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 -0تأسيس الشركة
ً
تأسست شركة اتحاد عذيب لالتصاالت ("GOجو") وهي شركة مساهمة سعودية مدرجة وفقا للمرسوم امللكي رقم م  2وتماري 1461 6 11هم
(املوافق  )6112 6 62القاض ي بالعالن عن تأسيس الشركة .وتعمل الشركة بموجب السجل التجماري رقم  1111623613الصمادر يمي الريما
بتاري 1431 6 31هم (املوافق  )6111 6 65وترخيص هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات املؤرخ يي 1431 4 5هم (املوافق .)6111 4 1
وهمذا االتحمماد همو ع ممارة عمن شمراكة قويمة تم تأسيسمرا بر سممما قمدره  1مليممار ريمما سممعودي مقسم م  111مليمون سممر موسماوية القيمممة قيمممة
ً
كممل ما مما  11ريمما (عشممرة ريمما سممعودي) وكلرمما سممر عاديممة .مدفوعم بالكاممملن وي م كممال مممن " شممركة عممذيب التجاريممة الت مي تم تعممديل اسمممرا
ً
الحق مما م ش ممركة ب ممذار التجاري ممةن ش ممركة الا ل ممة للتج ممارة واملق مماوالتن ش ممركة ال ح ممرين لالتص مماالت الس مملةية والالس ممكلية "بتلك ممو" ن ش ممركة مجموع ممة
تراكممون شممركة عممذيب للصمميامة واوشممدماتن وشممركة االمة،مممت السممعوديةن وشممركة عممذيب للةم يمموتر واالتصمماالت الت مي تم تعممديل اسمممرا م شممركة
ً
بذار لالتصاالت وتقنية املعلومات الحقان وشركاء آخرين".
قممد وىم ل مجلممس الدارة ل جمعيممة العامممة املنعقممدة بتمماري 1436 1 2ه م املوافممق  6111 2 2بتخفممير ر املما مممن  1مليممار ريمما (واحممد مليممار
ريما سعودي)  411مليون ريما ( ربعمائة مليون ريمما سمعودي) وللمع عمن قريمق ل ماء  21مليمون سمر ممن سمر الشمركة و تسم ة تخفمير
بل ت  ٪21من ر املما  .وتىم للمع توصمية خمرم ل جمعيمة العاممة املنعقمدة بتماري 1433 16 61هم املوافمق  6116 1 14برفم ر املما ممن
خال قرح سر حقوق ولوية بقيمة  1,115مليون ريما (واحد مليار ومائة وخمسة وس عون مليون ريما سمعودي) ليصم ر ر املما اوجديمد
 1,515مليون ريما (واحد مليار وخمسمائة وخمسة وس عون مليون ريما سعودي).
و ً
ناء عى التوصية ت قرح سر زيادة ر املا بواق  111,511,111سر من خال صدار سر حقوق ولوية وتمثمل الييمادة يمي ر املما
مقممدارها  1,115مليممون ريمما (واحممد مليممار ومائممة وخمسممة وسم عون مليممون ريمما سممعودي) .ولقممد دعممت "جممو" لعقممد اجتممماج اوجمعيممة العامممة ي مر
العاديممة للموافقممة والتصممويت عى م ق مرار زيممادة ر املمما بتمماري 1433 6 61ه م املوافممق 6116 1 14ن حيممم تمممت املوافقممة عى م ق مرار زيممادة ر
املا واملصادقة علي .
ويممي شممرر فب،ايممر  6111وىم ل مجلممس الدارة م اوجمعيممة العامممة ي مر العاديممة بتخفممير ر
ً
املة،اكمة دون  ٪51وللع تماشيا م مظام الشركات اوجديد.

ممما الشممركة بواقم  ٪21وللممع وشفممر اوشسممائر

يت من الةم،خيص المذي حمازت عليم "جمو" تقمدي مما يىمي خمدمات االتصماالت الثابتمة (محمدودة اورركمة) واوشمدمات الالسملةية مثمل االتصماالت
الصوتية الراتفيةن خدمات ال ياماتن خدمات االمة،مت السري ن خدمات االتصاالت الصوتية ع مر المة،مت؛ وللع ع مر تقنية اوجيل الرابم وع مر
كوابل األلياف ال صرية وجمي العمالء يي املناز والشركات ومكاتب األعما ن هذا بالضافة م خمدمات الفيمديو التمي تعةممم الشمركة تنفيمذها يمي
املستق ل ضمن عمليات ا يي قطاج االتصاالت باململةة العر ية السعوديةن الستخدامرا يي خدمات املؤتمرات والتعلي عن ُبعد.

-6أعمال ونشاطات الشركة
تقوم "جو" بتقدي اوشدمات التالية
 تقدي جمي خدمات االتصاالت الثابتة واوشدمات الصوتية واالمة،مت يي اململةة العر ية السعودية؛
 بناء ش كات االتصاالت وتقنيمة املعلوممات ومرافقرمان وامتالكرما وصميامت ا وتشم يلرا و دارت ما وتطويرهمان عىم سمس تجاريمة يمي اململةمةن
وحيازة الرخص واملعدات واألجرية الالزمة لذلع؛
 اسممتد،اد جمي م م ممواج جرممية االتصمماالت الثابت م و محممدودة اورركممة ومحوه مما مممن األجرممية وال مما وتصممديرها وتسممويقرا وتوري ممدهان
والممدخو ي ممي املناقص ممات املتعلق ممة ب ممذلع؛ ولق ممد حص مملت "ج ممو" عى م رخص ممة لتق ممدي خ ممدمات المة،م ممت م ممن هيئ ممة االتص مماالت وتقني ممة
املعلومات؛
 استد،اد وتسويق وتركيب وصيامة جرية االتصاالت السلةية والالسلةية وتقنية املعلومات؛
ً
 االسمموثمار يممي املشمماري التجاريممة واالسمموثمارية املتعلقممة بخممدمات االتصمماالت املختلفممة بحسممب ممما تمراه الشممركة مناسم ا لتنميممة عمالرمما
وتطويرهان وفقا لألمظمة واللوائر املرعية يي اململةة.
 استد،اد وتسويق وتركيب وصيامة جرية االتصاالت السلةية والالسلةية وتقنية املعلومات.
صفحة 3
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 -1أخبار وقرارات الشركة املهمة
 0-1اعتماد القوائم املالية األولية لفترة الثالثة أشهر والسنة املنتهيتين في  10مارس 6102
اعتمد مجلس الدارة بتاري  6112 14 61القوائ املالية (الرب الراب ) للثالثة شرر والسنة املنت يتدن يي  31مار .6112
 6-1اعتماد القوائم املالية املدققة للعام املالي املنتهي في  10مارس  6102واعتماد التقرير السنوي ملجلس اإلدارة للمساهمين لعام .6105
اعتم ممد مجل ممس الدارة بت مماري  6112 12 16الق مموائ املالي ممة املدقق ممة للع ممام امل مما ي املنت م مي ي ممي  31م ممار  6112وك ممذلع التقري ممر الس ممنوي ملجل ممس
الدارة لنفس الفتمرة.
 1-1موافقة مجلس اإلدارة على اتمام تسوية نهائية مع شركة ZTE
وافق مجلس الدارة بتاري  6112 11 16برام تسوية ن ائية م شركة  ZTEو حم س ل التعاون لة،قية مظمة ش ةة الشركة اورالية.
 4-1اعتماد القوائم املالية األولية لفترة الثالثة أشهر املنتهية في  11يونيو 6102
اعتمد مجلس الدارة بتاري  6112 11 61القوائ املالية (الرب األو ) للثالثة شرر املنت ية يي  31يوميو .6112
 5-1تمديد نطاق عمل مراجع الحسابات الخارجي ليشمل القوائم املالية األولية للفترة املنتهية في  11سبتمبر 6102
واف ممق مجل ممس الدارة بت مماري  6112 11 11عى م تمدي ممد مط مماق عق ممد املراجع ممة امل م مرم م م الس ممادة ك ممي ب ممي م ح ممي الف مموزان والس ممدحان KPMG -
ليشمممل مراجعممة القمموائ املاليممة للفت مرة املنت يممة يممي  31سمممتمب( 6112 ،الربم الثمما ي) للعممام املمما ي 6111 6112ن للقيممام بأعممما املراجعممة املطلو ممة
ً
لتمةدن الشركة من االلتميام بمععالن النتمائ املاليمة للفةم،ة املمذكورة ق مل امت ماء املرلمة املحمددة لمذلع مظامما .ولقمد تممت املوافقمة عىم همذا التمديمد
من ق ل اوجمعية العامة املنعقدة بتاري 1432 1 11هم املوافق .6112 11 61
 2-1اعتماد القوائم املالية األولية لفترة الثالثة والستة أشهر املنتهيتين في  11سبتمبر 6102
اعتمد مجلس الدارة بتاري  6112 11 11القوائ املالية (الرب الثا ي) لفة،ة الثالثة والستة شرر املنت يتدن يي  31سمتمب.6112 ،
 1-3التقدم بطلب الحصول على الرخصة املوحدة وطلب تمديد الرخصة املمنوحة للشركة ملدة  05سنة إضافية
واف ممق مجل ممس الدارة بت مماري  6112 11 31عىم م التق ممدم م م مق ممام هيئ ممة االتص مماالت وتقني ممة املعلوم ممات بطل ممب تمدي ممد الرخص ممة مل ممدة  15س ممنة
ضممافيةن وكممذلع قلممب مممنر الشممركة رخصممة موحممدة سمموة باملش م لدن اآلخممرينن والت مي توممير لرمما شمماء ش م كات وتقممدي خممدمات متنوعممة (ثابتممة
ومتنقلة وصوتية ومعطيات).
 8-1اعتماد املوازنة العمومية للعام املالي 6102/6102
اعتمد مجلس الدارة بتاري  6112 11 11املوازمة التقديرية للعام املا ي .6111 6112
 1-3تكوين لجنة إلعداد التقارير املطلوبة وااللتـزام بتعليمات االفصاح الصادرة من هيئة السوق املالية
وافممق مجلممس الدارة بتمماري  6112 16 12عىم تكمموين وجنممة خاصممة وللممع العممداد التقممارير املطلو ممة وااللت ميام بتعليمممات الفصمماح الصممادرة مممن
هيئة السوق املالية فيما يتعلق ب لوغ اوشسائر املة،اكمة للشركة .%15
 11-3تحسين شروط بعض االتفاقيات املبرمة بين شركة اتحاد عذيب لالتصاالت و شركة االتصاالت السعودية وتوقيع اتفاقيات جديدة
وافممق مجلممس الدارة بت مماري  6111 11 11عى م تحسممدن ش ممرو بعممر االتفاقيممات القائم ممة املب،مممة بممدن الش ممركة وشممركة االتصمماالت الس ممعودية
()STCن حسب الشرو واألحكام الا ائية املتفق علي ا بدن الطرفدن.
 00-1اعتماد القوائم املالية األولية لفترة الثالثة والتسعة أشهر املنتهيتين في  10ديسمبر 6102
اعتمد مجلس الدارة بتاري  6111 11 12القوائ املالية (الرب الثالم) لفة،ة الثالثة والوسعة شرر املنت يتدن يي  31ديسمب.6112 ،
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 06-1توصية مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة بتخفيض رأس املال
وىم ل مجلممس الدارة بتمماري  6111 16 16م اوجمعيممة العامممة ي مر العاديممة بتخفممير ر
ً
املة،اكمة دون  ٪51وللع تماشيا م مظام الشركات اوجديد.

ممما الشممركة بواق م  ٪21وللممع وشفممر اوشسممائر

-4الخطط والعمليات والتوقعات املستقبلية ألعمال الشركة
 0-4الشبكة وتقديم الخدمة :
 0-0-4نشر الشبكة
ع
ُ
ُ
لقمد قامممت "جمو" بتشممر شم ةت ا يممي ثممال عشمرة مدينممة رئيسمية مممن مممدن اململةمة هممي الريما ن جممدةن مةممة املةرممةن رابم ن املدينمة املنممورةن يت ُ م ن
ُ
خميس مشيطن الدمامن اوج يلن اوشب،ن الرفوف نالقطيفن حائلن و ذلع تمةنت من ت طية سمت منماقق رئيسمية يمي اململةمة .خمال الفتمرة
املاضية قدمت "جو" خدمات ا لي ائا ا الةرام يي قطاعات األعما وكذلع األفراد يي املناز  .كما قامت "جو" بالتوس يمي منطقمة مةمة املةرممة
وبعممر املممدن الصممناعية مثممل (املدينممة الصممناعية الثاميممة يممي مدينممة جممدة) و (املنطقممة الصممناعية يممي مممدين ي اوج يممل واوشممبـ ر) ومنطقممة حائممل
بعضافة مدينة راب ومدينة حائل يي مجا ت طية ش ةت ا وللع وشدمة كل من قطاج األفراد وقطاج األعما .
كما وقعت "جو" اتفاقية م شركة االتصماالت السمعودية لتقمدي خدممة األليماف ال صمرية ( )FTTHوخدممة النطماق العمرير – اوجيمل الرابم
( )LTEللمستخدمدن يي املناز ن والشركات الص د،ة واملتوسطة .وقد تاحت هذه اوشطوة زيادة اموشار خدمات "جو" لت طمي منماقق خمرم يمي
اململة ممة .وب ممذا صم م ر باس ممتطاعت ا تق ممدي خدم ممة الر مماتف الثاب ممت واالمة،م ممت بس ممرعات عالي ممة لش ممريحة ك م مر م ممن املس ممتخدمدنن كم مما ان ه ممذه
ً
ً
االتفاقية شردت مموا مستمرا خال العام املاض ي يي عدد املشة،كدن ن وقد دم هذا النمو ا التوس يي ال تية التحتية للش ةة عىم جميم
املستويات واملناقق يي اململةة.
كممما ن النمممو يممي قطمماج النواقممل واملش م لدن دم م زيممادة عمليممات الممر ط ال يملممي ومعاوجممة املكاملممات الدولي مة مممما ترتممب علي م توسممعة وتطمموير
ً
النظام الفرعمي للوسمائط املتعمددة ) (IMSوقمد تم توسمعة مظمام المتحة يمي سمرعات املشمة،كدن بتسم  (BRAS) ٪311تقري ما كمما تم التوسمعة
يمي مظمام التجميم والتحويمل بتسم ة تقمار  (Aggregation & Switcing) ٪411و ي ما تم التوسم يمي منصمة توفيمر اوشمدمات و مظمت ما الفرعيمة
ً
بتس  (ISP) ٪211تقري ا.
 6-0-4تقنية الشبكة
كما هو معروفن تعتمد "جو" يي شر ش كات ا لل تيمة التحتيمة عىم تقنيمات ( )IPMPLSوشم ةة النفمال امل تيمة عىم تقنيمة الموام مماكس املرتةمية
َ
عىم املقيمما العممال ي ( )802.16eامل ملممي عى م تقنيممة اوجيممل الراب م لتممأمدن خممدمات لات كفمماءة عاليممة ُيمةممن االعتممماد علي مما لقطاعممات األعممما
وكذلع األفمراد يمي املَنماز وقمد تم تصممي همذه الشم ةة امل تيمة بالكاممل عىم تقنيمة برتوكمو االمة،ممت ( .)IPهمذا وقمد َ
َر َمرت الشم ةة اعتماديمة
ً
ً
ك ي مرة واسممتقرارا عاليمما .كممما ن "جممو" سسممت وقممورت ف ممل مظممام فرعممي للوسممائط املتعممددة ( )IMSمممما يوممير لرمما تقممدي ف ممل اوشممدمات
الراتفيممة الصمموتية الثابتممة والة،حاليممة لعمالئ مما يممي كممل مممن قطمماج األفمراد وقطمماج األعممما ومم النمممو ي مر املسم وق ع مر جميم قطاعممات العمممالء
ً
ً
فقد َررت الش ةة استقرارا عاليا بف ل االستمرار يي التحسينات التـي تمت يي جمي جياء الش ةة.
وتواص ممل "ج ممو" متابع ممة التق ممدم التقنم مي ي ممي مج مما الش م ةة الالس مملةية الثابت ممة وعى م اتص مما مس ممتمر م م الش ممركات الرائ ممدة املط ممورة واملص ممنعة
للمعدات .ويي قار تطوير ال تية التحتيةن فقد استمرت "جو" يي تحسدن داء الش ةة وزيادة موثوقيت ا واعتماديت ا مما دم

زيادة جودة

اوشدمات املقدمة ملشة،كي ا وكذلع زيادة قاقت ا االسويعابية.
بالضممافة م ماس م ق فقممد اتخممذت "جممو" قمرارات حاسمممة يممي مجمماالت الوش م يل والصمميامة مممن جممل تقممدي ف ممل اوشممدمات لقطمماعي األف مراد
واألعممما مممن خممال اعتممماد ممممولن اجممدن مممن االسممتعامة بممموارد داخليممة بالضممافة للممموارد اوشارجيممةن وقممد ا عةممس هممذا عىم مؤشمرات األداء
الرئيسية وتخفير التكلفة يي مفس الوقت.

صفحة 5
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شركة اتحاد عذيب لالتصاالت (GOجو)  -شركة سعودية مساهمة مدرجة
توسعة الشبكة
1-0-4
ِ
اسمتمرت "جممو" يممي خططرما لتوسممعة ت طيممة شم ةت ا وشدممة قطمماعي األفمراد واألعممما لوشممل مممدن ومنمماقق جديممدة يمي اململةممةن كممما ن العمممل
ً
جممار لتشممر الشم ةة يممي كممل مممن جي ميان وت ممو ومجمران وال احممة واوجمموف و ي مما يممي منطقت مي القصممي واورممدود الشمممالية .كممما ن "جممو" سممارت
ً
قدما بالتوس يمي اسمتخدام املحطمات القاعديمة لة،كيمب شم ةة النفمال الالسملةية وشدممة قطماج األعمما ن وقمد توسمعت بة،كيمب شم كات النفمال
َ
املتعممددة ( )PTMPملمما لرمما مممن مي ميات مرممة وموثوقممة لتقممدي خممدمات االتصمماالت لقطمماج األعممما و ي مما لتوافقرمما مم خطممط الشممركة لتحسممدن
كفاءة التكلفةن والتوس من خال استخدام ش كات النفال اوشاصة باملش لدن اآلخرين حسب االتفاقيات املب،مة معر ممما يمةمن "جمو" ممن
االموشار وشدمة قطاج األعما يي مناقق وس يي اململةة.
 4-0-4تجهيزات تقنية املعلومات
ً
ُ
ُ
ُ
لممدم "جممو" واحممدا مممن حممد مراكممي املعلومممات ) (Data Centerيممي اململةممة عىم مسمماحة تقممار  1511مةمم ،مربم بمسممتويات اعتماديممة عاليممة
ً
ُ
وعامليممة مةنت مما مممن قممالق خممدمات ا بنجمماحن وهممو املرتةممي لقممالق خممدمات متمي مية لقطمماج األعممما خصوصمما كمركممي قمموارمء ومركممي اسممتمرارية
األعممما  .وتجممدر الشممارة ن الشممركة قممد حصمملت عىم تصممتيف الدرجممة الثالثممة ) (Tier3والت مي تعت مر مممن عىم درجممات التصممتيف املوجممودة يممي
اململةممة واملنطقممة وللممع بعممد امت ائ مما مممن عممما التأهيممل واملصممادقة علي مما مممن شممركات عامليممة كمركممي معلومممات مصممنف م من الدرجممة الثالثممة
حسب التصتيف العال ي.
ً
ً
وقممد شممردت "جممو" ارتفاعمما جيممدا يممي عمممالء قطمماج األعممما والقطمماج اوركممومي الممذين حصمملوا عىم خدمممة است ممافة اوشمموادم (Data Center
) .Colocationكممما خطممت "جممو" خطمموات سممريعة محممو النمممو مممن خممال اعتماديت مما عى م الطاقممات المشممرية السممعودية والعامليممة لات الةفمماءة
العاليممة يممي تقنيممة املعلومممات والت مي خممذت عى م عاتقرمما مسممئوليات تطمموير األمظمممة وصمميامت ا .وقامممت "جممو" بتوفي مر األجرممية اوشاصممة بالتممدقيق
العميممق ل ر مميم ( )DPIولل ممع لتحس ممدن اوشممدمات املقدم ممة للعم ممالء م ممن حيممم س ممرولة معرف ممة احتياج ممات العمممالء والة،كيم مي علي مما واالختي ممار ب ممدن
اوشدمات.
ُ
 5-0-4الطيف الترددي املخصص للشركة
من خال توسعرا يي خدمة قطاج األعما فقد حصلت "جو" عى ُ
ترددات يي مطاقات مختلفة ممن هيئمة االتصماالت وتقنيمة املعلوممات وللمع
ُ
الس ممتخدامرا ي ممي وص ممالت الس مملةية لتوص مميل براجر مما ومراك ممي شم م ةت ا املختلف ممةن بالض ممافة م م ت ممرددات خاص ممة بتوفيم مر ال يام ممات لات النط مماق
العرير.
 2-0-4األلياف البصرية ودوائر االتصال الدولية
ُ
ُ
اسممتأجرت "جممو" سممعات عاليممة ( )Lambdaوللممع ملممدة خمسممة عشممر سممنة بممما يس م ل بحممق االسممتخدام ي مر القابممل للممنقر ( )IRUمممن شممركة
ُ
ُ
ُ
بيامات األو عى ش ةة األلياف ال صرية ( )SNFNوالتمي ت طي كب ،املدن يي اململةة بشكل دائرتدن ُمنفصلتدن وللع لر ط عمليات ا يي املدن
ُ
املختلفة .كما قامت الشركة خال هذا العام  6111-6112بعسوئجار عدد ثالثة ( )Lambdaللر ط المدو ي وللمع ملمدة خمسمة عشمر سمنة ممن
شممركات اتصمماالت محليممة وشممركات دوليممةن وهممذا التوسم بممدوائر التصمما الدوليممة بممما يقممار  ٪611مممن السممعة السممابقة وللممع كممي تل مي زيممادة
النمو والطلب املستمر يي كل من قطاج األفراد واألعما .
 6-4العمليات التجارية :
 0-6-4الشراكة االستراتيجة مع شركة االتصاالت السعودية:
ً
ً
ن لرذه الشراكة ثرا ك يمرا يي توس عما الشركة و اتجاهات عديدةن وللع من حيم زيمادة عمدد املنتجمات وتوسمي رقعمة الت طيمة لوشممل
معظم منماقق اململةمةن وممن هم اوشممدمات املقدممة ضممن هممذه الشمراكة هممي خدممة األليماف ال صممرية لألفمراد واملنماز وخممدمات اوجيمل الرابم
ً
 LTEلألفمرادن كممما صم ر باسممتطاعة "جممو" ي مما تقممدي حلممو لقطمماج األعممما وللممع مممن خممال تقممدي خممدمات المة،مممت والممر ط ال يملممي ع مر
األلياف ال صرية.
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شركة اتحاد عذيب لالتصاالت (GOجو)  -شركة سعودية مساهمة مدرجة
 6-6-4خدمات الشركة
تنوعت خدمات "جمو" لقطماج األفمراد خمال العمام املنصمرم والتمي كاممت محصمورة يمي خدممة النطماق العمرير ع مر تقنيمة المواي مماكس فقمط يمي
األعموام السمابقة لوشمممل خمدمات األليمماف ال صمرية املنمليمة ( (FTTHوالنطماق العممرير ع مر تقنيمة اوجيممل الرابم  LTEمممما رفم مممن قاعمدة عمممالء
"جو" وحصت ا يي السوق املحىين وازداد الق ا عى هذه اوشدمات اوجديدة مويجة رض ل العمالء عى مستوم اوشدمة وجودت ا.
وركيت "جو" بشكل واضح عى تاحة الفرصة للعمالء من االستفادة من اوشمدمات الصموتية املتميمية وال مل تموفرت ممن خمال الشم ةة وكمذلع
عمل ممت عى م ابتك ممار خ ممدمات ص مموتية جدي ممدة وعى م ر طر مما ب اق ممات االمة،م ممت املت مموفرة بأس ممعار مميم مية للمكامل ممات الداخلي ممة واوشارجي ممة .كم مما الق ممت
ً
ً
ً
اوشدمات الصوتية لقطاج االعما ق وال واسعا من العمالء يي مختلف القطاعمات اوشاصمة واوركوميمةن وحاليما تعتممد بعمر فمروج القطاعمات
اوركومية عى اوشدمات الصوتية املقدمة من "جو" بشكل كامل.
هذا وقد قامت "جو" بالعمل عى تطوير خدمات قطاج األعما بتقدي مجموعة من اورلو املمدمة وشدمات االمة،مت بسمرعات عاليمة والمر ط
املحىم والممدو ي واوشممدمات الصمموتيةن ع مر الوصممالت الالسمملةية وتقنيممة األليمماف ال صممرية وتوسم مطمماق الت طيمة لوشمممل معظم منمماقق اململةمة
حيم يت توفيمر تلع اوشدمات يي وقت قياس ي و جودة عالية.
كممما وسممعت "جممو" مطمماق خممدمات ا لقطمماج األعممما لوشمممل حلممو تقنيممة املعلومممات ) (ICTوشدمممة الشممركات الص ي مرة واملتوسممطة مثممل خممدمات
الصمميامة والوش م يل للش م كات املحليممة وخممدمات تركيممب وتش م يل الش م كات الالسمملةية داخممل املجمعممات السممةنية والفنممادق .وتس م "جممو" م
عقمد شمراكات محليممة وعامليمة مم العديمد مممن الشمركات لتقممدي اوشمدمات السمرابية وخممدمات االست مافة مممما سميمةن الشممركة ممن االسممتحوال
عى حصة سوقية كب.،
 1-6-4نقاط البيع والتوزيع
تحرص "جو" عى الوصو

