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 تأسيس الشركة :  -0

وترررراري   6تأسسرررر  شررررركة اتحرررراد عررررذيب لالتصرررراال  )"جررررو"(  وهرررري شررررركة مسرررراهمة سررررعودية وفقررررا  للمرسررررو  الملكرررري رقرررر     
 ( القاضري براإلعالن عرن تأسريس الشرركةم وتعمر  الشرركة بموجرب السرج  التجراري رقر  2118 2 26هرر )الموافرق 1429 2 19

 ( وتررررخيي هيئرررة االتصررراال  وتقنيرررة 2119 2 25فرررق هرررر )الموا1431 2 31الصرررادر فررري الريررراض بتررراري   1111263273
  (م 2119 4 1هر )الموافق 1431 4 5المعلوما  المؤرخ في 

مليرون سره  متسراوية  111سرعودي مقسر  إلرى  ريررا مليرار  1وهذا االتحراد هرو عبرارة عرن شرراكة قويرة تر  تأسيسرها برأسرما  قردر 
كلهررا أسرره  عاديررةم مدفوعررل بالكامرر   ويضرر  كررال  مررن  " شررركة عررذيب سررعودي( و  ريرررا )عشرررة  ريرررا  11القيمررة قيمررة كرر  منهررا 

  شرركة مجموعرة تراكرو  شرركة  "بتلكرو" البحررين لالتصراال  السرلكية والالسركلية التجارية  شركة النهلة للتجارة والمقاوال   شرركة
   وشركاء آخرين"م عذيب للصيانة والخدما   وشركة االنترن  السعودية  وشركة عذيب للكمبيوتر واالتصاال 

     بتخفرريض رأس مررا  الشررركة مررن2111 8 6هررر الموافررق 1432 9 6قررد أوصررى مجلررس اإلدارة للجمعيررة العامررة المنعقرردة بترراري  
      سرررعودي( وذلرررك عررن طريرررق إلغررراء ريرررا )اربعمائرررة مليرررون  ريرررا مليرررون  411سررعودي( إلرررى   ريررررا )واحررد مليرررار  ريررررا مليررار  1
٪  من رأس الما م وتلى ذلك توصية أخرى للجمعية العامة المنعقردة 61مليون سه  من أسه  الشركة وبنسبة تخفيض بلغ   61

 ريررا مليرون  175,1   برفع رأس الما  من خال  طرح أسه  حقوق أولوية بقيمرة2112 1 14هر الموافق 1433 12 21بتاري  
)واحد مليار وخمسمائة  ريرا مليون  575,1سعودي(  ليصبح رأس الما  الجديد  ريرا )واحد مليار ومائة وخمسة وسبعون مليون 

 سعودي(م ريرا وخمسة وسبعون مليون 

سره   مرن خرال  إصردار أسره  حقروق أولويرة وتمثر   111,511,117وبناءا  على التوصرية تر  طررح أسره  زيرادة رأسرما  الشرركة 
سرعودي(م ولقرد دعر   ريررا )واحرد مليرار ومائرة وخمسرة وسربعون مليرون  ريررا ليرون م 175,1الزيادة فري رأسرما  الشرركة مقردارها 

هرر الموافرق 1433 2 21الشركة لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للموافقة والتصوي  على قرار زيرادة رأس المرا  بتراري  
    حيث تم  الموافقة على قرار زيادة رأس الما  والمصادقة عليلم2112 1 14

يتضمن الترخيي الذي حاز  عليل "جو"  تقدي  ما يلي   خدما  االتصاال  الثابتل )محدودة الحركة( والخدما  الالسلكية مث  
االتصرراال  الصرروتية الهاتفيررة  خرردما  البيانررا   خرردما  االنترنرر  السررريع  خرردما  االتصرراال  الصرروتية عبررر اإلنترنرر   وذلررك 

  األليا  البصرية لجميع العمالء في المناز  والشركا  ومكاترب األعمرا   هرذا باإلضرافة إلرى وعبر كواب الجي  الرابع عبر تقنية
خررردما  الفيرررديو التررري تعترررز  الشرررركة تنفيرررذها فررري المسرررتقب  ضرررمن عملياتهرررا فررري قطررراع االتصررراال  بالمملكرررة العربيرررة السرررعودية  

 الستخدامها في خدما  المؤتمرا  والتعلي  عن ُبعدم

إمكانا  كافة شركائها المؤسسين واالعتماد على خبراته  العريقة  وفي طليعته  شركة " بتلكو " التي تتمتع بمكانة وتستثمر "جو" 
مرموقرررة وسرررمعة راسرررخة فررري تقررردي  خررردما  عاليرررة المسرررتوى وابتكرررار منتجرررا  وخررردما  متطرررورة  إضرررافة إلرررى الشرررركاء ا خررررين 

اال  حلررو  االتصرراال  واحتياجاتهررا  وذلررك لتقرردي  أفضرر  مسررتويا  المؤسسررين  والررذين تغطرري خرردماته  المتخصصررة كافررة مجرر
 الخدمة المتطورة  ولكافة أنواع وشرائح العمالء سواء  في المناز  لألفراد  أو في مختل  مجاال  األعما  والحقو  التجاريةم
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 أعمال ونشاطات الشركة : -4

 تقو  شركة اتحاد عذيب لالتصاال  بتقدي  الخدما  التالية 
 

  تقرردي  جميررع خرردما  االتصرراال  الثابتررة ومحرردودة الحركررة )الترحاليررة( وخرردما  صرروتية وانترنرر  فرري المملكررة العربيررة
 السعودية 

  دارتهررا وتطويرهررا  علررى أسررس بنرراء شرربكا  االتصرراال  وتقنيررة المعلومررا  ومرافقهررا  وامتالكهررا وصرريانتها وتشررغيلها واع
 واألجهزة الالزمة لذلك تجارية في المملكة  وحيازة الرخي والمعدا  

  اسررتيراد جميررع أنررواع أجهررزة االتصرراال  الثابتررل و محرردودة الحركررة ونحوهررا مررن األجهررزة والبضررائع وتصررديرها وتسررويقها
وتوريدها  والدخو  في المناقصا  المتعلقة بذلك  ولقد حصل  الشركة على رخصة لتقدي  خدما  اإلنترنر  مرن هيئرة 

 االتصاال  وتقنية المعلوما  
   االسررتثمار فرري المشرراريع التجاريررة واالسررتثمارية المتعلقررة بخرردما  االتصرراال  المختلفررة بحسررب مررا ترررا  الشررركة مناسرربا

 لتنمية أعمالها وتطويرها  وفقا لألنظمة واللوائح المرعية في المملكة 
 

 أخبار وقرارات الشركة المهمة :  -1

 الرئيس لشركة اتحاد عذيب لالتصاالت  المقربيع  1-0
 إلررىلشررركة الكررائن بمدينررة الريرراض مبنىابيررع  اإلدارة مجلررس مررن الالزمررة الموافقررا  علررى الحصررو  بعررد الشررركة قامرر 
  وت  إعادة استئجار جزء منرل حسرب (سعودي ريرا  مليون وستون)مئة  البيع سعر وبلغ  السعودية االتصاال  شركة

 احتياجا  العم م

الترري تهرردف إلررز تعزيررز أعمررال الشررركة والمحافظررة علررز إبرررام عرردد مررن االتفاقيررات والعقررود التجاريررة  1-4
 استمراريتها

 االتصراال  شرركة مرعالتجاريرة  واالتفاقيرا  العقرود من مجموعة بإبرا الشركة  قام مجلس اإلدارة  على موافقة  بناءا
  ماالستراتيجية وتسه  في تعزيز أعمالها والمحافظة على استمراريتها الشركة تخد  أهدا  السعودية

 )انتخاب وتعيين أعضاء مجلس اإلدارة للدورة الجديدة )الثانية 1-1
   وجررى التصروي  علرى 2114 8 4هرر الموافرق 1435 11 8قد اجتماع الجمعية العادية الخامسة للشركة بتراري  عُ 

مررن بررين  عضرروا   ( أحررد عشررر11) وتعيررينانتخرراب ونتررائا االجتمرراع  قرررارا أبرررز  مررنجرردو  أعمررا  االجتمرراع  وكرران 
  ولمردة ثرالث 2114 8 5هرر الموافرق 1435 11 9للدورة الجديدة التري تبردأ مرن   المجلس عضوية لشغ المرشحين 

اختيررار وتعيررين السررادة شررركة   كرري برري أ  جرري الفرروزان والسرردحان مررن بررين المرشررحين لمراجعررة فضررال  عررن   سررنوا 
 ية ربع السنويةموالبيانا  المال 2115 2114القوائ  المالية للعا  المالي 

 خطة إعادة الهيكلة 1-2
إلدارا   هيكلررةفرري عمليررة إعررادة  الشررروع بشررأناإلدارة التنفيذيررة  طلررب علررى اإلدارةمجلررس لحاجررة العمرر   وافررق  تلبيررة  

 المتخصصررين االستشرراريين أحررد تكليرر  كررذلكو   للمسررتوى اإلداري األو  الجديرردالتنظيمرري  الهيكرر  اعتمررادو   الشررركة
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 الرواترب سرل  ومواكبرة التنظيمري الهيكر  حيا  والتوصيا  المقترحا  وتقدي  بالشركة األوضاع عن وافية دراسة عم ب
 مالخدما  من وغيرها

 تعيين شركة إثراء المالية مستشارًا استراتيجيًا لشركة اتحاد عذيب لالتصاالت 1-2
 االسرتراتيجية الخردما  مرن مجموعرة لتقردي  اسرتراتيجي كمستشرار الماليرة إثرراء شرركة تعيرين علرىمجلرس اإلدارة  وافق

 مرن للحرد التنفيرذ ومتابعرة بشرأنها والتوصرية الحاليرة العمر  خطرة مراجعرة الحصرر  ال المثرا  سربي  علرى منهرا للشرركة
 التسرويق واتفاقيرا  التكالي  خفض بشأن والتفاوض والترتيب أخرى  دخ  مصادر وتقدي  وتحديد المتراكمة  الخسائر
 مالشركة أداء لتعزيز والدع 

 

 الخطط والعمليات والتوقعات المستقبلية ألعمال الشركة :  -2
 الشبكة وتقديم الخدمة : 2-0
 نشر الشبكة 2-0-0

مدينرة رئيسرية مرن مردن المملكرة هري الريراض  جردة  مكرة  ةعشرر  إحردىقام  الشرركة فري السرنوا  الماضرية بنشرر شربكتها فري 
الُمكّرمررة  المدينررة الُمنررّورة  ينخُبررع  خمرريس مشرريط  الرردّما   الجبيرر   الُخبررر  الهفررو  والقطيرر   وبررذلك تمكنرر  مررن تغطيررة خمررس 

خرال  الفتررة الماضرية قردم  الشرركة خردماتها لزبائنهرا الكررا  فري قطاعرا  األعمرا  وكرذلك األفرراد  .مناطق رئيسية في المملكة
 .في المناز 

 

 البصرررية ليررا األ هررذ  السررنة  وقعرر  شررركة اتحرراد عررذيب لالتصرراال  اتفاقيررة مررع شررركة االتصرراال  السررعودية لتقرردي  خدمررة
(FTTH)  الرابررع الجيرر  – العررريض النطرراقوخدمررة (LTE) وقررد م للمسررتخدمين فرري المنرراز   والشررركا  الصررغيرة والمتوسررطة
 أصرربح وبهررذا المملكررةم لتغطرري منرراطق أخرررى فرري لالتصرراال  عررذيب اتحرراد شررركة خرردما انتشررار  زيررادةهررذ  الخطرروة  تاحرر أ

لشررررريحة أكبررررر مررررن  عاليررررة بسرررررعا شررررركة اتحرررراد عررررذيب لالتصرررراال  تقرررردي  خدمررررة الهررررات  الثابرررر  واالنترنرررر    باسررررتطاع
   مالمستخدمين

 تقنية الشبكة 2-0-4
وشرربكة النفرراذ المبنيررة علررى تقنيررة  (IPMPLS)كمررا هررو معرررو   تعتمررد الشررركة فرري نشررر شرربكاتها للبنيررة التحتيررة علررى تقنيررا  

الَمبنرري علررى تقنيررة الجيرر  الرابررع لتررأمين خرردما ا ذا  كفرراءةا عاليررة  (812216e)الررواى مرراكس المرتكررزة علررى المقيرراس العررالمي 
ُيمكررن االعتمرراد عليهررا لقطاعررا  األعمررا  وكررذلك األفررراد فرري الَمنررازه  وقررد ترر  تصررمي  هررذ  الشرربكة المبنّيررة بالكامرر  علررى تقنيررة 

خررال  األجررواء العاصررفة والمرراطرة وظرررو   م هررذا وقررد أظَهررَر  الشرربكة اعتماديررة كبيرررة واسررتقرارا  عاليررا  (IP)برتوكررو  االنترنرر  
 التشغي  الُمختلفةم

 

  المطورة الرائدةعلى اتصا  مستمر مع الشركا  و متابعة التقد  التكنولوجي في مجا  الشبكة الالسلكية الثابتة  الشركة وتواص 
 مللمعدا  والمصنعة
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واعتماديتهرررا ممرررا أدى إلرررى زيرررادة جرررودة الخررردما  المقدمرررة وقرررد اسرررتمر  الشرررركة فررري تحسرررين أداء الشررربكة وزيرررادة موثوقيتهرررا 
لمشرررتركيها وكرررذلك زيرررادة طاقتهرررا االسرررتيعابية  مرررع العلررر  برررأن الشررربكة تسرررتوعب فررري وضرررعها الحرررالي أكثرررر مرررن ضرررع  عررردد 

 .المشتركين الحاليين
 

 الخرردما  أفضرر  تقرردي  أجرر  مررن والصرريانة التشررغي  مجرراال  فرري حاسررمة قرررارا  الشررركة اتخررذ  فقررد ماسرربق الررى باإلضررافة
م الخارجيرة للمروارد باإلضرافة داخليرة بمروارد االسرتعانة مرن هجرين نمروذ  اعتمراد خرال  مرن والشرركا  المناز  في للمستخدمين

 مالوق  نفس في التكلفة وتحسين الرئيسية األداء مؤشرا  في هذا انعكس وقد

 توِسعة الشبكة 2-0-1
والتوسع   بالتوسع في استخدا  المحطا  القاعدية لتركيب شبكة النفاذ )المايكروي ( لخدمة قطاع األعما  قدما  سار  الشركة 

معهر  ممرا يمكرن الشرركة مرن االنتشرار  من خال  استخدا  شبكا  النفاذ الخاصة بالمشغلين ا خرين حسب االتفاقيرا  المبرمرة
 .لخدمة قطاع األعما  في جميع أنحاء المملكة

 

الشررركة فرري اسررتخدا  األصررو  الموجررودة لخدمررة قطرراع األعمررا    وتررت  ترقيررة أبرررا  الشرربكة لتحقيررق خرردما  أفضرر   اسررتمر 
 لعمالء الشركة لقطاع األعما م

 تجهيزات تقنية المعلومات 2-0-2
 في المملكة والشررق األوسرط   (Data Center)احدا  من أحدث مراكز المعلوما "جو" و اتحاد عذيب لالتصاال   شركةلدى 

متررر ُمرّبررع بُمسررتويا  اعتماديررةا عاليررة وعالميررة مّكنتهررا مررن إطررالق خرردماتها بنجرراح  وهررو الُمرتكررز  1511علررى مسرراحةا تُقررارب 
خصوصا  كمراكرز طروارىء ومراكرز اسرتمرارية األعمرا م وتجردر اإلشرارة أن الشرركة قرد  إلطالق خدما ا متمّيزة لقطاع األعما 
والتي تعتبر من أعلى درجا  التصني  الموجرودة فري المملكرة والمنطقرة وذلرك  (Tier 3)حصل  على تصني  الدرجة الثالثة 

بعررد انتهائهررا مررن أعمررا  التأهيرر  والمصررادقة عليهررا مررن شررركا  عالميررة كمركررز معلومررا  مصررن  مررن الدرجررة الثالثررة حسررب 
 التصني  العالميم 

 

