jÄdhCG ´Ä²M ¼Á¡SCG QG¡UEG If
(È¸jHÄe) Ô¡JG OÏG cT
`g1425/7/2 ïjQÉJh 40/Ω ºbQ »µ∏ŸG Ωƒ°SôŸG ÖLƒÃ â°ù°SCÉJ (1010203896) ºbQ …QÉŒ πé°S äGP ájOƒ©°S áªgÉ°ùe ácô°T
¥ƒ≤M º¡°SCG QGó°UEG ≥jôW øY óMGƒdG º¡°ù∏d …Oƒ©°S ∫ÉjQ 10 √Qób ìôW ô©°ùH ΩÉ©dG ÜÉààcÓd »∏jÉHƒe º¡°SCG øe º¡°S 200^000^000 ìôW
∫ÉŸG ¢SCGQ øe %40 IOÉjõdG áÑ°ùf ≠∏ÑJh …Oƒ©°S ∫ÉjQ 2^000^000^000 ÉgQGó≤e »∏jÉHƒe ∫Ée ¢SCGQ ‘ IOÉjR πã“h áqjƒdhCG
((Ω2008/11/9 ≥aGƒŸG) `g1429/11/10 ¤EG (Ω2008/10/27 ≥aGƒŸG) `g1429/10/27 øe ÜÉààc’G IÎa
∫Ée ¢SCGQ ≠∏Ñjh .`g1425/11/02 ïjQÉàH QOÉ°U (1010203896) ºbQ …QÉŒ πé°S äGP ájOƒ©°S áªgÉ°ùe ácô°T ("»∏jÉHƒe" hCG "ácô°ûdG" hCG "ä’É°üJG OÉ–G ácô°T" `H ó©H Éª«a É¡«dEG QÉ°ûj) ä’É°üJG OÉ–G ácô°T
.πeÉµdÉH áª«≤dG áYƒaóe ("áªFÉb º¡°SCG" hCG "ºFÉb º¡°S") óMGƒdG º¡°ù∏d ájOƒ©°S ä’ÉjQ 10 ÉgQób á«ª°SG áª«≤H º¡°S 500^000^000 ¤EG º°ù≤e …Oƒ©°S ∫ÉjQ 5^000^000^000 É«dÉM ácô°ûdG
IOÉjõd ∂dPh ÜÉààc’G óæY á∏eÉc ™aóJ º¡°ù∏d ájOƒ©°S ä’ÉjQ 10 ÉgQób á«ª°SG áª«≤Hh ("IójóL º¡°SCG" hCG "ájq ƒdhC’G ¥ƒ≤M º¡°SCG") ójóL º¡°S 200^000^000 ìôW ‘ Gòg ájq ƒdhC’G ¥ƒ≤M º¡°SCG ÜÉààcG πãªàj
ÜÉààc’G ¿ƒµ«°Sh .Ú≤ëà°ùŸG ÚªgÉ°ùª∏d ácƒ∏‡ áªFÉb º¡°SCG á°ùªN πµd øjójóL (2) Úª¡°S áÑ°ùæH QGó°UE’G ºà«°Sh .("º¡°SC’G") º¡°S 700^000^000 ¤EG º¡°S 500^000^000 øe ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ º¡°SCG
ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G OÉ≤©fG Ωƒj ∫hGóJ ájÉ¡f ‘ ácô°ûdG äÓé°S ‘ ("≥ëà°ùŸG ºgÉ°ùŸG"`H øjOôØæeh "Ú≤ëà°ùŸG ÚªgÉ°ùŸG"`H Ú©ªà› º¡«dEG QÉ°ûjh) øjó«≤ŸG º¡°SC’G á∏ª◊ áMhô£ŸG ájq ƒdhC’G ¥ƒ≤M º¡°SCG ‘
.("á«≤MC’G ïjQÉJ") (Ω2008/10/19) ≥aGƒŸG (`g1429/10/19) ïjQÉàH ájOÉ©dG
ÉgƒªgÉ°ùe É¡«a Öààµj ⁄ »àdGh á«≤ÑàŸG ájq ƒdhC’G ¥ƒ≤M º¡°SCG ´RƒJ ±ƒ°Sh .á«≤MC’G ïjQÉJ ‘ áªFÉb º¡°SCG øe ¬fƒµ∏Á Ée áÑ°ùæH ÜÉààc’G GƒÑ∏W øjòdG Ú≤ëà°ùŸG ÚªgÉ°ùŸG ≈∏Y ájq ƒdhC’G ¥ƒ≤M º¡°SCG ¢ü«°üîJ ºà«°Sh
,º¡°SC’G Qƒ°ùc »≤ëà°ùŸ áÑ°ùædÉH ÉeCG ."ÜÉààc’G ΩÉµMCGh •hô°T" (12) º°ù≤dG ‘ í°Vƒe ƒg Ée Ö°ùM º¡H á°UÉÿG ájq ƒdhC’G ¥ƒ≤M áÑ°ùf øY ójõJ áÑ°ùæH GƒÑààcG øjòdG Ú≤ëà°ùŸG ÚªgÉ°ùŸG ≈∏Y - äóLh ¿EG –
∫Ée ¢SCGQ íÑ°üj ±ƒ°S ÜÉààc’G á«∏ªY ∫ÉªàcG ó©Hh .É¡≤ëà°ùj »àdG Qƒ°ùµdG Ö°ùM πc ,á«≤MC’G ïjQÉJ ‘ º¡°SC’G á∏ªM ≈∏Y ¢†FÉØdG ´Rƒj ºK ¥ƒ°ùdG ô©°ùH É¡©«H ºK øeh IóMGh á¶Ø ‘ º¡°SC’G Qƒ°ùc ™ªL ºà«°ùa
π°üëj ødh ,IOó©àŸG É¡JGQÉªãà°SEGh ácô°û∏d áeÉ©dG äÉ«∏ª©dG πjƒ“ ‘ ÜÉààc’G äÓ°üëàe ‘É°U ΩGóîà°SG ºà«°Sh .º¡°S 700^000^000 ácô°ûdG º¡°SCG OóY ≠∏Ñ«°Sh …Oƒ©°S ∫ÉjQ 7^000^000^000 ácô°ûdG
.("ÜÉààc’G äÓ°üëàe ΩGóîà°SG" (6) º°ù≤dG á©LGôe ≈Lôj) ÜÉààc’G äÓ°üëàe øe ≠dÉÑe ájCG ≈∏Y ¿ƒ°ù°SDƒŸG
≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ó©H ∂dPh ∫ÉjQ 7^000^000^000 ¤EG ∫ÉjQ 5^000^000^000 øe ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ IOÉjõH (Ω2008/2/5) ≥aGƒŸG `g1429/1/27 ïjQÉàH ó≤©æŸG ¬YÉªàLG ‘ ácô°ûdG IQGOEG ¢ù∏› ≈°UhCG óbh
‘ Ió≤©æŸG ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G â≤aGh óbh .ÚªgÉ°ùª∏d ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G øe ∫ÉŸG ¢SCGQ IOÉjR QGôbEG ó©H Ú≤ëà°ùŸG ÚªgÉ°ùŸG ≈∏Y ÜÉààc’G ô°üëæj ±ƒ°Sh .áeRÓdG á«eÉ¶ædG äÉ≤aGƒŸG
.ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ IOÉjõH IQGOE’G ¢ù∏› á«°UƒJ ≈∏Y (Ω2008/10/19) ≥aGƒŸG (`g1429/10/19)
øµÁh .("ÜÉààc’G IÎa") (Ω2008/11/9) ≥aGƒŸG `g1429/11/ 10Ωƒj ≈àM πªY ΩÉjCG (10) IÎØd ôªà°ùJh (Ω2008/10/27 ) ≥aGƒŸG `g1429/10/27 Ωƒj ‘ ájq ƒdhC’G ¥ƒ≤M º¡°SCG ‘ ÜÉààc’G IÎa CGóÑJ
•hô°T" (12) º°ùb á©LGôe ≈Lôj) .√òg QGó°UE’G Iô°ûf øe (O) áëØ°üdG ‘ IQƒcòŸG áª∏à°ùŸG ∑ƒæÑdG ´hôa øe ´ôa …CG iód Iójó÷G º¡°SC’G ‘ ÜÉààc’G äÉÑ∏W Ëó≤J Ú≤ëà°ùŸG ÚªgÉ°ùª∏d ÜÉààc’G IÎa ∫ÓN
í°Vƒe ƒg Éªc ájq ƒdhC’G ¥ƒ≤M º¡°SCÉH ÜÉààc’G ‘ º¡≤M ¿ƒ°SQÉÁ ’ øjòdG ÚªgÉ°ùŸG ¢†jƒ©àH á≤∏©àe á«dBG ≥«Ñ£J ºà«°S ¬fEÉa É¡JÉÑ∏£àe ™e Ék «°TÉ“h ("áÄ«¡dG") á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG áÄ«g äÉª«∏©àd Ék ≤ah .("ÜÉààc’G ΩÉµMCGh
."ÜÉààc’G ΩÉµMCGh •hô°T" (12) º°ù≤dG ‘
√É°übCG óYƒe ‘ (óLh ¿EG) ÜÉààc’G ¢†FÉa OQh »FÉ¡ædG ¢ü«°üîàdG øY ¿ÓYE’G ºàj ±ƒ°Sh .áª∏à°ùŸG ∑ƒæÑdG øe äÉYÉ£≤à°SG hCG ä’ƒªY …CG ¿hO ÚÑààµŸG ¤EG - óLh ¿EG - ÜÉààc’G ¢†FÉa IOÉYEG ºàJ ±ƒ°Sh
.("¢†FÉØdG OQh ¢ü«°üîàdG") (4-12) º°ùb á©LGôe ≈Lôj) (Ω2008/11/18) ≥aGƒŸG `g1429/11/19
º¡°SC’G ≥ëà°ùJ ±ƒ°Sh .É¡«a âjƒ°üàdGh ("áeÉ©dG á«©ª÷G") ÚªgÉ°ùª∏d áeÉ©dG á«©ª÷G äÉYÉªàLG Qƒ°†M πbC’G ≈∏Y Ék ª¡°S 20 øY π≤j ’ Ée ∂∏Á ºgÉ°ùe πµd ≥ëjh .óMGh äƒ°U ‘ ≥◊G ¬∏eÉM º¡°S πc »£©j
á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG ‘ ácô°û∏d áªFÉ≤dG º¡°SC’G ∫hGóJ Ék «dÉM ºàj .á≤MÓdG á«dÉŸG äGƒæ°ùdG ájÉ¡f ‘h äóLh ¿EG Ω2008 Èª°ùjO 31 ïjQÉàH á«¡àæŸG á«dÉŸG áæ°ùdG øY ácô°ûdG É¡æ∏©J ìÉHQCG ájCG øe É¡Ñ«°üf ÜÉààcÓd áMhô£ŸG
áaÉch √òg QGó°UE’G Iô°ûf ≈∏Y á≤aGƒŸG â“h á«ª°SôdG áªFÉ≤dG ‘ Iójó÷G º¡°SC’G êGQOE’ ("áÄ«¡dG") ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸÉH á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG áÄ«¡d Ö∏£H ácô°ûdG âeó≤J óbh .("¥ƒ°ùdG" hCG "∫hGóJ") ájOƒ©°ùdG
áª¡e ïjQGƒJ" (ì) áëØ°U á©LGôe ≈Lôj ) ,¢†FÉØdG OQh Iójó÷G º¡°SC’G ¢ü«°üîJ á«∏ªY øe AÉ¡àf’G ó©H Öjôb âbh ‘ ¥ƒ°ùdG ‘ Iójó÷G º¡°SC’G ∫hGóJ CGóÑj ¿CG ™bƒàŸG øeh .áÄ«¡dG É¡àÑ∏W »àdG IójDƒŸG äGóæà°ùŸG
.¥ƒ°ùdG ‘ º¡°SC’G ∫hGóJ ó©H Iójó÷G º¡°SC’G ‘ ∫hGóàdÉH á«é«∏ÿG äÉ°ù°SDƒŸGh äÉcô°ûdGh ájOƒ©°ùdG QÉªãà°SE’G ≥jOÉæ°Uh ∑ƒæÑdGh äÉcô°ûdG h Ú«é«∏ÿGh áµ∏ªŸG ‘ Úª«≤ŸG h áµ∏ªŸG »æWGƒŸ íª°ùj ±ƒ°Sh .("ÚÑààµª∏d
ájq ƒdhC’G ¥ƒ≤M º¡°SCÉH QÉªãà°SE’ÉH QGô≤dG PÉîJG πÑb Ú≤ëà°ùŸG ÚªgÉ°ùŸG πÑb øe ájÉæ©H √òg QGó°UE’G Iô°ûf ‘ øjOQGƒdG "IôWÉîŸG πeGƒY" h "ΩÉg QÉ©°TEG" »ª°ùb á°SGQOh πeÉµdÉH √òg QGó°UE’G Iô°ûf IAGôb Öéj
.É¡«a ÜÉààc’G º¡d ≥ëj »àdG
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IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG πªëàjh .("áÄ«¡dG"`H É¡«dEG QÉ°ûŸG) ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸÉH á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG áÄ«g øY IQOÉ°üdG êGQOE’Gh π«é°ùàdG óYGƒb äÉÑ∏£àe Ö°ùM É¡Áó≤J ” äÉeƒ∏©e ≈∏Y √òg QGó°UE’G Iô°ûf …ƒà–
ó◊G ¤EGh áæµªŸG äÉ°SGQódG ™«ªL AGôLEG ó©H ºgOÉ≤àYGh º¡ª∏Y Ö°ùM ,¿hócDƒjh √òg QGó°UE’G Iô°ûf ‘ IOQGƒdG äÉeƒ∏©ŸG ábO øY á«dhDƒ°ùŸG πeÉc øjOôØæeh Ú©ªà› (Ü) áëØ°üdG ‘ ºgDhÉª°SCG ô¡¶J øjòdG
»£©J ’h Iô°ûædG √òg äÉjƒà øY á«dhDƒ°ùe …CG ájOƒ©°ùdG á«dÉŸG ¥ƒ°ùdGh áÄ«¡dG πªëàJ ’h .á∏∏°†e É¡«a IOQGh IOÉaEG …CG π©L ¤EG Iô°ûædG √òg ‘ É¡æ«ª°†J ΩóY …ODƒj ¿CG øµÁ iôNCG ™FÉbh …CG óLƒJ ’ ¬fCG .∫ƒ≤©ŸG
.É¡æe AõL …CG ≈∏Y OÉªàY’G øY hCG Iô°ûædG √òg ‘ OQh ÉªY èàæJ IQÉ°ùN ájCG øY âfÉc Éª¡e á«dhDƒ°ùe ájCG øe ák MGô°U É¡°ùØf »∏îJh .É¡dÉªàcG hCG É¡àbóH ≥∏©àJ äGó«cCÉJ …CG

(Ω2008/10/20 ≥aGƒŸG) `g1429/10/20 ïjQÉàH Iô°ûædG √òg äQó°U

�إ�شعــار هــام
حتتوي ن�شرة الإ�صدار هذه على معلومات مف�صلة ووافية عن موبايلي و�أ�سهم احلقوق املطروحة .وعند تقدمي طلب االكتتاب يف هذه الأ�سهم املطروحة لالكتتاب ف�سوف يعامل
امل�ستثمرون على �أ�سا�س �أن طلباتهم ت�ستند على املعلومات الواردة يف هذه الن�شرة والتي ميكن احل�صول على ن�سخ منها من املقر الرئي�سي لل�شركة �أو من امل�ست�شارين املاليني
�أو من �أي من فروع البنوك امل�ستلمة �أو عن طريق زيارة موقع ال�شركة الإلكرتوين (� )www.mobily.com.saأو املوقع الإلكرتوين للهيئة (.)www.cma.org.sa
وقد عينت موبايلي �شركة مورغان �ستانلي ال�سعودية م�ست�شارها املايل ومتعهد التغطية الرئي�س لها ( ي�شار �إليه بـ “امل�ست�شار املايل” �أو “متعهد التغطية الرئي�س”) و عينت
بنك الريا�ض مدير ًا لالكتتاب (ي�شار �إليه بـ “مدير االكتتاب”) و اجلزيرة للأ�سواق املال ّية و �شركة الراجحي للخدمات املالية والريا�ض املالية و �شركة العربي لال�ستثمار
متعهدي التغطية امل�ساعدين (ي�شار �إليهم جمتمعني بـ “متعهدي التغطية امل�ساعدين”) فيما يتعلق باالكتتاب املو�ضح يف هذه الن�شرة.
حتتوي هذه الن�شرة على معلومات مت تقدميها ح�سب متطلبات قواعد الت�سجيل والإدراج ال�صادرة عن هيئة ال�سوق املالية باململكة .ويتحمل �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة
الواردة �أ�سما�ؤهم يف ال�صفحة (ب) جمتمعني و منفردين ،كامل امل�س�ؤولية عن دقة املعلومات الواردة يف هذه الن�شرة .وي�ؤكدون ح�سب علمهم واعتقادهم بعد �إجراء جميع
الدرا�سات املمكنة و�إىل احلد املعقول� ،أنه ال توجد �أية وقائع �أخرى ميكن �أن ي�ؤدي عدم ت�ضمينها يف هذه الن�شرة �إىل جعل �أي �إفادة واردة فيها م�ضللة .وعلى الرغم من قيام
ال�شركة بالتحريات املعقولة للت�أكد من �صحة املعلومات التي ت�ضمنتها هذه الن�شرة يف تاريخ �إ�صدارها ،ف�إن جزء ًا كبري ًا من املعلومات الواردة عن ال�سوق والقطاع م�أخوذة
من م�صادر خارجية .ومع �أنه ال يوجد لدى ال�شركة �أو لدى م�ست�شاريها املاليني �أو م�ست�شاري ال�شركة الآخرين التي تظهر �أ�سما�ؤهم يف ال�صفحة رقم (ج) �أي �سبب لالعتقاد
ب�أن املعلومات الواردة عن ال�سوق والقطاع تعترب غري دقيقة يف جوهرها� ،إال �أنه مل يتم التحقق ب�صورة م�ستقلة من املعلومات املدرجة يف هذه الن�شرة عن ال�سوق والقطاع،
ولي�س هناك �أي بيان �أو �ضمان ب�ش�أن �صحة �أي من هذه املعلومات �أو اكتمالها .مل يتم تفوي�ض �أي �شخ�ص بتقدمي �أية معلومات �أو بالإدالء ب�أية بيانات �سوى ما هو مذكور يف
هذه الن�شرة .ويف حال ح�صول ذلك ،يجب عدم الإعتماد على تلك املعلومات �أو البيانات وك�أنها قدمت بتفوي�ض من ال�شركة.
�إن املعلومات التي ت�ضمنتها هذه الن�شرة يف تاريخ �إ�صدارها عر�ضة للتغيري ،وعلى وجه اخل�صو�ص فيما يتعلق بالو�ضع املايل لل�شركة ،وقد تت�أثر قيمة الأ�سهم اجلديدة ب�شكل
�سلبي بالتطورات امل�ستقبلية مثل الت�ضخم والتكاليف املالية و�أ�سعار الفائدة وال�ضرائب� ،أو �أية عوامل �إقت�صادية �أو �سيا�سية �أخرى خارجة عن نطاق �سيطرة ال�شركة ،مبا
فيها تلك املذكورة يف ق�سم (“ )2عوامل املخاطرة” والتي قد ت�ؤثر �سلب ًا على ال�شركة �أو على ا�ستثماراتها .وال يجب اعتبار �أو تف�سري �أو الإعتماد على حترير هذه الن�شرة
وال �أية ات�صاالت �شفهية �أو كتابية مطبوعة فيما يتعلق بالأ�سهم اجلديدة املطروحة لالكتتاب ب�أي �شكل من الأ�شكال كوعد �أو تعهد فيما يتعلق بالأرباح �أو النتائج �أو الأحداث
امل�ستقبلية.
ال يجوز اعتبار ن�شرة الإ�صدار هذه مبثابة تو�صية من جانب ال�شركة �أو من �أع�ضاء جمل�س �إدارتها �أو �أي من م�ست�شاريها للم�شاركة يف هذا الطرح .وجتدر الإ�شارة �إىل �أن
املعلومات الواردة يف هذه الن�شرة هي ذات طبيعة عامة وقد مت �إعدادها دون الأخذ يف االعتبار �أية �أهداف ا�ستثمارية فردية �أو الو�ضع املايل �أو �أية احتياجات ا�ستثمارية
خا�صة .ويتحمل كل م�ستلم لن�شرة الإ�صدار قبل اتخاذ قرار باال�ستثمار م�س�ؤولية احل�صول على �إ�ست�شارة مهنية م�ستقلة بخ�صو�ص االكتتاب يف �أ�سهم احلقوق وتقييم مدى
مالءمة املعلومات الواردة يف هذه الن�شرة بالن�سبة للأهداف والأو�ضاع واالحتياجات املالية اخلا�صة به.
يقت�صر االكتتاب يف �أ�سهم احلقوق على امل�ساهمني امل�ستحقني املقيدين يف �سجالت ال�شركة بتاريخ الأحقية ،كما يحظر �صراحة توزيع هذه الن�شرة �أو بيع الأ�سهم اجلديدة يف
�أي دولة غري اململكة العربية ال�سعودية (“اململكة”) .وتطلب ال�شركة وم�ست�شارها املايل ومدير االكتتاب من م�ستلمي هذه الن�شرة التعرف على كافة القيود النظامية املتعلقة
ب�أ�سهم حقوق الأولو ّية املزمع �إ�صدارها وبيع �أ�سهم حقوق الأولو ّية ومراعاة التقيد بتلك القيود.
�إن طرح �أ�سهم حقوق الأولو ّية مبوجب هذه الن�شرة يتوقف على موافقة امل�ساهمني ،ومن املتوقع ن�شر دعوة النعقاد اجلمعية العامة غري العادية لل�شركة للموافقة على �إ�صدار
�أ�سهم حقوق الأولو ّية بتاريخ 1429/10/19هـ (املوافق 2008/10/19م) .وعلى امل�ساهمني العلم ب�أنه �إذا مل يتم احل�صول على موافقة امل�ساهمني على طرح �أ�سهم حقوق
الأولو ّية هذه ،ف�إن �إ�صدار �أ�سهم حقوق الأولو ّية �سيتوقف ،وحينها تعترب هذه الن�شرة الغية ،ويف هذه احلال �سيتم �إ�شعار امل�ساهمني بذلك.

التوقعات والإفادات امل�ستقبلية
مت �إعداد التوقعات الواردة يف ن�شرة الإ�صدار هذه على �أ�سا�س افرتا�ضات حمددة و معلنة ،وقد تختلف ظروف الت�شغيل امل�ستقبلية و�إجناز امل�شاريع اجلاري تطويرها عن
االفرتا�ضات امل�ستخدمة .وبالتايل ف�إنه ال يوجد �ضمان �أو تعهد فيما يتعلق بدقة �أو اكتمال �أي من هذه التوقعات �أو الإفادات امل�ستقبلية.
حتتوي هذه الن�شرة على �إفادات ت�شكل �أو ميكن اعتبارها �إفادات م�ستقبلية ،والتي ميكن اال�ستدالل عليها ب�شكل عام من خالل احتوائها على كلمات ت�سبقها ذات داللة
م�ستقبلية ،ومنها على �سبيل املثال ال احل�صر “يعتقد”“ ،يقدر”“ ،يتوقع”“ ،ينوي”“ ،يعتزم”“ ،يخطط”“ ،يهدف”“ ،هدف”“ ،م�ستهدف”“ ،قد”“ ،ميكن”،
“�سوف”“ ،رمبا”“ ،يجب”� ،أو “ي�سعى �إىل”� ،أو “من املتوقع” �أو �صيغ النفي لهذه املفردات �أو �أي ا�شتقاق منها �أو �أي م�صطلحات م�شابهة لها يف املعنى ،وتعك�س �إفادات
التوقعات امل�ستقبلية هذه وجهات نظر ال�شركة حالي ًا ب�ش�أن الأحداث امل�ستقبلية ،ولكنها لي�ست �ضمان ًا للأداء امل�ستقبلي ،وهناك الكثري من العوامل التي قد ت�ؤدي �إىل اختالف
النتائج الفعلية لل�شركة �أو �أدائها �أو تطوراتها �أو �إجنازاتها عن �أية نتائج �أو �أداء �أو �إجنازات م�ستقبلية ت�شري �إليها الإفادات امل�ستقبلية �صراحة �أو �ضمن ًا .وقد مت ا�ستعرا�ض
بع�ض املخاطر والعوامل املهمة التي ميكن �أن يكون لها هذا الأثر ب�صورة �أكرث تف�صي ًال يف ق�سم (“ )2عوامل املخاطرة” ،وفيما لو حتقق �أي من هذه املخاطر �أو الأمور
االحتمالية� ،أو �إذا تبني �أو ثبت �أن �أي ًا من االفرتا�ضات التي مت الإعتماد عليها غري دقيقة �أو �صحيحة ،ف�إن النتائج الفعلية قد تختلف ب�صورة جوهرية عن النتائج املذكورة
يف هذه الن�شرة.
�

ومع مراعاة متطلبات قواعد الت�سجيل والإدراج ،ف�إن ال�شركة تلتزم بتقدمي ن�شرة �إ�صدار تكميلية للهيئة �إذا تبني لل�شركة يف �أي وقت بعد موافقة الهيئة على ن�شرة الإ�صدار
وقبل ت�سجيل �أ�سهم حقوق الأولو ّية يف القائمة الر�سمية وذلك لدى ( )1حدوث �أي تغيري ملحوظ يف �أمور جوهرية واردة يف هذه الن�شرة �أو يف �أي م�ستند مطلوب مبوجب
قواعد الت�سجيل والإدراج� ،أو ( )2ظهور �أي م�سائل �إ�ضافية مهمة يتوجب ت�ضمينها يف ن�شرة الإ�صدار ،وفيما عدا هاتني احلالتني ،ف�إن ال�شركة ال تنوي حتديث �أو تعديل �أية
معلومات متعلقة بالقطاع �أو ال�سوق �أو الإفادات امل�ستقبلية الواردة يف هذه الن�شرة� ،سواء كان ذلك نتيجة معلومات جديدة �أو نتيجة �أحداث م�ستقبلية �أو غري ذلك .مع العلم
�أن الأحداث املتوقعة والظروف اخلا�صة بالتوقعات امل�ستقبلية الواردة يف هذه الن�شرة قد ال حتدث على النحو الذي تتوقعه ال�شركة �أو قد ال حتدث مطلق ًا .وعليه ،يجب على
امل�ساهمني امل�ستحقني درا�سة جميع الإفادات امل�ستقبلية يف �ضوء هذه الإي�ضاحات وعدم الإعتماد على الإفادات امل�ستقبلية ب�شكل �أ�سا�سي.

معلومات حول القطاع وال�سوق
مت احل�صول على بيانات ال�سوق وبع�ض التوقعات املتعلقة بالقطاع يف ن�شرة الإ�صدار هذه من درا�سات وتقارير داخلية ،ومن بحوث حول ال�سوق ،ومعلومات متوفرة على نطاق
عام ومن�شورات متخ�ص�صة يف القطاعات املعنية وبع�ض التقارير املعدة داخلي ًا مبعرفة ال�شركة ،وتعتقد ال�شركة �أن املعلومات التي تت�ضمنها م�ستقاة من م�صادر موثوقة ولكن
دون �ضمان لدقة تلك املعلومات �أو اكتمالها ،وكذلك احلال ،ف�إن الدرا�سات والتقارير الداخلية وبحوث ال�سوق ،والتي تعتقد ال�شركة ب�أنها موثوقة واقتب�ستها ال�شركة بدقة
لغر�ض هذه الوثيقة ،مل يتم التحقق منها ب�صورة م�ستقلة ،وال تقدم ال�شركة �أي ت�أكيد ب�ش�أن دقة تلك املعلومات ،وتعترب التوقعات اخلا�صة بالقطاع �إفادات م�ستقبلية ،ولذا
يجب على امل�ساهمني امل�ستحقني الرجوع �إىل املالحظة التحذيرية اخلا�صة بالإفادات امل�ستقبلية.

دليل ال�رشكة

مجل�س �إدارة ال�شركة:
اال�سم

اجلن�سية

ال�صفة

تنفيذي \غري تنفيذي

م�ستقل \غري م�ستقل

عبدالعزيز �صالح ال�صغري
خالد عمر الكاف
حممد ح�سن عمران
�سامل علي ال�شرهان
�أحمد عبدالكرمي جلفار
�إبراهيم حممد ال�سيف
�سعيد حممد عبيد بن زقر
عبدالعزيز بن حمد اجلميح
د .مازن ابراهيم ح�سونة
د .فهد عبداهلل املبارك

�سعودي
�إماراتي
�إماراتي
�إماراتي
�إماراتي
�سعودي
�سعودي
�سعودي
�سعودي
�سعودي

رئي�س جمل�س الإدارة
الرئي�س التنفيذي و الع�ضو املنتدب
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو

غري تنفيذي
تنفيذي
غري تنفيذي
غري تنفيذي
غري تنفيذي
غري تنفيذي
غري تنفيذي
غري تنفيذي
غري تنفيذي
غري تنفيذي

م�ستقل
غري م�ستقل
غري م�ستقل
غري م�ستقل
غري م�ستقل
م�ستقل
م�ستقل
م�ستقل
م�ستقل
م�ستقل

عنوان ال�شركة:
�شركة احتاد ات�صاالت (موبايلي)
�شركة احتاد ات�صاالت  -املبنى الرئي�سي
برج اململكة – الدور 26
�ص .ب 9979 .الريا�ض 11423
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف - +966 560 404040 :فاك�س+966 560 316605 :
www.mobily.com.sa
املمثل املفو�ض

عبد العزيز التمامي
�سكرتري جمل�س الإدارة

�شركة احتاد ات�صاالت  -املبنى الرئي�سي
برج اململكة – الدور 26
�ص .ب 9979 .الريا�ض 11423
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف - +966 560 312012 :فاك�س+966 (1) 211 2982 :
ب

م�شجل االأ�شهم
تدا�ل
اأبراج التعاونية – طريق امللك فهد
�س  .ب60612 .
الريا�س 1155
اململكة العربية ال�سعودية
رقم الهاتف+966 )1( 218 1200 :
رقم الفاك�س+966 )1( 218 1220 :
www.tadawul.com.sa

�مل�شت�شار �ملايل ومتعهد �لتغطية �لرئي�ص

�مل�شت�شار �لقانوين لالكتتاب

�سركة مورغان �ستانلي ال�سعودية
جممع العليان ،الربج اجلنوبي
�سارع الأح�ساء – �س ب  66633الريا�س11586
اململكة العربية ال�سعودية

هاتف+966 )1( 477 9977 :
فاك�س+966 )1( 477 0004 :

مكتب املحامي حممد اآل ال�سيخ لال�ست�سارات القانونية بالتعاون مع
وايت اند كاي�س اإل اإل بي
عمارة اخلزف ال�سعودي الدور اخلام�س
طريق امللك فهد
�س ب  17411الريا�س 11484
اململكة العربية ال�سعودية

هاتف+966 )1( 464 4006 :
فاك�س+966 )1( 465 1348 :

مر�جع �حل�شابات

متعهدو �لتغطية �مل�شاعدون

ديلويت اآند تو�س بكر اأبو اخلري و�سركاهم
بناية ال�سالم ،الدور الأول
�سـارع العليا العام �س ب  213الريا�س 11411
اململكة العربية ال�سعودية
�سركة الراجحي للخدمات املالية
طريق العليا �س ب  ،28الريا�س 11411
اململكة العربية ال�سعودية
�سركة الريا�س املالية
�س.ب  ،21116الريا�س 11475
اململكة العربية ال�سعودية
اجلزيرة لالأ�سواق املالية
�س.ب ، 6277 .جدة 21442
اململكة العربية ال�سعودية
�سركة العربي لال�ستثمار
�س.ب ،9802 .الريا�س 11423
اململكة العربية ال�سعودية

هاتف+966 )1( 463 0018 :
فاك�س+966 )1( 463 0865 :

هاتف+966 )1( 462 9922 :
فاك�س+966 )1( 462 4311 :
هاتف+966 )1( 401 3030 :
فاك�س+966 )1( 403 1010 :
هاتف+966 )2( 651 8070 :
فاك�س+966 )2( 653 2478 :
هاتف+966 )1( 9000 402 :
فاك�س+966 )1( 406 8548 :

مالحظة:
جميع الأطراف املذكورة اأعاله اأعطت موافقتها الكتابية على الإ�سارة اإىل اأ�سمائها و�سعاراتها وت�سمني املعلومات التي قدمتها يف ن�سرة الإ�سدار هذه ،ومل ت�سحب تلك املوافقة
حتى تاريخ هذه الن�سرة.
ج

مدير �لكتتاب

هاتف+966 )1( 401 3030 :
فاك�س+966 )1( 403 1010 :

�سركة الريا�س املالية
الريا�س – �س.ب 21116
الريا�س 11475
اململكة العربية ال�سعودية
�لبنو �مل�شتلمة

د

بنك �شاب

البنك االأهلي التجاري

البنك ال�شعودي لال�شتثمار

�سارع الأمري عبدالعزيز بن م�ساعد بن جلوي
�س ب  9084الريا�س 11413
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )1( 405 0677 :
فاك�س+966 )1( 405 0660 :

طريق امللك عبدالعزيز
�س ب  3555جدة 21481
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )2( 649 3333 :
فاك�س+966 )2( 643 7426 :

�سارع املعذر
�س ب  3533الريا�س 11431
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )1( 478 6000 :
فاك�س+966 )1( 477 6781 :

www.sabb.com

www.alahli.com

www.saib.com

البنك ال�شعودي الفرن�شي

بنك اجلزيرة

البنك العربي الوطني

�سارع املعذر
�س ب  56006الريا�س 11554
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )1( 404 2222 :
فاك�س+966 )1( 404 2311 :

�سارع خالد بن الوليد
�س ب  6277جدة 21442
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )2( 651 8070 :
فاك�س+966 )2( 653 2478 :

�سارع امللك في�سل
�س ب  9802الريا�س 11423
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )1( 402 9000 :
فاك�س+966 )1( 402 7747 :

www.alfransi.com

www.baj.com.sa

www.anb.com.sa

البنك ال�شعودي الهولندي

م�شرف الراجحي

بنك الريا�س

�سارع الأمري عبدالعزيز بن م�ساعد بن جلوي
�س ب  1467الريا�س 11431
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )1( 401 0288 :
فاك�س+966 )1( 403 1104 :

�سارع العليا العام
�س ب  28الريا�س 11411
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )1( 462 9922 :
فاك�س+966 )1( 462 4311 :

طريق امللك عبدالعزيز
�س ب  22622الريا�س 11614
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )1( 401 3030 :
فاك�س+966 )1( 401 3030 :

www.shb.com.sa

www.alrajhibank.com.sa

www.riyadbank.com

جمموعة �شامبا املالية

بنك البالد

طريق امللك عبدالعزيز
�س ب  833الريا�س 11421
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )1( 477 4770 :
فاك�س+966 )1( 479 9402 :

طريق �سالح الدين الأيوبي
�س ب  140الريا�س 11411
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )1( 479 8888 :
فاك�س+966 )1( 479 8898 :

www.samba.com

www.bankalbilad.com

�لبنو �لرئي�شية لل�رشكة

جمموعة �سامبا املالية
�س ب  833الريا�س 11421
اململكة العربية ال�سعودية

هاتف+966 )1( 477 4770 :
فاك�س+966 )1( 479 9402 :

www.samba.com

البنك العربي الوطني
�س ب  9802الريا�س 11423
اململكة العربية ال�سعودية

هاتف+966 )1( 402 9000 :
فاك�س+966 )1( 402 7747 :

www.anb.com.sa

م�سرف الراجحي
�س.ب  28الريا�س 11411
اململكة العربية ال�سعودية

هاتف+966 )1( 401 3030 :
فاك�س+966 )1( 401 3030 :

www.alrajhibank.com.sa

بنك �ساب
�س ب  9084الريا�س 11413
اململكة العربية ال�سعودية

هاتف+966 )1( 405 0677 :
فاك�س+966 )1( 405 0660 :

www.sabb.com

البنك الأهلي التجاري
�س ب  3555جدة 31481
اململكة العربية ال�سعودية

هاتف+966 )2( 649 3333 :
فاك�س+966 )2( 643 7426 :

www.alahli.com

ه

ملخ�ص االكتتاب
الطرح

طرح ال�شركة لأ�سهم حقوق �أولو ّية عددها � 200.000.000سهم على امل�ساهمني امل�ستحقني.

امل�صدر �أو ال�شركة

�شركة احتاد ات�صاالت (موبايلي)� ،شركة م�ساهمة �سعودية يف اململكة العربية ال�سعودية ب�سجل جتاري رقم
( )1010203896ال�صادر بتاريخ 1425/11/02هـ ت�أ�س�ست مبوجب املر�سوم امللكي رقم م 40/بتاريخ 1425/7/2هـ

ر�أ�س املال امل�صدر

 5.000.000.000ريال �سعودي

�إجمايل عدد الأ�سهم امل�صدرة

� 500.000.000سهما عادية

الزيادة يف ر�أ�س املال

�سيتم زيادة ر�أ�س مال ال�شركة مببلغ  2.000.000.000ريال �سعودي ،وبعد �إ�صدار �أ�سهم حقوق الأولو ّية �سيبلغ ر�أ�س
املال املدفوع بالكامل  7.000.000.000ريال �سعودي

عدد الأ�سهم املطروحة لالكتتاب

� 200.000.000سهم

�سعر الإ�صدار

 10ريال تدفع بالكامل عند االكتتاب

القيمة الإ�سمية

 10ريال لل�سهم الواحد

�إجمايل عدد الأ�سهم بعد االكتتاب

�700.000.000سهما عادية

�إجمايل ح�صيلة الإ�صدار

 2.000.000.000ريال �سعودي

احلد الأدنى لالكتتاب

� 1سهم

قيمة احلد الأدنى لالكتتاب

 10ريال �سعودي

احلد الأعلى لالكتتاب

ال يوجد

ن�سبة الأ�سهم املطروحة من ر�أ�س املال

متثل الأ�سهم املطروحة لالكتتاب ن�سبة  %40من ر�أ�س مال ال�شركة تطرح للم�ساهمني املقيدين ب�سجالت ال�شركة يف
تاريخ الأحقية

امل�ساهمون امل�ستحقون غري امل�شاركني يف
االكتتاب

�سيكون امل�ساهمون امل�ستحقون الذين ال ي�شاركون يف االكتتاب يف �أ�سهم حقوق الأولو ّية عر�ضة النخفا�ض ن�سبة والقيم
الإجمالية للأ�سهم اململوكة لهم حالي ًا .ووفق ًا لتعليمات هيئة ال�سوق املالية ومت�شي ًا مع متطلباتها فقد و�ضعت موبايلي �آلية
يتم مبوجبها دفع تعوي�ضات امل�ساهمني امل�ستحقني� ،إن وجدت ،للم�ساهمني امل�ستحقني الذين مل ي�شاركوا �أو �شاركوا جزئي ًا
يف االكتتاب يف �أ�سهم حقوق الأولو ّية.

ا�ستخدام متح�صالت االكتتاب

�سوف ت�ستخدم متح�صالت االكتتاب لـتمويل العمليات العامة لل�شركة وا�ستثماراتها املتعددة ،ولن يح�صل امل�ؤ�س�سون على
�أية مبالغ من متح�صالت االكتتاب .و من املتوقع �أن يبلغ �إجمايل متح�صالت ال�شركة من هذا االكتتاب مبلغ 2.000
مليون ريال �سعودي.
ملزيد من التفا�صيل يرجى مراجعة ق�سم (” )6ا�ستخدام متح�صالت االكتتاب”.

االكتتاب يف �أعداد �إ�ضافية من الأ�سهم

يحق للم�ساهمني امل�سجلني يف �سجالت ال�شركة عند �آخر �إقفال للتداول قبل �إنعقاد اجلمعية العامة غري العادية التي توافق
على زيادة ر�أ�س املال ،طلب االكتتاب يف �أعداد �إ�ضافية من الأ�سهم لتغطية تلك التي مل ميار�س حق �أولو ّية االكتتاب فيها.
ويكون االكتتاب ب�أحد الأ�سعار التالية فقط:
 .1ال�سعر الذي طرح فيه ال�سهم اجلديد لالكتتاب.
 .2ال�سعر الذي طرح فيه ال�سهم اجلديد لالكتتاب م�ضاف ًا �إليه مبلغ يعادل ثالثني باملائة من الفرق بني �سعر �سهم ال�شركة
يف نهاية التداول الذي ي�سبق عقد اجلمعية العامة غري العادية التي وافقت على زيادة ر�أ�س املال و�سعر ال�سهم املعدل
بعد عقد اجلمعية العامة غري العادية ,م�ضروب ًا يف ناجت ق�سمة عدد �أ�سهم ال�شركة احلايل على عدد الأ�سهم اجلديدة،
مقربة �إىل �أقرب رقم �صحيح.
 .3ال�سعر الذي طرح فيه ال�سهم اجلديد لالكتتاب م�ضاف ًا �إليه مبلغ يعادل �ستني باملائة من الفرق بني �سعر �سهم ال�شركة
يف نهاية التداول الذي ي�سبق عقد اجلمعية العامة غري العادية التي وافقت على زيادة ر�أ�س املال و�سعر ال�سهم املعدل
بعد عقد اجلمعية العامة غري العادية ،م�ضروب ًا يف ناجت ق�سمة عدد �أ�سهم ال�شركة احلايل على عدد الأ�سهم اجلديدة،
مقربة �إىل �أقرب رقم �صحيح.

و

 .4ال�سعر الذي طرح فيه ال�سهم اجلديد لالكتتاب م�ضاف ًا �إليه مبلغ يعادل ت�سعني باملائة من الفرق بني �سعر �سهم ال�شركة
يف نهاية التداول الذي ي�سبق عقد اجلمعية العامة غري العادية التي وافقت على زيادة ر�أ�س املال و�سعر ال�سهم املعدل
بعد عقد اجلمعية العامة غري العادية ،م�ضروب ًا يف ناجت ق�سمة عدد �أ�سهم ال�شركة احلايل على عدد الأ�سهم اجلديدة،
مقربة �إىل �أقرب رقم �صحيح.
و�ستكون �أ�سعار االكتتاب يف �أعداد �إ�ضافية من الأ�سهم كالتايل  )10( :ريال لل�سهم )16( .ريال لل�سهم )22( .ريال
لل�سهم )28( .ريال لل�سهم .مع مراعاة �أنه ال يجوز للم�ساهم امل�ستحق اختيار �أكرث من �سعر واحد فقط للأ�سهم
الإ�ضافية.
تخ�صي�ص الأ�سهم املطروحة لالكتتاب

�سيتم تخ�صي�ص �سهمني جديدين على الأقل مقابل كل خم�سة �أ�سهم ميلكها املكتتب من امل�ساهمني امل�ستحقني الذي يقدم
طلب ًا لذلك وفق ًا ل�شروط و�أحكام االكتتاب (ف�ض ًال راجع ق�سم (�“ )12شروط و�أحكام االكتتاب”) .يف حال عدم االكتتاب
يف كامل الأ�سهم اجلديدة ح�سب املعادلة املو�ضحة �أعاله �سيتم تخ�صي�ص الأ�سهم الإ�ضافية للم�ساهمني امل�ستحقني الذين
اكتتبوا يف �أ�سهم زيادة عن الأ�سهم امل�ستحقة لهم بال�سعر الأعلى ثم الأقل فالأقل من الأ�سعار املو�ضحة يف ق�سم ()12
“�شروط و�أحكام االكتتاب” ويف حال زادت طلبات االكتتاب عن �أي �سعر من الأ�سعار الواردة �أعاله عن الأ�سهم املتاحة
للبيع فيتم التوزيع بني املكتتبني وفق ًا لن�سبة ما ميلكونه بال�شركة .وي�شرتي متعهد التغطية �أية �أ�سهم من الأ�سهم اجلديدة
مل يتم االكتتاب بها خالل فرتة االكتتاب� .إن وجدت.

فرتة االكتتاب

يبد�أ االكتتاب يف يوم 1429/10/27هـ (املوافق 2008/10/27م) وي�ستمر لفرتة (� )10أيام عمل تنتهي بنهاية يوم
1429/11/10هـ (املوافق 2008/11/9م).

تاريخ التخ�صي�ص

�سيتم تخ�صي�ص الأ�سهم املطروحة يف موعد �أق�صاه 1429/11/19هـ (املوافق 2008/11/18م)

رد فائ�ض االكتتاب

�سيتم �إعادة فائ�ض االكتتاب (�إن وجد) �إىل املكتتبني من امل�ساهمني امل�ستحقني دون اقتطاع �أية ر�سوم �أو عموالت من
قبل البنوك امل�ستلمة وذلك يوم 1429/11/19هـ (املوافق 2008/11/18م)( .يرجى مراجعة ق�سم (“ )12تعليمات
و�شروط االكتتاب”) .كما �سيتم دفع مبالغ التعوي�ض للم�ساهمني امل�ستحقني غري امل�شاركني يف االكتتاب يف موعد �أق�صاه
1429/12/27هـ (املوافق 2008/12/26م).

حقوق الت�صويت

يعطي كل �سهم �صاحبه �صوت ًا واحد ًا ولي�س لأي م�ساهم �أي حق �أف�ضلية يف الت�صويت ويحق لكل م�ساهم ميتلك � 20سهم ًا
على الأقل ح�ضور اجتماعات اجلمعيات العامة والت�صويت فيها .للإطالع على تفا�صيل حقوق الت�صويت (ف�ض ًال راجع
ق�سم (“ )6-11حقوق حملة الأ�سهم”)

توزيع الأرباح

ت�ستحق �أ�سهم االكتتاب ن�صيبها من �أية �أرباح تعلنها ال�شركة بعد فرتة االكتتاب وعن ال�سنوات املالية التي تليها (ف�ض ًال
راجع ق�سم (“ )6-11حقوق حملة الأ�سهم”)

عوامل املخاطرة

هناك خماطر معينة تتعلق باال�ستثمار يف �أ�سهم حقوق الأولو ّية .ومنها خماطر جتار ّية عا ّمة وخماطر تتعلق بال�شركة
وخماطر تتعلق بال�سوق وخماطر تتعلق ب�أ�سهم حقوق الأولو ّية .وقد مت ا�ستعرا�ض هذه املخاطر يف ق�سم (“ )2عوامل
املخاطرة” والتي يجب درا�ستها بعناية قبل اتخاذ قرار باال�ستثمار يف �أ�سهم حقوق الأولو ّية.

ز

تواريخ مهمة للمكتتبني
احلدث

التاريخ

انعقاد اجلمعية العامة غري العادية وحتديد تاريخ الأحقية لتحديد امل�ساهمني
امل�ستحقني الذين يحق لهم االكتتاب يف �أ�سهم حقوق الأولو ّية
فرتة االكتتاب

1429/10/19هـ (املوافق 2008/10/19م)

�آخر يوم لتقدمي طلبات االكتتاب و�سداد قيمة االكتتاب

من 1429/10/27هـ (املوافق 2008/10/27م) حتى نهاية يوم 1429/11/10هـ
(املوافق 2008/11/9م)
1429/11/10هـ (املوافق 2008 /11/9م)

�إ�شعار التخ�صي�ص النهائي للأ�سهم املطروحة ورد �أموال فائ�ض االكتتاب (يف 1429/11/19هـ (املوافق 2008/11/18م)
حاالت االكتتاب الزائد)
1429/12/27هـ (املوافق 2008/12/26م)
ت�سديد التعوي�ض للم�ساهمني الغري مكتتبني
�سيتم �إعالنه من قبل تداول بعد االنتهاء من جميع الإجراءات ذات العالقة .و�سيتم
تاريخ بدء تداول �أ�سهم حقوق الأولو ّية يف ال�سوق املالية
الإعالن عن ذلك يف ال�صحف املحلية وموقع تداول.
مالحظة:
جميع التواريخ املذكورة يف اجلدول الزمني �أعاله تقريبية و�سيتم الإعالن عن التواريخ واملواعيد الفعلية يف ال�صحف املحلية يف اململكة �أو عرب موقع تداول الإلكرتوين على
الإنرتنت )www.tadawul.com.sa(.

كيفية التقدم بطلب االكتتاب
بعد موافقة اجلمعية العمومية غري العادية املقرر عقدها بتاريخ 1429/10/19هـ (املوافق 2008/10/19م) على زيادة ر�أ�س املال .يتعني على امل�ساهمني امل�ستحقني �سواء
احلاملني �شهادات الأ�سهم �أو �أ�صحاب املحافظ والراغبني يف االكتتاب بالأ�سهم اجلديدة تعبئة منوذج طلب اكتتاب وت�سليمه .علم ًا ب�أن ا�ستمارات طلب االكتتاب �سوف تتوفر
�أثناء فرتة االكتتاب يف فروع البنوك امل�ستلمة ومدير االكتتاب ومن خالل املواقع االلكرتونية ملدير االكتتاب والبنوك امل�ستلمة.
ميكن للم�ساهمني امل�ستحقني االكتتاب عن طريق الإنرتنت �أو خدمة الهاتف امل�صريف �أو �أي من �أجهزة ال�صراف الآيل التابعة للبنوك امل�ستلمة التي تقدم هذه اخلدمة .وذلك
�شريطة �أن يكون للمكتتب (امل�ساهم امل�ستحق) ح�ساب لدى �أي من البنوك امل�ستلمة التي تقدم تلك اخلدمة.
ويجب تعبئة مناذج طلبات االكتتاب طبق ًا للتعليمات الواردة يف ق�سم (�“ )12شروط و�أحكام االكتتاب” من ن�شرة الإ�صدار هذه .ويجب على كل مكتتب من امل�ساهمني
امل�ستحقني �أن يوافق على البنود الواردة يف منوذج طلب االكتتاب ذات العالقة .حتتفظ ال�شركة بحقها يف رف�ض �أي طلب اكتتاب ب�صورة جزئية �أو كلية يف حال عدم ا�ستيفائها
لأي من �شروط ومتطلبات االكتتاب .وال يجوز تعديل طلب االكتتاب �أو �سحبه بعد ت�سليمه ملدير االكتتاب �أو البنوك امل�ستلمة .ويعترب طلب االكتتاب بعد قبوله من البنك امل�ستلم
اتفاق ًا ملزم ًا بني ال�شركة وامل�ساهم امل�ستحق (يرجى مراجعة الق�سم (�“ )12شروط و�أحكام االكتتاب”).

ملخ�ص املعلومات الأ�سا�سية
ينبغي قراءة املعلومات املخت�صرة التالية على �أنها مقدمة للمعلومات ال�شاملة الواردة يف �أماكن �أخرى �ضمن ن�شرة االكتتاب هذه ،وتقت�صر مبجملها ح�سب ورودها على
املعلومات ال�شاملة تلك .وقد ال ي�شتمل هذا امللخ�ص على كافة املعلومات التي يتعني على امل�ساهمني املحتملني قراءتها قبل اتخاذ قرار باال�ستثمار يف الأ�سهم املطروحة
لالكتتاب .لذا ،ينبغي �أن ي�ستند �أي قرار يتخذه امل�ساهم املحتمل بخ�صو�ص اال�ستثمار يف الأ�سهم املطروحة لالكتتاب على درا�سة وقراءة ن�شرة االكتتاب هذه مبجملها .ويجب
على امل�ستثمرين الراغبني يف االكتتاب قراءة ن�شرة االكتتاب هذه بالكامل.

)1

نبذة عن موبايلي

موبايلي هي العالمة التجارية الر�سمية ل�شركة احتاد ات�صاالت ،وهي ثاين �شركة يتم اعطائها ترخي�ص لتقدمي خدمة الهاتف املتنقل يف اململكة العربية ال�سعودية .وقد
مت ت�أ�سي�سها مبوجب املر�سوم امللكي رقم م 40/بتاريخ 1425/7/2هـ .وقد بد�أت موبايلي خدماتها الت�شغيلية بتاريخ  25مايو 2005م وو�صل عدد عمالئها �إىل  3.8مليون
م�شرتك خالل �سنة .ويف عام 2006م و�صل عدد م�شرتكي موبايلي �إىل ما يربو على  6مليون م�شرتك ،وزاد يف عام 2007م لي�صل �إىل ما يزيد عن  11مليون .واليوم تنت�شر
�شبكة موبايلي يف كافة مدن وقرى اململكة العربية ال�سعودية حيث متكنت من تغطية ما يزيد عن  %96من املناطق امل�أهولة بال�سكان ،كما ت�شمل تغطيتها �أي�ضا ما يزيد
عن  22.000كيلومرت من الطرق ال�سريعة التي تتم تغطيتها ب�شكل م�ستقل من قبل موبايلي .ويبلغ ر�أ�س مال ال�شركة حاليا  5.000.000.000ريال �سعودي مق�سم �إىل
� 500.000.000سهم بقيمة �إ�سمية قدرها  10رياالت �سعودية لل�سهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل.

ح

كما �أطلقت موبايلي بتاريخ  27يونيو 2006م خدمة اجليل الثالث والن�صف ،التي تغطي  23مدينة يف اململكة العربية ال�سعودية .ويف عام 2007م� ،أ�صبح عدد م�شرتكي موبايلي
يف خدمة اجليل الثالث ،واجليل الثالث والن�صف �أكرث من  500.000م�شرتك.
وتعترب موبايلي �شركة �س ّباقة يف جمال تقدمي �أحدث اخلدمات و�آخر ما تو�صلت �إليه االبتكارات مثل خدمة ر�سائل الو�سائط ( ، )MMSوخدمة حتديد املواقع ( )LBSو
التجوال الدويل اخلا�ص بالبطاقات م�سبقة الدفع بالإ�ضافة �إىل خدمة والتي متكن من الدخول �إىل �شبكة االنرتنت عن طريق الهاتف النقال ( )GPRSوخدمة التجوال،
بالإ�ضافة �إىل اخلدمات الأخرى.

)2

ر�ؤية موبايلي

تتمثل ر�ؤية موبايلي يف �أن ت�صبح مزود خدمة االت�صاالت الأول يف اململكة.

)3

المزايا التناف�سية لموبايلي

�إجنازات ت�شغيلية قوية منذ الت�أ�سي�س
لقد تخطت موبايلي منذ انطالقتها كل الأهداف التي و�ضعتها لنف�سها والأهداف املحددة لها وفق ًا للأنظمة املو�ضوعة من قبل هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات وذلك من
حيث التوقيت والتغطية وجلب امل�شرتكني والنتائج املالية وت�شكيلة اخلدمات املقدمة.
االرتفاع املتزايد حل�صة ال�شركة من �سوق االت�صالت املتنقلة يف اململكة
لقد ا�ستحوذت موبايلي حتى الآن على ح�صة جيدة من ال�سوق من خالل �سعيها بالدرجة الأوىل ال�ستخدام طرق ذكية ومدرو�سة يف جذب امل�شرتكني.
منتجات وخدمات رفيعة امل�ستوى
لقد د�أبت موبايلي دوم ًا على �أن تكون امل�شغل الأول الذي يقدم منتجات وخدمات جديدة لل�شرائح امل�ستهدفة من �سكان اململكة العربية ال�سعودية .وعلى �سبيل املثال ،طرحت
موبايلي �أكرث من  30منتج ًا وخدمة مل تكن متوفرة يف �سوق االت�صاالت املتنقلة يف ال�سعودية.
�شبكة م�ستقلة عالية اجلودة
قامت موبايلي يف اخلام�س والع�شرين من مايو عام 2005م ب�إبرام اتفاقية جتوال حملي مع �شركة االت�صاالت ال�سعودية ،وذلك مل�ضاهاة التغطية الهاتفية التي كانت تقدمها
هذه ال�شركة يف تاريخ االنطالق التجاري خلدمات موبايلي .وقد مت جتديد هذه االتفاقية يف الأول من يونيو عام 2006م ملدة ثالث �سنوات .عالوة على ذلك ،فقد �أبرمت
موبايلي اتفاقيات جتوال مع  380م�شغل خدمة دويل.
فريق �إداري معروف
ت�ستفيد موبايلي من خدمات كادر يعترب من �أقوى و�أ�شهر الكوادر الإدارية التي تتمتع بخربة وا�سعة يف جمال �صناعة االت�صاالت يف منطقة ال�شرق الأو�سط .فمنذ فرتة قريبة،
مت منح الرئي�س التنفيذي ملوبايلي خالد الكاف لقب “رجل �أعمال العام” ل�سنة 2007م يف حفل جوائز ”اجنازات الأعمال يف ال�شرق الأو�سط“ و الذي نظمه كل من الرواد
ودبي القاب�ضة .وقد عمل خالد الكاف ملدة 17عام ًا يف م�ؤ�س�سة الإمارات لالت�صاالت قبل ان�ضمامه للعمل لدى موبايلي .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن متو�سط اخلربة العملية لكل
ع�ضو من �أع�ضاء الفريق الإداري لل�شركة يقدر بـ � 16سنة وذلك يف قطاع االت�صاالت.
دعم و�إ�سناد من م�شغل خدمات ذي خربة يف �صناعة االت�صاالت
تعترب م�ؤ�س�سة الإمارات لالت�صاالت (ات�صاالت) �إحدى ال�شركات الرائدة يف تقدمي خدمات االت�صاالت يف منطقة ال�شرق الأو�سط حيث متتلك �أكرث من � 30سنة من اخلربة
يف ت�أ�سي�س وبناء و�إدارة م�شاريع ت�شغيلية يف نف�س املجال .لقد بد�أت ات�صاالت يف تقدمي خدمات جتارية تعتمد على النظام العاملي لالت�صاالت املتنقلة ( )GSMيف الإمارات
العربية املتحدة عام 1995م ومتتلك يف الوقت احلا�ضر م�شاريع ات�صاالت يف بلدان كثرية حول العامل ت�شمل على �سبيل املثال ال احل�صر نيجرييا وال�سودان وم�صر وتنزانيا
وباك�ستان و�أفغان�ستان .وقد جتلت القدرات الفنية الت�صاالت ب�صورة اكرب من خالل ( )1ت�شغيلها ل�شركة الرثيا لالت�صاالت الف�ضائية ،وهي �شركة تزويد خدمات ات�صاالت
�شخ�صية حممولة عرب الأقمار اال�صطناعية ( )GMPCSيقع مقرها يف �إمارة ال�شارقة يف الإمارات العربية املتحدة؛ و( )2م�شاركتها الفعالة يف م�شاريع ت�شغيل اخلدمات
القائمة على النظام العاملي لالت�صاالت املتنقلة ( )GSMمع عدد من ال�شركات الأجنبية مثل �شركة (زجنبار) يف تنزانيا و�شركة (كنارتيليكوم) يف ال�سودان؛ و(� )3شرائها
حل�صة تبلغ  %26من �شركة االت�صاالت الباك�ستانية؛ و( )4فوزها بالرخ�صة الثالثة للهاتف املتنقل يف م�صر.

ط

�	)4إ�ستراتيجية موبايلي
ت�سعى ال�شركة لتحقيق �أهدافها من خالل تنفيذ الإ�سرتاتيجية التالية:
z
z
z
z

)5

zم�ضاعفة ح�صتها من ال�سوق
zاملحافظة على ح�صتها من ال�سوق
zاالرتقاء بقاعدة العمالء من احلجم �إىل النوعية والتطور تدريجي ًا �إىل �شركة ات�صاالت متقدمة جد ًا تقدم العديد من اخلدمات
zاالندماج اال�سرتاتيجي

الم�ساهمون الرئي�سيون في موبايلي ( %5فما فوق)

يو�ضح اجلدول �أدناه هيكلية ملكية ال�شركة والن�سبة التي متلكها كل جهة من اجلهات التالية يف من ر�أ�س مال ال�شركة:
ا�سم امل�ساهم

م�ؤ�س�سة الإمارات للإت�صاالت “ات�صاالت”
امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية
�شركة عبدالعزيز ال�صغري لال�ستثمار التجاري

الن�سبة

%26.25
%11.25
%5.63

امل�صدر� :شركة احتاد ات�صاالت

)6

ملخ�ص الأداء والم�ؤ�شرات المالية

يجب قراءة املعلومات املالية لل�شركة الواردة �أدناه �إىل جانب الق�سم (“( )7املعلومات املال ّية”) والقوائم املالية املدققة لل�شركة والإي�ضاحات املتعلقة بها الواردة يف ق�سم
(“( )14القوائم املالية و تقرير مراجعي احل�سابات”) .ي�ستند ملخ�ص البيانات املالية الوارد �أدناه �إىل القوائم املالية املدققة لل�شركة لل�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب
2005م و2006م و2007م وتقرير املراجعة املقت�ضب املتعلق بها .بالإ�ضافة �إىل القوائم املالية الأولية املفحو�صة لل�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2008م و تقرير الفح�ص
املحدود املتعلق بها.
تُعد املعلومات املالية التاريخية املبينة يف اجلدول �أدناه مبثابة ملخ�ص فقط ولي�ست بال�ضرورة م�ؤ�شر ًا على �أية نتائج م�ستقبلية.

ي

ملخ�ص املعلومات املالية التاريخية املوحدة
ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف

ال�سنة املالية

املبالغ ب�آالف الرياالت ما عدا
ماهو مبني خالف ذلك

2008/6/30م غري
مراجعة وموحدة

2007/6/30م غري
مراجعة وغري موحدة

2007م
مراجعة

2006م
مراجعة

2005م
مراجعة ومعدلة

الأداء الت�شغيلي
�إيرادات الت�شغيل

4.851.341

3.905.162

8.440.432

5.840.815

1.661.737

تكلفة اخلدمات

()2.214.728

()1.810.856

()3.792.193

()2.680.466

()967.240

�إجمايل الربح
�إجمايل م�صاريف الت�شغيل

2.636.613
()1.672.256

2.094.306
()1.294.344

4.648.239
()2.732.349

3.160.349
()2.004.824

694.497
()1.546.405

ربح (خ�سائر) الت�شغيل

964.357

799.962

1.915.890

1.155.525

()851.908

م�صاريف متويلية
�إيرادات (خ�سائر) �أخرى

()204.546
19.267

()261.264
15.757

()555.391
43.251

()478.680
23.513

()347.641
32.170

خم�ص�ص الزكاة
�صايف الربح (اخل�سارة)

()4.657

-

()24.202

-

-

774.421

554.455

1.379.548

700.358

()1.167.379

ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف
املبالغ ب�آالف الرياالت ما عدا
ماهو مبني خالف ذلك

2008/6/30م غري
مراجعة وموحدة

2007/6/30م غري
مراجعة وغري موحدة

ال�سنة املالية
2007م
مراجعة

2006م
مراجعة

2005م
مراجعة ومعدلة

املركز املايل
املوجودات املتداولة
املوجودات غري املتداولة
جمموع املوجودات
املطلوبات املتداولة

3.450.928
19.614.794

1.987.294
15.736.317

3.113.477
16.767.082

2.041.487
15.647.692

1.166.834
15.037.466

23.065.722

17.723.611

19.880.559

17.689.179

16.204.300

9.316.131

4.205.098

6.029.327

11.543.104

10.769.029

املطلوبات غري املتداولة
حقوق امل�ساهمني

7.312.643
6.436.948

8.431.079
5.087.434

7.938.705
5.912.527

1.613.096
4.532.979

1.602.650
3.832.621

جمموع املطلوبات وحقوق
امل�ساهمني

23.065.722

17.723.611

19.880.559

17.689.179

16.204.300

امل�ؤ�شرات الأ�سا�سية
ربح ال�سهم من ربح الت�شغيل
(ريال �سعودي)
ربح ال�سهم من �صايف الربح
(ريال �سعودي)
�إجمايل املطلوبات �إىل �إجمايل
املوجودات ()%
ن�سبة �صايف الربح �إىل �إجمايل
املوجودات ()%
العائد على حقوق امل�ساهمني
()%

1.93

1.60

3.83

2.31

()1.70

1.55

1.11

2.76

1.40

()2.33

%72.1

%71.3

%70.3

%74.4

%76.3

%3.4

%3.1

%6.9

%4.0

()%7.2

%12.0

%10.9

%23.3

%15.5

()%30.5

امل�صدر� :شركة احتاد ات�صاالت

ك
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ملخ�ص عوامل المخاطرة

ثمة خماطر معينة مرتبطة باال�ستثمار يف الأ�سهم املطروحة لالكتتاب كاملخاطر التجار ّية العا ّمة وخماطر تتعلق بال�شركة وخماطر تتعلق بال�سوق وخماطر تتعلق ب�أ�سهم
حقوق الأولو ّية .يت�ضمن الق�سم (“( )2عوامل املخاطرة”) تفا�صيل �أكرث عن هذه املخاطر يتعني درا�ستها بعناية قبل اتخاذ قرار باال�ستثمار يف حقوق �إ�صدار الأ�سهم
املزمع �إ�صدارها وفق ًا لن�شرة االكتتاب هذه.
-1
z
z

-2
z
z
z
z
z
z
z

zالتغريات يف الأو�ضاع الإقت�صادية
zالتغريات يف النظم وال�سيا�سات احلكومية
املخاطر املتعلقة ب�أن�شطة ال�شركة
zالإعتماد على م�ؤ�س�سة الإمارات لالت�صاالت
zاتفاقيات الربط البيني مع م�شغلني �آخرين
zالإعتماد على موردي املعدات ومزودي اخلدمات
zالأعطال املفاجئة يف البنية التحتية الأ�سا�سية
zخماطر الت�أمني
zخماطر الإئتمان
zال�سعودة

-3

املخاطر املتعلقة ب�أو�ضاع �سوق االت�صاالت املتنقلة

z

zاملناف�سة
zالتغري يف �أذواق امل�شرتكني
zتردد نطاق عريق حمدود
zالطلب على خدمات تقنية اجليل الثالث والن�صف (3.5جي)
zاملخاطر املرتبطة باخلدمات الهاتفية املتنقلة

z
z
z
z

-4
z
z
z

ل

خماطر جتارية عامة

املخاطر املتعلقة ب�أ�سهم حقوق الأولو ّية
zانخفا�ض الن�سبة املئوية حل�صة امل�ساهمني امل�ستحقني الذين ال ي�ستخدمون حق الأولو ّية يف الأ�سهم القائمة
zربحية ال�سهم
zتوزيع الأرباح

جدول املحتويات
1

1

التعريفات واالخت�صارات

2

التعريفات واالخت�صارات
1-1
قائمة امل�صطلحات الفنية
2-1
عوامل املخاطرة

1
2
3

3

خماطر جتارية عامة
1-2
املخاطر املتعلقة بن�شاطات ال�شركة
2-2
املخاطر املتعلقة بال�سوق
3-2
املخاطر املتعلقة ب�أ�سهم حقوق الأولو ّية 
4-2
نبذة عن الإقت�صاد و�صناعة االت�صاالت

3
3
5
6
7

4

نبذة عن الإقت�صاد ال�سعودي
1-3
اململكة العربية ال�سعودية� :سوق االت�صاالت الأول يف منطقة ال�شرق الأو�سط
2-3
البيئة التنظيمية
3-3
�شركة احتاد ات�صاالت (موبايلي)

5

املقدمة والت�أ�سي�س
1-4
ر�أ�س املال
2-4
الرتاخي�ص
3-4
ملحة تاريخية
4-4
قاعدة امل�شرتكني واحل�صة يف ال�سوق
5-4
الأعمال التجارية ملوبايلي
6-4
الإ�سرتاتيجية الت�سويقية
7-4
اال�ستثمارات احلالية يف �شبكة االت�صاالت وخطط التو�سع
8-4
االتفاقيات وال�شركاء اال�سرتاتيجيون
9-4
الأبحاث والتطوير
10-4
�	11-4إدارة موبايلي
الهيكل التنظيمي
12-4
فريق الإدارة
13-4
امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون ملوبايلي
14-4
تعوي�ضات �أع�ضاء جمل�س الإدارة
15-4
حوكمة ال�شركة
16-4
�	17-4إقرار من جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية :
ال�شركات التابعة واال�ستثمارات االخرى

12
12
12
14
15
15
17
18
19
21
21
23
26
27
28
29
29
30

6

�شركة بيانات الأوىل
1-5
�شركة موبايلي انفوتيك الهندية MOBILY INFOTECH INDIA
2-5
�شركة احتاد ات�صاالت لال�ستثمار
3-5
ا�ستخدام متح�صالت االكتتاب

30

30
31

7

ا�ستخدام متح�صالت االكتتاب:
1-6
م�صادر متويل م�صاريف االكتتاب:
2-6
املعلومات املالية

31
32
33

8

مناق�شة وحتليل الإدارة للمركز املايل لل�شركة ونتائج الأعمال
1-7
التوجهات امل�ستقبلية لأداء موبايلي 
2-7
�	3-7إقرار الإدارة مب�س�ؤوليتها عن البيانات املالية
ملخ�ص النظام الأ�سا�سي
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10

تاريخ وتفا�صيل الت�أ�سي�س
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ر�أ�س املال وامل�ساهمون 
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1التعريفات واالخت�صارات

1 111التعريفات واالخت�صارات
العبارة

التعريف

اتفاقية الإدارة

هي االتفاقية املوقعة بني �شركة احتاد ات�صاالت و م�ؤ�س�سة الإمارات لالت�صاالت املف�صلة يف ق�سم ( )4حتت عنوان
(“االتفاقيات و ال�شركاء اال�سرتاتيجيون”)
م�ؤ�س�سة الإمارات لالت�صاالت

()Management Agreement

م�ؤ�س�سة الإمارات لالت�صاالت
(ات�صاالت)
اتفاقية الربط البيني
()Interconnection Agreement

اتفاقية تغطية االكتتاب
�أ�سهم االكتتاب
الإدارة
البنوك امل�ستلمة
احلكومة
ال�سهم
ال�سوق املالية �أو تداول
�شعاع لال�ستثمار
�شركة احتاد ات�صاالت �أو
“ال�شركة” �أو “موبايلي”
عدد امل�شرتكني
املر�سوم امللكي
امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون
امل�ساهمون امل�ستحقون
امل�ست�شار املايل
اململكة �أو ال�سعودية
الهيئة
النظام الأ�سا�سي
بيانات الأوىل �أو بيانات
تاريخ الأحقية
�سعر الطرح
�صايف املتح�صالت
طلب االكتتاب
فرتة االكتتاب
قواعد الت�سجيل والإدراج
مدير االكتتاب
ن�شرة الإ�صدار �أو الن�شرة
نظام ال�شركات
هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات

اتفاقية الربط البيني واخلدمات الأخرى التي �أبرمتها ال�شركة مع �شركة االت�صاالت ال�سعودية يف عام 2005م املف�صلة يف ق�سم
( )4حتت عنوان (“االتفاقيات و ال�شركاء اال�سرتاتيجيون”)
اتفاقية تغطية االكتتاب التي �سيتم �إبرامها بني ال�شركة و متعهد التغطية
 200مليون �سهم �سيتم طرحها مبوجب اكتتاب حقوق الأولو ّية
�إدارة �شركة احتاد ات�صاالت
ت�شمل جمموعة البنوك التالية :جمموعة �سامبا املالية ،البنك ال�سعودي الفرن�سي ،بنك اجلزيرة ،البنك العربي الوطني ،البنك
ال�سعودي الهولندي ،م�صرف الراجحي ،بنك الريا�ض ،بنك البالد ،بنك �ساب ،البنك الأهلي التجاري ،البنك ال�سعودي لال�ستثمار
حكومة اململكة العربية ال�سعودية
�سهم عادي يف ال�شركة قيمته الإ�سمية  10رياالت
نظام �آيل للتعامل يف �سوق املال يف اململكة العربية ال�سعودية
هي �شركة ا�ستثمارات مالية ت�أ�س�ست يف الإمارات العربية املتحدة عام 1979م وتزاول ن�شاطها برتخي�ص من بنك الإمارات
املركزي ولها فروع �أخرى يف دول املنطقة ومنها اململكة العربية ال�سعودية ،ومن �ضمن �أن�شطتها �إ�صدار تقارير مالية عن �شركات
وقطاعات الأ�سواق املالية يف دول ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
�شركة احتاد ات�صاالت �شركة م�ساهمة �سعودية ذات �سجل جتاري رقم (� )1010203896صادر بتاريخ 1425/11/02هـ
يف قطاع االت�صاالت يح�سب عدد امل�شرتكني بناء على عدد اخلطوط اململوكة للفرد امل�شرتك
املر�سوم امللكي رقم م 40/ال�صادر بتاريخ 1425/7/2هـ
م�ؤ�س�سة الإمارات لالت�صاالت ،امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية� ،شركة عبد اهلل و�سعيد حممد عبيد بن زقر املحدودة،
�شركة جمموعة �شركات كابالت الريا�ض� ،شركة رنا لال�ستثمار� ،شركة عبد العزيز ال�صغري لال�ستثمار التجاري� ،شركة اجلميح
القاب�ضة
امل�ساهمون امل�سجلون يف �سجل م�ساهمي ال�شركة عند �إقفال التداول يف تاريخ الأحقية
�شركة مورغان �ستانلي ال�سعودية
اململكة العربية ال�سعودية
هيئة ال�سوق املالية باململكة العربية ال�سعودية و�أي جلنة فرعية �أو موظف �أو وكيل يتم تفوي�ضه للقيام ب�أي وظيفة من وظائف الهيئة
النظام الأ�سا�سي ل�شركة احتاد ات�صاالت
�شركة بيانات الأوىل
يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية للت�صويت على زيادة ر�أ�س املال بتاريخ 1429/10/19هـ (املوافق 2008/10/19م)
 10ريال �سعودي لل�سهم الواحد .وهي القيمة الإ�سمية لل�سهم
متح�صالت االكتتاب ب�أ�سهم حقوق الأولو ّية بعد اقتطاع م�صاريف االكتتاب
طلب االكتتاب الذي يكتتب مبوجبه امل�ساهم امل�ستحق يف �أ�سهم حقوق الأولو ّية
الفرتة التي تبد�أ يوم 1429/10/27هـ (املوافق 2008/10/27م) وت�ستمر لفرتة (� )10أيام عمل تنتهي بنهاية يوم /10
1429/11هـ (املوافق 2008/11/9م).
قواعد الت�سجيل والإدراج ال�صادرة عن هيئة ال�سوق املالية
�شركة الريا�ض املالية
هذا امل�ستند الذي مت �إعداده بخ�صو�ص �إ�صدار �أ�سهم حقوق �أولو ّية
نظام ال�شركات ال�سعودي ال�صادر مبوجب املر�سوم امللكي رقم م 6/بتاريخ 1385/3/22هـ كما هو معدل
هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات وهي الهيئة امل�س�ؤولة عن تنظيم ورقابة قطاع االت�صاالت وتقنية املعلومات يف اململكة العربية
ال�سعودية
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1 111قائمة الم�صطلحات الفنية
امل�صطلح

املعنى

اجليل الثاين �أو 2جي
اجليل الثاين والن�صف �أو 2.5جي

خدمات اجليل الثاين للهاتف املتنقل
تكنولوجيا مطورة من اجليل الثاين عن طريق دمج 2جي مع خدمة ( )GPRSتتيح خلدمات اجليل الثاين
نقل البيانات ب�سرعة و كمية �أكرب .كما توفر ا�ستخدام اخلدمات التي توفرها تكنولوجيا ()GPRSو EGDE
مل�ستخدمي �شبكة الهاتف النقال
خدمات اجليل الثالث للهاتف املتنقل التي تت�ألف �أ�سا�س ًا من تقنية االت�صاالت املتنقلة مع عر�ض نطاق
متزايد متوفر من تقنية اجليل الثاين
متكن تقنيات اجليل الثالث من تقدمي باقة خدمات �أو�سع و�أكرث تقدما ،وتتميز ب�سعة �شبكية عالية بف�ضل
فعاليتها الطيفية .من �ضمن هذه اخلدمات ،االت�صال الهاتفي ال�صوتي الال�سلكي ممتد التغطية ،ونقل
البيانات ال�سلكي ًا با�ستخدام النطاق الوا�سع.
متو�سط الإيراد من كل م�شرتك يف ال�شهر
‘’  ’’Base Station Controllerحمطة قاعدة التحكم
‘’  ’’Mobile Switching Centerمركز حتويل النقال
دوائر ناقلة لالت�صاالت ت�ستخدم عادة لنقل املحوالت الهاتفية عرب �أ�سالك وكيابل معينة
بروتوكول خا�ص بالهاتف املتنقل يعرف �أي�ض ًا بتقنية ما بعد اجليل الثالث
هي تقنية ات�صاالت تهدف لتوفري بيانات ال�سلكية عرب امل�سافات الطويلة بعدة طرق ترتاوح من ،و�صالت
نقطة لنقطة �إىل و�صول هاتف خلوي متنقل.
النظام العاملي لالت�صاالت املتنقلة .نظام الهاتف املتنقل الرقمي ي�ستخدم تقنية (TDMAالنفاذ املتعدد
لتق�سيم الزمن) ال�ض ّيقة النطاق ،حيث ميكن لطيف ترددي واحد �أن يدعم قنوات البيانات املتعددة
واملتزامنة.
التعرف على رقم املت�صل وهي خدمة خا�صة بال�شبكة تتيح ملتلقي االت�صال الوارد حتديد ا�سم ورقم املت�صل
قبل الرد على االت�صال
خط امل�شرتك الرقمي .جمموعة من اخلدمات الرقمية ال�سريعة التي تعمل على خطوط مزدوجة وتت�ضمن
اخلدمات ال�صوتية وخدمات البيانات
خدمة احلزم الال�سلكية العامة .خدمة بيانات عرب الهاتف املتنقل متوفرة مل�ستخدمي اجليل الثاين .ميكن
ا�ستعمال هذه اخلدمة للنفاذ �إىل بروتوكول التطبيقات الال�سلكية ( )WAPوخدمات الر�سائل املتعددة
الو�سائط  MMS, SMSوخدمات الإنرتنت كالربيد الإلكرتوين و النفاذ �إىل �شبكة الإنرتنت.
م�شروع تو�سعة ال�شبكة ال�سعودية للألياف ال�ضوئية �إىل �شبكة �إقليمية وعاملية حيث �ستمتد من مدينة
الفجرية يف الإمارات عبور ًا باململكة �إىل م�صر حيث ت�صل �إىل �إيطاليا وبقية دول �أوروبا.
جمموعة من ال�شبكات املتوا�صلة واملنت�شرة يف كافة �أنحاء العامل وهي و�سيلة ات�صال من خالل ا�ستخدام
بروتوكول ات�صاالت االنرتنت
و�سيلة لنقل املعلومات عرب االنرتنت بحزم معطيات ي�شار �إليها ب�صورة م�شرتكة بعبارة االنرتنت
خدمة الر�سائل متعددة الو�سائط .و�سيلة لنقل امللفات املرئية وامللفات ال�صوتية والر�سائل الن�صية عرب
ال�شبكات الال�سلكية با�ستخدام بروتوكول التطبيقات الال�سلكية ()WAP
النظام املوحد لالت�صاالت املتنقلة ذو عر�ض ترددي  2X35ميجا هريتز للهاتف النقال
النظام املوحد لالت�صاالت املتنقلة ذو عر�ض ترددي  75ميجا هريتز للهاتف النقال
خدمة الر�سائل الق�صرية .نوع من الر�سائل الن�صية املتبادلة على الهاتف املتنقل.
وحدة النقل املتزامنة ل�شبكة الألياف ال�ضوئية “”Synchronous Transport Module
درجة �أعلى من وحدة النقل املتزامنة ل�شبكة الألياف ال�ضوئية
هو م�شروع بناء وت�شغيل �شبكة �ألياف �ضوئية تغطي �أنحاء اململكة ويبلغ طولها  12.600كيلومرت

اجليل الثالث �أو 3جي
اجليل الثالث والن�صف �أو 3.5جي
ARPU
BSC
MSC
E-1

HSDPA
WiMax
GSM

CLIP
DSL
GPRS

E-Cable

�إنرتنت
بروتوكول االنرتنت IP
MMS

GSM 900

GSM 1800

الر�سائل الق�صرية SMS
STM-1
STM-4

ال�شبكة ال�سعودية للألياف ال�ضوئية
“(”Saudi National Fiber optic Network (SNFN

WCDMA
LBS
RIO
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تقنية ت�ستخدم لزيادة معدالت نقل البيانات على �شبكة GSM

خدمة حتديد املواقع للهاتف النقال
العر�ض املرجعي للربط البيني

2

2عوامل املخاطرة

يتعني على كل من يرغب يف اال�ستثمار يف الأ�سهم املطروحة لالكتتاب درا�سة كافة املعلومات التي حتتويها هذه الن�شرة بعناية مبا فيها عوامل املخاطرة املبينة �أدناه .وقد يت�أثر
ن�شاط ال�شركة ومركزها املايل ونتائج �أعمالها وتدفقاتها النقدية ب�شكل �سلبي وجوهري يف حال حدوث �أو حتقق �أحد عوامل املخاطرة التي تعتقد �إدارة ال�شركة (“الإدارة”)
يف الوقت احلايل �أنها مهمة� ،أو �أي خماطر �أخرى مل يت�سنى للإدارة �أن حتددها �أو التي تعتقد �أنها غري جوهرية� ،أو �إذا �أ�صبحت هذه الأخرية خماطر جوهرية .قد ي�ؤدي
حدوث �إحدى �أو بع�ض هذه املخاطر �إىل انخفا�ض �سعر الأ�سهم يف ال�سوق وقد يخ�سر امل�ستثمر كامل �أو جزء ًا من ا�ستثماره يف �أ�سهم ال�شركة.

2 222مخاطر تجارية عامة
�إن التوقعات املالية لأية �شركة تعترب ح�سا�سة و�سريعة التقلب بالن�سبة لل�صفات الأ�سا�سية لبيئة عمل تلك ال�شركة ولطبيعة ومدى املخاطر التجارية التي تتعر�ض لها .هنالك
العديد من املخاطر الإقت�صادية والتجارية املتنوعة التي تواجهها موبايلي.