كافة شرائر املجتم وتقدي خدمات ا ومنتجات ا لألفراد وقطاج األعمما عىم حمد سمواء .وزادت "جمو" ممن مقما

ال ي م يممي جمي م املممدن الت مي تقممدم خممدمات ا في مما لي مرتف عممدد مقمما ال ي م امل اشممر مممن سممتة وثالث مدن ( )32م ثماميممة وثمممامدن ( )22مقطممة بي م ن
بالضافة

اتفاقيات التوزي القائمة م مقا بي اوراسب اآل ي واالتصاالت وشركات التجيئة املنوشرة باململةة والتمي بل عددها خمسمائة

وخمسممدن ( )551مقطممة بيم ن كممما تم التعاقممد مم كب،يممات شممركات التجيئممة لات الفممروج العديممدة داخممل اململةممة ككممارفور والعثممي واكسمميوم مممما
زاد عممدد مقمما ال يم لرممذه الفئممة م  %411والعمممل جمماري لييممادة قنمموات ال يم امل اشممرة و ي مر امل اشممرة وما مما املواقم اللةة،وميممة املعنيممة بممال ي
ع ممن قري ممق االمة،م ممت ك مماملوق الرائ ممد س مموق.ك مموم وت م التعاق ممد م م موق م ال مموادي وبع ممر املواق م اللةة،ومي ممة لات االق مما الواس م مم مما س مميوير
الوصممو م ك مر شممريحة مممن العمممالء .هممذا و الضممافة م مقمما ال يم فممعن امل يعممات الراتفيممة تسممت دف جميم العمممالء املتمموقعدن والمرا دن يممي
االشممة،ا مممن خممال اقنمماعر باملنتجممات الت مي تناسممب متطل ممات مممن خممال عممدة خيممارات مطروحممةن وتقممدم "جممو" خدمممة التوصمميل املجمما ي م
مكان تواجد العميل.
 4-6-4خدمة العمالء
تعتب ،خدمة العمالء حد الركائي االسة،اتيجية يي التطور املر الذي تشمرده "جمو" عىم مسمتوم املنتجمات واوشمدمات اوجديمدة املقدممة للعممالء.
ومممن جممل توفي مر خدمممة تر م م تطلعممات العميمملن تحممرص "جممو" عىم االسمموثمار يممي جممذ وتطمموير كفمماءات سممعودية شممابة وقموحممة قممادرة عىم
تفر م احتياجممات العميممل والتعامممل معرمما بفاعليممة وجممودة .كممما كممان لممدور التقنيممات املسممتخدمة دور رئمميس يممي تطمموير مسممتوم اوشدمممةن حي ممم
تركمميت اوجرممود عىم اسممتخدام الوسممائط التقنيممة اورديثممة املتعممددة القنمموات والت مي ت مممن خدمممة سممريعة وتجر ممة سلسممة ومتماسممةة مممن خممال
كل قنوات االتصا بالعمالءن سواء كان من خال مركي التصا و قنوات التواصل االجتماعي و موق الشركة.
ُ
 5-6-4املنافسة
ً
ُ
تواج م "جممو" منافسممة شممديدة خصوصمما بعممد قيممام ُمش م ىي اوش ممدمات املتنقلممة بممالة،كدم عى م خممدمات المة،مممت للنطمماق العممرير والت مي دت ي ممي
ُ
املجمممل م قممرح ُعممرو بأسممعار منخف ممة و ي مر مس م وقة يممي السمموق وشممدمات المة،مممت .وتقمموم "جممو" بممالة،كدم عى م ب مراز اوشممدمات الصمموتية
كقيمة ُم افة خدمات المة،مت كعامل ُيمدمها ويمدم خدمات ا يي السوق.
صفحة 1
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شركة اتحاد عذيب لالتصاالت (GOجو)  -شركة سعودية مساهمة مدرجة
 2-6-4خدمة املجتمع والتنمية اإلجتماعية
ً
امطالقمما مممن يمممان "جممو" بأهميممة املسممؤولية الجتماعيممةن فلقممد حرصممت عىم ترجمممة الهتمممام واللت ميام محممو املجتم م ن بممما يعممود بالفائممدة عى م
مختلف شرائر املجتم ن حيم تابعت دعمرا ورعايت ا عدة فعاليات و شطة متنوعةن ممن همرما رعايمة لوي االحتياجمات اوشاصمة تحمت مسم ل
" مرمدوا لنمما الطريمق " وكممذلع قاممت الشمركة ممن بمما املسمئولية االجتماعيمة برعايممة “ حملمة صممرخة بحمر" وت ممدف م تنظيممف ال حمر األحمممر مممن
املخلفات.
 1-4املوارد البشرية :
ً
ي
اسممتمرارا السممة،اتيجية "جممو" يممي األعمموام السممابقةن اهتمممت دارة املمموراد المشممرية بالعنصممر المشممر واسممتقطا العناصممر المشممرية اوجيممدة حيممم
ً ً
قام ممت دارة امل مموراد المش ممرية وحتم مى ن اي ممة الس ممنة املالي ممة  6111 6112بتوَي ممف  24موَف مما ثابت مما م مما م مما يق ممار  ٪12س ممعوديون ي ممي مختل ممف
قس ممام و دارات الش ممركة .ويم ممي َ ممل التن ممافس القم مموي ب ممدن الش ممركات يم ممي س مموق العم ممل السم ممعودي الس ممتقطا امل مموارد المشم ممرية املؤهل ممة املحليم ممة
واوشارجية ما ا وم تيايد املطال ة بتوقدن الوَائف ص ر االستقطا واملحافظمة عىم تلمع املموارد ممن قموم التحمديات التمي تواجم الشمركات.
هممذا بممدوره تسمممب بارتفمماج معممدالت الرواتممب وامليايمما املقدمممة مممن الشممركات الة مرم مممما دم م دف م املوَممف م االتجمماه محممو الشممركات لات
الرواتب املرتفعة .وقامت دارة املوارد المشرية يي هذه الفتمرة بالة،كدم عى رف كفاءة و متاجيمة املوَمف واالسمتفادة ممن العنصمر المشمري ودعم
احتياجمات العمممل وللممع عممن قريممق وضم بعممر البم،ام للمحافظمة عىم املمموَفدن واالسمموثمار يمي التممدريب االلةة،و ممي حيممم تم تقممدي كث مر مممن
 65برمام تدريبي ما بدن برام فنية وتعليمية.
ُ
 4-4التوقعات املستقبلية ألعمال الشركة :
 0-4-4االتصاالت الثابتة:
تشيمر الدراسمات بمأن عمدد اوشطمو العاملمة يمي اململةمة للرماتف الثابمت با ايمة عمام  6115بلم حموا ي  3.2مليمون خمطن ما ما حموا ي  6مليمون خمط
سةملي؛ ي ما يمثل حوا ي  ٪56من جما ي اوشطو العاملة .و ذلع ت ل س ة اموشار الراتف الثابت

السكان حوا ي  ٪16ن مما يعملي بمأن لمدم

"ج ممو" فرص ممة ك يم مرة لتوس ممي خ ممدمات ا للر مماتف الثاب ممتن واورص ممو عى م حص ممة س مموفية ك م مرن حي ممم ت م "ج ممو" خط ممط اس ممة،اتيجية وتجاري ممة
الست داف هذه الشريحة من العمالء .و الضافة

للع قامت "جو" بوض حلو ل شدمات الصوتية الثابتة اوشاصة بقطاج األعما .

 6-4-4خدمات النطاق العريض عبـر شبكات االتصاالت الثابتة:
ً
زاد الطلب عى خدمات النطاق العرير مؤخرا بشكل ك يمرن مقارمة بالسنوات املاضية؛ وللمع بعمد ن صم حت الةثيمر ممن االجمراءات اوركوميمة
ً
ً
تمت عمن قريمق التعمامالت اللةة،وميمة .وممما سماعد عىم همذا االرتفماج ي ما اموشمار اسمتخدام خمدمات المة،ممت يمي املجتمم حيمم صم حت مصمدرا
ً
رئيسا للتواصلن والوصو للمعلومات و دارة األعما ن وللع بعستخدام العديد من الب،ام والتط يقات التمي يت تحميلرا؛ مثل تط يقات ش كات
التواصمل االجتماعيمةن وتط يقمات األعمما ن ومعاوجمة النصموصن و مرام املحادثمةن واأللعما و يمرهان وهمذه التط يقمات تتطلمب سمعات تحميمل
ك يمرة وسرعات عالية.
وقمد ممما عمدد االشمة،اكات يمي خمدمات النطماق العمرير ع مر شم كات االتصماالت الثابتمة م حموا ي  3.25مليمون اشمة،ا با ايمة عمام 6112؛ بتسم ة
اموشار تقدر بحوا ي  ٪42.2عى مستوم املساكن و س ة اموشار خدمات النطماق العمرير ع مر شم كات االتصماالت املتنقلمة م حموا ي  ٪15عىم
مسممتوم املسمماكن .وتعممد هممذه فرصممة واعممدة ملسممتق ل الشممركة السممت داف الطلممب املةمايممد عى م خممدمات األليمماف ال صممرية واوشممدمات الالسمملةية
( .)LTE and WiMaxولم ت فمل "جممو" عممن قطماج األعممما يمي خططرمما املسممتق لية بالتوسم يممي تقمدي اورلممو التقنيممة اورديثمة وخممدمات الممر ط
ع مر األلياف ال صرية والوصالت الالسلةية.

صفحة 2

التقرير السنوي ملجلس الدارة لعام 6112

شركة اتحاد عذيب لالتصاالت (GOجو)  -شركة سعودية مساهمة مدرجة
 5-4املنتجات املقدمة من الشركة :
0-5-4

خدمات قطاع األفراد

 0-0-5-4فايبر برودباند ()FTTH
قاممت "جمو" بمعقالق خدممة "فمايب ،برودباممد" وللممع ع مر تقنيمة األليماف ال صمرية وهمي خدمممة امة،ممت فائقمة السمرعة تومير للعميمل االسممتمتاج
بتجر ة مة،مت ممدمة م خيارات سرعات عالية ومتعددة تصل

 611ميجا بايت وخدمات الراتف الثابت.

 LTE 6-0-5-4برودباند
ً
ً
تقدم خدمة االمة،مت لات النطاق العرير " LTEبرودبامد" مفروما جديدا وشدمات اوجيمل الرابم ( )4Gحيمم تموفر سمرعات مثاليمة لرسما
واسممتق ا ال يامممات ع مر الش م ةة مممما يوممير للعميممل االسممتمتاج بتجر ممة مة،مممت جديممدةن سممواء للتصممفر الفمموري لالمة،مممت دون ي امتظممارن
وتحميل امللفات لات اوحج الة يمرن و تش يل لعا المة،متن و مشاهدة ال م امل اشر بسرعة ثابتة.
 1-0-5-4إيزي فون بلس
تعتبمم ،خدمممة " يمميي فممون بلممس" حممد
كث ،دون اوراجة

سممشة مممن " يمميي فممون"ن وهممي تقممدي خدمممة الرمماتف بتقنيممة اوجيممل الرابم وبشممكل ف ممل وميايمما

تمديدات و توصيالت.

 4-0-5-4واي ماكس ( )WIMAXالجيل الرابع لالنترنت والهاتف املطور
خدمة االمة،مت والراتف متوفرة لقطماج األفمراد يمي جميم املمدن الرئيسمة يمي اململةمة .وتعتممد اوشدممة عىم تقنيمة اوجيمل الرابم المواي مماكس
( )WIMAXوتمةممن العميممل مممن اسممتخدام االمة،مممت والرمماتف يممي تنقالتم الداخليممة يممي اململةممة .كممما تومير للعميممل االختيممار مممن بممدن سممرعات
ً
وفةم،ات اشممة،ا متعممددة وتمممنر املشممة ،مكاميممة االسممتفادة مممن اوشدمممة ينممما كممان يممي املنمماقق واملممدن امل طمماة بالشم ةة .ف ممال عممن سممرولة
الة،كيب والوش يل و دون رسوم شررية وشدمة الراتف.
 5-0-5-4تقنية الجيل الرابع لالنترنت igo
 igoجرمماز مممودم ص ي مر يمةممن ايصممال بمنفممذ ( )USBيممي جرمماز اوراسممب اآل ممي املةت مي و اوجرمماز ال ش م ي املحمممو لم ُميمةن العميممل مممن
االسممتفادة مممن خدمممة المة،مممت والرمماتف ينممما كممان يممي األممماكن امل طمماة بالش م ةةُ .
صممممت خدمممة  igoبخاصممية الة،حمما لوسممرل التنقممل
واالستخدام يي ي مكان يي املناقق امل طاة بش ةة الشركةن و جودة وث ات يي األداء.
َ
 2-0-5-4جو كلم
خدمة االمة،مت والراتف متوفرة لقطماج األفمراد يمي جميم املمدن الرئيسمة يمي اململةمة .وتعتممد اوشدممة عىم تقنيمة اوجيمل الرابم المواي مماكس
( )WIMAXوتمةمن العميمل مممن اسمتخدام االمة،مممت والرماتف يممي تنقالتم الداخليممة يمي اململةممة .وتشمممل اوشدممة ا م دقمائق مجاميممة لعمدد اربم
دو سيوي كما توير للعميل اختيار الدولة املف لة وفة،ات اشة،ا متعددة وتمنر املشة ،مكامية االستفادة ممن اوشدممة ينمما كمان يمي
ً
املناقق واملدن امل طاة بالش ةة .ف ال عن سرولة الة،كيب والوش يل و دون رسوم شررية وشدمة الراتف.

 2-0-5-4بطاقات شحن سوا
برمت الشركة عقد اسة،اتيجي م شركة االتصاالت السعودية لتكون حد املوزعدن الرئيسييمن ل طاقات عادة شرن سوان و مذلع تكمون
هذه ال طاقات بجمي فئات ا متوفرة لدم "جو".

 8-0-5-4شرائح ليبارا وبطاقات شحن ليبارا
برممت الشممركة عقمد اسممة،اتيجي مم شمركة لي ممارا السمعودية لتكممون حممد املموزعدن الرئيسيي من لشمرائر لي ممارا و ل طاقممات عمادة شممرن لي مماران
و ذلع تكون هذه ال طاقات بجمي فئات ا متوفرة لدم "جو".
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التقرير السنوي ملجلس الدارة لعام 6112

شركة اتحاد عذيب لالتصاالت (GOجو)  -شركة سعودية مساهمة مدرجة
6-5-4

خدمات قطاع األعمال

0-6-5-4

واي ماكس أعمال ()GO SOHO
ن تقنيممة وام ممماكس ( )WiMAXاوشاصممة باألعممما هممي خدمممة ت م تصممميمرا لألعممما الت مي تتطلممب تنفيممذ خممدمات تحتممان م سممرعات
تصممفر تصممل م  3ميجمما بايممت دون اوراجممة م جمراءات تركيممب معقممدة و عمليممات تفعيممل مطولممة مممما يعمميز داء عممما العمممالء .كممما
توممير اوشدم ممة للعميممل التواص ممل ع ممن قريممق اوشدم ممة الص مموتية والفمماكس امل رق ممة باوشدم ممة لتمنح م اورري ممة الكامل ممة يممي دارة عمال م ي ممي
جمي املناقق امل طاة بش ةة الشركة.

6-6-5-4

 LTEأعمال ()GO SOHO LTE
هي خدمات ت تصميمرا وشدمة قطاج األعما التمي تتطلب تنفيذ خدمات تحتان

سرعات تصفر تصل م  11ميجما بمت يمي الثاميمة

دون اوراجة ا جراءات تركيب معقدة و عمليات تفعيل مطول مما يعيز داء عما العمالء.
1-6-5-4

خدمة األنترنت لألعمال ()GO Net
توفر خدممة االمة،ممت لألعمما جمودة وسمرعات عاليمة وتموفر تط يقمات مرممة مثمل الويمب والب،يمد االلةة،و مي والمر ط الشم كي التمي تتطلمب
وجود خاصية بروتوكو االمة،مت ( )IPليوسملل للعمالء دارة عمالر بفاعلية ومرومة عالية.

4-6-5-4

الشبكات االفتراضية ()GO Secure
تمموفر خدمممة الش م كات االفة،اضممية ر ممط فممروج الشممركات املتفرقممة ب ع ممرا ال م عر عممن قريممق ر ممط ش م كي آمممن وسممرعات حسممب قلممب
العميل .ويت ر ط الفروج باملكاتب الرئيسية عن قريق ش ةة عالية اوجودة ومتوفرة يي ثالثة عشر مدينة يي اململةة.

5-6-5-4

شبكات الربط العاملي ()GO Global
تقممدم هممذه اوشدمممة ر ممط شم كات قطمماج األعممما الة ي مرة املتواجممدة داخممل اململةممة بفروعرمما املتواجممدة خممارن اململةممة حممو العممال  .ويممت
الر ط العال ي عن قريق األلياف ال صرية املوجودة بدن الشركة وشركات االتصاالت العاملية.

2-6-5-4

خدمات اإلستضافة ()GO Hosting
تتمدم خدمة  GO Hostingبتقدي حلو االتصاالت الرائدة واألساسيةن وهي خدمة موثوقة يي مجا تسمجيل اسم النطماق واست مافة
صفحات الشركات عى ش ةة االمة،مت.

2-6-5-4

الخدمات الصوتية ()GO Tel
خط ممو و رقم ممام ه مماتف ثابم ممت مقدمم ممة لقط مماج األعمم مما ع م مر تقنيم ممة ( )SIP Trunkاملطم ممورة .ه ممذه اوشدمم ممة هم ممي ال ممديل األمثم ممل واألحم ممد
لالتصاالت التقليدية ()PSTNن وتوفر هذه اوشدمة لقطاج األعما االتصاالت الصوتية املحلية والعاملية وخدمات الفاكس.

8-6-5-4

خدمات تشغيل وصيانة االجهزة الطرفية لدى العميل ()Router - firewall
صمممت همذه اوشدمممة لقطماج األعممما لرفم داء مسممتوم اوشمدمات املقدمممة للعممالءن وتل يممة م رمة للسمموق وخطموة ضممافية محمو الة،كي مي
عى خدمات تقنية املعلومات واالتصاالت ( (ICTوهي ع ارة عمن تشم يل وعممل االعمدادات الالزممة وصميامة الا ايمة الطرفيمة لمدم العميمل
مقابل رسوم شررية .

9-6-5-4

خدمة استضافة مركز البيانات ( (Colocation - Services
است ممافة مركممي ال يامممات لعمممالء قطمماج األعممما خدمممة تقممدم عممن قريممق مركممي ال يامممات اوشمماص بالشممركة حيممم تمموفر املسمماحة الالزمممة
السويعا ما يليم من معدات الش ةة واوشموادم ( )Serversوالتوصميالت ال يتيمة لالمة،ممت بكمل سمرولة ويسمر .ولقمد تيايمد اهتممام عممالء
قطاج األعما بخدمة است افة مركي بيامات قادر عى است افة دوات اورساسة يي قار مركي بيامات بمواصفات عاملية.

صفحة 11

التقرير السنوي ملجلس الدارة لعام 6112

شركة اتحاد عذيب لالتصاالت (GOجو)  -شركة سعودية مساهمة مدرجة
1-5-4

خدمات قطاع مبيعات الجملة :

0-1-5-4

بطاقات مسبقة الدفع (أيوا)
ُ
يوا ع ارة عن بطاقة مكاملات هاتفية مس قة الدف تمةن العممالء ممن جمراء مكاملمات محليمة ودوليمة وجميم المدو الرئيسمية ممن خمال
اوشط الثابت لراتف املنم و املةتب و أسعار تنافسية.

6-1-5-4

خدمات تمرير املكاملات الدولية والربط البيني
قامت "جمو" بعقمد اتفاقيمات مم عمدد ممن املشم لدن املحلييمن والدولييمن وللمع بتمريمر مكاملمات صموتية لالتصماالت الثابتمة واملتنقلمةن ممما
يجعل خدمات الر ط ال يملي حد مصادر اليرادات الضافية تحقق من هامش ر ر مناسب.

