ﻧﺸﺮة اﺻﺪار
ájOƒ©°S áªgÉ°ùe ácô°T ä’É°üJÓd ÖjòY OÉ–G ácô°T
`g1429/2/19 ïjQÉJh 6/Ω ºbQ »µ∏ŸG Ωƒ°Sôª∏d É≤ah
1010263273 ºbQ …QÉŒ πé°S (Ω2008/2/26 ≥aGƒŸG)
º¡°ù∏d ájOƒ©°S ä’ÉjQ (10) ÉgQób áª«≤H …OÉY º¡°S (117^500^000) ìôW
ájƒdhCG ¥ƒ≤M º¡°SCG QGó°UEG ∫ÓN øe
…Oƒ©°S ∫ÉjQ (1^175^000^000) ÉgQób áª«≤H
(Ω2012/3/24 ≥aGƒŸG) `g1433/5/1 Ωƒj ÜÉààc’G IÎa CGóÑJ
(Ω2012/3/31 ≥aGƒŸG) `g1433/5/8 Ωƒj ájÉ¡f ≈àM ôªà°ùJh
.ácô°ûdG ¢ù«°SCÉJ øY ¿ÓYE’ÉH »°VÉ≤dG (Ω2008/2/26 ≥aGƒŸG) `g1429/2/19 ïjQÉJh 6 /Ω ºbQ »µ∏ŸG Ωƒ°Sôª∏d É≤ah â°ù°SCÉJ ájOƒ©°S áªgÉ°ùe ácô°T »g ("ƒL" hCG "ácô°ûdG"`H ó©H Éª«a É¡«dEG QÉ°ûj) ä’É°üJÓd ÖjòY OÉ–G ácô°T
≠∏Ñjh .(Ω2009/4/1 ≥aGƒŸG) `g1430/04/05 ‘ ñQDƒŸG äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤Jh ä’É°üJ’G áÄ«g ¢ü«NôJh (Ω2009/2/25 ≥aGƒŸG) `g1430/2/30 ïjQÉàH ¢VÉjôdG ‘ QOÉ°üdG 1010263273 ºbQ …QÉéàdG πé°ùdG ÖLƒÃ ácô°ûdG πª©Jh
.É¡æe πµd ájOƒ©°S ä’ÉjQ (10) Iô°ûY ÉgQób πeÉµdÉH áYƒaóe á«ª°SG áª«≤H …OÉY º¡°S (40^000^000) ¿ƒ«∏e Ú©HQCG ≈dEG áª°ù≤e …Oƒ©°S ∫ÉjQ (400^000^000) ¿ƒ«∏e áFÉª©HQCG ácô°û∏d ´ƒaóŸG ∫ÉŸG ¢SCGQ
™aóJ ("ÜÉààc’G ô©°S") º¡°ù∏d ájOƒ©°S ä’ÉjQ (10) ÉgQób áª«≤H ("Iójó÷G º¡°SC’G" hCG "ájƒdhC’G ¥ƒ≤M º¡°SCG") ácô°ûdG º¡°SCG øe ójóL …OÉY º¡°S (117^500^000) QGó°UEG ("ÜÉààc’G" ) ájƒdhC’G ¥ƒ≤M QGó°UEG øª°†àj
≈dEG …Oƒ©°S ∫ÉjQ (400^000^000) ¿ƒ«∏e áFÉª©HQCG øe ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ ‘ IOÉjRh º¡°S (157^500^000) ≈dEG º¡°S (40^000^000) ¿ƒ«∏e ¿ƒ©HQCG øe ("º¡°SC’G") ácô°ûdG º¡°SCG ‘ IOÉjR πã“ »àdGh ÜÉààc’G óæY πeÉµdÉH
.…Oƒ©°S ∫ÉjQ (1^575^000^000) (¿ƒ«∏e ¿ƒ©Ñ°Sh á°ùªNh áFÉª°ùªNh QÉ«∏e)
ïjQÉJ") (Ω2012/1/14 ≥aGƒŸG) `g1433/2/20 Ωƒj ±OÉ°üj …òdG ("ájOÉ©dG ÒZ á«©ª÷G") ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G OÉ≤©fG Ωƒj ("Ú≤ëà°ùŸG ÚªgÉ°ùŸG") Ú∏é°ùŸG º¡°SC’G »∏eÉM ≈dEG §≤a á¡Lƒe ájƒdhC’G ¥ƒ≤M ¿EG
É¡«a Úª«≤ª∏dh ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG »æWGƒŸ ÉMÉàe ∫hGóàdG ¿ƒµ«°S Iójó÷G º¡°SC’G êGQOEGh ∫hGóàdG ≥«∏©J ™aQ óæYh (Ω2011/5/25) ≥aGƒŸG `g 1432/6/22 ïjQÉJ òæe âbDƒŸG ≥«∏©à∏d ™°†îJ Ék «dÉM ácô°ûdG º¡°SCG ¿EG ,("á«≤MC’G
≈∏Y º¡°SC’ÉH ÜÉààc’G ≥ëjh .ádOÉÑŸG äÉ«bÉØJG ∫ÓN øe áµ∏ªŸG êQÉN ÖfÉLC’G øjôªãà°ùª∏dh á«é«∏ÿG äÉ°ù°SDƒŸGh äÉcô°ûdGh ájOƒ©°ùdG QÉªãà°S’G ≥jOÉæ°Uh ∑ƒæÑdGh äÉcô°ûdGh »Hô©dG è«∏ÿG ∫hód ¿hÉ©àdG ¢ù∏› ∫hO »æWGƒŸh
.Ú≤ëà°ùŸG ÚªgÉ°ùª∏d ∑ƒ∏‡ ºFÉb º¡°S (0,34043) πc øe ójóL óMGh º¡°S ¢SÉ°SCG
»àdG ájƒdhC’G ¥ƒ≤M º¡°SCG øe ≈≤Ñàj Ée ™jRƒJ ºà«°Sh .á«≤MC’G ïjQÉJ ‘ áªFÉb º¡°SG øe ¿ƒµ∏Á Ée áÑ°ùæH ájƒdhC’G ¥ƒ≤M º¡°SCG øe OóY ‘ ÜÉààcÓd äÉÑ∏£H Gƒeó≤J øjòdG Ú≤ëà°ùŸG ÚªgÉ°ùª∏d ájƒdhC’G ¥ƒ≤M º¡°SCG ¢ü«°üîJ ºà«°S
ÉeCG ."ÜÉààc’G äÉª«∏©Jh •hô°T" 15 º°ùb ‘ í°Vƒe ƒg Éªc º¡d ≥ëj Ée áÑ°ùf øe ÌcCG ájƒdhC’G ¥ƒ≤M º¡°SCG øe OóY ‘ ÜÉààcÓd äÉÑ∏£H Gƒeó≤J øjòdG ≈∏Y – äóLh ¿EG – Ú≤ëà°ùŸG ÚªgÉ°ùŸG ∂ÄdhCG πÑb øe É¡«a ÜÉààc’G ºàj ⁄
Ö°SÉæàj ÉÃ á«≤MC’G ïjQÉJ ‘ ÚªgÉ°ùŸG A’Dƒg ≈∏Y ÜÉààc’G ô©°S ¢†FÉa ´Rƒjh ¥ƒ°ùdG ô©°ùH É¡©«Ñd IóMGh á¶Øfi ‘ Qƒ°ùµdG ™ªŒ ±ƒ°ùa ,º¡°SC’G øe ájô°ùc AGõLCG ‘ ÜÉààc’G º¡d ≥ëj øjòdG Ú≤ëà°ùŸG ÚªgÉ°ùŸG ∂ÄdhC’ áÑ°ùædÉH
…Oƒ©°S ∫ÉjQ (1^575^000^000) (¿ƒ«∏e ¿ƒ©Ñ°Sh á°ùªNh áFÉª°ùªNh QÉ«∏e) ÜÉààc’G ó©H ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ ¿ƒµ«°Sh .óLh ¿EG ÜÉààc’G ¢†FÉa ∫GƒeCG IOÉYEGh ¢ü«°üîàdG ïjQÉJ øe Éeƒj 30 ∫ÓN º¡æe óMGh πc ¬≤ëà°ùj …òdG Aõ÷G ™e
á≤∏©àe äÉ©aO ≈dEG áaÉ°VEG øjOQƒŸG äÉ≤ëà°ùeh πeÉ©dG ∫ÉŸG ¢SCGQ äÉLÉ«àMGh á«dÉª°SCGôdG äÉ≤ØædG á«£¨J ≈dEG áaÉ°VEG ,á≤ëà°ùŸG ácô°ûdG ¿ƒjO º¶©e ójó°ùàd äÓ°üëàŸG ‘É°U Ωóîà°ùj ±ƒ°Sh .º¡°S ¿ƒ«∏e (157^500^000) ≈dEG áª°ù≤e
.ÜÉààc’G äÓ°üëàe øe AõL …CG ≈∏Y ¿ƒªgÉ°ùŸG π°üëj ødh .("ÜÉààc’G äÓ°üëàe ΩGóîà°SG" 11 º°ù≤dG ô¶fG) .Ú°ù°SDƒŸG ÚªgÉ°ùŸG øe Ωó≤ŸG …Ò°ùéàdG ¢Vô≤dG ójó°ùàd äÓ°üëàŸG øe AõL Ögòj ±ƒ°Sh .á«æ≤J äGó©Ã
¿ƒ«∏e ¿ƒ©Ñ°Sh á°ùªNh áFÉª°ùªNh QÉ«∏e ≈dEG …Oƒ©°S ∫ÉjQ (400^000^000) ¿ƒ«∏e áFÉª©HQCG øe ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ IOÉjõH (2011/6/29 ≥aGƒŸG ) ``g1432/7/27 ïjQÉàH Ió≤©æŸG ¬à°ù∏L ‘ ácô°ûdG IQGOEG ¢ù∏› ≈°UhCG óbh
∫Ée ¢SCGQ IOÉjõH GQGôb äQó°UCGh á«°UƒàdG √òg ≈∏Y ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G â≤aGh ,(Ω2012/1/14 ≥aGƒŸG) `g1433/2/20 ‘h .áeRÓdG á«ª«¶æàdG äÉ≤aGƒŸG ™«ªL ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ó©H ,…Oƒ©°S ∫ÉjQ (1^575^000^000)
(400^000^000) ¿ƒ«∏e áFÉª©HQCG ≈dEG …Oƒ©°S ∫ÉjQ (1^000^000^000) QÉ«∏e øe ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ ¢†«ØîàH ¬«a ≈°UhCG GQGôb (Ω2011/4/18 ≥aGƒŸG) `g1432/5/14 ïjQÉàH ¢ù∏éŸG Qó°UCG ¿CG ¬«°UƒàdG √òg ≥Ñ°S óbh .ácô°ûdG
QGôb ≈∏Y AÉæH ácô°ûdG ∫Éª°SCGQ ¢†ØN ÚªgÉ°ùª∏d ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G äôbCG ,(Ω2011/8/6 ≥aGƒŸG) `g1432/9/6 ‘h %60 áÑ°ùæH É°†ØN πãÁ Ée ƒgh ,º¡°S (60^000^000) ¿ƒ«∏e Úà°S AÉ¨dEG ≥jôW øY …Oƒ©°S ∫ÉjQ
º¡°SCG QGó°UEG ÈY …Oƒ©°S ∫ÉjQ (600^000^000) ¿ƒ«∏e áFÉªà°ùH ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ IOÉjõH (Ω2010/9/29 ≥aGƒŸG) `g1431/10/20 ïjQÉàH ó≤©æŸG ¬YÉªàLG ‘ ácô°ûdG IQGOEG ¢ù∏› ≈°UhG ¿CG É°†jCG ∂dP ≥Ñ°S Éªc QƒcòŸG ¢ù∏éŸG
.…Oƒ©°S ∫ÉjQ (1^575^000^000) ¿ƒ«∏e ¿ƒ©Ñ°Sh á°ùªNh áFÉª°ùªNh QÉ«∏e ≈dEG ∫ÉŸG ¢SCGQ IOÉjõH É≤HÉ°S É¡d QÉ°ûŸG á«°UƒàdÉH âdóÑà°SG »àdG á«°UƒàdG »gh ájƒdhCG ¥ƒ≤M
Ú≤ëà°ùŸG ÚªgÉ°ùª∏d øµÁh .("ÜÉààc’G IÎa") (Ω2012/3/31 ≥aGƒŸG) `g1433/5/8 Ωƒj ƒgh ¥ÓZE’G Ωƒj á∏eÉ°T πªY ΩÉjCG 8 IóŸ ôªà°ùJh (Ω2012/3/24 ≥aGƒŸG) `g1433/5/1 Ωƒj ájƒdhC’G ¥ƒ≤M º¡°SCG ‘ ÜÉààc’G IÎa CGóÑJ
,("áÄ«¡dG") á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG áÄ«g äÉª«∏©J Ö°ùëHh .("ÜÉààc’G äÉª«∏©Jh •hô°T" 15 º°ùb ô¶fG) áª∏à°ùŸG äÉ¡÷G ´hôa øe …CG iód ájƒdhC’G ¥ƒ≤M º¡°SCG ‘ ÜÉààc’G äÉÑ∏W Ëó≤J ÜÉààc’G IÎa ∫ÓN ("ÖààµŸG" hCG "¿ƒÑààµŸG")
."ÜÉààc’G äÉª«∏©Jh •hô°T" 15 º°ùb ‘ í°Vƒe ƒg Éªc ájƒdhC’G ¥ƒ≤M ‘ ÜÉààc’G ‘ º¡≤M ¿ƒeóîà°ùj ’ øjòdG Ú≤ëà°ùŸG ÚªgÉ°ùŸG ¢†jƒ©àd á«dBG ΩGóîà°SG ºà«°S
≥aGƒŸG) `g1433/5/15 √É°übCG óYƒe ‘ ,óLh ¿EG ,¢†FÉØdG OQh »FÉ¡ædG ¢ü«°üîàdG øY ¿ÓYE’G ºàj ±ƒ°Sh .áª∏à°ùŸG äÉ¡÷G πÑb øe äÉYÉ£≤à°SG hCG ä’ƒªY …CG ¿hO Ú≤ëà°ùŸG ÚªgÉ°ùŸG ≈dEG (óLh ¿EG) ÜÉààc’G ∫GƒeCG ¢†FÉa OÉ©j
.("ÜÉààcE’G ¢†FÉa OQh º¡°SC’G ¢ü«°üîJ"– ÜÉààc’G äÉª«∏©Jh •hô°T 15 º°ùb ô¶fG) .(Ω2012/4/7
≥◊G ¬∏eÉM ójóL º¡°S πc »£©jh áªFÉ≤dG º¡°SC’G ¢üFÉ°üN ¢ùØæH »MGƒædG áaÉc øe Iójó÷G º¡°SC’G ¿ƒµà°Sh πeÉµdÉH Iójó÷G º¡°SC’G áª«b ™aóJ ±ƒ°Sh ,á«∏«°†ØJ ¥ƒ≤M ájCG º¡°SC’G øe …CG ≈£©j ’h º¡°SC’G øe IóMGh áÄa ácô°û∏d
ájCG ΩÓà°SG ‘ ≥◊G É¡«∏eÉM Iójó÷G º¡°SC’G ∫ƒîJh . É¡«a âjƒ°üàdGh ("áeÉ©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG") áeÉ©dG á«©ª÷G äÉYÉªàLG Qƒ°†M πbC’G ≈∏Y Éª¡°S (20) øjô°ûY ∂∏Á ("ºgÉ°ùŸG") ºgÉ°ùe πµd ≥ëjh .§≤a óMGh äƒ°U ‘
âeób óbh .("º¡°SC’G ¥ƒ°S" hCG "∫hGóJ") ájOƒ©°ùdG º¡°SC’G ¥ƒ°S ‘ áLQóe ácô°û∏d á«dÉ◊G º¡°SC’G ¿CÉH Éª∏Y ,(" ìÉHQC’G ™jRƒJ á°SÉ«°S" 8 º°ù≤dG ô¶fG) É¡«∏J »àdG á«dÉŸG äGƒæ°ùdGh ÜÉààc’G IÎa ó©H ácô°ûdG É¡æ∏©J áYRƒe ìÉHQCG
º¡°SC’G ∫hGóJ CGóÑj ¿CG ™bƒàŸG øeh .áÄ«¡dG É¡àÑ∏W »àdG IójDƒŸG äGóæà°ùŸG áaÉc AÉØ«à°SG ”h √òg QGó°UE’G Iô°ûf ≈∏Y áeRÓdG äÉ≤aGƒŸG ™«ªL ≈∏Y ácô°ûdG â∏°üM óbh á«ª°SôdG áªFÉ≤dG ‘ Iójó÷G º¡°SC’G êGQOE’ áÄ«¡dG ≈dEG ÉÑ∏W ácô°ûdG
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG »æWGƒŸ ÉMÉàe á«ª°SôdG áªFÉ≤dG ‘ É¡LGQOEG ó©H Iójó÷G º¡°SC’G ∫hGóJ ¿ƒµ«°Sh .("ÚÑààµª∏d áª¡e ïjQGƒJ"º°ùb ô¶fG) ÜÉààc’G ¢†FÉa OQh É¡°ü«°üîJ á«∏ªY øe AÉ¡àf’G ó©H Öjôb âbh ‘ ¥ƒ°ùdG ‘
.ádOÉÑŸG äÉ«bÉØJG ∫ÓN øe áµ∏ªŸG êQÉN ÖfÉLC’G øjôªãà°ùª∏dh á«é«∏ÿG äÉ°ù°SDƒŸGh äÉcô°ûdGh ájOƒ©°ùdG QÉªãà°S’G ≥jOÉæ°Uh ∑ƒæÑdGh äÉcô°ûdGh »Hô©dG è«∏ÿG ∫hód ¿hÉ©àdG ¢ù∏› ∫hO »æWGƒŸh É¡«a Úª«≤ª∏dh
.QGó°UEG …CG ‘ ™ÑàŸG Ö°ùM Iójó÷G º¡°SC’G ‘ QÉªãà°S’G QGôb PÉîJG πÑb ájÉæ©H "IôWÉîŸG πeGƒY" h "ΩÉg QÉ©°TEG" »ª°ùb É¡æª°V øeh á∏eÉc Iô°ûædG √òg IAGôb Öéjh Gòg

ÜÉààc’G ôjóeh ‹Éª`dG QÉ°ûà°ùŸG
¢ù«FôdG á«£¨àdG ó¡©àeh
áª∏à°ùª`dG äÉ`` ` ` ` ¡`÷G

IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG πªëàjh .("áÄ«¡dG")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–
≈dEGh áæµªŸG äÉ°SGQódG ™«ªL AGôLEG ó©H ºgOÉ≤àYGh º¡ª∏Y Ö°ùëH ¿hócDƒjh √òg QGó°UE’G Iô°ûf ‘ IOQGƒdG äÉeƒ∏©ŸG ábO øY á«dhDƒ°ùŸG πeÉc øjOôØæeh Ú©ªà› (ê) áëØ°üdG ‘ ºgDhÉª°SCG ô¡¶J øjòdG
√òg äÉjƒàfi øY á«dhDƒ°ùe ájCG ájOƒ©°ùdG á«dÉŸG ¥ƒ°ùdGh áÄ«¡dG πªëàJ ’h .á∏∏°†e É¡«a IOQGh IOÉaEG ájCG π©L ≈dEG Iô°ûædG ‘ É¡æ«ª°†J ΩóY …ODƒj ¿CG øµÁ iôNCG ™FÉbh ájCG óLƒJ ’ ¬fCG ,∫ƒ≤©ŸG ó◊G
.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 ,¬dÉªàcG hCG É¡àbóH ≥∏©àj Éª«a äGó«cCÉJ ájCG »£©J ’h ,Iô°ûædG
(Ω2012/0/0 ≥aGƒŸG) `g1433/0/00 ïjQÉàH Iô°ûædG √òg äQó°U

إشعار هام
تقدم ن�شرة �إ�صدار حقوق الأولوية هذه («الن�شرة») تفا�صيل كاملة عن املعلومات املتعلقة ب�شركة احتاد عذيب لالت�صاالت («ال�شركة» �أو «جو») و�أ�سهم حقوق
الأولوية املطروحة لالكتتاب .وعند تقدمي طلبات االكتتاب يف �أ�سهم حقوق الأولوية� ،سوف يعامل امل�ساهمون امل�ستحقون على �أ�سا�س �أن طلباتهم ت�ستند �إلى
املعلومات التي حتتويها هذه الن�شرة والتي ميكن احل�صول على ن�سخ منها من املكتب الرئي�سي لل�شركة ومدير االكتتاب واجلهات امل�ستلمة� ،أو من املوقع الإلكرتوين
لل�شركة � www.go.com.saأو موقع امل�ست�شار املايل ومتعهد التغطية الرئي�سي  www.sfc.saوموقع هيئة ال�سوق املالية .www.cma.org.sa
وقد عينت ال�شركة �شركة ال�سعودي الفرن�سي كابيتال م�ست�شارا ماليا ومديرا لالكتتاب ومتعهد ًا للتغطية ،وقد قامت كذلك بتعيني مكتب م�شعل العقيل للمحاماة
واال�ست�شارات القانونية بالتعاون مع احلوراين وم�شاركوه م�ست�شار ًا قانوني ًا لالكتتاب ،كما قامت ال�شركة بتعيني �أم �أي �سي تيليميتك �أف زد �أل �أل �سي كم�ست�شار
لدرا�سة ال�سوق وعينت �شركة الفوزان وال�سدحان كي بي �أم جي كم�ست�شار للعناية املهنية املالية فيما يتعلق بهذا الإ�صدار.
حتتوي ن�شرة الإ�صدار هذه على معلومات مت تقدميها التزاما مبتطلبات قواعد الت�سجيل والإدراج ال�صادرة عن الهيئة .ويتحمل �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة
الواردة �أ�سما�ؤهم يف ال�صفحة (ج) جمتمعني �أومنفردين 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�إلى احلد املعقول� ،أنه ال توجد �أية وقائع �أخرى ميكن �أن ي�ؤدي عدم ت�ضمينها يف هذه الن�شرة �إلى جعل �أية �إفادة واردة فيها م�ضللة.
وال تتحمل الهيئة وال�سوق املالية ال�سعودية اية م�س�ؤولية عن حمتويات هذه الن�شرة .وال تعطي �أي ت�أكيدات تتعلق بدقتها �أو اكتمالها .وتخلي نف�سها �صراحة من �أية
م�س�ؤولية مهما كانت عن �أي خ�سارة تنتج عما ورد يف هذه الن�شرة �أو عن االعتماد على �أي جز منها.
مع �أن ال�شركة قامت بالتحريات املعقولة للت�أكد من �صحة املعلومات التي ت�ضمنتها هذه الن�شرة يف تاريخ �إ�صدارها ،وحيث �أن جزء ًا كبري ًا من املعلومات الواردة عن
ال�سوق والقطاعات م�أخوذ من م�صادر خارجية ،ومع �أنه ال يوجد لدى ال�شركة �أو �أع�ضاء جمل�س �إدارتها �أو ال�سعودي الفرن�سي كابيتال وال لدى �أي من م�ست�شاري
ال�شركة («امل�ست�شارون») �أي �سبب لالعتقاد ب�أن املعلومات الواردة عن ال�سوق والقطاعات حتتوي معلومات غري دقيقة يف جوهرها� ،إال �أن هذه املعلومات مل يتم
فح�صها ب�شكل م�ستقل ،وبالتايل ال ميكن تقدمي �أي ت�أكيد ب�ش�أن دقتها �أو اكتمالها .ومل 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 االعتماد على تلك املعلومات �أو البيانات وك�أنها قد قدمت بتفوي�ض من ال�شركة.
�إن املعلومات التي ت�ضمنتها هذه الن�شرة كما هي يف تاريخ �إ�صدارها عر�ضة للتغيري ،وعلى وجه اخل�صو�ص ،ميكن �أن يت�أثر الو�ضع املايل احلقيقي لل�شركة وقيمة
الأ�سهم ب�صورة �سلبية بالتطورات امل�ستقبلية املتعلقة بعوامل الت�ضخم ومعدالت الفائدة وال�ضرائب� ،أو غريها من العوامل االقت�صادية وال�سيا�سية اخلارجة عن
نطاق �سيطرة ال�شركة ،وال ميكن ب�أي �شكل اعتبار تقدمي هذه الن�شرة �أو �أي ات�صال �شفهي �أو كتابي يتعلق بالأ�سهم اجلديدة ،ب�أنه وعد �أو ت�أكيد ب�ش�أن حتقيق
الإيرادات �أو النتائج �أو الأحداث امل�ستقبلية ،وال يجوز تف�سري �أي من ذلك �أو االعتماد عليه بهذه ال�صفة.
ال يجوز اعتبار ن�شرة الإ�صدار هذه مبثابة تو�صية من ال�شركة �أو �أع�ضاء جمل�س �إدارتها �أو �أي من م�ست�شاريها للم�شاركة يف هذا االكتتاب .وعالوة على ذلك ،ف�إن
املعلومات الواردة يف هذه الن�شرة ذات طبيعة عامة ومت �إعدادها دون الأخذ يف احل�سبان الأهداف اال�ستثمارية الفردية �أو الو�ضع املايل �أو االحتياجات اال�ستثمارية
اخلا�صة .ويتحمل كل م�ستلم لهذه الن�شرة ،قبل اتخاذ قرار باال�ستثمار ،م�س�ؤولية احل�صول على ا�ست�شارة مهنية م�ستقلة بخ�صو�ص االكتتاب لتقييم مدى مالءمة
املعلومات الواردة يف هذه الن�شرة بالن�سبة لأهدافه و�أو�ضاعه واحتياجاته املالية اخلا�صة به.
يقت�صر هذا االكتتاب يف �أ�سهم حقوق الأولوية على امل�ساهمني امل�ستحقني املقيدين يف �سجالت ال�شركة بتاريخ الأحقية .ويحظر �صراحة توزيع هذه الن�شرة �أو
بيع الأ�سهم اجلديدة يف �أية بلد �آخر با�ستثناء اململكة العربية ال�سعودية .وتلفت ال�شركة وامل�ست�شار املايل ومدير االكتتاب عناية م�ستلمي هذه الن�شرة �إلى �ضرورة
التعرف على �أية قيود نظامية من هذا القبيل ومراعاة التقيد بها.

�

معلومات عن سوق االتصاالت وصناعتها

مت �إعداد املعلومات الواردة يف هذه الن�شرة عن ال�سوق والقطاع والتي تغطي �سوق االت�صاالت يف اململكة من قبل  ،MEC Telematikوهي �شركة ا�ست�شارية
متخ�ص�صة يف جماالت االت�صاالت وو�سائل الإعالم والتكنولوجيا العاملية ولها مكاتب يف كل من دبي و�أبو ظبي بالإمارات العربية املتحدة ،ويف لوك�سمبورغ والواليات
املتحدة الأمريكية .وميتاز فريق �إدارة  Telematikبخربة وا�سعة يف تقييم م�شغلي االت�صاالت و�إ�ضافة القيمة �إليها من �أجل النهو�ض مب�ستوى �إنتاجيتها .كما �أن
 Telematikلديها فهم �شامل لطبيعة عمل ن�شاط االت�صاالت يف جميع املناطق وتعطي �إ�ضافة قيمة كبرية بف�ضل ما متتاز به كوادرها من خربة طويلة يف الإدارة
الت�شغيلية والأدوار الناجحة يف خمتلف امل�ستويات بالن�سبة لل�شركات اجلديدة وال�شركات القائمة و�إجراء التغيريات الالزمة لتح�سني م�ستوى الن�شاط التجاري
لعمالئها يف جميع �أنحاء �أوروبا الغربية و�أوروبا ال�شرقية وامل�شرق العربي وال�شرق الأو�سط و�آ�سيا ،والأمريكتني و�أفريقيا .باال�ضافة الى املعلومات التي مت اعدادها
من قبل .MEC Telematik
المعلومات المالية

�إن القوائم املالية املراجعة للفرتة من2009/2/25م �إلى 2010/3/31م و الفرتة من 2010/4/1م الى 2011/03/31م والإي�ضاحات املرفقة بها والقوائم
املالية غري املراجعة من � 2011/4/1إلى  2011/6/30ا�ضافة �إلى القوائم املالية غري املراجعة للفرتة املنتهية يف 2011/9/30م ،واملدرجة يف �أماكن �أخرى من
هذه الن�شرة ،قد مت �إعدادها وفق ًا ملعايري املحا�سبة ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني ،وقد متت مراجعتها وفح�صها من قبل �شركة ارن�ست
ويونغ – املحا�سب القانوين .وت�صدر ال�شركة بياناتها املالية بالريال ال�سعودي.
التوقعات واإلفادات المستقبلية

لقد مت �إعداد التوقعات التي ت�ضمنتها هذه الن�شرة على �أ�سا�س افرتا�ضات حمددة ومعلنة ،وقد تختلف ظروف عمل ال�شركة م�ستقبال عن االفرتا�ضات امل�ستخدمة
يف هذه الن�شرة ،ولذا ،ال ميكن �إعطاء �أي ت�أكيد �أو �ضمان فيما يتعلق بدقة �أي من هذه التوقعات �أو اكتمالها.
هناك بيانات معينة يف هذه الن�شرة متثل «�إفادات م�ستقبلية» .وي�ستدل على هذه الإفادات امل�ستقبلية عموما عن طريق بع�ض الكلمات امل�ستخدمة فيها والدالة
على امل�ستقبل مثل «يعتزم» �أو «يقدر» �أو «يعتقد» �أو «يتوقع» �أو «من املمكن /املحتمل» �أو «�سوف» �أو «ينبغي» �أو «متوقع» �أو «قد» �أو «ي�أمل» �أو ال�صيغ النافية لهذه
املفردات وغريها من املفردات املقاربة لها يف املعنى .وتعك�س هذه الإفادات وجهات النظر الراهنة لل�شركة فيما يتعلق ب�أحداث م�ستقبلية ،ولكنها لي�ست �ضمان ًا
للأداء يف امل�ستقبل ،حيث �أن هناك العديد من العوامل التي ميكن �أن ت�ؤثر يف الأداء الفعلي �أو الإجنازات �أو النتائج التي حتققها ال�شركة ،وت�ؤدي �إلى اختالفها
ب�شكل كبري عما كان متوقع ًا �صراح ًة �أو �ضمن ًا بح�سب الإفادات املذكورة .وقد مت ا�ستعرا�ض بع�ض املخاطر �أو العوامل التي ميكن �أن ت�ؤدي �إلى مثل هذا الأثر ب�صورة
�أكرث تف�صي ًال يف ق�سم «عوامل املخاطرة» من هذه الن�شرة وفيما لو حتقق واحد �أو �أكرث من هذه املخاطر �أو العوامل االحتمالية� ،أو ثبت عدم �صحة �أو دقة �أي من
االفرتا�ضات التي مت االعتماد عليها ،ف�إن النتائج الفعلية لل�شركة قد تختلف ب�شكل جوهري عن تلك املذكورة يف هذه الن�شرة.
ووفق ًا ملتطلبات قواعد الت�سجيل والإدراج ال�صادرة عن الهيئة ،ف�إن ال�شركة تلتزم بتقدمي ن�شرة �إ�صدار تكميلية للهيئة �إذا تبني لل�شركة بعد �صدور موافقة الهيئة
على ن�شرة الإ�صدار وقبل ت�سجيل �أ�سهم حقوق الأولولية يف القائمة الر�سمية وذلك لدى�( :أ) حدوث �أي تغيري ملحوظ يف �أمور جوهرية حتتوي عليها هذه الن�شرة
�أو يف �أية وثيقة مطلوبة مبوجب قواعد الت�سجيل والإدراج �أو (ب) ظهور �أي م�سائل �إ�ضافية مهمة كان يتوجب ت�ضمينها يف ن�شرة الإ�صدار .وفيما عدا احلالتني
املذكورتني ،ف�إن ال�شركة ال تنوي حتديث �أو تعديل �أية معلومات متعلقة بال�صناعة �أو ال�سوق �أو الإفادات امل�ستقبلية التي تت�ضمنها هذه الن�شرة� ،سواء كان ذلك نتيجة
معلومات جديدة �أو نتيجة حوادث م�ستقبلية �أو خالف ذلك .ونتجية ملا تقدم وللمخاطر الأخرى والأمور االحتمالية واالفرتا�ضات الأخرى ،ف�إن الأحداث املتوقعة
والظروف امل�ستقبلية املبينة يف هذه الن�شرة قد ال حتدث على النحو الذي تتوقعه ال�شركة� ،أو رمبا ال حتدث مطلق ًا .وعليه ،ف�إنه يجب على امل�ساهمني امل�ستحقني
النظر يف جميع الإفادات امل�ستقبلية على �ضوء هذه التف�سريات وعدم االعتماد عليها ب�شكل �أ�سا�سي.
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دليل الشركة
مجلس اإلدارة
اال�سم

ال�صفة

اجلهة التي ميثلها

عدد الأ�سهم
اململوكة مبا�شرة

اال�سهم اململوكة ب�شكل غري
مبا�شر بن�سبة  %5او �أكرث
من ر�أ�سمال ال�شركة

العمر

اجلن�سية

1

�صاحب ال�سمو امللكي الأمري
عبدالعزيز بن �أحمد بن
عبدالعزيز �آل �سعود

رئي�س جمل�س الإدارة
(غري تنفيذي)

�شركة عذيب التجارية

14.000

%29,2

49

�سعودي

2

ال�شيخ حممد بن عي�سى �آل خليفة

ع�ضو جمل�س �إدارة
(غري تنفيذي)

ال�شركة البحرينية
لالت�صاالت

*400

اليوجد

46

بحريني

3

بيرت كالياروبولو�س

ع�ضو جمل�س �إدارة
(غري تنفيذي)

ال�شركة البحرينية
لالت�صاالت

*400

اليوجد

52

�أ�سرتايل

4

حممد وجيه بن ح�سن �شربتلي

ع�ضو جمل�س �إدارة
(غري تنفيذي)

�شركة النهلة للتجارة
واملقاوالت

*400

اليوجد

46

�سعودي

5

عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن
مطرب

ع�ضو جمل�س �إدارة
(تنفيذي)

�شركة عذيب للكمبيوتر
واالت�صاالت

*400

اليوجد

45

�سعودي

6

خور�شيد �أحمد

ع�ضو جمل�س �إدارة
(غري تنفيذي)

�شركة االنرتنت
ال�سعودية املحدودة

*400

اليوجد

66

كندي

7

�سعد بن عمر البيز

ع�ضو و�سكرتري
جمل�س �إدارة (غري
تنفيذي)

�شركة عذيب لل�صيانة
واخلدمات املحدودة

*435

اليوجد

59

�سعودي

8

�سلطان بن خالد الرتكي

ع�ضو م�ستقل

اجلمهور

*400

اليوجد

38

�سعودي

9

ح�سام الدين بن ها�شم �صدقة

ع�ضو م�ستقل

اجلمهور

*400

اليوجد

58

�سعودي

10

رائد بن عبدالر�ؤوف كيال

ع�ضو م�ستقل

اجلمهور

*400

اليوجد

42

�سعودي

11

�شاغر **

ع�ضو م�ستقل

اجلمهور

امل�صدر :جو
(*) بعد خف�ض ر�أ�سمال ال�شركة �أ�صبحت ملكية بع�ض �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة تقل عن احلد املقرر وقيمته  10.000ريال �سعودي وفق ماتن�ص عليه املادة  17من النظام الأ�سا�سي لل�شركة ،وعليه ف�إن �أع�ضاء
املجل�س �سيقومون برفع ح�صتهم �إلى احلد املقرر بعد ا�ستئناف التداول على �أ�سهم ال�شركة
(**) يعني يف اجتماع اجلمعية العامة لل�شركة خالل ثالثة �أ�شهر من تاريخ �إكتمال الطرح

عنوان الشركة

�شركة احتاد عذيب لالت�صاالت
�سجل جتاري رقم 1010263273
 2998طريق امللك عبدالعزيز
�ص .ب  ،25039الريا�ض 11391
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 1 8111460000 :
فاك�س+966 1 8111461110 :
املوقع الإلكرتوينwww.go.com.sa :

ج

سكرتير مجلس إدارة الشركة

الممثل المعتمد للشركة

�سعد بن عمر البيز
جمموعة عذيب
�ص ب  ،7947الريا�ض 11472
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف +966 8111371111 :حتويلة 3000
فاك�س+966 1 4657864 :

زيد عبد اهلل ال�شبانات
�شركة احتاد عذيب لالت�صاالت
 2998طريق امللك عبدالعزيز
�ص ب  ،250398الريا�ض 11391
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف +966 8111461111 :
فاك�س +966 8111461110 :
zshabanat@go.com.sa

�سعد بن عمر البيز
جمموعة عذيب
�ص ب  ،7947الريا�ض 11472
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف +966 8111371111 :حتويلة 3000
فاك�س+966 1 4657864 :
saadoalbaiz@atheeb.com

مسجل السهم

ال�سوق املالية ال�سعودية (تداول)
�أبراج التعاونية،
طريق امللك فهد
�ص ب  ،60612الريا�ض  ،11555اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )1( 218 1200 :
فاك�س+966 )1( 218 1260 :
الربيد الإلكرتوينwebinfo@tadawul.com.sa :
املوقع الإلكرتوينwww.tadawul.com.sa :
البنوك الرئيسية للشركة
البنك ال�سعودي الفرن�سي
�شارع املعذر
�ص.ب 56006 .الريا�ض 11554
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف - +966 1 289 9999 :فاك�س+966 1 404 2311 :
املوقع الإلكرتوينwww.alfransi.com.sa :
جمموعة �سامبا املالية
�شارع امللك عبدالعزيز
�ص.ب 833 .الريا�ض 11421
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 1 477 4770 :
فاك�س+966 1 479 9402 :
املوقع الإلكرتوينwww.samba.com :

د

المستشارون
المستشار المالي ومدير االكتتاب ومتعهد التغطية الرئيسي

ال�سعودي الفرن�سي كابيتال
املركز الرئي�سي
طريق امللك فهد
�ص.ب 23454 .الريا�ض 11426
هاتف+966 1 282 6666 :
فاك�س+966 1 282 6823 :
املوقع الإلكرتوينwww.sfc.sa :
المستشار القانوني لالكتتاب

مكتب م�شعل العقيل للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
بالتعاون مع احلوراين وم�شاركوه
�شارع العليا ،عمارة ال�سريكون  ،12الطابق 7
�ص ب  ،67356الريا�ض 11596
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )1( 293 1234 :
فاك�س+966 )1( 293 0051 :
املوقع الإلكرتوينwww.houraniassociates.com :
المستشار القانوني لمتعهد التغطية

امل�ست�شارون القانونيون بالتعاون مع بيكر مكينزي
جممع العليان الربج رقم  2الدور 3
�شارع االح�ساء – امللز
�ص ب  ،4288الريا�ض 11491
هاتف+966 )1( 2915561 :
فاك�س+966 )1( 2915571 :
املوقع الإلكرتوينwww.bakermckenzie.com/SaudiArabia :
المراجع القانوني

�إيرن�ست ويونغ
برج الفي�صلية
طريق امللك فهد
�ص ب  ،2732الريا�ض 11461
هاتف+966 )1( 273 4740 :
فاك�س+966 )1( 237 4730 :
املوقع الإلكرتوينwww.ey.com :

ه

مستشار العناية المهنية المالية

كي بي �إم جي �لفوز�ن و�ل�صدMان
�لطابق  ،5برج كي بي �إم جي
�سارع �سالح �لدين
�س ب � ،92876لريا�س 11663
هاتف+966 )1( 8748670 :
فاك�س+966 )1( 874 8600 :
�ملوقع �الإلكرتوينwww.kpmg.com.sa :
مستشار أبحاﺙ السوق
MEC Telematik FZ-LLC

مدينة دبي لالإنرتنت
�س ب  ،500296دبي� ،الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
هاتف+971 )4( 3693682 :
فاك�س+971 )4( 3604564 :
�ملوقع �الإلكرتوينwww.mec-telekatik.com :
المستشار اإلعالني واإلعالمي

�سركة �ل�سو�ف �لعاملية
مركز �ل�سفوة �لتجاري� ،ل�سليمانية
�س ب � 43307لريا�س 11561
�ململكة �لعربية �ل�سعودية
هاتف+966 )1( 2886632 :
فاك�س+966 )1( 2886631 :
�ملوقع �اللكرتوينwww.advert1.com :
مالحظة� :أعطى �الأطر�ف �ملذكورون �أعاله مو�فقتهم �خلطية على ن�سر �أ�سمائهم وعناوينهم و�سعار�تهم يف هذه �لن�سرة و�الإ�سارة �إلى ��ستنتاجاتهم ،ومل ي�سحب
�أي منهم هذه �ملو�فقة حتى تاريخ هذه �لن�سرة ،وال ميلك �أي منهم �أو �أي من موظفيهم �و �أقربائهم �أية ح�سة �أو م�سلحة من �أي نوع يف �ل�سركة �أو �أي من �ل�سركات
�لتابعة لها.

و

الجهات المستلمة
البنك ال�سعودي الفرن�سي
�شارع املعذر
�ص.ب 56006 .الريا�ض 11554
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف - +966 1 289 9999 :فاك�س+966 1 404 2311 :
املوقع الإلكرتوينwww.alfransi.com.sa :
البنك الأهلي التجاري
�شارع املعذر
�ص.ب  22216الريا�ض 11495
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 1 478 7877 :
فاك�س+966 1 478 7877 :
املوقع الإلكرتوينwww.alahli.com :
م�صرف الراجحي
�شارع العليا
�ص.ب 28 .الريا�ض 11411
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف ،+966 1 462 9922 :فاك�س+966 1 462 4311 :
املوقع الإلكرتوينwww.alrajhibank.com.sa :
بنك الريا�ض
�شارع امللك عبدالعزيز
�ص.ب 22622 .الريا�ض 11614
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف ،+966 1 401 3030 :فاك�س+966 1 404 2618 :
املوقع الإلكرتوينwww.riyadbank.com :
جمموعة �سامبا املالية
�شارع امللك عبدالعزيز
�ص.ب 833 .الريا�ض 11421
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 1 477 4770 :
فاك�س+966 1 479 9402 :
املوقع الإلكرتوينwww.samba.com :

ز

ملخص االكتتاب
�شركة احتاد عذيب
�أو ال�شركة

�شركة احتاد عذيب لالت�صاالت وهي �شركة م�ساهمة �سعودية ت�أ�س�ست وفقا للمر�سوم امللكي رقم م 6/وتاريخ 1429/2/9هـ (املوافق 2008/2/26م) القا�ضي
بالإعالن عن ت�أ�سي�س ال�شركة .وتعمل ال�شركة مبوجب ال�سجل التجاري رقم  1010263273ال�صادر يف الريا�ض بتاريخ 1430/02/30هـ (املوافق 2009/2/25م)
والرتخي�ص ال�صادر من هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات يف 1430/04/05هـ (املوافق 2009/4/1م).

طبيعة الطرح

�إ�صدار �أ�سهم حقوق الأولوية للم�ساهمني امل�ستحقني

القيمة اال�سمية

ع�شرة ( )10رياالت �سعودية لل�سهم

�سعر �أ�سهم حقوق
الأولوية

 10رياالت �سعودية لل�سهم تدفع بالكامل عند االكتتاب

جمموع الأ�سهم
القائمة وامل�صدرة
قبل الطرح

�أربعون مليون (� )40.000.000سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل

ر�أ�س املال احلايل
لل�شركة

�أربعمائة مليون ( )400.000.000ريال �سعودي

جمموع �أ�سهم
حقوق الأولوية
املطروحة لالكتتاب

(� )117٫500٫000سهم عادي

�إجمايل عدد الأ�سهم
بعد االكتتاب

(� )157٫500٫000سهم

ن�سبة الزيادة يف
ر�أ�س املال

�سيتم زيادة ر�أ�س املال مببلغ ( )1٫175٫000٫000ريال �سعودي ،ممث ًال ن�سبة زيادة وقدرها ( )٪293،8من قيمة ر�أ�س مال ال�شركة احلايل امل�صرح به

ر�أ�س مال ال�شركة
بعد االكتتاب

مليار وخم�سمائة وخم�سة و�سبعون مليون ( )1٫575٫000٫000ريال �سعودي

�إجمايل متح�صالت
االكتتاب

مليار ومائة وخم�سة و�سبعون مليون ( )1.175.000.000ريال �سعودي

تكاليف الطرح

تقدر م�صاريف االكتتاب بنحو خم�سة وع�شرين مليون ( )25.000.000ريال �سعودي �شامال ذلك ر�سوم مدير االكتتاب ومتعهدي التغطية وامل�ست�شار القانوين،
�إ�ضافة �إلى ر�سوم اجلهات امل�ستلمة وتكاليف الت�سويق والطباعة والتوزيع وغري ذلك من امل�صاريف ذات ال�صلة

�صايف متح�صالت
االكتتاب بعد خ�صم
تكاليف الطرح

تقدر مبليار ومائة وخم�سون مليون ( )1.150.000.000ريال �سعودي

تاريخ الأحقية

يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية التي �سيتم الت�صويت فيها على زيادة ر�أ�سمال ال�شركة بناء على تو�صية جمل�س الإدارة ،والذي �سي�صادف 1433/2/20هـ
(املوافق 2012/1/14م)� ،إن �أ�سهم ال�شركة تخ�ضع حالي ًا للتعليق امل�ؤقت منذ تاريخ 1432/6/22هـ املوافق (2011/5/25م) وعند رفع تعليق التداول و�إدراج
الأ�سهم اجلديدة �سيكون التداول متاح ًا ملواطني اململكة العربية ال�سعودية وللمقيمني فيها وملواطني دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربي وال�شركات والبنوك
و�صناديق اال�ستثمار ال�سعودية وال�شركات وامل�ؤ�س�سات اخلليجية وللم�ستثمرين الأجانب خارج اململكة من خالل اتفاقيات املبادلة.

فرتة االكتتاب

يبد أ� االكتتاب وتلقي الطلبات يف يوم 1433/5/1هـ (املوافق 2012/3/24م) وي�ستمر ملدة (� )8أيام تقوميية �شاملة يوم الإغالق وهو يوم 1433/5/8هـ (املوافق
2012/3/31م)

�أحقية االكتتاب يف
الأ�سهم اجلديدة

م�ساهموا ال�شركة القائمني املقيدين يف �سجالت ال�شركة عند تاريخ الأحقية («امل�ساهمني امل�ستحقني»).

امل�ساهمون
امل�ستحقون غري
امل�شاركون يف
االكتتاب

�سيكون امل�ساهمون امل�ستحقون الذين ال ي�شاركون يف الإكتتاب يف �أ�سهم حقوق الأولوية عر�ضة النخفا�ض ن�سبة ملكيتهم للأ�سهم وحقوق الت�صويت اخلا�صة بهم
والن�سبة التي متثلها �أ�سهمهم القائمة يف ر�أ�س مال ال�شركة .ووفق ًا لتعليمات الهيئة ومت�شيا مع متطلباتها ،ف�إن امل�ساهمني امل�ستحقني الذين مل ي�شاركوا يف االكتتاب،
�إن وجدوا ،قد ي�ستحقون ا�ستالم مبلغ تعوي�ض يتم �إحت�سابه ح�سب الآلية املو�ضحة يف ق�سم�« 15شروط وتعليمات االكتتاب» من الن�شرة .ولكنهم �سيحتفظون بنف�س
كمية الأ�سهم القائمة التي ميلكونها قبل الطرح.

عدد الأ�سهم املتعهد
بتغطيتها من قبل
متعهد التغطية

(� )117٫500٫000سهم

قيمة الأ�سهم
املتعهد بتغطيتها
من قبل متعهد
التغطية

 1.175.000.000ريال �سعودي

ا�ستخدام
متح�صالت
االكتتاب

�سوف ت�ستخدم ال�شركة جزءا من �صايف متح�صالت االكتتاب بعد ح�سم م�صروفات االكتتاب لت�سديد معظم ديون ال�شركة امل�ستحقة ،وم�ستحقات املوردين عن
املعدات واخلدمات امل�ستلمة وتو�سيع �شبكة الفروع .و�سوف يذهب جزء من املتح�صالت لت�سديد القر�ض التج�سريي املقدم من امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني.

�أحقية ال�سهم

ح

كما تعتزم ال�شركة ا�ستخدام حوايل  155.000.000ريال �سعودي من �صايف متح�صالت االكتتاب ل�سداد قيمة معدات ال�شبكات وتكنولوجيا املعلومات والبنية
التحتية التي مت ت�سليمها لل�شركة( .انظر ق�سم « 11ا�ستخدام متح�صالت االكتتاب»).
هي ( )0،34043ومتثل ن�سبة االكتتاب يف �سهم واحد جديد لكل (� )0،34043سهم قائم مملوك للم�ساهمني امل�ستحقني ،مع العلم �أن تلك الن�سبة هي ناجت ق�سمة
عدد الأ�سهم احلالية لل�شركة على عدد الأ�سهم اجلديدة امل�صدرة.

االكتتاب يف �أعدد
�إ�ضافية من الأ�سهم
اجلديدة

�ستكون الأ�سهم اجلديدة بقيمة ا�سمية قدرها  10رياالت �سعودية لل�سهم.
وحيث �أن التداول يف �أ�سهم ال�شركة مت تعليقه يف 1432/6/22هـ (املوافق 2011/5/25م) ،حينما كان �سعر ال�سهم يف نهاية التداول يف ذلك اليوم  7,75ريال
�سعودي ،فقد مت ا�ستخدام هذا ال�سعر حل�ساب �سعر �سهم ال�شركة يف خمتلف مراحل �إعادة هيكلة ر�أ�س املال.
وبعد تخفي�ض ر�أ�سمال ال�شركة من مليار ( )1.000.000.000ريال �سعودي �إلى �أربعمائة مليون ( )400.000.000ريال �سعودي بتاريخ يف 1432/9/6هـ
(املوافق 2011/8/6م)� ،إنخف�ض عدد �أ�سهم ال�شركة من مائة مليون (� )100.000.000سهم �إلى �أربعني مليون (� )40.000.000سهم بعد �إلغاء �ستني مليون
(�) 60.000.000سهم ،وارتفع بالتايل �سعر ال�سهم افرتا�ضيا �إلى  19,40ريال �سعودي («�سعر ما قبل اجلمعية») ،وعليه فقد مت افرتا�ض �سعر ما قبل اجلمعية
ك�سعر لل�سهم كما يف نهاية �آخر يوم قبل انعقاد اجلمعية العامة غري العادية للموافقة على �إ�صدار �أ�سهم حقوق الأولوية.
وعقب موافقة م�ساهمي ال�شركة يف اجلمعية العامة غري العادية التي انعقدت يف 1433/2/20هـ (املوافق 2012/1/14م) للموافقة على �إ�صدار �أ�سهم حقوق
الأولوية ،مت تخفي�ض ال�سعر افرتا�ضيا �إلى 12،38ريال �سعودي («�سعر ما بعد اجلمعية»).
وبناء على ما �سبق ،يحق حلاملي الأ�سهم امل�سجلني يف �سجالت ال�شركة يف يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية بتاريخ 1433/2/20هـ (املوافق 2012/1/14م)
للموافقة على �إ�صدار �أ�سهم حقوق الأولوية ،تقدمي طلب لالكتتاب يف عدد �إ�ضايف من الأ�سهم بدال من امل�ساهمني امل�ستحقني الذين مل ميار�سوا حقوقهم يف الأولية
يف االكتتاب .ويف هذه احلالة� ،سيكون االكتتاب وفقا لأحد الأ�سعار ال�صحيحة التالية فقط:
1.1ال�سعر الذي طرح به ال�سهم اجلديد لالكتتاب.
2.2ال�سعر الذي طرح به ال�سهم اجلديد لالكتتاب م�ضافا �إليه مبلغ يعادل ثالثني باملائة  ٪30من الفرق بني �سعر �سهم ال�شركة ما قبل انعقاد اجلمعية العامة
غري العادية التي وافقت على زيادة ر�أ�س املال ،و�سعر ال�سهم املعدل بعد انعقاد اجتماع اجلمعية العامة غري العادية م�ضروبا يف �أحقية ال�سهم لكل م�ساهم
( ،)0،34043مقربة �إلى �أقرب وحدة تغري ل�سعر ال�سهم.
3.3ال�سعر الذي طرح به ال�سهم اجلديد لالكتتاب م�ضافا �إليه مبلغ يعادل �ستون باملائة  ٪60من الفرق بني �سعر �سهم ال�شركة ما قبل انعقاد اجلمعية العامة
غري العادية التي وافقت على زيادة ر�أ�س املال ،و�سعر ال�سهم املعدل بعد انعقاد اجتماع اجلمعية العامة غري العادية م�ضروبا يف �أحقية ال�سهم لكل م�ساهم
( ،)0،34043مقربة �إلى �أقرب وحدة تغري ل�سعر ال�سهم
4.4ال�سعر الذي طرح به ال�سهم اجلديد لالكتتاب م�ضافا �إليه مبلغ يعادل ت�سعون باملائة  ٪90من الفرق بني �سعر �سهم ال�شركة ما قبل انعقاد اجلمعية العامة
غري العادية التي وافقت على زيادة ر�أ�س املال ،و�سعر ال�سهم املعدل بعد انعقاد اجتماع اجلمعية العامة غري العادية م�ضروبا يف �أحقية ال�سهم لكل م�ساهم
( ،)0،34043مقربة �إلى �أقرب وحدة تغري ل�سعر ال�سهم.
و�ستكون �أ�سعار االكتتاب يف �أعداد �إ�ضافية من الأ�سهم اجلديدة كما يلي 10 :رياالت �سعودية لل�سهم 10،75 ،ريال �سعودي لل�سهم ،و  11،45ريال �سعودي لل�سهم،
و 12،15ريال �سعودي لل�سهم ،مع مراعاة �أنه ال يجوز للم�ساهم امل�ستحق اختيار �أكرث من �سعر واحد فقط للأ�سهم اجلديدة الإ�ضافية.
وبالإ�ضافة �إلى ما �سبق ،تعهد امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون ب�أن ميار�سوا حقوقهم كاملة يف ما يتعلق باالكتتاب يف (� )76٫375٫000سهم من الأ�سهم اجلديدة ا�ستناد ًا
�إلى عدد الأ�سهم التي ميلكونها عند تاريخ الأحقية ،مما ي�شكل  %65من �إجمايل عدد الأ�سهم اجلديدة.

تخ�صي�ص �أ�سهم
حقوق الأولوية

�سيتم تخ�صي�ص �سهم واحد جديد مقابل كل (� )0،34043سهم قائم ميلكها امل�ساهم يف تاريخ الأحقية ممن قدموا طلبات لهذا الغر�ض وا�ستوفوا �إجراءات
االكتتاب بال�شكل ال�صحيح .ويف حال مل يتم االكتتاب يف جميع الأ�سهم اجلديدة وفقا لل�صيغة املو�ضحة �أعاله� ،سيتم تخ�صي�ص �أ�سهم جديدة �إ�ضافية للم�ساهمني
امل�ستحقني الذين طلبوا االكتتاب يف عدد من الأ�سهم �أكرث مما يحق لهم ،بال�سعر الأعلى فالأقل ثم الأقل من بني الأ�سعار املذكورة يف ق�سم �« 15شروط وتعليمات
االكتتاب» .ويف حال زادت طلبات االكتتاب ب�أي من الأ�سعار املذكورة �أعاله عن الأ�سهم املطروحة للبيع ،ف�سوف يتم التخ�صي�ص بني املكتتبني وفق ًا لن�سبة ماميلكونه
من �أ�سهم ال�شركة ووفق ًا لل�شروط الواردة يف ق�سم «االكتتاب يف عدد �إ�ضايف من الأ�سهم اجلديدة» �أعاله ،و�سوف ي�شرتي متعهد تغطية االكتتاب الأ�سهم اجلديدة
التي مل يتم االكتتاب بها �أثناء فرتة االكتتاب ،وبالن�سبة لأولئك الذين يحق لهم ك�سور من الأ�سهم ،ف�سوف جتمع الك�سور يف حمفظة واحدة لتباع ب�سعر ال�سوق
ويوزع فائ�ض �سعر االكتتاب على امل�ساهمني امل�ستحقني بالتنا�سب مع اجلزء الذي ي�ستحقه كل منهم (انظر ق�سم �« 15شروط وتعليمات االكتتاب» من الن�شرة).

رد فائ�ض االكتتاب

�سوف يتم �إعادة فائ�ض االكتتاب� ،إن وجد� ،إلى املكتتبني ،دون ح�سم �أية عموالت �أو ا�ستقطاعات من قبل مدير االكتتاب �أو اجلهات امل�ستلمة .و�سوف يتم الإعالن
عن التخ�صي�ص النهائي ورد الفائ�ض� ،إن وجد ،يف موعد �أق�صاه 1433/5/15هـ (املوافق 2012/4/7م)( .انظر ق�سم �« 15شروط وتعليمات االكتتاب» «تخ�صي�ص
الأ�سهم و�إعادة الفائ�ض»).

اجراءات االكتتاب

�إن هذا االكتتاب يقت�صر على حاملي الأ�سهم املقيدين يف �سجالت ال�شركة يف يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية الذي ي�صادف يوم 1433/2/20هـ (املوافق
2012/1/14م) وحتتفظ ال�شركة بحقها يف رف�ض �أي طلب االكتتاب ،كليا �أو جزئيا ،يف حالة عدم ا�ستيفاء �أي من �شروط االكتتاب .وال يجوز تعديل طلب االكتتاب
�أو �سحبه بعد تقدميه .ويعد طلب االكتتاب حال قبوله من قبل ال�شركة اتفاق ًا ملزم ًا بني املكتتب وال�شركة (ف�ض ًال انظر ق�سم �« 15شروط وتعليمات االكتتاب»).

�إدراج الأ�سهم يف
القائمة الر�سمية

تقدمت ال�شركة بطلب لدى الهيئة لت�سجيل الأ�سهم اجلديدة يف القائمة الر�سمية وح�صلت على جميع املوافقات الالزمة بخ�صو�ص ن�شرة الإ�صدار هذه ومت ا�ستيفاء
كافة امل�ستندات التي طلبتها الهيئة .ومن املتوقع �أن يبد�أ تداول الأ�سهم اجلديدة يف �سوق الأ�سهم ال�سعودية يف وقت قريب بعد االنتهاء من عملية تخ�صي�ص الأ�سهم
اجلديدة (ف�ض ًال راجع ق�سم «تواريخ مهمة للمكتتبني»).

حقوق الت�صويت

لل�شركة فئة واحدة من الأ�سهم وال يعطي �أي من الأ�سهم �أية حقوق تف�ضيلية ،ويعطي كل �سهم جديد حامله احلق يف �صوت واحد فقط .ويحق لكل م�ساهم ميلك
ع�شرين (� )20سهما على الأقل ح�ضور اجتماعات اجلمعية العامة والت�صويت فيها.

فرتة حظر التداول

�أ.
ب.
ج.

يحظر على امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني املحددة �أ�سما�ؤهم يف ن�شرة الإ�صدار هذه (ب�إ�ستثناء امل�ساهم امل�ؤ�س�س �شركة البحرين للإت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية
«بتلكو») الت�صرف ب�أي من الأ�سهم التي �أكتتبوا بها بناء ًا على ن�سبة ما ميلكونه من �أ�سهم �أ�صلية (�أ�سهم الأحقية) مدة �ستة �أ�شهر من تاريخ تخ�صي�صها
وي�شمل هذا احلظر كذلك �أ�سهمهم احلالية ،ويجوز لهم الت�صرف بهذه الأ�سهم بعد انق�ضاء املدة املذكورة بعد احل�صول على موافقة الهيئة ال�سابقة.
الي�شمل احلظر املن�صو�ص عليه يف الفقرة (�أ) �أعاله �أ�سهم امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني الذين مل يكتتبوا يف �أ�سهم الأحقية ،وال ي�شمل كذلك رهن الأ�شخا�ص
املعنيني لأ�سهمهم بعد احل�صول على موافقة الهيئة ال�سابقة.
يحظر على امل�ساهم امل�ؤ�س�س �شركة البحرين للإت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية (بتلكو) الذي يتولى ت�شغيل ال�شبكة الت�صرف ب�أي من الأ�سهم التي �أكتتب بها
بناء ًا على ن�سبة ما ميلكه من �أ�سهم �أ�صلية (�أ�سهم الأحقية) مدة � 5سنوات من تاريخ �صدور الرتخي�ص « رخ�صة هيئة الإت�صاالت وتقنية املعلومات».

توزيع الأرباح

�سوف ت�ستحق الأ�سهم اجلديدة ن�صيبها من �أية �أرباح تعلنها ال�شركة بعد فرتة الإكتتاب ،وعن ال�سنوات املالية التي تليها ،انظر الق�سم �« 8سيا�سة توزيع الأرباح»
من هذه الن�شرة.

تاريخ الإ�شعار
بالتخ�صي�صالنهائي
للأ�سهم اجلديدة

�سوف يعلن عن التخ�صي�ص النهائي للأ�سهم اجلديدة يف موعد �أق�صاه 1433/5/15هـ (املوافق 2012/4/7م).

عوامل املخاطرة

هناك خماطر معينة تتعلق باال�ستثمار يف هذا االكتتاب والتي مت ا�ستعرا�ضها يف ق�سم « 2عوامل املخاطرة» من هذه الن�شرة ويجب درا�ستها بعناية قبل اتخاذ قرار
باال�ستثمار يف الأ�سهم اجلديدة.
لن يتم منح امل�ساهمني امل�ستحقني الذين مل ي�شاركوا يف االكتتاب �سواء كلي ًا �أو جزئي ًا �أية مزايا �أو فوائد مقابل حقوقهم عدا مبلغ ًا تعوي�ضي ًا� ،إن وجد ،وفق ًا ملا ورد
يف ق�سم �« 15شروط وتعليمات االكتتاب»

التعوي�ض عن عدم
االكتتاب

وقد تلقت ال�شركة خطاب ت�أكيد رغبة من امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني ي�ؤكدون فيه عزمهم على ممار�سة كامل حقوقهم يف االكتتاب مبا جمموعه (� )76٫375٫000سهم
من الأ�سهم اجلديدة على �أ�سا�س عدد الأ�سهم التي ميتلكونها يف تاريخ الأحقية ،وهو ما ميثل  ٪65من جمموع الأ�سهم اجلديدة.

ط

تواريخ مهمة للمكتتبين
اجلدول الزمني املتوقع لالكتتاب

التاريخ ( ح�سب تقومي �أم القرى)

انعقاد اجلمعية العامة غري العادية وحتديد امل�ساهمني امل�ستحقني لالكتتاب يف
الأ�سهم اجلديدة

1433/2/20هـ (املوافق 2012/1/14م)

فرتة االكتتاب

يبد�أ االكتتاب يف يوم ال�سبت 1433/5/1هـ (املوافق 2012/3/24م) وي�ستمر ملدة (� )8أيام
�شاملة يوم الإغالق وهو يوم ال�سبت 1433/5/8هـ (املوافق 2012/3/31م)

الإ�شعار بالتخ�صي�ص النهائي للأ�سهم اجلديدة ورد فائ�ص االكتتاب �إن وجدت.

1433/5/15هـ (املوافق 2012/4/7م)

توزيع القيمة ال�صافية من بيع ك�سور الأ�سهم اخلا�صة لإ�صدار �أ�سهم حقوق �أولوية.

خالل مدة ال تتجاوز  30يوم ًا من تاريخ التخ�صي�ص و�إعادة �أموال فائ�ض االكتتاب �إن وجدت
و�سيتم االعالن عن التاريخ قريب ًا يف ال�صحف املحلية وعرب موقع تداول االلكرتوين
()www.tadawul.com.sa

بد�أ تداول �أ�سهم حقوق الأولولية يف ال�سوق املالية

يتوقع بدء التداول بعد ا�ستيفاء جميع املتطلبات النظامية ،و�سيتم الإعالن عن املواعيد يف
ال�صحف املحلية وموقع تداول على �شبكة االنرتنت

مالحظة :اجلدول الزمني والتواريخ امل�شار �إليها �أعاله تقريبية و�سيتم الإعالن عن التواريخ واملواعيد الفعلية يف ال�صحف املحلية يف اململكة العربية ال�سعودية وعرب
موقع تداول االلكرتوين على االنرتنت (.)www.tadawul.com.sa
كيفية التقدم بطلب االكتتاب

بعد موافقة اجلمعية العامة غري العادية التي �ستنعقد يف 1433/2/20هـ (املوافق 2012/1/14م) ،ميكن للم�ساهمني امل�ستحقني ،والراغبني يف االكتتاب بالأ�سهم
اجلديدة تعبئة منوذج طلب االكتتاب بالأ�سهم اجلديدة وتقدميه وفقا ل�شروط وتعليمات االكتتاب املذكورة يف هذه الن�شرة .علم ًا ب�أنه �سيتم �أثناء فرتة االكتتاب
توفري مناذج طلب االكتتاب لدى فروع اجلهات امل�ستلمة ومدير االكتتاب �أو من خالل املواقع االلكرتونية ملدير االكتتاب واجلهات امل�ستلمة.
كما للم�ساهمني امل�ستحقني االكتتاب عن طريق الإنرتنت �أو خدمة الهاتف امل�صريف �أو �أي من �أجهزة ال�صراف الآيل التابعة للجهات امل�ستلمة التي تقدم هذه
اخلدمة ،وذلك �شريطة �أن ( )1يكون للمكتتب (امل�ساهم امل�ستحق) ح�ساب لدى مدير االكتتاب �أو �أي من اجلهات امل�ستلمة التي تقدم هذه اخلدمات و(� )2أال تكون
قد طر�أت �أي تغيريات على املعلومات �أو البيانات اخلا�صة باملكتتب (امل�ساهم امل�ستحق) منذ اكتتابه يف �آخر طرح جرى حديث ًا� .إال �إذا مت التبليغ عن ذلك التغيري،
ومت الإقرار به من قبل مدير االكتتاب �أو اجلهات امل�ستلمة.
ويجب تعبئة منوذج طلب االكتتاب طبق ًا للتعليمات الواردة يف ق�سم �« 15شروط وتعليمات االكتتاب» من هذه الن�شرة .وعلى كل م�ساهم م�ستحق �أن يوافق على
ال�شروط الواردة يف منوذج طلب االكتتاب .ويف حال عدم ا�ستيفاء الطلب املقدم ل�شروط و�أحكام االكتتاب ،يحق لل�شركة رف�ضه كليا �أو جزئيا .وال يجوز تعديل
طلب االكتتاب �أو �سحبه بعد تقدميه لإحدى اجلهات امل�ستلمة .ويعد طلب االكتتاب حال ت�سليمه لدى �أي من اجلهات امل�ستلمة اتفاق ًا ملزم ًا بني ال�شركة وامل�ساهم
امل�ستحق (انظر ق�سم �« 15شروط وتعليمات االكتتاب»).

ي

ملخص المعلومات األساسية

الغر�ض من ملخ�ص املعلومات الأ�سا�سية هذا هو تقدمي فكرة عامة عن املعلومات الواردة يف هذه الن�شرة .ومبا �أنه ملخ�ص ،فهو ال ي�شتمل على جميع املعلومات التي
قد تهم املكتتبني املحتملني ،بل �إن على م�ستلمي هذه الن�شرة قراءتها كاملة قبل اتخاذ قرار باال�ستثمار يف الأ�سهم اجلديدة .و�سيكون للم�صطلحات واملخت�صرات
امل�ستخدمة يف هذه الن�شرة املعاين املحددة لها يف ق�سم «تعريفات وخمت�صرات» و�أماكن �أخرى من هذه الن�شرة.
نبذة عن الشركة

�شركة احتاد عذيب لالت�صاالت هي �شركة م�ساهمة �سعودية ت�أ�س�ست وفقا للمر�سوم امللكي رقم م 6/وتاريخ 1429/2/19هـ (املوافق 2008/2/26م) .وتعمل
ال�شركة مبوجب ال�سجل التجاري رقم  1010263273ال�صادر يف الريا�ض بتاريخ 1430/2/30هـ (املوافق 2009/2/25م) والرتخي�ص ال�صادر من هيئة
االت�صاالت وتقنية املعلومات يف 1430/04/05هـ (املوافق 2009/4/1م).
مت ت�أ�سي�س ال�شركة بر�أ�سمال مدفوع بلغ مليار ( )1.000.000.000ريال �سعودي مق�سم �إلى مائة مليون ( )100.000.000مليون �سهم عادي بقيمة
ا�سمية مدفوعة بالكامل قدرها ع�شرة ( )10رياالت �سعودية لكل منها (الأ�سهم) .وقد اكتتب امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون يف الطرح الأويل لل�شركة يف خم�سة
و�ستني مليون (� )65.000.000سهم بقيمة ا�سمية �إجمالية قدرها �ستمائة وخم�سون مليون ( )650.000.000ريال �سعودي يف حني مت االكتتاب يف ثالثني
مليون (� )30.000.000سهم من قبل اجلمهور بقيمة ا�سمية �إجمالية قدرها ثالثمائة مليون ( )300.000.000ريال �سعودي ومت تخ�صي�ص خم�سة ماليني
(� )5.000.000سهم بقيمة ا�سمية �إجمالية قدرها خم�سون مليون ( )50.000.000ريال �سعودي للم�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية والتي مت بيعها الحقا
يف ال�سوق.
ويف 1432/5/14هـ (املوافق 2011/04/18م)� ،أ�صدر املجل�س قرارا �أو�صى بتخفي�ض ر�أ�س مال ال�شركة من مليار ( )1.000.000.000ريال �سعودي �إلى
�أربعمائة مليون ( )400.000.000ريال �سعودي عن طريق �إلغاء �ستني مليون (� )60.000.000سهم ،وهو ما ميثل خف�ضا بن�سبة  ،٪60وذلك ب�سبب تكبد ال�شركة
خ�سائر بلغت  %95,4من ر�أ�س املال كما يف  31مار�س 2011م وهبوط �سعر ال�سهم يف ال�سوق دون قيمته اال�سمية وقت �صدور قرار املجل�س .ويف 1432/9/6هـ
(املوافق 2011/8/6م)� ،أقرت اجلمعية العامة غري العادية للم�ساهمني خف�ض ر�أ�سمال ال�شركة بناء على قرار املجل�س املذكور ،وهو ما �أ�صبح معه هيكل ملكية
ال�شركة على النحو التايل:
 لودججدج هيكل ملكية الشركة

امل�ساهمون يف ال�شركة
املبلغ املدفوع (ريال �سعودي)

ن�سبة احل�صة

امل�ساهمون

عدد الأ�سهم

�شركة عذيب التجارية املحدودة

6.468.000

64.680.000

٪16,2

�شركة البحرين لالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية

6.000.000

60.000.000

٪15,0

�شركة النهلة للتجارة واملقاوالت

5.488.000

54.880.000

٪13,7

�شركة جمموعة تراكو للتجارة واملقاوالت املحدودة

2.352.000

23.520.000

٪5,9

�شركة عذيب للكمبيوتر واالت�صاالت املحدودة

1.764.000

17.640.000

٪4,4

�شركة االنرتنت ال�سعودية املحدودة

1.764.000

17.640.000

٪4,4

�شركة عذيب لل�صيانة واخلدمات املحدودة

1.764.000

17.640.000

٪4,4

�شركة الأهلي لكروت االت�صاالت

400.000

4.000.000

٪1,0

اجلمهور

14.000.000

140.000.000

٪35,0

املجموع

40.000.000

400.000.000

٪100

امل�صدر :جو

ت�أ�س�ست ال�شركة بهدف ت�شغيل الهاتف الثابت (حمدود احلركة) والبيانات وغريها من اخلدمات ذات ال�صلة يف اململكة العربية ال�سعودية («ال�سعودية» �أو
«اململكة») مبوجب الرتخي�ص ال�صادر من هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات .وت�شمل ن�شاطات ال�شركة ما يلي:
1.1تقدمي جميع خدمات االت�صاالت الثابتة (حمدودة احلركة) يف اململكة العربية ال�سعودية.
2.2بناء �شبكات االت�صاالت ومرافقها ،وامتالكها و�صيانتها وت�شغيلها و�إدارتها وتطويرها ،على �أ�س�س جتارية يف اململكة العربية ال�سعودية ،وحيازة الرتاخي�ص
واملعدات والأجهزة الالزمة لذلك.
3.3ا�سترياد جميع �أنواع �أجهزة االت�صاالت الثابتة ونحوها من الأجهزة والب�ضائع وت�صديرها وت�سويقها وتوريدها ،والدخول يف املناق�صات املتعلقة بذلك.
4.4اال�ستثمار يف امل�شاريع التجارية واال�ستثمارية املتعلقة بخدمات االت�صاالت املختلفة بح�سب ما تراه ال�شركة منا�سبا لتنمية �أعمالها وتطويرها ،وفقا للأنظمة
واللوائح يف اململكة العربية ال�سعودية .
5.5حيازة و�إدارة وبيع وا�ستئجار والت�صرف ب�أي ممتلكات منقولة وغري منقولة واملنافع واحلقوق املعنوية املتعلقة ب�أعمال ال�شركة والتي ت�ؤدي �إلى تنمية �أعمالها
وتعزيزها ،وفقا للأنظمة واللوائح املرعية يف اململكة العربية ال�سعودية.

ك

رؤية الشركة

«�أن نكون ال�شركة املف�ضلة والأكرث �إبداعا والأعلى ربحية يف قطاع االت�صاالت يف اململكة العربية ال�سعودية»
رسالة الشركة

«تطمح جو �إلى �أن ت�صبح ال�شركة املف�ضلة يف تقدمي خدمة االت�صاالت عن طريق اال�ستغالل الأمثل للموارد لإدخال �أحدث التقنيات و�أرقاها يف العامل ،ملتزمة
بخدمة املجتمع والبيئة من خالل االرتقاء مبعايري االت�صاالت يف اململكة العربية ال�سعودية وتقدمي خدمات عاملية امل�ستوى لعمالئنا».
المزايا التنافسية

�1.1إن �سوق اململكة واحد من �أكرب �أ�سواق االت�صاالت يف منطقة ال�شرق الأو�سط حيث بلغ عدد اخلطوط الثابتة فيها  4,1مليون خط وعدد امل�شرتكني يف الهاتف
اجلوال  51,6مليون م�شرتك يف نهاية عام 2010م .ويف حني �أن ن�سبة انت�شار الهاتف املحمول عالية �إذ ت�صل �إلى � ،٪186إال �أن كثافة الهاتف الثابت تبلغ ٪15
فقط ون�سبة انت�شار النطاق العري�ض هي فقط  ٪16على �أ�سا�س عدد ال�سكان ،و  % 42على �أ�سا�س عدد الأ�سر وبالتايل ،ف�إن ال�سوق بحاجة كبرية خلدمات
االت�صاالت بالنظر �إلى ن�صيب الفرد املرتفع من الناجت املحلي الإجمايل حيث كان معدل النمو ال�سنوي املركب للطلب على خدمة االنرتنت عري�ض النطاق
 ٪123على مدى ال�سنوات اخلم�س املا�ضية .وجو هي ثاين م�شغل مرخ�ص لالت�صاالت الثابتة يف اململكة العربية ال�سعودية مع حقوق ت�شغيل االت�صاالت املتنقلة
وي�سمح لها يف نطاق الرتخي�ص املمنوح لها ب�إن�شاء وت�شغيل �شبكة االت�صاالت الثابتة مبا فيها البوابات الدولية وتقدمي خدمات ات�صاالت ال�صوت (املتنقلة)
والبيانات عرب الإنرتنت ذات النطاق العري�ض على امل�ستويات املحلية والوطنية والدولية.
2.2تنبع امليزة التناف�سية والإ�سرتاتيجية جلو من الرتخي�ص الذي ح�صلت عليه وكيفية تقدمي خدماتها احلالية وامل�ستقبلية .وهو ترخي�ص متغري ومفتوح
التكنولوجيا ،وهو ما ي�سمح جلو با�ستخدام �أي تكنولوجيا .وتتجلى هذه امليزة املهمة ب�شكل �أو�ضح من خالل البنية التحتية املبنية على بروتوكوالت االنرتنت
( ،)NGNوهي �أحدث الربوتوكوالت املتعددة احلزم ( )MPLSللنظم الفرعية املعتمدة على و�سائط بروتوكول الإنرتنت املتعددة ( )IMSالأ�سا�سية
خلدمات ال�صوت والو�سائط التي تقدمها .ومن �ش�أن هذه التكنولوجيات �أن ت�سمح للمنتجات يف امل�ستقبل �أن ال تقت�صر على خدمات النطاق العري�ض
وال�صوت الكال�سيكية بل ومتكن ال�شركة �أي�ضا من تقدمي طيف وا�سع من خدمات القيمة امل�ضافة ب�أقل قدر ممكن من النفقات الر�أ�سمالية اال�ستثمارية
وفعالية التطبيق من حيث الوقت بالن�سبة ل�سرعة طرح اخلدمات يف ال�سوق .كذلك طبقت جو �أف�ضل نظم دعم العمليات /نظم دعم الأعمال (OSS/
� ،)BSSأوراكل لنظام الأعمال والتخ�صي�ص و�سي�سكو لدعم العمليات .وقد حققت جو توفريا كبريا يف النفقات الر�أ�سمالية حيث قامت ب�شراء بنيتها
التحتية من موردين متناف�سني ( ZTEيف ال�شرق وموتوروال يف املنطقة الو�سطى والغربية واجلنوبية) ،وكان ذلك يف م�صلحة جو ب�صفة خا�صة خالل التباط�ؤ
االقت�صادي العاملي	.
وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إن موجة الطيف الرتددي جلو تت�ألف من  28 × 2ميغاهرتز �ضمن موجة  3,5جيجاهرتز ،وهذا ما يف�سح املجال لالنتقال �إلى تطبيق
 FDDالكال�سيكية النقالة ،مثل  LTEعند توفر التقنية الالزمة .وهذا ما ميثل من الناحية اال�سرتاتيجية واحدا من الأ�صول ،والذي �ستت�ضاعف قيمته �إذا
ما حذت هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات حذو هيئات تنظيم االت�صاالت يف الدول االخرى وحولت رخ�صة الثابت �إلى رخ�صة موحدة ،والذي تدر�سه هئية
االت�صاالت وتقنية املعلومات يف الوقت احلا�ضر.
3.3احلل التقني من جو والذي مت تنفيذه با�ستخدام تقنية واي ماك�س على مق�سم الربوتوكوالت املتعددة ( ،)MPLSيوفر م�ستوي عايل املرونة وهو عبارة عن
�آلية فعالة للو�صول امل�ضمون �إلى الإنرتنت بالن�سبة لل�شركات املحلية واملتعددة اجلن�سيات .وهذا ما يوفر خدمة عالية اجلودة تتفوق على التقنيات املوجودة
مثل اجليل الثالث ( ،)3Gوال ي�ضاهيه �سوى تقنيات اجليل الرابع ( )4Gمثل  .LTEوهذا التطبيق يتيح النقل املوثوق لل�صوت عرب بروتوكول الإنرتنت وغري
ذلك من خدمات الو�سائط املتعددة باال�شرتاك مع من�صة نظام �إدارة املعلومات لدى جو .كما �أتاحت املن�صات الإ�ضافية مثل  CGSخلدمة ترحال وغريها
من جو �إمكانية تقدمي خدمات االت�صاالت ال�سحابية لعمالئنا والقدرة على �إر�سال وتلقي ال�صوت بدرجة عالية من الو�ضوح وخدمات بيانات الو�سائط
املتعددة البيانات من �أي مكان يف العامل.
4.4البنية التحتية جلو م�ؤهلة ا�سرتاتيجيا لتوفري الفر�ص لنمو الإيرادات .ويوجد لدى جو  10نقاط تواجد ( )POPيف املنطقة الو�سطى والغربية وال�شرقية،
والتي ميتاز كل منها ب�إمكانية و�صول مبا�شر واال�ستفادة من القدرة العالية ملق�سم الربوتوكوالت املتعددة الأ�سا�سي .كما توفر هذه املواقع اال�سرتاتيجية
�إمكانية الدخول �إلى قطاع ال�شركات املجاورة مبا�شرة .ي�ضاف �إلى ذلك �أن وقت ا�ستجابة جو لتوفري اخلدمات �أ�سرع بكثري من املناف�سني نظرا حلجم جو
مقارنة مع امل�شغلني الآخرين يف ال�سوق .وهذا ما ينعك�س يف قدرة جو على الرتكيز على ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة واحتياجاتها ،وهي �شريحة تعاين من
عدم اهتمام امل�شغلني الآخرين بها نظرا ل�صغر حجمها.
5.5حمفظة جو من املنتجات واخلدمات ال�سكنية تنفرد مبيزة رئي�سية وهي «التو�صيل والت�شغيل» والتي ال يوفرها املناف�سون يف عر�ض مزدوج واحد للبيانات
وال�صوت مبيزة جودة اخلدمة واملوثوقية والأداء لواي ماك�س .و�سواء من حيث زمن الرتكيب �أو خطط الت�سعري �أو اخل�صائ�ص الإ�ضافية �أو عدم وجود
عرو�ض خلدمة ال�صوت الثابت من جانب املناف�سني ،ف�إن منتجات جو م�ؤهلة لتكون الأف�ضل من حيث القيمة مقابل التكلفة .وهذا ما يفيد يف الرتكيز على
االحتياجات الأ�سا�سية لعمالء جو وتزويدهم مبرونة الطبيعة املتنقلة خلدماتها.

استراتيجية العمل

تقوم ا�سرتاتيجية عمل ال�شركة على �أربعة �شرائح ا�سرتاتيجية ،وهي �شرائح تغطيها العمليات احلالية لل�شركة ،وهي حتديدا:
1)1اخلدمة املبا�شرة من ال�شركة �إلى العميل ( )B2Cواملكاتب ال�صغرية واملكاتب املنزلية ()SOHO
2)2ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة
3)3بيع اجلملة (للخدمات ال�صوتية)
4)4ترحال (االت�صال الرقمي عايل اجلودة)
ل

وقد مت �شرح هذه ال�شرائح الأربعة مبزيد من التفا�صيل يف الق�سم « 13-4ا�سرتاتيجة العمل» من هذه الن�شرة .ومع �أن هذه ال�شرائح جديدة ن�سبيا يف ت�شكيلة
ال�شركة من املنتجات واخلدمات� ،إال �أنها حتقق قبوال متزايدا يف ال�سوق و�إن كان بوترية بطيئة .ولذا ،ف�إن عمالء القطاع املنزيل ما زالوا ي�شكلون غالبية قاعدة
عمالء ال�شركة .ومع ذلك ،فقد ظل جتاوب العمالء مع هذه العرو�ض ايجابيا جدا وهم يقدرون هذه اخلطوة من جو.
اإليرادات

يعر�ض اجلدول التايل تفا�صيل الإيرادات ح�سب القطاعات الرئي�سية للفرتة املنتهية يف 2010/3/31م وال�سنة املالية من � 1إبريل 2010م �إلى  31مار�س 2011م
والفرتتني املنتهيتني يف  2010/6/30و:2011/6/30
 لودججدجتفاصيل اإليرادات حسب القطاعات الرئيسية

البيان (ماليني الرياالت ال�سعودية)
قطاع الأعمال

من 2010/4/1م
�إلى 2011/03/31م

لل�سنة املالية املنتهية يف
2010/3/31م

6,6

0,5

من 2010 /4/1
�إلى 2010/6/30
2,0

من 2011 /4/1
�إلى 2011/6/30
1,6

قطاع الأفراد
 -واي ماك�س (البيانات)

34,5

173,5

39,4

56,1

� -صوت (الهاتف الثابت وخدمة ترحال)

0,4

6,6

0,8

2,1

املجموع

35,4

186,6

42,2

60,3

امل�صدر :جو

مساهمة قطاعات المنتجات في اجمالي الدخل

يعر�ض اجلدول التايل تفا�صيل م�ساهمات قطاعات املنتجات يف اجمايل الدخل يف نتائج الفرتة املنتهية يف 2010/3/31م وال�سنة املالية من � 1إبريل 2010م �إلى
 31مار�س 2011م والفرتتني املنتهيتني يف  2010/6/30و:2011/6/30
 لودججدجالمساهمات اإلجمالية لقطاعات المنتجات

البيان
(ماليني الرياالت ال�سعودية)
قطاع الأعمال

للفرتة املنتهية يف
2010/3/31م

من 2010/4/1م
�إلى 2011/03/31م

0,05

من 2010/4/1
�إلى 2010/6/30
0,3

1,0

من 2011/4/1
�إلى 2011/6/30
()1,0

قطاع الأفراد
 -واي ماك�س (بيانات)

()68,0

()125,1

()39,0

4,2

 �صوت (الهاتف الثابت وخدمةترحال)

0,1

1,1

0,2

()2,9

املجموع

()67,8

()123

()38,6

0,30

امل�صدر :جو

ملخص البيانات المالية

البيانات املالية املختارة الواردة �أدناه ت�ستند على البيانات املالية املراجعة للفرتة املنتهية يف  2010/3/31و 2011/03/31م والإي�ضاحات املرفقة بها ،ويجب �أن
تقر�أ �إلى جانب تلك البيانات كما مت اي�ضاح البيانات املالية الغري مراجعة للفرتة املنتهية يف 2010/6/30م والفرتة املنتهية يف .2011/6/30
 لودججدجملخص قائمة الدخل

ماليني الرياالت ال�سعودية
الفرتة املالية املنتهية يف

مراجعة
مار�س 2010م

مراجعة
مار�س 2011م

غري مراجعة
يونيو 2010

غري مراجعة
يونيو 2011

�إجمايل الإيرادات

35,4

186,7

42,2

60,3

�إجمايل تكلفة الإيرادات

()84,9

()309,8

()80,8

()60,6

�إجمايل اخل�سارة

()49,5

()123,2

()38,6

0,3

النفقات الت�شغيلية

()329,6

()417,7

()115,7

()89,8

خ�سارة من العمليات

()379,1

()540,9

()154,3

()89,5

م�صادر (نفقات) دخل �أخرى� ،صايف

()6,6

()34,5

()6,5

()9,3

�صايف اخل�سارة

()379,0

()575,1

()160,8

()98,8

امل�صدر :البيانات املالية

م

 لودججدجملخص الميزانية

ماليني الرياالت ال�سعودية
الفرتة املالية املنتهية يف

مراجعة
مار�س 2010م

مراجعة
مار�س 2011م

غري مراجعة
يونيو 2010

غري مراجعة
يونيو 2011

�إجمايل الأ�صول املتداولة

152،7

274،2

414،0

156,9

املعدات واملمتلكات� ،صايف

1.433،7

1.336،4

1.399،1

1.307،3

الأ�صول غري امللمو�سة

527،2

502،3

521،0

1.496

�إجمايل الأ�صول

2.113،6

2.112،9

2.334،1

1.960،3

�إجمايل املطلوبات املتداولة

490،6

650،6

486،6

1.367،8

�إجمايل املطلوبات غري املتداولة

1.002،0

1.416،5

1.387،3

645،5

�إجمايل املطلوبات

1.492،6

2.067،1

1.873،9

2.013،3

�إجمايل حقوق امل�ساهمني

621،0

45،8

460،2

()53 ،0

�إجمايل املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

2.113،6

2.112،9

2.334،1

1.960،3

امل�صدر :البيانات املالية

 لودججدجملخص قائمة التدفقات النقدية

ماليني الرياالت ال�سعودية
الفرتة املالية املنتهية
�صايف النقدية (م�ستخدم يف) /من الأن�شطة الت�شغيلية

11،1

403،7

125،7

64،2

�صايف النقدية (م�ستخدم يف) /من الأن�شطة اال�ستثمارية

1.522،3

55،9

26،3

27،6

�صايف النقدية (م�ستخدم يف) /من الأن�شطة التمويلية

1.610،0

570،0

400،0

42،7

�صايف التغري يف النقدية وما يعادلها

76،6

110،4

247،9

134،5

النقدية وما يعادلها ،بداية املدة

0,0

76،6

76،6

187،0

النقدية وما يعادلها ،نهاية املدة

76،6

187،0

324،5

52،5

امل�صدر :البيانات املالية

ن

مراجعة
مار�س 2010م

مراجعة
مار�س 2011م

غري مراجعة
يونيو 2010

غري مراجعة
يونيو 2011م
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1.1تعريفات ومختصرات
امل�صطلح

التعريف

ARPU

متو�سط عائد امل�شرتك

ATC

�شركة عذيب التجارية املحدودة

B2C

اخلدمة املبا�شرة من ال�شركة �إلى العميل

BSF

البنك ال�سعودي الفرن�سي

CAGR

معدل النمو ال�سنوي املركب

CPE

جهاز التقاط �إ�شارة الواي ماك�س وبثها للأجهزة الالقطة يف حميطة

CRM

نظام �إدارة عالقات العمالء

�DSLأو xDSL

خدمة االت�صال الرقمي

FTTH

فايرب �إلى منزل

GDP

الناجت املحلي الإجمايل

HSxPA

اجليل الثالث املطور من خدمة البيانات اخلا�صة بالهاتف املتنقل

IM

برنامج الرتا�سل الفوري

IEEE

منظمة الكهربائيني واملهند�سني الكهربائيني

IPLC

الدائرة العاملية اخلا�صة امل�ست�أجرة

IPMPLS

IP-Multi-Protocol Label Switching

IP-Transit

بروتوكول عبور االنرتنت

IP-VPN

ال�شبكة االفرتا�ضية اخلا�صة على بروتوكول الإنرتنت

ISP

مزود خدمة الإنرتنت

IT

تقنية املعلومات /تكنولوجيا املعلومات

LTE

حتول طويل الأجل

MENA

منطقة ال�شرق و�شمال �إفريقيا

MIMO

نظام متزامن الإر�سال وا�ستقبال املعلومات اال�سلكية

MPLS

�شبكة توزيع متعددة الربوتوكوالت

NTCC

�شركة االت�صاالت الوطنية للبطاقات

NTS

نظم التكنولوجيا احلديثة

OSS/ BSS

نظام دعم الت�شغيل/نظام دعم االعمال

PBX

�سنرتال لال�ستخدام املنزيل وال�شركات

PoP

نقطة تواجد

POD

نقاط العر�ض

SME

ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة

SOHO

املكاتب ال�صغرية واملكاتب املنزلية

SIP

بروتوكول املكاملات عرب االنرتنت

STC

�شركة االت�صاالت ال�سعودية

VoIP

املكاملات عرب تطبيقات الإنرتنت

VSE

ال�شركات ال�صغرية جدا

اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب

اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب املوقعة بني ال�شركة ومتعهد تغطية االكتتاب

اتفاقية امل�ساهمني

اتفاقية امل�ساهمني املوقعة بتاريخ 2007/7/22م بني امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني

�شبكة توزيع متعددة الربوتوكوالت مبنية على �شبكة الإنرتنت
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2

امل�صطلح

التعريف

�أحقية ال�سهم

هي ( )0،34043ومتثل ن�سبة االكتتاب يف �سهم واحد جديد من كل (� )0،34043سهم قائم مملوك للم�ساهمني
امل�ستحقني .مع العلم �أن تلك الن�سبة هي ناجت ق�سمة عدد الأ�سهم احلالية لل�شركة على عدد الأ�سهم اجلديدة امل�صدرة.

االكتتاب �أو �إ�صدار �أ�سهم حقوق الأولوية

�إ�صدار وبيع الأ�سهم اجلديدة �إلى امل�ساهمني امل�ستحقني

الإدارة

�إدارة ال�شركة

الأ�سهم اجلديدة �أو �أ�سهم حقوق الأولوية

(� )117٫500٫000سهم عادي من �أ�سهم ال�شركة

البيانات املالية

البيانات املالية املراجعة لل�شركة للفرتة املنتهية يف 2010/03/31م والبينات املالية املراجعة عن الفرتة املالية
املنتهية يف  2011/3/31والبيانات املالية الغري مراجعة للفرتة املنتهية يف 2011/6/30م والبيانات املالية غري
املراجعة للفرتة املنتهية يف 2011/9/30م.

الرتخي�ص

الرتخي�ص املمنوح لل�شركة من قبل هيئة االت�صاالت بتاريخ 1430/4/5هـ (املوافق 2009/4/1م) لت�شغيل ال�شبكة
وتقدمي خدمات االت�صاالت يف اململكة

اجلريدة الر�سمية

جريدة �أم القرى ،ال�صحيفة الر�سمية للحكومة ال�سعودية

اجلمعية العامة غري العادية

اجلمعية العامة غري العادية التي ت�صوت على الزيادة املقرتحة لر�أ�س املال ،والتي انعقدت بتاريخ 1433/2/20هـ
(املوافق 2012/1/14م)

اجلهات امل�ستلمة

البنك ال�سعودي الفرن�سي ،م�صرف الراجحي ،بنك الريا�ض ،البنك الأهلي التجاري وجمموعة �سامبا املالية
بتعيني من قبل ال�شركة كجهات م�ستلمة بخ�صو�ص �إ�صدار حقوق الأولوية

احلكومة

حكومة اململكة العربية ال�سعودية

ال�سهم

�سهم عادي يف ال�شركة مدفوع القيمة بالكامل بقيمة ا�سمية قدرها  10رياالت �سعودية

ال�سوق �أو تداول

�سوق الأ�سهم ال�سعودية (تداول) ،وهو نظام �إلكرتوين لتداول الأوراق املالية يف اململكة العربية ال�سعودية

ال�شبكة

�شبكة االت�صاالت املبنية من قبل ال�شركة ومتلكها ال�شركة وت�شغلها

ال�شركة �أو جو

�شركة احتاد عذيب لالت�صاالت� ،شركة م�ساهمة �سعودية

القائمة الر�سمية

قائمة الأوراق املالية املعدة من قبل الهيئة مبقت�ضى قواعد الإدراج

املجل�س �أو جمل�س الإدارة

جمل�س �إدارة ال�شركة

امل�ساهمون

حملة الأ�سهم يف �أي وقت معني

امل�ساهمون امل�ستحقون

حملة الأ�سهم امل�سجلون يف تاريخ الأحقية

امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون

امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون يف ال�شركة واملذكورة �أ�سما�ؤهم يف ال�صفحة (ك) من هذه الن�شرة

امل�ست�شار املايل ومدير االكتتاب

ال�سعودي الفرن�سي كابيتال والذي عني كم�ست�شار مايل ومدير اكتتاب من قبل ال�شركة بخ�صو�ص �إ�صدار �أ�سهم
حقوق الأولوية

امل�ست�شارون

م�ست�شارو ال�شركة املعينون بخ�صو�ص االكتتاب واملذكورة �أ�سما�ؤهم يف ال�صفحة (هـ) و (و)

املكتتب

كل �شخ�ص يكتتب يف �أ�سهم االكتتاب

اململكة �أو ال�سعودية

اململكة العربية ال�سعودية

الن�شرة

ن�شرة �إ�صدار �أ�سهم حقوق الأولوية هذه املعدة من قبل ال�شركة

النطاق العري�ض (برودباند)

م�صطلح �شائع اال�ستخدام ي�شري �إلى خدمة الو�صول �إلى الإنرتنت ب�سرعات تفوق  512كيلوبايت يف �أ�شكالها
احلركية املحددة

النظام الأ�سا�سي

النظام الأ�سا�سي لل�شركة

النهلة

�شركة النهلة للتجارة واملقاوالت

الهيئة

هيئة ال�سوق املالية باململكة العربية ال�سعودية

بتلكو

�شركة البحرين لالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية

تاريخ الأحقية

1433/2/20هـ (املوافق 2012/1/14م)

ريال

الريال ال�سعودي ،العملة الر�سمية للمملكة

�سايبور

�سعر الإقرا�ض بني بنوك اململكة العربية ال�سعودية

�سعر االكتتاب

 10رياالت �سعودية لل�سهم

�سعر ال�سهم ما قبل اجلمعية العامة

19,40ريال �سعودي لل�سهم

�سعر ال�سهم ما بعد اجلمعية العامة

 12،38ريال �سعودي لل�سهم

امل�صطلح

التعريف

طلب االكتتاب

منوذج طلب االكتتاب الذي يجب تعبئته لالكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة

فرتة االكتتاب

الفرتة التي تبد�أ من 1433/5/1هـ (املوافق 2012/3/24م) وتنتهي بنهاية 1433/5/8هـ (املوافق 2012/3/31م)

قر�ض التورق

قر�ض متويل التورق الإ�سالمي

قواعد الت�سجيل الإدراج

قواعد الت�سجيل والإدراج ال�صادرة من الهيئة عمال ب�أحكام املادة  6من نظام ال�سوق املالية ال�صادر مبوجب
املر�سوم امللكي رقم م 30/وتاريخ 1424/6/2هـ (املوافق 2003/7/31م).

متعهد تغطية االكتتاب

ال�سعودي الفرن�سي كابيتال ،املعني من قبل ال�شركة للعمل ب�صفة متعهد تغطية االكتتاب

جمل�س التعاون

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية

نظام ال�شركات

نظام ال�شركات ال�صادر مبوجب املر�سوم امللكي رقم م 6/بتاريخ 1385/3/22هـ ،بتعديالته

هيئة االت�صاالت ()CITC

هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات باململكة العربية ال�سعودية

واي ماك�س

نظام الت�شغيل العاملي امل�شرتك للو�صول باملوجات الدقيقة ،وهو �شبكة ات�صال ال�سلكي داخل املدن من نقطة واحدة
�إلى نقاط متعددة ،مبا يف ذلك �إ�صدار  802،16eالذي مت توحيده يف عام 2005م.
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2.2عوامل المخاطرة
ينطوي الإ�ستثمار يف الأ�سهم على درجة من املخاطر ،لذا يتعني على كل من يرغب يف اال�ستثمار يف الأ�سهم اجلديدة درا�سة كافة املعلومات التي حتتويها هذه
الن�شرة بعناية مبا فيها عوامل املخاطرة املحددة �أدناه قبل �إتخاذ �أي قرار بالإ�ستثمار يف �أ�سهم حقوق الأولوية علم ًا �أن املخاطر املبينة �أدناه ال ت�شمل على جميع
املخاطر التي قد تواجهها ال�شركة ،بل قد تكون هناك خماطر �آخرى لي�ست معلومة لل�شركة يف الوقت احلايل �أو تعتقد ال�شركة �أنها غري جوهرية ،والتي قد تعيق
عملياتها لو حتققت.
وقد يت�أثر ن�شاط ال�شركة ومركزها املايل ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية ب�شكل �سلبي جوهري يف حال حدوث �أو حتقق �أحد عوامل املخاطرة التي تعتقد الإدارة
يف الوقت احلايل �أنها مهمة� ،أو �أية خماطر �أخرى مل يت�سنى للإدارة حتديدها �أو تعتقد حاليا �أنها غري جوهرية� ،أو �إذا �أ�صبحت هذه الأخرية خماطر جوهرية.
وقد ي�ؤدي حدوث �أي من هذه املخاطر �إلى انخفا�ض �سعر الأ�سهم اجلديدة يف ال�سوق وقد يخ�سر امل�ستثمرون املحتملون ا�ستثمارهم يف �أ�سهم ال�شركة كليا �أو جزئيا.
كما �أن هناك عوامل �أخرى خارجة عن نطاق �سيطرة ال�شركة ميكن لها �أن ت�ؤثر على �أداء ال�شركة ،مبا يف ذلك على �سبيل املثال ال احل�صر� ،أو�ضاع �سوق الأ�سهم
املحلية �أو العاملية ،حيث �أن �سعر ال�سهم ميكن �أن ينخف�ض �أو يرتفع تبع ًا لهذه العوامل.
وحتتوي هذه الن�شرة �أي�ض ًا على بيانات و�إفادات م�ستقبلية تنطوي على خماطر واحتماالت قد حتدث وقد ال حتدث ،وقد تختلف النتائج الفعلية لل�شركة �إختالف ًا
جوهري ًا عن تلك التي تعك�سها البيانات والإفادات امل�ستقبلية بفعل عوامل معينة منها املخاطر التي قد تواجهها ال�شركة واملو�ضحة �أدناه ويف �أماكن �أخرى من
هذه الن�شرة.
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2المخاطر المرتبطة بالشركة

2 22222الفشل في تطبيق استراتيجية الشركة

�إن الأداء امل�ستقبلي لل�شركة يعتمد على جناحها يف تطبيق خططها وا�سرتاتيجياتها واملبنية على �أربع ركائز:
1.1اخلدمة املبا�شرة من ال�شركة �إلى العميل ( )B2Cواملكاتب ال�صغرية واملكاتب املنزلية (.)SOHO
 2.2ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة.
3.3البيع باجلملة (للخدمات ال�صوتية).
4.4تقدمي خدمة ترحال (االت�صال الرقمي عايل اجلودة).
�إن كل ركيزة من هذه الركائز ت�ستهدف قطاع ًا حمدد ًا من ال�سوق ومن املتوقع �أن ت�ساهم يف جزء كبري من دخل ال�شركة امل�ستقبلي و�أرباحها .ولذلك ف�إن الف�شل
يف حتقيق النتائج املرجوة لأي من الركائز املذكورة قد ي�ؤثر ب�صورة �سلبية جوهرية على �أعمال ال�شركة وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها.
2 22222دور شركة اتصاالت البحرين (بتلكو)

تلعب بتلكو ،باعتبارها ال�شريك الفني ،دورا حيويا يف عمليات ال�شركة ،حيث �أبرمت ال�شركة وبتلكو اتفاقية خدمات �إدارية وفنية («اتفاقية الإدارة» ) (انظر
 6-12ق�سم «ملخ�ص العقود واالتفاقيات الرئي�سية – اتفاقية الإدارة واخلدمة الفنية») تقدم بتلكو مبوجب �أحكامها لل�شركة خدمات �أ�سا�سية معينة ت�شمل ما يلي:


خدمات الإدارة املتخ�ص�صة وامل�ساعدة الفنية



نقل املعرفة الفنية



توفري املديرين التنفيذيني والإدارة العليا



الإدارة اليومية للبنية التحتية الفنية لل�شركة وت�شغيلها و�صيانتها.

