
" "
" " ‚ ‚ ‚ ‚ ‚

" "
" "

" " ‚ ‚ " "

" "
" " " "

"  "
‚ ‚ " "

‚ ‚
‚ ‚ " "

" "
"  "  "  " " "

" "  " "
‚

" "  –
" "

" "
" "

" " " "

" " " "  " "

 " "  " "

" "





��

إشعار هام
تقدم هذه الن�سرة “الن�سرة” معلومات تف�سيلية وافية عن ال�سركة والأ�سهم المطروحة لالكتتاب، وعند تقديم طلبات الكتتاب في الأ�سهم المطروحة، �ستتم 

معاملة الم�ستثمرين على اأ�سا�س اأن طلباتهم ت�ستند اإلى المعلومات التي تحتويها هذه الن�سرة والتي يمكن الح�سول على ن�سخ منها من مدير الكتتاب والبنوك 

.)www.shb.com.sa(اأو الموقع الإلكتروني للبنك ال�سعودي الهولندي )www.cma.org.sa( الم�ستلمة، اأو بزيارة الموقع الإلكتروني لهيئة ال�سوق المالية

لقد قامت ال�سركة بتعيين �سركة ال�سعودي الهولندي المالية )“ال�سعودي الهولندي المالية”( م�ست�سارًا ماليًا ومديرًا لالكتتاب ومتعهدًا بالتغطية فيما يتعلق 

باأ�سهم الكتتاب الم�سار اإليها في هذه الن�سرة. 

تحتوي ن�سرة الإ�سدار على تفا�سيل تم تقديمها ح�سب متطلبات قواعد الت�سجيل والإدراج ال�سادرة عن هيئة ال�سوق المالية. ويتحمل اأع�ساء مجل�س اإدارة 

ال�سركة المقترحين والواردة اأ�سماوؤهم في �سفحة رقم )ج( مجتمعين ومنفردين كامل الم�سوؤولية عن دقة المعلومات الواردة في الن�سرة، ويوؤكدون ح�سب 

علمهم واعتقادهم، وبعد اإجراء جميع الدرا�سات الممكنة اإلى الحد المعقول، اأنه ل توجد اأية وقائع اأخرى يمكن اأن يوؤدي عدم ت�سمينها في هذه الن�سرة اإلى 

جعل اأية اإفادة واردة فيها م�سللة. ول تتحمل الهيئة وال�سوق المالية ال�سعودية اأية م�سوؤولية عن محتويات هذه الن�سرة، ول تعطي اأية تاأكيدات تتعلق بدقتها اأو 

اكتمالها، وتخلي نف�سها �سراحًة من اأية م�سوؤولية مهما كانت عن اأية خ�سارة تنتج عما ورد في هذه الن�سرة اأو عن العتماد على اأي جزء منها.

على الرغم من اأن ال�سركة قامت بالتحريات المعقولة للتاأكد من �سحة المعلومات التي ت�سمنتها هذه الن�سرة في تاريخ اإ�سدارها، وحيث اأن جزءًا كبيرًا من 

المعلومات الواردة عن ال�سوق والقطاع ماأخوذ من م�سادر مختلفة بع�سها متاح للعموم )لم يتم اأخذ موافقة هذه الم�سادر لالإ�سارة اإلى اأ�سمائهم في الن�سرة( 

وبع�سها من تقارير م�ست�ساري ال�سوق بزن�س مونيتر اإنترنا�سيونال ودار الدرا�سات القت�سادية – د. عبد العزيز اإ�سماعيل داغ�ستاني )وقد تم الح�سول على 

موافقتهما الكتابية، ولم يتم �سحبها، على الإ�سارة اإلى ا�سميهما ون�سر اإفاداتهما في هذه الن�سرة(، هذا بالإ�سافة اإلى تقديرات وتوقعات اإدارة ال�سركة، ومع 

اأنه ل يوجد لدى ال�سركة اأو اأع�ساء مجل�س اإدارتها اأو الم�ساهمين الموؤ�س�سين اأو �سركة ال�سعودي الهولندي المالية اأو م�ست�ساري ال�سركة اأي �سبب لالعتقاد باأن 

المعلومات الواردة عن ال�سوق والقطاعات تحتوي معلومات جوهرية غير دقيقة، اإل اأن هذه المعلومات لم يتم فح�سها ب�سكل م�ستقل وبالتالي ل يمكن تقديم 

اأي تاأكيد ب�ساأن دقتها اأو اكتمالها. 

يتاأثرا ب�سورة �سلبية  اأن  الأ�سهم يمكن  لل�سركة وقيمة  المالي  الو�سع  للتغيير، وخا�سة  اإ�سدارها عر�سة  تاريخ  الن�سرة في  التي ت�سمنتها هذه  المعلومات  اإن 

اأو ال�سيا�سية الخارجة عن نطاق �سيطرة  اأو غيرها من العوامل القت�سادية  بالتطورات الم�ستقبلية المتعلقة بعوامل الت�سخم ومعدلت الفائدة وال�سرائب، 

ال�سركة، ول يجب اعتبار تقديم ن�سرة الإ�سدار، اأو اأي ات�سال �سفهي اأو كتابي متعلق باأ�سهم الكتتاب باأنه وعد اأو اإقرار بتحقيق الإيرادات اأو النتائج اأو الأحداث 

الم�ستقبلية. 

ل يجوز اعتبار ن�سرة الإ�سدار هذه بمثابة تو�سية من جانب ال�سركة اأو اأع�ساء مجل�س الإدارة المقترحين اأو الم�ساهمين الموؤ�س�سين اأو اأي من م�ست�ساريهم 

للم�ساركة في هذا الكتتاب. وتعتبر المعلومات الواردة في هذه الن�سرة ذات طبيعة عامة وتم اإعدادها دون الأخذ في الح�سبان الأهداف ال�ستثمارية الفردية 

القرار  اتخاذ  قبل  الإ�سدار،  لن�سرة  م�ستلم  كل  ويتحمل  الكتتاب.  اأ�سهم  في  ال�ستثمار  في  للراغبين  الخا�سة  ال�ستثمارية  الحتياجات  اأو  المالي  الو�سع  اأو 

بال�ستثمار، م�سوؤولية الح�سول على ا�ست�سارة مهنية م�ستقلة بخ�سو�س الكتتاب، لتقييم مدى مالءمة المعلومات الواردة في هذه الن�سرة بالن�سبة لالأهداف 

والأو�ساع والحتياجات المالية الخا�سة به.

يقت�سر هذا الكتتاب على الأ�سخا�س ال�سعوديين الطبيعيين من الأفراد، ويجوز للمراأة ال�سعودية المطلقة اأو الأرملة التي لها اأولد ق�سر من زوج غير �سعودي 

اأن تكتتب باأ�سمائهم ل�سالحها على اأن تقدم ما يثبت اإنها مطلقة اأو اأرملة اأو ما يثبت اأمومتها لالأطفال الق�سر.ويحظر �سراحًة توزيع هذه الن�سرة اأو بيع اأ�سهم 

اأخرى، وتطلب ال�سركة واأع�ساء مجل�س الإدارة المقترحون والم�ساهمون الموؤ�س�سون و�سركة ال�سعودي الهولندي  اأية دولة  اأ�سخا�س اآخرين في  الكتتاب لأي 

المالية من متلقي هذه الن�سرة التعرف على اأية قيود نظامية ومراعاة التقيد بها.
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بيانات تتعلق بقطاع وسوق االتصاالت 
ذلك  في  )بما  الم�ستقبلية  والتوقعات  القت�سادية  والإح�سائيات  بالأرقام  تتعلق  والتي  الن�سرة  في هذه  الواردة  والبيانات  المعلومات  على  الح�سول  تم  لقد 

القت�ساد ال�سعودي وقطاع الت�سالت(، والحقائق الجغرافية والمبادرات الحكومية والمعلومات الواقعية الأخرى من م�سادر مختلفة بع�سها متاح للعموم 

وبع�سها من تقارير م�ست�ساري ال�سوق بزن�س مونيتر اإنترنا�سيونال ودار الدرا�سات القت�سادية – د. عبد العزيز اإ�سماعيل داغ�ستاني بالإ�سافة اإلى تقديرات 

وتوقعات اإدارة ال�سركة. وعلى الرغم من العتقاد باأن هذه المعلومات والم�سادر والتقديرات موثوق بها ويمكن العتماد عليها، اإل اإنه لم يتم التحقق منها 

ب�سورة م�ستقلة من قبل ال�سركة اأو اأع�ساء مجل�س اإدارتها اأو الم�ساهمين الموؤ�س�سين اأو ال�سعودي الهولندي المالية اأو م�ست�ساريهم المخت�سين، لذا ل يمكن 

تقديم اأي �سمان ب�ساأن �سحتها اأو اكتمالها. 

اإلى  الإ�سارة  �سحبها، على  يتم  ولم  الكتابية،  القت�سادية  الدرا�سات  ودار  اإنترنا�سيونال  بزن�س مونيتر  الح�سول على موافقة  تم  قد  اإنه  اإلى  الإ�سارة  وتجدر 

ا�سميهما ون�سر اإفاداتهما في هذه الن�سرة، اأما المعلومات الم�ستقاة من م�سادر متاحة للعامة فلم يتم الح�سول على موافقة مزوديها على الإ�سارة اإلى اأ�سمائهم 

في هذه الن�سرة. 

المعلومات المالية 
المحا�سبة  اإعدادها وفقًا لمعايير  الن�سرة، قد تم  اأخرى من  اأجزاء  اإدراجها في  والتي تم  المرفقة بها  لل�سركة والإي�ساحات  الم�ستقبلية  المالية  القوائم  اإن 

ال�سادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبين القانونيين، و�سوف ت�سدر ال�سركة بياناتها المالية بالريال ال�سعودي. 

التوقعات والبيانات المستقبلية
الم�ستقبلية عن  الت�سغيل  تختلف ظروف  وقد  ومعلنة،  افترا�سات محددة  اأ�سا�س  على  الن�سرة  ت�سمنتها هذه  التي  الم�ستقبلية  والبيانات  التوقعات  اإعداد  تم 

الفترا�سات الم�ستخدمة، وبالتالي، ل يوجد �سمان اأو تعهد بدقة اأو اكتمال اأي من هذه التوقعات اأو البيانات الم�ستقبلية. 

تمثل القوائم الواردة في هذه الن�سرة بيانات م�ستقبلية. وي�ستدل على هذه بيانات الم�ستقبلية عن طريق بع�س الكلمات التي ت�ستخدم فيها مثل “تخطط” ��و 

“تعتزم” ��و “تقدر” ��و “تعتقد” ��و “تتوقع” ��و “من الممكن” ��و “�سوف” ��و “ينبغي” ��و “متوقع” ��و “قد يكون” ��و “يعتقد” اأو ال�سيغ النافية لهذه المفردات 
وغيرها من المفردات المقاربة لها في المعنى. وتعك�س هذه البيانات وجهة النظر الراهنة لل�سركة واإدارتها فيما يتعلق باأحداث م�ستقبلية، ولكنها لي�ست �سمانًا 

لالأداء الم�ستقبلي. وهناك العديد من العوامل التي قد توؤثر في الأداء الفعلي اأو الإنجازات اأو النتائج التي تحققها ال�سركة، وتوؤدي اإلى اختالفها ب�سكل كبير عما 

كان متوقعًا �سراحًة اأو �سمنًا في البيانات المذكورة. وقد تم ا�ستعرا�س بع�س المخاطر اأو العوامل التي يمكن اأن توؤدي اإلى مثل هذا الأثر ب�سورة اأكثر تف�سياًل 

في ق�سم اآخر من هذه الن�سرة )اأنظر ق�سم “عوامل المخاطرة”(. وفيما لو تحقق اأي واحد اأو اأكثر من هذه المخاطر اأو الأمور الحتمالية، اأو ثبت عدم �سحة 

اأو دقة اأي من الفترا�سات التي تم العتماد عليها، فاإن النتائج الفعلية لل�سركة قد تختلف ب�سكل جوهري عن تلك المو�سوفة في هذه الن�سرة.

مع مراعاة متطلبات قواعد الت�سجيل والإدراج، تلتزم ال�سركة باأن تقدم ن�سرة اإ�سدار تكميلية اإلى الهيئة اإذا ثبت في اأي وقت بعد اعتماد الن�سرة من قبل الهيئة 

وبعد الموافقة على ن�سرة الإ�سدار الأ�سا�سية وقبل اإدراج ال�سركة في القائمة الر�سمية: )1( وجود تغيير ملحوظ في اأمور جوهرية تحتوي عليها هذه الن�سرة 

اأو في اأي م�ستند مطلوبة بموجب قواعد الت�سجيل والإدراج اأو )2( ظهور اأي م�سائل اإ�سافية مهمة كان يتوجب ت�سمينها في هذه الن�سرة. وفيما عدا الأحوال 

الم�سار اإليها اأعاله، فاإن ال�سركة ل تعتزم تحديث اأو تعديل اأية معلومات متعلقة بال�سناعة اأو ال�سوق اأو البيانات الم�ستقبلية التي تت�سمنها هذه الن�سرة، �سواء 

كان ذلك نتيجة معلومات جديدة اأو نتيجة حوادث م�ستقبلية اأو خالف ذلك. نتيجًة لما تقدم وللمخاطر الأخرى والأمور الحتمالية والفترا�سات، فاإن توقعات 

الأحداث والظروف الم�ستقبلية المبينة في هذه الن�سرة قد ل تحدث على النحو الذي تتوقعه ال�سركة، اأو ربما ل تحدث اإطالقًا، وعليه، يجب على الم�ستثمرين 

المحتملين درا�سة جميع البيانات الم�ستقبلية على �سوء هذه التف�سيرات وعدم العتماد على البيانات الم�ستقبلية ب�سكل اأ�سا�سي. 
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التعريفات وقائمة المصطلحات الفنية
للمزيد من التو�سيحات حول: )1( عبارات تعريفية معينة، ف�ساًل راجع التعريفات والخت�سارات و)2( م�سطلحات فنية معينة متعلقة بقطاع الت�سالت، 

ف�ساًل راجع ق�سم “قائمة الم�سطلحات الفنية”.

دليل الشركة
اأع�ساء مجل�س الإدارة المقترحون

 الو�ضعجهة التمثيلال�سفةاملن�سباال�سم

ال�سمو الملكي الأمير عبد العزيز 1 �ساحب 

بن اأحمد بن عبد العزيز اآل �سعود 

�سركة عذيب التجارية المحدودة غير تنفيذيرئي�س مجل�س الإدارة 

ال�سلكية غير تنفيذيع�سو مجل�س اإدارة ال�سيخ محمد بن عي�سى اآل خليفة 2 لالت�سالت  البحرين  �سركة 

والال�سلكية

ال�سلكية غير تنفيذيع�سو مجل�س اإدارة الأ�ستاذ عبد الرزاق بن عبداهلل القا�سم3 لالت�سالت  البحرين  �سركة 

والال�سلكية

�سركة النهلة للتجارة والمقاولتغير تنفيذيع�سو مجل�س اإدارة الأ�ستاذ محمد وجيه بن ح�سن �سربتلي 4

العزيز 5 عبد  بن  الرحمن  عبد  الأ�ستاذ 

�لمطرب

والت�سالت تنفيذيع�سو مجل�س اإدارة للكمبيوتر  عذيب  �سركة 

المحدودة

�سركة عذيب التجارية المحدودةغير تنفيذيع�سو مجل�س اإدارةالأ�ستاذ خور�سيد اأحمد6

مجل�س  الأ�ستاذ �سعد بن عمر البيز7 و�سكرتير  ع�سو 

اإدارة

�سركة عذيب التجارية المحدودة غير تنفيذي

)م�ستقل(الجمهور_ع�سو مجل�س اإدارة الأ�ستاذ �سلطان بن خالد التركي 8

اللطيف 9 عبد  بن  العزيز  عبد  الدكتور 

الجزار

)م�ستقل(الجمهور_ع�سو مجل�س اإدارة 

)م�ستقل(الجمهور_ع�سو مجل�س اإدارة  الأ�ستاذ ح�سام ها�سم �سدقة10

)م�ستقل(الجمهور_ع�سو مجل�س اإدارة  الدكتور ح�سام عبد المح�سن العنقري 11
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�ضركة اتح�د عذيب لالت�ض�الت )تحت الت�أ�ضي�س(

27 طريق الملك عبد العزيز 

ال�سليمانية – الريا�س

�س. ب: 250398 الريا�س 11391

المملكة العربية ال�سعودية

هاتف : 2666 288 )1( 966+ فاك�س: 8143 217 )1( 966+ 

www.atheeb.com

�سكرتير مجل�س الإدارة المقترح

�سعد بن عمر البيز

27 �سارع الباز 

ال�سليمانية – الريا�س

�س. ب: 7947 الريا�س 11472

المملكة العربية ال�سعودية

هاتف: 6142 464 )1( 966+ فاك�س: 7864 465 )1( 966+

saadoalbaiz@atheeb.com

الممثل الر�ضمي لدى هيئة ال�ضوق الم�لية

الدكتور/عبد العزيز بن عبد اللطيف الجزار

�سارع الباز �س. ب:66633 الريا�س 11546

المملكة العربية ال�سعودية

هاتف: 1644 460 )1( 966+ 

فاك�س:0143 460 )1( 966+

 ajazzar@malazgroup.com

مسجل األسهم

اأبراج التعاونية

700 طريق الملك فهد

�س. ب: 60612 الريا�س 11555

المملكة العربية ال�سعودية

البنك الرئيسي للشركة

البنك ال�ضعودي الهولندي 

�سارع الأمير عبد العزيز بن م�ساعد بن جلوي )ال�سباب(

�س. ب: 1467 الريا�س 11432

المملكة العربية ال�سعودية

هاتف: 0288 401 )1( 966+ فاك�س: 1104 403 )1( 966+

www.shb.com.sa

المتعهد الرئيس بتغطية االكتتاب 

�ضركة ال�ضعودي الهولندي الم�لية 

المربع - �سارع المعذر – مبنى الرا�سد

�س. ب: 1467 الريا�س11431

 الريا�س - المملكة العربية ال�سعودية

هاتف: 7808 276 )1( 966+ فاك�س: 6303 276 )1( 966+

www.shc.com.sa

متعهد تغطية االكتتاب المساعد

�ضركة االأهلي الم�لية

�س. ب. 222160، الريا�س 11495

المملكة العربية ال�سعودية

هاتف: 3696 273 )1( 966+

فاك�س: 3699 273 )1( 966+

www.ncbc.com
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المستشارون
المستشار المالي 

�ضركة ال�ضعودي الهولندي الم�لية 

المربع - �سارع المعذر – مبنى الرا�سد

�س. ب: 1467 الريا�س11431

الريا�س - المملكة العربية ال�سعودية

هاتف: 7808 276 )1( 966+ فاك�س: 6303 276 )1( 966+

 www.shc.com.sa

المحاسبون القانونيون

!

براي�س وتره�و�س كوبرز الجريد

بناية موؤ�س�سة الملك في�سل الخيرية 

�س. ب 8282 الريا�س 11482

المملكة العربية ال�سعودية

هاتف: 4240 465 )1( 966+ فاك�س: 1663 465 )1( 966+

www.pwc.com/me
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ملخص االكتتاب
ثالثون )30( مليون �سهم عادي تمثل 30% من راأ�س مال ال�سركة الم�سدر.الطرح

�سركة اتحاد عذيب لالت�سالت وهي �سركة م�ساهمة �سعودية تحت التاأ�سي�س بموجب المر�سوم الملكي ال�ضركة 

رقم )م/6( بتاريخ 1429/2/19هـ الموافق )2008/2/26م(. 

ال�سركة ت�أ�ضي�س ال�ضركة �ستعتبر  )“القرار”(،  ال�سركة  بتاأ�سي�س  القا�سي  وال�سناعة  التجارة  وزير  قرار  �سدور  بعد 

موؤ�س�سة نظاميًا ك�سركة م�ساهمة عامة �سعودية من تاريخ �سدور قرار وزير التجارة وال�سناعة. الغاية 

ال�سعودية وفقًا لأحكام  العربية  المملكة  الثابتة في  ال�سركة هو تقديم خدمات الت�سالت  تاأ�سي�س  من 

و�سروط الترخي�س. ويعتبر طرح اأ�سهم ال�سركة لالكتتاب العام مطلب اأ�سا�سي بموجب اأحكام الترخي�س 

والمادة )4( من نظام الت�سالت.

)000‚000‚000‚1( ريال �سعوديراأ�س م�ل ال�ضركة امل�ضدر

)000‚000‚000‚1( ريال �سعوديراأ�س امل�ل املدفوع

ع�سرة )10( ريالت �سعودية �ضعر االكتت�ب

)000‚000‚100( �سهماإجم�يل عدد االأ�ضهم امل�ضدرة

عدد االأ�ضهم املكتتبة من امل�ض�همني 

املوؤ�ض�ضني

اأ�سهم  من   %65 تمثل  �سهم   )65‚000‚000( مليون  و�ستون  خم�سة  في  الموؤ�س�سون  الم�ساهمون  اكتتب 

ال�سركة ودفعوا قيمتها بالكامل، اأي ما يعادل �ستمائة و خم�سون مليون )000‚000‚650( ريال �سعودي 

780118-001 بفرع البنك ال�سعودي الفرن�سي ب�سارع الملك  اإيداع كامل المبلغ في الح�ساب رقم  وتم 

عبد العزيز بالخبر. 

عدد االأ�ضهم املخ�ض�ضة للت�أمين�ت 

االجتم�عية 

يتم تخ�سي�س خم�سة ماليين )000‚000‚5( �سهم للموؤ�س�سة العامة للتاأمينات الجتماعية لدى الكتتاب 

اأ�سهم راأ�س مال ال�سركة ب�سعر طرح قدره ع�سرة )10( ريالت لل�سهم  تمثل خم�سة بالمائة )5%( من 

الواحد.

)000‚000‚30( �سهم عادي تمثل )30%( من راأ�س مال ال�سركة الم�سدرعدد االأ�ضهم املطروحة لالكتت�ب الع�م

القيمة االإجم�لية لالأ�ضهم املطروحة 

لالكتت�ب 

)000‚000‚300( ريال �سعودي 

50 �سهمًااحلد االأدنى لالكتت�ب 

500 ريال �سعوديقيمة احلد االأدنى لالكتت�ب 

)000‚200( �سهم احلد االأق�ضى لالكتت�ب

)000‚2,000( ريال �سعوديقيمة احلد االأق�ضى لالكتت�ب

)000‚000‚30( �سهم عدد االأ�ضهم املتعهد بتغطيته� 

)000‚000‚300( ريال �سعودياإجم�يل املبلغ املتعهد بتغطيته 

ت�سعون ا�ضتخدام متح�ضالت االكتت�ب وواحد  مائتان  الكتتاب،  م�ساريف  خ�سم  بعد  الكتتاب،  متح�سالت  �سافي  يبلغ  اأن  يتوقع 

)291( مليون ريال �سعودي. �سوف ت�ستخدم ال�سركة �سافي متح�سالت الكتتاب لت�سديد دفعة جزئية 

من المقابل المالي الم�ستحق لهيئة الت�سالت مقابل الح�سول على الترخي�س. و�سيتم ا�ستخدام المبلغ 

الأخرى  والأغرا�س  العامل  المال  وراأ�س  المال  راأ�س  نفقات  لتغطية  الكتتاب  متح�سالت  من  المتبقي 

العامة لل�سركة )ف�ساًل راجع ق�سم “ا�ستخدام متح�سالت الكتتاب”(.
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من المتوقع النتهاء من عملية تخ�سي�س اأ�سهم الكتتاب في موعد اأق�ساه يوم 1430/2/12هـ )الموافق تخ�ضي�س اأ�ضهم االكتت�ب 

2009/2/7م(، وفي حالة الكتتاب باأكثر من الأ�سهم المطروحة، �سيتم تخ�سي�س الأ�سهم المطروحة 

للمكتتبين على ثالث مراحل، المرحلة الأولى �سيتم تخ�سي�س )50( �سهما لكل مكتتب، وفي المرحلة 

طلب  فرد  مكتتب  لكل  )100(�سهم  اأق�سى  وبحد  فيها،  المكتتب  الأ�سهم  كامل  تخ�سي�س  يتم  الثانية 

الكتتاب في اأكثر من )50(�سهما من اأ�سهم الكتتاب، �سريطة توفر عدد كاف من الأ�سهم المطروحة 

ما  توزيع  يتم  الثالثة  المرحلة  وفي  الثانية.  المرحلة  فيها في  المكتتب  الأ�سهم  كامل  لتغطية  لالكتتاب 

يتبقى من الأ�سهم المطروحة لالكتتاب )اإن وجدت( وفق مبداأ الن�سبة والتنا�سب بناًء على ما طلبة كل 

مكتتب اإلى اإجمالي عدد الأ�سهم المطروحة لالكتتاب. ول ت�سمن ال�سركة تخ�سي�س الحد الأدنى اإذا 

تجاوز عدد المكتتبين 600.000 مكتتب.)ف�سال راجع ق�سم “�سروط وتعليمات الكتتاب – التخ�سي�س 

ورد الفائ�س”(. 

تبداأ فترة الكتتاب من 1430/1/27هـ )الموافق 2009/1/24م( وي�ستمر لمدة )10( اأيام �ساملة يوم فرتة االكتت�ب

الإغالق وهو 1430/2/7هـ )الموافق 2009/2/2م(

يعاد فائ�س الكتتاب، اإن وجد، اإلى المكتتبين، دون ح�سم اأية عمولت اأو ا�ستقطاعات من قبل البنوك ف�ئ�س االكتت�ب 

اأق�ساه  موعد  في  وجد،  اإن  الكتتاب،  فائ�س  ورد  التخ�سي�س  عملية  عن  الإعالن  و�سيتم  الم�ستلمة، 

 – الكتتاب  وتعليمات  “�سروط  ق�سم  راجع  )ف�سال  2009/2/7م(.  )الموافق  1430/2/12هـ  يوم 

التخ�سي�س ورد الفائ�س”(. 

ت�ستحق اأ�سهم الكتتاب ح�ستها من اأية اأرباح تعلنها ال�سركة من تاريخ تاأ�سي�سها وعن ال�سنوات المالية اأحقية االأ�ضهم يف االأرب�ح

اأرباح لم�ساهميها، على الأقل، خالل الثالث  التي تلي ذلك. لي�س من المتوقع اأن تقوم ال�سركة بتوزيع 

نفقاتها  وتمويل  لالإيرادات  برنامجها  ال�سركة  تبني  حيث  ال�سركة  تاأ�سي�س  تاريخ  بعد  الأولى  �سنوات 

الراأ�سمالية لمرحلة ن�سر ال�سبكة ولالإطالع على مزيد من التفا�سيل )ف�سال راجع ق�سم “�سيا�سة توزيع 

الأرباح”(.

لل�سركة فئة واحدة فقط من الأ�سهم ت�سم اأ�سهم الم�ساهمين الموؤ�س�سين واأ�سهم الكتتاب، ول يعطى اأي حقوق الت�ضويت

م�ساهم حقوق ت�سويت تف�سيلية. يعطي كل �سهم حامله الحق في �سوت واحد فقط ويحق لكل م�ساهم 

)“اجتماع  العامة  الجمعية  اجتماعات  ح�سور  الأقل  على  �سهما  ع�سرين   )20( يملك  )“الم�ساهم”( 

م�ساهم  لأي  فيحق  التاأ�سي�سية،  العامة  بالجمعية  يتعلق  فيما  اأما  فيها.  والت�سويت  العامة”(  الجمعية 

ح�سورها دون وجود حد اأدنى لعدد الأ�سهم التي يملكها )لمزيد من المعلومات حول حقوق الت�سويت، 

ف�سال راجع ق�سم “حقوق الت�سويت”(. 

اكتتب الم�ساهمون الموؤ�س�سون في )65( مليون �سهم تمثل )65%( من اأ�سهم راأ�س مال ال�سركة ودفعوا 

قيمتها بالكامل، اأي ما يعادل 650,000,000 ريال �سعودي )�ستمائة وخم�سون مليون ريال �سعودي، وتم 

اإيداع المبلغ في الح�ساب رقم 780118- 001 بفرع البنك ال�سعودي الفرن�سي ب�سارع الملك عبد العزيز 

بالخبر(، ويكون لهم وفقًا لذلك ح�سة �سيطرة في ال�سركة. 

ل يجوز اأن يت�سرف الم�ساهمون الموؤ�س�سون، بموجب �سروط وثيقة طلب الح�سول على الترخي�س، باأي فرتة احلظر 

من الأ�سهم لفترة ثالث �سنوات من تاريخ �سدور الترخي�س “فترة الحظر”. و بعد مرور فترة الحظر، 

يجوز للم�ساهمين الموؤ�س�سين الت�سرف باأ�سهمهم بعد الح�سول على موافقة الهيئة. 

وبالن�سبة للع�سو الموؤ�س�س الذي يقوم بت�سغيل ال�سبكة فهو ملزم بعدم البيع طوال مدة اتفاقية الإدارة 

)خم�س �سنوات من تاريخ اإ�سدار الترخي�س(.
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لم يوجد قبل هذا الكتتاب �سوق لتداول اأ�سهم ال�سركة ل في المملكة العربية ال�سعودية ول في اأي مكان اآخر. اإدراج وتداول االأ�ضهم 

وقد تقدمت ال�سركة بطلب لدى الهيئة لت�سجيل الأ�سهم في القائمة الر�سمية وح�سلت على جميع الموافقات 

الالزمة بخ�سو�س ن�سرة الإ�سدار هذه وتم ا�ستيفاء كافة الم�ستندات التي طلبتها الهيئة. ومن المتوقع اأن 

يبداأ تداول الأ�سهم في �سوق الأ�سهم ال�سعودية في وقت قريب بعد النتهاء من عملية تخ�سي�س الأ�سهم 

وا�ستكمال جميع الإجراءات الر�سمية ذات العالقة )ف�سال راجع ق�سم “تواريخ مهمة للم�ستثمرين”(. 

هناك مخاطر معينة تتعلق بال�ستثمار في هذا الكتتاب والتي يمكن ت�سنيفها كالتالي: )اأ( المخاطر عوامل املخ�طرة

المتعلقة بال�سركة )ب( المخاطر المتعلقة ب�سوق الت�سالت ال�سعودية والبيئة التنظيمية )ج( المخاطر 

ويجب  المخاطرة”،  “عوامل  ق�سم  في  المخاطر  هذه  ا�ستعرا�س  تم  وقد  الكتتاب.  باأ�سهم  المتعلقة 

قراءتها بعناية قبل اتخاذ قرار بال�ستثمار في اأ�سهم الكتتاب. 

اأن تبلغ ت�سعة )9( ماليين ريال، التك�ليف  �ستتحمل ال�سركة كافة التكاليف المتعلقة بالطرح والتي من المتوقع 

القانونيين،  والمحا�سبين  القانونيين،  والم�ست�سارين  الماليين،  الم�ست�سارين  اأتعاب  الرقم  وي�سمل هذا 

والتوزيع،  الطباعة  وم�ساريف  الت�سويق،  وم�ساريف  الم�ستلمة،  والبنوك  التغطية،  متعهد  وم�ساريف 

والم�ساريف الأخرى ذات العالقة.
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تواريخ مهمة للمكتتبين
الت�ريخ اجلدول الزمني لالكتت�ب

)10( فترة �الكتتاب  لمدة  وي�ستمر  2009/1/24م(  )الموافق  1430/1/27هـ  من  تبداأ 

اأيام �ساملة يوم الإغالق وهو 1430/2/7هـ )الموافق 2009/2/2م(

1430/2/7هـ )الموافق 2009/2/2م(اآخر موعد لتقديم طلبات الكتتاب و�سداد قيمة الأ�سهم المكتتب فيها

1430/2/12هـ )الموافق 2009/2/7م(الإعالن عن التخ�سي�س النهائي لالأ�سهم ورد فائ�س الكتتاب، )اإن وجد( 

بعد ا�ستكمال جميع الإجراءات الالزمة.التاريخ المتوقع لبدء تداول الأ�سهم 

• التواريخ المذكورة في الجدول اأعاله هي مواعيد تقريبية، و�سوف يتم الإعالن عن التواريخ الفعلية عن طريق الن�سر في ال�سحف المحلية.

كيفية التقدم بطلب االكتتاب
يقت�سر الكتتاب على الأ�سخا�س الطبيعيين من المواطنين ال�سعوديين. ويجوز للمراأة ال�سعودية المطلقة اأو الأرملة التي لها اأولد ق�سر من زوج غير �سعودي اأن 

تكتتب باأ�سمائهم ل�سالحها، على اأن تقدم ما يثبت اأنها مطلقة اأو اأرملة اأو ما يثبت اأمومتها لالأطفال. و�ستتوفر نماذج طلبات الكتتاب خالل فترة الكتتاب لدى 

فروع البنوك الم�ستلمة، وعلى الموقع الإلكتروني ل�سركة ال�سعودي الهولندي المالية )www.shc.com.sa(. ويمكن اأي�سًا الكتتاب عن طريق الإنترنت والهاتف 

الم�سرفي اأو اأجهزة ال�سراف الآلي التابعة للبنوك الم�ستلمة، والتي تقدم هذه الخدمة للمكتتبين الذين �سبق اأن ا�ستركوا في اأحد الكتتابات التي جرت موؤخرًا، 

�سريطة :)1( وجود ح�ساب م�سرفي للمكتتب يتيح له الح�سول على تلك الخدمات لدى البنك الم�ستلم الذي ذي ال�سلة، و )2( عدم وجود اأي تعديل في 

تفا�سيل بيانات المكتتب منذ اآخر ا�ستراك له في اأحد الكتتابات العامة التي تمت موؤخرا في المملكة، ما لم يتم اإخطار البنك بهذا التعديل واإقراره به. 

يجب تعبئة نماذج طلبات الكتتاب طبقًا للتعليمات الواردة في ق�سم “�سروط وتعليمات الكتتاب” من هذه الن�سرة. ويجب على كل مكتتب اأن يوافق على جميع 

الفقرات الواردة في نموذج طلب الكتتاب ويقوم بتعبئة كافة البيانات المطلوبة. وتحتفظ ال�سركة بحقها في رف�س اأي طلب اكتتاب، كليًا اأو جزئيًا، في حالة 

عدم ا�ستيفاء اأي من �سروط الكتتاب. ول ي�سمح بتعديل طلب الكتتاب اأو �سحبه بعد تقديمه من قبل المكتتب وا�ستالمه بوا�سطة اأي من البنوك الم�ستلمة، حيث 

يعتبر طلب الكتتاب، عندئذ، اتفاقًا ملزمًا بين المكتتب وال�سركة )ف�ساًل انظر ق�سم “�سروط وتعليمات الكتتاب”(. 

 



ك

ملخص المعلومات األساسية
يهدف ملخ�س المعلومات الأ�سا�سية هذا اإلى تقديم نبذة عامة عن المعلومات الواردة في هذه الن�سرة، اإل اأن هذا الملخ�س ل يت�سمن جميع المعلومات التي 

قد تهم الم�ستثمرين المحتملين، لذا ينبغي قراءة هذا الملخ�س على اأنه مقدمة للن�سرة وعلى م�ستلمي هذه الن�سرة قراءتها بالكامل. ويجب على الم�ستثمرين 

المحتملين و�سع المعلومات الواردة في هذه الن�سرة في العتبار لدى اتخاذهم قرار بال�ستثمار في الأ�سهم المطروحة لالكتتاب. 

نود اأن نلفت النتباه اإلى ق�سم “اإ�سعار هام” الم�سمن في ال�سفحة )اأ(. 

نظرة عامة على قطاع االتصاالت الثابتة في المملكة العربية السعودية1
تعتبر المملكة العربية ال�سعودية اأحد اأكبر اأ�سواق الت�سالت في منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا حيث بلغ عدد الخطوط الثابتة فيها في عام 2007م 

ما يقارب 4 ماليين خط، وو�سل عدد الم�ستركين في خدمة الت�سالت المتنقلة اإلى ما يقارب 28.6 مليون م�سترك. و يعتبر معدل انت�سار خدمات الت�سالت 

الثابتة في المملكة العربية ال�سعودية منخف�س ن�سبيًا )16.5%(، اإذا ما قورن بمعدل انت�سار نف�س الخدمات في دول المنطقة )اأكثر من 20% في قطر والأمارات 

والبحرين( ودول العالم المتقدمة الأخرى)اأكثر من 50%( مم ينم عن وجود فر�س وا�سعة للنمو في الم�ستقبل.

تتوقع ال�سركة اأن ي�سهد �سوق خدمات الت�سالت الثابتة )وب�سورة اأ�سا�سية خدمات النطاق العري�س( نموًا ملحوظًا في ال�سنوات القليلة القادمة نظرًا لالنت�سار 

المتنامي لخدمات خطوط الم�ستركين الرقمية )xDSL( واإدخال تقنية الألياف ال�سوئية بوا�سطة الم�سغل الحالي لبع�س المناطق القريبة لزيادة �سرعة خدمة 

خطوط الم�ستركين الرقمية في هذه المناطق. كذلك تعتقد ال�سركة باأن النمو �سيكون مدفوعًا بالنت�سار الوا�سع لتقنيات الت�سالت الال�سلكية الثابتة المتوقع 

اإدخالها بوا�سطة الم�سغالن الجديدان المناف�سان لل�سركة، وهما �سركة الت�سالت ال�سوئية وال�سركة ال�سعودية لالت�سالت المتكاملة، اإلى �سوق الت�سالت.

�سهد عدد م�ستخدمي النترنت ارتفاعًا ملحوظًا حيث قفز من واحد مليون م�ستخدم في عام 2001م اإلى ما يقدر 6.4 مليون م�ستخدم بحلول بنهاية عام 

2007م، وهو ما يعادل ن�سبة انت�سار قدرها 26% من اإجمالي ال�سكان بما في ذلك م�ستخدمي الت�سال الهاتفي المبا�سر للنفاذ ل�سبكة النترنت. ازداد عدد 

م�ستركي الخدمات فائقة ال�سرعة )النطاق العري�س( من 24,000م�سترك في عام 2004م اإلى ما يقارب 623.000 م�سترك بنهاية عام 2007م. و مقارنًة 

بعدد �سكان المملكة البالغ )23.700.000( ن�سمة ح�سب اآخر الإح�سائيات وعلى الرغم من النمو الم�سطرد في النت�سار اإل اإن ال�سركة تقدر معدل انت�سار 

خدمات الإنترنت بـ )19.6%( فقط، ال�سيء الذي يعد منخف�سًاً  مقارنة بمعدل النت�سار في الدول المتقدمة )60%( والدول الأخرى الم�سابهة )بين 20-

40%(. وفي �سوء ذلك فاإن ال�سركة تثق باأن هنالك فر�سة كبيرة للنمو في خدمات النطاق العري�س في المملكة العربية ال�سعودية.

الشـركـة
اإن ال�سركة هي �سركة م�ساهمة �سعودية تحت التاأ�سي�س بموجب المر�سوم الملكي رقم )م/6( بتاريخ 1429/2/19هـ الموافق )2008/2/26م( وتم تاأ�سي�س 

ال�سركات على  لل�سركة من مجموعة من  الموؤ�س�سون  الم�ساهمون  تتاألف منظومة  ال�سعودية.  العربية  المملكة  الثابتة في  لتقديم خدمات الت�سالت  ال�سركة 

راأ�سها �سركة البحرين لالت�سالت ال�سلكية والال�سلكية “بتلكو” و�سركة عذيب التجارية المحدودة”عذيب” و�سركة النهلة للتجارة والمقاولت “النهلة”. �ستبرم 

ال�سركة اتفاقية تقديم خدمات اإدارية وفنية مع بتلكو تقوم الأخيرة بموجبها بتقديم الخدمات الفنية والإدارية لالأولى )“اتفاقية الإدارة”( ) ف�ساًل راجع 

الق�سم 15-5-2، معلومات قانونية – العقود المهمة – اتفاقية الإدارة(.

ويبلغ راأ�س مال ال�سركة مليار )000‚000‚000‚1( ريال �سعودي مق�سمة اإلى مائة مليون )000‚000‚100( �سهم عادي بقيمة ا�سمية قدرها ع�سرة )10( ريالت 

�سعودية لل�سهم. عقب �سدور قرار وزير التجارة وال�سناعة القا�سي بتاأ�سي�س ال�سركة )“القرار”( �ستعتبر ال�سركة موؤ�س�سة نظاميًا ك�سركة م�ساهمة �سعودية 

من تاريخ �سدور قرار وزير التجارة وال�سناعة. 

على الرغم من اأنه لم يتم اإ�سدار الترخي�س لل�سركة ب�سورة ر�سمية، لكن وجود م�سودة الترخي�س يعزز العتقاد الجازم ب�سدوره ر�سميًا، ومن المتوقع اأن 

يمكن الترخي�س ال�سركة من تاأ�سي�س وت�سغيل و�سيانة �سبكة ات�سالت ثابتة عامة مرتكزة على مرافق البنية التحتية. تن�س الم�سودة على اأن مدة الترخي�س 

�ستكون )25( �سنة، وهي تتطلب التقيد بالتزامات محددة فيما يتعلق بن�سر ال�سبكة والتغطية. مت�سمنة اكتمال التغطية ح�سب الخطة المقدمة من ال�سركة اإلى 

هيئة الت�سالت والتي ح�سلت بموجبها على الترخي�س وتت�سمن الخدمات الموفرة بموجب الترخي�س خدمات الت�سالت ال�سوتية الثابتة ) محدودة التنقل( 

وخدمات ات�سالت المعطيات الثابتة )محدودة التنقل( وخدمات القيمة الم�سافة، والخدمات والخا�سيات الأخرى المكملة. وقد خ�س�س لل�سركة بموجب 

الم�سودة الحالية للترخي�س طيف ترددي بعر�س نطاق 56 ميغاهيرتز في النطاق 3.5 جيجاهيرتز. 

التقرير ال�سنوي لهيئة الت�سالت، عام 2007م وعام 2006م.  1
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هيكل ملكية المساهمين بالشركة عقب الطرح
يتاألف الم�ساهمون الموؤ�س�سون من مجموعة من ال�سركات الموؤهلة للترخي�س، ويو�سح الجدول التالي هيكل ملكية الم�ساهمين بال�سركة عقب اكتمال الطرح 

)بافترا�س تحقق الحد الأعلى من الكتتاب(

هيكل ملكية الم�ساهمين بال�سركة بعد اكتمال الكتتاب

املبلغ املدفوع ب�لري�لالن�ضبةعدد االأ�ضهمامل�ض�همون املوؤ�ض�ضون 

000‚700‚17161‚16%000‚170‚16�سركة عذيب التجارية المحدودة

000‚000‚00150‚15%000‚000‚15�سركة البحرين لالت�سالت ال�سلكية والال�سلكية )بتلكو(

000‚200‚72137‚13%000‚720‚13�سركة النهلة للتجارة والمقاولت المحدودة

000‚800‚8858‚5%000‚880‚5مجموعة تراكو للتجارة والمقاولت 

000‚100‚4144‚4%000‚410‚4�سركة النترنت ال�سعودية المحدودة 

000‚100‚4144‚4%000‚410‚4�سركة عذيب للكمبيوتر والت�سالت المحدودة 

000‚100‚4144‚4%000‚410‚4�سركة عذيب لل�سيانة والخدمات المحدودة 

000‚000‚0010‚1%000‚000‚1�سركة الأهلي لكروت الت�سالت 

000‚000‚00650‚65%000‚000‚65مجم�ع م�ساهمات الم�ساهمين الم�ؤ�س�سين 

000‚000‚00300‚30%000‚000‚30الطرح الأولي العام 

000‚000‚0050‚5%000‚000‚5الموؤ�س�سة العامة للتاأمينات الجتماعية 

000‚000‚000‚001‚100%000‚000‚100االإجم�يل الكلي 

نقاط القوة الرئيسية للشركة
توؤمن ال�سركة باأنها تتمتع بالميزات التناف�سية التالية:

قوة الم�ض�همين الموؤ�ض�ضين 

ي�سم �سجل الم�ساهمين الموؤ�س�سين لل�سركة �سركة عذيب التجارية وبع�س �سركاتها ال�سقيقة والزميلة و�سركة و�سركة البحرين لالت�سالت ال�سلكية والال�سلكية 

“بتلكو” و�سركة النهلة للتجارة والمقاولت اإ�سافة اإلى عدد من الم�ستثمرين المرموقين في المملكة العربية ال�سعودية. كونها اإحدى �سركات مجموعة عذيب 
واأمن النترنت ومن  ا�ست�سارية وا�سعة متعلقة بالأقمار ال�سناعية والت�سالت الال�سلكية  التي تقدم خدمات  للكمبيوتر والت�سالت  اأي�سًا عذيب  التي ت�سم 

برمجيات  خدمات  تقديم  مجال  في  العاملة  عذيب/اإنتجراف  و�سركة  وغيرها،  الأمريكية  التدريب  وبعثة  واأرامكو  و�سابك  والطيران  الدفاع  وزارة  عمالئها 

المعلومات الرقمية والتحكم الأمني و�سركة ناتل العاملة في مجال اإدارة م�ساريع الت�سالت وتقديم الدعم الفني للم�سروعات مثل تو�سعة ال�سبكات الخارجية 

التجارية  �سركة عذيب  �ستقدم  ال�سعودية،  الإنترنت  و�سركة  المعلومات  و�سبكات  الرقمي  والميكروويف  الترا�سل  واأجهزة  الهاتفية  ال�سبكات  و�سيانة  وت�سغيل 

لل�سركة من خالل مركزها القوي وخبرتها في ال�سوق ميزة اإ�سافية ت�ساعدها في بناء اأعمالها التجارية في المملكة مع الفهم العميق لحتياجات مختلف �سرائح 

ال�سوق والعمليات التجارية المتقدمة والبنية التحتية لل�سبكة. وقد قادت عذيب التجارية تحالف الم�ساهمين الموؤ�س�سين الذي قام بتقديم طلب الح�سول على 

الترخي�س واإعداد خطة العمل.



م

الشراكة االستراتيجية مع بتلكو
ال�سكنية  القطاعات  لعمالء  المقدمة  الت�سالت  حلول  من  وا�سعة  �سريحة  المتخ�س�سة  خدماتها  تغطي  التي  بتلكو  خبرة  من  اأي�سًا  ال�سركة  ت�ستفيد  �سوف 

والتجارية، وتتمتع بتلكو ب�سمعة طيبة حيث تعرف بم�ستوياتها الرفيعة في خدمة العمالء في قطاعي المنتجات والخدمات.

تقدم بتلكو حاليًا خدمات الت�سالت لل�سركات والجهات الحكومية وجمهور الم�ستهلكين في البحرين وبع�س دول ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا، وهي ملتزمة 

ال�سوت  خدمات  بتقديم  وم�سر  والكويت  والأردن  البحرين  من  كل  في  الت�سغيلية  عملياتها  �سمن  بتلكو  تقوم  لعمالئها.  متميزة  ات�سالت  خدمات  بتقديم 

والمعطيات على الخطوط الثابتة والال�سلكية و قواعد الإنترنت وتكامل الأنظمة والحلول التجارية لعمالء القطاعين الخا�س والحكومي.

وترى ال�سركة اأن بتلكو �ستمدها بخبرة حديثة عالية ومعرفة فنية متقدمة في مجال الت�سالت. 

االستراتيجية 
اإن هدف ال�سركة هو بناء �سركة قوية لالت�سالت ح�سب اأنظمة الت�سالت وتحقيق العوائد المرجوة للم�ساهمين مع توخي اأعلى م�ستويات حوكمة ال�سركات.

تنوي ال�سركة تحقيق هذا الهدف عن طريق اإعداد وتطوير ا�ستراتيجية �ساملة معززة بتاأ�سي�س منظومة ات�سالت قوية و�ساملة تركز على النواحي التالية:

توفير اآليات نفاذ لربط العميل ب�سبكة ال�سركة وذلك لتقديم الخدمة ال�سوتية وخدمات الإنترنت فائق ال�سرعة )النطاق العري�س( و كذلك خدمات البث  ��

المرئي القائمة على بروتوكول النترنت. ويمكن تعزيز ذلك بالكيفية التي تمكن من توفير اإ�سارات عالية عن طريق ن�سر �سبكات الألياف ال�سوئية.

تاأ�سي�س �سبكة ذكية ومرنة مرتكزة برمتها على بروتوكول النترنت بحيث تكون قادرة على ت�سهيل ان�سياب الخدمات والقابلية لالندماج والتكامل التام مع  ��

التقنيات الأخرى، وتت�سم بمرونة ل محدودة لالرتباط مع �سركات الت�سالت والتقنيات الم�ستخدمة الأخرى.

ربط منظومة خدمات ال�سركة مع منظومات الخدمات الخا�سة بمقدمي خدمات الت�سالت والمحتويات محليًا واإقليميًا ودوليًا بطريقة اندماجية تمكن  ��

من توفير الخدمات ب�سورة �سريعة مع �سمان تحقيق المردود القت�سادي من الكيان الكبير الناتج من الرتباط.

الكبيرة  ال�سعات  ذات  والروابط  الت�سال  مراكز  م�ساندة  مثل  خدماتها  لبع�س  بالجملة  البيع  عمليات  ت�سهل  بطريقة  الم�ساندة  والمرافق  ال�سبكة  بناء  ��

والمنتجات المدمجة وقواعد المعلومات ومراكز الحا�سب الآلي والعمل مع حلفاء اإ�ستراتيجيين لل�سركة لتقديم اأف�سل الخدمات للعمالء.

)NGN( شبكة الجيل القادم لالتصاالت
توؤمن ال�سركة باأن العتبارات المتعلقة بالتكلفة وتوافر الخدمات والنت�سار و�سرعة النفاذ �ستجعل من بروتوكول النترنت الخيار المعياري لكافة ال�سبكات 

الجديدة وتتوقع ال�سركة اكت�ساب ميزة تناف�سية بتاأ�سي�سها ل�سبكة الجيل القادم لالت�سالت وهي �سبكة حزمة تقدم خدمات الت�سالت بال�ستفادة من النترنت 

فائق ال�سرعة ذو النطاق العري�س المتعدد ال�ستخدامات وتقنية النقل ذات الجودة العالية والتي توفر للم�ستخدمين خا�سية نفاذ ل محدودة لمختلف مقدمي 

الخدمة. و�سوف ترتكز ال�سبكة على بروتوكول النترنت)IP-Based( ، وكنتاج لذلك �ست�ستطيع ال�سركة اأن تقدم للم�ستفيدين باقة من الخدمات عن طريق 

لل�سوت وال�سورة والبيانات” )خدمات ات�سالت هاتفية وخدمات مرئية عن طريق بروتوكول النترنت وخدمات انترنت فائق ال�سرعة(،  الثالثي  “الت�سغيل 
وتعتقد ال�سركة باأن هذا �سيمكنها من تمييز نف�سها عن المناف�سين كما �سيمكنها من الوفاء باحتياجات عمالئها.

االسم التجاري والتركيز على خدمة العمالء
تعتزم ال�سركة تطوير ا�سم تجاري مميز و متناغم مع اتجاهات ال�سوق. و�سيتم تعزيز ال�سم التجاري بخدمة عمالء فعالة بدءًا بعمليات مركز الت�سال وانتهاًء 

بتنفيذ الخدمة، وتوؤمن ال�سركة باأن خدمة العمالء الممتازة عامل اأ�سا�سي وحيوي لتحقيق النجاح في قطاع الت�سالت بالمملكة العربية ال�سعودية.

وتحقيقًا لهذه الغاية فاإن ال�سركة �ستخ�س�س اإمكانيات منا�سبة للعناية بالعمالء من اأجل ك�سب ثقتهم في ظل المناف�سة المتزايدة في ال�سوق كما اإنها �ستقدم 

خدمات مميزة لعمالئها عبر منظومة من الخدمات والمنتجات التي تلبي احتياجاتهم.
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التعريفات واالختصارات والمصطلحات الفنية  1 
التعريفات واالختصارات 111 

التعريفامل�ضطلح

م�ست�سارو ال�سركة المذكورة اأ�سماوؤهم في ال�سفحة )هـ(الم�ست�سارون 

�سركة النهلة للتجارة والمقاولت النهلة 

�سركة عذيب التجارية المحدودةعذيب

�سركة البحرين لالت�سالت ال�سلكية والال�سلكية بتلكو 

مجل�س اإدارة ال�سركة المقترحالمجل�س اأو مجل�س الإدارة 

النظام الأ�سا�سي المقر من مجل�س الوزراء وال�سادر بالمر�سوم الملكيالنظام الأ�سا�سي 

CAGR معدل النمو ال�سنوي المركب�سي اإيه جي اآر

CITC هيئة الت�سالت بالمملكة العربية ال�سعوديةهيئة الت�سالت اأو

الخدمات ال�سوتية والمعطيات الثابتة والمحدودة التنقلالت�سالت الثابتة

هيئة ال�سوق المالية بالمملكة العربية ال�سعودية الهيئة 

نظام ال�سركات ال�سادر بموجب المر�سوم الملكي رقم م/16 بتاريخ 1385/3/22هـ، وما طراأ عليه اأو ما قد يطراأ نظام ال�سركات 

من تعديالت

�سركة اتحاد عذيب لالت�سالت ال�سركة 

اأع�ساء مجل�س اإدارة ال�سركة المقترحون المذكورة اأ�سماوؤهم في ال�سفحة )ج(اأع�ساء مجل�س الإدارة 

�سوق الأ�سهم ال�سعودية �سوق الأ�سهم 

�سركة ال�سعودي الهولندي الماليةالم�ست�سار المالي 

الم�ساهمون الموؤ�س�سون لل�سركة والمذكورة اأ�سماوؤهم في ال�سفحة )ل( الم�ساهمون الموؤ�س�سون 

وعمان مجل�س التعاون  وقطر  والكويت  ال�سعودية  العربية  المملكة  ع�سويته  في  ي�سم  الذي  العربي  الخليج  لدول  التعاون  مجل�س 

والبحرين والإمارات العربية المتحدة 

GDP الناتج المحلي الإجمالي

حكومة المملكة العربية ال�سعوديةالحكومة 

IBSخدمات الأعمال التجارية المتكاملة

IT تقنية المعلومات

�سركة ال�سعودي الهولندي المالية، �سركة الأهلي الماليةمتعهدو تغطية الكتتاب 

قواعد الت�سجيل والإدراج ال�سادرة من هيئة ال�سوق المالية عمال باأحكام المادة 6 من نظام ال�سوق المالية المعتمد قواعد الإدراج

بموجب المر�سوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 1424/6/2هـ )الموافق 2003/7/31م(.

في الترخي�س الثابتة  الت�سالت  وتقديم خدمات  ال�سبكة  لت�سغيل  الت�سالت  لل�سركة من هيئة  ال�سادر  المقترح  الترخي�س 

المملكة. 

اإدارة ال�سركة الإدارة 
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اتفاقية الخدمات الإدارية والفنية المبرمة بين ال�سركة وبتلكو كما هو مو�سح في ق�سم “العقود المهمة”اتفاقية الإدارة 

ال�سلكية مذكرة التفاهم لالت�سالت  البحرين  و�سركة  التجارية  عذيب  �سركة  بين  2007/3/2م  في  الموؤرخة  التفاهم  مذكرة 

والال�سلكية.

�سركة الت�سالت المتنقلةاإم تي �سي

�سبكة الت�سالت المزمع بناوؤها وامتالكها وت�سغيلها من قبل ال�سركة بموجب الترخي�سال�سبكة 

10ريالت �سعودية لل�سهم الواحدالقيمة الأ�سمية

10 ريالت �سعودية لل�سهم الواحد�سعر الكتتاب 

30 مليون �سهم عادي من اأ�سهم �سركة اتحاد عذيب لالت�سالتالأ�سهم المطروحة لالكتتاب

الطرح الأولي العام لعدد 30 مليون �سهم من اأ�سهم �سركة اتحاد عذيب لالت�سالت تمثل 30% من اأ�سهم ال�سركة الطرح/ الكتتاب 

الفترة التي تبداأ من 1430/1/27هـ )الموافق 2009/1/24م( وي�ستمر لمدة )10( اأيام �ساملة يوم الإغالق وهو فترة �الكتتاب 

1430/2/7هـ )الموافق 2009/2/2م(

قائمة الأوراق المالية التي تعدها الهيئة بمقت�سى قواعد الإدراج القائمة الر�سمية 

هذه الن�سرة المعدة من قبل ال�سركة بخ�سو�س للطرح/ الكتتابالن�سرة 

الدعوة اإلى تقديم طلب للح�سول على ترخي�س تقديم خدمات الت�سالت الثابتة العامة في المملكة وال�سادرة من دعوة تقديم الطلبات 

هيئة الت�سالت بتاريخ1427/9/21هـ )الموافق2006/10/13م(

ال�سعودي البنوك الم�ستلمة  البنك  الراجحي،  التجاري، م�سرف  الأهلي  البنك  المالية،  الهولندي، مجموعة �سامبا  ال�سعودي  البنك 

الفرن�سي، بنك الريا�س، البنك العربي الوطني، بنك �ساب

ريال �سعوديريال اأو ر. �س.

المملكة العربية ال�سعوديةالمملكة 

كل �سخ�س يملك اأ�سهما في �سركة اتحاد عذيب لالت�سالت الم�ساهم 

اتفاقية الم�ساهمين الموقعة بتاريخ 1429/3/26هـ الموافق 2008/4/2م، بين الم�ساهمين الموؤ�س�سين اتفاقية الم�ساهمين 

الأ�سهم العادية البالغ عددها 100 مليون �سهم من اأ�سهم ال�سركة بقيمة ا�سمية قدرها 10 ريالت لل�سهم �ال��سهم 

�سركة ال�سعودي الهولندي المالية ال�سعودي الهولندي المالية

 )SIC(سركة الإنترنت ال�سعودية�سول نت�

SOCPAالهيئة ال�سعودية للمحا�سبين القانونيين

�سركة الت�سالت ال�سعوديةالت�سالت ال�سعودية

كل �سخ�س يكتتب في اأ�سهم ال�سركةالمكتتب 

نموذج طلب الكتتاب الذي يجب تعبئته لالكتتاب في الأ�سهم المطروحةطلب الكتتاب 

النظام الآلي لتداول الأ�سهم ال�سعوديةتداول 

WTO منظمة التجارة العالمية

اتفاقية التعهد بتغطية الكتتاب الموقعة بين ال�سركة ومتعهد تغطية الكتتاب اتفاقية التعهد بالتغطية 
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قائمة المصطلحات الفنية 111 
تو�سح القائمة الفنية التالية بع�س الم�سطلحات الفنية الم�ستخدمة في الن�سرة.