2 22222التغيرات في الأو�ضاع الإقت�صادية
قد يت�أثر الأداء املايل ملوبايلي بالتغريات التي تطر�أ على الأو�ضاع الإقت�صادية يف اململكة العربية ال�سعودية مثل:
zالتغريات يف جمموع اال�ستثمارات ف�ض ًال عن الناجت الإقت�صادي:
z
قد ت�ؤثر هذه التغريات على �إقت�صاد الدولة ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر وقد تنعك�س هذه التغريات �سلب ًا على قطاعات الإقت�صاد ب�شكل عام وبالتايل قطاع االت�صاالت والذي
تندرج موبايلي حتته وتعترب من �أهم امل�ؤثرين يف هذا القطاع� .إن هذه التغريات قد ال تطابق التوقعات امل�ستقبلية لأداء الإقت�صاد ب�شكل عام وقطاع االت�صاالت ب�شكل خا�ص
وقد ي�ؤدي حدوث ذلك �إىل انخفا�ض اال�ستثمارات يف �أ�سهم موبايلي وبالتايل انخفا�ض �سعر �أ�سهم ال�شركة يف ال�سوق.
zالتذبذب يف معدالت منو الناجت املحلي الإجمايل:
z
قد حتدث التذبذبات يف معدالت منو الناجت املحلي الإجمايل عدم ثبات و�صعوبة توقع �أداء �إقت�صاد اململكة وقد ينعك�س ذلك �سلب ًا على التوقعات امل�ستقبلية لأداء قطاعات
الإقت�صاد ب�شكل عام وقطاع االت�صاالت ب�شكل خا�ص ،واملبني على توقعات تعتمد �إعتماد ًا كبري ًا على �أداء الإقت�صاد مبا يف ذلك معدالت الناجت املحلي الإجمايل .ويف حالة
حدوث هذه التذبذبات ف�إنه من املمكن �أن ت�ؤدي �إىل انخفا�ض اال�ستثمارات يف �أ�سهم موبايلي وبالتايل انخفا�ض �سعر �أ�سهم ال�شركة يف ال�سوق.
zالت�ضخم ومعدالت الفائدة و�سوق الإئتمان و�أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية:
z
ً
�إن التغريات يف معدالت الت�ضخم ومعدالت الفائدة و�سوق الإئتمان و�أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية ب�شكل كبري وغري متوقع قد ي�ؤثر �سلبا على التوقعات يف �أداء الإقت�صاد
ب�شكل عام وبالتايل توقعات �أداء قطاعات الإقت�صاد ب�شكل خا�ص مبا يف ذلك قطاع االت�صاالت ،وقد ي�ؤدي ذلك �إىل انخفا�ض الرغبة لدى امل�ستثمر باال�ستثمار يف �أ�سهم
موبايلي وبالتايل انخفا�ض �سعر �أ�سهم ال�شركة يف ال�سوق.
zالتباين يف م�ستويات التوظيف وتكاليف املوظفني حيث �أن ذلك قد ي�ؤثر على هيكلة امل�صاريف يف موبايلي
z
zتغريات �أخرى يف الأو�ضاع قد ت�ؤثر على �إيرادات �أو تكاليف ال�شركة:
z
بالإ�ضافة �إىل ما مت ذكره �أعاله ف�إن هناك عوامل �أخرى متعلقة بالأو�ضاع الإقت�صادية قد ت�ؤثر �سلب ًا على التوقعات امل�ستقبلية لأداء ال�شركة منها على �سبيل املثال تغري ن�سب
ال�ضرائب املتعلقة بالت�شغيل وحتديد �سقف �أ�سعار اخلدمات وغريها من امل�ؤثرات.

2 22222التغيرات في النظم وال�سيا�سات الحكومية
قد تت�أثر موبايلي بتغري ال�سيا�سات احلكومية والقوانني التي ت�سري على ال�شركات العاملة يف قطاع االت�صاالت .وي�شمل ذلك ال�سيا�سات والقوانني (ال�سارية حالي ًا �أو تلك التي
قد يتم تطبيقها) التي تنظم توفري وت�شغيل وت�سعري املنتجات �أو اخلدمات التي تبيعها موبايلي يف الوقت احلا�ضر ويف �أي وقت يف امل�ستقبل .عالوة على ذلك ،مل يتم الإعالن
بعد عن توقيت منح الرخ�صة الرابعة خلدمات االت�صاالت املتنقلة مما ي�ؤدي �إىل �صعوبة توقع ما �ستكون عليه ال�سيا�سات والقوانني املذكورة �أعاله.

2 222المخاطر المتعلقة بن�شاطات ال�شركة
2 22222الإعتماد على م�ؤ�س�سة الإمارات لالت�صاالت
لقد تعني على موبايلي طبق ًا للمتطلبات ال�صادرة عن هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات بخ�صو�ص منح الرتاخي�ص �إبرام اتفاقية �إدارة (“اتفاقية الإدارة”) (ملزيد من
املعلومات حول هذه االتفاقية راجع الق�سم (“( )9-4االتفاقيات وال�شركاء اال�سرتاتيجيون”) مع م�شغل دويل خلدمات االت�صاالت املتنقلة يتمتع بخربة وا�سعة يف توفري
خدمات فنية و�إدارية يف جمال االت�صاالت .وقد �أبرمت موبايلي هذه االتفاقية مع م�ؤ�س�سة الإمارات لالت�صاالت (ات�صاالت) يف دي�سمرب 2004م بحيث تقوم ات�صاالت
مبوجبها بتوفري موظفني �إداريني ل�شغل منا�صب الرئي�س التنفيذي والرئي�س التنفيذي للعمليات و الرئي�س التنفيذي لل�ش�ؤون املالية و الرئي�س التنفيذي لتطوير ال�شبكة
والرئي�س التنفيذي لل�ش�ؤون التجارية ،وتتوىل وفق ًا لهذه االتفاقية م�س�ؤولية ت�صميم وتخطيط وت�شغيل ال�شبكة .تبلغ مدة اتفاقية الإدارة �سبع �سنوات وجتدد تلقائي ًا لفرتات
متتالية مدة كل منها خم�س �سنوات ما مل تقدم ات�صاالت �إ�شعار خطي ب�إنهاء االتفاقية مدته اثنا ع�شر �شهر ًا وذلك قبل اثنا ع�شر �شهر ًا على الأقل من تاريخ انتهاء مدتها
ال�سارية حينئذٍ � ،أو ما مل تقدم موبايلي �إ�شعار خطي مدته �ستة �أ�شهر ب�إنهاء االتفاقية وذلك قبل �ستة �أ�شهر على الأقل من تاريخ انتهاء مدتها ال�سارية حينئذٍ .
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ومن املزمع �أن تقوم ات�صاالت مبوجب هذه االتفاقية بنقل املهارات واخلربة وطرق املعرفة �إىل موظفي موبايلي ال�سعوديني من خالل التقلي�ص التدريجي للأعمال اليومية
التي تقوم بها ات�صاالت يف ال�شركة �أثناء مدة االتفاقية ليتم بعد ذلك �إحالل موظفي ال�شركة ال�سعوديون.

2 22222اتفاقيات ربط بيني مع م�شغلين �آخرين
�أبرمت موبايلي اتفاقية ربط بيني وخدمات �أخرى مع �شركة االت�صاالت ال�سعودية يف ابريل 2005م (“اتفاقية الربط البيني”) (ملزيد من املعلومات حول هذه االتفاقية
راجع الق�سم (“( )9-4االتفاقيات وال�شركاء اال�سرتاتيجيون”) ،مع تعديالتها الالحقة .وتغطي اتفاقية الربط البيني الرتتيبات الفنية والتجارية املتعلقة بخدمات الربط
البيني التي ت�شمل (� )1إنهاء املكاملات ال�صوتية ،و( )2و�صالت الإر�سال ،و( )3و�صالت الإر�سال امل�ستقبلية ،و( )4و�صالت الربط البيني ،و( )5تو�صيل املكاملات ال�صوتية
الدولية (ال�صادرة/الواردة) ،و( )6تقا�سم موقع املحطة الرئي�سية ،و( )7مكاملات ا�ستعالمات الدليل ،و( )8ومكاملات خدمات الطوارئ ،و( )9خدمة الر�سائل الق�صرية.
�ستظل اتفاقية الربط البيني نافذة و�سارية املفعول حتى يتم �إنها�ؤها مبقت�ضى بنوده .راجع ق�سم (“( )10-9العقود اجلوهرية”).
وباملثل ،فقد �أبرمت موبايلي عقد ًا لتمكني م�شرتكيها من �إجراء وا�ستقبال مكاملات دولية من خالل �إن�شاء خدمة التجوال الدويل عرب غرفة الإمارات ملقا�صة البيانات التابعة
مل�ؤ�س�سة الإمارات لالت�صاالت ،وهي غرفة املقا�صة الرئي�سية لبيانات التجوال يف املنطقة .وتن�ص بنود العقد على تبادلية خدمات التجوال الدويل مما ي�سهل على امل�شرتكني
يف �شبكات الهواتف املتنقلة الأجنبية التحول �إىل �شبكة موبايلي خالل زياراتهم للمملكة .ملزيد من املعلومات حول هذه العقود واالتفاقيات راجع الق�سم ()1-10-9
(“اتفاقية جتوال االت�صاالت”).
�إن �أي انقطاع للخدمات يتعر�ض له ه�ؤالء امل�شغلون قد ي�ؤثر �سلب ًا على عمليات الت�شغيل اخلا�صة مبوبايلي مما قد ي�ضعف من نوعية اخلدمات التي تقدمها.

2 22222االعتماد على موردي المعدات ومزودي الخدمات
لقد دخلت موبايلي يف عقود تنفيذ �شبكة االت�صال التابعة لها (“عقود البنية التحتية”) مع العديد من مزودي هذه اخلدمات مثل �أريك�سون و الكاتيل ونورتيل وموتوروال
وهواوي .يتحمل �شركاء اخلدمات املدارة مبوجب هذه االتفاقيات امل�س�ؤولية عن عمليات ال�شبكة ،واخلدمات امل�ساندة ،والعمليات امليدانية ،وحت�سني �أداء ال�شبكة ،و�إدارة
خمزون قطع الغيار� .إ�ضافة �إىل ذلك ،يتعني على مزودي اخلدمات ه�ؤالء �صيانة معدات ات�صاالت م�ستخدمة من قبل �أكرث من مزود خدمات والت�صرف نيابة عن موبايلي
يف �إدارة خمزون قطع الغيار امل�ستخدم من قبل �أكرث من مزود خدمات وتقدمي دعم من الدرجة الثالثة .ويف حال عدم وفاء ال�شركاء بااللتزامات املرتتبة عليهم مبوجب
االتفاقيات املربمة معهم �أو يف حال تعر�ض ال�شبكة ل�صعوبات يف الأداء ،ف�إنه من املرجح �أن تت�أثر عمليات موبايلي �سلب ًا تبع ًا لذلك .ملزيد من املعلومات حول هذه العقود
راجع الق�سم (“( )3-10-9عقود البنية التحتية”).

2 22222الأعطال المفاجئة في البنية التحتية الأ�سا�سية
نظر ًا الحتكار �شركة االت�صاالت ال�سعودية ،ف�إنه مل ي�سمح لأي م�شغل �آخر ب�إر�ساء بنية ات�صاالت حتتية �أ�سا�سية يف اململكة قبل منح تراخي�ص تبادل املعلومات يف عام 2005م.
ونتيجة لذلك ،ف�إن موبايلي ت�ستخدم حالي ًا �شبكة الألياف ال�ضوئية ونقاط االت�صال الدولية التابعة ل�شركة االت�صاالت ال�سعودية لتحويل حركة مرور ات�صاالتها الداخلية
واملحلية والدولية ،ولو�صالت الإر�سال الال�سلكي بني نقاط النفاذ واملحطات املركزية.
قد تت�أثر خدمات االت�صاالت التي تقدمها موبايلي �سلب ًا يف حال حدوث �أي عطل رئي�سي يف البنية التحتية الأ�سا�سية ل�شركة االت�صاالت ال�سعودية �أو يف نقاط االت�صال
الدولية.

2 22222مخاطر الت�أمين
متتلك موبايلي عدد ًا كبري ًا من بوال�ص الت�أمني حلماية �أ�صولها وممتلكاتها املطابقة لأعلى املوا�صفات واملعايري يف جمال �صناعة االت�صاالت .وكباقي كافة �أنواع بوال�ص
الت�أمني ،ف�إن بوال�ص الت�أمني التي متتلكها موبايلي تخ�ضع لبع�ض اال�ستثناءات والقيود الت�أمينية العادية.

2 22222مخاطر الإئتمان
قد تتعر�ض ال�شركة على غرار معظم م�شغلي الهواتف املتنقلة خلطر الديون امل�شكوك فى حت�صيلها من احل�سابات الالحقة الدفع .ومبا �أنه ال توجد يف اململكة لوائح �سوداء
عامة للم�شرتكني� ،سوف يحاول �أو قد يحاول امل�شرتكني املندرجة �أ�سما�ؤهم على اللوائح ال�سوداء اخلا�صة بال�شركتني امل�شغلتني الأخر يف اململكة الإ�شرتاك فى خدمات ال�شركة.
�إن �أي �إخفاق فى تقييم القدرة الإئتمانية للم�شرتكني اجلدد �أو امل�ستثمرين �أو �أي تدهور فى �إقت�صاد اململكة قد ي�ؤثر ب�شكل عام على مالءمة امل�ستهلكني من الناحية املالية و
ميكن �أن ي�ؤدي �إىل م�ستويات �إخفاق غري متوقعة من قبل العمالء ،مما قد يكون له �أثر عك�سي جوهري على �أعمال ال�شركة وو�ضعها املايل و توقعاتها ونتائج عملياتها.

2 22222ال�سعودة
مبقت�ضى تعميم �صادر عن وزارة العمل يف 1423/6/1هـ ب�ضمان وجود عدد من املوظفني ال�سعوديني لديها ال يقل عن  %30من العدد الكلي ملوظفيها �إذا كان عدد موظفوها
�أكرث من 20موظف .وحيث �أن موبايلي لديها تقريب ًا  3275موظف ًا ميثل ال�سعوديون منهم  2551موظف ًا �أي ما يعادل  ٪87تقريب ًا من جمموع موظفيها.
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من املمكن �أن ي�ؤدي �إخفاق �أي �صاحب عمل يف الوفاء بالتزامات ال�سعودة التي يقت�ضيها هذا القرار �إىل تعر�ضه �إىل كل �أو �أي من اجلزاءات التالية:
z
z
z
z

�zإيقاف تنفيذ طلبات �صاحب العمل للح�صول على ت�أ�شريات عمل؛
�zإيقاف تنفيذ طلبات �صاحب العمل لنقل كفالة موظف حايل �أو موظف حمتمل؛
zا�ستبعاد �صاحب العمل من امل�شاركة يف املناق�صات احلكومية؛
zمنع �صاحب العمل من احل�صول على قرو�ض حكومية.

قد يكون حلدوث �أي من احلاالت املبينة �أعاله �أثر ًا �سلبي ًا على الأعمال التجارية املتوقعة لل�شركة .و لقد �أبدت موبايلي نيتها مبوجب اتفاقية الإدارة التي متت املوافقة عليها
من قبل هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات بتحقيق ن�سبة  %80من ال�سعودة خالل خم�س �سنوات من تاريخ منح رخ�صة الـ ( )GSMورخ�صة اجليل الثالث وعليه ،ف�إن الأحكام
الواردة يف تعميم وزارة العمل لن ت�سري على موبايلي قبل عام 2011م.

2 222المخاطر المتعلقة بال�سوق
2 22222المناف�سة
�إ�ضافة �إىل الرخ�صة الثالثة خلدمات االت�صاالت املتنقلة ( )GSMاملدعومة بتقنية اجليل الثالث (3جي)  ،قامت هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات مبنح ثالث رخ�ص
خلدمات ات�صاالت الهاتف الثابت ذات طبيعة حمددة ت�ستخدم فيها تقنية م�ستقلة� .إذ �أعلن امل�شغلون اجلدد خلدمات ات�صاالت الهاتف الثابت عن خطط لتقدمي رزم
خدمات ال�صوت والفيديو والنطاق العري�ض عن طريق من�صتني تقنيتني هما �شبكة اجليل القادم من بروتوكول االنرتنت ( )IP NGNوقابلية الت�شغيل البيني العاملي عرب
منافذ امليكروويف ( .)WiMAXوهذه الأخرية توفر يف الوقت احلا�ضر معدالت نقل بيانات �أف�ضل من املعدالت التي توفرها �أحدث التقنيات التي تعمل بالنظام العاملي
لالت�صاالت املتنقلة� ،أال وهي بروتوكول تو�صيل حزم البيانات عرب خط االت�صال بالأر�ض فائق ال�سرعة ( .)HSDPAو توفر تقنية اجليل القادم من برتوكول االنرتنت
خدمات ذات تكلفة ت�شغيلية منخف�ضة وذلك من خالل �شبكات منط النقل غري املتزامن ( )ATMالتي ي�ؤ�س�سها امل�شغلون .وقد يقوم امل�شغلون اجلدد خلدمات االت�صاالت
الهاتفية الثابتة با�ستخدام مثل هذه املزايا التكنولوجية ذات امليزة التناف�سية و التكاليف املنخف�ضة ملناف�سة موبايلي ب�شدة يف قطاع اخلدمات ال�صوتية املعتمدة على
ا�ستخدام النطاق العري�ض الال�سلكي والال�سلكي الثابت.
تعتقد موبايلي �أن �سوق النطاق العري�ض يف اململكة العربية ال�سعودية ميثل فكرة بكر غري م�ستغلة وتخطط لتطبيق �إ�سرتاتيجية متوازية لتحقيق منو يف كل من تقنية قابلية
الت�شغيل البيني العاملي عرب منافذ امليكروويف ( )WiMaxوتقنية بروتوكول تو�صيل حزم البيانات عرب خط االت�صال بالأر�ض فائق ال�سرعة ( . )HSDPAلقد متكنت
كاف من النطاق العري�ض الال�سلكي بعد �شرائها ل�شركة بيانات .كما �أنها رفعت ح�صتها يف �شبكة الألياف الوطنية ال�سعودية من � %33إىل
ال�شركة من احل�صول على مقدار ٍ
 %66بعد �إمتام عملية �شراء �شركة بيانات .و �سوف يتم �إ�ضافة �شبكة اجليل القادم من برتوكول االنرتنت(� )IPNGNإىل �شبكة منط النقل غري املتزامن ( )ATMالقائمة
حالي ًا التابعة ملوبايلي مما �سيعزز من قدرتها على نقل حركة مرور االت�صاالت املتنقلة بتكلفة منخف�ضة �إىل حد كبري.

2 22222التغير في �أذواق الم�شتركين
لقد تغلغلت �شرائح �أجهزة الهاتف النقال يف ال�سوق ال�سعودية وبلغت معدالت جتاوزت حد  .%100وب�صرف النظر عن ال�شرائح املتعددة ،ف�إن التقديرات بخ�صو�ص التغلغل
الفعلي ال تزال فوق حد الـ  ،%70مما يدل على �أن ال�سوق يتجه نحو م�ستويات الإ�شباع .و من املتوقع �أن يزيد ان�ضمام م�شغل ثالث خلدمات االت�صاالت املتنقلة من حدة
املناف�سة .و�سي�صب م�شغلو خدمات االت�صاالت املتنقلة مزيد ًا من االهتمام على عمالء مناف�سيهم مما قد ينجم عنه ارتفاع يف معدل عدد امل�شرتكني الذين يتخلون عن
خدمات م�شغلني حاليني على املدى الق�صري� .إن ح�صة موبايلي من ال�سوق البالغة  %37معر�ضة ملخاطر فقدانها ل�صالح امل�شغل اجلديد الذي �سوف يدخل ال�سوق ويف جعبته
خطة معدة خ�صي�ص ًا ال�ستقطاب عمالء امل�شغلني احلاليني .و�إذا ما بلغت هذه اخل�سارة مقدار ًا كبري ًا ،ف�إن �إيرادات و�أرباح موبايلي قد تت�أثر �سلب ًا.
لقد وطدت موبايلي قدميها كم�شغل مبدع يف جمال خدمات االت�صاالت املتنقلة يف اململكة العربية ال�سعودية ،حيث قامت بطرح ما يقدر بـ  %80من منتجات وخدمات
االت�صاالت املتنقلة يف ال�سوق ال�سعودية مما �ساعد على ارتفاع م�ستويات ر�ضا العمالء ،ال �سيما بني قطاع ال�شباب .كذلك تعتقد موبايلي �أن مفهومها الت�سويقي املوجه ل�شرائح
معينة �سوف ي�سمح لها باالحتفاظ بتجمعات خمتلفة من امل�شرتكني املخل�صني لها.

2 22222تردد نطاق عري�ض محدود
لقد �شهد الطلب على خدمات الهاتف املتنقل يف اململكة العربية ال�سعودية ارتفاع ًا ملحوظ ًا على مدى العقد املن�صرم جراء طرح خدمات ات�صاالت متنقلة عامة وتقنيات
جديدة� .إن الطلب على طيف االت�صاالت املتنقلة من قبل امل�شغلني �آخذ يف االرتفاع نظر ًا ل�سعي م�ستخدمي الهواتف املتنقلة احل�صول على مزايا ووظائف ال تدعمها �إال
تطبيقات وبرامج ت�ستخدم ترددات النطاق العري�ض .ومبا �أن هذه الأطياف قليلة ،ف�إن الرتددات القائمة حالي ًا تعمل فوق طاقتها مما يحد من قدرة امل�شغلني على طرح
مزايا ووظائف هاتفية جديدة.
يف عام 2006م� ،أعلنت هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات ب�صفتها اجلهة التنظيمية لقطاع االت�صاالت وكونها اجلهة امل�س�ؤولة عن احلفاظ على توفري الطيف الرتددي يف
اململكة العربية ال�سعودية عن برنامج الرتددات الوطنية للمملكة العربية ال�سعودية .ومن املتوقع ح�سب هذا الربنامج �أن تكتمل عملية �إعادة ت�شكيل الطيف لأغرا�ض الرتدديني
( )GSM900و ( )1800 GSMبحلول 2009م .وبعد ذلك� ،سيكون من املمكن توفري طيف �إ�ضايف �ضمن هذين الرتددين.
5

2 22222الطلب على خدمات الجيل الثالث
تنوي موبايلي ا�ستثمار مبالغ �ضخمة يف تقنية اجليل الثالث والن�صف (3.5جي) وتقنية (� )HSDPAإعتماد ًا على توقع حدوث ارتفاع كبري يف عدد تطبيقات هواتف النقال
التي تتطلب ات�صاالت عري�ضة النطاق يف اململكة العربية ال�سعودية �أ�سوة بالتوجهات املماثلة التي �شهدتها بلدان �أخرى ذات دخل مرتفع يف العامل .تكمن املخاطرة يف حالة
كون الطلب على خدمة اجليل الثالث والن�صف يف اململكة �أقل من ما تتوقعه ال�شركة �أو احتمال �أن م�ستوى الطلب ال يكون كافي ّا لت�شغيل �شبكة وخدمات 3.5جي بطريقة
جمدية من الناحية التجارية .لقد �صممت موبايلي باقة من خدمات اجليل الثالث والن�صف لتلبية جمموعة من االحتياجات املتوقعة للم�ستهلكني ال�سعوديني .وعلى الرغم
من امل�ستوى الكبري من الإعداد والبحث الذي مت بذله يف الباقة املزمعة من خدمات اجليل الثالث التي �ستقدمها موبايلي� ،إال �أن هنالك ثمة خماطرة بعدم حدوث طلب قوي
على هذه اخلدمات من قبل العمالء امل�ستهدفني الأمر الذي �سينجم عنه حجم ا�شرتاكات �أقل من املتوقع.

2 22222المخاطر المرتبطة بالخدمات الهاتفية المتنقلة
هناك اهتمام بالغ يتعلق بالآثار ال�صحية ال�سلبية املزعومة ب�سبب التعر�ض ملجاالت ترددات ال�سلكية ناجمة عن ت�شغيل املحطات الرئي�سية لالت�صاالت الهاتفية املتنقلة
وا�ستخدام �أجهزة الهاتف النقال .هنالك خماطر �صحية ملمو�سة مرتبطة ب�أجهزة ات�صاالت هاتفية متحركة قد ت�ؤدي �إىل رفع دعاوى ق�ضائية ،وانخفا�ض يف عدد �أو معدل
ارتفاع خدمات االت�صاالت املتنقلة ،وتقليل ا�ستخدام بنية حتتية جديدة لالت�صاالت املتنقلة لكل م�شرتك �أو تقييد �إن�شاء مثل هذه البنية .لقد و�ضعت هيئة االت�صاالت وتقنية
املعلومات معايري ملزمة لتحديد االنبعاثات الكهرومغناطي�سية التي تنطبق على االت�صاالت الال�سلكية و�شبكات االت�صاالت و�أجهزة الهاتف النقال .تطبق موبايلي حالي ًا كافة
املعايري املحلية والدولية اخلا�صة باالنبعاثات الكهرومغناطي�سية.
ومع ذلك ،ف�إنه ال توجد �ضمانات بعدم و�ضع معايري لالنبعاثات الكهرومغناطي�سية بطريقة قد تعيق الأعمال التجارية ملوبايلي وعمليات ت�شغيلها.

2 222المخاطر المتعلقة ب�أ�سهم حقوق الأولو ّية
2 22222انخفا�ض الن�سبة المئوية لح�صة الم�ساهمين الم�ستحقين الذين ال ي�ستخدمون حق الأولو ّية في الأ�سهم القائمة
�إن ن�سبة ملكية امل�ساهمني املحتملني يف الأ�سهم احلالية لل�شركة وقيمة تلك الأ�سهم ،ف�ض ًال عن حقوقهم يف الت�صويت� ،سوف تقل بعد انتهاء هذا االكتتاب وذلك بقدر عدم
ممار�ستهم حلقوق الأولو ّية اخلا�صة بهم.

2 22222ربحية ال�سهم
قد يت�أثر م�ستوى ربحية ال�سهم الواحد بعد �إ�صدار �أ�سهم حقوق الأولو ّية وزيادة ر�أ�س مال ال�شركة حيث يعتمد احت�ساب ربحية ال�سهم على عدد الأ�سهم امل�صدرة وقد ي�ؤدي
زيادتها �إىل انخفا�ض ربح ال�سهم الواحد دون امل�ستويات ال�سابقة له .كما ال ت�ضمن ال�شركة ربحية حمددة لكل �سهم من �أ�سهمها بعد زيادة ر�أ�س املال.

2 22222توزيع الأرباح
وفق ًا للنظام الأ�سا�سي لل�شركة ،يجب �أن ي�صدر �أي قرار يتعلق بتوزيع �أية �أرباح على امل�ساهمني وبقيمة هذه الأرباح من اجلمعية العامة العادية لل�شركة ا�ستناد ًا لتو�صية من
جمل�س �إدارتها .وقد تتفاوت قيمة هذه الأرباح من �سنة لأخرى .وبطبيعة احلال� ،سوف يخ�ضع الإعالن عن الأرباح �إىل �أية قيود من�صو�ص عليها يف النظام الأ�سا�سي ويف
القوانني ال�سارية� ،أو �إىل قيود مفرو�ضة على ال�شركة مبوجب اتفاقيات قرو�ض �أو ت�سهيالت �إئتمانية .وقد يت�أثر هذا الإعالن بعدد من العوامل ،منها التوقعات التجارية
لل�شركة ،ومتطلبات ال�سيولة ،والأداء املايل ،و�أو�ضاع ال�سوق ،واملناخ الإقت�صادي العام.
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3نبذة عن الإقت�صاد و�صناعة االت�صاالت

تعترب املعلومات امل�ستخدمة يف هذا الق�سم وامل�ستقاة من م�ؤ�س�سة النقد بالإ�ضافة �إىل املعلومات امل�ستقاة من هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات متاحة للجميع وميكن
احل�صول عليها عرب �شبكة الإنرتنت .ولقد مت احل�صول على موافقة �شركة �شعاع لال�ستثمار وذلك ال�ستخدام تقريرها ال�صادر يف  30مار�س 2008م يف بع�ض من فقرات
هذا الق�سم.
وجتدر الإ�شارة �أن �شركة �شعاع للإ�ستثمار ت�أ�س�ست يف الإمارات العربية املتحدة عام 1979م وتزاول ن�شاطها برتخي�ص من بنك الإمارات املركزي ،وتعمل يف اململكة العربية
ال�سعودية حتت م�سمى �شركة �شعاع كابيتال العربية ال�سعودية  ،وبد�أت يف  5مار�س 2008م مبزاولة �أن�شطتها املالية ( تعامل� ،إدارة ،حفظ ،ترتيب� ،إ�ست�شارة) بعد احل�صول
على الرتاخي�ص الالزمة من هيئة ال�سوق املالية  ،ومن �ضمن �أن�شطتها �إ�صدار تقارير مالية عن �شركات وقطاعات الأ�سواق املالية يف دول ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا.

3 333نبذة عن الإقت�صاد ال�سعودي
حقق �إقت�صاد اململكة معدل منو �سنوي فعلي من الناجت املحلي الإجمايل جتاوز  %5للفرتة من 2002م وحتى 2007م .حيث يقدر الناجت املحلي الإجمايل للفرد الواحد بـ
 59.016ريال �سعودي ( 15.738دوالر �أمريكي) خالل 2007م� ،1أما النفط فقد �ساهم بن�سبة  %32تقريب ًا من الناجت املحلي الإجمايل الفعلي وهو ي�شكل حوايل  %90من
جمموع ال�صادرات و�أرباح اخلزينة وبذلك يك ّون ما ي�ساوي  %30من الناجت املحلي الإجمايل للمملكة� .إال �أن القطاع غري النفطي كان الدافع الرئي�سي لنمو الناجت املحلي
الإجمايل خالل ال�سنوات اخلم�س املا�ضية .ويف الوقت الذي انخف�ض فيه منو الناجت املحلي الإجمايل �إىل ما يقارب  %4خالل 2007م ب�سبب الإنتاج النفطي الثابت ،فقد حقق
القطاع غري النفطي منو ًا كبري ًا بلغ  .%6وقد كانت قطاعات املال والإن�شاءات واملوا�صالت واالت�صاالت والبرتوكيماويات هي املحرك الرئي�سي لهذا االرتفاع.2
من املرجح �أن تقلل اخلطط احلكومية باال�ستثمار لزيادة الطاقة الإنتاجية من النفط بن�سبة  %20لت�صل �إىل  12.5مليون برميل يومي ًا بحلول نهاية عام 2009م من �أي اثر
قد يحدثه �أي انخفا�ض يف �أ�سعار الطاقة يف امل�ستقبل .لقد اتبعت احلكومة خالل ال�سنوات القليلة املا�ضية �سيا�سة مالية حكيمة عندما كانت ت�ستخدم فائ�ض احل�ساب اجلاري
من �أ�سعار النفط املرتفعة لت�سديد الدين العام �إىل �أن انخف�ض �إجمايل الدين العام كن�سبة من الناجت املحلي الإجمايل من  %97عام 2002م �إىل  %23عام 2007م ومن املتوقع
�أن ي�ؤدي ذلك �إىل تقوية الإقت�صاد املحلي بحيث ينعك�س ذلك بالإيجاب على اال�ستثمارات يف �شتى القطاعات الإقت�صادية مبا يف ذلك قطاع االت�صاالت.1

3 33333الحكومة ال�سعودية ملتزمة بالإ�صالحات وبتخفيف القيود الحكومية
ُيعزى النجاح الإقت�صادي جزئي ًا �إىل التزام احلكومة بتحرير الإقت�صاد� ،إذ ميكن التدليل على ذلك بـ ( )1فتح قطاع االت�صاالت من مزود واحد �إىل ثالثة مزودين خلدمات
االت�صاالت الال�سلكية و�أربعة مزودين خلدمات االت�صاالت الثابتة ،و( )2التعهد بجعل اململكة واحدة من �أهم املناطق امل�ستقطبة لال�ستثمارات .لقد �سهل ح�صول اململكة يف
دي�سمرب 2005م على �صفة ع�ضو كامل يف منظمة التجارة العاملية تدفق اال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة �إىل الدولة .وقد ا�ستقطبت اململكة ما قيمته  68مليار ريال �سعودي
( 18مليار دوالر �أمريكي) من هذه اال�ستثمارات يف ال�سنة التي �أعقبت ح�صولها على ع�ضوية منظمة التجارة العاملية� ،أي بزيادة مقدارها  %50مقارنة بال�سنة التي �سبقتها،
مما جعلها تتفوق على �أغلب دول جمل�س التعاون اخلليجي الأخرى مبا يف ذلك دولة الإمارات العربية املتحدة .1يبني اجلدول التايل �أبرز مالمح الإقت�صاد ال�سعودي للفرتة
من 2003م وحتى 2007م:
جدول  :1م�ؤ�شرات خمتارة من �إقت�صاد اململكة
م�ؤ�رشات خمتارة من �إقت�صاد اململكة العربية ال�سعودية
2004م
2003م

الناجت املحلي الإجمايل
الناجت املحلي الإجمايل اال�سمي (ماليني الرياالت ال�سعودية)
الناجت املحلي الإجمايل الفعلي (ماليني الرياالت ال�سعودية)
معدالت النمو (ن�سبة التغري)
ن�سبة ارتفاع الناجت املحلي الإجمايل اال�سمي ()%
ن�سبة ارتفاع الناجت املحلي الإجمايل الفعلي ()%
�إجمايل عدد ال�سكان (باملاليني)
الناجت املحلي الإجمايل للفرد الواحد
الناجت املحلي الإجمايل اال�سمي للفرد الواحد (ريال �سعودي)
الناجت املحلي الإجمايل الفعلي للفرد الواحد (ريال �سعودي)

2005م

2006م

2007م

805
686

939
722

1.183
762

1.336
786

1.431

13.8
7.7

16.7
5.3

26.0
5.6

12.9
3.2

3.4

22.02

22.76

23.11

23.68

24.24

36.542
31.153

41.668
32.054

51.169
32.985

56.401
33.207

59.016
33.540

813
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3 333المملكة العربية ال�سعودية� :سوق االت�صاالت الأول في منطقة ال�شرق الأو�سط
تعترب اململكة العربية ال�سعودية �أكرب �سوق ات�صاالت يف منطقة ال�شرق الأو�سط حيث بلغ عدد امل�شرتكني يف الهاتف املتنقل ما يقارب  28مليون م�شرتك وعدد امل�شرتكني يف
الهاتف الثابت ما يقارب �أربعة ماليني م�شرتك بنهاية عام 2007م .حققت كل من �شركة االت�صاالت ال�سعودية و موبايلي ،وهما �شركتي االت�صاالت الرئي�سيتني يف اململكة
العربية ال�سعودية ،خالل 2007م �أرباح ًا جممعة بلغت  41مليار ريال �سعودي (�أي ما يعادل  11مليار دوالر �أمريكي)  .وهذا يعادل ما يقارب من  146ريال �سعودي ( 39دوالر
�أمريكي) للفرد الواحد يف ال�شهر.3

3 33333جوانب �إيجابية �أخرى محتملة ل�سوق االت�صاالت
يت�سم �سوق االت�صاالت يف اململكة العربية ال�سعودية بدرجة اخرتاق منخف�ضة ( )Penetration Rateوقدرة كبرية على النمو باملقارنة مع الأ�سواق الأخرى يف دول جمل�س
التعاون اخلليجي .وتتجه اململكة مدفوعة مب�ساعي حترير الإقت�صاد وازدياد حدة املناف�سة لأن ت�صبح واحدة من �أكرث �أ�سواق االت�صاالت اجلاذبة لال�ستثمارات يف منطقة
اخلليج العربي .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ي�ستفيد قطاع االت�صاالت من عن�صرين �إيجابيني ناجتني عن الزيادة يف عدد ال�سكان يف اململكة ،وهما :معدل منو �سكاين �سنوي يبلغ
 %2.5تقريب ًا وطغيان عن�صر ال�شباب يف املجتمع حيث تقدر ن�سبة من تقل �أعمارهم عن � 25سنة بـ  %51من �إجمايل عدد ال�سكان  .4ولقد ارتفع معدل ا�ستخدام خطوط
الهواتف املتنقلة يف اململكة العربية ال�سعودية منذ انطالقة موبايلي يف بداية عام 2005م من � %40إىل  %116بنهاية عام 2007م .3ومن املمكن �أن يتجاوز معدل اال�ستخدام
 %100مقارنة بعدد ال�سكان عندما ميتلك العميل �أكرث من ا�شرتاك ،وهو ما يعرف �أي�ض ًا بظاهرة ال�شرائح املتعددة .ففي بلدان ذات مداخيل مرتفعة ن�سبي ًا مثل اململكة
العربية ال�سعودية� ،أ�صبح امل�سلك الطبيعي الآن امتالك خطي هاتف نقّال الأول لال�ستخدام ال�شخ�صي والآخر ال�ستخدامات العمل .من ناحية �أخرى ،دفع تعدد الأجهزة
املخ�ص�صة للأعمال مثل البالك بريي و�شرائح البيانات امل�ستهلكني المتالك عددٍ من خطوط اال�شرتاك ت�صل �إىل ثالثة �أو رمبا �إىل �أربعة يف بع�ض الأحيان .و من ناحية
�أخرى فقد تباط�أت ا�شرتاكات الهاتف الثابت ب�سبب اال�ستخدام املتزايد خلدمات الهاتف املتنقل وا�ستبدال خطوط الهاتف الثابت بخطوط الهاتف املتنقل .وقد بلغ عدد
اال�شرتاكات يف خطوط الهاتف املتنقل ما يقارب �سبعة �أ�ضعاف اال�شرتاكات يف خطوط الهاتف الثابت خالل عام 2007م.
جدول  :2م�ؤ�شرات االت�صاالت
م�ؤ�رشات االت�صاالت

اخلطوط الثابتة (باملاليني)
ن�سبة االرتفاع ()%
اخلطوط املتنقلة (باملاليني)
ن�سبة االرتفاع ()%
م�ستخدمو االنرتنت (باملاليني)
ن�سبة االرتفاع ()%

2001م

2002م

2003م

2004م

2005م

2006م

2007م

3.2
9.0
2.5

3.3
2.6
5.1
101.6
1.4
40.0

3.5
5.6
7.3
44.1
1.8
28.6

3.7
5.6
9.1
24.5
2.4
33.3

3.8
3.2
13.5
47.7
3.0
25.0

4.0
4.7
19.7
46.4
4.7
56.7

4.1
2.5
28.4
43.5
6.4
36.2

1.0
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3 33333تطور هيكلة �سوق االت�صاالت ال�سعودي
يعترب تاريخ منح الرخ�صة الثانية خلدمات االت�صاالت املتنقلة ملوبايلي يف �شهر دي�سمرب 2004م خطوة جريئة لتطوير قطاع االت�صاالت يف اململكة .فقبل دخول موبايلي
لهذا ال�سوق ،كان اجلوال ،وهو مزود خدمات االت�صاالت املتنقلة التابع ل�شركة االت�صاالت ال�سعودية ،هو مقدم خدمات االت�صاالت املتنقلة الوحيد .و لقد مت طرح خدمات
االت�صاالت املتنقلة الرقمية لأول مرة يف الريا�ض فقط و ذلك يف ت�سعينات القرن املا�ضي عندما قامت م�ؤ�س�سة الأنظمة الإلكرتونية ب�إطالق خدمة الإت�صال املتنقل املعتمدة
على النظام العاملي لالت�صاالت املتنقلة ( .)900 GSMوبعد تلك اخلدمات التي دخلت ال�سوق لأول مرةُ ،طرحت يف عام 1996م خدمات االت�صاالت املتنقلة القائمة على
النظام العاملي لالت�صاالت املتنقلة ( ، )GSMوالتي حتولت فيما بعد �إىل �شركة االت�صاالت ال�سعودية يف مايو من عام 1998م.

3 33333االت�صاالت الثابتة
نبذة
لقد تطور �سوق االت�صاالت الثابتة يف اململكة ب�صورة كبرية عندما مت ت�أ�سي�س �شركة االت�صاالت ال�سعودية يف ابريل من عام 1998م والتي بدورها تولت عمليات وم�شاريع
االت�صاالت من وزارة الربق والربيد والهاتف من �أجل توفري خدمات االت�صاالت.

 3التقرير ال�سنوي لهيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات 2007
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م�شرتكو خطوط الهاتف الثابت ومعدالت اال�ستخدام
يعترب ا�ستخدام اخلطوط الثابتة يف ال�سوق ال�سعودية منخف�ض ًا مقارنة مع نظرياتها يف دول جمل�س التعاون اخلليجي .وقد ات�سعت قاعدة امل�شرتكني يف اململكة بخطوات بطيئة
حيث ارتفعت من  3مليون م�شرتك يف � 2001إىل  4مليون م�شرتك بحلول نهاية عام 2007م .ومتثل هذه ن�سبة انت�شار ت�صل �إىل حوايل  66.5خط ًا هاتفي ًا لكل مائة م�سكن
()66.5%؛ وهذا هو املعيار املنا�سب لقيا�س ن�سبة انت�شار الهاتف الثابت لأن الهاتف يف املنزل يخدم جميع �أفراد الأ�سرة (بعك�س الهاتف املتنقل حيث ميكن �أن يكون لكل فرد
هاتف متنقل خا�ص به)� .أما ن�سبة انت�شار الهاتف لل�سكان يف اململكة فقد بلغت  16.3خط ًا هاتفي ًا لكل مائة �شخ�ص ( )%16بنهاية عام 2007م.5

3 33333االت�صاالت المتنقلة
نبــذة
مير قطاع االت�صاالت املتنقلة يف اململكة العربية ال�سعودية حالي ًا مبرحلة حترير مع دخول ثالثة م�شغلني لهذه اخلدمات مرحلة العمل يف عام 2008م (جنب ًا �إىل جنب مع
م�شغل �إ�ضايف هو �شركة برافو التابعة ل�شركة الربق والربيد والهاتف) .لقد �أنهت موبايلي احتكار �شركة االت�صاالت ال�سعودية لقطاع خدمات االت�صاالت املتنقلة عام 2004م
بعدما فازت بالرخ�صة الثانية خلدمات االت�صاالت املتنقلة بقيمة  12مليار ريال �سعودي ( 3مليار دوالر �أمريكي) .ويف مار�س 2007م ،فازت �شركة زين بالرخ�صة الثالثة
بقيمة  23مليار ريال �سعودي ( 6مليار دوالر �أمريكي).

م�شرتكو خطوط الهاتف املتنقل ومعدالت اال�ستخدام
لقد متخ�ضت املناف�سة يف �سوق االت�صاالت املتنقلة التي بد�أت عام 2005م عن تطورات رئي�سية من حيث عرو�ض اخلدمات ،ونوعية اخلدمات ،وخدمات الدعم الفني،
واالنخفا�ض يف الأ�سعار ،وزيادة عدد امل�شرتكني .حيث زاد عدد م�شرتكي خدمات االت�صاالت املتنقلة �إىل ما يقرب من  5 28.4مليون م�شرتك ,مع العلم �أن يف قطاع
االت�صاالت يح�سب عدد امل�شرتكني بناء على عدد اخلطوط اململوكة للفرد امل�شرتك حيث تت�ضمن ال�شرائح الفعالة وغري الفعالة (معدل ا�ستخدام  %116نتيج ًة ال�ستخدام
ال�شخ�ص لأكرث من �شريحة واحدة) بحلول نهاية عام 2007م ،مرتفع ًا من  19.7مليون م�شرتك عام 2006م ومن  2.5مليون م�شرتك فقط منذ ت�أ�سي�س هيئة االت�صاالت
وتقنية املعلومات عام 2001م .وقد بلغ معدل النمو ال�سنوي املركب لل�سنوات ال�ستة املا�ضية  %50يف ال�سنة تقريب ًا .وقد �شكلت اال�شرتاكات م�سبقة الدفع غالبية اال�شرتاكات
( ،)%83وهذا ين�سجم مع توجهات الأ�سواق العاملية املماثلة الأخرى .5ومن املرجح �أن ت�ساعد العوامل التالية على تو�سيع قاعدة م�شرتكي خدمات االت�صاالت املتنقلة:
z
z

zالديناميكية الإقت�صادية االيجابية للقطاع الكبري من ال�سكان ال�سعوديني من فئة ال�شباب ذوي الدخل املرتفع
zالطلب على عرو�ض خدمات االت�صاالت املتنقلة ذات التكنولوجيا املتطورة

�إن طرح خدمات االت�صاالت املدفوعة م�سبق ًا يف عام 2002م واالنخفا�ض يف الر�سوم م ّيزا مرحلة النمو ال�سريع يف قاعدة م�شرتكي خدمات االت�صاالت املتنقلة يف اململكة.
�إذ بلغ عدد امل�شرتكني يف هذه اخلدمات  28.4مليون ًا بحلول نهاية عام 2007م ،الأمر الذي جنم عنه معدل ال�ستخدام خدمات االت�صاالت املتنقلة يبلغ  %116تقريب ًا .وقد
�شكلت اال�شرتاكات يف اخلدمات م�سبقة الدفع ن�سبة كبرية من هذا املعدل .وبنهاية عام 2007م ،توقف عدد اال�شرتاكات م�سبقة الدفع على ما يقرب الـ  23.6مليون ا�شرتاك
متثل  %83من �إجمايل قاعدة امل�شرتكني يف خدمات االت�صاالت املتنقلة .5
جدول  :3تفا�صيل ا�شرتاكات اخلطوط املتنقلة
تفا�صيل ا�شرتاكات اخلطوط املتنقلة

اال�شرتاكات املدفوعة م�سبق ًا (باملاليني)
معدل النمو ال�سنوي ()%
اال�شرتاكات املفوترة (باملاليني)
معدل النمو ال�سنوي ()%
الإجمايل

2005م

9.5
( 93.9مقارنة مع 2004م)
4.6
( 6.9مقارنة مع 2004م)
14.2

2006م

15.1
58.9
4.6
0.0
19.7

2007م

23.6
56.3
4.8
4.3
28.4
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لقد جتاوز معدل ا�ستخدام الهواتف املتنقلة  %100بحلول نهاية 2007م نتيجة القتناء �شرائح ات�صاالت متعددة من قبل نف�س الأفراد ،ول�شمول �إح�صائية اال�شرتاكات على
�شرائح ات�صاالت غري فعالة .يكمن ال�سبب الرئي�سي القتناء �شرائح ات�صاالت متعددة الأغرا�ض يف بلدان دول اخلليج العربي �إىل اال�ستخدام الوا�سع القتناء خطوط م�ستقلة
لكل من اال�ستخدامات ال�شخ�صية �أو ا�ستخدامات الأعمال.6

5
6
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جدول  :4معدل ا�ستخدام االت�صاالت املتنقلة يف بلدان خمتارة من دول اخلليج العربي
البلد

اململكة العربية ال�سعودية
البحرين
قطر
الإمارات العربية املتحدة

عدد ال�سكان (باملاليني)

معدل اال�ستخدام ()%

2006م

2006م

2007م

23.7
0.7
0.9
4.2

83.6
122.6
102.5
129.9

116
133
140
151

امل�صدر :م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ،التقرير ال�سنوي لهيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات ،تقرير �شركة �شعاع لال�ستثمار ال�صادر يف مار�س 2008م “”Revisiting the contender

متو�سط الإيراد من كل م�شرتك يف ال�شهر ARPU

لقد تراجع متو�سط الإيراد لكل م�ستخدم خلدمات االت�صاالت املتنقلة ان�سجام ًا مع اجتاهات الأ�سواق املماثلة .ويعود هذا الرتاجع ب�صفة �أ�سا�سية �إىل النمو الكبري يف عدد
امل�شرتكني يف خدمات االت�صاالت املتنقلة م�صحوب ًا بحجم متزايد من اال�شرتاكات م�سبقة الدفع يف خدمات االت�صاالت املتنقلة كن�سبة من جمموع امل�شرتكني� .ش ّكل عدد
اال�شرتاكات م�سبقة الدفع يف عام 2007م ن�سبة  %83وعلى الرغم من �أن متو�سط الإيراد لكل م�ستخدم (خلدمات االت�صاالت املتنقلة) قد انخف�ض مبعدل �سنوي مركب يبلغ
 %10بني عام 2002م وعام 2007م� ،إال �أن �إيرادات خدمات االت�صاالت املتنقلة قد ارتفعت مبعدل منو �سنوي مركب بلغ  %21ح�سب اجلدول املو�ضح �أدناه.
جدول  :5م�ؤ�شرات �سوق االت�صاالت املتنقلة يف اململكة العربية ال�سعودية
م�ؤ�رشات �سوق االت�صاالت املتنقلة يف اململكة العربية ال�سعودية
2005م
2004م
2003م
2002م

(*)
7.2
5.0
عدد امل�شرتكني (باملاليني)
18
11
الإيرادات (مليار ريال)
208
متو�سط �إيراد كل م�ستخدم (بالريال) 183
* عدد امل�شرتكني ي�شمل �أكرث من مليوين م�شرتك م�ؤقت من احلجاج والزوار

9.2
21
190

14.1
25
148

2006م

19.7
30
127

2007م

28.4
34
100
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معدل ا�ستخدام منخف�ض للغاية للنطاق العري�ض
لقد ارتفع عدد امل�شرتكني يف خدمات النطاق العري�ض من  24.000عام 2003م �إىل �أكرث من  623.000مع نهاية عام 2007م .وهذا ميثل معدل منو �سنوي مركب يقارب
 %126يف ال�سنة على مدى الأربع �سنوات املا�ضية ،وبزيادة ع�شرة �أ�ضعاف تقريب ًا على مدى ال�سنتني املا�ضيتني (2006م و2007م) لوحدهما� .7أما اال�ستخدام املنزيل
خلدمات النطاق العري�ض فقد توقف عند  %10.3بحلول نهاية عام 2007م .7وعلى الرغم من هذا النمو املرتفع� ،إال �أن معدل ا�ستخدام خدمات النطاق العري�ض الذي
يقدر بـ  %2.5تقريب ًا من عدد ال�سكان ال يزال منخف�ض ًا مقارنة مع الدول املتقدمة وبع�ض الدول النامية التي لها �صفات م�شابهة ل�صفات اململكة العربية ال�سعودية  .7هنالك
احتمال كبري جد ًا �أن تنمو خدمات النطاق العري�ض يف اململكة ،عالوة على �أن هناك حجم كبري من الطلب غري امل�ستغل ب�سبب القيود ال�سلبية على العر�ض� .إن التطور
التدريجي يف احتياجات ال�سكان �إىل خدمات النطاق العري�ض ي�ؤدي �إىل ارتفاع متوقع يف عدد م�ستخدمي هذه اخلدمات ،ونتيجة لذلك ف�إنه من املتوقع �أن يرتفع الطلب
مبعدل كبري مما يوفر فر�ص مواتية لتو�سيع �شبكات وخدمات النطاق العري�ض يف اململكة .ومع فتح باب املناف�سة يف �سوق خدمات االت�صاالت الهاتفية الثابتة ،فمن املتوقع �أن
ينمو �سوق خدمات النطاق العري�ض بوترية مت�سارعة ،حني يقوم املزودون الثالثة اجلدد للخدمة املزمع منحهم تراخي�ص يف 2008م مبد �شبكات النطاق العري�ض اخلا�صة
بهم وطرح خدماتهم.7
جدول  :6عدد امل�شرتكني يف خدمات النطاق العري�ض يف اململكة العربية ال�سعودية
عدد امل�شرتكني يف خدمات النطاق العري�ض يف اململكة العربية ال�سعودية
2007م
2006م
(بالآالف)

عدد امل�شرتكني يف النطاق العري�ض الثابت ()DSL
عدد امل�شرتكني يف خدمات النطاق العري�ض الأخرى
املجموع
ن�سبة �إجمايل ا�ستخدام النطاق العري�ض (�إىل عدد ال�سكان)

194
24
218
%0.9

595
28
623
%2.5
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من املتوقع �أن ي�ؤدي طرح خدمات اجليل الثالث واجليل الثالث والن�صف �إىل ارتفاع يف عدد امل�شرتكني يف اململكة حيث يتجه الطلب على خدمات الو�سائط املتعددة �إىل زيادة
حاجة امل�ستخدمني ال�شباب وامل�ستخدمني املثقفني ملثل هذه اخلدمات .ي�ضاف �إىل ذلك ن�سب اال�ستخدام املنخف�ضة حالي ًا خلدمات النطاق العري�ض الثابتة يف اململكة مقارنة
بحجم الطلب .مل حتقق خدمات ات�صاالت النطاق العري�ض الثابتة �أي جناح ًا ملمو�س ًا يف اململكة ب�سبب امل�سائل املتعلقة بجودة اخلدمة والقيود الفنية املتعلقة بامل�سافات
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الطويلة امل�صاحبة لتقنية الـ  .DSLومن املتوقع �أن ت�ستفيد خدمات النطاق العري�ض املتنقلة املعتمدة على اجليل الثالث واجليل الثالث والن�صف من �شيوع تطبيقات وبرامج
�أجهزة النقال الال�سلكية التي تتطلب نطاق ًا عري�ض ًا من الرتددات ،ال �سيما بني امل�ستخدمني ال�شباب وامل�ستخدمني املثقفني.

خدمات االنرتنت
ارتفع عدد م�ستخدمي االنرتنت من ما يقارب املليون م�ستخدم يف عام 2001م �إىل ما يقدر بـ  6.4مليون م�ستخدم بحلول نهاية عام 2007م (معدل ا�ستخدام يقدر بـ ،)%26
وهو ما يعادل متو�سط منو �سنوي مركب يبلغ ما يقارب  %36يف ال�سنة .و ُيعزى هذا النمو املتزايد ،من بني عوامل �أخرى� ،إىل الزيادة يف الوعي العام باالنرتنت ،واالرتفاع يف
الطلب على خدمات النطاق العري�ض ،وانخفا�ض تكاليف �أجهزة احلا�سب الآيل (املكتبية واملحمولة) ور�سوم االنرتنت ،8وازدياد تطبيقات االنرتنت (مثل العديد من املواقع
العربية والتطبيقات املتزايدة كاخلدمات امل�صرفية االلكرتونية وتطبيقات التجارة/احلكومة االلكرتونية) .وكما هو احلال يف الأ�سواق النا�شئة الأخرى ،ف�إن قطاع توفري
خدمات االنرتنت هو �أكرث قطاعات االت�صاالت تناف�سية.
جدول  :7ا�ستخدام االنرتنت يف اململكة العربية ال�سعودية
ا�ستخدام االنرتنت يف اململكة العربية ال�سعودية
2002م
2001م
(باملاليني)

م�ستخدمو االنرتنت
معدل ا�ستخدام االنرتنت ( %من عدد ال�سكان)

1
%5

1.4
%6

2003م

2004م

2005م

2006م

2007م

1.8
%8

2.4
%10

3.0
%13

4.7
%20

6.4
%26
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3 333البيئة التنظيمية
تعترب هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات هي اجلهة املنظمة لالت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات يف اململكة العربية ال�سعودية حيث ُي�شكل كل من (نظام االت�صاالت) (ال�صادر
يف عام 1421هـ) والئحته التنفيذية (ال�صادرة عام 1422هـ) الإطار القانوين اخلا�ص بتنظيم القطاع .ويت�ضمن النظام عدد ّا من الأهداف منها توفري خدمات ات�صاالت
متطورة وكافية وب�أ�سعار مناف�سة ،و�إيجاد املناخ املنا�سب لت�شجيع املناف�سة العادلة ،وا�ستخدام الرتددات ب�صورة فعالة ،وتوطني تقنية االت�صاالت ومواكبة تقدمها ،وحتقيق
الو�ضوح وال�شفافية يف الإجراءات ،بالإ�ضافة �إىل حتقيق مبادئ امل�ساواة وعدم التمييز ،وحماية امل�صلحة العامة وم�صالح امل�ستخدمني وامل�ستثمرين .و ُيحدد (تنظيم الهيئة)
(ال�صادر بقرار جمل�س الوزراء رقم ( )74وتاريخ 1422/3/5هـ ،واملعدل بقرار جمل�س الوزراء رقم ( )133وتاريخ 1424/5/21هـ) مهام هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات
واخت�صا�صاتها ،بو�صفها منظم ًا للقطاع يتمتع بال�شخ�صية االعتبارية وباال�ستقالل املادي والإداري ،وت�صف (القواعد الإجرائية) اخلطوات التي ينبغي اتخاذها من قبل كل
من هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات (بو�صفها جهة تنظيمية) ومقدمي اخلدمات وغريهم ل�ضمان التعامل ال�سل�س واملو ّثق للمتطلبات التنظيمية والق�ضايا التي تقع �ضمن
�إطار العالقة بني الأطراف املختلفة . 8
ويعتمد الإطار التنظيمي للرتاخي�ص على ا�ستخدام �أ�سلوب “الرتخي�ص املُحدِّ ِد للخدمة واملحايدِ للتقنية” الذي يتيح املرونة يف ا�ستخدام التقنيات لتقدمي خدمات حمدَّدة
مبوجب الرتخي�ص .وت�سعى الأهداف املرحلية للهيئة �إىل موا�صلة مهمات حترير قطاع االت�صاالت ،وتعزيز البيئة التناف�سية يف جميع خدمات االت�صاالت وتقنية املعلومات،
ون�شر�شبكات جديد ٍة لزيادة املناف�سة وتوفري البدائل يف حاالت الأعطال والطوارئ� ،إ�ضاف ًة �إىل متكني تقدمي اخلدمة ال�شاملة يف جميع �أنحاء
وت�شجيع ت�أ�سي�س البنى التحتية
ٍ
اململكة.

نبذة عن دور هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات وم�س�ؤولياتها
يكمن الدور الرئي�سي لهيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات يف حترير وتنظيم �سوق االت�صاالت ويف الوقت نف�سه ا�ستقطاب اال�ستثمارات املحلية والأجنبية لقطاع االت�صاالت
وتقنية املعلومات .وب�صفتها جهة تنظيمية ،يجب �أن تتعامل الهيئة بالعدل والإن�صاف مع جميع الأطراف :مزودي اخلدمة وامل�ستثمرين واجلهات احلكومية وامل�ستخدمني
التجاريني والأفراد .تتحمل هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات امل�س�ؤولية عن حماية امل�صالح العامة واحلفاظ على حقوق امل�ستهلكني ،ف�ض ًال عن �ضمان توفري ال�سالمة والأمن
�ضمن بيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات .وللهيئة كذلك دور رئي�سي يف تعزيز وتطوير قطاع تقنية املعلومات.
وفيما يتعلق بخدمات االنرتنت يف اململكة العربية ال�سعودية ،تعترب هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات م�س�ؤولة يف الوقت احلا�ضر عن ت�شغيل و�إدارة املركز الوطني للمعلومات،
ف�ض ًال عن م�س�ؤوليتها يف �إدارة ا�سم احليز (النطاق) الوطني للمملكة وهو ( ،).saوت�سجيل �أ�سماء النطاقات ،وخدمات مراقبة حمتوى االنرتنت.
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4

�4رشكة احتاد ات�صاالت (موبايلي)

4 444المقدمة والت�أ�سي�س
موبايلي هي العالمة التجارية الر�سمية ل�شركة احتاد ات�صاالت ،وهي ثاين �شركة يتم اعطا�ؤها ترخي�ص ًا لتقدمي خدمة الهاتف املتنقل يف اململكة العربية ال�سعودية .وقد مت
ت�أ�سي�سها مبوجب املر�سوم امللكي رقم م 40/بتاريخ 1425/07/02هـ .وقد بد�أت موبايلي خدماتها الت�شغيلية بتاريخ  25مايو 2005م وو�صل عدد عمالئها �إىل  3.8مليون
م�شرتك خالل �سنة .ويف عام 2006م و�صل عدد م�شرتكي موبايلي �إىل ما يربو على  6مليون م�شرتك ،وزاد يف عام 2007م لي�صل �إىل ما يزيد عن  11مليون .واليوم تنت�شر
�شبكة موبايلي يف كافة مدن وقرى اململكة العربية ال�سعودية حيث متكنت من تغطية ما يزيد عن  %96من املناطق امل�أهولة بال�سكان ،كما ت�شمل تغطيتها �أي�ضا ما يزيد
عن  22.000كيلومرت من الطرق ال�سريعة التي تتم تغطيتها ب�شكل م�ستقل من قبل موبايلي .ويبلغ ر�أ�س مال ال�شركة حاليا  5.000.000.000ريال �سعودي مق�سم �إىل
� 500.000.000سهم بقيمة �إ�سمية قدرها  10رياالت �سعودية لل�سهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل.
كما �أطلقت موبايلي بتاريخ  27يونيو 2006م خدمة اجليل الثالث والن�صف ،التي تغطي  23مدينة يف اململكة العربية ال�سعودية .ويف عام 2007م� ،أ�صبح عدد م�شرتكي موبايلي
يف خدمة اجليل الثالث ،واجليل الثالث والن�صف �أكرث من  500.000م�شرتك حيث �أ�صبحت �أحد �أكرب م�شغلي الهاتف النقال من اجليل الثالث يف ال�شرق الأو�سط.
وتعترب موبايلي �شركة �س ّباقة يف جمال تقدمي �أحدث اخلدمات و�آخر ما تو�صلت �إليه االبتكارات مثل خدمة ر�سائل الو�سائط ( ، )MMSوخدمة حتديد املواقع ( )LBSو
التجوال الدويل اخلا�ص بالبطاقات م�سبقة الدفع بالإ�ضافة �إىل خدمة ( )GPRSوخدمة التجوال ( ، )GPRS EDGEبالإ�ضافة �إىل اخلدمات الأخرى.

4 444ر�أ�س المال
يبلغ ر�أ�س املال ال�صادر واملدفوع  5مليار ريال �سعودي يت�ألف من  500مليون �سهم بقيمة �إ�سمية تبلغ  10ريال �سعودي لل�سهم الواحد.
وقد مت ت�شكيل موبايلي يف البداية من قبل امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني الذين �شاركوا يف دفع قيمة  80مليون �سهم (حيث كانت تبلغ القيمة الإ�سمية لل�سهم حينذاك  50ريال)
متثل  %80من كامل ر�أ�س مال ال�شركة حيث بلغ املبلغ االجمايل لر�أ�س املال  4مليار ريال �سعودي .وقد خ�ضع امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني لفرتات حظر مدتها �سنتني انتهت يف �شهر
دي�سمرب من العام 2006م.
ووفقا ملتطلبات ترخي�صها قامت موبايلي بتاريخ  13اكتوبر 2004م بطرح  20مليون �سهم جديد بقيمة ا�صدار بلغت  50ريال �سعوديا من خالل طرح هذه الأ�سهم لالكتتاب
العام مما زاد من قاعدة حقوق امللكية امل�ساهمة �إىل  5مليار ريال �سعودي .وقد مت طرح الأ�سهم لالكتتاب العام وفقا للمر�سوم امللكي الذي مبوجبه مت طرح  %20من اجمايل
ر�أ�س املال ال�صادر لالكتتاب العام .ويف الوقت الذي طرحت فيه �أ�سهم موبايلي لالكتتاب العام مت �إدراج هذه الأ�سهم وتداولها يف �سوق الأ�سهم ال�سعودية (“تداول”).
ويف �شهر �أبريل من عام 2008م قام امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون يف موبايلي ببيع  100مليون �سهم �إ�ضايف �إىل اجلمهور من خالل طرح م�ستثنى تنفيذ ًا ملتطلبات هيئة �سوق املال
والرتخي�ص امل�صدر لل�شركة مبوجب املر�سوم امللكي م 40/والذي يلزم امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني ملوبايلي بخف�ض م�ساهماتهم يف ال�شركة بن�سبة  %20بعد مرور � 3سنوات على
ت�أ�سي�س ال�شركة.

4 444التراخي�ص
4 44444ترخي�ص الهاتف النقال ()GSM
مت �إ�صدار ترخي�ص الهاتف النقال (“( )GSMترخي�ص الهاتف النقال”) من هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات لل�شركة بتاريخ  1425/11/10هـ (املوافق 2004/12/22م)
لتقدمي خدمات الهاتف النقال ( ،)GSMوفيما يلي ملخ�ص لأهم �شروط ترخي�ص الهاتف النقال:

الرتخي�ص
وفقا لنظام االت�صاالت والئحته التنفيذية ،وتنظيم هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات ف�إنه يحق ملوبايلي مبوجب ترخي�ص الهاتف النقال:
(�أ) �إن�شاء ال�شبكات ال�سلكية والال�سلكية يف اململكة ،والتي من �ضمنها مقا�سم االت�صال الدويل ،وت�شغيلها و�صيانتها لتقدمي خدمات الهاتف النقال ( )GSMيف اململكة وفقا
لأحكام ترخي�ص الهاتف النقال.
(ب) تقدمي خدمات الهاتف النقال( )GSMيف اململكة وفقا لأحكام الأنظمة املرعية فيها ،وت�شمل تلك اخلدمات ما يف ذلك على �سبيل املثال ال احل�صر ( )1خدمات
االت�صال ال�صوتية؛ و ( )2خدمات املعطيات والبيانات املبنية على تقنية ()GSM؛ و ( )3خدمة الر�سائل الق�صرية؛ و ( )4خدمة الر�سائل متعددة الو�سائط؛ ( )5اخلدمات
الرقمية واخلوا�ص امل�ساعدة ،مثل خدمة انتظار املكاملات ،وحجز املكاملات ،وحتويل املكاملات ،و�إظهار رقم املت�صل؛ و ( )6خدمات االت�صاالت الدولية .ويجوز لل�شركة �أن
تقدم خدمات االت�صاالت املذكورة يف جميع مناطق اململكة العربية ال�سعودية وبني اململكة وال�شبكات الأخرى خارج اململكة وفقا للأنظمة واالتفاقيات املنظمة لذلك .كما
يجوز لل�شركة بالإ�ضافة �إىل ذلك �أن تقدم خدمات الإنرتنت من خالل �شبكتها بعد احل�صول على ترخي�ص لتقدمي خدمات الإنرتنت من هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات.
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املدة والإلغاء
مدة ترخي�ص الهاتف النقال � 25سنة من تاريخ �صدوره ويجوز جتديده ملدة مماثلة مبوافقة هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات ووفقا لأنظمتها .وال يجوز تعديل ترخي�ص
الهاتف النقال �إال مبوافقة هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات .كما يجوز لهيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات �إلغاء ترخي�ص الهاتف النقال �أو تعليقه يف حال ارتكبت موبايلي
ما ي�سوغ ذلك وفقا لأنظمة هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات.

التنازل عن الرتخي�ص والتعاقد من الباطن
اليجوز ملوبايلي التنازل عن ترخي�ص الهاتف النقال �إال بعد ح�صولها على موافقة كتابية م�سبقة من هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات و�شريطة �أن يكون املتنازل له م�ستوفيا
جميع املتطلبات النظامية والفنية واملالية والتجارية للح�صول على ترخي�ص الهاتف النقال .كما ال يجوز ملوبايلي التعاقد مع �أ�شخا�ص �آخرين من الباطن لتقدمي خدمات
االت�صاالت املرخ�ص لها بتقدميها مبوجب ترخي�ص الهاتف النقال �إال بعد احل�صول على املوافقة اخلطية امل�سبقة من هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات .يجوز ملوبايلي
التعاقد مع �أ�شخا�ص �آخرين لت�شغيل و�صيانة جزء من �شبكتها نيابة عنها وتظل جميع التزامات موبايلي مبوجب ترخي�ص الهاتف النقال من م�سئولياتها.

املخالفات والغرامات
يتم معاجلة املخالفات والغرامات املتعلقة برتخي�ص الهاتف النقال وفقا لأنظمة هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات.

املقابل املايل للرتخي�ص
تلتزم موبايلي مبوجب ترخي�ص الهاتف النقال ب�سداد املقابل املايل نظري مايلي:
z
z
z
z
z
z

zا�ستخدام الرتددات كدفعة �سنوية وفقا لالئحة املقابل املايل ال�ستخدام الرتددات يف اململكة.
zالرتخي�ص كدفعة �سنوية بن�سبة  %1من �صايف �إيرادات موبايلي.
zا�ستخدام وحجز وتخ�صي�ص الأرقام ملوبايلي وفقا لقرار هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات رقم  1425/34وتاريخ  1425/1/4هـ.
zتقدمي خدمات الهاتف النقال ( )GSMجتاريا كدفعة �سنوية بن�سبة  %15من �صايف �إيرادات موبايلي.
zالأعمال واخلدمات املقدمة من هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات ،ح�سب مقت�ضيات احلال ووفقا لأحكام التنظيم.
zم�ساهمة من موبايلي يف متويل اخلدمة ال�شاملة وحق اال�ستخدام ال�شامل وفقا ملا تقرره هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات وفقا لأنظمتها كن�سبة مئوية من �صايف
�إيرادات موبايلي.

املقابل املايل للخدمة “التعرفة”
يجب على موبايلي �أن تقدم لهيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات تعرفة لكافة خدماتها املرخ�ص لها بتقدميها ،ويجوز لهيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات بح�سب تقديرها
تنظيم تعرفة خدمات موبايلي بتقدميها بناء على ماورد يف نظام االت�صاالت والئحته التنفيذية.

4 44444ترخي�ص الهاتف النقال من الجيل الثالث (3جي)
مت �إ�صدار ترخي�ص الهاتف النقال من اجليل الثالث (3جي) (“ترخي�ص خدمات 3جي”) من هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات لل�شركة بتاريخ  1425/11/18هـ (املوافق
2004/12/30م) لتقدمي خدمات الهاتف النقال من اجليل الثالث (3جي) ،وفيما يلي ملخ�ص لأهم �شروط ترخي�ص الهاتف النقال:

الرتخي�ص
وفقا لنظام االت�صاالت والئحته التنفيذية ،وتنظيم هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات ف�إنه يحق ملوبايلي مبوجب ترخي�ص خدمات 3جي:
(�أ) �إن�شاء ال�شبكات ال�سلكية والال�سلكية يف اململكة ،والتي من �ضمنها مقا�سم االت�صال الدويل ،وت�شغيلها و�صيانتها لتقدمي خدمات الهاتف النقال 3جي يف اململكة وفقا
لأحكام ترخي�ص خدمات 3جي.
(ب) تقدمي خدمات الهاتف النقال 3جي يف اململكة وفقا لأحكام الأنظمة املرعية فيها ،وت�شمل تلك اخلدمات ما يف ذلك على �سبيل املثال ال احل�صر ( )1خدمات االت�صال
ال�صوتية؛ و ( )2خدمات املعطيات والبيانات املبنية على تقنية 3جي ؛ و ( )3خدمة الر�سائل الق�صرية؛ و ( )4خدمة الر�سائل متعددة الو�سائط؛ ( )5اخلدمات الرقمية
واخلوا�ص امل�ساعدة ،مثل خدمة انتظار املكاملات ،وحجز املكاملات ،وحتويل املكاملات ،و�إظهار رقم املت�صل؛ و ( )6خدمات االت�صاالت الدولية؛ و ( )7خدمة النقل املرئي
املبا�شر .ويجوز لل�شركة �أن تقدم خدمات االت�صاالت املذكورة يف جميع مناطق اململكة العربية ال�سعودية وبني اململكة وال�شبكات الأخرى خارج اململكة وفقا للأنظمة
واالتفاقيات املنظمة لذلك .كما يجوز لل�شركة بالإ�ضافة �إىل ذلك �أن تقدم خدمات الإنرتنت من خالل �شبكتها بعد احل�صول على ترخي�ص لتقدمي خدمات الإنرتنت من
هيئة االت�صاالت و تقنية املعلومات.
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املدة والإلغاء
مدة ترخي�ص خدمات 3جي � 25سنة من تاريخ �صدوره ويجوز جتديده ملدة مماثلة مبوافقة هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات ووفقا لأنظمتها .وال يجوز تعديل ترخي�ص
خدمات 3جي �إال مبوافقة هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات .كما يجوز لهيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات �إلغاء ترخي�ص خدمات 3جي �أو تعليقه يف حال ارتكبت موبايلي ما
ي�سوغ ذلك وفقا لأنظمة هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات.

التنازل عن الرتخي�ص والتعاقد من الباطن
اليجوز ملوبايلي التنازل عن ترخي�ص خدمات 3جي �إال بعد ح�صولها على موافقة كتابية م�سبقة من هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات و�شريطة �أن يكون املتنازل له م�ستوفيا
جميع املتطلبات النظامية والفنية واملالية والتجارية للح�صول على ترخي�ص خدمات 3جي .كما ال يجوز ملوبايلي التعاقد مع �أ�شخا�ص �آخرين من الباطن لتقدمي خدمات
االت�صاالت املرخ�ص لها بتقدميها مبوجب ترخي�ص خدمات 3جي �إال بعد احل�صول على املوافقة اخلطية امل�سبقة من هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات .يجوز ملوبايلي
التعاقد مع �أ�شخا�ص �آخرين لت�شغيل و�صيانة جزء من �شبكتها نيابة عنها وتظل جميع التزامات موبايلي مبوجب ترخي�ص خدمات 3جي من م�سئولياتها.

املخالفات والغرامات
يتم معاجلة املخالفات والغرامات املتعلقة برتخي�ص خدمات 3جي وفقا لأنظمة هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات.

املقابل املايل للرتخي�ص
تلتزم موبايلي مبوجب ترخي�ص خدمات 3جي ب�سداد املقابل املايل نظري مايلي:
z
z
z
z
z
z

zا�ستخدام الرتددات كدفعة �سنوية وفقا لالئحة املقابل املايل ال�ستخدام الرتددات يف اململكة.
zالرتخي�ص كدفعة �سنوية بن�سبة  %1من �صايف �إيرادات موبايلي.
zا�ستخدام وحجز وتخ�صي�ص الأرقام ملوبايلي وفقا لقرار هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات رقم  1425/34وتاريخ  1425/1/4هـ.
zتقدمي خدمات الهاتف النقال 3جي جتاريا كدفعة �سنوية بن�سبة  %15من �صايف �إيرادات موبايلي.
zالأعمال واخلدمات املقدمة من هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات ،ح�سب مقت�ضيات احلال ووفقا لأحكام التنظيم.
zم�ساهمة من موبايلي يف متويل اخلدمة ال�شاملة وحق اال�ستخدام ال�شامل وفقا ملا تقرره هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات وفقا لأنظمتها كن�سبة مئوية من �صايف
�إيرادات موبايلي.

املقابل املايل للخدمة “التعرفة”
يجب على موبايلي �أن تقدم لهيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات تعرفة لكافة خدماتها املرخ�ص لها بتقدميها ،ويجوز لهيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات بح�سب تقديرها
تنظيم تعرفة خدمات موبايلي بتقدميها بناء على ماورد يف نظام االت�صاالت والئحته التنفيذية.

4 444لمحة تاريخية
4 44444المقدمة
موبايلي هي امل�شغل الثاين خلدمة الهاتف النقال يف اململكة العربية ال�سعودية وهي واحدة من �أ�سرع م�شغلي اخلدمة منوا يف دولة واحدة يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال
�أفريقيا ،حيث يتمثل ن�شاطها الرئي�سي يف توفري �شبكة االت�صاالت الال�سلكية ( )GSMيف اململكة العربية ال�سعودية.

4 44444الخلفية
لقد قامت موبايلي ب�شراء الرتخي�ص الثاين للهاتف النقال باململكة العربية ال�سعودية يف �شهر �أغ�سط�س من عام 2004م مببلغ وقدره  12مليار ريال �سعودي ( 3مليار دوالر
�أمريكي) بعد فوزها يف مناف�سة �شاركت فيها جمموعة تتكون من خم�س �شركات حملية و�إقليمية .ويف �شهر �أكتوبر من عام 2004م ،مت طرح  %20من �أ�سهم موبايلي يف ال�سوق
املالية (تداول) باململكة العربية ال�سعودية لالكتتاب العام .ويف دي�سمرب 2004م ،قامت موبايلي ب�شراء ترخي�ص اجليل الثالث مببلغ مقداره  754مليون ريال �سعودي (201
مليون دوالر) .عند ت�أ�سي�س موبايلي� ،أ�صدرت ال�شركة  100مليون �سهم بقيمة �إ�سمية مقدارها  50ريال .ومبوجب قرار هيئة ال�سوق املالية رقم  4-154-2006ال�صادر بتاريخ
 27مار�س 2006م ،فقد مت اجراء تق�سيم لل�سهم الواحد بتاريخ � 8أبريل 2006م حيث مبوجب ذلك مت تق�سيم ال�سهم ذي القيمة اال�سمية  50ريال �إىل خم�سة �أ�سهم ،بقيمة
�إ�سمية لل�سهم الواحد مقدارها  10رياالت ،وبناء على ذلك �أ�صبحت �أ�سهم موبايلي ال�صادرة  500مليون �سهم .ووفقا للمر�سوم امللكي رقم م 40/وتاريخ 1425/7/2هـ فقد
قام امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون ببيع  100مليون �سهم متثل  %20من ر�أ�س مال موبايلي عن طريق طرح م�ستثنى يف �أبريل 2008م.
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4 444قاعدة الم�شتركين والح�صة في ال�سوق
لقد ا�ستطاعت موبايلي من خالل جمموعة من مناذج الأعمال امل�شرتكة واملبتكرة وبف�ضل خدماتها ذات اجلودة العالية وا�سرتاتيجيتها الت�سويقية الهادفة ،ا�ستطاعت �أن
حتوز على ن�سبة  %17من �سوق الهاتف النقال باململكة العربية ال�سعودية حيث بلغ عدد امل�شرتكني  2.3مليون م�شرتك خالل �أول ثمانية �أ�شهر من انطالق عملياتها يف الوقت
الذي كانت ن�سبة اخرتاق ال�سوق يف اململكة تعادل  .%58ويف نهاية عام 2006م زادت قاعدة م�شرتكيها يف خدمة الهاتف النقال لت�صبح  6مليون م�شرتك متثل  %30من ح�صة
ال�سوق� .أما يف الوقت الراهن وخالل �أقل من ثالث �سنوات من تاريخ بدء عملياتها يف اململكة فقد بلغت ن�سبة ح�صتها ما يقرب من  %40من �سوق الهاتف النقال يف اململكة
العربية ال�سعودية حيث يزيد عدد م�شرتكيها الآن عن  11مليون م�شرتك ,مع العلم �أن يف قطاع االت�صاالت يح�سب عدد امل�شرتكني بناء على عدد اخلطوط اململوكة للفرد
امل�شرتك حيث تت�ضمن ال�شرائح الفعالة وغري الفعالة.
بد�أت موبايلي بطرح خدمة الهاتف النقال من اجليل الثالث والن�صف يف �شهر يونيو من عام 2006م .ومع نهاية عام 2006م �أ�صبح عدد امل�شرتكني لديها يف خدمة النقال
من اجليل الثالث واجليل الثالث والن�صف ما يقارب  500.000م�شرتك ف ّعال حيث ميثل هذا العدد ن�سبة  %7من �إجمايل عدد م�شرتكيها يف اململكة .ومنذ انطالقتها يف
�أوا�سط عام 2005م ،حافظت موبايلي على �أعلى ن�سبة من �إ�ضافات ال�شبكات (�أي �إ�ضافة م�شرتكني جدد �إىل �شبكتها) يف ال�سوق .ويف عام 2006م� ،أي بعد مرور عام كامل
من الت�شغيل ،حازت موبايلي على ن�سبة  %69من �إ�ضافات ال�شبكة.

4 444الأعمال التجارية لموبايلي
4 44444الخدمات التي يتم تقديمها
نظرة عامة
بد�أت موبايلي عملياتها يف عام 2005م مبجموعة من اخلدمات ال�صوتية وخدمات البيانات ذات القيمة امل�ضافة ( )VASحيث د�أبت ال�شركة با�ستمرار على تعزيز هذه
اخلدمات .وقد �سمحت خدمة الهاتف النقال من اجليل الثالث ب�إطالق تقنية  Blackberryوغريها من التقنيات التي تتطلب زيادة يف طاقة املعاجلة بالإ�ضافة �إىل �سرعات
�أكرب يف �إر�سال البيانات.

اخلدمات ال�صوتية:
يتم تقدمي اخلدمات ال�صوتية عن طريق اال�شرتاك بالبطاقات م�سبقة الدفع �أو اال�شرتاك املفوتر .وي�سمح اال�شرتاك بالبطاقات م�سبقة الدفع ب�إجراء املكاملات املحلية
والدولية بالإ�ضافة �إىل التفعيل امل�سبق للتجوال الدويل وهي متوفرة ببطاقات �إعادة �شحن متنوعة وطرق مي�سرة لإعادة ال�شحن .ويت�ساوى اال�شرتاك م�سبق الدفع مع
اال�شرتاك الآجل الدفع (املفوتر) من حيث اخلدمات ال�صوتية ذات القيمة امل�ضافة� .أما اال�شرتاك �آجل الدفع (املفوتر) فيتميز باحت�ساب دقائق االت�صال ال�شهرية وب�أ�سعار
تناف�سية للمكاملات مع �إ�صدار فواتري مف�صلة باللغتني ،هذا بالإ�ضافة �إىل توفر جمموعة متنوعة من خدمات البيانات واخلدمات ذات القيمة امل�ضافة ()VASو بع�ض
اخلدمات مثل حتويل املكاملات وانتظار املكاملات و التي ميكن لكافة م�شرتكي خدمة الهاتف النقال اختيارها م�سبقا.