تبلغ مدة اتفاقية الإدارة خم�س �سنوات اعتبارا من تاريخ دخولها حيز التنفيذ ،وجتدد تلقائيا ملدة �سنة واحدة ما مل يتم �إنها�ؤها من قبل ال�شركة �أو بتلكو.
وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،ميكن �إنهاء اتفاقية الإدارة يف ظروف معينة �أخرى مو�ضحة يف ق�سم املعلومات القانونية – اتفاقية الإدارة.
يف حال مت �إنهاء اتفاقية الإدارة ومل تتمكن ال�شركة من ت�أمني خدمات مماثلة بوا�سطة جهة بديلة ،فقد ي�ؤثر ذلك ب�صورة �سلبية جوهرية على �أعمال ال�شركة
وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها.
2 22222مخاطر الربط البيني

تعتمد قدرة ال�شركة على توفري خدمات ات�صاالت جمدية جتاري ًا بدرجة ما على قدرتها على الدخول يف ترتيبات ربط بيني فعالة اقت�صادي ًا وموثوقة وتراعي �أنظمة
هيئة االت�صاالت وتعليماتها مع م�شغلي خدمات االت�صاالت الآخرين والذين يعد بع�ضهم من مناف�سي ال�شركة ،حيث �أن الربط مع ه�ؤالء �ضروري لإمتام املكاملات.
ويعرف الربط البيني ب�أنه �إجراء يقوم من خالله اثنان من مزودي اخلدمة بربط �شبكتيهما معا من �أجل تبادل اخلدمات ال�صوتية .وت�شمل هذه اخلدمة الربط
املادي لل�شبكة التابعة ل�شركة معينة بالأجهزة واملعدات والتجهيزات والدوائر التابعة ل�شركة �أخرى .وبينما يخ�ضع هذا الربط البيني لإ�شراف هيئة االت�صاالت،
ف�إن امل�شغلني يتحملون م�سئولية التفاو�ض حول �شروط اتفاقيات التوا�صل البيني الفردية.
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مثال ذلك� ،أبرمت ال�شركة اتفاقية ربط بيني مع �شركة االت�صاالت املتنقلة ال�سعودية واحتاد ات�صاالت و�شركة االت�صاالت ال�سعودية (معا «�شركات الربط البيني»)
من �أجل توفري منتجات وخدمات معينة (انظرالق�سم « 6-12ملخ�ص العقود والإتفاقيات الرئي�سية – اتفاقيات الربط البيني») .ومن هنا ،ال ميكن �إعطاء ما
ي�ضمن عدم ف�شل �أي من �شركات الربط البيني يف تزويد ال�شركة بربط موثوق وب�صورة دائمة �أو دون زيادة كبري عن م�ستويات الر�سوم املتعارف عليها عامليا
خلدمة الربط .كذلك ال ميكن �إعطاء �أي �ضمان ب�أن �شركات الربط البيني �ستكون قادرة على تقدمي خدماتها على �أ�سا�س م�ستمر مبوجب �أية ترتيبات ،بل �إن �أي
ت�أخري يف الربط البيني مع خطوط الدخول لدى �أي من �شركات الربط البيني ميكن �أن يكون له ت�أثري �سلبي على ال�شركة و�أعمالها وو�ضعها املايل و�أرباحها ونتائج
عملياتها.
بالإ�ضافة �إلى خماطر الربط البيني الفعلي ،ف�إن �أ�سعار الربط البيني يف اململكة معتمدة من قبل هيئة االت�صاالت .وال ميكن �إعطاء �أية �ضمانات ب�أن �سيا�سة هيئة
االت�صاالت بخ�صو�ص ر�سوم الربط البيني خلطوط خدمات الهاتف الثابت �ستكون منا�سبة لل�شركة.
كما �إن اتفاقيات الرتابط ميكن �أن ت�ؤدي يف بع�ض الأحيان �إلى خالفات بني امل�شغلني بخ�صو�ص حت�صيل ر�سوم االت�صال .ف�إذا ما وقعت مثل هذه اخلالفات ،فقد
تنعك�س �سلبا على ال�شركة و�أعمالها وو�ضعها املايل و�أرباحها ونتائج عملياتها.
2 22222المخاطر المتصلة بالخسائر المتراكمة

تكبدت ال�شركة خ�سائر مرتاكمة بلغت حوايل مليار واثنان وخم�سون مليون وت�سعمائة وثمانية و�سبعون �ألف وثالثة و�سبعون ( )1.052.978.073ريال �سعودي
كما يف تاريخ 2011/06/30م والتي تبلغ �أكرث من  ٪100من ر�أ�س مال ال�شركة ،ومن ا�سباب ذلك عدم متكن ال�شركة من اال�ستفادة الكاملة من رخ�صتها ب�سبب
عدم االتفاق مع مزود اخلدمة والتي على �ضوئه مل تتمكن ال�شركة من حت�صيل ايرادات تتجاوز مبلغ خم�سمائة و ثمانية و ثالثون مليون ( )538.000.000ريال
�سعودي حتى تاريخ  2011/03/31ح�سب احل�صة املقدرة لل�شركة من حجم ال�سوق بناءا على خطة العمل املقدمة لهيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات ،والتي بنا ًء
عليها منح الرتخي�ص لل�شركة.
وبالرغم من �أن ال�شركة قد متكنت من ت�صحيح خمالفتها لنظامها الأ�سا�سي املتمثلة بتجاوز خ�سائرها ن�سبة الـ  %75من ر�أ�سمال ال�شركة ،وذلك عرب تخفي�ض
ر�أ�سمالها من  1.000.000.000ريال �سعودي �إلى  400.000.000ريال �سعودي ،ف�إنه ال ميكن الت�أكيد ب�أن ن�سبة اخل�سائر هذه لن تتكرر يف امل�ستقبل ،مما
�سيكون له �أثر �سلبي كبري على �أعمال ال�شركة ،وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها.
على الرغم من �أن امل�ساهمني قد قرروا يف اجلمعية العامة غري العادية موا�صلة ت�شغيل ال�شركة وبالتايل تنفيذ عملية �إ�صدار حقوق الأولوية� ،إال �أنه ال ميكن �أن يكون
هناك �أي �ضمان ب�أن �أعمال ال�شركة �ستحقق �أرباحا بعد االكتتاب
2 22222تسديد قروض التمويل

تلتزم ال�شركة مبواعيد حمددة لت�سديد دفعات قر�ض م�ستحق للبنك ال�سعودي الفرن�سي متتد على فرتة خم�س �سنوات (لطف ًا مراجعة «اتفاقية �شراء وبيع ال�سلع
(ت�سهيالت التورق)» يف ق�سم  2-7-12من الن�شرة).
وعليه ،ف�إن عدم ت�سديد ال�شركة هذه الدفعات �أو ت�أخرها يف ذلك ميكن �أن يكون له ت�أثري �سلبي على ال�شركة �أعاله.
2 22222سداد قيمة الضمانات البنكية

قامت ال�شركة ب�إ�صدار �ضمانات بنكية مل�صلحة �أطراف �أخرى (انظر «ال�ضمانات البنكية ال�صادرة عن «جو» مل�صلحة �أطراف ثالثة» يف ق�سم «اتفاقيات التمويل»).
ويف حالة وجود �أي تق�صري من قبل الأطراف الثالثني يف الوفاء بالتزاماتهم ،ف�إنه يكون للبنك م�صدر ال�ضمان البنكي �صالحية وا�سعة ملطالبة ال�شركة ب�سداد
كامل �أو جزئي لل�ضمان البنكية املعنية �أو تقدمي �ضمانات �إ�ضافية .وميكن لأي �سداد من قبل ال�شركة �أن ي�ؤثر �سلبيا على عملياتها وحتقيق الهدف من �أعمالها.
2 22222النزاعات مع الشركة المنافسة المسيطرة

لقد وقع نزاع بني ال�شركة و�شركة االت�صاالت ال�سعودية ،حيث حجبت �شركة االت�صاالت ال�سعودية ،باعتبارها امل�شغل امل�سيطر يف اململكة عن ال�شركة تقدمي خدمات
ات�صاالت حمددة �أثرت على قدرة ال�شركة على العمل ب�أق�صى طاقتها� .إذ طالبت �شركة االت�صاالت ال�سعودية ب�أ�سعار غري معقولة من �أجل ال�سماح ب�إجراء املكاملات
من �شبكة اخلط الثابت التابعة لها �إلى خدمة بطاقات االت�صال التي توفرها ال�شركة .وهذه اخلدمة من �ش�أنها �إذا ما توفرت �أن تتيح لل�شركة اال�ستحواذ على ح�صة
من �سوق املكاملات الدولية الواردة تقدر بنحو  3مليارات دقيقة  1و�سوق بطاقات االت�صال الذي يتوقع �أن يزيد على مليار ريال .وقد �أر�سلت ال�شركة �شكوى �إلى هيئة
االت�صاالت ،ب�صفتها اجلهة املنظمة لقطاع االت�صاالت وطلبت فيها تدخلها للبت يف هذه امل�س�ألة.
�إ�ضافة �إلى ما �سبق ،فقد تقدمت ال�شركة بدعوى ق�ضائية لدى الدائرة الإدارية الرابعة باملحكمة الإدارية بالريا�ض (ديوان املظامل) �ضد هيئة االت�صاالت وتقنية
املعلومات و�شركة االت�صاالت ال�سعودية ،انتهت ب�صدور احلكم رقم  1/4/192لعام 1432هـ املت�ضمن �إلغاء قرار هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات رقم 7306
وتاريخ  1432 / 05 / 02هـ ب�ش�أن تقدمي خدمة االت�صال ( )800وعدم قبول طلب «جو » �إلغاء قرار هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات رقم  1432 / 323هـ فيما
يتعلق بتحديد �سعر التحا�سب خلدمة مترير و�إنهاء املكاملات الدولية .وتتوقف �أعمال ال�شركة و�أو�ضاعها املالية وتوقعاتها ونتائج عملياتها على قدرة ال�شركة على
العمل ب�أق�صى طاقتها ،وهو الأمر الذي يعيقه النزاع املذكور .ف�إذا مل يتم حل هذا النزاع بطريقة مر�ضية لل�شركة ،فقد ي�ستمر يف الت�أثري �سلبا وبدرجة كبرية على
�أعمال ال�شركة وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها (لطف ًا مراجعة «املطالبات والدعاوى الق�ضائية» يف ق�سم  11-12من الن�شرة).
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2 22222فعالية استراتيجيات التسويق والتوزيع

�سوف تتوقف قدرة ال�شركة على توزيع منتجاتها وخدماتها �إلى حد كبري على ت�أمني عدد من قنوات التوزيع الرئي�سية للأفراد وال�شركاء التجاريني ،واالحتفاظ
بتلك القنوات .وقد تكون بع�ض قنوات التوزيع هذه تخدم �شركات مناف�سة لل�شركة وقد حت�صل على حوافز لت�شجيع العمالء املحتملني على اال�شرتاك يف خدمات
املناف�سني.وهكذا ،ف�إن عدم متكن ال�شركة من احلفاظ على عالقات التوزيع الرئي�سية� ،أو ف�شل �شركاء ال�شركة الرئي�سيني يف جمال العمل والتوزيع يف ا�ستقطاب
�أعداد كافية من العمالء ،قد يكون له �أثر �سلبي كبيري على �أعمال ال�شركة وو�ضعها املايل وتوقعات ونتائج عملياتها.
2 22222االنقطاع المفاجئ في األعمال أو اختراق التدابير األمنية

�إن ال�شركة ال ت�ستطيع تقدمي اخلدمات �إال �إذا كانت قادرة على حماية بنيتها التحتية و�شبكتها من العطل �أو االنقطاع يف العمليات ب�سبب قيود تعيق طاقتها� ،أو
نتيجة للظروف اجلوية ال�سيئة� ،أو احلرب �أو الزالزل �أو احلرائق �أو انقطاع الكهرباء� ،أو عيوب يف الأجهزة والربامج ،و فريو�سات الكمبيوتر� ،أو تعطل االت�صاالت
وتقطع الكابالت الكهربائية� ،أو الأخطاء الب�شرية� ،أو الدخول غري امل�صرح به �أو ما �شابه ذلك.
ميكن �أن تتوقف �أعمال ال�شركة �أو �أن تت�أثر �سلبيا بدرجة كبرية يف حالة وقوع انهيار جزئي �أو كلي لأي من �أنظمة تكنولوجيا املعلومات �أو �أنظمة االت�صاالت.
وميكن كذلك �أن ي�ؤدي �أي خلل يف النظام �أو حادثة �أو خرق للتدابري الأمنية �إلى توقف يف عمليات ال�شركة مما قد ي�ؤثر على قدرتها على توفري اخلدمات لعمالئها
وينعك�س ب�شكل �سلبي كبري على �إيراداتها ودخلها الت�شغيلي .وميكن �أن يكون ملثل هذه الأعطال �أي�ضا ت�أثري �سلبي كبري على �صورة ال�شركة و�سمعتها و�أن يقو�ض من
ثقة عمالئها فيها ،الأمر الذي قد ي�ؤدي حتديدا �إلى فقدان ه�ؤالء العمالء .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،قد ت�ضطر ال�شركة �إلى تكبد تكاليف �إ�ضافية لإ�صالح الأ�ضرار
الناجمة عن هذه الأعطال .و�إذا ما �أ�سفر �أي خلل �أو اخرتاق �أمني من هذا القبيل عن فقدان �أو تلف لبيانات العمالء �أو الربامج� ،أو �إلى انك�شاف خاطئ ملعلومات
�سرية ،ف�إن ال�شركة قد تتحمل م�س�ؤولية نظامية نتيجة لذلك .وقد يكون ملثل هذه الأعطال �أو االنهيارات �أو التكاليف ت�أثري �سلبي كبري على �أعمال ال�شركة وو�ضعها
املايل ونتائج عملياتها وتوقعاتها.
2 2-2222السعودة

ت�شكل ال�سعودة مطلبا للحكومة ي�شرتط على ال�شركات العاملة يف اململكة ،مثل جو ،توظيف عدد معني من املواطنني ال�سعوديني �ضمن كادر موظفيها ،حيث يجب
�أن ال تقل ن�سبة ال�سعودة عن  ٪30من جمموع القوى العاملة.
تتبع جو �سيا�سة تدريجية بالن�سبة لل�سعودة مبا يتما�شى مع اللوائح املذكورة �أعاله ،ويف 2011/6/30م كان عدد العاملني لديها  282موظفا ،منهم � 156سعوديون
و  126غري �سعوديني ،علم ًا بان ن�سبة ال�سعودة بهذا التاريخ بلغت .%55
ومع ذلك ،لي�س هناك �أي �ضمان ب�أن ال�شركة �ستظل قادرة على االحتفاظ بن�سبة ال�سعودة املطلوبة .وت�شمل عقوبات عدم الوفاء مبتطلبات ال�سعودة تعليق طلبات
ت�أ�شريات املوظفني �أو نقل الكفالة للموظفني غري ال�سعوديني� ،أو ا�ستبعاد ال�شركة من امل�شاركة يف املناق�صات احلكومية وفر�ص احل�صول على قرو�ض حكومية.
وبالتايل ،ف�إن عدم االلتزام بن�سبة ال�سعودية املطلوبة ميكن �أن ي�ؤدي �إلى تدهور عالقة ال�شركة مع احلكومة �أو �إلى عدم متكنها من ت�أمني خدمات موظفني
�أ�سا�سيني غري �سعوديني �أو تقييد م�صادر متويلها ،وهذه كلها ميكن �أن يكون لها ت�أثري �سلبي كبري على التكلفة الت�شغيلية وو�ضعها املايل ،ونتائجها املالية.
2 2-2222حماية حقوق الملكية الفكرية

يعتمد املركز التناف�سي جلو ،من جملة �أمور ،على قدرتها على حماية وا�ستخدام �أ�صولها غري امللمو�سة .وبالتايل ،ف�إن عدم قدرتها على حماية هذه الأ�صول� ،أو
يف بع�ض احلاالت احلاجة �إلى اتخاذ الإجراءات الالزمة حلمايتها ،قد ي�ؤثر �سلبا على العالمة التجارية «جو» ويجعل القيام ب�أعمال ال�شركة التجارية �أكرث تكلفة،
مما ي�ؤثر �سلبا على نتائجها الت�شغيلية.
2 2-2222االعتماد على الموظفين األساسيين

تعتمد ال�شركة و�أدا�ؤها ب�شكل كبري على اخلربة واملعرفة الفنية والقدرات التجارية لدى العاملني لديها ،وقد ا�ستدعت التغيريات التي �أجريت يف ا�سرتاتيجية
ال�شركة �إعادة النظر يف كادر ال�شركة من كبار امل�س�ؤولني مما �أ�سفر بدوره عن ارتفاع م�ؤقت يف معدل تغيري العمالة .كما �أن جناح ال�شركة �سيعتمد �إلى حد ما على
ا�ستمرار خدمات فريق �إدارتها وموظفيها الأ�سا�سيني وقدرتها على ا�ستقطاب املوظفني امل�ؤهلني واالحتفاظ بهم وحتفيزهم.
بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إن املناف�سة �شديدة يف ال�سوق على املوظفني ذوي اخلربة املنا�سبة نظرا لقلة �أعداد الأ�شخا�ص امل�ؤهلني يف جمال االت�صاالت والتناف�س الكبري
بني ال�شركات العاملة يف اململكة ودول جمل�س التعاون .ولكي حتافظ ال�شركة على الكوادر املاهرة وامل�ؤهلة ،فقد ت�ضطر �إلى تقدمي رواتب �أعلى ومميزات �أخرى
له�ؤالء ،الأمر الذي ميكن �أن ينعك�س ب�شكل �سلبي على التكلفة الت�شغيلية وو�ضعها املايل ونتائجها املالية.
2 2-2222سوء تصرف الموظفين

مع �أن ال�شركة تعتمد �ضوابط داخلية و�إجراءات �صارمة للتعامل مع �سوء ت�صرف املوظفني� ،إال �أنها ال ت�ستطيع �أن ت�ضمن �أنها �ستتمكن من ردع مثل هذه الأحداث
دائما .وعليه ،ف�إن �سوء �سلوك املوظفني قد ي�ؤدي �إلى انتهاك للقانون من قبل ال�شركة وتعري�ض ال�شركة جلزاءات تنظيمية وحتميلها م�س�ؤولية مالية و�/أو �إلى �إحلاق
�ضرر ج�سيم ب�سمعتها .وال ميكن لل�شركة �أن ت�ضمن �أن �سوء ت�صرف املوظفني لن يكون له ت�أثري �سلبي كبري على و�ضعها املايل ونتائج عملياتها.
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2 2-2222االعتماد على الموردين

تعتمد ال�شركة على موردي الأجهزة واملعدات والربجميات واخلدمات .و�إذا ما قرر �أحد املوردين الرئي�سني �إنهاء عالقته مع ال�شركة ،فقد جتد ال�شركة �صعوبة يف
ت�أمني مورد بديل مب�ؤهالت منا�سبة ،ويف وقت منا�سب .وتتناف�س ال�شركة مع �شركات �أخرى للح�صول على خدمات ه�ؤالء املوردين علما ب�أن عدد املوردين الذين
ميكنهم تلبية �إحياجات ال�شركة حمدود  ،وهذا ما قد يرفع ال�سعر الذي تدفعه ال�شركة للح�صول على خدماتهم .و�إذا مل ت�ستطع ال�شركة االحتفاظ بعالقاتها مع
ه�ؤالء املوردين الرئي�سيني� ،أو �إذا ما زادت ال�شروط التي حت�صل مبوجبها ال�شركة على ال�سلع واخلدمات من ه�ؤالء املوردين� ،أو �إذا مل يتمكن ه�ؤالء املوردين من
تنفيذ التزاماتهم مبوجب االتفاقات ذات ال�صلة على نحو كاف� ،أو �إذا انخف�ضت وفرة املنتجات واخلدمات ،ف�إن ذلك ميكن �أن ي�ؤثر �سلبا على �أعمال ال�شركة
وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها و�آفاقها امل�ستقبلية (انظر ق�سم « 6-12ملخ�ص العقود واالتفاقيات الرئي�سية»).
2 2-2222مخاطر أسعار صرف العمالت

خطر العملة هو خطر تقلب قيمة الأوراق املالية نتيجة لتغري �أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية .ومع �أن كل �أ�صول ال�شركة وا�ستثماراتها و�إيراداتها ومطلوباتها
بالعملة املحلية ،الريال ال�سعودي .وقد دخلت ال�شركة مع �شركات دولية يف اتفاقيات ت�شرتط على جو دفع مبالغ بالدوالر الأمريكي (انظر ق�سم « 6-12ملخ�ص
العقود واالتفاقيات الرئي�سية» من هذه الن�شرة) .ويف هذه احلالة ،ميكن �أن يكون للتقلبات الكبرية يف �سعر ال�صرف ت�أثري �سلبي كبري على الأداء املايل لل�شركة.
2 2-2222غطاء التأمين

حتتفظ جو بت�أمني على ال�سيارات واملمتلكات /ت�أمني �ضد انقطاع العمل ،ت�أمني على املال ،وت�أمني �ضد خيانة الأمانة املهنية ،ت�أمني �ضد امل�سئوليات العامة ،ت�أمني
جماعي على احلياة ،ت�أمني على م�سئوليات �أع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة العليا ،وت�أمني ال�صحي (انظر ق�سم �« 8-12إجراءات ووثائق الت�أمني» من هذه الن�شرة).
وتت�ضمن هذه الوثائق عددا من اال�ستثناءات الرئي�سية واملخاطر البيئية .وقد ت�ؤدي �أية خ�سائر �أو التزامات تن�ش�أ عن خماطر غري م�ؤمنة �إلى تقليل �إيرادات ال�شركة
ب�شكل كبري �أو زيادة تكاليفها وقد يكون لها ت�أثري �سلبي كبري على عملياتها و� /أو و�ضعها املايل.
222

2المخاطر المرتبطة بالسوق السعودي والبيئة التنظيمية

2 22222المخاطر االقتصادية

ما تزال م�ساهمة القطاع النفطي يف الناجت املحلي الإجمايل ال�سعودي كبرية بالرغم من ا�ستمرار جناح �سيا�سات احلكومة الهادفة �إلى تنويع اقت�صاد اململكة.
وبالتايل ،ف�إن التقلبات يف �أ�سعار النفط ،وخا�صة االنخفا�ض الكبري يف �أ�سعار النفط ،ميكن �أن يكون لها ت�أثري �سلبي مبا�شر على االقت�صاد والن�شاط االقت�صادي
يف اململكة ،وهو ما قد ي�ؤثر �سلبا على ال�شركات العاملة يف اململكة ،مبا فيها ال�شركة.
2 22222إيرادات الهاتف الثابت

ارتفعت �إيرادات خدمات الهاتف الثابت يف ال�سعودية من 11,8مليار ريال �سعودي يف عام 2001م �إلى 15,5مليار ريال �سعودي يف عام 2010م .وقد ظلت هذه
الإيرادات يف املا�ضي تعتمد ب�شكل كبري على خدمة ال�صوت.وهي اخلدمة التي �أظهرت منوا متدنيا مقارنة بالهواتف النقالة .التي توفر قدرا �أكرب من الراحة
واخلدمات ذات القيمة امل�ضافة مما يوفره الهاتف الثابت .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إن القدرة على �إجراء مكاملات �صوتية من كمبيوتر �إلى �آخر �أو ا�ستخدام الإنرتنت
لإجراء مكاملات دولية �أقل تكلفة (مثل ا�ستخدام �سكايب) باتت جزءا من االجتاه العاملي الذي ي�ضغط على �إيرادات اخلطوط الثابتة خلدمة ال�صوت.
وت�شري �أبحاث ال�سوق �أن خدمة البيانات �ستقود النمو امل�ستقبلي يف خطوط الهاتف الثابت وكجزء من خطة عملها� ،سوف توفر جو لعمالئها خدمات بيانات
عالية الفعالية من حيث التكلفة وعالية ال�سرعة مما �سي�ساعد على نقل املعلومات ب�سرعة �أكرب وزيادة الإنتاجية و�سي�ؤدي �إلى االرتقاء مب�ستوى املعرفة العلمية
والتكنولوجية.
ولكن ،ويف ظل املناف�سة املتزايدة مع دخول �شركات جديدة �سوق االت�صاالت يف اململكة ،ف�إن �إيرادات خدمات الهاتف الثابت قد تنخف�ض �أو تبقى حول م�ستوياتها
احلالية .وهذا بدوره ميكن �أن يكون له ت�أثري �سلبي كبري على �أعمال ال�شركة و�إيراداتها وو�ضعها املايل وتوقعاتها ونتائج عملياتها.
2 22222أنظمة االتصاالت والترخيص

تخ�ضع �أعمال ال�شركة للرقابة التنظيمية من جانب هيئة االت�صاالت .وقد ح�صلت ال�شركة بتاريخ 1430/04/05هـ (املوافق 2009/4/1م) على ترخي�ص هيئة
االت�صاالت ملزاولة ن�شاط ت�شغيل االت�صاالت الثابتة يف اململكة .ويت�سم الإطار التنظيمي الذي تعمل فيه ال�شركة بالتطور مواكبة لتحرير القطاع واملناف�سة .قد ي�ؤدي
تطور هذا الإطار �إلى تقوي�ض قدرتها على تنفيذ ا�سرتاتيجيات �أعمالها ومرونتها يف اال�ستجابة لظروف ال�سوق املتغرية وحتقيق �أهدافها وخطط عملها ،ح�سبما
يتوقع يف الوقت الراهن .وال ميكن �أن يكون هناك �أي �ضمان ب�أن القوانني املعمول بها يف اململكة �أو الإطار التنظيمي لن ت�شهد مزيدا من التغريات �أو تف�سر على نحو
ميكن �أن ي�ؤثر �سلبا وبدرجة كبرية على عمليات ال�شركة.
وفقا للوائح هيئة االت�صاالت ،ف�إن هيئة االت�صاالت تتمتع ب�صالحيات وا�سعة لتنظيم �أعمال ال�شركة وميكنها ،من بني �أمور �أخرى ،تعديل الرتخي�ص �أو تعليقه �أو
�إلغائه �أو عدم جتديده .وعالوة على ذلك ،ووفقا لنظام االت�صاالت ،يحق للجنة املخالفات التابعة لهيئة االت�صاالت فر�ض عقوبات على انتهاكات لوائح االت�صاالت.
وقد تنعك�س القيود التنظيمية �أو �أية �إجراءات تتخذها هيئة االت�صاالت �ضد ال�شركة �أو ت�ؤثر عليها� ،أو �أية عقوبات تفر�ضها عليها ،ب�صورة �سلبية كبرية على �أعمال
ال�شركة و�آفاقها امل�ستقبلية وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها.
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وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،يتعني على ال�شركة التقيد ب�شروط الرتخي�ص و�أحكامه ،علما ب�أن مدة الرتخي�ص � 25سنة من تاريخ �صدوره وهو عر�ضة للتعديل من جانب
هيئة االت�صاالت مبا ال يتعار�ض مع �أنظمتها .ويف حال ارتكاب ال�شركة خرقا ل�شروط الرتخي�ص و�أحكامه �أو عدم امتثالها لتوجيهات هيئة االت�صاالت ،ت�ستطيع
الأخرية �إنهاء الرتخي�ص �أو �إلغائه �أو رف�ض طلب جتديده وفقا لأحكام نظام االت�صاالت.
�إن ترخي�ص لل�شركة ب�شكل عام قابل للتجديد عند انق�ضائه .ومع �أن ال�شركة ما تزال يف عامها الثالث من العمل وما زال هناك �أكرث من عقدين من مدة
الرتخي�ص� ،إال �أنه ال ميكن �إعطاء �أي ت�أكيد ب�ش�أن �إمكانية جتديد الرتخي�ص ب�شروط مماثلة �أو ب�أن التجديد �سيتم ب�شروط مقبولة جتاريا .وعليه� ،إذا مل تتمكن
ال�شركة من جتديد الرتخي�ص ،فقد تفقد قدرتها على مزاولة �أعمالها والقيمة التي ميكنها احل�صول عليها من ت�صفية البنية التحتية ل�شبكتها وميكن �أن تت�ضرر
�أ�صولها ذات ال�صلة بدرجة كبرية ،الأمر الذي بدوره قد يكون له ت�أثري �سلبي ملمو�س على مركزها التناف�سي و�أعمالها وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها.
2 22222االعتماد على تطور السوق السعودي التصاالت الخط الثابت

تعتمد �أعمال ال�شركة على م�ستوى الطلب م�ستقبال على خدمات الإنرتنت وات�صاالت اخلط الثابت يف اململكة .ويت�أثر الطلب بعدة عوامل منها الظروف االقت�صادية
العامة وعدد امل�شرتكني واجتاهات ا�ستخدامهم وظهور تكنولوجيا جديدة واملناف�سة والتح�سينات التي تطر�أ يف امل�ستقبل على �صعيد اجلودة والتطوير والوفرة يف
خدمات اخلط الثابت والهاتف النقال يف اململكة .ومن العوامل الأخرى التي قد ت�ؤثر على �أعمال ال�شركة تكاليف ا�ستقطاب العمالء اجلدد والقدرة التناف�سية
لأ�سعار ال�شركة.
ومع كرثة العوامل ،والتي كثري منها خارج نطاق �سيطرة ال�شركة ،ف�إن من ال�صعب التنب�ؤ ب�أي درجة من اليقني عن مدى النمو امل�ستقبلي لقطاع االت�صاالت الثابتة
يف اململكة .و�إذا ما ثبت �أن توقعات النمو مفرطة يف التفا�ؤل �أو تباط�أ هذا النمو يف امل�ستقبل ،فقد ي�ؤثر ذلك على م�ستويات انت�شار الهاتف الثابت يف اململكة ،وهو
�سيعك�س بالتايل �سلبا على توقعات ال�شركة ب�ش�أن �أعداد امل�شرتكني والإيرادات .و�أي تطورات يف قطاع االت�صاالت ال�سعودية ت�ؤثر �سلبا على ال�شركة �أو �أعمالها ميكن
�أن تنعك�س �سلبا وبدرجة ملمو�سة على �أعمال ال�شركة وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها.
2 22222المنافسة

تواجه ال�شركة مناف�سة من قبل �شركة االت�صاالت ال�سعودية ،املزود الرئي�سي خلدمات االت�صاالت الثابتة يف اململكة .كما تواجه ال�شركة مناف�سة من امل�شغلني
االخرين يف جمال اخلدمات ال�صوتيه واالنرتنت .كذلك �سوف ت�شتد املناف�سة مع دخول ال�شركات التي ح�صلت على تراخي�ص من هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات
�إلى ال�سوق وبدء عملها.
ي�ضاف �إلى ذلك �أن املناف�سة املتزايدة على العمالة املاهرة يف املنطقة عموما ،واململكة خ�صو�صا ،تعني �أن ال�شركة قد تواجه �صعوبات يف ا�ستقطاب الكفاءات
املنا�سبة من املوارد الب�شرية �أو رمبا ت�ضطر لدفع رواتب �أعلى من املتوقع ،الأمر الذي ينعك�س يف زيادة النفقات الت�شغيلية.
كذلك ف�إن املناف�سة يف قطاع االت�صاالت ت�ؤثر على ح�صة ال�شركة املتوقعة يف ال�سوق وقدرتها على ا�ستقطاب امل�شرتكني اجلدد وترفع من تكاليف الت�سويق وت�ؤثر
على هياكل �أ�سعار ال�شركة ،ف�ضال عن غري ذلك من العوامل التي قد ت�ؤثر بدرجة كبرية على منو ال�شركة و�أعمالها وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها يف امل�ستقبل.
2 22222التكنولوجيات الجديدة أو الناشئة والمنتجات والخدمات الجديدة

ت�شهد �صناعة االت�صاالت تغريات �سريعة وكبرية يف جمال التكنولوجيا .وقد ت�ؤثر التطورات يف جمال تكنولوجيا االت�صاالت واملعلومات على املناف�سة يف �سوق
االت�صاالت يف اململكة ،علما ب�أن التطور التكنولوجي �أدى �إلى عدد من التطورات اجلديدة ،مبا يف ذلك �أنواعا متعددة من االت�صاالت املتنقلة وخدمات االت�صاالت
املعتمدة على «التلفزيون الكابلي» �أو اخلدمات املجمعة و�شبكات النفاذ الال�سلكية املحلية وخدمات الهاتف التي تغري هياكل الأ�سعار التقليدية .كذلك هناك تقنيات
�أخرى يجري تطويرها حاليا �أو قد يتم تطويرها م�ستقب ًال والتي ميكن �أن يكون لها ت�أثري على املناف�سة يف قطاع االت�صاالت يف اململكة ب�شكل عام.
وقد ن�شرت جو يف الآونة الأخرية املنتجات املعتمدة يف نظام ثابت من واي ماك�س واملطابقة لـ ( IEEE 802,16e Relبروتوكول املكاملات عرب االنرتنت) 1,5من
تقنيات اجليل الرابع وفقا لإعالن االحتاد الدويل لالت�صاالت يف دي�سمرب 2010م ،مع �أن �أيا من التقنيات ال تلبي معايري االت�صاالت املتنقلة الدولية املتقدمة ،كما
�أن نظام جو مهي�أ للإ�صدار اجلديد من واي ماك�س لالت�صاالت املتنقلة الدولية ،وهو  ،2,0ا�ستنادا �إلى اال�ستعداد واملتطلبات واجلدوى التجارية .وبناء على ح�ضور
جو يف جميع املدن الكربى تقريبا يف اململكة ،ف�إنها ت�ستفيد من املوثوقية والقدرة اال�ستيعابية العالية بف�ضل تقنيتها ذات اخل�صائ�ص املتقدمة لزيادة �سرعة نقل
البيانات ،واملدخالت واملخرجات املتعددة والتحميل املتعدد ،وغريها ،و�سوف تزداد الفائدة مع زيادة تطور نظام واي ماك�س  ECOالذي تعمل عليه �أجهزة واي
ماك�س.
من جهة �أخرى ،قد يت�سبب ا�ستحداث تقنيات جديدة يف فقدان امليزة التناف�سية لبع�ض خدمات ال�شركة .وقد ال تتمكن ال�شركة من حتديد الفر�ص اجلديدة يف
الوقت املنا�سب وت�صبح بحاجة لتطوير ا�ستثمارات �إ�ضافية كبرية خ�صو�ص ًا لتطوير خدمات ومنتجات جديدة �أو للح�صول على تراخي�ص جديدة �أو لت�أ�سي�س البنية
التحتية الالزمة لإبقائها يف دائرة املناف�سة .وقد ت�ؤثر التقنيات اجلديدة التي تختار ال�شركة اال�ستثمار فيها على قدرتها على حتقيق �أهدافها اال�سرتاتيجية ،مما
قد يرتتب عليه فقدان عمالء حاليني �أو عدم متكنها من اجتذاب عمالء جدد �أو ت�ضطر معه حتمل تكاليف عالية من �أجل احلفاظ على قاعدة عمالئها ،الأمر
الذي قد يرتك ت�أثري ًا �سلبي ًا على �أعمال ال�شركة وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها وتوقعاتها.
من �أجل تو�سيع قاعدة الإيرادات (وجذب العمالء واالحتفاظ بهم) ،ينبغي على ال�شركة �أن توا�صل بنجاح تقدمي منتجات وخدمات جديدة ،علما ب�أن �أية مبادرات
ا�سرتاتيجية يف هذا ال�ش�أن تتطلب قدرا كبريا من النفقات واملوارد الب�شرية .ولو ا�ستطاعت ال�شركة تقدمي منتجات وخدمات جديدة مثل خدمة البيانات املتطورة
والنطاق العري�ض ،فلي�س هناك ما ي�ضمن جناح هذه املنتجات واخلدمات اجلديدة .ويتوقف جناح االت�صال عري�ض النطاق ب�شكل كبري على توافر املحتوى
والتطبيقات والأجهزة التي تطورها وتوفرها جهات �أخرى .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،قد يتمكن املناف�سون من تقدمي خدمات جديدة قبل ال�شركة.
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2المخاطر المتصلة بإصدار حقوق األولوية

2 22222انخفاض النسبة المئوية لحصة المساهمين المستحقين الذين ال يستخدمون حق األولوية في
األسهم الجديدة

�إذا مل يقم امل�ساهم امل�ستحق مبمار�سة حقه الكامل يف االكتتاب يف الأ�سهم املطروحة مبوجب هذه الن�شرة �أو يف �أي �إ�صدارات جديدة للأ�سهم تقوم بها ال�شركة يف
امل�ستقبل ،ف�إن ن�سبة ح�صة امل�ساهم يف ال�شركة وقدرته الت�صويتية �ستنخف�ض تبع ًا لذلك� ،إ�ضافة �إلى �أنه �سيكون عر�ضة النخفا�ض القيمة الإجمالية لأ�سهمه نتيجة
تخفي�ض �سعر ال�سهم مبا�شرة بعد موافقة اجلمعية العامة غري العادية على زيادة ر�أ�س مال ال�شركة.
2 22222التذبذبات في سعر السهم

قد ال يتمكن امل�ساهمون امل�ستحقون الذي يختارون االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة من بيع �أ�سهمهم ب�سعر �أعلى من �سعر االكتتاب يف �أ�سهم حقوق الأولوية نتيجة
لعوامل عدة مبا فيها ،على �سبيل املثال ال احل�صر ،ظروف ال�سوق والتغيريات التنظيمية يف ال�صناعة.
كذلك ال ميكن �إعطاء �أي �ضمان بوجود حركة تداول ن�شطة لأ�سهم ال�شركة �أو ا�ستمرار مثل تلك احلركة بعد �إ�صدار حقوق الأولوية .وبالتايل ،ف�إن عدم وجود �أو
ا�ستمرار �سوق ن�شطة لأ�سهم ال�شركة قد ي�ؤثر على �سعرها ب�شكل �سلبي.
2 22222توزيع األرباح

يعتمد قرار ال�شركة ب�ش�أن توزيع الأرباح على الأ�سهم يف امل�ستقبل على عدة عوامل من بينها الأرباح التي حتققها ال�شركة م�ستقبال ومركزها املايل واحتياجاتها
الر�أ�س مالية واحتياطياتها القابلة للتوزيع وال�سيولة املتاحة لها� ،إ�ضافة �إلى الظروف االقت�صادية العامة وغريها من العوامل التي يعتربها جمل�س الإدارة من وقت
لآخر ذات �أهمية .وال ت�ضمن ال�شركة توزيع �أرباح على امل�ساهمني ب�شكل م�ستمر ،وقد ال توزع �أية �أرباح من هذا القبيل.
2 22222سيطرة كبار المساهمين

ي�ستطيع امل�ساهمون الذين ميلكون عددا كبريا من �أ�سهم ال�شركة� ،إذا ما عملوا معا ،التحكم باجلوانب التي تتطلب موافقة امل�ساهمني مبا يف ذلك عمليات الدمج
واال�ستحواذ ومبيعات الأ�صول وتعيني �أع�ضاء جمل�س الإدارة ،ومنع تطبيق �أي تغيري يف ال�شركة و�إ�صدار �أو عدم �إ�صدار �أ�سهم �إ�ضافية .كما �أن امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني
الذين يكتتبون يف اال�سهم اجلديدة الإ�ضافية �سي�ستطيعون زيادة �سيطرتهم يف ال�شركة وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،تتعامل جو مع �أطراف ذات عالقة ممن لهم ح�ص�صا
كبرية يف ال�شركة.
2 22222بيع كميات كبيرة من األسهم

قد يرتتب على بيع كمية كبرية من �أ�سهم ال�شركة يف �سوق الأ�سهم بعد االكتتاب �أو توقع حدوث مثل هذه املبيعات ت�أثري �سلبي على �أ�سعار هذه الأ�سهم يف ال�سوق.
2 22222ربح السهم

ميكن �أن تت�أثر الربحية املتوقعة من اال�ستثمار يف �أ�سهم ال�شركة ب�شكل �سلبي بعد �إ�صدار حقوق الأولوية وزيادة ر�أ�س مال ال�شركة وذلك لأن قيمة كل �سهم تعتمد
على عدد الأ�سهم امل�صدرة .ولذا ،ف�إن زيادة عدد الأ�سهم ميكن �أن ت�ؤدي �إلى انخفا�ض قيمة تلك الأ�سهم �إلى ما دون م�ستوياتها التاريخية .وي�ضاف �إلى ذلك �أن
ال�شركة ال ت�ضمن توزيع �أي �أرباح على م�ساهميها يف امل�ستقبل وال ت�ضمن ال�شركة �أي ربحية معينة من �أ�سهم ال�شركة امل�صدرة بعد الزيادة يف ر�أ�س مال ال�شركة.
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3.3قطاع االتصاالت
نظرة عامة على السوق

م�صدر املعلومات الواردة يف هذا الق�سم« ،نظرة عامة على ال�سوق» هو تقرير حول �سوق االت�صاالت يف اململكة العربية ال�سعودية �أعدته  MECوهي �شركة ا�ست�شارية
متخ�ص�صة يف جماالت االت�صاالت وو�سائل الإعالم والتكنولوجيا العاملية ولها مكاتب يف كل من دبي و�أبو ظبي بالإمارات العربية املتحدة ،ويف لوك�سمبورغ والواليات
املتحدة الأمريكية .وميتاز فريق �إدارة  Telematikبخربة وا�سعة يف تقييم م�شغلي االت�صاالت و�إ�ضافة القيمة �إليها من �أجل النهو�ض مب�ستوى �إنتاجيتها .كما �أن
 Telematikلديها فهم �شامل لطبيعة عمل ن�شاط االت�صاالت يف جميع املناطق وتتميز يف �إ�ضافة قيمة كبرية بف�ضل ما متتاز به كوادرها من خربة وا�سعة يف الإدارة
الت�شغيلية والأدوار الناجحة يف خمتلف امل�ستويات بالن�سبة لل�شركات اجلديدة وال�شركات القائمة و�إجراء التغيريات الالزمة لتح�سني م�ستوى الن�شاط التجاري
لعمالئها.
يعمل لدى  MECفرق متخ�ص�صة من اال�ست�شاريني على درجة عالية من الكفاءة واخلربة الوا�سعة التي متتد لعقود من الزمن ويعملون حول العامل ويحققون
با�ستمرار نتائج رفيعة امل�ستوى ويقدمون الدعم جلميع جوانب العمل مبا فيها الوظائف الفنية والتجارية والت�سويقية واملالية والقانونية.
وقد �أعطت  MECموافقتها اخلطية على ن�شر تقارير درا�سة ال�سوق التي �أعدتها �ضمن هذه الن�شرة كما يف تاريخ هذه الن�شرة ،ومل ت�سحب تلك املوافقة ،علما ب�أن
 MECال متلك هي �أو �أي من موظفيها �أو �أي من �أقاربهم �أو ال�شركات التابعة لها �أي ح�صة �أو م�صلحة من �أي نوع يف ال�شركة.
صناعة االتصاالت السعودية

قطاع االت�صاالت يف اململكة هو الأكرب يف ال�شرق الأو�سط ب�إجمايل عدد م�شرتكني جتاوز  55مليون يف العام 2010م و�إيرادات زادت عن  60,6مليار ريال �سعودي.
وقد �شهد القطاع انفتاحا وتطورا �سريعني يف ال�سنوات اخلم�س املا�ضية مبعدالت انت�شار وم�ستويات مناف�سة وتقدم التكنولوجي عايل و�ضع ال�سوق ال�سعودي يف
مرتبة متقدمة على العديد من القوى االقت�صادية النامية وحتى البلدان املتقدمة .ففي الفرتة ما بني عامي 2001م و 2009م ،ارتفع عدد امل�شرتكني بخدمة
الهاتف النقال والإنرتنت مبعدل �سنوي مركب بلغ � 18( ٪43ضعفا) و � 10( ٪33أ�ضعاف) ،على التوايل .ومع اقرتاب قطاع اخلدمة ال�صوتية من م�ستويات عالية
من الت�شبع والن�ضج ،ف�إن من املتوقع �أن ين�صب الرتكيز يف العقد املقبل على زيادة الو�صول �إلى �شبكة االنرتنت ،وحتديدا النطاق العري�ض والذي يوافقه منو يف
عدد ال�سكان الذي يغلب عليهم فئة ال�شباب يتزايدون عددا وتغلب عليهم فئة ال�شباب .ومن املتوقع �أن ت�ؤدي الطبيعة اجلذابة لقطاع االت�صاالت ال�سعودي �إلى
منافع م�ستمرة للم�ستهلك من زيادة م�ستويات املناف�سة واال�ستثمار و�سرعة تطبيق التكنولوجيا املتطورة ،و�إن كان ذلك قد ي�ؤدي �إلى تراجع يف الهوام�ش الربحية
للم�شغلني.
نبذة عن قطاع االتصاالت السعودي

لقد تطور قطاع االت�صاالت يف اململكة العربية ال�سعودية ب�شكل كبري يف العقد املا�ضي من قطاع احتكاري بطيء احلركة �إلى قطاع �شديد املناف�سة بني �شركات
االت�صاالت العاملة يف هذا القطاع .ويرجع ذلك �إلى حد كبري �إلى ت�صميم احلكومة على تعزيز التنمية واملناف�سة يف هذا القطاع وجناحها يف ذلك .وي�ضم ال�سوق
حاليا ثالثة م�شغلني ل�شبكات الهاتف النقال؛ وم�شغلني اثنني خلدمات االت�صاالت الثابته و�أربع �شركات تقدم خدمات البيانات ،بعد �أن كانت �شركة االت�صاالت
ال�سعودية تقدم وحدها اخلدمات الأ�سا�سية يف قطاعي ال�صوت والإنرتنت حتى عام 2005م.
وقد �شهد العقد املا�ضي نقلة نحو االجتاهات واملعايري املرتبطة بالدول الغربية الأكرث تقدما .فقد ارتفعت معدالت انت�شار الهاتف املحمول من � ٪12إلى ٪186
وتطورت م�ستويات التكنولوجيا من � 2G/PSTNإلى  ،3,5G/xDSL/FTTxوهبط متو�سط عائد امل�شرتك يف الهاتف املحمول من  216رياال �سعوديا �شهريا يف عام
2002م �إلى  81رياال �سعوديا يف 2010م وارتفع عدد امل�شغلني ككل يف �صناعة االت�صاالت من واحد �إلىخم�سة .
ومن منظور مايل ،ارتفعت �إيرادات القطاع يف ال�سعودية منذ العام 2001م مبعدل �سنوي مركب قدره  ٪13لت�صل �إلى  52مليار ريال �سعودي يف العام  .2009وكان
معظم الزيادة يف الإيرادات نتيجة للنمو يف قطاع االت�صاالت املتنقلة حيث يقتني ال�شخ�ص العادي الآن �أكرث من �شريحة .وكان هذا النمو يف البداية بقيادة قطاع
ال�صوت ،ولكن �أ�صبح يعزى يف الآونة الأخرية ب�صورة �أكرب �إلى التو�سع يف خدمات النطاق العري�ض و «البيانات» ،وهي �أ�سا�سا توفري خدمات الإنرتنت.
 لودججدج توزيع قاعدة العمالء حسب قطاعات الخدمة

عمالء �شركات ()B2B

املجموع

(مليون م�شرتك)
ال�صوت الثابت

6,6

2,3

8,9

البيانات الثابتة

4,0

1,0

5,0

ال�صوت النقال

19,1

4,8

23,9

البيانات النقالة

3,4

10,2

13,6

املجموع

33,0

18,3

51,3

امل�صدر :هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات ،حتليل MEC
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عمالء �أفراد ()B2C

نظرة عامة على قطاع اإلنترنت في السعودية

من املهم النظر �إلى منو �سوق النطاق العري�ض يف اململكة يف ظل االقت�صاد ال�سعودي القوي وتوزيع الرثوة وخ�صائ�ص الرتكيبة ال�سكانية .وبالن�سبة لقطاع النطاق
العري�ض من «ال�شركة �إلى العميل» ( ،)B2Cتبني الأرقام الر�سمية التي ن�شرتها هيئة االت�صاالت �أن �سوق النطاق العري�ض ال�سكني ا�شتمل على  1,5مليون ح�ساب
يف نهاية العام 2009م ،وهو رقم يقدر �أن يرتفع �إلى  1,9مليون مع نهاية عام 2010م.
 لودججدجتوقعات سوق اإلنترنت في السعودية

ال�سنة

م�ستخدمو الإنرتنت (مليون)

ن�سبة انت�شار الإنرتنت

2009

10

٪38

2010

11

٪41

(2011تقديري)

13

٪48

(2012تقديري)

14

٪51

(2013تقديري)

15

٪55

(2014تقديري)

16

٪58

(2015تقديري)

17

٪61

 لودججدجتطور سوق النطاق العريض  B2Cفي السعودية

م�شرتكو اخلط الثابت (مليون)

املجموع

ال�سنة

م�شرتكو اجلوال (مليون)

2009

0,5

1,0

1,5

2010

0,7

1,2

1،91

( 2011تقديري)

0,8

1,7

2,5

( 2012تقديري)

1,1

1,9

3,0

( 2013تقديري)

1,4

2,2

3,5

( 2014تقديري)

1,6

2,4

4,0

( 2015تقديري)

2,0

2,6

4,6

امل�صدرMEC :

ي�ستند العدد املتوقع للم�شرتكني يف خدمة النطاق العري�ض ال�سكنية ( 4,6مليون م�شرتك) بنهاية 2015م على عدة عوامل:
.أفئة ال�شباب ت�شكل ن�سبة كبرية من �إجمايل عدد ال�سكان يف اململكة ،حيث �أن �أكرث من  ٪38من ال�سكان دون � 14سنة من العمر ،وحوايل  ٪77من ال�سكان
دون � 35سنة من العمر.
.بن�سبة التعليم يف اململكة من �أعلى املعدالت يف املنطقة وت�صل �إلى  ٪85مع تزايد انت�شار اللغة الإجنليزية كلغة ثانية.
.جيف ال�سنوات اخلم�س املقبلة ،يتوقع منو �سوق تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت مبعدل  ٪6,9مدعوما بارتفاع �سوق تكنولوجيا املعلومات ( )٪11,6واالت�صاالت
( .)٪4,3وهذا ما يتما�شى مع قوة االقت�صاد بوجه عام ون�صيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل الإ�سمي الذي يزيد عن  23.000دوالر .وبح�سب هذه
املعدالت ،ف�إن الدخل املتاح لل�صرف �سي�ستمر يف النمو ،الأمر الذي يعود بالفائدة على اخلدمات مثل النطاق العري�ض.
.دبلغ عدد الأجانب املقيمني يف اململكة  8ماليني يف منت�صف العام 2010م .ويف حني �أن معظم هذه ال�شريحة من ال�سكان يعملون يف جماالت مثل البناء� ،إال
�أنه ما يزال هناك عدد كبري من ال�شباب املهنيني ممن يعملون يف القطاعني العام واخلا�ص بدخل يتيح لهم �شراء خدمات النطاق العري�ض.
.هالنمو املطرد يف معدل انت�شار �أجهزة الكمبيوتر ال�شخ�صي.
لتقييم احل�صة املحتملة لل�شركة من العدد املتوقع مل�ستخدمي النطاق العري�ض ال�سكني واملقدر بـ  2,1مليون م�شرتك خالل الفرتة من � 2011إلى 2015م ،ومبا �أن
ن�سبة منو �أعداد امل�شرتكني يف النطاق العري�ض ،وبخا�صة النطاق العري�ض الثابت ،يعتمد على عدد الأ�سر ولي�س الأفراد ،ف�إن هذا التقييم يجب �أن ي�أخذ يف االعتبار
�إجمايل عدد الأ�سر يف اململكة والذي يقدر بنحو  4,7مليون �أ�سرة.
تغطي اخلطوط الهاتفية ال�سكنية التي توفرها �شركة االت�صاالت ال�سعودية  3ماليني �أ�سرة فقط من �إجمايل عدد الأ�سر ،وبالتايل ف�إن من لي�س لديهم خط رئي�سي
�سيكونون �أكرث ميال ال�ستخدام التكنولوجيات البديلة خلدمة خط امل�شرتك الرقمي (� )DSLإذا ما �أرادوا اختيار خدمة النطاق العري�ض .ولذلك ،ف�إن خدمة واي
ماك�س تعترب خيارا جذابا يف املناطق التي ت�شملها تغطية جو ،وهي خدمة ال حتتاج لإعدادات م�سبقة.
�أما بالن�سبة للمناطق التي تتوفر فيها اخلطوط الهاتفية من �شركة االت�صاالت ال�سعودية ،فثمة اعتبارات �أخرى ت�صبح �أكرث مالءمة عند تقييم عرو�ض جو من قبل
العمالء ،و�أهمها «اخلدمة مقابل ال�سعر» .وتبني مقارنة الأ�سعار على امل�ستوى الوطني �أن �أ�سعار جو �أكرث تناف�سية مقارنة مع غريها من مقدمي اخلدمات حيث
حتقق توفريا يزيد يف املتو�سطعن .٪10
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وثمة ميزة رئي�سية متتاز بها خدمات النطاق العري�ض من جو وهي قدرة العميل الفورية على ا�ستخدام اخلدمات ال�صوتية دون احلاجة لإعدادات �إ�ضافية وتكبد
تكلفة الرتكيب .وي�أتي اخليار املزدوج بذاته بتوفري �إ�ضايف للعميل .ولو نظرنا �إلى متو�سط اال�ستخدام لدىم�ستخدمي اخلدمات ال�صوتية وحتليل دقائق االت�صال
ال�صادر ح�سب الوجهات ومقارنة �أ�سعار اخلدمة ال�صوتية من جو ،والتي ت�أتي دون ر�سوم �شهرية ،بالن�سبة للم�شرتكني يف حزمة «هاتف» من �شركة االت�صاالت
ال�سعودية ،ف�سوف يتبني لنا �أن العميل �سيوفر ما ال يقل عن  ٪18من فاتورة اخلدمة ال�صوتية �إن هو اختار جو.
وهكذا ،ف�إن جميع العوامل املذكورة �أعاله قد ت�ؤدي �إلى ان�ضمام �أكرث من  500.000م�شرتك من �إجمايل العدد املتوقع للح�سابات اجلديدة واملقدر بـ  2,1مليون
م�شرتك .وهذا ال ي�شمل امل�شرتكون الذين يحتمل �أن يتحولوا من املناف�سني �إلى جو بهدف اال�ستمرار يف ا�ستعمال خدمات النطاق العري�ض.
تاريخ قطاع االتصاالت السعودي
قبل عام 1998م

يف فرتة ما قبل �أبريل 1998م ،كانت �صناعة االت�صاالت تدار من خالل �شعبة تابعة لوزارة الربق والربيد والهاتف ( .)MoPTTوب�سبب �ضغوط يف امليزانية �أدت
�إلى ا�ستثمار حمدود� ،شهدت هذه الفرتة قدرا �ضئيال من التو�سع والتطوير يف هذا القطاع .ويف مايو 1998م ،ت�شكلت �شركة االت�صاالت ال�سعودية لتكون الهيئة
الرئي�سية امل�س�ؤولة عن قطاع االت�صاالت يف اململكة.
2005-2001م

�أعقب ت�شكيل �شركة االت�صاالت ال�سعودية عملية خ�صخ�صة جزئية لها يف عام 2003م حني �أ�صبحت �شركة م�ساهمة .وهذا ما �أدى الحقا �إلى طرحها لالكتتاب
العام يف يناير 2003م بتعومي  ٪30من �أ�سهمها ب�سعر  170رياال لل�سهم الواحد .وتزامن ذلك مع �إن�شاء هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات يف عام 2003م والتي
تطورت من هيئة االت�صاالت التي كانت ت�أ�س�ست يف عام 2001م .ويتمثل دور هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات يف بناء وتر�سيخ بيئة تنظيمية �شفافة ت�ؤدي �إلى
تعزيز املناف�سة وتوفري �أف�ضل خدمات االت�صاالت يف اململكة .وهي م�س�ؤولة �أي�ضا عن �إ�صدار الرتاخي�ص و�ضمان تطبيق القواعد التي تنظم هذا القطاع ،ف�ضال
عن �إجراء مراجعات م�ستمرة للبيئة التنظيمية احلالية وامل�ستقبلية .وت�سعى هيئة االت�صاالت كذلك �إلى تعزيز اال�ستثمار من خالل ا�ستقطاب �شركات جديدة يف
قطاع االت�صاالت ال�سعودي .وقد بد�أ هذا التوجه مبنح ترخي�ص للهواتف النقالة ل�شركة ات�صاالت يف �أغ�سط�س 2004م.
2010-2005م

بد�أت املناف�سة يف القطاع مع �إطالق خدمات احتاد ات�صاالت باال�سم التجاري موبايلي يف مايو 2005م .وب�إ�صدار مزيد من تراخي�ص املحمول ،ف�ضال عن ثالثة
تراخي�ص للهاتف الثابت يف 2007م ،كانت هيئة االت�صاالت تهدف �إلى ت�أجيج املناف�سة وزيادة اال�ستثمار يف هذا القطاع .و�أعقب هذه اخلطوة يف وقت الحق
بدء عمليات زين ال�سعودية يف عام 2008م ،التابعة لزين الكويت ،امل�ساهم الرئي�سي فيها .ويف عام 2009م ،دخلت جو ،ومن م�ساهميها امل�ؤ�س�سني �شركة عذيب
التجارية املحدودة  ،و�شركة بتلكو البحرينة ،و�شركة النهلة ،و�شركة تراكو.
وبدخول هاتني ال�شركتني اجلديدتني ،كانت �أهداف هيئة االت�صاالت ،وهي خلق املناف�سة وزيادة فر�ص احل�صول على اخلدمات بالن�سبة للم�ستهلكني وت�شجيع
اال�ستثمار يف هذا القطاع قد جنحت �إلى حد بعيد يف ذلك .وقد �أدى دخول ال�شركات اجلديدة وزيادة املناف�سة يف القطاع �إلى تو�سع كبري من حيث احلجم وال�سرعة
يف وترية اعتماد التكنولوجيا اجلديدة يف قطاع االت�صاالت يف اململكة .وكان للمناف�سة ت�أثري مبا�شر على م�ستويات اال�ستثمار يف القطاع حيث بلغ �إجمايل ما �أنفقته
ال�شركات الأربع جمتمعة  31مليار ريال �سعودي من النفقات الر�أ�سمالية يف اململكة يف ال�سنوات الثالث املا�ضية وحدها .وهو ما كان له �أي�ضا فوائد وا�ضحة بالن�سبة
للم�ستهلك حيث انخف�ض متو�سط م�ستويات عائد امل�شرتك الواحد ب�أكرث من  ٪50منذ 2005م ،ف�ضال عن زيادة كبرية يف عدد من العرو�ض املتاحة للم�ستهلكني.
وقد �أدى تخفي�ض الأ�سعار وزيادة العرو�ض �إلى ارتفاع معدالت انت�شار الهاتف النقال من  ٪12يف 2001م �إلى  ٪172يف نهاية الن�صف الأول من عام 2010م.
تطور سوق الخط الثابت

مل يكن النمو يف �سوق الهاتف الثابت بوترية النمو يف �سوق الهاتف النقال ،ويرجع ذلك جزئيا الرتفاع حجم قاعدة امل�شرتكني و�أي�ضا لطبيعة هذا القطاع الأقل
قدرة على املناف�سة ن�سبيا من املحمول .وقد زادت اال�شرتاكات مبعدل منو �سنوي مركب قدره  ٪3,5لت�صل �إلى 4,2مليون منذ 2001م .ومع وجود  3ماليني من 4,2
مليون خط كخطوط �سكنية ،ف�إن هذا يعادل كثافة منزلية بن�سبة � ٪67أي �أن  ٪67من الأ�سر كان لديها خط ثابت يف نهاية 2009م.
وقد ظلت الكثافة املنزلية يف نطاق  ٪68-67على مدى ال�سنوات الع�شر املا�ضية ،بل انخف�ضت يف الواقع قليال من  ٪72يف عام 2005م .وهذا يعني �أن اخلطوط
ال�سكنية ازدادت عموما مبعدل مماثل لزيادة عدد الأ�سر اجلديدة يف البالد .ويف حني �أن رقم الكثافة هذا ميكن �أن يزيد بع�ض ال�شيء مع مرور الوقت ،ف�إن من
املالحظ �أن هناك �أي�ضا �سقفا طبيعيا لهذا الرقم بالنظر �إلى �أن �أجزاء كبرية من ال�سكان �إما ال تتوفر لهم تكنولوجيا الهاتف الثابت �أو رمبا تف�ضل االعتماد فقط
على الهاتف املحمول .ويقدر �أن  ٪15من ال�سكان يف اململكة يعي�شون يف قرى بعيدة /نائية ما يجعل توفري خدمة الهاتف الثابت غري جمد �أو غري عملي� ،سواء من
حيث التكلفة �أو التنفيذ.
وعالوة على ذلك ،ميكن اعتبار نحو  ٪20من ال�سكان عماال �أجانب معظمهم ال تربر م�ستويات دخلهم اقتناء هاتف ثابت.
تطور سوق اإلنترنت

ظل �سوق الإنرتنت ظاهرة حديثة مبعدالت انت�شار �ضئيلة قبل عام 2005م .ولكن ال�سنوات اخلم�س املا�ضية �شهدت منوا كبريا بلغت معه ن�سبة االنت�شار املنزيل
 ٪42بنهاية عام 2010م وبلغ عدد امل�شرتكني حوايل 4,4مليون م�شرتك .وقد جاء اجلزء الأكرب من النمو يف ال�سنوات القليلة املا�ضية من الو�صول الال�سلكي �إلى
الإنرتنت ،وخ�صو�صا من خالل تقنية واي ماك�س وتقنية ( HSxPAالو�صول ب�سرعة عالية) املتنقلة .ويف نهاية 2010م� ،شكلت اال�شرتاكات الال�سلكية  ٪65من
جمموع اال�شرتاكات ،فيما �شكلت خدمة  ٪34 xDSLو�شكل الو�صول ال�سلكي الآخر ن�سبة الـ  ٪1الباقية.
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وقد ارتفع عدد م�ستخدمي الإنرتنت متا�ش ًيا مع الزيادة يف عدد اال�شرتاكات .ففي نهاية عام 2010م ،كان حوايل  ٪41من ال�سكان ( 11,4مليون ن�سمة) يح�صلون
على خدمة الو�صول �إلى الإنرتنت� ،أي حوايل ع�شرة �أ�ضعاف الرقم امل�سجل يف عام 2001م ،وهو مليون �شخ�ص ،علما ب�أن هذه الن�سبة النت�شار الإنرتنت ()٪41
تزيد عن �ضعف ن�سبة االنت�شار يف العامل العربي ( ،)٪18و�إن كانت �أقل بكثري منها يف البلدان املتقدمة (.)٪64
 لودجدجدجتطور عدد مستخدمي اإلنترنت

ال�سنة

عدد م�ستخدمي الإنرتنت (ماليني)

انت�شار الإنرتنت

2001

1,0

٪5

2002

1,4

٪6

2003

1,8

٪8

2004

2,4

٪10

2005

3,0

٪13

2006

4,7

٪20

2007

7,3

٪30

2008

9,1

٪36

2009

9,8

٪38

11,4

٪41

2010
امل�صدر :هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات

ويبني اجلدول التايل منو �سوق النطاق العري�ض خالل الفرتة من 2005م �إلى نهاية الن�صف الأول 2010م .
 لودجدجدجنمو سوق النطاق العريض

ال�سنة

عدد امل�شرتكني (مليون)

ن�سبة االنت�شار بني ال�سكان

2005

0,1

غري متوفر

2006

0,3

غري متوفر

2007

0,7

٪12

2008

1,3

٪21

2009

2,8

٪32

4,4

٪42

2010
امل�صدر :هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات

المقومات األساسية لقطاع االتصاالت في السعودية

على امل�ستوى الكلي� ،أدى ارتفاع الناجت املحلي الإجمايل للفرد وتزايد ال�سكان وانخفا�ض متو�سط حجم الأ�سرة (عملية ت�شكيل الأ�سرة) �إلى منو كبري يف حجم �سوق
االت�صاالت ب�شكل عام .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،هناك عوامل �أخرى بارزة �أخرى مثل التقدم التكنولوجي وتغري �أمناط املعي�شة وا�شتداد املناف�سة ،ف�ضال عن الت�أثري
التنظيمي� ،ساهمت بدورها يف منو هذا القطاع وتطوره.
التركيبة السكانية عامل دعم قوي

ظل التعداد ال�سكاين يف اململكة ينمو بن�سبة � ٪2,5سنويا ويتوقع �أن ي�ستمر بنف�س املعدل يف العقد القادم .هذا بالإ�ضافة �إلى حقيقة �أن  ٪60من ال�سكان حتت �سن
� 30سنة .ومن هنا ،ف�إن هذين العاملني �سي�ؤديان معا �إلى منو قوي يف �صناعة االت�صاالت ككل (ب�سبب النمو ال�سكاين) وخا�صة �إلى منو جيد يف الطلب على خدمات
ذات القيمة امل�ضافة نظرا الرتفاع عدد ال�شباب يف اململكة ممن �سيكونون �أكرث �إقباال على اقتناء اخلدمات اجلديدة .وت�شكل هذه النقطة الأخرية عامال م�شجعا
ب�شكل خا�ص من حيث �أنها �ست�ساعد يف احلفاظ على م�ستوى �صحي ملتو�سط العائد لكل م�شرتك.
�أما بالن�سبة للخدمات ال�سلكية ،ف�إن النمو يف عدد ال�سكان لي�س وحده ما �سيعزز الطلب على خدمات االنرتنت يف املنازل واخلدمات ال�صوتية ،بل �أي�ضا حقيقة �أن
حجم الأ�سرة �آخذ يف االنخفا�ض مع ميل حديثي الزواج �إلى ت�أ�سي�س منازل خا�صة بهم بدال من العي�ش يف منزل العائلة مع الأبوين .فهناك حوايل � 200.000أ�سرة
جديدة تن�ش�أ يف اململكة كل عام .ويبلغ متو�سط حجم الأ�سرة حاليا يف اململكة حوايل  5,7فرد مقابل ما يزيد قليال عن  2يف الدول الغربية ،مما ي�شري �إلى م�ساحة
كبرية لزيادة �أعداد الأ�سر يف ال�سعودية .وهكذا ،من املتوقع �أن يكون هناك �ضغط مزدوج على الطلب على خدمات الهاتف الثابت من جانب منازل امل�ستقبل هذه.
تزايد مستويات الدخل

ال�سعودية هي �أكرب اقت�صاد يف ال�شرق الأو�سط ومتثل ما يقرب من ن�صف الناجت املحلي الإجمايل لدول جمل�س التعاون و�أكرث من ثلث الناجت املحلي الإجمايل يف
منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا .وقد حظي االقت�صاد ال�سعودي مبعدالت منو جيدة يف ال�سنوات الأخرية ،مدفوعا يف املقام الأول بارتفاع �أ�سعار النفط،
و�أبدى �صمودا الفتا �أمام عا�صفة الأزمة االقت�صادية الأخرية .ومع بلوغ �أ�سعار النفط ذروتها حينما و�صلت �إلى  147دوالر �أمريكي للربميل يف عام 2008م ،مقابل
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 23دوالر �أمريكي فقط قبل �ست �سنوات ،فقد �ساعد ذلك يف م�ضاعفة دخل الفرد ال�سعودي �إلى حوايل  80.000ريال �سعودي ( 21.300دوالر �أمريكي) مقابل
 40.000ريال �سعودي ( 10.600دوالر �أمريكي) يف عام 2002م .وهذا ما رفع نزعة الإنفاق لدى ال�سعوديني وحفز ازدهار اال�ستثمار يف القطاعات املعتمدة على
امل�ستهلك.
وا�ست�شرافا للم�ستقبل ،من املتوقع �أن تبقى �أ�سعار النفط ثابتة يف املدى الطويل ،بفعل النمو املتوقع يف الطلب على النفط ،وال �سيما من الأ�سواق النا�شئة .وتتوقع
وكالة الطاقة الدولية �أن يكون متو�سط �سعر النفط  100دوالر �أمريكي للربميل (بالقيمة احلقيقية للدوالر الأمريكي يف 2007م) بني عامي  2008و 2015م .ووفقا
لتقديرات لأبحاث �أجرتها جهات م�ستقلة ،من املتوقع �أن ينمو الناجت املحلي الإجمايل يف اململكة بن�سبة تفوق  ٪4يف 2011م مقابل معظم االقت�صادات التي �ست�شهد
منوا �أقل من  .٪3وهذا ما من �ش�أنه �أن ي�ؤدي �إلى ا�ستمرار امل�ستويات املرتفعة للدخل املتاح للإنفاق لدى امل�ستهلك ال�سعودي العادي ،مما �سي�ساعد على دعم النمو
يف قطاع االت�صاالت.
تغيير نمط السلوك الحياتي دفعة إضافية لخدمات االتصاالت

�إن حتول �أذواق العمالء ي�ساعد النمو العام لقطاع االت�صاالت وي�سهم يف رفع الطلب على خدمات االت�صاالت املعتمدة على البيانات ،الأمر الذي ال بد و�أن ي�ساعد
يف زيادة متو�سط العائد امل�ستخدم الواحد .ونظرا للطبيعة ال�شابة للرتكيبة ال�سكانية يف اململكة� ،إلى جانب توفر عدد كبري من �أنواع الهواتف يف ال�سوق ،فقد �أدى
ذلك �إلى ارتفاع عدد من يحملون �شريحة هاتفية مزدوجة ،والتي ال ت�شاهد �إال يف �أيدي امل�ستخدمني من رجال الأعمال يف الغرب .كما �أن تزايد اعتماد ال�سكان
على التكنولوجيا ي�ؤدي �أي�ضا �إلى زيادة الطلب على �سرعات �أعلى للو�صول �إلى الإنرتنت ،مما ي�ؤدي بدوره �إلى �إحراز تقدم كبري يف توافر تقنية النطاق العري�ض.
كما �أن توفر التطبيقات املتعلقة مب�شاهدة ال�صور والفيديو والألعاب وغريها من خالل الهاتف اجلوال والأجهزة املحمولة الأخرى واملرغوبة لفئة ال�شباب� ،أدى
�إلى منو الطلب على اخلدمات املعتمدة على البيانات (من خالل االنرتنت) ب�شكل قوي.
الدعم الحكومي

تقدم احلكومة دعما قويا لال�ستثمار يف جمال تكنولوجيا املعلومات ،والذي يتوقع �أن ي�ؤدي �إلى زيادة وعي ال�سكان يف اململكة بقطاع التكنولوجيا وزيادة الطلب على
االت�صاالت .فعلى �سبيل املثال ،يف ميزانية الدولة لعام 2011م ،زادت احلكومة الإنفاق على التعليم مبقدار  12,4مليار ريال �سعودي لي�صل �إلى  150مليار ريال
�سعودي .وهذا ما ميثل  ٪65من �إجمايل الإنفاق احلكومي ،وهي ن�سبة الفتة ،وت�شكل ال�شريحة الأكرب من بنود الإنفاق احلكومي .وقد خ�ص�صت احلكومة اعتمادات
لبناء  610مدر�سة جديدة ،بالإ�ضافة �إلى  3200مدر�سة �أخرى يجري بنا�ؤها حاليا و  2000مدر�سة �سيتم ترميمها.
من جهة �أخرى ،يجري التخطيط لإن�شاء عدد من املدن االقت�صادية والذكية يف جميع �أنحاء اململكة ،وهذا من �ش�أنه �أن ي�ساعد يف تدريب جيل جديد على �أحدث
التقنيات ويجعل قطاع تكنولوجيا املعلومات �أكرث ارتباطا يف �إدارة االقت�صاد .ويجري حاليا �إن�شاء امل�شروع الأكرث تركيزا على التكنولوجيا ،وهو مدينة املعرفة
االقت�صادية ،يف املدينة املنورة بتكلفة قدرها  6مليارات دوالر �أمريكي ليكون مركزا للتقنية يف اململكة .وهناك م�شروع «الي�سر» الذي بلورت احلكومة من خالله
هدفها الداعي �إلى �إدخال خدمة الإنرتنت �إلى جميع الدوائر احلكومية ور�صدت احلكومة  800مليون دوالر �أمريكي يف عام  2007لهذا امل�شروع .وكما ذكرنا �آنفا،
ف�إن زيادة الرتكيز على قطاع التعليم ت�ساعد �أي�ضا يف دعم النمو يف قطاع تكنولوجيا املعلومات يف اململكة.
التطورات المتوالية في التكنولوجيا

�شهد العقد املا�ضي �أو نحو ذلك تطورا وتقدما ملحوظني بخ�صو�ص التطبيقات املتاحة و�سرعة الو�صول �إلى هذه اخلدمات .ففي جمال الهاتف املحمول ،انتقل
القطاع من التطبيقات الب�سيطة القائمة على اجليل الثاين (� )2Gإلى �أن �أ�صبح قادرا على توفري حمتوى �أكرث تطورا مثل ا�ستقبال الفيديو و�سرعة الو�صول �إلى
االنرتنت من خالل .+3,5G
�أما بالن�سبة للإنرتنت ،فقد �شهد العقد املا�ضي ثورة يف �سرعات حتميل امللفات املتاحة حيث مت االنتقال من �سرعات االت�صال عرب الهاتف �إلى تقنية الألياف
ال�ضوئية ( )FTTHب�سرعة ت�صل �إلى  100ميجابايت /ثانية .ويتمثل �أحدث اجتاه حاليا يف تقدمي اخلدمة الثالثية التي توفر الآن خدمات البث التلفزيوين عرب
بروتوكول االنرتنت وخدمات االنرتنت والهاتف يف حزمة واحدة.
التوقعات مستقبال

يوفر قطاع االت�صاالت ال�سعودي فر�صا متفاوتة تبعا لنوع اخلدمة .فبالن�سبة لل�صوت ،وهو اجلزء التقليدي للقطاعُ ،يعتقد �أن ال�سوق ال�سعودية تقرتب من الت�شبع
والن�ضوج ،مع زيادة م�ستويات املناف�سة التي بلغت ذروتها يف ال�ضغط نزوال على الأ�سعار و�أرباح ال�شركات .ومن املتوقع �أن يرتكز م�صدر النمو يف القطاع على
خدمات النطاق العري�ض ومتكني امل�ستهلكني من الو�صول �إلى الإنرتنت بطريقة �أكرث فعالية من حيث التكلفة والكفاءة .ومن املتوقع �أي�ضا اعتماد �أحدث التقنيات
مثل  4Gوالألياف ال�ضوئية ، ،حمفزات رئي�سية يف هذا القطاع .ومع تزايد معرفة امل�ستخدمني� ،سيكون امل�شغل الأكرث جناحا من ي�ستطيع تلبية االحتياجات
املتزايدة للم�ستخدمني ب�أكرب قدر من الفعالية من حيث التكلفة بالن�سبة له�ؤالء امل�ستخدمني .ومن املتوقع �أن يرتفع عدد م�ستخدمي االنرتنت مبقدار  6ماليني
م�ستخدم حتى عام 2015م و�أن ي�صل معدل انت�شار االنرتنت بني ال�سكان �إلى نحو  .٪61ويف �سوق النطاق العري�ض للأفراد ،يتوقع �أن ينمو عدد امل�ستخدمني مبقدار
 2,7مليون م�ستخدم لي�صل �إلى  4,6مليون م�ستخدم لنف�س الفرتة و�أن ي�صل معدل االنت�شار بني ال�سكان �إلى نحو ٪15
جو في السوق

ت�ؤمن جو ب�شدة �أن املعلومات امل�ؤمتتة ونظام التكنولوجيا �شرط �أ�سا�سي لإجناح عمل ال�شركة وتقدمي خدمة �سريعة للعمالء .وللم�ساعدة يف حتقيق هذه الكفاءة
الت�شغيلية ،اعتمدت جو حال �شامال ومتكامال من خالل نظم دعم العمليات /نظم دعم الأعمال (( ،)OSS/BSSتطبيق الربنامج� ،إعداد �شبكة ال�شركة� ،أمن
ال�شركة ،الأجهزة ،تراخي�ص الربجميات ،والتدريب).
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وقد بد�أت جو بنجاح ت�شغيل نظم دعم العمليات /نظم دعم الأعمال وباتت هذه الأنظمة تعمل بالكامل مع موعد الإطالق التجريبي خلدمة جو يف يونيو 2009م،
كانت �أنظمة تكنولوجيا املعلومات لدى جو قد حققت ن�سبة جاهزية بلغت %99،999
تقييم تغطية جو للسوق

لو نظرنا �إلى ال�سوق يف و�ضعها التناف�سي  ،ف�إن �شركة االت�صاالت ال�سعودية تقدم جمموعة كاملة من خدمات االت�صاالت يف حني �أن موبايلي ،وهي الالعب الرئي�سي
الآخر ،تركز على اخلدمات ال�صوتية وخدمات النطاق العري�ض مع حماوالت دخول قطاع املحتوى (البيانات)� .أما بالن�سبة لزين ،فهي تركز فقط على �صوت
2
اجلوال والنطاق العري�ض .ويف ظل هذه املعطيات ،ف�إن �أن�شطة جو تغطي ال�صوت الثابت والنطاق العري�ض.
بالن�سبة خلدمات الإنرتنت ،وب�صرف النظر عن العرو�ض الرتويجية اخلا�صة ،ف�إن جو تقدم �أ�سعارا تناف�سية  ،لكن �شركة االت�صاالت ال�سعودية خيار ال�سرعات
الأعلى بف�ضل عامل � .DSLأما موبايلي ،ف�أ�سعارها م�شابهة لأ�سعار جو لكن عرو�ضها تفتقر �إلى القدرة ال�صوتية.
سوق المكالمات الدولية

ويف �سوق املكاملات الدولية ،تتقارب كثريا �أ�سعار �شركة االت�صاالت ال�سعودية وموبايلي وزين ،بينما تقدم جو �أ�سعارا �أكرث مناف�سة بفارق ي�صل �إلى  .%10وعلى
�صعيد �أجهزة يو ا�س بي (دونغل) النطاق العري�ض ،يقدم جميع امل�شغلني خططا و�أ�سعارا مت�شابهة ويكمن الفارق ب�شكل �أ�سا�سي يف خيارات احلزم والعرو�ض
الرتويجية.
أسعار منتجات جو

اال�شرتاكات اجلديدة (�شامال اجلهاز)
 لودجدجدجأسعار منتجات جو

(االنرتنت والهاتف م�سبق الدفع)
ال�سرعة (حزمة)

ر�سوم تركيب

ا�شرتاك � 3أ�شهر

ا�شرتاك � 6أ�شهر (� +شهرين جمانا)

ا�شرتاك � 12شهرا (� 4 +أ�شهر جمانا)

لغاية  512كيلوبايت

جمانا

 540ريال

 1.020ريال

 1.740ريال

لغاية  1ميجابايت

جمانا

 800ريال

 1.120ريال

 1.920ريال

لغاية  2ميجابايت

جمانا

 950ريال

 1.525ريال

 2.520ريال

لتجديد (اخلدمة فقط)
ال�سرعة (حزمة)

ا�شرتاك �شهر
واحد

ا�شرتاك � 3أ�شهر

ا�شرتاك � 6أ�شهر (� +شهرين جمانا)

ا�شرتاك � 12شهرا (� 4 +أ�شهر جمانا)

لغاية  512كيلوبايت

 195ريال

 500ريال

 900ريال

 1.500ريال

لغاية  1ميجابايت

 240ريال

 600ريال

 1.000ريال

 1.800ريال

لغاية  2ميجابايت

 260ريال

 665ريال

 1.195ريال

 2.060ريال

�سعر باقة  3ميجابايت (الإنرتنت و الهاتف م�سبق الدفع)
ال�سرعة (حزمة)

ا�شرتاك �شهر
واحد

ا�شرتاك � 3أ�شهر

ا�شرتاك � 6أ�شهر

ا�شرتاك � 12شهرا)

لغاية  3ميجابايت

300ريال

 750ريال

 1.300ريال

 2.300ريال

التجديد ل 3ميجابايت (اخلدمة فقط)
ال�سرعة (حزمة)

ا�شرتاك �شهر
واحد

ا�شرتاك � 3أ�شهر

ا�شرتاك � 6أ�شهر

ا�شرتاك � 12شهرا)

لغاية  3ميجابايت

300ريال

 750ريال

 1.300ريال

 2.300ريال

�أ�سعار منتجات جو ( الإنرتنت و الهاتف املفوتر)
املدة

الإ�شرتاك ال�شهري

ال�سرعة
�سرعة  3ميجابايت

�شهر واحد

 229ريال

�سرعة  1ميجابايت

�شهر واحد

175ريال

 2امل�صدر :حتليل جو
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خدمة igo

ا�شرتاك جديد (مع جهاز )USB
 لودجدجدج أسعار منتجات جو خدمة آي جو

اال�ستخدام (حزمة)

ر�سوم تركيب

ا�شرتاك � 3أ�شهر

ا�شرتاك � 6أ�شهر (� +شهرين جمانا)

ا�شرتاك � 12شهرا

 25جيجابايت

ال يوجد

 450ريال

 900ريال

 1800ريال

مفتوح

 575ريال

 1.225ريال

 2.175ريال

 3.875ريال

التجديد (اخلدمة فقط)
اال�ستخدام (حزمة)
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ر�سوم تركيب

ا�شرتاك � 3أ�شهر

ا�شرتاك � 6أ�شهر (� +شهرين جمانا)

ا�شرتاك � 12شهرا (� 4 +أ�شهر جمانا)

 25جيجابايت

 150ريال

 450ريال

 900ريال

 1.800ريال

مفتوح

 330ريال

 975ريال

 1.920ريال

 3.600ريال

4.4الشركة
444

4مقدمة

�شركة احتاد عذيب لالت�صاالت هي �شركة م�ساهمة �سعودية ت�أ�س�ست وفقا لقرار جمل�س الوزراء رقم ق 60/وتاريخ 1429/2/18هـ (املوافق 2008/2/25م)
والقا�ضي بالإعالن عن ت�أ�سي�س ال�شركة ووفقا للمر�سوم امللكي رقم م 6 /وتاريخ 1429/2/19هـ (املوافق 2008/2/26م) .وتعمل ال�شركة مبوجب ال�سجل
التجاري رقم  1010263273ال�صادر يف الريا�ض بتاريخ 1430/2/30هـ (املوافق 2009/2/25م) وترخي�ص هيئة االت�صاالت امل�ؤرخ يف 1430/4/5هـ (املوافق
2009/4/1م) والذي يخول ال�شركة مزاولة ن�شاط ت�شغيل ات�صاالت اخلط الثابت يف اململكة .وقد بد�أت ال�شركة عملها بتاريخ 2010/1/1م.
وكان ر�أ�س مال ال�شركة املدفوع يف البداية عند ت�أ�سي�سها مليار ( )1.000.000.000ريال �سعودي مق�سمة �إلى مائة مليون (� )100.000.000سهم عادي بقيمة
ا�سمية مدفوعة بالكامل قدرها ع�شرة ( )10رياالت �سعودية لكل منها .وقد اكتتب امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون يف خم�سة و�ستني مليون (� )65.000.000سهم بقيمة
ا�سمية �إجمالية قدرها �ستمائة و خم�سني مليون ( )650.000.000ريال �سعودي ،يف حني مت االكتتاب يف ثالثني مليون (� )30.000.000سهم بقيمة ا�سمية
�إجمالية قدرها ثالثمائة مليون ( )300.000.000ريال �سعودي من قبل اجلمهور ،ومت تخ�صي�ص خم�سة ماليني (� )5.000.000سهم بقيمة ا�سمية �إجمالية
قدرها خم�سون مليون ( )50.000.000ريال �سعودي للم�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية والتي مت بيعها الحقا يف ال�سوق.
ويف 1432/5/14هـ (املوافق 2011/04/18م)� ،أو�صى املجل�س على اجلمعية العامة بخف�ض ر�أ�س مال ال�شركة مبقدار �ستمائة مليون ( )600.000.000ريال
�سعودي ،من مليار ( )1.000.000.000ريال �سعودي �إلى �أربعمائة مليون ( )400.000.000ريال �سعودي� ،أي ما ميثل تخفي�ضا بن�سبة  ٪60من ر�أ�س املال،
وذلك ب�سبب تكبد خ�سائرجتاوزت  %75من ر�أ�سمال ال�شركة عند تاريخ �صدور قرار املجل�س .ويف 1432/9/6هـ (املوافق 2011/8/6م) �أقرت اجلمعية العامة غري
العادية للم�ساهمني تو�صية جمل�س الإدارة بخف�ض ر�أ�سمال ال�شركة.
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4الرؤية والرسالة

الرؤية

«�أن نكون ال�شركة املف�ضلة والأكرث �إبداعا والأعلى ربحية يف قطاع االت�صاالت يف اململكة العربية ال�سعودية»
رسالة الشركة

«تطمح جو �إلى �أن ت�صبح ال�شركة املف�ضلة يف تقدمي خدمة االت�صاالت عن طريق اال�ستغالل الأمثل للموارد لإدخال �أحدث التقنيات و�أرقاها يف العامل ،ملتزمة
بخدمة املجتمع والبيئة من خالل االرتقاء مبعايري االت�صاالت يف اململكة العربية ال�سعودية وتقدمي خدمات عاملية امل�ستوى لعمالئنا».
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4رخص هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات

ح�صلت ال�شركة من هيئة االت�صاالت على ترخي�ص يخولها تقدمي خدمات االت�صاالت الثابته و خدمات االنرتنت يف اململكة .وفيما يلي �أبرز تفا�صيل و�أحكام
ترخي�ص خدمات االت�صاالت الثابته.
وفقا لهذه الرخ�صة ،ميكن جلو مزاولة الأعمال التالية:
)أ�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة �شبكة االت�صاالت الثابتة (حمدودة احلركة) القائمة على املرافق يف اململكة مبا يتم�شى مع املعايري الدولية املعتمدة من قبل منظمات
املعايري الدولية املعرتف بها ،والتي تكون مقبولة لدى هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات لتقدمي خدمات الهاتف الثابت (حمدود احلركة) وفقا لأحكام
و�شروط هذه الرخ�صة؛
)بتوفري اخلدمات التالية املرخ�صة على امل�ستوى املحلي والداخلي والدويل مبا يف ذلك ،على �سبيل املثال ال احل�صر:
 1.1خدمات االت�صاالت ال�صوتية الهاتفية الثابتة (حمدودة احلركة)؛
2.2خدمات ات�صاالت البيانات الثابتة؛
3.3خدمات �أخرى ذات عالقة مبا يف ذلك على �سبيل املثال ال احل�صر ،ال�صوت والن�صو�ص واملحتوى والفيديو وال�صور �أو مزيج منها ،واخلدمات ذات
القيمة امل�ضافة التي قد يرغبها م�ستخدمو «جو» وتعر�ضها لهم «جو».
(مزيد من التفا�صيل حول رخ�صة هيئة االت�صاالت متوفر يف الق�سم « 12املعلومات القانونية» من هذه الن�شرة).
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4الشريك والمشغل الفني

تقدم بتلكو ،ب�صفتها ال�شريك وامل�شغل الفني ،لل�شركة خدمات الإدارة والت�شغيل وال�صيانة للبنية التحتية الفنية لل�شركة وفقا خلطة العمل املذكورة يف طلب
احل�صول على الرخ�صة (انظر الق�سم « 1-5ملحة عن امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني» والق�سم « 2-6-12اتفاقية الإدارة واخلدمة الفنية» من هذه الن�شرة).
كما تقدم بتلكو �أي�ضا امل�ساعدة وامل�شورة املهنية والفنية ،مبا يف ذلك تدريب العاملني لدى ال�شركة على اجلوانب الفنية لتقدمي خدمات االت�صاالت الثابتة وذلك
على �أ�سا�س بذل اجلهود املعقولة ل�ضمان ا�ستفادة ال�شركة من احل�صول على خ�صومات جيدة على املواد امل�شرتاة وامل�ساعدة يف �صياغة خطط العمل.
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4الترتيبات مع شركات االتصاالت

دخلت جو يف اتفاقية �إدارة وخدمات مع �شركة بتلكو ب�صفتها ال�شريك التقني وامل�شغل ،وكذلك اتفاقية ربط بيني مع العديد من �شركات االت�صاالت يف ال�سوق
ال�سعودية.
.أبتلكو

دخلت جو وبتلكو يف اتفاقية �إدارة وخدمات فنية تقدم مبوجبها بتلكو جلو خدمات الإدارة واخلدمات الفنية ،علما ب�أن تفا�صيل هذه االتفاقية مدرجة يف الق�سم
�« 2-6-12إتفاقية الإدارة واخلدمات الفنية» من هذه الن�شرة.
.بالشركة السعودية لالتصاالت المتنقلة (زين)

دخلت جو وال�شركة ال�سعودية لالت�صاالت املتنقلة يف اتفاقية ربط بيني وافق مبوجبها الطرفان على �أن يقدم كل منهما �إلى الآخر خدمات الربط امل�شرتك .وتظهر
تفا�صيل هذه االتفاقية يف الق�سم �« 1-4-6-12إتفاقية الربط البيني مع �شركة االت�صاالت املتنقلة ال�سعودية» من هذه الن�شرة.
.جاتحاد اتصاالت (موبايلي)

دخلت جو وموبايلي يف اتفاقية ربط بيني وفقا لكال الطرفني وافق مبوجبها الطرفان على �أن يقدم كل منهما �إلى الآخر خدمات الربط امل�شرتك .وتظهر تفا�صيل
هذه االتفاقية يف الق�سم �« 2-4-6-12إتفاقية الربط البيني مع �شركة احتاد االت�صاالت» من هذه الن�شرة.
.دشركة االتصاالت السعودية

دخلت جو و�شركة االت�صاالت ال�سعودية يف اتفاقية ربط بيني وفقا لكال الطرفني وافق مبوجبها الطرفان على �أن يقدم كل منهما �إلى الآخر خدمات الربط
امل�شرتك .وتظهر تفا�صيل هذه االتفاقية يف الق�سم � « 3-4-6-12إتفاقية الربط البيني مع �شركة االت�صاالت ال�سعودية» من هذه الن�شرة.
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4الجوائز

�أحرزت جو جائزة «�أف�ضل �شركة جديدة» يف قطاع االت�صاالت لعام 2009م املقدمة من منظمة االت�صاالت التجارية العاملية .كما �أحرز ق�سم تكنولوجيا املعلومات
بال�شركة جائزة «الإبداع يف قطاع االت�صاالت لعام 2009م عن منطقة ال�شرق الأو�سط من منظمة عامل االت�صاالت « لقاء �إدخال خدمة الإنرتنت املنزلية عري�ضة
النطاق .وجاء �إحراز هذه اجلائزة يف جزء منه بف�ضل االنتهاء من تركيب وتطبيق  21نظاما يف فرتة قيا�سية بلغت �ستة �أ�شهر ،وهو �إجناز غري م�سبوق يف عامل
االت�صاالت.
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4تغطية الشبكة

جنحت جو يف تركيب �شبكة واي ماك�س  4Gاملتطورة والتي تغطي جميع املدن الرئي�سية يف اململكة وذلك وفقا ال�سرتاتيجية جو ورخ�صة هيئة االت�صاالت .وقد متت
عملية الرتكيب على مرحلتني ،ت�ضمنت الأولى تغطية املنطقتني الو�سطى والغربية واجلنوبية من اململكة با�ستخدام معدات �شبكة موتوروال ،بينما �شملت املرحلة
الثانية تغطية املنطقة ال�شرقية من اململكة با�ستخدام معدات �شركة  .ZTEوقد مت ت�صميم ال�شبكة ل�ضمان التغطية الداخلية واخلارجية لن�سبة  ٪90من املدن
املغطاة �أي نحو  13مليون من ال�سكان و 2,5مليون ا�سرة.
 لودجدجدج مساحات التغطية عبر مختلف مدن المملكة

كيلومرت مربع يف املناطق املحيطة

املدينة

كيلومرت مربع داخل النطاق العمراين

الريا�ض

1.115،9

1.172،8

جدة

544,8

557,0

املدينة املنورة

178,1

183,6

مكة املكرمة

157,9

165,2

ينبع

85,4

85,4

خمي�س م�شيط

210,5

223,7

الدمام

120,5

144,5

اخلرب

84,2

101,1

الهفوف

112,7

135,2

القطيف

78,3

94,0

جبيل

46,6

55,9

وبف�ضل �شبكة جو واي ماك�س والطيف الرتددي على النطاق  3,5جيجااهريتز ،ف�إن جو قادرة على تقدمي �سرعات عالية يف الو�صول �إلى �شبكة االنرتنت لكل عميل،
ومن خالل ا�ستثمارات ر�أ�سمالية ب�سيطة و�إعادة توزيع موارد ال�شبكة ميكن تقدمي �سرعات �أعلى من ذلك.
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وهناك خطط لتو�سيع نطاق تغطية واي ماك�س لت�شمل املناطق ال�شمالية ومدن �أخرى يف اململكة بناء على احتياجات العمالء وتوقعاتهم .لكن اال�سرتاتيجية الآن
تق�ضي بالرتكيز على قاعدة عمالء جو من خالل تو�سيع نطاق التغطية (لي�شمل املناطق غري املغطاة) وزيادة القدرة يف املناطق امل�أهولة.
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4هيكل رأس المال

ر�أ�س املال املدفوع لل�شركة عند ت�أ�سي�سها مليار ( )1.000.000.000ريال �سعودي مق�سمة �إلى مائة مليون (� )100.000.000سهم عادي بقيمة ا�سمية مدفوعة
بالكامل قدرها ع�شرة ( )10رياالت �سعودية لكل منها .وقد اكتتب امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون يف خم�سة و �ستون مليون (� )65.000.000سهم بقيمة ا�سمية �إجمالية
قدرها �ستمائة وخم�سون مليون ( )650.000.000ريال �سعودي يف االكتتاب ،يف حني مت االكتتاب يف ثالثني مليون (� )30.000.000سهم بقيمة ا�سمية �إجمالية
قدرها ثالثمائة مليون ( )300.000.000ريال �سعودي ( )٪30من قبل اجلمهور ،ومت تخ�صي�ص خم�سة ماليني (� )5.000.000سهم بقيمة ا�سمية قدرها
خم�سني مليون ( )50.000.000ريال �سعودي للم�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية والتي مت بيعها الحقا يف ال�سوق.
ويف 1432/5/14هـ (املوافق 2011/04/18م)� ،أ�صدر املجل�س قرارا �أو�صى بتخفي�ض ر�أ�س مال ال�شركة من مليار ( )1.000.000.000ريال �سعودي �إلى
�أربعمائة مليون ( )400.000.000ريال �سعودي عن طريق �إلغاء �ستني مليون (� )60.000.000سهم ،وهو ما ميثل خف�ضا بن�سبة  ،٪60وذلك ب�سبب تكبد
خ�سائرعند �صدور قرار املجل�س .ويف 1432/9/6هـ (املوافق 2011/8/6م)� ،أقرت اجلمعية العامة غري العادية للم�ساهمني خف�ض ر�أ�سمال ال�شركة بناء على قرار
املجل�س املذكور ،وهو ما �أ�صبح معه هيكل ملكية ال�شركة على النحو التايل:
 لودجدجدج هيكل المساهمين

امل�ساهمون

عدد الأ�سهم

املبلغ املدفوع (ريال)

ن�سبة احل�صة

�شركة عذيب التجارية املحدودة

6.468.000

64.680.000

٪16,2

�شركة البحرين لالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية

6.000.000

60.000.000

٪15

�شركة النهلة للتجارة واملقاوالت

5.488.000

54.880.000

٪13,7

جمموعة تراكو للتجارة و املقاوالت املحدودة

2.352.000

23.520.000

٪5,9

�شركة عذيب للكمبيوتر واالت�صاالت املحدودة

1.764.000

17.640.000

٪4,4

�شركة االنرتنت ال�سعودية املحدودة

1.764.000

17.640.000

٪4,4

�شركة عذيب لل�صيانة واخلدمات املحدودة

1.764.000

17.640.000

٪4,4

�شركة الأهلي لكروت االت�صاالت

400.000

40.000.000

٪1

اجلمهور

14.000.000

140.000.000

٪35

املجموع

40.000.000

400.000.000

٪100

امل�صدر :جو
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4المساهمون المالكون لنسبة  ٪5وأكثر (الملكية المباشرة وغير المباشرة)

يبني اجلدول التايل امل�ساهمني الذين ميلكون ن�سبة  ٪5ف�أكرث ب�شكل غري مبا�شر يف ال�شركة كما يف تاريخ 1432/6/22هـ املوافق ( 2011/5/25م)
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 لودجدجدج المساهمين الذين يملكون نسبة  ٪5فأكثر

امل�ساهمون املالكون لن�سبة  ٪5و�أكرث
امل�ساهم

عدد الأ�سهم

املبلغ املدفوع (ريال)

ن�سبة امللكية املبا�شرة

ن�سبة امللكية غري املبا�شرة

�شركة عذيب التجارية املحدودة

6.468.000

64.680.000

٪16,2

%10,6

�شركة البحرين لالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية

6.000.000

60.000.000

٪15

اليوجد

�شركة النهلة للتجارة واملقاوالت

5.488.000

54.880.000

٪13,7

اليوجد

جمموعة تراكو للتجارة واملقاوالت املحدودة

2.352.000

23.520.000

٪5,9

اليوجد

الأمري  /عبدالعزيز بن احمد بن عبدالعزيز

14.000

140.000

%0،035

%29,2

ال�شركة البحرينية العقارية القاب�ضة

اليوجد

اليوجد

اليوجد

%5,5

امل�صدر :جو

 3ن�سبة ملكية امل�ساهمني مل تتغري منذ هذا التاريخ وذلك ب�سبب تعليق تداول �أ�سهم ال�شركة يف ال�سوق املالية
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4الملكية غير المباشرة للمؤسسين

يبني اجلدول التايل ح�ص�ص امللكية غري املبا�شرة للم�ؤ�س�سني يف ال�شركة كما يف تاريخ 1432/6/22هـ املوافق ( 2011/5/25م)
 لودجدجدج حصص الملكية المباشرة  ,وغير المباشرة في الشركة

�شركة عذيب للكمبيوتر واالت�صاالت املحدودة
ن�سبة امللكية املبا�شرة يف �شركة عذيب للكمبيوتر
واالت�صاالت املحدودة

ن�سبة ملكية امل�ساهمني غري املبا�شرين يف جو

�إ�سم امل�ساهم
�شركة عذيب التجارية املحدودة

%90,0

%3,97

الأمري /عبدالعزيز بن احمد بن عبدالعزيز �آل �سعود

%10,0

%0,44

�شركة النهلة للتجارة واملقاوالت
ن�سبة امللكية املبا�شرة يف �شركة النهلة للتجارة
واملقاوالت

ن�سبة ملكية امل�ساهمني غري املبا�شرين يف جو

�إ�سم امل�ساهم
عبدالرحمن ح�سن عبا�س �شربتلي

%13,20

%1,81

�إبراهيم ح�سن عبا�س �شربتلي

%13,20

%1,81

يا�سر ح�سن عبا�س �شربتلي

%13,20

%1,81

حممد وجيه ح�سن عبا�س �شربتلي

%13,20

%1,81

�أحمد ح�سن عبا�س �شربتلي

%13,20

%1,81

�صاحلة حممد �صالح �شلبي

%8,19

%1,12

كرمية حممود على مكاوي

%7,09

%0,97

ثريا ح�سن عبا�س �شربتلي

%6,60

%0,91

�شاليمار ح�سن عبا�س �شربتلي

%6,60

%0,91

خالد �إبراهيم �سليمان الرتكي

%1,65

%0,23

بندر خالد �إبراهيم الرتكي

%1,29

%0,18

�سلطان خالد �إبراهيم الرتكي

%01,29

%0,18

عبداهلل خالد �إبراهيم الرتكي

%1,29

%0,18

�شركة عذيب لل�صيانة واخلدمات واملحدودة
ن�سبة امللكية املبا�شرة يف �شركة عذيب لل�صيانة
واخلدمات واملحدودة

ن�سبة ملكية امل�ساهمني غري املبا�شرين يف جو

�إ�سم امل�ساهم
�شركة عذيب التجارية املحدودة

%90,0

%3,79

الأمري عبدالعزيز بن احمد بن عبدالعزيز �آل �سعود

%10,0

%0,44

�شركة عذيب التجارية املحدودة
ن�سبة امللكية املبا�شرة يف �شركة عذيب التجارية
املحدودة

ن�سبة ملكية امل�ساهمني غري املبا�شرين يف جو

�إ�سم امل�ساهم
الأمري /عبدالعزيز بن �أحمد بن عبدالعزيز �آل �سعود

%98,0

%15,85

ال�شركة اخلليجية للتجارة واخلدمات املحدودة

%2,0

%0,32

�شركة البحرين لالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية
�إ�سم امل�ساهم
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ن�سبة امللكية املبا�شرة يف �شركة البحرين لالت�صاالت
ال�سلكية والال�سلكية

ن�سبة ملكية امل�ساهمني غري املبا�شرين يف جو

ال�شركة البحرينية العقارية القاب�ضة

%36,67

%5,50

م�ؤ�س�سة التامينات الإجتماعية -البحرين

%20,55

%3,08

�شركة عنرب القاب�ضة

%20,0

%3,00

اجلمهور

%22,78

%3,42

�شركة الأهلي لكروت االت�صاالت
ن�سبة امللكية املبا�شرة يف �شركة الأهلي لكروت
االت�صاالت

ن�سبة ملكية امل�ساهمني غري املبا�شرين يف جو

�إ�سم امل�ساهم
�شركة االت�صاالت الوطنبية

%46,0

%0,46

ال�شركة العربية للخدمات الإدارية

%16,83

%0,17

ال�شركة امل�صرية للأنظمة الال�سلكية

%18,34

%0,18

من�صور املغربي لال�ستثمار والتنمية

%13,33

%0,13

ورثة الدكتور ح�سني عبدالرحمن اخلويل

% 2,0

%0,02

الدكتور /حممد توفيق الربدي

% 2,0

%0,02

عمرو جوهر

%1,5

%0,02

�شركة االنرتنت ال�سعودية املحدودة
ن�سبة امللكية املبا�شرة يف �شركة االنرتنت ال�سعودية
املحدودة

ن�سبة ملكية امل�ساهمني غري املبا�شرين يف جو

�إ�سم امل�ساهم
الأمري  /عبدالعزيز بن �أحمد بن عبدالعزيز �آل �سعود

%40,0

%1,76

�شركة عذيب التجارية املحدودة

%60,0

%2,65

جمموعة تراكو للتجارة واملقاوالت
ن�سبة امللكية املبا�شرة يف جمموعة تراكو للتجارة
واملقاوالت

ن�سبة ملكية امل�ساهمني غري املبا�شرين يف جو

�إ�سم امل�ساهم
�سموئل عبداهلل طه بخ�ش

%40,0

%2,35

هوازن عبداهلل طه بخ�ش

%20,0

%1,18

�أمنية عبداهلل طه بخ�ش

%20,0

%1,18

باهو عبداهلل طه بخ�ش

%20,0

%1,18
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4المنتجات والخدمات

ت�شمل ت�شكيلة املنتجات واخلدمات التي تقدمها ال�شركة ما يلي:
)أاإلنترنت و  CPEالصوتي

و�صف املنتج :هو عبارة حزمة جتمع خدمتي الإنرتنت عري�ض النطاق وال�صوت تقدمها جو من خالل البنية التحتية ل�شبكة واي ماك�س  .4Gوتتوفر هذه
اخلدمة ب�سرعات خمتلفة ترتاوح بني  512كيلوبت يف الثانية �إلى  3ميغابت يف الثانية مع �أجهزة االت�صال الداخلية واخلارجية وقد مت �إطالق هذا املنتج بتاريخ
2010/1/1م.
ال�سوق امل�ستهدفة:


العمالء الباحثني عن املرونة يف خدمة الإنرتنت الال�سلكي مب�ستويات �سرعة كافية وخدمة موثوقة.



الأ�سر التي لديها خدمة االنرتنت الهاتفي و� /أو ال ت�صل �إليهم خدمة االت�صال الرقمي ( /)DSLكابل النحا�س



ت�ستهدف جو جميع امل�شرتكني يف النطاق العري�ض لال�شرتاك يف حزمة ال�صوت ،مبا �أنها خدمة جمانية ت�أتي مع الإنرتنت عري�ض النطاق.

)بخدمة آي جو ()iGo

و�صف املنتج� :آي جو هو اال�سم التجاري خلدمة الإنرتنت ال�شخ�صية ذات النطاق العري�ض  4Gمن جو .وهي خدمة تقدم من خالل مودم  USBي�سمح للعمالء
با�ستعمالها ب�شكل متنقل يف املناطق امل�شمولة يف التغطية وقد مت �إطالق هذا املنتج بتاريخ 2010/1/1م.
ال�سوق امل�ستهدفة:


فئة ال�شباب ذوي الطلب الكبري على النطاق العري�ض �أثناء العمل



املهنيني ممن يحتاجون �إلى التنقل



توفر جو خيارين لال�ستخدام ي�ستهدفان ذوي اال�ستخدام املكثف واملتو�سطة



توفر جو �أربع فرتات التزام خمتلفة ت�ستهدف امل�ستخدمني الذين يف�ضلون الدفع املقدم واحل�صول على خ�صم �أو الدفع �شهرا ب�شهر.
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)جالمكاتب الصغيرة /المكاتب المنزلية ( )SOHOو جو سوهو بالس ()GO SOHO Plus

و�صف املنتج GO SOHO :هو اال�سم التجاري خلدمة ال�صوت ثنائي اخلط والإنرتنت عري�ض النطاق من جو .وتقدم اخلدمة من خالل مودم واي ماك�س ي�سمح
للعمالء با�ستعمالها ب�شكل متنقل يف املناطق امل�شمولة بالتغطية ،والتو�صيل والت�شغيل (خدمة فورية) .ويتميز �سوهو بال�س عن �سوهو ب�أن ن�سبة الإزدحام عليه �أقل
ممايتيح �سرعة وجودة �أكرب وقد مت �إطالق  SOHOبتاريخ � 2010/6/8أما  SOHO Plusفتم �إطالقة بتاريخ 2010/7/19م.
ال�سوق امل�ستهدفة :وفقا لدرا�سة حديثة ،يبلغ حجم �سوق املكاتب ال�صغرية واملكاتب املنزلية ( )SOHOيف اململكة حوايل � 600ألف عميل.
ال�شريحة الأكرب من �سوق املكاتب ال�صغرية واملكاتب املنزلية (�سوهو) هي «�صغار امل�شرتكني» والتي قدر حجم �سوقها بنحو  366مليون ريال �سعودي يف عام
2009م ،ويتوزع منط الإنفاق فيها بن�سبة  ٪40على البيانات و  ٪60على ال�صوت� .أما دوافع ال�شراء لدى هذه ال�شريحة فهي:


ال�شركات التي حتتاج �إلى االت�صال بالإنرتنت



ال�شركات التي حتتاج �إلى ا�ستخدام ال�صوت الثابت بع�ض ال�شيء



ال�شركات التي حتتاج �إلى خدمة عالية اجلودة وموثوقة وم�ستقرة.

)دبارعة

و�صف املنتج :بارعة هو اال�سم التجاري خلدمة ال�صوت ثنائي اخلط والإنرتنت عري�ض النطاق من جو والذي يتم ت�سويقه حتديدا لل�سيدات يف قطاع الأعمال.
وتقدم اخلدمة من خالل مودم واي ماك�س ي�سمح للعمالء با�ستعماله ب�شكل متنقل يف املناطق امل�شمولة بالتغطية ،والتو�صيل والت�شغيل مبا�شرة (خدمة فورية) ،وهو
�أول عر�ض من نوعه ي�ستهدف ال�سيدات يف اململكة وقد مت �إطالق هذا املنتج بتاريخ 2010/8/10م .
وهذا يختلف عن  HSPAيف توفر خدمة ال�صوت وكذلك خدمة الإنرتنت عري�ض النطاق وهناك �أي�ضا جودة اخلدمة وعن�صر املوثوقية الذي يعطي واي ماك�س
ميزة �إ�ضافية .وقد روعي �إ�ضفاء الطابع الن�سائي على ا�سم املنتج وطريقة �إي�صاله �إلى ال�سيدات يف املنازل.
ال�سوق امل�ستهدفة:


ال�شركات التي حتتاج �إلى االت�صال بالإنرتنت



ال�شركات التي حتتاج �إلى ا�ستخدام ال�صوت الثابت بع�ض ال�شيء



ال�شركات التي حتتاج �إلى املرونة واحلركة

)هالشبكات االفتراضية الخاصة على بروتوكول اإلنترنت ()IP-VPN

و�صف املنتج :تتيح خدمة ال�شبكة االفرتا�ضية اخلا�صة على بروتوكول الإنرتنت للعمالء �إمكانية التوا�صل مع مواقع متعددة يف �آن واحد عن طريق �إن�شاء �شبكة
افرتا�ضية خا�صة .و�سوف تقدم خدمة ال�شبكات االفرتا�ضية اخلا�صة على بروتوكول الإنرتنت با�ستخدام  Layer 2و  .Layer 3وميكن �أن تكون خدمة ال�شبكات
االفرتا�ضية اخلا�صة على بروتوكول الإنرتنت بعدة فئات (جودة اخلدمة)� :أف�ضل جهد ،برونز ،ف�ضية وذهبية .وميكن �أن تكون اخلدمة �شبكة كاملة� ،شبكة جزئية،
نقطة �إلى نقاط متعددة ،ونقطة �إلى نقطة .وقد مت �إطالق هذا املنتج بتاريخ 2010/1/1م.
وقد قامت جو بطرح هذه اخلدمة يف الربع الثاين من عام 2011م.
ال�سوق امل�ستهدفة:


ت�ستهدف هذه احلزمة �شريحة ال�شركات املتو�سطة املت�صلة



�شريحة ال�شركات املتو�سطة عادة غري مرئية ،خفية ح�سب التعريف العام لل�شركات ال�صغرية واملتو�سطة .غري �أن التحديات التي تواجه ال�شركات
املتو�سطة تختلف من حيث نطاقها ودرجتها عن تلك التي تواجهها ال�شركات ال�صغرية.

)وإيزي فون

الو�صف املنتج� :إيزي فون هو اال�سم التجاري حلزمة خدمات �صوتية فقط .وتقدم اخلدمة من خالل مودم واي ماك�س الذي تتيح للعمالء ا�ستعمال اخلدمة �أثناء
التجوال يف املناطق امل�شمولة بالتغطية ،التو�صيل والت�شغيل (خدمة فورية) .وقد مت �إطالق هذا املنتج بتاريخ 2010/8/10م.
ال�سوق امل�ستهدفة:


جميع العمالء ال�سكنيني ،ولكن غري مهتمني باقتناء خدمة �إنرتنت �أو لديهم خدمة �إنرتنت من مزود �آخر.

)زبروتوكول إنترنت مركزي ()IP Centrex

و�صف املنتج:
توفر هذه اخلدمة  PBXاملعتمد على بروتوكول الإنرتنت االفرتا�ضي �إلى �شريحتي املكاتب ال�صغرية واملنازل ( )SoHoوال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة ،وهي تتيح
لل�شركات �إي�صال اخلدمة �إلى جميع موظفيها يف خمتلف مواقعهم من خالل حتويالت داخلية ويف الوقت نف�سه �إجراء املكاملات مبا�شرة مع هذه املواقع جمانا مثلما
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يتم االت�صال بتحويلة داخلية .علما انه من املقرر �إطالق هذا املنتج يف الربع الأول من العام 2012م


هذه اخلدمة م�صممة بهدف �إدارة املق�سم املركزي لربوتوكول الإنرتنت.



عادي� 4 :أو � 8أو  24خط �صوت



خا�صية جمموعة امل�ستخدمني املغلقة ()CUG



قائمة اخلدمات التكميلية احلالية للم�ستهلكني �إ�ضافة �إلى منع املكاملات والفاك�س الإلكرتوين



عناية خا�صة بالعمالء

ال�سوق امل�ستهدفة:


�سوف ت�ستهدف هذه احلزمة احتياجات ال�صوت الثابت املتو�سطة والأقل تعقيدا.



ميكن تقدمي هذه احلزمة لهذه ال�شريحة و�سوهو.



�سوف يت�ألف املنتج من حل ذي �صندوق واحد يت�ضمن عددا خمتلفا من منافذ ال�صوت (� 4أو � 8أو .)24

)حترحال لألفراد

و�صف املنتج :ترحال هو اجليل اجلديد من خدمات ال�صوت التي توفر لك رقما �شخ�صيا �سعوديا يتيح لك االت�صال الهاتفي وا�ستقبال جميع مكاملاتك املحلية
والدولية يف �أي مكان يف العامل من خالل االت�صال باالنرتنت واال�ستمتاع ب�إجراء املكاملات براحة و�سهولة وب�أقل الأ�سعار .وقد مت �إطالق هذا املنتج يف 2010/12/4م
ميكن للعميل �أن ي�ستمتع باخلدمة دائما عن طريق:


الأجهزة اللوحية (�آي بود� ،آي باد� ،سام�سوجن غاالك�سي)



الهواتف الذكية (�آي فون� ،آندرويد ،ويندوز موبايل)



خدمة التوا�صل ال�صوتي عرب االنرتنت (عميل بروتوكول بدء اجلل�سة (.))SIP



كمبيوتر �شخ�صي �أو حممول من خالل «ترحال ويب»

ال�سوق امل�ستهدفة:
ميكن �أن تكون ال�شريحة امل�ستهدفة لرتحال على النحو التايل:


امل�سافرين بكرثة



الطالب يف اخلارج



العارفني بالتكنولوجيا



املغرتبني الذين يعطون اخلدمة �إلى ذويهم يف بلدانهم الأ�صلية

.طترحال أعمال

و�صف املنتج :ترحال هو اجليل اجلديد من خدمات ال�صوت التي توفر لك رقما �شخ�صيا �سعوديا يتيح لك االت�صال الهاتفي وا�ستقبال جميع مكاملاتك املحلية
والدولية يف �أي مكان يف العامل واال�ستمتاع ب�إجراء املكاملات براحة و�سهولة وب�أقل الأ�سعارمع تقدمي نطاق خا�ص على �شبكة االنرتنت �إ�ضافة �إلى تخ�صي�ص موظف
للتوا�صل مع العميل وتلبية احتياجاته .وقد مت �إطالق هذا املنتج يف 2010/12/4م
ميكن للعميل �أن ي�ستمتع باخلدمة دائما عن طريق:


الأجهزة اللوحية (�آي بود� ،آي باد� ،سام�سوجن غاالك�سي)



الهواتف الذكية (�آي فون� ،آندرويد ،ويندوز موبايل)



خدمة الرتا�سل ال�صوتي عرب االنرتنت (عميل بروتوكول بدء اجلل�سة (.))SIP



كمبيوتر �شخ�صي �أو حممول من خالل «ترحال ويب»

ال�سوق امل�ستهدفة:
ال�شريحة امل�ستهدفة لرتحال �أعمال هي �شريحة ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة حيث ميكن لهذه ال�شركات �أن ت�ستمتع باخلدمة وامتالك ا�سم حقل خا�ص بال�شركة
م�سجل لدى ترحال وميكنها الو�صول �إلى �شبكة ترحال ملطالعة الربيد الإلكرتوين ،وال�صوت وجميع خدمات القيمة امل�ضافة.
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)يخدمة بطاقات االتصال مسبقة الدفع ()800

و�صف املنتج:
توفر هذه اخلدمة امكانية االت�صال الدويل والداخلي عن طريق االت�صال بالرقم املجاين ( )800املخ�ص�ص لهذه اخلدمة  ،علما ب�أنه الميكن لعمالء جو االت�صال
بالرقم املجاين �إال عن طريق �شبكة جو فقط  .وقد مت �إطالق هذا املنتج بتاريخ 2010/1/1م.
ال�سوق امل�ستهدفة:
هذا املنتج موجه �إلى الأفراد
ا�سرتاتيجية الت�سعري:
تتمتع هذه اخلدمة بتوفر ت�سعرية للمكاملات الدولية ب�أقل تكلفة من االت�صال املبا�شر.
)كبروتوكول اإلنترنت العبوري

و�صف املنتج:
الو�صول ال�سريع والفعال من حيث التكلفة �إلى �شبكة االنرتنت واملحتويات �أمر بالغ الأهمية لعمالء الإنرتنت باجلملة مثل مقدمي خدمة الإنرتنت وال�شركات
الكبرية يف اململكة .فه�ؤالء بحاجة �إلى خدمة الو�صول للإنرتنت ب�سرعة مع �إمكانية التو�سع واملرونة من �أجل تلبية التوقعات املتزايدة مل�ستخدميهم النهائيني.
بروتوكول الإنرتنت العبوري من جو هو خدمة للو�صول �إلى �شبكة االنرتنت باجلملة م�صممة لتلبية جميع هذه املتطلبات ،وت�شكل حل مثاليا بالن�سبة له�ؤالء العمالء
من ال�شركات.
نظرا لأن العمالء يطلبون �أدنى م�ستوى من التعقيد و�أقل عدد ممكن من النقالت بني امل�ستخدمني النهائيني واملحتوى ،ف�إن خدمة بروتوكول الإنرتنت العبوري توفر
�إمكانية االت�صال بالإنرتنت مب�ستوى عال من الفعالية حمليا و�إقليميا وعامليا من خالل �شبكة بروتوكول الإنرتنت .وقد مت �إطالق هذا املنتج بتاريخ 2010/1/1م.
ال�سوق امل�ستهدفة:
هذا املنتج موجه �إلى مزودي خدمات الإنرتنت وال�شركات الكربى.
ا�سرتاتيجية الت�سعري:
�سوف ت�أخذ ا�سرتاتيجية ال�سعر يف االعتبار ما يلي:


ت�شجيع �إقبال العمالء وربطهم بعقود طويلة الأجل (خ�صم على �سبيل املثال).