امل�ضطلح التعريف

متو�سط الإيراد ال�سهري للم�سترك ARPU

“النطاق العري�س” انترنت فائق ال�سرعة ذو �سعات عالية Broadband

بروتوكول المنافذ الحدودية BGP

الجهاز المركب في مبنى الم�سترك CPE

خطوط الم�ستركين الرقمية وت�سمل خطوط الم�ستركين الرقمية الالتماثلية وخطوط الم�ستركين الرقمية فائقة ال�سرعة DSL

DSLAM م�ساعف �سرعة نفاذ خطوط الم�ستركين الرقمية 

)x( الألياف ال�سوئية اإلى FTTx

تقنية الت�سالت والمعلومات ICT

بروتوكول الإنترنت IP

البث المرئي المرتكز على بروتوكول النترنت IPTV

مقدم خدمة النترنت ISP

نقل المعطيات بالتحويل الحزمي متعدد البرتوكولت MPLS

�سبكة الجيل القادم NGN

م�ساعف التق�سيم الزمني TDM

خدمات القيمة الم�سافة VAS

الخدمات ال�سوتية با�ستخدام بروتوكول النترنت VoIP

ال�سبكة الفترا�سية )التفاعلية( الخا�سة VPN

النفاذ الال�سلكي عري�س النطاق لل�سبكات WiMAX

محطات المنافذ المتناهية ال�سغر  VSAT
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عوامل المخاطرة 1 
يتعين على كل م�ستثمر محتمل يرغب في ال�ستثمار في الأ�سهم المطروحة لالكتتاب اأن يطلع على كافة المعلومات التي تحتويها هذه الن�سرة واأن يدر�س بعناية 

عوامل المخاطرة المبينة اأدناه. علمًا باأن المخاطر المو�سحة اأدناه ل ت�سمل جميع المخاطر التي يمكن اأن تواجهها ال�سركة، بل اأنه من الممكن وجود عوامل 

اإ�سافية لي�ست معلومة لل�سركة في الوقت الحالي ومن �ساأنها التاأثير على عملياتها. وقد يتاأثر ن�ساط ال�سركة ومركزها المالي ونتائج اأعمالها وتدفقاتها النقدية 

ب�سكل �سلبي جوهري في حال حدوث اأو تحقق اأحد عوامل المخاطرة التي تعتقد اإدارة ال�سركة )“الإدارة”( في الوقت الحالي اأنها مهمة، اأو اأية مخاطر اأخرى 

لم يت�سن لالإدارة اأن تحددها اأو تعتقد اأنها غير جوهرية في الوقت الحالي، اإذا اأ�سبحت هذه الأخيرة مخاطر جوهرية. وقد يوؤدي حدوث اإحدى اأو بع�س هذه 

المخاطر اإلى انخفا�س �سعر الأ�سهم في ال�سوق وقد يخ�سر الم�ستثمر ا�ستثماره في اأ�سهم ال�سركة كليا اأو جزئيا. 

المخاطر المتعلقة بالشركة 111 
عدم وجود سجل مالي وتشغيلي والمنافسة القائمة 22121 

كونها �سركة حديثة التاأ�سي�س، فاإن ال�سركة ل تملك اأي �سجل �سابق من البيانات المالية اأو الخبرة الت�سغيلية ولم تحقق اأية اإيرادات مالية قبل هذا الطرح. 

وتتوقع ال�سركة اأن تبداأ عملياتها الت�سغيلية في وقت قريب بعد النتهاء من اإجراءات تاأ�سي�سها. اإن م�سيرة ال�سركة، �ساأنها في ذلك �ساأن اأي �سركة اأخرى في 

مراحل التاأ�سي�س الأولى، تكتنفها مخاطر تجارية ومالية كبرى وقد تتكبد خ�سائر فادحة ومن المحتمل اأن تتفاقم هذه المخاطر بوجود مناف�س اآخر يملك خبرة 

ت�سغيلية في المملكة العربية ال�سعودية ولديه قاعدة عمالء وا�سعة وعالقات وثيقة مع الباعة والموردين كما اإنه قد قام بتطوير البنية التحتية لخدماته.

لكي يت�سنى لل�سركة المناف�سة بنجاح في �سوق المملكة، يتعين عليها اأن تقيم عالقات جيدة مع الباعة والموردين والجهات الحكومة والقطاع الخا�س، واأن تقوم 

بو�سع وتطوير الإجراءات الت�سغيلية الفعالة وتدير عملية التو�سع والنمو بكفاءة وتحدد نظم اإدارة المعلومات و النظم الأخرى المطلوبة واأن تتخذ الخطوات 

الالزمة لمزاولة اأن�سطتها بال�سكل المخطط له الذي بموجبه �سدر الترخي�س من هيئة الت�سالت ل�سمان ا�ستمرارية خدماتها.

اإن اإخفاق ال�سركة في اإقامة العالقات الالزمة وفقًا ل�سروط عادلة اأو اإخفاقها في تطوير خطة عملها في الوقت المنا�سب وبكفاءة عالية فنيًا ومجدية اقت�ساديًا، 

قد يوؤثر تاأثيرًا �سلبيًا جوهريًا على اأعمالها وو�سعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها. ف�ساًل عن ذلك، و�سعت ال�سركة خطة لأعمالها تقوم على عدد من 

الأنماط والتوقعات والتقديرات والفترا�سات، فاإذا تبين اأن اأي من هذه الأنماط اأو التوقعات اأو التقديرات اأو الفترا�سات يعتريها خطاأ اأو ي�سوبها نق�س ما، 

فقد يوؤثر ذلك تاأثيرًا جوهريًا عك�سيًا على عمل ال�سركة وو�سعها المالي ونتائج عملياتها اأو توقعاتها. 

دور شركة البحرين لالتصاالت السلكية والالسلكية )بتلكو( 22122 

من المتوقع اأن تلعب �سركة بتلكو، ب�سفتها ال�سريك الفني، دورًا حيويًا في عمل ال�سركة. لقد وقعت ال�سركة وبتلكو اتفاقية اإدارة )“اتفاقية الإدارة”()ف�ساًل 

راجع “معلومات قانونية – اتفاقية الإدارة”( حيث �ستقدم بتلكو لل�سركة بمقت�سى اتفاقية الإدارة، خدمات اأ�سا�سية معينة، منها:

خدمات الإدارة والم�ساندة الفنية المتخ�س�سة. ��

نقل المعرفة. ��

توفير اأفراد تنفيذيين واأع�ساء في طاقم الإدارة العليا. ��

اإدارة الأعمال اليومية وت�سغيل و�سيانة البنية التحتية الفنية لل�سركة على مدار ال�ساعة.  ��

يعتمد عمل ال�سركة وو�سعها المالي وتوقعاتها ونتائج عملياتها بدرجة كبيرة على قدرة بتلكو على اأداء التزاماتها المن�سو�س عليها في اتفاقية الإدارة.

تبلغ المدة الأولية لتفاقية الإدارة خم�س �سنوات اعتبارا من تاريخ بدء �سريانها )على اأن ل تقل مدة التفاقية عن خم�س �سنوات من تاريخ �سدور الترخي�س(، 

ويمكن تجديد التفاقية تلقائيا لمدة �سنة واحدة ما لم يتم اإنهاوؤها من قبل ال�سركة اأو بتلكو. عالوة على ذلك، يمكن ف�سخ التفاقية في اأحوال اأخرى معينة 

من�سو�س عليها في ق�سم”المعلومات القانونية – اتفاقية الإدارة”. وفي حال اإنهاء التفاقية واإخفاق ال�سركة في تاأمين خدمات مماثلة بوا�سطة موفر خدمات 

بديل فاإن ذلك قد يوؤثر �سلبًا على اأعمال ال�سركة وو�سعها المالي ونتائج عملياتها.

مخاطر ربط االتصال البيني 22122 

تعتمد مقدرة ال�سركة على توفير خدمات ات�سالت مجدية تجاريًا، اإلى حد ما، على قدرتها في الدخول في ترتيبات ربط ات�سال بيني موثوقة وفعالة اقت�ساديًا 

مع م�سغلي خدمات الت�سالت الآخرين المحليين الذين يعد بع�سهم من مناف�سي ال�سركة، حيث اأن ربط الت�سال البيني مع هوؤلء �سروري لإتمام المكالمات. 
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بين  البيني  اتفاقيات ربط الت�سال  التفاو�س حول �سروط  �سيتحملون م�سئولية  الم�سغلين  فاإن  البيني لإ�سراف هيئة الت�سالت،  الربط  وبينما يخ�سع هذا 

بع�سهم البع�س. مثال على ذلك، ينبغي على ال�سركة الدخول في اتفاقية ربط ات�سال بيني مع �سركة الت�سالت ال�سعودية من اأجل توفير منتجات وخدمات 

معينة. وعلى الرغم من اأن �سركة الت�سالت ال�سعودية، ب�سفتها الم�سغل الم�سيطر، ملزمة بالدخول في مثل هذه التفاقيات مع الم�سغلين الجدد وفق اأنظمة 

هيئة الت�سالت، اإل اأنه لي�س هناك �سمانات بعدم حدوث تاأخير في توقيع اتفاقية ربط الت�سال البيني بما يخالف التوقعات الحالية لخطة عمل ال�سركة اأو 

حدوث اإخفاق من جانب �سركة الت�سالت ال�سعودية في توفير خدمات ربط بيني يعول عليها في كافة الأوقات، اأو وجود فارق كبير في الأ�سعار مقارنة بالأ�سعار 

العالمية، كما ل توجد تاأكيدات باأن الت�سالت ال�سعودية �ستقوم بتوفير الخدمات ب�سكل م�ستمر بموجب هذه التفاقيات. ومع اأن ال�سركة تنوي بذل كافة الجهود 

من اأجل �سمان التزام �سركة الت�سالت ال�سعودية باتفاقية ربط الت�سال البيني، فاإن ال�سركة تتوقع اأن يكون التعاون من قبل �سركة الت�سالت محدودًا بع�س 

ال�سيء لأ�سباب تتعلق بالمناف�سة القائمة في �سوق الت�سالت بين مختلف الم�سغلين ومن بينهم �سركة الت�سالت ال�سعودية نف�سها. ولذا، فاإن حدوث اأي تاأخير 

في م�ساألة ربط الت�سال البيني مع خطوط �سركة الت�سالت، قد ينعك�س �سلبًا على اأعمال ال�سركة وو�سعها المالي واأرباحها ونتائج عملياتها.

وبالإ�سافة اإلى مخاطر ربط الت�سال البيني الفعلي، فاإن اأ�سعار ربط الت�سال البيني بالمملكة العربية ال�سعودية معتمدة من قبل هيئة الت�سالت، ول يمكن 

اإعطاء اأية �سمانات باأن �سيا�سة هيئة الت�سالت بخ�سو�س تكاليف ربط الت�سال البيني لخطوط خدمات الت�سالت الثابتة �ستكون منا�سبة لل�سركة.

اأي تغييرات على الإطار التنظيمي  اآخرين في �سوق الت�سالت. واإذا طراأت  تتفاو�س ال�سركة حاليًا حول عقد اتفاقيات لربط الت�سال البيني مع م�سغلين 

الجهات  ال�سادرة من  الموافقات  وربما مراجعة  الربط  ترتيبات  التفاو�س حول  اإعادة  يتطلب ذلك  فقد  البيني  الت�سال  ربط  بتكاليف  الخا�سة  الأ�س�س  اأو 

التنظيمية، وفي هذه الحالة، ل تتوفر �سمانات باأن ال�سركة �ستكون، عندئذ، قادرة على تاأمين الترتيبات الخا�سة بربط الت�سال البينى اأو اإنها �ستتمكن من 

اإبرام اأي ترتيبات فعالة. اإ�سافة لذلك فقد تت�سبب اتفاقيات ربط الت�سال البيني في بع�س الأحيان في منازعات بين الم�سغلين فيما يتعلق بتح�سيل الر�سوم. 

وفي حال تحقق اأي من تلك المخاطر فاإن ذلك قد يوؤثر �سلبًا على اأعمال ال�سركة وو�سعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها. 

 22122 القدرة على نشر مكونات البنية التحتية والشبكات

�ستكون خطة ن�سر ال�سبكة بال�سركة عر�سة لمخاطر متعلقة بالإجراءات التنظيمية ومخاطر اأخرى غير منظورة، مما قد يترتب عليه م�ساريف اإ�سافية اأو تاأخير 

يكون له تاأثير �سلبي على قدرة ال�سركة على تحقيق اأهدافها الت�سغيلية.

و�سيتطلب تمديد ون�سر ال�سبكات عددا كبيرا من الموافقات والتراخي�س والف�سوحات اأو الت�ساريح من هيئات حكومية وتنظيمية محلية اأو اإقليمية، خ�سو�سا 

بناء  والتراخي�س ت�ساريح  والت�ساريح  الموافقات  تت�سمن هذه  ال�سوئية. وقد  الألياف  والتقوية وتمديد �سبكات  الإر�سال  باإن�ساء مواقع محطات  يتعلق  فيما 

واإن�ساء وتراخي�س اأخرى بيئية وتراخي�س لتركيب هوائيات واأبراج وت�ساريح تخطيطية اأخرى. وقد تواجه ال�سركة �سعوبات في الح�سول على تلك الموافقات 

والتراخي�س والت�ساريح مما ي�سطرها اإلى البحث عن بدائل اأخرى لمواقع محطات الإر�سال اأو م�سارات الكوابل اأو بذل مزيد من الجهود اأو تكبد م�ساريف 

اإ�سافية لما قد تتطلبه المراجعة ال�ساملة للن�سر في الأماكن التي ل تتوفر فيها مواقع اأو م�سارات بديلة مالئمة للمحطات والكوابل. وقد تت�سمن هذه الجهود 

والم�ساريف، على �سبيل المثال ل الح�سر، التقدم بطلبات للجهات المخت�سة اأو دفع مبالغ مالية تتعلق بطلبات اإعادة تحديد المناطق اأو دفع اأتعاب ل�ست�ساريين 

متخ�س�سين في هذه المجالت. وما قد يزيد من ال�سعوبات اأن ن�سر ال�سبكة �سيكون مطلوبًا في العديد من المناطق في مختلف اأنحاء المملكة مما يتطلب 

التن�سيق مع العديد من البلديات والإدارات الحكومية والح�سول على موافقاتها.

عالوة على ذلك، فاإن ال�سروط المفرو�سة بموجب تلك التراخي�س قد تعر�س ال�سركة لتكبد المزيد من الم�سروفات اأو للتاأخير في ا�ستيراد المعدات الالزمة 

اأو التاأخير في تحديد المواقع المالئمة لإن�ساء محطات الإر�سال اأو مواجهة �سعوبات فنية في هذه المواقع. وقد ينتج عن هذه ال�سعوبات م�ساريف اإ�سافية 

كبيرة وتاأخير في ن�سر �سبكة ال�سركة الأمر الذي قد يوؤثر �سلبًا على قدرة ال�سركة على تحقيق اأهداف الت�سغيل واللتزام بمتطلبات التغطية والإيفاء بال�سروط 

المفرو�سة بموجب التراخي�س.

وقد توؤثر ال�سعوبات في الح�سول على الموافقات والت�ساريح المذكورة اأو ما �سابهها �سلبًا على اأعمال ال�سركة، وو�سعها المالي، ونتائج عملياتها وتوقعاتها.

وقد التزمت ال�سركة بخطة لن�سر ال�سبكة وجدول لمتطلبات التغطية مما قد يعر�سها لغرامات ب�سبب التاأخير في الوفاء بمتطلبات التغطية والجودة المذكورة. 

كما قد يوؤدي اإخفاق ال�سركة في ا�ستيفاء اأي من متطلبات التراخي�س اإلى تعديل التراخي�س اأو فر�س غرامات اأو وقف العمل بالتراخي�س اأو رف�س تجديدها 

اأو تقييدها اأو اإلغائها.

بالإ�سافة اإلى ذلك، فاإن الحاجة لتلبية متطلبات التغطية المقررة ومتطلبات بناء ال�سبكة قد ت�سطر ال�سركة اإلى تحمل نفقات على راأ�س المال اأعلى من تلك 

المخ�س�سة في الميزانية التقديرية. ول ت�سمن ال�سركة تمكنها من اللتزام التام ب�سروط واأحكام هذه التراخي�س والت�ساريح، وقد يحدث الإخفاق في الوفاء 

بمتطلبات تلك التراخي�س والت�ساريح حدوث اآثار �سلبية على اأعمال ال�سركة وو�سعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها.
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كفاءة وفاعلية استراتيجيات التسويق والتوزيع 22122 

�ستعتمد قدرة ال�سركة على ن�سر وتوزيع منتجاتها وخدماتها، بدرجة كبيرة، على اإيجاد عدد من قنوات التوزيع بالتجزئة و �سركاء العمل. وقد تكون بع�س قنوات 

التجزئة هذه ممن يخدم اأي�سًا بع�س مناف�سي ال�سركة الذين قد يوجد لديهم من الحوافز ما يدفع هذه القنوات لت�سجيع العمالء لال�ستراك في الخدمات 

المقدمة من هوؤلء المناف�سين. 

وفي حال اإخفاق ال�سركة في الحفاظ على عالقات توزيع جيدة اأو في حال عدم قدرة موزعي خدمات ال�سركة اأو �سركائها التجاريين في ا�ستقطاب عدد كاف 

من العمالء فاإن ذلك قد يوؤدي اإلى حدوث تاأثير �سلبي على اأعمالها وو�سعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها.

معدالت إلغاء االشتراكات 22122 

ل يمكن لل�سركة اأن تعطي اأي تاأكيدات على اأن معدلت اإلغاء ال�ستراكات لديها، خ�سو�سًا المتعلقة بخدمات النترنت، �ستماثل م�ستوياتها لدى المناف�سين، وقد 

تزداد معدلت الإلغاء على المدى البعيد حينما ت�ستد المناف�سة الخدمات ويقل معدل النمو في قاعدة العمالء.

ف�ساًل عن ذلك، قد يتاأثر هدف ال�سركة الرامي اإلى زيادة قاعدة الم�ستركين تاأثرًا عك�سيًا بنجاح مناف�سيها في المحافظة على الم�ستركين وا�ستقطابهم للمزيد 

منهم. وقد ي�سعب على ال�سركة تو�سيع قاعدة عمالئها كما قد ترتفع تكلفة اكت�ساب عمالء جدد اإذا ح�سن الم�سغلون الآخرون في �سوق المملكة قدرتهم من 

المحافظة على م�ستركيهم اأوعلى خف�سهم معدلت اإلغاء ال�ستراكات لديهم. وفي حال الإخفاق في المحافظة على معدلت الإلغاء المقدرة في خطة عمل 

ال�سركة اأو الإخفاق في اإدارة معدلت اإلغاء ال�ستراكات لتماثل م�ستوياتها لدى المناف�سين، قد يوؤثر تاأثيرًا جوهريًا عك�سيًا على عمل ال�سركة وو�سعها المالي 

وتوقعاتها ونتائج عملياتها.

متطلبات التمويل واالحتياجات المستقبلية 22122 

تتوقع ال�سركة اأن تحتاج خالل ال�سنوات الخم�س المقبلة اإلى تمويل يقارب مليار و�ستمائة )000‚000‚600‚1( ريال �سعودي، و�سوف يتم اإنفاق جزء كبير من 

هذه الأموال لدعم النفقات الراأ�سمالية والأن�سطة الت�سغيلية )لمزيد من التفا�سيل ف�ساًل راجع الق�سم “9” “الحتياجات التمويلية وهيكلة التمويل” من هذه 

الإ�سالمية بحوالي مليار و�ستمائة مليون  ال�سريعة  اأحكام  ال�سركة بترتيب ت�سهيالت تمويل متوافقة مع  نيابة عن  الموؤ�س�سون  الم�ساهمون  الن�سرة(. لقد قام 

ريال مع البنك ال�سعودي الفرن�سي و�سيتم تحويلها لل�سركة لدى تاأ�سي�سها )ف�ساًل راجع ق�سم“16-5-4”( ترتيبات التمويل بالمرابحة” بالإ�سافة اإلى اأموال 

الكتتاب بالأ�سهم التي �سددها الم�ساهمون الموؤ�س�سون. ولن تح�سل ال�سركة خالل )18( �سهرًا على الأقل من تاريخ هذه الن�سرة على تدفقات نقدية جوهرية 

من اأن�سطتها الت�سغيلية، في حين تتوقع ال�سركة اأن تكون اأموال التمويل المتوافق مع ال�سريعة المتاحة حاليًا كافية لدعم برنامج ال�سركة ال�ستثماري خالل فترة 

الأثني ع�سر �سهرًا التي تلي تاريخ هذه الن�سرة. ول تتمتع ال�سركة حاليًا بمالءة مالية فعلية عبر الت�سهيالت الم�سرفية المتوفرة اإ�سافة اإلى �سافي متح�سالت 

هذا الكتتاب العام والتدفقات النقدية المتوقعة للتمويل الكامل لبرنامج ال�سركة ال�ستثماري على مدى خم�س �سنوات. لذلك �سوف تحتاج ال�سركة اإلى موارد 

مالية اإ�سافية، وفي حال عدم توفر التمويل الم�سرفي لل�سركة ب�سروط تجارية معقولة اأو في حال لم تتمكن ال�سركة من جمع اأموال اإ�سافية من خالل زيادة 

راأ�س المال، فمن الممكن اأن يتاأثر برنامج ال�سركة ال�ستثماري ب�سكل �سلبي مما قد يكون له اأثر عك�سي جوهري على اأعمالها، وو�سعها المالي، وتوقعاتها ونتائج 

عملياتها.

ال�سركة �سعوبات في الح�سول  الم�ستقبلية، وقد تواجه  ال�سركة من تحقيق تدفقات نقدية كافية لتمويل عملياتها الحالية وا�ستثماراتها  كذلك قد ل تتمكن 

على التمويل من الأ�سواق المالية على اأ�س�س مقبولة اأو قد ل تتمكن من ذلك مطلقا لأ�سباب قد تكون خارجة عن اإرادتها مثل الأحوال القت�سادية العامة. وقد 

تح�سل ال�سركة على تمويالت اإ�سافية لمواجهة النفقات الراأ�سمالية للعمليات الحالية وال�ستثمارات الم�ستقبلية عن طريق التمويل بالدين )القرو�س(، مما قد 

يعر�س ال�سركة لتعهدات تقيد ت�سرفها بالتدفقات النقدية المتح�سلة من عملياتها في الم�ستقبل. اإن قدرة ال�سركة على ت�سديد واإعادة ت�سديد هذه الديون اأو 

تمويل متطلبات ال�سيولة الأخرى تعتمد ب�سورة كبيرة على قدرة ال�سركة في تحقيق اإيرادات نقدية كافية من عملياتها الت�سغيلية في الم�ستقبل. وفي حال اإخفاق 

ال�سركة في تحقيق تدفقات نقدية كافية، فاإن اأعمالها التجارية وو�سعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها قد تتاأثر �سلبًا.

المخاطر االئتمانية 22122 

�ستكون ال�سركة عر�سة لخطر الديون الم�سكوك في تح�سيلها من الح�سابات الآجلة الدفع، و�سيحاول الم�ستركون الذين تندرج اأ�سماوؤهم تحت القوائم ال�سوداء 

للم�سغلين القائمين الآخرين ال�ستراك في خدمات ال�سركة. وقد يوؤدي الإخفاق في تقييم القدرة الئتمانية للم�ستركين الجدد اأو الم�ستمرين اأو في حال حدوث 

اأي تدهور في اقت�ساد المملكة من �ساأنه التاأثير ب�سكل عام على مالءة الم�ستهلكين فقد يوؤدي ذلك اإلى اإخفاقات غير متوقعة في الت�سديد من قبل العمالء، مما 

قد يكون له اأثر عك�سي جوهري على اأعمال ال�سركة وو�سعها المالي وتوقعاتها ونتائج عملياتها.
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عالوة على ذلك، فاإن القنوات الم�ستخدمة لتوزيع منتجات ال�سركة، خ�سو�سًا البطاقات م�سبقة الدفع، قد تعر�س ال�سركة اإلى مخاطر الغ�س اإ�سافة اإلى خطر 

الديون الم�سكوك في تح�سيلها وفي حال الإخفاق في اإدارة هذه القنوات ب�سورة فعالة فقد يوؤدي ذلك اإلى تاأثير �سلبي على الأداء المالي لل�سركة.

االنقطاع غير المتوقع لألعمال أو خرق التدابير األمنية 22122 

�سوف تقدم ال�سركة خدماتها اإلى الحد الذي يمكنها فيه حماية بنيتها التحتية و�سبكاتها من اأي �سرر اأو انقطاع في العمليات نتيجة اأية قيود على مفرو�سة 

على قدرتها، اأو نتيجة ل�سوء الأحوال الجوية، اأو الحروب، اأو الهزات الأر�سية، اأو الحرائق، اأو انقطاع الإمداد بالطاقة الكهربائية، اأو اأي عيب في الأجهزة 

والبرمجيات، اأو فيرو�سات في الكمبيوتر، اأو انقطاع الت�سالت، اأو انقطاع كابل النقل، اأو اأي خطاأ ب�سري، اأو دخول غير م�سرح به اأو اأية اأحداث مماثلة.

يمكن اأن تنقطع اأعمال ال�سركة اأو تتاأثر ب�سورة بالغة نتيجة لحدوث تعطل جزئي اأو تام لأي من اأنظمة تقنية المعلومات اأو الأنظمة الأخرى. واأي تعطل اأو خلل 

في النظام اأو اأي حادث اأو خرق للتدابير الأمنية من �ساأنه اأن يوؤدي اإلى انقطاع في عمليات ال�سركة اأو التاأثير على قدرتها على توفير الخدمات لعمالئها قد 

يوؤدي اإلى تاأثير �سلبي جوهري على اإيراداتها وعائداتها الت�سغيلية. وقد يوؤثر هذا النقطاع اأي�سًا في ت�سويه �سورة ال�سركة و�سمعتها وتراجع الثقة لدى عمالئها، 

مما قد يوؤدي اإلى نق�س في قاعدة العمالء. وعالوة على ذلك، فاإن ال�سركة قد ت�سطر لتحمل تكاليف اإ�سافية لإ�سالح الأعطال الناتجة عن هذا النقطاع 

واإذا اأدى اأي انقطاع اأو خرق اأمني اإلى خ�سارة اأو ت�سرر بيانات اأو طلبات العمالء اأو اإلى التاأثر على �سرية المعلومات �ستتحمل ال�سركة الم�سئولية المترتبة على 

ذلك. ومن الممكن اأن يكون لهذه الإخفاقات اأو الأعطال اأو حالت النقطاع اأو التكاليف المترتبة اأثر �سلبي جوهري على اأعمال ال�سركة وو�سعها المالي ونتائج 

عملياتها وتوقعاتها.

السعودة 22121- 

يعتبر اللتزام بمتطلبات ال�سعودة توجه حكومي يطلب من ال�سركات العاملة في المملكة العربية ال�سعودية، ومن بينها ال�سركة، توظيف والحتفاظ بعدد محدد 

26)2( من نظام العمل والعمال ال�سادر بالمر�سوم الملكي الكريم رقم م/51 وتاريخ  من المواطنين ال�سعوديين �سمن طاقم عمالتها، حيث تن�س المادة 

23 �سعبان 1426هـ )الموافق 2005/9/27م( على اأنه يجب اإل تقل ن�سبة العمال ال�سعوديين الذين ي�ستخدمهم �ساحب العمل عن 75% من مجموع عماله. 

ويجوز لوزير العمل خف�س الن�سبة المذكورة موؤقتًا في حال عدم توفر عاملين �سعوديين يمتلكون الخبرة الفنية الالزمة اأو في حال عدم توفر �سعوديين يملكون 

الموؤهالت التعليمية الالزمة اأو في حال تعذر اإ�سغال الوظائف بالمواطنين وتنوي ال�سركة، متى ما كان ذلك ممكنًا، توظيف كوادر �سعودية للعمل كم�سئولين 

اإداريين ومهند�سين وفنيين ومحا�سبين ومندوبي مبيعات في �سبيل �سعيها للوفاء بمتطلبات ال�سعودة، كما تنوي ال�سركة توفير الإمكانيات الالزمة لموظفيها 

ال�سعوديين لتطوير مهاراتهم الفنية من خالل دورات تدريبية تاأهلهم لتقلد وظائف عليا في ال�سركة.

وعلى الرغم من ذلك فاإنه ل توجد �سمانات باأن ال�سركة �ست�ستطيع الوفاء بمتطلبات ال�سعودة الحالية اأو الم�ستقبلية التي قد تطلبها الجهات المعنية، وت�سمل 

عقوبات عدم تطبيق متطلبات ال�سعودة تعليق طلبات تاأ�سيرات الموظفين اأو تخفي�س الأعداد المطلوبة من ال�سركة ووقف نقل الكفالة للعمالة غير ال�سعودية 

اأو ا�ستبعاد ال�سركة من الم�ساركة في المناق�سات الحكومية وفر�س الح�سول على قرو�س حكومية. قد يوؤدي الإخفاق في تحقيق متطلبات ال�سعودة اإلى تدهور 

عالقة ال�سركة مع الجهات الحكومية المعنية اأو عدم قدرتها على تاأمين اأفراد اإدارة عليا من غير ال�سعوديين اأو تقييد م�سادرها التمويلية مما قد توؤدي جميعها 

اإلى التاأثير ال�سلبي على اأعمال ال�سركة وو�سعها المالي ونتائج عملياتها. وكذلك عدم منح الجهات المخت�سة التاأ�سيرات المطلوبة لل�سركة على الرغم من 

الوفاء بالتزامات ال�سعودة. 

االعتماد على الموظفين الرئيسين  221211 

تعتمد ال�سركة واأداوؤها ب�سكل كبير على الخبرة والمعرفة الفنية والقدرات التجارية للعاملين لديها، علما باأن فريق الإدارة المقترح يتمتع بخبرة وا�سعة ومعرفة 

عميقة بقطاع الت�سالت. وعدم قدرة ال�سركة على ا�ستقطاب كفاءات موؤهلة بديلة قد يوؤدي اإلى التاأثير ال�سلبي على اأعمال ال�سركة. 

بالإ�سافة اإلى ذلك، فاإن هنالك مناف�سة عالية بين الم�سغلين القائمين والجدد في داخل المملكة ودول المنطقة على ا�ستقطاب الموظفين الموؤهلين الذين 

يتمتعون بالخبرة المطلوبة نظرًا لندرة الأفراد الموؤهلين، ومن اأجل المحافظة على العنا�سر المتمر�سة والموؤهلة فقد ت�سطر ال�سركة اإلى تقديم رواتب اأعلى 

ومميزات اإ�سافية. 

االعتماد على الموردين 221212 

�ستعتمد ال�سركة على عدد من الموردين لالأجهزة والبرمجيات والخدمات، وفي حالة اإنهاء اأي من الموردين لعالقته بال�سركة، �سيكون من ال�سعب اإيجاد بديل له 

بنف�س الكفاءة، ونظرًا لعدم وفرة الموردين لهذه المنتجات والتقنيات فقد تتحمل ال�سركة مزيدًا من التكاليف لالتفاق مع موردين جدد. واإذا لم ت�ستطع ال�سركة 
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الحفاظ على عالقتها مع الموردين اأو في حالة كون ال�سروط التعاقدية غير مالئمة لل�سركة عند الح�سول على هذه الخدمات، اأو في حالة عدم قدرة الموردين 

على الوفاء بالتزاماتهم تجاه التفاقيات الموقعة، اأو في حالة حدوث تغيير في الخدمات والمنتجات؛ فاإن التغيير في وفرة هذه المنتجات والخدمات قد يوؤثر 

�سلبًا على اأعمال ال�سركة وو�سعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها )ف�ساًل راجع ق�سم “معلومات قانونية – العقود المهمة – اتفاقيات الموردين”(.

المخاطر االقتصادية 221212 

ي�ساهم قطاع النفط ب�سورة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية ال�سعودية بالرغم من �سيا�سات التنوع الحكومية الناجحة والم�ستمرة. اإن 

التقلبات في اأ�سعار النفط وبخا�سة هبوط الأ�سعار ب�سورة ملمو�سة قد يوؤثر على اقت�ساد المملكة والن�ساط القت�سادي ومداخيل الأفراد وبالتالي على ال�سركات 

العاملة في المملكة العربية ال�سعودية ومنها ال�سركة.

معدالت سعر صرف العمالت األجنبية وتكلفة التمويل 221212 

 حيث اأنه من المتوقع اأن يكون على ال�سركة التزامات بعمالت اأجنبية غير الريال ال�سعودي نتيجة لتعاملها مع موردين وبائعين بعمالت اأجنبية، وبما اأن القوائم 

المالية الموحدة لل�سركة �سادرة بالريال ال�سعودي، ف�سوف تتعر�س ال�سركة لمخاطر �سرف العمالت الأجنبية. وي�ستند ق�سم كبير من تمويل دين ال�سركة على 

تكاليف تمويل غير ثابتة ال�سيء الذي يعر�س ال�سركة لتقلبات تكاليف التمويل، وعلى الرغم من اأن ال�سركة تخطط لتطبيق ا�ستراتيجية منا�سبة لحماية ال�سركة 

من تقلبات العملة وتكلفة التمويل، اإل اأنه ل يوجد اأي تاأكيد على نجاح هذه ال�ستراتيجية وتبقى ال�سركة عر�سة لتاأثير تقلبات العمالت الأجنبية وتكاليف التمويل 

مما قد يكون له اأثر �سلبي جوهري على اأعمال ال�سركة وو�سعها المالي ونتائج عملياتها.

المخاطر بسوق االتصاالت السعودية والبيئة القانونية والتنظيمية 111 
انخفاض عائدات خدمات االتصاالت الثابتة 22221 

انخف�ست عائدات خدمات الت�سالت الثابتة بالمملكة من 11.8 مليار ريال في عام 2001م اإلى 9 مليار ريال في عام 2007م. و قد تاأثر حجم عائدات خدمات 

العائدات. ويعزى النخفا�س في عائدات  اأهم روافد هذه  التي تعد  الهاتفية ال�سوتية  �سلبًا بانخفا�س تدفقات دخل خدمات الت�سالت  الثابتة  الت�سالت 

خدمات الت�سالت الثابتة ب�سورة اأ�سا�سية اإلى زيادة العتماد على خدمات الت�سالت المتنقلة التي توفر مميزات اإ�سافية قيمة ت�سفي على خدمات الت�سال 

ي�سرًا وجاذبية ل تتوفران في خدمات الت�سالت الثابتة. ي�ساف اإلى ذلك اأي�سًا توفر خا�سية اإجراء مكالمات �سوتية دولية بتكلفة اأقل عن طريق ا�ستخدام 

اأجهزة الكمبيوتر و�سبكة النترنت )على �سبيل المثال”�سكايب”(، وهو جزء من توجه عالمي نحو هذا النوع من الخدمات برز لي�سكل تحديًا اإ�سافيًا جديدًا 

يحد من تدفقات عائدات الخدمات ال�سوتية الثابتة التقليدية.

وترى اإدارة �سركة اتحاد عذيب لالت�سالت باأنه من الممكن معادلة وتعوي�س هذا النخفا�س عن طريق زيادة الدخل الناتج من تقديم خدمات المعطيات خالل 

ال�سنوات القادمة. و�ستعمل ال�سركة من خالل خطة العمل المو�سوعة على تقديم خدمات معطيات عالية ال�سرعة بتكاليف معقولة لعمالئها مما يتيح لهم نقل 

المعلومات بطريقة اأ�سرع ال�سيء الذي يقود اإلى تح�سين الإنتاجية و تعزيز المعارف التقنية والعلمية.

ال�سعودية  ال�سركة  و  زين  �سركة   ( المملكة  في  الت�سالت  �سوق  اإلى  الداخلين  الجدد  الم�سغلين  بين  المناف�سة  احتدام  يوؤدي  فقد  ذلك،  من  الرغم  وعلى 

لالت�سالت المتكاملة و�سركة الت�سالت ال�سوئية( اإلى توا�سل التراجع في عائدات خدمات الت�سالت الثابتة اأو على الأقل الإبقاء عليها في حدود الم�ستويات 

القائمة، وقد ينتج عن ذلك اأثارًا �سلبية جوهرية على ن�ساط ال�سركة و تدفقاتها النقدية وو�سعها المالي وتوقعاتها ونتائج عملياتها.

أنظمة هيئة االتصاالت وشروط الترخيص 22222 

�ستخ�سع اأعمال ال�سركة اإلى الأنظمة ال�سادرة عن هيئة الت�سالت. اإن الإطار التنظيمي الذي تنوي ال�سركة العمل بموجبه ما�س في التطور من حيث تحرير 

قطاع الت�سالت والمناف�سة فيه ولكنه قد يعيق قدرتها على تطبيق ا�ستراتيجيات اأعمالها ويحد من مرونتها في ال�ستجابة لظروف ال�سوق المتقلبة وفي تلبية 

اأهدافها وخطط اأعمالها بال�سكل الذي تت�سوره حاليًا. ول يوجد تاأكيد على اأن الأنظمة المطبقة في المملكة اأو الإطار القانوني لن ت�سهد المزيد من التغيير اأو 

تف�سر بطريقة توؤثر تُاثيرًا عك�سيًا جوهريًا على عمليات ال�سركة.

لدى هيئة الت�سالت �سالحيات وا�سعة بموجب اأنظمة الت�سالت تخولها تنظيم ن�ساط ال�سركة في عدة نواحي بما في ذلك تعديل الترخي�س اأو تعليقه اأو 

اإلغائه اأو عدم تجديده. عالوة على ذلك فاإنه بموجب نظام الت�سالت يجوز للجنة الف�سل في مخالفات نظام الت�سالت بهيئة الت�سالت فر�س الجزاءات 

في حال مخالفة اأنظمة هيئة الت�سالت. وفي حال اتخاذ اأي من هذه الإجراءات من قبل هيئة الت�سالت بحق ال�سركة اأو التاأثير عليها اأو فر�س اأي نوع من 

الجزاءات فاإن ذلك من �ساأنه اأن يوؤثر تاأثيرًا عك�سيًا جوهريًا على اأعمال ال�سركة وو�سعها المالي وتوقعاتها ونتائج عملياتها. 
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على الرغم من الموافقة باإ�سدار الترخي�س لل�سركة )لدى تاأ�سي�سها( وتحديد المقابل المالي للترخي�س )ف�ساًل راجع الق�سم “7” “الترخي�س وربط الت�سال 

البيني” من هذه الن�سرة(، اإل اأنه لم يتم اإ�سدار الترخي�س ب�سورة ر�سمية حتى الآن. وفي حال اختلفت الأحكام المقترحة للترخي�س اختالفًا جوهريًا عن 

م�سودة الترخي�س، قد يوؤدي ذلك اإلى اأن تتكبد ال�سركة تكاليف اإ�سافية جوهرية اأو تاأخيرًا في التنفيذ، وقد يوؤثر ذلك تاأثيرًا عك�سيًا جزئيًا على اأعمال ال�سركة 

وو�سعها المالي ونتائج عملياتها. ف�ساًل فاإن هيئة الت�سالت وتطبيقًا لالإطار التنظيمي لتراخي�س تقديم خدمات الت�سالت الثابتة والمتنقلة المعتمد بقرار 

المقرر  التوقيت  2006/10/10م(، قد تتجه نحو اعتماد نظام محايد للخدمات ومازال  1427/9/17هـ )الموافق  بتاريخ  ال�سادر   1427/136 الهيئة رقم 

لإدخال النظام الجديد المحايد للخدمات غير محدد، اإل اإن ال�سركة تعتقد باإمكانية الحاجة، مع مرور الوقت، اإلى اإعادة اإ�سدار الترخي�س اأو تعديله ليعك�س 

النظام الجديد)ف�ساًل راجع ق�سم “ البيئة التنظيمية”( 

والتحوير  التف�سير  واإعادة  للمراجعة  قابلة  تاريخ �سدورها وهي  تبداأ من  �سنة   25 الحالية  الترخي�س  وتبلغ مدة  الترخي�س،  و�سروط  باأحكام  ال�سركة  تلتزم 

والإلغاء من قبل هيئة الت�سالت. وفي حالة حدوث اإخالل ب�سروط الترخي�س اأو عدم اللتزام بتوجيهات هيئة الت�سالت ، يجوز للهيئة اأن تنهي الترخي�س اأو 

تلغيه اأو ترف�س طلبات تجديده ح�سب الأنظمة المعتمدة لديها ونظام الت�سالت.

اإن تراخي�س الت�سغيل الخا�سة بال�سركة قابلة للتجديد لدى انتهائها. ومع ذلك، ل يمكن لل�سركة اأن تقدم اأية �سمانات باأن تراخي�سها �ستجدد بنف�س ال�سروط 

اأو اأن التجديد �سيكون وفق �سروط مقبولة تجاريًا. وفي حالة ف�سل ال�سركة في تجديد اأي من تراخي�سها، فقد تفقد قدرتها على ت�سغيل اأعمالها المعنية وعلى 

القيمة التي يمكن تحقيقها من البنية التحتية لل�سبكة والأ�سول ذات العالقة، وهو ما قد يوؤثر بدوره على و�سع ال�سركة التناف�سي واأعمالها وو�سعها المالي 

ونتائج عملياتها.

االعتماد على تطوير سوق االتصاالت الثابتة في المملكة 22222 

اإن نمو حجم اأعمال ال�سركة �سيعتمد على م�ستوى الإقبال على خدمات الت�سالت الثابتة وخدمات الإنترنت في المملكة في الم�ستقبل. تت�سمن العوامل التي 

توؤثر على الطلب العوامل القت�سادية العامة وعدد الم�ستركين واتجاهات ا�ستخدامهم وظهور تقنيات جديدة، والمناف�سة والتح�سينات الم�ستقبلية في جودة 

اأن توؤثر على ن�ساط ال�سركة مثل تكاليف جذب  وتعرفة خدمات الت�سالت الثابتة والمتنقلة في المملكة ونقل المعلومات، هنالك اأي�سًا عوامل اأخرى يمكن 

عمالء جدد ومدى تناف�سية التعريفة المحددة من قبل ال�سركة. 

اإذا اأخذنا هذه العوامل المتعددة في العتبار مع عدم اإغفال اأن كثيرًا منها يقع خارج �سيطرة ال�سركة، فاإنه ي�سعب التوقع بم�ستوى النمو الم�ستقبلي في خدمات 

الت�سالت الثابتة في المملكة. وفي حال كانت توقعات النمو تفاوؤلية للغاية اأو في حال تباطوؤ النمو في الم�ستقبل فاإن م�ستويات انت�سار خدمات الت�سالت 

الثابتة في المملكة �ستتاأثر مما قد ينعك�س �سلبًا على توقعات ال�سركة من حيث الم�ستركين والإيرادات، وبالتالي، فاإن اأي تطور �سلبي في هذا القطاع من الممكن 

اأن يوؤثر تاأثيرًا عك�سيًا جوهريًا على اأعمال ال�سركة وو�سعها المالي وتوقعاتها ونتائج عملياتها.

المنافسة 22222 

تعد �سركة الت�سالت ال�سعودية الموفر الرئي�س لخدمات الت�سالت الثابتة والمتنقلة في المملكة العربية ال�سعودية. هنالك �سركتان مرخ�س لهما بتقديم 

خدمات المعطيات في المملكة العربية ال�سعودية هما �سركة الت�سالت المتكاملة المحدودة “ المتكاملة”، و�سركة بيانات الأولى لخدمات ال�سبكات “بيانات”, 

اإلى المناف�سة التي �ستواجه ال�سركة من قبل  اإ�سافة  لكن هاتين ال�سركتين غير م�سرح لهما بتقديم الخدمة ال�سوتية بموجب التراخي�س الممنوحة لهما. 

�ستواجه  ال�سركة  فاإن  ال�سناعية(،  الأقمار  طريق  عن  الت�سالت  خدمات  ومقدمي  المتنقلة  الت�سالت  خدمات  مقدمي  )مثل  الآخرين  الخدمات  مقدمي 

مناف�سة من اثنين من الم�سغلين الجدد هما �سركة الت�سالت ال�سوئية )ف�ساًل راجع الفقرة 3-5-1 اأدناه( وال�سركة ال�سعودية لالت�سالت المتكاملة )ف�ساًل 

راجع الفقرة 3-5-2 اأدناه( ومقدمي خدمات الت�سالت المتنقلة ومقدمي خدمات المعطيات، واأي تراخي�س اأخرى جديدة في هذا المجال. 

اأن تزيد من  ال�سعودية)زين(، والتي يتوقع  اإ�سدار ترخي�س تقديم خدمات الت�سالت المتنقلة لم�سغل ثالث هو �سركة الت�سالت المتنقلة  لقد تم موؤخرًا 

حدة المناف�سة في قطاع الت�سالت )ف�ساًل راجع الق�سم 3-6-1 نظرة عامة على ال�سوق – المناف�سة من قبل مقدمي خدمات الت�سالت المتنقلة(. �ستقوم 

زين بزيادة حدة المناف�سة في الخدمات ال�سوتية في المملكة العربية ال�سعودية. قد تقوم زين بتقديم خدمات النترنت المتنقل �ساأنها في ذلك �ساأن �سركة 

الت�سالت ال�سعودية “الجوال” و�سركة اتحاد ات�سالت “موبايلي”.

المناف�سة ال�سديدة التي ت�سهدها منطقة الخليج عمومًا والمملكة خ�سو�سًا فيما يتعلق بالعمالة الماهرة والمدربة تعني اأن ال�سركة �ستعاني في �سبيل ا�ستقطاب 

الموارد الب�سرية المطلوبة اأو قد ت�سطر لدفع رواتب اأعلى من ما هو متوقع مما قد يوؤثر على الم�ساريف الت�سغيلية.

الت�سويق وهياكل  ال�سوق وقدرتها على اكت�ساب م�ستركين جدد وعلى تكاليف  المتوقعة في  ال�سركة  المناف�سة في قطاع الت�سالت على ح�سة  توؤثر حدة  قد 

التعرفة وعوامل اأخرى مما قد يوؤثر �سلبًا وب�سورة جوهرية على النمو الم�ستقبلي لل�سركة واأعمالها وو�سعها المالي وتوقعاتها ونتائج اأعمالها.
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تخصيص نطاق الطيف الترددي  22222 
�ستكون �سعة ال�سبكة الخا�سة بال�سركة محدودة في حالة ثبوت عدم كفاية الطيف الترددي المخ�س�س للتو�سع في خدمات ال�سركة اأو في حالة اإعادة تخ�سي�س 

اإذا ف�سلت  اأو  الثابتة،  الترددي المالئم لخدمات الت�سالت  اإذا لم يتم تخ�سي�س الطيف  اأو  اآخرين،  لل�سركة لم�سغلين  الترددي المخ�س�س حاليًا  الطيف 

اإلى تح�سين كفاءة الطيف  �سيوؤدي  اأن ذلك  راأت  اإذا  الترددي  الطيف  باإعادة تخ�سي�س  التجديدات. وقد تقوم هيئة الت�سالت  ال�سركة في الح�سول على 

الترددي بالمملكة، وتعتمد ال�سركة على توافر مخ�س�س كاف من الطيف الترددي لبناء �سبكاتها للتمكن من الحفاظ على قاعدة عمالئها وتو�سيعها.

وقد ل يتم تخ�سي�س ترددات اإ�سافية لل�سركة م�ستقباًل في ظل ات�ساع الرقعة الجغرافية والفترات الزمنية الالزمة لإتاحة خدمات ل�سلكية للعدد المتزايد من 

العمالء على اأ�سا�س مجد تجاريًا في نطاق المناطق الم�ستهدفة. وعالوة على ذلك، فاإنه قد يتم تخ�سي�س الطيف الترددي لفترات اأق�سر من مدة التراخي�س 

المعنية اأوقد ل يتم تجديد الترددات المخ�س�سة في الوقت المنا�سب اأو قد ل يتم تجديدها مطلقًا. واإذا ما تم رف�س الترددات الخا�سة بال�سركة اأو اإنقا�سها 

اأو في حالة عدم تمكن ال�سركة من تجديدها، فاإن �سعة �سبكة ال�سركة �ستكون �سيقة و�ستكون اإمكانية تو�سيعها محدودة، وهذا ما قد يت�سبب في فقدان جزء من 

الح�سة ال�سوقية لل�سركة ويوؤثر �سلبًا على اأعمالها وو�سعها المالي ونتائج عملياتها.

التقنيات المستحدثة والمنتجات والخدمات الجديدة 22222 
يظل قطاع الت�سالت عر�سة لتغيرات تقنية م�سطردة وكبيرة، وقد يوؤثر التقدم في الت�سالت وتقنية المعلومات على المناف�سة في �سوق الت�سالت ال�سعودية. 

وقد اأدى التقدم في التقنية اإلى عدد من التطورات الجديدة في عالم الت�سالت بما في ذلك الأ�سكال المتعددة لالت�سالت المتنقلة وخدمات الت�سالت التي 

تعتمد على اأو تت�سل بـ”التلفزيون الكيبلي”، اأو خدمات �سبكات النفاذ المحلية الال�سلكية وخدمات الهاتف التي ل تتبع هياكل التعرفة التقليدية. كذلك يمكن 

اأن يكون هنالك تقنيات اأخرى يجري تطويرها حاليًا اأو قد يتم تطويرها اأو اإنجازها م�ستقباًل وتوؤثر على المناف�سة في قطاع الت�سالت ب�سكل عام.

من جهة اأخرى، قد يت�سبب ا�ستحداث تقنيات جديدة في فقدان الميزة التناف�سية لبع�س خدمات ال�سركة. وقد تف�سل ال�سركة في تحديد الفر�س الجديدة في 

الوقت المنا�سب وت�سبح في حاجة لتطوير ا�ستثمارات اإ�سافية كبيرة خ�سو�سًا لتطوير الخدمات والمنتجات الجديدة اأو للح�سول على تراخي�س جديدة اأو 

تاأ�سي�س البنية التحتية المطلوبة لإبقائها في دائرة المناف�سة. وقد توؤثر التقنيات الجديدة التي قد تختارها ال�سركة لال�ستثمار فيها على قدرتها في تحقيق 

اأهدافها ال�ستراتيجية، مما قد يترتب عليه فقدان عمالء قائمين اأو الإخفاق في اجتذاب عمالء جدد اأو ت�سطر لتحمل تكاليف عالية من اأجل الحفاظ على 

قاعدة عمالئها، الأمر الذي قد يترك تاأثيرًا �سلبيًا على اأعمال ال�سركة وو�سعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها.

يتعين على ال�سركة، وفي �سبيل زيادة اإيراداتها، ا�ستقطاب عمالء جدد والمحافظة عليهم، اأن تدرج ب�سكل ناجح وعلى اأ�سا�س منتظم المنتجات والخدمات 

الجديدة. وقد تحتاج اأي مبادرات ا�ستراتيجية ذات عالقة، اإنفاقًا كبيرًا وتوفير الموارد الب�سرية لها، وقد ل يكون باإمكان ال�سركة تقديم منتجات وخدمات 

جديدة مثل المعطيات المتقدمة وخدمات مثل النطاق العري�س والتقنيات المتقدمة، وحتى لو قامت بذلك، فقد ل تجد المنتجات والخدمات الجديدة النجاح. 

ومن ناحية اأخرى، يمكن اأن ي�سبق المناف�سون ال�سركة في تقديم خدمات جديدة، وحتى لو قامت بذلك. 

وقد ينتج عن ذلك اأن فقدان ال�سركة لبع�س عمالئها اأو ف�سلها في جذب عمالء جدد اأو تكبدها تكاليف اإ�سافية من اأجل الحتفاظ بقاعدة عمالئها مما يوؤثر 

تاأثيرًا جوهريًا عك�سيًا على عمل ال�سركة وو�سعها المالي وتوقعاتها ونتائج عملياتها.

المخاطر المتعلقة بأسهم االكتتاب 112 
سيطرة المساهمين المؤسسين 22221 

بعد انتهاء عملية طرح الأ�سهم لالكتتاب، �سيملك الم�ساهمون الموؤ�س�سون فعليًا 65% من اأ�سهم ال�سركة، وعليه، فاإن الم�ساهمين الموؤ�س�سين �سوف يكون لديهم 

القدرة على التاأثير على كافة الم�سائل التي تتطلب موافقة الم�ساهمين، بما في ذلك الإنفاقات الكبيرة لل�سركة وتعيين اأع�ساء مجل�س الإدارة )با�ستثناء ما 

ورد في المادتين 69 و70 من نظام ال�سركات(.

ونتائج  المالي  وو�سعها  ال�سركة  اأعمال  على  كبير  تاأثير  لها  يكون  اأن  يمكن  التي  بالطريقة  ممار�سة حقوقهم  الموؤ�س�سون  الم�ساهمون  ي�ستطيع  لذلك،  نتيجة 

عملياتها وتوقعاتها، بما في ذلك ال�سفقات والتعامالت الهامة وتعديالت راأ�س المال.



11

عدم وجود سوق سابقة لتداول األسهم 22222 

ل توجد �سوق عامة لأ�سهم ال�سركة قبل الكتتاب ول يوجد اأي تاأكيد باأن �سوقًا للتداول الن�سط في اأ�سهم ال�سركة �ستن�ساأ اأو �ست�ستمر بعد انتهاء الكتتاب. 

السيولة وتغير سعر السهم 22222 

قد ل ي�ستطيع المكتتبون في هذا الطرح من بيع اأ�سهم الكتتاب بما يعادل اأو يجاوز �سعر الكتتاب ب�سبب عوامل عديدة، حيث اأن �سعر ال�سوق لأ�سهم ال�سركة 

المكتتب بها بعد انتهاء الكتتاب ربما يتاأثر بعوامل �سمن اأو خارج �سيطرة ال�سركة مثل اختالف نتائج عمليات ال�سركة وظروف ال�سوق اأو التغيرات في الأنظمة 

الحكومية. وقد يكون لتقلبات ال�سوق والأو�ساع القت�سادية تاأثير �سلبي كبير على اأ�سعار الأ�سهم في ال�سوق. 

المبيعات واالكتتابات المستقبلية 22222 

باأي  الترخي�س،  الح�سول على  وثيقة طلب  �سروط  الموؤ�س�سون، بموجب  الم�ساهمون  يت�سرف  اأن  الترخي�س، ل يجوز  واإ�سدار  بنجاح  الكتتاب  اكتمال  لدى 

من الأ�سهم لفترة ثالث �سنوات من تاريخ �سدور الترخي�س “فترة الحظر”. و بعد مرور فترة الحظر، يجوز للم�ساهمين الموؤ�س�سين الت�سرف باأ�سهمهم بعد 

الح�سول على موافقة الهيئة. ومع ذلك، فاإن الإ�سدار من قبل ال�سركة اأو البيع من قبل اأي من الم�ساهمين الموؤ�س�سين لعدد كبير من الأ�سهم بعد انتهاء فترة 

الحظر هذه قد يوؤثر �سلبًا على �سوق الأ�سهم ويت�سبب في خف�س اأ�سعار الأ�سهم في ال�سوق. . وبالن�سبة للع�سو الموؤ�س�س الذي يقوم بت�سغيل ال�سبكة فهو ملزم بعدم 

البيع طوال مدة اتفاقية الإدارة )خم�س �سنوات من تاريخ اإ�سدار الترخي�س(.

قد تتاأثر اأ�سعار �سوق الأ�سهم �سلبًا ب�سبب عمليات بيع كبيرة لالأ�سهم في ال�سوق اأو العتقاد باأن مثل هذه العمليات �ستتم بعد انتهاء الكتتاب. 

توزيع أرباح األسهم 22222 

يعتمد قرار توزيع اأرباح الأ�سهم في الم�ستقبل على عدد من العوامل) ف�ساًل راجع “�سيا�سة توزيع الأرباح”(. ل تتوقع ال�سركة توزيع اأرباح �سنوية على الم�ساهمين 

خالل �سنوات الت�سغيل الثالث الأولى التي تلي تاأ�سي�سها على الأقل، كما ل يوجد اأي تاأكيد على توزيع اأرباح اأو على �سداد قيمة اأرباح، اإن وجدت، خالل �سنة 

معينة.

“ملخ�س النظام الأ�سا�سي لل�سركة”( ومن  كما يخ�سع توزيع الأرباح على الأ�سهم لقيود و�سروط معينة ين�س عليها النظام الأ�سا�سي لل�سركة )اأنظر ق�سم 

الممكن اأي�سًا اأن تتغير �سيا�سة ال�سركة المتعلقة بتوزيع الأرباح من وقت لآخر. 
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نظرة عامة على السوق 2 
 لقد تم اإ�ستقاء المعلومات الخا�سة بقطاع الت�سالت والبيانات الأخرى المتعلقة بال�سوق والم�سمنة في هذه الن�سرة من الم�سادر التالية:

” هيئة الت�سالت “هيئة الت�سالت( 1

تاأ�س�ست هيئة الت�سالت في عام 2001م ككيان قانوني قائم بذاته وم�ستقل ماليًا واإداريًا بغر�س تنظيم قطاع الت�سالت ومن اأجل النهو�س بن�ساط 

تقنية المعلومات في المملكة العربية ال�سعودية.

بزن�س مونيتر اإنترنا�سيونال 2 )

تاأ�س�ست بزن�س مونيتر اإنترنا�سيونال في عام 1984م، وهي تعنى بن�سر التقارير ونتائج الم�سح القت�سادي والعديد من المعلومات القت�سادية الأخرى بما 

في ذلك بيان المخاطر ال�سيا�سية والتمويل والتحليالت والتوقعات القت�سادية.

دار الدرا�سات القت�سادية )د. عبد العزيز اإ�سماعيل داغ�ستاني( 3 )

اأن�ساأت دار الدرا�سات القت�سادية في عام 1410هـ )1990م( بترخي�س وزارة التجارة وال�سناعة رقم )40( بهدف تقديم ال�ست�سارات المهنية واإعداد 

البحوث العلمية وتنفيذ الم�سوحات الميدانية واإجراء درا�سات الجدوى القت�سادية للم�ستثمرين ال�سعوديين والأجانب وذلك من خالل فريق عمل متكامل 

ي�سم نخبة مختارة من الكفاءات الوطنية والأجنبية المتخ�س�سة.

اإعدادها خ�سي�سًا  تم  والتي  داغ�ستاني  اإ�سماعيل  العزيز  د. عبد   - القت�سادية  الدرا�سات  دار  تقرير  الم�ستقاة من  المعلومات  فيما عدا  باأنه  التنويه  ونود 

لل�سركة ولال�ستخدام الح�سري من قبلها، فاأن التقارير والمعلومات الم�ستقاة من الم�سادر الأخرى المذكورة اأعالها لم يتم اإعدادها خ�سي�سًا لل�سركة ول 

لال�ستخدام الح�سري من قبلها. وعلى الرغم من العتقاد باأن هذه المعلومات موثوقة الم�سادر ويمكن العتماد عليها، لكن لم يت�سنى لل�سركة اأو ال�سعودي 

الهولندي المالية التحقق منها ب�سورة م�ستقلة لذا ل توجد �سمانات بدقة واإكتمال هذه المعلومات. 

باإ�ستخدام هذه  يتم �سحبها،  ولم   ، اإ�سماعيل داغ�ستاني موافقتهما  العزيز  – د. عبد  الدرا�سات القت�سادية  ودار  اإنترنا�سيونال  بزني�س مونيتر  اأعطت  لقد 

اأو  اأ�سهم اأو م�سلحة من اأي نوع كانت في ال�سركة  اأية  اأو لأية اأطراف تابعة لهما  اأقاربهما  التقارير في هذه الن�سرة ، علما باأنه لي�س لأي منهما ول لأي من 

ال�سركات التابعة، اأما المعلومات الم�ستقاة من هيئة الت�سالت فهي معلنة ومتاحة للعموم لذا فاإنه لم يتم التفكير في اأخذ موافقة هيئة الت�سالت بخ�سو�س 

ا�ستخدام المعلومات في هذه الن�سرة.

بيئة االقتصاد الكلي والتركيبة السكانية1 211
اأ�سعار النفط، حيث حقق الناتج المحلي  اأ�سا�سية لرتفاع  ي�سهد القت�ساد ال�سعودي نموًا ملحوظًا على مدى ال�سنوات الأربع الما�سية و يعزى ذلك ب�سورة 

الإجمالي ال�سمي، خالل الفترة الممتدة من عام 2003م اإلى عام 2007م، نموًا كبيرًا بمعدل نمو �سنوي مركب قدره 14.2% بما يقدر بحوالي )1.369.1( 

تريليون وثالثمائة وت�سعة و�ستون مليار ومائة مليون ريال �سعودي، )372.5( ثالثمائة واثنان و�سبعون مليار وخم�سمائة مليون دولر اأمريكي في عام 2007م. 

