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يشكل هذا العام نقطة تحول هامة بالنسبة لموبايلي،
حيث أنهت الشركة تطوير وتدشين استراتيجية مؤسسية جديدة للنمو

للعام 2019م وما بعده. 
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الشغف
السعي نحو التميز  •

الدفء والتواصل  •
التطلع بإيجابية لالنطالق  •

نحو آفاق جديدة   

االهتمام 
التركيز على تلبية احتياجات عمالئنا   •
وضع التصورات طويلة األجل وبناء   •

  عالقات متميزة
الوضوح وتحمل المسؤولية   •

التقدم
الثقة بقدراتنا والتطلع للمستقبل  •

الخبرة والحيوية  •
االنطالق نحو مستقبل المملكة   •

العربية السعودية

القيم

رؤيتنا وقيمنا

 أن نكون إحدى العالمات األكثر تفضيالً
 وقدرة على خلق القيمة المضافة

 في المملكة العربية السعودية، بما
 ينعكس على خلق قيمة مضافة لعمالئنا

وموظفينا ومساهمينا

الرؤية

تأسست شركة اتحاد اتصاالت )موبايلي( في عام 2004م 
عبر تحالف بقيادة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ومقرها دولة 

اإلمارات. وتعتبر مجموعة اإلمارات لالتصاالت المساهم األكبر 
في الشركة إذ تستحوذ على 27.99% من إجمالي أسهم الشركة، 

تليها المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية بنسبة %11.85 
من األسهم. وتتوزع النسبة المتبقية من أسهم الشركة على 

مجموعة من المؤسسات االستثمارية واألفراد.

في عام 2004م، وبعد حصولها على الرخصة الثانية لتقديم 
خدمات االتصاالت المتنقلة الالسلكية في المملكة العربية 

السعودية، بدأت الشركة في تقديم خدمات الهاتف المتحرك 
في جميع أنحاء المملكة لتنهي احتكار شركة االتصاالت 

السعودية في قطاع االتصاالت الالسلكية. وبعد ستة أشهر من 
التحضيرات، أعلنت الشركة عن إطالق عملياتها التجارية رسمياً 

في شهر مايو من عام 2005م لتسجل أكثر من مليون مشترك 
خالل التسعين يوماً األولى من بدء عملياتها. وفي عام 2006م، 

حازت شركة موبايلي على جائزة مشغل االتصاالت األسرع 
نمواً في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من الرابطة 

العالمية لمشغلي االتصاالت المتنقلة. وفي العام نفسه، 
أطلقت موبايلي خدمات شبكات الجيل 3.5 للهاتف المتحرك، 

لتقوم بعدها بإطالق خدمات الجيل الرابع في عام 2001م.

شهدت مرحلة نمو موبايلي عدة محطات بارزة تمثلت في عدة 
صفقات استحواذ استراتيجية نفذتها الشركة. ففي عام 2008م، 

حصلت شركة موبايلي على موافقة هيئة االتصاالت وتقنية 

المعلومات لالستحواذ على شركة “بيانات األولى”، وهي شركة 
مرخصة لتزويد خدمات البيانات، مقابل 1.5 مليار ريال سعودي. 

وفي وقت الحق من العام نفسه، استحوذت شركة موبايلي 
على حصة أغلبية في شركة “زاجل”، المزود السعودي الرائد 

لخدمات اإلنترنت. وتمتلك موبايلي 66% من أسهم مشروع 
الشبكة السعودية الوطنية لأللياف البصرية، أحد أضخم شبكات 
األلياف البصرية في العالم، األمر الذي أسهم في تعزيز قدرات 

الشركة وتمكينها من توفير بنية اتصاالت متكاملة تشمل 
خدمات االتصاالت المتنقلة واإلنترنت السريع لجميع عمالئها. 

تأسست شبكة موبايلي في إطار تعاون مشترك بين كل 
من شركة بيانات األولى وشركة االتصاالت المتكاملة، وتعتبر 

شبكة األلياف البصرية األحدث في المملكة حيث تصل إلى 
جميع المدن الرئيسية وتغطي أكثر من 32 ألف كيلومتر من 

الطرق. وتمت توسعة الشبكة لتعزيز حركة االتصاالت مع الدول 
المجاورة بما في ذلك اليمن، واإلمارات العربية المتحدة، 

والبحرين، وقطر، والكويت واألردن.

تم إدراج أسهم شركة موبايلي في السوق المالية السعودية 
“تداول” منذ عام 2004م. ويبلغ أجمالي رأس مال الشركة 
7,700 مليون ريال سعودي، موزعة على 770 مليون سهم، 
بقيمة إسمية 10.00 ريال سعودي للسهم الواحد، مدفوعة 

بالكامل كما في 31 ديسمبر 2017م. وبلغ إجمالي حقوق 
المساهمين 14.25 مليار ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 

2017م.

نبذة عن موبايلي
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

التزامنا تجاه المجتمع 
خالل العام الماضي، واصلنا التركيز على إحداث تغيير إيجابي 
في المجتمع السعودي. وانطالقاً من مكانتنا كشركة محلية 
رائدة، حرصنا على توفير مجموعة من الفرص المهنية للعديد 

من المواطنين السعوديين لتمكينهم من تحقيق طموحاتهم، 
وبالتالي أسهمنا بشكل مباشر في مسيرة التنمية االقتصادية 

واالجتماعية التي تشهدها المملكة. كما حرصنا أيضاً على 
دعم مجموعة من البرامج الخيرية مثل رعاية األيتام والقضايا 
الصحية. وسنواصل التزامنا في إطالق مبادرات اجتماعية في 
العام المقبل إلحداث تغيير إيجابي في المجتمع من حولنا.

مع الشكر
وختاماً، أود أن أتوجه بجزيل الشكر لجميع أعضاء مجلس 

اإلدارة لدعمهم المستمر لتحقيق نجاح الشركة. وبالنيابة عن 
أعضاء المجلس، أود أن أتوجه أيضاً بالشكر ألعضاء اإلدارة 

العليا لتفانيهم والتزامهم في تحقيق طموحاتنا وتوجهاتنا 
االستراتيجية الجديدة. وال يسعني أيضاً إال أن أعرب عن خالص 

امتناني وتقديري لجميع المساهمين لثقتهم المستمرة 
ووالئهم. ونتطلع معاً بكل ثقة وتفاؤل نحو عام 2018م. 

سليمان القويز
رئيس مجلس اإلدارة

خالل العام الماضي، واصلنا التركيز على إحداث تغيير 
إيجابي في المجتمع السعودي

يسرني، وبكل فخر، أن أقدم لكم التقرير السنوي لشركة 
موبايلي للعام المالي المنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2017م والذي 

يحمل بين طياته ملخصاً حول أداء الشركة، وأبرز أنشطتها 
خالل عام شهد العديد من التطورات والتي كان من أبرزها 

إطالق استراتيجيتنا الجديدة والتي سيتم شرحها بالتفصيل في 
الصفحات التالية. 

البيئة االقتصادية
ال تزال البيئة االقتصادية تشــهد العديد من التحديات في ظل 
اســتمرار انخفاض أســعار النفط وما نتج عنها من ضغوطات 

علــى اقتصــادات دول مجلس التعاون الخليجي. وعلى الرغم من 
ذلك، اســتقرت أســعار النفط في العام 2017م عند مستويات 

أعلــى مقارنــة مع عام 2016م، فضالً عن التأثيرات اإليجابية 
إلعــالن منظمــة الدول المصدرة للنفط )أوبك( عن تمديد اتفاقية 

خفــض اإلنتــاج حتى عام 2018م. كما بدأت تدابير خفض العجز 
في المملكة العربية الســعودية باإلتيان بثمارها مما ينبئ 

بمستقبل واعد.

تمر المملكة حالياً بمرحلة انتقالية نتج عنها العديد من 
التغيرات، األمر الذي فرض ضغوطات كبيرة أثرت على حجم 
الدخل القابل لإلنفاق بالنسبة للمستهلكين، مدفوعاً بإعالن 

الحكومة عن خفض الدعم ومغادرة عدد كبير من العمال 
الوافدين من السوق. نحن في شركة موبايلي نؤكد ثقتنا التامة 

بفعالية برنامج التحول الوطني ونجاح رؤية 2030 في دفع 
عجلة النمو االقتصادي. ونفخر بإسهاماتنا ودورنا المحوري في 
مسيرة التنمية االقتصادية واالجتماعية التي تشهدها المملكة.

أبرز إنجازات عام 2017م
قطعت شركة موبايلي في عام 2017م أشواطاً في مسيرتها 
نحو الريادة وبلورة استراتيجية جديدة لمواكبة التحوالت التي 
يشهدها قطاع االتصاالت. ولتحقيق طموحاتها، تم اإلعالن عن 

تعيين المهندس أحمد عبدالسالم أبو دومة رئيساً تنفيذياً 
للشركة منذ بداية العام. يمتلك المهندس أبو دومة خبرة 

عريقة تمتد ألكثر من 24 عاماً في قطاع تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت على الصعيد العالمي، ويعتبر إضافة قيمة إلى فريق 

عمل شركة موبايلي. 

حصلت شركة موبايلي على الرخصة الموحدة من هيئة االتصاالت 
وتقنية المعلومات لتوفير جميع خدمات االتصاالت حتى عام 

2043م، وتحظى هذه الخطوة بأهمية خاصة كونها ستعزز من 
مكانة الشركة كمشغل يوفر مجموعة واسعة من خدمات 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. ونجحت الشركة أيضاً في 
استكمال التحول إلى تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير 

المالية التي بدأ التحضير لها منذ عام 2016م. وتم إعداد نتائجنا 
المالية للربع األول من عام 2017م وفقاً لهذه المعايير.

وخالل العام أيضاً، تمكنا من الحصول على MHz 2x5 من 
الطيف الترددي في نطاق 1800 ميغاهيرتز خالل مشاركتنا في 

مزاد الترددات الذي نظمته هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات، 
وسيتم دفع تكاليف تلك العملية خالل 10 أعوام. وبدءاً 

من عام 2018م، سيعزز النطاق الترددي الجديد من قدرات 
شبكتنا، وتحسين تجربة عمالئنا، واحتواء نفقاتنا الرأسمالية 
المستقبلية. باإلضافة لذلك، تم توقيع ثالث اتفاقيات إطارية 

مع كل من شركة نوكيا، وهواوي وإريكسون وذلك لتحديث جزء 
كبير من البنية التحتية لخدمات الهاتف المتحرك التابعة لشركة 

موبايلي وتوسيع نطاقها، وتوفير التكنولوجيات المتطورة 
لتلبية احتياجات ومتطلبات عمالئها الحالية والمستقبلية، فضالً 
عن زيادة كفاءة النفقات التشغيلية والرأسمالية المستقبلية.

ومع نهاية العام الماضي، كان من دواعي سرورنا اإلعالن عن 
تعيين المهندس عبدالله محمد العيسى نائباً لرئيس مجلس 

اإلدارة، على أن يستمر في منصبه حتى انتهاء فترة دورة 
المجلس الحالية في شهر ديسمبر المقبل، ونتطلع قدماً 

لالستفادة من توجيهاته وخبراته.
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النهوض لمواجهة التحديات

 استعادة قوتنا
التجارية

R I

 تحسين تجربة العمالء
ودعم التميز الرقمي

تهدف شركة موبايلي لتصبح عالمة تجارية 
قوية وتعزيز تمايزها التنافسي. وضمن بيئة 

التشغيل، ستقوم الشركة بإنشاء قطاع 
متميز يركز على تقديم عروض قيمة لجميع 

العمالء. ومن خالل االستفادة من شبكة 
توزيع محدثة، ستتمكن الشركة من تحقيق 
النمو واإلسهام بشكل مباشر في أجندة 

التحول في المملكة العربية السعودية.

ستقدم شركة موبايلي تجربة عمالء مميزة 
تتسم بالسالسة وتتضمن خدمات رعاية 

العمالء، والمنصات والقنوات الرقمية.

S E

 السعي الكتساب المرونة
التجارية والكفاءة

 تمكين معايير عالمية
للتنفيذ

تتميز أنظمة تقنية المعلومات في شركة 
موبايلي بالمرونة مما سيمكن الشركة 

من تطوير شبكة تسمح بمستويات أعلى 
من الكفاءة التشغيلية، وتحقيق االستفادة 

القصوى من موارد الشركة مستقبالً. 

ستعمل شركة موبايلي على تحسين هيكلها 
التنظيمي وتعزيز قدراتها مستفيدة من 

ثقافتها المؤسسية ونموذج أعمالها القائم 
على إشراك الموظفين. كما ستسهم عمليات 

الشركة القائمة على العميل أوالً في تعزيز 
وتمكين هيكل الحوكمة.
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تبوك الجبيل

حفر الباطن

الهفوف
اإلحساء 

الدمام
ظهران

الخبر

مكة الكرمة
الطائف

مدينة الملك عبدالله
االقتصادية 

الدوامي
الخرج

العنيزة مجمح

بريدة

أبها

القرايت عرعر

خميس مشييط

المنطقة-12

المنطقة-1

المنطقة-3

المنطقة-5

المنطقة-2 المنطقة-7

حديثة

حقل

الجديدة

الخفجي

الخبر
سلوى

البطحاء
الرياض

جدة

جيزان

المنطقة-6

المنطقة-4

المنطقة-9

المنطقة
8-

المنطقة
11-

المنطقة
13-

المنطقة-10

مفتاح الخريطة

مناطق شبكة األلياف البصرية

تغطية شبكة األلياف البصرية 
)FTTH( المنزلية

مواقع ذات أهمية
 على الحدود البرية

أشبرن 
 

لندن  أمستردام 
فرانكفورت 

الرياض
جدة

الدمام
دبي 
الفجيرة 

سنغافورة 

تحرص شركة موبايلي على تحديث شبكتها للهاتف المتحرك 
بشكل دائم للحفاظ على ريادتها في هذا القطاع، وتحظى 

بالدعم الالزم من قبل فريق عمل الشركة المتواجد في مقرها 
الرئيسي في مدينة الرياض. وتوفر الشبكة تغطية شاملة 

لجميع مشتركي موبايلي في جميع أنحاء المملكة العربية 
السعودية. وتغطي خدمات شبكة الجيل الثاني %99.42 من 
سكان المملكة، مقابل %97 تشملهم تغطية الجيل الثالث، 

بينما تصل خدمات الجيل الرابع إلى %80 من إجمالي السكان. 
وتمتد شبكة األلياف البصرية )Metropolitan( و)FTTH( لمسافة 
32 ألف كيلومتر لتلبية احتياجات العمالء في مختلف أنحاء مدن 

المملكة.

تقع مراكز البيانات التابعة للشركة في الرياض، والدمام وجدة، 
وتعتبر شركة موبايلي المزود الوحيد للخدمات المدارة في 
منطقة الشرق األوسط الحاصل على تصنيف الدرجة الرابعة 

في التنفيذ لمركز بياناتها في الرياض )ملقا 2(. ويعتبر المركز 
واحداً من ضمن تسعة مراكز ضمن فئتها على الصعيد العالمي، 

واألول من نوعه في منطقة آسيا وأفريقيا والشرق األوسط.
وتتألف مجموعة مراكز موبايلي من 587 فرعاً )59 فرعاً رئيسياً، 

و251 منفذاً تجارياً يحمل عالمة موبايلي، و277 منفذاً تجارياً 
حديث(، وأكثر من 3,900 فرع تجزئة. 

تتولى شركة موبايلي تشغيل بوابة إنترنت دولية بالتعاون مع 
مجموعة واسعة من الشركاء العالميين عبر الكابالت المحاذية 

والكابالت البحرية واألرضية. وتشمل قائمة الوجهات النهائية 
لبوابة اإلنترنت الدولية كالً من مصر واألردن والعراق والكويت 

والبحرين وقطر واليمن والهند وسنغافورة ومنطقة آسيا 
والمحيط الهادئ، والواليات المتحدة األمريكية وأوروبا. 

شبكة موبايلي الوطنية لأللياف البصرية

التواجد الجغرافي

 587
فرعاً

أكثر من 

3,900
فرع تجزئة

شبكة
الجيل
الثاني

شبكة
الجيل
الثالث

شبكة
الجيل
الرابع

التغطية السكانية لشبكة موبايلي

%
99

.4
2

%
97

.0
0

%
80

.0
0
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يناير

تكريم شركة موبايلي تقديراً إلسهاماتها في دعم جمعية   •
سند لدعم األطفال المرضى بالسرطان

إطالق حملة #أنا_1100 لتطوير مفاهيم جديدة في مجال   •
خدمة العمالء وتقديم الخدمات وفقاً ألعلى معايير الجودة

محافظ هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات يكرم شركة   •
موبايلي لمشاركتها في ملتقى تحفيز االستثمار وتوجهات 

القطاع

فبراير

موبايلي تعلن عن حصولها على ترخيص موحد لتقديم   •
مجموعة كاملة من خدمات االتصاالت

موبايلي تعلن عن استكمال اتفاقية الدعم وتقديم خدمات   •
تقنية جديدة مع مجموعة اإلمارات لالتصاالت

سمو األمير خالد الفيصل يكرم شركة موبايلي لتحقيقها   •
مرتبة متقدمة ضمن أفضل 100 عالمة تجارية سعودية

مجموعة من المصارف السعودية تؤكد ثقتها بشركة موبايلي   •
عبر توقيع اتفاقية إعادة تمويل بقيمة 7.9 مليار ريال 

سعودي

مارس

موبايلي وإريكسون توقعان اتفاقية تطوير وتحديث مراكز   •
البيانات للشبكة الرئيسية

موبايلي توقع اتفاقية مع شركة سيسكو لتحديث شبكاتها   •
ومراكز البيانات

موبايلي توقع اتفاقية شراكة مع هيئة تطوير المدينة   •
المنورة 

أبريل

افتتحت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، بالتعاون مع شركة   •
بيانات، إحدى الشركات التابعة لموبايلي، أول مدينة ذكية في 

السعودية في ينبع

مايو

المهندس مزيد الحربي يحصل على جائزة “أفضل رئيس   •
تنفيذي للتقنية للعام في حفل توزيع 5G MENA  للعام 

2017م
موبايلي تحصل على جائزة “أفضل استخدام للمؤثرين” في   •
مهرجان اإلعالم في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
األميرة ريما بنت طالل بن عبد العزيز تكرم موبايلي لرعايتها   •

التقنية لمعرض المرأة السعودية

يونيو

موبايلي تحصل على نطاق 2x5 MHZ من الطيف الترددي في   •
نطاق 1800 ميغاهيرتز خالل مشاركتها في مزاد الترددات 

الذي نظمته هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات 
نظمت موبايلي خالل شهر رمضان المبارك حفل إفطار   •

لجمعية تكافل الخيرية لرعاية األيتام في المدينة المنورة، 
وجمعية بناء الخيرية لرعاية األيتام في الخبر، وجمعية أباء 

الخيرية لرعاية األيتام في منطقة عسير، وجمعية إنسان 
الخيرية لرعاية األيتام في الرياض

موبايلي تُطلق #جائزة_األعمال_التطوعية في شهر رمضان   •
المبارك بهدف ترسيخ ثقافة العمل التطوعي والمساهمة 

في تحقيق رؤية المملكة باالعتماد على حيوية المجتمع

يوليو

موبايلي تعلن عن إطالق الكيبل البحري القاري “آسيا   •
– أفريقيا – أوروبا” بطول 25 ألف كيلومتر لتعزيز حركة 

االتصاالت بين الدول

أغسطس

صاحب السمو األمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين   •
الشريفين أمير منطقة مكة ورئيس لجنة الحج المركزية، 

يكرم شركة موبايلي لرعايتها الحملة الوطنية اإلعالمية لتوعية 
ضيوف الرحمن

سبتمبر

ترشيح فريق عالقات المستثمرين في موبايلي ضمن   •
الشركات الثالث األفضل تحسناً في الشرق األوسط من 

قبل جمعية عالقات المستثمرين في الشرق األوسط 
تقديراً لجهوده في تعزيز مستويات الشفافية واإلفصاح مع 

مساهمي الشركة
ترشيح األستاذ طارق العنقري لجائزة أفضل ممارس لعالقات   •

المستثمرين في السعودية

أكتوبر

موبايلي تنظم حملة قيادة لموظفيها في مدن المملكة   •
الرئيسية: الرياض، جدة، والدمام

موبايلي تعلن عن هيكليتها القيادية الجديدة اعتباراً من شهر   •
ديسمبر 2017م لتمكينها من تنفيذ استراتيجيتها الجديدة 

RISE بنجاح

اإلنجازات والجوائز
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%35.2
األفراد

%64.8
الشركات/المؤسسات

المستثمرون بحسب الفئة

 المستثمرون
بحسب الفئة

نسبة الملكيةعدد المستثمرينعدد المستثمرينفئة المستثمر

64.8%183498,714,391شركات/ مؤسسات

35.2%156,162271,285,609أفراد

100%156,345770,000,000المجموع

الجنسية

69.6%155,428535,884,844سعودية

30.4%917234,115,156أخرى

100%156,345770,000,000المجموع

نسبة الملكيةعدد المستثمرينحجم الملكية )عدد األسهم المملوكة(

74.8%54أكثر من 1,000,000 سهم

3.3%37من 500,000 إلى 999,999 سهم

8.1%310من 100,000 إلى 499,999 سهم 

2.5%292من 50,000 إلى 99,999 سهم

5.6%2,139من 10,000 إلى 49,999 سهم

1.6%1,897من 5,000 إلى 9,999 سهم 

2.1%7,664من 1,000 إلى 4,999 سهم

2%143,952أقل من 1,000 سهم

100%156,345المجموع

المساهمون الدوليون 
مجموعة اإلمارات لالتصاالت  •

ميريل لينش الدولية  •
باراميتريك أسوسياتس  •

جولدمان ساكس   •
دويتشه بنك  •

جي بي مورغان تشيس   •
صندوق بنك أبوظبي التجاري  •

بالك روك  •

بلغ عدد مساهمي شركة موبايلي كما في 31 ديسمبر 2017م 
ما مجموعه 156,345 مساهم. وشكل المستثمرون من 

المؤسسات والشركات ما نسبته 64.8% من ملكية الشركة 

الكلية، بينما شكل المستثمرون من األفراد نسبة %35.2 
المتبقية. ويوضح الجدول أدناه لمحة موجزة عن ملكية أسهم 

موبايلي.

أهم اإلعالنات الرسمية الصادرة عن الشركة 

موبايلي تعلن عن استقالة رئيسها التنفيذي وتعيين رئيس 
تنفيذي جديد )9 يناير 2017م(

أعلنت شركة موبايلي عن استقالة األستاذ أحمد فروخ من 
منصب الرئيس التنفيذي للشركة، وقيام مجلس إدارة الشركة 

بتعيين المهندس أحمد عبدالسالم أبو دومة خلفاً له اعتباراً 
من اليوم نفسه. ويمتلك المهندس أبو دومة خبرة عريقة 

تمتد ألكثر من 24 عاماً في قطاع تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت، شغل خاللها منصب الرئيس التنفيذي في العديد 
من شركات االتصاالت حيث تولى قيادة خطط التوسع والنمو 

للعديد منها بنجاح.

موبايلي تعلن عن توقيع اتفاقية إعادة تمويل مرابحة بقيمة 
7.9 مليار ريال سعودي مع مجموعة من المصارف السعودية

)1 فبراير 2017م(
أعلنت شركة موبايلي عن استكمال توقيع اتفاقية إعادة تمويل 

بقيمة 7.9 مليار ريال سعودي مع مجموعة من المصارف 
السعودية لتغطية جزء كبير من ديونها الحالية. وتتميز هذه 

التسهيالت بفترة استحقاق مدتها سبع سنوات مع فترة 
سماح مدتها سنتين، تليها فترة سداد لمدة خمس سنوات. 

وأسهمت هذه االتفاقية في تمكين الشركة من إعادة جدولة 
ديونها تماشياً مع حجم التدفقات النقدية وإلغاء مخاطر إعادة 
التمويل على المدى المتوسط والبعيد. وشملت قائمة البنوك 

المشاركة في هذا التمويل كل من: البنك التجاري الوطني، 
والبنك السعودي الفرنسي، ومجموعة سامبا المالية، والبنك 

السعودي البريطاني، وبنك الرياض ومصرف الراجحي.

موبايلي تعلن عن حصولها على الرخصة الموحدة لتقديم جميع 
خدمات االتصاالت )22 فبراير 2017م(

أعلنت شركة موبايلي عن حصولها على الرخصة الموحدة من 
هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات لتوفير جميع خدمات 

االتصاالت بما في ذلك خدمات االتصاالت الصوتية الثابتة 
واإلنترنت الثابت مقابل رسوم قدرها 5 مليون ريال سعودي. 

ويسري مفعول الرخصة الموحدة حتى 21 أكتوبر 2043م. 
وتؤمن شركة موبايلي بأهمية هذه الرخصة الموحدة وتأثيراتها 

اإليجابية على األعمال التجارية، وتمكينها من تقديم عروض 
أكثر تكامالً للعمالء.

موبايلي تعلن عن تحقيق تقدم في مراحل مواكبتها للتحول 
إلى تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

)30 مارس 2017م(
أعلنت شركة موبايلي عن دخول عملية التحول إلى تطبيق 

المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية مراحلها األخيرة، وإعداد 
بياناتها المالية للربع األول من العام 2017م وفقاً لهذه 

المعايير.

الجمعية العامة غير العادية تعلن موافقة مساهمي شركة 
موبايلي على اتفاقية الدعم والخدمات التقنية مع مجموعة 

اإلمارات لالتصاالت )4 يونيو 2017م(
وافق مساهمو شركة موبايلي خالل اجتماع الجمعية العامة 
غير العادية على توقيع اتفاقية الدعم وتقديم خدمات تقنية 

جديدة مع مجموعة اإلمارات لالتصاالت.

موبايلي تعلن الحصول على ترددات جديدة للهاتف المتحرك
)8 يونيو 2017م(

نجحت شركة موبايلي في الحصول على 2x5 MHZ من الطيف 
الترددي في نطاق 1800 ميغاهيرتز خالل مشاركتها في مزاد 

الترددات الذي نظمته هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات في 
شهر مايو من العام 2017م مقابل مبلغ قدره 422 مليون 

ريال سعودي، تم تسديد 30% منها في عام 2017م على أن 
يتم دفع المبلغ المتبقي على أقساط سنوية متساوية خالل 10 
أعوام. تم تمويل صفقة االستحواذ عن طريق التدفقات النقدية 
الحالية والتسهيالت التمويلية المتوفرة لديها. وأشارت الشركة 

بيانات المساهمين وأبرز اإلعالنات
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إلى أن الطيف الترددي اإلضافي سيكون متاحاً بدءاً من بداية 
عام 2018م، مما يسمح بزيادة قدرة الشبكة، وتحسين تجربة 

العمالء واحتواء نفقاتها الرأسمالية المستقبلية.

موبايلي تعلن عن توقيع اتفاقيات إطارية مع نوكيا وهواوي 
وإريكسون )14 أغسطس 2017م(

وقعت شركة موبايلي ثالث اتفاقيات إطارية مع كل من شركة 
نوكيا، وهواوي وإريكسون لتحديث شبكة الهاتف المتحرك. 

وبلغ المبلغ اإلجمالي لهذه االتفاقيات 2.4 مليار ريال سعودي 
على مدى ثالث سنوات على أن يتم تمويلها عن طريق 

التدفقات النقدية الحالية والتسهيالت التمويلية المتوفرة 
لديها. وستسمح هذه االتفاقيات بتحديث جزء كبير من البنية 

التحتية لخدمات الهاتف المتحرك التابعة لشركة موبايلي 

وتوسيع نطاقها، وتوفير التكنولوجيات المتطورة لتلبية 
احتياجات ومتطلبات عمالئها الحالية والمستقبلية. كما ستؤدي 

االتفاقيات إلى زيادة كفاءة النفقات التشغيلية والرأسمالية 
المتعلقة بالشبكة مستقبالً.

موبايلي تعلن عن تعيين نائب لرئيس مجلس اإلدارة
)14 ديسمبر 2014م(

أعلنت شركة موبايلي عن قرار مجلس إدارتها بتعيين المهندس 
عبدالله محمد العيسى )عضو مستقبل( نائباً لرئيس مجلس 

اإلدارة حتى نهاية الدورة الحالية للمجلس في 1 ديسمبر 
2018م.
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02
المراجعة 

االستراتيجية



تهدف هذه االستراتيجية إلى تحديث البنية 
التحتية لموبايلي من منظور استراتيجي، وفني، 

وتشغيلي وبشري

يشكل هذا العام نقطة تحول هامة بالنسبة لموبايلي، حيث 
أنهت الشركة تطوير وتدشين استراتيجية مؤسسية جديدة 

للنمو للعام 2019م وما بعده. وتهدف هذه االستراتيجية إلى 
تحديث البنية التحتية لموبايلي من منظور استراتيجي، وفني، 

وتشغيلي وبشري. وفي ظل التحديات العديدة التي تسود 
قطاع االتصاالت، حددت موبايلي مجموعة أهداف واضحة، 

من المقرر أن تستمر بتنفيذها خالل عام 2018م. وقد بدأ 
العمل بجد نحو تنفيذ هذه األهداف، وأظهرت إدارة الشركة 

وموظفوها على السواء شغفاً والتزاماً ملموسين نحو 
اإلجراءات االستراتيجية التي ما تزال في مراحلها المبكرة. 

سوق القطاع
شهدت سوق االتصاالت السعودية عدة تطورات مهمة كان لها 

أثر مباشر على مشغلي االتصاالت في المملكة. ومن ضمن 
التحديات على الصعيد التنظيمي اتخاذ عدة تدابير تتعلق بحماية 

حقوق المستهلك )Customer Protection Rights(. وتضمنت 
هذه التدابير قيوداً على أسعار المكالمات الصادرة لخمس 
عشرة دولة، باإلضافة إلى قوانين جديدة تتعلق بسياسات 

االستخدام العادل )Fair Usage Policies( لباقات البيانات غير 
المحدودة، وجاءت هذه السياسات في صالح المشتركين. وفي 

شهر أكتوبر، أعلنت هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات عن 
خفض األسعار التحاسبية للمكالمات االنتهائية بين المشغلين 
في كافة شبكات االتصاالت المتنقلة، حيث انخفضت من 0.10 
ريال سعودي إلى 0.055 ريال سعودي، وهو ما سيؤثر سلباً 

على دخل أسعار الربط البيني االنتهائي لدى المشغلين الثالثة 
في السوق السعودية. وباإلضافة لما سبق، فقد تم فرض 

قيد تنظيمي للحد من إصدار عدد الشرائح للهواتف المتنقلة 
للمقيمين إلى شريحتين فقط.

وبالرغم من هذه التحديات، واصلت موبايلي نجاحاتها حيث 
حازت الشركة على 2x5 MHZ من الطيف الترددي في نطاق 

1800 ميغاهيرتز، وذلك خالل مزاد نظمته هيئة االتصاالت 
وتقنية المعلومات للمرة األولى في تاريخ قطاع االتصاالت 

بالمملكة. كما شاركت موبايلي في العديد من الجلسات 
النقاشية واللقاءات مع هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات 
ومع ممثلي الحكومة السعودية، ضمن السعي المشترك 

لتحقيق أهداف التنمية المنشودة لقطاع االتصاالت. 

RISE استراتيجية
في ضوء التحديات التي شهدها سوق القطاع، برزت حاجة 

موبايلي إلى تبني نهج نمو جديد وعصري. وتتمثل ركائز 

 ،)Regain( في استعادة القوة التجارية للشركة RISE استراتيجية
وتعزيز تجربة العمالء ودعم التميز الرقمي )Ignite( والسعي 

لتعزيز المرونة التجارية والكفاءة )Strive( وتمكين تنفيذ 
األهداف االستراتيجية وفق معايير عالمية )Enable(. وقد تم 

تطوير البرنامج االستراتيجي الشامل بناء على التزام موبايلي 
الراسخ والعميق نحو تجربة العمالء، وتطوير بنية شبكية 

أكثر فعالية، وتعزيز كفاءة سير األعمال، واالرتقاء بالمرونة 
التشغيلية في سوق المملكة.

وتسعى الشركة إلى تحقيق النمو الربحي، والذي يشكل أحد 
أهم أهداف استراتيجية RISE. وفي هذا الصدد، ستركز موبايلي 
بشكل أساسي على رضى العمالء وعلى التطوير الفاعل لفريق 

العمل. وعلى صعيد البنية التحتية القائمة وقاعدة األصول، 
ستواصل الشركة جهودها إليجاد حلول مبتكرة لتقليل النفقات 

التشغيلية والرأسمالية، بينما تعمل في الوقت نفسه على 
تحقيق الدخل من األصول والبرامج التي تلّقت استثمارات 

مكثفة خالل السنوات الماضية. تهدف استراتيجية RISE إلى 
تحقيق النمو المستدام طويل األجل، ولهذا السبب تم طرح 
البرنامج للتنفيذ خالل عام 2017م. وتوضح الفصول القادمة 
ماهية تلك االستراتيجية بتفصيل أكبر، كما تلقي الضوء على 
أثرها على األنشطة والعمليات اليومية للشركة، والتي بتنا 

نلمسها بالفعل. 

تطوير رأس المال البشري
تواصل موبايلي التزامها بتطوير مهارات موظفيها في كافة 

المستويات، إدراكاً منها للدور الحيوي الذي يلعبه فريق العمل 
في نجاح الشركة. كما كان لموبايلي دور هام في توفير فرص 

العمل للشباب السعودي الذي يتمتع بمؤهالت وكفاءات عالية. 
وفي عام 2017م، وصلت نسبة السعودة في الشركة إلى %80، 
لترفع تصنيفها إلى المستوى البالتيني. كما نجحت موبايلي في 
تنفيذ إعادة هيكلة تنظيمية لمواردها البشرية، فطرحت برامج 
تقييم وتطوير إلدارة الشركة، كما قامت بمراجعة ممارسات 

دائرة الموارد البشرية.  

وفي إطار استراتيجية RISE، ركّزت موبايلي جهودها على خلق 
وتوفير الفرص للخريجين السعوديين، وسجل برنامج “الصفوة” 
الذي يتمتع بشعبية واسعة، زيادة ملموسة في عدد المرشحين 

والذي كان من بينهم 28 شابة سعودية. توفر موبايلي فرص 
عمل جاذبة للشباب السعودي الطموح، وتفخر بمساهمتها في 

تطوير المسار الوظيفي للجيل التالي من قادة االشركة. 

نظرة نحو عام 2018
كما هو الحال في عام 2017م، فإن موبايلي ستواصل تعزيز 

ودعم أسس نجاحها وأعمالها خالل السنة المقبلة حيث نعمل 
على تطوير مكانة سوقية جديدة لعالمة موبايلي التجارية، مع 

الحرص في الوقت نفسه على تطوير عروض خدمات ذات قيمة 
متميزة للمشتركين. وتبقى خدمات العمالء في قمة أولويات 

الشركة، حيث تسعى لتطوير أداء كافة مراكز االتصال ونقاط 
التواصل الرقمية ونقاط البيع القائمة. كما تقوم الفلسفة 
التشغيلية لموبايلي بشكل رئيسي على الكفاءة عبر مختلف 

مستويات الشركة. ومن جهة أخرى، فإننا سعداء بالتحسينات 
المخطط إلدخالها على البنية المعلوماتية والشبكية للشركة – 

بالشراكة مع نخبة من مزودي الخدمات العالميين. 

وأخيراً، أتقدم بجزيل الشكر لموظفي موبايلي – وعمالئها 
– على والئهم وشغفهم بمنتجات وخدمات الشركة. ونتطلع 

لمواصلة مسيرتنا نحو مزيد من التطور واالرتقاء معاً. 

