازات والنجاحات التي حققتها الشركة خالل 

هذا العام بمؤشراتها اإليجابية الملموسة في شتى 

القاعدة الثانية: التحديد السليم للمهام  والمسؤوليات

المجاالت المالية والتسويقية والتقنية، حيث استطاعت 
الشركة في عامها الحادي عشر من التشغيل خوض 

المنافسة الشديدة بكل اقتدار وكسب رضا المشتركين 
من خالل تقديم عروض ترويجية وأسعار تنافسية 

وخدمات جديدة باإلضافة إلى تعزيز والء المشتركين. 
األمر الذي انعكس إيجابياً على مستوى اإليرادات 

التشغيلية وربحية الشركة والذي أثمر في تعزيز دور 
الشركة وتطوير قطاع االتصاالت في دولة الكويت بما 

يخدم المجتمع الكويتي ويساهم بفاعلية في تعزيز 
االقتصاد الوطني ويحقق عوائد مجزية لمساهميها.

ولقد استمر مجلس اإلدارة في تطبيق أفضل المعايير 
الدولية ومتطلبات الجهات الرقابية المحلية في نظام 

حوكمة الشركة من خالل عمل لجان مجلس اإلدارة مع 
اإلدارة التنفيذية للشركة.

5. لجان مجلس اإلدارة 

قام مجلس اإلدارة بتشكيل اللجان المنبثقة عنه، وقد 
تم مراعاة تعليمات وقواعد الحوكمة الصادرة عن 

هيئة أسواق المال عند تشكيل تلك اللجان. وقد شكل 
المجلس عدد 4 لجان منبثقه عنه وهي اللجنة التنفيذية 

ولجنة إدارة المخاطر ولجنة التدقيق ولجنة الترشيحات 
والمكافآت وفيما يلي بيان تلك اللجان:
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اللجنة:
لجنة التدقيق

تاريخ التشكيل: 3 إبريل 2018
عدد األعضاء: 4مدة اللجنة: 3 سنواتتاريخ إعادة التشكيل: 7 إبريل 2019

أعضاء اللجنة:

التصنيفالدوراالسم

غير تنفيذيرئيس اللجنةالسيد/ أمين بن فهد بن عبدالعزيز الشدي

غير تنفيذيعضو اللجنةالسيدة/ إيمان محمد األحمد

غير تنفيذيعضو اللجنةالمهندس/ عمر عبدالله النعماني

مستقلعضو اللجنةالسيد/ صالح أحمد الفوزان

وتقوم اللجنة بعدة
مهام منها:

مراجعة البيانات المالية الدورية قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها • 
لمجلس اإلدارة بهدف ضمان عدالة وشفافية البيانات والتقارير المالية.

دراسة الموضوعات المحاسبية وتفهم تأثيرها على البيانات المالية.• 
تقييم مدى كفاية وفعالية نظم الرقابة الداخلية المطبقة داخل الشركة وإعداد تقرير يتضمن رأي • 

وتوصيات اللجنة في هذا الشأن.
تعيين مراقب حسابات خارجي مستقل إلجراء فحص وتقييم لنظم الرقابة الداخلية، مع تقديم تقرير • 

سنوي الى اللجنة مع بيان رأيها وتوصياتها قبل عرض التقرير على مجلس اإلدارة وإرساله إلى هيئه 
أسواق المال.

تقييم مدى كفاءة إجراءات أمن المعلومات ونظام الرقابة الداخلية المطبقة في هذا الشأن.• 
اإلشراف الفني على إدارة التدقيق الداخلي ومراجعة نتائج تقارير التدقيق الداخلي والجهات الرقابية.• 
متابعة أعمال المدقق الخارجي ومناقشٌة أيه معوقات أو صعوبات قد تواجه مراقب الحسابات • 

الخارجي وتشمل هذه المعوقات أية قيود على نطاق أنشطة مراقب الحسابات الخارجي المستقل 
أو بالنسبة لحصوله على المعلومات المطلوبة، وأية خالفات جوهرية مع اإلدارة.

مراجعة التقارير المرفوعة من هيئة الرقابة الشرعية والتأكد من االلتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية • 
ورفع توصياتها بهذا الشأن إلى المجلس.

التأكد من التزام الشركة بالقوانين والسياسات والنظم والتعليمات الرقابية وأحكام الشريعة • 
اإلسالمية.
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عقدت لجنة التدقيق في عام 2020 عدد )7( اجتماعات، وفيما يلي بيان اجتماعات اللجنة:

بيان االجتماعات

1 /االسم
02/02/2020

/ 2
19/03/2020

/ 3
10/05/2020

/ 4
16/07/2020

/ 5
20/09/2020

/ 6
22/10/2020

/ 7
15/12/2020

السيد/ أمين بن فهد بن 
عبدالعزيز الشدي

السيدة/ إيمان محمد األحمد

المهندس/ عمر عبدالله 
النعماني

السيد/ صالح أحمد الفوزان

إنجازات اللجنة:

قامت اللجنة بتحقيق إنجازات عدة منها:
مراجعة جميع البيانات المالية الدورية )الربع سنوية والسنوية( قبل عرضها على مجلس اإلدارة.• 
مناقشة التقارير الربع السنوية والسنوية للتدقيق الشرعي الداخلي وتقارير هيئة الرقابة الشرعية • 

بحضور فريق التدقيق الشرعي وهيئة الرقابة الشرعية.
مناقشة التقارير المقدمة من قبل إدارة التدقيق الداخلي والمتعلقة بنتائج أعمال التدقيق على • 

إدارات وأنشطة الشركة واعتماد الخطة السنوية للتدقيق الداخلي.
اعتماد أهداف ومؤشرات األداء الرئيسية )KPIs( الخاصة بإدارة التدقيق الداخلي.• 
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اللجنة:
لجنة إدارة المخاطر

تاريخ التشكيل:
3 إبريل 2018

تاريخ إعادة التشكيل:
23 مارس 2020

عدد األعضاء: 4مدة اللجنة: 3 سنوات

أعضاء اللجنة:

التصنيفالدوراالسم

مستقلرئيس اللجنةالسيد/ صالح أحمد الفوزان

السيد/ أمين بن فهد بن 
غير تنفيذيعضو اللجنةعبدالعزيز الشدي

غير تنفيذيعضو اللجنةالسيدة/ إيمان محمد األحمد

غير تنفيذيعضو اللجنةالسيد/ فيصل سعيد الحمالي

وتقوم اللجنة بعدة مهام 
منها:

إعداد ومراجعة إستراتيجيات وسياسات إدارة المخاطر ونزعة المخاطر قبل اعتمادها من • 
مجلس اإلدارة، والتأكد من تنفيذ هذه اإلستراتيجيات والسياسات، وأنها تتناسب مع طبيعة 

وحجم أنشطة الشركة.
ضمان توافر الموارد والنظم الكافية إلدارة المخاطر.• 
التأكد من أن موظفي إدارة المخاطر لديهم الفهم الكامل للمخاطر المحيطة بالشركة، والعمل • 

على زيادة وعي العاملين بثقافة المخاطر وإدراكهم لها.
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عقدت لجنة إدارة المخاطر في عام 2020 عدد )6( اجتماعات، وفيما يلي بيان اجتماعات اللجنة:

بيان االجتماعات

1 / االسم
02/02/2020

/ 2
25/03/2020

 / 3
10/05/2020

/ 4
16/07/2020

/ 5
22/10/2020

/ 6
29/11/2020

السيد/ صالح أحمد الفوزان

السيد/ أمين بن فهد بن 
عبدالعزيز الشدي

السيد/ فيصل سعيد الحمالي

السيدة/ إيمان محمد األحمد

إنجازات اللجنة:

قامت اللجنة بتحقيق إنجازات عدة منها:
تطبيق اإلطار التنفيذي المعتمد من قبل لجنة إدارة المخاطرلمتابعة وقياس مؤشرات • 

المخاطرالرئيسية للشركة.
 • Solutions by تطبيق اإلطار التنفيذي المعتمد من قبل لجنة إدارة المخاطرعلى شركة

stc بمعدل مرتين في السنة.
متابعة خطط إستمرارية األعمال في الشركة لمواجهة الخطر المتعلق بفيروس )كوفيد-19(.• 
مراجعة إستراتيجية الشركة لألعوام )2023-2021( م • 
إعتماد نتائج الدراسات المعدة إلستعادة أنظمة الخدمات الصوتية والتجوال والبيانات. • 
إعتماد لخطة التعافي من الكوارث الخاصة بقطاع التكنولوجيا• 
إعتماد خطة إدارة المخاطر لعام 2021.• 
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اللجنة:
لجنة الترشيحات 

والمكافآت

تاريخ التشكيل:
3 إبريل 2018

تاريخ إعادة التشكيل: 
7 إبريل 2019

عدد األعضاء: 4مدة اللجنة: 3 سنوات

التصنيفالدوراالسم

أعضاء اللجنة:

الدكتور/ محمود أحمد 
غير تنفيذيرئيس اللجنةعبدالرحمن

السيد/ أمين بن فهد بن 
غير تنفيذيعضو اللجنةعبدالعزيز الشدي

السيد/ عبدالعزيز عبدالله 
غير تنفيذيعضو اللجنةالغامدي

مستقلعضو اللجنةالسيد/ صالح أحمد الفوزان

وتقوم اللجنة بعدة مهام 
منها:

التوصية بقبول الترشيح وإعادة الترشيح ألعضاء المجلس واإلدارة التنفيذية.• 
وضع سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.• 
تحديد االحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة ومراجعة تلك • 

االحتياجات بصورة سنوية.
تحديد آلية تقييم أداء المجلـس ككل وأداء كل عضو من أعضاء المجلـس واإلدارة التنفيذية.• 
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عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت في عام 2020 عدد )3( اجتماعات، وفيما يلي بيان اجتماعات اللجنة:

بيان االجتماعات

1 /االسم
02/02/2020

/ 2
05/07/2020

/ 3
22/12/2020

-الدكتور/ محمود أحمد عبدالرحمن

السيد/ أمين بن فهد بن عبدالعزيز الشدي

السيد/ عبدالعزيز عبدالله الغامدي

السيد/ صالح أحمد الفوزان

إنجازات اللجنة:

قامت اللجنة خالل العام 2020 بتحقيق إنجازات عدة منها:
تطوير برامج الموارد البشرية في الشركة.• 
التوصية لمجلس اإلدارة بعقد ورشة عمل عن التوجهات الحديثة • 

لشركات االتصاالت.
اعتماد الخطط واالجراءات االحترازية المتخذة من قطاع الموارد البشرية • 

بخصوص فيروس كورونا المستجد.
إطالق برنامج تقييم أداء وفعالية مجلس اإلدارة للعام 2020.• 
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اللجنة:
اللجنة التنفيذية

تاريخ التشكيل:
3 إبريل 2018

تاريخ إعادة التشكيل:
7 إبريل 2019

عدد األعضاء: 4مدة اللجنة: 3 سنوات

التصنيفالدوراالسم

أعضاء اللجنة:

غير تنفيذيرئيس اللجنةالسيد/ فيصل سعيد الحمالي

الدكتور/ محمود أحمد 
غير تنفيذيعضو اللجنةعبدالرحمن

السيد/ عبدالعزيز عبدالله 
غير تنفيذيعضو اللجنةالغامدي

المهندس/ عمر عبدالله 
غير تنفيذيعضو اللجنةالنعماني

وتقوم اللجنة بعدة مهام 
منها:

مناقشة االستراتيجية وخطة العمل والموازنة التقديرية قبل عرضها على مجلس اإلدارة.• 
متابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية ومؤشرات األداء بصورة دورية.• 
مراجعة أداء الشركة بصورة عامة وأداء كافة قطاعات الشركة تفصيلياً ومناقشة االنحرافات • 

عن خطة العمل والموازنة التقديرية.
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عقدت اللجنة التنفيذية في عام 2020 عدد )8( اجتماعات، وفيما يلي بيان اجتماعات اللجنة:

بيان االجتماعات

1 /االسم
02/02/2020

/ 2
24/03/2020

/ 3
13/05/2020

/ 4
21/06/2020

/ 5
26/07/2020

/ 6
27/10/2020

/ 7
19/11/2020

/ 8
20/12/2020

السيد/ فيصل سعيد 
الحمالي

الدكتور/ محمود أحمد 
عبدالرحمن

السيد/ عبدالعزيز عبد الله 
الغامدي

المهندس/ عمر عبدالله 
النعماني

إنجازات اللجنة:

قامت اللجنة بتحقيق إنجازات عدة منها:
مراجعة االستراتيجية وخطة العمل للثالث سنوات القادمة.• 
دراسة الموازنة التقديرية.• 
متابعة األداء التشغيلي للشركة بشكل دوري.• 
دراسة الفرص االستثمارية.• 

موجز عن كيفية تطبيق المتطلبات التي تتيح ألعضاء مجلس اإلدارة الحصول على المعلومات والبيانات بشكل دقيق وفي 
الوقت المناسب:

قــام مجلــس إدارة الشــركة باعتمــاد دليــل إجــراءات يضمن حصول أعضــاء مجلس اإلدارة علــى المعلومات بشــكل دقيق وفي 
الوقــت المناســب وبمــا يتوافــق مــع القوانيــن والتشــريعات ذات الصلة. ويحــدد الدليل آلية طلــب المعلومــات وعرضها على 

مجلــس اإلدارة وإجــراءات والتزامــات األعضــاء بالحفــاظ على ســرية المعلومات التي آلــت إليهم بحكــم عملهم. 
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6. اإلدارة التنفيذية 

يتوفر لدى الشركة فريق عمل مؤهل من أعضاء اإلدارة التنفيذية، وهم على النحو التالي:

الرئيس التنفيذيالمهندس/ مزيد بن ناصر الحربي

الرئيس التنفيذي للقطاع الماليالسيد/ محمد بن عبدالمحسن العساف                    

 الرئيس التنفيذي للقطاع االستراتيجي والرئيس المهندس/ ناصر بن عبدالرحمن السعدون            
التنفيذي لقطاع مبيعات األفراد بالوكالة

الرئيس التنفيذي لقطاع شؤون الشركاتالسيد/ عصام عيسى العسعوسي

الرئيس التنفيذي لقطاع الموارد البشريةالمهندس/ أحمد حمد الحماد

الرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجياالمهندس/ فهد عبدالرحمن العلي

رئيس التدقيق الداخليالسيد/ فؤاد محمد العوضي

يتوفر لدى الشركة أوصاف وظيفية تحدد مهام ومسؤوليات كل وظيفة بشكل واضح، كما يتوفر لدى الشركة دليل 
معتمد لتفويض الصالحيات لكافة القطاعات داخل الشركة. وتتضمن مهام اإلدارة التنفيذية على سبيل المثال، )ال الحصر(: 

العمل على تنفيذ كافة السياسات واللوائح واألنظمة الداخلية للشركة المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة.	 
تنفيذ االستراتيجية والخطة السنوية المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة.	 
إعداد التقارير الدورية )مالية وغير مالية( بشأن التقدم المحرز في نشاط الشركة في ضوء خطط وأهداف الشركة 	 

االستراتيجية، وعرض تلك التقارير على مجلس اإلدارة.
إدارة العمل اليومي وتسيير النشاط.	 
المشاركة الفعالة في بناء وتنمية ثقافة القيم األخالقية داخل الشركة.	 
وضع نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، والتأكد من فاعلية وكفاية تلك النظم، والحرص على االلتزام بنزعة المخاطر 	 

المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة.
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الجهاز التنفيذي

المهندس/ مزيد بن ناصر الحربي
الرئيس التنفيذي 

تــم تعييــن المهنــدس/ مزيد بن ناصر الحربي رئيســاً 
تنفيذيــاً لدى شــركة االتصــاالت الكويتية )stc( في 

أبريــل 2019. وهــو يتمتــع بخبــرة تزيد عن 24 عاماً 
فــي مجــال اإلدارة التنفيذية فــي قطاعات االتصاالت 

واإلعــالم والتكنولوجيــا. شــغل الحربي عدًدا من 
المناصــب التنفيذيــة العليــا حيث اكتســب خبرات 

وقــدرات إدارية وفنيــة في عدة مجاالت.

 ،)stc( وقبــل االنضمام لشــركة االتصــاالت الكويتية
شــغل الحربــي منصــب الرئيــس التنفيذي لقطاع 

التكنولوجيــا فــي شــركة اتحاد اتصــاالت »موبايلي« 
منــذ عام 2015 حيث أشــرف علــى عمليات قطاع 

التكنولوجيــا وطــرح أحــدث التقنيات لتحويــل المملكة 
إلــى دولة رقمية.

كمــا تبــوأ الحربي مناصــب تنفيذية رائدة ذات 
مســؤوليات تجاريــة وفنيــة متنوعة خــالل فترة عمله 
في شــركة االتصاالت الســعودية )stc( لمدة ســبع 

ســنوات. وقبــل انضمامه إلى شــركة االتصاالت 
الســعودية عــام 2007، شــغل مناصب قيادية 

في كل من شــركة »هواوي«  وشــركة »لوســنت 
للتكنولوجيــا« )Lucent Technologies( باإلضافــة 

إلــى عضويتــه في العديد مــن المجالس اإلداراية 
واللجان في شــركات عدة.

وقــد تلقــى المهنــدس/ مزيد الحربــي تعليمه في 
جامعــة الملك ســعود فــي المملكة العربية الســعودية، 

وحصــل على درجــة البكالوريوس في الهندســة 
الكهربائيــة عام 1995.

السيد/ محمد بن عبدالمحسن العساف 
الرئيس التنفيذي للقطاع المالي

تم تعيين السيد/ محمد بن عبدالمحسن العساف 
في منصب الرئيس التنفيذي للقطاع المالي بشركة 

االتصاالت الكويتية )stc( في يوليو 2017. يمتلك السيد/ 
محمد العساف سجاًل حافاًل من الخبرات في القطاعات 

المالية للعديد من الشركات المرموقة ومنها شركة 
االتصاالت السعودية )stc( وهي الشركة األم لشركة 

االتصاالت الكويتية )stc( حيث التحق بالعمل بها 
في يوليو 2004 وتدرج في مناصب مختلفة بعدد من 

القطاعات إلى أن شغل منصب الرئيس التنفيذي للقطاع 
 .)stc( المالي بشركة االتصاالت الكويتية

 stc قبل التحاقه بالعمل في منصبه الحالي بشركة
الكويت، شغل السيد/ محمد العساف منصب مدير عام 
األعمال المالية بشركة االتصاالت السعودية )stc( من 
يناير 2014 حتى يوليو 2017. بدأ السيد/ محمد العساف 

عمله بشركة االتصاالت السعودية كمدير لإلدارة المالية 
في وحدة قطاع االعمال من يوليو 2004 حتى فبراير 

2008 ثم تولى منصب مدير التخطيط المالي بالشركة 
في الفترة من فبراير 2008 وحتى فبراير 2009 قبل أن 

 stc يتم تعيينه رئيساً تنفيذياً للقطاع المالي بشركة
البحرين في الفترة من فبراير 2009 حتى يوليو 2010.

