
نبذة عن موبايلي
تأسست شركة اتحاد اتصاالت )موبايلي( في عام 2004 

عبر تحالف قادته شركة اتصاالت اإلماراتية. وتعتبر 

مجموعة اتصاالت اإلمارات المساهم األكبر في الشركة 

بنسبة 27.45% من األسهم، تليها المؤسسة العامة 

للتأمينات االجتماعية بنسبة 11.85% من األسهم. أما 

النسبة المتبقية من أسهم الشركة فيملكها عدد من 

المؤسسات االستثمارية واألفراد. 

وقد حازت موبايلي في سنة تأسيسها على الرخصة 

الثانية لتقديم خدمات االتصاالت المتنقلة الالسلكية في 

المملكة العربية السعودية، لتنهي بذلك احتاكر شركة 

االتصاالت السعودية في قطاع االتصاالت الالسلكية 

وتباشر تقديم خدماتها في أنحاء المملكة. وبعد انتهاء 

المرحلة التحضيرية والتي استمرت ستة أشهر، أطلقت 

موبايلي عملياتها التجارية في مايو 2005 لتسجل ما 

يزيد على مليون مشترك خالل التسعين يوًما األولى من 

بدء عملياتها. وفي عام 2006، منحت الرابطة العالمية 

لمشغلي االتصاالت المتنقلة )GSMA( شركة موبايلي 

جائزة مشغل االتصاالت األسرع نمًوا في منطقة الشرق 

األوسط وشمال إفريقيا. وفي العام نفسه أطلقت 

موبايلي خدمات شباكت الجيل 3.5، بينما أطلقت خدمات 

شباكت الجيل الرابع في عام 2011م. 

شهدت مرحلة نمو موبايلي عدة محطات بارزة تمثلت 

في عدة صفقات استحواذ استراتيجية هامة نفذتها 

الشركة. ففي عام 2008 حصلنا على موافقة هيئة 

االتصاالت وتقنية المعلومات لالستحواذ على شركة 

“بيانات األولى” وهي شركة مرخصة لتزويد خدمات 

البيانات، مقابل 1.5 مليار ريال سعودي. وفي وقت الحق 

من العام نفسه قمنا بشراء حصة األغلبية المطلقة في 

شركة “زاجل”، المزود السعودي الرائد لخدمات اإلنترنت. 

تملك موبايلي نسبة 66% من أسهم مشروع الشبكة 

السعودية الوطنية لأللياف البصرية، أحد أضخم شباكت 

األلياف البصرية في العالم. ومن خالل هذه الشبكة توفر 

موبايلي لعمالئها بنية اتصاالت متاكملة تشمل خدمات 

االتصاالت المتنقلة واإلنترنت السريع. 

تأسست هذه الشبكة في إطار تعاون مشترك مع 

لك  من “بيانات األولى” و“شركة االتصاالت المتاكملة”. 

وهي شبكة األلياف البصرية األحدث في المملكة حيث 

تصل إلى جميع المدن الرئيسية فيها وتغطي أكثر من 

24,000 كيلومتر من الطرق، و99% من الساكن. وقد 

تمت توسعة الشبكة بحيث ترتبط مع الدول المجاورة بما 

في ذلك اليمن واإلمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر 

والكويت واألردن. 

تم إدراج أسهم موبايلي في السوق المالية السعودية 

“تداول” منذ عام 2004، ويبلغ رأس مالها 7,700 

مليون ريال سعودي موزعة على 770 مليون سهم، 

بقيمة أسمية 10.00 ريال سعودي للسهم الواحد، 

مدفوعة بالاكمل كما في تاريخ 31 ديسمبر 2016م. 
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رؤيتنا، رسالتنا، قيمنا
الرؤية

الرسالة

القيم

 لمحة عامة عن الشركة

أن نواصل اإلبداع والمبادرة بشلك مستمر في خدمات 

االتصاالت لنثري حياتكم. 