فيما ارتفع اإجمالي الناتج المحلي بمعدل �سنوي 3.5% لي�سل اإلى )827.9( ثمانمائة و�سبعة وع�سرون مليار وت�سعمائة مليون ريال، اأي ما يعادل )220.8( 

مائتين وع�سرون مليار وثمانمائة مليون دولر في عام 2007م

ت�سعى حكومة المملكة العربية ال�سعودية جاهده لتنويع مواردها القت�سادية مع التركيز ب�سكل خا�س على القطاع الخا�س حيث تبنت الحكومة برامج كبيرة 

لإعادة هيكلة القت�ساد مع التركيز على جذب وت�سجيع الم�ستثمرين من القطاع الخا�س في ال�سوق المحلي والعالمي لال�ستثمار في مختلف المجالت التي 

ت�سمل قطاعات البترول والغاز والبتروكيماويات والطاقة والت�سالت والتطوير العقاري. ولقد قامت المملكة، في اإطار �سعيها لجذب ال�ستثمارات الخارجية 

والتنويع القت�سادي، بتد�سين م�ساريع �سخمة تتمثل في اإن�ساء �ست مدن اقت�سادية لتحقيق تنمية متوازية في كافة اأنحاء المملكة وتعزيز �سيا�ستها الرامية 

اإلى تحقيق التنوع القت�سادي. وتمر المملكة حاليًا بحقبة من المعافاة القت�سادية المتمثلة في اإعادة الهيكلة والتحرير والتي من المتوقع اأن توؤ�س�س لنطالقة 

الممار�سات  اأف�سل  المناف�سة عالميًا وم�ست�سحبًا  القدرة على  القطاع الخا�س ولديه  بالتنوع ويرتكز على موؤ�س�سات  يت�سم  بناء اقت�ساد حديث  حقيقية نحو 

والأ�ساليب العالمية في هذا الم�سمار. 

لقد زادت ن�سبة ال�سكان في المملكة العربية ال�سعودية خالل ال�سنوات الخم�س الأخيرة بمعدل 2.5% �سنويًا لي�سل اإجمالي عدد ال�سكان اإلى 24.3 مليون ن�سمة 

في عام 2007م. ويغلب على التركيبة ال�سكانية الأعمار ال�سنية ال�سغيرة ن�سبيًا حيث يمثل ال�سكان الذين تقل اأعمارهم عن 25 عام 60% من اإجمالي ال�سكان. 

تقرير اإيكونومي�ست اإنتيلجن�س ، فبراير 2008م  2
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يو�سح الجدول التالي بع�س الموؤ�سرات القت�سادية المتعلقة بالقت�ساد ال�سعودي وقطاع تقنية المعلومات. 

200320042005200620072008

804.8938.61.183.51.309.11.369.31.519.5اإجمالي الناتج المحلي الإ�سمي )مليارات الريالت(

6.0%3.5%4.3%6.1%5.3%7.7%النمو الفعلي للناتج المحلي الإجمالي )%(

114142161177215232اأجهزة الكمبيوتر ال�سخ�سية )لكل 1000 �سخ�س(

الإنفاق على اأجهزة تقنية المعلومات

)ماليين الريالت(

3.352.53.33.85.317.56.513.87.702.59.063.8

الإنفاق على خدمات تقنية المعلومات

)ماليين الريالت(

2.265.02.497.52.658.83.01133.333.84.132.5

22.022.523.123.724.324.9الكثافة ال�سكانية بالماليين

16.116.516.917.417.818.2ال�سعوديون

6.06.16.36.56.66.7غير ال�سعوديون

9.74511.11213.65014.74515.33316.256الناتج المحلي الإجمالي للفرد )بالدولر الأمريكي(

التقرير ال�سنوي لموؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي، تقرير بزني�س مونيتر حول الت�سالت، الربع الثاني من عام 2008م الم�سادر: 

اأجري اأحدث اإح�ساء �سكاني في المملكة في �سبتمبر 2004م وتبين وفقًا لهذا الإح�ساء اأن ن�سبة ال�سكان ازدادت من 7 مليون ن�سمة في العام 1974م اإلى 17 

مليون ن�سمة في العام 1992 اإلى 22.5 مليون ن�سمة في العام 2004م

اأغلبية �سابة ن�سبيًا من ال�سكان مقارنًة بالبلدان المتقدمة،  53% من الذكور و62% من الأناث وهذا يعك�س  تبلغ ن�سبة ال�سكان دون �سن الخام�سة والع�سرين 

والختالف في الأعمار بين اأنواع الأجنا�س مرده اإلى اختالف العمر/ نوع الجن�س بالن�سبة لالأفراد المقيمين.

كما هو الحال في العديد من بلدان دول مجل�س التعاون الخليجي، تتاألف ن�سبة كبيرة من �سكان المملكة من العمالة الأجنبية. وقد بلغت ن�سبة المواطنين 

ال�سعوديين 73% بينما بلغت ن�سبة الأجانب المقيمين 27% من مجموع �سكان المملكة خالل الأعوام الأربعة الأخيرة )2003 حتى2007م(. وتتاألف ن�سبة العمالة 

الأجنبية )الـبالغة 27%( من 14% من البلدان الآ�سيوية غير العربية و11% من بلدان عربية واأقل من 2% من الوليات المتحدة الأمريكية واأوروبا. اأما معظم 

العمال فهم من الذكور الذين تتراوح اأعمارهم بين 25-45 عام.

نبذة عن قطاع االتصاالت في المملكة العربية السعودية  211 
تعتبر المملكة العربية ال�سعودية اأحد اأكبر اأ�سواق الت�سالت في منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا حيث بلغ عدد الخطوط الثابتة فيها في ما يقارب 4 

ماليين خط وعدد الم�ستركين في خدمة الت�سالت المتنقلة حوالي 28.6 مليون م�سترك في عام 2007م.3

وتوؤمن الإدارة باأن قطاع الت�سالت في المملكة تطور بدرجة كبيرة من منذ ابريل 1998م، حينما تاأ�س�ست �سركة الت�سالت ال�سعودية وا�ستحوذت على ن�ساط 

الت�سالت من وزارة البريد والبرق والهاتف بهدف تقديم خدمات الت�سالت.

المملكة،  في  الت�سالت  لقطاع  المنظمة  الجهة  وهي  الت�سالت”،  “هيئة  الت�سالت  هيئة  اإن�ساء  ت�سمن  الذي  الت�سالت  نظام  �سدر  2001م،  يونيو  وفي 

بالإ�سافة اإلى اأمور اأخرى. وت�سمل م�سوؤوليات هيئة الت�سالت المراجعة الم�ستمرة للبيئة التنظيمية القائمة والمتطلبات الم�ستقبلية في القطاع من اأجل تطبيق 

�سيا�ساتها الرامية اإلى تحرير القطاع لزيادة المناف�سة و�سمان توفر خدمات ات�سالت متقدمة. وت�ساعد هذه المراجعات هيئة الت�سالت في ر�سم �سيا�ستها 

وتطبيقها وتعديلها بغر�س ت�سجيع دخول مزودين اآخرين لخدمات الت�سالت الثابتة والمتنقلة في �سوق المملكة وا�ستخدام التطبيقات الجديدة والبنى التحتية 

لل�سبكة. 

التقرير ال�سنوي لهيئة الت�سالت وتقنية المعلومات، عام 2007م  3
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وقد �سهد قطاع الت�سالت في المملكة منذ عام 1998م نموا ملحوظا نتيجة لزدياد عدد م�ستركي الت�سالت المتنقلة وم�ستخدمي الإنترنت. وفي الفترة ما 

بين 2001 و 2007م، ارتفع عدد م�ستركي الت�سالت الثابتة من 3.2 مليون اإلى 4 ماليين م�سترك، وبلغ متو�سط النمو ال�سنوي لم�ستخدمي الت�سالت المتنقلة 

حوالي 46% وم�ستخدمي الإنترنت حوالي 36% في نف�س الفترة.4

ظلت اإيرادات قطاع الت�سالت تحقق نموًا متزايدًا بمعدل نمو تراكمي �سنوي بلغ حوالي 14% في ال�سنة، حيث زادت الإيرادات من 19.8 مليار ريال �سعودي 

)5.3 مليار دولر اأمريكي( في العام 2001م اإلى ما يقارب 43 مليار ريال )11.47 مليار دولر اأمريكي( في عام 2007م، وتمثل اإيرادات الت�سالت المتنقلة 

79% من اإجمالي اإيرادات قطاع الت�سالت.5

وقد ظلت �سركة الت�سالت ال�سعودية المقدم الوحيد لخدمات الت�سالت الثابتة اإلى اأن تم اإ�سدار ترخي�س تقديم خدمات الت�سالت الثابتة اإلى ال�سركة 

وم�سغلين اآخرين جدد )�سركة الت�سالت ال�سوئية وال�سركة ال�سعودية لالت�سالت المتكاملة(. عالوة على ذلك يوجد حاليًا اثنين من مزودي خدمة المعطيات 

اأن هنالك ثالثة مقدمين لخدمات الت�سالت المتنقلة وات�سالت وات�سالت عبر الأقمار ال�سناعية وخدمات  يعمالن بموجب تراخي�س �سدرت لهم. كما 

انترنت. بالن�سبة لترخي�س تقديم خدمات الت�سالت المتنقلة تعمل �سركة الت�سالت المتنقلة ال�سعودية تحت ال�سم التجاري “زين” و�سركة اتحاد ات�سالت 

تحت ا�سم “موبايلي” اإ�سافة اإلى �سركة الت�سالت ال�سعودية. ح�سلت �سركة الت�سالت المتنقلة ال�سعودية )زين( على ترخي�س تقديم خدمات الت�سالت 

المتنقلة الثالث وقد بداأت عملياتها الت�سغيلية في عام 2008م. 

لمحة عن قطاع االتصاالت الثابتة في المملكة 212 
اإثر هذه التطورات التنظيمية، �سهد �سوق الت�سالت في المملكة تو�سعا عاما حيث ارتفع عدد خطوط الت�سالت الثابتة من حوالي 3.2 مليون خط في عام 

2001م اإلى ما يقارب 4 ماليين خط في نهاية عام 2007م حيث كان 73% منها خطوطا منزلية وهو ما يمثل 16.3% من ن�سبة النت�سار لل�سكان )اأي 163 خط 

هاتف لكل األف من ال�سكان(6 و70% من ن�سبة النت�سار للمنازل)اأي 700 خط هاتف لكل 1000 منزل(.7

يو�سح الجدول التالي الزيادة في عدد خطوط الت�سالت الثابتة منذ عام 2001م.

2001200220032004200520062007اال�ضرتاك�ت )ب�ملاليني(

2.52.62.72.82.92.92.9الخطوط المنزلية

0.70.70.80.90.91.01.1الخطوط التجارية

3.23.33.53.73.83.94.0اإجمالي الخطوط

الم�سدر: التقرير ال�سنوي لهيئة الت�سالت وتقنية المعلومات، عام 2007م

المحلي  والناتج  للمنازل(  النت�سار  ون�سبة  لل�سكان  النت�سار  ن�سبة  ناحية  الثابتة )من  الت�سالت  انت�سار خطوط  المملكة من حيث معدل  و�سع  عند مقارنة 

الإجمالي للفرد مع الأ�سواق الإقليمية والعالمية الأخرى، فاإن معدل انت�سار الت�سالت الثابتة في المملكة يعد متدنيا ن�سبيًا، مما ي�سير اإلى اإمكانية كبيرة للنمو 

في الم�ستقبل. وربما يعود اإنخفا�س معدل انت�سار الهاتف الثابت اإلى كبر متو�سط حجم الأ�سرة بالمملكة العربية ال�سعودية اإذ يقدر بـ 5.7% ، وبما اأن معدل 

النت�سار مح�سوب على اأ�سا�س عدد الخطوط الثابتة مق�سومًا على عدد ال�سكان وعدد الم�ساكن فاإن العالقة تكون عك�سية، فاإذا كان عدد ال�سكان بكل م�سكن اأقل 

من ما ذكر فاإن مقيا�س معدل النت�سار �سيكون اأعلى.8 

تراجعت وتيرة النمو في عدد الم�ستركين في خدمات الت�سالت الثابتة ب�سبب ازدياد ا�ستخدام الت�سالت المتنقلة والتجاه نحو ا�ستبدال خدمات الت�سالت 

والمعطيات( ب�سورة ملمو�سة  العري�س  النطاق  رئي�سي  الثابتة )وب�سكل  اأ�سواق الت�سالت  تنمو  اأن  تتوقع  الإدارة  اأن  اإل  المتنقلة،  الثابتة بخدمة الت�سالت 

خالل ال�سنوات القادمة وذلك ب�سكل رئي�سي ب�سبب طرح تقنية خطوط الم�ستركين الرقمية xDSL واإدخال تقنية الألياف ال�سوئية لبع�س المناطق القريبة من 

قبل م�سغل خدمات الت�سالت الثابتة الم�سيطر لزيادة �سرعة خطوط الم�ستركين الرقمية، كما اأنها توؤمن اأي�سًا باأن النمو �سيكون مدفوعًا بالنت�سار المتوقع 

للتقنيات الال�سلكية من قبل الم�سغلين الجدد ) �سركة الت�سالت ال�سوئية وال�سركة ال�سعودية لالت�سالت المتكاملة(. 

التقرير ال�سنوي لهيئة الت�سالت وتقنية المعلومات، عام 2007م  4

التقرير ال�سنوي لهيئة الت�سالت وتقنية المعلومات، عام 2007م  5

التقرير ال�سنوي لهيئة الت�سالت، عام 2007م  6

التقرير ال�سنوي لهيئة الت�سالت ، عام 2007م  7

8  التقرير ال�سنوي لهيئة الت�سالت، عام 2006م
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تعد �سركة الت�سالت ال�سعودية حاليا المزود الوحيد لت�سكيلة كاملة من خدمات الت�سالت الثابتة والمتنقلة في المملكة با�ستخدام طرق متعددة لإي�سال هذه 

الخدمات. فهي تقدم خدمات الت�سالت الثابتة والمتنقلة والال�سلكية وتقنيات خدمة الت�سال عن طريق الأقمار ال�سناعية وخدمة الإنترنت، اإن خدمة الربط 

لمعظم الم�ستركين من الأفراد تقع في نطاق �سرعة اأقل من )512 كيلوبايت(.

لمواجهة هذا النق�س في النت�سار في �سوق الت�سالت الثابتة، اأ�سدرت هيئة الت�سالت دعوة لتقديم طلبات للح�سول على تراخي�س جديدة لتقديم خدمات 

اأكبر عدد ممكن من المتقدمين وزيادة م�ستوى المناف�سة  2006م. وقد تم ت�سميم عملية المناف�سة بكيفية تمكن من ت�سجيع  الت�سالت الثابتة في خريف 

اإ�سدارها. وقد تم تاأهيل العرو�س المتناف�سة  لحقا. وكان المقابل المالي للترخي�س )5( ماليين ريال ولم يكن هناك عدد محدد للتراخي�س التي �سيتم 

في اإبريل 2007م وتم تاأهيل ثالثة عرو�س لتراخي�س الت�سالت الثابتة من �سركة الت�سالت ال�سوئية )وت�سم MCI العالمية وفيريزون كم�سغل( )�سركة 

الت�سالت ال�سوئية( وال�سركة ال�سعودية لالت�سالت المتكاملة )وي�سم PCCW كم�سغل(.

اإن عملية اإ�سدار تراخي�س تقديم خدمات الت�سالت الثابتة، �سملت عملية تخ�سي�س الطيف الترددي على اأ�سا�س عطاءات مغلقة تقدم فيها طالبوا الترخي�س 

2.5 جيغاهيرتز و3.5  بطلبات تخ�سي�س الطيف الترددي الالزمة لتوفير خدمات الت�سالت الثابتة. ويتوفر الطيف الترددي في المملكة على النطاقات 

جيغاهيرتز. ولم تتقدم �سركة الت�سالت ال�سوئية بطلب لتخ�سي�س الطيف الترددي نظرًا لأنها ل تنوي ت�سغيل خدماتها على اأ�سا�س ل�سلكي. وقد تم تخ�سي�س 

طيف ترددي ل�سركة اتحاد عذيب لالت�سالت بعر�س نطاق قدره 56 ميغاهيرتز. ولمزيد من التف�سيل حول اإجراءات اإ�سدار التراخي�س، يرجى مراجعة ق�سم 

– اإجراءات اإ�سدار التراخي�س”(. “ال�سركة 

لمحة عن قطاع اتصاالت النطاق العريض واالنترنت في المملكة 22221 

�ساهمت التقنيات الحديثة كذلك، اإلى جانب الخدمات ال�سوتية التقليدية، في نمو �سوق الت�سالت بالمملكة. فقد ارتفع عدد م�ستخدمي الإنترنت من حوالي 

بما في ذلك  ال�سكان  تعداد  26% من  بن�سبة  انت�سار  يمثل معدل  2007م، وهو ما  نهاية عام  6.4 مليون م�ستخدم في  يقارب  اإلى ما  2001م  مليون في عام 

الم�ستخدمين لنظام الت�سال الهاتفي المبا�سر مزودي الخدمة)Dial-up(، وهذا يمثل معدل نمو �سنوي مركب بن�سبة 36% �سنويا9. ويعزى هذا النمو، من 

اأ�سعار  ال�سرعة” وانخفا�س  “النترنت فائق  واإدراكهم لأهمية النترنت والتو�سع في خدمات النطاق العري�س  ال�سكان  اإلى لزدياد وعي  اأخرى  �سمن عوامل 

اإلى م�سادر النترنت وتعزيز طرق ال�ستفادة ا�ستخدام النترنت )توفر المزيد من المواقع  اأجهزة الحا�سب الآلي المكتبي منها والمحمول و�سهولة النفاذ 

العربية والتو�سع في ا�ستخدامات النترنت مثل توفير الخدمات البنكية والتجارة والحكومة اللكترونية(10.

كما ارتفع عدد الم�ستركين في خدمة النطاق العري�س من 24,000 م�سترك في عام 2004م اإلى ما يقارب623,000 م�سترك في نهاية عام 2007م، وهذا يمثل 

ن�سبة نمو �سنوي مركب قدرها 126% �سنويا خالل ال�سنوات الأربع الما�سية. وبالرغم من هذا الرتفاع الكبير، اإل اأن معدل انت�سار خدمة النطاق العري�س بن�سبة 

2.5% من ال�سكان ما زال متدنيا بالمقارنة مع الدول المتقدمة والدول الأخرى النامية الم�سابهة للمملكة العربية ال�سعودية11.

ل تزال هنالك اإمكانية عالية للنمو بالن�سبة لخدمة النطاق العري�س في المملكة، حيث اأن هناك قدرًا كبيرًا من الطلب لم تتم تلبيته نظرا لمحدودية العر�س. 

ومن المتوقع اأن يرتفع م�ستوى الطلب بوتيرة اأ�سرع مما يوفر فر�سا جذابة للتو�سع في �سبكة خدمات النطاق العري�س في المملكة. وفي ظل فتح باب �سوق 

الت�سالت الثابتة للمناف�سة فاإنه من المتوقع ازدياد �سرعة النمو في �سوق خدمات النطاق العري�س خ�سو�سًا لجهة العر�س حيث اأنه من المتوقع اأن تكتمل 

اإجراءات الترخي�س لمقدمي الخدمة الثالثة الجدد في عام 2008م مما يتيح لهم الفر�سة لن�سر �سبكات النطاق العري�س ومن ثم اطالق خدماتهم12.

عالوة على ذلك تتوقع اإدارة ال�سركة اأن تكون المناف�سة المتزايدة عاماًل مهمًا في انخفا�س اأ�سعار التجزئة مما يجعل اأ�سعار خدمات النطاق العري�س في 

متناول يد العمالء الأفراد. 

9  التقرير ال�سنوي لهيئة الت�سالت، عام 2007م.

10  التقرير ال�سنوي لهيئة الت�سالت، عام 2007م.

11  التقرير ال�سنوي لهيئة الت�سالت، عام 2007م.

12  التقرير ال�سنوي لهيئة الت�سالت، عام 2007م.
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لمحة عن سوق االتصاالت المتنقلة في المملكة 12 213
بداأت  التي  المتنقلة  الت�سالت  �سوق  في  المناف�سة  اأف�ست  وقد  المتنقلة.  الت�سالت  تطور خدمات  على  كبيرة  بدرجة  المملكة  في  الت�سالت  �سوق  يعتمد 

انطالقتها في عام 2005م عن اإلى تطورات كبيرة لجهة عرو�س الخدمة وجودة الخدمات والعناية بالعمالء وانخفا�س الأ�سعار وازدياد عدد الم�ستركين. فمنذ 

طرح خدمة الهاتف المتنقل GSM عام 1996م، ارتفع عدد ال�ستراكات من 0.5 مليون في عام 1998م اإلى 28.4 مليون في عام 2007م، وهذا اأكبر بكثير 

من عدد ا�ستراكات الت�سالت الثابتة، والذي بلغ 4 ماليين في نهاية عام 2007م.

وقد �سكل الم�ستركين في الخدمات م�سبقة الدفع القدر الأكبر بن�سبة )83%( من اإجمالي الم�ستركين وهو ما يعد مت�سقًا مع اتجاهات ال�سوق الأخرى الم�سابهة 

حول العالم.

 وكما هو الحال بالن�سبة ل�سوق الت�سالت الثابتة، كانت �سركة الت�سالت ال�سعودية ت�سيطر على �سوق الت�سالت المتنقلة في المملكة حتى عهد قريب، اإلى 

اأن ح�سلت �سركة اتحاد ات�سالت في اأغ�سط�س 2004م على الترخي�س الثاني لتقديم خدمات الت�سالت المتنقلة وطرحت خدماتها تحت ال�سم التجاري 

“موبايلي” بنهاية مايو عام 2005م. وقد اأدت ا�ستراتيجيتها الت�سعيرية اإلى خف�س الأ�سعار في �سوق الت�سالت المتنقلة واأدت اإلى ا�ستحواذ موبايلي على ح�سة 
�سوقية بن�سبة 32%، اأو 7 ماليين م�سترك في فترة تزيد قليال عن 19 �سهرا من بدء عملها. وفي موازاة نمو موبايلي، �سهد م�ستوى انت�سار خدمات الت�سالت 

المتنقلة ارتفاعا حادا و�سل معه اإلى 28.4 مليون م�سترك بنهاية عام 2007م. 

لقد كان دخول مناف�س جديد اإلى ال�سوق حافزا ل�سركة الت�سالت ال�سعودية لإجراء مراجعة �ساملة لخدمات الت�سالت المتنقلة التي تقدمها تحت ال�سم 

التجاري “الجوال” واأجرت عدة عرو�س من الأ�سعار المخف�سة بالن�سبة لخدمات ال�سوت والمعطيات منذ اإ�سدار الترخي�س الثاني لتقديم خدمات الت�سالت 

المتنقلة لموبايلي وا�ستثمرت في تطوير بنيتها التحتية وكثفت حمالتها الت�سويقية والدعائية. 

م�ستركو الت�سالت المتنقلة والت�سالت الثابتة

2001200220032004200520062007اال�ضرتاك�ت )ب�ملاليني(

2.55.07.29.214.219.728.4خطوط الت�سالت المتنقلة

3.23.33.53.73.83.94.0خطوط الت�سالت الثابتة

الم�سدر التقرير ال�سنوي لهيئة الت�سالت، عام 2007م

يعتبر ترخي�س تقديم خدمات الت�سالت الثابتة المعطي لل�سركة وا�سع النطاق مقارنة بالتراخي�س ال�سادرة في بلدان اأخرى، حيث يتيح تقديم الخدمات 

ال�سوتية وخدمات المعطيات )خدمات المعطيات هي خدمة الدوائر بين نقطتين اأوخدمات ال�سبكة المق�سمية للمعطيات والتي ت�سمل على �سبيل المثال ل 

الح�سر، الخدمات عري�سة النطاق الم�ستخدمة في نقل البيانات عن طريق الإنترنت فائق ال�سرعة وال�سبكات الخا�سة الإفترا�سية والخطوط الرقمية الموؤجرة 

وخدمات بروتوكول النترنت( للم�ستركين في خدمات الت�سالت الثابتة اأو الخدمات المحدودة التنقل ) وتعني عبارة “محدودة التنقل” ح�سب تعريف هيئة 

الت�سالت، تثبيت موقع الم�سترك عندما يكون مت�ساًل بال�سبكة وهذا ي�ستثنى احتمال ممار�سة الم�سترك لأ ن�سطة خدمات الت�سالت المتنقلة، كالت�سال 

ال�سوتي اأثناء تنقله في ال�سيارة، غير اأن هذه الخدمة يمكن اأن تغطي اأي م�سترك يجري ات�ساًل �سوتيًا من جهاز محمول في مكتبه اأو منزله اأو في اأي مكان 

اإن الإطار التنظيمي لت�سنيف التراخي�س  اإلى زيادة المناف�سة بين م�سغلي الت�سالت المتنقلة. عالوة على ذلك،  اأن توؤدي بالتالي  اآخر كالمقاهي، ويمكن 

ونطاق الخدمات لتقديم الت�سالت الثابتة والمتنقلة وال�سادر بتاريخ 2006/10/10 م ي�ستند اإلى تبني اأ�سلوب اإ�سدار ترخي�س التقنية المحايدة اأو الخدمة 

المحددة لتقديم خدمات الت�سالت الثابتة والت�سالت المتنقلة، غير اأن هذا الأمر قد يتحول مع مرور الوقت اإلى اأ�سلوب تراخي�س الخدمات المحايدة. وما 

زال التوقيت المقرر لتبني الأ�سلوب الجديد غير محدد، ولكن في حال تم اإقرار هذا الأ�سلوب فاإنه �سيت�سح لمقدمي خدمات الت�سالت الثابتة اأو الخدمات 

الأخرى بالمملكة بتوفير خدمات الت�سالت المتنقلة، مما قد يزيد من حدة المناف�سة التي �ستواجهها ال�سركة و لي�س في نية ال�سركة اإدخال اأي نظام من هذا 

النوع لمدة �سنتين على الأقل.

13  التقرير ال�سنوي لهيئة الت�سالت، عام 2007م
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المنافسة  213 
يتوقع اأن يكون المناف�سون الرئي�سيون لل�سركة في تقديم خدمات الت�سالت الثابتة في المملكة العربية ال�سعودية �سركة الت�سالت ال�سعودية المزود الوحيد 

تراخي�س  اللتين ح�سلتا على  المتكاملة  ال�سعودية لالت�سالت  وال�سركة  ال�سوئية  الت�سالت  و�سركة  2007م،  الثابت حتى عام  ال�سوتي  الت�سال  لخدمات 

لتقديم خدمات الت�سالت الثابتة و�سوف تحكمهم نف�س الأنظمة التي تحكم ال�سركة. ويتمثل دور هيئة الت�سالت في فتح �سوق لتقديم خدمات الت�سالت 

الثابتة للمناف�سة من جانب العديد من مزودي الخدمة. ومع دخول ثالثة م�سغلين جدد لتقديم خدمات الت�سالت الثابتة في المملكة، فاإن من المتوقع اأن تكون 

المناف�سة في هذه ال�سناعة �سديدة، علما باأن اأي من هوؤلء الم�سغلين الثالثة لم يبداأ عملياته بعد بموجب الترخي�س الذي ح�سل عليه، ويوجد لدى كل من 

�سركة الت�سالت ال�سوئية وال�سركة ال�سعودية لالت�سالت المتكاملة �سركاء يتمتعون بخبرة كبيرة في مجال الت�سالت.

شركة االتصاالت الضوئية 22221 

فيريزون كوميونيكي�سنز اإنك، ال�سريك الفني ل�سركة الت�سالت ال�سوئية ومقرها مدينة نيويورك، فهي تقدم خدمات النطاق العري�س والت�سالت ال�سلكية 

والال�سلكية الأخرى ل�سوق كبيرة ت�سم عددا كبيرا من ال�سركات والهيئات الحكومية وعمالء الجملة. و تقوم فيريزون بت�سغيل �سبكة ل�سلكية تخدم اأكثر من 62 

مليون عميل في الوليات المتحدة الأمريكية، وت�سمل اأق�سام العمل لديها اإدارة خدمات ال�سركات )Verizon Business(، التي تقدم حلول الت�سالت للعمالء 

في مختلف اأرجاء العالم، واإدارة الت�سالت )Verizon Telecom( التي توفر للعمالء خا�سية الت�سالت المدمجة وخدمات المعلومات والترفيه عبر �سبكة 

تعمل بالألياف الب�سرية في الوليات المتحدة. 

الشركة السعودية لالتصاالت المتكاملة 22222 

ال�سركات  اأبرز  واإحدى  اأكبر مزودي خدمات الت�سالت في هونغ كونغ  PCCW، وهي من  المتكاملة فهو  ال�سعودية لالت�سالت  لل�سركة  الفني  ال�سريك  اأما 

الآ�سيوية الموؤثرة في مجال الت�سالت وتقنية المعلومات. وتقدم PCCW في هونغ كونغ خدمات الت�سالت وتقنية المعلومات، وخ�سو�سا الخدمات المرتكزة 

على بروتوكول الإنترنت، خدمات الجيل الجديد لالت�سالت الثابتة و خدمات النطاق العري�س للتلفزيون التجاري والإنترنت وبث المحتويات وت�سكيلة وا�سعة 

اأعمالها  وت�سيير  اآ�سيا  اإلى  اأعمالها  نقل  في  للموؤ�س�سات  الم�ساعدة   PCCW تقدم  العالمي،  ال�سعيد  وعلى  والال�سلكية.  المتنقلة  المعلومات  تقنية  من حلول 

في عموم المنطقة. كما تقوم PCCW بتطوير م�ساريع في ال�سين والمملكة المتحدة واأماكن اأخرى من العالم، وتخدم اأعدادا متزايدة من م�سغلي �سبكات 

الت�سال. ال�سركة ال�سعودية لالت�سالت المتكاملة هي الم�سغل الجديد الآخر الوحيد الذي طلب تخ�سي�س طيف ترددي خالل عملية اإ�سدار الترخي�س لتقديم 

خدمات الت�سالت الثابتة المرتكزة على مرافق البنية التحتية وقد ح�سلت على طيف ترددي �سمن النطاق 2.5 ميجيجاهيرتز. ولدى ال�سركة ال�سعودية 

لالت�سالت المتكاملة حق نفاذ اإلى ال�سبكة الوطنية لالألياف ال�سوئية من خالل �سركة الت�سالت المتكاملة المحدودة اأحد ال�سركاء في ال�سركة ال�سعودية 

لالت�سالت المتكاملة وتوفر ال�سبكة الوطنية لالألياف ال�سوئية لل�سركة ال�سعودية لالت�سالت المتكاملة طاقة نقل معطيات بين المدن وداخلها )مدن معينة( 

داخل المملكة العربية ال�سعودية.

 22222 شركة االتصاالت السعودية

 اإ�سافة للمناف�سة التي �ستواجهها ال�سركة من �سركة الت�سالت ال�سوئية وال�سركة ال�سعودية لالت�سالت المتكاملة، فاإنها �ستواجه مناف�سة قوية من المزود 

الحالي لتقديم خدمة الت�سالت الثابتة، وهو �سركة الت�سالت ال�سعودية. وذلك لأن لدى �سركة الت�سالت ال�سعودية �سبكة �سخمة من الألياف ال�سوئية 

والكيابل النحا�سية ومحطات الميكروويف في داخل وخارج المدن في كافة اأنحاء المملكة. كما اأن لديها منافذ دولية �سخمة عن طريق كيابل بحرية واأر�سية 

وعن طريق الربط بالأقمار ال�سناعية. وتتمتع الت�سالت ال�سعودية اأي�سًا باإمكانية ا�ستخدام الطيف التردي الذي يمكنها من تقديم الخدمات الثابتة ل�سلكيًا. 

لكن اأ�سعار �سركة الت�سالت ال�سعودية، ك�سركة م�سيطرة، �ستخ�سع للتنظيم من قبل هيئة الت�سالت بدرجة اأكبر منه بالن�سبة لل�سركات الجديدة كما �سيتم 

اأن �سركة الت�سالت ال�سعودية  اإل  اأن الم�ستركين �سيكون باإمكانهم الختيار بحرية من بين مزودي الخدمة،  “هيكل الأ�سعار”. ومع  �سرحه لحقا في ق�سم 

�ستظل تتمتع بميزة مهمة تتمثل في كونها المزود الحالي لهذه الخدمة لغالبية الم�ستركين. ولذا، �سيتحتم على ال�سركات الجديدة في ال�سوق اأن توفر العديد 

من الحوافز من خالل تقديم خدمات متفوقة في جودتها باأ�سعار مناف�سة من اأجل ا�ستقطاب الم�ستركين واإقناعهم باقتناء خدماتها بدل من خدمات �سركة 

اأ�سعار مناف�سة  باقات  المنتجات وطرح  وانتهاج خطط مبتكرة في تقديم  القوية  الت�سويقية  �سل�سلة من الخطط  ال�سركة طرح  وتتوقع  ال�سعودية.  الت�سالت 

وخدمة متميزة للم�ستركين حتى تتمكن من ال�ستحواذ على ح�سة كبيرة في ال�سوق.
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إيرادات قطاع االتصاالت 213 
ظلت اإيرادات قطاع الت�سالت تحقق نموًا ثابتًا بمعدل نمو تراكمي �سنوي قدره 14% حيث قفزت من 19.8 مليار ريال )5.28 مليار دولر اأمريكي( في عام 

اإيرادات  اإيرادات خدمات الت�سالت المتنقلة )79%( من اإجمالي  2007م. وقد �سكلت  اأمريكي( في عام  43 مليار ريال )11.47 مليار دولر  اإلى  2001م 

القطاع.

2007م، وتعتمد هذه الإيرادات ب�سورة كبيرة على  اإيرادات خدمات الت�سالت الثابتة في المملكة العربية ال�سعودية تراجعًا ملحوظًا في عام  وقد �سهدت 

مكونات ال�سوت والتي �سهدت بدورها تراجعًا ملحوظًا في الإيرادات. ويعزى التراجع ب�سورة اأ�سا�سية لزدياد ا�ستخدام الهاتف المتنقل في المملكة والذي يوفر 

خدمات قيمة م�سافة اأكثر مالءمة وجاذبية مقارنة بتلك التي توفرها الت�سالت الثابتة، اإ�سافة اإلى اإمكانية اإجراء مكالمات هاتفية من جهاز كمبيوتر لآخر 

اأو ا�ستخدام النترنت لإجراء مكالمات دولية منخف�سة التكاليف )با�ستخدام �سكاي بي على �سبيل المثال( وهو اتجاه عالمي �سكل �سغطًا كبيرًا على عائدات 

النظام التقليدي للمكالمات ال�سوتية. 

الجدول اأدناه الذي يبين اأي�سا اليرادات المحققة من خدمات الت�سالت الثابتة والمتنقلة:

اإيرادات قطاع الت�سالت خالل الفترة من عام 2001م وحتى عام 2007م

20062007م2005م2004م2003م2002م2001ماخلدمة 

االت�ض�الت الث�بتة

11.810.69.59.69109.0الإيرادات )بمليارات الريالت(

-10.0%10.8%-5.9%0.4%-10.0%-10.0%-1%النمو ال�سنوي )%(

3.203.303.503.703.83.94.0الم�ستركون )بالمليون(

االت�ض�الت المتنقلة

812.917.720.925.230.034.0الإيرادات )بمليارات الريالت(

11.3%19.1%20.5%17.9%37.1%62%57%النمو ال�سنوي )%(

2.535.007.249.1814.2019.60الم�ستركون )بالمليون(

المجموع 

19.823.527.330.534.24043الإيرادات )بمليارات الريالت(

7.5%16.9%12.2%11.8%15.9%19%17%معدل النمو ال�سنوي )%(

الم�سدر: التقرير ال�سنوي لهيئة الت�سالت ، عام 2006م-2007م

المنافسة من قبل مزودي خدمة االتصاالت المتنقلة  22221 

ال�سوئية  الثابتة، �سركة الت�سالت  الم�سغلين الجديدين في �سوق الت�سالت  لل�سركة هما  الرئي�سيين  المناف�سين  اأن يكون  المتوقع  اإنه من  الرغم من  على 

وال�سركة ال�سعودية لالت�سالت المتكاملة، اإل اأن التطورات النا�سئة في �سوق الت�سالت المتنقلة في المملكة �ستوفر بدائل للم�ستركين من �ساأنها النتقا�س من 

الح�سة ال�سوقية لمقدمي خدمات الت�سالت الثابتة. 

كانت �سركة الإت�سالت ال�سعودية الم�سغل الوحيد في �سوق الت�سالت المتنقلة في المملكة حتى �سهر اغ�سط�س من �سنة 2004م، عندما ح�سلت �سركة اتحاد 

ات�سالت على الترخي�س الثاني لالت�سالت المتنقلة وتعمل الآن �سركة اتحاد ات�سالت تحت ا�سم موبايلي. اإن ا�ستحواذ ام تي �سي )زين( على ترخي�س ثالث 

في مار�س 2007، يتوقع ان يرفع حدة المناف�سة في �سوق الت�سالت المتنقلة.
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يعتبر م�سغلو الت�سالت المتنقلة حاليُا من الم�ساركين في الح�سة ال�سوقية لخدمات النطاق العري�س، اأي اأنهم، يعدون من المناف�سين لل�سركة. اأطلقت كل 

من �سركة الت�سالت ال�سعودية وموبايلي خدمات نفاذ حزمية عالية ال�سرعة “HSDPA” كجزء من خدمات 3.5G في ع�سرين مدينة في المملكة، وتتيح 

هذه الخدمة لل�سبكات المرتكزة على اأنظمة الت�سالت المتنقلة طاقة و�سرعة عالية لخدمات نقل المعطيات. وقد �سرحت موبايلي في يوليو 2007م باأنها 

ا�ستقطبت اأكثر من 1.8 مليون م�سترك في هذه الخدمة خالل 19 �سهر من تد�سينها، ولي�س من الوا�سح ما اإذا كان هوؤلء الم�ستركين من المنتظمين في 

الخدمة. وقد ك�سف الم�سح اإن هذه الخدمات تقع تحت م�ستوى متو�سط اإيراد الم�سترك لالت�سالت الثابتة مما يرجح اأن يكون ال�ستخدام لأوقات معينة. 

هيكل تعرفة االأجور

يتعين على  2002/7/27 م (،  الموافق في  1423/5/17هـ )  بتاريخ   11 الوزاري رقم  بالقرار  ال�سادرة  التنفيذية لنظام الت�سالت  الالئحة  وفقا لأحكام 

مزودي الخدمة الم�سيطرين الت�سجيل لدى هيئة الت�سالت والح�سول على موافقتها بالن�سبة لأ�سعار جميع خدمات الت�سال في ال�سوق المعنية، ما لم تقرر 

هيئة الت�سالت خالف ذلك. ونظرا لت�سنيف �سركة الت�سالت ال�سعودية، الم�سغل الحالي لتقديم خدمات الت�سالت الثابتة، كم�سغل م�سيطر، فاإن هيئة 

الت�سالت ت�سترط عليها الت�سجيل لديها والح�سول على موافقتها بالن�سبة لأ�سعار تلك الخدمات. ويمكن تعريف مفهوم “ال�سيطرة” في ال�سوق من قبل هيئة 

الت�سالت بعدة طرق مختلفة، ولكنها ت�سمل عادة الحالت التي تحقق ال�سركة المزودة للخدمة 40% اأو اأكثر من اإجمالي الإيرادات في �سوق ات�سالت معينة. 

وحيث اأن ال�سركة لي�ست م�سيطرة في هذا الوقت على اأي �سوق، فاإن لديها الحرية في تحديد اأ�سعارها كيفما ت�ساء، ما لم تقرير هيئة الت�سالت خالف ذلك. 

وتعتقد ال�سركة اأن هذا من �ساأنه اأن ي�سمح لها تقديم عرو�س جذابة لمنتجاتها واأن تعدل اأ�سعارها ب�سرعة لال�ستفادة من الفر�س ق�سيرة الأجل. 

ومع ذلك يمكن لهيئة الت�سالت اأن تعمد اإلى تنظيم اأ�سعار مزودي الخدمة الآخرين وفقا لأحكام الالئحة التنفيذية لنظام الت�سالت )ف�ساًل راجع ق�سم 

“البيئة التنظيمية – الهيئات التنظيمية والت�سريعية”(، ولذا فقد تخ�سع اأ�سعار ال�سركة للتنظيم من قبل هيئة الت�سالت في الم�ستقبل. وقد ت�سدر هيئة 
الت�سالت قرار بتبني نهجًا معينًا في تنظيم اأ�سعار الخدمات التي يقدمها مزودو الخدمة بما يتما�سى مع اأنظمتها وت�سريعاتها، ومنها قانون �سقف الأ�سعار. 
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الشركة 3 
مقدمة 311 

ال�سركة  تاأ�سي�س  ، ولقد تم  2008/2/26 م(  1429/2/19 هـ )الموافق  الملكي رقم م/6 وتاريخ  التاأ�سي�س بموجب المر�سوم  �سركة م�ساهمة �سعودية تحت 

لتقديم خدمات الت�سالت الثابتة في المملكة العربية ال�سعودية. تتاألف منظومة الم�ساهمين الموؤ�س�سين لل�سركة من مجموعة من ال�سركات على راأ�سها �سركة 

عذيب التجارية المحدودة “عذيب” و�سركة البحرين لالت�سالت ال�سلكية والال�سلكية “بتلكو” و�سركة النهلة للتجارة والمقاولت. �ستبرم ال�سركة اتفاقية تقديم 

خدمات اإدارية وفنية مع بتلكو تقوم الأخيرة بموجبها بتقديم الخدمات الفنية والإدارية لالأولى )“اتفاقية الإدارة”( ) ف�ساًل راجع معلومات قانونية – العقود 

�لمهمة – اتفاقية الإدارة(.

الترخيص 311 
�سيتم اإ�سدار ترخي�س تقديم خدمات الت�سالت الثابتة في المملكة لل�سركة عقب اكتمال تاأ�سي�سها. ح�سب الم�سودة فاإن الترخي�س الحالي مدته )25( عام 

وي�سمح الترخي�س لل�سركة بتاأ�سي�س وت�سغيل و�سيانة �سبكة ات�سالت ثابتة عامة مرتكزة على مرافق بنية تحتية. 

تتطلب م�سودة الترخي�س التقيد بالتزامات محددة فيما يتعلق بن�سر ال�سبكة والتغطية مت�سمنة اكتمال التغطية ح�سب الخطة المقدمة من ال�سركة اإلى هيئة 

الثابتة وخدمات  الترخي�س خدمات الت�سالت ال�سوتية  المقدمة بموجب  الترخي�س، وتت�سمن الخدمات  ال�سركة بموجبها على  الت�سالت والتي ح�سلت 

ات�سالت المعطيات الثابتة وخدمات القيمة الم�سافة والخدمات والخا�سيات الأخرى المكملة.

وفقًا لوثيقة طلب الح�سول على الترخي�س لتقديم خدمات الت�سالت الثابتة والعرو�س المقدمة من ال�سركة للح�سول على الترخي�س وتخ�سي�س الطيف 

الترددي وقرار مجل�س الوزراء رقم )41 ( وتاريخ 1429/2/18هـ )الموافق 2008/2/25م( وم�سودة الترخي�س، �سوف ت�سدد ال�سركة لهيئة الت�سالت ما يلي:

مقابل مالي قدره )5.000.000( خم�سة ماليين ريال �سعودي كمقابل للح�سول على الترخي�س بتقديم خدمات الت�سالت الثابتة يتم ت�سديده دفعة   )1

واحدة.

مقابل مالي قدره )522.904.000( خم�سمائة واثنان وع�سرون مليون وت�سعمائة واأربعة األف ريال �سعودي كمقابل ل�ستخدام الطيف الترددي المخ�س�س   )2

لل�سركة يتم ت�سديده دفعة واحدة.

عالوة على المبالغ المذكورة اأعاله فاإن ال�سركة ملزمة اأي�سًا بموجب الوثائق والقرار الوزاري ال�سابق ذكرها بت�سديد ما يلي:

%( من �سافي اإيرادات المرخ�س له في العام، وي�ستثنى  مقابل مالي �سنوي لتقديم خدمة الت�سالت الثابتة تجاريًا وفقا لم�سودة الترخي�س يعادل )10( 1

من ذلك العام الأول من تاريخ اإ�سدار الرخ�سة والذي �ستكون الن�سبة فيه )5%( من �سافي الإيرادات وكذلك العام الثاني والذي �ستكون الن�سبة فيه 

)8%( من �سافي الإيرادات. و�ستكون الن�سبة )10%( من �سافي الإيرادات ابتداًء من العام الثالث ولالأعوام التي تليه. و�سي�ستمر ت�سديد هذا المقابل 

المالي �سنويًا طوال فترة �سالحية الترخي�س.

%( من �سافي اإيرادات المرخ�س له في العام مقابل اإ�سدار الترخي�س. و�سي�ستمر دفع هذا المقابل المالي �سنويًا طوال  مقابل مالي �سنوي يعادل )1( 2

فترة �سريان الترخي�س.

مقابل مالي �سنوي ل�ستخدام الطيف الترددي المخ�س�س للمرخ�س له ي�سمل مبلغ ثابت قدره مليونان واأربعمائة األف ريال + مقابل مالي يتنا�سب مع  3 )

ن�سبة التغطية للمناطق وذلك وفقًا لأحكام لئحة المقابل المالي ل�ستخدام الطيف الترددي ال�سادرة من هيئة الت�سالت. 

هـ.  مقابل مالي �سنوي نظير ا�ستخدام وحجز وتخ�سي�س الأرقام للمرخ�س له ح�سب قرار هيئة الت�سالت رقم 1425/34 بتاريخ 1425/1/4( 4

% ( من �سافي الإيرادات للم�ساهمة في �سندوق الخدمة ال�ساملة وحق ال�ستخدام ال�سامل، في حال طلب هيئة الت�سالت من ال�سركة ذلك. 5 )1(

مقابل مالي لأي اأعمال اأو خدمات مقدمة من قبل هيئة الت�سالت، حيثما ينطبق، وفقًا لأنظمة الهيئة. 6 )

�ض�في االإيرادات: يق�سد به اإجمالي الإيرادات التي يجنيها المرخ�س له من تقديم خدمات الت�سالت الثابتة تجاريًا مطروحًا منها المبالغ الم�ستحقة لأي 

مقدم خدمة ات�سالت محلي اأو دولي ح�سب ما هو مو�سح في نتائج الت�سويات لهذه الخدمات. 
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نقاط القوة الرئيسية للشركة 312 
 22221 قوة المساهمين المؤسسين 

ي�سم �سجل الم�ساهمين الموؤ�س�سين لل�سركة كل من �سركة عذيب التجارية و�سركة البحرين لالت�سالت ال�سلكية والال�سلكية )بتلكو( و�سركة النهلة للتجارة 

والمقاولت اإ�سافة اإلى عدد من الم�ستثمرين البارزين في المملكة. كونها اإحدى �سركات مجموعة عذيب التي ت�سم اأي�سًا عذيب للكمبيوتر والت�سالت التي 

التدريب  وبعثة  واأرامكو  و�سابك  والطيران  الدفاع  لوزارة  النترنت  واأمن  الال�سلكية  والت�سالت  ال�سناعية  بالأقمار  متعلقة  وا�سعة  ا�ست�سارية  تقدم خدمات 

الأمريكية وغيرها، و�سركة عذيب/اإنتجراف العاملة في مجال تقديم خدمات برمجيات المعلومات الرقمية والتحكم الأمني و�سركة ناتل العاملة في مجال 

اإدارة م�ساريع الت�سالت وتقديم الدعم الفني للم�سروعات مثل تو�سعة ال�سبكات الخارجية وت�سغيل و�سيانة ال�سبكات الهاتفية واأجهزة الترا�سل والميكروويف 

الرقمي و�سبكات المعلومات و�سركة الإنترنت ال�سعودية، �ستقدم �سركة عذيب التجارية، �ستوفر عذيب التجارية لل�سركة من خالل مركزها القوي وخبرتها في 

ال�سوق ميزة اإ�سافية ت�ساعدها في بناء اأعمالها التجارية في المملكة مع الفهم العميق لحتياجات مختلف �سرائح ال�سوق والعمليات التجارية المتقدمة والبنية 

التحتية لل�سبكة وهو ما ترى ال�سركة اإن من �ساأنه اإ�سافة اإلى ذلك ا�ستثمارات عذيب التجارية في �سول نت )مقدم خدمات الإنترنت( وناتل )�سركة هند�سة 

ات�سالت واإن�ساءات( اإلى جانب اأن�سطتها الأخرى على م�ستوى المملكة اأن يوفر اأ�سا�سا متينا للتنفيذ الناجح ل�سيا�سات ال�سركة.

الشراكة االستراتيجية مع بتلكو 22222 

ال�سكنية  القطاعات  لعمالء  الت�سالت  حلول  من  متكاملة  منظومة  المتخ�س�سة  خدماتها  تغطي  التي  بتلكو  خبرة  من  اأي�سًا  ال�سركة  ت�ستفيد  �سوف  كذلك 

والتجارية. وتتمتع بتلكو ب�سمعة طيبة حيث تعرف بتقديمها م�ستويات رفيعة من خدمة العمالء كما اأن اإ�سمها �سي�سيف لعرو�س ال�سركة م�سداقية لدى قطاع 

الأعمال والم�ستركين.

تقدم بتلكو حاليًا خدمات الت�سالت لل�سركات والجهات الحكومية وجمهور الم�ستركين في البحرين وبع�س دول ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا وهي ملتزمة 

بتقديم خدمات ات�سالت فعالة لعمالئها. وتوفر في اإطار عملياتها الت�سغيلية ال�سخمة في كل من البحرين والأردن والكويت وم�سر خدمات ال�سوت والمعطيات 

على الخطوط الثابتة والال�سلكية و قواعد الإنترنت وتكامل الأنظمة والحلول التجارية لعمالء القطاعين الخا�س والحكومي وترى ال�سركة اأن اإلمام بتلكو بالعمل 

داخل منطقة الخليج العربي و ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا �سي�سب في �سالح تر�سيخ قدم ال�سركة في هذا الن�ساط بالمملكة.

وتغطي الخدمات المتخ�س�سة التي تقدمها بتلكو ت�سكيلة متكاملة من حلول الت�سالت لعمالء القطاع الخا�س والقطاع الحكومي، وتقدم منظومة �ساملة من 

خدمات الت�سالت المتنقلة والتجوال الدولي وروابط الإنترنت عالية ال�سرعة و تفعيل واإدارة �سبكات الت�سال الال�سلكي المحلية )WiFi( و نقل المعطيات 

وخدمات  البيانية  والت�سالت   )IP-VPN( الخا�سة  التفاعلية”الفترا�سية”  الإنترنت  برتوكول  و�سبكات   )MPLS( البرتوكولت  متعدد  الحزمي  بالتحويل 

الخطوط الهاتفية الثابتة.

وترى ال�سركة اأن بتلكو �ستمدها بتقنيات حديثة عالية وخبرة وفيرة في مجال الت�سالت ومعرفة فنية متقدمة. 

االستراتيجية  313 
تهدف ال�سركة اإلى تاأ�سي�س �سركة ات�سالت قوية ح�سب اأنظمة هيئة الت�سالت وتحقيق العوائد اأف�سل العوائد للم�ساهمين مع المحافظة على اأرفع م�ستويات 

حوكمة ال�سركات.

تنوي ال�سركة تحقيق هذا الهدف عن طريق اإعداد وتطوير ا�ستراتيجية مدعمة بتاأ�سي�س منظومة ات�سالت قوية و�ساملة تركز على النواحي التالية:

توفير اآليات نفاذ تربط العميل ب�سبكة ال�سركة وذلك لتقديم الخدمة ال�سوتية وخدمات النترنت فائق ال�سرعة )النطاق العري�س( وخدمات البث المرئي  ��

القائمة على بروتوكول النترنت ما اأمكن ذلك. ويمكن تعزيز ذلك بالقدرة على تقديم �سعات عالية عن طريق ن�سر �سبكات الألياف ال�سوئية.

تاأ�سي�س �سبكة ذكية ومرنة مرتكزة برمتها على بروتوكول النترنت تكون قادرة على ت�سهيل الخدمات والتوافق التام مع المنتجات الأخرى كما تكون لديها  ��

قابلية ل محدودة لالرتباط مع �سركات الت�سالت والتقنيات الأخرى.

ربط منظومة خدمات ال�سركة مع منظومات الخدمات الخا�سة بمقدمي خدمات الت�سالت محليًا واإقليميًا ودوليًا ب�سركائها في المنطقة بطريقة تكاملية  ��

تمكن من توفير الخدمات ب�سورة �سريعة مع تحقيق الفوائد القت�سادية من الكيان الكبير الناتج من الرتباط.

الكبيرة  ال�سعات  ذات  والروابط  الت�سال  مراكز  م�ساندة  مثل  خدماتها  لبع�س  بالجملة  البيع  عمليات  ت�سهل  بطريقة  الم�ساندة  والمرافق  ال�سبكة  بناء  ��

والمنتجات المتكاملة والعمل مع �سركاء كحلفاء اإ�ستراتيجيين لتقديم اأف�سل الخدمات لعمالء ال�سركة لرفع قدراتها الحالية.
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�ستنفذ ال�سركة ا�ستراتيجيتها بالتركيز على ما يلي:

بناء شبكة مدمجة متكاملة لخدمات الجيل القادم وما يرتبط بها من خدمات  22221 

توؤمن ال�سركة باأن العتبارات المتعلقة بالتكلفة وتوافر الخدمات والنت�سار والنفاذ �ستجعل من بروتوكول النترنت الخيار المعياري لكافة ال�سبكات الجديدة 

وتتوقع ال�سركة اكت�ساب ميزة تناف�سية ببنائها ل�سبكة مدمجة متكاملة لخدمات الجيل القادم قائمة على هيكل نطاق عري�س متعدد الخدمات و من�سات نفاذ 

ترتكز على بروتوكول النترنت وذلك با�ستخدام �سبكتها الخا�سة والمرافق التابعة للم�سغلين الحاليين. ونتيجة لذلك �ست�ستطيع ال�سركة اأن تقدم للم�ستفيدين 

باقة من الخدمات عن طريق “الت�سغيل الثالثي” )خدمات ات�سالت هاتفية وخدمات بث تلفزيوني ببروتوكول النترنت وخدمات انترنت فائق ال�سرعة( وتعتقد 

ال�سركة باأن هذا �سيمكنها من تمييز نف�سها عن المناف�سين كما �سيمكنها من الوفاء باحتياجات عمالئها.

تقديم تجربة خدمة متميزة وممتعة للعمالء 22222 

تعتقد ال�سركة اأن الخدمة المتميزة للعمالء عن�سر حيوي لتحقيق النجاح في قطاع الت�سالت في المملكة، لذا، فهي ملتزمة بتقديم تجربة خدمة عمالء 

متميزة واأخاذة. ولتحقيق هذه الغاية، تنوي ال�سركة اأن تكون عملياتها م�ستند على خدمة متميزة للعمالء. 

تطوير وترويج االسم التجاري للشركة  22222 

وجديرة  را�سخة  كموؤ�س�سة  ال�سركة  و�سع  تمييز  �ساأنه  من  ذلك  باأن  ال�سركة  وتوؤمن  ال�سوق  اإيقاع  مع  ومتناغم  ومميز  قوي  تجاري  ا�سم  تطوير  ال�سركة  تنوي 

بالحترام. ومن �ساأن ال�سم التجاري المتميز اأي�سًا اأن ي�سهم في رفع م�ستوى وعي العمالء وتر�سيخ ولءهم وك�سب ثقتهم وي�سهم كذلك في ترويج المنتجات 

والخدمات الجديدة مدعومًا في ذلك بخدمة عمالء يمكن العتماد عليها بدءًا من الت�سال بمركز خدمة العمالء وانتهاًء بالتطبيق. 

خطة العمل 313 
الخدمات المقترحة 22221 

تعتزم ال�سركة تاأ�سي�س �سبكة ذكية لتوفير منظومة من الخدمات القائمة على برتوكول الإنترنت على م�ستوى المملكة. و�ستتمثل ال�سمات المميزة لهذه الخدمات 

في تقديم منتجات عالية الجودة ب�سعر معقول وبطريقة فعالة وفورية ومرنة. 

�سوف تحظى كافة المنتجات والخدمات بالدعم والم�ساندة من خالل ق�سم توفير الخدمة و خدمات اإ�سالح الأعطال ووجود فريق عمل متخ�س�س وعلى درجة 

عالية من التدريب في مجال خدمة العمالء يتولى م�ساعدة العمالء في ا�ستيعاب الخدمات التي تقدمها ال�سركة تماما وا�ستخدامها بال�سكل الأمثل.

و يمكن تق�سيم منتجات ال�سركة وخدماتها المقترحة اإلى الفئات الرئي�سة التالية:

الخدم�ت ال�ضوتية

تنوي ال�سركة تقديم �سل�سلة متكاملة من الخدمات ال�سوتية للعمالء تتيح لهم اإمكانية اإجراء المكالمات الداخلية والمحلية والدولية. كما تعتزم ال�سركة تمييز 

نف�سها من خالل اإيجاد باقات متنوعة من الأ�سعار تي�سر للعمالء اإجراء مكالماتهم. و�سوف تتمكن ال�سركة من خالل ا�ستخدام المقا�سم المرنة في �سبكتها 

الذكية من تقديم ت�سكيلة وا�سعة من برامج الت�سال المتخ�س�سة وخا�سيات الت�سال التي تتنا�سب مع احتياجات مختلف �سرائح العمالء. و�سوف تت�سم هذه 

الخطط بالمرونة كما �سيتم تطويرها با�ستمرار لتلبية احتياجات ال�سوق. وفيما يلي بع�س الأمثلة لباقات الخدمات المتنوعة:

الإنترنت )تقنية تتيح نقل ال�سوت على �سبكة المعطيات با�ستخدام بروتوكول النترنت( بالدمج مع الختيار  الخدمات ال�سوتية با�ستخدام بروتوكول  ��

 )WiFi & WiMax( الم�سبق للناقل بالن�سبة للذين يحتفظون بخطوطهم العادية، اأو ال�سوت با�ستخدام بروتوكول الإنترنت مع الت�سال الال�سلكي

لم�ستخدمي خدمات النفاذ الال�سلكي العالي ال�سرعة )النطاق العري�س( وذلك ح�سب الأنظمة التي تقرها الهيئة.

اإجراء المكالمات الهاتفية المخف�سة عن طريق �سبكة الإنترنت بتخفي�سات كبيرة للعمالء الم�ستخدمين ل�سبكة ال�سركة لالت�سال باأرقام اأخرى وذلك  ��

ح�سب الأنظمة التي تقرها الهيئة.

عرو�س الباقات العائلية التي تقدم اأ�سعارا خا�سة عند الت�سال باأرقام محددة �سلفًا. ��

خدمات الت�سال الم�سبق الدفع. ��

بطاقات الت�سال الدولي المخف�سة لم�ستخدمي �سبكة ال�سركة فقط. ��

اإمكانية نقل الأرقام. ��
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وتهدف ال�سركة اإلى تمييز خدماتها ال�سوتية عن خدمات مناف�سيها عن طريق تقديم ت�سكيلة وا�سعة من الباقات والخا�سيات. 

خدم�ت المعطي�ت

خدمات المعطيات هي خدمة الدوائر بين نقطتين اأو خدمات ال�سبكة المق�سمية للمعطيات والتي ت�سمل على �سبيل المثال ل الح�سر، الخدمات عري�سة النطاق 

تقنية  النترنت وخدمات  بروتوكول  الموؤجرة وخدمات  الرقمية  والخطوط  الفترا�سية  الخا�سة  وال�سبكات  ال�سرعة  فائق  الإنترنت  البيانات عن طريق  لنقل 

الترا�سل غير التزامني. 

ال�سكنية  القطاعات  لعمالء  �سرعات مناف�سة  ال�سركة  تقدم  اأن  المتوقع  المملكة ومن  و�سريعة على م�ستوى  اقت�سادية  توفير خدمات معطيات  ال�سركة  تنوي 

والتجارية تفوق في �سرعتها معظم الخدمات المماثلة. وعالوة على تقديم خدمات المعطيات الب�سيطة المبا�سرة، تنوي ال�سركة التعاون مع حلفائها لتوفير 

خدمات الإنترنت المتكاملة وال�سبكات الفترا�سية )VPNs( الخا�سة وخدمات المعطيات.