عمل السيد/ محمد العساف أيضاً رئيساً تنفيذياً لشركة 
جوا القابضة لتقنية االتصاالت والمعلومات في الفترة 

من يوليو 2010 إلى ديسمبر 2013. باإلضافة إلى ذلك، 
عمل السيد/ محمد العساف مراجعاً ومشرفاً للحسابات 

بشركة ديلويت )Deloitte( بالمملكة العربية السعودية 
في الفترة من سبتمبر 1996 حتى يوليو 2004 انتقل 

خاللها إلى الواليات المتحدة األمريكية ليشغل منصب 
مدقق أول رئيسي في الفترة من سبتمبر 2000 الى 

مارس 2002. حصل السيد/ محمد العساف على درجة 
البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود 

بالرياض عام 1996 كما حصل على شهادة الزمالة 
السعودية للمحاسبين القانونيين المعتمدين من الهيئة 

السعودية للمحاسبين القانونيين SOCPA. هذا ويحمل 
السيد/ محمد العساف ايضاً عضوية مؤسسة المديرين 

الماليين العالمية FEI وعضوية معهد المحاسبين 
.AMA وعضوية جمعية اإلدارة األمريكية IMA اإلداريين
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المهندس/ ناصر بن عبدالرحمن السعدون
الرئيس التنفيذي للقطاع االستراتيجي و الرئيس 

التنفيذي لقطاع مبيعات األفراد بالوكالة

السيد/ عصام عيسى العسعوسي
الرئيس التنفيذي لقطاع شؤون الشركات 

تم تعيين المهندس/ ناصر بن عبدالرحمن السعدون في 
منصب الرئيس التنفيذي للقطاع االستراتيجي في شركة 
االتصاالت الكويتية )stc( في يناير 2020 و في 26 يوليو 

2020 تم تكليفه بمهام الرئيس التنفيذي لقطاع مبيعات 
األفراد بالوكالة يملك المهندس/ ناصر سجاًل حافاُل من 

الخبرات في مجال االستراتيجية المؤسسية ألكثر من 24 
عام في قطاع االتصاالت حيث تدرج في مناصب مختلفة 

 – )stc( بعدد من القطاعات بشركة االتصاالت السعودية
. )stc( الشركة األم لشركة االتصاالت الكويتية

قبل التحاقه بالعمل في منصبه الحالي بشركة االتصاالت 
الكويتية )stc(، شغل المهندس/ ناصر منصب مدير 

عام تطوير األعمال واإلبتكارات في قسم االستراتيجية 
المؤسسية في شركة االتصاالت السعودية )stc( من مايو 

2015 حتى نوفمبر 2019.

شغل المهندس/ ناصر منصب مدير مشاريع الشبكات في 
شركة االتصاالت السعودية )stc( من يونيو 2001 حتى 

يناير 2002 قبل أن يتم تعيينه مسؤواُل عن تخطيط أعمال 
شركة االتصاالت السعودية )stc( في يونيو 2005. وفي 

فبراير 2008 كان المهندس ناصر مسؤواًل عن الجانب 
التجاري لتطوير الخدمات المؤسسية لتسويق المشاريع  

)BU( قبل توليه اإلدارة العامة للتخطيط واألداء في قطاع 
األعمال )HBU( من مايو 2010 حتى نوفمبر 2011. انتقل 
المهندس/ ناصر إلى وحدة أعمال المستهلك فى يونيو 

2014 وتولى دور المدير العام للنطاق العريض وباقات 
العروض حيث أدار بفعالية الخدمات السكنية الثابتة 

والمتنقلة للنطاق الواسع حتى إبريل 2015.

ويشغل المهندس/ ناصر السعدون منصب عضو مجلس 
إدارة مؤسسة ريادة لرواد األعمال حيث يقوم بتمثيل 

شركة االتصاالت السعودية )stc(. كما أنه عضو مجلس 
إدارة في اللجنة االستشارية واللجنة االستثمارية الخاصة 

بالصناديق المشتركة لشركة االتصاالت السعودية  
)stc( باإلضافة إلى كونه عضو مجلس إدارة في اللجنة 
االستشارية لصندوق STV. حصل المهندس ناصر على 

درجة الماجستير في إدارة األعمال )التسويق( من جامعة 
الملك سعود في المملكة العربية السعودية بالرياض 

عام 2002. كما حصل على بكالوريوس العلوم )الهندسة 
الكهربائية( من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 

بالظهران عام 1994.

ُعيِّــن الســيد/ عصام العسعوســي فــي منصب الرئيس 
التنفيذي لقطاع شــؤون الشــركات في شــركة 

االتصــاالت الكويتيــة )stc( في أكتوبر 2011.

وبــدأ الســيد/ عصــام حياته المهنيــة أواًل في القطاع 
المصرفــي منــذ 22 عامــاً. وتولــى أول منصب له عام 

1980 في بنك الكويت والشــرق األوســط )الذي 
أصبــح اســمه فيما بعــد البنك األهلــي المتحد(، حيث 

كان مســؤواًل عن قطــاع المســتهلكين. وتتولى 
عمليــات التجزئــة فــي البنك تقديــم الخدمات من 
خالل شــبكة فــروع ممتدة، وهذا يشــمل تقديم 
الخدمــات إلــى األفراد وأصحاب القدرة الشــرائية 

العاليــة فــي جميــع أنحاء الكويت.

وبعــد ذلك التحق الســيد/ عصام بشــركة الدار 
لالســتثمار عــام 2003، حيث لعب دوراً أساســياً في 
قيــادة االســتراتيجيات االســتثمارية للمؤسســة، بما 

في ذلك تأســيس شــركة لتمويــل المســتهلكين تحت 
مســمى »وارد«. وفي عام 2008، انتقل الســيد/
عصــام إلــى المجموعــة الدولية لالســتثمار ليعمل 

نائبــاً للعضــو المنتــدب حيث كان مســؤواًل عن 
وضــع اســتراتيجيات المؤسســة المحليــة والدولية 

وتنفيذها.

وقــد تخــرج الســيد/ عصام من جامعــة الكويت عام 
1975 وحصــل علــى درجة علمية فــي التجارة. وفي 
عــام 1981، حصــل على برنامــج تدريبي لمدة عام 
واحــد فــي بنك تشــيز مانهاتن في واشــنطن. كما 

حصــل علــى دبلومة فــي األعمال المصرفيــة من معهد 
الكويــت للدراســات المصرفية عام 1982.
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المهندس/ أحمد الحماد
الرئيس التنفيذي لقطاع الموارد البشرية

تــم تعييــن المهندس/ أحمــد الحماد كرئيــس تنفيذي 
لقطاع الموارد البشــرية )CHRO( في شــركة 

االتصــاالت الكويتية )stc( فــي نوفمبــر 2019. انضم 
المهنــدس/ أحمــد الحمــاد إلى  stc في مارس 2019 

كمديــر للمكافــآت والتصميــم التنظيمــي في قطاع 
الموارد البشــرية.

وقــد تبــوأ المهنــدس/ أحمد الحماد عــدة مناصب في 
بيــت التمويــل الكويتــي وبنك الكويــت الوطني قبل 
انضمامــه لشــركة االتصــاالت الكويتية )stc( حيث 

عمــل فــي قطاع الموارد البشــرية فــي مجموعة بيت 
التمويــل الكويتــي كمديــر أول إلدارة األداء والمكافآت 
مــن 2017 إلــى 2019 والعديد مــن المناصب في قطاع 

الموارد البشــرية واالســتراتيجية وشــؤون الشركات 
 PMO وقطــاع األعمال واســتراتيجية الشــركات

وإدارة مشــاريع األعمــال، حيــث أدار برامج تحويل 
قطــاع الموارد البشــرية قطــاع المصرفي لألفراد. 

خــالل خدمتــه في بيــت التمويل الكويتــي كان الحماد 
مســؤواًل عــن فلســفة المكافآت الكاملــة وعملية إدارة 

األداء والثقافــة فــي مجموعــة بيت التمويــل الكويتي 
حيــث أشــرف علــى العمليات فــي ثالث دول والعديد 

مــن الشــركات التابعــة لبيت التمويــل الكويتي.

قبــل انضمامــه لبيــت التمويل الكويتــي، عمل الحماد 
فــي بنــك الكويــت الوطني في مجــال تكنلوجيا 

المعلومــات كمهنــدس متخصــص في البنيــة التحتية 
فــي مجــال أنظمة IT-D مــن 2009 إلى 2013، وخبير 

بيئــي من 2008 إلى 2009.

المهنــدس/ أحمــد الحماد حاصل علــى باكالوريوس 
فــي هندســة الكمبيوتر في أغســطس 2007 من 

جامعــة واليــة كاليفورنيا شــيكو في الواليــات المتحدة 
األمريكيــة. كمــا حصــل على العديد من الشــهادات من 

كليــة هارفــارد لألعمال وجامعة جورج واشــنطن.