أن نسّخر اكفة الطاقات والقدرات بحيث تتخطى إنجازاتنا 

توقعات موظفينا وعمالئنا. 

الريادة، االحترام، الشغف، التمكين، الموثوقية
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من دواعي سروري أن أقدم لكم التقرير السنوي 

لشركة موبايلي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 

31 ديسمبر 2016م. وستجدون في الصفحات 

التالية ملخًصا لمنجزات العام الذي شهد استعداد 

الشركة وتهيئتها لفصل جديد في رحلة التطور 

واإلنجاز. وعلى الرغم من التحديات التي شهدها 

عام 2016م على صعيد اقتصاد المنطقة كلك، 

أتّمت موبايلي بنجاح مرحلة “االستقرار” في إطار 

استراتيجيتنا للمضي قدًما، ويسرني أن أبلغكم 

أننا اآلن في موقع يمكننا من التطور مستقباًل. 

لقد تغيرت العوامل االجتماعية واالقتصادية في 

المملكة العربية السعودية بشلك ملحوظ، مما 

فرض ضغوطات عديدة أثرت على حجم الدخل 

القابل لإلنفاق بالنسبة للمستهلكين. ونتيجة لهذه 

التغيرات فقد تراجعت مداخيل قطاع االتصاالت 

المتنقلة في المملكة، إال أننا على ثقة من أن 

نهجنا المبتكر في تطوير وطرح المنتجات والخدمات 

سيساهم في تمييزنا عن منافسينا خالل السنوات 

المقبلة. 

اكن من أبرز إنجازات هذا العام تحسين الكفاءة 

التشغيلية وتعزيز هوامش الربحية، كما نجحنا 

في تعزيز القدرة االستيعابية للطيف الترددي 

مما سيتيح لنا تحسين مستوى الخدمات المقدمة 

لعمالئنا وتلبية متطلباتهم المتزايدة فيما يتعلق 

بالربط على اإلنترنت. كما تم اإلعالن عن تمديد 

الرخصة الممنوحة من هيئة االتصاالت وتقنية 

المعلومات لمدة 15 سنة إضافية، مقابل مساهمة 

نسبتها 5% من صافي أرباحنا بعد انتهاء صالحية 

الرخصة الحالية في عام 2029. ومن جهة أخرى، 

نجحنا في تنفيذ المتطلبات التنظيمية التي طرحت 

مؤخًرا والمتمثلة في تسجيل التوثيق بالبصمة 

لمشتركي االتصاالت المتنقلة. كما أود أن أتوجه 

بشكري إلى فريق التحكيم الذي تولى بنجاح إدارة 

النزاع القائم مع شركة زين السعودية.

واصلنا خالل عام 2016 التزامنا نحو المجتمع 

السعودي من خالل دعم أهداف رؤية 2030  

المتمثلة في دعم ورعاية القوى العاملة في 

المملكة وتوفير فرص التطور المهني. وقد حقق 

برنامج “الصفوة” من موبايلي، على وجه الخصوص، 

نجاًحا فائًقا. واصلنا دعمنا للعديد من القضايا 

اإلنسانية والخيرية، باإلضافة إلى عدد من مبادرات 

ريادة المشاريع واألعمال منها مجتمع موبايلي 

لمطوري التطبيقات. كما خطونا خطوات مهمة 

في طريق تعزيز التواصل الداخلي وتفعيل مشاركة 

الموظفين، وخاصة عبر توظيف منصة التواصل 

الرقمية “Yammer” التي ساعدت إدارة موبايلي 

على التواصل واالستجابة مباشرة لمقترحات 

الموظفين ومشالكهم. 