خدمات القيمة امل�ضافة:
تقدم موبايلي خدمات ذات قيمة م�ضافة لعمالئها �سواء كانوا م�شرتكي البطاقة م�سبقة الدفع �أو امل�شرتكني بطريقة الدفع الآجل (املفوتر) .وت�شمل هذه اخلدمات تلقائيا
خدمة النقال 3.5جي والربيد ال�صوتي املجاين والتجوال الدويل وحقيبة من املنتجات التي ت�شمل اخلدمات التي تعمل بوا�سطة اجليل الثالث والن�صف ونغمات الرنني
املتعددة وبطاقات التهنئة وموجز الأخبار ومقتطفات �صوتية (�أوديو كليب) وغريها من اخلدمات املتنوعة الأخرى.
كما تقدم حقيبة منتجات موبايلي خدمات تعتمد على حتديد املواقع مثل خا�صية البحث عن ال�صديق وخارطة النقال وانرتنت النقال الذي ي�ستخدم تقنية ()EDGE
وبالإ�ضافة �إىل جمموعة من الباقات التي تعتمد على املحتوى وامل�سماة بـ “عالهوى” ،ف�إن موبايلي كانت هي امل�شغل الأول خلدمات الر�سائل متعددة الو�سائط ()MMSيف
اململكة .ومنذ انطالقتها ،قدمت موبايلي ت�شكيلة وا�سعة من اخلدمات الإ�ضافية �إىل حقيبة منتجاتها مما جعل عرو�ض منتجاتها ككل �أكرث تناف�سية.

ا�ستهداف قطاع ال�شركات:

“Mobily

نق�ص كبري يف خدمة قطاع الأعمال التجارية وال�شركات يف �سوق اململكة .لذلك قامت بتقدمي عرو�ض خا�صة بال�شركات حتت ا�سم
لقد الحظت موبايلي وجود ٍ
”Businessحيث تقدم لعمالئها من ال�شركات جمموعة باقات جديدة م�صممة لقطاع الأعمال تهدف لزيادة كفاءة العمل وحتقيق املزيد من الأرباح يف كافة �أن�شطة الأعمال
من خالل ا�ستخدام �أحدث التقنيات يف ات�صاالت الهاتف النقال.
ولبدء تنفيذ اخلدمة اخلا�صة بال�شركات ،مت �إن�شاء ق�سم “مبيعات ال�شركات” حيث يتكون هذا الق�سم من فريق من خرباء االت�صاالت الذين مت تعيينهم لتقدمي احللول
واخلدمات لعمالء ال�شركات وم�ؤ�س�سات القطاع العام والقطاع اخلا�ص �إما لت�سهيل عمليات املبيعات �أو تزويدها بحلول م�صممة لتلبية احتياجاتهم اخلا�صة.

خدمات البيانات واخلدمات الإحلاقية
خدمة الر�سائل متعددة الو�سائط (:)MMS
لقد كان ملوبايلي ال�سبق يف تقدمي هذه اخلدمة يف اململكة العربية ال�سعودية ،حيث كانت �أول من و ّفر خدمة الر�سائل متعددة الو�سائط ( )MMSوالتي ي�ستطيع امل�ستخدم من
خاللها �إر�سال �أنواع متعددة من ال�صور امللونة والأ�صوات والن�صو�ص من خمتلف الأحجام ومقاطع الفيديو �إىل م�شرتكي الهاتف النقال الآخرين و الربيد االلكرتوين.
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و�صالت الواب اخلا�صة بالهاتف النقال عالهوى (:)Mobile Wap Portal AL HAWA
تقوم موبايلي ب�شكل فعال بت�شجيع تطوير وانت�شار و�سائل الرتفيه والراحة لعمالئها مثل قنوات املعلومات والت�سلية والعرو�ض الدينية و�أمناط احلياة .وقد قامت موبايلي
ب�إن�شاء خم�سة مواقع عامة ل�شبكة الواب التي متكن امل�ستخدمني من الدخول �إىل الربيد االلكرتوين من خالل هواتفهم النقالة ومتابعة �آخر الأخبار واملعلومات عن طريق
الوكاالت الإخبارية الريادية وتفقد �آخر نتائج مباريات كرة القدم العاملية من خالل احل�صول على عدد الأهداف �أو النقاط ب�شكل مبا�شر .ويف هذا ال�ش�أن ،ا�ستطاعت
موبايلي تقدمي حمتويات وتطبيقات من خالل تعزيز وتقوية عالقات ال�شركة مع ال�شركاء ومزودي اخلدمة الإقليميني .وهذه اخلدمة تعترب الأوىل من نوعها يف اململكة
العربية ال�سعودية ويتم تفعيلها مقدما لكافة جمموعات امل�شرتكني.

خدمات اجليل الثالث (3.5جي):
مع انطالقة خدمات موبايلي 3.5جي مت تقدمي جمموعة من اخلدمات اجلديدة واملط ّورة للعمالء منها اخلدمات املحددة للجيل الثالث مثل االت�صال الهاتفي املرئي
والدخول �إىل �شبكة االنرتنت عالية ال�سرعة بالإ�ضافة �إىل خدمات اجليل الثالث التي ت�شمل خدمات 2جي 2.5 /جي املتوفرة ب�سرعات عالية �أو على م�ستوى جودة �أعلى.
وهذا ينطبق على كل خدمات الو�صالت.

خدمة بالكبريي  Blackberryمن موبايلي:
بالكبريي هي خدمة يتم توفريها لأول مرة يف اململكة العربية ال�سعودية من قبل موبايلي وهي خم�ص�صة لأ�صحاب الأعمال .وهي حل متكامل مقدم من موبايلي يتميز
بب�ساطة اال�ستخدام و�سهولة الربط واالندماج مع الأنظمة القائمة للعمالء .وبا�ستخدام جهاز بالكبريي املحمول باليد ي�ستطيع امل�شرتك �أن ير�سل وي�ستقبل ر�سائل الربيد
االلكرتوين بالإ�ضافة �إىل حتديد املواعيد و�إجراء املكاملات الهاتفية.
وت�ستخدم موبايلي تقنية (� )GPRSأو ( )EDGEلت�سليم ر�سالة الربيد االلكرتوين �إىل هذا اجلهاز الذي يحمل باليد .وتقوم موبايلي بت�شغيل خدمة بالكبريي بالإ�ستفادة من
عالقاتها مع ما يزيد عن  86مزود خدمات التجوال ( )GPRSيف �أكرث من  48دولة.

اخلدمات املكملة
يتمتع كافة م�شرتكي موبايلي تلقائيا بخيار خدمة الربيد ال�صوتي ،وخدمة عر�ض تعريف اخلط املت�صل ( ،)CLIPوتعليق املكاملات وحتويل املكاملات والإ�شعار باملكاملات التي
مل يرد عليها ،وانتظار املكاملات ،واملكاملات متعددة الأطراف و�إ�صدار فواتري تف�صيلية دون فر�ض �أية ر�سوم �إ�ضافية على امل�شرتك نظري هذه اخلدمات.

خدمات التجوال الدويل:
يتوفر لدى كافة م�شرتكي موبايلي خا�صية التجوال الدويل والتي ت�سمح لهم ب�إجراء املكاملات وا�ستالم املكاملات خارج اململكة العربية ال�سعودية .وقد قامت موبايلي بت�أ�سي�س
ملقا�صة البيانات ( ،Emirates Data Clearing House (EDCHوهي ال�شركة
هذه اخلا�صية من خالل �إحدى ال�شركات ال�شقيقة الت�صاالت الإمارات وهي غرفة الإمارات ّ
الرئي�سية لت�سوية تعوي�ضات التجوال الدويل يف املنطقة .ومبوجب بنود العقد ،تكون ترتيبات التجوال م�شرتكة مما ي�سهل على م�شرتكي ال�شبكات اخللوية الأجنبية التحول
�إىل �شبكة موبايلي عند زيارتهم للمملكة العربية ال�سعودية.

التلفزيون النقال :Mobile TV
يتوفر الآن عر�ض التلفزيون النقال من موبايلي لكل قاعدة امل�شرتكني مع ال�شركة مقابل ر�سم �شهري مقداره  50ريال ،حيث توفر جمموعة من القنوات احلرة على الهواء
�أو القنوت املختارة مثل :الر�سالة والعربية و �سي �إن بي �سي العربية ،و �سي ان ان ،والإخبارية والقناة الأوىل يف التلفزيون ال�سعودي ،وقناة الريا�ضة يف التلفزيون ال�سعودي،
وتلفزيون العفا�سي ،و�سينما روتانا و�سباي�س تون ،وال�صفوة واليوم وتلفزيون احلياة.

نطاق عري�ض غري حمدود:
لقد بد�أت موبايلي بتقدمي �أول جمموعة خدمة نطاق عري�ض غري حمدود للنقال يف ال�شرق الأو�سط ،ونقلت باقة �إ�ستخدام البيانات من كيلوبايت �إىل جيجابايت .وقد �أوجدت
هذه املجموعة العديد من الت�أثريات يف ال�سوق:
z
z
z
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zباقة اال�شرتاك ال�شهري بواحد جيجابايت (امل�ستوى الأول) ب�سعر  100ريال �سعودي يف ال�شهر.
zجمموعة اال�شرتاك ال�شهري بخم�سة جيجابايت (امل�ستوى املتو�سط) ب�سعر  200ريال �سعودي يف ال�شهر.
zجمموعة اال�شرتاك غري املحدود بتكلفة  350ريال �سعودي.

4 444الإ�ستراتيجية الت�سويقية
4 44444قنوات التوزيع
تتمحور ا�سرتاتيجية موبايلي الت�سويقية حول توفري عرو�ض خدمات م�صممة لتنا�سب املجتمع متعدد الطبقات يف اململكة العربية ال�سعودية .وتخ�ص�ص موبايلي موارد كبرية
يف �سبيل �إعداد �صور بيانية نف�سية مف�صلة لعدد كبري من املجموعات العرقية واجلن�سيات التي يت�ألف منها الن�سيج ال�سكاين يف اململكة .ويتم تق�سيم ال�سكان �إىل �شرائح ثم
�إىل جمموعات فرعية بناء على العمر وم�ستوى الدخل و�أمناط ال�صرف والقيم الثقافية والأ�صول العرقية .ويتيح هذا التحليل القيام بحمالت ت�سويقية ديناميكية ون�شطة
م�صممة ملخاطبة وجذب جمموعات فرعية متفرقة من ال�سكان والتي يتم ا�ستهدافها بطريقة منظمة وفعالة .عالوة على ذلك توا�صل موبايلي ا�سرتاتيجية ك�سب العمالء من
خالل ا�ستهداف �شرائح ال�سكان بدال من تق�سيم عرو�ضها بني طريقة الدفع امل�سبق مقابل الدفع الآجل.

4 44444المبيعات والتوزيع
يتم تنظيم جهود املبيعات لدى موبايلي يف �أربعة م�سارات وظيفية تغطي ما يلي  )1( :توزيع القنوات )2( ،مبيعات ال�شركات وكبار ال�شخ�صيات )3( ،املحالت الكبرية
( )4( )Flagship Storesالإ�سناد التجاري.

 4 44444توزيع القنوات
تعتمد ا�سرتاتيجية التوزيع لدى موبايلي على ثالث قنوات رئي�سية .وتكون �إدارة هذه القنوات مركزية يف �أربعة مكاتب �إقليمية تغطي املنطقة ال�شرقية والغربية والو�سطى
وال�شمالية من اململكة .وتتمثل هذه القنوات الثالث فيما يلي:

املبيعات املبا�شرة:
ا�ستمرت موبايلي يف تو�سعها القوي عن طريق �إعتمادها لنموذج توزيع فريد من نوعه يقوم على �أ�سا�س (مراكز موبايلي الرئي�سية) ،ومعار�ض الإمتياز التجار ّية ،وحمالت
الإمتياز امل�شرتكة  ،ونقاط البيع املعتمدة للو�صول بخدمات ال�شركة �إىل �أكرب عدد من ال�سكان .و�إ�ضاف ًة �إىل  24مركز ًا من مراكز موبايلي الرئي�س ّية مت �إ�ضافة  43معر�ض من
معار�ض الإمتياز التجار ّية ،و 288حمل من حمالت الإمتياز امل�شرتكة .وقد مت تطوير املبيعات املبا�شرة ملعار�ض الإمتياز التجارية ال�صغرية وافتتح  106منها خالل 2007م.
وهذا ماجعل عدد معار�ض االمتياز التجارية  149معر�ض ًا يف نهاية 2007م منها  46تنت�شر يف املنطقة الو�سطى ،و 37يف املنطقة الغربية و 49يف املنطقة ال�شرقية و 17يف
املنطقة اجلنوبية والعمالء الذين يزورون هذه املنافذ يح�صلون على نف�س اخلدمات التي تقدمها مراكز موبايلي الرئي�سية ي�ضاف �إىل هذه ال�سل�سلة املتينة للمبيعات والتوزيع
 939نقطة بيع معتمدة و  4000نقطة توزيع ينت�شرون يف كافة مناطق اململكة .وهذا ما يجعل لل�شركة منافذ بيع تزيد عن  5400منفذ تنت�شر يف �أكرث من  77مدينة وبلدة
ومئات من القرى ال�صغرية والبلدات يف اململكة .كما مت افتتاح مراكز جمهزة وم�صممة خلدمة ال�سيدات ونتيجة لإلتزام موبايلي بتوفري �أف�ضل اخلدمات ف�إن �شبكة التوزيع
هذه كانت من �أكرب عوامل النمو ال�سريع والنجاح الفائق لل�شركة .كما �أن هذا التو�سع يف زيادة عدد نقاط االت�صال مع العمالء �سوف ي�ستمر خالل �سنة 2008م.

املبيعات غري املبا�شرة:
العالمة التجارية امل�شرتكة (نقاط بيع منتجات موبايلي و�أك�سيوم فقط والتي تعر�ض �شعار هذين ال�شركتني) :يتوقع �أن تزيد موبايلي من �إعتمادها على قنوات منافذ البيع
ذات العالمات التجارية امل�شرتكة ،وتقلل من �إعتمادها على البائعني ووكالء البيع يف امل�ستويات الأدنى حيث تكون املراقبة و�ضمان اجلودة �أكرث �صعوبة .تقوم املحالت ذات
العالمات التجارية امل�شرتكة ببيع منتجات �شركتني فقط وهما موبايلي و�شركة اك�سيوم .وتعر�ض لوحات الإعالنات وكافة و�سائل العر�ض يف هذه املحالت هاتني العالمتني
التجاريتني ب�شكل م�شرتك وال يتم فيها توزيع �أو بيع �أية منتجات ل�شركات مناف�سة .وتعمل منافذ البيع ذات العالمات التجارية امل�شرتكة بنظام الطبقتني .حيث �أن كل هذه
املحالت ي�سمح لها ببيع البطاقات م�سبقة الدفع والفواتري ولكن يتم تطبيق املعايري امل�شددة عندما يتعلق الأمر مببيعات البطاقات �آجلة الدفع حيث يتطلب ذلك التدريب و
الت�أكيد على م�ستويات مرتفعة.
معيدي البيع :يكون املوزعون الرئي�سيون م�س�ؤولني عن توظيف وكالء ثانويني .وقد مت توقيع اتفاقيات ( )Back to Backمقابلة تعك�س بنود اتفاقيات التوزيع املوقعة مع
موبايلي .كما قامت ال�شركة بتجميع “كتيبات �شراكة” حتدد ال�شروط واجلداول الزمنية املطلوبة لت�أهيل و�إبقاء املوزعني .حاليا ،يتم بيع منتجات موبايلي يف �أكرث من 3500
منفذ بيع مع اال�ستمرار يف فتح حمالت جديدة.
املبيعات البديلة :ت�شمل قناة املبيعات من خالل االنرتنت �أو �أجهزة ال�صراف الآيل لإعادة �شحن البطاقات م�سبقة الدفع .بالإ�ضافة �إىل ذلك قامت موبايلي حديثا ب�إن�شاء
خدمات فريدة للعمالء يف منافذ البيع لدى موزعيها ووكالئها ،وبالتحديد �أجهزة للدفع ت�س ّمى ( )M-Payوهذه الأجهزة الآلية ت�سمح للعمالء ب�إعادة �شحن بطاقاتهم
وطباعة الفواتري وت�سديدها .وهناك  3.000جهاز دفع ( )M-Payيعمل حاليا.

مبيعات ال�شركات وال�شخ�صيات الهامة :
هذه ال�شريحة من عمالء موبايلي يخ�ص�ص لهم موظفني منف�صلني ،وقد قامت موبايلي بتطوير قاعدة بيانات مف�صلة عن قطاع ال�شركات ،ويتم ت�صنيفها وحتديثها ب�شكل
منتظم.
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�إ�سناد املبيعات:
يحتوي هذا الق�سم الفرعي من �إدارة املبيعات على �أع�ضاء مدربني يقومون ب�إ�سناد وظائف املبيعات الثالث املذكورة �أعاله جنبا �إىل جنب مع �أق�سام االت�صاالت الداخلية،
وتقنية املعلومات وتدريب وتطوير املنتجات وحفظ وثائق املكاتب و�إ�سناد البيانات.

4 444اال�ستثمارات الحالية في �شبكة االت�صاالت وخطط التو�سع
4 44444الإنت�شار والتغطية
لقد حافظت موبايلي على هدفها منذ ت�أ�سي�سها وذلك بالإنت�شار ال�سريع لت�أمني توفري تغطية عالية اجلودة لأنظمة الهاتف النقال ( )GSMو�أنظمة ( )GPRSو ()EDGE
م�ستخدمة تقنية ال�شبكات املحلية الال�سلكية (�شبكة الهاتف النقال الال�سلكية ( )GSMمن اجليل الثاين) .وي�شكل كل نظام/منتج جزء ًا من تطبيق انت�شار ال�شبكات بالرغم
من �أن الت�سويق اخلا�ص بالعمالء حتى الآن يركز على اخلدمات ال�صوتية.
ويف �شهر مايو 2005م ،انطلقت خدمات موبايلي يف  32مدينة مما و�سع تغطية الهاتف النقال �إىل ما ن�سبته  %79.2من ال�سكان عرب ما يقارب  1.000حمطة قاعدية،
وهو ما يزيد عن متطلبات الرتخي�ص التي ن�صت على �سبع مدن فقط عن انطالق اخلدمة� .أما الآن فقد جنحت موبايلي يف تغطية ما يزيد عن  %96من املناطق امل�أهولة
بال�سكان يف اململكة العربية ال�سعودية.
�إن جناح توفري خدمة 3جي التجارية يف ت�سع مدن رئي�سية يف �شهر يونيو من عام 2006م �أدى �إىل حتقيق انت�شار اجليل الثالث و تغطية لل�سكان بلغت ن�سبة  45.2يف املائة
عند انطالق اخلدمة ،والعزم معقود على موا�صلة تو�سعة التغطية ال�سكانية.

� 4 44444شبكة الهاتف النقال
قامت موبايلي بن�شر �شبكة ( )GSMعلى م�ستوى اململكة بناء على معايري نظام الهاتف النقال (2.5جي )GPRS/ومعدالت البيانات املعززة اخلا�صة بتطور النقال
( )EDGEمن خالل �شبكتها .وتعترب �أنظمة ( )GPRSو( )EDGEمن التح�سينات على نظام الهاتف النقال ( .)GSMويتم تخطيط ال�شبكة لتقدمي �سرعة بيانات فعالة
ت�صل �إىل  200كيلوبت/يف الثانية ،وهي م�صممة ب�شكل يتوافق مع معايري الهاتف النقال و�أنظمة االت�صاالت.
وقد مت ت�صميم هيكل ال�شبكة لدعم ربط بروتوكول االنرتنت ( )IPوالتجوال الدويل والتجوال املحلي والت�شغيل البيني امل�شرتك بني �أنظمة الهاتف النقال و ( )GPRSو
()EDGEوعنا�صر �شبكة 3جي وغريها من الأنظمة.
ولدعم الأحداث اخلا�صة قامت موبايلي برتتيبات حمددة لتغطية املنا�سبات مثل موا�سم احلج والعمرة .وقد �أثبتت هذه اال�سرتاتيجية جناحها عندما وفرت �شبكة موبايلي
خدمات الهاتف النقال للحجاج.

�4 44444شبكة الجيل الثالث (3جي)
قامت موبايلي بن�شر �شبكة خلوية على م�ستوى اململكة تعتمد على تقنية من اجليل الثالث ( )WCDMAيف اململكة .وتتميز هذه ال�شبكة بتوفري ربط عايل ال�سرعة لل�صوت
ونقل البيانات وت�سمح بتوفري منتجات ال�صوت والبيانات والتطبيقات واخلدمات ملجموعة كبرية من معدات النقال والأ�سواق اخلا�صة بال�شركات والعمالء .وت�ستفيد هذه
اخلدمات من �إمكانيات نقل البيانات عالية ال�سرعة يف �شبكة الهاتف النقال 3جي والدخول ال�سريع ل�شبكة االنرتنت وتنزيل البيانات من �أنواع متعددة من الطرفيات .تتخذ
اخلا�صة ،و اخلدمات اخلا�صة،
موبايلي خطوات جتاه بناء �شبكة حت ّول ّية تعتمد على تقن ّية (3.5/HSDPAجي) و �سوف ت�ستهدف ال�شركة العمالء الذين يبحثون عن الفوترة
ّ
و موفري اخلدمات ال�شاملة وذلك يف ك ّل من البيت ،الهاتف النقّال والأعمال.

4 44444تخ�صي�ص الترددات والطيف الترددي
يتم عمل تخ�صي�ص للرتددات من قبل هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات على م�ستوى اململكة وفقا خلطة الرتددات الوطنية خطة الرتددات الوطنية ( .)NFPوقد مت منح
موبايلي تخ�صي�ص �أويل للطيف الرتددي  5ميغاهريتز من النطاق الرتددي املزدوج  915-890ميغاهريتز و  960-935ميغاهريتز .وبالن�سبة للرتخي�ص اخلا�ص بالـ 3جي،
فقد مت تخ�صي�ص الرتددات ح�سب النطاقات املحددة يف �أنظمة الراديو اخلا�صة بالـ 3جي ولقد ا�ستخدمت موبايلي تقنيات متقدمة يف �سبيل زيادة ال�سعة املطلوبة يف املرحلة
الأولية لت�شغيل ال�شبكة.

4 44444ا�ستراتيجية تملك المواقع
تدرك موبايلي �أن متلك املواقع و�إن�شائها يعترب جزء ًا هام ًا يف ا�سرتاتيجية انت�شار ال�شبكة .وبالتايل فقد �أولت اهتمام ًا كبري ًا و�أجرت تخطيط ًا ا�سرتاتيجي ًا منا�سب ًا لتطوير
خطة توزيع املواقع .وقد جرى �إن�شاء املواقع على �أ�سطح املباين وعلى الأعمدة الأحادية والأرا�ضي ذات امل�ساحات اخلالية وفقا لأنظمة البلديات املحلية .و يتم تركيب
و�إن�شاء �أغلب املواقع يف املناطق احل�ضرية واملدن الكبرية على �أ�سطح املباين يف حني ين�صب الرتكيز يف املناطق الريفية على �إن�شاء املوقع على الأرا�ضي اخلالية والأعمدة
الأحادية.
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�4شبكة الألياف ال�ضوئية (النطاق العري�ض) Fiber Optic Network (Broadband(/

ال�شبكة ال�سعودية للألياف ال�ضوئية (“)Saudi National Fiber optic Network “SNFN
نظر ًا للطلب املتنامي على خدمات النطاق العري�ض ومعدل االخرتاق املنخف�ض يف اململكة للنطاق العري�ض بن�سبة  %2.5يف عام 2007م (مقارنة مع معدل اخرتاق للنطاق
العري�ض يف دول جمل�س التعاون اخلليجي بلغت ن�سبته  ،)%5.2ف�إن النطاق العري�ض يوفر فر�ص ًا �أف�ضل للأعمال يف امل�ستقبل .لقد دخلت موبايلي يف �شراكة ا�سرتاتيجية يف
�شهر فرباير 2006م مع �شركة االت�صاالت املتكاملة ( )ITCوبيانات الأوىل (�إحدى ال�شركات التابعة ملوبايلي) لتطوير �شبكة �ألياف �ضوئية جديدة .و�سوف تغطي ال�شبكة
 12.600كيلو مرت من الطرق ال�سريعة بتكلفة ا�ستثمار �إجمالية تبلغ واحد مليار ريال �سعودي ( 267مليون دوالر) ،حيث تبلغ ح�صة موبايلي يف هذا امل�شروع  .%66.6كذلك
يتوقع �أن ي�ؤدي تو�سيع ال�شبكة �إىل حت�سني خدمات ال�شركة وذلك نتيجة للزيادة التي �سيتيحها امل�شروع يف �سرعة �إر�سال خدمات البيانات.

م�شروع

E-Cable

يف يناير من عام 2008م �أعلنت موبايلي عن تو�سعة �شبكة الألياف ال�ضوئية الوطنية على امل�ستوى الإقليمي والعاملي كجزء من كون�سورتيوم يت�ضمن م�ؤ�س�سة الإمارات
لالت�صاالت وات�صاالت م�صر يف جمهورية م�صر� .أما الكابل امل�سمى “ ”E-Cableحيث �أن “ ”Eهو اخت�صار لكلمة “ات�صاالت” ف�إنه يتوقع �أن يتم ت�شغيل اجلزء القاري
والبحري من الكابل ويكون جاهزا لال�ستعمال يف نهاية الربع الثاين من عام 2009م.
يتوقع �أن تبلغ تكلفة الكابل  150مليون دوالر �أمريكي ( 563مليون ريال �سعودي) حيث ميتد من مدينة الفجرية يف الإمارات العربية املتحدة مرورا باململكة العربية ال�سعودية
حيث يعرب عن طريق مدينة جدة �إىل قناة ال�سوي�س يف م�صر ثم يعرب البحر املتو�سط �إىل �إيطاليا والتي منها ي�صل �إىل فرن�سا و بقية دول �أوروبا .
�سي�سمح هذا الكابل بزيادة حركة االنرتنت بالإ�ضافة �إىل الإر�سال ال�صوتي الذي ين�ش�أ وينتهي يف املنطقة مما ينتج �سرعات انرتنت �أكرب وانخفا�ض يف �أ�سعار االت�صاالت
الإقليمية والدولية على املدى البعيد.
ويقوم اجلزء الأكرب من امل�ستخدمني يف ال�شرق الأو�سط با�ستك�شاف مواقع االنرتنت املوجودة يف خادمات (�سريفرات) تقع يف الواليات املتحدة االمريكية ،كما هو احلال
بالن�سبة للم�ستخدمني الآخرين حول العامل ،بالإ�ضافة �إىل ذلك متر حركة البيانات بني بع�ض الدول العربية من خالل الواليات املتحدة ،ويعود ال�سبب يف ذلك �إىل نق�ص
وجود مقا�سم االنرتنت االقليمية.
و�سيعالج كابل ات�صاالت ( )E-Cableهذه امل�سائل من خالل املرور عرب واحدة من �أكرب ا�سواق االت�صاالت يف املنطقة �أال وهي اململكة و�سيزيد من وفرة �إمكانية الربط يف
املنطقة ب�شكل عام .كما �سي�سمح الكابل بنقل املزيد من حركة االنرتنت وال�صوت بني �آ�سيا و�أوروبا من خالل ال�شرق الأو�سط.
ويعترب كابل ات�صاالت (� )E-Cableشبه جاهز ،حيث ا�ستثمرت موبايلي حتى الآن ما مقداره واحد مليار ريال �سعودي يف �شبكة الألياف ال�ضوئية يف اململكة العربية ال�سعودية،
بطول  12.600كيلومرت بالإ�ضافة �إىل �سبع حلقات تغطي كافة ارجاء اململكة ،يف حني �أ�صبحت م�ؤ�س�سة الإمارات لالت�صاالت يف الإمارات العربية املتحدة متتلك ح�صة
يف كابل رئي�سي عاملي للألياف ال�ضوئية يعرف ب�إ�سم “ ”Se-We-Me4والذي ميتد عرب ثالث قارات وتبلغ �سعته  1.28تريابايت /ثانية .حيث تعادل كل تريابايت ما
مقداره  1.000جيجابايت.
ومير هذا الكابل الإقليمي امل�سمى “ ”Se-We-Me4عرب الفجرية يف الإمارات العربية املتحدة رابطا �شرق �آ�سيا ب�أوروبا الغربية .و�سيقوم كابل ات�صاالت ()E-Cable
بالربط البيني مع كابل “ ”Se-We-Me4والكابل الأقدم “ ”Se-We-Me3والكوابل الرئي�سية مما يعطي اململكة العربية ال�سعودية مزيدا من �إمكانية الدخول �إىل
النطاق العري�ض من �شبكات االنرتنت ذات ال�سرعات العالية جدا.

4 444االتفاقيات وال�شركاء اال�ستراتيجيون

حتى ت�ستطيع موبايلي دخول ال�سوق يف اململكة العربية ال�سعودية كان يتوجب عليها �أن تكون عالقات مع �شركاء ا�سرتاتيجيني .وقد �ساعد ه�ؤالء ال�شركاء موبايلي يف
�إدارة عملياتها بالإ�ضافة �إىل توفري تغطية ال�شبكة لعمالئها .ويف نف�س الوقت ،تعتمد موبايلي يف �أعمالها و�شروطها املالية وتوقعاتها ونتائج عملياتها على قدرة �شركاءها
اال�سرتاتيجيني يف �أداء التزاماتهم وتعاونهم امل�ستمر.

4 44444تعاون موبايلي مع م�ؤ�س�سة الإمارات لالت�صاالت
وفقا ملتطلبات الرتخي�ص ال�صادرة من هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات ،كان على موبايلي �أن تقوم ب�إبرام �إتفاقية �إدارة ( )Management Agreementمع �شركة م�شغلة
ل�شبكات ات�صاالت خلوية ذات خربة عاملية وا�سعة بالإ�ضافة �إىل خربتها يف توفري اخلدمات الفنية والإدارية يف الن�شاط التجاري اخلا�ص باالت�صاالت .دخلت موبايلي يف مثل
هذه االتفاقية مع م�ؤ�س�سة الإمارات لالت�صاالت “ات�صاالت” يف �شهر �أغ�سط�س 2004م .متتد فرتة الإتفاقية املذكورة �أعاله �إىل � 7سنوات وميكن جتديدها تلقائي ًا لفرتات
متتالية مدة كل منها خم�س �سنوات .ويف حالة رف�ض ال�شركة التجديد يتوجب �إخطار ات�صاالت قبل � 6أ�شهر من �إنتهاء فرتة التعاقد� ،أما يف حال رف�ض ات�صاالت للتجديد
فيتم ذلك ب�إخطار ال�شركة قبل � 12شهر من �إنتهاء فرتة التعاقد.
وت�شمل اخلدمات التي تقدمها ات�صاالت مبوجب اتفاقية الإدارة توفري خدمات فنية وجتارية بالإ�ضافة �إىل نقل املعرفة و العمليات التي �أثبتت جدارتها .وتت�ألف اخلدمات
مما يلي )1( :توفري خدمات �إدارية تنفيذية؛ ( )2توفري خدمات �إدارية عليا؛ ( )3تنفيذ برنامج انت�شار ال�شبكة؛ (� )4إدارة برنامج ا�ستثمار ر�أ�س املال؛ ( )5توفري عمليات
العمالء؛ ( )6توفري عمليات ال�شبكات؛ ( )7تنفيذ عملية ال�سعودة ،ونقل املهارات وتدريب القوى العاملة (مع العزم الوا�ضح على حتقيق ن�سبة  %80من ال�سعودة خالل خم�س
�سنوات من تاريخ منح ترخي�ص تقدمي خدمة الهاتف النقال وترخي�ص اجليل الثالث (3جي)؛ (� )8إن�شاء قنوات توزيع وطنية؛ ( )9وترخي�ص غري ح�صري حلقوق امللكية
الفكرية .يجب �أن تقدم ات�صاالت خدمات �أخرى ذات عالقة �إىل موبايلي ح�سبما يتم االتفاق عليه ب�شكل مكتوب من وقت لآخر  .و�ستقوم ال�شركة بدفع ر�سوم �إدارية �سنوية
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ت�صل �إىل  37.5مليون ريال �سعودي ( 10مليون دوالر �أمريكي) مقابل هذه اخلدمات وفق ًا للإجراءات التجارية املعتادة مع �أي طرف �آخر غري ذي عالقة .وفيما يلي جدول
يبني طبيعة التعامالت الإدارية ح�سب االتفاقية املذكورة �أعاله يف عامي 2006م و 2007م:
جدول � :8إجمايل املعامالت مع م�ؤ�س�سة الإمارات لالت�صاالت يف  31دي�سمرب 2006م و 2007م:
البيان
ب�آالف الرياالت ال�سعودية

طبيعة التعامالت االدارية

م�ؤ�س�سة الإمارات لالت�صاالت

ر�سوم ادارية
م�صاريف �إدارة
م�صاريف �أخرى
املجموع

ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2006م
2007م

37.500
40.221
76.963
154.684

37.500
70.983
108.483

امل�صدر :القوائم املالية ل�شركة احتاد ات�صاالت

4 44444تعاون موبايلي مع �شركة االت�صاالت ال�سعودية
�أبرمت موبايلي اتفاقية تو�صيل بيني وخدمات �أخرى مع �شركة االت�صاالت ال�سعودية يف �شهر �أبريل من عام 2005م ( ،)Interconnection Agreementو التعديالت عليها
يف مايو 2005م و يونيو 2006م وت�سري هذه االتفاقية حتى يتم �إنها�ؤها ح�سب ال�شروط املتفق عليها بني الأطراف ذات العالقة .وتغطي هذه االتفاقية الرتتيبات الفنية
والتجارية اخلا�صة بخدمات التو�صيل البيني (مع هيكل حمدد للر�سوم والتعرفة عن كل خدمة من خدمات التو�صيل البيني) ،وي�شمل ذلك )1( :ربط املكاملات ال�صوتية،
( )2و�صالت الرتا�سل )3( ،و�صالت الرتا�سل امل�ستقبلية )4( ،و�صالت الربط البيني )5( ،تو�صيل املكاملات ال�صوتية الدولية (ال�صادرة /الواردة) )6( ،امل�شاركة يف
ا�ستخدام مواقع املحطات القاعدية )7( ،املكاملات ال�ستعالمات الدليل )8( ،مكاملات خدمات الطوارئ )9( ،وخدمة الر�سائل الق�صرية .وتبقى اتفاقية التو�صيل البيني
�سارية املفعول �إىل �أن يتم �إنها�ؤها وفقا للبنود الواردة فيها .بح�سب هذه االتفاقية يتم الرجوع �إىل �أ�سعار املدفوعات �إىل �شركة االت�صاالت ال�سعودية ب�شكل �أ�سا�سي ح�سب
�أ�سعار (“ )RIOالعر�ض املرجعي للربط البيني” و (“ )RODAالعر�ض املرجعي لإتاحة اال�ستخدام امل�شرتك لدوائر النفاذ املحلية” فيما عدا االتفاقيات التي تكون بني
الطرفني وتوافق عليها هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات .وقد بلغ �إجمايل �إيرادات ال�شركة من الربط البيني ما قيمته  1.462.203.000ريال �سعودي كمايف  31دي�سمرب
2007م بينما بلغت امل�صاريف قيمة  1.763.212.000ريال �سعودي.

4 44444تعاون موبايلي مع �شركة زين
مت الإتفاق م�ؤخر ًا مع �شركة االت�صاالت املتنقلة ال�سعودية (زين) ال�ستخدام �شبكة موبايلي لت�سيري �أعمالها يف اململكة وانطالقها يف الفرتة القادمة ،حيث وقعت ال�شركتان
عدد ًا من الإتفاقيات التي تمُ كن �شركة زين من ا�ستخدام البنية التحتية لالت�صاالت املتنقلة التابعة ملوبايلي مبا يف ذلك التجوال املحلي مع �شركة (زين) والتي مبوجبها
�ستقوم موبايلي بتوفري التعاون الالزم النطالق (زين) ولعدة �سنوات قادمة� ،سواء كان ذلك من حيث ا�ستخدام �أبراج موبايلي� ،أو ا�ستخدام �شبكتها ل�سد ثغرات التغطية
يف بداية انطالق (زين) .حيث وقعت �شركة موبايلي اتفاقية مع �شركة االت�صاالت املتنقلة (زين) بتاريخ  ، 2008 / 5 / 6وتت�ضمن االتفاقية تعاون موبايلي بتقدمي خدمات
التجوال املحلي  ،وت�أجري م�ساحات يف �أبراج ومواقع موبايلي  ،واتفاقيات نقل البيانات ال�صوتية الدولية  .ومدة االتفاقية خم�س �سنوات ومن املمكن تغيريها ح�سب اتفاق
الطرفني .و تكون قواعد الت�سعري للخدمات املختلفة املقدمة من موبايلي كالتايل:
 .1الروابط البينية يتم ح�ساب تكلفتها بالريال ال�سعودي لكل � E-1أو � STM-1أو  STM-4ح�سب اال�ستخدام  .و�أي رابط �آخر �سيتم ت�سعريه با�ستخدام �سعر مقارب لت�سعرية
�شركة االت�صاالت ال�سعودية احلالية للرابط املعني ح�سب اتفاقية العر�ض املرجعى للربط البيني (. )RIO
 .2يتم ت�سعري ا�ستخدام الأبراج على �أ�سا�س ا�ستخدام الربج منفرد ًا بالريال ال�سعودي ،مع العلم �إن هذه التكلفة ال تت�ضمن تكلفة تركيب الهوائي و ال تكلفة الكهرباء وال
الت�أمني وال ال�صيانة.
 .3ال�صوت والبيانات يتم ت�سعريها على �أ�سا�س الريال ال�سعودي للدقيقة للتجوال املحلي والدويل  ،ولنقل روابط االت�صاالت  ،و بالريال �سعودي لكل من الر�سائل الق�صرية
ور�سائل الو�سائط املتعددة وبالن�سبة لالنرتنت يكون الت�سعري على �أ�سا�س الريال �سعودي لكل ميجا بايت من البيانات .وتو�ضح االتفاقية �أي�ضا التايل:
zحتديد مناطق ومواقع التجوال املحلي
z
zم�ستويات اخلدمات واختباراخلدمة
z
zتنب�ؤات حركة املرور
z
zاملحا�سبة و�إعداد الفواتري وعملية امل�صاحلة لدعوة �سجالت البيانات
z
zخدمة العمالء
z
�zإدارة الأمن واالحتيال
z
zاختيار املواقع ،واملوافقة عليها ،وتركيبها و�صيانتها الالزمة
z
zالإجراءات الإدارية لأعطال ال�شبكة
z
* وملزيد من املعلومات ن�أمل االطالع على العقد املربم بني �شركة موبايلي و�شركة زين يف امل�ستندات املتاحة للمعاينة.
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4 4-44الأبحاث والتطوير
ال تتبع موبايلي �سيا�سة للأبحاث �أو �سيا�سة لتطوير منتجات جديدة.

�4 4-44إدارة موبايلي
�4 444-44أع�ضاء مجل�س الإدارة
�أنيط مبجل�س �إدارة موبايلي القيام مبهام �إدارتها (يتم تعيني جمل�س الإدارة من قبل اجلمعية العمومية للم�ساهمني) ،وهذا املجل�س هو امل�س�ؤول عن الإ�شراف على �إدارة
وت�شغيل ال�شركة .ويت�ألف جمل�س الإدارة من ع�شرة �أع�ضاء .وال يجوز تعيني �أع�ضاء املجل�س ملدة تزيد عن ثالث �سنوات فيما عدا �أول جمل�س �إدارة فقد حتددت مدته بخم�س
�سنوات كحد �أعلى.
يجتمع �أع�ضاء جمل�س الإدارة بدعوة من رئي�س املجل�س بالطريقة املقررة يف عقد ت�أ�سي�س موبايلي .ويتطلب اجتماع جمل�س الإدارة الربع �سنوي ح�ضور �سبعة �أع�ضاء كما
تتطلب قرارات جمل�س الإدارة ت�صويت �سبعة �أع�ضاء على االقل ل�صالح القرار.
يطلب من اع�ضاء جمل�س الإدارة تعيني ع�ضو منتدب ورئي�س جمل�س �إدارة من بينهم بحيث ال يكون رئي�س جمل�س الإدارة �أحد الأع�ضاء الذين �سمتهم �شركة ات�صاالت .وما
دامت اتفاقية الإدارة �سارية املفعول يتم تعيني الع�ضو املنتدب من بني �أربعة �أع�ضاء جمل�س �إدارة ت�سميهم �شركة ات�صاالت .وبعد انتهاء تاريخ اتفاقية الإدارة ،يحق ل�شركة
ات�صاالت �أن يكون لها ممثل واحد يف جمل�س الإدارة لكل  %10من الأ�سهم التي متتلكها يف ال�شركة.
يطلب من كل ع�ضو جمل�س �إدارة �أن ميتلك �أ�سهم ًا يف ر�أ�س مال موبايلي ال تقل قيمتها الإ�سمية عن  10.000ريال �سعودي .اجلدول التايل يبني �أ�سهم ملكية رئي�س و�أع�ضاء
جمل�س �إدارة ال�شركة كما يف �أغ�سط�س 2008م:
جدول � :9أع�ضاء جمل�س الإدارة وعدد الأ�سهم اململوكة لكل ع�ضو
�أع�ضاء جمل�س الإدارة وعدد الأ�سهم اململوكة لكل ع�ضو

عدد الأ�سهم اململوكة

اال�سم

اللقب

مبا�رشة

غري مبا�رشة

عبد العزيز �صالح ال�صغري
خالد عمر الكاف
حممد ح�سن العمران
�سامل علي ال�شرهان
�أحمد عبد الكرمي جلفار
ابراهيم حممد ال�سيف
�سعيد حممد عبيد بن زقر
عبد العزيز حمد عبد العزيز اجلميح
الدكتور مازن ابراهيم ح�سونة
الدكتور فهد عبداهلل املبارك

رئي�س جمل�س الإدارة
الرئي�س التنفيذي والع�ضو املنتدب
ع�ضوا
ع�ضوا
ع�ضوا
ع�ضوا
ع�ضوا
ع�ضوا
ع�ضوا
ع�ضوا

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

27.487.000
9.000
90
1.135
441.000
1.000

10.000

27.939.225

املجموع
امل�صدر� :شركة احتاد ات�صاالت
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خربات �أع�ضاء جمل�س الإدارة
فيما يلي تو�ضيح خلربات وم�ؤهالت كل ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س الإدارة:
جدول  :10خربات �أع�ضاء جمل�س الإدارة
�أع�ضاء جمل�س الإدارة
اال�سم

الوظيفة

عبدالعزيز �صالح ال�صغري

رئي�س جمل�س الإدارة

خالد عمر الكاف

الرئي�س التنفيذي والع�ضو
املنتدب

حممد ح�سن العمران

ع�ضو جمل�س �إدارة

�أحمد عبد الكرمي جلفار

ع�ضو جمل�س �إدارة

�سامل علي ال�شرهان

ع�ضو جمل�س �إدارة

عبد العزيز حمد عبدالعزيز
اجلميح

ع�ضو جمل�س �إدارة

امل�ؤهالت العلمية واخلربة العملية
z
z

z

z
z

z
z
z
z

z
z
z
z

z
z
z

z
z

z
z
z
z
z
z

z
z

z
z
z
z
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zالعمر� 74 :سنة
zحا�صل على درجة البكالوريو�س يف الهند�سة املدنية من جامعة كان�سا�س بالواليات املتحدة
الأمريكية عام 1966م
zع�ضو يف جمل�س �إدارة الهيئة التنظيمية للكهرباء وتوليد الطاقة امل�شرتكة من  2003حتى
الآن
zالعمر� 46 :سنة
zحا�صل على درجة هند�سة الكمبيوتر بدرجة ال�شرف من جامعة جورج وا�شنطن ،بالواليات
املتحدة الأمريكية عام 1986م
zخربة � 17سنة يف جمال االت�صاالت
zان�ضم �إىل موبايلي يف عام 2004م
zالعمر� 55 :سنة
zحا�صل على درجة الهند�سة يف الإلكرتونيات واالت�صاالت من جامعة القاهرة بجمهورية م�صر
العربية عام 1977م
zرئي�س جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة الإمارات لالت�صاالت من عام 2005م حتى الآن
zرئي�س جمل�س �إدارة ثريا (الإمارات العربية املتحدة) من عام 1998م حتى الآن
zالعمر� 47 :سنة
zحا�صل على درجة الهند�سة املدنية وهند�سة الكمبيوتر من جامعة وا�شنطن بالواليات املتحدة
الأمريكية عام 1985م
zخريج برنامج حممد بن را�شد للتطوير القيادي عام 2004م
zالرئي�س التنفيذي للعمليات يف م�ؤ�س�سة الإمارات لالت�صاالت من عام  2006حتى الآن
zع�ضو جمل�س �إدارة يف �شركة ( )E-Visionوهي م�شغل الكوابل التلفزونية يف الإمارات من
عام 2000م حتى الآن
zالعمر� 40 :سنة
zحا�صل على درجة البكالوريو�س يف املحا�سبة من جامعة الإمارات العربية املتحدة عام
1988م
zهو الرئي�س التنفيذي لل�ش�ؤون املالية مل�ؤ�س�سة الإمارات لالت�صاالت من عام 2004م حتى الآن
zع�ضو يف جمل�س �إدارة ات�صاالت اتالنتيك من عام 2005م حتى الآن
zرئي�س ملجل�س �إدارة زاندتيل من عام  2006حتى الآن
zالعمر� 44 :سنة
zحا�صل على درجة البكالوريو�س يف الهند�سة املعمارية من جامعة امللك �سعود عام 1986م
zحا�صل على ماج�ستري يف الإدارة العامة من جامعة كاليفورنيا اجلنوبية بالواليات املتحدة
الأمريكية عام 1986م
zرئي�س �إدارة اال�ستثمار يف �شركة اجلميح القاب�ضة من عام 1989م حتى الآن
zرئي�س ال�شركة الربيطانية الإ�سالمية للت�أمني القاب�ضة (اململكة املتحدة) من عام 2006م
حتى الآن
zرئي�س �شركة كهرباء كرات�شي (باك�ستان) من عام 2006م حتى الآن
zنائب رئي�س جمل�س �إدارة بنك �أركابيتا لال�ستثمار (البحرين) من عام 1997م حتى الآن
zع�ضو جمل�س �إدارة �شركة دانة غاز (الإمارات العربية املتحدة) من عام 1997م حتى الآن
zع�ضو جمل�س �إدارة بنك البالد من عام 2005م حتى الآن

�أع�ضاء جمل�س الإدارة
اال�سم

الوظيفة

الدكتور مازن ابراهيم ح�سونة

ع�ضو جمل�س �إدارة

�سعيد حممد عبيد بن زقر

ع�ضو جمل�س الإدارة

ابراهيم حممد ال�سيف

ع�ضو جمل�س �إدارة

الدكتور فهد عبداهلل املبارك

ع�ضو جمل�س الإدارة

امل�ؤهالت العلمية واخلربة العملية
z
z
z

z
z

z
z
z

z
z
z
z

z

z
z
z

z

z
z
z
z
z

zالعمر� 47 :سنة
zحا�صل على درجة البكالوريو�س يف الهند�سة املدنية من جامعة البرتول واملعادن عام 1982م
عامي 1984م و
zيحمل درجة املاج�ستري والدكتوراه يف التخطيط من جامعة تورنتو بكندا يف ّ
1993م على التوايل
zالرئي�س التنفيذي والع�ضو املنتدب ل�شركة رنا لال�ستثمار من عام 2000م حتى الآن
zع�ضو جمل�س �إدارة يف �شركة اال�ستثمار العربية الفل�سطينية ( )APICمن عام 2000م حتى
الآن
zع�ضو يف جلنة اال�ستثمار يف الغرفة التجارية وال�صناعية بالريا�ض من عام 2004م حتى الآن
zالعمر� 36 :سنة
zحا�صل على درجة البكالوريو�س من جامعة لينفيلد بوالية اوريجون يف الواليات املتحدة
الأمريكية عام 1996م
zنائب رئي�س �شركة بن زقر من عام 1998م حتى الآن
zمدير عام �شركة الت�سويق واالت�صاالت الدولية من عام 2006م حتى الآن
zالعمر� 50 :سنة
zحا�صل على درجة املاج�ستري يف الإقت�صاد من جامعة �ساوث كاليفورنيا يف الواليات املتحدة
الأمريكية عام 1986م
zمدير عام �إدارة اال�ستثمار املايل يف امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية من عام 1990م
حتى الآن
zع�ضو جمل�س �إدارة ال�شركة العربية ال�سعودية للأ�سمدة (�سافكو) من عام 2002م حتى الآن
zالعمر� 53 :سنة
zحا�صل على درجة الدكتوراه يف �إدارة الأعمال من جامعة هيو�سنت بالواليات املتحدة
الأمريكية
zع�ضو جمل�س �إدارة يف ال�شركة ال�سعودية ل�صناعة الكابالت الهاتفية املحدودة من عام 2005م
حتى الآن
zع�ضو جمل�س �إدارة البنك ال�سعودي الهولندي من عام 2005م حتى الآن
zرئي�س جمل�س �إدارة �سوق الأ�سهم ال�سعودية تداول من دي�سمرب 2007م حتى الآن
zع�ضو جمل�س �إدارة كارفور من 2002م حتى الآن
zع�ضو جمل�س �إدارة جمموعة �شركات كابالت الريا�ض من 2005م حتى الآن
zع�ضو جمل�س �إدارة �أموال اخلليج لال�ستثمار التجاري من عام 2004م حتى الآن

امل�صدر� :شركة احتاد ات�صاالت

4 4-44الهيكل التنظيمي
يهدف الهيكل التنظيمي ملوبايلي �إىل حتقيق �إدارة المركزية تعمل على موازاة متطلبات �أعمال ال�شركة مع االحتياجات املحددة ل�شرائح ال�سوق.
يتم تنظيم �أعمال موبايلي يف �أربعة مناطق جغرافية يف اململكة مع احلفاظ على ال�ضوابط الأ�سا�سية والتي تعمل ب�شكل مركزي من مقر ال�شركة الرئي�سي بالريا�ض .وتتمتع
املراكز الإقليمية يف املناطق با�ستقالل ذاتي يكفي لتعديل مناذج �أعمالها ح�سب متطلبات املنطقة التي تعمل بها هذه املراكز .يف حني �أن الوظائف اال�سرتاتيجية مثل تخطيط
املنتجات واخلدمات وهيكل التعرفة وتطوير العالمات التجارية والفوترة و�سيا�سات الرتويج والأمور املالية اخلا�صة بالعمالء يتم تنفيذها ب�شكل مركزي� .أما بالن�سبة للقوة
العاملة لدى موبايلي فلديها ما يزيد عن  3.273موظفا من بينهم � 2.551سعوديون ،حيث ي�شكل املوظفون من اململكة العربية ال�سعودية ما ن�سبته  % 78من �إجمايل هذا
العدد .كذلك يعمل يف �شركة بيانات الأوىل التابعة �إىل موبايلي  134موظف ًا بينهم  35موظف ًا �سعود ّي ًا �أي بن�سبة �سعودة تبلغ � .%26أما موبايلي انفوتيك الهندية فيعمل بها
ّ 121
موظف ًا جميعهم من اجلن�سية الهندية .و يف ما يلي تف�صيل لعدد املوظفني يف موبايلي وال�شركات التابعة لها ح�سب كل ق�سم:
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جدول  :11موظفو موبايلي
موظفو موبايلي
الق�سم

مكتب الرئي�س العام
العقود والإدارة
مكتب مدير العمليات
العالقات التجارية
االت�صاالت التجارية
م�ساعدة العمليات والهند�سة
الإدارة املالية
�إدارة املوارد الب�شرية
التدقيق الداخلي
تقنية املعلومات
العالقات القانونية
الت�سويق
تطوير �شبكة النقال
خدمات ال�شبكات
املبيعات وخدمة العمالء
ال�شبكة ال�سعودية للألياف ال�ضوئية
مبيعات اجلملة
املجموع

عدد املوظفني

5
146
3
8
10
29
168
80
10
197
6
70
269
236
1.982
41
13
3.273

امل�صدر�:شركة احتاد ات�صاالت

جدول  :12موظفو بيانات الأوىل
موظفو �رشكة بيانات الأوىل
الق�سم

التقنية
خدمة العمالء
تقنية املعلومات
العقود والإدارة
املبيعات
الإدارة املالية
مكتب املدير العام
�إدارة املوارد الب�شرية
املجموع

عدد املوظفني

63
14
6
21
23
3
2
2
134

امل�صدر�:شركة احتاد ات�صاالت

جدول � :13إنفو تيك الهندية
موظفو �رشكة �إنفو تيك الهندية
الق�سم

�إدارة املوارد الب�شرية
الإدارة املالية
تقنية املعلومات
والإدارة
املجموع
امل�صدر�:شركة احتاد ات�صاالت
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عدد املوظفني

3
2
114
2
121

وفيما يلي الهيكل التنظيمي ملوبايلي:
�شكل  :1الهيكل التنظيمي ملوبايلي

امل�صدر�:شركة احتاد ات�صاالت
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4 4-44فريق الإدارة
مبوجب بنود اتفاقية الإدارة ،تعني �شركة ات�صاالت مدراء لتويل منا�صب الرئي�س التنفيذي والرئي�س التنفيذي للعمليات و الرئي�س التنفيذي لل�ش�ؤون املالية و الرئي�س التنفيذي
لتطوير ال�شبكة والرئي�س التنفيذي لل�ش�ؤون التجارية .وميكن �أن يكون ه�ؤالء املدراء �إما من موظفي �شركة ات�صاالت �أو من املتخ�ص�صني الذين لديهم خربة ذات عالقة يتم
توظيفهم خ�صي�صا لهذا الواجب .وبالتايل ف�إن اتفاقيات التوظيف اخلا�صة به�ؤالء املوظفني �سيتم �إبرامها مع �شركة ات�صاالت .وت�ساعد اتفاقية الإدارة يف متكني موبايلي
من الإ�ستفادة من خربة ات�صاالت الكبرية يف منطقة جمل�س التعاون اخلليجي يف قطاع االت�صاالت ،وتوفري الو�صول �إىل كادر من االفراد واملنتجات واخلدمات التي �أثبتت
جدارتها .اجلدول التايل يبني �أع�ضاء الإدارة التنفيذية وعدد الأ�سهم التي ميلكونها:
جدول  :14اع�ضاء الإدارة التنفيذية والأ�سهم اململوكة لكل ع�ضو
�أع�ضاء الإدارة التنفيذية والأ�سهم اململوكة لكل ع�ضو
اال�سم

اللقب

عدد الأ�سهم اململوكة

ثامر احلو�سني
عبدالعزيز التمامي
ديفيد مرييف
حممد ب�سي�سو
حامد اخلرجي
عبد الرحمن غالب
حممد با�صايف
ماجد امل�سمار

الرئي�س التنفيذي لل�شئون املالية
الرئي�س التنفيذي  -العمليات
الرئي�س التنفيذي  -الت�سويق
الرئي�س التنفيذي  -املبيعات وخدمة العمالء
الرئي�س التنفيذي  -املوارد الب�شرية
الرئي�س التنفيذي  -العقود
الرئي�س التنفيذي  -ت�شغيل ال�شبكة
الرئي�س التنفيذي  -تطوير ال�شبكة

1.965
6.000
-

امل�صدر�:شركة احتاد ات�صاالت

ومبوجب بنود اتفاقية الإدارة ،تتوىل ات�صاالت م�س�ؤولية كاملة عن ت�صميم وتخطيط وت�شغيل ال�شبكة .ويتمثل حجر الأ�سا�س يف اتفاقية الإدارة بالعزم على نقل املهارات
واخلربة واملعرفة من ات�صاالت �إىل موظفي موبايلي من املواطنني ال�سعوديني .وتعك�س اتفاقية الإدارة هذا الأمر من خالل ر�ؤيتها يف اخلف�ض التدريجي من امل�شاركة اليومية
ل�شركة ات�صاالت و�إحالل املوظفني ال�سعوديني خالل فرتة هذه االتفاقية.

الإدارة التنفيذية
جدول  :15الإدارة التنفيذية
الإدارة التنفيذية
اال�سم

الوظيفة

ثامر احلو�سني

الرئي�س التنفيذي لل�شئون
املالية

عبد العزيز التمامي

الرئي�س التنفيذي  -العمليات
� /سكرتري جمل�س الإدارة

ديفيد مرييف

الرئي�س التنفيذي  -الت�سويق

امل�ؤهالت العلمية واخلربة العملية
z
z
z
z
z
z
z

z

z
z

z
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zتاريخ امليالد 1969/09/15م
zحا�صل على درجة املحا�سبة من جامعة الإمارات العربية املتحدة
zيحمل �شهادة املحا�سبني القانونيني CPA
zحما�سب قانوين وع�ضو يف جمعية املحا�سبني القانونني الأمريكية AICPA
� 13zسنة عمل مع �شركة ات�صاالت
zتاريخ امليالد 1955م
zتخرج مبرتبة ال�شرف وح�صل على درجة البكالوريو�س يف الهند�سة الكهربائية من جامعة مت�شيغان
بالواليات املتحدة الأمريكية
zخربة � 3سنوات يف �شركة االت�صاالت ال�سعودية ثم �سبع �سنوات يف وزارة الربق والربيد والهاتف
كمدير عام
zتاريخ امليالد 1971/05/23م
zحا�صل على درجة البكالوريو�س يف الهند�سة الكهربائية وااللكرتونية من جامعة كوفنرتي
بربيطانيا ،ودرجة املاج�ستري يف �إدارة االعمال من جامعة لوزان ب�سوي�سرا
zعمل ملدة  14عام مع �شركة �أريك�سون و �أوراجن كمدير احل�سابات الدولية ومدير مبيعات ومدير
�إدارة منتجات

الإدارة التنفيذية
اال�سم

الوظيفة

حممد ب�سي�سو

الرئي�س التنفيذي  -املبيعات
وخدمة العمالء

حامد اخلرجي

الرئي�س التنفيذي  -املوارد
الب�شرية

عبد الرحمن غالب

الرئي�س التنفيذي  -العقود

حممد با�صايف

الرئي�س التنفيذي – ت�شغيل
ال�شبكة

ماجد امل�سمار

الرئي�س التنفيذي – تطوير
ال�شبكة

امل�ؤهالت العلمية واخلربة العملية
z
z

z

z
z
z
z
z
z
z

z
z

z

z
z

z
z

zتاريخ امليالد 1959/10/16م
zحا�صل على درجة املاج�ستري يف �إدارة االعمال من جامعة نوتردام بالواليات املتحدة الأمريكية
ودرجة البكالوريو�س يف الهند�سة املعمارية من جامعة تك�سا�س يف �أو�سنت بالواليات املتحدة
االمريكية
zعمل يف فا�ست لينك (زين-االردن) من عام 1999م �إىل 2006م كمدير للمبيعات وخدمات
العمالء
zتاريخ امليالد 1962م
zحا�صل على �شهادة يف �إدارة الأعمال يف عام  1984م
zعمل يف م�ؤ�س�سة الإمارات لالت�صاالت من 1984م �إىل 2004م
�zإن�ضم �إىل موبايلي يف 2004م
zتاريخ امليالد 1960/09/30م
zح�صل على درجة البكالوريو�س من جامعة اريزونا يف عام 1986م ،ودبلوم الهند�سة الكهربائية
zقبل ان�ضمامه �إىل موبايلي عمل مع ال�شركة البحرية الوطنية و�شركة ال�صيانة اجلوية اخلليجية
 GAMCOبوظيفة مدير الإدارة و املوارد الب�شرية ومدير العقود وكبري مدراء امل�شرتيات ثم ان�ضم
�إىل م�ؤ�س�سة الإمارات لالت�صاالت يف عام 1999م
zتاريخ امليالد 1965/06/06م
zتخرج من جامعة بو�سطن بوالية ما�سا�شو�سيت�س يف الواليات املتحدة الأمريكية يف جمال الهند�سة
الكهربائية
zان�ضم �إىل م�ؤ�س�سة الإمارات لالت�صاالت يف  1989وقد توىل عدة منا�صب حيث كان م�س�ؤ ًال عن
تخطيط وتطوير و�صيانة �شبكة البيانات وخدمات البيانات يف دولة الإمارات
zتاريخ امليالد 1967/05/01م
zحا�صل على �شهادة البكالوريو�س يف الهند�سة الكهربائية من جامعة نورث اي�ست يف الواليات
املتحدة الأمريكية عام 1990م
zعمل يف م�ؤ�س�سة الإمارات لالت�صاالت منذ العام 1990م كمدير امل�شاريع ل�شبكة الهاتف املتحرك
�zإن�ضم ملوبايلي عام 2004م

امل�صدر�:شركة احتاد ات�صاالت

4 4-44الم�ساهمون الم�ؤ�س�سون لموبايلي
امل�ساهمون يف موبايلي ( %5ف�أكرث)
متتلك م�ؤ�س�سة الإمارات لالت�صاالت  %26.25من الأ�سهم وميتلك باقي امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني مع بع�ضهم البع�ض ما ن�سبته  %33.75من الأ�سهم يف حني �أن الن�سبة الباقية
ومقدارها  %40من ر�أ�س املال امل�ساهم ميتلكها اجلمهور .يو�ضح اجلدول �أدناه الهيكل الذي تتكون منه الأطراف امل�ساهمة يف ال�شركة والن�سبة املئوية التي ميتلكها كل
طرف.
جدول  :16امل�ساهمون يف موبايلي
امل�ساهمون يف موبايلي
اجلهة

م�ؤ�س�سة الإمارات لالت�صاالت "ات�صاالت”
امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية
�شركة عبد العزيز ال�صغري التجارية لال�ستثمار
م�ساهمون �آخرون ميلكون �أقل من %5
اجلمهور
املجموع

ن�سبة امللكية

%26.25
%11.25
%5.63
%16.87
%40.00
%100.00

امل�صدر�:شركة احتاد ات�صاالت
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4 444-44م�ؤ�س�سة الإمارات لالت�صاالت (ات�صاالت)
مت ت�أ�سي�س م�ؤ�س�سة الإمارات لالت�صاالت – ات�صاالت بتاريخ  30اغ�سط�س 1976م مبوجب املر�سوم رقم  78لعام 1976م ال�صادر من احلكومة االحتادية لدولة الإمارات
العربية املتحدة .وقد مت ا�ستبدال هذا املر�سوم بالقانون الفدرايل للإمارات العربية املتحدة رقم  1لعام 1991م (“القانون  )”1املتعلق باالت�صاالت الإماراتية والذي �أعاد
هيكلة ال�شركة و�أعاد حتديد وظائفها و�سلطاتها.
وتعترب �شركة ات�صاالت مزود خدمات ات�صاالت متكاملة تقدم اخلدمات ال�صوتية والال�سلكية والبيانات واالنرتنت واخلدمات متعددة الو�سائط .كما �أنه يزود خدمات تبادل
االنرتنت وتوفري النطاق العري�ض من ال�شبكة ل�شركات االت�صاالت الأخرى ومزودي خدمات االنرتنت يف املنطقة.
ويبلغ عدد م�شرتكي �شركة ات�صاالت حوايل  6.3مليون م�شرتك يف الهاتف النقال حيث ميثل ذلك ح�صتها يف ال�سوق بن�سبة تزيد عن  %79يف الإمارات العربية املتحدة والتي
تعترب واحدة من �أكرب الدول التي ت�ستخدم فيها �شبكات الهاتف النقال على م�ستوى دول ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا .وخالل الثالث �سنوات املا�ضية ا�ضافت ات�صاالت
حوايل  2.7مليون م�شرتك جديد من م�شرتكي الهاتف النقال بالإمارات العربية املتحدة .وعالوة على ذلك تعترب ات�صاالت �أول مزود خدمة ات�صاالت يف منطقة ال�شرق
الأو�سط و�شمال افريقيا يقوم باطالق عمليات خدمة اجليل الثالث (3جي) .وبالإ�ضافة �إىل عملياتها املحددة يف الهاتف النقال يتوفر ل�شركة ات�صاالت عدد من وحدات
الأعمال التجارية التي توفر خدمات احرتافية متخ�ص�صة ل�شركاتها التابعة وغريها من العمالء املحليني والدوليني .وي�شمل نطاق اخلدمات والأعمال التي تتم تغطيتها
الدخول املبا�شر �إىل �شبكة االنرتنت وحلول الأعمال االكرتونية وخدمات ت�سوية فواتري التجوال الدويل ومرافق �إنتاج بطاقات تعريف امل�شرتكني (“ )”SIMومرافق التدريب
والتعليم .ات�صاالت �شركة مدرجة يف الإمارات متلك وزارة التمويل وال�صناعة الإماراتية  %60من �أ�سهمها و  %40لباقي اجلمهور.
جدول  :17امل�ساهمون يف م�ؤ�س�سة الإمارات لالت�صاالت
امل�ساهمون يف م�ؤ�س�سة الإمارات لالت�صاالت
اجلهة

وزارة التمويل وال�صناعة
اجلمهور

ن�سبة امللكية

%60.00
%40.00

امل�صدر�:شركة احتاد ات�صاالت

4 444-44الم�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية (“)”GOSI
مت �إن�شاء امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية كم�ؤ�س�سة حكومية يف اململكة العربية ال�سعودية لتطبيق قواعد الت�أمني االجتماعي وتنفيذ الأنظمة املتعلقة بتغطية الت�أمينات
االجتماعية للموظفني وجمع اال�شرتاكات من املوظفني ودفع امل�ستحقات للأ�شخا�ص امل�ؤمن عليهم �أو لأفراد عائالتهم.
وقد �أ�صبحت امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية م�ؤ�س�سة عامة مبوجب املر�سوم امللكي رقم م 33 /وتاريخ 1421/9/3هـ (املوافق  30نوفمرب 2000م) ،وقرار جمل�س
الوزراء رقم  124بتاريخ 1420/9/13هـ (املوافق  21دي�سمرب 1999م) الذي ن�ص على تفعيل نظام امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية .وتعترب امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات
االجتماعية امل�ؤ�س�سة احلكومية امل�س�ؤولة عن تطبيق نظام الت�أمني االجتماعي وجميع اال�شرتاكات املتعلقة به يف اململكة العربية ال�سعودية .وتغطي �أن�شطة امل�ؤ�س�سة العامة
للت�أمينات االجتماعية ما يزيد عن  92.000من�ش�أة يف اململكة العربية ال�سعودية.
وتعترب امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية من�ش�أة م�ستقلة من الناحية املالية والإدارية ويتم الإ�شراف عليها من قبل جمل�س �إدارة يت�ألف من �أحد ع�شر ع�ضوا وهم :وزير
العمل (رئي�س ًا) ،حمافظ امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية (نائب ًا للرئي�س) ،ثالثة �أع�ضاء ميثلون وزارة العمل ووزارة املالية ووزارة ال�صحة ،وثالثة مندوبني على
م�ستوى عايل من الت�أهيل ميثلون الأع�ضاء امل�شرتكني وثالثة �أع�ضاء من �أرباب العمل .وتقوم امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية ب�إدارة �أن�شطتها من مقرها الرئي�سي ومن
ع�شرين مكتب ميداين لها موزعة على كافة مناطق وحمافظات اململكة العربية ال�سعودية.

�4 444-44شركة عبد العزيز ال�صغير التجارية لال�ستثمار
�شركة عبد العزيز ال�صغري التجارية لال�ستثمار هي �شركة مت ت�أ�سي�سها مبوجب ال�سجل التجاري رقم  1010174004امل�سجل يف مدينة الريا�ض بتاريخ  26ذو القعدة 1422هـ
(املوافق  9فرباير 2002م) .ويبلغ ر�أ�س مال ال�شركة  1.200.000ريال �سعودي مق�سم على � 24.000سهما بقيمة  50ريال لل�سهم الواحد .وميتلك عبد العزيز ال�صغري
ن�سبة  %97من ر�أ�س مال �شركة ال�صغري .وتتلخ�ص الأن�شطة الرئي�سية ل�شركة ال�صغري يف االعمال التجارية ومقاوالت البناء واال�ستثمار العقاري والأ�سهم على امل�ستوى املحلي
والعاملي.

4 4-44تعوي�ضات �أع�ضاء مجل�س الإدارة
بلغ �إجمايل البدالت وامل�صاريف عن اجتماعات املجل�س وجلانه وامل�سئوليات غري التنفيذية الإ�ضافية املناطة ب�أع�ضاء جمل�س الإدارة مبلغ  4.5مليون ريال �سعودي خالل
عام 2007م (� 500ألف ريال يف 2006م) .كما بلغت مكاف�آت الرئي�س التنفيذي والع�ضو املنتدب و�أكرب خم�سة تنفيذيني من بينهم الرئي�س التنفيذي لل�ش�ؤون املالية يف ال�شركة
مبلغ  9مليون ريال �سعودي خالل عام 2007م و  1.7مليون ريال يف 2006م.
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4 4-44حوكمة ال�شركة
لقد متت �صياغة لوائح حوكمة ال�شركات وجرت مراجعتها من قبل جمل�س الإدارة توطئ ًة لعر�ض هذه اللوائح على اجلمعية العامة العادية يف اجتماعها القادم للموافقة عليها.
وتت�ضمن هذه الالئحة املوافقة على الفقرات التي مل يتم تطبيقها بعد وهي كالآتي:
z
z

z
z
z
z
z

�zسيا�سات الإف�صاح و�إجراءاته و�أنظمته الإ�شرافية
�zسيا�سة تنظيم تعار�ض امل�صالح ومعاجلة حاالت التعار�ض املحتملة لكل من �أع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية وامل�ساهمني ،وي�شمل ذلك �إ�ساءة ا�ستخدام
�أ�صول ال�شركة ومرافقها ،و�إ�ساءة الت�صرف الناجت عن التعامالت مع الأ�شخا�ص ذوي العالقة
zت�شكيل جلنة ت�سمى (“جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت”) بالإ�ضافة �إىل قواعد اختيار هذه اللجنة
zنظام حوكمة خا�ص بال�شركة ال يتعار�ض مع �أحكام الئحة حوكمة ال�شركات
�zسيا�سات ومعايري و�إجراءات للع�ضوية يف جمل�س الإدارة
�zسيا�سة تنظيم العالقة مع �أ�صحاب امل�صالح من �أجل حمايتهم وحفظ حقوقهم
�zسيا�سات و�إجراءات ت�ضمن تطبيق ال�شركة للأنظمة واللوائح والتزامها بالإف�صاح عن املعلومات اجلوهرية للم�ساهمني والدائنني و�أ�صحاب امل�صالح الآخرين

4 444-44لجنة المراجعة
�شكل املجل�س جلنة مراجعة للقيام بوظائف معينة تتعلق بجوانب مراجعة �أعمال ال�شركة وال�سيا�سات والإجراءات املحا�سبية .وتت�ألف جلنة املراجعة من الأع�ضاء التالية
�أ�سما�ؤهم:
جدول  :18جلنة املراجعة
جلنة املراجعة
اال�سم

الوظيفة

حممد الأ�شقر
�سامل علي ال�شرهان
مازن ابراهيم ح�سونة

رئي�س جلنة املراجعة
ع�ضو
ع�ضو

امل�صدر�:شركة احتاد ات�صاالت

�4 4-44إقرار من مجل�س الإدارة والإدارة التنفيذية:
ي�ؤكد �أع�ضاء جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي و�سكرتري جمل�س الإدارة ما يلي:
z
z

z

z
z

�zأنه مل يتم �إعالن �إفال�سهم يف �أي وقت ومل يخ�ضعوا لأية �إجراءات �إفال�س
zال يوجد هناك �أية �صالحية تعطي �أحد �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو الرئي�س التنفيذي حق الت�صويت على عقد �أو اقرتاح تكون له فيه م�صلحة جوهرية وقد مت
الإف�صاح يف هذه الن�شرة عن العقود التي تعترب عقود مع �أطراف ذات عالقة.
zبا�ستثناء ما ذكر (يف جدول رقم  9وجدول رقم  )14لي�س لدى م�ست�شاري ال�شركة �أو �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو كبار التنفيذيني وال لأقاربهم وال لأتباعهم �أية
م�صالح مبا�شرة �أو غري مبا�شرة يف �أ�سهم موبايلي.
zال يوجد هناك �أية �صالحيات ت�سمح لهم باالقرتا�ض من ال�شركة �أو الت�صويت على املكاف�آت التي متنح لهم
zال يوجد لل�شركة �أية نية لتغيري ن�شاط ال�شركة وطبيعته التي من �أجلها مت ت�أ�سي�سها.
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5

5ال�رشكات التابعة واال�ستثمارات االخرى

�5 555شركة بيانات الأولى
قامت موبايلي بتاريخ � 19أبريل  2008م باال�ستحواذ على  %100من ح�ص�ص ر�أ�س مال �شركة بيانات الأوىل خلدمات ال�شبكات املحدودة واملرخ�ص لها بتقدمي خدمات
املعطيات يف اململكة العربية ال�سعودية مقابل  1.5مليار ريال �سعودي .ووفق ًا لعملية اال�ستحواذ املذكورة ،قامت ال�شركة باال�ستحواذ على  %99من ح�ص�ص �شركة بيانات
الأوىل مبا�شرة ،يف حني قامت �إحدى �شركاتها التابعة� ،شركة احتاد ات�صاالت لال�ستثمار ،باال�ستحواذ على الـ %1املتبقية .و�ست�سمح ال�صفقة ملوبايلي بتو�سيع قاعدتها
اال�ستثمارية وزيادة منابع �إيراداتها من خالل عر�ض منتجات متكاملة ثابتة -ونقالة.
مت ت�أ�سي�س �شركة بيانات الأوىل خلدمات ال�شبكات املحدودة يف  13يناير 2004م املوافق  20ذي القعدة  1424هـ .ب�سجل جتاري رقم  1010193328من قبل ثالث �شركات
رائدة يف جمال االت�صاالت يف اململكة العربية ال�سعودية وهي ال�شركة العربية للتموين والتجارة (“ )”ASTRAو�شركة بعد لالت�صاالت (“ )”BTCو�شركة نور لالت�صاالت
لتقدمي خدمات املعطيات وخدمات اخلطوط املبا�شرة على ال�شبكة .ويقع مقر مكتبها الرئي�سي يف مدينة الريا�ض وتقوم بالعمل يف �أكرث من �أربعة مكاتب �إقليمية عرب اململكة
العربية ال�سعودية .وقد ح�صلت �شركة بيانات الأوىل خلدمات ال�شبكات املحدودة على ترخي�ص خدمات البيانات من هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات لبناء وت�شغيل �شبكات
�ألياف �ضوئية جديدة وبيانات و�شبكات ال�سلكية حملية .كما تخطط �شركة بيانات �أي�ضا لبناء وت�شغيل مقا�سم دولية يتم من خاللها ت�أ�سي�س الربط مع �شبكة االنرتنت وغريها
من ال�شركات الناقلة العاملية .و تقدر �أ�صول ال�شركة كما فى  31دي�سمرب 2007م بـ  508.68مليون ريال �سعودي و عدد املوظفني القائمني عليها ح�سب قائمة الرواتب بـ 134
�شخ�ص.
جدول  :19ن�سب امللكية ل�شركة بيانات الأوىل
ن�سب امللكية ل�رشكة بيانات الأوىل
امللكية املبا�رشة

الن�سبة

امللكية الغري مبا�رشة

الن�سبة

�شركة احتاد االت�صاالت(موبايلى)
ِ

%99

�شركة احتاد ات�صاالت لال�ستثمار

%1

م�ؤ�س�سة الإمارات لالت�صاالت ( ات�صاالت)
ال�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات الإجتماعية
�شركة عبدالعزيز ال�صغري لال�ستثمار التجارى
اجلمهور وم�ساهمون �آخرون ميلكون �أقل من %5
�شركة احتاد االت�صاالت(موبايلى)
ِ
�شركة عبدالعزيز ال�صغري التجارية لال�ستثمار املحدودة

%26.25
%11.25
%5.63
%56.87
%95.00
%5.00

امل�صدر�:شركة احتاد ات�صاالت
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�5شركة موبايلي انفوتيك الهندية MOBILY INFOTECH INDIA

موبايلي انفوتيك الهندية اخلا�صة املحدودة هي �شركة مملوكة بالكامل من قبل موبايلي وقد مت ت�أ�سي�سها يف عام 2007م،و تقع فى مدينة بانغالور فى الهند و�ستقوم بتزويد
حلول تقنية املعلومات واخلدمات اال�ست�شارية لل�شركة الأم يف جمال الفوترة والو�ساطة وعالقات العمالء والإدارة و�ضمان الإيرادات وتقدمي اخلدمات .هذا وتبلغ قيمة �أ�صول
ال�شركة الثابتة  5.820.956ريال �سعودي ,كما تبلغ قيمة الأ�صول ق�صرية الأجل  3.968.155ريال �سعودي .و تبلغ ملكية موبايلي فى �أ�سهم ال�شركة � %99.99أما الباقي
(�سهم واحد فقط) مملوك للمدير التنفيذي لل�شركة� ،أحمد العريني .وحتى الآن مت توظيف  121موظفا حمرتفا ومتخ�ص�صا ويتوقع �أن يزيد هذا العدد يف ال�سنوات القليلة
القادمة .ويبلغ ر�أ�س مال ال�شركة  20مليون روبية هندية ( 1.836.000ريال �سعودي).

�5 555شركة اتحاد ات�صاالت لال�ستثمار
مت ت�أ�سي�س �شركة احتاد ات�صاالت لال�ستثمار ك�شركة �سعودية ذات م�س�ؤولية حمدودة مبوجب ال�سجل التجاري رقم  1010245968وتاريخ 1429/3/2هـ وبر�أ�س مال مقداره
 100.000ريال �سعودي لتكون �إحدى ال�شركات اال�ستثمارية التابعة لل�شركة التي ميكن �إ�ستخدامها يف امل�شاركة يف اال�ستحواذ على �أي �شركات �أخرى ومتلك احل�ص�ص فيها.
وقد مت توزيع ر�أ�س مال ال�شركة عند ت�أ�سي�سها بن�سبة  %95لل�شركة و %5ل�شركة عبدالعزيز ال�صغري التجارية لال�ستثمار املحدودة .وجاري العمل حالي ًا على نقل ن�سبة الـ%5
اململوكة من قبل �شركة عبدالعزيز ال�صغري التجارية لال�ستثمار املحدودة �إىل �أحدى ال�شركات التابعة لل�شركة .هذا ومل تبد�أ ال�شركة مبزاولة ن�شاطها التجاري بعد.
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6ا�ستخدام متح�صالت االكتتاب

6 666ا�ستخدام متح�صالت االكتتاب:
يقدر �إجمايل متح�صالت االكتتاب مببلغ وقدره  2.000مليون ريال �سعودي ،وتبلغ م�صاريف الإ�صدار ما يقارب  10مليون ريال �سعودي �سوف يتم دفعها من االحتياطيات
النقدية لل�شركة ،وتت�ضمن هذه امل�صاريف �أتعاب امل�ست�شار املايل وامل�ست�شار القانوين واملحا�سب القانوين ومتعهد تغطية االكتتاب .و�ستح�صل ال�شركة على متح�صالت �صافية
تقدر ب ـ  2.000مليون ريال �سعودي.
�ست�ستخدم ال�شركة متح�صالت االكتتاب مل�ساندة متويل امل�صاريف و الزيادات الر�أ�سمالية التي تعهدت ال�شركة بتمويلها بالإ�ضافة �إىل م�ساندة امل�صاريف والزيادات
الر�أ�سمالية املتوقعة خالل الإثني ع�شر �شهر ًا القادمة (نهاية الربع الثاين من عام 2009م).
�سوف ت�ساند امل�صاريف الر�أ�سمالية اخلطط التو�سعية ملوبايلي ،وبالأخ�ص عملية اجتذاب امل�شرتكني من م�شغلني �آخرين بالإ�ضافة �إىل تطوير منتجات جديدة ت�ساعد على
زيادة الإيرادات من مبيعات البيانات .كما �سيتم متويل امل�شاريع امل�ستقبلية لتطوير مدى التغطية بالإ�ضافة �إىل جودة �شبكات ال�شركة.
اجلدول املو�ضح �أدناه ي�ستعر�ض تفا�صيل امل�صاريف الر�أ�سمالية لل�شركة �إىل الربع الثاين من عام 2009م:
جدول  :20امل�صاريف الر�أ�س مالية
نوعية امل�صاريف

القيمة
الإجمالية

امل�صاريف ح�سب الفرتة (مليون ريال �سعودي)
2009م
2008م
الربع الثالث

الربع الرابع

الربع الأول

الربع الثاين

اال�ستثمار يف حتديث مواقع و اجهزة �شبكة ()GSM
اال�ستمرار يف حتديث وتو�سعة تغطية �شبكة اجليل
الثالث والن�صف (3جي) و ()HSDPA
اال�ستثمار يف تو�سعة �شبكة االلياف ال�ضوئية و�شبكة
()Metro Network
بناء املواقع
ال�شبكة ال�سعودية للألياف ال�ضوئية ()SNFN

402
100

282
67

282
67

374
100

1.340
334

59

59

79

-

197

56
28

55
54

55
60

19
-

185
142

جمموع امل�صاريف الر�أ�سمالية

645

517

543

493

2.198

وفيما يلي عر�ض ال�ستخدامات متح�صالت االكتتاب  ،علم ًا ب�أن معظم هذه اال�ستخدامات �ست�ستمر على مدار االثني ع�شر �شهرا املقبلة وذلك ح�سب خطط ال�شركة امل�ستقبلية
لتو�سيع ال�شبكات واخلدمات املقدمة لعمالء موبايلي:
جدول  :21ا�ستخدامات متح�صالت االكتتاب
نوع امل�صاريف

و�صف اال�ستخدام

اال�ستمرار يف حتديث مواقع و �أجهزة �شبكة ()GSM

اال�ستثمار يف حتديث وتو�سعة تغطية �شبكة ( )GSMح�سب احتياجات املناطق املختلفة يف انحاء اململكة،
وبتكلفة مقدرة بـ  1340مليون ريال تقريب ًا خالل فرتة االثني ع�شر �شهر ًا القادمة.
اال�ستثمار يف حتديث وتو�سعة تغطية �شبكة ( )3Gح�سب احتياجات املناطق املختلفة يف انحاء اململكة،
وبتكلفة مقدرة بحوايل  334مليون ريال تقريب ًا لفرتة االثني ع�شر �شهرا القادمة.
اال�ستثمار يف حتديث وتو�سعة �شبكة االلياف ال�ضوئية داخل املدن واخلا�صة برتا�سل املعطيات ملواقع
امل�شرتكني وخدمات الربط البيني ،وبتكلفة مقدرة بحوايل  197مليون ريال تقريب ًا خالل فرتة االثني
ع�شر �شهرا القادمة.
حتتاج ال�شركة لبناء مواقع �أبراج لدعم التغطية ،وعليه ف�إن بناء املواقع هو عملية م�ستمرة حيث ت�سعى
ال�شركة يف الفرتة املقلبة للمزيد من التو�سعات والتغطيات ملختلف �أنحاء اململكة ،وتقدر تكلفة بناء املواقع
لفرتة االثني ع�شر �شهرا القادمة بحوايل  185مليون ريال تقريب ًا.
بناء �شبكة من الألياف ال�ضوئية تغطي م�سافة  12.600كيلومرت من الطرق ال�سريعة يف اململكة حيث مت
ا�ستكمال  %87من هذه امل�شروع حتى الآن وذلك بعد االنتهاء من و�ضع  3من �أ�صل �سبعة �شبكات قطر ّية
يف كل مدن اململكة الرئي�سية (الدمام ،جدة ،الريا�ض) .ويتوقع �إمتام امل�شروع يف يونيو 2009م .وتكلفته
الإجمالية تقدر بـ  142مليون ريال تقريب ًا.