المهندس أحمد عبد السالم أبو دومة
الرئيس التنفيذي

كلمة الرئيس التنفيذي
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أنظمة تقنية المعلومات
 تتسم بالمرونة

شبكة عصرية لمواكبة
 المستقبل

تعزيز مرونة
 المشتريات

 وترشيد
 اإلنفاق

تعزيز شبكة
 المبيعات

 والتوزيعات

أداء خدمة
 العمالء

تقديم عروض 
قيمة للعمالء

تحسين النموذج التشغيلي (تبسيط العمليات)، القدرات والثقافة المؤسسية

االرتقاء بمكانة الشركة وتعزيز العالمة التجارية

تحسينتوفير تجربة عمالء متميزة
 الكفاءة

 التشغيلية

(تحسين
 التكلفة

 واالستفادة
 من األصول)

استعادة القوة التجارية 
للشركة

تعزيز تجربة العمالء ودعم 
التميز الرقمي

السعي بجد الكتساب المرونة 
التجارية والكفاءة

التمكين لتنفيذ األهداف 
االستراتيجية عالمية المعايير

عالمة تجارية راسخة ذات قيمة 
متميزة تفصلها عن منافسيها 

عروض خدمات ذات قيمة 
مصنّفة بشكل واضح ومحدد 

بحسب فئات االستخدام

شبكة توزيع حديثة وموجّهة 
بشكل صحيح

دعم أجندة التحول الرقمي 
التي تتبناها المملكة العربية 

السعودية

تجربة عمالء محسنة 
وانسيابية )تشمل خدمات 

العمالء، والقنوات المتعددة، 
والتعامالت الرقمية(

تجربة رقمية بالكامل عبر كافة 
تعامالت العمالء.

أنظمة تقنية معلومات 
مبّسطة ومرنة

شبكة عصرية مواكبة 
للمستقبل

االستغالل األمثل للموارد

ثقافة عمل رائدة وتفعيل 
مشاركة الموظفين

تعزيز التنظيم واإلمكانيات

إجراءات أعمال متكاملة تركز 
على احتياجات العمالء تحت 

مظلة حوكمة فّعالة ومتمّكنة.

شهد عام 2017م طرح استراتيجية مؤسسية جديدة أطلق عليها 
اسم RISE، بحيث تمثل الحروف األربعة األولى من المسارات 

االستراتيجية الشاملة وهي: استعادة القوة التجارية للشركة 
)“Regain ”R(، وتعزيز تجربة العمالء ودعم التميز الرقمي 

)“Ignite ”I( والسعي بجد الكتساب المرونة التجارية والكفاءة 
)“Strive ”S( والتمكين لتنفيذ األهداف االستراتيجية وفق معايير 

.)Enable ”E“( عالمية

ولتحقيق أهداف استراتيجية RISE، فقد وضحت موبايلي هدفها 
األساسي الذي يرتكز على مجموعة من األولويات الموجهة لصالح 

العمالء، والتي من شأنها أن تمنح موبايلي ميزة عن منافسيها. 
وهناك ثالثة عناصر تقوم عليها أهداف موبايلي وهي: 

هويتنا السعودية، القائمة على الفخر واالعتزاز والرابطة   •
اإليجابية التي تجمع بين عمالء المملكة وأبرز العالمات 

التجارية السعودية التي تفخر موبايلي بأن تكون من بينها. 
توفير خيار أفضل، يمنح العمالء إمكانية اختيار الخدمات   •

والمنتجات المتميزة. وفي سوق االتصاالت السعودية، تعتبر 
موبايلي العالمة التجارية التي تطمح للتغيير والتطوير بعيداً 

عن الموارد التقليدية.
توفير حياة أفضل، بحيث تمثل خدمات موبايلي إضافة   •

هامة وحيوية للعمالء، من حيث مزاياها العملية ومن حيث 
االرتباط بالعالمة. ومن خالل طرح خدمات اتصاالت متنقلة 

وإنترنت بسرعة فائقة، فإن موبايلي تترك أثراً ملموساً في 
حياة مشتركيها. 

نحن واثقون بأن استراتيجية RISE ستدفع باتجاه تحول ملموس 
في موبايلي. فأولوياتنا االستراتيجية موجهة نحو تطوير العالمة 

التجارية، وتصنيف فئات العمالء بشكل أفضل، وتجديد عروض 
المنتجات، وتحسين شبكة التوزيع. وستثمر هذه الجهود عن وعد 
تطوير عالمة تجارية قوية تملك ميزة تفرقها عن منافسيها، وعن 
قطاعات مصنّفة بشكل واضح بالتركيز على المنتجات والخدمات، 

باإلضافة إلى بنية توزيع فائقة. 

تسعى موبايلي إلى تقديم تجربة عمالء مجزّأة ومتخصصة تلبي 
المتطلبات الفردية لكل مشترك، من خالل جهودها لتعديل 

وتطوير نموذج خدمات العمالء فيها، ويدعم هذه الجهود طرح 
تعامالت العمالء الرقمية بالكامل. كما ستساهم التحسينات 

التقنية والشبكية الواسعة في خلق بنية تحتية معلوماتية 
أكثر مرونة وانسيابية، وشبكة عصرية لمواكبة المستقبل 

تملك القدرة على مواجهة التحديات واالستفادة من الفرص 
المستقبلية. ومن خالل تجديد ثقافة العمل داخل الشركة 
وإمكانياتها، فإن موبايلي ستحقق مكانة رائدة في سوق 

االتصاالت تعزز قدرتها على استقطاب الكفاءات وتعزيز انسيابية 
العمليات التشغيلية، وضمان الحوكمة المتوازنة. 

المرحلة المقبلة
من المقرر أن يتم تنفيذ مبادرات استراتيجية RISE على أساس 

نهج مقسم إلى مراحل، والتي قد بدأت في عام 2017م:

األعوام 2017م-2018م
مع عودة الشركة إلى مسارها ، فقد بدأت بتقوية وتعزيز 

أسسها. ويتحقق ذلك عن طريق تطوير مكانة سوقية جديدة 
لها تدعمها عالمة تجارية أقوى وعروض خدمات قيّمة مصممة 

خصيصاً تلبي متطلبات جميع فئات المشتركين. وقد حققنا 
تحسينات ملموسة في مراكز االتصال، كما نواصل تعزيز شبكة 
المبيعات والتوزيع من خالل تحديث متاجر موبايلي وامتيازاتها 

التجارية، باإلضافة إلى إعادة تجديد قنوات البيع غير المباشرة 
والبيع بالجملة. وتحرص موبايلي على خلق ثقافة الكفاءة 

عبر أقسامها بما يؤدي إلى تحسين النموذج التشغيلي، فيما 
سيسهم تطوير بنية تقنية المعلومات في تعزيز مرونة الشركة 

وزيادة طاقاتها الموجهة نحو تحقيق النمو.

األعوام 2018م-2019م
ستركز موبايلي في عامي 2018م و2019م على إبهار عمالئها 
من خالل تحقيق التميز في مجال تجربة العمالء. ومن شان 
إجراءات األعمال التي تركز على متطلبات واحتياجات العمالء 

أن تساهم في تعزيز تجربتهم مع موبايلي، تدعمها في ذلك 
تجربة انسيابية متعددة القنوات. كما ستواصل موبايلي تطوير 
تجربة العمالء وتحسينها بفضل تبسيط الجانب التقني وإعطاء 

األولوية للتوجهات الرقمية – وهي جهود تقوم على أساس 
قوي ومدروس قوامه استقصاء معلومات االعمال وأدوات 

تحليل السوق.

العام 2019م وما بعده
تطمح موبايلي لتصبح واحدة من الشركات السعودية األكثر 
تفضيالً من العمالء، وأن تتمكن من خلق قيمة فائقة لكافة 

األطراف ذات المصلحة. ويتحقق ذلك من خالل أداء وفق 
معايير عالمية. وتهدف موبايلي إلى تحقيق ريادتها في السوق 
عن طريق السبق لطرح منتجات وخدمات جديدة، وفي الوقت 

نفسه، االستحواذ على حصة جيدة في سوق شرائح االستخدام 
األكثر تطوراً. وتخطط الشركة لطرح خدمات رقمية فائقة وشبكة 

عصرية مواكبة للمستقبل، لتصبح في مصاف الشركات األكثر 
جذباً للموظفين في المملكة، بفضل ما تملكه من قاعدة أصول 

عالية محققة للدخل.

مؤشرات األداء الرئيسية
حددت موبايلي مجموعة من مؤشرات األداء الرئيسية لقياس مدى نجاحها في تحقيق األهداف االستراتيجية: 

االستراتيجية ومؤشرات األداء الرئيسية
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إن قدرة موبايلي على توجيه مسارها عبر بيئة 
تشغيلية دائمة التغير والتحول هو دليل على 

إمكانية تعديل نموذجها التشغيلي باستمرار بما 
يتيح االستفادة من الفرص الجديدة المتاحة. 

تركزت أهداف موبايلي خالل عام 2017م على إعادة تمويل نسبة 
كبيرة من الديون بهدف تحرير حاجز السيولة للربع األول من 

العام، وعلى مواصلة تنفيذ استراتيجية تخفيض الديون بهدف 
خلق مرونة إضافية ألنشطة الشركة، وعلى زيادة كفاءة الشركة 

بحيث تحافظ على هامش جيد للربح قبل خصم االستهالك 
واإلطفاء وتكاليف المرابحة المالية والزكاة )EBITDA( في 

ظل بيئة السوق الحافلة بالتحديات. وأخيراً، ركزت موبايلي على 
مواصلة تعزيز كفاءة استثماراتها من خالل الحصول على طيف 

ترددي إضافي وتحديث شبكتها. ويسرني إبالغكم أننا قد تمكننا 
من تحقيق هذه األهداف بصورة مرضية. كما شهد عام 2017م 

نجاح تطبيق عدد من المشاريع المالية، بما في ذلك التهيئة لطرح 
ضريبة القيمة المضافة )VAT( واالنتقال من معايير SOCPA إلى 

.)IFRS( المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

إعادة التمويل وتخفيض الديون
أتّمت موبايلي في شهر فبراير صفقة تسهيالت ناجحة إلعادة 

التمويل بقيمة 7.9 مليار ريال سعودي، مع مجموعة من 
المصارف السعودية، على أساس فترة استحقاق مدتها 7 سنوات 

تشمل مدة سماح مدتها سنتان. وقد أتاحت هذه التسهيالت 
لموبايلي رفع الضغط عن التزاماتها المالية، وإعادة تصنيف 
ديونها بشكل يتناسب مع التدفقات النقدية المتحققة لها، 

باإلضافة إلى تقليل مخاطر إعادة التمويل على المدى القصير 
والمتوسط. وكانت هذه التسهيالت هي اإلنجاز األخير ضمن 

جهود موبايلي لتحويل مسارها المالي ودعم استقرار ميزانيتها. 

كما واصلت موبايلي خالل عام 2017م تركيزها على خفض الديون 
حيث تمكنت من تحقيق تدفق نقدي مباشر )بعد خصم الفائدة( 
بقيمة 1.3 مليار ريال سعودي، مما خّفض صافي ديونها بنفس 

المقدار لتسجل نسبة صافي ديون موبايلي إلى األرباح قبل 
)EBITDA( االستهالك واإلطفاء وتكاليف المرابحة المالية والزكاة

3.5 ضعفاً في نهاية العام. وتبقى جهود خفض الديون ضمن 
أولوياتنا مستقباًل، حيث تتيح لموبايلي استعادة مرونتها 

االستراتيجية تدريجياً، كما تدعم تحقيق أهدافها المؤسسية.  

خفض التكاليف واألداء المالي
فرض عام 2017م العديد من التحديات من المنظور االقتصادي 

ككل، والتنظيمي والقطاعي. حيث شهد قطاع االتصاالت في 
المملكة العربية السعودية عدداً من التغييرات التي مثلت، 

باإلضافة إلى النضج المتزايد للقطاع، عوامل ضغط على إيرادات 
مشغلي الشبكات. وكان من أبرز األحدث التي شهدها العام 

قيام هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات برفع الحظر عن 
تطبيقات المكالمات الصوتية عبر ميثاق اإلنترنت )VoIP(، مما 
سيؤثر على هوامش ربح باقات االتصاالت الصوتية التقليدية، 

والتي تشهد بالفعل تراجعاً ملموساً. ولم يعد هناك مفر في 

ضوء الظروف الحالية من التوجه نحو قطاع تسيطر عليه خدمات 
البيانات، وحاجة المشغلين الماسة لتحقيق الدخل منها. 

ونتيجة للتطورات التي طرأت على قطاع االتصاالت، فقد تراجعت 
إيرادات موبايلي بنسبة 9.7% من 12,569 مليون ريال سعودي 

في عام 2016م إلى 11,351 مليون ريال سعودي في عام 2017م. 
وبرغم هذا التراجع، فقد حافظت الشركة على هامش جيد 

للربح قبل خصم االستهالك واإلطفاء وتكاليف المرابحة المالية 
والزكاة )EBITDA(، والذي بلغت نسبته 32%. ويعزى ذلك إلى 
مواصلة تنفيذ برنامج خفض التكاليف الذي احتل مكانة هامة 
ضمن استراتيجية RISE. وفيما يعكس صافي النتائج المالية 

لموبايلي خسارة بمقدار 709 مليون ريال سعودي، نظراً لتأثرها 
سلباً بعوامل االستهالك واإلطفاء غير النقدي والزيادة في 

أسعار الفائدة، فقد تمكنت الشركة من تحسين التدفق النقدي 
التشغيلي )األرباح قبل خصم االستهالك واإلطفاء وتكاليف 

المرابحة المالية والزكاة – النفقات الرأسمالية( لتسجل 1.3 مليار 
ريال سعودي، بارتفاع نسبته 61% مقارنة بنتائج 2016م التي 

بلغت 857 مليون ريال سعودي. 

إن قدرة موبايلي على توجيه مسارها عبر بيئة تشغيلية دائمة 
التغير والتحول هو دليل على إمكانية تعديل نموذجها التشغيلي 

باستمرار بما يتيح االستفادة من الفرص الجديدة المتاحة. 
وستواصل موبايلي تنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى تطوير 

مؤسسة مرنة ذات إمكانيات عالية قادرة على االستفادة من 
فرص النمو الجديدة وتحقيق الدخل من أصولها وتعزيز كفاءتها.  

التوظيف األمثل لالستثمارات
حصلت موبايلي خالل عام 2017م على جزء من الطيف الترددي 

في نطاق 1800 ميغاهيرتز مقابل سعر 422 مليون ريال 
سعودي، تم دفع ما نسبته 30% منها خالل عام 2017م فيما 

تتم تجزئة باقي المبلغ على دفعات سنوية متساوية على مدى 
10 سنوات. وبفضل الحصول على هذا الطيف الترددي، ستتمكن 
موبايلي من االستفادة بشكل أفضل من موارد الطيف الترددي 

الخاصة بها، والتوفير الستثماراتها الرأسمالية المستقبلية.

كما وقعت الشركة بنجاح اتفاقية مع كبار مزودي الخدمات 
التقنية– نوكيا وهواوي وإريكسون- في إطار مبادرة هامة 

لتحديث شبكتها عبر المملكة. وبموجب هذه االتفاقية البالغة 
قيمتها 2.4 مليار ريال سعودي، سيتم استبدال جزء كبير من 

شبكة الوصول الحالية بمعدات وتقنيات جديدة، بما يضمن 
تحقيق قدرة استيعابية أعلى بأسعار أقل. وتأتي هذه االتفاقية 

كجزء هام من استراتيجية موبايلي الرامية لتحسين تجربة 
العمالء والتوظيف األمثل الستثماراتها في الوقت نفسه.

مشاريع هامة أخرى
نفذت موبايلي عدداً من المشاريع المالية األخرى الهامة التي 

تطلبت جهوداً مكثفة من مختلف أقسام الشركة. فبعد االنتقال 
من معايير SOCPA إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 

)IFRS(، جاء إعداد التقارير المالية وفق معايير IFRS للمرة 
األولى خالل الربع األول من عام 2017م. وخالل النصف الثاني 

من العام، بدأ فريق العمل في موبايلي اإلعداد لطرح ضريبة 
القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية اعتباراً من 1 
 IFRS 15 يناير 2018م، باإلضافة إلى االستعداد لتطبيق معايير

مستقبالً. 

نتوقع مزيداً من التحديات خالل عام 2018م، ونؤمن بأن موبايلي 
تملك القدرة والتصميم الالزمين لمواصلة تحسين أدائها. 

وسنتمكن من تحقيق ذلك من خالل استراتيجية مؤسسية 
جديدة ومطّورة، وبفضل جهود العاملين في موبايلي، الذين 

سيحققون هذه االستراتيجية على أرض الواقع. نتطلع لمواجهة 
التحديات المقبلة باقتدار، ولالستفادة من الفرص المستقبلية. 

قيس بن حميدة
الرئيس التنفيذي للشؤون المالية

كلمة الرئيس التنفيذي للشؤون المالية
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التغيرات والمستجدات التنظيمية
شهد عام 2017م عدداً من التغيرات التنظيمية التي كان لها 

تأثير إيجابي وسلبي في آن معاً على أداء موبايلي ونظرائها في 
السوق. وكان من بين المستجدات اإليجابية حصول موبايلي على 

الرخصة الموحدة من هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات، مما 
أتاح للشركة تقديم مجموعة متكاملة من خدمات االتصاالت، 
بما في ذلك االتصاالت الثابتة – وبالتالي تنويع مصادر دخلها 
المحتملة. كما استفادت موبايلي من مزاد هيئة االتصاالت 

وتقنية المعلومات لحزم الطيف الترددي اإلضافية، حيث 
استحوذت على MHz 2x5  من الطيف الترددي في نطاق 1800 
ميغاهيرتز. وسيدعم الطيف اإلضافي، المتوفر اعتباراً من عام 

2018م، رفع القدرة االستيعابية للشبكة وتحسين تجربة العمالء. 

شكلت التغيرات التنظيمية األخرى تحديات بالنسبة لموبايلي. 
ففي سبتمبر 2017م، أصدرت هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات 

قوانين تنظيمية جديدة تتعلق بسياسات االستخدام العادل، 
وحددت الحد األدنى لالستخدام عند 3 غيغابايت في اليوم 

لخدمات البيانات المتنقلة )بحيث تنخفض السرعة بعد هذا الحد 
إلى 512 كيلوبايت/الدقيقة كحد أدنى(، وعند 6 غيغابايت في 

اليوم لشرائح البيانات )بحيث تنخفض السرعة بعد هذا الحد 
إلى 1 ميغابايت/الثانية كحد أدنى(. من جهة أخرى، أعلنت الهيئة 
أنها سترفع الحظر عن استخدام تطبيقات المكالمات الصوتية 

عبر ميثاق اإلنترنت )VoIP( في المملكة، مما يتيح وصول 
المستخدمين إلى منصات مثل Skype ومكالمات Facetime عبر 

األجهزة النقالة. وفيما ستؤثر هذه الخطوة سلباً على معدل 
اإلنفاق على خدمات المكالمات الصوتية المحلية والدولية، فإنها 

تطرح في الوقت ذاته فرصاً لباقات بيانات جديدة ومبتكرة، في 
الوقت الذي يواصل فيه استهالك البيانات ارتفاعه. 

وفي أكتوبر، أصدرت هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات موافقتها 
على خفض األسعار التحاسبية للمكالمات االنتهائية بين 

المشغلين في كافة شبكات االتصاالت المتنقلة، حيث انخفضت 
من 0.10 ريال سعودي إلى 0.055 ريال سعودي. كما انخفضت 
أسعار المكالمات الصوتية الثابتة االنتهائية المحلية من 0.045 

ريال سعودي إلى 0.021 ريال سعودي اعتباراً من ديسمبر 
2017م. وستؤثر هذه القوانين سلباً على دخل أسعار الربط 

البيني االنتهائي لدى المشغلين الثالثة في السوق السعودية.

البيئة االقتصادية الكلية
على الرغم من التحديات العديدة التي ما زالت تواجهها األنظمة 

االقتصادية في المملكة العربية السعودية ودول الخليج، فإن 
المستقبل مشرق لهذه الدول. كما أن التوقعات االقتصادية 
القتصاد المملكة العربية السعودية يبدو واعداً على المدى 
المتوسط إلى البعيد، خاصة في ضوء خطة التحول الوطني 

)NTP 2020( وبرنامج رؤية )Vision 2030(. وستحتاج الشركات 
خالل المرحلة االنتقالية المقبلة مزيجاً من المرونة واالبتكار – 

وكالهما من سمات السوق السعودي والعاملين فيه.

سكان المملكة العربية السعودية هم من الشباب الطموح، 
وهو ما تعكسه البيئة التجارية التي تتواجد فيها موبايلي. 

هناك نمو متسارع وملموس في التفاعل مع عالم البيانات 
والتكنولوجيا – ما يمثل فرصة واضحة لمشغلي االتصاالت – 
بينما تنمو القوى العاملة من حيث الحجم والتنوع. من جهة 

أخرى، هناك نمو واضح في نسب تشغيل الكفاءات من اإلناث، 
يرافقه تمثيل متنام للمرأة في مجالي المؤسسات والشركات 

الريادية الناشئة.

سجلت أسعار الفائدة خالل عام 2017م مستويات منخفضة، كما 
هو الحال أيضاً فيما يتعلق بنسبة الفائدة بين البنوك السعودية 

)السايبور(. وقابل ذلك انخفاض في عدد الوافدين الذي يعيشون 
ويعملون في المملكة مما أثر بشكل مباشر على حجم إنفاق 

المستهلك في السوق. ونظراً النخفاض الناتج المحلي اإلجمالي 
وتراجع أعداد السكان فقد طرأت على السوق عوامل ديناميكية 

جديدة بالنسبة للشركات عبر معظم القطاعات، فيما تداعت قدرة 
إنفاق المستهلك السعودي نتيجة تخفيضات الدعم المتزايدة. 

قطاع االتصاالت*
بحسب البيانات الصادرة عن هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات، 

فقد تراجع إجمالي عدد مشتركي خدمات االتصاالت المتنقلة 
للسنة الثانية على التوالي. ففي عام 2017م، وصل إجمالي عدد 

مشتركي هذه الخدمة إلى 40.21 مليون مشترك مقارنة بما 
مجموعه 47.93 مليون مشترك في عام 2016م. وانخفضت نسبة 

انتشار خدمة االتصاالت المتنقلة بنسبة 16.1% عن العام الماضي 
لتسجل 126.7% في عام 2017م. وبلغت نسبة مشتركي خدمات 
الهاتف المتنقل مسبقة الدفع 74.8% مقابل 25.2% لمشتركي 

خدمات الهاتف المتنقل المفوترة. ويعزى ضغط التراجع 
المستمر في اشتراكات خدمات الهاتف المتنقل إلى عدد من 

المستجدات التنظيمية الهامة باإلضافة إلى التوجهات والتغيرات 
على الصعيد السكاني. كما تشير هذه األرقام إلى أن سوق 

االتصاالت قد وصل إلى مستوى عال من النضخ.

ويحافظ سوق االتصاالت السعودي على مستوى عاٍل من 
التنافسية بوجود ثالثة مشغلين، فيما أصبحت خدمات البيانات 
المتنقلة واإلنترنت المحركات األساسية للنمو. وارتفع إجمالي 

اشتراكات خدمة إنترنت النطاق العريض المتنقلة إلى 29.7 
مليون اشتراك خالل عام 2017م، من 23.9 مليون اشتراك في 
عام 2016م بنسبة كثافة هاتفية بلغت 93.5%. وتبقى خدمات 

النطاق العريض المتنقلة نقطة التركيز األساسية لجميع مشغلي 
االتصاالت في المملكة – كما ستمثّل مجاالً هاماً لتطوير 

وتسويق منتجات القيمة المضافة الموجهة للعمالء. 

وفي المقابل تراجع انتشار خدمات النطاق العريض الثابتة بنسبة 
طفيفة قدرها 11.2% مقارنة بعام 2016م لتسجل 33.6%، حيث 

بلغ إجمالي عدد اشتراكات الخدمة 2.5 مليون اشتراك، بانخفاض 
طفيف قدره 0.79 مليون اشتراك مقارنة بالعام الماضي.

اشتراكات خدمة النطاق العريض المتنقلة )مليون(

أبرز التطورات التنظيمية

مؤشرات األداء لقطاع االتصاالت وتقنية المعلومات حتى الربع الرابع من عام 2017م
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يتمثل عرض القيمة الذي تقدمه موبايلي في توفير متجر شامل 
يوفر أفضل خدمات االتصاالت لألفراد واألسر والشركات. ونركز 

في جميع خدماتنا على الجودة والتنوع واألسعار. 

خلق القيمة
تتمثل األنشطة الرئيسية لشركة موبايلي في تطوير المنتجات، 

والمبيعات، وتقديم الخدمات، وعمليات الشبكة، ودعم العمالء 
وإعداد الفواتير. يتم دعم هذه األنشطة من خالل اثنين من 
الموارد األساسية: شبكتنا وعمالئنا. ونحن نفخر بقدرتنا على 
إضفاء قيمة حقيقة تعزز من ريادتنا في مجال عالقات العمالء.

نحرص على تطوير عالقاتنا مع العمالء من خالل تبني نهج يرتكز 
على العمالء لتطوير المنتجات، وبلورة استراتيجيات التسويق 
المباشرة وغير المباشرة، ووضع برامج مكافآت تقديراً لوالء 

العمالء، وتوفير الخدمات وعروض المنتجات.

ينقسم عمالؤنا إلى ست فئات: عمالء الباقات مسبقة الدفع 
)الجوال(، عمالء الباقات المفوترة )الجوال( ، مشغلو خدمات 

الهاتف المتنقل، الشركات، الشركات الصغيرة والمتوسطة 
)SMBs( والمنازل )FTTH(. ونتواصل مع عمالئنا من خالل 

مجموعة متنوعة من وسائل االتصال بما في ذلك اإلنترنت 
)المواقع اإللكترونية ووسائل التواصل االجتماعي(، وتطبيقنا 
الخاص عبر الهاتف المتحرك، أو من خالل التفاعل وجهاً لوجه 

ومن خالل مراكز االتصال الخاصة بنا.

يتمثل عرض القيمة الذي تقدمه موبايلي في توفير متجر 
شامل يوفر أفضل خدمات االتصاالت لألفراد واألسر والشركات. 

لتحقيق ذلك، نقوم بطرح خدماتنا ضمن باقات مختلفة. ونركز 
في جميع خدماتنا على الجودة والتنوع واألسعار. يدعم عدد 

من الشركاء األساسيين تقديم خدماتنا؛ وتصنف هذه الشركات 
كشركاء في تقديم الخدمات المضافة، ومشغلي خدمات الهاتف 
المتحرك، وشركاء التوزيع، وقنوات الدفع، وشركات االستثمار، 

ومقدمي خدمات تكنولوجيا المعلومات والشبكات.

ونأخذ بعين االعتبار عند وضع هيكلية التسعير تكاليف المبيعات 
والتوزيع، وتكاليف إيصال الخدمات والدعم، وتكاليف تطوير 
الشبكة والعمليات. وتعتمد مصادر اإليرادات األساسية لدينا 

على رسوم التوصيل البيني، وعوائد المشاريع، ومبيعات أجهزة 
الهواتف، ورسوم االستخدام )الصوت، البيانات، الخدمات ذات 

القيمة المضافة، واأللياف البصرية(، ومبيعات خدمات البنية 
التحتية ورسوم االشتراك.

 

العمالء

المستهلكون

مشغلو شبكات
االتصاالت المتنقلة
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يبقى التزام موبايلي الراسخ نحو االبتكار – والتطوير المستمر 
لتقنياتها – عامل التميز الرئيسي للشركة في سوق يشهد 

منافسة متنامية. وقد نفذت الشركة عدداً من المبادرات الهامة 
خالل عام 2017م، والتي سيكون لها أثر إيجابي على المدى 

الطويل فيما يتعلق بالكفاءات التشغيلية للشركة، باإلضافة إلى 
قدرتها على توفير خدمات من الدرجة األولى لمشتركيها. وتدرك 

موبايلي أن نجاح الشركة يعتمد في نهاية المطاف على رضى 
عمالئها، وأنه ال يمكن تحقيق رضى العمالء بدون توفير بنية 

شبكية تمتاز بالسرعة والمرونة. 

تحسينات الشبكة
كان الحدث “التقني” األبرز في عام 2017م هو توقيع اتفاقيات 
إطارية مع ثالثة من كبار مزودي الخدمات التقنية وهي هواوي 
ونوكيا وإريكسون. أتمت موبايلي االتفاقية في شهر أغسطس 
وتستمر لمدة ثالث سنوات، حيث يتم بموجبها تحديث موّسع 

لشبكة االتصاالت المتنقلة، باإلضافة إلى رفع القدرة االستيعابية 
للشبكة بمقدار خمسة أضعاف خالل ثالث سنوات. وتبلغ قيمة 

االتفاقية 2.4 مليار ريال سعودي، وتتيح للشركة تجديد جزء كبير 
من بنيتها التحتية لالتصاالت المتنقلة، والتوسع فيها، في الوقت 
ذاته، بما يتيح االستيعاب السلس لمتطلبات قاعدة المشتركين 

المتنامية. ومن المتوقع أن تساهم االتفاقية في التوظيف 
األمثل لرأس مال الشبكة والنفقات التشغيلية، وأن يكون 

لها أثر إيجابي على معدالت االستهالك، باإلضافة إلى استبدال 
المعدات القديمة والمكلفة بتقنيات حديثة أقل كلفة. 

التعامل مع حركة البيانات المتزايدة
بحسب البيانات الصادرة عن هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات، 
ارتفع معدل استخدام البيانات في المملكة العربية السعودية 
بنسبة 397% خالل الفترة من عام 2014م إلى عام 2017م. مما 
يعني أن شبكات موبايلي تشهد ضغطاً متزايداً لكي تتمكن من 

التعامل مع واستيعاب الحركة الكثيفة للبيانات، والتي تتركز 
غالباً خالل ساعات الذروة. وعليه فإن منصة تكنولوجيا موبايلي 

بحاجة إلى القدرة االستيعابية والكفاءة الالزمة لتلبية الطلب 

عليها. من جهة أخرى، تشهد الشبكات في كل من مكة المكرمة 
والمدينة المنورة ضغوطاً كبيرة خالل موسم الحج، وقد نجحت 

موبايلي في التعامل مع هذه الظروف في عام 2017م. حيث 
نفذت الشركة بنجاح تغطية شبكات الجيل الرابع وللمرة األولى، 
في ظل زيادة عدد الحجاج والمشتركين الوافدين إلى المنطقة، 
كما سجلت الحد األدنى من فترات انقطاع الخدمة وتمكنت من 
استيعاب حركة المكالمات الصوتية والبيانات بمعدالت تفوق ما 

حققته في السنوات الماضية بنسبة %40. 

كما شهد عام 2017م إطالق شبكة TDD/MIMO )اإلرسال عبر 
التقسيم الزمني المزدوج/منظومة اإلدخال واإلخراج المتعدد( 

بالشراكة مع هواوي. وتوفر هذه الشبكة لمشتركي خدمات 
النطاق العريض المتنقلة سرعات بيانات تصل إلى 600 ميغابايت 

في الثانية، مما يتيح لهم االستفادة من خدمات عديدة منها 
بث المحتوى المرئي واأللعاب اإللكترونية التي تتطلب سرعات 

إنترنت عالية. وبالشراكة مع نوكيا، طرحت موبايلي منصة أنظمة 
مرخّصة تدمج ترددات الواي-فاي وتدعم تغطية شبكات الجيل 

الرابع – وهي األولى من نوعها في منطقة الشرق األوسط. 
يواصل استهالك البيانات في سوق المملكة نموه المتسارع، 

كما أصبح بإمكان المشتركين حالياً استخدام تطبيقات 
المكالمات الصوتية عبر ميثاق اإلنترنت )VoIP( ، مما يعني 

زيادة احتمال استخدامهم لخيارات االتصاالت الصوتية البيانية 
كبديل عن خدمات المكالمات الصوتية التقليدية. وعليه فإن من 

الضروري جداً أن تملك موبايلي القدرة على التعامل مع نمو 
حركة البيانات، بما يساعدها في الحفاظ على ميزتها التنافسية. 

توظيف طاقات مراكز البيانات
لدى موبايلي مركز بيانات معتمد حاصل على تقييم الدرجة 

الرابعة في التنفيذ )Tier IV( في الرياض، باإلضافة إلى مركزي 
بيانات معتمدين وحاصلين على تقييم الدرجة الثالثة في التنفيذ 

)Tier III( في كل من الدمام وجدة. وتمثل هذه المرافق 
المتطورة بال شك ميزة أفضلية تتفوق فيها موبايلي على 

منافسيها محلياً، فيما تحتل المرتبة العاشرة عالمياً من حيث 
مستوى تطور مراكز البيانات. وقد ساهمت مراكز البيانات بشكل 
ملموس في صدد طرح الشركة لخدمات الجيل الرابع بنجاح، كما 

لعبت دوراً هاماً في تقديم خدمات الجيل الخامس بالمنطقة.

وركزت موبايلي بشكل أساسي خالل عام 2017م على تحقيق 
الدخل من استثماراتها في مراكز البيانات، وهو ما أظهر 

تقدماً ملموساً. وفازت الشركة بعقد مع شركة SAP، بموجبه 
يصبح مركز بيانات الدمام مركز أنظمة لعملياتها في المملكة 

العربية السعودية. ويشار إلى أن مركزي بيانات الدمام والرياض 
يحتضنان حالياً أنشطة بيانات وزارة البلديات السعودية، كما تم 

توقيع عقد مع وزارة الخارجية يقوم بموجبه مركز بيانات الرياض 
بتوفير خدمات الربط واإلنترنت الدولي للسفارات السعودية 

في 105 دول. وتعكس هذه االتفاقيات مدى اتّساق استراتيجية 

موبايلي مع أهداف الحكومة السعودية، وستحافظ الشركة 
على توسع الخدمات التي توفرها مراكز بياناتها فيما تواصل 

مساهمتها في دعم خطة التحول الوطني )NTP2020(. وبشكل 
عام، تواصل خدمات تقارب تقنية المعلومات وخدمات االتصاالت 

التقليدية التي توفرها موبايلي نموها، كما ستشهد بنيتها 
التقنية وعروض خدماتها مزيداً من التطور بما يتيح لها مواجهة 

التحديات واالستفادة من الفرص التي ستطرأ في القطاع. 

تعزيز قدرة الشبكة إلى 

خمسة أضعاف 
خالل السنوات الثالث القادمة

االبتكار والتكنولوجيا
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تحسينات خدمات شبكة األلياف البصرية للمنازل 
 )FTTH(

واصل اإلقبال على خدمة شبكة األلياف البصرية للمنازل من 
موبايلي نمو، حيث ارتفع عدد المشتركين الجدد في الشبكة 

بنسبة 37% خالل عام 2017م. وفي سياق الشركات المنافسة، 
يحتل مؤشر رضا عمالء موبايلي فيما يخص شبكة األلياف 

البصرية للمنازل مركًزاً متقدماً، حيث تعتبر منتجاتها أكثر بساطة 
وأسهل استخداماً من غيرها. وباإلضافة إلى ما سبق، فإن 

إجراءات موبايلي لتسجيل المشتركين وانضمامهم للشبكة 
تتفوق على منافسيها، كما تمتاز تغطية الشبكة بجودة عالية.

وفي إطار الخطط المستقبلية، سيركز قسم شبكة األلياف 
البصرية للمنازل في موبايلي على تحسين الدعم في مرحلة 

ما بعد البيع، حيث تم تحديد مجاالت تحسين الخدمة. وتنظر 
موبايلي لخدمات شبكة األلياف البصرية للمنازل كمنتج مستقبلي، 

خاصة وقد حازت الشركة على الرخصة الموحدة مما يمَكنها من 
االستفادة من طيف واسع من خدمات الخطوط الثابتة. وتماشياً 
مع قيمة “االهتمام” المؤسسية التي تتبناها موبايلي، سيواصل 

قسم شبكة األلياف البصرية للمنازل تركيزه على خدمات ورضا 
العمالء كعامل نمو رئيسي للتوسع في قاعدة المشتركين 

وتعميق تواجدها. تتوفر خدمات شبكة األلياف البصرية للمنازل 
حالياً في أكثر من 700,000 منزل في أنحاء المملكة العربية 

السعودية، بنسبة انتشار بلغت %25. 

تمثل متطلبات واهتمامات العمالء المحور األساسي الذي 
تتركز حوله أنشطة وأعمال موبايلي. فال يمكن أن تنمو أعمال 

الشركة وحصتها السوقية ما لم تلبي وتتخطى توقعات عمالئها. 
ومن هذا المنطلق، تنبثق خدمات موبايلي من خلفية متطلبات 
واحتياجات عمالئها، وعلى هذا األساس يتم تطويرها. كما تتم 

مراجعة أداء موظفي الشركة ونقاط اتصالها بشكل دوري لضمان 
تحقيق أعلى مستويات امتياز الخدمة.  