وعلى صعيد تبني المعايير الدولية إلعداد 

التقارير المالية )IFRS)، ركزنا خالل عام 2016م 

بشلك خاص على تبني المعايير الدولية إلعداد 

التقارير المالية )IFRS( لتطبيقها ضمن إطار إعداد 

تقارير الشركة ابتداًء من عام 2017م. وسنعلن 

سليمان القويز، رئيس مجلس اإلدارة

”
لكمة رئيس مجلس اإلدارة
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في يناير 2017م عن التزام جميع عملياتنا المالية 

وتوافقها مع المعايير الدولية إلعداد التقارير 

المالية.

تمهيدًا إلعالن توقيع اتفاقية الخدمات والدعم 

الفني مع مجموعة اتصاالت خالل عام 2017م، 

ونظرًا النتهاء صالحية اتفاقية اإلدارة بتاريخ 23 

ديسمبر 2016م، ونظرًا إلى أن موبايلي حققت 

درجة من النمو تتيح لها تشغيل وإدارة عملياتها 

باستقاللية أكبر؛ اتخذت موبايلي قرارًا مشتراًك مع 

مجموعة اتصاالت مفاده عدم تجديد اتفاقية اإلدارة 

المبرمة بين الطرفين، وفي الوقت نفسه تستفيد 

موبايلي من دعم مجموعة اتصاالت من خالل 

اتفاقية الخدمات والدعم الفني، والتي يجري العمل 

على االنتهاء منها خلل الفترة القادمة.

وختاًما اسمحوا لي أن أتقدم بخالص شكري 

ألعضاء مجلس اإلدارة على تفانيهم وجهودهم 

المتواصلة لتحقيق نجاح الشركة. وأود أيًضا أن 

أتقدم بالشكر لمساهمي موبايلي على إخالصهم 

وثقتهم، وعلى الدعم الذي قدموه لنا على مدار 

العام. وأخيًرا أتقدم بعميق شكري وتقديري إلدارة 

موبايلي. فجهودهم الدؤوبة اكنت الدافع وراء 

إنجازات عام 2016م، ونحن نتطلع مًعا بلك ثقة 

„وتفاؤل نحو عام 2017م. 

 لمحة عامة عن الشركة

https://annualreport.mobily.link/2016/ar يرجى زيارة الموقع <<
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واستمراًرا لنهجنا في عام 2015م، فقد ركزت إدارة موبايلي ومجلس إدارتها 

بشلك أساسي على تحسين الكفاءة التشغيلية وترشيد التاكليف

مستعدون للمرحلة المقبلة
أعلنا في عام 2015م، وفي أعقاب فترة صعبة حافلة 

بالتحديات خاضتها الشركة، عن تنفيذنا إجراءات تهدف 

إلعادة استقرار الشركة وتعزيز وتقوية وضعها بشلك 

جوهري. وقد استمرت هذه الجهود خالل عام 2016م، 

وتلكلت بعدد من اإلنجازات التي تشهد على نجاح وحكمة 

استراتيجيتنا الرامية لمراجعة وضع وأداء الشركة. وقد 

عمل فريق موبايلي بال لكل في ظل التحديات والصعوبات 

التي شهدها القطاع، سعًيا لمواصلة وتعزيز الجهود 

المتميزة التي تم تحقيقها، ومن دواعي فخرنا أن نعلن 

في نهاية عام 2016م أننا اآلن مستعدون لدخول فصل 

جديد ومرحلة جديدة في رحلة موبايلي. 

ومن أبرز مالمح ما تم إنجازه خالل العام حل المشالك 

المتعلقة بالتمويل مع المصارف والجهات المقرضة، 

باإلضافة إلى التوصل إلى حل نهائي للنزاع القائم مع 

شركة “زين السعودية”. واستمراًرا لنهجنا في عام 

2015م، فقد ركزت إدارة موبايلي ومجلس إدارتها بشلك 

أساسي على تحسين الكفاءة التشغيلية وترشيد التاكليف. 