الخررواد   استضررافةوقررد شررهد  الشررركة ارتفاعررا جيرردا فرري عمررالء قطرراع األعمررا  والقطرراع الحكررومي الررذين حصررلوا علررى خدمررة 
(Data Center Colocation) خط  الشركة خطوا  سريعة نحو النمرو مرن خرال  اعتماديتهرا علرى الطاقرا  البشررية م كما

 معلوما  والتي أخذ  على عاتقها مسئوليا  تطوير األنظمة وصيانتهامالسعودية والعالمية ذا  الكفاءة العالية في تقنية ال
 

( وذلررك لتحسررين الخرردما  المقدمررة للعمررالء مررن حيررث DPIترروفير األجهررزة الخاصررة بالترردقيق العميررق للحررز  )بالشررركة  قامرر و 
 .سهولة معرفة احتياجا  العمالء والتركيز عليها واالختيار بين الخدما 

 

 الُمخصص للشركةالطيف الترددي  2-0-2
من خال  توسعها في خدمة قطاع األعما  فقد حصل  الشركة على ترُددا ا مختلفة في نطاقا  مختلفة من هيئة االتصاال  

 وتقنية المعلوما  وذلك الستخدامها في وصال  مايكرووي  وذلك لتوصي  أبراجها ومراكز شبكتها الُمختلفةم 
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 الدوليةاأللياف البصرية ودوائر االتصال  2-0-6
 ( وذلك لُمّدة خمسة عشر سنة بما ُيسّمى بحق االسرتخدا  غيرر القابر  للرنقضLambdaلقد استأجر  الشركة سعا  ضخمة )

(IRU) مررن شرررركة موبررايلي علرررى شررربكة األليررا  البصررررية (SNFN) ُتغطررري أكبررر الُمررردن فررري المملكررة بشرررك  دائررررتين  والتررري
 ُمنفصلتين وذلك لربط عملياتها في الُمدن الُمختلفةم

 

بالتوسررع واسررتئجار دوائررر اتصررا ا دوليررة مررن شررركا  اتصرراال  محليررة وشررركا  أخرررى دوليررة وكررذلك بعررض  الشررركةكمررا قامرر  
 .العاملة بمدن المملكة اإلحدى عشر المغطاةخطوط نق  المعلوما  المحلية وذلك لربط شبكا  الشركة القائمة و 

 

 العمليات التجارية :  2-4
 خدمات الشركة 2-4-0

اسرتمر  الشررركة بتقرردي  خردما  متميررزة لقطرراع األفرراد وذلررك بتقرردي  خردما  االنترنرر  )النطرراق العرريض( وبعررروض تتناسررب مررع 
االرتقرراء بمسررتوى الخدمررة  كمررا أن نسرربة معطيررا  السرروق والمنافسررة المسررتمرة فرري هررذا المجررا  وحافظرر  فرري نفررس الوقرر  علررى 

التجديررد اسررتمر  فرري التحسررن ممررا يررد  علررى ارتفرراع نسرربة رضررى العمررالء بالخدمررة المقدمررة لهرر م إال أن المعررد  اإلجمررالي لعرردد 
          المشرررررتركين قرررررد تقلررررري عرررررن العرررررا  الماضررررري إلنخفررررراض مبيعرررررا  األفرررررراد بسررررربب سياسرررررة المشرررررغ  المسررررريطر بررررردع  التكلفرررررة

(Cost Subsidization)  ودما المنتجا (Product Bundeling) م 
 

وركز  الشركة بشك  واضح على إتاحة الفرصة للعمالء من االستفادة من الخردما  الصروتية المتميرزة والترى تروفر  مرن خرال  
الشرربكة وكرررذلك عملرر  علررري ابتكررار خررردما  صرروتية جديررردة وعلرررى ربطهررا بباقرررا  االنترنرر  المتررروفرة بأسررعار مميرررزة للمكالمرررا  

سررمار " الترري تمررنح المشررتركين رصرريد مكالمررا  إضررافي شررهري تختلرر  قيمتررل  الداخليررة والخارجيررةم كمررا ترر  إطررالق خدمررة "جررو
 باختال  الباقة المختار م 

 

وواصل  الشركة تقدي  الجديد من الخدما  اإلضافية ومنها خدمة "سه " لالنترن  والهرات  المطرور برأعلى سررعة وأفضر  أداء  
سرعودي والترى ترؤثر  ريررا  2مرالء حيرث ال تتجراوز قيمتهرا اليوميرة والتي تعتبر مرن أفضر  الباقرا  االقتصرادية المطلوبرة مرن الع

رضاء العمالءم   إيجابا  على زيادة المبيعا  واع
 

هررذا وقامرر  الشررركة بالعمرر  علرري تطرروير خرردما  قطرراع األعمررا  بتقرردي  مجموعررة مررن المنتجررا  المميررزة مررن خرردما  االنترنرر  
والخدما  الصوتية وهي خدما  تمث  معظ  احتياجا  قطاع األعما   باإلضرافة بسرعا  عالية والربط المحلى والربط الدولي 

إلرري ابتكررار مجموعررة مررن الباقررا  والخرردما  الترري تتناسررب مررع جميررع الشررركا  التجاريررة الصررغيرة إلررى المتوسررطة باإلضررافة إلررى 
 الشركا  الكبيرة حي  يت  توفير تلك الخدما  في وق  قياسي وبجودة عاليةم

 

والمتوسطل مثر   ةالصغير  الشركا  لخدمة (ICT) المعلوما  تقنيةحلو   لتشم نطاق خدماتها لقطاع االعما   شركةال ووسع 
 ة داخ  المجمعا  السكنية والفنادق ميخدما  الصيانة والتشغي  للشبكا  المحلية وخدما  تركيب وتشغي  الشبكا  الالسلك

 

عقررد شررراكا  محليررة وعالميررة مررع العديررد مررن الشررركا  العمالقررة لتقرردي  الخرردما  السررحابية وخرردما   لررىإالشررركة  تسررعى كمررا
 مكبرأسوقية  حصةاالستحواذ على  مناالستضافة مما سيمكن الشركة 
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اسررتحدث  الشررركة مصررادر جديرردة للرردخ  وذلررك فرري إطررار حرصررها علررى االسررتفادة مررن جميررع الفررري البيعيررة الترري تتماشررى مررع 
الشررركة وأهرردافها واسررتغال  نقرراط البيررع التابعرة لهررا حيررث قامرر  الشررركة بعقررد شرراكا  اسررتراتيجية جديرردة مررع عرردة شررركا  نشراط 

 .وذلك بإعادة بيع وتوزيع منتجاتها

 نقاط البيع والتوزيع 2-4-4
 حررد سررواءمتحررري الشررركة علررى الوصررو  إلررى كافررة شرررائح المجتمررع وتقرردي  خرردماتها ومنتجاتهررا لألفررراد وقطرراع األعمررا  علررى 

ويترروفر لرردى شررركة "جررو" العديررد مررن نقرراط البيررع فرري جميررع المرردن الترري تقررد  خرردماتها فيهررا ليصرر  عرردد نقرراط البيررع المباشررر إلررى 
خمسررين نقطرة بيررع باإلضرافة إلررى اتفاقيرا  التوزيررع ( 51)الوصررو  إلرى  2115سرتة وثالثرون  وتشررم  خطرة التوسررع لعرا  ( 36)

خمسرررمائة ( 551)بيرررع الحاسرررب ا لررري واالتصررراال  وشرررركا  التجزئرررة المنتشررررة بالمملكرررة والتررري بلرررغ عرررددها  نقررراطالقائمرررة مرررع 
والعم  جاري لزيادة قنوا  البيع المباشرة وغير المباشرة ومنهرا المواقرع اإللكترونيرة المعنيرة برالبيع عرن طريرق  نقطة بيعوخمسين 

 .عمالءاالنترن  مما سيتيح الوصو  إلى أكبر شريحة من ال
 

خمسمائة وخمسين نقطة بيرع جديردة لبيرع منتجرا  الشرركة لزيرادة ( 551)حيث قام  الشركة بانشاء شبكة توزيع تض  أكثر من 
الحصررة السرروقية لتنررافس شررركا  االتصرراال  األخرررى وذلررك مررن خررال  التعاقررد مررع نقرراط بيررع تحمرر  العالمررة التجاريررة للشررركة 

 .شريحة من المستهلكينلضمان ايصا  منتجاتها إلى أكبر 
 

هررذا وباإلضررافة إلررى نقرراط البيررع فررإن المبيعررا  الهاتفيررة تسررتهد  جميررع العمررالء المترروقعين والررراغبين فرري االشررتراك مررن خررال  
التوصي  المجاني إلى مكان تواجد  اقناعه  بالمنتجا  التي تناسب متطلباته  من خال  عدة خيارا  مطروحة  وتقد  جو خدمة

 العمي م

 خدمة العمالء    2-4-1
لشركة إتحاد عذيب حيث تحري الشرركة علرى تروفير تجربرة مثاليرة علرى امترداد  تعتبر خدمة العمالء أحد الركائز االستراتيجية 

 فترة اشتراك العمي  ومن خال  ك  نقاط االتصا م
 

تبرردأ العنايررة بالعميرر  قبرر  االشررتراك مررن خررال  تزويررد  بالمعلومررا  الكافيررة عررن الخرردما  واقتررراح حلررو  االشررتراك المناسرربة لررنمط 
اسررتخدا  العميرر م تضررع الشررركة بعرردها رهررن اشررارة العميرر  فريقررا متكررامال مهيئررا لخدمررة العميرر  ويتمثرر  فرري مركررز االتصررا  الررذي 

ر الساعة  معززا بخدمة الدع  الفني الذي يتواص  مع العمرالء لتقردي  الحلرو  المناسربةم كمرا يستقب  اتصاال  العمالء على مدا
 توفر الشركة فروعا للصيانة في ك  المدن الرئيسية الستقبا  العمالءم 

 

من أج  ضمان تحسين الخدمة بشك  مستمر تحرري الشرركة علرى التأكرد مرن رضرى العمرالء مباشررة بعرد االشرتراك مرن خرال  
 مكالمة الترحيبية  ث  بشك  دوري من خال  استبيان رضى العمالء عن جودة الخدمة المقدمةم ال

لمواكبة التطور السريع في قطاع االتصاال  تقو  الشركة بتطوير مجموعة من الوسائ  والوسرائط والخردما  االلكترونيرة الذاتيرة 
 عا  العمالءملى تطلإلتمكين العمي  من الحصو  على خدمة سريعة وسلسة ترقى 
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 الُمنافسة 2-4-2
منافسة شديدة خصوصا  بعد قيا  ُمشغِّلي الخدما  الُمتنقِّلة بالتركيز على خدما  اإلنترن  للنطاق العريض والتي  الشركة تواجل

  لخدما  اإلنترن م غير مسبوقة في السوقمتدنية جدا  و بأسعار  أد  في الُمجم  إلى طرح ُعروضا 
 

بررالتركيز علررى إبررراز الخرردما  الصرروتية كقيمررةا ُمضررافة إلررى خرردما  اإلنترنرر  كعامرر ا ُيمّيزهررا ويمّيررز خرردماتها فرري  الشررركة تقررو و 
 السوقم

 خدمة المجتمع والتنمية اإلجتماعية 2-4-2
 انطالقا  من إيمان شركة اتحاد عذيب لالتصاال  بأهمية المسؤولية اإلجتماعية  حرص  الشركة على ترجمرة اإلهتمرا  واإللترزا 
نحررو المجتمررع  بمررا يعررود بالفائرردة علررى مختلرر  شرررائح المجتمررع  حيررث تابعرر  دعمهررا ورعايتهررا عرردة فعاليررا  وأنشررطة متنوعررة  

 وخاصة مع جمعية األطفا  المعاقين  التي تهد  إلى دع  األطفا  المعاقين ورعايته م 

 الموارد البشرية : 2-1
اهتمرر  إدارة المرروراد البشرررية بالعنصررر البشررري واسررتقطاب العناصررر البشرررية   السررابقة األعرروا اسررتمرارا  السررتراتيجية الشررركة فرري 

مررا يقررارب  ه موظفررا  ثابتررا  مررن 61 بتوظيرر   2115 2114الجيرردة حيررث قامرر  إدارة المرروراد البشرررية وحتررى نهايررة السررنة الماليررة 
دارا  الشركةم  مختل ٪ سعوديون في 85 في سروق العمر  السرعودي السرتقطاب  في ظ  التنافس القوي بين الشركا و أقسا  واع

الموارد البشررية المؤهلرة المحليرة والخارجيرة منهرا ومرع تزايرد المطالبرة بسرعودة الوظرائ  اصربح االسرتقطاب والمحافظرة علرى تلرك 
هذا بدور  تسبب بارتفاع معدال  الرواتب والمزايا المقدمة من الشركا  الكبرى  .قوى التحديا  التي تواجة الشركا أالموارد من 

  .مما أدى إلى دفع الموظ  إلى االتجا  نحو الشركا  ذا  الرواتب المرتفعة
 

نتاجيررة الموظرر  واالسررتفادة مررن العنصررر البشررري  ودعرر  وقامرر  إدارة المرروارد البشرررية فرري هررذ  الفترررة بررالتركيز علررى رفررع كفرراءة واع
عن طريق وضرع بعرض البرراما للمحافظرة علرى المروظفين واالسرتثمار فري التردريب االلكترونري حيرث تر   احتياجا  العم  وذلك

 برناما تدريبي ما بين براما فنية وتعليميةم 214تقدي  أكثر من 
 

 للمرروظفين مكافررآ  وبرنرراما إبقرراء خطررة دااعتمررب الشررركة قامرر علررى المرروظفين األكفرراء   لمحافظررةل سررعيا   جانبهررا ومررن
 ماإلدارة مجلس من المنبثقة والمكافآ  الترشيحا  لجنة لتوصيا  وفقا   وذلك محددة  أداء ومعايير شروط وفق

 التوقعات الُمستقبلية ألعمال الشركة : 2-2
االنتشرار ارتفع معد  انتشار خدما  النطاق العريض عبرر شربكة االتصراال  المتنقلرة علري مسرتوى السركان حيرث وصر  معرد  

٪ )للمنراز ( النترنر  النطراق العرريض الُمتنقِّر  الالسرلكي 5.45حسب آخر تقديرا لهيئة االتصاال  وتقنية المعلوما  إلرى نسربة 
 .المزيررد مررن فررري النمررو فرري االتصرراال  وقطرراع اإلنترنرر يترريح  إضررافة  إلررى خرردما  اإلنترنرر  "الثابرر " السررلكية  األمررر الررذي 

احتيرا  كبيرر لردى قطراع األعمرا  مرن المنشرآ  الصرغيرة والمتوسرطة لخردما  االتصراال   وجودة إلى يوتشير الدراسا  التسويق
والجدير باإلشرارة إلرى  .لشركة التى وضع  خطة واضحة لزيادة عدد العمالء في هذا القطاعلتمث  فرصة  والتيبجميع أنواعها 

 .  يت  إطالقها هذا العا أنل ت  اعداد خدما  ومنتجا  جديدة لخدمة هذا القطاع التي سو 
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 المنتجات المقدمة من الشركة : 2-2
 

 خدمات قطاع األفراد 2-2-0
 (FTTH) برودباند فايبر 2-2-0-0

خدمرة انترنر  فرائق السررعة تتريح  وهريعبرر تقنيرة األليرا  البصررية  وذلركبإطالق خدمة "فرايبر برودبانرد"  شركةال قام 
وخرردما  الهررات   211Mbpsخيررارا  سرررعة عاليررة و متعررددة تصرر  إلررى  مررعمميررزة  للعميرر  االسررتمتاع بتجربررة إنترنرر  

 مالثاب 
 

2-2-0-4 LTE برودباند 
 تروفر حيرث (4G) " مفهومرا  جديردا  لخردما  الجير  الرابرعبرودبانردLTE "ذا  النطراق العرريض  االنترنر خدمرة  تقرد 

 للتصرفح سرواء جديردة  إنترنر  بتجربرة االسرتمتاع للعمير  يتريح مما الشبكة عبر البيانا  واستقبا  إلرسا  مثالية سرعا 
 أو اإلنترنررر   ألعررراب تشرررغي  أو الكبيرررر  الحجررر  ذا  الملفرررا  تحميررر  و تنزيررر  أو انتظرررار  أي دون لالنترنررر  الفررروري
 مثابتة بسرعة المباشر البث مشاهدة