نهج محّسن لتطوير المبيعات
طّورت موبايلي خالل عام 2017م خطة تهدف لتعزيز وتقوية نهج 

مبيعاتها، من خالل التركيز على أربعة عوامل رئيسية: 

التوسع في االنتشار الجغرافي لقنوات الشركة  •
إثراء تجربة العمالء عبر كافة القنوات ومختلف نقاط االتصال  •

تطوير وتشجيع بيئة عمل داخلية قائمة على اإلنتاجية  •
تحديث منهجية العمولة لضمان فعالية تطوير مكانة العالمة   •

وكلفة االستحواذ. 

تتواءم هذه العوامل مع األهداف المؤسسية ضمن استراتيجية 
RISE، وتمثل نقاط تركيز واضحة ألقسام المبيعات وخدمات 

العمالء في الشركة للعمل باتجاه تحقيقها خالل العام. كما تعتبر 
هذه العوامل حالياً أساس استراتيجية المبيعات والتسويق في 

 .RISE موبايلي، تماشياً مع تبلور برنامج استراتيجية

التكيّف مع ديناميكية السوق
فيما تواصل خدمات البيانات انتشارها لتحل محل خدمات 

االتصاالت الصوتية كخيار االتصال المفضل لدى المشتركين، 
فقد شهدت موبايلي نمواً كبيراً في عدد المشتركين الجدد 

بخدمات البيانات ونمواً محدوداً في عدد مشتركي الخدمات 
الصوتية التقليدية. وتنوعت عروض باقات البيانات من موبايلي 

تماشياً مع نمو معدالت شراء الشرائح المخصصة للبيانات فقط. 
وستواصل موبايلي تطوير باقات مبتكرة لخدمات البيانات بأسعار 

مغرية، بما يهدف لتلبية المتطلبات المخصصة لمختلف فئات 
المشتركين، وبالتالي تعزيز تميز الشركة عن الشركات المنافسة. 

وشهد مجال إعادة بيع األجهزة النقالة ارتفاعاً في التوطين 
مما دفع مزودي خدمات إعادة البيع من الوافدين للخروج من 
هذا المجال حيث لم يعودوا مؤهلين لتفعيل الشرائح. نتيجة 
لذلك شهدت مبيعات موبايلي لقنوات التجزئة المباشرة نمواً 

واضحاً بنسبة تجاوزت 15% حيث يفّضل المشتركون التعامل مع 
نقطة بيع موثوقة – أي المنافذ التابعة مباشرة لموبايلي. وقد 

نجم عن ارتفاع معدالت زيارة منافذ موبايلي زيادة في فترات 
االنتظار. واستجابت موبايلي لهذه المشكلة من خالل تحفيز 

موظفي المبيعات عبر تقديم مكافآت مرتبطة باإليرادات، مما 
شجع موظفي المبيعات على تبني نهج أكثر فاعلية وتركيزاً على 

احتياجات العمالء في مرحلة المبيعات.

وشّكلت زيادة أعداد الحجاج فرصة لتخدم موبايلي من خاللها 
متطلبات المشتركين من زوار المملكة. واستحوذت موبايلي 
على نسب مرتفعة من اشتراكات الزائرين، ساعدها في ذلك 

زيادة تواجد مندوبي مبيعات موبايلي الذين تمكنوا من تقديم 
خدمات الدعم الفوري للحجاج. وتم تفعيل 450,000 شريحة 
خالل موسم الحج، أثمرت عن رسوم إعادة شحن بقيمة 56 

مليون ريال سعودي. 
 

االستجابة لطلب السوق
مع ارتفاع حجم المبيعات في أنحاء شبكة منافذ التجزئة، واصلت 

موبايلي التوسع في تواجدها الجغرافي في بيئات التجزئة التي 
تتمتع بكثافة عالية، وخاصة مراكز التسوق. وتحقق أكشاك 

المبيعات وخدمات العمالء الموزعة في مراكز التسوق مزايا 
مزدوجة، حيث توفر مزيداً من الراحة للمشتركين، كما تضمن 

االستفادة من فرص المبيعات المتفرقة وتدعم توسع التواجد 
الجغرافي للشركة. وتوسعت موبايلي في مجموعة المنتجات 

والخدمات ضمن عرض كبار الشخصيات، الذي يخدم المشتركين 
ذوي معدالت اإلنفاق العالي. حيث يتضمن العرض حالياً مجموعة 

واسعة من باقات البيانات، كما يستهدف كبار الشخصيات من 
اإلناث، وهي شريحة عمالء لم يسبق التطرق لها – كما تتميز 
بإمكانيات نمو عالية. ونتيجة لذلك، تعمل الشركة على تطوير 
موظفيها وخدماتها على السواء بما يلبي االحتياجات الخاصة 

السوق. 

حققت المبيعات الرقمية، وخاصة تلك المتعلقة باألجهزة، 
زخماً ملموساً خالل عام 2017م. ومن المتوقع أن تلعب 

المبيعات الرقمية دوراً هاماً في النمو مستقبالً، خاصة في ظل 
تركيز استراتيجية RISE على تعزيز تواجد موبايلي عبر القنوات 
المتعددة. وتم التوصل إلى صفقات أفضل مع كل من شركة 

سامسونج وشركة أبل، واللتان تتوفر األجهزة الخاصة بهم حالياً 
 .iStyleو eXtra عبر اإلنترنت وكذلك لدى أبرز منافذ التجزئة، منها
وارتفع معدل توفر هذه األجهزة للعمالء بشكل ملموس سواء 

في منافذ البيع أو عبر اإلنترنت، وتم تسجيل عدد كبير من 
طلبات هاتف iPhone X الذي طرحته أبل في عام 2017م.  

امتياز الخدمات
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ترسيخ القيم
قامت موبايلي بمراجعة قيمها المؤسسية خالل عام 2017م 

للتحقق من اتّساقها مع المكانة المستقبلية المنشودة 
لعالمتها التجارية، وكذلك لضمان دعمها ألهداف استراتيجية 

RISE. وتدعم القيم الثالث للشركة ثالث سلوكيات لرسم مالمح 
أنشطة موبايلي التجارية – ومهام االعمال اليومية التي ينفذها 

موظفو الشركة. 

وقد أكد كل من الرئيس التنفيذي واإلدارة العليا لموبايلي على 
هذه القيم والسلوكيات خالل لقاءات رسمية وغير رسمية عبر 

أقسام الشركة، كما تمت مناقشتها بالتفصيل خالل لقاءات 
القادة التي غطت مواقع عدة في أنحاء المملكة. كما تنعكس 

هذه القيم في التواصل الفاعل والمستمر لشركة موبايلي مع 
المجتمع، وبشكل خاص عبر مبادرات ومساهمات المسؤولية 

االجتماعية التي تنفذها الشركة.

المكافآت والتعويضات
تركز استراتيجية المكافآت في موبايلي على نهج قائم على 

األداء. وتقدم الشركة الحوافز المالية للموظفين العاملين في 
مجال المبيعات وخدمات العمالء، كما تمنح عالوات متفاوتة 

بحسب دورة المبيعات. وتطرح الشركة في بعض الحاالت 
مسابقات تهدف للترويج لمنتجات معينة أو لتعزيز المبيعات 

بشكل عام. كما تطبق موبايلي نظام عالوات سنوية يمنح 
للموظفين تقديراً لمساهماتهم نحو تحقيق أهداف الشركة 

المؤسسية. ويشمل هذا النظام جميع موظفي الشركة، 
ويرتبط بأدائهم الشخصي مباشرة. 

وتطبق موبايلي برامج تفعيل مشاركة أو تكريم أخرى على 
أساس فردي أو منظم. ومن هذه البرامج مكافآت مرور عشر 
سنوات خدمة، ومكافآت اإلنجاز االستثنائي، والهدايا المقدمة 

لحديثي األبوة واألمومة من الموظفين الذين يغادرون الشركة. 
وتمنح التعويضات الثابتة والمتغيرة تماشياً مع استراتيجية 

موبايلي للمكافآت الكلية )Total Awards Strategy(، والتي ترتكز 
على ثالثة عناصر رئيسية كما هو موضح أدناه:  

تلتزم موبايلي بدعم التطور الشخصي والمهني لموظفيها 
عبر كافة أقسام ومستويات الشركة. وتدرك من خالل هذه 

السياسة أهمية موظفيها ودورهم في نجاح عملياتها، وأهمية 
الدعم الذي تقدمه موبايلي نحو تطوير الكفاءات في االقتصاد 
السعودي. يعمل لدى الشركة حتى تاريخ 31 ديسمبر 2017م ما 

مجموعة 2,691 موظف في أنحاء المملكة، كما حققت التصنيف 
البالتيني من حيث معدالت التوطين التي سجلت %80. 

أبرز مالمح عام 2017م
شهد عام 2017م تنفيذ العديد من المبادرات الهامة. وكان 
من أبرز أجندتها في هذا الصدد مواءمة استراتيجية الموارد 
 .RISE البشرية للشركة مع استراتيجيتها المؤسسية الجديدة

ولتحقيق أهداف RISE االستراتيجية فقد تم تحديد ثالث مبادرات 
محورية للموارد البشرية: تفعيل مشاركة الموظفين، ترسيخ 
ثقافة الطموح والسعي لألفضل، وتطوير مؤسسة على درجة 

عالية من الكفاءة، وتعزيز إمكانيات تطوير الكفاءات والمهارات 
اإلضافية. وقد أحرزت موبايلي بالفعل تقدماً في هذه المبادرات 

الثالثة التي تتم متابعتها عن كثب من قبل المكتب التنفيذي 
الستراتيجية RISE. وفي سياق أهداف RISE، كانت أبرز مبادرات 

الموارد البشرية هي تقييم اإلدارة العليا الذي نفذته شركة 
كورن فيري )Korn Ferry( وكانت نتيجته إعادة للهيكلة التنظيمية 

وزيادة نسبة الموظفين السعوديين المرتبطين مباشرة بالرئيس 
التنفيذي. وباإلضافة إلى ذلك، فقد تم تعيين رئيس جديد لقسم 

التجربة الرقمية وتجربة العمالء.

أحد أبرز أولويات موبايلي هي توظيف الكفاءات المالئمة. وفي 
عام 2017م أطلقت الشركة نظام توظيف متكامل أطلقت 

عليه اسم “تالنتيرا”. يساعد هذا النظام في تعزيز كفاءة عملية 
التوظيف من خالل تحديد وتعيين المرشحين من داخل الشركة. 
كما تم اإلعالن خالل عام 2017م عن 166 وظيفة شاغرة داخلياً، 

تم شغل 29% منها من قبل موظفي موبايلي. بلغ معدل 
االحتفاظ بالموظفين 95% مما يدل على توفير الشركة لفرص 

تحفز الموظفين على تطوير مسارهم المهني مع موبايلي. وفي 
الوقت نفسه واصل برنامج “الصفوة” للخريجين السعوديين 

نموه، وارتفع عدد مرشحي “الصفوة” الذين تم توظيفهم خالل 
عام 2017م بمقدار يفوق ضعف من تم توظيفهم في العام 

الماضي بواقع 46 موظفاً، بلغت نسبة اإلناث منهم %61. 

واصلت موبايلي جهودها لتطوير الكفاءات وتعزيز االستفادة 
من األنظمة، حيث تمكن مكتب المساعدة الرقمي التابع إلدارة 

الموارد البشرية من التعامل مع 1,500 حالة بنجاح، مقارنة 
ب 1,000 حالة في عام 2016م. وكما هو الحال في السنوات 

السابقة، فقد شاركت موبايلي في مبادرة االمتياز في الموارد 
البشرية التي تنظمها مجموعة اتصاالت وفقاً لنموذج امتياز 

 ،)EFQM( األعمال الصادر عن المؤسسة األوروبية إلدارة الجودة
الذي يركز على أهمية التطوير المستمر إلجراءات وممارسات 

الموارد البشرية.

التدريب والتطوير
وفرت موبايلي خالل عام 2017م أكثر من 150 دورة تدريبية 

لموظفيها، شكلت في مجموعها ما يزيد على 4,100 يوم 
تدربيي، وشارك فيها أكثر من 1,100 موظف. وتضمنت األنظمة 
التدريبية في موقع العمل دورات األقسام والدورات المتبادلة 

بين األقسام، وتدريب المهارات الشخصية والبرامج القيادية.

يعتبر برنامج الصفوة حتى اآلن البرنامج الميداني األكثر شموالً 
في موبايلي، حيث يتنقل الخريجون فيه عبر أربعة أقسام 

مختلفة على مدار عامين. وبهدف تطوير المسيرة التعليمية 
فقد تعاقدت موبايلي مع كلية سميث إلدارة األعمال بجامعة 

كوينز بكندا لتقديم برنامج تعليمي تكميلي. وقد أتم 70 
خريجاً متطلبات برنامج الصفوة، منذ انطالقته في عام 2013م، 

باإلضافة إلى 66 خريجاً ملتحقين بالبرنامج حالياً. ويمثل البرنامج 
خياراً جاذباً للشباب السعودي الطموح، ممن يرغبون بتجربة 

مسار مهني واسع النطاق لدى شركة محلية رائدة. 

البرنامجالركيزة األساسية

المكافآت التأسيسية
رواتب يتم حسابها بالرجوع إلى معدالت الرواتب في السوق السعودي  •

مراجعة وترشيد التكاليف التشغيلية  •
االحتفاظ بالكفاءات والموظفين الذين يشغلون مناصب هامة وحيوية  •

المكافآت المرتبطة باألداء
تحسين نظام إدارة األداء  •

تحسين نظام المكافآت/العالوات السنوية  •
تحسين نظام الرواتب المتغيرة لموظفي المبيعات والتحصيل وخدمات العمالء  •

مكافآت المسار المهني وبيئة العمل

إجراءات التعيين الداخلي )اعتباًرا من 2015م(  •
برامج التطوير القيادي  •

برنامج مكافآت الخدمة الطويلة  •
مكافآت الموقع  •

التقدم
الشفافية
المخاطرة

ريادة األعمال

االهتمام
االحترام
التعاون

المسؤولية  

الشغف
التمكين

المشاركة الفاعلة
التركيز على الخدمات
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االستثمار في رأس المال البشري

التقرير السنوي 2017م  02. المراجعة االستراتيجية

39 38



تتمتع موبايلي بانتشار واسع في المملكة العربية السعودية، 
كما تلعب دوراً هاماً في الحياة اليومية لمشتركي خدماتها. 

وإدراكاً منها لهذا الدور، تلتزم موبايلي التزاماً واضحاً ومحدداً 
نحو المجتمعات التي تتواجد فيها. وتساهم الشركة مباشرة 

في النمو االجتماعي واالقتصادي للمملكة من خالل توفير فرص 
التطوير المهني للمواطنين السعوديين. وكما ذكر سابقاً، فإنها 
تحرص على التواصل الفاعل مع موظفيها وبشكل دوري، لفهم 

ودعم طموحاتهم بشكل أفضل وتلبية احتياجاتهم الفردية. 
وعلى الصعيد الخارجي، تشارك موبايلي في العديد من البرامج 

الخيرية واإلنسانية سعياً منها لدعم وتشجيع التنمية االجتماعية 
واالقتصادية.

مشاركة المعرفة ودعم التعلم
قام عدد من المدراء التنفيذيين، بما في ذلك الرئيس التنفيذي 
لموبايلي، بسلسلة من الزيارات للجامعات السعودية، حيث تم 

توقيع عدد من مذكرات التفاهم المتعلقة بشراكات التعلم 
والتنمية منها مذكرة تفاهم لنظام التدريب المشترك وتحسين 

المعرفة الموجه لطالب تكنولوجيا المعلومات في جامعة 
الملك عبدالله. وأثمر هذا االتفاق عن تنظيم عدد من جلسات 
مشاركة المعرفة مع الكليات والجامعات، شارك فيها ممثلون 

عن اإلدارة العليا لموبايلي. كما زار وفد من جامعة األمام مركز 
بيانات موبايلي، واستضافهم فريق من تنفيذيي الشركة في جولة 

شملت أنحاء المركز. 

دعم األنشطة الخيرية
واصلت موبايلي تعاونها مع مؤسسة “إنسان – اللجنة الخيرية 

لرعاية األيتام”، حيث قدمت الدعم المالي المباشر ألعمال 
المؤسسة. وتشمل قائمة الجمعيات الخيرية التي حظيت بدعم 
مباشر خالل عام 2017م كاًل من جمعية سند لدعم األطفال من 
مرضى السرطان )الرياض(، وجمعية تكافل الخيرية لرعاية األيتام 

)المدينة المنورة(، المؤسسة الخيرية لرعاية األيتام –إخاء )الخبر(، 
والجمعية الخيرية لرعاية األيتام – آباء )منطقة عسير(. كما 

شاركت موبايلي في مبادرة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، 
والتي نظمتها المديرية العامة لمكافحة المخدرات، والتي تسلط 
الضوء على اآلثار االجتماعية واالقتصادية التي يسببهما اإلدمان 

على المخدرات. 

وكان من أبرز أنشطة المسؤولية االجتماعية خالل عام 2017م 
إطالق #جائزة_موبايلي_لألعمال_التطوعية خالل شهر رمضان 
المبارك، والتي تهدف لترسيخ ثقافة التطوع والمساهمة في 
تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية الرامية لخلق مجتمع 
فاعل. وشملت المبادرة برامج في مجاالت مختلفة في أنحاء 

المملكة. 

المسؤولية االجتماعية
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من أبرز اهداف موبايلي للعام 2017م هو إعادة تمويل جزء كبير 
من ديون الشركة الحالية، والعمل على ترشيد النفقات في إطار 

استراتيجية أكثر شمولية تهدف لتعزيز مرونة أعمال الشركة، 
وتحسين الكفاءة التشغيلية للحفاظ على مستويات سليمة من 
هامش الربح قبل خصم االستهالك واإلطفاء وتكاليف المرابحة 

المالية والزكاة )EBITDA( في ظل بيئة تشغيلية تشهد تنافساً 
متزايداً. كما تمكنت موبايلي من رفع كفاءة استثماراتها من 
خالل توسيع نطاق الشبكات وتحديثها والحصول على ترددات 

جديدة.

سجلت اإليرادات خالل الربع الرابع من العام 2017م، وللمرة 
األولى منذ سنتين، نمواً على أساس ربعي لتصل إلى 2,826 
مليون ريال سعودي مقارنة مع 2,806 مليون ريال سعودي 

في الربع الثالث من العام نفسه. وانخفض إجمالي اإليرادات 
للعام 2017م إلى 11,351 مليون ريال سعودي مقارنة مع 

12,569 مليون ريال سعودي في العام 2016م. ويعزى هذا 
االنخفاض بشكل رئيسي إلى األوضاع االقتصادية والتغيرات 

التنظيمية التي يشهدها قطاع االتصاالت.

وبالرغم من تراجع اإليرادات وصافي الخسائر، نجحت شركة 
موبايلي في تحسين التدفقات النقدية التشغيلية )األرباح قبل 

خصم االستهالك واإلطفاء وتكاليف المرابحة اإلسالمية والزكاة 
والنفقات الرأسمالية( بنسبة 61% في العام 2017م لتصل 

إلى 1,378 مليون ريال سعودي مقارنة مع 857 مليون ريال 
سعودي في العام 2016م، ما سمح للشركة بتسديد المطلوبات 

وتمويل استثماراتها. ونتيجـة لترشـيد النفقات وإعادة 
التفاوض بشأن بعض العقود، نجحت الشركة في تحسين 

كفاءتها التشغيلية. وبلغ هامش الربح قبل خصم االستهالك 
)EBITDA( واإلطفاء وتكاليف المرابحة اإلسالمية والزكاة

32.1% في الـعـام 2016م مـقــارنـة مـع 32.4% في الـعـام 
2016م.

وكجزء من استراتيجيتها للحفاظ على هيكلية مالية مستقرة، 
نجحت شركة موبايلي في تخفيض مديونيتها بحوالي 1.3 مليار 

ريال سعودي، ما أسهم بشكل كبير في تحسين الوضع المالي 
للشركة مقارنة مع السنوات السابقة.

كما نجحت الشركة في إبرام مجموعة من الصفقات شملت 
الحصول على ترددات إضافية من هيئة االتصاالت وتقنية 

المعلومات بقيمة 422 مليون ريال سعودي تُسدد على مدى 
عشر سنوات؛ إضافًة إلى نجاحها في توقيع اتفاقية إعادة تمويل 

بقيمة 7.9 مليار ريال سعودي مع مجموعة من المصارف 
السعودية. كما نجحت الشركة في توقيع ثالث اتفاقيات إطارية 

مع كل من شركة نوكيا وهواوي وإريكسون وصلت قيمتها 
اإلجمالية إلى 2.4 مليار ريال سعودي. وتحظى هذه االتفاقيات 

بأهمية كبيرة كونها ستسهم في توفير التكنولوجيات المتطورة 
لتحسين تجربة العمالء، وزيادة كفاءة النفقات التشغيلية 

والرأسمالية المتعلقة بالشبكة في المستقبل.

أبرز النتائج

اإلنجازات المالية

2017مألف ريال سعودي
2016م 

نسبة التغيير )%()بيانات معدلة(

)9.69%(11,351,30112,569,397اإليرادات
األرباح قبل خصم االستهالك واإلطفاء وتكاليف المرابحة 

)EBITDA( 3,645,6264,068,505اإلسالمية والزكاة)%10.39(

)29.39%(2,268,2933,212,232النفقات الرأسمالية
60.85%1,377,333856,273السيولة النقدية التشغيلية

)9.33%(12,687,49113,992,644إجمالي الدين
231.85%)213,636()708,941(إجمالي األرباح/ الخسائر

قائمة المركز المالي 
أبرز النتائج

2017مألف ريال سعودي
2016م 

نسبة التغيير )%()بيانات معدلة(

)1.95%(40,468,16241,271,493إجمالي الموجودات
)0.38%(26,214,32526,315,013إجمالي المطلوبات

 )4.70%(14,253,83714,956,480إجمالي حقوق الملكية

 التدفقاتاالستقرار
النقدية

الربح قبل خصم االستهالك 
واإلطفاء وتكاليف 

المرابحة اإلسالمية والزكاة 
)EBITDA(

 تقليص
المديونية

المراجعة المالية

2017مألف ريال سعودي
2016م 

نسبة التغيير )%()بيانات معدلة(

)8.27%(3,594,4143,918,562صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
)35.34%()4,605,135()2,977,626(صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

)127.55%(1,055,112)290,716(صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية
37.65%1,192,181866,109النقد والنقد المعادل

قائمة التدفقات النقدية 
أبرز النتائج

2017مألف ريال سعودي
2016م 

نسبة التغيير )%()بيانات معدلة(

)12.05%(6,530,3077,425,285إجمالي الربح
)8.79%()7,138,609()6,511,036(إجمالي مصاريف التشغيل

)93.28%(19,271286,676الربح/ الخسارة من العمليات الرئيسية
231.85%)213,636()708,941(صافي الربح/ الخسارة

قائمة الدخل 
أبرز النتائج
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المناصب والتعيينات

المناصب اإلداريةعضويات المجالس السابقةعضويات المجالس الحالية

األستاذ سليمان عبد الرحمن القويز، رئيس مجلس اإلدارة – عضو غير تنفيذي

يشغل األستاذ سليمان القويز منصب محافظ المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية، وقد شغل قبل ذلك 
منصب نائب الرئيس التنفيذي لبنك الرياض، ورئيس قسم خدمات الشركات لدى البنك السعودي األمريكي في 
المنطقة الوسطى. يحمل القويز شهادة البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة بورتالند )الواليات المتحدة 

األمريكية(، كما أتم متطلبات برنامجي إدارة العمليات وتمويل الشركات اللذين تنظمهما سيتي كورب.

البنك السعودي الفرنسي  •
المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي  •

شركة التعدين العربية السعودية   •
)معادن(

شركة حصانة لالستثمار  •

شركة الصناعات الزجاجية الوطنية )زجاج(  •
)NIC( شركة التصنيع الوطنية  •

رويال آند صن أاليانس للتأمين )الشرق األوسط(  •
آجل للخدمات التمويلية  •

محافظ، المؤسسة   •
العامة للتأمينات 

االجتماعية

المهندس عبدالله محمد العيسى، نائب رئيس مجلس اإلدارة – عضو مستقل

يشغل المهندس عبدالله العيسى منصب الرئيس التنفيذي لشركة أصيلة لالستثمار، وهو رئيس مجلس إدارة 
شركة عبدالله محمد العيسى لالستشارات الهندسية، ورئيس مجلس إدارة شركة عبدالله بن محمد العيسى 

وأوالده القابضة. يحمل العيسى شهادة الماجستير في اإلدارة الهندسية، وشهادة البكالوريوس في الهندسة 
الصناعية من جامعة ميثوديست الجنوبية )الواليات المتحدة األمريكية(.

دور للضيافة  •
شركة التعدين العربية السعودية   •

)معادن(
سابك  •

بنك الرياض  •

العربية لألسمنت  •
الشركة الوطنية للرعاية الطبية )رعاية(  •

جدوى لالستثمار  •
مدرسة الملك فيصل  •

الشركة الوطنية لنقل الكيماويات  •
الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري )بحري(  •

شركة عبدالله بن   •
محمد العيسى 
وأوالده القابضة

الشركة السعودية   •
لإلنشاءات

المهندس خليفة حسن الشامسي، العضو المنتدب – عضو غير تنفيذي

المهندس خليفة الشامسي هو رئيس الشؤون االستراتيجية والحوكمة في مجموعة اتصاالت. شغل سابقاً 
منصب رئيس شؤون الخدمات الرقمية لدى مجموعة اتصاالت، بعد انتقاله من منصب نائب الرئيس األول 
للتكنولوجيا واستراتيجيات الشبكات في المجموعة. يحمل الشامسي شهادة البكالوريوس في الهندسة 

الكهربائية من جامعة كنتاكي )الواليات المتحدة األمريكية(.

اتصاالت أفغانستان  •
شركة االتصاالت الباكستانية المحدودة   •

)PTCL(
شركة يوفون   •

شركة رؤية اإلمارات  •
آي-مينا  •

المهندس حمود عبد الله التويجري، عضو مستقل

شغل المهندس حمود التويجري سابقاً عدة مناصب في شركة سابك، حيث كان نائباً للرئيس التنفيذي 
للشؤون المالية والتخطيط االستراتيجي والتنسيق لوحدات األعمال االستراتيجية لقطاع البتروكيماويات، 

وإدارة الموردين، وحوكمة الشركات والرقابة. يحمل التويجري شهادة البكالوريوس في كل من إدارة األعمال 
والهندسة من جامعة واشنطن )الواليات المتحدة األمريكية( وشهادة الماجستير في الهندسة من معهد 

جورجيا للتكنولوجيا )الواليات المتحدة األمريكية(.

مصرف اإلنماء  •
الشركة التعاونية للتأمين  •

أسمنت تبوك  •
شركة ألمنيوم البحرين )ألبا(  •

د. خالد عبد العزيز الغنيم، عضو مستقل

د. خالد الغنيم هو مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة “هّوز”. وقد شغل سابقاً منصب الرئيس التنفيذي لكل 
من شركة علم ألمن المعلومات، وشركة االتصاالت السعودية، كما شغل أيضاً منصب رئيس مجلس اإلدارة 

التنفيذي لشركة تكامل. يحمل د. الغنيم شهادة البكالوريوس في هندسة الكمبيوتر من جامعة الملك سعود 
)المملكة العربية السعودية( وشهادة الماجستير والدكتوراه في هندسة الكمبيوتر والكهرباء من جامعة 

كارنيغي ميلون )الواليات المتحدة األمريكية(.

شركة هّوز  •
شركة موهبة  •

هيئة النقل العام  •
شركة تكافل  •

تكامل  •
شركة المياه الوطنية  •

مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية  •

مجلس اإلدارة 

أعضاء مجلس اإلدارة
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المناصب والتعيينات

المناصب اإلداريةعضويات المجالس السابقةعضويات المجالس الحالية

األستاذ سيركان صبري أوكاندان، عضو غير تنفيذي

األستاذ سيركان أوكاندان هو الرئيس التنفيذي للشؤون المالية لمجموعة اتصاالت، وقد شغل سابقاً منصب 
نائب الرئيس التنفيذي لموبايلي خالل األعوام 2014 و2015م. كما شغل منصب الرئيس التنفيذي للشؤون 

المالية في مجموعة تيركسيل. تخرج أوكاندان من كلية إدارة األعمال واالقتصاد في جامعة البوسفور 
بإسطنبول )تركيا(.

اتصاالت نيجيريا  •
شركة االتصاالت الباكستانية   •

)PTCL( المحدودة
شركة يوفون  •

شركة اتصاالت المغرب  •
شركة اتصاالت للخدمات القابضة  •

اتصاالت نيجيريا الرئيس التنفيذي •   •
للشؤون المالية، 
مجموعة اتصاالت

المهندس صالح عبد الله العبدولي، عضو غير تنفيذي

يشغل المهندس صالح العبدولي منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة اتصاالت، وقد شغل سابقاً منصب 
الرئيس التنفيذي التصاالت اإلمارات واتصاالت مصر. يحمل العبدولي شهادة الماجستير في االتصاالت وشهادة 

البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة كولورادو بولدر )الواليات المتحدة األمريكية(.

اتصاالت مصر  •
شركة اتصاالت المغرب  •
شركة الثريا لالتصاالت  •

شركة اتصاالت للخدمات القابضة  •
جامعة خليفة  •

الرئيس التنفيذي،   •
مجموعة اتصاالت

المهندس عبدالعزيز حمد الجميح، عضو مستقل

المهندس عبدالعزيز الجميح هو العضو المنتدب لقسم االستثمارات الدولية في شركة الجميح القابضة. 
يحمل الجميح شهادة الماجستير في اإلدارة العامة من جامعة جنوب كاليفورنيا )الواليات المتحدة األمريكية( 

وشهادة البكالوريوس في الهندسة المعمارية من جامعة الملك سعود )المملكة العربية السعودية(.

بنك البالد  •

المهندس علي عبد الرحمن السبيهين، عضو مستقل

األستاذ علي السبيهين هو شريك مؤسس لشركة شديد لوساطة إعادة التأمين المحدودة، وعضو في مجلس 
األعمال االستشاري لكلية إدارة األعمال، جامعة الفيصل. شغل سابقاً منصب الرئيس التنفيذي للشركة 

التعاونية للتأمين، ومدير عام المالية وخدمات المعلومات في الشركة السعودية للبتروكيماويات. يحمل 
السبيهين شهادة البكالوريوس في هندسة األنظمة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن )المملكة 
العربية السعودية(، كما أتم متطلبات برنامج التعليم التنفيذي في مجال اإلدارة ومحاسبة التكاليف من 

جامعة هيوستن )الواليات المتحدة األمريكية( باإلضافة إلى عدد من الدورات التعليمية في جامعات نورث 
.)IMD( والمعهد الدولي لتطوير اإلدارة )INSEAD( ويسترن وهارفارد وإنسياد

مجموعة أسترا الصناعية  •
شركة اليسر لإلجارة والتمويل  •

الشركة التعاونية للتأمين  •
الشركة المتحدة للتأمين )البحرين(  •

)CREIC( الشركة التعاونية لالستثمار العقاري  •
وصيل  •

نجم للتأمين  •
مجلس الضمان الصحي التعاوني  •

األستاذ محمد هادي الحسيني، عضو غير تنفيذي

يملك األستاذ محمد الحسيني خبرة مهنية واسعة في قطاعات الخدمات المصرفية والتمويل واالستثمار 
والعقارات. يحمل الحسيني شهادة الماجستير في إدارة األعمال الدولية من جامعة ويبستر )سويسرا(.

اتصاالت اإلمارات العربية المتحدة  •
بنك اإلمارات دبي الوطني  •
مصرف اإلمارات اإلسالمي  •

شركة دبي للمرطبات  •
مجموعة إعمار مولز  •
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اجتماعات مجلس اإلدارة وسجل حضور األعضاء
عقد مجلس إدارة الشركة خالل العام 2017م سبعة اجتماعات، 

كما هو مبين في الجدول أدناه. وقد خصص المجلس الوقت 

الكافي لالضطالع بمسؤولياته تجاه الشركة كمجلس إدارة، بما 
في ذلك التحضير الجتماعات المجلس واللجان المنبثقة عنه، 

والحرص على حضورها.

لجان مجلس اإلدارة الرئيسية
وفقاً للنظام األساسي للشركة، يتم تشكيل لجان منبثقة عن 

مجلس اإلدارة، وهي كالتالي:

لجنة المراجعة
تم تشكيل لجنة المراجعة بموجب قرار مجلس اإلدارة رقم
BOD/2/2015-11/80 بتاريخ 23 نوفمبر 2015م، وفيما يلي 

أعضاء اللجنة الحاليين غير المنتمين لمجلس اإلدارة:

األستاذ جميل عبد الله الملحم
عضو لجنة من خارج عضوية مجلس اإلدارة

)لجنة المراجعة، رئيس اللجنة(

شغل األستاذ جميل الملحم سابقاً عدة مناصب في البنك 
السعودي البريطاني ومن ثم منصب الرئيس التنفيذي لعمليات 

شركة االتصاالت السعودية بالمملكة العربية السعودية، 
وقد شغل بعد ذلك منصب العضو المنتدب لمجموعة شاكر، 

ويشغل حالياً منصب العضو المنتدب لمجموعة تكوين. يحمل 
الملحم شهادة البكالوريوس في التسويق من جامعة الملك 
فهد للبترول والمعادن )المملكة العربية السعودية( وحاصل 
على عدة دورات تدريبية في مجموعة من المعاهد المتخصصة 

في الواليات المتحدة وأوروبا.

د. عبد الرحمن محمد البرّاك
عضو لجنة من خارج عضوية مجلس اإلدارة )لجنة المراجعة(

د. عبدالرحمن البراك هو المؤسس والشريك التنفيذي 
لشركة ثراء لالستشارات “ثراء”. وهو يتمتع بخبرة عميقة في 

مجال األسواق المالية، والتمويل وحوكمة الشركات، وأنظمة 
الرقابة والمراجعة الداخلية. سبق للبراك العمل قرابة تسع 

سنوات في مجلس هيئة السوق المالية كعضو ومن ثم نائباً 
لرئيس المجلس. كما ترأس لجنة المراجعة بهيئة السوق 

المالية والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وعدد من 
اللجان التنفيذية واللجان االستراتيجية العليا لإلشراف على 

مشروعات تتعلق بتطوير السوق المالية السعودية. وقد تعين 
عضواً بمجالس إدارات شركات المساهمة ورئيس بعض لجان 
المراجعة لعدد منها. وباإلضافة الى ذلك، عمل رئيساً لقسم 
المالية وعميداً لشؤون أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك 

فيصل. يحمل د. البراك درجة البكالوريوس في المحاسبة، 
والماجستير والدكتوراه في المالية.

خالل العام 2017م، طرأت عدة تغيرات في رئاسة لجنة المراجعة 
وتكوين أعضائها، حيث شهدت اللجنة خالل العام استقالة 

األستاذ/ إبراهيم السيف بناء على طلبه وتعيين عضو اللجنة 
األستاذ/ جميل الملحم لرئاسة اللجنة. كما تم تعيين األستاذ/ 

خالد الصليع واستقالته في العام ذاته وذلك لصدور األمر 
الملكي بتعيينه عضواً في مجلس هيئة السوق المالية، وتم 

أيضاً تعيين الدكتور/ عبدالرحمن البراك عضواً في اللجنة عقب 
استقالة األستاذ/ خالد الصليع. وفيما يلي اجتماعات لجنة 

المراجعة وسجل حضور األعضاء:

تشمل مهام ومسؤوليات اللجنة على ما يلي:

المراجع الخارجي والتقارير المالية  .1
مراجعة وتقييم مؤهالت مدققي الحسابات الخارجيين    •

وأدائهم واستقالليتهم بما في ذلك الشريك  
الرئيسي وغيرهم من كبار أعضاء فريق المراجعة  

المستقل على أساس سنوي والحصول على إقرار  
سنوي بتلك االستقاللية.

