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 الشركة تأسيس  -0

 للمرسوم امللكي رقم  م   مدرجةوهي شركة مساهمة سعودية  "(جوGOتأسست شركة اتحاد عذيب لالتصاالت )"
ً
همم 1461 6 11وتماري   2وفقا

لصمادر يمي الريما  ا 1111623613( القاض ي بالعالن عن تأسيس الشركة. وتعمل الشركة بموجب السجل التجماري رقم  6112 6 62)املوافق 

 (. 6111 4 1هم )املوافق 1431 4 5( وترخيص هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات املؤرخ يي 6111 6 65هم )املوافق 1431 6 31بتاري  

مممة مليمون سممر  موسماوية القيمممة قي 111سممعودي مقسم    مم   ريمما مليممار  1 هوهمذا االتحمماد همو ع ممارة عمن شممراكة قويمة تمم  تأسيسمرا بر سممما  قمدر 

 مممن  " شممركة  ريممما )عشممرة  ريممما  11كممل ما مما 
ً
تمم  تعممديل اسمممرا  يمالتمم التجاريممة عممذيبسممعودي( وكلرمما  سممر  عاديممة. مدفوعمم  بالكاممملن وي مم  كممال

   مممم  شممممركة بممممذار 
ً
ن شممممركة مجموعممممة  "بتلكممممو" ال حممممرين لالتصمممماالت السمممملةية والالسممممكلية للتجممممارة واملقمممماوالتن شممممركة الا لممممةن شممممركة التجاريممممةالحقمممما

شممركة ي تمم  تعممديل اسمممرا   مم  مالتمم واالتصمماالت للةم يمموتر عممذيب شممركةتراكممون شممركة عممذيب للصمميامة واوشممدماتن وشممركة االمة،مممت السممعوديةن و 

  املعلومات وتقنية لالتصاالت بذار
ً
 ن وشركاء آخرين". الحقا

)واحممد مليممار  ريممما مليممار  1 ا  مممناملممبتخفممير ر    6111 2 2هممم املوافممق 1436 1 2قممد  وىمم ل مجلممس الدارة ل جمعيممة العامممة املنعقممدة بتمماري  

مليمون سمر  ممن  سمر  الشمركة و تسم ة تخفمير  21 سمعودي( وللمع عمن قريمق  ل ماء ريمما ربعمائة مليون  ) ريما مليون  411سعودي(      ريما 

برفم  ر   املما  ممن  6116 1 14م املوافمق هم1433 16 61٪  من ر   املما . وتىم  للمع توصمية  خمرم ل جمعيمة العاممة املنعقمدة بتماري  21بل ت 

سمعودي(  ليصم ر ر   املما  اوجديمد  ريما )واحد مليار ومائة وخمسة وس عون مليون  ريما مليون  115,1 خال  قرح  سر  حقوق  ولوية بقيمة

 سعودي(. ريما )واحد مليار وخمسمائة وخمسة وس عون مليون  ريما مليون  515,1

ا  املم من خال   صدار  سر  حقوق  ولوية وتمثمل الييمادة يمي ر  سر   111,511,111بواق  ا  امل قرح  سر  زيادة ر   عى  التوصية ت  و ناءً 

ر ملعقممد اجتممماج اوجمعيممة العامممة  يمم"جممو" سممعودي(. ولقممد دعممت  ريممما )واحممد مليممار ومائممة وخمسممة وسمم عون مليممون  ريممما مليممون  115,1مقممدارها 

ن حيمممم تممممت املوافقمممة عىممم  قمممرار زيمممادة ر   6116 1 14همممم املوافمممق 1433 6 61عىممم  قمممرار زيمممادة ر   املممما  بتممماري   العاديمممة للموافقمممة والتصمممويت

 املا  واملصادقة علي .

وللممع وشفممر اوشسممائر  ٪21 بواقمم  الشممركة ممما  ر   بتخفممير العاديممة رم يمم العامممة اوجمعيممة   مم  الدارة مجلممس  وىمم ل 6111 فب،ايممر شممرر ويممي

 م  مظام الشركات اوجديد. ٪51املة،اكمة دون 
ً
 وللع تماشيا

)محمدودة اورركمة( واوشمدمات الالسملةية مثمل االتصماالت  ةيت من الةم،خيص المذي حمازت عليم  "جمو"  تقمدي  مما يىمي   خمدمات االتصماالت الثابتم

ر موع م اوجيل الرابم  تقنية  رممت؛ وللع ع ر المة، مالصوتية الراتفيةن خدمات ال ياماتن خدمات االمة،مت السري ن خدمات االتصاالت الصوتية ع 

ي تعةممم الشمركة تنفيمذها يمي مكوابل األلياف ال صرية وجمي  العمالء يي املناز  والشركات ومكاتب األعما ن هذا بالضافة   م  خمدمات الفيمديو التم

 مات املؤتمرات والتعلي  عن ُبعد.املستق ل ضمن عمليات ا يي قطاج االتصاالت باململةة العر ية السعوديةن الستخدامرا يي خد

 أعمال ونشاطات الشركة -6

 قدي  اوشدمات التالية بت"جو" تقوم 
 

  مة،مت يي اململةة العر ية السعودية؛ال صوتية واالشدمات اوتقدي  جمي  خدمات االتصاالت الثابتة و 
 

  بناء ش كات االتصاالت وتقنيمة املعلوممات ومرافقرمان وامتالكرما وصميامت ا وتشم يلرا و دارت ما وتطويرهمان عىم   سمس تجاريمة يمي اململةمةن

 ات واألجرية الالزمة لذلع؛وحيازة الرخص واملعد
 

  اسمممتد،اد جميممم   مممممواج  جرمممية االتصممماالت الثابتمممم  و محمممدودة اورركمممة ومحوهمممما ممممن األجرمممية وال  مممما   وتصمممديرها وتسمممويقرا وتوريممممدهان

عىممم  رخصممممة لتقممممدي  خممممدمات المة،مممممت مممممن هيئممممة االتصمممماالت وتقنيممممة "جممممو" والمممدخو  يممممي املناقصممممات املتعلقممممة بممممذلع؛ ولقممممد حصمممملت 

 ت؛املعلوما
 

 ؛وتقنية املعلومات استد،اد وتسويق وتركيب وصيامة  جرية االتصاالت السلةية والالسلةية 
 

  لتنميممة  عمالرمما 
ً
االسمموثمار يممي املشمماري  التجاريممة واالسمموثمارية املتعلقممة بخممدمات االتصمماالت املختلفممة بحسممب ممما تممراه الشممركة مناسمم ا

  .لةةوتطويرهان وفقا لألمظمة واللوائر املرعية يي املم
 

 املعلومات وتقنية والالسلةية السلةية االتصاالت  جرية وصيامة وتركيب وتسويق استد،اد. 
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  أخبار وقرارات الشركة املهمة -1

  6102مارس  10اعتماد القوائم املالية األولية لفترة الثالثة أشهر والسنة املنتهيتين في    1-0

 .6112مار   31املالية )الرب  الراب ( للثالثة  شرر والسنة املنت يتدن يي  القوائ  6112 14 61مجلس الدارة بتاري   اعتمد

 .6105واعتماد التقرير السنوي ملجلس اإلدارة للمساهمين لعام  6102مارس  10اعتماد القوائم املالية املدققة للعام املالي املنتهي في    1-6

 ملجلممممس السممممنوي  التقريممممر وكممممذلع 6112مممممار   31ي يممممي ماملنت مممم املمممما ي للعممممام املدققممممة املاليممممة القمممموائ  6112 12 16مجلممممس الدارة بتمممماري   اعتمممممد

  .رةمالفت لنفس الدارة

 ZTEموافقة مجلس اإلدارة على اتمام تسوية نهائية مع شركة     1-1

 .اورالية لشركةا ش ةةالتعاون لة،قية  مظمة  لو حم س  ZTEبرام تسوية ن ائية م  شركة   6112 11 16رة بتاري  الدا مجلس وافق 

 6102 يونيو 11في  ةاعتماد القوائم املالية األولية لفترة الثالثة أشهر املنتهي   1-4

 .6112 يوميو 31 يي املنت ية( للثالثة  شرر األو  القوائ  املالية )الرب   6112 11 61جلس الدارة بتاري  م اعتمد

 6102 سبتمبر 11 في املنتهية للفترة األولية املالية القوائم ليشمل الخارجي لحساباتا مراجع عمل نطاق تمديد    1-5

 KPMG -رم ممممم  السممممادة  كممممي بممممي  م حممممي الفمممموزان والسممممدحان معىمممم  تمديممممد مطمممماق عقممممد املراجعممممة امل مممم 6112 11 11مجلممممس الدارة بتمممماري   وافممممق

 املطلو ممة املراجعممة بأعممما  للقيممام ن6111 6112 املمما ي للعممام( الثمما ي الربمم ) 6112 سمممتمب، 31 يممي املنت يممة رةمللفتمم املاليممة القمموائ  مراجعممة ليشمممل

  لمذلع املحمددة املرلمة امت ماء ق مل املمذكورة للفةم،ة املاليمة النتمائ  بمععالن ياممااللتم من الشركة لتمةدن
ً
ولقمد تممت املوافقمة عىم  همذا التمديمد  .مظامما

 .6112 11 61هم املوافق 1432 1 11من ق ل اوجمعية العامة املنعقدة بتاري  

 6102سبتمبر  11اعتماد القوائم املالية األولية لفترة الثالثة والستة أشهر املنتهيتين في    1-2

 .6112سمتمب،  31القوائ  املالية )الرب  الثا ي( لفة،ة الثالثة والستة  شرر املنت يتدن يي  6112 11 11مجلس الدارة بتاري   اعتمد

 إضافية سنة 05 ملدة للشركة املمنوحة الرخصة تمديد وطلب املوحدة الرخصة على الحصول  بطلب التقدم   3-1

 سمممممنة 15 ملمممممدة الرخصمممممة تمديمممممد بطلمممممب املعلوممممممات وتقنيمممممة االتصممممماالت هيئمممممة مقمممممام   ممممم  التقمممممدم عىممممم  6112 11 31مجلمممممس الدارة بتممممماري   وافمممممق

 ثابتمممة) متنوعمممة خمممدمات وتقمممدي  شممم كات   شممماء لرممما تومممير يموالتممم اآلخمممرينن باملشممم لدن  سممموة موحمممدة رخصمممة شمممركةال ممممنر قلمممب وكمممذلع  ضمممافيةن

 (.ومعطيات وصوتية ومتنقلة

 6102/6102نة العمومية للعام املالي اعتماد املواز    1-8

 .6111 6112التقديرية للعام املا ي  املوازمة 6112 11 11الدارة بتاري   مجلس اعتمد

 زام بتعليمات االفصاح الصادرة من هيئة السوق املالية ـعداد التقارير املطلوبة وااللتلجنة إل  تكوين   3-1

 مممن الصممادرة فصمماحال  بتعليمممات يامموااللتمم املطلو ممة التقممارير العممداد وللممعخاصممة  وجنممة تكمموينعىمم   6112 16 12 بتمماري  الدارة مجلممس وافممق

 .%15 للشركة املة،اكمة اوشسائر ب لوغ يتعلق فيما املالية السوق  هيئة

 بين شركة اتحاد عذيب لالتصاالت و شركة االتصاالت السعودية وتوقيع اتفاقيات جديدة  املبرمةبعض االتفاقيات شروط تحسين  3-11

 االتصممماالت السممممعودية بعمممر االتفاقيمممات القائمممممة املب،ممممة بمممدن الشممممركة وشمممركةشممممرو  عىممم  تحسمممدن  6111 11 11الدارة بتمممماري   مجلمممس وافمممق

(STC)الطرفدن بدن علي ا املتفق الا ائية واألحكام الشرو  حسب ن. 

 6102ديسمبر  10اعتماد القوائم املالية األولية لفترة الثالثة والتسعة أشهر املنتهيتين في   1-00

 .6112 ديسمب، 31 شرر املنت يتدن يي  والوسعة( لفة،ة الثالثة الثالمالقوائ  املالية )الرب   6111 11 12مجلس الدارة بتاري   اعتمد
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 توصية مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة بتخفيض رأس املال   1-06

 اوشسمممائر وشفمممر وللمممع ٪21ر العاديمممة بتخفمممير ر   مممما  الشمممركة بواقممم  مالعاممممة  يممم اوجمعيمممة   ممم  6111 16 16الدارة بتممماري   مجلمممس  وىمم ل

  وللع ٪51 دون  املة،اكمة
ً
 .داوجدي الشركات مظام م  تماشيا

 

 والعمليات والتوقعات املستقبلية ألعمال الشركة الخطط -4

 الشبكة وتقديم الخدمة : 4-0
 

 نشر الشبكة 4-0-0

ممةن  ةعشمر  ثممال بتشممر شم ةت ا يممي "جمو" قامممت  لقمد ةر 
ُ
ُ مم ن  رابمم نمدينممة رئيسمية مممن مممدن اململةمة هممي الريما ن جممدةن مةممة امل

ع
رةن يت نممو 

ُ
املدينمة امل

ب،ن الرفوف 
ُ
امن اوج يلن اوش رة مخمال  الفتم .منماقق رئيسمية يمي اململةمة سمتو ذلع تمةنت من ت طية  حائلنن نالقطيفخميس مشيطن الدم 

يمي منطقمة مةمة املةرممة  بالتوس "جو" كما قامت  .يي قطاعات األعما  وكذلع األفراد يي املناز  خدمات ا لي ائا ا الةرام "جو" املاضية قدمت 

حائممل  ومنطقممةر(  ـ  واوشممب اوج يممل مممدين ي يممي الصممناعية)املنطقممة  و ( جممدة مدينممة يممي الثاميممة الصممناعية)املدينممة  مثممل الصممناعية املممدن وبعممر

 .عما األ  وقطاج فراداأل  قطاج من كل   وشدمة وللع ةت اش  ت طية مجا  ييحائل  ومدينةمدينة راب   ضافةعب
 

 الرابم  اوجيمل – العمرير النطماقوخدممة  (FTTH) ال صمرية ليمافاأل اتفاقية م  شركة االتصماالت السمعودية لتقمدي  خدممة "جو"وقعت  كما

(LTE) يمي  خمرم  منماقق لت طمي "جو" خدماتموشار ا زيادةهذه اوشطوة  تاحت وقد . للمستخدمدن يي املناز ن والشركات الص د،ة واملتوسطة 

كمممممما ان همممممذه  نر ممممممن املسمممممتخدمدنملشمممممريحة  ك ممممم عاليمممممة بسمممممرعاتتقمممممدي  خدممممممة الرممممماتف الثابمممممت واالمة،ممممممت  ت اباسمممممتطاع  صممممم ر وب مممممذا اململةمممممة.

 مستمر 
ً
 االتفاقية شردت مموا

ً
تية التحتية  للش ةة عىم  جميم  خال  العام املاض ي يي عدد املشة،كدن ن وقد  دم هذا النمو ا   التوس  يي ال  ا

 .اململةة يي واملناققاملستويات 
 

ممممما ترتمممب عليممم  توسمممعة وتطممموير  ة ممم  زيمممادة عمليمممات المممر ط ال يملمممي ومعاوجمممة املكاملمممات الدوليممم دم  ن النممممو يمممي قطممماج النواقمممل واملشممم لدن   كمممما

  (BRAS) ٪311وقمد تم  توسمعة مظمام المتحة  يمي سمرعات املشمة،كدن بتسم    (IMS)رعمي للوسمائط املتعمددة النظام الف
ً
كمما تم  التوسمعة  تقري ما

 ةمظمت ما الفرعيمم ر اوشمدمات و مي ما تم  التوسم  يمي منصمة توفيم و  (Aggregation & Switcing) ٪411تقمار   يمي مظمام التجميم  والتحويمل بتسم ة

 (ISP)  ٪211بتس  
ً
 .تقري ا

 تقنية الشبكة  4-0-6

وشم ةة النفمال امل تيمة عىم  تقنيمة الموام مماكس املرتةمية  (IPMPLS)يي  شر ش كات ا لل تيمة التحتيمة عىم  تقنيمات "جو" كما هو معروفن تعتمد 

 ملمممي عىممم  تقنيمممة اوجيمممل الرابممم  لتممأمدن خمممدمات  لات كفممماءة  ع (802.16e)عىمم  املقيممما  العمممال ي 
َ
اليمممة ُيمةمممن االعتمممماد علي ممما لقطاعمممات األعمممما  امل

مة بالكاممل عىم  تقنيمة برتوكمو  االمة،ممت  نماز   وقمد تم  تصممي  همذه الشم ةة امل تي 
َ
. همذا وقمد  ََرمَرت الشم ةة اعتماديمة (IP)وكذلع األفمراد يمي امل

 مك يممم
ً
 عاليممما

ً
 اوشمممدمات ف مممل ( ممممما يومممير لرممما تقمممدي  IMS) املتعمممددة للوسمممائط فرعمممي مظمممام ف مممل وقمممورت  سسمممت"جمممو"   ن مممما ك .رة واسمممتقرارا

ر جميمم  قطاعممات العمممالء مر املسمم وق ع ممموممم  النمممو  يمم عممما األ  وقطمماج فممراداأل  قطمماج مممن كممل يممي لعمالئ مما والة،حاليممة الثابتممة الصمموتية الراتفيممة

 ب
ً
 عاليا

ً
 .الش ةة  جياء جمي  يي تمت يـف ل االستمرار يي التحسينات التفقد  َررت الش ةة استقرارا

 

 واملصممممنعة املطممممورة الرائممممدةعىمممم  اتصمممما  مسممممتمر ممممم  الشممممركات و يممممي مجمممما  الشمممم ةة الالسمممملةية الثابتممممة  يمالتقنمممممتابعممممة التقممممدم "جممممو"  وتواصممممل

وزيادة موثوقيت ا واعتماديت ا مما  دم     زيادة جودة  يي تحسدن  داء الش ةة"جو" استمرت فقد  نالتحتية ةيت ال تطوير  قار ويي .للمعدات

  .اوشدمات املقدمة ملشة،كي ا وكذلع زيادة قاقت ا االسويعابية
 

 فمممراداأل  لقطممماعيوالصممميامة مممن  جمممل تقمممدي   ف ممل اوشمممدمات  حاسممممة يمممي مجمماالت الوشممم يل قممرارات"جمممو" ماسممم ق فقممد اتخمممذت   ممم   بالضممافة

 األداء مؤشممرات عىمم وقممد ا عةممس هممذا  نمممن خممال  اعتممماد ممممولن اجممدن مممن االسممتعامة بممموارد داخليممة بالضممافة للممموارد اوشارجيممة عممما واأل 

 التكلفة يي مفس الوقت. خفيروت الرئيسية
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 توِسعة الشبكة 4-0-1

 العمممل ن لوشممل مممدن ومنمماقق جديممدة يمي اململةممةن كممما  عممما واأل  فممراداأل  قطمماعي وشدممة شمم ةت ا  طيممةت لتوسممعة خططرما يممي"جممو"  اسمتمرت

  واوجمموف وال احممة ومجممران وت ممو  يانمجيمم مممن كممل يممي الشمم ةة لتشممر ر  جمما
ً
سممارت "جممو"  ن  كممما .الشمممالية واورممدود القصممي  يممنطقتمم يممي و ي مما

 
ً
 النفمال شم كات بة،كيمب توسمعت وقمد نوشدممة قطماج األعمما  الالسملةية،كيمب شم ةة النفمال بالتوس  يمي اسمتخدام املحطمات القاعديمة لة قدما

  وموثوقممة لتقممدي  خممدمات االتصمماالت لقطمماج األعممما  و  ةيات مرمممم( ملمما لرمما مممن ميممPTMP) املتعممددة
َ
لتوافقرمما ممم  خطممط الشممركة لتحسممدن  ي مما

ممن "جمو" معر  ممما يمةمن  باملش لدن اآلخرين حسب االتفاقيات املب،مة والتوس  من خال  استخدام ش كات النفال اوشاصةكفاءة التكلفةن 

 .اململةة يي  وس  مناققاالموشار وشدمة قطاج األعما  يي 

 تقنية املعلومات تجهيزات 4-0-4

 مممن  حممد  مراكممي املعلوممماتلممدم "جممو" و 
ً
قممار  يممي اململةممة   (Data Center)احممدا

ُ
مم  بُمسممتويات اعتماديممة  عاليممة  1511عىمم  مسمماحة  ت مةمم، ُمرب 

مم رتةممي لقمممالق خمممدمات  متمي 
ُ
نت ممما مممن  قمممالق خمممدمات ا بنجمماحن وهمممو امل

 
 كم ية لقطممماج األعممما موعامليممة مة

ً
كمممي اسمممتمرارية كمممي قمموارمء ومر ر خصوصممما

ر مممن  عىمم  درجمممات التصممتيف املوجممودة يمممي مي تعت ممموالتممم (Tier3)األعممما . وتجممدر الشممارة  ن الشمممركة قممد حصمملت عىمم  تصمممتيف الدرجممة الثالثممة 

ن الدرجمممة الثالثمممة اململةمممة واملنطقمممة وللمممع بعمممد امت ائ ممما ممممن  عمممما  التأهيمممل واملصمممادقة علي ممما ممممن شمممركات عامليمممة كمركمممي معلوممممات مصمممنف مممم

 حسب التصتيف العال ي. 
 

 "جممو" وقممد شممردت 
ً
  ارتفاعمما

ً
 Data Center)اوشمموادم  است ممافةيممي عمممالء قطمماج األعممما  والقطمماج اوركممومي الممذين حصمملوا عىمم  خدمممة  جيممدا

Colocation) عامليمممة لات الةفممماءة خطممموات سمممريعة محمممو النممممو ممممن خمممال  اعتماديت ممما عىممم  الطاقمممات المشمممرية السمممعودية وال"جمممو" خطمممت . كمممما

ر األجرمممية اوشاصمممة بالتمممدقيق متوفيمممب"جمممو"  قاممممتو  ي  خمممذت عىممم  عاتقرممما مسمممئوليات تطممموير األمظممممة وصممميامت ا.مالعاليمممة يمممي تقنيمممة املعلوممممات والتممم

واالختيممممار بممممدن ي علي مممما م( وللممممع لتحسممممدن اوشمممدمات املقدمممممة للعمممممالء مممممن حيمممم سممممرولة معرفممممة احتياجممممات العممممالء والة،كيممممDPIالعميمممق ل رمممميم )

 .اوشدمات

 

خصص للشركة 4-0-5
ُ
 الطيف الترددي امل

عى  ترُددات يي مطاقات مختلفة ممن هيئمة االتصماالت وتقنيمة املعلوممات وللمع "جو" من خال  توسعرا يي خدمة قطاج األعما  فقد حصلت 

ختلفمممممة السممممملةيةالسممممتخدامرا يمممممي وصممممالت 
ُ
 النطممممماق لات ال ياممممممات رمددات خاصمممممة بتوفيممممبالضممممافة   ممممم  تممممر  نلتوصمممميل  براجرممممما ومراكممممي شممممم ةت ا امل

  .العرير

 البصرية ودوائر االتصال الدولية األلياف 4-0-2

ل بحمممق االسمممتخدام  يمممLambda) عاليمممةسمممعات "جمممو" اسمممتأجرت  ة خمسمممة عشمممر سمممنة بمممما ُيسممم   مممد 
ُ
ممممن شمممركة  (IRU) ر القابمممل للمممنقرم( وللمممع مل

 موالت (SNFN) عى  ش ةة األلياف ال صريةاألو    بيامات
ُ
دن ي ت

ُ
دن يي اململةة بشكل دائرتدن ُمنفصلتدن وللع لر ط عمليات ا يي امل

ُ
 طي  كب، امل

ختلفة.
ُ
ممن  ( للر ط المدو ي وللمع ملمدة خمسمة عشمر سمنةLambdaبعسوئجار عدد ثالثة ) 6111-6112كما قامت الشركة خال  هذا العام   امل

ي زيممادة متل ممالسممعة السممابقة وللممع كممي  مممن ٪611التصمما  الدوليممة بممما يقممار   بممدوائر التوسمم   وهممذا ندوليممةت اتصمماالت محليممة وشممركات شممركا

 املستمر يي كل من قطاج األفراد واألعما . النمو والطلب

 العمليات التجارية :  4-6

 :ةمع شركة االتصاالت السعودي ةاالستراتيج الشراكة 4-6-0

   ةالشراك لرذه  ن
ً
 يي توس  مك ي ثرا

ً
 لوشممل الت طيمة رقعمة وتوسمي  املنتجماتن وللع من حيم زيمادة عمدد عديدة و اتجاهات الشركة عما  را

واملنماز  وخممدمات اوجيمل الرابمم   فمرادلأل  ال صممرية ليمافهممي خدممة األ ةضممن هممذه الشمراك ةقدممامل اوشممدمات هم  وممن  نةاململةمم منماقق معظم 

LTE   جممو"  كممما  صمم ر باسممتطاعة  فممرادنلأل" 
ً
 رمع مم ال يملممي والممر ط المة،مممت خممدمات تقممدي  خممال  مممن وللممع عممما تقممدي  حلممو  لقطمماج األ  ي مما