المهندس/ فهد عبدالرحمن العلي
الرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجيا

تــم تعييــن المهندس/ فهــد العلي كرئيــس تنفيذي 
لقطــاع التكنولوجيــا في شــركة االتصــاالت الكويتية 

)stc( في شــهر أغســطس من ســنة 2019. انضم 
المهنــدس/ فهد لشــركة االتصــاالت الكويتية 

)stc( فــي ســنة 2016 كمدير إدارة تنفيذ وتشــغيل 
الشــبكة فــي قطــاع التكنولوجيا. شــغل المهندس/ 

فهــد العلــي عدداً مــن المناصــب التنفيذية في قطاع 
االتصــاالت وكان لــه العديــد من اإلنجــازات على صعيد 

إعــداد االســتراتيجيات وبنــاء وتنفيذ تطوير شــبكات 
االتصــاالت في عدة شــركات داخل وخارج دولة 

الكويت.

 ،)stc( قبــل انضمامه إلى شــركة االتصــاالت الكويتية
تولــى المهنــدس/ فهــد العلي عدة مناصب في شــركة 
االتصــاالت المتنقلــة زيــن منذ عام 2000. حيث شــغل 

منصــب مديــر الحلــول التقنيــة والتخطيط من 2014 إلى 
2016، ومديــر الشــبكة مــن 2010 إلى 2014، ومدير 

إدارة خطــوط الربط مــن 2006 إلى2010، ومهندس 
خطــوط الربــط ورئيــس فريق من 2000 إلى 2006 في 

عمليــات الكويــت والبحرين والعراق.

حصــل المهنــدس/ فهــد العلي على الماجســتير في 
إدارة األعمــال، شــهادة الماجســتير التنفيذية في 

إدارة األعمــال )خالل العــام2013-2014(، من جامعة 
هارفــارد في بوســطن. كما وحصل على شــهادة 

البكالوريــوس في هندســة االتصــاالت واإللكترونيات 
مــن جامعــة نورثمبريا في نيوكاســل فــي المملكة 

المتحدة ســنة 1999.
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السيد/ فؤاد محمد العوضي
رئيس التدقيق الداخلي

تــم تعيين الســيد/ فــؤاد محمد العوضــي في منصب 
رئيــس التدقيــق الداخلي في شــركة االتصاالت 

الكويتيــة )stc( فــي فبراير 2020، حيث اكتســب 
خبرتــه فــي كل مــن قطاع االتصــاالت وقطاع النفط 

والغــاز لما يزيد عن 30 ســنة.

 ،)stc( قبــل انضمامه إلى شــركة االتصــاالت الكويتية
تــرأس الســيد/ فؤاد إدارة المخاطر في شــركة أوريدو 
الكويــت فــى ديســمبر عام 2017 وذلك بعــد انضمامه 

للشــركة كرئيــس تنفيــذي للتدقيق بشــركة اوريدو  
فــي أكتوبر من عام 2010.

وفــي بدايــة مســيرته المهنية، تولى الســيد/ فؤاد 
عــدة مناصــب فــي إدارات التدقيــق الداخلي لكل من 
مؤسســة البتــرول الكويتيــة وشــركاتها التابعة، حيث 

شــغل منصــب مدقق داخلي في شــركة الصناعات 
البتروكيماويــة PIC، وشــركة البتــرول الوطنية 

الكويتيــة KNPC إلى جانب شــركة نفــط الخليج 
الكويتيــة KGOC، قبــل أن يتــم تعيينــه كرئيس 

تنفيــذي للتدقيــق الداخلي في شــركة نفــط الخليج 
الكويتيــة KGOC وشــركة خدمــات قطاع النفط 
OSSCO، كمــا تولــى الســيد/ فؤاد، بعد ذلك، 

منصــب مديــر التدقيــق الداخلي لكلتا الشــركتين.

حصــل الســيد/ فؤاد محمــد العوضي على درجة 
البكالوريــوس فــي الهندســة الصناعيــة من جامعة 

ميامــي – فلوريــدا فــي الواليات المتحــدة األمريكية 
فــي عــام 1988. كمــا حصل على العديد من الشــهادات 

المهنيــة والتي اشــتملت على شــهادة مراجع 
الحســابات الداخلــي المعتمد )CIA(، وشــهادة مراجع 

نظــام المعلومــات المعتمــد )CISA(، باإلضافة إلى 
.)CCSA( شــهادة التقييــم الذاتــي للمراقبة
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7. الترشيحات والمكافآت 

قام مجلس اإلدارة بتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت 
وفقاً لقواعد الحوكمة كما نصت المادة 1-4 من كتاب 

حوكمة الشركات حيث يشمل تشكيل اللجنة عضو 
مستقاًل ويتوفر ميثاق عمل اللجنة والذي يتضمن مهام 

ومسؤوليات اللجنة وتختص اللجنة، على سبيل المثال ال 
الحصر، المهام التالية:

التوصية بقبول الترشيح وإعادة الترشيح ألعضاء 	 
المجلس واإلدارة التنفيذية.

وضع سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس 	 
اإلدارة واإلدارة التنفيذية.

تحديد االحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة 	 
لعضوية مجلس اإلدارة ومراجعة تلك االحتياجات 

بصورة سنوية.
مراجعة الهيكل التنظيمي للشركة وتقديم توصيات 	 

لمجلس اإلدارة بشأن أية تعديالت مقترحة على 
الهيكل التنظيمي.

استقطاب طلبات الراغبين في شغل المناصب 	 
التنفيذية حسب الحاجة، ودراسة ومراجعة تلك 

الطلبات.
تحديد الشرائح المختلفة للمكافآت التي سيتم 	 

منحها للموظفين، مثل شريحة المكافآت الثابتة، 
وشريحة المكافآت المرتبطة باألداء، وشريحة 

المكافآت في شكل أسهم، وشريحة مكافآت نهاية 
الخدمة.

إعداد وصف وظيفي لألعضاء التنفيذيين واألعضاء 	 
غير التنفيذيين واألعضاء المستقلين.

تقوم اللجنة بالتأكد من عدم انتفاء صفة 	 
االستقاللية عن األعضاء المستقلين.

إعداد تقرير سنوي مفصل عن كافة المكافآت 	 
الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية، 

سواء كانت مبالغ أو منافع أو مزايا، أيا كانت 
طبيعتها ومسماها، على أن يعرض هذا التقرير على 

مجلس اإلدارة ومن ثم الجمعية العامة للشركة 
للموافقة عليه.

تحديد آليات تقييم أداء المجلس ككل وأداء كل 	 
عضو من أعضاء المجلس واإلدارة التنفيذية.

مراجعة جدول الرواتب والدرجات الوظيفية بصورة 	 
دورية.

التأكد من أن المكافآت يتم منحها وفقاً لسياسة 	 
المكافآت المعتمدة.

مراجعة سياسات الموارد البشرية للشركة وأية 	 
تعديالت بشأنها قبل عرضها على مجلس اإلدارة.

القاعدة الثالثة: اختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس اإلدارة واإلدارة 
التنفيذية

والتزاماّ من الشركة بأعلى معايير الشفافية وفقا لما 
نصت عليه الممارسات الرائدة وقواعد حوكمة الشركات، 

فقد التزمت الشركة بإعداد تقرير مفصل عن كافة 
المكافآت الممنوحة ألعضاء مجلس واإلدارة التنفيذية، 
وفيما يلي بيان بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة 

التنفيذية الذي سوف يتلى بالجمعية العامة للشركة:
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أعضاء مجلس اإلدارة:

فيما يلي جدول يبين المكافآت والتعويضات ألعضاء مجلس اإلدارة وذلك عن عام 2020، علماً بأن مجلس إدارة شركة 
االتصاالت الكويتية )stc( يتألف من 7 أعضاء من ضمنهم رئيس مجلس اإلدارة:

20202019المبلغ بالدينار الكويتي

152,061152,061مكافآت عضوية مجلس اإلدارة

239,500238,700 تعويضات و مزايا أخرى

391,561390,761المجموع

اإلدارة التنفيذية:

فيما يلي جدول يبين الرواتب والمزايا والمكافآت والحوافز للرئيس التنفيذي وستة من كبار التنفيذين في شركة االتصاالت 
الكويتية )stc( من ضمنهم الرئيس التنفيذي للقطاع المالي وذلك عن عام 2020:

20202019المبلغ بالدينار الكويتي

1,153,9081,625,432الرواتب والمزايا

741,500552,601المكافآت والحوافز

1,895,4082,177,493المجموع

بلغت مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس إدارة الشركة لجلسات المجلس واللجان المنبثقة عنه خالل السنة المنتهية 
في 31 ديسمبر 2020 مبلغ إجمالي وقدره 391,561 دينار كويتي. كما بلغت الرواتب والمزايا والمكافآت والحوافز للرئيس 

التنفيذي وسبعة من كبار التنفيذين في شركة االتصاالت الكويتية )stc( من ضمنهم الرئيس التنفيذي للقطاع المالي 
خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 مبلغ إجمالي وقدره 1,895,408 دينار كويتي.
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8. التقارير المالية ومراقب الحسابات الخارجي  

يقدم كل من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية تعهد 
كتابي يؤكد سالمة ونزاهة التقارير المالية المعدة، كما 
قام مجلس اإلدارة بتشكيل لجنة التدقيق وفقاً لقواعد 

الحوكمة طبقاً لما نصت عليه المادة 6-5 من الكتاب 
الخامس عشر )حوكمة الشركات(، من الالئحة التنفيذية 

لهيئة أسواق المال وقد تم عرض تفاصيل تشكيل 
وإنجازات اللجنة في جزء سابق.