مراجعة خطة المراجع الخارجي ونطاقها ونهجها.  •
اإلشراف على أنشطة المدققين الخارجيين والموافقة   •

على أي نشاط خارج نطاق أعمال المراجعة الموكلة   
إليهم أثناء أداء مهامهم.

مراجعة تعليقات و/أو مؤهالت المدقق الخارجي على   •
القوائم المالية ومتابعة اإلجراءات المتخذة بشأنها.

مراجعة تقرير مدقق الحسابات الخارجي حول البيانات   •
المالية وخطاب اإلدارة.

مراجعة القوائم المالية المرحلية والسنوية قبل   •
عرضها على مجلس اإلدارة، وإبداء رأي وتوصيات فيما 

يتعلق بنزاهتها وسالمتها وشفافيتها؛
بناء على طلب مجلس اإلدارة، تقدم اللجنة رأيها   •

الفني حول ما إذا كان تقرير مجلس اإلدارة   
السنوي والقوائم المالية ممثلة بشكل عادل     

ومتسق ومفهومة وتحتوي على قدر مناسب من 
المعلومات لتمكين المساهمين والمستثمرين   
من تقييم المركز المالي لشركة موبايلي ونتائج     

عملياتها ونماذج األعمال واستراتيجياتها؛
المراجعة مع مراجعي الحسابات الخارجيين، لمدى   •

تنفيذ التغييرات أو التحسينات في الممارسات 
المالية أو المحاسبية؛

المراجعة المنتظمة مع مراجعي الحسابات الخارجيين   •
ألي مشاكل في المراجعة أو الصعوبات التي 

يواجهونها أثناء أعمال المراجعة، بما في ذلك أي   

14 ديسمبر22 أكتوبر11 يونيو4 يونيو23 أبريل5 مارس20 فبرايرالمنصباالسمالرقم

سليمان عبد 1
الرحمن القويز

رئيس 
حضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرالمجلس

عبد الله محمد 2
العيسى

نائب رئيس 
حضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرالمجلس

خليفة حسن 3
الشامسي

العضو 
حضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرالمنتدب

عبدالعزيز حمد 4
لم يحضرحضرلم يحضرحضرحضرحضرحضرعضوالجميح

محمد هادي 5
حضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرعضوالحسيني

خالد عبد العزيز 6
حضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرعضوالغنيم

حمود عبد الله 7
حضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرعضوالتويجري

علي عبد الرحمن 8
حضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرعضوالسبيهين

سيركان صبري 9
حضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرعضوأوكاندان

حضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرعضوصالح العبدولي10

7 ديسمبر22 أكتوبر18 سبتمبر23 يوليو22 أبريل23 مارس5 مارس18 ينايرالمنصباالسم

إبراهيم محمد 
السيف

رئيس اللجنة 
سابقاً

----حضرحضرحضرحضر

جميل عبدالله 
الملحم

رئيس اللجنة 
الحالي

حضرحضرحضرحضرحضرحضرلم يحضرحضر

محمد هادي 
حضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرعضوالحسيني

سيركان صبري 
حضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرعضوأوكاندان

حمود عبدالله 
حضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرعضوالتويجري

خالد محمد 
-حضرحضرحضر----عضوالصليع

عبدالرحمن 
لم يحضر-------عضومحمد البراك
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قيود على نطاق أنشطة المراجعين الخارجيين أو على  
الحصول على المعلومات المطلوبة، ورد اإلدارة عليها؛
مراجعة السياسات المحاسبية المعمول بها وتقديم    •  

المشورة إلى مجلس اإلدارة بخصوص أي توصية     
تتعلق بها.  

دراسة أي مسائل غير عادية أو مهمة في التقارير    •  
المالية أو المسائل التي يثيرها المراقب المالي، أو    

أي شخص؛  
مراجعة وجود تقديرات وأحكام هامة تستند إليها    •  

البيانات المالية؛  
الرد على استفسارات المراجع الخارجي.  •  

مراجعة ومناقشة البيانات الصحفية ربع السنوية     •  
والسنوية.  
المراجع الداخلي  .2

فحص ومراجعة أنظمة الرقابة الداخلية والمالية     •  
للشركة ونظام إدارة المخاطر.  

استعراض تقارير المراجعة الداخلية ومواصلة تنفيذ    •  
التدابير التصحيحية فيما يتعلق بمالحظات المراجعة    

الواردة فيها؛  
مراقبة واإلشراف على األنشطة إذا كانت إدارة     •  

المراجعة الداخلية بالشركة تضمن فاعليتها في تنفيذ   
األنشطة والواجبات التي يحددها مجلس اإلدارة.   
مراجعة التقارير الداخلية المنتظمة )أو ملخصات     •  

منها( التي يعدها المدقق الداخلي، باإلضافة إلى ردود   
اإلدارة، وتقديم توصيات مكتوبة بشأنها. وعالوة      
على ذلك، وفي هذا الصدد، متابعة تنفيذ توصيات    

اللجنة وخطوات العمل المتفق عليها.  
االلتزام  .3

مراجعة نتائج أي فحوصات من قبل الهيئات الرقابية    •  
والتأكد من أن الشركة قد اتخذت اإلجراءات الالزمة    

فيما يتعلق بذلك.  
التأكد من أن الشركة قد اتخذت التدابير المناسبة    •  

لالمتثال للقوانين واللوائح والسياسات واإلجراءات    
ذات الصلة.  

مراجعة الترتيبات التعاقدية المقترحة والمعامالت مع   •  
األطراف ذات العالقة وتقديم رأيها إلى مجلس      

اإلدارة فيما يتعلق بهذه الترتيبات والمعامالت.  
األخالق واالحتيال  .4

يجب على اللجنة وضع ترتيبات تمكن موظفي الشركة    •  
من تقديم تقارير غير معلومة المصدر عن المخاوف   

والتعليقات فيما يتعلق بالتقارير المالية وغيرها      
من األمور. وينبغي للجنة أيضاً أن تكفل تطبيق   

اإلجراءات بفاعلية من خالل إجراء تحقيقات مستقلة     
مناسبة فيما يتعلق بحجم المخالفات أو األخطاء أو   

عدم الدقة أو المخالفات المبلغ عنها، وأن تتخذ    
إجراءات المتابعة المناسبة؛   

ضمان اتخاذ التدابير المناسبة للرد على أي ادعاءات   •  
أو مخاوف تم اإلبالغ عنها، بما في ذلك الحصول على    

المشورة القانونية أو الفنية الخارجية عند الضرورة؛   
مراجعة وتقييم عمليات موبايلي إلدارة مدونة   •  

السلوك األخالقي.   
رفع التقارير إلى مجلس اإلدارة  .5

إعداد تقرير عن رأي اللجنة حول مدى كفاية نظام    •  
الرقابة الداخلية وكفاية الضوابط المالية وكفاية إدارة    

المخاطر ومدى العمل الذي قامت به اللجنة في   
الوفاء بمسؤولياتها. يجب أن يطبع التقرير ويتيحه    

مجلس اإلدارة للمساهمين قبل 10 أيام على األقل    
من اجتماع الجمعية العمومية حيث ينبغي قراءة    

ملخصه أيضاً خالل اجتماع الجمعية العمومية. وينبغي    
أيضاً إتاحة التقرير على موقعي الشركة والبورصة عند    

نشر الدعوة لعقد الجمعية العمومية.   
رفع التقارير كلما كان ذلك ضرورياً لمجلس اإلدارة   •  

عن القضايا التي تتطلب إجراءات مع توصيات اللجنة    
بشأن اإلجراءات الواجب اتخاذها.   

التنسيق مع لجنة إدارة المخاطر التابعة لمجلس    •  
اإلدارة  

تنسق اللجنة مع لجنة إدارة المخاطر من أجل     •  
استخدام مخرجات تقييم المخاطر وتقييم إدارة   
المخاطر ألخذها في االعتبار في خطة المراجعة      

الداخلية  
مسؤوليات أخرى  .6

مراجعة ميثاقها بصفة دورية، سنوياً على األقل، ورفع    •  
التوصيات إلى مجلس اإلدارة بأي تعديالت الزمة.  

قبل ثالثة أشهر على األقل من نهاية العام،   •  
تقوم اللجنة بوضع خطة وجدوالً سنوياً ألنشطة    
اللجنة للسنة المقبلة. ويشمل ذلك االجتماعات    

الدورية للجنة، واالجتماعات مع اإلدارة، والمدققين    
الخارجيين والداخليين، وغير ذلك من األنشطة في    
ضوء أدوار اللجنة ومسؤولياتها المحددة في هذا     

الميثاق.  
القيام بأي أنشطة أخرى تتفق مع هذا الميثاق،   •  

والنظام األساسي لشركة موبايلي والقوانين    
الحاكمة، وحيثما يرى المجلس ضرورة لذلك.   

اللجنة التنفيذية 
اجتماعات اللجنة التنفيذية وسجل حضور األعضاء:

لجنة الترشيحات والمكآفات
اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت وسجل حضور األعضاء:

تشمل مهام ومسؤوليات اللجنة على ما يلي:

يكون للجنة أن تمارس جميع السلطات الموكلة لها   .1
من المجلس في إدارة وتوجيه أعمال وشؤون الشركة، 

ويستثنى من ذلك:
تعديل النظام األساسي للشركة،   •  

انتخاب أو عزل أعضاء المجلس،  •  
الموافقة على الميزانية أو تعديلها، باستثناء ما هو   •  

مسموح به بموجب نظام تفويض الصالحيات في     
الشركة،  

إجراء تغييرات هيكلية جوهرية، مثل تغيير رأس     •  
مال الشركة، وعمليات االندماج واالستحواذ، وبيع    

األصول، والمشاريع المشتركة أو ترتيبات أخرى     
مشابهة، أو تصفية أو وقف أعمال الشركة أو حل    

الشركة،  
اقتراض أي مبالغ،   •  

أي صالحيات ومسؤوليات التي تم تفويضها صراحة    •  
للجان المجلس األخرى،  

أي أمور أخرى ال يمكن تفويضها من قبل المجلس    •  
بموجب النظام المعمول به أو نظام الشركة     

األساسي.  

متابعة خطط الشركة االستراتيجية الطويلة والمتوسطة   .2
والقصيرة األجل ومراجعتها من حين آلخر، والرفع 

بالتوصيات لمجلس إدارة الشركة تجاه تحديثها أو تعديلها 
متى تطلب األمر ذلك،

التصرف بمثابة مسبار السترشاد إدارة الشركة بشأن القضايا   .3
الناشئة والفرص االستثمارية،

مراجعة القضايا القانونية الجوهرية والدعاوى الجوهرية   .4
الناشئة،

الموافقة على تعيين جهات استشارية في الحاالت التي   .5
تتجاوز صالحيات إدارة الشركة في الموافقة على هذه 

الجهات، 
رفع التقارير إلى مجلس اإلدارة عن القرارات أو اإلجراءات   .6
التي تم اتخاذها من قبل اللجنة أو تلك التي تتطلب إقرار 

المجلس لها،
أي تكليف يصدر لها من مجلس إدارة الشركة.   .7

18 ديسمبر14 ديسمبر23 نوفمبر26 يوليو4 يونيو17 مايوالمنصباالسم

حضرحضرحضرحضرحضرحضررئيس اللجنةسليمان عبد الرحمن القويز

حضرحضرحضرحضرحضرحضرعضوعبدالله محمد العيسى

حضرحضرحضرحضرحضرحضرعضوخليفة حسن الشامسي

حضرحضرحضرحضرحضرحضرعضوصالح العبدولي

17 أكتوبر13 يوليو20 أبريل5 مارس20 فبراير29 ينايرالمنصباالسم

حضرحضرحضرحضرحضرحضررئيس اللجنةخالد عبد العزيز الغنيم

حضرحضرلم يحضرحضرحضرحضرعضوعبدالعزيز حمد الجميح

حضرحضرحضرحضرحضرحضرعضوخليفة حسن الشامسي
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تشمل مهام ومسؤوليات اللجنة على ما يلي:

التوصية لمجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية المجلس، وإعادة   .1
الترشيح فيه وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع 

مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة 
باألمانة.

اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس   .2
اإلدارة واإلدارة التنفيذية، ووضع اإلجراءات الخاصة في حال 

شغور مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين.
المراجعــة السنويــة لالحتياجات المطلوبة من المهارات أو   .3
الخبرات المناسبة لعضوية مجلــس اإلدارة ووظائف اإلدارة 

التنفيذية، وإعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة 
لعضوية مجلس اإلدارة وشغل وظائف اإلدارة التنفيذية، 
بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو 

ألعمال مجلس اإلدارة.
مراجعة هيكل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ورفع   .4

التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة، واقتراح   .5

معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
التأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء المستقلين،   .6

وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية 
مجلس إدارة شركة أخرى.

وضع سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة   .7
واإلدارة التنفيذية، واللجان المنبثقة عن المجلس ويراعى 
عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط باألداء، 

واإلفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها، ورفعها لمجلس 
اإلدارة للنظر فيها تمهيداً العتمادها من الجمعية العامة. 

تراعي اللجنة عند اختيار المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة   .8
عوامل عدة، منها على سبيل المثال ال الحصر:

النزاهة واألمانة والمسؤولية،  •
الخبرات الناجحة في القيادة والفطنة القوية في     •

األعمال،  
استشراف المستقبل والتركيز االستراتيجي،  •

التعاون،  •
االستقاللية وعدم تضارب المصالح،  •

القدرة على تكريس الوقت الالزم للوفاء بمسؤوليات    •
عضو مجلس اإلدارة،

التأكد من وجود برنامج تعريفي لألعضاء الجدد في مجلس   .9
اإلدارة.

تقوم اللجنة بتوفير برامج تعليمية وتدريبية مستمرة   .10
وإتاحة المجال لالطالع على المستجدات في مجال تقنية 

االتصاالت لجميع أعضاء مجلس اإلدارة.
يتم التعامل مع الفقرة السابقة وفقاً لسياسة الشركة   .11

المعتمدة تجاه البرامج التدريبية ورحالت العمل.
التحقق من استقرار المراكز الوظيفية بالشركة، واإلشراف   .12

على قيام الشركة بإعداد خطة للتعاقب الوظيفي وعلى 
األخص اإلدارة التنفيذية.

على اللجنة عند ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة مراعاة ما ورد   .13
في الئحة حكومة الشركات من شروط وأحكام، وما تقرره 

الهيئة من متطلبات.
يجب أن يفوق عدد المرشحين لمجلس اإلدارة الذين تطرح   .14

أسمائهم أمام الجمعية العامة عدد المقاعد المتوفرة 
بحيث يكون لدى الجمعية فرصة االختيار من بين المرشحين.

وضع وصف وظيفي لألعضاء التنفيذين واألعضاء غير   .15
التنفيذيين واألعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.

توضيح العالقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت   .16
المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.

المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها   .17
في تحقيق األهداف المتوخاة منها.

التوصية بالمكافآت لمجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه   .18
وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.

تتولى اللجنة دراسة الموضوعات التي تختص بها أو تحال   .19
إليها من مجلس اإلدارة، وترفع توصياتها إلى مجلس 

اإلدارة التخاذ القرار بشأنها، أو أن تتخذ القرارات إذا فوض 
إليها المجلس ذلك.

يجب أن يبين تقرير المجلس المرفوع إلى الجمعية العامة   .20
عدد مرات انعقاد اجتماعات اللجنة وعدد مرات حضور كل 

عضو في تلك االجتماعات. 

تشمل مهام ومسؤوليات اللجنة على ما يلي:

مراجعة وتقييم سالمة وكفاءة المخاطر في الشركة.  .1
متابعة تطبيق استراتيجية وإطار عمل إدارة المخاطر.  .2

مراجعة مستويات تحمل وحدود المخاطر والتقارير المتعلقة   .3
بها واإلجراءات الالزم تطبيقها لتقليص حدوث المخاطر.

التأكد من تقييم حجم التعرض للمخاطر بشكل يضمن عدم   .4
تأثر الشركة وذلك بمقارنة مجموع حجم التعرض للمخاطر 

مع الحدود المقبولة للمخاطر وفق االستراتيجية وإطار 
العمل المعمول بهما.

هذا وتمارس اللجنة صالحياتها خالل مدة مجلس اإلدارة، 
وتنتهي بانتهاء مدة المجلس. وقد تضمنت الئحة عمل اللجنة 
الضوابط المتعلقة بمتابعة عمل اللجنة بشكل دوري للتحقق 
من قيامها باألعمال الموكلة إليها بما فيها اجتماعات اللجنة 
وما يصدر عنها من توصيات وكيفية إخطار مجلس اإلدارة بها.

17 أكتوبر23 يوليو18 أبريل22 ينايرالمنصباالسم

حضرحضرحضرحضررئيس اللجنةحمود عبد الله التويجري

حضرحضرحضرحضرعضوخليفة حسن الشامسي

حضرحضرحضرحضرعضوعلي عبد الرحمن السبيهين

حضرحضرحضرحضرعضوسيركان صبري أوكاندان

عدد األسهم نهاية العام 2017معدد األسهم بداية العام 2017ماالسم

14,09414,094سليمان عبد الرحمن القويز

34,60034,600عبد الله محمد العيسى

--خليفة حسن الشامسي*

8,3228,322عبدالعزيز حمد الجميح

200,500208,084حمود عبد الله التويجري

21,60021,600علي عبد الرحمن السبيهين

36,00036,000خالد عبد العزيز الغنيم

--محمد هادي الحسيني*

--سيركان صبري أوكاندان*

--صالح العبدولي*

* تم حجز أسهم ضمان العضوية في محفظة مؤسسة االمارات لالتصاالت )اتصاالت(

وصف لمصلحة أعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من 
شركاتها التابعة

لجنة إدارة المخاطر 
اجتماعات لجنة إدارة المخاطر وسجل حضور األعضاء:
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اإلدارة التنفيذية

المهندس أحمد أبو دومة، الرئيس التنفيذي 
شغل المهندس أحمد أبو دومة سابقاً منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة جلوبال تيليكوم القابضة )مصر(، ومنصب 

نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة آسيا وإفريقيا في مجموعة فيمبلكوم. وقبل ذلك تم انتدابه من قبل مجموعة أوراسكوم ليشغل 
منصب الرئيس التنفيذي لشركة بنغاللينك لالتصاالت خالل الفترة من عام 2009 وحتى عام 2011م. وقبل تعيينه رئيساً تنفيذياً 

لشركة موبايلي، شغل أبو دومة عضوية مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت في مصر. يحمل المهندس أحمد أبو دومة 
شهادة البكالوريوس في هندسة االتصاالت من جامعة القاهرة، وحاز على جائزة تخطيط االتصاالت من االتحاد الدولي لالتصاالت 
)سويسرا(. كما يحمل شهادة البرنامج التنفيذي الدولي في إدارة األعمال من كلية إنسياد إلدارة األعمال )فرنسا وسنغافورة(.

األستاذ جاسم عبد الله المعزمي، الرئيس التنفيذي لتقنية المعلومات 
شغل األستاذ جاسم المعزمي سابقاً منصب نائب الرئيس للشؤون االستراتيجية واالمتياز في مجموعة اتصاالت )اإلمارات(، كما 
شغل قبل ذلك منصب نائب الرئيس الستراتيجيات وتخطيط تكنولوجيا المعلومات، ونائب الرئيس لقطاع تكنولوجيا المعلومات 

والمشاريع الخاصة للمجموعة. وقبل ذلك، شغل المعزمي منصب الرئيس التنفيذي لشؤون المعلومات في شركة االتصاالت 
الباكستانية المحدودة، ومدير أول حلول إدارة عالقات العمالء في مجموعة اتحاد اتصاالت – موبايلي. يحمل المعزمي شهادة 
البكالوريوس في االتصاالت من جامعة خليفة )اإلمارات العربية المتحدة( وشهادة الماجستير التنفيذية في إدارة األعمال من 

جامعة الشارقة )اإلمارات العربية المتحدة(. 

المهندس قيس بن حميدة، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية 
شغل المهندس بن حميدة سابقاً منصب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية لشركة أورينج مصر، وقبل ذلك عمل كشريك في 

صندوق االستثمار اإليطالي فاليانس كابيتال والمختص في استثمارات البنية التحتية. وقد شغل قبل ذلك خالل ما يزيد عن 14 
عاماً العديد من المناصب القيادية في مجموعة أورينج الفرنسية، حيث كان نائب الرئيس لعمليات االندماج واالستحواذ للمجموعة، 
وعضواً في مجلس إدارة كل من أورينج السويد، أورينج النمسا، أورينج الدانمارك، فياكسس فرنسا، وأورينج مصر؛ باإلضافة لشغله 

منصب مدير مكتب المدير التنفيذي للشؤون المالية للمجموعة ومدير العمليات المالية، ومدير إدارة تمويل المشاريع. وقد 
بدأ المهندس بن حميدة مساره المهني في البنك الدولي في واشنطن، ثم في سوسيتيه جنرال في فرنسا. يحمل المهندس 

بن حميدة شهادتي الماجستير في االقتصاد من جامعة السوربون )فرنسا(، وفي الهندسة من جامعة إيكول دي بون إي شوسي 
)فرنسا(، باإلضافة إلى شهادة البكالوريوس في اإلحصاء والهندسة المالية من جامعة إيكول بوليتكنيك )فرنسا(.

المهندس مزيد ناصر الحربي، الرئيس التنفيذي للتقنية، الرئيس التنفيذي لشؤون الشركات المكلف 
شغل المهندس مزيد الحربي سابقاً منصب الرئيس التنفيذي األول في موبايلي، بعد أن تولى منصب نائب الرئيس لخدمات القطاع 
السكني في شركة االتصاالت السعودية. وقبل ذلك، شغل عدة مناصب في شركة االتصاالت السعودية، منها منصب مدير عام قطاع 

حلول خدمات الشبكات، مدير برنامج تنفيذ خدمة الجوال، ومدير الحلول المتكاملة للعمالء. وقبل انضمامه إلى شركة االتصاالت 
السعودية، تولى الحربي منصب نائب مدير عام قطاع الخدمات لدى “هواوي تكنولوجيز”، ومنصب مدير أول مبيعات الخدمات 

العالمية لدى “لوسينت تكنولوجيز”. يحمل المهندس مزيد الحربي شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة الملك 
سعود )المملكة العربية السعودية(.

األستاذ إسماعيل سعيد الغامدي، الرئيس التنفيذي لرعاية العمالء،
الرئيس التنفيذي لالستراتيجيات المؤسسية المكلف 

باإلضافة إلى منصبه الحالي، يترأس األستاذ إسماعيل الغامدي مجالس إدارة كل من “صحتي” و“الشركة الوطنية لحلول األعمال 
NCBS”. شغل الغامدي سابقاً منصب الرئيس التنفيذي لقطاع األعمال في “موبايلي”، ومنصب مدير العمليات في شركة سيسكو 

سيستمز، ونائب المدير العام لشركة مايكروسوفت والمدير اإلقليمي لمعهد العالمية للحاسب والتقنية. شغل الغامدي أيضاً 
عضوية مجالس إدارة كل من “شركة موبايلي فنتشرز” و”شركة موبايلي إنفوتك الهند الخاصة المحدودة”. يحمل الغامدي شهادة 

البكالوريوس في علوم الكمبيوتر من جامعة الملك عبد العزيز )المملكة العربية السعودية( كما أتم متطلبات برنامج تطوير 
القادة من كلية إدارة األعمال بجامعة هارفارد )الواليات المتحدة األمريكية(.

المدراء التنفيذيون

وصف لمصلحة كبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة أو 
أي من شركاتها التابعة

المنصباالسم

عدد األسهم 
بداية العام 

2017م 

عدد األسهم 
نهاية العام 

2017م

10,68810,688المدير العام التنفيذي األول لخدمات األعمال عصام عثمان الجبير

1,0001,000المدير المالي للشركة الوطنية لحلول األعمالعبدالعزيز العنقري

126126الرئيس التنفيذي للموارد البشرية المكلفوليد محمد العبدالسالم

5555المدير العام التنفيذي لالتصال المؤسسي محمد محمود البلوي
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معامالت مع أطراف ذات عالقة

قامت الشركة خالل 2017م بإجراء معامالت أطراف ذات عالقة 
مع مؤسسة اتصاالت اإلمارات، وهي مساهم رئيسي ممثل 

لدى موبايلي بعدد من أعضاء مجلس اإلدارة وهم: صالح 

العبدولي، خليفة الشامسي، محمد هادي الحسيني، سيركان 
أوكاندان.

تتم التعامالت مع األطراف ذات العالقة بناءً على شروط 
وأسعار متفق عليها مع هذه األطراف. ويتم احتساب الرسوم 

اإلدارية والمصاريف اإلدارية األخرى بناء على االتفاقيات ذات 

الصلة مع مؤسسة اإلمارات لالتصاالت. فيما يلي تفصيل أبرز 
المعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل السنة المنتهية في 

31 ديسمبر2017م: 

يوجد عقدين بين موبايلي وشركة حلول االتصاالت بتاريخ 15 
أكتوبر 2015م، وتاريخ 30 مارس 2017م، وبتعامالت قدرها 

10,027,412.01 ريال سعودي  خالل عام 2017م، بحيث تقوم 
الشركة المذكورة بموجبهما بتقديم عدد من الخدمات لصالح 

الشركة.  وقد تم التعاقد عن طريق المنافسة العامة حيث كانت 
الشركة صاحبة العرض األفضل وقد تم التنويه لوجود مصلحة 

غير مباشرة لعضو مجلس اإلدارة الدكتور خالد عبد العزيز 
الغنيم.

التعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل عام 2017م )ألف ريال سعودي(

العالقةالجهة

مساهم مؤسسمؤسسة اإلمارات لالتصاالت وشركاتها التابعة

شركة شقيقة لمؤسسة اإلمارات لالتصاالتغرفة اإلمارات لمقاّصة البيانات

2016م2017مالجهة

102,33877,383خدمات الربط البيني والتجوال المقدمة

147,49180,327خدمات الربط البيني والتجوال المستلمة

22,52436,681رسوم إدارية

28,67063,364مصاريف إدارية أخرى

4,2244,488خدمات اتصاالت

2,5124,380خدمات أخرى

المكافآت والتعويضات

يوضح الجدول التالي تفصيل المكافآت والتعويضات المدفوعة لكل من أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين:

مكافآت وتعويضات مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان )ألف ريال سعودي(

مكافآت وتعويضات كبار التنفيذيين )ألف ريال سعودي(

تفاصيل مكافآت وتعويضات كبار التنفيذيين
خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات 
ومن ضمنهم الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للشؤون المالية

7,375الرواتب 

4,969البدالت

6,242المكافآت السنوية 

2,388الخطط التحفيزية

2,822مزايا أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي )*(

)*( تشمل مكافأة نهاية الخدمة ومدفوعات نهائية أخرى مرتبطة بالرئيس التنفيذي السابق. 

المبالغ أعاله تمثل النقد المستلم في عام 2017م والتي تخص العام 2016م وتم اإلفصاح عنها أيضاً في تقرير 2016م. تنازل المهندس/ صالح 
العبدولي عن بدل الحضور للعام 2017م وعن المكافأة السنوية للعام 2016م. كما تم تنازل األستاذ/ سليمان القويز، المهندس/ عبدالله العيسى، 
المهندس/خليفة الشامسي، المهندس/عبدالعزيز الجميح، األستاذ/ محمد الحسيني والمهندس/ صالح العبدولي عن مكافآتهم عن العام 2017م، 

والتي سيتم اإلفصاح عن تفاصيلها في تقرير العام 2018م.

عضوية اللجاناالسم

 بدالت حضور
 المجلس
 واللجان

المنبثقة عنه

 المكافأة
السنوية

المزايا

أعضاء مجلس اإلدارة

-39200اللجنة التنفيذية سليمان عبد الرحمن القويز

-39200اللجنة التنفيذيةعبدالله محمد العيسى

 اللجنة التنفيذية، لجنة الترشيحاتخليفة حسن الشامسي
-141200والمكافآت ولجنة إدارة المخاطر

-30200لجنة الترشيحات والمكافآتعبدالعزيز حمد الجميح

-75200لجنة المراجعةمحمد هادي الحسيني

-39200لجنة الترشيحات والمكافآتخالد عبد العزيز الغنيم

-51200لجنة المراجعة ولجنة إدارة المخاطرحمود عبد الله التويجري

-33200لجنة إدارة المخاطرعلي عبد الرحمن السبيهين

-123200لجنة المراجعة ولجنة إدارة المخاطرسيركان صبري أوكاندان

أعضاء اللجان غير المنتمين لمجلس اإلدارة

-12200لجنة المراجعةإبراهيم محمد السيف

152002.592لجنة المراجعةجميل عبدالله الملحم

--3لجنة المراجعةخالد محمد الصليع

6002,2002.5922,802.592المجموع
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نبذة عن موبايلي

تأسيس ونشاط الشركة
شركة اتحاد اتصاالت )“موبايلي” أو “الشركة”( هي شركة 

مساهمة سعودية مسجلة في المملكة العربية السعودية، 
بموجب سجل تجاري رقم 1010203896 صادر في مدينة الرياض 

بتاريخ 2 ذو القعدة 1425هـ )الموافق 14 ديسمبر 2004م(. 
إن المكتب الرئيسي للشركة هو ص.ب 23088، الرياض 11321، 

المملكة العربية السعودية.

تأسست الشركة بموجب المرسوم الملكي رقم م/40 بتاريخ 
2 رجب 1425هـ )الموافق 18 أغسطس 2004م( بالمصادقة على 

قرار مجلس الوزراء رقم 189 بتاريخ 23 جمادى اآلخرة 1425هـ 
)الموافق 10 أغسطس 2004م( القاضي بالموافقة على 

الترخيص بتأسيس شركة مساهمة سعودية باسم “شركة اتحاد 
اتصاالت”.

حصلت الشركة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 190 بتاريخ 
23 جمادى اآلخرة 1425هـ )الموافق 10 أغسطس 2004م( 

على رخص إنشاء وتشغيل شبكة الهاتف الجوال من الجيلين 
الثاني والثالث بجميع عناصرهما وتقديم خدماتهما كافة على 

المستوى المحلي والدولي من خالل شبكتها الخاصة.

وبموجب قرار هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات برقم 
5125 بتاريخ 24 جمادى األولى 1438هـ )الموافق 21 فبراير 

2017م( حصلت الشركة على ترخيص موحد لتقديم كافة 
خدمات االتصاالت المرخصة بما في ذلك خطوط الصوت الثابت 

واإلنترنت الثابت.

يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في إنشاء وتشغيل شبكة 
االتصاالت الالسلكية المتنقلة وشبكات األلياف البصرية 

وتمديداتها، وإدارة وتركيب وتشغيل شبكات الهاتف واألجهزة 
الطرفية وأنظمة وحدات االتصاالت باإلضافة إلى بيع وصيانة 
أجهزة الهاتف وأنظمة وحدات االتصال في المملكة العربية 
السعودية. وقد بدأت الشركة عملياتها التجارية في 17 ربيع 

الثاني 1426هـ )الموافق 25 مايو 2005م(.

يبلغ رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع 7,700 
مليون ريـال سعودي مقسمة إلى 770 مليون سهم بقيمة 10 

ريـال سعودي للسهم الواحد.

تتمثل النشاطات الرئيسية للشركات التابعة فيما يلي:
تطوير البرامج التقنية ألغراض الشركة وتقديم خدمات   •

الدعم الفني لتقنية المعلومات.
تنفيذ عقود تركيب وصيانة شبكات االتصاالت السلكية   •

والالسلكية وتركيب أنظمة الحاسب اآللي وخدمات 
المعطيات.

تجارة الجملة والتجزئة في المعدات واآلالت واألجهزة   •
اإللكترونية والكهربائية وأجهزة االتصاالت السلكية 

والالسلكية وأنظمة المباني الذكية واالستيراد والتصدير 
للغير باإلضافة إلى تسويق وتوزيع خدمات االتصاالت 

وتقديم الخدمات االستشارية لمجال االتصاالت.
تجارة الجملة والتجزئة في أجهزة الحاسب اآللي واألجهزة   •

اإللكترونية وصيانتها وتشغيلها وتقديم الخدمات المرتبطة 
بها.

تقديم خدمة القنوات التلفزيونية باستخدام بروتوكول   •
االنترنت.

إنشاء وإدارة وتشغيل واالستثمار في المشاريع الخدمية   •
والصناعية.

إنشاء وتشغيل وصيانة شبكات االتصاالت والحاسب اآللي   •
واألعمال المتعلقة بها، وبناء وصيانة وتشغيل برامج 
الحاسب اآللي واستيراد وتصدير وبيع أجهزة ومعدات 

وبرامج أنظمة االتصاالت والحاسب اآللي.
تأسيس وتملك الشركات المتخصصة في األنشطة التجارية.  •

إدارة الشركات الشقيقة أو المشاركة في إدارة الشركات   •
األخرى التي لديها حصص مملوكة فيها وتوفير الدعم الالزم 

لها.
استثمار أموالها في األسهم والسندات واألوراق المالية.  •

تملك العقارات والمنقوالت الالزمة لمباشرة نشاطها في   •
الحدود المسموح بها وفقاً للقانون.

تملك أو تأجير حقوق الملكية الفكرية من براءات االختراع   •
والعالمات التجارية وحقوق االمتياز وغيرها من الحقوق 

المعنوية واستغاللها وتأجيرها أو التأجير الفرعي لها 
للشركات الشقيقة أو لغيرها.

أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع الهيئات   •
التي تزاول أعماالً شبيهة أو التي قد تعاونها على تحقيق 

أغراضها في مملكة البحرين وخارجها ولها أن تشتري هذه 
الهيئات أو تلحقها بها.

القيام بجميع األعمال والخدمات المتعلقة بتحقيق   •
األغراض السابقة.

شركة موبايلي فينتشرز القابضة ش.ش.و
أنهت الشركة خالل عام 2014م اإلجراءات القانونية المتعلقة 

باالستثمار في شركة تابعة جديدة، شركة موبايلي فينتشرز 
القابضة، شركة بحرينية )شركة الشخص الواحد( مملوكة 

بالكامل من قبل الشركة. تمتلك شركة موبايلي فينتشرز 
القابضة استثمارات في الشركات التالية:

شركة أنغامي ش.ذ.م.م )جزر الكايمن( بنسبة %8,16   •
)2016م: %8,14(.

شركة مينا 360 دي دبليوسی ش.ذ.م.م )اإلمارات العربية   •
المتحدة( بنسبة 2,48% )2016م: %3,63(. 

ال تساهم هذه الشركة التابعة في إيرادات موبايلي.  

شركة موبايلي إنفوتك الهند الخاصة المحدودة
قامت الشركة خـالل سنة 2007م باالستثمــار في شركـة تابعـة، 

شركـة موبايلــي إنفوتــك الخاصة المحدودة، بنجـالور – الهند 
بنسبة 99.99% من رأس مالها والتي زاولت كامل نشاطها التجاري 

خالل سنة 2008م. تجدر اإلشارة إلى أنه قد تم في بداية عام 
2009م االستحواذ على الــ 0,01% المتبقية من رأس مال الشركة 
التابعة من قبل الشركة الوطنية لحلول األعمال وهي شركة تابعة 
للشركة. السنة المالية للشركة التابعة تنتهي في 31 مارس من كل 

عام ويتم استخدام نفس الفترة المالية للشركة األم عند إعداد 
القوائم المالية الموحدة للمجموعة. بلغت مساهمة هذه الشركة 

في إيرادات موبايلي ما قيمته 1 مليون ريال.