القدرة على مناف�سة مقدمي اخلدمات الآخرين.

)لالدائرة العالمية الخاصة المستأجرة ()IPLC

و�صف املنتج:
لقد �أ�صبحت قنوات االت�صال اخلالية من امل�شاكل عامال �أ�سا�سيا لنجاح ال�شركات نظرا لأن الأن�شطة التجارية عرب احلدود من امل�شاريع الكبرية يف اململكة �آخذة
يف النمو.
توفر الدائرة العاملية اخلا�صة امل�ست�أجرة من جو �إمكانية االت�صال من نقطة �إلى نقطة لل�شركات الكبرية بحثا عن رابط �آمن وموثوق به من مكان يف اململكة �إلى
�أية مواقع عاملية خمتلفة.
تتوفر الدائرة العاملية اخلا�صة امل�ست�أجرة من جو على ال�شبكة الثنائية ،حيث توفر دائرة جو الو�صول املحلي يف اململكة بني عذيب و موقع العميل ،بينما تقوم الدائرة
العاملية بالإي�صال املحلي بني عذيب والبلد املق�صود .
�إن ا�ستخدام الدائرة العاملية اخلا�صة امل�ست�أجرة من جو ميكن العمالء من تبادل كميات كبرية من البيانات وال�صوت والفيديو والفاك�س واالت�صاالت امل�شروعة
الأخرى بني نقاط متعددة يف نطاق عري�ض ثابت يختاره العميل  .وقد مت �إطالق هذا املنتج بتاريخ 2010/1/1م.
ال�سوق امل�ستهدفة:
ال�سوق امل�ستهدفة خلدمة الدائرة العاملية اخلا�صة امل�ست�أجرة من جو هي قطاع ال�شركات الكبرية داخل اململكة .و�سوف تعمل جو على زيادة انت�شار خدمة الدائرة
العاملية اخلا�صة امل�ست�أجرة يف املنطقة بالتعاون مع ال�شركاء مثل باتلكو يف املرحلة الثانية.
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)مبيع الجملة لخدمة إنهاء المكالمات الدولية في السعودية

و�صف املنتج:
�سوف ت�سمح خدمة �إنهاء املكاملات الدولية باجلملة جلو ب�إنهاء املكاملات الدولية القادمة من خارج اململكة �إلى م�شغلني �آخرين يف اململكة العربية ال�سعودية مثل
�شركة االت�صاالت ال�سعودية وموبايلي وزين با�ستخدام و�سائط الربط احلالية .ويتحقق ذلك من خالل التن�سيق مع العديد من الأطراف املرتابطة عامليا ال�ستخدام
تكنولوجيا االت�صال عرب بروتوكول الإنرتنت ( )VOIPلإنهاء اخلدمة الهاتفية� .أما ال�شريك التقني لل�شركة ( تاتا) والتي تعد واحدة من ال�شركات البارزة يف ربط
حركة املكاملات الدولية للملكة .و�سوف ت�ستهدف ال�شركة اال�ستحواز على ح�صة من هذه احلركة .
ال�سوق امل�ستهدفة:
خدمة �إنهاء املكاملات الدولية موجهة �إلى جميع قطاعات ال�سوق يف اململكة التي ت�ستخدم �أجهزة الهاتف الثابت �أو النقال.
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4المنتجات في المستقبل

تبذل ال�شركة جهودا د�ؤوبة بهدف تقدمي منتجات وخدمات جديدة لعمالئها تواكب التكنولوجيا املتطورة با�ستمرار.
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4إستراتيجية العمل

تقوم ا�سرتاتيجية عمل ال�شركة على �أربعة ركائز ا�سرتاتيجية وهي ركائز تغطيها العمليات احلالية لل�شركة ،وهي حتديدا:
1)1اخلدمة املبا�شرة من ال�شركة �إلى العميل ( )B2Cواملكاتب ال�صغرية واملكتب املنزلية ()SOHO
2)2ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة
3)3بيع اجلملة
4)4خدمة ترحال
ومع �أن هذه ال�شرائح جديدة ن�سبيا يف ت�شكيلة ال�شركة من املنتجات واخلدمات� ،إال �أنها حتقق قبوال متزايدا يف ال�سوق و�إن كان بوترية بطيئة .ولذا ،ف�إن عمالء
القطاع املنزيل ما زالوا ي�شكلون غالبية قاعدة عمالء ال�شركة .ومع ذلك ،فقد ظل جتاوب العمالء مع هذه العرو�ض ايجابيا جدا وهم يقدرون هذه اخلطوة من جو،
�إذ �أن قطاع العمالء امل�ستهدفني ظل يعاين يف املا�ضي من عدم تلبية امل�شغلني الآخرين لطلباته نظرا ل�صغر حجمه .وفيما يلي و�صف لكل واحدة من هذه ال�شرائح.
الشريحة األولى :الخدمة المباشرة من الشركة إلى العميل ( )B2Cوالمكاتب الصغيرة والمكاتب المنزلية
()SOHO

لقد �أثبتت ال�شركة ح�ضورا قويا يف ال�سوق يف بيع �أجهزة االت�صال املنزلية .كما غطت كامل املدن الرئي�سية يف اململكة وتتجلى �صورة ال�شركة كم�شغل واي ماك�س
لي�س با�ستخدام املعايري املحلية فقط ،بل والت�صنيفات العاملية �أي�ضا ،كتلك التي �أجرتها مارافيد�س � -شركة �أبحاث متخ�ص�صة يف درا�سات النظاق العري�ض-
ون�شرت يف �أكتوبر 2010م ( ) www.maravedis-bwa.comوالتي جاءت فيها جو يف املرتبة  14على امل�ستوى العاملي من بني م�شغلي واي ماك�س البالغ عددهم
 350م�شغل ،وترتقي جو �إلى املرتبة  6بني ال�شركات التي ت�ستخدم الطيف  3,5GHzكالذي ت�ستخدمه جو يف تقدمي خدماتها.
بالن�سبة لل�شريحة الأولى ،ي�ستطيع عمالء ال�شركة ا�ستخدام �شبكة واي ماك�س القائمة دون احلاجة �إلى ا�ستثمار نفقات ر�أ�س مالية �إ�ضافية ،ك�أجهزة امليكروويف
مثال .وهذا ما يعني ميزة التو�صيل والت�شغيل التي متتاز بها جو عن مناف�سيها وخ�صو�صا يف �سوق املكاتب ال�صغرية واملكاتب املنزلية وامل�ؤ�س�سات ال�صغرية جدا.
ويف حني �أنه لي�س هناك �إح�صائية دقيقة لعدد املكاتب ال�صغرية واملكاتب املنزلية وامل�ؤ�س�سات ال�صغرية جدا يف اململكة ،ف�إن التقديرات ت�شري �إلى �أن هناك ما ال
يقل عن  300.000من�ش�أة تندرج حتت هذه الفئة ،وهي م�ؤ�س�سات لديها ما بني  4-1موظفني بدوام كامل ومتو�سط �إنفاق�سنوي على خدمة االت�صاالت من 2.000
�إلى  6.000ريال �سعودي يف ال�سنة .
وقد بد�أت جو ا�ستهداف هذه ال�شريحة من خالل حزمتني رئي�سيتني:


حزمة املكاتب ال�صغرية واملكاتب املنزلية ( )SOHOامل�صممة لتتنا�سب مع احتياجات العميل ح�سب �ساعات عمله.



حزمة بارعة املوجهة �إلى ال�سيدات اللواتي يدرن مكاتب �صغرية �أو مكاتب منزلية.

وحيث �أن مبيعات اخلدمة ال�سكنية ت�شكل الأولوية الرئي�سية لفريق مبيعات جو يف ال�سابق ،فقد مت �إحراز تقدم �ضئيل يف �إي�صال هذه اخلدمات التي يحتاجها �سوق
الأعمال ب�شدة .ويرجع ذلك �أ�سا�سا �إلى ا�شتداد املناف�سة يف قطاع النطاق العري�ض و�إقدام ال�شركات املناف�سة على تنفيذ حمالت ت�سويق قوية و�إجراء تخفي�ضات
كبرية يف الأ�سعار منذ �أن بد�أت جو عملها .ومع ذلك،فقد �أبدى عمالء جو من ال�شركات التي ا�شرتكت يف تلك العرو�ض ردود فعل �إيجابية بالنظر �إلى �أن هذه
ال�شريحة من ال�شركات ظلت تعاين من عدم تلبية متطلباتها من امل�شغلني الآخرين لها ب�سبب �صغر حجم ح�ساباتها .وتعتزم ال�شركة اال�ستثمار يف جمال الت�سويق
املبا�شر واعتماد برنامج �أكرث فعالية يف بناء العالقات وال�شراكة من �أجل تعزيز �إمكانية الو�صول �إلى هذه ال�شريحة من امل�ستخدمني النهائيني.
وقد قامت جو ب�إعادة هيكلة فريق مبيعاتها للرتكيز على هذه ال�شريحة و�أعدت نظام حوافز ملندوبي املبيعات وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،يعمل فريق تطوير املنتجات على
ت�صميم حزم عرو�ض جديدة تلبي رغبات واحتياجات هذه ال�شريحة.
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�أما من ناحية مزايا التكامل والفعالية يف ا�ستخدام ال�شبكة بني ال�شريحتني ،ف�إن �ساعات الذروة لكل من اخلدمة ال�سكنية واملكاتب ال�صغرية واملكاتب املنزلية
وامل�ؤ�س�سات ال�صغرية جدا متكاملة �إلى حد كبري وهذا ما يخدم هدف اال�ستغالل الأف�ضل ملوارد ال�شبكة مع حتقيق م�ستوى عال من معدل ر�ضا العمالء .وبهذا
ف�إن جو �ستتتعامل مع عدد �ضئيل من م�شاكل االزدحام يف املواقع التي تخدم خليطا من العمالء .ومن املهم الت�أكيد على �أن هذا التكامل ينعك�س �أي�ضا عند خدمة
ال�شريحة الثانية ،ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة.
الشريحة الثانية :الشركات الصغيرة والمتوسطة:

كما هو احلال بالن�سبة ل�شريحة املكاتب ال�صغرية واملكاتب املنزلية وامل�ؤ�س�سات ال�صغرية جدا ،تعترب جو ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة �شريحة ا�سرتاتيجية
من �ش�أنها �أن ت�ضيف قيمة �إلى عمليات ال�شركة بف�ضل الهوام�ش الربحية اجليدة من خدمة هذه ال�شريحة .ولأغرا�ض خطة العمل هذه ،فقد مت تعريف املن�ش�آت
ال�صغرية واملتو�سطة ب�أنها تلك ال�شركات التي يعمل لديها ما بني � 5إلى  99موظفا بدوام كامل ويرتاوح متو�سط �إنفاقها ال�سنوي على االت�صاالت ما بني 30.000
�إلى  60.000ريال �سعودي كما يف اجلدول �أدناه .وحيث �أنه ،لي�س هناك �إح�صائية دقيقة لعدد ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة يف اململكة لكن التقديرات ت�شري �إلى
وجود حوايل  50.000م�ؤ�س�سة ممن تنطبق عليها هذه املعايري.
 لودجدجدجتقديرات لعدد الشركات في المملكة

متو�سط عدد املوظفني

القطاع

متو�سط االنفاق ال�سنوي التقديري يف قطاع االت�صاالت

متو�سط عدد ال�شركات

اجلهات احلكومية

+1.000

30

ال�شركات الكبرية (امل�صارف)

+1.000

17

ال�شركات الكبرية (االت�صاالت)

+500

9

ال�شركات الكبرية (�أخرى)

+500

224

ال�شركات املتو�سطة

499-100

3500

ال�شركات ال�صغرية

99-5

50.000

 60.000 – 30.000ريال �سعودي

املكاتب املنزلية

4-1

300.000

 6.000 – 2.000ريال �سعودي

 600.000ريال �سعودي

امل�صدر :موارد ال�شركة� ،أبحاث .MEC

ميكن تلخي�ص االحتياجات الرئي�سية لهذه ال�شريحة على النحو التايل:
.أاجلودة واخلدمة العالية واال�ستجابة ال�سريعة لطلبات العمالء
.بتنوع االت�صال بالإنرتنت واملوثوقية
.جالأ�سعار املناف�سة
.دخدمات ذات قيمة م�ضافة
.هالتميز يف الأداء والوفاء باتفاقية م�ستوى اخلدمة ()SLA
وبالنظر �إلى املتطلبات العامة املذكورة ،ولتقييم الإيرادات املحتمل حتقيقها من هذه ال�شريحة ،ف�إن من املهم �أن ننظر �إلى الإنفاق الكلي ل�سوق «�أعمال لأعمال»
(( )B2Bبا�ستثناء �شريحة املكاتب ال�صغرية واملكاتب املنزلية وامل�ؤ�س�سات ال�صغرية جدا) .ويقدر احلجم الكلي ل�سوق الأعمال ( )B2Bيف الوقت الراهن بنحو
 5,3مليار ريال �سعودي موزعة على النحو التايل:
 لودجدجدج حجم سوق  B2Bوالشركات الصغيرة

حجم �سوق ()B2Bامل�ستهدف ()2010
اخلدمة

حجم ال�سوق
(مليار ريال)

�صوت ثابت

2,2

�سوق ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة القابل لال�ستهداف
()2010
�شريحة ال�سوق

حجم ال�سوق
(مليار ريال)

الن�سبة

االت�صال

2,9

ال�شركات الكربى

2,5

٪47

اال�ست�ضافة

0,2

ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة

2,8

٪53

املجموع

5,3

امل�صدر :موارد ال�شركة� ،أبحاث MEC

خدمة ال�صوت الثابتة هي ات�صال العميل بال�صوت وترتبط عادة بجهاز الهاتف ويتم تركيبها يف املوقع .وتقدم جو خدمتي ال�صوت الثابت واملتنقل (حمدود
احلركة).وي�شري الإت�صال �إلى تو�صيل اخلدمة �إلى العميل النهائي .وميكن �أن يكون الإت�صال بطريقة مبا�شرة عن طريق االت�صال ال�سلكي �أو الال�سلكي مع جو وغري
مبا�شرة عن طريق م�شغل �آخر .ويتم التو�صيل �إلى العمالء يف املنازل  /املكاتب من خالل �شبكة واي ماك�س  CPEالعادية �إلى �شبكة جو� .أما التو�صيل �إلى العمالء
يف قطاع ال�شركات فيتم �إما من خالل واي ماك�س  ،CPEنقطة �إلى نقطة (ميكروويف) �أو عرب الألياف �إلى �شبكة جو.
خدمة اال�ست�ضافة هي �إن�شاء و�إدارة خدمات االت�صاالت (التطبيقات) للعميل على جهاز خم�ص�ص له متلكه جو ،وتقدم هذه اخلدمة عموما لقطاع ال�شركات،
ال�صغرية واملتو�سطة والكبرية.
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ومن املهم �أي�ضا معدل النمو ال�سنوي ل�سوق الأعمال والذي يقدر �أن ي�صل �إلى  ٪5يف العام  2011وب�ش�أن ديناميكيات ال�سوق احلالية ،ال تزال �شركة االت�صاالت
ال�سعودية هي امل�شغل امل�سيطر يف اخلدمات ال�صوتية الثابتة� ،إال �أنها تواجه يف خدمات الإنرتنت مناف�سة متزايدة من مزودي خدمات الإنرتنت والتو�سع املحتمل
من ال�شركات احلا�صلة على رخ�صة الهاتف الثابت� .أما بالن�سبة لال�ست�ضافة ،فهي تبقى عالية املناف�سة لكنها ال تزال جذابة حتى بالن�سبة لل�شركات الإقليمية
ب�سبب الهوام�ش املتاحة من هذه اخلدمات.
وبالنظر �إلى �سوق بهذا احلجم ،ف�إن الرتكيز على ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة ميثل �أولوية ق�صوى جلو خ�صو�صا و�أن وقت ا�ستجابة ال�شركة �أ�سرع من �أي من
مناف�سيها� ،سواء يف مرحلة الإعداد والرتكيب �أو يف ال�صيانة والإ�صالح .وقد بد�أت جو بالفعل خدمة هذه ال�شريحة بعدد من اخلدمات مثل بروتوكول الإنرتنت
العبوري  ،IPLCوال�شبكات االفرتا�ضية اخلا�صة  .VPNوقد مت مبوجب �إعادة هيكلة ق�سم املبيعات تكري�س موارد �إ�ضافية تركز على مبيعات ال�شركات ال�صغرية
واملتو�سطة باعتبارها �شريحة ا�سرتاتيجية .،وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،ت�ستفيد جو من عالقتها اال�سرتاتيجية مع �شركة بتلكو يف البحرين من �أجل تقدمي �أف�ضل م�ستوى
من اجلودة يف  .IPLCو�أخريا ،تنظر ال�شركة يف عدد من اخلدمات ذات القيمة امل�ضافة من �أجل تلبية احتياجات العمالء.
الشريحة الثالثة :مبيعات الجملة:

ميكن تق�سيم �سوق اجلملة يف ال�سعودية �إلى �ستة �أجزاء رئي�سية هي:
1.1خدمة �إنهاء املكاملات الدولية� :إنهاء احلركة الدولية القادمة حيث يحق للم�شغل املرخ�ص �إنهاء املكاملات التي ت�صدر من خارج البالد �إلى امل�شغلني املحليني
الآخرين.
2.2خدمة �إنهاء املكاملات املحلية� :إنهاء احلركة املحلية بني امل�شغلني املحليني.
3.3بيع الدقائق بكميات كبرية :بيع كميات كبرية من الدقائق للم�شغلني ب�سعر خمف�ض عن ال�سعر الدارج يف ال�سوق.
4.4التجوال :حركة املكاملات الواردة من الهواتف النقالة ال�سعودية يف بلدان �أخرى والتي تتطلب من امل�شغل تقدمي خدمة الهاتف املحمول.
5.5خط �إيجار حملي :ا�ستئجار عدد من الو�صالت املحلية.
6.6خط �إيجار دويل :ا�ستئجار عدد من الو�صالت الدولية.
وهناك �أي�ضا فئة منتجات بروتوكول الإنرتنت التي ت�شمل بيع �سعة بروتوكول الإنرتنت العبوري لل�شركات الكبرية ومزودي خدمات الإنرتنت وهي م�صنفة �أ�صال
�ضمن �سوق �أعمال لأعمال.
ولقد جتاوزت اململكة العربية ال�سعودية م�ستوى  2,5مليار دقيقة من املكاملات الدولية الواردة بدءا من عام 2008م مع عالمات على وجود اجتاه منو مطرد يتوافق
مع النمو واال�ستقرار االقت�صادي ،ف�ضال عن تزايد ا�ستخدام تطبيقات االنرتنت.
الشريحة الرابعة :ترحال:

يف دي�سمرب 2010م� ،أطلقت جو �أحدث خدماتها املبتكرة حتت م�سمى ترحال .ويف حني �أن �أقرب تعريف للخدمة رمبا يكون بت�سمية ترحال الن�سخة ال�سعودية من
برنامج �سكايب� ،إال �أن هذا الو�صف ناق�ص ،بل وم�ضلل يف نواح كثرية .فاخلدمة ال توفر خدمة بروتوكول الإنرتنت ال�صوتي فح�سب ،بل وتوفر قدرة امل�ستخدم
النهائي على احل�صول على رقم �سعودي و�إجراء املكاملات وا�ستالمها من و�إلى �أي مكان يف العامل من خالل رقم يعمل على عدد من الأجهزة املختلفة مبا فيها
الكمبيوتر ال�شخ�صي والهواتف الذكية واحلوا�سب اللوحية وعمالء  SIPمن قطاعي الأعمال والأفراد.
كما متتاز خدمة ترحال بعنا�صر التوا�صل االجتماعي مثل ا�ستخدام احل�ساب ال�شخ�صي الإلكرتوين لن�شر ال�صور واملعلومات الأخرى .ومع �ضوابط الدخول
الب�سيطة و�سهولة الدخول والتنقل والوفورات الفورية ،ف�إن ترحال تنفرد مبيزة القيمة احلقيقة وهي ميزة ال ت�ضاهيها �أي ميزة �أخرى يف ال�سوق ال�سعودي اليوم
وينبغي �أن ت�صنف يف �إطار االت�صاالت املوحدة ( )unified communicationمع خ�صائ�ص �أخرى مثل الربيد الإلكرتوين واملكتب الإلكرتوين ( )eDiskوالتقومي
والرتا�سل الفوري واالت�صاالت الهاتفية وو�سائط تبادل امللفات الأخرى.
ويرجع و�صف هذه اخلدمة ب�أنها �شريحة ا�سرتاتيجية جلو �إلى العوامل التالية.
1.1كان حجم السوق لهذه الخدمة بنهاية عام 2010م أربعة ماليين مشترك ويتجاوز الحدود الجغرافية
ويشمل جميع جوانب االتصاالت السحابية وال يقتصر على مستخدم النطاق العريض التقليدي:

.أال�سعودية لديها عدد كبري من الطالب الذين يدر�سون خارج اململكة و�سوف ي�ستفيدون من �إمكانية االت�صال و�إجراء املكاملات بالأ�سعار املحلية .وتتوفر هذه
اخلدمة بطلب املكاملات وا�ستقبالها.
.ب�سوف ي�ستفيد املقيمني غري ال�سعوديني يف اململكة الذين يتجاوز عددهم  8ماليني ن�سمة مبا�شرة من هذه اخلدمة� ،سواء على امل�ستوى الفردي بالن�سبة
لأولئك الذين لديهم القدرة على �شراء الأجهزة التي تدعم اخلدمة �أو على م�ستوى جماعي حيث ت�ستطيع ال�شركات ال�صغرية ا�ستخدام ن�سخة اخلدمة
املخ�ص�صة لل�شركات لتقدميها ب�شكل غري مبا�شر.
.جال�شركات العاملة يف ال�سعودية واملنطقة بحاجة �إلى ال�سفر بكرثة.
.داملواطنون ال�سعوديون الذين لديهم �أ�صدقاء و�أفراد عائالتهم خارج اململكة.
.هالأطراف املقابلون لكل واحد من ال�شرائح املذكورة �أعاله ممن يقيمون خارج اململكة ميكن �أي�ضا �أن يكونون من امل�ستخدمني النهائيني للخدمة.

2.2الخدمة تتماشى مع اتجاه صناعة االتصاالت نحو اعتماد بروتوكول اإلنترنت الصوتي على مستوى ،وهي
خدمة تقدم مقابل رسوم محددة بهدف الربحية.
3.3األثر التراكمي لهذه الخدمة أمر بالغ األهمية في زيادة قاعدة عمالء ترحال .وسوف تستفيد جو من
وسائل التواصل االجتماعي من أجل زيادة الوعي بالخدمة إضافة إلى وسائل الدعاية التقليدية.
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�إ�ضافة �إلى ذلك ،هناك �إمكانية ا�ستخدام البطاقات م�سبقة الدفع من قبل امل�ستخدمني النهائيني وخيارات الدفع الأخرى (املدفوعات الإلكرتونية �أو النقدية)
التي من �ش�أنها زيادة فر�ص الو�صول �إلى قطاعات ال�سوق املختلفة.
هذا و�ستكون ال�شريحتان الأخريتان ،بيع اجلملة وترحال ،مهيئتني لإكمال التحول عمليات جو والقدرة على ت�أمني مركزها بني الالعبني الأقوياء يف �سوق االت�صاالت
ال�سعودية.
المشتركون واإللغاءات

فيما يلي �أبرز تفا�صيل عدد امل�شرتكني يف خدمات جو وعدد امل�شرتكني الذي طلبوا �إلغاء اخلدمات خالل عام 2010م.
 لودجدجدجتفاصيل عدد المشتركين في خدمات جو و طلبات إلغاء الخدمات

الربع 2010 ،1

الربع

الربع 2010 ،2

الربع 2010 ،3

الربع 2010 ،4

الربع 2011 ،1

الربع 2011 ،2

ال�سكنية (بالآالف)

62

82

94

102

115

117

الإلغاءات (بالآالف)

5

17

16

10

14

17

حصة جو في السوق

بنهاية عام 2010م� ،أفادت هيئة االت�صاالت �أن هناك ما جمموعه  4,4مليون م�شرتك يف الإنرتنت (النطاق العري�ض) يف اململكة .ووفقا لهيئة االت�صاالت ،ي�صنف
ما ن�سبته  ٪25من ا�شرتاكات الإنرتنت الال�سلكية والبالغ عددها  2,9مليون كا�شرتاكات �سكنية فيما تندرج بقية اال�شرتاكات �ضمن فئة الأعمال� .أما بالن�سبة
خلدمة االت�صال الرقمي ( ،)DSLفت�صنف ن�سبة  ٪80من جمموع احل�سابات البالغ  1,5مليون كا�شرتاكات �سكنية .وهذا ما رفع جمموع اال�شرتاكات ال�سكنية
بنهاية 2010م �إلى نحو  1,9مليون م�شرتك ،ما يعني �أن ح�صة جو تبلغ  ٪5من �إجمايل �سوق خدمات الإنرتنت و  ٪ 6من �سوق الإنرتنت الثابت .ولكن� ،إذا مت تعديل
احل�صة ال�سوقية �ضمن املناطق التي تغطيها جو ،ف�إن ح�صتها يف ال�سوق ت�صل �إلى  ٪9من �إجمايل �سوق خدمات الإنرتنت وحوايل  ٪12من �سوق الإنرتنت الثابت.
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4المزايا التنافسية

تتمتع ال�شركة بعدد من نقاط القوة والتي تتوقع الإدارة �أن تتم ترجمتها �إلى مزايا تناف�سية كما يلي .
1.1اململكة واحد من �أكرب �أ�سواق االت�صاالت يف منطقة ال�شرق الأو�سط حيث بلغ عدد اخلطوط الثابتة فيها  4,1مليون خط وعدد امل�شرتكني يف الهاتف اجلوال
 51,6مليون م�شرتك يف نهاية عام 2010م .ويف حني �أن ن�سبة انت�شار الهاتف املحمول عالية �إذ ت�صل �إلى � ،٪186إال �أن كثافة الهاتف الثابت تبلغ  ٪15فقط
ون�سبة انت�شار النطاق العري�ض هي فقط  ٪16على �أ�سا�س عدد ال�سكان ،و  %41,6على �أ�سا�س عدد الأ�سر .وبالتايل ،ف�إن ال�سوق بحاجة كبرية خلدمات
االت�صاالت بالنظر �إلى ن�صيب الفرد املرتفع من الناجت املحلي الإجمايل حيث كان معدل النمو ال�سنوي املركب للطلب على خدمة االنرتنت عري�ض النطاق
 ٪123على مدى ال�سنوات اخلم�س املا�ضية .وجو هي ثاين م�شغل مرخ�ص لالت�صاالت الثابتة يف اململكة العربية ال�سعودية مع حقوق ت�شغيل االت�صاالت املتنقلة
حمدودة احلركة وي�سمح لها يف نطاق الرتخي�ص املمنوح لها ب�إن�شاء وت�شغيل �شبكة االت�صاالت الثابتة مبا فيها البوابات الدولية وتقدمي خدمات ات�صاالت
ال�صوت (املتنقلة) حمدودة احلركة والبيانات عرب الإنرتنت ذات النطاق العري�ض على امل�ستويات املحلية والوطنية والدولية.
2.2تنبع امليزة التناف�سية والإ�سرتاتيجية جلو اي�ضا من الرتخي�ص الذي ح�صلت عليه وكيفية تقدمي خدماتها احلالية وامل�ستقبلية .وهو ترخي�ص متغري ومفتوح
التكنولوجيا ،وهو ما ي�سمح جلو با�ستخدام �أي تكنولوجيا .وتتجلى هذه امليزة املهمة ب�شكل �أو�ضح من خالل البنية التحتية املبنية على بروتوكوالت االنرتنت
( ،)NGNوهي �أحدث الربوتوكوالت املتعددة احلزم ( )MPLSللنظم الفرعية املتعمدة على و�سائط بروتوكول الإنرتنت املتعددة ( )IMSالأ�سا�سية
خلدمات ال�صوت والو�سائط التي تقدمها .ومن �ش�أن هذه التكنولوجيات �أن ت�سمح للمنتجات يف امل�ستقبل �أن ال تقت�صر على خدمات النطاق العري�ض وال�صوت
الكال�سيكية بل ومتكن ال�شركة �أي�ضا من تقدمي طيف وا�سع من خدمات القيمة امل�ضافة ب�أقل قدر ممكن من النفقات الر�أ�سمالية اال�ستثمارية وفعالية التطبيق
من حيث الوقت بالن�سبة ل�سرعة طرح اخلدمات يف ال�سوق .كذلك طبقت جو �أف�ضل نظم دعم العمليات /نظم دعم الأعمال (� ،)OSS/BSSأوراكل لنظام
الأعمال والتخ�صي�ص و�سي�سكو لدعم العمليات .وقد حققت جو توفريا كبريا يف النفقات الر�أ�سمالية ب�شراء بنيتها التحتية من موردين متناف�سني ( ZTEيف
ال�شرق وموتوروال يف املنطقة الو�سطى ،والغربية ،واجلنوبية) ،وكان ذلك يف م�صلحة جو ب�صفة خا�صة خالل التباط�ؤ االقت�صادي العاملي.
وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إن موجة الطيف الرتددي جلو تت�ألف من  28 × 2ميغاهرتز �ضمن موجة  3,5جيجاهرتز ،وهذا ما �سيف�سح املجال لالنتقال �إلى تطبيق
 FDDالكال�سيكية النقالة ،مثل  .LTEوهذا ما ميثل من الناحية اال�سرتاتيجية واحدا من الأ�صول ،والذي �ستت�ضاعف قيمته �إذا ما حذت هيئة االت�صاالت
وتقنية املعلومات حذو هيئات تنظيم االت�صاالت يف الدول االخرى وحولت رخ�صة واي ماك�س �إلى ترخي�ص موحد.
3.3احلل التقني من جو والذي مت تنفيذه با�ستخدام تقنية واي ماك�س على مق�سم الربوتوكوالت املتعددة ( ،)MPLSيوفر م�ستويا عاليا من املرونة وهو عبارة
عن �آلية فعالة للو�صول امل�ضمون �إلى الإنرتنت بالن�سبة لل�شركات املحلية واملتعددة اجلن�سيات .وهذا ما يوفر خدمة عالية اجلودة تتفوق على التقنيات
املوجودة مثل اجليل الثالث ( ،)3Gوال ي�ضاهيه �سوى تقنيات اجليل الرابع ( )4Gمثل  .LTEوهذا التطبيق يتيح النقل املوثوق لل�صوت عرب بروتوكول
الإنرتنت وغري ذلك من خدمات الو�سائط املتعددة باال�شرتاك مع من�صة نظام �إدارة املعلومات لدى جو .كما �أتاحت املن�صات الإ�ضافية مثل  CGSخلدمة
ترحال من جو �إمكانية تقدمي خدمات بتلكو ال�سحابية لعمالئنا والقدرة على �إر�سال وتلقي ال�صوت بدرجة عالية من الو�ضوح وخدمات بيانات الو�سائط
املتعددة البيانات من �أي مكان يف العامل.
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عند تقييم التكنولوجيا امل�ستخدمة لدى عذيب مقابل تكنولوجيا اجليل الرابع  4Gالأخرى ،ال بد من الرتكيز على �أن هناك فرق بني واي ماك�س و  LTEوال ميكن
حتديد ن�سبة الفرق لأن تقنية  LTEما زالت يف مراحلها الأولية� .أما املعايري الرئي�سية لتحديد  4Gفهي:
1.1ارتفاع معدل الرمز ،حوايل  6بت /هرتز
2.2ارتفاع كفاءة الطيف الرتددي ،حوايل  1,5بت /هرتز ( )DLو  /0,5هرتز ()UL
3.3ال�سرعة العالية قد ت�صل �إلى  100ميجا بت (واي ماك�س � 2,0سيدعم هذا)
4.4ن�سبة ت�أخري منخف�ضة10 ،مللي ثانية ( )LTE Rel 10مقابل  30مللي ثانية (واي ماك�س  .)802,16eلكن � 802,16mستخف�ض ذلك �إلى  10مللي
ثانية.
4.4جميع بروتوكول الإنرتنت� .أما االختالفات الرئي�سية الأخرى فهي اختالفات هيكلية ،حيث متتاز واي ماك�س ب�أن احلركة تتم عن طريق م�سارات حمددة �سلفا
لتدفق اخلدمة ،وال�صوت �أولوية م�ضمونة يف حني �أن  LTEيجب �أن ي�ستخدم �أجهزة و�سيطة مثل فولغا.
5.5البنية التحتية جلو م�ؤهلة ا�سرتاتيجيا لتوفري الفر�ص لنمو الإيرادات .يوجد لدى جو  10نقاط ح�ضور �شبكة ( )POPومراكز عديدة تقع يف مبان رئي�سية
يف املناطق التجارية املركزية ( )CBDsمن الريا�ض وجدة والدمام ،والتي ميتاز كل منها ب�إمكانية و�صول مبا�شر واال�ستفادة من القدرة العالية ملق�سم
الربوتوكوالت املتعددة الأ�سا�سي .كما توفر هذه املواقع اال�سرتاتيجية �إمكانية الدخول �إلى قطاع ال�شركات املجاورة مبا�شرة .ي�ضاف �إلى ذلك �أن وقت
ا�ستجابة جو �أ�سرع بكثري من املناف�سني نظرا حلجم جو مقارنة مع امل�شغلني الآخرين يف ال�سوق .وهذا ما ينعك�س يف قدرة جو على الرتكيز على ال�شركات
ال�صغرية واحتياجاتها ،وهي �شريحة غري مغطاة من امل�شغلني الآخرين لها نظرا ل�صغر حجمها.
6.6حمفظة جو من املنتجات واخلدمات ال�سكنية تنفرد مبيزة رئي�سية وهي «التو�صيل والت�شغيل» والتي ال يوفرها املناف�سون يف عر�ض مزدوج واحد للبيانات
وال�صوت مع ميزة جودة اخلدمة واملوثوقية والأداء لواي ماك�س .و�سواء من حيث زمن الرتكيب �أو خطط الت�سعري �أو اخل�صائ�ص الإ�ضافية �أو عدم وجود
عرو�ض خلدمة ال�صوت الثابت من جانب املناف�سني ،ف�إن منتجات جو م�ؤهلة لتكون الأف�ضل من حيث القيمة مقابل التكلفة .وهذا ما يفيد يف الرتكيز على
االحتياجات الأ�سا�سية لعمالء جو وتزويدهم مبرونة الطبيعة املتنقلة خلدماتها.
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4توزيع إيرادات

يبني اجلدول التايل تفا�صيل �إجمايل م�ساهمات قطاعات املنتجات يف الإيرادات:
 لودجدجدجالمساهمات اإلجمالية لقطاعات المنتجات

لل�سنة املالية املنتهية يف
2010/03/31م

البيان

من 2010/4/1م
�إلى 2011/03/31م

من 2010/4/1
�إلى2010/6/30

من 2011/4/1
�إلى 2011/6/30

واي ماك�س

()68,0

()125,1

()39,0

4,2

�شركات ()Business

0,05

1,0

0,3

()1,0

ال�صوت

0,1

1,1

0,2

()2,9

املجموع

()67,8

()123

()38,6

0,3

امل�صدر :جو
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4التسويق والترويج

)أالمنتجات والخدمات

تقوم ا�سرتاتيجية الت�سويق لدى جو على الأهداف الرئي�سية لركائز العمل اال�سرتاتيجية .بالن�سبة خلدمات الأفراد� ،أعدت جو ت�شكيلة من املنتجات املتنوعة
م�ستفيدة من نطاق ترخي�صها بو�صفها مزودا خلدمات ال�صوت والبيانات .وهكذا ،وبناء على تق�سيم مف�صل للمناطق التي تقع �ضمن تغطيتها ،قدمت جو عددا
من العرو�ض التي ت�شمل خدمات النطاق العري�ض وال�صوت والتي ترتاوح ما بني عرو�ض ال�صوت فقط �إلى العرو�ض املزدوجة ب�سرعات خمتلفة للنطاق العري�ض
تلبية ملتطلبات خمتلف القطاعات التي تخدمها .و�إ�ضافة �إلى ذلك ،تقدم جو منتج ترحال الذي ميثل �أول خدمة ات�صاالت �سحابية يف اململكة.
�أما بالن�سبة لقطاع ال�شركات ،فقد �أعدت جو عددا من احلزم ل�شركات ( )SoHoوالتي تعترب الأولى يف اململكة تلبية الحتياجات هذه ال�شريحة التي تعاين من
التجاهل الكبري من جانب م�شغلي اخلدمة الرئي�سيني .وت�شمل هذه العرو�ض باقة موجهة ل�سيدات الأعمال دعما لدخولها ال�سوق .وعالوة على ذلك ،يتم توفري
ت�شكيالت من روابط البيانات املتقدمة لل�شركات ال�صغرية واملتو�سطة بناء على االحتياجات اخلا�صة لكل عميل مبا يف ذلك بروتوكول الإنرتنت العبوري ،والدائرة
العاملية اخلا�صة امل�ست�أجرة ( )IPLCو ال�شبكة االفرتا�ضية اخلا�صة على بروتوكول الإنرتنت (.)IP-VPN
)بقنوات البيع

من �أجل ت�سهيل الو�صول بالن�سبة للعمالء امل�شمولني يف تغطيتها ،اعتمدت جو منوذجا مبتكرا من قنوات البيع املبا�شرة وغري املبا�شرة .ويخ�ضع �أداء كل قناة
للمتابعة من �أجل �ضمان تقدمي �أف�ضل اخلدمات و�أكرثها فعالية للعميل.
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التوزيع املبا�شر:
اختارت جو عددا من مراكز الت�سوق يف املدن امل�شمولة التي تتميز بكرثة املت�سوقني والتي غالبا ما يرتادها �أفراد ال�شرائح امل�ستهدفة و�أقامت  19نقطة توزيع
متميزة ب�شعار جو يف جميع �أنحاء اململكة .وما تزال نقاط البيع هذه ت�شكل امل�ساهم الرئي�سي يف املبيعات للأفراد ونقطة ات�صال رئي�سية مع العمالء.
الفرع الرئي�سي بجدة :افتتح الفرع الرئي�سي بجدة يف فرباير 2010م ويحتل موقعا ا�سرتاتيجيا يف قلب املدينة ويعد مبثابة نقطة بيع متميزة ميكن للعمالء التعرف
عن كثب فيها على منتجات جو وخدماتها.
حمالت جو :لتو�سيع نطاق ح�ضورها ،بد�أت جو اعتبارا من فرباير 2011م ت�شغيل حمالت �صغرية يف مناطق خمتارة تهدف �إلى ا�ستكمال نقاط التوزيع املوجودة
وتزويد العمالء بخيار �آخر للح�صول على خدمات جو ،وهناك حاليا ثمانية من هذه املحالت تعمل بالكامل ،فيما تخطط جو لزيادة هذا العدد �إلى  13يف امل�ستقبل
القريب.
املبيعات عرب الهاتف:
يعمل لدى جو فريق للمبيعات عرب الهاتف خم�ص�ص حل�سابات الأفراد وكبار ال�شخ�صيات.
موقع جو الإلكرتوين:
مت ت�صميم املوقع الإلكرتوين جلو لي�س فقط لتوفري املعلومات عن ال�شركة وخدماتها ،بل ليقوم ب�سل�سلة كاملة من الوظائف تتيح للعمالء �شراء عرو�ض جو والتحقق
من وجود التغطية يف موقعهم قبل ال�شراء.
التوزيع غري املبا�شر:
تعاقدت جو مع عدد من حمالت التجزئة الرئي�سية لبيع خدمات جو عرب �شبكاتها م�ضيفة �إلى نطاق وجودها �أكرث من  100حمل جتاري يف مناطق تغطيتها .كما
�أقامت يف فرباير 2011م �شراكة جديدة مع موزع على م�ستوى اململكة ،الأمر الذي �سيتيح توفري بطاقات جو (�سيكون مبثابة واحة �شاملة جلميع خدمات جو) يف
الأ�سواق ومنافذ البيع ال�صغرية يف جميع �أنحاء اململكة.
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4العمالء

منذ �أن ت�أ�س�ست جو� ،شهدت قاعدة عمالئها زيادة كبرية .ويف �سبتمرب 2009م ،كان عدد اال�شرتاكات لدى جو  37.585ا�شرتاك ،والذي ارتفع يف مار�س 2010م
�إلى  76.905ا�شرتاك .ويف مار�س 2011م ،بلغ عدد اال�شرتاكات الن�شطة ما يفوق  ،170.000وي�شكل ال�سعوديون  ٪57من م�شرتكي جو ،وت�أتي ن�سبة  ٪46من
�إجمايل املبيعات من الريا�ض.
4-44

4خدمة العمالء

ت�شكل جودة خدمة العمالء واحدة من الركائز الداعمة لر�ؤية جو ور�سالتها .وقد �أقامت ال�شركة مركزا خلدمة العمالء يهدف لتقدمي خدمة رفيعة امل�ستوى جلميع
عمالئها وهو جمهز جتهيزا كامال بكل اللوازم املهنية والتكنولوجيا احلديثة و�أ�سلوب ع�صري خلدمة العمالء ورعاية �ش�ؤونهم و�شكاواهم.
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4تكنولوجيا المعلومات

ت�ؤمن جو ب�شدة �أن نظم تقنية املعلومات �شرط �أ�سا�سي لإجناح عمل ال�شركة وتقدمي خدمة �سريعة للعمالء .وللم�ساعدة يف حتقيق هذه الكفاءة الت�شغيلية ،اعتمدت
جو حال �شامال ومتكامال من خالل نظم دعم العمليات /نظم دعم الأعمال (( ،)OSS/BSSتطبيق الربنامج� ،إعداد �شبكة ال�شركة� ،أمن ال�شركة ،الأجهزة،
تراخي�ص الربجميات ،والتدريب).
وقد بد�أت جو بنجاح ت�شغيل نظم دعم العمليات /نظم دعم الأعمال وباتت هذه الأنظمة تعمل بالكامل .ومع موعد الإطالق التجريبي خلدمة جو يف يونيو 2009م
وعالوة على ذلك� ،شكلت جو فريقا �أ�سا�سيا يعنى بتطوير تكنولوجيا املعلومات وي�ضم عنا�صر رئي�سية بدوام كامل لدعم تطوير اخلدمات والعرو�ض الرتويجية
اجلديدة و�إطالقها .وحاليا ،يعمل فريق تكنولوجيا املعلومات بجو على تنفيذ املرحلة الثانية لدعم خدمات الدفع الآجل وخدمات ال�شركات.
وعلى اجلانب الت�شغيلي لتكنولوجيا املعلومات ،بد�أت جو عملية الت�شغيل بع�ض الأق�سام با�ستخدام مواردها اخلا�صة حيث جنحت خالل عام 2010م يف ت�شغيل
مكتب امل�ساندة اخلا�ص بتكنولوجيا املعلومات و�إدارة متابعة اخلدمات ودعم ال�شركة ودعم الفروع وال�شبكة والأمن.
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4التدريب

توفر جو فر�ص التدريب ملوظفيها للم�ساعدة يف حتقيق �أهداف ال�شركة و�أهدافهم ال�شخ�صية .وتعتزم جو �إطالق دورة للتعليم الإلكرتوين قبل نهاية الهام 2011
بهدف متكني موظفيها من احل�صول على هذه الدورة يف �أي وقت ومن �أي مكان .وبالإ�ضافة �إلى ذلك� ،أعدت جو دورات يف اللغة الإجنليزية و�أخرى مالية وغري
مالية ملوظفيها .وتوفر التدريب كذلك للموظفني اجلدد يف املبيعات  101نظام البيع من خالل املنافذ  ،نظم التقنيات اجلديدة ( ،)NTSو�سيا�سات و�إجراءات
العمل.
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4البحث والتطوير

تعمل جو على الرتكيز على تقييم وتقدمي منتجات جديدة يف ال�سوق املحلية بناء على االجتاهات واالحتياجات املتوقعة يف ال�سوق.
وت�ؤمن جو باالبتكار وتنفيذ التقنيات واخلدمات يف جميع جماالت العمل وتعمل جنبا �إلى جنب مع �شركائها ومورديها الختبار وتطوير �أحدث خيارات التقنيات
واملنتجات واخلدمات قبل �إطالقها على �شبكتها �أو لعمالئها .ولكونها مهيئة لتكون �إحدى �شركات االت�صاالت احلديثة «ال�سحابية» العاملة يف املنطقة وبناء على
حاجة العمالء ،ف�إن جو جتد نف�سها ملزمة بالعمل ب�شكل وثيق مع �شركائها من �أجل تطوير التقنيات واخلدمات التي تلبي توقعات عمالئها.
ولهذا ،فقد اتخذت اخلطوات الالزمة من �أجل:
1.1التعاون مع مورديها و�شركائها ال�ستخدام خمتربات الأبحاث والتطوير لديهم الختبار اخليارات التكنولوجية واخلدمات قبل �أن تقرر تنفيذها.
2.2بناء خمترب يف مركز بياناتها يف الريا�ض الختبار �أحدث الإ�صدارات واخلدمات قبل تطبيقها وتعميمها .وبعد اختبار املنتجات ،يتم نقلها �إلى �أنظمة الإنتاج.
وهذا ما ال ي�ضمن جودة املنتجات وح�سب ،بل وي�ساعد فريق جو على اكت�ساب املعرفة واملهارات ال�ضرورية.
3.3العمل عن كثب والتعاون مع اجلامعات وامل�ؤ�س�سات املحلية لبناء مراكز تقنية للتدريب واالختبار .وهذا لي�س فقط مل�ساعدة موظفينا ولكن �أي�ضا للم�ساهمة
يف خدمة املجتمع من خالل تدريب الطلبة والأ�شخا�ص الآخرين من ذوي العالقة على �أحدث التقنيات .وهذا من �ش�أنه �أي�ضا �أن يعمل مبثابة مركز للأبحاث
يف اجلامعات.
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4الخطط المستقبلية

تتمثل خطة جو امل�ستقبلية يف املدن امل�شمولة بتغطيتها بالرتكيز على اربع ركائز ا�سرتاتيجية وامل�شار لها يف( الق�سم  13-4ا�سرتاتيجية العمل) ،حيث تتوقع جو
زيادة تغطية �شبكتها انتقائيا وح�سب حجم الطلب يف تلك املناطق مع الرتكيز على زيادة االقدرة اال�ستيعابية لل�شركة يف ظل ان�ضمام عمالء جدد يف املناطق
امل�شمولة بتغطيتها م�سبقا.
وحيث تعتقد جو بوجود فر�صة يف القطاع املنزيل وقطاع الأعمال ال�صغرية وهي قطاعات مل يتم االهتمام بها من قبل املناف�سني ف�ست�ستهدف جو قطاع الأعمال
ال�صغرية من خالل اخلدمة املزدوجة لل�صوت واالنرتنت املقدمة من خالل � CBEإ�ضافة �إلى خدمات �ألآي جو عرب الدوجنل.ويف هذا ال�ش�أن ت�سعى جو �أي�ضا
لتعزيز وجودها على م�ستوى الفروع وافتتاح متاجر �صغرية يف املدن الرئي�سية لت�سهيل عملية التوا�صل مع عمالئها حيث تتوقع جو �أفتتاح حوايل  4فروع �صغرية
خالل فرتة ال�ستة �أ�شهر من تاريخ � 30سبتمرب 2011م  ،و�إمتام افتتاح  15فرعا �صغريا خالل ال�سنتني القادمتني.
بالن�سبة لقطاع الأعمال فبالإ�ضافة �إلى  IPLC, IP-Transit and IP-VPNتعتزم جو تطوير خدمة جديدة تعتمد على الفايرب وال�سوبر واي ماك�س والتي
يحتاجها قطاع الأعمال يف كثري من احلاالت حيث قامت بتوقيع اتفاقية مع  power Horizonبتاريخ 2011/1/2م لطرح خدمة ال�سوبر واي ماك�س وقد مت �إطالق
املرحلة الأولى من هذه اخلدمة ومن املتوقع �إكمالها خالل االثنى ع�شر �شهرا القادمة.وقد بد�أت جو العمل تعزيز قدرات فريق مبيعات قطاع الأعمال من خالل
دعمه باخلربات الالزمة لتلبية احتياجات عمالء القطاع وحتفيز منو املبيعات فيه.
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5.5الهيكل التنظيمي
555

5لمحة عن المساهمين المؤسسين

شركة عذيب التجارية

�شركة عذيب التجارية وهي جزء من جمموعة عذيب وقد ت�أ�س�ست يف عام 1997م .وتعمل يف عدة جماالت مثل �صيانة وت�شغيل الطرق  ،و�شبكات الري وال�صرف
ال�صحي ،جتارة اجلملة والتجزئية يف مواد البناء ،ويف اجهزة االت�صاالت وقطع غيارها ،والعدات الطبية وال�صناعية ،بناء �شبكات االت�صاالت الهاتفية ،و�شبكات
املعلومات و�صيانتها وت�شغيلها ،واقامة امل�شاريع وخدمات الت�سويق واال�سترياد والت�صدير للغري ،والوكاالت التجارية ،واعمال التغذية واالعا�شة.
بتلكو

ت�أ�س�ست �شركة البحرين لالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية �ش.م.ب (بتلكو) يف مملكة البحرين بتاريخ 1981/08/11م ك�شركة م�ساهمة بحرينية .وتعمل جمموعة
بتلكو ،املدرجة يف البور�صة البحرينية ،عرب �سبعة �أ�سواق يف ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا والهند.
تتولى جمموعة بتلكو خدمة �أ�سواق امل�ستهلكني وال�شركات والبيع باجلملة يف البحرين كما توفر خدمات ات�صاالت �سلكية وال�سلكية متقدمة لعمالئها يف الأردن
والكويت وم�صر واململكة العربية ال�سعودية واليمن والهند.
تر�سخ ا�سم بتلكو ك�شركة
ويف عام 2010م� ،أ�سهمت عمليات بتلكو خارج البالد بن�سبة  ٪34من �إجمايل الإيرادات� .إن ا�سرتاتيجية التو�سع الناجحة للمجموعة ِّ
جديرة بالثقة وحتظى بامل�صداقية عرب �أنحاء منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا واملناطق الآ�سيوية ،وجنحت يف زيادة عدد امل�شرتكني �إلى ما يربو على 9,2
مليون م�شرتك ،بزيادة �سنوية تعادل  ٪67عن عام 2009م.
توفر بتلكو حلول ات�صاالت متكاملة لعمالئها من ال�سكان وال�شركات واحلكومات يف البحرين لالت�صال بتقنية اجليل الثالث والن�صف « »3,5Gالتي تعتمد جميعها
على بروتوكوالت الإنرتنت � ،إلى جانب حلول بيانات �إقليمية تقوم على تقنية التبديل متعدد الربوتوكوالت با�ستخدام البطاقات التعريفية « »MPLSوخدمات
االت�صاالت اجلوالة « »GSMوخدمات النطاق العري�ض واي ماك�س « »WiMaxعرب الدول التي تعمل بها.
اإلحصائيات المالية والتشغيلية:

ُيعلن جمل�س �إدارة ال�شركة عن عدم وجود توقف يف عمل ال�شركة واملجموعة ،مما قد يكون له �أو رمبا �أحدث بالفعل ت�أثري ًا كبري ًا على املركز املايل لل�شركة خالل
االثني ع�شر �شهر ًا املا�ضية قبل تاريخ ن�شرة الإ�صدار.
البيانات المالية لعام 2010م (اعتبارًا من 2010/12/31م)




بلغ �إجمايل الإيرادات  3386مليون ريال �سعودي – بانخفا�ض ب�سيط وذلك رغم الت�أثري امل�ستمر لرتاجع ح�صة ال�شركة من ال�سوق يف البحرين ب�سبب
زيادة املناف�سة والقرارات التنظيمية التي تحُ د من منو بتلكو يف �سوق �شديد الت�شبع.
بلغ �صايف الربح  863مليون ريال �سعودي – بهبوط ن�سبته  ٪17,4عن عام 2009م .كان ذلك ُيعزى �إلى تراجع احل�صة ال�سوقية ،بالإ�ضافة �إلى ت�أثر
النتائج املالية ال�سنوية ملجموعة بتلكو بح�صتها من اخل�سائر املتوقعة ل�شركتها النا�شئة ا�س تيل (الهند) ،والتي �أكملت عامها الأول الكامل من الت�شغيل
يف 2010م.



بلغ ر�صيد النقدية والأر�صدة البنكية  863.851ريال �سعودي



بلغت حقوق ملكية امل�ساهمني (التي تُعزى �إلى حاملي حقوق امللكية يف ال�شركة الأم) 5.024.786.000



عدد العاملني – يتجاوز  1300عامل



�إجمايل الر�سملة ال�سوقية  7,3مليار ريال �سعودي

إحصائيات العمالء لعام 2010م (اعتبارًا من 2010/12/31م)


�إجمايل امل�شرتكني لدى املجموعة =  9,2مليون عميل



�شبكة الهواتف املتنقلة للمجموعة =  8,8مليون عميل



خدمات النطاق العري�ض «الربودباند» للمجموعة = 250.000



اخلطوط الأر�ضية بالبحرين = 185.000

شركة عذيب للكمبيوتر واالتصاالت المحدودة

مت �إن�شاء �شركة عذيب للكمبيوتر واالت�صاالت يف تاريخ 1421/1/4هـ املوافق 2000/4/9م وتتعامل ال�شركة يف االت�صاالت املحدودة يف جمموعة عري�ضة من
اخلدمات ،مثل جتارة اجلملة والتجزئة لأجهزة احلا�سب االيل واجهزة االت�صاالت ال�سلكية بالإ�ضافة �إلى قطع الغيار ذات ال�صلة وال�صيانة والت�شغيل� ،إلى جانب
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�صيانة وتركيب معدات ومراكز الكمبيوتر ،وتقدمي كافة خدمات احلا�سب االيل والنظم التطبيقية وقواعد املعلومات ،التدريب على تقنية احلا�سب االيل و�شبكات
وبرامج االدارة واملحا�سبة� ،صيانة وتركيب وت�شغيل مراكز احلا�سب االيل واالجهزة االلكرتونية والكهربائية.
شركة عذيب للصيانة والخدمات المحدودة

ت�أ�س�ست �شركة عذيب لل�صيانة واخلدمات املحدودة ،وهي جزء من جمموعة عذيب ،يف الريا�ض عام 1998م ،من �أجل توفري خدمات النظافة وال�صحة العامة
وال�صيانة واخلدمات ذات ال�صلة التي توجد حاجة �إليها يف املدن .وهي تخدم املجمعات التجارية وال�سكنية وغريها من املن�ش�آت واملطارات واملوانئ البحرية
والطرق و�شبكات االت�صاالت ومرافق املياه ومرافق ال�صرف .توفر ال�شركة �أي�ض ًا خدمات مكافحة الآفات احل�شرية ،وم�ستلزمات املبيدات احل�شرية باجلملة
والتجزئة ف�ض ًال عن خدمات �إزالة النفايات وتقدمي خدمات االعا�شة ،وخدمات الت�سويق للغري واال�سترياد والت�صدير للغري ،والوكاالت التجارية.
شركة اإلنترنت السعودية

ت�أ�س�ست �شركة الإنرتنت ال�سعودية (�سول نت) يف عام  1999و ُمنحت رخ�صة كمزود خلدمات الإنرتنت للتعامل يف خطوط  DSLلالت�صال بالإنرتنت ،وهذا ي�شمل
خطوط املنازل وال�شركات واخلطوط امل�ؤجرة وال�شبكات الرقمية الآمنة  VPNوخدمات ال�شبكات وخدمات الويب ،مثل ا�ست�ضافة مواقع الويب وت�صميم مواقع
الويب وتطويرها  ،وتعمل يف جتارة اجلملة والتجزئية يف اجهزة احلا�سب االيل واالجهزة واملعدات اخلا�صة ب�شبكة االنرتنت وقطع غيارها و�صيانتها.
مجموعة النهلة للتجارة والمقاوالت

ت�أ�س�ست �شركة النهلة للتجارة واملقاوالت («النهلة») يف عام 1995م ،وهي مملوكة لعائلة ال�شربتلي .وقد عمدت ال�شركة �إلى تنويع خطوط �أعمالها لكن ظل
تركيزها الأ�سا�سي من�صب ًا على اال�ستثمارات املحلية والعاملية مثل ال�شركة ال�سعودية العربية للت�سويق والتوكيالت املحدودة (�ساماكو) ،وبنك الريا�ض ،وم�ؤ�س�سة
ع�سري لل�صحافة ،وجريدة الوطن ،ووردية للخدمات النفطية ،و�سازرن برياميدز-م�صر ،وجولدن برياميدز-م�صر ،و�شركة �سمايل القاب�ضة لالت�صاالت ،و�شركة
�سمايل لالت�صاالت – جنوب �أفريقيا .يذهب الن�صيب الأكرب من ا�ستثمارات النهلة �إلى �ساماكو ،التي متتلك فيها  ،٪85فيما متتلك الن�سبة الباقية البالغة ٪15
�شركة فا�ست �أوتو تكنيك �إي�ست « ،»Fast Auto Technique Estاململوكة �أي�ض ًا لعائلة ال�شربتلي.
ت�ضم �ساماكو �أربعة �أق�سام عمل هي ق�سم ال�سيارات (الوكيل احل�صري ل�شركات فولك�س فاجن و�أودي وبور�ش يف اململكة العربية ال�سعودية) ،والق�سم البحري
(الوكيل احل�صري على نطاق اململكة ل�شركات هاتريا�س ،و�سي راي ،ولوهرز ،وبو�سنت ويلر ،وتوهات�سو ،وكابو يات ،وهنرت ،ونور تيك ،وبرون�سويك مارين ،وجون�سون
�أوت دور موتورز ،وجيت فلوت �إنرتنا�شيونال وبورالو �إنرتنا�شيونال ومارين باور �سي دو منذ عام  )1977وق�سم الألعاب (الوكيل احل�صري على نطاق اململكة
ل�شركات �إنتيك�س ونيكو ويف تيك وماي�ستو وليتل تايك�س وموندو ورو�س و�أي �إم �سي واملنتجات التجارية منذ عام  )1977وق�سم ال�سيارات ال�سريعة (الوكيل احل�صري
على نطاق اململكة ل�شركتي فرياري وما�سرياتي).
شركة األهلي لكروت االتصاالت

ت�أ�س�ست �شركة الأهلي لكروت االت�صاالت ال�سعودية يف يناير من عام 2004م ك�شركة م�ساهمة عامة عاملة يف م�صر .وقد ح�صلت على ترخي�صها لتوفري خدمات
االت�صاالت الهاتفية من خالل كروت بطاقات االت�صاالت املدفوعة م�سبق ًا من اجلهاز القومي امل�صري لتنظيم االت�صاالت.
شركة مجموعة تراكو للتجارة والمقوالت

جمموعة تراكو للتجارة واملقاوالت هي عبارة عن �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة متلكها عائلة بخ�ش ويقع مقرها يف جدة باململكة العربية ال�سعودية .ويتمثل الن�شاط
الرئي�سي للمجموعة يف خدمات التجارة (الت�صدير وااللتزامات التجارية).
وقد مت حتويل جمموعة تراكو للتجارة واملقاوالت من من�ش�أة فردية �إلى �شركة حمدودة ،ومت حتويل جميع �أ�صول املن�ش�أة والتزاماتها �إلى ال�شركة وفق النظام
الأ�سا�سي.
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يحظى جمل�س �إدارة جو لالت�صاالت («جمل�س الإدارة») بقدر هائل من املعرفة التجارية املحلية واخلربة الدولية.
ويتحمل جمل�س الإدارة امل�س�ؤولية الأ�سا�سية عن �سيا�سات ال�شركة و�إدارتها .ويقوم املجل�س باعتماد ال�سيا�سات اال�سرتاتيجية واملحا�سبية والتنظيمية واملالية التي
تقرها ال�شركة .تت�ضمن م�س�ؤوليات جمل�س الإدارة تعيني الر�ؤ�ساء التنفيذيني والأ�شخا�ص املفو�ضني بالتوقيع نيابة عن ال�شركة كما يتولى الإ�شراف على �إدارة
ال�شركة .كما �أن جمل�س الإدارة ُمك َّلف بتنظيم اجتماعات امل�ساهمني وتنفيذ ما يتو�صل �إليه امل�ساهمون من قرارات.
ويت�ألف جمل�س الإدارة من جمموعة من الأع�ضاء امل�ؤهلني واملتمر�سني الذين يتمتعون مبزيج من اخلربات املحلية والدولية .ويجتمع جمل�س الإدارة مرتني �سنوي ًا
بحد �أدنى.
ميثل جمل�س الإدارة �شركة عذيب التجارية وبتلكو و�شركة النهلة للتجارة واملقاوالت و�شركة عذيب لل�صيانة واخلدمات املحدودة و�شركة عذيب للكمبيوتر
واالت�صاالت املحدودة و�شركة الإنرتنت ال�سعودية واجلمهور على النحو التايل:
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 لودجدجدجأعضاء مجلس ادارة الشركة

اال�سم

ال�صفة

اجلهة التي ميثلها

عدد الأ�سهم
اململوكة
مبا�شرة

اال�سهم اململوكة
ب�شكل غري
مبا�شر بن�سبة
 %5او �أكرث من
ر�أ�سمال ا�شركة

العمر

اجلن�سية

1

�صاحب ال�سمو امللكي الأمري
عبدالعزيز بن �أحمد بن
عبدالعزيز �آل �سعود

رئي�س جمل�س
الإدارة
(غري تنفيذي)

�شركة عذيب التجارية

14.000

%29,2

49

�سعودي

2

ال�شيخ حممد بن عي�سى �آل
خليفة

ع�ضو جمل�س
�إدارة
(غري تنفيذي)

ال�شركة البحرينية
لالت�صاالت

400

اليوجد

46

بحريني

3

بيرت كالياروبولو�س

ع�ضو جمل�س
�إدارة
(غري تنفيذي)

ال�شركة البحرينية
لالت�صاالت

400

اليوجد

52

�أ�سرتايل

4

حممد وجيه بن ح�سن �شربتلي

ع�ضو جمل�س
�إدارة
(غري تنفيذي)

�شركة النهلة للتجارة
واملقاوالت

400

اليوجد

46

�سعودي

5

عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن
مطرب

ع�ضو جمل�س
�إدارة
(تنفيذي)

�شركة عذيب للكمبيوتر
واالت�صاالت

400

اليوجد

45

�سعودي

6

خور�شيد �أحمد

ع�ضو جمل�س
�إدارة
(غري تنفيذي)

�شركة االنرتنت ال�سعودية
املحدودة

400

اليوجد

66

كندي

7

�سعد بن عمر البيز

ع�ضو و�سكرتري
جمل�س �إدارة
(غري تنفيذي)

�شركة عذيب لل�صيانة
واخلدمات املحدودة

435

اليوجد

59

�سعودي

8

�سلطان بن خالد الرتكي

ع�ضو م�ستقل

اجلمهور

400

اليوجد

38

�سعودي

9

ح�سام الدين بن ها�شم �صدقة

ع�ضو م�ستقل

اجلمهور

400

اليوجد

58

�سعودي

10

رائد بن عبدالر�ؤوف كيال

ع�ضو م�ستقل

اجلمهور

400

اليوجد

42

�سعودي

11

[**] �شاغر (**)

ع�ضو م�ستقل

اجلمهور

اليوجد

امل�صدر :جو
(*) بعد خف�ض ر�أ�سمال ال�شركة �أ�صبحت ملكية بع�ض �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة تقل عن احلد املقرر وقيمته  10.000ريال �سعودي وفق ماتن�ص عليه املادة  17من النظام الأ�سا�سي لل�شركة،وعليه ف�إن �أع�ضاء
املجل�س �سيقومون برفع ح�صتهم �إلى احلد املقرر بعد ا�ستئناف التداول على �أ�سهم ال�شركة
(**) يعني يف اجتماع اجلمعية العامة لل�شركة خالل ثالثة �أ�شهر من تاريخ �إكتمال الطرح
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يلخ�ص الق�سم التايل ال�سري الذاتية وخربات �أع�ضاء جمل�س �إدارة:
صاحب السمو الملكي األمير عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود ،رئيس مجلس اإلدارة

�صاحب ال�سمو امللكي الأمري عبد العزيز بن �أحمد بن عبد العزيز �آل �سعود هو رئي�س جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي ملجموعة �شركات عذيب والتي �أن�ش�أها يف
العام  1985كما �أنه ع�ضو يف املجل�س اال�ست�شاري لل�صناديق اال�ستثمارية .وهو �أي�ض ًا م�ؤ�س�س العديد من ال�شركات اخلا�صة والعامة يف قطاعات خمتلفة ،مثل �أعمال
ت�شغيل و�صيانة املن�ش�آت الع�سكرية و�أعمال قطاع االت�صاالت ومن�ش�آت قطاع الإن�شاءات ومن�ش�آت قطاع التكنولوجيا ومن�ش�آت القطاع الزراعي .وبالإ�ضافة �إلى ذلك،
فقد قام بت�أ�سي�س �شركة تعمل يف قطاع ال�شحن والتفريغ وت�شغيل املوانئ.
وهو معروف �أي�ض ًا ب�أعماله الإن�سانية على امل�ستويني الوطني والدويل يف جمال مكافحة االعاقة الب�صرية وجمال طب العيون ،حيث قام بت�أ�سي�س ورئا�سة العديد
من الهيئات الإدارية للعديد من امل�ؤ�س�سات.
وقد ح�صل �صاحب ال�سمو امللكي من جامعة امللك �سعود يف الريا�ض عام 1986م على �شهادة البكالوريو�س يف العلوم الإدارية ،تخ�ص�ص علوم �سيا�سية .وقد ح�ضر
�صاحب ال�سمو امللكي العديد من الدورات الدرا�سية املتخ�ص�صة يف الإدارة التنفيذية.
الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة ،عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

حممد بن عي�سى �آل خليفة هو من مواطني البحرين وي�شغل من�صب الرئي�س التنفيذي مل�ؤ�س�سة ال�ضمان االجتماعي التي ت�شكلت من خالل دمج امل�ؤ�س�سة العامة
لل�ضمان االجتماعي والهيئة العامة ل�صندوق التقاعد يف عام 2008م.
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وقد كان قبل توليه هذا املن�صب ي�شغل من�صب املدير العام للم�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي يف البحرين منذ عام 2005م .كما بد�أ عمله لدى امل�ؤ�س�سة العامة
لل�ضمان االجتماعي يف البحرين عام 1989م و�شغل العديد من املنا�صب العليا مثل املدير العام لإدارة املالية واال�ستثمار من 2002م �إلى 2005م ،وم�ساعد املدير
العام لإدارة املالية واال�ستثمار من عام 1998م �إلى 2002م ،ومدير حمافظ اال�ستثمار الأجنبي من 1993م �إلى 1998م ،وحملل ا�ستثماري من 1989م حتى 1993م.
كما �أنه رئي�س جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة الأوراق املالية واال�ستثمارات ،ورئي�س جمل�س �إدارة �أوي�سي�س كابيتال بنك ،ونائب رئي�س �شركة البحرين االت�صاالت ،وع�ضو
جمل�س �إدارة بنك البحرين والكويت ،وع�ضو جمل�س �إدارة يف �شركة البحرين للت�سهيالت التجارية.
كما �أن ال�شيخ حممد بن عي�سى �آل خليفة يحمل درجة بكالوريو�س يف الأعمال الدولية من جامعة تك�سا�س� ،أو�سنت ،منذ عام 1989م .وف�ض ًال عن ذلك ،فقد ح�ضر
العديد من الربامج ودورات الإدارة التنفيذية.
بيتر كالياروبولوس ،عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

اكت�سب بيرت كالياروبولو�س ،وهو مواطن �أ�سرتايل ،خربة هائلة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف �أ�سرتاليا ونيوزيلندا والواليات املتحدة الأمريكية
و�آ�سيا املحيط الهادئ وال�شرق الأو�سط .و�شغل بيرت كالياروبولو�س العديد من املنا�صب الإدارية العليا يف �شركات عديدة على مدار ما يزيد عن  30عام ًا من اخلربة
العملية.
بيرت كالياروبولو�س هو الرئي�س التنفيذي ملجموعة بتلكو منذ يونيو 2009م .وت�شمل املنا�صب ال�سابقة التي �شغلها من�صب رئي�س جمل�س �إدارة بتلكو البحرين
منذ عام  ،2005والع�ضو املنتدب ل�شركة �سينج تيل �أوبتا�س بيزيني�س (�أ�سرتاليا) عام  ،2003واملدير الإداري ملبيعات العمالء والتوزيع ب�شركة تيل�سرتا موبايل
(�أ�سرتاليا) عام  ،2002والرئي�س التنفيذي ل�شركة كلري كوميونيكي�شنز (نيوزيلندا) ،والرئي�س التنفيذي لل�ش�ؤون التجارية عام 2000م ونائب الرئي�س الأول ل�شركة
�ستارهاب بي تي �إي (�سنغافورة) عام 1999م ،ومدير املبيعات والأ�سواق اال�سرتاتيجية ب�شركة بي تي (�سنغافورة و�أ�سرتاليا) عام 1996م  ،ونائب رئي�س املبيعات
والت�سويق� ،شركة تيل�سرتا (�أ�سرتاليا والواليات املتحدة الأمريكية)1993م .كما �أنه �شغل من�صب املدير العام لق�سم املبيعات والت�سويق الوطني ب�شركة �أوفر�سيز
تليكوميونيكي�شنز (�أ�سرتاليا)عام 1989م �إلى جانب �شغله ملن�صب مدير تطوير االعمال ب�شركة ( )Hapanaاال�سرتالية يف العام 1987م ومن�صب مدير الأعمال
ب�شركة تليكوم �أ�سرتاليا عام 1982م.
ح�صل بيرت كالياروبولو�س على درجة البكالوريو�س يف الهند�سة الكهربائية عام  1980من جامعة نيو �ساوث ويلز كما ح�صل على درجة ماج�ستري يف درجة الأعمال
عام 1985م من جامعة ماكريي.
محمد وجيه بن حسن شربتلي ،عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

ي�شغل حممد وجيه بن ح�سن �شربتلي ،وهو مواطن �سعودي ،من�صب الرئي�س التنفيذي ل�شركة النهلة للتجارة واملقاوالت منذ عام 1995م و�شركة النهلة للتطوير
العمراين وال�شركة ال�سعودية العربية للت�سويق والتوكيالت املحدودة منذ عام 2004م ،والرئي�س التنفيذي ل�شركة فا�ست �أوتو تكنيك منذ عام 2000م.
كما �أن حممد وجيه بن ح�سن �شربتلي ع�ضو جمل�س �إدارة يف �شركات عديدة مب�صر ،مثل جولدن برياميدز منذ يوليو عام  ،2005وال�شركة العربية للتنمية العقارية
منذ �أبريل 2005
وقد ح�صل على درجة البكالوريو�س يف العالقات العامة والت�سويق من اجلامعة الأمريكية يف القاهرة عام 1989م.
عبد الرحمن عبد العزيز بن مطرب ،عضو مجلس إدارة تنفيذي

يتمتع عبد الرحمن عبد العزيز بن مطرب ،وهو مواطن �سعودي ،بخربة تتجاوز  25عام ًا يف قطاع تكنولوجيا املعلومات  /االت�صاالت و�شغل من�صب مدير
م�شروعات بالفريق الذي عمل للح�صول على رخ�صة ال�شركة وقد بدء العمل يف جو منذ تاريخ �إن�شائها يف �شهر فرباير من العام 2009م وي�شغل حاليا من�صب
مدير �إدارة دعم الأعمال بجو .وعمل �سابق ًا م�ست�شار ًا (للجوانب الفنية وتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت) ملجموعة عذيب من عام 1997م �إلى 2008م و�شغل
منا�صب عليا عديدة يف جمموعة عذيب ،مبا يف ذلك �شغله من�صب ع�ضو جمل�س �إدارة يف �سول نت ،وعذيب �إنرتجراف وغريها من �شركات املجموعة� .أ�سهم عبد
الرحمن عبد العزيز بن مطرب يف ت�أ�سي�س العديد من ال�شركات �ضمن جمموعة عذيب .وتت�ضمن خربته ال�سابقة العمل كم�ست�شار وا�ست�شاري حر من عام 1991م
�إلى 1992م والعمل لدى مركز املعلومات الوطني بوزارة الداخلية من 1986م �إلى 1991م ،حيث �أ�سهم يف الأيام الأولى يف جهود تعريب احلا�سوب يف ع�صر ما
قبل مايكرو�سوفت ويندوز (.)MS
وقد ح�صل عبد الرحمن عبد العزيز بن مطرب على درجة م�شارك يف تكنولوجيا احلا�سوب من جامعة امللك �سعود ،بالريا�ض يف عام 1987م وبكالوريو�س علوم
يف نظم املعلومات من اجلامعة الأمريكية ،وا�شنطن ،العا�صمة يف عام 1995م.
خورشيد أحمد ،عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

ي�شغل خور�شيد �أحمد حالي ًا ،وهو مواطن كندي ،من�صب نائب رئي�س الدرا�سات وال�ضوابط املالية مبجموعة عذيب .وقبل ذلك ،عمل خور�شيد �أحمد يف لوكهيد
مارتن من عام 1981م �إلى 2003م حيث �شغل منا�صب عديدة مثل الرئي�س التنفيذي لل�ش�ؤون املالية واملدير العام .وقد ح�صل خور�شيد �أحمد على درجة
البكالوريو�س يف التجارة من جامعة كارات�شي يف عام 1967م وهو �أي�ض ًا حما�سب قانوين م�ؤهل يف �إجنلرتا وويلز (معهد املحا�سبني القانونيني) منذ عام 1974م
ويف كندا (معهد املحا�سبني القانونيني� ،أونتاريو) منذ عام 1976م.
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سعد بن عمر البيز ،عضو مجلس إدارة وسكرتير غير تنفيذي

يعمل �سعد بن عمر البيز ،وهو مواطن �سعودي ،يف الوقت الراهن نائب الرئي�س �إللإدارة املوارد الب�شرية مبجموعة عذيب ،والتي ان�ضم �إليها للمرة الأولى يف عام
2005م كنائب املدير العام لتطوير الأعمال .وقد كان ع�ضو ًا يف القوات اجلوية امللكية ال�سعودية من عام 1973م �إلى 2005م ،حيث تلقى تدريب ًا كطيار مقاتل.
وتقاعد وهو ي�شغل من�صب لواء ومدير برامج القوات اجلوية امللكية ال�سعودية يف عام 2005م.
ح�صل �سعد بن عمر البيز على درجة البكالوريو�س يف علوم الطريان من كلية امللك في�صل اجلوية يف عام 1976م.
سلطان بن خالد التركي ،عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ،مستقل

�سلطان خالد �إبراهيم الرتكي هو الرئي�س التنفيذي للعمليات مبجموعة �شركات النهلة ،وهي عبارة عن تكتل �أعمال عائلي �سعودي رائد ن�شط يف قطاعات
اال�ستثمارات واالت�صاالت والتجارة والتنمية العقارية باملنطقة .وبهذه ال�صفة ،ف�إن �سلطان خالد �إبراهيم الرتكي ع�ضو يف جمل�س �إدارة عدد من ال�شركات اخلا�صة
والعامة املدرجة يف البور�صة ،مثل� :ساركو ،و�شركة جدة القاب�ضة ،و�شركة �سمايل القاب�ضة لالت�صاالت ،و�إيفولفان�س ،وال�شركة العربية لل�سلفونات و�شركة �أويكينج
ورلدوايد.
وقبل االن�ضمام �إلى جمموعة النهلة ،كان �سلطان بن خالد الرتكي رئي�س ق�سم التمويل املنظم بالإنابة يف البنك التجاري الوطني حيث عمل يف جماالت التوريق
ومتويل ال�شركات ومعامالت اال�ست�شارات املالية .وقد �شارك فيما يزيد عن  25معاملة تتجاوز قيمتها  2مليار دوالر على مدار فرتة ثماين �سنوات .ويف عام 2009م،
مت الت�صويت على انتخاب �سلطان بن خالد الرتكي لين�ضم �إلى املجل�س املديرين لـ ، IMDوهي كلية �أعمال �إدارية رائدة يف لو�سان ب�سوي�سرا حيث ح�صل منها على
ماج�ستري يف �إدارة الأعمال عام 2004م.
حسام الدين بن هاشم صدقة ،عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ،مستقل

ح�سام الدين بن ها�شم �صدقة هو مواطن �سعودي وحما�سب قانوين معتمد من الواليات املتحدة الأمريكية (  . )1985وهو حالي ًا �شريك يف احدى �شركات
املحا�سبة و اال�ست�شارات العاملية (  )2009و�شريك �سابق يف �أحد كربيات �شركات املحا�سبة واال�ست�شارات العاملية بال�شرق االو�سط (  ) 2005 – 1982ومدير
معتمد لل�صناديق والأ�صول (  ،) 2007ومدير معتمد للرثوات (  ، ) 2007ومراجع رقابة داخلية معتمد (  – 2005الواليات املتحدة )  ،وخبري ومحُ كم مايل معتمد
(  ، ) 2003ومفت�ش تالعب معتمد (  – 1997الواليات املتحدة ) ،وع�ضو يف املعهد الأمريكي للمراجعني الداخليني (  ، ) 1994وع�ضو م�ؤ�س�س للهيئة ال�سعودية
للمحا�سبني القانونيني (  ، ) 1984وع�ضو يف معهد الإدارة الربيطاين (  ) 1988وزميل باملعهد الأمريكي للمحا�سبني املعتمدين (  – 1985الواليات املتحدة ) .
وحا�صل على درجة املاج�ستري يف املحا�سبة ودبلوم �إجنليزي عايل يف الأعمال واملحا�سبة (  ) 1980وبكالوريو�س جتارة ،تخ�ص�ص حما�سبة ( . ) 1976
خالل حياته العملية التي تتجاوز  35عام ًا ،يف اململكة املتحدة والإمارات العربية املتحدة واململكة العربية ال�سعودية ،اكت�سب ح�سام خربات هائلة يف خدمات
التدقيق واال�ست�شارات املالية واالدارية  ،وخدمات الزكاة وال�ضريبة.
ويت�ألف عمال�ؤه من �شركات وطنية واقليمية ودولية و�شركات م�ساهمة عامة و�شركات م�شرتكة وجمموعات حملية.
�أ�صدر ح�سام قامو�س ًا �إجنليزي/عربي�/إجنليزي ي�ضم �أكرث من  9000كلمة وم�صطلح  ،وهو الأول من نوعه يف جماالت «املالية والأعمال امل�صرفية واملحا�سبة
و�أ�سواق املال وال�ضرائب».
ح�سام رئي�س جلنة املحا�سبني القانونيني بالغرفة التجارية يف حمافظة جدة ،والرئي�س ال�سابق للجان التدقيق بعدد من ال�شركات العامة ،وع�ضو �سابق يف املجل�س
اال�ست�شاري لكلية االقت�صاد – اجلامعة الأمريكية يف دبي ،والرئي�س ال�سابق جلمعية مفت�شي التالعب املعتمدين – فرع الإمارات العربية املتحدة ،وع�ضو �سابق
بجمعية املحا�سبني ومدققي احل�سابات الإماراتية ،وع�ضو �سابق يف جمل�س �إدارة جمعية املحا�سبة ال�سعودية.)».
رائد بن عبد الرؤوف كيال ،عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ،مستقل

رائد بن عبد الرءوف كيال هو مواطن �سعودي يتمتع بخربة مقدارها  17عام ًا يف االت�صاالت و�إن�شاء �شركات االت�صاالت و�إدارة م�شاريع وعمليات االت�صاالت .وكان
�آخر من�صب �شغله الرئي�س التنفيذي املكلف جلو (�شركة �إحتاد عذيب لالت�صاالت) .كما �شغل قبل ذلك من�صب الرئي�س التنفيذي بالنيابة منذ يونيو 2010م حتى
دي�سمرب 2010م وقبل ذلك كان م�ؤ�س�س م�شارك ل�شركة التقنيات التطبيقية (وهي �أول مزود خلدمة الإنرتنت الال�سلكية يف الريا�ض) منذ �أبريل 2007م حتى
فرباير 2008م وهو م�ؤ�س�س مركز املدراء للتوا�صل ال�شبكي واملواءمة التجارية منذ يناير 2008م حتى دي�سمرب 2010م .وكان رائد كيال �أو من طبق تقنية RFID
حللول تدقيق للخدمات الربيدية (الربيد ال�سعودي) يف اململكة.
وقبل ذلك ،عمل رائد كيال م�ست�شارا ومدير العمليات بالوكالة لدى �شركة ( Xecaوهي �شركة م�شرتكة بني �شركة كومبيوتر �أ�سو�شييت�س يف الواليات املتحدة
و�شركة زينل لل�صناعات يف اململكة) منذ دبيمرب 2004ك حتى مايو 2005م  ،كما �شغل من�صب مدير عمليات ال�شرق الأو�سط لدى �شركة جلوبيتل GLOBTEL
(وهي �شركة م�شرتكة بني  WFIو�شركة امل�ستثمرين ال�سعوديني) منذ يناير 2002م حتى مار�س 2004م ،ومن�صب نائب املدير العام ب�شركة لو�سنت تكنولوجيز
للمنطقة الغربية منذ يناير  2000حتى مايو  2001م  .كذلك عمل مديرا لهند�سة نظم العمليات لدى �أنظمة �شبكة  AT&Tيف الريا�ض .وكان �أي�ضا ع�ضوا يف الفريق
الهند�سي الذي �أ�شرف �سابقا على ن�شر �أول �شبكة  GSMيف ال�سعودية .كما عمل رائد كيال لدى جمموعة  AT&Tالهند�سية يف هولندا.
رائد كيال هو رئي�س ومالك جمموعة كيال و�ساعد يف �إن�شاء اثنتني من �شركات االت�صاالت يف اململكة .وهو ع�ضو يف  MBO Business Chapterوالهيئة ال�سعودية
للمهند�سني وكان ع�ضوا يف فريق تطوير الربجميات للوحات مفاتيح �سيمنز يف عام 1992م يف �أملانيا.
ح�صل املهند�س كيال على درجة البكالوريو�س يف الهند�سة الكهربائية من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن يف عام 1994م.
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5ملخص لعقود المسؤولين التنفيذيين

يو�ضح اجلدول التايل ملخ�ص ًا لعقود امل�س�ؤولني التنفيذيني بال�شركة:
 لودجدجدج ملخص عقود المسؤوليين التنفيذيين

ملخ�ص لعقود امل�س�ؤولني التنفيذيني
اال�سم

املن�صب

تاريخ التعاقد

املدة

زيد عبد اهلل زيد ال�شبانات

الرئي�س التنفيذي

2009/06/27م

ثالث (� )3سنوات

�أمني �أ�شرف مري�شانت

الرئي�س التنفيذي لل�ش�ؤون املالية

2010/06/20م (يتجدد تلقائيا)

�سنة واحدة ()1

عبد الرحمن عبد العزيز بن مطرب

رئي�س م�ساندة الأعمال التنفيذي

2010/09/01م

ثالث (� )3سنوات

امل�صدر :جو لالت�صاالت
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5مكافآت مجلس اإلدارة واإلدارة العليا

مل يح�صل جمل�س الإدارة على �أية مكاف�آت �أو تعوي�ضات عن الفرتات املالية املنتهية يف 2010/03/31م و 2011/03/31م� ،إال �أع�ضاء املجل�س امل�ستقلني والذين
�صرف لهم ثمامنائة �ألف ( )800.000ريال �سعودي (( )200.000ريال لكل ع�ضو) ك�أتعاب ع�ضوية خالل الفرتة املالية املنتهية يف 2010/03/31م .وقد بلغ
�إجمايل الأتعاب املتعلقة بالبدل اليومي وبدل احل�ضور املدفوعة لأع�ضاء جمل�س الإدارة و�أع�ضاء اللجان الفرعية املنبثقة عن املجل�س مقابل ما قدموه من خدمات
( 3000ثالثة االف ريال) عن كل اجتماع �إ�ضافة �إلى نفقات ال�سفر لكل ع�ضو يف املجل�س و اللجان.
كما بلغ جمموع النفقات املدفوعة لأع�ضاء الإدارة التنفيذية العليا  6.293.079ريال �سعودي عن ال�سنة املالية املنتهية يف 2010/03/31م و  5.387.496ريال
�سعودي عن ال�سنة املنتهية يف 2011/03/31م� ،شامال ذلك الراتب الأ�سا�سي وبدل ال�سكن وغريها من املزايا .ويت�ألف فريق الإدارة العليا لل�شركة من الرئي�س
التنفيذي ومدير عام العمليات ومدير عام الق�سم التجاري واملدير املايل ومدير العالقات العامة ومدير �ش�ؤون امل�ساهمني ومدير دعم الأعمال.
وبا�ستثناء ما هو مذكور �أعاله ،تُعلن ال�شركة عن عدم وجود �أي تعاقد �أو ترتيب قيد ال�سريان �أو الدرا�سة وقت تقدمي ن�شرة الإ�صدار لأي من �أع�ضاء جمل�س الإدارة
�أو الإدارة العليا �أو لأي قريب لأي منهم �أو ي�شكل �أمر ًا جوهري ًا فيما يتعلق بعمل املجموعة.
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5حوكمة الشركة

تعترب الأحكام الواردة بالئحة حوكمة ال�شركات ال�صادرة عن هيئة ال�سوق املالية من املبادئ الهامة التي حتر�ص ال�شركة على تطبيقها وتفعيلها حلماية حقوق
امل�ساهمني وحقوق ومكت�سبات ال�شركة .وتطبق ال�شركة هذه الأحكام من خالل املمار�سة العملية ومن خالل �أحكام النظام الأ�سا�سي لل�شركة ولوائح ال�شركة
الآخرى.
ويعك�س �إطار حوكمة ال�شركة هيكل وتوجيهات يرد تو�ضيحها �أدناه:
5 55555الجمعية العامة للمساهمين

توا�صل جو لالت�صاالت �إطالع م�ساهميها على �أهم امل�ستجدات يف اجتماع اجلمعية العامة للم�ساهمني ،وتتيح تقارير مالية دورية مبا يتما�شى مع متطلبات قواعد
الإدراج ال�صادرة عن هيئة ال�سوق املالية.
5 55555اإلبالغ عن المعلومات المالية وغيرها من المعلومات

يقدم جمل�س الإدارة �إلى امل�ساهمني �صورة مقت�ضبة ومتوازنة حول الأداء املايل لل�شركة .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،يوجد هيكل ُمنفَّذ بالفعل ل�ضمان الت�سليم املن�ضبط
للمعلومات ذات الأهمية �إلى جمل�س الإدارة ،من �أجل متكينه من النهو�ض مب�س�ؤولياته بفعالية.
5 55555تضارب المصالح

وفق املادة  69من نظام ال�شركات ،ال يجوز �أن يكون لأحد �أع�ضاء جمل�س الإدارة ب�شركة جو لالت�صاالت م�صلحة� ،سواء مبا�شرة �أو غري مبا�شرة ،يف ال�صفقات
والعقود التي تتم حل�ساب ال�شركة ،با�ستثناء ما يكون بت�صريح من اجلمعية العامة العادية ،على �أن يتم جتديد ذلك الت�صريح �سنوي ًا .بيد �أن ال�صفقات التي تتم
عن طريق املناق�صات العامة يجب ا�ستبعادها من هذا احلظر �إذا كان ع�ضو جمل�س الإدارة قد قدم العر�ض الأف�ضل.
يجب على �أع�ضاء جمل�س �إدارة «جو» �أن يعلنوا ملجل�س الإدارة عن �أي م�صلحة �شخ�صية قد تكون لهم يف ال�صفقات �أو العقود التي يتم تنفيذها حل�ساب ال�شركة.
ويجب ت�سجيل مثل تلك الإقرارات يف حما�ضر اجتماع جمل�س الإدارة ويجب �أال ي�صوت ع�ضو جمل�س الإدارة املعني على القرار ذي ال�صلة.
ويجب على رئي�س جمل�س الإدارة �أن يخطر اجلمعية العامة العادية (لدى انعقادها) بال�صفقات والعقود التي يوجد لأي من �أع�ضاء جمل�س الإدارة م�صلحة
�شخ�صية فيها .ويجب �أن تكون تلك املرا�سالت م�صحوبة بتقرير خا�ص من مراجع احل�سابات.
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تن�ص املادة  70من نظام ال�شركات على �أنه ال يجوز لع�ضو جمل�س الإدارة من غريترخي�ص من اجلمعية العامة العادية يجدد �سنويا امل�شاركة يف �أي عمل يتناف�س مع
عمل ال�شركة �أو �أن ينخرط يف �أي من الأن�شطة التجارية التي تنفذها ال�شركة؛ و�إال ف�إنه يحق لل�شركة مطالبته بتعوي�ضات �أو اعتبار العمليات التي �أجراها حل�سابه
اخلا�ص يف حكم �أنها متت حل�ساب ال�شركة.
و�أخري ًا ،ال ي�سمح لرئي�س جمل�س الإدارة �أو الأع�ضاء بالت�صويت على القرارات املتعلقة ب�أجورهم والبدالت الأخرى .وال يتمتع �أع�ضاء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني
ب�أية �صالحيات متكنهم من الت�صويت على الأجور اخلا�صة بهم �أثناء اجتماعات اجلمعية العمومية .كما �أن �أع�ضاء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني يف ال�شركة ال
يتمتعون ب�أية �صالحيات للإقرتا�ض من ال�شركة �أو الت�صويت على �أي عقد �أو اقرتاح لهم فيه م�صلحة مادية.
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ت�ضطلع جلنة املراجعة مب�س�ؤولية الإ�شراف على عمل ق�سم التدقيق الداخلي بال�شركة ل�ضمان فعاليته يف ت�أدية الأن�شطة والواجبات التي يحددها جمل�س الإدارة؛
مراجعة �إجراءات التدقيق الداخلي و�إعداد تقرير خطي عن هذه املراجعة ورفع تو�صياتها يف هذا ال�ش�أن؛ مراجعة تقارير التدقيق الداخلي ومتابعة تنفيذ
الإجراءات الت�صحيحية اخلا�صة باملالحظات الواردة فيها ،التو�صية �إلى جمل�س الإدارة بتعيني مراجعي احل�سابات اخلارجيني وعزلهم وحتديد �أتعابهم ،بحيث
يراعى يف �أية تو�صية من هذا القبيل ا�ستقاللية ه�ؤالء املراجعني؛ الإ�شراف على �أن�شطة مراجعي احل�سابات اخلارجيني واملوافقة على �أي ن�شاط خارج نطاق عمل
يكلفون به خارج �إطار �أعمال املراجعة املوكلة �إليهم �أثناء �أداء واجباتهم؛ م�شاركة املراجع اخلارجي يف مراجعة خطة تدقيق احل�سابات و�إجراء املالحظات حولها،
مراجعة مالحظات مراجع احل�سابات اخلارجي حول البيانات املالية ومتابعة الإجراءات املتخذة ب�ش�أنها؛ مراجعة القوائم املالية ال�سنوية قبل عر�ضها على جمل�س
الإدارة ،و�إبداء الر�أي وتقدمي التو�صيات ب�ش�أنها ،والنظر يف ال�سيا�سات املحا�سبية املعمول بها وتقدمي التو�صيات ب�ش�أنها �إلى جمل�س الإدارة.
جتتمع جلنة املراجعة �أربع مرات �سنوي ًا بحد �أدنى .وتت�ألف جلنة املراجعة من الأع�ضاء التاليني:
 لودجدجدجأعضاء لجنة المراجعة

اال�سم

املن�صب

ح�سام الدين بن ها�شم �صدقة

رئي�س اللجنة

�أحمد بن علي ال�سقاف

ع�ضو

املعت�صم باهلل ال�شرقاوي

ع�ضو

خور�شيد �أحمد

ع�ضو و�سكرتري

امل�صدر :جو

يلخ�ص الق�سم التايل ال�سري الذاتية لأع�ضاء جلنة املراجعة وخرباتهم:
تظهر ال�سرية الذاتية وخربات ح�سام الدين بن ها�شم �صدقة يف الق�سم «2-2-5خربات وم�ؤهالت اع�ضاء جمل�س الإدارة» من ن�شرة الإ�صدار املاثلة.
أحمد بن علي السقاف ،عضو

�أحمد بن علي ال�سقاف هو مواطن �سعودي يحظى بخربة تتجاوز  25عام ًا يف قطاع املالية واملحا�سبة .وهو الع�ضو املنتدب للمجموعة واملدير التنفيذي لل�ش�ؤون
املالية ل�شركة �أبرار العاملية القاب�ضة ،حيث ي�ضطلع مب�س�ؤولية �إدارة اال�ستثمارات املحلية والدولية و�إدارة العمليات املالية لل�شركة .كما ي�شغل من�صب املدير العام
ل�شركة تراكو للرخام وال�سرياميك بجدة من 2000م حتى تاريخه ،حيث ي�ضطلع مب�س�ؤولية الإدارة الكلية والتوجيه اال�سرتاتيجي لل�شركة .كما �شغل منا�صب رفيعة
لدى �شركات عديدة من عام � 1985إلى عام 2000م .وكان املراقب املايل خلدمات الطريان الوطنية من عام 1999م وحتى عام 2000م .كما عمل لدى ال�شركة
ال�سعودية للأبحاث والن�شر كمدير ح�سابات من 1993م �إلى 1998م .وعالوة على ذلك ،فقد �شغل من�صب كبري املحا�سبني ب�شركة بروكرت �آند غامبل من 1991م
�إلى 1993م وعمل لدى وزارة الربيد والربق والهاتف ،بق�سم التخطيط املايل وامليزانيات من 1985م �إلى 1991م.
�أحمد بن علي ال�سقاف حا�صل على درجة البكالوريو�س يف املحا�سبة من جامعة امللك عبد العزيز بجدة عام 1985م حيث ح�صل منها �أي�ض ًا على درجة املاج�ستري
يف املحا�سبة املهنية عام 2008م .وهو حما�سب قانوين معتمد من الواليات املتحدة الأمريكية مذن عام 1998م وع�ضو يف الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني
منذ عام 1996م .كما �أنه حملل معتمد للمخاطر االئتمانية من الأكادميية الأمريكية للإدارة املالية منذ عام .2005
المعتصم باهلل شرقاوي

املعت�صم باهلل �شرقاوي ،مواطن �أردين ،هو املدير املايل ملجموعة �شركات النهلة منذ عام 2007م وحتى الآن .وت�شمل م�س�ؤولياته �إعداد البيانات والتقارير املالية
وتقييم اال�ستثمارات وحتليلها بغر�ض تزويد ال�شركة بتقييم للمخاطر ذات العالقة وامل�ساهمة يف تطوير الأعمال والفر�ص املتاحة حمليا ودوليا .كما يقوم بتوجيه
اخلطط املالية العامة واملمار�سات املحا�سبية لل�شركات املن�ضوية �ضمن جمموعة النهلة مثل �شركة النهلة للتجارة واملقاوالت و�شركة النهلة للتطوير احل�ضري
وغريهما.
املعت�صم باهلل �شرقاوي حا�صل على درجة بكالوريو�س يف �إدارة الأعمال ،تخ�ص�ص نظام املعلومات املحا�سبية من جامعة مي�شيغان املركزية ،الواليات املتحدة
الأمريكية يف عام 2003م .وهو حما�سب قانوين معتمد من املعهد الأمريكي للمحا�سبني القانونيني ،جمل�س كولورادو ،الواليات املتحدة الأمريكية منذ العام 2008م.
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تظهر ال�سرية الذاتية وخربات خور�شيد �أحمد يف الق�سم « 2-2-5خربات وم�ؤهالت �أع�ضاء جمل�س الإدارة» من ن�شرة الإ�صدار املاثلة.
5 55555اللجنة التنفيذية

الهدف الأ�سا�سي للجنة التنفيذية هو الإ�شراف على الأداء اليومي لل�شركة وتوفري الدعم والتوجيه ملجل�س الإدارة وتتلخ�ص مهامها يف الآتي
.أدرا�سة م�شروع املوازنة الت�شغيلية واملوازنة الر�أ�سمالية ال�سنوية لل�شركة قبل عر�ضهما على جمل�س الإدارة ،و�إجراء مراجعة دورية (ربع �سنوية) الحقة ،للت�أكد
من التنفيذ الفعلي للبنود الرئي�سية ملوازنة ال�شركة.
.بمراجعة التقارير املقدمة من �إدارة املراجعة الداخلية.
.جالإ�شراف على تقيد الإدارة التنفيذية ب�سيا�سات العمل املعتمدة من املجل�س.
.دمراجعة م�ستوى �أداء ال�شركة يف حتقيق �أهدافه ق�صرية ومتو�سطة الأجل.
.هعمل التو�صيات اخلا�صة بالأهداف واال�سرتاتيجيات اخلا�صة بال�شركة بهدف تطوير عملها ،مع الأخذ يف االعتبار م�صالح امل�ساهمني والعمالء واملوظفني.
.واعتماد الإر�شادات اخلا�صة ب�أق�سام العمل ل�ستناد ًا على اال�سرتاتيجية املعتمدة من املجل�س.
.زمراجعة ال�شئون املتعلقة بالت�شغيل والربامج املالية قبل اجتماع جمل�س الإدارة.
.حمناق�شة الق�ضايا واملبادرات العاجلة وتناول الأمور الطارئة.
.طتقدم اللجنة التقارير االزمة عن الإجراءات الر�سمية والقرارات التي اتخذتها بني اجتماعات جمل�س الإدارة لإقراره وامل�صادقة عليها يف اجتماع جمل�س
الإدارة.
.يالتو�صية ملجل�س الإدارة على �سبيل املثال ال احل�صر ،برت�شيح وانتخاب وا�ستبدال الأع�ضاء ،الدمج ،املبيعات ،والت�صرف يف �أ�صول ال�شركة� ...إلخ.
.كالرفع ملجل�س الإدارة بالتو�صيات املتعلقة بتعديل عقد الت�أ�سي�س والنظام الأ�سا�سي لل�شركة.
.لالتو�صية ب�إجراء التعديالت االزمة على ميثاق العمل والقرارات التي ت�صدرها اللجان الفرعية الأخرى املنبثقة من جمل�س الإدارة.
.مالتو�صية حيال تعيني وف�صل الر�ؤ�ساء التنفيذيني.
.نمراجعة وتعديل امليزانية والرفع ملجل�س الإدارة العتمادها.
.سمراقبة �أهداف العمل بالأق�سام املختلفة وميزانياتها للت�أكد من توافقها مع الأهداف املحددة لل�شركة املعتمدة من املجل�س.
.ع�ضمان التزام ال�شركة بالقوانني والت�شريعات ذات العالقة
.ف�ضمان تكامل نظم املعلومات الإدارية واملالية.
.صحتديد وتنفيذ فر�ص العمل اجلديدة التي تقع خارج نطاق الن�شاطات الأ�ساية احلالية مبا يف ذلك التوزيع اجلغرافني ودرا�سة اال�ستثمارات التجارية ،والرفع
بالتو�صيات حيالها للمجل�س.
.قمراجعة الهيكل التنظيمي لل�شركة والتو�صية بعمل التغيريات الالزمة ،وحتقيق التوزيع الأمثل ملوارد ال�شركة والتحقق من كفايتها.
.رمراجعة �سيا�سات ال�شركة و�ضمان تنفيذها على النحو املطلوب
.شحتري �أي ت�ضارب للم�صالح.
.تاملراجعة والتو�صية حيال تقييم �أداء الر�ؤ�ساء التنفيذيني وتعوي�ضاتهم وفق خمطط احلوافز الذي يقره جمل�س الإدارة.
.ثمراجعة وتخطيط عملية حتديد وتطوير الأ�شخا�ص امل�ؤهلني ل�شغل منا�صب قيادية يف ال�شركة.
.خمراقبة تنفيذ خطة عمل ال�شركة املعتمدة من قبل املجل�س.
.ذ�ضمان �أعمال التدقيق والتن�سيق واملراجعة واملراقبة داخل ال�شركة تتم وفقا لقواعد الرقاب الدخلية ومراقية املخاطر.
.ضاللقيام بكافة املهام وامل�سئوليات التي يوكلها املجل�س �إليها.
.غوجتتمع اللجنة التنفيذية ثالث مرات �سنوي ًا بحد �أدنى.
تت�ألف اللجنة التنفيذية من � 6أع�ضاء:
 لودجدجدج أعضاء اللجنة التنفيذية

اال�سم

املن�صب

�صاحب ال�سمو امللكي الأمري عبد العزيز بن �أحمد بن عبد العزيز �آل �سعود

رئي�س اللجنة

حممد وجيه بن ح�سن �شربتلي

ع�ضو

بيرت كالياروبولو�س

ع�ضو

رائد بن عبد الر�ؤوف كيال

ع�ضو

زيد بن عبد اهلل ال�شبانات

ع�ضو

�أمني �أ�شرف مري�شانت

ع�ضو

�سعد بن عمر البيز

�سكرتري اللجنة

امل�صدر :جو لالت�صاالت
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يلخ�ص الق�سم التايل ال�سري الذاتية وخربات �أع�ضاء اللجنة التنفيذية:
تظهر ال�سرية الذاتية وخربات �صاحب ال�سمو امللكي الأمري عبد العزيز بن �أحمد بن عبد العزيز �آل �سعود يف الق�سم « 2-2-5خربات وم�ؤهالت و�أع�ضاء جمل�س
الإدارة» من ن�شرة الإ�صدار املاثلة.
تظهر ال�سرية الذاتية وخربات حممد وجيه بن ح�سن �شربتلي يف الق�سم »2-2-5خربات وم�ؤهالت و�أع�ضاء جمل�س الإدارة» من ن�شرة الإ�صدار املاثلة.
تظهر ال�سرية الذاتية وخربات بيرت كالياروبولو�س يف الق�سم « 2-2-5خربات وم�ؤهالت و�أع�ضاء جمل�س الإدارة» من ن�شرة الإ�صدار املاثلة.
تظهر ال�سرية الذاتية وخربات رائد بن عبد الرءوف كيال يف الق�سم « 2-2-5خربات وم�ؤهالت و�أع�ضاء جمل�س الإدارة» من ن�شرة الإ�صدار املاثلة.
زيد بن عبد اهلل الشبانات ،عضو

زيد بن عبد اهلل ال�شبانات هو مواطن �سعودي يحظى بخربة تتجاوز  20عام ًا يف قطاع تكنولوجيا املعلومات/االت�صاالت .وقد �شغل من�صب الرئي�س التنفيذي
للعمليات بال�شركة ملدة عامني قبل تعيينه كرئي�س تنفيذي ل�شركة «جو» يف عام 2011م .كما �شغل عدة منا�صب رفيعة يف �شركة االت�صاالت ال�سعودية بالريا�ض من
1999م �إلى 2009م .كما �شغل من�صب املدير العام لت�شغيل ال�شبكات و�صيانتها ،حيث يلعب دور ًا رئي�سي ًا يف تخطيط ال�شبكات وتعظيم اال�ستفادة منها و�إدارة حركة
االت�صاالت و�أداء ال�شبكات .كما �شغل من�صب املدير العام للت�سويق من 2007م �إلى 2008م ،حيث قام بتطوير ا�سرتاتيجيات الت�سويق وحمافظ املنتجات و�سيا�سات
الت�سعري و�أ�شرف على موظفني رفيعي امل�ستوى .كما �شغل من�صب املدير العام للمبيعات وخدمات العمالء من 2005م �إلى 2007م ،حيث تر�أ�س �أن�شطة املبيعات
و�شركاء القنوات خلدمات اجلوال والربودباند على نطاق الدولة .وقد عمل من 1999م �إلى 2004م مدير ًا ملراكز �إدارة ال�شبكات امل�س�ؤولة عن �إدارة الأن�شطة
اليومية ل�شركة االت�صاالت ال�سعودية ،مبا يف ذلك البنية التحتية ال�شبكية للعديد من املوردين ل�شبكات الهاتف العامة « ،»PSTNوبث ات�صاالت الهواتف النقالة
« »GSMوجماالت البيانات .كما �أنه يتمتع بخربة را�سخة يف وزارة الداخلية ،ق�سم ال�ش�ؤون الفنية ،بالريا�ض حيث �شغل من�صب مدير تكنولوجيا املعلومات من عام
1986م �إلى 1999م وتولى �إدارة م�شروع بكلفة  200مليون دوالر لإعادة ت�صميم وتطوير وتنفيذ تطبيقات امل�ستخدم.
وقد ح�صل زيد بن عبد اهلل ال�شبانات على درجة البكالوريو�س يف احلا�سب الآيل والريا�ضيات من الواليات املتحدة الأمريكية عام 1985م .كما �أنه حا�صل على
دبلومات عديدة من بينها دبلومة يف ت�شفري و�أمن البيانات من �شركة كريبتو �إيه جي ب�سوي�سرا يف عام 1985م ،ودبلومة يف االت�صاالت من كارلو�ش ب�أملانيا يف عام
1987م ،ودبلومة يف هند�سة النظم من �سيمنز/نيك�سدورف يف ميونخ� ،أملانيا ،عام 1989م.
أمين أشرف ميرشانت ،عضو

التحق �أمني �أ�شرف مري�شانت بجو كمدير مايل يف �شهر يونيو من العام 2010م وهو مواطن كندي �سبق �أن �شغل من�صب الرئي�س التنفيذي لل�ش�ؤون املالية ب�شركة
وارد تليكوم �إنرتنا�شيونال املحدودة ،يف داكا ببنجالي�ش من العام  2007حتى العام  .2010وتت�ضمن م�س�ؤولياته الرئي�سية الرقابة الإدارية وعملية اتخاذ القرارات
ال�سريعة لدعم االنت�شار ال�سريع لل�شبكة عرب �أنحاء بنجالدي�ش .وقد عمل يف ال�سابق لدى �شركة هيوليت باكارد الكائنة يف تورونتو بكندا كا�ست�شاري فر�ص من
العام  2000حتى 2007م مما يتطلب قدرة فائقة على تطبيق الفهم التجاري للمعرفة املحا�سبية والفنية والتعاقدية على جمموعة عري�ضة من التقنيات .وقد
�شغل منا�صب رفيعة مثل مدير التمويل ومدير التمويل الإقليمي لدى العديد من �شركات االت�صاالت ،مبا يف ذلك �شركة االت�صاالت املتقدمة و�شركة بريت�ش تليكوم
ال�سعودية يف الريا�ض و�شركة بريت�ش تليكوم ورلد وايد املحدودة ،يف دبي من 1994م �إلى 2000م .كما عمل يف �شركة �إرن�ست ويونغ ،الريا�ض كمحا�سب �ضرائب
�أول من 1992م �إلى 1994م.
�أمني �أ�شرف مري�شانت حا�صل على درجة البكالوريو�س ،تخ�ص�ص االقت�صاديات يف املحا�سبة والتمويل من كلية لندن لالقت�صاد والعلوم ال�سيا�سية بلندن يف اململكة
املتحدة عام 1981م وهو حما�سب قانوين معتمد من كولورادو ،الواليات املتحدة الأمريكية يف عام 1991م.
5 55555لجنة الترشيحات والمكافآت