 .ال صرية ليافاأل
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 كةخدمات الشر  4-6-6

ر تقنيمة المواي مماكس فقمط يمي مع م النطماق العمريري كاممت محصمورة يمي خدممة موالتم املنصمرم العمام خمال  فمراداأل  لقطماج"جمو" خدمات  تنوعت

مممما رفم  مممن قاعمدة عمممالء  LTE الرابم  جيمملر تقنيمة اوموالنطماق العممرير ع م FTTH)) ةاملنمليمم ال صمرية ليممافاألخمدمات  وشمممللالسمابقة  عمواماأل 

 .وجودت ا اوشدمة مستوم  عى  العمالء رض ل مويجة اوجديدة اوشدمات هذهالق ا  عى   ازدادو  املحىين السوق  يي صت اوح"جو" 
 

ية وال مل تموفرت ممن خمال  الشم ةة وكمذلع مبشكل واضح عى   تاحة الفرصة للعمالء من االستفادة من اوشمدمات الصموتية املتميم"جو" وركيت 

القممممت  ية للمكاملممممات الداخليممممة واوشارجيممممة. كمممممامديممممدة وعىمممم  ر طرمممما ب اقممممات االمة،مممممت املتمممموفرة بأسممممعار مميممممابتكممممار خممممدمات صمممموتية جعىمممم  عملممممت 

  االعما  لقطاج الصوتيةاوشدمات 
ً
 واسع ق وال

ً
  نةمن العمالء يي مختلف القطاعمات اوشاصمة واوركوميم ا

ً
تعتممد بعمر فمروج القطاعمات  وحاليما

 .كامل بشكل"جو"  من املقدمة ةاوركومية عى  اوشدمات الصوتي
 

بالعمل عى  تطوير خدمات قطاج األعما  بتقدي  مجموعة من اورلو  املمدمة وشدمات االمة،مت بسمرعات عاليمة والمر ط "جو" هذا وقد قامت 

 ةململةمملوشمممل معظمم  منمماقق ا ةالت طيمم مطمماق وتوسمم  ال صممرية ليممافوتقنيممة األ الالسمملةية الوصممالتر ماملحىمم  والممدو ي واوشممدمات الصمموتيةن ع مم

  ر تلع اوشدمات يي وقت قياس ي و جودة عالية.ميت  توفي محي
 

مثممل خمممدمات  ةواملتوسممط ةر مالص يمم الشمممركات وشدمممة (ICT) املعلومممات تقنيممةحلمممو   لوشممملعممما  مطمماق خمممدمات ا لقطمماج األ "جممو" وسممعت  كممما

  ممم  "جمممو"  تسممم  و  املجمعمممات السمممةنية والفنمممادق.ة داخمممل يالصممميامة والوشممم يل للشممم كات املحليمممة وخمممدمات تركيمممب وتشممم يل الشممم كات الالسممملة

االسممتحوال  ممنعقمد شمراكات محليممة وعامليمة ممم  العديمد مممن الشمركات لتقممدي  اوشمدمات السمرابية وخممدمات االست مافة مممما سميمةن الشممركة 

 .كب، سوقية  حصةعى  

 نقاط البيع والتوزيع 4-6-1

"جمو" ممن مقما   زادتو   ا ومنتجات ا لألفراد وقطاج األعمما  عىم  حمد سمواء.عى  الوصو      كافة شرائر املجتم  وتقدي  خدمات"جو" تحرص 

 نمقطمممة بيممم  (22) دنوثممممام ثماميمممة   ممم ( 32) دنسمممتة وثالثمممممممن  عمممدد مقممما  ال يممم  امل اشمممر  رتف مليمممي تقمممدم خمممدمات ا في ممما مال يممم  يمممي جميممم  املمممدن التممم

ي بل  عددها خمسمائة م ي واالتصاالت وشركات التجيئة املنوشرة باململةة والتبي  اوراسب اآل مقا الضافة     اتفاقيات التوزي  القائمة م  ب

تمم  التعاقممد ممم  كب،يممات شممركات التجيئممة لات الفممروج العديممدة داخممل اململةممة ككممارفور والعثممي  واكسمميوم مممما  كممما نبيمم  مقطممة( 551)وخمسممدن 

ر امل اشممرة وما مما املواقمم  اللةة،وميممة املعنيممة بممال ي  مات ال يمم  امل اشممرة و يمموالعمممل جمماري لييممادة قنممو % 411 مم   زاد عممدد مقمما  ال يمم  لرممذه الفئممة 

مممممما سمممميوير وبعممممر املواقمممم  اللةة،وميممممة لات االق مممما  الواسمممم  التعاقممممد ممممم  موقمممم  المممموادي  وتمممم  كمممموم.سمممموق  الرائممممد كمممماملوق عممممن قريممممق االمة،مممممت 

يمم  فممعن امل يعممات الراتفيممة تسممت دف جميمم  العمممالء املتمموقعدن والممرا  دن يممي هممذا و الضممافة   مم  مقمما  ال  .ر شممريحة مممن العمممالءمالوصممو    مم   ك مم

التوصمميل املجمما ي   مم   خدمممة "جممو"ي تناسممب متطل ممات   مممن خممال  عممدة خيممارات مطروحممةن وتقممدم ماالشممة،ا  مممن خممال  اقنمماعر  باملنتجممات التمم

 مكان تواجد العميل.

 خدمة العمالء  4-6-4

 عىم  مسمتوم املنتجمات واوشمدمات اوجديمدة املقدممة للعممالء. "جمو" تشمردهاملر  الذي  التطور  يي سة،اتيجيةتعتب، خدمة العمالء  حد الركائي اال 

عىمم  االسمموثمار يممي جممذ  وتطمموير كفمماءات سممعودية شممابة وقموحممة قممادرة عىمم   "جممو" تحممرص مم  تطلعممات العميمملن  ر خدمممة تر مم  ممممن  جممل توفيممو 

املسمممتخدمة دور رئممميس يمممي تطممموير مسمممتوم اوشدممممةن حيممممم  التقنيممماتكمممما كمممان لمممدور  وجمممودة. تفرممم  احتياجمممات العميمممل والتعاممممل معرممما بفاعليمممة

ي ت مممن خدمممة سممريعة وتجر ممة سلسممة ومتماسممةة مممن خممال  متركمميت اوجرممود عىمم  اسممتخدام الوسممائط التقنيممة اورديثممة املتعممددة القنمموات والتمم

  وات التواصل االجتماعي  و موق  الشركة.كل قنوات االتصا  بالعمالءن سواء كان من خال  مركي التصا   و قن

نافسة 4-6-5
ُ
 امل

لمممة بمممالة،كدم عىممم  خمممدمات المة،ممممت للنطممماق العمممرير والتممم"جمممو"  تواجممم   
تنق 

ُ
ىي اوشممممدمات امل  

 
 بعمممد قيمممام ُمشممم 

ً
ي  دت يممممي ممنافسمممة شمممديدة خصوصممما

جممممل   ممم  قمممرح ُعمممرو   
ُ
بمممالة،كدم عىممم   بمممراز اوشمممدمات الصممموتية "جمممو"  قمممومتو  وشمممدمات المة،ممممت. ر مسممم وقة يمممي السممموق م يمممو  منخف مممةبأسمممعار  امل

م خدمات ا يي السوق. مها ويمد   كقيمة  ُم افة     خدمات المة،مت كعامل  ُيمد 
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 املجتمع والتنمية اإلجتماعية خدمة 4-6-2

 مممن  يممممان 
ً
ن بممما يعمممود بالفائممدة عىممم  يام محممو املجتمممم محرصمممت عىمم  ترجممممة الهتمممام واللتممم فلقممدبأهميمممة املسممؤولية الجتماعيمممةن  "جممو"امطالقمما

همرما رعايمة لوي االحتياجمات اوشاصمة تحمت مسم ل   ممن مختلف شرائر املجتم ن حيم تابعت دعمرا ورعايت ا عدة فعاليات و  شطة متنوعةن

حمممر مممن  م  تنظيممف ال حمر األ  حملمة صممرخة بحمر" وت ممدف  “برعايممة  ةركة ممن بمما  املسمئولية االجتماعيمم" مرمدوا لنمما الطريمق " وكممذلع قاممت الشمم

 . خلفاتامل

 البشرية : املوارد 4-1

 السممة،اتيجية 
ً
اهتمممت  دارة املمموراد المشممرية بالعنصممر المشممري واسممتقطا  العناصممر المشممرية اوجيممدة حيممم  نالسممابقة األعممواميممي "جممو" اسممتمرارا

يممممف 6111 6112ى ن ايممممة السممممنة املاليممممة مرة املمممموراد المشممممرية وحتممممقامممممت  دا  ممممما 24 بتَو
ً
 ثابتمممما

ً
فمممما  مختلممممف٪ سممممعوديون يممممي 12ممممما يقممممار     مَو

يممممممي َمممممل التنمممممافس القمممممموي بمممممدن الشمممممركات يممممممي سممممموق العممممممل السممممممعودي السمممممتقطا  املممممموارد المشممممممرية املؤهلمممممة املحليممممممة و قسمممممام و دارات الشمممممركة. 

ائف  بتوقدنا ا وم  تيايد املطال ة واوشارجية م  .الشمركات  ي تواجممقموم التحمديات التم ص ر االستقطا  واملحافظمة عىم  تلمع املموارد ممن  الَو

مممف   ممم  االتجممماه محمممو الشمممركات لات مهمممذا بمممدوره تسممممب بارتفممماج معمممدالت الرواتمممب وامليايممما املقدممممة ممممن الشمممركات الة ممم رم ممممما  دم   ممم  دفممم  املَو

مف واالسمتفادة ممن العنصمر المشمري ودعم  موقامت  دارة املوارد المشرية يي هذه الفت .عةالرواتب املرتف رة بالة،كدم عى  رف  كفاءة و متاجيمة املَو

فدن واالسمموثمار يمي التممدريب االلةة،و ممي حيممم تم  تقممدي   احتياجمات العمممل وللممع ر مممن مكثمم عممن قريممق وضم  بعممر البمم،ام  للمحافظمة عىمم  املممَو

 ما بدن برام  فنية وتعليمية. برمام  تدريبي 65

ستقبلية ألعمال الشركة : 4-4
ُ
 التوقعات امل

 

 الثابتة: االتصاالت 4-4-0

 خمط مليمون  6  حموا ي ما ما خمطن مليمون  2.3 حموا ي بلم  6115 عمام با ايمة الثابمت للرماتف يمي اململةمة العاملمة اوشطمو  عمدد بمأنالدراسمات  ر متشيم

 لمدم بمأنيعملي  مما ن ٪16 حوا ي السكان     الثابت الراتف اموشار ت ل   س ة و ذلع .العاملة اوشطو   جما ي من ٪56 حوا ي يمثل ما ي  سةملي؛

اسممممة،اتيجية وتجاريممممة خطممممط "جممممو" رن حيممممم ت مممم  م ك مممم سمممموفية حصممممة عىمممم  واورصممممو  لتوسممممي  خممممدمات ا للرمممماتف الثابممممتن رة مك يممممفرصممممة "جممممو" 

 عما .شاصة بقطاج األ اوالصوتية الثابتة  شدمات لبوض  حلو  "جو"    للع قامت  ضافة  ال و  .من العمالء ةحالست داف هذه الشري

 :الثابتة االتصاالت شبكات رـعب العريض النطاق خدمات 4-4-6

  العرير النطاق خدمات عى  الطلب زاد
ً
 اوركوميمة االجمراءات ممن رميمالةث  صم حت  ن بعمد وللمع املاضية؛ بالسنوات مقارمة رنمك ي بشكل مؤخرا

  االرتفماج همذا عىم  سماعد وممما .اللةة،وميمة التعمامالت قريمق عمن تمت 
ً
   صم حت حيمم املجتمم  يمي المة،ممت خمدمات اسمتخدام اموشمار  ي ما

ً
 مصمدرا

 
ً
 ش كات تط يقات مثل حميلرا؛ت يت  يمالت والتط يقات الب،ام  من العديد ستخدامبع وللع األعما ن و دارة للمعلومات والوصو   للتواصلن رئيسا

 تحميمل سمعات تتطلمب التط يقمات ذهوهم رهانمو يم واأللعما  املحادثمةن و مرام  النصموصن ومعاوجمة عمما ناأل  وتط يقمات االجتماعيمةن التواصمل

 .عالية وسرعات رةمك ي
 

 بتسم ة ؛6112 عمام با ايمة اشمة،ا  ليمون م 25.3 حموا ي   م  الثابتمة االتصماالت شم كات رمع م العمرير النطماق خمدمات يمي االشمة،اكات عمدد ممما وقمد

٪ عىم  15 حموا ي   م  املتنقلمةر شم كات االتصماالت مع م العمرير النطماق خدمات اموشار و س ة املساكن مستوم  عى ٪ 2.42 بحوا ي تقدر اموشار

 ةواوشمممدمات الالسممملةي ةال صمممري ليمممافاأل خممدمات عىممم  املةمايمممد الطلمممب السممت داف الشمممركة ملسمممتق لواعمممدة  فرصممةهمممذه  وتعمممد. مسممتوم املسممماكن

(LTE and WiMax).  الممر ط وخممدمات اورديثمة التقنيممة اورلممو   تقمدي  يممي بالتوسم  املسممتق ليةيمي خططرمما  عممما األ  قطماج عممن"جممو" ولمم  ت فمل 

 .الالسلةية الوصالتو  ال صرية ليافاأل رمع 
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 املنتجات املقدمة من الشركة : 4-5
 

 ادخدمات قطاع األفر  4-5-0

 (FTTH) برودباند فايبر 4-5-0-0

السمرعة تومير للعميمل االسممتمتاج فائقمة خدمممة امة،ممت  وهمير تقنيمة األليماف ال صمرية مع م وللممعبمعقالق خدممة "فمايب، برودباممد" "جمو"  قاممت

 .وخدمات الراتف الثابتبايت  ميجا 611عالية ومتعددة تصل     سرعات خيارات  م ممدمة بتجر ة  مة،مت 
 

4-5-0-6 LTE برودباند 

 " برودبامدLTE "لات النطاق العرير  االمة،متخدمة  قدمت
ً
  مفروما

ً
 لرسما  مثاليمة سمرعات تموفر حيمم (4G) الرابم  اوجيمل وشدمات جديدا

 امتظمممارن  ي دون  لالمة،ممممت الفممموري للتصمممفر سمممواء جديمممدةن  مة،ممممت بتجر مممة االسمممتمتاج للعميمممل يومممير ممممما الشممم ةة رمع ممم ال ياممممات واسمممتق ا 

 .ثابتة بسرعة امل اشر ال م مشاهدة  و المة،متن  لعا  تش يل  و رنمالة ي اوحج  اتل امللفات وتحميل
 

 إيزي فون بلس  4-5-0-1

خدمممة الرمماتف بتقنيممة اوجيممل الرابمم  وبشممكل  ف ممل وميايمما  تقممدي  وهممي ن" يمميي فممون "  حممد   سممشة مممن " يمميي فممون بلممس "خدمممة تعتبمم،

 . و توصيالت تمديدات كث، دون اوراجة     
 

 الجيل الرابع لالنترنت والهاتف املطور ( WIMAX) ماكس واي 4-5-0-4

خدمة االمة،مت والراتف متوفرة لقطماج األفمراد يمي جميم  املمدن الرئيسمة يمي اململةمة. وتعتممد اوشدممة عىم  تقنيمة اوجيمل الرابم  المواي مماكس 

(WIMAX ).ير للعميمممل االختيمممار مممن بمممدن سمممرعات كمممما تومم وتمةممن العميمممل مممن اسمممتخدام االمة،ممممت والرمماتف يمممي تنقالتمم  الداخليمممة يمممي اململةممة

 عممن سممرولة المكاميممة االسممتفادة مممن اوشدمممة  ينممما كممان يممي املنمماقق واملممدن امل طمماة ب وفةمم،ات اشممة،ا  متعممددة وتمممنر املشممة،  
ً
شمم ةة. ف ممال

 الة،كيب والوش يل و دون رسوم شررية وشدمة الراتف.
 

 igoتقنية الجيل الرابع لالنترنت  4-5-0-5

igo ر مجرممماز ممممودم ص يممم ( يمةمممن ايصمممال  بمنفمممذUSBيمممي جرممماز اوراسمممب اآل مممي املةت ممم )ي  و اوجرممماز ال ش ممم ي املحممممو  لمممُيمةن العميمممل ممممن م

بخاصمممية الة،حممما  لوسمممرل التنقمممل  igo. ُصمممممت خدممممة بالشممم ةةاالسمممتفادة ممممن خدممممة المة،ممممت والرممماتف  ينمممما كمممان يمممي األمممماكن امل طممماة 

 ن و جودة وث ات يي األداء.الشركة ةة واالستخدام يي  ي مكان يي املناقق امل طاة بش
 

م جو  4-5-0-2
َ
 كل

خدمة االمة،مت والراتف متوفرة لقطماج األفمراد يمي جميم  املمدن الرئيسمة يمي اململةمة. وتعتممد اوشدممة عىم  تقنيمة اوجيمل الرابم  المواي مماكس 

(WIMAX.وتمةمن العميمل مممن اسمتخدام االمة،مممت والرماتف يممي تنقالتم  الداخليممة يمي اململةممة ) اوشدممة ا مم  دقمائق مجاميممة لعمدد اربمم   لوتشممم

 يمي كمان  ينمما اوشدممة ممن االستفادة مكامية وفة،ات اشة،ا  متعددة وتمنر املشة،   ةاملف ل ةالدول اختيار للعميل توير كما سيوي  دو  

 . بالش ةة امل طاة واملدن املناقق
ً
 .اتفالر وشدمة شررية رسوم و دون  والوش يل الة،كيب سرولة عن ف ال

 

 سوا شحن طاقاتب 4-5-0-2

ن و مذلع تكمون عادة شرن سوا ن ل طاقات محد املوزعدن الرئيسيي الشركة عقد اسة،اتيجي م  شركة االتصاالت السعودية لتكون  برمت 

 . "جو"هذه ال طاقات بجمي  فئات ا متوفرة لدم 
 

 ليبارا وبطاقات شحن ليبارا شرائح 4-5-0-8

 نلي ممارا شممرن عمادة ن لشمرائر لي ممارا و ل طاقممات مالرئيسييمم املموزعدن حممد جي ممم  شمركة لي ممارا السمعودية لتكممون الشممركة عقمد اسممة،اتي برممت 

 ."جو"و ذلع تكون هذه ال طاقات بجمي  فئات ا متوفرة لدم 
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 خدمات قطاع األعمال      4-5-6
 

 (GO SOHOواي ماكس أعمال ) 4-5-6-0

ي تتطلمممب تنفيمممذ خمممدمات تحتمممان   ممم  سمممرعات مممممة تممم  تصمممميمرا لألعمممما  التممم( اوشاصمممة باألعمممما  همممي خدWiMAX ن تقنيمممة وام مممماكس )

 كمممامممما يعمميز  داء  عممما  العمممالء. مطولممة ميجمما بايممت دون اوراجممة   مم   جممراءات تركيممب معقممدة  و عمليممات تفعيممل  3تصممفر تصممل   مم  

  اورريممممة الكاملممممة يمممي  دارة  عمالمممم  يممممي لتمنحممم لعميمممل التواصممممل عممممن قريمممق اوشدمممممة الصمممموتية والفممماكس امل رقممممة باوشدمممممةل اوشدمممممة تومممير

 . الشركةجمي  املناقق امل طاة بش ةة 

4-5-6-6 LTE ( أعمالGO SOHO LTE) 

الثاميمة  يميت بم ميجما 11  م     سرعات تصفر تصل  ي تتطلب تنفيذ خدمات تحتان معما  التهي خدمات ت  تصميمرا وشدمة قطاج األ 

 .عما  العمالء داء  مما يعيز  و عمليات تفعيل مطول  دون اوراجة ا    جراءات تركيب معقدة 

 (GO Netخدمة األنترنت لألعمال  ) 4-5-6-1

ي تتطلمب متط يقمات مرممة مثمل الويمب والب،يمد االلةة،و مي والمر ط الشم كي التموتموفر توفر خدممة االمة،ممت لألعمما  جمودة وسمرعات عاليمة 

 ة  عمالر  بفاعلية ومرومة عالية.  دار للعمالء ليوسملل  (IP) وجود خاصية بروتوكو  االمة،مت

  (GO Secureالشبكات االفتراضية ) 4-5-6-4

تممموفر خدممممة الشممم كات االفة،اضمممية ر مممط فمممروج الشمممركات املتفرقمممة ب ع مممرا الممم عر عمممن قريمممق ر مممط شممم كي آممممن وسمممرعات حسمممب قلمممب 

 ر مدينة يي اململةة.عش ثالثةالعميل. ويت  ر ط الفروج باملكاتب الرئيسية عن قريق ش ةة عالية اوجودة ومتوفرة يي 

 (GO Globalشبكات الربط العاملي ) 4-5-6-5

رة املتواجممدة داخممل اململةممة بفروعرمما املتواجممدة خممارن اململةممة حممو  العممال . ويممت  متقممدم هممذه اوشدمممة ر ممط شمم كات قطمماج األعممما  الة يمم

 وشركات االتصاالت العاملية. الشركةالر ط العال ي عن قريق األلياف ال صرية املوجودة بدن 

 (GO Hostingخدمات اإلستضافة ) 4-5-6-2

 واست مافةالنطماق  يي مجا  تسمجيل اسم  ةخدمة موثوق وهيحلو  االتصاالت الرائدة واألساسيةن بتقدي    GO Hostingتتمدم خدمة 

 . االمة،متعى  ش ةة صفحات الشركات 

 (GO Telالخدمات الصوتية ) 4-5-6-2

همممممذه اوشدمممممممة هممممممي ال مممممديل األمثممممممل واألحممممممد   .املطممممممورة (SIP Trunk)ر تقنيممممممة مخطمممممو  و رقممممممام هممممماتف ثابممممممت مقدمممممممة لقطممممماج األعممممممما  ع ممممم

 (ن وتوفر هذه اوشدمة لقطاج األعما  االتصاالت الصوتية املحلية والعاملية وخدمات الفاكس.PSTNتصاالت التقليدية )لال

 (Router - firewallخدمات تشغيل وصيانة االجهزة الطرفية لدى العميل ) 4-5-6-8

ي مضممافية محمو الة،كيمم  ةداء مسممتوم اوشمدمات املقدمممة للعممالءن وتل يممة م رمة للسمموق وخطمو  عممما  لرفم  ج األ صمممت همذه اوشدمممة لقطما

لمدم العميمل  الطرفيمة ا ايمةالوصميامة الالزممة وهي ع ارة عمن تشم يل وعممل االعمدادات  ICT) ) املعلومات واالتصاالت تقنيةعى  خدمات 

 .شررية مقابل رسوم 

  Colocation - Services)يانات )خدمة استضافة مركز الب 4-5-6-9

است ممافة مركمممي ال ياممممات لعممممالء قطممماج األعمممما  خدممممة تقمممدم عمممن قريممق مركمممي ال ياممممات اوشممماص بالشمممركة حيمممم تممموفر املسممماحة الالزممممة 

م عممالء ( والتوصميالت ال يتيمة لالمة،ممت بكمل سمرولة ويسمر. ولقمد تيايمد اهتمماServersالسويعا  ما يليم من معدات الش ةة واوشموادم )

 .خدمة است افة مركي بيامات قادر عى  است افة  دوات   اورساسة يي  قار مركي بيامات بمواصفات عامليةبقطاج األعما  
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 : خدمات قطاع مبيعات الجملة    4-5-1
 

 بطاقات مسبقة الدفع )أيوا( 4-5-1-0

مةن العممالء ممن  جمراء مكاملمات 
ُ
محليمة ودوليمة وجميم  المدو  الرئيسمية ممن خمال   يوا ع ارة عن بطاقة مكاملات هاتفية مس قة الدف  ت

 اوشط الثابت لراتف املنم   و املةتب و أسعار تنافسية.
  

 الربط البينيو  الدولية املكاملات تمريرخدمات  4-5-1-6

ةن ممما ن وللمع بتمريمر مكاملمات صموتية لالتصماالت الثابتمة واملتنقلمموالدولييم نماملحلييمبعقمد اتفاقيمات مم  عمدد ممن املشم لدن "جمو" قامت 

 يجعل خدمات الر ط ال يملي  حد مصادر اليرادات الضافية تحقق من  هامش ر ر مناسب.