الشركات التابعة
فيما يلي ملخص بالشركات التابعة للشركة ونسب الملكية في كل منها كما في 31 ديسمبر 2017م و31 ديسمبر 2016م:

نسبة الملكيةبلد التأسيساالسم
االستثمار األولي 

)ألف ريال سعودي(

غير مباشرةمباشرة

2,510-100%البحرينشركة موبايلي فنتشرز القابضة

شركة موبايلي إنفوتك الهند الخاصة 
0,011,836%99,99%الهندالمحدودة

11,500,000%99%المملكة العربية السعوديةشركة بيانات األولى لخدمات الشبكات

480,000%96%المملكة العربية السعوديةشركة شبكة زاجل الدولية لالتصاالت

59,500%95%المملكة العربية السعوديةالشركة الوطنية لحلول األعمال

10900%90%المملكة العربية السعوديةشركة صحتي للخدمات المعلوماتية

شركة موبايلي - بلج آند بالي المحدودة 
2,250-60%المملكة العربية السعودية)تم تصفيتها(

100184%-اإلمارات العربية المتحدةالشركة الوطنية لحلول األعمال ش.م.ح
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شركة بيانات األولى لخدمات الشبكات
قامت الشركة خالل عام 2008م بحيازة ما نسبته 99% من 
حصص الشركاء في شركة بيانات األولى لخدمات الشبكات، 

شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة واشتمل الشراء جميع 
حقوق وأصول وموجودات الشركة والتزاماتها واسمها التجاري 

وعالماتها التجارية الحالية والمستقبلية مقابل سعر شراء 
إجمالي قدره 1.5 مليار ريـال سعودي والذي نتج عنه شهرة 

بمبلغ 1.466 مليون ريـال سعودي كما في تاريخ الحيازة. تجدر 
اإلشارة إلى أن الـ 1% المتبقية من رأس مال الشركة مملوكة 

من قبل الشركة الوطنية لحلول األعمال وهي شركة تابعة 
للشركة. بلغت مساهمة هذه الشركة في إيرادات موبايلي ما 

قيمته 1,833 مليار ريال.

شركة شبكة زاجل الدولية لالتصاالت
قامت الشركة خالل سنة 2008م، بحيازة ما نسبته 96% من حصص 

الشركاء في شركة شبكة زاجل الدولية لالتصاالت )“زاجل”(، شركة 
سعودية ذات مسؤولية محدودة. واشتمل الشراء جميع حقوق 
وأصول وموجودات زاجل والتزاماتها واسمها التجاري وعالماتها 

التجارية الحالية والمستقبلية مقابل سعر شراء إجمالي قدره 
80 مليون ريـال سعودي نتج عن ذلك شهرة بمبلغ 63 مليون 

ريـال سعودي كما في تاريخ الحيازة. تجدر اإلشارة إلى أن الـــ %4 
المتبقية من رأس مال الشركة مملوكة من قبل الشركة الوطنية 

لحلول األعمال وهي شركة تابعة. هذا وقد انخفضت قيمة الشهرة 
خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014م.

الشركة الوطنية لحلول األعمال
قامت الشركة خالل عام 2008م، باالستثمار في 95% من رأس 
مال الشركة الوطنية لحلول األعمال وهي شركة سعودية ذات 
مسؤولية محدودة. بينما تمتلك شركة بيانات األولى لخدمات 

الشبكات والتي هي شركة تابعة للشركة نسبة الـــ 5% المتبقية.
تمتلك الشركة الوطنية لحلول األعمال استثمار فى إى 

كوميرس تاكسى الشرق األوسط )لوكسمبورغ( بنسبة %10 
)2016م: 10%(. بلغت مساهمة هذه الشركة في إيرادات 

موبايلي ما قيمته 89 مليون ريال.

شركة صحتي للخدمات المعلوماتية
أنهت الشركة خالل عام 2014م اإلجراءات القانونية المتعلقة 

باالستثمار في 90% من رأس مال شركة صحتي للخدمات 
المعلوماتية. بينما تمتلك شركة بيانات األولى لخدمات 
الشبكات والتي هي شركة تابعة للشركة نسبة الـــ %10 

المتبقية. ال تساهم هذه الشركة التابعة في إيرادات موبايلي.

شركة موبايلي - بلج آند بالي المحدودة )تم تصفيتها(
أنهت الشركـة خـالل عام 2014م اإلجـــراءات القانونيـــة 

المتعلقة باالستثمــار في 60% من رأس مال شركة موبايلي 
- بلج آند بالي المحدودة. بينما تمتلك شركة بلج آند بالي 

إنترناشونال ومقرها الواليات المتحدة األمريكية نسبة الـــ 
40% المتبقية. أنهت الشركـة اإلجـــراءات القانونيـــة المتعلقة 

بالتصفية بتاريخ 31 ديسمبر 2017.

الشركة الوطنية لحلول األعمال ش.م.ح
أنهت الشركة الوطنية لحلول األعمال السعودية خالل عام 

2014م اإلجراءات القانونية المتعلقة باالستثمار في الشركة 
الوطنية لحلول األعمال، ومقرها دولة اإلمارات العربية 

المتحدة، بنسبة 100% من رأس مالها. ال تساهم هذه الشركة 
التابعة في إيرادات موبايلي.

تعيين رئيس تنفيذي جديد
بعد بداية مرحلة العمل على إعادة االستقرار للشركة بقيادة 

األستاذ/ أحمد فروخ عقب التحديات التي واجهتها، تم تعيين 
المهندس/ أحمد أبو دومة في مطلع العام الستكمال إعادة 
االستقرار وقيادة مرحلة النمو والتوسع للشركة وذلك لخبرته 

الواسعة في قطاع االتصاالت، والتسويق والمبيعات. 

اتفاقية إعادة تمويل مع مجموعة من 
المصارف السعودية

تمكنت موبايلي في فبراير من إعادة تمويل جزء كبير من 
ديونها بمبلغ 7.9 مليار ريال مع مجموعة من المصارف 

السعودية: البنك األهلي، البنك السعودي الفرنسي، مجموعة 
سامبا المالية، بنك ساب، بنك الرياض ومصرف الراجحي. مدة 
هذه التسهيالت 7 سنوات، سنتان منها معفية من سداد أصل 

القرض، تليها فترة سداد لمدة 5 سنوات. 

الحصول على ترخيص موحد لجميع خدمات 
االتصاالت

حصلت موبايلي في تاريخ 21 فبراير على ترخيٍص موحدٍ لتقديم 
كافة خدمات االتصاالت بما في ذلك خدمات االتصاالت الصوتية 

الثابتة واإلنترنت الثابت وذلك بمقابل مالي قدره خمسة ماليين 
ريال سعودي، مع تمديد صالحية الترخيص حتى تاريخ 21 أكتوبر 
2043م. وتدعم هذه الخطوة وضع الشركة التنافسي لتقديم 

خدمات أكثر تكامالً.

اتفاقية خدمات ودعم تقني جديدة مع 
مجموعة اإلمارات لالتصاالت

عقب انتهاء اتفاقية اإلدارة مع شركة مجموعة اإلمارات 
لالتصاالت )مجموعة اتصاالت( بنهاية العام السابق، تم توقيع 

اتفاقية جديدة للخدمات والدعم التقني، وذلك بتاريخ 27 فبراير 
2017م مدتها خمس سنوات وتمت صياغتها لتتناسب مع 

مستوى نضج الشركة وتحدياتها المستقبلية.

الحصول على ترددات إضافية
تمكنت موبايلي من الحصول على MHz 2x5 من الطيف 

الترددي في نطاق 1800 ميجاهرتز مقابل 422 مليون ريال 
سعودي وذلك من خالل مشاركتها في المزاد الذي نظمته 
هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات والذي أعلنت الهيئة عن 

نتائجه بتاريخ 6 يونيو. وقد تم سداد 30% من المبلغ خالل 90 
يوماً من إغالق المزاد، فيما سيتم سداد المبلغ المتبقي على 
أقساط سنوية متساوية لمدة 10 سنوات. وستكون الترددات 

متاحه في مطلع العام 2018م.

)RISE( تدشين االستراتيجية الجديدة للشركة
في إطار التقدم والشغف واالهتمام، دشن الرئيس التنفيذي 

المهندس/ أحمد أبو دومة استراتيجية موبايلي الطموحة 
)RISE(، والتي تهدف إلى االرتقاء والنهوض بالشركة، كما 

تساهم في تحديد توجهها المستقبلي والرؤية التي تصبو لها 
خالل السنوات الخمس المقبلة. تشمل )RISE( أربعة محاور 

وهي: المحور التجاري، تجارب العمالء، المرونة والكفاءة، 
والتنفيذ. وجاءت اإلدارة التنفيذية للشركة كجزء من تلك 
االستراتيجية الرائدة حيث تمت إعادة هيكلتها بما يخدم 

المنظمة بشكل أفضل.

تعديل النظام األساسي للشركة
أعلنت موبايلي عقب انتهاء الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 

4 يونيو عن نتائج التصويت على البنود المطروحة، حيث أسفرت 
تلك النتائج عن التصويت بالموافقة من قبل المساهمين على 

جميع البنود والتي كان من أبرزها تعديل النظام األساسي 
للشركة وفقاً لمتطلبات نظام الشركات السعودي الجديد.

توقيع اتفاقيات إطارية مع نوكيا، هواوي 
وإريكسون لتحديث شبكة الهاتف الجوال

نجحت موبايلي بتاريخ 14 أغسطس بتوقيع ثالث اتفاقيات 
إطارية مع كل من نوكيا، هواوي، وإريكسون، قيمتها 2.4 مليار 
ريال سعودي ومدة كل منها ثالث سنوات؛ وذلك لتحديث شبكة 

الهاتف الجوال من خالل تجديد جزء كبير من البنية التحتية 
وتوسيع نطاقها وتوفير تكنولوجيا متقدمة لتلبية االحتياجات 

الحالية والمستقبلية لعمالئها.

التحول إلى معايير المحاسبة الدولية
تمكنت موبايلي من إنجاز التحول من المعايير المحاسبية 

 )IFRS( إلى المعايير المحاسبية الدولية )SOCPA( السعودية
بنجاح، وقد تم إعالن نتائج الربع األول لعام 2017م بالتوافق 

مع المعايير الدولية.

العيسى نائباً لرئيس مجلس اإلدارة
أعلنت موبايلي عن قرار مجلس إدارتها في اجتماعه المنعقد 
بتاريخ 14 ديسمبر عن تعيين سعادة المهندس/ عبد الله بن 
محمد العيسى )عضو مستقل( نائباً لرئيس مجلس اإلدارة، 

وذلك حتى نهاية الدورة الحالية والتي ستنتهي في 1 ديسمبر 
2018م.

أحداث مهمة
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أقر مجلس الوزراء السعودي مؤخراً ميزانية الدولة للعام 
المالي 2018م وقد جاءت بنودها مؤكدة على التزام الحكومة 
المتواصل بالمحافظة على مستوى مرتفع من اإلنفاق، حيث 

تضمنت الميزانية أعلى مستوى من المصروفات التقديرية في 
تاريخ المملكة وذلك بزيادة قدرها 10% مقارنة باإلنفاق للعام 

2017م، وبعجز أقل بدرجة طفيفة عن السنة الماضية.

قدر بيان الميزانية نمواً في اإليرادات غير النفطية بلغت نسبته 
37% و14% مقارنة باإليرادات التقديرية والفعلية على التوالي 

في ميزانية العام السابق. وستأتي هذه الزيادة من عدة مصادر 
تشمل زيادات في رسوم المرافقين وتطبيق رسوم على 

العاملين األجانب، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، والرسوم 
على األراضي البيضاء، وكذلك تحسين الدخل االستثماري بفضل 

فعالية أسلوب صندوق االستثمارات العامة في إدارة الثروة 
السيادية. كما سيلعب رفع األسعار المحلية للطاقة كتعرفة 
الكهرباء دوراً في تحسين تلك اإليرادات حيث أشارت وزارة 

الطاقة مؤخراً إلى عزمها عن اإلعالن عن تفاصيل تلك التعديالت 
خالل الربع األول من العام 2018م.

وفيما يخص القطاع الخاص، سيتم تخصيص جزء من اإلنفاق 
الرأسمالي تصل قيمته إلى 138 مليار ريال لدعم مبادرات 

رؤية 2030م، خاصة في مجاالت اإلسكان والتعدين والطاقة 
والتصنيع والنقل والترفيه واالتصاالت والمنشآت الصغيرة 

والمتوسطة. وتعد هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات واحدة 
من أبرز الجهات المعنية بتفعيل تلك الرؤية؛ إذ إن قطاع 

االتصاالت هو القطاع األوسع انتشاراً على مستوى المملكة.

أما بالنسبة للتطورات التنظيمية في قطاع االتصاالت، فقد كان 
للقرارات الصادرة من هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات أثراً 

مباشراً على الشركات المشغلة في القطاع؛ حيث كان أبرز تلك 
القرارات هو رفع الحظر عن الصوت عبر ميثاق االنترنت مما 

شكل تحدياً جديداً لقطاع االتصاالت في المملكة. كما شملت 
القرارات إقرار سياسة االستخدام العادل لمصلحة العميل، 

خفض أسعار المكالمات التحاسبية بين المشغلين، حصر إصدار 
شرائح الجوال للمقيمين على شريحتين فقط، وتعديل بعض 

مواد الالئحة التنفيذية للهيئة بما يخدم مصلحة العميل.

وعلى مستوى موبايلي، فقد كانت من أولى مهام الرئيس 
التنفيذي/ أحمد أبو دومة فور تسلم قيادة الشركة هو القيام 

بطرح استراتيجية جديدة يتم تنفيذها على مراحل بدءاً من 
العام الحالي 2017م وعلى مدى ثالث سنوات قادمة؛ ويتم 

التركيز من خالل تلك االستراتيجية على تطوير الشركة وتحسين 
كفاءتها وبنيتها التقنية في تقديم الخدمات للعمالء والشركات. 
كما تهدف أولويات هذه االستراتيجية إلى تطوير عالمة موبايلي 

التجارية، زيادة وتحسين قاعدة العمالء، باإلضافة إلى تعزيز 
شبكات التوزيع.

ويعتبر تطور التقنية في قطاع االتصاالت تحدياً مستمراً تواجهه 
شركات االتصاالت؛ هذه التحديات تخلق عامل تحفيز لإلدارة 

والموظفين في الشركة ككل لتوظيف كافة إمكاناتها، للتعامل 
مع متغيرات القطاع في المملكة وخارجها، ولتحقيق نتائج 

ايجابية للمساهمين والعمالء.

حملة التبرع بالدم
ضمن مبادرات برنامج “صحتي وسالمتي” وبالتعاون مع 

مدينة الملك فهد الطبية في مدينة الرياض، أطلقت موبايلي 
حملة التبرع بالدم وذلك خالل شهر أبريل من العام. وقد 

دعت موبايلي منسوبيها للمشاركة في الحملة المقامة لمدة 
خمسة أيام مؤكدة حاجة اآلالف من المرضى إلى عمليات التبرع 

وبكميات قليلة من الدم وذلك لإلسهام في إنقاذ الكثير من 
األرواح ونيل األجر.

جائزة األعمال التطوعية
قامت موبايلي خالل شهر رمضان المبارك بإطالق #جائزة_
موبايلي_لألعمال_التطوعية والتي تهدف الى ترسيخ ثقافة 

العمل التطوعي والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 
باالعتماد على محور الرؤية القائم على حيوية المجتمع، حيث 
تنطلق هذه المبادرة تحت حملة )رجعتك األجمل(. وتأتي هذه 

المبادرة من موبايلي تأكيداً على لدورها الريادي في المسؤولية 
االجتماعية في دعم المجتمع وطرح مبادرات تهدف الى إثراء 

روح الخير خالل الشهر الفضيل.

)نقاطي( والتبرع لجمعية األطفال المعوقين
تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك، أتاحت موبايلي خدمة 

التبرع الخيري لجمعية األطفال المعوقين من خالل برنامج 
)نقاطي( وذلك من خالل التبرع بالنقاط المتوفرة في رصيد 

المشترك. يذكر أن هذه اإلضافة تؤكد اهتمام موبايلي بالعمل 
الخيري، كما أنها ستضيف بذلك تنوعاً جديداً لبرنامج )نقاطي( 
الذي يقدم أفضل قيمة مضافة لمشتركيه، ويعد البرنامج من 

أفضل برامج الوالء والمحافظة على العمالء بالمنطقة.

الترحيب بضيوف الرحمن
خالل موسم الحج المنصرم، قدمت موبايلي كعادتها أقوى 

عروضها لحجاج المملكة والحجاج القادمين للمملكة وذلك عبر 
باقة الحج والعمرة. وتسعى موبايلي لتلبيِة احتياجاِت ُمشتركيها 

بشكٍل ُمستمر، كما أن سعَي الشركة يصل إلى تقديم أفضل 
العروض الخاصة لضيوف الرحمن، إذْ تقدم الباقة الخاصة بهم 

رصيداً إضافياً مجانياً يصل إلى 300% عند الشحن بقيمة 10 
رياالت أو أكثر، ويمكن استخدام ذلك الرصيد داخل شبكة 

موبايلي باإلضافة إلى الخدمات الدولية لمعظم الدول حول 
العالم.

الرعاية التقنية لمعرض اللياقة البدنية والحياة 
الصحية

بما يتماشى مع توجُّهها في دعم الفعاليات واألنشطة ذات 
االهتمام بالمسؤوليِة االجتماعية، رعت موبايلي معرض اللياقة 

البدنية والحياة الصحية، والذي أقيمت فعالياته في معارض 
الرياض للمؤتمرات خالل أكتوبر الماضي لمدة ثالثة أيام. 

وتأتي فعاليات المعرض لتهتم باللياقِة البدنيِة والحياِة الصحيِة 
واالتزان الغذائي، وبما يحقق أهداف نشر الوعي الصحي لكافة 
ُّ المعرض واحًدا من الفعاليّاِت التي تعود بالنفِع  رّواده، إذْ يُعد

على المجتمع الرياضي بشكٍل عام.

يُذكر أن شركة اتحاد اتصاالت موبايلي قدمت عدداً من الرعايات 
والفعاليات للعام الحالي وكان آخرها مهرجان “سوق الطيبين” 

بمحافظة األحساء، إذ تحظى الشركة بحضورٍ اجتماعيٍّ فّعاٍل 
ومميّزٍ في مختلف األنشطة المتعلقة بالرياضِة أو الترفيِه أو 

األعمال التطوعية على حدٍّ سواء.

أنشطة المسؤولية االجتماعيةالتوقعات المستقبلية 
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الجمعية العامة للمساهمين
خالل العام 2017م، تم عقد الجمعية العامة غير العادية للمساهمين مرة واحدة وذلك بتاريخ 4 يونيو من العام. وفيما يلي سجل 

حضور أعضاء مجلس اإلدارة:

وقد أسفرت نتائج الجمعية عن التصويت بالموافقة من قبل 
المساهمين على جميع البنود المطروحة وهي كالتالي:

التصويت على تعديل النظام األساسي للشركة، وفقاً   .1
لمتطلبات نظام الشركات السعودي الجديد.

التصويت على تعديل النظام األساسي للشركة للمادة  .2
رقم 3.  

التصويت على تعديل النظام األساسي للشركة للمادة  .3
رقم 4.  

التصويت على تعديل النظام األساسي للشركة للمادة  .4
رقم 19.  

التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي   .5
المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.

التصويت على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي   .6
المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.

التصويت على تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي   .7
في 31 ديسمبر 2016م.

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام   .8
المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.

التصويت على إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة من   .9
قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم والبيانات المالية ربع 

السنوية والسنوية للشركة لعام 2017م، والربعين األول 
والثاني من العام المالي 2018م، وتحديد أتعابه.

التصويت على األعمال والعقود بين الشركة ومؤسسة   .10
اإلمارات لالتصاالت )مساهم رئيس ولديه ممثلين في 
مجلس اإلدارة وهم: األستاذ/ محمد هادي الحسيني، 

والمهندس/ خليفة حسن الشامسي، والمهندس/ صالح 
عبدالله العبدولي واألستاذ/ سيركان صبري أوكاندان(. علماً 

بأن األعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة 
اإلمارات لالتصاالت خالل عام 2016م هي كما يلي: خدمات 

الربط البيني والتجوال بقيمة )78,002( ألف ريال و خدمات 
الربط البيني والتجوال المستلمة بقيمة )72,968( ألف 

ريال، ورسوم إدارية بقيمة )36,681( ألف ريال، ومصاريف 
إدارية أخرى بقيمة )63,364( ألف ريال، وخدمات اتصاالت 
بقيمة )4,488( ألف ريال، وخدمات أخرى بقيمة )4,350( 

ألف ريال.

التصويت على األعمال والعقود بين الشركة وشركة حلول   .11
االتصاالت المحدودة، علماً بأن األعمال والعقود التي تمت 

بين الشركة وبين شركة حلول االتصاالت المحدودة خالل 
عام 2016م قيمتها 3,139,870.70 ريال سعودي لوجود 
مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس اإلدارة الدكتور/ خالد 

عبدالعزيز الغنيم حيث كانت الشركة صاحبة العرض األفضل.
التصويت على )اتفاقية خدمات ودعم تقني( جديدة مع   .12

مجموعة اإلمارات لالتصاالت.
التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وعلى مهامها وضوابط   .13

عملها ومكافآت أعضائها للدورة الحالية، والتي تنتهي في 1 
ديسمبر 2018م، علماً بأن المرشحين هم: سعادة األستاذ/ 

جميل الملحم رئيساً للجنة المراجعة، وعضوية كل من 
األستاذ/ محمد هادي الحسيني )عضو مجلس إدارة غير 

تنفيذي(، واألستاذ/ خالد محمد الصليع )عضو لجنة مستقل 
من خارج المجلس(، وكذلك األستاذ/ حمود بن عبد الله 

التويجري )عضو مجلس إدارة مستقل(، واألستاذ/ سيركان 
صبري أوكاندان )عضو مجلس إدارة غير تنفيذي(.

التصويت على الئحة عمل لجنة المراجعة.  .14
التصويت على الئحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.  .15
التصويت على سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة   .16

واللجان المنبثقة عنه واإلدارة التنفيذية.

اقتراحات المساهمين
لدى إدارة عالقات المستثمرين في موبايلي تواصل دائم مع 

مساهمي الشركة وذلك عن طريق هاتف اإلدارة المباشر 
والبريد اإللكتروني. وفي حال وصول أي مقترحات من قبل 

المساهمين، يتم فرزها وإبالغ مجلس اإلدارة كامالً بها. كما 
تتاح الفرصة للمساهمين بتقديم اقتراحاتهم واستفساراتهم 

بشكل مباشر ألعضاء مجلس اإلدارة وذلك خالل اجتماعات 
الجمعية العامة حيث يتم تخصيص الوقت للرد على تلك 

التساؤالت.

طلبات سجل المساهمين
تم طلب سجل المساهمين من السوق المالية السعودية 

)تداول( اثنتي عشرة مرة خالل العام 2017م، وفيما يلي بيان 
بتواريخ الطلب واألسباب:

مساهمو الشركة 

4 يونيوالمنصباالسمالرقم

حضررئيس المجلسسليمان عبد الرحمن القويز1

حضرنائب رئيس المجلسعبد الله محمد العيسى2

حضرالعضو المنتدبخليفة حسن الشامسي3

حضرعضوعبدالعزيز حمد الجميح4

لم حضرعضومحمد هادي الحسيني5

حضرعضوخالد عبد العزيز الغنيم6

حضرعضوحمود عبد الله التويجري7

حضرعضوعلي عبد الرحمن السبيهين8

حضرعضوسيركان صبري أوكاندان9

حضرعضوصالح العبدولي10

األسبابتاريخ الطلبالرقم

ألغراض تقارير الشركة الداخلية1 يناير1

ألغراض تقارير الشركة الداخلية1 يناير2

ألغراض تقارير الشركة الداخلية1 يناير3

ألغراض تقارير الشركة الداخلية13 مارس4

ألغراض تقارير الشركة الداخلية13 مارس5

ألغراض تقارير الشركة الداخلية2 أبريل6

ألغراض تقارير الشركة الداخلية8 مايو7

ألغراض تقارير الشركة الداخلية7 يونيو8

ألغراض تقارير الشركة الداخلية2 يوليو9

ألغراض تقارير الشركة الداخلية6 أغسطس10

ألغراض تقارير الشركة الداخلية15 أكتوبر11

ألغراض تقارير الشركة الداخلية24 أكتوبر12
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نصت المادة 44 من النظام األساسي للشركة على أن توزع 
أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات 

العمومية والتكاليف األخرى بما في ذلك قروض المساهمين 
والزكاة على الوجه اآلتي: 

تخصيص )10%( من األرباح الصافية تضاف إلى االحتياطي   •
النظامي. ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا 

التخصيص متى بلغت قيمة االحتياطي النظامي ما يعادل 
30% من رأس المال المدفوع.

يحق للجمعية العامة العادية، بناء على اقتراح مجلس   •
اإلدارة، أن تخصص نسبة 5% من األرباح الصافية لتكوين 

احتياطي نظامي اتفاقي يخصص ألغراض معينة.
يحق للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات   •
أخرى وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل 

توزيع أرباح ثابتة –قدر اإلمكان-على المساهمين.
يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة للمساهمين تمثل )%5(   •

من رأس مال الشركة المدفوع.

وبتاريخ 23 يوليو 2011م، أعلنت الشركة عن تطبيق سياسة 
توزيع األرباح التالية:

تعتبر موبايلي أن تحقيق مصالح مساهميها من أهم   •
أولوياتها.

تهدف سياسة توزيع األرباح إلى تحقيق تطلعات   •
المساهمين، آخذة باالعتبار أداء الشركة ألعمالها 

واستثماراتها المستقبلية.
تنوي الشركة انتهاج سياسة توزيع أرباح متصاعدة، ما أمكن   •

ذلك، بحيث ال تقل مستويات األرباح السنوية الموزعة في 
أي سنة عن السنة التي سبقتها.

وكانت الجمعية العامة للشركة قد وافقت بتاريخ 11 مارس 
2012م على توصية مجلس اإلدارة بتفويضه توزيع أرباح ربع 

سنوية اعتباراً من السنة المالية 2012م. 

تتعرض المجموعة للمخاطر التالية من خالل استخدامها 
لألدوات المالية: 

مخاطر االئتمان   •
مخاطر السيولة   •
مخاطر السوق   •

تتم إدارة المخاطر من قبل اإلدارة العليا وفقاً لسياسات 
معتمدة من قبل مجلس اإلدارة. تقوم اإلدارة العليا بتحديد 

وتقييم والتحوط ضد المخاطر المالية عندما يكون مالئما من 
خالل تعاون وثيق مع الوحدات التشغيلية للمجموعة.

مخاطر االئتمان
إن مخاطر االئتمان هي عدم مقدرة الطرف المقابل ألداة مالية 

على الوفاء بالتزاماته التعاقدية. تتعرض المجموعة لمخاطر 
االئتمان بشكل رئيسي من النقد وما في حكمه، الذمم 

المدينة، المستحق من طرف ذي عالقة واستثمارات محتفظ 
بها حتى تاريخ االستحقاق. وتمثل القیمة الدفترية للموجودات 

المالیة الحد األقصى لمخاطر االئتمان.

النقد وما في حكمه واستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ 
االستحقاق

يتم إيداع النقد وما في حكمه واستثمارات محتفظ بها حتى 
تاريخ االستحقاق لدى بنوك ذات تصنيف ائتماني مرتفع. تقوم 

المجموعة بتحديث تدفقاتها النقدية بشكل منتظم وعندما 

يكون ذلك مناسباً يضاف أي فائض نقدي ضمن االستثمارات 
قصيرة األجل مع مؤسسات مالية ذات سمعة طيبة.

ذمم مدينة
قامت المجموعة بوضع سياسة ائتمان بموجبها يتم إجراء 

تقييم لالئتمان بهدف التحقق من المالءة المالية لجميع 
العمالء قبل توقيع العقود معهم/ قبول طلبات الشراء منهم.

يتم تقييم القدرة االئتمانية لألصول المالية الغير متأخرة عن 
التحصيل أو تتضمن احتمالية تحصيل منخفضة عن طريق قياس 

القدرة المالية والتاريخ االئتماني للعمالء، مع مراعاة أرصدة 
العمالء الذين تم استالم جميع مستحقاتهم في الماضي بغض 

النظر عن تأخرهم في السداد غير الجوهري. تعترف المجموعة 
بالمخصصات عن طريق قياس احتمالية تحصيل األموال من 

العمالء إذا كانت احتمالية التحصيل منخفضة وتأخذ في االعتبار 
شطب الديون المستحقة. تعطي عمليات االئتمان والتحصيل 

مؤشرات دورية عن أعمار األصول المالية.

لدى المجموعة عميالن رئيسيان يمثالن 29% من إجمالي 
الذمم المدينة كما في 31 ديسمبر 2017م )31 ديسمبر 2016م:
 31 % و1 يناير 2016م: 34%(. ال يوجد لبقية األرصدة تركيز هام 
لمخاطر االئتمان حيث يتم توزيع باقي المخاطر على عدد كبير 

من األطراف المقابلة والعمالء.

فيما يلي أعمار صافي الذمم المدينة:

مخاطر السيولة
إن مخاطر السيولة هي مخاطر أن تواجه المجموعة صعوبات 

في الوفاء بااللتزامات المرتبطة بالمطلوبات المالية التي يتم 
تسويتها من خالل تسليم نقد أو أصل مالي آخر. إن منهج 

المجموعة في إدارة السيولة هو التأكد قدر المستطاع من 
توفر السيولة الكافية للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها دون 

تكبد خسائر غير مقبولة أو المخاطرة بسمعة المجموعة. 
وتقوم اإلدارة عن كثب وبشكل مستمر بمراقبة مخاطر 

السيولة عن طريق إجراء مراجعة منتظمة عن توفر السيولة 
الكافية، االلتزامات الحالية والمستقبلية والنفقات التشغيلية 

والرأسمالية. إضافة إلى ذلك، تراقب المجموعة التدفقات 
النقدية الفعلية وتسعى الى مطابقة تواريخ استحقاقها مع 

موجوداتها المالية ومطلوباتها المالية. كما تسعى المجموعة 
باستمرار إلى االلتزام بالتزاماتها القانونية بما في ذلك أي 

التزامات تتعلق باتفاقيات التمويل.

المخاطرسياسة توزيع األرباح

1 يناير 2016م31 ديسمبر 2016م31 ديسمبر 2017مألف ريال سعودي

576,791688,293355,096الحالي

552,506504,716430,196حتى شهرين

168,925156,827119,765من شهرين إلى ثالثة أشهر

2,332,5812,351,5042,519,033أكثر من ثالثة أشهر

3,630,8033,701,3403,424,090
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فيما يلي تواريخ استحقاق المطلوبات المالية في تاريخ التقرير بناء على التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة:

مخاطر السوق
إن مخاطر السوق هي أن تؤثر التغيرات في أسعار السوق مثل 
أسعار صرف العمالت األجنبية ومعدالت الربح وأسعار األسهم 

على دخل المجموعة أو قيمة مقتنياتها من األدوات المالية. 
إن الهدف من إدارة مخاطر السوق هو إدارة ومراقبة التعرض 

لمخاطر السوق ضمن حدود مقبولة، مع تحسين العائد.

مخاطر العملة
إن مخاطر العملة هي مخاطر التغير في قيمة األدوات المالية 
بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. إن معظم 

معامالت المجموعة هي بالريـال السعودي والدوالر األمريكي. 
الريال السعودي مربوط بالدوالر األمريكي. وتقوم اإلدارة 

بمراقبة التقلبات في أسعار العمالت عن كثب وبشكل مستمر. 
وبناءً على خبرتها وردود فعل السوق، ال تعتقد اإلدارة أنه من 
الضروري التغطية ضد مخاطر العمالت األجنبية حيث أن معظم 
مخاطر العمالت األجنبية محدودة نسبيا في المدى المتوسط.

مخاطر معدالت الربح
إن مخاطر معدالت الربح هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو 

التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية بسبب التغيرات 
في معدالت الربح بالسوق. إن تعرض المجموعة لمخاطر 

السوق من التغيرات في معدالت الربح تنتج بشكل رئيسي من 
قروض المجموعة المطلوبة لتمويل متطلبات رأس المال 

العامل والمصاريف الرأسمالية. تتم إعادة تسعير هذه القروض 
على أساس دوري وهي تعرض المجموعة لمخاطر التدفقات 

النقدية لسعر المرابحة. تدير المجموعة تكاليفها التمويلية من 
خالل تحسين السيولة النقدية المتاحة والحد من االقتراض.

مخاطر السعر
الشركة غير معرضة لمخاطر السعر فيما يتعلق باسهم الملكية 
ألنها ال تملك حاليا استثمارات جوهرية في االسهم كما في 31 

ديسمبر 2017م.

مخاطر رسوم تنظيمية
تعمل الشركة في بيئة تنظيمية خاصة بالقطاع وقد يخلق ذلك 

مخاطر معينة؛ منها على وجه الخصوص، االختالف في طريقة 
حساب الرسوم الحكومية والتي قد تحسب بأثر رجعي.

تتضمن القوائم المالية الموحدة المعلومات المالية للشركة 
وشركاتها التابعة )يشار إليهم مجتمعين “المجموعة”(. وقد 

تم إعداد تلك القوائم المالية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية 
للتقارير المالية المعتمد في المملكة العربية السعودية 

وغيرها من المعايير واإلصدارات األخرى الصادرة بواسطة الهيئة 
السعودية للمحاسبين القانونيين. قامت المجموعة بإعداد 
قوائمها المالية السنوية الموحدة وفقاً لمعايير المحاسبة 
المعتمدة في المملكة العربية السعودية الصادرة بواسطة 

الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين حتى السنة المنتهية 
في 31 ديسمبر 2016م.

 وتعتبر القوائم المالية الموحدة للمجموعة لهذا العام 
المنتهي في 31 ديسمبر 2017م أول قوائم مالية سنوية. 

وعليه، فقد تم تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 1 “تطبيق 
المعايير الدولية للتقارير المالية ألول مرة” المعتمد في 

المملكة العربية السعودية وغيرها من المعايير واإلصدارات 
األخرى الصادرة بواسطة الهيئة السعودية للمحاسبين 

القانونيين بواسطة المجموعة إلعداد القوائم المالية الموحدة 
الحالية. كما يجب أن يأخذ القارئ في الحسبان شرح كيفية تأثير 
التحول إلى المعايير الدولية للتقارير المالية على المركز المالي 
واألداء المالي والتدفقات النقدية للمجموعة كما هو مبين في 

إيضاح 7 من القوائم المالية المفصلة.

السياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة في إعداد هذه 
القوائم المالية الموحدة تم تطبيقها بصورة ثابتة على كافة 

الفترات المعروضة. وقد تم اعتماد القوائم المالية الموحدة 
لإلصدار بواسطة مجلس اإلدارة في 27 جمادى األولى 1439هـ 

)الموافق 13 فبراير 2018م(.

المعايير الجديدة والتعديالت الصادرة ولكن غير 
سارية المفعول بعد

المعايير والتعديالت الصادرة ولكن لم تنطبق على القوائم 
المالية الموحدة مدرجة أدناه. إن هذه القائمة من المعايير 
الصادرة هي تلك التي تتوقع المجموعة بصورة معقولة أن 
يكون لها أثر على اإلفصاحات والمركز أو األداء المالي عند 

تطبيقها في تاريخ مستقبلي. فيما يلي المعايير والتعديالت 
الصادرة وغير سارية المفعول حتى اآلن.

المعيار الدولي للتقرير المالي 9 – األدوات المالية
أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في يوليو 2014م 

النسخة النهائية من المعيار الدولي للتقرير المالي 9 األدوات 
المالية الذي يحل محل معيار المحاسبة الدولي 39 األدوات 

المالية: اإلثبات والقياس وجميع اإلصدارات السابقة للمعيار 
الـدولـي للتقـرير المـالي 9. يجمـع المعيـار الـدولـي للتقـرير 

المالي 9 بين الجوانب الثالثة للمحاسبة لألدوات المالية: 
التصنيف والقياس ومحاسبة االنخفاض والتحوط. يسري 

المعيار الدولي للتقرير المالي 9 على الفترات السنوية 
التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2018م مع السماح بالتطبيق 

المبكر. باستثناء محاسبة التحوط، فإن التطبيق بأثر رجعي 
مطلوب ولكن عرض معلومات المقارنة غير إلزامي. بالنسبة 

لمحاسبة التحوط يتطلب تطبيق المتطلبات بأثر رجعي مع 
بعض االستثناءات المحدودة. إن المجموعة بصدد استكمال 

تقييمها المتعلق بأثر نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة على 
االنخفاض في قيمة موجودتها المالية.