 -5أصول ومطلوبات الشركة ونتائج األعمال السنوية
 0-5قائمة املركز املالي
 10مارس 6101

 10مارس 6104

 10مارس 6105

 10مارس 6102

 10مارس
6102

(مراجعة)

(مراجعة)

(مراجعة)

(مراجعة)

(مراجعة)

ريـال سعودي

ريـال سعودي

ريـال سعودي

ريـال سعودي

ريـال سعودي

إجمالي املوجودات املتداولة

121,261,545

11,611,111

311,251,321

332,121,121

344.161.412

إجمالي املوجودات غيـر املتداولة

1,531,241,551

1,321,111,211

1,621,513,156

1,621,111,412

1.125.146.121

إجمالي املوجودات

0,265,229,016

0,452,109,221

0,208,661,409

0,209,158,128

0.501.126.582

إجمالي املطلوبات املتداولة

531,231,111

551,115,411

265,156,231

163,111,121

123.611.661

ارتفم م مويح ممة اسم مموئجار
األلياف ال وئي

إجمالي املطلوبات غيـر املتداولة

652,166,613

661,141,326

326,111,231

412,125,211

325.123.321

ارتفم م مويح ممة اسم مموئجار
األلياف ال وئي

إجمالي املطلوبات

289,220,116

221,522,840

988,056,682

0,019,152,582

0.028.986.211

إجمالي حقوق املساهمين

132,111,211

222,146,261

231,111,151

411,111,116

341.111.121

0,265,229,016

0,452,109,221

0,208,661,409

0,209,158,128

0.501.126.582

الوصف

إجمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالي املطلوبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات وحق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوق
املساهمين

ايضاحات

ارتف م م م مويج م م ممة ارتف م م مماج
النقد ومايعادل .
امخفم م م م م م م م ممر مويجم م م م م م م م ممة
است الكات األصو
حسب ما لكر عاله

حسب ما لكر عاله
امخفم م م م م م م م ممر مويجم م م م م م م م ممة
اوشسائر املحقق
حسب ما لكر عاله

 -2إيرادات الشركة والشركات التابعة
 0-2الشركات التابعة ،وتفاصيل األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل منها
ال يوجممد شممركات تابعممة يممي الوقممت ال مراهن و التمما ي ال تمتلممع "جممو" يممة سممر يممي ي شممركة تابعممة و زميلممةن كممما ن مما ل م تصممدر يممة دوات ديممن
تخص هذا النوج من الشركات منذ تاري التأسيس وحتمى تاري همذا التقريمرن وسموف تقموم "جمو" يمي املسمتق ل بالفصماح عمن بياممات الشمركات
التابعة و شماقات ا والمدو محمل عمليات ما الرئيسمة ومقمر تأسيسمران وتفاصميل ملةيمة األسمر في ما و يمة تفاصميل تتعلمق بمأدوات المدين لا تملةمت
ً
سرما ب ا بعلن هللا.
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 6-2تحليل إجمالي إيرادات الشركة
الوصف

 10مارس 6101

 10مارس 6104

 10مارس 6105

 10مارس 6102

 10مارس6102

االيرادات

ريـال سعودي

ريـال سعودي

ريـال سعودي

ريـال سعودي

ريال سعودي

النطاق العريض

112,162,111

122,125,126

145,224,121

152,612,623

624.232.221

ارتفع ممت مويج ممة ارتف مماج
اي مرادات  LTEوFTTH
األسعار

الص ـ ـ ــوت وال ـ ـ ــربط
الداخلي /البيني

11,355,132

25,512,611

111,432,233

122,131,123

152.111.113

امخف م م م م م م ممت مويج م م م م م م ممة
امخف م م م م م مما ايم م م م م م مرادات
الر ط ال يملي

إجمالي اإليرادات

622,484,118

614,546,616

642,016,211

141,111,422

460.245.826

ايضاحات

لقممد مممت عممن تقممدي خممدمات الشممركة الرئيسممية (اتصمماالت ثابتممة ومحممدودة اورركممة وخممدمات صمموتية وامة،مممت) تحقيممق يمرادات تشم يلية بل ممت
 461.145.216ريما ( ربعمائة وواحد وعشرون مليون وس عمائة وخمسمة و ربعمون لمف وثماممائمة و ثنمدن وسم عون ريمما سمعودي) وهمي تمثمل
متائ التشا الرئيس ي للشركة حتمى تاري .6111 3 31
 1-2تحليل جغرافي لجزء من ايرادات النطاق العريض :
م
1
6
3
4
5
2
1
2
1
11
11
16
13
14
15
12
11
12
11
61
61
66
63

صفحة 16

املنطقة اوج رافية
الريا
القصي
األحساء
اوشب،
الدمام
الرفوف
اوج يل
القطيف
حفر ال اقن
جدة
املدينة املنورة
مةة املةرمة
الطائف
يت
اب ا
جازان
خميس مشيط
مجران
حائل
سكاكا
تو
يمر موزعة
الر ط ال يملي

امل ل بالريما السعودي
126,211,131
6,461,415
61,232
12,116,621
11,611,122
4,112,245
6,662,141
412,112
1,242,551
45,221,314
1,136,132
2,245,142
265,211
134,341
6,611,121
13,144
4,233,111
122,126
553,121
11,621
1,632,134
4,222,422
141,622,152
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 4-2املعلومات التشغيلية ألنشطة الشركة مقارنة بالسنة السابقة (ريـال سعودي)
السنة املنتهية
في  10مارس 6102

السنة املنتهية
في  10مارس 6102

التغييرات
باملوجب أو بالسالب

نسبة التغير
٪

اإليرادات التشغيلية

461,145,216

343,133,422

12,116,412

٪63

تكلفة الخدمات

()331,341,411

()311,252,222

61,224,216 -

٪1

املصروفات التشغيلية

()361,112,216

()361,251,634

2,621,522 -

٪3

الخسائر من العمليات

()642,114,411

()621,414,432

46,121,132 -

٪15

صافي الخسارة للعام/للفترة

()132,261,215

()142,111,151

1,411,354 -

٪2

الوصف

ارتفعت اليرادات الوش يلية بم ل  12.1مليون ريما باملقارمة بالعام السابق ويعود للع بشكل رئيس ي
 -1ارتفاج يرادات خدمات قطاج األعما بم ل  32مليون ريما .
 -6ارتفاج يرادات خدمة األلياف ال صرية ( )FTTHبم ل  34مليون ريما وارتفاج يرادات النطاق العرير لو السرعات العالية ()LTE
بم ل  52.6مليون ريما .
 -3ويممي مفممس الفت مرة امخف ممت ي مرادات النطمماق العممرير( )WIMAXبم لم 12مليممون ري ما ن وكممذلع يمرادات الممر ط ال يملممي بم لم 33.5
مليون ريما .
يعود ارتفاج تكاليف اوشدمات

ارتفاج يرادات اوشدمات املقدم من كل من قطاج األعما وقطاج خدمات األفراد.

املص ممروفات الوش م يلية ارتفع ممت بم ل م  2.3ملي ممون ريم ما ولل ممع لرتف مماج املص ممروفات الداري ممة والعام مة بم ل م  12ملي ممون ريم ما وك ممذلع ارتفع ممت
تكاليف الوسويق والعالن بم ل  12.1مليون ريما يي حدن امخفر مصروف است ال و قفاء األصو بم ل  63.2مليون ريما .
يعود امخفا
امخفا

اوشسائر من العمليات بم ل  46.1مليون ريما

صايي اوشسارة للعام اورا ي بم ل  1.5مليون ريما يعود

ارتفاج اليرادات وامخفا
ارتفاج اليرادات وامخفا

مصروف است ال و قفاء األصو .
بعر املصروفات الوش يلية.

 5-2االلتـزام بمعاييـر املحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونييـن
ً ً
لق ممد الةمم ممت "ج ممو" التم مياما تام مما بتط ي ممق كاف ممة املعاييم مر املحاس مممية الص ممادرة ع ممن الريئ مة الس ممعودية للمحاس م دن القامومييم من ي ممي جمي م عمليات مما
وحسابات ا ويي عداد بيامات ا وقوائمرا املاليةن و م ال يوجد ية اختالفات تذكر يي هذا الصدد.

 -2مخاطر الشركة املحتملة
عمليات مما

مممن اوجىممي ن ي قطمماج اقتصممادي ال يخلممو مممن وجممود مخمماقر محتملممةن ومممما ال شممع فيم ن "جممو" لممد ا بعممر املخمماقر الت مي تعت مر
ً
وفقا للتطورات امل طردة يي قطماج االتصماالت داخمل اململةمة العر يمة السمعودية وخارجرمان وعىم ر سمرا دخمو منافسمدن جمدد وحصمو شمركة
زيممن وشممركة مو ممايىي عىم الرخصممة املوحممده الت مي تشمممل صمممي رخصممة جممو ( الرمماتف الثابممت) وارتفمماج حممدة املنافسممةن والس م ي الممدائ لتقممدي
ً
حد اوشدمات للعمالء و جودة عاليةن ويعيو للع ي ا للتطور التقملي الرائل يي تقنيات االتصاالت وارتفاج تكلفت ا.
 0-2مخاطر البيئة التنظيمية :
ن ال يئممة التنظيميممة الت مي تعمممل "جممو" ضممما ا ال زالممت تواصممل التطممور محممو تحريممر قطمماج االتصمماالت واملنافسممة فيم ن ويممي هممذا القممار فممعن عممدم
تطور ال يئة التنظيميمة قمد يحمد ممن قمدرت ا عىم تنفيمذ اسمة،اتيجيات عمالرما وتحمد ممن املروممة يمي االسمتجابة لظمروف السموق املت يمرةن و التما ي
ً
تحقيق هدافرا وخطمط عملرما .وال يوجمد هنما ضممان ن القموامدن املعممو ب ما يمي اململةمة لمن تت يمر و ن تفسمر عىم محمو يمةمن ن يمؤثر سمل ا
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عىم عممما الشممركة .ومممن تلممع املخمماقر عىم سممميل املثمما ال اورصممر التحممديات التنظيميممة التاليممة والت مي قممد تممؤدي م مخمماقر يمةممن ن تممؤثر يممي
يرادات ور حية الشركة
 صدر األمر السامي بتماري 1431 16 31هم املوافمق 6112 11 11ن والمذي يومير املجما لشمركات االتصماالت املمرخص لرما بتمديمد المرخص
الصممادرة لرمما ملممدة ضممافية قممدرها ( )15خمسممة عشممرة سممنة مقابممل س م ة مممن صممايي ر مماح الشممركة السممنوية خممال مممدة التمديممد وقممدرها
%5ن كما يوير لشركات االتصاالت اورصو عى رخصة موحدة لتقدي كافة خمدمات االتصماالت .و ممن املتوقم ن يمؤثر حصمو شمرك ي
مو ممايىي وزيممن عىم رخصممة موحممدة لتقممدي كافممة خممدمات االتصمماالت يممي مخفمما ي مرادات الشممركة مممن اوشممدمات الراتفيممة الثابتممة وللممع
بسمممب ارتفمماج سممقف املنافسممة عىم تقممدي هممذه اوشممدمات .ولةممن تمةنممت الشممركة بنم ًماء عىم األمممر السممامي مممن الممدخو يممي مفاوضممات مم
ً
هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات ل رصو عىم الرخصمة املوحمدة ق قما لشمرو و حكمام مق ولمةن والتمي ممن شمأن ا ن تحسمن ممن وضم
الشركة التنافس ي يي سوق االتصاالت وللع بتقدي خدمات االتصاالت املتنقلة.
 صممدرت هيئممة االتصمماالت وتقنيممة املعلومممات الق مرار رق م ( )1431 335وتمماري 1432 6 61ه م ن بشممأن القممار التنظي ممي لج مراءات اعتممماد
ً
تعرفة خدمات االتصماالتن و لميام مقمدمي اوشدممة املمرخص لرم ممن ق مل الريئمة العممل بموجه ما اعت مارا ممن تماري 1432 13 11همن وممن
املتوقم م ن يم ممؤثر هم ممذا االقم ممار التنظيم م مي اوجديم ممد يم ممي يجم مماد املنم مماخ املناسم ممب للمنافسم ممة العادلم ممة والفعالم ممة وت م ممجيعرا يم ممي جميم م مجم مماالت
االتصاالت.
 قواعممد املنافسممة ل م يممت تط يقرمما بشممكل فعمما للممتحة يممي سمماءة اسممتخدام السمميطرة يممي قطمماج االتصمماالتن وال سمميما يممي سمموق التجيئممة
لإلمة،مت وال طاقات مس قة الدف للمكاملات الدوليةن واستمرار للع يؤثر عى ر حية الشركة.
 ص ممدرت هيئ ممة االتص مماالت وتقني ممة املعلوم ممات الق مرار رق م ( )1431 334بت مماري 1431 2 61هم م اوش مماص بتظ ممي س ممعار خ ممدمات املكامل ممات
الصوتية المت ائية املحلية باوجملة عى ش كات االتصاالت املتنقلة وش كات االتصاالت الثابتةن والمذي ممص عىم ن يكمون سمقف سمعار
ً
خممدمات املكاملممات الصمموتية المت ائيممة املحليممة باوجملممة عىم شم كات االتصمماالت املتنقلممة هممو ( )11عشممر هلممالتن تماثليمما .و ن يكممون سممقف
ً
سعار خدمات املكاملات الصوتية المت ائية املحلية باوجملة عىم شم كات االتصماالت الثابتمة همو ( )4.5ربم هلمالت ومصمف الرللمةن تماثليما.
ً
ً
ومممن املتوقم ن تممنخفر التكمماليف الوشم يلية عىم الشممركة ولةممن ي مما سمميكون هنمما مخفاضمما يممي ايمرادات خممدمات املكاملممات الصمموتية
ً
المت ائيممة املحليممة باوجملممة عى م ش م كات االتصمماالت الثابتممة مظ مرا المخفمما األسممعار مممن ( )1س م هلممالت م ( )4.5رب م هلممالت ومصممف
ً
الرللة .و ليام مقدمي اوشدمة املرخص لر من ق ل الريئة العمل ب اعت ارا من 1431 1 1هم.
 بممالر مممن الت ميام الشممركات الت مي تممتحة يممي الش م ةة السممعودية الوقنيممة لألليمماف ( )SNFNمممام اوجرممات اوركوميممة والتنظيميممة بتمةممدن
املش م لدن اوجممدد مممن املشمماركة يممي اسممتخدام هممذه ال تيممة التحتيممةن فممعن "جممو" ل م تممتمةن حت مى اآلن مممن املشمماركة يممي االسممتخدامن وتممأخر
اوجرات التنظيمية يي تنفيذ هذا االلتميام يؤثر عى قدرت ا عى تخفير التكاليف الوش يلية.
ً
 تنص مظمة هيئة االتصاالت وتقنية املعلوممات عىم ن توفيمر مكاميمة اختيمار املشم ل ( )Carrier Selectionسموف تط مق خمال  64شمررا
من حصمو و منمافس يمي االتصماالت الثابتمة عىم الرخصمةن ي ن تتموفر همذه المكاميمة يمي شمرر بريمل 6111ن ال ن اوجرمة املنظممة لم
ت ممد بتفعيممل دورهمما حت مى اآلن وال زا املشم ل املسمميطر يممرفر توفي مر هممذه المكاميممة بممالر مممن قلممب "جممو" املتةممرر لممذلعن و التمما ي فممعن
ً
التأخيمر يي توفيمر مكامية اختيار املش ل سوف يؤثر سل ا عى يرادات ا ور حيت ا.
 6-2املخاطر االقتصادية والتشغيلية :
 0-6-2االنقطاع املفاجئ في األعمال أو اختراق التدابير األمنية
ن "جو" ال تستطي تقدي اوشدمات ال لا كامت قادرة عى حماية بتيت ا التحتية وش ةت ا من العطل و االمقطاج يمي العمليمات بسممب قيمود
تعيم ممق قاقت م ممان و مويجم ممة للظم ممروف اوجويم ممة السم مميئةن و اورم ممر و الم مميالز و اوررائم ممق و امقطم مماج الةرر م مماءن و عيم ممو يم ممي األجرم ممية وال م مرام ن
وفي مروسات الةم يمموترن و تعطممل االتصمماالت وتقطم الكممابالت الةرر ائيممةن و األخطمماء المشممريةن و الممدخو

ي مر املصممرح بم و ممما شمماب للممع.

هذا وقد ث وت "جو" من خال عمليات ا الوش يلية يي األعوام قدرت ا عى مواجرة مثل هذه املخاقر.
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 6-6-2االعتماد على املوردين
تعتمد "جو" عى موردي األجرية واملعدات والب،مجيات واوشدمات .و لا ما قرر حد املوردين الرئيسدن ن اء عالقت معران فقمد تجمد صمعو ة
يممي تممأمدن مممورد بممديل بمممؤهالت مناسم ة .وتونممافس "جممو" مم شممركات خممرم ل رصممو عىم خممدمات هممؤالء املمموردينن وهممذا ممما قممد يرفم السممعر
الذي تدفع ل رصو عى خدمات  .و لا ل تستط "جو" االحتفاظ بعالقات ا مم همؤالء املموردين الرئيسييمنن و لا مما زادت الشمرو التمي
تحصممل بموجه مما عىم السممل واوشممدمات مممن هممؤالء املمموردينن و لا ل م يممتمةن هممؤالء املمموردين مممن تنفيممذ الت ميامات بموجممب االتفاقممات لات
ً
الصلة عى محو كافن و لا امخف ت وفرة املنتجات واوشدماتن فعن للع يمةمن ن يمؤثر سمل ا عىم عمالرما ووضمعرا املما ي ومتمائ العمليمات
وآفاقرا املستق لية.
 1-6-2املنافسة
تواج م "ج ممو" منافس ممة م ممن م مميودي خ ممدمات االتص مماالت الثابت ممة واملتنقل ممة والتص مماالت ع م مر األقم ممار الص ممناعية وخ ممدمات ال يام ممات امل ممدارة ع م مر
المة،مممت .كممذلع سمموف تشممتد املنافسممة م م دخممو الشممركات الت مي سمموف تحصممل عى م ت مراخيص مممن هيئممة االتصمماالت وتقنيممة املعلومممات م
السمموق و ممدء عملرمما .كممذلع فممعن املنافسممة يممي قطمماج االتصمماالت تممؤثر عىم حصممة "جممو" املتوقعممة يممي السمموق وقممدرت ا عىم اسممتقطا املشممة،كدن
ً
اوجممدد وترفم مممن تكمماليف الوسممويق وتمؤثر عىم هياكممل سممعار الشممركةن ف ممال عممن للممع العوامممل الت مي قممد تممؤثر بدرجممة ك ي مرة عىم ممممو الشممركة
و عمالرا ووضعرا املا ي ومتائ عمليات ا يي املستق ل.
ً
ً
ي مماف م للممع ن املنافسممة املةمايممدة عى م العمال ممة املمماهرة يممي املنطقممة عمومممان واململةممة خصوص ممان تعملممي ن "جممو" قممد تواج م صممعو ات ي ممي
اس ممتقطا الةف مماءات املناس م ة م ممن امل مموارد المش ممرية و ر م مما ت ممطر ل ممدف روات ممب عى م م ممن املتوقم م ن األم ممر ال ممذي ي ممنعةس ي ممي زي ممادة النفق ممات
الوش يلية.
 4-6-2التكنولوجيا الجديدة أو الناشئة واملنتجات والخدمات الجديدة
ُ
تشرد صناعة االتصماالت ت يمرات سمريعة وك يمرة يمي مجما التةنولوجيما .وقمد تمؤثر التطمورات يمي مجما تةنولوجيما االتصماالت واملعلوممات عىم
ً
املنافسة يي سوق االتصاالت يي اململةةن علما بأن التطور التةنولموحي دم م عمدد ممن التطمورات اوجديمدةن بمما يمي للمع مواعما متعمددة ممن
االتصمماالت املتنقلممة وخممدمات االتصمماالت و اوشممدمات املجمعممة وشم كات النفممال الالسمملةية املحليممة وخممدمات الرمماتف الت مي ت ي مر هيكممل األسممعار
ً
ً
التقليديممة .كممذلع هنمما تقنيممات خممرم يجممري تطويرهمما حاليمما و قممد يممت تطويرهمما مسممتق ال والت مي يمةممن ن يكممون لرمما تممأثد ،عى م املنافسممة يممي
قطماج االتصمماالت يمي اململةممة بشمكل عممام .وقمد شممرت "جمو" منممذ بدايمة تشم لي ا منتجممات معتممدة عىم مظمام واي ممماكسن وممن ي مر املتوقم ن
يك ممون هن مما تط ممورات وتحس ممينات عىم م مظ ممام ال ممواي م مماكس الع ممال ي بش ممكل يجعلم م من ممافس ق مموي لنظ ممام  LTEاوجي ممل الرابم م ( )4Gواأللي مماف
ال وئية.
من جرة خرمن قد يوسممب اسمتحدا تقنيمات جديمدة يمي فقمدان امليمية التنافسمية لم عر خمدمات "جمو"ن وقمد ال تمتمةن ممن تحديمد الفمرص
ً
اوجديدة يي الوقت املناسب وتص ر بحاجة السوثمارات ضافية ك يمرة خصوصا لتطوير خدمات ومنتجات جديدة و ل رصو عى تمراخيص
جديدة و لتأسيس ال تية التحتية الالزمة لبقائ ا يي دائرة املنافسمة .وقمد تمؤثر التقنيمات اوجديمدة التمي تختمار "جمو" االسموثمار في ما عىم قمدرت ا
عىم تحقيمق همدافرا االسمة،اتيجيةن ممما قمد ية،تمب عليم فقمدان عممالء حالييمن و عمدم تمةا ما ممن اجتمذا عممالء جمدد و ت مطر معم تحممل
ً
ً
تكمماليف عاليممة مممن جممل اورفمماظ عى م قاعممدة عمالئ ممان األمممر الممذي قممد يت مر تممأثد،ا سممل يا عىم عممما الشممركة ووضممعرا املمما ي ومتممائ عمليات مما
وتوقعات ا.
مممن جممل توسممي قاعممدة الي مرادات (جممذ العمممالء واالحتفمماظ ب م )ن يت ممي عى م "جممو" ن تواصممل بنجمماح تقممدي منتجممات وخممدمات جديممدةن
ً
ً
علمما بمأن يممة م مادرات اسممة،اتيجية يمي هممذا الشمأن تتطلمب قممدرا ك يمرا مممن النفقمات واملمموارد المشمرية .وقمد ال تممتمةن "جمو" مممن تقمدي منتجممات
وخمدمات جديممدةن مثممل خدممة ال يامممات املتطممورة والنطمماق العمرير .ويتوقممف مجمماح االتصما عممرير النطمماق بشممكل ك يمر عىم تمموافر املحتمموم
والتط يقات واألجرية التمي تطورها وتوفرها جرات خرم .و الضافة
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للعن قد يتمةن املنافسون من تقدي خدمات جديدة ق ل الشركة.
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ً
ومويجممة ملمما سم قن فقممد تفقممد "جممو" عممددا مممن عمالئ مما وتفشممل يممي جممذ عمممالء جممدد و تتة ممد تكمماليف ك ي مرة مممن جممل املحافظممة عىم قاعممدة
عمالئ ان وهو ما قد ية،تب علي تأثيمر سلبي ك يمر عى عمالرا ووضعرا املا ي ومتائ عمليات ا.
 5-6-2تحول السوق إلى تقنيات اإلتصاالت املتنقلة
ً
ً
ً
تج م ُ
مدر الشممارة بممأن قطمماج االتصمماالت يشممرد تحمموال م روَمما يممي الطلممب عى م تقنيممات اوشممدمات املتنقل مة بممدال مممن الثابتممةن والت مي يمةممن ل م "جممو"
ً
تقديمرا من خال اورصو عى الة،خيص املوحدن و ن ل تستط اورصو عى همذا التمرخيص سميكون ممن الصمعب جمدا املنافسمة يمي همذا
القطاج.
1-2

املخاطر املالية :

 0-1-2تسديد قروض التمويل
خال عام  6111تحصملت "جمو" عىم تمويمل تمورق اسمالمي ممن حمد ال نمو املحليمة وقمد تم سمداد مما يقمار  ٪16ممن قيممة القمر

وسموف

يت سداد املت قي حسب االتفاق عى فة،ات رب سنوية تتتهي يي  31بريل  .6161وعلي ن فعن عدم تسديد هذه الدفعات و تأخرها يمي للمع
يمةن ن يكون ل تأثيمر سلبي عى عما الشركة ووضعرا املا ي وتوقعات ا ومتائ عمليات ا.
 6-1-2أسعار صرف العمالت
خطممر تقلممب قيمممة األوراق املاليممة مويجممة لت ي مر سممعار صممرف العمممالت األجنميممة .وم م ن كممل صممو "جممو" واسمموثمارات ا و يرادات مما ومطلو ات مما
بالعملة املحلية (الريما السعودي)ن فقد دخلت "جو" م شركات دولية يي اتفاقيات تشة ،هذه الشركات دف مستحقات ا بالدوالر األمريكي.
ويي هذه اورالةن يمةن ن يكون للتقل ات الة يمرة يي سعر الصرف تأثيمر سلبي ك يمر عى األداء املا ي.
 1-1-2غطاء التأمين
تح ممتف "ج ممو" بت ممأمدن عىم م الس مميارات واملمتلك مماتن ت ممأمدن ض ممد امقط مماج العم مملن ت ممأمدن عىم م امل مما ن وت ممأمدن ض ممد خيام ممة األمام ممةن ت ممأمدن ض ممد
ً
املسئوليات العامةن وتأمدن صحي .وتت من هذه الوثائق عددا من االستثناءات الرئيسية واملخاقر ال يئية .وقد تمؤدي يمة خسمائر و التميامات
تتشأ عن مخاقر يمر مؤمنة

تقليل اليرادات بشكل ك يمر و زيادة تكاليفرا وقد يكون لرا تأثيمر سلبي ك يمر عى عمليات ا و و وضعرا املا ي.