 الشركة ونتائج األعمال السنوية  ومطلوبات ول أص  -5

 قائمة املركز املالي  5-0

 ايضاحات

مارس  10

6102 
  6101مارس  10 6104 مارس 10 6105مارس  10 6102مارس  10

  )مراجعة( )مراجعة( )مراجعة( )مراجعة( )مراجعة( الوصف

  ريـال سعودي ريـال سعودي ريـال سعودي ريـال سعودي ريـال سعودي

 ارتفمممممممممممماج مويجممممممممممممة ارتفممممممممممم 

 .ومايعادل  النقد
 إجمالي املوجودات املتداولة  545,261,121 111,611,11 321,251,311 121,121,332 344.161.412

 مويجمممممممممممممممممممممممممممممممممممة امخفمممممممممممممممممممممممممممممممممممر

 األصو   است الكات
 ر املتداولةـإجمالي املوجودات غي  551,241,531,1 211,111,321,1 156,513,621,1 412,111,621,1 1.125.146.121

 إجمالي املوجودات   016,229,265,0 221,109,452,0 409,661,208,0 128,158,209,0 0.501.126.582 حسب ما لكر  عاله

اسمممممموئجار ارتفممممم  مويحمممممة 

 األلياف ال وئي 
 إجمالي املطلوبات املتداولة  111,231,531 411,115,551 231,156,265 121,111,163 123.611.661

ئجار ارتفممممم  مويحمممممة اسممممممو

 األلياف ال وئي 
 ر املتداولةـإجمالي املطلوبات غي  613,166,652 326,141,661 231,111,326 211,125,412 325.123.321

 إجمالي املطلوبات   116,220,289 840,522,221 682,056,988 582,152,019,0 0.028.986.211 الهحسب ما لكر  ع

امخفمممممممممممممممممممممممممممممممممممر مويجمممممممممممممممممممممممممممممممممممة 

 اوشسائر املحقق 
 إجمالي حقوق املساهمين  211,111,132 261,146,222 151,111,231 116,111,411 341.111.121

  016,229,265,0 221,109,452,0 409,661,208,0 128,158,209,0 0.501.126.582  عاله لكر ما حسب
إجمـــــــــــــــــــــالي املطلوبـــــــــــــــــــــات وحقـــــــــــــــــــــوق 

 املساهمين

 

  إيرادات الشركة والشركات التابعة  -2

 ين الصادرة لكل منهاالشركات التابعة، وتفاصيل األسهم وأدوات الد 2-0

 يمممة  سمممر  يمممي  ي شمممركة تابعمممة  و زميلمممةن كمممما  ن ممما لممم  تصمممدر  يمممة  دوات ديمممن "جمممو" ال يوجمممد شمممركات تابعمممة يمممي الوقمممت المممراهن و التممما ي ال تمتلمممع 

ممات الشمركات يمي املسمتق ل بالفصماح عمن بيا"جمو" ى تاري  همذا التقريمرن وسموف تقموم متخص هذا النوج من الشركات منذ تاري  التأسيس وحت

ت التابعة و شماقات ا والمدو  محمل عمليات ما الرئيسمة ومقمر تأسيسمران وتفاصميل ملةيمة األسمر  في ما و يمة تفاصميل تتعلمق بمأدوات المدين  لا تملةم

 ب ا بعلن هللا.
ً
  سرما
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 إجمالي إيرادات الشركة تحليل 2-6

 الوصف 6101مارس  10 6104مارس  10 6105رس ما 10 6102مارس  10    6102مارس 10 ايضاحات

 االيرادات ريـال سعودي ريـال سعودي ريـال سعودي ريـال سعودي سعودي ريال 

مويجممممة ارتفممممماج  ارتفعممممت

 FTTHو  LTEايمممرادات 

 األسعار

 النطاق العريض  111,162,112 126,125,122 121,224,145 623,612,152 624.232.221

 مويجممممممممممممممممممممممة امخف ممممممممممممممممممممممت

 ايممممممممممممممممممممرادات امخفممممممممممممممممممما 

 ال يملي الر ط

152.111.113 123,131,122 233,432,111 611,512,25 132,355,11 
الصــــــــــوت والـــــــــــربط 

 الداخلي/ البيني 

 إجمالي اإليرادات 118,484,622 616,546,614 211,016,642 422,111,141 460.245.826  

 

 لقممد مممت  عممن تقممدي  خممدمات الشممركة الرئيسممية )اتصمماالت ثابتممة ومحممدودة اورركممة وخممدمات صمموتية وامة،مممت( تحقيممق  يممرادات تشمم يلية بل ممت 

ريمما  سمعودي( وهمي تمثمل   ربعمائة وواحد وعشرون مليون وس عمائة وخمسمة و ربعمون  لمف وثماممائمة و ثنمدن وسم عون  ريما  ) 461.145.216

 .6111 3 31ى تاري  ممتائ  التشا  الرئيس ي للشركة حت

 :جغرافي لجزء من ايرادات النطاق العريض  تحليل 2-1

 السعودي بالريما  امل ل  اوج رافية املنطقة م

 131,211,126 الريا  1

 415,461,6 القصي   6

 232,61 األحساء  3

 621,116,12 اوشب،  4

 122,611,11 الدمام  5

 245,112,4 الرفوف 2

 141,662,6 اوج يل 1

 112,412 القطيف 2

 551,242,1 ال اقن حفر 1

 314,221,45 جدة 11

 132,136,1 املنورة املدينة 11

 142,245,2 املةرمة مةة 16

 211,265 الطائف 13

 341,134 يت   14

 121,611,6 اب ا 15

 144,13 جازان 12

 111,233,4 مشيط خميس 11

 126,122 مجران 12

 121,553 حائل 11

 621,11 سكاكا 61

 134,632,1 ت و  61

 422,222,4 موزعة رم ي 66

 152,622,141 ال يملي الر ط 63
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 ألنشطة الشركة مقارنة بالسنة السابقة )ريـال سعودي( التشغيلية ماتاملعلو   2-4
 

 نسبة التغير

٪ 

 التغييرات

 بالسالب باملوجب أو 

 السنة املنتهية

 6102مارس  10في 

 السنة املنتهية

 6102مارس  10في 
 الوصف

 اإليرادات التشغيلية 216,145,461 422,133,343 412,116,12 63٪

 تكلفة الخدمات (411,341,331) (222,252,311) 216,224,61 - 1٪

 املصروفات التشغيلية   (216,112,361) (634,251,361) 522,621,2 - 3٪

 الخسائر من العمليات (411,114,642) (432,414,621) 132,121,46 - 15٪

 صافي الخسارة للعام/للفترة (215,261,132) (151,111,142) 354,411,1 - 2٪
 

     باملقارمة بالعام السابق ويعود للع بشكل رئيس ي  ا ممليون ري 1.12اليرادات الوش يلية بم ل   ارتفعت
 

 .ا ممليون ري 32بم ل   عما األ  قطاج خدمات يرادات  ارتفاج -1

( LTE) العالية السرعات لو العرير النطاق يرادات وارتفاج  ا ممليون ري 34( بم ل  FTTH) ال صرية ليافاأل خدمة يرادات  ارتفاج -6

  .ا مري مليون  6.52 بم ل  

 5.33يممرادات الممر ط ال يملممي بم لمم   وكممذلع  نا مريمم مليممون 12 ( بم لمم WIMAX)العممرير النطمماق يممرادات امخف ممت  رة مفتممويممي مفممس ال -3

 .ا ممليون ري
 

 عما  وقطاج خدمات األفراد.يرادات اوشدمات املقدم  من كل من قطاج األ  ارتفاج     ارتفاج تكاليف اوشدمات  يعود
 

ارتفعممممت  وكممممذلع  ا مريمممم مليممممون  12 بم لمممم  ةوالعاممممم داريممممةال  املصممممروفاتلرتفمممماج  وللممممع ا ممليممممون ريمممم 3.2 بم لمممم ارتفعممممت الوشمممم يلية  املصممممروفات

 .مليون ريما  2.63 يي حدن امخفر مصروف است ال  و قفاء األصو  بم ل  ا مري مليون  1.12 بم ل  عالنتكاليف الوسويق وال 
 

 .صو  قفاء األ  و  است ال  مصروف وامخفا  يراداتال  ارتفاج     ا مري مليون  1.46 العمليات بم ل  امخفا  اوشسائر من  يعود
 

 .ش يليةوامخفا  بعر املصروفات الو اليراداتارتفاج     يعود  ا مري مليون  5.1 صايي اوشسارة للعام اورا ي بم ل  امخفا 

 نـر املحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونييـزام بمعاييـااللت 2-5

 بتط يممممق كافممممة املعاييمممممالتمممم"جممممو" لقممممد الةممممممت 
ً
 تاممممما

ً
ن يممممي جميمممم  عمليات مممما مة السممممعودية للمحاسمممم دن القامومييممممر املحاسمممممية الصممممادرة عممممن الريئمممممياما

  وحسابات ا ويي  عداد بيامات ا وقوائمرا املاليةن و م  ال يوجد  ية اختالفات تذكر يي هذا الصدد.

 

 الشركة املحتملة مخاطر   -2

ر  عمليات مما مي تعتممم ا بعممر املخمماقر التمملممد "جممو" مممن اوجىممي  ن  ي قطمماج اقتصممادي ال يخلممو مممن وجممود مخمماقر محتملممةن ومممما ال شممع فيمم   ن 

 للتطورات امل طردة يي قطماج االتصماالت داخمل اململةمة العر يمة السمعودية وخارجرمان وعىم  ر سمرا دخمو  منافسمدن جمدد 
ً
 شمركة وحصمو  وفقا

والسممم ي الممدائ  لتقمممدي   وارتفمماج حمممدة املنافسممةني تشمممل صممممي  رخصممة جمممو ) الرمماتف الثابمممت( مالتممم املوحممده الرخصمممة عىمم  مو مممايىي وشممركة زيممن

 للتطور التقملي الرائل يي تقنيات االتصاالت وارتفاج تكلفت ا. 
ً
  حد  اوشدمات للعمالء و جودة عاليةن ويعيو للع  ي ا

 التنظيمية : البيئة مخاطر 2-0

فيمم ن ويممي هممذا القممار فممعن عممدم ضممما ا ال زالممت تواصممل التطممور محممو تحريممر قطمماج االتصمماالت واملنافسممة "جممو"  تعممملي مال يئممة التنظيميممة التمم  ن

رةن و التما ي معىم  تنفيمذ اسمة،اتيجيات  عمالرما وتحمد ممن املروممة يمي االسمتجابة لظمروف السموق املت يم ت اتطور ال يئة التنظيميمة قمد يحمد ممن قمدر 

 ر  و  ن تفمت يمتتحقيق  هدافرا وخطمط عملرما. وال يوجمد هنما  ضممان  ن القموامدن املعممو  ب ما يمي اململةمة لمن 
ً
سمر عىم  محمو يمةمن  ن يمؤثر سمل ا
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ي قممد تممؤدي   مم  مخمماقر يمةممن  ن تممؤثر يممي معىمم  سممميل املثمما  ال اورصممر التحممديات التنظيميممة التاليممة والتمم املخمماقر  تلممع ومممنعىمم   عممما  الشممركة. 

  يرادات ور حية الشركة  

   لشمركات االتصماالت املمرخص لرما بتمديمد المرخص ن والمذي يومير املجما  6112 11 11همم املوافمق 1431 16 31صدر األمر السامي بتماري

( خمسمممة عشمممرة سمممنة مقابمممل  سممم ة ممممن صمممايي  ر ممماح الشمممركة السمممنوية خمممال  ممممدة التمديمممد وقمممدرها 15رة لرممما ملمممدة  ضمممافية قمممدرها )دالصممما

حصمو  شمرك ي  %ن كما يوير لشركات االتصاالت اورصو  عى  رخصة موحدة لتقدي  كافة خمدمات االتصماالت. و ممن املتوقم   ن يمؤثر 5

مو ممايىي وزيممن عىمم  رخصممة موحممدة لتقمممدي  كافممة خممدمات االتصمماالت يممي  مخفمما   يمممرادات الشممركة مممن اوشممدمات الراتفيممة الثابتممة وللمممع 

بسمممب ارتفمماج سممقف املنافسممة عىمم  تقممدي  هممذه اوشممدمات. ولةممن تمةنممت الشممركة بنمماًء عىمم  األمممر السممامي مممن الممدخو  يممي مفاوضممات ممم  

 لشمرو  و حكمام مق ولمةن والتمهيئة االتصاالت وت
ً
ي ممن شمأن ا  ن تحسمن ممن وضم  مقنية املعلومات ل رصو  عىم  الرخصمة املوحمدة ق قما

 بتقدي  خدمات االتصاالت املتنقلة.  الشركة التنافس ي يي سوق االتصاالت وللع
 

  القمممار التنظي مممي لجمممراءات اعتمممماد ن بشمممأن همممم 1432 6 61( وتمماري  1431 335هيئمممة االتصممماالت وتقنيمممة املعلوممممات القمممرار رقممم  ) ت صممدر

 ن و لميام مقمدمي اوشدممة املمرخص لرم  ممن ق مل الريئمة ت االتصماالتتعرفة خدما
ً
ن وممن همم1432 13 11ممن تماري   العممل بموجه ما اعت مارا

 يجمممممماد املنمممممماخ املناسممممممب للمنافسممممممة العادلممممممة والفعالممممممة وت ممممممجيعرا يممممممي جميمممممم  مجمممممماالت جديممممممد يممممممي ي اوماملتوقمممممم   ن يممممممؤثر هممممممذا االقممممممار التنظيممممممم

 االتصاالت.
 

  ممما  للمممتحة  يمممي  سمماءة اسمممتخدام السممميطرة يمممي قطممماج االتصمماالتن وال سممميما يمممي سممموق التجيئمممة قواعممد املنافسمممة لممم  يمممت  تط يقرمما بشمممكل فع 

  وليةن واستمرار للع يؤثر عى  ر حية الشركة.لإلمة،مت وال طاقات مس قة الدف  للمكاملات الد
 

  هممممم اوشمممماص بتظممممي   سممممعار خممممدمات املكاملممممات 1431 2 61( بتمممماري  1431 334هيئممممة االتصمممماالت وتقنيممممة املعلومممممات القممممرار رقمممم  ) ت صممممدر

عىم   ن يكمون سمقف  سمعار الصوتية المت ائية املحلية باوجملة عى  ش كات االتصاالت املتنقلة وش كات االتصاالت الثابتةن والمذي ممص 

 11خممدمات املكاملممات الصمموتية المت ائيممة املحليممة باوجملممة عىمم  شمم كات االتصمماالت املتنقلممة هممو )
ً
. و ن يكممون سممقف ( عشممر هلممالتن تماثليمما

 (  ربم  هلمالت ومصمف ال5.4 سعار خدمات املكاملات الصوتية المت ائية املحلية باوجملة عىم  شم كات االتصماالت الثابتمة همو )
ً
. رللمةن تماثليما

 يممي ايممرادات خممدمات املكاملممات الصمموتية 
ً
 سمميكون هنمما   مخفاضمما

ً
ومممن املتوقمم   ن تممنخفر التكمماليف الوشمم يلية عىمم  الشممركة ولةممن  ي مما

 
ً
(  ربممم  هلمممالت ومصمممف 5.4)  ممم  ( سممم   هلمممالت 1المخفممما  األسمممعار ممممن ) المت ائيمممة املحليمممة باوجملمممة عىممم  شممم كات االتصممماالت الثابتمممة مظمممرا

 من  للة.الر
ً
 هم.1431 1 1و ليام مقدمي اوشدمة املرخص لر  من ق ل الريئة العمل ب  اعت ارا

 

 ي تممتحة  يمممي الشممم ةة السممعودية الوقنيمممة لألليمماف ميام الشمممركات التممممبممالر   ممممن التمم(SNFN)  ممممام اوجرمممات اوركوميممة والتنظيميمممة بتمةمممدن 

ى اآلن ممممن املشممماركة يمممي االسمممتخدامن وتمممأخر ملممم  تمممتمةن حتممم"جمممو" تيمممةن فمممعن املشممم لدن اوجمممدد ممممن املشممماركة يمممي اسمممتخدام همممذه ال تيمممة التح

 عى  تخفير التكاليف الوش يلية. ت ايام يؤثر عى  قدر ماوجرات التنظيمية يي تنفيذ هذا االلت
 

 ر  مكاميمة اختيمار املشم ل متنص  مظمة هيئة االتصاالت وتقنية املعلوممات عىم   ن توفيم(Carrier Selection) 64 مق خمال  سموف تط  
ً
شمررا

 ال  ن اوجرمة املنظممة لم   ن6111من حصمو   و  منمافس يمي االتصماالت الثابتمة عىم  الرخصمةن  ي  ن تتموفر همذه المكاميمة يمي شمرر  بريمل 

ي فممعن و التمما  ناملتةممرر لممذلع"جممو" ر هممذه المكاميممة بممالر   مممن قلممب مى اآلن وال زا  املشمم ل املسمميطر يممرفر توفيمممت ممد  بتفعيممل دورهمما حتمم

 عى   يراداتمر يي توفيمالتأخي
ً
 . ت اور حي  ار  مكامية اختيار املش ل سوف يؤثر سل ا

 املخاطر االقتصادية والتشغيلية : 2-6

 االنقطاع املفاجئ في األعمال أو اختراق التدابير األمنية   2-6-0

ت ا من العطل  و االمقطاج يمي العمليمات بسممب قيمود ال تستطي  تقدي  اوشدمات  ال  لا كامت قادرة عى  حماية بتيت ا التحتية وش ة"جو"  ن 

رام ن متعيممممممق قاقت ممممممان  و مويجممممممة للظممممممروف اوجويممممممة السمممممميئةن  و اورممممممر   و المممممميالز   و اوررائممممممق  و امقطمممممماج الةرر مممممماءن  و عيممممممو  يممممممي األجرممممممية وال مممممم

ر املصمممرح بمم   و مممما شمماب  للمممع. من  و المممدخو   يممروسات الةم يممموترن  و تعطممل االتصممماالت وتقطمم  الكمممابالت الةرر ائيممةن  و األخطممماء المشممريةموفيمم

 مواجرة مثل هذه املخاقر.عى   قدرت امن خال  عمليات ا الوش يلية يي األعوام "جو" هذا وقد  ث وت 
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 االعتماد على املوردين    2-6-6

ن فقمد تجمد صمعو ة را حد املوردين الرئيسدن  ن اء عالقت  مععى  موردي األجرية واملعدات والب،مجيات واوشدمات. و لا ما قرر "جو" تعتمد 

ن وهممذا ممما قممد يرفمم  السممعر ممم  شممركات  خممرم ل رصممو  عىمم  خممدمات هممؤالء املمموردين"جممو" يممي تممأمدن مممورد بممديل بمممؤهالت مناسمم ة. وتونممافس 

ي منن  و  لا مما زادت الشمرو  التمماالحتفاظ بعالقات ا مم  همؤالء املموردين الرئيسييم"جو" و لا ل  تستط  الذي تدفع  ل رصو  عى  خدمات  . 

يامات   بموجممب االتفاقمممات لات متحصممل بموجه مما عىمم  السممل  واوشممدمات مممن هممؤالء املمموردينن  و  لا لممم  يممتمةن هممؤالء املمموردين مممن تنفيممذ التمم

 عىم   عمال الصلة عى  محو كافن  و  لا امخف ت وفرة
ً
ووضمعرا املما ي ومتمائ  العمليمات  رمااملنتجات واوشدماتن فعن للع يمةمن  ن يمؤثر سمل ا

 وآفاقرا املستق لية.

 املنافسة    2-6-1

ر مر األقمممممار الصممممناعية وخممممدمات ال يامممممات املممممدارة ع ممممممنافسممممة مممممن ممممميودي خممممدمات االتصمممماالت الثابتممممة واملتنقلممممة والتصمممماالت ع مممم"جممممو" تواجمممم  

ي سممموف تحصمممل عىممم  تمممراخيص ممممن هيئمممة االتصممماالت وتقنيمممة املعلوممممات   ممم  ملع سممموف تشمممتد املنافسمممة مممم  دخمممو  الشمممركات التمممالمة،ممممت. كمممذ

املتوقعممة يممي السمموق وقممدرت ا عىمم  اسممتقطا  املشممة،كدن "جممو" كممذلع فممعن املنافسممة يممي قطمماج االتصمماالت تممؤثر عىمم  حصممة  السمموق و ممدء عملرمما.

 عممن للممع العوامممل التمماوجممدد وترفمم  مممن تكمماليف الوسممويق وتمم
ً
رة عىمم  ممممو الشممركة مي قممد تممؤثر بدرجممة ك يمممؤثر عىمم  هياكممل  سممعار الشممركةن ف ممال

 و عمالرا ووضعرا املا ي ومتائ  عمليات ا يي املستق ل. 
 

ن تعملمممي  ن 
ً
ن واململةمممة خصوصمممما

ً
  صمممعو ات يممممي قمممد تواجممم"جمممو" ي ممماف   ممم  للمممع  ن املنافسمممة املةمايمممدة عىممم  العمالممممة املممماهرة يمممي املنطقمممة عمومممما

اسممممتقطا  الةفمممماءات املناسمممم ة ممممممن املمممموارد المشممممرية  و ر مممممما ت ممممطر لممممدف  رواتمممممب  عىمممم  مممممن املتوقممممم ن األمممممر الممممذي يمممممنعةس يممممي زيممممادة النفقمممممات 

 الوش يلية.

 التكنولوجيا الجديدة أو الناشئة واملنتجات والخدمات الجديدة    2-6-4
 

التةنولوجيما. وقمد تمؤثر التطمورات يمي مجما  تةنولوجيما االتصماالت واملعلوممات عىم   رة يمي مجما مرات سمريعة وك يممصناعة االتصماالت ت يم تشرُد 

 املنافسة يي سوق االتصاالت يي اململةةن علم
ً
بأن التطور التةنولموحي  دم   م  عمدد ممن التطمورات اوجديمدةن بمما يمي للمع  مواعما متعمددة ممن  ا

ر هيكممل األسممعار مي ت يممموشمم كات النفممال الالسمملةية املحليممة وخممدمات الرمماتف التمم االتصمماالت املتنقلممة وخممدمات االتصمماالت  و اوشممدمات املجمعممة

 
ً
 والتممم التقليديمممة. كمممذلع هنممما  تقنيمممات  خمممرم يجمممري تطويرهممما حاليممما

ً
ي يمةمممن  ن يكمممون لرممما تمممأثد، عىممم  املنافسمممة يمممي م و قمممد يمممت  تطويرهممما مسمممتق ال

ر املتوقمم   ن مة تشم لي ا منتجممات معتممدة عىمم  مظمام واي ممماكسن وممن  يمميمموقمد  شممرت "جمو" منممذ بدا قطماج االتصمماالت يمي اململةممة بشمكل عممام.

( واألليممممماف 4Gاوجيمممممل الرابممممم  ) LTEيكممممون هنممممما  تطمممممورات وتحسمممممينات عىممممم  مظمممممام المممممواي مممممماكس العممممال ي بشمممممكل يجعلممممم  منمممممافس قممممموي لنظمممممام 

 ال وئية. 
  

وقمد ال تمتمةن ممن تحديمد الفمرص  "جمو"نلم عر خمدمات  ية التنافسميةممن جرة  خرمن قد يوسممب اسمتحدا  تقنيمات جديمدة يمي فقمدان امليم

 لتطوير خدمات ومنتجات جديدة  و ل رصو  عى  تمراخيص مسوثمارات  ضافية ك يال اوجديدة يي الوقت املناسب وتص ر بحاجة 
ً
رة خصوصا

االسموثمار في ما عىم  قمدرت ا "جمو" ي تختمار موجديمدة التمجديدة  و لتأسيس ال تية التحتية الالزمة لبقائ ا يي دائرة املنافسمة. وقمد تمؤثر التقنيمات ا

ن  و عمدم تمةا ما ممن اجتمذا  عممالء جمدد  و ت مطر معم  تحممل معىم  تحقيمق  همدافرا االسمة،اتيجيةن ممما قمد ية،تمب عليم  فقمدان عممالء حالييم

 عىمم  متكمماليف عاليمممة ممممن  جممل اورفممماظ عىممم  قاعمممدة عمالئ ممان األممممر المممذي قممد يتممم
ً
 سمممل يا

ً
 عمممما  الشمممركة ووضممعرا املممما ي ومتمممائ  عمليات ممما ر  تمممأثد،ا

 وتوقعات ا.
  