خدم�ت القيمة الم�ض�فة وخدم�ت الدليل

اأو  بالإ�سافة اإلى خدماتها ال�سوتية وخدمات المعطيات الأ�سا�سية، �سوف تقدم ال�سركة عددا من خدمات القيمة الم�سافة التي �ستتوفر اإما ب�سورة فردية 

مدمجة في حزمة واحدة ت�ستهدف ال�سرائح ذات الحتياجات الخا�سة المحددة.

وبالإ�سافة اإلى تقديم خدمات المعطيات الأ�سا�سية، ترى ال�سركة حاجة الكثير من القطاعات التجارية للم�ساعدة في اإدارة خدمات المعطيات. وخدمًة لهوؤلء 

العمالء، فاإن ال�سركة تنوي تقديم خدمات قيمة م�سافة ل�سمان ا�ستفادة هوؤلء العمالء الق�سوى من روابط المعطيات. و�ستت�سمن خدمة اإدارة المعطيات 

تحليل حركة تدفق المعطيات ب�سورة منتظمة واإدارة التنبيه وخدمات الأمن والت�سميم. وتنوي ال�سركة كذلك توفير خدمات الدليل وخطوط خدمات ات�سالت 

الطوارئ وخدمات المعلومات المتنوعة.

خدم�ت القط�ع�ت التج�رية المتك�ملة

تنوي ال�سركة ن�سر خدمات القطاعات التجارية المتكاملة لتتيح لعمالئها بالمن�ساآت التجارية الإ�ستفادة من اأحدث التقنيات، وتتوقع ال�سركة اأن ت�سكل �سبكتها 

التجارية  القطاعات  تت�سمن خدمات  و�سوف  المتكاملة.  التجارية  القطاعات  لتقديم خدمات  الرتكاز  النترنت)IP-Based( محور  بروتوكول  القائمة على 

المتكاملة ما يلي:

ك�نوا في مواقع  ولو  ال�ضبكة حتى  نف�س قط�ع  الت�ض�رك في  التج�رية  والمن�ض�آت  للع�ملين  لتتيح  ت�أ�ضي�ضه�  (: يمكن  ��VPN(الخ��ضة ال�ضبك�ت االفترا�ضية 

مختلفة.

ال�ضبك�ت ال�ضوتية االفترا�ضية ومركزة برتوكول االإنترنت. ��

ج�ضور االت�ض�ل عن بعد. ��

االت�ض�ل المرئي عن بعد. ��

خ�دم�ت ومن�فذ الف�ك�س. ��
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الخدم�ت والتطبيق�ت الم�ضتقبلية االأخرى 

ال�سهل لخدمات  الو�سول  اأن تتيح  الموؤ�س�سات المتخ�س�سة في تقديم خدمات وتطبيقات متكاملة على �سبكتها من �ساأنها  اإقامة تحالفات مع  ال�سركة  تنوي 

اإ�سافية متطورة واأن تعود بفوائد قيمة على المجتمع ال�سعودي، وت�سمل هذه الخدمات:

ال�ست�سافة و تخزين المعلومات المبا�سر على ال�سبكة: تنوي ال�سركة تقديم هذه الخدمات للقطاع التجاري بغر�س الأر�سفة وخدمات الإنترنت والأعمال  ��

الذكية ولعمالء القطاعات ال�سكنية الذين لديهم الرغبة في اإدارة مواقعهم الخا�سة وتخزين كمية كبيرة من المعلومات. ويمكن توفير هذه الخدمات 

داخل المملكة اأو دوليًا عبر منافذ الربط الدولي المرخ�سة المتوفرة.

( العامة والخا�سة: ��WiFi(خدمات الت�سال الال�سلكي المحلية

اإن عدم توفر حلول ات�سالت ل�سلكية اقت�سادية ذات �سعات عالية يعتبر اأحد اأبرز معوقات �سير عجلة النمو في العديد من نقاط الت�سال الحيوية. لكن  ��

ال�سركة تتوقع اأن يكون التواجد المكثف لتقنية الإنترنت الال�سلكي )WiMax( كفيال بمعالجة هذا الق�سور. ولما له من قدرة التنقل والتجوال، فاإن 

نظام الـ )WiMax( قادر على ج�سر الهوة بين مختلف نقاط الت�سال الال�سلكي الحيوية. 

الخدم�ت المنزلية  ��

تنوي ال�سركة تحديد بع�س تطبيقات البرامج التي تعزز خبرة م�ستخدميها و�ستراعي ت�سمين هذه التطبيقات في عرو�س منتجاتها. وقد تت�سمن هذه التطبيقات 

برامج الحماية �سد الفيرو�سات ومكافحة ر�سائل البريد اللكتروني غير المطلوبة وجدر الحماية وغيرها من البرامج المهمة ل�سمان ال�سالمة وحماية البيانات 

�سد القر�سنة و الختراق والم�ساكل الم�سابهة.

تزويد خدمة التطبيق�ت ��

تعتزم ال�سركة تقديم تطبيقات برامج معينة على �سبكات المعطيات الموفرة للعمالء وتتوقع اأن تكون هذه الخدمة جذابة بالن�سبة لعمالء القطاعين ال�سكني 

والتجاري.

 ) ��NGN( ضبكة الجيل الق�دم�

�سبكة الجيل القادم لالت�سالت هي �سبكة حزمية تقدم خدمات الت�سالت بال�ستفادة من النترنت فائق ال�سرعة ذوالنطاق العري�س المتعدد ال�ستخدامات 

بروتوكول  على  ال�سبكة  ترتكز  و�سوف  الخدمة.  مقدمي  لمختلف  محدودة  ل  نفاذ  خا�سية  للم�ستخدمين  توفر  والتي  العالية  الجودة  ذات  النقل  وتقنية 

النترنت)IP-Based( لنقل المعلومات والخدمات )ال�سوت وال�سورة والبيانات( بدمجها في م�سارات حزمية با�ستخدام بروتوكول الإنترنت اأو التحويل 

الحزمي متعدد البروتوكولت.

تخطط ال�سركة اأي�سًا لتقديم خدمات الجيل القادم الأخرى المعتمدة على �سبكة الإنترنت مثل �سبكة التوا�سل المجتمعي وخدمات اأخرى مثل الـ )Wikis(وهي 

عبارة عن منظومة مجمعة من �سفحات النترنت تتيح لم�ستخدميها التوا�سل والم�ساركة الجماعية في محتوياتها، وهي من و�سائل الت�سال الجماعي التي 

تعزز التوا�سل والم�ساركة عبر الإنترنت بين الم�ستخدمين.

الخدم�ت المرئية الق�ئمة على بروتوكول االإنترنت: ��

الفيديو ح�سب الطلب واألعاب الإنترنت والخدمات الترفيهية الأخرى ذات العالقة كلها �ستكون متاحة با�ستخدام �سبكة بروتوكول الإنترنت التابعة لل�سركة. ومع 

اأن خدمات الخدمات المرئية عن طريق بروتوكول الإنترنت ت�ستهدف في الأ�سا�س عمالء القطاع ال�سكني، اإل اإنه من الممكن ا�ستخدام الخدمات المرئية عن 

طريق برتوكول الإنترنت من قبل الدوائر الحكومية وال�سركات الخا�سة لتو�سيل محتويات رقمية عالية الجودة ل�سبكات ال�سركات لأغرا�س التدريب والترويج 

وغير ذلك من الأغرا�س.

األع�ب الفيديو: يعد عدم توفر خدمات انترنت ذات �سرعات عالية و�سعات كبيرة في المملكة العربية ال�سعودية للربط الخارجي من المعوقات التي تواجه 

ت�سغيل األعاب الفيديو على �سبكة النترنت. تفكر ال�سركة في ا�ست�سافة خادمات لمواقع األعاب فيديو على �سبكتها من اأجل تقديم خدمات األعاب فيديو على 

م�ستوى عال من الجودة لعمالئها. �سيوؤدي قرب خادمات الألعاب من مواقع العمالء وال�سرعة العالية ل�سبكة ال�سركة اإلى تح�سن كبير في هذه الخدمة.

م�سادر الت�سال الخارجية: من المتوقع اأن يكون من �سمن عرو�س ال�سركة خدمات م�سادر الت�سال الخارجية التي �ستقدم على �سبكة ال�سركة با�ستخدام 

ACD والرد ال�سوتي التفاعلي )ACD & IVR(واأنظمة التعرف على الأ�سوات.

ي�ستخدمها  التي  الإلكترونية  والتجارة  المنزلي  الت�سوق  بخدمات  الخا�سة  التطبيقات  توفير  ال�سركة  تعتزم  االإلكترونية:  والتج�رة  المنزلي  الت�ضوق 
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النطاق  على  اإلكترونيًا  فواتيرها  وت�سديد  موفريها  من  والخدمات  الم�ستريات  طلب  من  لتمكنهم  الم�ستفيدين  على  عر�سها  و  منتجاتهم  لترويج  الم�سوقين 

الترددي العالي التابع لل�سركة وهي خدمة ت�ستهدف المناطق ال�سكنية الريفية والح�سرية معًا و تخدم اأي�سًا عمالء القطاع التجاري الذين ي�سعون اإلى تح�سين 

الإنتاجية في اإدارات التوريد.

االإدارة عن بعد: تنوي ال�سركة اأي�سًا اأن توفر لعمالئها خدمات اأخرى على �سبكتها والنطاق الترددي العالي التابع لها مثل التطبيقات الخا�سة بخدمات 

القيا�س عن بعد وخدمات المراقبة الأمنية والتن�سيط اإ�سافة اإلى مختلف اأنواع خدمات المراقبة البيئية.

خدم�ت البيع ب�لجملة  ��

عالوة على تقديم خدمات البيع للجمهور مبا�سرة اأو من خالل الم�ساركة مع موؤ�س�سات اأخرى، تنوي ال�سركة اأي�سًا توفير خدمات البيع بالجملة لمزودي خدمة 

الإنترنت والم�سغلين الآخرين في قطاع الت�سالت. 

وتهدف ال�سركة من خالل هذه الخدمة اإلى توفير �سعات محددة من نطاقات الإنترنت عالية ال�سرعة مقابل ر�سوم متفق عليها. ويقوم عمالء الجملة وفقًا 

لهذه الر�سوم باإعادة بيع الخدمات اإلى الم�ستخدمين النهائيين تحت اأ�سمائهم التجارية. و�سوف تكون هذه الخدمة مفيدة للموؤ�س�سات التي ل تتواجد في بع�س 

المناطق ولكنها ترغب في خدمة اأي عمالء من القطاع التجاري متواجدين في تلك المناطق البعيدة.

استراتيجية التسويق 22222 

تعتزم ال�سركة تمكين و�سعها وتر�سيخ �سورتها كم�سغل قوي ومتميز في ال�سوق، لذا، فهي تخطط لتنفيذ �سيا�سة مختلفة ومتميزة لتقديم منتجات وخدمات 

جيدة تقوم على البتكار والتميز والجودة العالية وا�ستخدام اأف�سل التقنيات وتبني اأف�سل طرق لخدمة العمالء.

وللم�ساعدة في بلوغ هذا الهدف، �ستقوم ال�سركة بتطوير عالمة تجارية رئي�سية تعك�س �سورتها المتكاملة وتبني الثقة لدى عمالئها بوعدها بتقديم خدمات 

عالية الجودة باأ�سعار جيدة.

وقد يتم دعم و م�ساندة العالمة التجارية الرئي�سية لل�سركة بعالمات اأخرى تخ�س مختلف اأنواع المنتجات وت�سكيالتها، وبالإ�سافة اإلى ان�سجام هذه العالمات 

الخا�سة وات�ساقها مع العالمات التجارية الرئي�سة لل�سركة، فاإنها �ستركز على �سرائح معينة في ال�سوق و�ست�سمح لل�سركة بتكييف و�سعها الن�سبي في مواجهة 

المناف�سين �سمن هذه ال�سرائح المحددة.

حددت ال�سركة �سرائح ال�سوق الرئي�سة الوا�سحة المالمح التالية:

عمالء القطاع التجاري:حددت ال�سرائح بحجم المن�ساأة وبالقطاعات الراأ�سية. ��

عمالء القطاع ال�سكني المميزون:الذين لديهم رغبة عالية في الح�سول على خدمات مميزة بغ�س النظر عن الأ�سعار. ��

عمالء القطاع ال�سكني الآخرون:الذين يرغبون في الخدمة ولكن بتكلفة منخف�سة مثل بطاقات الت�سال وباقات خدمات �سوتية دولية من خالل �سبكة  ��

ال�سركة فقط.

و�ستكون ال�سركة من خالل فهمها لل�سوق وتحديدها ل�سرائحه المختلفة قادرة على اإيجاد اأنواع من المنتجات التي تفي باحتياجات مختلف �سرائح العمالء في 

ال�سوق.

الفوترة والعناية بالعمالء 22222 

غالبًا ما ينظر اإلى نظام الفوترة وخدمة العناية بالعمالء على اأنهما عرو�س منتجات قائمة بذاتها وفر�س كامنة لتميز وتفا�سل الخدمات، لذا، فاإن ال�سركة 

�ستركز على تعزيز جودة خدمة العمالء وريادة المنتجات والبتكار من اأجل تحقيق النجاح في ال�سوق الذي يت�سم بالمناف�سة العالية.

العن�ية ب�لعمالء

تخطط ال�سركة لتخ�سي�س موارد كافية لخدمة العمالء من اأجل ك�سب ولئهم لمنتجاتها في ظل المناف�سة المتزايدة في ال�سوق، وتنوي ال�سركة تميز الخدمات 

المقدمة للعمالء من خالل تقديم منتجات تلبي احتياجاتهم. وتعتبر ال�سركة خدمة العمالء من اأهم العنا�سر ال�ستراتيجية التي تتيح لها تمييز نف�سها عن 

مناف�سيها الآخرين. في اإطار تطبيقها لخطط ر�ساء واإ�سباع رغبات عمالئها، تنوي ال�سركة التفوق على م�ستويات ر�ساء العمالء المحققة في المملكة العربية 

ال�سعودية والو�سول اإلى الم�ستوى الذي يطبقه اأف�سل م�سغلي خدمات الت�سالت في العالم.
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اإ�سباع رغبات العمالء  تثق ال�سركة في قدرتها على تقديم م�ستوى عال من خدمة العمالء بقيامها بعمليات م�سح داخلية وخارجية دورية للتحقق من مدى 

وبالبحث عن الفر�س الجديدة التي من �ساأنها تح�سين تجربة خدمة العمالء ب�سكل عام.

وتنوي ال�سركة تقديم برامج متخ�س�سة لمن�سوبيها ل�سمان فهمهم لأهمية التجاوب مع العمالء وح�سن معاملتهم وم�ساعدتهم.

تنوي ال�سركة اأي�سًا توفير اأنظمة لدعم خدمة العمالء تت�سمن منافذ لموقعها على النترنت و نظام لإ�سدار الفواتير ونظام للم�ساندة الت�سغيلية ونظاما لإدارة 

عالقات العمالء ومنافذ لم�ساعدة العمالء ومركز ات�سال وخدمات اأخرى م�ساندة للت�سغيل.

اإ�ضدار الفواتير )الفوترة(

ح�سب المتعارف عليه، فاإن عملية اإ�سدار فواتير )فوترة( خدمات الت�سالت تعتبر من الأمور المعقدة وغير المرنة والمثيرة لاللتبا�س لدى العمالء، بينما 

تعد عملية اأخذ وتدوين الطلبات عملية بطيئة ومملة. ولذا، فاإن ال�سركة تعتزم تبني نظام حديث ومواكب لعملية الفوترة والعناية بالعمالء من �ساأنه اأن يعود 

على العميل بالعديد من الفوائد. ويوفر نظام اأوراكل لإدارة فوترة واإيرادات خدمات الت�سالت، والمزمع ا�ستخدامه من قبل ال�سركة، تكاماًل تامًا ومحكمًا 

بين عنا�سر ال�سبكة وتوحيدًا لإدارة عمليات الدفع الم�سبق والدفع الآجل مما يتيح للم�ستخدم اإمكانية المتابعة ال�ساملة لقاعدة العمالء عن طريق تغطية كافة 

العمالء.  واأجهزة وعالقات  النظام روؤية متكاملة لالإيرادات وعر�س موحد لكافة خدمات و ح�سابات  الترويجية. كما يوفر  المنتجات والخدمات والعرو�س 

ويتمتع النظام بتركيبة قابلة للتو�سع والترقية تمكنه من الإيفاء بمتطلبات البيئات الت�سغيلية ال�سخمة ذات الحتياجات العالية.

الشبكة والبنية التحتية 22222 

من المتوقع اأن ت�سكل العنا�سر التالية مكونات ا�ستراتيجية التقنية التي �ست�ستخدمها ال�سركة:

اآلية لربط العميل ب�سبكة ال�سركة تتمتع بخا�سية النطاق العري�س بدون اأي قيود على الموجات. ��

�سبكة لها القدرة على التوافق والتكامل مع المنتجات الأخرى بطريقة �سل�سة ودون اأدنى معوقات وقابلة لل�سراكة مع اأي مزود لخدمات الإنترنت اأو اأي من  ��

�سركات تقنية الت�سالت.

ربط قاعدة خدمات ال�سركة مع قاعدة حلفائها في المنطقة بطريقة تحقق التوافق والتكامل. ��

�� بناء ال�سبكة والمرافق الم�ساندة لها بطريقة ت�سهل بيع بع�س عنا�سرها المعينة على اأ�سا�س البيع بالجملة مثل الم�ساندة لمراكز الت�سال وروابط الت�سال 

المباعة بالجملة وعرو�س المنتجات المتكاملة والعمل مع �سركاء ال�سركة من اأجل رفع القدرات الحالية.

وقد اأعدت ال�سركة خطة لتاأ�سي�س �سبكة الجيل القادم القائمة كليًا على بروتوكول الإنترنت والتي ت�ستطيع توفير الإمكانيات المذكورة اأعاله بطريقة اقت�سادية 

وموثوق بها وفعالة. تقوم ا�ستراتيجية ال�سركة لبناء ال�سبكة على تاأ�سي�س بنية متعددة الخدمات ومن�سات نفاذ ت�ستخدم �سبكة ال�سركة ومرافق الم�سغل الحالي 

على اأ�س�س تجارية مناف�سة. وقد يف�سي ذلك اإلى عدة اأمور منها م�ساركة المواقع في المكاتب المركزية وا�ستخدام م�سارات المرور وكوابل الألياف ال�سوئية 

غير الم�ستخدمة حاليًا و قد يتطلب الأمر اإجراء بع�س الإ�سالحات والمراجعات لأ�سعار الربط البيني الحالية ل�سركة الت�سالت ال�سعودية رغم اإنه ل توجد 

�سمانات بمراجعة هذه الأ�سعار.

با�ستخدام �سبكة الت�سال الال�سلكي )الواي ماك�س(  المبدئي على الخدمات الال�سلكية  ال�سبكة، العتماد  لن�سر  المرحلية  اإطار خطتها  ال�سركة في  وتتوقع 

التابعة لها لن�سر خدمات خطوط م�ستركين رقمية عالية ال�سرعة بال�ستفادة الجزئية من �سبكة الت�سالت ال�سعودية وو�سائط نقل بعيد المدى مختارة �سلفًا 

للخدمات الدولية وذلك لتمكين عمالء ال�سركة من الو�سول اإلى �سبكة برتوكول الإنترنت والمنافذ الدولية ريثما تنتهي ال�سركة من بناء �سبكة الألياف ال�سوئية 

الخا�سة بها على المدى البعيد. 

وعلى المدى البعيد يمكن تقديم خدمات خطوط الم�ستركين الرقمية با�ستخدام معدات م�ساعفة الربط لخطوط الم�ستركين الرقمية التابعة لل�سركة بالتاآلف 

مع خطوط الكابالت النحا�سية الموجودة حاليًا لدى �سركة الت�سالت ال�سعودية )معدات م�ساعفة تحميل الإنترنت �ستزيد �سرعة خطوط الهاتف الرقمية 

اأن  اأ�سا�سي. ومع  اأمر  للم�ستركين وت�سهل الربط بالإنترنت(. لذا، فاإن قيام �سركة الت�سالت ال�سعودية بتوفير خدمات ربط محلي ب�سروط تجارية معقولة 

�سركة الت�سالت ال�سعودية ملزمة، ب�سفتها الم�سغل الم�سيطر، باإبرام مثل هذه التفاقيات ب�سروط تجارية معقولة مع ال�سركة، ح�سب العر�س المرجعي لربط 

الت�سال البيني، اإل اإنه لي�س من الم�سمون اأن توفر الخدمات وتحل الإ�سكالت بال�سرعة المطلوبة. وبينما تعتزم الإدارة بذل كل الجهود الممكنة ل�سمان التزام 

�سركة الت�سالت ال�سعودية باتفاقيات الربط البيني، اإل اأنها تتوقع اأن يكون التعاون المبدئي من الت�سالت ال�سعودية محدودًا بع�س ال�سيء. 
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�ستتاألف �سبكة ال�سركة من عنا�سر البنية التحتية التالية:

)NGN()ضبكة الجيل الق�دم )الجديد�

تخطط ال�سركة ل�ستخدام تقنية �سبكات الجيل القادم لتطبيقات الخدمات ال�سوتية كجزء من ال�سبكة الأ�سا�سية لنقل المعطيات عن طريق التحويل الحزمي 

متعدد البرتوكولت )MPLS(. و�سبكة الجيل القادم هي عبارة عن �سبكة لنقل المعلومات والخدمات )ال�سوت وال�سورة والمعطيات( عبر خطوط الهاتف 

بدمجها في م�سارات حزمية با�ستخدام بروتوكول الإنترنت اأو التحويل الحزمي متعدد البروتوكولت.

)MPLS( بروتوكول االإنترنت متعدد االأ�ضك�ل

اأنواع المعطيات وتعتزم ال�سركة ا�ستخدام تقنية بروتوكول النترنت  اآلية ت�ستخدم في نقل مختلف  بروتوكول الإنترنت متعدد الأ�سكال )MPLS( عبارة عن 

متعدد الأ�سكال في �سبكتها الخا�سة القائمة على برتوكول الإنترنت. وبا�ستخدام هذه الآلية يمكن الحفاظ على التزامن بين )ال�سوت وال�سورة( بما ي�سمح 

لخدمات الو�سائط المتعددة بالنتقال بطريقة فعالة اقت�ساديًا.

 )DSL( خطوط الم�ضتركين الرقمية

خطوط الم�ستركين الرقمية )DSL( عبارة عن تقنية ات�سالت تمكن من نقل المعطيات الرقمية على اأ�سالك �سبكة هاتف محلية.

لكي تتمكن من تقديم خدماتها لل�سوق باأ�سرع ما يمكن، اأثناء بناء نظام الت�سال الال�سلكي )WiMax( و�سبكة الألياف ال�سوئية، تتوقع ال�سركة في المرحلة 

الأولية لبدء العمل اأن تعتمد على خدمات خطوط رقمية للم�سركين )DSL( يتم الح�سول عليها من �سركة الت�سالت ال�سعودية عن طريق مبيعات الجملة. 

و�سيتم تاأ�سي�س خطوط الم�ستركين الرقمية )DSL( على �سبكة طبقية �سغيرة قبل النتهاء من بناء ال�سبكة التي �ستملكها ال�سركة بالكامل. و�ست�سمن هذه 

الخدمة لل�سركة تحقيق ح�سور مبكر في ال�سوق و�سيتم �سراء نطاقات من الموجات الم�ستاأجرة من �سركة الت�سالت ال�سعودية لإتاحة الن�سر الفوري لهذه 

البنية التحتية. 

)WiMax( الربط الال�ضلكي

 IEEE(سيكون معظم نظام الربط الذي �ست�ستخدمه ال�سركة خ�سو�سًا في ال�سنوات الأولى ل�سلكيا. وتنوي ال�سركة ا�ستخدام تقنية ل�سلكية تعتمد على تقنية�

802.16e-2005( للربط الال�سلكي القيا�سي والمعروفة اأي�سًا بـ )WiMax( والتي توفر حلول اقت�سادية وفعالة في معظم البيئات وتتيح انت�سارًا �سريعًا ن�سبيًا، 

وهي مالئمة اأي�سا لتغطية ا�ستخدامات ل تقع في دائرة الروؤية الب�سرية المبا�سرة.

)FTTX( االألي�ف الب�ضرية لمختلف اال�ضتخدام�ت

تنوي ال�سركة تاأ�سي�س �سبكة حديثة من الألياف الب�سرية تعنى بمختلف اأنواع المباني التي يمكن لل�سركة خدمتها بما فيها ذلك المكاتب والم�ساكن اأو اأية بنايات 

متعددة المالك/ الم�ستاأجرين، و�سيتم تمديد الألياف الب�سرية عن طريق حفريات وم�سارات حيثما كان ذلك مالئمًا. وت�ستخدم هذه ال�سبكة العالية ال�سرعة 

�سبكة بروتوكول الإنترنت لتوفير الربط للمناطق المذكورة.

)WiFi( ال�ضبك�ت الال�ضلكية المحلية

اإلى تح�سين منتجات �سبكات المناطق المحلية الال�سلكية. وت�سم الأماكن والمرافق التي تنوي ال�سركة ا�ستهدافها بخدمة  عبارة عن تقنية ل�سلكية تهدف 

الإنترنت الال�سلكي المقاهي والمدن الجامعية والمطارات. ويمكن ا�ستخدام هذه التقنية مع تقنية )WiMax( لت�سهيل النفاذ العام اإلى �سبكة ال�سركة.

)IMS( هيكل االأنظمة الفرعية للو�ض�ئط المتعددة المرتكزة على بروتوكول االنترنت

عبارة عن هيكل اإطاري لتقديم خدمات و�سائط بروتوكول النترنت للم�ستخدمين. تنوي ال�سركة ن�سر هيكل حديث و�سامل للو�سائط المتعددة المرتكزة على 

بروتوكول النترنت لتكون بمثابة مركز ل�سبكات خدمة و�سائط متعددة عالية الجودة.

ربط االت�ض�ل البيني والربط المحلي 

تنوي ال�سركة ن�سر منافذ �سوتية ح�سب الحاجة لربط الت�سال البيني لخدماتها ال�سوتية مع عدة م�سغلين في داخل المملكة وخارجها وتنوي ال�سركة تاأ�سي�س 

نظام ربط بيني محلي لبروتوكول النترنت )ربط الت�سال البيني ل�سبكات انترنت م�ستقلة اإداريًا بغر�س تبادل حركة النقل بين العمالء في كل �سبكة( مع 

موفري خدمات النترنت الآخرين محليًا ودوليًا با�ستخدام بروتوكول المنافذ الحدودية لنقل حركة المعلومات بين الم�سغلين.
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المبيعات والتوزيع 313 
تنوي ال�سركة، ب�سفتها مقدمًا جديدًا لخدمات الت�سالت في �سوق المملكة العربية ال�سعودية تطوير قنوات بيع ونقاط توزيع متنوعة ومتعددة الم�ستويات 

ل�سمان النت�سار ال�سهل في ال�سوق، وفي هذا ال�سدد تنوي ال�سركة العمل عبر قنوات البيع التالية:

البيع المبا�شر والبيع عن طريق الإفراد:�� توؤمن ال�سركة باأن �سل�سلة منافذ البيع �ستوفر و�سوًل �سهاًل لعمالء القطاعات ال�سكنية والتجارية و�ستعمل 

ال�سركة على اإيجاد عدد كاف من منافذ البيع لتغطية كافة المناطق. و�سيتم التركيز على المن�ساآت التجارية ال�سغيرة والمتو�سطة الحجم عن طريق 

الت�سال من قبل مندوبي مبيعات متمر�سين، بينما يتم البيع لل�سركات الخا�سة والدوائر الحكومية عن طريق الزيارات المبا�سرة “البيع الت�ساوري” من 

قبل مندوبي مبيعات اأكثر خبرة ودراية.

التجارية  وال�سرائح  ال�سكني  القطاع  البريدية وذلك لمبيعات  والمرا�سلة  الت�سويق عن بعد  اأخرى مثل  تبني طرق  ال�سركة  تعتزم  المبا�شر:��  البيع غير 

ال�سغيرة.

�سبكة  على  ال�سركة  موقع  اإلى  العمالء  توجيه  و�سيتم  البيع  قنوات  من  اأخرى  كقناة  الإنترنت  ا�ستخدام  اأي�سًا  ال�سركة  تعتزم  الإلكترونية:��  المبيعات 

الإنترنت من خالل حمالت الدعاية والإعالن. 

مركز الت�شال:�� تعتزم ال�سركة اأي�سًا تاأ�سي�س مركز ات�سال لخدمة العمالء للرد على كافة ا�ستف�سارات المبيعات التي قد تنتج عن اأن�سطة البيع المبا�سر 

وحمالت الدعاية والإعالن.

الدفع  م�سبقة  البطاقات  منتجات  بيع  في  المتخ�س�سة  بالتجزئة  البيع  منافذ  لي�سمل  معد  القنوات  من  النوع  هذا  الغير:��  طريق  عن  البيع  قنوات 

والموؤ�س�سات ال�سريكة التي تبيع باقات المنتجات.

تعتزم ال�سركة اأي�سًا توفير خدمات اإدارة الح�سابات لكبار عمالئها في كال القطاعين ال�سكني والتجاري وقد تت�سمن هذه الخدمة تخ�سي�س مندوب للعمل مع 

كل عميل من العمالء المهمين ل�سمان تلبية متطلباتهم من خدمات ال�سركة ب�سورة م�ستمرة.
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هيكل الملكية 3 
مقدمة 311 

يبلغ راأ�س مال ال�سركة )000‚000‚000‚1( مليار ريال �سعودي مق�سمة اإلى )000‚000‚100( مائة مليون �سهم بقيمة اأ�سمية قدرها ع�سرة ريالت �سعودية 

لكل �سهم. وقبل اإتمام الكتتاب العام، اكتتب الم�ساهمون الموؤ�س�سون لل�سركة في خم�سة و�ستون مليون )000‚000‚65( �سهم تمثل خم�سة و�ستين )65%( في 

المائة من اأ�سهم راأ�س مال ال�سركة ودفعوا قيمتها ال�سمية بالكامل، اأي ما يعادل )000‚000‚650( �ستمائة وخم�سون مليون ريال �سعودي وتم اإيداع المبلغ 

في الح�ساب رقم 780118- 001 بفرع البنك ال�سعودي الفرن�سي ب�سارع الملك عبد العزيز بالخبر، وعليه، فاإن الم�ساهمين الموؤ�س�سين �سيحتفظون بح�سة 

م�سيطرة في ال�سركة. 

وفيما يلي هيكل الملكية المتوقع لل�سركة بعد اإنجاز الطرح الأولي العام) بافترا�س تحقيق الحد الأق�سى من الكتتاب(:

هيكل مليكة الشركة بعد اكتمال الطرح 22121 

املبلغ املدفوع ب�لري�ل الن�ضبةعدد االأ�ضهمامل�ض�همون املوؤ�ض�ضون 

000‚700‚17161‚16%000‚170‚16�سركة عذيب التجارية المحدودة

000‚000‚00150‚15%000‚000‚15�سركة البحرين لالت�سالت ال�سلكية والال�سلكية )بتلكو(

000‚200‚72137‚13%000‚720‚13�سركة النهلة للتجارة والمقاولت المحدودة

000‚800‚8858‚5%000‚880‚5مجموعة تراكو للتجارة والمقاولت 

000‚100‚4144‚4%000‚410‚4�سركة النترنت ال�سعودية المحدودة 

000‚100‚4144‚4%000‚410‚4�سركة عذيب للكمبيوتر والت�سالت المحدودة 

000‚100‚4144‚4%000‚410‚4�سركة عذيب لل�سيانة والخدمات المحدودة 

000‚000‚0010‚1%000‚000‚1�سركة الأهلي لكروت الت�سالت 

000‚000‚00650‚65%000‚000‚65مجموع الم�ساهمين الموؤ�س�سين 

000‚000‚00300‚30%000‚000‚30الطرح الأولي العام 

000‚000‚0050‚5%000‚000‚5الموؤ�س�سة العامة للتاأمينات الجتماعية 

000‚000‚000‚001‚100%000‚000‚100املجموع 
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هيكل الملكية للمساهمين المؤسسين  22122 

ملكية امل�ض�همون الرئي�ضيون غري املب��ضرون املوؤ�ض�ضون امل�ض�همون

املنفعة

�سركة البحرين 

لالت�سالت ال�سلكية 

والال�سلكية )بتلكو( 

ممتلكات البحرين القاب�سة )%36.67( 

�سركة اآمبر القاب�سة المحدودة )%20.00( 

الموؤ�س�سة العامة للتاأمينات الجتماعية - البحرين )%10.26( 

الموؤ�س�سة العامة للتقاعد)مدنية وع�سكرية(- البحرين )%8.09( 

اأ�سهم عامة مدرجة في ال�سوق المالية بالبحرين، )%24.98(

ل يوجد

�سركة عذيب التجارية 

المحدودة

الأمير عبد العزيز بن اأحمد بن عبد العزيز اآل �سعود )%98( 

ل يوجد ال�سركة الخليجية للخدمات التجارية 

المحدودة )%2(

- الأمير عبد العزيز بن اأحمد بن عبد العزيز اآل �سعود )%98(

- ال�سيدة خلود بنت م�ساعد ال�سديري )%2(

�سركة عذيب للكمبيوتر 

والت�سالت المحدودة 

الأمير عبد العزيز بن اأحمد بن عبد العزيز اآل �سعود )98%( �سركة عذيب التجارية المحدودة )%90( 

ل يوجد

ال�سركة الخليجية للخدمات التجارية 

المحدودة )%2(

- الأمير عبد العزيز بن اأحمد بن عبد العزيز 

اآل �سعود )%98(

- ال�سيدة خلود بنت م�ساعد ال�سديري )%2(

عبد الرحمن بن عبد العزيز المطرب )%10( 

�سركة عذيب لل�سيانة 

والخدمات المحدودة 

الأمير عبد العزيز بن اأحمد بن عبد العزيز اآل �سعود )%10( 

ل يوجد

الأمير عبد العزيز بن اأحمد بن عبد العزيز اآل �سعود )98%( �سركة عذيب التجارية المحدودة )%90( 

ال�سركة الخليجية للخدمات التجارية 

المحدودة )%2(

- الأمير عبد العزيز بن اأحمد بن عبد العزيز 

اآل �سعود )%98(

- ال�سيدة خلود بنت م�ساعد ال�سديري )%2(

�سركة النترنت ال�سعودية 

المحدودة 

الأمير عبد العزيز بن اأحمد بن عبد العزيز اآل �سعود )%40( 

ل يوجد

الأمير عبد العزيز بن اأحمد بن عبد العزيز اآل �سعود )98%( �سركة عذيب التجارية المحدودة )%60( 

ال�سركة الخليجية للخدمات التجارية 

المحدودة )%2(

- الأمير عبد العزيز بن اأحمد بن عبد العزيز 

اآل �سعود )%98(

- ال�سيدة خلود بنت م�ساعد ال�سديري )%2(

�سركة النهلة للتجارة 

والمقاولت المحدودة

عبد الرحمن بن ح�سن بن عبا�س ال�سربتلي )20‚%13(

اإبراهيم بن ح�سن بن عبا�س ال�سربتلي )20‚%13(

يا�سر بن ح�سن بن عبا�س ال�سربتلي )20‚%13(

محمد وجيه بن ح�سن بن عبا�س ال�سربتلي )20‚%13(

اأحمد بن ح�سن بن عبا�س ال�سربتلي )20‚%13(

�سالحة بنت محمد بن �سالح ال�سلبي )20‚%8(

كريمة بنت محمود بن على المكاوي )09‚%7(

ثريا بنت ح�سن بن عبا�س ال�سربتلي )60‚6(

�ساليمار بنت ح�سن بن عبا�س ال�سربتلي )60‚6(

خالد بن اإبراهيم بن �سليمان التركي )64‚%1(

بندر بن خالد بن اإبراهيم التركي )29‚%1(

�سلطان بن خالد بن اإبراهيم التركي )29‚%1(

عبد اهلل بن خالد بن اإبراهيم التركي )29‚%1(

ل يوجد
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ملكية امل�ض�همون الرئي�ضيون غري املب��ضرون املوؤ�ض�ضون امل�ض�همون

املنفعة

�سركة الأهلي لكروت 

الت�سال

- البنك الهلي الم�سري 8.97% �شركة الأهلي لالت�شالت )%46( 

- د/توفيق البردعي %0.99

 %13.12 CIIC المركز التجاري الدولي لال�ستثمار -

- �سركة الهلي للتنمية وال�ستثمار %8.60

- �سندوق م�سر لال�ستثمار %8.60

- �سركة هارفي�ست بلي�س لال�ستثمار %1.14 

- �سندوق حور�س لال�ستثمار %6.11

- نوفا الفنية القاب�سة %0.21

%3.82 CIB البنك التجاري الم�سري -

- البتك العربي الفريقي %2.13

- �سركة العطير %10.54

- ال�سيدة/ م�سيرة البردعي %1.17

%13.24 )QIP (سركة كوانتم بارتنر اند�ستريال� -

- ال�سيد/ برين كورفيدي %5.76 

- ال�سيد/ �سردا ليفينيوفك %0.07

- ال�سيد/ روبن البرادعي %0.94 

- ال�سيد/اأحمد محمود ال�سيد جمعة %0.07

- ال�سيدة/ثريا �سادق ح�سن ابو�ستيت %0.14

- ال�سيدة/مها جمال الدين الق�سيري %0.21

- ال�سيد / ع�سام الدين عبد الحميد %0.20

- ال�سيدة/ منى ماأمون قداح %0.33

- ال�سيدة/ ماجدة الخولي %4.54

- ال�سيدة / �سيرين الخولي %4.55

- ال�سيد / رمزي الخولي %4.55

ل يوجد

- ال�سيد/ محمد طارق ح�سن الحميلي 84%ال�شركة العربية لخدمات الإدارة )83‚%16( 

- ال�سيد/ اأحمد ها�سم عبد المنعم %6

- ال�سيدة/بثينة محمود المر�سفي %10

ال�شركة الم�شرية لأنظمة الال�شلكي 

 )%18‚34(

- ال�سيد/ محمد مجدي ح�سين را�سخ %30

- ال�سيد/حمدي ابراهيم عطا %30

- ال�سيدة/ هنا محمد مجدي ح�سين را�سخ %20

- ال�سيد /عمر حمدي ابراهيم عطا %20

م�ؤ�س�سة من�شور والمغربي لال�شتثمار 

والتنمية )33‚%13(

- ال�سيد/محمد يون�س لطفي من�سور %24.69

- ال�سيد/يا�سين ابراهيم لطفي من�سور %29.90

- ال�سيد/يو�سف من�سور لطفي من�سور %6.28

- ال�سيدة/ راوية لطفي من�سور %0.97

- ال�سيد/محمد عاكف امين المغربي %17.17

- ال�سيد/ايهاب اأمين عبد المق�سود المغربي %2.04

- ال�سيد/اأحمد عالء الدين المغربي %4.60

- ال�سيدة / نيفين اأمين المغربي %1.15

- ال�سيدة /انجي اأمين المغربي %1.34

- ال�سيد/محمد المين ا�سماعيل من�سور %1.05

- ال�سيد/محمود لطفي ا�سماعيل من�سور %1.05

 -ال�سيد/محمد بن نا�سر بن جار اللة األ جار اللة %3.00

- ا�سهم خزينة %6.76
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ملكية امل�ض�همون الرئي�ضيون غري املب��ضرون املوؤ�ض�ضون امل�ض�همون

املنفعة

�سركة الأهلي لكروت 

الت�سال 

ورثة د. ح�شين عبد الرحمن الخولي %2

د/ محمد توفيق البردعي %2

ال�شيد/ عمرو جوهر %1.50

ل يوجد

مجموعة تراكو للتجارة 

والمقاولت 

�سموؤل عبداهلل بن طه بخ�س )%40( 

هوزان عبداهلل بن طه بخ�س )%20(

اأمنية بنت عبداهلل بن طه بخ�س )%20(

باهو عبداهلل بن طه بخ�س )%20(

ل يوجد

الم�سدر: ال�سركة

شركة البحرين لالتصاالت السلكية والالسلكية )بتلكو(  311 
1981م ك�سركة م�ساهمة بحرينية. وبمرور  اأغ�سط�س من عام   11 “بتلكو” في مملكة البحرين في  ال�سلكية والال�سلكية  تاأ�س�ست �سركة البحرين لالت�سالت 

ال�سنوات تمتعت بتلكو ب�سمعة ممتازة في توفير خدمات ات�سالت ثابتة ومتنقلة عالية الجودة لعمالئها في البحرين ومنطقة ال�سرق الأو�سط. 

البحرين  2007م(: ممتلكات  اأغ�سط�س  الأ�سهم )كما في  5% من  اأكثر من  المذكورون  الم�ساهمون  ويملك  بالبحرين  المالية  الأوراق  �سوق  بتلكو مدرجة في 

القاب�سة )67‚36%(، اآمبر القاب�سة )20%(، الموؤ�س�سة العامة للتاأمينات الجتماعية )26‚10%(، والموؤ�س�سة العامة للتقاعد )مدنية وع�سكرية( )09‚%8(. 

يملك هوؤلء الم�ساهمون مجتمعين )75.02%( من اأ�سهم ال�سركة، اأما بقية الأ�سهم فتعود ملكيتها لموؤ�س�سات �سبه حكومية وبع�س الموؤ�س�سات المالية والتجارية 

ومواطنين بحرينيين وخليجيين.

خدمات  من  وا�سع  طيف  في  متخ�س�سة  المنطقة  م�ستوى  على  رائدة  �سركة  لت�سبح  محلية  هاتفية  ات�سالت  �سركة  من  ال�سنوات  بمرور  بتلكو  تحولت 

الت�سالت. 

وفي اإطار خدماتها المقدمة لل�سركات والقطاعات الحكومية وجمهور الم�ستهلكين في اأكبر الأ�سواق تحررًا والأ�سد مناف�سة في منطقة ال�سرق الأو�سط، تلتزم 

بتلكو بتقديم خدمات ات�سالت فعالة لعمالئها في البحرين ودول ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا. ت�سعى اإدارة ال�سركة وموظفوها اإلى تقديم تجربة خدمة 

عمالء مرتكزة على البتكار والفعالية والأ�سعار المعقولة لخدماتها ومنتجاتها.

الت�سالت  خدمات  من  �ساملة  ت�سكيلة  بتلكو  وتقدم  التجارية.  والموؤ�س�سات  لالأفراد  الت�سالت  حلول  من  وا�سعًا  طيفًا  المتخ�س�سة  بتلكو  خدمات  وت�سمل 

المتنقلة وهاتف التجوال الدولي وروابط الإنترنت العالية ال�سرعة والخدمات الف�سائية والو�سائط الال�سلكية )WiFi( ونقل المعطيات الحزمية وال�سبكات 

الفترا�سية بتقنية بروتوكول الإنترنت وتزويد واإدارة ال�سبكات والت�سالت البيانية وخدمات الت�سالت الثابتة الأخرى. 

وتعمل بتلكو الآن على النتقال اإلى �سبكة برتوكول الإنترنت كجزء من الم�سروع الوطني للنطاق العري�س بالبحرين. ويعك�س هذا ال�ستثمار الكبير التزام بتلكو 

بالتميز، وهو ما و�سع البحرين مركزا رائدا في مجال الت�سالت. 

تعرف بتلكو حاليا ك�سركة عالمية الم�ستوى في مجال تقنية الت�سالت وخدماتها وتمثل جزءا ل يتجزاأ من حركة النمو والتطور القت�سادي في مملكة البحرين. 

وقد قامت بتلكو خالل 2006م بتدريب اأكثر من 85% من من�سوبيها باإجمالي عدد �ساعات تدريب بلغت )442‚121( �ساعة في ال�سنة واأنفقت )000‚280‚3( 

ثالثة ماليين ومائتان وثمانون األف دولر اأمريكي خالل الفترة من يناير حتى دي�سمبر من عام 2006م في مجال التدريب والتطوير ل�سمان مواكبة من�سوبيها 

لالحتياجات الآنية والم�ستقبلية لل�سوق. 

في اإطار ا�ستراتيجيتها الم�ستمرة في التو�سع الخارجي، دخلت مجموعة بتلكو في العديد من عمليات الم�ساريع الم�ستركة الهامة حيث تقوم حاليًا بعمليات 

ت�سغيلية في كل من الأردن والكويت واليمن والمملكة العربية ال�سعودية وم�سر. تقوم بتلكو بتقديم خدمات ال�سوت والمعطيات على مرافق ات�سالت ثابتة 

ول�سلكية وانترنت وتكامل الأنظمة والحلول التجارية لعمالئها في القطاعين الخا�س والعام.
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قي��ض�ت وموؤ�ضرات االأداء الم�لي والت�ضغيلي

من  الإيرادات  اإجمالي  ارتفع  حيث  م،  ��2007/12/31 في  المنتهية  المالية  ال�سنة  خالل  الإيرادات  اإجمالي  في   %25 قدره  ارتفاعًا  ال�سركة  حققت 

2.344.000.000 ريال في عام 2006م اإلى 2.931.000.000 ريال في عام 2007م، كما بلغ الرتفاع في �سافي الأرباح 13.6% حيث ارتفعت من 893 

مليون ريال في عام 2006م اإلى مليار وخم�سة ع�سر مليون ريال في عام 2007م.

( ملياران ومائة و�ستة وثالثون مليون و�سبعمائة وخم�سون األف ريال �سعودي وحقوق الم�ساهمين اأربعة  بلغ الر�سيد النقدي ال�سافي )��2.136.750.000

مليارات ومائة وثمانية و�ستون مليون و�ستون األف ريال �سعودي بنهاية دي�سمبر 2007م، كما فاق عدد الموظفين 2500 موظف.

م. بلغت القيمة ال�سوقية الإجمالية اأكثر من )000‚000‚000‚12( اإثنا ع�سر مليار ريال �سعودي في دي�سمبر ��2007

م. بلغ عدد م�ستركي خطوط الت�سالت الثابتة اأكثر من 203.000 خط في دي�سمبر ��2007

م. بلغ عدد م�ستركي الت�سالت المتنقلة )في البحرين وحدها( اأكثر من 668.000 م�سترك في دي�سمبر ��2007

م. بلغ عدد م�ستركي الت�سالت المتنقلة )في البحرين والأردن( اأكثر من000‚668‚1 م�سترك في دي�سمبر ��2007

م. بلغ عدد الم�ستركين في خدمات النترنت فائق ال�سرعة اأكثر من 64.000 م�سترك في دي�سمبر ��2007

م. بلغ عدد م�ستركي الت�سالت المتنقلة في اليمن اأكثر من 000‚600‚1 م�سترك في دي�سمبر ��2007

مجموعة عذيب 312 
شركة عذيب التجارية المحدودة  22221 

تاأ�س�ست �سركة عذيب التجارية في عام 1985م وهي اإحدى �سركات مجموعة عذيب ويتركز ن�ساطها الأ�سا�سي في مجال �سحن وتفريغ ال�سفن والخدمات الطبية 

والخدمات  الأجهزة  وتوفير  المالية  وال�ستثمارات  والمقاولت  العقارية  وال�ستثمارات  وال�سيانة  والت�سغيل  الدينية  وال�سياحة  المعلومات  ونظم  والت�سالت 

للمن�ساآت الع�سكرية. ويعمل لديها حوالي 10000 موظف ولها عالقات �سراكة مع �سركتي ن�سما واإنتجراف. 
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شركة عذيب للكمبيوتر واالتصاالت المحدودة 22222 

تقدم �سركة عذيب للكمبيوتر والت�سالت طيفًا وا�سعًا من الخدمات ال�ست�سارية في الأقمار ال�سناعية والت�سالت الال�سلكية وخدمات ت�سغيل واأمن النترنت 

وتتراوح هذه الخدمات بين اختيار المواقع وتن�سيق الترددات والترخي�س وترقية النظم والت�سغيل التجريبي للم�ساريع واإدارتها. ويتم توفير التدريب الخا�س 

بم�ساندة العمالء من قبل �سركاء ال�سركة في بريطانيا واأمريكا.

شركة عذيب للصيانة والخدمات 22222 

تاأ�س�ست �سركة عذيب لل�سيانة والخدمات، اإحدى �سركات مجموعة عذيب، في الريا�س عام 1998م بهدف توفير خدمات النظافة وال�سحة البيئية وال�سيانة 

والخدمات ذات العالقة الالزمة للمدن، وتقوم بخدمة المجمعات ال�سكنية والتجارية والموؤ�س�سات الأخرى والمطارات والموانئ والطرق و�سبكات الت�سالت 

ت�سمل  وا�سعة  ولها قاعدة عمالء  النفايات،  ونقل  والتجزئة  بالجملة  المبيدات  وبيع  وتوريد  الآفات  وتقدم كذلك خدمات مكافحة  وال�سرف،  المياه  ومرافق 

المكاتب الحكومية وال�سركات الخا�سة والفنادق وغيرها من الموؤ�س�سات.

شركة االنترنت السعودية المحدودة 22222 

العربية  بالمملكة  المميزة  النترنت  وتقدم خدمة  قدمت  التي  الرائدة  ال�سركات  وهي من  1999م،  عام  في  نت(  )�سول  ال�سعودية  النترنت  �سركة  تاأ�س�ست 

ال�سعودية وهي معتمدة لدى �سركة مايكرو�سوفت لتاأمين حلول تقنية المعلومات والتحكم وحماية �سبكات الت�سالت وهذا يدل على مدى التزامنا بالأعمال التي 

نقدمها من خالل الفنيين المتخ�س�سين والموؤهلين. تقدم ال�سركة خدماتها على مدار ال�ساعة لخدمة عمالئها من ال�سركات والأفراد على حد �سواء وتقوم 

ال�سركة بتقديم خدمات متكاملة ت�ستمل على ت�سميم المواقع على ال�سبكة العالمية والبريد الليكتروني وحماية ال�سبكات.

شركة النهلة للتجارة والمقاوالت المحدودة ) النهلة( 313 
تاأ�س�ست �سركة النهلة عام 1995م ك�سركة ذات م�سئولية محدودة وتملكها عائلة ال�سربتلي، ولها اأن�سطة متنوعة ولكنها تركز ب�سورة اأ�سا�سية على ال�ستثمارات 

“)Southern Pyramids( في م�سر  المحلية والدولية مثل �ساماكو وموؤ�س�سة ع�سير للن�سر- جريدة الوطن- ووردية لخدمات النفط والأهرامات الجنوبية 

والأهرامات الذهبية في م�سر. وتعتبر �سركة وكالت الت�سويق ال�سعودية )�ساماكو( اأكبر ا�ستثمارات النهلة في المملكة العربية ال�سعودية حيث تملك 85% منها 

فيما تعود ملكية الن�سبة المتبقية )15%( لموؤ�س�سة التقنية ال�سريعة لل�سيارات والتي تملكها اأي�سا عائلة ال�سربتلي. ولدى �ساماكو اأربعة اأق�سام تجارية رئي�سية 

هي ق�سم ال�سيارات )الوكيل الوحيد ل�سيارات فلوك�سواجن واأودي وبور�س في المملكة العربية ال�سعودية، وق�سم المعدات البحرية )الوكيل الوحيد بالمملكة 

لهاتيرا�س، �سي ري، �ساما، لوهرز، بو�سطن ويلر، اأو اإم �سي، توهات�سو ومارين بور �سي دو منذ عام 1977م(، وق�سم الألعاب ) الوكيل الوحيد بالمملكة لإنتك�س 

ونيكو، في تيك، مي�سترو، قروبو، بارتونز، ليتل تايك�س وكومير�سيال برودكت�س منذ عام 1977م(، وق�سم �سيارات ال�سباق )الوكيل الوحيد في المملكة ل�سيارات 

فيراري وما�سيراتي(، وهي موزع معتمد ل�سركة الجفالي - �سيارات المير�سيد�س بنز، وموزع ل�سيارات رولز روي�س(.

شركة األهلي لكروت االتصال  313 
تاأ�س�ست �سركة الأهلي لكروت الت�سال في يناير عام 2004م ك�سركة م�ساهمة عامة تمار�س ن�ساطها في م�سر وهي مرخ�سة من قبل الهيئة الوطنية الم�سرية، 

الجهة المنظمة لالت�سالت في م�سر، لتقديم الخدمات الهاتفية عن طريق البطاقات الم�سبقة الدفع. 

مجموعة تراكو للتجارة والمقاوالت 313 
مجموعة تراكو وهي �سركة ذات م�سئولية محدودة وتملكها عائلة بخ�س ومقرها في جدة ولديها اتفاقيات عمل عديدة في �ستى اأنحاء العالم عبر �سركاتها 

التابعة والمنت�سبة واأق�سامها المختلفة وت�سمل اأن�سطة �سركة تراكو التجارة العامة والتطوير العقاري والفنادق والإن�ساءات والو�ساطة التاأمينية وال�سحن البحري 

ونقل النفط وال�ستثمار والم�سارف والإن�ساء ووكالت المعدات الثقيلة وخدمات النقل وهند�سة البتروكيماويات وتجارة التجزئة والت�سنيع.
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البيئة التنظيمية 3 
الهيئات التنظيمية والتشريعية 311 

اأهم نظام يتعلق بتنظيم قطاع الت�سالت في  �سوف تخ�سع ال�سركة لقوانين واأنظمة المملكة وب�سفة خا�سة لالأنظمة التي تحكم قطاع الت�سالت. يتاألف 

المملكة من:

ولئحته التنفيذية  نظام الت�سالت ال�سادر بموجب المر�سوم الملكي رقم )م/12( بتاريخ 1422/3/12هـ )الموافق 2001/6/3م( “ نظام الت�سالت” ( 1

ال�سادرة بموجب القرار الوزاري رقم )11( بتاريخ 1423/5/17هـ )الموافق 2002/6/27م( “ الالئحة التنفيذية لنظام الت�سالت”.

م( وما طراأ عليه من تعديالت  تنظيم هيئة الت�سالت بموجب قرار مجل�س الوزراء رقم )74( ال�سادر بتاريخ 1422/3/5هـ )الموافق 2001/5/27( 2

 .“ الت�سالت  هيئة  “تنظيم 
اإر�سادات  اإر�سادات ربط الت�سال البيني بموجب قرار هيئة الت�سالت رقم )1424/25( ال�سادر بتاريخ 1422/9/23هـ )الموافق 2003/11/18م( “ ( 3

ربط الت�سال البيني”. 

.) الوثائق التنظيمية ال�سادرة من قبل هيئة الت�سالت )“تعليمات واإر�سادات وقرارات هيئة الت�سالت”( 4

لقد تم تنظيم قطاع الت�سالت بمقت�سى نظام الت�سالت وبغر�س تحقيق الأهداف التالية:

توفير خدمات ات�سالت متقدمة وكافية باأ�سعار معقولة. ��

�سمان تمكين الو�سول اإلى �سبكات الت�سالت العامة واأجهزتها وخدماتها باأ�سعار معقولة. ��

اإيجاد المناخ المنا�سب لتحقيق المناف�سة العادلة والفاعلة وت�سجيعها في قطاع الت�سالت. ��

�سمان ا�ستخدام طيف ترددي فعال وخال من التداخالت. ��

�سمان ال�ستخدام الفعال للخطة الوطنية للترقيم. ��

�سمان توفر الو�سوح وال�سفافية في الإجراءات. ��

�سمان تحقيق مبادئ الم�ساواة وعدم التمييز. ��

حماية الم�سلحة العامة وم�سالح الم�ستخدمين والمحافظة على �سرية واأمن معلومات الت�سالت. ��

�سمان نقل وتوطين تقنيات الت�سالت من اأجل مواكبة التطور. ��

وتتناول  ال�سعودية  العربية  المملكة  في  الت�سالت  خدمات  لمقدمي  الرئي�سية  واللتزامات  الحقوق  من  العديد  الت�سالت  لنظام  التنفيذية  الالئحة  تبين 

الم�سائل التنظيمية المختلفة ومنها المناف�سة بين مقدمي الخدمات وربط الت�سال البيني والنزاعات بين مقدمي الخدمات وتعرفة الخدمات والعالقات بين 

مقدمي الخدمات والم�ستخدمين و�سيا�سات الخدمة ال�ساملة وحق ال�ستخدام ال�سامل والترددات وحق الدخول اإلى الممتلكات العقارية من قبل مقدمي خدمات 

الت�سالت ونظام الترقيم ومعدات الت�سالت واختراق ال�سبكات ومخالفات نظام الت�سالت والالئحة التنفيذية.

الهيئات التنظيمية 311 
وزارة  فاإن  الت�سالت  لنظام  وفقًا  تنظيمية جديدة.  وزارة جديدة وجهة  تاأ�س�ست  الأخيرة حيث  ال�سنوات  في  باإ�سالحات جذرية  الت�سالت  لقد مر قطاع 

الت�سالت “الوزارة”، وزارة البرق والبريد والهاتف �سابقًا، م�سئولة عن اإعداد ال�سيا�سات والخطط وتطوير البرامج لقطاع الت�سالت في المملكة العربية 

ال�سعودية وتقوم الوزارة اأي�سًا بتمثيل المملكة في المحافل والمنظمات الدولية. واأخيرًا اعتماد �سيا�سة الخدمة ال�ساملة وحق ال�ستخدام ال�سامل.

تاأ�س�ست هيئة الت�سالت وتقنية المعلومات في البدء تحت م�سمى هيئة الت�سالت ال�سعودية وفقًا لتنظيم هيئة الت�سالت ومن ثم تم تغيير ال�سم اإلى هيئة 

1424/5/21هـ )الموافق  بتاريخ  الوزاري رقم )133(  القرار  المعلومات بموجب  بتقنية  يتعلق  اإليها بدور جديد  اأن عهد  المعلومات بعد  الت�سالت وتقنية 

2003/7/21م(. وتعد الوزارة وهيئة الت�سالت الجهتان المناط بها تنظيم قطاع الت�سالت في المملكة.

وتنفيذًا لأهداف نظام الت�سالت فاإن هيئة الت�سالت ت�سطلع بتنظيم قطاع الت�سالت في المملكة. لدى هيئة الت�سالت �سمن �سالحيات اأخرى م�سئولية 

و�سالحية تنفيذ ال�سيا�سات المعتمدة والخطط والبرامج الخا�سة بتطوير قطاع الت�سالت وتقنية المعلومات في المملكة وو�سع الإجراءات ال�سرورية وتوفير 
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الحماية للم�ستخدمين والم�سغلين وتنظيم واإدارة ا�ستخدام الطيف الترددي وتحديد اإجراءات الترخي�س واإ�سدار التراخي�س وتحديد المقابل المالي الخا�س 

بتخ�سي�س الأرقام وتحديد المعايير الخا�سة بت�سديد ر�سوم الخدمة ودرا�سة اتفاقيات الربط البيني.

ا�سطلعت  كما  بالمملكة،  الخا�س  الأعلى  النطاق  وهو   )XX.sa(النترنت دخول  نطاق  اإدارة  م�سئولية  الت�سالت  هيئة  ت�سلمت  2006م  عام  من  اأكتوبر  في 

بم�سئولية التر�سيح لمحتويات النترنت الذي كانت ت�سطلع به في ال�سابق مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. 

وفقًا لالأحكام والإجراءات يجوز لهيئة الت�سالت الوقوف على مرئيات العموم حول اأي طلب اأو اإجراء وقد تقوم الهيئة، لدى اإ�سدارها اأي اإر�سادات، بطلب 

م�سورة المعنيين في قطاع الت�سالت.

ديوان  اأمام  الت�سالت  التظلم م قرارات هيئة  ويمكن  والإ�سراف عليه  الت�سالت  لتنظيم قطاع  تنظيمية م�ستقلة،  الت�سالت كجهة  تاأ�سي�س هيئة  تم  لقد 

المظالم وفقًا لنظامه.