اال�ستمرار يف حتديث وتو�سعة �شبكة اجليل الثالث
والن�صف (3جي) و ()HSDPA
اال�ستمرار يف حتديث وتو�سعة �شبكة االلياف ال�ضوئية
داخل املدن ()Metro Network
بناء املواقع
ا�ستكمال م�شروع ال�شبكة ال�سعودية للألياف ال�ضوئية
()SNFN
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اال�ستمرار يف حتديث مواقع و �أجهزة �شبكة ()GSM

-1

تعتزم ال�شركة ا�ستخدام متح�صالت االكتتاب اخلا�صة بتحديث وتو�سعة مواقع و�أجهزة �شبكة  GSMكما يلي:
z

z
z

-2

اخلا�صة بال�شبكة الال�سلك ّية �إىل الأبراج واملواقع بالإ�ضافة �إىل ما ي�سمى بـ ( )”Master Switching Center” MSCوهو املركز الرئي�سي لت�شغيل
�zإ�ضافة املعدات
ّ
ال�شبكة الال�سلكية
zتطوير برامج الفوترة ومقاومة االحتيال والتي مت ّكن ال�شركة من توفري املزيد من اخلدمات والعرو�ض املتاحة للم�شرتكني وم�ستخدمي ال�شبكة
zالتكلفة التقديرية املتوقع �صرفها لتحديث مواقع و �أجهزة �شبكة ( )GSMخالل االثني ع�شر �شهرا القادمة مبلغ  1.340مليون ريال تقريب ًا

اال�ستمرار يف حتديث وتو�سعة �شبكة اجليل الثالث والن�صف (3جي) و ()HSDPA

اخلا�صة ،و
تتخذ موبايلي خطوات جتاه حتديث وتو�سعة �شبكة حت ّول ّية تعتمد على تقن ّية (3جي  )HSDPAو �سوف ت�ستهدف ال�شركة العمالء الذين يبحثون عن الفوترة
ّ
اخلدمات اخلا�صة ،و موفري اخلدمات ال�شاملة وذلك يف ك ّل من البيت ،الهاتف املتنقّل وقطاع الأعمال� .إن ارتفاع الطلب على اخلدمات والتطبيقات ذات �سعة البيانات
ارتفاع كبري يف ا�ستخدام خدمات البيانات ذات ال�سرعة العالية والتي تقدّر حال ّي ًا بـ  7تريابايت ( 7.000جيجابايت) يو ّمي ًا .و تقوم موبايلي حال ّي ًا بزيادة
العالية �أدّت �إىل
ٍ
�إ�ستثماراتها لتو�سعة انت�شار �شبكة  HSDPAو 3جي لت�شمل هذه التغطية جميع �أنحاء اململكة .وتغطي هذه ال�شبكة حال ّي ًا  23مدينة فقط� .ستتطلب تو�سعة هذه ال�شبكة من
موبايلي �إ�ضافة معدّات جديدة معدّة خ�صي�ص ًا لتوفري هذه اخلدمة ذات متط ّلبات نقل وتبادل البيانات ب�سرعات و�سعات عالية وذلك يف املواقع والأبراج التي حتتوي على
م�ساحات كافية� .أ ّما يف املناطق التي ال يوجد بها �أبراج �أو مواقع ذات م�ساحة ا�ستيعاب كافية لهذه الأجهزة واملعدّات فتتطلب من موبايلي بناء �أبراج ومواقع جديدة لو�ضع
معدّات ال�شبكة بها .و تقدر التكلفة املتوقع �صرفها لتحديث وتو�سعة �شبكة مواقع و �أجهزة �شبكة اجليل الثالث والن�صف (3جي) و ( HSDPAخالل االثني ع�شر �شهرا
القادمة مبلغ  344مليون ريال تقريب ًا.
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اال�ستمرار يف حتديث وتو�سعة �شبكة الألياف ال�ضوئية داخل املدن ()Metro Network

�شبكة االلياف ال�ضوئية داخل املدن هي تو�سعة لل�شبكة ال�سعودية للأياف ال�ضوئية والتي ت�ستخدم لأغرا�ض ترا�سل املعطيات كما توفر خدمات الإت�صال البيني بني نقاط
اخلدمة التابعة �إىل موبايلي داخل حدود املدينة .يتم من خالل هذه ال�شبكة تو�صيل الألياف ال�ضوئية �إىل املنازل و مناطق الأعمال.
التكلفة التقديرية املتوقع �صرفها لتحديث وتو�سعة �شبكة الألياف ال�ضوئية خالل االثني ع�شر �شهر ًا القادمة مبلغ  197مليون ريال تقريب ًا.

-4

بناء املواقع

متتلك موبايلي حال ّي ًا  4.843برج ًا من بينها  993برج ًا خا�ص بتقن ّية 3جي ،مما يعطي موبايلي ن�سبة تغطية للمناطق ال�سكانية تقدّر بـ  %96من كا ّفة �س ّكان اململكة و 22.000
كم من الطرق ال�سريعة .و ُبغية تو�سعة تغطية ال�شبكة و تطوير التكنولوجيا امل�ستخدمة فيها ف�إن موبايلي تعتزم بناء مواقع و �أبراج جديدة وذلك يف املناطق التي ال توجد بها
تغطية ،بالإ�ضافة �إىل املناطق التي ال حتتوي املواقع والأبراج املوجودة فيها على م�ساحات كافية .و�سيكون بع�ض هذه االبراج جمهزة لرتكيب معدّات ذات تكنولوجيا �أكرث
تط ّور َا من املوجودة حال ّي ًا (تكنولوجيا 3.5جي على �سبيل املثال) .و تقدر تكلفة بناء املواقع لفرتة االثني ع�شر �شهر ًا القادمة بحوايل  185مليون ريال تقريب ًا.

-5

ا�ستكمال م�شروع ال�شبكة ال�سعودية للألياف ال�ضوئية ()”Saudi National Fiber optic Network” SNFN

نظر ًا للطلب املتنامي على خدمات النطاق العري�ض ومعدل االخرتاق املنخف�ض للنطاق العري�ض يف اململكة والذي يبلغ ن�سبة  %2.5يف عام 2007م (مقارنة مع معدل
اخرتاق للنطاق العري�ض يف دول جمل�س التعاون اخلليجي بلغت ن�سبته  ،)%5.2ف�إن النطاق العري�ض يوفر فر�ص ًا �أف�ضل للأعمال يف امل�ستقبل .لقد دخلت موبايلي يف �شراكة
ا�سرتاتيجية يف �شهر فرباير 2006م مع �شركة الإت�صاالت املتكاملة ( )ITCوبيانات الأوىل (�شركة تابعة ملوبايلي) لتطوير �شبكة �ألياف �ضوئية جديدة .و�سوف تغطي ال�شبكة
 12.600كيلو مرت من الطرق ال�سريعة بتكلفة �إ�ستثمار اجمالية تبلغ واحد مليار ريال �سعودي ( 267مليون دوالر) ،حيث تبلغ ح�صة موبايلي يف هذا امل�شروع  .%66.6كذلك
يتوقع �أن ي�ؤدي تو�سيع ال�شبكة هذا �إىل حت�سني خدمات ال�شركة وذلك نتيجة للزيادة التي �سيتيحها امل�شروع يف �سرعة �إر�سال خدمات البيانات .و تقدر تكلفة تطوير هذه
ال�شبكة بـ  142مليون ريال تقريب ًا ومن املتوقع االنتهاء منها يف يونيو 2009م.

6 666م�صادر تمويل م�صاريف االكتتاب:
�سيتم ا�ستخدام م�صاريف االكتتاب لتمويل ما قيمته  2.000مليون ريال �سعودي من امل�صاريف الر�أ�سمالية املذكورة �أعاله ،و�ستم متويل الباقي عن طريق النقدية املتح�صلة
من العمليات .ويف ما يلي تف�صيل مل�صادر متويل امل�صاريف الر�أ�سمالية املقدرة بـ :2.198
جدول  :22م�صادر متويل امل�صاريف الر�أ�سمالية:
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امل�صدر

القيمة (مليون ريال �سعودي)

متح�صالت االكتتاب
النقدية املتح�صلة من العمليات
املجموع

2.000
198
2.198

7

7املعلومات املالية

7 777مناق�شة وتحليل الإدارة للمركز المالي لل�شركة ونتائج الأعمال
�إن مناق�شة وحتليل �إدارة �شركة احتاد ات�صاالت ملركزها املايل ونتائج �أعمالها مبنية على ويجب �أن تقر�أ مع القوائم املالية الأولية املوحدة لفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف 30
يونيو 2008م والتي مت فح�صها من قبل ال�سادة ديلويت �آند تو�ش – بكر �أبو اخلري و�شركاهم والقوائم املالية املراجعة لل�سنتني املنتهيتني يف  31دي�سمرب 2007م و 2006م
وللفرتة من  14دي�سمرب 2004م وحتى  31دي�سمرب 2005م والإي�ضاحات املرفقة و التي مت مراجعتها من ال�سادة كي بي �أم جي الفوزان و ال�سدحان والذين �أ�صدروا تقارير ًا
غري متحفظة حولها .وقد �أعطى ال�سادة ديلويت �آند تو�ش – بكر �أبو اخلري و�شركاهم وال�سادة كي بي �أم جي الفوزان وال�سدحان (املدقق املايل ملوبايلي يف الأعوام 2005م،
2006م2007 ،م) موافقة خطية على الإ�شارة �إليهم �ضمن ن�شرة الإ�صدار.
حتتوي مناق�شة وحتليل املركز املايل لل�شركة ونتائج الأعمال على توقعات مالية م�ستقبلية ،قد تنطوي على خماطر وعوامل غري م�ؤكدة .وقد تختلف عن تلك التي قد حتققها
ال�شركة يف امل�ستقبل نتيجة للعديد من العوامل �شاملة تلك التي �سيتم ا�ستعرا�ضها فيما يلي �أو التي مت ت�ضمينها يف �أي موقع �آخر من ن�شرة الإ�صدار هذه.

�7 77777إقرارات �أع�ضاء مجل�س الإدارة بخ�صو�ص المعلومات المالية
يقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة ب�أنه مت ا�ستخراج كافة املعلومات املالية املدرجة يف ن�شرة الإ�صدار من القوائم املالية الأولية املوحدة لفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2008م
والقوائم املالية املراجعة لل�سنتني املنتهيتني يف  31دي�سمرب 2007م و 2006م وللفرتة من  14دي�سمرب 2004م وحتى  31دي�سمرب 2005م دون �إجراء �أي تعديل جوهري عليها.
و�أنه مت �إعداد القوائم املالية وفح�صها  /مراجعتها وفق ًا ملعايري املحا�سبة ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني.
كما يقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة بعدم وجود �أي تغيري �سلبي جوهري يف الو�ضع املايل والتجاري لل�شركة خالل فرتة ال�ستة ا�شهر املنتهية يف  30يونيو 2008م وال�سنتني املنتهيتني
يف  31دي�سمرب 2007م و 2006م وللفرتة من  14دي�سمرب 2004م وحتى  31دي�سمرب 2005م حتى تاريخ ن�شرة الإ�صدار.

7 77777نتائج الت�شغيل
تلخ�ص اجلداول التالية قوائم الدخل الأولية املوحدة املفحو�صة لل�شركة لفرتتي ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2008م و2007م وقوائم الدخل املراجعة لل�سنتني املنتهيتني
يف  31دي�سمرب 2007م و2006م و للفرتة من  14دي�سمرب 2004م وحتى  31دي�سمرب 2005م:
جدول  : 23قائمة الدخل
البيان ب�آالف الرياالت
ال�سعودية

ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف 30

يونيو

ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب

الفرتة من
14دي�سمرب2004م
وحتى 31
دي�سمرب2005م
مراجعة ومعدلة

2008م

2007م

2007م

2006م

غريمراجعة
وموحدة

غريمراجعة وغري
موحدة

مراجعة

مراجعة

�إيرادات الت�شغيل
تكلفة اخلدمات

4.851.341
()2.214.728

3.905.162
()1.810.856

8.440.432
()3.792.193

5.840.815
()2.680.466

1.661.737
()967.240

�إجمايل الربح

2.636.613

2.094.306

4.648.239

3.160.349

694.497

م�صاريف بيع وت�سويق
م�صاريف �إدارية وعمومية
الإ�ستهالك والإطفاء

()380.768
()679.379
()612.109

()1.672.256
�إجمايل م�صاريف الت�شغيل
الربح من العمليات الت�شغيلية 964.357

()351.173
()458.221
()484.950

()466.553
()1.234.877
()1.030.919

()365.200
()794.645
()844.979

()274.298
()532.966
()739.141

()1.294.344
799.962

()2.732.349
1.915.890

()2.004.824
1.155.525

()1.546.405
()851.908

554.455

1.403.750

700.358

()1.167.379

1.379.548

700.358

()1.167.379

م�صاريف متويلية
�إيرادات �أخرى

()204.546
19.267

الربح قبل الزكاة

779.078

()4.657

-

الربح ال�صايف للفرتة /لل�سنة

774.421

554.455

خم�ص�ص الزكاة

()261.264
15.757

()555.391
43.251

()24.202

()478.680
23.513
-

()347.641
32.170
-
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جدول  :24قائمة الدخل (ن�سبة من ايرادات الت�شغيل)
البيان

ن�سبة من �إيرادات الت�شغيل

ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف 30

ال�سنة املنتهية يف 31

2008م

2007م

2007م

2006م

غريمراجعة
وموحدة

غريمراجعة وغري
موحدة

مراجعة

مراجعة

الفرتة من
14دي�سمرب2004م
وحتى 31
دي�سمرب2005م
مراجعة ومعدلة

�إيرادات الت�شغيل
تكلفة اخلدمات

%100.00
()%45.65

%100.00
()%46.37

%100.00
()%44.93

%100.00
()%45.89

%100.00
()%58.21

�إجمايل الربح

%54.35

%53.63

%55.07

%54.11

%41.79

يونيو

م�صاريف بيع وت�سويق
م�صاريف �إدارية وعمومية
اال�ستهالك والأطفاء

دي�سمرب

()%7.85
()%14.00
()%12.62

()%8.99
()%11.73
()%12.42

()%5.53
()%14.63
()%12.21

()%6.25
()%13.61
()%14.47

()%16.51
()%32.07
()%44.48

()%34.47
�إجمايل م�صاريف الت�شغيل
الربح من العمليات الت�شغيلية %19.88

()%33.14
%20.48

()%32.37
%22.70

()%34.32
%19.78

()%93.06
()%51.27

()%0.10

%14.20

%0.00

()%0.29

%16.63

%11.99
%0.00

()%70.25

%14.20

%16.34

%11.99

()%70.25

م�صاريف متويلية
ايرادات �أخرى

()%4.22
%0.40

الربح قبل الزكاة

%16.06

الربح ال�صايف للفرتة /لل�سنة

%15.96

خم�ص�ص الزكاة

()%6.69
%0.40

()%6.58
%0.51

()%8.20
%0.40

()%20.92
%1.94
%0.00

امل�صدر� :شركة احتاد ات�صاالت

�إيرادات الت�شغيل
يلخ�ص اجلدول التايل تفا�صيل �إيرادات الت�شغيل لفرتتي ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2008م و2007م ولل�سنتني املنتهيتني يف  31دي�سمرب 2007م و2006م و للفرتة من
 14دي�سمرب 2004م وحتى  31دي�سمرب 2005م:
جدول � :25إيرادات الت�شغيل
البيان ب�آالف الرياالت ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف 30

ال�سنة املنتهية يف 31

2008م

2007م

2007م

2006م

غريمراجعة
وموحدة

غريمراجعة وغري
موحدة

مراجعة

مراجعة

الفرتة من
14دي�سمرب2004م
وحتى 31
دي�سمرب2005م
مراجعة ومعدلة

ا�ستخدام
�إيرادات الربط البيني
ر�سوم الإ�شرتاك ال�شهري
�إيردات التجوال
ر�سوم الت�شغيل
�أخرى

3.569.247
875.426
193.184
67.061
15.328
131.095

2.996.876
632.704
160.618
43.660
18.127
53.177

6.411.726
1.462.203
291.966
110.111
26.767
137.659

4.365.619
1.110.587
213.786
81.898
19.883
49.042

1.294.759
309.438
39.920
12.176
5.444
-

املجموع

4.851.341

3.905.162

8.440.432

5.840.815

1.661.737

ال�سعودية

يونيو

دي�سمرب
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تقوم ال�شركة بن�شاط رئي�سي واحد وهو تقدمي خدمات الهاتف النقال يف اململكة العربية ال�سعودية وذلك فيما يتعلق بالرخ�صة �أو الرخ�ص التي متنحها هيئة االت�صاالت
وتقنية املعلومات لل�شركة يف اململكة العربية ال�سعودية ،وقد بلغ �إجمايل الإيرادات الت�شغيلية  4.851مليون ريال �سعودي يف الن�صف الأول من العام 2008م مقابل 3.905
مليون ريال �سعودي يف الن�صف الأول من العام 2007م �أي ما ي�ش ّكل ارتفاع ًا بن�سبة  % 24.2عن نف�س الفرتة من العام املا�ضي .كما �شهدت الإيرادات لعام 2007م �أرتفاعا
ملحوظ ًا بن�سبة  % 44.5مقارنة بعام 2006م وذلك نتيجة زيادة عدد امل�شرتكني والدقائق امل�ستخدمة من جراء اال�ستثمار يف احلمالت الت�سويقية والعرو�ض الت�شجيعية
بالإ�ضافة �إىل �إطالق خدمات جديدة وتو�سيع �شبكة التغطية وزيادة عدد منافذ البيع وتوقيع اتفاقيات جتوال دويل جديدة وتطوير خدمة العمالء .وقد بلغ الربح من العمليات
الت�شغيلية لل�شركة  964مليون ريال عن الن�صف الأول من عام 2008م مقارن ًة بـ  800مليون ريال عن نف�س الفرتة من العام ال�سابق حمقق ًا ن�سبة زيادة بلغت  .%20.5وبلغ
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�صايف الأرباح يف الن�صف الأول من العام 2008م ما قيمته  774مليون ريال �سعودي ( 1.55ريال ربح ّية ال�سهم) مقابل  554ريال ( 1.11ريال ربح ّية ال�سهم) عن نف�س
الفرتة من العام املا�ضي حمققة ن�سبة منو بلغت  .%39.7وفيما يلي و�صف لكل �أوجه الإيرادات التي متثل الن�شاط الرئي�سي لل�شركة:
 .1ا�ستخدام :وهي الر�سوم التي يدفعها جميع العمالء مفوتر ًا كان �أو م�سبق الدفع نظري خدمة الإت�صال ،وقد ارتفع �إجمايل ر�سوم الإ�ستخدام للن�صف االول من عام
2008م بن�سبة  %19.1عن نف�س الفرتة من العام املا�ضي كما ارتفعت ر�سوم الإ�ستخدام لعام 2007م بن�سبة  % 46.9مقارنة بعام 2006م.
�	.2إيرادات الربط البيني :وهي الإيرادات التي يتم حت�صيلها من م�شغلي االت�صاالت الناجتة عن �إت�صال م�شرتكي ال�شبكات الأخرى ب�شبكة موبايلي .وقد ارتفع
�إجمايل ايرادات الربط البيني للن�صف االول من عام 2008م بن�سبة  %38.4عن نف�س الفرتة من العام املا�ضي كما ارتفعت �إيرادات الربط البيني لعام 2007م بن�سبة
 % 31.7مقارنة بعام 2006م.
 .3ر�سوم الإ�شرتاك ال�شهري :وهي الر�سوم التي تقوم ال�شركة بتح�صيلها �شهري ًا من عمالء اخلطوط املفوترة للهاتف النقال نظري ا�شرتاكهم باخلدمة .وقد ارتفع
املح�صلة للن�صف الأول من عام 2008م بن�سبة  %20.3مقارن ًة بنف�س الفرتة من العام ال�سابق كما ارتفعت هذه الر�سوم لعام 2007م بن�سبة
�إجمايل ر�سوم الإ�شرتاك
ّ
 %36.6مقارن ًة بعام 2006م.
� .4إيرادات التجوال :وهي الإيرادات الناجتة عن ا�ستخدام �شبكة موبايلي يف الإت�صال من قبل م�شرتكني خارجيني (من خارج اململكة العربية ال�سعودية) وذلك عند
زيارتهم للمملكة .وقد ارتفعت �إيرادات التجوال خالل الن�صف الأول من 2008م بن�سبة  %53.6مقارنة بنف�س الفرتة من العام ال�سابق كما ارتفعت هذه الإيرادات
لعام 2007م بن�سبة  %34.4مقارن ًة بعام 2006م.
املح�صلة
 .5ر�سوم الت�شغيل :وهي الر�سوم التي تقوم ال�شركة بتح�صيلها من عمالئها عند ت�شغيل خط جديد للهاتف النقال .وقد انخف�ض �إجمايل ر�سوم الت�شغيل
ّ
للن�صف الأول من عام 2008م بن�سبة  %15.4مقارن ًة بنف�س الفرتة من العام ال�سابق كما ارتفعت هذه الر�سوم لعام 2007م بن�سبة  %34.6مقارن ًة بعام 2006م.
�	.6إيرادات �أخرى :وهي الإيرادات الناجتة من اخلدمات الأخرى التي تقدمها ال�شركة لعمالء الهاتف النقال مثل خدمة رنان وخدمة الرقم املف�ضل بالأ�ضافة �إىل
�إيرادات بيع �أجهزة االت�صاالت مثل الهواتف النقالة و�إيرادات امل�شاركة يف �إ�ستخدام املحطات مع ال�شبكات املحلية داخل اململكة .كما ت�شتمل تلك الإيرادات الأخرى
على مبلغ  2مليون ريال �سعودي �إيرادات ناجتة من ال�شركة التابعة � -شركة بيانات الأوىل خلدمات ال�شبكات  -نظري تقدمي خدمات الأنرتنت لعمالئها .وقد ارتفعت
الإيرادات الأخرى خالل الن�صف الأول من 2008م بن�سبة  %146.5مقارنة بنف�س الفرتة من العام ال�سابق.

تكلفة اخلدمات
يلخ�ص اجلدول التايل تفا�صيل تكلفة اخلدمات لفرتتي ال�ستة ا�شهر املنتهية يف  30يونيو 2008م و2007م ولل�سنتني املنتهيتني يف  31دي�سمرب 2007م و2006م و للفرتة من
 14دي�سمرب 2004م وحتى  31دي�سمرب 2005م:
جدول  :26تكلفة اخلدمات
البيان ب�آالف الرياالت
ال�سعودية

ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف 30

يونيو

ال�سنة املنتهية يف 31
دي�سمرب

الفرتة من
14دي�سمرب2004م
وحتى 31
دي�سمرب2005م
مراجعة ومعدلة

2008م

2007م

2007م

2006م

غريمراجعة
وموحدة

غريمراجعة وغري
موحدة

مراجعة

مراجعة

م�صاريف الربط البيني
ر�سوم م�شـاركة احلكومة يف العوائد
جتاريا
تكاليف الرتا�سل ومنافذ االت�صاالت
الدولية
�إ�صالح و�صيانة التقنيات
تكلفة امل�ستخدم من املخزون
ايجار معدات ال�شبكة
تكـاليــف التجــوال املحلـي والدولــي
ر�سوم الرخـ�صة
ر�سوم الطيف الرتددي
�أخرى

1.038.739
524.897

854.026
434.012

1.763.212
947.594

1.242.243
444.582

361.716
46.032

147.105

143.930

280.815

222.055

142.123

182.735
96.396
87.755
60.712
34.157
23.726
18.506

131.662
72.047
69.031
50.688
28.929
18.213
8.318

244.510
173.096
143.203
123.142
63.134
39.313
14.174

126.901
85.533
114.165
364.130
44.600
22.355
13.902

47.652
44.307
46.543
256.730
9.206
10.771
2.160

املجموع

2.214.728

1.810.856

3.792.193

2.680.466

967.240
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�شهدت تكلفة اخلدمات خالل الن�صف االول من عام 2008م �أرتفاعا ملحوظ ًا بن�سبة  %22.3عن نف�س الفرتة من العام املا�ضي كما �شهدت تكلفة اخلدمات لعام 2007م
�أرتفاعا ملحوظ ًا بن�سبة  %41.5مقارنة بعام 2006م وذلك مت�شي ًا مع منو الإيرادات الت�شغيلية� .إال �أن تكلفة اخلدمات كن�سبة �إىل الإيرادات الت�شغيلية انخف�ضت من %46.4
للن�صف االول من عام 2007م �إىل  %45.7مقارنة بنف�س الفرتة من عام 2008م .كما انخف�ضت تكلفة اخلدمات كن�سبة �إىل الإيرادات الت�شغيلية من  %45.9لعام 2006م
�إىل  %44.9لعام 2007م وذلك ب�سبب حت�سن فاعلية و�أداء ال�شركة يف الإ�ستخدام الأمثل لل�شبكة.

هام�ش جممل الربح
جدول  :27هام�ش جممل الربح
البيان ب�آالف الرياالت
ال�سعودية

جممل الربح
هام�ش جممل الربح

ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف 30

يونيو

ال�سنة املنتهية يف 31
دي�سمرب

2008م

2007م

2007م

2006م

غريمراجعة
وموحدة

غريمراجعة وغري
موحدة

مراجعة

مراجعة

2.636.613
%54.4

2.094.306
%53.6

4.648.239
%55.1

3.160.349
%54.1

الفرتة من
14دي�سمرب2004م
وحتى 31
دي�سمرب2005م
مراجعة ومعدلة

694.497
%41.8

امل�صدر� :شركة احتاد ات�صاالت

نتيجة للزيادة يف الإيردات بن�سبة �أعلى من الإرتفاع يف تكلفة اخلدمات خالل الن�صف الأول من عام 2008م وال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2007م ،متكنت ال�شركة من
زيادة هام�ش الربح من  %53.6خالل الن�صف الأول من عام 2007م �إىل  %54.4خالل الن�صف الأول من عام 2008م و  %54.1خالل عام 2006م �إىل  %55.1خالل عام
2007م.

م�صاريف البيع والت�سويق
يلخ�ص اجلدول التايل تفا�صيل م�صاريف البيع والت�سويق لفرتتي ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2008م و2007م ولل�سنتني املنتهيتني يف  31دي�سمرب 2007م و2006م و
للفرتة من  14دي�سمرب 2004م وحتى  31دي�سمرب 2005م:
جدول  :28م�صاريف البيع والت�سويق
البيان ب�آالف الرياالت
ال�سعودية

دعاية واعالن وعموالت بيع
�أخرى
املجموع

ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف 30

يونيو

ال�سنة املنتهية يف 31
دي�سمرب

2008م

2007م

2007م

2006م

غريمراجعة
وموحدة

غريمراجعة وغري
موحدة

مراجعة

مراجعة

369.350
11.418
380.768

342.634
8.539
351.173

443.564
22.989
466.553

347.019
18.181
365.200

الفرتة من
14دي�سمرب2004م
وحتى 31
دي�سمرب2005م
مراجعة ومعدلة

262.985
11.313
274.298

امل�صدر :القوائم املالية االولية املوحدة واملراجعة و �شركة احتاد ات�صاالت

متثل م�صاريف البيع والت�سويق م�صاريف الدعاية واالعالن وعموالت البيع حيث ت�شكل خالل الن�صف االول من عام 2008م ما ن�سبته  %22.8من اجمايل م�صاريف
الت�شغيل ،مقارنة بـ  %27.1خالل الن�صف الأول من عام  ،2007كما ت�شكل ما ن�سبته  %17.1من اجمايل م�صاريف الت�شغيل لعام 2007م.
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امل�صاريف االدارية والعمومية
يلخ�ص اجلدول التايل تفا�صيل امل�صاريف الإدارية والعمومية لفرتتي ال�ستة ا�شهر املنتهية يف  30يونيو 2008م و2007م ولل�سنتني املنتهيتني يف  31دي�سمرب 2007م و2006م
و للفرتة من  14دي�سمرب 2004م وحتى  31دي�سمرب 2005م:
جدول  :29امل�صاريف االدارية والعمومية
البيان ب�آالف الرياالت
ال�سعودية

ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف 30

يونيو

ال�سنة املنتهية يف 31
دي�سمرب

الفرتة من
14دي�سمرب2004م
وحتى 31
دي�سمرب2005م
مراجعة ومعدلة

2008م

2007م

2007م

2006م

غريمراجعة
وموحدة

غريمراجعة وغري
موحدة

مراجعة

مراجعة

تكاليف املوظفني
ا�ست�شارات وخدمات مهنية
خم�ص�صات
م�صاريف �إدارة �أخرى
ايجارات
م�صاريف املوظفني املنتدبني
مكاف�آت وبدالت �أع�ضاء جمل�س
الإدارة
ر�سوم �إدارية
تذاكـر �سفر و�سكن
�أخرى

223.040
72.060
63.370
28.807
25.039
24.597
12.188

163.184
36.602
91.054
32.348
20.078
20.696
4.180

555.885
73.448
291.847
76.963
38.881
40.221
4.464

359.241
29.257
124.174
30.664
70.983
2.005

140.595
84.894
52.650
22.715
132.239
372

18.750
15.593
195.935

18.750
7.827
63.502

37.500
18.767
96.901

37.500
14.426
126.395

51.814
19.906
27.781

املجموع

679.379

458.221

1.234.877

794.645

532.966

امل�صدر :القوائم املالية االولية املوحدة واملراجعة و �شركة احتاد ات�صاالت

ت�شكل امل�صاريف الإدارية والعمومية خالل الن�صف االول من عام 2008م ما ن�سبته  %40.6من اجمايل م�صاريف الت�شغيل ،كما ت�شكل ما ن�سبته  %45.2من اجمايل
م�صاريف الت�شغيل لعام 2007م.
�شهدت تكاليف املوظفني والتي متثل  %32.8من �إجمايل امل�صاريف الإدارية والعمومية خالل الن�صف الأول من عام 2008م �أرتفاعا ملحوظ ًا بن�سبة  %36.7عن نف�س الفرتة
من العام املا�ضي كما �شهدت تكاليف املوظفني والتي متثل  %45.0من �إجمايل امل�صاريف الإدارية والعمومية لعام 2007م �أرتفاعا ملحوظ ًا بن�سبة  %54.7مقارنة بعام
2006م وذلك مرتبط ًا بالإجراءات التي تقوم بها ال�شركة للمحافظة على الكفاءات الب�شرية من موظفي ال�شركة ملواجهة التطورات ال�سريعة يف جمال االت�صاالت ،بهدف
تعزيز مكانتها ك�أف�ضل بيئة عمل وو�ضعها يف م�صاف �أف�ضل ال�شركات املحلية والإقليمية يف هذا املجال .حيث قامت ال�شركة ب�إجراء درا�سات �شاملة على الهيكل التنظيمي
لل�شركة ونظام الأجور واملزايا و�إعادة النظر يف الدرجات الوظيفية وهيكلتها.

الإ�ستهالك والإطفاء
يلخ�ص اجلدول التايل تفا�صيل اال�ستهالك واالطفاء لفرتتي ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2008م و2007م ولل�سنتني املنتهيتني يف  31دي�سمرب 2007م و2006م وللفرتة
من  14دي�سمرب 2004م وحتى  31دي�سمرب 2005م:
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جدول  :30الإ�ستهالك والإطفاء
البيان ب�آالف الرياالت
ال�سعودية

الإ�ستهالك

ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف 30

يونيو

ال�سنة املنتهية يف 31
دي�سمرب

2008م

2007م

2007م

2006م

غريمراجعة
وموحدة

غريمراجعة وغري
موحدة

مراجعة

مراجعة

الفرتة من
14دي�سمرب2004م
وحتى 31
دي�سمرب2005م
مراجعة ومعدلة

مباين
حت�سينات عقار م�ست�أجر
معدات �شبكة االت�صاالت
برامج و�أجهزة حا�سب �آيل
معدات مكتبية ومفرو�شات
�سيارات

241
20.577
251.550
49.516
32.021
71

80
10.122
167.848
34.680
15.441
46

309
23.177
380.152
78.291
35.432
92

30.498
209.743
60.351
30.641
280

607
68.625
2.063
2.178
55

جمموع الإ�ستهالك
الإطفاء

353.976

228.217

517.453

331.513

73.528

رخ�صة خدمات االت�صاالت املتنقلة
رخ�صة خدمات اجليل الثالث
تراخي�ص �أخرى

241.302
14.914
1.917

241.303
14.914
516

482.606
29.827
1.033

482.606
29.827
1.033

627.458
37.897
258

جمموع الإطفاء
جمموع الإ�ستهالك والإطفاء

258.133
612.109

256.733
484.950

513.466
1.030.919

513.466
844.979

665.613
739.141

امل�صدر :القوائم املالية االولية املوحدة واملراجعة و �شركة احتاد ات�صاالت

الربح من العمليات الت�شغيلية
جدول  :31الربح من العمليات الت�شغيلية
البيان ب�آالف الرياالت
ال�سعودية

ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف 30

يونيو

ال�سنة املنتهية يف 31
دي�سمرب

الفرتة من
14دي�سمرب2004م
وحتى 31
دي�سمرب2005م
مراجعة ومعدلة

2008م

2007م

2007م

2006م

غريمراجعة
وموحدة

غريمراجعة وغري
موحدة

مراجعة

مراجعة

الربح من العمليات الت�شغيلية

964.357

799.962

1.915.890

1.155.525

()851.908

هام�ش الربح من العمليات
الت�شغيلية

%19.9

%20.5

%22.7

%19.8

()%51.3

امل�صدر� :شركة احتاد ات�صاالت

بلغت الزيادة يف الربح من العمليات الت�شغيلية خالل الن�صف الأول من عام 2008م ن�سبة  %20.5مقارنة بنف�س الفرتة من العام املا�ضي ،كما بلغت الزيادة يف الربح من
العمليات الت�شغيلية خالل عام 2007م ن�سبة  %65.8مقارنة بعام 2006م .تعود اخل�سارة من العمليات الت�شغيلية للفرتة املنتهية يف  31دي�سمرب 2005م �إىل �أن ال�شركة
با�شرت عملياتها الت�شغيلية يف  25مايو 2005م.
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امل�صاريف التمويلية
تتمثل امل�صاريف التمويلية مب�صاريف احل�صول على القرو�ض وتكاليف املرابحة املتعلقة بتلك القرو�ض املتوافقة مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية.
جدول  :32امل�صاريف التمويلية
البيان ب�آالف الرياالت
ال�سعودية

ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف 30

يونيو

ال�سنة املنتهية يف 31
دي�سمرب

الفرتة من
14دي�سمرب2004م
وحتى 31
دي�سمرب2005م
مراجعة ومعدلة

2008م

2007م

2007م

2006م

غريمراجعة
وموحدة

غريمراجعة وغري
موحدة

مراجعة

مراجعة

نفقات متويلية

204.546

261.264

555.391

478.680

347.641

ن�سبة النفقات التمويلية من
�إيرادات الت�شغيل

%4.2

%6.7

%6.6

%8.2

%20.9

امل�صدر� :شركة احتاد ات�صاالت

بلغ االنخفا�ض يف النفقات التمويلية خالل الن�صف الأول من عام  2008ن�سبة  %21.7مقارن ًة بنف�س الفرتة من العام املا�ضي ،كما بلغت الزيادة يف هذه النفقات خالل عام
 2007ن�سبة  %16.0مقارنة بعام .2006

الإيرادات الأخرى
تتمثل الإيرادات الأخرى ب�شكل رئي�سي يف مبالغ الإيرادات الناجتة من العوائد املحققة من فائ�ض النقد امل�ستثمر يف ا�ستثمارات بنكية ق�صرية الأجل.
جدول  :33الإيرادات الأخرى
البيان ب�آالف الرياالت
ال�سعودية

ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف 30

يونيو

ال�سنة املنتهية يف 31
دي�سمرب

الفرتة من
14دي�سمرب2004م
وحتى 31
دي�سمرب2005م
مراجعة ومعدلة

2008م

2007م

2007م

2006م

غريمراجعة
وموحدة

غريمراجعة وغري
موحدة

مراجعة

مراجعة

الإيرادات الأخرى

19.267

15.757

43.251

23.513

32.170

ن�سبة الإيرادات الأخرى من
�إيرادات الت�شغيل

%0.4

%0.4

%0.5

%0.4

%1.9

امل�صدر� :شركة احتاد ات�صاالت

بلغت ن�سبة الإيرادات الأخرى من �إيرادات الت�شغيل  %0.4خالل الن�صف الثاين من  2008وهي ت�ساوي الن�سبة املحققة يف نف�س الفرتة من .2007

خم�ص�ص الزكاة
تخ�ضع ال�شركة لتعليمات م�صلحة الزكاة والدخل يف اململكة العربية ال�سعودية .ومت تقدمي الإقرارات الزكوية لل�سنتني املنتهيتني يف  31دي�سمرب 2007م و 31دي�سمرب 2006م
وللفرتة من  14دي�سمرب 2004م وحتى  31دي�سمرب 2005م �إىل م�صلحة الزكاة والدخل .ح�صلت ال�شركة على الربط النهائي للقوائم املالية للفرتة من  14دي�سمرب 2004م
وحتى  31دي�سمرب 2005م.

الربح ال�صايف
بلغت الزيادة يف الربح ال�صايف خالل الن�صف الأول من عام 2008م ن�سبة  %39.7مقارنة بنف�س الفرتة من العام املا�ضي ،كما بلغت الزيادة يف الربح ال�صايف خالل
عام 2007م ن�سبة  %97.0مقارنة بعام 2006م وذلك نتيج ًة لالرتفاع امللحوظ للإيرادات وذلك نتيجة زيادة عدد امل�شرتكني والدقائق امل�ستخدمة من جراء اال�ستثمار يف
احلمالت الت�سويقية والعرو�ض الت�شجيعية بالإ�ضافة �إىل اطالق خدمات جديدة وتو�سيع �شبكة التغطية وزيادة عدد منافذ البيع وتوقيع اتفاقيات جتوال دويل جديدة وتطوير
خدمة العمالء بالإ�ضافة �إىل متكن ال�شركة من زيادة هام�ش الربح من  %53.6خالل الن�صف االول من عام 2007م �إىل  %54.4خالل الن�صف االول من عام 2008م و
 %54.1خالل عام 2006م �إىل  %55.1خالل عام 2007م.
وا�صلت ال�شركة منوها امللحوظ خالل الن�صف الأول من عام 2008م وال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2007م ،والذي يعك�س �أ�ستمرار توجه ال�شركة يف الرتكيز على تطوير
خدمات الهواتف املتنقلة داخل اململكة العربية ال�سعودية وزيادة عدد منافذ البيع وتطوير اخلدمات مما �أدى �إىل زيادة عدد امل�شرتكني والذي �صاحبه زيادة يف الإيرادات
الت�شغيلية.
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جدول  :34ن�سبة الربح ال�صايف من الإيرادات
البيان ب�آالف الرياالت
ال�سعودية

ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف 30

يونيو

ال�سنة املنتهية يف 31
دي�سمرب

الفرتة من
14دي�سمرب2004م
وحتى 31
دي�سمرب2005م
مراجعة ومعدلة

2008م

2007م

2007م

2006م

غريمراجعة
وموحدة

غريمراجعة وغري
موحدة

مراجعة

مراجعة

الربح ال�صايف
�إيرادات الت�شغيل

774.421
4.851.341

554.455
3.905.162

1.379.548
8.440.432

700.358
5.840.815

()1.167.379
1.661.737

الربح ال�صايف من �إيرادات الت�شغيل

%16.0

%14.2

%16.3

%12.0

()%70.3

امل�صدر :القوائم املالية االولية املوحدة واملراجعة و �شركة احتاد ات�صاالت

7 77777قائمة المركز المالي ور�أ�س المال العامل وال�سيولة
تلخ�ص اجلداول التالية املركز املايل لل�شركة كما يف  30يونيو 2008م و 2007م وكما يف  31دي�سمرب 2007م و 2006م و 2005م:
جدول  :35قائمة املركز املايل
البيان ب�آالف الرياالت
ال�سعودية

كما يف  30يونيو

كما يف  31دي�سمرب

2008م

2007م

2007م

2006م

غريمراجعة
وموحدة

غريمراجعة وغري
موحدة

مراجعة

مراجعة

2005م
مراجعة
ومعدلة

املوجودات
املوجودات املتداولة
النقد والنقد املماثل
ذمم مدينة � ،صايف
املطلوب من �أطراف ذات عالقة
خمزون
م�صاريف مدفوعة مقدم ًا وموجودات �أخرى

186.390
2.301.948
11.721
85.635
865.234

591.666
417.518
63.944
26.380
887.786

703.198
1.459.733
71.061
69.190
810.295

547.523
734.066
5.162
38.048
716.688

185.172
166.822
32.075
782.765

جمموع املوجودات املتداولة
املوجودات غري املتداولة

3.450.928

1.987.294

3.113.477

2.041.487

1.166.834

املمتلكات واملعدات � ،صايف
ر�سوم اقتناء الرتاخي�ص � ،صايف
ال�شهرة
ا�ستثمار يف �شركة تابعة

6.964.256
11.183.673
1.466.865
-

4.191.054
11.543.427
1.836

5.478.552
11.286.694
1.836

3.847.532
11.800.160
-

2.723.840
12.313.626
-

جمموع املوجودات غري املتداولة

19.614.794

15.736.317

16.767.082

15.647.692

15.037.466

جمموع املوجودات
املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

23.065.722

17.723.611

19.880.559

17.689.179

16.204.300

مطلوبات متداولة
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قرو�ض ق�صرية الأجل
اجلزء املتداول من قر�ض طويل الأجل
ذمم دائنة
املطلوب لأطراف ذات عالقة
م�صاريف م�ستحقة ومطلوبات �أخرى

1.503.863
1.148.438
4.353.693
69.593
2.240.544

693.809
1.725.037
158.417
1.627.835

1.010.625
3.076.067
111.485
1.831.150

7.839.943
2.526.019
179.335
997.807

7.348.129
2.292.419
193.251
935.230

جمموع املطلوبات املتداولة

9.316.131

4.205.098

6.029.327

11.543.104

10.769.029

البيان ب�آالف الرياالت
ال�سعودية

املطلوبات غري املتداولة

كما يف  30يونيو

كما يف  31دي�سمرب

2008م

2007م

2007م

2006م

غريمراجعة
وموحدة

غريمراجعة وغري
موحدة

مراجعة

مراجعة

2005م
مراجعة
ومعدلة

قر�ض طويل الأجل
خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة
قر�ض امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني

7.277.039
35.604
-

8.412.137
18.942
-

7.912.356
26.349
-

13.096
1.600.000

2.650
1.600.000

جمموع املطلوبات غري املتداولة
جمموع املطلوبات

7.312.643
16.628.774

8.431.079
12.636.177

7.938.705
13.968.032

1.613.096
13.156.200

1.602.650
12.371.679

حقوق امل�ساهمني

ر�أ�س املال امل�صرح به وامل�صدر والقائم :
� 500.000.000سهم بقيمة �إ�سمية 10
رياالت لل�سهم
االحتياطي النظامي
الأرباح املبقاة (اخل�سائر املرتاكمة)

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

137.955
1.298.993

87.434

137.955
774.572

()467.021

()1.167.379

جمموع حقوق امل�ساهمني
جمموع املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

6.436.948
23.065.722

5.087.434
17.723.611

5.912.527
19.880.559

4.532.979
17.689.179

3.832.621
16.204.300

امل�صدر :القوائم املالية االولية املوحدة واملراجعة

جدول  :36قائمة املركز املايل (ن�سبة من جمموع املوجودات)
البيان ن�سبة من جمموع
املوجودات

املوجودات
املوجودات املتداولة

كما يف  30يونيو

كما يف  31دي�سمرب

2008م

2007م

2007م

2006م

غريمراجعة
وموحدة

غريمراجعة وغري
موحدة

مراجعة

مراجعة

2005م
مراجعة
ومعدلة

النقد والنقد املماثل
ذمم مدينة � ،صايف
املطلوب من �أطراف ذات عالقة
خمزون
ً
م�صاريف مدفوعة مقدما وموجودات �أخرى

%0.81
%9.98
%0.05
%0.37
%3.75

%3.34
%2.36
%0.36
%0.15
%5.01

%3.54
%7.34
%0.36
%0.35
%4.08

%3.10
%4.15
%0.03
%0.22
%4.05

%1.14
%1.03
%0.00
%0.20
%4.83

جمموع املوجودات املتداولة

املوجودات غري املتداولة
املمتلكات واملعدات � ،صايف
ر�سوم اقتناء الرتاخي�ص � ،صايف
ال�شهرة
ا�ستثمار يف �شركة تابعة

%14.96

%11.21

%15.66

%11.54

%7.20

%30.19
%48.49
%6.36
%0.00

%23.65
%65.13
%0.00
%0.01

%27.56
%56.77
%0.00
%0.01

%21.75
%66.71
%0.00
%0.00

%16.81
%75.99
%0.00
%0.00

جمموع املوجودات غري املتداولة
جمموع املوجودات

%85.04
%100.00

%88.79
%100.00

%84.34
%100.00

%88.46
%100.00

%92.80
%100.00
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البيان ن�سبة من جمموع
املوجودات

املطلوبات وحقوق امل�ساهمني
مطلوبات متداولة

كما يف  30يونيو

كما يف  31دي�سمرب

2008م

2007م

2007م

2006م

غريمراجعة
وموحدة

غريمراجعة وغري
موحدة

مراجعة

مراجعة

2005م
مراجعة
ومعدلة

قرو�ض ق�صرية الأجل
اجلزء املتداول من قر�ض طويل الأجل
ذمم دائنة
املطلوب لأطراف ذات عالقة
م�صاريف م�ستحقة ومطلوبات �أخرى

%6.52
%4.98
%18.88
%0.30
%9.71

%0.00
%3.91
%9.73
%0.89
%9.18

%0.00
%5.08
%15.47
%0.56
%9.21

%44.32
%0.00
%14.28
%1.01
%5.64

%45.35
%0.00
%14.15
%1.19
%5.77

جمموع املطلوبات املتداولة

%40.39

%23.73

%30.33

%65.26

%66.46

%31.55
%0.15
%0.00

%47.46
%0.11
%0.00

%39.80
%0.13
%0.00

%0.00
%0.07
%9.05

%0.00
%0.02
%9.87

%31.70
%72.09

%47.57
%71.30

%39.93
%70.26

%9.12
%74.37

%9.89
%76.35

%21.68

%28.21

%25.15

%28.27

%30.86

%0.00
%0.49

%0.69
%3.90

%0.00
(%)2.64

%0.00
(%)7.20

%28.70
%100.00

%29.74
%100.00

%25.63
%100.00

%23.65
%100.00

املطلوبات غري املتداولة
قر�ض طويل الأجل
خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة
قر�ض امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني

جمموع املطلوبات غري املتداولة
جمموع املطلوبات
حقوق امل�ساهمني

ر�أ�س املال امل�صرح به وامل�صدر والقائم :
� 500.000.000سهم بقيمة �إ�سمية  10رياالت
لل�سهم
%0.60
االحتياطي النظامي
%5.63
الأرباح املبقاة (اخل�سائر املرتاكمة )

جمموع حقوق امل�ساهمني
جمموع املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

%27.91
%100.00

امل�صدر� :شركة احتاد ات�صاالت

ر�أ�س املال العامل وال�سيولة
يلخ�ص اجلدول التايل ر�أ�س املال العامل لل�شركة كما يف  30يونيو 2008م و 2007م و كما يف  31دي�سمرب 2007م و2006م و2005م:
جدول  :37ر�أ�س املال العامل
البيان ب�آالف الرياالت
ال�سعودية

كما يف  30يونيو

كما يف  31دي�سمرب

2005م

2008م

2007م

2007م

2006م

غريمراجعة
وموحدة

غريمراجعة وغري
موحدة

مراجعة

مراجعة

مراجعة
ومعدلة

جمموع املوجودات املتداولة
جمموع املطلوبات املتداولة

3.450.928
9.316.131

1.987.294
4.205.098

3.113.477
6.029.327

2.041.487
11.543.104

1.166.834
10.769.029

را�س املال العامل

()5.865.203

()2.217.804

()2.915.850

()9.501.617

()9.602.195

امل�صدر� :شركة احتاد ات�صاالت

ازدادت املوجودات املتداولة لل�شركة خالل الن�صف الأول من عام 2008م بن�سبة  %73.7مقارنة بنف�س الفرتة من عام 2007م ،كما �أزدادت تلك املوجودات يف نهاية عام
2007م بن�سبة  %52.5مقارنة بعام 2006م .يرتبط هذا الإرتفاع بالزيادة امللحوظة وامل�ستمرة للإيرادات الت�شغيلية حيث ارتفعت الإيرادات الت�شغيلية خالل الن�صف الأول
من عام 2008م بن�سبة  %24.2مقارنة بنف�س الفرتة من عام 2007م وارتفعت الإيرادات الت�شغيلية بن�سبة  %44.5عن عام 2006م ،مما �أدى �إىل زيادة الذمم املدينة ب�شكل
ملحوظ خالل الن�صف الأول من عام 2008م بن�سبة  %57.7مقارنة بنهاية عام 2007م كما متثل الذمم املدينة ما ن�سبته  %66.7و %46.9كما يف  30يونيو 2008م و31
دي�سمرب 2007م ،على التوايل من �إجمايل املوجودات املتداولة.
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تقوم ال�شركة باتباع �إجراءات حثيثة لتح�صيل الذمم املدينة من عمالئها منها على �سبيل املثال ال احل�صر :
zت�سهيل و تي�سري �سبل الت�سديد
z
�zإيقاف اخلدمة عن العميل يف حالة عدم ال�سداد
z
zو�ضع حد �إئتماين للعمالء
z
�zإن�شاء �إدارة متخ�ص�صة لتح�صيل الذمم
z
zتعيني �شركات حت�صيل متخ�ص�صة
z
وت�ساهم تلك الإجراءات ال�سابقة الذكر يف زيادة قدرة ال�شركة على التح�صيل وتوفري ال�سيولة النقدية ملقابلة متطلبات ر�أ�س املال العامل لل�شركة.
كما ازدادت املطلوبات املتداولة لل�شركة خالل الن�صف الأول من عام 2008م بن�سبة  %121.5مقارنة بنف�س الفرتة من عام 2007م ،وذلك نتيجة لزيادة اجلزء املتداول من
القر�ض طويل الأجل الذي مت احل�صول عليه بتاريخ  14مار�س 2007م و�أي�ض ًا احل�صول علي قر�ض جديد مببلغ  1.5بليون ريال �سعودي ل�شراء �شركة بيانات الأوىل يف 14
�أبريل 2008م � .سي�أتي تف�صيل للقرو�ض يف فقرة القرو�ض الحق ًا .كما �أنخف�ضت املطلوبات املتداولة يف نهاية عام 2007م بن�سبة  %47.8مقارنة بعام 2006م ،وذلك لقيام
ال�شركة ب�سداد القرو�ض ق�صرية الأجل والبالغة  7.1مليون ريال �سعودي و�سداد قرو�ض امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني.
بلغ ر�أ�س املال العامل لدى موبايلي كما يف  30يونيو 2008م  )5.9( ،مليار ريال (بال�سالب)  ،مت احت�ساب ر�أ�س املال العامل وهو الفرق بني جمموع الأ�صول اجلارية (مبا
فيها النقدية) وجمموع املطلوبات اجلارية (مبا فيها املطلوبات ق�صرية الأجل والن�سبة احلالية من املطلوبات طويلة الأجل )  .املطلوبات اجلارية التي بلغت  9.3مليار ريال
كما يف  30يونيو  ، 2008ت�ضمنت ح�سابات دائنة مببلغ  4.4مليار ريال .كما ت�ضمنت �أي�ضا مبلغ  1.5مليار ريال قيمة قر�ض اال�ستحواذ ل�شركة بيانات والذي تنوي ال�شركة
�إعادة متويله من خالل قر�ض طويل الأجل.
ر�أ�س املال العامل ال�سالب لدى موبايلي يتكون من �أ�سلوب وطريقة ال�شركة يف متويل امل�صاريف الر�أ�سمالية طويلة الأجل من خالل الأرباح املتبقاة واملوردون الدائنون على
املدى الق�صري (احل�سابات الدائنة)  .حتافظ موبايلي على عالقات ممتازة مع موردي معداتها و�شركائها الذين لديهم �أي�ضا عالقات عمل مع �أحد م�ؤ�س�سي ال�شركة
الرئي�سيون وهي �شركة ات�صاالت الإمارات  .موبايلي بنت على هذه العالقات وجنحت يف اال�ستفادة منها عن طريق متويل جزء كبري من م�صاريفها الر�أ�سمالية بدون �أي
تكاليف متويلية  .موبايلي اتبعت هذه ال�سيا�سة املالية منذ ت�أ�سي�سها وتنوي اال�ستمرار على هذا النهج باعتباره و�سيلة متويلية منخف�ضة التكاليف.
يف قطاع االت�صاالت تكون املدفوعات ملوردي املعدات واخلدمات مرتبطة بقدرة ال�شركات على الو�صول مل�ستويات تقنية عالية يف الأداء بالإ�ضافة �إىل جناحها يف �إكمال
ت�أ�سي�س �شبكاتها وت�سويقها التجاري .هذه الرتتبات التعاقدية ت�ؤدي �إىل حاالت يتم فيها متويل جزء من �سعر �شراء �شبكات االت�صاالت عن طريق العوائد والإيرادات املح�صلة
من هذه ال�شبكات.
بينت القوائم املالية لكربى �شركات االت�صاالت يف الدول العربية وجود ر�أ�س مال عامل �سالب يف الربع الأول من عام 2008م ّ 9
ويو�ضح اجلدول ال�سابق (جدول  :37ر�أ�س املال
العامل) ر�أ�س املال العامل يف الن�صف الأول من 2008م وهو مبلغ �سالب قدره ( )5.9مليار ريال .و تعتقد �إدارة موبايلي �أن هذا املقدار ال�سالب ال يجب �أن يكون م�صدر ًا لقلق
امل�ساهمني وذلك للأ�سباب التالية:
z

zتد ّفقات نقد ّية قو ّية:
ً
ّ
 يف الن�صف الثاين من 2008م ت�ضاعفت التدفقات النقد ّية من الأن�شطة الت�شغيل ّية مبقدار  2.3م ّرة مقارنة بنف�س الفرتة من العام ال�سابق مت ّثل العوائد من عمل ّيات الت�شغيل (القيمة ال�سنو ّية) يف الن�صف الأول من 2008م بعد �إ�ضافة الإ�ستهالك والإطفاء مقدرة ال�شركة على ت�سديد ديونها خالل�سنتني

z

zقدرة ال�شركة على احل�صول على املزيد من القرو�ض
 �إن �إجمايل القرو�ض والتمويل ي�ش ّكل حال ّي ًا  %43من جمموع املوجودات �أو  %55من املوجودات الغري متداولة� ،إذا مت ا�ستبعاد ال�شهرة م ّول مقر�ضوا ال�شركة  6.7مليار ريال �أو  %33من جمموع املوجودات؛ وحتّى �إن ّمت ت�سديد  %50من املقر�ضني � ّأي  3.35مليار ريال عن طريق ت�سديد قر�ضطويل �أجل ،ف�إن معدّل �صايف القرو�ض ( � ّأي النقد ناق�ص ًا القرو�ض) �إىل العوائد من عمليات الت�شغبل (القيمة ال�سنو ّية) �سي�صبح � 2.9ضعف
zزيادة ر�أ�س مال ال�شركة عن طريق طرح حقوق �أولو ّية �س ُيق ّوي ر�أ�س املال العامل لل�شركة
 ر�أ�س املال العامل يقف حال ّي ًا على �سالب ( )5.9مليار ريال وذلك يف يونيو 2008ميتح�سن ر�أ�س املال العامل
 ي�شتمل على �أثر القر�ض امل�ستخدم يف متويل ا�ستحواذ ال�شركة على �شركة بيانات الأوىل؛ عندما تتم �إعادة متويل هذا القر�ض �سوف ّلل�شركة ب�شكل ملحوظ
 مت ا�ستخدام حوا ّيل  1.8مليار ريال للم�صاريف الر�أ�سمالية خالل الن�صف الأول من 2008م ،حيث �أدّى ذلك �إىل زيادة املطلوبات جتاه معدّات ال�شبكة
ومز ّودي اخلدمات
ُ
� -إن قائمة ر�أ�س املال العامل املتوقعة التي ّقدّمت لهيئة �سوق املال تظهر ر�أ�س مال عامل يقدّر ب�سالب ( )3.9مليار ريال وذلك بحلول  30يونيو 2009م

z

9

امل�صدر بلومربغ
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19.350
47.822
6.745
3.182

66.721

-

-

-

66.721

18.899
-

47.822
-

6.320
7.924
-

11.893

550

241

309
-

12.443

12
4.198

8.233
-

153.383
187.872
148.980
16.942

299.121

75.149

20.577

54.278
294

374.270

48.073
81.869

242.154
2.174

حت�سينات عقار
م�ست�أجر

3.168.059
3.896.188
2.263.109
1.938.788

5.017.839

916.944

251.550

658.522
6.872

5.934.783

46.903
1.232.859

4.554.708
100.313

معدات
�شبكة
االت�صاالت

239.207
267.589
256.798
20.538

284.266

190.448

49.516

140.932
-

474.714

46.255
19.938

408.521
-

برامج
و�أجهزة
حا�سب �آيل

109.602
125.703
106.993
26.060

155.486

100.684

32.021

68.025
638

256.170

53.745
6.925

193.727
1.773

معدات
مكتبية
ومفرو�شات

303
257
349
165

690

796

71

428
297

1.486

24
-

684
778

�سيارات

494.830
945.197
1.064.558
718.165

1.128.240

-

-

-

1.128.240

1.280.651
()1.345.789

945.197
248.181

الأعمال
الر�أ�سمالية
حتت التنفيذ

4.191.054
5.478.552
3.847.532
2.723.840

6.964.256

1.284.571

353.976

922.494
8.101

8.248.827

1.494.562
-

6.401.046
353.219

الأجمايل

تبلغ �صايف قيمة املوجودات الثابتة خارج اململكة  5.6مليون ريال �سعودي وجميعها مملوكة من قبل ال�شركة التابعة – موبايلي �إنفوتك وامل�سجلة يف الهند ،وال توجد ايه موجودات �أخرى خارج اململكة.

امل�صدر :القوائم املالية االولية املوحدة واملراجعة

 30يونيو 2007م
 31دي�سمرب 2007م
 31دي�سمرب 2006م
 31دي�سمرب 2005م

 30يونيو 2008م
القيمة الدفرتية
ال�صافية
 30يونيو 2008م

 1يناير 2008م
حيازة ممتلكات
ومعدات �شركة تابعة
ا�ستهالك الفرتة

 30يونيو 2008م
جممع اال�ستهالك

 1يناير 2008م
حيازة ممتلكات
ومعدات �شركة تابعة
الإ�ضافات
التحويالت

التكلفة

البيان ب�آالف
الرياالت
ال�سعودية

�أرا�ضي مباين

جدول  :38املمتلكات واملعدات

تلخ�ص اجلداول التالية املمتلكات واملعدات املوحدة لل�شركة كما يف  30يونيو 2008م و 2007م و كما يف  31دي�سمرب 2007م و 2006م و 2005م:

املمتلكات واملعدات
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جدول � :39إ�ضافات املمتلكات واملعدات
البيان ب�آالف الرياالت
ال�سعودية

كما يف  30يونيو

كما يف  31دي�سمرب

2008م

2007م

2007م

2006م

2005م

غري مراجعة
وموحدة

غري مراجعة
وغري موحدة

مراجعة

مراجعة

مراجعة
ومعدلة

�أرا�ضي
مباين
حت�سينات عقار م�ست�أجر
معدات �شبكة االت�صاالت
برامج و�أجهزة حا�سب �آيل
معدات مكتبية ومفرو�شات
�سيارات
الأعمال الر�أ�سمالية حتت التنفيذ

18.899
12
48.073
46.903
46.255
53.745
24
1.280.651

12.605
6.400
14.525
1.072.798
17.089
18.051
()569.728

41.077
8.233
62.069
2.013.231
89.082
54.142
()119.361

3.563
162.536
534.064
296.611
111.574
464
346.393

3.182
17.549
19.681
22.828
28.011
220
2.739.264

الإجمايل

1.494.562

571.740

2.148.473

1.455.205

2.830.735

امل�صدر :القوائم املالية االولية املوحدة واملراجعة

ارتفعت موجودات ال�شركة بنهاية الن�صف الأول من عام 2008م بن�سبة بلغت  %30.1مقارنة بنف�س الفرتة من العام ال�سابق ،كما ارتفعت بنهاية عام 2007م بن�سبة بلغت
 %12.4مقارنة بعام 2006م وذلك نظر ًا لقناعة ال�شركة الرا�سخة ب�ضرورة موا�صلة اال�ستثمار يف معدات �شبكة االت�صاالت لتتما�شى مع �سيا�سة تو�سيع نطاق التغطية يف جميع
ال�سابق،
�أنحاء اململكة .وتطبيق ًا لتلك القناعة ازدادت �إ�ضافات ال�شركة للممتلكات و املعدّات يف الن�صف الأ ّول من  2008بن�سبة  %161.4مقارنة بنف�س الفرتة من العام ّ
كذلك بلغت ن�سبة �إ�ضافات املمتلكات واملعدّات كن�سبة من �إجمايل �إيرادات الت�شغيل يف نهاية عام  2006و  2007ن�سبة  %24.9و  %25.5على التوايل .حيث قامت ال�شركة
باال�ستثمار يف تطوير �شبكات اجليل الثالث والثالث املتطور� ،إ�ضافة �إىل ن�شر �شبكة داخل اململكة طولها 12.600كم من الألياف ال�ضوئية بهدف �إدخال �سرعات �أعلى لنقل
البيانات واملعلومات وتخفي�ض تكاليف االت�صاالت املحلية والدولية مما �سيتيح ل�صناعة االت�صاالت يف اململكة التقدم ب�شكل كبري بهدف مواكبة �أحدث التقنيات احلديثة يف
خدمات اجليل الثالث والثالث املتطور والنطاق العري�ض وتو�سعة املنطقة اجلغرافية لهذة اخلدمات احليوية لت�شمل مدن وحمافظات اململكة .كما وت�سعى ال�شركة �إىل تعزيز
�صدارتها ك�أكرب م�شغل للجيل الثالث والثالث املتطور يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا.
و يو�ضح اجلدول التف�صيلى التايل تكاليف الأعمال الر�أ�سمالية حتت التنفيذ:
جدول  :40الأعمال الر�أ�سمالية حتت التنفيذ
البنود الر�أ�سمالية حتت التنفيذ

املبلغ

�أرا�ضي
مباين
عقار م�ست�أجر
معدات �شبكة االت�صاالت
برامج و �أجهزة احلا�سب الآيل
معدات مكتبية و مفرو�شات

42.561
81.869
1.106.373
45.135
4.712

الإجمايل

1.280.650

امل�صدر :ال�شركة

ر�سوم اقتناء الرتاخي�ص

يلخ�ص اجلدول التايل ر�سوم اقتناء الرتاخي�ص املوحدة لل�شركة كما يف  30يونيو 2008م و 2007م وكما يف  31دي�سمرب 2007م و 2006م و 2005م:
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جدول  :41ر�سوم اقتناء الرتاخي�ص
البيان ب�آالف الرياالت ال�سعودية

التكلفة يف  30يونيو 2008
حيازة تراخي�ص �شركة تابعة

يخ�صم منها :

رخ�صة خدمات
رخ�صة خدمات
االت�صاالت املتنقلة اجليل الثالث (3جي)

12.210.000
12.210.000

753.750
753.750

تراخي�ص
�أخرى

�إجمايل
الرتاخي�ص

15.489
171.735
187.224

12.979.239
171.735
13.150.974

جممع الإطفاء يف  1يناير 2008
حيازة تراخي�ص �شركة تابعة
�إطفاء الفرتة/ال�سنة
جممع الإطفاء يف  30يونيو 2008

1.592.670
241.302
1.833.972

97.551
14.914
112.465

2.324
16.623
1.917
20.864

1.692.545
16.623
258.133
1.967.301

الر�صيد يف  30يونيو 2008م

10.376.028

641.285

166.360

11.183.673

الر�صيد يف  30يونيو 2007م
الر�صيد يف  31دي�سمرب 2007م
الر�صيد يف  31دي�سمرب 2006م
الر�صيد يف  31دي�سمرب 2005م

10.858.633

10.617.330
11.099.936
11.582.542

671.112

656.199
686.026
715.853

13.682

13.165
14.198
15.231

11.543.427

11.286.694
11.800.160
12.313.626

امل�صدر :القوائم املالية االولية املوحدة واملراجعة

بنا ًء على عملية التقييم ال�شاملة من قبل هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات ال�سعودية ملنح الرتاخي�ص ،منحت ال�شركة ترخي�صا ثانيا لتقدمي خدمات الهاتف النقال بتقنية
اجليل الثاين نظري مقابل مايل قيمته  12.2مليار ريال .كما مت منح ال�شركة ترخي�ص تقدمي خدمات اجليل الثالث “ترخي�ص اجليل الثالث” نظري مقابل مايل قيمته
 753.8مليون ريال ،هذا وتلتزم ال�شركة ب�أحكام و�شروط الرتاخي�ص و�أنظمة االت�صاالت .تبلغ مدة الرتاخي�ص � ٢٥سنة تبد�أ من تاريخ �صدورها ،وهي قابلة للتجديد ملدة
مماثلة ،بعد موافقة هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات ال�سعودية .

ال�شهرة
متثل ال�شهرة الفرق بني القيمة املدفوعة ل�شراء �شركة تابعة والقيمة الدفرتية لهذة ال�شركة كما يف تاريخ ال�شراء (احليازة) .مت حتديد �أ�سعار ال�شراء على �أ�سا�س القيم
العادلة يف تواريخ ال�شراء .يتم قيا�س ال�شهرة يف نهاية كل فرتة مالية و�إظهارها يف القوائم املالية املوحدة وفق ًا لتكلفتها بعد تعديلها مبقدار الهبوط (�إن وجد) .وقد بلغت
ال�شهرة يف نهاية الن�صف الأول من 2008م مبلغ  1.466مليار ريال نتيج ًة ال�ستحواذ ال�شركة على �إحدى ال�شركات التابعة وهي �شركة بيانات الأوىل.

�أطراف ذات عالقة
تعاملت ال�شركة مع م�ؤ�س�سة الإمارت لالت�صاالت “ات�صاالت” وهي م�ساهم مبا�شر بن�سبة  ،%26.25حيث دخلت ال�شركة يف اتفاقية �إدارية مع “ات�صاالت” كم�شغل لها
اعتبار ًا من � 14أغ�سط�س 2004م ،وتتطلب هذه االتفاقية ب�أن تقوم “ات�صاالت” بتوفري اخلدمات التي ت�شتمل على اخلدمات الرئي�سية والتنفيذية وتطبيق برامج �أعمال
ال�شبكة امل�ستمرة و�إدارة برنامج اال�ستثمار الر�أ�سمايل وتوفري عمليات خدمة العمالء وتطبيق �سيا�سة �سعودة الوظائف و�إن�شاء قنوات التوزيع واحل�صول على ترخي�ص
حقوق امللكية الفكرية ،حيث تقوم ال�شركة بدفع ر�سوم �إدارية �سنوية ت�صل �إىل مبلغ  37.5مليون ريال �سعودي (10مليون دوالر �أمريكي) مقابل هذه اخلدمات املقدمة
مبوجب الإتفاقية وتتم ت�سوية املعامالت وفق ًا للإجراءات التجارية املعتادة مع �أي طرف �آخر غري ذي عالقة .متتد الإتفاقية املذكورة �أعاله �إىل � 7سنوات وميكن جتديدها
تلقائي ًا لفرتات متتالية مدة كل منها خم�س �سنوات .ويف حالة رف�ض ال�شركة التجديد يتوجب �إخطار “ات�صاالت” قبل  6ا�شهر من �إنتهاء فرتة التعاقد� ،أما يف حال رف�ض
“ات�صاالت” للتجديد فيتم ذلك ب�إخطار ال�شركة قبل � 12شهر من �إنتهاء فرتة التعاقد.

توزيعات �أرباح
�أق َرت اجلمعية العامة العادية لل�شركة واملنعقدة بتاريخ  22ربيع الأول 1429هـ ( املوافق 30مار�س 2008م ) ب�إعتماد تو�صية جمل�س �إدارة ال�شركة بتوزيع �أرباح عن ال�سنة املنتهية
يف  31دي�سمرب 2007م  ،بواقع ن�صف ريال �سعودي عن كل �سهم قائم ,حيث بلغت قيمتها  250مليون ريال �سعودي ،مت توزيع تلك الأرباح يف نهاية �شهر ابريل 2008م.

القرو�ض
مت توقيع �إتفاقية متويل مع جمموعة من البنوك املحلية يف � 14أبريل 2008م لتمويل ال�شركة بقر�ض ق�صري الأجل متوافق مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية بقيمة  1.5مليار
ريال �سعودي لتمويل حيازة �شركة تابعة.
مت توقيع اتفاقية متويل مع جمموعة من البنوك املحلية والإقليمية والأجنبية يف  14مار�س 2007م لتمويل ال�شركة بقر�ض طويل الأجل متوافق مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية
بقيمة  2.88مليار دوالر �أمريكي ( يعادل مبلغ  10.78مليار ريال �سعودي) حيث تن�ص اتفاقية القر�ض املذكور �أعاله على بيع دقائق االت�صال الهوائي للبنوك امل�شاركة ومن
ثم �إعادة توزيعها على م�شرتكي ال�شركة بالنيابة عن البنوك امل�شاركة .
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مت جدولة احل�صول على القر�ض على النحو التايل:
�أ -
ب-
ج-

املتح�صل من بيع الدقائق و�إعادة توزيعها مببلغ  2.45مليار دوالر �أمريكي ( يعادل مبلغ  9.19مليار ريال �سعودي).
قر�ض مرابحة لتمويل ر�أ�س املال العامل مببلغ  200مليون دوالر �أمريكي ( يعادل مبلغ  750مليون ريال �سعودي ).
متويل مرابحة مببلغ  225مليون دوالر �أمريكي ( يعادل مبلغ  843.75مليون ريال �سعودي ) .

هذا وقد قامت ال�شركة با�ستالم قيمة قر�ض بيع الدقائق و�إعادة توزيعها وامل�شار �إليها يف الفقرة (�أ) اعاله بتاريخ  29مار�س 2007م والبالغ  9.19مليار ريال �سعودي ومت
ا�ستخدام هذا املبلغ يف �سداد القر�ض ال�سابق (خالل عام 2006م2007/م) مببلغ  7.1مليار ريال �سعودي بالإ�ضافة �إىل قرو�ض امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني  .مل يتم ا�ستخدام
ك ًال من قر�ض املرابحة لتمويل ر�أ�س املال العامل ومتويل املرابحة وامل�شار �أليهما يف الفقرتني (ب) و(ج) اعاله حتى تاريخه .وفيما يلي جدول يو�ضح القرو�ض القائمة لدي
ال�شركة يف  30يونيو 2008م:
جدول  :42القرو�ض القائمة كما يف  30يونيو 2008م:
نوع القر�ض

تاريخ
احل�صول
على
القر�ض

�سداد �أ�صل
القر�ض

قر�ض �إ�سالمي متوافق
مع ال�شريعة الإ�سالمية
ق�صري الأجل
قر�ض �إ�سالمي متوافق
مع ال�شريعة الإ�سالمية
طويل الأجل
قر�ض �إ�سالمي متوافق
مع ال�شريعة الإ�سالمية
طويل الأجل

� 14أبريل 2008م

مرة واحدة يف نهاية
عمر القر�ض (�شهر
اكتوبر 2009م)
على �أق�ساط ن�صف
�سنوية مت �سداد
الق�سط الأول والثاين
وي�ستحق الق�سط
الأخري يف 31
دي�سمرب 2012م

 14مار�س 2007م

مدة
القر�ض
(�سنة)

1
6

الغر�ض من
القر�ض

املبلغ
بعملة
القر�ض

متويل حيازة �شركة  1.5مليار ريال
�سعودي
تابعة (�شركة
بيانات الأوىل)
 4.3مليار ريال
�سداد القر�ض
ال�سابق مببلغ � 7.1سعودي
مليار ريال و �سداد
قرو�ض امل�ساهمني  1.3مليار دوالر
�أمريكي (املعادل
امل�ؤ�س�سني
ملبلغ  4.9مليار
ريال �سعودي)

عملة
القر�ض

ال�ضمانات

ريال
�سعودي

ال يوجد

ريال
�سعودي

ب�ضمان النقد
يف احل�سابات
البنكية بالإ�ضافة
�إىل معدّاتها
وبع�ض بوال�ص
الت�أمني

دوالر
�أمريكي

امل�صدر� :شركة احتاد ات�صاالت

وقد مت تبويب تلك القرو�ض كما يلي:
جدول  :43تبويب القرو�ض :
نوع القر�ض

قر�ض الأ�ستحواذ على �شركة تابعة

قر�ض ق�صري الأجل

قر�ض بيع الدقائق

اجلزء املتداول من قر�ض طويل الأجل

عملة القر�ض

الر�صيد بالعملة كما
يف  30يونيو 2008م

ريال �سعودي

الر�صيد بالريال ال�سعودي
كما يف  30يونيو 2008م

1.503.863

1.503.863
ريال �سعودي
دوالر �أمريكي

540.295
162.171

540.295
608.143

1.148.438
قر�ض طويل الأجل

ريال �سعودي
دوالر �أمريكي

3.457.886
1.037.897

3.384.925
3.892.114

7.277.039
امل�صدر� :شركة احتاد ات�صاالت
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جدول  :44قرو�ض ق�صرية و طويلة الأجل
ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف
 30يونيو
2008م

قر�ض طويل الأجل

امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون
املتح�صل من بيع الدقائق
قر�ض مرابحة لتمويل ر�أ�س املال العامل
متويل مرابحة

قر�ض ق�صري الأجل

البنوك املحلية

8,425,477
1.503.863

2007م

9,105,946
-

ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2007م

8,922,981
-

2006م

1.600.000
-

2005م

1.600.000
-

امل�صدر� :شركة احتاد ات�صاالت

االرتباطات الر�أ�سمالية
على ال�شركة ارتباطات ر�أ�سمالية ناجتة عن عقود توريد ممتلكات ومعدات بلغت  3.07مليار ريال �سعودي كما يف  30يونيو 2008م ( 2007م  2.93 :مليار ريال �سعودي ).
هذا وقد قامت ال�شركة و�شركتها التابعة – �شركة بيانات الأوىل خلدمات ال�شبكات  -بالدخول يف م�شروع �شراكة ا�سرتاتيجي (م�شروع ال�شبكة ال�سعودية للألياف ال�ضوئية)
مع �شركة االت�صاالت املتكاملة ( )ITCبتكلفة �إجمالية قدرها  1مليار ريال �سعودي لبناء و�إقامة وت�شغيل �شبكة �ألياف �ضوئية مبدىَ  12.600كيلومرت لربط جميع �أنحاء
اململكة العربية ال�سعودية بـ � 7شبكات قطرية .متتلك ال�شركة و�شركاتها التابعة  %67من �إجمايل قيمة امل�شروع .وقد دخلت ال�شركة و�شركتها التابعة يف هذا امل�شروع لتدعيم
وا�ستكمال �شبكة الهاتف املتنقل عن طريق احل�صول على خدمات تكنولوجية عالية التقنية  .مت االنتهاء من ال�شبكة الأوىل والثانية وال�سابعة يف �شهر يونيو م 2007ويوليو
2007م ودي�سمرب 2007م  ،على التوايل.
وقد قامت �شركة موبايلي يف الربع الأول من عام 2008م بالإ�ستحواذ على �شركة بيانات الأوىل مع العلم �أن على �شركة بيانات الأوىل خطابات �ضمان مببلغ  74مليون ريال
�سعودي بنهاية  30يونيو 2008م.