 ن تواصمممل بنجممماح تقمممدي  منتجمممات وخمممدمات جديمممدةن "جمممو" ممممن  جمممل توسمممي  قاعمممدة اليمممرادات )جمممذ  العممممالء واالحتفممماظ ب ممم (ن يت  مممي عىممم  

 ك يم
ً
 مممن النفقمات واملمموارد معلمما بمأن  يممة م مادرات اسممة،اتيجية يمي هممذا الشمأن تتطلمب قممدرا

ً
مممن تقمدي  منتجممات "جمو" المشمرية. وقمد ال تممتمةن را

ر عىمم  تمموافر املحتمموم م. ويتوقممف مجمماح االتصما  عممرير النطمماق بشممكل ك يموخمدمات جديممدةن مثممل خدممة ال يامممات املتطممورة والنطمماق العمرير

 ي تطورها وتوفرها جرات  خرم. و الضافة     للعن قد يتمةن املنافسون من تقدي  خدمات جديدة ق ل الشركة. مالتوالتط يقات واألجرية 
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 مممن عمالئ مما وتفشممل يممي جممذ  عمممالء جممدد  و تتة ممد تكمماليف ك يمم"جممو" ن فقممد تفقممد سمم ق ملمماومويجممة 
ً
رة مممن  جممل املحافظممة عىمم  قاعممدة معممددا

 ووضعرا املا ي ومتائ  عمليات ا. رار عى   عمالمر سلبي ك يم  تأثيعمالئ ان وهو ما قد ية،تب علي

 تحول السوق إلى تقنيات اإلتصاالت املتنقلة   2-6-5

  تجمممدرُ 
ً
 يمممي الطلمممب عىممم  تقنيمممات اوشمممدمات املتنقلممم الشمممارة بمممأن قطممماج االتصممماالت يشمممرد تحممموال

ً
ممما  ممممن الثابتمممةن والتممم ةم رَو

ً
 "جمممو" مي يمةمممن لممممبمممدال

  الصمعب ممن سميكون  رخيصمالتم همذا عى  اورصو   تستط  ل  و ن املوحدنخيص عى  الة،  تقديمرا من خال  اورصو  
ً
 همذا يمي املنافسمة جمدا

 .القطاج

 ملخاطر املالية :ا  2-1

 تسديد قروض التمويل     2-1-0

وسموف  ممن قيممة القمر  ٪16يقمار   وقمد تم  سمداد مماعىم  تمويمل تمورق اسمالمي ممن  حمد ال نمو  املحليمة "جمو" تحصملت  1116خال  عام 

. وعلي ن فعن عدم تسديد هذه الدفعات  و تأخرها يمي للمع 6161 بريل  31عى  فة،ات رب  سنوية تتتهي يي  يت  سداد املت قي حسب االتفاق

 ي عى   عما  الشركة ووضعرا املا ي وتوقعات ا ومتائ  عمليات ا.ر سلبميمةن  ن يكون ل  تأثي

 أسعار صرف العمالت     2-1-6

واسممموثمارات ا و يرادات ممما ومطلو ات ممما "جمممو" ر  سمممعار صمممرف العممممالت األجنميمممة. ومممم   ن كمممل  صمممو  مخطمممر تقلمممب قيممممة األوراق املاليمممة مويجمممة لت يممم

م  شركات دولية يي اتفاقيات تشة،  هذه الشركات دف  مستحقات ا بالدوالر األمريكي. جو" "قد دخلت ف نالسعودي( ريما بالعملة املحلية )ال

 ر عى  األداء املا ي. مر سلبي ك يمرة يي سعر الصرف تأثيمويي هذه اورالةن يمةن  ن يكون للتقل ات الة ي

 غطاء التأمين   2-1-1

عمممممملن تمممممأمدن عىممممم  املممممما ن وتمممممأمدن ضمممممد خياممممممة األماممممممةن تمممممأمدن ضمممممد بتمممممأمدن عىممممم  السممممميارات واملمتلكممممماتن تمممممأمدن ضمممممد امقطممممماج ال "جمممممو"تحمممممتف  

 ن املسئوليات العامة
ً
يامات ملتممن االستثناءات الرئيسية واملخاقر ال يئية. وقد تمؤدي  يمة خسمائر  و ا وتأمدن صحي. وتت من هذه الوثائق عددا

 ر عى  عمليات ا و  و وضعرا املا ي.مر سلبي ك يمر  و زيادة تكاليفرا وقد يكون لرا تأثيميرادات بشكل ك يال ر مؤمنة     تقليل متتشأ عن مخاقر  ي

 السيولة    2-1-4

 ياماتمبشممكل دائمم  املخمماقر املرت طممة بالسمميولة وخاصممة يممي ضمموء التمممويالت املتاحممة لرمما ويممي َممل التمم"جممو" تراقممب 
ً
 ا اوراليممة واملسممتق ليةن ف ممال

عىم  تنويم  و يجماد "جمو" وتعممل   ن ما عرضمة ملخماقر جوهريمة متعلقمة بالسميولة"جمو" ر معن متابعة التدفقات النقدية واملطلو ات املالية. وتعت م

 مصادر دخل جديدة لدع  السيولة.

 اإلئتمان   2-1-5

خمدمات االتصماالت الثابتمة )محمدودة اورركمة( واالمة،ممت   م  مخماقر املديوميمة ي تقمدم مقد تتعر  عى   رار مثيالت ا من الشركات التم"جو"  ن 

ممممن حسمممابات عممممالء  و مخممماقر المممديون املتعسمممر تحصممميلرا مويجمممة عمممدة  سممم ا  ما ممما عىممم  سمممميل املثممما  تمممدهور االقتصممماد بشمممكل عمممامن  و عمممدم 

 عىممم  وضمم  و عممما  الشممركة ومتائجرممما القممدرة عىمم  تقيممي  اوجممودة االئتماميمممة للمشممة،كدن اوجممدد  و املسممجلدن. و ن ت
ً
لمممع املخمماقر قممد تسممر  سممل ا

 املالية وتوقعات ا املستق لية. 
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  6102مارس  10النتائج املالية للشركة للسنة املالية املنتهية في  ملخص  -8

  :قائمة الدخل 8-0

 للسنة املنتهية في   

 6102مارس  10

 للسنة املنتهية في

 6102مارس  10

 للسنة املنتهية في

 6105مارس  10

 في للسنة املنتهية 

 6104مارس  10

 للسنة املنتهية في

 الوصف 6101مارس  10

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

   ريـال سعودي ريـال سعودي ريـال سعودي ريـال سعودي ريـال سعودي

 إجمالي الربح ) الخسارة( 646,212,41 114,431,36 121,152,61 298,122,10 86.414.416

(169.008.816) (614,850,161) 211,561,366  (122,121,626) (523,145,366) 
 إجمالي  املصروفات التشغيلية

(642.204.411) (412,424,689) (162,523,616) (216,523,651) (361,161,316) 
 الخسارة من العمليات الرئيسية

 صافي خسارة السنة (413,125,611) (111,614,641) (161,646,52) (059,199,048) (018.260.815)

 

 :قائمة التدفقات النقدية األولية 8-6

 للسنة املنتهية في للسنة املنتهية في للسنة املنتهية في للسنة املنتهية في للسنة املنتهية في

 6101مارس  10 6104مارس  10 6105مارس  10 6102مارس  10 6102مارس  10 الوصف

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

 ريـال سعودي ريـال سعودي ريـال سعودي ريـال سعودي ريـال سعودي
 

(018.260.815) 
 صافي خسارة السنة (413,125,611) (111,614,641) (161,646,52) (059,199,048)

 

4.426.504 (020,220,4) (212,254,141) (226,121,13) (416,115,11) 
صــــــــافي النقديــــــــة املســــــــتخدمة فــــــــي 

 النشاطات التشغيلية

 

(8.418.062) (182,288,02) (111,161,31) (251,253,31) (654,665,62) 
صــــــــافي النقديــــــــة املســــــــتخدمة فــــــــي 

 النشاطات االستثمارية

 

(10.128.008) 
(008,128,10) (116,122,31)  (162,122,31)  114,542,615 

صـــــــافي النقديـــــــة مـــــــن النشـــــــاطات 

 التمويلية

 

(15.111.211) (114,985,46) 415,511,141 (221,116,15) 632,662,12 

الزيــادة فــي األرصــدة لــدى البنــو  

والنقــــــــــــد فــــــــــــي الصــــــــــــندوق خــــــــــــالل 

 السنة 

 

016.291.541 
621,262,012 214,116,121 111,615,41 111,611,115 

األرصــدة لــدى البنــو  والنقــد فــي 

 الصندوق في نهاية السنة

 
 ر النقدية الهامة:ـاملعامالت غي    

- 111,111,614 411,111,616 - - 
راء ممتلكــات ومعــدات وتســوية شــ

 مع أحد املوردين
 

 القروض واملطلوبات : 8-1

عىمممي تسمممريالت تمويليمممة ممممن ال نمممع السمممعودي الفر سممم ي عىمممي  سممما  تمممورق  "جمممو" حصممملتملواجرمممة املصمممروفات الر سممممالية والوشممم لية للشمممركة 

 عىمممي  21 سمممالمي ممممدت ا 
ً
 عىممم   12شمممرو  لتصممم ر املمممدة تممم  تعمممديل ال 6116وخمممال  عمممام  6111قسمممط وللمممع يمممي عمممام  61شمممررا

ً
قسمممط  36شمممررا

 من 
ً
 مليون ريما  سعودي. 121.1من وقيمة القسط رب  السنوي 6116 5 1اعت ارا
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)واحد مليار وخمسمائة واثنان وتسعون مليون ريما  سعودي( تتكون من تسريل مقدي  مليون ريما  516,1 ن  جما ي الوسريالت املعتمدة ت ل  

مليمون ريمما  )ثالثمائمة واثنمان و ربعمون  346  مليون ريمما  سمعودي( وتسمريل بم لم  وتسعون  وتسعة ومائةا  )واحد مليار مليون ريم 111,1بم ل  

مليممون ريممما  )مليممار  516,1قممدرها  ةمليمون ريممما  سممعودي( لقمماء خطابممات اعتممماد وخطابممات ضمممان.  ن همذا الوسممريل م مممون ب مممامات اعت اريمم

 لممف  وثماميممة وتسممعون مليممون وثماممائممة مليممار ليممون ريممما  )م1.112 .2  ليممون ريممما  سممعودي( وقممد تمم  سممداد م لمم وخمسمممائة واثنممان وتسممعون م

 ةاوراليمم ةاملاليمم ةلسممنتمم  سممدادها خممال  ا)واحممد وثالثممون مليممون وثماميممة وسمتون  لممف ريممما  سممعودي(  ريممما مليممون  122.31  ( ما مماريمما  سممعودي

ى تماري  م( ممن قيممة التمويمل حتم لمف ريمما  وسم عون  حمدمليمون وتسمعمائة ووا مائمةمليمون ريمما  ) 111.111 واملت قي من القر  املسمتحق لل نمع

 هذه القوائ  املالية. وفيما يىي بيان بالقرو  واملطلو ات 

6102رس ما 10 الوصف 6102مارس  10   

 542,131,136 111.111.462 قرض مستحق للبنك )تورق إسالمي(

 254.421.211 212.241.221 املطلوبات واجبة السداد واملصروفات املستحقة

 151,266,31 56.411.521 إيرادات مؤجلة

 121,614,315 315.221.111 املطلوبات األخرى 

 0.019.152.582 0.022.181.219 اإلجمالي بالريـال السعودي

 سعودي(: ريـالالقرض املستحق باألعوام )    

6102س مار  10 تورق للتمويل اإلسالمي 6102مارس  10   

 112,122,31 10.128.008 مستحقة في عام 

 165,122,31 10.128.008 في العام الثاني 

 313,113,21 18.815.096 في العام الثالث إلى الخامس 

 - - م أكثر من خمسة أعوا

 أدوات الدين والضمانات وحقوق التحويل واالكتتاب والحقوق املشابهه القابلة للتحويل  8-4

ى م و تمممنر  يممة  دوات ديمنن  و خيمماراتن  و  يممة حقمموق مشمماب   قابلمة للتحويممل   مم   سممر   و حقمموق خيمار مممن تمماري  التأسمميس وحتمم"جممو" لم  تصممدر 

 تاري  هذا التقرير.

 وأدوات الدين القابلة لالسترداد  حقوق التحويل 8-5

 ى تاري  هذا التقرير.مباست ال   و شراء  و  ل اء  ية  دوات دين قابلة لالسة،داد من تاري  التأسيس وحت"جو" ل  تق  
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 الزكاة وضريبة الدخل -9

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

 رات يي حقوق املساهمدن يي ن اية السنة.موضري ة الدخل عى  قائمة الت يي

 الزكاة املحملة للسنة/الفترة 9-0

6102  6102 
  

  
  

  املعدلة اوشسارة

(151,111,142)  (215,261,132) 
 

 الفة،ة خسارة

(111,143,62)  561,626 
 

 خرم  و  مخصصات  تسويات

(152,243,114)  (625,111,131) 
 

 للسنةاملعدلة  اوشسارة

 (أ) (314,411,136)  (431,241,121)
 اوشسارة من نمالسعوديي املساهمدن حصة

 (٪12) املعدلة
   

  

   
 

   ضافات

111,111,515,1  111,111,515,1 
 

 املا  ر  

541,131,136  462,111,111 
 

 اسالمي تورق تمويل

516,121,433  111,111,312 
 

 األجل قويلةدائنة  لم 

231,611,31  166,121,35 
 

 مخصصات

111,331,111,6  451,156,111,6 
  

   
 

  خصميات

(214,162,144)  (612,612,115,1) 
 

 السنة بداية يي مة،اكمة خسائر

(626,114,155)  (213,114,116)  
 

 ييللممتلكات واملعدات  الدفة،ية القيمة صايي

  السنة ن اية

124,434,621  321,141,11 
  

     

442,251,652  314,323,12 
 

 (٪12) نمالسعوديي املساهمدن حصة

(431,241,121)  (314,411,136) 
 

 اوشسارة من نمالسعوديي املساهمدن حصة

 (٪12) املعدلة 

 اةاليك وعاء (ب) (111,115,114)  112,212,11
   

  

112,212,11  (111,115,114) 
 

  ما      و    - بداية السنة  يي اةاليك عاءو 

 عى   

611,611,6  - 
 

من وعاء  ٪5.6للسنة بواق    املحملة اليكاة

 اليكاة
 

 الدخل املحملة للفترة: ضريبة 9-6

 ل شسارة املتة دة خال  السنة 
ً
 الفة،ة./ ال يوجد ضري ة دخل مستحقة مظرا

 الربوط الزكوية والضريبية: 9-1

 ول  يت   جراء الر ط بعد.  6111مار   31 ي مص رة اليكاة والدخل للفة،ة املنت ية يي  االقرارات اليكوية وال ريمية "جو" قدمت 
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 األرباح يعتوز  ةسسيا -01

ال ما   -مار  من السنة امليالدية التاليمة. ولقمد  وضمح النظمام األسما  31تجدر الشارة  ن السنة املالية للشركة ت د  من  و   بريل وتتتهي يي 

األخمممرم عىممم  ر ممماح الصمممافية السمممنوية بعمممد خصممم  جميممم  املصمممروفات العموميمممة والتكممماليف األ تممموزج حيمممم  نالسممماب  آليمممة توزيممم  األر ممماح السمممنوية 

 الوج  اآلتي 

٪( ممممممن األر ممممماح الصمممممافية لتكممممموين احتيممممماقي مظمممممامين ويجممممموز ل جمعيمممممة العاممممممة العاديمممممة وقمممممف همممممذا التجنيمممممب م مممممل بلممممم  11يجنمممممب ) .  

 .االحتياقي املذكور مصف ر   املا 

األر مممماح الصمممممافية  ٪( مممممن61 ن تجنممممب  سمممم ة ال تتجمممماوز ) –بنمممماء عىمممم  اقةممممم،اح  مجلممممس الدارة  –يجمممموز ل جمعيممممة العامممممة العاديممممة   .  

 .لتكوين احتياقي اتفا ي وتخصيص  ل ر   و ا را  معينة

 ٪( من ر   املا  املدفوج عى  األقل.5يوزج من ال ا ي بعد للع دفعة  و   للمساهمدن تعاد  ) .ن 

 .٪( من ال ا ي مكافأة ألع اء مجلس االدارة5يخصص بعد ما تقدم  س ة ال تييد عى  ) .د 

 ملساهمدن حصة  ضافية يي األر اح.يوزج ال ا ي بعد للع عى  ا .ه 
 

ي تصممممدرها وزارة التجممممارة مي يحممممددها مجلممممس الدارة وفقمممما للتعليمممممات التمممممتممممدف  األر مممماح املقممممرر توزيعرمممما عىمممم  املسمممماهمدن يممممي املكممممان واملواعيممممد التمممم

ت التاليمة  ال بعمد دفم  التسم ة املشمار  لي ما يمي ويي حالة عدم توزي   ر ماح عمن  ي سمنة ماليمةن فعمم  ال يجموز توزيم   ر ماح عمن السمنوا .سوثمارواال 

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 

ركاتن  ن تقمرر  مما ح موره  اجتماعمات مظمام الشم ( ممن21املمادة )فعم  يجموز ل جمعيمة اوشاصمة ألصمرا  همذه األسمر  املنعقمدة ق قما ألحكمام 

ن ممثلمدن عما   يمي مجلمس الدارة بمما يوناسمب مم  قيممة  سمرمر  يمي ر   املما ن وللمع ماوجمعية العامة للشركة واملشاركة يي التصمويتن  و تعييم

      ن تتمةن الشركة من دف  كل  ر اح األولوية املخصصة ألصرا  هذه األسر  يي السنوات السابقة.

 : 6102لتوزيع األرباح عن العام املالي  ات مجلس اإلدارة لتوزيع األرباحتوصي 01-0

 ي تة دت ا الشركةن فلن تتمةن من صرف  ية  ر اح عن العام املنصرم.مراكمة التميي َل الوض  املا ي اورا ي واوشسائر املت
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 نـفيذييوكبار التناللجان  وأعضاءأعضاء مجلس اإلدارة  ومكافآتأتعاب وتعويضات  -00

 قمدره 
ً
ريممما  سممعودي(ن  وتسمعة ربعمائممة و  آالف وثماميممة مائمةريممما  ) 411,112بلم   جممما ي ال مدالت والتعوي ممات املدفوعممة ألع ماء املجلممس م ل مما

 وقممدره يممي الشممركة  نمر خمسممة تنفيذييمممولمم  يصممرف ألع مماء مجلممس الدارة  ي مكافمممت عممن العممام املنصممرم. كممما بل ممت رواتممب و ممدالت  ك مم
ً
م ل مما

ألي مما   سمنوية مكافممت ولم  تصمرف ريمما  سمعودي(ن  و ربعمون  وثالثمة ومئتمان  لمف وثالثمون  وخمسمة س عمائةمليون و  ستةريما  ) 2.135.643

 .6111مار   31ى تاري  محت

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

 األعضاء

 رةغيـاملكافآت املت املكافآت الثابتة

مكافأة 

نهاية 

 الخدمة

املجموع 

 الكلي

 بدل

املصروفات 

ن **
عي

 م
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مب
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 أوال: األعضاء املستقلين

0 
هاشمممممم    بممممممن حسممممممام الممممممدين

 صدقة
 -    -        - 111,62 

 411,5 111,3        111,3    111,3  ة،كيسلطان بن خالد ال 6

1 
ع مممممممممدالرحمن بمممممممممن ع ممممممممممدهللا 

 السةران
 111,2    111,2        111,2 - 

 -         -    -  محمد بن سامي رف  4

 419,11 111,9 - - - - - - - 111,9    111,9  املجموع

 : األعضاء غي
ً
 نـر التنفيذييـثانيا

  111,2        111,2    111,2  سعد بن عمر ال دم 0

  111,9        111,9    111,9  فرد بن ع دالعييي الصتي  6

          -    -  خلود بتت راشد القطان 1

          -    -  ا  ا   مور حناوي  4

          -    -  بري  كومار كوما  5

  111,2        111,2    111,2  * خورشيد  حميد 2

 - 111,61 - - - - - - - 111,61 - - - 111,60 - املجموع

 .6112 4 3وت  تعيدن السيد  بري  كوما  يي  نم6112 3 31من ع وية مجلس الدارة يي  حميد خورشيد   * مالحظة  استقا  السيد

 (.الفندق يي القامة  و و ** مالحظة  بد  املصروفات يشمل )تذاكر السفر 
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 نـمكافآت كبار التنفيذيي
 

 نـالتنفيذيي كبار ئفوظا

 املكافآت املتعيرة املكافآت الثابتة
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 541,464,6  541,321 -      111,143,6  111,121 111,223,1 التنفيذي الرئيس 0

6 
 للشئون  التنفيذي الرئيس

 بالمابة املالية
112,311 114,363  111,163 654,24     654,24 141,121  165,112 

1 
 التقنية للشئون  الرئيس مائب

 بالمابة
111,212 111,621  111,213       623,416  623,625,1 

4 
 للشئون  الرئيس مائب

 والقامومية التنظيمية
111,552 111,126  111,161 111,651     111,651 151,36  151,116,1 

 161,145,1  136,112 111,413     111,413 111,425  116,112 222,342 األعما  م يعات عام مدير 5

 641,215,2  096,091,0 150,208     150,208 111,864,4  002,148,0 884,225,1 املجموع

 

 مكافآت أعضاء اللجان الفرعية

 

 املجموع الجلسات حضور  بدل الثابتة املكافآت األعضاء

 املراجعة لجنة أعضاء

 - -  صدقة هاش  بن الدين حسام 0

السةران ع دهللا بن ع دالرحمن 6   111,61 111,61 

كوما  كومار بري  1   - - 

 111,60 111,60  املجموع

 التنفيذية اللجنة أعضاء

ال دم عمر بن سعد 0   111,2 111,2 

الة،كي خالد بن سلطان 6   111,2 111,2 

الصتي  ع دالعييي بن فرد 1   111,2 111,2 

 111,08 111,08  املجموع

 واملكافآت الترشيحات لجنة أعضاء

الة،كي خالد بن سلطان 0   - - 

ال دم عمر بن سعد 6   111,2 111,2 

القطان راشد بتت خلود 1   - - 

 111,2 111,2  املجموع
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 األخرى وعضويتهم في مجالس إدارات الشركات  ومؤهالتهم وخبراتهم وتصنيفهم أعضاء مجلس اإلدارة -06

 حسممم ما ورد بنظمممام الشمممركات  11مظمممام الشمممركة األسممما  عمممدد  ع ممماء مجلمممس الدارة بمممم  حمممدد
ً
 حوكممممة والئحمممةباملرسممموم امللكمممي   الصمممادر ع ممموا

وتصمتيفر   ئ  أسمماب بيمان يىمي فيمماو   ع ماءن تسمعة ممن اورما ي الدارة مجلمس يتكون و . امل تية علي  املالية السوق  هيئة عن الصادرة الشركات

  وخب،ات   مؤهالت   حو   وموجي نداخل اململةة وخارجرا يديرون اي موالت والسابقة اوراليةوع ويت   يي مجالس الدارة يي الشركات 

 ( مستقل عضو)رئيس مجلس اإلدارة  –حسام الدين بن هاشم صدقة  األستاذ 06-0
 

  41رة مرنيممة متخصصمممة قويلممة تر مممو عىمم  مخ مممبة األسممتال حسمممام صممدق يتمتمم 
ً
رات عملممم  بكممل ممممن اململةممة املتحمممدة ماكوسممب خمممال  فتمم حيممممعاممما

ق واملحاسمممممم ة رات واسممممممعة يمممممي تقمممممدي  اوشمممممدمات املرنيممممممة يمممممي مجممممماالت التمممممدقيمواململةمممممة العر يمممممة السمممممعودية ودولمممممة المممممممارات العر يمممممة املتحمممممدة خ ممممم

ر يممممي املحاسمممم ةن ودبلمممموم عمممما ي يممممي  دارة مم صممممدقة العديممممد مممممن املممممؤهالت فرممممو حاصممممل درجممممة املاجسويممممحسمممما األسممممتاليحمممممل . واالسوشممممارات املاليممممة

( كمممممما  مممممم  محاسمممممب  دارم عمممممال ل معتممممممد )الواليمممممات 1112–محاسممممم ة )مصمممممر -(ن و بكمممممالوريو  تجمممممارة 1121–األعمممممما  واملحاسممممم ة )السمممممعودية

(ن 6111–ن مممممدير ثممممروات معتمممممد )الواليممممات املتحممممدة(6111–يممممات املتحممممدة (ن مممممدير صممممناديق و صممممو   سمممموثمارية معتمممممد ) الوال 6116–املتحممممدة

مةتمب  مؤسمس هوو  (.6115–)الواليات املتحدة ر رقابة داخلية معتمدمن خ ي(6111–م6112 –مسوشار ما ي )هيئة السوق املاليةن السعودية 

بمجممممالس  دارات ورئمممميس وجممممان مراجعممممة بعمممممدة محاسممممب قممممامو ي معتمممممد ومسوشممممار ممممما ين وع ممممو و قمممماموميون واسوشمممماريونن  محاسمممم ون صممممدقة 

( وشمممركة ج مممل عممممر للتطممموير 6115–6113(ن مجموعمممة   عمممام القاب مممة )6111–6111عمممذيب لالتصممماالت )شمممركات مدرجمممة ما ممما شمممركة اتحممماد 

(ن شريع سابق بأحد شمركات املحاسم ة العامليمة ديلويمت آممد تمو  6111-6111(ن رئيس وجنة املراجعة بشركة األهىي للتكافل )6115–6116)

م(ن شممريع رئيسمم ل سمابق بممأكب، شممركة 6111 –م 6115العامليممة بممى كيم  اف ) م(ن ممثمل سممابق ألحمد كب،يممات شممركات املحاسم ة6114 –م 6111)

 م(.  6115 – م1126محاس ة  ر ست ويو   الشرق األوسط )
 

 منصمممب رئمميس مجلمممس  دارة شمممركة اتحمماد عمممذيب لالتصمماالت منمممذ بدايممة المممدورة الثاميممة عمممام  األسمممتال ويشمم ل
ً
ى محتممم 6114حسممام صمممدقة حاليمما

 اآلن.