 
 إيزي فون بلس  2-2-0-1

خدمة الهات  بتقنية الجي  الرابع وبشك  أفضر  ومزايرا  "إيزي فون"   أحدث نسخة من"إيزي فون بلس "خدمةالشركة  تقد 
 مأو توصيال  تمديدا أكثر دون الحاجة إلى 

 

 الجيل الرابع لالنترنت والهاتف المطور( WIMAX) ماكس واي 2-2-0-2
خدمررة االنترنرر  والهررات  مترروفرة لقطرراع األفررراد فرري جميررع المرردن الرئيسررة فرري المملكررةم وتعتمررد الخدمررة علررى تقنيررة الجيرر  

كمرا تتريح  وتمكن العمي  من استخدا  االنترن  والهات  في تنقالتل الداخلية في المملكرةم( WIMAX)الرابع الواي ماكس 
اشررتراك متعررددة وتمررنح المشررترك امكانيررة االسررتفادة مررن الخدمررة أينمررا كرران فرري للعميرر  االختيررار مررن بررين سرررعا  وفترررا  

 شبكةم فضال  عن سهولة التركيب والتشغي  وبدون رسو  شهرية لخدمة الهات مالالمناطق والمدن المغطاة ب
 

 igoتقنية الجيل الرابع لالنترنت  2-2-0-2
igo ( جهاز مود  صغير يمكرن ايصرالل بمنفرذUSB  فري جهراز الحاسرب ا لري المكتبري أو الجهراز الشخصري المحمرو )

 igoم ُصررمم  خدمررة بالشرربكةلرُيمكن العميرر  مررن االسررتفادة مررن خدمررة اإلنترنرر  والهررات  أينمررا كرران فرري األمرراكن المغطرراة 
 في األداءم   وبجودة وثبا الشركةبخاصية الترحا  لتسه  التنق  واالستخدا  في أي مكان في المناطق المغطاة بشبكة 

 

 ترحال لألفراد  2-2-0-6
خدمة ترحا  تمكن العمي  من إجراء واستقبا  جميع المكالما  المحلية والدولية من أي مكان في العال  على رق  العمير  
الخاي من "جو" بمرونة تامة وبأفض  األسعارم وُيمكن استخدا  الخدمة من خال  براما أجهزة الهوات  الذكية )ايفرون  
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( عبر موقرع Laptop( وأجهزة الحاسب ا لي المحمولة )PCدوز موباي ( وأجهزة الحاسب ا لي الشخصية )اندرويد  وين
 اإللكترونيم الشركة

 خدمات قطاع األعمال 2-2-4
 (GO SOHOواي ماكس أعمال ) 2-2-4-0

( الخاصة باألعمرا  هري خدمرة تر  تصرميمها لألعمرا  التري تتطلرب تنفيرذ خردما  تحترا  WiMAXإن تقنية واى ماكس )
ممرا يعرزز مطولة ميجا باي  دون الحاجة إلى إجراءا  تركيب معقدة أو عمليا  تفعي   3إلى سرعا  تصفح تص  إلى 

لتمنحررل  الملحقررة بالخدمررة لعميرر  التواصرر  عررن طريررق الخدمررة الصرروتية والفرراكسل الخدمررة تترريح كمرراأداء أعمررا  العمررالءم 
 م الشركةالحرية الكاملة في إدارة أعمالل في جميع المناطق المغطاة بشبكة 

 (GO Netخدمة األنترنت لألعمال  ) 2-2-4-4
تطبيقا  مهمرة مثر  الويرب والبريرد االلكترونري والرربط الشربكي وتوفر توفر خدمة االنترن  لألعما  جودة وسرعا  عالية 

 إدارة أعماله  بفاعلية ومرونة عاليةم للعمالء  ليتسنى  (IP) بروتوكو  االنترن التي تتطلب وجود خاصية 

  (GO Secureالشبكات االفتراضية ) 2-2-4-1
ترروفر خدمررة الشرربكا  االفتراضررية ربررط فررروع الشررركا  المتفرقررة ببعضررها الرربعض عررن طريررق ربررط شرربكي آمررن وسرررعا  

 إحرردىطريررق شرربكة عاليررة الجررودة ومترروفرة فرري أكثررر مررن  حسررب طلررب العميرر م ويررت  ربررط الفررروع بالمكاتررب الرئيسررية عررن
 مدينة في المملكةم ةعشر 

 (GO Globalشبكات الربط العالمي ) 2-2-4-2
تقررد  هررذ  الخدمررة ربررط شرربكا  قطرراع األعمررا  الكبيرررة المتواجرردة داخرر  المملكررة بفروعهررا المتواجرردة خررار  المملكررة حررو  

 وشركا  االتصاال  العالميةم الشركةالعال م ويت  الربط العالمي عن طريق األليا  البصرية الموجودة بين 

 (GO Hosting خدمات اإلستضافة ) 2-2-4-2
 فري مجرا  تسرجي  اسر  ةخدمرة موثوقر وهريحلرو  االتصراال  الرائردة واألساسرية  بتقردي    GO Hostingتتميرز خدمرة  

 م االنترن على شبكة صفحا  الشركا   واستضافةالنطاق 

 (GO Telالخدمات الصوتية ) 2-2-4-6
هررذ  الخدمررة هرري البرردي  األمثرر   .المطررورة (SIP Trunk)خطرروط وأرقررا  هررات  ثابرر  مقدمررة لقطرراع األعمررا  عبررر تقنيررة 

(  وترروفر هررذ  الخدمررة لقطرراع األعمررا  االتصرراال  الصرروتية المحليررة والعالميررة PSTNواألحرردث لصتصرراال  التقليديررة )
 وخدما  الفاكسم

 ترحال أعمال  2-2-4-7
هرري مجموعررة متكاملررة مررن الخرردما  الترري تتواجررد ألو  مرررة بالمملكررة ضررمن التقنيررة السررحابية لررتمكن مررن إجررراء واسررتقبا  

م كما يمكن تسجي  اس  النطراق الشركةدولية من أي مكان في العال  وعلى رق  العمي  الخاي من المكالما  المحلية وال
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الخاي بالشركا  مع خدمة "ترحا  أعما "م وتتوافق هرذ  الخدمرة مرع أجهرزة الكمبيروتر الشخصرية والمحمولرة عبرر موقرع 
 أو اس  نطاق العمي  الخايم (http://terhal.go.com.sa)ترحا  

  Colocation - Services)خدمة استضافة مركز البيانات ) 2-2-4-8
استضررافة مركررز البيانررا  لعمررالء قطرراع األعمررا  خدمررة تقررد  عررن طريررق مركررز البيانررا  الخرراي بالشررركة حيررث ترروفر 

  )سيرفر( والتوصيال  البينية لالنترن  بك  سهولة ويسرم المساحة الالزمة الستيعاب ما يلز  من معدا  الشبكة والخواد
خدمرة استضرافة مركرز بيانرا  قرادر علرى استضرافة أدواتهر  الحساسرة فري إطرار بولقد تزايد اهتما  عمالء قطاع األعمرا  

 .مركز بيانا  بمواصفا  عالمية

 خدمات قطاع مبيعات الجملة  2-2-1
 

 بطاقات مسبقة الدفع )أيوا(: 2-2-1-0
بطاقة مكالما  هاتفية مسربقة الردفع ُتمكرن العمرالء مرن إجرراء مكالمرا  محليرة ودوليرة لجميرع الردو  الرئيسرية مرن أيوا عبارة عن 

 خال  الخط الثاب  لهات  المنز  أو المكتب وبأسعار تنافسيةم
  

 خدمات الربط البيني 2-2-1-4
مكالمرررا  صررروتية لالتصررراال  الثابترررة قامرر  الشرررركة بعقرررد اتفاقيرررا  مرررع عررردد مرررن المشرررغلين الرررداخليين والررردوليين وذلرررك بتمريرررر 

 والمتنقلة  مما يجع  خدما  الربط البيني أحد مصادر اإليرادا  اإلضافية للشركة تحقق منل هامش ربح مناسبم
  

  

http://terhal.go.com.sa/
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 الشركة ونتائج األعمال السنوية :  ول ومطلوباتأص -2

 قائمة المركز المالي كما في  2-0

 

  4100مارس  10 4104مارس  10 4101مارس  10 4102مارس  10 4102مارس  10

 الوصف
 
 

  )مراجعة( )مراجعة( )مراجعة( )مراجعة( )مراجعة(

  ريرال سعودي ريرال سعودي ريرال سعودي ريرال سعودي ريرال سعودي

 ارتفررررررراع نتيجرررررررة ارتفرررررررع
  274,218,812 95,119,488 187,829,545 91,217,779 109,621,167 مومايعادلل النقد

الموجرررررررررررررررودا  إجمرررررررررررررررالي 
 المتداولة

 نتيجرررررررررررررررررررة انخفرررررررررررررررررررض
  1,838,686,531 1,658,753,115 1,537,849,557 1,367,111,891 0,498,271,124 االصو  استهالكا 

إجمررالي الموجررودا  غيررر 
 المتداولة 

 إجمالي الموجودات   2,112,895,343 1,753,862,493 1,725,679,112 1,457,319,671 0,608,441,209 حسب ما ذكر اعال 

ارتفررررع نتيحررررة اسررررتئجار 
  651,537,524 1,474,631,111 531,639,199 551,115,479 642,024,617 األليا  الضوئيل

إجمررررررررررررررررالي المطلوبررررررررررررررررا  
 المتداولة

ارتفررررع نتيحررررة اسررررتئجار 
  1,416,528,772 279,868,117 258,122,213 221,741,362 164,999,610 األليا  الضوئيل

إجمرررالي المطلوبرررا  غيرررر 
 المتداولة 

 حسب ما ذكر اعال 
988,024,468 

 إجمالي المطلوبات   2,167,166,296 1,754,499,117 789,661,312 771,576,841 

انخفض نتيجة الخسائر 
 إجمالي حقوق المساهمين  45,829,147 (636,514) 936,117,811 686,742,829 611,170,020 المحققل

 0,608,441,209 اعال  ذكر ما حسب
 
1,457,319,671 
 

1,725,679,112 1,753,862,493 2,112,895,343  

إجمررررررررررالي المطلوبررررررررررات 
 وحقوق المساهمين
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  إيرادات الشركة والشركات التابعة :  -6

 التابعة، وتفاصيل األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل منها الشركات 6-0
وبالتالي ال تمتلرك الشرركة أيرة أسره  فري أي شرركة تابعرة أو زميلرة  كمرا أنهرا لر  تصردر ال يوجد شركا  تابعة في الوق  الراهن 

أية أدوا  دين تخي هذا النوع من الشركا  منذ تاري  التأسريس وحترى تراري  هرذا التقريرر  ولسرو  تقرو  الشرركة فري المسرتقب  
رئيسرة ومقرر تأسيسرها  وتفاصري  ملكيرة األسره  فيهرا باإلفصاح عن بيانا  الشرركا  التابعرة ونشراطاتها والردو  محر  عملياتهرا ال

 وأية تفاصي  تتعلق بأدوا  الدين إذا تملك  شركة اتحاد عذيب لالتصاال  أسهما  بها بإذن اهللم

 تحليل إجمالي إيرادات الشركة 6-4

 ايضاحات
مارس  10

4102 
مارس  10

4102 
مارس  10

4101 
مارس  10

4104 
مارس  10

4100 
 الوصف

 االيرادات ريرال سعودي ريرال سعودي ريرال سعودي ريرال سعودي ريرال سعودي 
انخفصرررررررررررررر  نتيجررررررررررررررة 
المنافسرررررة الحرررررادة فررررري 

 عروض األسعار
 النطاق العريض  262,336,148 798,362,222 171,128,196 962,965,168 167,662,022

  نتيجرررة ارتفررراع عرررارتف
ايرررررررررررررادا  الصرررررررررررروتيل 

 والجملة
611,218,010 271,576,65 938,355,71 256,538,24 565,231,2 

الصررروت والرررربط 
 الداخلي/ البيني 

  711,014,427 232,542,234 118,484,266 154,911,246 827,566,186 
إجمرررررررررررررررررررررررررررالي 

 اإليرادات
 

لقد نرتا عرن تقردي  خردما  الشرركة الرئيسرية )اتصراال  ثابترة ومحردودة الحركرة وخردما  صروتية وانترنر ( تحقيرق إيررادا  تشرغيلية بلغر  
 الرئيسرري النشرراط نتررائا تمثرر  وهرري( سررعودي ريرررا  وسرربعمائة ألرر  واثنررين ومائررة مليررون ربعررونأريرررا  )مائترران وسرربعة و  711,112,247
  م2115 3 31 تاري  حتى للشركة

 

 :لجزء من ايرادات النطاق العريض  جغرافي تحليل 6-1
 السعودي بالريرال المبلغ الجغرافية المنطقة م

 69,613,763 الرياض 1
 15,533,385 الشرقية 2
 38,699,133 مكة المكرمة 3
 13,285,116 المدينة المنورة 4
 3,284,119 عسير 5
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 ألنشطة الشركة مقارنة بالسنة السابقة )ريرال سعودي( المعلومات التشغيلية 6-2
 

 ايضاحات حول الفروق
نسبة 
 التغير
٪ 

التغييرات 
 بالموجب أو
 بالسالب

 السنة المنتهية
 مارس 10في 

4102 

 السنة المنتهية
مارس  10في 

4102 
 الوصف

ارتفغرررررررررررر  نتيجررررررررررررة  ارتفرررررررررررراع 
ايرررررادا  االعمررررا  والصرررروتيل 

 والجملة
5٪  اإليرادات التشغيلية 247,112,711 234,542,232 12,651,468 

 ارتفررررررررررررراع نتيجرررررررررررررة ارتفعررررررررررررر 
٪8 التشغيليل االيرادا   تكلفة الخدمات (218,157,467) (212,111,138) (329 146 16) 

 مرن ك  ارتفاع نتيجة ارتفع 
 التسرررررررررررررررررويقية المصرررررررررررررررررروفا 

 الموظفين وتكالي  واالداريل
14٪  المصروفات التشغيلية   (321,518,961) (282,967,766) (38,541,195) 

نتيجرررررررررررررة ارتفررررررررررررراع  ارتفعررررررررررررر 
٪17 المصروفا  التشغيلية   الخسائر من العمليات (292,563,728) (251,536,672) (42,127,156) 

نتيجررررررررررة ارتفرررررررررراع انخفضرررررررررر  
٪77- االيرادا  التشغيلية واالخرى  صافي الخسارة للعام/للفترة (56,242,921) (249,274,971) 193,132,151 

 االلتزام بمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 6-2
الصرادرة عرن الهيئرة السرعودية للمحاسربين القرانونيين فري جميرع لقد التزم  الشركة التزامرا  تامرا  بتطبيرق كافرة المعرايير المحاسربية 

 عملياتها وحساباتها وفي إعداد بياناتها وقوائمها المالية  وأنل ال يوجد أية اختالفا  تذكر في هذا الصددم
 

 مخاطر الشركة المحتملة :  -7
من الجلي أن أي قطاع اقتصادي ال يخلو من وجود مخاطر محتملة  وممرا ال شرك فيرل أن الشرركة لرديها بعرض المخراطر التري 
تعترض عملياتها وفقا  للتطورا  المضطردة في قطاع االتصاال  داخ  المملكة العربية السعودية وخارجها  وعلى رأسرها دخرو  

عي الرردائ  لتقرردي  أحرردث الخرردما  للعمررالء وبجررودة عاليررة  ويعررزو ذلررك أيضررا  للتطررور منافسررين جرردد وارتفرراع حرردة المنافسررة  والسرر
 التقني الهائ  في تقنيا  االتصاال  وارتفاع تكلفتهام 

 التنظيمية :البيئة مخاطر  7-0
تحريرر قطراع ذكر  الشركة في نشرة اكتتابها أن البيئة التنظيمية التي تعتز  الشركة العم  ضمنها ال زال  تواص  التطور نحرو 

قرد يحرد مرن قردرة الشرركة علرى تنفيرذ اسرتراتيجيا   عرد  تطرور البيئرة التنظيميرةاالتصاال  والمنافسة فيرل  وفري هرذا اإلطرار فرإن 
أعمالها وتحد من المرونة في االستجابة لظرو  السوق المتغيرة  وبالتالي تحقيق أهدافها وخطط عملهام وال يوجد هناك ضرمان 