التقارير المالية ومراقب الحسابات الخارجي:

تقوم الشركة بإصدار مجموعة من التقارير المالية بشكل 
دوري وتشتمل على:

البيانات المالية المرحلية.	 
إعالنات األرباح.	 
التقارير السنوية.	 

وفيما يخص مراقب الحسابات الخارجي، فإن لجنة 
 التدقيق تعمل على:

مراجعة نطاق ومنهجية وخطة عمل مراقب 	 
الحسابات الخارجي المقترحة، بما في ذلك تنسيق 

جهود أعمال التدقيق الخارجي مع التدقيق الداخلي.
مراقبة أداء مراقب الحسابات الخارجي للتأكد من 	 

عدم تقديمة خدمات للشركة بخالف الخدمات 
المطلوبة من مهنة التدقيق الخارجي.

القاعدة الرابعة: ضمان نزاهة التقارير المالية

التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين وإعادة تعيين 	 
مراقب الحسابات الخارجي أو اقتراح تغييره واقتراح 

أتعابه ومراجعة خطاب تعيينه على أن يكون من 
مراقبي الحسابات المقيدين في السجل الخاص 
لدى هيئة أسواق المال، بحيث يكون مستوفياً 

كافة الشروط الواردة بمتطلبات قرار الهيئة 
بشأن نظام قيد مراقبي الحسابات والتحقق من 

استقاللية مراقب الحسابات الخارجي بصوره دورية 
وقبل تعيينه أو إعادة تعيينه، والتحقق من عدم 

قيام مراقب الحسابات الخارجي بأية مهام إضافية 
ال تنطوي ضمن المهام المنوطة به، قبل تكليفه 

بها، والتي قد تؤثر على استقالليته وفقاً لما تقتضيه 
مهنة التدقيق.

مناقشة أية معوقات أو صعوبات تواجه مراقب 	 
الحسابات الخارجي وتشمل هذه المعوقات أية 

قيود على نطاق أنشطة مراقب الحسابات الخارجي 
أو بالنسبة لحصوله على المعلومات المطلوبة، وأية 

خالفات جوهرية قد تنتج مع اإلدارة.
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9. نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر  

نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر:

تعمـل إدارة المخاطر علـى تنفيذ اسـتراتيجية وسياسـة 
المخاطر وإعـداد التقاريـر الدوريـة حـول طبيعـة المخاطر 
التــي تتعــرض لهــا الشــركة ورفعهــا إلى لجنة المخاطر 

العتمادها تمهيداً لعرضهــا علــى مجلــس اإلدارة، 
ويتمتــع موظفــو إدارة المخاطر باستقاللية وخبـرة 

تؤهلهـم ألداء الـدور المنوط بهـم، وذلك من خالل 
وضع أنظمة الرقابة الداخلية الكافية والمناسبة لنشاط 

الشركة وطبيعة عملها. ويتمتع القائمون على اإلدارة 
باالستقاللية عن طريق تبعيتهم المباشرة للجنة المخاطر 

المنبثقة عن مجلس اإلدارة، وذلك وفقاً للهيكل 
التنظيمي المعتمد إلدارة المخاطر والتزاماً بمتطلبات 

قواعد الحوكمة.

موجز يوضح أنظمة الضبط والرقابة الداخلية:

سياسات وإجراءات معتمدة تغطي كافة األنشطة 	 
والعمليات الرئيسية للشركة.

هيكل تنظيمي شامل وتفصيلي معتمد من قبل 	 
مجلس اإلدارة يغطي كافة قطاعات وإدارات 

الشركة.
أوصاف وظيفية معتمدة تغطي كافة موظفي 	 

الشركة.
لوائح معتمدة من قبل مجلس اإلدارة تغطي كافة 	 

لجان المجلس وفقاً لقواعد الحوكمة.
سياسات معتمدة من قبل مجلس اإلدارة تغطي 	 

كافة المتطلبات وفقاً لقواعد الحوكمة.
مصفوفة صالحيات مالية وإدارية معتمدة من قبل 	 

مجلس اإلدارة تحدد كافة الصالحيات لمختلف 
األطراف وتغطي جميع العمليات الرئيسية.

أنظمة آلية متكاملة ومدمجة تغطي جميع 	 
العمليات الرئيسية.

رقابة من عدة أطراف مستقلين بما فيهم أطراف 	 
داخليين )إدارة التدقيق الداخلي، إدارة ضبط الجودة، 

إدارة االلتزام( وأطراف خارجيين )تدقيق خارجي، 
وفريق تدقيق ISO، تدقيق شرعي(.

القاعدة الخامسة: وضع نظم سليمة إلدارة المخاطر والرقابة الداخلية

التدقيق الداخلي:

لدى الشركة إدارة تدقيق داخلي فعالة تتمتع 
باالستقاللية الفنية واإلدارية التامة وذلك من خالل 

تبعيتها المباشرة للجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس 
اإلدارة، وتقوم اإلدارة بمهام عدة منها:

القيام بتقييم المخاطر التي تواجه الشركة بهدف 	 
إعداد خطة تدقيق مبنية على المخاطر وعرض 

الخطة على لجنة التدقيق لالعتماد.
تنفيذ مراجعات تدقيق تغطي كافة عمليات 	 

وأنشطة الشركة وفقاً لخطة التدقيق المعتمدة من 
لجنة التدقيق وذلك بهدف تقييم فعالية وكفاءة 

الضوابط الرقابية.
القيام بمراجعات ربع سنوية للتحقق من اتخاذ 	 

اإلدارة التنفيذية اإلجراءات التصويبية المتفق عليها 
في تقارير التدقيق الداخلي. 

رفع تقارير بجميع نتائج التدقيق إلى لجنة التدقيق 	 
ومناقشتها مع اللجنة بحضور ممثلين عن اإلدارة 

التنفيذية.
القيام بتنفيذ أي مهام خاصة موكلة من قبل لجنة 	 

التدقيق.
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10. قواعد السلوك المهني والقيم األخالقية

موجز عن معايير السلوك المهني واألخالقي:

تؤمن الشركة متمثلة بمجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 
وجميع العاملين فيها بأن السلوك المهني واألخالقي من 

أهم روافد نجاح الشركة في تحقيق أهدافها، وانطالقاً 
من هذا اإليمان فقد قام مجلس اإلدارة باعتماد سياسة 

تختص بتحديد معايير السلوك المهني واألخالقي في 
الشركة مشتملة على معايير السلوك المهني واألخالقي، 

وكذلك مسؤوليات كل من الشركة ومجلس اإلدارة 
واإلدارة التنفيذية والموظفين. وكذلك نصت السياسة 
على أن مسؤولية اإلبالغ، في حال تم مالحظة أمر غير 

صحيح أو غير آمن، تقع على الجميع بدون استثناء. 

وتطرقت السياسة أيضاً إلى جوانب أخرى غاية في 
األهمية مثل العالقة مع الشركاء التجاريين ونزاهة 

البيانات المالية وأمن المعلومات والصحة والسالمة 
البيئية، كما ينبغي على جميع أعضاء مجلس اإلدارة 
واإلدارة التنفيذية والموظفين االلتزام بها في كافة 
مهام عملهم بغض النظر عن مكان وظروف العمل.

موجز عن السياسات واآلليات بشأن الحد من حاالت 
تعارض المصالح:

يتوفر لدى الشركة سياسة خاصة بتعارض المصالح 
تهدف إلى ضمان تطبيق اإلجراءات المناسبة الكتشاف 

حاالت تعارض المصالح الجوهرية والتعامل معها بشكل 
فعال إلى جانب التأكد من أن مجلس اإلدارة يقوم 

بالتعامل مع حاالت تعارض المصالح القائمة والمحتملة 
والمتوقعة وأن كافة القرارات يتم اتخاذها بما يحقق 

مصالح الشركة. وتعد هذه السياسة بمثابة جزء ال يتجزأ 
من التزام الشركة الكامل بالنزاهة والعدالة في التعامل 

مع ذوي العالقة كما وبينت هذه السياسة أسس 
التعامل وإدارة حاالت تعارض المصالح، ومفهوم تعارض 

المصالح، واألطراف التي تتعارض مصالحها مع مصلحة 
الشركة، إضافًة إلى دور كل من مجلس اإلدارة واإلدارة 

التنفيذية وإدارة االلتزام والتدقيق الداخلي والجمعية 
العامة للشركة فيما يخص تعارض المصالح. كما 

استعرضت السياسة إجراءات التعامل مع حاالت تعارض 
المصالح وآلية اإلفصاح.

القاعدة السادسة: تعزيز السلوك المهني والقيم األخالقية

لقد أشار التقرير الصادر عن مراقبي حسابات الشركة ببيان 
عن األرصدة والمعامالت مع األطراف ذات الصلة، إذ 

يتم اعتبار األطراف أطرافاً ذات صلة عندما يكون للطرف 
القدرة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خالل وسيط 

أو أكثر، من السيطرة على الطرف اآلخر أو إمكانية التأثير 
عليه بشكل كبير عند اتخاذ قرارات مالية وتشغيلية.