ر�أ�س املال
يبلغ ر�أ�س مال ال�شركة  5.000مليون ريال �سعودي كما يف  30يونيو 2008م مق�سم ًا �إىل  500مليون �سهم بقيمة �إ�سمية تبلغ  10رياالت لل�سهم الواحد.
ميتلك امل�ؤ�س�سون وهم م�ؤ�س�سة الإمارات لالت�صاالت – ات�صاالت -من الإمارات العربية املتحدة  %26.25من ر�أ�س املال و 6م�ساهمني �سعوديني  %33.75من ر�أ�س املال �أما
الن�سبة املتبقية  %40من ر�أ�س املال مطروحة للتداول ومملوكة للجمهور .
تطبيق ًا للمر�سوم امللكي الكرمي رقم ( م ) 40/وبتاريخ  2رجب 1425هـ  -امل�ؤ�س�س ل�شركة احتاد ات�صاالت ( موبايلي ) والذي يق�ضي ب�إدراج � %20أخرى من الأ�سهم
املخ�ص�صة للم�ساهمني امل�ؤ�س�سني لل�شركة يف �سوق الأ�سهم ال�سعودية خالل ال�سنه الثالثة من تاريخ ت�أ�سي�س ال�شركة ،قام امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون خالل الربع الأول ل�سنة
2008م بالتنازل عن � %20إ�ضافية من �أ�سهمهم يف ر�أ�س مال ال�شركة والبالغة  100مليون �سهم ل�صالح اجلمهور لت�صبح احل�ص�ص اجلديدة ؛ م�ؤ�س�سة الإمارات لالت�صاالت
– ات�صاالت  -الإمارات العربية املتحدة  % 26.25من ر�أ�س املال و امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات الإجتماعية  %11.25ر�أ�س املال و م�ساهمون �آخرون  %22.5من ر�أ�س املال
�أما الن�سبة املتبقية  %40من ر�أ�س املال مطروحة للتداول ومملوكة للجمهور كما يف  30يونيو 2008م ( .ملزيد من املعلومات حول امل�ساهمني يف موبايلي راجع ق�سم ()14-4
(امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون ملوبايلي).
خالل عام 2007م قرر جمل�س �إدارة ال�شركة بالتو�صية للجمعية العامة غري العادية لل�شركة باملوافقة على رفع ر�أ�س مال ال�شركة من  5.000مليون ريال �سعودي �إىل 7.000
مليون ريال �سعودي ،وذلك من خالل �إ�صدار �أ�سهم عادية جديدة قدرها  200مليون �سهم و�أن يكون حق االكتتاب فيها للم�ساهمني امل�سجلني يف �سجل امل�ساهمني وفق ن�سبة
ملكية كل منهم يف ر�أ�س املال ،على �أن يخ�ص�ص  %60من الزيادة يف ر�أ�س املال للم�ساهمني امل�ؤ�س�سني و  %40من الزيادة يف ر�أ�س املال جلميع امل�ساهمني الآخرين من غري
امل�ؤ�س�سني و �أن يتم �إ�صدار هذه الأ�سهم بالقيمة الإ�سمية  10رياالت بدون عالوة �إ�صدار.
قامت ال�شركة خالل عام 2007م باال�ستثمار يف �شركة تابعة ،موبايلي انفوتك املحدودة ،بنجالور – الهند بن�سبة  %99.99يف را�س مالها والتي زاولت ن�شاطها التجاري
خالل �سنة 2008م.
قامت ال�شركة خالل �سنة 2008م  ،بحيازة ما ن�سبتة  %99من ح�ص�ص ال�شركاء يف �شركة بيانات الأوىل خلدمات ال�شبكات� ،شركة �سعودية ذات م�س�ؤولية حمدودة وي�شتمل
ال�شراء جميع حقوق و�أ�صول وموجودات ال�شركة والتزاماتها وا�سمها التجاري وعالماتها التجارية احلالية وامل�ستقبلية مقابل �سعر �شراء �إجمايل قدرة  1.5مليار ريال
�سعودي والذي نتج عنة �شهرة مببلغ  1.47مليار ريال �سعودي كما يف  30يونيو 2008م.
قامت ال�شركة خالل �سنة 2008م  ،باال�ستثمار يف �شركة تابعة � ،شركة �أحتاد ات�صاالت لال�ستثمار التجاري� ،شركة �سعودية ذات م�س�ؤولية حمدودة بن�سبة  %95يف ر�أ�س مالها.
هذا ومل تبد�أ ال�شركة مبزاولة ن�شاطها التجاري بعد.
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7 77777التدفقات النقدية
لأغرا�ض �إعداد قائمة التدفقات النقدية الأولية املوحدة لفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2008م ،فان �صايف القيمة الدفرتية ملوجودات ال�شركات التابعة �سابقة الذكر
كما يف تاريخ احليازة  /الت�أ�سي�س هي علي النحو التايل:
جدول  :45القيمة الدفرت ّية ملوجودات ال�شركات التابعة كما يف تاريخ احليازة  /الت�أ�سي�س
البيان ب�آالف الرياالت
ال�سعودية

�رشكة موبايلي
�إنفوتك
املحدودة

�رشكة بيانات
الأوىل
خلدمات ال�شبكات

�رشكة احتاد
ات�صاالت
لال�ستثمار التجاري

املجموع

نقد ونقد مماثل
ذمم مدينة
خمزون
ً
م�صاريف مدفوعة مقدما وموجودات �أخرى
ممتلكات ومعدات � ،صايف
ر�سوم اقتناء الرتاخي�ص � ،صايف
ا�ستثمارات

9.836
-

4.280
11.884
25.257
345.118
155.112
-

100
15.000

9.936
4.280
11.884
25.257
345.118
155.112
15.000

جمموع املوجودات

9.836

541.651

15.100

566.587

ذمم دائنة
مطلوبات م�ستحقة و�أر�صدة دائنة �أخرى
خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة
مطلوب لأطراف ذات عالقة

()8.000

()490.843
()16.677
()996
-

()15.000

()490.843
()16.677
()996
()23.000

جمموع املطلوبات
�صايف املوجودات

()8.000
1.836

()508.516
33.135

()15.000
100

()531.516
35.071

امل�صدر :القوائم املالية االولية املوحدة واملراجعة

جدول  :46التدفقات النقدية
البيان ب�آالف الرياالت
ال�سعودية

ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف
 30يونيو

ال�سنة املنتهية يف 31
دي�سمرب

2008م

2007م

غريمراجعة
وموحدة

غريمراجعة
وغري موحدة

مراجعة

487.212
()507.469
64.400

2.153.202
()1.878.177
()119.350

1.928.010
()1.819.310
253.651

44.143
-

155.675
-

362.351
-

1.590.449
�صايف النقد الناجت من الأن�شطة الت�شغيلية
�صايف النقد امل�ستخدم يف الأن�شطة اال�ستثمارية ()2.861.880
744.687
�صايف النقد الناجت من (امل�ستخدم يف)
الأن�شطة التمويلية
()526.744
(النق�ص) الزيادة يف النقد والنقد املماثل
9.936
النقد امل�ستحوذ من حيازة  /ت�أ�سي�س

ال�شركات التابعة
النقد والنقد املماثل يف اول الفرتة/ال�سنة 703.198
النقد والنقد املماثل يف �آخرالفرتة/ال�سنة 186.390

547.523
591.666

الفرتة من
14دي�سمرب2004م
وحتى 31
دي�سمرب2005م
مراجعة ومعدلة

2007م

2006م
مراجعة

2.013.650
()15.776.607
13.948.129
185.172
-

547.523
703.198

185.172
547.523

185.172
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جدول  :47التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية
البيان ب�آالف الرياالت
ال�سعودية

الربح قبل الزكاة

تعديالت لت�سوية الربح قبل الزكاة
�إىل �صايف النقد الناجت من الأن�شطة
الت�شغيلية :

ا�ستهالك املمتلكات واملعدات
�إطفاء ر�سوم اقتناء الرتاخي�ص
خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة
خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها
م�صاريف متويلية

ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف
 30يونيو

ال�سنة املنتهية يف 31
دي�سمرب

2007م

2006م

2008م

2007م

مراجعة

غريمراجعة
وموحدة

غريمراجعة وغري
موحدة

مراجعة

700.358

779.078

554.455

1.403.750

الفرتة من
14دي�سمرب2004م
وحتى 31
دي�سمرب2005م
مراجعة ومعدلة

()1.167.379

353.976
258.133
9.542
53.900
198.323

228.218
256.733
6.484
84.571
260.470

517.453
513.466
15.006
251.478
540.700

331.513
513.466
10.698
113.476
668.376

73.528
665.613
2.650
50.000
-

1.652.952

1.390.931

3.241.853

2.337.887

()375.588

التغريات يف ر�أ�س املال العامل :
الذمم املدينة
املطلوب من �أطراف ذات عالقة
املخزون
امل�صاريف املدفوعة مقدم ًا واملوجودات الأخرى
الذمم الدائنة
املطلوب لأطراف ذات عالقة
امل�صاريف امل�ستحقة واملطلوبات الأخرى

()891.835
59.340
()4.561
()29.682
654.001
()49.892
395.578

231.977
()58.782
11.666
()171.099
()867.089
()20.918
630.029

()977.146
()65.899
()31.142
()93.607
277.914
()67.849
809.142

()680.720
()5.162
()5.973
66.077
597.705
()13.916
62.577

()216.822
()32.075
()782.765
876.118
193.251
2.351.531

النقد الناجت من الأن�شطة الت�شغيلية

1.785.901

1.146.715

()638
()658.865

3.093.266

2.358.475

2.013.650

()938.311

()430.213

-

487.212

2.153.202

1.928.010

2.013.650

ربح الت�شغيل قبل التغريات يف ر�أ�س املال
العامل

خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة املدفوع
الزكاة امل�سددة
امل�سدد من م�صاريف متويلية

()1.283
()7.517
()186.652

�صايف النقد الناجت من الأن�شطة الت�شغيلية 1.590.449

()1.753

()252

-
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كما هو مبني يف اجلدول �أعاله ،ازدادت التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية من  487مليون ريال خالل الن�صف الأول من عام 2007م �إىل  1.590مليون ريال خالل
الن�صف الأول من عام 2008م ،كما ازدادت التدفقات النقدية من  1.928مليون ريال خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2006م �إىل  2.153مليون ريال خالل ال�سنة
املنتهية يف  31دي�سمرب 2007م وذلك ب�سبب الزيادة يف الإيرادات والتي �أدَت �إىل ارتفاع الربح ال�صايف .كما �أن ازدياد النقد الناجت من الت�شغيل خالل الن�صف الأول من
عام 2008م مقارنة مع الن�صف الأول من عام 2007م و ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2007م مقارنة مع ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2006م يعك�س كفاءة �إدارة ال�شركة
يف �إدارة العمليات الت�شغيلية.
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جدول  :48التدفقات النقدية من الأن�شطة اال�ستثمارية
البيان
ب�آالف الرياالت ال�سعودية

ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف
 30يونيو

ال�سنة املنتهية يف 31
دي�سمرب

2008م

2007م

غريمراجعة
وموحدة

غريمراجعة وغري
موحدة

مراجعة

حيازة  /ت�أ�سي�س �شركات تابعة
�شراء ممتلكات ومعدات
مدفوعات لر�سوم �أقتناء الرتاخي�ص
اال�ستثمار يف �شركة تابعة غري موحدة
ال�شهرة املكت�سبة من حيازة �شركة تابعة

()35.071
()1.361.780
1.836
()1.466.865

()505.633
()1.836
-

()1.876.341
()1.836
-

()1.819.310
-

�صايف النقد امل�ستخدم يف الأن�شطة
اال�ستثمارية

()2.861.880

()507.469

()1.878.177

()1.819.310

الفرتة من
14دي�سمرب2004م
وحتى 31
دي�سمرب2005م
مراجعة ومعدلة

2007م

2006م
مراجعة

()2.797.368
()12.979.239
-

()15.776.607

امل�صدر :القوائم املالية االولية املوحدة واملراجعة

كما هو مبني يف اجلدول �أعاله ،ازداد النقد امل�ستخدم يف الأن�شطة اال�ستثمارية من  507مليون ريال خالل الن�صف الأول من عام 2007م �إىل  2.862مليون ريال خالل
الن�صف الأول من عام 2008م ،كما ازداد النقد امل�ستخدم يف الأن�شطة اال�ستثمارية من  1.819مليون ريال خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2006م �إىل  1.878مليون
ريال خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2007م وذلك ب�سبب الزيادة يف اال�ستثمار يف تو�سيع البنية التحتية لل�شركة وزيادة الأ�صول امل�ستثمرة لزيادة تغطية �شبكة ال�شركة
داخل اململكة .وترى �إدارة ال�شركة ان هذه امل�صاريف الر�أ�سمالية �ضرورية لتتما�شى مع �سيا�سة ال�شركة التو�سعية.
جدول  :49التدفقات النقدية من الأن�شطة التمويلية
البيان
ب�آالف الرياالت ال�سعودية

ر�أ�س املال
املح�صل من القرو�ض ق�صرية الأجل
امل�سدد من القرو�ض ق�صرية الأجل
املح�صل من قر�ض امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني طويل
الأجل
امل�سدد من قر�ض امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني طويل
الأجل
املح�صل من قر�ض طويل الأجل
امل�سدد من قر�ض طويل الأجل
توزيعات �أرباح نقدية

�صايف النقد الناجت من (امل�ستخدم يف)
الأن�شطة التمويلية

ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف
 30يونيو

ال�سنة املنتهية يف 31
دي�سمرب

الفرتة من
14دي�سمرب2004م
وحتى 31
دي�سمرب2005م
مراجعة ومعدلة

2007م

2006م

2008م

2007م

مراجعة

غريمراجعة
وموحدة

غريمراجعة وغري
موحدة

مراجعة

5.000.000
7.348.129
1.600.000

1.500.000
()505.313
-

()7.523.100
-

()7.523.100
-

7.123.100
()6.869.449
-

-

()1.600.000

()1.600.000

-

-

()250.000

9.187.500
-

9.187.500
()183.750
-

-

-

744.687

64.400

()119.350

253.651

13.948.129
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قامت ال�شركة باحل�صول على قر�ض طويل الأجل متوافق مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية يف  29مار�س 2007م ومت ا�ستخدام هذا املبلغ يف �سداد القرو�ض ال�سابقة مببلغ 7.1
مليون ريال �سعودي بالإ�ضافة �إىل قرو�ض امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني .كما قامت ال�شركة باحل�صول على قر�ض ق�صري الأجل متوافق مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية يف � 14أبريل
 2008لتمويل حيازة �شركة تابعة.
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7 777التوجهات الم�ستقبلية لأداء موبايلي
تتمتع اململكة العربية ال�سعودية بكونها �أكرب اقت�صاديات العامل العربى و�أكرب قطاع ات�صاالت فيه من حيث حجم الإنفاق .بالإ�ضافة �إىل ذلك ف�إن ن�صيب الفرد من الإنفاق
على االت�صاالت فى اململكة هو �أقل من ال�سائد فى املنطقة .10وبالتاىل ف�إن م�ؤ�شرات الإ�ستخدام ت�شري �إىل وجود فر�ص لتحقيق مزيد من منو الإنفاق على خدمات االت�صاالت
فى الفرتة القادمة.
وبناء على ذلك هناك توقع لأداء جيد مدعوم بالعوامل التالية:
 .1النمو الإقت�صادي املرتفع فى اململكة ،والتوجه نحو املزيد من �سيا�سات الإقت�صاد احل ّر جلذب اال�ستثمارات الأجنبية و ت�شجيع م�ساهمة القطاع اخلا�ص و تنمية
القطاعات غري النفطية.
 .2منو معدل ال�سكان ال�سريع الذى ميثل �شريحة ال�شباب الغالبية العظمى منه ،و ا�ستمرار تدفق الأجانب �إىل اململكة.
 .3وجود �شرائح ذات �إمكانيات مادية مرتفعة مع زيادة الطلب على خدمات االت�صاالت.
 .4انخفا�ض معدالت النفاذ فى بع�ض قطاعات االت�صاالت مثل خدمة النطاق العري�ض.
هذا ومن املتوقع منو الإيرادات فى معظم املجاالت خالل الفرتة القادمة مع توفر الإمكانيات احلديثة للبنية التحتية والتى �أن�ش�أتها ال�شركة حتى اليوم وت�ستمر فى تطويرها.
كما �أنه من املتوقع �أن حتقق �سوق خدمات النطاق العري�ض �أقوى معدالت النمو ،مع ا�ستمرار خدمات الإت�صال ال�صوتي التقليدي فى كونها امل�صدر الرئي�سي لإيرادات
ال�شركة.

�7 777إقرار الإدارة بم�س�ؤوليتها عن البيانات المالية
مت �إعداد ق�سم “ مناق�شة وحتليل الإدارة للمركز املايل لل�شركة ونتائج الأعمال” من قبل الإدارة  .ومت �إعتماده من قبل جمل�س الإدارة  .تعتقد الإدارة ب�أنه مل يكن هناك
�أي تغريات ذات �أثر جوهري على القوائم املالية �أو التوقعات امل�ستقبلية منذ يونيو 2008م �إىل تاريخ ن�شرة الإ�صدار  .وتتحمل الإدارة امل�س�ؤولية الكاملة عن دقة وم�صداقية
املعلومات والتحليالت املالية  .وت�ؤكد قيامها بكل الإجراءات الالزمة و�أنها قامت بالإف�صاح الكامل والعادل عن هذه البيانات كما ال توجد �أية معلومات �أو وثائق �أخرى قد
ي�ؤدي �إغفالها �إىل �أن تكون البيانات املالية واملعلومات الواردة م�ضللة ب�أي �شكل من الأ�شكال.

 10اجلدول  ( 4نبذة عن الإقت�صاد و�صناعة االت�صاالت)
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8ملخ�ص النظام الأ�سا�سي

8

ت�أ�س�ست طبق�آ لأحكام نظام ال�شركات ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم م 6/تاريخ 1385/3/22هـ وتعديالته� ،شركة م�ساهمة �سعودية بني مالكي الأ�سهم املبينة �أ�سمائهم بعقد
الت�أ�سي�س ووفقا لأحكام هذا النظام التالية:

ا�سم ال�شركة
ا�سم ال�شركة هو “�شركة احتاد ات�صاالت” ،وهي �شركة م�ساهمة �سعودية -وي�شار �إليها فيما بعد بكلمة “ال�شركة”.

�أغرا�ض ال�شركة
تتمثل �أغرا�ض ال�شركة يف مزاولة الأن�شطة التالية:
z
z

z

z

z

zتقدمي خدمات الهاتف النقال يف اململكة وذلك فيما يتعلق بالرخ�صة �أو الرخ�ص التي متنحها هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات لل�شركة.
zتطوير ومتويل وت�صميم و �إن�شاء وت�شغيل و�صيانة وت�أمني وامتالك الرخ�ص وجميع املعدات والآليات والأجهزة واملوجودات الأخرى �أيا كان نوعها املتعلقة بت�شغيل
الرخ�ص يف اململكة.
�zإدارة وبيع وت�سييل وحيازة وا�ستئجار والتعامل ب�أية ممتلكات وحقوق �أو منفعة �أو حق يف �أي ممتلكات ،مبا يف ذلك املمتلكات املنقولة وغري املنقولة ،التي قد
حتوز ال�شركة عليها �أو متتلكها.
zتنفيذ كافة الإجراءات والأ�شياء الأخرى التي تتعلق ب�أعمال ال�شركة �أو تف�ضي ترويج �أو تعزيز �أعمال ال�شركة مع مراعاة التقييد بجميع القوانني واللوائح املعمول
بها يف اململكة يف كافة الأوقات.
zويكون لل�شركة احلق يف التعاون مع الهيئات وال�شركات وامل�ؤ�س�سات التي تزاول �أعمالأ م�شابهة لأعمالها �أو التي تعمل على حتقيق �أغرا�ضها .ويحق �أن يكون
لل�شركة م�صلحة �أو �أن ت�شرتك ب�أي وجه من الوجوه يف هذه الهيئات �أو ال�شركات �أو امل�ؤ�س�سات و�أن ت�ساهم فيها �أو ت�شرتيها.

مدة ال�شركة
مدة ال�شركة ت�سع وت�سعون (� )99سنة ميالدية تبد�أ من تاريخ �صدور قرار معايل وزير التجارة ب�إعالن ت�أ�سي�سها .ويجوز دائما �إطالة مدة ال�شركة بقرار ت�صدره اجلمعية
العامة غري العادية قبل انتهاء مدة ال�شركة بعام واحد على الأقل.

ر�أ�س املال
حدد ر�أ�س مال ال�شركة مببلغ ( 5.000.000.000ريال) خم�سة �آالف مليون ريال �سعودي مق�سم �إىل ( )500.000.000خم�سمائة مليون �سهم ،ا�سمي مت�ساوية القيمة
وقيمة كل �سهم ( 10ريال) ع�شرة ريال �سعودي وجميعها �أ�سهم عادية.

الأ�سهم
تكون الأ�سهم �إ�سمية وال يجوز �إ�صدارها ب�أقل من قيمتها الإ�سمية .وبالرغم من ذلك ،ف�إنه يجوز �أن ت�صدر الأ�سهم ب�أعلى من قيمتها الإ�سمية ،ويف هذه احلالة ي�ضاف فرق
القيمة �إىل االحتياطي النظامي ولو بلغ حده الأق�صى ،علما ب�أن ال�سهم غري قابل للتجزئة يف مواجهة ال�شركة .ف�إذا متلك ال�سهم �أ�شخا�ص عديدون وجب عليهم �أن يختاروا
�أحدهم لينوب عنهم يف ا�ستعمال احلقوق املت�صلة بال�سهم ،ويكون ه�ؤالء الأ�شخا�ص م�س�ؤولني بالت�ضامن عن االلتزامات النا�شئة عن ملكية ال�سهم.

تداول الأ�سهم
الأ�سهم قابلة للتداول بعد �إ�صدار �شهاداتها وا�ستثنا ًء من ذلك ال يجوز تداول الأ�سهم التي تعطى مقابل ح�ص�ص العينية �أو الأ�سهم النقدية التي يكتتب بها امل�ؤ�س�سون �أو
الأ�سهم اململوكة لل�شركاء يف ال�شركة قبل ن�شر امليزانية وح�ساب الأرباح واخل�سائر عن �سنتني كاملتني ال تقل كل منها عن اثنتي ع�شر �شهر ًا من تاريخ �صدور قرار املوافقة
على حتويل ال�شركة.

�سجل امل�ساهمني
تتداول الأ�سهم الإ�سمية بالقيد يف �سجل للم�ساهمني يت�ضمن �أ�سمائهم وجن�سياتهم ومهنهم وحمال �إقامتهم وعناوينهم و�أرقام الأ�سهم والقدر املدفوع منها ،وي�ؤ�شر بهذا
القيد على الأ�سهم ،وال يعتد بنقل ملكية ال�سهم يف مواجهة ال�شركة �أو الغري �إال من تاريخ القيد يف ال�سجل املذكور �أو ا�ستكمال �إجراءات نقل امللكية عن طريق النظام الآيل
ملعلومات الأ�سهم .ويرتتب على االكتتاب يف الأ�سهم ومتلكها قبول امل�ساهم لنظام ال�شركة والتزامه بالقرارات التي ت�صدر من جمعيات امل�ساهمني وفق ًا لأحكام هذا النظام
�سواء كان حا�ضر ًا �أو غائب ًا و�سواء كان موافق ًا على هذه القرارات �أو خمالف ًا لها.

زيادة ر�أ�س املال
يجوز للجمعية العامة غري العادية بعد التثبت من اجلدوى الإقت�صادية وبعد موافقة اجلهات املخت�صة �أن تقرر زيادة ر�أ�س مال ال�شركة مرة �أو عدة مرات ب�إ�صدار �أ�سهم
جديدة بنف�س القيمة الإ�سمية للأ�سهم الأ�صلية ب�شرط �أن يكون ر�أ�س املال الأ�صلي قد دفع ب�أكمله ومبراعاة ما يق�ضي به نظام ال�شركات  .ويعني القرار طريقة زيادة ر�أ�س
املال ،ويكون للم�ساهمني الأ�صليني �أولو ّية االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة النقدية ويعلن ه�ؤالء ب�أولويتهم بالن�شر يف جريدة يومية �أو ب�إخطارهم بوا�سطة الربيد امل�سجل عن
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قرار زيادة ر�أ�س املال و�شروط االكتتاب ،ويبدي كل م�ساهم رغبته يف ا�ستعمال حقه يف الأولو ّية خالل خم�سة ع�شر ( )15يوم ًا من تاريخ الن�شر �أو الإخطار امل�شار �إليه .وتوزع
تلك الأ�سهم اجلديدة على امل�ساهمني الأ�صليني الذين طلبوا االكتتاب بها على �أ�سا�س تنا�سبي ح�سب ن�سبة ما ميلكونه من �أ�سهم �أ�صلية ب�شرط �أال يتجاوز ما يح�صلون عليه
عدد ما طلبوه من الأ�سهم اجلديدة ويوزع الباقي من الأ�سهم اجلديدة على امل�ساهمني الأ�صليني الذي طلبوا �أكرث من ن�صيبهم بن�سبة ما ميلكونه من �أ�سهم �أ�صلية على �أال
يتجاوز ما يح�صلون عليه ما طلبوه من الأ�سهم اجلديدة ،ويطرح ما يتبقى من الأ�سهم لالكتتاب العام.

تخفي�ض ر�أ�س املال
يجوز بقرار من اجلمعية العامة غري العادية بناء على مربرات مقبولة وبعد موافقة وزير التجارة وال�صناعة تخفي�ض ر�أ�س مال ال�شركة �إذا ما زاد عن حاجتها �أو �إذا منيت
ال�شركة بخ�سائر ،وال ي�صدر القرار �إال بعد تالوة تقرير مراقب احل�سابات عن الأ�سباب املوجبة له وعن االلتزامات التي على ال�شركة و�أثر التخفي�ض يف هذه االلتزامات
ومبراعاة ما يق�ضي به نظام ال�شركات .ويبني القرار طريقة هذا التخفي�ض و�إذا كان التخفي�ض نتيجة زيادة ر�أ�س املال عن حاجة ال�شركة وجبت دعوة الدائنني �إىل �إبداء
اعرتا�ضاتهم عليه خالل �ستني ( )60يوم ًا من تاريخ ن�شر قرار التخفي�ض يف جريدة يومية توزع يف املدينة التي يقع فيها املركز الرئي�سي لل�شركة ،ف�إذا اعرت�ض �أحد الدائنني
وقدم �إىل ال�شركة م�ستنداته يف امليعاد املذكور ،وجب على ال�شركة �أن ت�ؤدي �إليه دينه �إذا كان حا ًال �أو �أن تقدم �ضمان ًا كافي ًا للوفاء به �إذا كان �آج ًال.

تكوين جمل�س الإدارة
يتوىل �إدارة ال�شركة جمل�س �إدارة م�ؤلف من ع�شرة (� )10أع�ضاء ،تعينهم اجلمعية العامة العادية ملدة ال تزيد عن ثالث (� )3سنوات وي�ستثنى من ذلك �أول جمل�س �إدارة حيث
يتم تعيينه ملدة (� )5سنوات تبد�أ من تاريخ القرار الوزاري ال�صادر ب�إعالن ت�أ�سي�س ال�شركة .وي�ضم اول جمل�س واملجال�س الالحقة �أربعة �أع�ضاء ميثلون م�ؤ�س�سة الإمارات
لالت�صاالت .ومع عدم الإخالل مبا �سبق ،بعد انتهاء اتفاقية الإدارة بني موبايلي وم�ؤ�س�سة الإمارات لالت�صاالت يحق للأخرية �أن يكون لها ممثال واحدا يف جمل�س الإدارة
لكل ع�شرة يف املائة ( )%10من الأ�سهم التي متلكها يف موبايلي.

�أ�سهم الت�أهيل
يجب �أن يكون ع�ضو جمل�س الإدارة مالك ًا لعدد من �أ�سهم ال�شركة ال تقل قيمتها الإ�سمية عن ع�شرة �آالف ( )10.000ريال �سعودي .وتودع هذه الأ�سهم خالل ثالثني ()30
يوم ًا من تاريخ تعيني الع�ضو لدى �أحد البنوك التي يعينها وزير التجارة لهذا الغر�ض.

�شغور الع�ضوية
تنتهي ع�ضوية املجل�س بانتهاء مدته �أو بانتهاء �صالحيته وفق ًا لأي نظام �أو تعليمات �سارية يف اململكة .و�إذا �شغر مركز �أحد �أع�ضاء املجل�س  ،جاز للمجل�س �أن ُيعني م�ؤقتا
ع�ضو ًا يف املركز ال�شاغر على �أن يعر�ض هذا التعيني على اجلمعية العامة العادية يف �أول اجتماع لها ،و ُيكمل الع�ضو اجلديد مدة �سلفه .و�إذا هبط عدد �أع�ضاء جمل�س الإدارة
عن الن�صاب الالزم ل�صحة اجتماعاته وجبت دعوة اجلمعية العامة العادية يف اقرب وقت ممكن لتعيني العدد الالزم من الأع�ضاء.

�صالحيات جمل�س الإدارة
مع مراعاة االخت�صا�صات املقررة للجمعية العامة ،يكون ملجل�س الإدارة �أو�سع ال�صالحيات لإدارة ال�شركة وله حق اال�شرتاك يف �شركات �أخرى كما يكون له يف حدود
اخت�صا�صه يفو�ض واحد �أو �أكرث من �أع�ضائه �أو من الغري يف مبا�شرة عمل �أو �أعمال معينه.
ويجوز ملجل�س الإدارة من غري احل�صول على موافقة امل�ساهمني يف جمعية عمومية:
z
z
z
z

zبيع �أو رهن الأمالك العقارية �أو مقر عمل ال�شركة.
�zإعفاء مديني ال�شركة من التزاماتهم.
�zإبرام اتفاقية �إدارة بني ال�شركة وم�ؤ�س�سة الإمارات لالت�صاالت واحلفاظ عليها وجتديدها وذلك لت�شغيل ال�شركة و�إدارتها.
zاقرتا�ض الأموال ملدة قد تزيد على ثالثة �سنوات و�إبرام العقود لإقرا�ض ال�شركة �أية �أموال حتتاجها �أو تقدمي �أي �ضمان �آخر �أو تنفيذ التزامات ال�شركة املتعلقة
بذلك القر�ض يف اململكة �أو يف �أي مكان �آخر �أو الدخول يف �أي ا�ستثمار.

مكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة
حتدد مكاف�آت جمل�س الإدارة من قبل اجلمعية العامة العادية وفقا لقرار جمل�س الوزراء رقم ( )202ال�صادر بتاريخ  1405/4/30هـ ويف حدود ما ن�ص عليه نظام ال�شركات
�أو �أي قرارات �أو �أنظمة �أو تعليمات �صادرة يف هذا ال�ش�أن .وي�شتمل تقرير جمل�س الإدارة �إىل اجلمعية العامة العادية على بيان �شامل لكل ما ح�صل عليه �أع�ضاء جمل�س
الإدارة خالل ال�سنة املالية من رواتب ون�صيب يف الأرباح وبدل ح�ضور وم�صروفات وغري ذلك من املزايا ،كما ي�شتمل التقرير املذكور على بيان ما قب�ضه �أع�ضاء املجل�س
بو�صفهم موظفني �أو �إداريني �أو ما قب�ضوه نظري �أعمال فنية �أو �إدارية �أو ا�ست�شارية �سبق و�أن وافقت عليها اجلمعية العامة لل�شركة.

رئي�س جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي و�سكرتري املجل�س
يعني جمل�س الإدارة من بني �أع�ضائه رئي�س ًا له وع�ضوا منتدبا ،ويجوز �أن يجمع ع�ضوا واحدا بني مركز رئي�س املجل�س ومركز الع�ضو املنتدب .ويتم تر�شيح الرئي�س بني �أع�ضاء
املجل�س على �أال يكون من بني املمثلني مل�ؤ�س�سة الإمارات لالت�صاالت .و يكون لرئي�س املجل�س نيابة عن جمل�س الإدارة وامل�ساهمني ال�صالحيات التالية:
�أ) دعوة املجل�س �إىل االنعقاد ورئا�سة اجتماعات اجلمعيات العامة ومتثيل ال�شركة �أمام اجلهات احلكومية والق�ضائية.
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ب) تنفيذ جميع املهام الأخرى التي يعهد اليه بها جمل�س الإدارة.
ويتم تر�شيح واختيار الع�ضو املنتدب من بني الأع�ضاء الذين ميثلون م�ؤ�س�سة الإمارات لالت�صاالت طاملا بقيت اتفاقية الإدارة املربمة معها �سارية ،ويكون هو امل�سئول التنفيذي
الأول يف ال�شركة ويكون ب�شكل ح�صري:
�أ) م�سئوال عن �شئون ال�شركة اليومية ومتثيل ال�شركة يف جميع امل�سائل املتعلقة ب�أعمالها .ويتوىل الع�ضو املنتدب متثيل ال�شركة يف جميع امل�سائل املتعلقة ب�إدارة وتوجيه
ن�شاط ال�شركة.
ب) م�سئوال عن اطالع املجل�س على الن�شاطات اجلارية لل�شركة.
ج) م�سئوال عن �إدارة الرخ�ص والعمل نيابة عن ال�شركة فيما يتعلق باتفاقية الإدارة و�أية اتفاقية �أخرى توقعها ال�شركة.
و ال تزيد مدة رئي�س املجل�س والع�ضو املنتدب وال�سكرتري عن مدة ع�ضوية كل منهم يف املجل�س.

اجتماعات جمـل�س الإدارة
يجتمع جمل�س الإدارة بدعوة من رئي�سه وتوجه الدعوة كتابيا قبل  14يوما على الأقل من التاريخ املحدد لالجتماع .وعلى رئي�س املجل�س �أن يدعو املجل�س �إىل االجتماع متى
طلب �إليه ذلك اثنان من الأع�ضاء.

ن�صاب االجتماعات وقرارات جمل�س الإدارة
ال يكون اجتماع املجل�س �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضره �سبعة (� )7أع�ضاء على الأقل.

حما�ضر االجتماعات
تثبت مداوالت املجل�س وقراراته يف حما�ضر يوقعها رئي�س املجل�س وال�سكرتري وتدون هذه املحا�ضر يف �سجل خا�ص يوقعه رئي�س املجل�س وال�سكرتري.

اجلمعية العامة للم�ساهمني
اجلمعية العامة املكونة تكوين ًا �صحيح ًا متثل جميع امل�ساهمني وتنعقد يف املدينة التي يقع بها املركز الرئي�سي لل�شركة .ولكل م�ساهم حائز لع�شرين �سهم ًا على الأقل حق
ح�ضورها ،بالأ�صالة �أو النيابة.
فيما عدا الأمور التي تخت�ص بها اجلمعية العامة غري العادية ،تخت�ص اجلمعية العامة العادية بجميع الأمور التي تتعلق بال�شركة .وتنعقد اجلمعية العامة العادية مرة على
الأقل يف ال�سنة خالل ال�ستة �أ�شهر التالية النتهاء ال�سنة املالية لل�شركة .ويجوز انعقاد اجتماعات �إ�ضافية للجمعية العامة العادية كلما دعت احلاجة �إىل ذلك.
تخت�ص اجلمعية العامة غـري العادية بتعديل نظـام ال�شركة الأ�سا�سي با�ستثناء الأحكام املحظور عليها تعديلها مبوجب نظام ال�شركات .ولها �أن ت�صدر قرارات يف الأمور
الواقعة �ضمن اخت�صا�ص اجلمعية العامة العادية وذلك بنف�س ال�شروط والأو�ضاع املقررة للجمعية الأخرية.
وتنعقـد اجلمعيات العامة للم�ساهمني بدعوة من جمل�س الإدارة .وعلى جمل�س الإدارة �أن يدعو اجلمعية العامة العادية �إذا طلب ذلك مراقب احل�سـابات �أو م�ساهمون ميثلون
 %5من ر�أ�س املال على الأقل .وتن�شر الدعوة النعقاد اجلمعية العامة يف اجلريدة الر�سمية و�صحيفة يومية توزع يف املدينة التي يوجد فيها مركز ال�شركة الرئي�سي قبل املوعد
املحدد لالنعقاد بخم�سة وع�شرين ( )25يوم ًا على الأقل.
ال يكون اجتماع اجلمعية العامة العادية �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضره م�ساهمون ميثلون ن�صف ر�أ�س املال على الأقل ،ف�إذا مل يتوفر هذا الن�صاب يف االجتماع ُوجهت الدعوة �إىل
اجتماع ثانٍ يعقد خالل الثالثني ( )30يوم ًا التالية لالجتماع ال�سابق .ويعترب االجتماع الثاين �صحيح ًا ومكتمل الن�صاب �أيا كان عدد الأ�سهم املمثلة فيه� .إذا ح�ضره عدد
من امل�ساهمني ميثلون ربع ر�أ�س املال.
وال يكون اجتماع اجلمعية العامة العادية غري العادية �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضره م�ساهمون ميثلون ن�صف ر�أ�س املال على الأقل ،ف�إذا مل يتوفر هذا الن�صاب يف االجتماع ُوجهت
الدعوة �إىل اجتماع ثانٍ يعقد خالل الثالثني ( )30يوم ًا التالية لالجتماع ال�سابق .ويعترب االجتماع الثاين �صحيح ًا ومكتمل الن�صاب �إذا ح�ضره عدد من امل�ساهمني ميثلون
ربع ر�أ�س املال.
ير�أ�س اجلمعية العامة رئي�س جمل�س الإدارة� ،أو من يفو�ضه من �أع�ضاء جمل�س الإدارة يف حالة غيابه ،ويعني الرئي�س �سكرتري ًا لالجتماع وجامع ًا للأ�صوات ويحرر باجتماع
اجلمعية حم�ضر يت�ضـمن �أ�سمــاء امل�ساهمني احلا�ضـرين �أو املمثلني وعدد الأ�سهم التـي فـي حيازتـهم بالأ�صالـة �أو بالنيابة وعـدد الأ�صوات املقررة لها والقرارات التي اتخذت
وعدد الأ�صوات التي وافقت عليها �أو خالفتها وخال�صة وافية للمناق�شات التي دارت يف االجتماع ،وتدون املحا�ضر ب�صفة منتظمة عقب كل اجتماع يف �سجل خا�ص يوقعه
رئي�س اجلمعية و�سكرتريها وجامع الأ�صوات.

حقوق الت�صويت
لكل م�ساهم ميلك ع�شرين (� )20سه ًما �أو �أكرث احلق يف ح�ضور اجلمعيات العامة .ويجوز للم�ساهم تفوي�ض م�ساهم �آخر من غري �أع�ضاء جمل�س الإدارة بح�ضور اجلمعية
العامة نيابة عنه .وحت�سب الأ�صوات يف اجلمعية العامة العادية واجلمعية العامة غري العادية على �أ�سا�س �صوت واحد لكل �سهم ممثل يف االجتماع .ت�صدر قرارات اجلمعية
العامة العادية بالأغلبية املطلقة بن�سبة ( )%66من الأ�سهم املمثلة فيها.
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كما ت�صدر قرارات اجلمعية العامة غري العادية ب�أغلبية ثلثي الأ�سهم املمثلة يف االجتماع �إال �إذا كان القرار متعلق ًا بزيادة �أو بتخفي�ض ر�أ�س املال �أو ب�إطالة مدة ال�شركة �أو
بحل ال�شركة قبل انق�ضاء املدة املحددة يف نظامها الأ�سا�سي �أو باندماج ال�شركة �أو دجمها يف �شركة �أو م�ؤ�س�سة �أخرى فال يكون القرار �صحيح ًا �إال �إذا �صدر ب�أغلبية ثالثة
�أرباع الأ�سهم املمثلة يف االجتماع .وت�صدر القرارات املتعلقة بتعديل النظام الأ�سا�سي ب�أغلبية ( )%86من الأ�سهم املمثلة يف اجتماع اجلمعية العامة غري العادية.
لكل م�ساهم احلق يف مناق�شة املو�ضوعات املدرجة يف جدول �أعمال اجلمعية العامة وتوجيه الأ�سئلة ب�ش�أنها �إىل �أع�ضاء جمل�س الإدارة ومراقب احل�سابات .ويجيب جمل�س
الإدارة �أو مراقب احل�سابات على �أ�سئلة امل�ساهمني بالقدر الذي ال يعر�ض م�صلحة ال�شركة لل�ضرر .و�إذا ر�أى امل�ساهم �أن الرد على �س�ؤاله غري مقنع ،احتكم �إىل اجلمعية
العامة ،وحينها يكون قرار اجلمعية يف هذا ال�ش�أن نافذ ًا.

تعـيني مراقب احل�سـابات
يكون لل�شركة مراقب ح�سابات �أو �أكرث من بني املراقبني امل�صرح لهم بالعمل يف اململكة العربية ال�سعودية تعينه اجلمعية العامة �سنويا وحتدد مكاف�أته ،ويجوز لها �إعادة
تعيينه.

تقرير مراقب احل�سابات
يقدم مراقب احل�سابات �إىل اجلمعية العامة ال�سنوية تقرير ًا ي�ضمنه موقف ال�شركة من متكينه من احل�صول على البيانات والإي�ضاحات التي طلبها ،وما يك�شفه من
خمالفات لأحكام نظام ال�شركات والنظام الأ�سا�سي لل�شركة ور�أيه يف مدى مطابقة ح�سابات ال�شركة للواقع.

ال�سـنة املـالية
تبد�أ ال�سنة املالية لل�شركة من �أول يناير وتنتهي يف  31دي�سمرب من كل �سنة ميالدية ،على �أن ال�سنة املالية الأوىل بعد التحويل تبد�أ من تاريخ القرار الوزاري ال�صادر ب�إعالن
ت�أ�سي�س ال�شركة وتنتهي يف  31دي�سمرب من العام التايل.

مـيزانية ال�شـركة
يعد جمل�س الإدارة يف نهاية كل �سنة مالية جرد ًا لقيمة �أ�صول ال�شركة وخ�صومها يف التاريخ املذكور كما يعد ميزانية ال�شركة وح�ساب الأرباح واخل�سائر وتقرير ًا عن ن�شاط
ال�شركة ومركزها املايل عن ال�سنة املالية املنق�ضية .ويت�ضمن هذا التقرير الطريقة التي يقرتحها لتوزيع الأرباح ال�صافية .ويقوم جمل�س الإدارة ب�إعداد القوائم املذكورة قبل
�ستني ( )60يوم على الأقل قبل موعد انعقاد اجتماع اجلمعية العامة العادية ال�سنوي ،وي�ضع املجل�س هذه الوثائق حتت ت�صرف مراقب ح�سابات ال�شركة قبل املوعد املقرر
النعقاد اجلمعية بخم�سة وخم�سني ( )55يوم ًا على الأقل ويقوم رئي�س جمل�س الإدارة ب�إيداع ن�سخ الوثائق امل�شار �إليها يف املركز الرئي�سي لل�شركة حتت ت�صرف امل�ساهمني
قبل املوعد املقرر النعقاد اجلمعية العامة بخم�سة وع�شرين ( )25يوم ًا على الأقل وعلى رئي�س جمل�س الإدارة �أن ين�شر يف �صحيفة توزع يف املركز الرئي�سي لل�شركة امليزانية
وح�ساب الأرباح واخل�سائر وخال�صة وافية من تقرير جمل�س الإدارة والن�ص الكامل لتقرير مراقب احل�سابات و�أن ير�سل �صورة من هذه الوثائق �إىل الإدارة العامة لل�شركات
قبل انعقاد اجلمعية العامة بخم�سة وع�شرين ( )25يوم ًا على الأقل.

تـوزيع الأربـاح
توزع �أرباح ال�شركة ال�صافية ال�سنوية بعد خ�صم جميع امل�صروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه الآتي:
(�أ) يجنب ( )%10من الأرباح ال�صافية لتكوين احتياطي نظامي ،ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي املذكور ن�صف ر�أ�س مال ال�شركة.
(ب) يجوز للجمعية العامة العادية بناء على اقرتاح جمل�س الإدارة جتنيب ن�سبة من الأرباح ال�صافية لتكوين احتياطي �آخر يخ�ص�ص لغر�ض �أو �أغرا�ض معينة.
(ج) دفع الأرباح للم�ساهمني.

دفع �أربـاح الأ�سهم
تدفع الأرباح املقرر توزيعها على امل�ساهمني يف املكان واملواعيد التي يحددها جمل�س الإدارة وفق ًا للتعليمات ال�صادرة عن وزارة التجارة وال�صناعة.

خ�سـائر ال�شـركة
�إذا بلغت خ�سائر ال�شركة ثالثة �أرباع ر�أ�س املال وجب على �أع�ضاء جمل�س الإدارة دعوة اجلمعية العامة غري العادية للنظر يف ا�ستمرار ال�شركة �أو حلها قبل �أجلها املعني يف
هذا النظام ،وين�شر قرار اجلمعية يف جميع الأحوال يف اجلريدة الر�سمية.

املـنازعــات
لكل م�ساهم احلق يف رفـع دعوى امل�سئولية املقررة لل�شركة على �أع�ضاء جمل�س الإدارة �إذا كان من �ش�أن خط�أ ي�صدر منهم �إحلاق �ضرر خا�ص به ب�شرط �أن يكون حق ال�شركة
يف رفعها ما زال قائم ًا .ويجب على امل�ساهم �أن يخطر ال�شركة بعزمه على رفع الدعوى.

حل ال�شركة وت�صفيتها
عند انتهاء مدة ال�شركة �أو يف حالة حلها قبل الأجل املحدد ،تقرر اجلمعية العامة غري العادية بناء على اقرتاح جمل�س الإدارة طريقة الت�صفية وتعني م�صفيا �أو �أكرث وحتدد
�صالحيتهم و�أتعابهم .وتنتهي �سلطات جمل�س الإدارة بانق�ضاء ال�شركة ،ومع ذلك ي�ستمر جمل�س الإدارة قائم ًا على �إدارة ال�شركة �إىل �أن يتم تعيني امل�صفي ،وتبقى لأجهزة
ال�شركة اخت�صا�صاتها بالقدر الذي ال يتعار�ض مع اخت�صا�صات امل�صفني.
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9

9املعلومات القانونية

9 999تاريخ وتفا�صيل الت�أ�سي�س
ت�أ�س�ست موبايلي ك�شركة م�ساهمة �سعودية مبوجب املر�سوم امللكي رقم م ،40/يف  2رجب من عام  1425هــ ،ومت ت�سجيلها بال�سجل التجاري ملدينة الريا�ض برقم
( )1010203896وتاريخ  1425/11/2هـ ،للقيام ب�أعمال االت�صاالت وفقا للرتاخي�ص والأنظمة واللوائح املعمول بها يف اململكة.

9 999ر�أ�س المال والم�ساهمون
حدد ر�أ�س مال موبايلي مببلغ ( 5.000.000.000ريال) خم�سة مليار ريال �سعودي مق�سم �إىل (� 500.000.000سهم ًا) خم�سمائة مليون �سهم مت�ساوية القيمة وقيمة كل
�سهم ( )10ع�شرة ريال �سعودي (ملزيد من املعلومات عن تطور ر�أ�س مال ال�شركة الرجاء مراجعة الفقرة  4.2من هذه الن�شرة).

9 999المركز الرئي�سي
يقع املركز الرئي�سي ملوبايلي بربج اململكة – الدور � ،26ص .ب 9979 .الريا�ض  11423اململكة العربية ال�سعودية.

9 999تعامالت الأطراف ذات العالقة
فيما يلي و�صف للتعامالت مع �أطراف ذوي عالقة والتي تعترب ال�شركة طرفا فيها:
.1

ابرمت ال�شركة ،وفقا ملتطلبات الرتخي�ص ال�صادرة من هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات ،عقد �إدارة مع م�ؤ�س�سة الإمارات لالت�صاالت بتاريخ  23دي�سمرب 2004م
لغر�ض توفري خدمات فنية وجتارية من �شركة م�شغلة ل�شبكات ات�صاالت خلوية ذات خربة عاملية وا�سعة (للمزيد من التفا�صيل الرجاء مراجعة الفقرة  1-9-4من
هذه الن�شرة) .وقد مت منح جمل�س �إدارة ال�شركة �صالحية �إبرام العقد املذكور مع م�ؤ�س�سة الإمارات لالت�صاالت مبوجب نظامها الأ�سا�سي املوافق عليه من قبل
املقام ال�سامي مبوجب املر�سوم امللكي رقم م 40/وتاريخ 1425/7/2هـ والذي �أقرته اجلمعية الت�أ�سي�سية لل�شركة يف حينه.

�	.2أبرمت ال�شركة عقد �إ�ست�شارات مالية مع �شركة مورغان �ستانلي ال�سعودية (والتي ير�أ�س جمل�س �إدارتها الدكتور فهد املبارك والذي يعمل �أي�ض ًا كع�ضو يف جمل�س
�إدارة ال�شركة) بتاريخ  7يونيو 2008م والتي مت مبوجبه تعيني �شركة مورغان �ستانلي ال�سعودية كم�ست�شار مايل لل�شركة بخ�صو�ص عملية �إ�صدار وطرح �أ�سهم حقوق
الأولوية املمثلة بهذه الن�شرة .وت�ؤكد �إدارة ال�شركة ب�أنه قد مت �أبرام العقد املذكور مع �شركة مورغان �ستانلي ال�سعودية بعد �أن قامت ال�شركة بالإعالن عن مناق�صة
بهذا اخل�صو�ص والتي فازت بها �شركة مورغان �ستانلي ال�سعودية حيث كان العر�ض املقدم من قبلها هو �أف�ضل العرو�ض التي �أ�ستلمتها ال�شركة.
وبا�ستثناء التعامالت املذكورة �أعاله ،ي�ؤكد �أع�ضاء جمل�س الإدارة ب�أن ال�شركة ال ترتبط ب�أي عقود �أو ترتيبات مع �أع�ضاء جمل�س الإدارة� ،أو الرئي�س التنفيذي� ،أو الإدارة
العليا �أو �أي من �أقاربهم فيما يتعلق ب�أعمال ال�شركة.
هذا ،وي�ؤكد �أع�ضاء جمل�س الإدارة التزام ال�شركة ب�أحكام املادتني  69و  70من نظام ال�شركات واملادة  18من الئحة حوكمة ال�شركات فيما يتعلق بالعقود مع الأطراف ذات
العالقة كما يلي:
zيتم الت�صويت على جميع العقود مع الأطراف ذات العالقة يف اجلمعية العامة العادية.
z
zي�ؤكد امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون بعدم مناف�سة �أعمال ال�شركة والتعامل مع الأطراف ذات العالقة بناء على �أ�س�س جتارية.
z
وبخالف ماذكر �أعاله ،ف�إنه ال يوجد حاليا �أية تعامالت جتارية مع �أي من �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو الرئي�س التنفيذي �أو الإدارة العليا �أو من ميتلك ح�صة � %5أو �أكرث من
�أ�سهم ال�شركة �أو �أي من �أقاربهم من له �أو لهم م�صلحة مادية مبا�شرة �أو غري مبا�شرة من هذه التعامالت .وال توجد �أية �صالحيات تعطي �أي منهم حقا للت�صويت على هذه
التعامالت.

9 999العقارات المهمة المملوكة �أوالم�ست�أجرة من قبل موبايلي
�أبرمت موبايلي عدة عقود �إيجار ال�ستئجار عدة مواقع ال�ستخدمها كمعار�ض وم�ستودعات ومكاتب و مواقع لإن�شاء �أبراج وحمطات ات�صال تابعة ملوبايلي (جمتمعة املواقع)
لأداء �أعمالها .وتقع هذه املواقع التي ت�شغلها يف الريا�ض ،جدة ،الدمام ،جنران ،جيزان ،واملنطقة ال�شمالية ويف �أنحاء متفرقة من مدن ومناطق وحمافظات اململكة العربية
ال�سعودية.
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جدول  :50املعار�ض امل�ست�أجرة من قبل موبايلي
املعار�ض امل�ست�أجرة  -ح�سب املنطقة
املنطقة

الو�سطى
الغربية
ال�شرقية
اجلنوبية
ال�شمالية

املجموع

عدد املعار�ض

11
10
9
4
4

38

zتقدر تكلفة ا�ستئجار هذه املعار�ض بـ  22.7مليون ريال �سعودي( ال�شركة)
z
جدول  :51املكاتب امل�ست�أجرة من قبل موبايلي
املكاتب امل�ست�أجرة  -ح�سب املنطقة
املنطقة

الو�سطى
الغربية
ال�شرقية
اجلنوبية
ال�شمالية

املجموع

عدد املعار�ض

23
14
12
6
3
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zتقدر تكلفة ا�ستئجار هذه املكاتب بـ  58.4مليون ريال �سعودي(ال�شركة)
z
ويتمثل الغر�ض الرئي�سي من عقود الإيجار ا�ستخدام هذه املواقع للقيام ب�أعمال ال�شركة على الوجه الأمثل ،ال�سيما ا�ستئجارمواقع لإن�شاء �أبراج وحمطات ات�صال حل�ساب
ال�شركة .وترتاوح مدة الإيجار ب�شكل عام بني �سنة واحدة �إىل ع�شر �سنوات .كما �إن معظم عقود الإيجار قابلة للتجديد ب�شكل تلقائي ملددٍ مماثلة �إال �إن يظهر �أي من امل�ؤجر
�أو ال�شركة خطي ًا عدم رغبته بتجديد الإيجار قبل فرتة حمددة من انتهاء مدة الإيجار.
وترتاوح مبالغ الإيجار ال�سنوية مابني �أقل من  10.000ريال �سعودي �إىل  6.000.000ريال �سعودي .ومعظم عقود الإيجار تعطي ال�شركة احلق يف ا�ستمرار ا�ستخدام العقار
حتى بعد انتقال ملكيته �إىل مالك �آخر.
وح�سب علم موبايلي ف�إنه ال يوجد حالي ًا �أي من �أع�ضاء جمل�س �إدارتها �أو مدرائها التنفيذيني �أو من ميتلك ح�صة ( � ) % 5أو �أكرث من �أ�سهم ال�شركة �أو �أي من �أقاربهم له
�أمالك عقارية م�ؤجرة ملوبايلي.
وب�شكل عام ،يحكم عقود الإيجار القانون ال�سعودي ،ويتم حل النزاعات بالطرق الودية �أو عن طريق اجلهات الق�ضائية يف اململكة العربية ال�سعودية .و تت�ضمن عقود الإيجار
عدد ًا من الأحكام املتعلقة بف�سخ هذه العقود بدون اي التزامات مالية على ال�شركة �إذا اخل امل�ؤجر بال�شروط� ،أو �أ�صبح املكان امل�ست�أجر ال يفي بالغر�ض امل�ست�أجر لأجله� ،أو
غري �آمن من الناحية الإن�شائية ،مثال .وقد بلغت تكاليف الإيجار ال�سنو ّية لهذه املواقع يف �أغ�سط�س 2008م حوايل  124.016.310ريال .ويوجد لدى موبايلي  4.356موقع
م�ؤجر لأبراج موبايلي متفرقة ومنت�شرة على جميع مناطق اململكة املختلفة .وفيما يلي عر�ض لأ�سعار عقود �إيجار مواقع الأبراج وعددها ح�سب فئات �أ�سعار الإيجارات:
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جدول  :52الإيجارات ال�سنوية لعقود �إيجار مواقع �أبراج �شبكة موبايلي:
قيمة الإيجار ال�سنوية (ريال �سعودي)

�أقل من 10.000
من � 10.001إىل 20.000
من � 20.001إىل 30.000
من � 30.001إىل 40.000
من � 40.001إىل 50.000
من � 50.001إىل 60.000
من � 60.001إىل 70.000
من � 70.001إىل 80.000
من � 80.001إىل 90.000
من � 90.001إىل 100.000
من � 100.001إىل 200.000
من � 200.001إىل 400.000
من � 1.000.000إىل 2.000.000

املجموع

عدد الأبراج

564
999
1497
834
341
38
19
15
8
9
22
8
2

4.356

امل�صدر� :شركة احتاد ات�صاالت

�أ ّما �إجمايل �إيجارات حمالت نقاط البيع امل�ست�أجرة فيبلغ  22.729.812ريال �سنو ّي ًا كما يف �سبتمرب 2008م:
جدول  :53الإيجارات ال�سنوية لعقود �إيجارنقاط البيع:
قيمة الإيجار ال�سنو ّية (ريال �سعودي)

�أق ّل من 500.000
من � 500.001إىل 1.000.000
من � 1.000.001إىل 2.000.000
من � 2.000.001إىل 3.000.000

عدد نقاط البيع

27
6
2
3

38

املجموع
امل�صدر� :شركة احتاد ات�صاالت

كذلك بلغت �إجمايل �إيجارات املكاتب امل�ؤجرة يف �سبتمرب 2008م حوايل  58.372.268ريال .واجلدول �أدناه ّ
يو�ضح عدد املكاتب امل�ؤجرة و�أ�سعارها:
جدول  :54الإيجارات ال�سنوية لعقود �إيجار املكاتب:
قيمة الإيجار ال�سنو ّية (ريال �سعودي)

�أق ّل من 500.000
من � 500.001إىل 1.000.000
من � 1.000.001إىل 2.000.000
من � 2.000.001إىل 3.000.000
من � 3.000.001إىل 4.000.000
من � 4.000.001إىل 5.000.000
من � 5.000.001إىل 6.000.000

املجموع

عدد املكاتب

28
10
12
3
1
�صفر
3
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امل�صدر� :شركة احتاد ات�صاالت
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9 999عقود خدمات �أع�ضاء مجل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي
مل يربم �أي من �أع�ضاء جمل�س الإدارة عقد خدمات وال يعتزم حالي ًا �إبرام �أي عقد خدمة �أو عقد عمل مع موبايلي ،وب�شكل عام تت�ضمن العقود النمطية ملوظفي موبايلي
والرئي�س التنفيذي مزايا والتزامات التعاقد �شاملة تفا�صيل الأجر ال�شهري ،بدل �سكن ،بدل االنتقال ،التغطيات الت�أمينية للموظف والأجازات ال�سنوية .بلغ �إجمايل البدالت
وامل�صاريف عن اجتماعات املجل�س وجلانه وامل�سئوليات غري التنفيذية الإ�ضافية املناطة ب�أع�ضاء جمل�س الإدارة مبلغ  4.5مليون ريال �سعودي خالل عام 2007م � 500ألف
ريال يف 2006م .كما بلغت مكاف�آت الرئي�س التنفيذي والع�ضو املنتدب و�أكرب خم�سة تنفيذيني من بينهم الرئي�س التنفيذي لل�شئون املالية يف ال�شركة مبلغ  9مليون ريال
�سعودي خالل عام 2007م و  1.7مليون ريال يف 2006م.

9 999الت�أمين
تغطي بوال�ص الت�أمني �أهم ن�شاطات وممتلكات ال�شركة لدى ال�شركة التعاونية للت�أمني والتي ت�شمل الت�أمني على الب�ضائع والت�أمني على �صناديق الأمانات والت�أمني على
املمتلكات والت�أمني على ال�سيارات.

9 999الموجودات غير الملمو�سة
لقد قامت موبايلي بت�سجيل �شعارها والعديد من العالمات التجارية اململوكة لها (،ملزيد من التفا�صيل ف�ضال انظر ق�سم امللكية الفكرية والعالمات التجارية املو�ضح �أدناه)،
و عالوة على ذلك ،متتلك ال�شركة رخ�صتني لتقدمي خدمات االت�صاالت (ملزيد من التفا�صيل ف�ضال انظر ق�سم (“()3-4الرتاخي�ص”) من هذه الن�شرة) ،وخالف هذا
ال يوجد لل�شركة �أية موجودات �أخرى غري ملمو�سة.

9 99999حقوق الملكية الفكرية والعالمات التجارية
نظرا لأهمية العالمة التجارية يف معرفة امل�ستهلك ومتييزه ملنتجات ال�شركة عن املنتجات املناف�سة ،وك�سب ثقته ،قامت ال�شركة بت�سجيل و�إجراءات ت�سجيل العالمات
التجارية اململوكة لها ،وفقا لنظام العالمات التجارية ال�سعودي ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم م 21/وتاريخ  1423/5/28هـ بنا ًء على قرار جمل�س الوزراء رقم ()140
وتاريخ  1423/5/26هـ ،والئحته التنفيذية ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم  1723بتاريخ  1423 /7 /28هـ ،وتعديالتها.
اجلدول �أدناه يو�ضح العالمات التجارية و التي �إما مت ت�سجيلها لدى وزارة التجارة وال�صناعة وهي قابلة للتجديد ح�سب الأرقام واملدد املذكورة يف اجلدول� ،أو يف طور
الت�سجيل على النحو التايل.

�أ .العالمات امل�سجلة لدى وزارة التجارة و ال�صناعة:
جدول  :55العالمات امل�سجلة لدى وزارة التجارة:
العالمة التجارية

عبارة “موبايلي �أماكن” بحروف عربية
عبارة “موبايلي اك�سرب�س” بحروف عربية
كلمة “حلى” بحروف عربية
عبارة “موبايلي حال” بحروف عربية
عبارة “موبايلي حلى” بحروف عربية
عبارة “موبايلي دويل” بحروف التينية
كلمة “مدى” بحروف عربية
عبارة “موبايلي كنرتول” بحروف التينية
كلمتا “موبايلي عالهوا” بحروف عربية
عبارة “موبايلي كنرتول” بحروف عربية
كلمة “نقاطي” بحروف عربية
كلمة “وفري”
عبارة “ 3.5جي فروم موبايلي ذي نيو دمين�شن” بحروف التينية
كلمة “ايزي” بحروف التينية
كلمة “كلمني” بحروف التينية
عبارة “خطي بو�ست بيد الين” بحروف التينية
عبارة “خطي بال�س بو�ست بيد الين” بحروف التينية
موبايلي بحروف التينية وعبارة 3.5جي
عبارة “موبايلي عالهوا” بحروف التينية
60

رقم الت�سجيل فئة العالمة

41/997
43/997
44/997
42/997
40/997
39/997
45/997
70/969
43/904
66/696
73/969
42/904
30/904
74/969
41/911
77/969
64/969
32/904
44/904

38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38

بداية احلماية

نهاية احلماية

1428/8/5
1428/8/5
1428/8/5
1428/8/5
1428/8/5
1428/8/5
1428/8/20
1428/1/18
1427/1/13
1428/1/18
1428/4/11
1427/1/13
1427/6/29
1428/4/11
1427/2/13
1427/12/19
1427/12/19
1427/6/29
1427/2/13

1438/8/4
1438/8/4
1438/8/4
1438/8/4
1438/8/4
1438/8/4
1438/8/19
1438/1/17
1437/1/12
1438/1/17
1438/4/10
1437/1/12
1437/6/28
1438/4/10
1437/2/12
1437/12/18
1437/12/18
1437/6/28
1437/2/12

العالمة التجارية

عبارة “موبايلي املطور” بحروف التينية
موبايلي ب�سن�س ب�أحرف التينية
عبارة “موبايلي �سمارت” بحروف التينية
عبارة “موبايلي وورلد” بحروف التينية
عبارة “ماي وورلد ماي ت�شوي�س” بحروف التينية
عبارة “بال�س خطي بو�ست بيد الين” بحروف التينية
كلمة “رنان” بحروف التينية
كلمة “رقمي” بحروف التينية
كلمة “رحال” بحروف التينية
عبارة “خطي بل�س مفوتر” بحروف عربية
كلمة “�أني�س” بحروف عربية
عبارة “اجليل الثالث املتطور من موبايلي عامل اخر” بحروف
عربية
كلمة “وفري” بحروف التينية
عبارة “خطي مفوتر” بحروف عربية
كلمة “رحال” بحروف عربية
كلمة “رقمي” بحروف عربية
كلمة “رنان” بحروف عربية
كلمة “�أني�س” بحروف التينية
عبارة “عامل من اختياري” بحروف عربية
عبارة “عامل موبايلي” بحروف عربية
كلمة “كلمني” بحروف عربية
كلمة “موبايلي” بحروف عربية وعبارة  250دقيقة
كلمة “موبايلي” بحروف عربية وعبارة  25دقيقة
كلمة “موبايلي” بحروف عربية وعبارة “3.5جي” بحروف
و�أرقام التينية
كلمة “موبايلي” بحروف عربية وعبارة  100دقيقة
كلمة “موبايلي” بحروف عربية وعبارة  500دقيقة
كلمة “موبايلي” بحروف عربية وعبارة  1000دقيقة
كلمتا “موبايلي اعمال” بحروف عربية
عبارة “موبايلي �سمارت” بحروف عربية
عبارة “موبايلي املطور” بحروف عربية

بداية احلماية

نهاية احلماية

رقم الت�سجيل فئة العالمة

65/969
72/979
68/969
73/969
34/904
78/969
37/904
70/979
50/904
75/969
39/904
33/904

38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38

1428/1/18
1427/10/16
1428/1/18
1428/1/11
1427/3/24
1427/12/19
1427/2/13
1427/10/14
1427/2/13
1427/12/19
1427/1/13
1427/6/29

1438/1/17
1437/10/15
1438/1/17
1438/1/10
1437/3/23
1437/12/18
1437/2/12
1437/10/13
1437/2/12
1437/12/18
1437/1/12
1437/6/28

38/904
63/969
36/904
71/979
46/904
40/904
47/904
71/969
48/904
45/904
35/904
31/904

38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38

1427/2/13
1427/12/19
1427/1/13
1427/10/14
1427/1/13
1427/2/13
1427/3/24
1428/1/11
1427/1/13
1427/1/13
1427/1/13
1427/6/29

1437/2/12
1437/12/18
1437/1/12
1437/10/13
1437/1/12
1437/2/12
1437/3/23
1438/1/10
1437/1/12
1437/1/12
1437/1/12
1437/6/28

49/904
41/904
42/911
73/979
69/969
67/969

38
38
38
38
38
38

1427/1/13
1427/1/13
1427/1/13
1427/10/16
1428/1/18
1428/1/18

1437/1/12
1437/1/12
1437/1/12
1437/10/15
1438/1/17
1438/1/17

امل�صدر� :شركة احتاد ات�صاالت

ب .عالمات م�سجلة دوليا:
بالإ�ضافة �إىل العالمات التجارية امل�سجلة حمليا ،ف�إن ال�شركة متتلك جمموعة من العالمات التجارية امل�سجلة �أو مت الإعالن عنها ويف طور الت�سجيل يف دول متعددة عربية
و�أجنبية تت�ضمن اجلزائر ،البحرين  ،الهند ،العراق� ،إيران ،م�صر ،الأردن ،الكويت ،لبنان ،عمان ،باك�ستان ،قطر ،ال�سودان ،تنزانيا ،تون�س ،تركيا ،الإمارات العربية
املتحدة .علما �أن ال�شركة ت�سعى دوما لت�سجيل كل عالماتها التجارية يف كل الدول التي تقدم خدماتها فيها .من هذه العالمات:
z
z
z
z

“zعامل من اختياري”
”My world, my choice“ z
“zجهاز موبايلي”
”Mobily device“z
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ج .العالمات التي يف طور الت�سجيل لدى وزارة التجارة و ال�صناعة:
جدول  :56العالمات التي يف طور الت�سجيل لدى وزارة التجارة:
العالمة التجارية

رقم الطلب

�أم ـ ــاكن
موبايلي يومي
موبايلي يومي “اجنليزي”
اك�سرب�س “اجنليزي”

121251
121262
121263
121266
121267
142807811
121271
121272
128573
128574
128575
125831
125830
142801524
142802958
142802959
142812181
142812182
130961
130962
130503
130504

 1428/8/5هـ
 1428/8/5هـ
 1428/8/5هـ
 1428/8/5هـ
 1428/8/5هـ
 1428/8/5هـ
 1428/8/5هـ
 1428/8/5هـ
 1429/3/24هـ
 1429/3/24هـ
 1429/3/24هـ
 1429/1/26هـ
 1429/1/26هـ
 1428/2/14هـ
 1428/3/28هـ
 1428/3/28هـ
 1428/12/21هـ
 1428/12/21هـ
 1429/5/15هـ
 1429/5/15هـ
 1429/5/5هـ
 1429/5/5هـ

�صدرت املوافقة املبدئية ،و مت الإعالن بتاريخ  1429/4/21هـ
�صدرت املوافقة املبدئية ،و مت الإعالن بتاريخ  1429/6/27هـ
�صدرت املوافقة املبدئية ،و مت الإعالن بتاريخ  1429/6/27هـ
�صدرت املوافقة املبدئية ،و مت الإعالن بتاريخ  1429/6/27هـ
�صدرت املوافقة املبدئية ،و مت الإعالن بتاريخ  1429/6/27هـ
�صدرت املوافقة املبدئية ،و مت الإعالن بتاريخ  1429/4/21هـ
�صدرت املوافقة املبدئية ،و مت الإعالن بتاريخ  1429/6/27هـ
�صدرت املوافقة املبدئية ،و مت الإعالن بتاريخ  1429/4/21هـ
�صدرت املوافقة املبدئية ،و مت الإعالن بتاريخ  1429/4/28هـ
�صدرت املوافقة املبدئية ،و مت الإعالن بتاريخ  1429/4/28هـ
�صدرت املوافقة املبدئية ،و مت الإعالن بتاريخ  1429/4/28هـ
�صدرت املوافقة املبدئية ،و مت الإعالن بتاريخ  1429/6/23هـ
�صدرت املوافقة املبدئية ،و مت الإعالن بتاريخ  1429/6/23هـ
�صدرت املوافقة املبدئية
�صدرت املوافقة املبدئية
�صدرت املوافقة املبدئية
�صدرت املوافقة املبدئية ،و مت الإعالن بتاريخ  1429/5/4هـ
�صدرت املوافقة املبدئية ،و مت الإعالن بتاريخ  1429/5/4هـ
�صدرت املوافقة املبدئية ،و مت الإعالن بتاريخ  1429/6/27هـ
�صدرت املوافقة املبدئية ،و مت الإعالن بتاريخ  1429/7/17هـ
�صدرت املوافقة املبدئية ،و مت الإعالن بتاريخ  1429/6/27هـ
�صدرت املوافقة املبدئية ،و مت الإعالن بتاريخ  1429/6/27هـ

130505

 1429/5/5هـ

�صدرت املوافقة املبدئية ،و مت الإعالن بتاريخ  1429/7/17هـ

130506

 1429/5/5هـ

�صدرت املوافقة املبدئية ،و مت الإعالن بتاريخ  1429/7/17هـ

130507

 1429/5/5هـ

�صدرت املوافقة املبدئية ،و مت الإعالن بتاريخ  1429/7/17هـ

130508

 1429/5/5هـ

�صدرت املوافقة املبدئية ،و مت الإعالن بتاريخ  1429/7/17هـ

130509

 1429/5/5هـ

�صدرت املوافقة املبدئية ،و مت الإعالن بتاريخ  1429/7/17هـ

130510

 1429/5/5هـ

�صدرت املوافقة املبدئية ،و مت الإعالن بتاريخ  1429/7/17هـ

142807815
142808232
133111
133112
133447
133445
133446

 1428/8/5هـ
 1428/8/20هـ
 1429/7/12هـ
 1429/7/12هـ
 1429/7/19هـ
1429/7/19هـ
 1429/7/19هـ

�صدرت املوافقة املبدئية ،و مت الإعالن بتاريخ  1429/6/27هـ
�صدرت املوافقة املبدئية ،و مت الإعالن بتاريخ  1429/6/27هـ
مت تقدمي الطلب للوزارة
مت تقدمي الطلب للوزارة
مت تقدمي الطلب للوزارة
مت تقدمي الطلب للوزارة
مت تقدمي الطلب للوزارة

7ala

�أماكن “اجنليزي”
7ala mobily

موبايلي �أماكن“ اجنليزي”
Dil se

خليها علي
خليها علي “اجنليزي”
جنمة
جنمة “اجنليزي”
حول
مكاين

makani

my group

جمموعتي
7ala

رقي
�شعار موبايلي بخلفية بي�ضاء
�شعار موبايلي باللغة العربية بخلفية
بي�ضاء
�شعار موبايلي باللغتني العربية
واالجنليزية بخلفية بي�ضاء
�شعار موبايلي �أ�سا�سي باللغتني العربية
واالجنليزية �أفقي بخلفية زرقاء
�شعار موبايلي �أ�سا�سي باللغتني العربية
واالجنليزية �أفقي بخلفية بي�ضاء
�شعار موبايلي باللغة العربية �أفقي
بخلفية زرقاء
�شعار موبايلي ثانوي باللغتني العربية
واالجنليزية �أفقي بخلفية زرقاء
�شعار موبايلي باللغة االجنليزية �أفقي
بخلفية بي�ضاء
Mobily Xpress
Mada

راقي

RAQI

رويال
رويال

Royale

Royale

امل�صدر� :شركة احتاد ات�صاالت
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تاريخ تقدمي الطلب الإجراءات التي متت

9 999الدعاوى والمطالبات الق�ضائية
ي�ؤكد �أع�ضاء جمل�س الإدارة و�إدارة موبايلي بتاريخ هذه الن�شرة �أن ال�شركة لي�ست طرف ًا يف �أية مقا�ضاة �أو �إجراءات حتكيم �أو �إجراءات �إدارية من �ش�أنها �أن يكون لها �أثر
�سلبي جوهري على و�ضع ال�شركة ونتائج عملياتها.

9 9-99العقود الجوهرية
9 999-99اتفاقية “تجوال” االت�صاالت
�أبرمت ال�شركة اتفاقية جتوال ( )roamingحملية مع �شركة االت�صاالت ال�سعودية يف 2005/5/25م (“اتفاقية التجوال”) .ومت جتديد اتفاقية التجوال يف 2006/6/1م
ملدة ثالث �سنوات .عالوة على هذا� ،أبرمت ال�شركة عدد من الإتفاقيات الدولية � -أغلب هذه العقود ال تكون حمددة مبدّة مع ّينة  -املماثلة مع تقريبا  380م�شغل يعتمدون
على وثائق معايري منظمة ( .)GSMبح�سب هذه الإتفاقية �ست�ستخدم موبايلي خالل مدة العقد خدمات التجوال املحلي لالت�صاالت ال�سعودية .وقد بلغت �إجمايل �إيرادات
ال�شركة من هذه الإتفاقيات (املحلية والدولية) يف نهاية �أغ�سط�س 2008م ما قيمته  129.174.010ريال �سعودي بينما بلغت تكاليف التجوال لنف�س الفرتة 60.513.921
ريال �سعودي.

9 999-99اتفاقيات توزيع
دخلت ال�شركة يف عالقات تعاقدية للتوزيع مع �أطراف خمتلفة لتوزيع منتجات ال�شركة يف اململكة العربية ال�سعودية .ومت التعاقد مع ه�ؤالء املوزعون ب�صفة غري احتكارية
( )non-exclusiveلتوزيع وت�سويق و تعزيز منتجات ال�شركة يف اململكة �أو �أي جهة �أخرى يتم حتديدها  ،خطيا من قبل ال�شركة .ووفقا لإتفاقيات التوزيع ،يقوم املوزعون
ب�شراء منتجات ال�شركة وفقا لقائمة الأ�سعاراملو�ضوعة من قبل ال�شركة .ويجب على املوزعني ان ميتنعوا عن بيع �أو توزيع �أي منتج �أو خدمات �أخرى بدون املوافقة اخلطية
امل�سبقة من ال�شركة عرب املنافذ الت�سويقية املو�سومة بالكامل بعالمات ال�شركة .كما يجب على املوزعني �أن ميتنعوا عن بيع �أي منتج يف اململكة من املمكن �أن ي�ؤدي بيعه �إىل
ت�ضارب يف امل�صالح بدون املوافقة امل�سبقة اخلطية من ال�شركة .مدة اتفاقيات التوزيع عادة خم�س �سنوات �إال �إذا مت �إنهائها من قبل ال�شركة يف �أو�ضاع حمددة ،مبا يف ذلك
�إذا مل يقم املوزع ب�شراء احلد الأدنى من املنتجات املن�صو�ص عليه يف االتفاقية.

9 999-99عقود البنية التحتية
دخلت ال�شركة يف عالقات تعاقدية متعددة مع �أطراف خمتلفة منها :هواوي تيك انف�ستمنت ال�سعودية  ،موتوروال �أرابيا� ،أريك�سون �أي بي� ،ألكاتل �سي �أي تي ،و نورتيل نيت
ورك�س ليميتد لتنفيذ �شبكة االت�صال التابعة لها ،عرب ت�صنيع و توريد الأجهزة الالزمة وتوفري خدمات التنفيذ (ويدخل �ضمن هذا :تركيب ،اختبار ،تفوي�ض ،وتن�سيق).
وكل هذه العقود معدة على �أ�سا�س مبد�أ “ت�سليم مفتاح” (حيث تقوم ال�شركات املذكورة �أ�سماءهم �أعاله بتوريد وجتهيز معدات البنية التحتية وت�سليم املواقع جمهزّة متام ًا
ال�ستخدام ال�شركة) للمتطلبات الالزمة من الأجهزة وتوريدها وت�شغيلها .وال تقل ال�ضمانات املقدمة من قبل املوردين لهذه الأجهزة يف العادة عن � 12شهر ،تبد�أ من تاريخ
�إ�صدار خطاب ا�ستالم من ال�شركة .و ي�صحب هذه ال�ضمانات �أي�ضا تعهد من الأطراف املعنية بتوفري قطع الغيار واملواد الالزمة الغري متاحة يف ال�سوق خالل مدة زمنية
حمددة تختلف باختالف العقود .عالوة على هذا� ،أبرمت ال�شركة جمموعة من العقود املتعلقة بالبنية التحتية مبا يف ذلك ما يتعلق مبعاجلات املعلومات التقنية ،و توريد
وتركيب �أنظمة داعمة خمتلفة.
جدول  :57عقود البنية التحتية ملوبايلى:
ال�رشكة

اريك�سون �أي بي
اريك�سون �أي بي
اريك�سون �أي بي
هواوي تيك انف�ستمنت ال�سعودية
موتوروال �أرابيا
موتوروال �أرابيا
موتوروال �أرابيا
موتوروال �أرابيا
موتوروال �أرابيا
�ألكاتل �سي �أي تي
نورتيل نيت ورك�س ليميتد

تاريخ االتفاقية

قيمة االتفاقية

2008/02/26
2008/05/17
2008/05/21
2008/02/26
2005/03/02
2005/03/02
2006/60/28
2007/12/08
2008/07/14
2008/05/25
2005/05/17

813.091.814
120.147.230
363.208.688
253.858.183
288.000.000
278.000.000
404.000.000
559.900.000
8.900.000
153.535.143
13.300.000

63

9 999-99خطابات نوايا مختلفة تتعلق بالبنية التحتية
وقعت ال�شركة خطابات نوايا خمتلفة القيمة تتعلق بالبنية التحتية� .أهمها ،و�آخرها ،خطاب نوايا بتاريخ 2008/2/26م مت تعديله بتاريخ 2008/3/16م مع �شركة ايرك�سون
�آي بي ال�سعودية ،فيما يخ�ص جزئيات تقدمي خدمات لإدارة ال�شبكة ملدة ثالث �سنوات بقيمة قدرها  813مليون ريال �سعودي تقريبا.

9 999-99اتفاقيات التمويل
 .1متويل �أير تامي (:)Air Time
يف تاريخ 2007/3/14م قامت موبايلي باحل�صول على متويل متوافق مع احكام ال�شريعة الإ�سالمية مببلغ اجمايل قدره  1.616.250.000ريال �سعودي و
()2.444.000.180دوالر �أمريكي عرب ثالث طرق متويلية هي:
�zإيرتامي ( )Airtimeمببلغ  1.378.125.000ريال �سعودي و ( )2.082.500.000دوالر �أمريكي ،يحل �أجلها يف تاريخ 2012/12/31م ،ومت ا�ستخدامها
z
لتمويل الأدوات التمويلية ال�سابقة ول�سداد قرو�ض من ال�شركاء وما تبقى بعد ذلك الغرا�ض ال�شركة املتعددة.
zمرابحة متويل ر�أ�س املال العامل مببلغ  125.625.000ريال �سعودي ومبلغ ( )191.500.180دوالر �أمريكي متاح �إىل 2008/12/31م  ،ومتح�صالته متاحة
z
لال�ستخدام من موبايلي لأغرا�ض ال�شركة العامة.
zمرابحة م�ساندة مببلغ  112.500.000ريال �سعودي ومبلغ ( )170.000.000دوالر �أمريكي متاح حتى 2013/3/14م و�سوف ت�ستخدمه موبايلي لتمويل �أي
z
عجز يف املبالغ امل�ستحقة على ت�سهيالت الإيرتامي.
وقد مت �إبرام اتفاقية �شروط عامة تغطي ال�شروط العامة لهذه الت�سهيالت الثالثة وتت�ضمن �شروطا واحكاما معتادة فيما يخ�ص االقرارات والتعهدات وال�ضمانات وااللتزامات
وحاالت االخالل .وقدمت موبايلي ك�ضمان للت�سهيالت الواردة �أعاله رهن ًا على ح�ساباتها النقدية بالإ�ضافة �إىل معداتها ( BSCو  )MSCكما تنازلت عن عوائد بع�ض بوال�ص
الت�أمني املحددة .وتبلغ جمموع قيمة احل�سابات النقدية واملعدات املرهونة  506مليون ريال �سعودي كما يف  30يونيو 2008م� .أما جمموع القيمة الإجمالية للأ�صول امل�ؤ ّمنة
فتبلغ  2مليار ريال �سعودي.

 .2متويل اال�ستحواذ على �شركة بيانات الأوىل:
يف تاريخ 2008/4/14م حت�صلت موبايلي على مبلغ وقدره  1.500.000.000ريال �سعودي عن طريق متويل املرابحة وذلك لغر�ض متويل اال�ستحواذ على  %99من ح�ص�ص
ر�أ�س مال �شركة بيانات الأوىل خلدمات ال�شبكات املحدودة واملرخ�ص لها بتقدمي خدمات املعطيات يف اململكة العربية ال�سعودية .وقد مت �إحلاق ت�سهيل املرابحة املذكور
بالت�سهيالت الثالثة الأوىل املذكورة �أعاله .ومدة متويل املرابحة الأخري �سنة واحدة مع خيار متديد اال�ستحقاق ملدة �ستة �أ�شهر اخرى بنف�س الأحكام وال�شروط .كما �أن
الأحكام وال�شروط بالن�سبة لتمويل املرابحة مماثلة ب�شكل جوهري لتلك الأحكام وال�شروط املبينة يف اتفاقية ال�شروط العامة للت�سهيالت الثالثة الأوىل املذكورة �أعاله.

 .3متويل ر�أ�س املال العامل ل�شركة بيانات
يف تاريخ  5مار�س عام 2007م ح�صلت �شركة بيانات الأوىل خلدمة ال�شبكات على ت�سهيالت من قبل البنك العربي الوطني مببلغ  380.000.000ريال �سعودي لأجل فتح
و�إعادة متويل خطابات �إعتماد بنكية وذلك حتى  31مار�س 2008م ،وكذلك 70.000.000 ،ريال �سعودي قرو�ض دوارة لتمويل احتياجات ر�أ�س املال العامل العامة ،ب�إمكانية
�سحب وحتى تاريخ  31مار�س 2008م .و مبلغ  75.000.000مليون ريال �سعودي �ضمانات بنكية ممكنة وحتى تاريخ  31مار�س 2008م .على �أال يتجاوز �إجمايل املبالغ
للت�سهيالت الأوىل و الثانية جمتمعة مبلغ  380.000.000ريال �سعودي� .شركة بيانات الأوىل قدمت �سندات لأمر مببلغ  455.000.000ريال �سعودي ،وذلك لأجل تغطية
العموالت امل�ستحقة مقابل �سحب القرو�ض وال�سلف .وقد قام ال�شركاء ال�سابقون ل�شركة بيانات الأوىل ب�إ�صدار �ضمانات جتارية لتغطية  %64.29من مديونيات ال�شركة
مقابل ال�ضمانات املقدمة من قبل �شركة العرب للتوريد والتجارة و �شركة نور لالت�صاالت ،و  %35.71من املديونيات مقابل �ضمانات ال�شركة امل�صدرة من قبل �شركة ُبعد
لالت�صاالت املحدودة .ال�شروط العامة لهذه الت�سهيالت الثالثة موثقة يف اتفاقية ال�سداد والتعوي�ض.

9 9-99مراجعو الح�سابات
ال�سادة ديلويت �آند تو�ش بكر �أبو اخلري و�شركاه (ع�ضو ديلويت تو�ش تومات�سو) هم مراجعو ح�سابات موبايلي وقدموا معلومات معينة لت�ضمينها يف هذه الن�شرة.

9 9-99ر�أ�س المال العامل
يقر �أع�ضاء جمل�س �إدارة موبايلي �أن ال�شركة متتلك ر�أ�س مال عامل يكفي ملدة اثني ع�شر �شهرا تلي تاريخ ن�شرة الإ�صدار هذه.

9 9-99االقترا�ض من ال�شركة
�إ�ستناد ًا لأحكام نظام ال�شركات ،ال يجوز ملوبايلي �أن تقدم قر�ض ًا نقدي ًا من �أي نوع لأع�ضاء جمل�س الإدارة �أو كبار موظفيها التنفيذيني �أو �أن ت�ضمن �أي قر�ض يعقده �أحدهم
مع الغري.
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9 9-99العمولة
ي�ؤكد اع�ضاء جمل�س �إدارة موبايلي ب�أنه مل ي�ستلم �أي طرف �أية عموالت او خ�صومات او �أتعاب و�ساطة او �أي تعوي�ضات غري نقدية من ال�شركة خالل ال�سنتني ال�سابقتني
مبا�شرة لتاريخ ن�شرة الإ�صدار.