 4-1-2السيولة
ً
تراقممب "جممو" بشممكل دائم املخمماقر املرت طممة بالسمميولة وخاصممة يممي ضمموء التمممويالت املتاحممة لرمما ويممي َممل الت ميامات ا اوراليممة واملسممتق ليةن ف ممال
عن متابعة التدفقات النقدية واملطلو ات املالية .وتعت مر "جمو" ن ما عرضمة ملخماقر جوهريمة متعلقمة بالسميولة وتعممل "جمو" عىم تنويم و يجماد
مصادر دخل جديدة لدع السيولة.
 5-1-2اإلئتمان
ن "جو" قد تتعر

عى رار مثيالت ا من الشركات التمي تقمدم خمدمات االتصماالت الثابتمة (محمدودة اورركمة) واالمة،ممت م مخماقر املديوميمة

مممن حسممابات عمممالء و مخمماقر الممديون املتعسممر تحصمميلرا مويجممة عممدة س م ا ما مما عى م سممميل املثمما تممدهور االقتصمماد بشممكل عممامن و عممدم
ً
القممدرة عىم تقيممي اوجممودة االئتماميممة للمشممة،كدن اوجممدد و املسممجلدن .و ن تلممع املخمماقر قممد تسممر سممل ا عى م وضم و عممما الشممركة ومتائجرمما
املالية وتوقعات ا املستق لية.
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 -8ملخص النتائج املالية للشركة للسنة املالية املنتهية في  10مارس 6102
 0-8قائمة الدخل:
الوصف

للسنة املنتهية في
 10مارس 6101

الخسارة من العمليات الرئيسية
صافي خسارة السنة

6-8

للسنة املنتهية في
 10مارس 6102

(مراجعة)

(مراجعة)

(مراجعة)

(مراجعة)

(مراجعة)

ريـال سعودي

ريـال سعودي

ريـال سعودي

ريـال سعودي

ريـال سعودي

41,212,646

36,431,114

61,152,121

10,122,298

86.414.416

()366,145,523

()626,121,122

366,561,211

()161,850,614

()169.008.816

()316,161,361

()651,523,216

()616,523,162

()689,424,412

()642.204.411

()611,125,413

()641,614,111

()52,646,161

()048,199,059

()018.260.815

إجمالي الربح ( الخسارة)
إجمالي املصروفات التشغيلية

للسنة املنتهية في
 10مارس 6104

للسنة املنتهية في
 10مارس 6105

للسنة املنتهية في
 10مارس 6102

قائمة التدفقات النقدية األولية:
للسنة املنتهية في
 10مارس 6101
(مراجعة)
ريـال سعودي

للسنة املنتهية في
 10مارس 6104
(مراجعة)
ريـال سعودي

للسنة املنتهية في
 10مارس 6105
(مراجعة)
ريـال سعودي

للسنة املنتهية في
 10مارس 6102
(مراجعة)
ريـال سعودي

صافي خسارة السنة

()611,125,413

()641,614,111

()52,646,161

()048,199,059

ص ـ ــافي النقديـ ـ ــة املس ـ ــتخدمة فـ ـ ــي
النشاطات التشغيلية

()11,115,416

()13,121,226

()141,254,212

()4,220,020

4.426.504

ص ـ ــافي النقديـ ـ ــة املس ـ ــتخدمة فـ ـ ــي
النشاطات االستثمارية

()62,665,654

()31,253,251

()31,161,111

()02,288,182

()8.418.062

615,542,114

()31,122,162

()31,122,116

()10,128,008

12,662,632

()15,116,221

141,511,415

()46,985,114

115,611,111

41,615,111

121,116,214

012,262,621

الوصف

ص ـ ــافي النقدي ـ ــة م ـ ــن النش ـ ــاطات
التمويلية
الزيــادة فــي األرصــدة لــدى البنــو
والنقـ ـ ـ ــد فـ ـ ـ ــي الصـ ـ ـ ــندوق خ ـ ـ ـ ــالل
السنة
األرصــدة لــدى البنــو والنقــد فــي
الصندوق في نهاية السنة

للسنة املنتهية في
 10مارس 6102
(مراجعة)
ريـال سعودي
()018.260.815

()10.128.008
()15.111.211

016.291.541

املعامالت غيـر النقدية الهامة:
شـراء ممتلكــات ومعــدات وتســوية
مع أحد املوردين

-

-

411,111,616

614,111,111

-

 1-8القروض واملطلوبات :
ملواجرممة املصممروفات الر سمممالية والوش م لية للشممركة حصمملت "جممو" عىممي تسممريالت تمويليممة مممن ال نممع السممعودي الفر س م ي عىممي سمما تممورق
ً
ً
سممالمي مممدت ا  21شممررا عىممي  61قسممط وللممع يممي عممام  6111وخممال عممام  6116ت م تعممديل الشممرو لتص م ر املممدة  12شممررا عى م  36قسممط
ً
اعت ارا من 6116 5 1من وقيمة القسط رب السنوي  1.121مليون ريما سعودي.
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ن جما ي الوسريالت املعتمدة ت ل  1,516مليون ريما (واحد مليار وخمسمائة واثنان وتسعون مليون ريما سعودي) تتكون من تسريل مقدي
بم ل  1,111مليون ريما (واحد مليار ومائة وتسعة وتسعون مليون ريمما سمعودي) وتسمريل بم لم  346مليمون ريمما (ثالثمائمة واثنمان و ربعمون
مليمون ريمما سممعودي) لقمماء خطابممات اعتممماد وخطابممات ضمممان .ن همذا الوسممريل م مممون ب مممامات اعت اريمة قممدرها  1,516مليممون ريمما (مليممار
وخمسمممائة واثنممان وتسممعون مليممون ريمما سممعودي) وقممد تم سممداد م لم 1.112 .2مليممون ريمما (مليممار وثماميممة وتسممعون مليممون وثماممائممة لممف
ريمما سممعودي) ما مما  31.122مليممون ريمما (واحممد وثالثممون مليممون وثماميممة وسمتون لممف ريمما سممعودي) تم سممدادها خممال السممنة املاليمة اوراليمة
واملت قي من القر

املسمتحق لل نمع  111.111مليمون ريمما (مائمة مليمون وتسمعمائة وواحمد وسم عون لمف ريمما ) ممن قيممة التمويمل حتمى تماري

هذه القوائ املالية .وفيما يىي بيان بالقرو

واملطلو ات
 10مارس 6102

 10مارس 6102

الوصف
قرض مستحق للبنك (تورق إسالمي)

111.111.462

136,131,542

املطلوبات واجبة السداد واملصروفات املستحقة

212.241.221

254.421.211

إيرادات مؤجلة

56.411.521

31,266,151

315.221.111
0.022.181.219

315,614,121
0.019.152.582

املطلوبات األخرى
اإلجمالي بالريـال السعودي

القرض املستحق باألعوام (ريـال سعودي):
تورق للتمويل اإلسالمي
مستحقة في عام
في العام الثاني
في العام الثالث إلى الخامس
أكثر من خمسة أعوام

 10مارس 6102

 10مارس 6102

10.128.008
10.128.008
18.815.096
-

31,122,112
31,122,165
21,113,313
-

 4-8أدوات الدين والضمانات وحقوق التحويل واالكتتاب والحقوق املشابهه القابلة للتحويل
لم تصممدر "جممو" و تمممنر يممة دوات ديمنن و خيمماراتن و يممة حقمموق مشمماب قابلمة للتحويممل م سممر و حقمموق خيمار مممن تمماري التأسمميس وحت مى
تاري هذا التقرير.
 5-8حقوق التحويل وأدوات الدين القابلة لالسترداد
ل تق "جو" باست ال

صفحة 12
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 -9الزكاة وضريبة الدخل

ً
تحوسب اليكاة وال رائب وفقا لألمظمة املالية املعمو ب ا يي اململةمة العر يمة السمعوديةن وهمي التميام عىم املسماهمدنن ويحممل مخصمص اليكماة

وضري ة الدخل عى قائمة الت ييمرات يي حقوق املساهمدن يي ن اية السنة.
 0-9الزكاة املحملة للسنة/الفترة
اوشسارة املعدلة
خسارة الفة،ة
تسويات مخصصات و خرم
اوشسارة املعدلة للسنة
حصة املساهمدن السعودييمن من اوشسارة
املعدلة ()٪12

)أ(

ضافات
ر املا
تمويل تورق اسالمي
لم دائنة قويلة األجل
مخصصات
خصميات
خسائر مة،اكمة يي بداية السنة
صايي القيمة الدفة،ية للممتلكات واملعدات يي
ن اية السنة

حصة املساهمدن السعودييمن ()٪12
حصة املساهمدن السعودييمن من اوشسارة
املعدلة ()٪12
وعاء اليكاة
ما

وعاء اليكاة يي بداية السنة  -و
عى
اليكاة املحملة للسنة بواق  ٪6.5من وعاء
اليكاة

)ب(

6102

6102

()132,261,215
266,561
()131,111,625

()142,111,151
()62,143,111
()114,243,152

()136,411,314

()121,241,431

1,515,111,111
111,111,462
312,111,111
35,121,166
6,111,156,451

1,515,111,111
136,131,541
433,121,516
31,611,231
6,111,331,111

()1,115,612,612

()144,162,214

()116,114,213

()155,114,626

11,141,321

621,434,241

12,323,314

652,251,442

()136,411,314

()121,241,431

()114,115,111

11,212,112

()114,115,111

11,212,112

-

6,611,611

 6-9ضريبة الدخل املحملة للفترة:
ً
ال يوجد ضري ة دخل مستحقة مظرا ل شسارة املتة دة خال السنة  /الفة،ة.
 1-9الربوط الزكوية والضريبية:
قدمت "جو" االقرارات اليكوية وال ريمية ي مص رة اليكاة والدخل للفة،ة املنت ية يي  31مار  6111ول يت جراء الر ط بعد.
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 -01سياسة توزيع األرباح
تجدر الشارة ن السنة املالية للشركة ت د من و بريل وتتتهي يي  31مار من السنة امليالدية التاليمة .ولقمد وضمح النظمام األسما  -ال ما
السمماب آليممة توزي م األر مماح السممنوية ن حيممم تمموزج األر مماح الصممافية السممنوية بعممد خص م جمي م املصممروفات العموميممة والتكمماليف األخممرم عى م
الوج اآلتي
 .يجن ممب ( )٪11م ممن األر مماح الص ممافية لتك مموين احتي مماقي مظ ممامين ويج مموز ل جمعي ممة العام ممة العادي ممة وق ممف ه ممذا التجني ممب م ممل بلم م
االحتياقي املذكور مصف ر املا .
 .يج مموز ل جمعي ممة العام ممة العادي ممة – بن مماء عى م اقةم م،اح مجل ممس الدارة – ن تجن ممب س م ة ال تتج مماوز ( )٪61م ممن األر مماح الص ممافية
لتكوين احتياقي اتفا ي وتخصيص ل ر و ا را معينة.
ن .يوزج من ال ا ي بعد للع دفعة و للمساهمدن تعاد ( )٪5من ر املا املدفوج عى األقل.
د .يخصص بعد ما تقدم س ة ال تييد عى ( )٪5من ال ا ي مكافأة ألع اء مجلس االدارة.
ه .يوزج ال ا ي بعد للع عى املساهمدن حصة ضافية يي األر اح.
ت ممدف األر مماح املق ممرر توزيعر مما عى م املس مماهمدن ي ممي املك ممان واملواعي ممد التم مي يح ممددها مجل ممس الدارة وفق مما للتعليم ممات التم مي تص ممدرها وزارة التج ممارة
واالسوثمار .ويي حالة عدم توزي ر ماح عمن ي سمنة ماليمةن فعمم ال يجموز توزيم ر ماح عمن السمنوات التاليمة ال بعمد دفم التسم ة املشمار لي ما يمي
هذا النظام ألصرا األسر عديمة الصوت عن هذه السنةن و لا فشلت الشركة يي دف هذه التس ة ممن األر ماح ملمدة ثمال سمنوات متتاليمةن
فعم يجموز ل جمعيمة اوشاصمة ألصمرا همذه األسمر املنعقمدة ق قما ألحكمام املمادة ( )21ممن مظمام الشمركاتن ن تقمرر مما ح موره اجتماعمات
اوجمعية العامة للشركة واملشاركة يي التصمويتن و تعييمن ممثلمدن عما يمي مجلمس الدارة بمما يوناسمب مم قيممة سمرمر يمي ر

املما ن وللمع

ن تتمةن الشركة من دف كل ر اح األولوية املخصصة ألصرا هذه األسر يي السنوات السابقة.
 0-01توصيات مجلس اإلدارة لتوزيع األرباح لتوزيع األرباح عن العام املالي : 6102
يي َل الوض املا ي اورا ي واوشسائر املتمراكمة التمي تة دت ا الشركةن فلن تتمةن من صرف ية ر اح عن العام املنصرم.

صفحة 61
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 -00أتعاب وتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذييـن

ً
بلم جممما ي ال مدالت والتعوي ممات املدفوعممة ألع ماء املجلممس م ل مما قمدره  112,411ريمما (مائمة وثماميممة آالف و ربعمائممة وتسمعة ريمما سممعودي)ن
ً
ولم يصممرف ألع مماء مجلممس الدارة ي مكافمممت عممن العممام املنصممرم .كممما بل ممت رواتممب و ممدالت ك مر خمسممة تنفيذيي من يممي الشممركة م ل مما وقممدره
 2.135.643ريما (ستة مليون وس عمائة وخمسمة وثالثمون لمف ومئتمان وثالثمة و ربعمون ريمما سمعودي)ن ولم تصمرف مكافممت سمنوية ألي مما

حتمى تاري  31مار .6111

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
املكافآت الثابتة

مبلغ معين

بدل حضور جلسات املجلس

مزايا عينية

مكافأة األعمال الفنية واإلدارية واإلستشارية

مكافأة رئيس املجلس أمين السر

املجموع

نسبة من األرباح

مكافآت دورية

خطط تحفيزية قصيـرة األجل

خطط تحفيزية طويلة األجل

األسهم املمنوحة

املجموع

األعضاء

املكافآت املتغيـرة

بدل
مكافأة
املجموع
املصروفات
نهاية
الكلي
**
الخدمة

أوال :األعضاء املستقلين
0
6
1
4

حسم ممام الم ممدين بم ممن هاش م م
صدقة
سلطان بن خالد الة،كي
ع م م ممدالرحمن ب م م ممن ع م م ممدهللا
السةران
محمد بن سامي رف

املجموع
0
6
1
4
5
2

سعد بن عمر ال دم
فرد بن ع دالعييي الصتي
خلود بتت راشد القطان
ا ا مور حناوي
بري كومار كوما
خورشيد حميد*
-

املجموع

-

-

-

62,111

3,111

3,111

3,111

5,411

2,111

2,111

2,111

-

-

-

9,111

9,111

2,111
9,111
2,111

2,111
9,111
2,111

60,111

-

-

ً
ثانيا  :األعضاء غيـر التنفيذييـن

-

-

-

61,111

-

-

-

-

-

9,111

11,419

2,111
9,111

2,111
-

-

-

-

-

-

-

61,111

* مالحظة استقا السيد خورشيد حميد من ع وية مجلس الدارة يي 6112 3 31من وت تعيدن السيد بري كوما يي .6112 4 3
** مالحظة بد املصروفات يشمل (تذاكر السفر و و القامة يي الفندق).
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مكافآت كبار التنفيذييـن

رواتب
552,111

126,111

161,111

651,111

342,222

112,116

425,111

413,111

413,111

1,225,884

0,148,002

4,864,111

208,150

208,150

أرباح

بدالت

مزايا عينية

املجموع

مكافأة دورية

خطط تحفيزية قصيـرة األجل

خطط تحفيزية طويلة األجل

املجموع

األسهم املمنوحة

4

املجموع

1

212,111

621,111

213,111

مكافأة نهاية الخدمة

5

مدير عام م يعات األعما

6

311,112

363,114

163,111

24,654

املجموع الكلي

0

الرئيس التنفيذي
الرئيس التنفيذي للشئون
املالية بالمابة
مائب الرئيس للشئون التقنية
بالمابة
مائب الرئيس للشئون
التنظيمية والقامومية

1,223,111

121,111

6,143,111

مجموع مكافأة التنفيذييـن عن
املجلس

املكافآت الثابتة

وظائف كبار التنفيذييـن

املكافآت املتعيرة

-

321,541

6,464,541

24,654

121,141

112,165

416,623

1,625,623

651,111

36,151

1,116,151

112,136

1,145,161

0,091,096

2,215,641

مكافآت أعضاء اللجان الفرعية
األعضاء

املكافآت الثابتة

بدل حضور الجلسات

املجموع

أعضاء لجنة املراجعة
0
6
1

حسام الدين بن هاش صدقة
ع دالرحمن بن ع دهللا السةران
بري كومار كوما
املجموع

61,111
-

61,111
-

60,111

60,111

أعضاء اللجنة التنفيذية
0
6
1

سعد بن عمر ال دم
سلطان بن خالد الة،كي
فرد بن ع دالعييي الصتي

2,111
2,111
2,111

2,111
2,111
2,111

املجموع

08,111

08,111

أعضاء لجنة الترشيحات واملكافآت
0
6
1

سلطان بن خالد الة،كي
سعد بن عمر ال دم
خلود بتت راشد القطان
املجموع
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 -06أعضاء مجلس اإلدارة وتصنيفهم ومؤهالتهم وخبراتهم وعضويتهم في مجالس إدارات الشركات األخرى

ً
حممدد مظممام الشممركة األسمما عممدد ع مماء مجلممس الدارة ب م  11ع مموا حس م ما ورد بنظممام الشممركات الصممادر باملرسمموم امللكممي والئحممة حوكمممة
الشركات الصادرة عن هيئة السوق املالية امل تية علي  .ويتكون مجلمس الدارة اورما ي ممن تسمعة ع ماءن وفيمما يىمي بيمان بأسممائ وتصمتيفر
وع ويت يي مجالس الدارة يي الشركات اورالية والسابقة والتمي يديرون ا داخل اململةة وخارجران وموجي حو مؤهالت وخب،ات

 0-06األستاذ حسام الدين بن هاشم صدقة – رئيس مجلس اإلدارة (عضو مستقل)
ً
يتمتم األسممتال حسممام صممدقة بخ مرة مرنيممة متخصصممة قويلممة تر ممو عىم  41عاممما حيممم اكوسممب خممال فت مرات عمل م بكممل مممن اململةممة املتحممدة
واململة ممة العر ي ممة الس ممعودية ودول ممة المم ممارات العر ي ممة املتح ممدة خ م مرات واسم ممعة ي ممي تق ممدي اوش ممدمات املرنيم ممة ي ممي مج مماالت الت ممدقيق واملحاسم م ة
واالسوش ممارات املالي ممة .يحم ممل األس ممتال حس ممام ص ممدقة العدي ممد م ممن امل ممؤهالت فر ممو حاص ممل درج ممة املاجسويم مر ي ممي املحاس م ةن ودبل مموم ع مما ي ي ممي دارة
األعم مما واملحاسم م ة (الس ممعودية–)1121ن و بك ممالوريو تج ممارة  -محاسم م ة (مص ممر– )1112كم مما مم م محاس ممب دارم ع ممال ل معتم ممد (الوالي ممات
املتح ممدة–)6116ن م ممدير ص ممناديق و ص ممو س مموثمارية معتم ممد ( الوالي ممات املتح ممدة –)6111ن م ممدير ث ممروات معتم ممد (الوالي ممات املتح ممدة–)6111ن
مسوشار ما ي (هيئة السوق املاليةن السعودية – 6112م–)6111ن خ يمر رقابة داخلية معتمد (الواليات املتحدة– .)6115وهو مؤسمس مةتمب
ص ممدقة محاس م ون ق مماموميون واسوش مماريونن ومحاس ممب ق ممامو ي معتم ممد ومسوش ممار م مما ين وع ممو بمج ممالس دارات ورئ مميس وج ممان مراجع ممة بع ممدة
شممركات مدرجممة ما مما شممركة اتحمماد عممذيب لالتصمماالت ()6111–6111ن مجموعممة عممام القاب ممة ( )6115–6113وشممركة ج ممل عمممر للتطمموير
()6115–6116ن رئيس وجنة املراجعة بشركة األهىي للتكافل ()6111-6111ن شريع سابق بأحد شمركات املحاسم ة العامليمة ديلويمت آممد تمو
(6111م – 6114م)ن ممثمل سممابق ألحمد كب،يممات شممركات املحاسم ة العامليممة بممى كيم اف (6115م – 6111م)ن شممريع رئيسم ل سمابق بممأكب ،شممركة
محاس ة ر ست ويو الشرق األوسط (1126م – 6115م).
ً
ويشم ل األسممتال حسممام صممدقة حاليمما منصممب رئمميس مجلممس دارة شممركة اتحمماد عممذيب لالتصمماالت منممذ بدايممة الممدورة الثاميممة عممام  6114حت مى
اآلن.
 6-06السيدة خلود بنت راشد القطان (عضو غيـر تنفيذي)
تمثممل السمميدة خلممود القطممان شممركة ال حممرين لالتصمماالت السمملةية والالسمملةية – بتلكممون وتش م ل منصممب مممدير عممام شممركة االسوشممارات األو م
(ل.م.م) واملمدير العممام لشممركة ( Green FXل.م.م) .وتحمممل السميدة القطممان شممرادة ال كممالوريو يمي املحاسم ة مممن جامعمة عممدن شمممس (القمماهرة)
ً
عام  .1124تتمت السيدة القطان بخ مرة مصمرفية ممدت ا  66عاممان و ماألخص يمي مجما االسموثمار .بمد ت مشموارها العمىمي كمتعاممل يمي األسمر
األمريةية واألورو ية ولد ا خب،ة يي ر املا و دوات سوق املا يي األسواق املحليمة والقليميمة والدوليمة؛ ضمافة م دارة محفظمة االسموثمار.
بمد ت السميدة القطمان العمممل مم بنمع ال حمرين والكويممتن حيمم شمقت قريقرما لتصممل م منصمب رئميس قسم االسموثمار ق مل ن توسم خب،ات مما
م بنع  ADDaxلالسوثمارن بيت اسوثمارات بو َبي و .Evolvence Capital
ً
كممما تشم ل السمميدة القطممان حاليمما منصممب ع ممو مجلممس دارة يممي شممركة ال حممرين لالتصمماالت السمملةية والالسمملةية – بتلكممو منممذ مممار 6114
وتم عممادة امتخاب مما يممي مممار  6111ملممدة ثالثمة سمنوات .كممما تشم ل السمميدة القطممان ع مموية مجلممس دارة شممركة منيممة بمماألردن وشممركة ديفممي
 Dhivehi Raajjeyge Gulhunيمي املالمديفن وع مو مجلمس دارة يمي شمركة سميكو ل شمدمات املاليمة ( )SFSوع مو مجلمس دارة كاديميمة اوشلمي
للمالحممة وال رف ممة التجاري ممة الص ممناعية ي ممي مملة ممة ال حممرين .وه ممي ع ممو فع مما ي ممي وجن ممة جممائية رائ ممدات األعم مما الش ممابات التم مي ص ممدرت ا ص مماح ة
السمو األميمرة سميةة بتت براهي آ خليفة و حدم املتحدثات يي مؤتمرات قليمية ودولية.