وتتضمن األطراف ذات الصلة بشكل رئيسي كاًل من 
المساهمين الرئيسيين بالشركة وأعضاء مجلس اإلدارة 
وأعضاء اإلدارة العليا والشركات التي يمكنهم ممارسة 

تأثير هام عليها. إضافة إلى ما سبق، لقد دخلت الشركة 
أيضا في بعض المعامالت األخرى المرتبطة بالسياق 
الطبيعي لألعمال مع الشركة األم والتي تم إدراجها 
ضمن مصروفات التشغيل. يتم اإلفصاح عن الرصيد 

المستحق للشركة األم كما في تاريخ بيان المركز المالي 
في 31 ديسمبر 2020. فيما يلي المعامالت الهامة 

مع الشركة األم والتي يتم إدراجها في بيان األرباح أو 
الخسائر والدخل الشامل:

20202019

ألف دينار  كويتي ألف دينار  كويتي العملة

9,93110,292أتعاب إدارة

10,5755,907إيرادات

1,864120مصاريف تشغيلية أخرى
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11. اإلفصاح والشفافية 

موجز عن تطبيق آليات العرض واإلفصاح الدقيق 
والشفاف التي تحدد جوانب ومجاالت وخصائص 

اإلفصاح:

يعد االلتزام بمبدأ الشفافية في العمل أحد المفاتيح 
الرئيسية لتشجيع ثقة المساهمين، لذا يتم اإلفصاح عن 

البيانات المالية وتقارير األرباح واإلرشادات المستقبلية 
بشكل واضح. وتسعى الشركة دائماً للمحافظة على 

مستويات عالية من اإلفصاحات التزاماً بمتطلبات 
قواعد الحوكمة وخلق عالقة مع ذوي العالقة على 
أساس الشفافية والنزاهة والثقة. إضافًة إلى توفيــر 

أدوات تواصــل أكثــر فعاليــة مــع جميــع ذوي العالقة، 
بغـرض تقديـم تقاريـر شـاملة ثريـة بالمعلومـات، والذي 

ينسـجم بدوره مع أحد أهداف الشركة، وهو االلتزام 
بسياسـة الشـفافية.

وتحتفظ إدارة االلتزام بسجل خاص يشمل جميع 
إفصاحات الشركة لدى شركة بورصة الكويت وذلك 

خالل الخمس سنوات السابقة كما تتوفر اإلفصاحات 
كذلك على موقع الشركة الرسمي على شبكة 

االنترنت وذلــك امتثال لمتطلبــات هيئــة أســواق 
المــال الكويتيــة.

تتقيد الشــركة بجميــع متطلبــات اإلفصاح وتقــوم 
بإصــدار كافــة التقاريــر المالية وتقاريــر التدقيــق 

وســائر المعلومات بدقــة وشــفافية ووضوح، بما 
يشمل البيانــات المالية واإلفصاح عن المعلومات 

الجوهرية أو أية معلومات اخرى يتوجب اإلفصاح عنها 
بحسب متطلبات الالئحة التنفيذية لهيئة أسواق المال. 
وتؤكــد إدارة الشــركة بــأن جميــع البيانــات المقدمة 
فــي هــذا الشــأن هــي معلومــات دقيقـة وصحيحـة 
وغيـر مضللـة. كمـا أن جميـع التقاريـر المالية السـنوية 

للشـركة مطابقـة للمعاييـر المحاسبية الدوليـة للتقاريــر 
المالية ومتطلباتهــا.

القاعدة السابعة: اإلفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب

نبذة عن تطبيق متطلبات سجل إفصاحات أعضاء 
مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية:

يتوفر لدى الشركة سجاًل خاصاً بإفصاحات أعضاء مجلس 
اإلدارة واإلدارة التنفيذية، حيث أن السجل متاحاً لالطالع 

عليه من قبل كافة مساهمي الشركة، كما تؤكد 
الشركة أن لمساهمي الشركة الحق في االطالع على 

هذا السجل دون أي رسم أو مقابل، مع التزامها بتحديث 
بيانات هذا السجل بشكل دوري بما يعكس حقيقة 

أوضاع األطراف ذات العالقة.

بيان مختصر عن تطبيق متطلبات تشكيل وحدة تنظيم 
شؤون المستثمرين:

قامت الشركة بإنشاء إدارة عالقات المستثمرين، وهذه 
اإلدارة مسؤولة عن عملية التواصل مع المساهمين 

الحاليين والمحتملين باإلضافة إلى توفير البيانات 
والمعلومات والتقارير المالية الالزمة. كما تتمتع إدارة 

عالقات المستثمرين باالستقاللية المناسبة، وعلى نحو 
يتيح لها توفير البيانات والمعلومات والتقارير في الوقت 

المناسب وبشكل دقيق من خالل وسائل اإلفصاح 
المتعارف عليها ومنها الموقع اإللكتروني للشركة.

بيان عن كيفية تطوير البنية األساسية لتكنولوجيا 
المعلومات، واالعتماد عليها بشكل كبير في عمليات 

اإلفصاح:

تتبع الشركة سياسة االعتماد والتوسع في استخدام 
تكنولوجيا المعلومات للتواصل مع المساهمين 

والمستثمرين وذوي العالقة، وذلك من خالل إنشائها 
لقسم مخصص لحوكمة الشركات على الموقع 

اإللكتروني لها، كما أن صفحة حوكمة الشركات يتم 
فيها عرض كافة المعلومات والبيانات المحدثة التي 

تساعد المساهمين، والمستثمرين الحاليين والمحتملين 
على ممارسة حقوقهم وتقييم أداء الشركة، باإلضافة 

إلى صفحة عالقات المستثمرين المتوفرة أيضاً على 
موقع الشركة االلكتروني وتطبيق الهاتف النقال الخاص 

بعالقات المستثمرين.
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12. حماية حقوق المساهمين 

موجز عن تطبيق متطلبات تحديد وحماية الحقوق 
العامة للمساهمين، وذلك لضمان العدالة والمساواة 

بين كافة المساهمين:

تلتزم الشركة من خالل إدارة عالقات المستثمرين 
بمسؤوليتها تجاه المساهمين بأعلى معايير الشفافية 

والمعاملة بشكل منصف للمساهمين. حيث تؤمن 
الشركة بأن التطبيق السليم لحوكمة الشركات يعزز 

القيمة لمساهميها ويوفر مبادئ توجيهية مناسبة 
لكل من مجلس اإلدارة، واللجان التابعة له، واإلدارة 

التنفيذية للقيام بواجباتهم بما يخدم مصلحة الشركة 
ومساهميها. لذلك تسعى الشركة إلى تحقيق أعلى 

مستويات الشفافية، والمساءلة واإلدارة الفعالة من 
خالل تبني ومتابعة تنفيذ االستراتيجيات، واألهداف 

والسياسات الرامية إلى االلتزام بمسؤولياتها التنظيمية 
واألخالقية.

والجدير بالذكر، أننا قمنا بتفعيل وتعزيز قنوات االتصال 
مع المستثمرين والمحللين الماليين وذلك بعد إدراج 

أسهم الشركة في بورصة الكويت. كما وتلتزم الشركة 
بالشفافية وتوفير المعلومات المالية عن الشركة من 

خالل قنوات االتصال المختلفة وفقاً ألفضل الممارسات 
المهنية في اإلفصاح والشفافية. باإلضافة إلى ذلك، 

حرصت الشركة على التواصل مع المستثمرين المحليين 
واألجانب والمحللين الماليين للقائهم واإلجابة على 

استفساراتهم. كما كان للشركة مشاركة في المؤتمرات 
الخاصة بالمستثمرين لتعزيز التواصل مع جميع فئات 

المساهمين والمجتمع المالي.

عالوة على ذلك، يوفر الموقع اإللكتروني وتطبيق 
الموبايل الخاص بعالقات المستثمرين، مجموعة من 
المعلومات الخاصة بسهم الشركة والبيانات المالية 

والتقارير الخاصة بأداء الشركة، وكذلك قامت الشركة 
باعتماد سياسة خاصة لحماية حقوق المساهمين.

كما تضمـن الشـركة لجميع المساهمين حـق االطالع 
على كافــة المعلومات واإلفصاحات ذات الصلــة مــن 

خــالل نشــرها علــى الموقع اإللكتروني والتقاريــر 
الســنوية التــي تكــون متاحــة لكافــة المساهمين، 

باإلضافة إلــى تمكينهــم مــن الحصــول علــى 
كافــة المعلومات المتعلقة بأعضــاء مجلــس اإلدارة 

ومؤهالتهم، ومــا يمتلكــون مــن أســهم فــي الشــركة، 
ورئاســتهم أو عضويتهـم فـي مجالـس إدارات شـركات 

أخـرى، وكذلـك المعلومات المتعلقة بالمسؤولين 
التنفيذييــن بالشـركة. كمـا أنـه مـن المتاح لكافـة ذوي 
العالقة الحصــول علــى كافــة المعلومات ذات الصلــة.

القاعدة الثامنة: احترام حقوق المساهمين

موجز عن إنشاء سجل خاص يحفظ لدى وكالة 
المقاصة، وذلك ضمن متطلبات المتابعة المستمرة 

للبيانات الخاصة بالمساهمين:

قامت الشركة ومنذ تأسيسها بإنشاء سجل خاص يحفظ 
لدى وكالة المقاصة حيث تقيد فيه أسماء المساهمين 
والمعلومات الخاصة بهم وعدد األسهم المملوكة لكل 
منهم والتي يتم تحديثها بشكل يومي، كما يتم التعديل 

على سجل المساهمين بأي تغييرات قد تطرأ على 
البيانات المسجلة فيه وفقاً لما تتلقاه الشركة أو وكالة 

المقاصة من بيانات بهذا الخصوص.