 ( تنفيذي رـغي عضو) القطان اشدر  بنت دوخل السيدة 06-6
 

منصمممب ممممدير عمممام شمممركة االسوشمممارات األو ممم  وتشممم ل  نكمممولبت –السممميدة خلمممود القطمممان شمممركة ال حمممرين لالتصممماالت السممملةية والالسممملةية  تمثمممل

ن شمممس )القمماهرة( )ل.م.م(. وتحمممل السميدة القطممان شممرادة ال كممالوريو  يمي املحاسمم ة مممن جامعمة عممد Green FX)ل.م.م( واملمدير العممام لشممركة 

  66رة مصمرفية ممدت ا م. تتمت  السيدة القطان بخ م1124عام 
ً
ن و ماألخص يمي مجما  االسموثمار. بمد ت مشموارها العمىمي كمتعاممل يمي األسمر  عامما

ارة محفظمة االسموثمار. األمريةية واألورو ية ولد  ا خب،ة يي ر   املا  و دوات سوق املا  يي األسواق املحليمة والقليميمة والدوليمة؛  ضمافة   م   د

بمد ت السميدة القطمان العمممل مم  بنمع ال حمرين والكويممتن حيمم شمقت قريقرما لتصممل   م  منصمب رئميس قسمم  االسموثمار ق مل  ن توسم  خب،ات مما 

 .Evolvence Capitalلالسوثمارن بيت اسوثمارات  بو َبي و  ADDaxم  بنع 
 

 منصممب ع ممو مجلممس  دارة 
ً
 6114مممار   منممذبتلكممو  –يممي شممركة ال حممرين لالتصمماالت السمملةية والالسمملةية كممما تشمم ل السمميدة القطممان حاليمما

وشممركة ديفممي  بمماألردن  منيممة شممركةالسمميدة القطممان ع مموية مجلممس  دارة  تشمم ل كممما. نواتة سممثممالثملممدة  6111وتمم   عممادة امتخاب مما يممي مممار  

Dhivehi Raajjeyge Gulhun  وع مو مجلمس  دارة يمي شمركة املالمديفن  يمي( سميكو ل شمدمات املاليمةSFS  وع مو مجلمس  دارة  كاديميمة اوشلمي )

ي  صممممدرت ا صمممماح ة م. وهممممي ع ممممو فعمممما  يممممي وجنممممة جمممائية رائممممدات األعممممما  الشممممابات التمممموال رفممممة التجاريممممة الصممممناعية يممممي مملةممممة ال حمممرين للمالحمممة

 ة ودولية.رة سميةة بتت  براهي  آ  خليفة و حدم املتحدثات يي مؤتمرات  قليميمالسمو األمي

 

 مستقل( عضو) السكران عبدهللا بن عبدالرحمن األستاذ 06-1
 

  65عىمم   تر ممو عمليممة قويلممة  بخبمم،ةاألسممتال ع ممدالرحمن السممةران  يتمتمم 
ً
 منصممب مائممب  ويشمم ل نوالتممدقيق املاليممة املحاسمم ة مجمما  يممي عاممما

ً
حاليمما

 السمعودية االتصماالت كةعمدة مناصمب قياديمة يمي شمر  تقلمدوق مل للمع . اآلن( -6112واملدير املا ي يي شركة السميف لالسموثمار التجماري )الرئيس 

( 6113-6111) ممت سمعودي وحمدة للماليمةن العمام املمدير و( 6112-6113) األعمما  قطماج وحمدة واملاليمةن االسمة،اتيجية للتخطميط العمام املمدير

 شممممممم ل منصمممممممب املمممممممدير املممممممم6111-1111) املاليمممممممة االدارة وشصشصمممممممة مممممممما ي ومسوشمممممممار
ً
الشمممممممركة الوقنيمممممممة للصمممممممناعات  –ا ي للمجموعمممممممة (ن و ي ممممممما

  (.1115-1116شركة اوجريد وشركاه )ديلويت  مد تو  ) –( و محاسب قامو ي 1111-1115اليجاجية )
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اآلن(ن -6111) الوقنيممممة للطاقممممة شمممركةالو اآلن(  -6113) شممممركة  ماممممة للتممممأمدن التعمممماو ييمممي    دارة مجلممممس ع مممموع ممممدالرحمن السمممةران  األسمممتال

 السممميف بمممي دي  رشمممركة  يممميو اآلن(-6111) اال شممماءات اورديثمممةوشمممركة  ال ممماز العامليمممةوشمممركة بشمممركة اوج يمممل للطاقمممة وع مممو مجلمممس ممممديرين 

شمركة الوقنيممة للتطمموير كممما  مم  يشمم ل ع موية وجممان املراجعمة يممي الشمركات التاليممة   ن(6112-6112) جمماري السمعوديةت اآلن( وشمركة  -6112)

 .(6116-6111) األسال  ملصا   املتحدة شركةو اآلن( -6111) التعاو ي للتأمدن  مام  وبشركةاآلن(  -6112)  اليراعي
 

  السةران ع دالرحمن األستال نمتعيي وت 
ً
 ىمحتم 6114 عمام امتخاب   عادة وت  6116 عام لالتصاالت عذيب اتحاد بشركة  دارة بمجلس ع وا

زمالمة املعرمد   اورصمرن ال املثما  سمميل عىم  ما ما املرنيمة اوجمعيمات ممن عمدد ع وية السةران ع دالرحمن األستال يش ل للع      ضافة .اآلن

  .نمزمالة الريئة السعودية للمحاس دن القامومييورد  دارة املحاس دن معو  نماألمريكي للمحاس دن القاموميي
 

 .1116 عمام رو  واملعمادنم تم كالوريو  يي املحاس ة )م  مرت ة الشرف( من جامعة امللع فرمد للال درجة السةران ع دالرحمن األستال يحملو 

محاسمممممب قمممممامو ي معتممممممد ممممممن الريئمممممة السمممممعودية و  .1111عمممممام ن من القامومييممممممحاسمممممب قمممممامو ي معتممممممد ممممممن املعرمممممد األمريكمممممي للمحاسممممم دكمممممما  مممممم  

 .6111 عامن مللمحاس دن القاموميي

 

 (مستقل)عضو  التركي خالد بن لطانس األستاذ 06-4
 

  61رة عمليمممة تر مممو عىممم  مبخ ممم الة،كمممي سممملطان األسمممتال يتمتممم 
ً
 حاليممم يشممم لوالعمليمممات التمويليمممة املختلفمممةن و  يمممي مجممما  الدارة املاليمممة عامممما

ً
منصمممب  ا

 رئمميس منصممب شمم لللممع   وق ممل. وسمماماك وشممركة األلعمما  وتجممارة اال شمماءات شممركةو  الا لممة شممركات مجموعممة يمميالممرئيس التنفيممذي للوشمم يل 

 .(6114-1111) التجاري  األهىي ال نع يي(  و  )مدير  املنظ  التمويل قس 
 

 رئميس 6111يمي مجلمس  دارة شممركة اتحماد عمذيب لالتصماالت منمذ عممام  مسمتقلكع مو مجلممس  دارة  سملطان األسمتال امتخمب
ً
 وجنممةن وهمو حاليما

 .التنفيذية ال جنة الة،شيحات واملكافمت و حد  ع اء فريق عمل
 

 وخمارنن للتطمويرالقاب مة  جمدة شمركةو العر يمة السمعودية  املصمايي شمركة دارة العديمد ممن الشمركات داخمل اململةمة ما ما  مجمالسع و يمي  وهو 

 ى اآلن.محت 6115منذ عام  المارات املتحدة -وشركة ايفو لفتس  جنو   فريقيا -  Smile Telecom شركةاململةة 
 

  دارة بكممالوريو  عىمم  وحاصممل ن6114 عممام سويسممرا -لمموزان  IMD كليممة مممن األعممما   دارة يممي املاجسممتد، درجممة الة،كممي سمملطان الاألسممت ويحمممل

 .1112عام  واملعادن لل ة،و  فرد امللع جامعة من( الشرف مرت ة) مالية

 

 ر تنفيذي(ـ)عضو غي حناوي  أنور  ايهاب األستاذ 06-5
 

بعمممد  ن قممام بقيممادة املجموعمممة كممرئيس تنفيممذي بالمابمممة منممذ فب،ايمممر  6115ملجموعممة بتلكممو يمممي ديسمممب،  ن    ممما  حنمماوي كممرئيس تنفيمممذيمتمم  تعييمم

  6111حناوي بشركة  منية يي منصب الرئيس التنفيذي يي  األستال. التحق 6115
ً
  61رة  داريمة تر مو عىم  ممع  خ م مصطح ا

ً
ن وق مل توليم  عامما

حنممممماوي منصمممممب ممممممدير عممممام وحمممممدة اوشمممممدمات التجاريمممممة بشمممممركة بتلكمممممو  األسمممممتالن تقلممممد (6115-6111) منصممممب المممممرئيس التنفيمممممذي لشمممممركة  منيمممممة

حنمماوي يممي تأسمميس شممركة  منيممة كع ممو رئيسمم ي  األسممتالسمماعد . 6114ويممي عممام  منصممب الممرئيس التنفيممذي لشممركة بتلكممو األردن. وق لرمماال حممرين 

رات الرئيسممية زيممادة متشمممل حصمميلت  مممن اوش مم .6111ى عممام ميممة حتممبفريممق  دارت مما املؤسممسن ثمم  واصممل العمممل كمممدير عممام العمليممات بشممركة  من

ر  دارين  يجمماد  عمما  جديمدةن  دارة مفاوضمات عاليممة املخماقرن التخطميط االسمة،اتيجين خلممق شمراكات رئيسميةن  عممداد مالعائمداتن  حمدا  ت ييم

 التنظيمية. اسة،اتيجية الشركة والوسويقن تط يق  دارة املخاقرن وقيادة عملية  عادة الريكلة
 

  حناوي  ا  ا  األستال تعيدن وت 
ً
  عمذيب اتحماد شمركة  دارة مجلس يي ع وا

ً
  بتلكمو لشمركة مممثال

ً
 يشم ل كممااآلن.  ىمحتم 6112 ممايو ممن اعت مارا

 بتلكمو شمركة ممن كمل  دارة لسامجم ةع موي بالضمافة   م   SAMENA Telecom Council مائمب رئميس مجلمس  دارة يمي  منصمب حنماوي  األسمتال

 .Sure South Atlantac and Diego Garcia وشركة نلالتصاالت  منية وشركة األردنن
 

  .1121عام  ةحناوي درجة ال كالوريو  يي  دارة األعما  من اوجامعة األردمي األستال ويحمل

 

 (تنفيذي رـغي عضو) رفه سامي بن محمداملهندس  06-2
 

  15رة واسمممعة تر مممو عىممم  مبخ ممم رفممم  محممممد املرنمممد  يتمتممم 
ً
 اوشاصمممة ب ممما وتجمممارة األلعممما  واليخممموت ر ا يمممال وقطممم  السممميارات تجمممارةيمممي مجممما   عامممما

للممع تقلممد وتممدرن يممي  وق ممل كممماى اآلن. محتمم 6116عممام  ذمنمم سمماماكو شممركة يممي التتنفيممذي الممرئيس منصممب رفمم  محمممد املرنممد يشمم ل  ولوزامرمما.
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( ومممممدير عممممام قطمممماج 6111-1111ومممممدير التنميممممة ) املؤسسممم ي والتنظممممي  تخطمممميطال مممممديرشمممركة سمممماماكو ما مممما  يمممميالعديمممد مممممن املناصممممب القياديممممة 

 اآلن(. -6111)(ن وكذلع تقلد منصب الرئيس التنفيذي يي شركة التقنية للسيارات اورديثة 6114-1112األلعا  )
 

 علمموم بكممالوريو  عىمم  وحاصممل ن1111 عممام رامامجلتمم -كرامفيلممد جامعممة مممن اوجمموي  النقممل  دارةر يممي ماملاجسويمم درجممة رفمم  محمممد املرنممد  يحمممل

 .1112 عام املتحدةالواليات  – مب،ي ريد   جامعة من رانمالطي
 

 .للسلفومات العر ية والشركةاملرند  محمد رف  ع وية مجلس  دارة شركة املصايي العر ية  يش ل

 

 (تنفيذي رـغي)عضو  الصنيع عبدالعزيز بن فهداألستاذ  06-2
 

  35عىممم    مممو رة قويلمممة تر م مممفرمممد الصمممتي  بخ األسمممتال يتمتمم 
ً
 .املشممماري  و دارة التجاريمممة للفمممرص والتقيمممي  ال حممممو  ران والقيمممادةممجممما  الطيممم يمممي عامممما

 منصمب  ويشم ل( 6116-6111)للمشماري   التنفيمذي لمرئيسا ئمبما منصمب يمي عمذيب بمجموعةاألستال فرد الصتي   التحق
ً
 حاليما

ً
للمرئيس  مائ ما

 شمم لللممع  وق ممل. كممما  ممم  يشمم ل منصممب رئمميس وجنممة تطمموير األعممما  بمجموعممة عممذيب القاب ممة (ى اآلنمحتمم 6116)التنفيممذي لتطمموير األعممما  

قاعممدة امللممع خالممد اوجويممة  –السممر  اوشممامس عشممر قائممدالقمموات اوجويممة امللةيممة السممعودية ما مما  يممي عملمم   ثنمماء رفيعممة مناصممب عممدةيممي  وتممدرن

 –السمممممر  التاسممممم  عشمممممر قائممممد ن(1115-1116)م اوجويمممممة القممممموات و مممممن سمممممتخ اراتال  هيئمممممة – والتحليممممل املرمممممام قسممممم ومممممدير  ن (1121-1116)

 مممديرو  ن(6115-6116)ر سمملطان اوجويممة مممن مقاعممدة األميمم –ران السمماد  عشممرمجنمماح الطيمم وقائممد ن(6116-1115)قاعممدة الريمما  اوجويممة مممن 

قاعدة امللع ع د العييمي  قائدو  ن(6112-6111)خالد اوجوية قاعدة امللع  قائدو  ن(6111-6112)–اآل ي واوراسب اللةة،ومية التصاالت  دارة

  .6111وتقاعد برت ة لواء قيار ركن يي سمتمب، عام  ن(6111-6111)اوجوية من 
 

  - التجاريمةمجلممس  دارة لتمثيممل شممركة عممذيب  ع مو  الصممتي  فرممد األسممتال امتخمب
ً
) حممدم املسمماهمدن املؤسسممدن( يممي  شممركة بممذار التجاريممة حاليما

  حممممد  ع ممماء فريممممق عمممممل  ن6114 دارة شممممركة اتحمممماد عمممذيب لالتصمممماالت منممممذ عممممام  مجلمممس
ً
ويشمممم ل األسممممتال فرممممد  .التنفيذيمممة  جنممممةالوهمممو حاليمممما

شممركة عممذيب امتجممرافن شممركة بممان  سمممان وشممركة معممارف  ا مماع مموية مجلممس  دارة بعممر الشممركات األخممرم يممي اململةممة العر يممة والسممعوديةن م

 .اورياة
 

 1114ر علممممموم عسمممممةرية عمممممام مماجسويممممم ودرجمممممة ن6111عمممممام –عسمممممةرية الداريمممممة و ال علممممموم يمممممي ال ر ماجسويمممممامل درجمممممةد الصمممممتي  فرممممم األسمممممتال يحممممممل

 .1112كلية امللع فيصل اوجوية عام  –و كالوريو  العلوم اوجوية 

 

 (تنفيذي رـغي)عضو  ز ـالبي عمر بن سعداألستاذ  06-8

  35رة عمليممة تر ممو عىمم  موخ مم يةممميمم عمممل رةمبسيمم يتمتمم 
ً
حيممم كامممت خب،تمم   نالمشممرية واملمموارد الداريممة والشممئون  والقيممادة رانميممي مجمما  الطيمم عاممما

ن حافلمة بالمجمازاتن فلقمد شم ل 6115  م   1113السابقة م  القوات اوجوية امللةية السمعودية كطيمار حربمي مقاتملن وممدر  خمال  الفةم،ة ممن 

رانن مدير ادارة تمدريب األققم  اوجويمة بمالقوات اوجويمة امللةيمة السمعوديةن وممدير مح قيعدة مناصب رئيسية ما ا  قائد سر  مقاتلن قائد جنا

 . 6115 دارة برام  القوات اوجوية امللةية السعوديةن وتقاعد برت ة لواء قيار ركن يي سمتمب، عام 
 

نائمممب للممممدير العمممام لتطممموير األعمممما  واملشممماري . ويمممي ك 6115ي للعممممل يمممي مجموعمممة عمممذيب للممممرة األو ممم  يمممي مممموفمب، عمممام مسمممعد ال يممم األسمممتال ام ممم 

 للرئيس التنفيذي لإلدارة واملوارد المشرية حت 6112 كتو ر عام 
ً
ي ع موية مجلمس املمديرين يمي مسمعد ال يم األستالى اآلن. ويش ل مت  تعيين  مائ ا

 يمي دارة  لمسمج و ع مي مسمعد ال يم األسمتالو  عما  باملجموعة.عدد من للشركات التابعة ملجموعة عذيبن كما  م  ع و يي فريق عمل تطوير األ 

 شمركةسميل املثا  ال اورصرن  عى  ما اداخل اململةة  األخرم  شركاتلامنصب مدير يي مجلس املديرين يي العديد  لويش  املاليةن  ثراء شركة

و  Atheeb UKيمممي شمممركة  اململةمممة وخمممارن ناتحممماد شمممسوشمممركة  امة،جمممراف عمممذيب وشمممركة القاب ممة عمممذيب وشمممركة سممما وشمممركاه  للمقممماوالت 

 جممير  يممي ParkHoldings Limited و Kensington Property و Telecom Investmentsوشممركة  ن يممي اململةممة املتحممدة  Athba Stud  شممركة

   .األخرم  الشركات من رمك ي لعدد بالضافة نايطاليا يي .ATMK S.r.l وشركة كايمانن
 

املؤسسدن( يي مجلمس  دارة شمركة  املساهمدني كع و مجلس  دارة لتمثيل شركة عذيب للصيامة واوشدمات ) حدم مسعد ال ي األستال امتخب

 ن وهمممممو 6111اتحممممماد عمممممذيب لالتصممممماالت منمممممذ عمممممام 
ً
 وجنمممممة عممممممل فريمممممق  ع ممممماء و حمممممدال جنمممممة التنفيذيمممممة  رئممممميسو  مجلمممممس الدارة  ر مسةرتيممممم حاليممممما

 .واملكافمت الة،شيحات
 

 .1113ران من كلية امللع فيصل اوجوية يي عام مسعد ال دم عى  درجة ال كالوريو  يي علوم الطي األستال ليحم
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 (تنفيذي رـغي)عضو  كوناث كومار بريماألستاذ  06-9
 

  األسمممتال يعممممل
ً
 بمممري  حاليممما

ً
 درجمممة ويحممممليةن عمممذيب القاب مممة يمممي اململةمممة العر يمممة السمممعود شمممركة يممميللمممرئيس التنفيمممذي للرقابمممة الداخليمممة  مائ ممما

 يممي مختلممف القطاعممات  33 عممن تييممد واسممعة رةمبخ مم ويتمتمم ن 1112 عممام الرنممد يممي كارماتاكمما بنجلممورن جامعممة مممن املحاسمم ة يممي ال كممالوريو 
ً
عاممما

رند منذ عام ن وزميل ملعرد املحاس دن املعتمدين يي ال1124املالية والعمليات املحاسمية وتمويل الشركات. وهو محاسب ما ي معتمد منذ عام 

ن يمي الريما  باململةمة العر يمة السمعودية 6114-6111بري  منصب املدير املا ي بشركة  ثراء املاليمة خمال  الفتممرة ممن  األستالن كما ش ل 6111

-6111 رةمخمممال  الفتممم املتحمممدة العر يمممة الممممارات بدولمممة يمممي دبمممي -كممما سممم ق لممم  العممممل كممممدير مممما ي بمجموعمممة شمممركات السممماحل األخ مممر للتصمممتي 

 لممممدم مجموعممممة شمممركات ال ممممام  خممممال  الفةمممم،ة 6111-1112ن ومراقمممب ممممما ي بمجموعممممة شممممركات اوشرايمممي خممممال  الفةمممم،ة 6111
ً
 ماليمممما

ً
 ممممديرا

ً
ن و ي مممما

 .1111-1125بدولة الكويتن وكمدير ما ي  قلي ي بشركة تاتا ل رديد والصلب املحدودة يي الرند خال  الفة،ة  1112 -1111
 

 وهمممو ع مممو  ن6112  بريمممل منمممذ لالتصممماالت عمممذيب اتحممماد شمممركة يممميع ممموية مجلمممس الدارة ووجنمممة املراجعمممة  كومممما  بمممري  األسمممتال شممم ليو 
ً
  ي ممما

 . سما وشركاه  للمقاوالت بشركة املراجعة ب جنة
 

 اإلدارة التنفيذية: -01
 

 (التنفيذي)الرئيس  معالي أحمد عماد املهندس 01-0
 

 ممممن العديمممد يمممي وتمممدرن تقلمممد للمممع وق مممل اآلنن ىمحتممم 6116 عمممام  كتمممو ر منمممذ التنفيمممذي لمممرئيسا منصمممب يمممي بالشمممركة معممما ي عمممماد املرنمممد  التحمممق

 اوجديمممد رنمال ممم لشمممركة العمممام املمممدير منصمممب   برزهممما وممممن الراشممممية األردميمممة اململةمممة يمممي لرممما التابعمممة والشمممركات بتلكمممو شمممركة يمممي القياديمممة املناصمممب

 شمممركة يممي بالمابممة التنفيممذي والمممرئيس والوسممويق امل يعممات عممام وممممدير(ن 6116 -6112) ة منيمم بشممركة األعممما  قطممماج  عممام مممدير وكممذلع( 6116)

. 1116 عمممام  لينممموي  جنمممو  جامعمممة ممممن االتصممماالت هندسمممة يمممي ال كمممالوريو  شمممرادة معممما ي عمممماد املرنمممد  ويحممممل (.6112 -6112) األردن بتلكمممو

 سنة يي مجا  االتصاالت وتقنية املعلومات.      65وتطوير األعما  تر و عى   رة واسعة يي الدارة وامل يعات والوسويق والتوزي مبخ  ويتمت 
 

 (باإلنابة التقنية للشؤون التنفيذي)الرئيس  البواردي عبدالرحمن بن فهد املهندس 01-6
 

  ويشممم لمن 6111 عممممام الشمممم ةة تشمممم يل عمممام كمممممدير بالشممممركة ال مممواردي فرممممد املرنممممد  التحمممق
ً
 التقنيممممة شممممئون لل التنفيممممذي المممرئيس منصممممب حاليمممما

( 6112-6114وق مل للمع شم ل عمدة مناصمب يمي شمركة االتصماالت السمعودية كممدير عمام خمدمات العممالء ) .اآلن ىمحت 6115 فب،اير منذ بالإلمابة

 جامعمممممممة ممممممممن املعلومممممممات مظممممممم  هندسممممممة يمممممممي رماملاجسويمممممم درجمممممممة ال ممممممواردي فرمممممممد املرنممممممد  ويحممممممممل  (.6114-6111ومممممممدير  دارة ال ياممممممممات واالمة،مممممممت )

رة واسممعة يممي م. ويتمتمم  بخ مم1122 عمماماوجامعممة  مفممس مممنمفممس التخصممص  يمميوحاصممل عىمم  شممرادة ال كممالوريو   ن1111 عممام رتممون فل -كاليفورميمما

 شممرف خاللرمما عىمم   دارة شمم كات االمة،مممت واملعلوممماتن و  شمماء وحممدة خممدمات املعلومممات  نسممنة 12تر ممو عىمم   وتقنيممة املعلومممات مجمما  االتصمماالت

 ما  و دارة وحدة األقمار الصناعية.لقطاج األع
 

 محمود حمدان العبدهللا )الرئيس التنفيذي للشئون املالية باإلنابة( األستاذ 01-1
 

ترقيتمم  ملنصمب مممدير  توتمم 6111 سممتمب، يممي التقماريرو املدماميمة والتخطمميط   دارة عمام مممديرمنصمب  يمميمحمممود الع مدهللا بالشمركة  األسمتال التحمق

 منصمب المرئيس التنفيمذي للشممئون املاليمة بالمابمة منمذ فب،ايممر 6113ضمافة   م  ضمممان المدخل والئتممان عمام عمام لمنفس الدارة بال 
ً
ن ويشمم ل حاليما

 األسمتال ويحممل (.6111 -6111) القاب مة الشمرق  راتمخيم شمركة يمي املاليمةى اآلنن وق ل للمع شم ل منصمب المرئيس التنفيمذي للشمئون محت 6112

ن وحاصممل عىم  درجممة ال كمالوريو  يممي املحاسم ة مممن 6111ر يممي  دارة األعمما  )تمويممل( ممن اوجامعممة األدرميمة عمام ماملاجسويم ةدرجمممحممود الع مدهللا 

ريات مسممنة يممي مجمما  االتصمماالت يممي ك مم 61سممنة ما مما  65رة واسممعة يممي مجمما  املحاسمم ة واملاليممة تر ممو عىمم  من ويتمتمم  بخ مم1111اوجامعممة األردميممة عممام 

 واململةة األردمية الراشمية. ململةة العر ية السعوديةيي اشركات االتصاالت 
 

 (والقانونية التنظيمية للشؤون الرئيس)نائب  العبيداء وليد بن إبراهيم املهندس 01-4
 

 شم ل للمع وق مل اآلنن ىمحتم 6112 رايرمف م منمذ والقاموميمة التنظيميمة للشئون  الرئيس مائب منصب يياملرند   براهي  الع يداء بالشركة  التحق

ر يممممي ماملاجسويمممم ةجممممدر  الع يممممداء  بممممراهي  املرنممممد  ويحمممممل (.6112 -6111) املتكاملممممة االتصمممماالت شممممركة يممممي التنظيميممممة الشممممؤون عممممام مممممدير منصممممب

ن 6113عمام  اوجامعمة مفمسشمرادة ال كمالوريو  يمي هندسمة االتصماالت ممن  عى ن وحاصل 6111هندسة االتصاالت من جامعة امللع سعود عام 
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  14عىمممم   تر ممممو رة مرة ك يمممممويتمتمممم  بخ مممم
ً
الشممممؤون التنظيميممممة يممممي قطمممماج االتصمممماالت وتصمممممي  الشمممم كات و دارة الطيممممف الةمممم،ددي و دارة  مجمممما يممممي عاممممما

 .الدخل وقوائ  ميةو الرسوم اورك
 

   لجان املجلس  -04

 ثالثة وجانن عى  النحو التا ي  بتكوين( الثاميةقام مجلس الدارة خال  دورت  اورالية )

 اللجنة التنفيذية: 04-0

  ع اءن وه  ثالثة  تتكون ال جنة من 

  - ال دم عمر بن سعد  دالسي  -1
ً
 رئيسا

  - السيد  سلطان بن خالد الة،كي  -6
ً
 ع وا

  - السيد  فرد بن ع دالعييي الصتي   -3
ً
 ع وا

 

 املرمام بعمر تنفمذ قد كما الدارةن مجلس اجتماج ق ل املالية والب،ام  بالوش يل املتعلقة الشئون  ملراجعة دورية بصفة ال جنة التنفيذية وتجتم 

 بمدع  مجلمس  ملجلس تقاريرها التنفيذية ال جنة وترف  الدارة مجلس ا عقاد امتظار تملتح ال يمالت الطارئة
ً
الدارة. وتقوم ال جنة التنفيذيمة  ي ما

يمممممق الدارة يممممي  دائممممم  ملسممممئوليات ن وتيويمممممد الدارة التنفيذيممممة بالتوجيممممم  والرشمممماد محمممممو  ف ممممل املمارسمممممات لدارة الشممممركةن والتأكيمممممد ب ممممرورة تحق

الرممممممدف المممممرئيس ل جنمممممة همممممو رفمممممم  مسمممممتوم  داء الشمممممركةن ووضممممم  األهممممممداف لدارة الشمممممركة العليممممما والتتسممممميق بشممممممأن و الشمممممركة. خطمممممط و همممممداف 

 .6111مار   31خال  العام املنتهي يي  دنعااجتم( 6) التنفيذيةال جنة  وعقدتاسة،اتيجيات الشركة و هداف األعما  واأل شطة. 