وكما تشير نتائج الشركة المالية النهائية، فقد سجلت 

موبايلي تحسًنا ملحوًظا في هامش األرباح قبل خصم 

االستهالك واإلطفاء وتاكليف المرابحة اإلسالمية والزاكة، 

كما تحسنت مستويات التدفق النقدي التشغيلي. ونحن 

اآلن في موقع يمكننا من تحقيق التطور المستقبلي، 

كما أننا على ثقة من تحسين النتائج المالية للشركة على 

المدى القصير إلى المتوسط. 

أحرزنا تقدًما ملموًسا في مرحلة التنفيذ الستراتيجية 

“المضي قدًما”، وهي عبارة عن برنامج طويل األجل 

ينقسم إلى مرحلتين أساسيتين: “االستقرار” من عام 

2015م إلى عام 2016م، ومرحلة “التطور االنتقائي” من 

عام 2016م إلى عام 2019م. وقد أتممنا العمل على 

المرحلة األولى التي شهدت تطوير وتحسين الهيلكيات 

والعمليات الرئيسية في الشركة، مما وضعنا في موقع 

أفضل يتيح لنا مواجهة التحديات المستقبلية واالستفادة 

بشلك أفضل من الفرص المتاحة في سوق القطاع. أما 

مرحلة “التطور االنتقائي” فنركز خاللها على قطاعات 

وشرائح رئيسية في السوق تم تحديدها باعتبارها تمثل 

أهمية استراتيجية خاصة لموبايلي، ونتطلع إلى خوض 

تحديات العام المقبل بلك حماس وحيوية سعًيا لتحقيق 

توقعات مساهمي موبايلي. 
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تخدم شبكتنا لالتصاالت المتنقلة مشتركي موبايلي في 

أنحاء المملكة العربية السعودية. وتغطي خدمات شبكة 

الجيل الثاني أكثر من 99% من ساكن المملكة، مقابل 

نسبة 97% تشملهم تغطية شبكة الجيل الثالث، و%78 

تشملهم تغطية شبكة TDD )اإلرسال عبر التقسيم 

 FDD الزمني المزدوج( و67% تشملهم تغطية شبكة

)اإلرسال عبر التقسيم المزدوج للتردد(. تمتد شبكة 

األلياف البصرية )Metropolitan( و)FTTH( لمسافة 

24,000 كيلومتر، لتلبي احتيجات العمالء في أنحاء مدن 

المملكة. 

تشّغل موبايلي بوابة إنترنت دولية مع مجموعة واسعة 

من الشراكء العالميين عبر الاكبالت المحاذية والاكبالت 

البحرية واألرضية. وتشمل قائمة الوجهات النهائية لبوابة 

اإلنترنت الدولية لًكا من مصر واألردن والعراق والكويت 

والبحرين وقطر واليمن والهند وسنغافورة ومنطقة 

آسيا والمحيط الهادئ، والواليات المتحدة األمريكية 

وأوروبا. 

لوس أنجيليس واشنطن

لندن أمستردام

فرانكفورت

الرياض
جدة

الدمام
الفجيرة

سنغافورة

التواجد الجغرافي

شبكة 
الجيل 
الثاني

شبكة 
الجيل 
الثالث

شبكة
 اإلرسال عبر 

التقسيم 
الزمني 
المزدوج

شبكة 
اإلرسال عبر 

التقسيم 
المزدوج 

للتردد

التغطية الساكنية لشبكة موبايلي

%99  %97  %78   %67

بوابة موبايلي الدولية لإلنترنت
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شبكة موبايلي الوطنية لأللياف البصرية