يتمثل دور جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت يف رفع التو�صيات �إلى جمل�س الإدارة ب�ش�أن تعيينات ع�ضوية املجل�س وفقا لل�سيا�سات واملعايري املعتمدة ،وعلى اللجنة �أن
تت�أكد من عدم تر�شيح �أي �شخ�ص �سبق �أن �أدين ب�أي عمل خمل بال�شرف �أو الأمانة لع�ضوية املجل�س؛ �إجراء مراجعة �سنوية للمهارات املنا�سبة املطلوبة لع�ضوية
جمل�س الإدارة و�إعداد و�صف للكفاءات وامل�ؤهالت املطلوبة لهذه الع�ضوية ،مبا يف ذلك ،على �سبيل املثال ال احل�صر ،مقدار الوقت الذي يكر�سه ع�ضو املجل�س
لأن�شطة املجل�س ،مراجعة هيكل جمل�س الإدارة واقرتاح التغيريات املنا�سبة وحتديد نقاط القوة وال�ضعف يف جمل�س الإدارة واقرتاح الإجراءات الت�صحيحية
املنا�سبة واملتوافقة مع م�صلحة ال�شركة ،والت�أكد على �أ�سا�س �سنوي من ا�ستقاللية الأع�ضاء امل�ستقلني وعدم وجود �أي ت�ضارب يف امل�صالح يف حال كان �أحد �أع�ضاء
املجل�س يعمل �أي�ضا ع�ضوا يف جمل�س �إدارة �شركة �أخرى ،ور�سم �سيا�سات وا�ضحة ب�ش�أن تعوي�ضات ومكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة وكبار امل�س�ؤولني التنفيذيني،
باتباع معايري ذات ال�صلة بالأداء يف و�ضع هذه ال�سيا�سات.
وجتتمع جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت خم�س مرات �سنوي ًا بحد �أدنى.
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تت�ألف جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت من الأ�شخا�ص التايل ذكرهم:
 لودجدجدجأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

اال�سم

املن�صب

�سلطان بن خالد الرتكي

رئي�س اللجنة

رائد بن عبد الر�ؤوف كيال

ع�ضو

�سعد بن عمر البيز

ع�ضو

عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن مطرب

�سكرتري

امل�صدر :جو لالت�صاالت

تظهر ال�سرية الذاتية وخربات �سلطان بن خالد الرتكي يف الق�سم « 2-2-5خربات وم�ؤهالت و�أع�ضاء جمل�س الإدارة» من ن�شرة الإ�صدار املاثلة.
تظهر ال�سرية الذاتية وخربات رائد بن عبد الرءوف كيال يف الق�سم « 2-2-5خربات وم�ؤهالت و�أع�ضاء جمل�س الإدارة» من ن�شرة الإ�صدار املاثلة.
تظهر ال�سرية الذاتية وخربات �سعد بن عمر البيز يف الق�سم « 2-2-5خربات وم�ؤهالت و�أع�ضاء جمل�س الإدارة» من ن�شرة الإ�صدار املاثلة.
تظهر ال�سرية الذاتية وخربات عبدالرحمن بن عبد العزيز بن مطرب يف الق�سم « 2-2-5خربات وم�ؤهالت و�أع�ضاء جمل�س الإدارة» من ن�شرة الإ�صدار املاثلة
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اإلدارة6.6
الهيكل التنظيمي6
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يو�ضح املخطط التايل الهيكل التنظيمي.لدى �شركة «جو» هيكل تنظيمي يت�سم بال�سال�سة ويقوم على ت�سهيل تدفق املعلومات و�إ�سراع عملية اتخاذ القرارات للإدارة
.»ل�شركة «جو
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:تت�ألف الإدارة العليا بال�شركة مما يلي
 لودجدجدجاإلدارة العليا للشركة

»الإدارة العليا ب�شركة «جو
عدد الأ�سهم

العمر

اجلن�سية

املن�صب

اال�سم

ال يوجد

50

�سعودي

الرئي�س التنفيذي

زيد عبد اهلل زيد ال�شبانات

ال يوجد

51

كندي

الرئي�س التنفيذي لل�ش�ؤون املالية

�أمني �أ�شرف مري�شانت
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44

�سعودي

رئي�س م�ساندة الأعمال التنفيذي

عبد الرحمن عبد العزيز بن مطرب

ال يوجد
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بحريني

مدير العمليات

حممد مدن

ال يوجد

40

�سعودي

مدير ال�ش�ؤون التنظيمية والقانونية

يزيد ال�سبيعي

ال يوجد

46

�سعودي

مدير عالقات امل�ساهمني

عبدالعزيز امل�شاري
 جو لالت�صاالت:امل�صدر
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فيما يلي ال�سري الذاتية للإدارة العليا:
تظهر ال�سرية الذاتية وخربات زيد عبد اهلل زيد ال�شبانات يف الق�سم « 2-6-5اللجنة التنفيذية» من ن�شرة الإ�صدار املاثلة.
تظهر ال�سرية الذاتية وخربات �أمني �أ�شرف مري�شانت يف الق�سم « 2-6-5اللجنة التنفيذية» من ن�شرة الإ�صدار املاثلة.
تظهر ال�سرية الذاتية وخربات عبد الرحمن عبد العزيز بن مطرب يف الق�سم « 2-2-5خربات وم�ؤهالت �أع�ضاء جمل�س الإدارة» من ن�شرة الإ�صدار املاثلة.
عبدالعزيز المشاري /مدير عالقات المساهمين

الأ�ستاذ /عبدالعزيز بن عي�سى امل�شاري – مدير عالقات امل�ساهمني
الأ�ستاذ /عبدالعزيز امل�شاري� ،سعودي اجلن�سية ،مدير عالقات امل�ساهمني بال�شركة .له عدة �سنوات من اخلربة عمل يف التعاونية للت�أمني ك�أخ�صائي �أول
عالقات م�ساهمني من 2005م وحتى 2007م .كما عمل يف �شركة �أرا�سكو الزراعية ك�أخ�صائي �أول عالقات عامة من الفرتة 2003م وحتى 2005م .وعمل كذلك
كقائد للموظفني ال�سعوديني وم�سئول احلجوزات يف فندق الفي�صلية واخلزامى من 2002م وحتى 2003م .يف البنك ال�سعودي الهولندي عمل يف �إدارة اخلدمات
االلكرتونية وكان من فريق عمل م�شكلة االلفية  Y2Kبعمل جميع االختبارات اخلا�صة باخلدمات االلكرتونية للبنك من 1996م وحتى 2001م .عمل كفني زراعة
وغ�سيل كلى يف م�ست�شفى امللك فهد للحر�س الوطني ومدرب للتمري�ض باملركز ال�سعودي لزراعة االع�ضاء من 1988م وحتى 1996م.
ح�صل الأ�ستاذ /عبدالعزيز امل�شاري على دبلوم غ�سيل وزراعة كلى يف عام 1990م ودورات عديدة يف القطاع امل�صريف والعالقات العامة والإعالم والطبية.
محمد مدن ،مدير العمليات

حممد مدن ،بحريني اجلن�سية ،لديه �أكرث من  20عاما من اخلربة املكثفة يف قطاع االت�صاالت وي�شغل حاليا من�صب مدير العمليات بجو .و�شغل يف ال�سابق
من�صب مدير عام احتاد عذيب لالت�صاالت يف اململكة حيث تولى �إدارة تخطيط وتطوير جميع التقنيات وامل�شاريع ومنها م�شروع واي ماك�س يف اململكة من يونيو
2007م .كما �شغل قبل ذلك على مدى عدة �سنوات يف عدة مراكز قيادية منها نائب املدير العام للتكنولوجيا ومدير م�شروع مينا تليكوم يف البحرين يف الفرتة
من مار�س 2008م �إلى يونيو 2008م .كما �شغل منا�صب عدة مع بتلكو منها م�شرف م�شروع حيث ح�صل على �أول ترخي�ص لواي ماك�س يف الأردن من خالل �شركة
�أُمنية من يناير 2007م �إلى يوليو من العام نف�سه .وكان �أي�ضا رئي�س ق�سم التكنولوجيا ال�سرتاتيجية ال�شبكات حيث تولى امل�س�ؤولية عن البنية التحتية ل�شبكة بتلكو
يف امل�ستقبل وعن امل�شاريع امل�شرتكة من يناير 2006م �إلى دي�سمرب من العام نف�سه .كما �شغل من�صب مدير التطوير حيث تركز دوره على حتويل البنية التحتية
لبتلكو �إلى بروتوكول الإنرتنت وخ�صو�صا  MSANوالنطاق العري�ض يف البحرين يف الفرتة من 2005-2004م .وكان �أي�ضا مدير �شبكات النقل و  Datacomمن
2004-2000م.
ح�صل حممد مدن على �شهادة املاج�ستري يف تكنولوجيا املعلومات من جامعة �سندرالند يف عام 2006م وهو حا�صل على �شهادة �إدارة امل�شاريع املهنية و�شهادة
درا�سات عليا يف برنامج �إدارة تكنولوجيا املعلومات من اجلامعة نف�سها يف عام 2005م ،ويحمل كذلك �شهادة دبلوم يف علوم الكمبيوتر من مركز ابتك للتدريب يف
كندا ،ودبلوم يف االت�صاالت من مركز بتلكو للتدريب يف البحرين.
يزيد السبيعي ،مدير الشؤون التنظيمية والقانونية

يزيد ال�سبيعي هو مواطن �سعودي يحظى بخربة تتجاوز  16عام ًا يف جمال االت�صاالت وتقنية املعلومات وي�شغل حاليا من�صب نائب الرئي�س لل�ش�ؤون التنظيمية
والقانونية .وقد عمل �سابقا مبن�صب املدير العام لأنظمة ال�شبكة ب�شركة االت�صاالت من 2005م �إلى 2007م  ،حيث �أ�شرف على وحدة خدمات االنرتنت «�سعودي
نت» ،كما �أ�شرف على �إعادة هيكلة تقدمي االنرتنت يف اململكة حيث تر�أ�س فريق عمل �شركة االت�صاالت ال�سعودية يف تنفيذ اخلطة الوطنية لنقل خدمات االنرتنت
من مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتكنولوجيا و�شارك يف التح�ضريات لذلك حتت رعاية هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات .كما �شغل �أي�ضا عدة منا�صب بارزة
ب�شركة االت�صاالت ال�سعودية حيث عمل مبن�صب املدير العام لعمليات ال�شبكة من 2005–2001م و�شارك يف ت�أ�سي�س وحدة الأنرتنت «�سعودي نت» ووحدة الأعمال
«�سعودي داتا» وكان ع�ضوا يف اللجنة الإدارية لهذه الوحدات التجارية يف �شركة االت�صاالت ال�سعودية .كما �شغل من�صب مدير التطوير التقني و�أ�شرف على �إدارة
فريق من خرباء تكنولوجيا املعلومات .وقد بد�أ حياته املهنية حما�ضر ًا مبعهد الإدارة العامة ،الريا�ض ،يف الفرتة من 1999-1995م.
الأ�ستاذ يزيد ال�سبيعي حا�صل على درجة املاج�ستري يف علوم الكمبيوتر من جامعة كولورادو1997م كما نال �شهادة البكالوريو�س يف نف�س التخ�ص�ص من جامعة
امللك �سعود1994م
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6أقسام الشركة

ت�شتمل ال�شركة على الأق�سام التالية:
األعمال التجارية

دور الق�سم التجاري هو الإ�شراف على العمليات التجارية ،وهذا ي�شمل حتديد ًا ت�صميم و�إدارة حمفظة منتجات/خدمات ال�شركة ،وزيادة االخرتاق التجاري
ومعاجلة احتياجات العمالء .وي�ضطلع الق�سم التجاري مب�س�ؤولية تطوير وتنفيذ ا�سرتاتيجيات الت�سويق واملبيعات وخدمة العمالء مع مواءمتها ال�سرتاتيجية
ال�شركة املحددة .وميثل التن�سيق مع ق�سم العمليات عام ًال جوهري ًا لنجاح تنفيذ ا�سرتاتيجيات ال�شركة وخططها.
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العمليات التشغيلية

ي�ضطلع ق�سم العمليات الت�شغيلية بامل�س�ؤولية عن التقنية التي ت�ستخدمها ال�شركة لتطوير ن�شاطها التجاري .ويقع على عاتقه م�س�ؤولية �إدارة وت�شغيل البنية التحتية
لالت�صاالت .وهو م�س�ؤول �أي�ض ًا عن تطوير وحتليل احللول املخ�ص�صة.
وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،ي�ضطلع ق�سم العمليات بامل�س�ؤولية عن تن�سيق عمليات ت�صميم وتنفيذ تطبيقات ال�شركة ونظمها و�صيانتها و�إدارة �أمنها .و�أخري ًا ،ي�ضطلع
الق�سم مب�س�ؤولية تن�سيق ودعم اتفاقيات االت�صاالت بني ال�شبكات املختلفة.
المالية

يتمثل دور ق�سم املالية يف مواءمة ا�سرتاتيجية ال�شركة املالية مع ا�سرتاتيجية ال�شركة الكلية ،هذا �إلى جانب و�ضع الأهداف املالية و�إجنازها وحماية �أ�صول ال�شركة
واحلفاظ عليها وتوفري املعلومات املالية للم�ساهمني .كما ي�ضطلع ق�سم املالية بامل�س�ؤولية عن �إدارة الأعمال املحا�سبية لل�شركة وخزانتها ،وتوحيد امليزانيات و�إعداد
كافة القوائم والتقارير املالية .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،يتحمل ق�سم املالية �أي�ض ًا امل�س�ؤولية عن حترير الفواتري والرقابة االئتمانية والتح�صيل.
خدمات مساندة األعمال

يتمثل دور ق�سم خدمات م�ساندة الأعمال يف توفري الدعم لأن�شطة ال�شركة الأ�سا�سية ،وهذا يتمثل حتديد ًا يف الأعمال التجارية والعمليات الت�شغيلية .ويتولى قطاع
خدمات م�ساندة الأعمال م�س�ؤولية توفري موارد ب�شرية �شاملة والإدارة و�إدارة اجلودة وخدمات �إدارة �سل�سلة الإمداد لدعم الأن�شطة التجارية لل�شركة.
الشؤون التنظيمية والقانونية

يتمثل دور ق�سم ال�ش�ؤون التنظيمية والقانونية يف �إدارة كافة الأمور التنظيمية والقانونية التي تت�ضمن ال�شركة والعاملني لديها .ونظر ًا لأهمية اللوائح يف �صناعة
االت�صاالت ،ف�إن الق�سم التنظيمي والقانوين �سيوفر �آراء حيوية حول تطوير ا�سرتاتيجية ال�شركة.
اتصاالت الشركة

ي�ضطلع ق�سم ات�صاالت ال�شركة مب�س�ؤولية �إدارة ات�صاالت ال�شركة الداخلية واخلارجية مع خمتلف امل�ساهمني الداخليني/اخلارجيني.
عالقات المساهمين

ي�ضطلع ق�سم عالقات امل�ساهمني مب�س�ؤولية �إدارة العالقة مع م�ساهمي ال�شركة وهيئة ال�سوق املالية .ويتولى هذا الق�سم تنظيم كافة الدعوات لعقد اجلمعيات
العامة للم�ساهمني و�ضمان توزيع الأرباح وت�سليم التقارير �إلى امل�ساهمني.
المراجعة الداخلية

يتبع ق�سم املراجعة الداخلية جمل�س �إدارة ال�شركة ويتولى م�س�ؤولية املراجعات الداخلية املختلفة التي تغطي العمل والعمليات الت�شغيلية وتكنولوجيا املعلومات
اخلا�صة بال�شركة ،وقد مت التعاقد مع مدير لهذا الق�سم يف �شهر مايو من العام  2011كما متت املوافقة على خطة عمل هذا الق�سم من قبل جلنة املراجعة بتاريخ
 12اكتوبر 2011م.
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6العاملون

حتظى «جو» مبزيج قوي من القدرات املحلية ذات الكفاءة� ،إلى جانب اخلربات العاملية التي توظفها ال�شركة.
وكما يف 2011/06/30م ،يعمل لدى «جو»  282موظف ،من بينهم  156من املواطنني ال�سعوديني  126من غري ال�سعوديني.
 لودجدجدجالعاملون في الشركة*

عدد العاملني
الق�سم

44

كما يف 2011/06/30م

كما يف 2010/3/31م

كما يف 2011/3/31

�سعودي

غري
�سعودي

الإجمايل

�سعودي

غري
�سعودي

الإجمايل

�سعودي

غري
�سعودي

الإجمايل

املالية

8

12

20

6

12

18

13

16

29

العمليات الت�شغيلية

21

55

76

31

51

82

43

71

114

ال�ش�ؤون التنظيمية والقانونية

2

1

3

2

1

3

2

0

2

خدمات امل�ساندة

35

16

51

43

20

63

0

0

*0

الأعمال التجارية

85

38

123

105

42

147

107

56

163

مكتب الرئي�س التنفيذي

2

4

6

2

2

4

5

5

10

ات�صاالت ال�شركة

0

0

0

2

1

3

0

0

0

عدد العاملني
كما يف 2011/06/30م

الق�سم

كما يف 2010/3/31م

كما يف 2011/3/31

�سعودي

غري
�سعودي

الإجمايل

�سعودي

غري
�سعودي

الإجمايل

�سعودي

غري
�سعودي

الإجمايل

ادارة امل�شاريع

0

0

0

0

0

0

8

9

17

االدارة واملوارد الب�شرية

0

0

0

0

0

0

54

15

69

امل�ساهمون

2

0

2

2

0

2

0

0

*0

التدقيق الداخلي

1

0

1

0

0

0

0

0

*0

156

126

282

193

129

322

232

172

404

الإجمايل

امل�صدر  :جو
*يالحظ وجود تناق�ص يف عدد املوظفني ب�سبب ا�سرتاتيجة ال�شركة خلف�ض النفقات الت�شغيلية
*كان ق�سم خدمات امل�ساندة و ق�سم امل�ساهمني مدجمني مع �أق�سام اخرى كما يف  2010/03/31لذلك ال يظهر وجود عاملني يف هذه الأق�سام يف تلك الفرتة.
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6االلتزام بالسعودة

تتبع «جو» �سيا�سة تدريجية باجتاه ال�سعودة .وال�شركة تدعم هدف اململكة العربية ال�سعودية للق�ضاء على البطالة وخلق فر�ص عمل ملواطنيها ،وهي تعمل على
زيادة جهودها لدعم حتقيق هذا الهدف .وكما يف 2011/6/30م ،يعمل لدى «جو»  282موظف ،من بينهم  156من املواطنني ال�سعوديني  126من غري ال�سعوديني.
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7.7مناقشة وتحليل اإلدارة للظروف المالية ونتائج األعمال التشغيلية
ً
ا�ستعرا�ضا حتليل ًيا للأداء الت�شغيلي والظروف املالية ل�شركة احتاد عذيب لالت�صاالت خالل للفرتة املنتهية يف  31مار�س
تقدّم كل من املناق�شة والتحليل الإداري التايل
2010م ،وال�سنة املالية املنتهية يف  31مار�س 2011م وفرتة الثالثة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2011م.علما ان الأداء املايل لل�شركة للفرتة املنتهية يف � 30سبتمرب 2011م
تالزما
قد مت حتليله ب�شكل خمت�صر وم�ستقل يف الفقرة (« 10-7ملخ�ص لنتائج فرتة الثالثة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب 2011م») .ويجب �أن يتم االطالع على ذلك ً
مع القوائم املالية املدققة لل�شركة كما يف الفرتة املنتهية يف  31مار�س 2010م وال�سنة املالية املنتهية يف  31مار�س 2011م والقوائم املالية غري املدققة لل�شركة كما يف
فرتة الثالثة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2011م وفرتة الثالث �أ�شهر املنتهية بتاريخ � 30سبتمرب 2011م �إلى جانب الإي�ضاحات امللحقة بها واملبينة يف ن�شرة االكتتاب هذه.
لقد قامت �شركة �أرن�ست ويونغ مبراجعة القوائم املالية لل�سنتني املاليتني املنتهيتني يف  31مار�س 2011م و2010م .كما يجدر بامل�ستثمرين املحتملني االطالع على ن�شرة
االكتتاب بكاملها مبا يف ذلك الق�سم الثاين منها (عوامل املخاطر) وعدم االعتماد فقط على املعلومات الواردة يف هذا الق�سم.
�شملت ال�سنة املالية 2010م ،الفرتة املمتدة من  25فرباير 2009م ،الذي ميثل التاريخ الفعلي لت�سجيل ال�شركة حتى  31مار�س 2010م وف ًقا لقرار جمل�س الإدارة.
كما �شملت القوائم املالية لل�سنة املالية 2011م الفرتة املمتدة من � 1أبريل 2010م حتى  31مار�س 2011م.
كانت ال�شركة حتى تاريخ  31دي�سمرب 2009م ،تقوم بت�أ�سي�س واختبار طريقة عمل اخلدمات التجريبية للبنية التحتية و�شبكة االت�صاالت اخلا�صة بها .بد�أت
ال�شركة ب�أعمالها التجارية بتاريخ  1يناير 2010م ،وعليه:


�إنّ القوائم املالية للفرتة املنتهية يف  31مار�س 2010م تت�ضمن الإيرادات وتكلفة اخلدمات لفرتة الثالثة �أ�شهر املمتدة من  1يناير 2010م حتى 31
مار�س 2010م.



مت تك ّبد كل من تكاليف املوظفني وم�صروفات البيع والت�سويق وامل�صروفات العمومية والإدارية خالل الفرتة املالية املنتهية يف  31مار�س 2010م.

مت �إظهار كافة املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل ُين�ص على خالف ذلك .كما مت تدوير املبالغ هذه �إلى �أقرب �ألف ،يف حني مت �إظهار الن�سب املئوية بالأعداد الع�شرية.
لي�س ل�شركة �أرن�ست ويونغ ،وال لأي من �شركاتها التابعة �أو ال�شقيقة �أي �أ�سهم �أو ح�ص�ص من �أي نوع كانت يف ال�شركة .فقد قدمت هذه ال�شركات موافقتها اخلطية،
من دون تراجع ،يف ما يتعلق بتحديد دورها يف هذه الن�شرة كمراجع ح�سابات خارجي لل�شركة لل�سنوات املالية املنتهية يف  31مار�س2010م و2011م و2012م حتى
تاريخ هذه الن�شرة.
تت�ضمن هذه الفقرة ال�سابعة (( )7مناق�شة وحتليل الإدارة للظروف املالية ونتائج الأعمال الت�شغيلية) توقعات مالية وبع�ض القوائم املالية التقديرية حول عمليات
ال�شركة امل�ستقبلية ا�ستنادًا �إلى خمططات الإدارة احلالية وتوقعاتها حول منو ال�شركة ونتائج �أعمالها وظروفها املالية ،وت�شمل بالتايل املخاطر وال�شكوك .قد
تختلف النتائج الفعلية لل�شركة و�أدائها جوهر ًيا عن تلك املبينة وامل�شار �إليها يف هذه القوائم املالية التقديرية نتيجة العديد من العوامل والأحداث مبا يف ذلك تلك
التي مت الإ�شارة �إليها يف هذه الفقرة ويف �أق�سام �أخرى من ن�شرة االكتتاب هذه ،حتديدً ا يف الفقرة الثانية ( )2من هذه الن�شرة (عوامل املخاطر).
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7تصريح أعضاء مجلس اإلدارة عن المعلومات المالية

ي�ص ّرح �أع�ضاء جمل�س الإدارة ب�أنه �إلى ح ّد علمهم واعتقادهم مت ا�ستخال�ص املعلومات املالية املعرو�ضة يف هذا الق�سم من دون �أي تغريات مادية من القوائم املالية
املدققة وغري املدققة ،وب�أن القوائم املالية املدققة وغري املدققة قد مت �إعدادها وف ًقا للمعايري ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني.
وي�ص ّرح �أع�ضاء جمل�س الإدارة ب�أنه مل يطر�أ �أي تغيري مادي معاك�س على املركز املايل �أو التجاري لل�شركة منذ � 30سبتمرب 2011م وحتى تاريخ ن�شرة الإ�صدار
الراهنة �ضم ًنا.
كما ي�ص ّرح �أع�ضاء جمل�س الإدارة ب�أن ال�شركة �ستحظى مبا يكفي من الأموال لتلبية متطلبات عملياتها/ر�أ�سمالها العامل على مدى � 12شه ًرا اعتبا ًرا من تاريخ
ن�شرة الإ�صدار.
ي�ص ّرح �أع�ضاء جمل�س الإدارة واملدير التنفيذي و�أمني �سر ال�شركة �أنهم مل يواجهوا الإفال�س يف �أي وقت ومل يخ�ضعوا لأي �إجراءات �إفال�س كما يف تاريخ ن�شرة الإ�صدار.
ي�صرح �أع�ضاء جمل�س الإدارة ب�أنه ال وجود لأي رهانات وحقوق و�أعباء �أخرى مفرو�ضة على �أمالك ال�شركة كما يف تاريخ ن�شرة الإ�صدار ،با�ستثناء ما مت الك�شف
عنه يف هذا الق�سم ومكان �آخر من ن�شرة الإ�صدار.
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7السياسات المحاسبية األساسية

مت �إعداد القوائم املدققة وغري املدققة لل�شركة على �أ�سا�س اال�ستحقاق مبوجب عر�ض التكلفة التاريخية ووف ًقا ملعايري املحا�سبة ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية
للمحا�سبني القانونيني.
مت حتديد ال�سيا�سات املحا�سبية الأ�سا�سية اخلا�صة بال�شركة يف الإي�ضاحات حول القوائم املالية املدققة املرفقة بن�شرة الإ�صدار الراهنة.
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7لمحة عامة عن األعمال والمؤشرات الرئيسية

�شركة احتاد عذيب لالت�صاالت هي �شركة م�ساهمة م�سجلة مبوجب ال�سجل التجاري رقم  1010263273ال�صادر بتاريخ � 30صفر 1430هـ (املوافق  25فرباير
46

2009م) .مت ت�سجيل ال�شركة بر�أ�سمال يبلغ  1.000مليون ريال �سعودي مق�سم على  100مليون �سهم عادي بقيمة ا�سمية تبلغ  10رياالت �سعودية لكل �سهم.
�أقر جمل�س �إدارة ال�شركة يف  14جمادى الأول 1432هـ (املوافق � 18أبريل 2011م) ،تخفي�ض ر�أ�سمالها بواقع  600مليون ريال �سعودي .ويف  6رم�ضان 1432هـ
(املوافق � 6أغ�سط�س 2011م) ،مت اعتماد قرار تخفي�ض ر�أ�س املال املذكور �آن ًفا ب�صورة ر�سمية يف اجلمعية العمومية اال�ستثنائية.
تقدم ال�شركة خمتلف خدمات االت�صاالت مبا فيها خدمة الهاتف الثابت ،وخدمات الإنرتنت الال�سلكي والبيانات للأفراد واملنازل وامل�ؤ�س�سات عرب تقنية الولوج
«الت�شغيلية البين ّية العاملية للولوج باملوجات الدقيقة» («وامياك�س»).
يف ما يلي امل�سائل الت�شغيلية الهامة:


تقيم ال�شركة عالقة ا�سرتاتيجية مع �شركة االت�صاالت البحرينية (بتلكو) التي متدها بالإدارة وامل�ساعدة الفنية املتخ�ص�صة ونقل اخلربة الفنية لها
منذ ت�أ�سي�سها.



تعمل �شبكة الولوج  802،16eوامياك�س اخلا�صة بال�شركة يف �أرجاء �أربع مناطق مبا فيها  11مدينة ومتلك  1.138حمطة �أ�سا�سية و 20نقطة تواجد
حملية ت�شغيلية ( )POPكما يف  30يونيو 2011م .مت جتهيز املحطات الأ�سا�سية ونقاط التواجد املحلية هذه من �شركة موتوروال للمنطقتني الو�سطى
والغربية ،و�شركة «زي تي �إي  »ZTEللمنطقة ال�شرقية مبوجب عقود جتهيز ودفع طويلة الأجل.



�أبرمت ال�شركة عقودًا مع �شركة االت�صاالت ال�سعودية و�شركة بيانات (موبايلي) و�شركة االت�صاالت املتكاملة ( )ITCمن �أجل جتهيز ال�سعة وروابط
الإر�سال ال�ضرورية خلدمة عمالء ال�شركة يف اململكة العربية ال�سعودية.



متلك ال�شركة عقودًا لل�صيانة وت�شغيل املواقع مربمة مع �شركة موتوروال و»زي تي �إي» وويربو ( )Wiproمن �أجل �أعمال ال�صيانة والدعم.
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7نتائج العمليات

7 77777قائمة الدخل
 لودجدجدجقائمة الدخل

�ألف ريال �سعودي
الفرتة املالية

غري مراجعة

غري مراجعة

مراجعة

مراجعة

الثالثة �أ�شهر
املنتهية يف  30يونيو
2011م

الثالثة �أ�شهر
املنتهية يف  30يونيو
2010م

ال�سنة املالية املنتهية
يف  31مار�س 2011م

ال�سنة املالية املنتهية
يف  31مار�س 2010م

ن�سبة التغيري
الربع الأ ّول
2011م2012-م

ال�سنة املالية
2010م2011-م

�إيرادات من
اخلدمات

60.268,6

42.234,5

186.566,8

35.443,9

%42,7

%426,4

تكلفة اخلدمات

()59.946,4

()80.861,8

()309.785,8

()84.957,2

()%25,9

%264,6

�إجمايل الربح/
(اخل�سارة)

322,2

()38.627,3

()123.219,0

()49.513,3

()%100,8

%148,9

تكاليف موظفني

()14.490,2

()27.338,5

()79.968,4

()150.789,4

()%47,0

()%47,0

م�صروفات البيع
والت�سويق

()11.637,2

()24.040,2

()78.731,0

()73.631,0

()%51,6

%6,9

اال�ستهالك
والإطفاء

()56.401,7

()52.820,4

()218.433,2

()69.822,3

%6,8

%212,8

م�صاريف عمومية
و�إدارية

()7.283,0

()11.515,8

()40.590,6

()35.349,1

()%36,8

%14,8

اخل�سارة من
العمليات الرئي�سية

()89.490,0

()154.342,2

()540.942,1

()379.105,1

()%42,0

%42,7

�إيرادات �أخرى

-

-

280,4

6.629,0

-

()%95,8

�أعباء مالية

()9.317,1

()6.463,2

()34.469,4

()6.563,7

%44,2

%425,2

�صايف اخل�سارة
لل�سنة/للفرتة

()98.807,1

()160.805,4

()575.131,1

()379.039,8

()%38,6

%51,7

امل�صدر :القوائم املالية املراجعة وغري املراجعة

تُظهر اجلداول �أدناه قائمة دخل ال�شركة لل�سنتني املاليتني املنتهيتني يف  31مار�س 2011م و2010م ،وللأ�شهر الثالثة الأولى املنتهية يف  30يونيو 2011م و2010م:
كما ورد �أعاله بد�أت ال�شركة عملياتها التجارية يف  1يناير 2010م .وبنا ًء عليه ،ت�شمل نتائج للفرتة املنتهية يف  31مار�س 2010م النتائج الت�شغيلية لربع �سنوي واحد
فقط .ال�سنة املالية املنتهية يف  31مار�س 2011م كانت ال�سنة الأولى التي �أجنزت فيها ال�شركة كامل عملياتها وبالتايل فهي تظهر زيادة يف الإيرادات والتكاليف
املرتبطة مقارنة للفرتة املالية املنتهية يف  31مار�س 2010م .بهدف مقارنة �أداء ال�شركة منذ �إطالق عملياتها ،تُعر�ض �أدناه مقارنة بني النتائج ربع ال�سنوية:
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 لودجدجدجالنتائج الربع السنوية

غري مراجعة

غري مراجعة

غري مراجعة

غري مراجعة

غري مراجعة

غري مراجعة

الف ريال
�سعودي
الفرتة املالية

من � 01أبريل 2011م
�إلى  30يونيو
2011م (الربع الأ ّول
2012م)

من  01يناير 2011م
�إلى  31مار�س 2011م
(الربع الرابع
2011م)

من � 01أكتوبر
2011م �إلى 31
دي�سمرب 2010م
(الربع الثالث
2011م)

من  01يوليو 2010م
�إلى � 30سبتمرب
2010م (الربع
الثاين 2011م)

من � 01أبريل 2010م
�إلى  30يونيو
2010م (الربع الأ ّول
2011م)

من  01يناير 2010م
�إلى  31مار�س 2010م
(الربع الرابع
2010م)

�إيرادات من
اخلدمات

60.268,6

49.376,1

48.148,1

46.808,2

42.234,5

35.443,9

تكلفة اخلدمات

()59.946,4

()65.588,2

()78.992,2

()82.093,2

()80.861,8

()82.857,2

�إجمايل الربح/
(اخل�سارة)

322,2

()16.212,1

()30.844,1

()35.285,1

()38.627,3

()47.413,3

تكاليف موظفني

()14.490,2

()15.759,4

()17.523,8

()19.346,7

()27.338,5

()28.212,7

م�صروفات بيع
وت�سويق

()11.637,2

()15.986,3

()19.248,0

()19.456,5

()24.040,2

()24.342,1

اال�ستهالك
والإطفاء

()56.401,7

()55.939,3

()55.255,7

()54.417,6

()52.820,4

()50.812,0

م�صروفات
عمومية و�إدارية

()7.283,0

()8.866,8

()11.383,8

()8.824,3

()11.515,8

()16.907,3

اخل�سارة من
العمليات
الرئي�سية

()89.490,0

()112.763,9

()134.255,4

()137.330,2

()154.342,2

()167.687,4

�إيرادات �أخرى

-

5,36

-

275,0

-

-

�أعباء مالية

()9.317,1

()9.341,4

()9.371,7

()9.293,0

()6.463,2

()5.213,5

�صايف اخل�سارة
للربع

()98.807,1

()122.100,0

()143.627,1

()146.348,3

()160.805,4

()172.900,9

امل�صدر :القوائم املالية غري املراجعة

حققت ال�شركة �إجمايل خ�سارة بلغ  47,7مليون ريال �سعودي يف فرتة الثالثة �أ�شهر املنتهية يف  31مار�س 2010م� ،أي الربع الأول بعد انطالقة ال�شركة� .إن
امل�صروفات الت�شغيلية لل�شركة مثل تكاليف اال�ستئجار اخلا�صة بال�سعة� ،صيانة ال�شبكات� ،إيجارات املواقع وتكاليف املوظفني قد �شهدت ثباتًا من حيث طبيعتها
ب�شكل عام .وبالتايل� ،أعادت ال�شركة خ�سارة �إجمالية يف الأرباع ال�سنوية الأولى بف�ضل انخفا�ض م�ستوى ا�ستخدام بنيتها التحتية ،وال�سيما �شبكتها .بيد �أن �أداء
ال�شركة قد حت�سن ب�شكل م�ستقر كل ربع �سنوي ب�سبب:


زيادة عدد امل�شرتكني بن�سبة  % 52,1الذي ارتفع من  76.904كما يف  31مار�س 2010م �إلى  116.975كما يف  30يونيو 2011م .وقد �أدى ارتفاع عدد
امل�شاركني �إلى زيادة ا�ستخدام �شبكة ال�شركة مما حقق حت�س ًنا يف الربحية وهوام�ش الربح .وقد متت ت�سوية �أثر العدد املرتفع للم�شرتكني ب�شكل جزئي
بتقلي�ص الأ�سعار؛



 انخفا�ض ر�سوم ال�سعة امل�ست�أجرة من قبل ال�شركة من م�شغلني �آخرين؛



تقلي�ص تكلفة معدات مواقع العمالء امل�ستهلكة؛



تر�شيد تكاليف ال�شبكة مثل �صيانة املوقع وتكاليف املوظفني وامل�صاريف العامة.

متت ت�سوية فائدة ما ُذكر �أعاله ب�شكل جزئي مب�ستوى ا�ستهالك و�أعباء مالية �أعلى تتعلق ب�إطالق �شبكة ال�شركة.
متت مناق�شة البنود بتف�صيل �أكرب يف الأق�سام � 2-4-7إلى � 9-4-7أدناه.
7 77777اإليرادات

جنمت الإيرادات التي حققتها ال�شركة ب�شكل رئي�سي عن تقدمي خدمات النطاق العري�ض واخلدمات ال�صوتية �إلى العمالء من فئتي املنازل وال�شركات .متثل
الإيرادات املحققة من معدات مواقع العمالء والدونغل ب�شكل رئي�سي الإيرادات الناجتة عن خدمات النطاق العري�ض املقدمة للمنازل التي ت�ستند �إلى وحدات
معدات مواقع العمالء و�أجهزة الدونغل التي تُباع �إلى العمالء من منافذ بيع بالتجزئة وترتيبات جتارية �أخرى� .أما الإيرادات الناجتة عن اخلدمات ال�صوتية
والأخرى فتمثل الإيرادات من خدمات الهاتف الثابت والعمالء التجاريني.
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يظهر اجلدول �أدناه متو�سط الإيرادات لكل م�ستخدم ومتو�سط معدل الإقبال على خدمات ال�شركة �أو التخلي عنها لل�سنتني املاليتني املنتهية يف 31مار�س  2011و
2010م وفرتتي الثالثة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2011م و 30يونيو 2010م.
 لودجدجدجمتوسط اإليرادات لكل مستخدم

الف ريال �سعودي

غري
مراجعة

غري
مراجعة

غري
مراجعة

غري
مراجعة

الفرتة املالية

الثالثة
�أ�شهر
املنتهية يف
 30يونيو
2011
(الربع
الأ ّول
2012م)

الثالثة
�أ�شهر
املنتهية
 30يونيو
2010م
(الربع
الأ ّول
2011م)

الثالثة
�أ�شهر
املنتهية يف
 31مار�س
2011م
(الربع
الرابع
2011م)

الثالثة
�أ�شهر
املنتهية يف
 31مار�س
2010م
(الربع
الرابع
2010م)

مراجعة

ن�سبة التغيري

مراجعة

ال�سنة املالية ال�سنة املالية الربع الأ ّول
املنتهية يف 11م 2012-م
املنتهية يف
 31مار�س
 31مار�س
2010م
2011م
(ال�سنة
(ال�سنة
املالية
املالية
2010م)
2011م)

الربع الرابع
2010م -
2011م

الإيرادات من معدات مواقع العمالء
و�أجهزة الدونغل

56.228,0

39.518,0

46.080,0

34.539,0

173.490,0

34.539,0

%42,3

%33,4

الإيرادات من اخلدمات ال�صوتية
والأخرى

4.040,0

2.717,0

3.296,0

905,0

13.077,0

905,0

%48,7

%264,2

جمموع الإيرادات

60.268,0

42.235,0

49.376,0

35.444,0

186.567,0

35.444,0

%42,7

%39,3

�صايف عدد امل�شرتكني يف ال�شبكة
– معدات مواقع العمالء و�أجهوة
الدونغل (×)

116.975

88.282

116.463

76.904

116.463

76.904

%32,5

%51,4

متو�سط الإيرادات لكل م�ستخدم
 معدات مواقع العمالء و�أجهزةالدونغل (ريال �سعودي)

152

153

138

171

150

171

()%0,7

%19,3-

متو�سط معدل الإقبال والتخلي لكل
�شهر  -معدات مواقع العمالء و�أجهزة
الدونغل (×)

5.300

6.719

4.890

3.492

5.347

3.492

()%21,1

%40,0

امل�صدر :معلومات �إدارية

كما ورد �أعاله ،كانت ال�سنة املالية املنتهية يف  31مار�س 2011م ال�سنة الأولى الكاملة لعمليات ال�شركة وقد �أظهرت زياد ًة هامة يف الإيرادات مقارنة مع الفرتة
املنتهية يف  31مار�س 2010م .وحققت �إيرادات ال�شركة زيادة بوترية ثابتة كل ربع �سنوي منذ �إطالق العمليات ب�سبب زيادة قاعدة امل�شرتكني يف خدمات ال�شركة
والتي متت ت�سويتها ب�شكل جزئي برتاجع الأ�سعار .وزاد �إجمايل الإيرادات �إلى  186,6مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية  31مار�س 2011م من 35,4
مليون ريال �سعودي خالل الفرتة املنتهية يف  31مار�س 2010م.
ارتفعت الإيرادات يف الربع ال�سنوي املنتهي يف  31مار�س 2011م بن�سبة  %39,5لتبلغ  49,4مليون ريال �سعودي مقارنة بـ  35,4مليون ريال �سعودي كما يف الربع
ال�سنوي نف�سه من العام املن�صرم .وقد �ساهمت الإيرادات املحققة من خدمات النطاق العري�ض للم�ستهلكني بن�سبة � %93,1أو  46,0مليون ريال �سعودي و � %97,5أو
 34,5مليون ريال �سعودي من �إجمايل الإيرادات املحققة خالل الربعني ال�سنويني املنتهيني يف  31مار�س 2011م و2010م على التوايل .زاد �إيراد خدمات النطاق
العري�ض للم�ستهلكني بن�سبة  %33,3ليبلغ  46,0مليون ريال �سعودي يف الربع ال�سنوي املنتهي يف  31مار�س 2011م �أي من  34,5مليون ريال �سعودي كما يف الربع
ال�سنوي املنتهي يف  31مار�س 2010م بف�ضل زيادة ن�سبتها  %51,4يف قاعدة امل�شرتكني يف خدمة النطاق العري�ض للم�ستهلكني من � 76.904إلى  116.463م�شرتك.
متت ت�سوية �أثر زيادة �أع�ضاء قاعدة امل�شرتكني برتاجع ن�سبته  %19,3يف متو�سط الإيرادات لكل م�ستخدم ب�سبب تخفي�ض الأ�سعار .وقد تراجع متو�سط الإيرادات
لكل م�ستخدم من  171ريال �سعودي �إلى  138ريال �سعودي للأ�سباب التالية:


تخفي�ض الأ�سعار من جانب ال�شركة كرد فعل على الأ�سعار التناف�سية خلدمات النطاق العري�ض الال�سلكي من قبل م�شغلني �آخرين ،ال�سيما م�شغلي
الهاتف النقال الذين قدموا عرو�ضات ترويجية مغرية؛



 احلملة التي �أطلقتها ال�شركة لت�شجيع امل�شرتكني على التح ّول من العقود الق�صرية املدة (� 3أ�شهر) �إلى عقود مبدة �أطول (� 6أ�شهر �أو �أكرث) .قدمت هذه
احلملة خ�صومات بن�سبة ت�صل �إلى  %20لت�شجيع العمالء على اال�شرتاك بعقود ملدة �أطول يف نقاط التوزيع العائدة �إلى ال�شركة فقط.

زادت اخلدمات ال�صوتية والأخرى يف الربع ال�سنوي املنتهي يف  31مار�س 2011م بن�سبة � %277,8إلى  3,4مليون ريال �سعودي من  0,9مليون ريال �سعودي يف الربع
ال�سنوي املنتهي يف  31مار�س 2010م .زاد عدد امل�شرتكني يف اخلدمات ال�صوتية من  2.160يف الربع ال�سنوي املنتهي يف  31مار�س 2010م �إلى  48.360يف الربع
ال�سنوي املنتهي يف  31مار�س 2011م.
توجه الإيرادات لغاية الربع ال�سنوي املنتهي يف  30يونيو 2011م التي بلغ فيها الإيراد � %42,5أي  60,3مليون ريال �سعودي مقابل  42,2مليون ريال �سعودي
ا�ستمر ّ
للربع ال�سنوي املنتهي يف  30يونيو 2010م� .أما الإيراد الناجت عن خدمات النطاق العري�ض للم�ستهلكني فقد �ساهم بن�سبة  %93,2و  %93,8من �إجمايل الإيرادات
خالل الأ�شهر الثالثة املنتهية يف  30يونيو 2011م و2010م على التوايل .حتقق النمو يف �إيراد خدمات النطاق العري�ض للم�ستهلكني من زيادة عدد امل�شرتكني
بن�سبة � %32,5إذ ارتفع من  88.282م�شرتك كما يف  30يونيو 2010م �إلى  116.975م�شرتك كما يف  30يونيو 2011م ،ومتت ت�سوية هذه الزيادة ب�شكل جزئي
بانخفا�ض الأ�سعار ،الأمر الذي �أدى �إلى تراجع ب�سيط يف متو�سط الإيرادات لكل م�ستخدم من  153ريال �سعودي �إلى  152ريال �سعودي.
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و�ساهمت اخلدمات ال�صوتية والأخرى بن�سبة  %6,8و %6,2من الإيراد يف الربعني ال�سنويني املنتهيني يف  30يونيو 2011م و 30يونيو 2010م .زادت اخلدمات
ال�صوتية والأخرى بن�سبة � %57,7أي من  2,6مليون ريال �سعودي �إلى  4,1مليون ريال �سعودي ب�سبب زيادة يف عدد امل�شرتكني يف اخلدمات ال�صوتية من  2.189يف
فرتة الثالثة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2010م �إلى  51.437يف الربع ال�سنوي املنتهي يف  30يونيو 2011م على التوايل.
كان معدل االنتقال �إلى خدمات ال�شركة والتخلي عنها يف الربع ال�سنوي املنتهي يف  31مار�س 2011م م�ستق ًرا بن�سبة  %4مقارنة بالربع ال�سنوي املوافق يف ال�سنة
املالية ال�سابقة.
الحظت ال�شركة ارتفاع معدل االنتقال والتخلي بن�سبة  %7,6يف الربع ال�سنوي املنتهي يف  30يونيو 2010م ب�سبب انخفا�ض �أ�سعار املناف�سني والرتويج لتح ّول العمالء
�إلى عقود جديدة مبدة �أطول مما �أدى �إلى ارتفاع عدد حاالت انقطاع اخلدمة .ا�ستقر معدل االنتقال والتخلي عند م�ستويات تاريخية بنهاية احلملة الرتويجية
لل�شركة وبعد ا�ستجابة ال�شركة �إلى املناف�سة بتقلي�ص �أ�سعارها .ونتيجة لذلك ،بلغ معدل االنتقال والتخلي يف الربع ال�سنوي املنتهي يف  30يونيو 2011م مان�سبته
.%4
 لودجدجدجاإليرادات من الخدمات والمنتجات الرئيسية

الف ريال �سعودي

غري مراجعة

غري مراجعة

مراجعة

مراجعة

الفرتة املالية

الثالثة �أ�شهر
املنتهية يف 30
يونيو 2011م

الثالثة �أ�شهر
املنتهية يف 30
يونيو 2010م

ال�سنة املالية
املنتهية يف 31
مار�س 2011م

ال�سنة املالية
املنتهية يف 31
مار�س 2010م

الربع الأ ّول
2011م2012-م

ال�سنة املالية
2010م2011-م

53.669

35.908

174.314

35.399

%49,5

%392,4

خدمة اي جو
املكاتب ال�صغرية  /املكاتب
املنزلية (�سوهو)
و�سوهو بل�س

380

2.731

3.627

-

()%86,1

-

IP VPNال�شبكات االفرتا�ضية
اخلا�صة على بروتوكول االنرتنت

166

282

1.066

-

()%41,1

-

 IP Centrexبروتوكول
2
االنرتنت النمركزي

-

-

-

-

-

-

ترحال الأفراد واالعمال

3.099

1.589

636

-

%95,0

-

 IP Transitبروتوكول
االنرتنت العبوري

891

1.343

4.072

-

()%33,7

-

 IPLCالدائر العاملية اخلا�صة
امل�ست�أجرة

516

278

1.417

-

%85,6

-

بيع اجلملة خلدمة �إنهاء املكاملات
يف ال�سعودية

1.547

103

1.435

45

%1.401,9

%3.088,9

بطاقة االت�صال م�سبقة الدفع
3
()800

-

-

-

-

-

-

املجموع

60.268

42.234

186.567

35.444

%42,7

%426,4

االنرتنت و  CPEال�صوتي

1

� )1إيرادات االنرتنت و  CPEال�صوتي ت�شمل على �إيرادات خدمة �إيزي فون
 )2هذه اخلدمة مل يتم �إطالقها خالل فرتة القوائم املالية املدرجة
 )3مالحظة :مل يتم احل�صول على �إيرادات من خدمة بطاقات االن�صال م�سبقة الدفع ()800
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ن�سبة التغيري

7 77777تكلفة الخدمات

تبينّ اجلداول �أدناه تكلفة خدمات ال�شركة لل�سنتني املاليتني املنتهية يف 31مار�س  2011و 2010م وفرتتي الثالثة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2011م و 30يونيو
2010م.
 لودجدجدجتكلفة خدمات الشركة

غري
مراجعة

الف ريال �سعودي

غري
مراجعة

غري
مراجعة

غري
مراجعة

مراجعة

مراجعة

ن�سبة التغيري

الثالثة
�أ�شهر
املنتهية يف
 31مار�س
2011م
(الربع
الرابع
2011م)

الثالثة
�أ�شهر
املنتهية يف
 31مار�س
2010م
(الربع
الرابع
2010م)

ال�سنة املالية
املنتهية يف
 31مار�س
2011م

ال�سنة املالية
املنتهية يف
 31مار�س
2010م

الربع الأ ّول
2011م
2012-م

الربع الرابع
2011م
2012-م

ا�ستئجار الطاقة اال�ستيعابية

15.299,6

25.205,0

21.219,52

20.370.290

103.730,2

20.370,3

()%39,3

%4,2

�صيانة وا�سناد ال�شبكة

12.862,8

20.925,4

12.790,54

21.192.291

77.803,4

21.192,3

()%38,5

()%39,6

نقاط تواجد تقنية االنرتنت
اال�سلكي  /حيازة و ايجار املواقع

11.344,3

11.943,5

11.854,59

10.088.586

46.127,6

10.088,6

()%5,0

%17,5

ا�ستنفاذ  /تركيب الب�ضاعة

8.402,4

14.859,7

10.439,72

20.539.200

47.881,5

22.639,2

()%43,5

()%49,2

م�صاريف الربط ال�صوتي

4.444,6

1.246,7

2.488,41

905.985

9.171,5

906,0

%256,5

%174,7

تكاليف املوظفني

4.106,3

4.807,1

4.317,69

5.432.484

17.831,8

5.432,5

()%14,6

()%20,5

ر�سوم حكومية

2.730,4

1.680,7

2.341,87

760.281

6.613,7

760,3

%62,5

%208,0

�أخرى

755,9

193,7

135,83

3.568.075

626,2

3.568,1

%290,3

()%96,2

�إجمايل تكلفة اخلدمات

59.946،3

80.861،1

65.588،1

82.857،3

309.785،9

84.957،3

()%25,7

()%20,8

الفرتة املالية

الثالثة
الثالثة
�أ�شهر
�أ�شهر
املنتهية 30
املنتهية يف
 30يونيو يونيو 2010م
(الربع الأ ّول
2011م
2011م)
(الربع الأ ّول
2012م)

امل�صدر :القوائم املالية املراجعة وغري املراجعة

تت�ألف تكاليف اخلدمات ب�شكل رئي�سي من ر�سوم �إيجار ال�سعة ( )%25,5وتكاليف �صيانة ودعم ال�شبكة ( )%21,5ور�سوم الإيجار لنقطة التواجد املحلية لوامياك�س
( )%18,9وا�ستهالك /تركيب املخزون (تكلفة معدات مواقع العمالء والدونغل) ( )%14خالل فرتة الثالثة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2011م.
ارتفعت تكلفة اخلدمات من  84,9مليون ريال �سعودي خالل الفرتة املنتهية يف  31مار�س 2010م �إلى  309,8مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف
 31مار�س 2011م .يعود هذا االرتفاع الهام الذي يقدر بـ � %264,9إلى �أن تكلفة اخلدمات للفرتة املالية املنتهية يف  31مار�س 2010م متثل تكلفة اخلدمات لفرتة
الثالثة �أ�شهر فقط مبا �أن ال�شركة بد�أت عملياتها الت�شغيلية يف  1يناير 2010م .يعود االرتفاع الهام يف تكاليف ال�سنة بكاملها �إلى ر�سوم �إيجار ال�سعات التي
ازدادت ب�سبب احلاجة �إلى �سعة �أكرب نتيج ًة لنمو قاعدة العمالء و�إلى ارتفاع عدد املحطات التي تتطلب ات�صال من نقطة �إلى نقطة .ترتكز ر�سوم �إيجار القدرات
على م�ستحقات �شهرية خم�ص�صة ب�شكل رئي�سي �إلى �سعة وروابط النقل التي ا�شرتتها ال�شركة من م�شغالت ات�صال �أخرى خلدمة عمالئها داخل اململكة العربية
ال�سعودية.
انخف�ضت تكلفة اخلدمات على �أ�سا�س ربع �سنوي يف فرتة الثالثة �أ�شهر املنتهية يف  31مار�س 2011م بن�سبة � %20,8إلى  65,6مليون ريال �سعودي باملقارنة مع
 82,8مليون ريال �سعودي يف فرتة الثالثة �أ�شهر املنتهية يف  31مار�س 2010م ب�سبب الآتي :


ارتفعت ر�سوم �إيجار ال�سعة بن�سبة  %3,9من مبلغ  20,4مليون ريال �سعودي �إلى  21,2مليون ريال �سعودي ب�سبب متطلبات �سعة �أكرب ب�سبب النمو يف
قاعدة العمالء وب�سبب الزيادة يف عدد املحطات التي تتطلب االت�صال من نقطة �إلى نقطة بالإ�ضافة �إلى �شراء م�ؤقت ل�سعة �أكرب ب�أ�سعار مرتفعة لتعزيز
النطاق العري�ض للعمالء خالل حدث ريا�ضي هام.



انخف�ضت تكلفة �صيانة ودعم ال�شبكة بن�سبة  %60,4من 21,2مليون ريال �سعودي �إلى  12,8مليون ريال �سعودي ويعود ذلك ب�شكل رئي�سي �إلى �إعادة
التفاو�ض على الأ�سعار مع املوردين كجزء من مبادرات ال�شركة لتخفي�ض التكاليف الت�شغيلية؛



ارتفعت م�صروفات �إيجارات مواقع وامياك�س /نقاط التواجد املحلية واملرافق بن�سبة  %17,8من  10,1مليون ريال �سعودي �إلى  11,9مليون ريال �سعودي
ويعود ذلك ب�شكل رئي�سي �إلى االرتفاع يف عدد املواقع من � 1.109إلى 1.125؛



انخف�ضت ر�سوم ا�ستهالك وتركيب املخزون بن�سبة  %48,8من  20,5مليون ريال �سعودي �إلى  10,5مليون ريال �سعودي ويعود ذلك ب�شكل رئي�سي �إلى
انخفا�ض تكلفة وحدة معدات مواقع العمالء واالنحدار يف عدد االت�صاالت اجلديدة.



انخف�ضت تكاليف املوظفني بن�سبة  %20,3من 5,4مليون ريال �سعودي �إلى  4,3مليون ريال �سعودي.
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كما انخف�ضت تكاليف اخلدمات للفرتة املنتهية يف يف  30يونيو 2011م بن�سبة  %26,0من  80,9مليون ريال �سعودي خالل فرتة الثالثة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو
2010م �إلى  59,9مليون ريال �سعودي ،ويعود ذلك بالدرجة الرئي�سية �إلى:


انخف�ضت ر�سوم �إيجار ال�سعة بن�سبة  %39,3من  25,2مليون ريال �سعودي �إلى  15,3مليون ريال �سعودي لأن ال�شركة تفاو�ضت على عقد �سعة جديد مع
�شركة االت�صاالت املتكاملة ب�أ�سعار منخف�ضة بدرجة كبرية باملقارنة مع العقد املربم مع �شركة االت�صاالت ال�سعودية التي �شكلت املو ّرد الرئي�سي �ساب ًقا.
وعليه نقلت ال�شركة �ضغط االت�صاالت من �شركة االت�صاالت ال�سعودية �إلى �شركة االت�صاالت املتكاملة؛



انخف�ضت تكاليف �صيانة ودعم ال�شبكة بن�سبة  %38,3من 20,9مليون ريال �سعودي �إلى  12,9مليون ريال �سعودي نتيجة لتقلي�ص الأ�سعار التي حققته
ال�شركة من مورديها امل�ؤلفني ب�شكل رئي�سي من �شركة زي تي �إي وموتوروال وويربو؛



انخف�ضت �إيجارات املواقع واملرافق بن�سبة  %5,0من  11,9مليون ريال �سعودي �إلى  11,3مليون ريال �سعودي ويعود ذلك ب�شكل رئي�سي �إلى تخفي�ض
ر�سوم تركيب العدادات من قبل �شركة الكهرباء ال�سعودية؛



انخف�ضت تكلفة معدات مواقع العمالء بن�سبة  %43,5من  14,9مليون ريال �سعودي �إلى  8,4مليون ريال �سعودي ب�سبب تقلي�ص تكلفة معدات مواقع
العمالء بالإ�ضافة �إلى عدد �أقل من االت�صاالت اجلديدة.

بلغت ال�شركة خالل فرتة الثالثة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2011م ،نقطة تعادل و�سجلت �إجمايل ربح بن�سبة  0,3مليون ريال �سعودي .يعود ذلك ب�شكل رئي�سي
�إلى زيادة يف عدد امل�شرتكني مما �أدى ارتفاع الإيرادات .انخف�ضت تكلفة اخلدمات كن�سبة من الإيرادات مبعدل %99,5خالل فرتة الثالثة �أ�شهر املنتهية يف 30
يونيو 2011م.
7 77777تكاليف الموظفين

تبينّ اجلداول �أدناه تكاليف موظفي ال�شركة لل�سنوات املالية املنتهية يف  31مار�س 2011م و2010م ولفرتة الثالثة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2011م و2010م:
 لودجدجدجتكاليف الموظفين

الف ريال �سعودي

غري مراجعة

غري مراجعة

مراجعة

مراجعة

الفرتة املالية

الثالثة �أ�شهر
املنتهية يف 30
يونيو 2011م

الثالثة �أ�شهر
املنتهية يف 30
يونيو 2010م

ال�سنة املالية
املنتهية يف 31
مار�س 2011م

ال�سنة املالية
املنتهية يف 31
مار�س 2010م

ن�سبة التغيري
الربع الأ ّول
2011م2012-م

ال�سنة املالية
2010م2011-م

رواتب و مزايا

14.362,1

26.637,2

78.269,2

145.710,8

()%46,1

()%46,3

خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة
للموظفني

128,1

701,3

1.699,2

5.078,6

()%81,7

()%66,5

�إجمايل تكاليف املوظفني

14.490,2

27.338,5

79.968,4

150.789,4

()%47,0

()%47,0

امل�صدر :القوائم املالية املراجعة وغري املراجعة

قامت الإدارة كجزء من جهودها لتح�سني الكفاءة والربحية عرب تر�شيد �شامل لهيكلية الرواتب والتكاليف ،بال�شروع يف خطة �إعادة هيكلة تغطي � ً
أي�ضا العدد الأمثل
للموظفني والتحكم يف التكاليف غري الرئي�سية.
انخف�ضت تكاليف املوظفني بن�سبة  %53من  150,8مليون ريال �سعودي خالل الفرتة املنتهية يف  31مار�س 2010م �إلى  80,0مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية
املنتهية يف  31مار�س 2011م ويعود ذلك �إلى انخفا�ض عدد املوظفني من  404كما يف  31مار�س 2010م �إلى  322موظف كما يف  31مار�س 2011م.
انخف�ضت تكاليف املوظفني من  414،4مليون ريال �سعودي خالل فرتة الثالثة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2011م باملقارنة مع مبلغ  27,3مليون ريال �سعودي
خالل فرتة الثالثة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2010م .يعود هذا االنخفا�ض ب�شكل رئي�سي �إلى انخفا�ض عدد املوظفني من  388موظف كما يف  30يونيو 2010م
�إلى  282موظف كما يف  30يونيو 2011م بعد �أن طبقت ال�شركة خطة �إعادة الهيكلة.
7 77777مصروفات بيع وتسويق

تبينّ اجلداول �أدناه م�صروفات البيع والت�سويق لل�شركة ،لل�سنتني املاليتني املنتهية يف 31مار�س  2011و 2010م وفرتتي الثالثة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2011م
و 30يونيو 2010م:
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 لودجدجدجمصروفات البيع والتسويق

الف ريال �سعودي

غري مراجعة

غري مراجعة

مراجعة

مراجعة

ن�سبة التغيري

الفرتة املالية

الثالثة �أ�شهر
املنتهية يف 30
يونيو 2011م

الثالثة �أ�شهر
املنتهية يف 30
يونيو 2010م

ال�سنة املالية
املنتهية يف 31
مار�س 2011م

ال�سنة املالية
املنتهية يف 31
مار�س 2010م

الربع الأ ّول
2011م2012-م

ال�سنة املالية
2010م2011-م

م�صروفات الت�سويق والإعالن

3.292,9

11.741,8

33.877,8

28.710,2

()%72,0

%18,0

م�صروفات العناية العمالء

2.230,2

4.038,3

14.199,5

11.777,0

()%44,8

%20,6

م�صروفات العالقات العامة والرتويج واالت�صاالت

234,9

1.956,0

4.754,5

10.163,1

()%88,0

()%53,2

عمولة املورد

2.921,4

2.511,8

10.547,0

8.287,1

%16,3

%27,3

م�صروفات �إيجار نقاط العر�ض وغريها من املواقع
الهامة

1.363,4

2.396,2

7.601,4

7.417,4

()%43,1

%2,5

م�صاريف موظفي مبيعات نقاط العر�ض

1.212,7

1.190,1

4.016,9

3.806,9

%1,9

%5,5

خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها

-

-

1.500,0

-

-

-

�أخرى

381,8

206,1

2.233,9

3.469,3

%85,2

()%35,6

�إجمايل م�صروفات البيع والت�سويق

11.637,2

24.040,2

78.731,0

73.631,0

()%51,6

%6,9

امل�صدر :القوائم املالية املراجعة وغري املراجعة

تت�ألف م�صروفات البيع والت�سويق ب�شكل رئي�سي من م�صروفات الت�سويق والإعالن وخدمة العمالء وعمولة التجار.
ارتفعت م�صروفات البيع والت�سويق بن�سبة  %6,9من  73,6مليون ريال �سعودي خالل الفرتة املنتهية يف  31مار�س 2010م �إلى  78,7مليون ريال �سعودي خالل
ال�سنة املالية املنتهية يف  31مار�س 2011م .يعود هذا االرتفاع ب�شكل رئي�سي �إلى الزيادة يف م�صروفات الت�سويق والإعالن وعموالت التجار على الإيرادات املرتفعة
بالإ�ضافة �إلى م�صروفات خدمة العمالء.
ارتفاعا بن�سبة  %20,3خالل ال�سنة املالية املنتهية يف  31مار�س 2011م باملقارنة الفرتة املنتهية يف  31مار�س 2010م .ارتفعت عموالت
كانت عموالت املوردين �أكرث
ً
املوردين ب�سبب الزيادة يف قاعدة امل�شرتكني الناجمة عن عدد امل�شرتكني اجلدد وجتديد اال�شرتاكات ال�سابقة.
انخف�ض �إجمايل م�صروفات البيع والت�سويق �إلى  11,6مليون ريال �سعودي خالل فرتة الثالثة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2011م باملقارنة مع  24,0مليون ريال
�سعودي خالل فرتة الثالثة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2010م .يعود االنخفا�ض ب�شكل رئي�سي �إلى انخفا�ض بن�سبة  %72,6يف م�صروفات الت�سويق والإعالن كجزء
من حتكم ال�شركة بتكاليف الت�سويق والإعالنات.
7 77777مصروفات عمومية وإدارية

تبينّ اجلداول �أدناه امل�صروفات العمومية والإدارية لل�شركة لل�سنتني املاليتني املنتهية يف 31مار�س  2011و 2010م وفرتتي الثالثة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو
2011م و 30يونيو 2010م:
 لودجدجدجالمصروفات العمومية واإلدارية

الف ريال �سعودي

غري مراجعة

غري مراجعة

مراجعة

مراجعة

الفرتة املالية

الثالثة �أ�شهر
املنتهية يف 30
يونيو 2011م

الثالثة �أ�شهر
املنتهية يف 30
يونيو 2010م

ال�سنة املالية
املنتهية يف 31
مار�س 2011م

ال�سنة املالية
املنتهية يف 31
مار�س 2010م

ن�سبة التغيري
الربع الأ ّول
2011م2012-م

ال�سنة املالية
2010م2011-م

�أتعاب مهنية وا�ست�شارية

4.162,7

1.467,3

16.488,6

5.649,9

%183,7

%191,8

ر�سوم الرعاية الطبية والت�أ�شرية والإقامة

877,3

1.464,0

4.463,5

3.885,1

()%40,1

%14,9

ر�سوم حكومية

-

4.578,2

3.832,2

2.487,7

()%100,0

%54,0

�سفر لأغرا�ض العمل

316,4

1.058,8

3.096,0

9.878,1

()%70,1

()%68,7

منافع عامة

-

-

2.274,3

2.897,0

-

()%21,5

مكاف�آت اع�ضاء جمل�س الإدارة

-

-

800,0

-

-

%100,0

خدمات �أيدي عاملة

294,3

390,2

1.412,2

2.017,1

()%24,6

()%30,0

اال�شرتاك والع�ضوية

17,73

50,3

617,3

2.080,4

()%64,7

()%70,3

ال�ضريبة امل�ستقطعة (املوردون)

69,8

40,77

364,0

584,8

%71,2

()%37,8

�أتعاب امل�ساهمون وامل�ؤ�س�سون

618,4

425,8

1.931,7

766,6

%45,2

%152,0
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الف ريال �سعودي

غري مراجعة

غري مراجعة

مراجعة

مراجعة

الفرتة املالية

الثالثة �أ�شهر
املنتهية يف 30
يونيو 2011م

الثالثة �أ�شهر
املنتهية يف 30
يونيو 2010م

ال�سنة املالية
املنتهية يف 31
مار�س 2011م

ال�سنة املالية
املنتهية يف 31
مار�س 2010م

ن�سبة التغيري
الربع الأ ّول
2011م2012-م

ال�سنة املالية
2010م2011-م

ر�سوم الت�أمني

396,6

443,0

1.805,3

302,3

()%10,5

%497,1

�أخرى

529,9

1.597,6

3.505,6

4.800,0

()%66,8

()%27,0

�إجمايل امل�صروفات العمومية والإدارية

7.283,0

11.515,8

40.590,6

35.349,1

()%36,8

%14,8

امل�صدر :القوائم املالية املراجعة وغري املراجعة

ارتفعت امل�صروفات العمومية والإدارية بن�سبة  %14,7من  35,4مليون ريال �سعودي للفرتة املنتهية يف  31مار�س 2010م �إلى  40,6مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة
املالية املنتهية يف  31مار�س 2011م .يعود هذا االرتفاع ب�شكل رئي�سي �إلى الر�سوم املهنية واال�ست�شارية املتكبدة واملتعلقة ب�أتعاب امل�ست�شارين و�إلى ارتفاع م�صروفات
اخلدمات املتعلقة باملوظفني كر�سوم الرعاية الطبية والت�أ�شريات والإقامة ولكن متت ت�سويتها عرب انخفا�ض كبري يف رحالت العمل مبا �أن ال�شركة و�ضعت �ضوابط
�صارمة للتكاليف.
متثل الر�سوم املهنية واال�ست�شارية املتعلقة ب�أتعاب امل�ست�شارين مبالغ اامل�ست�شارين حلقوق االكتتاب لإعادة هيكلة املوارد الب�شرية ولال�ست�شارات املالية واخلدمات
اال�ست�شارية .ارتفعت هذه امل�صروفات خالل ال�سنة املالية املنتهية يف  31مار�س 2011م� ،إلى  16,5مليون ريال �سعودي نتيج ًة مل�صروفات متعلقة بحقوق االكتتاب.
كما ارتفعت الر�سوم املهنية واال�ست�شارية من  4,2مليون ريال �سعودي خالل فرتة الثالثة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2011م باملقارنة مع مبلغ  1,5مليون ريال
�سعودي خالل فرتة الثالثة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2010م ويعود ذلك االرتفاع يف م�ستحقات اال�ست�شارات /امل�صروفات اال�ست�شارية املتعلقة بحقوق االكتتاب.
تتعلق �أتعاب اال�شرتاك والع�ضوية باملبالغ التي دفعتها ال�شركة لتنظيم الفعاليات والرعايات خالل الفرتة املمتدة من يناير 2010م �إلى مار�س 2010م .تعود
التكاليف املرتفعة بن�سبة  2,6مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة الفرتة املنتهية يف  31مار�س 2010م� ،إلى رعاية ال�شركة ملنتدى جدة االقت�صادي.
7 77777إيرادات أخرى

تبينّ اجلداول �أدناه الإيرادات الأخرى لل�شركة لل�سنتني املاليتني املنتهية يف 31مار�س  2011و 2010م وفرتتي الثالثة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2011م و 30يونيو
2010م:
 لودجدجدجايرادات أخرى

الف ريال �سعودي

غري مراجعة

غري مراجعة

مراجعة

مراجعة

الفرتة املالية

الثالثة �أ�شهر
املنتهية يف 30
يونيو 2011م

الثالثة �أ�شهر
املنتهية يف 30
يونيو 2010م

ال�سنة املالية
املنتهية يف 31
مار�س 2011م

ال�سنة املالية
املنتهية يف 31
مار�س 2010م

ن�سبة التغيري
الربع الأ ّول
2011م2012-م

ال�سنة املالية
2010م2011-م

�إيرادات من ودائع بنكية

-

-

-

4.704,6

%0,0

()%100,0

ر�سوم غري م�سرتدة ب�ش�أن العر�ض

-

-

-

1.873,4

%0,0

()%100,0

�إيرادات �أخرى

-

-

280,4

51,0

%0,0

%100,0

-

-

280,4

6.629,0

%0,0

()%95,8

�إجمايل الإيرادات الأخرى
امل�صدر :القوائم املالية املراجعة وغري املراجعة

تت�ألف الإيرادات الأخرى الفرتة املنتهية يف  31مار�س 2010م من �إيرادات من ودائع بنكية و�أتعاب غري قابلة لال�سرتداد مت حت�صيلها لدى تقدمي العر�ض.
7 77777األتعاب المالية

تبينّ اجلداول �أدناه الأعباء املالية لل�شركة لل�سنتني املاليتني املنتهية يف 31مار�س  2011و 2010م وفرتتي الثالثة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2011م و 30يونيو
2010م:
 لودجدجدجاألتعاب المالية
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�ألف ريال �سعودي

غري مراجعة

غري مراجعة

مراجعة

مراجعة

الفرتة املالية

الثالثة �أ�شهر
املنتهية يف 30
يونيو 2011م

الثالثة �أ�شهر
املنتهية يف 30
يونيو 2010م

ال�سنة املالية
املنتهية يف 31
مار�س 2011م

ال�سنة املالية
املنتهية يف 31
مار�س 2010م

ن�سبة التغيري
الربع الأ ّول
2011م2012-م

ال�سنة املالية
2010م2011-م

تكاليف متويل تورق

7.603,3

5.601,6

29.870,1

4.580,6

%35,7

%552,1

�أتعاب امل�ساهمون الأ�سا�سيون

740,5

754,3

2.997,1

1.091,7

()%1,8

%174,5

�ألف ريال �سعودي

غري مراجعة

غري مراجعة

مراجعة

مراجعة

الفرتة املالية

الثالثة �أ�شهر
املنتهية يف 30
يونيو 2011م

الثالثة �أ�شهر
املنتهية يف 30
يونيو 2010م

ال�سنة املالية
املنتهية يف 31
مار�س 2011م

ال�سنة املالية
املنتهية يف 31
مار�س 2010م

ن�سبة التغيري
الربع الأ ّول
2011م2012-م

ال�سنة املالية
2010م2011-م

ر�سوم خطاب ال�ضمان

539,9

-

1.177,9

15,3

%100,0

%7588,9

�أخرى

433,5

107,4

424,3

876,1

%303,7

()%51,6

�إجمايل الأعباء املالية

9.317,1

6.463,2

34.469,4

6.563,7

%44,2

%425,2

امل�صدر :القوائم املالية املراجعة وغري املراجعة

ارتفعت الأعباء املالية خالل ال�سنة املالية املنتهية يف  31مار�س 2011م ويعود ال�سبب الرئي�سي يف ذلك �إلى زيادة ال�سحوبات مبوجب التمويل الإ�سالمي بالتورق
من قبل ال�شركة ال�ستيفاء نفقاتها الر�أ�سمالية املتعلقة بات�ساع �شبكتها وم�صروفاتها الت�شغيلية .ارتفع املبلغ امل�ستحق من التمويل بالتورق ،من  610مليون كما يف
 31مار�س 2010م �إلى 1.010مليون ريال �سعودي كما يف  30يونيو 2010م� .إن املبلغ امل�ستحق من ر�صيد التمويل بالتورق ارتفع �إلى  1.137مليون ريال �سعودي
كما يف  30يونيو 2011م.
7 77777الزكاة

تخ�ضع ال�شركة لقوانني م�صلحة الزكاة والدخل (امل�صلحة) .ما من زكاة م�ستحقة على ال�شركة مبا �أنها تكبدت خ�سائر منذ ت�أ�سي�سها.
7 7-7777الهوامش
 لودجدجدجاألتعاب المالية

احلجم العام ()%

غري مراجعة

غري مراجعة

غري مراجعة

غري مراجعة

غري مراجعة

غري مراجعة

الفرتة املالية

من � 01أبريل
2011م �إلى 30
يونيو 2011م
(الربع الأ ّول
2011م)

من  01يناير
2011م �إلى 31
مار�س 2011م
(الربع الرابع
2011م)

من � 01أكتوبر
2011م �إلى 31
دي�سمرب 2010م
(الربع الثالث
2011م)

من  01يوليو
2010م �إلى 30
�سبتمرب 2010م
(الربع الثاين
2011م)

من � 01أبريل
2010م �إلى 30
يونيو 2010م
(الربع الأ ّول
2011م)

من  01يناير
2010م �إلى 31
مار�س 2010م
(الربع الرابع
2010م)

�إيرادات اخلدمات

%100,0

%100,0

%100,0

%100,0

%100,0

%100,0

تكلفة اخلدمات

()%99,5

()%132,8

()%163,9

()%179,7

()%191,5

()%233,9

%0,5

()%32,8

()%63,9

()%79,7

()%91,5

()%133,8

تكاليف موظفني

()%24,0

()%32,0

()%36,5

()%41,2

()%64,9

()%79,7

م�صاريف البيع والت�سويق

()%19,2

()%32,4

()%39,8

()%41,6

()%56,9

()%68,9

م�صاريف اال�ستهالك والإطفاء

()%93,5

()%113,2

()%114,5

()%116,2

()%125,1

()%143,5

م�صاريف عمومية و�إدارية

()%12,1

()%18,0

()%25,1

()%17,3

()%27,3

()%47,7

هام�ش اخل�سارة الت�شغيلية

()%148,4

()%228,3

()%279,9

()%295,9

()%365,6

()%473,7

%0,0

%0,0

%0,0

%0,6

%0,0

%0,0

�أعباء مالية

()%15,4

()%18,8

()%19,1

()%20,5

()%15,4

()%14,7

�صايف هام�ش اخل�سارة

()%163,9

()%247,2

()%299,0

()%315,8

()%381,0

()%487,8

�إجمايل هام�ش الربح/
(اخل�سارة)

�إيرادات �أخرى

امل�صدر :القوائم املالية غري املراجعة

ارتفعت قاعدة امل�شرتكني من  76.904م�شرتك كما يف  31مار�س 2010م �إلى  116.975م�شرتك كما يف  30يونيو 2011م ،وهو ما ادى �إلى حت�سني كبري يف هوام�ش
ال�شركة .حت�سن �إجمايل الهوام�ش من ناق�ص  %133,8يف فرتة الثالثة �أ�شهر املنتهية يف  31مار�س 2010م �إلى  %0,5يف فرتة الثالثة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو
2011م .يعود حت�سن الهوام�ش �إلى عدة �أ�سباب وهي:



زيادة الإيرادات نتيج ًة الرتفاع قاعدة امل�شرتكني التي قابلها انخفا�ض يف الأ�سعار؛
تر�شيد قاعدة تكاليف ال�شركة مبا يف ذلك �إبرام عقد جديد مع �شركة االت�صاالت املتكاملة لتعزيز ال�سعة ب�أ�سعار منخف�ضة بدرجة كبرية باملقارنة مع
العقد املربم �ساب ًقا مع �شركة االت�صاالت ال�سعودية وحت�سني تكاليف �صيانة ال�شبكة وتقلي�ص تكلفة معدات مواقع العمالء وتخفي�ض التكاليف املتعلقة
باملوظفني جراء االنخفا�ض الكبري يف عددهم.
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ينعك�س التح�سن يف �إجمايل الهوام�ش على �صايف هوام�ش ال�شركة الذي انتقل من �صايف هام�ش خ�سارة بن�سبة � %487,8أي  172,9مليون ريال �سعودي يف فرتة
الثالثة �أ�شهر املنتهية يف  31مار�س 2010م �إلى �صايف هام�ش خ�سارة بن�سبة � %163,9أي  98,8مليون ريال �سعودي يف فرتة الثالثة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو
نوعا ما بطبيعتها بالإ�ضافة �إلى الر�سوم املالية املرتبطة بالتمويل بالتورق.
2011م .ما يزال �صايف اخل�سارة �سلب ًيا نتيج ًة لر�سوم اال�ستهالك الثابتة ً
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7الوضع المالي والسيولة وغيرها من البنود

تبينّ اجلدول �أدناه قائمة املركز املايل لل�شركة لل�سنتني املاليتني املنتهية يف 31مار�س  2011و 2010م وفرتتي الثالثة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2011م و 30يونيو
2010م:
 لودجدجدجقائمة المركز المالي للشركة

غري مراجعة

غري مراجعة

مراجعة

مراجعة

الف ريال �سعودي
كما يف

 30يونيو 2011م

 30يونيو
2010م

 31مار�س
2011م

 31مار�س
2010م

كن�سبة من املجموع
 30يونيو
2011م

 30يونيو
2010م

 31مار�س
2011م

 31مار�س
2010م

�إجمايل املوجودات املتداولة

156.951,5

414.028,9

274.208,8

152.748,9

%8,0

%17,7

%13,0

%7,2

�إجمايل املوجودات غري
املتداولة

1.803.354,8

1.920.064,9

1.838.686,5

1.960.856,7

%92,0

%82,3

%87,0

%92,8

�إجمايل املوجودات

1.960.306,3

2.334.093,8

2.112.895,3

2.113.605,5

%100

%100

%100

%100

�إجمايل املطلوبات املتداولة

1.367.756,1

486.632,6

650.537,5

490.683,8

%69,8

%20,8

%30,8

%23,2

�إجمايل املطلوبات غري
املتداولة

645.528,3

1.387.306,4

1.416.528,8

1.001.961,6

%32,9

%59,4

%67,0

%47,4

�إجمايل (العجز يف) حقوق
امل�ساهمني

()52.978,1

460.154,7

45.829,0

620.960,2

()%2,7

%19,7

%2,2

%29,4

�إجمايل املطلوبات وحقوق
امل�ساهمني

1.960.306,3

2.334.093,8

2.112.895,3

2.113.605,5

%100

%100

%100

%100

امل�صدر :القوائم املالية املراجعة وغري املراجعة

انخف�ض �إجمايل املوجودات �إلى  1.960،3مليون ريال �سعودي كما يف  30يونيو 2011م من 2.113،6مليون ريال �سعودي كما يف  31مار�س 2010م .يعود هذا
االنحدار �إلى ر�سوم اال�ستهالك على املمتلكات واملعدات التي متت ت�سويتها بالنفقات الر�أ�سمالية.
ارتفع �إجمايل املطلوبات �إلى  2.013،3مليون ريال �سعودي كما يف  30يونيو 2011م من 1.492،6مليون ريال �سعودي كما يف  31مار�س 2010م ويعود ذلك ب�شكل
رئي�سي �إلى الزيادة بقيمة  527,3مليون ريال �سعودي يف التمويل بالتورق من البنك ال�سعودي الفرن�سي.
انحدرت حقوق امل�ساهمني من 621,0مليون ريال �سعودي كما يف  31مار�س 2010م �إلى �سلبي  53,0مليون ريال �سعودي كما يف  30يونيو 2011م ب�سبب �صايف
اخل�سائر املتكررة التي ت�سجلها ال�شركة.
7 77777الموجودات المتداولة

تبينّ اجلداول �أدناه املوجودات املتداولة لل�شركة لل�سنتني املاليتني املنتهية يف  31مار�س  2011و 2010م وفرتتي الثالثة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2011م و30
يونيو 2010م:
 لودجدجدجالموجودات المتداولة

الف ريال �سعودي

غري
مراجعة

غري
مراجعة

مراجعة

مراجعة

كما يف

 30يونيو
2011م

 30يونيو
2010م

 31مار�س
2011م

 31مار�س
2010م

 30يونيو
2011م

 30يونيو
2010م

 31مار�س
2011م

 31مار�س
2010م

�أر�صدة لدى البنوك و نقد يف ال�صندوق

52.484,0

324.520,1

186.987,5

76.565,3

%33,4

%78,4

%68,2

%50,1

املخزون� ،صايف

10.838,2

15.295,8

10.446,0

15.319,2

%6,9

%3,7

%3,8

%10,0

ذمم مدينة جتارية� ،صايف

27.997,0

22.321,0

21.192,0

10.349,3

%17,8

%5,4

%7,7

%6,8

م�صاريف مدفوعة مقدما و موجودات
متداولة �أخرى

65.632,2

51.891,9

55.583,4

50.515,0

%41,8

%12,5

%20,3

%3,6

جمموع املوجودات املتداولة

156.951,5

414.028,9

274.208,8

152.748,9

%100,0

%100,0

%100,0

%100,0
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كن�سبة من املجموع

النقد وما في حكمه

ميثل النقد وما يف حكمه ب�شكل رئي�سي النقد لدى البنوك واملحتفظ به يف ح�سابات ال�شركة يف البنك ال�سعودي الفرن�سي و�سامبا .ارتفع ر�صيد النقد وما يف حكمه
من  76,6مليون ريال �سعودي كما يف  31مار�س 2010م �إلى  187,0مليون ريال �سعودي كما يف  31مار�س 2011م نتيج ًة لل�سحوبات الإ�ضافية من التمويل بالتورق
والذي مت ا�ستخدام جزء منه للنفقات الت�شغيلية والر�أ�سمالية.
انخف�ض ر�صيد النقد وما يف حكمه �إلى  52,5مليون ريال �سعودي كما يف  30يونيو 2011م .يعود هذا االنخفا�ض ب�شكل كبري �إلى �سداد ق�سط قر�ض بقيمة 62,5
مليون ريال �سعودي للبنك ال�سعودي الفرن�سي يف  29يونيو 2011م كجزء من خطة �إعادة هيكلية الديون.
المخزون ،صافي

يت�ألف املخزون من �أجهزة مودم وامياك�س التي تت�ضمن معدات مواقع العمالء وقطع الدونغل وهي حموالت ال�سلكية ذات نطاق عري�ض مت �شرا�ؤها من �شركتي
موتوروال وزي تي �إي.
بلغ �إجمايل املخزون  10,8مليون ريال �سعودي لفرتة الثالثة ا�شهر املنتهية يف  30يونيو 2011م وكان قد انخف�ض من 15,3مليون ريال �سعودي كما يف  31مار�س
2010م ويعود ذلك ب�شكل رئي�سي �إلى زيادة ا�ستهالك اللوازم املوجودة من معدات مواقع العمالء باملقارنة مع عملية �شرائها و�أثر انخفا�ض �سعر �شراء الأجهزة.
يتم قيد املخزون بعد خ�صم خم�ص�ص املخزون البطيء احلركة الذي يبلغ  2,0مليون ريال �سعودي.
ذمم مدينة تجارية

متثل الذمم املدينة التجارية الذمم املدينة امل�ستحقة من املوزعني الذين باعوا معدات مواقع العمالء وقطع الدونغل للعمالء مبوجب اتفاقيات مربمة ما بينهم
وبني ال�شركة.
�شكلت الذمم املدينة التجارية  %17,8و %5,4و  %7،7و %6,8من املوجودات املتداولة كما يف  30يونيو 2011م و 30يونيو 2010م و 31مار�س 2011م و 31مار�س
2010م على التوايل.
ارتفاعا من  10,3مليون ريال �سعودي كما يف  31مار�س 2010م �إلى  28,0مليون ريال �سعودي كما يف  30يونيو 2011م .يعود هذا
�سجلت الذمم املدينة التجارية
ً
االرتفاع �إلى منو العمليات وارتفاع قاعدة امل�شرتكني يف ال�شركة .مت تخ�صي�ص  1,5مليون ريال �سعودي مقابل الذمم املدينة كما يف  30يونيو 2011م .عالوة على
ذلك� ،إن  12,2مليون ريال �سعودي من �أ�صل �إجمايل الذمم املدينة البالغ  28,0مليون ريال �سعودي كما يف  30يونيو 2011م ،ما يزال قائ ًما لأكرث من  120يوم .ال
تعتقد الإدارة ب�ضرورة تخ�صي�ص �أي مبلغ �إ�ضايف مقابل الذمم املدينة التي من املتوقع �أن تكون قابلة لال�سرتداد يف �سياق العمل االعتيادي.
مدفوعات مقدمة وموجودات متداولة أخرى

تت�ألف املدفوعات املقدمة والذمم املدينة الأخرى ب�شكل رئي�سي من ال�سلف للموردين واملوظفني واملدفوعات املدفوعة م�سب ًقا املرتبطة ب�شركة االت�صاالت ال�سعودية
و�شركة بيانات لل�سعة امل�شرتاة مبوجب �شروط تعاقدية والإيجارات املدفوعة م�سب ًقا ملواقع وامياك�س العاملة يف  11مدينة يف اململكة العربية ال�سعودية.
تبينّ اجلداول �أدناه امل�صاريف املدفوعة مقدم ًا و املوجودات املتداولة الأخرى لل�شركة لل�سنتني املاليتني املنتهية يف 31مار�س  2011و 2010م وفرتتي الثالثة �أ�شهر
املنتهية يف  30يونيو 2011م و 30يونيو 2010م:
 لودجدجدجمصاريف مدفوعة مقدما و موجودات متداولة أخرى

الف ريال �سعودي

غري
مراجعة

غري
مراجعة

مراجعة

مراجعة

كن�سبة من املجموع

كما يف

 30يونيو
2011م

 30يونيو
2010م

 31مار�س
2011م

 31مار�س
2010م

 30يونيو
2011م

 30يونيو
2010م

 31مار�س
2011م

 31مار�س
2010م

�إيجار مدفوع مقدم ًا – تقنية االنرتنت الال�سلكي /
مواقع التواجد

22.355,3

21.357,8

21.640,8

20.415,8

%34,1

%41,2

%38,9

%40,4

مقدما
م�صاريف مدفوعة ً

28.730,4

15.227,2

19.735,6

19.665,3

%43,8

%29,5

%35,5

%38,9

دفعات مقدمة للموردين و املوظفني
�إجمايل امل�صاريف املدفوعة مقدم ًا و املوجودات
املتداولة الأخرى

14.546,5

15.306,9

14.207,0

10.434,0

%22,1

%29,3

%25,6

%20,7

65.632,2

51.891,9

55.583,4

50.515,0

%100,0

%100,0

%100,0

%100,0
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بلغ �إجمايل املدفوعات املقدمة والذمم املدينة  65,6مليون ريال �سعودي كما يف  30يونيو 2011م وهي زيادة بقيمة  15,1مليون ريال �سعودي عن مبلغ  50,5مليون
ريال �سعودي كما يف  31مار�س 2010م .يعود ذلك ب�شكل رئي�سي �إلى الإ�شعار املدين املتلقى من �شركة بيانات والبالغ  9,1مليون ريال �سعودي مقابل حقوق امللكية
مقدما
والرتخي�ص الذي مت قيده يف بند املدفوعات املقدمة بالإ�ضافة �إلى  3,0مليون ريال �سعودي لإيجار مواقع وامياك�س .تقوم ال�شركة بدفع هذه امل�صروفات ً
وتق ّيدها كمدفوعات مقدمة.
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7 77777موجودات غير متداولة

تبينّ اجلداول �أدناه املوجودات غري املتداولة لل�شركة لل�سنتني املاليتني املنتهية يف 31مار�س  2011و 2010م وفرتتي الثالثة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2011م و30
يونيو 2010م:
 لودجدجدجالموجودات غير المتداولة

�ألف ريال �سعودي
كما يف

غري مراجعة

غري مراجعة

مراجعة

مراجعة

 30يونيو
2011م

 30يونيو
2010م

 31مار�س
2011م

 31مار�س
2010م

كن�سبة من املجموع
 30يونيو
2010م

 30يونيو
2011م

 31مار�س
2010م

 31مار�س
2011م

ممتلكات ومعدات،
�صايف

1.307.295,3

1.399.089,4

1.336.400,5

1.433.651,0

%72,5

%72,9

%72,7

%73,1

موجودات غري
ملمو�سة

496.059,5

520.975,5

502.286,0

527.205,7

%27,5

%27,1

%27,3

%26,9

1.803.354,8

1.920.064,9

1.838.686,5

1.960.856,7

%100,0

%100,0

%100,0

%100,0

�إجمايل املوجودات
غري املتداولة
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الممتلكات والمعدات

تبينّ اجلداول �أدناه ممتلكات ومعدات ال�شركة لل�سنتني املاليتني املنتهية يف 31مار�س  2011و 2010م وفرتتي الثالثة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2011م و 30يونيو
2010م:
 لودجدجدجممتلكات ومعدات الشركة

�ألف ريال �سعودي

غري مراجعة

غري مراجعة

مراجعة

مراجعة

 30يونيو
2011م

 30يونيو
2010م

 31مار�س
2011م

 31مار�س
2010م

كما يف

كن�سبة من املجموع
 30يونيو
2011م

 30يونيو
2010م

 31مار�س
2011م

 31مار�س
2010م

الأر�ض واملباين

73.238,9

65.153,6

73.970,6

65.352,4

%5,6

%4,7

%5,5

%4,6

البنية التحتية لل�شبكة

990.292,2

1.096.654,1

1.026.700,9

1.107.953,4

%75,8

%78,4

%76,8

%77,3

�سعة ال�شبكة

111.797,2

107.039,1

100.707,7

109.133,4

%8,6

%7,7

%7,5

%7,6

تقنية املعلومات واملرافق
وخدمات الدعم و تقنية
املعلومات

19.300,8

20.599,2

19.548,0

21.330,0

%1,5

%1,5

%1,5

%1,5

الأعمال حتت التنفيذ

112.666,2

109.643,4

115.473,4

129.881,7

%8,6

%7,8

%8,6

%9,1

�إجمايل املمتلكات واملعدات

1.307.295,3

1.399.089,4

1.336.400,5

1.433.651,0

%100,0

%100,0

%100,0

%100,0
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تت�ضمن املمتلكات واملعدات ب�شكل �أ�سا�سي البنية التحتية لل�شبكة و�سعة ال�شبكة والأر�ض واملباين.
تبينّ اجلداول �أدناه احلركة يف ممتلكات ومعدات ال�شركة لل�سنتني املاليتني املنتهية يف 31مار�س  2011و 2010م وفرتتي الثالثة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2011م
و 30يونيو 2010م.
 لودجدجدجالحركة في ممتلكات ومعدات الشركة

الف ريال �سعودي

غري مراجعة

غري مراجعة

مراجعة

مراجعة

الفرتة املالية

الثالثة �أ�شهر
املنتهية يف 30
يونيو 2011م

الثالثة �أ�شهر
املنتهية يف 30
يونيو 2010م

ال�سنة املالية
املنتهية يف 31
مار�س 2011م

ال�سنة املالية
املنتهية يف 31
مار�س 2010م

الربع الأ ّول
2011م2012-م

ال�سنة املالية
2010م2011-م

�صايف القيمة الدفرتية يف بداية الفرتة

1.336.400,5

1.433.651,0

1.433.651,0

-

()%6,8

%100,0

الإ�ضافات والتحويالت بعد خ�صم
اال�ستبعادات /ال�شطب

21.070,0

12.028,6

96.260,6

1.478.235,2

%75,2

()%93,5

ا�ستهالك

()50.175,2

()46.590,1

()193.511,0

()44.584,3

%7,7

%334,0

�صايف القيمة الدفرتية يف نهاية الفرتة

1.307.295,3

1.399.089,4

1.336.400,5

1.433.651,0

()%6,6

()%6,8

تف�صيل �صايف الإ�ضافات/
(التحويالت):
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ن�سبة التغيري

ن�سبة التغيري

الف ريال �سعودي

غري مراجعة

غري مراجعة

مراجعة

مراجعة

الفرتة املالية

الثالثة �أ�شهر
املنتهية يف 30
يونيو 2011م

الثالثة �أ�شهر
املنتهية يف 30
يونيو 2010م

ال�سنة املالية
املنتهية يف 31
مار�س 2011م

ال�سنة املالية
املنتهية يف 31
مار�س 2010م

الربع الأ ّول
2011م2012-م

ال�سنة املالية
2010م2011-م

الأر�ض واملباين

18,25

380,2

11.450,2

65.928,8

()%95,2

()%82,6

البنية التحتية لل�شبكة

9.621,8

31.764,4

97.446,7

1.149.038,4

()%69,7

()%91,5

�سعة ال�شبكة

13.500,0

-

-

111.260,0

%100,0

()%100,0

املرافق وخدمات الدعم و تقنية
املعلومات

737,1

122,3

1.771,9

22.126,4

%502,9

()%92,0

الأعمال حتت التنفيذ

()2.807,2

()20.238,3

()14.408,3

129.881,7

()%86,1

()%111,1

�إجمايل الإ�ضافات

21.070,0

12.028,6

96.260,6

1.478.235,2

%75,2

()%93,5
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تكبدت ال�شركة نفقات ر�أ�سمالية بقيمة  1.478،3مليون ريال �سعودي خالل الفرتة املنتهية يف  31مار�س 2010م ،مت ا�ستثمار 1.149،0مليون ريال �سعودي منها
يف البنية التحتية �إذ مت �شراء  1.109حمطة من �شركتي موتوروال وزي تي �إي لالمتثال مع �شروط ترخي�ص هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات لتوفري التغطية يف
�أربع مناطق من اململكة العربية ال�سعودية.
كما قامت ال�شركة ب�شراء �سعة �إ�ضافية يف مزود اخلدمة الوطني من �شركة بيانات مع حق اال�ستخدام ملدة  15عام خالل الفرتة املالية املنتهية يف  31مار�س 2010م
و�سيوفر هذا احلق لل�شركة خدمة االت�صال املحلي .تت�ألف ال�سعة من جهازي المدا .كما مت �شراء جهاز المدا �إ�ضايف من �شركة االت�صاالت املتكاملة بكلفة 13,5
مليون ريال �سعودي خالل فرتة الثالثة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2011م.
تت�ألف الأر�ض واملباين من قطعة �أر�ض واحدة بقيمة  14,7مليون ريال �سعودي م�سجلة با�سم ال�شركة .مت بناء املقر الرئي�سي لل�شركة على قطعة الأر�ض هذه .بلغ
�صايف القيمة الدفرتية للأر�ض واملباين  73,2مليون ريال �سعوديللفرتة املنتهية يف  30يونيو 2011م.
بلغ ر�صيد املمتلكات واملعدات كما يف  31مار�س 2011م  1.336،4 ،مليون ريال �سعودي وهو �أقل مببلغ  97,3مليون ريال �سعودي من مبلغ  1.433،7مليون ريال
�سعودي الذي كان عليه يف  31مار�س 2010م .ارتفعت ر�سوم اال�ستهالك خالل ال�سنة املالية املنتهية يف  31مار�س 2011م �إلى  193,5مليون ريال �سعودي لتعادل
الإ�ضافات �إلى املمتلكات واملعدات البالغة  96,2مليون ريال �سعودي لل�سنة املنتهية يف  31مار�س 2011م .كما مت تقلي�ص �صايف القيمة الدفرتية للممتلكات واملعدات
بن�سبة  29,1مليون ريال �سعودي كما يف  30يونيو 2011م ويعود ذلك بالدرجة الرئي�سية �إلى ر�سوم اال�ستهالك لفرتة الثالثة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2011م
والبالغة  50,2مليون ريال �سعودي والتي تعادلها نفقات ر�أ�سمالية بن�سبة 21,1مليون ريال �سعودي.
متثل امل�شاريع قيد العمل االنت�شار القائم للبنية التحتية واملعدات املرتبطة بال�شبكة واملزودة من �شركتي موتوروال وزي تي �إي .يبلغ �إجمايل التكلفة ملا �سبق للفرتة
املنتهية يف  30يونيو 2011م 112,7 ،مليون ريال �سعودي �أي  %8,6من �صايف القيمة الدفرتية للموجودات الثابتة اعتبار ًا من ذلك التاريخ .يتم قيد امل�شاريع قيد
العمل يف بند املمتلكات واملعدات يف ال�شهر الذي يعترب فيه العمل مكتمل من قبل الفريق التقني للفريق.
تعك�س م�صروفات اال�ستهالك خالل ال�سنة املالية املنتهية يف  31مار�س 2011م ،اجتاهً ا ت�صاعد ًيا باملقارنة مع الفرتة املالية املنتهية يف  31مار�س 2010م .ويعود
ذلك �إلى �أن العمليات التجارية لل�شركة بد�أت يف  1يناير 2010م ولذلك مل يتم حتميل ا�ستهالك ال�سنة بكاملها على املوجودات الت�شغيلية خالل الفرتة املنتهية يف
 31مار�س 2010م� .إلى ذلك� ،ساهمت الإ�ضافات على البنية التحتية املتمثلة ب�شكل رئي�سي باملحطات التي ا�شرتتها ال�شركة من �شركتي موتوروال وزي تي �إي لزيادة
تغطية العمالء وات�صاالتهم يف كافة �أجاء اململكة ،يف ارتفاع ر�سوم اال�ستهالك خالل ال�سنة املالية املنتهية يف  31مار�س 2011م.
موجودات غير ملموسة

تبينّ اجلداول �أدناه املوجودات غري امللمو�سة لل�شركة لل�سنتني املاليتني املنتهية يف 31مار�س  2011و 2010م وفرتتي الثالثة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2011م و30
يونيو 2010م:
 لودجدجدجالموجودات غير الملموسة

الف ريال �سعودي
كما يف

مراجعة

مراجعة

غري مراجعة غري مراجعة
 30يونيو
2011م

 30يونيو
2010م

 31مار�س
2011م

 31مار�س
2010م

كن�سبة من املجموع
 30يونيو
2011م

 30يونيو
2010م

 31مار�س
2011م

 31مار�س
2010م

�أتعاب الرتخي�ص املدفوعة لهيئة
االت�صاالت وتقنية املعلومات

527.934,0

527.934,0

527.934,0

527.934,0

%95,6

%95,6

%95,6

%95,6

موجودات غري ملمو�سة �أخرى

24.509,7

24.509,7

24.509,7

24.509,7

%4,4

%4,4

%4,4

%4,4

املجموع الفرعي

552.443,7

552.443,7

552.443,7

552.443,7

%100,0

%100,0

%100,0

%100,0

الإطفاء � -أتعاب الرتخي�ص

()47.514,1

()26.396,7

()42.234,7

()21.117,4

(%)8,6

(%)4,8

(%)7,6

(%)3,8
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الف ريال �سعودي

غري مراجعة غري مراجعة

كما يف

مراجعة

مراجعة

 30يونيو
2011م

 30يونيو
2010م

 31مار�س
2011م

 31مار�س
2010م

كن�سبة من املجموع
 30يونيو
2011م

 31مار�س
2011م

 30يونيو
2010م

 31مار�س
2010م

الإطفاء – موجودات غري ملمو�سة
�أخرى

()8.870,1

()5.071,6

()7.923,0

()4.120,7

(%)1,6

(%)0,9

(%)1,4

(%)0,7

�إجمايل املوجودات غري امللمو�سة

496.059,5

520.975,5

502.286,0

527.205,7

%89,8

%94,3

%90,9

%95,4

امل�صدر :القوائم املالية الدققة وغري املراجعة

تت�ألف املوجودات غري امللمو�سة من �أتعاب ترخي�ص بقيمة  527,9مليون ريال �سعودي مت دفعها لهيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات خالل الفرتة املنتهية يف  31مار�س
عاما.
2010م بغية احل�صول على ترخي�ص لتوفري خدمات الهواتف الثابتة والبنية التحتية ذات العالقة يف اململكة العربية ال�سعودية ملدة ً 25
يجب على ال�شركة احل�صول على ترخي�ص لتوفري اخلط الثابت وخدمات النطاق العري�ض والإنرتنت والبيانات بالإ�ضافة �إلى �إن�شاء و�صيانة البنية التحتية لل�شبكة.
كان الإطفاء خالل ال�سنة املالية املنتهية يف  31مار�س 2011م ثابت ومرتبط ب�شكل رئي�سي ب�أتعاب ترخي�ص هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات البالغة  527,9مليون
ريال �سعودي والتي يتم �إطفا�ؤها على فرتة � 25سنة بر�سوم �سنوية تبلغ  21,1مليون ريال �سعودي.
تت�ضمن املوجودات غري امللمو�سة الأخرى الر�سوم املتعلقة برتتيبات القر�ض املرتبط بالبنك ال�سعودي الفرن�سي والأتعاب القانونية التي مت دفعها للمحامني
واملرتبطة بالإجراءات النظامية وم�صروفات الت�أ�سي�س وعمولة االت�صاالت وتقنية املعلومات املتعلقة بالدفعات التي ُ�سددت لال�ست�شاريني التقنيني لدى ت�أ�سي�س
ال�شركة .قيدت ال�شركة هذه املوجودات على �أنها غري ملمو�سة مبوجب معايري الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني ،كما تقوم ب�إطفاء هذه امل�صروفات على مدى
�سبع �سنوات با�ستثناء الأتعاب القانونية التي يتم �إطفا�ؤها على مدى خم�س �سنوات.
بلغت ر�سوم الإطفاء املرتبطة باملوجودات غري امللمو�سة الأخرى  4,1مليون ريال �سعودي و  3,8مليون ريال �سعودي  0,9مليون ريال �سعودي لل�سنة املالية املنتهية
يف  31مار�س 2010م و2011م ولفرتة الثالثة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو  2011على التوايل.
7 77777المطلوبات المتداولة

تظهر اجلداول �أدناه املطلوبات املتداولة لل�سنتني املاليتني املنتهية يف  31مار�س  2011و 2010م وفرتتي الثالثة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2011م و 30يونيو 2010م:
 لودجدجدجالمطلوبات المتداولة

الف ريال �سعودي

غري مراجعة

غري
مراجعة

مراجعة

مراجعة

كن�سبة من املجموع

كما يف

 30يونيو 2011م

 30يونيو
2010م

 31مار�س
2011م

 31مار�س
2010م

 30يونيو
2011م

 30يونيو
2010م

 31مار�س
2011م

 31مار�س
2010م

م�صروفات م�ستحقة وذمم دائنة جتارية
وذمم دائنة �أخرى

457.625,7

431.886,4

409.911,7

442.968,7

%33,5

%88,7

%63,0

%90,3

�إيرادات م�ؤجلة

64.205,7

54.746,2

63.625,8

47.715,1

%4,7

%11,3

%9,8

%9,7

التمويل الإ�سالمي بالتو ّرق – اجلزء
احلايل

845.924,7

-

177.000,0

-

%61,8

%0,0

%27,2

%0,0

جمموع املطلوبات املتداولة

1.367.756,1

486.632,6

650.537,5

490.683,8

%100,0

%100,0

%100,0

%100,0

امل�صدر :القوائم املالية املراجعة وغري املراجعة

المصروفات المستحقة والذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى

تظهر اجلداول �أدناه امل�صروفات امل�ستحقة والذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة الأخرى لل�شركة لل�سنتني املاليتني املنتهية يف 31مار�س  2011و 2010م وفرتتي
الثالثة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2011م و 30يونيو 2010م:
 لودجدجدجالمصروفات المستحقة والذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى

الف ريال �سعودي

غري مراجعة

غري مراجعة

مراجعة

مراجعة

 30يونيو
2011م

 30يونيو
2010م

 31مار�س
2011م

 31مار�س
2010م

كما يف

 30يونيو
2011م

 30يونيو
2010م

 31مار�س
2011م

 31مار�س
2010م

م�صروفات م�ستحقة

210.627,9

218.408,0

197.724,5

182.316,8

%46,0

%50,6

%48,2

%41,2

ذمم دائنة للموردين

246.997,8

204.288,2

191.182,5

250.107,1

%54,0

%47,3

%46,6

%56,5

تكاليف التمويل بالتو ّرق

-

9.190,2

21.004,6

10.544,9

%0,0

%2,1

%5,1

%2,4

جمموع الذمم الدائنة وامل�صروفات امل�ستحقة

457.625,7

431.886,4

409.911,7

442.968,7

%100,0

%100,0

%100,0

%100,0

امل�صدر :القوائم املالية املراجعة وغري املراجعة
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كن�سبة من املجموع

مت ّثل امل�صروفات امل�ستحقة والذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة الأخرى امل�صروفات امل�ستحقة واملبالغ الدائنة للموردين واجلزء احلايل من التمويل بالتورق.
ً
انخفا�ضا بقيمة  33,0مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31
�شهدت امل�صروفات امل�ستحقة والذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة الأخرى
ب�شكل �أ�سا�سي �إلى �إعادة ت�صنيف  50,3مليون ريال �سعودي من الذمم الدائنة للموردين من مطلوبات متداولة �إلى غري متداولة لتعك�س
مار�س 2011م ويعود ذلك ٍ
الت�صنيف مبوجب �شروط الدفع التعاقدية.
ارتفعت قيمة امل�صروفات امل�ستحقة والذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة الأخرى �إلى  457,6مليون ريال �سعودي لفرتة الثالثة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو
ب�شكل �أ�سا�سي �إلى انتقال النفقات الر�أ�سمالية امل�ستحقة الطويلة الأجل �إلى فئة النفقات الر�أ�سمالية امل�ستحقة
2011م مقارن ًة مع  31مار�س 2011م وذلك يعود ٍ
الق�صرية الأجل ،مبا �أن هذه القيمة هي اجلزء املتداول من تلك املطلوبات .وارتفعت قيمة اجلزء املتداول من الذمم الدائنة للموردين من  191,2مليون ريال
�سعودي كما يف  31مار�س 2011م �إلى  247,0مليون ريال �سعودي لفرتة الثالثة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2011م .ا�ستحق مبلغ  23,6مليون ريال �سعودي
و103,7مليون ريال �سعودي من �إجمايل املبالغ الدائنة للموردين بتاريخ  30يونيو 2011م ،ل�شركة موتوروال و�شركة زيد تي �إي على التوايل.
اإليرادات المؤجلة

مت ّثل الإيرادات امل�ؤجلة احل�صة غري امل�ستخدمة من اخلدمات املقدمة للعمالء من قبل ال�شركة والتي ت�س ّلمت ال�شركة �أو موردوها مبالغ من املال مقابلها .كجزء
من �سيا�ستها ،تقوم ال�شركة بت�سجيل كافة الإيرادات ك�إيرادات م�ؤجلة عند بيع باقة لعمالئها وتقوم بتحويل الق�سم الذي يقدم له اخلدمات يف نهاية كل �شهر �إلى
الإيرادات.
�ش ّكلت الإيرادات امل�ؤجلة  %4,7و  %11,2و  %9,8و  %9,7من املطلوبات املتداولة كما يف  30يونيو 2011م و 30يونيو 2010م و 31مار�س 2011م و 31مار�س 2010م
ب�شكل عام خالل ال�سنة املالية املنتهية يف  31مار�س 2011م ب�سبب ارتفاع عدد امل�شرتكني.
على التوايل .ويعود ذلك �إلى ارتفاع الإيرادات امل�ؤجلة ٍ
7 77777مطلوبات غير متداولة

تظهر اجلداول �أدناه املطلوبات غري املتداولة لل�شركة لل�سنتني املاليتني املنتهية يف  31مار�س  2011و 2010م وفرتتي الثالثة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2011م
و 30يونيو 2010م:
 لودجدجدجالمطلوبات غير المتداولة