  بها في المملكة لن تغير أو أن تفسر على نحو يمكن أن يؤثر سلبا  على أعما  الشركةم وفي هرذا الصردد  أن القوانين المعمو 
تذكر الشركة على سبي  المثا  ال الحصرر التحرديا  التنظيميرة التاليرة والتري قرد ترؤدي إلرى مخراطر يمكرن أن ترؤثر فري إيررادا  

 وربحية الشركة  
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 ظيمري للرربط البينري مرع المشرغلينهناك تأخير في مراجعرة اإلطرار التن(RIO)    مرن قبر  الجهرة المنظمرة لقطراع االتصراال
في المملكةم وحيث أن هذ  المراجعة من المتوقع أن تقل  من التكالي  التشغيلية للشركة  فإن الترأخير فري المراجعرة يرؤدي 

 إلى مزيد من التأخير في خفض التكالي  التشغيلية للشركةم
  هناك تأخير فري تطبيرق العررض المرجعري لردوائر النفراذ(RODA)   مرن قبر  الشرركة المسريطرةم وحيرث أن إتاحرة الخردما

وكرذلك  (Wholesales)التي يحتويها العرض المرجعي من المتوقع أن تقلر  تكرالي  مجموعرة مرن خردما  البيرع بالجملرة 
يؤدي إلى مزيد من التأخير في خفرض التكرالي  التشرغيلية  طرح خدما  جديدة وتحسين اإلجراءا  ذا  العالقة  فإن ذلك

 للشركة وفي قدرتها على تقدي  خدما  جديدة مرخي لها ومبنية على تلك الخدما  من المشغ  المسيطرم
  قواعد المنافسة ل  يت  تطبيقها بشك  فّعرا  للرتحك  فري إسراءة اسرتخدا  السريطرة فري قطراع االتصراال   وال سريما فري سروق

 ئة لصنترن  والبطاقا  مسبقة الدفع للمكالما  الدولية  واستمرار ذلك يؤثر على ربحية الشركةم التجز 
   نهاء حركة االتصراال  الصروتية الدوليرة الرواردة إلرى شربكتل المشغ  المسيطر في قطاع االتصاال  ملز  بقبو  استقبا  واع

ا  علرى شربكة الجروا  العائرد  للمشرغ  المسريطر والترأخير ولكن الجهة المنظمة وحتى ا ن لر  ترتمكن مرن تطبيرق هرذا االلترز 
 في ذلك يؤثر سلبا  على إيرادا  الشركةم

   بالرغ  من التزا  الشركا  التي تتحك  في الشبكة السعودية الوطنية لألليرا(SNFN)  أمرا  الجهرا  الحكوميرة والتنظيميرة
لتحتيرة  فرإن الشرركة لر  ترتمكن حترى ا ن مرن المشراركة فري بتمكين المشغلين الجدد من المشاركة في استخدا  هرذ  البنيرة ا

 االستخدا   وتأخر الجها  التنظيمية في تنفيذ هذا االلتزا  يؤثر على قدرة الشركة على تخفيض التكالي  التشغيليةم
   ترني أنظمرة هيئرة االتصراال  وتقنيرة المعلومرا  علرى أن تروفير إمكانيرة اختيرار المشرغ(Carrier Selection)   سرو

شهرا  من حصو  أو  منافس في االتصاال  الثابتة على الرخصة  أي أن تتوفر هذ  اإلمكانية في شهر  24تطبق خال  
 م إال أن الشررركة تشررير إلررى أن الجهررة المنظمررة لرر  تبرردأ بتفعيرر  دورهررا حتررى ا ن وال زا  المشررغ  المسرريطر  2111إبريرر  

ركة المتكرر لذلكم والتأخير في توفير إمكانية اختيار المشغ  سو  يرؤثر يرفض توفير هذ  اإلمكانية بالرغ  من طلب الش
 سلبا  على إيرادا  وربحية الشركةم 

 المخاطر االقتصادية والتشغيلية : 7-4

 االنقطاع المفاجئ في األعمال أو اختراق التدابير األمنية  7-4-0
بنيتهررا التحتيررة وشرربكتها مررن العطرر  أو االنقطرراع فرري إن الشررركة ال تسررتطيع تقرردي  الخرردما  إال إذا كانرر  قررادرة علررى حمايررة 

العمليا  بسبب قيود تعيق طاقتها  أو نتيجة للظرو  الجويرة السريئة  أو الحررب أو الرزالز  أو الحرائرق أو انقطراع الكهربراء  
و األخطررراء أو عيررروب فررري األجهرررزة والبرررراما  وفيروسرررا  الكمبيررروتر  أو تعطررر  االتصررراال  وتقطرررع الكرررابال  الكهربائيرررة  أ

البشرررية  أو الرردخو  غيررر المصرررح بررل أو مررا شررابل ذلرركم هررذا وقررد أثبترر  الشررركة مررن خررال  عملياتهررا التشررغيلية فرري األعرروا  
 كام  استعدادها لمواجهة مث  هذ  المخاطرم  السابقة

 االعتماد علز الموردين  7-4-4
ذا  مرا قررر أحرد المروردين الرئيسرين إنهراء عالقترل مرع تعتمد الشركة على مروردي األجهرزة والمعردا  والبرمجيرا  والخردما م واع

الشركة  فقد تجد الشركة صعوبة في تأمين مورد بدي  بمؤهال  مناسربةم وتتنرافس الشرركة مرع شرركا  أخررى للحصرو  علرى 
 خرردما  هررؤالء المرروردين ومقرردرة المرروردين علررى تلبيررة احتياجررا  الشررركة بشررك  محرردود  وهررذا مررا قررد يرفررع السررعر الررذي تدفعررل
ذا لرر  تسررتطع الشررركة االحتفرراظ بعالقاتهررا مررع هررؤالء المرروردين الرئيسرريين  أو إذا مررا زاد   الشررركة للحصررو  علررى خرردماته م واع
الشروط التي تحص  بموجبها الشركة على السرلع والخردما  مرن هرؤالء المروردين  أو إذا لر  يرتمكن هرؤالء المروردين مرن تنفيرذ 
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لة على نحو كا   أو إذا انخفض  وفرة المنتجا  والخدما   فإن ذلك يمكرن أن يرؤثر التزاماته  بموجب االتفاقا  ذا  الص
 سلبا  على أعما  الشركة ووضعها المالي ونتائا العمليا  وآفاقها المستقبليةم

 المنافسة  7-4-1
وخردما  البيانرا  تواجل الشركة منافسة من مزودي خدما  االتصاال  الثابتة والمتنقلة واإلتصاال  عبر األقمرار الصرناعية 

المررردارة عبرررر اإلنترنررر م كرررذلك سرررو  تشرررتد المنافسرررة مرررع دخرررو  الشرررركا  التررري سرررو  تحصررر  علرررى ترررراخيي مرررن هيئرررة 
 االتصاال  وتقنية المعلوما  إلى السوق وبدء عملهام

 

كذلك فإن المنافسة فري قطراع االتصراال  ترؤثر علرى حصرة الشرركة المتوقعرة فري السروق وقردرتها علرى اسرتقطاب المشرتركين 
الجدد وترفع من تكالي  التسويق وتؤثر على هياك  أسعار الشركة  فضال  عن ذلك العوام  التري قرد ترؤثر بدرجرة كبيررة علرى 

 ملياتها في المستقب م نمو الشركة وأعمالها ووضعها المالي ونتائا ع
 

يضررا  إلررى ذلررك أن المنافسررة المتزايرردة علررى العمالررة المرراهرة فرري المنطقررة عمومررا   والمملكررة خصوصررا   تعنرري أن الشررركة قررد 
تواجل صعوبا  في استقطاب الكفاءا  المناسبة من المروارد البشررية أو ربمرا تضرطر لردفع رواترب أعلرى مرن المتوقرع  األمرر 

 ادة النفقا  التشغيليةمالذي ينعكس في زي

 التكنولوجيا الجديدة أو الناشئة والمنتجات والخدمات الجديدة  7-4-2
 

تشهد صناعة االتصاال  تغيرا  سريعة وكبيرة فري مجرا  التكنولوجيرام وقرد ترؤثر التطرورا  فري مجرا  تكنولوجيرا االتصراال  
تطررور التكنولرروجي أدى إلررى عرردد مررن التطررورا  بررأن ال ا  والمعلومررا  علررى المنافسررة فرري سرروق االتصرراال  فرري المملكررة  علمرر

الجديرردة  بمررا فرري ذلررك أنواعررا متعررددة مررن االتصرراال  المتنقلررة وخرردما  االتصرراال  أو الخرردما  المجمعررة وشرربكا  النفرراذ 
قرد الالسلكية المحلية وخدما  الهات  التي تغير هيك  األسعار التقليديةم كذلك هناك تقنيرا  أخررى يجرري تطويرهرا حاليرا أو 

 يت  تطويرها مستقبال  والتي يمكن أن يكون لها تأثير على المنافسة في قطاع االتصاال  في المملكة بشك  عا م
 

وقررد نشررر  "جررو" منررذ بدابررة تشررغليها منتجررا  معتمرردة علررى نظررا  واي مرراكس  ومررن غيررر المتوقررع أن يكررون هنرراك تطررورا  
 ( واألليا  الضوئيةم 4Gالجي  الرابع ) LTEوتحسينا  على نظا  الواي ماكس العالمي بشك  يجعلل منافس قوي لنظا  

  

فقدان الميرزة التنافسرية لربعض خردما  الشرركةم وقرد ال ترتمكن الشرركة من جهة أخرى  قد يتسبب استحداث تقنيا  جديدة في 
مرن تحديرد الفرري الجديردة فري الوقر  المناسرب وتصربح بحاجرة لتطروير اسرتثمارا  إضرافية كبيررة خصوصرا  لتطروير خرردما  

المنافسرةم وقرد تررؤثر ومنتجرا  جديردة أو للحصرو  علرى ترراخيي جديرردة أو لتأسريس البنيرة التحتيرة الالزمرة إلبقائهررا فري دائررة 
التقنيا  الجديدة التي تختار الشركة االستثمار فيها على قدرتها على تحقيق أهدافها االستراتيجية  ممرا قرد يترترب عليرل فقردان 
عمررالء حرراليين أو عررد  تمكنهررا مررن اجتررذاب عمررالء جرردد أو تضررطر معررل تحمرر  تكررالي  عاليررة مررن أجرر  الحفرراظ علررى قاعرردة 

 قد يترك تأثيرا  سلبيا  على أعما  الشركة ووضعها المالي ونتائا عملياتها وتوقعاتهام عمالئها  األمر الذي
  

مررن أجرر  توسرريع قاعررردة اإليرررادا  )جررذب العمرررالء واالحتفرراظ بهرر (  ينبغررري علررى الشررركة أن تواصررر  بنجرراح تقرردي  منتجرررا  
كبيرررا  مررن النفقررا  والمرروارد البشررريةم وقررد ال  وخرردما  جديرردة  علمررا بررأن أيررة مبررادرا  اسررتراتيجية فرري هررذا الشررأن تتطلررب قرردرا  
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تتمكن الشركة من تقدي  منتجا  وخدما  جديدة  مث  خدمة البيانا  المتطورة والنطاق العريض  وحتى لرو اسرتطاع  ذلرك  
فلريس هنرراك مررا يضررمن نجراح هررذ  المنتجررا  والخرردما  الجديردةم ويتوقرر  نجرراح االتصررا  عرريض النطرراق بشررك  كبيررر علررى 

ر المحتوى والتطبيقا  واألجهزة التي تطورها وتوفرها جها  أخرىم وباإلضرافة إلرى ذلرك  قرد يرتمكن المنافسرون مرن تقردي  تواف
 خدما  جديدة قب  الشركةم 

 

ونتيجرة لرذلك  فقررد تفقرد الشررركة عرددا  مرن عمالئهررا وتفشر  فرري جرذب عمررالء جردد أو تتكبرد تكررالي  كبيررة مررن أجر  المحافظررة 
 ها  وهو ما قد يترتب عليل تأثير سلبي كبير على أعما  الشركة ووضعها المالي ونتائا عملياتهامعلى قاعدة عمالئ

 تحول السوق إلز تقنيات اإلتصاالت المتنقلة 7-4-2
تجدر اإلشارة برأن قطراع االتصراال  يشرهد تحرواّل ملحوظرا  فري الطلرب علرى تقنيرا  الخردما  المتنقلرل بردال  مرن الثابترة  والتري 

تقديمها من خال  الحصو  على التراخيي الشاملة التي أعلن  الهيئة عن نية طرحها منذ فترة طويلرة دون  يمكن لشركة جو
 أخذ أي خطوا  عملية بإتجا  تنفيذ ما وعد  بلم

 لمخاطر المالية :ا  7-1

 تسديد قروض التمويل  7-1-0
% مرن 86يقرارب  سرداد مرا وقرد ترمتحصل  الشركة على تموي  تورق اسالمي من أحد البنروك المحليرة   2111خال  عا  

 م وعليرل  فرإن عرد  2121أبرير   31على فترا  ربع سنوية تنتهي في  وسو  يت  سداد المتبقي حسب االتفاق قيمة القرض
تسديد الشركة هذ  الدفعا  أو تأخرها في ذلك يمكن أن يكون لل تأثير سلبي علرى أعمرا  الشرركة ووضرعها المرالي وتوقعاتهرا 

 ونتائا عملياتهام

 أسعار صرف العمالت  7-1-4
خطررر تقلررب قيمررة األوراق الماليررة نتيجررة لتغيررر أسررعار صررر  العمررال  األجنبيررةم ومررع أن كرر  أصررو  الشررركة واسررتثماراتها 

يراداتهررا ومطلوباتهررا بالعملررة المحليررة )ال السررعودي(م وقررد دخلرر  الشررركة مررع شررركا  دوليررة فرري اتفاقيررا  تشررترط هررذ   ريرررا واع
بالدوالر األمريكيم وفي هذ  الحالة  يمكن أن يكرون للتقلبرا  الكبيررة فري سرعر الصرر  ترأثير سرلبي الشركا  دفع مستحقاتها 

 كبير على األداء المالي للشركةم 

 غطاء التأمين 7-1-1
تحررتفظ جررو بتررأمين علررى السرريارا  والممتلكررا   تررأمين ضررد انقطرراع العمرر   تررأمين علررى المررا   وتررأمين ضررد خيانررة األمانررة  

يا  العامررة  تررأمين جمرراعي علررى الحيرراة  تررأمين علررى مسررئوليا  أعضرراء مجلررس اإلدارة واإلدارة العليررا  تررأمين ضررد المسررئول
وتأمين صحيم وتتضرمن هرذ  الوثرائق عرددا مرن االسرتثناءا  الرئيسرية والمخراطر البيئيرةم وقرد ترؤدي أيرة خسرائر أو التزامرا  

يرر أو زيرادة تكاليفهرا وقرد يكرون لهرا ترأثير سرلبي كبيرر علرى تنشأ عن مخاطر غير مؤمنة إلرى تقلير  إيررادا  الشرركة بشرك  كب
 عملياتها و أو وضعها الماليم
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 السيولة 7-1-2
تراقب الشركة بشك  دائر  المخراطر المرتبطرة بالسريولة وخاصرة فري ضروء التمرويال  المتاحرة لهرا وفري ظر  التزاماتهرا الحاليرة 

الماليررةم وتعتبررر الشررركة أنهررا عرضررة لمخرراطر جوهريررة متعلقررة  والمسررتقبلية  فضررال  عررن متابعررة الترردفقا  النقديررة والمطلوبررا 
يجاد مصادر دخ  جديدة لدع  السيولةم بالسيولة  وتعم  الشركة على تنويع واع

 اإلئتمان 7-1-2
إن الشركة قرد تتعررض علرى غررار مثيالتهرا مرن الشرركا  التري تقرد  خردما  االتصراال  الثابترة )محردودة الحركرة( واالنترنر  
إلى مخاطر المديونية من حسابا  عمرالء أو مخراطر الرديون المتعسرر تحصريلها نتيجرة عردة أسرباب منهرا علرى سربي  المثرا  

تقيي  الجودة االئتمانية للمشتركين الجدد أو المسجلينم وأن تلك المخراطر قرد تدهور االقتصاد بشك  عا   أو عد  القدرة على 
 تسه  سلبا  على وضع وأعما  الشركة ونتائجها المالية وتوقعاتها المستقبليةم 
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 : م4102مارس  10ملخص النتائج المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في  -8