المعيار الدولي للتقرير المالي 15 – اإليرادات من 
العقود مع العمالء

تم إصدار المعيار الدولي للتقرير المالي 15 في مايو 2014م 
ويقدم المعيار الجديد نموذج من خمس خطوات للمحاسبة 

عن اإليرادات الناتجة من العقود مع العمالء. بموجب المعيار 
الدولي للتقرير المالي 15، يتم االعتراف باإليرادات بمبلغ 

يعكس المقابل الذي تتوقع المنشأة الحصول عليه مقابل 
تحويل سلع أو خدمات إلى العميل.

سيحل معيار اإليرادات الجديد محل جميع متطلبات إثبات 
اإليرادات الحالية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية. 

يجب تطبيق المعيار إما بأثر رجعي كامل أو تطبيق بأثر رجعي 
معدل للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2018م. 
إن المجموعة بصدد استكمال تقييمها المتعلق بأثر المعيار 

الدولي للتقرير المالي 15 على سياساتها الخاصة باالعتراف 
باإليرادات.

المعيار الدولي للتقرير المالي 16 – عقود اإليجار
يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي 16 نموذجاً محاسبة إيجاري 
واحد في المركز المالي للمستأجرين. يقوم المستأجر باالعتراف 

بأصول حق االستخدام التي تمثل حقه في استخدام األصل 
المحدد ومطلوبات اإليجار تمثل التزاماته بإجراء مدفوعات 

اإليجار. هناك استثناءات اختيارية لعقود اإليجار قصيرة األجل 
وعقود اإليجار ذات القيمة المنخفضة. تظل محاسبة المؤجر 

مماثلة للمعيار الحالي، أي أن المؤجرين يستمرون في تصنيف 
عقود اإليجار كعقود إيجارات تمويلية أو تشغيلية.

يحل المعيار الدولي للتقرير المالي 16 محل اإلرشادات الحالية 
لعقود اإليجار بما في ذلك معيار المحاسبة الدولي 17 الخاص 
بعقود اإليجار، تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير 

المالي 4 لتحديد ما إذا كان الترتيب يتضمن عقد إيجار وتفسير 
لجنة التفسيرات الدولية السابقة 15 عقود اإليجار التمويلية – 
الحوافز وتفسير لجنة التفسيرات الدولية السابقة 27– ويتم 

ألف ريال سعودي
أقل من

سنة
من سنة إلى

5 سنوات
أكثر من

5 سنوات
إجمالي التدفقات 
النقدية التعاقدية

القيمة
الدفترية

كما في 31 ديسمبر 2017م

2,201,31910,321,0595,799,29818,321,67614,879,672قروض وأوراق دفع 

4,808,0024,808,002--4,808,002ذمم دائنة

92,59092,590--92,590المستحق إلى أطراف ذوي عالقة

7,101,91110,321,0595,799,29823,222,26819,780,264

كما في 31 ديسمبر 2016م

10,219,0117,047,7401,918,15719,184,90815,208,753قروض وأوراق دفع 

4,521,4324,521,432--4,521,432ذمم دائنة

138,420138,420--138,420المستحق إلى أطراف ذوي عالقة

14,878,8637,047,7401,918,15723,844,76019,868,605

كما في 1 يناير 2016م

17,891,29914,274,815-6,282,15011,609,149قروض وأوراق دفع 

6,535,8666,535,866--6,535,866ذمم دائنة

210,970210,970--210,970المستحق إلى أطراف ذوي عالقة

13,028,98611,609,149-24,638,13521,021,651

المعايير المحاسبية المطبقة في القوائم المالية
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تقييم جوهر المعاملة التي تنطوي على الشكل القانوني لعقد 
اإليجار.

يسري المعيار للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 
2019م. مع السماح بالتطبيق المبكر للمنشآت التي تطبق 

المعيار الدولي للتقرير المالي 15 اإليرادات من العقود مع 
العمالء في أو قبل التاريخ األولي لتطبيق المعيار الدولي 

للتقرير المالي 16. بدأت المجموعة في تقييم األثر المحتمل 
لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 16 على قوائمها المالية 

الموحدة.

التعديالت األخرى
فيما يلي المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير التي 

ال يتوقع أن يكون لها أثر على القوائم المالية الموحدة 
للمجموعة:

تصنيف وقياس معامالت الدفع على أساس السهم   أ. 
)تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 2(.

بيع أو مساهمة الموجودات بين المستثمر وشركته   ب. 
الزميلة أو المشروع المشترك )تعديالت على المعيار 

الدولي للتقرير المالي 10 ومعيار المحاسبة الدولي 28(.

تلخص الجداول اآلتية قائمة المركز المالي الموحدة، الدخل التشغيلي الموحد، وقائمة الدخل الموحدة للشركة كما في 31 ديسمبر 
لألعوام 2017، 2016، 2015، 2014، و2013م:

بلغ إجمالي موجودات الشركة كما في 31 ديسمبر 2017م ما 
قيمته 40,468 مليون ريال، في حين بلغ إجمالي المطلوبات 

26,214 مليون ريال وحقوق المساهمين 14,254 مليون ريال.
 

شّكلت الممتلكات والمعدات النسبة األكبر من أصول الشركة 
والتي بلغ صافي قيمتها الدفترية 23,428 مليون ريال، فيما 

شكلت القروض وأوراق الدفع معظم المطلوبات والتي بلغت 
13,469 مليون ريال. وقد تم توظيف هذه القروض في تأسيس 

وتشغيل البنية التحتية للشركة وفي متطلبات رأس المال 
العامل. وبلغ رصيد احتياطي مكافأة نهاية الخدمة لموظفي 

الشركة 379 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2017م.

ملخص األصول والمطلوبات والنتائج المالية

ملخص قائمة المركز المالي الموحدة )مليون ريال سعودي(

الدخل التشغيلي الموحد )مليون ريال سعودي(

2013م2014م2015م2016م2017م

7,4756,8867,35912,50214,720الموجودات المتداولة

32,99334,38635,04234,14230,768الموجودات غير المتداولة

40,46841,27142,40146,64445,488إجمالي الموجودات

11,91717,89318,09429,79013,697المطلوبات المتداولة

14,2988,4229,13320010,675المطلوبات غير المتداولة

26,21426,31527,22729,99024,372إجمالي المطلوبات

14,25414,95515,17216,65421,116حقوق المساهمين

40,46841,27142,40146,64445,488إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

2013م2014م2015م2016م2017م

8,4579,87511,55010,40514,446االستخدام

2,1151,8681,8932,6541,771رسوم التشغيل واالشتراك

7788269819361,886خدمات أخرى

11,35112,56914,42413,99518,103إجمالي اإليرادات
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بلغ إجمالي ربح السنة المالية 2017م مبلغ 6,530 مليون   •
ريال، مقابل 7,425 مليون ريال للسنة المالية 2016م وذلك 

بانخفاض نسبته %12.
بلغت إيرادات السنة المالية 2017م مبلغ 11,351 مليون   •

ريال، مقابل 12,569 مليون ريال سجلتها في العام السابق، 
وذلك بانخفاض قدره 10% ويعزى ذلك بشكل رئيس 

التغيرات االقتصادية العامة والتغيرات التنظيمية المختلفة 
المتعلقة بقطاع االتصاالت.

وبلغت نسبة هامش الربح قبل خصم االستهالك واإلطفاء   •
وتكاليف المرابحة اإلسالمية والزكاة )EBITDA( في السنة 

المالية 2017م نسبة 32.1% مقابل نسبة 32.4% للسنة 
المالية 2016م.

بلغ صافي الخسارة للسنة المالية 2017م، مبلغ 709 مليون   •
ريال مقابل خسارة قدرها 214 مليون ريال للعام السابق. 

وتعزى الزيادة في صافي الخسارة بنسبة 232% بشكل 
رئيسي إلى انخفاض اإليرادات السنوية ب 1.2 مليار ريال 

نظراً للضغوطات االقتصادية والتنظيمية، إضافة إلى ارتفاع 
االستهالك وتكلفة التمويل.

القروض

القروض وأوراق الدفع )ريال سعودي(قائمة الدخل الموحدة )مليون ريال سعودي(

تفاصيل استحقاق القروض وأوراق الدفع  أ. 

قيمة التغير2013م2014م2015م2016م2017م
16/17

نسبة التغير 
17/16

)10%()1,218(11,35112,56914,42413,99518,103اإليرادات 

)6%(323)6,896()7,096()6,466()5,144()4,821(تكلفة الخدمات والمبيعات

)12%()895(6,5307,4257,9586,89911,207إجمالي الربح

)3%(36)1,533()1,843()1,442()1,270()1,234(مصاريف البيع والتسويق

)21%(454)2,209()2,810()3,575()2,138()1,684(مصاريف عمومية وإدارية

)4%(155)2,760()3,533()3,625()3,782()3,626(االستهالك واإلطفاء

---)63(---إطفاء الشهرة

)93%()267(4,705)1,349()684()287()19(الربح من العمليات التشغيلية

20%)112()191()269()361()566()678(مصاريف تمويلية

)49%()11(122312184257إيرادات أخرى

)242%()105()79()41()169(43)61(الزكاة

232%)495(4,692)1,576()1,093()214()709(صافي )الخسارة( الربح 

2016م2017م

14,88015,209قروض طويلة األجل

)7,608()1,411(يطرح: الجزء المتداول

13,4697,601الجزء غير المتداول

2016م2017م

1,4117,608أقل من سنة واحدة

8,3806,489من سنة واحدة إلى خمس سنوات

5,0891,112أكثر من خمس سنوات
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تفاصيل القروض وأوراق الدفع كما في 31 ديسمبر 2017م هي كما يلي:  ب. 

جهة اإلقراض
الشركة 

المدةشروط الدفعمعدل الربحقيمة المستخدمقيمة القرضالعملةالتاريخالغرض من االقتراضطبيعة القرضالمقترضة
الجزء 

المتداول
الجزء طويل 

شروط أخرىاإلجمالياألجل

بنوك محلية 
مشتركة

موبايلي

اتفاقية إعادة 
تمويل طويلة 

األجل متوافقة 
مع أحكام 

الشريعة 
االسالمية

إعادة تمويل االلتزامات المستحقة بموجب 
تسهيالت فترات البث وخدمة البيانات

الربع األول 
من 2017م

ريـال 
سعودي

7,889 مليون 
ريـال سعودي

7,889 مليون ريـال 
سعودي

معدل مرابحة 
قائم على 

السيبور مضافاً 
إليه هامش ربح 

ثابت

أقساط مجدولة 
وفقاً التفاقية 

القرض
7 سنوات

)17( مليون 
ريـال سعودي

7,803 مليون 
ريـال سعودي

7,786 مليون 
ريـال سعودي

-

وكالة ائتمان 
التصدير الفنلندية 

)Finnvera( ووكالة 
ائتمان التصدير 

)EKN( السويدية

موبايلي

تمويل طويل 
األجل متوافق مع 

أحكام الشريعة 
االسالمية

الحصول على معدات لشبكتها من كل 
 )NSN( من شركتي نوكيا سيمنز نتوركس

واريكسون لترقية وتعزيز قدرات البنية التحتية 
واستحداث تقنيات جديدة وتعزيز القدرة 

التنافسية لها في شريحة خدمات قطاع األعمال

الربع الثالث 
من 2013م

دوالر 
أمريكي

642 مليون 
دوالر أمريكي 

)2.4 مليار 
ريـال سعودي(

642 مليون دوالر 
أمريكي 

)2.4 مليار ريـال 
سعودي(

معدل ثابت 
سنوياً

10 سنواتأقساط مجدولة
276 مليون 

ريـال سعودي
1,105 مليون 
ريـال سعودي

1,381 مليون 
ريـال سعودي

فترة استخدام 
مدتها 1.5 سنة 

وفترة سداد مدتها 
8.5 سنوات

وكالة ائتمان 
التصدير الفنلندية 

)Finnvera( ووكالة 
ائتمان التصدير 

)EKN( السويدية

موبايلي

تمويل طويل 
األجل متوافق مع 

أحكام الشريعة 
االسالمية

الحصول على معدات لشبكتها من كل 
 )NSN( من شركتي نوكيا سيمنز نتوركس

واريكسون لترقية وتعزيز قدرات البنية التحتية 
واستحداث تقنيات جديدة وتعزيز القدرة 

التنافسية لها في شريحة خدمات قطاع األعمال

الربع األول 
من 2014م

دوالر 
أمريكي

444 مليون 
دوالر أمريكي

)1,664 مليون 
ريـال سعودي(

344 مليون دوالر 
أمريكي

)1,290 مليون ريـال 
سعودي(

معدل ثابت 
سنوياً

10 سنواتأقساط مجدولة
165 مليون 

ريـال سعودي
1,044 مليون 
ريـال سعودي

1,209 مليون 
ريـال سعودي

فترة استخدام 
مدتها 1.5 سنة 

وفترة سداد مدتها 
8.5 سنوات

البنك السعودي 
لالستثمار

موبايلي

تمويل طويل 
األجل متوافق مع 

أحكام الشريعة 
االسالمية

لتمويل متطلبات رأس المال العامل للشركة
الربع األول 
من 2014م

ريـال 
سعودي

1.5 مليار ريـال 
سعودي

1.5 مليار ريـال 
سعودي

معدل مرابحة 
قائم على 

السيبور مضافاً 
إليه هامش ربح 

ثابت

7.5 سنواتأقساط مجدولة
196 مليون 

ريـال سعودي
1,011 مليون 

ريـال سعودي
1,207 مليون 
ريـال سعودي

-

أنظمة سيسكو 
العالمية

الحصول على أجهزة حلول وأنظمة سيسكوتسهيالت موردينموبايلي
الربع األول 
من 2014م

دوالر 
أمريكي

135 مليون 
دوالر أمريكي 

)506.8 مليون 
ريـال سعودي(

93.69 مليون دوالر 
أمريكي 

)351.34 مليون 
ريـال سعودي(

معدل ثابت
أقساط نصف 

سنوية
3 سنوات

39 مليون 
ريـال سعودي

14 مليون ريـال 
سعودي

53 مليون 
ريـال سعودي

-

وكالة ائتمان 
التصدير الكندية 

)EDC(
موبايلي

تمويل طويل 
األجل متوافق مع 

أحكام الشريعة 
االسالمية

شراء أجهزة ومعدات اتصاالت من الكاتل- 
لوسنت

الربع الثاني 
من 2014م

دوالر 
أمريكي

122 مليون 
دوالر أمريكي 
)458 مليون 

ريـال سعودي(

101 مليون دوالر 
أمريكي 

)377 مليون ريـال 
سعودي(

معدل ثابت 
سنوياً

أقساط نصف 
سنوية

 10.5
سنوات

41 مليون ريـال 
سعودي

248 مليون 
ريـال سعودي

289 مليون 
ريـال سعودي

فترة استخدام 
مدتها 2 سنة 

وفترة سداد مدتها 
8.5 سنوات

موبايليسامبا

تمويل طويل 
األجل متوافق مع 

أحكام الشريعة 
االسالمية

لتمويل متطلبات رأس المال العامل للشركة
الربع الثالث 
من 2014م

ريـال 
سعودي

600 مليون 
ريـال سعودي

600 مليون ريـال 
سعودي

ُمعدَّل مرابحة 
قائم على 

السيبور مضافاً 
إليه هامش ربح 

ثابت

أقساط نصف 
سنوية مجدولة

7 سنوات
78 مليون 

ريـال سعودي
327 مليون 

ريـال سعودي
405 مليون 

ريـال سعودي
-
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جهة اإلقراض
الشركة 

المدةشروط الدفعمعدل الربحقيمة المستخدمقيمة القرضالعملةالتاريخالغرض من االقتراضطبيعة القرضالمقترضة
الجزء 

المتداول
الجزء طويل 

شروط أخرىاإلجمالياألجل

البنك السعودي 
الفرنسي

موبايلي

تمويل طويل 
األجل متوافق مع 

أحكام الشريعة 
االسالمية

تمويل متطلبات المصاريف الرأسمالية ورأس 
المال العامل

الربع الثالث 
من 2014م

ريـال 
سعودي

500 مليون 
ريـال سعودي

500 مليون ريـال 
سعودي

ُمعدَّل مرابحة 
قائم على 

السيبور مضافاً 
إليه هامش ربح 

ثابت

أقساط نصف 
سنوية مجدولة

7 سنوات
50 مليون 

ريـال سعودي
337 مليون 

ريـال سعودي
387 مليون 

ريـال سعودي
-

ديون اخرى 
)سندات ألمر 

وخصم فواتير( 

موبايلي 
وبيانات

تسهيالت موردين
تسهيالت موردين اريكسون، هواوى، طاليس، 

المؤسسة الصينية لالتصاالت
-

ريـال 
سعودي

1,090 مليون 
ريـال سعودي 

1,090 مليون ريـال 
سعودي

-
دفعات غير 

منتظمة
3 سنوات

 485 مليون 
ريـال سعودي

 96 مليون 
ريـال سعودي

581 مليون 
ريـال سعودي

-

موبايليمصرف الراجحي 

تمويل متوسط 
األجل متوافق مع 

أحكام الشريعة 
االسالمية

تمويل متطلبات المصاريف الرأسمالية ورأس 
المال العامل

الربع األول 
من 2016م

ريـال 
سعودي

400 مليون 
ريـال سعودي

400 مليون ريـال 
سعودي

ُمعدَّل مرابحة 
قائم على 

السيبور مضافاً 
إليه هامش ربح 

ثابت 

3.5 سنواتأقساط مجدولة
99 مليون 

ريـال سعودي
200 مليون 

ريـال سعودي
299 مليون 

ريـال سعودي
-

موبايليمصرف اإلنماء

تمويل طويل 
األجل متوافق مع 

أحكام الشريعة 
االسالمية

تمويل متطلبات المصاريف الرأسمالية ورأس 
المال العامل

الربع الرابع 
من 2016م

ريـال 
سعودي

2,000 مليون 
ريـال سعودي

1,300 مليون ريـال 
سعودي

ُمعدَّل مرابحة 
قائم على 

السيبور مضافاً 
إليه هامش ربح 

ثابت 

10 سنواتأقساط مجدولة
)2( مليون 

ريال سعودي
1,284 مليون 
ريـال سعودي

1,282 مليون 
ريـال سعودي

-

المجموع
1,410

مليون ريـال 
سعودي

13,469
مليون ريـال 

سعودي

14,879
مليون ريـال 

سعودي
-
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المدفوعات النظامية

المدفوعات النظامية مستحقة السداد )مليون ريال سعودي(

المبلغ

الجهة مستحقة السدادالبيان
31 ديسمبر 

2017م
31 ديسمبر 

2016م

679710هيئة االتصاالت وتقنية المعلوماترسوم مشاركة الحكومة في العوائد التجارية

4952هيئة االتصاالت وتقنية المعلوماترسوم الرخصة

4955مصلحة الزكاة والدخلالزكاة

تخضع المجموعة للزكاة حسب تعليمات الهيئة العامة للزكاة 
والدخل في المملكة العربية السعودية. حيث تقوم المجموعة 
بتقديم إقراراتها الزكوية بشكل موحد ابتداءً من السنة المالية 

المنتهية في 31 ديسمبر 2009م وما بعدها. والتي تتضمن 
الشركة وشركاتها التابعة وذلك لكون المجموعة ذمة مالية 

واحدة مملوكة ويتم إدارتها من قبل الشركة.

قدمت المجموعة إقراراتها الزكوية للهيئة العامة للزكاة والدخل 
لألعوام حتى عام 2016م وقامت بسداد الزكاة المستحقة. 

خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م قامت المجموعة 
بتقديم اقراراتها الزكوية المعدلة لعامي 2013م و 2014م 

نتيجة لتعديالت القوائم المالية الموحدة لألعوام المذكورة. 

أنهت المجموعة وضعها الزكوي وحصلت على الربوط الزكوية 
النهائية لألعوام حتى السنة المالية 2006م. استلمت 

المجموعة الربوط الزكوية للسنوات من 2007م إلى 2011م 
والتي أظهرت ربوط زكوية وضريبة استقطاع إضافية بمبلغ 317 
مليون ريـال سعودي و237 مليون ريـال سعودي، على التوالي، 

والتي اعترضت عليها إدارة المجموعة أمام اللجان االبتدائية 
واالستئنافية. خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م، 
أصدرت لجنة االعتراض الزكوية الضريبية االبتدائية أحكام في 

بعض مسائل الزكاة وضريبة االستقطاع وهذه االحكام صدرت 
ضد المجموعة وتم االعتراض عليها في اللجنة االستئنافية. 
تعتقد اإلدارة أن لديها مبررات كافية لالعتراض على األمور 

الواردة في الربط ومن غير المتوقع أن تؤدي النتيجة النهائية 
لالعتراض إلى أي التزام جوهري.

الدعاوى والمخالفات

أصدرت لجنة النظر في مخالفات نظام االتصاالت التابعة 
لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات عدد من القرارات بفرض 

غرامات ضد المجموعة والتي قامت المجموعة بالتظلم عليها 
وفقاً لنظام االتصاالت والئحته التنفيذية، وتتنوع أسباب هذه 

القرارات ما بين كيفية إصدار شرائح االتصال مسبقة الدفع 
أو تقديم لعروض غير معتمدة من قبل الهيئة أو غيرها من 

األسباب.

كما توجد دعاوى متنوعة مقامة من المجموعة ضد هيئة 
االتصاالت وتقنية المعلومات أمام ديوان المظالم بالطعن ضد 

قرارات اللجنة وفقاً ألنظمة االتصاالت، على التفصيل التالي: 

هناك عدد )635( دعوى قضائية مقدمة بواسطة المجموعة   •
ضد هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات قدرها 672 مليون 

ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2017م.
وقد أصدر ديوان المظالم )163( حكماً لصالح المجموعة   •

تقضي بإلغاء )163( قراراً من قرارات اللجنة وتبلغ القيمة 
اإلجمالية للغرامات الملغاة 467 مليون ريال سعودي كما 

في 31 ديسمبر 2017م.
بعض هذه األحكام االبتدائية أصبحت نهائية واجبة النفاذ   •

)بعد تأكيدها من محكمة االستئناف( وبلغ مجموع غراماتها 
الملغاة بحكم نهائي 432 مليون ريال سعودي كما في 31 

ديسمبر 2017م.

إضافة إلى ما سبق، توجد )23( دعوى مقامة من المجموعة 
ضد قرارات الهيئة والخاصة بآلية احتساب الرسوم الحكومية 

وغيرها من بينها )16( قضية تتعلق بالرسوم الحكومية كما في 
31 ديسمبر 2017م، وقد صدر لصالح المجموعة حكم ابتدائي 

في عدد )8( قضايا وحكم نهائي في عدد )5( قضايا والتزال بقية 
الدعاوى منظورة أمام ديوان المظالم. 

ومن الصعب تحديد قيمة المطالبات نظرا لالختالف على طريقة 
احتسابها. ورغم أن الشركة ترى أن هذه المطالبات ليس لها 
أساس قانوني إال أنه قد يكون لها تأثير جوهري على عمليات 

الشركة في حال تغيير األطر التنظيمية بأثر رجعي، وهو ما 
يصعب تقديره.

استلمت المجموعة مطالبات إضافية من هيئة االتصاالت 
وتقنية المعلومات خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م 

وقامت بإعادة تقدير المخصصات المطلوبة مقابل المطالبات 
كما في 31 ديسمبر 2017م وقامت بتسجيل تقدير مناسب 

للمبالغ التي يمكن أن تدفعها المجموعة مقابل تسوية تلك 
المطالبات.

تتعرض المجموعة لبعض الدعاوي القضائية في سياق األعمال 
االعتيادية. تعتقد اإلدارة ومجلس اإلدارة أن المجموعة لديها 
مخصصات مناسبة وكافية بناءً على موقف هذه الدعاوى كما 

في 31 ديسمبر 2017م.

كما أن هناك )176( قضية مقامة من بعض المساهمين ضد 
المجموعة أمام لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية وال 

تزال هذه الدعاوى منظورة أمام اللجنة المختصة. استلمت 
الشركة )2( أحكاماً ابتدائية و)141( أحكاماً نهائية لصالحها في 

هذه القضايا، وعدد )13( قضية تم رفضها أو التنازل عنها وعدد 
)20( قضية متداولة كما في 31 ديسمبر 2017م.
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المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية

راعى تشكيل لجنة المراجعة )اللجنة( في شركة موبايلي 
متطلبات حوكمة الشركات من حيث تكوينها وارتباطها المباشر 

بالمجلس، وتولت بصفة اساسية مراجعة التقارير والقوائم 
المالية والسياسات المحاسبية واإلشراف على أعمال المراجعة 
الداخلية والمراجعين الخارجيين وضمان االلتزام، وعقدت اللجنة 

ثمانية )8( اجتماعات خالل العام 2017م.

أبرز أعمال اللجنة خالل العام 2017م
مارست لجنة المراجعة في شركة موبايلي خالل العام 2017م 

مهامها وأعمالها، ومن أبرزها:

مراجعة واعتماد خطة المراجعة الداخلية للعام المالي   •
2017م، والتوصية للمجلس باعتماد ميزانيتها عن العام، 

والتحقق من توفر الموارد الالزمة لضمان استمرارية 
فعاليتها.

اإلشراف على إدارة المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ خطتها   •
باإلضافة الى متابعة تنفيذ توصياتها.

دراسة تقارير المراجعة الداخلية الصادرة خالل العام 2017م   •
ومناقشة المالحظات الهامة والوقت المخطط إلنهائها.

اإلشراف على أعمال المراجعين الخارجيين واالجتماع بهم   •
بشكل دوري.

مراجعة القوائم المالية السنوية كما في 31 ديسمبر   •
2017م والقوائم الربعية ورفع توصياتها لمجلس اإلدارة 

بشأنها.
مراجعة “خطاب اإلدارة” الصادر من المراجعين الخارجيين.  •

تقييم عروض المراجعين الخارجيين والتوصية بتعيين مراجع   •
خارجي للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2017م والربع 

األول والثاني من 2018م.
مراجعة التقارير الواردة من إدارة الشركة حول المتطلبات   •

القانونية والتنظيمية ومتابعة تنفيذ التوصيات المضمنة في 
التقارير.

اإلشراف على الترتيبات الالزمة إلتاحة آلية للموظفين   •
لتقديم مالحظاتهم بشأن أي تجاوزات في التقارير المالية 

أو غيرها بسرية تامة.

اإلشراف على متابعة خطة التحول للمعايير الدولية إلعداد   •
التقارير المالية ودراسة أثر هذا التحول على التقارير المالية 

للشركة. 
اإلشراف على مبادرتين تهدف أحدهما إلى وضع إطار رقابي   •

داخلي شامل لتعزيز موثوقية التقارير المالية كما تهدف 
األخرى إلى توظيف آلية مراجعة داخلية مستمرة، تعمل 

وبشكل آلي على تحديد وتصحيح نقاط عدم االمتثال للنظام 
الرقابي للشركة في جوانب مختلفة من عملها.

إبالغ مجلس اإلدارة، وبشكل دوري عن أنشطة اللجنة وذلك   •
عن طريق رفع محاضر اجتماعاتها إلى المجلس.

نظام الرقابة الداخلية
يهدف نظام الرقابة الداخلية لضمان تحقيق أهداف الشركة 

بفعالية وكفاءة ويشمل إصدار تقارير مالية موثوق بها، 
واالمتثال لألنظمة واللوائح والسياسات، إلى جانب إدارة 

المخاطر المحتملة للحد من آثار المخاطر على تحقيق أهداف 
الشركة، كما يلعب النظام الرقابي دوراً هاماً في كشف ومنع 

االحتيال وحماية موارد الشركة، وإدارة الشركة مسؤولة عن 
إعداد نظام رقابي شامل وفعال يتناسب مع مستوى المخاطر 
التي قد تتعرض لها الشركة وبقدر معقول من التكلفة، يعطي 

تأكيدات مقبولة لتفادي األخطاء الجوهرية والخسائر التي قد 
تنتج عنها.

وتقوم لجنة المراجعة بشكل مستمر بمراجعة التقارير الدورية 
التي يعدها المراجعين الداخليين والخارجيين وإدارات الشركة 
المختلفة والمتعلقة بالرقابة الداخلية ، وبناءً على ما أظهرته 

نتائج المراجعات السنوية، فإن النظام الرقابي في الشركة 
قد حقق العديد من التحسينات في فعاليات إجراءات الرقابة 

المختلفة في الشركة خالل العام، وستواصل الشركة تحت 
إشراف لجنة المراجعة التقييم والمراجعة الدورية للنظام 
الرقابي لضمان تحقيق اهداف الرقابة الداخلية من تحسين 

كفاءة العمليات والرفع من فعاليتها مع االلتزام بالقوانين 
واألنظمة ذات العالقة.

التقرير السنوي 2017م  04. الحوكمة
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التوافق مع حوكمة الشركات

قامت الشركة بعد االطالع على الئحة حوكمة الشركات في 
المملكة العربية السعودية الصادرة عن هيئة السوق المالية، 

باعتماد القواعد والمعايير الخاصة بالحوكمة تطبيقاً لمتطلبات 

الئحة حوكمة الشركات السعودية. وتفصيالً لمدى التزام الشركة 
بالئحة حوكمة الشركات السعودية، نود اإلشارة إلى المواد التي 

لم تُطبق وأسباب عدم تطبيقها:

اإليضاحالمادة

ماهي طريقة التصويت التي يشير لها النظام األساسي 
للشركة؟

ينص النظام األساسي للشركة على اتباع أسلوب التصويت 
التراكمي.

تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات الشركة 

ال يتوفر تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات الشركة نظراً لطبيعة 
عمل القطاع، وذلك ألن اإليراد الناتج عن المشترك ليس 

مرتبطاً بمنطقة واحدة. وبينما يتم إنشاء حساب المشترك 
في منطقة معينة، فإن مكالماته التي تتم فوترتها قد تكون 

في عدة مناطق وذلك بحسب تواجده داخل المملكة. أما 
المكالمات الدولية التي يجريها فال يمكن ربطها بأي منطقة 

ألنها تتم خارج حدود المملكة.

ما هي الوسائل التي اعتمد عليها مجلس اإلدارة في تقييم 
أدائه والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم؟

بخالف الجمعية العامة، ال توجد جهة خارجية لتقييم أداء 
المجلس.

ما هي المصالح العائدة على من هم من غير أعضاء مجلس 
اإلدارة وكبار التنفيذيين وأقرباؤهم وذلك في فئة األسهم

ذات األحقية في التصويت؟

بحسب المادة 45 من قواعد التسجيل واإلدراج، لم يتم إبالغنا 
من قبل أي شخص بوجود أي مصلحة.

هل تم هناك أي ترتيب أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي 
الشركة عن أي حقوق في األرباح؟

لم يتم هنالك أي توزيعات أرباح عن األسهم خالل العام 
2017م.

هل تم عمل أي استثمارات أو إنشاء أي احتياطيات لمصلحة 
موظفي الشركة؟

ال يتم إنشاء احتياطيات للموظفين وإنما يتم وضع سياسة 
للمكافآت بناء على معايير معينة من الجهة ذات االختصاص.

هل يتضمن تقرير مراجع الحسابات أي تحفظات على القوائم 
المالية السنوية؟ 

ال يتضمن تقرير مراجع الحسابات أي تحفظات على القوائم 
المالية السنوية المعتمدة.

إقرارات مجلس اإلدارة

يقر مجلس اإلدارة بما يلي:

أن سجالت الحسابات أُعدت بالشكل الصحيح.  •
أن نظام الرقابة الداخلية أُعد على أسس سليمة ُونفذ   •

بفاعلية.
أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة   •

نشاطها.

مجلـس اإلدارة
شركة اتحاد اتصاالت )موبايلي(

فبراير 2018م

التقرير السنوي 2017م  04. الحوكمة
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االعتراف باإليرادات

يرجى الرجوع إلى اإليضاح رقم 26 من اإليضاحات المتممة 
للقوائم المالية الموحدة.

ثمة مخاطر متأصلة تتعلق بمدى دقة واكتمال اإليرادات 
المسجلة نظراً لتعقيد نظم التسجيل والحجم الكبير من 

البيانات وكذلك وجود مجموعة من الخدمات ضمن المنتجات 
المختلفة والتي تباع بأسعار متغيرة.

قد يكون مطلوب من اإلدارة استخدام افتراضات هامة عند 
تحديد القياس المالئم وتوقيت االعتراف بالعناصر المختلفة 

من اإليرادات ضمن الترتيبات متعددة العناصر.

وبسبب التقديرات واألحكام المدرجة عند تطبيق معايير 
االعتراف باإليرادات وتعقيد نظم وعمليات تقنية المعلومات 

المتعلقة بها، فقد قمنا بتحديد هذا األمر كأمر رئيسي 
للمراجعة.

اشتملت إجراءات مراجعتنا على اختبارات الرقابة ذات الصلة 
وكذلك على اختبارات تحقق. وبالتحديد اشتملت على ما يلي:

تقييم مدى مالئمة سياسة االعتراف باإليرادات المطبقة   •
على منتجات مختلفة ومجموعة من المنتجات لتقييم ما 

إذا كانت تتم وفقاً لإلطار المحاسبي المطبق.
بمساعدة مختصي تكنولوجيا المعلومات لدينا، تم   •

تقييم تصميم وتنفيذ وكفاءة التشغيل للرقابة الداخلية 
الرئيسية لإلدارة بشأن بيئة تكنولوجيا المعلومات التي 

تعمل بها نظم األعمال بما في ذلك الرقابة على الوصول 
إلى المعلومات وتغير البرنامج وتشغيل تكنولوجيا 

المعلومات.
بمساعدة مختصي تكنولوجيا المعلومات لدينا، تم تقييم   •

تصميم وتنفيذ وكفاءة التشغيل للرقابة الداخلية الرئيسية 
لتكنولوجيا المعلومات لإلدارة بشأن مدى اكتمال ودقة 

التصنيف وإنتاج الفواتير وضوابط المطابقات اليومية من 
نظم التصنيف والفواتير على النظام المحاسبي.

إجراء اختبارات حول مدى دقة إنتاج فواتير العمالء على   •
أساس العينة وكذلك اختبار الخصومات واإلئتمانات 

المطبقة.
القيام بتحليل البيانات ومراجعات تحليلية لمصادر   •

اإليرادات الهامة.
القيام بإجراءات محددة الختبار مدى دقة واكتمال   •

التعديالت المتعلقة بالعقود متعددة العناصر.

كيفية معالجة األمر الرئيسي في مراجعتنا أمر رئيسي للمراجعة  أساس الرأي
لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة 

في المملكة العربية السعودية. ومسؤوليتنا بموجب تلك 
المعايير تم توضيحها في قسم “مسؤوليات المراجع عن 

مراجعة القوائم المالية الموحدة” في تقريرنا. ونحن مستقلون 
عن المجموعة وفقاً لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة 
في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم 

المالية الموحدة، كما وفينا أيضاً بمتطلبات سلوك وآداب 
المهنة األخرى وفقاً لتلك القواعد. ونعتقد أن أدلة المراجعة 

التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساساً لرأينا في 
المراجعة.

األمور الرئيسية للمراجعة  
األمور الرئيسية للمراجعة هي تلك األمور التي كانت، بحسب 

حكمنا المهني، لها األهمية البالغة عند مراجعتنا للقوائم 
المالية الموحدة للسنة الحالية. وقد تم تناول هذه األمور في 

سياق مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة ككل، وعند تكوين 
رأينا فيها، ولم نقدم رأياً منفصالً في تلك األمور.

إلى السـادة المساهمين

شركة إتحاد إتصاالت - شركة مساهمة سعودية
الرياض - المملكة العربية السعودية 

التقرير عن مراجعة القوائم المالية الموحدة

الرأي
لقد راجعنا القوائم المالية الموحدة لشركة إتحاد إتصاالت – 
شركة مساهمة سعودية – )“الشركة”( والشركات التابعة لها 

)“المجموعة”(، والتي تشمل قائمة المركز المالي الموحدة كما 
في 31 ديسمبر 2017م، والقوائم الموحدة للربح أو الخسارة 

والدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات 
النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، واإليضاحات المكونة 

من ملخص للسياسات المحاسبية الهامة والمعلومات 
التفسيرية األخرى.

وفي رأينا، فإن القوائم المالية الموحدة المرفقة تعرض بعدل، 
من جميع الجوانب الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة 
كما في 31 ديسمبر 2017م، وأداءها المالي الموحد وتدفقاتها 

النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقاً 
للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية 
السعودية، والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة 

السعودية للمحاسبين القانونيين.