الترددات 312 
الت�سالت  هيئة  وُتعنى  المملكة.  تملكها  ثروة طبيعية  هو  الترددي  الطيف  نطاق  اأن  على  ين�س  الذي  الت�سالت  لنظام  الترددي  الطيف  ا�ستخدام  يخ�سع 

الطيف  ا�ستخدام  و�سمان  الوزراء،  مجل�س  قبل  من  المعتمدة  الترددي  للطيف  الوطنية  الخطة  اأحكام  وفق  المملكة  في  الترددات  واإدارة  تنظيم  بم�سوؤولية 

اإلى ذلك، �ستقوم هيئة  اإ�سافة  اإنها تدير وت�سرف على الطيف الترددي المخ�س�س لالأغرا�س المدنية والتجارية.  الترددي بما يتوافق مع هذه الخطة كما 

الخا�سة  لالت�سالت  الدولي  التحاد  وتو�سيات  والأنظمة  القنوات  وخطط  النطاق  وخطط  الترددي  الطيف  نطاق  لإدارة  اإجراءات  اأي  بمراعاة  الت�سالت 

بالت�سال الال�سلكي و�سروط الترخي�س العامة والخا�سة وال�ستخدامات الحالية عند معالجة مهمات النطاق الترددي كما قامت هيئة الت�سالت اأي�سا باإعداد 

ون�سر واإدارة الإجراءات المتعلقة بالطيف الترددي )الفنية منها والإدارية( )“اإجراءات اإدارة الطيف الترددي”( ل�سمان الت�سغيل الفعال والمحكم لمختلف 

خدمات الت�سالت الال�سلكية التي يرخ�س موفري الخدمات لتنفيذها.

نظام  ح�سب  المقرر  المالي  المقابل  ودفع  الت�سالت  هيئة  من  ال�سلة  ذات  والتراخي�س  التخ�سي�س  على  الح�سول  بعد  الترددات  ا�ستخدام  فقط  يمكن 

الت�سالت. 

في حال ا�ستخدام الترددات بطريقة تخالف نظام الت�سالت اأو لئحتها التنفيذية اأو اأحكام اإ�سدار الترخي�س، يجوز لهيئة الت�سالت تعليق اأو اإلغاء العمل 

بترخي�س مقدم الخدمة المعني اأو توجه ب�سحب اأو ف�سل المعدات مو�سوع المخالفة. يجب على هيئة الت�سالت قبل اإلغاء الترخي�س، اإ�سعار المرخ�س له 

المخالف كتابًة ومنحه فر�سة معقولة لت�سحيح الو�سع ولال�ستجابة اإلى طلب هيئة الت�سالت على اأ�سا�س يجنبه تعليق اأو اإلغاء الترخي�س.

واأجيزت  الت�سالت  تم �سياغتها من قبل هيئة  الترددات قد  �ستحكم تخ�سي�س  والتي  الترددي  للطيف  الوطنية  الخطة  فاإن  الت�سالت  اإفادة هيئة  ح�سب 

اأنظمة ا�ستخدام الال�سلكي ال�سادرة عن التحاد الدولي لالت�سالت ومتطلبات الطيف الترددي  باأن  اأفادت هيئة الت�سالت  بوا�سطة مجل�س الوزراء. لقد 

لمختلف ال�ستخدامات والم�ستفيدين والأطر الحالية للترددات المخ�س�سة �سيتم مراعاتها في �سياق اإعداد الخطة الوطنية للطيف الترددي. عالوة على ذلك 

فقد اأخذ في الح�سبان نظام وتنظيم ولوائح الت�سالت وتو�سيات التحاد الدولي لالت�سالت والمتعلقة بالخدمات الال�سلكية. واإن الخطة بعد اكتمالها �سيتم 

مراجعتها ب�سورة دورية لمواكبة التطورات والم�ستجدات التقنية. يمكن تخ�سي�س نطاقات طيف ترددي اإ�سافية متى ما اأمكن ذلك لمقابلة احتياجات ال�سركة 

يتم تخ�سي�س  لن  ولكن  المقرر.  المالي  المقابل  ومقابل دفع  النظامية  الإجراءات  تم�سيًا مع  الترخي�س  بموجب  المفرو�سة  التزاماتها  تنفيذ  لتمكينها من 

ترددات اإ�سافية ما لم تقدم ال�سركة ما يثبت وجود حاجة لذلك �سريطة اأن تكون الترددات المخ�س�سة حاليًا قد تم ا�ستخدامها بفعالية وبالقدرالمقنع لهيئة 

الت�سالت.

تقوم هيئة الت�سالت بفر�س اأجور ا�ستخدام الطيف الترددي وفقًا لتنظيم هيئة الت�سالت ولوائحها و�ستتم مراجعة اأ�سعار الطيف الترددي ب�سورة منتظمة 

المحددة على  الأجور  تعتمد  و�سوف  المخت�سة.  الجهات  بعد موافقة  الترددات  وا�ستخدام  الت�سالت  التطورات في مجال  لعك�س  الت�سالت  من قبل هيئة 

الموجة المطلوبة والم�سافة المطلوب تغطيتها.
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خطة تخصيص األرقام 313 
بمقت�سى نظام الت�سالت ولئحته التنفيذية، يجب على هيئة الت�سالت اأن تعد وتن�سر وتدير الخطة الوطنية للترقيم واأن تخ�س�س الأرقام ونطاق الأرقام 

المالي  المقابل  واإجراءات  الأرقام  تخ�سي�س  �سروط  تحدد  اأن  اأي�سا  الت�سالت  هيئة  على  يجب  كما  الخطة.  لتلك  وفقا  والم�ستخدمين  الخدمة  لمقدمي 

لترخي�س ال�ستخدام، كما يجوز لهيئة الت�سالت تعديل مخطط الترقيم الذي تت�سمنه الخطة الوطنية للترقيم ب�سرط اإ�سعار الم�سغلين والم�ستخدمين قبل 

اإجراء اأي تعديل بمدة كافية، ول يملك مقدمو الخدمة اأي حقوق ملكية في الأرقام.

تحدد خطة الترقيم المعدة من قبل هيئة الت�سالت مفاتيح الدخول ومدى الأرقام الم�ستخدمة لكل خدمة من خدمات الت�سالت. تت�سمن الخطة الوطنية 

للترقيم والأنظمة والر�سادات لترقيم كافة اأنواع خدمات الت�سالت في المملكة وكذلك المبادئ التنظيمية والفنية المتعلقة بهيكلة الترقيم وحجم �سل�سلة 

ال�سوتي  البريد  ترقيم  بما في ذلك  الت�سالت  لأرقام خدمات  الأخرى  والنواحي  الأرقام  الخدمات ومبادئ حجز وتخ�سي�س  الأرقام وم�سئوليات مقدمي 

وخدمات الن�سو�س والمعطيات واأجور تخ�سي�س وا�ستخدام الأرقام. تن�س خطة الترقيم الوطنية على التزامها بتو�سيات التحاد الدولي لالت�سالت ويجب 

على كافة مقدمي الخدمات تخطيط وتطبيق ا�ستخدامهم لالأرقام بما يتوافق والخطة الوطنية للترقيم.

إصدار التراخيص 313 
وفقا لأنظمة الت�سالت، ل يجوز لأي �سخ�س تقديم خدمات الت�سالت اإلى العموم اأو ت�سغيل �سبكة ات�سالت ت�ستخدم لتقديم خدمة الت�سالت اإلى العموم، 

اإل بعد الح�سول على ترخي�س من هيئة الت�سالت. ويتعين على الم�سغلين اللتزام بال�سروط الواردة في التراخي�س ذات العالقة ال�سادرة لهم.

ووفقا لالئحة التنفيذية لنظام الت�سالت، يوجد اأربعة اأنواع من التراخي�س: هي تراخي�س الت�سالت، تراخي�س ا�ستخدام الترددات، تراخي�س الترقيم و 

تراخي�س الأجهزة والمعدات.

وهناك نوعان من تراخي�س الت�سالت ح�سب تعريفها في الالئحة التنفيذية لنظام الت�سالت، وهما: تراخي�س فردية وتراخي�س فئوية. تحتاج الخدمات 

اإلى ترخي�س فردي : تقديم خدمات الت�سالت الثابتة، و تقديم خدمات الت�سالت المتنقلة ، وت�سغيل �سبكة ات�سالت عامة، وخدمات  وال�سبكات التالية 

الت�سالت الثابتة والمتنقلة لنقل المعطيات داخليًا ودوليًا، واأي اأنواع اأخرى من الخدمات التي تقرر هيئة الت�سالت اأنها تتطلب ترخي�سًا فرديا. و�سوف يكون 

الترخي�س ال�سادر لل�سركة مت�سمن ترخي�س ات�سالت فردية، علمًا باأن الترخي�س الذي �سي�سدر لل�سركة هو من تراخي�س الت�سالت الفردية.

ينبغي على هيئة الت�سالت الح�سول على موافقة مجل�س الوزراء قبل اإ�سدار اأي ترخي�س لتقديم خدمات الت�سالت الثابتة والمتنقلة ول تزيد مدة التراخي�س 

الفردية عن 25 عام على الرغم من اإنه يمكن تجديدها ح�سب ما هو مو�سح اأدناه.

تن�س الالئحة التنفيذية لنظام الت�سالت على اأن لهيئة الت�سالت �سالحية فر�س قيود و�سروط على التراخي�س الفردية لتطبيق اأهداف نظام الت�سالت 

والتي ت�سمل على �سبيل المثال ل الح�سر نطاق الخدمات المراد تقديمها وم�ستوى جودة الخدمات ومتطلبات تاأ�سي�س ال�سبكة ومتطلبات الخدمة والتزامات 

الخدمة الإ�سافية وال�سروط الخا�سة بالتعرفة. ومع ذلك فاإن الالئحة التنفيذية تن�س على اأن التراخي�س الفردية لنف�س النوع من الخدمة يجب اأن تحتوي على 

�سروط متماثلة، ما لم تكن هناك اختالفات يمكن تبريرها وفقًا لظروف مو�سوعية. ويجوز للهيئة اأن تقوم باإ�سدار قرارات تطلب فيها من مقدمي الخدمات 

و�سع خطة يتم اعتمادها من هيئة الت�سالت ب�ساأن تقديم خدمات الت�سالت في حالت الكوارث وحالت الطوارئ.

يجوز لمجل�س اإدارة هيئة الت�سالت اأن يجدد اأي ترخي�س وفقًا لأنظمة الت�سالت. كما يجب على مقدمي الخدمات المرخ�س لهم التقدم اإلى هيئة الت�سالت 

اإلغائه بمقت�سى  اأو  اأو تعليقه  اأو تعديله  بطلب تجديد تراخي�سهم قبل انتهاء مدتها وفقًا لبنودها و�سروطها. ومع ذلك فاإن للمجل�س عدم تجديد الترخي�س 

القواعد والإجراءات والم�سوغات المن�سو�س عليها في اللوائح التنظيمية والتي تت�سمن: )اأ( الخرق المتكرر لل�سروط الأ�سا�سية للترخي�س )ب( الإخفاق في 

ت�سديد المقابل المالي للترخي�س اأو اأي مقابل مالي اأخر تحدده هيئة الت�سالت )ج( الإخفاق المتكرر في اللتزام بالقرارات ال�سادرة من هيئة الت�سالت 

)د( الف�سل في الت�سغيل بموجب الترخي�س خالل �سنة من تاريخ اإ�سداره )هـ( القيام باأن�سطة ت�سر بالم�سلحة العامة )و( الإفال�س اأو حل اأو ت�سفية الجهة 

المرخ�س لها )ز( التنازل عن الترخي�س دون موافقة هيئة الت�سالت.

ينبغي على هيئة الت�سالت قبل اإجراء التعديالت اأو عدم التجديد اأو تعليق اأو اإلغاء الترخي�س اأن ت�سعر مقدم الخدمة بنيتها اتخاذ هذا الإجراء. ويجب اأن 

ين�س هذا الإ�سعار على اإعطاء مقدم الخدمة وقتًا كافيًا للرد على مالحظات هيئة الت�سالت واقتراح اأي اإجراءات تراها هيئة الت�سالت. ويجوز لمقدم 

الخدمة ال�ستعانة براأي اأي اأطراف اأخرى معنية، وفي حالة قيام مجل�س ادارة هيئة الت�سالت بتعديل اأو تعليق اأو اإلغاء اأو رف�س تجديد الترخي�س، ينبغي اأن 

تمنح هيئة الت�سالت مقدم الخدمة وقتًا كافيًا لتطبيق القرارات ال�سادرة، و�ستتخذ الهيئة الإجراءات الالزمة ل�سمان ا�ستمرارية الخدمة للم�ستركين.
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بالإ�سافة اإلى ذلك، يجوز لمجل�س ادارة هيئة الت�سالت تعديل اأي ترخي�س اإذا طراأت تغييرات على التفاقيات اأو الأنظمة اأو التو�سيات الدولية اأو المحلية 

اأو معايير اأنظمة المملكة التي تتطلب تعدياًل. وتجدر الإ�سارة اإلى اأنه وفقًا لالئحة التنفيذية لنظام الت�سالت، اإذا كان هناك خطر ينطوي على حدوث �سرر 

و�سيك ب�سبكة الت�سالت اأو ل�سخ�س ما، فاإنه يجوز لهيئة الت�سالت، بعد تقديم اإ�سعار م�سبق لل�سخ�س المت�سبب في ال�سرر، اأن يلز مقدم الخدمة بف�سل اأي 

من مرافق ات�سالته. 

قيود على بث المحتويات  313 
تمنع القيود الحالية م�ستخدمي النترنت من ن�سر اأو الو�سول اإلى البيانات التي:

تنتهك حرمة الدين الإ�سالمي وال�سريعة الإ�سالمية. ��

تخد�س الذوق العام. ��

تتعار�س مع اأنظمة المملكة. ��

تروج لأفكار هدامة. ��

يتعين على مقدمي الخدمات الحتفاظ باأنظمة ت�سجل لكل م�ستخدم الوقت الذي اأم�ساه في جل�سة النترنت والمواقع التي زارها اأو حاول الو�سول اإليها وحجم 

ونوع الملفات التي قام بفتحها. 

ربط االتصال البيني  316 
وفقًا لنظام الت�سالت يحق للم�سغل التفاو�س مع الم�سغلين الآخرين حول اتفاقيات الت�سال البيني ب�سبكات الخدمة والت�سالت لديهم. لدى ا�ستالمه لطلب 

مكتوب من موفر خدمة اآخر، ينبغي على مقدم الخدمة اإجراء مفاو�سات ح�سن نوايا للدخول في ترتيبات اتفاقيات ربط بيني لربط �سبكات الت�سالت لكال 

الطرفين عند نقاط الربط المحددة و توفير اإمكانية الو�سول/الدخول اإلى مرافق الت�سالت وفقًا لما هو مطلوب وب�سورة معقولة. وفي حال ف�سل الأطراف 

المعنية في الترا�سى حول اتفاقيات الربط البيني يحق لهم تقديم طلب اإلى هيئة الت�سالت لت�سوية الخالف و�سيكون قرار هيئة الت�سالت ملزمًا لكافة 

الأطراف ويجب ت�سوية نزاعات ربط الت�سال البيني بطريقة �سريعة وعادلة.

ينبغي اأن ل يطلب من مقدم الخدمة الدخول في اأي اتفاقية من �ساأنها، ح�سب تقديره، ما لم تقرر هيئة الت�سالت خالف ذلك، اأن: 

تت�سبب في اأو من المحتمل اأن تت�سبب في خطر ج�سيم اأو �سرر اأو اأذى لأي �سخ�س اأو ممتلكات. ��

ت�سبب �سرر ج�سيم اأو تداخل مع خدماته اأوعمليات �سبكة ات�سالته. ��

تكون غير مجدية فنيًا اأو تجاريًا. ��

وفي اأي حالة اأخرى لم تقرر فيها هيئة الت�سالت بخالف ذلك.

تنطبق اإر�سادات ربط الت�سال البيني على كافة مقدمي الخدمات الذين يقومون بتوفير خدمات ربط الت�سال البيني لمقدمي الخدمات الآخرين وهي المعنية 

بالإطار التنظيمي الملحق بنظام الت�سالت والالئحة التنفيذية لنظام الت�سالت وقد ق�سد منها الم�ساعدة في التاأكد من اأن كافة مقدمي الخدمات يعاملون 

بعدالة دون تفريق اأ وتمييز فيما يتعلق بتزويد خدمة ربط الت�سال البيني وقد تم تحديد مبادئ معينة ينبغي على مقدمي الخدمة اإتباعها. مثال لذلك، يحب 

اأن ت�سجع ترتيبات ربط الت�سال البيني على المناف�سة الفاعلة واأن تت�سم بال�سفافية والعدالة والمو�سوعية واأن تلبي كافة طلبات النفاذ اإلى �سبكة الت�سالت 

عند نقاط تتميز بجدواها.

تم  الذين  الخدمات  موفري  تنطبق فقط على  البيني  الت�سال  ربط  واإر�سادات  الت�سالت  لنظام  التنفيذية  الالئحة  بموجب  معينة  متطلبات  ولكن هنالك 

والمرافق  لل�سبكة  والنفاذ  البيني  الربط  خدمات  بتقديم  المتعلق  المطلب  وخ�سو�سًا  البيني  الت�سال  ربط  لأغرا�س  م�سيطرين  خدمات  كموفري  تعيينهم 

لأي مقدم خدمة اآخر واإعداد ون�سر عر�س مرجعي لربط الت�سال البيني. ويجب اأن يت�سمن العر�س المرجعي مجموعة من الخدمات المعيارية م�سحوبة 

بال�سروط والأحكام ذات العالقة بما في ذلك التعريفة التي يقوم بموجبها مقدمو الخدمات الم�سيطرين بتقديم خدمات ربط الت�سال البيني لمقدمي الخدمة 

الآخرين مع مراعاة اإر�سادات ربط الت�سال البيني. ي�سكل العر�س المرجعي لربط الت�سال البيني الأ�سا�س لمناق�سة اتفاقيات خدمات ربط الت�سال البيني 

ويجب اأن تتوافق عرو�س مقدمي الخدمات الم�سيطرين مع العر�س المرجعي. يخ�سع العر�س المرجعي لخدمات ربط الت�سال البيني للموافقة والمراجعة 

الدورية من قبل هيئة الت�سالت وقد تم ت�سمين بع�س النقاط التو�سيحية لذلك كجزء من اإر�سادات ربط الت�سال البيني.
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ال�سياق قامت هيئة الت�سالت موؤخرًا با�ستطالع  المعنية وفي هذا  الت�ساور مع الأطراف  البيني من وقت لآخر بعد  اإر�سادات ربط الت�سال  �ستتم مراجعة 

عام حول مفهوم التكلفة الإ�سافية على المدى الطويل والخا�س بت�سعير خدمات ربط الت�سال البيني. ومن المالحظ عدم قيام �سركة الت�سالت ال�سعودية 

با�ستخدام هذا المفهوم في تحديدها للتعريفة الحالية لخدمات ربط الت�سال البيني وح�سب اعتقاد هيئة الت�سالت ، اإن طريقة الت�سعير هذه من �ساأنها 

تعزيز �سيا�سة تحرير قطاع الت�سالت بم�ساعدة مقدمي الخدمات الجدد. ولقد قامت هيئة الت�سالت باإعداد اإر�سادات نموذجية تحدد الطريقة التي ينبغي 

اإتباعها من قبل هيئة الت�سالت ومقدمي الخدمة الم�سيطرين لتحديد م�ستويات الزيادة التدريجية الإ�سافية في التكلفة على المدى الطويل وللح�سول على 

اأي مالحظات حول هذه الإر�سادات المطلوبة بتاريخ 2007/6/30م.

لقد قامت هيئة الت�سالت بتعيين �سركة الت�سالت ال�سعودية كمقدم خدمات م�سيطر لكافة اأ�سواق الت�سالت في المملكة العربية ال�سعودية بموجب القرار 

رقم 1423/1 بتاريخ 1423/6/3هـ )الموافق 2002/9/1م( )“القرار رقم 1423/1”(. لقد تمت الموافقة على عر�س الت�سالت ال�سعودية المرجعي بقرار 

هيئة الت�سالت رقم )1427/113( بتاريخ 1427/3/21هـ )الموافق 2006/4/19م(.

المنافسة العادلة ومقدمي الخدمات المسيطرين 316 
من الأهداف المعلنة لهيئة الت�سالت والمن�سو�س عليها في نظام الت�سالت “�سمان خلق مناخ مالئم لت�سجيع و تحقيق المناف�سة العادلة في كافة مجالت 

الت�سالت”. ح�سب ما ورد بالالئحة التنفيذية لنظام الت�سالت فاإنه مطلوب من هيئة الت�سالت القيام بعدد من المهام الم�سممة لـ” مراقبة ومنع �سوء 

ا�ستخدام مقدم الخدمة الم�سيطر لو�سعه في ال�سوق” وتت�سمن هذه المهام �سبط القطاع لر�سد حالت ا�ستغالل و�سع ال�سيطرة ومحاولة ك�سفها ومثال لذلك 

الدعم المالي المتبادل من خدمة اإلى خدمة اإلى خدمة اأخرى تناف�سية والذي يهدف اإلى التاأثير على اأو الحد من المناف�سة.

اأي مقدم خدمة يح�سل على 40% اأو اأكثر من اإجمالي اإيرادات �سوق ات�سالت محددة ي�سنف على انه مقدم خدمات م�سيطر في هذا ال�سوق ما لم ي�سدر 

خالف ذلك من هيئة الت�سالت. 

ح�سب تعريف هيئة الت�سالت يمكن تف�سير مفهوم “الم�سغل /مقدم الخدمة الم�سيطر” بعدة طرق، ولكن، ينطبق التعريف تماماً  على اأي مقدم خدمات 

ح�سل على 40% اأو اأكثر من اإجمالي اإيرادات �سوق ات�سالت محدد، علمًا باأن ال�سركة لي�ست مقدم خدمة م�سيطر في اأي �سوق في الوقت الحالي، لذا فاإن ذلك 

يتيح لها هام�س من الحرية لتحديد التعريفة التي تريدها ما لم تقرر هيئة الت�سالت خالف ذلك. وتعتقد ال�سركة اإن ذلك �سيعطيها الفر�سة لتقديم عرو�س 

جذابة ويتيح لها كذلك �سرعة تعديل التعريفة لال�ستفادة من الفر�س ق�سيرة الأجل. ويمكن لهيئة الت�سالت اأن تعين اأي مقدم خدمة يح�سل على 40% اأو 

اأكثر من اإيرادات �سوق ات�سالت معينة كمقدم خدمة م�سيطر اإذا كان يتمتع بمفرده اأو بال�ستراك مع اآخرين بو�سع اقت�سادي قوي يمكنه من الت�سرف م�ستقاًل 

بدرجة ملحوظة عن المناف�سين اأو الم�ستخدمين. عالوة على ذلك فاإن هيئة الت�سالت �ست�سع العوامل التالية في العتبار: ح�سة مقدم الخدمة في ال�سوق، 

عدد مقدمي الخدمة الآخرين وح�س�سهم في ال�سوق، �سلوكيات هيكلة الأ�سعار في ال�سوق ومدى توفر خدمات بديلة معقولة وطبيعة ومدى عوائق الدخول وما 

اإذا كان لدى مقدم الخدمة �سيطرة ح�سرية اأو غالبة على مرافق اأ�سا�سية لتقديم الخدمات و/اأو مرافق ات�سالت تتيح له الو�سول اإلى الم�ستخدمين. 

كما هو مو�سح اأعاله، لقد قررت هيئة الت�سالت باأن تكون �سركة الت�سالت ال�سعودية مقدم خدمة م�سيطر �سريطة اأن:

ل ي�سمح لمقدم الخدمة الم�سيطر بالقيام باأي اأن�سطة من �ساأنها �سوء ا�ستغالل و�سعه الم�سيطر وللهيئة �سلطة تحديد ما اإذا كان اأي من اأن�سطة مقدم  1 )

الخدمات الم�سيطر يعد بمثابة �سوء ا�ستغالل لو�سع ال�سيطرة اأو اإذا ما كانت اأي من اأفعال مقدم الخدمات الم�سيطر تعتبر بمثابة �سلوك مناف لقواعد 

المناف�سة ال�سريفة كما للهيئة اتخاذ الإجراء الالزم.

العر�س  اإ�سداره  الخ�سو�س، )عالوة على  وعلى وجه  يتاأكد،  اأن  البيني  الت�سال  باأ�سواق خدمات ربط  له عالقة  يجب على كل مقدم خدمة م�سيطر  2 )

المرجعي لربط الت�سال البيني الم�سار اإليه اأعاله( من القيام بالتالي:

اأن يعر�س، ح�سب الطلب، تقديم خدمة ربط الت�سال البيني ب�سبكته والدخول اإلى مرافقه من قبل اأي مقدم خدمات اآخر مرخ�س له بموجب  ��

اتفاقية خطية لتوفير خدمات ربط الت�سال البيني.

توفير خدمة ربط الت�سال البيني والدخول لأي مقدم خدمة مرخ�س واأي مقدم خدمة اأجنبي بموجب نف�س ال�سروط ونف�س الجودة التي يقدم  ��

بها خدماته.

اأن يوفر، عند الطلب، كافة الموا�سفات والمعلومات الالزمة لمقدمي الخدمات الذين يطلبون خدمات ربط الت�سال البيني والدخول ومعاملة  ��

المعلومات الم�ستلمة من مقدمي الخدمة الآخرين ب�سرية تامة.

يبين نظام الت�سالت باأنه يتعين على اأي م�سغل م�سيطر على �سوق معين من اأ�سواق الت�سالت اأو اأي جزء منه عدم القيام باأي ن�ساطات اأو اأفعال  ��

تعد بمثابة �سوء ا�ستخدام لو�سعه.
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اأفعال من �ساأنها خلق م�سغل م�سيطر ل�سوق معين من قطاع  وفقًا لنظام الت�سالت يمنع الم�سغلون من الدخول في اتفاقيات مع بع�سهم البع�س لممار�سة 

الت�سالت اأو الحد من التناف�س اأو الإ�سرار به و�سوف تعتبر �سروط واأحكام مثل هذا التفاق باطلة. لذا يجب على الم�سغلين الراغبين في الندماج مع م�سغلين 

محليين وخارجيين تقديم طلب لهيئة الت�سالت للح�سول على موافقتها قبل �سراء 5% اأو اأكثر من اأ�سهم اأي م�سغل اأخر مرخ�س في المملكة العربية ال�سعودية 

اأو ن�سبة قد تخلق و�سع م�سيطر في اأي �سوق من اأ�سواق الت�سالت. وفقًا لالئحة التنفيذية لنظام الت�سالت فاإن عملية الترتيب لتحديد اأ�سعار اأو �سروط اأي 

خدمة في قطاع الت�سالت اأو اأي ترتيبات لتحديد ال�سخ�س الذي �سيفوز بعقد اأو فر�سة عمل في قطاع الت�سالت اأو الترتيبات التي تجري بغر�س تق�سيم 

ح�س�س اأو توزيع اأ�سواق ات�سالت فيما بينهم �ستكون من الممار�سات المحظورة.

فصل الحسابات 316 
اإن ف�سل الح�سابات هو اإعداد ح�سابات منف�سلة لأن�سطة اأعمال مختلفة تقوم �سركة واحدة باإدارتها لكي يتم تحديد التكاليف والإيرادات المرتبطة بكل ن�ساط 

)والتحويالت فيما بينها( ب�سكل منف�سل و منا�سب. وتهدف �سيا�سات هيئة الت�سالت المتعلقة بف�سل الح�سابات اإلى خلق و اإيجاد اأر�سية للم�سغلين الجدد 

تمكنهم من مناف�سة الم�سغل الحالي. 

خدمات  ف�سل  م�ستوى  على  الفردية  التراخي�س  اأ�سحاب  على  �سروط  فر�س  الت�سالت  لهيئة  يجوز  اأنه  على  الت�سالت  لنظام  التنفيذية  الالئحة  تن�س 

الت�سالت لالأغرا�س المحا�سبية والتنظيمية ح�سب ما تقرره الهيئة. وتعتبر �سركة الت�سالت ال�سعودية مقدم الخدمة الوحيد الذي يخ�سع لقواعد الف�سل 

المحا�سبية بموجب قرار هيئة الت�سالت رقم 1425/44 ال�سادر بتاريخ 1425/4/10هـ )الموافق 2004/5/30م(.

مناف�سة  بالتجزئة  النترنت  ولقد ظلت خدمات  المتنقلة.  والت�سالت  المعطيات  التحرير قطاعات  بها  �سيبداأ  التي  ال�سعودية  الت�سالت  تت�سمن قطاعات 

VSAT وبيانات  اإن القطاعات المناف�سة )خدمات محطات المنافذ متناهية ال�سغر  1996م. تعتقد هيئة الت�سالت، كاقتراح عام،  اإدخالها في عام  منذ 

النترنت والت�سالت المتنقلة( يجب ف�سلها لأغرا�س الت�سعير و�سوف ي�سمح هذا الف�سل لهيئة الت�سالت باكت�ساف اأي حالت دعم مالي متبادل من الجهات 

الم�سيطرة اإلى �سوق المناف�سة، وت�سهيل فهم ربحية مختلف الوحدات، وتحديد �سوء ا�ستخدام و�سع ال�سيطرة اأو اأي �سلوك مناف للقواعد التناف�سية من قبل 

مقدمي الخدمة الم�سيطرين. يحدد مقدمو الخدمات نف�س الأجور لخدمات ربط الت�سال البيني الم�ستخدمة من قبل مقدمي خدمات ربط الت�سال البيني 

والوحدات التجارية والجهات التابعة لها.

استخدام الممتلكات 311- 
تعطي اأنظمة الت�سالت لجميع م�سغلي الت�سالت حقًا مت�ساويًا من حيث دخول جميع الممتلكات العامة والخا�سة بغر�س تقديم خدمات الت�سالت في اإطار 

الحدود الالزمة وال�سرورية لإن�ساء وت�سغيل و�سيانة �سبكات الت�سالت. 

وبموجب الالئحة التنفيذية لنظام الت�سالت وب�سرط الح�سول على موافقة الجهة العامة الم�سئولة، يجوز لمقدم الخدمة دخول الطرق العامة اأو اأي مكان عام 

اآخر، بموجب �سروط تجارية معقولة، بغر�س اإن�ساء اأو �سيانة اأو ت�سغيل �سبكات الت�سالت، ويمكنه اأن يبقى في المكان طوال المدة الالزمة لذلك الغر�س من 

دون تعطيل ال�ستخدام العام لذلك المرفق اأو الطريق اأو المكان العام الآخر. وعندما ل يتمكن مقدم الخدمة، بموجب �سروط تجارية معقولة، من ا�ستخدام 

عمود اأو مجرى اأو برج، اأو غيره من المن�ساآت الم�ساندة لالت�سالت اأو للطاقة الكهربائية، الذي تم اإن�ساوؤه على طريق �سريع اأو مكان عام اآخر، يمكنه اأن يتقدم 

بطلب للهيئة للح�سول على الم�ساندة.

اإلى اتفاق مع �ساحب  اأن يحاول التو�سل  اأجل تقديم خدمات الت�سالت، على مقدم الخدمة  اأو النتفاع باأر�س من  اأر�س  اإلى  عندما يحتاج مقدم الخدمة 

الملكية. وفي حال ف�سل الم�سغل في التو�سل اإلى اتفاق مع �ساحب الملكية، يمكن لمقدم الخدمة اأن يتقدم بطلب لدى هيئة الت�سالت لت�سوية النزاع القائم 

بين الطرفين. واإذا عجزت هيئة الت�سالت عن التو�سط بين الطرفين، يمكن نزع العقار وفقًا لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

يتعين على مقدمي الخدمة الذين يملكون مرافق ات�سالت قائمة حاليًا ال�سماح لمقدمي الخدمة الآخرين با�ستخدام هذه المواقع لو�سع اأنظمة نقل الت�سالت 

الخا�سة بهم، اإذا كان ذلك يحقق جدوى اقت�سادية ملمو�سة ول يتطلب اأعماًل اإن�سائية جوهرية اإ�سافية في ذلك الموقع، كما اأن على الطرف طالب الم�ساركة 

في الموقع اأن يعو�س الطرف المطلوب منه اإتاحة الم�ساركة.
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الخدمة الشاملة وحق االستخدام الشامل وصندوق الخدمة  3111 
الشاملة

تحدد وثيقة �سيا�سة الخدمة ال�ساملة وحق ال�ستخدام ال�سامل الموؤرخة في 1427/05/21هـ )الموافق 2006/6/17م( الأ�س�س والمبادئ وال�سروط المتعلقة 

بتقديم خدمة النفاذ اإلى الخدمة ال�ساملة وحق ال�ستخدام ال�سامل في المملكة. واإن اأحد الأهداف المحددة في ال�سيا�سة هو تحقيق حق ال�ستخدام ال�سامل 

للخدمات ال�سوتية خالل فترة ثالث �سنوات كحد اأق�سى من التاريخ الذي يبداأ فيه �سندوق الخدمة ال�ساملة بالعمل )ف�ساًل راجع ما يلي “�سندوق الخدمة 

ال�ساملة”(.

لتعزيز الخدمة ال�ساملة وحق ال�ستخدام ال�سامل، وجب و�سع �سيا�سة تن�س على تاأ�سي�س �سندوق الخدمة ال�ساملة. لقد تم تاأ�سي�س �سندوق الخدمة ال�ساملة 

اإدارية منف�سلة  ي�سكل وحدة  2007/6/4م( وهو  1428/5/18هـ )الموافق  بتاريخ  ال�سادر   1428/165 ال�ساملة رقم  الخدمة  اإن�ساء �سندوق  بموجب قرار 

�سمن هيئة الت�سالت. يتعين على �سندوق الخدمة ال�ساملة التركيز ب�سكل ح�سري على تمويل ال�سبكات الجديدة و/اأو الخدمات لتقديم الخدمة ال�ساملة اأو 

حق ال�ستخدام ال�سامل اإلى المناطق الجغرافية التي ل ت�سل اإليها الخدمات التجارية لكونها غير مربحة. �سيتم دعوة الأطراف اإلى عملية اختيار تناف�سية 

لمنح م�ساريع خا�سة بالخدمة ال�ساملة وحق ال�ستخدام ال�سامل يقوم بتمويلها �سندوق الخدمة ال�ساملة. ويدير �سندوق الخدمة ال�ساملة مجل�س اإدارة هيئة 

الت�سالت ويتم تمويله من خالل الح�سول على ما يعادل 1% من �سافي اإيرادات مقدم الخدمة المحدد من هيئة الت�سالت. وتتم مراجعة �سيا�سة �سندوق 

الخدمة ال�ساملة من قبل هيئة الت�سالت على الأقل مرة كل �سنتين.

توجد عدد من اللتزامات الإ�سافية على عاتق مقدمي الخدمة ال�ساملة بموجب الالئحة التنفيذية لنظام الت�سالت.

جودة الخدمة 3111 
المعطيات  وخدمات  المتنقلة  الت�سالت  خدمات  اأخرى،  اأمور  بين  من  تغطي،  التي  الخدمة”  جودة  “موؤ�سرات  من  مجموعة  الت�سالت  هيئة  و�سعت  لقد 

والمعايير التي تنطبق عليها. ويتوجب على مقدمي الخدمات تقديم التقارير اإلى هيئة الت�سالت لالإ�سارة اإلى مدى التقيد بالمعايير المرتبطة بتلك الموؤ�سرات 

“الموافق  1427/9/17هـ  بتاريخ  ال�سادر   1427/141 رقم  )القرار  الخدمة(  بجودة  المتعلق  التنظيمي  )لالإطار  وفقا  ذلك،  ومع  �سنوي.  ربع  اأ�سا�س  على 

التجاري  الإطالق  بعد  الأولى  الـ12 �سهر  لفترة  الخدمة  الترخي�س لهم حديثًا من تنظيم جودة  الذين تم  الخدمة  اإعفاء مقدمي  �سيتم  2006/10/10م”( 

للخدمة.

هنالك العديد من التزامات جودة الخدمة تنطبق على مقدمي الخدمات ال�ساملة ومقدمي الخدمات الم�سيطرين بموجب لئحة الت�سالت.

التعرفة  3112 
بحق  المتعلقة  التعرفات  كافة  الت�سالت  لنظام  التنفيذية  الالئحة  بموجب  الم�سيطرين،  الخدمة  ومقدمو  ال�سامل  ال�ستخدام  حق  مقدمو  يرفع  اأن  يجب 

ال�ستخدام ال�سامل اأو خدمات الت�سالت في ال�سوق الم�سيطر عليه على التوالي اإلى هيئة الت�سالت للح�سول على موافقتها ما لم يتم تحديد غير ذلك من 

قبل هيئة الت�سالت. بالإ�سافة اإلى ذلك، يجوز للهيئة، وفق تقديرها، اأن تنظم تعرفات مقدمي الخدمة الآخرين بموجب اأحكام اأنظمة الت�سالت، وبالتالي 

من الممكن اأن تقوم بتنظيم تعرفات ال�سركة في الم�ستقبل. عندما يتطلب من هيئة الت�سالت الموافقة على التعرفة، ت�سبح التعرفة الجديدة �سارية المفعول 

بعد موافقة هيئة الت�سالت عليها.

لهيئة الت�سالت اأن ت�سدر قرارًا لعتماد اأي طريقة لتنظيم تعرفات مقدمي الخدمة من �ساأنه اأن يتما�سى مع تعليمات واإر�سادات وقرارات هيئة الت�سالت 

بما فيها تنظيم �سقف الأ�سعار.

) 3113 VOIP( الخدمات الصوتية عبر بروتوكول االنترنت
الخدمات ال�سوتية عبر بروتوكول النترنت غير مرخ�س لها حاليًا في المملكة لغير مقدمي خدمات الت�سالت الثابتة، اإل اأن هيئة الت�سالت �ستقوم بتطوير 

اإطار تنظيمي لتقديم الخدمات ال�سوتية عبر بروتوكول النترنت.
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الجزاءات 3113 
ين�س نظام الت�سالت على اأن تخ�سع بع�س الإجراءات اأو المخالفات المحددة في نظام الت�سالت لجزاء ل يتجاوز خم�سة ماليين ريال. وهذه الجزاءات 

تفر�سها لجنة الف�سل في المخالفات التابعة للهيئة وتقدم لها التقارير والتي يتعين عليها اتخاذ قراراتها وفقًا لالئحة التنفيذية لنظام الت�سالت. ويجوز 

التظلم من قرارات اللجنة اأمام ديوان المظالم بموجب نظام ديوان المظالم.
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الترخيص وربط االتصال البيني  6 
الترخيص 611 

�سيتم اإ�سدار ترخي�س تقديم خدمات الت�سالت الثابتة في المملكة العربية ال�سعودية بعد تاأ�سي�س ال�سركة. فيما يلي ملخ�س لعملية اإ�سدار الترخي�س و�سروط 

واأحكام م�سودة الترخي�س الحالية. ويجب التنويه على اأن الم�سودة الحالية عر�سة للتغيير قبل اإ�سدارها.

طلب الترخيص لتقديم خدمات االتصاالت الثابتة 22121 

في خريف عام 2006م اأ�سدرت هيئة الت�سالت دعوة لتقديم عرو�س طلب تراخي�س جديدة لتقديم خدمات الت�سالت الثابتة. وقد �سممت مناف�سة عملية 

اإ�سدار التراخي�س بطريقة ت�سجع العديد من مقدمي الطلبات وترفع م�ستوى المناف�سة بينهم لحقًا. وقد حددت المقابل المالي للترخي�س بخم�سة ماليين 

ريال ولم يتم تحديد عدد التراخي�س المزمع اإ�سدارها.

وبعد مراجعة الطلبات المقدمة وتقييمها اأعلنت هيئة الت�سالت بتاريخ 1428/3/27هـ )الموافق 2007/4/15م( عن قرارها بتاأهيل )3( من مجموع )10( 

متقدمين هم: ا �سركة الت�سالت ال�سوئية وت�سم )فيريزون كم�سغل( ال�سركة ال�سعودية لالت�سالت المتكاملة وت�سم )بي �سي �سي دبليو كم�سغل( اإ�سافًة اإلى 

ال�سركة.

وت�سمنت المعايير التي و�سعتها هيئة الت�سالت لمراجعة الطلبات وتقييمها والتي ينبغي على ال�سركة اللتزام بها:

( دولر اأمريكي تمثل �سافي القيمة المالية الإجمالية  قدرة مالية ل تقل عن )560( خم�سمائة و�ستين مليون ريال اأي ما يعادل مائة وخم�سين مليون )��150

لم�ساهمي ال�سركة.

قاعدة من الم�ستركين للم�سغل المزود لخدمات الت�سالت ل يقل عدد الم�ستركين عند تقديم الطلب منها في خدمات الت�سالت الثابتة عن 000‚��100 

م�سترك هاتف ثابت ن�سط )في جميع الأ�سواق( اأو �سبكة ات�سالت متنقلة ل يقل عدد الم�ستركين الحاليين منها في خدمات الت�سالت المتنقلة عن 5‚1 

مليون م�سترك. 

خبرة في بلدين على الأقل في مجال ن�سر وت�سغيل �سبكات الت�سالت. ��

% من ح�س�س ملكية الترخي�س الجديد طوال مدة اتفاقية الإدارة والتي ل تقل  التزام من جانب مزود خدمات الت�سالت بالحتفاظ بما ل يقل عن ��15

عن خم�س �سنوات. 

( منطقة خالل مدة �سبع �سنوات من تاريخ اإ�سدار الترخي�س. توفير تغطية لخدمات الت�سال الال�سلكي في م�ساحة ل تقل عن )��13

وقد �سملت اإجراءات المناف�سة، اإ�سافة اإلى تر�سية تراخي�س تقديم خدمات الت�سالت الثابتة، عملية تخ�سي�س الطيف الترددي على اأ�سا�س عطاءات مغلقة 

 2.5 النطاقات  المملكة في  يتوفر في  والذي  الثابتة  الت�سالت  تقديم خدمات  لتوفير  الالزمة  الترددي  الطيف  بطلبات تخ�سي�س  الم�ستركين  فيها  تقدم 

جيغاهيرتز و3.5 جيغاهيرتز. ولم تتقدم �سركة الت�سالت ال�سوئية بطلب لتخ�سي�س الطيف الترددي نظرًا لنيتها ت�سغيل خدماتها بالقت�سار على ا�ستخدام 

�سبكة كوابل. وفي يوم 1428/4/4هـ )الموافق 2007/4/21م( تم تخ�سي�س الطيف الترددي لل�سركة ال�سعودية لالت�سالت المتكاملة �سمن النطاق الترددي 

2.5 جيغاهيرتز واأخرى لل�سركة على نطاق 3.5 جيغاهيرتز بعر�س نطاق قدره 56 جيغاهيرتز .

شروط الترخيص 611 
التقيد بتعليمات وإرشادات وقرارات هيئة االتصاالت  22221 

يجب اأن تتقيد ال�سركة ب�سروط واأحكام الترخي�س والجداول الملحقة به وبكافة الأنظمة والقرارات الأخرى ذات ال�سلة ال�سادرة عن هيئة الت�سالت بما 

فيها على �سبيل المثال ل الح�سر تلك المتعلقة بـ ) اأ)�سروط تقديم الخدمة، (ب )معايير جودة خدمات الت�سالت المقدمة من قبل ال�سركة،(ج )الأ�س�س 

والقواعد الم�ستخدمة في تحديد المقابل المالي (تعريفة خدمات الت�سالت)،(د)الخدمة ال�ساملة وحق ال�ستخدام ال�سامل،(هـ)الترددات،(و)، الترقيم،(

ز )قابلية نقل الأرقام، (ح)ربط الت�سال البيني )ط( تراخي�س المعدات واعتماد نوعيتها، (يرجى مراجعة ق�سم” البيئة التنظيمية”(. 
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الخدمات والشبكات المرخصة والتي قد تحصل عليها الشركة  22222 

تقديم جميع خدمات الت�سالت الثابتة في المملكة بعد الح�سول على جميع التراخي�س الالزمة من هيئة الت�سالت. ولل�سركة في حال رغبتها في  1 )

تقديم خدمات ات�سالت اأخرى، التقدم اإلى الهيئة للح�سول على التراخي�س الالزمة لذلك.

والمعدات  التراخي�س  المملكة، وحيازة  اأ�س�س تجارية في  واإدارتها وتطويرها، على  وت�سغيلها  بناء �سبكات الت�سالت ومرافقها، وامتالكها و�سيانتها  2 )

والأجهزة الالزمة لذلك.

المتعلقة  المناق�سات  في  والدخول  وتوريدها،  وت�سويقها  وت�سديرها  والب�سائع  الأجهزة  من  ونحوها  الثابتة  الت�سالت  اأجهزة  اأنواع  جميع  ا�ستيراد  3 )

بذلك.

ال�ستثمار في الم�ساريع التجارية وال�ستثمارية المتعلقة بخدمات الت�سالت المختلفة بح�سب ما تراه ال�سركة منا�سبا لتنمية اأعمالها وتطويرها، وفقا  4 )

لالأنظمة واللوائح المرعية في المملكة.

حيازة واإدارة وبيع وا�ستئجار والت�سرف باأي ممتلكات منقولة وغير منقولة والمنافع والحقوق المعنوية المتعلقة باأعمال ال�سركة والتي توؤدي اإلى تنمية  5 )

وتعزيز اأعمالها وفقا لالأنظمة واللوائح المرعية في المملكة.

ينبغي على ال�سركة الح�سول على تراخي�س منف�سلة من هيئة الت�سالت لتقديم خدمات الإنترنت وخدمات الت�سالت المتنقلة اأو خدمات المتنقل الخلوي 

الف�سائي. وتخ�سع خدمة بث المواد والمحتويات اأي�سا ل�ست�سدار تراخي�س خا�سة وت�ساريح من الجهات الحكومية ذات العالقة. ول ي�سمح لل�سركة بتوفير 

خدمات ات�سال با�ستخدام الراديو ما عدا في الحالت المرخ�س بها من قبل هيئة الت�سالت. وترى ال�سركة اأنها لي�ست في حاجة لأية تراخي�س اإ�سافية في 

الوقت الحالي للقيام باأن�سطتها المرتقبة.

مدة الترخيص وتجديده وإلغائه وتعليقه وتعديله   22222 

من المتوقع اأن تكون مدة �سالحية الترخي�س ال�سادر لل�سركة 25 عامًا من تاريخ اإ�سداره ويمكن اأن يجدد لمدة مماثلة بموافقة هيئة الت�سالت. ولن يتم 

اإجراء اأي تعديل على الترخي�س اإل بوا�سطة هيئة الت�سالت ووفقًا لأنظمتها.)كذلك قد ت�سدر الهيئة تراخي�س اأخرى اإ�سافية(. ويجوز لهيئة الت�سالت اأن 

تلغي اأو تعلق العمل بالترخي�س بمقت�سى اأنظمتها في حال ارتكاب ال�سركة لأية مخالفة ت�ستوجب ذلك )ف�ساًل راجع ق�سم “البيئة التنظيمية”( 

التعاقد من الباطن  22222 

يجوز لل�سركة بعد الح�سول على الموافقة الخطية من هيئة الت�سالت بالتعاقد من الباطن مع اأ�سخا�س اآخرين لتكليفهم بالقيام ببع�س خدمات الت�سالت 

المرخ�س لها بتقديمها بموجب الترخي�س. وفي هذه الأحوال، �ستظل كافة اللتزامات المترتبة على الترخي�س م�سئولية ال�سركة.

تحول التقنية  22222 

يجب على ال�سركة اإ�سعار هيئة الت�سالت في حال نيتها اإجراء تغيير جوهري في التقنية الم�ستخدمة لن�سر ال�سبكة. وفي هذه الحالة يجوز لهيئة الت�سالت اأن 

تطلب من ال�سركة القيام بالإجراءات الالزمة لتفادي الآثار العك�سية الناتجة من هذه التغييرات.

المقابل المالي للترخيص  22222 

وفقًا لوثيقة طلب الح�سول على الترخي�س لتقديم خدمات الت�سالت الثابتة والعرو�س المقدمة من ال�سركة للح�سول على الترخي�س وتخ�سي�س الطيف 

الترددي وقرار مجل�س الوزراء رقم )41 ( وتاريخ 1429/2/18هـ )الموافق 2008/2/25م( وم�سودة الترخي�س، �سوف ت�سدد ال�سركة لهيئة الت�سالت ما 

يلي: 

مقابل مالي قدره )5.000.000( خم�سة ماليين ريال �سعودي كمقابل للح�سول على الترخي�س بتقديم خدمات الت�سالت الثابتة يتم ت�سديده دفعة   )1

واحدة.

مقابل مالي قدره )522.904.000( خم�سمائة واثنان وع�سرون مليون وت�سعمائة واأربعة األف ريال �سعودي كمقابل ل�ستخدام الطيف الترددي المخ�س�س   )2

لل�سركة يتم ت�سديده دفعة واحدة.



45

عالوة على المبالغ المذكورة اأعاله فاإن ال�سركة ملزمة اأي�سًا بموجب الوثائق والقرار الوزاري ال�سابق ذكرها بت�سديد ما يلي:

%( من �سافي اإيرادات المرخ�س له في العام، وي�ستثنى  مقابل مالي �سنوي لتقديم خدمة الت�سالت الثابتة تجاريًا وفقا لم�سودة الترخي�س يعادل )10( 1

من ذلك العام الأول من تاريخ اإ�سدار الرخ�سة والذي �ستكون الن�سبة فيه )5%( من �سافي الإيرادات وكذلك العام الثاني والذي �ستكون الن�سبة فيه 

)8%( من �سافي الإيرادات. و�ستكون الن�سبة )10%( من �سافي الإيرادات ابتداًء من العام الثالث ولالأعوام التي تليه. و�سي�ستمر دفع المقابل المالي 

�سنويًا طوال فترة �سالحية الترخي�س.

%( من �سافي اإيرادات المرخ�س له في العام مقابل اإ�سدار الترخي�س. و�سي�ستمر دفع هذا المقابل المالي �سنويًا طوال  مقابل مالي �سنوي يعادل )1( 2

فترة �سريان الترخي�س.

مقابل مالي �سنوي ل�ستخدام الطيف الترددي المخ�س�س للمرخ�س له بمبلغ ثابت قدره مليونان واأربعمائة األف ريال + مقابل مالي يتنا�سب مع ن�سبة  3 )

التغطية للمناطق وذلك وفقًا لأحكام لئحة المقابل المالي ل�ستخدام الطيف الترددي ال�سادرة من هيئة الت�سالت.

هـ.  مقابل مالي �سنوي نظير ا�ستخدام وحجز وتخ�سي�س الأرقام للمرخ�س له ح�سب قرار هيئة الت�سالت رقم 1425/34 بتاريخ 1425/1/4( 4

% ( من �سافي الإيرادات للم�ساهمة في �سندوق الخدمة ال�ساملة وحق ال�ستخدام ال�سامل، في حال طلب هيئة الت�سالت من ال�سركة ذلك.  5 )1(

مقابل مالي لأي اأعمال اأو خدمات مقدمة من قبل هيئة الت�سالت، حيثما ينطبق، وفقًا لأنظمة الهيئة.  6 )

�شافي الإيرادات: يق�سد به اإجمالي الإيرادات التي يجنيها المرخ�س له من تقديم خدمات الت�سالت الثابتة تجاريًا مطروحًا منها المبالغ الم�ستحقة لأي 

مقدم خدمة ات�سالت محلي اأو دولي ح�سب ما هو مو�سح في نتائج الت�سويات لهذه الخدمات. 

نشر الشبكة والتغطية  22222 

على الرغم من اأن الترخي�س لم ي�سدر حتى الآن ، فاإن دعوة تقديم الطلبات ت�سترط على ال�سركة التقيد بالتزامات ن�سر ال�سبكة الواردة كما يلي: 

تغطية ما ل يقل عن ثالث مناطق خالل ثالث �سنوات من تاريخ اإ�سدار الترخي�س.  ��

تغطية ما ل يقل عن �سبع مناطق خالل خم�س �سنوات من تاريخ اإ�سدار الترخي�س.  ��

تغطية ما ل يقل عن ثالث ع�سرة منطقة خالل �سبع �سنوات من تاريخ اإ�سدار الترخي�س.  ��

حتى تاريخ هذه الن�سرة اأوفت ال�سركة تمامًا بكافة اللتزامات المن�سو�س عليها في دعوة تقديم الطلبات وتنوي الإيفاء بباقي التزاماتها.

اتفاقيات ربط االتصال البيني  612 
تتوقع ال�سركة اإبرام اتفاقيات ربط ات�سال بيني مع �سركة الت�سالت ال�سعودية وموبايلي ومقدمي الخدمات المحليين والدوليين الآخرين والمفاو�سات جارية 

في هذا الخ�سو�س. توؤمن ال�سركة باأن ال�سروط المالية لبع�س اأو كافة هذه التفاقيات تكون ل�سالح الأطراف الموقعة عليها.
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هيكلة وحوكمة الشركة 6 
أعضاء مجلس اإلدارة المقترحون 611 

�ستتم اإدارة ال�سركة و الإ�سراف على عملياتها بوا�سطة مجل�س اإدارة يتاألف من اإحدى ع�سر)11( ع�سوًا. �سيتم تعيين مجل�س الإدارة الأول من قبل الجمعية 

العامة التاأ�سي�سية بينما يتم فيما بعد تعيين المجل�س من قبل الجمعية العامة العادية. �سيتم تعيين اأع�ساء مجل�س الإدارة لمدة ثالث �سنوات، ما عدا المجل�س 

الأول والذي �سعين اأع�ساءه لمدة خم�س �سنوات.

�سيكون مجل�س الإدارة المقترح كما يلي:

الو�سعجهة التمثيلال�ضفة املن�سباال�ضم 

�ساحب ال�سمو الملكي الأمير عبد العزيز 

بن اأحمد بن عبد العزيز اآل �سعود 

�سركة عذيب التجارية المحدودة غيرتنفيذي رئي�س مجل�س الإدارة 

�سركة البحرين لالت�سالت ال�سلكية غيرتنفيذيع�سو مجل�س الإدارة ال�سيخ محمد بن عي�سى اآل خليفة 

والال�سلكية

�سركة البحرين لالت�سالت ال�سلكية غيرتنفيذيع�سو مجل�س الإدارة  الأ�ستاذ عبد الرزاق القا�سم

والال�سلكية

�سركة النهلة للتجارة والمقاولت المحدودةغيرتنفيذيع�سو مجل�س الدارة الأ�ستاذ محمد وجيه بن ح�سن �سربتلي 

الأ�ستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز 

�لمطرب

�سركة عذيب للكمبيوتر والت�سالت تنفيذيع�سو مجل�س الإدارة

المحدودة

�سركة عذيب التجارية المحدودةغيرتنفيذي ع�سو مجل�س الإدارةالأ�ستاذ خور�سيد اأحمد

�سركة عذيب لل�سيانة المحدودة غيرتنفيذيع�سو و�سكرتير مجل�س الإدارةالأ�ستاذ �سعد بن عمر البيز

م�ستقلالجمهورــــــــــع�سو مجل�س الإدارة الأ�ستاذ �سلطان بن خالد التركي 

م�ستقلالجمهورــــــــــع�سو مجل�س اإدارة الدكتور عبدالعزيزعبداللطيف جزار

م�ستقلالجمهورــــــــــع�سو مجل�س اإدارة الأ�ستاذ ح�سام ها�سم �سدقة

م�ستقلالجمهورـــــــــع�سو مجل�س اإدارة الدكتور ح�سام عبدالمح�سن العنقري 

نبذة عن اأع�ض�ء مجل�س االإدارة المقترحين

صاحب السمو الملكي األمير عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود 2 رئيس مجلس  22121 
اإلدارة، )22( سنة

�ساحب ال�سمو الملكي الأمير عبد العزيز بن اأحمد بن عبد العزيز اآل �سعود هو الرئي�س التنفيذي لمجموعة �سركات عذيب، وهو اأي�سًا ع�سو المجل�س ال�ست�ساري 

لل�سناديق ال�ستثمارية و�سريك موؤ�س�س ورئي�سي في العديد من ال�سركات التجارية وال�سناعية الخا�سة والم�ساهمة المرموقة العاملة في مختلف المجالت 

كت�سغيل و�سيانة المن�ساآت الع�سكرية والت�سالت والإن�ساءات والتقنيات الحديثة و�سحن وتفريغ ال�سفن والقطاع الزراعي وغيرها.

كما يعتبر �سموه من النا�سطين في العمل الإن�ساني في مجال طب العيون على الم�ستويات المحلية والإقليمية والدولية حيث اأ�س�س ويراأ�س مجال�س اإدارة العديد 

من جمعياته وموؤ�س�ساته.

تخرج �سموه من جامعة الملك �سعود بالريا�س �سنة 1986م بتخ�س�سين رئي�سيين هما العلوم ال�سيا�سية واإدارة الأعمال. وبالإ�سافة اإلى ذلك، ح�سر �سموه 

العديد من الدورات المتخ�س�سة في الإدارة التنفيذية. 
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( سنة  الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة – عضو غير تنفيذي، )21 22122

ال�سيخ محمد بن عي�سى اآل خليفة، بحريني الجن�سية، وهو المدير العام للموؤ�س�سة العامة للتاأمينات الجتماعية بالبحرين منذ �سنة 2005م، ويعمل فيها منذ 

1989م حيث تقلد عدة منا�سب عليا منها مدير عام المالية وال�ستثمار خالل الفترة من 2002 وحتى 2005م، و م�ساعد مدير عام المالية وال�ستثمار من 1998 

حتى 2002م ومدير المحافظ ال�ستثمارية الأجنبية من 1993 حتى 1998م، ومحلل ا�ستثمار من 1989 حتى 1993م. وي�سغل ال�سيخ اآل خليفة اأي�سًا من�سب 

رئي�س مجل�س اإدارة �سركة الأوراق المالية وال�ستثمارات ونائب رئي�س مجل�س اإدارة �سركة الت�سالت البحرينية وع�سو مجل�س اإدارة بنك البحرين والكويت 

وع�سو مجل�س اإدارة �سركة البحرين للمرافق التجارية. 

والدورات  البرامج  من  العديد  في  �سارك  كما  1989م،  منذ  اأو�ستن،  تك�سا�س،  جامعة  من  الدولية  الأعمال  في  بكالوريو�س  �سهادة  يحمل  خليفة  اآل  ال�سيخ 

التنفيذية.

( سنة  األستاذ عبد الرزاق بن عبد اهلل القاسم 2 عضو تنفيذي، )22 22122

الأ�ستاذ/ عبد الرزاق عبد اهلل القا�سم، بحريني الجن�سية، وهو الرئي�س التنفيذي لبنك البحرين الوطني منذ عام 2008م، ورئي�س لجنة حوكمة ال�سركات 

بوزارة التجارة بمملكة البحرين منذ عام 2004م، كما اأنه ع�سو مجل�س اإدارة �سركة ا�ستيراد لال�ستثمار منذ يناير 1998م و�سركة البحرين لالأ�سواق الحرة 

منذ 2004م والأكاديمية العربية للتعليم والبحوث و هو اأي�سًا ع�سو مجل�س الأمناء واللجنة التنفيذية للمعهد البحريني لل�سيرفه منذ عام 2004م.

ح�سل الأ�ستاذ/ القا�سم على درجة الماج�ستير في علم الإدارة من ما�س�سو�سيتز اإن�ستتيوت اأوف تيكنولوجي في بو�سطن في عام 2004م. 

( سنة  األستاذ محمد بن وجيه حسن شربتلي 2 عضو غير تنفيذي، )21 22122

الأ�ستاذ/ محمد بن وجيه ح�سن �سربتلي، �سعودي الجن�سية، وهو الرئي�س التنفيذي ل�سركة النهلة للتجارة والمقاولت منذ عام 1995م، و�سركة النهلة للتطوير 

للم�سافي  ال�سعودية  العربية  لل�سركة  المنتدب  الع�سو  اأي�سا  2004م، وهو  المحدودة )�ساماكو( منذ عام  والتوكيالت  للت�سويق  ال�سعودية  وال�سركة  الح�سري 

)�ساركو( منذ عام 2005م، ونائب رئي�س �سركة فا�ست اأوتوتكنيك منذ عام 2000م. والأ�ستاذ �سربتلي اأي�سًا ع�سو مجل�س اإدارة العديد من ال�سركات التي تتخذ 

من م�سر مقرًا لها مثل �سركة الإهرامات الذهبية و�سن �سيت وال�سركة العربية للتطوير العقاري وال�سركة ال�سعودية الم�سرية لال�ستثمار ال�سياحي.