 لجنة املراجعة: 04-6

  وه   ع اءن ثالثةاملراجعة من  وجنة تتكون 

  - ةالسيد  حسام الدين بن هاش  صدق  -1
ً
 رئيسا

  - السةران ع دهللا بن ع دالرحمن  السيد  -6
ً
 ع وا

  - كوما  كومار بري السيد    -3
ً
 ع وا

 

ي مالتم واملرممات األعمما  تنفيمذ يمي فاعليت ما ممدم ممن التحقمق  جمل ممن الشمركةن يمي لداخليمةا املراجعمة  دارة عىم وتقوم وجنة املراجعة بالشمراف 

ن وفصممملر  وتحديمممد  تعممماب   ومتابعمممة  عممممالر . من القامومييممممن املحاسميممممحمممددها لرممما املجلمممس. ودراسمممة مظمممام الرقابمممة الداخليمممةن والتوصمممية بتعييممم

 عممممن دراسممممة القمممموائ  املاليممممةدراسممممة خطممممة املراجعممممة ومالحظممممات املحاسممممب القممممامو  وكمممذلع
ً
األوليممممة والسممممنوية ق ممممل   ي عىمممم  القمممموائ  املاليمممةن ف ممممال

 عرضرما عى  مجلس الدارة و بداء الر ي والتوصية بشأن ا وكذلع دراسة كافة السياسات املحاسمية املت عة والتوصية يي شأن ا.
 

. ووافمممق مجلمممس 6111 2 16املراجعمممة يمممي اجتماعرممما املنعقمممد بتممماري  ولقمممد وافقمممت اوجمعيمممة العاممممة العاديمممة للشمممركة و قمممرت الئحمممة عممممل وجنمممة  

عى  توصيات ال جنة بعجراء تعديالت بسيطة عى  الالئحة املنظمة بناًء  6115 1 61الدارة يي جلست  الثالثة )للدورة الثامية( املنعقدة بتاري  

وممممن اوجمممدير بالمممذكر  مممم  تممم  ق مممو   .6115 11 2 بتممماري  املنعقمممداديمممة اوجمعيمممة العاممممة العاجتمممماج  يممميتلمممع التعمممديالت  قمممرار  وتممم لعممممل ال جنمممةن 

 مممممنالسممميد  خورشمممميد  حميممممد السمممميد  بمممري  كومممممار كوممممما  بع ممموية ال جنممممة ليحممممل محمممل الع ممممو املسممممتقيل  نمتعييممم
ً
ولقممممد . 6112 14 3 اعت مممارا

 . 6111مار   31ت خال  العام املنتهي يي اجتماعا ثمامية( 2) املراجعة عقدت وجنة
 

  م  اوجمعيممة   ع مائ ا نمف يمت   عمادة تكويا ما والتوصمية بتعييمو وسم الدارةن مجلممس ق مل ممن تكويا ما تم  اوراليمة ال جنمة  ن بالمذكر اوجمدير وممن

 الئحة عملرا واختصاصات ا  واعتمادالعامة 
ً
 .الصادرة بموج   والئحة حوكمة الشركات داوجدي اتالواردة يي مظام الشرك التيللتعد وفقا
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 لجنة الترشيحات واملكافآت : 04-1
 

 تتكون وجنة الة،شيحات واملكافمت من ثالثة  ع اءن وه  

  - السيد  سلطان بن خالد الة،كي -1
ً
 رئيسا

  - رف  سامي بن محمدالسيد   -6
ً
 ع وا

  - السيد  سعد بن عمر ال دم -3
ً
 ع وا

 

 للسياسات واملعايي توصية ملجلسبالتقوم ال جنة 
ً
ر املعتمدة م  مراعاة عدم ترشير  ي ششص س ق مالدارة بالة،شير لع وية املجلس وفقا

املراجعة السنوية لالحتياجات املطلو ة من  نباالعت ار قدرات ومؤهالت األششاص املرشردن  دامت  بجريمة مخلة بالشرف واألمامةن م  األخذ

راؤهان وتحديد جي يمةن  مرات التممراجعة هيكل مجلس الدارة ورف  التوصيات يي شأن الت ييلدارةن و املرارات املناس ة لع وية مجلس ا

والتأكد بشكل سنوي من استقاللية األع اء  .راح معاوجت ا بما يتفق م  مص رة الشركةمجوامب ال عف والقوة يي مجلس الدارةن اقت

 ن.م ع اء محلس الدارة وك ار التنفيذيياملستقلدن ووض  سياسات واضرة لتعوي ات ومكافمت 
 

. ولقمد 6111 2 16عممل وجنمة الة،شميحات واملكافممت يمي اجتماعرما املنعقمد بتماري   الئحمةولقد وافقت اوجمعيمة العاممة العاديمة للشمركة و قمرت 

ئممممة السمممموق املاليممممةن وتممممممت بعضممممافة بعممممر املرمممممام األساسممممية بممممما يتوافممممق ممممم  توصممممميات هي الالئحممممة تلممممع جممممرت ال جنممممة بعممممر التحسممممينات عىممممم  

خممال  العمممام اجتممماعدن ( 6) الة،شمميحات واملكافمممت ولقممد عقممدت وجنممة .6114 2 4املصممادقة علي مما يممي اجتممماج اوجمعيممة العامممة املنعقممد بتمماري  

 .6111مار   31املنتهي يي 

 مشاركة األعضاء في اجتماعات املجلس واللجان املنبثقة منه -05

جتماعمممات خممال  العمممام وال جممان املنمثقممة منممم ن وح ممور األع ممماء لتلممع ال  الثاميمممةي ممدن اوجممدو  التممما ي عممدد اجتماعمممات مجلممس الدارة يمممي دورتمم  

. ويعيم عدم ح ور بعر األع اء ل عر اجتماعات مجلس الدارة وال جان الفرعية لظروف خاصة  و لمدواعي 6111 3 31املا ي املنتهي يي 

و مراجممم  دارة لمم  يتلمممق  ي قلممب مةتممو  بعقمممد  ي اجتماعممات قارئمممة مممن  ي مممن  ع ممماء املجلممس  ال وتجممدر الشمممارة بممأن رئمميس مجلمممس  السممفر.

 .6111مار   31اورسابات اوشارحي خال  السنة املالية املنت ية يي 

  جتماعات مجلس اإلدارةا 05-0
 

 األعضاء م

 تاريخ االنعقاد

 6102 6102 الحضور 

 فبراير 06 سبتمبر 61

   6 (املجلس)رئيس   صدقة هاش  بن الدين حسام  السيد 0

   6 السيدة  خلود بتت راشد القطان 6

   6 السيد  ا  ا   مور حناوي *  1

   1 يد  سلطان بن خالد الة،كي الس 4

   6 الصتي  ع دالعييي بن فرد  السيد 5

   6 السيد  ع دالرحمن بن ع دهللا السةران 2

   1 رف  سامي بن محمد  السيد 2

   6 ** كوما  كومار  بري   السيد 8

   6 السيد  سعد بن عمر ال دم  9
 من م* ت  تعيي

ً
 للع و  فيصل قمحي ن اعت ارا

ً
 لشركة بتلكو يي ع وية مجلس الدارةن خلفا

ً
 .6112 15 66ن السيد  ا  ا   مور حناوي ممثال

 م كوما  ن السيد  بري  كومار م** ت  تعيي
ً
 للع و  خورشيد  حميدن اعت ارا

ً
 لشركة االمة،مت السعودية يي ع وية مجلس الدارةن خلفا

ً
 . 6112 14 3ن ممثال
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 اجتماعات اللجنة التنفيذية  05-6

 األعضاء م

 تاريخ االنعقاد

 6102 6102 الحضور 

  كتو ر 13 مايو 63

   6 سعد بن عمر ال دم )رئيس ال جنة( /السيد 0

   6 سلطان بن خالد الة،كي /السيد 6

   6 فرد بن ع دالعييي الصتي  /السيد 1

 املراجعة لجنة اجتماعات 05-1

 األعضاء م

 تاريخ االنعقاد

 6102 6102 الحضور 
61 

  بريل

31 

 مايو

62 

 يوليو

12 

 سمتمب،

11 

  كتو ر

61 

  كتو ر

62 

 ديسمب،

11 

 يناير

0 
حسمممممممام المممممممدين بمممممممن هاشممممممم  صمممممممدقة )رئممممممميس  /السممممممميد

 ال جنة(
        2 

         2 الرحمن بن ع دهللا السةرانع د /السيد 6

          2 * كوما  كومار  بري  /السيد 1

 تماعات لجنة الترشيحات واملكافآتاج 05-4

 األعضاء م

 تاريخ االنعقاد

 6102 الحضور 

 مار  16 ينابر 11

   6 سلطان بن خالد الة،كي )رئيس ال جنة( /السيد 0

   1 القطان راشد بتت خلود /ةالسيد 6

   6 سعد بن عمر ال دم /السيد 1
 

 ةاإلدار  ملجلس السنوي  التقييم -02

عمليمات ال جان وكمذلع  رؤساءيعتمد عى  عمليات التقيي  الذاتي واملراجعة التقيي  من ق ل  داخىي سنوي  تقيي  بعجراء الدارة مجلس يقوم

 سممم ل راحمواقتممم وال مممعفحيمممم يمممت  تحديمممد جواممممب القممموة  واملكافممممت الة،شممميحات وجنمممة ممممن بعشمممرافالتقيمممي  المممذاتي وتقيمممي  الممميمالءن وهمممي تمممت  

 ألف مممل املمارسممممات يمممي مجممما  اوروكممممة  .بمممما يتفمممق مممم  مصممم رة الشمممركة معاوجت ممما
ً
 ملممما ورد و وتط يقممما

ً
الئحممممة  ممممن( 41) االسة،شمممادية باملمممادةوفقممما

 للتعاقمدلشمركة ا تسم   سموففل ن6111 4 66 ممن اعت مارا ابموجه م العممل بمد  علنمت هيئمة السموق املاليمة عمن  مي ال اوجديمدة حوكمة الشركات

 وجنمة افر بعشم والتقيمي  بشمأن ا التوصميات مراجعمةوسيت  ن سنوات ثال  كل جلسامل داءأل لعمل دراسة وتقيي   متخصص خارحيم  مسوشار 

 . بعد عرضرا عى  مجلس الدارة ووضعرا يي حدم التنفيذ واملكافمت الة،شيحات

 مصالح أعضاء مجلس اإلدارة -02

ركة بتلكممو وشممركة  ثممراء املاليمممة(ن  و  يممة  عمممما   و عقممود في مما مصمم رة جوهريمممة  و ششصممية ألع مماء مجلممس الدارة )باسممتثناء شممم"جممو" رم ملمم  ت مم

للمممممرئيس التنفيمممممذين  و املمممممدير املمممممما ين  و ألي شمممممشص لي عالقمممممة ب مممممم  خمممممال  العمممممام املممممما ي املنصممممممرم. حيمممممم يوجمممممد لشممممممركة بتلكمممممو )ع مممممو املجلممممممس 

 العت اري( مص رة م اشرة يي االتفاقية املب،مة م  الشركة لتمرير املكاملات عى  مقسمرا الدو ي. 
 

 اسممممة،اتيجي شممممركة  ثممممراء املاليممممة كمسوشممممار ن معىمممم  تعييمممم 6115 6 4هممممم املوافممممق 1432 4 15 بتمممماري     ل يممممة األصمممموات وافممممق املجلممممس عىمممم و نمممماءً 

مراجعمممة خطمممة العممممل اوراليمممة والتوصمممية بشمممأن ا ومتابعمممة التنفيمممذ  ؛اورصمممر ال املثممما  سمممميل عىممم  ما ممما اوشمممدمات ممممن مجموعمممة لتقمممدي  للشمممركة

كمممةن وتحديممد وتقممدي  مصممادر دخممل  خممرمن والة،تيممب والتفمماو  بشممأن خفممر التكمماليف واتفاقيممات الوسممويق والمممدع  ل رممد مممن اوشسممائر املة،ا
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 عمن  عمادة جدولمة بنمود امليم
ً
لع موي مجلمس الدارة . وممن اوجمدير بالمذكرن  مم  توجمد مصم رة م اشمرة يامية العموميمةملتعييي  داء الشركة ف مال

 ي كون ما ع وين بمجلس  دارة شركة  ثراء املالية.مالسيد  سلطان بن خالد الة،كي والسيد  سعد بن عمر ال ي

 رة من األسهم(ـاشعار ملكية حصص كبيوصف للمصالح في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت ) 02-0

٪(  و  كثم، ممن 5يرد لإلدارة التنفيذية للشركة  و  دارة عالقات املساهمدن  ية بال مات  و اشمعارات ممن  ي شمشص ق ي مي  و اعت ماري يملمع )ل  

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 

ولممذلع؛ فعمم  ال توجممد  ى تماري  هممذا التقريمر.ماملاليممة بموجمب املممادة الثالثمدن ممن قواعممد الوسمجيل والدران مممن تماري  التأسمميس وحتم هيئمة السموق 

 ن و زواجر  و والده  القصر.ممصاوح يي فئة األسر  لات األحقية يي التصويت من املساهمدن  و  ع اء مجلس الدارة وك ار التنفيذيي

 أو أزواجهم أو أوالدهم القصر نـوحقوق االكتتاب ألعضاء املجلس وكبار التنفيذيي مصلحة وحقوق خيار  02-6

ن بالشمركة  و  زواجرم   و  والدهم  القصمر مال توجد  ية مصاوح  و حقوق خيار  و حقوق اكتتما  تعمود ألي ممن  ع ماء املجلمس  و ك مار التنفيذييم

 يي  سر   و  دوات دين للشركة.

  في العقود املبرمة مع شركة اتحاد عذيب لالتصاالت وأقاربهمن ـوكبار التنفيذيي مصالح أعضاء مجلس اإلدارة 02-1

ي  برمت مممما ميقممممر مجلممممس الدارة بأممممم  ال يوجممممد ألي مممممن  ع مممماء املجلممممس  و الممممرئيس التنفيممممذي  و املممممدير املمممما ي  يممممة مصمممماوح ششصممممية يممممي العقممممود التمممم

 دارة اعت مممماري( خمممماص بتمريممممر ومقممممل اورركممممة الدوليممممة مممممن خممممال  مقسمممممرا ممممم  شممممركة بتلكممممو )ع ممممو مجلممممس  رممم مممماألو   ين؛الشممممركة سمممموم عقممممد

ويممت  احوسمما  قيمممة املكاملممات حسممب األسممعار لكممل  6111ي تمم  توقيعرمما واالتفمماق علي مما يممي شممرر فب،ايممر مي التمممالممدو ين ضمممن اتفاقيممة للممر ط ال ينمم

ائممرة ر مط لممدوائر النفمال الممدو ي اوشاصمة باملعلومممات لات سممعات رةن كممما يوجمد دمدولمة ومممدة االتصما  لكممل اتصما  عىمم  حمدة وللممع بأسمعار مت يمم

تقمموم الشممركة و لالسممتفادة مممن اوشدممة ويممت  احوسمما  كممل دائممرة عىم  حممدة بسممعر منممافس.  "جممو" وعاليمة يممت  اسممتخدامرا لكممل مممن عممالء بتلكممو 

 جميم   نن و 6115راير ميمي شمرر ف م  توقيعم تم و  ةاملاليم الثما ي مم  شمركة  ثمراء والعقمد .السمنوي بتجديد هذه العالقمة يمي اجتمماج اوجمعيمة العاممة 

 تحوسمممب ولةمممن مشمممرو ن ممممادي مقابمممل بمممدون  همممي االتفممماق همممذا بموجمممبالشمممركة  لصممماوحي تقممموم ب ممما شمممركة  ثمممراء املاليمممة مالتممم واوشمممدمات األعمممما 

 اوجمعية ق ل من االتفاقيتدن هاتدن تجديد عى  املوافقة توتجدر الشارة      م  تم .((Succes Fees األهداف تحقيق ضوء عى  محددة  س ة

 م.6112 11 61 املوافق هم1432 1 11 يي املنعقدة العامة
 

والشممركات لات العالقممة  نماالعت ارييممواالمة،مممت لمم عر  ع مماء مجلممس الدارة  ال ياممماتو  تلالتصمماال الشممركة بتقممدي  خممدمات ا ورلممو   تقمموم كممما

 املاليمة القموائ  يمياألقمراف لات العالقمة  مم  التعمامالتضممن   ماعا االفصماح ويمت  ناآلخمرين الشمركة ءعممال بقيمة مثمل را ماشتم رسموم رممظيب   

ملييممد مممن املعلومممات عممن التعممامالت ممم  األقممراف لوي العالقممةن يرحمم   .السممنوي  العامممة اوجمعيممة اجتممماج يممي عا مما الت ليمم  وكممذلع املت مم ن حسممب

 (.4-11القالج عى  الفقرة )
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 مع األطراف ذوي العالقة : عامالتالت 02-4

و املوردين وفيمما يىمي  التعامالت م  األقراف لوي العالقة بناًء عى  شرو  و سعار متفق علي ا تمثل التعامل التجاري املعتاد م  العمالء  تتم

 التفاصيل 
 

 

 مدة التعامل نوع العملية العالقة اسم الطرف
6102 

 (سعودي الـ)ري

6102 

 (سعودي الـ)ري

شركة البحرين لالتصاالت السلكية 

 والالسلكية )بتلكو( 
 مساه  مؤسس

 431,111,1 313,211,5 6111  ينايرمن  ايرادات بيامات

 254,651 113,361,1 6111من فب،اير  ايرادات ر ط بيملي

 142,331,4 511,141,1 6111من فب،اير  تكلفة ر ط بيملي

 املاليةإثراء  شركة
شقيق  لشركة بذار )عذيب 

 التجارية( وشركة الا ل 
 152,26 431,416,4 6113 يوليومن   اسوشارات

 للتسويق السعودية العربية الشركة

 )ساماكو(والوكاالت
 بيامات  يرادات الا ل  لشركة شقيق 

  كتو ر من

6116 
363,114 165,115 

 شركة)سابقا املحدودة التجارية بذار شركة

 (املحدوده يةالتجار  عذيب
 بيامات  يرادات مؤسس مساه 

 موفمب، من

6111 
124,516 115,624 

 226,421 311,411 - ضمامات رسوم  املؤسسون  املساهمون 

 

 عالقة ذات أطرف من ستحقم 02-4-0

 نوع العملية العالقة اسم الطرف
6102 

 )ريـال سعودي(

6102 

 )ريـال سعودي(

 334,111,11 141,113,14 التعامل التجاري  مساه  مؤسس والالسلكية )بتلكو(  شركة البحرين لالتصاالت السلكية

 145,465,1 111,131,1 التعامل التجاري  مساه  مؤسس شركة بذار التجارية املحدوده )عذيب التجارية سابقا(

 524,114,1 514,111 التعامل التجاري  شقيق  لشركة الا ل  الشركة العربية السعودية للتسويق والتوكيالت )ساماكو(

 شركة عذيب انترجراف
)عذيب شقيق  لشركة بذار

 التجارية( 
 - 422,50 التعامل التجاري 

 - 611,09 التعامل التجاري  مساه  مؤسس شركة عذيب للصيانة والخدمات

 شركة اتحاد شمس
شقيق  لشركة بذار )عذيب 

 التجارية(
  211,60 التعامل التجاري 

 

 

 عالقة ذات ألطراف مستحق 02-4-6

 نوع العملية العالقة اسم الطرف
6102 

 (سعودي الـ)ري

6102 

 (سعودي الـ)ري

 والالسلكية السلكية لالتصاالت البحرين شركة

 (بتلكو)
 مؤسس مساه 

 اتعا +التجاري  التعامل

 ضمامات
152,433,61 662,612,66 

 ) املحدودة التجارية بذار شركة
ً
 عذيب شركة سابقا

 (املحدودة التجارية
 111,165 525,162,1 ضمامات اتعا  مؤسس مساه 

 126,232 251,213 ضمامات اتعا  مؤسس مساه  واملقاوالت للتجارة تراكو مجموعة

 141,261 644,255 ضمامات اتعا  مؤسس مساه  لالنترنت السعودية الشركة

 ) املحدودة واملعلومات لالتصاالت بذار شركة
ً
 سابقا

 (املحدودة واالتصاالت للكمبيوتر عذيب شركة
 141,261 644,255 ضمامات اتعا   مؤسس مساه 

 141,261 644,255 ضمامات اتعا  مؤسس مساه  والخدمات للصيانة عذيب شركة

 122,126 515,56 ضمامات اتعا  مؤسس مساه  املحدودة واملقاوالت للتجارة النهلة شركة

 املالية إثراء شركة

 

 بذار لشركة شقيق 

 ل الا  وشركة التجارية
 - 431,416,4 اسوشارات
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 التنازل عن التعويضات واملكافآت  02-5

مجلمممس الدارة رئممميس وجنمممة املراجعمممة السممميد   رئممميسوتنممماز   ن بالشمممركة.ملمم  يمممت  التنممماز  عمممن  يمممة تعوي مممات  و مكافممممت ممممن ق مممل ك ممار التنفيذييممم

 الثامية  للدورةاملراجعة  وجنةاجتماعات مجلس الدارة و  ح ور  التبدعن  صدقةحسام الدين بن هاش  
ً
  .6114 11 11من  اعت ارا

 ن بالشركة ـاألسهم اململوكة ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيي -08

 األسهم اململوكة ألعضاء مجلس اإلدارة   08-0

 ن(ـ)االعتباريياألسهم اململوكة ألعضاء مجلس اإلدارة  08-0-0
 

 اسم العضو م

 ألسهم اململوكةا

في بداية العام 

0/4/6102 

 األسهم اململوكة

 في نهاية العام

10/1/6102 

صافي 

 رـالتغيي

 رـنسبة التغيي

)٪( 

التجاريـــــــــــة املحـــــــــــدودة، ويمثلهـــــــــــا  بـــــــــــذارشـــــــــــركة  0

 فهد بن عبدالعزيز الصنيع /السيد
 ٪1 - سر  511,255,65 سر  511,255,65

كية شــــــــــــــــــــركة البحــــــــــــــــــــرين لالتصــــــــــــــــــــاالت الســــــــــــــــــــل 6