تقرير مراجعي الحسابات
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ممارسات رسملة الممتلكات والمعدات وأعمارها االنتاجية

يرجى الرجوع إلى اإليضاح رقم 8 من اإليضاحات المتممة 
للقوائم المالية الموحدة.

إن القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات ومصروف االستهالك 
المتعلق بها تتأثر باالفتراضات التي تشتمل على ما يلي:

القرار ما إذا كان سيتم رسملتها أو اعتبارها كمصروف.  •
المراجعة السنوية للعمر اإلنتاجي لألصل بما في ذلك   •

التغيرات في التكنولوجيا واستراتيجيات اإلدارة.
الجدول الزمني لتحويل الموجودات من األعمال   •

الرأسمالية قيد اإلنشاء.
مراجعة المبالغ التي تم دفعها كدفعات رأسمالية مقدماً   •

)ولم يتم رسملتها حتى اآلن(.

يتم عرض تفاصيل لالفتراضات المحاسبية الهامة والقيم 
الدفترية للممتلكات والمعدات في اإليضاحات أرقام 6 و 8  

على التوالي.

تم اعتبار رسملة الممتلكات والمعدات كأمر مراجعة رئيسي 
بسبب أهمية قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات وكذلك 

أهمية األحكام واالفتراضات المطلوبة في رسملة الممتلكات 
والمعدات وتحديد أعمارها اإلنتاجية.

االنخفاض في قيمة الشهرة

يرجى الرجوع إلى اإليضاح رقم 9-1 من اإليضاحات المتممة 
للقوائم المالية الموحدة.

أدرجت المجموعة شهرة مرسملة بقيمة 1,467 مليون ريال 
سعودي كما في 31 ديسمبر 2017م وذلك نتيجة عمليات 

االستحواذ التي جرت في السابق. تجري المجموعة تقييماً 
سنوياً للتحقق من االنخفاض في القيمة وفقاً لمتطلبات 

معيار المحاسبة الدولي 36 “االنخفاض في قيمة الموجودات”. 
أُجري تقييم االنخفاض في القيمة لعام 2017م على مستوى 

المجموعة الذي يتماشى مع االفتراض بأن لدى المجموعة 
قطاع تشغيلي واحد وذلك كما تم اإلفصاح عنه في اإليضاح 33 

من اإليضاحات المتممة للقوائم المالية.

إن تحديد المبلغ القابل لالسترداد، الذي يمثل القيمة العادلة 
ناقصاً تكلفة البيع والقيمة قيد االستخدام، أيهما أعلى، يتطلب 

افتراض من اإلدارة عند تحديد وتقييم القطاع التشغيلي. 
تستند المبالغ القابلة لالسترداد إلى نظرة اإلدارة للمتغيرات 

مثل معدل اإليرادات المستقبلي لكل مستخدم ومعدل أعداد 
العمالء وحركة العمالء وتوقيت واعتماد النفقات الرأسمالية 

والطيف الترددي ومعدل الخصم المالئم.

تم اعتبار االنخفاض في قيمة الشهرة كأمر مراجعة رئيسي 
بسبب مدى األحكام واالفتراضات المستخدمة في عملية 

التقييم.

أجرينا اختبار للرقابة القائمة المتعلقة بدورة الممتلكات 
والمعدات، كما قمنا بتقييم مدى مالئمة ممارسات الرسملة 
وأجرينا اختبار التحقق حول التكاليف المرسملة وقمنا بتقييم 

الجدول الزمني لتحويل الموجودات من األعمال الرأسمالية 
قيد اإلنشاء وكذلك الدفعات الرأسمالية المقدمة.

تشتمل إجراءاتنا على مناقشة االفتراضات التي استخدمتها 
اإلدارة بما في ذلك ما يلي:

طبيعة التكاليف المرسملة األساسية كجزء من تنفيذ   •
الشبكة.

مدى مالئمة األعمار اإلنتاجية المستخدمة لألصل عند   •
احتساب مصروف االستهالك.

أجرينا تقييماً يتعلق بتقييم اإلدارة للقطاع التشغيلي استناداً 
إلى الضوابط الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي 8 

“القطاعات التشغيلية”. اشتمل تقييمنا على المناقشة مع 
اإلدارة وفحص هيكل إعداد التقارير الداخلية وعملية اتخاذ 
القرارات وكيفية تخصيص الموارد عبر وحدات األعمال في 

المجموعة. وقمنا في وقت الحق بإجراء تقييم يتعلق بالتقييم 
الذي أجرته اإلدارة لالنخفاض في القيمة كما تحققنا من 

تماشيها مع المعايير الدولية للتقرير المالي.

تشتمل إجراءاتنا على مناقشة اإلدارة حول مدى مالئمة نموذج 
االنخفاض في القيمة ومدى معقولية االفتراضات من خالل 

القيام بما يلي:

قياس االفتراضات الرئيسية المتعلقة بالسوق في   •
نماذج تقييم اإلدارة مع المنافسين في الصناعة وكذلك 

االفتراضات التي استخدمت في األعوام السابقة بما 
في ذلك اتجاهات اإليرادات وهامش الربح والنفقات 
الرأسمالية على موجودات الشبكة والطيف الترددي 

والحصة السوقية وحركة العمالء مقابل البيانات الخارجية 
عند توفرها باستخدام مختصي التقييم الداخلي لدينا.

إعادة احتساب معدل الخصم من قبل مختصي التقييم   •
الداخلي لدينا باستخدام المعلومات الخارجية والمقارنة 

مع افتراضات اإلدارة.
اختبار الدقة الحسابية لنموذج التدفقات النقدية ومطابقة   •
البيانات ذات الصلة مع الخطة االستراتيجية طويلة األجل 

التي اعتمدها مجلس اإلدارة.
تقييم مدى موثوقية توقعات اإلدارة من خالل فحص األداء   •

الفعلي مقابل التوقعات التي أجريت في السابق.
تقييم مدى مالئمة اإلفصاحات المستخدمة في القوائم   •

المالية والتحقق من صحتها.

كيفية معالجة األمر الرئيسي في مراجعتنا أمر رئيسي للمراجعة كيفية معالجة األمر الرئيسي في مراجعتنا أمر رئيسي للمراجعة
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المعلومات األخرى 
إن اإلدارة هي المسؤولة عن المعلومات األخرى. وتشمل 

المعلومات األخرى المعلومات الواردة في التقرير السنوي، 
ولكن ال تتضمن القوائم المالية الموحدة وتقريرنا عنها، ومن 
المتوقع أن يكون التقرير السنوي متاح لنا بعد تاريخ تقريرنا 

هذا.

وال يغطي رأينا في القوائم المالية الموحدة المعلومات 
األخرى، ولن نُبدي أي شكل من أشكال االستنتاج التأكيدي 

فيها.

وبخصوص مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، فإن مسؤوليتنا 
هي قراءة المعلومات األخرى المحددة أعاله عندما تصبح متاحة، 

وعند فعل ذلك، األخذ في الحسبان ما إذا كانت المعلومات 
األخرى غير متسقة بشكل جوهري مع القوائم المالية 

الموحدة، أو مع المعرفة التي حصلنا عليها خالل المراجعة، أو 
يظهر بطريقة أخرى أنها محرفة بشكل جوهري.

عندما نقرأ التقرير السنوي، إذا َخلَُصنا إلى وجود تحريف جوهري 
فيه، نكون مطالبين باإلبالغ عن األمر للمكلفين بالحوكمة.

مسؤوليات اإلدارة ولجنة المراجعة عن 
القوائم المالية الموحدة

إن اإلدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية الموحدة 
وعرضها العادل، وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية 

المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير 
واإلصدارات األخرى التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمحاسبين 

القانونيين وأحكام نظام الشركات ونظام الشركة األساسي، 
وهي المسؤولة عن الرقابة الداخلية التي تراها اإلدارة ضرورية، 

لتمكينها من إعداد قوائم مالية موحدة خالية من تحريف 
جوهري، سواء بسبب غش أو خطأ.

وعند إعداد القوائم المالية الموحدة، فإن اإلدارة هي 
المسؤولة عن تقدير قدرة المجموعة على البقاء كمجموعة 

مستمرة وعن اإلفصاح بحسب مقتضى الحال، عن األمور ذات 
العالقة باالستمرارية، واستخدام أساس االستمرارية في 

المحاسبة، ما لم تكن هناك نية لتصفية المجموعة أو إيقاف 
عملياتها، أو ليس هناك خيار واقعي بخالف ذلك.

ولجنة المراجعة هي المسؤولة عن اإلشراف على عملية التقرير 
المالي في المجموعة.

التغير في إطار إعداد القوائم المالية

يرجى الرجوع إلى اإليضاح رقم 7 من اإليضاحات المتممة 
للقوائم المالية الموحدة. 

بالنسبة لجميع الفترات وحتى السنة المنتهية في 31 ديسمبر 
2016م، كانت المجموعة تقوم بإعداد وعرض قوائمها المالية 

الموحدة النظامية وفقأً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها 
في المملكة العربية السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية 

للمحاسبين القانونيين.

بالنسبة للفترات المالية التي تبدأ من 1 يناير 2017م، تتطلب 
اللوائح المعمول بها من المجموعة إعداد وعرض قوائمها 

المالية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي الصادرة 
عن مجلس معايير المحاسبة الدولية والمعتمدة في المملكة 
العربية السعودية وكذلك المعايير واالصدارات األخرى الصادرة 
عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين )المعايير الدولية 

للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية(.

وعليه، قامت المجموعة بإعداد قوائمها المالية الموحدة للسنة 
المنتهية في 31 ديسمبر 2017م وفقاً للمعايير الدولية للتقرير 

المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية باستخدام 
المعيار الدولي للتقرير المالي 1 “تطبيق المعايير الدولية 

للتقرير المالي ألول مرة”.

وكجزء من هذا التحول للمعايير الدولية للتقرير المالي 
المعتمدة في المملكة العربية السعودية، أجرت إدارة 

المجموعة تحليالً تفصيلياً للفروق لتحديد االختالفات بين اإلطار 
السابق إلعداد القوائم المالية والمعايير الدولية للتقرير المالي 

المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وتحديد تسويات 
التحول وفقاً لتحليل الفروق والمتطلبات ذات الصلة بالمعيار 

الدولي للتقرير المالي 1 وتقييم االفصاحات اإلضافية المطلوبة 
في القوائم المالية.

تم اعتبار ذلك كأمر رئيسي للمراجعة حيث أن تسويات التحول 
نتيجة للتغير في إطار إعداد القوائم المالية واإلفصاحات 

المرتبطة بها في القوائم المالية تتطلب اهتماماً اضافياً خالل 
مراجعتنا.

مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم 
المالية الموحدة

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول عما إذا كانت 
القوائم المالية الموحدة ككل خالية من تحريف جوهري سواء 
بسبب غش أو خطأ، وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. 
إن التأكيد المعقول هو مستوى عاٍل من التأكيد، إال أنه ليس 

ضماناً على أن المراجعة التي تم القيام بها وفقاً للمعايير 
الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية 
ستكشف دائماً عن أي تحريف جوهري عندما يكون موجوداً. 

ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وتَُعد جوهرية إذا 
كان يمكن بشكل معقول توقع أنها ستؤثر بمفردها أو في 

مجموعها على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون 
على أساس هذه القوائم المالية الموحدة.

وكجزء من المراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة 
في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني 
ونحافظ على نزعة الشك المهني خالل المراجعة. وعلينا أيضاً:

تحديد مخاطر التحريفات الجوهرية في القوائم المالية   •
الموحدة وتقديرها سواء بسبب غش أو خطأ، وتصميم 

وتنفيذ إجراءات مراجعة استجابة لتلك المخاطر، والحصول 
على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير أساساً لرأينا. 
ويعد خطر عدم اكتشاف تحريف جوهري ناتج عن غش 

أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، ألن الغش قد ينطوي على 
تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز 

الرقابة الداخلية.
الحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة،   •

من أجل تصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف، وليس 
بغرض إبداء رأي عن فاعلية الرقابة الداخلية بالمجموعة.

تقييم مدى مناسبة السياسات المحاسبية المستخدمة،   •
ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات 

العالقة التي قامت بها اإلدارة.
استنتاج مدى مناسبة استخدام اإلدارة ألساس   •

االستمرارية في المحاسبة، واستناداً إلى أدلة المراجعة 
التي تم الحصول عليها، ما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري 

ذا عالقة بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً بشأن قدرة 
المجموعة على البقاء كمجموعة مستمرة. وإذا َخلُصنا إلى 
وجود عدم تأكد جوهري، فإننا مطالبون بأن نلفت االنتباه 

في تقريرنا إلى اإلفصاحات ذات العالقة الواردة في القوائم 
المالية الموحدة، أو إذا كانت تلك اإلفصاحات غير كافية، 

فإننا مطالبون بتعديل رأينا. وتستند استنتاجاتنا إلى أدلة 

قمنا باإلجراءات التالية فيما يتعلق بالتغير في إطار إعداد 
القوائم المالية:

األخذ باالعتبار عملية إدارة المجموعة في تطبيق المعايير   •
الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية 
السعودية وخاصة فيما يتعلق باألمور التي تتطلب من 

اإلدارة استخدام أحكامها.
الحصول على فهم للتحليل الذي نفذته اإلدارة لتحديد   •

جميع االختالفات الجوهرية بين اإلطار السابق للقوائم 
المالية والمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في 
المملكة العربية السعودية التي قد يكون لها أثر على 

القوائم المالية للمجموعة.
تقييم نتائج تحليل اإلدارة والقرارات األساسية المتخذة   •
فيما يتعلق بالتحول باستخدام معرفتنا بالمتطلبات ذات 

العالقة بالمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في 
المملكة العربية السعودية وفهمنا ألعمال وأنشطة 

المجموعة.
اختبار تسويات التحول باألخذ باالعتبار تحليل الفروق   •

الذي قامت به اإلدارة والمعلومات المالية المتعلقة بها 
واحتساب هذه التسويات.

تقييم االفصاحات المستخدمة فيما يتعلق بالتحول   •
للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة 

العربية السعودية من خالل األخذ باالعتبار المتطلبات ذات 
العالقة بالمعيار الدولي للتقرير المالي 1.

كيفية معالجة األمر الرئيسي في مراجعتنا أمر رئيسي للمراجعة



Annual Report 2017التقرير السنوي 2017م 05. القوائم المالية

9697

المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا. ومع 
ذلك، فإن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تتسبب في 

توقف المجموعة عن البقاء كمجموعة مستمرة.
تقييم العرض العام، وهيكل ومحتوى القوائم المالية   •

الموحدة، بما في ذلك اإلفصاحات، وما إذا كانت القوائم 
المالية الموحدة تعبر عن المعامالت واألحداث ذات العالقة 

بطريقة تحقق عرضاً عادال.
الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة   •

فيما يتعلق بالمعلومات المالية للمنشآت أو األنشطة 
التجارية ضمن المجموعة، إلبداء رأي حول القوائم 

المالية الموحدة. ونحن مسؤولون عن التوجيه واإلشراف 
وأداء عملية المراجعة للمجموعة. ونظل الجهة الوحيدة 

المسئولة عن رأينا في المراجعة.

لقد أبلغنا لجنة المراجعة، فيما يتعلق، من بين أمور أخرى، 
بالنطاق والتوقيت المخطط للمراجعة والنتائج المهمة 

للمراجعة، بما في ذلك أي أوجه قصور مهمة في الرقابة 
الداخلية اكتشفناها خالل مراجعتنا لشركة إتحاد إتصاالت 

)“الشركة”( والشركات التابعة لها )“المجموعة”(.

لقد زودنا أيضاً لجنة المراجعة ببيان يفيد بأننا قد التزمنا 
بالمتطلبات األخالقية ذات الصلة المتعلقة باالستقاللية، 

وأبلغناهم بجميع العالقات واألمور األخرى التي قد نعتقد 
بشكل معقول أنها تؤثر على استقاللنا، وبحسب مقتضى الحال 

إجراءات الوقاية ذات العالقة.

ومن األمور التي تم إبالغها للجنة المراجعة، نحدد تلك األمور 
التي كانت لها األهمية البالغة عند مراجعة القوائم المالية 
الموحدة للسنة الحالية، وبناءً على ذلك تَُعد األمور الرئيسة 

للمراجعة. ونوضح هذه األمور في تقريرنا ما لم يمنع نظام 
أو الئحة اإلفصاح العلني عن األمر، أو عندما، في ظروف نادرة 

للغاية، نرى أن األمر ينبغي أال يتم اإلبالغ عنه في تقريرنا بسبب 
أنه من المتوقع بشكل معقول أن تفوق التبعات السلبية 

لفعل ذلك فوائد المصلحة العامة من ذلك اإلبالغ.

عن / كي بي ام جي الفوزان وشركاه
محاسبون ومراجعون قانونيون

خليل إبراهيم السديس
رقم الترخيص 371

التاريخ: 27 جمادى األولى 1439هـ
الموافق 13 فبراير 2018م

إيضاحات
31 ديسمبر 

2017م

31 ديسمبر 
2016م

)معدلة – إيضاح 7(

1 يناير 
2016م

)معدلة – إيضاح 7(

الموجودات
الموجودات غير المتداولة

823,428,34124,495,37424,559,075ممتلكات ومعدات
98,690,5478,987,6939,493,611موجودات غير ملموسة 

867,175895,212982,048دفعات رأسمالية
7,2717,2717,271استثمارات متاحة للبيع

32,993,33434,385,55035,042,005إجمالي الموجودات غير المتداولة
الموجودات المتداولة

10140,582200,072485,859مخزون
113,630,8033,701,3403,424,090ذمم مدينة

1252,41969,56836,508المستحق من طرف ذي عالقة
131,458,8431,698,8541,664,542المصروفات المدفوعة مقدماً والموجودات األخرى

141,000,000350,0001,250,000استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
151,192,181866,109497,570النقد وما في حكمه

7,474,8286,885,9437,358,569إجمالي الموجودات المتداولة
40,468,16241,271,49342,400,574إجمالي الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية
حقوق الملكية

17,700,0007,700,0007,700,000رأس المال
252,648,9712,648,9712,648,971إحتياطي نظامي

3,911,7834,615,1204,831,447أرباح مبقاة
)8,168()9,111()6,917(إحتياطي ترجمة عمالت أجنبية

14,253,83714,954,98015,172,250إجمالي حقوق المساهمين
1,5001,500-حقوق الملكية غير المسيطرة

14,253,83714,956,48015,173,750إجمالي حقوق الملكية
المطلوبات غير المتداولة

1613,469,0347,600,8518,508,553قروض وأوراق دفع 
17379,412342,742306,048مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

-66,87589,167إيرادات مؤجلة
18160,833180,064121,987إيرادات منح حكومية مؤجلة

19221,518209,374196,448مخصص إلتزام إيقاف التشغيل
14,297,6728,422,1989,133,036إجمالي المطلوبات غير المتداولة

المطلوبات المتداولة
161,410,6387,607,9025,766,262الجزء المتداول من قروض وأوراق دفع 

204,808,0024,521,4326,535,866ذمم دائنة
1292,590138,420210,970المستحق إلي أطراف ذوي عالقة

214,340,2944,393,2044,361,418مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى
1,197,0201,158,1081,122,971مخصصات

2248,87854,51877,711مخصص الزكاة
1819,23119,23118,590إيرادات منح حكومية مؤجلة

11,916,65317,892,81518,093,788إجمالي المطلوبات المتداولة
26,214,32526,315,01327,226,824إجمالي المطلوبات

40,468,16241,271,49342,400,574إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

تعتبر اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 33 جزءً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.

شركة إتحاد إتصاالت )شركة مساهمة سعودية(

قائمة المركز المالي الموحدة
)جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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إيضاحات
31 ديسمبر 

2017م

31 ديسمبر 
2016م

)معدلة – إيضاح 7(

2611,351,30112,569,397اإليرادات

)5,144,112()4,820,994(27تكلفة المبيعات

6,530,3077,425,285إجمالي الربح

)1,270,168()1,234,103(28مصاريف بيعية وتسويقية

)2,137,819()1,683,768(29مصاريف عمومية وإدارية

)3,781,829()3,626,355(8,9االستهالك واإلطفاء

33,19051,207إيرادات أخرى

19,271286,676ربح التشغيل

)566,384()678,443(30مصاريف تمويلية

1411,64122,741إيرادات تمويلية

)256,967()647,531(الخسارة قبل الزكاة

43,331)61,410(22الزكاة 

)213,636()708,941(خسارة السنة 

الخسارة العائدة إلى:

)213,636()708,941(مساهمي الشركة

--حقوق الملكية غير المسيطرة

)213,636()708,941(خسارة السنة

خسارة السهم:

)0.28()0.92(31خسارة السهم األساسية والمخفضة )ريال سعودي(

31 ديسمبر 
2017م

31 ديسمبر 
2016م

)213,636()708,941(خسارة السنة

البنود التي يعاد تصنيفها الحقاً إلى الربح أو الخسارة:

)943(2,194فروق ترجمة عمالت أجنبية من عمليات خارجية

)943(2,194صافي إجمالي البنود التي يعاد تصنيفها الحقاً إلى الربح أو الخسارة

البنود التي لن يعاد تصنيفها الحقاً إلى الربح أو الخسارة

)2,691(5,604ربح / )خسارة( إكتوارية من إعادة قياس مكافأة نهاية الخدمة للعاملين

)2,691(5,604صافي إجمالي البنود التي لن يعاد تصنيفها الحقاً إلى الربح أو الخسارة

)3,634(7,798إجمالي الربح / )الخسارة( الشاملة اآلخرى للسنة

)217,270()701,143(إجمالي الخسارة الشاملة للسنة

إجمالي الخسارة الشاملة للسنة العائد إلى:

)217,270()701,143(مساهمي الشركة

--حقوق الملكية غير المسيطرة

)217,270()701,143(إجمالي الخسارة الشاملة للسنة

تعتبر اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 33 جزءً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.

تعتبر اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 33 جزءً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.

شركة إتحاد إتصاالت )شركة مساهمة سعودية(

قائمة الدخل الشامل الموحدة 
)جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

شركة إتحاد إتصاالت )شركة مساهمة سعودية(

قائمة الربح أو الخسارة الموحدة
)جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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رأس
المال

اإلحتياطي 
النظامي

أرباح مبقاة
)معدلة – 
إيضاح 7(

إحتياطي 
ترجمة 
عمالت 
أجنبية

إجمالي 
حقوق 

المساهمين

حقوق 
الملكية 

غير 
المسيطرة

إجمالي
حقوق الملكية

15,172,2501,50015,173,750)8,168(7,700,0002,648,9714,831,447كما في 1 يناير 2016م

)213,636(-)213,636(-)213,636(--خسارة السنة

)3,634(-)3,634()943()2,691(--الخسارة الشاملة اآلخرى للسنة

)217,270(-)217,270()943()216,327(--إجمالي الخسارة الشاملة  للسنة

14,954,9801,50014,956,480)9,111(7,700,0002,648,9714,615,120كما في 31 ديسمبر 2016م

14,954,9801,50014,956,480)9,111(7,700,0002,648,9714,615,120كما في 1 يناير 2017م

)708,941(-)708,941(-)708,941(--خسارة السنة

7,798-5,6042,1947,798--الدخل الشامل اآلخر  للسنة

إجمالي )الخسارة( / الدخل 
الشامل  للسنة

--)703,337(2,194)701,143(-)701,143(

)1,500()1,500(-----حقوق الملكية غير المسيطرة

14,253,837-14,253,837)6,917(7,700,0002,648,9713,911,783كما في 31 ديسمبر 2017م

31 ديسمبر 2017مإيضاحات
31 ديسمبر 2016م

معدلة
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

)213,636()708,941(خسارة السنة
تسويات:

22,004)7,267(التغير في مخصص تقادم المخزون
83,299,1453,245,260االستهالك

9327,210536,569إطفاء الموجودات غير الملموسة
1760,94358,042مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

11233,896551,692مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها
38,91235,137مخصصات

)18,590()19,231(منح حكومية
)43,331(2261,410مخصص الزكاة 

)54(5,343خسائر / )أرباح( بيع ممتلكات ومعدات
30678,443566,384مصروفات تمويلية

)22,741()11,641(إيرادات تمويلية
التغيرات في:
)828,942()163,359(ذمم  مدينة 

66,757263,783المخزون
)194,623(93,110المصروفات المدفوعة مقدما والموجودات األخرى 

496,365563,101ذمم دائنة 
121,211)88,917(مصروفات مستحقة ومطلوبات األخرى

-)791(المستخدم من مخصص إلتزام إيقاف التشغيل
)33,060(17,149المستحق من طرف ذي عالقة

)72,550()45,830(المستحق إلى أطراف ذوي عالقة
4,332,7064,535,656النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

)24,039()18,669(17مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة
)515,930()652,573(المصروفات التمويلية المدفوعة

)77,125()67,050(22الزكاة المدفوعة
3,594,4143,918,562صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية
900,000)650,000(استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

13,06222,481إيرادات تمويلية مستلمة
)5,574,349()2,183,727(شراء ممتلكات ومعدات

676متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات
)30,651()156,967(إقتناء موجودات غير ملموسة

77,308-منح حكومية مستلمة
)4,605,135()2,977,626(صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية
9,270,5064,137,216متحصالت من قروض وأوراق دفع

)3,082,104()9,559,722(مدفوعات قروض وأوراق دفع
-)1,500(حقوق الملكية غير المسيطرة

1,055,112)290,716(صافي النقد )المستخدم في( / الناتج من األنشطة التمويلية
326,072368,539صافي التغيرات في النقد وما في حكمه

 497,570 866,109النقد وما في حكمه في 1 يناير
151,192,181866,109النقد وما في حكمه في 31 ديسمبر

معلومات إضافية غير نقدية:
)2,577,535()209,027(مشتريات ممتلكات ومعدات محملة علي ذمم دائنة رأسمالية

تعتبر اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 33 جزءً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.

تعتبر اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 33 جزءً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.

شركة إتحاد إتصاالت )شركة مساهمة سعودية(

قائمة التدفقات النقدية الموحدة 
)جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

شركة إتحاد إتصاالت )شركة مساهمة سعودية(

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م

)جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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وبموجب قرار هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات برقم 
5125 بتاريخ 24 جمادى اآلولى 1438هـ )الموافق 21 فبراير 

2017م( حصلت الشركة على ترخيص موحد لتقديم كافة 
خدمات االتصاالت المرخصة بما في ذلك خطوط الصوت الثابت 

واإلنترنت الثابت.

يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في إنشاء وتشغيل شبكة 
اإلتصاالت الالسلكية المتنقلة وشبكات األلياف البصرية 

وتمديداتها، وإدارة وتركيب وتشغيل شبكات الهاتف واألجهزة 
الطرفية وأنظمة وحدات اإلتصاالت باإلضافة إلى بيع وصيانة 
أجهزة الهاتف وأنظمة وحدات اإلتصال في المملكة العربية 
السعودية. وقد بدأت الشركة عملياتها التجارية في 17 ربيع 

الثاني 1426هـ )الموافق 25 مايو 2005م(.

يبلغ رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع 7,700 
مليون ريـال سعودي مقسمة إلى 770 مليون سهم بقيمة 10 

ريـال سعودي للسهم الواحد. 

1-2  الشركات التابعة
فيما يلي ملخص بالشركات التابعة للشركة ونسب الملكية في 

كل منها كما في 31 ديسمبر 2017م و 31 ديسمبر 2016م:

1  التكوين والنشاط

1-1  شركة إتحاد إتصاالت
شركة إتحاد إتصاالت )“موبايلي “ أو “ الشركة “( هي شركة 
مساهمة سعودية مسجلة في المملكة العربية السعودية، 

بموجب سجل تجاري رقم 1010203896 صادر في مدينة الرياض 
بتاريخ 2 ذو القعدة 1425هـ )الموافق 14 ديسمبر 2004م(. إن 

المكتب الرئيسي للشركة هو ص.ب: 23088، الرياض 11321، 
المملكة العربية السعودية.

تأسست الشركة بموجب المرسوم الملكي رقم م/40 بتاريخ 
2 رجب 1425هـ )الموافق 18 أغسطس 2004م( بالمصادقة على 

قرار مجلس الوزراء رقم 189 بتاريخ 23 جمادى اآلخرة 1425هـ 
)الموافق 10 أغسطس 2004م( القاضي بالموافقة على 

الترخيص بتأسيس شركة مساهمة سعودية بإسم “شركة إتحاد 
إتصاالت”.

حصلت الشركة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 190 بتاريخ 
23 جمادى اآلخرة 1425هـ )الموافق 10 أغسطس 2004م( 

على رخص إنشاء وتشغيل شبكة الهاتف الجوال من الجيلين 
الثاني والثالث بجميع عناصرهما وتقديم خدماتهما كافة على 

المستوى المحلي والدولي من خالل شبكتها الخاصة.

نسبة الملكية

اإلستثمار األولىغير مباشرةمباشرةبلد التأسيساالسم

2,510-100.00%البحرينشركة موبايلي فنتشرز القابضة 

0.011,836%99.99%الهندشركة موبايلي انفوتك الهند الخاصة المحدودة

المملكة العربية شركة بيانات األولى لخدمات الشبكات
1.001,500,000%99.00%السعودية

المملكة العربية شركة شبكة زاجل الدولية لإلتصاالت
4.0080,000%96.00%السعودية

المملكة العربية الشركة الوطنية لحلول األعمال
5.009,500%95.00%السعودية

المملكة العربية شركة صحتي للخدمات المعلوماتية
10.00900%90.00%السعودية

المملكة العربية شركة موبايلي - بلج آند بالي المحدودة )تم تصفيتها(
2,250-60.00%السعودية

اإلمارات العربية الشركة الوطنية لحلول األعمال ش.م.ح
100.00184%-المتحدة

تتضمن القوائم المالية الموحدة للمجموعة البيانات المالية 
للشركات التابعة التالية:

1-2-1  شركة موبايلي فنتشرز القابضة ش.ش.و
أنهت الشركة خالل عام 2014م اإلجراءات القانونية المتعلقة 

باالستثمار في شركة تابعة جديدة، شركة موبايلي فينتشرز 
القابضة، شركة بحرينية )شركة الشخص الواحد( مملوكة 

بالكامل من قبل الشركة.

تمتلك شركة موبايلي فينتشرز القابضة إستثمارات فى 
الشركات التالية:

شركة أنغامى ش.ذ.م.م )جزر الكايمن( بنسبة %8,16   •
)2016م: %8,14(.

شركة مينا 360 دي دبليوسی ش.ذ.م.م )اإلمارات العربية   •
المتحدة( بنسبة 2,48% )2016م: %3,63(.

1-2-2  شركة موبايلي انفوتك الهند الخاصة المحدودة
قامت الشركة خـالل سنة 2007م باالستثمــار في شركـة تابعـة، 

شركـة موبايلــي انفوتــك الخاصة المحدودة، بنجـالور – الهند 
بنسبة 99.99% من رأس مالها والتي زاولت كامل نشاطها 
التجاري خالل سنة 2008م. تجدر اإلشارة إلى أنه قد تم في 

بداية عام 2009م االستحواذ على الــ 0.01% المتبقية من رأس 
مال الشركة التابعة من قبل الشركة الوطنية لحلول األعمال 

وهي شركة تابعة للشركة. السنة المالية للشركة التابعة تنتهى 
في 31 مارس من كل عام ويتم استخدام نفس الفترة المالية 

للشركة األم عند إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة.

1-2-3  شركة بيانات األولى لخدمات الشبكات
قامت الشركة خالل عام 2008م بحيازة ما نسبته 99% من 
حصص الشركاء في شركة بيانات األولى لخدمات الشبكات، 

شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة واشتمل الشراء جميع 
حقوق وأصول وموجودات الشركة والتزاماتها واسمها التجاري 

وعالماتها التجارية الحالية والمستقبلية مقابل سعر شراء 
إجمالي قدره 1.5 مليار ريـال سعودي والذي نتج عنه شهرة 

بمبلغ 1.466 مليون ريـال سعودي كما في تاريخ الحيازة. تجدر 
اإلشارة إلى أن الـ 1% المتبقية من رأس مال الشركة مملوكة 

من قبل الشركة الوطنية لحلول األعمال وهي شركة تابعة 
للشركة.

 
 
 

تتمثل النشاطات الرئيسية للشركات التابعة فيما يلي:

تطوير البرامج التقنية ألغراض الشركة وتقديم خدمات   •
الدعم الفني لتقنية المعلومات.

تنفيذ عقود تركيب وصيانة شبكات االتصاالت السلكية   •
والالسلكية وتركيب أنظمة الحاسب اآللي وخدمات 

المعطيات.
تجارة الجملة والتجزئة في المعدات واآلالت واألجهزة   •

اإللكترونية والكهربائية وأجهزة االتصاالت السلكية 
والالسلكية وأنظمة المباني الذكية واالستيراد والتصدير 

للغير باإلضافة إلى تسويق وتوزيع خدمات االتصاالت 
وتقديم الخدمات االستشارية لمجال االتصاالت.

تجارة الجملة والتجزئة في أجهزة الحاسب اآللي واألجهزة   •
اإللكترونية وصيانتها وتشغيلها وتقديم الخدمات المرتبطة 

بها.
تقديم خدمة القنوات التلفزيونية باستخدام بروتوكول   •

االنترنت.
إنشاء وإدارة وتشغيل واالستثمار في المشاريع الخدمية   •

والصناعية.
إنشاء وتشغيل وصيانة شبكات االتصاالت والحاسب اآللي   •

واألعمال المتعلقة بها، وبناء وصيانة وتشغيل برامج 
الحاسب اآللي واستيراد وتصدير وبيع أجهزة ومعدات 

وبرامج أنظمة االتصاالت والحاسب اآللي.
تأسيس وتملك الشركات المتخصصة في األنشطة التجارية.  •

إدارة الشركات الشقيقة أو المشاركة في إدارة الشركات   •
األخرى التي لديها حصص مملوكة فيها وتوفير الدعم الالزم 

لها.
استثمار أموالها في األسهم والسندات واألوراق المالية.  •

تملك العقارات والمنقوالت الالزمة لمباشرة نشاطها في   •
الحدود المسموح بها وفقاً للقانون.

تملك أو تأجير حقوق الملكية الفكرية من براءات االختراع   •
والعالمات التجارية وحقوق االمتياز وغيرها من الحقوق 

المعنوية واستغاللها وتأجيرها أو التأجير الفرعي لها 
للشركات الشقيقة أو لغيرها.

أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع الهيئات   •
التي تزاول أعماالً شبيهة أو التي قد تعاونها على تحقيق 

أغراضها في مملكة البحرين وخارجها ولها أن تشتري هذه 
الهيئات أو تلحقها بها.

القيام بجميع األعمال والخدمات المتعلقة بتحقيق   •
األغراض السابقة.

شركة إتحاد إتصاالت )شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م

)جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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األرباح أو الخسائر وكل بند من بنود الدخل الشامل اآلخر 
ينسب إلى مساهمي المجموعة وإلى حقوق الملكية غير 
المسيطرة، حتى لو أدى ذلك وجود عجز في رصيد حقوق 

الملكية غير المسيطرة.

يتم إجراء تسويات للقوائم المالية للشركات التابعة، عند 
الضرورة، لتتماشى سياساتها المحاسبية مع السياسات 

المحاسبية للمجموعة. يتم استبعاد الموجودات والمطلوبات 
واألرباح غير المحققة والمصروفات والتدفقات النقدية بين 

شركات المجموعة بالكامل عند التوحيد.

يتم قياس حقوق الملكية غير المسيطرة بنسبة حصتها في 
صافي الموجودات القابلة للتحديد في الشركة المستثمر فيها 

في تاريخ االستحواذ.

يتم المحاسبة عن التغيرات في ملكية شركة تابعة بدون فقدان 
السيطرة كمعامالت ضمن حقوق الملكية.

في حال فقدان المجموعة للسيطرة على شركة تابعة:

إلغاء اإلعتراف بموجودات )بما فيها الشهرة( ومطلوبات   •
الشركة التابعة.

إلغاء اإلعتراف بالقيمة الدفترية ألي حقوق ملكية غير   •
مسيطرة.