9 9-99ا�ستمرار الأن�شطة
مل يحدث �أي توقف لعمليات �أن�شطة ال�شركة خالل فرتة الـ � 12شهرا التي �سبقت تاريخ هذه الن�شرة .وال ينوي �أع�ضاء جمل�س الإدارة �إجراء �أي تغيري جوهري يف طبيعة �أن�شطة
ال�شركة .كما ال يوجد �أي تغيري جوهري �سلبي يف املركز املايل �أو التجاري لل�شركة يف ال�سنتني املاليتني املا�ضيتني وال�سنة املالية الراهنة حتى تاريخ هذه الن�شرة.

9 9-99الرهن
با�ستثناء ما مت الإف�صاح عنه يف ق�سم (“اتفاقيات التمويل”) تقر �إدارة موبايلي ب�أنه ال يوجد رهونات �أو حقوق �أو �أعباء على ممتلكاتها.
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10

تعهد تغطية �لكتتاب

 1-10ملخ�س ترتيبات التعهد بتغطية االكتتاب
مبوجب ال�سروط والتعليمات الواردة يف اتفاقية التعهد بتغطية الكتتاب بني �سركة احتاد ات�سالت ومتعهدي تغطية الكتتاب مبوجب ال�سروط والتعليمات الواردة يف اتفاقية
التعهد بتغطية الكتتاب بني ال�سركة ومتعهدي تغطية الكتتاب:
 .1تتعهد ال�سركة ملتعهدي تغطية الكتتاب باأن تقوم يف تاريخ التخ�سي�س باإ�سدار وتخ�سي�س جميع اأ�سهم حقوق الأولو ّية املتعهد بتغطيتها التي مل يكتتب بها امل�ساهمون.
 .2يتعهد متعهدو تغطية الكتتاب لل�سركة باأن يتم �سراء ما مل يتم �سراوؤه من كافة الأ�سهم املطروحة بتاريخ الإغالق يف تاريخ التخ�سي�س وذلك ب�سعر الكتتاب.
وقد تعهدت ال�سركة مل�سلحة متعهدي تغطية الكتتاب باأنها �ستلتزم بجميع ما ورد يف اتفاقية التعهد بتغطية الكتتاب.
متعهد �لتغطية �لرئي�ص

متعهدو �لتغطية �مل�شاعدون

 2-10الر�شوم �الم�شاريف
تدفع ال�سركة ملتعهدي تغطية الكتتاب ر�سوم تغطية على اأ�سا�س اإجمايل العوائد من طرح الكتتاب كما تقوم ال�سركة بدفع الر�سوم وامل�ساريف املتعلقة بطرح الكتتاب اإىل
متعهدي تغطية الكتتاب.
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1 11الأ�سهم

1 1111ر�أ�س المال والأ�سهم
يبلغ ر�أ�س مال ال�شركة حاليا  5.000.000.000رياال �سعوديا موزع على � 500.000.000سهما قيمة كل منها  10ريال �سعودي .وكل �أ�سهم ال�شركة هي �أ�سهم عادية ومت
�سداد قيمتها بالكامل .تكون الأ�سهم �إ�سمية وال يجوز �أن ت�صدر الأ�سهم ب�أقل من قيمتها اال�سمية و�إمنا يجوز �أن ت�صدر ب�أعلى من هذه القيمة ،ويف هذه احلالة الأخرية ي�ضاف
فرق القيمة �إىل االحتياطي النظامي ولو بلغ حده الأق�صى .وال�سهم غري قابل للتجزئة يف مواجهة ال�شركة ف�إذا متلكه �أ�شخا�ص عديدون وجب عليهم �أن يختاروا �أحدهم
لينوب عنهم يف ا�ستعمال احلقوق املخت�صة بال�سهم ويكون ه�ؤالء الأ�شخا�ص م�سئولني بالت�ضامن عن الإلتزامات النا�شئة عن ملكية ال�سهم.
عند الت�أ�سي�س ،امتلك امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون وهم م�ؤ�س�سة الإمارات لالت�صاالت “ات�صاالت”  %35من ر�أ�س املال و  6م�ساهمني �سعوديني  %45من ر�أ�س املال �أما الن�سبة
املتبقية  %20من ر�أ�س املال مطروحة للتداول ومملوكة للجمهور .و تطبيق ًا للمر�سوم امللكي الكرمي رقم م 40/وبتاريخ  2رجب 1425هـ ،امل�ؤ�س�س ل�شركة احتاد ات�صاالت
(موبايلي) ،والذي يق�ضي ب�إدراج � %20أخرى من الأ�سهم املخ�ص�صة للم�ساهمني امل�ؤ�س�سني لل�شركة يف �سوق الأ�سهم ال�سعودية خالل ال�سنه الثالثة من تاريخ ت�أ�سي�س ال�شركة،
قام امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون خالل الربع الأول ل�سنة 2008م ببيع � %20إ�ضافية من �أ�سهمهم يف ر�أ�س مال ال�شركة والبالغة  100مليون �سهم ل�صالح اجلمهور لت�صبح احل�ص�ص
اجلديدة كالتايل :م�ؤ�س�سة الإمارات لالت�صاالت – ات�صاالت  % 26.25 -من ر�أ�س املال و  6م�ساهمني �سعوديني  %33.75من ر�أ�س املال �أما الن�سبة املتبقية  %40من ر�أ�س
املال مطروحة للتداول ومملوكة للجمهور كما يف  31مار�س 2008م .
وقد �أو�صى جمل�س �إدارة ال�شركة بزيادة ر�أ�س املال �إىل (� )7.000.000.000سبعة مليار ريال �سعودي من خالل االكتتاب يف �أ�سهم حقوق �أولو ّية مو�ضوع هذه الن�شرة وذلك
من خالل �إ�صدار �أ�سهم عادية جديدة قدرها  200مليون �سهم و�أن يكون حق االكتتاب فيها للم�ساهمني امل�سجلني يف �سجل امل�ساهمني وفق ن�سبة ملكية كل منهم يف ر�أ�س املال
مما يرفع عدد �أ�سهم ال�شركة �إىل � 700.000.000سهما كال منها بقيمة �إ�سمية وقدرها  10ريال �سعودي لل�سهم الواحد.
للجمعية العامة غري العادية بعد التثبت من اجلدوى الإقت�صادية وبعد موافقة اجلهات املخت�صة �أن تقرر زيادة ر�أ�س مال ال�شركة مرة �أو عدة مرات ب�إ�صدار �أ�سهم جديدة
بنف�س القيمة الإ�سمية التي للأ�سهم الأ�صلية ب�شرط �أن يكون ر�أ�س املال الأ�صلي قد دُفع ب�أكمله ومبراعاة ما يق�ضي به نظام ال�شركات ،ويعني القرار طريقة زيادة ر�أ�س املال
ويكون للم�ساهمني �أولو ّية االكتتاب بالأ�سهم اجلديدة النقدية و ُيعلن ه�ؤالء ب�أولويتهم بالن�شر يف جريدة يومية عن قرار زيادة ر�أ�س املال و�شروط االكتتاب ويبدي كل م�ساهم
رغبته يف ا�ستعمال حقه يف الأولو ّية خالل خم�سة ع�شر يوما من تاريخ الن�شر امل�شار �إليه .وتوزع تلك الأ�سهم على امل�ساهمني الأ�صليني الذين طلبوا االكتتاب بن�سبة ما ميلكونه
من �أ�سهم �أ�صلية ب�شرط �أال يجاوز ما يح�صلون عليه ما طلبوه من الأ�سهم اجلديدة ويوزع الباقي من الأ�سهم اجلديدة علي امل�ساهمني الذين طلبوا �أكرث من ن�صيبهم بن�سبة
ما ميلكونه من �أ�سهم �أ�صلية علي �أال يتجاوز ما يح�صلون عليه ما طلبوه من الأ�سهم اجلديدة و ُيطرح ما يتبقى من الأ�سهم لالكتتاب العام.
يجوز بقرار من اجلمعية العامة غري العادية بناء ًا على مربرات مقبولة وبعد موافقة وزير التجارة تخفي�ض ر�أ�س مال ال�شركة �إذا ما زاد عن حاجتها �أو �إذا ُمنيت ال�شركة
بخ�سائر ،وال ي�صدر القرار �إال بعد تالوة تقرير مراقب احل�سابات عن الأ�سباب املوجبة له وعن االلتزامات التي علي ال�شركة ،و�أثر التخفي�ض يف هذه االلتزامات مبراعاة ما
يق�ضي به نظام ال�شركات ،ويبني القرار طريقة التخفي�ض و�إذا كان التخفي�ض نتيجة زيادة ر�أ�س املال عن حاجة ال�شركة وجبت دعوة الدائنني �إىل �إبداء اعرتا�ضاتهم عليه
خالل �ستني يوما من تاريخ ن�شر قرار التخفي�ض يف جريدة يومية توزع يف البلد الذي يقع فيه املركز الرئي�سي لل�شركة .ف�إذا اعرت�ض �أحدهم وقدم �إىل ال�شركة م�ستنداته يف
امليعاد املذكور وجب على ال�شركة �أن ت�ؤدي �إليه دينه �إذا كان حا ًال �أو �أن تقدم �ضمان َا كافي َا للوفاء به �إذا كان �آج ًال.
هذا وال يوجد حالي ًا �أي ر�أ�س مال لل�شركة �أو �أي تابع لها م�شمو ًال بحق خيار.

1 1111زيادة ر�أ�س مال ال�شركة
يجوز للجمعية العامة غري العادية ،بعد التثبت من اجلدوى الإقت�صادية ،وبعد موافقة اجلهات املخت�صة� ،أن تقرر زيادة ر�أ�س مال ال�شركة مرة �أو عدة مرات ب�إ�صدار �أ�سهم
جديدة بنف�س القيمة الإ�سمية للأ�سهم الأ�صلية ب�شرط �أن يكون ر�أ�س املال الأ�صلي قد دفع ب�أكمله ومبراعاة ما يق�ضي به نظام ال�شركات و�أنظمة وتعليمات هيئة �سوق املال.
ويعني القرار طريقة زيادة ر�أ�س املال ،ويكون للم�ساهمني الأ�صليني �أولو ّية االكتتاب ويعلن ه�ؤالء امل�ساهمون ب�أولويتهم بالن�شر يف جريدة يومية عن قرار زيادة ر�أ�س املال
و�شروط االكتتاب ،ويبدي كل م�ساهم رغبته يف ا�ستعمال حقه يف الأولو ّية خالل  15يوم ًا من تاريخ الن�شر .وتوزع تلك الأ�سهم اجلديدة على امل�ساهمني الأ�صليني الذين طلبوا
االكتتاب بها بن�سبة ما ميلكونه من �أ�سهم �أ�صلية ب�شرط �أال يتجاوز ما يح�صلون عليه ما طلبوه من الأ�سهم اجلديدة ،ويوزع الباقي من الأ�سهم اجلديدة على امل�ساهمني
الأ�صليني الذين طلبوا �أكرث من ن�صيبهم بن�سبة ما ميلكونه من �أ�سهم �أ�صلية على �أال يتجاوز ما يح�صلون عليه ما طلبوه من الأ�سهم اجلديدة ،ويطرح ما يتبقى من الأ�سهم
لالكتتاب العام.

1 1111خف�ض ر�أ�س مال ال�شركة
كما يجوز بقرار من اجلمعية العامة غري العادية ،و بنا ًء على مربرات مقبولة ،وبعد موافقة معايل وزير التجارة وال�صناعة تخفي�ض ر�أ�س مال ال�شركة �إذا زاد عن حاجتها
�أو �إذا تعر�ضت ال�شركة خل�سائر ،وال ي�صدر القرار �إال بعد تالوة تقرير مراقب احل�سابات عن الأ�سباب املوجبة له ،وعن االلتزامات التي على ال�شركة و�أثر التخفي�ض يف
هذه االلتزامات ومبراعاة ما يق�ضي به نظام ال�شركات ،ويبني القرار طريقة التخفي�ض .و�إذا كان التخفي�ض نتيجة لزيادة ر�أ�س مال ال�شركة عن حاجة ال�شركة وجب دعوة
الدائنني �إىل �إبداء اعرتا�ضاتهم عليه خالل  60يوم ًا من تاريخ ن�شر قرار التخفي�ض يف جريدة يومية توزع يف البلد الذي يقع فيه املركز الرئي�سي لل�شركة .ف�إذا اعرت�ض
�أحدهم ،وقدم �إىل ال�شركة م�ستندات يف امليعاد املذكور وجب على ال�شركة �أن ت�ؤدي �إليه دينه �إذا كان حاال �أو �أن تقدم �ضمانا كافيا للوفاء به �إذا كان �آجال.
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1 1111الجمعيات العامة للم�ساهمين
اجلمعية العامة املكونة تكوين ًا �صحيح ًا متثل جميع امل�ساهمني الذين ميلكون �أ�سهم ًا يف ال�شركة ال تقل عن احلدود النظامية املقررة .وتنعقد يف املدينة التي يقع بها املركز
الرئي�سي لل�شركة.
تكون اجتماعات اجلمعيات العامة للم�ساهمني �إما عادية �أو غري عادية .و فيما عدا الأمور التي تخت�ص بها اجلمعية العامة غري العادية ،تخت�ص اجلمعية العامة العادية
بجميع الأمور املتعلقة بال�شركة ،وتنعقد مرة على الأقل يف ال�سنة خالل ال�ستة (� )6أ�شهر التالية النتهاء ال�سنة املالية لل�شركة كما يجوز دعوة جمعيات عامة عادية �أخرى
كلما دعت احلاجة لذلك.
وتخت�ص اجلمعية العامة غـريالعادية بتعديل نظـام ال�شركة الأ�سا�سي با�ستثناء الأحكام املحظور عليها تعديلها مبوجب نظام ال�شركات .ولها �أن ت�صدر قرارات يف الأمور
الواقعة �ضمن اخت�صا�ص اجلمعية العامة العادية وذلك بنف�س ال�شروط والأو�ضاع املقررة للجمعية الأخرية.
ال يكون اجتماع اجلمعية العامة العادية �صحيحا �إال �إذا ح�ضره م�ساهمون ميثلون ن�صف ر�أ�س املال على الأقل .ف�إذا مل يتوفر هذا الن�صاب يف االجتماع وجهت الدعوة �إىل
اجتماع ثان يعقد خالل الثالثني يوما التايل لالجتماع ال�سابق ويعلن الدعوة بالطريقة املن�صو�ص عليها يف املادة ( )30من النظام الأ�سا�سي لل�شركة ويعترب االجتماع الثاين
�صحيحا �أيا كان عدد الأ�سهم املمثلة فيه.
ال يكون اجتماع اجلمعية العامة غري العادية �صحيحا �إال �إذا ح�ضره م�ساهمون ميثلون ن�صف ر�أ�س املال على الأقل .ف�إذا مل يتوفر هذا الن�صاب يف االجتماع الأول وجهت
الدعوة �إىل اجتماع ثان يعقد خالل الثالثني يوما التايل لالجتماع ال�سابق ويعلن الدعوة بالطريقة املن�صو�ص عليها يف املادة ( )30من النظام الأ�سا�سي لل�شركة ويكون
االجتماع الثاين �صحيحا �إذا ح�ضره عدد من امل�ساهمني ميثل ربع ر�أ�س املال على الأقل.
ير�أ�س اجلمعية العمومية رئي�س املجل�س� ،أو نائب الرئي�س يف حالة غيابه ،ويعني الرئي�س �سكرتريا لالجتماع وجامعا للأ�صوات .ويحرر باجتماع اجلمعية حم�ضر يت�ضمن
�أ�سماء امل�ساهمني احلا�ضرين �أو املمثلني وعدد الأ�سهم التي يف حيازتهم بالأ�صالة �أو الوكالة وعدد الأ�صوات املقررة لها والقرارات التي اتخذت وعدد الأ�صوات التي وافقت
عليها �أو خالفتها وخال�صة وافية للمناق�شات التي دارت يف االجتماع .تدون املحا�ضر يف �سجل خا�ص يوقعه رئي�س اجلمعية و�سكرتريها وجامع الأ�صوات.

الدعوة لالنعقاد
تنعقد اجلمعيات العامة للم�ساهمني ،بدعوة من جمل�س الإدارة ،وعلى جمل�س الإدارة �أن يدعو اجلمعية العامة العادية �إذا طلب ذلك مراقب احل�سابات� ،أو عدد من
امل�ساهمني ميثلون  %5على الأقل من ر�أ�س مال ال�شركة.

الن�شر
تن�شر الدعوة النعقاد اجلمعية العامة العادية وغري العادية يف اجلريدة الر�سمية ،و�صحيفة يومية توزع للمركز الرئي�سي لل�شركة ،قبل امليعاد املحدد لالنعقاد بخم�سة
وع�شرين يوم ًا على الأقل.

1 1111مدة ال�شركة
مدة ال�شركة � 99سنة ميالدية تبد�أ من تاريخ �صدور قرار معايل وزير التجارة وال�صناعة ب�إعالن ت�أ�سي�سها ،ويجوز دائما �إطالة مدة ال�شركة بقرار ت�صدره اجلمعية غري
العادية قبل انتهاء اجلها ب�سنة على الأقل.

1 1111حقوق حملة الأ�سهم
يعطي كل �سهم حامله حق ًا مت�ساوي ًا يف �أ�صول ال�شركة و�أرباحها� ،إ�ضافة �إىل حقه يف ح�ضور اجلمعيات العامة والت�صويت فيها.

1 111111حقوق الت�صويت
لكل م�ساهم ميلك ع�شرين (� )20سه ًما �أو �أكرث احلق يف ح�ضور اجلمعيات العامة .ويجوز للم�ساهم تفوي�ض م�ساهم �آخر من غري �أع�ضاء جمل�س الإدارة بح�ضور اجلمعية
العامة نيابة عنه .وحت�سب الأ�صوات يف اجلمعية العامة العادية واجلمعية العامة غري العادية على �أ�سا�س �صوت واحد لكل �سهم ممثل يف االجتماع .و ت�صدر قرارات اجلمعية
العامة العادية بالأغلبية املطلقة بن�سبة ( )%66من الأ�سهم املمثلة فيها.
كما ت�صدر قرارات اجلمعية العامة غري العادية ب�أغلبية ثلثي الأ�سهم املمثلة يف االجتماع �إال �إذا كان القرار متعلق ًا بزيادة �أو بتخفي�ض ر�أ�س املال �أو ب�إطالة مدة ال�شركة �أو
بحل ال�شركة قبل انق�ضاء املدة املحددة يف نظامها الأ�سا�سي �أو باندماج ال�شركة �أو دجمها يف �شركة �أو م�ؤ�س�سة �أخرى فال يكون القرار �صحيح ًا �إال �إذا �صدر ب�أغلبية ثالثة
�أرباع الأ�سهم املمثلة يف االجتماع .وت�صدر القرارات املتعلقة بتعديل النظام الأ�سا�سي ب�أغلبية ( )%86من الأ�سهم املمثلة يف اجتماع اجلمعية العامة غري العادية.
لكل م�ساهم احلق يف مناق�شة املو�ضوعات املدرجة يف جدول �أعمال اجلمعية العامة وتوجيه الأ�سئلة ب�ش�أنها �إىل �أع�ضاء جمل�س الإدارة ومراقب احل�سابات .ويجيب جمل�س
الإدارة �أو مراقب احل�سابات على �أ�سئلة امل�ساهمني بالقدر الذي ال يعر�ض م�صلحة ال�شركة لل�ضرر .و�إذا ر�أى امل�ساهم �أن الرد على �س�ؤاله غري مقنع ،احتكم �إىل اجلمعية
العامة ،وحينها يكون قرار اجلمعية يف هذا ال�ش�أن نافذ ًا.
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1 111111حقوق توزيع الأرباح
تكون الأرباح املوزعة م�ستحقة للم�ساهمني بعد خ�صم جميع التكاليف العامة وامل�صاريف الأخرى ،بالإ�ضافة �إىل الديون و الزكاة والتوزيعات �إىل االحتياطي النظامي
و�صناديق االحتياطي املتفق عليها� .سوف يتم دفع االرباح امل�ستحقة يف موقع وتاريخ يحدد من قبل جمل�س الإدارة تق ّيد ًا بتعليمات وزارة التجارة وال�صناعة.
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12

�رشوط و�أحكام �لكتتاب

على امل�ساهمني امل�ستحقني قراءة �سروط واأحكام الكتتاب بعناية تامة قبل تعبئة منوذج الكتتاب حيث اأن توقيع منوذج طلب الكتتاب ميثل اإقرار ًا باأحكام و�سروط الكتتاب
املذكورة واملوافقة عليها.

 1-12االكتتاب في االأ�شهم المطر�حة
بعد املوافقة على قرار زيادة راأ�س املال من قبل اجلمعية العامة غري العادية ،يتعني على امل�ساهمني امل�ستحقني الراغبني يف الكتتاب يف الأ�سهم املطروحة تقدمي منوذج طلب
اكتتاب خالل فرتة الكتتاب .وميكن احل�سول على منوذج طلب الكتتاب من اأي من البنوك امل�ستلمة التالية:
�لبنو �مل�شتلمة

بالن�سبة للم�ساهم امل�ستحق الذي ل يكتتب يف اأ�سهم حقوق الأولو ّية ،فلن يح�سل على اأية مزايا اأو امتيازات مقابل حقوقه يف الكتتاب ،ماعدا ح�سوله على تعوي�س مقابل عدم
ا�سرتاكه كليا اأو جزئيا يف الكتتاب يف الأ�سهم امل�ستحقة له �سريطة وجود تعوي�س وذلك ح�سب ما هو مو�سح تف�سي ًال اأدناه ،ولكنه يحتفظ بنف�س عدد الأ�سهم الذي ميلكه
من الأ�سهم قبل زيادة راأ�س املال .واإذا اختار امل�ساهم امل�ستحق عدم ممار�سة حق الأولو ّية اخلا�س به وعدم الكتتاب يف اأ�سهم حقوق الأولو ّية امل�ستحقة له ،فاإن من البديهي
اأن تنخف�س ن�سبة ح�سته يف اأ�سهم ال�سركة وانخفا�س القيمة الإجمالية لالأ�سهم اململوكة له حالي ًا.
يجب اأن يوافق امل�ساهم امل�ستحق على �سروط وتعليمات الكتتاب واأن يعبئ جميع بنود طلب الكتتاب ،ويف حالة عدم ا�ستيفاء الطلب لأي من �سروط وتعليمات الكتتاب ،فاإن
من حق ال�سركة رف�س ذلك الطلب كلي ًا اأو جزئي ًا .كذلك يتعني على مقدم طلب الكتتاب اأن يقبل اأي عدد يتم تخ�سي�سه له من اأ�سهم حقوق الأولو ّية .و�سيعترب اأي طلب
اكتتاب يحتوي على معلومات غري كاملة اأو غري �سحيحة اأو غري خمتوم من قبل مدير الكتتاب لغي ًا .ول يجوز تعديل طلب الكتتاب اأو �سحبه بعد ت�سليمه ،ويعترب بعد قبوله
من قبل ال�سركة عقد ًا ملزم ًا بني املكتتب وال�سركة.

امل�شاهمون امل�شتحقون الذين ل ي�شاركون يف الكتتاب يف الأ�شهم اجلديدة
�سيكون امل�ساهمون امل�ستحقون الذين ل ي�ساركون يف الكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة عر�سة لنخفا�س ن�سبة ملكيتهم يف ال�سركة اإ�سافة اإىل انخفا�س قيمة الأ�سهم اململوكة لهم
حالي ًا ،ووفق ًا لتعليمات هيئة ال�سوق املالية ومت�سي ًا مع متطلباتها فاإنه من املمكن اأن يح�سل امل�ساهمون امل�ستحقون الذين ل ي�ساركون يف الكتتاب كلي ًا اأو جزئي ًا على تعوي�س،
اإن وجد ،يتم احت�سابه كما هو مو�سح اأدناه ،علم ًا باأنهم �سيحتفظون بالأ�سهم اململوكة لهم قبل الكتتاب .يف حال كون اأعلى �سعر طلب مماث ًال ل�سعر الكتتاب لل�سهم فلن
يح�سل امل�ساهمون امل�ستحقون الذين مل ي�ساركوا يف الكتتاب على اأي تعوي�س نتيجة عدم ا�سرتاكهم يف الكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة.
�سيتم احت�ساب مبلغ التعوي�س (اإن وجد) للم�ساهمني امل�ستحقني الذين مل ي�ساركوا يف الكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة كلي ًا اأو جزئي ًا وفق ًا للتايل:

اأ) من متح�سالت بيع الأ�سهم الإ�سافية:
الأ�سهم اجلديدة التي ل يتم الكتتاب فيها من قبل امل�ساهمني امل�ستحقني عند اإغالق اآخر تداول لأ�سهم ال�سركة قبل انعقاد اجلمعية العامة غري العادية التي اعتمدت زيادة
راأ�س املال (“ الأ�سهم الإ�سافية”) املقررة بتاريخ 1429/10/19هـ املوافق 2008/10/19م �سيتم تخ�سي�سها للم�ساهمني امل�ستحقني الذين طلبوا الكتتاب بعدد من
الأ�سهم يفوق الأ�سهم امل�ستحقة لهم و ذلك بح�سب �سعر الطلب الذي �سمنوه يف طلب الكتتاب ،و�ستكون الأولو ّية يف التخ�سي�س للم�ساهمني امل�ستحقني الذين طلبوا الكتتاب
يف الأ�سهم الإ�سافية بال�سعر الأعلى ثم الأقل فالأقل من الأ�سعار املو�سحة يف هذا الق�سم .ويف حال زادت طلبات الكتتاب عند اأي �سعر من الأ�سعار الواردة يف هذا الق�سم
عن الأ�سهم املتاحة للبيع فيتم التوزيع بني املكتتبني وفق ًا لن�سبة ما ميلكونه بال�سركة .وتعترب املبالغ التي يتم احل�سول عليها من الكتتاب يف هذه الأ�سهم (بعد خ�سم �سعر
الكتتاب لل�سهم الذي �سيوؤول لل�سركة) هي املبالغ التي �سيتم توزيعها على امل�ساهمني امل�ستحقني الذين مل ي�ساركوا (“مبلغ التعوي�س”).

ب) مبلغ التعوي�س:
�سيتم حتديد التعوي�س امل�ستحق لكل �سهم عن طريق ق�سمة مبلغ التعوي�س ،اإن وجد( ،بعد خ�سم �سعر الكتتاب لالأ�سهم الذي �سيوؤول لل�سركة) على اإجمايل عدد الأ�سهم
التي مل يكتتب بها من قبل امل�ساهمني امل�ستحقني وبذلك يتم حتديد التعوي�س امل�ستحق لكل �سهم و�سيتم دفعه للم�ساهم امل�ستحق الذي مل يكتتب يف كامل اأو جزء من الأ�سهم
التي يحق له الكتتاب بها.

تعبئة طلب الكتتاب يف الأ�شهم اجلديدة:

يجب على املكتتب حتديد عدد الأ�سهم التي يرغب يف الكتتاب بها واإجمايل املبلغ امل�ستحق دفعه مقابل ذلك العدد من الأ�سهم (“مبلغ الكتتاب”).

الكتتاب يف اأعداد اإ�شافية من الأ�شهم:

يحق للم�ساهمني امل�سجلني يف �سجالت ال�سركة عند اآخر اإقفال للتداول قبل اإنعقاد اجلمعية العامة غري العادية التي توافق على زيادة راأ�س املال ،طلب الكتتاب يف اأعداد
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�إ�ضافية من الأ�سهم لتغطية تلك التي مل يمُ ار�س حق �أولو ّية االكتتاب فيها .ويكون االكتتاب يف الأ�سهم اال�ضافية ب�أحد الأ�سعار التالية فقط واملقربة �إىل �أقرب رقم �صحيح:
 .1ال�سعر الذي ُطرح فيه ال�سهم اجلديد لالكتتاب.
 .2ال�سعر الذي ُطرح فيه ال�سهم اجلديد لالكتتاب ُم�ضاف ًا �إليه مبلغ يعادل ثالثني باملائة من الفرق بني �سعر �سهم ال�شركة يف نهاية التداول الذي ي�سبق عقد اجلمعية العامة
غري العادية التي وافقت على زيادة ر�أ�س املال و�سعر ال�سهم املُعدل بعد عقد اجلمعية العامة غري العادية ,م�ضروب ًا يف ناجت ق�سمة عدد �أ�سهم ال�شركة احلايل على عدد
الأ�سهم اجلديدة ،مقربة �إىل �أقرب رقم �صحيح.
 .3ال�سعر الذي ُطرح فيه ال�سهم اجلديد لالكتتاب ُم�ضاف ًا �إليه مبلغ يعادل �ستني باملائة من الفرق بني �سعر �سهم ال�شركة يف نهاية التداول الذي ي�سبق عقد اجلمعية العامة
غري العادية التي وافقت على زيادة ر�أ�س املال و�سعر ال�سهم املُعدل بعد عقد اجلمعية العامة غري العادية ,م�ضروب ًا يف ناجت ق�سمة عدد �أ�سهم ال�شركة احلايل على عدد
الأ�سهم اجلديدة ،مقربة �إىل �أقرب رقم �صحيح.
 .4ال�سعر الذي طرح فيه ال�سهم اجلديد لالكتتاب م�ضاف ًا �إليه مبلغ يعادل ت�سعني باملائة من الفرق بني �سعر �سهم ال�شركة يف نهاية التداول الذي ي�سبق عقد اجلمعية العامة
غري العادية التي وافقت على زيادة ر�أ�س املال و�سعر ال�سهم املعدل بعد عقد اجلمعية العامة غري العادية ,م�ضروب ًا يف ناجت ق�سمة عدد �أ�سهم ال�شركة احلايل على عدد
الأ�سهم اجلديدة ،مقربة �إىل �أقرب رقم �صحيح.

و�ستكون �أ�سعار االكتتاب يف �أعداد �إ�ضافية من الأ�سهم كالتايل :
(�أ) ( )10ريال لل�سهم )16( .ريال لل�سهم )22( .ريال لل�سهم )28( .ريال لل�سهم .مع مراعاة �أنه ال يجوز للم�ساهم امل�ستحق اختيار �أكرث من �سعر واحد فقط للأ�سهم
الإ�ضافية.
(ب) �سوف ي�شرتي متعهدو التغطية �أية �أ�سهم متبقية بعد االكتتاب مل يكتتب بها من قبل امل�ساهمني امل�ستحقني عند نهاية االكتتاب وذلك ب�سعر  10ريال لل�سهم الواحد.

االكتتاب يف كامل �أ�سهم الأحقية
على امل�ساهم امل�ستحق الذي يرغب يف ا�ستخدام كامل حقه واالكتتاب يف جميع �أ�سهم حقوق الأولو ّية التي يحق له االكتتاب بها �أن يقدم طلب اكتتاب مرفق ًا به كامل مبلغ
االكتتاب امل�ستحق وامل�ستندات املطلوبة �إىل �أحد فروع مدير االكتتاب �أو البنوك امل�ستلمة �أثناء فرتة االكتتاب.
يح�سب عدد الأ�سهم التي يحق للم�ساهم امل�ستحق االكتتاب بها ب�ضرب عدد الأ�سهم القائمة التي ميلكها والتي تكون على �أ�سا�س �سهمني جديدين من �أ�سهم حقوق الأولو ّية
مقابل كل خم�سة �أ�سهم ميلكها املكتتب من امل�ساهمني امل�ستحقني  ،علم ًا ب�أنه ال يجوز االكتتاب يف عدد ك�سري من الأ�سهم ،بل ُيقرب الرقم ب�شطب اجلزء الك�سري منه حيثما
يلزم الأمر� .أما مبلغ االكتتاب الذي يتعني على املكتتب دفعه فيح�سب ب�ضرب  10ريال يف عدد الأ�سهم املطلوب االكتتاب بها.
�إذا مل يتم تغطية االكتتاب يف الأ�سهم املطروحة كلي ًا من قبل امل�ساهمني املقيدين يف تاريخ الأحقية �سيتم توزيع ح�ص�ص الأ�سهم غري املخ�ص�صة على امل�ساهمني املقيدين
يف تاريخ الأحقية والذين اكتتبوا بن�سبة تزيد عن ن�سبة حقوق الأولو ّية اخلا�صة بهم بال�سعر الأعلى ثم الأقل فالأقل من الأ�سعار املو�ضحة يف هذا الق�سم .ويف حال زادت
طلبات االكتتاب عند �أي �سعر من الأ�سعار الواردة يف هذا الق�سم عن الأ�سهم املتاحة للبيع ،فيتم التوزيع بني املكتتبني وفقا لن�سبة ما ميلكونه بال�شركة .ويف حال بقاء �أ�سهم
مل يكتتب بها امل�ساهمون من �أ�سهم حقوق الأولو ّية ف�سوف يقوم متعهدو التغطية ب�شراء الأ�سهم التي مل يكتتب بها .ويف حال وجود فائ�ض يف االكتتاب ف�سوف يتم رد مبالغ
االكتتاب الفائ�ضة بعد التخ�صي�ص.

عدم االكتتاب كلياً يف الأ�سهم اجلديدة من قبل امل�ساهم امل�ستحق
�إذا مل يرغب امل�ساهم امل�ستحق ا�ستغالل �أحقيته واالكتتاب يف الأ�سهم التي يحق له االكتتاب بها ،فال يتوجب عليه فعل �أي �شيء .ويف هذه احلالة ميكن االكتتاب يف تلك
الأ�سهم من قبل م�ساهمني م�ستحقني �آخرين.

االكتتاب اجلزئي:
�إذا �أراد امل�ساهم امل�ستحق االكتتاب يف جزء من الأ�سهم التي يحق له االكتتاب بها ولي�س كلها ،وجب عليه تقدمي طلب مرفق ًا به مبلغ االكتتاب والوثائق املطلوبة �أثناء فرتة
االكتتاب .بالن�سبة لطريقة احت�ساب حقوق الأولية ومبلغ االكتتاب فهي مو�ضحة �سابقا.

الوثائق املطلوب تقدميها مع طلب االكتتاب
يجب تقدمي طلب االكتتاب م�شفوع ًا بامل�ستندات التالية ،ح�سبما ينطبق احلال ،ويقوم البنك امل�ستلم مبطابقة ال�صورة مع الأ�صل و�إعادة الأ�صل للمكتتب:
z
z
z
z
z
z

�zأ�صل و�صورة البطاقة ال�شخ�صية للمكتتب الفرد
�zأ�صل و�صورة دفرت العائلة (لأفراد العائلة)
�zأ�صل و�صورة �صك الوكالة ال�شرعية �أو �صك الو�صاية �أو �صك الإعالة ال�شرعية
�zأ�صل و�صورة الإقامة بالن�سبة لغري ال�سعوديني،حيثما ينطبق احلال (للمكتتب الفرد)
�zأ�صل و�صورة ال�سجل التجاري بالن�سبة لل�شخ�صية االعتبارية
�zأ�صل و�صورة �صك الوالية (للأيتام)
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z
z
z
z

�zأ�صل و�صورة �شهادة الوفاة (لأبناء املر�أة ال�سعودية الأرملة من زوج غري �سعودي)
�zأ�صل و�صورة بطاقة الأحوال للوكيل (�إن وجد)
�zأ�صل و�صورة �صك ح�صر الإرث يف حالة وجود ورثة
�zأ�صل و�صورة جواز ال�سفر للخليجيني

يجب دفع مبلغ االكتتاب كام ًال عند تقدمي طلب االكتتاب لدى احد فروع البنوك امل�ستلمة من خالل تفوي�ض البنك امل�ستلم بخ�صم املبلغ املطلوب من ح�ساب املكتتب لدى
البنك امل�ستلم� ،أو من خالل �شيك م�صريف م�سحوب على �أحد البنوك ال�سعودية.
يف حال تقدمي الطلب نيابة عن �شخ�ص �آخر ،يجب �أن يكتب الوكيل ا�سمه ويوقع على طلب االكتتاب و�أن يرفق �أ�صل و�صورة وكالة �شرعية �سارية املفعول �صادرة من كتابة
العدل (بالن�سبة للأ�شخا�ص املقيمني يف اململكة العربية ال�سعودية) �أو م�صدقة من ال�سفارة �أو القن�صلية ال�سعودية يف بلد املكتتب (بالن�سبة للأ�شخا�ص املقيمني خارج اململكة
العربية ال�سعودية).

1 1112تقديم طلب االكتتاب
يبد�أ مدير االكتتاب والبنوك امل�ستلمة با�ستالم طلبات االكتتاب يف فروعهم باململكة العربية ال�سعودية اعتبار ًا من 1429/10/27هـ املوافق (2008/10/27م) ،و حتى نهاية
يوم 1429/11/10هـ املوافق (2008/11/9م) .وميكن تقدمي طلب االكتتاب �أثناء فرتة االكتتاب �إما من خالل �أحد فروع البنوك امل�ستلمة �أو ق�سم اخلدمات امل�صرفية
الهاتفية �أو �أجهزة ال�صرف الآيل �أو خدمة االكتتاب عن طريق االنرتنت لأي من البنوك امل�ستلمة التي توفر هذه اخلدمة للمكتتبني ،علم ًا ب�أن منوذج طلب االكتتاب يحتوي
على مزيد من التعليمات التي يجب �إتباعها بدقة.
عند تعبئة منوذج طلب االكتتاب وتوقيعه وت�سليمه ،يقوم البنك امل�ستلم بختمه و�إعطاء ن�سخة منه للمكتتب ويوافق امل�ساهم امل�ستحق على االكتتاب يف عدد الأ�سهم املحدد يف
منوذج طلب االكتتاب الذي قدمه و�شرائها مببلغ يعادل:
 )1بالن�سبة للأ�سهم امل�ستحقة :مبلغ يعادل عدد الأ�سهم املطلوب االكتتاب بها م�ضروب ًا يف �سعر االكتتاب لل�سهم البالغ ( )10ريال لل�سهم الواحد.
 )2بالن�سبة للأ�سهم الإ�ضافية التي يرغب االكتتاب بها :مبلغ يعادل عدد الأ�سهم الإ�ضافية املطلوبة م�ضروب ًا يف �أحد الأ�سعار املو�ضحة حتت بند “االكتتاب يف �أعداد
�إ�ضافية من الأ�سهم” ويف منوذج االكتتاب.
ويعترب املكتتب من امل�ساهمني امل�ستحقني قد ا�شرتى عدد الأ�سهم املخ�ص�ص له عند حتقق ال�شروط التالية:
z
z
z

zت�سليم امل�ساهم امل�ستحق منوذج طلب اكتتاب لدى �أحد فروع البنوك امل�ستلمة؛
zت�سديد كامل مبلغ االكتتاب (كما هو حمدد �أعاله) من قبل امل�ساهم امل�ستحق املكتتب من خالل البنك امل�ستلم؛
zا�ستالم امل�ساهم امل�ستحق املكتتب من البنك امل�ستلم �إ�شعار تخ�صي�ص يحدد عدد الأ�سهم التي مت تخ�صي�صها له.

�1 1112إقرارات
�إن قيام املكتتب بتعبئة طلب االكتتاب وت�سليمه يعني �أنه:
z
z
z
z
z
z

zيوافق على االكتتاب يف �أ�سهم حقوق الأولو ّية بالعدد املحدد يف طلب االكتتاب الذي قدمه؛
zي�ؤكد �أنه اطلع على ن�شرة الإ�صدار وفهم جميع حمتوياتها؛
zيقبل النظام الأ�سا�سي لل�شركة؛
zيقر ب�أن لل�شركة احلق يف رف�ض �أي طلب اكتتاب غري مكتمل �أو غري وا�ضح؛
zيقبل عدد الأ�سهم الذي �سيتم تخ�صي�صه له ويوافق على جميع التعليمات وال�شروط الأخرى املتعلقة باالكتتاب الواردة يف ن�شرة الإ�صدار وطلب االكتتاب؛
zيتعهد بعدم �إلغاء طلب االكتتاب �أو تعديله بعد ت�سليمه �إىل مدير االكتتاب �أو البنك امل�ستلم.

ويحتفظ امل�ساهم امل�ستحق املكتتب بحقه يف مطالبة ال�شركة بالتعوي�ض عن �أية �أ�ضرار تلحق به نتيجة الحتواء ن�شرة الإ�صدار هذه على معلومات جوهرية غري �صحيحة �أو
�إغفال معلومات جوهرية كان يجب ت�ضمينها يف هذه الن�شرة والتي كان ميكن �أن ت�ؤثر على قراره باال�ستثمار يف �أ�سهم حقوق الأولو ّية.
يعترب طلب االكتتاب وجميع ال�شروط والأحكام والتعهدات املتعلقة به ملزمة لأطراف االكتتاب ومن خلفهم واملتنازل �إليهم من قبلهم ومنفذي و�صاياهم ومديري تركاتهم
وورثتهم ،وت�صب يف م�صلحتهم� ،شريطة عدم التنازل عن �أو �إحالة طلب االكتتاب �أو �أي من احلقوق واملنافع �أو االلتزامات املرتتبة عليه من قبل �أي طرف من �أطراف
االكتتاب �إىل الغري دون موافقة خطية م�سبقة من الطرف الآخر ،با�ستثناء ما هو من�صو�ص عليه حتديدا يف هذه الن�شرة.

1 1112التخ�صي�ص ورد الفائ�ض
�سيقوم مدير االكتتاب و البنوك امل�ستلمة بفتح ح�ساب اكتتاب م�ؤقت ي�سمى “�إ�صدار �أ�سهم حقوق الأولو ّية ملوبايلي” لتودع فيه جميع مبالغ االكتتاب امل�ستلمة من امل�ساهمني
امل�ستحقني املكتتبني.
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بالن�سبة للم�ساهمني امل�ستحقني الذين مل ي�شاركوا او �شاركوا جزئي ًا يف االكتتاب يف الأ�سهم امل�ستحقة لهم� ،سيتم توزيع مبلغ التعوي�ض �،إن وجد ،خالل فرتة �أق�صاها �شهر من
تاريخ ا�شعار التخ�صي�ص النهائي ورد �أموال فائ�ض االكتتاب بعد خ�صم �سعر االكتتاب للأ�سهم الذي �سي�ؤول لل�شركة كما هو مو�ضح يف هذا الق�سم من ح�ساب الأمانة امل�ؤقت
امل�شار �إليه �أعاله وذلك بوا�سطة مدير االكتتاب والبنوك امل�ستلمة كما �ستُعاد مبالغ االكتتاب الفائ�ضة� ،إن وجدت� ،إىل املكتتبني كاملة بدون �أي اقتطاعات �أو ر�سوم من قبل
البنوك امل�ستلمة .و�سيتم �إر�سال �إ�شعارات التخ�صي�ص النهائي وفائ�ض االكتتاب� ،إن وجد� ،إىل املكتتبني يف موعد �أق�صاه 1429/11/19هـ ،املوافق 2008/11/18م.
ولن يتم تخ�صي�ص �أ�سهم للم�ساهمني امل�ستحقني تتجاوز عدد الأ�سهم التي طلبوا االكتتاب بها ،ويف حال بقاء �أ�سهم مل يكتتب بها امل�ساهمون امل�ستحقون من �أ�سهم حقوق
الأولو ّية خالل فرتة االكتتاب ف�سوف يقوم متعهدوا التغطية ب�شراء هذه الأ�سهم التي مل يكتتب بها وذلك ب�سعر االكتتاب لل�سهم.

1 1112الت�سجيل في �سوق الأ�سهم ال�سعودية
مت تقدمي طلب لدى هيئة ال�سوق املالية لت�سجيل و�إدراج �أ�سهم حقوق الأولو ّية يف القائمة الر�سمية ل�سوق الأ�سهم ال�سعودية .ومن املتوقع �إعتماد الت�سجيل وبدء تداول �أ�سهم
حقوق الأولو ّية يف �سوق الأ�سهم ال�سعودية بعد االنتهاء من عملية التخ�صي�ص النهائي لأ�سهم حقوق الأولو ّية .و�سوف يعلن عن ذلك يف موقع تداول االلكرتوين يف حينه .وتعترب
التواريخ واملواعيد املذكورة يف هذه الن�شرة تواريخ ومواعيد مبدئية فقط ،وميكن تغيريها �أو متديدها مبوافقة هيئة ال�سوق املالية.
وبالرغم من �أن �أ�سهم موبايلي القائمة م�سجلة يف القائمة الر�سمية ومدرجة �أ�سهمها يف ال�سوق املالية “تداول” �إال �أنه ال ميكن التداول يف الأ�سهم اجلديدة �إال بعد �إعتماد
تخ�صي�ص الأ�سهم للم�ساهمني امل�ستحقني وامل�ستثمرين و�إيداعها يف ح�ساباتهم يف تداول .ويحظر حظر ًا تام ًا التداول يف هذه الأ�سهم اجلديدة قبل �إعتماد عملية التخ�صي�ص
ويتحمل امل�ساهمون املكتتبون الذين يتعاملون يف ن�شاطات التداول املحظورة هذه امل�سئولية الكاملة عنها ،ولن تتحمل موبايلي �أية م�سئولية قانونية يف هذه احلالة.

1 1112تداول ( �سوق الأ�سهم ال�سعودية)
مت ت�أ�سي�س نظام “تداول” �سنة 2001م بديال لنظام معلومات الأ�سهم الإلكرتوين ( .)ESISوقد بد�أ تداول الأ�سهم يف اململكة ب�شكل �إلكرتوين كامل �سنة 1989م .وقد بلغت
القيمة ال�سوقية للأ�سهم املتداولة عرب تداول  1.210مليار ريال �سعودي يف � 8أكتوبر 2008م .ويبلغ عدد ال�شركات املدرجة حالي ًا يف ال�سوق ويتم تداولها عرب تداول 126
�شركة.

�إدخال الأوامر
يتم التعامل بالأ�سهم عرب نظام تداول من خالل �آلية متكاملة تغطي عملية التداول كاملة بدءا من تنفيذ ال�صفقة وانتها ًء بت�سويتها .ويتم التداول من ال�ساعة � 11صباح ًا
وحتى  3:30ع�صرا من يوم ال�سبت حتى يوم الأربعاء من كل �أ�سبوع .وبعد �إغالق التداول ،ميكن �إدخال الأوامر وتعديلها و�إلغائها حتى ال�ساعة الثامنة م�ساء (ال�سوق ال تعمل
بني الثامنة م�ساء والعا�شرة من �صباح اليوم التايل) .وميكن �إدخال الأوامر واال�ستف�سارات ابتداء من ال�ساعة العا�شرة �صباحا .وتبد�أ املرحلة الأوىل لعمل النظام ،وهي
مرحلة االفتتاح( ،ال�ساعة � 11صباحا) بتحديد وعر�ض �أ�سعار االفتتاح وحتديد الأوامر امل�ستحقة التنفيذ ح�سب القواعد املعتمدة ملطابقة الأوامر .ويف �شهر رم�ضان املبارك
تختلف �ساعات عمل ال�سوق ح�سبما تقرره هيئة ال�سوق املالية.
تنفذ ال�صفقات من خالل مطابقة �آلية للأوامر ،وتقبل الأوامر ال�صحيحة وت�سجل يف النظام للتنفيذ ح�سب م�ستوى ال�سعر .وب�شكل عام تنفذ �أوامر ال�سوق �أو ًال (وهي �أوامر
�أف�ضل �سعر) ومن ثم الأوامر حمددة ال�سعر (الأوامر ذات ال�سعر املحدد) .ويف حالة �إدخال عدة �أوامر بنف�س ال�سعر ،يتم تنفيذها �أوال ب�أول ح�سب توقيت الإدخال.
ويقوم نظام تداول بتوزيع معلومات وا�سعة النطاق عرب قنوات خمتلفة �أبرزها موقع تداول على الإنرتنت والربط الإلكرتوين ملعلومات تداول الذي يوفر بيانات ال�سوق ب�شكل
فوري لوكاالت تزويد املعلومات مثل رويرتز.
تتم ت�سوية ال�صفقات �آلي ًا يف نف�س اليوم� ،أي �أن نقل ملكية الأ�سهم املتداولة يتم مبا�شرة بعد تنفيذ ال�صفقة .ي�شرتط على ال�شركات امل�صدرة للأ�سهم �أن تف�صح عرب نظام
تداول عن جميع القرارات واملعلومات املهمة لكي يتم تعميمها على اجلمهور.
ويتوىل نظام “تداول” م�س�ؤولية مراقبة ال�سوق ،ب�صفته الآلية التي يعمل من خاللها ال�سوق ،بهدف �ضمان عدالة التداول وان�سياب عمليات التداول يف الأ�سهم.

تداول �أ�سهم ال�شركة اجلديدة يف نظام تداول
من املتوقع تداول �أ�سهم ال�شركة املطروحة لالكتتاب فور انتهاء عملية التخ�صي�ص ،و�سيتم الإعالن بهذا اخل�صو�ص يف �سوق الأ�سهم “تداول” وتعترب التواريخ والأوقات
املذكورة يف هذه الن�شرة مبدئية فقط وميكن تغيريها �أو متديدها يف �أي وقت مبوافقة الهيئة.
وال ميكن تداول الأ�سهم املطروحة لالكتتاب �إال بعد تخ�صي�صها و�إيداعها يف ح�ساب كل مكتتب ،والقيام بت�سجيل الأ�سهم يف القائمة الر�سمية وقبول تداول �أ�سهم االكتتاب
عرب �سوق تداول .مينع منع ًا بات ًا التداول امل�سبق ب�أ�سهم االكتتاب ،ويتحمل املكتتبون الذين يتعاملون يف �أي �أن�شطة للتداول امل�سبق امل�س�ؤولية املرتتبة كاملة ،وال تتحمل ال�شركة
�أية م�س�ؤولية قانونية يف هذه احلالة.
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1 13امل�ستندات املتاحة للمعاينة
امل�ستندات التالية متاحة للمعاينة �أو املراجعة (من قبل �أي م�ستثمر) يف مركز ال�شركة الرئي�س يف الريا�ض وذلك خالل �أ�سبوع من بداية االكتتاب وطوال فرتة االكتتاب من
ال�ساعة � 8:30صباح ًا �إىل  5:30م�ساء يف �أيام الأ�سبوع ما عدا يومي اخلمي�س واجلمعة:
z
z
z
z
z
z
z
z

z

z

74

zالنظام الأ�سا�سي لل�شركة
zتو�صية جمل�س الإدارة بزيادة ر�أ�س مال ال�شركة
zموافقة اجلمعية العامة غري العادية على زيادة ر�أ�س املال
zموافقة هيئة ال�سوق املالية على �إ�صدار احلقوق
zموافقة وزارة التجارة وال�صناعة على عقد اجلمعية العامة غري العادية.
zاتفاقية �شركة االت�صاالت املتنقلة (زين) مع �شركة احتاد ات�صاالت (موبايلي).
zالعقود املهمة امل�شار اليها يف الق�سم (“( )10-9العقود اجلوهرية”) من هذه الن�شرة
zخطابات املوافقة من امل�ست�شار املايل وامل�ست�شار القانوين والأطراف الأخرى ذات العالقة ب�إ�صدار احلقوق بخ�صو�ص ا�ستخدام �أ�سمائهم و�شعاراتهم بنف�س
ال�شكل امل�ستخدم يف الن�شرة
zالدرا�سات والتقارير امل�ستخدمة يف الفقرة  3من هذه الن�شرة؛ وموافقة �شعاع لال�ستثمار با�ستخدام تقريرها ال�صادر يف  30مار�س 2008م يف الق�سم ()3
(“نبذة عن الإقت�صاد و�صناعة االت�صاالت”)
zالقوائم املالية املفحو�صة للفرتة املنتهية يف  31مار�س 2008م والقوائم املالية املراجعة لل�سنوات املالية الثالثة املا�ضية قبل �إ�صدار هذه الن�شرة

1 14القوائم املالية وتقرير مراجعي احل�سابات لل�سنوات املالية

املنتهية يف  31دي�سمرب 2005م2006 ،م2007 ،م و ال�ستة �أ�شهر
املنتهية يف  30يونيو 2008م
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�رشكة احتاد ات�صاالت
(�شركة م�ساهمة �سعودية)

القوائم املالية
 31دي�سمرب 2005م

مع تقرير مراجعي احل�سابات
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�رشكة احتاد ات�صاالت
(�شركة م�ساهمة �سعودية)

قائمة املركزاملايل
كما يف  31دي�سمرب 2005م

(ب�آالف الرياالت ال�سعودية)
�إي�ضاح

املوجودات
املـوجـودات املتداولـة

النقدية وما مياثلها
ح�سابات املدينني� ،صايف
خمزون
ً
امل�صروفات املدفوعة مقدما و املوجودات املتداولة الأخرى

اجماىل املوجودات املتداولة
املوجودات غري املتداولة

3
4
5

185.172
175.802
32.075
788.494

1.181.543

املمتلكات واملعدات� ،صايف
ر�سوم اقتناء الرتخي�ص � ،صايف

6
7

اجماىل املوجودات غري املتداولة
اجماىل املوجودات
املطلوبات وحقوق امل�ساهمني
مطلوبات متداولة

2.757.207
12.313.626

15.070.833
16.252.376

قرو�ض ق�صرية الأجل
ح�سابات الدائنني
م�ستحق لأطراف ذوي عالقة
�إيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرادات م�ؤجلة
امل�صروفات امل�سـتحقة واملطلوبات املتداولة الأخرى �أخـرى

8
9
10
11
12

اجماىل املطلوبات املتداولة
املطلوبات غري املتداولة

7.348.129
821.167
193.334
214.727
2.112.284

10.689.641

خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة
قر�ض امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني

13

اجماىل املطلوبات غري املتداولة
اجماىل املطلوبات
حقوق امل�ساهمني

2.650
1.600.000

1.602.650
12.292.291

ر�أ�س املال املدفوع
اخل�سائر املرتاكمة

1

اجماىل حقوق امل�ساهمني
اجماىل املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من رقم (� )1إىل رقم ( )27جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية.
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2005م

5.000.000
()1.039.915

3.960.085
16.252.376

�رشكة احتاد ات�صاالت
(�شركة م�ساهمة �سعودية)

قائمة الدخل

للفرتة من  14دي�سمرب 2004م �إىل  31دي�سمرب 2005م
(ب�آالف الرياالت ال�سعودية)

�إيرادات الت�شغيل
م�صاريف الت�شغيل

ر�سوم ترخي�ص �سنوية للهيئة ()CITC
م�صاريف الربط البينى
م�صاريف املوظفني
�إ�ستهالكات
�إطفـ ـ ــاء ر�س ــوم اقتنـاء الرتخيـ�ص
م�صاريف ادارية و ت�سويقي ــة
م�صاريف ت�شغيل �أخرى

اجماىل م�صاريـ ــف الت�شغي ــل
خ�سائر الت�شغيل
نفقات متويلية
�إيرادات �أخرى

�صايف خ�سائر الفرتة
خـ�سارة ال�سـهم الواحد (�سنوي)

�إي�ضاح

من  14دي�سمرب 2004
�إىل  31دي�سمرب 2005

14

1.680.328

15
16
17
6
7
18
19

59.446
361.716
143.182
73.528
665.613
591.428
512.040

20
21

22

2.406.953
()726.625

()345.460
32.170

()1.039.915
()9.91

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من رقم (� )1إىل رقم ( )27جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية.
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�رشكة احتاد ات�صاالت
(�شركة م�ساهمة �سعودية)

قائمة التغريات يف حقوق امل�ساهمني
للفرتة من  14دي�سمرب 2004م �إىل  31دي�سمرب 2005م
(ب�آالف الرياالت ال�سعودية)
اخل�سائر املرتاكمة

املجموع

�أ�سهم �صادرة خالل الفرتة
�صايف خ�سائر الفرتة

5.000.000
-

()1.039.915

5.000.000
()1.039.915

ر�أ�س املال املدفوع

الر�صيد كما يف  31دي�سمرب 2005م

5.000.000

()1.039.915

3.960.085

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من رقم (� )1إىل رقم ( )27جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية.
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�رشكة احتاد ات�صاالت
(�شركة م�ساهمة �سعودية)

قائمة التدفقات النقدية

للفرتة من  14دي�سمرب 2004م �إىل  31دي�سمرب 2005م
(ب�آالف الرياالت ال�سعودية)
�إي�ضاح

التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية

�صايف خ�سائر الفرتة

تعديالت لت�سوية �صايف اخل�سائر �إىل �صايف النقد الناجت من الأن�شطة الت�شغيلية:

�إطفـ ـ ـ ــاء ر�س ـ ــوم اقتناء الرتخي ــ�ص
�إ�ستهالك املمتلكات واملعدات
خم�ص�ص مكافـ ـ�أة نه ــاية اخلدم ـ ــة
خم�صـ�صـات ديـون م�شك ــوك فى حتـ�ص ـيـلها

()1.039.915
7
6
4

التغريات فى ر�أ�س املال العامل:

ح�سابات املدينني
املخزون
امل�صروفات املدفوعة مقدم ًا واملوجودات املتداولة الأخرى
ح�سابات الدائنني
م�ستحق لأطراف ذوي عالقة
اي ـ ـ ـ ـ ــرادات م�ؤجلة
امل�صاريف امل�ستحقة واملطلوبات املتداولة الأخرى

�صايف النقد من الأن�شطة الت�شغيلية
التدفقات النقدية من الأن�شطة اال�ستثمارية

�شراء ممتلكات ومعدات
مدفوعات لر�سوم اقتناء الرتخي�ص

2005م

665.613
73.528
2.650
50.000
()225.802
()32.075
()788.494
821.167
193.334
214.727
2.112.284

2.047.017
6
7

�صايف النقد امل�ستخدم يف الأن�شطة اال�ستثمارية
التدفقات النقدية من الأن�شطة التمويلية

()2.830.735
()12.979.239

()15.809.974
5.000.000
7.788.620
()440.491
1.600.000

ر�أ�س امل ـ ـ ـ ــال املدفوع
قرو�ض ق�صرية الأجل
�سداد القرو�ض ق�صرية الأجل
قر�ض امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني

�صايف النقد الناجت من الأن�شطة التمويلية

13.948.129

�صايف النقدية خالل الفرتة
النقدية وما مياثلها يف نهاية الفرتة

185.172
185.172

3

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من رقم (� )1إىل رقم ( )27جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية.
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�رشكة احتاد ات�صاالت
(�شركة م�ساهمة �سعودية)

�إي�ضاحات حول القوائم املالية
للفرتة من  14دي�سمرب 2004م �إىل  31دي�سمرب 2005م
(ب�آالف الرياالت ال�سعودية)

1

1التنظيم والن�شاط

�شركة احتاد ات�صاالت (ال�شركة) �شركة م�ساهمة �سعودية مت ت�أ�سي�سها مبوجب قرار جمل�س الوزراء رقم  189بتاريخ 1425/6/23هـ (املوافق � 10أغ�سط�س 2004م) ومبوجب
املر�سوم امللكي الكرمي رقم م 40/بتاريخ 1425/7/2هـ (املوافق � 18أغ�سط�س 2004م) حتت ال�سجل التجاري رقم  1010203896بتاريخ  14دي�سمرب 2004م .وتعترب
ال�شركة الثانية لتقدمي خدمة االت�صاالت املتنقلة الال�سلكية يف اململكة العربية ال�سعودية.
يتمثل الن�شاط الرئي�سي لل�شركة يف �إن�شاء وت�شغيل �شبكة االت�صاالت املتنقلة الال�سلكية يف اململكة العربية ال�سعودية والتي تعتمد على تقنية الـ  GSMو .3Gوقد بد�أت ال�شركة
عملياتها التجارية �إعتبار ًا يف  25مايو 2005م.
ا�صدرت ال�شركة  100مليون �سهم ،القيمة اال�سمية لل�سهم الواحد  50ريال .ميتلك امل�ؤ�س�سون وهم م�ؤ�س�سة الإمارات لالت�صاالت –ات�صاالت -الإمارات العربية املتحدة و 6
م�ساهمني �سعوديني  %80من ر�أ�س املال �أما الن�سبة املتبقية  %20من ر�أ�س املال مطروحة للتداول ومملوكة لعموم امل�ساهمني.
مت �إعداد هذه القوائم املالية للفرتة من  14دي�سمرب 2004م �إىل  31دي�سمرب 2005م والتي تعترب القوائم املالية الأوىل لل�شركة.

2

2ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة

مت �إعداد القوائم املالية وفق ًا ملعايري املحا�سبة املتعارف عليها باململكة العربية ال�سعودية واملالئمة لظروف ال�شركة  ،وفيما يلي �أهم ال�سيا�سات املحا�سبية املطبقة :
)

أالعرف املحا�سبي

مت �إعداد القوائم املالية بالريال ال�سعودي بناء ًا على مفهوم التكلفة التاريخية وتتبع ال�شركة �أ�سا�س الإ�ستحقاق املحا�سبي  ،مع افرتا�ض ا�ستمرارية الن�شاط.
) بالنقدية وما مياثلها

لأغرا�ض �إعداد قائمة التدفقات النقدية تتكون النقدية وما يف حكمها من النقد بال�صندوق واحل�ساب اجلاري لدى البنوك �شاملة الودائع التى ت�ستحق خالل ثالثة �أ�شهر
�أو �أقل.
) تاملخزون

يتم ت�سجيل املخزون ب�سعر التكلفة �أو �صايف القيمة القابلة للتحقق �أيهما �أقل .ومتثل القيمة القابلة للتحقق الفرق بني �سعر البيع التقديري يف ظروف العمل االعتيادية
وم�صاريف ا�ستكمال البيع .يتم حتديد التكلفة ب�إ�ستخدام طريقة املتو�سط املرجح.
) ثح�سابات املدينني

كاف للديون امل�شكوك يف حت�صيلها.
يتم ت�سجيل ح�سابات املدينني ب�صايف قيمتها القابلة للتحقق بعد ا�ستكمال �أخذ خم�ص�ص ٍ
) جاملخ�ص�صات

تتحقق املخ�ص�صات يف القوائم املالية عندما يكون لل�شركة �إلتزام ًا قائم ًا (قانوين �أو افرتا�ضى) نتيجة حلدث �سابق ومن املحتمل �أن يكون هناك تدفقات للمنافع االقت�صادية
لت�سوية قيمة االلتزام الذى ميكن تقديره ب�صورة عادلة.
) حاملمتلكات واملعدات

يتم ت�سجيل املمتلكات واملعدات ،با�ستثناء الأرا�ضى ،بالتكلفة مطروحا منها اال�ستهالك املرتاكم .بالن�سبة للأرا�ضى و الأعمال الر�أ�سمالية حتت التنفيذ فهى ت�سجل بالتكلفة.
يتم ت�سجيل ال�صيانة الدورية كم�صاريف عند حتققها.
ا�ستهالك املمتلكات واملعدات يحمل على قائمة الدخل با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت على مدى العمر الإنتاجي املقدر لكل منها وفق ًا للن�سب املئوية التالية:
املعدل
					
%15 -10
معدات �شبكة				
%20
				
حت�سينات عقار م�ست�أجر
%25
		
حا�سب �آيل ومعدات مكتبية و مفرو�شات
%33.33
					
�سيارات
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(ب�آالف الرياالت ال�سعودية)

تتم ر�سملة التجديدات والتح�سينات الرئي�سة اذا كانت تزيد من االنتاجية �أو العمر الت�شغيلى للموجودات� ،أما اال�صالحات والتح�سينات ال�صغرية فيتم حتميلها كم�صاريف
عند حدوثها .كما �أن الربح �أو اخل�سارة الناجتة عن عملية التخل�ص من املوجودات والتى متثل الفرق بني املتح�صالت والقيمة الدفرتية للموجودات يتم �إثباتها كدخل �أو
كم�صروف.
) خاالنخفا�ض الدائم فى قيمة املوجودات

تتم مراجعة القيمة الدفرتية ملوجودات ال�شركة فى قائمة املركز املايل للتحقق مما �إذا كان هنالك م�ؤ�شر انخفا�ض دائم للموجودات ويف حالة وجود مثل ذلك امل�ؤ�شر يتم
تقدير القيمة املتوقعة من التخل�ص من تلك املوجودات .ويتم حتميل خ�سائر االنخفا�ض الدائم فى قيمة املوجودات عندما تزيد قيمة املوجودات فى الدفاتر عن القيمة
املتوقع حت�صيلها .وخ�سائر االنخفا�ض الدائم فى قيمة املوجودات يتم حتميلها يف قائمة الدخل.
) در�سوم اقتناء الرتخي�ص

يتم �إطفاء ر�سوم اقتناء الرتخي�ص على مدة � 20سنة .يتم حتميل الإطفاء كم�صاريف فى قائمة الدخل من تاريخ احل�صول على الرتخي�ص .ويتم مراجعة ر�سوم الرتخي�ص
املر�سملة يف كل تاريخ تقرير لتحديد �أي �إنخفا�ض دائم يف القيمة.
) ذخم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة

يتم �إحت�ساب خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة وفق ًا لأحكام نظام العمل والعمال باململكة العربية ال�سعودية.
)

رالزكاة

)

زاملعامالت بالعمالت الأجنبية

يتم �إحت�ساب الزكاة وفق ًا لقوانني الزكاة و�ضريبة الدخل ولأنظمة م�صلحة الزكاة والدخل ،وحتمل التزامات الزكاة على قائمة الدخل.
يتم حتويل املعامالت بالعمالت الأجنبية �إىل الريال ال�سعودي ب�إ�ستخدام �أ�سعار ال�صرف ال�سائدة عند حدوث تلك املعامالت� ،أما املوجودات واملطلوبات بالعمالت الأجنبية
يف تاريخ املركز املايل فيتم حتويلها �إىل الريال ال�سعودي وفق ًا لأ�سعار ال�صرف ال�سائدة يف تاريخ املركز املايل ،وتدرج الأرباح واخل�سائر الناجتة عن فروق �أ�سعار ال�صرف
يف قائمة الدخل.
) سحتقق الإيرادات

يتم �إحت�ساب الإيرادات ذات العالقة بخدمات االت�صاالت للفرتة عند تقدمي خدمات االت�صاالت ويتم حتديدها بعد طرح اخل�صومات و املدفوعات الدعائية للم�شرتكني.
) ش�إيجارات ت�شغيلية

ت�شمل مدفوعات �إيجارت الت�شغيل حتت �إيجارات الت�شغيل يف قائمة الدخل� ،أما م�سرتدات الإيجارات فيتم قيدها يف قائمة الدخل خم�صومة من م�صروف االيجار.
) صم�صاريف الربط البيني

مت ت�سجيل هذه امل�صاريف عند حدوث املكاملات اخلا�صة بها.
) ضم�صاريف عمومية وت�سويقية

مت ت�صنيف امل�صاريف كم�صاريف �إدارية وم�صاريف ت�سويق والتي ترتبط بالإعمال الإدارية والت�سويقية مبنتجات ال�شركة .وتت�ضمن تلك امل�صاريف الإيجارات،
العموالت وم�صاريف موظفي الت�سويق .و ت�شمل م�صاريف الت�شغيل م�صاريف ما قبل الت�سجيل التجاري لل�شركة .هذه امل�صاريف يتم ت�سجيلها عند حدوثها وفقا لأ�سا�س
اال�ستحقاق.
) ط�أدوات مالية

لقد مت اثبات املوجودات واملطلوبات اخلا�صة بالأدوات املالية عندما ت�صبح ال�شركة جزء ًا من املخ�ص�صات التعاقدية للأدوات املالية ،وانعك�ست القيمة الدفرتية لكافة
الأ�صول واملطلوبات يف القوائم املالية مقدرة بالقيمة العادلة لها وقد حددت القيمة العادلة على �أ�سا�س الدليل امل�ستهدف يف تاريخ قائمة املركز املايل.
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3

3النقدية وما مياثلها

نقد يف ال�صندوق
نقد لدى البنوك

2005م

474
184.698

185.172

4

4ح�سابات املدينني� ،صايف

م�شرتكني
موزعني
خم�ص�ص ديون م�شكوك فى حت�صيلها

2005م

100.912
124.890

225.802

()50.000

175.802

5

5امل�رصوفات املدفوعة مقدم ًا واملوجودات املتداولة الأخرى

مبالغ مدينة من �شركات ات�صاالت �أخرى:
دفعات مقدمة �إىل:
 موردين موظفي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنم�صروفات م�ؤجلة
م�صروفات مدفوعة مقدم ًا
موج ـ ــودات متداولــة �أخ ـ ــرى

2005م

331.226

352.341
2.423
7.083
87.696
7.725

788.494
من �ضمن املوجودات املتداولة الأخرى مبلغ  83.245ريال �سعودى خا�ص مببالغ مدينـة من �شركة كاب ــالت الريــا�ض(�أطراف ذات عالقة).
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2.007.413

�سيارات

220
-

220

�أنظمة احلا�سب الآيل
ومعدات مكتبية ومفرو�شات

50.839
-

50.839

حت�سينات العقارات
امل�ست�أجرة

17.549
-

17.549

�أرا�ضي

3.182
-

3.182

�إ�ضافات خالل الفرتة
حتويالت خالل الفرتة

للفرتة من  14دي�سمرب 2004م �إىل  31دي�سمرب 2005م
(ب�آالف الرياالت ال�سعودية)

معدات
�شبكة

19.681
1.987.732

6

751.532

6املمتلكات واملعدات � -صايف
املجموع 2005

الأعمال الر�أ�سمالية
حتت التنفيذ

2.739.264
()1.987.732
-

751.532

68.625

68.625
1.938.788

55

55
165

4.241

4.241
46.598

607

607
16.942

-

-

3.182

اال�ستهالك خالل الفرتة

الر�صيد يف نهاية الفرتة

التكلفة :

2.830.735
-

2.830.735

الر�صيد يف نهاية الفرتة
الإ�ستهالك املرتاكم :

73.528

73.528
2.757.207

�صايف القيمة الدفرتية يف
 31دي�سمرب 2005م

�رشكة احتاد ات�صاالت
(�شركة م�ساهمة �سعودية)

�إي�ضاحات حول القوائم املالية
للفرتة من  14دي�سمرب 2004م �إىل  31دي�سمرب 2005م
(ب�آالف الرياالت ال�سعودية)

7

7ر�سوم اقتناء الرتخي�ص� ،صايف

متثل ر�سوم اقتناء الرتخي�ص املبلغ املدفوع لهيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات للح�صول على ترخي�ص ت�شغيل تقنية
الـ  GSMو ( 3Gاجليل الثالث) يف اململكة العربية ال�سعودية كما يلي:
ر�ســوم ترخي�ص ( GSMيبد�أ من  22دي�سمرب )2004
ر�س ــوم ترخي�ص ( 3Gيبد�أ من  30دي�سمرب )2004
تراخي�ص �أخرى

2005م
12.210.000
753.750
15.489

اجماىل ر�سوم الرتاخي�ص

12.979.239

�صايف ر�سوم اقتناء الرتاخي�ص

12.313.626

الإطفاء خالل الفرتة

8

()665.613

8قر�ض ق�صري الأجل

دخلت ال�شركة يف �إتفاقية متويل مع جمموعة من البنوك املحلية والعاملية .وفق ًا للإتفاقية فقد مت منح ت�سهيالت متويلية �إ�سالمية تبلغ  8.8بليون ريال �سعودي (ت�شمل
متويل بالدوالر الأمريكي والريال ال�سعودي) �إىل ال�شركة على ق�سمني .ميثل الق�سم (�أ) متويل مببلغ  5.99بليون ريال �سعودي ب�ضمانات من امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني والذي مت
ا�ستخدامه بالكامل من قبل ال�شركة لدفع جزء من ر�سوم الرتخي�ص امل�شار �إليها يف الإي�ضاح ( 0.54 .)7بليون ريال �سعودي من الق�سم (ب) �أي�ض ًا مت �إ�ستخدامه بوا�سطة
ال�شركة لدفع جزء من ر�سوم الرتخي�ص امل�شار �إليه �أعاله ،ومت ا�ستخدام مبلغ  0.78بليون ريال �سعودي من الق�سم (ب) يف �شراء التجهيزات واملعدات املطلوبة لل�شبكة.
تاريخ اال�ستحقاق النهائى للقر�ض ق�صري الأجل هو �شهر ابريل  2006وقد بلغت تكاليف املرابحة امل�ستحقة الدفع  78مليون ريال �سعودى مت قيدها من �ضمن القر�ض الق�صري
الأجل.
وقد ح�صلت ال�شركة علي  400مليون ريال �سعودى كقر�ض ق�صري الأجل من امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني لدفع جزء من ر�سوم الرتخي�ص امل�شار �إليها يف الإي�ضاح ( )7وهذا القر�ض
�سي�سدد من املبلغ املح�صل من زيادة ر�أ�س املال.
ال�شركة فى املراحل الأخرية العادة جدولة كال القر�ضني ق�صريى الأجل �أعاله ،ولي�س من املنتظر ا�ستخدام املوارد النقدية الداخلية لت�سوية هذه االلتزامات.

9

9ح�سابات الدائنني

ح�سابات الدائنني التجارية
االلتزامات الر�أ�سم ــالية الدائنة

2005م

72.408
748.759

821.167

10

1م�ستحقات لأطراف ذوى عالقة

دخلت ال�شركة يف اتفاقية �إدارية مع م�ؤ�س�سة االت�صاالت االمارتية ( )ETCكم�شغل لها اعتبار ًا من 2004/8/14م ،وتتطلب هذه االتفاقية ب�أن تقوم ( )ETCبتوفري اخلدمات
التي ت�شمل على اخلدمات الرئي�سية والتنفيذية ،تطبيق برامج �أعمال ال�شبكة امل�ستمرة� ،إدارة برنامج اال�ستثمار الر�أ�سمايل ،توفري عمليات خدمة العمالء ،تطبيق �سيا�سة
�سعودة الوظائف� ،إن�شاء قنوات التوزيع واحل�صول على ترخي�ص حقوق امللكية الفكرية و�ستقوم ال�شركة بدفع ر�سوم �إدارية �سنوية ت�صل �إىل مبلغ  37.5مليون ريال �سعودي
(10مليون دوالر �أمريكي) مقابل هذه اخلدمات املقدمة مبوجب الإتفاقية ومتتد هذه الإتفاقية �إىل � 7سنوات وميكن جتديدها تلقائي ًا لفرتات متتالية خلم�س �سنوات
�أخرى.
وال يجدد العقد يف حالة رف�ض ال�شركة للتجديد ب�إخطار قبل � 6أ�شهر من انتهاء فرتة التعاقد �أما بالن�سبة لـ  ETCيكون الرف�ض ب�إخطار قبل � 12شهر من انتهاء فرتة
التعاقد.
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�رشكة احتاد ات�صاالت
(�شركة م�ساهمة �سعودية)

�إي�ضاحات حول القوائم املالية
للفرتة من  14دي�سمرب 2004م �إىل  31دي�سمرب 2005م
(ب�آالف الرياالت ال�سعودية)

امل�ستحق لأطراف ذوي عالقة:
2005م

191.382
1.952
193.251

مبالغ دائنة �إىل م�ؤ�س�سة الإمارات لالت�صاالت
مبالغ دائنة �إىل غرفة االمارات ملقا�صة البيانات
معامالت �أطراف هامة ذات عالقة تت�ضمن الآتي:

2005م

191.382
1.952
83

م�ؤ�س�سـ ـ ـ ـ ــة الإمارات لالت�صاالت
غرفة االمارات ملقا�صة البيانات
مبالغ مدين ــة من كاب ــالت الريـ ــا�ض (اي�ضاح رقم)5
الحق ًا ،مت �إدراج تفا�صيل القر�ض من امل�ساهمني يف �إي�ضاح رقم  8و13

11

� 1إيرادات م�ؤجلة
2005م

5.943
684
208.100

ر�سـ ـ ــوم ت�شغيـ ـ ـ ــل م�ؤجلة
�إيجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار م�ؤجـ ـ ـ ــل
�إعادة �شحن م�ؤجلة

214.727

12

1امل�رصوفات امل�ستحقة واملطلوبات املتداولة الأخرى
2005م

مب ـ ــالغ م�ستحقــة الدفـع ل�صــالح مورديـن

مع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدات ال�شبـكـ ــة
م�ص ـ ـ ـ ـ ـ ــاريف م�ستحقـ ـ ــة
مبالغ م�ستحقة ل�صالح عمليات ات�صاالت ب�شبكات �أخرى

مطلوبات متداولة �أخرى:

 املكـ ـ ـ ــاف�أة املـ ـ ـ ــ�ستـحقـة الإجازات امل�ستحقة فوائد م�ستحقة الدفع م�صاريف تدريب موظفني م�ستحقة� -أخرى

1،12

1.416.301
295.155
361.716
9.702
6.683
15.374
4.061
3.292

2.112.284
 1،12التدفق النقدي الفعلي لل�شركة �إىل تاريخ اعتماد هذه القوائم املالية والتدفق النقدي املتوقع لل�شركة يو�ضحان �إمكانية مقابلة هذه االلتزامات �أعاله عند ا�ستحقاقها
اعتمادا على مواردها الداخلية.
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�رشكة احتاد ات�صاالت
(�شركة م�ساهمة �سعودية)

�إي�ضاحات حول القوائم املالية
للفرتة من  14دي�سمرب 2004م �إىل  31دي�سمرب 2005م
(ب�آالف الرياالت ال�سعودية)

13

1قر�ض امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني

قام امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني مبنح ال�شركة  1.6بليون ريال كقر�ض بدون فوائد م�ستحقة بغر�ض زيادة ر�أ�س املال ولتمويل جزء من ال�شبكة كما يرجع يف ذلك للإي�ضاح رقم
(. )7

14

�1إيرادات ت�شغيل

ر�ســوم الت�شغيل
ر�سوم اال�شرتاك ال�شهرية
ا�ستخدام
�أخرى

من  14دي�سمرب � 2004إىل  31دي�سمرب 2005
5.444
49.532
1.303.738
321.614

1.680.328

15

 1ر�سوم ترخي�ص �سنوية لهيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات ()CITC

امل�شاركة احلكومية فى العوائد ()%5
ر�سوم الرتخي�ص ال�سنوية ()%1
�أخرى

من  14دي�سمرب � 2004إىل  31دي�سمرب 2005
46.032
9.206
4.208

59.446
مبوجب اتفاقية الرتخي�ص بني ال�شركة و  ،CITCيتوجب على ال�شركة دفع ر�سوم ترخي�ص مقابل حقوق ت�شغيل ال�شبكة يف اململكة العربية ال�سعودية.

16

 1م�صاريف الربط البينى

متثل م�صاريف ربط ال�شبكات املحلية والدولية الت�صاالت م�ستخدمي خدمات ال�شركة.

17

1م�صاريف املوظفني

�أجور وعالوات
الت�أمينات االجتماعية
خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة
املكاف�أة
الإجازات ال�سنوية
�أخرى

من  14دي�سمرب � 2004إىل  31دي�سمرب 2005
110.492
6.015
2.650
9.702
6.683
7.640

143.182
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�رشكة احتاد ات�صاالت
(�شركة م�ساهمة �سعودية)

�إي�ضاحات حول القوائم املالية
للفرتة من  14دي�سمرب 2004م �إىل  31دي�سمرب 2005م
(ب�آالف الرياالت ال�سعودية)

18

1م�صاريف �إدارية وت�سويقية
من  14دي�سمرب � 2004إىل  31دي�سمرب 2005
184.053
153.866
73.964
80.270
50.000
20.690
16.469
372
11.744

ر�س ـ ــوم �إدارية ،ورواتب العاملني املنتدبني
دعـ ـ ـ ـ ـ ــاية و�إع ـ ـ ـ ــالن
عمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوالت
ا�ست�ش ـ ـ ــارات قانوني ـ ــة ومهنيـ ــة
خم�ص�ص ديون م�شكوك فى حت�صيلها
تذاك ـ ــر �سفـ ـ ـ ــر و�سك ـ ـ ــن
ات�صـ ـ ـ ــاالت ،مناف ــع ومتويل املكتــب
مكاف�أت و بدالت �أع�ضاء جمل�س الإدارة
�أخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى

591.428
م�صاريف العمليات الأخرى تت�ضمن امل�صاريف املتكبدة يف احل�صول على ال�سجل التجاري لل�شركة.

19

1م�صاريف ت�شغيل �أخرى
من  14دي�سمرب � 2004إىل  31دي�سمرب 2005
44.307
72.307
141.061
252.700
1.665

تكلفة املخزون
�إيجارات
تكاليف الرتا�سل ومنافذ االت�صاالت الدولية
تكـالي ــف التجــوال املحلـى والدولــى
�إ�صالح و�صيانة

512.040

20

2نفقات متويلية
�إي�ضاح

تكاليف املرابحة
نفقات متويلية �أخ ــرى

8

من  14دي�سمرب � 2004إىل  31دي�سمرب 2005
303.604
41.856

345.460

21

�2إيرادات �أخرى

رب ـ ـ ـ ـ ـ ــح الفائ ـ ـ ــدة
ايرادات �أخرى

من  14دي�سمرب � 2004إىل  31دي�سمرب 2005
29.829
2.341

32.170
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�رشكة احتاد ات�صاالت
(�شركة م�ساهمة �سعودية)

�إي�ضاحات حول القوائم املالية
للفرتة من  14دي�سمرب 2004م �إىل  31دي�سمرب 2005م
(ب�آالف الرياالت ال�سعودية)

22

2خ�سارة ال�سهم الواحد

حتت�سب خ�سارة ال�سهم بق�سمة �صايف اخل�سارة على عدد الأ�سهم العادية ال�صادرة خالل الفرتة واملح�سوب بوا�سطة املتو�سط املرجح.