 1-06األستاذ عبدالرحمن بن عبدهللا السكران (عضو مستقل)
ً
ً
يتمتم األسممتال ع ممدالرحمن السممةران بخبمم،ة عمليممة قويلممة تر ممو عىم  65عاممما يممي مجمما املحاسم ة املاليممة والتممدقيقن ويشم ل حاليمما منصممب مائممب
الرئيس واملدير املا ي يي شركة السميف لالسموثمار التجماري ( -6112اآلن) .وق مل للمع تقلمد عمدة مناصمب قياديمة يمي شمركة االتصماالت السمعودية
املمدير العمام للتخطميط االسمة،اتيجية واملاليمةن وحمدة قطماج األعمما ( )6112-6113و املمدير العمام للماليمةن وحمدة سمعودي ممت ()6113-6111
ً
ومسوشم ممار مم مما ي وشصشصم ممة االدارة املاليم ممة ()6111-1111ن و ي م مما ش م م ل منصم ممب املم ممدير امل م ما ي للمجموعم ممة – الشم ممركة الوقنيم ممة للصم ممناعات
اليجاجية ( )1111-1115و محاسب قامو ي – شركة اوجريد وشركاه (ديلويت مد تو (.)1115-1116
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األسممتال ع ممدالرحمن السممةران ع ممو مجل ممس دارة يممي ش ممركة مامممة للت ممأمدن التع مماو ي ( -6113اآلن) والشممركة الوقني ممة للطاق ممة (-6111اآلن)ن
وع ممو مجلممس مممديرين بشممركة اوج يممل للطاقممة وشممركة ال مماز العامليممة وشممركة اال شمماءات اورديثممة (-6111اآلن) ويممي شممركة ر دي بممي السمميف
( -6112اآلن) وشمركة تجمماري السمعودية ()6112-6112ن كممما مم يشم ل ع موية وجممان املراجعمة يممي الشمركات التاليممة شمركة الوقنيممة للتطمموير
اليراعي (-6112اآلن) وبشركة مام للتأمدن التعاو ي (-6111اآلن) وشركة املتحدة ملصا األسال (.)6116-6111
ً
وت تعييمن األستال ع دالرحمن السةران ع وا بمجلس دارة بشركة اتحاد عذيب لالتصاالت عام  6116وت عادة امتخاب عمام  6114حتمى
اآلن .ضافة للع يش ل األستال ع دالرحمن السةران ع وية عمدد ممن اوجمعيمات املرنيمة ما ما عىم سمميل املثما ال اورصمرن زمالمة املعرمد
األمريكي للمحاس دن القامومييمن ومعرد دارة املحاس دن وزمالة الريئة السعودية للمحاس دن القامومييمن.
ويحمل األستال ع دالرحمن السةران درجة ال كالوريو يي املحاس ة (م مرت ة الشرف) من جامعة امللع فرمد لل تمرو واملعمادن عمام .1116
كم مما مم م محاس ممب ق ممامو ي معتم ممد م ممن املعر ممد األمريك ممي للمحاسم م دن القامومييم من ع ممام  .1111ومحاس ممب ق ممامو ي معتم ممد م ممن الريئ ممة الس ممعودية
للمحاس دن القامومييمن عام .6111

 4-06األستاذ سلطان بن خالد التركي (عضو مستقل)
ً
ً
يتمت م األسممتال سمملطان الة،كممي بخ مرة عمليممة تر ممو عى م  61عاممما يممي مجمما الدارة املاليممة والعمليممات التمويليممة املختلفممةن ويش م ل حالي ما منصممب
الممرئيس التنفيممذي للوشم يل يممي مجموعممة شممركات الا لممة وشممركة اال شمماءات وتجممارة األلعمما وشممركة سمماماكو .وق ممل للممع شم ل منصممب رئمميس
قس التمويل املنظ (مدير و ) يي ال نع األهىي التجاري (.)6114-1111
ً
امتخمب األسمتال سملطان كع مو مجلممس دارة مسمتقل يمي مجلمس دارة شممركة اتحماد عمذيب لالتصماالت منمذ عممام 6111ن وهمو حاليما رئميس وجنممة
الة،شيحات واملكافمت و حد ع اء فريق عمل ال جنة التنفيذية.
وهو ع و يمي مجمالس دارة العديمد ممن الشمركات داخمل اململةمة ما ما شمركة املصمايي العر يمة السمعودية وشمركة جمدة القاب مة للتطمويرن وخمارن
اململةة شركة  - Smile Telecomجنو فريقيا وشركة ايفو لفتس  -المارات املتحدة منذ عام  6115حتمى اآلن.
ويحمممل األسممتال سمملطان الة،كممي درجممة املاجسممتد ،يممي دارة األعممما مممن كليممة  IMDلمموزان -سويسمرا عممام 6114ن وحاصممل عىم بكممالوريو
مالية (مرت ة الشرف) من جامعة امللع فرد لل ة،و واملعادن عام .1112

دارة

 5-06األستاذ ايهاب أنور حناوي (عضو غيـر تنفيذي)
تم تعيي من مما حنمماوي كممرئيس تنفيممذي ملجموعممة بتلكممو يممي ديسمممب 6115 ،بعممد ن قممام بقيممادة املجموعممة كممرئيس تنفيممذي بالمابممة منممذ فب،ايممر
ً
ً
 .6115التحق األستال حناوي بشركة منية يي منصب الرئيس التنفيذي يي  6111مصطح ا مع خ مرة داريمة تر مو عىم  61عاممان وق مل توليم
منص ممب ال ممرئيس التنفي ممذي لش ممركة مني ممة ()6115-6111ن تقل ممد األس ممتال حن مماوي منص ممب م ممدير ع ممام وح ممدة اوش ممدمات التجاري ممة بش ممركة بتلك ممو
ال حممرين وق لرمما منصممب الممرئيس التنفيممذي لشممركة بتلكممو األردن .ويممي عممام  .6114سمماعد األسممتال حنمماوي يممي تأسمميس شممركة منيممة كع ممو رئيسم ي
بفريممق دارت مما املؤسممسن ثم واصممل العمممل كمممدير عممام العمليممات بشممركة منيممة حت مى عممام  .6111تشمممل حصمميلت مممن اوش مرات الرئيسممية زيممادة
العائمداتن حمدا ت ييمر دارين يجمماد عمما جديمدةن دارة مفاوضمات عاليممة املخماقرن التخطميط االسمة،اتيجين خلممق شمراكات رئيسميةن عممداد
اسة،اتيجية الشركة والوسويقن تط يق دارة املخاقرن وقيادة عملية عادة الريكلة التنظيمية.
ً
ً
ً
وت تعيدن األستال ا ا حناوي ع وا يي مجلس دارة شمركة اتحماد عمذيب مممثال لشمركة بتلكمو اعت مارا ممن ممايو  6112حتمى اآلن .كمما يشم ل
األسمتال حنماوي منصمب مائمب رئميس مجلمس دارة يمي  SAMENA Telecom Councilبالضمافة م ع موية مجمالس دارة كمل ممن شمركة بتلكمو
األردنن وشركة منية لالتصاالتن وشركة .Sure South Atlantac and Diego Garcia
ويحمل األستال حناوي درجة ال كالوريو يي دارة األعما من اوجامعة األردمية عام .1121

 2-06املهندس محمد بن سامي رفه (عضو غيـر تنفيذي)
ً
يتمت م املرنممد محمممد رف م بخ مرة واسممعة تر ممو عى م  15عاممما يممي مجمما تجممارة السمميارات وقط م ال ي مار اوشاصممة ب مما وتجممارة األلعمما واليخمموت
ولوزامرمما .يشم ل املرنممد محمممد رفم منصممب الممرئيس التتنفيممذي يممي شممركة سمماماكو منمذ عممام  6116حت مى اآلن .كممما وق ممل للممع تقلممد وتممدرن يممي
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العديممد م ممن املناص ممب القيادي ممة ي ممي شممركة س مماماكو ما مما م ممدير التخط مميط والتنظ ممي املؤسس م ي وم ممدير التنمي ممة ( )6111-1111وم ممدير ع ممام قط مماج
األلعا ()6114-1112ن وكذلع تقلد منصب الرئيس التنفيذي يي شركة التقنية للسيارات اورديثة ( -6111اآلن).
يحمممل املرنممد محمممد رفم درجممة املاجسوي مر يممي دارة النقممل اوجمموي مممن جامعممة كرامفيلممد -امجلت مرا عممام 1111ن وحاصممل عىم بكممالوريو علمموم
الطيمران من جامعة مب،ي ريد – الواليات املتحدة عام .1112
يش ل املرند محمد رف ع وية مجلس دارة شركة املصايي العر ية والشركة العر ية للسلفومات.

 2-06األستاذ فهد بن عبدالعزيز الصنيع (عضو غيـر تنفيذي)
ً
يتمتم األسممتال فرممد الصممتي بخ مرة قويلممة تر ممو عى م  35عاممما يممي مجمما الطي مران والقيممادة وال حممم والتقيممي للفممرص التجاريممة و دارة املشمماري .
ً
ً
التحق األستال فرد الصتي بمجموعة عمذيب يمي منصمب مائمب المرئيس التنفيمذي للمشماري ( )6116-6111ويشم ل حاليما منصمب مائ ما للمرئيس
التنفيممذي لتطمموير األعممما ( 6116حت مى اآلن) كممما مم يشم ل منصممب رئمميس وجنممة تطمموير األعممما بمجموعممة عممذيب القاب ممة .وق ممل للممع شم ل
وتممدرن يممي عممدة مناصممب رفيعممة ثنمماء عملم يممي القمموات اوجويممة امللةيممة السممعودية ما مما قائممد السممر اوشممامس عشممر– قاعممدة امللممع خالممد اوجويممة
( )1116-1121ن وم ممدير قسم م املر ممام والتحلي ممل – هيئ ممة الس ممتخ ارات و م ممن الق مموات اوجوي ممة م()1115-1116ن قائ ممد الس ممر التاسم م عش ممر–
قاعممدة الريمما اوجويممة مممن ()6116-1115ن وقائممد جنمماح الطي مران السمماد عشممر– قاعممدة األمي مر سمملطان اوجويممة مممن ()6115-6116ن ومممدير
دارة التصاالت اللةة،ومية واوراسب اآل ي–()6111-6112ن وقائد قاعدة امللع خالد اوجوية ()6112-6111ن وقائد قاعدة امللع ع د العييمي
اوجوية من ()6111-6111ن وتقاعد برت ة لواء قيار ركن يي سمتمب ،عام .6111
ً
امتخمب األسممتال فرممد الصممتي ع مو مجلممس دارة لتمثيممل شممركة عممذيب التجاريمة  -شممركة بممذار التجاريممة حاليما ( حممدم املسمماهمدن املؤسسممدن) يممي
ً
مجلممس دارة ش ممركة اتح مماد عممذيب لالتص مماالت من ممذ ع ممام 6114ن وهممو حالي مما ح ممد ع مماء فري ممق عم ممل ال جن ممة التنفيذيممة .ويش م ل األس ممتال فر ممد
ع مموية مجلممس دارة بعممر الشممركات األخممرم يممي اململةممة العر يممة والسممعوديةن ما مما شممركة عممذيب امتجمرافن شممركة بممان سمممان وشممركة معممارف
اورياة.
يحم ممل األس ممتال فرم مد الص ممتي درج ممة املاجسويم مر ي ممي العل مموم الداري ممة والعس ممةرية –ع ممام 6111ن ودرج ممة ماجسويم مر عل مموم عس ممةرية ع ممام 1114
و كالوريو العلوم اوجوية – كلية امللع فيصل اوجوية عام .1112

 8-06األستاذ سعد بن عمر البيـز (عضو غيـر تنفيذي)

ً
يتمتم بسي مرة عمممل ممي مية وخ مرة عمليممة تر ممو عىم  35عاممما يممي مجمما الطي مران والقيممادة والشممئون الداريممة واملمموارد المشممريةن حيممم كامممت خب،تم
السابقة م القوات اوجوية امللةية السمعودية كطيمار حربمي مقاتملن وممدر خمال الفةم،ة ممن  1113م 6115ن حافلمة بالمجمازاتن فلقمد شم ل
عدة مناصب رئيسية ما ا قائد سر مقاتلن قائد جناح قيمرانن مدير ادارة تمدريب األققم اوجويمة بمالقوات اوجويمة امللةيمة السمعوديةن وممدير
دارة برام القوات اوجوية امللةية السعوديةن وتقاعد برت ة لواء قيار ركن يي سمتمب ،عام . 6115

ام م األسممتال سممعد ال ي مي للعمممل يممي مجموعممة عممذيب للمممرة األو م يممي ممموفمب ،عممام  6115كنائممب للمممدير العممام لتطمموير األعممما واملشمماري  .ويممي
ً
كتو ر عام  6112ت تعيين مائ ا للرئيس التنفيذي لإلدارة واملوارد المشرية حتمى اآلن .ويش ل األستال سمعد ال يمي ع موية مجلمس املمديرين يمي
عدد من للشركات التابعة ملجموعة عذيبن كما م ع و يي فريق عمل تطوير األعما باملجموعة .واألسمتال سمعد ال يمي ع مو مجلمس دارة يمي
شركة ثراء املاليةن ويش ل منصب مدير يي مجلس املديرين يي العديد الشركات األخرم داخل اململةة ما ا عى سميل املثا ال اورصرن شمركة
سممما وشممركاه للمقمماوالت وشممركة عممذيب القاب ممة وشممركة عممذيب امة،ج مراف وشممركة اتحمماد شمممسن وخممارن اململةممة يممي شممركة  Atheeb UKو
شممركة  Athba Studيممي اململةممة املتحممدة ن وشممركة  Telecom Investmentsو  Kensington Propertyو  ParkHoldings Limitedيممي جممير
كايمانن وشركة  ATMK S.r.l.يي ايطاليان بالضافة لعدد ك يمر من الشركات األخرم.
امتخب األستال سعد ال يمي كع و مجلس دارة لتمثيل شركة عذيب للصيامة واوشدمات ( حدم املساهمدن املؤسسدن) يي مجلمس دارة شمركة
ً
اتح مماد ع ممذيب لالتص مماالت من ممذ ع ممام 6111ن وه ممو حالي مما سةرتيم مر مجل ممس الدارة ورئ مميس ال جن ممة التنفيذي ممة و ح ممد ع مماء فري ممق عم ممل وجن ممة
الة،شيحات واملكافمت.
يحمل األستال سعد ال دم عى درجة ال كالوريو يي علوم الطيمران من كلية امللع فيصل اوجوية يي عام .1113
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 9-06األستاذ بريم كومار كوناث (عضو غيـر تنفيذي)
ً ً
يعمممل األسممتال بممري حاليمما مائ مما للممرئيس التنفيممذي للرقابممة الداخليممة يممي شممركة عممذيب القاب ممة يممي اململةممة العر يممة السممعوديةن ويحمممل درجممة
ً
ال كممالوريو يممي املحاسم ة مممن جامعممة بنجلممورن كارماتاكمما يممي الرنممد عممام 1112ن ويتمتم بخ مرة واسممعة تييممد عممن  33عاممما يممي مختلممف القطاعممات
املالية والعمليات املحاسمية وتمويل الشركات .وهو محاسب ما ي معتمد منذ عام 1124ن وزميل ملعرد املحاس دن املعتمدين يي الرند منذ عام
6111ن كما ش ل األستال بري منصب املدير املا ي بشركة ثراء املاليمة خمال الفتممرة ممن  6114-6111يمي الريما باململةمة العر يمة السمعوديةن
كممما س م ق ل م العمممل كمممدير ممما ي بمجموعممة شممركات السمماحل األخ ممر للتصممتي  -يممي دبممي بدولممة المممارات العر يممة املتحممدة خممال الفت مرة -6111
ً
ً
ً
6111ن ومراقممب م مما ي بمجموع ممة ش ممركات اوشرايممي خ ممال الفة مم،ة 6111-1112ن و ي مما مممديرا مالي مما ل ممدم مجموع ممة شممركات ال ممام خ ممال الفة مم،ة
 1112 -1111بدولة الكويتن وكمدير ما ي قلي ي بشركة تاتا ل رديد والصلب املحدودة يي الرند خال الفة،ة .1111-1125
ً
ويش م ل األسممتال بممري كوممما ع مموية مجلممس الدارة ووجنممة املراجعممة يممي شممركة اتحمماد عممذيب لالتصمماالت منممذ بريممل 6112ن وهممو ع ممو ي مما
ب جنة املراجعة بشركة سما وشركاه للمقاوالت.

 -01اإلدارة التنفيذية:
 0-01املهندس عماد أحمد معالي (الرئيس التنفيذي)
التحممق املرنممد عممماد معمما ي بالشممركة يممي منصممب الممرئيس التنفيممذي منممذ كتممو ر عممام  6116حت مى اآلنن وق ممل للممع تقلممد وتممدرن يممي العديممد مممن
املناصممب القياديممة يممي شممركة بتلكممو والشممركات التابعممة لرمما يممي اململةممة األردميممة الراشمممية ومممن برزهمما منصممب املممدير العممام لشممركة ال مرن اوجديممد
( )6116وكممذلع مممدير عممام قطمماج األعممما بشممركة منيمة ()6116 -6112ن ومممدير عممام امل يعممات والوسممويق والممرئيس التنفيممذي بالمابممة يممي شممركة
بتلكممو األردن ( .)6112 -6112ويحمممل املرنممد عممماد معمما ي شممرادة ال كممالوريو يممي هندسممة االتصمماالت مممن جامعممة جنممو لينمموي عممام .1116
ويتمت بخ مرة واسعة يي الدارة وامل يعات والوسويق والتوزي وتطوير األعما تر و عى  65سنة يي مجا االتصاالت وتقنية املعلومات.

 6-01املهندس فهد بن عبدالرحمن البواردي (الرئيس التنفيذي للشؤون التقنية باإلنابة)
ً
التحممق املرن ممد فر ممد ال ممواردي بالش ممركة كم ممدير عممام تش م يل الش م ةة ع ممام 6111من ويش م ل حالي مما منص ممب الممرئيس التنفي ممذي للش ممئون التقني ممة
بالإلمابة منذ فب،اير  6115حتمى اآلن .وق مل للمع شم ل عمدة مناصمب يمي شمركة االتصماالت السمعودية كممدير عمام خمدمات العممالء ()6112-6114
ومم ممدير دارة ال يامم ممات واالمة،مم ممت ( .)6114-6111ويحمم ممل املرنم ممد فرم ممد ال م ممواردي درجم ممة املاجسوي م مر يم ممي هندسم ممة مظ م م املعلومم ممات مم ممن جامعم ممة
كاليفورميمما -فلرتممون عممام 1111ن وحاصممل عىم شممرادة ال كممالوريو يممي مفممس التخصممص مممن مفممس اوجامعممة عممام  .1122ويتمتم بخ مرة واسممعة يممي
مجمما االتصمماالت وتقنيممة املعلومممات تر ممو عىم  12سممنةن شممرف خاللرمما عىم دارة شم كات االمة،مممت واملعلوممماتن و شمماء وحممدة خممدمات املعلومممات
لقطاج األعما و دارة وحدة األقمار الصناعية.

 1-01األستاذ محمود حمدان العبدهللا (الرئيس التنفيذي للشئون املالية باإلنابة)
التحمق األسمتال محمممود الع مدهللا بالشمركة يممي منصمب مممدير عمام دارة املدماميمة والتخطمميط والتقمارير يممي سممتمب 6111 ،وتممت ترقيتم ملنصمب مممدير
ً
عمام لمنفس الدارة بالضمافة م ضمممان المدخل والئتممان عمام 6113ن ويشم ل حاليما منصمب المرئيس التنفيمذي للشممئون املاليمة بالمابمة منمذ فب،ايممر
 6112حتمى اآلنن وق ل للمع شم ل منصمب المرئيس التنفيمذي للشمئون املاليمة يمي شمركة خيمرات الشمرق القاب مة ( .)6111 -6111ويحممل األسمتال
محممود الع مدهللا درجمة املاجسويمر يممي دارة األعمما (تمويممل) ممن اوجامعممة األدرميمة عمام 6111ن وحاصممل عىم درجممة ال كمالوريو يممي املحاسم ة مممن
اوجامعممة األردميممة عممام 1111ن ويتمتم بخ مرة واسممعة يممي مجمما املحاسم ة واملاليممة تر ممو عىم  65سممنة ما مما  61سممنة يممي مجمما االتصمماالت يممي ك مريات
شركات االتصاالت يي اململةة العر ية السعودية واململةة األردمية الراشمية.