/ ايهـــــاب الســــيد هـــــا، ويمثلوالالســــلكية )بتلكــــو(

 القطان راشد خلود/ والسيدة أنور حناوي 

 ٪1 - سر  111,265,63 سر  111,265,63

 ٪4.11 111,213 سر  111,111,14 سر  111,213,14 واملقاوالت للتجارة النهلةشركة  1

الســــــيد/  شـــــركة اإلنترنــــــت الســــــعودية، ويمثلهــــــا 4

 كوناث كومار  بريم
 ٪1 - سر  511,151,1 سر  511,151,1

شــــــركة عــــــذيب للصــــــيانة والخــــــدمات، ويمثلهــــــا  5

 السيد/ سعد بن عمر البيز
 ٪1 - سر   511,621 سر  511,621

 ٪1 - سر   411,1 سر   411,1 شركة بذار لالتصاالت وتقنية املعلومات 2
 

 

 ن/ الشخصية، وأزواجهم وأوالدهم القصرـس الطبيعيياململوكة ألعضاء املجل ألسهما 08-0-6

 اسم العضو م

األسهم اململوكة في 

بداية العام 

0/4/6102 

األسهم اململوكة في 

 نهاية العام

10/1/6102 

صافي 

 رـالتغيي

 رـنسبة التغيي

)٪( 

 ٪1 - سر  111,1 سر  111,1 السيد/ حسام الدين بن هاشم صدقة 0

 ٪32.51 515 سر  111,1 سر  515,1 بن خالد التركيالسيد/ سلطان  6

 ٪1 - سر 426,1 سر 426,1 السيد/ فهد بن عبدالعزيز الصنيع 1

 ٪1 - سر  161,1 سر  161,1 السيد/ محمد بن سامي رفه  4

 ٪1 - سر  111,1 سر  111,1 السيد/ عبدالرحمن بن عبدهللا السكران  5

 ٪1 - سر  611,6   سر  611,6 كوناث كومارم بري السيد/ 2

 ٪1 -  سر  135,1  سر  135,1 السيد/ سعد بن عمر البيز 2

 عداد هذا التقرير. ى تاري  محت سر  ششصية يي الشركة   ي ع اء مجلس الدارة  و  والده  القصر  زوجات تمتلع ال  مالحظة* 
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 )اإلدارة التنفيذية( ن، وأزواجهم وأوالدهم القصر ـييكبار التنفيذلاألسهم اململوكة  08-0-1
 

 الوظيفة اسم العضو م

ململوكة ااألسهم 

في بداية العام 

0/4/ 6102 

 اململوكة األسهم

 في نهاية العام

10/1/ 6102 

صافي 

 رـالتغيي

نسبة 

 رـالتغيي

)٪( 

 ٪1 - يوجد ال يوجد ال الرئيس التنفيذي عماد أحمد معالي /هندسامل 1

 ٪1 - يوجد ال يوجد ال بالمابة الرئيس التنفيذي للشئون املالية حمدان عبدهللا دمحمو  /السيد 6

 ٪1 - يوجد ال يوجد ال بالمابة التقنية للشؤون التنفيذي الرئيس فهد بن عبدالرحمن البواردي /السيد 3

 التنظيميممة نللشممؤو  التنفيممذي الممرئيس مائممب العبيداء وليد بن إبراهيم/ املهندس 4

 والقامومية
 ٪1 - يوجد ال يوجد ال

 ى تاري   عداد هذا التقرير.م و  والده  القصر  ي  سر  ششصية يي الشركة حت   زوجات ن  و من اورالييمك ار التنفيذييمن   ي متلعي ال :مالحظة* 

 التنازل عن أرباح األسهم 08-6

 شركة عن  ي حقوق يي األر اح.الملساهمدن يي ال توجد  ية اتفاقات  و ترتي ات تناز  بموجه ا  ي من ا

  واملدفوعات النظامية املستحقات  -09
 

 األسباب الوصف القيمة بالريـال السعودي بيان

 31.531.226 / الترخيصالرسوم الحكومية
رسممممموم هيئمممممة االتصممممماالت وتقنيمممممة املعلومممممماتن 

 الستخدام الطيف الة،ددي
 متطلب مظامي

 متطلب مظامي اوجمركي التخليص رسوم - كيةالرسوم الجمر 

فدن 3.216.611  التأمينات االجتماعية  متطلب مظامي التأمينات الجتماعية للمَو

 متطلب مظامي مشة،يات خارجية عى ضرائب  1.412.113  الزكاة والضرائب

   44.886.824 إجمالي املبالغ املستحقة واملدفوعة

  والغرامات أو القيود الوقائية العقوبات  -61
 

 اتقممممرار  حسممممب وللممممع املعلوممممماتن وتقنيممممة االتصمممماالت هيئممممة لصمممماوح( ا مريمممم ثالثمائممممة و ربعممممون  لممممف ) ا مريمممم 111,341 بم لمممم  ات راممممم فممممر  تمممم 

 وتقنيممممة االتصمممماالت هيئممممة تممممرم  يموالتممممة سممممنوات املاضممممية بشممممكاوم العمممممالء خممممال  الثالثمممم متعلقممممةوجنممممة النظممممر يممممي مخالفممممات االتصمممماالت  ا صممممدرت 

 يمممي علي مما املنصممموص جممراءاتال  حسممب القمممرارات تلممع مممن الشمممركة تظلمممت وقممد ناملحمممدد الوقممت يممييممي الممرد علي ممما  تأخر تممم الشممركة  ن املعلومممات

 .التنفيذية والئحت  االتصاالت مظام

 نهاية الخدمة للموظفين  مكافآت  -61

فدن يمي الشمركة ( ريمما  سمعوديوسمتون  لمف وسم عون  ثماممائمةو  مليمون  تسمعة) ريمما  111,221,1 بل  رصيد  جما ي مكافمأة ن ايمة اوشدممة للممَو

 .6111 13 31كما يي تاري  

 ي تم إنشاؤها ملصلحة موظفي الشركة ـاالستثمارات واالحتياطات الت  -66

في ية اسوثمارات  و ا"جو" ل  تتش لء   ى تاري  هذا التقرير.ممنذ تاري  التأسيس وحت  احتياقات ملص رة مَو
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 التوافق مع الئحة حوكمة الشركات   -61

الئحمممة حوكمممممة داخليمممة للشممممركة للتمشمممم ي ب ممما بممممما ال يتعمممار  ممممم  األمظمممممة والقواعمممد الصممممادرة ممممن اوجرممممات املنظمممممة لات  الدارة مجلممممس اعتممممد

التمام مم  الئحمة حوكممة الشمركات الصمادرة ممن ق مل هيئمة السموق املاليمة يمي  "جمو" عىم  توافقرما وتحمرصن العالقة يي اململةة العر يمة السمعودية

 السممموق  هيئمممة ق مممل ممممن الصمممادرة الشمممركات حوكممممة الئحمممة بنمممود الداخليمممة الشمممركة حوكممممة الئحمممة وت طمممي. والتحمممديثات الالحقمممة لرممما 6112عمممام 

امتخممما  األع ممماء  وآليممةوتحديممد مسمممؤوليات  ومرامممم ن  ندارة ر سمممرا حقمموق املسممماهمدنن واوجمعيمممات العموميممةن وتكممموين مجلمممس ال  وعىممم ن املاليممة

 عمن وال جان الفرعيةن واجتماعات املجلس وال جانن وضوابط عمل كل وجنةن وسياسة الفصاح والتعاممل مم  حماالت تعمار  املصماوحن 
ً
ف مال

 التمممي املسممتجداتلتتواكممب بشممكل مسممتمر ممم   مممةلالئحممة اوروكعجراء مراجعممة دوريممة وتقمموم الشممركة بمم. بمتطل ممات االفصمماح والشممفافية ياممااللتمم

 بأو . كما تس    قد
ً
 .ةوالعاملية ل روكم الرياديةاملمارسات   ف ل تط يق     لشركةاتطر   وال

 

م ي تخو  املساهمدن ممارسة حقوقر  كاملةن وتوفد، املعلومات الوافية والدقيقةن حيم تقو مكفل النظام األسا  للشركة كافة الجراءات التو 

رو ي الرسممممم ي لسممممموق تمممممداو  األسمممممر  مر موقممممم  الشمممممركة االلةة،و مممممي والصمممممرف املحليمممممة وعىممممم  املوقممممم  االلةتممممممالشمممممركة بمممممالعالن عا ممممما باسمممممتمرار ع ممممم

وهيئممممممة السمممممموق املاليممممممةن لتمةيمممممما   مممممممن ح ممممممور  والصممممممناعةالسممممممعودية "تممممممداو "ن وفقمممممما للقواعممممممد والجممممممراءات الصممممممادرة مممممممن ق ممممممل وزارة التجممممممارة 

 عممن اختيممار الوقممت واملكممان املالئمممدنن و تاحممة الفرصممة للمشمماركة الفاعلممة وقممرح األسممئلة والممرد علي مما اجتماعمات اوجمع
ً
يممة العامممة للشممركة. ف ممال

بشممفافية والتصممويت بحريممة. وتقمموم "جممو" بعيممداج محاضممر تلممع الجتماعممات بمماملقر الممرئيس للشممركة لتمةممدن املسمماهمدن مممن القممالج علي مما يممي  ي 

  يم "جممو"متلتممو وقممت. 
ً
بتسممشة املحاضممر حسممب املممدة املحممددة لممذلعن والعممالن عممن متممائ  كممل اجتممماج فممور امت ائمم .  املختصممة اوجرمماتيويد مبتمم  ي مما

 ولقد. التنفيذية ولوائح  املالية السوق  مظام يعار  وال بمصاوررا ي ر ال بما املعلومات وقلب االستفسار حرية للمساهمدنكما توير "جو" 

ي يممممت   قرارهمممما مممممن ق ممممل اوجمعيممممة العامممممة وتحديممممد تمممماري  توزيعرمممما. كممممما تحممممرص  دارة ميممممة توزيمممم  األر مممماح للمسمممماهمدن التممممحمممدد النظممممام األسمممما  آل

عالقممات املسمماهمدن بالشممركة عىمم  ضممرورة التأكممد مممن  ن وكمماالت املسمماهمدن ور ممور اجتممماج اوجمعيممة العامممة تكممون كتابيممةن  و كامممت ملسمماهمدن 

في الشركة.مارة ومن  ير  ع اء مجلس الدمآخرين من  ي  ر مَو
 

 ( 11) وتعيمدن اختيمار عى  6114 2 4 املوافقهم 1435 11 2 بتاري  املنعقدة العادية العامة اوجمعية ووافقت
ً
 لالم ممام املرشمردن ممن ع موا

وللمع همو اورمد األعىم   تنسنوا ثال  وملدة 6114 2 5 املوافقهم 1435 11 1 من ت د  وال ي)الثامية(  اوجديدة للدورة الدارة مجلس لع وية

 العاممة اوجمعيمة اجتمماج يميالسنوات املاضية اكتفت الشركة بالتصويت العمادي  وييللع وية حسب األمظمة الصادرة من اوجرات املختصة. 

 بمما ورد يمي مظمام الشمركات والئحمة حوكممة الشمركات امل  نالدارة مجلس  ع اء اختيار عند
ً
ويت صملشمركة التا تو م ة عليم ن فسموف تيموالتممياما

 .6111 2 5الة،اك ي عند امتخا   ع اء مجلس الدارة للدورة اوجديدة )الثالثة( ال ي ت د  يي 
 

رز تلممع السياسممة آليممة التواصممل مواشممتملت الئحممة حوكمممة الشممركة عىمم  ضمموابط ومعممايد، واضممرة لسياسممة الفصمماح و جراءات مما الشممرافيةن  ل ت مم

 ممم  مظممام الشممركات و مظمممة هيئممة السمموق ملفصمماح املسممتمر عممن الت ييممممم  املسمماهمدنن و هميممة الشممفافية وا
ً
رات ال ممي تطممر  مممن وقممت ألخممر تمشمميا

 لشركة وعقد تأسيسرا.لنظام األسا  الاملالية و ما ال يتعار  م  ما ورد يي 
 

 القيممام باملرممام املناقممة بمم  عىممم  الوجمم  األمثممل حسمم ما ورد يممي الال وال شممع  ن مجلممس 
ً
نظممام األسمما  ووفممق  ف ممل املمارسممماتن دارة يسمم   دوممما

ف علي مما. ووضمم  األمظمممة وال مموابط للرقابممة الداخليممةن احيممم يقمموم بوضمم  اوشطممط االسممة،اتيجية واألهممداف الرئيسممية ومتابعممة تنفيممذها والشممر 

 بالتأكممد مممن منظمممة ورمماالت ت ممار  املصمماوح وسمم ل التعمماقي معرمما ومعاوجت مما. ويقمموم املج ةفلقممد قممام املجلممس بوضمم  سياسممة مةتو مم
ً
لممس  ي مما

بالممذكر  ن اوجمعيممة العامممة  سممالمة األمظمممة املاليممة واملحاسمممية املط قممةن وفاعليممة  جممراءات الرقابممة الداخليممة واملراجعممة السممنوية. ومممن اوجممدير 

اء اوجممممدد بعمممممل قمممد  قممممرت سياسمممة ومعممممايد، اختيممممار وتعيمممدن  ع مممماء مجلممممس الدارة وممممدة امتخمممماب  ن وتحديممممد اوشطممموات الالزمممممة لتعريممممف األع ممم

 الشركة و شاقرا واوجوامب املالية والقامومية وخطط التدريب ال ي تمةا   من  داء مرامر  عى   ف ل وج .
 

 ممم  مظممام الشممركات والنظممام األسمما  للشممركةن فممعن مجلممس الدارة للممدورة اوراليممة يتكممون مممن 
ً
ر من و ال يممة األع مماء مممن  يممتسمم   ع مماءوتمشمميا

د األع مممماء املسممممتقلدن عممممن ثلممممم  ع مممماء املجلممممسن و ن رئمممميس املجلممممس ال يجممممم  بممممدن منصمممم    ي منصممممب تنفيممممذي  خممممر التنفيممممذيدن وال يقممممل عممممد

ل ثالثمة وجمان وهمي 
 
بالشركة. ولقد  خذ مجلس الدارة عى  عاتق  تشةيل عدد من ال جان ال ي تمةن  من تأدية مرمات  بشكل فعا ن حيم شك
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حممدد الجممراءات العامممة واملرممام الرئيسممة تعمممل  الئحممةلة،شمميحات واملكافمممت. وقامممت كممل وجنممة بوضمم  ال جنممة التنفيذيممة ووجنممة املراجعممة ووجنممة ا

ر عممدد مممن األع مماء ملكممل ما مما وقريقممة عملرمما والصممالحيات واملرممام واملسممئوليات املناقممة ب مما وسمم ل الرقابممة علي مما. وحممرص املجلممس عىمم  تعيممدن  ك مم

راح  مجلمممس مليت ا وتفمممادي حممماالت تعمممار  املصممماوح. ولقمممد  قمممرت اوجميعمممة العاممممة بنممماء عىممم  اقتمممر التنفيمممذيدن يمممي تلمممع ال جمممان ل ممممان اسمممتقالم يممم

 ي ما مما يمممي  عىمم  الحقممة تعممديالت  يمممة و قممرار املصممادقة وتممت  نو سمملو  عمممل كممل وجنممة عىممم  حممده ال جمممان هممذهار  ع مماء كممل يممالدارة قواعممد اخت

لممممس الدارة عىمممم  تخصممممميص الوقممممت الكممممايي لالضممممطالج والقيممممام بمسمممممئوليات   اجتماعممممات اوجمعيممممة العامممممة حسممممب النظمممممام. ويحممممرص  ع مممماء مج

وح ممور االجتماعممات الدوريممةن وتعقممد اجتماعممات املجلممس بممدعوة مممن الممرئيسن ويممت  الوشمماور ممم  األع مماء اآلخممرين والممرئيس التنفيممذي للشممركة 

 
ً
قممممت كمممماف لإلقممممالج واالسممممتعداد اوجيممممد لالجتممممماجن ويوثممممق بكافممممة املسمممموندات للسممممادة األع مممماء بو  عنممممد  عممممداد جممممدو  األعممممما  و رسممممال  مصممممرو ا

قر املجلمس  جتماعاتمم  وتعممد محاضممر بكافممة املناقشممات واملممداوالت والتصممويتن والقمرارات الرامممة وت ويه مما بحيممم يسممرل الرجمموج  لي مما وحفظرمما بممامل

 الرئيس للشركة.
 

 السممممرامات  ع مممماء مجلممممس الدارة  
ً
سممممات واجتماعممممات مجلممممس الدارة وال جممممان الفرعيممممة وكمممممذلع "جممممو" بصممممرف بممممد  ح ممممور جل تقمممموموتقممممديرا

يقمر مجلمس  قمدريات مثل  تذاكر السفر واملواصالت ال ي ينفقون ا من حسابات   اوشاصة. عالوة عى  للمع؛ متعوير األع اء عن النفقات والنث

 صرف مكاف ييالدارة 
ً
 وجرموده  ومشماراكات   الفاعلمة مم   خمذ الوضم  ن وللمع تقمديالدارة مجلمسمالية ألع اء  متالوقت الذي يراه مناس ا

ً
را

 املا ي للشركة يمي االعت مار.  كمما  عمدت "جمو" سياسمة مةتو مة لتنظمي  األممور املتعلقمة بالفصماح وتنظمي  العالقمة مم   صمرا  املصماوح ممن  جمل

 ي الشمركةن وما ما قواعمد السملو  امل مي حمايت   وحف  حقموقر  وعمدم تعمار  املصماوح بمدن  ع ماء املجلمس والدارة التنفيذيمة وجميم  مسماه

للممممممديرين والعممممماملدن بالشمممممركةن وآليمممممات  قاممممممة عالقمممممات جيمممممدة مممممم  العممممممالء واملممممموردينن وآليمممممة تسممممموية الشمممممكاوم واوشالفمممممات وتعممممموير  صمممممرا  

 عمممن عمممدم جمممواز  ن يكمممون للع مممو  ي مصممم رة يمممي العقمممود واألعمممما  ال مممي تمممت  و
ً
ر مرسممما  الشمممركة ب يممماملصممماوح يمممي حالمممة امت ممما  حقممموقر ن ف مممال

ي شمممركة مي تر طرممما مممم  الشمممريع الفنممممتمممرخيص ممممن اوجمعيمممة العمممام يجمممدد كمممل سمممنة. حيمممم قاممممت الشمممركة بعمممر  تجديمممد العالقمممة التعاقديمممة التممم

 رمةم ممامل االتفاقيمة عمر  وكمذلعبتلكمو )ع مو اعت ماري( لتمريمر اورركمة الدوليمة عىم  مقسممرا المدو ي  -ال حمرين لالتصماالت السملةية والالسملةية 

ويحمرص املجلممس عىم  عممدم مشماركة لوي املصمم رة عنممد ن 6112 11 61 يممي اوجمعيمة عىمم  للشمركة اسممة،اتيجي كمسوشمار املاليممة  ثمراء شممركة مم 

ر باستثناء ال نو  مالتصويت. كما  ن الشركة ل  تمنر  ي قر  مقدي من  ي موج ألع اء املجلس  و ضمان  ي قر  يعقده  ي ما   م  ال ي

 بمتطل مات االفصماح والشمفافية تقموم "جمو" بتشمر كافمة األخ مار اشمركات االئتممان. عمالوة عىم  للمع والةم  رها منمو ي
ً
والقمرارات اوجوهريمة ال مي  مما

 بأو  
ً
 .ت   املساهمدن عى  موق  هيئة السوق املالية )تداو ( وعب، القنوات الرسمية  وال

 

ووجنمممممة  املراجعمممممة وجنمممممةعممممممل ال جمممممان الفرعيمممممة وعىممممم  ر سمممممرا الئحمممممة عممممممل  رلممممموائ وكمممممذلعاألسممممما   مظامرممممماحرصمممممت الشمممممركة عىممممم  تعمممممديل  ولقمممممد

 لنظمممام مواملكافمممت و يممم سياسممة ومعمممايد، اختيممار وتعيممدن  ع مماء مجلمممس الدارة ومممدة امتخمماب  و الة،شمميحات واملكافمممتن 
ً
رها مممن املسممتجدات وفقمما

 عىمم  عرضممرا سمميت  والتمممي نيمممات هيئمة السمموق املاليممة عىمم  ضمموءهوتعل 1431 1 62وتمماري   3باملرسمموم امللكممي رقمم  م  الشمركات اوجديممد الصممادر 

 علنممممت هيئممممة  يمالتممممو  اوجديممممدة حوكمممممة الشممممركات يام الشممممركة بالئحممممةموفيممممما يىممممي جممممدو  يوضممممح مممممدم التممم .واالعتمممممادللتصممممويت  العامممممة اوجمعيمممة

   6111 4 66 من اعت ارا ابموجه  العمل بد السوق املالية عن 

 الئحة حوكمة الشركاتاملادة وفق تسلسل مواد  رقم م
 تم

 مااللتزا

التزام 

 جزئي

 /لتزامالا يتم لم

 ينطبق ال 
 التوضيح

     للمساهمدن العادلة اورقوق ( الرابعةاملادة ) 1

     بالسر  املرت طة اورقوق ( اوشامسةاملادة ) 6

     املعلومات عى  املساه  حصو  ( السادسةادة )امل 3

     املساهمدن م  التواصل( السابعةاملادة ) 4

    الدارة مجلس  ع اء امتخا ( الثامنةاملادة ) 5

 التصمممممممويت تو ممممممم  بقالسممممممما يمممممممي الشمممممممركة كاممممممممت(   ) الفقمممممممرة 

 حسممممب يمالة،اكممممم التصممممويت تط يممممق يممممت  وسمممموف العممممادين

امتخمممما   عنممممد املختصممممة اوجرممممات مممممن الصممممادرة التعليمممممات

 .6111 2 5ي ت د  يي مالت اوجديدة للدورة املجلس ع اء 

     األر اح عى  اورصو  ( التاسعةاملادة ) 2

     العادية رم ي العامة اوجمعية اختصاصات (عشرة اوراديةة )املاد 1

      العاديةاملادة )الثامية عشرة( اختصاصات اوجمعية العامة  2
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 الئحة حوكمة الشركاتاملادة وفق تسلسل مواد  رقم م
 تم

 مااللتزا

التزام 

 جزئي

 /لتزامالا يتم لم

 ينطبق ال 
 التوضيح

     املساهمدن جمعيةعشرة(  الثالثةاملادة ) 1

     اوجمعية  عما  جدو  عشرة(  الرابعةاملادة ) 11

     املساهدن جمعية  دارةعشرة (  اوشامسةاملادة ) 11

     ةالدار  مجلس تكوينعشرة(  السادسةاملادة ) 16

     الدارة مجلس  ع اء تعيدنعشرة(  السابعةاملادة ) 13

     الدارة مجلس ع وية شرو ( عشرة الثامنةاملادة ) 14

     الدارة مجلس ع وية امت اءعشرة(  التاسعةاملادة ) 15

     االستقاللية عوار ( العشروناملادة ) 12

     الدارة مجلس مسئولية( والعشرون)اورادية  املادة 11

ائف)الثامية والعشرون(  املادة 12      الدارة ملجلس األساسية الَو

     واملرام االختاصاصات توزي ( والعشرون)الثالثة  ادةامل 11

    املناصب بدن الفصل( والعشرون)الرابعة  املادة 61
 مجلممس لممرئيس مائممب نمتعييممو  اختيممار يممت  لمم (   ) الفقمرة 

 مجلمس امتخا  بعد تعيين  وسيت  .تاريخ  ىمحت الدارة

 .6111 2 5ي ت د  يي مالت اوجديدة للدورة الدارة

     التنفيذية الدارة عى  الشراف( والعشرون)اوشامسة  املادة 61

     ومرامرا التنفيذية الدارة اختصاصات( والعشرون)السادسة  املادة 66

     ومرام  الدارة مجلس رئيس اختصاصات( والعشرون)السابعة  املادة 66

  خدمات ا امت اء دبع التنفيذي الرئيس نمتعيي( والعشرون منةا)الث املادة 63
ً
     الدارة ملجلس رئيسا

     واألمامة الصدق م ادمء( والعشرون)التاسعة  املادة 64

     وواج ات   الدارة مجلس اء مرام  ع (الثالثون ) املادة 65

     املستقل الع و مرام( والثالثون )اورادية  املادة 62

    الدارة مجلس اجتماعات( والثالثون )الثامية  املادة 61

 املممممما ي العممممام خمممممال  دناجتممممماع املجلمممممس عقممممد  ) ( الفقممممرة 

  ذا اورممممممممممد األد ممممممممممى حسممممممممممب النظممممممممممام األسممممممممممماوهمممممممممم املنصممممممممممرم