23

�2إيجار ت�شغيلي

دخلت ال�شركة يف عقود الإيجار الت�شغيلي للمكاتب ،معدات �شبكة ومنافذ البيع التي لها طبيعة �سنوية وجتدد مبوافقة ال�شركة .امل�ؤجر ملزم بتجديد العقد مبوافقة ال�شركة
ملدة ع�شرة �سنوات بالن�سبة معدات ال�شبكة و ملدة خم�سة �سنوات بالن�سبة للمكاتب.

24

2الأدوات املالية

تتكون املوجودات املالية لل�شركة من النقد بال�صندوق ولدى البنوك ،ح�سابات املدينني ،وبع�ض املوجودات املعينة الأخرى� ،أما املطلوبات املالية لل�شركة تتكون من قرو�ض
ق�صرية الأجل ،قرو�ض امل�ساهمني ،ح�سابات الدائنني ،م�ستحقات لأطراف ذوي عالقة ،خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة للعاملني ،وبع�ض املطلوبات املعينة الأخرى� .أما
ال�سيا�سات املحا�سبية للموجودات املالية واملطلوبات فقد ن�ص عليها بالإي�ضاح رقم .2
خماطر الإئتمان

املوجودات املالية التي من املحتمل �أن تتعر�ض �إىل خماطر الإئتمان ،تتكون ب�صورة �أ�سا�سية من النقد لدى البنوك وح�سابات املدينني .يتم �إيداع النقدية و�شبه النقدية ببنوك
ذات �سمعة طيبة وبالتايل يكون خطر الإئتمان حمدود ًا� .أما فيما يتعلق مبخاطر الإئتمان حل�سابات املدينني فهي حمدودة نظر ًا لأن �إجمايل مبلغ ح�سابات املدينني يتوزع
على عدد كبري من احل�سابات .
خماطر العمالت الأجنبية

تقوم الإدارة مبراقبة التقلبات يف �أ�سعار العمالت الأجنبية عن قرب  .بناء ًا على خربتها  ،تعتقد الإدارة �أنه من غري ال�ضروري التغطية �ضد خماطر العمالت الأجنبية .
خماطر الفائدة

ال يوجد لدى ال�شركة خماطر فائدة مهمة ذات معنى با�ستثناء الودائع لدى البنوك ،القرو�ض ق�صرية الأجل وقر�ض امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني حيث �أن لهم معدل فائدة متغري
بالإ�ضافة �إىل احلد االئتمانى للفائدة ال�سوقية املعلنة.
خماطر ال�سيولة

تقوم الإدارة مبراقبة خماطر ال�سيولة ب�صفة دورية للتمويالت املتاحة وااللتزامات احلالية وامل�ستقبلية .حاليا تقوم ال�شركة بعقد اتفاق مع جمموعة بنوك لتمويل االرتباطات
الر�أ�سمالية و�إعادة متويل القر�ض ق�صري الأجل.
القيمة العادلة

القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية للفرع ال تختلف جوهري ًا عن املبالغ امل�سجلة بالدفاتر .
ترى الإدارة �أنها ال تتعر�ض لأي خماطر هامة كما مو�ضح �أعاله.

25

2االلتزامات والتعهدات املحتملة

ارتباطات ر�أ�سمالية
اعتمادات م�ستندية
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2005م

683.402
2.506

�رشكة احتاد ات�صاالت
(�شركة م�ساهمة �سعودية)

�إي�ضاحات حول القوائم املالية
للفرتة من  14دي�سمرب 2004م �إىل  31دي�سمرب 2005م
(ب�آالف الرياالت ال�سعودية)

26

2الزكاة

مل يتوفر �أي خم�ص�ص للزكاة يف القوائم املالية للفرتة املنتهية يف  31دي�سمرب 2005م وذلك لأن الوعاء الزكوي �سالب ًا.
وتتكون العنا�صر الرئي�سية للزكاة من الآتي:
حق ـ ـ ـ ـ ـ ــوق امل�ساهمني
ق ــرو�ض ق�صي ـ ــرة الأجـ ـ ـ ـ ــل
قر�ض امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني

يخ�صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم:

�ص ـ ــايف املوجـ ـ ــودات الثابت ـ ــة
�ص ـ ــايف خ�سائـ ـ ــر الفرتة املعدلـ ــة
ر�سوم اقتناء الرتخي�ص

وع ـ ــاء الزكـ ـ ــاة ال�سالـ ـ ـ ــب

2005م
5.000.000
7.348.129
1.600.000

13.948.129
2.757.207
987.265
12.313.626

()2.109.969

لقد مت تعديل وت�سوية بع�ض من هذه املبالغ عند الو�صل �إىل �صايف اخل�سارة للفرتة.
�صافـ ـ ــي اخل�س ـ ــارة للفت ـ ـ ــرة

ي�ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف:

خم�ص ــ�صات ديون م�شكوك فى حت�صيلها
خم�ص ــ�ص مكافـ ـ�أة نهايـ ــة اخلدمـ ــة

2005م
()1.039.915

50.000
2.650

()987.265

27

2موافقة جمل�س الإدارة

مت الت�صديق على القوائم املالية بواقع جمل�س الإدارة بتاريخ  28حمرم 1427هـ املوافق  27فرباير .2006
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�رشكة احتاد ات�صاالت
(�شركة م�ساهمة �سعودية)

القوائم املالية
يف  31دي�سمرب  2006م

مع تقرير مراجعي احل�سابات
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�رشكة احتاد ات�صاالت
(�شركة م�ساهمة �سعودية)

قائمة املركزاملايل
كما يف  31دي�سمرب  2006م

(ب�آالف الرياالت ال�سعودية)
�إي�ضاح

املوجودات
املـوجـودات املتداولـة

النقد والنقد املعادل
ذمم مدينة (�صايف)
خمزون
موجودات متداولة �أخرى

اجمايل املوجودات املتداولة
املوجودات غري املتداولة

املمتلكات واملعدات (�صايف)
ر�سوم اقتناء الرتخي�ص (�صايف)

اجمايل املوجودات غري املتداولة
اجمايل املوجودات
املطلوبات وحقوق امل�ساهمني
مطلوبات متداولة

قرو�ض ق�صرية الأجل
ذمم دائنة
م�ستحق لأطراف ذوي عالقة
مطلوبات متداولة �أخرى
م�صروفات م�سـتحقة

()3
()4
()5
()6
()7

()8
()9
()10
()11
()12

اجمايل املطلوبات املتداولة
املطلوبات غري املتداولة

خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة
قر�ض امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني

()13

اجمايل املطلوبات غري املتداولة
اجمايل املطلوبات
حقوق امل�ساهمني
ر�أ�س املال املدفوع
اخل�سائر املرتاكمة

اجمايل حقوق امل�ساهمني
اجمايل املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

()1
()20

2006

547.523
739.228
38.048
716.688

185.172
166.822
32.075
782.765

2.041.487

1.166.834

3.847.532
11.800.160

2.723.840
12.313.626

15.647.692
17.689.179

15.037.466
16.204.300

7.839.943
1.516.376
179.335
320.294
1.687.156

7.348.129
876.118
193.251
218.017
2.133.514

11.543.104

10.769.029

13.096
1.600.000

2.650
1.600.000

1.613.096
13.156.200

1.602.650
12.371.679

5.000.000
)(467.021

5.000.000
)(1.167.379

4.532.979
17.689.179

3.832.621
16.204.300

الإي�ضاحات املرفقة من ( )1حتى ( )23ت�شكل جزء ًا ال يتجز�أ من القوائم املالية.
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 2005املعدلة

�رشكة احتاد ات�صاالت
(�شركة م�ساهمة �سعودية)

قائمة الدخل
لل�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب  2006م
(ب�آالف الرياالت ال�سعودية)
�إي�ضاح

�إيرادات اخلدمات
تكلفة اخلدمات

جممل الربح
م�صاريـ ــف الت�شغي ــل

م�صاريف البيع والت�سويق
م�صاريف ادارية وعمومية
االطفاء واال�ستهالك
خم�ص�صات

()14
()15
()16
()17
()6.7

اجماىل م�صاريـ ــف الت�شغي ــل
ربح ( /خ�سائر) الت�شغيل

نفقات متويلية
�إيرادات �أخرى

�صايف الربح ( /اخل�سائر) للفرتة
ربح ( /خ�سارة) ال�سهم الواحد

من  1يناير 2006
�إىل  31دي�سمرب 2006
6.183.236
()2.661.184

3.522.052

694.497

()702.670
()694.704
()844.979
()124.174

()274.298
()480.316
()739.141
()52.650

()2.366.527
1.155.525

()1.546.405
()851.908

700.358
1.401

()1.167.379
()2.335

()478.680
23.513

()18

من  14دي�سمرب 2004
�إىل  31دي�سمرب 2005
1.661.737
()967.240

()347.641
32.170

الإي�ضاحات املرفقة من ( )1حتى ( )23ت�شكل جزء ًا ال يتجز�أ من القوائم املالية.
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�رشكة احتاد ات�صاالت
(�شركة م�ساهمة �سعودية)

قائمة التدفقات النقدية
لل�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب  2006م
(ب�آالف الرياالت ال�سعودية)
�إي�ضاح

�صايف الربح ( /اخل�سائر)

تعديالت لت�سوية �صايف الربح ( /اخل�سائر) �إىل
�صايف النقد الناجت من الأن�شطة الت�شغيلية:
�إطفاء ر�سوم اقتناء الرتاخي�ص
�إ�ستهالك املمتلكات واملعدات
خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة
خم�ص�صات ديـون م�شكوك فى حتـ�صيلها

()7
()6

التغريات فى ر�أ�س املال العامل:

الذمم املدينة
املخزون
املوجودات املتداولة الأخرى
الذمم الدائنة
م�ستحق لأطراف ذوي عالقة
املطلوبات املتداولة الأخرى
امل�صاريف امل�ستحقة
خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة املدفوع

�صايف النقد الناجت من الأن�شطة الت�شغيلية
التدفقات النقدية من الأن�شطة اال�ستثمارية

�شراء ممتلكات ومعدات
مدفوعات لر�سوم اقتناء الرتخي�ص

()6
()7

2006
700.358
513.466
331.513
10.698
113.476

()1.167.379

665.613
73.528
2.650
50.000

()685.882
()5.973
66.077
640.258
()13.916
102.277
()446.358
()252

()216.822
()32.075
()782.765
876.118
193.251
218.017
2.133.514
-

1.325.742

2.013.650

()1.455.205
-

()2.797.368
()12.979.239

()1.455.205

()15.776.607

491.814
-

5.000.000
7.348.129
1.600.000

�صايف النقد الناجت من الأن�شطة التمويلية

491.814

13.948.129

�صايف التغري فى �أر�صدة النقد والنقد املماثل
النقد والنقد املعادل فى بداية ال�سنة املالية
النقد والنقد املعادل يف نهاية ال�سنة

362.351
185.172
547.523

185.172
185.172

�صايف النقد امل�ستخدم يف الأن�شطة اال�ستثمارية
التدفقات النقدية من الأن�شطة التمويلية
ر�أ�س املال
قرو�ض ق�صرية الأجل
قر�ض امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني

()3

الإي�ضاحات املرفقة من ( )1حتى ( )23ت�شكل جزء ًا ال يتجز�أ من القوائم املالية.
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 2005املعدلة

�رشكة احتاد ات�صاالت
(�شركة م�ساهمة �سعودية)

قائمة التغريات يف حقوق امل�ساهمني
لل�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب  2006م
(ب�آالف الرياالت ال�سعودية)
ر�أ�س املال

اخل�سائر املرتاكمة

الإجمايل

الر�صيد فى 2005/1/1
�صايف (اخل�سائر) للفرتة املالية املنتهية فى  31دي�سمرب 2005

5.000.000
-

()1.039.915

5.000.000
()1.039.915

الر�صيد فى  31دي�سمرب 2005

تعديالت �سنوات �سابقة للفرتة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2005

5.000.000
-

()1.039.915

3.960.085

الر�صيد فى  31دي�سمرب  2005املعدل

�صايف الربح لل�سنة املالية املنتهية فى  31دي�سمرب 2006

5.000.000
-

()1.167.379

3.832.621

الر�صيد فى  31دي�سمرب 2006

5.000.000

()467.021

4.532.979

()127.464
700.358

()127.464
700.358

الإي�ضاحات املرفقة من ( )1حتى ( )23ت�شكل جزء ًا ال يتجز�أ من القوائم املالية.
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�رشكة احتاد ات�صاالت
(�شركة م�ساهمة �سعودية)

�إي�ضاحات حول القوائم املالية
لل�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2006م
(ب�آالف الرياالت ال�سعودية)

1

1التنظيم والن�شاط

مت ت�أ�سي�س �شركة احتاد ات�صاالت (ال�شركة) �شركة م�ساهمة �سعودية مبوجب قرار جمل�س الوزراء رقم  189بتاريخ 1425/6/23هـ (املوافق � 10أغ�سط�س 2004م) ومبوجب
املر�سوم امللكي الكرمي رقم م 40/بتاريخ 1425/7/2هـ (املوافق � 18أغ�سط�س 2004م) حتت ال�سجل التجاري رقم  1010203896بتاريخ  14دي�سمرب 2004م ،وتعترب ال�شركة
الثانية لتقدمي خدمة االت�صاالت املتنقلة الال�سلكية يف اململكة العربية ال�سعودية.
يتمثل الن�شاط الرئي�سي لل�شركة يف �إن�شاء وت�شغيل �شبكة االت�صاالت املتنقلة الال�سلكية يف اململكة العربية ال�سعودية .وقد بد�أت ال�شركة عملياتها التجارية بتاريخ  25مايو
2005م.
ا�صدرت ال�شركة  100مليون �سهم ،القيمة اال�سمية لل�سهم الواحد  50ريال .و مبوجب قرار جمل�س هيئة ال�سوق املالية رقم  2006-154-4بتاريخ  27مار�س  2006مت بتاريخ
 8ابريل  2006جتزئة ال�سهم �إىل خم�سة �أ�سهم بقيمة ا�سمية  10ريال وبالتاىل �أ�صبح عدد الأ�سهم ال�صادرة  500مليون �سهم .ميتلك امل�ؤ�س�سون وهم م�ؤ�س�سة الإمارات
لالت�صاالت –ات�صاالت -الإمارات العربية املتحدة  % 35من ر�أ�س املال و  6م�ساهمني �سعوديني  %45من ر�أ�س املال �أما الن�سبة املتبقية  %20من ر�أ�س املال مطروحة للتداول
ومملوكة للجمهور.

2

2ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة

مت �إعداد القوائم املالية وفق ًا ملعايري املحا�سبة ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني (الهيئة) ،وفيما يلي �أهم ال�سيا�سات املحا�سبية املطبقة :
)

أالعرف املحا�سبي

مت �إعداد القوائم املالية بالريال ال�سعودي بناء ًا على مفهوم التكلفة التاريخية وتتبع ال�شركة �أ�سا�س الإ�ستحقاق املحا�سبي ،مع افرتا�ض ا�ستمرارية الن�شاط.
) بالنقد والنقد املعادل

لأغرا�ض �إعداد قائمة التدفقات النقدية يتكون النقد والنقد املعادل من النقد بال�صندوق واحل�سابات اجلارية لدى البنوك �شاملة الودائع التى ت�ستحق خالل ثالثة �أ�شهر
�أو �أقل من تاريخ �شرائها.
) تالذمم املدينة (ال�صايف)

كاف للديون امل�شكوك يف حت�صيلها.
يتم ت�سجيل الذمم املدينة ب�صايف قيمتها القابلة للتحقق بعد �أخذ خم�ص�ص ٍ
) ثاملخزون

يتم ت�سجيل املخزون بالتكلفة �أو �صايف القيمة القابلة للتحقق �أيهما �أقل .ومتثل القيمة القابلة للتحقق الفرق بني �سعر البيع التقديري يف ظروف العمل االعتيادية وم�صاريف
ا�ستكمال البيع .يتم حتديد التكلفة ب�إ�ستخدام طريقة املتو�سط املرجح.
) جاملخ�ص�صات

تتحقق املخ�ص�صات يف القوائم املالية عندما يكون لل�شركة �إلتزام ًا قائم ًا (قانوين �أو افرتا�ضي) نتيجة حلدث �سابق ومن املحتمل �أن يكون هناك تدفقات للمنافع االقت�صادية
لت�سوية قيمة االلتزام الذى ميكن تقديره ب�صورة عادلة.
مت احت�ساب خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها بناء�أ على العمر الزمني للديون وخربة ال�شركة ال�سابقة يف حت�صيلها.
) حاملمتلكات واملعدات

يتم ت�سجيل املمتلكات واملعدات ،با�ستثناء الأرا�ضي ،بالتكلفة مطروحا منها اال�ستهالك املرتاكم .بالن�سبة للأرا�ضي و الأعمال الر�أ�سمالية حتت التنفيذ فت�سجل بالتكلفة.
يتم ت�سجيل ال�صيانة الدورية كم�صاريف عند حتققها.
ا�ستهالك املمتلكات واملعدات يحمل على قائمة الدخل با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت على مدى العمر الإنتاجي املقدر لكل منها وفق ًا للن�سب املئوية التالية:
املعدل
				
%10 - 5
			
معدات �شبكة االت�صاالت
%10
			
حت�سينات عقار م�ست�أجر
%20
حا�سب �آيل ومعدات مكتبية و مفرو�شات
%20
				
�سيارات
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�إي�ضاحات حول القوائم املالية
لل�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2006م
(ب�آالف الرياالت ال�سعودية)

تتم ر�سملة التجديدات والتح�سينات الرئي�سة �إذا كانت تزيد من الإنتاجية �أو العمر الت�شغيلي للموجودات� ،أما الإ�صالحات والتح�سينات ال�صغرية فيتم حتميلها كم�صاريف
عند حدوثها .كما يتم �إثبات الربح �أو اخل�سارة الناجتة عن عملية التخل�ص من املوجودات والتي متثل الفرق بني املتح�صالت والقيمة الدفرتية للموجودات فى قائمة
الدخل.
يف  1يوليو  2006قامت ال�شركة بتغيري املدة التقديرية ال�ستهالك املعدات و املمتلكات لت�صبح :حت�سينات عقار م�ست�أجر من � 5إىل � 10سنوات ،حا�سب �آيل ومعدات مكتبية و
مفرو�شات من � 4إىل � 5سنوات و �سيارات من � 3إىل � 5سنوات.
) خاالنخفا�ض الدائم فى قيمة املوجودات

تتم مراجعة القيمة الدفرتية ملوجودات ال�شركة يف كل تاريخ قائمة مركز مايل للتحقق مما �إذا كان هنالك م�ؤ�شر انخفا�ض دائم للموجودات ويف حالة وجود مثل ذلك امل�ؤ�شر
يتم تقدير القيمة املتوقعة لتلك املوجودات فى حالة التخل�ص منها �أو بيعها .ويتم حتميل خ�سائر االنخفا�ض الدائم يف قيمة املوجودات عندما تزيد قيمة املوجودات يف
الدفاتر عن القيمة املتوقع تغطيتها من تلك املوجودات ويتم حتميل خ�سائر االنخفا�ض الدائم يف قيمة املوجودات يف قائمة الدخل.
) در�سوم اقتناء الرتخي�ص

يتم �إطفاء ر�سوم اقتناء الرتخي�ص على مدة � 25سنة وهو العمر النظامي للرخ�صة .يتم حتميل الإطفاء كم�صاريف يف قائمة الدخل .ويتم مراجعة ر�سوم الرتخي�ص
املر�سملة يف كل تاريخ تقرير لتحديد �أي �إنخفا�ض دائم يف القيمة .قامت ال�شركة فى عام  2006بتغيري املدة التقديرية لإطفاء ر�سوم الرتخي�ص �إىل � 25سنة بدال من 20
�سنة وذلك بعد ان قامت الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني ب�إ�صدار القرار رقم  2/9يتاريخ 1426/9/19هـ املوافق 2005/10/22م والذي �سمح با�ستنفاذ تكاليف املوجودات
غري امللمو�سة بطريقة الق�سط الثابت خالل العمر الإنتاجي �أو النظامي �أيهما �أق�صر.
) ذالذمم الدائنة

يتم ت�سجيل االلتزامات اخلا�صة بذمم الدائنني التجارية و الر�أ�سمالية طبق ًا للمبلغ امل�ستحق �سداده يف امل�ستقبل للمعدات و ال�سلع �أو اخلدمات الواردة.
)

رخم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة

)

زالزكاة

يتم احت�ساب خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة وفق ًا لأحكام نظام العمل والعمال باململكة العربية ال�سعودية بالإ�ضافة �إىل �سيا�سات املوظفني يف ال�شركة.
يتم احت�ساب الزكاة وفق ًا لقوانني الزكاة و�ضريبة الدخل و�أنظمة م�صلحة الزكاة والدخل ،وحتمل �إلتزامات الزكاة على قائمة الدخل.
) ساملعامالت بالعمالت الأجنبية

يتم حتويل املعامالت بالعمالت الأجنبية �إىل الريال ال�سعودي با�ستخدام �أ�سعار ال�صرف ال�سائدة عند حدوث تلك املعامالت� ،أما املوجودات واملطلوبات بالعمالت الأجنبية
يف تاريخ املركز املايل فيتم حتويلها �إىل الريال ال�سعودي وفق ًا لأ�سعار ال�صرف ال�سائدة يف تاريخ املركز املايل ،وتدرج الأرباح واخل�سائر الناجتة عن فروق �أ�سعار ال�صرف
يف قائمة الدخل.
) شامل�رصوفات

م�صروفات البيع والت�سويق هي تلك امل�صاريف اخلا�صة ببيع وت�سويق منتجات ال�شركة وت�شتمل على م�صاريف العموالت والإعالنات .باقي امل�صاريف الأخرى بخالف تكلفة
اخلدمات مت تبويبها كم�صاريف عمومية و�إدارية.
) صالر�سوم احلكومية

متثل الر�سوم احلكومية التكاليف املرتتبة على ال�شركة مقابل حقوق تقدمي خدمات االت�صاالت باململكة كما يف اتفاقيات الرتخي�ص مبا يف ذلك ا�ستخدام الطيف الرتددي.
ويتم �إثباتها يف الفرتات املتعلقة بها وقت اال�ستخدام.
) ضالأدوات املالية

يتم �إثبات املوجودات واملطلوبات اخلا�صة بالأدوات املالية عندما ت�صبح ال�شركة جزء ًا من الرتتيبات التعاقدية للأدوات املالية ،وانعك�ست القيمة الدفرتية لكافة الأ�صول
واملطلوبات يف القوائم املالية مقدرة بالقيمة العادلة لها وقد حددت القيمة العادلة على �أ�سا�س القرائن املو�ضوعية يف تاريخ قائمة املركز املايل.
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) طم�صاريف الربط البيني

متثل م�صاريف الربط البيني م�صاريف الربط ب�شبكات �أت�صاالت اجنبية وحملية .ويتم �أثباتها يف فرتات تنفيذ املكاملات ذات ال�صلة.
) ظحتقق الإيرادات

يتم �إحت�ساب الإيرادات ذات العالقة بخدمات االت�صاالت للفرتة عند تقدمي خدمات االت�صاالت ويتم حتديدها بعد طرح اخل�صومات واملدفوعات الدعائية للم�شرتكني
اخلا�صة بفرتة حتقيق الإيرادات.
) عايجارات ت�شغيلية

تدرج مدفوعات ايجارات الت�شغيل حتت ايجارات الت�شغيل يف قائمة الدخل وفقا لطريقة الق�سط الثابت على فرتات الإيجارات� ،أما م�سرتدات االيجارات فيتم قيدها يف
قائمة الدخل خم�صومة من م�صروف االيجار.

3

3النقد والنقد املعادل

نقد يف ال�صندوق
نقد لدى البنوك

4

4ذمم مدينة (�صايف)

م�شرتكني
* خم�ص�ص ديون م�شكوك فى حت�صيلها
ذمم �شركات ات�صاالت �أخرى
موزعني

2006
468
547.055

547.523

2006
189.274
()77.693

111.581

497.885
129.762

739.228

2005
474
184.698

185.172

2005
91.932
()50.000

41.932

124.890

166.822

* تتمثل حركة خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها فيما يلي :

الر�صي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد يف  1ين ـ ــاي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
اال�ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافـة خالل العـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام

2006
50.000
113.476

2005
ــ
50.000

ديون مت �أعدامها

()85.783

ــ

5

5موجودات متداولة �أخرى

م�صروفات مدفوعة مقدم ًا
** دفعات مقدمة للموردين
ايرادات م�ستحقة
دفعات مقدمة للموظفني
موج ـ ــودات متداولــة �أخ ـ ــرى
** ت�شمل دفعات مقدمة للموردين مبلغ  229مليون ريال �سعودي مدفوعة ل�صالح موردي معدات ال�شبكة.

100

163.476
77.693

2006
175.421
243.227
227.060
2.178
68.802

716.688

50.000
50.000

2005
91.663
352.341
321.614
2.423
14.724

782.765
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�إي�ضاحات حول القوائم املالية

180.085

�سيارات

220
464

684

معدات مكاتب
ومفرو�شات

28.011
111.574

139.585

برامج و�أجهزة
كمبيوتر

22.828
296.611

319.439

معدات �شبكة

2.007.413
534.064

2.541.477

�أرا�ضي

3.182
3.563

6.745

التكلفة فى 2006/1/1
الإ�ضافات خالل العام

لل�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2006م
(ب�آالف الرياالت ال�سعودية)

حت�سينات الأماكن
امل�ست�أجرة

17.549
162.536

6

الأعمال الر�أ�سمالية
حتت التنفيذ

718.165
346.393

1.064.558

6املمتلكات واملعدات (�صايف)
الإجمايل

4.252.573
-

1.064.558
718.165

607
30.498

31.105
148.980
16.942

55
280

335
349
165

1.951
30.641

32.592
106.993
26.060

2.290
60.351

62.641
256.798
20.538

68.625
209.743

278.368
2.263.109
1.938.788

-

6.745

3.182

جممع اال�ستهالك فى 2006/1/1
ا�ستهالك العام

التكلفة

2.797.368
1.455.205

�إجماىل التكلفة فى 2006/12/31
جممع اال�ستهالك

73.528
331.513

405.041
3.847.532
2.723.840

جممع اال�ستهالك فى 2006/12/31
�صايف القيمة الدفرتية فى
2006/12/31
�صايف القيمة الدفرتية فى
2005/12/31

�إعتبارا من  1يوليو  2006قامت ال�شركة بتغيري العمر الأقت�صادي لإ�ستهالك املعدات و املمتلكات في�صبح من � 5إىل � 10سنوات بالن�سبة لتح�سينات عقار م�ست�أجر ،من � 4إىل � 5سنوات بالن�سبة حلا�سب �آيل ومعدات مكتبية و مفرو�شات و من � 3إىل
� 5سنوات بالن�سبة لل�سيارات.

�أدى هذا التغيري �إىل �إنخفا�ض �إ�ستهالك املعدات و املمتلكات مببلغ  33.6مليون ريال �سعودى وزيادة �صافى �أرباح ال�سنة بنف�س املبلغ.

�رشكة احتاد ات�صاالت
(�شركة م�ساهمة �سعودية)

�إي�ضاحات حول القوائم املالية
لل�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2006م
(ب�آالف الرياالت ال�سعودية)

7

7ر�سوم اقتناء الرتخي�ص (�صايف)

التكلفة يف 2006/1/1
اال�ضافات خالل العام
التكلفة يف 2006/12/31

يخ�صم منها :

رخ�صة خدمات
ات�صاالت متنقلة

3G

12.210.000
12.210.000

753.750
753.750

تراخي�ص �أخرى

15.489
15.489

�إجماىل الرتاخي�ص

12.979.239
12.979.239

جممع االطفاء يف 2006/1/1
اطفاء العام
جممع االطفاء يف 2006/12/31

627.458
482.606
1.110.064

37.897
29.827
67.724

258
1.033
1.291

665.613
513.466
1.179.079

الر�صيد يف 2006/12/31
الر�صيد يف 2005/12/31

11.099.936
11.582.542

686.026
715.853

14.198
15.231

11.800.160
12.313.626

يتم �إطفاء ر�سوم اقتناء الرتخي�ص على مدة � 25سنة وهو العمر النظامي للرخ�صة .يتم حتميل الإطفاء كم�صاريف يف قائمة الدخل .ويتم مراجعة ر�سوم الرتخي�ص
املر�سملة يف كل تاريخ تقرير لتحديد �أي �إنخفا�ض دائم يف القيمة .قامت ال�شركة فى عام  2006بتغيري املدة التقديرية الطفاء ر�سوم الرتخي�ص �إىل � 25سنة بدال من 20
�سنة وذلك بعد ان قامت الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني ب�إ�صدار القرار رقم  2/9يتاريخ 1426/9/19هـ املوافق 2005/10/22م والذي �سمح ب�أ�ستنفاذ تكاليف املوجودات
غري امللمو�سة بطريقة الق�سط الثابت خالل العمر الأنتاجي او النظامي �أيهما اق�صر .ونتيجة لتعديل تقدير العمر االنتاجي للرخ�صة مت احت�ساب الإطفاء على الر�صيد الذى
مل يتم اطفا�ؤه ابتداء من يناير  2006على العمر االنتاجي املتبقي طبق ًا لطريقة الق�سط الثابت .و�ست�ستمر هذه املعاجلة يف الفرتات الالحقة مامل يحدث �أنخفا�ض دائم
وحاد على قيمة الرخ�صة .وال يوجد حالي ًا ما ي�شري �إىل ان العمر الأنتاجي للرخ�صة هو �أقل من عمرها النظامي .فيما لو قامت ال�شركة ب�إطفاء ر�سوم الرتخي�ص على املدة
ال�سابقة (� 20سنة) حلدث انخفا�ض يف �صافى �أرباح ال�سنة مببلغ  135.7مليون ريال �سعودي.

8

8قرو�ض ق�صرية الأجل

دخلت ال�شركة يف �إتفاقية متويل مع جمموعة من البنوك املحلية والعاملية .وفق ًا للإتفاقية فقد مت منح ت�سهيالت متويلية �إ�سالمية تبلغ  8.8مليار ريال �سعودي (ت�شمل
متويل بالدوالر الأمريكي والريال ال�سعودي) �إىل ال�شركة على ق�سمني ،ميثل الق�سم (�أ) متويل مببلغ  5.99مليار ريال �سعودي ب�ضمانات من امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني والذي
مت ا�ستخدامه بالكامل من قبل ال�شركة لدفع جزء من ر�سوم الرتخي�ص امل�شار �إليها يف الإي�ضاح ( .)7كما مت �إ�ستخدام  0.54مليار ريال �سعودي من الق�سم (ب) لدفع
جزء من ر�سوم الرتخي�ص امل�شار �إليه �أعاله ،ومت ا�ستخدام مبلغ  0.78مليار ريال �سعودي من الق�سم (ب) ل�شراء التجهيزات واملعدات املطلوبة لل�شبكة .وقد كان تاريخ
اال�ستحقاق النهائي للقر�ض ق�صري الأجل �شهرابريل  .2006متت ت�صفية م�ستحـقات هذا القر�ض من خالل احل�صول على ت�سهـيالت متويلـية ا�سـالمية (مرابحة) تبلغ
 7.125مليار ريال �سعودي على ق�سمني .ميثل الق�سم (�أ) متويل مببلغ  6مليار ريال �سعودي والق�سم (ب) متويل مببلغ  1.125مليار ريال �سعودي وت�ستحق بتاريخ  29مار�س
 2007و�ستبلغ تكاليف املرابحة حوايل  430مليون ريال �سعودي .وكذلك مت �إدراج تكاليف املرابحة امل�ستحقة والبالغة  322مليون ريال �سعودى �ضمن القر�ض ق�صري الأجل.
الق�سم (�أ) من القر�ض مرهون ب�ضمان امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني .كما ح�صلت ال�شركة على  400مليون ريال �سعودي كقر�ض ق�صري الأجل من امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني لدفع جزء
من ر�سوم الرتخي�ص امل�شار �إليها يف الإي�ضاح (.)7
و نظر ًا لأن موعد �سداد الت�سهيالت يف  29مار�س  2007تقوم ال�شركة حاليا بالإت�صال مبجموعة من البنوك بغر�ض احل�صول على متويل طويل الأجل مببلغ  2.85مليار دوالر
�أمريكى (  10.7مليار ريال �سعودى) وذلك ل�سداد الإلتزامات ق�صرية الأجل املذكورة �إ�ضافة �إىل قرو�ض ال�شركاء.
تتوقع �إدارة ال�شركة توقيع �إتفاقية التمويل طويل الأجل قبل نهاية الربع الأول من العام  .2007وباحل�صول على التمويل طويل الأجل املذكور ف�إن الإدارة ال تتوقع اية
معوقات يف توفري املتطلبات التمويلية لل�شركة لفرتة الإثني ع�شر �شهر ًا املقبلة.
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�رشكة احتاد ات�صاالت
(�شركة م�ساهمة �سعودية)

�إي�ضاحات حول القوائم املالية
لل�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2006م
(ب�آالف الرياالت ال�سعودية)

9ذمم دائنة

9

ذمم الدائنني التجارية
االلتزامات الر�أ�سم ــالية الدائنة

10

2006
758.431
757.945

2005
160.726
715.392

1.516.376

876.118

1م�ستحقات لأطراف ذوي عالقة

دخلت ال�شركة يف اتفاقية �إدارية مع م�ؤ�س�سة االت�صاالت االمارتية (ات�صاالت) كم�شغل لها اعتبار ًا من 2004/8/14م ،وتتطلب هذه االتفاقية ب�أن تقوم (ات�صاالت) بتوفري
اخلدمات التي ت�شتمل على اخلدمات الرئي�سية والتنفيذية ،تطبيق برامج �أعمال ال�شبكة امل�ستمرة� ،إدارة برنامج اال�ستثمار الر�أ�سمايل ،توفري عمليات خدمة العمالء ،تطبيق
�سيا�سة �سعودة الوظائف� ،إن�شاء قنوات التوزيع واحل�صول على ترخي�ص حقوق امللكية الفكرية و�ستقوم ال�شركة بدفع ر�سوم �إدارية �سنوية ت�صل �إىل مبلغ  37.5مليون ريال
�سعودي (10مليون دوالر �أمريكي) مقابل هذه اخلدمات املقدمة مبوجب الإتفاقية التي متتد �إىل � 7سنوات وميكن جتديدها تلقائي ًا لفرتات متتالية مدة كل منها خم�سة
�سنوات.
يف حالة رف�ض ال�شركة للتجديد يتوجب �إخطار الطرف الأخر(ات�صاالت) قبل  6ا�شهر من انتهاء فرتة التعاقد �أما يف حال رف�ض (ات�صاالت) للتجديد فيتم ذلك باخطار
ال�شركة قبل � 12شهر من انتهاء فرتة التعاقد.
هنالك قر�ض م�ساهمني م�ؤ�س�سيني بقيمة  1.6مليار و 400مليون ريال �سعودي طبق ًا لإي�ضاح رقم ( )8ورقم (.)13
�أما عالقة ال�شركة ب�أطراف اخرى ذوي عالقة فهي كما يلي:
البيــان

طبيعة التعامل

م�ؤ�س�سة الإمارات لالت�صاالت

ر�س ـ ــوم �إدارية
نفقات املوظفني املنتدبني
خدمات ات�صاالت
م�صاريف متويل
خدمات جتوال

كابالت الريا�ض
غرفة االمارات ملقا�صة البيانات

�إجماىل املعامالت

من 2006/1/1
�إىل 2006/12/31
37.500
106.709
79.289
12.156

من 2004/12/14
�إىل 2005/12/31
51.814
132.239
31.732
83
1.952

وبلغت الأر�صدة للأطراف ذوى العالقة فى  31دي�سمرب  2006ما يلي:
البيـــــان

م�ؤ�س�سـ ـ ـ ـ ــة الإمارات لالت�صاالت
غرفة االمارات ملقا�صة البيانات
كاب ــالت الريـ ــا�ض

2006
176‚262
3‚073
179‚335

2005
191‚382
1‚952
()83
193‚251

وفيما يلي طبيعة العالقة :
z
z
z

		
zم�ؤ�س�سـ ـ ـ ـ ــة الإمارات لالت�صاالت
		
zغرفة االمارات ملقا�صة البيانات
zكاب ــالت الريـ ــا�ض			

م�ساهم مبا�شر بن�سبة  % 35بال�شركة .
�شركة �شقيقة مل�ؤ�س�سـ ـ ـ ـ ــة الإمارات لالت�صاالت.
م�ساهم مبا�شر بن�سبة  % 6بال�شركة.
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11

1املطلوبات املتداولة الأخرى

�إيرادات م�ؤجلة
�أخرى

12

320‚294

218‚017

1امل�رصوفات امل�ستحقة

موردين معدات ال�شبكة
م�صروفات م�ستحقة ل�شركات ات�صاالت �أخرى
الإجازات امل�ستحقة
م�صاريف تدريب موظفني م�ستحقة
م�صاريف بيع و ت�سويق مـ ـ ـ ــ�ستـحقـة
�أخرى

13

2006
313‚200
7‚094

2005
214‚727
3‚290

2006
1‚009‚643
351‚475
15‚705
6‚143
105‚071
199‚119

2005
1‚416‚301
596‚735
6‚683
4‚061
23‚111
86‚623

1‚687‚156

2‚133‚514

1قر�ض امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني

قام امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون مبنح ال�شركة  1.6مليار ريال �سعودي كقر�ض بدون تكلفة مرابحة لتمويل جزء من ر�سوم اقتناء الرتخي�ص كما يرجع يف ذلك للإي�ضاح رقم
(.)7

14

�1إيرادات اخلدمات

ر�ســوم الت�شغيل
ر�سوم اال�شرتاك ال�شهرية
ا�ستخدام
ايرادات الربط البيني
ايرادات التجوال
�أخرى

104

من 2006/1/1
�إىل 2006/12/31
19‚883
213‚786
4‚708‚040
1‚110‚587
81‚898
49‚042

من 2004/12/14
�إىل 2005/12/31
5‚444
39‚920
1‚294‚759
309‚438
12‚176
-

6‚183‚236

1‚661‚737

�رشكة احتاد ات�صاالت
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�إي�ضاحات حول القوائم املالية
لل�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2006م
(ب�آالف الرياالت ال�سعودية)

15

1تكلفة اخلدمات

تكلفة املخزون
م�صاريف الربط البيني
تكـاليــف التجــوال املحلـي والدولــي
ر�س ـ ـ ـ ــوم الرخـ�ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ر�س ـ ـ ـ ــوم م�شـ ـ ــارك ـ ــة احلكـ ـ ـ ــومـة يف العـ ـ ـ ـ ــوائد
ر�س ـ ـ ـ ــوم الطي ـ ـ ـ ــف الت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرددي
تكاليف الرتا�سل ومنافذ االت�صاالت الدولية
�إ�ص ـ ـ ـ ـ ــالح و�صيـ ـ ـ ــانة التقنيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
ايجار معدات ال�شبكة
�أخرى

16

2‚661‚184

967‚240

1م�صاريف البيع والت�سويق

دعاية واعالن
عموالت
�أخرى

17

من 2006/1/1
�إىل 2006/12/31
85‚533
1‚242‚243
364‚130
44‚600
444‚582
22‚355
222‚055
107‚619
114‚165
13‚902

من 2004/12/14
�إىل 2005/12/31
44‚307
361‚716
256‚730
9‚206
46‚032
10‚771
142‚123
47‚652
46‚543
2‚160

من 2006/1/1
�إىل 2006/12/31
280‚400
403‚263
19‚007

من 2004/12/14
�إىل 2005/12/31
190‚285
72‚700
11‚313

702‚670

274‚298

1م�صاريف �إدارية وعمومية

�أجور وبدالت
ايجارات
ا�ست�ش ـ ـ ــارات قانوني ـ ــة ومهنيـ ــة
تذاك ـ ــر �سفـ ـ ـ ــر و�سك ـ ـ ــن
ر�س ـ ــوم �إدارية
م�صاريف املوظفني املنتدبني
مكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافات وب ــدالت �أع�ضـاء جمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل�س الإدارة
�أخ ـ ـ ـ ـ ــرى

من 2006/1/1
�إىل 2006/12/31
356‚625
30‚664
29‚257
14‚426
37‚500
106‚709
2‚005
117‚518

من 2004/12/14
�إىل 2005/12/31
140‚595
22‚715
84‚894
19‚906
51‚814
132‚239
372
27‚781

694‚704

480‚316
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18

1ربح ( /خ�سارة) ال�سهم الواحد

يحت�سب ربح ( /خ�سارة) ال�سهم الواحد بق�سمة �صايف الربح ( /اخل�سارة) على عدد الأ�سهم العادية ال�صادرة خالل الفرتة واملح�سوب بوا�سطة املتو�سط املرجح.

19

1الزكاة

مل يتم تكوين �أى خم�ص�ص للزكاة فى القوائم املالية للعام املنتهي يف  31دي�سمرب 2006م وذلك لأن الوعاء الزكوي �سالب ًا كما �أن اخل�سائر املرتاكمة تفوق �صافى الربح
املعدل لل�سنة.
وتتكون العنا�صر الرئي�سية للزكاة من الأتي:

حقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوق امل ـ ـ ــ�ساهمني
قــرو�ض ق�صرية الأجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
قـ ــر�ض امل ـ ــ�ساهمني املـ ـ ـ ـ�ؤ�س�سني
�صايف ربح (خ�سارة) ال�سنة املــعدل
ر�صـ ـ ـ ــيد املخ ــ�ص�صات فى �أول املدة
�إلتزامات مت ـ ـ ــويل �أ�صول ثاب ـ ـ ــتة

من 2006/1/1
�إىل 2006/12/31
3‚832‚621
7‚348‚129
1‚600‚000
49‚665
52‚650
1‚725‚035

من 2004/12/14
�إىل 2005/12/31
5‚000‚000
7‚348‚129
1‚600‚000
()1‚114‚729
-

14‚608‚100

12‚833‚400

�ص ـ ــايف امل ـ ـ ـ ـ ــوجودات الثابتة
دفعات مقدمة ملوردين معدات ال�شبكة

14‚822‚130
229‚415

15‚037‚466
338‚335

وعـ ـ ـ ــاء الزك ـ ـ ــاة ال�سالـ ــب

()443‚445

()2‚542‚401

يخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�صــم:

مت تعديل وت�سوية بع�ض من هذه املبالغ للو�صول �إىل �صايف ربح (خ�سارة) ال�سنة.

�صايف ربح (خ�سارة) ال�سنة

ي�ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ( /يخ�صم):

خمـ ـ ـ ــ�ص�ص ديون م�ش ــكوك فى حت�صيلها
خمـ ـ ـ ــ�ص�ص مكاف ـ ـ�أة نهاية اخلدم ــة
فروقات ا�ستهالك وم�صروفات �أخرى
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من 2006/1/1
�إىل 2006/12/31
700‚358

من 2004/12/14
�إىل 2005/12/31
()1‚167‚379

113‚476
10‚446
()774‚615

50‚000
2‚650
-

49‚665

()1‚114‚729

2الأدوات املالية

تتكون املوجودات املالية لل�شركة من النقد بال�صندوق ولدى البنوك ،ح�سابات املدينني ،وموجودات �أخرى� ،أما املطلوبات املالية لل�شركة تتكون من قرو�ض ق�صرية الأجل،
قرو�ض امل�ساهمني ،ح�سابات الدائنني ،م�ستحقات لأطراف ذوي عالقة ،خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة للعاملني ،ومطلوبات �أخرى .مت عر�ض ال�سيا�سات املحا�سبية
للموجودات املالية واملطلوبات يف الإي�ضاح رقم .2
خماطر الإئتمان

املوجودات املالية التي من املحتمل �أن تتعر�ض �إىل خماطر الإئتمان ،تتكون ب�صورة �أ�سا�سية من النقد لدى البنوك وح�سابات املدينني .يتم �إيداع النقدية و�شبه النقدية ببنوك
ذات �سمعة طيبة وبالتايل يكون خطر الإئتمان حمدود ًا� .أما فيما يتعلق مبخاطر الإئتمان حل�سابات املدينني فهي حمدودة نظر ًا لأن �إجمايل مبلغ ح�سابات املدينني يتوزع
على عدد كبري من احل�سابات .
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�رشكة احتاد ات�صاالت
(�شركة م�ساهمة �سعودية)

�إي�ضاحات حول القوائم املالية
لل�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2006م
(ب�آالف الرياالت ال�سعودية)

خماطر العمالت الأجنبية

تقوم الإدارة مبراقبة التقلبات يف �أ�سعار العمالت الأجنبية ب�شكل متوا�صل .بناء ًا على خربتها ،تعتقد الإدارة �أنه من غري ال�ضروري التغطية �ضد خماطر العمالت الأجنبية
خماطر ن�سبة املرابحة

ال يوجد لدى ال�شركة خماطر ن�سبة مرابحة ذات �أهميه حيث انه يتم حتديد تكلفة مرابحة الودائع لدى البنوك و القرو�ض ق�صرية الأجل وقر�ض امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني م�سبق ًا
بنا ًء على �أ�سعار املرابحه ال�سارية يف ال�سوق.
خماطر ال�سيولة

تقوم االدارة مبراقبة خماطر ال�سيولة ب�صفة دورية للتمويالت املتاحة وااللتزامات احلالية وامل�ستقبلية.
القيمة العادلة

القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية لل�شركة ال تختلف جوهري ًا عن املبالغ امل�سجلة بالدفاتر .ترى الإدارة �أنها ال تتعر�ض لأي خماطر هامة كما مو�ضح �أعاله.
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2تعديالت �سنوات �سابقة

تتكون تعديالت �سنوات �سابقة من م�صاريف مبا قيمته  108.87مليون ريال �سعودي متعلقة بالفرتة املالية ال�سابقة وايرادات مثبتة بزيادة قدرها  18.59مليون ريال
�سعودي .ومما يجدر ذكره �أن القوائم املالية للعام  2005و املعرو�ضة لأغرا�ض املقارنة قد مت تعديلها للأخذ فى الإعتبار التعديالت املذكورة.
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2االرتباطات التعاقدية الر�أ�سمالية

على ال�شركة ارتباطات تعاقدية ر�أ�سمالية ناجتة عن عقود توريد لأالت ومعدات مل يتم تنفيذها حتى تاريخ امليزانية بلغت 2 701مليون ريال �سعودى يف  31دي�سمرب 2006
( 683مليون ريال �سعودى فى  31دي�سمرب .)2005
قامت ال�شركة بالدخول يف م�شروع �شراكة ا�سرتاتيجي (م�شروع ال�شبكة ال�سعودية للألياف ال�ضوئية) لبناء و اقامة وت�شغيل �شبكة الياف �ضوئية مبدىَ  12.600كيلومرت
لربط جميع انحاء اململكة .ملكية امل�شروع مق�سمة بني ال�شركة و�شركتني اخرتني .وتدخل ال�شركة هذا امل�شروع لتدعيم وا�ستكمال �شبكة الهاتف املتنقل عن طريق احل�صول
على خدمات تكنولوجية عالية التقنية� .إجمايل تكلفة هذا امل�شروع حوايل مليار ريال �سعودي ح�صة ال�شركة منها ثلث هذا املبلغ .و�سيتم بناء واقامة امل�شروع على � 7شبكات
قطرية :ال�شبكة االوىل والثانية متوقع ان تكون جاهزة للخدمة بنهاية ابريل  2007واخلم�س �شبكات االخرى �سيتم االنتهاء منها علي نهاية دي�سمرب  .2007التكلفة املتوقعة
لل�شبكتني االوليتني  300مليون ريال �سعودي ح�صة ال�شركة منهم  100مليون ريال �سعودي.
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�2أرقام املقارنة

مت �إعادة تبويب بع�ض �أرقام املقارنة فى القوائم املالية لتتم�شى مع التبويب احلايل فى .2006/12/31
مل يكن لدى ال�شركة ار�صدة مببالغ كبرية لدى بدء الت�شغيل لبع�ض املوجودات واملطلوبات للفرتة املنتهية فى  2005/12/31و عليه فقد �أظهرت الأرقام املقارنة زيادة
ملحوظة.
ولأغرا�ض املقارنة فقد مت تعديل �أرقام القوائم املالية لل�سنة املنتهية فى  31دي�سمرب  2005وذلك للأخذ فى الإعتبار تعديالت ال�سنوات ال�سابقة الواردة فى الإي�ضاح ()20
�أعاله.
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�رشكة احتاد ات�صاالت
(�شركة م�ساهمة �سعودية)

القوائم املالية
يف  31دي�سمرب 2007م

مع تقرير مراجعي احل�سابات
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�رشكة احتاد ات�صاالت
(�شركة م�ساهمة �سعودية)

قائمة املركزاملايل
كما يف  31دي�سمرب  2007م

(ب�آالف الرياالت ال�سعودية)
�إي�ضاح

املوجودات
املـوجـودات املتداولـة

()4
()5
(�12أ)

النقد والنقد املماثل
ذمم مدينة (�صايف)
م�ستحق من �أطراف ذوي عالقة
خمزون
موجودات متداولة �أخري

()6

�إجمايل املوجودات املتداولة
املوجودات غري املتداولة

()7
()8
()9

املمتلكات واملعدات (�صايف)
ر�سوم اقتناء الرتخي�ص (�صايف)
ا�ستثمارات

�إجمايل املوجودات غري املتداولة
�إجمايل املوجودات
املطلوبات وحقوق امل�ساهمني
مطلوبات متداولة

قرو�ض ق�صرية الأجل
اجلزء املتداول من القرو�ض طويلة الأجل
ذمم دائنة
م�ستحق لأطراف ذوي عالقة
مطلوبات متداولة �أخرى
م�صروفات م�سـتحقة

()10
()10
()11
(12ب)
()13
()14

�إجمايل املطلوبات املتداولة
املطلوبات غري املتداولة

خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني
قر�ض امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني
قرو�ض طويلة الأجل

�إجمايل املطلوبات غري املتداولة
�إجمايل املطلوبات
حقوق امل�ساهمني

ر�أ�س املال املدفوع
الأرباح املرحلة ( /اخل�سائر املرتاكمة)
الأحتياطي النظامي

()10
()10

()1
()15

�إجمايل حقوق امل�ساهمني
�إجمايل املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

2007م

703.198
1.459.733
71.061
69.190
810.295

547.523
734.066
5.162
38.048
716.688

3.113.477

2.041.487

5.478.552
11.286.694
1.836

3.847.532
11.800.160
-

16.767.082
19.880.559

15.647.692
17.689.179

1.010.625
3.076.067
111.485
623.687
1.207.463

7.839.943
2.526.019
179.335
320.294
677.513

6.029.327

11.543.104

26.349
7.912.356

13.096
1.600.000
-

7.938.705
13.968.032

1.613.096
13.156.200

5.000.000
774.572
137.955

5.000.000
()467.021
-

5.912.527
19.880.559

4.532.979
17.689.179

الإي�ضاحات املرفقة من ( )1حتى ( )25ت�شكل جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية.
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2006م

�رشكة احتاد ات�صاالت
(�شركة م�ساهمة �سعودية)

قائمة الدخل

لل�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب  2007م
(ب�آالف الرياالت ال�سعودية)
2007م
8.440.432
()3.792.193

2006م
5.840.815
()2.680.466

�إي�ضاح

4.648.239

3.160.349

()466.553
()943.030
()1.030.919
()291.847

()365.200
()670.471
()844.979
()124.174

�إجماىل م�صاريف الت�شغي ــل
ربح الت�شغيل

()2.732.349
1.915.890

()2.004.824
1.155.525

�صايف الربح قبل الزكاة

()21

1.403.750

()24.202

700.358

()20

1.379.548
2.76

700.358
1.40

�إيرادات الت�شغيل
تكلفة اخلدمات

جممل الربح
م�صاريف الت�شغي ــل

م�صاريف بيع وت�سويق
م�صاريف ادارية وعمومية
اال�ستهالك واالطفاء
خم�ص�صات

()16
()17
()18
()19
()8.7

نفقات متويلية
�إيرادات �أخرى

خم�ص�ص الزكاة

�صايف الربح
ربحية ال�سهم الأ�سا�سية

()555.391
43.251

()478.680
23.513

الإي�ضاحات املرفقة من ( )1حتى ( )25ت�شكل جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية.
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�رشكة احتاد ات�صاالت
(�شركة م�ساهمة �سعودية)

قائمة التدفقات النقدية
لل�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب  2007م
(ب�آالف الرياالت ال�سعودية)
�إي�ضاح

التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية
�صايف ربح العام قبل الزكاة

تعديالت لت�سوية �صايف الربح �إىل �صايف النقد الناجت من
الأن�شطة الت�شغيلية:
�إطفاء ر�سوم اقتناء الرتاخي�ص
ا�ستهالك املمتلكات واملعدات
خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة
خم�ص�صات ديـون م�شكوك فى حتـ�صيلها
تكلفة االقرتا�ض

2007م

1.403.750
()8
()7

700.358

513.466
517.453
15.006
251.478
540.700

513.466
331.513
10.698
113.476
668.376

3.241.853

2.337.887

()977.146
()31.142
()93.607
()65.899
277.914
()67.849
303.393
505.749
3.093.266
()1.753
()938.311

()680.720
()5.973
66.077
()5.162
597.705
()13.916
102.277
()39.700
2.358.475
()252
()430.213

2.153.202

1.928.010

()1.876.341
()1.836

()1.819.310
-

()1.878.177

()1.819.310

()7.523.100
()1.600.000
9.187.500
()183.750
-

()6.869.449
7.123.100

�صايف النقد (امل�ستخدم يف) /الناجت من الأن�شطة التمويلية

()119.350

253.651

�صايف التغري فى �أر�صدة النقد والنقد املماثل
النقد والنقد املماثل فى بداية العام
النقد والنقد املماثل يف نهاية العام

155.675
547.523
703.198

362.351
185.172
547.523

ربح الت�شغيل قبل التغريات يف ر�أ�س املال العامل
التغريات فى ر�أ�س املال العامل:
الذمم املدينة
املخزون
املوجودات املتداولة الأخرى
م�ستحق من �أطراف ذوي عالقة
الذمم الدائنة
م�ستحق لأطراف ذوي عالقة
املطلوبات املتداولة الأخرى
امل�صاريف امل�ستحقة
النقد الناجت من الت�شغيل
خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة املدفوع
امل�سدد من تكلفة الأقرتا�ض

�صايف النقد الناجت من الأن�شطة الت�شغيلية
التدفقات النقدية من الأن�شطة اال�ستثمارية
�شراء ممتلكات ومعدات
ا�ستثمارات

�صايف النقد (امل�ستخدم يف) الأن�شطة اال�ستثمارية
التدفقات النقدية من الأن�شطة التمويلية

امل�سدد للقرو�ض ق�صرية الأجل
امل�سدد لقر�ض امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني طويل الأجل
املح�صل من القرو�ض الأ�سالمية
امل�سدد من القرو�ض الأ�سالمية
املح�صل من القرو�ض ق�صرية الأجل

()10
()10
()10
()10

()4

الإي�ضاحات املرفقة من ( )1حتى ( )25ت�شكل جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية.
112

2006م

�رشكة احتاد ات�صاالت
(�شركة م�ساهمة �سعودية)

قائمة التغريات يف حقوق امل�ساهمني
لل�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب  2007م
(ب�آالف الرياالت ال�سعودية)
ر�أ�س املال

الر�صيد يف 2005/12/31م

�صايف الربح لل�سنة املالية املنتهية فى  31دي�سمرب 2006م

الر�صيد يف 2006/12/31م

(اخل�سائر املرتاكمة)/
الأرباح املرحلة

5.000.000

()1.167.379

-

الأحتياطي
النظامي

-

-

700.358

-

الإجمايل

3.832.621
700.358

�صايف الربح لل�سنة املالية املنتهية فى  31دي�سمرب 2007م
الأحتياطي النظامي املكون عن العام

5.000.000

-

1.379.548
()137.955

()467.021

137.955

1.379.548
-

4.532.979

الر�صيد يف 2007/12/31م

5.000.000

774.572

137.955

5.912.527

الإي�ضاحات املرفقة من ( )1حتى ( )25ت�شكل جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية.
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�رشكة احتاد ات�صاالت
(�شركة م�ساهمة �سعودية)

�إي�ضاحات حول القوائم املالية
لل�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2007م

1

1التنظيم والن�شاط

2

2التنظيم والن�شاط

3

3ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة

مت ت�أ�سي�س �شركة احتاد ات�صاالت (ال�شركة) �شركة م�ساهمة �سعودية مبوجب قرار جمل�س الوزراء رقم  189بتاريخ 1425/6/23هـ (املوافق � 10أغ�سط�س 2004م) ومبوجب
املر�سوم امللكي الكرمي رقم م 40/بتاريخ 1425/7/2هـ (املوافق � 18أغ�سط�س 2004م) حتت ال�سجل التجاري رقم  1010203896بتاريخ  14دي�سمرب 2004م .تعترب ال�شركة
احلا�صلة علي الرتخي�ص الثاين لتقدمي خدمة االت�صاالت املتنقلة الال�سلكية يف اململكة العربية ال�سعودية.
يتمثل الن�شاط الرئي�سي لل�شركة يف �إن�شاء وت�شغيل �شبكة االت�صاالت الال�سلكية املتنقلة يف اململكة العربية ال�سعودية .وقد بد�أت ال�شركة عملياتها التجارية يف  25مايو 2005م.
ا�صدرت ال�شركة  100مليون �سهم ،القيمة اال�سمية لل�سهم الواحد  50ريال .و مبوجب قرار جمل�س هيئة ال�سوق املالية رقم  2006-154-4بتاريخ  27مار�س 2006م مت جتزئة
ال�سهم �إىل خم�سة �أ�سهم �أعتبار ًا من تاريخ  8ابريل 2006م بقيمة ا�سمية  10ريال وبالتاىل �أ�صبح عدد الأ�سهم ال�صادرة  500مليون �سهم .ميتلك امل�ؤ�س�سون وهم م�ؤ�س�سة
الإمارات لالت�صاالت –ات�صاالت -الإمارات العربية املتحدة  % 35من ر�أ�س املال و  6م�ساهمني �سعوديني  %45من ر�أ�س املال �أما الن�سبة املتبقية  %20من ر�أ�س املال فهي
مطروحة للتداول ومملوكة للجمهور.
مت �إعداد القوائم املالية وفق ًا ملعايري املحا�سبة املتعارف عليها و ال�صادرة من الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني ،مت �إعداد القوائم املالية بالريال ال�سعودي بناء ًا على
مفهوم التكلفة التاريخية وتتبع ال�شركة �أ�سا�س اال�ستحقاق املحا�سبي ،مع افرتا�ض ا�ستمرارية الن�شاط (فيما عدا املذكور يف الأي�ضاح 3ز)

تتمثل �أهم ال�سيا�سات املحا�سبية املطبقة فيما يلي:
)

أالنقد والنقد املماثل

لأغرا�ض �إعداد قائمة التدفقات النقدية يتكون النقد والنقد املماثل من النقد بال�صندوق واحل�سابات اجلارية لدى البنوك �شاملة الودائع التى ت�ستحق خالل ثالثة �أ�شهر
�أو �أقل من تاريخ �شرائها.
) بالذمم املدينة (ال�صايف)

كاف للديون امل�شكوك يف حت�صيلها .مت احت�ساب خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها بناء�أ
يتم ت�سجيل الذمم املدينة ب�صايف قيمتها القابلة للتحقق بعد �أخذ خم�ص�ص ٍ
على العمر الزمني للديون وخربة ال�شركة ال�سابقة يف حت�صيلها.
) تاملخزون

يتم ت�سجيل املخزون بالتكلفة �أو �صايف القيمة القابلة للتحقق �أيهما �أقل .ومتثل القيمة القابلة للتحقق الفرق بني �سعر البيع التقديري يف ظروف العمل االعتيادية وم�صاريف
ا�ستكمال البيع .يتم حتديد التكلفة با�ستخدام طريقة املتو�سط املرجح.
) ثاملخ�ص�صات

تتحقق املخ�ص�صات يف القوائم املالية عندما يكون لل�شركة �إلتزام ًا قائم ًا (قانوين �أو افرتا�ضي) نتيجة حلدث �سابق ومن املحتمل �أن يكون هناك تدفقات للمنافع الإقت�صادية
لت�سوية قيمة االلتزام الذى ميكن تقديره ب�صورة عادلة.
) جاملمتلكات واملعدات

يتم ت�سجيل املمتلكات واملعدات ،با�ستثناء الأرا�ضي ،بالتكلفة مطروحا منها اال�ستهالك املرتاكم .بالن�سبة للأرا�ضي و الأعمال الر�أ�سمالية حتت التنفيذ فت�سجل بالتكلفة.
يتم ت�سجيل ال�صيانة الدورية كم�صاريف عند حتققها.
يحمل ا�ستهالك املمتلكات واملعدات على قائمة الدخل با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت على مدى العمر الإنتاجي املقدر لكل منها وفق ًا للن�سب املئوية التالية:
املعدل
				
%5
				
مباين
%10 - 5
			
معدات �شبكة االت�صاالت
%10
			
حت�سينات عقار م�ست�أجر
%20
حا�سب �آيل ومعدات مكتبية و مفرو�شات
%20
				
�سيارات
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تتم ر�سملة التجديدات والتح�سينات الرئي�سة اذا كانت تزيد من االنتاجية �أو العمر الت�شغيلي للموجودات� ،أما اال�صالحات والتح�سينات ال�صغرية فيتم حتميلها كم�صاريف
عند حدوثها .كما يتم �إثبات الربح �أو اخل�سارة الناجتة عن عملية التخل�ص من املوجودات والتى متثل الفرق بني املتح�صالت والقيمة الدفرتية للموجودات فى قائمة
الدخل.
) حاالنخفا�ض فى قيمة املوجودات

تتم مراجعة القيمة الدفرتية ملوجودات ال�شركة يف تاريخ كل قائمة مركز مايل للتحقق مما اذا كان هنالك م�ؤ�شر انخفا�ض دائم للموجودات .ويف حالة وجود مثل ذلك
امل�ؤ�شر يتم تقدير القيمة املمكن ا�سرتدادها لتلك املوجودات .ويتم حتميل خ�سائر الإنخفا�ض الدائم يف قيمة املوجودات عندما تزيد قيمة املوجودات يف الدفاتر عن القيمة
املمكن ا�سرتدادها لتلك املوجودات ويتم حتميل خ�سائر االنخفا�ض الدائم يف قيمة املوجودات يف قائمة الدخل.
) خر�سوم اقتناء الرتخي�ص

يتم �إطفاء ر�سوم اقتناء الرتخي�ص على مدة � 25سنة وهو العمر النظامي للرخ�صة .يتم حتميل الإطفاء كم�صاريف يف قائمة الدخل .ويتم مراجعة ر�سوم الرتخي�ص
املر�سملة يف كل تاريخ تقرير لتحديد �أي �إنخفا�ض دائم يف القيمة.
) دا�ستثمارات

ت�سجل اال�ستثمارات طويلة الأجل بالتكلفة وتخف�ض قيمتها الدفرتية فى حالة وجود �إنخفا�ض غري م�ؤقت فى قيمتها ويتم حتميل هذا الإنخفا�ض على قائمة الدخل.
) ذالذمم الدائنة

يتم ت�سجيل االلتزامات اخلا�صة بذمم الدائنني التجارية والر�أ�سمالية طبق ًا للمبلغ امل�ستحق �سداده يف امل�ستقبل للمعدات وال�سلع �أو اخلدمات الواردة.
)

رخم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني

)

زاملعامالت بالعمالت الأجنبية

يتم �إحت�ساب خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة وفق ًا لأحكام نظام العمل والعمال باململكة العربية ال�سعودية باال�ضافة �إىل �سيا�سات ال�شركة للموظفني.
يتم حتويل املعامالت بالعمالت الأجنبية �إىل الريال ال�سعودي با�ستخدام �أ�سعار ال�صرف ال�سائدة عند حدوث تلك املعامالت� ،أما املوجودات واملطلوبات بالعمالت الأجنبية
يف تاريخ املركز املايل فيتم حتويلها �إىل الريال ال�سعودي وفق ًا لأ�سعار ال�صرف ال�سائدة يف تاريخ املركز املايل ،وتدرج الأرباح واخل�سائر الناجتة عن فروق �أ�سعار ال�صرف
يف قائمة الدخل.
) سالزكاة

يتم �إحت�ساب الزكاة وفق ًا لقوانني الزكاة و�ضريبة الدخل و�أنظمة م�صلحة الزكاة والدخل ،وحتمل �إلتزامات الزكاة على قائمة الدخل.
) شامل�رصوفات

م�صروفات البيع والت�سويق هي تلك امل�صاريف اخلا�صة ببيع وت�سويق منتجات ال�شركة وت�شتمل على م�صاريف العموالت والأعالنات .باقي امل�صاريف الأخرى بخالف تكلفة
اخلدمات مت تبويبها كم�صاريف عمومية و�إدارية.
قامت ال�شركة بتغيري ترتيبات بع�ض التعامالت التجارية مع املوزعني خالل عام  2007ومبوجب ذلك مت تبويب بع�ض اخل�صومات التي كانت �ضمن بند م�صاريف البيع
والت�سويق يف ال�سابق ليتم الأن خ�صمها مبا�شرة عند امتام عملية التبادل التجاري� .أرقام املقارنة لعام  2006لك ًال من م�صاريف البيع والت�سويق والأيرادات مت �إعادة تبويبها
لتتما�شى مع تبويب العام احلايل.
) صالر�سوم احلكومية

متثل الر�سوم احلكومية التكاليف املرتتبة على ال�شركة مقابل حقوق تقدمي خدمات االت�صاالت باململكة كما يف اتفاقيات الرتخي�ص مبا يف ذلك ا�ستخدام الطيف الرتددي.
ويتم اثباتها يف الفرتات املتعلقة بها وقت اال�ستخدام.
) ضالأدوات املالية

يتم اثبات املوجودات واملطلوبات اخلا�صة بالأدوات املالية عندما ت�صبح ال�شركة جزء ًا من الرتتيبات التعاقدية للأدوات املالية ،وانعك�ست القيمة الدفرتية لكافة املوجودات
واملطلوبات يف القوائم املالية مقدرة بالقيمة العادلة لها وقد حددت القيمة العادلة على �أ�سا�س القرائن املو�ضوعية يف تاريخ قائمة املركز املايل.
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) طم�صاريف الربط البيني

متثل م�صاريف الربط البيني م�صاريف الربط ب�شبكات ات�صاالت �أجنبية وحملية .ويتم �إثباتها يف فرتات تنفيذ املكاملات ذات ال�صلة.
) ظحتقق الإيرادات

يتم �إحت�ساب الإيرادات ذات العالقة بخدمات االت�صاالت للفرتة عند تقدمي خدمات االت�صاالت ويتم حتديدها بعد طرح اخل�صومات واملدفوعات البيعية اخلا�صة بفرتة
حتقيق الإيرادات.
الإيرادات من بيع اجهزة االت�صاالت وملحقاتها يتم حتققها عند �إ�ستالم العميل لإجهزة االت�صاالت �أو ملحقاتها.
) عايجارات ت�شغيلية

تدرج مدفوعات ايجارات الت�شغيل حتت ايجارات الت�شغيل يف قائمة الدخل وفقا لطريقة الق�سط الثابت على فرتات الإيجارات� ،أما م�سرتدات الإيجارات فيتم قيدها يف
قائمة الدخل خم�صومة من م�صروف الإيجار.

4

4النقد والنقد املماثل

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

نقد يف ال�صندوق
نقد لدى البنوك

5

5ذمم مدينة (�صايف)

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

م�شرتكني
* خم�ص�ص ديون م�شكوك فى حت�صيلها
ذمم �شركات ات�صاالت �أخرى
موزعني

2007م

2006م

703‚198

547‚523

590
702‚608

2007م

468
547‚055

2006م

474‚928
()329‚171

189‚274
()77‚693

145‚757

111‚581

1‚089‚574
224‚402

492‚723
129‚762

1‚459‚733

734‚066

* تتمثل حركة خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها فيما يلي :

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

الر�صيد يف  1يناير
املكون خالل العام
ديون مت �أعدامها

6

6موجودات متداولة �أخرى

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

م�صروفات مدفوعة مقدم ًا
** دفعات مقدمة للموردين
�إيرادات م�ستحقة
دفعات مقدمة للموظفني
موج ـ ــودات متداولــة �أخ ـ ــرى

2007م

2006م

329‚171

163‚476

329‚171

77‚693

77‚693
251‚478

-

()85‚783

2007م

2006م

810‚295

716‚688

186‚483
282‚042
196‚163
2‚823
142‚784

** ت�شمل دفعات مقدمة للموردين مبلغ  238مليون ريال �سعودي (229 :2006مليون ريال �سعودي) مدفوعة ل�صالح موردي معدات ال�شبكة.
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50‚000
113‚476

175‚421
243‚227
227‚060
2‚178
68‚802
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حت�سينات
الأماكن
امل�ست�أجرة

180.085
62.069

242.154
31.105
23.177

54.282

�سيارات

684
-

684
335
92

427

معدات مكاتب
ومفرو�شات

139.585
54.142

193.727
32.592
35.432

68.024

برامج و�أجهزة
كمبيوتر

319.439
89.082

408.521
62.641
78.291

140.932

معدات
�شبكة

2.541.477
2.013.231

4.554.708
278.368
380.152

658.520

مباين

8.233

8.233
309

309

�أرا�ضي

6.745
41.077

47.822

-

-

التكلفة يف 2007/1/1م
الإ�ضافات خالل العام

جممع اال�ستهالك يف 2007/1/1م
ا�ستهالك العام

�إجماىل التكلفة يف 2007/12/31م
جممع اال�ستهالك

جممع اال�ستهالك يف 2007/12/31م

لل�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2007م
(ب�آالف الرياالت ال�سعودية)

-

7

الأعمال
الر�أ�سمالية
حتت التنفيذ

1.064.558
()119.361

945.197
-

7املمتلكات واملعدات (�صايف)

الإجمايل

922.494
945.197
1.064.558

187.872
148.980

257
349

125.703
106.993

267.589
256.798

3.896.188
2.263.109

7.924
-

47.822

6.745

التكلفة

4.252.573
2.148.473

6.401.046
405.041
517.453

5.478.552
3.847.532

�صايف القيمة الدفرتية يف
2007/12/31م
�صايف القيمة الدفرتية يف
2006/12/31م

�رشكة احتاد ات�صاالت
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8

8ر�سوم اقتناء الرتخي�ص (�صايف)

ب�آالف الرياالت
ال�سعودية

التكلفة يف 2007/1/1م
التكلفة يف 2007/12/31م

يخ�صم منها:

رخ�صة خدمات
االت�صاالت املتنقلة

12.210.000
12.210.000

رخ�صة خدمات
اجليل الثالث ()3G

تراخي�ص �أخرى

753.750
753.750

15.489
15.489

�إجماىل
الرتاخي�ص

12.979.239
12.979.239

جممع الإطفاء يف 2007/1/1م
�إطفاء العام
جممع الإطفاء يف 2007/12/31م

1.110.064
482‚606
1‚592‚670

67.724
29‚827
97‚551

1.291
1‚033
2‚324

1.179.079
513‚466
1‚692‚545

الر�صيد يف 2007/12/31م
الر�صيد يف 2006/12/31م

10‚617‚330
11‚099‚936

656‚199
686‚026

13‚165
14‚198

11‚286‚694
11‚800‚160

9

9ا�ستثمارات

10

1قرو�ض

تتثمل تلك اال�ستثمارات يف الأ�ستثمار بن�سبة  %99.99يف �شركة موبايلي �إنفوتك املحدودة -بنجالور -الهند .يتمثل ن�شاط �شركة موبايلي �إنفوتك يف تطوير الربامج التقنية
لأغرا�ض ال�شركة وتقدمي خدمات الدعم الفني لتقنية املعلومات بال�شركة.مل تقوم ال�شركة ب�إ�صدار قوائم مالية موحدة مع هذا الأ�ستثمار لأنخفا�ض اهميته الن�سبية.

مت توقيع اتفاقيات متويل مع جمموعة من البنوك املحلية والأقليمية والأجنبية يف  14مار�س 2007م لتمويل ال�شركة بقر�ض طويل الأجل متوافق مع �أحكام ال�شريعة اال�سالمية
بقيمة  2.875مليار دوالر �أمريكي (املعادل ملبلغ 10.782مليار ريال �سعودي) حيث ين�ص نظام القر�ض الإ�سالمي على بيع دقائق الإت�صال الهوائي للبنوك امل�شاركة ومن
ثم �إعادة توزيعها على م�شرتكي ال�شركة بالنيابة عن البنوك امل�شاركة.

ويتم احل�صول علي القر�ض على مراحل كالتايل:
�أ – املتح�صل من بيع الدقائق و�إعادة توزيعها مببلغ  2.45مليار دوالر �أمريكي ( 9.1875مليار ريال �سعودي).
ب  -قر�ض مرابحة لتمويل ر�أ�س املال العامل مببلغ  200مليون دوالر �أمريكي ( 750مليون ريال �سعودي).
جـ  -متويل مرابحة مببلغ  225مليون دوالر �أمريكي ( 843.75مليون ريال �سعودي).
هذا وقد قامت ال�شركة ب�إ�ستالم قيمة قر�ض بيع دقائق االت�صال الهوائي يف  29مار�س 2007م البالغ  9.1875مليار ريال �سعودي ومت ا�ستخدام هذا املبلغ يف �سداد القر�ض
ال�سابق مببلغ  7.1مليار ريال �سعودي بالإ�ضافة �إىل قرو�ض امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني.
ك ًال من قر�ض مرابحة لتمويل ر�أ�س املال العامل و قر�ض متويل مرابحة مل يتم ا�ستخدامهم حتي نهاية ال�سنة.
�إن مدة القر�ض تبلغ � 6سنوات و�سيتم �سداد �أ�صل القر�ض على �أق�ساط ن�صف �سنوية متغرية القيمة ،مت �سداد الق�سط الأول يف  31دي�سمرب 2007م و�سيتم �سداد  %33من
قيمة القر�ض طويل الأجل يف نهاية عمر القر�ض يف 31دي�سمرب 2012م .كما �سيتم �سداد عائد املرابحة كل ربع �سنة.
�إن القر�ض طويل الأجل يظهر بقائمة املركز املايل بعد خ�صم النفقات التمويلية غري امل�ستهلكة وبعد �إ�ضافة عائد املرابحة امل�ستحق.
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1ذمم دائنة

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

ذمم دائنني جتارية
التزامات ر�أ�سم ــالية دائنة
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2007م
1‚036‚346
2‚039‚721

2006م

758‚431
1‚767‚588

3‚076‚067

2‚526‚019

�رشكة احتاد ات�صاالت
(�شركة م�ساهمة �سعودية)

�إي�ضاحات حول القوائم املالية
لل�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2007م

12

1م�ستحقات لأطراف ذوي عالقة

دخلت ال�شركة يف اتفاقية �إدارية مع م�ؤ�س�سة الإمارت لالت�صاالت –ات�صاالت -كم�شغل لها اعتبار ًا من� 14أغ�سط�س 2004م ،وتتطلب هذه االتفاقية ب�أن تقوم (ات�صاالت)
بتوفري اخلدمات التي ت�شتمل على اخلدمات الرئي�سية والتنفيذية ،تطبيق برامج �أعمال ال�شبكة امل�ستمرة� ،إدارة برنامج اال�ستثمار الر�أ�سمايل ،توفري عمليات خدمة العمالء،
تطبيق �سيا�سة �سعودة الوظائف� ،إن�شاء قنوات التوزيع واحل�صول على ترخي�ص حقوق امللكية الفكرية و�ستقوم ال�شركة بدفع ر�سوم �إدارية �سنوية ت�صل �إىل مبلغ  37.5مليون
ريال �سعودي (10مليون دوالر �أمريكي) مقابل هذه اخلدمات املقدمة مبوجب الإتفاقية وتتم ت�سوية املعامالت وفق ًا للإجراءات التجارية املعتادة مع �أي طرف �آخر غري ذي
عالقة.
متتد الإتفاقية �إىل � 7سنوات وميكن جتديدها تلقائي ًا لفرتات متتالية مدة كل منها خم�س �سنوات يف حالة رف�ض ال�شركة للتجديد يتوجب �إخطار الطرف الأخر(ات�صاالت)
قبل  6ا�شهر من �إنتهاء فرتة التعاقد �أما يف حال رف�ض (ات�صاالت) للتجديد فيتم ذلك باخطار ال�شركة قبل � 12شهر من �إنتهاء فرتة التعاقد.
�أما عالقة ال�شركة ب�أطراف اخرى ذوي عالقة فهي كما يلي:
البيــان
ب�آالف الرياالت ال�سعودية

طبيعة التعامل

م�ؤ�س�سة الإمارات لالت�صاالت

ر�س ـ ــوم �إدارية
م�صاريف املوظفني املنتدبني
م�صاريف �إدارة �أخرى
�صايف خدمات ات�صاالت
خدمات جتوال

غرفة الإمارات ملقا�صة البيانات

أم�ستحق من �أطراف ذوي عالقة

)

م�ؤ�س�سة الإمارات لالت�صاالت

�إجماىل املعامالت عن ال�سنة املالية
2007م

37‚500
40‚221
76‚963
133‚861
2‚795

م�ؤ�س�سـ ـ ـ ـ ــة الإمارات لالت�صاالت
غرفة االمارات ملقا�صة البيانات

37‚500
70‚983
94‚830
12‚156

2007م

2006م

71‚061

5‚162

71‚061

) بم�ستحق لأطراف ذوي عالقة

2006م

5‚162

2007م

2006م

111‚485

179‚335

106‚641
4‚844

176‚262
3‚073

وفيما يلي طبيعة العالقة :
z
z
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zم�ؤ�س�سـ ـ ـ ـ ــة الإمارات لالت�صاالت
		
zغرفة االمارات ملقا�صة البيانات

م�ساهم مبا�شر بن�سبة  % 35بال�شركة .
�شركة �شقيقة مل�ؤ�س�سـ ـ ـ ـ ــة الإمارات لالت�صاالت.

1املطلوبات املتداولة الأخرى

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

�إيرادات م�ؤجلة
�أخرى

2007م

2006م

623‚687

320‚294

553‚558
70‚129

313‚200
7‚094
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�رشكة احتاد ات�صاالت
(�شركة م�ساهمة �سعودية)

�إي�ضاحات حول القوائم املالية
لل�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2007م
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1امل�صاريف امل�ستحقة

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

م�صروفات م�ستحقة ل�شركات ات�صاالت
ر�سوم الرخـ�صة
ر�سوم م�شـاركة احلكومة يف العوائد جتاريا
الإجازات امل�ستحقة
م�صاريف تدريب موظفني م�ستحقة
م�صاريف بيع و ت�سويق مـ ـ ـ ــ�ستـحقـة
�أخرى

15

1الأحتياطي النظامي

16

�1إيرادات الت�شغيل

2007م

2006م

1‚207‚463

677‚513

348‚729
19‚185
283‚490
29‚501
3‚724
142‚514
380‚320

351‚475
1‚247
10‚075
15‚705
6‚143
105‚071
187‚797

طبق ًا للمادة  125من قانون ال�شركات باململكة العربية ال�سعودية ،يجب ان تقوم ال�شركة بتجنيب  %10علي الأقل من �صايف الدخل ك�أحتياطي نظامي .ويجوز �أن تقرر اجلمعية
العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ هذا الأحتياطي ن�صف ر�أ�س املال .هذا الأحتياطي غري متاح للتوزيع علي امل�ساهمني.
ب�آالف الرياالت ال�سعودية

ر�ســوم الت�شغيل
ر�سوم اال�شرتاك ال�شهرية
ا�ستخدام
ايرادات الربط البيني
ايرادات التجوال
�أخرى

17

1تكلفة اخلدمات

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

تكلفة امل�ستخدم من املخزون
م�صاريف الربط البيني
تكـاليــف التجــوال املحلـي والدولــي
ر�سوم الرخـ�صة
ر�سوم م�شـاركة احلكومة يف العوائد جتاريا
ر�سوم الطيف الرتددي
تكاليف الرتا�سل ومنافذ االت�صاالت الدولية
�إ�صالح و�صيانة التقنيات
ايجار معدات ال�شبكة
�أخرى
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2007م

2006م

26‚767
291‚966
6‚411‚726
1‚462‚203
110‚111
137‚659

19‚883
213‚786
4‚365‚619
1‚110‚587
81‚898
49‚042

8‚440‚432

5‚840‚815

2007م

2006م

173‚096
1‚763‚212
123‚142
63‚134
947‚594
39‚313
280‚815
244‚510
143‚203
14‚174

85‚533
1‚242‚243
364‚130
44‚600
444‚582
22‚355
222‚055
126‚901
114‚165
13‚902

3‚792‚193

2‚680‚466

�رشكة احتاد ات�صاالت
(�شركة م�ساهمة �سعودية)

�إي�ضاحات حول القوائم املالية
لل�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2007م

18

1م�صاريف البيع والت�سويق

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

دعاية واعالن وعموالت بيع
�أخرى

19

1م�صاريف �إدارية وعمومية

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

تكاليف املوظفني
ايجارات
ا�ست�شارات وخدمات مهنية
ر�سوم �إدارية
م�صاريف املوظفني املنتدبني
م�صاريف �إدارة �أخرى
مكاف�أت وبدالت �أع�ضاء جمل�س الأدارة
تذاكـر �سفر و�سكن
�أخ ـ ـ ـ ـ ــرى

20

2ربحية ال�سهم

21

2الزكاة

2007م

2006م

466‚553

365‚200

443‚564
22‚989

347‚019
18‚181

2007م

2006م

943‚030

670‚471

555‚885
38‚881
73‚448
37‚500
40‚221
76‚963
4‚464
18‚767
96‚901

359‚241
30‚664
29‚257
37‚500
70‚983
2‚005
14‚426
126‚395

يحت�سب ربح ال�سهم الواحد بق�سمة �صايف الربح على عدد الأ�سهم العادية ال�صادرة خالل الفرتة علي �أ�سا�س املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم خالل الفرتة.