 4-01املهندس إبراهيم بن وليد العبيداء (نائب الرئيس للشؤون التنظيمية والقانونية)
التحق املرند براهي الع يداء بالشركة يي منصب مائب الرئيس للشئون التنظيميمة والقاموميمة منمذ ف مراير  6112حتمى اآلنن وق مل للمع شم ل
منص ممب م ممدير ع ممام الش ممؤون التنظيمي ممة ي ممي ش ممركة االتص مماالت املتكامل ممة ( .)6112 -6111ويحم ممل املرن ممد ب مراهي الع ي ممداء درج مة املاجسويم مر ي ممي
هندسة االتصاالت من جامعة امللع سعود عام 6111ن وحاصل عى شمرادة ال كمالوريو يمي هندسمة االتصماالت ممن مفمس اوجامعمة عمام 6113ن
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ً
ويتمتم م بخ م مرة ك يم مرة تر ممو عى م  14عام مما ي ممي مج مما الش ممؤون التنظيمي ممة ي ممي قط مماج االتص مماالت وتص مممي الش م كات و دارة الطي ممف الة مم،ددي و دارة
الرسوم اوركومية وقوائ الدخل.

 -04لجان املجلس
قام مجلس الدارة خال دورت اورالية (الثامية) بتكوين ثالثة وجانن عى النحو التا ي
 0-04اللجنة التنفيذية:
تتكون ال جنة من ثالثة ع اءن وه
 -1السيد سعد بن عمر ال دم
 -6السيد سلطان بن خالد الة،كي
 -3السيد فرد بن ع دالعييي الصتي

ً
 -رئيسا

ً
 ع واً
 -ع وا

وتجتم ال جنة التنفيذية بصفة دورية ملراجعة الشئون املتعلقة بالوش يل والب،ام املالية ق ل اجتماج مجلس الدارةن كما قد تنفمذ بعمر املرمام
ً
الطارئة التمي ال تحتمل امتظار ا عقاد مجلس الدارة وترف ال جنة التنفيذية تقاريرها ملجلس الدارة .وتقوم ال جنة التنفيذيمة ي ما بمدع مجلمس
الدارة ي ممي دائم م ملس ممئوليات ن وتيوي ممد الدارة التنفيذي ممة بالتوجيم م والرش مماد مح ممو ف ممل املمارس ممات لدارة الش ممركةن والتأكي ممد ب ممرورة تحقي ممق
خط ممط و ه ممداف الش ممركة .والرم ممدف ال ممرئيس ل جن ممة ه ممو رفم م مس ممتوم داء الش ممركةن ووضم م األهم ممداف لدارة الش ممركة العلي مما والتتس مميق بشم ممأن
اسة،اتيجيات الشركة و هداف األعما واأل شطة .وعقدت ال جنة التنفيذية ( )6اجتماعدن خال العام املنتهي يي  31مار .6111
 6-04لجنة املراجعة:
تتكون وجنة املراجعة من ثالثة ع اءن وه
 -1السيد حسام الدين بن هاش صدقة
 -6السيد ع دالرحمن بن ع دهللا السةران
 -3السيد بري كومار كوما

ً
 -رئيسا

ً
 ع واً
 -ع وا

وتقوم وجنة املراجعة بالشمراف عىم دارة املراجعمة الداخليمة يمي الشمركةن ممن جمل التحقمق ممن ممدم فاعليت ما يمي تنفيمذ األعمما واملرممات التمي
حممددها لرمما املجلممس .ودراسممة مظممام الرقابممة الداخليممةن والتوصممية بتعيي من املحاسمي من القاموميي من وفصمملر وتحديممد تعمماب ومتابعممة عمممالر .
ً
وكممذلع دراس ممة خط ممة املراجع ممة ومالحظ ممات املحاس ممب الق ممامو ي عى م الق مموائ املاليممةن ف ممال ع ممن دراس ممة الق مموائ املالي ممة األولي ممة والس ممنوية ق ممل
عرضرما عى مجلس الدارة و بداء الر ي والتوصية بشأن ا وكذلع دراسة كافة السياسات املحاسمية املت عة والتوصية يي شأن ا.
ولقممد وافقممت اوجمعيممة العامممة العاديممة للشممركة و قممرت الئحممة عمممل وجنممة املراجعممة يممي اجتماعرمما املنعقممد بتمماري  .6111 2 16ووافممق مجلممس
الدارة يي جلست الثالثة (للدورة الثامية) املنعقدة بتاري ً 6115 1 61
بناء عى توصيات ال جنة بعجراء تعديالت بسيطة عى الالئحة املنظمة
لعمممل ال جنممةن وت م ق مرار تلممع التعممديالت يممي اجتممماج اوجمعيممة العامممة العاديممة املنعقممد بتمماري  .6115 11 2ومممن اوجممدير بالممذكر م م ت م ق ممو
ً
تعيي من الس مميد بممري كوم ممار كوم مما بع مموية ال جن ممة ليح ممل محممل الع ممو املس ممتقيل السمميد خورش مميد حمي ممد اعت ممارا م ممن  .6112 14 3ولق ممد
عقدت وجنة املراجعة ( )2ثمامية اجتماعات خال العام املنتهي يي  31مار .6111
وممن اوجمدير بالمذكر ن ال جنمة اوراليمة تم تكويا ما ممن ق مل مجلممس الدارةن وسموف يمت عمادة تكويا ما والتوصمية بتعييمن ع مائ ا م اوجمعيممة
ً
العامة واعتماد الئحة عملرا واختصاصات ا وفقا للتعديالت الواردة يي مظام الشركات اوجديد والئحة حوكمة الشركات الصادرة بموج .
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 1-04لجنة الترشيحات واملكافآت :
تتكون وجنة الة،شيحات واملكافمت من ثالثة ع اءن وه
-1

السيد سلطان بن خالد الة،كي

-6

السيد محمد بن سامي رف

-3

السيد سعد بن عمر ال دم

ً
 -رئيسا

ً
 ع واً
 -ع وا

ً
تقوم ال جنة بالتوصية ملجلس الدارة بالة،شير لع وية املجلس وفقا للسياسات واملعاييمر املعتمدة م مراعاة عدم ترشير ي ششص س ق
دامت بجريمة مخلة بالشرف واألمامةن م األخذ باالعت ار قدرات ومؤهالت األششاص املرشردنن املراجعة السنوية لالحتياجات املطلو ة من
املرارات املناس ة لع وية مجلس الدارةن ومراجعة هيكل مجلس الدارة ورف التوصيات يي شأن الت ييمرات التمي يمةن جراؤهان وتحديد
جوامب ال عف والقوة يي مجلس الدارةن اقتمراح معاوجت ا بما يتفق م مص رة الشركة .والتأكد بشكل سنوي من استقاللية األع اء
املستقلدن ووض سياسات واضرة لتعوي ات ومكافمت ع اء محلس الدارة وك ار التنفيذييمن.
ولقد وافقت اوجمعيمة العاممة العاديمة للشمركة و قمرت الئحمة عممل وجنمة الة،شميحات واملكافممت يمي اجتماعرما املنعقمد بتماري  .6111 2 16ولقمد
ج ممرت ال جن ممة بع ممر التحس ممينات عىم م تل ممع الالئح ممة بعض ممافة بع ممر املر ممام األساس ممية بم مما يتواف ممق م م توص مميات هيئ ممة الس مموق املالي ممةن وتم ممت
املصممادقة علي مما يممي اجتممماج اوجمعيممة العامممة املنعقممد بتمماري  .6114 2 4ولقممد عقممدت وجنممة الة،شمميحات واملكافمممت ( )6اجتممماعدن خممال العممام
املنتهي يي  31مار .6111

 -05مشاركة األعضاء في اجتماعات املجلس واللجان املنبثقة منه
ي ممدن اوجممدو التمما ي عممدد اجتماعممات مجلممس الدارة يممي دورتم الثاميممة وال جممان املنمثقممة من م ن وح ممور األع مماء لتلممع الجتماعممات خممال العممام
املا ي املنتهي يي  .6111 3 31ويعيم عدم ح ور بعر األع اء ل عر اجتماعات مجلس الدارة وال جان الفرعية لظروف خاصة و لمدواعي
السممفر .وتجممدر الشممارة بممأن رئمميس مجلممس الدارة لم يتلممق ي قلممب مةتممو بعقممد ي اجتماعممات قارئممة مممن ي مممن ع مماء املجلممس و مراج م
اورسابات اوشارحي خال السنة املالية املنت ية يي  31مار .6111
 0-05اجتماعات مجلس اإلدارة
تاريخ االنعقاد
م
0
6
1
4
5
2
2
8
9

األعضاء
السيد حسام الدين بن هاش صدقة (رئيس املجلس)
السيدة خلود بتت راشد القطان
السيد ا ا مور حناوي *
السيد سلطان بن خالد الة،كي
السيد فرد بن ع دالعييي الصتي
السيد ع دالرحمن بن ع دهللا السةران
السيد محمد بن سامي رف
السيد بري كومار كوما **
السيد سعد بن عمر ال دم

6102
 61سبتمبر

6102
 06فبراير

الحضور





















6
6
6
1
6
6
1
6
6

ً
ً
ً
* ت تعييمن السيد ا ا مور حناوي ممثال لشركة بتلكو يي ع وية مجلس الدارةن خلفا للع و فيصل قمحي ن اعت ارا من .6112 15 66
ً
ً
ً
** ت تعييمن السيد بري كومار كوما ممثال لشركة االمة،مت السعودية يي ع وية مجلس الدارةن خلفا للع و خورشيد حميدن اعت ارا من .6112 14 3
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 6-05اجتماعات اللجنة التنفيذية
تاريخ االنعقاد
األعضاء

م

6102
 63مايو

6102
 13كتو ر









 0السيد /سعد بن عمر ال دم (رئيس ال جنة)
 6السيد /سلطان بن خالد الة،كي
 1السيد /فرد بن ع دالعييي الصتي

الحضور
6
6
6

 1-05اجتماعات لجنة املراجعة
تاريخ االنعقاد
م

6102

األعضاء

الس م مميد /حس م ممام ال م ممدين ب م ممن هاشم م م ص م ممدقة (رئ م مميس
0
ال جنة)
 6السيد /ع دالرحمن بن ع دهللا السةران
 1السيد /بري كومار كوما *

6102

61
بريل

31
مايو

62
يوليو

12
سمتمب،

11
كتو ر

61
كتو ر

62
ديسمب،

11
يناير

الحضور

















2

























2
2

 4-05اجتماعات لجنة الترشيحات واملكافآت
تاريخ االنعقاد
األعضاء

م

الحضور

6102
 11ينابر

 0السيد /سلطان بن خالد الة،كي (رئيس ال جنة)
 6السيدة /خلود بتت راشد القطان
 1السيد /سعد بن عمر ال دم





 16مار




6
1
6

 -02التقييم السنوي ملجلس اإلدارة
يقوم مجلس الدارة بعجراء تقيي سنوي داخىي يعتمد عى عمليات التقيي الذاتي واملراجعة التقيي من ق ل رؤساء ال جان وكمذلع عمليمات
التقيممي الممذاتي وتقيممي المميمالءن وهممي تممت بعش مراف مممن وجنممة الة،شمميحات واملكافمممت حيممم يممت تحديممد جوامممب القمموة وال ممعف واقت مراح س م ل
ً
ً
معاوجت مما بممما يتفممق م م مص م رة الشممركة .وتط يقمما ألف ممل املمارس ممات يممي مجمما اوروكمممة ووفقمما ملمما ورد باملممادة االسة،شممادية ( )41مممن الئح ممة
حوكمة الشركات اوجديمدة ال مي علنمت هيئمة السموق املاليمة عمن بمد العممل بموجه ما اعت مارا ممن 6111 4 66ن فلسموف تسم الشمركة للتعاقمد
م مسوشار خارحي متخصص لعمل دراسة وتقيي ألداء املجلس كل ثال سنواتن وسيت مراجعمة التوصميات بشمأن ا والتقيمي بعشمراف وجنمة
الة،شيحات واملكافمت ووضعرا يي حدم التنفيذ بعد عرضرا عى مجلس الدارة.

 -02مصالح أعضاء مجلس اإلدارة
لم ت مرم "جممو" يممة عممما و عقممود في مما مصم رة جوهريممة و ششصممية ألع مماء مجلممس الدارة (باسممتثناء ش مركة بتلكممو وشممركة ثمراء املاليممة)ن و
لل ممرئيس التنفي ممذين و امل ممدير املم مما ين و ألي ش ممشص لي عالق ممة ب م م خ ممال الع ممام امل مما ي املنصم ممرم .حي ممم يوج ممد لشم ممركة بتلك ممو (ع ممو املجلم ممس
العت اري) مص رة م اشرة يي االتفاقية املب،مة م الشركة لتمرير املكاملات عى مقسمرا الدو ي.
و ن م ًماء عى م

ل ي ممة األص مموات واف ممق املجل ممس بت مماري 1432 4 15هم م املواف ممق  6115 6 4عى م تعييم من ش ممركة ث مراء املالي ممة كمسوش ممار اس ممة،اتيجي

للشممركة لتقممدي مجموعممة مممن اوشممدمات ما مما عى م سممميل املثمما ال اورصممر؛ مراجعممة خطممة العمممل اوراليممة والتوصممية بشممأن ا ومتابعممة التنفيممذ
ل رممد مممن اوشسممائر املة،اكمممةن وتحديممد وتقممدي مصممادر دخممل خممرمن والة،تيممب والتفمماو

صفحة 61

بشممأن خفممر التكمماليف واتفاقيممات الوسممويق والممدع

التقرير السنوي ملجلس الدارة لعام 6112

شركة اتحاد عذيب لالتصاالت (GOجو)  -شركة سعودية مساهمة مدرجة
ً
لتعييي داء الشركة ف مال عمن عمادة جدولمة بنمود امليميامية العموميمة .وممن اوجمدير بالمذكرن مم توجمد مصم رة م اشمرة لع موي مجلمس الدارة
السيد سلطان بن خالد الة،كي والسيد سعد بن عمر ال يمي كون ما ع وين بمجلس دارة شركة ثراء املالية.
 0-02وصف للمصالح في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت (اشعار ملكية حصص كبيـرة من األسهم)
ل يرد لإلدارة التنفيذية للشركة و دارة عالقات املساهمدن ية بال مات و اشمعارات ممن ي شمشص ق ي مي و اعت ماري يملمع ( )٪5و كثم ،ممن
األسر املصدره للشركةن و بال ات عمن وجمود يمة مصم رة يمي فئمة األسمر لات األحقيمة يمي التصمويت سمواء ممن األشمشاص لي العالقمة و ممن
هيئمة السموق املاليممة بموجمب املممادة الثالثمدن ممن قواعممد الوسمجيل والدران مممن تماري التأسمميس وحتمى تماري هممذا التقريمر .ولممذلع؛ فعمم ال توجممد
مصاوح يي فئة األسر لات األحقية يي التصويت من املساهمدن و ع اء مجلس الدارة وك ار التنفيذييمن و زواجر و والده القصر.
 6-02مصلحة وحقوق خيار وحقوق االكتتاب ألعضاء املجلس وكبار التنفيذييـن أو أزواجهم أو أوالدهم القصر
ال توجد ية مصاوح و حقوق خيار و حقوق اكتتما تعمود ألي ممن ع ماء املجلمس و ك مار التنفيذييمن بالشمركة و زواجرم و والدهم القصمر
يي سر و دوات دين للشركة.
 1-02مصالح أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذييـن وأقاربهم في العقود املبرمة مع شركة اتحاد عذيب لالتصاالت
يق ممر مجل ممس الدارة بأم م ال يوج ممد ألي م ممن ع مماء املجل ممس و ال ممرئيس التنفي ممذي و امل ممدير امل مما ي ي ممة مص مماوح ششص ممية ي ممي العق ممود التم مي برمت مما
الش ممركة س مموم عق ممدين؛ األو م م مرم م م ش ممركة بتلك ممو (ع ممو مجل ممس دارة اعت مماري) خ مماص بتمري ممر ومق ممل اوررك ممة الدولي ممة م ممن خ ممال مقس مممرا
الممدو ين ضمممن اتفاقيممة للممر ط ال ين مي الت مي تم توقيعرمما واالتفمماق علي مما يممي شممرر فب،ايممر  6111ويممت احوسمما قيمممة املكاملممات حسممب األسممعار لكممل
دولمة ومممدة االتصما لكممل اتصما عىم حمدة وللممع بأسمعار مت ي مرةن كممما يوجمد دائممرة ر مط لممدوائر النفمال الممدو ي اوشاصمة باملعلومممات لات سممعات
عاليمة يممت اسممتخدامرا لكممل مممن عممالء بتلكممو و "جممو" لالسممتفادة مممن اوشدممة ويممت احوسمما كممل دائممرة عىم حممدة بسممعر منممافس .وتقمموم الشممركة
بتجديد هذه العالقمة يمي اجتمماج اوجمعيمة العاممة السمنوي .والعقمد الثما ي مم شمركة ثمراء املاليمة وتم توقيعم يمي شمرر ف مراير 6115ن و ن جميم
األعممما واوشممدمات الت مي تقمموم ب مما شممركة ث مراء املاليممة لصمماوح الشممركة بموجممب هممذا االتفمماق هممي بممدون مقابممل مممادي مشممرو ن ولةممن تحوسممب
س ة محددة عى ضوء تحقيق األهداف ) .)Succes Feesوتجدر الشارة

م تمت املوافقة عى تجديد هاتدن االتفاقيتدن من ق ل اوجمعية

العامة املنعقدة يي 1432 1 11هم املوافق 6112 11 61م.
كممما تقمموم الشممركة بتقممدي خممدمات ا ورلممو لالتصمماالت وال يامممات واالمة،مممت لم عر ع مماء مجلممس الدارة االعت اريي من والشممركات لات العالقممة
ب مظيمر رسموم اشتمرا مثمل بقيمة عممالء الشمركة اآلخمرينن ويمت االفصماح عا ما ضممن التعمامالت مم األقمراف لات العالقمة يمي القموائ املاليمة
حسممب املت م ن وكممذلع الت ليم عا مما يممي اجتممماج اوجمعيممة العامممة السممنوي .ملييممد مممن املعلومممات عممن التعممامالت مم األقمراف لوي العالقممةن يرحم
القالج عى الفقرة (.)4-11

صفحة 31
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شركة اتحاد عذيب لالتصاالت (GOجو)  -شركة سعودية مساهمة مدرجة
 4-02التعامالت مع األطراف ذوي العالقة :
تمت التعامالت م األقراف لوي العالقة ً
بناء عى شرو و سعار متفق علي ا تمثل التعامل التجاري املعتاد م العمالء و املوردين وفيمما يىمي
التفاصيل
العالقة

اسم الطرف
شركة البحرين لالتصاالت السلكية
والالسلكية (بتلكو)

مساه مؤسس

شركة إثراء املالية

شقيق لشركة بذار (عذيب
التجارية) وشركة الا ل

الشركة العربية السعودية للتسويق
والوكاالت(ساماكو)
شركة بذار التجارية املحدودة(سابقا شركة
عذيب التجارية املحدوده)

نوع العملية

مدة التعامل

6102
(ريـال سعودي)

6102
(ريـال سعودي)

ايرادات بيامات
ايرادات ر ط بيملي
تكلفة ر ط بيملي

من يناير 6111
من فب،اير 6111
من فب،اير 6111

5,211,313
1,361,113
1,141,511

1,111,431
651,254
4,331,142

اسوشارات

من يوليو 6113

4,416,431

26,152

114,363

115,165

516,124

624,115

411,311

421,226

شقيق لشركة الا ل

يرادات بيامات

مساه مؤسس

يرادات بيامات

املساهمون املؤسسون

من كتو ر
6116
من موفمب،
6111
-

رسوم ضمامات

 0-4-02مستحق من أطرف ذات عالقة
العالقة

اسم الطرف
شركة البحرين لالتصاالت السلكية والالسلكية (بتلكو)
شركة بذار التجارية املحدوده (عذيب التجارية سابقا)
الشركة العربية السعودية للتسويق والتوكيالت (ساماكو)

مساه مؤسس
شقيق لشركة الا ل
شقيق لشركة بذار(عذيب
التجارية)
مساه مؤسس
شقيق لشركة بذار (عذيب
التجارية)

شركة عذيب للصيانة والخدمات
شركة اتحاد شمس

14,113,141

11,111,334

1,131,111
111,514

1,465,145
1,114,524

التعامل التجاري

50,422

-

التعامل التجاري

09,611

-

التعامل التجاري

60,211

نوع العملية

مساه مؤسس

شركة عذيب انترجراف

6102
(ريـال سعودي)

6102
(ريـال سعودي)

التعامل التجاري
التعامل التجاري
التعامل التجاري

 6-4-02مستحق ألطراف ذات عالقة
اسم الطرف
شركة البحرين لالتصاالت السلكية والالسلكية
(بتلكو)
ً
شركة بذار التجارية املحدودة (سابقا شركة عذيب
التجارية املحدودة)
مجموعة تراكو للتجارة واملقاوالت
الشركة السعودية لالنترنت
ً
شركة بذار لالتصاالت واملعلومات املحدودة (سابقا
شركة عذيب للكمبيوتر واالتصاالت املحدودة)
شركة عذيب للصيانة والخدمات
شركة النهلة للتجارة واملقاوالت املحدودة
شركة إثراء املالية

صفحة 31

6102
(ريـال سعودي)

6102
(ريـال سعودي)

61,433,152

66,612,662

مساه مؤسس

اتعا ضمامات

1,162,525

165,111

مساه مؤسس
مساه مؤسس

اتعا ضمامات
اتعا ضمامات

213,251
255,644

232,126
261,141

مساه مؤسس

اتعا ضمامات

255,644

261,141

مساه مؤسس
مساه مؤسس
شقيق لشركة بذار
التجارية وشركة الا ل

اتعا ضمامات
اتعا ضمامات

255,644
56,515

261,141
126,122

اسوشارات

4,416,431

-

العالقة
مساه مؤسس

نوع العملية
التعامل التجاري+اتعا
ضمامات

التقرير السنوي ملجلس الدارة لعام 6112

شركة اتحاد عذيب لالتصاالت (GOجو)  -شركة سعودية مساهمة مدرجة
 5-02التنازل عن التعويضات واملكافآت
لم يممت التنمماز عممن يممة تعوي ممات و مكافمممت مممن ق ممل ك ممار التنفيذيي من بالشممركة .وتنمماز رئمميس مجلممس الدارة رئمميس وجنممة املراجعممة السمميد
ً
حسام الدين بن هاش صدقة عن بدالت ح ور اجتماعات مجلس الدارة ووجنة املراجعة للدورة الثامية اعت ارا من .6114 11 11

 -08األسهم اململوكة ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذييـن بالشركة
 0-08األسهم اململوكة ألعضاء مجلس اإلدارة
 0-0-08األسهم اململوكة ألعضاء مجلس اإلدارة (االعتبارييـن)
م

اسم العضو

0

شـ ـ ـ ــركة بـ ـ ـ ــذار التجاريـ ـ ـ ــة املحـ ـ ـ ــدودة ،ويمثلهـ ـ ـ ــا
السيد /فهد بن عبدالعزيز الصنيع
ش ـ ـ ـ ـ ـ ــركة البح ـ ـ ـ ـ ـ ــرين لالتص ـ ـ ـ ـ ـ ــاالت الس ـ ـ ـ ـ ـ ــلكية
والالس ــلكية (بتلك ــو) ،ويمثله ــا الس ــيد /ايه ــاب
أنور حناوي والسيدة /خلود راشد القطان
شركة النهلة للتجارة واملقاوالت
شـ ــركة اإلنترنـ ــت السـ ــعودية ،ويمثلهـ ــا السـ ــيد/
بريم كومار كوناث
شـ ــركة عـ ــذيب للصـ ــيانة والخـ ــدمات ،ويمثلهـ ــا
السيد /سعد بن عمر البيز
شركة بذار لالتصاالت وتقنية املعلومات

6

1
4
5
2

األسهم اململوكة
في بداية العام
6102/4/0

األسهم اململوكة
في نهاية العام
6102/1/10

صافي
التغييـر

نسبة التغييـر
()٪

 65,255,511سر

 65,255,511سر

-

٪1

 63,265,111سر

 63,265,111سر

-

٪1

 14,213,111سر

 14,111,111سر

213,111

٪4.11

 1,151,511سر

 1,151,511سر

-

٪1

 621,511سر

 621,511سر

-

٪1

 1,411سر

 1,411سر

-

٪1

 6-0-08األسهم اململوكة ألعضاء املجلس الطبيعييـن /الشخصية ،وأزواجهم وأوالدهم القصر
م
0
6
1
4
5
2
2

اسم العضو
السيد /حسام الدين بن هاشم صدقة
السيد /سلطان بن خالد التركي
السيد /فهد بن عبدالعزيز الصنيع
السيد /محمد بن سامي رفه
السيد /عبدالرحمن بن عبدهللا السكران
السيد /بريم كومار كوناث
السيد /سعد بن عمر البيز

األسهم اململوكة في
بداية العام
6102/4/0
 1,111سر
 1,515سر
1,426سر
 1,161سر
 1,111سر
 6,611سر
 1,135سر

األسهم اململوكة في
نهاية العام
6102/1/10
 1,111سر
 1,111سر
1,426سر
 1,161سر
 1,111سر
 6,611سر
 1,135سر

صافي
التغييـر

نسبة التغييـر
()٪

515
-

٪1
٪32.51
٪1
٪1
٪1
٪1
٪1

* مالحظة ال تمتلع زوجات ع اء مجلس الدارة و والده القصر ي سر ششصية يي الشركة حتمى تاري عداد هذا التقرير.