ح�سل الأ�ستاذ/ �سربتلي �سهادة البكالوريو�س في العالقات العامة والت�سويق من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، م�سر، �سنة 1989م. 

( سنة األستاذ عبد الرحمن عبد العزيز المطرب 2 عضو تنفيذي، )21 22122

الأ�ستاذ/ المطرب، �سعودي الجن�سية، لديه اأكثر من ع�سرين عام من الخبرة في قطاع الت�سالت وتقنية المعلومات، وي�سغل عدة منا�سب تنفيذية عليا في مجموعة 

عذيب، وقد عمل مديرًا لفريق الم�سروع الذي عمل على الح�سول على ترخي�س ال�سركة. كما عمل في ال�سابق كم�ست�سار في مجموعة عذيب خالل الفترة من 1997م 

وحتى 2008م، وت�سمنت المنا�سب التي تقلدها بالمجموعة عمله كع�سو مجل�س اإدارة ل�سركة �سول نت وعذيب اإنتغراف وغيرها من �سركات المجموعة، كما اأ�سهم 

في تاأ�سي�س العديد من �سركات مجموعة عذيب. وتت�سمن خبرته ال�سابقة العمل كم�ست�سار حيث عمل خالل الفترة من عام 1991 وحتى 1992م، كما عمل مع مركز 

المعلومات الوطني بوزارة الداخلية خالل الفترة من عام 1986 وحتى 1991م حيث اأ�سهم في تعريب الحا�سب الآلي قبل ظهور برامج الويندوز.

نال الأ�ستاذ/ المطرب درجة م�سارك في تقنية الحا�سوب من جامعة الملك �سعود في الريا�س عام 1987م، ووا�سل تعليمه وهو على راأ�س العمل حتى ح�سل 

على درجة البكالوريو�س في نظم المعلومات من جامعة وا�سنطن دي �سي في عام 1995م.

( سنة األستاذ خورشيد أحمد 2 عضو غير تنفيذي، )21 22122

اأحمد، كندي الجن�سية، ي�سغل الأ�ستاذ/ خور�سيد من�سب نائب رئي�س المجموعة للدرا�سات المالية وال�سبط بمجموعة عذيب منذ عام  الأ�ستاذ/ خور�سيد 

2003م. وقبل التحاقه بمجموعة عذيب، عمل خور�سيد من 1981- 2003م، ب�سركة لوكهيد مارتن الأمريكية، حيث تقلد العديد من المنا�سب التنفيذية منها 

من�سب مدير المحا�سبة ومدير التخطيط المالي والرئي�س الأعلى لل�سئون المالية و�سغل اأخيرًا المدير العام. 

ح�سل الأ�ستاذ/خور�سيد اأحمد على بكالوريو�س التجارة من جامعة كرات�سي في عام 1967، وهو محا�سب قانوني )زميل معهد المحا�سبين القانونين( في ويلز 

بانجلترا منذ عام 1974 و)زميل معهد المحا�سبين القانونيين( في اونتاريو بكندا منذ عام 1976م.
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( سنة األستاذ سعد بن عمر البيز 2 عضو غير تنفيذي، )22 22122

الأ�ستاذ/ �سعد بن عمر البيز، �سعودي الجن�سية، وي�سغل حاليًا من�سب نائب الرئي�س لل�سوؤون الإدارية والموارد الب�سرية بمجموعة عذيب منذ عام 2006م، والتي 

التحق بها في �سنة 2005م في من�سب نائب المدير العام للم�ساريع وتطوير الأعمال. وقد بداأ م�سواره الوظيفي في القوات الجوية الملكية ال�سعودية في 1973م، 

كطيار حربي. و�سغل خالل فترة عمله بالقوات الجوية الملكية ال�سعودية والتي امتدت حتى تقاعده في عام 2005م، العديد من المنا�سب من بينها قائد �سرب 

الطيران الحربي وقائد جناح تدريب الطيران واأخيرًا من�سب مدير برامج القوات الجوية الملكية ال�سعودية. 

ح�سل الأ�ستاذ/ عمر البيز على درجة البكالوريو�س في علوم الطيران من جامعة الملك في�سل في عام 1976م.

( سنة األستاذ سلطان بن خالد التركي 2 عضو غير تنفيذي، مستقل، )22 22122

ال�سعودية  وال�سركة  للكيماويات  نما  اإدارة  كذلك ع�سو مجل�س  وهو  النهلة  ب�سركة  العمليات  م�سئولي  كبير  وهو  الجن�سية،  �سعودي  التركي،  �سلطان  الأ�ستاذ/ 

للم�سافي وجدة القاب�سة للتنمية منذ عام 2005م، واإيفولفانز و اأمازان لال�ستثمار في دبي منذ عام 2006م.

درجة  نال  كما  1996م،  عام  في  بالظهران  والمعادن  للبترول  فهد  الملك  جامعة  من  المالية  في  البكالوريو�س  درجة  على  التركي  �سلطان  الأ�ستاذ/  ح�سل 

الماج�ستير في اإدارة الأعمال من اآي اإم دي في �سوي�سرا في عام 2004م.

( سنة  الدكتور عبد العزيز عبداللطيف جزار2 عضو غير تنفيذي، مستقل، )22 22122

الدكتور عبد العزيز جزار، �سعودي الجن�سية، ي�سغل حاليًا من�سب رئي�س مجل�س اإدارة مجموعة الملز و�سركة كمبيون و�سركة روؤيا لنظم المعلومات منذ عام 

بالقوات  العملية ك�سابط  العزيز الجزار حياته  الدكتور عبد  بداأ  بالريا�س.  التجارية  بالغرفة  العزيز جزار لجنة الت�سالت  الدكتور عبد  1999م، ويتراأ�س 

الجوية الملكية ال�سعودية في عام 1976م وعمل بها حتى تقاعده في عام 1993م، حيث 

�سغل بعد تقاعده من�سب الرئي�س التنفيذي لل�سركة الدولية لهند�سة النظم حتى عام2002م. ثم تقلد بعد ذلك من�سب المدير العام للمجموعة ال�سعودية 

لالأبحاث والت�سويق حيث حقق العديد من النجاحات للمجموعة.

ح�سل الدكتور عبد العزيز جزار على درجة الدكتوراه من جامعة جنوب كالفورنيا في عام 1988م، وعلى ودرجة الماج�ستير في هند�سة النظم من جامعة 

الملك فهد للبترول والمعادن في عام 1980م، وهو يحمل �سهادة البكالوريو�س في الحا�سب الآلي وهند�سة الت�سالت من جامعة اإ�سك�س بالمملكة المتحدة التي 

تخرج فيها في عام 1975م. 

( سنة األستاذ حسام بن هاشم صدقة 2 عضو غير تنفيذي، مستقل، )22 -22121

الأ�ستاذ/ ح�سام �سدقة، �سعودي الجن�سية، لديه 24 عام من الخبرة الطويلة من اأكت�سبها من خالل م�سيرته العملية في المملكة المتحدة والمملكة العربية 

التدريبية.  التاأمين والخدمات ال�ست�سارية وا�ست�سارات الأعمال وال�سرائب والخدمات  العربية المتحدة، حيث يتمتع بخبرة وا�سعة في  ال�سعودية والأمارات 

وتتنوع �سبكة عمالئه من حيث الحجم وت�سمل �سركات محلية وعالمية متعدد المواقع و�سركات م�ساهمة عامة وال�سركات الم�ستركة وال�سركات المحلية. لقد 

كان الأ�ستاذ/ ح�سام �سدقة �سريكًا في ح�س�س ملكية اإرني�ست اآند يونج ال�سرق الأو�سط من 1982- 2005م. 

الأ�ستاذ/ها�سم �سدقة م�ست�سار مالي مجاز من قبل هيئة ال�سوق المالية في المملكة منذ عام 2006م وهو زميل المعهد الأمريكي للمحا�سبين القانونيين منذ 

عام 1985، وع�سو م�سارك بالمعهد الأمريكي للمراجعين الداخليين ومدير اإدارة ثروات ومحافظ و�سناديق معتمد منذ عام 2007م وهو اأي�سًا مجاز في مجال 

ك�سف الغ�س والتزوير وهو اأحد الأع�ساء الموؤ�س�سين للهيئة ال�سعودية للمحا�سبين القانونيين.

نال الأ�ستاذ �سدقة �سهادة الماج�ستير في المحا�سبة من جامعة الملك عبد العزيز بالمملكة العربية ال�سعودية في عام 1980م، وح�سل قبل ذلك على �سهادة 

اإنجليزي في المالية والمحا�سبة من جامعة الملك عبد العزيز في عام  1976م، كما ح�سل على دبلوم  البكالوريو�س من جامعة عين �سم�س في م�سر �سنة 

1980م. 



49

( سنة الدكتور/حسام عبد المحسن العنقري 2 عضو غير تنفيذي، مستقل، )-2 221211

م�ساعد  اأ�ستاذ  و  العزيز  عبد  الملك  في جامعة  العلمي  والبحث  العليا  للدرا�سات  والإدارة  القت�ساد  كلية  وكيل  الجن�سية،  �سعودي  العنقري،  الدكتور ح�سام 

للمحا�سبة والمراجعة في ق�سم المحا�سبة بالكلية. ح�سل الدكتور العنقري على درجة الدكتوراه في المحا�سبة والمحا�سبة المالية من جامعة اإي�سيك�س بالمملكة 

المتحدة في عام 2000م وكان قد تح�سل على درجة الماج�ستير في المحا�سبة في عام 1995م والبكالوريو�س في المحا�سبة في عام 1988م من جامعة الملك 

عبد العزيز في المملكة العربية ال�سعودية. 

اإلدارة التنفيذية 611 
 تو�سح الخارطة التنظيمية التالية الهيكل التنظيمي والإداري المقترح لل�سركة:

( سنة  الدكتور/ أحمد عباس سندي 2 الرئيس التنفيذي، )22 22221

الرئي�س التنفيذي لل�سركة هو الدكتور اأحمد عبا�س �سندي، �سعودي الجن�سية، الذي كان ي�سغل قبل ذلك من�سب الرئي�س التنفيذي ل�سركة مكه لالت�سالت 

من عام 2006م وحتى عام 2007م، حيث عمل كرئي�س لفريق من الم�ستثمرين الذين دخلوا في �سراكة مع ال�سركة ال�سينية لالت�سالت من اأجل الفوز باأحد 

التراخي�س الجديدة لالت�سالت الثابتة في المملكة العربية ال�سعودية. وقد التحق الدكتور اأحمد �سندي قبل ذلك بهيئة الت�سالت بمن�سب مدير عام تقنية 

المعلومات لي�سغل بعدها من�سب نائب محافظ هيئة الت�سالت وذلك خالل الفترة من 2002 اإلى 2006، حيث كان يمثل هيئة الت�سالت في المحافل الدولية 

والإقليمية والوطنية كما كان م�سئول عن العديد من المبادرات الوطنية في مجال تقنية المعلومات خالل عمله بالهيئة كما �سارك �سمن عمله في �سياغة العديد 

من الأنظمة ومنها نظام التعامالت اللكترونية ونظام منع الجرائم اللكترونية. كما اأن �سجل حياته العملية يت�سمن �سغله من�سب مدير عام �سركة جلوبال 

�ستار ال�سعودية للت�سغيل “وهي اأول �سركة ات�سالت لالت�سال بالأقمار ال�سناعية من �سركات القطاع الخا�س �سرح لها بالعمل داخل المملكة العربية ال�سعودية” 

وذلك خالل الفترة من 1999م وحتى عام 2002م. عمل الدكتور �سندي اأي�سًا رئي�سًا لمجل�س اإدارة �سركة “اأوربت جي اإم بي اأت�س” الألمانية للبرمجيات لمدة 

12 �سنة وذلك خالل الفترة من عام 1984 وحتى 1996م. كما �سغل من�سب اأ�ستاذ م�ساعد في كلية الهند�سة ق�سم الهند�سة ال�سناعية بجامعة الملك عبد 

العزيز بجدة والتي تخرج فيها في عام 1983م.

ح�سل الدكتور اأحمد �سندي على بكالوريو�س الهند�سة الهند�سة ال�سناعية من جامعة الملك عبد العزيز بجدة في عام 1983م، وماج�ستير الهند�سة ال�سناعية 

وهند�سة العمليات من جامعة ميت�سغن ان اربر في ميت�سغان بالوليات المتحدة الأمريكية عام 1986، وعلى درجة الدكتوراه في الهند�سة ال�سناعية وهند�سة 

العمليات من نف�س الجامعة بامتياز عام 1992م.
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( سنة المهندس/صادق الخياط – نائب الرئيس للعمليات والشئون الفنية )22 22222

المهند�س/ �سادق الخياط، نائب الرئي�س للعمليات وال�سئون الفنية، بحريني الجن�سية، وهو م�سئول عن كافة العمليات الت�سغيلية وال�سئون الفنية لل�سركة. وقد 

عمل المهند�س الخياط قبل التحاقه بال�سركة في �سركة بتلكو وذلك خالل الفترة من 1969 حتى 2008م وقد كان اأخر من�سب تقلده هو مدير اأول ت�سميم 

وتطوير ال�سبكة وقد ت�سمنت م�سئولياته الأن�سطة ال�ستراتيجية لت�سميم وتطوير ال�سبكة ببتلكو. تقلد المهند�س الخياط ،خالل فترة عمله مع بتلكو، العديد من 

المنا�سب القيادية بال�سركة حيث مدير اأول لت�سغيل وتطوير �سبكة النفاذ البحرينية . خالل الفترة من 1999م وحتى عام 2006م تمت اإعارة المهند�س/�سادق 

الخياط للعمل كمدير اإدارة العمليات بكواليتي نت في دولة الكويت م�سئوًل عن العمليات وتطوير المنتجات. 

ح�سل المهند�س/ �سادق الخياط على بكالوريو�س في الهند�سة الكهربائية واللكترونيات من جامعة باليماوث بالمملكة المتحدة في عام 1988م.

( سنة األستاذ/ عارف صديقي – كبير مسئولي اإلدارة المالية، )22 22222

الأ�ستاذ/ عارف �سديقي، اأمريكي الجن�سية، هو كبير م�سئولي الإدارة المالية لل�سركة وهو م�سئول عن كافة اأن�سطة الإدارة المالية لل�سركة مع التركيز الخا�س 

على التاأكد من اللتزام بمتطلبات هيئة ال�سوق المالية والهيئة ال�سعودية للمحا�سبين القانونيين والحفاظ على اأعلى م�ستويات المطابقة لأنظمة القطاع.

قيادية.  موؤ�س�سات  في  العليا  الإدارة  منا�سب  العديد من  تقلد  والم�سرفية، حيث  المالية  الأعمال  في  عام   35 تفوق  بخبرة  الأ�ستاذ/ عارف �سديقي  يتمتع 

ي�سطلع الأ�ستاذ/عارف �سديقي بم�سئولية تاأ�سي�س واإدارة التنظيمات المالية المتوافقة مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية وتطوير اإ�ستراتيجياتها وقدراتها الإدارية 

وتت�سمن جهوده اأي�سًا الإ�سهام في تاأ�سي�س البنوك و�سناديق التغطية الحتياطية وال�سناديق التبادلية واأق�سام الإدارة وفرق المحا�سبة والمالية لعدة منظمات 

في مختلف الدول. وقد عمل موؤخرًا ككبير م�سئولين ماليين وموؤ�س�س لفريق الإدارة ببنك البالد خالل الفترة من 2004م اإلى 2007م. وقد ت�سمنت خبرته 

اأك�سبري�س  لأمريكان  مالي  وم�ست�سار  2004م  حتى  2003م  من  الفترة  خالل  وذلك  للبتروكيماويات  ال�سعودية  لل�سركة  مالي  كم�ست�سار  عمله  اأي�سًا  ال�سابقة 

لال�ست�سارات المالية في الوليات المتحدة الأمريكية خالل الفترة من 2000م حتى 2003م، وخالل الفترة من عام 1996م وحتى 2000م عمل الأ�ستاذ/ عارف 

�سديقي في مجال ا�ست�سارات التخطيط المالي واإدارة الأ�سول في هيو�ستون بالوليات المتحدة الأمريكية، كما �سغل من�سب نائب الرئي�س التنفيذي لبنك 

ال�ستثمار الإ�سالمي خالل الفترة من 1992 حتى 1996م وم�سئول تنفيذي بنك التجارة والعتماد الدولي )هونج كونج( خالل الفترة من 1990م حتى 1991م 

ومدير عام لبنك التجارة والعتماد الدولي في اليابان خالل الفترة من 1988م حتى 1990م.

ح�سل الأ�ستاذ/ �سديقي على ماج�ستير في الأدب الإنجليزي من جامعة كرات�سي في باك�ستان في عام 1970م.

( سنة األستاذ/ إيهاب القاري 2 نائب الرئيس للموارد البشرية والشئون اإلدارية )-2 22222

الأ�ستاذ/اإيهاب القاري، �سعودي الجن�سية، نائب الرئي�س للموارد الب�سرية و ال�سئون الإدارية بال�سركة له عدة �سنوات من الخبرة في وظائف قيادية في مجال 

الموارد الب�سرية وال�سئون الإدارية مع العديد من ال�سركات في المملكة العربية ال�سعودية وقد اأ�سهم في تاأ�سي�س واإعادة هيكلة اإدارات الموارد الب�سرية لعدة 

�سركات. وقد ت�سمنت م�سئولياته اإعداد وتطوير �سيا�سات واإجراءات وهيكلة هذه ال�سركات. عمل الأ�ستاذ/ اإيهاب القري موخرًا وقبل التحاقه بال�سركة بوظيفة 

الرئي�س الأعلى لل�سئون الإدارية ب�سركة �سما وذلك خالل الفترة من 2006م وحتى 2007م، كما تقلد من�سب الرئي�س الأعلى لل�سئون الإدارية بمجموعة الهو�سان 

لأتمتة المكاتب وذلك خالل الفترة من 2005 وحتى 2006م، ومن�سب مدير اإدارة الموارد الب�سرية وال�سئون الإدارية بمحفظة الأغذية والزراعة بمجموعة 

�سركات الدباغ خالل الفترة من 2003م وحتى 2005م. �سغل الأ�ستاذ/ اإيهاب القري اأي�سًا من�سب الرئي�س الأعلى لل�سئون الإدارية ب�سركة مك�سف للخدمات 

خالل الفترة من1999وحتى 2003م.

ح�سل الأ�ستاذ/اإيهاب القاري على بكالوريو�س في اإدارة الأعمال من جامعة الملك �سعود في عام 1991م ودبلوم في الت�سويق من جامعة الملك �سعود في عام 

1992م .

( سنة السيد/ كريق هيومفريز 2 نائب الرئيس لتقنية المعلومات، )22 22222

ال�سيد/ “كريج هيومفريز”، اأ�سترالي الجن�سية، من�سب نائب رئي�س ال�سركة لتقنية المعلومات، ويتمتع ال�سيد “همفريز” بخبرة تزيد عن 13 عاما ق�ساها في 

العمل كا�ست�ساري في تقنية المعلومات. وقد اأ�سهم في اأعمال متعددة منها اإدارة الم�ساريع، وو�سع ال�ستراتيجيات وتحليل احتياجات الأعمال لم�ساريع كبيرة 

متكاملة النظم ، كما قدم حلول مبتكرة لعدد من ال�سركات مثل “ اأي بي ام العالمية للخدمات با�ستراليا” ، و�سركة “ اأوبتو�س” لالت�سالت، و�سركة اإن اأر ام ايه 

للتاأمين و�سركة تلي�سترا”. وقبل التحاقه ال�سيد “همفريز” بال�سركة ، قد عمل في الفترة الأخيرة كمدير انتقالي ب�سركة البحرين لالت�سالت من عام 2006 

حتى عام 2008 وكمدير للبرامج في �سركة �سنجتيل اأوبتو�س من 2001 حتي 2006 . الجدير بالذكر اأنه ق�سي قبل ذلك 13 عاما في خدمة �سالح البحرية 

ال�سترالي حيث ح�سل علي دبلوم في هند�سة و�سيانة الليكترونيات من معهد البحرية باأ�ستراليا في عام 1988م.
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نائب الرئيس للبرامج األستاذ/ عبد الرحمن بن عبد العزيز المطرب –  22222

8-1-5، ال�سيرة الذاتية  اإدارة ال�سركة )ف�ساًل راجع الق�سم  اأي�سًا اأحد اأع�ساء مجل�س  الأ�ستاذ/ عبد الرحمن المطرب نائب الرئي�س للبرامج بال�سركة هو 

لالأ�ستاذ/المطرب(. 

السعودة  612 
تعتزم ال�سركة بناء �سورة لنف�سها ك�سركة �سعودية م�ساهمة و�سوف تعمل على الإيفاء بمتطلبات ال�سعودة ح�سب المادة 26)2( من نظام العمل والعمال ال�سادر 

بالمر�سوم الملكي الكريم رقم م/51 وتاريخ 23 �سعبان 1426هـ )الموافق 2005/9/27م( والتي تن�س على اأنه يجب اإل تقل ن�سبة العمال ال�سعوديين الذين 

ي�ستخدمهم �ساحب العمل عن 75% من مجموع عماله. ويجوز لوزير العمل خف�س الن�سبة المذكورة موؤقتًا في حال عدم توفر عاملين �سعوديين يمتلكون الخبرة 

الفنية الالزمة اأو في حال عدم توفر �سعوديين يملكون الموؤهالت التعليمية الالزمة اأو في حال تعذر اإ�سغال الوظائف بالمواطنين وتنوي ال�سركة، متى ما كان 

ذلك ممكنًا ولتحقيق ذلك، تنوي ال�سركة القيام ب�سل�سلة من المبادرات تت�سمن ما يلي:

تطوير فريق موارد ب�سرية من ال�سعوديين. ��

اإيجاد هيكل رواتب وتعوي�سات ي�سجع على اجتذاب العنا�سر ال�سعودية ذات المهارات العالية. ��

ا�ستحداث مزايا لجذب الكفاءات ال�سعودية العالية والحتفاظ بهم.  ��

تطوير برامج تدريب.  ��

كذلك �سوف تعد ال�سركة خطة ل�سمان اللتزام بالأنظمة واللوائح ذات العالقة وخطة لزيادة اأعداد الموظفين ال�سعوديين الذين ي�سكلون القوة العاملة لل�سركة 

والذين تفوق ن�سبتهم حاليًا 50% من اإجمالي الموظفين.

الشئون اإلدارية والموارد البشرية 613 
�سيكون ق�سم ال�سئون الإدارية والموارد الب�سرية اأحد اأق�سام الم�ساندة و�ستتمثل مهمته في تلبية احتياجات ال�سركة من الموظفين و�سمان توفير موارد ب�سرية 

على درجة عالية من الكفاءة والجودة لكافة الإدارات عن طريق توظيف وتحفيز وتطوير قدرات الموظفين وكذلك توفير خدمات اإدارية عالية الجودة.

خطة التوظيف  613 
تعتزم ال�سركة توظيف اأكثر من 300 موظف بنهاية عام 2008م واأكثر من 500 موظف بنهاية عام 2010م. ولما كانت ال�سركة تنوي التركيز على تاأ�سي�س اإدارات 

مركزية ي�سغلها موظفون موؤهلون، فاإن الجزء الأكبر من الزيادة الم�ستقبلية في عدد الموظفين �سيكون في اإداراتي المبيعات وخدمة العمالء. فيما يلي تفا�سيل 

اأعداد الموظفين الحاليين والموظفين المتوقع تعيينهم بنهاية عام 2008م.

يوجد لدى ال�سركة العدد التالي من الموظفين حتى تاريخ 2008/5/18م:

االإجم�يلبقية املوظفنياملدراءنواب الروؤ�ض�ء واملدراء الع�مونالوظيفة

29213في المجال التجاري

261018في مجال الدعم

26412في المجال الفني

الم�سدر: ال�سركة
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كما يبين الجدول اأدناه عدد الموظفين المقترح تعيينهم من قبل ال�سركة حتى تاريخ 2008/12/31م: 

االإجم�يلبقية املوظفنياملدراءنواب الروؤ�ض�ء واملدراء الع�مونالوظيفة

116197 576في المجال التجاري

5127895في مجال الدعم

836101145في المجال الفني

الم�سدر: ال�سركة

التوظيف والتدريب 613 
القيادية بال�سركة لعملية  اأفراد يتمتعون بقدرات عالية من المهارة والمهنية والكفاءة والنزاهة و�سوف يخ�سع المر�سحون للوظائف  ال�سركة توظيف  تعتزم 

تمحي�س �ساملة. وتنوي ال�سركة تعزيز اأداء الموظفين من خالل تبني اأهداف محددة بو�سوح يتولون تحقيقها ويتم مكافاأتهم عليها.

تنوي ال�سركة تبني اأف�سل الإجراءات والممار�سات لدى توظيفها الموظفين المحتملين وتعاملها مع المتقدمين للوظائف. لقد قامت ال�سركة باإعداد وتطوير 

خطة للتوظيف ل�سمان توظيف العمالة الموؤهلة والمنا�سبة لل�سركة وتنوي ال�سركة ال�ستفادة من الخطة في اإدارة عمليات توظيف ناجحة. 

توؤمن ال�سركة باأن نجاحها يتوقف بدرجة ما على قدرتها في ا�ستقطاب اأفراد موؤهلين والقدرة على الحتفاظ بهم وتحفيزهم. وعليه، فاإن ال�سركة تعكف على 

اإعداد برامج تدريب م�سممة لتعزيز قاعدة معرفة الموظفين ومهاراتهم بالكيفية التي ت�ساعد في دعم اأداء ال�سركة و تقوية ثقافتها. 

ترى ال�سركة اأن يخ�سع جميع الموظفين لبرامج تدريب وتطوير مكثفة لنيل المعرفة والمهارات التي تتيح لهم تحقيق اأعلى م�ستويات الأداء. 

وتوؤمن ال�سركة بالربط بين خطط التدريب والتطوير وخطط ال�سعودة، مما �سي�سهم في تعيين الكوادر ال�سعودية الموؤهلة في مختلف الوظائف.

صالحيات مجلس اإلدارة 616 
مع مراعاة الخت�سا�سات المقررة للجمعية العامة، يكون لمجل�س اإدارة ال�سركة )“المجل�س” ��و “مجل�س الإدارة”( اأو�سع ال�سلطات في اإدارة ال�سركة. وله في 

حدود اخت�سا�سه اأن يفو�س واحدًا اأو اأكثر من اأع�سائه اأو من الغير في مبا�سرة عمل اأو اأعمال معينة.

يتولى اإدارة ال�سركة مجل�س اإدارة موؤلف من اإحدى ع�سر )11( ع�سو يتم تعينهم بموجب النظام الأ�سا�سي وعقد تاأ�سي�س ال�سركة. و�سيعين المجل�س لجانا فرعية 

ت�سمل لجنة تنفيذية ولجنة للمراجعة واأخرى المكافاآت، ويكون دور هذه اللجان مكمال لدور المجل�س في مراجعة اأعمال ال�سركة وتوجيهها واإدارتها. و�سيكون 

عدد اجتماعات اللجنة اأكثر من عدد اجتماعات المجل�س كامال وترفع اللجنة تقاريرها اإلى مجل�س الإدارة. 

تتمثل الم�سوؤولية الأ�سا�سية لمجل�س الإدارة في �سمان النجاح الدائم لل�سركة، وي�سمل ذلك كافة ال�سالحيات المن�سو�س عليها في النظام الأ�سا�سي وعقد 

التاأ�سي�س، اإ�سافة اإلى م�سوؤوليات اأخرى، ما يلي: 

اختيار وتعوي�س ومراقبة واإحالل محل اأفراد الإدارة العليا لل�سركة، عند الحاجة، وم�سئوليها التنفيذيين الآخرين والإ�سراف على خطط اإيجاد البدلء. ��

مراجعة وتوجيه ا�ستراتيجية ال�سركة و�سيا�سات اإدارة المخاطر فيها والتخطيط المالي والميزانيات التقديرية وخطط العمل التي تقدمها اإدارة ال�سركة.  ��

و�سع اأهداف الأداء العام لل�سركة.  ��

الإ�سراف على النفقات الراأ�سمالية الكبرى.  ��

مراجعة قرارات لجنة المكافاآت المتعلقة بالإدارة العليا لل�سركة واأع�ساء مجل�س الإدارة.  ��

مراقبة واإدارة حالت تعار�س الم�سالح المحتملة لدى اأع�ساء الإدارة العليا واأع�ساء المجل�س والم�ساهمين. ��

�سمان كفاية وفعالية الأنظمة الداخلية المحا�سبية والمالية لل�سركة، بما في ذلك م�ساندة اأق�سام المراجعة الم�ستقلة و�سمان وجود وتطبيق اأنظمة رقابية  ��

منا�سبة، وخ�سو�سا اأنظمة مراقبة المخاطر، والإجراءات المالية واللتزام بالأنظمة والقوانين ذات ال�سلة. 

مراقبة مدى فعالية �سيا�سات حوكمة ال�سركة. ��

الإ�سراف على عملية الإف�ساح والت�سالت العامة لل�سركة. ��
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رئيس مجلس اإلدارة  22221 

 �سيكون لرئي�س مجل�س الإدارة ال�سالحيات وال�سلطات التالية:

تمثيل ال�سركة في عالقاتها تجاه ال�سلطات والجهات الحكومية وكافة الأجهزة الق�سائية بجميع اأنواعها ومختلف درجاتها. ��

الدعوة لعقد وتراأ�س اجتماعات مجل�س الإدارة والجمعية العامة. ��

القيام بكافة المهام التي يكلفه بها المجل�س. ��

يحق لرئي�س مجل�س الإدارة تفوي�س اأي من �سالحياته و�سلطاته لأي �سخ�س يراه منا�سب وفقًا لعقد تاأ�سي�س ال�سركة ولوائحها التنظيمية.

الرئيس التنفيذي 22222 

�سيكون الرئي�س التنفيذي م�سئوًل عن اإدارة الأن�سطة اليومية لل�سركة.

تضارب المصالح 616 
اأو غير  اأية م�سلحة، مبا�سرة  اأن يكون لع�سو مجل�س الإدارة  اأ( من لئحة حوكمة ال�سركات، ل يجوز  وفقًا للمادة )69( من نظام ال�سركات والمادة )18- 

مبا�سرة، في الأعمال والعقود التي تتم لح�ساب ال�سركة، اإل بترخي�س من الجمعية العامة العادية، التي تجدد �سنويًا. وي�ستثنى من ذلك الأعمال التي تتم عن 

طريق المناق�سات العامة، اإذا كان ع�سو مجل�س الإدارة �ساحب العر�س الأف�سل.

التبليغ في مح�سر  ويثبت هذا  ال�سركة،  تتم لح�ساب  التي  والعقود  الأعمال  بما لديه من م�سلحة �سخ�سية في  المجل�س  يبلغ  اأن  الإدارة  وعلى ع�سو مجل�س 

الجتماع، ول يجوز للع�سو ذي الم�سلحة ال�ستراك في الت�سويت على القرار الذي ي�سدر في هذا ال�ساأن.

يبلغ رئي�س مجل�س الإدارة الجمعية العمومية العادية عند انعقادها عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد اأع�ساء مجل�س الإدارة م�سلحة �سخ�سية فيها ويرفق 

بهذا التبليغ تقريرًا خا�سًا من مراقب الح�سابات.

ووفقًا المادة )70( من نظام ال�سركات والمادة )18- ب( من لئحة حوكمة ال�سركات، باأنه ل يجوز لع�سو مجل�س الإدارة، بغير ترخي�س من الجمعية العامة 

العادية )يجدد كل �سنة(، اأن ي�سترك في اأي عمل من �ساأنه مناف�سة ال�سركة، اأو اأن يتجر في اأحد فروع الن�ساط الذي تزاوله، و اإل كان لل�سركة مطالبته بتعوي�س 

اأو اأن تعتبر العمليات التي با�سرها لح�سابه الخا�س قد اأجريت لح�سابها.

كما ل يجوز اأن يقوم رئي�س مجل�س الإدارة، واأع�ساء مجل�س الإدارة بالت�سويت على اأي قرارات تتعلق باأجورهم ومخ�س�ساتهم.

ح�سب اأحكام المادة )71( من نظام ال�سركات، يتعين على ال�سركة عدم تقديم اأي تعوي�سات مالية اأو قرو�س من اأي نوع كانت لأع�ساء مجل�س اإدارة ال�سركة.

ل يمنح النظام الأ�سا�سي لل�سركة اأي �سلطات اأو �سالحيات تمكن اأي من اأع�ساء مجل�س الإدارة الت�سويت على عقد اأو عر�س يكون له فيه م�سلحة جوهرية اأو 

يمكن الع�سو من الت�سويت على مكافاأته اأو ي�سمح للع�سو بالقترا�س من ال�سركة.

إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة وكبار المسئولين  616 
يقر ويعلن كل من اأع�ساء مجل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي و�سكرتير مجل�س الإدارة المقترحين بما باأنهم:

لم يتم اإعالن اإفال�سهم اأو ولم يخ�سعوا لأي اإجراءات اإفال�س. ��

با�ستثناء ما ذكر في الق�سم 16-��2 اأدناه، لي�س لديهم اأو لدى اأي من اأقاربهم اأو من�سوبيهم اأي م�سلحة مبا�سرة اأو غير مبا�سرة في اأ�سهم ال�سركة.

لي�س لديهم اأو لدى اأي من اأقاربهم اأو من�سوبيهم اأي م�سلحة مادية بموجب اأي عقد مكتوب اأو �سفهي اأو اأي ترتيب قائم اأو متوقع وقت اإعداد هذه الن�سرة  ��

له اأهمية ملمو�سة بالن�سبة لأعمال ال�سركة.

لم ي�ستلموا اأو ي�ستلم اأي �سخ�س اآخر، اأي عمولة اأو خ�سم، اأو ر�سوم و�ساطة، اأو عو�س مادي غير نقدي، يتعلق براأ�س مال اأ�سهم ال�سركة خالل ال�سنتين  ��

ال�سابقتين لتاريخ تقديم الطلب لالإدراج بالقائمة الر�سمية.

ل يتمتعون باأي �سالحيات وحقوق لالقترا�س من ال�سركة. ��

ل تنوي ال�سركة اإجراء اأي تغيير جوهري على اأغرا�س تاأ�سي�سها.  ��
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نظام الحوكمة في الشركة 611- 
تلتزم ال�سركة بتطبيق اأعلى معايير نظام الحوكمة الذي تعتبره من اأهم عنا�سر نجاحها، وفي هذا الإطار �سيلتزم مجل�س اإدارة ال�سركة بمتطلبات لئحة حوكمة 

ال�سركات الذي يعد اأمرًا حيويا لنجاح ال�سركة ويتطلب تنفيذ اإطار عمل يت�سم بال�سفافية والو�سوح والإف�ساح للتاأكد من اأن مجل�س الإدارة يعمل بما يخدم 

م�سالح الم�ساهمين على اأف�سل وجه ممكن ويقدم �سورة حقيقية وعادلة عن الو�سع المالي لل�سركة ونتائج عملياتها. 

وقد اأجرت ال�سركة مراجعة �ساملة لإطار نظام الحوكمة للتاأكد من اأن الأ�س�س التي يقوم عليها تفي باأعلى المعايير. وتحر�س ال�سركة على الف�سل الوا�سح 

بين م�سئوليات مجل�س الإدارة وم�سوؤوليات الإدارة التنفيذية لل�سركة، وتم�سيًا مع اأف�سل الممار�سات المتعارف عليها عالميا، �سيكون ثلث اأع�ساء مجل�س اإدارة 

ال�سركة من الم�ستقلين الذين يمثلون الم�سلحة العامة. ويمتاز فريق الإدارة العليا لل�سركة والذي يعمل تحت اإ�سراف رئي�س مجل�س الإدارة بدرجة عالية من 

الخبرة والمهارة ولديه �سالحيات تنفيذية كافية لإدارة ال�سركة بفعالية في حدود التوجيهات التي يحددها مجل�س الإدارة واللجنة التنفيذية.

وتحتفظ ال�سركة باأنظمة متقنة الإعداد و�سوابط داخلية دقيقة، و�سيكون لديها ق�سم للمراجعة الداخلية مجهز بفريق من المخت�سين المهنيين للقيام بعمليات 

مراجعة م�ستقلة على م�ستوى ال�سركة، بينما يقدم المراجعون الخارجيون لل�سركة تقارير �سنوية م�سحوبة بخطاب �سنوي من الإدارة ول يوؤدون اأية اأعمال اأخرى 

تتعار�س مع هذه المهام. 

وفيما يلي ملخ�س لالإطار العام لنظام الحوكمة المقترح لل�سركة:

الجمعية العامة للم�شاهمين: �سيتم اإبقاء الم�ساهمين على علم بكافة التطورات المهمة في ال�سركة من خالل التوا�سل المكثف معهم وتوفير تقارير دورية 

عن الأداء المالي لل�سركة ومن خالل ت�سجيع م�ساركة الم�ساهمين غير الموؤ�س�سيين في الجتماع ال�سنوي للجمعية العامة لل�سركة.

مجل�س الإدارة: �سيكون مجل�س الإدارة على درجة عالية من الكفاءة و�سيتحمل الم�سئولية التامة عن ت�سيير اأعمال ال�سركة وتوفير القيادة الفعالة والحفاظ 

على نظام محكم للرقابة الداخلية من اأجل حماية لم�سالح الم�ساهمين في ال�سركة.

اأع�شاء مجل�س الإدارة الم�شتقلين غير التنفيذيين: لرفع م�ستوى الحوكمة، �سيتم تعيين ثلث اأع�ساء مجل�س الإدارة من غير التنفيذيين يمثلون الم�سلحة 

العامة. ويعرف الأع�ساء الم�ستقلين على اأنهم اأع�ساء مجل�س الإدارة الذين ل ي�سغلون اأية منا�سب في ال�سركة خالف كونهم اأع�ساء في مجل�س الإدارة ول 

تربطهم اأي �سلة بال�سركة اأو كبار الم�ساهمين فيها من �ساأنها التاأثير على حيادهم في التقدير المو�سوعي لالأمور.

رئي�س مجل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي: �سيتم توفير اأ�س�س وا�سحة لتقا�سم الم�سئوليات بين الرئي�س التنفيذي ورئي�س مجل�س الإدارة من اأجل �سمان 

التوزيع المتوازن لل�سالحيات وال�سلطات.

توازن مجل�س الإدارة: �سيكون معظم اأع�ساء مجل�س الإدارة من غير التنفيذيين وذلك لخلق التوازن والمو�سوعية في عملية اتخاذ القرارات من قبل مجل�س 

الإدارة.

تقديم المعلومات المالية وغيرها: يلتزم مجل�س الإدارة باأن يقدم للم�ساهمين �سورة واقعية وعادلة عن الأداء المالي لل�سركة. �سيتم اإيجاد اآلية ل�سمان 

تلقي مجل�س الإدارة للمعلومات ذات العالقة اأول باأول وفي الوقت المنا�سب لتمكنه من تاأدية التزاماته باأعلى درجة من الفعالية.

لجان مجل�س الإدارة: �سي�سكل مجل�س الإدارة لجانا تمكنه من اإدارة ال�سركة على اأف�سل وجه ممكن.

اللجنة التنفيذية 221-21 

 تتاألف اللجنة التنفيذية من الأع�ساء الخم�سة الواردة اأ�سمائهم اأدناه، و�سيتم تفوي�س هذه اللجنة بكافة �سالحيات مجل�س الإدارة الممكن تفوي�سها لها وفقا 

لعقد تاأ�سي�س ال�سركة والقوانين المعمول بها �سريطة اأن تتوافق ممار�سة اللجنة لهذه ال�سالحيات الممنوحة مع ال�سوابط والأ�س�س المقررة من قبل مجل�س 

اإلى مجل�س الإدارة حول مختلف الق�سايا مثل التخطيط ال�ستراتيجي  التو�سيات  ال�سركة وتقديم  اليومية لأعمال  اللجنة مهام الإدارة  الإدارة. وتتولى هذه 

والتعيينات الإدارية العليا. ويمكن تفوي�س اللجنة التنفيذية من قبل مجل�س الإدارة ب�سالحيات تنفيذية محددة مثل تطبيق �سيا�سة ا�ستثمارية ما ومراقبة اأداء 

عمليات ال�سركة واعتماد �سفقات الم�ستريات الرئي�سية ومبيعات الأ�سول. 
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�ساحب ال�سمو الملكي الأمير عبد العزيز بن اأحمد بن عبد العزيز  1 )

الأ�ستاذ/ محمد بن وجيه ح�سن �سربتلي  2 )

الدكتور/ اأحمد عبا�س �سندي 3 )

الأ�ستاذ/ عارف �سديقي 4 )

ف�ساًل راجع ال�سير الذاتية الم�سمنة في الق�سم )8-1(و)2-8(

5( ال�سيد/ بيتر كالياروباولو�س 

ال�سيد/ بيتر كالياروباولو�س، اأ�سترالي الجن�سية، لديه خبرة طويلة في مجال تقنية الت�سالت والمعلومات في الوليات المتحدة الأمريكية واأ�ستراليا ونيوزيلندا 

والمملكة المتحدة واآ�سيا وال�سرق الأو�سط. وقد تقلد خالل الـ )27( عام الما�سية وظائف قيادية في العديد من ال�سركات. 

2005م. تقلد ال�سيد/ بيتر كالياروباولو�س  ي�سغل ال�سيد/ بيتر كالياروباولو�س حاليًا من�سب الرئي�س التنفيذي للمجموعة ب�سركة بتلكو بالبحرين منذ يونيو 

خالل الفترة من 2003م وحتى 2004م من�سب الع�سو المنتدب لمنطقة اآ�سيا البا�سفيكية ب�سركة �سينج تيل اأوبت�س بمدينة �سيدني ال�سترالية، كما �سغل خالل 

الفترة من 2002 وحتى 2003م من�سب مدير عام مبيعات العمالء والتوزيع ب�سركة تيل�سيرا موبايل بمدينة �سيدني. وقد �سغل اأي�سًا خالل عام 2002م من�سب 

للعمليات  الأعلى  الرئي�س  2001م من�سب  عام  وحتى  1999م  من  الفترة  وتقلد خالل  نيوزيلندا.  في  باأوكالند  كوميونكي�سنز  كلير  ب�سركة  التنفيذي  الرئي�س 

والناأئب الأول للرئي�س للعمليات التجارية ب�سركة �ستار هب بيتي ب�سنغافوره. خالل الفترة من 1996م وحتى عام 1999معمل كمدير عام مبيعات ببي تي ورلد 

ماركت�س في �سنغافورا و�سيدني. عمل خالل الفترة من 1993 وحتى 1996 بوظيفة مدير عام مركز عمليات ال�سبكة والخدمات ب�سركة تيلي�سترا ب�سيدني و�سان 

فران�س�سكو ونيويورك. كما �سغل اأي�سًا خالل الفترة من 1989م وحتى 1993م من�سب مدير عام الت�سويق والمبيعات المحلية ب�سركة اأورفر�سيز تليكوم بمدينة 

�سيدني. خالل الفترة من عام 1987 وحتى 1989م �سغل من�سب مدير اإدارة تطوير الأعمال ب�سركة هابانا بيتي بمدينة �سيدني. وتقلد خالل الفترة من 1982 

وحتى 1987 من�سب مدير اأعمال النقل وال�سيافة ب�سركة تيليكوم ا�ستراليا بمدينة �سيدني. 

ح�سل ال�سيد/ بيتر كالياروباولو�س على درجة البكالوريو�س في الهند�سة الكهربائية من جامعة نيو�ساوث ويلز كما يحمل اأي�سًا درجة الماج�ستير في اإدارة 

الأعمال من جامعة ماكوري بمدينة �سيدني ال�سترالية. 

لجنة المراجعة 221-22 

تتاألف لجنة المراجعة من ثالثة اأع�ساء من غير التنفيذيين يعين رئي�سها واأع�ساوؤها بوا�سطة مجل�س الإدارة على اأن يمتلك واحد على الأقل من اأع�ساء هذه 

اللجنة خلفية منا�سبة في الأمور المالية والمحا�سبية. وقد تر�سيح الأ�سخا�س الآتية اأ�سمائهم لع�سوية اللجنة:

الأ�ستاذ/ خور�سيد اأحمد 1 )

الأ�ستاذ/ ح�سام بن ها�سم �سدقة  2 )

الدكتور/ عبد العزيز عبد اللطيف الجزار  3 )

ف�ساًل راجع ال�سير الذاتية الم�سمنة في الق�سم )1-8(

�ستتم مراجعة �سالحيات لجنة المراجعة �سنويًا بوا�سطة مجل�س الإدارة بناًء على تو�سيات اللجنة. و�سوف تكون اللجنة م�سئولة، �سمن م�سئوليات اأخرى، عن 

ما يلي:

الإ�سراف على اإدارة المراجعة الداخلية في ال�سركة من اأجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهمات التي حددها لها مجل�س الإدارة. ��

درا�سة نظام الرقابة الداخلية وو�سع تقرير مكتوب عن راأيها وتو�سياتها في �ساأنه. ��

درا�سة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات الت�سحيحية للملحوظات الواردة فيها. ��

التو�سية لمجل�س الإدارة بتعيين المحا�سبين القانونيين وف�سلهم وتحديد اأتعابهم، ويراعى عند التو�سية بالتعيين التاأكد من ا�ستقالليتهم. ��

متابعة اأعمال المحا�سبين القانونيين واعتماد اأي عمل خارج نطاق اأعمال المراجعة التي يكلفون بها اأثناء قيامهم باأعمال المراجعة. ��

درا�سة خطة المراجعة مع المحا�سب القانوني واإبداء ملحوظاتها عليها. ��

درا�سة ملحوظات المحا�سب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في �ساأنها. ��

درا�سة القوائم المالية الأولية وال�سنوية قبل عر�سها على مجل�س الإدارة واإبداء الراأي والتو�سية في �ساأنها. ��

درا�سة ال�سيا�سات المحا�سبية المتبعة واإبداء الراأي والتو�سية لمجل�س الإدارة في �ساأنها. ��
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لجنة الترشيحات والمكافآت: 221-22 

 �ستقوم لجنة المكافاآت بتنفيذ المهام المنوطة بها وفقًا لالئحة ال�سالحيات المعتمدة من مجل�س الإدارة و�سيتم تعيين رئي�س واأع�ساء لجنة المكافاآت بوا�سطة 

مجل�س الإدارة. وقد تم تر�سيح الآتية اأ�سمائهم لع�سوية هذه اللجنة:

الأ�ستاذ/ �سلطان التركي 1 )

الأ�ستاذ/ �سعد بن عمر البيز 2 )

الأ�ستاذ/ اإيهاب القاري 3 )

ف�ساًل راجع ال�سير الذاتية الم�سمنة في الق�سم )8-1( والق�سم )2-8(

�سيتم مراجعة لئحة المهام ال�سالحيات الخا�سة بلجنة المكافاآت �سنويًا من قبل مجل�س الإدارة بناًء على تو�سيات اللجنة و�ستكون اللجنة م�سئولة، �سمن 

م�سئوليات اأخرى، عن ما يلي:

التو�سية لمجل�س الإدارة بالتر�سيح لع�سوية المجل�س وفقًا لل�سيا�سات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم تر�سيح اأي �سخ�س �سبق اإدانته بجريمة مخلة  ��

بال�سرف والأمانة.

المراجعة ال�سنوية لالحتياجات المطلوبة من المهارات المنا�سبة لع�سوية مجل�س الإدارة بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم اأن يخ�س�سه الع�سو لأعمال  ��

مجل�س الإدارة.

تحديد هيكل مجل�س الإدارة ورفع التو�سيات في �ساأن التغييرات التي يمكن اإجراوؤها. ��

تحديد جوانب ال�سعف والقوة في مجل�س الإدارة واقتراح معالجتها بما يتفق مع م�سلحة ال�سركة. ��

التاأكد ب�سكل �سنوي من ا�ستقاللية الأع�ساء الم�ستقلين وعدم وجود اأي تعار�س م�سالح اإذا كان الع�سو ي�سغل ع�سوية مجل�س اإدارة �سركة اأخرى. ��

و�سع �سيا�سات وا�سحة لتعوي�سات ومكافاأت اأع�ساء مجل�س الإدارة وكبار التنفيذيين ويراعى عند و�سع تلك ال�سيا�سات ا�ستخدام معايير ترتبط بالأداء. ��

عقود عمل أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا: 221-22 

وقع الرئي�س التنفيذي عقد محدد المدة لفترة خم�س )5( �سنوات )مع بع�س الم�ساهمين الموؤ�س�سين( يف�سل �سروط توظيفه والمكافاآت المتفق عليها بما 

في ذلك العالوة ال�سنوية اإذا حققت ال�سركة اأو تجاوزت 70% من الأهداف المحددة في خطة العمل. و�سيتم تحويل العقد اإلى ال�سركة لدى تاأ�سي�سها. كما وقع 

الأ�ستاذ/ عبد الرحمن المطرب، المدير التنفيذي للبرامج، عقد محدد المدة لفترة ثالث )3( �سنوات يف�سل �سروط توظيفه و المكافاأة ال�سنوية المتفق عليها 

اإذا بلغ م�ستوى الأداء اأو تجاوز %70. 

با�ستثناء ما ذكر اأعاله لم يبرم اأي من اأع�ساء مجل�س الإدارة عقود عمل مع ال�سركة. 

مكافآت أعضاء مجلس وأعضاء اإلدارة العليا  221-22 

يتم تحديد مكافاآت اأع�ساء مجل�س الإدارة بوا�سطة لجنة المكافاآت بعد اعتمادها في الجمعية العامة العادية للم�ساهمين وفقًا للقرارات والتوجيهات ال�سادرة 

في هذا الخ�سو�س وفي حدود نظام ال�سركات واأية اأنظمة اأو لوائح متممة لها.

لم تقم ال�سركة اأو ال�سركات التابعة بدفع اأي مكافاآت اأو تعوي�سات لأي من اأع�ساء مجل�س اإدارة ال�سركة المقترحين خالل ال�سنتين ال�سابقتين مبا�سرة لتاريخ 

طلب الت�سجيل.
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اإلحتياجات التمويلية وهيكلة التمويل 6 
تقدر الأحتياجات التمويلية المتوقعة لل�سركة لعام 2008م بمبلغ 1.5 مليار ريال �سعودي وهي ت�سمل دون اأن تقت�سر على )�سافي التدفقات النقدية ال�سادرة 

للعمليات الت�سغيلية بما في ذلك نفقات ما قبل الت�سغيل والمقابل المالي للترخي�س وتكاليف الممتلكات العقارية والمعدات وال�سيارات والمبالغ النقدية المطلوبة 

لت�سيير العمليات الت�سغيلية اليومية(. من المتوقع اأن تبلغ الحتياجات التمويلية التراكمية ذروتها في عام 2010م حيث من المتوقع اأن تبلغ 2.4 مليار ريال 

�سعودي وقد تتغير هذه التقديرات اعتمادًا على الحتياجات المالية الفعلية اأو التغيير في خطط ال�سركة المتعلقة بن�سر ال�سبكة. 

االحتياجات التمويلية: 611 
االحتي�ج�ت التمويلية )ماليني الري�الت(

يف ع�م 2008م

ذروة االحيت�ج�ت التمويلية

 يف ع�م 2010م

% من االإجم�يل% من االإجم�يل

)14,1()325,0(237,015,3التدفقات النقدية من العمليات الت�سغيلية)�سادرة/ واردة(

التدفقات النقدية من ال�ستثمارات ) �سادرة(

522,933,7522,923,2المقابل المالي للترخي�س

735,147,41.592,170,8الممتلكات العقارية والمعدات وال�سيارات

55,03,6609,020,1النقد وما في حكمه

1.550،0100،02.399،0100،0اإجم�يل االإحتي�ج�ت امل�لية

هيكلة التمويل  611 
ح�سب الخطة فاإنه �سيتم تغطية الحتياجات التمويلية المذكورة اأعاله عن طريق التمويل بالدين وبح�س�س الملكية و�سوف تكون ن�سبة الدين اإلى الر�سملة 

بالح�س�س بن�سبة 65:35 في عام 2008م. ولكن من المتوقع اأن تتغير الن�سبة لت�سبح 48:52 في عام 2010م في الوقت الذي يتوقع اأن ت�سل فيه الحتياجات 

التمويلية اإلى ذروتها.

االحتي�ج�ت التمويلية )ماليني الري�الت(

يف ع�م 2008م

ذروة االحيت�ج�ت التمويلية

 يف ع�م 2010م

% من االإجم�يل% من االإجم�يل

550,035,51.250,052الدين 

1.000,064,51.149,048ح�س�س الملكية )حقوق الم�ساهمين(

1.550،0100،02.399،0100،0اإجم�يل املوارد امل�لية

حصص الملكية )حقوق المساهمين( 22221 

يبلغ راأ�سمال ال�سركة مليار )1.000.000.000( ريال �سعودي يتاألف من )100( مليون �سهم عادي بقيمة اإ�سمية قدرها )10( ريالت لل�سهم.

وتوؤكد ال�سركة باأن راأ�س مالها اأو راأ�س مال اأي �سركة تابعة لها لي�س م�سموًل بحق خيار. 
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اأن تحتاجها للقيام باأعمالها خالل فترة الثني ع�سر �سهرًا القادمة التالية لإ�سدار هذه  وقد قامت ال�سركة بمراجعة متطلبات راأ�س المال العامل المرجح 

العمل  بمراجعة خطة  اأي�سًا  الح�سابات  قام مراجعو  ولقد  الفترة.  العامل خالل هذه  المال  راأ�س  لتغطية  كافية  مالية  مبالغ  لديها  �سيكون  اأنه  وترى  الن�سرة 

واحتياجات راأ�س المال العامل لل�سركة لفترة الإثني ع�سر �سهرًا القادمة التالية لتاريخ اإ�سدار الن�سرة وقد اأكدوا وجود المبالغ الكافية لدى ال�سركة لتغطية 

احتياجات راأ�س المال العامل خالل هذه الفترة )ف�ساًل راجع الملحق رقم “1” تقرير الفح�س الخا�س بقائمة المركز المالي(.

لقد قام الم�ساهمون الموؤ�س�سون باإيداع مبلغ الـ 650.000.000 ريال والذي اكتتبوا به في ح�ساب اأمانة بالرقم: 780118-001 بفرع البنك ال�سعودي الفرن�سي 

ب�سارع الملك عبد العزيز بالخبر. ومن المتوقع اأن تح�سل ال�سركة على عائدات من ا�ستثمار هذا المبلغ في عمليات المرابحة التي يجري التفاو�س حاليًا على 

الترتيبات المتعلقة بهيكلتها.

القيمة االإ�ضمية املدفوعةعدد االأ�ضهمامل�ض�همني

000150.000.000‚000‚15�سركة البحرين لالت�سالت ال�سلكية والال�سلكية )بتلكو(

000161.700.000‚170‚16�سركة عذيب التجارية 

000137.200.000‚720‚13�سركة النهلة للتجارة والمقاولت 

00058.800.000‚880‚5مجموعة تراكو للتجارة والمقاولت 

00044.100.000‚410‚4�سركة النترنت ال�سعودية المحدودة 

00044.100.000‚410‚4�سركة عذيب للكمبيوتر والت�سالت المحدودة 

00044.100.000‚410‚4�سركة عذيب لل�سيانة والخدمات المحدودة 

00010.000.000‚000‚1�سركة الأهلي لكروت الت�سالت 

65.000.000650.000.000اإجمالي المبالغ المدفوعة من الم�ساهمين الموؤ�س�سين

000300.000.000‚000‚30الطرح الأولي العام 

00050.000.000‚000‚5الموؤ�س�سة العامة للتاأمينات الجتماعية 

0001.000.000.000‚000‚100املجموع 

نظرًا لما ي�سهده قطاع الت�سالت من تطور ونمو، فاإن �سركة اإتحاد عذيب لالت�سالت قد تزيد راأ�سمالها بقرار من الجمعية العامة غير العادية وبموافقة 

الجهات المخت�سة، وذلك بمقدار ما يقارب ثالثمائة )300.000.000( مليون ريال في الربع الثاني لعام 2009م وما يقارب مائتا )200.000.000( مليون 

ريال في الربع الأول اأو الثاني لعام 2010م ح�سب احتياجات ال�سركة من خالل اإ�سدار اأ�سهم حقوق اأولوية.

تسهيالت تمويل متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية 22222 

لقد قام الم�ساهمون الموؤ�س�سون نيابة عن ال�سركة بترتيب ت�سيهالت تمويل ب�سيغة التورق المتوافقة مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية بحوالي مليار و�ستمائة مليون 

ريال من البنك ال�سعودي الفرن�سي و�سيتم تحويلها لل�سركة لدى تاأ�سي�سها. و�سيكون ال�ستحقاق النهائي ل�سداد ت�سهيالت التمويل بتاريخ 2016/5/31م، و�سيتم 

الت�سديد على اأ�سا�س )20( دفعة مت�ساوية ربع �سنوية ابتداًء من تاريخ 2011/08/31م.

ال�سمانات: تم تقديم �سمانات من قبل كبار الم�ساهمين الموؤ�س�سين بالتنا�سب مع ح�س�س ملكيتهم في ال�سركة وذلك ح�سب التفا�سيل الآتية: )بتلكو %23.08، 

وعذيب التجارية 25.38%، و�سركة النترنت ال�سعودية 6.92%، و�سركة عذيب للكمبيوتر والت�سالت 6.92%، و�سركة عذيب لل�سيانة والخدمات %6.92، 

ومجموعة تراكو للتجارة والمقاولت 9.23%، و�سركة النهلة للتجارة والمقاولت %21.54(.
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االلتزامات العرضية  1- 
في �سبيل الح�سول على الترخي�س طلبت هيئة الت�سالت من الم�ساهمين الموؤ�س�سين بتوفير المقابل المالي المطلوب اأو �سمانات بنكية بما ي�ساوي %100 

من المقابل المالي في تاريخ ل يتجاوز 2008/3/3م )اأي خم�سة ع�سر يومًا من تاريخ الخطاب ال�سادر عن هيئة الت�سالت بخ�سو�س تاأكيد منح الترخي�س 

لل�سركة(.

ولقد قامت �سركة عذيب التجارية، اأحد كبار الم�ساهمين الموؤ�س�سين، نيابة عن ال�سركة بالدخول في اتفاقية لتوفير �سمانات بنكية “ال�سمانات” مع البنك 

ال�سعودي الفرن�سي من اأجل اإ�سدار ال�سمانات التالية:

�سمان بالمقابل المالي لتخ�سي�س الطيف الترددي بمبلغ ��522.904.000 ل�سالح هيئة الت�سالت.

�سمان بالمقابل المالي لترخي�س خدمات الت�سالت الثابتة بمبلغ ��5.000.000 ريال �سعودي ل�سالح هيئة الت�سالت.

عذيب  اتحاد  �سركة  اإلى  المحدودة  التجارية  عذيب  �سركة  من  ال�سمانات  توفير  باتفاقية  المتعلقة  اللتزامات  كافة  تنتقل  �سوف  ال�سركة  تاأ�سي�س  ولدى 

لالت�سالت. 

و�سوف يتم الفراج عن ال�سمانات بمجرد اإيداع مبلغ ي�ساوي 100% من قيمة المقابل المالي في ح�ساب الأمانة الخا�س بهيئة الت�سالت و�سوف يتم تمويل مبلغ 

الـ 522.904.000 ريال �سعودي من م�ساهمات الم�ساهمين الموؤ�س�سين والجمهور في راأ�س مال ال�سركة.