الف ريال �سعودي
كما يف

غري مراجعة

غري مراجعة

مراجعة

مراجعة

 30يونيو
2011م

 30يونيو
2010م

 31مار�س
2011م

 31مار�س
2010م

كن�سبة من املجموع
 30يونيو
2011م

 30يونيو
2010م

 31مار�س
2011م

 31مار�س
2010م

التمويل الإ�سالمي بالتو ّرق

291.370,3

610.000,0 1.003.000,0 1.010.000,0

%45,1

%72,8

%70,8

%60,9

ذمم دائنة طويلة الأجل

349.827,4

372.735,2

408.763,7

386.991,3

%54,2

%26,9

%28,9

%38,6

مكاف�أة نهاية اخلدمة

4.330,5

4.571,2

4.765,1

4.970,2

%0,7

%0,3

%0,3

%0,5

جمموع املطلوبات غري املتداولة

645.528,3

1.001.961,6 1.416.528,8 1.387.306,4

%100,0

%100,0

%100,0

%100,0

امل�صدر :القوائم املالية املراجعة وغري املراجعة

التمويل اإلسالمي بالتورّق

ح�صلت ال�شركة على ت�سهيالت تو ّرق (متويل �إ�سالمي) من البنك ال�سعودي الفرن�سي لتمويل متطلبات النفقات الر�أ�سمالية والت�شغيلية .تبلغ قيمة الأوراق املالية
مقابل هذا الت�سهيل  1.590،0مليون ريال �سعودي ك�سند طلب مو ّقع من �سمو الأمري عبد العزيز بن �أحمد بن عبد العزيز�آل �سعود ب�صفته رئي�س جمل�س �إدارة
ال�شركة و�ضمانات بقيمة  1.590،0مليون ريال �سعودي موقعة من قبل امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني نيابة عن ال�شركة.
بالإ�ضافة �إلى هذا الت�سهيل التمويلي ،ح�صلت ال�شركة � ً
أي�ضا على ت�سهيل غري متويلي بقيمة  340,0مليون ريال �سعودي مقابل �إ�صدار خطابات اعتماد اطالع
للموردين .بلغت قيمة �إجمايل املبلغ امل�سحوب من ت�سهيل التو ّرق للفرتة املنتهيية يف  30يونيو 2011م  1.200مليون ريال �سعودي .وقد مت �سحب مبلغ  610مليون
ريال �سعودي منه وهو قائم كما يف  31مار�س 2010م وارتفع �إلى  1.180،0ريال مليون ريال �سعودي بتاريخ  31مار�س 2011م بتاريخ  29يونيو 2011م ،مت �سداد
ق�سط قر�ض قبل املوعد بقيمة  62,5مليون ريال �سعودي للبنك ال�سعودي الفرن�سي كجزء من عملية �إعادة تنظيم لت�سهيل التو ّرق .الرجاء مراجعة الق�سم 12-7-2
«اتفاقية بيع و�شراء ال�سلع (ت�سهيل التو ّرق)» للمزيد من التفا�صيل حول �إعادة التنظيم.
ومن �إجمايل املبلغ املتبقي للفرتة املنتهية يف  30يونيو 2011م ،كان املبلغ امل�ستحق  845,9مليون ريال �سعودي على ان يدفع خالل � 12شه ًرا من تاريخ  30يونيو
� 2011أما مبلغ  291,4مليون ريال �سعودي املتبقي في�ص ّنف كجزء طويل الأجل من هذا القر�ض ويدفع على  31ق�سط مت�ساوي لكل ربع �سنة.
الحسابات المستحقة الطويلة األجل

مت ّثل احل�سابات امل�ستحقة الطويلة الأجل اتفاقات االعتماد الطويلة الأجل التي دخلت فيها ال�شركة طر ًفا مع �شركة موتوروال و�شركة زي تي �إي من �أجل توفري بنية
وب�شكل رئي�سي املحطات الأ�سا�سية.
حتتية لل�شبكة،
ٍ
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يف �شهر مار�س 2008م ،و ّقعت ال�شركة عقدً ا مع �شركة موتوروال تقوم مبوجبه هذه الأخرية بتوفري تقنية وامياك�س ل�شبكة احتاد عذيب لالت�صاالت .ويعترب هذا
العقد عقد م�شروع متكامل تقوم �شركة موتوروال مبوجبه بتوفري وبناء �شبكة وامياك�س التي تغطي املناطق الو�سطى والغربية واجلنوبية من اململكة .الرجاء مراجعة
الق�سم « 12-6-3-1اتفاق التوريد الرئي�سي مع �شركة موتوروال».
يف �شهر مار�س 2008م ،دخلت ال�شركة طر ًفا يف عقد تقوم �شركة زيد تي �إي مبوجبه بتوفري العنا�صر الرئي�سية ل�شبكة احتاد عذيب لالت�صاالت .ويعترب هذا العقد
عقد م�شروع متكامل تقوم �شركة موتوروال مبوجبه بتوفري وبناء نظام فرعي لربوتوكول الإنرتنت املتعدد الو�سائط مكرر يف الريا�ض وجدّة بالإ�ضافة �إلى بوابات
�إعالمية يف عدد من املدن الأخرى ،و 36عقدة لتقنية التبديل املتعدد الربوتوكوالت يف كافة �أرجاء اململكة يتم و�ضعها كو�سائل بث �أ�سا�سية لتقنية الوامياك�س
وتقنيات و�صول �أخرى وتقنية مزج وتق�سيم الأطوال املوجية املكثفة ( )DWDMيف العقد الرئي�سية للريا�ض وجدّة والدمام بالإ�ضافة جتهيزات التجربة اخلا�صة
بخطوط امل�شرتكني الرقمية وخدمة الألياف الب�صرية املنزلية .الرجاء مراجعة الق�سم  « 12-6-3-4اتفاق التوريد الرئي�سي مع �شركة زيد تي �إي».
ب�شكل رئي�سي لإعادة
�شهدت الذمم الدائنة الطويلة الأجل
ارتفاعا بقيمة  21,8مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف  31مار�س 2011م ،وذلك يعود ٍ
ً
ت�صنيف  50,3مليون ريال �سعودي من مطلوبات متداولة �إلى غري متداولة مبوجب �شروط الدفع التعاقدية .انخف�ض الر�صيد �إلى  349,8مليون ريال �سعودي للفرتة
ب�شكل رئي�سي �إلى انتقال النفقات الر�أ�سمالية امل�ستحقة من املطلوبات غري املتداولة �إلى املطلوبات املتداولة .كما يف 30
املنتهية يف  30يونيو 2011م وذلك يعود ٍ
يونيو 2011م ،ا�ستحق �سداد مبلغ  285,7مليون ريال �سعودي ل�شركة موتوروال و  64,1مليون ريال �سعودي ل�شركة زيد تي �إي مقابل جتهيزات مت توريدها مبوجب
اتفاق التوريد الرئي�سي املذكور يف الأق�سام  12-6-3-1و 12-6-3-4على التوايل.
مكافأة نهاية الخدمة

قدّمت ال�شركة مكاف�أة نهاية اخلدمة لعامليها مبوجب �أحكام قانون العمل والعمال ال�سعودي.
تعترب تعوي�ضات نهاية اخلدمة من املقت�ضيات النظامية املفرو�ضة على كل ال�شركات ال�سعودية وت�ستحق للعاملني عند اال�ستقالة �أو ال�صرف من العمل لدى ال�شركة.
ال تتطلب هذه املطلوبات تقييم ائتماين وال يتوجب على ال�شركة متويلها.
وف ًقا للقانون ،يجب احت�ساب هذه املطلوبات بح�سب ن�صف الراتب ال�شهري لل�سنوات اخلم�س الأولى من اخلدمة والراتب ال�شهري الكامل لكل �سنة خدمة بعد
ذلك .ويتم احت�ساب املطلوبات الفعلية على �أ�سا�س الراتب ال�شهري الأخري الذي يتقا�ضاه العاملون .يف حال انتهت اخلدمة ب�سبب ا�ستقالة العامل ،يحق له عندها
بثلث الر�صيد امل�ستحق ل�سنتني �إلى خم�س �سنوات من اخلدمة؛ وثلثي القيمة يف حال ا�ستمرت اخلدمة خلم�س �إلى ع�شر �سنوات؛ والر�صيد الكامل يف حال جتاوزت
مدّة اخلدمة الع�شر �سنوات.
ً
انخفا�ضا �إ�سم ًيا خالل الفرتة ،ويعود ذلك للتخفي�ض املخطط له لعدد العاملني بهدف دعم �إعادة تنظيم عمليات ال�شركة .وقد مت
�شهدت مكاف�أة نهاية اخلدمة
ً
ً
ً
ً
تقلي�ص عدد العاملني من  404عامال كما يف  31مار�س 2010م �إلى  322عامال كما يف مار�س 2011م و�صوال �إلى  282عامال للفرتة املنتهية يف  30يونيو 2011م.
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تظهر اجلداول �أدناه حقوق م�ساهمي ال�شركة لل�سنتني املاليتني املنتهية يف 31مار�س  2011و 2010م وفرتتي الثالثة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2011م و 30يونيو
2010م:
 لودجدجدجحقوق مساهمي الشركة

الف ريال �سعودي
كما يف
ر�أ�س املال

غري مراجعة

غري مراجعة

مراجعة

مراجعة

 30يونيو
2011م

 30يونيو
2010م

 31مار�س
2011م

 31مار�س
2010م

1.000.000,0 1.000.000,0 1.000.000,0 1.000.000,0

�صايف اخل�سائر املرتاكمة ()379.039,8( )954.171,0( )539.845,3( )1.052.978,1
جمموع حقوق امل�ساهمني ()52.978,1

460.154,7

45.829,0

620.960,2

كن�سبة من املجموع
 31مار�س
2011م

 31مار�س
2010م

 30يونيو
2011م

 30يونيو
2010م

(%)1.887,6

%217,3

%2182,0

%161,0

%1987,6

(%)117,3

(%)2.082,0

(%)61,0

%100,0

%100,0

%100,0

%100,0

امل�صدر :القوائم املالية املراجعة وغري املراجعة

ت�أ�س�ست ال�شركة ك�شركة م�ساهمة بر�أ�س مال بالغ  1.000مليون ريال �سعودي مق�سم �إلى  100مليون �سهم قيمة كل �سهم  10رياالت �سعودية وف ًقا للمر�سوم امللكي
رقم م 6/ال�صادر بتاريخ  1429/02/19هـ (املوافق 2008/02/26م) وقرار جمل�س الوزراء رقم  41بتاريخ  1429/02/18هـ (املوافق 2008/02/25م) .اكتتب
امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون  65مليون �سهم بقيمة ا�سمية تبلغ  650.000.000ريال �سعودي يف االكتتاب العام الأويل .ومت اكتتاب � 30.000.000سهم بقيمة ا�سمية تبلغ
 300.000.000ريال �سعودي خالل االكتتاب العام و 5ماليني �سهم مت تخ�صي�صها للم�ؤ�س�سة العا ّمة للت�أمينات االجتماعية مت بيعها يف ال�سوق املفتوحة.
تكبدت ال�شركة خ�سائر مرتاكمة بقيمة  954مليون ريال �سعودي �أي ما ن�سبته  %95,4تقري ًبا من ر�أ�س مالها املدفوع كما يف  31مار�س 2011م .وقد ارتفعت قيمة
اخل�سائر �إلى  1.053مليون ريال �سعودي للفرتة املنتهية يف  30يونيو 2011م ،وقد �أتت هذه اخل�سائر ب�سبب حتمل ال�شركة التكاليف الثابتة املتعلقة ب�شبكات
االت�صال ومنها ر�سوم ا�ستئجار ال�شبكة و�صيانتها و�إيجارات املعار�ض وتكاليف املوظفني واال�ستهالك والإطفاء احلا�صل على الرخ�صة املمنوحة لل�شركة حيث مل
تكن �إيرادات ال�شركة حتى الآن كافية لتغطية تلك التكاليف خا�صة �أن ال�شركة الزالت حتتاج لرفع عدد م�شرتكيها لتحقيق اال�ستفادة الكاملة من �شبكتها .كما
ان ال�شركة ت�سعى �أي�ضا �إلى تنويع م�صادر �إيراداتها وعدم االعتماد على قطاع �أو خدمة معينة يف ذلك (ملزيد من املعلومات يرجى الرجوع �إلى الق�سم 13-4
«�إ�سرتاتيجية العمل»).
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بتاريخ  1432/5/14هـ (املوافق 2011/04/18م)� ،أ�صدر جمل�س ال�شركة قرا ًرا يو�صي بتخفي�ض ر�أ�س مال ال�شركة من  1.000مليون ريال �سعودي �إلى 400
مليون ريال �سعودي بوا�سطة �إلغاء  60مليون �سهم �أي انخفا�ض بن�سبة  %60ب�سبب اخل�سائر املرتاكمة .بتاريخ  1432/09/06هـ (املوافق 2011/08/06م) ،وافق
امل�ساهمون على تخفي�ض ر�أ�س مال ال�شركة بوا�سطة قرار مت الت�صويت عليه يف اجتماع ا�ستثنائي عام وف ًقا لقرار املجل�س املذكور �أعاله.
وف ًقا لنظام ال�شركات يف اململكة العربية ال�سعودية ،يتوجب على ال�شركة حتويل  %10من �صايف الربح ال�سنوي �إلى االحتياطي النظامي .االحتياطي النظامي غري
قابل للتوزيع .حتى تاريخه ،مل تنتج ال�شركة �أي ربح �صايف.
7 77777التدفقات النقدية

يظهر اجلدول ادناه ملخ�ص للتدفقات النقدية لل�شركة لل�سنتني املاليتني املنتهية يف 31مار�س  2011و 2010م وفرتتي الثالثة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2011م
و 30يونيو 2010م
 لودجدجدجملخص قائمة التدفقات النقدية

غري مراجعة

مراجعة

الف ريال �سعودي

غري مراجعة

الفرتة املالية

الثالثة �أ�شهر الثالثة �أ�شهر ال�سنة املالية ال�سنة املالية
املنتهية يف  30املنتهية يف  30املنتهية يف  31املنتهية يف 31
يونيو 2011م يونيو 2010م مار�س 2011م مار�س 2010م

مراجعة
 30يونيو
2011م

�صايف النقد امل�ستخدم يف
الأن�شطة الت�شغيلية

()64.187,4

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

()27.611,0

()26.302،9

�صايف تدفق النقد الناجت من)42.705,0( /
(امل�ستخدم يف) الأن�شطة
التمويلية

400.000،0

570.000,0

(247.954،8 )134.503,4

110.422,1

76.565,3

النقد وما يف حكمه ،االفتتاح

186.987,5

76.565،3

76.565,3

-

(%)139,0

النقد وما يف حكمه ،اخلتام

52.484,0

324.520،1

186.987,5

76.565,3

(%)39,0

�صايف التغيري يف النقد وما
يف حكمه

()11.135,3( )403.736,0( )125.742،2

كن�سبة من املجموع
 30يونيو
2010م

 31مار�س
2011م

 31مار�س
2010م

%47,7

(%)50,7

(%)365,6

(%)14,5

()55.841,9

(%20,5 )1.522.299,4

(%)10,6

(%)50,6

(%)1.988,2

1.610.000,0

%31,8

%161,3

%516,2

%2102,8

%100,0

%100,0

%100,0

%100,0

%30,9

%69,3

%0,0

%130,9

%169,3

%100,0

امل�صدر :القوائم املالية املراجعة وغري املراجعة

�سجلت ال�شركة ارتفاع �صايف يف النقد وما يف حكمه بقيمة و  76,6مليون ريال �سعودي خالل الفرتة املالية املنتهية يف  31مار�س 2010م حتديدا ب�سبب وجود
ّ
تدفقات نقدية بقيمة  1.000مليون ريال �سعودي قدمها امل�ساهمون �إ�ضافة �إلى  610ماليني ريال �سعودي �سحبت من ت�سهيالت التورق اال�سالمية ،حيث ا�ستخدمت
هذه املبالغ خالل مرحلة تنفيذ �شبكة الواي ماك�س� ،أما �صايف النقد فقد ارتفع �إلى  110,4مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية املنتهية بتاريخ  31مار�س 2011م
حيث مت ا�ستخدام ماقدره  403,7مليون ريال �سعودي يف الأن�شطة الت�شغيلية بينما ا�ستخدم ماقدره  55,9مليون ريال �سعودي يف �أن�شطة ا�ستثمارية مقابل زياده
يف ال�سحوبات قدرها  570مليون ريال �سعودي من ت�سهيالت التورق اال�سالمية ،وقد كان هناك تدفق نقدي �صايف قدره  134,5مليون ريال �سعودي خالل فرتة
الثالث �أ�شهر املنتهية بتاريخ 2011/6/30م ب�سبب وجود تدفقات نقدية بقيمة 62,4مليون ريال �سعودي ناجتة عن التدفقات النقدية من امل�صاريف الت�شغيلية،
وتدفقات نقدية قدرها  27,6مليون ريال �سعودي ناجتة عن التدفقات النقدية من الأن�شطة اال�ستثمارية وتدفقات نقدية قدرها  24,7مليون ريال �سعودي ناجتة
عن التدفقات النقدية من الأن�شطة التمويلية ،و�سيتم مناق�شة ما�سبق يف الق�سم ( « 1-6-7النقد امل�ستخدم يف الأن�شطة الت�شغيلية») والق�سم ( « 3-6-7التدفق
النقدي الناجت من(/امل�ستخدم يف) الأن�شطة التمويلية»)
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تظهر اجلداول �أدناه تفا�صيل �صايف النقد امل�ستخدم يف الأن�شطة الت�شغيلية لل�شركة لل�سنتني املاليتني املنتهية يف 31مار�س  2011و 2010م وفرتتي الثالثة �أ�شهر
املنتهية يف  30يونيو 2011م و 30يونيو 2010م:
 لودجدجدج :النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية

الف ريال �سعودي

غري مراجعة

غري مراجعة

مراجعة

مراجعة

الفرتة املالية

الثالثة �أ�شهر
املنتهية يف 30
يونيو 2011م

الثالثة �أ�شهر
املنتهية يف 30
يونيو 2010م

ال�سنة املالية
املنتهية يف 31
مار�س 2011م

ال�سنة املالية
املنتهية يف 31
مار�س 2010م

�صايف اخل�سارة

()98.807,1

()575.131,1( )160.805،4

()379.039,8

كن�سبة من املجموع
 30يونيو
2011م

 30يونيو
2010م

 31مار�س
2011م

 31مار�س
2010م

%153,9

%127,9

%142,5

%3403,9

ت�سويات لبنود غري نقدية
وبنود �أخرى:
ا�ستهالك و�إطفاء

56.401,7

52.820،4

218.433,2

69.822,3

(%)87,9

(%)42,0

(%)54,1

(%)627,0

خم�ص�ص مكاف�أة نهاية
اخلدمة

128,1

701،3

1.699,2

5.078,6

(%)0,2

(%)0,6

(%)0,4

(%)45,6

خم�ص�ص انخفا�ض قيمة
الذمم التجارية املدينة

-

-

1.500,0

-

-

-

(%)0,4

-

ممتلكات ومعدات
مشطوبة

-

-

1.226,6

-

-

-

(%)0,3

-

�إيرادات م�ؤجلة

579,9

7.031،2

15.910,8

47.715,1

(%)0,9

(%)5,6

(%)3,9

(%)428,5

التدفقات النقدية
الت�شغيلية قبل التغيري يف
ر�أ�س املال العامل

()41.697,4

()336.361,4( )100.252،6

()256.423,9

%65,0

%79,7

%83,3

%2302,8

التغيريات يف املوجودات
واملطلوبات الت�شغيلية
خمزون

()392,3

23،4

4.873,3

()15.319,2

%0,6

(%)0,01

(%)1,2

%137,6

ذمم جتارية مدنية

()6.805,0

()11.971،8

()12.342,8

()10.349,3

%10,6

% 9,5

%3,1

%92,9

مقدما
مدفوعات ً
وموجودات متداولة �أخرى

()10.048,8

()1.376،9

()5.068,3

()50.515,0

%15,7

%1,1

%1,3

%453,6

م�صروفات م�ستحقة
وذمم جتارية دائنة وذمم
دائنة �أخرى

()4.681,2

()11.064،1

()52.932,4

321.580,5

%7,3

%8,8

%13,1

(%)2.887,9

النقد الناجت من العمليات

()63.624,7

()401.831,6( )124.641،9

()11.027,0

%99,1

%99,1

%99,5

%99,0

مكاف�أة نهاية اخلدمة
املدفوعة

()562,7

()1.100،3

()108,3

%0,9

%0,9

%0,5

%1,0

�صايف النقد امل�ستخدم يف
الأن�شطة الت�شغيلية

()64.187,4

()403.736,0( )125.742،3

()11.135,3

%100,0

%100,0

%100,0

%100,0

()1.904,3

امل�صدر :القوائم املالية املراجعة وغري املراجعة

بلغ �صايف التدفق النقدي امل�ستخدم يف الأن�شطة الت�شغيلية  11,1مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املنتهية يف  31مار�س 2010م و  403,7مليون ريال �سعودي يف ال�سنة
املنتهية يف  31مار�س 2011م و  64,2مليون ريال �سعودي خالل ربع ال�سنة املنتهي يف  30يونيو 2011م .وكان التدفق النقدي �سلب ًيا ويعود �سبب ذلك ل�صايف
اخل�سائر املتكبدة يف كل فرتة .بلغت قيمة �صايف اخل�سارة لل�سنة املالية املنتهية يف  31مار�س 2010م  379,9مليون ريال �سعودي ،و 575,1مليون ريال �سعودي يف
ال�سنة املالية املنتهية يف  31مار�س 2011م و  98,8مليون ريال �سعودي يف ربع ال�سنة املنتهي يف  30يونيو 2011م .مل تتمكن ال�شركة من حتقيق تدفق نقدي �إيجابي
من عملياتها وذلك يعود للطبيعة الثابتة لتكاليفها وامل�ستوى املنخف�ض ن�سب ًيا ال�ستخدام بنيتها التحتية ال�سيما �شبكتها .وبالتايل بلغت قيمة التدفق النقدي قبل
تغيري ر�أ�س املال العامل  256,6مليون ريال �سعودي لل�سنة املالية املنتهية يف  31مار�س 2010م و 336,4مليون ريال �سعودي لل�سنة املالية املنتهية يف  31مار�س
2011م و  41,7مليون ريال �سعودي يف ربع ال�سنة املنتهي يف  30يونيو 2011م.
مقدما واملوجودات املتداولة الأخرى وامل�صروفات امل�ستحقة والذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة
تعترب بنود املخزون والذمم التجارية املدينة واملدفوعات ً
الأخرى من بنود ر�أ�س املال العامل التي �أ ّثرت على التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية .كان لبنود ر�أ�س املال العامل �أث ًرا �سلب ًيا بواقع  65,4مليون ريال
�سعودي يف ال�سنة املنتهية يف  31مار�س 2011م و  21,9مليون ريال �سعودي يف ربع ال�سنة املنتهي يف  30يونيو 2011م حيث كان يتوجب على ال�شركة �سداد قيمة
جتهيزات وخدمات ا�ستلمتها
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تظهر اجلداول �أدناه تفا�صيل �صايف النقد امل�ستخدم يف الأن�شطة اال�ستثمارية لل�شركة لل�سنوات املالية املنتهية يف  31مار�س 2011م و2010م والثالثة �أ�شهر املنتهية
يف  30يونيو 2011م:
 لودجدجدجالنقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

مراجعة

غري مراجعة

الف ريال �سعودي

غري مراجعة

الفرتة املالية

الثالثة �أ�شهر الثالثة �أ�شهر ال�سنة املالية ال�سنة املالية
املنتهية يف  30املنتهية يف  30املنتهية يف  31املنتهية يف 31
يونيو 2011م يونيو 2010م مار�س 2011م مار�س 2010م

�شراء ممتلكات ومعدات

()27.611,0

()26.302،9

دفعات لأتعاب الرتخي�ص
وموجودات غري ملمو�سة
�أخرى

-

-

-

متح�صالت من بيع ممتلكات
ومعدات

-

-

20،9

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

()27.611,0

()26.302،9

مراجعة

()969.855,6( )55.862,8

كن�سبة من املجموع
 30يونيو
2011م

 30يونيو
2010م

 31مار�س
2011م

 31مار�س
2010م

%100,0

%100,0

%100,0

%63,7

()552.443,7

%0,0

%0,0

%0,0

%36,3

-

%0,0

%0,0

%0,0

%0,0

%100,0

%100,0

%100,0

(%100,0 )1.522.299،3( )55.841،9

امل�صدر :القوائم املالية املراجعة وغري املراجعة

�شهدت ال�شركة تدفقات نقدية من الأن�شطة اال�ستثمارية بقيمة  1.522،3مليون ريال �سعودي خالل الفرتة املنتهية يف  31مار�س 2010م ،وتعود هذه التدفقات
للنقد املدفوع لإ�ضافة املمتلكات واملعدات.
وقد �أنفقت ال�شركة � ً
أي�ضا  552,4مليون ريال �سعودي ل�شراء موجودات غري ملمو�سة مبا يف ذلك دفعة بقيمة  527,9مليون ريال �سعودي ل�صالح هيئة االت�صاالت
وتقنية املعلومات مقابل ترخي�ص الطيف الرتددي للهواتف الثابتة خالل الفرتة املنتهية يف  31مار�س 2010م.
مل تقم ال�شركة �سوى با�ستثمارات يف املمتلكات واملعدات �أو املوجودات غري امللمو�سة املعرو�ضة يف اجلدول �أعاله.
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تظهر اجلداول �أدناه تفا�صيل التدفق النقدي الناجت من(/امل�ستخدم يف) الأن�شطة التمويلية لل�شركة لل�سنوات املالية املنتهية يف  31مار�س 2011م و2010م والثالثة
�أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2011م:
 لودجدجدجالتدفق النقدي الناتج من ( /المستخدم في) االنشطة التمويلية

الف ريال �سعودي

غري مراجعة غري مراجعة

الفرتة املالية

الثالثة
�أ�شهر
املنتهية يف
 30يونيو
2011م

الثالثة
�أ�شهر
املنتهية يف
 30يونيو
2010م

كن�سبة من املجموع

مراجعة

مراجعة

ال�سنة املالية
املنتهية يف
 31مار�س
2011م

ال�سنة املالية
املنتهية يف 31
مار�س 2010م

 30يونيو
2011م

 30يونيو
2010م

 31مار�س
2011م

 31مار�س
2010م

ر�أ�س املال املدخل

-

-

-

1.000.000,0

%0,0

%0,0

%0,0

%62,1

متح�صالت من التمويل
الإ�سالمي بالتو ّرق

19.795,0

400.000،0

570.000,0

610.000,0

(%)46,4

%100,0

%100,0

%37,9

دفعات للتمويل الإ�سالمي
بالتو ّرق

()62.500,0

-

-

-

%146,4

%0,0

%0,0

%0,0

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

()42.705,0

400.000،0

570.000,0

1.610.000,0

%100,0

%100,0

%100,0

%100,0

امل�صدر :القوائم املالية املراجعة وغري املراجعة

بلغت قيمة ر�أ�س مال ال�شركة املدخل خالل الفرتة املنتهية يف  31مار�س 2010م  1.000مليون ريال �سعودي ،منه مبلغ  650مليون ريال �سعودي م�ستثمر من قبل
امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني ون�سبة  %35الباقية مت جمعها من خالل االكتتاب العام الأويل من العامة وامل�ؤ�س�سة العا ّمة للت�أمينات االجتماعية.
وحت�صل ال�شركة على متح�صالت من القرو�ض من البنك ال�سعودي الفرن�سي بقيمة  610مليون ريال �سعودي و 570مليون ريال �سعودي و19,8مليون ريال �سعودي
خالل ال�سنوات املالية املنتهية يف  31مار�س 2011م و2010م والثالثة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2011م على التوايل ،مبوجب اتفاق التمويل الإ�سالمي بالتو ّرق
املربم بني ال�شركة والبنك بتاريخ  30مار�س 2009م.
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قامت ال�شركة ب�إعادة دفع  62,5مليون ريال �سعودي بتاريخ  29يونيو 2011م بح�سب جدول �إعادة الدفع املتفق عليه مع البنك ال�سعودي الفرن�سي.
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7معامالت األطراف ذات العالقة

تتكون املعامالت مع الأطراف ذات العالقة من معامالت مع امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني ،و�شركة البحرين لالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية (بتلكو) و�شركة عذيب
التجارية و�شركة النهله للتجارة واملقاوالت.
يلخ�ص اجلدول �أدناه املعامالت مع الأطراف ذات العالقة خالل ال�سنوات املالية املنتهية يف  31مار�س 2011م و2010م والثالثة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2011م
و2010م:
 لودجدجدجالمعامالت مع األطراف ذات العالقة

الف ريال �سعودي

غري مراجعة

غري مراجعة

مراجعة

مراجعة

الفرتة املالية

الثالثة �أ�شهر
املنتهية يف 30
يونيو 2011م

الثالثة �أ�شهر
املنتهية يف 30
يونيو 2010م

ال�سنة املالية
املنتهية يف 31
مار�س 2011م

ال�سنة املالية
املنتهية يف 31
مار�س 2010م

ن�سبة التغيري
الربع الأ ّول
2011م2012-م

ال�سنة املالية
2010م2011-م

�سداد لبتلكو تكاليف املوظفني بالإعارة

1.703,0

1.082,5

1.906,4

17.845,8

%57,3

(%)89,3

ر�سوم الربط البيني ال�صوتي/بروتوكول
الإنرتنت العبوري والر�سائل الق�صرية اجلماعية

-

596,5

3.636,1

-

(%)100,0

%100,0

م�صروفات متكبدة من �شركة عذيب بالنيابة
عن ال�شركة

-

-

442,7

3.061,5

-

(%)85,5

منتجات وخدمات مباعة �إلى �شركة عذيب

-

-

2.091,6

-

-

%100,0

�سداد �شركة النهله تكاليف املوظفني بالإعارة

-

-

140,0

-

-

%100,0

�أتعاب �إدارة للم�ساهمني امل�ؤ�س�سني

618,4

425,8

1.931,7

766,6

%45,2

%152,0

�أعباء مالية للم�ساهمني امل�ؤ�س�سني

740,5

754,3

2.997،0

3.181،2

(%)5,8

%176,8

تعوي�ضات لأع�ضاء م�ستقلني من جمل�س الإدارة

-

-

800,0

-

-

(%)100,0

امل�صدر :القوائم املالية املراجعة وغري املراجعة

تقدم �شركة بتلكو الدعم الفني والإداري لل�شركة ومت �سداد تكاليف املوظفني التقنيني املنتدبية من قبل بتلكو �إلى جو .
�سجلت ال�شركة � ً
أي�ضا ر�سوم الربط البيني ال�صوتي/بروتوكول الإنرتنت العبوري والر�سائل الق�صرية اجلماعية وهي ر�سوم م�ستحقة لبتلكو عن البنية التحتية
وقد ّ
ل�سعة ال�شبكة
تكبدت �شركة عذيب بع�ض امل�صروفات بالنيابة عن ال�شركة خالل الفرتة .وقامت ال�شركة ببيع منتجات وخدمات ل�شركة عذيب خالل الفرتة.
قام �شركة النهلة بانتداب موظفني �إلى جو لتوفري الدعم اال�ست�شاري التجاري لل�شركة ومت تعوي�ض تكاليف املوظفني.
تراكم على ال�شركة �سداد �أتعاب الإدارة والأعباء املالية للم�ساهمني امل�ؤ�س�سني .حيث �أن ر�سوم الإدراة وقدرها  %1من الإيرادات و %2من االيرادات قبل اال�ستهالك
والإطفاء وم�صاريف التمويل والزكاة وامل�ستحقة لبتلكو وفقا التفاقية الإدارة وواخلدمات الفنية وامل�شار لها يف الفقرة �»2-6-12إتفاقية الإدارة واخلدمات الفنية»
وفقا لهذه االتفاقيةتقوم بتلكو ب�إدارة وت�شغيل و�صيانة البنية التحتية يف ال�شركة كما تقدم الدعم الفني واملهني واال�ست�شارات مبا يف ذلك تدريب موظفي ال�شركة
فيما يتعلق بالأمور الفنية لتقدمي خدمة االت�صاالت الثابتة.وقد مت حتمل تكاليف مالية فيما يتعلق بالتعوي�ض عن ال�ضمانات التي تقدمها ال�شركات للم�ساهمني
امل�ؤ�س�سني للبنك ال�سعودي الفرن�سي عن ت�سهيالت التورق الإ�سالمية.
وخالل ال�سنة املالية املنتهية يف  31مار�س 2011م ،وافق جمل�س الإدارة على مبلغ بقيمة  0,8مليون ريال �سعودي يدفع كتعوي�ض لأع�ضاء املجل�س امل�ستقلني لل�سنة
املالية املنتهية يف  31مار�س 2010م.
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7االلتزامات واالرتباطات المحتملة

كان يرتتب على ال�شركة تعهدات مالية بقيمة  177,4مليون ريال �سعودي كما يف  30يونيو 2011م ناجتة عن عقود مهمة� ،أبرمت ومل يتم تنفيذها بعد .يرتبط مبلغ
 71,4مليون ريال �سعودي بالتزامات ر�أ�س مالية يف حني يرتبط مبلغ  106,0مليون ريال �سعودي بخدمات .مت ّثل االلتزامات الر�أ�سمالية فواتري يجب ا�ستالمها من
�شركة وويربو ( )WIPROو�شركة االت�صاالت املتكاملة املحدودة و�شركة موتوروال و�شركة زيد تي �إي يف حني مت ّثل االلتزامات املرتبطة بفواتري يجب ا�ستالمها من
�شركة االت�صاالت ال�سعودية و�شركة بيانات و�شركة ويربو و�شركة موتوروال.
وقد ا�صدر البنك التجاري خطابات اعتماد ( 42,8مليون ريال �سعودي) وخطابات �ضمان ( 336,9مليون ريال �سعودي) نيابة عن ال�شركة كما يف  30يونيو
ب�شكل �أ�سا�سي ب�شركة زيد تي �إي وم�شروع ربط ال�صني بتقنية وامياك�س .2-ومت �إ�صدار خطابات �ضمان ل�صالح �شركة موتوروال
2011م .ترتبط خطابات االعتماد ٍ
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ب�شكل �أ�سا�سي ( 286,4مليون ريال �سعودي مقابل  905حمطة وامياك�س �أ�سا�سية) وهيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات ( 50مليون ريال �سعودي لر�سوم الرتخي�ص
ٍ
الأ�سا�سية) ملزيد من املعلومات يرجى الرجوع للق�سم »4-7-12ال�ضمانات البنكية ال�صادرة عن «جو» مل�صلحة �أطراف ثالثة».
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7العمليات التجارية الحالية والتوقعات

بتاريخ ن�شرة االكتتاب هذه ،تتوقع الإدارة �أن يتما�شى �أداء ال�شركة خالل ال�سنة املالية املنتهية يف  31مار�س 2012م مع التوقعات .لكن جتد الإ�شارة �إلى �أن �أداء
ال�شركة يعتمد على عدد من العوامل ،بع�ضها ال يخ�ضع ل�سيطرة الإدارة .تت�ضمن هذه العوامل �أداء اململكة االقت�صادي والقرارات الناظمة و�أعمال املناف�سني .فقد
ب�شكل �سلبي على �أداء ال�شركة خالل ال�سنة املنتهية يف  31مار�س 2012م.
ت�ؤثر �أحداث غري مواتية مرتبطة بهذه العوامل ٍ
ملناق�شة توقعات ال�شركة املرتبطة بتطوير م�صادر الإيرادات امل�ستقبلية( ،راجع الق�سم «12-4املنتجات يف امل�ستقبل«ا»).
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7ملخص لنتائج فترة الثالثة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2011م.

 لودجدجدجملخص نتائج الربع المالي المنتهي في  30سبتمبر 2011م

ملخ�ص االرباح واخل�سائر ب�آالف الرياالت ال�سعودية
الفرق

الفرق %

� 30سبتمترب 2011

� 30سبتمرب 2010

الدخل

58.392

46.808

11.584

%24,5

تكاليف اخلدمات

()54.769

()82.093

27.324

%33,1

�إجمايل الأرباح

3.623

()35.285

38.908

%110,2

م�صاريف الت�شغيل

()81.441

()102.045

20.604

%20,2

�صايف اخل�سارة

()85.386

()146.348

60.962

%41,6

جاءت نتائج الأداء الت�شغيلي لفرتة الثالثة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمترب  2011متوافقة مع التح�سن امللحوظ يف الفرتات ال�سابقة ،حيث انخف�ض �صايف اخل�سائر
من  146,3مليون ريال �سعودي يف فرتة الثالثة �أ�شهر املنتهية بتاريخ � 30سبتمترب 2010م �إلى  85,4مليون ريال �سعودي لنف�س الفرتة من العام 2011م .هذا
االنخفا�ض يف �صايف اخل�سارة يعود �سببه الرئي�سي �إلى زيادة قاعدة امل�شرتكني يف ال�شركة واجلهود املبذوله خلف�ض النفقات.


�أرتفعت العوائد من  46,9مليون ريال �سعودي �إلى  58,4مليون ريال �سعودي ب�سبب زيادة قاعدة امل�شرتكني من  93.652كما يف � 30سبتمرب � 2010إلى
 115.168كمايف � 30سبتمترب 2011م



�إنخف�ضت تكلفة اخلدمات من  82,0مليون ريال �سعودي �إلى  54,8مليون ريال �سعودي ب�سبب اخل�صومات املقدمة من املوردين الرئي�سيني مثل �شركة
االت�صاالت ال�سعودية و�شركة بيانات على خدمات النطاق العري�ض.



انخف�ضت امل�صاريف الت�شغيلية من  102مليون ريال �سعودي �إلى  81,4مليون ريال �سعودي ب�سبب خف�ض تكاليف التوظيف والقيود امل�شددة على نفقات
الت�سويق وقد قابل ذلك ارتفاع جزئي يف امل�صاريف الإدارية والعامة

 لودجدجدج :ملخص الميزانية العمومية بالمليون ريال سعودي لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2011م

ملخ�ص امليزانية العمومية ب�آالف الرياالت ال�سعودية
� 30سبتمترب 2011

� 30سبتمترب 2010

الفرق

املوجودات املتداولة

130.208

474.061

()343.853

املوجودات غري املتداولة

1.749.614

1.918.015

()168.401

جمموع املوجودات

1.879.822

2.392.077

()512.255

املطلوبات املتداولة

1.382.306

579.709

802.597

املطلوبات غري املتداولة

635.881

1.498.561

()862.680

حقوق امل�ساهمني (العجز)  /الأ�سهم

()138.365

313.806

()452.171

جمموع املطلوبات وحقوق امل�ساهمني ( العجز) /الأ�سهم

1.879.822

2.392.077

()512.255

يف ال�ساد�س من �أغ�سط�س  2011قرر م�ساهموا ال�شركة يف اجلمعية العامة غري العادية خف�ض ر�أ�سمال ال�شركة من  1.000مليون ريال �سعودي �إلى  400مليون
ريال �سعودي قابله انخفا�ض مماثل يف ن�سبة اخل�سائر املرتاكمة .وهذا االنخفا�ض يف اخل�سائر املرتاكمة قابله انخفا�ض جزئي يف �صايف اخل�سارة لفرتة االثنى
ع�شر �شهرا التي تلت تاريخ � 30سبتمرب  2010وفق ما �أعلنته ال�شركة.
وتبع ًا لذلك ف�إن خ�سائر ال�شركة املرتاكمة قد انخف�ضت من  686,1مليون ريال �سعودي كما يف � 30سبتمرب � 2010إلى  538,4مليون ريال �سعودي كما يف 30
�سبتمرب2011م.
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ويف فرتة الثالثة �أ�شهر املنتهية بتاريخ � 30سبتمرب � 2011إنخف�ض �إجمايل قيمة �أ�صول ال�شركة من  2.392مليون ريال �سعودي �إلى  1.879ريال �سعودي ويرجع
ال�سبب الرئي�س يف ذلك �إلى الإ�ستهالك والإطفاء للأ�صول الثابتة املقدر بـ  112,9مليون ريال �سعودي وانخفا�ض النقد والأر�صدة البنكية من  379,3مليون ريال
�سعودي �إلى 32,6مليون ريال �سعودي ،وقد �إنخف�ضت قيمة النقد واحل�سابات البنكية ب�سبب ا�ستمرار خ�سائر ال�شركة على الرغم �أن ال�شركة ت�شهد حت�سنا تدريجيا
كما �سبق و�أ�شري �إليه.
 لودجدجدج :ملخص النفقات النقدية بآالف الرياالت السعودية

ملخ�ص التفقات النقدية ب�آالف الرياالت ال�سعودية
� 30سبتمترب 2011

� 30سبتمترب 2010

الفرق

النقد امل�ستخدم يف الأن�شطة الت�شغيلية

()69.138

()263.856

194.718

التفقات النقدية من الأن�شطة اال�ستثمارية

()42.502

()3.402

()39.100

التفقات النقدية من االن�شطة التمويلية

()42.705

570.000

()612.705

�أما النقد امل�ستخدم يف الأن�شطة الت�شغيلية فقد حت�سن من – 263,8مليون ريال �سعودي �إلى كما يف فرتة الثالثة �أ�شهر املنتهية بتاريخ � 30سبتمترب � 2010إلى
 69,1مليون ريال �سعودي كما يف فرتة الثالثة �أ�شهر املنتهية بتاريخ � 30سبتمتمرب  2011حيث ميثل ذلك حت�سنا قدره  116,8مليون ريال �سعودي يف التدفقاتالنقدية الت�شغيلية وحت�سنا قدره  79,0مليون ريال �سعودي يف ر�أ�ساملال العامل ،وقد قابل ذلك:


زيادة النفقات الر�أ�سمالية من  3,4مليون ريال �سعودي �إلى  42,4مليون ريال �سعودي ب�سبب ا�ستمرار ال�شركة باال�ستثمار يف �شبكات البنية التحتية
لدعم النمو يف �أعداد امل�شرتكني



انخفا�ض يف قيمة النقد املتاح من الأن�شطة التمويلية حيث انخف�ضت قيمة ال�سحوبات اخلا�صة بت�سهيالت التورق من  570مليون ريال كما يف فرتة
الثالثة �أ�شهر املنتهية بتاريخ � 30سبتمرب 2010م �سعودي �إلى  19,8مليون ريال �سعودي كما يف فرتة الثالثة �أ�شهر املنتهية يف �30سبتمرب 2011م والذي
قامت ال�شركةخالله �أي�ضا ب�سداد الت�سهيالت بدفعة اولى بلغت 62,5مليون ريال �سعودي.

7-77

7بيان مسؤولية اإلدارة عن المعلومات المالية

مت و�ضع م�سودة مناق�شة وحتليل الإدارة للو�ضع املايل ونتائج العمليات من قبل �إدارة ال�شركة ومت اعتمادها من قبل جمل�س الإدارة .با�ستثناء ما ذكر يف ن�شرة
االكتتاب هذه ،تعلن الإدارة ،على حد علمها واعتقادها� ،أنه مل يح�صل �أي تغيري �سلبي جوهري يف املعلومات املالية من القوائم املالية املراجعة وغري املراجعة
و�صحة املعلومات وحتليل النتائج املالية ،وت�ؤكد ،بعد القيام بكافة
وال يف مركز وال توقعات ال�شركة حتى تاريخ ن�شرة االكتتاب وتتح ّمل امل�س�ؤولية الكاملة عن د ّقة ّ
ب�شكل عادل وكامل عنها وال تتوفر �أي معلومات �أخرى ومل يتم �إ�سقاط �أي م�ستندات قد جتعل املعلومات �أو القوائم املذكورة
التحقيقات املعقولة ب�أنه مت الإف�صاح ٍ
يف هذه الن�شرة م�ضللة.
تعلن الإدارة �أنه ال يرتتب على ممتلكات ال�شركة �أي رهن �أو حقوق �أو �أتعاب كما يف تاريخ ن�شرة االكتتاب هذه
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8.8سياسة توزيع األرباح
ميكن �أن توزع ال�شركة �أرباحا على امل�ساهمني من �أرباحها ال�سنوية ال�صافية بعد خ�صم خم�ص�صات الزكاة وال�ضريبة ،وحت�سب �أرباح الأ�سهم من الأرباح ال�صافية
لل�شركة بعد خ�صم ح�صة حملة الوثائق من الأرباح ،علما ب�أنه يتعني على ال�شركة قبل توزيع الأرباح على الأ�سهم جتنيب ع�شرة يف املائة ( )٪10من الأرباح
ال�صافية بعد الزكاة وحتويلها �إلى االحتياطي النظامي  ،ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي املذكور ن�صف ر�أ�س مال ال�شركة.
كما يحق للجمعية العادية وبناء على طلب جمل�س الإدارة جتنيب جزء اليتجاوز ال %20من �صايف االحتياطي ال�سنوي لتخ�صي�صه كاحتياطي �إ�ضايف لغر�ض حمدد
�أو اكرث
�سوف يعتمد توزيع الأرباح على �إيرادات ال�شركة وو�ضعها املايل وحالة الأ�سواق واملناخ االقت�صادي العام وغري ذلك من العوامل مبا فيها حتليل الفر�ص اال�ستثمارية
واحتياجات �إعادة اال�ستثمار واالحتياجات النقدية والر�أ�سمالية وتوقعات الأعمال و�أثر هذه الأرباح املوزعة على مركز الزكاة لدى ال�شركة �إ�ضافة �إلى اعتبارات
قانونية ونظامية �أخرى.
كما يخ�ضع توزيع الأرباح على امل�ساهمني لقيود معينة ين�ص عليها النظام الداخلي لل�شركة (انظر ق�سم «ملخ�ص النظام اال�سا�سي لل�شركة» يف ق�سم  14من هذه
الن�شرة) .و�سوف توزع الأرباح على امل�ساهمني يف املكان والزمان اللذين يحددهما جمل�س الإدارة وفقا للتعليمات ال�صادرة عن وزارة التجارة وال�صناعة.
و�سوف ت�ستحق الأ�سهم اجلديدة ن�صيبها من الأرباح� ،إن وجدت ،التي تعلن عنها ال�شركة اعتبار من تاريخ بدء االكتتاب وال�سنوات الالحقة.
هذا ومل توزع جو �أية �أرباح على الأ�سهم منذ ت�أ�سي�سها.

69

9.9الرسملة والمديونية
يبني اجلدول التايل مكونات ر�أ�س املال واملديونية لدى جو من واقع البيانات املالية املراجعة لل�سنة املالية املنتهية يف 2010/03/31م ولفرتة االثني ع�شر �شهرا
املنتهية يف 2011/03/31م والبيانات املالية غري املراجعة لفرتة الثالث �أ�شهر املنتهية يف 2011/6/30م ،على �أنه يجب قراءة اجلدول التايل مع البيانات املالية
لل�شركة ،مبا فيها الإي�ضاحات املرفقة بها ،والواردة يف ق�سم «البيانات املالية» من هذه الن�شرة.
 لودجدجدج رسملة الشركة

يف 2010/03/31م (مراجعة)

املديونية

يف 2011/3/31م (مراجعة)

يف ( 2011/6/30غري مراجعة)

ب�آالف الرياالت ال�سعودية
ق�صرية الأجل

-

177.000

845.925

طويلة الأجل

610.000

1.033.000

291.370

جمموع الديون

610.000

1.180.000

1.137.295

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

حقوق امل�ساهمني
ر�أ�س املال

1.000.000

1.000.000

1.000.000

االحتياطي القانوين

-

-

-

الأرباح امل�ستبقاة

()379.040

()954.171

()1.052.978

جمموع حقوق امل�ساهمني

620.960

45.829

()52.978

جمموع ر�أ�س املال

1.230.960

1.225.829

1.084.317

امل�صدر :جو
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9هيكل رأس المال

ت�أ�س�ست ال�شركة بر�أ�سمال مدفوع قدره مليار ( )1.000.000.000ريال �سعودي مق�سمة �إلى مائة مليون (� )100.000.000سهم عادي بقيمة ا�سمية مدفوعة
بالكامل قدرها ع�شرة ( )10رياالت �سعودية لكل منها (الأ�سهم) وفقا للمر�سوم امللكي رقم م 6/يف 1429/2/19هـ (املوافق 2008/2/26م) وقرار جمل�س الوزراء
رقم  41يف 1429/2/18هـ ( املوافق 2008/2/25م ) .وقد اكتتب امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون يف الطرح الأويل لل�شركة يف خم�سة و�ستني مليون (� )65.000.000سهم
بقيمة ا�سمية �إجمالية قدرها �ستمائة وخم�سون مليون ( )650.000.000ريال �سعودي يف حني مت االكتتاب يف ثالثني مليون (� )30.000.000سهم من قبل
اجلمهور بقيمة ا�سمية �إجمالية قدرها ثالثمائة مليون ( )300.000.000ريال �سعودي ومت تخ�صي�ص خم�سة ماليني (� )5.000.000سهم بقيمة ا�سمية �إجمالية
قدرها خم�سون مليون ( )50.000.000ريال �سعودي للم�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية والتي مت بيعها الحقا يف ال�سوق.
وحتى تاريخ  2011/3/31تراكمت خ�سائر ال�شركة لتبلغ  954مليون ريال �سعودي وهو ماي�شكل حوايل  %95من ر�أ�س املال املدفوع .ويف 1432/5/14هـ (املوافق
2011/04/18م)� ،أ�صدر املجل�س قرارا �أو�صى بتخفي�ض ر�أ�س مال ال�شركة من مليار ( )1.000.000.000ريال �سعودي �إلى �أربعمائة مليون ()400.000.000
ريال �سعودي عن طريق �إلغاء �ستني مليون (� )60.000.000سهم ،وهو ما ميثل خف�ضا بن�سبة  ،٪60وذلك ب�سبب تكبد خ�سائر وهبوط �سعر ال�سهم يف ال�سوق
دون قيمته اال�سمية وقت �صدور قرار املجل�س .ويف 1432/9/6هـ (املوافق 2011/8/6م)� ،أقر املالك من خالل اجلمعية العامة غري العادية للم�ساهمني خف�ض
ر�أ�سمال ال�شركة بناء على قرار املجل�س املذكور ،ويف اجتماع جمل�س االدارة بتاريخ 1432/6/8هـ (املوافق 2011/6/10م) �أو�صى جمل�س �إدارة ال�شركة بزيادة
ر�أ�س املال من  400مليون �إلى  1.575مليون ريال �سعودي عن طريق طرح �أ�سهم حقوق �أولية وبعد احل�صول على املوافقات الالزمة من اجلهات املعنية  ،وبتاريخ
1433/2/20هـ ( املوافق 2012/1/14م) وافقت اجلمعية العامة غري العادية على هذه التو�صيات و�أ�صدرت قرارها برفع ر�أ�سمال ال�شركة �إلى احلد املذكور ،علما
�أن حق �إ�صدار �أ�سهم حقوق اوليه وامل�شار له يف هذه الن�شرة متاح فقط للم�ساهمني امل�ؤهلني لذلك.
هذا وي�ؤكد �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة عدم وجود �أ�سهم لل�شركة تخ�ضع حلقوق اخليار كما انه مل يتم منح �أي امتيازات �أو حقوق للم�ساهمني امل�ؤ�س�سني �أو لأي
�شخ�ص �آخر.
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9هيكل ملكية الشركة:

متا�شيا مع قرار اجلمعية العمومية غري العادية  ،ا�صبح هيكل ملكية ال�شركة على النحو التايل:
 لودجدجدج المساهمون في الشركة

امل�ساهمون

املبلغ املدفوع (ريال)

عدد الأ�سهم

ن�سبة احل�صة

�شركة عذيب التجارية املحدودة

6.468.000

64.468.000

٪16,2

�شركة البحرين لالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية

6.000.000

60.000.000

٪15

�شركة النهلة للتجارة واملقاوالت

5.488.000

54.880.000

٪13,7

�شركة جمموعة تراكو للتجارة و املقاوالت املحدودة

2.352.000

23.520.000

٪5,9

�شركة عذيب للكمبيوتر واالت�صاالت املحدودة

1.764.000

17.640.000

٪4,4

�شركة االنرتنت ال�سعودية املحدودة

1.764.000

17.640.000

٪4,4

�شركة عذيب لل�صيانة واخلدمات املحدودة

1.764.000

17.640.000

٪4,4

�شركة الأهلي لكروت االت�صاالت

400.000

4.000.000

٪1

اجلمهور

14.000.000

140.000.000

٪35

املجموع

40.000.000

400.000.000

٪100

امل�صدر :جو
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9القروض الحالية للشركة

 لودجدجدج قروض الشركة

الت�سهيالت
واملمولون

املقرت�ض

�أغرا�ض متعددة

جو

تاريخ التوقيع

2009/3/30م

البنك ال�سعودي
الفرن�سي

حجم التمويل
املبلغ امل�ستخدم كما
يف 2011/6/30

ن�سبة الأتعاب
واملبلغ املتبقي كما
يف 2011/6/30

 342مليون ريال
�سعودي

ال ينطبق

تاريخ ال�سداد

ال�ضمانات

ال ينطبق

مت �صرف  42,8مليون
ريال �سعودي حتى
تاريخه

�ضمانات بنكية

جو

2009/3/30م

البنك ال�سعودي
الفرن�سي

 342مليون ريال
�سعودي

ال ينطبق

ال ينطبق

مت �صرف 336,8
مليون ريال �سعودي
حتى تاريخه

متويل �شراء وبيع
ب�ضائع بالتورق
البنك ال�سعودي
الفرن�سي

جو

2009/3/30م

 1.250مليون ريال
�سعودي

ال�سايبور  %1,75يف
ال�سنة

 62,5-1مليون ريال �سعودي
يف 2011/11/30

-

املبلغ املتبقي
1.137مليون

764 -2مليون ريال �سعودي
عند �إمتام �إ�صدار حقوق
الأولوية

مت �صرف
 1.200مليون ريال
�سعودي حتى تاريخه

وثيقة مطالبة مببلغ  1,6مليار ريال
�سعودي مت توقيعها من قبل �صاحب
ال�سمو امللكي الأمري عبدالعزيز بن
احمد بن عبدالعزيز ،كما قامت
ال�شركة ب�ضمان مبلغ  1,6مليار ريال
�سعودي حيث وقع ال�شركاء امل�ؤ�س�سون
على ذلك ال�ضمان

 -3بعد ذلك مبلغ  9,7مليون
ريال �سعودي يدفع ب�شكل ربع
�سنوي على مدى � 8سنوات
بواقع  32دفعة
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1رأس المال

يبلغ ر�أ�س مال ال�شركة �أربعمائة مليون ( )400.000.000ريال �سعودي مق�سمة �إلى �أربعني مليون (� )40.000.000سهم عادي مت�ساوية القيمة وكلها �أ�سهم نقدية
بقيمة ا�سمية قدرها ع�شرة ( )10رياالت �سعودية لل�سهم الواحد .و�سوف يتم �إ�صدار ما جمموعه (� )117٫500٫000سهم جديد يف �إطار عملية �إ�صدار حقوق �أولوية.
يجوز للجمعية العامة غري العادية بعد موافقة اجلهات املخت�صة �أن تقرر زيادة ر�أ�س مال ال�شركة مرة �أو عدّة مرات ب�إ�صدار �أ�سهم جديدة بنف�س القيمة اال�سمية
للأ�سهم الأ�صلية ،ب�شرط �أن يكون ر�أ�س املال الأ�صلي قد دفع ب�أكمله ،ومراعاة ما يق�ضي به نظام ال�شركات .ويعني القرار املذكور طريقة زيادة ر�أ�س املال ،ويكون
للم�ساهمني امل�ستحقني �أولوية االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة حيث �ست�صدر هذه الأ�سهم مقابل دفع قيمتها نقدا .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 اكتتبوا بن�سبة تزيد عن الن�سبة امل�ستحقة لهم وفقا لن�سبة ما ميلكونه من �أ�سهم� ،شريطة �أن ال يزيد �إجمايل
الأ�سهم املخ�ص�صة لهم عن عدد الأ�سهم اجلديدة التي طلبوا االكتتاب بها ،ويطرح ما يتبقى من الأ�سهم لالكتتاب العام.
كذلك يجوز لل�شركة وبقرار من اجلمعية العامة غري العادية بناء على مربرات مقبولة وبعد موافقة وزير التجارة وال�صناعة وهيئة ال�سوق املالية �أن تخف�ض ر�أ�س
مالها �إذا ما زاد عن حاجتها �أو �إذا منيت بخ�سائر ،وال ي�صدر القرار �إال بعد تالوة تقرير مراقب احل�سابات حول الأ�سباب املوجبة له وعن االلتزامات التي يتعني
على ال�شركة الوفاء بها و�أثر التخفي�ض يف تلك االلتزامات ،ومبراعاة ما يق�ضي به نظام ال�شركات .ويبني القرار طريقة هذا التخفي�ض .و�إذا كان التخفي�ض نتيجة
لزيادة ر�أ�س املال عن حاجة ال�شركة ،وجب دعوة الدائنني �إلى �إبداء اعرتا�ضهم عليه خالل �ستني ( )60يوم ًا من تاريخ ن�شر قرار التخفي�ض يف جريدة يومية توزع
يف املدينة التي يقع فيها املركز الرئي�س لل�شركة ،ف�إذا اعرت�ض �أحد الدائنني وقدم �إلى ال�شركة م�ستنداته التي تثبت ذلك الدين خالل املهلة املذكورة ،وجب على
ال�شركة �أن ت�ؤدي �إليه دينه �إذا كان حا ًال� ،أو �أن تقدم له �ضمان ًا كافي ًا للوفاء به �إذا كان �آج ًال.
1110

1األسهم

�ستكون الأ�سهم ا�سمية وال يجوز �أن ت�صدر ب�أقل من قيمتها اال�سمية .ومع ذلك ،يجوز �إ�صدار الأ�سهم بقيمة �أعلى من قيمتها اال�سمية ،ويف هذه احلالة ،ي�ضاف
الفرق يف القيمة �إلى االحتياطي القانوين ،حتى و�إن بلغ هذا االحتياطي حده الأق�صى .و�إذا متلك ال�سهم عدة �أ�شخا�ص ،وجب عليهم �أن يعينوا واحدا منهم ينوب
عنهم يف ممار�سة احلقوق املرتبطة بال�سهم .ويف مثل هذه احلالة ،يكون ه�ؤالء م�س�ؤولني بالت�ضامن عن االلتزامات املرتتبة على ملكية ال�سهم.
1110

1تداول األسهم

يخ�ضع تداول الأ�سهم للأنظمة واللوائح التي حتكم ال�شركات املدرجة يف �سوق الأ�سهم ال�سعودية (تداول).
1110

1حقوق التصويت

يحق لكل م�ساهم ميتلك ع�شرين (� )20سهم ًا على الأقل ح�ضور اجلمعية العامة ،وللم�ساهم �أن يوكل عنه كتابة م�ساهم ًا �آخر من غري �أع�ضاء جمل�س الإدارة يف
ح�ضور اجلمعية العامة .وحت�سب الأ�صوات يف اجلمعية العامة على �أ�سا�س �صوت واحد لكل �سهم ممثل يف االجتماع.
ت�صدر قرارات اجلمعية العامة العادية فقط بالأغلبية املطلقة للأ�سهم املمثلة يف االجتماع .وت�صدر قرارات اجلمعية العامة غري العادية ب�أغلبية ثالثة �أرباع
الأ�سهم املمثلة يف االجتماع.
1110

1حقوق المساهمين

يعطي كل �سهم حامله حقوقا مت�ساوية يف �أ�صول ال�شركة والأرباح املوزعة وكذلك احلق يف ح�ضور اجلمعية العامة والت�صويت فيها.
1110

1الجمعية العامة للمساهمين

اجلمعية العامة املكونة تكوين ًا �صحيح ًا متثل جميع امل�ساهمني وتنعقد يف املدينة التي يقع بها املركز الرئي�سي لل�شركة.
وتنعقد اجتماعات اجلمعية العامة كاجتماعات عادية �أو غري عادية .وفيما 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.
تن�شر الدعوة النعقاد اجلمعية العامة وجدول �أعمال االجتماع يف اجلريدة الر�سمية و�صحيفة يومية توزع يف املدينة التي يقع فيها مركز ال�شركة الرئي�سي قبل املوعد
املقرر لالنعقاد بخم�سة وع�شرين ( )25يوم ًا على الأقل.
يدعو جمل�س الإدارة �إلى عقد اجلمعية العامة العادية �إذا طلب منه ذلك مراقب احل�سابات �أو عدد من امل�ساهمني ممن ميثلون  ٪5على الأقل من �أ�سهم ر�أ�س مال
ال�شركة .وال يكتمل ن�صاب اجتماع اجلمعية العامة �صحيح ًا �إال بح�ضور م�ساهمني ميثلون  ٪50من ر�أ�س املال على الأقل .ف�إذا مل يتوفر هذا الن�صاب يف االجتماع
الأول ،وجهت الدعوة �إلى عقد اجتماع ثانٍ خالل ثالثني ( )30يوما بعد االجتماع ال�سابق .ويكون االجتماع الثاين �صحيح ًا �أيا كان عدد الأ�سهم املمثلة فيه.
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ال يكون اجتماع اجلمعية العامة غري العادية �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضره م�ساهمون ميثلون  ٪50من ر�أ�س مال ال�شركة على الأقل .ف�إذا مل يتوفر هذا الن�صاب يف
االجتماع الأول ،وجهت الدعوة �إلى اجتماع ثانٍ يعقد خالل الثالثني ( )30يوم ًا التالية ملوعد االجتماع امل�ؤجل ،ويكون االجتماع الثاين �صحيح ًا �إذا ح�ضره عدد من
امل�ساهمني ميثلون ربع ر�أ�س املال على الأقل� .أو عدد من امل�ساهمني ميثلون ثالثة �أرباع ر�أ�س املال �إذا كان القرار متعلقا بزيادة ر�أ�س املال �أو تخفي�ضه �أو ب�إطالة مدة
ال�شركة �أو بحل ال�شركة قبل انق�ضاء املدة املحددة يف نظامها� ،أو بادماج ال�شركة يف �شركة �أو يف م�ؤ�س�سة �أخرى.
ت�صدر قرارات اجلمعية العامة العادية بالأغلبية املطلقة للأ�سهم املمثلة يف االجتماع ،كما ت�صدر قرارات اجلمعية العامة غري العادية ب�أغلبية ثلثي الأ�سهم املمثلة
يف االجتماع� ،إال �إذا كان القرار متعلق ًا بزيادة ر�أ�س املال �أو تخفي�ضه �أو ب�إطالة مدة ال�شركة �أو بحل ال�شركة قبل انق�ضاء املدة املحددة يف النظام� ،أو ب�إدماج ال�شركة
يف �شركة �أو يف م�ؤ�س�سة �أخرى فال يكون القرار �صحيح ًا �إال �إذا �صدر ب�أغلبية ثالثة �أرباع الأ�سهم املمثلة يف االجتماع.
ير�أ�س اجلمعية العامة رئي�س جمل�س الإدارة� ،أو من يفو�ضه من �أع�ضاء جمل�س الإدارة يف حالة غيابه ،وعلى الرئي�س تعيني �سكرتري لالجتماع وجامع ًا للأ�صوات.
1110

1مدة الشركة

مدة ال�شركة ت�سعة وت�سعون (� )99سنة ميالدية بد�أت من تاريخ قرار وزير التجارة وال�صناعة ،ويجوز دائم ًا �إطالة مدة ال�شركة بقرار ت�صدره اجلمعية العامة غري
العادية قبل انتهاء �أجلها ب�سنة كاملة على الأقل.
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1111استخدام متحصالت االكتتاب
1صافي المتحصالت

1111

تقدر متح�صالت االكتتاب بـمليار ومائة وخم�سة و�سبعون مليون ( )1.175.000.000ريال �سعودي ي�سدد منها ما قيمته حوايل خم�سة وع�شرون مليون
( )25.000.000ريال �سعودي كر�سوم وم�صاريف تتعلق باالكتتاب مبا فيها �أتعاب كل من امل�ست�شار املايل وامل�ست�شار القانوين لالكتتاب �إ�ضافة �إلى ر�سوم
التعهد بتغطية االكتتاب ونفقات اجلهات امل�ستلمة وم�صاريف الت�سويق والطباعة والتوزيع وغريها من النفقات وامل�صاريف ذات العالقة .ويقدر �صايف متح�صالت
االكتتاب مبليار ومائة وخم�سون مليون ( )1.150.000.000ريال �سعودي �سوف ت�ستخدم لت�سديد معظم ديون ال�شركة امل�ستحقة للبنك ال�سعودي الفرن�سي
والقر�ض التج�سريي املقدم من ال�شركاء امل�ؤ�س�سني� ،إ�ضافة �إلى تغطية النفقات الر�أ�سمالية واحتياجات ر�أ�س املال العامل وم�ستحقات املوردين( .ملزيد من
املعلومات يرجى الرجوع �إلى « 2-11ا�ستخدام متح�صالت االكتتاب»).
وبعد �إكمال �إ�صدار حقوق الأولوية �سيزيد ر�أ�س مال جو مبقدار مليار ومائة وخم�سة و�سبعون مليون ( )1٫175٫000٫000ريال �سعودي لريتفع من �أربعمائة مليون
( )400.000.000ريال �سعودي �إلى مليار وخم�سمائة وخم�سة و�سبعون مليون ( )1٫575٫000٫000ريال �سعودي.
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1استخدام متحصالت االكتتاب

ويبني اجلدول �أدناه كيف تنوي ال�شركة ا�ستخدام متح�صالت االكتتاب
 لودجدجدج تفاصيل استخدام متحصالت االكتتاب

امل�صروفات
الت�شغيلية

البيان

النفقات
الر�أ�سمالية

�سداد الديون
والر�سوم ذات
العالقة

اال�ستخدام املتوقع ملتح�صالت
�أ�سهم حقوق الأولية (ماليني
الرياالت ال�سعودية)

تكاليف الإ�صدار

25

-

-

25

ت�سديد قرو�ض البنك ال�سعودي الفرن�سي وفوائده

-

-

768

768

دفعات لتغطية تكاليف البنية التحتية – التزامات قائمة

-

155

-

155

دفعات لبع�ض املوردين قيمة ب�ضائع وخدمات – مت �إ�ستالمها

107

-

-

107

دفعة للقر�ض املقدم من قبل ال�شركاء امل�ؤ�س�سني

-

-

120

120

املجموع مباليني الرياالت ال�سعودية

132

155

888

1.175

امل�صدر :جو

من جممل �صايف متح�صالت االكتتاب واملقدرة مبليار ومائة وخم�سون مليون ( )1.150.000.000ريال �سعودي تعتزم ال�شركة دفع مبلغ �سبعمائة وثمانية
و�ستون مليون ( )768.000.000ريال �سعودي �إلى البنك ال�سعودي الفرن�سي ل�سداد ت�سهيالت تورق .وهذا ميثل �سداد جزء من القر�ض الأ�صلي يبلغ �سبعمائة
و�أربعة و�ستون مليون ( )764.000.000ريال �سعودي واتعاب القر�ض البالغة �أربعة ماليني ( )4.000.000ريال �سعودي  ،حيث ميثل هذا املبلغ ت�صفية ملبلغ
ال�سبعمائة و�أربعة و�ستون مليون ( )764.000.000ريال �سعودي امل�ستحقة على ال�شركة �سدادها عند �إمتام عملية �إ�صدار احلقوق الأولوية .علما بان �إجمايل
املبالغ امل�ستحقة لت�سهيالت التورق تبلغ مليار ومائة و�سبعة وثالثون مليون ومئتان وخم�سة وت�سعون �ألف ( )1.137.295.000ريال �سعودي كما يف 2011/6/30م .
كما �ستقوم ال�شركة بدفع ماقدره مائة ع�شرون مليون ( )120.000.000ريال �سعودي �إلى ال�شركاء امل�ؤ�س�سني مقابل القر�ض التج�سريي ( قر�ض ق�صري الأجل
مقدم بهدف متديد فرتة �سداد م�ستحقة لقر�ض اخر)  -وامل�شار له يف  10-12الفقرة « 2تعامالت مع امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني لل�شركة»  -وقد مت منح هذا القر�ض
لل�شركة مبوجب االتفاقية املوقعة بني �شركة احتاد عذيب لالت�صاالت و امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني بتاريخ 2011/10/27م املوافق 1432/11/29هـ بغر�ض متويل
ال�شركة ل�سداد التزاماتها املالية امل�ستحقة حتى انتهاء �إ�صدار حقوق الأولوية .حيث تبلغ فيمة القر�ض ثالثمائة وت�سعون مليون ( )390.000.000ريال �سعودي
�سحبت منها ال�شركة حاليا ماقدره مائة وع�شرون مليون ( )120.000.000ريال �سعودي ل�سداد دفعة م�ستحقة للبنك ال�سعودي الفرن�سي قدرها اثنان و�ستون
مليون ( )62.000.000ريال �سعودي �أما املبلغ املتبقي وقدره ثمانية وخم�سون مليون ( )58.000.000ريال �سعودي ت�ستخدم حال ًيا يف دفع التزامات ال�شركة
امل�ستحقة للموردين عن املعدات والب�ضائع واخلدمات امل�ستلمة ،علما ان هذا القر�ض التج�سريي مت تقدمية من قبل امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني دون اي فوائد �أو اتعاب
ويتوجب على ال�شركة �سداده �إليهم وفقا للح�صة املقدمة من كل م�ساهم خالل خم�سة �أيام عمل من تاريخ �إنهاء �إ�صدار حقوق الأولوية ،ويف حال التاخر يف ال�سداد
الي �سبب كان ف�سيتم احت�ساب عمولة على �أ�سا�س يومي مبقدار � %1,75سنويا � +سعر ال�سايبور لثالثة �أ�شهر على الت�أخري حتت�سب من تاريخ اال�ستحقاق �إلى تاريخ
الدفع الفعلي.
بالإ�ضافة �إلى ما �سبق ،تعتزم ال�شركة ا�ستخدام حوايل  155.000.000ريال �سعودي من �صايف متح�صالت االكتتاب ل�سداد قيمة ومعدات �شبكات وتكنولوجيا
معلومات وبنية حتتية مت ت�سليمها لل�شركة ،ومتثل هذه الدفعات مايلي
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مبلغ  63.000.000ريال �سعودي ل�شركة  ZTEل�سداد امل�ستحق من عقد احللول املتكاملة وملحقاته كال�شبكة الأ�سا�سية ( )IPMPLS, MPLSومعدات
( )xDSLالتي مت تنفيذها.هذا امل�شروع املتكامل يهدف �إلى بناء  36نقطة تواجد ( )PoPيف اململكة العربية ال�سعودية �إلى جانب نقطتني �إ�ضافيتني

لربوتوكول االنرتنت العبوري متعدد الو�سائط ( )IMSيف الريا�ض وجده واملوجة الطولية الرقمية الكثيفة املتعددة ( )DWDMيف املناطق الرئي�سية
يف الريا�ض وجده والدمام �إ�ضافة �إلى عدد حمدود من اجهزة ( )FTTxو ( )xDSLلإثبات الت�شغيل كما ت�ضمن امل�شروع اي�ضا بناء مولد ومربد لنقاط
التواجد ( )PoPوقد مت �إمتام ماقدره  %76من هذا العقد كما يف  31دي�سمرب 2011م.
 لودجدجدجملخص عقد  ZTEللحلول المتكاملة

قيمة العقد

تاريخ العقد

املبلغ املدفوع

املبلغ امل�ستحق

املبلغ غري امل�ستحق

104.413.798

2008/3/18م

38٫116٫268

63.000.000

3٫853٫688



مبلغ  82.000.000ريال �سعودي ل�شركة  ZTEمل�شروع واي ماك�س  2والذي ي�شمل تركيب وت�شغيل  273حمطات قاعدة واي ماك�س يف خم�س مدن يف
املنطقة ال�شرقية .علما ان هذا امل�شروع املتكامل من اجل بناء  273حمطات قاعدة يف الدمام واخلرب واجلبيل والهفوف والقطيف يف املنطقة ال�شرقية
علما ان هذا العقد اليقت�صر فقط على �إي�صال حمطات القاعدة واملايكرويف و�أنظمتها اال�سا�سية ولكن ي�شمل املواقع وبناء املحطات �إ�ضافة لبناء
مولدات ومربدات لنقاط التواجد ( ،)PoPوقد مت �إمتام ماقدره  %90من هذا العقد كما يف  31دي�سمرب 2011م ويتوقع االنتهاء منه بنهاية العام
2012م .

 لودجدجدج ملخص عقد  ZTEلمشروع واي ماكس

قيمة العقد

تاريخ العقد

املبلغ املدفوع

املبلغ امل�ستحق

املبلغ غري امل�ستحق

178.029.887

2009/6/6م

94٫248٫071

82.000.000

1٫490٫213



مبلغ  10.000.000ريال �سعودي ل�شركة  Power Horizonللبدء يف تنفيذ برنامج احللول الال�سلكية ال�سوبر.علما ان قيمة هذا العقد املوقع يف
 2010/12/14تبلغ  10.000.000ريال �سعودي مل يدفع منها اي جزء حتى تاريخه وهو م�شروع متكامل لتقدمي خدمات الربود باند لعمالء ال�شركة
عرب تقنية الواي فاي .وهي خدمة منا�سبة جدا للمجمعات ال�سكنية املغلقة واجلامعات وال�شوارع التي يرتدد عليها النا�س وخالفه ،وقد مت توقيع هذا
العقد مع �شركة  Power Horizonوهي ال�شركة التي تقوم بتجميع �أجهزة ال�سوبر واي فاي بعد احل�صول على معداتها من �شركة  Altaiوهي �شركة
م�ؤ�س�سة يف هوجن كوجن ،علما �أنه مل يتم البدء يف التنفيذ كما بتاريخ � 30سبتمرب2011م ويتوقع االنتهاء منه بنهاية العام 2012م

وال تتوقع ال�شركة دفع هذه املبالغ يف الوقت الراهن كون تاريخ ا�ستحقاقها مل يحل بعد ،عل ًما انه هذه الدفعات �ستقدم من خالل التدفقات النقدية الت�شغيلية
لل�شركة.
كما تتوقع ال�شركة دفع مبلغ  107.000.000ريال �سعودي من �صايف متح�صالت االكتتاب �إلى مورديها الرئي�سيني حيث �سي�شمل ذلك:


مبلغ  42.000.000ريال �سعودي �إلى �شركة االت�صاالت ال�سعودية عن ا�ستخدام �شبكتها وفقا لالتفاقية املوقعة معها يف �شهر يناير  2009م.



مبلغ  33.000.000ريال �سعودي لبينات ( موبايلي) عن ا�ستخدام �شبكتها وفقا لعدد من الطلبات التي قدمتها ال�شركة



 مبلغ  15.000.000ملوتوروال لتزويد ال�شركة مبعدات  CPE’sو  NSPواخلدمات املقدمة وفقا لعدد من الطلبات التي قدمتها ال�شركة



مبلغ  6.000.000ريال �سعودي ل�شركة  ZTEلإدارة ال�شبكة وفقا للرخ�صة ال�شاملة واتفاقية الدعم بتاريخ 2008/10/22م.



مبلغ  2.000.000ريال �سعودي ل�شركة  ICOMكقيمة خلدمات دعائية وفقا لعدد من الطلبات التي قدمتها ال�شركة.



مبلغ  5٫000٫000ريال �سعودي �إلى يربو العربية قيمة الدعم اخلا�ص بـ .OSS/BSS



مبلغ  4٫000٫000ريال �سعودي �إلى �شركة  Green Packetمقابل معدات الـ  CPEʼsوف ًقا لعدد من الطلبات التي قدمتها ال�شركة.

اليوجد �أي مبالغ مت دفعها مقابل �أي من اخلدمات واملعدات امل�شار لها �آنفا كونها متثل طلبات �شراء ولي�ست عقود.
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 لودجدجدج تسديد قرض التورق

مبالغ القرو�ض الأ�صلية القائمة بالريال ال�سعودي
املبلغ

الق�سط ربع ال�سنوي

تاريخ ا�ستحقاق الق�سط

1.199.795.000

62.500.000

 30يونيو 2011

1.137.295.000

62.500.000

 30نوفمرب 2011

1.074.795.000

763.750.000

مع انتهاء عملية ا�صدار حقوق الأولوية

311.045.000

9.720.156

 29فرباير 2012

301.324.844

9.720.156

 31مايو 2012

92

291.604.688

9.720.156

 31اغ�سط�س 2012

92

281.884.531

9.720.156

 30نوفمرب 2012

91

272.164.375

9.720.156

 28فرباير 2013

90

262.444.219

9.720.156

 31مايو 2013

92

252.724.063

9.720.156

� 31أغ�سط�س 2013

92

243.003.906

9.720.156

 30نوفمرب 2013

91

233.283.750

9.720.156

28فرباير2014

90

223.563.594

9.720.156

 31مايو 2014

92

213.843.438

9.720.156

 31اغ�سط�س 2014

92

204.123.281

9.720.156

 30نوفمرب 2014

91

194.403.125

9.720.156

 28فرباير 2015

90

184.682.969

9.720.156

 31مايو 2015

92

174.962.813

9.720.156

 31اغ�سط�س 2015

92

165.242.656

9.720.156

 30نوفمرب 2015

91

155.522.500

9.720.156

 29فرباير 2016

90

145.802.344

9.720.156

 31مايو 2016

92

136.082.188

9.720.156

 31اغ�سط�س 2016

92

126.362.031

9.720.156

 30نوفمرب 2016

91

116.641.875

9.720.156

 28فرباير2017

90

106.921.719

9.720.156

 31مايو 2017

92

97.201.563

9.720.156

 31اغ�سط�س 2017

92

87.481.406

9.720.156

 30نوفمرب 2017

91

77.761.250

9.720.156

 28فرباير 2018

90

68.041.094

9.720.156

 31مايو 2018

92

58.320.938

9.720.156

 31اغ�سط�س 2018

92

48.600.781

9.720.156

 30نوفمرب 2018

91

38.880.625

9.720.156

 28فرباير 2019

90

29.160.469

9.720.156

 31مايو 2019

92

19.440.313

9.720.156

 31اغ�سط�س 2019

92

9.720.156

9.720.156

 30نوفمرب 2019

91

املجموع

الأيام

1.199.795.000

�إن �إجمايل القرو�ض ق�صرية الأجل القائمة كما يف 2011/6/30م وامل�ستحقة الدفع قبل 2012/6/30م تبلغ  845.924.688مليون ريال �سعودي بينما يبلغ
�إجمايل القرو�ض طويلة الأجل القائمة كما يف 2011/6/30م والواجبة الدفع بعد 2012/6/30م مبلغ  291.370.313ريال �سعودي وبهذا ف�إن �إجمايل قيمة
هذه الت�سهيالت يبلغ  1.137.295.000ريال �سعودي كما يف 2011/6/30م.
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1الخطة المستقبلية

بعد امتام االكتتاب يف �أ�سهم حقوق الأولوية تتوقع جو ا�ستخدام متح�صالت هذا االكتتاب لدفع معظم ديونها امل�ستحقة و�سداد القر�ض التج�سريي املقدم من
قبل ال�شركاء امل�ؤ�س�سني والتزاماتها للموردين (ملزيد من املعلومات راجع الق�سم  2-11ا�ستخدام متح�صالت االكتاب) ومن املتوقع �أن يتم �سداد الدين امل�ستحق
للبنك ال�سعودي الفرن�سي البالغ  763,75مليون ريال �سعودي بعد �إكمال �إ�صدار حقوق الأولويةعلما ب�أن القر�ض التج�سريي املقدم من قبل ال�شركاء امل�ؤ�س�سني مت
منحه لل�شركة لغر�ض متكني ال�شركة من �سداد التزاماتها املالية امل�ستحقة حتى انتهاء �إ�صدار حقوق الأولوية ،اما بالن�سبة اللتزامات ال�شركة جتاه املوردين املتعلقة
بتوريد معدات ال�شبكة من قبل �شركتي موتوروال و�شركة  ZTEفمن املتوقع �سداد الدفعات امل�ستحقة يف نهاية الربع املنتهي يف  31دي�سمرب 2011م والربع املنتهي
يف  31مار�س 2012م ومن املتوقع ان يكون لهذا الأمر �إ�سهام وا�ضح يف حت�سني و�ضع ال�شركة املايل والتدفقات النقدية املتاحة للأن�شطة الت�شغيلية� ،إ�ضافة �إلى
ذلك تخطط جو ال�ستثمار جزء من املتح�صالت لتعزيز �شبكة فروعها.
تتمثل خطة جو امل�ستقبلية يف املدن امل�شمولة بتغطيتها بالرتكيز على اربع ركائز ا�سرتاتيجية وامل�شار لها يف ( الق�سم  13-4ا�سرتاتيجية العمل) ،حيث تتوقع جو
زيادة تغطية �شبكتها انتقائيا وح�سب حجم الطلب يف تلك املناطق مع الرتكيز على زيادة االقدرة اال�ستيعابية لل�شركة يف ظل ان�ضمام عمالء جدد يف املناطق
امل�شمولة بتغطيتها م�سبقا.
وحيث تعتقد جو بوجود فر�صة يف القطاع املنزيل وقطاع الأعمال ال�صغرية وهي قطاعات مل يتم االهتمام بها من قبل املناف�سني ف�ست�ستهدف جو قطاع الأعمال
ال�صغرية من خالل اخلدمة املزدوجة لل�صوت واالنرتنت املقدمة من خالل � CBEإ�ضافة �إلى خدمات �ألآي جو عرب الدوجنل.ويف هذا ال�ش�أن ت�سعى جو �أي�ضا
لتعزيز وجودها على م�ستوى الفروع وافتتاح متاجر �صغرية يف املدن الرئي�سية لت�سهيل عملية التوا�صل مع عمالئها حيث تتوقع جو �أفتتاح حوايل  4فروع �صغرية
خالل فرتة ال�ستة �أ�شهر من تاريخ � 30سبتمرب 2011م  ،و�إمتام افتتاح  15فرعا �صغريا خالل ال�سنتني القادمتني.
بالن�سبة لقطاع الأعمال فبالإ�ضافة �إلى  IPLC, IP-Transit and IP-VPNتعتزم جو تطوير خدمة جديدة تعتمد على الفايرب وال�سوبر واي ماك�س والتي
يحتاجها قطاع الأعمال يف كثري من احلاالت حيث قامت بتوقيع اتفاقية مع  power Horizonبتاريخ 2011/1/2م لطرح خدمة ال�سوبر واي ماك�س وقد مت �إطالق
املرحلة الأولى من هذه اخلدمة ومن املتوقع �إكمالها خالل االثنى ع�شر �شهرا القادمة.وقد بد�أت جو العمل تعزيز قدرات فريق مبيعات قطاع الأعمال من خالل
دعمه باخلربات الالزمة لتلبية احتياجات عمالء القطاع وحتفيز منو املبيعات فيه
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1212المعلومات القانونية
1112

1تأسيس الشركة

ت�أ�س�ست احتاد عذيب لالت�صاالت ك�شركة م�ساهمة �سعودية وفقا للمر�سوم امللكي رقم م 6/بتاريخ 1429/02/19هـ (املوافق 2008/02/26م) .وتعمل ال�شركة
مبوجب ال�سجل التجاري رقم  1010263273ال�صادر من الريا�ض بتاريخ 1430/02/30هـ (املوافق 2009/2/25م) وترخي�ص خدمة االت�صاالت الثابتة ال�صادر
بتاريخ 1430/04/05هـ (املوافق 2009/04/01م).
1112

1مقر الشركة

يقع املقر الرئي�سي لل�شركة يف مدينة الريا�ض يف اململكة العربية ال�سعودية وعنوانها:
�شركة احتاد عذيب لالت�صاالت
 2998طريق امللك عبد العزيز
�ص.ب  ،250398الريا�ض 11391
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف + 966-1-8111460000 :
فاك�س + 966-1-8111461110 :
موقع االنرتنتwww.go.com.sa :
1112

1هيكل رأس المال

كان ر�أ�س املال املدفوع لل�شركة عند ت�أ�سي�سها مليار ( )1.000.000.000ريال �سعودي مق�سمة �إلى مائة مليون (� )100.000.000سهم عادي بقيمة ا�سمية
مدفوعة بالكامل قدرها ع�شرة ( )10رياالت �سعودية لكل منها .وقد اكتتب امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون يف خم�سة و�ستني مليون (� )65.000.000سهم بقيمة ا�سمية
�إجمالية قدرها �ستمائة و خم�سني مليون ( )650.000.000ريال �سعودي يف االكتتاب ،يف حني مت االكتتاب يف ثالثني مليون (� )30.000.000سهم بقيمة ا�سمية
�إجمالية قدرها ثالثمائة مليون ( )300.000.000ريال �سعودي ( )٪30من قبل اجلمهور ،ومت تخ�صي�ص خم�سة ماليني (� )5.000.000سهم بقيمة ا�سمية
قدرها خم�سني مليون ( )50.000.000ريال �سعودي للم�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية والتي مت بيعها الحقا يف ال�سوق.
ويف 1432/5/14هـ (املوافق 2011/04/18م)� ،أ�صدر املجل�س قرارا �أو�صى بتخفي�ض ر�أ�س مال ال�شركة من مليار ( )1.000.000.000ريال �سعودي �إلى
�أربعمائة مليون ( )400.000.000ريال �سعودي عن طريق �إلغاء �ستني (� )60.000.000سهم ،وهو ما ميثل خف�ضا بن�سبة  ،٪60وذلك ب�سبب تكبد خ�سائر وهبوط
�سعر ال�سهم يف ال�سوق دون قيمته اال�سمية (ب�سبب متكني ال�شركة من ما يف رخ�صتها) وقت �صدور قرار املجل�س .ويف ويف 1432/9/6هـ (املوافق 2011/8/6م)،
�أقرت اجلمعية العامة غري العادية للم�ساهمني خف�ض ر�أ�سمال ال�شركة بناء على قرار املجل�س املذكور ،وهو ما �أ�صبح معه هيكل ملكية ال�شركة على النحو التايل:
 لودجدجدج المساهمون في الشركة

املبلغ املدفوع (بالريال ال�سعودي)

الن�سبة املئوية

امل�ساهمون

عدد الأ�سهم

�شركة عذيب التجارية املحدودة

6.468.000

64.680.000

٪16,2

�شركة البحرين لالت�صاالت ال�سلكية و الال�سلكية

6.000.000

60.000.000

٪15

�شركة النهلة للتجارة واملقاوالت

5.488.000

54.880.000

٪13,7

جمموعة تراكو للتجارة و املقاوالت املحدودة

2.352.000

23.520.000

٪5,9

�شركة عذيب للكمبيوتر و االت�صاالت املحدودة

1.764.000

17.640.000

٪4,4

�شركة االنرتنت ال�سعودية املحدودة

1.764.000

17.640.000

٪4,4

�شركة عذيب لل�صيانة واخلدمات املحدودة

1.764.000

17.640.000

٪4,4

�شركة الأهلي لكروت االت�صاالت

400.000

40.000.000

٪1

اجلمهور

14.000.000

140.000.000

٪35,0

املجموع

40.000.000

400.000.000

٪100

امل�صدر« :جو»

تعتزم ال�شركة زيادة ر�أ�سمالها مبقدار مليار ومائة وخم�سة و�سبعون مليون ( )1٫175٫000٫000ريال �سعودي ،وعند ا�ستكمال االكتتاب الذي هو مو�ضوع ن�شرة
الإ�صدار هذه� ،سي�صبح ر�أ�سمال ال�شركة امل�صدر مليار وخم�سمائة وخم�سة و�سبعون مليون ( )1٫878٫000٫000ريال �سعودي مق�سمة �إلى (� )157٫500٫000سهم،
بقيمة ا�سمية تبلغ ( )10رياالت �سعودية لل�سهم.
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1مجلس اإلدارة

ميثل جمل�س الإدارة �شركة عذيب التجارية و�شركة بتلكو ،و�شركة النهلة للتجارة واملقاوالت ،و�شركة عذيب لل�صيانة واخلدمات املحدودة ،و�شركة عذيب للكمبيوتر
و االت�صاالت املحدودة ،وال�شركة االنرتنت ال�سعودية املحدودة ،واجلمهور على النحو التايل :
 لودجدجدجمجلس ادارة الشركة

اال�سم

اللقب

ممثال عن

1

�صاحب ال�سمو امللكي الأمري عبد العزيز بن �أحمد بن عبد العزيز �آل �سعود

رئي�س جمل�س الإدارة

�شركة عذيب التجارية املحدودة

2

ال�شيخ حممد بن عي�سى �آل خلفية

3

بيرت كالياربولو�س

4

حممد وجيه بن ح�سن �شربتلي

5

عبد الرحمن عبد العزيز بن مطرب

6

خور�شيد �أحمد

7

�سعد بن عمر البيز

8

�سلطان بن خالد الرتكي

9

ح�سام الدين بن ها�شم �صدقة

10

رائد بن عبد الر�ؤوف كيال

11

�شاغر **

(غري تنفيذي)
ع�ضو جمل�س الإدارة

�شركة البحرين لالت�صاالت ال�سلكية و الال�سلكية

(غري تنفيذي)
ع�ضو جمل�س الإدارة

ال�شركة البحرينية لالت�صاالت

(غري تنفيذي)
ع�ضو جمل�س الإدارة

�شركة النهلة للتجارة واملقاوالت

(غري تنفيذي)
ع�ضو جمل�س الإدارة

�شركة عذيب للكمبيوتر واالت�صاالت املحدودة

(تنفيذي)
ع�ضو جمل�س الإدارة

�شركة االنرتنت ال�سعودية املحدودة

(غري تنفيذي)
ع�ضو و�سكرتري املجل�س

�شركة عذيب لل�صيانة و اخلدمات املحدودة

(غري تنفيذي)
ع�ضو جمل�س الإدارة

اجلمهور

(م�ستقل)
ع�ضو جمل�س الإدارة

اجلمهور

(م�ستقل)
ع�ضو جمل�س الإدارة

اجلمهور

(م�ستقل)
ع�ضو جمل�س الإدارة

اجلمهور

(م�ستقل)
امل�صدر« :جو»
(**) يعني يف اجتماع اجلمعية العامة لل�شركة خالل ثالثة �أ�شهر من تاريخ �إكتمال الطرح

1112

1الرخص والتصاريح الرئيسية

ح�صلت ال�شركة على �شهادات وتراخي�ص معينة من اجلهات املخت�صة لتمكينها من تنفيذ �أعمالها يف اململكة العربية ال�سعودية .وتتيح هذه ال�شهادات والرتاخي�ص
لل�شركة تنفيذ عملياتها و�إدارة �أعمالها يف اململكة العربية ال�سعودية .وتتفاوت مدد هذه ال�شهادات والرتاخي�ص ،حيث يكون بع�ضها لفرتة حمدودة ،وبالتايل يجب
�أن يجدد ب�صفة دورية .عالوة على ذلك ،ف�إنه عند حماولة جتديد �أو تعديل �أي �شهادة �أو ترخي�ص ،قد ال يكون هناك �أي �ضمان ب�أن اجلهة املخت�صة �ستكون
م�ستعدة لتجديد �أو تعديل نطاق الرتخي�ص.
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1 111112الشهادات

وفيما يلي قائمة بال�شهادات ال�صادرة لل�شركة :
 لودجدجدجالشهادات الصادرة للشركة

الرتخي�ص/النوع

الغر�ض

رقم الرتخي�ص

التاريخ /املدة

�شهادة ال�سجل التجاري

ت�أ�سي�س وت�سجيل ال�شركة

1010263273

1430/02/30هـ

�شهادة ال�سجل التجاري

ت�أ�سي�س وت�سجيل فرع ال�شركة
بجدة

4030197139

�شهادة امل�ؤ�س�سة العامة
للت�أمينات االجتماعية

�شهادة الوفاء مبتطلبات امل�ؤ�س�سة
العامة للت�أمينات االجتماعية

11371211

�شهادة ال�سعودة

�شهادة االلتزام مبتطلبات
ال�سعودة

5683

�شهادة الزكاة

�شهادة االلتزام مبتطلبات
م�صلحة الزكاة و�ضريبة الدخل

1530

اجلهة امل�صدرة
وزارة التجارة وال�صناعة

�ساري املفعول حتى 1435/02/30هـ
1431/02/23هـ

وزارة التجارة وال�صناعة

�ساري املفعول حتى 1436/02/23هـ
1432/9/7هـ
(املوافق 2011/8/7م)

امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات
االجتماعية

�سارية املفعول حتى 1432/12/7هـ
(املوافق 2011/11/3م)
1433/09/14هـ

وزاة العمل

(املوافق 2012/08/12م) �صاحلة ل�سنة
واحدة
1432/10/12هـ

م�صلحة الزكاة و�ضريبة الدخل

(املوافق 2011/09/10م)
�سارية املفعول حتى 1433/09/12هـ
(املوافق 2012/07/31م)

امل�صدر « :جو»

1 111112رخصة هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات

مت �إ�صدار رخ�صة لل�شركة من قبل هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات لت�شغيل خطوط االت�صاالت الأر�ضية الثابتة يف اململكة العربية ال�سعودية .وفيما يلي التفا�صيل
والأحكام وال�شروط الرئي�سية لرخ�صة هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات.
 لودجدجدجالتفاصيل الرئيسية لترخيص هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات

الرخ�صة  /النوع

الغر�ض

التاريخ

اجلهة امل�صدرة

رخ�صة هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات.

رخ�صة ت�شغيل خطوط االت�صاالت الأر�ضية الثابتة

1430/04/05هـ

هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات

(املوافق 2009/04/01م)
ملدة � 25سنة

نطاق اخلدمات املرخ�صة
.أوفقا لهذه الرخ�صة ،يجوز لـ «جو» مزاولة اخلدمات التالية:
�1.1إن�شاء وت�شغيل و�صيانة على �شبكة االت�صاالت الثابتة القائمة على املرافق يف اململكة مبا يتم�شى مع املعايري الدولية املعتمدة من قبل منظمات املعايري
الدولية املعرتف بها ،والتي تكون مقبولة لدى هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات لتقدمي خدمات الهاتف الثابت وفقا لأحكام و�شروط هذه الرخ�صة؛
2.2توفري اخلدمات التالية املرخ�صة على امل�ستوى املحلي والداخلي والدويل مبا يف ذلك ،على �سبيل املثال ال احل�صر:
 خدمات االت�صاالت ال�صوتية الهاتفية الثابتة (حمدود احلركة)؛


خدمات ات�صاالت البيانات الثابتة؛

 خدمات �أخرى ذات عالقة مبا يف ذلك على �سبيل املثال ال احل�صر ،ال�صوت والن�صو�ص واملحتوى والفيديو وال�صور �أو مزيج منها ،واخلدمات
ذات القيمة امل�ضافة التي قد يرغبها م�ستخدمو «جو» وتعر�ضها لهم «جو».
.بال ت�شمل هذه الرخ�صة توفري اخلدمات الأخرى مثل خدمات االنرتنت وخدمات الهاتف النقال� ،أو خدمات الهاتف اخللوي عرب الأقمار ال�صناعية� ،إال
مبوجب رخ�ص منف�صلة �أخرى التي ت�صدرها هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات وفقا للوائحها.
.جيخ�ضع بث املحتوى لت�صاريح /تراخي�ص منف�صلة من اجلهات احلكومية ذات ال�صلة.
املدة والتجديد
ت�سري هذه الرخ�صة ملدة خم�سة وع�شرين ( )25عام ًا من 1430/04/05هـ املوافق (2009/04/01م) ،ويجوز جتديد الرتخي�ص ملدة مماثلة ،رهنا مبوافقة هيئة
االت�صاالت وتقنية املعلومات وفقا للوائحها وقت التجديد.
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منطقة الرتخي�ص
ي�سمح لل�شركة ب�إن�شاء وت�شغيل �شبكة االت�صاالت الثابتة العامة بجميع مكوناتها يف اململكة ،وتقدمي جميع خدماتها على امل�ستويات املحلية والإقليمية والدولية ،مبا
يتوافق مع نظامها الأ�سا�سي ،واللوائح املطبقة يف هذا ال�صدد.
االلتزامات اخلا�صة بتنفيذ ال�شبكة
تقوم «جو» ب�إن�شاء �شبكة االت�صاالت الثابتة مبا يتوافق مع االلتزامات املتعلقة بتنفيذ ال�شبكة وفقا ملا يلي:
.أطلب احل�صول على رخ�صة لتقدمي خدمات االت�صاالت الثابتة العامة؛ و
.بالعر�ض املقدم من «جو» ب�ش�أن تقدمي خدمات االت�صاالت الثابتة العامة.
تعديل الرخ�صة
يجوز لهيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات القيام بتعديل الرخ�صة وفقا لأنظمتها.
التعاقد من الباطن
يجوز لل�شركة بعد احل�صول على موافقة خطية م�سبقة من هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات ،التعاقد من الباطن مع �أ�شخا�ص �آخرين لتقدمي خدمات االت�صاالت
املرخ�ص لها بتقدميها بحكم الرخ�صة ،ويف هذه احلالة ف�إن جميع االلتزامات النا�شئة عن هذه الرخ�صة تبقى من م�س�ؤولية «جو».
الر�سوم الواجب دفعها من قبل «جو»
.أيتعني على «جو» �أن تدفع �إلى هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات الر�سوم التالية:
1.1دفعة �سنوية تبلغ ع�شرة يف املائة ( )٪10من �صايف �إيرادات «جو» ،مقابل تقدمي اخلدمات الهاتف الثابت .ويجوز دفع هذا املبلغ على �أق�ساط وفقا
جلدول زمني حتدده هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات .وكا�ستثناء للن�سبة املئوية املذكورة �أعاله ،ف�إن الدفعة ال�سنوية لل�سنة الأولى �ستكون خم�سة يف
املائة ( ،)٪5اعتبارا من تاريخ �صدور هذه الرخ�صة ،و ثمانية يف املائة ( )٪8للعام الثاين بعد تاريخ �إ�صدار هذه الرخ�صة؛
2.2ر�سم �سنوي للرتخي�ص بن�سبة واحد يف املائة ( )٪1من �صايف �إيرادات «جو»؛
3.3ر�سوم �سنوية ال�ستخدام الطيف الرتددي املخ�ص�ص لل�شركة وفقا جلدول ر�سوم هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات بالن�سبة للطيف الرتددي؛
4.4ر�سم �سنوي ال�ستخدام وحجز وتعيني �أرقام لـ «جو» وفقا للوائح هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات؛
5.5يجوز فر�ض ر�سوم وفقا ل�سيا�سة النفاذ العاملي واخلدمة العاملية املعتمدة؛ و
6.6ر�سوم تتعلق ب�أي �أعمال وخدمات تقدمها هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات وفقا للوائحها.
.بتقوم هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات بتحديد و�إبالغ «جو» بطريقة �إ�صدار الفواتري والدفع التي يجب �أن تلتزم بها «جو».
.جتكون الدفعة م�ستحقة الدفع فورا عند �إ�صدار الفاتورة ويجب �أن يتم دفعها خالل �شهر واحد من تاريخ �إ�صدار الفاتورة.
1 111112رخصة تقديم خدمات االنترنت

�إ�ضافة �إلى ترخي�ص هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات (انظر ق�سم «ترخي�ص هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات» من ن�شرة الإ�صدار) �أ�صدرت هيئة االت�صاالت
وتقنية املعلومات رخ�صة لل�شركة لتقدمي خدمة الإنرتنت يف اململكة .وفيما يلي التفا�صيل الرئي�سية لرخ�صة تقدمي خدمات الإنرتنت.
 لودجدجدج التفاصيل الرئيسية لرخصة تقديم خدمات االنترنت

الرخ�صة /النوع

الغر�ض

التاريخ

تاريخ االنتهاء

اجلهة امل�صدرة

رخ�صة تقدمي خدمة االنرتنت

رخ�صة لتقدمي خدمات االنرتنت

1431/04/09هـ

1435/02/29هـ

هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات

1112

1ملخص العقود واالتفاقيات الرئيسية

1 111112اتفاقية اإلدارة والخدمات الفنية

دخلت ال�شركة و�شركة بتلكو يف اتفاقية الإدارة واخلدمات الفنية («اتفاقية الإدارة») التي تقدم مبوجبها �شركة بتلكو اخلدمات الإدارية والفنية.
ووفقا ل�شروط اتفاقية الإدارة ،تقوم بتلكو بتوفري الإدارة والت�شغيل وال�صيانة للبنية التحتية الفنية لل�شركة وفقا خلطة العمل يف طلب احل�صول على الرخ�صة.
ومقابل اخلدمات ال�سابقة ،وافقت ال�شركة على دفع ر�سوم ل�شركة بتلكو بن�سبة  ٪1من الإيرادات الإجمالية لل�شركة و ٪2من الربح قبل خ�صم الفوائد وال�ضريبة
واال�ستهالك والإطفاء .كما ويكون ل�شركة بتلكو احلق يف التعوي�ض عن جميع النفقات النرثية املرتبطة بتقدمي اخلدمات.
تقدم �شركة بتلكو �أي�ضا امل�ساعدة املهنية والفنية وامل�شورة ،مبا يف ذلك تدريب العاملني لدى ال�شركة على اجلوانب الفنية لتقدمي خدمات االت�صاالت الثابتة ،وذلك
ببذل جهود معقولة ل�ضمان �أن ال�شركة ت�ستفيد من احل�صول على خ�صومات توريد مواتية وامل�ساعدة يف �صياغة خطط العمل.
خالل مدة اتفاقية الإدارة� ،ستبذل �شركة بتلكو م�ساعيها املعقولة لتوفري ثم تبليغ العاملني لدى ال�شركة ،ب�أي معارف ومعلومات تتعلق ب�إدارة ال�شركات التي تقدم
خدمات االت�صاالت الثابتة يف املجاالت التالية :ا�سرتاتيجية ال�شركة (التخطيط وطرق �إدارة امل�شاريع و�إدارة الإمدادات واملمتلكات)؛ الدعم الفني (ت�صميم
ال�شبكة ،والتقنية ،واملعدات واملوردين وجودة اخلدمة والبحث والتطوير والتدريب الفني)؛ واملجال التجاري (خدمات الت�سويق وتطوير خدمات جديدة ومتميزة،
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واملنهجيات والعمليات التجارية وحتليل احلركة املرورية يف ال�شبكات)؛ املجال املايل (حتليل االحتياجات من املوارد ،وخيارات التمويل املنا�سبة ،و�أ�ساليب �إعداد
امليزانيات)؛ املجال القانوين (العالقات مع اجلهات التنظيمية واحلكومية)؛ العمالة (بناء و�إدارة القوى العاملة� ،إر�شادات و�سيا�سات التوظيف)؛ وجمال املحتوى
(احل�صول على حمتوى مفروز ومهي�أ لال�ستخدام يف اململكة العربية ال�سعودية).
مبوجب �شروط اتفاقية الإدارة ،تقوم �شركة بتلكو بالتنازل لل�شركة عن جميع حقوق امللكية الفكرية يف �أي بند تقوم بتلكو ب�إيجاده وتوريده لل�شركة فيما يتعلق بتوفري
اخلدمات.
ت�ستمر اتفاقية الإدارة ملدة خم�س �سنوات ،وجتدد تلقائيا بعد ذلك على �أ�سا�س �سنوي .وعند اكتمال هذه الفرتة ،يجوز لأي من الطرفني �إنهاءها ب�إعطاء �إ�شعار
خطي مدته  180يوما �إلى الطرف الآخر .ويجوز �إنهاء اتفاقية الإدارة فور ًا من قبل ال�شركة يف احلاالت التالية:
�1)1ضلوع بتلكو يف غ�ش �أو ارتكاب عمل ينطوي على �إهمال ج�سيم؛
2)2تق�صري بتكلو عن �أداء �أي من االلتزامات املادية املرتتبة عليها مبوجب اتفاقية الإدارة وا�ستمرار هذا التق�صري بدون معاجلة ملدة ت�سعني ( )90يوما بعد
طلب خطي من ال�شركة؛
�3)3إذا و�ضعت بتلكو حتت احلرا�سة الق�ضائية �أو حتت الإدارة� ،أو
�4)4إذا �أ�صبحت حتت �سيطرة �شركة مناف�سة يف قطاع االت�صاالت �أو �أ�صبحت حتت �سيطرة طرف �آخر جنم عنه اعرتا�ض من قبل هيئة االت�صاالت وتقنية
املعلومات.
ويف حال حدوث �أي من الظروف املذكورة �أعاله قبل انتهاء مدة اخلم�س �سنوات الأولى من اتفاقية الإدارة ،ف�إنه يتوجب على ال�شركة احل�صول على موافقة خطية
م�سبقة من هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات قبل �إنهاء اتفاقية الإدارة.
القانون المطبق

تخ�ضع اتفاقية امل�ساهمني للقانون االنكليزي ويجب حل النزاعات عن طريق التحكيم مبوجب قواعد حمكمة لندن للتحكيم الدويل.
1 111112اتفاقات الموردين
1 11111112اتفاقية التوريد الرئيسية مع شركة ويبرو

دخلت «جو» و�شركة ويربو العربية املحدودة («ويربو») يف اتفاقية توريد رئي�سية بتاريخ 2008/03/18م ،توافق مبوجبها �شركة ويربو على توريد معدات وبرجميات
وخدمات لل�شركة ح�سب بيانات العمل املختلفة .ومبوجب هذه االتفاقية� ،ستقوم ويربو ب�إ�صدار تو�صيات بخ�صو�ص اختيار املعدات و�أحجام �أجهزة الكمبيوتر،
وبراجمها و�شبكاتها و�أجهزة ات�صالها .و�ستقوم ويربو �أي�ض ًا ب�إ�صدار ت�صميم يو�ضح املعايري واملوا�صفات املحددة يف املخطط ،وخطة تدارك الكوارث .وتبلغ مدة
هذه االتفاقية ع�شر �سنوات ( )10قابلة للتجديد وذلك بقرار م�شرتك من الطرفني ب�شروط مماثلة �أو م�شابهة �إلى حد كبري.
ووفقا التفاقية التوريد الرئي�سية ،ف�إنه يتعني على �شركة ويربو تقدمي �ضمان للدفعة املقدمة ل�صالح «جو» ل�ضمان التزاماتها .ولن تكون «جو» ملزمة بت�سديد �أي
دفعات ل�شركة ويربو ما مل تقدم ويربو �ضمانا للدفعة املقدمة يكون مر�ضيا لل�شركة.
القانون المطبق

تخ�ضع اتفاقية التوريد الرئي�سية هذه للقوانني االنكليزية ،وجميع النزاعات واخلالفات واال�ستف�سارات التي تن�ش�أ بني «جو» وويربو فيما يتعلق بهذه االتفاقية �سيتم
تقدميها التخاذ قرار ب�ش�أنها عن طريق التحكيم مبوجب «قواعد الت�سوية والتحكيم» يف غرفة التجارة الدولية عن طريق جلنة مكونة من ثالثة ( )3حمكمني ،ما
مل توافق جو وويربو على حمكم ( )1واحد يف اململكة .وتكون جمريات التحكيم باللغة الإجنليزية.
11111112

1اتفاقية التوريد الرئيسية مع شركة زد تي ئي ZTE

دخلت «جو» و�شركة زد تي ئي ( »ZTEزد تي ئي») يف اتفاقية توريد رئي�سية بتاريخ 2008/03/18م ،تقوم مبوجبها �شركة زد تي ئي بتوفري معدات وبرجميات
وخدمات لل�شركة ح�سب بيانات العمل املختلفة .ومبوجب هذه االتفاقية� ،ستقوم زد تي ئي ب�إ�صدار تو�صيات بخ�صو�ص اختيار املعدات و�أحجام �أجهزة الكمبيوتر،
وبراجمها و�شبكاتها و�أجهزة ات�صالها .و�ستقوم زد تي ئي �أي�ض ًا ب�إ�صدار ت�صميم يو�ضح املعايري واملوا�صفات املحددة يف املخطط ،وخطة تدارك الكوارث .وتبلغ
مدة هذه االتفاقية ع�شر (� )10سنوات قابلة للتجديد وذلك بقرار م�شرتك من الطرفني ب�شروط مماثلة �أو م�شابهة �إلى حد كبري.
ووفقا التفاقية التوريد الرئي�سية ،ف�إنه يتعني على �شركة زد تي ئي تقدمي �ضمان للدفعة املقدمة ل�صالح «جو» ل�ضمان التزاماتها .ولن تكون «جو» ملزمة بت�سديد �أي
دفعات ل�شركة زد تي ئي ما مل تقدم الأخرية �ضمانا للدفعة املقدمة يكون مر�ضيا لل�شركة.