صفحة 36
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شركة اتحاد عذيب لالتصاالت (GOجو)  -شركة سعودية مساهمة مدرجة
 1-0-08األسهم اململوكة لكبار التنفيذييـن ،وأزواجهم وأوالدهم القصر (اإلدارة التنفيذية)
م

اسم العضو

الوظيفة

1
6
3
4

املهندس /عماد أحمد معالي
السيد /محمود حمدان عبدهللا
السيد /فهد بن عبدالرحمن البواردي
املهندس /إبراهيم بن وليد العبيداء

الرئيس التنفيذي
ن
الرئيس التنفيذي للشئو املالية بالمابة
الرئيس التنفيذي للشؤون التقنية بالمابة
مائممب الممرئيس التنفيممذي للشممؤون التنظيميممة
والقامومية

* مالحظة :ال يمتلع ي من ك ار التنفيذييمن اورالييمن و زوجات

األسهم اململوكة
في بداية العام
6102 /4/0
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد

األسهم اململوكة
في نهاية العام
6102 /1/10
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد

-

ال يوجد

ال يوجد

-

صافي
التغييـر

نسبة
التغييـر
()٪
٪1
٪1
٪1
٪1

و والده القصر ي سر ششصية يي الشركة حتمى تاري عداد هذا التقرير.

 6-08التنازل عن أرباح األسهم
ال توجد ية اتفاقات و ترتي ات تناز بموجه ا ي من املساهمدن يي الشركة عن ي حقوق يي األر اح.

 -09املستحقات واملدفوعات النظامية
بيان

القيمة بالريـال السعودي

الوصف

األسباب

31.531.226

رس مموم هيئم ممة االتص مماالت وتقنيم ممة املعلومم مماتن
الستخدام الطيف الة،ددي

متطلب مظامي

الرسوم الحكومية /الترخيص
الرسوم الجمركية

-

رسوم التخليص اوجمركي

متطلب مظامي

التأمينات االجتماعية

3.216.611

التأمينات الجتماعية للموَفدن

متطلب مظامي

الزكاة والضرائب

1.412.113

ضرائب عى مشة،يات خارجية

متطلب مظامي

إجمالي املبالغ املستحقة واملدفوعة

44.886.824

 -61العقوبات والغرامات أو القيود الوقائية
ت م ف ممر

رام مات بم ل م  341,111ريم ما ( ثالثمائ ممة و ربع ممون ل ممف ريم ما ) لص مماوح هيئ ممة االتص مماالت وتقني ممة املعلوم مماتن ولل ممع حس ممب ق مرارات

ص ممدرت ا وجن ممة النظ ممر ي ممي مخالف ممات االتص مماالت متعلق ممة بش ممكاوم العم ممالء خ ممال الثالث مة س ممنوات املاض ممية والتم مي ت ممرم هيئ ممة االتص مماالت وتقني ممة
املعلومممات ن الشممركة ت مأخرت يممي الممرد علي مما يممي الوقممت املحممددن وقممد تظلمممت الشممركة مممن تلممع الق مرارات حسممب الجمراءات املنصمموص علي مما يممي
مظام االتصاالت والئحت التنفيذية.

 -61مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
بل رصيد جما ي مكافمأة ن ايمة اوشدممة للمموَفدن يمي الشمركة  1,221,111ريمما (تسمعة مليمون وثماممائمة وسمتون لمف وسم عون ريمما سمعودي)
كما يي تاري .6111 13 31

 -66االستثمارات واالحتياطات التـي تم إنشاؤها ملصلحة موظفي الشركة
ل تتش لء "جو" ية اسوثمارات و احتياقات ملص رة موَفي ا منذ تاري التأسيس وحتمى تاري هذا التقرير.
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 -61التوافق مع الئحة حوكمة الشركات
اعتمممد مجل ممس الدارة الئحممة حوكم ممة داخليممة للش ممركة للتمش م ي ب مما بم مما ال يتعممار

م م األمظم ممة والقواعممد الص ممادرة مممن اوجر ممات املنظم ممة لات

العالقة يي اململةة العر يمة السمعوديةن وتحمرص "جمو" عىم توافقرما التمام مم الئحمة حوكممة الشمركات الصمادرة ممن ق مل هيئمة السموق املاليمة يمي
عممام  6112والتحممديثات الالحقممة لرمما .وت طممي الئحممة حوكمممة الشممركة الداخليممة بنممود الئحممة حوكمممة الشممركات الصممادرة مممن ق ممل هيئممة السمموق
املاليممةن وعى م ر سممرا حقمموق املسمماهمدنن واوجمعيممات العموميممةن وتكمموين مجلممس الدارة ن وتحديممد مسممؤوليات ومرام م ن وآليممة امتخمما األع مماء
ً
وال جان الفرعيةن واجتماعات املجلس وال جانن وضوابط عمل كل وجنةن وسياسة الفصاح والتعاممل مم حماالت تعمار املصماوحن ف مال عمن
االلت ميام بمتطل ممات االفصمماح والشممفافية .وتقمموم الشممركة بمعجراء مراجعممة دوريممة لالئحممة اوروكمممة لتتواكممب بشممكل مسممتمر مم املسممتجدات التممي
ً
قد تطر وال بأو  .كما تس الشركة تط يق ف ل املمارسات الريادية والعاملية ل روكمة.
وكفل النظام األسا

للشركة كافة الجراءات التمي تخو املساهمدن ممارسة حقوقر كاملةن وتوفد ،املعلومات الوافية والدقيقةن حيم تقوم

الش ممركة ب ممالعالن عا مما باس ممتمرار ع م مر موقم م الش ممركة االلةة،و ممي والص ممرف املحلي ممة وعىم م املوقم م االلةتم مرو ي الرسم م ي لس مموق ت ممداو األس ممر
السم ممعودية "تم ممداو "ن وفقم مما للقواعم ممد والجم مراءات الصم ممادرة مم ممن ق م ممل وزارة التجم ممارة والصم ممناعة وهيئم ممة السم مموق املاليم ممةن لتمةيم مما مم ممن ح م ممور
ً
اجتماعمات اوجمعيممة العامممة للشممركة .ف ممال عممن اختيممار الوقممت واملكممان املالئمممدنن و تاحممة الفرصممة للمشمماركة الفاعلممة وقممرح األسممئلة والممرد علي مما
بشممفافية والتصممويت بحريممة .وتقمموم "جممو" بعيممداج محاضممر تلممع الجتماعممات بمماملقر الممرئيس للشممركة لتمةممدن املسمماهمدن مممن القممالج علي مما يممي ي
ً
وقممت .وتلت ميم "جممو" ي مما بت ميويد اوجرممات املختصممة بتسممشة املحاضممر حسممب املممدة املحممددة لممذلعن والعممالن عممن متممائ كممل اجتممماج فممور امت ائم .
كما توير "جو" للمساهمدن حرية االستفسار وقلب املعلومات بما ال ي ر بمصاوررا وال يعار

مظام السوق املالية ولوائح التنفيذية .ولقد

حممدد النظ ممام األس مما آلي ممة توزي م األر مماح للمس مماهمدن التم مي ي ممت قراره مما م ممن ق ممل اوجمعي ممة العام ممة وتحدي ممد ت مماري توزيعر مما .كم مما تح ممرص دارة
عالقممات املسمماهمدن بالشممركة عىم ضممرورة التأكممد مممن ن وكمماالت املسمماهمدن ور ممور اجتممماج اوجمعيممة العامممة تكممون كتابيممةن و كامممت ملسمماهمدن
آخرين من يمر ع اء مجلس الدارة ومن يمر موَفي الشركة.
ً
ووافقت اوجمعية العامة العادية املنعقدة بتاري 1435 11 2هم املوافق  6114 2 4عى اختيمار وتعيمدن ( )11ع موا ممن املرشمردن لالم ممام
لع وية مجلس الدارة للدورة اوجديدة (الثامية) وال ي ت د من 1435 11 1هم املوافق  6114 2 5وملدة ثال سنواتن وللمع همو اورمد األعىم
للع وية حسب األمظمة الصادرة من اوجرات املختصة .ويي السنوات املاضية اكتفت الشركة بالتصويت العمادي يمي اجتمماج اوجمعيمة العاممة
ً
عند اختيار ع اء مجلس الدارةن والتمياما بمما ورد يمي مظمام الشمركات والئحمة حوكممة الشمركات امل تيمة عليم ن فسموف تو م الشمركة التصمويت
الة،اك ي عند امتخا

ع اء مجلس الدارة للدورة اوجديدة (الثالثة) ال ي ت د يي .6111 2 5

واشممتملت الئحممة حوكمممة الشممركة عىم ضمموابط ومعممايد ،واضممرة لسياسممة الفصمماح و جراءات مما الشمرافيةن ل ت مرز تلممع السياسممة آليممة التواصممل
ً
مم املسمماهمدنن و هميممة الشممفافية والفصمماح املسممتمر عممن الت يي مرات ال ممي تطممر مممن وقممت ألخممر تمشمميا مم مظممام الشممركات و مظمممة هيئممة السمموق
املالية و ما ال يتعار

م ما ورد يي النظام األسا للشركة وعقد تأسيسرا.

ً
وال شممع ن مجلممس الدارة يسم دوممما القيممام باملرممام املناقممة بم عى م الوجم األمثممل حسم ما ورد يممي النظممام األسمما ووفممق ف ممل املمارسمماتن
حيممم يقمموم بوضم اوشطممط االسممة،اتيجية واألهممداف الرئيسممية ومتابعممة تنفيممذها والشممراف علي مما .ووضم األمظمممة وال مموابط للرقابممة الداخليممةن
ً
فلقممد قممام املجلممس بوض م سياسممة مةتو مة منظمممة ورمماالت ت ممار املصمماوح وسم ل التعمماقي معرمما ومعاوجت مما .ويقمموم املجلممس ي مما بالتأكممد مممن
سممالمة األمظمممة املاليممة واملحاسمممية املط قممةن وفاعليممة جمراءات الرقابممة الداخليممة واملراجعممة السممنوية .ومممن اوجممدير بالممذكر ن اوجمعيممة العامممة
قممد ق ممرت سياسممة ومع ممايد ،اختي ممار وتعيممدن ع مماء مجل ممس الدارة ومممدة امتخ مماب ن وتحدي ممد اوشطمموات الالزم ممة لتعري ممف األع ماء اوج ممدد بعم ممل
الشركة و شاقرا واوجوامب املالية والقامومية وخطط التدريب ال ي تمةا من داء مرامر عى ف ل وج .
ً
وتمشمميا مم مظممام الشممركات والنظممام األسمما للشممركةن فممعن مجلممس الدارة للممدورة اوراليممة يتكممون مممن تسم ع مماءن و ال يممة األع مماء مممن ي مر
التنفي ممذيدن وال يق ممل ع ممدد األع مماء املس ممتقلدن ع ممن ثل ممم ع مماء املجل ممسن و ن رئ مميس املجل ممس ال يجم م ب ممدن منص م

ي منص ممب تنفي ممذي خ ممر

بالشركة .ولقد خذ مجلس الدارة عى عاتق تشةيل عدد من ال جان ال ي تمةن من تأدية مرمات بشكل فعا ن حيم شكل ثالثمة وجمان وهمي
صفحة 34
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ال جنممة التنفيذيممة ووجنممة املراجعممة ووجنممة الة،شمميحات واملكافمممت .وقامممت كممل وجنممة بوضم الئحممة عمممل تحممدد الجمراءات العامممة واملرممام الرئيسممة
لكممل ما مما وقريقممة عملرمما والصممالحيات واملرممام واملسممئوليات املناقممة ب مما وسم ل الرقابممة علي مما .وحممرص املجلممس عىم تعيممدن ك مر عممدد مممن األع مماء
ي مر التنفيممذيدن يممي تلممع ال جممان ل مممان اسممتقالليت ا وتفممادي حمماالت تعممار

املصمماوح .ولقممد قممرت اوجميعممة العامممة بنمماء عى م اقت مراح مجلممس

الدارة قواعممد اختيمار ع مماء كممل هممذه ال جممان و سمملو عمممل كممل وجنممة عى م حممدهن وتممت املصممادقة و قمرار يممة تعممديالت الحقممة عىم ي ما مما يممي
اجتماع ممات اوجمعي ممة العام ممة حس ممب النظ ممام .ويح ممرص ع مماء مجل ممس الدارة عى م تخص مميص الوق ممت الك ممايي لالض ممطالج والقي ممام بمس ممئوليات
وح ممور االجتماعممات الدوريممةن وتعقممد اجتماعممات املجلممس بممدعوة مممن الممرئيسن ويممت الوشمماور مم األع مماء اآلخممرين والممرئيس التنفيممذي للشممركة
ً
عن ممد ع ممداد ج ممدو األعم مما و رس ممال مص ممرو ا بكاف ممة املس مموندات للس ممادة األع مماء بوق ممت ك مماف لإلق ممالج واالس ممتعداد اوجي ممد لالجتم مماجن ويوث ممق
املجلمس جتماعاتم وتعممد محاضممر بكافممة املناقشممات واملممداوالت والتصممويتن والقمرارات الرامممة وت ويه مما بحيممم يسممرل الرجمموج لي مما وحفظرمما بمماملقر
الرئيس للشركة.
ً
وتق ممديرا الس ممرامات ع مماء مجل ممس الدارة تق مموم "ج ممو" بص ممرف ب ممد ح ممور جلس ممات واجتماع ممات مجل ممس الدارة وال ج ممان الفرعي ممة وك ممذلع
تعوير األع اء عن النفقات والنثمريات مثل تذاكر السفر واملواصالت ال ي ينفقون ا من حسابات اوشاصة .عالوة عى للمع؛ قمد يقمر مجلمس
ً
ً
الدارة يي الوقت الذي يراه مناس ا صرف مكافمت مالية ألع اء مجلمس الدارةن وللمع تقمديرا وجرموده ومشماراكات الفاعلمة مم خمذ الوضم
املا ي للشركة يمي االعت مار .كمما عمدت "جمو" سياسمة مةتو مة لتنظمي األممور املتعلقمة بالفصماح وتنظمي العالقمة مم صمرا املصماوح ممن جمل
حمايت وحف حقموقر وعمدم تعمار

املصماوح بمدن ع ماء املجلمس والدارة التنفيذيمة وجميم مسماه ي الشمركةن وما ما قواعمد السملو امل مي

للم ممديرين والع مماملدن بالش ممركةن وآلي ممات قام ممة عالق ممات جي ممدة مم م العم ممالء وامل مموردينن وآلي ممة تس مموية الش ممكاوم واوشالف ممات وتع مموير ص ممرا
ً
املصمماوح يممي حالممة امت مما حقمموقر ن ف ممال عممن عممدم جممواز ن يكممون للع ممو ي مص م رة يممي العقممود واألعممما ال ممي تممت ورسمما الشممركة ب ي مر
تممرخيص مممن اوجمعيممة العممام يجممدد كممل سممنة .حيممم قامممت الشممركة بعممر

تجديممد العالقممة التعاقديممة الت مي تر طرمما م م الشممريع الفن مي شممركة

ال حمرين لالتصماالت السملةية والالسملةية  -بتلكمو (ع مو اعت ماري) لتمريمر اورركمة الدوليمة عىم مقسممرا المدو ي وكمذلع عمر

االتفاقيمة امل مرمة

مم شممركة ثمراء املاليممة كمسوشمار اسممة،اتيجي للشمركة عىم اوجمعيمة يممي 6112 11 61ن ويحمرص املجلممس عىم عممدم مشماركة لوي املصم رة عنممد
يعقده ي ما م ال يمر باستثناء ال نو

التصويت .كما ن الشركة ل تمنر ي قر مقدي من ي موج ألع اء املجلس و ضمان ي قر
ً
و يمرها من شمركات االئتممان .عمالوة عىم للمع والةمامما بمتطل مات االفصماح والشمفافية تقموم "جمو" بتشمر كافمة األخ مار والقمرارات اوجوهريمة ال مي
ً
ت املساهمدن عى موق هيئة السوق املالية (تداو ) وعب ،القنوات الرسمية وال بأو .
ولق ممد حرص ممت الش ممركة عىم م تع ممديل مظامر مما األس مما وك ممذلع ل مموائر عم ممل ال ج ممان الفرعي ممة وعىم م ر س ممرا الئح ممة عم ممل وجن ممة املراجع ممة ووجن ممة
ً
الة،شمميحات واملكافمممتن وسياسممة ومعممايد ،اختيممار وتعيممدن ع مماء مجلممس الدارة ومممدة امتخمماب واملكافمممت و ي مرها مممن املسممتجدات وفقمما لنظممام
الشمركات اوجديممد الصممادر باملرسمموم امللكممي رقم م  3وتمماري  1431 1 62وتعليمممات هيئمة السمموق املاليممة عىم ضمموءهن والتممي سمميت عرضممرا عىم
اوجمعيممة العام ممة للتص ممويت واالعتم مماد .وفيم مما يى ممي ج ممدو يوض ممح م ممدم الت ميام الش ممركة بالئح ممة حوكم ممة الش ممركات اوجدي ممدة والتم مي علن ممت هيئ ممة
السوق املالية عن بد العمل بموجه ا اعت ارا من 6111 4 66
م
1
6
3
4

رقم املادة وفق تسلسل مواد الئحة حوكمة الشركات
املادة (الرابعة) اورقوق العادلة للمساهمدن
املادة (اوشامسة) اورقوق املرت طة بالسر
املادة (السادسة) حصو املساه عى املعلومات
املادة (السابعة) التواصل م املساهمدن

5

املادة (الثامنة) امتخا

2
1
2

املادة (التاسعة) اورصو عى األر اح
املادة (اورادية عشرة) اختصاصات اوجمعية العامة يمر العادية
املادة (الثامية عشرة) اختصاصات اوجمعية العامة العادية
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ع اء مجلس الدارة

تم
االلتزام

التزام
جزئي

لم يتم االلتزام/
ال ينطبق

التوضيح







 الفقم ممرة ( ) كامم ممت الشم ممركة يم ممي السم ممابق تو م م التصم ممويت
الع ممادين وس مموف ي ممت تط ي ممق التص ممويت الة،اكمم مي حس ممب
التعليم ممات الص ممادرة م ممن اوجر ممات املختص ممة عن ممد امتخ مما
ع اء املجلس للدورة اوجديدة التمي ت د يي .6111 2 5
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م

تم
االلتزام

1
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15
12
11
12
11

املادة (الثالثة عشرة) جمعية املساهمدن
املادة (الرابعة عشرة) جدو عما اوجمعية
املادة (اوشامسة عشرة ) دارة جمعية املساهدن
املادة (السادسة عشرة) تكوين مجلس الدارة
املادة (السابعة عشرة) تعيدن ع اء مجلس الدارة
املادة (الثامنة عشرة) شرو ع وية مجلس الدارة
املادة (التاسعة عشرة) امت اء ع وية مجلس الدارة
املادة (العشرون) عوار االستقاللية
املادة (اورادية والعشرون) مسئولية مجلس الدارة
املادة (الثامية والعشرون) الوَائف األساسية ملجلس الدارة
املادة (الثالثة والعشرون) توزي االختاصاصات واملرام

61

املادة (الرابعة والعشرون) الفصل بدن املناصب

61
66
66
63
64
65
62

املادة (اوشامسة والعشرون) الشراف عى الدارة التنفيذية
املادة (السادسة والعشرون) اختصاصات الدارة التنفيذية ومرامرا
املادة (السابعة والعشرون) اختصاصات رئيس مجلس الدارة ومرام
ً
املادة (الثامنة والعشرون) تعييمن الرئيس التنفيذي بعد امت اء خدمات ا رئيسا ملجلس الدارة
املادة (التاسعة والعشرون) م ادمء الصدق واألمامة
املادة (الثالثون) مرام ع اء مجلس الدارة وواج ات
املادة (اورادية والثالثون) مرام الع و املستقل
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املادة (الرابعة والثالثون) تنظي ح ور اجتماعات مجلس الدارة
املادة (اوشامسة والثالثون) جدو عما مجلس الدارة
املادة (السادسة والثالثون) ممارسة اختصاصات مجلس الدارة
املادة (السابعة والثالثون) مدن سر مجلس الدارة
املادة (الثامنة والثالثون) شرو مدن السر
املادة (التاسعة والثالثون) التدريب
املادة (األربعون) تيويد األع اء باملعلومات










32

املادة (اورادية واألربعون) التقيي

31
32
31
41
41
46
43
44
45

املادة (الثامية واألربعون) التعامل م تعار املصاوح وصفقات األقراف لات العالقة
املادة (الثالثة واألربعون) سياسة تعار املصاوح
املادة (الرابعة واألربعون) تجنب تعار املصاوح
املادة (اوشامسة واألربعون) فصاح املرشح عن تعار املصاوح
املادة (السادسة واألربعون) منافسة الشركة
املادة (السابعة واألربعون) مفروم عما املنافسة
املادة (الثامنة واألربعون) رفر تجديد الة،خيص
املادة (التاسعة واألربعون) ق و الردايا
املادة (اوشمسون) تشةيل ال جان

42

املادة (اورادية واوشمسون) ع وية ال جان

التزام
جزئي

لم يتم االلتزام/
ال ينطبق

التوضيح














صفحة 32



الفقمرة ( ) لم يممت اختيممار وتعيي من مائممب لممرئيس مجلممس
الدارة حتمى تاريخ  .وسيت تعيين بعد امتخا مجلمس
الدارة للدورة اوجديدة التمي ت د يي .6111 2 5

 الفق ممرة ( ) عق ممد املجل ممس اجتم مماعدن خ ممال الع ممام امل مما ي
املنصم م ممرم وهم م مذا اورم م ممد األد م م ممى حسم م ممب النظم م ممام األسم م مما
للش ممركة ومظ ممام الش ممركاتن وس مموف يح ممرص املجل ممس عىم م
ً
زيممادة عممدد االجتماعممات بممعلن هللا تمشمميا م م هممذه الفقممرة
االسة،شادية من الئحة اوروكمة.