لقد قام الم�ساهمون الموؤ�س�سون نيابة عن ال�سركة بتقديم �سمان �سادر عن البنك ال�سعودي الفرن�سي بالمقابل المالي المطلوب لتخ�سي�س الطيف الترددي 

اإلى هيئة الت�سالت. وفي هذا ال�سياق تحمل الم�ساهمون الموؤ�س�سون تكاليف ترتيب ال�سمان البالغ قدرها 5.082.459 ريال �سعودي على اأن يتم ا�ستردادها 

لدى تاأ�سي�س ال�سركة و�سيعتبر هذا المبلغ جزء من م�ساريف ما قبل الت�سغيل.
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استخدام متحصالت االكتتاب  11 
�ستكون اإجمالي المتح�سالت من الكتتاب 300 مليون ريال �سعودي.

�سي�ستخدم مبلغ ت�سعة )9( مليون ريال من متح�سالت الكتتاب لمقابلة الأتعاب والم�ساريف المتعلقة بالكتتاب والتي ت�سمل ر�سوم كل من الم�ست�سار المالي 

والم�ست�سار القانوني للطرح والمحا�سبين القانونيين والبنوك الم�ستلمة، بالإ�سافة اإلى م�سروفات متعهد التغطية ومدير الكتتاب ووكالء البيع وم�سروفات 

متح�سالت  من  اأي جزء  على  الموؤ�س�سون  الم�ساهمون  يح�سل  لن  و�سوف  بالطرح،  المتعلقة  الأخرى  والم�سروفات  والتوزيع  الطباعة  وم�سروفات  الت�سويق 

�الكتتاب.

البالغة )291( مليون ريال. �ست�ستخدم ال�سركة �سافي متح�سالت الكتتاب للت�سديد الجزئي للمقابل  و�ستح�سل ال�سركة على �سافي متح�سالت الكتتاب 

المالي للترخي�س اإلى هيئة الت�سالت وكذلك النفقات الراأ�سمالية وراأ�س المال العامل والأغرا�س الأخرى لل�سركة. �ستحتفظ ال�سركة بجزء من هذه المبالغ 

لدى بع�س البنوك ال�سعودية المرموقة في �سكل اإيداعات ق�سيرة الأجل.

و تجدر الإ�سارة اإلى اأن ال�سركة لم تمنح اأية عمولت اأو خ�سومات اأو اأتعاب و�ساطة اأو اأي عو�س غير نقدي خالل ال�سنتين ال�سابقتين مبا�سرة لتاريخ ن�سرة 

الإ�سدار هذه.
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وصف األسهم 11 
رأس المال 1111 

يبلغ راأ�س مال ال�سركة مليار )000‚000‚000‚1( ريال �سعودي مق�سمة اإلى مائة مليون )000‚000‚100( �سهمًا عاديًا بقيمة ا�سمية قدرها ع�سرة )10(ريالت 

�سعودية لل�سهم الواحد وكلها اأ�سهم نقدية. 

اكتتب الم�ساهمون الموؤ�س�سون في خم�سة و�ستون مليون )000‚000‚65( �سهم تمثل 65% من اأ�سهم ال�سركة ودفعوا قيمة تلك الأ�سهم بالكامل، اأي باإجمالي 

يعادل �ستمائة و خم�سون مليون )000‚000‚650( ريال �سعودي وقد تم اإيداع المبلغ في الح�ساب رقم 780118-001 بفرع البنك ال�سعودي الفرن�سي ب�سارع 

الملك عبد العزيز بالخبر. و�سيتم تخ�سي�س خم�سة ماليين )000‚000‚5( �سهم للموؤ�س�سة العامة للتاأمينات الجتماعية تمثل خم�سة بالمائة )5%( من اأ�سهم 

راأ�س مال ال�سركة ب�سعر طرح قدره ع�سرة )10( ريالت لل�سهم الواحد، بحيث تدفع الموؤ�س�سة العامة للتاأمينات الجتماعية قيمة الأ�سهم بالكامل.

اأما المتبقي من الأ�سهم وهو عدد ثالثون مليون )000‚000‚30( �سهمًا عاديًا )“���سهم �الكتتاب”( بقيمة ا�سمية قدرها ع�سرة )10( ريالت �سعودية لل�سهم، 

وهي تمثل 30% من راأ�س مال ال�سركة، �سيتم طرحها لالكتتاب بموجب طرح اأولي عام.

اإذا ثبتت الجدوى القت�سادية وبعد الح�سول على الموافقة المطلوبة من الجهات المخت�سة، يجوز للجمعية العامة غير العادية اأن تقرر زيادة راأ�س مال ال�سركة 

مرة اأو عّدة مرات باإ�سدار اأ�سهم جديدة بنف�س القيمة ال�سمية لالأ�سهم الأ�سلية ب�سرط اأن يكون راأ�س المال الأ�سلي قد دفع باأكمله، ومع مراعاة ما يق�سي 

به نظام ال�سركات ومتطلبات هيئة ال�سوق المالية. ويعين القرار طريقة زيادة راأ�س المال، ويكون للم�ساهمين الأ�سليين اأولوية الكتتاب في الأ�سهم الجديدة 

النقدية. وتوزع تلك الأ�سهم الجديدة على الم�ساهمين الأ�سليين اللذين طلبوا الكتتاب بها بن�سبة ما يملكونه من اأ�سهم اأ�سلية، ب�سرط األ يتجاوز ما يح�سلون 

عليه ما طلبوه من الأ�سهم الجديدة، ويوزع الباقي من الأ�سهم الجديدة على الم�ساهمين الأ�سليين الذين اكتتبوا بن�سبة تزيد عن الن�سبة الم�ستحقة لهم وفقا 

لن�سبة ما يملكونه من اأ�سهم، �سريطة اأن ل يزيد اإجمالي الأ�سهم المخ�س�سة لهم عن عدد الأ�سهم الجديدة التي طلبوا الكتتاب بها، ويطرح ما يتبقى من 

الأ�سهم لالكتتاب العام.

يجوز لل�سركة وبقرار من الجمعية العامة غير العادية بناًء على مبررات مقبولة وبعد موافقة وزير التجارة وال�سناعة وهيئة ال�سوق المالية اأن تخف�س راأ�س مالها 

اإذا ما زاد عن حاجتها اأو اإذا منيت بخ�سائر، ول ي�سدر القرار اإل بعد تالوة تقرير مراقب الح�سابات عن الأ�سباب الموجبة له وعن اللتزامات التي يتعين على 

ال�سركة الوفاء بها واأثر التخفي�س في هذه اللتزامات، وبمراعاة ما يق�سي به نظام ال�سركات. ويبين القرار طريقة هذا التخفي�س. واإذا كان التخفي�س نتيجة 

زيادة راأ�س المال عن حاجة ال�سركة وجب دعوة الدائنين اإلى اإبداء اعترا�سهم عليه خالل 60 يومًا من تاريخ ن�سر قرار التخفي�س في جريدة يومية توزع في 

المدينة التي يقع فيها المركز الرئي�س لل�سركة، فاإذا اعتر�س اأحد الدائنين وقدم اإلى ال�سركة م�ستنداته خالل المهلة المذكورة، وجب على ال�سركة اأن توؤدي 

اإليه دينه اإذا كان حاًل، اأو اأن تقدم �سمانًا كافيًا للوفاء به اإذا كان اآجاًل. 

األسهم 1111 
�ستكون الأ�سهم ا�سمية ول يجوز اأن ت�سدر باأقل من قيمتها ال�سمية. 

تاريخ �سدور  �سنوات من  لفترة ثالث  الأ�سهم  باأي من  الترخي�س،  الح�سول على  وثيقة طلب  الموؤ�س�سون، بموجب �سروط  الم�ساهمون  اأن يت�سرف  ل يجوز 

الترخي�س “فترة الحظر”. و بعد مرور فترة الحظر، يجوز للم�ساهمين الموؤ�س�سين الت�سرف باأ�سهمهم بعد الح�سول على موافقة الهيئة.

وبالن�سبة للع�سو الموؤ�س�س الذي يقوم بت�سغيل ال�سبكة فهو ملزم بعدم البيع طوال مدة اتفاقية الإدارة )خم�س �سنوات من تاريخ اإ�سدار الترخي�س(.

حقوق المساهمين  1112 
يعطي كل �سهم حامله حقوقا مت�ساوية في اأ�سول ال�سركة والأرباح الموزعة وكذلك حق ح�سور الجمعية العامة، بالأ�سالة اأو النيابة، والت�سويت فيها، �سريطة 

اأن تح�سب الأ�سوات المتعلقة بتعيين اأع�ساء مجل�س الإدارة على اأ�سا�س نظام الت�سويت التراكمي. 
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حقوق التصويت  1113 
يحق لكل م�ساهم يملك 20 �سهما على الأقل ح�سور الجمعية العامة، بالأ�سالة اأو النيابة، وللم�ساهم اأن يوكل عنه كتابة م�ساهمًا اآخر من غير اأع�ساء مجل�س 

الإدارة اأو موظفي ال�سركة في ح�سور الجمعية العامة. وتح�سب الأ�سوات في الجمعية العامة العادية وغير العادية على اأ�سا�س �سوت واحد لكل �سهم ممثل في 

الجتماع، على اأن تح�سب الأ�سوات المتعلقة بتعيين اأع�ساء مجل�س الإدارة على اأ�سا�س نظام الت�سويت التراكمي. 

ت�سدر قرارات الجمعية العامة التاأ�سي�سية والجمعية العامة العادية فقط بالأغلبية المطلقة لالأ�سهم الممثلة في الجتماع.

اأو زيادة راأ�س المال  اأو بتخفي�س  اإذا كان القرار متعلقًا بزيادة  اإل  وت�سدر قرارات الجمعية العامة غير العادية باأغلبية ثلثي الأ�سهم الممثلة في الجتماع، 

ال�سركة اأو باإطالة مدة ال�سركة اأو بحلها قبل انق�ساء مدتها المحددة في نظامها الأ�سا�سي اأو باندماج ال�سركة اأو دمجها في �سركة اأو موؤ�س�سة اأخرى. وفي اأي 

من هذه الحالت ل يكون القرار �سحيحًا اإل اإذا �سدر باأغلبية ثالثة اأرباع الأ�سهم الممثلة في الجتماع.

الجمعيات العامة للمساهمين 1113 
الجمعية العامة المكونة تكوينًا �سحيحًا تمثل جميع الم�ساهمين وتنعقد في المدينة التي يقع بها المركز الرئي�سي لل�سركة.

وتنعقد اجتماعات الجمعية العامة كاجتماعات عادية اأو غير عادية. وفيما عدا الأمور التي تخت�س بها الجمعية العامة غير العادية، تخت�س الجمعية العامة 

العادية بجميع الأمور المتعلقة بال�سركة وتنعقد مرة على الأقل في ال�سنة خالل ال�ستة 6 اأ�سهر التالية لنتهاء ال�سنة المالية لل�سركة، ويجوز دعوة جمعيات عامة 

عادية اأخرى كلما دعت الحاجة لذلك.

اأن ت�سدر قرارات في الأمور  تخت�س الجمعية العامة غـير العادية بتعديل النظـام الأ�سا�سي لل�سركة با�ستثناء الأحكام المحظور عليها تعديلها نظامًا، ولها 

الداخلة في اخت�سا�س الجمعية العامة العادية، وذلك بنف�س ال�سروط والأو�ساع المقررة للجمعية الأخيرة.

ل يكون اجتماع الجمعية العامة العادية �سحيحًا اإل اإذا ح�سره م�ساهمون يمثلون 51% من راأ�س مال ال�سركة على الأقل، فاإذا لم يتوفر هذا الن�ساب في الجتماع 

وّجهت الدعوة اإلى اجتماع ثاٍن يعقد خالل الثالثين )30( يومًا التالية لموعد الجتماع الموؤجل، وت�سدر الدعوة ح�سب المادة )88( من نظام ال�سركات، ويعتبر 

الجتماع الثاني �سحيحًا اأيًا كان عدد الأ�سهم الممثلة فيه.

ول يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية �سحيحًا اإل اإذا ح�سره م�ساهمون يمثلون 50% من راأ�س مال ال�سركة على الأقل. فاإذا لم يتوفر هذا الن�ساب في 

الجتماع الأول وجهت الدعوة اإلى اجتماع ثاٍن يعقد خالل الثالثين )30( يومًا التالية لموعد الجتماع الموؤجل، ويكون الجتماع الثاني �سحيحًا اإذا ح�سره عدد 

من الم�ساهمين يمثلون ربع راأ�س المال على الأقل.

يراأ�س الجمعية العامة رئي�س مجل�س الإدارة، اأو من يفو�سه من اأع�ساء مجل�س الإدارة في حالة غيابه، ويعين الرئي�س �سكرتيرًا لالجتماع وجامعًا لالأ�سوات، 

ويحرر باجتماع الجمعية مح�سر يت�سـمن اأ�سمــاء الم�ساهمين الحا�سـرين اأو الممثلين، وعدد الأ�سهم التـي فـي حيازتـهم بالأ�سالـة اأو بالنيابة وعـدد الأ�سوات 

المقررة لها، والقرارات التي اتخذت، وعدد الأ�سوات التي وافقت عليها اأو خالفتها، وخال�سة وافية للمناق�سات التي دارت في الجتماع. وتدّون المحا�سر 

ب�سفة منتظمة عقب كل اجتماع في �سجل خا�س يوقعه رئي�س الجمعية و�سكرتيرها وجامع الأ�سوات.

مدة الشركة وتصفيتها 1113 
مدة ال�سركة ت�سعة وت�سعون )99( �سنة تبداأ من تاريخ �سدور قرار معالي وزير التجارة باإعالن تاأ�سي�سها، ويجوز دائمًا اإطالة مدة ال�سركة بقرار ت�سدره الجمعية 

العامة غير العادية قبل انتهاء اأجلها ب�سنة كاملة على الأقل وذلك ب�سرط الح�سول على موافقة الجهات الر�سمية المخت�سة. 

عند انتهاء ال�سركة اأو في حالة حلها قبل الأجل المحدد لها، تقرر الجمعية العامة غير العادية بناًء على اقتراح مجل�س الإدارة طريقة الت�سفية وتعين م�سفيًا 

اأو اأكثر وتحدد �سالحيتهم واأتعابهم.

تنتهي �سلطة مجل�س الإدارة بانق�ساء ال�سركة. ومع ذلك ي�ستمر المجل�س قائمًا على اإدارة ال�سركة اإلى اأن يتم تعيين الم�سفين، وتبقى لأق�سام ال�سركة الإدارية 

�سالحياتها بالقدر الذي ل يتعار�س مع �سالحيات الم�سفين. 
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سياسة توزيع األرباح 12 
ل تتوقع ال�سركة توزيع اأية اأرباح �سنوية على الم�ساهمين على الأقل خالل ال�سنوات الثالث الأولى بعد تاأ�سي�سها، حيث �ستعمل على بناء برنامج لعائداتها وتمويل 

نفقاتها الراأ�سمالية لمرحلة تركيب ال�سبكة ون�سرها. .

يمكن اأن توزع ال�سركة اأرباحا على الم�ساهمين من اأرباحها ال�سنوية ال�سافية بعد خ�سم الزكاة، علما باأنه يتعين على ال�سركة قبل توزيع الأرباح تجنيب %10 

من الأرباح ال�سافية بعد الزكاة وتحويلها اإلى الحتياطي النظامي. ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى ما بلغ الحتياطي النظامي ن�سف 

راأ�س المال المدفوع. 

يتطلب اأي توزيع لالأرباح على الم�ساهمين يقترحه مجل�س الإدارة موافقة الجمعية العامة للم�ساهمين. وبالإ�سافة اإلى ذلك، يتوجب على المراجعين القانونيين 

باأن اقتراح توزيع الأرباح يتوافق مع القوانين والأنظمة ال�سعودية المعمول بها. ويجب دفع الأرباح المزمع توزيعها للم�ساهمين في المكان  لل�سركة الإعالن 

والزمان اللذين يحددهما مجل�س الإدارة ووفقًا لتوجيهات الجهات الحكومية المخت�سة.

الفر�س  بما في ذلك تحليل  العوامل  العام وغيرها من  والمناخ القت�سادي  ال�سوق  المالي وحالة  ال�سركة وو�سعها  اإيرادات  الأرباح على  توزيع  يعتمد  �سوف 

ال�ستثمارية واحتياجات اإعادة ال�ستثمار والحتياجات النقدية والراأ�سمالية وتوقعات الأعمال اإ�سافة اإلى اعتبارات نظامية اأخرى اأو قيود على توزيع الأرباح 

بموجب اأية ترتيبات تتعلق بديون تمويل تنوي ال�سركة الدخول فيها. واإ�سافة لذلك قد تاأخذ ال�سركة في الح�سبان الممار�سات ال�سائدة بالن�سبة لتوزيع الأرباح 

لدى ال�سركات الكبرى في المملكة وكذلك لدى م�سغلي خدمات الت�سالت الدوليين.
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الميزانية المستقبلية للشركة 13 
اإن المعلومات الواردة اأدناه هي معلومات افترا�سية يجب قراءتها مع تقرير الفح�س والمراجعة الخا�س بما في ذلك الإي�ساحات الملحقة به والم�سمنة في 

المحلق )1(.

مراقبو الحسابات 1311 
لم يتم بعد تعيين مراقبي الح�سابات )المراجعين القانونيين( لل�سركة ولكن من المتوقع تعيينهم اأثناء اجتماع الجمعية العمومية التاأ�سي�سية.

التزامات رفع التقارير 1311 
الوزاري رقم )91(  القرار  المالية.ال�سادرة بموجب  ال�سوق  بنظام  العالقة عماًل  الدورية ذات  والتقارير  بالإف�ساح  الخا�سة  ال�سركة لاللتزامات  �ستخ�سع 

بتاريخ 01 جمادى الثاني 1424هـ )الموافق 2003/8/29م(، و�ستقوم ال�سركة بتزويد الهيئة بالقوائم المالية ال�سنوية والتقارير الدورية طبقًا لقواعد واأنظمة 

الهيئة المرعية الإجراء. ف�ساًل عن ذلك، تنوي ال�سركة اإ�سدار القوائم المالية ال�سنوية المدققة.

تقرير المراجعة الخاص  1312 
تم اإعداد تقرير الفح�س الخا�س من قبل براي�س واترهاو�س كوبرز الجريد )المحا�سبون القانونيون(، ويت�سمن التقرير معلومات حول نفقات مرحلة ما قبل 

الت�سغيل بالإ�سافة اإلى قائمة المركز المالي الم�ستقبلية. وت�سف قائمة المركز المالي الم�ستقبلية الو�سع كما في تاريخ بدء الن�ساط الت�سغيلي ، وقد تختلف 

الأ�سول والخ�سوم الفعلية عن تلك الوارد ذكرها في قائمة المركز المالي الم�ستقبلية.

قائمة المركز المالي المستقبلية 1313 
تم اإعداد قائمة المركز المالي الم�ستقبلية والإي�ساحات الملحقة بها والمت�سّمنة في ن�سرة الإ�سدار من قبل ال�سركةح�سب معايير المحا�سبة ال�سادرة عن الهيئة 

ال�سعودية للمحا�سبين القانونيين وتم فح�سها من قبل براي�س واترهاو�س كوبرز الجريد طبقًا لمعيار القوائم المالية الم�ستقبلية، ال�سادر عن الهيئة ال�سعودية 

للمحا�سبين القانونيين ، ويجب اأن ُتقراأ قائمة المركز المالي الم�ستقبلية في �سوء “الملحق اأ” تقرير الفح�س الخا�س بقائمة المركز المالي الم�ستقبلية. ول 

ة اأو م�سلحة من اأي نوع في  تملك براي�س واترهاو�س كوبرز الجريد اأو �سركاتها التابعة اأو م�ساهميها اأو اأع�ساء مجل�س الإدارة اأو كل من يمّت لها ب�سلة، اأي ح�سّ

ال�سركة اأو �سركاتها التابعة. وقد اأعطت براي�س واترهاو�س كوبرز الجريد موافقتهم، مع عدم �سحبها، على ن�سر تقريرهم في ن�سرة الكتتاب.
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ب�آالف الري�الت ال�ضعودية 

الموجودات 

 موجودات متداولة 

597.454نقد وما يعادله

45.140م�سروفات مدفوعة مقدًما وموجودات اأخرى 

642.594مجموع الموجودات المتداولة 

 موجودات غير متداولة

93.946م�ساريف ما قبل التاأ�سي�س 

522.904المقابل المالي لتخ�سي�س الطيف الترددي 

450.552موجودات ثابتة - �سافي 

1.067.402مجموع الموجودات غير المتداولة

1.709.996اإجمالي الموجودات

المطلوب�ت وحقوق الم�ض�همين

 مطلوب�ت متداولة 

309.567ذمم دائنة واأخرى 

309.567مجموع المطلوبات المتداولة 

 مطلوب�ت غير متداولة

400.000تمويل من البنوك 

429مخ�س�س نهاية خدمة للموظفين 

400.429مجموع المطلوبات غير المتداولة 

709.996مجموع المطلوب�ت 

حقوق الم�ض�همين

راأ�س المال المدفوع - )بعد اكتمال عملية الكتتاب(

 

1.000.000

1.000.000مجموع حقوق الم�ساهمين

1.709.996مجموع المطلوب�ت وحقوق الم�ض�همين

اإلقرار بالمعلومات المالية 1313 
يقر اأع�ساء مجل�س الإدارة المر�سحون باأن قائمة المركز المالي الم�ستقبلية المدرجة في ن�سرة الكتتاب، قد جرى ا�ستخراجها من تقرير الفح�س الخا�س 

بقائمة المركز المالي الم�ستقبلية من دون اأي تعديل جوهري عليها، واأن القوائم المالية قد تم اإعدادها، وفقًا لمعايير المحا�سبة ال�سادرة عن الهيئة ال�سعودية 

للمحا�سبين القانونيين )ف�ساًل راجع “الملحق رقم1”(. كما يوؤكد اأع�ساء مجل�س الإدارة عدم وجود اأي رهونات اأو حقوق اأو اأعباء على اأي من ممتلكات ال�سركة 

اأو اأ�سولها فيما عدا تلك المتعلقة بتمويل ال�سركة والتي �ستعتمد على المفاو�سات مع البنوك حول �سروط واتفاقيات التمويل التي تعقدها ال�سركة.

ويوؤكد اأع�ساء مجل�س الإدارة اأنه لي�س لديهم نية لإجراء اأي تغيير جوهري عل طبيعة ن�ساط ال�سركة.
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ملخص النظام األساسي المقترح 13 
ا�سم ال�سركة: “ �سركة اتحاد عذيب لالت�سالت ” - �سركة م�ساهمة �سعودية.

اأغرا�س ال�ضركة:

تقديم جميع خدمات الت�سالت الثابتة في المملكة بعد الح�سول على جميع التراخي�س الالزمة من هيئة الت�سالت. ولل�سركة في حال رغبتها في  1 -

تقديم خدمات ات�سالت اأخرى، التقدم اإلى الهيئة للح�سول على التراخي�س الالزمة لذلك.

والمعدات  التراخي�س  المملكة، وحيازة  اأ�س�س تجارية في  واإدارتها وتطويرها، على  وت�سغيلها  بناء �سبكات الت�سالت ومرافقها، وامتالكها و�سيانتها  2 -

والأجهزة الالزمة لذلك.

المتعلقة  المناق�سات  في  والدخول  وتوريدها،  وت�سويقها  وت�سديرها  والب�سائع  الأجهزة  من  ونحوها  الثابتة  الت�سالت  اأجهزة  اأنواع  جميع  ا�ستيراد  3 -

بذلك.

ال�ستثمار في الم�ساريع التجارية وال�ستثمارية المتعلقة بخدمات الت�سالت المختلفة بح�سب ما تراه ال�سركة منا�سبا لتنمية اأعمالها وتطويرها، وفقا  4 -

لالأنظمة واللوائح المرعية في المملكة.

حيازة واإدارة وبيع وا�ستئجار والت�سرف باأي ممتلكات منقولة وغير منقولة والمنافع والحقوق المعنوية المتعلقة باأعمال ال�سركة والتي توؤدي اإلى تنمية  5 -

وتعزيز اأعمالها وفقا لالأنظمة واللوائح المرعية في المملكة.

يجوز لل�سركة - وفقا لنظام ال�سركات ونظام ال�سوق المالية- اأن تكون لها م�سلحة اأو ت�سترك باأي وجه من الوجوه مع الموؤ�س�سات اأو الهيئات اأو ال�سركات التي 

تزاول اأعمال �سبيهة باأعمالها اأو التي قد تعاونها على تحقيق اأغرا�سها، ولها اأن تتملك الأ�سهم اأو الح�س�س في هذه ال�سركات واأن تدمجها فيها اأو ت�ستريها. 

يجوز لل�سركة اأن تكون لها م�سلحة اأو ت�سترك باأي وجه من الوجوه مع ال�سركات الأخرى التي يكون ن�ساطها مختلفا عن ن�ساط ال�سركة بما ل يتجاوز ع�سرين في 

المائة )20%( من احتياطياتها الحرة، ول يزيد على ع�سرة في المائة )10%( من راأ�س مال ال�سركة التي ت�سارك فيها، واأل يتجاوز اإجمالي هذه الم�ساركات 

قيمة هذه الحتياطيات، مع اإبالغ الجمعية العامة العادية في اأول اجتماع لها.

المركز الرئي�ضي لل�ضركة: يقع المركز الرئي�سي لل�سركة في مدينة الريا�س بالمملكة العربية ال�سعودية، ويجوز لمجل�س الإدارة اإن�ساء فروع اأو مكاتب اأو 

توكيالت لها داخل المملكة العربية ال�سعودية اأو خارجها. 

اإطالة مدة  تاأ�سي�سها، ويجوز  باإعالن  ال�سركة ت�سعة وت�سعون )99( �سنة ميالدية تبداأ من تاريخ �سدور قرار وزير التجارة وال�سناعة  مدة ال�ضركة: مدة 

ال�سركة بقرار ت�سدره الجمعية غير العادية قبل انتهاء اأجلها ب�سنة واحدة على الأقل.

اإلى )000‚000‚100( �سهم مت�ساوية القيمة، قيمة كل منها  راأ�س م�ل ال�ضركة: حدد راأ�س مال ال�سركة بمبلغ )000‚000‚000‚1( ريال �سعودي مق�سم 

)10( ع�سرة ريالت كلها اأ�سـهم عادية نقدية مدفوعة بالكامل.

االأ�ضهم الممت�زة: يجوز لل�سركة وبعد موافقة وزير التجارة وال�سناعة وطبقًا لالأ�س�س التي يحددها اأن ت�سدر اأ�سهمًا ممتازة ل تعطي الحق في الت�سويت، 

وذلك بما ل يتجاوز )50%( من راأ�سمالها، وترتب الأ�سهم المذكورة لأ�سحابها بالإ�سافة اإلى حق الم�ساركة في الأرباح ال�سافية التي توزع على الأ�سهم العادية 

ما يلي:

%( من القيمة ال�سمية لل�سهم بعد تجنيب الحتياطي النظامي وقبل اإجراء اأي  الحق في الح�سول على ن�سبة معينة من الأرباح ال�سافية ل تقل عن )5( 1

توزيع لأرباح ال�سركة.

اأولوية في ا�سترداد قيمة اأ�سهمهم في راأ�س المال عند ت�سفية ال�سركة وفي الح�سول على ن�سبة معينة في تاريخ الت�سفية.  2 )

ويجوز لل�سركة �سراء هذه الأ�سهم طبقًا لما تقرره الجمعية العامة للم�ساهمين ول تدخل هذه الأ�سهم في ح�ساب الن�ساب الالزم لنعقاد الجمعية العامة لل�سركة 

المن�سو�س عليها في المادتين )34( و)35( من نظام ال�سركة.

نقل ملكية االأ�ضهم: ل يجوز اأن يت�سرف الم�ساهمون الموؤ�س�سون، بموجب �سروط وثيقة طلب الح�سول على الترخي�س، باأي من الأ�سهم لفترة ثالث �سنوات 

من تاريخ �سدور الترخي�س “فترة الحظر”. و بعد مرور فترة الحظر، يجوز للم�ساهمين الموؤ�س�سين الت�سرف باأ�سهمهم بعد الح�سول على موافقة الهيئة.
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وبالن�سبة للع�سو الموؤ�س�س الذي يقوم بت�سغيل ال�سبكة فهو ملزم بعدم البيع طوال مدة اتفاقية الإدارة )خم�س �سنوات من تاريخ اإ�سدار الترخي�س(.

زي�دة وتخفي�س راأ�س الم�ل: يجوز للجمعية العامة غير العادية بعد التثبت من الجدوى الإقت�سادية وبعد موافقة الجهات المخت�سة اأن تقرر زيادة راأ�س 

مال ال�سركة مرة اأو عدة مرات باإ�سدار اأ�سهم جديدة بنف�س القيمة ال�سمية لالأ�سهم الأ�سلية ب�سرط اأن يكون راأ�س المال الأ�سلي قد دفع باأكمله وبمراعاة ما 

يق�سي به نظام ال�سركات. ويعين القرار طريقة زيادة راأ�س المال، ويكون للم�ساهمين الأ�سليين اأولوية الكتتاب في الأ�سهم الجديدة النقدية.وتوزع تلك الأ�سهم 

الجديدة على الم�ساهمين الأ�سليين الذين طلبوا الكتتاب بها بن�سبة ما يملكونه من اأ�سهم اأ�سلية ب�سرط األ يتجاوز ما يح�سلون عليه ما طلبوه من الأ�سهم 

الجديدة ويوزع الباقي من الأ�سهم الجديدة على الم�ساهمين الأ�سليين الذي طلبوا اأكثر من ن�سيبهم بن�سبة ما يملكونه من اأ�سهم اأ�سلية على األ يتجاوز ما 

يح�سلون عليه ما طلبوه من الأ�سهم الجديدة، ويطرح ما يتبقى من الأ�سهم لالكتتاب العام. 

ويجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية بناء״ على مبررات مقبولة وبعد موافقة الجهات المخت�سة تخفي�س راأ�س مال ال�سركة اإذا ما زاد عن حاجتها اأو 

اإذا منيت ال�سركة بخ�سائر، ول ي�سدر القرار اإل بعد تالوة تقرير مراقب الح�سابات عن الأ�سباب الموجبة له وعن اللتزامات التي على ال�سركة واأثر التخفي�س 

في هذه اللتزامات وبمراعاة ما يق�سي به نظام ال�سركات. ويبين القرار طريقة هذا التخفي�س واإذا كان التخفي�س نتيجة زيادة راأ�س المال عن حاجة ال�سركة 

وجبت دعوة الدائنين اإلى اإبداء اعترا�ساتهم عليه خالل �ستين )60( يومًا من تاريخ ن�سر قرار التخفي�س في جريدة يومية توزع في المدينة التي يقع فيها 

المركز الرئي�سي لل�سركة، فاإذا اأعتر�س اأحد الدائنين وقدم اإلى ال�سركة م�ستنداته في الميعاد المذكور وجب على ال�سركة اأن توؤدي اإليه دينه اإذا كان حاًل اأو 

اأن تقدم �سمانًا كافيًا للوفاء به اإذا كان اآجاًل.

مجل�س االإدارة: يتولى اإدارة ال�سركة مجل�س اإدارة موؤلف من )11( اأحد ع�سر ع�سوا تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ل تزيد على ثالث �سنوات، ويجوز 

دائما اإعادة انتخابهم. وتبداأ مدة ع�سوية اأول مجل�س اإدارة من تاريخ القرار الوزاري المعلن بتاأ�سي�س ال�سركة. وتنتهي ع�سوية المجل�س بانتهاء مدته اأو بانتهاء 

�سالحية الع�سو لها وفقًا لأي نظام اأو تعليمات �سارية في المملكة، واإذا �سغر مركز اأحد اأع�ساء المجل�س جاز للمجل�س اأن يعين موؤقتًا ع�سوًا في المركز ال�ساغر 

اأع�ساء مجل�س الإدارة عن  اأول اجتماع لها ويكمل الع�سـو الجديد مدة �سلفه، واإذا هبط عدد  التعيين على الجمعية العامة العادية في  اأن يعر�س هذا  على 

الن�ساب الالزم ل�سحة اجتماعاته وجبت دعوة الجمعية العامة العادية في اقرب وقت ممكن لتعيين العدد الالزم من الأع�ساء.

مع مراعاة الخت�سا�سات المقررة للجمعية العامة، يكون لمجل�س الإدارة اأو�سع ال�سلطات في اإدارة ال�سركة وت�سريف اأمورها داخل المملكة وخارجها.

على اأنه فيما يتعلق بعقد القرو�س مع �سناديق وموؤ�س�سات التمويل الحكومي، يجوز لمجل�س الإدارة عقد القرو�س مع هذه ال�سناديق والموؤ�س�سات مهما بلغت 

مدتها، وله عقد القرو�س التجارية التي ل تتجاوز اآجالها نهاية مدة ال�سركة، مع مراعاة ال�سروط التالية بالن�سبة اإلى القرو�س التجارية التي تتجاوز مدتها 

ثالث �سنوات:

% من راأ�س مال ال�سركة. األ تزيد قيمة القرو�س التي يجوز للمجل�س عقدها خالل اأي �سنة مالية واحدة على ��75

اأن يحدد مجل�س الإدارة في قراره اأوجه ا�ستخدام القر�س وكيفية �سداده. ��

ويكون لمجل�س الإدارة وفي الحالت التي يقدرها اإبراء ذمة مديني ال�سركة من التزاماتهم طبقا لما يحقق م�سلحتها، على اأن يت�سمن مح�سر مجل�س الإدارة 

وحيثيات قراره مراعاة ال�سروط التالية:

اأن يكون الإبراء بعد م�سي �سنة كاملة على ن�سوء الدين. ��

اأن يكون الإبراء لمبلغ محدد كحد اأق�سى لكل عام للمدين الواحد. ��

الإبراء حق للمجل�س ل يجوز التفوي�س فيه. ��

ولمجل�س الإدارة - في حدود اخت�سا�سه - اأن يوكل واحدا اأو اأكثر من اأع�سائه اأو من الغير في مبا�سرة بع�س اأعماله.

رئي�س مجل�س الإدارة والع�سو المنتدب وال�سكرتير: يعين مجل�س الإدارة من بين اأع�سائه رئي�سا، ويكون للرئي�س �سالحية دعوة مجل�س الإدارة لالجتماع ورئا�سة 

اجتماعات المجل�س.

ويخت�س رئي�س المجل�س والع�سو المنتدب )في حالة تعيينه( مجتمعين اأو منفردين بتمثيل ال�سركة في عالقاتها مع الغير. ويحدد مجل�س الإدارة وفق تقديره 

المكافاأة الخا�سة التي يح�سل عليها كل من رئي�س المجل�س والع�سو المنتدب، بالإ�سافة اإلى المكافاأة المقررة لأع�ساء مجل�س الإدارة بمقت�سى هذا النظام. 

مجل�س  اجتماعات  محا�سر  بت�سجيل  ال�سكرتير  ويخت�س  مكافاآته.  ويحدد  غيرهم،  من  اأو  اأع�سائه  بين  من  �سواء  للمجل�س  �سكرتيرا  الإدارة  مجل�س  ويعين 

الإدارة، وتدوين القرارات ال�سادرة عن هذه الجتماعات وحفظها، اإلى جانب ممار�سة الخت�سا�سات الأخرى التي يوكلها اإليه مجل�س الإدارة ويحدد المجل�س 

مكافاآته.
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ول تزيد مدة ع�سوية رئي�س المجل�س والع�سو المنتدب وال�سكرتير ع�سو مجل�س الإدارة على ع�سوية كل منهم في المجل�س، ويجوز اإعادة تعيينهم.

مح��ضر االجتم�ع�ت: يجتمع مجل�س الإدارة في المركز الرئي�سي بدعوة من رئي�سه مرتين في ال�سنة على الأقل، وتكون الدعوة خطية ويجوز اأن ت�سلم باليد 

اأو تر�سل بالبريد الإلكتروني، ويجب على رئي�س المجل�س اأن يدعو اإلى الجتماع متى طلب اإليه ذلك اثنان على الأقل من الأع�ساء.

ن�ض�ب االجتم�ع�ت وقرارات مجل�س االإدارة: ل يكون اجتماع المجل�س �سحيحا اإل اإذا ح�سره )6( �ستة من اأع�سائه على الأقل، وفي حالة اإنابة ع�سو 

مجل�س الإدارة ع�سوا اآخر في ح�سور اجتماعات المجل�س يتعين اأن تكون الإنابة طبقا لل�سوابط التالية:

ل يجوز لع�سو مجل�س الإدارة اأن ينوب عن اأكثر من ع�سو واحد في ح�سور ذلك الجتماع. 1 -

اأن تكون الإنابة ثابتة بالكتابة وفي �ساأن اجتماع محدد. 2 -

ل يجوز للنائب الت�سويت على القرارت التي يحظر النظام على المنيب الت�سويت في �ساأنها. 3 -

وت�سدر قرارات مجل�س الإدارة بالأغلبية المطلقة لأ�سوات اأع�ساء المجل�س الحا�سرين اأو الممثلين في الجتماع، وعند ت�ساوي الأ�سوات يرجح الراأي الذي 

�سوت معه رئي�س المجل�س اأو من يراأ�س المجل�س في حال غيابه. ولمجل�س الإدارة اأن ي�سدر قرارات بالتمرير عن طريق عر�سها على جميع الأع�ساء متفرقين 

ما لم يطلب اأحد الأع�ساء كتابة اجتماع المجل�س للمداولة فيها، وتعر�س هذه القرارات على مجل�س الإدارة في اأول اجتماع تال له.

مح��ضر االجتم�ع�ت: تثبت مداولت المجل�س وقراراته في محا�سر توزع على جميع اأع�سائه ويوقعها رئي�س المجل�س وال�سكرتير بعد الت�سديق عليها من 

المجل�س، وذلك بتوقيع جميع الأع�ساء الحا�سرين على اإحدى ن�سخ المح�سر وتدون هذه المحا�سر في �سجل خا�س يوقعه رئي�س المجل�س وال�سكرتير.

الجمعية الع�مة: الجمعية العامة المكونة تكوينًا �سحيحًا تمثل جميع الم�ساهمين وتنعقد في المدينة التي يقع بها المركز الرئي�سي لل�سركة، لكل م�ساهم 

حائز على ع�سرين )20( �سهمًا على الأقل حق ح�سور الجمعية العامة وللم�ساهم اأن يوكل عنه م�ساهمًا اآخر من غير اأع�ساء مجل�س الإدارة اأو موظفي ال�سركة 

في ح�سور الجمعية العامة.

الجمعية الع�مة الع�دية: فيما عدا الأمور التي تخت�س بها الجمعية العامة غير العادية، تخت�س الجمعية العامة العادية بجميع الأمور المتعلقة بال�سركة 

وتنعقد مرة على الأقل في ال�سنة خالل ال�ستة �سهور التالية لنتهاء ال�سنة المالية لل�سركة كما يجوز دعوة جمعيات عادية اأخرى كلما دعت الحاجة اإلى ذلك.

الجمعية الع�مة غير الع�دية: تخت�س الجمعية العامة غـير العادية بتعديل نظـام ال�سركة الأ�سا�سي با�ستثناء الأحكام المحظور عليها تعديلها نظامًا. ولها 

اأن ت�سدر قرارات في الأمور الداخلة في اخت�سا�س الجمعية العامة العادية وذلك بنف�س ال�سروط والأو�ساع المقررة للجمعية الأخيرة.

دعوة الجمعي�ت العمومية: تنعقد الجمعيات العمومية للم�ساهمين بدعوة من مجل�س الإدارة وعليه اأن يدعو الجمعية العامة العادية اإذا طلب ذلك مراقب 

الح�سابات اأو عدد من الم�ساهمين يمثل )5%( خم�سة بالمائة من راأ�س المال على الأقل، وتن�سر الدعوة لنعقاد الجمعية العامة في الجريدة الر�سمية و�سحيفة 

يومية توزع في المركز الرئي�سي لل�سركة قبل الميعاد المحدد لالنعقاد بخم�سة وع�سرين يومًا على الأقل، وت�ستمل الدعوة على جدول الأعمال وتر�سل �سورة من 

الدعوة وجدول الأعمال اإلى الإدارة العامة لل�سركات بوزارة التجارة خالل المدة المحددة للن�سر.

التي في حيازتهم  الأ�سهم  بيان عدد  اإقامتهم مع  والممثلين ومحال  الحا�سرين  الم�ساهمين  باأ�سماء  الجمعية ك�سف  انعقاد  اإثبـ�ت الح�ضــور: يحرر عند 

بالأ�سالة اأو الوكالة وعدد الأ�سوات المخ�س�سة لها ويكون لكل ذي م�سلحة الإطالع على هذا الك�سف.

ن�ضـ�ب الجمعية الع�مة الع�دية: ل يكون اجتماع الجمعية العامة العادية �سحيحًا اإل اإذا ح�سره م�ساهمون يمثلون واحدا وخم�سين في المائة )51%( من 

راأ�س المال على الأقل، فاإذا لم يتوفر هذا الن�ساب في الجتماع وجبت الدعوة على اجتماع ثان يعقد خالل الثالثين يومًا التالية لالجتماع ال�سابق وتعلن الدعوة 

بالطريقة المن�سو�س عليها في المادة )32( من هذا النظام ويعتبر الجتماع الثاني �سحيحًا اأيًا كان عدد الأ�سهم الممثلة فيه.

ن�ضـ�ب الجمعية الع�مة غير الع�دية: ل يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية �سحيحًا اإل اإذا ح�سره م�ساهمون يمثلون واحدا وخم�سين في المائة 

)51%( من راأ�س المال على الأقل، فاإذا لم يتوفر هذا الن�ساب في الجتماع الأول وجهت الدعوة اإلى اجتماع ثان بنف�س الأو�ساع المن�سو�س عليها في المادة 

ال�سابقة ويكون الجتماع الثاني �سحيحًا اإذا ح�سره عدد من الم�ساهمين يمثل ربع راأ�س المال على الأقل.

حقوق الت�ضويت: تح�سب الأ�سوات في الجمعية التاأ�سي�سية و الجمعيات العامة العادية و غير العادية على اأ�سا�س �سوت واحد لكل منهم. ومع ذلك ل يجوز 

لأع�ساء مجل�س الإدارة ال�ستراك في الت�سويت على قرارات الجمعية التي تتعلق باإبراء ذمتهم من مدة اإدارتهم.
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القــرارات: ت�سدر قرارات الجمعية التاأ�سي�سية و الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة لالأ�سهم الممثلة في الجتماع، كما ت�سدر قرارات الجمعية العامة غير 

العادية باأغلبية ثلثي الأ�سهم الممثلة في الجتماع، اإل اإذا كان القرار متعلقا بزيادة راأ�س المال اأو تخفي�سه اأو باإطالة مدة ال�سركة اأو بحل ال�سركة قبل انق�ساء 

المدة المحددة في نظامها، اأو باإدماج ال�سركة في �سركة اأو في موؤ�س�سة اأخرى فال يكون القرار �سحيحا اإل اإذا �سدر باأغلبية ثالثة اأرباع ال�سم الممثلة في 

الجتماع.

اأع�ساء  اإلى  ب�ساأنها  الأ�سئلة  وتوجيه  العمومية  الجمعيات  اأعمال  المدرجة في جدول  المو�سوعات  مناق�سة  م�ساهم حق  لكل  االأعمـ�ل:  من�ق�ضـة جـدول 

مجل�س الإدارة ومراقب الح�سابات ويجيب مجل�س الإدارة اأو مراقب الح�سابات على اأ�سئلة الم�ساهمين بالقدر الذي ل يعر�س م�سلحة ال�سركة لل�سرر، واإذا راأى 

الم�ساهم اأن الرد على �سوؤاله غير مقنع اأحتكم اإلى الجمعية ويكون قرار الجمعية في هذا ال�ساأن نافذًا.

لالجتماع  �سكرتيرًا  الرئي�س  ويعين  غيابه،  حالة  في  عنه  ينوب  من  اأو  الإدارة،  مجل�س  رئي�س  العامة  الجمعية  يراأ�س  العمومية:  الجمعي�ت  اإجـراءات 

وجامعًا لالأ�سوات ويحرر باجتماع الجمعية مح�سر يت�سمن اأ�سماء الم�ساهمين الحا�سرين اأو الممثلين وعدد الأ�سهم التي في حيازتهم بالأ�سالة اأو بالنيابة 

وعدد الأ�سوات المقررة لها والقرارات التي اتخذت وعدد الأ�سوات التي وافقت عليها اأو خالفتها وخال�سة وافية للمناق�سات التي دارت في الجتماع، وتدون 

المحا�سر ب�سفة منتظمة عقب كل اجتماع في �سجل خا�س يوقعه رئي�س الجمعية و�سكرتيرها وجامع الأ�سوات. 

مراقب الح�ضـ�ب�ت: يكون لل�سركة مراقب ح�سابات اأو اأكثر من بين المراقبين الم�سرح لهم بالعمل في المملكة العربية ال�سعودية تعينه الجمعية العامة 

�سنويًا وتحدد مكافاأته ويجوز لها اإعادة تعيينه. لمراقب الح�سابات في كل وقت حق الإطالع على دفاتر ال�سركة و�سجالتها وغير ذلك من الوثائق وله اأن يطلب 

البيانات والإي�ساحات التي يرى �سرورة الح�سول عليها، وله اأي�سًا اأن يتحقق من موجودات ال�سركة والتزاماتها. وعلى مراقب الح�سابات اأن يقدم اإلى الجمعية 

العامة ال�سنوية تقريرًا ي�سمنه موقف ال�سركة من تمكينه من الح�سول على البيانات والإي�ساحات التي طلبها، وما يكون قد ك�سفه من مخالفات لأحكام نظام 

ال�سركات واأحكام هذا النظام وراأيه في مدى مطابقة ح�سابات ال�سركة للواقع.

ال�ضـنة المـ�لية: تبداأ ال�سنة المالية لل�سركة من اأول يناير و تنتهي في 31 دي�سمبر من كل �سنة.على اأن تبداأ ال�سنة المالية الأولى بعد التاأ�سي�س من تاريخ 

القرار الوزاري ال�سادر بالموافقة على اإعالن التاأ�سي�س و تنتهي في 31 دي�سمبر من ال�سنة الميالدية التالية.

مـيزانية ال�ضـركة: يعد مجل�س الإدارة في نهاية كل �سنة مالية جردًا لقيمة اأ�سول ال�سركة وخ�سومها في التاريخ المذكور كما يعد ميزانية ال�سركة وح�ساب 

الأرباح والخ�سائر وتقريرًا عن ن�ساط ال�سركة ومركزها المالي عن ال�سنة المالية المنتهية والطريقة التي يقترحها لتوزيع الأرباح ال�سافية وذلك قبل انعقاد 

الوثائق تحت ت�سرف مراقب الح�سابات قبل الموعد المقرر لنعقاد الجمعية بخم�سة  العادية ب�ستين يومًا على الأقل، وي�سع المجل�س هذه  العامة  الجمعية 

وخم�سين يومًا على الأقل، ويوقع رئي�س مجل�س الإدارة الوثائق الم�سار اإليها وتودع ن�سخ منها في المركز الرئي�سي لل�سركة تحت ت�سرف الم�ساهمين قبل الموعد 

المقرر لنعقاد الجمعية العامة بخم�سة وع�سرين يومًا على الأقل، وعلى رئي�س مجل�س الإدارة اأن ين�سر في �سحيفة توزع في المركز الرئي�سي لل�سركة الميزانية 

وح�ساب الأرباح والخ�سائر وخال�سة وافية مـن تقرير مجل�س الإدارة والن�س الكامل لتقرير مراقب الح�سابات واأن ير�سل �سورة من هذه الوثائق اإلى الإدارة 

العامة لل�سركات واإلى هيئة ال�سوق المالية قبل انعقاد الجمعية العامة بخم�سة وع�سرين يومًا على الأقل.

تـوزيع االأربـ�ح توزع اأرباح ال�سركة ال�سافية ال�سنوية بعد خ�سم جميع الم�سروفات العمومية و التكاليف الأخرى على الوجه الآتي:

%( من الأرباح ال�سافية لتكوين احتياطي نظامي، و يجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الحتياطي المذكور ن�سف راأ�س  يجنب )�10( 

المال.

%( من الأرباح ال�سافية لتكوين احتياطي اتفاقي و  يجوز للجمعية العامة العادية – بناء على اقتراح مجل�س الإدارة – اأن تجنب ن�سبة ل تتجاوز )20ب( 

تخ�سي�سه لغر�س اأو اأغرا�س معينة.

%( من راأ�س المال المدفوع على الأقل. يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة اأولى للم�ساهمين تعادل )5ج( 

%( من الباقي مكافاأة لأع�ساء مجل�س الإدارة. يخ�س�س بعد ما تقدم ن�سبة ل تزيد على )5د( 

ه( يوزع الباقي بعد ذلك على الم�ساهمين ح�سة اإ�سافية في الأرباح.

تدفع الأرباح المقرر توزيعها على الم�ساهمين في المكان و المواعيد التي يحددها مجل�س الإدارة وفقا للتعليمات التي ت�سدرها وزارة التجارة و ال�سناعة.

خ�ضـ�ئر ال�ضـركة: اإذا بلغت خ�سائر ال�سركة ثالثة اأرباع راأ�س المال وجب على اأع�ساء مجل�س الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في ا�ستمرار 

ال�سركة اأو حلها قبل اأجلها المعين بالمادة )6( من هذا النظام وين�سر قرار الجمعية في جميع الأحوال في الجريدة الر�سمية.
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دعـوى الم�ضـئولية: لكل م�ساهم الحق في رفـع دعوى الم�سئولية المقررة لل�سركة على اأع�ساء مجل�س الإدارة اإذا كان من �ساأن الخطاأ الذي �سدر منهم 

اإلحاق �سرر خا�س به ب�سرط اأن يكون حق ال�سركة في رفعها مازال قائمًا. ويجب على الم�ساهم اأن يخطر ال�سركة بعزمه على رفع الدعوى.

حل ال�ضركة وت�ضفيته�: تنق�سي ال�سركة بانق�ساء المدة المحددة لها وفقا لهذا النظام اأو باأحد الأمور المن�سو�س عليها في نظام ال�سركات. و عند انتهاء 

مدة ال�سركة اأو في حالة حلها قبل هذا الأجل ، تقرر الجمعية العامة غير العادية ، بناء على اقتراح مجل�س الإدارة طريقة الت�سفية و تعيين م�سفيا )اأو اأكثر( و 

تحدد �سالحيته و اأتعابه. و تنتهي �سلطة مجل�س الإدارة بانق�ساء ال�سركة، و مع ذلك ي�ستمر قائما على اإدارة ال�سركة اإلى اأن يتم تعيين الم�سفي، و تبقى لأجهزة 

ال�سركة اخت�سا�ساتها بالقدر الذي ل يتعار�س مع اخت�سا�سات الم�سفين، و في جميع الأحوال ين�سر قرار الجمعية في الجريدة الر�سمية.

اأحك�م خت�مية: يودع هذا النظام وين�سر طبقًا لنظام ال�سركات.
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معلومات قانونية  13 
تفاصيل التأسيس 1311 

ال�سركة هي �سركة م�ساهمة �سعودية تحت التاأ�سي�س بموجب المر�سوم الملكي رقم )م/6( بتاريخ )1429/2/19هـ( الموافق )2008/2/26م(.

ا�سمية قدرها )10( ع�سرة ريالت  بقيمة  اإلى )000‚000‚100( مائة مليون �سهم  �سعودي مق�سمة  ريال  ال�سركة )000‚000‚000‚1( مليار  راأ�س مال  يبلغ 

�سعودية لكل �سهم. عقب اكتمال الكتتاب وموافقة الجمعية العامة على تاأ�سي�س ال�سركة �سيتم تقديم طلب اإلى وزير التجارة وال�سناعة يطلب فيه اإعالن تاأ�سي�س 

ال�سركة )“القرار”( و�ستعتبر ال�سركة موؤ�س�سة نظاميًا ك�سركة م�ساهمة عامة �سعودية من تاريخ �سدور قرار وزير التجارة وال�سناعة. 

األسهم المملوكة بواسطة أعضاء مجلس اإلدارة وكبار  1311 
المسئولين التنفيذيين أو أي من أقاربهم أو منسوبيهم

با�ستثناء ما تم الإف�ساح عنه في هذه الن�سرة لي�س لدى اأي من اأع�ساء مجل�س الإدارة اأو كبار الم�سئولين التنفيذيين اأو �سكرتير مجل�س الإدارة اأو اأي من اأقاربهم 

اأو من�سوبيهم اأي م�سلحة مبا�سرة اأو غير مبا�سرة في اأ�سهم ال�سركة.

عدد االأ�ضهم العمراجلن�ضيةمر�ضح من قبلاملن�سباال�سم

املب��ضرة

عدد االأ�ضهم 

غري املب��ضرة

ن�ضبة 

االأ�ضهم

�ساحب ال�سمو الملكي الأمير 

عبد العزيز بن اأحمد بن 

عبد العزيز اآل �سعود 

رئي�س مجل�س 

الإدارة 

�سركة عذيب التجارية 

المحدودة 

0‚29%579‚896‚57-44�سعودي

ال�سيخ محمد بن عي�سى اآل 

خليفة 

ع�سو مجل�س 

اإدارة 

�سركة البحرين 

لالت�سالت ال�سلكية 

والال�سلكية

---41بحريني

ع�سو مجل�س عبد الرزاق عبد اهلل القا�سم

اإدارة 

�سركة البحرين 

لالت�سالت ال�سلكية 

والال�سلكية

---55بحريني

محمد وجيه بن ح�سن 

�سربتلي 

ع�سو مجل�س 

اإدارة 

�سركة النهلة للتجارة 

والمقاولت

60‚1%000‚200‚3-41�سعودي

عبد الرحمن بن عبد العزيز 

�لمطرب

ع�سو مجل�س 

اإدارة

�سركة عذيب التجارية 

المحدودة

0.441%000‚800-41�سعودي

ع�سو مجل�س خور�سيد اأحمد

اإدارة

�سركة عذيب التجارية 

المحدودة

---61كندي

ع�سو مجل�س �سعد بن عمر البيز

اإدارة

�سركة عذيب التجارية 

المحدودة 

---53�سعودي

ع�سو مجل�س �سلطان بن خالد التركي 

اإدارة

)م�ستقل( 

192‚0%000‚384-33�سعوديالجمهور

 عبدالعزيز عبداللطيف 

جزار

ع�سو مجل�س 

اإدارة )م�ستقل(

---55�سعوديالجمهور
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عدد االأ�ضهم العمراجلن�ضيةمر�ضح من قبلاملن�سباال�سم

املب��ضرة

عدد االأ�ضهم 

غري املب��ضرة

ن�ضبة 

االأ�ضهم

ع�سو مجل�س ح�سام ها�سم �سدقة

اإدارة )م�ستقل(

---63�سعوديالجمهور

ع�سو مجل�س ح�سام عبدالمح�سن العنقري 

اإدارة )م�ستقل(

---40�سعوديالجمهور

التراخيص والتصاريح المهمة 1312 
حازت ال�سركة على عدد من التراخي�س والت�ساريح المهمة ال�سادرة من الوزارات والجهات الحكومية الم�سئولة والتي تمكنها من القيام باأن�سطتها في المملكة 

العربية ال�سعودية. وفيما يلي ملخ�س بهذه التراخي�س والت�ساريح: 

الغر�ست�ريخ االنته�ءالت�ريخاجلهة امل�ضدرةالرتخي�س/ الت�ضريح

ت�سريح بتاأ�سي�س ال�سركة-1429/2/19هـ )الموافق 2008/2/26(الديوان الملكيالمر�سوم الملكي رقم م/6

ت�سريح بتاأ�سي�س ال�سركة-1429/2/18هـ )الموافق 2008/2/25(مجل�س الوزراءقرار مجل�س الوزراء رقم 41

عالقات محددة وتعامالت مهمة مع إطراف ذات عالقة بالشركة 1313 
ل توجد اأي معامالت قائمة اأو مقترحة في الوقت الحالي اأو اأي �سل�سة من المعامالت الم�سابهة تكون ال�سركة اأو �ستكون طرفًا فيها مع اأي من الم�ساهمين 

الموؤ�س�سين اأو اأع�ساء مجل�س الإدارة اأو الم�سئولين المقترحين اأو اأي من من�سوبيهم اأو اأفراد عائالتهم المبا�سرين، لها �سلة بم�سلحة جوهرية مبا�سرة اأو غير 

مبا�سرة في ال�سركة.

اأو كبار م�ساهميها وال�سركات التابعة لهم،  اإدارتها  اأو اأع�ساء مجل�س  اأي من م�سئوليها  اأية تعامالت بينها وبين  اأن تكون  �سوف تحر�س ال�سركة على �سمان 

باإقرار من غالبية اأع�ساء مجل�س الإدارة، بما في ذلك غالبية اأع�سائه الم�ستقلين وغير المعنيين بالأمر، وب�سروط ل تقل اإيجابية لل�سركة عن تلك التي يمكنها 

الح�سول عليها من اأطراف ثالثة لي�ست مرتبطة بها. وتوؤكد ال�سركة واأع�ساء مجل�س اإدارتها المقترحون وم�ساهموها الموؤ�س�سون عزمهم على تطبيق المادتين 

69 و70 من نظام ال�سركات. 

طبقا لهذا النظام، يتعين على اأي ع�سو في مجل�س الإدارة اأو اللجنة التنفيذية له م�سلحة �سخ�سية مبا�سرة اأو غير مبا�سرة في اأي اأمر اأو عر�س يقدم اإلى 

المجل�س اأو اللجنة التنفيذية، ح�سب الحالة، اأن يبلغ المجل�س اأو اللجنة التنفيذية بطبيعة تلك الم�سلحة في ذلك الأمر المقترح، واأن يمتنع عن المداولة في 

قرار المجل�س اأو اللجنة التنفيذية والت�سويت عليه. 

فيما يلي ملخ�س للمعامالت الكبيرة مع اأطراف ذات �سلة تم الدخول فيها مع تلك الأطراف.

العقود المهمة  1313 
اتفاقية المساهمين 122221 1

اأبرم الم�ساهمون الموؤ�س�سون اتفاقية م�ساهمين بتاريخ 2007/4/22م لتحديد العالقة بينهم فيما يتعلق بال�سركة اإ�سافة اإلى التفا�سيل المدرجة في النظام 

الأ�سا�سي لل�سركة كما هو ملخ�س في الق�سم )14( من هذه الن�سرة. و�ستظل اتفاقية الم�ساهمين ملزمة لالأطراف طالما بقوا يملكون اأ�سهمها في ال�سركة. 

وبح�سب �سروط اتفاقية الم�ساهمين فقد عين الم�ساهمون الموؤ�س�سون لجنة ت�سم اأع�ساء من عذيب التجارية وبتلكو والنهلة “ اللجنة التاأ�سي�سية” لتمثيل ال�سركة 

وبمقت�سى  والترخي�س  العرو�س  تقديم  دعوة  وثيقة  بموجب  الت�سالت  هيئة  ت�سترطها  التي  والمهام  الوظائف  تاأدية  في  الأ�سا�سية  بالم�سئولية  وال�سطالع 

اتفاقية الم�ساهمين. وتتخذ اللجنة التاأ�سي�سية قراراتها بغالبية اأ�سوات اأع�سائها وفي حال اتخاذ اأي قرارات بدون الت�سويت عليه من قبل بتلكو، ف�سوف يحق 

لها اأن تو�سح اإلى الأع�ساء الآخرين في اللجنة التاأ�سي�سية الأ�سباب التي تجعلها تعتقد بح�سن نية باأن اأي م�سروع قرار تم اقتراحه و تبنيه بوا�سطة اللجنة 
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التاأ�سي�سية ل يفي بالفعالية المطلوبة اأو المعايير التناف�سية بالمقارنة مع اأف�سل الإجراءات والممار�سات الدولية واإنه ل يحقق م�سلحة ال�سركة كما ينبغي. 