82

قيمة العقد

تاريخ العقد

املبلغ املدفوع

املبلغ امل�ستحق

املبلغ غري امل�ستحق

104.413.798

2008/3/18م

37.662.151

60.000.000

6.751.647

القانون المطبق

تخ�ضع اتفاقية التوريد الرئي�سية هذه للقوانني االنكليزية ،وجميع النزاعات واخلالفات واال�ستف�سارات التي تن�ش�أ بني «جو» و�شركة زد تي ئي فيما يتعلق بهذه
االتفاقية �سيتم تقدميها التخاذ قرار ب�ش�أنها عن طريق التحكيم مبوجب قواعد التحكيم يف حمكمة لندن للتحكيم الدويل عن طريق جلنة مكونة من ثالثة ()3
حمكمني ،ما مل توافق «جو» و�شركة زد تي ئي على حمكم ( )1واحد يف لندن ب�إجنلرتا .وتكون جمريات التحكيم باللغة الإجنليزية.
1 11111112اتفاقية الترخيص والدعم المشتركة مع شركة زد تي ئي

دخلت «جو» و�شركة زد تي ئي يف اتفاقية ترخي�ص ودعم م�شرتكة بتاريخ 2008/03/18م ،تقوم مبوجبها زد تي ئي بتوفري خدمات ال�صيانة و�أفراد م�ؤهلني للتعامل
مع امل�شاكل التي تن�ش�أ عن الربجميات التي تقدمها �شركة زد تي ئي لل�شركة .ويبلغ �إجمايل ر�سوم ال�صيانة حوايل  1.063.113دوالر �أمريكي ،ومدة هذه االتفاقية
خم�س (� )5سنوات.
مبوجب اتفاقية الرتخي�ص والدعم امل�شرتكة� ،ستكون الدفعات مقابل خدمات ال�صيانة بالدوالر الأمريكي .ويحق لل�شركة احتجاز املبالغ امل�ستحقة ل�صالح �شركة
زد تي ئي �إذا �أخلت الأخرية بالتزاماتها جتاه «جو» على �أن تكون هذه الدفعة �أو املبالغ تتعلق بااللتزام الذي �أخلت به زد تي ئي.
قيمة العقد

تاريخ العقد

املبلغ املدفوع

املبلغ امل�ستحق

املبلغ غري امل�ستحق

178.029.887

2009/6/6م

92.651.969

78.000.000

7.377.918

شروط إلحاقية التفاقية التوريد الرئيسية

�شروط اتفاقية الرتخي�ص والدعم امل�شرتكة هذه تعترب �شروطا �إحلاقية لأحكام و�شروط اتفاقية التوريد الرئي�سية مع �شركة زد تي ئي.
1 11111112اتفاقية التوريد الرئيسية مع شركة إدارة األعمال

�أبرمت «جو» و�شركة �إدارة الأعمال («بي ام �سي») اتفاقية توريد رئي�سية بتاريخ 2008/10/18م ،تقوم مبوجبها �شركة بي ام �سي بتوريد معدات وبرجميات
وخدمات لل�شركة ح�سب بيانات العمل املختلفة .وتبلغ مدة هذه االتفاقية ع�شر (� )10سنوات قابلة للتجديد وذلك بقرار م�شرتك من الطرفني ب�شروط مماثلة �أو
م�شابهة �إلى حد كبري.
ووفقا التفاقية التوريد الرئي�سية ،ف�إنه يتعني على �شركة بي ام �سي تقدمي �ضمان للدفعة املقدمة ل�صالح «جو» ل�ضمان التزاماتها .ولن تكون «جو» ملزمة بت�سديد
�أي دفعات ل�شركة بي ام �سي ما مل تقدم الأخرية �ضمانا للدفعة املقدمة يكون مر�ضيا لل�شركة.
ومبوجب اتفاقية التوريد الرئي�سية هذه� ،سوف ت�ستند الدفعات اخلا�صة باملعدات والربجميات واخلدمات على بيانات العمل املربمة بني «جو» و�شركة بي ام �سي
من وقت لآخر ،وتكون واجبة الدفع بالريال ال�سعودي.
القانون المطبق

تخ�ضع اتفاقية التوريد الرئي�سية هذه لقوانني اململكة ،و�سيتم تقدمي جميع النزاعات التي تتعلق بها �إلى ديوان املظامل يف اململكة التخاذ قرار ب�ش�أنها.
1 11111112اتفاقية تسوية

�أبرمت �شركة احتاد عذيب لالت�صاالت («ال�شركة») ونوكيا �سيمنز اتفاقية ت�سوية («اتفاقية الت�سوية») بتاريخ  14دي�سمرب 2011م اتفقت ال�شركة ونوكيا �سيمنز
على �إنهاء االتفاقيات («االتفاقيات») املربمة بينهما بخ�صو�ص ت�صميم وت�سليم واختبار وتركيب وتوحيد �شبكة واي ماك�س للنطاق العري�ض لتوفري اخلدمات
الال�سلكية الثابتة واملتنقلة للو�صول �إلى الإنرتنت ذات النطاق العري�ض ،وت�سوية النزاع القائم بينهما بهذا ال�ش�أن.
علما ان هذه االتفاقيات يف الأ�سا�س قد مت ابرامها مع �شركة موتوروال وهي اتفاقية توريد رئي�سية بتاريخ 2008/03/18م مبوجبها وافقت موتوروال على توريد
معدات االت�صاالت والربجميات واخلدمات القائمة على تقنية واي ماك�س لل�شركة ح�سب بيانات العمل املختلفة ،واتفاقية ترخي�ص ودعم م�شرتكة بتاريخ
2008/03/18م مبوجبها وافقت موتوروال على تقدمي خدمات ال�صيانة لل�شركة فيما يتعلق بربامج التطبيقات والو�سائط والوثائق املرتبطة بها ،مبا يف ذلك ،على
�سبيل املثال ال احل�صر ،الربامج التي تقدمها موتوروال لل�شركة مبوجب اتفاقية التوريد الرئي�سية.
وحيث كانت تبلغ مديونية ال�شركة ل�صالح �شركة موتوروال  286مليون ريال �سعودي كما يف تاريخ  30يونيو 2011م تتعلق بتزويد ال�شركة مبعدات ح�سب االتفاقية
املوقعة معها بتاريخ 2011 /3/18م.
�إال �أن �شركة نوكيا �سيمينز قد قامت بعملية ا�ستحواذ على �أ�صول �شبكات موتوروال والتي من �ضمنها هذه االتفاقيات ،ومت ابرام اتفاقية الت�سوية وفقا للأحكام
املبينة �أدناه.
ووفقا لأحكام اتفاقية الت�سوية ،وافقت ال�شركة على �أن تدفع �إلى نوكيا �سيمنز مبلغا �إجماليا قدره  7٫979٫369دوالرا �أمريكيا ،على �أن ُي�سدد ن�صف هذا املبلغ يف
تاريخ التوقيع على اتفاقية الت�سوية و�أن ُي�سدد املبلغ املتبقي خالل  90يوما بعد ذلك .وقد قدمت ال�شركة بخ�صو�ص الدفعة الثانية �ضمان ت�سديد حتى تاريخ الت�سديد
املقرر له .و�سوف تخ�ضع �أية مبالغ يت�أخر ت�سديدها لفائدة بن�سبة � ٪8سنويا عالوة على ال�سعر الأ�سا�سي املعتمد لدى بنك اجنلرتا.
ويف مقابل ذلك ،اتفق الطرفان على �إنهاء االتفاقيات و�إبراء كل منهما ذمة الطرف الآخر من �أية مطالبات تتعلق باالتفاقيات مبا يف ذلك �شطب ديون م�ستحقة
على �شركة احتاد عذيب لالت�صاالت مببلغ ( )287,8مليون ريال �سعودي وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،وافقت نوكيا �سيمنز على حماية ال�شركة وتعوي�ضها بالن�سبة لأية
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دعاوى تقدمها موتوروال (الطرف الأ�صلي يف االتفاقيات) بخ�صو�ص االتفاقيات �أو فيما يتعلق ب�إحالة االتفاقيات من قبل موتوروال �إلى نوكيا �سيمنز .كما اتفق
الطرفان على عدم الك�شف عن وجود اتفاقية الت�سوية �أو عن �أي من �أحكامه لأي طرف �آخر �إال بحكم القانون املعمول به �أو بناء على طلب �أية �سلطة خمت�صة ،ويف
هذه احلالة �سوف يقوم ذلك الطرف ب�إخطار الطرف الآخر بذلك على الفور.
ووفقا التفاقية الت�سوية ،اتفقت ال�شركة ونوكيا �سيمنز على �أن التزاماتهما الوحيدة جتاه بع�ضهما البع�ض بعد �إنهاء االتفاقيات �ستتمثل يف تقدمي خدمات الدعم
الفني وفقا التفاقية خدمات فنية (والتي �سيلي ملخ�صها �أدناه).
1 11111112اتفاقية الخدمات الفنية

�أبرمت ال�شركة ونوكيا �سيمنز اتفاقية خدمات فنية («اتفاقية اخلدمات الفنية») والتي �ستقدم مبوجبها نوكيا �سيمنز لل�شركة خدمات دعم فني معينة حتى 30
حزيران 2012م.
وت�شمل اخلدمات التي �ستقدمها نوكيا �سيمنز ،ولكن دون ح�صر ،ما يلي:
.أخدمات الدعم املحلي للمعدات املوردة من قبل نوكيا �سيمنز ،وذلك حيثما مل يلزم تغيري رمز الربنامج،
.بخدمات الدعم عند الطلب خالل �ساعات العمل املحلية من �أجل حل امل�شاكل الفنية وتقدمي امل�شورة والرد على الأمور الت�شغيلية والإجرائية،
.جتوفري مدير لق�سم دعم العمالء لتوفري نقطة ات�صال واحدة لتقدمي امل�ساعدة اخلا�صة ،و
.دخدمات معينة لإدارة قطع الغيار.
ويف مقابل هذه اخلدمات ،وافقت ال�شركة على �أن تدفع �إلى نوكيا �سيمنز ما جمموعه  6.535.075،23ريال �سعودي ( 1.742.454،40دوالرا �أمريكيا) .و�سوف
يتم ت�سديد الدفعات املطلوبة مبوجب اتفاقية اخلدمات الفنية مقدما يف اليوم الأول من كل ربع �سنة .ويف حالة الت�أخر يف ت�سديد �أي دفعة من هذه الدفعات لفرتة
تزيد على  15يوما ،ف�سوف تنح�صر اتفاقية خدمات الدعم الفني يف حاالت  P1حتى اليوم الـ  ،30والذي تنتهي فيه خدمات الدعم الفني التي تن�ص عليها اتفاقية
اخلدمات الفنية.
تخ�ضع اتفاقية الت�سوية لقوانني اجنلرتا وويلز ويتم البت يف �أية نزاعات تت�صل به عن طريق التحكيم مبقت�ضى قواعد ال�صلح والتحكيم ال�صادرة عن غرفة التجارة
الدولية.
1 111112اتفاقيات الربط البيني
1 11111112اتفاقية الربط البيني مع شركة االتصاالت المتنقلة السعودية

�أبرمت «جو» و�شركة االت�صاالت املتنقلة ال�سعودية («االت�صاالت املتنقلة») اتفاقية ربط بيني بتاريخ 2009/09/30م ،حيث اتفق الطرفان على تقدمي خدمات
الربط البيني لكل منهما والتي ت�شمل خدمة و�صلة الربط البيني يف موقع العميل ،وخدمة منفذ الربط املعني ،وخدمة ربط املكاملة ال�صوتية ،وخدمة ربط خدمة
الر�سائل الق�صرية ،وخدمة ربط الر�سائل املتعددة الو�سائط ،وخدمات االت�صال مع الأرقام غري اجلغرافية لل�شركة ( ،)700 ،9200 ،800وخدمة الربط الدويل
الوارد ،وخدمات �أخرى على النحو الذي يتم االتفاق عليه من وقت لآخر .و�سوف ت�ستمر هذه االتفاقية �سارية املفعول حتى يتم �إنها�ؤها باالتفاق املتبادل بني
الطرفني �أو وفقا ل�شروط اتفاقية الربط البيني بعد حدوث �أي خرق لها.
وت�صبح الفواتري املقدمة مبوجب اتفاقية الربط البيني هذه واجبة الدفع بالريال ال�سعودي خالل  30يوما تقومييا من تاريخ �إ�صدار الفاتورة.
مسؤولية األطراف

�ستقت�صر م�س�ؤولية الأطراف (با�ستثناء االلتزامات النا�شئة مبوجب هذا االتفاقية لدفع �أموال) على ع�شرة ماليني ( )10.000.000ريال �سعودي عن �أي حادث
واحد �أو �سل�سلة من احلوادث املت�صلة ،وثالثني مليون ( )30.000.000ريال �سعودي عن جميع احلوادث (مت�صلة �أو غري مت�صلة) التي تقع يف ال�سنة التقوميية.
القانون المطبق

تخ�ضع اتفاقية الربط البيني لقوانني اململكة .ويف حال ن�شوء نزاعات بني «جو» و�شركة االت�صاالت املتنقلة فيما يتعلق باتفاقية الربط البيني هذه مبا يف ذلك
التنفيذ �أو التف�سري �أو الت�صحيح �أو الإنهاء �أو الإلغاء ،فيتعني على الطرفني االجتماع يف غ�ضون ع�شرة (� )10أيام عمل من تاريخ تقدمي �إ�شعار خطي ب�ش�أن وجود
نزاع من قبل �أي من الطرفني �إلى الطرف الآخر ،من �أجل التفاو�ض بح�سن نية .و�سيتم يف البداية �إحالة النزاع �إلى جلنة العمل امل�شرتكة ،امل�ؤلفة وفقا لأحكام
االتفاقية .ويف حال الف�شل يف التو�صل �إلى حل يف غ�ضون �شهر واحد يحال النزاع من قبل �أي من الطرفني �إلى هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات.
1 11111112اتفاقية الربط البيني مع شركة اتحاد االتصاالت

دخلت «جو» و�شركة احتاد االت�صاالت («موبايلي») يف اتفاقية ربط بيني بتاريخ 2009/05/26م ،حيث اتفق الطرفان على تقدمي خدمات الربط البيني لكل
منهما والتي ت�شمل خدمة و�صلة الربط البيني يف موقع العميل ،وخدمة منفذ الربط املعني ،وخدمة ربط املكاملة ال�صوتية ،وخدمة ربط خدمة الر�سائل الق�صرية،
وخدمة ربط الر�سائل املتعددة الو�سائط ،وخدمات االت�صال مع الأرقام غري اجلغرافية لل�شركة ( .)700 ،9200 ،800و�ستبقى هذه االتفاقية �سارية املفعول ما مل
يتم �إنها�ؤها من قبل �أي من الطرفني ب�إعطائه �إ�شعارا مدته ( )12اثنا ع�شر �شهرا للطرف الآخر� ،أو وفقا ل�شروط اتفاقية الربط البيني بعد حدوث �أي خرق لها.
�ست�صبح الفواتري املقدمة مبوجب اتفاقية الربط البيني هذه واجبة الدفع بالريال ال�سعودي خالل  30يوما تقومييا اعتبارا من تاريخ �إ�صدار الفاتورة.
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القانون المطبق

تخ�ضع اتفاقية الربط البيني لقوانني اململكة .ويف حال ن�شوء نزاعات بني «جو» وموبايلي فيما يتعلق باتفاقية الربط البيني هذه مبا يف ذلك التنفيذ �أو التف�سري �أو
الت�صحيح �أو الإنهاء �أو الإلغاء ،فيتعني على الطرفني االجتماع يف غ�ضون ع�شرة (� )10أيام عمل من تاريخ تقدمي �إ�شعار خطي ب�ش�أن وجود نزاع من قبل �أي من
الطرفني �إلى الطرف الآخر ،من اجل التفاو�ض بح�سن نية .و�سيتم يف البداية �إحالة النزاع �إلى جلنة العمل امل�شرتكة ،امل�ؤلفة وفقا لأحكام االتفاقية .ويف حال
الف�شل يف التو�صل �إلى حل يف غ�ضون �ستني ( )60يوما �شهر واحد يحال النزاع من قبل �أي من الطرفني �إلى هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات.
1 11111112اتفاقية الربط البيني مع شركة االتصاالت السعودية

دخلت «جو» و�شركة االت�صاالت ال�سعودية («االت�صاالت ال�سعودية») يف اتفاقية ربط بيني بتاريخ 2008/11/10م ،تقوم مبوجبها �شركة االت�صاالت ال�سعودية
بالربط البيني ل�شبكة االت�صاالت التابعة لها مع «جو» لتقدمي خدمات الربط البيني لها .وتغطي هذه االتفاقية الفنية والتجارية اخلا�صة بخدمات الربط البيني
بني االت�صاالت ال�سعودية و»جو» الأحكام املتعلقة بال�شروط التي حتكم �إجراء الربط البيني لل�شبكات املعنية للأطراف ،لتوفري تبادل احلركة ال�صوتية وكذلك
الطريقة التي يجب �أن يتم بها توفري الربط البيني وغريها من اخلدمات التي يتم االتفاق عليها ب�شكل متبادل والفوترة عليها لكل طرف� .ستبقى االتفاقية �سارية
املفعول حتى يتم �إنها�ؤها من قبل «جو» و� /أو �شركة االت�صاالت ال�سعودية وفقا ل�شروطها.
يتعني على «جو» تقدمي �ضمان بنكي غري م�شروط مببلغ ميثل القيمة التقديرية الإجمالية للتوقعات اخلا�صة بفواتري الثالثة �أ�شهر الأولى اخلا�صة بخدمات �شركة
االت�صاالت ال�سعودية.
ت�صبح الفواتري املقدمة مبوجب اتفاقية الربط البيني هذه م�ستحقة وواجبة الدفع بالريال ال�سعودي خالل  30يوما تقومييا من تاريخ �إ�صدار الفاتورة.
مسؤولية األطراف

تقت�صر م�س�ؤولية الأطراف (با�ستثناء االلتزامات النا�شئة مبوجب هذا االتفاقية لدفع �أموال) على ثالثة ماليني ريال �سعودي عن �أي حادث واحد �أو �سل�سلة من
احلوادث املت�صلة ،و�سبعة ماليني ريال �سعودي عن جميع احلوادث (مت�صلة �أو غري مت�صلة) التي تقع خالل ال�سنة الهجرية.
القانون المطبق

تخ�ضع اتفاقية الربط البيني هذه لقوانني اململكة ،ويتعني على الطرفني تقدمي �أي خالفات تن�ش�أ بينهما �إلى املحاكم ال�سعودية ح�صرا.
1 11111112تعديل اتفاقية الربط البيني مع شركة االتصاالت السعودية

وقعت «جو» و�شركة االت�صاالت ال�سعودية تعديال على اتفاقية الربط البيني بتاريخ 2008/11/10م من �أجل تعديل �أ�سعار الربط البيني املعمول بها خلدمات
الإنهاء لنطاقات الأرقام غري اجلغرافية.
ما زالت جميع �أحكام و�شروط اتفاقية الربط البيني مبا يف ذلك كافة الإ�شارات �إلى امللحق واجلداول تنطبق على هذا التعديل.
1 111112اتفاقيات الخدمات اللوجستية والتخزين
1 11111112اتفاقية الخدمات مع شركة تال السعودية

دخلت «جو» و�شركة تال ال�سعودية للتجارة واملقاوالت («تال ال�سعودية») يف اتفاقية خدمات بتاريخ 2009/12/12م ،وافقت مبوجبها �شركة تال ال�سعودية على
تزويد اخلدمات اللوج�ستية وخدمات التخزين لل�شركة .و�ستبقى هذه االتفاقية �سارية املفعول ملدة �سنة واحدة ما مل يتم �إنها�ؤها �أو متديدها وفقا للأحكام الواردة
فيها .وقد دخلت جو وتال ال�سعودية يف اتفاقية تعديل بتاريخ 2011/05/18م ،اتفق الطرفان مبوجبها على متديد مدة االتفاقية لغاية 2011/12/11م.
ت�صبح الدفعات مبوجب اتفاقية اخلدمات هذه م�ستحقة وواجبة الدفع خالل ( )45خم�سة و�أربعني يوما من تاريخ �إ�صدار الفاتورة من قبل �شركة تال ال�سعودية.
القانون المطبق

تخ�ضع اتفاقية اخلدمات هذه لقوانني اململكة ،و�سيتم �إحالة جميع النزاعات التي تن�ش�أ بني «جو» و�شركة تال ال�سعودية فيما يتعلق بهذه االتفاقية �إلى ديوان املظامل.
1 111112اتفاقات الخدمات الفنية
1 11111112اتفاقية مبيعات الجملة مع شركة االتصاالت السعودية

دخلت «جو» و�شركة االت�صاالت ال�سعودية يف اتفاقية مبيعات اجلملة بتاريخ 2009/01/20م ،تقوم مبوجبها �شركة االت�صاالت ال�سعودية بتوفري خدمات ال�سعة
الدولية وخدمات االنرتنت والدوائر امل�ؤجرة اخلا�صة الدولية لل�شركة� .ستبقى اتفاقية مبيعات اجلملة هذه �سارية املفعول حتى يتم �إنها�ؤها من قبل «جو» و� /أو
�شركة االت�صاالت ال�سعودية وفقا ل�شروطها.
يتعني على «جو» تقدمي �ضمان بنكي خا�ص بكل الدفعات مقابل اخلدمات التي تقدمها �شركة االت�صاالت ال�سعودية مبوجب اتفاقية مبيعات اجلملة هذه مببلغ ميثل
القيمة التقديرية الإجمالية للتوقعات اخلا�صة بفواتري الثالثة �أ�شهر اخلا�صة بخدمات �شركة االت�صاالت ال�سعودية.
�ست�صبح الفواتري املقدمة مبوجب اتفاقية مبيعات اجلملة هذه م�ستحقة وواجبة الدفع بالريال ال�سعودي خالل  30يوما تقومييا اعتبارا من تاريخ �إ�صدار الفاتورة.
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مسؤولية األطراف

�ستقت�صر م�س�ؤولية الأطراف مبوجب اتفاقية مبيعات اجلملة هذه (با�ستثناء االلتزامات النا�شئة مبوجب هذا االتفاقية لدفع �أموال) على ثالثة ماليني ريال
�سعودي عن �أي حادث واحد �أو �سل�سلة من احلوادث املت�صلة ،و �سبعة ماليني ريال �سعودي عن جميع احلوادث (مت�صلة �أو غري مت�صلة) التي تقع يف �سنة ميالدية.
القانون المطبق

تخ�ضع هذه االتفاقية لقوانني اململكة ،ويتعني على الطرفني تقدمي �أي خالفات تن�ش�أ بينهما �إلى املحاكم ال�سعودية ح�صرا.
1 11111112اتفاقية خدمات االتصاالت مع شركة تاتا

دخلت «جو» و�شركة تاتا لالت�صاالت (الكندية) يو ال �سي («تاتا») يف اتفاقية خدمات ات�صاالت بتاريخ 2009/10/14م ،تقوم مبوجبها «تاتا» بتزويد «جو» بربط
حركة االت�صاالت املحلية والدولية (نوعي  )Local/IDDالتي �سلمتها «جو» لأحد مواقع الربط البيني واملقا�سم الدولية ل�شركة تاتا �أو والبوابات �أو نطاقات ال�شبكة
اخلا�صة بالربط .و�سوف تقوم «جو» يف املقابل بتزويد �شركة تاتا ب�إمكانية ربط املكاملات املوجهة عرب ال�شبكة الناقلة �إلى �شبكة «جو» لربطها مع اجلهة املق�صودة
التي مت الإبالغ عنها من قبل «جو» .تبقى هذه االتفاقية �سارية املفعول ملدة �سنة واحدة وجتدد تلقائيا لفرتات مت�ساوية متتالية ما مل يتم �إنها�ؤها من قبل �أي من
«جو» �أو «تاتا» وفقا ل�شروط هذه االتفاقية.
ميكن عمل مقا�صة ل�سداد الفواتري مبوجب اتفاقية خدمات االت�صاالت من ر�صيد الدفعات امل�ستحقة لطرف على الطرف الآخر .و�سيتم ت�سديد �صايف الأر�صدة
املتبقية من قبل الطرف الذي عليه مبالغ م�ستحقة للطرف الآخر بالدوالر الأمريكي عن طريق حوالة م�صرفية �أو و�سائل �أخرى يف غ�ضون ( )15خم�سة ع�شر
يوما من تاريخ الفاتورة ال�صافية .ويف حالة الإخفاق يف ت�سوية �صايف الأر�صدة خالل الوقت املحدد ف�سيتم احت�ساب فائدة بن�سبة  ٪1,5يف املائة �شهريا على املبلغ
امل�ستحق.
القانون المطبق

تخ�ضع اتفاقية خدمات االت�صاالت هذه لقوانني اجنلرتا وويلز ،و�سريفع الطرفان �أي خالفات تن�ش�أ بينهما بخ�صو�ص هذه االتفاقية �إلى املحاكم املخت�صة يف
�إجنلرتا ح�صرا.
1 11111112اتفاقية الخدمات الصوتية الدولية المحولة مع شركة بتلكو

�أبرمت «جو» و�شركة البحرين لالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية («بتلكو») ،وهي �أحد امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني بجو ،اتفاقية اخلدمات ال�صوتية الدولية املحولة يف �شهر
 1فرباير 2011م ،والتي يتعني مبوجبها على �شركة بتلكو و»جو» �أن تر�سل اخلدمات ال�صوتية املحولة الطرفية لكل منهما والتي ت�شمل خدمات االت�صال الهاتفي
الدويل املبا�شر ،واالت�صال املبا�شر بالبلد الأ�صلي ،وال�شبكة الرقمية للمقا�سم املتكاملة ،وخدمات االت�صال بالرقم املجاين الدويل ،واالت�صال بالأرقام الهاتفية
املجانية الدولية العاملية ،وخدمة الرقم  800املدفوعة ،ومكاملات بطاقات االت�صال ،واالت�صاالت بالر�سائل الق�صرية وغريها من اخلدمات املحولة التي قد توافق
عليها «جو» و�شركة باتلكو من وقت لآخر .وقد دخلت حيز التنفيذ يف 2010/3/1م و�سوف تبقى �سارية املفعول لغاية 2012/2/28م ،وهي قابلة للتجديد باتفاق
الطرفني خطيا قبل ثالثني ( )30يوما على الأقل من تاريخ انتهائها .ويتعني على بتلكو �أن تعد جلو كل �شهر وفقا للوائح االحتاد الدويل لالت�صاالت بيان ت�سوية
ر�سوم ال�شهر ال�سابق .وتتم ت�سوية على �أ�سا�س �شهري .ويعد الطرف الدائن فاتورة ت�سوية للح�ساب تلخ�ص كمية الوارد /ال�صادر والر�صيد ال�صايف امل�ستحق ،على
�أن تتم ت�سوية املبالغ امل�ستحقة يف �أقرب وقت ممكن على �أن يتجاوز ذلك يف �أي حال ثالثني ( )30يوما من تاريخ ا�ستالم الطرف املدين فاتورة الت�سوية.
يف حال عدم الدفع خالل املدة املحددة ،ف�إنه يحق للطرف الآخر تقا�ضي فائدة بن�سبة �ستة يف املائة (� )٪6سنويا اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ انتهاء مدة ال�شهر
املحدد �أعاله للدفع .يتم �سداد الدفعات مبوجب هذه االتفاقية بالدوالر الأمريكي.
القانون المطبق

تخ�ضع هذه االتفاقية لقوانني اجنلرتا وويلز .و�ستحاول جو وبتلكو دون ت�أخري ت�سوية وحل �أي خالف �أو نزاع قد ين�ش�أ بينهما فيما يتعلق بتف�سري �أو �أداء هذه االتفاقية
�أو التق�صري يف الأداء مبوجبها .ويف حال عدم ت�سوية النزاع وديا بينهما �سيتم �إحالة النزاع �إلى التحكيم وفقا لقواعد جلنة الأمم املتحدة للقانون التجاري الدويل
(الأون�سيرتال  .)UNCITRALو�سوف يعقد التحكيم يف لندن� ،إجنلرتا ،وتكون جمرياته باللغة الإجنليزية.
1 111112اتفاقات أخرى
1 11111112خدمات وساطة التأمين مع شركة مارش العربية السعودية لوسطاء التأمين وإعادة التأمين.

�أبرمت «جو» و�شركة مار�ش العربية ال�سعودية لو�سطاء الت�أمني و�إعادة الت�أمني («مار�ش») اتفاقية خدمات و�ساطة الت�أمني يف 2010/12/14م ،تقوم مبوجبها
«مار�ش» بتقدم خدمات و�ساطة الت�أمني لل�شركة التي ت�شمل ب�شكل رئي�سي ،على �سبيل املثال ال احل�صر ،ت�سليط ال�ضوء على املخاطر التي تتعر�ض لها «جو» والتي
ميكن ت�أمينها ،و�إعداد التقدميات اخلا�صة باملخاطر ،وموا�صفات الت�أمني ،و�إعداد وتقدمي معلومات حول اختيار �شركة الت�أمني املنا�سبة ،وح�ضور اجتماعات
التفاو�ض مع �أ�سواق الت�أمني �سعيا للح�صول على �أكرث الأق�ساط تناف�سية وعلى الت�صاميم املفيدة ونطاق التغطية ،و�إعداد وتقدمي حتليل العرو�ض املالية املقدمة
من �شركات الت�أمني ،وتلخي�ص ال�شروط النهائية التي مت التفاو�ض عليها .و�ستبقى اتفاقية خدمات و�ساطة الت�أمني �سارية املفعول حتى يتم �إنها�ؤها من قبل �أي من
الطرفني عن طريق تزويد الطرف الآخر ب�إ�شعار خطي مدته  30يوما.
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القانون المطبق

تخ�ضع اتفاقية خدمات و�ساطة الت�أمني هذه لقوانني اململكة ،ويتم تف�سريها وفقا لها.
1 11111112اتفاقية التوريد الرئيسية مع شركة محمد منصور الرميح التجارية المحدودة

�أبرمت «جو» و�شركة حممد من�صور الرميح التجارية املحدودة («الرميح») اتفاقية توريد رئي�سية بتاريخ 2008/05/13م ،توافق مبوجبها �شركة «الرميح» على
القيام ب�أعمال التوريد والرتكيب واالختبار والتكامل والت�شغيل التجريبي مبا يف ذلك ،على �سبيل املثال ال احل�صر ،جميع الأعمال املدنية وامليكانيكية والكهربائية
وتوفري ال�صيانة لتلك الأعمال ملدة ( )5خم�س �سنوات.
يتعني على �شركة «الرميح» مبوجب اتفاقية التوريد الرئي�سية �أن تقدم �ضمان بنكي ل�صالح «جو» من �أجل �ضمان التزاماتها مبوجب هذه االتفاقية .ولن تكون «جو»
ملزمة بالبدء بت�سديد الدفعات �إلى �شركة الرميح حتى تقوم بتقدمي �ضمان بنكي مر�ضي لل�شركة.
�سيتم �سداد الدفعات مقابل اخلدمات املقدمة مبوجب اتفاقية التوريد الرئي�سية هذه بالريال ال�سعودي خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ الفاتورة ال�صادرة من
�شركة الرميح.
القانون المطبق

تخ�ضع هذه االتفاقية لقوانني اململكة ،و�سيتم تقدمي جميع النزاعات التي تتعلق بها �إلى ديوان املظامل يف اململكة التخاذ قرار ب�ش�أنها.
1 11111112اتفاقية تقديم خدمات رواتب الموظفين مع البنك السعودي الفرنسي

�أبرمت «جو» والبنك ال�سعودي الفرن�سي («البنك ال�سعودي الفرن�سي») اتفاقية خا�صة بتقدمي خدمات تتعلق برواتب املوظفني بتاريخ 2009/07/20م ،حيث يقدم
البنك ال�سعودي الفرن�سي اخلدمات امل�صرفية ل�صرف رواتب موظفي «جو» �آليا .ومدة هذا االتفاقية �سنة ميالدية واحدة ،ويتم جتديدها تلقائيا ملدة مماثلة ما مل
يطلب �أي طرف خالف ذلك كتابة قبل �شهرين من تاريخ انتهائها.
ووفقا لأحكام اتفاقية خدمات الرواتب هذه ،يقوم البنك ال�سعودي الفرن�سي بفتح ح�ساب �إيداع الرواتب لتمويل �صرف الرواتب ملوظفي «جو» ويفتح ،جمانا،
ح�سابات �شخ�صية للموظفني لت�سهيل حتويل رواتبهم ال�شهرية.
القانون المطبق

تخ�ضع هذه االتفاقية لقوانني اململكة ،ويتعني على الطرفني تقدمي �أي خالفات تن�ش�أ بينهما بخ�صو�صها �إلى املحاكم ال�سعودية.
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1اتفاقيات التمويل

1 111112التسهيالت الرئيسية /خطاب اتفاقية التمويل مع البنك السعودي الفرنسي

بتاريخ 2009/03/30م� ،أبرمت «جو» مع البنك ال�سعودي الفرن�سي اتفاقية ت�سهيالت رئي�سية /خطاب متويل يقوم مبوجبها البنك ال�سعودي الفرن�سي بتحديد
و�شرح �أنواع ت�سهيالت /التمويل التي يوفرها البنك ال�سعودي الفرن�سي لل�شركة ،و�/أو التي قد يوفرها م�ستقب ًال لل�شركة (ح�سب تقديره).
القانون المطبق

يتم حل �أي نزاع �أو خالف ين�ش�أ �أو ذي عالقة بهذه االتفاقية من قبل مكتب الف�صل يف منازعات الأوراق التجارية يف اململكة العربية ال�سعودية مبوجب قرارات وزارة
التجارة رقم  353و  354بتاريخ 1388/5/11هـ ورقم  358بتاريخ 1388/5/16هـ.
 لودجدجدجالشروط الرئيسية للتسهيالت االئتمانية /التمويل

الأحكام الرئي�سية للت�سهيالت املقدمة من البنك ال�سعودي الفرن�سي
ت�سهيالت اال�سترياد املتعدد
الأغرا�ض

حد الت�سهيالت 342.000.000 :ريال �سعودي
هام�ش النقد :ال يوجد
تاريخ االنتهاء2010/5/31 :م(مت متديدها على �أ�سا�س �شهري و�سيتم مراجتها ومتديدها ر�سميا بعد �إكمال حقوق الأولوية )
مدة القبول :لغاية � 24شهر ًا

ت�سهيالت �ضمانات الدفع

حد الت�سهيالت 342.000.000 :ريال �سعودي
هام�ش الدفع :ال يوجد
تاريخ االنتهاء2010/5/31 :م(مت متديدها على �أ�سا�س �شهري و�سيتم مراجتها ومتديدها ر�سميا بعد �إكمال حقوق الأولوية)
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الأحكام الرئي�سية للت�سهيالت املقدمة من البنك ال�سعودي الفرن�سي
متويل امل�شرتيات وبيع ال�سلع
(ت�سهيالت التورق)

مبلغ الت�سهيالت 1.250.000.000 :ريال �سعودي
الفرتة املتاحة :لغاية 2011/5/31م ( .ملزيد من املعلومات يرجى الرجوع �إلى « 2-7-12اتفاقية �شراء وبيع ال�سلع ( ت�سهيالت التورق)»
الت�سديد :يتم ت�سديد التمويل على ع�شرين ( )20ق�سط ربع �سنوي مت�ساوي بدء ًا من تاريخ 2011/8/31م.
تاريخ اال�ستحقاق2016/5/31 :م.

الت�سهيالت

تخ�ضع املوا�صفات والأحكام وال�شروط العامة للت�سهيالت �أعاله �إلى �أحكام الت�سهيالت الرئي�سية /خطاب اتفاقية التمويل بتاريخ 1430/04/03هـ
(املوافق 2009/03/30م).
تخ�ضع هذه الت�سهيالت لأحكام االتفاقيات املذكورة يف ق�سم � 2-7-12أدناه.

1 111112اتفاقية شراء وبيع السلع (تسهيالت التورق)
فيما يلي تفاصيل تسهيالت التورق وإعادة هيكلتها
.أالتسهيالت

�أبرمت «جو» والبنك ال�سعودي الفرن�سي اتفاقية بتاريخ 2009/03/30م تق�ضي ب�شراء �سلع بقيمة  1.250.000.000ريال �سعودي ،ومبوجب �شروط االتفاقية
حت�صل «جو» على احلق يف �شراء �سلع من البنك ال�سعودي الفرن�سي (بعد حيازة البنك ال�سعودي الفرن�سي لهذه ال�سلع) .تو�ضح االتفاقية الإجراءات التي مبوجبها
تلتزم «جو» ب�شراء ال�سلع ،ومبوجبها يلتزم البنك ال�سعودي الفرن�سي ببيع ال�سلع .ويتم �ضمان الت�سهيالت الواردة �ضمن هذه االتفاقية مبوجب �سند لأمر بقيمة
 1.592.000.000ريال �سعودي� ،ضمانات امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني ك ًال بح�سب ن�سبته يف ال�شركة.
مدة االتفاقية
تنتهي هذه االتفاقية بتاريخ 2016/05/31م ما مل يتم متديدها مبوجب اتفاق خطي م�شرتك من قبل كل من «جو» والبنك ال�سعودي الفرن�سي.
القانون املطبق
تخ�ضع االتفاقية و�أي تعامالت خا�صة بال�سلع تتم بني «جو» والبنك ال�سعودي الفرن�سي �إلى �أنظمة ولوائح اململكة العربية ال�سعودية ويجب �أن تف�سر وفق ًا لها ،غري
�أن ذلك يجب �أن ال يحد من قدرة البنك ال�سعودي الفرن�سي على رفع �أي ق�ضايا �أو دعاوي يف و�أمام �أي جهة ق�ضائية لها اخت�صا�ص ق�ضائي على «جو» و�أ�صولها.
ا�ستخدام ت�سهيالت التورق
حتى 2011/06/30م ،ا�ستخدمت ال�شركة ما جمموعه  1.199.795.000ريال �سعودي ،ما يعني �أنه ما زال هناك مبلغ  50.205.000ريال �سعودي متاح لل�شركة
من قر�ض التورق والذي تنتهي فرتة �إتاحته يف 2011/05/31م .وقد مت ا�ستخدام هذا املبلغ لزيادة ت�سهيالت �ضمان الت�سديد عن طريق تخ�صي�ص فرعي ملبلغ
التورق املتاح ،علما ب�أن هذا التخ�صي�ص الفرعي م�ؤقت و�سوف يعاد �إلى مبلغ قر�ض التورق املمنوح عند انتهاء مدة االعتمادات امل�ستندية وخطابات ال�ضمان.
واليتوقع القيام ب�أي �سحوبات م�ستقبال تتعلق بهذه الت�سهيالت حيث مت بدء ال�سداد .ملزيد من املعلومات يرجى الرجوع �إلى الفقرة (ب)�« .إعادة الهيكلة» من
«الإتفاقية»).
.بإعادة الهيكلة

االتفاقية
�أبرمت جو والبنك ال�سعودي الفرن�سي خطاب �إتفاقية ت�سهيالت («اتفاقية الت�سهيالت») يف 1432/8/9هـ (املوافق 2011/7/10م) .الهدف من هذه االتفاقية هو
�إعادة هيكلة ت�سهيالت التورق احلالية التي ت�ستفيد منها جو بقيمة  1.250.000.000ريال.
وفق ًا لهذه االتفاقية ،وافق البنك ال�سعودي الفرن�سي على �إعادة هيكلة مبلغ  1.137.295.000ريال �سعودي ،وهو الر�صيد املتبقي مبوجب �إتفاقية ت�سهيالت
التورق حتى تاريخ 2011/7/9م ،كما يلي:


 62.500.000ريال �سعودي �سوف تتم �إعادة ت�سديدها يف 2011/11/30م� ،أو عند حترير عائدات �إ�صدار حقوق الأولوية� ،أيهما �أ�سبق.



ما ال يقل عن  763.750.000ريال �سعودي �إلى  900.000.000ريال �سعودي �سوف يتم ت�سديدها من عائدات �إ�صدار حقوق الأولوية.



يتم ت�سديد الر�صيد املتبقي ،والذي يرتاوح ما بني  174.795.000ريال �سعودي و 311.045.000ريال �سعودي ،يف ( )32دفعة ربع �سنوية مت�ساوية
القيمة.

وفق ًا لأحكام هذه االتفاقية� ،سيتوجب على امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني ااحل�صول على موافقة البنك ال�سعودي الفرن�سي امل�سبقة قبل الدخول يف �أية عملية تتعلق
باال�ستحواذ على� ،أو االندماج� ،أو بيع �أ�سهم جو من قبل امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني.
و�إ�ضافة �إلى ال�ضمان ال�صادر لت�سهالت التورق احلالية ،ف�سوف يتم �ضمان �إعادة هيكلة الت�سهيالت من خالل رهن مبلغ نقدي بقيمة  900.000.000ريال
�سعودي ،يتم �إيداعه من قبل جو.
التعديل
�أبرمت جو والبنك ال�سعودي الفرن�سي تعدي ًال يف 2011/8/13م لكتاب اتفاقية الت�سهيالت امل�ؤرخ يف 1432/8/9هـ (املوافق 2011/7/10م).
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مبوجب هذا التعديل ،مت االتفاق على �أن تبقى عائدات عملية �إ�صدار حقوق الأولوية جلو جممدة حتت يد البنك ال�سعودي الفرن�سي ،يف ح�ساب تتم �إدارتها من قبل
البنك ال�سعودي الفرن�سي ح�صر ًا ،وذلك �إلى حني االنتهاء من عملية الإ�صدار وت�سديد مبلغ  900.000.000ريال �سعودي من قبل جو .كما مت االتفاق على �أنه
يف حال عدم موافقة الهيئة على طلب �إ�صدار حقوق الأولوية جلو ،ف�إن مبلغ  900.000.000ريال �سعودي والذي �سيتم حتويله من قبل امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني ،كل
بح�سب م�ساهمته� ،سوف يتم حتويله خالل فرتة ت�سعة �أ�شهر.
الرهن
�أبرمت جو والبنك ال�سعودي الفرن�سي رهن ًا لوديعة نقدية يف 2011/7/10م .ومبوجب هذا الرهن ،فلقد وافقت جو على �إيداع مبلغ  900.000.000ريال �سعودي
لدى البنك ال�سعودي الفرن�سي من �أجل �ضمان التزامات م�ساهميها امل�ؤ�س�سني تبع ًا للت�سهيالت البنكية املتاحة لهم من البنك ال�سعودي الفرن�سي .ولقد رهنت جو،
نهائي ًا ،وب�شكل تام وغري م�شروط مل�صلحة البنك ال�سعودي الفرن�سي ،كل احلقوق والفوائد احلالية وامل�ستقبلية املرتبطة باحل�ساب الذي �أودعت فيه املبلغ املرهون.
ويحق للبنك ال�سعودي الفرن�سي ا�ستعمال كل املبلغ املرهون من �أجل حت�صيل التزامات جو �أو امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني ،يف حال �أخل �أي منهم بت�سديد املبلغ املتبقي.
ويبقى الرهن �ساري ًا ويتمتع مبفعوله القانوين كام ًال �إلى حني ت�سديد كل املبالغ املرتتبة مل�صلحة البنك ال�سعودي الفرن�سي من قبل جو وامل�ساهمني امل�ؤ�س�سني.
يخ�ضع الرهن لقوانني اململكة العربية ال�سعودية ،وميكن تقدمي كل الإجراءات �أو الدعاوى القانونية لدى الهيئة اخلا�صة لت�سوية النزاعات البنكية.
1 111112اتفاقية قرض تجسيري

يف خطوة �سبقت �إ�صدار �أ�سهم حقوق الأولوية ،ح�صلت ال�شركة على قر�ض جت�سريي («القر�ض التج�سريي») من م�ساهميها امل�ؤ�س�سني مبوجب اتفاقية قر�ض
جت�سريي م�ؤرخة يف 2011/10/27م (املوافق 1432/11/29هـ).
وهذا القر�ض التج�سريي هو قر�ض بدون فائدة بقيمة ت�صل لغاية ( 390.000.000ثالثمائة وت�سعني مليون) ريال �سعودي ويقدمه امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون على
�أ�سا�س تنا�سبي ،كل ح�سب ن�سبة ح�صته يف عذيب.
ويحق لعذيب �سحب القر�ض التج�سريي على �أ�سا�س دوري لتلبية احتياجاتها املالية ،وذلك ح�سب خطة العمل املتفق عليها .وقد بلغ ما �سحبته حتى تاريخه 105
ماليني ريال.
وت�سدد عذيب القر�ض التج�سريي للم�ساهمني امل�ؤ�س�سني يف موعد ال يتجاوز خم�س (� )5أيام عمل بعد ا�ستالم متح�صالت االكتتاب يف ح�سابها وحاملا ت�صبح هذه
املتح�صالت متاحة ال�ستخدامها .ويحق لعذيب ت�سديد القر�ض التج�سريي يف �أي وقت دون �أية غرامة .و�سوف يتم احت�ساب العمولة على �أ�سا�س يومي مبقدار%1,75
�سنوي ًا � +سعر ال�سايبور لثالثة �أ�شهر على الت�أخري حتت�سب من تاريخ الإ�ستحقاق الفعلي �إلى تاريخ الدفع الفعلي.
�أما �شروط الإنهاء والتق�صري فهي كتلك املتعارف عليها يف اتفاقية من هذا النوع .وتف�سر االتفاقية وفقا لقوانني اململكة العربية ال�سعودية.
فيما يلي و�صف لأهم التفا�صيل ذات ال�صلة ل�ضمانات الأداء /ال�ضمانات ال�صادرة من طرف ثالث مل�صلحة «جو».
 لودجدجدجضمانات األداء  /الضمانات البنكية الصادرة من أطراف ثالثة لمصلحة «جو»

�ضمانات الأداء  /ال�ضمانات البنكية ال�صادرة من �أطراف ثالثة مل�صلحة «جو»
البنك امل�صدر

املبلغ

تاريخ االنتهاء
(ميالدي)

اجلهة امل�صدرة /امل�شروع

رقم ال�ضمان
RLG5415409/201

بنك الريا�ض

5.575.832

2011/12/31

فاتورة موتوروال رقم SA-MINC-0001

RLG5414667/201

بنك الريا�ض

RLG5415410/201

بنك الريا�ض

RLG5414666/201

بنك الريا�ض

RLG5415411/201

بنك الريا�ض

دوالر �أمريكي
2.479.065

2011/12/31

فاتورة موتوروال رقم SA-MSAI-0014

دوالر �أمريكي
4.090.242

2011/12/31

دوالر �أمريكي
8.180.484

)SA-MINC-0014 (PAC 3

2011/12/31

فاتورة موتوروال رقم )SA-MINC-0016 (PAC 4
)SA-MINC-0017 (PAC 5

2011/12/31

فاتورة موتوروال رقم

دوالر �أمريكي
4.958.130
دوالر �أمريكي

فاتورة موتوروال رقم

SA-MSAI-0016 (OAC 4) and SA
)MSAL-0017 (PAC 5
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رقم ال�ضمان

البنك امل�صدر

املبلغ

تاريخ االنتهاء
(ميالدي)

اجلهة امل�صدرة /امل�شروع

MD0911800025 LGCA

البنك ال�سعودي
الهولندي

3.241.855

2011/12/31

عقد موتوروال وامياك�س رقم 03/2008/000001-

MD0911800024 LGCA

البنك ال�سعودي
الهولندي

MD0906600031 LGCA

البنك ال�سعودي
الهولندي

MD0908800009 LGCA

البنك ال�سعودي
الهولندي

MD0908800008 LGCA

البنك ال�سعودي
الهولندي

MD0906600030 LGCA

البنك ال�سعودي
الهولندي

PEB-095-080098

البنك ال�سعودي
الربيطاين

GTE-096-097640

البنك ال�سعودي
الربيطاين

GTE-096-117387

البنك ال�سعودي
الربيطاين

دوالر �أمريكي
5.348.778

2011/12/31

عقد موتوروال وامياك�س رقم 03/2008/000001-

دوالر �أمريكي
2.307.316

2011/12/31

عقد موتوروال وامياك�س رقم 03/2008/000001-

دوالر �أمريكي
3.534.256

2011/12/31

عقد موتوروال وامياك�س رقم 03/2008/000001-

دوالر �أمريكي
5.831.216

2011/12/31

عقد موتوروال وامياك�س رقم 03/2008/000001-

دوالر �أمريكي
4.729.293

2011/12/31

عقد موتوروال وامياك�س رقم 03/2008/000001-

دوالر �أمريكي
20.000.000

2011/12/31

عقد تقنية املعلومات ويربو العربية رئي�سي

ريال �سعودي
9.494.927

2013/01/09

دوالر �أمريكي
9.494.927

2011/11/10

دوالر �أمريكي

�شركة  /ZTEم�شروع وامياك�س–  2مبوجب البيان رقم

Atheeb/SOW/ZTE/0003

�شركة  /ZTEم�شروع وامياك�س–  2مبوجب البيان رقم

Atheeb/SOW/ZTE/0003

GIC-096-090449

البنك ال�سعودي
الربيطاين

 257.900ريال �سعودي

2011/12/31

APG-096-090127

البنك ال�سعودي
الربيطاين

 8.180.484دوالر
�أمريكي

2011/12/31

�شهادة موتوروال ( )PACتعود لـ  130موقع يف الريا�ض

APG-096-090122

البنك ال�سعودي
الربيطاين

 4.958.130دوالر
�أمريكي

2011/12/31

�شهادة موتوروال ( )PACتعود لـ  130موقع يف جدة

APG-096-100202

البنك ال�سعودي
الربيطاين

 4.090.242دوالر
�أمريكي

2011/12/31

عقد موتوروال رقم  – 03/2008/01مبوجب فاتورة رقم

APG-096-1000208

البنك ال�سعودي
الربيطاين

 2.479.065دوالر
�أمريكي

2011/12/31

عقد موتوروال رقم  – 03/2008/01مبوجب فاتورة رقم

R056147

البنك ال�سعودي
الفرن�سي

2.583.000

2011/12/31

حممد من�صور الرميح للتجارة /مركز بيانات الريا�ض –
�أمر �شراء رقم 000009

R058458

البنك ال�سعودي
الفرن�سي

2011/12/31

�شركة �إدارة الأعمال /م�شروع تزويد خدمات الإنرتنت

2000560948

�سامبا

عقد حماية تقنية املعلومات
م�شروع – Network Infrastructure Security
طلب �شراء رقم 687

ريال �سعودي
1.846.761

) SA-MINC-0018 ( PAG 6
SA-MSAI - 0018

ريال �سعودي
300.000

2011/12/31

م�ساحات /عقد الرئي�سي

ريال �سعودي
D111720015LGCA

البنك ال�سعودي
الهولندي

 1000.000ريال
�سعودي

2012/06/19

�شركة الإبداع اخلليجي للتجارة باجلملة

110GTE48807088

م�صرف
الراجحي

100.000

2011/12/31

�شركة �ساحل �أريج للتجارة واملقاوالت

البنك ال�سعودي
الفرن�سي

150.000

2011/11/16

�شركة �سهل للت�سويق والتوزيع

R60832
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رقم ال�ضمان

البنك امل�صدر

املبلغ

تاريخ االنتهاء
(ميالدي)

اجلهة امل�صدرة /امل�شروع

MD0913900030LGEA

البنك ال�سعودي
الهولندي

1.000.000

2012/05/17

�شركة تقنيات الإت�صاالت الرقمية املحدودة

613/136/2009/B096388

البنك الأهلي
التجاري

500.000

2011/12/31

م�ؤ�س�سة حلول التقنية املثالية

622/136/2009/B101368

البنك الأهلي
التجاري

400.000

2012/01/02

م�ؤ�س�سة حلول التقنية املثالية

بنك البالد

200.000

2011/11/14

�شركة حمالت املكتبة املحدودة

614/2009/082361

البنك الأهلي
التجاري

500.000

2011/11/03

م�ؤ�س�سة بيت الكمبيوتر

OG143057RYD

البنك العربي
الوطني

300.000

2011/12/31

م�شاعل اخلليج

MD0928700011

بنك البالد

500.000

2011/12/31

�شركة مكتبة العبيكان

البنك الأهلي
التجاري

500.000

2011/11/21

�شركة مكتبة العبيكان

K042104-002

البنك ال�سعودي
الفرن�سي

2.000.000

2011/11/25

�شركة املتحدة للإكرتونيات (�إك�سرتا)

MD0928600041LGCA

البنك ال�سعودي
الهولندي

300.000

2011/10/13

ال�شركة العربية للو�سائل

MD0932100007

C082384/2009/625

1 111112الضمانات البنكية الصادرة عن «جو» لمصلحة أطراف ثالثة

فيما يلي و�صف لأهم التفا�صيل الأ�سا�سية يف �ضمانات الأداء  /ال�ضمانات ال�صادرة عن «جو» مل�صلحة �أطراف ثالثة:
 لودجدجدجضمانات األداء  /الضمانات البنكية الصادرة عن «جو» لمصلحة أطراف ثالثة

رقم ال�ضمان

البنك امل�صدر

املبلغ
(ريال �سعودي)

تاريخ انتهاء ال�صالحية
(ميالدي)

امل�ستفيد /امل�شروع

K039744

البنك ال�سعودي
الفرن�سي

286.352.340

2011/10/26

حمطات �أ�سا�سية موتوروال واي ماك�س � - 905أمر �شراء رقم 00001 -

K041662

البنك ال�سعودي
الفرن�سي

50.000.000

2016/03/31

ر�سوم الرخ�صة الرئي�سية من هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات

K043697

البنك ال�سعودي
الفرن�سي

100.000

2012/03/23

رخ�صة تقدمي خدمات الإنرتنت من هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات

K044969

البنك ال�سعودي
الفرن�سي

9.240

2012/05/16

ميناء جدة الإ�سالمي� /ضمان للموقع رقم ()JID 220

K044992

البنك ال�سعودي
الفرن�سي

105.000

2012/05/29

القاعدة البحرية باجلبيل� /ضمان للموقع رقم ()JUB 26 and 27

K047226

البنك ال�سعودي
الهولندي

35.000

2012/07/23

موقع ال�سد 090 -

استخدام تسهيالت ضمان التسديد

حتى 2010/03/31م ،ا�ستخدمت ال�شركة ما جمموعه  336.566.580ريال �سعودي من ت�سهيالت �ضمان الت�سديد .وقد مت زيادة ا�ستخدام ت�سهيالت �ضمان
الت�سديد عن طريق تخ�صي�ص فرعي من قر�ض التورق املمنوح لل�شركة ،علما ب�أن هذا التخ�صي�ص الفرعي م�ؤقت و�سوف يعاد �إلى مبلغ قر�ض التورق املمنوح عند
انتهاء مدة االعتمادات امل�ستندية وخطابات ال�ضمان.
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1 111112ملخص التسهيالت

يبني اجلدول التايل القرو�ض التي ح�صلت عليها ال�شركة م�صنفة من حيث كونها م�ضمونة �أو غري م�ضمونة
 لودجدجدج القروض التي حصلت عليها الشركة

القر�ض

غري م�ضمونة� /أخرى
(ريال)

م�ضمونة
مبلغ القر�ض (ريال)

طبيعة ال�ضمان

م�ستحق لبنوك – متويل تورق �إ�سالمي

1.137.295.000

اعتمادات و�ضمانات

379.619.905

قر�ض م�ضمون من قبل
امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني جلو بكامل
املبلغ  1.516.914.905ريال
�سعودي ك ًال بح�سب ن�سبته يف
ال�شركة

املجموع (ريال)
1.516.914.905

�إيرادات م�ؤجلة

64.205.717

64.205.717

مطلوبات �أخرى (م�ستحقات نهاية اخلدمة
للموظفني)

4.330.506

4.330.506

92.846.304

�ضمان امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني جلو

-

807.453.158

285.703.069

�ضمان بنكي

386.135.460

42.768.325

اعتماد

م�ستحقات موردين وم�صروفات م�ستحقة

454.671.683

املجموع

2.392.904.286

1 111112إقرار

با�ستثناء ما هو وارد يف ق�سم «اتفاقيات التمويل» يف هذه الن�شرة ،يقر جمل�س الإدارة ب�أنه لي�س على ال�شركة �أي �سندات ديون �أو قرو�ض �أو التزامات طارئة �أو
مديونية مهما كانت كما يف تاريخ هذه الن�شرة ،و�أنه لي�ست هناك �أي رهون �أو كفاالت� /ضمانات على �أي من ممتلكات ال�شركة.
تقر ال�شركة ب�أنه لي�ست هناك �أي رهون �أو حقوق �أو �أعباء على �أي من ممتلكاتها كما يف تاريخ هذه الن�شرة.
1112

1إجراءات ووثائق التأمين

من خالل وثائق الت�أمني التي �أبرمتها «جو» ،قامت بتوفري تغطية ت�أمينية لنف�سها� ،ضد املخاطر املتعلقة ب�أعمالها .ت�شمل هذه الوثائق تغطية املركبات ،والعقارات،
والتغطية �ضد انقطاع الن�شاط ،والت�أمني على الأموال ،والت�أمني �ضد خيانة الأمانة ،والت�أمني �ضد امل�سئوليات العامة ،والت�أمني اجلماعي على احلياة ،والت�أمني على
م�سئوليات �أع�ضاء جمل�س الإدارة وعنا�صر الإدارة العليا ،والت�أمني ال�صحي .كافة وثائق الت�أمني احلالية التي �أبرمتها «جو» ،بخالف وثائق الت�أمني على م�سئوليات
�أع�ضاء جمل�س الإدارة وعنا�صر الإدارة العليا ال�صادرة من �شركة التعاونية� ،صدرت من قبل �شركة املتو�سط واخلليج للت�أمني و�إعادة الت�أمني (ميد غلف) من خالل
وكيل الت�أمني ال�سادة /مار�ش ال�سعودية.
تو�ضح القائمة �أدناه �أهم تفا�صيل بوالي�ص الت�أمني املذكورة �أعاله:
 لودجدجدجوثائق التأمين لدى «جو»
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وثيقة الت�أمني

الرقم

البنود املغطاة

فرتة التغطية

املبلغ امل�ؤمن عليه

الق�سط

الت�أمني على ال�سيارات

MOC-5892500
2010

جميع املخاطر مبا فيها احلريق ،وال�سرقة و�سرقة
امللحقات لل�سيارات التالية :تويوتا برافيا (لوحة
رقم  ،)VLG 4027تويوتا بيك �أب (لوحة رقم
�أ �أ ب � ،)7763سانغ يونغ �أكتيون ( 4×4لوحة رقم
�أ ج ل � ،)3058سانغ يونغ �أكتيون ( 4×4لوحة
رقم �أ ج ل  ،)3447تويوتا يار�س (لوحة رقم �أ ج
ز .9469

2010/11/24م �إلى

286.791

12.612

2011/11/23م

ريال �سعودي

ريال �سعودي

الت�أمني على املمتلكات
�ضد كافة املخاطر مبا
يف ذلك الت�أمني �ضد
توقف الن�شاط

PAR58104372010

اخل�سارة �أو ال�ضرر الذي يلحق بكافة املمتلكات
العقارية وال�شخ�صية للم�ؤمن له �أينما كانت،
�شاملة املمتلكات الواقعة حتت رعاية و�/أو حفظ
و�/أو �سيطرة امل�ؤمنة له و�/أو التي يكون على امل�ؤمن
له م�سئولية لت�أمينها.

2011/8/1م

 999.882.489ريال �سعودي

كما اتفق عليه

�إلى 2012/7/31م

وثيقة الت�أمني

الرقم

البنود املغطاة

فرتة التغطية

املبلغ امل�ؤمن عليه

الق�سط

الت�أمني على الأموال

MON-5804810
2010

فقد الأموال �أثناء وجودها يف اخلزنة لدى امل�ؤمن
له �أو �أثناء نقلها يف الطريق بني مرافق امل�ؤمن له
�إلى بنك امل�ؤمن له.

2011/8/1م

 308.000ريال �سعودي (نقد
يف اخلزنة)

كما اتفق عليه

ت�أمني �ضمان الأمانة

FGI-5802350
2010

فقد الأموال �أو املمتلكات مبا�شرة ب�سبب الغ�ش �أو
انعدام الأمانة من قبل �أي موظف لدى امل�ؤمن له.

الت�أمني �ضد امل�سئولية
العامة

PLS
-5803747
2010

امل�سئولية القانونية نحو اجلمهور النا�شئة عن
التبعات املبا�شرة لإ�صابة وقعت جراء حادث
لأطراف ثالثة يتعلق بن�شاط امل�ؤمن له.

الت�أمني اجلماعي على
احلياة

GLR5802053

الوفاة (لأي �سبب) والإعاقة الكلية والدائمة
(ب�سبب حادث �أو مر�ض) ملوظفي امل�ؤمن له.

الت�أمني على امل�سئولية
لكبار املوظفني
(بوا�سطة التعاونية)

468423

الأ�ضرار وتكاليف الدفاع التي يتم تكبدها من
امل�ؤمن له جراء ت�صرفات غري قانونية لأع�ضاء
جمل�س الإدارة و�/أو �أع�ضاء الإدارة العالية لدى
امل�ؤمن له.

�إلى 2012/1/6م

الت�أمني ال�صحي
لل�شركة

GRH5817671

خدمات الرعاية ال�صحية ملوظفي امل�ؤمن له.

2011/10/10م �إلى

�إلى 2012/7/31م

 5.000.000ريال
(حد التغطية ملبالغ الت�أمني
ال�سنوية املقدرة)
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2011/8/1م

كما اتفق عليه

 343.000ريال �سعودي

�إلى 2012/7/31م
2011/8/1م �إلى

كما اتفق عليه

 5.000.000ريال �سعودي

2012/7/31م
2011/8/1م
�إلى 2012/7/31م
2011/1/7م

2012/10/9م

رواتب � 36شهر لكل موظف لدى
امل�ؤمن له

كما اتفق عليه

 25.000.000دوالر �أمريكي

 45.000دوالر
�أمريكي

 500.000ريال �سعودي (حد
�سنوي لكل موظف (و�إدارات
املوظفني) للم�ؤمن له)

كما اتفق عليه

1حقوق الملكية الفكرية

قامت «جو» بحماية عالماتها التجارية من خالل ت�سجيلها (باللغتني العربية والإجنليزية) يف مكتب العالمات التجارية ال�سعودية لدى وزارة التجارة وال�صناعة.
ويعتمد املركز التناف�سي جلو ،من جملة �أمور ،على قدرتها على حماية وا�ستخدام �أ�صولها غري امللمو�سة .وبالتايل ،ف�إن عدم قدرتها على حماية هذه الأ�صول� ،أو
يف بع�ض احلاالت احلاجة �إلى اتخاذ الإجراءات الالزمة حلمايتها ،قد ي�ؤثر �سلبا على العالمة التجارية «جو» ويجعل القيام ب�أعمال ال�شركة التجارية �أكرث تكلفة،
مما ي�ؤثر �سلبا على نتائجها الت�شغيلية.
وفيما يلي اخلوا�ص الرئي�سية ل�شهادات العالمات التجارية لدى «جو»:
 لودجدجدجشهادات العالمات التجارية لدى «جو»

العالمة التجارية

بلد الت�سجيل

احلالة

الفئة

املالك

«جو» (باللغة العربية)

اململكة العربية ال�سعودية

�صاحلة لغاية 1439/6/17هـ

9

«جو»

«جو» (باللغتني العربية باللون الأحمر والالتينية باللون الربتقايل)

اململكة العربية ال�سعودية

�صاحلة لغاية 1439/6/17هـ

38

«جو»

«جو» (باللغتني العربية باللون الأ�سود والالتينية باللون الرمادي)

اململكة العربية ال�سعودية

�صاحلة لغاية 1439/6/17هـ

38

«جو»

«جو» (باللغتني العربية باللون الأ�سود والالتينية باللون الرمادي)

اململكة العربية ال�سعودية

�صاحلة لغاية 1439/6/17هـ

42

«جو»

«جو» (باللغتني العربية باللون الأحمر والالتينية باللون الربتقايل)

اململكة العربية ال�سعودية

�صاحلة لغاية 1439/6/17هـ

42

«جو»
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1تعامالت األطراف ذات العالقة

هناك ق�سمني رئي�سني يف تعامالت الأطراف ذات العالقة كالتايل:
1.1تعامالت �أبرمتها «جو»مع ال�شريك التقني بتلكو:
اتفاقية اخلدمات ال�صوتية املحولة الدولية (راجع الق�سم « 3-6-6-12اتفاقية اخلدمة ال�صوتية الدولية املحولة مع �شركة بتلكو»).
اتفاقية الإدارة واخلدمات الفنية (راجع الق�سم �« 2-6-12إتفاقية الإدارة واخلدمات الفنية» ).
2.2تعامال ت مع امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون لل�شركة
يف خطوة �سبقت �إ�صدار �أ�سهم حقوق الأولوية ،ح�صلت ال�شركة على قر�ض جت�سريي(«القر�ض التج�سريي») من م�ساهميها امل�ؤ�س�سني مبوجب اتفاقية القر�ض
التج�سريي امل�ؤرخة يف 2011/10/27م (املوافق 1432/11/29هـ)( .راجع الق�سم �« 3-7-12إتفاقيات التمويل»).خالفا ملا �سبق ف�إن �أي من �شركة جو �أو جمل�س
�إدارتها او مديريها لي�س لديهم اي م�صلحة ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر يف العقود واملعامالت املربمة ل�صالح ال�شركة ويف حال طرحت م�ستقبال فلن تتم دون
93

موافقة اجلمعية العمومية العادية التي تعقد �سنويا و يتم الت�صويت فيها من قبل اجلمهور على العقود واملناق�صات وي�ستثنى من هذا احلظر يف حال كون العر�ض
املقدم من ع�ضو جمل�س الإدارة يعترب الأف�ضل
12112

1المطالبات والدعاوى القضائية

ت�شتمل الفقرات التالية على و�صف موجز للمطالبات القانونية املتعلقة بال�شركة ،وي�ؤكد �أع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة العليا لل�شركة ب�أنها كما يف تاريخ هذه
الن�شرة ،وبا�ستثناء ما هو وارد �أدناه ف�إن ال�شركة لي�ست طرف ًا يف �أي منازعات �أو دعاوى ق�ضائية �أو حتكيمية �أو �إجراءات �إدارية قد يرتتب عليها� ،سواء كانت
منفردة �أو جمتمعة� ،أثر �سلبي جوهري فيما يت�صل بالو�ضع املايل لل�شركة ونتائج عملياتها ،و�أنه ح�سب علم �أع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة العليا املقرتحني ،ف�إنه
ال يوجد على ال�شركة �أي دعوى ق�ضائية �أو حتكيم �أو �إجراءات �إدارية مهدد برفعها �أو متوقعة عدا املذكور �أدناه.
1 1112112النزاع بين «جو» وشركة االتصاالت السعودية

ن�ش�أ نزاع بني «جو» و�شركة االت�صاالت ال�سعودية حم�صلته �أن �شركة «جو» تطالب �شركة االت�صاالت ال�سعودية ب�صفتها مزود اخلدمة امل�سيطر متكينها من بع�ض
اخلدمات الأ�سا�سية ل»جو» .وطلبت «جو» من هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات ب�صفتها جهة منظمة حلل هذه امل�س�ألة.
1 1112112دعوى «جو» ضد هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات وضد شركة االتصاالت السعودية

رفعت «جو» دعوى ق�ضائية �ضد هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات و�ضد �شركة االت�صاالت ال�سعودية بطلب �إلزام الهيئة ب�إ�صدار قرارات منظمة لعالقة «جو» ب�شركة
االت�صاالت ال�سعودية وبطلب �إلزام �شركة االت�صاالت ال�سعودية بال�سماح لها بتقدمي خدمة تو�صيل احلركة الهاتفية الدولية الواردة مل�شرتكي �شركة االت�صاالت
ال�سعودية من خالل �شبكة «جو» ،وعدم حجب عمالء «جو» من �إجراء مكاملات ب�أرقام احتاد عذيب املجانية (.)800
و�أثناء نظر النزاع �أمام املحكمة الإدارية �أ�صدرت الهيئة قرارها رقم 1432/323هـ امل�ؤرخ يف 1432/09/21هـ والذي ت�ضمن ت�سعري ًا خلدمة �إنهاء املكاملات
الدولية ،وبعد اطالع «جو» على القرار رقم 1432/323هـ �أمام املحكمة رف�ضت ما جاء فيه من �أ�سعار وا�ستمرت يف مطالبتها بفر�ض �أ�سعار عادلة تكون من�سجمة
مع �إر�شادات الربط البيني نظر ًا لكون الأ�سعار الواردة يف القرار 1432/323هـ مبالغ فيها وغري عادلة ولي�ست مبنية على التكلفة .و�أكدت «جو» على مت�سكها مبا
ورد يف �صحيفة الدعوى.
ويف نف�س اجلل�سة حكمت املحكمة الإدارية حكمها االبتدائي القا�ض بـ:
�1)1إلغاء قرار هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات الوارد يف خطابها رقم  7306وتاريخ 1432/05/02هـ ب�ش�أن تقدمي خدمة االت�صال ( ، )800واملت�ضمن رف�ض
الهيئة ملبد�أ �إجبار �شركة االت�صاالت ال�سعودية على متكني عمالء «جو» من ا�ستخدام خدمة الأرقام املجانية ( )800التابعة لـ «جو» �سواء املكاملات الدولية �أو
املحلية ،حيث جاء يف ن�ص هذا القرار «ميكن لل�شركة تقدمي خدمات االت�صال ( )800مل�شرتكيها ،ويف حال �أن رغبت �شركة �إحتاد عذيب لالت�صاالت تقدمي
اخلدمة مل�شرتكي �شركات االت�صاالت االخرى يف اململكة ،ف�إن ذلك يتطلب موافقة تلك ال�شركات ،واالتفاق معها على ذلك».
2)2عدم قبول طلب «جو» ب�إلغاء قرار هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات رقم 1432/323هـ فيما يتعلق بتحديد �سعر التحا�سب خلدمة مترير و�إنهاء املكاملات
الدولية.
وانتهت الدعوى الق�ضائية ب�صدور احلكم رقم  1/4/192لعام 1432هـ املت�ضمن �إلغاء قرار هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات رقم  7306وتاريخ 1432 /05/02هـ
ب�ش�أن تقدمي خدمة االت�صال ( )800وعدم قبول طلب «جو» �إلغاء قرار هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات رقم 1432 / 323هـ فيما يتعلق بتحديد �سعر التحا�سب
خلدمة مترير و�إنهاء املكاملات الدولية.
1 1112112خالفات بين «جو» وموظفيها

تواجه «جو» �أربع دعاوى عمالية من قبل �أربعة ( )4موظفني �سابقني بال�شركة تتعلق بفرتة عملهم ال�سابقة لدى ال�شركة ،وترتاوح مبالغ هذه الدعاوى ما بني
 157.000ريال �سعودي �إلى  500.000ريال �سعودي ح�سب كل حالة ،وقد �صدر يف واحدة من هذه املطالبات حكم ابتدائي ب�أحقية جزئية هي مبلغ  52.283ريال
�سعودي من �أ�صل كامل املطالبة وهو  157.000ريال �سعودي .وما زالت بقية الدعاوى منظورة �أمام جلنة ت�سوية اخلالفات العمالية ب�صفتها جهة الإخت�صا�ص.
12112

1أمور متعلقة بالعقارات

1 1112112الصكوك العقارية

ا�ستحوذت «جو» على قطع الأرا�ضي �أرقام  36، 35 ،34 ،33 ،28 ،27 ،26 ،25باملخطط رقم  1217بالريا�ض اململوكة �سابق ًا ل�شركة عذيب التجارية املحدودة
بالنيابة عن �شركة جو لأنها يف ذلك التاريخ مل يكن لها وجود قانوين حيث مل يتم ت�أ�سي�سها بعد وذلك ال�ستخدامها لإقامة مقرها الرئي�سي عليها.
وقامت �شركة عذيب التجارية املحدودة بالإ�ستحواذ على الأرا�ضي بالنيابة عنها علم ًا �أنه مت �إحت�ساب ذلك من �ضمن م�صاريف ونفقات الت�أ�سي�س والتي متت
املوافقة عليها يف اجلمعية الت�أ�سي�سة لل�شركة.
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يو�ضح اجلدول �أدناه التفا�صيل الأ�سا�سية لل�صك العقاري املذكور �أعاله:
 لودجدجدجالصك العقاري
2

رقم ال�صك العقاري

تاريخ  /مكان
الإ�صدار

امل�ساحة (م )

املوقع

�أرقام القطع

قيمة ال�شراء (ريال
�سعودي)

310103012069

1430/7/19هـ

4200

طريق امللك عبدالعزيز ،حي
ال�سليمانية –

 ،35 34 ،33 ،28 ،27 ،26 ،25و36
من املخطط رقم 1217

46.000.000

الريا�ض

الريا�ض

1 1112112اتفاقيات اإليجار

�أبرمت «جو» اتفاقيات ب�صفتها م�ست�أجر ًا وذلك لغر�ض ا�ستئجار � 7صاالت عر�ض وكاونرتات ومكاتب كائنة مبختلف مدن اململكة العربية ال�سعودية .ترتاوح مدد
اتفاقيات الإيجار من �ستة (� )6أ�شهر �إلى ع�شر (� )10سنوات ،ومعظم هذه االتفاقيات قابلة للتجديد مببالغ �إيجار ترتاوح ما بني  10.000ريال �سعودي �إلى
 2.230.000ريال �سعودي يف ال�سنة.
يو�ضح اجلدول �أدناه التفا�صيل الأ�سا�سية لعقود الإيجار لدى ال�شركة:
 لودجدجدج ترتيبات اإليجار

ترتيبات الإيجار
#

التاريخ

امل�ؤجر

املوقع

مدة الإيجار

قيمة الإيجار

1

1430/03/20هـ

جمل�س �إدارة �أعمال
ال�شيخ� /صالح
الراجحي

م�ساحة �سطح يف مركز التجارة
ال�سعودي ب�شارع ال�شرفية ،جدة.

 � 10سنوات هجرية تبد�أ من1430/05/01هـ وتنتهي يف
1440/04/30هـ.
 -تجُ دد تلقائي ًا.

 65.000ريال �سعودي
�سنوي ًا تُدفع مقدم ًا.

2

1429/11/06هـ

�صالة العر�ض رقم ( 11الدور الأر�ضي)
يف مركز التجارة ال�سعودي ب�شارع
ال�شرفية ،جدة.

 � 10سنوات هجرية تبد�أ من1429/12/07هـ وتنتهي يف
1439/12/06هـ.
 -تجُ دد تلقائي ًا.

املكاتب �أرقام 104 – 103 – 102
– (الدور الأول) يف مركز التجارة
ال�سعودي ب�شارع ال�شرفية ،جدة.

 � 10سنوات هجرية تبد�أ من1429/09/01هـ وتنتهي يف
1439/08/30هـ.
 -تجُ دد تلقائي ًا.

�صالة العر�ض رقم  58يف مركز يل مول
للت�سوق بجدة.

 � 7سنوات تبد�أ من 2009/01/01موتنتهي يف 2015/12/31م.
 -تجُ دد تلقائي ًا.

نيابة عن :ال�شيخ/
�صالح بن عبد العزيز
الراجحي
جمل�س �إدارة �أعمال
ال�شيخ� /صالح
الراجحي
نيابة عن :ال�شيخ/
�صالح عبد العزيز
الراجحي
3
1429/07/12هـ

جمل�س �إدارة �أعمال
ال�شيخ� /صالح
الراجحي
نيابة عن :ال�شيخ/
�صالح عبد العزيز
الراجحي

1429/07/04هـ

4

12112

عقار �سعودي املداحية

 296.700ريال �سعودي
�سنوي ًا تُدفع مقدم ًا.

 221.550ريال �سعودي
�سنوي ًا تُدفع مقدم ًا.

 1.750.000ريال �سعودي
�سنوي ًا تُدفع مقدم ًا.

1إقرارات مجلس اإلدارة

1 1112112المعلومات المالية


يقر �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة ب�أن املعلومات املالية املقدمة يف ن�شرة الإ�صدار م�ستقاة من القوائم املالية املراجعة ل�شركة احتاد عذيب دون �أية تغيري
جوهري ،علم ًا �أن هذه القوائم املالية قد مت �إعدادها ومراجعتها وفق ًا ملعايري الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني.



كما يقر �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة بعدم وجود �أي تغيري �سلبي جوهري على الو�ضع املايل �أو التجاري لل�شركة منذ ت�أ�سي�سها بتاريخ 2009/02/25م
وحتى تاريخ ن�شرة الإ�صدار هذه بخالف ما مت الإف�صاح عنه يف هذه الن�شرة.

1 1112112اإلفالس والمصالح المباشرة وغير المباشرة


يقر جمل�س �إدارة ال�شركة بعدم �إفال�س �أي من �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو �أع�ضاء الإدارة العليا �أو كبار املدراء التنفيذيني �أو �سكرتري جمل�س �إدارة
ال�شركة.
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با�ستثناء م�صالح جمل�س الإدارة والإدارة العليا املو�ضحة يف الفقرة  « 4-5مكاف�آت جمل�س الإدارة والإدارة العليا» من هذه الن�شرة على التوايل ،ف�إن
جمل�س �إدارة ال�شركة يقر بعدم وجود م�صالح مبا�شرة �أو غري مبا�شرة لأي ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة �أو كبار مدرائها التنفيذيني �أو �سكرتري
جمل�س �إدارتها �أو �أي من �أقاربهم يف �أ�سهم �أو ن�شاطات ال�شركة.

1 1112112العموالت ،التخفيضات ،عموالت الوساطة أو التعويضات غير النقدية األخرى


يقر جمل�س �إدارة ال�شركة بعدم منح �أي عموالت �أو تخفي�ضات �أو عموالت و�ساطة �أو تعوي�ضات غري نقدية �أخرى خالل ال�سنتني ال�سابقتني مبا�شرة
لتقدمي طلب الإدراج فيما يتعلق ب�إ�صدار �أو طرح �أي �أوراق مالية من قبل «جو» �أو �أي ع�ضو من جمموعتها ،لأي من �أع�ضاء جمل�س الإدارة� ،أو �أي �أع�ضاء
مقرتحني ملجل�س الإدارة� ،أو �أي مدراء تنفيذيني �أو موزعني �أو خرباء.

1 1112112التغيير الجوهري وانقطاع النشاط


يقر جمل�س �إدارة ال�شركة بعدم حدوث �أي انقطاع يف �أعمال ال�شركة قد يكون له �أو كان له �أي �أثر جوهري على الو�ضع املايل لل�شركة خالل االثني ع�شر
(� )12شهر ًا الأخرية قبل تاريخ ن�شرة الإ�صدار.



يقر جمل�س الإدارة ب�أنه لي�س من املرجح �إجراء �أي تغيري جوهري يف طبيعة ن�شاط ال�شركة كما مت و�صفه يف هذه الن�شرة.

1 1112112رأس المال العامل


كاف خالل االثني ع�شر ()12
قامت ال�شركة مبراجعة متطلبات التدفقات النقدية املحتملة لأن�شطتها ،وترى ال�شركة ب�أنها �سوف تتمتع بر�أ�سمال عامل ٍ
�شهر ًا التي تلي مبا�شرة تاريخ ن�شر هذه الن�شرة.

1 1112112أنشطة الشركة خارج المملكة العربية السعودية


يقر جمل�س �إدارة «جو» �أنه لي�س لدى ال�شركة �أي �أ�صول �أو ن�شاطات جتارية خارج اململكة العربية ال�سعودية.

1 1112112إقرارات أخرى
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مبوجب النظام الأ�سا�سي للم�صدّر ووثائق الت�أ�سي�س الأخرى ،يقر جمل�س �إدارة ال�شركة بعدم وجود �أي:
)أ�صالحيات لدى �أي من �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو الرئي�س التنفيذي بالت�صويت على عقد �أو اقرتاح له فيه م�صلحة جوهرية.
)ب�صالحيات لدى �أي من �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو الرئي�س التنفيذي متنحه الت�صويت على مكاف�آت لنف�سه.
)ج�صالحيات تتيح لأي من �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو كبار التنفيذيني �أو الرئي�س التنفيذي االقرتا�ض من ال�شركة.
يقر جمل�س �إدارة ال�شركة ب�إلتزامه بالئحة حوكمة ال�شركات ال�صادرة عن هيئة ال�سوق املالية.

1313التعهد بتغطية االكتتاب
1113

1متعهد تغطية االكتتاب الرئيسي

المستشار المالي ومدير االكتتاب

ال�سعودي الفرن�سي كابيتال
املركز الرئي�سي
طريق امللك فهد
�ص.ب 23454 .الريا�ض 11426
هاتف+966 1 282 6666 :
فاك�س+966 1 282 6823 :
املوقع الإلكرتوينwww.sfc.sa :
عدد �أ�سهم حقوق الأولوية

(� )117٫500٫000سهم

�سعر االكتتاب		

( )10رياالت �سعودية

1113

 1ملخص ترتيبات االكتتاب

مبقت�ضى �شروط اتفاقية تغطية االكتتاب املربمة بني ال�شركة ومتعهد تغطية االكتتاب ال�سعودي الفرن�سي كابيتال :
)أتتعهد ال�شركة ملتعهد تغطية االكتتاب ب�أن ت�صدر وتخ�ص�ص ملتعهد تغطية االكتتاب يف تاريخ الإقفال (كما هو حمدد يف اتفاقية تغطية االكتتاب) �أية
�أ�سهم جديدة مل يتم االكتتاب بها� ،إن وجدت ،ب�سعر االكتتاب.
)بيتعهد متعهد التغطية لل�شركة ب�أن ي�شرتي يف تاريخ الإقفال ب�سعر الطرح الأ�سهم اجلديدة التي مل يتم االكتتاب بها.
و�سوف تدفع ال�شركة ملتعهد تغطية االكتتاب ر�سم تعهد تغطية بناء على القيمة الإجمالية جلميع الأ�سهم املطروحة �إ�ضافة �إلى كافة الر�سوم والنفقات والتكاليف
املرتبطة باالكتتاب ح�سب �شروط اتفاقية تغطية االكتتاب املربمة بني ال�شركة ومتعهد تغطية االكتتاب.
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1414ملخص النظام األساسي للشركة
يحتوي النظام الأ�سا�سي لل�شركة ،من بني �أمور �أخرى ،على ن�صو�ص ذات املفعول املبني �أدناه ،وال ينبغي االعتماد على هذا امللخ�ص عو�ضا عن النظام الأ�سا�سي
الكامل ،والذي ميكن االطالع على ن�سخة منه يف املكتب الرئي�سي لل�شركة.
اسم الشركة:

« �شركة احتاد عذيب لالت�صاالت» � -شركة م�ساهمة �سعودية.
أغراض الشركة:

1.1تقدمي جميع خدمات االت�صاالت الثابتة يف اململكة بعد احل�صول على جميع الرتاخي�ص الالزمة من هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات .ولل�شركة يف حال
رغبتها يف تقدمي خدمات ات�صاالت �أخرى ،التقدم �إلى الهيئة للح�صول على الرتاخي�ص الالزمة لذلك.
2.2بناء �شبكات االت�صاالت ومرافقها ،وامتالكها و�صيانتها وت�شغيلها و�إدارتها وتطويرها ،على �أ�س�س جتارية يف اململكة ،وحيازة الرتاخي�ص واملعدات والأجهزة
الالزمة لذلك.
3.3ا�سترياد جميع �أنواع �أجهزة االت�صاالت الثابتة ونحوها من الأجهزة والب�ضائع وت�صديرها وت�سويقها وتوريدها ،والدخول يف املناق�صات املتعلقة بذلك.
4.4اال�ستثمار يف امل�شاريع التجارية واال�ستثمارية املتعلقة بخدمات االت�صاالت املختلفة بح�سب ما تراه ال�شركة منا�سبا لتنمية �أعمالها وتطويرها ،وفقا للأنظمة
واللوائح املرعية يف اململكة.
5.5حيازة و�إدارة وبيع وا�ستئجار والت�صرف ب�أي ممتلكات منقولة وغري منقولة واملنافع واحلقوق املعنوية املتعلقة ب�أعمال ال�شركة والتي ت�ؤدي �إلى تنمية �أعمالها
وتعزيزها ،وفقا للأنظمة واللوائح املرعية يف اململكة.

المشاركة مع الغير

يجوز لل�شركة �أن تكون لها م�صلحة �أو ت�شرتك ب�أي وجه من الوجوه مع امل�ؤ�س�سات �أو الهيئات �أو ال�شركات التي تزاول �أعماال �شبيهة ب�أعمالها �أو التي قد تعاونها
على حتقيق �أغرا�ضها.
ولل�شركة �أن تتملك الأ�سهم �أو احل�ص�ص يف هذه ال�شركات و�أن تدجمها فيها �أو ت�شرتيها.
ولل�شركة كذلك �أن تكون لها م�صلحة �أو ت�شرتك ب�أي وجه من الوجوه مع ال�شركات الأخرى مبا ال يتجاوز ع�شرين يف املائة ( )٪20من احتياطياتها احلرة وال يزيد
على ع�شرة يف املائة ( )٪10من ر�أ�س مال ال�شركة التي ت�شارك فيها ،وب�شرط �أال يتجاوز �إجمايل هذه امل�شاركات قيمة هذه االحتياطيات ،مع �إبالغ اجلمعية العامة
العادية يف �أول اجتماع لها.
المركز الرئيسي للشركة

يقع املركز الرئي�سي لل�شركة يف مدينة الريا�ض باململكة العربية ال�سعودية ،ويجوز ملجل�س الإدارة �إن�شاء فروع �أو مكاتب �أو توكيالت لها داخل اململكة العربية
ال�سعودية �أو خارجها .وال يجوز نقل املكتب الرئي�سي لل�شركة �إلى �أي مدينة �أخرى �إال بقرار من اجلمعية العامة غري العادية بناء على تو�صية من جمل�س الإدارة
وبعد احل�صول على املوافقات الالزمة من ال�سطالت املخت�صة.
مدة الشركة

مدة ال�شركة ت�سعة وت�سعون (� )99سنة تبد�أ من تاريخ �صدور قرار وزير التجارة وال�صناعة ب�إعالن ت�أ�سي�سها ،ويجوز �إطالة مدة ال�شركة بقرار ت�صدره اجلمعية
غري العادية قبل انتهاء �أجلها ب�سنة واحدة ( )1على الأقل.
رأس مال الشركة

يبلغ ر�أ�س مال ال�شركة �أربعمائة مليون ( )400.000.000ريال �سعودي مق�سمة �إلى �أربعني مليون (� )40.000.000سهم عادي بقيمة ا�سمية قدرها ع�شرة () 10
رياالت �سعودية لكل منها ،وكلها مدفوعة القيمة بالكامل.
هيكل الملكية

اكتتب امل�ساهمون يف �أ�سهم ال�شركة نقدا.
األسهم

�ستكون الأ�سهم ا�سمية وال يجوز �أن ت�صدر ب�أقل من قيمتها اال�سمية .ومع ذلك ،يجوز �إ�صدار الأ�سهم بقيمة �أعلى من قيمتها اال�سمية ،ويف هذه احلالة ،ي�ضاف
الفرق يف القيمة �إلى االحتياطي القانوين ،حتى و�إن بلغ هذا االحتياطي حده الأق�صى .وال�سهم غري قابل للتجزئة يف مواجهة ال�شركة .ف�إذا متلك ال�سهم عدة
�أ�شخا�ص ،وجب عليهم �أن يعينوا واحدا منهم ينوب عنهم يف ممار�سة احلقوق املرتبطة بال�سهم .ويف مثل هذه احلالة ،يكون ه�ؤالء م�س�ؤولني بالت�ضامن عن
االلتزامات املرتتبة على ملكية ال�سهم.
زيادة رأس المال

يجوز للجمعية العامة غري العادية بناء على تو�صية من جمل�س الإدارة بعد التثبت من اجلدوى االقت�صادية واحل�صول على 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 اال�سمية للأ�سهم الأ�صلية ب�شرط �أن يكون ر�أ�س املال الأ�صلي قد دفع ب�أكمله ومبراعاة
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ما يق�ضي به نظام ال�شركات .ويعني القرار طريقة زيادة ر�أ�س املال ،ويكون للم�ساهمني الأ�صليني �أولوية االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة النقدية .ويتم �إ�شعار ه�ؤالء
امل�ساهمني الأ�صليني بحقهم يف الأولوية من خالل �إعالن ين�شر يف �صحيفة يومية عن زيادة ر�أ�س املال و�شروط االكتتاب� ،أو وبوا�سطة �إ�شعار ير�سل �إليهم بالربيد
امل�سجل .ويبدي كل م�ساهم رغبته يف ممار�سة حقه يف الأولوية خالل خم�سة ع�شر ( )15يوما من ن�شر الإعالن املذكور �أو ا�ستالم الإ�شعار بالربيد امل�سجل.
تخ�ص�ص الأ�سهم اجلديدة املذكورة للم�ساهمني الأ�صليني الذين طلبوا االكتتاب بها وذلك بالتنا�سب مع الأ�سهم الأ�صلية التي ميلكونها� ،شريطة �أن ال يزيد عدد
الأ�سهم التي تخ�ص�ص لهم عن عدد الأ�سهم اجلديدة التي طلبوا االكتتاب بها� .أما الأ�سهم اجلديدة املتبقية فيتم تخ�صي�صها للم�ساهمني الأ�صليني الذين طلبوا
�أكرث من ح�صتهم الن�سبية يف الأ�سهم ،وذلك بالتنا�سب مع الأ�سهم الأ�صلية التي ميلكونها� ،شريطة �أن ال تزيد كمية الأ�سهم التي تخ�ص�ص لهم عن عدد الأ�سهم
اجلديدة التي طلبوا االكتتاب بها ويطرح الباقي من الأ�سهم اجلديدة لالكتتاب العام .وتنطبق املادة ( )10من النظام الأ�سا�سي على ت�سديد قيمة الأ�سهم التي
ت�صدر وفقا لهذه املادة.
تخفيض رأس المال

ويجوز بقرار من اجلمعية العامة غري العادية بناء״ على مربرات مقبولة وبعد احل�صول على موافقة اجلهات املخت�صة 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 �إلى �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 �أعرت�ض �أحد الدائنني وقدم �إلى ال�شركة م�ستنداته الثبوتية 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.
األسهم الممتازة

يجوز لل�شركة وبعد موافقة وزير التجارة وال�صناعة وطبق ًا للأ�س�س التي يحددها �أن ت�صدر �أ�سهم ًا ممتازة ال تعطي احلق يف الت�صويت ،وذلك مبا ال يتجاوز خم�سني
يف املائة ( )٪50من ر�أ�سمالها ،وترتب الأ�سهم املذكورة لأ�صحابها بالإ�ضافة �إلى حق امل�شاركة يف الأرباح ال�صافية التي توزع على الأ�سهم العادية ما يلي:
)أاحلق يف احل�صول على ن�سبة معينة من الأرباح ال�صافية ال تقل عن ( )٪5من القيمة اال�سمية لل�سهم بعد جتنيب االحتياطي النظامي وقبل �إجراء �أي توزيع
لأرباح ال�شركة.
)بالأولوية يف ا�سرتداد قيمة �أ�سهمهم يف ر�أ�س املال عند ت�صفية ال�شركة ويف احل�صول على ن�سبة معينة من ح�صيلة الت�صفية.
)جيجوز لل�شركة �شراء هذه الأ�سهم طبق ًا ملا تقرره اجلمعية العامة للم�ساهمني وال تدخل هذه الأ�سهم يف ح�ساب الن�صاب الالزم النعقاد اجلمعية العامة
لل�شركة املن�صو�ص عليها يف املادتني ( )34و( )35من النظام الأ�سا�سي لل�شركة.
السندات

يجوز لل�شركة �أن ت�صدر مقابل الديون التي تتعاقد عليها �سندات غري قابلة للتجزئة وقابلة للتداول بنف�س القيمة وب�أية عملة وفقا لنظام ال�شركات ونظام ال�سوق
املالية.
تشكيل مجلس اإلدارة

يتولى �إدارة ال�شركة جمل�س �إدارة م�ؤلف من (� )11أحد ع�شر ع�ضوا تعينهم اجلمعية العامة العادية ملدة ال تزيد على ثالث (� )3سنوات ،ويجوز دائما �إعادة
انتخابهم .وتبد�أ مدة ع�ضوية �أول جمل�س �إدارة من تاريخ القرار الوزاري ب�إعالن ت�أ�سي�س ال�شركة .وا�ستثناء لذلك ،تعني اجلمعية الت�أ�سي�سية �أول جمل�س �إدارة
لل�شركة ملدة خم�س (� )5سنوات.
يجب �أن يكون كل ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س الإدارة مالكا لعدد من �أ�سهم ال�شركة ال تقل قيمتها اال�سمية عن  10.0000ريال �سعودي ،وتودع قيمة هذه الأ�سهم
خالل ( )30يوم ًا من تاريخ تعيني ع�ضو جمل�س الإدارة املعني يف بنك يحدده وزير التجارة وال�صناعة لهذا الغر�ض .وتخ�ص�ص هذه الأ�سهم ك�ضمان اللتزامات
الع�ضو وتبقى غري قابلة للتداول حتى انق�ضاء املوعد املحدد ل�سماع دعوى امل�س�ؤولية كما تن�ص عليه �أحكام املادة ( )76من نظام ال�شركات و�صدور حكم نهائي
يف تلك الدعوى.
وعلى ع�ضو جمل�س الإدارة من الأ�شخا�ص االعتباريني �أن يقدم �أ�سهم ال�ضمان املذكورة عن الع�ضو الذي ميثله� ،أو من يحل حمله .ويف حال مل يقدم الع�ضو �أ�سهم
�ضمان الع�ضوية خالل املدة الزمنية املحددة لذلك اعتربت ع�ضويته باطلة.
مع عدم الإخالل بال�صالحيات املقررة للجمعية العامة ،يكون ملجل�س الإدارة �أو�سع ال�صالحيات يف �إدارة عمل ال�شركة ور�سم �سيا�ساتها وحتديد جماالت
ا�ستثماراتها والإ�شراف على �أعمالها ومواردها املالية وت�سيري �ش�ؤونها داخل اململكة وخارجها ،على �أن ي�شمل ذلك على �سبيل املثال ال احل�صر متثيل ال�شركة يف
عالقتها مع الغري ومع اجلهات احلكومية و�أمام املحاكم ال�شرعية وغريها من اجلهات الق�ضائية وديوان املظامل ومكاتب العمل واللجان االبتدائية والعليا لت�سوية
النزاعات العمالية واللجان التابعة لهيئة ال�سوق املالية وجلان التحكيم واللجان الق�ضائية و�إدارة احلقوق املدنية و�أق�سام ال�شرطة وغرف التجارة وال�صناعة
وجميع اللجان الأخرى ،وال�شركات وامل�ؤ�س�سات مبختف �أنواعها وم�ستوياتها .وي�شمل ذلك �أي�ضا ودون ح�صر الدخول يف املناق�صات والقب�ض والت�سديد والإقرار
واملطالبة والرد على املطالبات واملدافعة واملرافعة واملخا�صمة واملخال�صة و�إبراء الذمة وال�صلح وقبول قرارات التحكيم �أو رف�ضها عليها نيابة عن ال�شركة ،وكذلك
طلب تنفيذ الأحكام �أو االعرتا�ض عليها ،وا�ستالم ح�صيلة التنفيذ .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،ملجل�س الإدارة التوقيع على جميع �أنواع العقود واالتفاقيات وامل�ستندات
مبا فيها ،دون ح�صر ،عقود ت�أ�سي�س ال�شركات التي ت�شارك فيها ال�شركة وجميع قرارات التعديل والتعديالت اخلا�صة بها .كما يخول جمل�س الإدارة بالتوقيع على
ال�صكوك و�إفراغها �أمام كتاب العدل واجلهات الر�سمية ،عقد اتفاقيات القرو�ض والكفاالت وال�ضمانات و�إ�صدار الوكاالت ال�شرعية نيابة عن ال�شركة ،والبيع
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وال�شراء والإخالء والإ�شغال والت�سليم واال�ستالم والت�أجري والإعارة ،ودفع وقبول الدفعات وفتح احل�سابات البنكية ومنح االعتمادات و�سحب املبالغ النقدية من
احل�سابات البنكية والإيداع فيها و�إ�صدار ال�ضمانات البنكية ،والتوقيع على جميع الأوراق وامل�ستندات وال�شيكات وجميع الوثائق واملعامالت البنكية .وعالوة على
ما �سبق ،يخول جمل�س الإدارة بالتعاقد مع املوظفني وعزلهم وطلب الت�أ�شريات وا�ستقدام القوى العاملة من اخلارج من اخلارج والتعاقد معهم وحتديد رواتبهم
ومكاف�آتهم وا�ست�صدار رخ�ص الإقامة لهم ونقل كفالتهم ومنح التنازل للموظفني املنتهية خدماتهم .وللمجل�س �أن يفو�ض واحد ًا �أو �أكرث من �أع�ضائه �أو من غريهم
ب�صالحية القيام ببع�ض �أعماله.
وفيما يتعلق ببيع ممتلكات ال�شركة ،يجب �أن يحدد حم�ضر اجتماع املجل�س �أ�سباب البيع ومربراته و�أن يكون البيع مقارب ًا لثمن املثل وحا�ضرا �إال يف احلاالت الطارئة
وب�ضمانات كافية و�أن ال ي�ؤدي البيع �إلى وقف بع�ض �أن�شطة ال�شركة �أو حتميل ال�شركة �أية �أعباء �إ�ضافية.
كذلك يجوز ملجل�س الإدارة عقد القرو�ض واحل�صول عليها من ال�صناديق وم�ؤ�س�سات التمويل احلكومية مهما بلغت مدتها ،وله عقد القرو�ض التجارية ،مبا فيها
القرو�ض التي ال تتجاوز �آجالها نهاية مدة ال�شركة ،مع مراعاة ال�شروط التالية بالن�سبة للقرو�ض التجارية التي تتجاوز مدتها ثالث �سنوات:


�أال تزيد قيمة القرو�ض التي يجوز للمجل�س عقدها خالل �أي �سنة مالية واحدة عن  ٪75من ر�أ�س مال ال�شركة.



�أن يحدد جمل�س الإدارة يف قراره �أوجه ا�ستخدام القر�ض وكيفية �سداده.