نبذة عن كيفية تشجيع المساهمين على المشاركة 
والتصويت في االجتماعات الخاصة بجمعيات الشركة:

تقوم الشركة في البداية باإلفصاح عن تاريخ اجتماع 	 
الجمعية العمومية وذلك بعد تحديد الموعد من 

قبل مجلس اإلدارة.

يتم توجيه الدعوة العامة للمساهمين للحضور 	 
والمشاركة في اجتماع الجمعية العمومية، أيا كانت 
صفتها متضمنة جدول األعمال، وتوجه الدعوة عن 

طريق اإلعالن في صحيفتين يوميتين على األقل 
تصدران باللغة العربية وذلك مرتين قبل انعقاد 

الجمعية العمومية بأسبوعين لإلعالن األول وقبل 
أسبوع لإلعالن الثاني مع نشر اإلعالن الثاني في 

الجريدة الرسمية.

كما تقوم الشركة باإلعالن عن موعد االجتماع 	 
للجمعية العمومية للشركة عن طريق اإلعالنات 

على الصفحة اإللكترونية لبورصة الكويت باإلضافة 
إلى الصفحة اإللكترونية لعالقات المستثمرين على 

الموقع الرسمي للشركة.

قامت الشركة بإطالق تطبيق الهاتف النقال 	 
والخاص بعالقات المستثمرين حتى يتسنى لهم 
متابعة جميع أخبار الشركة واالطالع على جميع 

التقارير المالية والدعوات واإلفصاحات باإلضافة إلى 
المعلومات الخاصة بأداء سهم الشركة. 



75

13. إدراك دور أصحاب المصالح 

نبذة عن النظم والسياسات التي تكفل الحماية 
واالعتراف بحقوق أصحاب المصالح:

تعمل الشركة على احترام وحماية أصحاب المصالح في 
جميع معامالتها وتعامالتها الداخلية والخارجية، حيث إن 

إسهامات أصحاب المصالح تشكل مورداً بالغ األهمية 
لبناء القدرة التنافسية للشركة وتدعيم مستويات 

ربحيتها. وفي سبيل عدم تعارض معامالت أصحاب 
المصالح سواء كانت عقود أو صفقات مع الشركة مع 
مصلحة المساهمين، لقد أخذت الشركة بعين االعتبار 

ما يلي:

أال يحصل أي أصحاب المصالح على أي ميزة من 	 
خالل تعامله في العقود والصفقات التي تدخل في 

نشاطات الشركة االعتيادية.

أن تضع الشركة سياسات ولوائح داخلية تتضمن 	 
آلية واضحة لترسية العقود والصفقات بأنواعها 

المختلفة.

وكذلك يتوفر لدى الشركة مجموعة سياسات منها، 
على سبيل المثال ال الحصر:

سياسة حماية حقوق أصحاب المصالح.	 
سياسة تعارض المصالح.	 
سياسة اإلبالغ عن المخالفات.	 
سياسة المعامالت مع األطراف ذات العالقة.	 

القاعدة التاسعة: إدراك دور أصحاب المصالح

نبذة عن كيفية تشجيع أصحاب المصالح على 
المشاركة في متابعة أنشطة الشركة المختلفة:

تلتزم الشركة بالتعامل مع أعضاء مجلس اإلدارة و 
أصحاب المصالح بذات الشروط التي تطبقها الشركة مع 
األطراف المختلفة من أصحاب المصالح دون أي تمييز أو 
شروط تفضيلية إضافًة إلى التأكد من مراجعة الصفقات 

والتعامالت المقترح أن تقوم بها الشركة مع األطراف 
ذات العالقة وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها إلى 

مجلس اإلدارة.

كما تلتزم الشركة بتزويد أصحاب المصالح بالمعلومات 
والبيانات ذات الصلة بأنشطتهم بشكل منتظم وفقاً 
للعقود المبرمة معهم وبما ال يخالف سياسة سرية 

المعلومات المطبقة داخل الشركة. ويتم تضمين كافة 
العقود المبرمة مع أصحاب المصالح على بنود تعاقدية 
تضمن المحافظة على سرية المعلومات المقدمة لهم 

ألداء المهام المنوطة بهم. 

ومن جهة أخرى، تلتزم الشركة بضمان حقوق أصحاب 
المصالح وفقاً للقوانين المعمول بها في دولة الكويت 

والتي تنظم العالقة بين الشركة وأصحاب المصالح 
بما في ذلك، على سبيل المثال، قانون العمل األهلي 
الكويتي، قانون الشركات والئحته التنفيذية، القانون 

التجاري، التعليمات الصادرة عن هيئة أسواق المال 
وغيرها من التعليمات ذات الصلة. 
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14. تحسين اإلداء 

موجز عن تطبيق متطلبات وضع اآلليات التي تتيح 
حصول كل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 

على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر:

تلتزم الشركة بالتدريب والتأهيل المستمر والذي 
يوفر ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية الفهم 

والمعرفة المناسبة لكافة الموضوعات ذات الصلة 
بأنشطة الشركة، ويجعلهم ملمين بآخر المستجدات 

في المجاالت اإلدارية والمالية واالقتصادية ذات الصلة، 
باإلضافة إلى القدرة على التخطيط االستراتيجي وفق 

احتياجات الشركة ومن ثم تحقيق أهداف الشركة.

نبذة عن كيفية تقييم أداء مجلس اإلدارة ككل، وأداء 
كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية:

وضعت الشركة نظم وآليات لتقييم أداء كل عضو من 
أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية، بشكل دوري، 

وذلك من خالل وضع مجموعة من مؤشرات قياس 
األداء مرتبطة بمدى تحقيق األهداف االستراتيجية 

للشركة وجودة إدارة المخاطر وكفاءة أنظمة الرقابة 
الداخلية، كما قام مجلس اإلدارة باعتماد مؤشرات 

لقياس األداء سواء كانت للمجلس أو لإلدارة التنفيذية.

القاعدة العاشرة: تعزيز وتحسين األداء

نبذة عن جهود مجلس اإلدارة بخلق القيم المؤسسية 
)Value Creation( لدى العاملين في الشركة، وذلك 

من خالل تحقيق األهداف االستراتيجية وتحسين 
معدالت األداء:

يحرص مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية على خلق 
القيم المؤسسية داخل الشركة، وذلك من خالل اتباع 

أعلى معايير ميثاق السلوك المهني باإلضافة إلى تطبيق 
الدليل اإلرشادي للموظفين مما يعمل على تحقيق 

أعلى المستويات المرتبطة بتطبيق ممارسات أخالقيات 
العمل وتحقيق األهداف االستراتيجية للشركة وتحسين 

معدالت األداء مما يساهم بشكل فعال على خلق 
القيم المؤسسية لدى العاملين وتحفيزهم على العمل 

المستمر للحفاظ على السالمة المالية للشركة.
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15. المسؤولية االجتماعية 

موجز عن وضع سياسة تكفل تحقيق التوازن بين كل 
من أهداف الشركة وأهداف المجتمع:

لقد تشرفت stc بمباركة سمو أمير دولة الكويت الراحل 
الشيخ/ صباح األحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد 

آنذاك/ الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح حفظهما 
الله وذلك بالتوقيع على وثيقة المسؤولية االجتماعية 

لشركة االتصاالت الكويتية )stc( حيث نطمح دائما بأن 
نكون إحدى الشركات الكويتية الرائدة والتّواقة للعب 

دور فاعل وأساسي في ترسيخ مفاهيم المسؤولية 
االجتماعية التي تعني االلتزام المستمر من قبل شركات 

األعمال بالتصرف أخالقياً والمساهمة في تحقيق 
التنمية االقتصادية والعمل على تحسين نوعية الظروف 

المعيشية للقوى العاملة وعائالتهم، والمجتمع ككل. 

stc تسعى التباع نهج متكامل وعصري في تنفيذ نشاطات 
المسؤولية االجتماعية، بمشاركة أفراد عائلة stc وكافة 

أطياف المجتمع، مما يخلق جواً من الوّد واأللفة والتعاون، 
ويساعد على تطوير وإنماء دولة الكويت. نحن كشركة 

كويتية، نستثمر في العالقة التكافلية ضمن مفهوم 
العطاء بيننا وبين عمالئنا وبين مختلف شرائح المجتمع، 

إليماننا أن العطاء هو جوهر النجاح. 

القاعدة الحادية عشر: التركيز على أهمية المسؤولية االجتماعية

ورغم ذلك لم تكن مكانتها في السوق المحلي فقط 
محور تركيزها. فمنذ تأسيسها منذ أكثر من عشر 
سنوات، لم تأُل stc جهداً في سبيل إبراز وتأكيد 

التزامها نحو المجتمع، حيث باتت تلعب دوراً فاعاًل في 
دعم المجتمع الكويتي بمختلف قطاعاته وفئاته. وهي 
تهدف أيضاً إلى عقد استثمارات طويلة األجل تصب في 

مصلحة المجتمع حاضراً ومستقباًل وُتبنى على أساس 
القيم األخالقية ومبادئ الحوكمة، إلى جانب الحيادية 
والشفافية، كما وضعت نصب أعينها مسؤوليتها نحو 

المجتمع لتتصدر أولوياتها وتتوافق مع أدائها المالي.