يتعين على عذيب والنهلة اأن تقدر، بح�سن نية، وجهة نظر بتلكو في ت�ساورها معها، وينبغي عليها تتعهد بال�سعي وباأق�سى جهد ممكن للو�سول اإلى قرار نهائي 

بالكيفية التي تعزز ن�ساط ال�سركة وتزيد من ربحيتها.

وفقًا لأحكام اتفاقية الم�ساهمين، يوافق الم�ساهمين الموؤ�س�سون على اأن يتم تاأ�سي�س ال�سركة براأ�س مال يبلغ مليار )000‚000‚000‚1( ريال �سعودي مق�سمة 

اإلى مائة مليون )000‚000‚100( �سهم بقيمة ا�سمية قدرها ع�سرة )10( ريالت لل�سهم الواحد مدفوعة بالكامل. 

الت�سالت  لهيئة  الدفع  الم�ستحق  للترخي�س  المالي  المقابل  ن�سبة من  ت�سديد  الم�ساهمين،  اتفاقية  الموؤ�س�سين، ح�سب  الم�ساهمين  يتحمل كل م�ساهم من 

قام  وقد  الت�سالت،  لهيئة  دفعه  الواجب  المبلغ  اأي جزء من  ت�سديد  الآن  يتم حتى  لم  اإنه  بالذكر  والجدير  ال�سركة.  في  ملكيته  ن�سبة  مع  بالتنا�سب  وذلك 

الم�ساهمون الموؤ�س�سون فقط بتقديم �سمانات بالمقابل المالي للترخي�س )ف�ساًل راجع ق�سم “10” اللتزامات العر�سية(، و�سوف يتم ت�سديد المبالغ الواجبة 

الدفع بعد تاأ�سي�س ال�سركة. وقد ت�سمنت ن�سو�س التفاقية مادة تو�سح الإجراءات المترتبة في حال اإخفاق اأي م�ساهم موؤ�س�س في ت�سديد ن�سيبه المقرر 

من الر�سم، حيث اأعتبرت ذلك بمثابة خرق جوهري لتفاقية الم�ساهمين يترتب عليه الإنهاء التلقائي لحقوق الم�ساهم الموؤ�س�س. �سيتم عر�س الأ�سهم التي 

يملكها الم�ساهم الموؤ�س�س المخالف في راأ�س مال ال�سركة للبيع للم�ساهمين الموؤ�س�سين الآخرين، كما اأن ال�سمانات والمبالغ النقدية المدفوعة مقدمًا من قبل 

الم�ساهم المخالف بموجب اتفاقية الم�ساهمين، �ستتم م�سادرتها.

وفقًا لما تق�سي به اأحكام اتفاقية الم�ساهمين، فاإنه ل يحق لأي م�ساهم موؤ�س�س الم�ساركة ب�سورة مبا�سرة اأو غير مبا�سرة في الكتتاب العام �سواء عن طريق 

بيع اأ�سهمه الحالية اأو حيازة اأ�سهم اإ�سافية من خالل الطرح الأولي العام.

وفقا لأحكام اتفاقية الم�ساهمين ل يحق لأي من الم�ساهمين الموؤ�س�سين رهن اأي من اأ�سهمه اأو م�سالحه في ال�سركة دون الح�سول على الموافقة الخطية 

الم�سبقة من الم�ساهمين الموؤ�س�سين. كما اإنه يحظر على الم�ساهمين الموؤ�س�سين تحويل اأي من اأ�سهمهم لمدة ل تقل عن ثالث �سنوات اإل اإذا كان التحويل 

ل�سالح اأحد الم�ساهمين الموؤ�س�سين الآخرين اأو اأع�ساء مجل�س اإدارة ال�سركة. وبالن�سبة للع�سو الموؤ�س�س الذي يقوم بت�سغيل ال�سبكة فهو ملزم بعدم البيع طوال 

مدة اتفاقية الإدارة )خم�س �سنوات من تاريخ اإ�سدار الترخي�س(.

كما تن�س اتفاقية الم�ساهمين اأي�سًا على اأنه بدون الموافقة الخطية الم�سبقة من اأع�ساء اللجنة المذكورة، ل يحق لأي من الم�ساهمين الموؤ�س�سين اأن يرهن 

اأو الدخول في اأي اتفاقية تتعلق بحق  اأو عبء مالي  اأو يترتب عليها حق احتجاز  اأ�سهمه  اأو الإنتفاعية في  اأو غير محدد( م�سلحته القانونية  )بر�سم محدد 

الت�سويت المرتبط باأ�سهمه. و�سوف يعتبر اأي م�ساهم موؤ�س�س يت�سرف بما يخالف هذا الحظر على اأنه اأعطى اإخطارًا ببيع اأ�سهمه بالقيمة ال�سوقية العادلة. 

 يجوز لأي من الم�ساهمين الموؤ�س�سين بموجب اتفاقية الم�ساهمة تحويل اأ�سهمه اإلى �سركة اأخرى مملوكة بالكامل ل�سركته الأم اأو �سركة تابعة لها، �سريطة اأنه 

اإذا لم تعد ال�سركة المحول اإليها مملوكة اأو تابعة لل�سركة الأم، فاإن على الم�ساهم المحول اأن يحول الأ�سهم التي تحتفظ بها ال�سركة المحول اإليها اإلى �سركة 

اإليها ل�سالح  اأو �سركة قاب�سة تعود له. و�سيتم تحرير �سك التزام يكون الم�ساهم المحول بموجبه �سامنًا للتزامات ال�سركة المحول  اأخرى تكون تابعة له 

الم�ساهمين الموؤ�س�سين. 

تمنح اتفاقية الم�ساهمين للم�ساهمين الموؤ�س�سين حق الأولوية )ال�سفعة( ل�سراء الأ�سهم المحولة من اأي م�ساهم موؤ�س�س اآخر بموجب اإ�سعار المحول خالل 

ثالثين يومًا من تاريخ ا�ستالم اإ�سعار المحول بالرغبة في التحويل، وي�سترط �سراء كافة الأ�سهم المعرو�سة للبيع اإما بوا�سطة م�ساهم موؤ�س�س واحد اأو مجموعة 

من الأطراف توزع بينهم بن�سبة ح�س�سهم. 

يجوز للمحول تحويل هذه الأ�سهم في حال عدم ممار�سة حق الأولوية اأو في حال عدم اإنجاز التحويل خالل �ستين يومًا بعد تاريخ انتهاء فترة الإ�سعار وفي حالة 

عدم اإجراء التحويل في �سوق الأ�سهم ال�سعودية، ينبغي على المحول اإليه تحرير �سك التزام عند التحويل. 

وتخ�سع عمليات تحويل الأ�سهم في كافة الأحوال لموافقة الجهات النظامية المخت�سة.

يتعهد كل واحد من اأطراف اتفاقية الم�ساهمين باأنه طالما ظل هو اأو اأي من تابعيه مالكًا لأ�سهم في ال�سركة، فاإن ذلك الم�ساهم الموؤ�س�س اأو لن يرتبطوا باأية 

ن�ساطات تجارية اأو منتجات في ال�سوق ال�سعودية ت�سكل مناف�سة مبا�سرة اأو ت�ساربًا مع ن�ساط ال�سركة اإل بعد الح�سول على الموافقة الخطية الم�سبقة من 

اللجنة التاأ�سي�سية وعليهم ممار�سة اأعمالهم التجارية بانف�سال تام عن ن�ساط ال�سركة، على اإنه من الممكن اإبرام �سفقات في الإطار الطبيعي لالأعمال مع 

اأطراف لها م�سالح في ال�سركة )الم�ساهمون الذين يملكون 5%( اأو ما يزيد عن ذلك من الأ�سهم اأو حقوق الت�سويت في ال�سركة مع �سلطة تعيين ع�سو مجل�س 

اإدارة اأو مدير تنفيذي( وفقًا للنظام الأ�سا�سي لل�سركة. 
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ي�سمح لبتلكو بمزاولة الأن�سطة القائمة حتى تاريخ اتفاقية الم�ساهمين مع اأي طرف ثالث في المملكة العربية ال�سعودية اأو اإبرام اأية �سفقات �سمن �سياق الإطار 

الطبيعي لأعمالها.

تخ�سع اتفاقية الم�ساهمين للقانون الإنجليزي و�سيتم حل المنازعات عن طريق التحكيم بموجب محكمة لندن للتحكيم الدولي.

اتفاقية اإلدارة والخدمات الفنية 122222 

الفنية  والخدمات  الإدارة  بموجبها خدمات  بتلكو  �ستقدم  والتي  ال�سركة  تاأ�سي�س  اإجراءات  النتهاء من  بعد  اإدارة  اتفاقية  الدخول في  وبتلكو  ال�سركة  تعتزم 

لل�سركة.

 و�ستوفر بتلكو اأعمال الإدارة اليومية وت�سغيل و�سيانة البنية التحتية الفنية لل�سركة وفقًا لخطة العمل المرفقة �سمن طلب الح�سول على الترخي�س، مقابل دفع 

اأتعاب بواقع 1% من اإجمالي دخل ال�سركة عن تقديم الخدمات الثابتة بالمملكة ون�سبة 2% من الإيرادات قبل خ�سم مخ�س�س الزكاة وال�سريبة وال�ستهالك 

والإطفاء والم�سروفات الأخرى.

�ستوفر بتلكو الم�ساندة الفنية والمهنية وال�ست�سارات بما في ذلك تدريب موظفي ال�سركة على النواحي الفنية لتوفير خدمات الت�سالت الثابتة مع �سمان 

ا�ستفادة ال�سركة من خ�سومات التوريد والم�ساعدة في اإعداد م�سودة خطة العمل وو�سع اإجراءات المراجعة الداخلية. 

في  وذلك  ال�سركة  من�سوبي  اإلى  تمليكها  على  العمل  ثم  ومن  المعرفة  لتوفير  المعقولة  والم�ساعي  الممكنة  الجهود  كافة  التفاقية  فترة  خالل  بتلكو  �ستبذل 

المجالت المرتبطة باإدارة ال�سركات التي توفر خدمات الت�سالت الثابتة. ويت�سمن ذلك ما يلى: ا�ستراتيجيات ال�سركات )التخطيط واأ�ساليب اإدارة الم�ساريع 

واإدارة الإمدادات والممتلكات( الأعمال الفنية )ت�سميم ال�سبكات والتقنيات والمعدات والموردين وجودة الخدمة والبحث والتطوير والتدريب الفني( والأعمال 

التجارية )خدمات الت�سويق وتطوير الخدمات الجديدة والمح�سنة والطرق والعمليات التجارية وتحليل ان�سياب الحركة( والأن�سطة المالية )تحليل احتياجات 

الموارد وطرق التمويل المالئمة واأ�ساليب الموازنات( والنواحي القانونية )العالقات التنظيمية والحكومية( والعمالة )بناء واإدارة القوى العاملة و�سيا�سات 

واأ�س�س �سغل الوظائف( والمحتويات )تنقية ومواءمة المحتويات لال�ستخدام في المملكة(.

تلتزم بتلكو، بموجب اأحكام التفاقية، التنازل لل�سركة عن حقوق الملكية الفكرية المتعلقة باأي عن�سر تقوم بتكلو با�ستحداثه اأو توريده اإلى ال�سركة في �سياق 

تقديمها للخدمات.

ي�سري مفعول هذه التفاقية لمدة )5( �سنوات قابلة للتجديد �سنويًا بعد ذلك، يجوز لأي من الطرفين اإنهاء التفاقية بنهاية مدتها بموجب اإ�سعار خطي مدته 

180 يوما. ويجوز لل�سركة اإنهاء العمل بالتفاقية بموافقة خطية م�سبقة من جانب هيئة الت�سالت في الفترة الأولية لالتفاقية في حالة: )1( ارتكاب بتلكو 

لعمل احتيالي اأو اإهمال ج�سيم )2( تق�سير بتلكو في تنفيذ اأي من اللتزامات الأ�سا�سية له تاأثير �سلبي كبير على الو�سع المالي لل�سركة ولم تتم معالجة الو�سع 

لمدة )90( يوم بعد توجيه اإ�سعار خطي من ال�سركة )3( تعر�س بتلكو للت�سفية اأو الحجز الإداري )4( الدخول في اأي ترتيب مع دائنيها اأو تغيير في �سلطة 

التحكم فيها توؤول بموجبه �سلطة التحكم فيها لأحد المناف�سين لل�سركة اأو تعتر�س عليه هيئة الت�سالت. اإذا حدث اأي من الأمور ال�سابقة قبل انتهاء ال�سنة 

الأولى من مدة التفاقية، يتعين على ال�سركة موافقة خطية من هيئة الت�سالت قبل اإنهاء العمل بالتفاقية.

�ستخ�سع التفاقية للقانون الإنجليزي و�سيتم حل اأية نزاعات عن طريق التحكيم بموجب اأحكام محكمة لندن للتحكيم الدولي.

اتفاقيات الممتلكات العقارية 122222 

قامت �سركة عذيب التجارية بتاريخ 2007/6/25م، نيابة عن ال�سركة وبناًء على طلب الم�ساهمين الموؤ�س�سين “اأع�ساء تحالف عذيب”، ب�سراء مبنى وقطعة 

اأر�س بم�ساحة 4200متر مربع تقع على طريق الملك عبد العزيز بمنطقة ال�سليمانية بالريا�س بمبلغ )46,000,000( �ستة واأربعون مليون ريال وذلك لإقامة 

المركز الرئي�سي لل�سركة عليها و�سيتم تحويل �سك الملكية لل�سركة فور تاأ�سي�سها. والجدير بالذكر اأن الطرف البائع ) �سركة عبد الرحمن بن �سعد الرا�سد 

واأولده المحدودة( لي�س من الأطراف ذات العالقة بال�سركة.

اتفاقية تسهيالت تمويل متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية 122222 

لقد قام الم�ساهمون الموؤ�س�سون نيابة عن ال�سركة بترتيب ت�سيهالت تمويل ب�سيغة التورق المتوافقة مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية بحوالي مليار و�ستمائة مليون 

ريال من البنك ال�سعودي الفرن�سي و�سيتم تحويلها لل�سركة لدى تاأ�سي�سها. و�سيكون ال�ستحقاق النهائي ل�سداد ت�سهيالت التمويل بتاريخ 2016/5/31م، و�سيتم 

الت�سديد على اأ�سا�س )20( دفعة مت�ساوية ربع �سنوية ابتداًء من تاريخ 2011/8/31م.
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 122222 اتفاقيات الموردين 

 لقد اأبرم الم�ساهمون الموؤ�س�سون، نيابًة عن ال�سركة، اتفاقيات مع زد تي ئي كوربوري�سون و موترول اإنك و ويبرو اأريبيا بخ�سو�س تاأ�سي�س �سبكة ات�سالت في 

المملكة العربية ال�سعودية وفقًا لما يلي:

قيمة العقداإ�ضم املوردنوع امل�ضروع

نحو 290 مليون ريالزد تي ئي كوربوري�سونال�سبكة الأر�سية

نحو 200 مليون ريالويبرو اإرابيااأنظمة الم�ساندة الت�سغيلية والم�ساندة التجارية 

نحو 760 مليون ريالموترول اإنكعدات ات�سال ل�سلكي)واي ماك�س(

ال�سمانات: تم تقديم �سمانات من قبل كبار الم�ساهمين الموؤ�س�سين بالتنا�سب مع ح�س�س ملكيتهم في ال�سركة وذلك ح�سب التفا�سيل الآتية: )بتلكو %23.08، 

وعذيب التجارية 25.38%، و�سركة النترنت ال�سعودية 6.92%، و�سركة عذيب للكمبيوتر والت�سالت 6.92%، و�سركة عذيب لل�سيانة والخدمات %6.92، 

ومجموعة تراكو للتجارة والمقاولت 9.23%، و�سركة النهلة للتجارة والمقاولت %21.54(.

اتفاقية ديفوتيم 122222 

لقد اأبرمت ال�سركة اتفاقية مع ديفوتيم العربية ال�سعودية في نوفمبر من عام 2007م فيما يتعلق بتوفير خدمات الإدارة الفنية للم�سروع واإدارة الجودة واإدارة 

الموردين. و�سوف تقوم �سركة ديفوتيم بموجب اأحكام التفاقية بم�ساعدة ال�سركة في المجالت التالية: الإدارة اليومية لمهام الم�سروع خطة عمل وا�ستراتيجية 

ال�سركة ومناق�سة العقود والتنفيذ ومراقبة اأداء الموردين.

مدة التفاقية )6( اأ�سهر من تاريخ 2007/10/1م غير �ساملة لفترة التعبئة التي تبلغ اأربع اأ�سابيع كحد اأق�سى ول ت�سمل كذلك العطالت العامة بما في ذلك 

الأعياد ويمكن لل�سركة اإنهاوؤها بموجب اإ�سعار مدته اأ�سبوعين. تبلغ القيمة الإجمالية للعقد )6.398.156( ريال. والجدير بالذكر اإن �سركة ديفوتيم العربية 

ال�سعودية لي�س لديها اأي عالقة ول تتبع لأي جهة ذات عالقة بال�سركة. 

العالمة التجارية وبراءات االختراع والملكية الفكرية 1313 
لي�س لدى ال�سركة اأي عالمة تجارية )بما في ذلك ال�سعار( اأو اأي حقوق فكرية م�سجلة با�سمها وتنوي ال�سركة اتخاذ الخطوات الالزمة عقب تاأ�سي�سها لحماية 

عالمتها التجارية عن طريق ت�سجيلها في المملكة العربية ال�سعودية والأ�سواق الأخرى الرئي�سية التي تنوي ال�سركة العمل فيها من اأجل تعزيز اأ�سمائها التجارية 

و�سورتها العامة.

الدعاوى القضائية  1316 
بهذا يوؤكد الم�ساهمين الموؤ�س�سين كما في هذا التاريخ اأنه ل احد منهم طرفا في اأية دعاوى ق�سائية اأو دعاوى تحكيم اأو مطالبات اأو اإجراءات اإدارية من �ساأنها 

التاأثير �سلبًا على اأعمال ال�سركة اأو على و�سعها المالي، واأنه بح�سب علمه لي�س هناك اأية دعاوى اأو اإجراءات تحكيم اأو مطالبات قائمة اأو مهدد بقيامها.

التأمين 1316 
نظرًا لحاجة ال�سركة من وقت لآخر لمختلف اأنواع التغطية التاأمينية، فاإن ال�سركة تعتزم القيام بالترتيبات الالزمة لتوفير وثائق التاأمين المطلوبة من اإحدى 

العاملين  وتعوي�سات  العمل  م�سئولية �ساحب  التاأمين �سد  للح�سر  المثال  �سبيل  �ست�سمل على  والتي  ال�سعودية  العربية  المملكة  في  العاملة  التاأمين  �سركات 

والتاأمين الطبي وتاأمين الممتلكات �سد كافة المخاطر والتاأمين �سد الم�سئولية العامة وغيرها من اأنواع التاأمين الالزمة.
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تغطية االكتتاب  16 
متعهدو التغطية 1611 

�ستكون �سركة ال�سعودي الهولندي المالية و�سركة الأهلي المالية المتعهدي بتغطية لالكتتاب. 

و�ستبرم ال�سركة وم�ساهموها الموؤ�س�سين ومتعهدو التغطية اتفاقية تعهد بتغطية الطرح قبل تاريخ الكتتاب. ويبين البند التالي ال�سروط الأ�سا�سية لتفاقية 

تعهد التغطية اأدناه.

ملخص اتفاقية التعهد بالتغطية  1611 
بمقت�سى �سروط اتفاقية التغطية:

الأ�سهم  التغطية(  اتفاقية  في  هو محدد  ما  النتهاء، )ح�سب  تاريخ  في  يعر�سوا،  باأن  التغطية  لمتعهد  الموؤ�س�سين  م�ساهميها  واحد من  وكل  ال�سركة  تتعهد 

المطروحة للم�سترين الذين يوفرهم متعهد التغطية اأو لمتعهد التغطية نف�سه.

يتعهد متعهد التغطية لل�سركة ولكل واحد من م�ساهميها الموؤ�س�سين باأن ي�ستري ب�سعر الطرح، في تاريخ النتهاء، الأ�سهم المطروحة التي لم يتم الكتتاب 

فيها.

وقد وافق متعهد التغطية على تاأمين الم�سترين ل�سراء كافة الأ�سهم المطروحة، واأن ي�ستري بنف�سه الأ�سهم المطروحة اإذا ف�سل في ذلك. 

يخ�سع التزام متعهد التغطية ب�سراء اأي من اأ�سهم الكتتاب لأحكام معينة ومعتادة بما في ذلك الحوادث الناتجة عن القوة القاهرة، كما يخ�سع لتحقق �سروط 

معينة متعلقة بالكتتاب. وقد اأعطت ال�سركة اأي�سًا اإفادات واإقرارات و�سمانات معينة معتادة، كما اأعطت متعهد التغطية تعوي�سات معتادة بموجب اتفاقية 

التعهد بالتغطية.

األتعاب 1612 
اإلى ذلك، وافق الم�ساهمون الموؤ�س�سون على دفع  اأتعاب تغطية بناًء على القيمة الإجمالية للطرح. واإ�سافة  �سيدفع الم�ساهمون الموؤ�س�سون لمتعهد التغطية 

تكاليف وم�ساريف معينة يتحملها متعهد التغطية فيما يتعلق بالطرح.
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شروط وأحكام االكتتاب 16 
نموذج طلب  تعبئة  ا�ستكمال  قبل  تامة  بعناية  الكتتاب”(  وتعليمات  اأدناه )“�سروط  المذكورة  الكتتاب  وتعليمات  �سروط  قراءة  المكتتبين  على جميع  يجب 

�الكتتاب)“طلب الكتتاب”( حيث يعد التوقيع على نموذج طلب الكتتاب وتقديمه بمثابة اإقرار بالقبول والموافقة على �سروط وتعليمات الكتتاب.

االكتتاب في األسهم المطروحة 1611 
يتم تخ�سي�س خم�سة ماليين )000‚000‚5( �سهم للموؤ�س�سة العامة للتاأمينات الجتماعية لدى الكتتاب تمثل خم�سة بالمائة )5%( من اأ�سهم راأ�س مال ال�سركة. 

 يطرح العدد المتبقي من الأ�سهم البالغ ثالثون مليون �سهم وهي تمثل 30% من اأ�سهم ال�سركة الم�سدرة لالكتتاب من قبل الأفراد ال�سعوديين )وفقًا لل�سروط 

الواردة في هذه الن�سرة(. 

اإن التوقيع على طلب الكتتاب وت�سليمه لأي من البنوك الم�ستلمة يمثل اتفاقية ملزمة بين ال�سركة والمكتتب. ويمكن للم�ستثمرين المحتملين الح�سول على 

ن�سرة الإ�سدار ونموذج طلب الكتتاب اأحد البنوك التالية، كما يمكن لالأفراد المكتتبين الذين �ساركوا في اكتتاب عام اأولي موؤخرًا التقدم بطلبات الكتتاب 

في الأ�سهم المطروحة لالكتتاب عبر النترنت اأو الهاتف الم�سرفي اأو اأجهزة ال�سراف الآلي لأي من البنوك الم�ستلمة التي تقوم بتقديم اأحدى اأو كل هذه 

الخدمات �سريطة اأن: )1( يكون لدى المكتتب الفرد ح�سابًا لدى البنك الم�ستلم، )2( عدم وجود تعديل على المعلومات الخا�سة بالمكتتب الفرد منذ اآخر 

اكتتاب عام تم ال�ستراك فيه اأو تكون هذه التعديالت قد بلغت للبنك المعني.

البنك ال�ضعودي الهولندي 

�سارع الأمير عبد العزيز بن م�ساعد بن جلوي )ال�سباب(

�س. ب: 1467 الريا�س 11432 ، المملكة العربية ال�سعودية

هاتف: 0288 401 )1( 966+ فاك�س: 1104 403 )1( 966+

www.shb.com.sa

مجموعة �ض�مب� الم�لية

طريق الملك عبد العزيز

�س.ب:833 الريا�س1142 ، المملكة العربية ال�سعودية

هاتف: 4770 477 )1( 966+ فاك�س:9402 479 )1( 966+

www.samba.com.sa

البنك ال�ضعودي الفرن�ضي

�سارع المعذر

�س.ب. 56006 الريا�س 11554 ، المملكة العربية ال�سعودية 

هاتف: 2222 404 )1( 966+ فاك�س: 2311 402 )1( 966+ 

www.alfransi.com.sa

البنك االأهلي التج�ري

طريق الملك عبد العزيز 

�س.ب .3555 جدة 11481 ، المملكة العربية ال�سعودية 

هاتف: 3333 649 )2( 966+ فاك�س: 7426 643 )2( 966+ 

www.alahli.com.sa

م�ضرف الراجحي

�سارع العليا العام

�س.ب: 28 الريا�س 11411 ، المملكة العربية ال�سعودية

هاتف:9922 462 )1( 966+ فاك�س:4311 462 )1( 966+

www.alrajhibank.com.sa

 

بنك الري��س

طريق الملك عبد العزيز

�س.ب: 22622 الريا�س 11614 ، المملكة العربية ال�سعودية

هاتف: 3030 401 )1( 966+ فاك�س:2618 404 )1( 966+

www.riyadhbank.com
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البنك العربي الوطني

�س. ب 12965، الريا�س 46511

المملكة العربية ال�سعودية

هاتف:9000 402 )1( 966+ فاك�س: 7535 402 )1( 966+

www.anb.com.sa

 

بنك �ض�ب

�س ب 9084 الريا�س 11413 

المملكة العربية ال�سعودية

هاتف: 0677 405 )1( 966+ فاك�س: 0660 405 )1( 966+

www.sabb.com

�ستبداأ البنوك الم�ستلمة با�ستالم نماذج طلب الكتتاب في فروعها في كافة اأنحاء المملكة العربية ال�سعودية ابتداء من 1430/1/27هـ )الموافق 2009/1/24م( 

وي�ستمر لمدة )10( اأيام �ساملة يوم الإغالق وهو 1430/2/7هـ )الموافق 2009/2/2م(. وعند توقيع وت�سليم نموذج طلب الكتتاب، يقوم البنك الم�ستلم 

بختمه واإعطاء ن�سخة منه لمقدم الطلب. واإذا كانت المعلومات المقدمة في نموذج طلب الكتتاب غير كاملة اأو غير �سحيحة اأو لم يتم ختمها من قبل البنك 

الم�ستلم، يعتبر نموذج طلب الكتتاب لغيا.

يجب على كل مكتتب تحديد عدد الأ�سهم التي يتقدم لالكتتاب فيها في نموذج طلب الكتتاب ب�سعر الكتتاب ويكون المبلغ الواجب الدفع من قبل المكتتب 

م�ساويا لعدد الأ�سهم المطلوب الكتتاب فيها م�سروبا في �سعر الطرح. ولن يقبل الكتتاب في اأقل 50 �سهما من الأ�سهم المطروحة اأو في ك�سور الأ�سهم كما ل 

يجوز للمكتتب الكتتاب في اأكثر من مائتا األف �سهم من الأ�سهم المطروحة. 

يجب على المكتتب تقديم نموذج طلب الكتتاب خالل فترة الطرح م�سحوبا بما يلي:

اأ�سل و�سورة من بطاقة الأحوال و/ اأو دفتر العائلة بالن�سبة للمكتتب الفرد ��

اأ�سل و�سورة دفتر العائلة لأفراد العائلة. ��

اأ�سل و�سورة �سك الوكالة ال�سرعية اأو �سك الو�ساية اأو �سك الإعالة ال�سرعية. ��

اأ�سل و�سورة �سك الولية لالأيتام. ��

اأ�سل و�سورة �سك الطالق )لأبناء المرملة ال�سعودية المطلقة من زوج غير �سعودي(. ��

اأ�سل و�سورة �سهادة الوفاة )لأبناء المراأة ال�سعودية الأرملة من زوج غير �سعودي(. ��

اأ�سل و�سورة �سهادة الميالد )لأبناء المراأة ال�سعودية المطلقة اأو الأرملة من زوج غير �سعودي( ��

اإلى مبلغ يعادل قيمة الأ�سهم المطلوب الكتتاب فيها م�سروبا في �سعر الكتتاب. وفي حالة تقديم نموذج طلب الكتتاب نيابة عن المكتتب )الآباء  اإ�سافة 

والأبناء فقط(، يجب ذكر ا�سم ال�سخ�س الموقع نيابة عن المكتتب في نموذج طلب الكتتاب واإرفاق الطلب باأ�سل ون�سخة من توكيل �ساري المفعول يثبت 

تفوي�س هذا ال�سخ�س بالتوقيع نيابة عن المكتتب. يجب اأن تكون الوكالة �سادرة من كتابة عدل بالن�سبة لالأ�سخا�س المقيمين داخل المملكة العربية ال�سعودية، 

وتوثيق التوكيل من ال�سفارة اأو القن�سلية ال�سعودية في الدولة المعنية بالن�سبة لالأ�سخا�س المقيمين خارج المملكة العربية ال�سعودية، ويقوم البنك الم�ستلم 

بمطابقة الن�سخ مقابل الأ�سول ويعيد الأ�سول اإلى المكتتب. 

العائلة �سيكتتبون بنف�س عدد الأ�سهم التي يريد  اأفراد  اإذا كان  العائلة  العائلة المقيدين في دفتر  يكتفى بتعبئة طلب اكتتاب واحد للمكتتب الرئي�س واأفراد 

المكتتب الرئي�س الكتتاب فيها، وفي هذه الحالة: )اأ( يتم ت�سجيل جميع الأ�سهم المخ�س�سة للمكتتب الرئي�س والمكتتبين التابعين با�سم المكتتب الرئي�س، 

)ب( تعاد جميع المبالغ الفائ�سة نتيجة لالأ�سهم غير المخ�س�سة اإلى المكتتب الرئي�س والتي دفعها عن نف�سه اأو عن المكتتبين التابعين، كما يعاد للمكتتب 

الرئي�س فائ�س الكتتاب عن الأ�سهم التي اكتتب بها لزوجته اإذا كانت الزوجة قد اكتتبت ب�سكل م�ستقل عنه، )ج( يح�سل المكتتب الرئي�س على كامل اأرباح 

الأ�سهم الموزعة عن الأ�سهم المخ�س�سة له وللمكتتبين التابعين )في حال عدم بيع الأ�سهم اأو تحويلها(. يعد طلب الكتتاب لغيا لمن اكتتب با�سم مطلقته.

ويجب ا�ستخدام طلب اكتتاب منف�سل اإذا: )1( كانت الأ�سهم المكتتب بها والمخ�س�سة �سيتم ت�سجيلها با�سم �سخ�س اآخر غير المكتتب الرئي�س/ رب العائلة، 

و)2( اإذا رغب المكتتبون التابعون الكتتاب في عدد من الأ�سهم يختلف عن عدد الأ�سهم الذي يطلب المكتتب الرئي�سي الكتتاب به، )3( الزوجة اإذا رغبت 

في الكتتاب با�سمها واإ�سافة الأ�سهم المخ�س�سة لح�سابها، ولكن عليها ا�ستكمال نموذج طلب اكتتاب منف�سل كمكتتب رئي�سي وفي هذه الحالة �سيتم اإلغاء 

ا�ستمارات الكتتاب المقدمة من قبل الأزواج نيابة عن زوجاتهم ويتم البت في الطلب الم�ستقل الذي تقدمه الزوجات من قبل البنك الم�ستلم. 
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يوافق كل مكتتب على الكتتاب في الأ�سهم المحددة في نموذج طلب الكتتاب الذي قدمه و�سرائها بمبلغ يعادل عدد الأ�سهم المطلوب الكتتاب فيها م�سروبا 

في �سعر الكتتاب. ويعتبر المكتتب قد تملك عدد الأ�سهم المخ�س�س له عند تحقق ال�سروط التالية:

)اأ( ت�سليم نموذج طلب الكتتاب اإلى اأحد البنوك الم�ستلمة من قبل المكتتب. 

)ب( ت�سديد كامل قيمة الأ�سهم التي طلب الكتتاب فيها اإلى اأحد البنوك الم�ستلمة.

)ج( قيام البنك الم�ستلم باإر�سال اإ�سعار تخ�سي�س يحدد عدد الأ�سهم المخ�س�سة اإلى المكتتب.

يجب دفع كافة الأ�سهم المكتتب بها اإلى اأحد فروع البنوك الم�ستلمة عن طريق التفوي�س بخ�سمها من ح�ساب المكتتب لدى البنك الم�ستلم الذي يتم تقديم 

نموذج طلب الكتتاب من خالله.

اإذا كان نموذج طلب اكتتاب غير مطابق ل�سروط واأحكام الكتتاب، �سيكون لل�سركة الحق في رف�س هذا الطلب كليا اأو جزئيا. ويقر المكتتب بموافقته على اأي 

عدد من الأ�سهم يتم تخ�سي�سها له ما دام عدد تلك الأ�سهم ل يتجاوز عدد الأ�سهم التي اكتتب فيها.

تخصيص األسهم ورد فائض االكتتاب 1611 
�سيفتح مدير الكتتاب والبنوك الم�ستلمة ح�ساب اأمانة موؤقت ي�سمى “اكتتاب اتحاد عذيب” لإيداع المبالغ الم�ستلمة من المكتتبين. يمكن للمكتتب اأن يكتتب في 

خم�سين )50( �سهما كحد اأدنى ول يجوز له الكتتاب في اأكثر من مائتا األف )000‚200( �سهم كحد اأق�سى. . �سيتم تخ�سي�س الأ�سهم المطروحة للمكتتبين 

على ثالث مراحل، المرحلة الأولى �سيتم تخ�سي�س )50( �سهما لكل مكتتب، وفي المرحلة الثانية يتم تخ�سي�س كامل الأ�سهم المكتتب فيها، وبحد اأق�سى 

)100(�سهم لكل مكتتب فرد طلب الكتتاب في اأكثر من )50(�سهما من اأ�سهم الكتتاب، �سريطة توفر عدد كاف من الأ�سهم المطروحة لالكتتاب لتغطية كامل 

الأ�سهم المكتتب فيها في المرحلة الثانية. وفي المرحلة الثالثة يتم توزيع ما يتبقى من الأ�سهم المطروحة لالكتتاب )اإن وجدت( وفق مبداأ الن�سبة والتنا�سب 

بناًء على ما طلبة كل مكتتب اإلى اإجمالي عدد الأ�سهم المطروحة لالكتتاب.ول ت�سمن ال�سركة تخ�سي�س الحد الأدنى اإذا زاد عدد المكتتبين عن 600.000 

مكتتب. وتعاد اأموال فائ�س الكتتاب، اإن وجدت، دون خ�سم اأية عمولت اأو اقتطاعات من قبل مدير الكتتاب اأو البنوك الم�ستلمة. 

من المتوقع اإعالن العدد النهائي الذي يتم تخ�سي�سه من الأ�سهم اإلى جانب اأي مبلغ فائ�س م�ستحق للمكتتب في موعد اأق�ساه يوم ال�سبت 1430/2/12هـ 

)الموافق 2009/2/7م(. و�ستن�سر �سركة ال�سعودي الهولندي المالية اإعالنا في ال�سحف المحلية ال�سادرة في المملكة العربية ال�سعودية تبلغ فيه المكتتبين 

بالتخ�سي�س النهائي ورد الفائ�س والطلب من البنوك الم�ستلمة البدء في عملية رد مبالغ فائ�س الكتتاب. 

�ستر�سل البنوك الم�ستلمة اإلى للمكتتبين اأ�سعارات تخ�سي�س تحدد العدد النهائي من الأ�سهم التي تم تخ�سي�سها لهم اإلى جانب مبلغ فائ�س الكتتاب )اإن 

وجد(. و�ستقوم البنوك الم�ستلمة برد المبالغ الفائ�سة عن الأ�سهم التي لم يتم تخ�سي�سها اإلى المكتتبين ح�سب ما يرد في اإ�سعار التخ�سي�س. ويتم رد المبالغ 

اأو اقتطاعات باإيداعها في ح�سابات المكتتبين. وللح�سول على اأي معلومات اأخرى، على المكتتب الت�سال بفرع  اأية ر�سوم  الفائ�سة للمكتتبين كاملة بدون 

البنك الم�ستلم الذي قدم نموذج طلب الكتتاب لديه. 
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إقرارات 1612 
بتعبئته نموذج طلب الكتتاب، فاإن المكتتب: 

يوافق على الكتتاب في اأ�سهم ال�سركة ح�سب العدد المحدد في نموذج طلب الكتتاب. ��

يقر باأنه اإطلع على ن�سرة ال�سدار وفهم جميع محتوياتها وم�سمونها. ��

يوافق النظام الأ�سا�سي لل�سركة و�سروط وتعليمات الكتتاب الواردة في ن�سرة الإ�سدار. ��

يحتفظ بحقه في مقا�ساة ال�سركة للح�سول على تعوي�سات نتيجة عدم �سحة اأو عدم ا�ستكمال المعلومات الواردة في ن�سرة الإ�سدار اأو نتيجة تجاهل  ��

معلومات رئي�سية كان يجب اأن تكون جزءًا من ن�سرة الكتتاب وقد توؤثر على قرار المكتتب في �سراء الأ�سهم. 

يعلن باأنه لم ي�سبق اأن اكتتب هو اأو اأي من اأفراد عائلته المذكورين في نموذج طلب الكتتاب في اأ�سهم ال�سركة واأن لل�سركة الحق في رف�س جميع نماذج  ��

طلب الكتتاب.

يقبل عدد الأ�سهم التي �ستخ�س�س له ويوافق على جميع �سروط وتعليمات الكتتاب المذكورة في ن�سرة الإ�سدار وفي نموذج طلب الكتتاب،  ��

يتعهد بعدم اإلغاء اأو تعديل نموذج طلب الكتتاب بعد تقديمه اإلى البنك الم�ستلم.  ��

بنود متفرقة  1613 
اإليهم من قبلهم ومنفذي  يعتبر طلب الكتتاب وجميع ال�سروط والأحكام والتعهدات المتعلقة به ملزمة وتوؤول لم�سلحة اأطراف العالقة وخلفهم والمتنازل 

و�ساياهم ومديري تركاتهم وورثتهم، �سريطة عدم التنازل عن اأو تحويل طلب الكتتاب اأو اأي من الحقوق والمزايا اأو اللتزامات المترتبة عليه من قبل اأي 

طرف من اأطراف العالقة للغير دون موافقة خطية م�سبقة من الطرف الآخر. تخ�سع هذه البنود وال�سروط، وكذلك اأي ا�ستالم لنماذج طلب الكتتاب اأو العقود 

المترتبة عليها لأنظمة المملكة العربية ال�سعودية وتنفذ طبقًا لها.

تم اإ�سدار ن�سرة الإ�سدار هذه باللغتين العربية والإنجليزية، وفي حالة وجود تعار�س بين الن�سختين، �سيعمل بالن�س العربي. 

سوق األسهم السعودية )تداول( 1613 
تم تاأ�سي�س نظام )تداول( عام 2001 م كنظام بديل لنظام معلومات الأ�سهم الإلكتروني. وفي عام 1990م تم اإطالق نظام تداول الإلكتروني بالكامل للتداول 

في الأ�سهم ال�سعودية. وبلغت القيمة ال�سوقية لالأ�سهم المتداولة عبر نظام تداول حوالي 106.226 مليار ريال �سعودي في 2008/9/1م وقد بلغ عدد ال�سركات 

المدرجة في تداول في نف�س التاريخ 125 �سركة.

يغطي نظام تداول عملية التداول ب�سكل متكامل ابتداء بتنفيذ ال�سفقة وانتهاًء بالت�سوية. ويجري التداول كل يوم عمل من ال�ساعة 11:00 �سباحا حتى ال�ساعة 

3:30 م�ساء. وبعد اإقفال التداول، يمكن اإدخال/ ت�سجيل اأوامر البيع اأو ال�سراء اأو تعديلها اأو حذفها من ال�ساعة10:00 �سباحا حتى ال�ساعة 11:00 �سباحًا )ول 

يكون النظام متاحا بين ال�ساعة 8:00 م�ساء و10:00 �سباحا من اليوم التالي(. ويمكن اإدخال قيود وا�ستف�سارات جديدة ابتداء من ال�ساعة 10:00�سباحًا. 

وفي مرحلة الفتتاح )تبداأ في العا�سرة �سباحًا(، يبداأ النظام باإجراءات الفتتاح وتحديد اأ�سعار الفتتاح وتحديد الأوامر التي يجب تنفيذها ح�سب قواعد 

المطابقة. 

يتم تنفيذ العمليات من خالل مطابقة الآلية لالأوامر ويتم ا�ستقبال وتحديد اأولوية الأوامر وفًقا لل�سعر. وب�سكل عام، يتم تنفيذ اأوامر ال�سوق )الأوامر التي يتم 

تقديمها باأف�سل �سعر( اأول، وبعد ذلك يتم تنفيذ الأوامر النطاقية )اأوامر يتم فيها تحديد نطاق معين لل�سعر(، وفي حال اإدخال عدة اأوامر بنف�س ال�سعر، يتم 

تنفيذها وفًقا لوقت الإدخال.

ويوزع نظام تداول معلومات �ساملة من خالل عدد من القنوات، بما في ذلك، ب�سكل خا�س، للجمهور على �سبكة الإنترنت وخط معلومات تداول الذي يوفر 

معلومات حية ومبا�سرة ل�سركات تزويد المعلومات مثل رويترز، وتتم ت�سوية ال�سفقات اآنيا خالل اليوم، اأي اأن نقل ملكية الأ�سهم يتم مبا�سرة بعد اإتمام ال�سفقة.

ويتعين على الم�سدرين التبليغ عن اأية اإعالنات جوهرية من خالل تداول لن�سرها من ثم للجمهور . 

ويتولى تداول م�سوؤولية مراقبة ال�سوق ب�سفته الآلية التي يعمل من خاللها ال�سوق، بهدف �سمان عدالة التداول وان�سياب عمليات التداول.
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تداول أسهم الشركة  1613 
يتوقع البدء بتداول اأ�سهم ال�سركة بمجرد انتهاء عملية التخ�سي�س وا�ستكمال كافة المتطلبات والإجراءات النظامية، و�سوف يوؤكد تداول هذا التاريخ في حينه. 

وتعتبر التواريخ والمواعيد الواردة في هذه الن�سرة تواريخ ومواعيد مبدئية ويمكن تغييرها اأو تمديدها بموافقة هيئة ال�سوق المالية. 

بالإ�سافة اإلى ذلك، ل يجوز التداول في الأ�سهم المطروحة اإل بعد اعتماد تخ�سي�س الأ�سهم واإيداعها في ح�سابات المكتتبين في تداول وت�سجيل ال�سركة في 

القائمة الر�سمية واإدراج �سهمها في “تداول”. و يحظر التداول في اأ�سهم ال�سركة قبل ذلك حظرًا تامًا ويتحمل المكتتب الذي يتعامل في مثل هذه الأن�سطة 

المحظورة الم�سئولية الكاملة عنها، ولن تتحمل ال�سركة اأي م�سئولية قانونية في هذه الحالة. 
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المستندات المتاحة للمعاينة 16 
�ستكون الم�ستندات التالية متاحة للمعاينة في المكتب الرئي�سي لل�سركة الكائن في طريق الملك عبد العزيز بمنطقة ال�سليمانية بالريا�س بين ال�ساعة 08:30 

�س حتى 05:00 م قبل اأ�سبوع من بدء فترة الكتتاب واأثناء فترة الكتتاب.

عقد تاأ�سي�س ال�سركة الم�سادق عليه من كتابة العدل. ��

النظام الأ�سا�سي المقترح لل�سركة. ��

م(. المر�سوم الملكي رقم )م/6( وتاريخ )1429/2/19هـ(، الموافق )��2008/2/26

(م. قرار مجل�س الوزراء رقم )41( وتاريخ )1429/2/18هـ( هـ، الموافق )��2008/2/25

موافقة هيئة ال�سوق المالية على الطرح. ��

موافقة المراجعين القانونيين الخطية على ن�سر تقريرهم في ن�سرة الإ�سدار. ��

موافقة الم�ست�سار القانوني الخطية على اإدراج ا�سمه في الن�سرة كم�ست�سار قانوني للطرح العام. ��

عقود الأطراف ذات العالقة. ��

تقرير المحا�سب القانوني. ��

تقرير درا�سة ال�سوق. ��

موافقة م�ست�سار ال�سوق بزني�س مونيتر اإنترنا�سيونال الخطية على اإدراج ا�سمه وا�ستخدام بياناته في ن�سرة الإ�سدار. ��

د. عبد العزيز اإ�سماعيل داغ�ستاني الخطية على اإدراج ا�سمه وا�ستخدام بياناته في ن�سرة الإ�سدار. موافقة م�ست�سار ال�سوق دار الدرا�سات القت�سادية – ��
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الملحق رقم )1(: تقرير الفحص الخاص بقائمة المركز المالي المستقبلية



84

شركة اتحاد عذيب لالتصاالت 
)شركة مساهمة تحت التأسيس(

قائمة المركز المالي المستقبلية
وتقرير الفحص الخاص لمراقبي الحسابات

كما في 21 أغسطس 6--1 )تاريخ التأسيس(
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شركة اتحاد عذيب لالتصاالت
)شركة مساهمة تحت التأسيس(

قائمة المركز المالي المستقبلية
كما في 21 أغسطس 6--1 )تاريخ التأسيس(

ب�آالف الري�الت ال�ضعوديةاإي�ض�ح

الموجودات

موجودات متداولة:

597.454نقد وما يعادله

445.140م�سروفات مدفوعة مقدما وموجودات اأخرى

642.594مجموع الموجودات المتداولة

موجودات غير متداولة:

593.946م�ساريف ما قبل التاأ�سي�س

6522.904ر�سوم الترخي�س

7450.552موجودات ثابتة - �سافي

1.067.402مجموع الأ�سول غير المتداولة

1.709.996مجموع الموجودات

المطلوب�ت وحقوق الم�ض�همين

مطلوب�ت متداولة:

8309.567ذمم دائنة و مطلوبات اأخرى

309.567مجموع المطلوبات المتداولة

مطلوب�ت غير متداولة:

9400.000تمويل من البنوك

429مخ�س�س مكافاأة نهاية الخدمة للموظفين

400.429مجموع المطلوبات غير المتداولة

709.996مجموع المطلوبات

حقوق الم�ض�همين:

10.11.000.000راأ�س المال )بعد اكتمال عملية الكتتاب العام(

1.000.000مجموع حقوق الم�ساهمين

1.709.996مجموع المطلوبات وحقوق الم�ساهمين

تعتبر الإي�ساحات المرفقة جزءًا ل يتجزاأ من هذه القائمة المالية.
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شركة اتحاد عذيب لالتصاالت
)شركة مساهمة تحت التأسيس(

إيضاحات حول قائمة المركز المالي المستقبلية 
كما في 21 أغسطس 6--1 )تاريخ التأسيس(

التنظيم والنشاط 1 )

اإن �سركة اتحاد عذيب لالت�سالت )“ال�سركة”(، هي �سركة م�ساهمة �سعودية تحت التاأ�سي�س بموجب قرار مجل�س الوزراء رقم 41 بتاريخ 18 �سفر 1429هـ 

)الموافق 25 فبراير 2008( الم�سادق عليه بموجب المر�سوم الملكي رقم م/6 بتاريخ 19 �سفر 1429هـ )الموافق 26 فبراير 2008(.

وت�سمل هذه  التجاريين.  العمالء  وكذلك  ال�سعودية  العربية  المملكة  ل�سكان  الثابتة  الهاتفية  الت�سالت  تقديم خدمات  في  لل�سركة  الرئي�سي  الن�ساط  يتمثل 

الت�سالت ال�سوتية ونقل البيانات والبث المرئي والخدمات ذات القيمة الم�سافة.

يمتلك الموؤ�س�سون مجتمعون وهم �سركة البحرين لالت�سالت ال�سلكية والال�سلكية و�سبع �سركات �سعودية ح�سة اإجمالية قدرها 65%، )اأنظر اإي�ساح رقم 10(. 

اأما الن�سبة المتبقية والبالغة 35% من راأ�س المال ف�سيمتلكها م�ستثمرون �سعوديون بن�سبة 30% والموؤ�س�سة العامة للتاأمينات الجتماعية بن�سبة 5% وذلك من 

خالل طرحها لالكتتاب العام.

يتوقع اأن يكون تاريخ تاأ�سي�س ال�سركة 31 اأغ�سط�س 2008 )“تاريخ التاأ�سي�س”(.

ملخص السياسات المحاسبية الهامة 2 )

اأعدت قائمة المركز المالي المرفقة طبقًا للمعايير المحا�سبية ال�سادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبين القانونيين. تتلخ�س ال�سيا�سات المحا�سبية الهامة 

لل�سركة بما يلي:

العرف المحاسبي أ( 

تم اإعداد قائمة المركز المالي الم�ستقبلية بالريال ال�سعودي بناءًا على اأ�سا�س التكلفة التاريخية وفقًا لمبداأ ال�ستحقاق المحا�سبي ومفهوم ا�ستمرارية 

الن�ساط.

تقديرات اإلدارة ب( 

اإن اإعداد القوائم المالية وفقًا للمبادئ المحا�سبية المتعارف عليها يتطلب ا�ستخدام التقديرات والفترا�سات التي قد توؤثر على بع�س مبالغ الموجودات 

والمطلوبات واإي�ساحات الموجودات والمطلوبات المحتملة بتاريخ قائمة المركز المالي، اإ�سافة اإلى مبالغ الإيرادات والم�سروفات خالل تلك الفترة. 

وبالرغم من اأن هذه التقديرات مبنّية على اأف�سل المعلومات والأحداث الحالية المتوفرة لدى الإدارة اإّل اأن النتائج الفعلية النهائية قد تختلف عن هذه 

التقديرات.

نقد ومايعادله ج( 

يتكون النقد بال�سندوق ولدى البنك من نقد وا�ستثمارات ذات �سيولة عالية تكون فترة ا�ستحقاقها ثالثة ا�سهر اأو اأقل من تاريخ ال�سراء.

مصروفات ما قبل التأسيس د( 

�سيتم تحميل م�سروفات ما قبل التاأ�سي�س على قائمة الدخل في اأول فترة مالية تلي تاأ�سي�س ال�سركة اإل اإذا اأمكن تحديد منافع م�ستقبلية لتلك الم�سروفات 

وفي هذه الحالة �سيتم اإطفاوؤها بطريقة الق�سط الثابت على فترة 7 �سنوات اأو الفترة الم�ستقبلية المتوقعة لمنافعها القت�سادية، اأيهما اأق�سر.
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شركة اتحاد عذيب لالتصاالت
)شركة مساهمة تحت التأسيس(

إيضاحات حول قائمة المركز المالي المستقبلية 
كما في 21 أغسطس 6--1 )تاريخ التأسيس(

رسوم الترخيص هـ( 

يتم اإطفاء ر�سوم ترخي�س ال�سركة بطريقة الق�سط الثابت على فترة الترخي�س البالغة 25 �سنة ويتم تحميل م�ساريف الإطفاء على قائمة الدخل من 

تاريخ بداية عمليات ال�سبكة. كما تتم مراجعة ر�سوم الترخي�س المر�سملة دوريًا للتاأكد من عدم وجود هبوط في القيمة.

الموجودات الثابتة و( 

تظهر الموجودات الثابتة ب�سعر التكلفة مطروحًا منها ال�ستهالك المتراكم ويجري ا�ستهالكها با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت مع الأخذ في العتبار 

عمرها الإنتاجي المقدر على النحو التالي:

�ضنوات

25مباني

5�سيارات

5اأجهزة حا�سب وطابعات

10اأثاث

3-7معدات

أرصدة العمالت األجنبية ز( 

تحفظ ال�سركة �سجالتها المحا�سبية بالريال ال�سعودي. يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية اإلى الريال ال�سعودي ب�سعر ال�سوق ال�سائد في 

تاريخ تلك المعامالت. اأما الموجودات والمطلوبات التي تتم بالعمالت الأجنبية فيتم تعديلها لتعك�س قيمتها بالريال ال�سعودي في تاريخ قائمة المركز 

�لمالي.

استخدام التقديرات في إعداد قائمة المركز المالي المستقبلية 2 )

قامت الإدارة بعمل افترا�سات وتقديرات معينة في اإعداد قائمة المركز المالي الم�ستقبلية، والتي اأثرت في اأر�سدة الموجودات والمطلوبات. كما تت�سمن قائمة 

المركز المالي الم�ستقبلية تنبوؤات حتى تاريخ التاأ�سي�س. اإن الأر�سدة الفعلية للموجودات والمطلوبات قد تختلف عن الأر�سدة الظاهرة نظرًا لأن الأحداث 

والظروف، في كثير من الأحيان، قد ل تحدث كما هو مخطط لها.
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شركة اتحاد عذيب لالتصاالت
)شركة مساهمة تحت التأسيس(

إيضاحات حول قائمة المركز المالي المستقبلية 
كما في 21 أغسطس 6--1 )تاريخ التأسيس(

مصروفات مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى 2 )

تتكون الم�سروفات المدفوعة مقدمًا والموجودات الأخرى ب�سكل اأ�سا�سي من مبالغ مدفوعة مقدمًا اإلى م�سغلي ال�سبكة بمبلغ 43 مليون ريال تقريبًا بالإ�سافة 

اإلى اإيجارات مدفوعة مقدمًا لعقارات ت�ستفيد منها ال�سركة لبناء ال�سبكة.

مصروفات ما قبل التأسيس 2 )

تتلخ�س م�سروفات ما قبل التاأ�سي�س كما في تاريخ التاأ�سي�س بما يلي:

ب�آالف الري�الت ال�ضعودية

14.639م�سروفات التزامات قرو�س وعمولت بنكية

17.190اأتعاب ا�ست�سارات

29.522رواتب ومزايا اأخرى

2.695اإيجار

)1.311(اإيرادات اأخرى

13.735م�ساريف ت�سويقية

6.038م�سروفات تقنية وت�سغيلية

2.338م�سروفات اأخرى

م�ض�ريف االكتت�ب:

3.000م�ساريف متعهد التغطية والبنوك الم�ستلمة

1.600اأتعاب مهنية وقانونية

2.000اأتعاب تداول

2.500م�ساريف العالقات العامة والطباعة والبريد

9.100

93.946املجموع

تقدر الإدارة اأن مبلغ 18 مليون ريال �سعودي تقريبًا من الر�سيد المبين اأعاله �سيتم ر�سملته وا�ستنفاذه في حين �سيتم تحميل الر�سيد المتبقي والبالغ 76 مليون 

ريال �سعودي تقريبًا كم�سروف عند البدء في الن�ساط. 
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شركة اتحاد عذيب لالتصاالت
)شركة مساهمة تحت التأسيس(

إيضاحات حول قائمة المركز المالي المستقبلية 
كما في 21 أغسطس 6--1 )تاريخ التأسيس(

رسوم الترخيص 2 )

بموجب قرار مجل�س الوزراء 41 بتاريخ 18 �سفر 1429هـ )الموافق 25 فبراير 2008( الم�سادق عليه بموجب المر�سوم الملكي رقم م/6 بتاريخ 19 �سفر 

1429هـ )الموافق 26 فبراير 2008( تم منح ال�سركة الرخ�سة لتقديم خدمات الت�سالت الهاتفية الثابتة في المملكة العربية ال�سعودية لمدة 25 �سنة مقابل 

522.904.000 ريال �سعودي.

كما في تاريخ التقرير فاإن ر�سوم الترخي�س م�سمونة ب�سمان بنكي من اأحد البنوك المحلية بمبلغ 522.904.000 ريال �سعودي خا�سع لعمولة �سمانات بنكية 

ثابتة 5.082.459 ريال �سعودي. لقد تم افترا�س اأنه تم دفع ر�سوم الترخي�س بالكامل كما في تاريخ التاأ�سي�س اإلى هيئة الت�سالت وتقنية المعلومات.

موجودات ثابتة 2 صافي 2 )

تتلخ�س الموجودات الثابتة كما في تاريخ التاأ�سي�س بما يلي:

الر�ضيد كم� يف بداية العملي�ت 

ب�آالف الري�الت

اإ�ض�ف�ت 

ب�آالف الري�الت

الر�ضيد كم� يف الت�أ�ضي�س

ب�آالف الري�الت

-التكلفة:

15.06715.067-الأرا�سي

32.08332.083-المباني

450450-�سيارات

925925-اأجهزة حا�سب وطابعات

5.0415.041-اأثاث

382.665382.665-معدات

14.62814.628-اأعمال تحت التنفيذ

450.859450.859-المجموع

--ال�ستهالك المتراكم:

---المباني

4242-�سيارات

105105-اأجهزة حا�سب وطابعات

160160-اأثاث

---معدات

307307-المجموع

450.552-موجودات ثابتة - �سافي
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شركة اتحاد عذيب لالتصاالت
)شركة مساهمة تحت التأسيس(

إيضاحات حول قائمة المركز المالي المستقبلية 
كما في 21 أغسطس 6--1 )تاريخ التأسيس(

ذمم دائنة و مطلوبات أخرى 2 )

تتلخ�س الذمم الدائنة والمطلوبات الأخرى كما في تاريخ التاأ�سي�س بما يلي:

ب�آالف الري�الت ال�ضعودية

206.569مطلوب اإلى الموردين

85.739مطلوب اإلى الم�ساهمين الموؤ�س�سين

17.259اأخرى

309.567المجموع

تمويل من البنوك 2 )

اإن التمويل من البنوك يمثل مبالغ نقدية �سوف يتم ا�ستالمها و مقدارها 400 مليون ريال �سعودي عن طريق تمويل اإ�سالمي لمواجهة متطلبات الم�ساريف 

الراأ�سمالية والت�سغيلية لل�سركة. و�سيتم التمويل على اأ�سا�س اتفاقية �سراء/بيع �سلع وفق �سيغ التمويل الإ�سالمي مع البنك ووفقًا لمعيار ال�سروط المتفق عليها 

تبادليا. وقد وقعت الإدارة اتفاق مع اأحد البنوك المحلية وتقدر قيمة العمولة 12 مليون ريال �سعودي.
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شركة اتحاد عذيب لالتصاالت
)شركة مساهمة تحت التأسيس(

إيضاحات حول قائمة المركز المالي المستقبلية 
كما في 21 أغسطس 6--1 )تاريخ التأسيس(

رأس المال )بعد اكتمال عملية االكتتاب العام( 1- )

يبلغ اإجمالي راأ�س مال ال�سركة الم�سرح به 2مليار ريال �سعودي )200 مليون �سهم بقيمة ا�سمية تبلغ 10ريال �سعودي لكل �سهم( بينما يبلغ راأ�س المال الم�سدر 

1مليار ريال �سعودي )100 مليون �سهم بقيمة تبلغ 10ريال �سعودي لكل �سهم( ويمتلكها الم�ساهمون كما يلي:

راأ�س املــ�ل امل�ضدر عدد االأ�ضهمامل�ض�همون

ب�آالف الري�الت ال�ضعودية

الموؤ�ض�ضين:

15.000.000150.000�سركة البحرين لالت�سالت ال�سلكية والال�سلكية

16.170.000161.700�سركة عذيب التجارية المحدودة

13.720.000137.200�سركة النهلة للتجارة والمقاولت المحدودة

4.410.00044.100�سركة الإنترنت ال�سعودية المحدودة

4.410.00044.100�سركة عذيب للكمبيوتر والت�سالت المحدودة

4.410.00044.100�سركة عذيب لل�سيانة والخدمات المحدودة

5.880.00058.800مجموعة تراكو للتجارة والمقاولت

1.000.00010.000�سركة الأهلي لكروت الت�سالت

65.000.000650.000مجموع الم�ساهمون الموؤ�س�سون

المخ�ض�س لالكتت�ب الع�م:

5.000.00050.000الموؤ�س�سة العامة للتاأمينات الجتماعية

30.000.000300.000باقي الأ�سهم المطروحة لالكتتاب العام

35.000.000350.000المجموع المخ�س�س لالكتتاب العام

100.000.0001.000.000المجموع
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