  4102مارس  10قائمة الدخل للفترة المنتهية في  8-1
للسنة المنتهية في     

 4102مارس  10
للسنة المنتهية في     

 4102مارس  10
للسنة المنتهية في     

 4101مارس  10
للسنة المنتهية في     

 4104مارس  10
للسنة المنتهية في     

 الوصف 4100مارس  10
 )مراجعة( )مراجعة( )مراجعة( )مراجعة( )مراجعة(

   ريرال سعودي ريرال سعودي ريرال سعودي سعوديريرال  ريرال سعودي
 إجمالي الربح ) الخسارة( (123,218,961) 36,224,913 49,818,242 32,431,194 28,945,233

 إجمالي  المصروفات التشغيلية (417,723,152) (338,668,599) (322,945,563) (282,967,766) (321,518,961)

 الخسارة من العمليات الرئيسية (541,942,113) (312,443,696) (273,127,321) (251,536,672) (292,563,728)
 صافي خسارة السنة (575,131,113) (46,465,561) (279,185,473) (249,274,971) (56,242,921)

 
 

  4102مارس  10قائمة التدفقات النقدية األولية للفترة المنتهية في  8-4
 للسنة المنتهية في للسنة المنتهية في للسنة المنتهية في فيللسنة المنتهية  للسنة المنتهية في

 4100مارس  10 4104مارس  10 4101مارس  10 4102مارس  10 4102مارس  10 الوصف
 )مراجعة( )مراجعة( )مراجعة( )مراجعة( )مراجعة(

  ريرال سعودي ريرال سعودي ريرال سعودي ريرال سعودي ريرال سعودي
 صافي خسارة السنة (113,131,575) (561,465,46) (473,185,279) (971,274,249) (941,424,26)

(606,822,021) (882,181,13) (412,195,79) (171,738,141) (966,735,413) 
صرررافي النقديرررة المسرررتخدمة 

 في النشاطات التشغيلية

(990,741,11) (851,853,31) (254,225,28) (557,964,42) (914,841,55) 
النقديرررة المسرررتخدمة  صرررافي

 في النشاطات االستثمارية

(004,168,10) (31,168, (128  215,548,914 14,695,111 571,111,111 
صرررررررررررافي النقديرررررررررررة مرررررررررررن 

 النشاطات التمويلية

292,217,021 (72,114,860) 98,448,418 (071,117,748) 001,244,041 
الزيررررادة فرررري األرصرررردة لرررردى 
البنرروو والنقررد فرري الصررندوق 

 خالل السنة 

612,704,081 21,412,019 002,417,971 06,979,714 086,987,261 
األرصرردة لرردى البنرروو والنقررد 
فرررري الصررررندوق فرررري نهايررررة 

 السنة
  

  

 

المعررررررامالت غيررررررر النقديررررررة 
 الهامة:

200,011,494 - - 311,492,112 41,647,733 
ممتلكررررررات ومعرررررردات شررررررراء 

 وتسوية مع أحد الموردين
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 القروض والمطلوبات : 8-1
لمواجهررة المصررروفا  الرأسررمالية والتشررغلية للشررركة ترر  الحصررو  علرري تسررهيال  تمويليررة مررن البنررك السررعودي الفرنسرري علرري 

لتصرربح تر  تعردي  الشرروط  2112وخرال  عررا   2111قسرط وذلررك فري عرا   21شرهرا  علري  61أسراس ترورق إسرالمي مرردتها 
 مليون ريرا  سعوديم 72767   وقيمة القسط ربع السنوي 2112 5 1قسط اعتبارا  من  32شهرا  على  96المدة 

 

)واحد مليار وخمسمائة واثنان وتسعون مليون ريرا  سعودي( تتكون  مليون ريرا  592,1إن إجمالي التسهيال  المعتمدة تبلغ 
     مليرررون ريررررا  سرررعودي( وتسرررهي  بمبلرررغ ومائرررة وتسرررعة وتسرررعونمليرررون ريررررا  )واحرررد مليرررار  199,1مرررن تسرررهي  نقررردي بمبلرررغ 

مليون ريرا  )ثالثمائرة واثنران وأربعرون مليرون ريررا  سرعودي( لقراء خطابرا  اعتمراد وخطابرا  ضرمانم إن هرذا التسرهي   342
واثنان وتسرعون مليرون ريررا  سرعودي( وقرد تر   مليون ريرا  )واحد مليار وخمسمائة 592,1مضمون بضمانا  اعتباريل قدرها 

ريرا  )واحد مليون  312168مليون ريرا  )مليار وستة وثالثون مليون وستمائة أل  ريرا  سعودي( منها  113626سداد مبلغ 
حق ترر  سرردادها خررال  السررنل الماليررل الحاليررل والمتبقرري مررن القرررض المسررتوثالثررون مليررون وثمانيررة وسررتون ألرر  ريرررا  سررعودي( 

مليون ريرا  )مائة ثالثة وسرتون مليرون ومائرة وسربعة ألر  ريررا ( مرن قيمرة التموير  حترى تراري  هرذ  القروائ   117,163للبنك 
 الماليةم وفيما يلي بيان بالقروض والمطلوبا  

4102مارس  10 الوصف 4102مارس  10   

 194,175,776 061,017,662 قرض مستحق للبنك )تورق إسالمي(

واجبة السداد والمصروفا  المستحقةالمطلوبا    267,709,212 478,481,588 

 41,556,773 26,020,976 إيرادا  مؤجلة

 57,363,714 400,071,091 المطلوبا  األخرى

 771,576,841 988,024,468 اإلجمالي بالريرال السعودي

 سعودي(: ريرالالقرض المستحق باألعوام )    

4102مارس  10 تورق للتمويل اإلسالمي 4102مارس  10   

 31,168,118 10,168,008 مستحقة في عا  
 31,168,125 10,168,042 في العا  الثاني 

 93,214,375 91,412,181 في العا  الثالث إلى الخامس 
 38,835,158 7,767,118 أكثر من خمسة أعوا  

 أدوات الدين والضمانات وحقوق التحويل واالكتتاب والحقوق المشابهه القابلة للتحويل  8-2
ل  تصدر شركة اتحاد عذيب لالتصاال  أو تمنح أية أدوا  دين  أو خيارا   أو أية حقوق مشابهل قابلة للتحوي  إلى أسه  أو 

 حقوق خيار من تاري  التأسيس وحتى تاري  هذا التقريرم

 وأدوات الدين القابلة لالسترداد  حقوق التحويل 8-2
 ل  تق  الشركة باستهالك أو شراء أو إلغاء أية أدوا  دين قابلة لالسترداد من تاري  التأسيس وحتى تاري  هذا التقريرم
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 الزكاة وضريبة الدخل : -9
الترزا  علرى المسراهمين  ويحمر  تحتسب الزكاة والضرائب وفقا  لألنظمة المالية المعمو  بها في المملكة العربية السرعودية  وهري 

 مخصي الزكاة وضريبة الدخ  على قائمة التغييرا  في حقوق المساهمين في نهاية السنةم

 الزكاة المحملة للسنة/الفترة 9-0
4102  4102 

  
 

 
  

  المعدلة الخسارة
 الفترة خسارة  (26,424,941)  (971 274 249)
23 718 129  (28،787،417) 

 واخرى مخصصا  
 للفترة المعدلة الخسارة  (012،111،047)  (842 556 225)

(216 534 568) 
 من  والخليجيين السعوديين المساهمين حصة (أ) (011،848،944) 

 %(96) الخسارة
     

 
  يضا    

 الما  رأس  0,272,111,111  1,575,111,111
194,175,776  061,017,662 

 
 االسالمي التورق قرض

 األج  طويلة مطلوبا   --  49,868,263
22,931,934  42 ,121,689 

 مخصصا  
1,841,975,973  0,761,028,121   

 
 

  يطرح  
 الفترة بداية المتراكمة الخسائر  (888,427,070)  (638,982,211)

  األج  طويلة للموجودا  الدفترية القيمة  (724,116,026)  (549 551 1,118)
194,443,224  044,892,116   

 
 

   

186,665,495 
 007,979,412  

 والخليجيين السعوديين المساهمين حصة
(96)% 

(216 534 568) 
 (011،848،944)  

 من  والخليجيين السعوديين المساهمين حصة
 %(96) الخسارة

 الزكوي الوعاء (ب) 07,021,104  (173 869 29)
 

 
   

(29,869 173)  07,021,104 
 

 ب او أ اعلى ايهما- للفترة الزكوي الوعاء
 %225 للفترة الزكاة  248,728  --

 

 ضريبة الدخل المحملة للفترة: 9-4
 الفترةم/ ال يوجد ضريبة دخ  مستحقة نظرا  للخسارة المتكبدة خال  السنة 

 الربوط الزكوية والضريبية: 9-1
ول  يت  إجراء الربط  2114مارس  31قدم  الشركة االقرارا  الزكوية والضريبية الي مصلحة الزكاة والدخ  للفترة المنتهية في 

 بعدم 



   

   شركة سعودية مساهمة - (جوGOشركة احتاد عذيب لالتصاالت )
 

 4112لعام  تقرير مجلس اإلدارة السنوي                                                     46صفحة  

 : األرباح توزيع يايةس  -01
مارس من السنة الميالدية التاليرةم ولقرد أوضرح النظرا   31تجدر اإلشارة أن السنة المالية للشركة تبدأ من أو  أبري  وتنتهي في 

ربراح الصرافية السرنوية بعرد خصر  جميرع المصرروفا  األتوزع حيث   األساسي للشركة الباب السابع آلية توزيع األرباح السنوية 
 على الوجل ا تي  العمومية والتكالي  األخرى

٪( مررن األربرراح الصررافية لتكرروين احتيرراطي نظررامي  ويجرروز للجمعيررة العامررة العاديررة وقرر  هررذا التجنيررب 11يجنررب ) مأ 
 .متى بلغ االحتياطي المذكور نص  رأس الما 

اح ٪( مرن األربر21أن تجنب نسربة ال تتجراوز ) –بناء على اقتراح  مجلس اإلدارة  –يجوز للجمعية العامة العادية   مب 
 .الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصل لغرض أو اغراض معينة

 ٪( من رأس الما  المدفوع على األق م5يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعاد  ) م  
 .٪( من الباقي مكافأة ألعضاء مجلس االدارة5يخصي بعد ما تقد  نسبة ال تزيد على ) مد 
 ين حصة إضافية في األرباحميوزع الباقي بعد ذلك على المساهم مه 

 

ترردفع األربرراح المقرررر توزيعهررا علررى المسرراهمين فرري المكرران والمواعيررد الترري يحررددها مجلررس اإلدارة وفقررا للتعليمررا  الترري تصرردرها 
بعرد وفي حالة عد  توزيع أرباح عن أي سنة مالية  فإنل ال يجوز توزيع أرباح عن السنوا  التالية إال  وزارة التجارة و الصناعةم

ذا فشررل  الشررركة فرري دفررع هررذ   دفررع النسرربة المشررار إليهررا فرري هررذا النظررا  ألصررحاب األسرره  عديمررة الصررو  عررن هررذ  السررنة  واع
النسبة من األرباح لمدة ثالث سنوا  متتالية  فإنل يجروز للجمعيرة الخاصرة ألصرحاب هرذ  األسره  المنعقردة طبقرا ألحكرا  المرادة 

ا حضوره  اجتماعا  الجمعية العامة للشركة والمشاركة في التصروي   أو تعيرين ممثلرين ( من نظا  الشركا   أن تقرر إم86)
عنه  في مجلس اإلدارة بما يتناسب مع قيمة أسهمه  في رأس الما   وذلرك إلرى أن ترتمكن الشرركة مرن دفرع كر  أربراح األولويرة 

 المخصصة ألصحاب هذ  األسه  في السنوا  السابقةم

 لتوزيع األرباح والمكافآت :توصيات مجلس اإلدارة  01-0

 م4101توصية مجلس اإلدارة المقترحة لتوزيع األرباح عن العام المالي  11-1-1
 في ظ  الوضع المالي الحالي والخسائر المتراكمة التي تكبدتها الشركة  فلن تتمكن الشركة من صر  أية أرباح عن العا  المنصر م

 يذيينأتعاب وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة  وكبار التنف 01-0-4

 الوصف  
أعضاء مجلس 

اإلدارة 
 التنفيذيين

أعضاء مجلس اإلدارة 
غير التنفيذيين/ 

 المستقلين

أكبر خمسة تنفيذيين بما 
فيهم الرئيس التنفيذي 

 والمدير المالي
 2,616,111 - - رواتب   تعويضا  عن مهما  عم  وعضوية لجان 0
 - 412,111 - بد  حضور اجتماعا  مجلس اإلدارة واللجان الفرعية 4
تعويضررا  نفقررا  متنوعررة  تررذاكر السررفر  مواصررال   تكررالي   1

 اإلقامة في الفندق
- 44,082 - 

 - - - السنوية  الدورية األتعاب 2
 2,616,111 426,082 - اإلجمالي 

 



   

   شركة سعودية مساهمة - (جوGOشركة احتاد عذيب لالتصاالت )
 

 4112لعام  تقرير مجلس اإلدارة السنوي                                                     47صفحة  

وخمسررون ألرر  ومائررة ريرررا  )مررائتين وسررتة  185,256 والتعويضررا  المدفوعررة ألعضرراء المجلررس مبلغررا  قرردر   البرردال بلررغ إجمررالي 
وخمسة وثمانون ريرا  سعودي(م كما بلغ  رواتب وبدال  أكبر خمسة تنفيذيين في الشركة بما فريه  الررئيس التنفيرذي والمردير المرالي 

ريرررا  )أربعررة مليررون وسررتمائة وسررتة وثالثررون ألرر  وثالثمائررة ريرررا  سررعودي(  فيمررا بلغرر  المكافررآ   311,636,4للشررركة مبلغررا  وقرردر  
  م2115مارس  31( ريرا  سعودي حتى تاري  1نوية المدفوعة له  مبلغ وقدر  )الس

 

 أعضاء مجلس اإلدارة، وتصنيفهم، وعضويتهم في مجالس إدارات الشركات المساهمة األخرى :  -00
يتوافرق مرع لقد حدد  المادة السادسة عشرة من النظا  األساسي للشركة عدد أعضاء مجلس اإلدارة بأحد عشر عضوا   وهو ما 

 2116-212-1الفقرررة )أ( مررن المررادة الثانيررة عشرررة مررن الئحررة حوكمررة الشررركا  الصررادرة مررن هيئررة السرروق الماليررة بقرارهررا رقرر  
  فيما يتعلق بعدد األعضاء بحيث ال يق  عن ثالثة وال يزيرد علرى أحرد عشرر 2116 11 12هر الموافق 1427 11 21وتاري  

ويبررين الجرردو  التررالي قائمررة أسررماء أعضرراء مجلررس اإلدارة  الحرراليين أحررد عشررر عضرروا معضرروا م ويبلررغ عرردد أعضرراء المجلررس 
 وتصنيفه  وعضويته  في مجالس اإلدارة في الشركا  المساهمة األخرىم

 المنصب االسم م
 عضوية تصنيف العضوية

مجالس إدارات الشركات 
 تنفيذي المساهمة األخرى

غير 
 مستق  تنفيذي

رئيس مجلس  حسا  الدين بن هاش  صدقة  ويمث  الجمهور  السيد 1
  اإلدارة

  -  شركة جب  عمر للتطوير 
 شركة مجموعة أنعا  القابضة -

محمررد وجيررل بررن حسررن شررربتلي  ويمثرر  شررركة   السرريد 2
 شركة جد  القابضة للتطوير -    عضو النهلة للتجارة والمقاوال 

خلررررود بنرررر  راشررررد القطرررران  وتمثرررر  شررررركة   * السرررريدة 3
 يوجد ال    عضو البحرين لالتصاال  السلكية والالسلكية )بتلكو(

فيصررررر  محمرررررد نزيرررررل قمحيرررررل  ويمثررررر  شرررررركة   السررررريد 4
 البحرين لالتصاال  السلكية والالسلكية )بتلكو(