مناطق شبكة األلياف البصرية

(FTTH( تغطية شبكة األلياف البصرية المنزلية

مواقع ذات أهمية على الحدود البرية

مفتاح الخريطة

400 فرع ومنفذ تجاري

أكثر من 6000 فرع تجزئة

انتشار منافذ التجزئة

المنطقة-5المنطقة-5

BRANCHES

الهفوف
اإلحساء

الدمام
ظهران

الخبر

مكة المكرمة
الطائف

مدينة الملك عبدالله
االقتصادية

الدوادمي
الخرج

العنيزة

أبها

القرّيات

تبوك

عرعر

حفر الباطن

الجبيل

بريدة

المنطقة-9

المنطقة-6

المنطقة-12

المنطقة-المنطقة-1
8

المنطقة-
11

المنطقة-
13

المنطقة-3

المنطقة-10

المنطقة-4

خميس مشيط

حديثة

حقل

الجديدة

الخفجي

الخبر
سلوى

البطحاء

الرياض
المنطقة-2

جدة

جيزان

المنطقة-7

 لمحة عامة عن الشركة
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فازت موبايلي بجائزة أفضل مقدم لخدمات أمن    •

المعلومات الُمدارة للعام 2016م، وذلك على   

هامش مؤتمر المجتمع العالمي للنمو واالبتاكر   

والقيادة.  

وقعت موبايلي اتفاقية شراكة مع لك من “ديجيتال    •

باريرز” و“تيليكواليتيز” إلطالق خدمة المراقبة اآلمنة    

بالفيديو )VSaaS( بزمن استجابة سريع بدون أي    

تأخير، وهي الخدمة األولى من نوعها في المملكة    

العربية السعودية.  

يناير

أغسطس

فبراير

مارس

يوليو

أبرز اإلنجازات والجوائز التي حققتها موبايلي

فازت موبايلي بحائزة IBM Beacon عن حلول خدمات    •

البنية التحتية االستثنائية.  

منح معهد UPTIME مركز بيانات الملقا 2 التابع    •

لشركة موبايلي تقييم الدرجة الرابعة في التنفيذ،    

وهو أول مركز عمليات اتصاالت في المملكة العربية    

السعودية يحصل على هذا التقييم.   

دشنت موبايلي اكبلها البحري القاّري ذي السعة    •

العالية AAE-1 للربط مع آسيا وإفريقيا وأوروبا.   

عقدت موبايلي شراكة مع “إيريكسون” لمضاعفة    •

  4x4 سرعة البيانات لديها باستخدام تكنولوجيا  

 .MIMO  

نوفمبر

تم الحكم بالتسوية لصالح موبايلي في قضية النزاع    •

القائم بينها وبين شركة “زين السعودية”.  

14



 لمحة عامة عن الشركة

15



بيانات المساهمين وأهم اإلعالنات 
الصادرة عن الشركة

عدد األسهم عدد المستثمرينفئة المستثمر
المملوكة

نسبة الملكية

66.4% 242511,393,355شراكت/مؤسسات
33.6%164,599258,606,645أفراد

100%164,841770,000,000المجموع

جنسية المستثمر
69.8%163,908537,416,290سعودية

30.2%933232,583,710أخرى
100%164,841770,000,000المجموع

بيانات المساهمين

%66.4
الشراكت/المؤسسات

%33.6
األفراد المستثمرون بحسب الفئة

بلغ عدد مساهمي موبايلي كما في تاريخ 31 ديسمبر 

2016م ما مجموعه  164,841 مساهم. ومّثل 

المساهمون من الشراكت والمؤسسات ما نسبته %66.4 

من ملكية الشركة اللكية، بينما مثل المستثمرون من 

األفراد نسبة 33.6% المتبقية. وفيما يلي جداول توضح 

لمحة موجزة عن ملكية أسهم موبايلي. 
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نسبة الملكيةعدد المستثمرينحجم الملكية

75.5%62أكثر من 1,000,000 سهم
4.5%49من 500,000 إلى 999,999 سهم
7.3%281من 100,000 إلى 499,999 سهم