كذلك يجوز ملجل�س الإدارة �إبراء ذمة مديني ال�شركة من التزاماتهم على �أن يت�ضمن حم�ضر اجتماع املجل�س وحيثيات قراره مراعاة ال�شروط التالية:
�1)1أن يكون الإبراء بعد م�ضي �سنة كاملة على الأقل على ن�شوء الدين.
�2)2أن يكون الإبراء ملبلغ حمدد كحد �أق�صى لكل �سنة للمدين الواحد.
3)3الإبراء حق للمجل�س وحده ال يجوز تفوي�ضه لأي �شخ�ص.
مكافآت مجلس اإلدارة

�ستكون مكاف�أة جمل�س الإدارة وفقا للمادة  )4(45من النظام الأ�سا�سي لل�شركة و�ضمن حدود �أحكام نظام ال�شركات الأنظمة واللوائح الأخرى ،وذلك �إ�ضافة �إلى
بدل ح�ضور وبدل موا�صالت ح�سبما يقرره املجل�س ومبراعاة الأنظمة واللوائح املعمول بها يف اململكة .وي�شتمل تقرير جمل�س الإدارة �إلى اجلمعية العامة العادية
على بيان �شامل لكل ما ح�صل عليه �أع�ضاء املجل�س خالل ال�سنة املالية من مكاف�آت وبدالت ،مبا يف ذلك الرواتب وح�ص�ص من الأرباح وبدل ح�ضور وتعوي�ض عن
امل�صروفات وغري ذلك من املزايا .كذلك يجب �أن ي�شتمل التقرير على بيان لكل ما قب�ضه �أع�ضاء جمل�س الإدارة ب�صفتهم موظفني �أو م�س�ؤولني تنفيذيني مقابل ما
قدموه من �أعمال فنية �أو �إدارية �أو ا�ست�شارية مبوافقة اجلمعية العامة لل�شركة.
رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب والسكرتير

يعني جمل�س الإدارة من بني �أع�ضائه رئي�سا ،وله �أن يعني ع�ضوا منتدبا .ويجوز لع�ضو املجل�س �أن يجمع بني من�صب رئي�س املجل�س ومن�صب الع�ضو املنتدب .ويكون
للرئي�س �صالحية دعوة جمل�س الإدارة لالجتماع ورئا�سة اجتماعات املجل�س.
ويخت�ص رئي�س املجل�س والع�ضو املنتدب (يف حالة تعيينه) جمتمعني �أو منفردين بتمثيل ال�شركة يف عالقاتها مع الغري والهيئات احلكومية وامل�ؤ�س�سات اخلا�صة
و�أمام املحاكم وكتاب العدل وغري ذلك من اجلهات الق�ضائية وديوان املظامل ومكاتب العمل واللجان االبتدائية والعليا لت�سوية النزاعات العمالية واللجان التابعة
لهيئة ال�سوق املالية وجلان التحكيم واللجان الق�ضائية و�إدارة احلقوق املدنية و�أق�سام ال�شرطة وغرف التجارة وال�صناعة وجميع اللجان الأخرى ،وال�شركات
وامل�ؤ�س�سات مبختف �أنواعها وم�ستوياتها .وي�شمل ذلك �أي�ضا دون ح�صر الدخول يف املناق�صات والقب�ض والت�سديد والإقرار واملطالبة والرد على املطالبات واملدافعة
واملرافعة واملخا�صمة واملخال�صة و�إبراء الذمة وال�صلح وقبول قرارات التحكيم �أو رف�ضها عليها نيابة عن ال�شركة ،وكذلك طلب تنفيذ الأحكام �أو االعرتا�ض عليها،
وا�ستالم ح�صيلة التنفيذ .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،يجوز للرئي�س والع�ضو املنتدب التوقيع على جميع �أنواع العقود واالتفاقيات وامل�ستندات �أمام كتاب العدل وال�سلطات
الر�سمية الأخرى ،ولهما �أي�ضا عقد اتفاقيات القرو�ض والكفاالت وال�ضمانات و�إ�صدار الوكاالت ال�شرعية با�سم ال�شركة ،والبيع وال�شراء والإخالء والإ�شغال
والت�سليم واال�ستالم والإعارة والت�أجري ،ودفع وقبول الدفعات وفتح احل�سابات البنكية ومنح االعتمادات و�سحب املبالغ النقدية من احل�سابات البنكية والإيداع فيها
و�إ�صدار ال�ضمانات البنكية ،والتوقيع على جميع الأوراق وامل�ستندات وال�شيكات .وعالوة على ما �سبق ،يخول الرئي�س والع�ضو املنتدب بالتعاقد مع املوظفني وحتديد
رواتبهم ،ولهما كذلك تعيني الوكالء واملحامني لل�شركة وتفوي�ض واحد �أو �أكرث من �أع�ضاء املجل�س �أو من الغري �صالحية القيام ببع�ض الأعمال املذكورة �أعاله.
يكون للع�ضو املنتدب �أية �صالحيات �أخرى يحددها جمل�س الإدارة.
يحدد جمل�س الإدارة وفق تقديره مكاف�أة كل من رئي�س املجل�س والع�ضو املنتدب� ،إ�ضافة �إلى املكاف�أة املقررة لأع�ضاء املجل�س مبقت�ضى هذا النظام.
يعني جمل�س الإدارة �سكرتريا للمجل�س� ،سواء من بني �أع�ضائه �أو من غريهم ،ويحدد مكاف�آته .ويخت�ص ال�سكرتري بتدوين حما�ضر اجتماعات املجل�س الإدارة
والقرارات ال�صادرة عن هذه االجتماعات وحفظها� ،إلى جانب ممار�سة االخت�صا�صات الأخرى التي يوكلها �إليه جمل�س الإدارة.
ال تزيد مدة ع�ضوية رئي�س املجل�س والع�ضو املنتدب وال�سكرتري� ،إذا كان ع�ضوا يف املجل�س ،عن ع�ضوية كل منهم يف املجل�س ،ويجوز �إعادة تعيينهم.
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اجتماعات مجلس اإلدارة

يجتمع جمل�س الإدارة بدعوة خطية من الرئي�س مرتني يف ال�سنة على الأقل ،وت�سلم الدعوة باليد �أو تر�سل بالربيد �أو الفاك�س �أو الربيد الإلكرتوين ،وعلى الرئي�س
املجل�س �أن يدعو �إلى اجتماع املجل�س متى طلب �إليه ذلك اثنان على الأقل من الأع�ضاء.
النصاب والتمثيل

ال يكون اجتماع املجل�س �صحيحا �إال �إذا ح�ضره (� )6ستة من �أع�ضائه على الأقل ،ويف حالة �إنابة ع�ضو جمل�س الإدارة ع�ضوا �آخر يف الت�صويت يف اجتماعات
املجل�س ،يجب �أن تكون الإنابة طبقا لل�شروط والأحكام التالية:
)أال يجوز لع�ضو املجل�س �أن ينوب عن �أكرث من ع�ضو واحد (�إ�ضافة �إلى نف�سه) يف ح�ضور ذلك االجتماع.
)ب�أن تكون الإنابة كتابة.
)جال يجوز للنائب الت�صويت على القرارات التي يحظر النظام على املنيب الت�صويت يف �ش�أنها.
ت�صدر قرارات جمل�س الإدارة ب�أغلبية �أ�صوات �أع�ضاء املجل�س احلا�ضرين �أو املمثلني يف االجتماع ممن يحق لهم الت�صويت على امل�س�ألة املطروحة .ويف حالة ت�ساوي
الأ�صوات يرجح الر�أي الذي �صوت معه رئي�س املجل�س �أو من ير�أ�س املجل�س يف حال غيابه .وملجل�س الإدارة �أن ي�صدر قرارات بالتمرير عن طريق عر�ضها على جميع
الأع�ضاء متفرقني ما مل يطلب �أحد الأع�ضاء كتابة اجتماع املجل�س للمداولة فيها ،وتعر�ض هذه القرارات على جمل�س الإدارة يف �أول اجتماع تال له.
محاضر االجتماعات

تثبت مداوالت املجل�س وقراراته يف حما�ضر توزع على جميع �أع�ضائه ويوقعها رئي�س املجل�س وال�سكرتري بعد الت�صديق عليها من املجل�س ،وذلك بتوقيع جميع
الأع�ضاء احلا�ضرين على �إحدى ن�سخ املح�ضر ،وتدون هذه املحا�ضر يف �سجل خا�ص يوقعه رئي�س املجل�س وال�سكرتري.
على ع�ضو جمل�س الإدارة �أن يبلغ املجل�س مبا له من م�صلحة �شخ�صية ،مبا�شرة �أو غري مبا�شرة ،يف بند �أو مقرتح يرفع �إلى املجل�س ،ويثبت هذا التبليغ يف حم�ضر
االجتماع .وال يجوز للع�ضو ذي امل�صلحة اال�شرتاك يف املداولة يف القرار ذي ال�صلة والت�صويت عليه.
اللجنة التنفيذية

للمجل�س �أن ي�شكل من بني �أع�ضائه جلنة تنفيذية تتكون من خم�سة (� )5أع�ضاء على الأقل من بينهم الع�ضو املنتدب واملدير املايل ويعني الع�ضو املنتدب رئي�سا
للجنة يف كل احلاالت .ويحدد املجل�س �آلية عمل اجلنة واخت�صا�صاتها.
لجنة المراجعة

يعني املجل�س جلنة مراجعة ت�ضم �أع�ضاء من غري الأع�ضاء التنفيذيني يف املجل�س لكي تتولى مهام مراجعة الأمور املالية لل�شركة و�إدارة املخاطر و�إجراءات الرقابة
الداخلية لعمليات ال�شركة .كما تقوم هذه اللجنة مبراجعة دورية للأنظمة املالية املعتمدة لدى ال�شركة واملخاطر التي تواجهها مع احلر�ص على �ضمان التقيد
باملتطلبات القانونية والتنظيمية وتطبيق املبادئ املحا�سبية املتعارف عليها ولوائح هيئة ال�سوق املالية ال�سعودية .كما ت�شمل م�س�ؤوليات جلنة املراجعة التخطيط
ومراجعة القوائم املالية الف�صلية وال�سنوية لل�شركة وميكن كذلك �أن ت�شرف على �أعمال مراجع احل�سابات اخلارجي �إ�ضافة �إلى املراجعة الفعالة لأعمال التدقيق
الداخلي واخلارجي .ويف هذا ال�سياق ،ميكن �أن يكون للجنة �صالحية اقرتاح وتعيني املراجع اخلارجي ح�سبما تراه منا�سبا للقيام بواجباتها والتزاماتها يف �إطار
رعاية ال�ش�ؤون املالية لل�شركة.
لجنة الترشيحات والمكافآت

يعني جمل�س الإدارة جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت ت�ضم ب�شكل �أ�سا�سي مديرين غري تنفيذيني بهدف القيام مب�س�ؤوليات املجل�س ذات العالقة ب�أجور املوظفني
واملزايا والأمور التي تخ�صم .كما تتولى جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت م�س�ؤولية تقييم واعتماد خطط ال�شركة وبراجمها و�سيا�ساتها ذات العالقة بالأجور
الجمعية العامة للمساهمين

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 ميلك ع�شرين (� )20سهم ًا
على الأقل احلق يف ح�ضور اجلمعية العامة وللم�ساهم �أن يوكل عنه خطيا م�ساهم ًا �آخر من غري �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو موظفي ال�شركة يف ح�ضور اجلمعية
العامة نيابة عنه.
الجمعية العامة العادية

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 .ويجوز دعوة جمعيات عادية �أخرى كلما دعت احلاجة �إلى ذلك.
الجمعية العامة غير العادية

تخت�ص اجلمعية العامة غـري العادية بتعديل النظـام الأ�سا�سي لل�شركة با�ستثناء الأحكام املحظور عليها تعديلها نظام ًا .ولها �أن ت�صدر قرارات يف الأمور الداخلة
يف اخت�صا�ص اجلمعية العامة العادية وذلك بنف�س ال�شروط والأو�ضاع املقررة للجمعية الأخرية.
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دعوة الجمعيات العامة

تنعقد اجلمعيات العامة للم�ساهمني بدعوة من جمل�س الإدارة .وعلى املجل�س �أن يدعو اجلمعية العامة العادية �إذا طلب ذلك مراقب احل�سابات �أو عدد من
امل�ساهمني ميثل خم�سة باملائة ( )٪5من ر�أ�س املال على الأقل .وتن�شر الدعوة النعقاد اجلمعية العامة يف اجلريدة الر�سمية و�صحيفة يومية توزع يف املدينة التي
يقع فيها املركز الرئي�سي لل�شركة قبل املوعد املحدد لالنعقاد بخم�سة وع�شرين ( )25يوم ًا على الأقل ،وت�شتمل الدعوة على جدول الأعمال.
وطاملا كانت �أ�سهم ال�شركة ا�سمية ،ميكن �أن تر�سل الدعوة خالل املدة املذكورة بالربيد امل�سجل .وتر�سل �صورة من الدعوة وجدول الأعمال �إلى الإدارة العامة
لل�شركات بوزارة التجارة وال�صناعة خالل املدة املحددة للن�شر.
إثبـات الحضــور في الجمعيات العامة

يحرر عند انعقاد اجلمعية الت�أ�سي�سية �أو العادية �أو غري العادية ك�شف ب�أ�سماء امل�ساهمني احلا�ضرين واملمثلني وحمال �إقامتهم وعدد الأ�سهم التي يف حيازة كل
منهم بالأ�صالة �أو الوكالة وعدد الأ�صوات املخ�ص�صة لها .ويكون لكل ذي م�صلحة الإطالع على هذا الك�شف.
نصـاب الجمعية العامة العادية

ال يكون اجتماع اجلمعية العامة العادية �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضره م�ساهمون ميثلون خم�سني يف املائة ( )٪50على الأقل من ر�أ�س مال ال�شركة .ف�إذا مل يتوفر هذا
الن�صاب يف االجتماع الأول ،وجبت الدعوة �إلى عقد اجتماع ثان يعقد خالل ثالثني ( )30يوم ًا بعد االجتماع ال�سابق ،وتعلن الدعوة بالطريقة املن�صو�ص عليها يف
املادة ( )32من هذا النظام ويعترب االجتماع الثاين �صحيح ًا �أي ًا كان عدد الأ�سهم املمثلة فيه.
نصـاب الجمعية العامة غير العادية

ال يكون اجتماع اجلمعية العامة غري العادية �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضره م�ساهمون ميثلون خم�سني يف املائة ( )٪50من ر�أ�س املال على الأقل ،ف�إذا مل يتوفر هذا
الن�صاب يف االجتماع الأول وجهت الدعوة �إلى اجتماع ثان بنف�س الأو�ضاع املن�صو�ص عليها يف املادة ال�سابقة ويكون االجتماع الثاين �صحيح ًا �إذا ح�ضره عدد من
امل�ساهمني ميثل ربع ( )4/1ر�أ�س مال ال�شركة على الأقل.
حقوق التصويت

حت�سب الأ�صوات يف اجلمعية الت�أ�سي�سية و اجلمعيات العامة العادية و غري العادية على �أ�سا�س �صوت واحد ( )1لكل �سهم ممثل يف االجتماع .وال يجوز لأع�ضاء
جمل�س الإدارة اال�شرتاك يف الت�صويت على قرارات اجلمعية التي تتعلق ب�إبراء ذمتهم عن مدة ع�ضويتهم.
أغلبية التصويت

ت�صدر قرارات اجلمعية الت�أ�سي�سية واجلمعية العامة بالأغلبية املطلقة للأ�سهم املمثلة يف االجتماع ،بينما ت�صدر قرارات اجلمعية العامة غري العادية ب�أغلبية ثلثي
الأ�سهم املمثلة يف االجتماع� ،إال �إذا كان القرار متعلقا بزيادة ر�أ�س املال �أو تخفي�ضه �أو ب�إطالة مدة ال�شركة �أو بحل ال�شركة قبل انق�ضاء املدة املحددة يف نظامها
الأ�سا�سي� ،أو بدمج ال�شركة يف �شركة �أو م�ؤ�س�سة �أخرى ،ويف �أي من هذه احلاالت ال يكون القرار �صحيحا �إال �إذا �صدر ب�أغلبية ثالثة �أرباع ( )4/3اال�سم املمثلة
يف االجتماع.
حقوق المساهمين في الجمعية العامة

لكل م�ساهم احلق يف مناق�شة املو�ضوعات املدرجة يف جدول �أعمال اجلمعيات العامة وتوجيه الأ�سئلة ب�ش�أنها �إلى �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 �إلى اجلمعية العامة ويكون قرار اجلمعية يف هذا ال�ش�أن نافذ ًا.
محضر اجتماع الجمعية العامة

ير�أ�س اجلمعية العامة رئي�س جمل�س الإدارة� ،أو من ينوب عنه يف حالة غيابه ،ويعني الرئي�س �سكرتري ًا لالجتماع وجامع ًا 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 بالنيابة وعدد الأ�صوات املخ�ص�صة لها والقرارات التي اعتمدت وعدد
الأ�صوات التي وافقت عليها وتلك التي 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.
تعيين مراقب الحسـابات

يكون لل�شركة مراقب ح�سابات �أو �أكرث من بني املراقبني امل�صرح لهم بالعمل يف اململكة العربية ال�سعودية تعينه اجلمعية العامة �سنوي ًا وحتدد مكاف�أته ويجوز لها
�إعادة تعيينه.
االطالع على السجالت

ملراقب احل�سابات يف كل وقت حق الإطالع على دفاتر ال�شركة و�سجالتها وغري ذلك من الوثائق وله �أن يطلب البيانات والإي�ضاحات التي يرى �ضرورة احل�صول
عليها ،وله �أي�ض ًا �أن يتحقق من موجودات ال�شركة والتزاماتها.
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تقرير مراقب الحسابات

يقدم مراقب احل�سابات �إلى اجلمعية العامة ال�سنوية تقرير ًا يبني موقف ال�شركة من متكينه من احل�صول على البيانات والإي�ضاحات التي طلبها ،وما يكون قد
ك�شفه من خمالفات لأحكام نظام ال�شركات �أو �أحكام هذا النظام ور�أيه يف مدى مطابقة ح�سابات ال�شركة للواقع.
السـنة المـالية

مت تعديل املادة  34من النظام الأ�سا�سي لل�شركة بقرار من اجلمعية العامة غري العادية يعك�س ما يلي :تبد�أ ال�سنة املالية لل�شركة من الأول من �إبريل وتنتهي يف
 31مار�س من كل �سنة ،على �أن تبد�أ ال�سنة املالية الأولى من تاريخ القرار الوزاري القا�ضي باملوافقة على �إعالن ت�أ�سي�س ال�شركة وتنتهي يف  31مار�س من ال�سنة
امليالدية التالية.
تـوزيع األربـاح

توزع �أرباح ال�شركة ال�صافية ال�سنوية بعد خ�صم جميع امل�صاريف العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه الآتي:
)أيجنب ع�شرة يف املائة ( )٪10من الأرباح ال�صافية لتكوين احتياطي نظامي ،ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي املذكور
ن�صف ( )2/1ر�أ�س مال ال�شركة.
)بللجمعية العامة العادية – بناء على طلب جمل�س الإدارة – �أن جتنب ن�سبة ال تتجاوز ع�شرين يف املائة ( )٪20من الأرباح ال�سنوية ال�صافية لتكوين احتياطي
�إ�ضايف يخ�ص�ص لغر�ض �أو �أغرا�ض معينة.
)جيوزع من الباقي بعد ذلك دفعة �أولى للم�ساهمني تعادل خم�سة يف املائة ( )٪5من ر�أ�س املال املدفوع على الأقل.
)ديخ�ص�ص بعد ما تقدم ن�سبة ال تزيد عن خم�سة يف املائة ( )٪5مكاف�أة لأع�ضاء جمل�س الإدارة.
)هيوزع الباقي بعد ذلك على امل�ساهمني كح�صة �إ�ضافية ممن الأرباح.
صرف األرباح

تدفع الأرباح املقرر توزيعها على امل�ساهمني يف املكان واملوعد التي يحددها جمل�س الإدارة وفقا للتعليمات التي ت�صدرها وزارة التجارة و ال�صناعة يف هذا ال�ش�أن.
المنازعات /دعـوى المسـئولية

يف حال ارتكب �أحد �أع�ضاء املجل�س ت�صرفا �أحلق �ضررا �شخ�صيا ب�أحد امل�ساهمني ،يحق لذلك امل�ساهم رفـع دعوى امل�سئولية املقررة لل�شركة �ضد ذلك الع�ضو
ب�شرط �أن يكون حق ال�شركة يف رفع الدعوى مازال قائم ًا .وعلى امل�ساهم �أن يخطر ال�شركة بعزمه على رفع الدعوى.
حل الشركة وتصفيتها

عند انتهاء مدة ال�شركة �أو يف حالة حلها قبل هذه املدة ،تقرر اجلمعية العامة غري العادية ،بناء على اقرتاح جمل�س الإدارة طريقة الت�صفية وتعيني م�صفيا (�أو
�أكرث) وحتدد م�س�ؤولياته و�صالحياته و�أتعابه .وتنتهي �سلطة جمل�س الإدارة بانق�ضاء ال�شركة ،ومع ذلك ي�ستمر املجل�س قائما على �إدارة ال�شركة �إلى �أن يتم تعيني
امل�صفي ،وتبقى لأجهزة ال�شركة اخت�صا�صاتها بالقدر الذي ال يتعار�ض مع اخت�صا�صات امل�صفني ،ويف جميع الأحوال ين�شر قرار اجلمعية يف اجلريدة الر�سمية.
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1515شروط وتعليمات االكتتاب
يجب على جميع امل�ساهمني امل�ستحقني قراءة �شروط وتعليمات االكتتاب بعناية تامة قبل تعبئة منوذج طلب االكتتاب وتوقيعه ،حيث يعترب توقيع منوذج طلب
االكتتاب وتقدميه مبثابة �إقرار بالقبول ب�شروط وتعليمات االكتتاب املذكورة واملوافقة عليها واتفاق ًا ملزم ًا بني ال�شركة وامل�ساهم امل�ستحق.
1115

1االكتتاب في أسهم حقوق األولوية (األسهم الجديدة)

يتعني على امل�ساهمني امل�ستحقني الراغبني يف االكتتاب يف �أ�سهم حقوق الأولوية تقدمي طلب االكتتاب �أثناء فرتة االكتتاب ،وميكن للم�ساهمني امل�ستحقني احل�صول
على ن�شرة االكتتاب ومناذج طلب االكتتاب من اجلهات امل�ستلمة التالية:
الجهات المستلمة

�أما امل�ساهمون امل�ستحقون الذين ال يكتتبوا يف �أ�سهم حقوق الأولوية� ،سوف لن يح�صلوا على �أية مزايا �أو �إمتيازات مقابل حقوقهم يف االكتتاب ما عدا ح�صولهم
على تعوي�ض� ،إن وجد ،وذلك ح�سب ما هو مو�ضح �أدناه ،ولكنهم يحتفظون بنف�س عدد الأ�سهم التي ميلكونها قبل زيادة ر�أ�س املال .و�إذا اختار امل�ساهم امل�ستحق
عدم ممار�سة حق الأولوية اخلا�ص به وعدم االكتتاب يف �أ�سهم حقوق الأولوية امل�ستحقة له ،ف�إن من البديهي �أن تنخف�ض ن�سبة ح�صته يف �أ�سهم ال�شركة و�إنخفا�ض
القيمة الإجمالية للأ�سهم اململوكة له حالي ًا.
يجب �أن يوافق امل�ساهم امل�ستحق على �شروط و�أحكام االكتتاب و�أن يعبئ جميع بنود منوذج طلب االكتتاب .ويف حال عدم �إ�ستيفاء الطلب املقدم من قبل املكتتب لأي
من �شروط وتعليمات االكتتاب ،ف�إن لل�شركة احلق يف رف�ض ذلك الطلب جزئيا �أو كليا .وكذلك يتعني على مقدم طلب االكتتاب �أن يقبل �أي عدد يتم تخ�صي�صه له
من �أ�سهم حقوق الأولوية .و�سيعترب اي طلب اكتتاب يحتوي على معلومات غري كاملة �أو غري �صحيحة �أو غري خمتوم من قبل اجلهة امل�ستلمة الغيا .وال يجوز تعديل
منوذج طلب االكتتاب �أو �سحبه بعد تقدميه �إلى اجلهة امل�ستلمة ويعترب بعد قبوله من قبل ال�شركة عقدا ملزما بني املكتتب وال�شركة.
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1المساهمون المستحقون غير المشاركين في االكتتاب

�سيكون امل�ساهمون امل�ستحقون الذين ال ي�شاركون يف الإكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة عر�ضة النخفا�ض ن�سبة ملكيتهم يف ال�شركة ا�ضافة الى انخفا�ض قيمة الأ�سهم
اململوكة لهم حالي ًا .ووفق ًا لتعليمات الهيئة ومت�شي ًا مع متطلباتها ،ف�إنه من املمكن �أن يح�صل امل�ساهمون امل�ستحقني الذين ال ي�شاركون يف الإكتتاب يف الأ�سهم
اجلديدة على تعوي�ض� ،إن وجد ،ويتم �إحت�سابه كما هو مو�ضح �أدناه ،علم ًا ب�أنهم �سيحتفظون بالأ�سهم اململوكة قبل االكتتاب ،ويف حال كون �أعلى �سعر طلب مماثل
ل�سعر االكتتاب لل�سهم ،فلن يح�صل امل�ساهمني امل�ستحقني الذين مل ي�شاركوا يف االكتتاب على �أي تعوي�ض نتيجة عدم ا�شرتاكهم يف االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة.
�سيتم �إحت�ساب مبلغ التعوي�ض (�إن وجد) للم�ساهمني امل�ستحقني الذين مل ي�شاركوا يف االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة وفق ًا للتايل:
1.1متحصالت االكتتاب في األسهم اإلضافية

بالن�سبة للأ�سهم اجلديدة التي ال يتم االكتتاب بها من قبل امل�ساهمني امل�ستحقني يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية التي وافقت على زيادة ر�أ�س مال ال�شركة
بتاريخ 1433/2/20هـ (املوافق 2012/1/14م) («الأ�سهم الإ�ضافية») �سيتم تخ�صي�صها للم�ساهمني امل�ستحقني الذين طلبوا االكتتاب بعدد من الأ�سهم يفوق
الأ�سهم امل�ستحقة لهم ،ب�شرط �أن يكونوا قد قاموا باالكتتاب يف جميع الأ�سهم امل�ستحقة لهم ،وبال�سعر املحدد يف ا�ستمارة الطلب .و�ستكون �أولوية التخ�صي�ص
يف هذه احلالة للم�ساهمني امل�ستحقني الذين طلبوا االكتتاب يف الأ�سهم الإ�ضافية بال�سعر الأعلى �سعر ثم الأقل فالأقل من الأ�سعار املو�ضحة يف هذا الق�سم من
الن�شرة .ويف حال زادت طلبات االكتتاب عند �أي �سعر من �أ�سعار الأ�سهم املتاحة للبيع� ،سيتم التخ�صي�ص بني املكتتبني وفق ًا لن�سبة ما ميلكونه من �أ�سهم ال�شركة.
وي�شرتي متعهد التغطية �أية �أ�سهم من الأ�سهم اجلديدة مل يتم االكتتاب بها خالل فرتة االكتتاب� ،إن وجدت� .أما بالن�سبة مل�ستحقي ك�سور الأ�سهم ،ف�سيتم جمع
ك�سور الأ�سهم يف حمفظة واحدة ومن ثم تباع ب�سعر ال�سوق ثم يوزع الفائ�ض عن �سعر الطرح على حملة الأ�سهم يف تاريخ الأحقية كل ح�سب الك�سور التي ي�ستحقها.
وتعترب املبالغ التي يتم احل�صول عليها من االكتتاب يف هذه الأ�سهم (بعد خ�صم �سعر االكتتاب لل�سهم الذي �سي�ؤول لل�شركة) هي املبالغ التي �سيتم توزيعها على
امل�ساهمني امل�ستحقني الذين مل ي�شاركوا («مبلغ التعوي�ض»).
2.2مبلغ التعويض

�سيتم حتديد التعوي�ض امل�ستحق لكل �سهم عن طريق ق�سمة مبلغ التعوي�ض� ،إن وجد (بعد خ�صم �سعر االكتتاب ،الذي �سي�ؤول �إلى ال�شركة) على �إجمايل عدد
الأ�سهم التي مل يكتتب بها امل�ساهمون امل�ستحقون .وبذلك يتم حتديد التعوي�ض امل�ستحق لكل �سهم و�سيتم دفع مبالغ التعوي�ض للم�ساهمني امل�ستحقني الذين مل
يكتتبوا ب�أ�سهم حقوق الأولوية� ،إن وجدت ،يف خالل  30يوم ًا من تاريخ التخ�صي�ص ورد الفائ�ض �إن وجد.
3.3تعبئة نموذج طلب االكتتاب في األسهم الجديدة

على امل�ساهمني امل�ستحقني حتديد عدد �أ�سهم الطرح التي يرغبون يف االكتتاب بها يف مناذج طلبات الإكتتاب مو�ضحني بها كامل مبالغ االكتتاب ،ويح�سب
عدد الأ�سهم التي يجوز للم�ساهم امل�ستحق االكتتاب بها ب�ضرب عدد الأ�سهم التي ميلكها يف تاريخ الأحقية بعدد �أ�سهم الطرح التي يجوز لكل م�ساهم م�ستحق
االكتتاب فيها وهي ( )0،34043ومتثل ن�سبة الإكتتاب يف �سهم واحد جديد لكل (� )0،34043سهم قائم ميلكه يف تاريخ الأحقية.
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4.4االكتتاب في أسهم إضافية

�ستكون الأ�سهم اجلديدة بقيمة ا�سمية قدرها  10رياالت �سعودية لل�سهم.
وحيث �أن التداول يف �أ�سهم ال�شركة مت تعليقه يف 2143/6/22هـ (املوافق 2011/5/25م) ،حينما كان �سعر ال�سهم يف نهاية التداول يف ذلك اليوم  7,75ريال
�سعودي ،فقد مت ا�ستخدام هذا ال�سعر حل�ساب �سعر �سهم ال�شركة يف خمتلف مراحل �إعادة هيكلة ر�أ�س املال.
وبعد تخفي�ض ر�أ�سمال ال�شركة من مليار ( )1.000.000.000ريال �سعودي �إلى �أربعمائة مليون ( )400.000.000ريال �سعودي بتاريخ يف 1432/9/6هـ
(املوافق 2011/8/6م)� ،إنخف�ض عدد �أ�سهم ال�شركة من مائة مليون (� )100.000.000سهم �إلى �أربعني مليون (� )40.000,00سهم بعد �إلغاء �ستني مليون
(� )60.000.000سهم ،وارتفع بالتايل �سعر ال�سهم افرتا�ضيا �إلى  19,4ريال �سعودي («�سعر ما قبل اجلمعية») ،وعليه فقد مت افرتا�ض �سعر ما قبل اجلمعية
ك�سعر لل�سهم كما يف نهاية �آخر يوم قبل انعقاد اجلمعية العامة غري العادية للموافقة على �إ�صدار �أ�سهم حقوق الأولوية.
وعقب موافقة م�ساهمي ال�شركة يف اجلمعية غري العادية التي انعقدت يف 1433/2/20هـ (املوافق 2012/1/14م) للموافقة على �إ�صدار �أ�سهم حقوق الأولوية ،مت
تخفي�ض ال�سعر افرتا�ضيا �إلى ( )12،38ريال �سعودي («�سعر ما بعد اجلمعية»).
وبناء على ما �سبق ،يحق حلاملي الأ�سهم امل�سجلني يف �سجالت ال�شركة يف يوم انعقاد اجلمعية غري العادية بتاريخ 1432/2/20هـ (املوافق 2012/1/14م)
للموافقة على �إ�صدار �أ�سهم حقوق الأولوية ،تقدمي طلب لالكتتاب يف عدد �إ�ضايف من الأ�سهم بدال من امل�ساهمني امل�ستحقني الذين مل ميار�سوا حقوقهم يف الأولية
يف االكتتاب .ويف هذه احلالة� ،سيكون االكتتاب وفقا لأحد الأ�سعار ال�صحيحة التالية فقط:


ال�سعر الذي طرح به ال�سهم اجلديد لالكتتاب.



ال�سعر الذي طرح به ال�سهم اجلديد لالكتتاب م�ضافا �إليه مبلغ يعادل ثالثني باملائة  ٪30من الفرق بني �سعر �سهم ال�شركة ما قبل انعقاد اجلمعية
العامة غري العادية التي وافقت على زيادة ر�أ�س املال ،و�سعر ال�سهم املعدل بعد انعقاد اجتماع اجلمعية العامة غري العادية م�ضروبا يف �أحقية ال�سهم
لكل م�ساهم ( ،)0،34043مقربة �إلى �أقرب وحدة تغري ل�سعر ال�سهم.



ال�سعر الذي طرح به ال�سهم اجلديد لالكتتاب م�ضافا �إليه مبلغ يعادل �ستون باملائة  ٪60من الفرق بني �سعر �سهم ال�شركة ما قبل انعقاد اجلمعية
العامة غري العادية التي وافقت على زيادة ر�أ�س املال ،و�سعر ال�سهم املعدل بعد انعقاد اجتماع اجلمعية العامة غري العادية م�ضروبا يف �أحقية ال�سهم
لكل م�ساهم ( ،)0،34043مقربة �إلى �أقرب وحدة تغري ل�سعر ال�سهم



ال�سعر الذي طرح به ال�سهم اجلديد لالكتتاب م�ضافا �إليه مبلغ يعادل ت�سعون باملائة  ٪90من الفرق بني �سعر �سهم ال�شركة ما قبل انعقاد اجلمعية
العامة غري العادية التي وافقت على زيادة ر�أ�س املال ،و�سعر ال�سهم املعدل بعد انعقاد اجتماع اجلمعية العامة غري العادية م�ضروبا يف �أحقية ال�سهم
لكل م�ساهم ( ،)0،34043مقربة �إلى �أقرب وحدة تغري ل�سعر ال�سهم.

و�ستكون �أ�سعار االكتتاب يف �أعداد �إ�ضافية من الأ�سهم اجلديدة كما يلي )10( :رياالت �سعودية لل�سهم )10،75( ،ريال �سعودي لل�سهم ،و( )11،45ريال �سعودي
لل�سهم ،و( )12،15ريال �سعودي لل�سهم ،مع مراعاة �أنه ال يجوز للم�ساهم امل�ستحق اختيار �أكرث من �سعر واحد فقط للأ�سهم اجلديدة الإ�ضافية.
وبالإ�ضافة �إلى ما �سبق ،تعهد امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون ب�أن ميار�سوا حقوقهم كاملة يف ما يتعلق باالكتتاب يف (� )76٫375٫000سهم من الأ�سهم اجلديدة ا�ستناد ًا
�إلى عدد الأ�سهم التي ميلكونها عند تاريخ الأحقية ،مما ي�شكل  %65من �إجمايل عدد الأ�سهم اجلديدة.
5.5االكتتاب في كامل األسهم التي يحق للمساهم المستحق االكتتاب بها

على امل�ساهم امل�ستحق الذي يرغب يف ا�ستخدام كامل حقه يف االكتتاب يف جميع �أ�سهم حقوق الأولوية التي يحق له االكتتاب فيها �أن يقوم بتعبئة منوذج طلب
االكتتاب ويقدمه مرفق ًا بكامل مبلغ االكتتاب امل�ستحق وامل�ستندات املطلوبة خالل فرتة االكتتاب �إلى �أحد فروع اجلهات امل�ستلمة.
يح�سب عدد الأ�سهم التي يحق للم�ساهم امل�ستحق االكتتاب بها ب�ضرب عدد الأ�سهم التي ميلكها يف تاريخ الأحقية يف ( ،)0،34043علم ًا ب�أنه ال يجوز االكتتاب
يف عدد ك�سري من الأ�سهم ،بل يقرب بحذف اجلزء الك�سري منه حيثما لزم الأمر� .أما بالن�سبة ملبلغ االكتتاب الذي يتعني على امل�ساهم امل�ستحق دفعه لالكتتاب
يف جميع �أ�سهم حقوق الأولوية التي يحق له االكتتاب بها فيح�سب ب�ضرب ( )10رياالت �سعودية يف عدد الأ�سهم امل�ستحق االكتتاب بها وفق ًا لن�سبة م�ساهمتهم.
6.6عدم االكتتاب في األسهم الجديدة من قبل المساهم المستحق

�إذا مل يرغب امل�ساهم امل�ستحق يف االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة التي يحق له االكتتاب بها ،فال يتوجب عليه فعل �أي �شيء .و�سيتم �إعتباره من امل�ساهمني امل�ستحقني
غري امل�شاركني يف االكتتاب و�سيكون له احلق يف احل�صول على مبلغ التعوي�ض� ،إن وجد ،كما هو مو�ضح �أعاله ،و�سيكون للم�ساهمني امل�ستحقني الآخرين احلق يف
االكتتاب يف الأ�سهم امل�ستحقة له.
7.7االكتتاب في جزء من األسهم المستحقة

�إذا �أراد امل�ساهم امل�ستحق االكتتاب يف جزء من الأ�سهم التي يحق له االكتتاب بها ولي�س كلها ،وجب عليه �أن يقدم منوذج طلب اكتتاب مرفقا به مبلغ االكتتاب
امل�ستحق والوثائق املطلوبة �أثناء فرتة االكتتاب .وبالن�سبة لطريقة احت�ساب حقوق الأولوية ومبلغ االكتتاب فهي مو�ضحة �أعاله .و�سيتم اعتبار امل�ساهم امل�ستحق يف
احلالة املذكورة �أعاله م�ساهم غري م�شارك بالن�سبة للأ�سهم امل�ستحقة له والتي مل يقم باالكتتاب فيها و�سيكون له احلق يف احل�صول على مبلغ التعوي�ض� ،إن وجد.

105

8.8المستندات المطلوب تقديمها مع طلب االكتتاب


�أ�صل و�صورة بطاقة الأحوال املدنية �أوالإقامة ،بالن�سبة للمكتتب الفرد



�أ�صل و�صورة دفرت العائلة ،بالن�سبة لأفراد العائلة.



�أ�صل و�صورة �صك الوكالة ال�شرعية �أو �صك الو�صاية �أو �صك الإعالة ال�شرعية.



الق�صر.
�أ�صل و�صورة �صك الو�صاية للم�ساهمني ّ



�أ�صل �صك والية (للأيتام) و�صورة منه (بالن�سبة للمكتتب الفرد).



�أ�صل و�صورة �شهادة الوفاة (لأبناء املر�أة ال�سعودية الأرملة من زوج غري �سعودي).



�أ�صل و�صورة �صك ح�صر الأرث يف حال وجود ورثة.



�أ�صل و�صورة البطاقة ال�شخ�صية للوكيل ان وجد.



�أ�صل و�صورة جواز ال�سفر للخليجيني.



�أ�صل و�صورة ال�سجل التجاري بالن�سبة لل�شخ�صيات االعتبارية مع �أ�صل و�صورة البطاقة ال�شخ�صية للمخولني بالتوقيع.

ي�سدد مبلغ االكتتاب كامال عند تقدمي طلب االكتتاب لدى اجلهة امل�ستلمة من خالل تفوي�ضها بخ�صم ذلك املبلغ املطلوب من ح�ساب املكتتب لدى اجلهة امل�ستلمة
التي يقدم طلب االكتتاب من خاللها �أو ب�شيك م�صدق م�سحوب على �أحد البنوك املحلية و�صادر با�سم �شركة احتاد عذيب لالت�صاالت.
يقت�صر التوكيل بني �أفراد الأ�سرة من الدرجة االولى (الأبناء والآباء) ،ويف حالة تقدمي طلب االكتتاب نيابة عن �شخ�ص �آخر ،يجب ذكر ا�سم ال�شخ�ص املوقع نيابة
عن املكتتب يف منوذج طلب االكتتاب و�إرفاق الن�سخة الأ�صلية و�صورة من وكالة �شرعية �سارية املفعول �صادرة من كتابة العدل (بالن�سبة للأ�شخا�ص املقيمني داخل
اململكة العربية ال�سعودية)� ،أو م�صدقة من ال�سفارة �أو القن�صلية ال�سعودية يف الدولة املعنية التي يقيم فيها املكتتب (بالن�سبة للأ�شخا�ص املقيمني خارج اململكة).
9.9تقديم طلب االكتتاب

تبد�أ اجلهات امل�ستلمة با�ستالم مناذج طلب االكتتاب يف فروعهم باململكة العربية ال�سعودية اعتبارا من 1433/5/1هـ (املوافق 2012/3/24م) وي�ستمر اال�ستالم
ملدة (� )8أيام �شاملة يوم االغالق وهو يوم 1433/5/8هـ (املوافق 2012/3/31م) .وميكن تقدمي الطلبات �أثناء فرتة االكتتاب �إما من خالل �أحد فروع اجلهات
امل�ستلمة �أو عرب الإنرتنت �أو �أحد �أجهزة ال�صراف الآيل التابعة لأي من اجلهات امل�ستلمة التي تقدم هذه اخلدمات ،مع الأخذ يف االعتبار �أن طلب االكتتاب يت�ضمن
تعليمات �أخرى يتعني التقيد بها متاما.
عند توقيع منوذج طلب االكتتاب وت�سليمه ،تقوم اجلهة امل�ستلمة بختمه و�إعطاء ن�سخة منه للمكتتب.
يوافق امل�ساهم امل�ستحق على االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة بالعدد املحدد يف منوذج طلب االكتتاب الذي قدمه و�شرائها مببلغ يعادل:



بالن�سبة للأ�سهم امل�ستحقة :مبلغ يعادل عدد الأ�سهم املطلوب االكتتاب بها م�ضروب ًا يف �سعر االكتتاب لل�سهم البالغ ( )10رياالت �سعودية لل�سهم الواحد.
بالن�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 �أ�شرتى عدد الأ�سهم املخ�ص�ص له عند حتقق ال�شروط التالية:


ت�سليم امل�ساهم امل�ستحق منوذج طلب اكتتاب لدى �أحد فروع اجلهات امل�ستلمة.



ت�سديد كامل مبلغ االكتتاب كما هو حمدد �أعاله من قبل امل�ساهم امل�ستحق املكتتب من خالل اجلهة امل�ستلمة.



ا�ستالم امل�ساهم امل�ستحق املكتتب من اجلهة امل�ستلمة �إ�شعار تخ�صي�ص يحدد عدد الأ�سهم التي يتم تخ�صي�صها.
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1تخصيص األسهم ورد فائض االكتتاب

�سيقوم مدير االكتتاب واجلهات امل�ستلمة بفتح ح�ساب �أمانة م�ؤقت ي�سمى «ح�ساب �إ�صدار �أ�سهم حقوق الأولوية ل�شركة احتاد عذيب لالت�صاالت» لإيداع املبالغ
امل�ستلمة من امل�ساهمني امل�ستحقني املكتتبني فيه.
�سيتم تخ�صي�ص �سهم واحد جديد مقابل كل (� )0،34043سهم قائم ميلكه امل�ساهم يف تاريخ الأحقية ممن قدموا طلبات لهذا الغر�ض وا�ستوفوا �إجراءات
االكتتاب بال�شكل ال�صحيح .ويف حال مل يتم االكتتاب يف جميع الأ�سهم اجلديدة وفقا لل�صيغة املو�ضحة �أعاله� ،سيتم تخ�صي�ص �أ�سهم جديدة �إ�ضافية للم�ساهمني
امل�ستحقني الذين طلبوا االكتتاب يف عدد من الأ�سهم �أكرث مما يحق لهم ،بال�سعر الأعلى فالأقل ثم الأقل من بني الأ�سعار املذكورة يف ق�سم �« 15شروط وتعليمات
االكتتاب» .ويف حال زادت طلبات االكتتاب ب�أي من الأ�سعار املذكورة �أعاله عن الأ�سهم املطروحة للبيع ،ف�سوف يتم التخ�صي�ص بني املكتتبني لن�سبة ما ميلكون يف
ال�شركة .وي�شرتي متعهد تغطية االكتتاب الأ�سهم اجلديدة التي مل يتم االكتتاب بها خالل فرتة االكتتاب� ،إن وجدت .وبالن�سبة لأولئك الذين يحق لهم ك�سور من
الأ�سهم ،ف�سوف جتمع الك�سور يف حمفظة واحدة لتباع ب�سعر ال�سوق ويوزع فائ�ض �سعر االكتتاب على امل�ساهمني امل�ستحقني بالتنا�سب مع اجلزء الذي ي�ستحقه كل
منهم (انظر ق�سم �« 15شروط وتعليمات االكتتاب» من الن�شرة).
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ومن املتوقع الإعالن عن العدد النهائي للأ�سهم املخ�ص�صة لكل م�ساهم م�ستحق ورد �أموال فائ�ض االكتتاب (�إن وجد) يف موعد �أق�صاه 1433/5/15هـ ( املوافق
2012/4/7م) ،وذلك دون �أية ر�سوم �أو خ�صومات من قبل مدير االكتتاب �أو اجلهات امل�ستلمة.
يعاد فائ�ض االكتتاب كامال دون �أي خ�صم بقيدها يف ح�سابات املكتتبني لدى اجلهات امل�ستلمة .وعلى امل�ساهمني امل�ستحقني مراجعة فرع اجلهة التي قدموا
طلباتهم من خالله للح�صول على �أية معلومات �أو �إي�ضاحات يحتاجونها.
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1إقرارات

بتعبئته منوذج طلب االكتتاب ،ف�إن املكتتب:


يوافق على االكتتاب يف �أ�سهم حقوق الأولوية بالعدد املحدد يف منوذج طلب االكتتاب الذي قدمه.



ي�ؤكد ب�أنه اطلع على ن�شرة الإ�صدار وفهم جميع حمتوياتها وم�ضمونها.



املوافقة على النظام الأ�سا�سي لل�شركة و�شروط وتعليمات االكتتاب الواردة يف ن�شرة الإ�صدار.



يقر ب�أن لل�شركة احلق يف رف�ض �أي طلب اكتتاب غري مكتمل �أو وغري وا�ضح.



يقبل عدد الأ�سهم الذي �سيتم تخ�صي�صه له ويوافق على جميع ال�شروط والتعليمات الأخرى املتعلقة باالكتتاب الواردة يف ن�شرة اال�صدار وطلب االكتتاب.



يتعهد يعدم �إلغاء طلب االكتتاب �أو تعديله بعد ت�سليمه �إلى اجلهة امل�ستلمة.

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 على معلومات جوهرية غري �صحيحة
�أو �إغفال معلومات جوهرية كان يجب ت�ضمينها يف الن�شرة والتي كان ميكن �أن ت�ؤثر على قراره يف اال�ستثمار يف �أ�سهم حقوق الأولوية.
يعترب طلب االكتتاب وجميع ال�شروط والأحكام والتعهدات املتعلقة به ملزمة لأطراف االكتتاب ومن خلفهم املتنازل �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 �إلى الغري دون موافقة خطية م�سبقة من الطرف الأخر ،با�ستثناء ما هو من�صو�ص عليه حتديد ًا يف هذه الن�شرة.
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1بنود متفرقة

تخ�ضع �شروط و�أحكام وا�ستالم مناذج طلب االكتتاب �أو العقود التي ترتتب عليها للقوانني املعمول بها يف اململكة العربية ال�سعودية وتف�سر وفق ًا لها .وقد مت �إ�صدار
ن�شرة الإ�صدار هذه باللغة العربية فقط.
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1سوق األسهم السعودية (تداول)

مت ت�أ�سي�س نظام (تداول) يف عام  ٢٠٠١م كبديل لنظام معلومات الأ�سهم الإلكرتوين .ويف عام 1999م ،مت �إطالق نظام التداول الإلكرتوين بالكامل للتداول يف
الأ�سهم ال�سعودية .ويف 1433/1/30هـ املوافق (2011/12/25م) ،بلغت القيمة ال�سوقية للأ�سهم املتداولة عرب نظام تداول حوايل مليار ومائتان و�ستة و�ستون
( )1٫266ريال �سعودي ،فيما بلغ عدد ال�شركات املدرجة يف تداول يف نف�س التاريخ � 150شركة.
يغطي نظام تداول عملية التداول ب�شكل متكامل ابتداء بتنفيذ ال�صفقة وانتها ًء بالت�سوية .ويجري التداول كل يوم عمل من ال�ساعة � 11:00صباحا حتى ال�ساعة
 3:30م�ساء من ال�سبت �إلى الأربعاء من كل �أ�سبوع .وبعد �إقفال التداول ،ميكن �إدخال �أوامر البيع �أو ال�شراء �أو تعديلها �أو حذفها من ال�ساعة � 10:00صباحا حتى
ال�ساعة � 11:00صباح ًا ،وميكن �إدخال الأوامر واال�ستف�سارات اجلديدة ابتداء من ال�ساعة �10:00صباحا من مرحلة االفتتاح (تبد�أ ال�ساعة � 11:00صباح ًا) ،علما
ب�أن هذه املواعيد تتغري يف �شهر رم�ضان املبارك وتعلن عنها �إدارة تداول.
يتم تنفيذ العمليات من خالل مطابقة الآلية للأوامر ويتم ا�ستقبال وحتديد �أولوية الأوامر وف ًقا لل�سعر .وب�شكل عام ،يتم تنفيذ �أوامر ال�سوق (الأوامر التي يتم
تقدميها ب�أف�ضل �سعر) �أوال ،وبعد ذلك يتم تنفيذ الأوامر املحددة نطاق ال�سعر (الأوامر التي يتم فيها حتديد نطاق معني لل�سعر) ،ويف حال �إدخال عدة �أوامر
بنف�س ال�سعر ،يتم تنفيذها وف ًقا لوقت الإدخال.
ويوزع نظام تداول معلومات �شاملة من خالل عدة قنوات ،مبا يف ذلك ،ب�شكل خا�ص ،موقع تداول على الإنرتنت وو�صلة معلومات تداول حيث يتم توفري معلومات
حية ومبا�شرة �أوال ب�أول ملزودي املعلومات مثل رويرتز.
تتم ت�سوية ال�صفقات �آنيا خالل اليوم� ،أي �أن نقل ملكية الأ�سهم يتم مبا�شرة بعد �إمتام ال�صفقة.
وي�شرتط على امل�صدرين التبليغ عن �أية �إعالنات جوهرية من خالل تداول لتعميمها من ثم على اجلمهور .
ويتولى نظام تداول م�س�ؤولية مراقبة ال�سوق ب�صفته الآلية التي يعمل من خاللها ال�سوق ،وذلك بهدف �ضمان عدالة التداول وان�سياب عمليات التداول.
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1القائمة الرسمية

من املتوقع �أن يبد�أ التداول يف الأ�سهم اجلديدة بال�سوق املالية (تداول) عند اكتمال عملية التخ�صي�ص  .و�سوف تعلن تداول عن تاريخ بداية التداول عندما يتقرر
ذلك� .أن التواريخ واملدد الزمنية امل�شار �إليها يف هذه الن�شرة هي لال�ستدالل فقط وميكن �أن يتم تغيريها �أو متديدها �شريطة �أن يكون ذلك مبوافقة هيئة ال�سوق
املالية .ال يجوز التداول يف الأ�سهم اجلديدة �إال بعد تخ�صي�صها وقيدها يف ح�سابات كل من حملة الأ�سهم امل�ؤهلني للتعامل يف تداول ،والأ�سهم اجلديدة املدرجة
بالقائمة الر�سمية والأ�سهم اجلديدة التي ي�سمح بالتداول بها يف �سوق الأ�سهم ال�سعودية (تداول) .ويحظر نهائي ًا املتاجرة امل�سبقة يف الأ�سهم اجلديدة و�سوف
يتحمل حملة الأ�سهم امل�ؤهلني الذين يقومون ب�إجراء عمليات متاجرة م�سبقة املخاطر التي تنجم عن ذلك ،و�سوف لن تتحمل ال�شركة �أية م�سئولية قانونية يف ما
يتعلق بذلك الت�صرف.
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1616المستندات المتاحة للمعاينة
�ستكون امل�ستندات التالية متاحة للمعاينة يف املكتب الرئي�سي لل�شركة وعنوانه :الريا�ض 2998 ،طريق امللك عبد العزيز ،خالل �ساعات العمل ما بني � 9:00صباحا
حتى  5:00م�ساء ،من ال�سبت �إلى الأربعاء ،قبل �أ�سبوع من بدء فرتة االكتتاب و�أثناء فرتة االكتتاب.
1.1موافقة هيئة ال�سوق املالية على حقوق الأولوية
2.2النظام الأ�سا�سي لل�شركة
�3.3شهادة ال�سجل التجاري لل�شركة
4.4رخ�صة هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات
5.5رخ�صة تزويد خدمات الإنرتنت
6.6تو�صية جمل�س الإدارة ب�ش�أن تخفي�ض ر�أ�س مال ال�شركة
7.7تو�صية جمل�س الإدارة ب�ش�أن زيادة ر�أ�س مال ال�شركة
8.8قرارات اجلمعية العامة باملوافقة على تخفي�ض وزيادة ر�أ�س مال ال�شركة
9.9البيانات املالية للفرتة املنتهية يف 2010/3/31م و 2011/3/31م والبيانات الغري مراجعة املوقعة للفرتة املنتهية يف � ،2011/6/30إ�ضافة �إلى الفرتة
املنتهية يف 2011/9/30
1010موافقة امل�ست�شار املايل ومدير االكتتاب ومراجع احل�سابات لل�شركة ومراجع احل�سابات لإ�صدار حقوق الأولوية ومتعهد تغطية االكتتاب وم�ست�شار درا�سة
ال�سوق على �إدراج �أ�سمائهم و�شعاراتهم و�أية بيانات �أدلوا بها� ،ضمن ن�شرة الإ�صدار
1111ن�سخ من العقود الأ�سا�سية مع الأطراف ذات العالقة واملذكورة يف ق�سم «املعلومات القانونية» من ن�شرة االكتتاب ،الق�سم« 12املعلومات القانونية»
1212تقرير درا�سة ال�سوق املعد من قبل MEC Telematik FZ-LLC
1313االتفاقيات املربمة مع مدير االكتتاب واجلهات امل�ستلمة
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1717الملحق ( )1البيانات المالية
املراجعة للفرتة املنتهية يف 2010/3/31م والبيانات املالية املراجعة لل�سنة املالية املنتهية يف  2011/3/31والبيانات املالية غري املراجعة للفرتة املنتهية يف
2011/6/30م و 2011/9/30م

شركة اتحاد عذيب لالتصاالت
(�شركة م�ساهمة �سعودية)
القوائم المالية
للفرتة املنتهية يف  31مار�س 2010م
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شركة اتحاد عذيب لالتصاالت
(�شركة م�ساهمة �سعودية)
قائمة المركز المالي
كما يف  31مار�س 2010م
�إي�ضاح

ريال �سعودي

املوجودات
املوجودات املتداولة
5

�أر�صدة لدى البنوك ونقد يف ال�صندوق
ب�ضاعة
مدينون جتاريون� ،صايف
م�صاريف مدفوعة مقدم ًا وموجودات متداولة �أخرى

6
7

�إجمايل املوجودات املتداولة

76.565.340
15.319.231
10.349.265
50.515.019
152.748.855

املوجودات غري املتداولة
8
9

ممتلكات ومعدات
موجودات غري ملمو�سة� ،صايف

1.433.650.955
527.205.697

�إجمايل املوجودات غري املتداولة

1.960.856.652

�إجمايل املوجودات

2.113.605.507

املطلوبات وحقوق امل�ساهمني
املطلوبات املتداولة
م�صاريف م�ستحقة الدفع ودائنون جتاريون ودائنون �آخرون
�إيرادات م�ؤجلة

10
11

�إجمايل املطلوبات املتداولة

442.968.717
47.715.057
490.683.774

املطلوبات غري املتداولة
12
13

متويل تورق �إ�سالمي
ذمم دائنة طويلة الأجل
مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني

610.000.000
386.991.329
4.970.244

�إجمايل املطلوبات غري املتداولة

1.001.961.573

�إجمايل املطلوبات

1.492.645.347

حقوق امل�ساهمني
14

ر�أ�س املال
خ�سائر مرتاكمة
�إجمايل حقوق امل�ساهمني

620.960.160

�إجمايل املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

2.113.605.507

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  28جزء ًا من هذه القوائم املالية.
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1.000.000.000
()379.039.840

شركة اتحاد عذيب لالتصاالت
(�شركة م�ساهمة �سعودية)
قائمة الدخل
للفرتة من  25فرباير  2009حتى  31مار�س 2010
ريال �سعودي

�إي�ضاح
الإيرادات الت�شغيلية
�إيرادات خدمات

15

35.443.881

16
17
18
19
20

()160.107.021
()79.524.708
()73.630.983
()69.822.295
()32.555.698

امل�صاريف الت�شغيلية
تكاليف موظفني
م�صاريف فنية
م�صاريف ت�سويق وترويج
ا�ستهالك و�إطفاء
م�صاريف عمومية و�إدارية

()415.640.705

�إجمايل امل�صاريف الت�شغيلية

()380.196.824

اخل�سارة من العمليات الرئي�سية
21
22

�إيرادات �أخرى
�أعباء مالية
�صايف خ�سارة الفرتة

6.628.962
()5.471.978
()379.039.840

23

خ�سارة ال�سهم:

()3,80

املتعلقة باخل�سارة من العمليات الرئي�سية

()3,79

املتعلقة ب�صايف خ�سارة الفرتة

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  28جزء ًا من هذه القوائم املالية.
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شركة اتحاد عذيب لالتصاالت
(�شركة م�ساهمة �سعودية)
قائمة التدفقات النقدية
للفرتة من  25فرباير  2009حتى  31مار�س 2010م
ريال �سعودي
الن�شاطات الت�شغيلية
()379.039.840

�صايف خ�سارة الفرتة

التعديالت لــ:
ا�ستهالك و�إطفاء

69.822.295

خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني

5.078.576

التدفقات النقدية الت�شغيلية قبل التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية

()304.138.969

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية:
()15.319.231

ب�ضاعة
مدينون جتاريون

()10.349.265

م�صاريف مدفوعة مقدم ًا وموجودات �أخرى

()50.515.019

م�صاريف م�ستحقة الدفع ،ودائنون جتاريون ،ودائنون �آخرون

321.580.457

	�إيرادات م�ؤجلة

47.715.057

النقدية امل�ستخدمة يف العمليات

()11.026.970

مكاف�أة نهاية اخلدمة املدفوعة للموظفني

()108.332

�صايف النقدية امل�ستخدمة يف الن�شاطات الت�شغيلية

()11.135.302

�شراء ممتلكات ومعدات (�إي�ضاح )8

()969.855.646

�سداد ر�سوم الرتخي�ص و�أخرى

()552.443.712

�صايف النقدية امل�ستخدمة يف الن�شاطات اال�ستثمارية

()1.522.299.358

الن�شاطات الإ�ستثمارية

الن�شاطات التمويلية
�إ�صدار ر�أ�س املال

1.000.000.000

متويل تورق �إ�سالمي م�ستلم

610.000.000

�صايف النقدية من الن�شاطات التمويلية

1.610.000.000

النقدية و�شبه النقدية يف نهاية الفرتة

76.565.340

املعامالت غري النقدية الهامة:
508.379.589

�شراء ممتلكات ومعدات (�إي�ضاح )8

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  28جزء ًا من هذه القوائم املالية.
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شركة اتحاد عذيب لالتصاالت
(�شركة م�ساهمة �سعودية)
قائمة التغيرات في حقوق المساهمين
للفرتة من  25فرباير  2009حتى  31مار�س 2010م
ر�أ�س املال

اخل�سائر املرتاكمة

الإجمايل

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

�إ�صدار ر�أ�س املال

1.000.000.000

-

1.000.000.000

�صايف خ�سارة الفرتة

-

()379.039.840

()379.039.840

الر�صيد يف  31مار�س 2010

1.000.000.000

()379.039.840

620.960.160

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  28جزء ًا من هذه القوائم املالية.
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شركة اتحاد عذيب لالتصاالت
(�شركة م�ساهمة �سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية
 31مار�س 2010م
1.1النشاطات

�شركة احتاد عذيب لالت�صاالت (ال�شركة)� ،شركة م�ساهمة �سعودية ،وثاين مقدم خدمة مرخ�ص له بتقدمي خدمات االت�صاالت الثابتة يف اململكة العربية
ال�سعودية .يقع املركز الرئي�سي لل�شركة يف الريا�ض ،ولها مكاتب يف جدة والدمام ،ومتار�س ن�شاطها يف ع�شر مدن �سعودية.
ا�ستلمت ال�شركة �سجلها التجاري رقم  1010263273ك�شركة م�ساهمة �سعودية بتاريخ � 30صفر 1430هـ (املوافق  26فرباير  .)2009وطبق ًا للنظام الأ�سا�سي
لل�شركة ،يجب �أن تبد�أ ال�سنة املالية الأولى لل�شركة اعتبار ًا من تاريخ �صدور القرار الوزاري بالإعالن عن ت�أ�سي�س ال�شركة� ،أي � 29صفر 1430هـ (املوافق  25فرباير
 )2009وتنتهي يف  31دي�سمرب � .2010إال �أنه طبق ًا لقرار اجلمعية العمومية غري العادية بتاريخ  1نوفمرب  ،2009مت متديد الفرتة املالية الأولى لل�شركة لتنتهي يف
 31مار�س  2010وذلك طبق ًا للنظام الأ�سا�سي املعدل لل�شركة.
ولغاية  31دي�سمرب  ،2009كانت ال�شركة تقوم بتجهيز وفح�ص وتقدمي خدمات الت�شغيل التجريبي التجاري ل�شبكة االت�صاالت والبنية التحتية .بد�أ ال�شركة
عملياتها التجارية بالكامل يف  1يناير .2010
تقوم ال�شركة بتقدمي خمتلف خدمات االت�صال الثابت والال�سلكي مثل اخلدمات ال�صوتية وخدمات املعطيات وخدمات «النطاق العري�ض» انرتنت فائق ال�سرعة
ذو �سعات عالية ،وخدمات ال�صوت عرب االنرتنت ،ومنافذ الفاك�س الدولية وخطوط الهاتف الثابت للأفراد واملنازل وال�شركات با�ستخدام تقنية ال�صوت عرب
الأنرتنت الال�سلكي.
2.2أسس اإلعداد

)أبيان االلتزام
مت �إعداد القوائم املالية طبق ًا ملعايري املحا�سبة ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني.
)ب�أ�س�س القيا�س
ً
مت �إعداد هذه القوائم املالية وفقا ملبد�أ التكلفة التاريخية با�ستخدام مبد�أ اال�ستحقاق املحا�سبي.
)جعملة العر�ض والعملة الرئي�سية
مت عر�ض هذه القوائم املالية بالريال ال�سعودي ب�صفته العملة الرئي�سية لل�شركة .مت �إظهار كافة البيانات املالية بالريال ال�سعودي ،ومت تقريبها لأقرب خانة ع�شرية.
)دا�ستخدام التقديرات
يتطلب �إعداد القوائم املالية ،طبق ًا ملعايري املحا�سبة املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية ،من الإدارة �إجراء التقديرات والإفرتا�ضات والأحكام التي قد
ت�ؤثر على تطبيق ال�سيا�سات وقيم املوجودات واملطلوبات امل�سجلة ،والإيرادات وامل�صاريف ،والإف�صاح عن االلتزامات املحتملة� .أن عدم الت�أكد من هذه االفرتا�ضات
والتقديرات ميكن �أن ي�ؤدي �إلى �إجراء تعديل جوهري على القيمة الدفرتية للموجودات �أو املطلوبات يف الفرتات امل�ستقبلية.
يتم مراجعة التقديرات واالفرتا�ضات ذات العالقة با�ستمرار .يتم �إثبات التعديالت على التقديرات املحا�سبية خالل الفرتة التي تعدل فيها التقديرات والفرتات
امل�ستقبلية التي ت�أثرت بذلك.
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شركة اتحاد عذيب لالتصاالت
(�شركة م�ساهمة �سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية  -تتمة
 31مار�س 2010م
3.3السياسات المحاسبية الهامة

)أالنقدية و�شبه النقدية
تتكون النقدية و�شبه النقدية من النقد يف ال�صندوق واحل�سابات اجلارية لدى البنوك واال�ستثمارات القابلة للتحويل �إلى مبالغ نقدية معروفة ،وفرتة ا�ستحقاقها
الأ�صلية ثالثة �أ�شهر �أو �أقل من تاريخ ال�شراء  /الإيداع.
)باملدينون
تظهر الذمم املدينة باملبلغ الأ�صلي للفاتورة ناق�صا املخ�ص�ص لقاء �أية مبالغ غري قابلة للتح�صيل .يتم �إجراء تقدير للديون امل�شكوك يف حت�صيلها عند عدم
�إمكانية حت�صيل املبلغ بالكامل .ت�شطب الديون املعدومة عند تكبدها.
)جخم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها
تقوم ال�شركة مبراجعة الذمم املدينة اخلا�صة بها وذلك لتكوين املخ�ص�صات املطلوبة لقاء الديون امل�شكوك يف حت�صليها .وعند تكوين هذه املخ�ص�صات ،ي�ؤخذ
بعني االعتبار نوع اخلدمات املقدمة ،مثل خدمات املعطيات واخلدمات ال�صوتية وعمر الذمم املدينة والأحوال االقت�صادية العامة.
)داملوجودات غري امللمو�سة
متثل املوجودات غري امللمو�سة ترخي�ص املعطيات والتكاليف الأخرى املتكبدة من قبل ال�شركة عند ت�أ�سي�سها .يتم يف البداية ر�سملة ر�سوم الرتخي�ص وبعد ذلك يتم
�إطفا�ؤها بطريقة الق�سط الثابت على مدى العمر النظامي للرتخي�ص وهو � 25سنة .تطف�أ املوجودات غري امللمو�سة الأخرى على مدى الأعمار الإنتاجية املقدرة لها.
يحمل الإطفاء على قائمة الدخل اعتبار ًا من تاريخ بدء عمليات ال�شبكة.
يتم مراجعة ر�سوم الرتخي�ص املر�سملة يف نهاية كل �سنة مالية للت�أكد من وجود انخفا�ض دائم يف قيمتها .ويف حالة حتديد �أي انخفا�ض ،ف�أنه يتم �إدراج هذا
االنخفا�ض الدائم يف قائمة الدخل.
)هاملمتلكات واملعدات
تظهر املمتلكات واملعدات ،فيما عدا الأرا�ضي والأعمال الر�أ�سمالية حتت التنفيذ ،بالتكلفة ناق�ص ًا اال�ستهالك املرتاكم واالنخفا�ض يف القيمة .تظهر الأرا�ضي
والأعمال الر�أ�سمالية حتت التنفيذ بالتكلفة .تقيد تكاليف الإ�صالح وال�صيانة الروتينية كم�صروف عند تكبدها .ت�ستهلك التكلفة ناق�ص ًا القيمة التقديرية املتبقية
للممتلكات واملعدات بطريقة الق�سط الثابت على مدى الأعمار الإنتاجية املقدرة التالية:
العمر

(�سنوات)
املباين والأعمال املدنية

20-7

البنية التحتية لل�شبكة

7-4

�سعة ال�شبكة

15

معدات تقنية املعلومات

5

املرافق والإ�سناد

10-5

يتم ر�سملة التجديدات والتح�سينات الرئي�سية �إذا ما �أدت �إلى زيادة الإنتاجية �أو �إطالة العمر الإنتاجي الت�شغيلي للأ�صل .متثل �أرباح �أو خ�سائر ا�ستبعاد املمتلكات
واملعدات الفرق بني متح�صالت اال�ستبعاد والقيمة الدفرتية لهذه املوجودات ،ويتم �إثباتها يف قائمة الدخل.
)و�إنخفا�ض قيمة املوجودات
يتم مراجعة املوجودات املالية واملمتلكات واملعدات واملوجودات غري املتداولة الأخرى للت�أكد من وجود انخفا�ض يف قيمتها وذلك عندما ت�شري الأحداث �أو التغريات
يف الظروف �إلى عدم �إمكانية ا�سرتداد القيمة الدفرتية ،يتم �إثبات خ�سارة الإنخفا�ض� ،إن وجدت ،بقدر زيادة القيمة الدفرتية للأ�صل عن القيمة القابلة
لال�سرتداد له.
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شركة اتحاد عذيب لالتصاالت
(�شركة م�ساهمة �سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية  -تتمة
 31مار�س 2010م
 .3السياسات المحاسبية الهامة  -تتمة

)زالدائنون واملبالغ امل�ستحقة الدفع
يتم �إثبات االلتزامات لقاء املبالغ الواجب دفعها يف امل�ستقبل عن الب�ضاعة �أو اخلدمات امل�ستلمة� ،سواء ًا قدمت �أم مل تقدم بها فواتري من قبل املوردين.
)حخم�ص�ص نهاية اخلدمة للموظفني
ً
يتم احت�ساب خم�ص�ص نهاية اخلدمة للموظفني طبقا لنظام العمل والعمال ال�سعودي ،ويحمل على قائمة الدخل.
)طاملعامالت بالعمالت الأجنبية
حتول املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية لرياالت �سعودية ب�أ�سعار التحويل ال�سائدة بتاريخ حدوث املعامالت .وبتاريخ قائمة املركز املايل ،يتم حتويل املوجودات
واملطلوبات النقدية امل�سجلة بالعمالت الأجنبية لرياالت �سعودية ب�أ�سعار التحويل ال�سائدة يف ذلك التاريخ .تدرج الأرباح واخل�سائر الناجتة عن حتويل العمالت
يف قائمة الدخل.
)يااللتزامات املحتملة
االلتزام املحتمل عبارة عن التزام ميكن �أن ين�ش�أ عن �أحداث �سابقة ويت�أكد وجوده فقط عند وقوع �أو عدم وقوع حدث م�ستقبلي غري م�ؤكد �أو �أكرث وخارج عن
�سيطرة ال�شركة بالكامل� ،أو ميثل التزام متوقع ميكن �أن ين�ش�أ عن �أحداث �سابقة ومل يتم لأنه من غري املحتمل �أن ينتج توقعات للموارد التي تت�ضمن املنافع
االقت�صادية ل�سداد قيمة االلتزام و�أن ينتج االلتزام ال ميكن تقديره ب�شكل موثوق به.
)كامل�صاريف احلكومية
متثل امل�صاريف احلكومية الر�سوم وامل�صاريف املن�صو�ص عليها يف اتفاقيات الرتاخي�ص واملدفوعة لقاء ا�ستخدام خدمات االت�صاالت يف اململكة العربية ال�سعودية
مبا يف ذلك ر�سوم الرتددات .تقيد هذه الر�سوم خالل الفرتات التي ت�ستخدم فيها ،وحتمل على قائمة الدخل.
)لالزكاة و�ضريبة الدخل
يجنب خم�ص�ص للزكاة و�ضريبة الدخل وفق ًا للأنظمة املالية ال�سعودية ،ويحمل االلتزام على قائمة التغريات يف حقوق امل�ساهمني.
)ماالحتياطي النظامي
طبق ًا لنظام ال�شركات ال�سعودي ،يجب حتويل  %10من دخل ال�سنة (بعد الزكاة و�ضريبة الدخل وبعد خ�صم �أية خ�سائر مدورة) �إلى االحتياطي النظامي .ويجوز
لل�شركة التوقف عن �إجراء مثل هذا التحويل عندما يبلغ جمموع هذا االحتياطي ن�صف ر�أ�س املال .ان االحتياطي النظامي غري قابل للتوزيع.
)نالإيجارات الت�شغيلية
ت�صنف عقود �إيجار املمتلكات واملعدات التي يحتفظ مبوجبها امل�ؤجر بكافة املخاطر واملنافع امل�صاحبة مللكية العقود كـ «�إيجارات ت�شغيلية» .حتمل الدفعات مبوجب
عقود الإيجارات الت�شغيلية على قائمة الدخل بطريقة الق�سط الثابت على مدى فرتة الإيجار.
)ستكاليف الربط البيني (ينطبق ذلك على اخلدمات ال�صوتية فقط)
متثل تكاليف الربط البيني تكاليف الربط ب�شبكات االت�صاالت املحلية والدولية .تقيد تكاليف الربط البيني خالل فرتة تنفيذ املكاملات ،وحتمل على قائمة الدخل.
)ع�إثبات الإيرادات
متثل الإيرادات قيمة اال�شرتاكات الثابتة �أو املمكن حتديدها وامل�ستحقة القب�ض ،وت�شتمل على الإيرادات الناجتة عن ترتيبات تقا�سم الإيرادات املربمة بني م�شغلي
االت�صاالت املحلية والدولية ب�ش�أن االت�صاالت (خدمات املعطيات واخلدمات ال�صوتية) التي يتم تبادلها .يتم �إثبات �إيرادات اخلدمات املقدمة باملبالغ املقدم بها
فواتري �إلى العمالء .يتم �إثبات ر�سوم الرتكيب وتفعيل اخلدمة ك�إيرادات عند تفعيل اخلدمة .تقيد تكاليف الرتكيب وتفعيل اخلدمات كم�صاريف عند تكبدها.
يتم �إثبات �إيرادات اخلدمة امل�ستلمة من العمالء خالل الفرتة التي تقدم فيها اخلدمة .يتم �إثبات �إيرادات ا�ستخدام الوقت بالأجواء على �أ�سا�س اال�ستعمال .يتم
�إثبات الإيرادات امل�ؤجلة عن الوقت غري امل�ستخدم بالأجواء عند ا�ستخدامه من قبل العميل �أو على �أ�سا�س ن�سبي زمني على مدى فرتة ال�سريان .وعند انتهاء عقد
العميل ،يتم �إثبات كافة الإيرادات امل�ؤجلة عن الوقت غري امل�ستخدم يف الأجواء يف قائمة الدخل .يتم �إثبات الإيرادات من خدمات املعطيات عند قيام ال�شركة
بتقدمي اخلدمة ،وبناء ًا على طبيعة اخلدمة ،يتم �إثباتها �أما ب�إجمايل املبلغ املقدم به فواتري للعميل �أو باملبلغ امل�ستحق القب�ض من قبل ال�شركة كعمولة لقاء
ت�سهيل تقدمي اخلدمة .يتم �إثبات الإيرادات الناجتة عن بيع �أجهزة االنرتنت الال�سلكي املركبة يف مباين امل�شرتكني �أو �أجهزة دونقلز (و�صالت �أجهزة االنرتنت
الال�سلكي) ،عند ت�سليم الأجهزة واملعدات للم�شرتكني والعمالء .يتم ت�أجيل امل�صاريف املقدم بها فواتري مقدم ًا و�إثباتها على مدى فرتة اخلدمات املتعاقد عليها.
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شركة اتحاد عذيب لالتصاالت
(�شركة م�ساهمة �سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية  -تتمة
 31مار�س 2010م
 .3السياسات المحاسبية الهامة  -تتمة

)فامل�صاريف
تتكون امل�صاريف الفنية من امل�صاريف املتكبدة ب�ش�أن ت�شغيل و�صيانة ال�شبكة ،وت�شتمل على ال�سعة امل�ست�أجرة و�/أو امل�شرتاة وتكاليف الربط البيني� .أن م�صاريف
البيع والت�سويق هي تلك املتعلقة خ�صي�ص ًا ببيع وت�سويق منتجات ال�شركة ،وت�شتمل على التكاليف املتعلقة �أ�سا�س ًا بالعموالت والدعاية والإعالن وخم�ص�ص الديون
امل�شكوك يف حت�صيلها .ت�صنف كافة امل�صاريف الأخرى كم�صاريف عمومية و�إدارية.
)صالب�ضاعة
تتكون الب�ضاعة من �أجهزة املودوم اخلا�صة ب�أجهزة االنرتنت الال�سلكي ،والبطاقات امل�سبقة الدفع ،والبطاقات املخف�ضة ،ومعدات االت�صاالت الأخرى .تظهر
الب�ضاعة بالتكلفة �أو �صايف القيمة البيعية� ،أيهما �أقل .ميثل �صايف القيمة البيعية الفرق بني �سعر البيع التقديري خالل دورة الأعمال العادية وكافة امل�صاريف
ال�ضرورية املتوقع تكبدها ب�ش�أن بيع الب�ضاعة.حتدد التكلفة على �أ�سا�س املتو�سط املرجح.
)قتكاليف التمويل
يتم ر�سملة تكاليف التمويل املتعلقة مبا�شرة ب�إن�شاء �أ�صل ما وذلك عند �إكمال كافة الن�شاطات ال�ضرورية لإعداد الأ�صل للغر�ض الذي �أن�شئ من �أجله ،وبعد ذلك
حتمل هذه التكاليف على قائمة الدخل.
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شركة اتحاد عذيب لالتصاالت
(�شركة م�ساهمة �سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية  -تتمة
 31مار�س 2010م
4.4األدوات المالية وإدارة المخاطر

)أالأدوات املالية
ت�شتمل الأدوات املالية الظاهرة يف قائمة املركز املايل على النقدية و�شبه النقدية واملدينني وامل�صاريف املدفوعة مقدم ًا ،والقرو�ض البنكية ،والدائنني التجاريني
واملطلوبات الأخرى ،يتم الإف�صاح عن طرق الإثبات املتبعة يف ال�سيا�سة املحا�سبية لكل بند.
)بخماطر العمالت
متثل خماطر العمالت املخاطر الناجتة عن تذبذب قيمة الأدوات املالية ب�سبب التغريات يف �أ�سعار ال�صرف الأجنبي� .أن املعامالت الرئي�سية والأر�صدة القائمة
كما يف نهاية ال�سنة م�سجلة ب�شكل �أ�سا�سي بالريال ال�سعودي والدوالر الأمريكي .تعتقد الإدارة ب�أن خماطر العمالت التي تتعر�ض لها ال�شركة تعترب غري هامة.
)جخماطر االئتمان
متثل خماطر الإئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء ب�إلتزاماته مما ي�ؤدي �إلى تكبد الطرف الآخر خل�سارة مالية .ال يوجد لدى ال�شركة تركزات هامة يف
خماطر االئتمان .تودع النقدية لدى بنوك ذات ت�صنيف ائتماين جيد .تقيد كافة الذمم املدينة بعد خ�صم خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صلها (�إن وجد).
يعك�س اجلدول �أدناه احلد الأق�صى ملخاطر االئتمان املتعلقة ببنود قائمة املركز املايل:
 31مار�س 2010
ريال �سعودي
�أر�صدة لدى البنوك

76.432.345

مدينون جتاريون

10.349.265

موجودات متداولة �أخرى

10.433.966
97.215.576

)دخماطر معدالت التورق
حتدد تكلفة معامالت التورق (�إي�ضاح  )11لدى البنك على �أ�سا�س املعدالت ال�سائدة بال�سوق� .سيتم �إجراء ترتيبات التحوط عندما تعترب الإدارة ذلك �ضروري ًا.
يعك�س اجلدول التايل مدى ت�أثر الدخل جتاه التغريات املحتملة املعقولة يف معدالت تكاليف التورق ،مع �إثبات كافة البنود القابلة للتغيري الأخرى.
�أن الأثر على الدخل ميثل �أثر التغريات املفرت�ضة يف معدالت تكاليف التورق على ربح ال�شركة ل�سنة واحدة وذلك على �أ�سا�س املوجودات املالية واملطلوبات املالية
بعمولة عائمة واملقتناه كما يف  31مار�س .2010
ال يوجد �أي �أثر على حقوق امللكية بال�شركة.
 31مار�س 2010
الزيادة/النق�ص يف نقاط الأ�سا�س
الأثر على دخل ال�سنة  -ريال �سعودي
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شركة اتحاد عذيب لالتصاالت
(�شركة م�ساهمة �سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية  -تتمة
 31مار�س 2010م
 .4األدوات المالية وإدارة المخاطر  -تتمة

)هخماطر ال�سيولة
متثل خماطر ال�سيولة ال�صعوبات التي تواجهها ال�شركة يف توفري الأموال للوفاء بالتعهدات املتعلقة بالأدوات املالية .تنتج خماطر ال�سيولة عن عدم املقدرة على
بيع �أ�صل مايل ما ب�سرعة ومببلغ يعادل قيمته العادلة .تقوم الإدارة مبراقبة خماطر ال�سيولة با�ستمرار وذلك ب�إجراء مراجعة منتظمة للأموال املتوفرة وخطوط
االئتمان املتاحة واالرتباطات احلالية وامل�ستقبلية .كما تقوم ال�شركة مبراقبة التدفقات النقدية الفعلية ومطابقة تواريخ ا�ستحقاق املوجودات املالية واملطلوبات
املالية.
تعتقد ال�شركة ب�أنها ال تتعر�ض ملخاطر �سيولة هامة كما يف تاريخ قائمة املركز املايل لأنه يوجد لديها ت�سهيالت ائتمانية غري م�ستخدمة قدرها  640مليون ريال
�سعودي (�إي�ضاح .)12
يلخ�ص اجلدول �أدناه تواريخ ا�ستحقاق املطلوبات املالية غري املخ�صومة اخلا�صة بال�شركة كما يف  31مار�س  2010وذلك على �أ�سا�س تواريخ ال�سداد املتعاقد عليها
ومعدالت تكاليف التورق ال�سائدة حالي ًا يف ال�سوق.
�أقل من � 12شهر

�أكرث من � 12شهر

بدون تاريخ ا�ستحقاق حمدد

الإجمايل

الفرتة املنتهية يف  31مار�س 2010

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

دائنون جتاريون ومبالغ م�ستحقة الدفع

442.967.717

386.991.329

4.970.244

834.930.290

متويل تورق �إ�سالمي

-

610.000.000

-

610.000.000

م�صاريف عموالت غري م�ستحقة

-

8.806.445

-

8.806.445

442.968.717

1.005.797.774

4.970.244

1.453.736.735

)والقيمة العادلة
ان القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية اخلا�صة بال�شركة تقارب قيمتها الدفرتية.
5.5األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق
 31مار�س 2010
ريال �سعودي
نقد لدى البنوك

76.432.345

نقد يف ال�صندوق

132.995
76.565.340

121

شركة اتحاد عذيب لالتصاالت
(�شركة م�ساهمة �سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية  -تتمة
 31مار�س 2010م
6.6المدينون التجاريون ،صافي
 31مار�س 2010
ريال �سعودي
10.349.265

مدينون جتاريون� ،صايف

فيما يلي حتلي ًال ب�أعمار الذمم املدينة التي مل تنخف�ض قيمتها كما يف  31مار�س :2010
الإجمايل

غري مت�أخرة ال�سداد
ومل تنخف�ض قيمتها

�أقل من  30يوماً

مت�أخرة ال�سداد ومل تنخف�ض قيمتها
 90 – 60يوماً
 60 – 30يوماً

�أكرث من  90يوماً

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

10.349.265

8.117.404

363.170

415.608

814.168

638.915

7.7المصاريف المدفوعة مقدمًا والموجودات المتداولة األخرى
 31مار�س 2010
ريال �سعودي
�إيجار مدفوع مقدم ًا – تقنية االنرتنت الال�سلكي  /مواقع التواجد
م�صاريف مدفوعة مقدم ًا

19.665.300

دفعات مقدمة للموردين

9.875.564

دفعات مقدمة للموظفني

558.402

20.415.753

50.515.019

8.8الممتلكات والمعدات
الأرا�ضي واملباين

البنية التحتية
لل�شبكة

�سعة ال�شبكة

معدات تقنية
املعلومات

املرافق والإ�سناد

الأعمال حتت
التنفيذ

 31مار�س 2010
الإجمال ــي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

التكلفة:
الإ�ضافات خالل
الفرتة

65.928.773

1.149.038.407

111.260.000

7.941.171

14.185.182

129.881.702

1.478.235.235

اال�ستهالك:
للفرتة

576.324

40.311.253

2.126.554

354.858

1.215.291

�صايف القيمة
الدفرتية

65.352.449

1.108.727.154

109.133.446

7.586.313

12.969.891

129.881.702

44.584.280
1.433.650.955

متثل �سعة ال�شبكة احلق غري القابل للإلغاء ب�ش�أن �إ�ستخدام �شبكة الألياف الب�صرية املتعلقة بربط اخلدمات املحلية ملدة � 15سنة .بلغت تكاليف التمويل املر�سملة
للفرتة  18.599.151ريال �سعودي.
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إيضاحات حول القوائم المالية  -تتمة
 31مار�س 2010م
 .8الممتلكات والمعدات  -تتمة

كما يف  31مار�س  ،2010كان هناك مبالغ قدرها  508.379.589ريال �سعودي تتعلق ب�إ�ضافات للممتلكات واملعدات غري م�ستحقة ال�سداد بعد �أو �أنها قيد ال�سداد.
وقد مت الإف�صاح عن ذلك كـ «معامالت غري نقدية» يف قائمة التدفقات النقدية.
9.9الموجودات غير الملموسة ،صافي
 31مار�س 2010
ريال �سعودي
ر�سوم الرتخي�ص املدفوعة �إلى هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات

527.934.000

�أخرى

24.509.712
552.443.712

الإطفاء للفرتة (�إي�ضاح )19

()25.238.015
527.205.697

تطف�أ ر�سوم الرتخي�ص بطريقة الق�سط الثابت على مدى العمر النظامي للرتخي�ص البالغ � 25سنة.
1010المصاريف المستحقة الدفع والدائنون التجاريون والدائنون اآلخرون
 31مار�س 2010
ريال �سعودي
دائنون جتاريون

250.107.057

م�صاريف م�ستحقة الدفع

182.316.753

تكاليف متويل تورق (�إي�ضاح )12

10.544.907
442.968.717

1111اإليرادات المؤجلة

ميثل هذا البند املبالغ املقدم بها فواتري مقدم ًا �إلى العمالء .و�سيتم �إثباتها يف الإيرادات على مدى فرتة اخلدمة.
1212تمويل التورق اإلسالمي

وهو �شكل من �أ�شكال التمويل الإ�سالمي مقدم من بنك حملي (البنك) ملواجهة امل�صاريف الر�أ�سمالية والت�شغيلية لل�شركة .يتطلب التمويل الإ�سالمي القيام ب�شراء
وبيع ال�سلع مع البنك وفق ًا لل�شروط املتفق عليها بني الطرفني.
يتكون �إجمايل الت�سهيالت املعتمد وقدره  1.592.000.000ريال �سعودي من ت�سهيل نقدي مببلغ  1.250.000.000ريال �سعودي ،وت�سهيل مببلغ 342.000.000
ريال �سعودي لقاء «خطابات اعتماد» و «خطابات �ضمان» .ومن الت�سهيل النقدي ،هناك مبلغ قدره  610.000.000ريال �سعودي مت �سحبه كما يف تاريخ قائمة
املركز املايل� .أن هذا الت�سهيل م�ضمون ب�ضمانات اعتبارية قدرها  1.592.000.000ريال �سعودي مقدمة من امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني بال�شركة .ي�سدد القر�ض على
ع�شرين ق�سط ًا ربع �سنوي اعتبار ًا من � 31أغ�سط�س .2011
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 31مار�س 2010م
1313الذمم الدائنة طويلة األجل

ميثل هذا البند مبالغ م�ستحقة للموردين ،وي�ستحق �سدادها فقط بعد �أثنى ع�شر �شهر ًا من تاريخ قائمة املركز املايل� .إن هذه املبالغ بدون عمولة.
1414رأس المال

قامت ال�شركة ب�إ�صدار  100مليون �سهم ،بقيمة �أ�سمية قدرها  10ريال �سعودي لل�سهم الواحد .ميتلك امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون  %65من ر�أ�سمال ال�شركة� .أما الن�سبة
املتبقية من ر�أ�س املال البالغة  %35فهي مملوكة من قبل اجلمهور.
1515إيرادات الخدمات

تتعلق �إيرادات اخلدمات التي مت �إثباتها بخدمات النطاق العري�ض واخلدمات ال�صوتية املقدمة للم�شرتكني خالل الفرتة وب�إيرادات الربط الداخلي املقدم بها
فواتري �إلى م�شغلي االت�صاالت الآخرين للفرتة من  1يناير  2010حتى  31مار�س .2010
1616تكاليف الموظفين
للفرتة من
 25فرباير  2009حتى  31مار�س 2010م
ريال �سعودي
رواتب ومزايا

155.028.445

خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني

5.078.576
160.107.021

1717المصاريف الفنية
للفرتة من
 25فرباير  2009حتى  31مار�س 2010
ريال �سعودي
م�صاريف �أجهزة مركبة يف مباين امل�شرتكني

20.539.200

م�صاريف ا�ستئجار الطاقة اال�ستيعابية

20.370.290

م�صاريف �صيانة ال�شبكة

10.634.791

ت�شغيل و�صيانة تقنية املعلومات

10.557.500

م�صاريف تواجد تقنية االنرتنت الال�سلكي/م�صاريف حيازة و�إيجار املواقع

10.088.586

�أخـرى

7.334.341
79.524.708
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1818مصاريف التسويق والترويج
للفرتة من
 25فرباير  2009حتى  31مار�س 2010
ريال �سعودي
ت�سويق و�إعالن

28.710.206

م�صاريف العناية بالعمالء

11.776.964

م�صاريف عالقات عامة وترويج وات�صاالت

10.163.083

عمولة املوزعني

8.287.132

م�صاريف نقاط العر�ض والإيجارات الرئي�سية

7.417.419

م�صاريف موظفي مبيعات نقاط العر�ض

3.806.874

�أخـرى

3.469.305
73.630.983

1919االستهالك واإلطفاء
للفرتة من
 25فرباير  2009حتى  31مار�س 2010
ريال �سعودي
ا�ستهالك موجودات ثابتة (�إي�ضاح )8

44.584.280

�إطفاء موجودات غري ملمو�سة (�إي�ضاح )9

25.238.015
69.822.295

2020المصاريف العمومية واإلدارية
للفرتة من
 25فرباير  2009حتى  31مار�س 2010
ريال �سعودي
�سفر لأغرا�ض العمل

9.878.083

�أتعاب مهنية وا�ست�شارية

5.649.938

منافع عامة

2.897.002

ا�شرتاكات وع�ضوية

2.080.438

م�صاريف حكومية

2.487.738

�أخرى

9.562.499
32.555.698
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شركة اتحاد عذيب لالتصاالت
(�شركة م�ساهمة �سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية  -تتمة
 31مار�س 2010م
2121اإليرادات األخرى
للفرتة من
 25فرباير  2009حتى  31مار�س 2010
ريال �سعودي
4.704.571
1.873.368
51.023

�إيرادات ودائع بنكية
ر�سوم غري م�سرتدة ب�ش�أن العرو�ض
�إيرادات �أخرى

6.628.962

2222األعباء المالية
للفرتة من
 25فرباير  2009حتى  31مار�س 2010
ريال �سعودي
4.580.572
71.923
15.319
804.164

تكاليف متويل تورق
م�صاريف بنكية
م�صاريف خطابات �ضمان
�أخـرى

5.471.978

2323خسارة السهم

مت احت�ساب خ�سارة ال�سهم للفرتة املنتهية يف  31مار�س  2010وذلك بتق�سيم خ�سارة الفرتة على عدد الأ�سهم العادية امل�صدرة يف نهاية ال�سنة.
2424الزكاة وضريبة الدخل

�أن الزكاة و�ضريبة الدخل هي التزام على امل�ساهمني ،ويحمل خم�ص�ص الزكاة و�ضريبة الدخل على قائمة التغريات يف حقوق امل�ساهمني.
)أالزكاة املحملة للفرتة
ال يوجد زكاة م�ستحقة على ال�شركة للفرتة احلالية لأن وعاء الزكاة بال�سالب طبق ًا ملا هو مبني �أدناه:
 31مار�س 2010
ريال �سعودي
حقوق امل�ساهمني

1.000.000.000

قرو�ض طويلة الأجل وخم�ص�صات وت�سويات �أخرى

996.991.329

القيمة الدفرتية للموجودات طويلة الأجل

()1.857.255.163
139.736.166

اخل�سارة املعدلة للفرتة

()472.199.107

وعاء الزكاة

()332.462.941

ما يتعلق بامل�ساهمني ال�سعوديني واخلليجيني

()319.164.323

ن�ش�أت الفروقات بني النتائج املالية الزكوية ب�صورة �أ�سا�سية نتيجة للمخ�ص�صات غري املم�سوح بها عند احت�ساب اخل�سارة املعدلة.
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شركة اتحاد عذيب لالتصاالت
(�شركة م�ساهمة �سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية  -تتمة
 31مار�س 2010م
 .24الزكاة وضريبة الدخل  -تتمة

)ب�ضريبة الدخل املحملة للفرتة
ال يوجد �ضريبة دخل م�ستحقة نظر ًا للخ�سارة املتكبدة خالل الفرتة.
)جالربوط الزكوية وال�ضريبية
مل تقدم ال�شركة الإقرارات الزكوية وال�ضريبية �إلى م�صلحة الزكاة والدخل بعد.
2525التعهدات وااللتزامات المحتملة

لدى ال�شركة التزامات ناجتة عن عقود رئي�سية مربمة ومل تنفذ بعد كما يف تاريخ قائمة املركز املايل قدرها  376مليون ريال �سعودي.
لدى ال�شركة خطابات اعتماد و�ضمان قائمة قدرها  426مليون ريال �سعودي كما يف تاريخ قائمة املركز املايل.
2626المعلومات القطاعية

بد�أت ال�شركة عملياتها التجارية الكاملة يف  1يناير  ،2010ولديها قطاع ت�شغيلي رئي�سي واحد ،وتعمل يف اململكة العربية ال�سعودية.
2727المعامالت مع الجهات ذات العالقة

تتكون املعامالت مع اجلهات ذات العالقة من معامالت مع امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني (�شركة البحرين لالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية «باتلكو») و�شركة عذيب
التجارية املحدودة «عذيب»).
تقوم باتلكو بتقدمي خدمات الإ�سناد الإداري والفني لل�شركة ومت تعوي�ضها عن تكلفة املوظفني املعارين البالغ قدرها  17,8مليون ريال �سعودي وذلك وفق ًا لل�شروط
املتفق عليها خالل الفرتة املنتهية يف  31مار�س .2010
مت تعوي�ض عذيب عن امل�صاريف العمومية والإدارية املتكبدة نياب ًة عن ال�شركة وقدرها  3,06مليون ريال �سعودي خالل الفرتة املنتهية يف  31مار�س .2010
كما قامت ال�شركة بدفع  /ب�أخذ ا�ستحقاق قدره  3,9مليون ريال �سعودي ب�ش�أن ال�ضمانات املقدمة من امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني و�أتعاب الإدارة للفرتة املنتهية يف
 31مار�س .2010
2828اعتماد القوائم المالية

اعتمدت القوائم املالية من قبل جمل�س الإدارة بتاريخ  8جمادى الثاين 1431هـ املوافق  22مايو . 2010
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شركة اتحاد عذيب لالتصاالت
(�شركة م�ساهمة �سعودية)
القوائم المالية
 31مار�س 2011م
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شركة اتحاد عذيب لالتصاالت
(�شركة م�ساهمة �سعودية)
قائمة المركز المالي األولية
كما يف  31مار�س 2011م
�إي�ضاح

 31مار�س 2011
(غري مراجعة)
ريال �سعودي

 31مار�س 2010
(مراجعة)
ريال �سعودي

املوجودات
املوجودات املتداولة
�أر�صدة لدى البنوك ونقد يف ال�صندوق
ب�ضاعة
مدينون جتاريون� ،صايف
م�صاريف مدفوعة مقدم ًا وموجودات متداولة �أخرى

4

�إجمايل املوجودات املتداولة

186.987.460
10.445.954
21.192.041
55.583.357

76.565.340
15.319.231
10.349.265
50.515.019

274.208.812

152.748.855

املوجودات غري املتداولة
1.336.400.533
502.285.998

1.433.650.955
527.205.697

ممتلكات ومعدات
موجودات غري ملمو�سة� ،صايف

5
6

�إجمايل املوجودات غري املتداولة

1.838.686.531

1.960.856.652

�إجمايل املوجودات

2.112.895.343

2.113.605.507

املطلوبات وحقوق امل�ساهمني
املطلوبات املتداولة
409.911.691
63.625.833
177.000.000

442.968.717
47.715.057
-

م�صاريف م�ستحقة الدفع ودائنون جتاريون و�آخرون
�إيرادات م�ؤجلة
متويل تورق �إ�سالمي  -ق�سط متداول

7
8
9

650.537.524

490.683.774

1.003.000.000
408.763.695
4.765.077

610.000.000
386.991.329
4.970.244

�إجمايل املطلوبات غري املتداولة

1.416.528.772

1.001.961.573

�إجمايل املطلوبات

2.067.066.296

1.492.645.347

�إجمايل املطلوبات املتداولة

املطلوبات غري املتداولة
متويل تورق �إ�سالمي
ذمم دائنة طويلة الأجل
مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني

9

حقوق امل�ساهمني
ر�أ�س املال
خ�سائر مرتاكمة

1.000.000.000
()954.170.953

1.000.000.000
()379.039.840

�إجمايل حقوق امل�ساهمني

45.829.047

620.960.160

�إجمايل املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

2.112.895.343

2.113.605.507
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ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  21جزء ًا من هذه القوائم املالية الأولية.
شركة اتحاد عذيب لالتصاالت
(�شركة م�ساهمة �سعودية)
قائمة الدخل األولية
لفرتة الثالثة �أ�شهر وال�سنة املنتهيتني يف  31مار�س 2011م
للفرتة من  1يناير 2011
حتى  31مار�س 2011
(غري مراجعة)

للفرتة من  1يناير
2010حتى  31مار�س
2010
(غري مراجعة)

لل�سنة املنتهية يف 31
مار�س 2011
(غري مراجعة)

للفرتة من  25فرباير
 2009حتى  31مار�س
2010
(مراجعة)

�إي�ضاح

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

�إيرادات اخلدمات

10

49.376.062

35.443.881

186.566.827

35.443.881

تكلفة اخلدمات

11

()65.588.159

()82.857.192

()309.785.788

()84.957.192

()16.212.097

()47.413.311

()123.218.961

()49.513.311

�إجمايل اخل�سارة

امل�صاريف الت�شغيلية
تكاليف موظفني

12

()15.759.409

()28.212.739

()79.968.404

()150.789.416

م�صاريف بيع وت�سويق

13

()15.986.341

()24.342.076

()78.731.015

()73.630.983

ا�ستهالك و�إطفاء

6،5

()55.939.251

()50.812.017

()218.433.151

()69.822.295

م�صاريف عمومية و�إدارية

14

()8.866.833

()16.907.279

()40.590.582

()35.349.113

�إجمايل امل�صاريف الت�شغيلية

()96.551.834

()120.274.111

()417.723.152

()329.591.807

اخل�سارة من العمليات الرئي�سية

()112.763.931

()167.687.422

()540.942.113

()379.105.118

5.358

�إيرادات �أخرى

-

280.358

6.628.962

�أعباء مالية

()9.341.391

()5.213.523

()34.469.358

()6.563.684

�صايف خ�سارة الفرتة/ال�سنة

()122.099.964

()172.900.945

()575.131.113

()379.039.840

خ�سارة ال�سهم:
املتعلقة باخل�سارة من العمليات الرئي�سية

15

()1,13

()1,68

()5,41

()3,79

املتعلقة ب�صايف خ�سارة الفرتة/ال�سنة

15

()1,22

()1,73

()5,75

()3,79

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  21جزء ًا من هذه القوائم املالية الأولية.
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شركة اتحاد عذيب لالتصاالت
(�شركة م�ساهمة �سعودية)
قائمة التدفقات النقدية األولية
للفرتة املنتهية يف  31مار�س 2011م
لل�سنة املنتهية يف  31مار�س
2011
(غري مراجعة)

للفرتة من  25فرباير 2009
حتى  31مار�س 2010
(مراجعة)

ريال �سعودي

ريال �سعودي

الن�شاطات الت�شغيلية
�صايف خ�سارة ال�سنة/الفرتة

()575.131.113

()379.039.840

ا�ستهالك و�إطفاء
خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني
	�إيرادات م�ؤجلة
ممتلكات ومعدات م�شطوبة

218.433.151
1.699.165
15.910.776
1.226.617

69.822.295
5.078.576
47.715.057
-

التدفقات النقدية الت�شغيلية قبل التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية

()337.861.404

()256.423.912

4.873.277
()10.842.776
()5.068.338
()52.932.393

()15.319.231
()10.349.265
()50.515.019
321.580.457

النقدية امل�ستخدمة يف العمليات

()401.831.634

()11.026.970

مكاف�أة نهاية اخلدمة املدفوعة للموظفني

()1.904.332

()108.332

�صايف النقدية امل�ستخدمة يف الن�شاطات الت�شغيلية

()403.735.966

()11.135.302

�شراء ممتلكات ومعدات
مبالغ مدفوعة لقاء ر�سوم تراخي�ص و�أخرى
متح�صالت من بيع ممتلكات ومعدات

()55.862.836
20.922

()969.855.646
()552.443.712
-

�صايف النقدية امل�ستخدمة يف الن�شاطات اال�ستثمارية

()55.841.914

()1.522.299.358

التعديالت لــ:

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية:
ب�ضاعة
مدينون جتاريون
م�صاريف مدفوعة مقدم ًا وموجودات متداولة �أخرى
م�صاريف م�ستحقة الدفع ودائنون جتاريون و�آخرون

الن�شاطات الإ�ستثمارية

الن�شاطات التمويلية
ر�أ�س املال
متويل تورق �إ�سالمي م�ستلم

570.000.000

1.000.000.000
610.000.000

�صايف النقدية من الن�شاطات التمويلية

570.000.000

1.610.000.000

الزيادة يف الأر�صدة لدى البنوك والنقد يف ال�صندوق خالل ال�سنة/الفرتة
الأر�صدة لدى البنوك والنقد يف ال�صندوق يف بداية ال�سنة/الفرتة

110.422.120
76.565.340

76.565.340
-

الأر�صدة لدى البنوك والنقد يف ال�صندوق يف نهاية ال�سنة/الفرتة

186.987.460

76.565.340

�شراء ممتلكات ومعدات (�إي�ضاح )5

()41.647.733

()508.379.589

املعامالت غري النقدية الهامة:

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  21جزء ًا من هذه القوائم املالية الأولية.
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شركة اتحاد عذيب لالتصاالت
(�شركة م�ساهمة �سعودية)
قائمة التغيرات في حقوق المساهمين األولية
للفرتة املنتهية يف  31مار�س 2011م
ر�أ�س املال

اخل�سائر املرتاكمة

الإجمايل

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

(مراجعة)
�إ�صدار ر�أ�س املال

1.000.000.000

-

1.000.000.000

�صايف خ�سارة الفرتة

-

()379.039.840

()379.039.840

الر�صيد يف  31مار�س 2010

1.000.000.000

()379.039.840

620.960.160

(غري مراجعة)
�صايف خ�سارة ال�سنة

-

()575.131.113

()575.131.113

الر�صيد يف  31مار�س 2011

1.000.000.000

()954.170.953

45.829.047

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  21جزء ًا من هذه القوائم املالية الأولية.
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شركة اتحاد عذيب لالتصاالت
(�شركة م�ساهمة �سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية (غير مراجعة)
 31مار�س 2011م
1.1التنظيم والنشاطات

�شركة احتاد عذيب لالت�صاالت (ال�شركة)� ،شركة م�ساهمة �سعودية ،وثاين مقدم خدمة مرخ�ص له بتقدمي خدمات االت�صاالت الثابتة يف اململكة العربية
ال�سعودية .يقع املركز الرئي�سي لل�شركة يف الريا�ض ،ولها مكاتب يف جدة والدمام ،ومتار�س ن�شاطها يف ع�شر مدن �سعودية.
ا�ستلمت ال�شركة �سجلها التجاري رقم  1010263273ك�شركة م�ساهمة �سعودية بتاريخ � 30صفر 1430هـ (املوافق  26فرباير  .)2009وطبق ًا للنظام الأ�سا�سي
لل�شركة ،يجب �أن تبد�أ ال�سنة املالية الأولى لل�شركة اعتبار ًا من تاريخ �صدور القرار الوزاري بالإعالن عن ت�أ�سي�س ال�شركة� ،أي � 29صفر 1430هـ (املوافق
 25فرباير  ،)2009وتنتهي يف  31دي�سمرب � .2009إال �أنه طبق ًا لقرار اجلمعية العمومية غري العادية بتاريخ  1نوفمرب  ،2009مت متديد الفرتة املالية الأولى لل�شركة
لتنتهي يف  31مار�س  2010وذلك طبق ًا للنظام الأ�سا�سي املعدل لل�شركة.
ولغاية  31دي�سمرب  ،2009كانت ال�شركة تقوم بتجهيز وفح�ص وتقدمي خدمات الت�شغيل التجريبي التجاري ل�شبكة االت�صاالت والبنية التحتية .بد�أت ال�شركة
عملياتها التجارية بالكامل يف  1يناير .2010
تقوم ال�شركة بتقدمي خمتلف خدمات االت�صال الثابت والال�سلكي مثل اخلدمات ال�صوتية وخدمات املعطيات وخدمات «النطاق العري�ض» انرتنت فائق ال�سرعة
ذو �سعات عالية ،وخدمات ال�صوت عرب االنرتنت ،ومنافذ الفاك�س الدولية وخطوط الهاتف الثابت للأفراد واملنازل وال�شركات با�ستخدام تقنية ال�صوت عرب
الأنرتنت الال�سلكي.
2.2أسس اإلعداد

تتم�شى ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة يف �إعداد القوائم املالية الأولية ،وامللخ�صة �أدناه ،مع تلك امل�ستخدمة يف �إعداد القوائم املالية ال�سنوية املراجعة لل�شركة للفرتة
املنتهية يف  31مار�س .2010
)أبيان االلتزام
مت �إعداد القوائم املالية الأولية طبق ًا ملعايري املحا�سبة ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني.
)ب�أ�س�س القيا�س
مت �إعداد هذه القوائم املالية الأولية وفق ًا ملبد�أ التكلفة التاريخية با�ستخدام مبد�أ اال�ستحقاق املحا�سبي� .إن النتائج الأولية لل�شركة قد ال تعترب م�ؤ�شر ًا على النتائج
ال�سنوية لها.
)جعملة العر�ض والعملة الرئي�سية
مت عر�ض هذه القوائم املالية الأولية بالريال ال�سعودي ب�صفته العملة الرئي�سية لل�شركة .مت �إظهار كافة البيانات املالية بالريال ال�سعودي ،ومت تقريبها لأقرب خانة
ع�شرية.
3.3السياسات المحاسبية الهامة

)أا�ستخدام التقديرات
يتطلب �إعداد القوائم املالية الأولية ،طبق ًا ملعايري املحا�سبة املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية ،من الإدارة �إجراء التقديرات والإفرتا�ضات والأحكام
التي قد ت�ؤثر على تطبيق ال�سيا�سات وقيم املوجودات واملطلوبات امل�سجلة ،والإيرادات وامل�صاريف ،والإف�صاح عن االلتزامات املحتملة� .أن عدم الت�أكد من هذه
االفرتا�ضات والتقديرات ميكن �أن ي�ؤدي �إلى �إجراء تعديل جوهري على القيمة الدفرتية للموجودات �أو املطلوبات يف الفرتات امل�ستقبلية.
يتم مراجعة التقديرات واالفرتا�ضات ذات العالقة با�ستمرار .يتم �إثبات التعديالت على التقديرات املحا�سبية خالل الفرتة التي تعدل فيها التقديرات والفرتات
امل�ستقبلية التي ت�أثرت بذلك.
)باملدينون
تظهر الذمم املدينة باملبلغ الأ�صلي للفاتورة ناق�صا املخ�ص�ص لقاء �أية مبالغ غري قابلة للتح�صيل .يتم �إجراء تقدير للديون امل�شكوك يف حت�صيلها عند عدم
�إمكانية حت�صيل املبلغ بالكامل .ت�شطب الديون املعدومة عند تكبدها.
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)جخم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها
تقوم ال�شركة مبراجعة الذمم املدينة اخلا�صة بها وذلك لتكوين املخ�ص�صات املطلوبة لقاء الديون امل�شكوك يف حت�صليها .وعند تكوين هذه املخ�ص�صات ،ي�ؤخذ
بعني االعتبار نوع اخلدمات املقدمة( ،مثل خدمات املعطيات واخلدمات ال�صوتية  .....الخ) وعمر الذمم املدينة والأحوال االقت�صادية العامة.
)داملوجودات غري امللمو�سة
متثل املوجودات غري امللمو�سة ترخي�ص املعطيات والتكاليف الأخرى املتكبدة من قبل ال�شركة عند ت�أ�سي�سها .يتم يف البداية ر�سملة ر�سوم الرتخي�ص ،وبعد ذلك
يتم �إطفا�ؤها بطريقة الق�سط الثابت على مدى العمر النظامي للرتخي�ص وهو � 25سنة .تطف�أ املوجودات غري امللمو�سة الأخرى على مدى الأعمار الإنتاجية املقدرة
لها.
يحمل الإطفاء على قائمة الدخل الأولية .يتم مراجعة ر�سوم الرتخي�ص املر�سملة يف نهاية كل فرتة مالية للت�أكد من وجود انخفا�ض دائم يف قيمتها .ويف حالة
حتديد �أي انخفا�ض ،ف�أنه يتم �إدراج هذا االنخفا�ض الدائم يف قائمة الدخل الأولية.
)هاملمتلكات واملعدات
ً
تظهر املمتلكات واملعدات ،فيما عدا الأرا�ضي والأعمال الر�أ�سمالية حتت التنفيذ ،بالتكلفة ناق�صا اال�ستهالك املرتاكم واالنخفا�ض يف القيمة .تظهر الأرا�ضي
والأعمال الر�أ�سمالية حتت التنفيذ بالتكلفة .تقيد تكاليف الإ�صالح وال�صيانة الروتينية كم�صروف عند تكبدها .ت�ستهلك التكلفة ناق�ص ًا القيمة التقديرية املتبقية
للممتلكات واملعدات بطريقة الق�سط الثابت على مدى الأعمار الإنتاجية املقدرة التالية:
العمر

(�سنوات)
املباين والأعمال املدنية

20-7

البنية التحتية لل�شبكة

7-4

�سعة ال�شبكة

15

معدات تقنية املعلومات

5

املرافق والإ�سناد

10-5

يتم ر�سملة التجديدات والتح�سينات الرئي�سية �إذا ما �أدت �إلى زيادة الإنتاجية �أو �إطالة العمر الإنتاجي الت�شغيلي للأ�صل .متثل �أرباح �أو خ�سائر ا�ستبعاد املمتلكات
واملعدات الفرق بني متح�صالت اال�ستبعاد والقيمة الدفرتية لهذه املوجودات ،ويتم �إثباتها يف قائمة الدخل الأولية.
)و�إنخفا�ض قيمة املوجودات
يتم مراجعة املوجودات املالية واملمتلكات واملعدات واملوجودات غري املتداولة الأخرى للت�أكد من وجود خ�سائر انخفا�ض يف قيمتها وذلك عندما ت�شري الأحداث
�أو التغريات يف الظروف �إلى عدم �إمكانية ا�سرتداد القيمة الدفرتية .يتم �إثبات خ�سارة الإنخفا�ض� ،إن وجدت ،بقدر زيادة القيمة الدفرتية للأ�صل عن القيمة
القابلة لال�سرتداد له.
)زالدائنون واملبالغ امل�ستحقة الدفع
يتم �إثبات االلتزامات لقاء املبالغ الواجب دفعها يف امل�ستقبل عن الب�ضاعة �أو اخلدمات امل�ستلمة� ،سواء ًا قدمت �أم مل تقدم بها فواتري من قبل املوردين.
)حخم�ص�ص نهاية اخلدمة للموظفني
ً
يتم احت�ساب خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني طبقا لنظام العمل والعمال ال�سعودي ،ويحمل على قائمة الدخل الأولية.
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)طاملعامالت بالعمالت الأجنبية
حتول املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية لرياالت �سعودية ب�أ�سعار التحويل ال�سائدة بتاريخ حدوث املعامالت .وبتاريخ قائمة املركز املايل الأولية  ،يتم حتويل
املوجودات واملطلوبات النقدية امل�سجلة بالعمالت الأجنبية لرياالت �سعودية ب�أ�سعار التحويل ال�سائدة يف ذلك التاريخ .تدرج الأرباح واخل�سائر الناجتة عن حتويل
العمالت يف قائمة الدخل الأولية.
)يااللتزامات املحتملة
االلتزام املحتمل عبارة عن التزام ميكن �أن ين�ش�أ عن �أحداث �سابقة ويت�أكد وجوده فقط عند وقوع �أو عدم وقوع حدث م�ستقبلي غري م�ؤكد �أو �أكرث وخارج عن
�سيطرة ال�شركة بالكامل� ،أو ميثل التزام متوقع ميكن �أن ين�ش�أ عن �أحداث �سابقة ومل يتم �إثباته لأنه من غري املحتمل �أن ينتج توقعات للموارد التي تت�ضمن املنافع
االقت�صادية املطلوبة ل�سداد قيمة االلتزام �أو �أن مبلغ االلتزام ال ميكن تقديره ب�شكل موثوق به.
)كامل�صاريف احلكومية
متثل امل�صاريف احلكومية الر�سوم وامل�صاريف املن�صو�ص عليها يف اتفاقيات الرتاخي�ص واملدفوعة لقاء ا�ستخدام خدمات االت�صاالت يف اململكة العربية ال�سعودية
مبا يف ذلك ر�سوم الرتددات .تقيد هذه الر�سوم خالل الفرتات التي ت�ستخدم فيها ،وحتمل على قائمة الدخل الأولية.
)لالزكاة و�ضريبة الدخل
يجنب خم�ص�ص للزكاة و�ضريبة الدخل وفق ًا للأنظمة املالية ال�سعودية ،ويحمل االلتزام على قائمة التغريات يف حقوق امل�ساهمني الأولية.
)ماالحتياطي النظامي
طبق ًا لنظام ال�شركات ال�سعودي ،يجب حتويل  %10من دخل ال�سنة (بعد الزكاة و�ضريبة الدخل وبعد خ�صم �أية خ�سائر مدورة) �إلى االحتياطي النظامي .ويجوز
لل�شركة التوقف عن �إجراء مثل هذا التحويل عندما يبلغ جمموع هذا االحتياطي ن�صف ر�أ�س املال .ان االحتياطي النظامي غري قابل للتوزيع.
)نالإيجارات الت�شغيلية
ت�صنف عقود �إيجار املمتلكات واملعدات التي يحتفظ مبوجبها امل�ؤجر بكافة املخاطر واملنافع امل�صاحبة للملكية كـ «�إيجارات ت�شغيلية» .حتمل الدفعات مبوجب عقود
الإيجارات الت�شغيلية على قائمة الدخل الأولية بطريقة الق�سط الثابت على مدى فرتة الإيجار.
)ستكاليف الربط البيني (ينطبق ذلك على اخلدمات ال�صوتية فقط)
متثل تكاليف الربط البيني تكاليف الربط ب�شبكات االت�صاالت املحلية والدولية .تقيد تكاليف الربط البيني خالل فرتة تنفيذ املكاملات ،وحتمل على قائمة الدخل
الأولية.
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)ع�إثبات الإيرادات
متثل الإيرادات قيمة اال�شرتاكات الثابتة �أو املمكن حتديدها وامل�ستحقة القب�ض ،وت�شتمل على الإيرادات الناجتة عن ترتيبات تقا�سم الإيرادات املربمة بني م�شغلي
االت�صاالت املحلية والدولية ب�ش�أن االت�صاالت (خدمات املعطيات واخلدمات ال�صوتية) التي يتم تبادلها .يتم �إثبات �إيرادات اخلدمات املقدمة باملبالغ املقدم بها
فواتري �إلى العمالء .يتم �إثبات ر�سوم الرتكيب وتفعيل اخلدمة ك�إيرادات عند تفعيل اخلدمة .تقيد تكاليف الرتكيب وتفعيل اخلدمات كم�صاريف عند تكبدها.
يتم �إثبات �إيرادات اخلدمة امل�ستلمة من العمالء خالل الفرتة التي تقدم فيها اخلدمة .يتم �إثبات �إيرادات ا�ستخدام الوقت بالأجواء على �أ�سا�س اال�ستعمال .يتم
�إثبات الإيرادات امل�ؤجلة عن الوقت غري امل�ستخدم بالأجواء عند ا�ستخدامه من قبل العميل �أو على �أ�سا�س ن�سبي زمني على مدى فرتة ال�سريان .وعند انتهاء عقد
العميل ،يتم �إثبات كافة الإيرادات امل�ؤجلة عن الوقت غري امل�ستخدم يف الأجواء يف قائمة الدخل الأولية .يتم �إثبات الإيرادات من خدمات املعطيات عند قيام
ال�شركة بتقدمي اخلدمة ،وبناء ًا على طبيعة اخلدمة ،يتم �إثباتها �أما ب�إجمايل املبلغ املقدم به فواتري للعميل �أو باملبلغ امل�ستحق القب�ض من قبل ال�شركة كعمولة لقاء
ت�سهيل تقدمي اخلدمة .يتم �إثبات الإيرادات الناجتة عن بيع �أجهزة االنرتنت الال�سلكي املركبة يف مباين امل�شرتكني �أو �أجهزة دونقلز (و�صالت �أجهزة االنرتنت
الال�سلكي) ،عند ت�سليم الأجهزة واملعدات للم�شرتكني والعمالء .يتم ت�أجيل امل�صاريف املقدم بها فواتري مقدم ًا و�إثباتها على مدى فرتة اخلدمات املتعاقد عليها.
)فامل�صاريف
تتكون تكلفة اخلدمات من امل�صاريف املتكبدة ب�ش�أن ت�شغيل و�صيانة ال�شبكة ،وت�شتمل على ال�سعة امل�ست�أجرة و�/أو امل�شرتاة ،وا�ستنفاذ وتركيب الب�ضاعة ،وتكاليف
الربط البيني� .أن م�صاريف البيع والت�سويق هي تلك املتعلقة خ�صي�ص ًا ببيع وت�سويق منتجات ال�شركة ،وت�شتمل على التكاليف املتعلقة �أ�سا�س ًا بالعموالت والدعاية
والإعالن وخم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها .ت�صنف كافة امل�صاريف الأخرى كم�صاريف عمومية و�إدارية.
)صالب�ضاعة
تتكون الب�ضاعة من �أجهزة املودوم اخلا�صة ب�أجهزة االنرتنت الال�سلكي ،والبطاقات امل�سبقة الدفع ،والبطاقات املخف�ضة ،ومعدات االت�صاالت الأخرى .تظهر
الب�ضاعة بالتكلفة �أو �صايف القيمة البيعية� ،أيهما �أقل .ميثل �صايف القيمة البيعية الفرق بني �سعر البيع التقديري خالل دورة الأعمال العادية وكافة امل�صاريف
ال�ضرورية املتوقع تكبدها ب�ش�أن بيع الب�ضاعة.حتدد التكلفة على �أ�سا�س املتو�سط املرجح.
)قتكاليف التمويل
يتم ر�سملة تكاليف التمويل املتعلقة مبا�شرة ب�إن�شاء �أ�صل ما وذلك عند �إكمال كافة الن�شاطات ال�ضرورية لإعداد الأ�صل للغر�ض الذي �أن�شئ من �أجله ،وبعد ذلك
حتمل هذه التكاليف على قائمة الدخل الأولية.
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4.4األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق
 31مار�س 2010
(مراجعة)
ريال �سعودي