  عضو
 

  ال يوجد 

خورشررررررريد أحمرررررررد   ويمثررررررر  شرررررررركة االنترنررررررر    السررررررريد 5
  عضو السعودية

   ال يوجد 

فهد بن عبدالعزيز الصنيع ويمث  شركة عرذيب   السيد 6
  عضو التجارية

   ال يوجد 

سررررعد بررررن عمررررر البيررررز  ويمثرررر  شررررركة عررررذيب   السرررريد 7
 للصيانة والخدما 

عضو وسكرتير 
 المجلس

 
 

  ال يوجد 

عبررد الررررحمن بررن عبررد العزيرررز مطرررب  ويمثررر    السرريد 8
 ال يوجد    عضو شركة عذيب للكمبيوتر واالتصاال 

  عضو سلطان بن خالد التركي  ويمث  الجمهور  السيد 9
 

  - شركة المصافي العربية السعودية 
 شركة جد  القابضة للتطوير -

عبررررررردالرحمن برررررررن عبرررررررداهلل السررررررركران  ويمثررررررر    السررررررريد 11
    عضو الجمهور

 الشركة الوطنية للطاقة -
 شركة أمانل للتأمين التعاوني -

     عضو محمد بن سامي رفل  ويمث  الجمهور  السيد 11

  م2114 12 31خلود القطان لتح  محلل اعتبارا من   راشد بوجيري  وتعيين السيدة  بناءا على رغبة شركة بتلكو)عضو مجلس إدارة اعتباري( ت  استبدا  ممثلها السيد:*  مالحظة
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 لجان المجلس :   -04
 ( بتشكي  ثالثة لجان  على النحو التالي الثانيةتمشيا  مع الئحة حوكمة الشركا   قا  مجلس اإلدارة خال  دورتل الحالية ) 

 اللجنة التنفيذية: 04-0
 تتكون اللجنة من خمسة أعضاء  وه  

 رئيسا   - البيز عمر بن سعدالسيد    -1
 عضوا   - السيد  سلطان بن خالد التركي  -2
 عضوا   - السيد  فهد بن عبدالعزيز الصنيع  -3
 عضوا   - المهندس  عماد أحمد معالي )الرئيس التنفيذي(  -4
 عضوا   - السيد  شري  سلي  رياض )الرئيس التنفيذي للشئون المالية(  -5

 

 تنفذ قد كما اإلدارة  مجلس اجتماع قب  المالية والبراما بالتشغي  المتعلقة الشئون لمراجعة دورية بصفة اللجنة التنفيذية وتجتمع
اإلدارةم وتقرو  اللجنرة  لمجلرس تقاريرهرا التنفيذيرة اللجنرة وترفرع اإلدارة مجلرس انعقراد انتظرار تحتمر  ال التري الطارئة المها  بعض

التنفيذية أيضا  بدع  مجلس اإلدارة في أدائل لمسئولياتل  وتزويد اإلدارة التنفيذية بالتوجيل واإلرشاد نحو أفضر  الممارسرا  إلدارة 
الهرد  الررئيس للجنرة هرو رفرع مسرتوى أداء الشرركة  ووضرع األهردا  و الشركة  والتأكيد بضرورة تحقيق خطط وأهدا  الشركةم 

 دارة الشركة العليا والتنسيق بشأن استراتيجيا  الشركة وأهدا  األعما  واألنشطةم إل
 

  م 2115 مارس 31 في المنتهي العا  خال  اجتماعا  أربع( 4)التنفيذية  اللجنة وعقد 

 لجنة المراجعة: 04-4
  وه  أعضاء  أربعة من المراجعة لجنة تتكون

 رئيسا   - السيد  حسا  الدين بن هاش  صدقل  -1
 عضوا   - السكران عبداهلل بن عبدالرحمن  السيد  -2
 عضوا   - السيد  خورشيد أحمد  -3
 عضوا   - شرقاوي نبي  السيد  المعتص  باهلل  -4

 

تنفيرذ األعمرا   فريم فاعليتهرا مدى من التحقق أج  من الشركة  في الداخلية المراجعة إدارة علىوتقو  لجنة المراجعة باإلشرا  
نظررا  الرقابررة الداخليررة  والتوصررية بتعيررين المحاسرربين القررانونيين وفصررله  وتحديررد  ودراسررةوالمهمررا  الترري حررددها لهررا المجلررسم 

 القرروائ  دراسررة عررن فضرال   الماليررة  القرروائ  علرى القررانوني المحاسررب ومالحظرا  المراجعررة خطررةأتعرابه  ومتابعررة أعمرراله م دراسرة 
بداء الرأي والتوصية بشأنها وكذلك دراسة كافة السياسا  المحاسبية األولي المالية ة والسنوية قب  عرضهما على مجلس اإلدارة واع

 المتبعة والتوصية في شأنهام
 

 م 2111 6 12عمرر  لجنررة المراجعررة فرري اجتماعهررا المنعقررد بترراري   الئحررةولقررد وافقرر  الجمعيررة العامررة العاديررة للشررركة وأقررر   
بنررراءا علرررى توصررريا  اللجنرررة برررإجراء  2115 1 21ووافرررق مجلرررس اإلدارة فررري جلسرررتل الثالثرررة )للررردورة الثانيرررة( المنعقررردة بتررراري  
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تعديال  بسيطة علرى الالئحرة المنظمرة لعمر  اللجنرة  وسرو  يرت  عررض تلرك التعرديال  علرى الجمعيرة العامرة العاديرة فري أو  
 اجتماع لها بإذن اهلل إلقرارهام

 

  م 2115مارس  31( عشر اجتماعا  خال  العا  المنتهي في 11) المراجعة ولقد عقد  لجنة

 لجنة الترشيحات والمكافآت :  04-1
 أعضاء  وه   ثالثةمن  الترشيحا  والمكافآ تتكون لجنة 

 رئيسا   - السيد  سلطان بن خالد التركي -1
 عضوا   - السيد  محمد بن سامي رفل -2
 عضوا   - البيزالسيد  سعد بن عمر  -3

 

توصية لمجلس اإلدارة بالترشريح لعضروية المجلرس وفقرا  للسياسرا  والمعرايير المعتمردة مرع مراعراة عرد  ترشريح أي البتقو  اللجنة 
م المراجعررة باالعتبررار قرردرا  ومررؤهال  األشررخاي المرشررحين شررخي سرربق إدانتررل بجريمررة مخلررة بالشررر  واألمانررة  مررع األخررذ

مراجعة هيك  مجلس اإلدارة ورفع التوصيا  فري و  اإلدارة  مجلس لعضوية المناسبة المهارا  من المطلوبة الحتياجا السنوية ل
راؤهرا  وتحديررد جوانررب الضرع  والقرروة فري مجلررس اإلدارة  اقتررراح معالجتهرا بمررا يتفرق مررع مصررلحة جشرأن التغييرررا  التري يمكررن إ

 محلرس أعضراء ومكافرآ  لتعويضرا  واضرحة سياسرا  ووضرع قلينالمسرت األعضراء اسرتقالليةسنوي من  بشك والتأكد  .الشركة
 مالتنفيذيين وكبار اإلدارة

 

عمررر  لجنرررة الترشررريحا  والمكافرررآ  فررري اجتماعهرررا المنعقرررد بتررراري   الئحرررةولقرررد وافقررر  الجمعيرررة العامرررة العاديرررة للشرررركة وأقرررر  
بإضافة بعض المها  األساسية بما يتوافق مع توصريا   تلك الالئحةم ولقد أجر  اللجنة بعض التحسينا  على  2111 6 12

  م 2114 8 4هيئة السوق المالية  وتم  المصادقة عليها في اجتماع الجمعية العامة المنعقد بتاري  
 

 م 2115مارس  31( خمس اجتماعا  خال  العا  المنتهي في 5) الترشيحا  والمكافآ  ولقد عقد  لجنة
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 اجتماعات المجلس واللجان المنبثقة منه :مشاركة األعضاء في   -01
يبين الجردو  الترالي عردد اجتماعرا  مجلرس اإلدارة فري دورترل األولرى واللجران المنبثقرة منرل  وحضرور األعضراء لتلرك 

م ويعزى عد  حضور بعض األعضاء لبعض اجتماعا   2115 3 31اإلجتماعا  خال  العا  المالي المنتهي في 
 الفرعية لظرو  خاصة أو لدواعي السفرممجلس اإلدارة واللجان 

 

وتجرردر اإلشررارة بررأن رئرريس مجلررس إدارة الشررركة لرر  يتلقررى أي طلررب مكترروب بعقررد أي اجتماعررا  طارئررة مررن أي مررن 
 م 2115مارس  31أعضاء المجلس أو مراجع الحسابا  الخارجي خال  السنة المالية المنتهية في 

  اجتماعات مجلس اإلدارة 01-0
 2115مارس  31اجتماعا  خال  العا  المالي المنتهي في  ةربعأ مجلس اإلدارةعقد 

 األعضاء م
 تاريخ االنعقاد

 4102 4102 ورالحض
02 

 سبتمبر
48 

 أكتوبر
41 
 يناير

44 
 مارس

     4 )رئيس المجلس( حسا  الدين بن هاش  صدقل   السيد 0
     3 محمد وجيل بن حسن شربتلي   الشي  4
     2 خلود بن  راشد القطان  السيدة*  1
     2 فيص  محمد نزيل قمحيل   السيد 2
     4 سلطان بن خالد التركي   السيد 2
     4 فهد بن عبدالعزيز الصنيع  السيد 6
     4 عبدالرحمن بن عبداهلل السكران  السيد 7
     3 عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن مطرب  السيد 8
     3 محمد بن سامي رفل  السيد 9

     4 خورشيد أحمد  السيد 01
     4 سعد بن عمر البيز   السيد 00

 م2114 12 31راشد بوجيري اعتبارا من   خلود القطان خلفا  للعضو المستقي  الممث  لشركة بتلكو السيد  * ت  تعيين السيدة

 اجتماعات اللجنة التنفيذية  01-4

 األعضاء  
 تاريخ االنعقاد

 4102عام  4102عام  الحضور
24 
 سبتمبر

22 
 أكتوبر

15 
 يناير

19 
 مارس

     4 سعد بن عمر البيز )رئيس اللجنة( /السيد 0
     3 سلطان بن خالد التركي /السيد 4
     4 فهد بن عبدالعزيز الصنيع /السيد 1
     3 عماد أحمد معالي )الرئيس التنفيذي( /المهندس 2
     4 شري  سلي  رياض )الرئيس التنفيذي للشئون المالية( /السيد 2
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 المراجعة لجنة اجتماعات 01-1

 األعضاء م
 تاريخ االنعقاد

 4102عام  4102عام  الحضور
21 
 أبري 

23 
 أبري 

22 
 مايو

28 
 يونيو

14 
 يوليو

15 
 يوليو

16 
 يوليو

27 
 أكتوبر

19 
 يناير

11 
 فبراير

حسا  الدين بن هاش  صردقل  /السيد 0
           11 )رئيس اللجنة(

عبررررردالرحمن برررررن عبرررررداهلل  /* السررررريد 4
    2 - - - - - - - السكران

           11 خورشيد أحمد /السيد 1
           4 المعتص  باهلل شرقاوي /السيد 2

 م2114 9 15عبدالرحمن السكران لعضوية اللجنة اعتبارا من  /* انض  السيد

 تماعات لجنة الترشيحات والمكافآتاج 01-2

 األعضاء م
 تاريخ االنعقاد

 4102عام  4102عام  الحضور
22 
 أكتوبر

28 
 أكتوبر

18 
 نوفمبر

14 
 يناير

19 
 مارس

      5 سلطان بن خالد التركي )رئيس اللجنة( /السيد 0
      4 محمد بن سامي رفل /السيد 4
      5 سعد بن عمر البيز /السيد 1

 

 مصالح أعضاء مجلس اإلدارة: -02
لرر  تبررر  الشررركة أيررة أعمررا  أو عقررود فيهررا مصررلحة جوهريررة أو شخصررية ألعضرراء مجلررس اإلدارة )باسررتثناء شررركة بتلكررو وشررركة 
إثراء المالية(  أو للرئيس التنفيذي  أو المدير المالي  أو ألي شخي ذي عالقة بهر  خرال  العرا  المرالي المنصرر م حيرث يوجرد 

مجلرس اإلعتبراري( مصرلحة مباشررة فري االتفاقيرة المبرمرة مرع الشرركة لتمريرر المكالمرا  وعضو ال –لشركة بتلكو )الشريك الفني 
 على مقسمها الدوليم 

 

شرررركة إثرررراء الماليرررة علرررى تعيرررين   2115 2 4هرررر الموافرررق 1436 4 15 بتررراري علرررى أغلبيرررة األصررروا  وافرررق المجلرررس  وبنررراءا
 الحاليررة العمرر  خطررة مراجعررة الحصررر  ال المثررا  سرربي  علررى منهرراللشررركة لتقرردي  مجموعررة مررن الخرردما   اسررتراتيجيكمستشررار 
 بشررأن والتفرراوض والترتيررب أخرررى  دخرر  مصررادر وتقرردي  وتحديررد المتراكمررة  الخسررائر مررن للحررد التنفيررذ ومتابعررة بشررأنها والتوصررية
م ومررن الجرردير العموميررة الميزانيررة بنررود جدولررة إعررادة عرن فضررال   الشررركة أداء لتعزيررز والرردع  التسررويق واتفاقيررا  التكررالي  خفرض

بالررذكر  أنررل توجررد مصررلحة مباشرررة لكرر  مررن عضرروي مجلررس اإلدارة االعتبرراريين شررركة عررذيب التجاريررة وشررركة النهلررة للتجررارة 
 لكونررل أحمررد خورشرريد  السرريد اإلدارة مجلررس عضررو وكررذلك  والمقرراوال   باعتبارهررا مررن المررالك المؤسسررين بشررركة إثررراء الماليررة

 مالمالية إثراء شركة إدارة بمجلس عضوا  
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 وصف للمصالح في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت ) اشعار ملكية حصص كبيرة من األسهم(  02-0
ل  يرد لصدارة التنفيذية للشرركة أو إدارة عالقرا  المسراهمين أيرة بالغرا  أو اشرعارا  مرن أي شرخي طبيعري أو اعتبراري يملرك 

أو بالغا  عن وجود أية مصلحة في فئة األسه  ذا  األحقية في التصوي  سواء  ٪( أو أكثر من األسه  المصدر  للشركة 5)
من األشخاي ذي العالقة أو من هيئة السروق الماليرة بموجرب المرادة الثالثرين مرن قواعرد التسرجي  واإلدرا  مرن تراري  التأسريس 

يرة فري التصروي  مرن المسراهمين أو أعضراء ولرذلك  فإنرل ال توجرد مصرالح فري فئرة األسره  ذا  األحق وحتى تاري  هذا التقريررم
 مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وأزواجه  وأوالده  القصرم

 أو أزواجهم أو أوالدهم القصر مصلحة وحقوق خيار وحقوق االكتتاب ألعضاء المجلس وكبار التنفيذيين 02-4
كبار التنفيذيين بالشرركة أو أزواجهر  أو ال توجد أية مصالح أو حقوق خيار أو حقوق اكتتاب تعود ألي من أعضاء المجلس أو 

 أوالده  القصر في أسه  أو أدوا  دين للشركةم

  في العقود المبرمة مع شركة اتحاد عذيب لالتصاالت وأقاربهممصالح أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين  02-1
المدير المالي أية مصرالح شخصرية فري العقرود يقر مجلس اإلدارة بأنل ال يوجد ألي من أعضاء المجلس أو الرئيس التنفيذي أو 

مرع شرركة بتلكرو )عضرو مجلرس إدارة اعتبراري و "الشرريك الفنري"( خراي بتمريرر  مبرر األو   ين التي أبرمتها الشركة سوى عقرد
ونقرر  الحركررة الدوليررة مررن خررال  مقسررمها الرردولي  ضررمن اتفاقيررة للررربط البينرري الترري ترر  توقيعهررا واالتفرراق عليهررا فرري شررهر فبرايررر 

على حدة وذلك بأسعار متغيررة  كمرا  ويت  احتساب قيمة المكالما  حسب األسعار لك  دولة ومدة االتصا  لك  اتصا  2119
يوجد دائرة ربط لدوائر النفاذ الدولي الخاصة بالمعلوما  ذا  سعا  عالية يت  اسرتخدامها لكر  مرن عمرالء بتلكرو واتحراد عرذيب 