 هممذه املممادة اسة،شمماديةن وسممتحرص الشممركة عى م االلت ميام
ب ا بصورة كاملة يي املستق لن واالفصاح عا ا يي التقارير
ً
القادمة بعلن هللا .علما بأن الشركة تجري تقيي ألع اء
ً
املجلمس وال جمان داخليما بشممكل دوري .ملييمد ممن التوضممير
امظر ال ند  15من هذا التقرير.












( ن) رئم م مميس مجلم م ممس الدارة هم م ممو رئم م مميس وجنم م ممة املراجعم م ممةن
ً
وسيت تعديل الوض وفقا لألمظمة والتعليممات اوجديمدة
الصادرة ب ذا الشأن.
التقرير السنوي ملجلس الدارة لعام 6112

شركة اتحاد عذيب لالتصاالت (GOجو)  -شركة سعودية مساهمة مدرجة
رقم املادة وفق تسلسل مواد الئحة حوكمة الشركات

م

تم
االلتزام

التزام
جزئي

41
42

املادة (الثامية واوشمسون) دراسة املوضوعات
املادة (الثالثة واوشمسون) اجتماعات ال جان

41

املادة (الرابعة واوشمسون) تكوين وجنة املراجعة

51

املادة (اوشامسة واوشمسون) اختصاصات ال جنة وصالحيات ا ومسؤوليات ا

51

املادة (السادسة واوشمسون) حدو تعار

56
53
54
55
52
51
52
51
21
21
26
23

املادة (السابعة واوشمسون) اجتماعات وجنة املراجعة
املادة (الثامنة واوشمسون) ترتي ات تقدي امل روَات
املادة (التاسعة واوشمسون) صالحيات وجنة املراجعة
املادة (الستون) تشةيل وجنة املكافمت
املادة (الثامية والستون) سياسة املكافمت
املادة (الثالثة والستون) اجتماعات وجنة املكافمت
املادة (الرابعة والستون) تشةيل وجنة الة،شيحات
املادة (اوشامسة والستون) اختصاصات وجنة الة،شيحات
املادة (السادسة والستون) جراءات الة،شير
املادة (السابعة والستون) اجتماعات وجنة الة،شيحات
املادة (الثامنة والستون) شر عالن الة،شح
املادة (التاسعة والستون) حق املساه يي الة،شح

24

املادة (الس عون) تشةيل وجنة دارة املخاقر



25
22
21
22
21
11
11
16
13
14
15
12
11
12

املادة (اورادية والس عون) اختصاصات وجنة دارة املخاقر
املادة (الثامية والس عون) اجتماعات وجنة دارة املخاقر
املادة (الثالثة والس عون) مظام الرقابة الداخلية
املادة (الرابعة والس عون) تأسيس وحدات و دارات مستقلة بالشركة
املادة (اوشامسة والس عون) مرام وحدة و دارة املراجعة الداخلية
املادة (السادسة والس عون) تكوين وحدة و دارة املراجعة الداخلية
املادة (السابعة والس عون) خطة املراجعة الداخلية
املادة (الثامنة والس عون) تقرير املراجعة الداخلية
املادة (التاسعة والس عون) حف تقارير املراجعة الداخلية
املادة (الثمامون) سناد مرمة مراجعة اورسابات
املادة (اورادية والثمامون) تعييمن مراج اورسابات
املادة (الثامية والثمامون) واج ات مراج اورسابات
املادة (الثالثة والثمامون) تنظي العالقة م صرا املصاوح
املادة (الرابعة والثمامون) البالغ عن املمارسات املخالفة




11

املادة (اوشامسة والثمامون) تحفدم العاملدن

21

املادة (السادسة والثمامون) سياسة السلو امل ي

21

املادة (السابعة والثمامون) املسئولية االجتماعية

26
23
24
25
22

املادة (الثامنة والثمامون) م ادرات العمل االجتماعي
املادة (التاسعة والثمامون) سياسة االفصاح و جراءات
املادة (الوسعون) تقرير مجلس الدارة
املادة (اورادية والوسعون) تقرير وجنة املراجعة
املادة (الثامية والوسعون) فصاح ع اء مجلس الدارة
صفحة 31

بدن وجنة املراجعة ومجلس الدارة

لم يتم االلتزام/
ال ينطبق

التوضيح






 وجنة املراجعة اورالية ت اعتماد تكويا ا من ق ل مجلس
ً
الدارةن وتمشم م مميا م م م م مظم م ممام الشم م ممركات اوجديم م ممد والئحم م ممة
حوكمم ممة الشم ممركات املحدثم ممة والت م مي علنم ممت هيئم ممة السم مموق
املاليممة عممن بممد العمممل بموجه ما اعت ممارا مممن 6111 4 66ن
وسم م مموف يقم م مموم مجلم م ممس الدارة بالتوصم م ممية م م م اوجمعيم م ممة
العامة لوشةيل وجنة املراجعة عى ضوءه.


 ال يوجد ي تعمار بمدن توصميات وجنمة املراجعمة وقمرارات
مجلس الدارة ح ل تاري اعداد هذا التقرير.















 هم ممذه امل م ممادة اسة،ش م مماديةن ويع م مميم مجل م ممس الدارة تش م ممةيل
وجن ممة لدارة املخ مماقرن وتحدي ممد ص ممالحيات ا واختصاص ممات ا
بعد امتخما ع ماء مجلمس الدارة للمدورة اوجديمدة التمي
ت د يي .6111 2 5















 هذه املادة اسة،شاديةن وستحرص الشركة
يي املستق ل.

االلتميام ب ا

 هذه املادة اسة،شاديةن وستحرص الشركة
يي املستق ل

االلتميام ب ا
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شركة اتحاد عذيب لالتصاالت (GOجو)  -شركة سعودية مساهمة مدرجة
م
21
22
21
11

رقم املادة وفق تسلسل مواد الئحة حوكمة الشركات
املادة (الثالثة والوسعون) الفصاح عن املكافمت
املادة (الرابعة والوسعون) تط يق اوروكمة الفعالة
املادة (اوشامسة والوسعون) تشةيل وجنة حوكمة الشركات
املادة (السادسة والوسعون) االحتفاظ بالوثائق

تم
االلتزام

التزام
جزئي

لم يتم االلتزام/
ال ينطبق

التوضيح






 -64جمعيات املساهمين
 0-64اجتماعات الجمعية العمومية
فيما يىي بيان باوجمعيات العامة للمساهمدن املنعقدة خال العام املا ي املنصرم
م

الجمعية

تاريخ اإلنعقاد

0

الجمعية العامة العادية السابعة
(االجتماع األول)

6112 11 61م

6

الجمعية العامة العادية السابعة
(االجتماع الثاني)

6112 11 61م

-1
-6
-3
-4
-5
-1
-6
-3
-4
-5
-2

أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين
السيد حسام الدين بن هاش صدق
السيد سعد بن عمر ال يمي
السيد فرد بن ع دالعييي الصتي
السيد ا ا مور حناوي
السيد بري كومار كوما
السيد حسام الدين بن هاش صدق
السيد سعد بن عمر ال يميم
السيد فرد بن ع دالعييي الصتي
السيد ع دالرحمن بن ع دالعييي
السةران
السيد سلطان بن خالد الة،كي
السيد محمد سامي رف .

 6-64سجل املساهمين
تحصممل الش ممركة عى م تقري ممر دوري ك ممل ش ممرر لس ممجل املس مماهمدن م ممن هيئ ممة الس مموق املالي ممةن ولق ممد تق ممدمت الش ممركة بطل ممب اورص ممو عى م س ممجل
املساهمدن  14مرة خال العام املا ي املنصرمن وفيما يىي بيان بتواري هذه الطل ات واألس ا الداعية لذلع
م
1
6
3
4
5
2
1
2
1
11
11
16
13
14
صفحة 32

تاريخ الطلب
6112 14 13م
6112 15 11م
6112 12 11م
6112 11 11م
6112 12 11م
6112 11 11م
6112 11 61م
6112 11 16م
6112 11 61م
6112 11 31م
6112 16 14م
6111 11 14م
6111 16 11م
6111 13 15م

األسباب
تحديم مظام شئون املساهمدن (تقرير شرر مار )
تحديم مظام شئون املساهمدن (تقرير شرر بريل)
تحديم مظام شئون املساهمدن (تقرير شرر مايو)
تحديم مظام شئون املساهمدن (تقرير شرر يوميو)
تحديم مظام شئون املساهمدن (تقرير شرر يوليو)
تحديم مظام شئون املساهمدن (تقرير شرر سطس)
اجتماج اوجمعية العامة
تحديم مظام شئون املساهمدن (تقرير شرر سمتمب)،
اجتماج اوجمعية العامة
تحديم مظام شئون املساهمدن (تقرير شرر كتو ر)
تحديم مظام شئون املساهمدن (تقرير شرر موفمب)،
تحديم مظام شئون املساهمدن (تقرير شرر ديسمب)،
تحديم مظام شئون املساهمدن (تقرير شرر يناير)
تحديم مظام شئون املساهمدن (تقرير شرر فب،اير)
التقرير السنوي ملجلس الدارة لعام 6112

شركة اتحاد عذيب لالتصاالت (GOجو)  -شركة سعودية مساهمة مدرجة

 -65الرقابة الداخلية ولجنة املراجعة
 0-65الرقابة الداخلية
ن الرقاب ممة الداخلي ممة ه ممي ش مما تأكي ممدي واسوش مماري موض مموعي ومس ممتقل ب ممر
ً
ً
الداخليممة تلعممب دورا رئيسمميا يممي تحقيممق الشممركة ألهممدافرا وللممع مممن خممال تممأمدن وتمموفد ،مممدخل منممتظ لتقمموي وتحسممدن فاعليممة دارة املخمماقر
ض ممافة قيم ممة وتحس ممدن عملي ممات الش ممركة .كم مما ن الرقاب ممة

والرقابمة واألعممما الت مي ينطمموي علي ما األداء الرقممابي يممي الشممركة .وهممذا وقمد مفممذت دارة الرقابممة الداخليممة العديمد مممن عمليممات املراجعم الدوريممة
واوشاصممة مم الة،كدممم عىم األ شممطة والوَممائف لات املخمماقر العاليممة والعمممل عىم رفم فاعليممة وكفمماءة عمليممات الشممركة يم (عىم سممميل املثمما ال
اورصر) مجا السياسات واالجراءات واألمظمة املالية وتقنية املعلومات.
قاممت دارة الشممركة وتحمت شمراف وجنمة املراجعممة بالتعاقمد اوشممارح مم مةتمب مسممتقل ومتخصمص يممي تقمدي خممدمات املراجعمة الداخليممة مممن
ق ل مراجعدن داخلييمن ممؤهلدن يعملمون لديم  .سمفرت متمائ تقمارير املراجعمة الداخليمة عمن تحسمن مسمتمر يم جمراءات مظمام الرقابمة الداخليمة
بالش ممركةن وق ق مما للتق ممارير املقدم ممة ال يوج ممد با اي ممة الع ممام امل مما مق مما ض ممعف جوهري ممة لات همي ممة س مممية ومخ مماقر عالي ممة ل م ي ممت تحس مميا ا و
التوصية بتحسيا ا تستوجب الفصاح عا ا.
 6-65لجنة املراجعة
تقمموم وجنممة املراجعممة املنمثقممة مممن مجلممس الدارة بالشمراف عىم عممما دارة الرقابممة الداخليممة بالشممركة الت مي تقمموم بشممكل دوري بفحممص مممدم
ً
كفاية وفاعلية مظام الرقابة الداخلية بمما يسماعد عىم تقموي مظمام الرقابمة الداخليمة بصمفة مسمتمرة والتأكمد ممن فعاليتم ن ف مال عمن مراجعمة
القموائ املاليممة (األوليمة والا ائيممة) والتتسميق مم اوجرمات املعنيممة والشمراف عىم عمما املحاسم دن القامومييمن .ولقممد قاممت وجنممة املراجعمة بعقممد
( )2ثماميمة اجتماعمات خمال العمام املما ي املنصمرم قاممت خاللرما ال جنمة بدراسمة تقمارير الرقابمة الداخليمة ورفم تقاريرهما ملجلمس الدارة مشمتملة
عى التوصيات املناس ةن بالضافة

عقد االجتماعات م املحاس دن القامومييمن والدارة التنفيذيمة للشمركة ملناقشمة األممور املاليمة والقاموميمة

وااللتميامات األخرم املتعلقة بسد ،العمل بالشركة.
و نم ًماء عىم توصمميات دارة الرقابممة الداخليممة ووجنممة املراجعممة؛ يقممر مجلممس دارة الشممركة بأمم تم عممداد سممجالت اورسممابات بشممكل صممريرن و ن
ً
القوائ املالية للعام املا ي املنتهي يي  6111 3 31عدت وفقما ملعمايد ،املحاسم ة الصمادرة عمن الريئمة السمعودية للمحاسم دن القامومييمن .كمما ن
ُ
ُ
مظام الرقابة الداخلية عد عى سس سليمة ويعمل بفاعلية وفق املمارسات الريادية يي هذا الصدد.
ومممن اوجممدير بالممذكر م م ال يوجممد ي تعممار

ً
بممدن توصمميات وجنممة املراجعممة وق مرارات مجلممس الدارة حت مى تمماري اعممداد هممذا التقريممر .و م م وفقمما

لنظمام الشمركات الصمادر باملرسموم امللكممي م  3وتماري 1431 1 62هم والئحمة حوكمممة الشمركات امل تيمة عليم ن سمميت عمادة تكموين وجنمة مراجعممة
وتعييا ا من ق ل اوجمعية العامة.

 -62مراجع الحسابات الخارجي (املحاسب القانوني)
كممد مراجم اورسممابات اوشممارحي )كممي بممي م حممي الفمموزان والسممدحان) ن القمموائ املاليممة ككممل تظرممر بعممد مممن كافممة النمموا ي اوجوهريممةن املركممي
ً
املا ي للشركة كما يي  31مار  6111و داءها املما ي وتمدفقات ا النقديمة للسمنة املنت يمة يمي للمع التماري ن وفقما ملعمايد ،املحاسم ة املتعمارف علي ما يمي
اململةة العر ية السعودية.
وت من تقرير مراج اورسابات اوشارحي لفت امو اه

الي اح رقم 6

ممن الي ماحات املتمممة للقموائ املاليمة والمذي يشمد ،م ن الشمركة

قممد تة ممدت صممايي خسممارة بم ل م  132.2مليممون ريمما سممعودي خممال السممنة املنت يممة يممي  31مممار 6111ن وكممما يممي للممع التمماري ن فقممد تجمماوزت
املطلو ات املتداولة للشركة ملوجودات ا املتداولة بم ل  431مليون ريا سعودي .كما هو مشار لي يي االي اح رق  6ن فعن همذه األحمدا
ً
ً
و الظممروف م م األمممور األخممرم امل ينممة يممي االي مماح رق م  6تشممد ،م وجممود درجممة عاليممة مممن عممدم التأكممد قممد تثي مر شممكا جوهريمما حممو قممدرة
ً
ً
الشركة عى االستمرارية .ول ي د مراج اورسابات ر يا متحفظا فيما يتعلق ب ذا الشأن.
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 -62خطة التحول إلى معايير املحاسبة الدولية
ً
بناء عى قرار الريئة السعودية للمحاس دن القامومييمن يمي التحمو م تط يمق معاييمر املحاسممية الدوليمة بتمد ًاء ممن الربم األو ممن عمام .6111
وقام ممت الش ممركة باالس ممتعامة بأح ممد املكات ممب السوش ممارية املتخصص ممة لعق ممد دورات تدريمي ممة مةثف ممة م ممن ج ممل مس مماعدة وتأهي ممل امل مموَفدن لعم ممل
مقارم ممة ب ممدن معاييم مر املحاس م ة الس ممعودية والدولي ممة ولل ممع ب ممدف تحدي ممد وتحلي ممل الفروق ممات املتعلق ممة بقط مماج االتص مماالت -ن وج ممدتن وتحدي ممد
اوشيارات املناس ة للتعامل معرا واستةما مراحل التط يق .و ً
ناء علي وضعت الشركة خطة للتحمو م معاييمر املحاسم ة الدوليمة بدايمة ممن
يوميو .6112
فيما يىي ه مالمر خطة الشركة و رمامجرا يي التحو

معاييمر املحاس ة الدولية

 املرحلة األولى :مقارنة املعاييـر املحاسبية السعودية بالدولية :
-

تحديد وتحليل الفروقات ودراسة ثرها املحاسبي واليكوي وال ريبي.
 -تحليل ال دائل والستثناءات املتاحة يي املعاييمر املحاسمية وتفسد،ها.

ن -اختيار السياسات املحاسمية املناس ة م ق يعة شا الشركة والتمي تحقق افصاح ف ل للتقارير املالية.
 املرحلة الثانية  :اتخاذ اإلجراءات املناسبة لتنفيذ التطبيق:
-

تحديم السياسات واألمظمة املحاسمية لتتوافق م املعاييمر الدولية.
 -عداد مسودة القوائ املالية والفصاحات املتعلقة ب ا.

ن -وض خطة لتحديد ي تعديالت مطلو ة يي مظمة الشركة اآللية.
 املرحلة الثالثة  :تنفيذ التحول ( التطبيق) :
-

تعديل األمظمة وعمل الخت ارات املناس ة للتأكد من اسويفائ ا ملتطل ات املعاييمر الدولية.
 -تحديد األثر املا ي النات عن تط يق املعاييمر الدولية  -ن وجد.

 املرحلة الرابعة  :ما بعد التحول (التطبيق) :
-

اعداد القوائ املالية األولية الربعية لعام .6111 6112
 -اعداد القوائ املالية السنوية .6111 6112

ن -اعداد القوائ املالية للرب األو .6112 6111
د -مراجعة القوائ املالية واعتمادها من ق ل املراج اوشارحي للشركة.
وتجدر الشارة

ً
ن الشركة الةممت بخطة التحو ن حيم ت ن اء املراحل الثال األو من اوشطةن والشمركة حاليما بصمدد تحديمد األثمر املما ي

و عممداد القمموائ املاليممة األوليممة للربم األو لعممام  6112 6111حسممب املعايي مر املحاسمممية الدوليممةن واالمتقمما

م املرحلممة الرابعممة واألخي مرة مممن

اوشطة.

 -68إقرارات مجلس اإلدارة
يقر مجلس الدارة باآلتي
 ن سجالت اورسابات عدت بالشكل الصرير.
ُ
ُ
 ن مظام الرقابة الداخلية عد عى سس سليمة ومفذ بفاعلية.
 م ال يوجد ي شع يذكر يي قدرة الشركة عى مواصلة شاقرا.
ُ

 -69توصيات مجلس اإلدارة
يوى ي مجلس الدارة اوجمعية العامة للشركة بما يىي
 -1التصويت عى تقرير مجلس الدارة للعام املا ي املنتهي يي .6111 3 31
 -6التصويت عى تقرير مراج ي اورسابات عن العام املا ي املنتهي يي .6111 3 31
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-3
-4
-5
-2
-1
-2
-1
-11
-11

-16
-13
-14

التصديق عى القوائ املالية للشركة كما هي يي .6111 3 31
التصويت عى براء لمة ع اء مجلس الدارة عن العام املا ي املنتهي يي .6111 3 31
التصويت عى اختيار مراقبمي اورسمابات ممن بمدن املرشمردن ممن ق مل وجنمة املراجعمةن وللمع ملراجعمة القموائ املاليمة للربم الثما ي والثالمم
والراب لعام  6111والرب األو لعام 6112ن وال يامات املالية رب السنوية وتحديد تعاب .
التصممويت عى م العمليممات الت مي تمممت م م األق مراف لات العالقممة كممما هممو يممي الي مماح رق م  66مممن القمموائ املاليممة السممنوية للعممام املمما ي
املنتهي يي .6111 3 31
ً
التصويت عى تكوين وجنة املراجعة (ابتداء من تاري اوجمعية العامة وحتمى ن اية الدورة اورالية يي 6111 12 4م).
التصويت عى اختيار وتعييمن املرشردن لع وية مجلس الدارة للدورة الثالثة التمي ت د يي .6111 2 5
التصويت عى تعديل الئحة عمل وجنة املراجعة.
التصويت عى تجديد عقد شركة بتلكو (ع و مجلس دارة) لتمرير املكاملات الدولية.
التصويت عى تجديد االتفاقية امل مرمة م شركة ثراء املالية  -كمسوشار اسة،اتيجي للشركة.
التصويت عى تعديل الئحة حوكمة الشركة بما يتوافق م الئحة حوكمة الشركات اوجديدة.
التصويت عى تعديل دليل معايد ،اختيار وتعييمن ع اء مجلس الدارة.
التصويت عى تعديل الئحة عمل وجنة الة،شيحات واملكافمت.

 -11إعادة تصنيف
لقمد تم عمادة تصممتيف بعممر رقمام املقارمممة للسممنة املنت يمة يممي  31ممار  6112لتتماشم ل مم التصمتيف املسممتخدم للسممنة املنت يمة يممي  31مممار
.6111

 -10الخاتمة
يتقدم مجلس الدارة ملقام خمادم اورمرمدن الشمريفدن وو مي عرمده األممدن وو مي و مي العرمد بخمالص الشمةر والتقمدير ملما يولومم ممن دعم ورعايمة ملما
يممي مص م رة هممذا المموقن ال مما ين كممما ن ممدي قيممب تحياتنمما وتقممديرما لعمالئنمما والسممادة املسمماهمدن وجمي م ممموَفي الشممركة لتفممامي ومممواَ ت
الدؤو ممة لتحسممدن وتطمموير مسممتوم اوشممدمات الت مي تقممدمرا الشممركة .ويؤكممد مجلممس الدارة عى م س م ي الشممركة الممدؤو لتل يممة كافممة احتياجممات
ومتطل ات عمالئ ا الةرام وتطلعات املساهمدنن والعمل عى تطوير عمالرا وتحقيق عى اليرادات بمشيئة هللا تعا .
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