 31مار�س 2011
(غري مراجعة)
ريال �سعودي
نقد يف ال�صندوق

205.207

132.995

نقد لدى البنوك

186.782.253

76.432.345

186.987.460

76.565.340

5.5الممتلكات والمعدات
الأرا�ضي
واملباين

البنية التحتية
لل�شبكة

�سعة ال�شبكة

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

الأعمال حتت
التنفيذ

املرافق والإ�سناد
وتقنية
املعلومات
ريال �سعودي

ريال �سعودي

 31مار�س 2011
الإجمايل
(غري مراجعة)
ريال �سعودي

 31مار�س 2010
الإجمايل
(مراجعة)
ريال �سعودي

التكلفة:
الر�صيد االفتتاحي

65.928.773

1.149.038.408

111.260.000

22.126.352

129.881.702

1.478.235.235

-

�إ�ضافات خالل ال�سنة/
الفرتة

2.166.165

5.652.939

-

1.930.474

87.760.991

97.510.569

1.478.235.235

حتويالت خالل ال�سنة/
الفرتة

9.284.000

91.366.994

-

291.658

()100.942.652

-

-

�إ�ستبعادات

-

-

-

()23.395

-

()23.395

-

لإعادة الت�صنيف

-

426.813

-

م�شطوبات

-

-

-

الر�صيد اخلتامي

77.378.938

1.246.485.154

111.260.000

()426.813
23.898.276

-

-

()1.226.617

()1.226.617

-

115.473.424

1.574.495.792

1.478.235.235

اال�ستهالك:
الر�صيد االفتتاحي

576.324

41.085.003

2.126.554

796.399

-

44.584.280

لل�سنة/للفرتة

2.832.004

178.699.298

8.425.790

3.556.360

-

193.513.452

()2.473

-

()2.473

4.350.286

-

238.095.259

�إ�ستبعادات
الر�صيد اخلتامي

3.408.328

219.784.301

10.552.344

44.584.280
44.584.280

�صايف القيمة الدفرتية:
 31مار�س 2011

73.970.610

1.026.700.853

100.707.656

19.547.990

115.473.424

 31مار�س 2010

65.352.449

1.107.953.405

109.133.446

21.329.953

129.881.702

1.336.400.533
1.433.650.955

متثل �سعة ال�شبكة احلق غري القابل للإلغاء ب�ش�أن �إ�ستخدام �شبكة الألياف الب�صرية املتعلقة بربط اخلدمات املحلية ملدة � 15سنة.
بلغت تكاليف التمويل املر�سملة لل�سنة املنتهية يف  31مار�س  2011ال �شيء ( 31مار�س  23,4 :2010مليون ريال �سعودي).
كما يف  31مار�س  ،2011كانت هناك مبالغ قدرها  41.647.733ريال �سعودي ( 31مار�س  508.379.589 :2010ريال �سعودي) تتعلق ب�إ�ضافات للممتلكات
واملعدات غري م�ستحقة ال�سداد بعد �أو �أنها قيد ال�سداد .وقد مت الإف�صاح عن ذلك كـ «معامالت غري نقدية» يف قائمة التدفقات النقدية الأولية.
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شركة اتحاد عذيب لالتصاالت
(�شركة م�ساهمة �سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية (غير مراجعة)  -تتمة
 31مار�س 2011م
6.6الموجودات غير الملموسة ،صافي
 31مار�س 2011
(غري مراجعة)

 31مار�س 2010
(مراجعة)

ريال �سعودي

ريال �سعودي

التكلفة:
ر�سوم الرتخي�ص املدفوعة �إلى هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات

527.934.000

527.934.000

�أخرى

24.509.712

24.509.712

552.443.712

552.443.712

الإطفاء:
-

الر�صيد االفتتاحي

()25.238.015

لل�سنة/للفرتة

()24.919.699

()25.238.015

()50.157.714

()25.238.015

502.285.998

527.205.697

تطف�أ ر�سوم الرتخي�ص بطريقة الق�سط الثابت على مدى العمر النظامي للرتخي�ص البالغ � 25سنة.
7.7المصاريف المستحقة الدفع والدائنون التجاريون واآلخرون
 31مار�س 2011
(غري مراجعة)

 31مار�س 2010
(مراجعة)

ريال �سعودي

ريال �سعودي

م�صاريف م�ستحقة الدفع

197.724.547

182.316.753

مبالغ م�ستحقة للموردين

191.182.501

250.107.057

تكاليف متويل تورق �إ�سالمي (�إي�ضاح )9

21.004.643

10.544.907

409.911.691

442.968.717

8.8اإليرادات المؤجلة

ميثل هذا البند املبالغ املقدم بها فواتري مقدم ًا �إلى العمالء ،و�سيتم �إثباتها ك�إيرادات على مدى فرتة اخلدمة.
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شركة اتحاد عذيب لالتصاالت
(�شركة م�ساهمة �سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية (غير مراجعة)  -تتمة
 31مار�س 2011م
9.9تمويل التورق اإلسالمي

وهو �شكل من �أ�شكال التمويل الإ�سالمي مقدم من بنك حملي (البنك) ملواجهة امل�صاريف الر�أ�سمالية والت�شغيلية لل�شركة .يتطلب التمويل الإ�سالمي القيام ب�شراء
وبيع ال�سلع مع البنك وفق ًا لل�شروط املتفق عليها بني الطرفني.
يتكون �إجمايل الت�سهيالت املعتمد وقدره  1.592.000.000ريال �سعودي من ت�سهيل نقدي مببلغ  1.250.000.000ريال �سعودي ،وت�سهيل مببلغ 342.000.000
ريال �سعودي لقاء «خطابات اعتماد» و «خطابات �ضمان» .ومن الت�سهيل النقدي ،هناك مبلغ قدره  1.180.000.000ريال �سعودي مت �سحبه كما يف تاريخ قائمة
املركز املايل الأولية .وقد �أعيد توزيع الت�سهيل النقدي املتبقي ب�شكل فرعي (�إي�ضاح � .)16أن هذا الت�سهيل م�ضمون ب�ضمانات اعتبارية قدرها 1.592.000.000
ريال �سعودي مقدمة من امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني بال�شركة .ي�سدد القر�ض على ع�شرين ق�سط ًا ربع �سنوي مت�ساوي اعتبار ًا من � 31أغ�سط�س .2011
كان ر�صيد القر�ض كما يف  31مار�س كالآتي:
 31مار�س 2011
(غري مراجعة)

 31مار�س 2010
(مراجعة)

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ق�سط متداول

177.000.000

-

ق�سط غري متداول

1.003.000.000

610.000.000

1.180.000.000

610.000.000

1010إيرادات الخدمات

تتعلق �إيرادات اخلدمات التي مت �إثباتها بخدمات النطاق العري�ض واخلدمات ال�صوتية املقدمة للم�شرتكني خالل الفرتة وب�إيرادات االت�صال املقدم بها فواتري �إلى
م�شغلي االت�صاالت الآخرين للفرتة املنتهية يف  31مار�س .2011
1111تكلفة الخدمات
للفرتة من  1يناير 2011
حتى  31مار�س 2011
(غري مراجعة)

للفرتة من  1يناير
2010حتى  31مار�س 2010
(غري مراجعة)

لل�سنة املنتهية يف  31مار�س
2011
(غري مراجعة)

للفرتة من  25فرباير
 2009حتى  31مار�س 2010
(مراجعة)

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ا�ستئجار الطاقة اال�ستيعابية

21.219.522

20.370.290

103.730.165

20.370.290

�صيانة و�إ�سناد ال�شبكة

12.790.537

21.192.291

77.803.350

21.192.291

�إ�ستنفاذ  /تركيب الب�ضاعة

10.439.717

20.539.200

47.881.453

20.539.200

نقاط تواجد تقنية االنرتنت الال�سلكي/
حيازة و�إيجار املواقع

11.854.592

10.088.586

46.127.565

10.088.586

تكاليف موظفني

4.317.687

5.432.484

17.831.782

5.432.484

م�صاريف الربط ال�صوتي

2.488.407

905.985

9.171.522

905.985

ر�سوم حكومية

2.341.866

760.281

6.613.711

760.281

�أخـرى

135.831

3.568.075

626.240

5.668.075

65.588.159

82.857.192

309.785.788

84.957.192
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شركة اتحاد عذيب لالتصاالت
(�شركة م�ساهمة �سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية (غير مراجعة)  -تتمة
 31مار�س 2011م
1212تكاليف الموظفين
للفرتة من  1يناير 2011
حتى  31مار�س 2011
(غري مراجعة)

للفرتة من  1يناير
2010حتى  31مار�س 2010
(غري مراجعة)

لل�سنة املنتهية يف  31مار�س
2011
(غري مراجعة)

للفرتة من  25فرباير
 2009حتى  31مار�س 2010
(مراجعة)

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

رواتب ومزايا

15.198.346

27.289.448

78.269.239

145.710.840

خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني

561.063

923.291

1.699.165

5.078.576

15.759.409

28.212.739

79.968.404

150.789.416

1313مصاريف البيع والتسويق
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للفرتة من  1يناير 2011
حتى  31مار�س 2011
(غري مراجعة)

للفرتة من  1يناير
2010حتى  31مار�س 2010
(غري مراجعة)

لل�سنة املنتهية يف  31مار�س
2011
(غري مراجعة)

للفرتة من  25فرباير
 2009حتى  31مار�س 2010
(مراجعة)

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ت�سويق و�إعالن

6.350.040

4.455.457

33.877.771

28.710.206

م�صاريف العناية بالعمالء

3.542.822

5.016.436

14.199.528

11.776.964

عمولة املوزعني

2.722.478

5.418.830

10.547.039

8.287.132

م�صــاريف نقاط العــر�ض والإيجـارات
الرئي�سية

1.121.504

2.143.919

7.601.404

7.417.419

م�صاريف عالقات عامة وترويج وات�صاالت

()571.235

5.363.688

4.754.480

10.163.083

م�صاريف موظفي مبيعات نقاط العر�ض

820.191

1.532.478

4.016.850

3.806.874

خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها

1.500.000

�أخـرى

-

-

1.500.000

500.541

411.268

2.233.943

3.469.305

15.986.341

24.342.076

78.731.015

73.630.983

شركة اتحاد عذيب لالتصاالت
(�شركة م�ساهمة �سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية (غير مراجعة)  -تتمة
 31مار�س 2011م
1414المصاريف العمومية واإلدارية
للفرتة من  1يناير 2011
حتى  31مار�س 2011
(غري مراجعة)

للفرتة من  1يناير
2010حتى  31مار�س 2010
(غري مراجعة)

لل�سنة املنتهية يف  31مار�س
2011
(غري مراجعة)

للفرتة من  25فرباير
 2009حتى  31مار�س 2010
(مراجعة)

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

�أتعاب مهنية وا�ست�شارية

4.328.677

5.649.938

16.488.637

5.649.938

عالج طبي ،ور�سوم ت�أ�شريات و�إقامات

1.020.521

1.084.359

4.463.496

3.885.121

2.487.738

3.832.205

2.487.738

ر�سوم حكومية

-

مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة (�إي�ضاح )18

800.000

-

800.000

-

�سفر لأغرا�ض العمل

577.916

1.412.871

3.096.000

9.878.083

منافع عامة

35.062

170.916

2.274.270

2.897.002

�أتعاب امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني (�إي�ضاح )18

516.621

355.391

1.931.656

766.577

ت�أمني

396.567

302.324

1.805.275

302.324

خدمات �أيدي عاملة

55.205

343.637

1.412.171

2.017.097

ا�شرتاكات وع�ضوية

332.370

1.893.135

617.286

2.080.438

�ضريبة ا�ستقطاع (موردون)

122.049

202

364.031

584.789

�أخرى

681.845

3.206.768

3.505.555

4.800.006

8.866.833

16.907.279

40.590.582

35.349.113

1515خسارة السهم

مت احت�ساب خ�سارة ال�سهم لفرتة الثالثة �أ�شهر وال�سنة املنتهيتني يف  31مار�س  2011و  ،2010على التوايل وذلك بتق�سيم خ�سارة الفرتة/ال�سنة على عدد الأ�سهم
العادية امل�صدرة يف نهاية الفرتة/ال�سنة.
1616التعهدات وااللتزامات المحتملة

لدى ال�شركة التزامات ناجتة عن عقود رئي�سية مربمة ومل تنفذ بعد كما يف تاريخ قائمة املركز املايل الأولية قدرها  191مليون ريال �سعودي تقريب ًا ( 31مار�س
 376 :2010مليون ريال �سعودي).
�أ�صدرت البنوك التي تتعامل معها ال�شركة خطابات اعتماد و�ضمان قدرها  397مليون ريال �سعودي (مبا يف ذلك التوزيع الفرعي امل�ؤقت للت�سهيالت) كما يف تاريخ
قائمة املركز الأولية( 31مار�س  426 :2010مليون ريال �سعودي).
1717المعلومات القطاعية

لدى ال�شركة قطاع ت�شغيلي رئي�سي واحد ،وتعمل يف اململكة العربية ال�سعودية.
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(�شركة م�ساهمة �سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية (غير مراجعة)  -تتمة
 31مار�س 2011م
1818المعامالت مع الجهات ذات العالقة

تتكون املعامالت مع اجلهات ذات العالقة خالل الفرتة من معامالت مع امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني (�شركة البحرين لالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية «باتلكو») و�شركة
عذيب التجارية املحدودة «عذيب») ،و�شركة «النحلة للتجارة واملقاوالت» «النهلة»).
تقوم باتلكو بتقدمي خدمات الإ�سناد الإداري والفني لل�شركة ومت تعوي�ضها عن تكلفة املوظفني املعارين البالغ قدرها  1.906.387ريال �سعودي ( 31مار�س :2010
 17.845.838ريال �سعودي) .كما قامت ال�شركة بتكبد م�صاريف الربط ال�صوتي/الربوتوكول الدويل وم�صاريف ر�سائل (�أ�س �أم �أ�س) وقدرها 3.636.148
ريال �سعودي خالل ال�سنة املنتهية يف  31مار�س  :2010( 2011ال �شيء).
بلغت امل�صاريف التي تكبدتها عذيب نيابة عن ال�شركة  442.700ريال �سعودي خالل ال�سنة املنتهية يف  31مار�س  3.061.507 :2010( 2011ريال �سعودي).
قامت ال�شركة ببيع منتجات وخدمات ل�شركة عذيب قدرها  2.091.600ريال �سعودي ( :2010ال �شيء).
قدمت �شركة النهلة خدمات ا�ست�شارات جتارية لل�شركة ومت تعوي�ضها عن تكلفة املوظفني املعارين البالغ قدرها  140.000ريال �سعودي خالل ال�سنة املنتهية يف
 31مار�س  :2010( 2011ال �شيء).
كما قامت ال�شركة ب�أخذ ا�ستحقاق قدره  4.928.743ريال �سعودي وذلك تعوي�ض ًا عن ال�ضمانات املقدمة من امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني والأتعاب الأخرى لل�سنة املنتهية
يف  31مار�س  3.947.786 :2010( 2011ريال �سعودي).
دفعت ال�شركة مبلغ ًا قدره  800.000ريال �سعودي �إلى ع�ضو م�ستقل يف جمل�س الإدارة خالل ال�سنة املنتهية يف  31مار�س  :2010( 2011ال �شيء).
1919أرقام المقارنة

�أعيد تبويب بع�ض �أرقام املقارنة للفرتة ال�سابقة كي تتم�شى مع عر�ض احل�سابات للفرتة احلالية .
2020إقتراح إصدار حقوق أولوية

ا�ستمرت ال�شركة يف تكبد �صايف خ�سائر خالل ال�سنة املنتهية يف  31مار�س  ،2011وبالتايل لديها عجز مرتاكم قدره  %95من ر�أ�سمالها كما يف ذلك التاريخ.
ونتيجة للخطط التو�سعية لل�شركة والتمويل املطلوب للعمليات امل�ستمرة ،اقرتح جمل�س �إدارة ال�شركة خالل اجتماعه الذي عقد بتاريخ � 20شوال 1431هـ (املوافق
� 29سبتمرب � )2010إ�صدار حقوق �أولوية مببلغ  600مليون ريال �سعودي .وبتاريخ �إعداد القوائم املالية الأولية ،ف�إن ال�شركة ب�صدد احل�صول على املوافقات املطلوبة
من هيئة ال�سوق املالية .تتوقع ال�شركة احل�صول على املوافقات املطلوبة من هيئة ال�سوق املالية و�إمتام عملية �إ�صدار حقوق الأولية خالل الربع الثاين من �سنتها
املالية املنتهية يف  31مار�س � .2012إن �إدارة ال�شركة على ثقة ب�أنه �سيتم �إمتام عملية �إ�صدار حقوق الأولوية خالل الفرتة الزمنية املتوقعة .لقد تعهد امل�ساهمون
امل�ؤ�س�سون تقدمي مبلغ �إلى ال�شركة قدره  390مليون ريال �سعودي (متثل ح�صتهم الفعلية يف عملية �إ�صدار حقوق الأولوية) وذلك يف حالة عدم مقدرتها على
متويل العمليات امل�ستمرة قبل �إمتام عملية �إ�صدار حقوق الأولوية .تبد�أ فرتة االلتزام اعتبار ًا من  30يونيو  ،2011وي�سري مفعولها ملدة �سنة اعتبار ًا من � 17أبريل
� .2011سيتم ا�ستخدام القر�ض مقابل ح�صة امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني يف �إ�صدار حقوق الأولوية وذلك حال موافقة هيئة ال�سوق املالية على �إ�صدار حقوق الأولوية.
تنظر ال�شركة حالي ًا يف احل�صول على م�صادر متويل بديلة ،ومل يتم االنتهاء من ذلك بتاريخ �إعداد هذه القوائم املالية الأولية .ويف حالة عدم �إمتام �إ�صدار حقوق
الأولوية خالل الفرتة الزمنية املتوقعة وبعد احل�صول على القر�ض من امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني ،ف�إنه قد ال يكون مبقدور ال�شركة متويل العمليات امل�ستمرة بعد الربع
الثالث املنتهي يف  31دي�سمرب  2011من �سنتها املالية املنتهية يف  31مار�س .2012
2121القضية القانونية

رفعت ال�شركة دعوى ق�ضائية �ضد �شركة االت�صاالت ال�سعودية يف اململكة العربية ال�سعودية تطالب فيها �إلزام �شركة االت�صاالت ال�سعودية ب�إتاحة خدمة �إنهاء
احلركة الدولية الواردة من خالل �شبكتها وعرب �شبكة االت�صاالت ال�سعودية على امل�ستخدم النهائي .وكذلك �إلزام �شركة االت�صاالت ال�سعودية ب�إتاحة املكاملات
ال�صادرة من �شبكتها للأرقام املجانية ( )800التابعة ل�شركة احتاذ عذيب لالت�صاالت (جو � .)Goأن �سبب �إقامة هذه الدعوى من قبل ال�شركة هو خمالفة �شركة
االت�صاالت ال�سعودية لنظام االت�صاالت والئحته التنفيذية ونظام منع االحتكار ،مما �أدى على حرمان ال�شركة من �إيرادات كبرية �إلى تكبدها خل�سائر مت الإعالن
عنها م�سبق ًا .مل يتم �إ�صدار �أي قرار من املحكمة ب�ش�أن هذه الق�ضية بتاريخ �إعداد هذه القوائم املالية الأولية.
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شركة اتحاد عذيب لالتصاالت
(�شركة م�ساهمة �سعودية)
القوائم المالية
للفرتة املنتهية يف  30يونيو 2011م

145

146

147

شركة اتحاد عذيب لالتصاالت
(�شركة م�ساهمة �سعودية)
قائمة المركز المالي األولية (غير مراجعة)
كما يف  30يونيو 2011م
�إي�ضاح

 30يونيو 2011
ريال �سعودي

 30يونيو 2010
ريال �سعودي

املوجودات
املوجودات املتداولة
�أر�صدة لدى البنوك ونقد يف ال�صندوق
ب�ضاعة
مدينون جتاريون� ،صايف
م�صاريف مدفوعة مقدم ًا وموجودات متداولة �أخرى

52.484.035
10.838.248
27.997.022
65.632.195

324.520.148
15.295.806
22.321.021
51.891.912

�إجمايل املوجودات املتداولة

156.951.500

414.028.887

1.307.295.295
496.059.513

1.399.089.410
520.975.459

�إجمايل املوجودات غري املتداولة

1.803.354.808

1.920.064.869

�إجمايل املوجودات

1.960.306.308

2.334.093.756

املوجودات غري املتداولة
5
6

ممتلكات ومعدات
موجودات غري ملمو�سة� ،صايف

املطلوبات و(العجز يف حقوق امل�ساهمني) حقوق امل�ساهمني
املطلوبات املتداولة
م�صاريف م�ستحقة الدفع ودائنون جتاريون و�آخرون
�إيرادات م�ؤجلة
متويل تورق �إ�سالمي – ق�سط متداول

7
8
9

�إجمايل املطلوبات املتداولة

457.625.719
64.205.717
845.924.687

431.886.351
54.746.222
-

1.367.756.123

486.632.573

املطلوبات غري املتداولة
291.370.313
349.827.439
4.330.506

1.010.000.000
372.735.221
4.571.215

9

متويل تورق �إ�سالمي
ذمم دائنة طويلة الأجل
مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني
�إجمايل املطلوبات غري املتداولة

645.528.258

1.387.306.436

�إجمايل املطلوبات

2.013.284.381

1.873.939.009

1.000.000.000
()1.052.978.073

1.000.000.000
()539.845.253

(العجز يف حقوق امل�ساهمني) حقوق امل�ساهمني
ر�أ�س املال
خ�سائر مرتاكمة

2

�إجمايل (العجز يف حقوق امل�ساهمني) حقوق امل�ساهمني
�إجمايل املطلوبات و(العجز يف حقوق امل�ساهمني) حقوق امل�ساهمني

()52.978.073
1.960.306.308

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  22جزء ًا من هذه القوائم املالية الأولية.
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460.154.747
2.334.093.756

شركة اتحاد عذيب لالتصاالت
(�شركة م�ساهمة �سعودية)
قائمة الدخل األولية (غير مراجعة)
لفرتة الثالثة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2011م
للثالثة �أ�شهر املنتهية يف
 30يونيو 2011

للثالثة �أ�شهر املنتهية يف
 30يونيو 2010

�إي�ضاح

ريال �سعودي

ريال �سعودي

�إيرادات اخلدمات

10

60.268.559

42.234.496

تكلفة اخلدمات

11

()59.946.391

()80.861.824

322.168

�إجمايل الربح (اخل�سارة)

()38.627.328

امل�صاريف الت�شغيلية
تكاليف موظفني

12

()14.490.208

()27.338.489

م�صاريف بيع وت�سويق

13

()11.637.221

()24.040.207

ا�ستهالك و�إطفاء

6،5

()56.401.690

()52.820.376

م�صاريف عمومية و�إدارية

14

()7.283.024

()11.515.766

�إجمايل امل�صاريف الت�شغيلية

()89.812.143

()115.714.838

اخل�سارة من العمليات الرئي�سية

()89.489.975

()154.342.166

�أعباء مالية

()9.317.145

()6.463.247

�صايف خ�سارة الفرتة

()98.807.120

()160.805.413

خ�سارة ال�سهم:
املتعلقة باخل�سارة من العمليات الرئي�سية
املتعلقة ب�صايف خ�سارة الفرتة

15
15

()0,89

()1,55

()0,99

()1,61

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  22جزء ًا من هذه القوائم املالية الأولية.
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شركة اتحاد عذيب لالتصاالت
(�شركة م�ساهمة �سعودية)
قائمة التدفقات النقدية األولية (غير مراجعة)
لفرتة الثالثة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2011
للثالثة �أ�شهر املنتهية يف 30يونيو 2011
ريال �سعودي

للثالثة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2010
ريال �سعودي

الن�شاطات الت�شغيلية
�صايف خ�سارة الفرتة

()98.807.120

()160.805.413

56.401.690
128.108
579.884

52.820.376
701.267
7.031.165

()41.697.438

()100.252.605

التعديالت لــ:
ا�ستهالك و�إطفاء
خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني
	�إيرادات م�ؤجلة
التدفقات النقدية الت�شغيلية قبل التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية:
()392.294
()6.804.981
()10.048.839
()4.681.186

23.425
()11.971.756
()1.376.893
()11.064.116

ب�ضاعة
مدينون جتاريون
م�صاريف مدفوعة مقدم ًا وموجودات متداولة �أخرى
م�صاريف م�ستحقة الدفع ودائنون جتاريون و�آخرون
النقدية امل�ستخدمة يف العمليات

()63.624.738

()124.641.945

مكاف�أة نهاية اخلدمة املدفوعة للموظفني

()562.679

()1.100.296

�صايف النقدية امل�ستخدمة يف الن�شاطات الت�شغيلية

()64.187.417

()125.742.241

()27.611.008

()26.302.951

الن�شاطات الإ�ستثمارية
�شراء ممتلكات ومعدات
�صايف النقدية امل�ستخدمة يف الن�شاطات اال�ستثمارية

()27.611.008

()26.302.951

الن�شاطات التمويلية
متويل تورق �إ�سالمي م�ستلم
دفعة مقابل متويل تورق �إ�سالمي (�إي�ضاح )9

19.795.000
()62.500.000

400.000.000
-

�صايف النقدية (امل�ستخدمة يف) الناجتة من الن�شاطات التمويلية

()42.705.000

400.000.000

(النق�ص) الزيادة يف الأر�صدة لدى البنوك والنقد يف ال�صندوق
الأر�صدة لدى البنوك والنقد يف ال�صندوق يف بداية الفرتة

()134.503.425
186.987.460

247.954.808
76.565.340

52.484.035

324.520.148

الأر�صدة لدى البنوك والنقد يف ال�صندوق يف نهاية الفرتة

املعامالت غري النقدية الهامة:
�شراء ممتلكات ومعدات (�إي�ضاح )5

()6.541.041

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  22جزء ًا من هذه القوائم املالية الأولية.
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()14.274.358

شركة اتحاد عذيب لالتصاالت
(�شركة م�ساهمة �سعودية)
قائمة التغيرات في العجز في حقوق المساهمين األولية (غير مراجعة)
لفرتة الثالثة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2011
ر�أ�س املال

اخل�سائر املرتاكمة

الإجمايل

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

الر�صيد يف � 1أبريل 2010

1.000.000.000

()379.039.840

620.960.160

�صايف خ�سارة الفرتة

-

()160.805.413

()160.805.413

الر�صيد يف  30يونيو 2010

1.000.000.000

()539.845.253

460.154.747

الر�صيد يف � 1أبريل 2011

1.000.000.000

()954.170.953

45.829.047

�صايف خ�سارة الفرتة

-

()98.807.120

()98.807.120

الر�صيد يف  30يونيو 2011

1.000.000.000

()1.052.978.073

()52.978.073

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  22جزء ًا من هذه القوائم املالية الأولية.
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شركة اتحاد عذيب لالتصاالت
(�شركة م�ساهمة �سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية (غير مراجعة)
 30يونيو 2011
1.1التنظيم والنشاطات

�شركة احتاد عذيب لالت�صاالت (ال�شركة)� ،شركة م�ساهمة �سعودية ،وثاين مقدم خدمة مرخ�ص له بتقدمي خدمات االت�صاالت الثابتة يف اململكة العربية
ال�سعودية .يقع املركز الرئي�سي لل�شركة يف الريا�ض ،ولها مكاتب يف جدة والدمام ،ومتار�س ن�شاطها يف ع�شر مدن �سعودية.
ا�ستلمت ال�شركة �سجلها التجاري رقم  1010263273ك�شركة م�ساهمة �سعودية بتاريخ � 30صفر 1430هـ (املوافق  26فرباير  .)2009وطبق ًا للنظام الأ�سا�سي
لل�شركة ،يجب �أن تبد�أ ال�سنة املالية الأولى لل�شركة اعتبار ًا من تاريخ �صدور القرار الوزاري بالإعالن عن ت�أ�سي�س ال�شركة� ،أي � 29صفر 1430هـ (املوافق  25فرباير
 )2009وتنتهي يف  31دي�سمرب � ،2009إال �أنه طبق ًا لقرار اجلمعية العمومية غري العادية بتاريخ  1نوفمرب  ،2009مت متديد الفرتة املالية الأولى لل�شركة لتنتهي يف
 31مار�س  2010وذلك طبق ًا للنظام الأ�سا�سي املعدل لل�شركة.
ولغاية  31دي�سمرب  ،2009كانت ال�شركة تقوم بتجهيز وفح�ص وتقدمي خدمات الت�شغيل التجريبي التجاري ل�شبكة االت�صاالت والبنية التحتية .بد�أت ال�شركة
عملياتها التجارية بالكامل يف  1يناير .2010
تقوم ال�شركة بتقدمي خمتلف خدمات االت�صال الثابت والال�سلكي مثل اخلدمات ال�صوتية وخدمات املعطيات وخدمات «النطاق العري�ض» انرتنت فائق ال�سرعة
ذو �سعات عالية ،وخدمات ال�صوت عرب االنرتنت ،ومنافذ الفاك�س الدولية وخطوط الهاتف الثابت للأفراد واملنازل وال�شركات با�ستخدام تقنية ال�صوت عرب
الأنرتنت الال�سلكي.
2.2المبدأ المحاسبي األساسي

ا�ستمرت ال�شركة يف تكبد �صايف خ�سائر خالل الفرتة املنتهية يف  30يونيو  ،2011وبالتايل جتاوز العجز املرتاكم ر�أ�سمالها كما يف ذلك التاريخ .اقرتح جمل�س �إدارة
ال�شركة (جمل�س الإدارة) خالل اجتماعه الذي عقد بتاريخ � 20شوال 1431هـ (املوافق � 29سبتمرب � )2010إ�صدار حقوق �أولوية مببلغ  600مليون ريال �سعودي.
وطبق ًا ل�شروط اخلطة املعدلة التي هي قيد الدرا�سة حالي ًا من قبل ال�شركة ،متت زيادة هذا املبلغ الحق ًا �إلى  1.175مليون ريال �سعودي� .سيتم تعيني م�ست�شار
مايل جديد (امل�ست�شار املايل) لإدارة عملية �إ�صدار حقوق الأولوية .ونتيجة للخطة املعدلة ،تتوقع ال�شركة ب�أن يتم احل�صول على املوافقات املطلوبة من هيئة ال�سوق
املالية و�إمتام عملية �إ�صدار حقوق الأولوية خالل الربع الثالث من �سنتها املالية املنتهية يف  31مار�س .2012
وكجزء من اخلطة املعدلة التي يجري التفاو�ض حالي ًا ب�ش�أنها مع اجلهة املانحة لل�شركة («اجلهة املانحة»)� ،ستقوم ال�شركة مبكر ًا ب�سداد مبلغ ًا قدره  764مليون
ريال �سعودي من �إجمايل الت�سهيالت البنكية املتاحة من متح�صالت عملية �إ�صدار حقوق الأولوية.
وخالل هذه الفرتة الأولية ،تعتمد ال�شركة على التمويل التج�سريي الذي تعهد به امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني يف الوفاء باملتطلبات النقدية الت�شغيلية لل�شركة وللإ�ستمرار
يف �أعمالها خالل الربع املنتهي يف � 30سبتمرب  ،2011و�أنها حالي ًا ب�صدد طلب التمويل النقدي من امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني .لقد تعهد امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون ب�أن يقدموا
لل�شركة مبلغ ًا قدره  390مليون ريال �سعودي .بد�أت فرتة التعهد بتاريخ  30يونيو  ،2011وي�سري مفعولها ملدة �سنة اعتبار ًا من � 17أبريل � .2011سيتم ا�ستخدام
القر�ض مقابل ح�صة امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني يف عملية �إ�صدار عملية حقوق الأولوية عند �إمتامها.
�إن �إدارة ال�شركة واثقة ب�أنه �سيتم ا�ستالم التمويل النقدي من امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني و�إمتام عملية �إ�صدار حقوق الأولوية ل�سداد �أي عجز خالل الفرتة الزمنية
�أعاله .عليه ،مت �إعداد هذه القوائم املالية الأولية هذه وفق ًا ملبد�أ الإ�ستمرارية.
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شركة اتحاد عذيب لالتصاالت
(�شركة م�ساهمة �سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية (غير مراجعة)  -تتمة
 30يونيو 2011م
3.3أسس اإلعداد

تتم�شى ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة يف �إعداد القوائم املالية الأولية ،وامللخ�صة �أدناه ،مع تلك امل�ستخدمة يف �إعداد القوائم املالية ال�سنوية املراجعة لل�شركة لل�سنة
املنتهية يف  31مار�س .2011
)أبيان االلتزام
مت �إعداد القوائم املالية الأولية طبق ًا ملعايري املحا�سبة ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني.
)ب�أ�س�س القيا�س
مت �إعداد هذه القوائم املالية الأولية وفق ًا ملبد�أ التكلفة التاريخية با�ستخدام مبد�أ اال�ستحقاق املحا�سبي.
�أن النتائج الأولية لل�شركة قد ال تعترب م�ؤ�شرا دقيق ًا على نتائجها ال�سنوية.
)جعملة العر�ض والعملة الرئي�سية
مت عر�ض هذه القوائم املالية الأولية بالريال ال�سعودي ب�صفته العملة الرئي�سية لل�شركة .مت �إظهار كافة البيانات املالية بالريال ال�سعودي ،ومت تقريبها لأقرب خانة
ع�شرية.
4.4السياسات المحاسبية الهامة

)أا�ستخدام التقديرات
يتطلب �إعداد القوائم املالية الأولية ،طبق ًا ملعايري املحا�سبة املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية ،من الإدارة �إجراء التقديرات والإفرتا�ضات والأحكام
التي قد ت�ؤثر على تطبيق ال�سيا�سات وقيم املوجودات واملطلوبات امل�سجلة ،والإيرادات وامل�صاريف ،والإف�صاح عن االلتزامات املحتملة� .أن عدم الت�أكد من هذه
االفرتا�ضات والتقديرات ميكن �أن
ي�ؤدي �إلى �إجراء تعديل جوهري على القيمة الدفرتية للموجودات �أو املطلوبات يف الفرتات امل�ستقبلية.
يتم مراجعة التقديرات واالفرتا�ضات ذات العالقة با�ستمرار .يتم �إثبات التعديالت على التقديرات املحا�سبية خالل الفرتة التي تعدل فيها التقديرات والفرتات
امل�ستقبلية التي ت�أثرت بذلك.
)باملدينون
تظهر الذمم املدينة باملبلغ الأ�صلي للفاتورة ناق�صا املخ�ص�ص لقاء �أية مبالغ غري قابلة للتح�صيل .يتم �إجراء تقدير للديون امل�شكوك يف حت�صيلها عند عدم
�إمكانية حت�صيل املبلغ بالكامل .ت�شطب الديون املعدومة عند تكبدها.
)جخم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها
تقوم ال�شركة مبراجعة الذمم املدينة اخلا�صة بها وذلك لتكوين املخ�ص�صات املطلوبة لقاء الديون امل�شكوك يف حت�صليها .وعند تكوين هذه املخ�ص�صات ،ي�ؤخذ
بعني االعتبار نوع اخلدمات املقدمة ،مثل (خدمات املعطيات واخلدمات ال�صوتية � ...إلخ) وعمر الذمم املدينة والأحوال االقت�صادية العامة.
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شركة اتحاد عذيب لالتصاالت
(�شركة م�ساهمة �سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية (غير مراجعة)  -تتمة
 30يونيو 2011م
 .4السياسات المحاسبية الهامة  -تتمة

)داملوجودات غري امللمو�سة
متثل املوجودات غري امللمو�سة ترخي�ص املعطيات والتكاليف الأخرى املتكبدة من قبل ال�شركة عند ت�أ�سي�سها .يتم يف البداية ر�سملة ر�سوم الرتخي�ص ،وبعد ذلك
يتم �إطفا�ؤها بطريقة الق�سط الثابت على مدى العمر النظامي للرتخي�ص وهو � 25سنة .تطف�أ املوجودات غري امللمو�سة الأخرى على مدى الأعمار الإنتاجية املقدرة
لها.
يحمل الإطفاء على قائمة الدخل الأولية .يتم مراجعة ر�سوم الرتخي�ص املر�سملة يف نهاية كل فرتة مالية للت�أكد من وجود انخفا�ض دائم يف قيمتها .ويف حالة
حتديد �أي انخفا�ض ،ف�أنه يتم �إدراج هذا االنخفا�ض الدائم يف قائمة الدخل الأولية.
)هاملمتلكات واملعدات
تظهر املمتلكات واملعدات ،فيما عدا الأرا�ضي والأعمال الر�أ�سمالية حتت التنفيذ ،بالتكلفة ناق�ص ًا اال�ستهالك املرتاكم واالنخفا�ض يف القيمة .تظهر الأرا�ضي
والأعمال الر�أ�سمالية حتت التنفيذ بالتكلفة .تقيد تكاليف الإ�صالح وال�صيانة الروتينية كم�صروف عند تكبدها .ت�ستهلك التكلفة ناق�ص ًا القيمة التقديرية املتبقية
للممتلكات واملعدات بطريقة الق�سط الثابت على مدى الأعمار الإنتاجية املقدرة التالية:
العمر

(�سنوات)
املباين والأعمال املدنية

20-7

البنية التحتية لل�شبكة

7-4

�سعة ال�شبكة

15

معدات تقنية املعلومات

5

املرافق والإ�سناد

10-5

يتم ر�سملة التجديدات والتح�سينات الرئي�سية �إذا ما �أدت �إلى زيادة الإنتاجية �أو �إطالة العمر الإنتاجي الت�شغيلي للأ�صل .متثل �أرباح �أو خ�سائر ا�ستبعاد املمتلكات
واملعدات الفرق بني متح�صالت اال�ستبعاد والقيمة الدفرتية لهذه املوجودات ،ويتم �إثباتها يف قائمة الدخل الأولية.
)و�إنخفا�ض قيمة املوجودات
يتم مراجعة املوجودات املالية واملمتلكات واملعدات واملوجودات غري املتداولة الأخرى للت�أكد من وجود خ�سائر انخفا�ض يف قيمتها وذلك عندما ت�شري الأحداث
�أو التغريات يف الظروف �إلى عدم �إمكانية ا�سرتداد القيمة الدفرتية .يتم �إثبات خ�سارة الإنخفا�ض� ،إن وجدت ،بقدر زيادة القيمة الدفرتية للأ�صل عن القيمة
القابلة لال�سرتداد له.
)زالدائنون واملبالغ امل�ستحقة الدفع
يتم �إثبات االلتزامات لقاء املبالغ الواجب دفعها يف امل�ستقبل عن الب�ضاعة �أو اخلدمات امل�ستلمة� ،سواء ًا قدمت �أم مل تقدم بها فواتري من قبل املوردين.
)حخم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني
يتم احت�ساب خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني طبق ًا لنظام العمل والعمال ال�سعودي ،ويحمل على قائمة الدخل الأولية.
)طاملعامالت بالعمالت الأجنبية
حتول املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية لرياالت �سعودية ب�أ�سعار التحويل ال�سائدة بتاريخ حدوث املعامالت .وبتاريخ قائمة املركز املايل الأولية ،يتم حتويل
املوجودات واملطلوبات النقدية امل�سجلة بالعمالت الأجنبية لرياالت �سعودية ب�أ�سعار التحويل ال�سائدة يف ذلك التاريخ .تدرج الأرباح واخل�سائر الناجتة عن حتويل
العمالت يف قائمة الدخل الأولية.
)يااللتزامات املحتملة
االلتزام املحتمل عبارة عن التزام ميكن �أن ين�ش�أ عن �أحداث �سابقة ويت�أكد وجوده فقط عند وقوع �أو عدم وقوع حدث م�ستقبلي غري م�ؤكد �أو �أكرث وغري خارج
عن �سيطرة ال�شركة بالكامل� ،أو ميثل التزام متوقع ميكن �أن ين�ش�أ عن �أحداث �سابقة ومل يتم لأنه من غري املحتمل �أن ينتج تدفقات للموارد التي تت�ضمن املنافع
االقت�صادية ل�سداد قيمة االلتزام و�أن مبلغ االلتزام ال ميكن تقديره ب�شكل موثوق به.

154

شركة اتحاد عذيب لالتصاالت
(�شركة م�ساهمة �سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية (غير مراجعة)  -تتمة
 30يونيو 2011م
 .4السياسات المحاسبية الهامة  -تتمة

)كامل�صاريف احلكومية
متثل امل�صاريف احلكومية الر�سوم وامل�صاريف املن�صو�ص عليها يف اتفاقيات الرتاخي�ص واملدفوعة لقاء ا�ستخدام خدمات االت�صاالت يف اململكة العربية ال�سعودية
مبا يف ذلك ر�سوم الرتددات .تقيد هذه الر�سوم خالل الفرتات التي ت�ستخدم فيها ،وحتمل على قائمة الدخل الأولية.
)لالزكاة و�ضريبة الدخل
يجنب خم�ص�ص للزكاة و�ضريبة الدخل وفق ًا للأنظمة املالية ال�سعودية ،ويحمل االلتزام على قائمة التغريات يف حقوق امل�ساهمني الأولية.
)ماالحتياطي النظامي
طبق ًا لنظام ال�شركات ال�سعودي ،يجب حتويل  %10من دخل ال�سنة (بعد الزكاة و�ضريبة الدخل وبعد خ�صم �أية خ�سائر مدورة) �إلى االحتياطي النظامي .ويجوز
لل�شركة التوقف عن �إجراء مثل هذا التحويل عندما يبلغ جمموع هذا االحتياطي ن�صف ر�أ�س املال .ان االحتياطي النظامي غري قابل للتوزيع.
)نالإيجارات الت�شغيلية
ت�صنف عقود �إيجار املمتلكات واملعدات التي يحتفظ مبوجبها امل�ؤجر بكافة املخاطر واملنافع امل�صاحبة للملكية كـ «�إيجارات ت�شغيلية» .حتمل الدفعات مبوجب عقود
الإيجارات الت�شغيلية على قائمة الدخل الأولية بطريقة الق�سط الثابت على مدى فرتة الإيجار.
)ستكاليف الربط البيني (ينطبق ذلك على اخلدمات ال�صوتية فقط)
متثل تكاليف الربط البيني تكاليف الربط ب�شبكات االت�صاالت املحلية والدولية .تقيد تكاليف الربط البيني خالل فرتة تنفيذ املكاملات ،وحتمل على قائمة الدخل
الأولية.
)ع�إثبات الإيرادات
متثل الإيرادات قيمة اال�شرتاكات الثابتة �أو املمكن حتديدها وامل�ستحقة القب�ض ،وت�شتمل على الإيرادات الناجتة عن ترتيبات تقا�سم الإيرادات املربمة بني م�شغلي
االت�صاالت املحلية والدولية ب�ش�أن االت�صاالت (خدمات املعطيات واخلدمات ال�صوتية) التي يتم تبادلها .يتم �إثبات �إيرادات اخلدمات املقدمة باملبالغ املقدم بها
فواتري �إلى العمالء .يتم �إثبات ر�سوم الرتكيب وتفعيل اخلدمة ك�إيرادات عند تفعيل اخلدمة .تقيد تكاليف الرتكيب وتفعيل اخلدمات كم�صاريف عند تكبدها.
يتم �إثبات �إيرادات اخلدمة امل�ستلمة من العمالء خالل الفرتة التي تقدم فيها اخلدمة .يتم �إثبات �إيرادات ا�ستخدام الوقت بالأجواء على �أ�سا�س اال�ستعمال .يتم
�إثبات الإيرادات امل�ؤجلة عن الوقت غري امل�ستخدم بالأجواء عند ا�ستخدامه من قبل العميل �أو على �أ�سا�س ن�سبي زمني على مدى فرتة ال�سريان .وعند انتهاء عقد
العميل ،يتم �إثبات كافة الإيرادات امل�ؤجلة عن الوقت غري امل�ستخدم يف الأجواء يف قائمة الدخل الأولية .يتم �إثبات الإيرادات من خدمات املعطيات عند قيام
ال�شركة بتقدمي اخلدمة ،وبناء ًا على طبيعة اخلدمة ،يتم �إثباتها �أما ب�إجمايل املبلغ املقدم به فواتري للعميل �أو باملبلغ امل�ستحق القب�ض من قبل ال�شركة كعمولة لقاء
ت�سهيل تقدمي اخلدمة .يتم �إثبات الإيرادات الناجتة عن بيع �أجهزة االنرتنت الال�سلكي املركبة يف مباين امل�شرتكني �أو �أجهزة دونقلز (و�صالت �أجهزة االنرتنت
الال�سلكي) ،عند ت�سليم الأجهزة واملعدات للم�شرتكني والعمالء .يتم ت�أجيل امل�صاريف املقدم بها فواتري مقدم ًا و�إثباتها على مدى فرتة اخلدمات املتعاقد عليها.
)فامل�صاريف
تتكون تكاليف اخلدمات من امل�صاريف املتكبدة ب�ش�أن ت�شغيل و�صيانة ال�شبكة ،وت�شتمل على ال�سعة امل�ست�أجرة و�/أو امل�شرتاة ،والب�ضاعة ،والرتكيب وتكاليف الربط
البيني� .أن م�صاريف البيع والت�سويق هي تلك املتعلقة خ�صي�ص ًا ببيع وت�سويق منتجات ال�شركة ،وت�شتمل على التكاليف املتعلقة �أ�سا�س ًا بالعموالت والدعاية والإعالن
وخم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها .ت�صنف كافة امل�صاريف الأخرى كم�صاريف عمومية و�إدارية.
)صالب�ضاعة
تتكون الب�ضاعة من �أجهزة املودوم اخلا�صة ب�أجهزة االنرتنت الال�سلكي ،والبطاقات امل�سبقة الدفع ،والبطاقات املخف�ضة ،ومعدات االت�صاالت الأخرى .تظهر
الب�ضاعة بالتكلفة �أو �صايف القيمة البيعية� ،أيهما �أقل .ميثل �صايف القيمة البيعية الفرق بني �سعر البيع التقديري خالل دورة الأعمال العادية وكافة امل�صاريف
ال�ضرورية املتوقع تكبدها ب�ش�أن بيع الب�ضاعة .حتدد التكلفة على �أ�سا�س املتو�سط املرجح.
)قتكاليف التمويل
يتم ر�سملة تكاليف التمويل املتعلقة مبا�شرة ب�إن�شاء �أ�صل ما وذلك عند �إكمال كافة الن�شاطات ال�ضرورية لإعداد الأ�صل للغر�ض الذي �أن�شئ من �أجله ،وبعد ذلك
حتمل هذه التكاليف على قائمة الدخل الأولية.
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5.5الممتلكات والمعدات
الأرا�ضي واملباين

البنية التحتية
لل�شبكة

�سعة ال�شبكة

املرافق
والإ�سناد
وتقنية
املعلومات

الأعمال حتت
التنفيذ

 30يونيو 2011
الإجمايل

 30يونيو 2010
الإجمايل

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

التكلفة:
الر�صيد االفتتاحي

77.378.938

1.246.485.154

111.260.000

23.898.276

115.473.424

1.574.495.792

1.478.235.235

الإ�ضافات خالل
الفرتة

33.426

611.921

13.500.000

745.340

6.301.370

21.192.057

12.028.593

حتويالت خالل الفرتة

-

9.108.619

-

-

()9.108.619

-

-

م�شطوبات

()15.173

()98.700

-

()8.217

-

()122.090

-

الر�صيد اخلتامي

77.397.191

1.256.106.994

124.760.000

24.635.399

112.666.175

1.595.565.759

1.490.263.828

اال�ستهالك:
الر�صيد االفتتاحي

3.408.328

219.784.301

10.552.344

4.350.286

-

238.095.259

44.584.280

املحمل للفرتة

749.931

46.030.515

2.410.468

984.291

-

50.175.205

46.590.138

الر�صيد اخلتامي

4.158.259

265.814.816

12.962.812

5.334.577

-

288.270.464

91.174.418

�صايف القيمة الدفرتية
يف  30يونيو 2011

73.238.932

990.292.178

111.797.188

19.300.822

112.666.175

1.307.295.295

�صايف القيمة الدفرتية
يف  30يونيو 2010

65.153.637

1.096.654.146

107.039.062

20.599.161

109.643.404

1.399.089.410

متثل �سعة ال�شبكة احلق غري القابل للإلغاء ب�ش�أن �إ�ستخدام �شبكة الألياف الب�صرية املتعلقة بربط اخلدمات املحلية ملدة � 15سنة .متثل الإ�ضافات خالل الفرتة،
احلق غري القابل للإلغاء اجلديد ال�ستخدام �شبكة الألياف الب�صرية الذي مت �شرا�ؤه لربط مقر ال�شركة الرئي�سي بالريا�ض ،ويحل حمل تكاليف �سعة ال�شبكة
املتكبدة فيما لو مل تتم عملية ال�شراء.
كما يف  30يونيو  ،2011كان هناك مبالغ قدرها  6.541.041ريال �سعودي ( 30يونيو  14.274.358 :2010ريال �سعودي) تتعلق ب�إ�ضافات للممتلكات واملعدات
غري م�ستحقة ال�سداد بعد �أو �أنها قيد ال�سداد .وقد مت الإف�صاح عن ذلك كـ «معامالت غري نقدية» يف قائمة التدفقات النقدية الأولية.
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6.6الموجودات غير الملموسة ،صافي
 30يونيو 2011

 30يونيو 2010

ريال �سعودي

ريال �سعودي

التكلفة:
ر�سوم الرتخي�ص املدفوعة �إلى هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات

527.934.000

527.934.000

�أخرى

24.509.712

24.509.712

552.443.712

552.443.712

ال �إطفاء:
الر�صيد االفتتاحي

()50.157.714

()25.238.015

للفرتة

()6.226.485

()6.230.238

()56.384.199

()31.468.253

496.059.513

520.975.459

تطف�أ ر�سوم الرتخي�ص بطريقة الق�سط الثابت على مدى العمر النظامي للرتخي�ص البالغ � 25سنة.
7.7المصاريف المستحقة الدفع والدائنون التجاريون واآلخرون
 30يونيو 2011

 30يونيو 2010

ريال �سعودي

ريال �سعودي

م�صاريف م�ستحقة الدفع

210.627.883

218.408.019

مبالغ م�ستحقة للموردين

246.997.836

204.288.173

تكاليف متويل تورق (�إي�ضاح )9

-

9.190.159

457.625.719

431.886.351

8.8اإليرادات المؤجلة

ميثل هذا البند املبالغ املقدم بها فواتري مقدم ًا �إلى العمالء ،و�سيتم �إثباتها ك�إيرادات على مدى فرتة اخلدمة.
9.9تمويل التورق اإلسالمي

وهو �شكل من �أ�شكال التمويل الإ�سالمي مقدم من بنك حملي (البنك) ملواجهة امل�صاريف الر�أ�سمالية والت�شغيلية لل�شركة .يتطلب التمويل الإ�سالمي القيام ب�شراء
وبيع ال�سلع مع البنك وفق ًا لل�شروط املتفق عليها بني الطرفني.
يتكون �إجمايل الت�سهيالت املعتمد وقدره  1.592.000.000ريال �سعودي من ت�سهيل نقدي مببلغ  1.250.000.000ريال �سعودي ،وت�سهيل مببلغ 342.000.000
ريال �سعودي لقاء «خطابات اعتماد» و «خطابات �ضمان» .ومن الت�سهيل النقدي ،هناك مبلغ قدره  1.199.795.000ريال �سعودي مت �سحبه كما يف تاريخ قائمة
املركز املايل الأولية .وقد مت توزيع الت�سهيل النقدي املتبقي فرعي ًا (انظر �إي�ضاح .)16
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إيضاحات حول القوائم المالية األولية (غير مراجعة)  -تتمة
 30يونيو 2011م
 .9تمويل التورق اإلسالمي  -تتمة

�إن هذا الت�سهيل م�ضمون ب�ضمانات اعتبارية قدرها  1.592.000.000ريال �سعودي مقدمة من امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني بال�شركة .ي�سدد القر�ض على �أق�ساط ربع
�سنوية ،قيمة كل ق�سط  59,9مليون ريال �سعودي وذلك ابتدا ًء من �شهر �أغ�سط�س .2011
كجزء من �إعادة جدولة القر�ض التي هي قيد املفاو�ضات النهائية حالي ًا ،قامت ال�شركة مبكر ًا ب�سداد مبلغ قدره  62,5مليون ريال �سعودي يف  29يونيو .2011
�إ�ضافة �إلى ذلك ،تخطط ال�شركة لأن ت�سدد مبكر�أ مبلغ ًا �إ�ضافي ًا قدرة  764مليون ريال �سعودي من �إجمايل الت�سهيالت البنكية القائمة وذلك من متح�صالت
�إ�صدار حقوق الأولوية .هنالك مبلغ �إ�ضايف قدره  82مليون ريال �سعودي ي�ستحق ال�سداد قبل نهاية ال�سنة .ويجري حالي ًا التفاو�ض ب�ش�أن ال�شروط النهائية لإعادة
اجلدولة املعدلة للقر�ض.
كان ر�صيد القر�ض كما يف  30يونيو كالآتي:
 30يونيو 2011

 30يونيو 2010

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ق�سط متداول

845.924.687

-

ق�سط غري متداول

291.370.313

1.010.000.000

1.137.295.000

1.010.000.000

1010إيرادات الخدمات

تتعلق �إيرادات اخلدمات التي مت �إثباتها بخدمات النطاق العري�ض واخلدمات ال�صوتية املقدمة للم�شرتكني خالل الفرتة وب�إيرادات الربط الداخلي املقدم بها
فواتري �إلى م�شغلي االت�صاالت الآخرين للفرتة املنتهية يف  30يونيو .2011
1111تكلفة الخدمات
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للثالثة �أ�شهر املنتهية يف
 30يونيو 2011

للثالثة �أ�شهر املنتهية يف
 30يونيو 2010

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ا�ستئجار الطاقة اال�ستيعابية

15.299.580

25.204.954

�صيانة و�إ�سناد ال�شبكة

12.862.848

20.925.410

نقاط تواجد تقنية االنرتنت الال�سلكي /حيازة و�إيجار املواقع

11.344.336

11.943.537

�إ�ستنفاذ  /تركيب الب�ضاعة

8.402.413

14.859.668

م�صاريف الربط ال�صوتي

4.444.624

1.246.738

تكاليف موظفني

4.106.273

4.807.098

ر�سوم حكومية

2.730.389

1.680.727

�أخـرى

755.928

193.692

59.946.391

80.861.824

شركة اتحاد عذيب لالتصاالت
(�شركة م�ساهمة �سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية (غير مراجعة)  -تتمة
 30يونيو 2011م
1212تكاليف الموظفين
للثالثة �أ�شهر املنتهية يف
 30يونيو 2011

للثالثة �أ�شهر املنتهية يف
 30يونيو 2010

ريال �سعودي

ريال �سعودي

رواتب ومزايا

14.362.100

26.637.222

خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني

128.108

701.267

14.490.208

27.338.489

1313مصاريف البيع التسويق
للثالثة �أ�شهر املنتهية يف
 30يونيو 2011

للثالثة �أ�شهر املنتهية يف
 30يونيو 2010

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ت�سويق و�إعالن

3.292.858

11.741.767

م�صاريف العناية بالعمالء

2.230.203

4.038.250

عمولة املوزعني

2.921.365

2.511.779

م�صاريف نقاط العر�ض والإيجارات الرئي�سية

1.363.350

2.396.203

م�صاريف موظفي مبيعات نقاط العر�ض

1.212.690

1.190.091

م�صاريف عالقات عامة وترويج وات�صاالت

234.919

1.955.983

�أخـرى

381.836

206.134

11.637.221

24.040.207
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شركة اتحاد عذيب لالتصاالت
(�شركة م�ساهمة �سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية (غير مراجعة)  -تتمة
 30يونيو 2011م
1414المصاريف العمومية واإلدارية
للثالثة �أ�شهر املنتهية يف
 30يونيو 2011

للثالثة �أ�شهر املنتهية يف
 30يونيو 2010

ريال �سعودي

ريال �سعودي

�أتعاب مهنية وا�ست�شارية

4.162.707

1.467.316

عالج طبي ،ور�سوم ت�أ�شريات و�إقامات

877.258

1.463.965

�أتعاب م�ساهمني م�ؤ�س�سني (�إي�ضاح )18

618.399

425.801

ت�أمني

396.567

442.952

�سفر لأغرا�ض العمل

316.432

1.058.836

خدمات �أيدي عاملة

294.269

390.151

�ضريبة ا�ستقطاع (موردين)

69.794

40.768

ا�شرتاكات وع�ضويات

17.727

50.265

ر�سوم حكومية

-

4.578.162

�أخرى

529.871

1.597.550

7.283.024

11.515.766

1515خسارة السهم

مت احت�ساب خ�سارة ال�سهم لفرتة الثالثة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو  2011و  2010وذلك بتق�سيم خ�سارة الفرتة على عدد الأ�سهم العادية امل�صدرة يف نهاية الفرتة.
1616

التعهدات وااللتزامات المحتملة

لدى ال�شركة التزامات ناجتة عن عقود رئي�سية مربمة ومل تنفذ بعد كما يف تاريخ قائمة املركز املايل قدرها  177مليون ريال �سعودي تقريب ًا ( 30يونيو :2010
 335مليون ريال �سعودي).
�أ�صدرت البنوك التي تتعامل معها ال�شركة خطابات اعتماد و�ضمان قدرها  380مليون ريال �سعودي (مبا يف ذلك التوزيع الفرعي امل�ؤقت للت�سهيالت) كما يف تاريخ
قائمة املركز املايل الأولية ( 30يونيو  411 :2010مليون ريال �سعودي).
1717المعلومات القطاعية

تتحق معظم �إيرادات ال�شركة من خدمات النطاق العري�ض .ال تعترب القطاعات الت�شغيلية الأخرى (خدمات ال�صوت -مبا يف ذلك الرتحال ،-خدمات الأعمال)
جوهرية من �أجل الإف�صاح عنها ب�صورة م�ستقلة كما يف  30يونيو .2011
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شركة اتحاد عذيب لالتصاالت
(�شركة م�ساهمة �سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية (غير مراجعة)  -تتمة
 30يونيو 2011م
1818المعامالت مع الجهات ذات العالقة

تتكون املعامالت مع اجلهات ذات العالقة خالل الفرتة من معامالت مع امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني (�شركة البحرين لالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية «باتلكو») و�شركة
عذيب التجارية املحدودة «عذيب»).
تقوم باتلكو بتقدمي خدمات الإ�سناد الإداري والفني لل�شركة ومت تعوي�ضها عن تكلفة املوظفني املعارين البالغ قدرها  1.703.049ريال �سعودي ( 30يونيو :2010
 1.082.514ريال �سعودي) ،كما تكبدت ال�شركة م�صاريف الربط ال�صوتي والربوتوكول ال�صوتي والر�سائل اجلماعية قدرها ال �شيء خالل الفرتة املنتهية يف 30
يونيو  30( 2011يونيو  596.522 :2010ريال �سعودي).
بلغت امل�صاريف التي تكبدتها عذيب نياب ًة عن ال�شركة ال�شيء خالل الفرتة املنتهية يف  30يونيو  30( 2011يونيو  2.320 :2010ريال �سعودي).
قامت ال�شركة بقيد تكاليف م�ستحقة قدرها  618.399ريال �سعودي ( 30يونيو  425.801 :2010ريال �سعودي) ك�أتعاب �إدارة ،و 740.490ريال �سعودي (30
يونيو  754.278 :2010ريال �سعودي) ك�أعباء مالية �إلى امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني للفرتة املنتهية يف  30يونيو  2011وذلك تعوي�ض ًا لهم عن ال�ضمانات املقدمة.
1919تعليق تداول سهم الشركة

�أ�صدرت هيئة ال�سوق املالية قرار رقم ( 1ـ ـ  18ـ ـ  )2011وتاريخ  21جمادى الثاين  1432هـ (املوافق  24مايو 2011م) املت�ضمن تعليق تداول �سهم �شركة احتاد
عذيب لالت�صاالت يف ال�سوق املالية ال�سعودية (تداول) ابتدا ًء من  22جمادى الثاين 1432هـ (املوافق  25مايو 2011م) �إلى �أن تعدل ال�شركة �أو�ضاعها .وعند
انق�ضاء �ستة �أ�شهر من تاريخ هذا القرار دون �أن تتخذ ال�شركة الإجراءات الالزمة لتعديل �أو�ضاعها ،تنظر الهيئة يف اتخاذ الإجراءات املنا�سبة.
2020القضية القانونية

رفعت ال�شركة دعوى ق�ضائية �ضد �شركة االت�صاالت ال�سعودية يف اململكة العربية ال�سعودية تطالب فيها �إلزام �شركة االت�صاالت ال�سعودية ب�إتاحة خدمة �إنهاء
احلركة الدولية الواردة من خالل �شبكتها وعرب �شبكة االت�صاالت ال�سعودية �إلى امل�ستخدم النهائي .وكذلك �إلزام �شركة االت�صاالت ال�سعودية ب�إتاحة املكاملات
ال�صادرة من �شبكتها للأرقام املجانية (� .)800أن �سبب �إقامة هذه الدعوى من قبل ال�شركة هو خمالفة �شركة االت�صاالت ال�سعودية لنظام االت�صاالت والئحته
التنفيذية ونظام منع االحتكار ،مما �أدى �إلى حرمان ال�شركة من �إيرادات كبرية وتكبدها خل�سائر مالية .مل يتم �إ�صدار �أي قرار من املحكمة ب�ش�أن هذه الق�ضية
بتاريخ �إعداد هذه القوائم املالية الأولية.
2121تخفيض رأس المال

اقرتح جمل�س الإدارة يف �إجتماعه بتاريخ  14جمادى الأول 1432هـ (املوافق � 18أبريل  )2011تخفي�ض ر�أ�س مال ال�شركة مببلغ  600مليون ريال �سعودي وذلك
لإطفاء اخل�سائر املرتاكمة لل�شركة .وقد وافقت هيئة ال�سوق املالية على ذلك بتاريخ  10رجب 1432هـ (املوافق  12يونيو  ،)2011ويخ�ضع ذلك ملوافقة امل�ساهمني
خالل اجتماع اجلمعية العمومية غري العادية وموافقة اجلهات النظامية الأخرى.
2222أرقام المقارنة

�أعيد ت�صنيف بع�ض �أرقام املقارنة للفرتة املا�ضية كي تتما�شى مع عر�ض احل�سابات للفرتة احلالية.
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شركة اتحاد عذيب لالتصاالت
(�شركة م�ساهمة �سعودية)
القوائم المالية األولية (غير مراجعة)
لفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب 2011
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شركة اتحاد عذيب لالتصاالت
(�شركة م�ساهمة �سعودية)
قائمة المركز المالي األولية (غير مراجعة)
كما يف � 30سبتمرب 2011
�إي�ضاح

� 30سبتمرب 2011

� 30سبتمرب 2010

ريال �سعودي

ريال �سعودي

املوجودات
املوجودات املتداولة
نقد يف ال�صندوق و�أر�صدة لدى البنوك

32.641.386

379.306.329

ب�ضاعة

8.468.725

13.759.977

مدينون جتاريون� ،صايف

25.492.328

26.184.786

م�صاريف مدفوعة مقدم ًا وموجودات متداولة �أخرى

63.605.803

54.810.907

�إجمايل املوجودات املتداولة

130.208.242

474.061.999

املوجودات غري املتداولة
ممتلكات ومعدات

5

1.259.775.322

1.403.269.867

موجودات غري ملمو�سة� ،صايف

6

489.839.279

514.745.221

�إجمايل املوجودات غري املتداولة

1.749.614.601

1.918.015.088

�إجمايل املوجودات

1.879.822.843

2.392.077.087

املطلوبات و (العجز يف حقوق امل�ساهمني) حقوق امل�ساهمني
املطلوبات املتداولة
م�صاريف م�ستحقة الدفع ودائنون جتاريون و�آخرون

7

464.963.917

464.952.171

�إيرادات م�ؤجلة

8

61.705.640

55.757.446

ق�سط متداول من متويل تورق �إ�سالمي

9

855.637.032

59.000.000

1.382.306.589

579.709.617

�إجمايل املطلوبات املتداولة

املطلوبات غري املتداولة
281.657.968

1.121.000.000

9

متويل تورق �إ�سالمي
ذمم دائنة طويلة الأجل

349.827.439

372.735.221

مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني

4.395.884

4.825.785

�إجمايل املطلوبات غري املتداولة

635.881.291

1.498.561.006

�إجمايل املطلوبات

2.018.187.880

2.078.270.623

(العجز يف حقوق امل�ساهمني) حقوق امل�ساهمني
ر�أ�س املال

21

400.000.000

1.000.000.000

خ�سائر مرتاكمة

2

()538.365.037

()686.193.536

�إجمايل (العجز يف حقوق امل�ساهمني) حقوق امل�ساهمني

()138.365.037

313.806.464

�إجمايل املطلوبات و (العجز يف حقوق امل�ساهمني) حقوق امل�ساهمني

1.879.822.843

2.392.077.087

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  22جزء ًا من هذه القوائم املالية الأولية.
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شركة اتحاد عذيب لالتصاالت
(�شركة م�ساهمة �سعودية)
قائمة الدخل األولية (غير مراجعة)
لفرتتي الثالثة �أ�شهر وال�ستة �أ�شهر املنتهيتني يف � 30سبتمرب 2011

�إي�ضاح

الثالثة �أ�شهر املنتهية يف
� 30سبتمرب 2011

الثالثة �أ�شهر املنتهية يف
� 30سبتمرب 2010

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف 30
�سبتمرب 2010
�سبتمرب 2011
ريال �سعودي

ريال �سعودي

�إيرادات خدمات

10

58.392.031

46.808.190

118.660.590

89.042.686

تكلفة اخلدمات

11

()54.769.865

()82.093.241

()114.716.256

()162.955.065

3.622.166

()35.285.051

3.944.334

()73.912.379

�إجمايل الربح( /اخل�سارة)

امل�صاريف الت�شغيلية
تكاليف موظفني

12

1.205.736

()19.346.735

()13.284.472

()46.685.224

م�صاريف بيع وت�سويق

13

()6.479.311

()19.456.506

()18.116.532

()43.496.713

ا�ستهالك و�إطفاء

5و6

()56.453.732

()54.417.628

()112.855.422

()107.238.004

م�صاريف عمومية و�إدارية

14

()19.714.168

()8.824.321

()26.997.192

()20.340.087

�إجمايل امل�صاريف الت�شغيلية

()81.441.475

()102.045.190

()171.253.618

()217.760.028

اخل�سارة من العمليات الرئي�سية

()77.819.309

()137.330.241

()167.309.284

()291.672.407

-

�إيرادات �أخرى

275.000

-

275.000

�أعباء مالية

()7.567.655

()9.293.042

()16.884.800

()15.756.289

�صايف خ�سارة الفرتة

()85.386.964

()146.348.283

()184.194.084

()307.153.696

خ�سارة ال�سهم:
املتعلقة باخل�سارة من العمليات
الرئي�سية

15

()1.95

()3.43

()4.18

()7.29

املتعلقة ب�صايف خ�سارة الفرتة

15

()2.13

()3.66

()4.60

()7.68

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  22جزء ًا من هذه القوائم املالية الأولية.
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شركة اتحاد عذيب لالتصاالت
(�شركة م�ساهمة �سعودية)
قائمة التدفقات النقدية األولية (غير مراجعة)
للفرتة املنتهية يف � 30سبتمرب 2011
لل�ستة �أ�شهر
املنتهية يف
� 30سبتمرب 2011

لل�ستة �أ�شهر
املنتهية يف
� 30سبتمرب 2010

ريال �سعودي

ريال �سعودي

الن�شاطات الت�شغيلية
()184.194.084

�صايف خ�سارة الفرتة

()307.153.696

التعديالت لــ:
ا�ستهالك و�إطفاء

112.855.422

107.238.004

خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني

478.248

971.050

-

ممتلكات ومعدات م�شطوبة
 �إيرادات م�ؤجلة
التدفقات النقدية الت�شغيلية قبل التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية

1.216.399

()1.920.193

8.042.389

()72.780.607

()189.685.854

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية:
ب�ضاعة

1.977.229

1.559.254

مدينون جتاريون
ً
م�صاريف مدفوعة مقدما وموجودات متداولة �أخرى

()4.300.287

()15.835.521

()8.022.446

()4.295.888

م�صاريف م�ستحقة الدفع ودائنون جتاريون و�آخرون

14.834.698

()54.482.797

النقدية امل�ستخدمة يف العمليات

()68.291.413

()262.740.806

مكاف�أة نهاية اخلدمة املدفوعة للموظفني

()847.441

()1.115.509

�صايف النقدية امل�ستخدمة يف الن�شاطات الت�شغيلية

()69.138.854

()263.856.315

الن�شاطات الإ�ستثمارية
�شراء موجودات غري ملمو�سة

()15.000

�شراء ممتلكات ومعدات (�إي�ضاح )5

()42.487.220
-

متح�صالت من بيع ممتلكات ومعدات
�صايف النقدية امل�ستخدمة يف الن�شاطات اال�ستثمارية

()42.502.220

()3.420.748
18.052
()3.402.696

الن�شاطات التمويلية
-

متويل تورق �إ�سالمي م�ستلم

19.795.000

دفعة مقابل متويل تورق �إ�سالمي (�إي�ضاح )9

()62.500.000

570.000.000

�صايف النقدية (امل�ستخدمة يف) الناجتة من الن�شاطات التمويلية

()42.705.000

570.000.000

(النق�ص) الزيادة فـي النقد فـي ال�صندوق والأر�صدة لدى البنوك خالل الفرتة

()154.346.074

302.740.989

النقد يف ال�صندوق والأر�صدة لدى البنوك يف بداية الفرتة

186.987.460

76.565.340

النقد يف ال�صندوق والأر�صدة لدى البنوك يف نهاية الفرتة

32.641.386

379.306.329

املعامالت غري النقدية الهامة:
�شراء ممتلكات ومعدات (�إي�ضاح )5

()18.718.728

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  22جزء ًا من هذه القوائم املالية الأولية.
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شركة اتحاد عذيب لالتصاالت
(�شركة م�ساهمة �سعودية)
قائمة التغيرات في (العجز في حقوق المساهمين) حقوق المساهمين األولية (غير مراجعة)
للفرتة املنتهية يف � 30سبتمرب 2011
ر�أ�س املال

اخل�سائر املرتاكمة

الإجمايل

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

()379.039.840

620.960.160

()307.153.696

()307.153.696

الر�صيد يف � 30سبتمرب 2010

1.000.000.000

()686.193.536

313.806.464

الر�صيد يف � 1أبريل 2011

1.000.000.000

()954.170.953

45.829.047

تخفي�ض ر�أ�س املال من �أجل �إطفاء اخل�سائر (�إي�ضاح )21

()600.000.000

600.000.000

1.000.000.000

الر�صيد يف � 1أبريل 2010
�صايف خ�سارة الفرتة

�صايف خ�سارة الفرتة
الر�صيد يف � 30سبتمرب 2011

-

400.000.000

-

()184.194.084

()184.194.084

()538.365.037

()138.365.037

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  22جزء ًا من هذه القوائم املالية الأولية.
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شركة اتحاد عذيب لالتصاالت
(�شركة م�ساهمة �سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية (غير مراجعة)
� 30سبتمرب 2011
1.1التنظيم والنشاطات

�شركة احتاد عذيب لالت�صاالت (ال�شركة)� ،شركة م�ساهمة �سعودية ،وثاين مقدم خدمة مرخ�ص له بتقدمي خدمات االت�صاالت الثابتة يف اململكة العربية
ال�سعودية .يقع املركز الرئي�سي لل�شركة يف الريا�ض ،ولها مكاتب يف جدة والدمام ،ومتار�س ن�شاطها يف ع�شر مدن �سعودية.
ا�ستلمت ال�شركة �سجلها التجاري رقم ( )1010263273ك�شركة م�ساهمة �سعودية بتاريخ � 30صفر 1430هـ (املوافق  26فرباير .)2009
تقوم ال�شركة بتقدمي خمتلف خدمات االت�صال الثابت والال�سلكي مثل اخلدمات ال�صوتية وخدمات املعطيات وخدمات «النطاق العري�ض» انرتنت فائق ال�سرعة
ذو �سعات عالية ،وخدمات ال�صوت عرب االنرتنت ،ومنافذ الفاك�س الدولية وخطوط الهاتف الثابت للأفراد واملنازل وال�شركات با�ستخدام تقنية ال�صوت عرب
الأنرتنت الال�سلكي.
2.2إقتراح إصدار حقوق األولوية

ا�ستمرت ال�شركة يف تكبد �صايف خ�سائر خالل الفرتة املنتهية يف � 30سبتمرب  ،2011وبالتايل جتاوز العجز املرتاكم ر�أ�سمالها كما يف ذلك التاريخ .اقرتح جمل�س
�إدارة ال�شركة (جمل�س الإدارة) خالل اجتماعه الذي عقد بتاريخ � 20شوال 1431هـ (املوافق � 29سبتمرب � )2010إ�صدار حقوق �أولوية مببلغ  600مليون ريال
�سعودي .وطبق ًا ل�شروط اخلطة املعدلة التي هي قيد الدرا�سة حالي ًا من قبل ال�شركة ،متت زيادة هذا املبلغ الحق ًا �إلى  1.175مليون ريال �سعودي مبوجب قرار
جمل�س الإدارة امل�ؤرخ يف  27رجب  1432هـ (املوافق  29يونيو  .)2011وقد مت تعيني م�ست�شار مايل جديد (امل�ست�شار املايل) لإدارة عملية �إ�صدار حقوق الأولوية.
ونتيجة للخطة املعدلة ،تتوقع ال�شركة حالي ًا ب�أن يتم احل�صول على املوافقات املطلوبة من هيئة ال�سوق املالية و�إمتام عملية �إ�صدار حقوق الأولوية خالل الربع الثالث
من �سنتها املالية املنتهية يف  31مار�س .2012
كانت الت�سهيالت البنكية (�أنظر �إي�ضاح  )9م�ستحقة الدفع على دفعات ربع �سنوية قدرها  59.9مليون ريال �سعودي ابتداء من �شهر �أغ�سط�س  .2011وكجزء من
�إعادة جدولة القر�ض مع اجلهة املانحة ،قامت ال�شركة مبكر ًا ب�سداد مبلغ قدره  62.5مليون ريال �سعودي بتاريخ  29يونيو � .2011إ�ضافة �إلى ذلك تعتزم ال�شركة
�سداد مبلغ ًا قدره  764مليون ريال �سعودي من �إجمايل الت�سهيالت البنكية املتاحة من متح�صالت عملية �إ�صدار حقوق الأولوية .كما �أن هناك مبلغ م�ستحق ال�سداد
قدره  91.7مليون ريال �سعودي قبل نهاية ال�سنة.
وخالل هذه الفرتة الأولية ،تعتمد ال�شركة على التمويل املرحلي الذي تعهد به امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني يف الوفاء باملتطلبات النقدية الت�شغيلية لل�شركة وللإ�ستمرار يف
�أعمالها خالل الربع املنتهي يف  31دي�سمرب  .،2011لقد تعهد امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون ب�أن يقدموا لل�شركة مبلغ ًا قدره  390مليون ريال �سعودي وال�شركة حالي ًا ب�صدد
طلب التمويل النقدي من امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني .بد�أت فرتة التعهد بتاريخ  30يونيو  ،2011وي�سري مفعولها ملدة �سنة اعتبار ًا من � 17أبريل � .2011سيتم ا�ستخدام
القر�ض مقابل ح�صة امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني يف عملية �إ�صدار عملية حقوق الأولوية عند �إمتامها.
لقد قدمت ال�شركة م�سودة ن�شرة �إ�صدار حقوق الأولية �إلى هيئة ال�سوق املالية للح�صول على موافقتها.
3.3أسس اإلعداد

كما هو مو�ضح بالإي�ضاح رقم  ،2ف�إن �إدارة ال�شركة واثقة ب�أنه �سيتم ا�ستالم التمويل النقدي من امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني و�إمتام عملية �إ�صدار حقوق الأولوية ل�سداد
�أي عجز خالل الفرتة الزمنية �أعاله .عليه ،مت �إعداد هذه القوائم املالية الأولية هذه وفق ًا ملبد�أ الإ�ستمرارية.
تتم�شى ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة يف �إعداد القوائم املالية الأولية ،وامللخ�صة �أدناه ،مع تلك امل�ستخدمة يف �إعداد القوائم املالية ال�سنوية املراجعة لل�شركة لل�سنة
املنتهية يف  31مار�س .2011
)أبيان االلتزام
مت �إعداد القوائم املالية الأولية طبق ًا ملعايري املحا�سبة ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني.
)ب�أ�س�س القيا�س
مت �إعداد هذه القوائم املالية الأولية وفق ًا ملبد�أ التكلفة التاريخية با�ستخدام مبد�أ اال�ستحقاق املحا�سبي.
�أن النتائج الأولية لل�شركة قد ال تعترب م�ؤ�شرا دقيق ًا على نتائجها ال�سنوية.
)جعملة العر�ض والعملة الرئي�سية
مت عر�ض هذه القوائم املالية الأولية بالريال ال�سعودي ب�صفته العملة الرئي�سية لل�شركة .مت �إظهار كافة البيانات املالية بالريال ال�سعودي ،ومت تقريبها لأقرب خانة
ع�شرية.
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شركة اتحاد عذيب لالتصاالت
(�شركة م�ساهمة �سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية (غير مراجعة)
� 30سبتمرب 2011
4.4السياسات المحاسبية الهامة

)أا�ستخدام التقديرات
يتطلب �إعداد القوائم املالية الأولية ،طبق ًا ملعايري املحا�سبة املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية ،من الإدارة �إجراء التقديرات والإفرتا�ضات والأحكام
التي قد ت�ؤثر على تطبيق ال�سيا�سات وقيم املوجودات واملطلوبات امل�سجلة ،والإيرادات وامل�صاريف ،والإف�صاح عن االلتزامات املحتملة� .أن عدم الت�أكد من هذه
االفرتا�ضات والتقديرات ميكن �أن
ي�ؤدي �إلى �إجراء تعديل جوهري على القيمة الدفرتية للموجودات �أو املطلوبات يف الفرتات امل�ستقبلية.
يتم مراجعة التقديرات واالفرتا�ضات ذات العالقة با�ستمرار .يتم �إثبات التعديالت على التقديرات املحا�سبية خالل الفرتة التي تعدل فيها التقديرات والفرتات
امل�ستقبلية التي ت�أثرت بذلك.
)باملدينون
تظهر الذمم املدينة باملبلغ الأ�صلي للفاتورة ناق�صا املخ�ص�ص لقاء �أية مبالغ غري قابلة للتح�صيل .يتم �إجراء تقدير للديون امل�شكوك يف حت�صيلها عند عدم
�إمكانية حت�صيل املبلغ بالكامل .ت�شطب الديون املعدومة عند تكبدها.
)جخم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها
تقوم ال�شركة مبراجعة الذمم املدينة اخلا�صة بها وذلك لتكوين املخ�ص�صات املطلوبة لقاء الديون امل�شكوك يف حت�صليها .وعند تكوين هذه املخ�ص�صات ،ي�ؤخذ
بعني االعتبار نوع اخلدمات املقدمة ،مثل (املعطيات واخلدمات ال�صوتية � ...إلخ) وعمر الذمم املدينة والأحوال االقت�صادية العامة.
)داملوجودات غري امللمو�سة
متثل املوجودات غري امللمو�سة ترخي�ص املعطيات والتكاليف الأخرى املتكبدة من قبل ال�شركة عند ت�أ�سي�سها .يتم يف البداية ر�سملة ر�سوم الرتخي�ص ،وبعد ذلك
يتم �إطفا�ؤها بطريقة الق�سط الثابت على مدى العمر النظامي للرتخي�ص وهو � 25سنة .تطف�أ املوجودات غري امللمو�سة الأخرى على مدى الأعمار الإنتاجية املقدرة
لها.
يحمل الإطفاء على قائمة الدخل الأولية .يتم مراجعة ر�سوم الرتخي�ص املر�سملة يف نهاية كل فرتة مالية للت�أكد من وجود انخفا�ض دائم يف قيمتها .ويف حالة
حتديد �أي انخفا�ض ،ف�أنه يتم �إدراج هذا االنخفا�ض الدائم يف قائمة الدخل الأولية.
)هاملمتلكات واملعدات
تظهر املمتلكات واملعدات ،فيما عدا الأرا�ضي والأعمال الر�أ�سمالية حتت التنفيذ ،بالتكلفة ناق�ص ًا اال�ستهالك املرتاكم و�أي انخفا�ض يف القيمة .تظهر الأرا�ضي
والأعمال الر�أ�سمالية حتت التنفيذ بالتكلفة .تقيد تكاليف الإ�صالح وال�صيانة الروتينية كم�صروف عند تكبدها .ت�ستهلك التكلفة ناق�ص ًا القيمة التقديرية املتبقية
للممتلكات واملعدات بطريقة الق�سط الثابت على مدى الأعمار الإنتاجية املقدرة التالية:
العمر (�سنوات)
املباين والأعمال املدنية

20-7

البنية التحتية لل�شبكة

7-4

�سعة ال�شبكة

15

معدات تقنية املعلومات

5

املرافق والإ�سناد

10-5

يتم ر�سملة التجديدات والتح�سينات الرئي�سية �إذا ما �أدت �إلى زيادة الإنتاجية �أو �إطالة العمر الإنتاجي الت�شغيلي للأ�صل .متثل �أرباح �أو خ�سائر ا�ستبعاد املمتلكات
واملعدات الفرق بني متح�صالت اال�ستبعاد والقيمة الدفرتية لهذه املوجودات ،ويتم �إثباتها يف قائمة الدخل الأولية.
)و�إنخفا�ض قيمة املوجودات
يتم مراجعة املوجودات املالية واملمتلكات واملعدات واملوجودات غري املتداولة الأخرى للت�أكد من وجود خ�سائر انخفا�ض يف قيمتها وذلك عندما ت�شري الأحداث
�أو التغريات يف الظروف �إلى عدم �إمكانية ا�سرتداد القيمة الدفرتية .يتم �إثبات خ�سارة الإنخفا�ض� ،إن وجدت ،بقدر زيادة القيمة الدفرتية للأ�صل عن القيمة
القابلة لال�سرتداد له.
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شركة اتحاد عذيب لالتصاالت
(�شركة م�ساهمة �سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية (غير مراجعة)
� 30سبتمرب 2011
4.4السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

)زالدائنون واملبالغ امل�ستحقة الدفع
يتم �إثبات االلتزامات لقاء املبالغ الواجب دفعها يف امل�ستقبل عن الب�ضاعة �أو اخلدمات امل�ستلمة� ،سواء ًا قدمت �أم مل تقدم بها فواتري من قبل املوردين.
)حخم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني
يتم احت�ساب خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني طبق ًا لنظام العمل والعمال ال�سعودي ،ويحمل على قائمة الدخل الأولية.
)طاملعامالت بالعمالت الأجنبية
حتول املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية لرياالت �سعودية ب�أ�سعار التحويل ال�سائدة بتاريخ حدوث املعامالت .وبتاريخ قائمة املركز املايل الأولية ،يتم حتويل
املوجودات واملطلوبات النقدية امل�سجلة بالعمالت الأجنبية لرياالت �سعودية ب�أ�سعار التحويل ال�سائدة يف ذلك التاريخ .تدرج الأرباح واخل�سائر الناجتة عن حتويل
العمالت يف قائمة الدخل الأولية.
)يااللتزامات املحتملة
االلتزام املحتمل عبارة عن التزام ميكن �أن ين�ش�أ عن �أحداث �سابقة ويت�أكد وجوده فقط عند وقوع �أو عدم وقوع حدث م�ستقبلي غري م�ؤكد �أو �أكرث وغري خارج
عن �سيطرة ال�شركة بالكامل� ،أو ميثل التزام متوقع ميكن �أن ين�ش�أ عن �أحداث �سابقة ومل يتم لأنه من غري املحتمل �أن ينتج تدفقات للموارد التي تت�ضمن املنافع
االقت�صادية ل�سداد قيمة االلتزام و�أن مبلغ االلتزام ال ميكن تقديره ب�شكل موثوق به.
)كامل�صاريف احلكومية
متثل امل�صاريف احلكومية الر�سوم وامل�صاريف املن�صو�ص عليها يف اتفاقيات الرتاخي�ص واملدفوعة لقاء ا�ستخدام خدمات االت�صاالت يف اململكة العربية ال�سعودية
مبا يف ذلك ر�سوم الرتددات .تقيد هذه الر�سوم خالل الفرتات التي ت�ستخدم فيها ،وحتمل على قائمة الدخل الأولية.
)لالزكاة و�ضريبة الدخل
يجنب خم�ص�ص للزكاة و�ضريبة الدخل وفق ًا للأنظمة املالية ال�سعودية ،ويحمل االلتزام على قائمة التغريات يف حقوق امل�ساهمني الأولية.
)ماالحتياطي النظامي
طبق ًا لنظام ال�شركات ال�سعودي ،يجب حتويل  %10من دخل ال�سنة (بعد الزكاة و�ضريبة الدخل وبعد خ�صم �أية خ�سائر مدورة) �إلى االحتياطي النظامي .ويجوز
لل�شركة التوقف عن �إجراء مثل هذا التحويل عندما يبلغ جمموع هذا االحتياطي ن�صف ر�أ�س املال .ان االحتياطي النظامي غري قابل للتوزيع.
)نالإيجارات الت�شغيلية
ت�صنف عقود �إيجار املمتلكات واملعدات التي يحتفظ مبوجبها امل�ؤجر بكافة املخاطر واملنافع امل�صاحبة للملكية كـ «�إيجارات ت�شغيلية» .حتمل الدفعات مبوجب عقود
الإيجارات الت�شغيلية على قائمة الدخل الأولية بطريقة الق�سط الثابت على مدى فرتة الإيجار.
)ستكاليف الربط البيني (ينطبق ذلك على اخلدمات ال�صوتية فقط)
متثل تكاليف الربط البيني تكاليف الربط ب�شبكات االت�صاالت املحلية والدولية .تقيد تكاليف الربط البيني خالل فرتة تنفيذ املكاملات ،وحتمل على قائمة الدخل
الأولية.
)ع�إثبات الإيرادات
متثل الإيرادات قيمة اال�شرتاكات الثابتة �أو املمكن حتديدها وامل�ستحقة القب�ض ،وت�شتمل على الإيرادات الناجتة عن ترتيبات تقا�سم الإيرادات املربمة بني م�شغلي
االت�صاالت املحلية والدولية ب�ش�أن االت�صاالت (خدمات املعطيات واخلدمات ال�صوتية) التي يتم تبادلها .يتم �إثبات �إيرادات اخلدمات املقدمة باملبالغ املقدم بها
فواتري �إلى العمالء .يتم �إثبات ر�سوم الرتكيب وتفعيل اخلدمة ك�إيرادات عند تفعيل اخلدمة .تقيد تكاليف الرتكيب وتفعيل اخلدمات كم�صاريف عند تكبدها.
يتم �إثبات �إيرادات اخلدمة امل�ستلمة من العمالء خالل الفرتة التي تقدم فيها اخلدمة .يتم �إثبات �إيرادات ا�ستخدام الوقت بالأجواء على �أ�سا�س اال�ستعمال .يتم
�إثبات الإيرادات امل�ؤجلة عن الوقت غري امل�ستخدم بالأجواء عند ا�ستخدامه من قبل العميل �أو على �أ�سا�س ن�سبي زمني على مدى فرتة ال�سريان .وعند انتهاء عقد
العميل ،يتم �إثبات كافة الإيرادات امل�ؤجلة عن الوقت غري امل�ستخدم يف الأجواء يف قائمة الدخل الأولية .يتم �إثبات الإيرادات من خدمات املعطيات عند قيام
ال�شركة بتقدمي اخلدمة ،وبناء ًا على طبيعة اخلدمة ،يتم �إثباتها �أما ب�إجمايل املبلغ املقدم به فواتري للعميل �أو باملبلغ امل�ستحق القب�ض من قبل ال�شركة كعمولة لقاء
ت�سهيل تقدمي اخلدمة .يتم �إثبات الإيرادات الناجتة عن بيع �أجهزة االنرتنت الال�سلكي املركبة يف مباين امل�شرتكني �أو �أجهزة دونقلز (و�صالت �أجهزة االنرتنت
الال�سلكي) ،عند ت�سليم الأجهزة واملعدات للم�شرتكني والعمالء .يتم ت�أجيل امل�صاريف املقدم بها فواتري مقدم ًا و�إثباتها على مدى فرتة اخلدمات املتعاقد عليها.
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شركة اتحاد عذيب لالتصاالت
(�شركة م�ساهمة �سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية (غير مراجعة)
� 30سبتمرب 2011
4.4السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

)فامل�صاريف
تتكون تكاليف اخلدمات من امل�صاريف املتكبدة ب�ش�أن ت�شغيل و�صيانة ال�شبكة ،وت�شتمل على ال�سعة امل�ست�أجرة و�/أو امل�شرتاة ،والب�ضاعة ،والرتكيب وتكاليف الربط
البيني� .أن م�صاريف البيع والت�سويق هي تلك املتعلقة خ�صي�ص ًا ببيع وت�سويق منتجات ال�شركة ،وت�شتمل على التكاليف املتعلقة �أ�سا�س ًا بالعموالت والدعاية والإعالن
وخم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها .ت�صنف كافة امل�صاريف الأخرى كم�صاريف عمومية و�إدارية.
)صالب�ضاعة
تتكون الب�ضاعة من �أجهزة املودوم اخلا�صة ب�أجهزة االنرتنت الال�سلكي ،والبطاقات امل�سبقة الدفع ،والبطاقات املخف�ضة ،ومعدات االت�صاالت الأخرى .تظهر
الب�ضاعة بالتكلفة �أو �صايف القيمة البيعية� ،أيهما �أقل .ميثل �صايف القيمة البيعية الفرق بني �سعر البيع التقديري خالل دورة الأعمال العادية وكافة امل�صاريف
ال�ضرورية املتوقع تكبدها ب�ش�أن بيع الب�ضاعة .حتدد التكلفة على �أ�سا�س املتو�سط املرجح.
)قتكاليف التمويل
يتم ر�سملة تكاليف التمويل املتعلقة مبا�شرة ب�إن�شاء �أ�صل ما وذلك عند �إكمال كافة الن�شاطات ال�ضرورية لإعداد الأ�صل للغر�ض الذي �أن�شئ من �أجله ،وبعد ذلك
حتمل هذه التكاليف على قائمة الدخل الأولية.
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شركة اتحاد عذيب لالتصاالت
(�شركة م�ساهمة �سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية (غير مراجعة)  -تتمة
� 30سبتمرب 2011
5.5الممتلكات والمعدات
الأرا�ضي واملباين

البنية التحتية
لل�شبكة

�سعة ال�شبكة

املرافق والإ�سناد
وتقنية املعلومات

الأعمال حتت
التنفيذ

� 30سبتمرب 2011
الإجمايل

� 30سبتمرب 2010
الإجمايل

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

التكلفة:
الر�صيد
الإفتتاحي

77.378.938

1.246.485.154

111.260.000

23.898.276

115.473.424

1.574.495.792

1.478.235.235

�إ�ضافات
خالل الفرتة

18.252

1.021.741

13.500.000

1.398.210

7.830.289

23.768.492

65.630.891

حتويالت
خالل الفرتة

-

9.108.619

-

806.000

()9.914.619

-

-

�إ�ستبعادات

-

-

-

-

-

-

()19.895

م�شطوبات

-

-

-

-

-

-

()1.216.399

الر�صيد
اخلتامي

77.397.190

1.256.615.514

124.760.000

26.102.486

113.389.094

1.598.264.284

1.542.629.832

اال�ستهالك:
الر�صيد
االفتتاحي

3.408.328

219.784.301

10.552.344

4.350.286

-

238.095.259

44.584.280

املحمل للفرتة

1.498.841

92.107.170

4.745.938

2.041.754

-

100.393.703

94.777.528

ا�ستبعادات

-

-

-

-

-

-

()1.843

الر�صيد
اخلتامي

4.907.169

311.891.471

15.298.282

6.392.040

-

338.488.962

139.359.965

�صايف القيمة
الدفرتية

72.490.021

944.724.043

109.461.718

19.710.446

113.389.094

1.259.775.322

1.403.269.867

متثل �سعة ال�شبكة احلق غري القابل للإلغاء ب�ش�أن �إ�ستخدام �شبكة الألياف الب�صرية املتعلقة بربط اخلدمات املحلية ملدة � 15سنة .متثل الإ�ضافات خالل الفرتة،
احلق غري القابل للإلغاء اجلديد ال�ستخدام �شبكة الألياف الب�صرية الذي مت �شرا�ؤه لربط مقر ال�شركة الرئي�سي بالريا�ض ،ويحل حمل تكاليف �سعة ال�شبكة
املتكبدة فيما لو مل تتم عملية ال�شراء.
كما يف � 30سبتمرب  ،2011كانت هناك مبالغ قدرها  18.718.728ريال �سعودي ( 62.210.143 :2010ريال �سعودي) تتعلق ب�إ�ضافات للممتلكات واملعدات غري
م�ستحقة ال�سداد بعد �أو �أنها قيد ال�سداد .وقد مت الإف�صاح عن ذلك كـ «معامالت غري نقدية» يف قائمة التدفقات النقدية الأولية.
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شركة اتحاد عذيب لالتصاالت
(�شركة م�ساهمة �سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية (غير مراجعة)  -تتمة
� 30سبتمرب 2011
6.6الموجودات غير الملموسة ،صافي
� 30سبتمرب 2011

� 30سبتمرب 2010

ريال �سعودي

ريال �سعودي

التكلفة:
ر�سوم الرتخي�ص املدفوعة �إلى هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات

527.949.000

527.934.000

�أخرى

24.509.712

24.509.712

552.458.712

552.443.712

الإطفاء:
الر�صيد االفتتاحي

()50.157.714

()25.238.015

للفرتة

()12.461.719

()12.460.476

()62.619.433

()37.698.491

489.839.279

514.745.221

تطف�أ ر�سوم الرتخي�ص بطريقة الق�سط الثابت على مدى العمر النظامي للرتخي�ص البالغ � 25سنة.
7.7المصاريف المستحقة الدفع والدائنون التجاريون واآلخرون
� 30سبتمرب 2011

� 30سبتمرب 2010

ريال �سعودي

ريال �سعودي

مبالغ م�ستحقة للموردين

246.392.305

174.609.793

م�صاريف م�ستحقة الدفع

216.889.363

276.374.679

تكاليف متويل تورق (�إي�ضاح )9

1.682.249

13.967.699

464.963.917

464.952.171

8.8اإليرادات المؤجلة

ميثل هذا البند املبالغ املقدم بها فواتري مقدم ًا �إلى العمالء ،و�سيتم �إثباتها ك�إيرادات على مدى فرتة اخلدمة.
9.9تمويل التورق اإلسالمي

وهو �شكل من �أ�شكال التمويل الإ�سالمي مقدم من بنك حملي (البنك) ملواجهة امل�صاريف الر�أ�سمالية والت�شغيلية لل�شركة .يتطلب التمويل الإ�سالمي القيام ب�شراء
وبيع ال�سلع مع البنك وفق ًا لل�شروط املتفق عليها بني الطرفني.
يتكون �إجمايل الت�سهيالت املعتمد وقدره  1.592.000.000ريال �سعودي من ت�سهيل نقدي مببلغ  1.250.000.000ريال �سعودي ،وت�سهيل مببلغ 342.000.000
ريال �سعودي لقاء «خطابات اعتماد» و «خطابات �ضمان» .ومن الت�سهيل النقدي ،هناك مبلغ قدره  1.199.795.000ريال �سعودي مت �سحبه كما يف تاريخ قائمة
املركز املايل الأولية .وقد مت توزيع الت�سهيل النقدي املتبقي فرعي ًا (انظر �إي�ضاح .)16
�إن هذا الت�سهيل م�ضمون ب�ضمانات اعتبارية قدرها  1.592.000.000ريال �سعودي مقدمة من امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني بال�شركة.
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شركة اتحاد عذيب لالتصاالت
(�شركة م�ساهمة �سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية (غير مراجعة)  -تتمة
� 30سبتمرب 2011
9.9تمويل التورق اإلسالمي  -تتمة

كان ر�صيد القر�ض كما يف � 30سبتمرب كالآتي:
� 30سبتمرب 2011

� 30سبتمرب 2010

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ق�سط متداول (�إي�ضاح )2

855.637.032

59.000.000

ق�سط غري متداول

281.657.968

1.121.000.000

1.137.295.000

1.180.000.000

1010إيرادات الخدمات

تتعلق �إيرادات اخلدمات التي مت �إثباتها بخدمات النطاق العري�ض واخلدمات ال�صوتية املقدمة للم�شرتكني خالل الفرتة وب�إيرادات الربط الداخلي املقدم بها
فواتري �إلى م�شغلي االت�صاالت الآخرين للفرتة املنتهية يف � 30سبتمرب .2011
1111تكلفة الخدمات
الثالثة �أ�شهر املنتهية يف
� 30سبتمرب 2011

الثالثة �أ�شهر املنتهية
يف � 30سبتمرب 2010

ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف
� 30سبتمرب 2011

ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف
� 30سبتمرب 2010

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

�صيانة ودعم ال�شبكة

15.036.785

28.448.489

27.899.633

49.373.899

ا�ستئجار الطاقة اال�ستيعابية

12.073.384

24.339.754

27.372.964

49.544.708

نقاط تواجد تقنية االنرتنت الال�سلكي /حيازة و�إيجار املواقع

10.642.905

11.016.016

21.987.241

22.959.553

�إ�ستنفاذ  /تركيب الب�ضاعة

7.597.236

10.951.168

15.999.649

25.810.836

تكاليف موظفني

4.022.675

4.387.357

8.128.948

9.194.455

م�صاريف الربط ال�صوتي

3.104.201

1.612.018

7.548.825

2.858.756

ر�سوم حكومية

2.052.215

1.175.715

4.782.604

2.856.442

�أخـرى

240.464

162.724

996.392

356.416

54.769.865

82.093.241

114.716.256

162.955.065

1212تكاليف الموظفين
الثالثة �أ�شهر املنتهية
يف � 30سبتمرب 2011

الثالثة �أ�شهر املنتهية
يف � 30سبتمرب 2010

ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف
� 30سبتمرب 2011

ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف
� 30سبتمرب 2010

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

رواتب ومزايا

()1.555.876

19.076.952

12.806.224

45.714.174

خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني

350.140

269.783

478.248

971.050

()1.205.736

19.346.735

13.284.472

46.685.224

خالل فرتة الثالثة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب  ،2011وافقت الإدارة على عك�س قيد مكاف�آت قدرها  13.4مليون ريال �سعودي جنب لها خم�ص�ص يف ال�سنوات
ال�سابقة.
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إيضاحات حول القوائم المالية األولية (غير مراجعة)  -تتمة
� 30سبتمرب 2011
1313مصاريف البيع التسويق
ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف
� 30سبتمرب 2011

ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف
� 30سبتمرب 2010

الثالثة �أ�شهر املنتهية يف الثالثة �أ�شهر املنتهية يف
� 30سبتمرب 2010
� 30سبتمرب 2011
ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

عمولة املوزعني

2.331.622

2.897.747

5.252.987

5.409.526

م�صاريف العناية بالعمالء

2.159.391

3.132.790

4.389.594

7.171.040

م�صاريف نقاط العر�ض والإيجـارات الرئي�سية

1.225.230

2.757.449

2.588.580

5.153.652

م�صاريف موظفي مبيعات نقاط العر�ض

540.562

927.819

1.753.252

2.117.910

م�صاريف عالقات عامة وترويج وات�صاالت

5.597

1.033.387

240.516

2.989.370

ت�سويق و�إعالن

()665.568

7.790.976

2.627.290

19.532.743

�أخـرى

882.477

916.338

1.264.313

1.122.472

6.479.311

19.456.506

18.116.532

43.496.713

خالل فرتة الثالثة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب  ،2011قامت الإدارة بتغيري تقديراتها ب�ش�أن فرتة �إطفاء بع�ض امل�صاريف لتكون على مدى فرتة العقد ،ونتج عن
ذلك تكاليف م�ؤجلة قدرها  790.214ريال �سعودي.
1414المصاريف العمومية واإلدارية
الثالثة �أ�شهر املنتهية يف
� 30سبتمرب 2011

الثالثة �أ�شهر املنتهية يف
� 30سبتمرب 2010

ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف
� 30سبتمرب 2011

ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف
� 30سبتمرب 2010

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

9.262.269

3.832.205

11.715.686

5.622.543
2.430.355

-

ر�سوم حكومية (�إي�ضاح �16أ)

9.262.269

�أتعاب مهنية وا�ست�شارية

7.552.979

4.155.228

عالج طبي ،ور�سوم ت�أ�شريات و�إقامات

842.979

966.390

1.720.237

�أتعاب م�ساهمني م�ؤ�س�سني (�إي�ضاح )18

580.920

480.103

1.199.319

905.904

تكاليف ت�أمني

325.759

534.030

722.326

976.981

�أيدي عاملة

246.926

330.000

541.195

720.151

�سفر لأغرا�ض العمل

237.273

851.800

553.705

1.910.636

ا�شرتاكات وع�ضوية

25.195

226.401

42.922

276.666

�أخرى

639.868

1.280.369

1.239.533

3.664.646

19.714.168

8.824.321

26.997.192

20.340.087
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1515خسارة السهم

مت احت�ساب خ�سارة ال�سهم لفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب  2011و  2010وذلك بتق�سيم خ�سارة الفرتة على عدد الأ�سهم العادية والقائمة امل�صدرة يف
نهاية الفرتة.
مت تعديل خ�سارة ال�سهم لفرتة املقارنة لتعك�س ت�أثري تخفي�ض ر�أ�س املال ب�أثر رجعي (انظر �إي�ضاح .)21
1616التعهدات وااللتزامات المحتملة

)أمطالبة مقدمة من اجلهات النظامية
فر�ضت هيئة االت�صاالت و�أنظمة املعلومات ر�سوم على ال�شركة قدرها  18مليون ريال �سعودي ب�ش�أن الإيرادات التي حققتها ال�شركة منذ بدء العمليات حتى
 31مار�س  .2011وقد قامت ال�شركة بتجنيب خم�ص�ص قدره  7مليون ريال �سعودي للفرتة ،واعرت�ضت على مطالبة هيئة االت�صاالت و�أنظمة املعلومات لأنها ال
ت�شتمل على التكاليف املتعلقة ببع�ض الإيرادات التي حققتها ال�شركة ،وتقوم الإدارة ب�إجراء مناق�شات مع هيئة االت�صاالت و�أنظمة املعلومات وهي واثقة ب�أنه ال
داعي لأن تدفع ر�سوم �إ�ضافية عالوة على ما مت تخ�صي�صه.
)بااللتزامات الر�أ�سمالية الرئي�سية
لدى ال�شركة التزامات ناجتة عن عقود رئي�سية مربمة ومل تنفذ بعد كما يف تاريخ قائمة املركز املايل قدرها  142مليون ريال �سعودي تقريب ًا (� 30سبتمرب :2010
 257مليون ريال �سعودي).
)جخطابات ال�ضمان واالعتماد
�أ�صدرت البنوك التي تتعامل معها ال�شركة خطابات اعتماد و�ضمان قدرها  380مليون ريال �سعودي (مبا يف ذلك التوزيع الفرعي امل�ؤقت للت�سهيالت) كما يف تاريخ
قائمة املركز املايل الأولية (� 30سبتمرب  411 :2010مليون ريال �سعودي).
1717المعلومات القطاعية

تتحقق معظم �إيرادات ال�شركة من خدمات النطاق العري�ض .ال تعترب القطاعات الت�شغيلية الأخرى (خدمات ال�صوت -مبا يف ذلك الرتحال ،-خدمات الأعمال)
جوهرية من �أجل الإف�صاح عنها ب�صورة م�ستقلة كما يف � 30سبتمرب .2011
1818المعامالت مع الجهات ذات العالقة

تتكون املعامالت مع اجلهات ذات العالقة خالل الفرتة من معامالت مع امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني �شركة البحرين لالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية («باتلكو») و�شركة
عذيب التجارية املحدودة («عذيب»).
تقوم باتلكو بتقدمي خدمات الإ�سناد الإداري والفني لل�شركة ومت تعوي�ضها عن تكلفة املوظفني املعارين البالغ قدرها  2.087.936ريال �سعودي (� 30سبتمرب :2010
 1.377.265ريال �سعودي) ،كما تكبدت ال�شركة م�صاريف الربط ال�صوتي والربوتوكول ال�صوتي والر�سائل اجلماعية قدرها ال �شيء خالل الفرتة املنتهية يف 30
�سبتمرب � 30( 2011سبتمرب  596.522 :2010ريال �سعودي).
بلغت امل�صاريف التي تكبدتها عذيب نياب ًة عن ال�شركة ال�شيء خالل الفرتة املنتهية يف � 30سبتمرب � 30( 2011سبتمرب  2.320 :2010ريال �سعودي).
قامت ال�شركة بقيد تكاليف م�ستحقة قدرها  1.199.319ريال �سعودي (� 30سبتمرب  905.904 :2010ريال �سعودي) ك�أتعاب �إدارة ،و1.442.569ريال �سعودي
(� 30سبتمرب  1.508.556 :2010ريال �سعودي) ك�أعباء مالية �إلى امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني للفرتة املنتهية يف � 30سبتمرب  2011وذلك تعوي�ض ًا لهم عن ال�ضمانات
االعتبارية املقدمة.

176

شركة اتحاد عذيب لالتصاالت
(�شركة م�ساهمة �سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية (غير مراجعة)  -تتمة
� 30سبتمرب 2011
1919تعليق تداول سهم الشركة

�أ�صدرت هيئة ال�سوق املالية قرار رقم ( 1ـ  18ـ  )2011وتاريخ  21جمادى الثاين  1432هـ (املوافق  24مايو 2011م) املت�ضمن تعليق تداول �سهم �شركة احتاد عذيب
لالت�صاالت يف ال�سوق املالية ال�سعودية (تداول) ابتدا ًء من  22جمادى الثاين 1432هـ (املوافق  25مايو 2011م) �إلى �أن تعدل ال�شركة �أو�ضاعها .وعند انق�ضاء
�ستة �أ�شهر من تاريخ هذا القرار دون �أن تتخذ ال�شركة الإجراءات الالزمة لتعديل �أو�ضاعها ،تنظر الهيئة يف �إتخاذ الإجراءات املنا�سبة.
2020المطالبة القانونية

رفعت ال�شركة دعوى ق�ضائية �ضد �شركة االت�صاالت ال�سعودية (�شركة االت�صاالت ال�سعودية) م�شغل �إت�صاالت �آخر يف اململكة العربية ال�سعودية تطالب فيها
�إلزام �شركة االت�صاالت ال�سعودية ب�إتاحة خدمة �إنهاء احلركة الدولية الواردة من خالل �شبكتها وعرب �شبكة االت�صاالت ال�سعودية �إلى امل�ستخدم النهائي .وكذلك
�إلزام �شركة االت�صاالت ال�سعودية ب�إتاحة املكاملات ال�صادرة من �شبكتها للأرقام املجانية (� .)800أن �سبب �إقامة هذه الدعوى من قبل ال�شركة هو خمالفة �شركة
االت�صاالت ال�سعودية لنظام االت�صاالت والئحته التنفيذية ونظام منع االحتكار ،مما �أدى �إلى حرمان ال�شركة من �إيرادات كبرية وتكبدها خل�سائر مالية .مل يتم
�إ�صدار �أي قرار من املحكمة ب�ش�أن هذه الق�ضية بتاريخ �إعداد هذه القوائم املالية الأولية.
2121تخفيض رأس المال إلطفاء الخسائر

�أقرتحت اجلمعية العمومية خالل اجتماعها غري العادي الذي عقد بتاريخ  6رم�ضان 1432هـ (املوافق � 6أغ�سط�س  ،)2011تخفي�ض ر�أ�س مال ال�شركة مببلغ 600
مليون ريال �سعودي وذلك لإطفاء اخل�سائر املرتاكمة لل�شركة .وقد مت ذلك عن طريق �إلغاء  60مليون �سهم .ونتيجة لذلك ،مت تخفي�ض ر�أ�س مال ال�شركة من
 1مليار ريال �سعودي �إلى  400مليون ريال �سعودي.
2222أرقام المقارنة

�أعيد ت�صنيف بع�ض �أرقام املقارنة للفرتة املا�ضية كي تتما�شى مع عر�ض احل�سابات للفرتة احلالية.
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