ة تقرو  الشرركة بتجديرد هرذ  العالقرة فري اجتمراع الجمعيرو لالستفادة من الخدمة ويت  احتسراب كر  دائررة علرى حردة بسرعر منرافسم 
والخرردما  الترري  األعمررا  جميرع أن  و 2115فري شررهر فبرايررر  لتوقيعرر ترر و  ةالثراني مررع شررركة إثرراء الماليرر والعقررد مالسررنويالعامرة 

برردون مقابرر  مرادي مشررروط  ولكررن تحتسرب نسرربة محررددة  هريهرذا االتفرراق  بموجرربالشررركة  لصرالحتقرو  بهررا شرركة إثررراء الماليررة 
سرنويا   تجرددبتلكرو  مرع مبرمرةتوجرد اتفاقيرة  كانر  أنل بالذكر الجدير ومن م((Succession Fees على ضوء تحقيق األهدا 

 الفوائرد قبر  الرربح صرافي مرن% 2و اإليررادا  إجمرالي مرن% 1 علرى بتلكرو حصو  مقاب  للشركة واإلداري الفني بالدع  لتقدي 
 كمرا مالعقرد هرذا تجديرد بعرد  اإلدارة مجلرس توصريا  علرى 2114 8 4ووافقر  الجمعيرة العامرة بتراري   واإلهالكرا   والضرائب

والشررركا  ذا   االعتبرراريينواالنترنرر  لربعض أعضرراء مجلرس اإلدارة  البيانرا و   لالتصررااللحلرو   خرردماتها بتقردي  الشررركة تقرو 
األطرررا  ذا   مررع التعررامال ضررمن  هرراعن االفصرراح ويررت   ا خرررين الشررركة عمررالء بقيررة مثرر  اشررتراك رسررو  نظيرررالعالقررة بهرر  

 مالسنوي العامة الجمعية اجتماع في عنها التبليغ وكذلك المتبع  حسب المالية القوائ  فيالعالقة 

 التنازل عن التعويضات والمكافآت  02-2
ل  يت  التناز  عن أية تعويضا  أو مكافآ  من قب  كبار التنفيذيين بالشركةم ونظرا  لألوضاع المالية وحرصا  على عد  تحمي  

تنراز  بعرض ممثلري أعضراء مجلرس اإلدارة اإلعتبراريين عرن  خرال  الردورة األولرى للمجلرس  فقرد الشركة أية أعباء ماليرة إضرافية
حضور اجتماعا  مجلس اإلدارة واللجنة التنفيذية بما في ذلك بد  الحضور وتكالي  اإلقامرة وترذاكر السرفر وغيرهرا مرن  بدال 

رئريس مجلرس م وقرد تنراز  تحقيرق األربراح المحرددة حسرب خطرط العمر  الموضروعة لرذلك النثريا  وذلك لحين تمكن الشركة مرن
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لجنرة المراجعرة اجتماعرا  مجلرس اإلدارة و  بردال  حضرورعرن اإلدارة رئيس لجنة المراجعة السيد  حسا  الدين بن هاش  صردقل 
   م2114 11 17اعتبارا من للدورة الثانية 

 اإلدارة وكبار التنفيذيين بالشركة :األسهم المملوكة ألعضاء مجلس     -02

 األسهم المملوكة ألعضاء مجلس اإلدارة   02-0

 )االعتباريين(األسهم المملوكة ألعضاء مجلس اإلدارة   02-0-0

 اسم العضو م
 األسهم المملوكة
في بداية العام 

0/2/4102 

 األسهم المملوكة
 في نهاية العام

10/1/4102 
 صافي التغيير

نسبة 
 التغيير
)٪( 

  السيدشركة عذيب التجارية المحدودة  ويمثلها  1
 ٪1 - سه  511,855,25 سه  511,855,25 فهد بن عبدالعزيز الصنيع

شررركة البحرررين لالتصرراال  السررلكية والالسررلكية  2
 فيصررر  محمرررد قمحيرررل  السررريد هرررا  ويمثل)بتلكرررو(
 القطان راشد خلود  والسيدة

 ٪1 - سه  111,625,23 سه  111,625,23

النهلررررة للتجررررارة  ويمثلهررررا السرررريد  محمررررد  شررررركة 3
 ٪13.33 سه   111,245,7 سه  111,693,14 سه  111,938,21 وجيل بن حسن شربتلي

شررررررركة اإلنترنرررررر  السررررررعودية  ويمثلهررررررا السرررررريد   4
 ٪1 - سه  511,151,7 سه  511,151,7 خورشيد أحمد

شررررررركة عررررررذيب للصرررررريانة والخرررررردما   ويمثلهررررررا  5
 ٪1 - سه   511,287 سه  511,287 البيزالسيد  سعد بن عمر 

شرررركة عرررذيب للكمبيررروتر واالتصررراال   ويمثلهرررا  6
 السيد  عبد الرحمن بن عبد العزيز مطرب

سه  1 سه   411,1 سه   1 ,411 111٪ 
 

 

 األسهم المملوكة ألعضاء المجلس الطبيعيين/ الشخصية، وأزواجهم وأوالدهم القصر 02-0-4

 اسم العضو م
 األسهم المملوكة في

بداية العام 
0/2/4102 

األسهم المملوكة 
 في نهاية العام

10/1/4102 
 نسبة التغيير صافي التغيير

)٪( 

 ٪1 - سه  111,1 سه  111,1 السيد  حسا  الدين بن هاش  صدقة 1
 ٪1 - سه  411,1 سه  411,1 السيد  محمد وجيل حسن شربتلي 2
 ٪1 - سه  575,1 سه  575,1 السيد  سلطان بن خالد التركي 3
 ٪45.216 سه  1111 سه 462,1 سه  462 السيد  فهد بن عبدالعزيز الصنيع 4
 ٪111 سه  121,1 سه  121,1 سه  1 السيد  محمد بن سامي رفل  5
 ٪33.58 سه  411,1 سه  111,1 سه  411,2 السيد  عبد الرحمن بن عبد العزيز مطرب 6
 ٪1 - سه  111,1 سه  111,1 السيد  عبدالرحمن بن عبداهلل السكران  7
 ٪1 - سه  111,1 سه  111,1 السيد  خورشيد أحمد 8
 ٪1 -  سه  135,1 سه  135,1 السيد  سعد بن عمر البيز 9

 عداد هذا التقريرمإحتى تاري  أسه  شخصية في الشركة  أيأعضاء مجلس اإلدارة أو أوالده  القصر  زوجا  تمتلك ال  مالحظة* 
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 )اإلدارة التنفيذية( كبار التنفيذيين، وأزواجهم وأوالدهم القصرلاألسهم المملوكة  02-4
 

 الوظيفة اسم العضو م

األسهم 
المملوكة في 
بداية العام 

0/2/4102 

 األسهم
 المملوكة

 في نهاية العام
10/1/4102 

صافي 
 التغيير

نسبة 
 التغيير
)٪( 

 ٪1 - يوجد ال يوجد ال الرئيس التنفيذي مهندس عماد أحمد معاليال 1
 ٪1 - يوجد ال يوجد ال الرئيس التنفيذي للشئون المالية رياضسلي   السيد شري  2
 عبررررررردالرحمن برررررررن فهرررررررد السررررررريد 3

 البواردي
 التقنيررررة للشررررؤون التنفيررررذي الرررررئيس
 ٪1 - يوجد ال يوجد ال باإلنابة

 

أو أوالده  القصر أي أسره  شخصرية فري الشرركة حترى تراري  إعرداد  ه زوجات كبار التنفيذيين الحاليين أومن  أي متلكي ال
 هذا التقريرم

 التنازل عن أرباح األسهم 02-1
ال توجد أية اتفاقا  أو ترتيبا  تناز  بموجبها أي من المسراهمين فري شرركة اتحراد عرذيب لالتصراال  عرن أي حقروق فري 

 األرباحم
 

 : المستحقات والمدفوعات النظامية  -06

 األسباب الوصف بالريرال السعوديالقيمة  بيان

 193,554,35 / الترخيصالرسوم الحكومية
رسررررررررررررو  هيئررررررررررررة االتصرررررررررررراال  وتقنيررررررررررررة 
 المعلوما   الستخدا  الطي  الترددي

 متطلب نظامي

 متطلب نظامي رسو  التخليي الجمركي 1 الرسوم الجمركية

 متطلب نظامي التأمينا  اإلجتماعية للموظفين 885,687,3 التأمينات االجتماعية

 متطلب نظامي مشتريا  خارجية علىضرائب  739,454,1 الزكاة والضرائب

   717,696,41 إجمالي المبالغ المستحقة والمدفوعة

 : العقوبات والغرامات أو القيود الوقائية -07
خرررال  العرررا  المرررالي المنصرررر  وحترررى تررراري   الشرررركةفرضرررها علرررى  تررر هنررراك أي عقوبرررا  أو غرامرررا  أو قيرررود وقائيرررة  وجررردتال
 م2115 3 31

 :مكافآت نهاية الخدمة للموظفين  -08
لر  ومائرة أمليون ومائة ثالثة وسبعون  لريرا  )سبع 193,173,7 بلغ رصيد إجمالي مكافأة نهاية الخدمة للموظفين في الشركة

  م2115 13 31وثالثة وتسعون ريرا  سعودي( كما في تاري  
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 االستثمارات واالحتياطات التي تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة  -09
 ل  تنشىء الشركة أية استثمارا  أو احتياطا  لمصلحة موظفي الشركة منذ تاري  التأسيس وحتى تاري  هذا التقريرم

 التوافق مع الئحة حوكمة الشركات :    -41
للتمشرري بهررا بمررا ال يتعررارض مررع األنظمررة والقواعررد الصررادرة مررن الجهررا   للشررركة الئحررة حوكمررة داخليررة اإلدارة مجلررس اعتمررد

المنظمة ذا  العالقة في المملكة العربية  وحرص  على توافقها التا  مع الئحة حوكمة الشركا  الصادرة من قب  هيئة السروق 
 كمة داخ  المملكة وخارجهام والتحديثا  الالحقة لها  وتطبيق أفض  الممارسا  الريادية للحو  2116المالية في عا  

 

كف  النظا  األساسي للشركة كافة اإلجراءا  التي تخو  المساهمين ممارسة حقوقه  كاملة  وتوفير المعلوما  الوافية والدقيقة  و 
 حيث تقو  الشركة باإلعالن عنها باستمرار عبرر موقرع الشرركة االلكترونري والصرح  المحليرة وعلرى الموقرع االلكترونري الرسرمي
لسوق تداو  األسه  السرعودية "ترداو "  وفقرا للقواعرد واإلجرراءا  الصرادرة مرن قبر  وزارة التجرارة وهيئرة السروق الماليرة  لتمكيرنه  
تاحرة الفرصرة للمشراركة الفاعلرة  من حضور اجتماعا  الجمعية العامة للشركةم فضال  عرن اختيرار الوقر  والمكران المالئمرين  واع

بشرفافية والتصروي  بحريرةم وتقرو  الشرركة بإيرداع محاضرر تلرك اإلجتماعرا  برالمقر الرئيسري للشرركة  وطرح األسرئلة والررد عليهرا
لتمكررين المسرراهمين مررن اإلطررالع عليهررا فرري أي وقرر   كمررا تلتررز  الشررركة بتزويررد كرر  مررن وزارة التجررارة والصررناعة وهيئررة السرروق 

 الشرررركة تتررريحكمرررا  نترررائا كررر  اجتمررراع فرررور انتهائرررلم الماليرررة بنسرررخة المحاضرررر حسرررب المررردة المحرررددة لرررذلك  واإلعرررالن عرررن 
 ولوائحرل الماليرة السروق نظرا  يعارض وال الشركة بمصالح يضر ال بما المعلوما  وطلب االستفسار حرية للمساهمين
 مالتنفيذية

 

وتحديرد تراري  توزيعهرام كمرا حدد النظا  األساسري آليرة توزيرع األربراح للمسراهمين التري يرت  إقرارهرا مرن قبر  الجمعيرة العامرة  ولقد
تحررري إدارة عالقررا  المسرراهمين بالشررركة علررى ضرررورة التأكررد مررن أن وكرراال  المسرراهمين لحضررور اجتمرراع الجمعيررة العامررة 

 )تكون كتابية(  أو كان  لمساهمين آخرين من غير أعضاء مجلس اإلدارة ومن غير موظفي الشركةم
 

 مررن عضرروا  ( 11) وتعيررين اختيررار علررى  2114 8 4 الموافررقهررر 1435 11 8 بترراري  المنعقرردة العاديررة العامررة الجمعيررة ووافقرر 
 ولمردة 2114 8 5 الموافرقهرر 1435 11 9 مرن تبردأ والتي)الثانية(  الجديدة للدورة اإلدارة مجلس لعضوية لالنضما  المرشحين

حوكمررة الشررركا  الصررادرة عررن هيئررة   وذلررك هررو الحررد األعلررى للعضرروية حسرربما ورد فرري نظررا  الشررركا  والئحررة  مسررنوا  ثرالث
تبراع الالزمرة ال  الترتيبرا بعمر الشرركة  تقرو   وسرو  في الوق  الراهن السوق الماليةم وترى الشركة االكتفاء بالتصوي  العادي

 م في المستقب  أسلوب التصوي  التراكمي عند التصوي  الختيار أعضاء مجلس اإلدارة في الجمعية العامة
 

جراءاتها اإلشرافية  إذ تبرز تلك السياسرة آليرة واشتمل  الئحة ح وكمة الشركة على ضوابط ومعايير واضحة لسياسة اإلفصاح واع
التواص  مع المساهمين  وأهمية الشفافية واإلفصاح المستمر عن التغييرا  التي تطرأ من وق  ألخر تمشيا  مرع نظرا  الشرركا  

 ا ورد في نظا  الشركة األساسي وعقد تأسيسهاموأنظمة هيئة السوق المالية وبما ال يتعارض مع م
 

وال شك أن مجلس إدارة الشركة يسعى دوما  القيا  بالمها  المناطة بل على الوجل األمثر  حسربما ورد فري النظرا  األساسري ووفرق 
أفض  الممارسا   حيث يقو  بوضع الخطط االستراتيجية واألهدا  الرئيسية ومتابعة تنفيذها واإلشرا  عليهام ووضع األنظمرة 
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قررد قررا  المجلررس بوضررع سياسررة مكتوبررل منظمررة لحرراال  تضررارب المصررالح وسررب  التعرراطي معهررا والضرروابط للرقابررة الداخليررة  فل
ومعالجتهررام ويقررو  المجلررس أيضررا   بالتأكررد مررن سررالمة األنظمررة الماليررة والمحاسرربية المطبقررة  وفاعليررة إجررراءا  الرقابررة الداخليررة 

سياسة ومعايير اختيار وتعيين أعضراء مجلرس اإلدارة ومردة  والمراجعة السنويةم ومن الجدير بالذكر أن الجمعية العامة قد أقر 
انتخابه   وتحديد الخطوا  الالزمة لتعري  األعضاء الجدد بعم  الشركة ونشاطها والجوانرب الماليرة والقانونيرة وخطرط التردريب 

 التي تمكنه  من أداء مهامه  على أفض  وجلم
 

  فررإن مجلررس اإلدارة للرردورة الحاليررة يتكرون مررن أحررد عشررر عضرروا   وغالبيررة وتمشريا  مررع نظررا  الشررركا  والنظررا  األساسري للشررركة
األعضرراء مررن غيررر التنفيررذيين وال يقرر  عرردد األعضرراء المسررتقلين عررن ثلررث أعضرراء المجلررس  وأن رئرريس المجلررس ال يجمررع بررين 

الترري تمكنررل مررن تأديررة  منصرربل أي منصررب تنفيررذي أخررر بالشررركةم ولقررد أخررذ مجلررس اإلدارة علررى عاتقررل تشرركي  عرردد مررن اللجرران
مهماتل بشك  فعا   حيث شّك  ثالثة لجان وهي اللجنة التنفيذية ولجنة المراجعة ولجنة الترشيحا  والمكافآ م وقام  ك  لجنة 
بوضع ميثاق عم  يحدد اإلجراءا  العامة والمها  الرئيسة لك  منها وطريقة عملهرا والصرالحيا  والمهرا  والمسرئوليا  المناطرة 