نبذة عن البرامج واآلليات المستخدمة والتي تساعد 
على إبراز جهود الشركة المبذولة في مجال العمل 

االجتماعي:

لمزيد من التفاصيل عن جهود الشركة المبذولة في 
إبراز دورها في األنشطة والبرامج واآلليات المتعلقة في 

العمل االجتماعي يرجى االطالع على تقرير المسؤولية 
االجتماعية المنشور على موقع الشركة اإللكتروني 

والتقرير السنوي لعام 2020.
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تقرير لجنة التدقيق

كلمة رئيس اللجنة

السالم عليكم ورحمة الله و بركاته

حضرات السادة المساهمين الكرام،

يطيب لي باألصالة عن نفسي و نيابة عن زمالئي وأعضاء لجنة التدقيق أن أهنئكم على ما حققته شركتكم خالل عام 
2020م وذلك على الرغم من الظروف التي يمر بها العالم أجمع بسبب ما سببه فايروس كرورنا المستجد، وأسأل الله أن 
تكونوا أنتم وأحباؤكم في أمان وصّحة. ويسرني أن أقدم لكم التقرير السنوي للجنة التدقيق لعام 2020م مسلطين فيه 

الضوء على أنشطة اللجنة وإنجازاتها لهذا العام. 

تعتبر لجنة التدقيق من الركائز األساسية لحوكمة الشركات وتتألف اللجنة من أعضاء مجلس اإلدارة ذو خبرة مالية 
ومحاسبية باإلضافة إلى خبراتهم في قطاع االتصاالت. وتقوم اللجنة بمساعدة مجلس اإلدارة لتعزيز القيم ومبادئ 

حوكمة الشركات السليمة من خالل تنفيذ المهام اإلشرافية والتنظيمية المنوطة بها على أكمل وجه. كما حرصت اللجنة 
على مراقبة الضوابط الداخلية في العمليات وااللتزام بمبادئ حوكمة الشركات بفاعلية وذلك لضمان استمرارية واستقرار 

الشركة باإلضافة إلى تعزيز كفاءتها بشكل مستمر.
تشرف لجنة التدقيق على مهام المدققين الخارجيين و الداخليين والتقييم المستمر لهذه المهام لضمان القيام بعملهم 

بإستقاللية وموضوعية. وكجزء من مهامها أيضاً، تواصل اللجنة اإلشراف على عمليات اإلبالغ المالي والرقابة الداخلية 
لضمان إعداد البيانات المالية بنزاهة وعدالة ووفق السياسات المحاسبية المعتمدة والقواعد التنظيمية ذات الصلة.

وخالل السنوات السابقة، زادت لجنة التدقيق تركيزها على رقابة األمن السيبراني آخذًة بعين االعنبار ازدياد التهديدات 
السيبرانية.  باإلضافة إلى ذلك، وبسبب اتباع نظام العمل الجديد عن ُبعد لهذا العام، ركزت اللجنة أيًضا على ضمان وجود 

ضوابط قوية لحماية البيانات والحفاظ على خصوصيتها و سريتها. 

وأخيراً، تمضي لجنة التدقيق قدماً بالتمسك بقيم الشركة أال وهي الحيوية والتفاني واإلقدام لتحقيق رؤيتها و رسالتها. 

وتقبلوا خالص التحية التقدير.

السيد/ أمين بن فهد بن عبدالعزيز الشدي
رئيس لجنة التدقيق
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الهدف:

األعضاء:

ترسيخ ثقافة االلتزام داخل الشركة وذلك من خالل ضمان سالمة ونزاهة التقارير المالية للشركة باإلضافة إلى التحقق من 
مدى كفاءة وفاعلية نظم الرقابة الداخلية المطبقة فيها.

صفة العضويةاالسم

السيد/ أمين بن فهد بن عبدالعزيز الشدي

رئيس لجنة التدقيق - )غير تنفيذي(

عضو مجلس اإلدارة - )غير تنفيذي(

السيدة/ إيمان محمد األحمد

عضو لجنة التدقيق - )غير تنفيذي(

عضو مجلس اإلدارة - )غير تنفيذي(

المهندس/ عمر عبدالله النعماني

عضو لجنة التدقيق - )غير تنفيذي(

عضو مجلس اإلدارة - )غير تنفيذي(

السيد/ صالح أحمد مشاري الفوزان

عضو لجنة التدقيق - )مستقل(

عضو مجلس اإلدارة - )مستقل(
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المهام والمسؤوليات:
المهام والمسؤوليات المناطة إليها وفقاً لميثاق اللجنة ومتطلبات الحوكمة هي كالتالى:

مراجعة البيانات المالية لضمان عدالة ونزاهة هذه البيانات	 
تقديم توصيات إلى المجلس بشأن تعيين مدقق خارجي ومراقبة أدائه	 
دراسة سياسات المحاسبة وتقديم توصيات إلى المجلس بشأنها	 
ضمان االمتثال للسياسات و التعليمات وفقاً للقواعد التنظيمية ومراجعة تقارير الهيئة التنظيمية	 
اإلشراف على إدارة التدقيق الداخلي والتأكد من دورية إرسال التقارير	 
تقييم نظام الرقابة الداخلية	 

مقتطف عن 2020:

البيانات المالية
مراجعة جميع البيانات 	 

المالية الدورية )الربع سنوية 
والسنوية( قبل عرضها على 

مجلس اإلدارة.

مناقشة رأي المدقق الخارجي 	 
حول البيانات المالية.

مناقشة أهم التغيرات في 	 
معايير إعداد التقارير المالية 

وتأثيرها على البيانات المالية.

مراجعة تأثير فيروس كورونا 	 
المستجد على البيانات المالية.

الرقابة الداخلية
مراجعة تقرير مدقق الحسابات 	 

الخارجي المستقل المكلف بتقييم 
أنظمة الرقابة الداخلية.

مناقشة تقارير التدقيق الشرعي 	 
الداخلي الربع سنوية والسنوية 

وتقارير هيئة الرقابة الشرعية قبل 
رفع التوصيات الالزمة في هذا 

الشأن إلى مجلس اإلدارة.

الخصائص البارزة:
جميع أعضاء اللجنة الغير تنفيذيين	 
تضم عضو مستقل	 
تضم عضو ذو خبرة عملية طويلة ومؤهالت علمية في المجاالت المحاسبية والمالية	 
عقدت خالل عام 2020 عدد 7 اجتماعات وذلك بما يزيد عن الحد األدنى المنصوص علية في قواعد الحوكمة )4( - 	 

اجتماعات
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التدقيق 
الداخلي

تعيين رئيس التدقيق الداخلي.	 

اعتماد ميثاق عمل التدقيق 	 
الداخلي وخطة التدقيق 

الداخلى المبنية على المخاطر.

مناقشة تقرير التدقيق الداخلي 	 
وتقارير المتابعة  المقدم من 

قبل إدارة التدقيق الداخلي 
لمعالجة جميع مالحظات.

التأكد من إستقاللية رئيس 	 
التدقيق الداخلى.

مناقشة ومراجعة أهداف 	 
ومؤشرات األداء الرئيسية 

)KPIs( إلدارة التدقيق 
الداخلي.

الرقابة الخارجية
مراجعة نطاق عمل وهدف 	 

مراقب الحسابات الخارجي.

استعراض العروض والتوصية 	 
للمجلس والجمعية العامة 

على تعيين مراقب الحسابات 
الخارجي.

استعراض العروض والتوصية 	 
لمجلس اإلدارة لتعيين هيئة 

الرقابة الشرعية للشركة.

االلتزام الرقابي
المتابعة مع اإلدارة فيما يخص 	 

التقرير الدوري المرسل للجهات 
الرقابية. 

مراجعة تقارير االلتزام التي 	 
تعكس مدى التزام الشركة 

بالمتطلبات النظامية التي 
تصدرها الجهات الحكومية 
ذات العالقة ومتابعة تنفيذ 

التوصيات.
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البيانات المالية
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إقرار مجلس اإلدارة بشأن نزاهة البيانات المالية

عن الفترة المنتهية 31 ديسمبر 2020

أقر أنا الموقع أدناه بأننا قد قمنا بمراجعة البيانات المالية عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020. وبناًء على ما 
لدينا من معلومات، فإننا نقر بأن هذا التقرير ال يحتوي على أي بيانات غير صحيحة لمعلومات جوهرية، ولم يتم إغفال أي 

معلومات جوهرية ضرورية قد تجعل هذه البيانات المقدمة، مضللة وذلك فيما يتعلق بالفترة التي يغطيها هذا التقرير.

كما أنه بناًء على ما لدينا من معلومات، فإن القوائم المالية وغيرها من المعلومات المالية الواردة في هذا التقرير المرفق 
تظهر بصورة عادلة من جميع النواحي الجوهرية للوضع المالي ونتائج العمليات والتدفقات النقدية للشركة خالل الفترة 

الموضحة في هذا التقرير.

ونقر بأننا مسؤولين عن إعداد ووضع إجراءات للرقابة الداخلية على عملية إعداد التقارير المالية للشركة من شأنها تعكس 
مدى مصداقية ونزاهة التقارير المالية وذلك وفقاً للمعايير الدولية إلعداد تلك التقارير المالية.

د. محمود أحمد عبدالرحمن
رئيس مجلس اإلدارة

إقرار مجلس اإلدارة بشأن نزاهة البيانات المالية
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