 عىممممم  املجلمممممس صيحمممممر  وسممممموف نومظمممممام الشمممممركات للشمممممركة

 مممم  همممذه الفقمممرة  هللا بمممعلنعمممدد االجتماعمممات  زيممادة
ً
تمشممميا

 .من الئحة اوروكمة االسة،شادية

ات( الثالثون و )الثالثة  املادة 62      الدارة مجلس  ع اء م رَو

     الدارة مجلس اجتماعات ح ور  تنظي ( والثالثون )الرابعة  املادة 61

     الدارة مجلس  عما  جدو  ( والثالثون )اوشامسة  املادة 31

     الدارة مجلس اختصاصات ممارسة( والثالثون )السادسة  املادة 31

     الدارة مجلس سر  مدن( والثالثون )السابعة  املادة 36

     السر  مدن شرو ( والثالثون )الثامنة  املادة 33

     التدريب( والثالثون )التاسعة  املادة 34

     باملعلومات األع اء تيويد)األربعون(  املادة 35

    التقيي ( واألربعون )اورادية  املادة 32

 ياممااللتممم  ىمممع الشمممركة وسممتحرص نسة،شممماديةااملمممادة  هممذه 

 التقارير يياملستق لن واالفصاح عا ا  ييبصورة كاملة  ب ا

 بأن الشركة تجري تقيي  ألع اء  .هللا بعلن القادمة
ً
علما

 بشممكل دوري.
ً
 التوضمميرملييمد ممن  املجلمس وال جمان داخليما

 .التقرير هذا من 15 ال ند مظرا

     عار  املصاوح وصفقات األقراف لات العالقة)الثامية واألربعون( التعامل م  ت املادة 31

     املصاوح تعار  سياسة( واألربعون )الثالثة  املادة 32

     املصاوح تعار  تجنب( واألربعون )الرابعة  املادة 31

     املصاوح تعار  عن املرشح  فصاح( واألربعون )اوشامسة  املادة 41

     الشركة فسةمنا( واألربعون )السادسة  املادة 41

     املنافسة  عما  مفروم( واألربعون )السابعة  املادة 46

     الة،خيص تجديد رفر( واألربعون )الثامنة  املادة 43

     الردايا ق و  ( واألربعون )التاسعة  املادة 44

     ال جان شةيلت)اوشمسون(  املادة 45

    نال جا ع وية( واوشمسون )اورادية  املادة 42
 )املراجعممممممممممةن جنممممممممممةو رئمممممممممميس هممممممممممورئمممممممممميس مجلممممممممممس الدارة  )ن 

  الوض  تعديل وسيت 
ً
 اوجديمدة والتعليممات لألمظمة وفقا

 .ب ذا الشأن الصادرة
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 الئحة حوكمة الشركاتاملادة وفق تسلسل مواد  رقم م
 تم

 مااللتزا

التزام 

 جزئي

 /لتزامالا يتم لم

 ينطبق ال 
 التوضيح

     املوضوعات دراسة( واوشمسون )الثامية  املادة 41

     ال جان اجتماعات( واوشمسون )الثالثة  املادة 42

   وين وجنة املراجعةتك (واوشمسون )الرابعة  املادة 41
 

 مجلس ق ل مناعتماد تكويا ا  ت  اورالية املراجعة وجنة 

  نالدارة
ً
 والئحمممممممممممة يمممممممممممدداوج الشمممممممممممركات مظمممممممممممام مممممممممممم  وتمشممممممممممميا

 علنمممممممت هيئمممممممة السممممممموق  يموالتممممممم املحدثمممممممة الشمممممممركات حوكممممممممة

 ن6111 4 66 مممن اعت ممارا ابموجه مم العمممل بممد املاليممة عممن 

 وجمعيمممممممممممةا   مممممممممم  لتوصمممممممممميةبا الدارة مجلمممممممممممس يقمممممممممموم سمممممممممموفو 

 .ضوءه عى  املراجعة جنةو لوشةيل العامة

     اختصاصات ال جنة وصالحيات ا ومسؤوليات ا (واوشمسون )اوشامسة  املادة 51

    حدو  تعار  بدن وجنة املراجعة ومجلس الدارة (واوشمسون )السادسة  املادة 51
  املراجعمة وقمرارات  وجنمة توصمياتيوجد  ي تعمار  بمدن  ال

 ح ل تاري  اعداد هذا التقرير. رةالدا مجلس

     اجتماعات وجنة املراجعة (واوشمسون )السابعة  املادة 56

ات  اتترتي  (واوشمسون )الثامنة  املادة 53      تقدي  امل رَو

     صالحيات وجنة املراجعة (واوشمسون )التاسعة  املادة 54

     تشةيل وجنة املكافمت )الستون( املادة 55

     سياسة املكافمت (والستون  الثامية) املادة 52

     املكافمت وجنة اجتماعات( والستون )الثالثة  املادة 51

     الة،شيحات وجنة تشةيل( والستون )الرابعة  املادة 52

     )اوشامسة والستون( اختصاصات وجنة الة،شيحات املادة 51

     شيرالة،   جراءات( والستون )السادسة  املادة 21

     الة،شيحات وجنة اجتماعات( والستون )السابعة  املادة 21

     الة،شح  عالن  شر( والستون )الثامنة  املادة 26

     الة،شح يي املساه  حق( والستون )التاسعة  املادة 23

    املخاقر  دارة وجنة تشةيل)الس عون(  املادة 24

 الدارة تشممممممممةيل جلممممممممسم يعمممممممميمو  اسة،شمممممممماديةن املممممممممادة همممممممذه 

 واختصاصممممات ا صممممالحيات ا تحديممممدو  ناملخمممماقر لدارة وجنممممة

 يمالتمبعد امتخما   ع ماء مجلمس الدارة للمدورة اوجديمدة 

 .6111 2 5يي  ت د 

     املخاقر  دارة وجنة اختصاصات( والس عون )اورادية  املادة 25

     املخاقر  دارة)الثامية والس عون( اجتماعات وجنة  املادة 22

     الداخلية الرقابة مظام( والس عون )الثالثة  املادة 21

     بالشركة مستقلة  دارات  و وحدات تأسيس( والس عون )الرابعة  املادة 22

     الداخلية املراجعة  دارة  و وحدة مرام( والس عون )اوشامسة  املادة 21

     الداخلية راجعةامل  دارة  و وحدة تكوين( والس عون )السادسة  املادة 11

     الداخلية املراجعة خطة( والس عون )السابعة  املادة 11

     الداخلية املراجعة تقرير( والس عون )الثامنة  املادة 16

     الداخلية املراجعة تقارير حف ( والس عون )التاسعة  املادة 13

     اورسابات مراجعة مرمة  سناد)الثمامون(  املادة 14

     اورسابات مراج  نمتعيي( والثمامون )اورادية  املادة 15

     اورسابات مراج  واج ات( والثمامون )الثامية  املادة 12

     املصاوح  صرا  م  العالقة تنظي ( والثمامون )الثالثة  املادة 11

     املخالفة املمارسات عن البالغ( والثمامون )الرابعة  املادة 12

    العاملدن تحفدم( والثمامون )اوشامسة  دةاملا 11
 ب ا ياممااللت     الشركة وستحرص اسة،شاديةن املادة هذه 

 .املستق ل يي

     سياسة السلو  امل ي (والثمامون )السادسة  املادة 21

    املسئولية االجتماعية (والثمامون )السابعة  املادة 21
 ب ا ياممااللت     الشركة وستحرص اسة،شاديةن املادة هذه 

 املستق ل يي

     م ادرات العمل االجتماعي (والثمامون )الثامنة  املادة 26

     سياسة االفصاح و جراءات  (والثمامون )التاسعة  املادة 23

     تقرير مجلس الدارة )الوسعون( املادة 24

     املراجعة وجنة تقرير( والوسعون )اورادية  املادة 25

     الدارة مجلس  ع اء  فصاح( والوسعون )الثامية  ملادةا 22
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 الئحة حوكمة الشركاتاملادة وفق تسلسل مواد  رقم م
 تم

 مااللتزا

التزام 

 جزئي

 /لتزامالا يتم لم

 ينطبق ال 
 التوضيح

     املكافمت عن الفصاح( والوسعون )الثالثة  املادة 21

     الفعالة اوروكمة تط يق( والوسعون )الرابعة  املادة 22

     الشركات حوكمة وجنة تشةيل( والوسعون )اوشامسة  املادة 21

         بالوثائق االحتفاظ (والوسعون )السادسة  املادة 11

 املساهمين جمعيات -64

 العمومية الجمعية اجتماعات 64-0

   املنصرم املا ي العام خال  املنعقدة للمساهمدن العامة باوجمعيات بيان يىي فيما

 الحاضرين اإلدارة مجلس أعضاء اإلنعقاد تاريخ الجمعية م

0 
 السابعة العادية العامة الجمعية

 )االجتماع األول(
 م6112 11 61

 صدق  هاش  بن الدين حسام  السيد -1

 يمال ي عمر بن سعد  السيد -6

 الصتي  ع دالعييي بن فرد  السيد -3

 حناوي   مور  ا  ا   السيد -4

 كوما  كومار بري   السيد -5

6 
 السابعة العادية العامة الجمعية

 (الثاني)االجتماع 
 م6112 11 61

   حسام الدين بن هاش  صدق  السيد -1

 ميمال ي عمر بن سعد  السيد -6

 الصتي  ع دالعييي بن فرد  السيد -3

 ع دالعييي بن ع دالرحمن  السيد -4

 السةران

 الة،كي خالد بن سلطان  السيد -5

 محمد سامي رف .  السيد -2

 سجل املساهمين 64-6

 سممممجلورصممممو  عىمممم  بطلممممب ا الشممممركة قممممدمتت لقممممدو  املاليممممةن السمممموق  هيئممممة مممممن املسمممماهمدن لسممممجلكممممل شممممرر  دوريتقريممممر  عىمممم  الشممممركة تحصمممل

  لذلع الداعية واألس ا يىي بيان بتواري  هذه الطل ات  ماوفي نرماملنص املا ي العام خال مرة  14 املساهمدن

 األسباب الطلب تاريخ م

 )تقرير شرر مار ( املساهمدن شئون  مظام تحديم م6112 14 13 1

 (بريل شرر  تقرير )مدن تحديم مظام شئون املساه م6112 15 11 6

 (مايو شرر تقرير)تحديم مظام شئون املساهمدن  م6112 12 11 3

 (يوميو شرر تقرير)تحديم مظام شئون املساهمدن  م6112 11 11 4

 (يوليو شرر تقرير)ديم مظام شئون املساهمدن تح م6112 12 11 5

 ( سطس شرر  تقرير )تحديم مظام شئون املساهمدن  م6112 11 11 2

 العامة اوجمعية اجتماج م6112 11 61 1

 (سمتمب، شرر تقرير)تحديم مظام شئون املساهمدن  م6112 11 16 2

 العامة اوجمعية اجتماج م6112 11 61 1

 (كتو ر شرر  تقرير )تحديم مظام شئون املساهمدن  م6112 11 31 11

 (موفمب، شرر تقرير)تحديم مظام شئون املساهمدن  م6112 16 14 11

 (ديسمب، شرر تقرير)تحديم مظام شئون املساهمدن  م6111 11 14 16

 (يناير شرر تقريرتحديم مظام شئون املساهمدن ) م6111 16 11 13

 (يرفب،اشرر  تقرير تحديم مظام شئون املساهمدن ) م6111 13 15 14
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 الرقابة الداخلية ولجنة املراجعة  -65

 الرقابة الداخلية 65-0

 ن الرقابمممممة الداخليمممممة همممممي  شممممما  تأكيمممممدي واسوشممممماري موضممممموعي ومسمممممتقل ب مممممر   ضمممممافة قيممممممة وتحسمممممدن عمليمممممات الشمممممركة. كمممممما  ن الرقابمممممة 

 يممي تحقيممق الشممركة ألهممدافرا و 
ً
 رئيسمميا

ً
للممع مممن خممال  تممأمدن وتمموفد، مممدخل منممتظ  لتقمموي  وتحسممدن فاعليممة  دارة املخمماقر الداخليممة تلعممب دورا

ي ينطمموي علي ما األداء الرقممابي يممي الشممركة. وهممذا وقمد مفممذت  دارة الرقابممة الداخليممة العديمد مممن عمليممات املراجعمم  الدوريممة موالرقابمة واألعممما  التمم

ممائف لات املخمماقر  العاليممة والعمممل عىمم  رفمم  فاعليممة وكفمماءة عمليممات الشممركة يمم  )عىمم  سممميل املثمما  ال واوشاصممة ممم  الة،كدممم عىمم  األ شممطة والَو

 .اورصر( مجا  السياسات واالجراءات واألمظمة املالية وتقنية املعلومات
 

مممن قاممت  دارة الشممركة وتحمت  شممراف وجنمة املراجعممة بالتعاقمد اوشممارح  ممم  مةتمب مسممتقل ومتخصمص يممي تقمدي  خممدمات املراجعمة الداخليممة 

ن ممؤهلدن يعملمون لديم .  سمفرت متمائ  تقمارير املراجعمة الداخليمة عمن تحسمن مسمتمر يم   جمراءات مظمام الرقابمة الداخليمة مق ل مراجعدن داخلييم

بالشممممركةن وق قمممما للتقممممارير املقدمممممة ال يوجممممد با ايممممة العممممام املمممما   مقمممما  ضممممعف جوهريممممة لات  هميممممة  سمممممية ومخمممماقر عاليممممة لمممم  يممممت  تحسمممميا ا  و 

  ية بتحسيا ا تستوجب الفصاح عا ا.التوص

 لجنة املراجعة  65-6

ي تقمموم بشممكل دوري بفحممص مممدم متقمموم وجنممة املراجعممة املنمثقممة مممن مجلممس الدارة بالشممراف عىمم   عممما   دارة الرقابممة الداخليممة بالشممركة التمم

 عمن مراجعمة  كفاية وفاعلية مظام الرقابة الداخلية بمما يسماعد عىم  تقموي  مظمام الرقابمة الداخليمة بصمفة
ً
مسمتمرة والتأكمد ممن فعاليتم ن ف مال

ن. ولقممد قاممت وجنممة املراجعمة بعقممد مالقموائ  املاليممة )األوليمة والا ائيممة( والتتسميق ممم  اوجرمات املعنيممة والشمراف عىمم   عمما  املحاسمم دن القامومييم

تقمارير الرقابمة الداخليمة ورفم  تقاريرهما ملجلمس الدارة مشمتملة اجتماعمات خمال  العمام املما ي املنصمرم قاممت خاللرما ال جنمة بدراسمة ثماميمة  ( 2)

ن والدارة التنفيذيمة للشمركة ملناقشمة األممور املاليمة والقاموميمة معى  التوصيات املناس ةن بالضافة     عقد االجتماعات م  املحاس دن القاموميي

  يامات األخرم املتعلقة بسد، العمل بالشركة.موااللت
 

توصمميات  دارة الرقابممة الداخليممة ووجنممة املراجعممة؛ يقممر مجلممس  دارة الشممركة بأممم  تمم   عممداد سممجالت اورسممابات بشممكل صممريرن و ن  و نمماًء عىمم 

 ملعمايد، املحاسم ة الصمادرة عمن الريئمة السمعودية للمحاسم دن القامومييم 6111 3 31القوائ  املالية للعام املا ي املنتهي يي 
ً
ن. كمما  ن م عدت وفقما

 مظا
ُ
  عد  م الرقابة الداخلية  

ُ
 .سس سليمة ويعمل بفاعلية وفق املمارسات الريادية يي هذا الصددعى   

 

   مممم و  ى تممماري  اعمممداد همممذا التقريمممر.م مممم  ال يوجمممد  ي تعمممار  بمممدن توصممميات وجنمممة املراجعمممة وقمممرارات مجلمممس الدارة حتممم بالمممذكر  اوجمممدير وممممن
ً
 وفقممما

 مراجعممة وجنمة نيتكمو   عمادةسمميت   نة عليم يمامل ت الشمركات حوكمممة الئحمةو همم 1431 1 62 وتماري  3م باملرسموم امللكممي  الصمادر  الشمركات لنظمام

   .العامة اوجمعية ق ل من وتعييا ا

  )املحاسب القانوني( مراجع الحسابات الخارجي -62

 املركممي اوجوهريممةن النمموا ي كافممة مممنبعممد    تظرممر ككممل اليممةامل القمموائ  ن(  الفمموزان والسممدحان حممي  م بممي كممي(مراجمم  اورسممابات اوشممارحي   كممد

  التماري ن للمع يمي املنت يمة للسمنة النقديمة وتمدفقات ا املما ي و داءها 6111 مار  31 يي كما للشركة املا ي
ً
 يمي علي ما املتعمارف املحاسم ة ملعمايد، وفقما

 .السعودية العر ية اململةة
  

  ممن الي ماحات املتمممة للقموائ  املاليمة والمذي يشمد،   م   ن الشمركة  6الي اح رقم       امو اه لفتمراج  اورسابات اوشارحي  تقرير ت من و 

لمممع التممماري ن فقمممد تجممماوزت ن وكمممما يمممي ل6111ممممار   31مليمممون ريممما  سمممعودي خمممال  السمممنة املنت يمممة يمممي  2.132 قمممد تة مممدت صمممايي خسمممارة بم لممم 

 ن فعن همذه األحمدا   6 لي  يي االي اح رق   مليون ريا  سعودي. كما هو مشار  431املطلو ات املتداولة للشركة ملوجودات ا املتداولة بم ل  

 حمممو  قمممدرة ر م  ممم  وجمممود درجمممة عاليمممة ممممن عمممدم التأكمممد قمممد تثيممم   تشمممد،  6 و الظمممروف مممم  األممممور األخمممرم امل ينمممة يمممي االي ممماح رقممم  
ً
 جوهريممما

ً
شمممكا

 فيما يتعلق ب ذا الشأن اورسابات مراج   د  ي ول الشركة عى  االستمرارية. 
ً
 متحفظا

ً
 .ر يا
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 لدوليةاملحاسبة ا لى معاييرإخطة التحول  -62

. 6111ممن الربم  األو  ممن عمام  اءً  بتمد الدوليمة املحاسممية رمن يمي التحمو    م  تط يمق معاييممعى  قرار الريئة السعودية للمحاس دن القاموميي بناءً 

فدن وتأهيممممل مسمممماعدة جممممل قامممممت الشممممركة باالسممممتعامة بأحممممد املكاتممممب السوشممممارية املتخصصممممة لعقممممد دورات تدريميممممة مةثفممممة مممممن و   لعمممممل املممممَو

وتحديممممد  ن ن وجممممدت -تصمممماالتاال بقطمممماجر املحاسمممم ة السممممعودية والدوليممممة وللممممع ب ممممدف تحديممممد وتحليممممل الفروقممممات املتعلقممممة ممعاييمممم بممممدن مقارمممممة

 ممن بدايمةالدوليمة  املحاسم ة رمللتحمو    م  معاييم ةعلي  وضعت الشركة خط اوشيارات املناس ة للتعامل معرا واستةما  مراحل التط يق. و ناءً 

 .6112 يويوم
    

    الدولية املحاس ة رممعايي     التحو   يي و رمامجرا الشركة خطة مالمر ه  فيما يىي 
 

 بالدولية السعودية املحاسبية رـاملعايي مقارنة: األولى املرحلة : 

 .تحديد وتحليل الفروقات ودراسة  ثرها املحاسبي واليكوي وال ريبي -  

  .وتفسد،ها املحاسمية رمي املعاييتحليل ال دائل والستثناءات املتاحة ي -  

  .املالية للتقارير ف ل افصاح  تحقق يمالتاختيار السياسات املحاسمية املناس ة م  ق يعة  شا  الشركة و  -ن 
  

 تخاذ اإلجراءات املناسبة لتنفيذ التطبيقاالثانية :  املرحلة: 

 .ر الدوليةمتحديم السياسات واألمظمة املحاسمية لتتوافق م  املعايي -  

 . عداد مسودة القوائ  املالية والفصاحات املتعلقة ب ا -  

 .اآلليةوض  خطة لتحديد  ي تعديالت مطلو ة يي  مظمة الشركة  -ن 
 

 )املرحلة الثالثة : تنفيذ التحول ) التطبيق:  

   .الدولية رمتعديل األمظمة وعمل الخت ارات املناس ة للتأكد من اسويفائ ا ملتطل ات املعايي -  

 . ن وجد - الدولية رماملعايي تط يق عن النات  املا ي األثر تحديد -  
 

 )املرحلة الرابعة : ما بعد التحول )التطبيق : 

 .6111  6112القوائ  املالية األولية الربعية لعام  اعداد -  

 .6111 6112القوائ  املالية السنوية  اعداد -  

  .6112  6111القوائ  املالية للرب  األو   اعداد -ن 

 .واعتمادها من ق ل املراج  اوشارحي للشركة اليةاملمراجعة القوائ   -د 
 

 والشمركة  ناوشطةو   من األ  ال املراحل الث ءن ا ت   حيم التحو ن بخطة الةممت الشركة ن     شارة ال  وتجدر 
ً
ثمر املما ي بصمدد تحديمد األحاليما

 مممن رةمخيممواأل  الرابعممة املرحلممة  مم   واالمتقمما ن الدوليممة حاسممميةامل رماملعاييمم حسممب 6112  6111لعممام   و  األ  للربمم عممداد القمموائ  املاليممة األوليممة  و 

 .اوشطة

 إقرارات مجلس اإلدارة  -68

 باآلتي  الدارةيقر مجلس 

  ت ن سجالت اورسابات عد 
ُ
 بالشكل الصرير.  

  ن مظام الرقابة الداخلية  
ُ
  عد   

ُ
 ذ بفاعلية.ف  عى   سس سليمة وم

  عى  مواصلة  شاقرا.يي قدرة الشركة  يذكرشع   ي م  ال يوجد 

 توصيات مجلس اإلدارة -69

 اوجمعية العامة للشركة بما يىي     دارة ال يوى ي مجلس 

 .6111 3 31تقرير مجلس الدارة للعام املا ي املنتهي يي عى  التصويت  -1

 .6111 3 31اورسابات عن العام املا ي املنتهي يي  مراج يعى  تقرير  التصويت -6
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 .6111 3 31التصديق عى  القوائ  املالية للشركة كما هي يي  -3

 .6111 3 31 براء لمة  ع اء مجلس الدارة عن العام املا ي املنتهي يي عى   التصويت -4

الثما ي والثالمم  للربم اليمة عى  اختيار مراقبمي اورسمابات ممن بمدن املرشمردن ممن ق مل وجنمة املراجعمةن وللمع ملراجعمة القموائ  امل التصويت -5

 ن وال يامات املالية رب  السنوية وتحديد  تعاب  .6112 لعاماألو   والرب  6111 لعاموالراب  

ممممن القممموائ  املاليمممة السمممنوية للعمممام املممما ي  66ي تممممت مممم  األقمممراف لات العالقمممة كمممما همممو يمممي الي ممماح رقممم  معىممم  العمليمممات التممم التصمممويت -2

 .6111 3 31ملنتهي يي ا

 م(.6111 12 4ى ن اية الدورة اورالية يي م)ابتداًء من تاري  اوجمعية العامة وحتوجنة املراجعة  تكوينعى   التصويت -1

 .6111 2 5 يي ت د  يمالت الثالثة رةو للد الدارة مجلس لع وية املرشردنن موتعيي اختيارعى   التصويت -2

 .عمل وجنة املراجعة تعديل الئحة عى  التصويت -1

 عى  تجديد عقد شركة بتلكو )ع و مجلس  دارة( لتمرير املكاملات الدولية. التصويت -11

 .للشركة اسة،اتيجي كمسوشار - املالية  ثراء شركة م  رمةمامل  االتفاقية تجديدعى   التصويت -11

 اوجديدة. تالشركا حوكمة الئحة م  يتوافق بما الشركة حوكمة الئحة تعديل عى  التصويت -16

 .الدارة مجلس  ع اء نموتعيي اختيار معايد،دليل  تعديلعى   التصويت -13

  .واملكافمت الة،شيحات وجنة عمل الئحة تعديل عى  التصويت -14

 إعادة تصنيف -11

مممار   31لتتماشمم ل ممم  التصمتيف املسممتخدم للسممنة املنت يمة يممي  6112ممار   31عمادة تصممتيف بعممر  رقمام املقارمممة للسممنة املنت يمة يممي لقمد تمم   

6111. 

 الخاتمة  -10

عم  ورعايمة ملما مم  ممن دو دارة ملقام خمادم اورمرمدن الشمريفدن وو مي عرمده األممدن وو مي و مي العرمد بخمالص الشمةر والتقمدير ملما يولال يتقدم مجلس 

في الشمممركة لتفمممامي   وممممواَ ت    يمممي مصممم رة همممذا الممموقن ال ممما ين كمممما ن مممدي  قيمممب تحياتنممما وتقمممديرما لعمالئنممما والسمممادة املسممماهمدن وجميممم  ممممَو

سممم ي الشمممركة المممدؤو  لتل يمممة كافمممة احتياجمممات  عىممم ويؤكمممد مجلمممس الدارة  ي تقمممدمرا الشمممركة.ممسمممتوم اوشمممدمات التممم وتطمممويرالدؤو مممة لتحسمممدن 

 بمشيئة هللا تعا  . تحقيق  عى  اليراداتو  تطوير  عمالرا ن والعمل عى وتطلعات املساهمدن ومتطل ات عمالئ ا الةرام

      