مت تقدمي الأقرار الزكوي لل�سنتني املنتهيتني يف  31دي�سمرب 2005م و  31دي�سمرب 2006م مل�صلحة الزكاة والدخل .ومل تقم امل�صلحة حتى الأن ب�إ�صدار الربط الزكوي لتلك
الأعوام.
مت تكوين خم�ص�ص للزكاة فى القوائم املالية لل�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2007م ،ومت احت�سابة طبق ًا لأنظمة الزكاة والدخل باململكة العربية ال�سعودية.
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�رشكة احتاد ات�صاالت
(�شركة م�ساهمة �سعودية)

�إي�ضاحات حول القوائم املالية
لل�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2007م

وتتكون العنا�صر الرئي�سية للزكاة من الأتي:
ب�آالف الرياالت ال�سعودية

ر�أ�س املال
قــرو�ض ق�صرية/طويلة الأجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
قـ ــر�ض امل ـ ــ�ساهمني املـ ـ ـ ـ�ؤ�س�سني
م�ستحق لأطراف ذوي العالقة
�صايف ربح ال�سنة املــعدل
ر�صـ ـ ـ ــيد املخ ــ�ص�صات فى �أول املدة
�إلتزامات مت ـ ـ ــويل �أ�صول ثاب ـ ـ ــتة

يخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�صــم:

�ص ـ ــايف امل ـ ـ ـ ـ ــوجودات الثابتة
دفعات مقدمة ملوردي معدات ال�شبكة
ا�ستثمارات
ر�صيد اول املدة للخ�سائر املرحلة املعدلة
وعاء الزكاة
الزكاة بواقع %2.5

2007م

2006م

5‚000‚000
8‚922‚981
2‚344
969‚599
90‚789
2‚039‚721

5‚000‚000
7‚348‚129
1‚600‚000
49‚665
52‚650
1‚725‚035

17‚025‚434

15‚775‚479

14‚978‚278
238‚366
1‚836
1‚471‚854
335‚100
8‚378

14‚822‚130
229‚415
1‚167‚379
()443‚445
-

مت تعديل وت�سوية بع�ض من هذه املبالغ للو�صول �إىل �صايف ربح ال�سنة املعدل.
ب�آالف الرياالت ال�سعودية

�صايف ربح ال�سنة

ي�ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ( /يخ�صم):

خمـ ـ ـ ــ�ص�ص ديون م�ش ــكوك فى حت�صيلها
خمـ ـ ـ ــ�ص�ص مكاف ـ ـ�أة نهاية اخلدم ــة
فروقات ا�ستهالك وم�صروفات �أخرى

2007م
1‚403‚750

2006م

700‚358

251‚478
13‚253
()698‚882

113‚476
10‚446
()774‚615

969‚599

49‚665

حركة خم�ص�ص الزكاة
ب�آالف الرياالت ال�سعودية

خم�ص�ص الزكاة للعام
خم�ص�ص �أ�ضايف للزكاة
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2007م

2006م

24‚202

-

8‚378
15‚824

-

�رشكة احتاد ات�صاالت
(�شركة م�ساهمة �سعودية)

�إي�ضاحات حول القوائم املالية
لل�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2007م
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2الأدوات املالية

تتكون املوجودات املالية لل�شركة من النقد بال�صندوق ولدى البنوك ،ح�سابات املدينني ،م�ستحق من �أطراف ذوي عالقة ،وموجودات �أخرى� ،أما املطلوبات املالية لل�شركة
تتكون من قرو�ض ق�صرية الأجل ،قرو�ض امل�ساهمني ،ح�سابات الدائنني ،م�ستحقات لأطراف ذوي عالقة ،خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة للعاملني ،ومطلوبات �أخرى .مت
عر�ض ال�سيا�سات املحا�سبية للموجودات املالية واملطلوبات يف الإي�ضاح رقم .3
خماطر الإئتمان

املوجودات املالية التي من املحتمل �أن تتعر�ض �إىل خماطر الإئتمان ،تتكون ب�صورة �أ�سا�سية من النقد لدى البنوك وح�سابات املدينني .يتم �إيداع النقدية و�شبه النقدية ببنوك
ذات �سمعة طيبة وبالتايل يكون خطر الإئتمان حمدود ًا� .أما فيما يتعلق مبخاطر الإئتمان حل�سابات املدينني فهي حمدودة نظر ًا لأن �إجمايل مبلغ ح�سابات املدينني يتوزع
على عدد كبري من احل�سابات .
خماطر العمالت الأجنبية

تقوم الإدارة مبراقبة التقلبات يف �أ�سعار العمالت الأجنبية ب�شكل متوا�صل .بناء ًا على خربتها ،تعتقد الإدارة �أنه من غري ال�ضروري التغطية �ضد خماطر العمالت الأجنبية.
يتم تكوين ارتباطات مالية للحد من خماطر التغري عندما يرتائي لإدارة ال�شركة اهميتها.
خماطر ن�سبة املرابحة

ال يوجد لدى ال�شركة خماطر ن�سبة مرابحة ذات �أهميه حيث انه يتم حتديد تكلفة مرابحة الودائع لدى البنوك و القرو�ض ق�صرية/طويلة الأجل وقر�ض امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني
م�سبق ًا بنا ًء على �أ�سعار املرابحه ال�سارية يف ال�سوق .يتم تكوين ارتباطات مالية للحد من خماطر التغري عندما يرتائي لإدارة ال�شركة اهميتها.
خماطر ال�سيولة

تقوم االدارة مبراقبة خماطر ال�سيولة ب�صفة دورية للتمويالت املتاحة والإلتزامات احلالية وامل�ستقبلية.
القيمة العادلة

القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية لل�شركة ال تختلف جوهري ًا عن املبالغ امل�سجلة بالدفاتر .ترى الإدارة �أنها ال تتعر�ض لأي خماطر هامة كما مو�ضح �أعاله.
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2االرتباطات وااللتزامات

�أ) على ال�شركة �إرتباطات ر�أ�سمالية ناجتة عن عقود توريد موجودات ثابتة مل يتم تنفيذها حتى تاريخ املركز املايل بلغت 2.645مليار ريال �سعودى فى  31دي�سمرب
2007م ( 2.701مليار ريال �سعودى فى  31دي�سمرب 2006م)
قامت ال�شركة بالدخول يف م�شروع �شراكة ا�سرتاتيجي (م�شروع ال�شبكة ال�سعودية للألياف ال�ضوئية) لبناء و�إقامة وت�شغيل �شبكة �ألياف �ضوئية مبدىَ 12.600
كيلومرت لربط جميع �أنحاء اململكة .ملكية امل�شروع مق�سمة بني ال�شركة و�شركتني �أخريني.
وقد دخلت ال�شركة يف هذا امل�شروع لتدعيم وا�ستكمال �شبكة الهاتف املتنقل عن طريق احل�صول على خدمات تكنولوجية عالية التقنية.
�إجمايل تكلفة هذا امل�شروع تبلغ حوايل مليار ريال �سعودي ح�صة ال�شركة منها ثلث هذا املبلغ .و�سيتم بناء واقامة امل�شروع على � 7شبكات قطرية ،مت الأنتهاء من
ال�شبكة الأوىل والثانية و ال�سابعة يف يونيو 2007م ،يوليو 2007م و دي�سمرب 2007علي التوايل.
من املتوقع الإنتهاء من ال�شبكات الأربع االخرى حتى �شهر �أكتوبر 2008م.
ب) قامت ال�شركة بتاريخ � 18سبتمرب 2007م بتوقيع مذكرة تفاهم ل�شراء ن�سبة  %99.99من �أ�سهم �شركة «بيانات الأوىل خلدمات ال�شبكات» �شركة ذات م�سئولية
حمدودة وي�شتمل ال�شراء طبق ًا للمذكرة جميع حقوق و�أ�صول وموجودات ال�شركة والتزاماتها وا�سمها التجاري وعالماتها التجارية احلالية وامل�ستقبلية مقابل �سعر
�إجمايل مقداره  1.5مليار ريال �سعودي.
و تعترب مذكرة التفاهم امل�شار �إليها �أعاله الغيه دون �أدنى م�سئولية علي �أي من الأطراف يف حالة عدم موافقة هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات �أو �أي جهة حكومية
�أخرى على بيع وانتقال ملكية احل�ص�ص �أو �أي جزء منها �إىل ال�شركة.
ج) االلتزامات
خالل مزاولة ال�شركة لأن�شطتها العادية رفعت �ضد ال�شركة دعاوي ق�ضائية وال يتوقع ان ينتج عن تلك الدعاوي �أي مبالغ جوهرية ت�ؤثر على نتائج �أعمال ال�شركة
ومركزها املايل كما هو مو�ضح بالقوائم املالية املرفقة.
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�رشكة احتاد ات�صاالت
(�شركة م�ساهمة �سعودية)

�إي�ضاحات حول القوائم املالية
لل�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2007م

24

2الأحداث الالحقة

بناءا على املر�سوم امللكي الكرمي رقم (م )40/وتاريخ 1425/7/2هـ فقد تلقت ال�شركة �إخطار ًا من امل�ؤ�س�سني بعزمهم تنفيذ الفقرة (الثالثه) من املر�سوم امللكي الكرمي
وذلك من خالل بيعهم جمتمعني لعدد مائة مليون �سهم من الأ�سهم التي ميلكونها.
قرر جمل�س �إدارة ال�شركة التو�صية للجمعية العامة غري العادية لل�شركة باملوافقة على رفع ر�أ�س مال ال�شركة من � 5آالف مليون ريال �سعودي �إىل � 7آالف مليون ريال �سعودي،
وذلك من خالل �إ�صدار �أ�سهم جديدة بالقيمة اال�سمية  10ريال �سعودي.
بتاريخ 1429/2/13هـ (املوافق 2008/2/20م) �أو�صى جمل�س الإدارة بتوزيع  %5من ر�أ�س املال املدفوع كارباح عن العام املنتهي يف  31دي�سمرب 2007م ومبقدار  250مليون
ريال �سعودي اي بواقع  0.50ريال �سعودي عن كل �سهم.

25

�2أرقام املقارنة

مت �إعادة تبويب بع�ض �أرقام املقارنة يف القوائم املالية لتتما�شى مع التبويب احلايل للقوائم املالية فى  31دي�سمرب 2007م.
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القوائم املالية الأولية وتقرير فح�ص مراجعي احل�سابات
لفرتة الثالثة �أ�شهر املنتهية يف  31مار�س 2008
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�رشكة احتاد ات�صاالت
(�شركة م�ساهمة �سعودية)

قائمة املركز املايل الأولية ( غري مراجعة )
كما يف  31مار�س 2008م

(ب�آالف الرياالت ال�سعودية)
�إي�ضاح

املوجودات
املوجودات املتداولة

النقد والنقد املماثل
ذمم مدينة � ،صايف
املطلوب من �أطراف ذات عالقة
خمزون
ً
م�صاريف مدفوعة مقدما وموجودات �أخرى

جمموع املوجودات املتداولة
املوجودات غري املتداولة

املمتلكات واملعدات � ،صايف
ر�سوم اقتناء الرتاخي�ص � ،صايف
ا�ستثمار يف �شركة تابعة

جمموع املوجودات غري املتداولة
جمموع املوجودات
املطلوبات وحقوق امل�ساهمني
مطلوبات متداولة

اجلزء املتداول من القر�ض طويل الأجل
ذمم دائنة
توزيعات �أرباح م�ستحقة
املطلوب لأطراف ذات عالقة
م�صاريف م�ستحقة ومطلوبات �أخرى

595.478
1.823.314
30.033
71.035
838.367
3.358.227

720.614
1.098.885
10.170
30.307
730.024
2.590.000

3
4

6.042.285
11.158.328
1.836
17.202.449
20.560.676

4.061.711
11.671.793
15.733.504
18.323.504

5

1.010.625
3.459.723
250.000
57.312
1.848.017
6.625.677

188.330
2.719.006
240.324
1.448.263
4.595.923

7.916.034
30.424
7.946.458
14.572.135

8.928.544
15.448
8.943.992
13.539.915

5.000.000

5.000.000

137.955
850.586
5.988.541
20.560.676

()216.411
4.783.589
18.323.504

6

جمموع املطلوبات املتداولة
املطلوبات غري املتداولة

قر�ض طويل الأجل
خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة

5

جمموع املطلوبات غري املتداولة
جمموع املطلوبات
حقوق امل�ساهمني

ر�أ�س املال امل�صرح به وامل�صدر والقائم :
� 500.000.000سهم بقيمة ا�سمية  10رياالت لل�سهم
االحتياطي النظامي
الأرباح املبقاة ( اخل�سائر املرتاكمة )

جمموع حقوق امل�ساهمني
جمموع املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

2008

2007

1
8
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�رشكة احتاد ات�صاالت
(�شركة م�ساهمة �سعودية)

قائمة الدخل الأولية ( غري مراجعة )
لفرتة الثالثة �أ�شهر املنتهية يف  31مار�س 2008م
(ب�آالف الرياالت ال�سعودية)
�إي�ضاح

�إيرادات الت�شغيل
تكلفة اخلدمات

جممل الربح
م�صاريف الت�شغيل :

م�صاريف بيع وت�سويق
م�صاريف �إدارية وعمومية
اال�ستهالك والإطفاء

3و4

�إجمايل م�صاريف الت�شغيل
الربح من العمليات الت�شغيلية

5

م�صاريف متويلية
�إيرادات �أخرى

الربح قبل الزكاة
خم�ص�ص الزكاة

الربح ال�صايف للفرتة
ربحية ال�سهم الأ�سا�سية ( بالرياالت ال�سعودية ) :
من العمليات الت�شغيلية
من الربح ال�صايف للفرتة

7
7

2.307.788
()1.084.186
1.223.602

2007
1.876.554
()891.146
985.408

2008

()112.073
()385.223
()292.395
()789.691
433.911
()119.757
14.031
328.185
()2.171
326.014

()128.497
()243.929
()242.062
()614.488
370.920
()128.784
8.474
250.610
250.610

0.87
0.65

0.74
0.50
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�رشكة احتاد ات�صاالت
(�شركة م�ساهمة �سعودية)

قائمة التدفقات النقدية الأولية ( غري مراجعة )
لفرتة الثالثة �أ�شهر املنتهية يف  31مار�س 2008م
(ب�آالف الرياالت ال�سعودية)
2008

التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية
الربح قبل الزكاة
تعديالت لت�سوية الربح قبل الزكاة
�إىل �صايف النقد الناجت من الأن�شطة الت�شغيلية :
ا�ستهالك املمتلكات واملعدات
�إطفاء ر�سوم اقتناء الرتاخي�ص
خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة
خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها
م�صاريف متويلية
ربح الت�شغيل قبل التغريات يف ر�أ�س املال العامل

التغريات يف ر�أ�س املال العامل :

الذمم املدينة
املطلوب من �أطراف ذات عالقة
املخزون
ً
امل�صاريف املدفوعة مقدما واملوجودات الأخرى
الذمم الدائنة
املطلوب لأطراف ذات عالقة
امل�صاريف امل�ستحقة واملطلوبات الأخرى
النقد الناجت من الت�شغيل
خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة املدفوع
امل�سدد من م�صاريف متويلية

�صايف النقد الناجت من الأن�شطة الت�شغيلية
التدفقات النقدية من الأن�شطة اال�ستثمارية
�شراء ممتلكات ومعدات

�صايف النقد امل�ستخدم يف الأن�شطة اال�ستثمارية
التدفقات النقدية من الأن�شطة التمويلية
امل�سدد للقرو�ض ق�صرية الأجل
امل�سدد لقر�ض امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني طويل الأجل
املح�صل من قر�ض طويل الأجل

�صايف النقد الناجت من الأن�شطة التمويلية
�صايف التغري يف �أر�صدة النقد والنقد املماثل
النقد والنقد املماثل يف بداية الفرتة
النقد والنقد املماثل يف نهاية الفرتة
بنود غري نقدية :

توزيعات �أرباح م�ستحقة ( �إي�ضاح ) 6

2007

328.185

250.610

164.029
128.366
4.787
28.048
117.385
770.800

113.695
128.366
2.670
34.265
118.803
648.409

( )391.629
41.028
( )1.845
( )28.072
358.715
( )54.173
14.696
709.520
( )712
( )113.707
595.101

( )399.084
( )5.009
7.741
( )13.336
( )79.145
60.989
450.457
671.022
( )318
( )506.272
164.432

( )702.821
( )702.821

( )55.741
( )55.741

-

( )7.523.100
( )1.600.000
9.187.500
64.400

( )107.720
703.198
595.478
250.000

173.091
547.523
720.614
-
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�رشكة احتاد ات�صاالت
(�شركة م�ساهمة �سعودية)

�إي�ضاحات حول القوائم املالية الأولية (غري مراجعة)
لفرتة الثالثة �أ�شهر املنتهية يف  31مار�س 2008م

1

1التكوين والن�شاط

مت ت�أ�سي�س �شركة احتاد ات�صاالت ( ال�شركة ) �شركة م�ساهمة �سعودية مبوجب قرار جمل�س الوزراء رقم  189بتاريخ  23جمادى الثاين 1425هـ ( املوافق � 10أغ�سط�س
2004م ) ومبوجب املر�سوم امللكي الكرمي رقم م 40/بتاريخ  2رجب 1425هـ ( املوافق � 18أغ�سط�س 2004م ) حتت ال�سجل التجاري رقم  1010203896بتاريخ
 14دي�سمرب 2004م  .تعترب ال�شركة احلا�صلة على الرتخي�ص الثاين لتقدمي خدمة االت�صاالت املتنقلة الال�سلكية يف اململكة العربية ال�سعودية .
يتمثل الن�شاط الرئي�سي لل�شركة يف �إن�شاء وت�شغيل �شبكة االت�صاالت الال�سلكية املتنقلة يف اململكة العربية ال�سعودية .وقد بد�أت ال�شركة عملياتها التجارية يف  25مايو
2005م
�أ�صدرت ال�شركة  100مليون �سهم ،القيمة اال�سمية لل�سهم الواحد  50ريال .و مبوجب قرار جمل�س هيئة ال�سوق املالية رقم  2006-154-4بتاريخ  27مار�س  2006مت جتزئة
ال�سهم �إىل خم�سة �أ�سهم اعتبار ًا من  8ابريل  2006بقيمة ا�سمية  10ريال وبالتايل �أ�صبح عدد الأ�سهم ال�صادرة  500مليون �سهم .ميتلك امل�ؤ�س�سون وهم م�ؤ�س�سة الإمارات
لالت�صاالت – ات�صاالت -الإمارات العربية املتحدة  % 35من ر�أ�س املال و  6م�ساهمني �سعوديني  %45من ر�أ�س املال �أما الن�سبة املتبقية  %20من ر�أ�س املال مطروحة للتداول
ومملوكة للجمهور.
تطبيق ًا للمر�سوم امللكي الكرمي رقم ( م ) 40/وبتاريخ  2رجب 1425هـ  -امل�ؤ�س�س ل�شركة احتاد ات�صاالت ( موبايلي ) والذي يق�ضي ب�إدراج � %20أخرى من الأ�سهم
املخ�ص�صة للم�ساهمني امل�ؤ�س�سني لل�شركة يف �سوق الأ�سهم ال�سعودية خالل ال�سنه الثالثة من تاريخ ت�أ�سي�س ال�شركة ،قام امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون خالل الربع الأول ل�سنة
 2008بالتنازل عن � %20إ�ضافية من �أ�سهمهم يف ر�أ�س مال ال�شركة والبالغة  100مليون �سهم ل�صالح اجلمهور لت�صبح احل�ص�ص اجلديدة ؛ م�ؤ�س�سة الإمارات لالت�صاالت
– ات�صاالت  -الإمارات العربية املتحدة  % 26.25من ر�أ�س املال و  6م�ساهمني �سعوديني  %33.75من ر�أ�س املال �أما الن�سبة املتبقية  %40من ر�أ�س املال مطروحة للتداول
ومملوكة للجمهور كما يف  31مار�س . 2008
قرر جمل�س �إدارة ال�شركة خالل �سنة  2007بالتو�صية للجمعية العامة غري العادية لل�شركة باملوافقة على رفع ر�أ�س مال ال�شركة من  5.000مليون ريال �سعودي �إىل 7.000
مليون ريال �سعودي ،وذلك من خالل �إ�صدار �أ�سهم عادية جديدة قدرها  200مليون �سهم و�أن يكون حق االكتتاب فيها للم�ساهمني امل�سجلني يف �سجل امل�ساهمني وفق ن�سبة
ملكية كل منهم يف ر�أ�س املال ،على �أن يخ�ص�ص  %60من الزيادة يف ر�أ�س املال للم�ساهمني امل�ؤ�س�سني و  %40من الزيادة يف ر�أ�س املال جلميع امل�ساهمني الآخرين من غري
امل�ؤ�س�سني و �أن يتم �إ�صدار هذه الأ�سهم بالقيمة اال�سمية  10ريال دون عالوة �إ�صدار .
قامت ال�شركة خالل �سنة  2007باال�ستثمار يف �شركة تابعة� ،شركة موبايلي انفوتك املحدودة ،بنجالور – الهند بن�سبة  %99.99يف ر�أ�س مالها .مل تبد�أ ال�شركة التابعة
مبزاولة كامل ن�شاطها التجاري كما مل تقم ال�شركة بتوحيد القوائم املالية الأولية لل�شركة التابعة لعدم �أهميتها الن�سبية.

2

2ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة

مت �إعداد القوائم املالية الأولية وفق ًا ملعايري املحا�سبة ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني ،وفيما يلي �أهم ال�سيا�سات املحا�سبية املطبقة:
)

أالتقارير املالية الأولية

تقوم ال�شركة ب�إعداد التقارير املالية الأولية مبا يتفق مع املعايري ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني .وتعترب كل فرتة جزء ًا �أ�سا�سي ًا من ال�سنة املالية،
ويتم �إثبات وعر�ض الإيرادات وامل�صروفات واالحتياطيات املتعلقة بالفرتة املالية يف القوائم املالية اخلا�صة بنف�س الفرتة� .إن نتائج الفرتة قد ال تعطي م�ؤ�شر ًا دقيق ًا لنتائج
الأعمال لل�سنة املالية كاملة.
) بالعرف املحا�سبي

مت �إعداد القوائم املالية الأولية بالريال ال�سعودي بنا ًء على مبد�أ التكلفة التاريخية وتتبع ال�شركة �أ�سا�س اال�ستحقاق املحا�سبي ،مع افرتا�ض ا�ستمرارية الن�شاط.
) تا�ستخدام التقديرات

�إن �إعداد القوائم املالية الأولية وفق ًا للمبادئ املحا�سبية املتعارف عليها يتطلب ا�ستخدام التقديرات واالفرتا�ضات التي قد ت�ؤثر على قيمة املوجودات واملطلوبات املقيدة
وعلى الإف�صاح عن املوجودات واملطلوبات املحتملة يف تاريخ القوائم املالية .وبالرغم من �أن التقديرات مبنية على �أف�ضل املعلومات والأحداث املتوفرة لدى الإدارة يف تاريخ
�إ�صدار القوائم املالية �إال �أن النتائج الفعلية النهائية قد تختلف عن هذه التقديرات.
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لفرتة الثالثة �أ�شهر املنتهية يف  31مار�س 2008م

) ثالنقد والنقد املماثل

يت�ضمن النقد والنقد املماثل النقد يف ال�صندوق واحل�سابات اجلارية لدى البنوك والودائع البنكية التي ت�ستحق خالل ثالثة �أ�شهر �أو �أقل من تاريخ �شرائها.
) جالذمم املدينة

كاف للديون امل�شكوك يف حت�صيلها .مت احت�ساب خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها بنا ًء
يتم ت�سجيل الذمم املدينة ب�صايف قيمتها القابلة للتحقق بعد تكوين خم�ص�ص ٍ
على العمر الزمني للديون وخربة ال�شركة ال�سابقة يف حت�صيلها.
) حاملخزون

يتكون املخزون من �شرائح الهواتف اخللوية وبطاقات م�سبقة الدفع و�إعادة ال�شحن والهواتف اخللوية و�أجهزة االت�صاالت الأخرى وي�سجل بالتكلفة �أو �صايف القيمة القابلة
للتحقق �أيهما �أقل .ومتثل القيمة القابلة للتحقق الفرق بني �سعر البيع التقديري يف ظروف العمل االعتيادية وم�صاريف ا�ستكمال البيع .يتم حتديد التكلفة با�ستخدام
طريقة املتو�سط املرجح .
) خاملخ�ص�صات

تتحقق املخ�ص�صات يف القوائم املالية املرحلية عندما يكون لل�شركة التزام ًا قائم ًا (قانوين �أو افرتا�ضي) نتيجة حلدث �سابق ومن املحتمل �أن يكون هناك تدفقات للمنافع
االقت�صادية لت�سوية قيمة االلتزام الذي ميكن تقديره ب�صورة عادلة .
) داملمتلكات واملعدات

يتم ت�سجيل املمتلكات واملعدات ،با�ستثناء الأرا�ضي ،بالتكلفة مطروحا منها اال�ستهالك املرتاكم .بالن�سبة للأرا�ضي والأعمال الر�أ�سمالية حتت التنفيذ فت�سجل بالتكلفة.
يتم ت�سجيل ال�صيانة الدورية كم�صاريف عند تكبدها .يحمل ا�ستهالك املمتلكات واملعدات على قائمة الدخل الأولية با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت على مدى العمر
الإنتاجي املقدر لكل منها وفق ًا لن�سب اال�ستهالك التالية :
مباين
حت�سينات عقار م�ست�أجر
معدات �شبكة االت�صاالت
برامج و�أجهزة حا�سب �آيل
معدات مكتبية ومفرو�شات
�سيارات

الن�سبة
%5
%10
%10 – 5
%20
%20
%20

تتم ر�سملة التجديدات والتح�سينات الرئي�سة �إذا كانت تزيد من الإنتاجية �أو العمر الت�شغيلي للموجودات� ،أما الإ�صالحات والتح�سينات ال�صغرية فيتم حتميلها كم�صاريف
عند حدوثها .كما يتم �إثبات الربح �أو اخل�سارة الناجتة عن عملية التخل�ص من املوجودات والتي متثل الفرق بني املتح�صالت والقيمة الدفرتية للموجودات يف قائمة الدخل
الأولية.
) ذاالنخفا�ض يف قيمة املوجودات

تتم مراجعة القيمة الدفرتية ملوجودات ال�شركة يف تاريخ كل قائمة مركز مايل للتحقق مما �إذا كان هنالك م�ؤ�شر انخفا�ض دائم للموجودات .ويف حالة وجود مثل ذلك
امل�ؤ�شر يتم تقدير القيمة املمكن ا�سرتدادها لتلك املوجودات .ويتم حتميل خ�سائر االنخفا�ض الدائم يف قيمة املوجودات عندما تزيد قيمة املوجودات يف الدفاتر عن القيمة
املمكن ا�سرتدادها لتلك املوجودات ويتم حتميل خ�سائر االنخفا�ض الدائم يف قيمة املوجودات يف قائمة الدخل الأولية.
)

رر�سوم اقتناء الرتاخي�ص

يتم �إطفاء ر�سوم اقتناء الرتاخي�ص على مدة � 25سنة وهو العمر النظامي للرخ�صة .يتم حتميل الإطفاء كم�صاريف يف قائمة الدخل الأولية .ويتم مراجعة ر�سوم الرتخي�ص
املر�سملة يف نهاية كل عام لتحديد �أي انخفا�ض دائم يف القيمة.
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)

زاال�ستثمار يف ال�رشكة التابعة

يظهر اال�ستثمار يف �شركة تابعة والتي متتلك ال�شركة فيها ح�صة تزيد ن�سبة ملكيتها عن  %20وهناك ت�أثريا فعاال لل�شركة عليها مبوجب طريقة حقوق امللكية ،بحيث يظهر
اال�ستثمار بالكلفة ويتم تعديلها بعد ذلك يف �ضوء التغري يف ح�صة ال�شركة يف �صايف �أ�صول ال�شركة امل�ستثمر بها ،وتخف�ض قيمتها الدفرتية يف حالة وجود انخفا�ض حاد ودائم
يف قيمتها ويتم حتميل هذا االنخفا�ض على قائمة الدخل الأولية.
) سالذمم الدائنة

يتم ت�سجيل االلتزامات اخلا�صة بذمم الدائنني التجارية والر�أ�سمالية طبق ًا للمبالغ امل�ستحق �سدادها يف امل�ستقبل للمعدات وال�سلع  /اخلدمات امل�ستلمة  /املقدمة .
) شخم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة

يتم احت�ساب خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة وفق ًا لأحكام نظام العمل يف اململكة العربية ال�سعودية بالإ�ضافة �إىل �سيا�سات ال�شركة للموظفني.
) صالزكاة

تخ�ضع ال�شركة لتعليمات م�صلحة الزكاة والدخل يف اململكة العربية ال�سعودية .يتم اال�ستدراك للزكاة وفقا ملبد�أ اال�ستحقاق .يتم احت�ساب خم�ص�ص الزكاة وفقا للوعاء
الزكوي يف نهاية العام .يجري ت�سجيل �أية فروقات بني املخ�ص�ص والربط النهائي عند اعتماد الربط النهائي حيث يتم حينئذ �إقفال املخ�ص�ص.
) ضاملعامالت بالعمالت الأجنبية

يتم حتويل املعامالت بالعمالت الأجنبية �إىل الريال ال�سعودي با�ستخدام �أ�سعار ال�صرف ال�سائدة عند حدوث تلك املعامالت� ،أما املوجودات واملطلوبات بالعمالت الأجنبية
يف تاريخ قائمة املركز املايل الأولية فيتم حتويلها �إىل الريال ال�سعودي وفق ًا لأ�سعار ال�صرف ال�سائدة يف تاريخ قائمة املركز املايل الأولية ،وتدرج الأرباح واخل�سائر الناجتة
عن فروق �أ�سعار ال�صرف يف قائمة الدخل الأولية.
) طامل�رصوفات

م�صروفات البيع والت�سويق هي تلك امل�صاريف اخلا�صة ببيع وت�سويق منتجات ال�شركة وت�شتمل على م�صاريف العموالت والإعالنات .يتم تبويب باقي امل�صاريف الأخرى
بخالف تكلفة اخلدمات كم�صاريف �إدارية وعمومية.
) ظالر�سوم احلكومية

متثل الر�سوم احلكومية التكاليف املرتتبة على ال�شركة مقابل حقوق تقدمي خدمات االت�صاالت باململكة العربية ال�سعودية كما يف اتفاقيات الرتخي�ص مبا يف ذلك ا�ستخدام
الطيف الرتددي .ويتم �إثباتها يف الفرتات املتعلقة بها وقت اال�ستخدام وتدرج �ضمن بند تكلفة اخلدمات.
) عالأدوات املالية

يتم �إثبات املوجودات واملطلوبات اخلا�صة بالأدوات املالية عندما ت�صبح ال�شركة جزء ًا من الرتتيبات التعاقدية للأدوات املالية ،وانعك�ست القيمة الدفرتية لكافة املوجودات
واملطلوبات يف القوائم املالية الأولية مقدرة بالقيمة العادلة لها وقد حددت القيمة العادلة على �أ�سا�س القرائن املو�ضوعية يف تاريخ قائمة املركز املايل الأولية.
) غم�صاريف الربط البيني

متثل م�صاريف الربط البيني م�صاريف الربط ب�شبكات ات�صاالت �أجنبية وحملية .ويتم �إثباتها يف فرتات تنفيذ املكاملات ذات ال�صلة وتدرج �ضمن بند تكلفة اخلدمات.
) فحتقق الإيرادات

يتم احت�ساب الإيرادات ذات العالقة بخدمات االت�صاالت للفرتة عند تقدمي خدمات االت�صاالت للم�شرتكني وفق ًا للأ�سعار املعتمدة من هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات
ويتم حتديدها بعد طرح اخل�صومات واملدفوعات البيعية اخلا�صة بفرتة حتقيق الإيرادات.
يتم حتقق الإيرادات من بيع �أجهزة االت�صاالت وملحقاتها عند ا�ستالم امل�شرتكني لأجهزة االت�صاالت �أو ملحقاتها.
) ق�إيجارات ت�شغيلية

تدرج مدفوعات �إيجارات الت�شغيل حتت �إيجارات الت�شغيل يف قائمة الدخل الأولية وفقا لطريقة الق�سط الثابت على فرتات الإيجارات� ،أما م�سرتدات الإيجارات فيتم قيدها
يف قائمة الدخل الأولية خم�صومة من م�صروف الإيجار.
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معدات مكتبية
ومفرو�شات

193.727
11.441
6.925

212.093

برامج و�أجهزة
حا�سب �آيل

408.521
8.612
19.938

437.071
140.932
23.605

164.537

معدات �شبكة
االت�صاالت

4.554.708
22.055
502.766

5.079.529
658.522
122.240

780.762

حت�سينات
عقار م�ست�أجر

242.154
4.321
16.167

262.642
54.278
7.496

61.774

مباين

8.233
10
-

8.243

309
103

412

�أرا�ضي

47.822
-

47.822

-

-

47.822

 1يناير 2008
الإ�ضافات
التحويالت

 31مار�س 2008

 1يناير 2008
ا�ستهالك الفرتة

 31مار�س 2008

القيمة الدفرتية
ال�صافية
 31مار�س 2008

لفرتة الثالثة �أ�شهر املنتهية يف  31مار�س 2008م
(ب�آالف الرياالت ال�سعودية)

�سيارات

684
24
-

708
68.025
10.560

78.585

7.831

3

الأعمال الر�أ�سمالية
حتت التنفيذ

1.080.700
428
25

453

200.868

3املمتلكات واملعدات � ،صايف

الإجمايل

945.197
681.299
( ) 545.796

-

-

149.734

 31مار�س 2007

جممع اال�ستهالك

التكلفة

6.401.046
727.762
-

7.128.808
922.494
164.029

1.086.523

2.737.234

6.745

242.492

-

109.395

4.298.767
326

272.534

255

133.508

1.080.700
815.785

6.042.285

4.061.711
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4

4ر�سوم اقتناء الرتاخي�ص� ،صايف

ب�آالف الرياالت
ال�سعودية

رخ�صة خدمات
االت�صاالت املتنقلة

رخ�صة خدمات
اجليل الثالث ()3G

تراخي�ص �أخرى

�إجمايل
الرتاخي�ص

التكلفة يف  31مار�س 2008

12.210.000

753.750

15.489

12.979.239

جممع الإطفاء يف  1يناير 2008
�إطفاء الفرتة
جممع الإطفاء يف  31مار�س 2008

1.592.670
120.651
1.713.321

97.551
7.457
105.008

2.324
258
2.582

1.692.545
128.366
1.820.911

الر�صيد يف  31مار�س 2008

10.496.679

يخ�صم منها :

الر�صيد يف  31مار�س 2007

5

10.979.284

648.742

678.569

12.907

13.940

11.158.328

11.671.793

5القر�ض طويل الأجل

مت توقيع اتفاقية متويل مع جمموعة من البنوك املحلية والإقليمية والأجنبية يف  14مار�س  2007لتمويل ال�شركة بقر�ض طويل الأجل متوافق مع �أحكام ال�شريعة
الإ�سالمية بقيمة  2.88مليار دوالر �أمريكي ( يعادل مبلغ  10.78مليار ريال �سعودي ) حيث تن�ص اتفاقية القر�ض املذكور �أعاله على بيع دقائق االت�صال الهوائي
للبنوك امل�شاركة ومن ثم �إعادة توزيعها على م�شرتكي ال�شركة بالنيابة عن البنوك امل�شاركة.
مت جدولة احل�صول على القر�ض على النحو التايل:
�أ)
ب)
ج)

املتح�صل من بيع الدقائق و�إعادة توزيعها مببلغ  2.45مليار دوالر �أمريكي ( يعادل مبلغ  9.19مليار ريال �سعودي ).
قر�ض مرابحة لتمويل ر�أ�س املال العامل مببلغ  200مليون دوالر �أمريكي ( يعادل مبلغ  750مليون ريال �سعودي ).
متويل مرابحة مببلغ  225مليون دوالر �أمريكي ( يعادل مبلغ  843.75مليون ريال �سعودي ).

هذا وقد قامت ال�شركة با�ستالم قيمة قر�ض بيع الدقائق و�إعادة توزيعها يف  29مار�س  2007والبالغ  9.19مليار ريال �سعودي ومت ا�ستخدام هذا املبلغ يف �سداد القر�ض
ال�سابق مببلغ  7.1مليار ريال �سعودي بالإ�ضافة �إىل قرو�ض امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني .مل يتم ا�ستخدام ك ًال من قر�ض املرابحة لتمويل ر�أ�س املال العامل ومتويل املرابحة كما
يف  31مار�س .2008
تبلغ مدة القر�ض �أعاله � 6سنوات ،يتم �سداد القر�ض على �أق�ساط ن�صف �سنوية جمدولة ،كما يتم �سداد املرابحة كل ربع �سنة .مت �سداد الق�سط الأول يف 31دي�سمرب 2007
على �أن يتم �سداد الق�سط الأخري يف  31دي�سمرب .2012

6

6توزيعات الأرباح

7

7ربحية ال�سهم

8

8االحتياطي النظامي

�أقرت اجلمعية العامة العادية لل�شركة واملنعقدة بتاريخ  22ربيع الأول 1429هـ( املوافق 30مار�س 2008م ) باعتماد تو�صية جمل�س �إدارة ال�شركة بتوزيع �أرباح عن ال�سنة
املنتهية يف  31دي�سمرب  ،2007بواقع ن�صف ريال �سعودي عن كل �سهم قائم.

مت احت�ساب ربح ال�سهم من العمليات الت�شغيلية وربح ال�سهم من الربح ال�صايف للفرتة بتق�سيم الربح من العمليات الت�شغيلية والربح ال�صايف للفرتة على املتو�سط املرجح
لعدد الأ�سهم القائمة والبالغة  500مليون �سهم كما يف  31مار�س .2008

مت�شيا مع متطلبات نظام ال�شركات يف اململكة العربية ال�سعودية والنظام الأ�سا�سي لل�شركة  ،تقوم ال�شركة بنهاية ال�سنة املالية بتكوين احتياطي نظامي بن�سبة  10باملئة من
الربح ال�صايف لل�سنة حتى يبلغ هذا االحتياطي  50باملئة من ر�أ�س املال .وهذا الأحتياطي غري قابل للتوزيع ك�أرباح .
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9

9االرتباطات الر�أ�سمالية

على ال�شركة ارتباطات ر�أ�سمالية ناجتة عن عقود توريد ممتلكات ومعدات مل يتم تنفيذها حتى تاريخ قائمة املركز املايل الأولية بلغت  2.16مليار ريال �سعودي يف  31مار�س
 2.08 : 2007 ( 2008مليار ريال �سعودي ).
قامت ال�شركة بالدخول يف م�شروع �شراكة ا�سرتاتيجي ( « م�شروع ال�شبكة ال�سعودية للألياف ال�ضوئية « ) مع �شركتني حمليتني – احداهما �شركة بيانات الأوىل خلدمات
ال�شبكات والوارد ذكرها يف االي�ضاح  10الحق ًا  -بتكلفة �إجمالية قدرها  1مليار ريال �سعودي لبناء و�إقامة وت�شغيل �شبكة �ألياف �ضوئية مبدىَ  12.600كيلومرت لربط جميع
�أنحاء اململكة العربية ال�سعودية بـ � 7شبكات قطرية� .إن ملكية امل�شروع مق�سمة بالت�ساوي بني ال�شركة وال�شركتني املحليتني .
وقد دخلت ال�شركة يف هذا امل�شروع لتدعيم وا�ستكمال �شبكة الهاتف املتنقل عن طريق احل�صول على خدمات تكنولوجية عالية التقنية .مت االنتهاء من ال�شبكة الأوىل والثانية
وال�سابعة يف �شهر يونيو  2007ويوليو  2007ودي�سمرب  ، 2007على التوايل.
من املتوقع االنتهاء من ال�شبكات الأربع الأخرى خالل �شهر �أكتوبر 2008م.

10

1مذكرة تفاهم ل�رشاء ح�ص�ص �رشكاء يف �رشكة ذات م�س�ؤولية حمدودة

قامت ال�شركة بتاريخ � 18سبتمرب  ، 2007بتوقيع مذكرة تفاهم ل�شراء ن�سبة  %99.99من ح�ص�ص ال�شركاء يف �شركة بيانات الأوىل خلدمات ال�شبكات� ،شركة �سعودية ذات
م�س�ؤولية حمدودة وي�شتمل ال�شراء طبق ًا للمذكرة جميع حقوق و�أ�صول وموجودات ال�شركة والتزاماتها وا�سمها التجاري وعالماتها التجارية احلالية وامل�ستقبلية مقابل �سعر
�شراء �إجمايل قدره  1.50مليار ريال �سعودي.
وتعترب مذكرة التفاهم امل�شار �إليها �أعاله الغيه دون �أدنى م�س�ؤولية على �أي من �أطراف التقاعد يف حالة عدم موافقة �أية جهة حكومية على بيع وانتقال ملكية احل�ص�ص �أو
�أي جزء منها �إىل ال�شركة .هذا وقد وافقت هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات بتاريخ  8ربيع الأول 1429هـ ( املوافق  16مار�س 2008م ) على �شراء  %99.99من ح�ص�ص
ال�شركاء يف �شركة بيانات الأوىل خلدمات ال�شبكات.

11

�1أرقام املقارنة

مت �إعادة تبويب بع�ض �أرقام فرتة املقارنة لتتفق مع �أرقام الفرتة احلالية .
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�رشكة احتاد ات�صاالت
( �شركة م�ساهمة �سعودية )

القوائم املالية الأولية املوحدة وتقرير فح�ص مراجعي احل�سابات
لفرتتي الثالثة وال�ستة �أ�شهر املنتهيتني يف  30يونيو 2008
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�رشكة احتاد ات�صاالت
(�شركة م�ساهمة �سعودية)

قائمة املركز املايل الأولية املوحدة ( غري مراجعة )
كما يف  30يونيو 2008م

(ب�آالف الرياالت ال�سعودية)
�إي�ضاح

املوجودات
املوجودات املتداولة

النقد والنقد املماثل
ذمم مدينة � ،صايف
مطلوب من �أطراف ذات عالقة
خمزون
ً
م�صاريف مدفوعة مقدما وموجودات �أخرى

جمموع املوجودات املتداولة
املوجودات غري املتداولة

املمتلكات واملعدات � ،صايف
ر�سوم اقتناء الرتاخي�ص � ،صايف
ال�شهرة
ا�ستثمار يف �شركة تابعة غري موحدة

قر�ض ق�صري الأجل
اجلزء املتداول من قر�ض طويل الأجل
ذمم دائنة
املطلوب لأطراف ذات عالقة
م�صاريف م�ستحقة ومطلوبات �أخرى

جمموع املطلوبات املتداولة
املطلوبات غري املتداولة

قر�ض طويل الأجل
خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة

186.390
2.301.948
11.721
85.635
865.234
3.450.928
3
4

6.964.256
11.183.673
1.466.865
19.614.794
23.065.722

4.191.054
11.543.427
1.836
15.736.317
17.723.611

5
5

1.503.863
1.148.438
4.353.693
69.593
2.240.544
9.316.131

693.809
1.725.037
158.417
1.627.835
4.205.098

5

7.277.039
35.604
7.312.643
16.628.774

8.412.137
18.942
8.431.079
12.636.177

5.000.000

5.000.000

137.955
1.298.993
6.436.948
23.065.722

87.434
5.087.434
17.723.611

جمموع املطلوبات غري املتداولة
جمموع املطلوبات
حقوق امل�ساهمني

ر�أ�س املال امل�صرح به وامل�صدر والقائم :
� 500.000.000سهم بقيمة ا�سمية  10رياالت لل�سهم
االحتياطي النظامي
الأرباح املبقاة

جمموع حقوق امل�ساهمني
جمموع املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

(موحدة)

1
8
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(غري موحدة)

591.666
417.518
63.944
26.380
887.786
1.987.294

1

جمموع املوجودات غري املتداولة
جمموع املوجودات
املطلوبات وحقوق امل�ساهمني
مطلوبات متداولة

2008

2007

�رشكة احتاد ات�صاالت
(�شركة م�ساهمة �سعودية)

قائمة الدخل الأولية املوحدة ( غري مراجعة )
لفرتتي الثالثة وال�ستة �أ�شهر املنتهيتني يف  30يونيو 2008م
(ب�آالف الرياالت ال�سعودية)
�إي�ضاح

لفرتة الثالثة �أ�شهر املنتهية يف

لفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف

 30يونيو 2008

 30يونيو 2007

(غري موحدة)

 30يونيو 2008
(موحدة)

 30يونيو 2007

2.543.553
()1.130.542
1.413.011

2.028.608
()919.709
1.108.899

4.851.341
()2.214.728
2.636.613

3.905.162
()1.810.856
2.094.306

(موحدة)

�إيرادات الت�شغيل
تكلفة اخلدمات
�إجمايل الربح

م�صاريف الت�شغيل :

م�صاريف بيع وت�سويق
م�صاريف �إدارية وعمومية
اال�ستهالك والإطفاء
�إجمايل م�صاريف الت�شغيل
الربح من العمليات الت�شغيلية
م�صاريف متويلية
�إيرادات �أخرى
الربح قبل الزكاة
الزكاة
الربح ال�صايف للفرتة

ربحية ال�سهم الأ�سا�سية
(بالرياالت ل�سعودية):

من العمليات الت�شغيلية للفرتة
من الربح ال�صايف للفرتة

3و4

5

7
7

()199.277
()363.574
()319.714
()882.565
530.446
()84.789
5.236
450.893
()2.486
448.407
1.06
0.9

()181.160
()255.808
()242.889
()679.857
429.042
()132.480
7.283
303.845
303.845

()380.768
()679.379
()612.109
()1.672.256
964.357
()204.546
19.267
779.078
()4.657
774.421

0.86
0.61

1.93
1.55

(غري موحدة)

()351.173
()458.221
()484.950
()1.294.344
799.962
()261.264
15.757
554.455
554.455
1.60
1.11
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�رشكة احتاد ات�صاالت
(�شركة م�ساهمة �سعودية)

قائمة التدفقات النقدية الأولية املوحدة ( غري مراجعة )
لفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2008م
(ب�آالف الرياالت ال�سعودية)
2008

(موحدة)

التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية

الربح قبل الزكاة
تعديالت لت�سوية الربح قبل الزكاة �إىل �صايف النقد الناجت من الأن�شطة الت�شغيلية :
ا�ستهالك
�إطفاء ر�سوم اقتناء الرتاخي�ص
خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة
خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها
م�صاريف متويلية

ربح الت�شغيل قبل التغريات يف ر�أ�س املال العامل

التغريات يف ر�أ�س املال العامل :
الذمم املدينة
املطلوب من �أطراف ذات عالقة
املخزون
ً
امل�صاريف املدفوعة مقدما واملوجودات الأخرى
الذمم الدائنة
املطلوب لأطراف ذات عالقة
امل�صاريف امل�ستحقة واملطلوبات الأخرى
خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة امل�سدد
الزكاة امل�سددة
امل�سدد من م�صاريف متويلية

�صايف النقد الناجت من الأن�شطة الت�شغيلية
التدفقات النقدية من الأن�شطة اال�ستثمارية
حيازة  /ت�أ�سي�س �شركات تابعة
�شراء ممتلكات ومعدات
اال�ستثمار يف �شركة تابعة غري موحدة
ال�شهرة املكت�سبة من حيازة �شركة تابعة

�صايف النقد امل�ستخدم يف الأن�شطة اال�ستثمارية
التدفقات النقدية من الأن�شطة التمويلية

(غري موحدة)

779.078

554.455

353.976
258.133
9.542
53.900
198.323
1.652.952

228.218
256.733
6.484
84.571
260.470
1.390.931

()891.835
59.340
()4.561
()29.682
654.001
()49.892
395.578
()1.283
()7.517
()186.652
1.590.449

231.977
()58.782
11.666
()171.099
()867.089
()20.918
630.029
()638
()658.865
487.212

()35.071
()1.361.780
1.836
()1.466.865
()2.861.880

()505.633
()1.836
()507.469

1.500.000
املتح�صل من قر�ض ق�صري الأجل
()505.313
امل�سدد من قرو�ض ق�صرية الأجل
امل�سدد لقر�ض امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني طويل الأجل
املتح�صل من قر�ض طويل الأجل
()250.000
توزيعات �أرباح نقدية
744.687
�صايف النقد الناجت من الأن�شطة التمويلية
()526.744
�صايف التغري يف �أر�صدة النقد والنقد املماثل
9.936
النقد امل�ستحوذ من حيازة  /ت�أ�سي�س ال�شركات التابعة
703.198
النقد والنقد املماثل يف بداية الفرتة
186.390
النقد والنقد املماثل يف نهاية الفرتة
ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية الأولية املوحدة
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2007

()7.523.100
()1.600.000
9.187.500
64.400
44.143
547.523
591.666

�رشكة احتاد ات�صاالت
(�شركة م�ساهمة �سعودية)

�إي�ضاحات حول القوائم املالية الأولية املوحدة (غري مراجعة)
لفرتتي الثالثة وال�ستة �أ�شهر املنتهيتني يف  30يونيو 2008م

1

1التكوين والن�شاط

مت ت�أ�سي�س �شركة احتاد ات�صاالت ( ال�شركة ) �شركة م�ساهمة �سعودية مبوجب قرار جمل�س الوزراء رقم  189بتاريخ  23جمادى الثاين 1425هـ (املوافق � 10أغ�سط�س
2004م) ومبوجب املر�سوم امللكي الكرمي رقم م 40/بتاريخ  2رجب 1425هـ (املوافق � 18أغ�سط�س 2004م) حتت ال�سجل التجاري رقم  1010203896بتاريخ  14دي�سمرب
2004م وامل�سجل يف مدينة الريا�ض  .تعترب ال�شركة احلا�صلة على الرتخي�ص الثاين لتقدمي خدمة االت�صاالت املتنقلة الال�سلكية يف اململكة العربية ال�سعودية .
�أ�صدرت ال�شركة  100مليون �سهم ،القيمة اال�سمية لل�سهم الواحد  50ريال  .و مبوجب قرار جمل�س هيئة ال�سوق املالية رقم  2006-154-4بتاريخ  27مار�س  2006مت جتزئة
ال�سهم �إىل خم�سة �أ�سهم اعتبار ًا من  8ابريل  2006بقيمة ا�سمية  10ريال وبالتايل �أ�صبح عدد الأ�سهم ال�صادرة  500مليون �سهم .ميتلك امل�ؤ�س�سون وهم م�ؤ�س�سة الإمارات
لالت�صاالت – ات�صاالت -الإمارات العربية املتحدة  % 35من ر�أ�س املال و  6م�ساهمني �سعوديني  %45من ر�أ�س املال �أما الن�سبة املتبقية  %20من ر�أ�س املال مطروحة للتداول
ومملوكة للجمهور .
تطبيق ًا للمر�سوم امللكي الكرمي رقم ( م ) 40/وبتاريخ  2رجب 1425هـ  -امل�ؤ�س�س ل�شركة احتاد ات�صاالت ( موبايلي ) والذي يق�ضي ب�إدراج � %20أخرى من الأ�سهم
املخ�ص�صة للم�ساهمني امل�ؤ�س�سني لل�شركة يف �سوق الأ�سهم ال�سعودية خالل ال�سنه الثالثة من تاريخ ت�أ�سي�س ال�شركة  ،قام امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون خالل الربع الأول ل�سنة
 2008بالتنازل عن � %25إ�ضافية من �أ�سهمهم يف ر�أ�س مال ال�شركة والبالغة  100مليون �سهم ل�صالح اجلمهور لت�صبح احل�ص�ص اجلديدة ؛ م�ؤ�س�سة الإمارات لالت�صاالت
– ات�صاالت  -الإمارات العربية املتحدة  % 26.25من ر�أ�س املال و  6م�ساهمني �سعوديني  %33.75من ر�أ�س املال �أما الن�سبة املتبقية  %40من ر�أ�س املال مطروحة للتداول
ومملوكة للجمهور كما يف  30يونيو . 2008
قرر جمل�س �إدارة ال�شركة خالل �سنة  2007بالتو�صية للجمعية العامة غري العادية لل�شركة باملوافقة على رفع ر�أ�س مال ال�شركة من  5.000مليون ريال �سعودي �إىل 7.000
مليون ريال �سعودي  ،وذلك من خالل �إ�صدار �أ�سهم عادية جديدة قدرها  200مليون �سهم و�أن يكون حق االكتتاب فيها للم�ساهمني امل�سجلني يف �سجل امل�ساهمني وفق ن�سبة
ملكية كل منهم يف ر�أ�س املال  ،على �أن يخ�ص�ص  %60من الزيادة يف ر�أ�س املال للم�ساهمني امل�ؤ�س�سني و  %40من الزيادة يف ر�أ�س املال جلميع امل�ساهمني الآخرين من غري
امل�ؤ�س�سني و �أن يتم �إ�صدار هذه الأ�سهم بالقيمة اال�سمية  10ريال دون عالوة �إ�صدار .
قامت ال�شركة خالل �سنة  2007باال�ستثمار يف �شركة تابعة � ،شركة موبايلي انفوتك املحدودة  ،بنجالور – الهند بن�سبة  %99.99يف ر�أ�س مالها والتي زاولت كامل ن�شاطها
التجاري خالل �سنة . 2008
قامت ال�شركة خالل �سنة  ، 2008بحيازة ما ن�سبته  %99من ح�ص�ص ال�شركاء يف �شركة بيانات الأوىل خلدمات ال�شبكات � ،شركة �سعودية ذات م�س�ؤولية حمدودة وي�شتمل
ال�شراء جميع حقوق و�أ�صول وموجودات ال�شركة والتزاماتها وا�سمها التجاري وعالماتها التجارية احلالية وامل�ستقبلية مقابل �سعر �شراء �إجمايل قدره  1.5مليار ريال
�سعودي والذي نتج عنه �شهره مببلغ  1.47مليار ريال �سعودي كما يف  30يونيو . 2008
قامت ال�شركة خالل �سنة  ، 2008باال�ستثمار يف �شركة تابعة � ،شركة احتاد ات�صاالت للأ�ستثمار التجاري � ،شركة �سعودية ذات م�س�ؤولية حمدودة بن�سبة  %95يف ر�أ�س مالها.
هذا ومل تبد�أ ال�شركة مبزاولة ن�شاطها التجاري بعد .
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�رشكة احتاد ات�صاالت
(�شركة م�ساهمة �سعودية)

�إي�ضاحات حول القوائم املالية الأولية املوحدة (غري مراجعة)
لفرتتي الثالثة وال�ستة �أ�شهر املنتهيتني يف  30يونيو 2008م

لأغرا�ض اعداد قائمة التدفقات النقدية الأولية املوحدة لفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو  ، 2008فان �صايف القيمة الدفرتية ملوجودات ومطلوبات ال�شركات التابعة
�سابقة الذكر كما يف تاريخ احليازة  /الت�أ�سي�س هي على النحو التايل :
ب�آالف الرياالت ال�سعودية

�رشكة
موبايلي انفوتك
املحدودة

نقد ونقد مماثل
ذمم مدينة
خمزون
م�صاريف مدفوعة مقدما وموجودات اخرى
ممتلكات ومعدات� ،صايف
ر�سوم اقتناء الرتاخي�ص � ،صايف
ا�ستثمارات

جمموع املوجودات

�رشكة بيانات
الأوىل خلدمات
ال�شبكات

�رشكة احتاد
ات�صاالت للأ�ستثمار
التجاري

املجموع

9.836
-

4.280
11.884
25.257
345.118
155.112
-

100
15.000

9.936
4.280
11.884
25.257
345.118
155.112
15.000

9.836

541.651

15.100

566.587

ذمم دائنة
مطلوبات م�ستحقة و�أر�صدة دائنة �أخرى
خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة
مطلوب لأطراف ذات عالقة

()8.000

()490.843
()16.677
()996
-

()15.000

()490.843
()16.677
()996
()23.000

جمموع املطلوبات
�صايف املوجودات

()8.000
1.836

()508.516
33.135

()15.000
100

()531.516
35.071

يتمثل الن�شاط الرئي�سي لل�شركة يف �إن�شاء وت�شغيل �شبكة االت�صاالت الال�سلكية املتنقلة يف اململكة العربية ال�سعودية .وقد بد�أت ال�شركة عملياتها التجارية يف  25مايو
2005م
تتمثل الن�شاطات الرئي�سية لل�شركات التابعة مبا يلي :
z
z
z

2

zتطوير الربامج التقنية لأغرا�ض ال�شركة وتقدمي خدمات الدعم الفني لتقنية املعلومات .
zتنفيذ عقود �صيانة �شبكات االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية وتركيب انظمة احلا�سب االيل املتعلقة بها .
zجتارة اجلملة والتجزئة يف املعدات واالالت واالجهزة االلكرتونية والكهربائية واجهزة االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية واال�سترياد و الت�صدير للغري .

2ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة

مت �إعداد القوائم املالية الأولية املوحدة وفق ًا ملعايري املحا�سبة ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني  ،وفيما يلي �أهم ال�سيا�سات املحا�سبية املطبقة :
)

أ�أ�س�س العر�ض

�إن القوائم املالية الأولية املوحدة لفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو  2008هي القوائم املالية االولية املوحدة لل�شركة و�شركتها التابعة والتي مت توحيدها خالل الفرتة
املنتهية يف ذلك التاريخ � .إن القوائم املالية املوحدة تغطي الفرتة من  1يناير  2008ولغاية  30يونيو  ،2008بينما �أرقام املقارنة لفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2007
فتمثل القوائم املالية الأولية املنفردة ( « غري املوحدة « ) لل�شركة .
) ب�أ�س�س توحيد القوائم املالية

تت�ضمن القوائم املالية الأولية املوحدة املرفقة القوائم املالية لل�شركة و�شركاتها التابعة التالية بعد ا�ستبعاد املعامالت املتبادلة بني هذه ال�شركات بالإ�ضافة �إىل الأرباح
( اخل�سائر ) الناجتة من هذه العمليات مع ال�شركات التابعة  .يتم ت�صنيف ال�شركة امل�ستثمر بها ك�شرك ًة تابعة بنا ًء على درجة ال�سيطرة التي متار�سها ال�شركة على تلك
ال�شركات مقارنة بال�شركاء الآخرين واعتبار ًا من التاريخ الفعلي ملمار�سة ال�سيطرة .
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مت احت�ساب ح�صة امللكية يف �صايف �أرباح ( خ�سائر ) ال�شركات التابعة بن�سبة  %100على �أ�سا�س اال�ستثمار املبا�شر يف ر�أ�س مال ال�شركات التابعة واال�ستثمار غري املبا�شر من
قبل بع�ض امل�ساهمني والذين تنازلوا عن ملكية احل�ص�ص ل�صالح ال�شركة كما يف  30يونيو : 2008
اال�ســـــم

بلد املن�ش�أ

�شركة موبايلي انفوتك املحدودة
�شركة بيانات االوىل خلدمات ال�شبكات
�شركة احتاد ات�صاالت للأ�ستثمار التجاري

الهند
اململكة العربية ال�سعودية
اململكة العربية ال�سعودية

ن�سبة امللكية
مبا�رشة

غري مبا�رشة

%99.99
%99.00
%95.00

%0.01
%1.00
%5.00

) تالقوائم املالية الأولية املوحدة

تقوم ال�شركة ب�إعداد التقارير املالية الأولية املوحدة مبا يتفق مع املعايري ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني  .وتعترب كل فرتة جزء ًا �أ�سا�سي ًا من ال�سنة
املالية  ،ويتم �إثبات وعر�ض الإيرادات وامل�صروفات واالحتياطيات املتعلقة بالفرتة املالية يف القوائم املالية الأولية املوحدة اخلا�صة بنف�س الفرتة � .إن نتائج الفرتة قد ال
تعطي م�ؤ�شر ًا دقيق ًا لنتائج الأعمال لل�سنة املالية كاملة .
) ثالعرف املحا�سبي

مت �إعداد القوائم املالية الأولية املوحدة بالريال ال�سعودي بنا ًء على مبد�أ التكلفة التاريخية وتتبع ال�شركة �أ�سا�س اال�ستحقاق املحا�سبي ،مع افرتا�ض ا�ستمرارية الن�شاط .
) جا�ستخدام التقديرات

�إن �إعداد القوائم املالية الأولية املوحدة وفق ًا للمبادئ املحا�سبية املتعارف عليها يتطلب ا�ستخدام التقديرات واالفرتا�ضات التي قد ت�ؤثر على قيمة املوجودات واملطلوبات
املقيدة وعلى الإف�صاح عن املوجودات واملطلوبات املحتملة يف تاريخ القوائم املالية الأولية املوحدة وبالرغم من �أن التقديرات مبنية على �أف�ضل املعلومات والأحداث املتوفرة
لدى الإدارة يف تاريخ �إ�صدار القوائم املالية الأولية املوحدة �إال �أن النتائج الفعلية النهائية قد تختلف عن هذه التقديرات .
) حالنقد والنقد املماثل

يت�ضمن النقد والنقد املماثل النقد يف ال�صندوق واحل�سابات اجلارية لدى البنوك والودائع البنكية التي ت�ستحق خالل ثالثة �أ�شهر �أو �أقل من تاريخ اقتنائها .
) خالذمم املدينة

كاف للديون امل�شكوك يف حت�صيلها .مت احت�ساب خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها بنا ًء
يتم ت�سجيل الذمم املدينة ب�صايف قيمتها القابلة للتحقق بعد تكوين خم�ص�ص ٍ
على العمر الزمني للديون وخربة ال�شركة ال�سابقة يف حت�صيلها.
) داملخزون

يتكون املخزون من �شرائح الهواتف اخللوية وبطاقات م�سبقة الدفع و�إعادة ال�شحن والهواتف اخللوية و�أجهزة االت�صاالت الأخرى وي�سجل بالتكلفة �أو �صايف القيمة القابلة
للتحقق �أيهما �أقل  .ومتثل القيمة القابلة للتحقق الفرق بني �سعر البيع التقديري يف ظروف العمل االعتيادية وم�صاريف ا�ستكمال البيع  .يتم حتديد التكلفة با�ستخدام
طريقة املتو�سط املرجح .
) ذاملخ�ص�صات

تتحقق املخ�ص�صات يف القوائم املالية االولية عندما يكون لل�شركة التزام ًا قائم ًا ( قانوين �أو افرتا�ضي ) نتيجة حلدث �سابق ومن املحتمل �أن يكون هناك تدفقات للمنافع
االقت�صادية لت�سوية قيمة االلتزام الذي ميكن تقديره ب�صورة عادلة .
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�إي�ضاحات حول القوائم املالية الأولية املوحدة (غري مراجعة)
لفرتتي الثالثة وال�ستة �أ�شهر املنتهيتني يف  30يونيو 2008م

)

راملمتلكات واملعدات

يتم ت�سجيل املمتلكات واملعدات ،با�ستثناء الأرا�ضي ،بالتكلفة مطروحا منها اال�ستهالك املرتاكم .بالن�سبة للأرا�ضي والأعمال الر�أ�سمالية حتت التنفيذ فت�سجل بالتكلفة.
يتم ت�سجيل ال�صيانة الدورية كم�صاريف عند تكبدها .يحمل ا�ستهالك املمتلكات واملعدات على قائمة الدخل الأولية املوحدة با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت على مدى
العمر الإنتاجي املقدر لكل منها وفق ًا لن�سب اال�ستهالك التالية :
مباين
حت�سينات عقار م�ست�أجر
معدات �شبكة االت�صاالت
برامج و�أجهزة حا�سب �آيل
معدات مكتبية ومفرو�شات
�سيارات

الن�سبة
%5
%10
%20 – 5
%20
%25 – %20
%25 – %20

تتم ر�سملة التجديدات والتح�سينات الرئي�سة �إذا كانت تزيد من الإنتاجية �أو العمر الت�شغيلي للموجودات � ،أما الإ�صالحات والتح�سينات ال�صغرية فيتم حتميلها كم�صاريف
عند حدوثها  .كما يتم �إثبات الربح �أو اخل�سارة الناجتة عن عملية التخل�ص من املوجودات والتي متثل الفرق بني املتح�صالت والقيمة الدفرتية للموجودات يف قائمة الدخل
الأولية املوحدة .
)

زاالنخفا�ض يف قيمة املوجودات

تتم مراجعة القيمة الدفرتية ملوجودات ال�شركة يف تاريخ كل قائمة مركز مايل للتحقق مما �إذا كان هنالك م�ؤ�شر انخفا�ض دائم للموجودات .ويف حالة وجود مثل ذلك
امل�ؤ�شر يتم تقدير القيمة املمكن ا�سرتدادها لتلك املوجودات  .ويتم حتميل خ�سائر االنخفا�ض الدائم يف قيمة املوجودات عندما تزيد قيمة املوجودات يف الدفاتر عن القيمة
املمكن ا�سرتدادها لتلك املوجودات ويتم حتميل خ�سائر االنخفا�ض الدائم يف قيمة املوجودات يف قائمة الدخل الأولية املوحدة .
) سر�سوم اقتناء الرتاخي�ص

يتم �إطفاء ر�سوم اقتناء الرتاخي�ص على مدة � 25سنة وهو العمر النظامي للرخ�صة .يتم حتميل الإطفاء كم�صاريف يف قائمة الدخل الأولية املوحدة  .ويتم مراجعة ر�سوم
الرتخي�ص املر�سملة يف نهاية كل عام لتحديد �أي انخفا�ض دائم يف القيمة .
) شال�شهرة

متثل ال�شهرة الفرق بني القيمة املدفوعة ل�شراء �شركة تابعة والقيمة الدفرتية لهذه ال�شركة كما يف تاريخ ال�شراء (احليازة)  .مت حتديد �أ�سعار ال�شراء على �أ�سا�س القيم
العادلة يف تواريخ ال�شراء  .يتم قيا�س ال�شهرة يف نهاية كل فرتة مالية و�إظهارها يف القوائم املالية املوحدة وفق ًا لتكلفتها بعد تعديلها مبقدار الهبوط يف قيمتها (�إن وجد).
) صالذمم الدائنة

يتم ت�سجيل االلتزامات اخلا�صة بذمم الدائنني التجارية والر�أ�سمالية طبق ًا للمبالغ امل�ستحق �سدادها يف امل�ستقبل للمعدات وال�سلع  /اخلدمات امل�ستلمة  /املقدمة .
) ضخم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة

يتم احت�ساب خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة وفق ًا لأحكام نظام العمل يف اململكة العربية ال�سعودية بالإ�ضافة �إىل �سيا�سات ال�شركة للموظفني.
) طالزكاة و�رضيبة الدخل

تخ�ضع ال�شركة لتعليمات م�صلحة الزكاة والدخل يف اململكة العربية ال�سعودية .يتم اال�ستدراك للزكاة وفقا ملبد�أ اال�ستحقاق .يتم احت�ساب خم�ص�ص الزكاة وفقا للوعاء
الزكوي يف نهاية العام .يجري ت�سجيل �أية فروقات بني املخ�ص�ص والربط النهائي عند اعتماد الربط النهائي حيث يتم حينئذ �إقفال املخ�ص�ص.
تتمتع ال�شركة التابعة � ،شركة موبايلي انفوتك املحدودة – الهند ب�إعفاء �ضريبي ملدة ثالث �سنوات تبد�أ من تاريخ الن�شاط وتنتهي يف �سنة . 2010
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) ظاملعامالت بالعمالت الأجنبية

يتم حتويل املعامالت بالعمالت الأجنبية �إىل الريال ال�سعودي با�ستخدام �أ�سعار ال�صرف ال�سائدة عند حدوث تلك املعامالت� ،أما املوجودات واملطلوبات بالعمالت الأجنبية
يف تاريخ قائمة املركز املايل الأولية املوحدة فيتم حتويلها �إىل الريال ال�سعودي وفق ًا لأ�سعار ال�صرف ال�سائدة يف تاريخ قائمة املركز املايل الأولية املوحدة ،وتدرج الأرباح
واخل�سائر الناجتة عن فروق �أ�سعار ال�صرف يف قائمة الدخل الأولية املوحدة.
) عامل�رصوفات

م�صروفات البيع والت�سويق هي تلك امل�صاريف اخلا�صة ببيع وت�سويق منتجات ال�شركة وت�شتمل على م�صاريف العموالت والإعالنات .يتم تبويب باقي امل�صاريف الأخرى
بخالف تكلفة اخلدمات كم�صاريف �إدارية وعمومية.
) غالر�سوم احلكومية

متثل الر�سوم احلكومية التكاليف املرتتبة على ال�شركة مقابل حقوق تقدمي خدمات االت�صاالت باململكة العربية ال�سعودية كما يف اتفاقيات الرتخي�ص مبا يف ذلك ا�ستخدام
الطيف الرتددي .ويتم �إثباتها يف الفرتات املتعلقة بها وقت اال�ستخدام وتدرج �ضمن بند تكلفة اخلدمات.
) فالأدوات املالية

يتم �إثبات املوجودات واملطلوبات اخلا�صة بالأدوات املالية عندما ت�صبح ال�شركة جزء ًا من الرتتيبات التعاقدية للأدوات املالية � .إن القيمة الدفرتية لكافة املوجودات
واملطلوبات املالية يف القوائم املالية الأولية املوحدة تقارب قيمتها العادلة وقد حددت القيمة العادلة على �أ�سا�س القرائن املو�ضوعية يف تاريخ قائمة املركز املايل الأولية
املوحدة .
) قم�صاريف الربط البيني

متثل م�صاريف الربط البيني م�صاريف الربط ب�شبكات ات�صاالت �أجنبية وحملية .ويتم �إثباتها يف فرتات تنفيذ املكاملات ذات ال�صلة وتدرج �ضمن بند تكلفة اخلدمات.
) كحتقق الإيرادات

يتم قيد الإيرادات ذات العالقة بخدمات االت�صاالت للفرتة عند تقدمي خدمات االت�صاالت للم�شرتكني وفق ًا للأ�سعار املعتمدة من هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات ويتم
�إظهارها بعد طرح اخل�صومات والتخفي�ضات البيعية اخلا�صة بفرتة حتقيق الإيرادات.
يتم االعرتاف بايرادات اخلدمات عند تقدمي اخلدمة للم�شرتكني .
يتم حتقق الإيرادات من بيع �أجهزة االت�صاالت وملحقاتها عند ا�ستالم امل�شرتكني لأجهزة االت�صاالت �أو ملحقاتها.
) ل�إيجارات ت�شغيلية

تدرج مدفوعات �إيجارات الت�شغيل حتت �إيجارات الت�شغيل يف قائمة الدخل الأولية املوحدة وفقا لطريقة الق�سط الثابت على فرتات الإيجارات� ،أما م�سرتدات الإيجارات فيتم
قيدها يف قائمة الدخل الأولية املوحدة خم�صومة من م�صروف الإيجار.
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 30يونيو ( 2007غري موحدة )

 30يونيو 2008
القيمة الدفرتية ال�صافية
 30يونيو  ( 2008موحدة )

 1يناير 2008
حيازة ممتلكات ومعدات
�شركة تابعة ( �إي�ضاح ) 1
ا�ستهالك الفرتة

 30يونيو 2008
جممع اال�ستهالك

 1يناير 2008
حيازة ممتلكات ومعدات
�شركة تابعة ( �إي�ضاح ) 1
الإ�ضافات
التحويالت

التكلفة

3

�أرا�ضي

مباين

19.350

66.721

-

-

-

66.721

18.899
-

47.822
-

6.320

11.893

550

241

309
-

12.443

12
4.198

8.233
-

153.383

299.121

75.149

20.577

54.278
294

374.270

48.073
81.869

242.154
2.174

حت�سينات
عقار م�ست�أجر

3املمتلكات واملعدات � ،صايف

3.168.059

5.017.839

916.944

251.550

658.522
6.872

5.934.783

46.903
1.232.859

4.554.708
100.313

معدات �شبكة
االت�صاالت

239.207

284.266

190.448

49.516

140.932
-

474.714

46.255
19.938

408.521
-

برامج و�أجهزة
حا�سب �آيل

لفرتتي الثالثة وال�ستة �أ�شهر املنتهيتني يف  30يونيو 2008م
(ب�آالف الرياالت ال�سعودية)

109.602

155.486

100.684

32.021

68.025
638

256.170

53.745
6.925

193.727
1.773

معدات مكتبية
ومفرو�شات

�إي�ضاحات حول القوائم املالية الأولية املوحدة (غري مراجعة)

(�شركة م�ساهمة �سعودية)

�رشكة احتاد ات�صاالت

303

690

796

71

428
297

1.486

24
-

684
778

�سيارات

494.830

6.964.256

1.284.571

353.976

922.494
8.101

8.248.827

1.494.562
-

6.401.046
353.219

4.191.054

1.128.240

-

-

-

1.128.240

1.280.651
( ) 1.345.789

945.197
248.181

الأعمال الر�أ�سمالية
حتت التنفيذ

الإجمايل
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4ر�سوم اقتناء الرتاخي�ص � ،صايف

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

التكلفة يف  30يونيو 2008
حيازة تراخي�ص �شركة تابعة ( �إي�ضاح ) 1

يخ�صم منها :

جممع الإطفاء يف  1يناير 2008
حيازة تراخي�ص �شركة تابعة ( �إي�ضاح ) 1
�إطفاء الفرتة
جممع الإطفاء يف  30يونيو 2008

الر�صيد يف  30يونيو ( 2008موحدة)
الر�صيد يف  30يونيو ( 2007غري موحدة)
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رخ�صة خدمات
االت�صاالت املتنقلة

رخ�صة خدمات
اجليل الثالث ()3G

تراخي�ص
�أخرى

�إجمايل
الرتاخي�ص

12.210.000
12.210.000

753.750
753.750

15.489
171.735
187.224

12.979.239
171.735
13.150.974

1.592.670
241.302
1.833.972

97.551
14.914
112.465

2.324
16.623
1.917
20.864

1.692.545
16.623
258.133
1.967.301

10.376.028
10.858.633

641.285
671.112

166.360
13.682

11.183.673
11.543.427

5القرو�ض ق�صرية وطويلة الأجل

مت توقيع اتفاقية متويل مع جمموعة من البنوك املحلية يف  14ابريل  2008لتمويل ال�شركة بقر�ض ق�صري الأجل متوافق مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية بقيمة  1.5مليار ريال
�سعودي لتمويل حيازة �شركة تابعة .
مت توقيع اتفاقية متويل مع جمموعة من البنوك املحلية والإقليمية والأجنبية يف  14مار�س  2007لتمويل ال�شركة بقر�ض طويل الأجل متوافق مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية
بقيمة  2.88مليار دوالر �أمريكي ( يعادل مبلغ  10.78مليار ريال �سعودي ) حيث تن�ص اتفاقية القر�ض املذكور �أعاله على بيع دقائق االت�صال الهوائي للبنوك امل�شاركة ومن
ثم �إعادة توزيعها على م�شرتكي ال�شركة بالنيابة عن البنوك امل�شاركة.
مت جدولة احل�صول على القر�ض على النحو التايل:
�أ)
ب)
ج)

املتح�صل من بيع الدقائق و�إعادة توزيعها مببلغ  2.45مليار دوالر �أمريكي ( يعادل مبلغ  9.19مليار ريال �سعودي ).
قر�ض مرابحة لتمويل ر�أ�س املال العامل مببلغ  200مليون دوالر �أمريكي ( يعادل مبلغ  750مليون ريال �سعودي ).
متويل مرابحة مببلغ  225مليون دوالر �أمريكي ( يعادل مبلغ  843.75مليون ريال �سعودي ).

هذا وقد قامت ال�شركة با�ستالم قيمة قر�ض بيع الدقائق و�إعادة توزيعها يف  29مار�س  2007والبالغ  9.19مليار ريال �سعودي ومت ا�ستخدام هذا املبلغ يف �سداد القر�ض
ال�سابق مببلغ  7.1مليار ريال �سعودي بالإ�ضافة �إىل قرو�ض امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني .مل يتم ا�ستخدام ك ًال من قر�ض املرابحة لتمويل ر�أ�س املال العامل ومتويل املرابحة كما
يف  30يونيو .2008
تبلغ مدة القر�ض �أعاله � 6سنوات ،يتم �سداد القر�ض على �أق�ساط ن�صف �سنوية جمدولة ،كما يتم �سداد املرابحة كل ربع �سنة على �أن يتم �سداد الق�سط الأخري يف
 31دي�سمرب . 2012

6

6توزيعات الأرباح

�أقرت اجلمعية العامة العادية لل�شركة واملنعقدة بتاريخ  23ربيع الأول 1429هـ ( املوافق  30مار�س  2008م ) باعتماد تو�صية جمل�س �إدارة ال�شركة بتوزيع �أرباح عن ال�سنة
املنتهية يف  31دي�سمرب  ، 2007بواقع ن�صف ريال �سعودي عن كل �سهم قائم .
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7

7ربحية ال�سهم

8

8االحتياطي النظامي

9

9االرتباطات الر�أ�سمالية وااللتزامات املحتملة

مت احت�ساب ربح ال�سهم من العمليات الت�شغيلية وربح ال�سهم من الربح ال�صايف للفرتة بتق�سيم الربح من العمليات الت�شغيلية والربح ال�صايف للفرتة على عدد الأ�سهم القائمة
والبالغة  500مليون �سهم كما يف  30يونيو . 2008

مت�شيا مع متطلبات نظام ال�شركات يف اململكة العربية ال�سعودية والنظام الأ�سا�سي لل�شركة  ،تقوم ال�شركة بنهاية ال�سنة املالية بتكوين احتياطي نظامي بن�سبة  10باملئة من
الربح ال�صايف لل�سنة حتى يبلغ هذا االحتياطي  50باملئة من ر�أ�س املال .وهذا االحتياطي غري قابل للتوزيع ك�أرباح .

على ال�شركة ارتباطات ر�أ�سمالية ناجتة عن عقود توريد ممتلكات ومعدات مل يتم تنفيذها حتى تاريخ قائمة املركز املايل الأولية املوحدة بلغت  3.07مليار ريال �سعودي كما
يف  30يونيو  2.93 : 2007 ( 2008مليار ريال �سعودي ) .
قامت ال�شركة و�شركتها التابعة � ،شركة بيانات الأوىل خلدمات ال�شبكات بالدخول يف م�شروع �شراكة ا�سرتاتيجي ( « م�شروع ال�شبكة ال�سعودية للألياف ال�ضوئية ») مع �شركة
حملية بتكلفة �إجمالية قدرها  1مليار ريال �سعودي لبناء و�إقامة وت�شغيل �شبكة �ألياف �ضوئية مبدىَ  12.600كيلومرت لربط جميع �أنحاء اململكة العربية ال�سعودية بـ � 7شبكات
قطرية .متتلك ال�شركة و�شركتها التابعة  %67من �إجمايل قيمة امل�شروع .
وقد دخلت ال�شركة و�شركتها التابعة �سابقة الذكر يف هذا امل�شروع بهدف تدعيم وا�ستكمال �شبكة الهاتف املتنقل عن طريق احل�صول على خدمات تكنولوجية عالية التقنية.
مت االنتهاء من ال�شبكة الأوىل والثانية وال�سابعة يف �شهر يونيو ويوليو ودي�سمرب  ، 2007على التوايل .من املتوقع االنتهاء من ال�شبكات الأربع الأخرى خالل �شهر �أكتوبر
2008
يوجد على �أحد ال�شركات التابعة التزامات حمتملة على �شكل خطابات �ضمان مببلغ  74مليون ريال �سعودي كما يف  30يونيو  :2007( 2008ال�شئ) .

10

1مذكرة تفاهم ل�رشاء ح�ص�ص �رشكاء يف �رشكة ذات م�س�ؤولية حمدودة

قامت ال�شركة بتاريخ  5ابريل  ، 2008بتوقيع مذكرة تفاهم ل�شراء ن�سبة  %96من ح�ص�ص ال�شركاء يف �شركة زاجل الدولية لالت�صاالت � ،شركة �سعودية ذات م�س�ؤولية
حمدودة وي�شتمل ال�شراء طبق ًا للمذكرة جميع حقوق و�أ�صول وموجودات ال�شركة والتزاماتها وا�سمها التجاري وعالماتها التجارية احلالية وامل�ستقبلية مقابل �سعر �شراء
�إجمايل قدره  80مليون ريال �سعودي .
وافقت هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات بتاريخ  27جمادى الثاين  1429هـ ( املوافق  1يوليو 2008م ) على �شراء  %96من ح�ص�ص ال�شركاء يف �شركة زاجل الدولية
لالت�صاالت واملرخ�ص لها تزويد خدمات االنرتنت وجمموعة الر�سائل الق�صرية يف اململكة العربية ال�سعودية .

11

1معلومات قطاعية

12

�1أرقام املقارنة

ترى �إدارة ال�شركة عدم �ضرورة الإف�صاح عن املعلومات القطاعية الت�شغيلية لل�شركة و�شركاتها التابعة نظر ًا لعدم �أهميتها الن�سبية من حيث قيمة اخلدمة �أو املنطقة
اجلغرافية �أو البيئة النظامية .

مت �إعادة تبويب بع�ض �أرقام فرتة املقارنة لتتفق مع �أرقام الفرتة احلالية .
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