ب  الرقابرررة عليهرررام وحرررري المجلرررس علرررى تعيرررين أكبرررر عررردد مرررن األعضررراء غيرررر التنفيرررذيين فررري تلرررك اللجررران لضرررمان بهرررا وسررر
استقالليتها وتفادي حاال  تعارض المصالحم ولقد أقر  الجميعة العامة بناء على اقتراح  مجلرس اإلدارة قواعرد اختبرار أعضراء 

قرار المصادقة وتت   سلوب عم  ك  لجنة على حد ك  من لجنة المراجعة ولجنة الترشيحا  المكافآ  وأ  الحقرة تعديال  أية واع
ويحررري أعضرراء مجلررس اإلدارة علررى تخصرريي الوقرر  الكررافي  أي منهررا فرري اجتماعررا  الجمعيررة العامررة حسررب النظررا م ىعلرر

الررئيس  ويرت  التشراور مرع لالضطالع والقيا  بمسرئولياته  وحضرور االجتماعرا  الدوريرة  وتعقرد اجتماعرا  المجلرس بردعوة مرن 
رسررالل مصررحوبا بكافررة المسررتندا  للسررادة األعضرراء  األعضرراء ا خرررين والرررئيس التنفيررذي للشررركة عنررد إعررداد جرردو  األعمررا  واع
بوقررر  كرررا  لصطرررالع واالسرررتعداد الجيرررد لالجتمررراع  ويوثرررق المجلرررس إجتماعاترررل وتعرررد محاضرررر بكافرررة المناقشرررا  والمرررداوال  

   الهامة وتبويبها بحيث يسه  الرجوع إليها وحفظها بالمقر الرئيسي للشركةموالتصوي   والقرارا
 

بصر  بد  حضور جلسرا  واجتماعرا  مجلرس اإلدارة واللجران الفرعيرة الشركة  تقو وتقديرا  السهاما  أعضاء مجلس اإلدارة  
وكذلك تعويض األعضاء عرن النفقرا  والنثريرا  مثر   ترذاكر السرفر والمواصرال  التري ينفقونهرا مرن حسراباته  الخاصرةم عرالوة 

  وذلرررك تقرررديرا  دارةاإل مجلرررسماليرررة ألعضرراء  آ صررر  مكافرررالوقرر  الرررذي يررررا  مناسررربا   فررريمجلرررس اإلدارة يقررر  قررردعلررى ذلرررك  
 لجهوده  ومشاراكاته  الفاعلة مع أخذ الوضع المالي للشركة في االعتبارم

 

كمرا أعرد  الشرركة سياسررة مكتوبرة لتنظري  األمررور المتعلقرة باإلفصراح وتنظري  العالقررة مرع أصرحاب المصررالح مرن أجر  حمررايته  
نفيذيررة وجميررع مسرراهمي الشررركة  ومنهررا قواعررد السررلوك وحفررظ حقرروقه  وعررد  تعررارض المصررالح بررين أعضرراء المجلررس واإلدارة الت

المهنررري للمرررديرين والعررراملين بالشرررركة  وآليرررا  إقامرررة عالقرررا  جيررردة مرررع العمرررالء والمررروردين  وآليرررة تسررروية الشررركاوى والخالفرررا  
ألعمرا  وتعويض أصحاب المصالح في حالة انتهاك حقوقه   فضال  عن عد  جواز أن يكون للعضو أي مصرلحة فري العقرود وا

التي تت  لحساب الشركة بغير تررخيي مرن الجمعيرة العرا  يجردد كر  سرنةم حيرث قامر  الشرركة بعررض تجديرد العالقرة التعاقديرة 
بتلكرو )عضرو اعتبراري( لتمريرر الحركرة الدوليرة  -التي تربطها مع الشريك الفني شركة البحررين لالتصراال  السرلكية والالسرلكية 

المجلرس علرى عرد  مشراركة ذوي المصرلحة عنرد التصروي م كمرا أن الشرركة لر  تمرنح أي قررض على مقسمها الردوليم ويحرري 
 نقدي من أي نوع ألعضاء المجلس أو ضمان أي قرض يعقد  أي منه  مع الغير باستثناء البنوك وغيرها من شركا  االئتمانم
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ة األخبرار والقررارا  الجوهريرة التري تهر  المسراهمين عالوة على ذلك والتزما  بمتطلبا  االفصاح والشفافية تقو  الشركة بنشرر كافر
  على موقع هيئة السوق المالية )تداو ( وعبر القنوا  الرسمية أوال  بأو م

 

   حوكمة الشركا  وفيما يلي جدو  يوضح مدى التزا  الشركة بالئحة

 مواد الئحة حوكمة الشركات م
التزام 

 تام
التزام 
 جزئي

لم يتم 
 التوضيح االلتزام

  المادة )الثالثة( الحقوق العامة للمساهمين 1
   

المررررادة )الرابعررررة( تسررررهي  ممارسررررة المسرررراهمين لحقرررروقه  وحصرررروله  علررررى  2
 المعلوما 

 
   

  لقة باجتماع الجمعية العامةعالمادة )الخامسة( حقوق المساهمين المت 3
   

   المادة )السادسة( حقوق التصوي  4
 

عررررردا التصررررروي   تررررر  االلترررررزا  بهرررررذا البنرررررد
التراكمررررري  حيرررررث تررررررى الشرررررركة االكتفررررراء 

 بالتصوي  العادي في الوق  الراهن

  المادة )السابعة( حقوق المساهمين في أرباح األسه  5
   

  المادة )الثامنة( السياسا  واإلجراءا  المتعلقة باإلفصاح 6
   

  المادة )التاسعة( اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة 7
   

  المادة )العاشرة( الوظائ  األساسية لمجلس اإلدارة 8
   

  المادة )الحادية عشرة( مسؤوليا  مجلس اإلدارة 9
   

  المادة )الثانية عشرة( تكوين مجلس اإلدارة 11
   

  المادة )الثالثة عشرة ( لجان مجلس اإلدارة واستقالليتها 11
   

  المراجعةالمادة )الرابعة عشرة( لجنة  12
   

  المادة )الخامسة عشرة( لجنة الترشيحا  والمكافآ  13
   

  اجتماعا  مجلس اإلدارة وجدو  األعما  المادة )السادسة عشرة( 14
   

  المادة )السابعة عشرة( مكافآ  أعضاء مجلس اإلدارة وتعويضاته  15
   

  اإلدارةالمادة )الثامنة عشرة( تعارض المصالح في مجلس  16
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12121  

 الرقابة الداخلية ولجنة المراجعة :  -40

 الرقابة الداخلية  40-0
إن الرقابررة الداخليررة هرري نشرراط تأكيرردي واستشرراري موضرروعي ومسررتق  بغرررض إضررافة قيمررة وتحسررين عمليررا  الشررركةم كمررا أن 

وتوفير مدخ  منتظ  لتقوي  وتحسين فاعليرة الرقابة الداخلية تلعب دورا  رئيسيا  في تحقيق الشركة ألهدافها وذلك من خال  تأمين 
إدارة المخاطر والرقابة واألعما  التي ينطوي عليها األداء الرقابي في الشركةم وهرذا وقرد نفرذ  إدارة الرقابرة الداخليرة العديرد مرن 

رفرع فاعليرة وكفراءة عمليا  المراجعل الدورية والخاصة مع التركيز على األنشطة والوظائ  ذا  المخاطر العاليرة والعمر  علرى 
 عمليا  الشركة فى )على سبي  المثا  ال الحصر( مجا  السياسا  واالجراءا  واألنظمة المالية وتقنية المعلوما م

 

تقردي  خردما  المراجعررة  مكترب مسرتق  ومتخصري فريقامر  إدارة الشرركة وتحر  إشررا  لجنرة المراجعرة بالتعاقرد الخرارجى مرع 
لمراجعة الداخلية عن تحسن مستمر فى إجرراءا  ايين مؤهلين يعملون لديلم أسفر  نتائا تقارير الداخلية من قب  مراجعين داخل

نظررا  الرقابررة الداخليررة بالشررركة  وطبقررا للتقررارير المقدمررة ال يوجررد بنهايررة العررا  المررالى نقرراط ضررع  جوهريررة ذا  أهميررة نسرربية 
 إلفصاح عنهام ومخاطر عالية ل  يت  تحسينها أو التوصية بتحسينها تستوجب ا

 لجنة المراجعة   40-4
أعضراء جمريعه  مرؤهلين ومختصرين براألمور الماليرة وفقرا  أربعرةتقو  لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس اإلدارة والتي تتأل  مرن 

مرردى لردرجاته  العلميررة وخبررراته  المهنيررة  باإلشرررا  علررى أعمررا  إدارة الرقابررة الداخليررة بالشررركة الترري تقررو  بشررك  دوري بفحرري 
كفاية وفاعلية نظا  الرقابة الداخلية بمرا يسراعد علرى تقروي  نظرا  الرقابرة الداخليرة بصرفة مسرتمرة والتأكرد مرن فعاليترل  فضرال  عرن 
مراجعة القوائ  المالية )األولية والنهائية( والتنسيق مع الجها  المعنية واإلشررا  علرى أعمرا  المحاسربين القرانونيينم ولقرد قامر  

( اجتماعررا  خررال  العررا  المررالي المنصررر  قامرر  خاللهررا اللجنررة بدراسررة تقررارير الرقابررة الداخليررة ورفررع 11ة بعقررد )لجنررة المراجعرر
تقاريرهررا لمجلررس اإلدارة مشررتملة علررى التوصرريا  المناسرربة  باإلضررافة إلررى عقررد االجتماعررا  مررع المحاسرربين القررانونيين واإلدارة 

 والقانونية وااللتزاما  األخرى المتعلقة بسير العم  بالشركةم التنفيذية للشركة لمناقشة األمور المالية 
 

وبنرراء  علررى توصرريا  إدارة الرقابررة الداخليررة ولجنررة المراجعررة  يقررر مجلررس إدارة الشررركة بأنررل ترر  إعررداد سررجال  الحسررابا  بشررك  
محاسبة الصادرة عن الهيئة السرعودية أعد  وفقا  لمعايير ال  2115 3 31صحيح  وأن القوائ  المالية للعا  المالي المنتهي في 

للمحاسرربين القررانونيينم كمررا أن نظررا  الرقابررة الداخليررة أعررد علررى أسررس سررليمة ويعمرر  بفاعليررة وفررق الممارسررا  الرياديررة فرري هررذا 
 .الصدد
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 :)مراجع الحسابات الخارجي(  المحاسب القانوني  -44
 النررواحي كافررة مررن بعررد  تظهررر ككرر  الماليررة القرروائ  نأ( الفرروزان والسرردحان جرري أ  برري كرري(مراجررع الحسررابا  الخررارجي  أكررد

 وفقرا   التراري   برذلك المنتهيرة للسنة النقدية وتدفقاتها أعمالها ونتائا  2115 مارس 31 في كما للشركة المالي المركز الجوهرية 
مررع متطلبرا  نظررا   تتفرقكمرا أنهررا  مالشررركة لظررو  المالئمررة السرعودية العربيررة المملكرة فرري عليهرا المتعررار  المحاسربة لمعرايير

 الشركا  والنظا  األساسي للشركة فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائ  الماليةم 
 

 المتداولرة المطلوبرا  أن يبرين والرذي المرفقرة المالية للقوائ ( 2) إيضاح إلى انتبا  لف تقرير مراجع الحسابات  الخارجي تضمن 
٪ مررن رأس مررا  الشررركةم 61 تقررارب المتراكمررة الخسررائر وأن  2115 مررارس 31 فرري كمررا المتداولررة موجوداتهررا تجرراوز  للشررركة

هذا الوضع يشرير إلرى وجرود حالرة ماديرة مرن عرد  التأكرد حرو  قردرة الشرركة علرى االسرتمرارم وبررأي إدارة الشرركة أن اإلتفاقيرا  
  المالية المرفقة ستعم  على زيادة أعما  الشرركة مرن خرال  تمكينهرا )هر( للقوائ1)د( و 1خال  السنة كما هو مبين في إيضاح 

من تقدي  خدما  محسنة بشك  كبيرم كما ترى اإلدارة أنها ستكون قادرة على ضمان التموي  الالز  مرن خرال  المروارد الداخليرة 
المرخصرررة  عنرررد الضررررورة للوفررراء  للشرررركة والمررروارد المتوقعرررة الناجمرررة عرررن هرررذ  االتفاقيرررا  باإلضرررافة لررربعض الجهرررا  الممولرررة
 بالتزاماتها عند استحقاقهام وعليل  فقد ت  اعداد القوائ  المالية المرفقة وفقا  لمبدأ االستمراريةم 

 إقرارات مجلس اإلدارة : -41
 يقر مجلس إدارة شركة اتحاد عذيب لالتصاال  با تي 

   بالشك  الصحيحم ُأعّد أن سجال  الحسابا 
  عد على أسس سليمة ونفذ بفاعليةمأُ أن نظا  الرقابة الداخلية 
  في قدرة الشركة على مواصلة نشاطهام يذكرشك  أيأنل ال يوجد 

 توصيات مجلس اإلدارة :  -42
 يوصي مجلس إدارة شركة اتحاد عذيب لالتصاال  الجمعية العامة للشركة بما يلي 

 م 2115 3 31المنتهي في الموافقة على تقرير مجلس اإلدارة للعا  المالي  -1
 م 2115 3 31الموافقة على تقرير مراقبي الحسابا  عن العا  المالي المنتهي في  -2
 م 2115 3 31التصديق على القوائ  المالية للشركة كما هي في  -3
 م 2115 3 31إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العا  المالي المنتهي في  -4
للربررع   مررن بررين المرشرحين مررن قبر  لجنررة المراجعررة  وذلرك لمراجعررة القروائ  الماليررة الموافقرة علررى اختيرار مراقبرري الحسرابا -5

   والبيانا  المالية ربع السنوية وتحديد أتعابه م2116 لعا والربع األو   2115 لعا الثاني والثالث والرابع 
مررن القرروائ  الماليررة السررنوية  23الموافقررة علررى العمليررا  الترري تمرر  مررع األطرررا  ذا  العالقررة كمررا هررو فرري اإليضرراح رقرر   -6

 م 2115 3 31للعا  المالي المنتهي في 
 الموافقة على تجديد عقد شركة بتلكو )عضو مجلس إدارة( لتمرير المكالما  الدوليةم -7
 مالمراجعةالئحة لجنة وتعدي   الموافقة على الئحة اللجنة التنفيذية -8



   

   شركة سعودية مساهمة - (جوGOشركة احتاد عذيب لالتصاالت )
 

 4112لعام  تقرير مجلس اإلدارة السنوي                                                     21صفحة  

الممث  لشركة بتلكو السيدة  خلود القطران خلفرا  للعضرو المسرتقي  السريد   مجلس اإلدارةعلى قرار تعيين عضو  المصادقة -9
 راشد بوجيريم

 من النظا  األساسيم 25 و 19 تينالماد تعدي   -11

 إعادة تصنيف : -42
لتتماشى مع التصني  المستخد  للسنة المنتهيرة  2114مارس  31لقد ت  إعادة تصني  بعض أرقا  المقارنة للسنة المنتهية في 

     .2115مارس  31في 

 الخاتمة :  -46
يتقد  مجلس إدارة شركة اتحاد عذيب لالتصاال   لمقا  خراد  الحررمين الشرريفين وولري عهرد  األمرين وولري ولري العهرد بخرالي 

كما نهدي أطيب تحياتنا وتقديرنا لعمالئنا والسادة الشكر والتقدير لما يوولنل من دع  ورعاية لما في مصلحة هذا الوطن الغالي  
 مستوى الخدما  التي تقدمها الشركةم وتطويرالمساهمين وجميع موظفي الشركة لتفانيه  ومواظبته  الدؤوبة لتحسين 

 

  وتطلعرا  المسرراهمين سرعي الشرركة الردؤوب لتلبيررة كافرة احتياجرا  ومتطلبرا  عمالئهرا الكررا  علرىويؤكرد مجلرس اإلدارة لكافرة 
 بمشيئة اهلل تعالىم تحقيق أعلى اإليرادا و  تطوير أعمالها والعم  على

 

 واهلل ولي التوفيق      