2%234من 50,000 إلى 99,999 سهم
4.9%1,921من 10,000 إلى 49,999 سهم

1.5%1,759من 5,000 إلى 9,999 سهم
2.2%7,994من 1,000 إلى 4,999 سهم

2.1%152,541أقل من 1,000 سهم
100%164,841المجموع

ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايريناير 2016م

40 %

40 %

70 %

100 %

130 %

مؤشر قطاع اإلتصاالت 
المؤشر العام للسوق المالية السعودية )تداول(

موبايلي

 لمحة عامة عن الشركة

أنهت أسهم موبايلي عام 2016م بسعر أقل من 

سعرها في بداية العام، إال أنها سجلت أداًء قوًيا على 

مؤشر االتصاالت وتقنية المعلومات وعلى المؤشر العام 

للسوق المالية السعودية “تداول” )TASI( في الربعين 

الثاني والثالث من عام 2016م. ويظهر المخطط البياني 

التالي أداء أسهم موبايلي على هذين المؤشرين: 
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أهم اإلعالنات الرسمية الصادرة عن موبايلي

تنجح موبايلي في التوصل إلى إعادة االتفاق على 

الشروط المالية المالية المتعلقة باكفة التسهيالت 

االئتمانية )17 مايو 2016م(

أعلنت موبايلي عن توصلها إلى اتفاق نهائي مع البنوك 

السعودية والدولية وواكالت ائتمان التصدير، يتم بموجبه 

التوصل إلى إعادة االتفاق على الشروط المالية المتعلقة 

بتسهيالت واكالت ائتمان التصدير وغيرها من التسهيالت 

االئتمانية. ونتيجة لذلك توصلت موبايلي التفاق مع 

الجهات المقرضة بشأن التنازل عن اكفة خروقات 

التعهدات المالية المتعلقة بلك التسهيالت الممنوحة 

لها.

حكم نهائي بالتسوية لصالح موبايلي بقيمة 219 

مليون ريال سعودي في قضية التحكيم بالنزاع 

المتعلق باتفاقية الخدمات الموقعة مع شركة “زين 

السعودية” )13 نوفمبر 2016م(

حازت الشركة على حكم تسوية لصالحها بقيمة 

219,464,509 ريال سعودي في حكم نهائي وملزم 

لألطراف المعنية بشأن النزاع القائم بين شركتي موبايلي 

وزين السعودية بخصوص المبلغ المستحق على األخيرة 

لصالح األولى بالنسبة للخدمات المقدمة لموبايلي.

تعلن موبايلي عن توقيع اتفاقية تسهيالت ائتمانية 

بقيمة 2 مليار ريال سعودي مع مصرف اإلنماء )20 

ديسمبر 2016م(

وقعت موبايلي بنجاح اتفاقية تسهيالت ائتمانية بقيمة 

2 مليار ريال سعودي مع مصرف اإلنماء، بصيغة البيع 

اآلجل ولمدة 10 سنوات. وتستخدم الشركة عائدات 

هذه التسهيالت في تمويل نفقاتها التشغيلية الحالية 

والمستقبلية. ويمثل نجاح موبايلي في الحصول على 

هذا التمويل دلياًل على ثقة المجتمع المصرفي بالشركة 

وبقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.

تعلن موبايلي عن المستجدات المتعلقة باتفاقية 

اإلدارة الموقعة مع “اتصاالت” )25 ديسمبر 2016م(

أعلنت موبايلي عن انتهاء صالحية اتفاقية اإلدارة 

الموقعة مع مجموعة اتصاالت بتاريخ 23 ديسمبر 

2016م.

عملت لك من موبايلي ومجموعة اتصاالت خالل نهاية عام 

2016م على تطوير اتفاقية خدمات ودعم فني تضع 

في االعتبار متطلبات موبايلي بناء على نطاق عملياتها 

وحجم قاعدة مشتركيها. وقد عبرت موبايلي عن 

عميق شكرها وتقديرها لمجموعة اتصاالت على الدعم 

الملموس الذي قدمته منذ تأسيس الشركة، مؤكدة 

على أهمية استمرار التعاون لخدمة مصالح مساهمي 

الطرفين.
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 لمحة عامة عن الشركة
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