إلغاء اإلعتراف لفروقات تحويل العمالت المتراكمة   •
المسجلة في حقوق الملكية.

اإلعتراف بالقيمة العادلة لمقابل الشراء المستلم.  •
اإلعتراف بالقيمة العادلة ألي استثمارات محتفظ بها.  •

اإلعتراف بأي فائض أو عجز في قائمة الربح أو الخسارة   •
الموحدة.

إعادة تصنيف عناصر حصة المجموعة المعترف بها سابقاً   •
في قائمة الدخل الشامل اآلخر الموحدة إلى قائمة الربح 

أو الخسارة  الموحدة أو األرباح المبقاة أيهماً مالئماً، كما 
ستكون مطلوبة في حال قامت المجموعة باالستبعاد 

مباشرة للموجودات والمطلوبات ذات العالقة.

3  أساس التوحيد

تتحقق السيطرة عندما تتعرض المجموعة أو يكون لها الحق 
في العوائد المتغيرة نتيجة مشاركتها مع الشركة المستثمر 

فيها ويكون لها القدرة على التأثير في تلك العوائد من 
خالل قوة التحكم في تلك الشركات. وعلى وجه التحديد، 

تسيطر المجموعة على الشركة المستثمر فيها فقط إذا كان 
للمجموعة:

السيطرة على الشركة المستثمر فيها )الحقوق الحالية التي   •
تمنحها قدرتها الحالية لتوجيه األنشطة المتعلقة بالشركة 

المستثمر فيها(.
التعرض أو الحقوق في العوائد المتغيرة من جراء   •

مشاركتها مع الشركة المستثمر فيها.
القدرة على استخدام سيطرتها على الشركة المستثمر   •

فيها للتأثير على عوائدها.

بصورة عامة هناك إفتراض بأن أغلبية حقوق التصويت تؤدي 
إلى السيطرة. لدعم هذا اإلفتراض وعندما يكون للمجموعة 

حقوق تصويت أقل من أغلبية حقوق التصويت أو حقوق 
مماثلة على الشركة المستثمر فيها، تأخذ المجموعة في 

اإلعتبار كافة الحقائق والظروف ذات العالقة في تقييم ما 
إذا كان لديها سلطة على الشركة المستثمر فيها، بما في 

ذلك الترتيبات التعاقدية مع أصحاب حقوق التصويت اآلخرين 
للشركة المستثمر فيها والحقوق الناشئة عن الترتيبات 

التعاقدية األخرى وحقوق التصويت للمجموعة وحقوق التصويت 
المحتملة.

تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر على 
الشركة المستثمر فيها أو ال إذا كان الظروف والوقائع تشير 

إلى أن هناك تغيرات على واحد أو أكثر من عناصر التحكم 
الثالث. يتم توحيد الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على 

السيطرة على الشركة التابعة وتتوقف المجموعة عند فقدان 
السيطرة على الشركة التابعة. يتم إدراج نتائج الشركات التابعة 

المستحوذ عليها أو المستبعدة خالل السنة، إن وجدت، في 
القوائم المالية الموحدة من تاريخ حصول المجموعة على 

السيطرة حتى تاريخ توقف المجموعة عن السيطرة على الشركة 
التابعة.

2  أسس اإلعداد

2-1  المعايير المحاسبية المطبقة
تتضمن هذه القوائم المالية الموحدة المعلومات المالية 

للشركة وشركاتها التابعة )يشار إليهم مجتمعين “المجموعة”(.

تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية 
للتقارير المالية المعتمد في المملكة العربية السعودية 

وغيرها من المعايير واإلصدارات األخرى الصادرة بواسطة الهيئة 
السعودية للمحاسبين القانونيين. قامت المجموعة بإعداد 
قوائمها المالية السنوية الموحدة وفقاً لمعايير المحاسبة 
المعتمدة في المملكة العربية السعودية الصادرة بواسطة 

الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين حتى السنة المنتهية 
فى 31 ديسمبر 2016. 

هذه القوائم المالية الموحدة للمجموعة هى أول قوائم 
مالية سنوية. وعليه، فقد تم تطبيق المعيار الدولي للتقرير 

المالي 1 “تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية ألول 
مرة” المعتمد في المملكة العربية السعودية وغيرها من 

المعايير واإلصدارات األخرى الصادرة بواسطة الهيئة السعودية 
للمحاسبين القانونيين بواسطة المجموعة إلعداد القوائم 

المالية الموحدة الحالية. كما يجب أن يأخذ القارئ في 
الحسبان شرح كيفية تأثير التحول إلى المعايير الدولية للتقارير 

المالية على المركز المالي واألداء المالي والتدفقات النقدية 
للمجموعة كما هو مبين في إيضاح 7.

السياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة في إعداد هذه 
القوائم المالية الموحدة تم تطبيقها بصورة ثابتة على كافة 

الفترات المعروضة.

تم إعتماد القوائم المالية الموحدة لألصدار بواسطة مجلس 
اإلدارة في 27 جمادى األولى 1439هـ )الموافق 13 فبراير 

2018م(.

2-2  أساس القياس
تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة بالتكلفة التاريخية ما 
لم يذكر خالف ذلك وبإستخدام أساس مفهوم اإلستمرارية. 

2-3  عملة العرض والنشاط
تم عرض هذه القوائم المالية الموحدة بالريال السعودي 

والذي يعتبر عملة النشاط للمجموعة.  تم تقريب كافة المبالغ 
إلى أقرب ألف ما لم يذكر خالف ذلك.

 

1-2-4  شركة شبكة زاجل الدولية لإلتصاالت
قامت الشركة خالل سنة 2008م، بحيازة ما نسبته 96% من 

حصص الشركاء في شركة شبكة زاجل الدولية لالتصاالت 
)“زاجل”(، شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة وإشتمل 
الشراء جميع حقوق وأصول وموجودات زاجل والتزاماتها 

واسمها التجاري وعالماتها التجارية الحالية والمستقبلية مقابل 
سعر شراء إجمالي قدره 80 مليون ريـال سعودي نتج عن ذلك 

شهرة بمبلغ 63 مليون ريـال سعودي كما في تاريخ الحيازة. 
تجدر اإلشارة إلى أن الـــ 4% المتبقية من رأس مال الشركة 

مملوكة من قبل الشركة الوطنية لحلول األعمال وهي شركة 
تابعة. هذا وقد انخفضت قيمة الشهرة خالل السنة المنتهية في 

31 ديسمبر 2014م.

1-2-5  الشركة الوطنية لحلول األعمال
قامت الشركة خالل عام 2008م، باالستثمار في 95% من رأس 
مال الشركة الوطنية لحلول األعمال وهي شركة سعودية ذات 
مسؤولية محدودة. بينما تمتلك شركة بيانات األولى لخدمات 

الشبكات والتي هي شركة تابعة للشركة نسبة الـــ 5% المتبقية.
تمتلك الشركة الوطنية لحلول األعمال إستثمار فى إى 

كوميرس تاكسى الشرق األوسط )لوكسمبورغ( بنسبة %10 
)2016م: %10(.

1-2-6  شركة صحتي للخدمات المعلوماتية
أنهت الشركة خالل عام 2014م اإلجراءات القانونية المتعلقة 

باالستثمار في 90% من رأس مال شركة صحتي للخدمات 
المعلوماتية. بينما تمتلك شركة بيانات األولى لخدمات 
الشبكات والتي هي شركة تابعة للشركة نسبة الـــ %10 

المتبقية.

1-2-7  شركة موبايلي - بلج آند بالي المحدودة )تم 
تصفيتها(

أنهت الشركـة خـالل عام 2014م اإلجـــراءات القانونيـــة 
المتعلقة باالستثمــار في 60% من رأس مال شركة موبايلي 

- بلج آند بالي المحدودة. بينما تمتلك شركة بلج آند بالي 
إنترناشونال ومقرها الواليات المتحدة األمريكية نسبة الـــ 

40% المتبقية. أنهت الشركـة اإلجـــراءات القانونيـــة المتعلقة 
بالتصفية بتاريخ 31 ديسمبر 2017.

1-2-8  الشركة الوطنية لحلول األعمال ش.م.ح
أنهت الشركة الوطنية لحلول األعمال السعودية خالل عام 

2014م اإلجراءات القانونية المتعلقة باالستثمار في الشركة 
الوطنية لحلول األعمال، ومقرها دولة اإلمارات العربية 

المتحدة، بنسبة 100% من رأس مالها.
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والظروف المرتبطة بها كما في تاريخ االستحواذ. يتضمن ذلك 
فصل المشتقات الكامنة في العقود الرئيسية بواسطة الشركة 

المستحوذ عليها.

يتم اإلعتراف بأي مقابل محتمل محول بالقيمة العادلة في 
تاريخ االستحواذ. يتم قياس كافة المقابالت المحتملة )باستثناء 

تلك المصنفة كحقوق ملكية( تم قياسها بالقيمة العادلة في 
كل تاريخ تقرير والتغيرات في القيمة العادلة المعترف بها في 
قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. ال يتم إعادة قياس المقابل 

المحتمل المصنف كحقوق ملكية والتسويات الالحقة يتم 
المحاسبة عنها ضمن حقوق الملكية.

يتم قياس الشهرة مبدئياً بالتكلفة )وهي الزيادة في 
إجمالي المقابل المحول والمبلغ المثبت لحقوق الملكية 
غير المسيطرة( وأي حصص سابقة محتفظ بها على صافي 

الموجودات القابلة للتحديد المستحوذة والمطلوبات المالية 
المفترض تحملها. في حال تجاوز القيمة العادلة لصافي 

الموجودات المستحوذ عليها إلجمالي المقابل المحول، تقوم 
المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت حددت بصورة صحيحة 

جميع الموجودات المستحوذ عليها وجميع المطلوبات 
المفترض تحملها ومراجعة اإلجراءات المستخدمة لقياس 

المبالغ التي سيتم اإلعتراف به في تاريخ االستحواذ. إذا كان 
إعادة القياس ال يزال يؤدي إلى تجاوز القيمة العادلة لصافي 
الموجودات المستحوذ عليها إلجمالي المقابل المحول، يتم 

إداراج األرباح في قائمة الدخل الموحدة.

بعد اإلثبات األولي، يتم قياس الشهرة بالتكلفة ناقصاً أي 
خسائر إنخفاض متراكمة. ألغراض إختبار اإلنخفاض يتم توزيع 

الشهرة المستحوذة من تجميع أعمال من تاريخ االستحواذ 
لكل وحدة توليد نقد للمجموعة والتي من المتوقع أن تستفيد 

من دمج األعمال بغض النظر عن عما إذا كانت الموجودات 
والمطلوبات األخرى للشركة المستحوذ عليها مخصصة لتلك 

الوحدات.

عندما يتم توزيع الشهرة على وحدة توليد نقد واستبعاد جزء 
من العملية ضمن تلك الوحدة، فإن الشهرة المرتبطة بالعملية 
المستبعدة يتم إدراجها في القيمة الدفترية للعملية عند تحديد 

الربح أو الخسارة عند استبعاد العملية. يتم قياس الشهرة 
المستبعدة في هذه الحالة على أساس القيم النسبية للعملية 

المستبعدة واإلبقاء على وحدة توليد النقد. 

5  ملخص بالسياسات المحاسبية المطبقة

5-1  تصنيف المتداول مقابل غير المتداول
تقوم المجموعة بعرض الموجودات والمطلوبات في قائمة 

المركز المالي الموحدة على أساس تصنيف متداولة/ غير 
متداولة. تكون الموجودات متداولة عندما تكون:

من المتوقع تحققها أو يعتزم بيعها أو استهالكها خالل   •
دورة التشغيل العادية.

يتم االحتفاظ به بشكل أساسي بغرض المتاجرة.  •
يتوقع أن تتحقق خالل االثني عشر شهراً بعد فترة التقرير.  •

أن يكون نقداً وما في حكمه ما لم يكن مقيداً نتيجة   •
لتحويله أو استخدامه لتسوية إلتزام على األقل لالثني 

عشر شهراً بعد فترة التقرير.

تصنف جميع الموجودات األخرى كموجودات غير متداولة.

تكون المطلوبات متداولة عندما:

يكون متوقعاً أن يتم تسويتها خالل دورة التشغيل   •
العادية.

يتم االحتفاظ بها بشكل أساسي بغرض المتاجرة.  •
مستحق للتسوية خالل أثني عشر شهراً بعد فترة التقرير.  •

عند عدم وجود أي حق غير مشروط لتأجيل تسوية   •
المطلوبات على األقل لألثني عشر شهراً بعد فترة التقرير.

تصنف المجموعة جميع المطلوبات األخرى كمطلوبات غير 
متداولة.

5-2  تجميع األعمال والشهرة
تقوم المجموعة بالمحاسبة عن تجميع األعمال باستخدام 

طريقة االستحواذ. يتم قياس تكلفة االستحواذ كإجمالي 
المقابل المحول الذي تم قياسه بالقيمة العادلة في تاريخ 

االستحواذ ومبلغ أي حقوق ملكية غير مسيطرة في الشركة 
المستحوذ عليها. بالنسبة لكل تجميع أعمال تقوم المجموعة 
باختيار ما إذا كان سيتم قياس حقوق الملكية غير المسيطرة 

في الشركة المستحوذ عليها بالقيمة العادلة أو بنسبة ملكيتها 
في صافي الموجودات المحددة للشركة المستحوذ عليها.

يتم قيد التكاليف المتعلقة باالستحواذ عند تكبدها ويتم 
إدارجها في المصروفات اإلدارية.

عندما تقوم المجموعة باالستحواذ على أعمال تقوم بتقييم 
الموجودات والمطلوبات المالية المفترض تحملها بتصنيف 

وتوزيع مناسب وفقاً للشروط التعاقدية والظروف االقتصادية 

المعيار الدولي للتقرير المالي 16 – عقود اإليجار
يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي 16 نموذجاً محاسبة إيجاري 
واحد في المركز المالي للمستأجرين. يقوم المستأجر باإلعتراف 

بأصول حق االستخدام التي تمثل حقه في استخدام األصل 
المحدد ومطلوبات اإليجار تمثل إلتزاماته بإجراء مدفوعات 

اإليجار. هناك استثناءات إختيارية لعقود اإليجار قصيرة األجل 
وعقود اإليجار ذات القيمة المنخفضة. تظل محاسبة المؤجر 

مماثلة للمعيار الحالي، أي أن المؤجرين يستمرون في تصنيف 
عقود اإليجار كعقود إيجارات تمويلية أو تشغيلية. 

يحل المعيار الدولي للتقرير المالي 16 محل اإلرشادات الحالية 
لعقود اإليجار بما في ذلك معيار المحاسبة الدولي 17 الخاص 
بعقود اإليجار، تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير 

المالي 4 لتحديد ما إذا كان الترتيب يتضمن عقد إيجار  وتفسير 
لجنة التفسيرات الدولية السابقة 15 عقود اإليجار التمويلية – 
الحوافز و تفسير لجنة التفسيرات الدولية السابقة -27  ويتم 

تقييم جوهر المعاملة التي تنطوي على الشكل القانوني لعقد 
اإليجار.

يسري المعيار للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 
2019م. مع السماح بالتطبيق المبكر للمنشآت التي تطبق 

المعيار الدولي للتقرير المالي 15 اإليرادات من العقود مع 
العمالء في أو قبل التاريخ األولي لتطبيق المعيار الدولي 

للتقرير المالي 16. بدأت المجموعة في تقييم األثر المحتمل 
لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 16 على قوائمها المالية 

الموحدة.

التعديالت األخرى
فيما يلي المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير التي 

ال يتوقع أن يكون لها أثر على القوائم المالية الموحدة 
للمجموعة:

تصنيف وقياس معامالت الدفع على أساس السهم  أ( 
)تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 2(.

بيع أو مساهمة الموجودات بين المستثمر وشركته  ب( 
الزميلة أو المشروع المشترك )تعديالت على المعيار 

الدولي للتقرير المالي 10 ومعيار المحاسبة الدولي 28(.

 
4  المعايير الجديدة والتعديالت الصادرة ولكن 

غير سارية المفعول بعد

المعايير والتعديالت الصادرة ولكن لم تنطبق على القوائم 
المالية الموحدة مدرجة أدناه. إن هذه القائمة من المعايير 
الصادرة هي تلك التي تتوقع المجموعة بصورة معقولة أن 
يكون لها أثر على اإلفصاحات والمركز أو األداء المالي عند 

تطبيقها في تاريخ مستقبلي. فيما يلي المعايير والتعديالت 
الصادرة وغير سارية المفعول حتى اآلن. 

المعيار الدولي للتقرير المالي 9 - األدوات المالية
أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في يوليو 2014م 

النسخة النهائية من المعيار الدولي للتقرير المالي 9 األدوات 
المالية الذي يحل محل معيار المحاسبة الدولي 39 األدوات 

المالية: اإلثبات والقياس وجميع اإلصدارات السابقة للمعيار 
الدولي للتقرير المالي 9. يجمع المعيار الدولي للتقرير المالي 

9 بين  الجوانب الثالثة للمحاسبة لألدوات المالية: التصنيف 
والقياس ومحاسبة اإلنخفاض والتحوط. يسري المعيار 

الدولي للتقرير المالي 9 على الفترات السنوية التي تبدأ في 
أو بعد 1 يناير 2018م مع السماح بالتطبيق المبكر. باستثناء 

محاسبة التحوط ، فإن التطبيق بأثر رجعي مطلوب ولكن عرض 
معلومات المقارنة غير إلزامي. بالنسبة لمحاسبة التحوط 

يتطلب تطبيق المتطلبات بأثر رجعي مع بعض االستثناءات 
المحدودة. إن المجموعة بصدد إستكمال تقييمها المتعلق بأثر 

نموذج الخسائر اإلئتمانية المتوقعة على اإلنخفاض فى قيمة 
موجودتها المالية..

المعيار الدولي للتقرير المالي 15 اإليرادات من العقود مع 
العمالء

تم إصدار المعيار الدولي للتقرير المالي 15 في مايو 2014م 
ويقدم المعيار الجديد نموذج من خمس خطوات للمحاسبة 

عن اإليرادات الناتجة من العقود مع العمالء. بموجب المعيار 
الدولي للتقرير المالي 15، يتم اإلعتراف باإليرادات بمبلغ 

يعكس المقابل الذي تتوقع المنشأة الحصول عليه مقابل 
تحويل سلع أو خدمات إلى العميل.

سيحل معيار اإليرادات الجديد محل جميع متطلبات إثبات 
اإليرادات الحالية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية. 

يجب تطبيق المعيار إما بأثر رجعي كامل أو تطبيق بأثر رجعي 
معدل للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2018م. 
إن المجموعة بصدد إستكمال تقييمها المتعلق بأثر المعيار 

الدولي للتقرير المالي 15 على سياساتها الخاصة باالعتراف 
باإليرادات.
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تقييمها وفقاً للسياسات المحاسبية للمجموعة. ولهذا التحليل 
تقوم المجموعة بالتحقق من المدخالت الرئيسية المطبقة 
في آخر تقييم من خالل مطابقة  المعلومات في إحتساب 
التقييم مع العقود والمستندات األخرى ذات العالقة. كما 

تقوم المجموعة بمقارنة التغير في القيمة العادلة لكل أصل 
أو إلتزام مع المصادر الخارجية األخرى لتحديد ما إذا كان التغير 

معقوالً. ألغراض إفصاحات القيمة العادلة قامت المجموعة 
بتحديد فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة 
وخصائص ومخاطر األصل أو اإللتزام ومستوى التسلسل 

الهرمي للقيمة العادة كما هو موضح أعاله.

5-5  النقد وما في حكمه
إن ما في حكم النقد هو استثمارات قصيرة األجل عالية 

السيولة القابلة للتحويل بسهولة إلى مبالغ نقدية معروفة 
والتي تخضع لمخاطر غير جوهرية للتغيرات في القيمة. تتكون 
التقدية وما في حكمها من النقد في الصندوق ولدى البنوك 

في الحسابات الجارية وتسهيالت المرابحة بفترة استحقاق 
أصلية أقل من ثالثة اشهر من تاريخ االستحواذ.

5-6  األدوات المالية – اإلثبات األولي وإلغاء اإلثبات 
الالحق

األداة المالية هي أي عقد ينتج عنه أصل مالي لدى منشأة 
وإلتزام مالي أو أداة ملكية لمنشأة أخرى.

5-6-1  الموجودات المالية 

)أ(  اإلثبات والقياس األولي
يتم تصنيف الموجودات عند القياس األولي كموجودات 

مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر واإلقراض 
والمديونيات والموجودات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ 

االستحقاق والموجودات المالية المتاحة للبيع أو كمشتقات 
مخصصة كأدوات تحوط في تحوط فعال، أيهما مالئماً.

يتم قياس كافة الموجودات بخالف الموجودات المالية بالقيمة 
العادلة من خالل الربح أو الخسارة مبدئياً بالقيمة العادلة 

مضافاً إليها تكاليف معامالت مباشرة. يتم اإلعتراف بتكاليف 
المعامالت للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح 
أو الخسارة في قائمة الربح أو الخسارة  الموحدة عند تكبدها.

للمجموعة الموجودات المالية التالية: استثمارات مالية متاحة 
للبيع ونقد وما في حكمه وذمم مدينة ومستحق من طرف ذو 

عالقة واستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق.

إن السوق الرئيسي أو السوق األكثر تقدماً يجب أن يكون قابالً 
للوصول إليه من قبل المجموعة. يتم قياس القيمة العادلة 

لألصل أو اإللتزام باستخدام اإلفتراضات التي سوف يستخدمها 
المشاركين في السوق عند تسعير األصل أو اإللتزام بإفتراض 

أن المشاركين في السوق يمثلون مصلحتهم اإلقتصادية.

قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية تأخذ في اإلعتبار 
قدرة المشاركين في السوق علي تحقيق منافع إقتصادية 
باستخدام الموجودات في أقصى وأفضل استخداماتها أو 
ببيعها لمشارك آخر في السوق يستخدم نفس األصل في 

أقصى و أفضل استخدام له.

تستخدم المجموعة أساليب التقييم المالئمة في ظل الظروف 
التي تتوفر فيها المعلومات الالزمة لقياس القيمة العادلة 

وتعظيم االستفادة من المدخالت التى يمكن إدراكها وتقليل 
استخدام المدخالت التى اليمكن إدراكها.

يتم تصنيف كافة الموجودات والمطلوبات التي يتم قياس 
قيمتها العادلة أو تم اإلفصاح عنها في القوائم المالية 

الموحدة ضمن تسلسل القيمة العادلة. ويتم اإلفصاح عن ذلك 
أدناه، بناءً على مدخالت أقل مستوى الذي يعتبر هاماً لقياس 

القيمة العادلة ككل:

المستوى األول: األسعار المتداولة )بدون تعديل( في   •
أسواق نشطة للموجودات والمطلوبات المماثلة.

المستوى الثاني: أساليب تقييم يكون أدنى مستوى من   •
المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة يمكن إدراكه إما 

بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة.
المستوى الثالث: أساليب تقييم يكون أدنى مستوى من   •

المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة ال يمكن إدراكه.

بالنسبة للموجودات والمطلوبات المعترف بها في القوائم 
المالية الموحدة بالقيمة العادلة على أساس متكرر، تقوم 

المجموعة بتحديد ما إذا كان التحويل قد حدث بين المستويات 
في التسلسل الهرمي عن طريق إعادة تقييم التصنيف )استناداً 

إلى أدنى مستوى من المدخالل الهامة إلى قياس القيمة 
العادلة ككل( في نهاية فترة التقرير. تقوم المجموعة بتحديد 

السياسات واإلجراءات لكل من قياس القيمة العادلة المتكررة 
وقياس القيمة العادلة غير المتكررة.

في تاريخ كل تقرير تقوم المجموعة بتحليل التغيرات في قيم 
الموجودات والمطلوبات التي يجب إعادة قياسها أو إعادة 

يظهر إجمالي حصة المجموعة في قائمة الدخل الموحدة 
للشركة الزميلة أو المشروع المشترك بصورة منفصلة في 

قائمة الدخل الموحدة.

يتم إعداد القوائم المالية الموحدة للشركة الزميلة أو 
المشروع المشترك لنفس الفترة المالية للمجموعة. عند 

الضرورة، يتم إجراء التعديالت لكي تتماشي مع السياسات 
المحاسبية مع تلك المستخدمة من قبل المجموعة.

بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، تقوم المجموعة بتحديد ما 
إذا كان من الضروري إثبات خسائر إنخفاض من استثماراتها 

في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك. تقوم المجموعة 
في تاريخ كل تقرير بتحديد ما إذا كان هناك دليالً موضوعياً 

على أن االستثمار في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك 
قد إنخفضت قيمته. وفي حال وجود مثل هذا الدليل تقوم 

المجموعة باحتساب مبلغ اإلنخفاض كالفرق بين القيمة القابلة 
لالسترداد للشركة الزميلة أو المشروع المشترك وقيمته 

الدفترية وإثبات الخسائر كجزء من “حصة أرباح الشركة الزميلة 
أو المشروع المشترك” في قائمة الدخل الموحدة.

عند فقدان النفوذ الهام على الشركة الزميلة أو المشروع 
المشترك تقوم المجموعة بقياس وإثبات أي استثمار محتفظ 

به بالقيمة العادلة. يتم اإلعتراف بأي إختالفات بين القيمة 
الدفترية للشركة الزميلة أو المشروع المشترك عند فقدان 

النفوذ الهام أو السيطرة المشتركة والقيمة العادلة لالستثمار 
المحتفظ به والمتحصالت من االستبعاد في قائمة الدخل 

الموحدة.

5-4  قياس القيمة العادلة
القيمة العادلة هي السعر الذي يتم استالمه مقابل بيع أصل 

أو يتم دفعه لتسوية التزام في معاملة اعتيادية بين مشاركين 
في السوق تاريخ القياس. يستند قياس القيمة العادلة على 

إفتراض أن معامالت بيع األصل أو تحويل اإللتزام يحدث إما:

في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات أو  •
في حالة عدم وجود السوق الرئيسي، في أكثر األسواق   •

المتقدمة الخاصة بالموجودات أو المطلوبات

5-3  االستثمار في الشركات الزميلة والمشروعات 
المشتركة

الشركة الزميلة هي المنشأة التي تمتلك المجموعة نفوذ هام 
عليها. النفوذ الهام هو القدرة على المشاركة في السياسات 

المالية والتشغيلية  للشركة المستحوذ عليها ولكن ليس 
سيطرة أو سيطرة مشتركة على تلك السياسات.

المشروع المشترك هو نوع من الترتيبات المشتركة حيث 
يكون لألطراف التي لها سيطرة مشتركة أو حقوق مشتركة في 
صافي موجودات المشروع المشترك. السيطرة المشتركة هي 

مشاركة السيطرة المتفق عليها تعاقدياً بخصوص ترتيب ما 
والذي يوجد فقط عندما تتطلب القرارات المتعلقة باألنشطة 

ذات العالقة موافقة باإلجماع من األطراف التي تتقاسم 
السيطرة.

إن اإلعتبارات التي يتم إتخاذها لتحديد ما إذا كان النفوذ الهام 
أو السيطرة المشتركة تعد مماثلة لتلك المطلوبة لتحديد 

السيطرة على الشركات التابعة.

يتم المحاسبة عن استثمارات المجموعة في شركاتها الزميلة 
والمشاريع المشتركة باستخدام طريقة حقوق الملكية. 

وفقاً لطريقة حقوق الملكية يتم اإلعتراف باالستثمارات في 
الشركات الزميلة أو المشروع المشترك مبدئياً بالتكلفة. يتم 
تعديل القيمة الدفترية لالستثمار لإلعتراف بالتغيرات في حصة 
المجموعة في صافي موجودات الشركة الزميلة أو المشروع 
المشترك من تاريخ االستحواذ. يتم إدراج الشهرة المتعلقة 
بالشركة الزميلة أو المشروع المشترك في القيمة الدفترية 

لالستثمار وال يتم إختبارها لإلنخفاض بشكل منفصل.

تعكس قائمة الدخل الموحدة حصة المجموعة في نتائج عمليات 
الشركة الزميلة أو المشروع المشترك. يتم عرض أي تغير في 
قائمة الدخل الشامل اآلخر الموحدة لتلك الشركات المستثمر 
فيها كجزء من قائمة الدخل الشامل اآلخر الموحدة للمجموعة. 
باإلضافة على ذلك عندما يكون هناك تغير معترف بها مباشرة 

في حقوق ملكية الشركة الزميلة أو المشروع المشترك تقوم 
المجموعة باإلعتراف بحصتها في أي تغيرات، عندما ينطبق، 

في قائمة التغيرات في حقوق الملكية. يتم استبعاد األرباح 
والخسائر غير المحققة الناتجة من المعامالت بين المجموعة 

والشركة الزميلة والمشروع المشترك بقدر ملكيتها في 
الشركة الزميلة أو المشروع المشترك.
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خصائص مخاطر إئتمان مماثلة وتقييمها مجتمعة لإلنخفاض. 
بالنسبة للموجودات التي يتم تقييمها بصورة منفردة لتحديد 
خسائر اإلنخفاض، أو ال يزال اإلعتراف بها ال يتم إدراجها في 

التقييم الجماعي إلنخفاض القيمة.

يتم قياس مبلغ أي خسائر إنخفاض كالفرق بين القيمة 
الدفترية لألصل والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المقدرة 
)بخالف خسائر اإلئتمان المستقبلية المتوقعة التي لم يتم 

تكبدها بعد(. يتم خصم القيمة الحالية للتدفقات النقدية 
المستقبلية المقدرة وفقاً لمعدل الفائدة الفعلي لألصل 

المالي.

يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل من خالل استخدام حساب 
مخصص واإلعتراف بالخسائر في قائمة الدخل الموحدة. إيرادات 

الفوائد )المسجلة كإيراد تمويل في قائمة الدخل الموحدة( 
يستمر استحقاقها على القيمة الدفترية المخفضة وتستحق 

باستخدام معدل الفائدة المستخدم لخصم التدفقات النقدية 
المستقبلية ألغراض قياس خسائر اإلنخفاض.

يتم شطب القروض والمخصصات المرتبطة بها عندما ال يكون 
هناك إحتمال حقيقي الستردادها مستقبالً وتم تحقق كافة 
الضمانات أو تم تحويلها إلى المجموعة. في حال زيادة أو 

نقصان مبلغ خسائر اإلنخفاض المقدر في السنة الالحقة بسبب 
أحداث وقعت بعد اإلعتراف باإلنخفاض، يتم زيادة أو تخفيض 
خسائر اإلنخفاض المعترف بها سابقاً من خالل تعديل حساب 

المخصص. في حال استرداد المشطوب الحقاً، يتم تخفيض 
مبلغ االسترداد من المصروفات اإلدارية والعمومية في قائمة 

الدخل الموحدة.

-  الموجودات المالية المصنفة كمتاحة للبيع
بالنسبة لالستثمارات المالية المتاحة للبيع تقوم المجموعة 
بتاريخ كل تقرير بتقييم ما إذا كان هناك دليالً موضوعياً على 

أن االستثمار أو مجموعة استثمارات قد إنخفضت قيمتها. في 
حالة استثمارات األسهم المصنفة كمتاحة للبيع  قد يتضمن 

الدليل الموضوعي إنخفاضاً “هاماً” أو “دائماً” في القيمة 
العادلة لالستثمارات أقل من تكلفتها. يتطلب تحديد ماهو 
اإلنخفاض الهام أو الدائم أحكاماً. عند إجراء هذه األحكام 

تقوم المجموعة بالتقييم، مع عناصر أخرى، حركة سعر السهم 
السابقة والمدى الذي تكون فيه القيمة العادلة لالستثمار أقل 

من تكلفته.

)ج(  إلغاء اإلعتراف
يتم إلغاء اإلعتراف باألصل المالي )أو جزء من األصل المالي أو 

جزء من األصول المالية المماثلة، عندما ينطبق( عندما:

إنتهاء الحقوق في استالم التدفقات النقدية من األصل  •
قامت المجموعة ينقل حقوقها في استالم التدفقات   •
النقدية من األصل أو تعهدت بدفع التدفقات النقدية 

المستلمة بالكامل بدون أي تأخير جوهري لطرف ثالث من 
خالل ترتيبات وإما

قيام المجموعة بتحويل كافة المخاطر ومزايا األصل بصورة  )أ( 
جوهرية

لم تقم المجموعة بنقل أو اإلحتفاظ بكافة مخاطر ومزايا  )ب( 
األصل بصورة جوهرية ولكن قامت بنقل السيطرة على 

األصل.

)د( إنخفاض الموجودات المالية
بالنسبة للموجودات المالية غير المصنفة بالقيمة العادلة من 

خالل األرباح أو الخسائر، تقوم المجموعة بتاريخ كل تقرير 
بالتأكد فيما إذا كان هناك دليالً موضوعياً على إنخفاض قيمة 
أصل أو مجموعة من األصول المالية. بعتير األصل المالي أو 
مجموعة األصول المالية منخفضة القيمة فقط إذا كان هناك 
دليالً موضوعياً على اإلنخفاض نتيجة لوقوع حدث أو أكثر بعد 

اإلثبات األولي لألصل وأن الحدث له تأثير على التدفقات النقدية 
المستقبلية المقدرة لألصل المالي أو مجموعة األصول المالية 

يمكن تقديرها بصورة موثوق فيها. 

قد يتضمن دليل اإلنخفاض في القيمة مؤشرات إلى أن 
المدينين أو مجموعة من المدينين يواجهون صعوبات مالية 

كبيرة أو تعثر أو تأخير في سداد أصل الدين أو إحتمال دخولهم 
في إفالس أو إعادة تنظيم مالي وعندما تشير البيانات القابلة 

للمالحظة إلى وجود إنخفاض قابل للقياس في التدفقات 
النقدية المقدرة مثل التغيرات في الظروف االقتصادية 

المرتبطة بالتعثر. 

-  الموجودات المالية التي يتم قيدها بالتكلفة المطفأة
بالنسبة للموجودات المالية التي يتم قيدها بالتكلفة المطفأة 

تقوم المجموعة بداية بتقييم ما إذا كان هناك إنخفاض 
على مستوى فردي للموجودات الهامة بمفردها. إذا قدرت 

المجموعة عدم وجود دليل موضوعي على وجود إنخفاض في 
قيمة أصل مالي تم تقييمه بشكل فردي، سواءً كان جوهرياً 

أو غير جوهري، يتم إدراج األصل في مجموعة أصول مالية ذات 

عندما ال تكون المجموعة قادرة على تداول هذه الموجودات 
المالية بسبب األسواق غير النشطة وتغير نية اإلدارة للقيام 
بذلك بشكل كبير في المستقبل المنظور، يجوز للمجموعة 

أن تختار إعادة تصنيف هذه الموجودات المالية في حاالت 
نادرة. بالنسبة للموجودات المالية المعادة تصنيفها خارج فئة 

الموجودات المتاحة للبيع فإن القيمة الدفترية للقيمة العادلة 
في تاريخ إعادة التصنيف تصبح التكلفة الجديدة ويتم إطفاء 

أي ربح أو خسارة سابقة من ذلك األصل معترف بها في حقوق 
الملكية يتم إطفاؤها إلى قائمة الدخل الموحدة على مدى 
العمر المتبقي لالستثمار باستخدام معدل الفائدة الفعلي. 

كما يتم إطفاء أي فروق بين التكلفة المطفأة الجديدة ومبلغ 
االستحقاق على مدى العمر المتبقي لألصل باستخدام طريقة 

معدل الفائدة الفعلي. إذا تم تحديد األصل الحقاً على أنه 
منخفض القيمة يتم إعادة تصنيف المبلغ المسجل في حقوق 

الملكية إلى قائمة الدخل الموحدة.

-  الموجودات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
يتم تصنيف االستثمارات والتي لها مبلغ سداد محدد أو قابل 
للتحديد وتاريخ استحقاق محدد والتي يكون للمجموعة النية 
والقدرة على اإلحتفاظ بها حتى تاريخ االستحقاق كاستثمارات 
محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق. يتم تسجيل االستثمارات 

المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق بالتكلفة المطفأة باستخدام 
طريقة معدل الفائدة الفعلي ناقصاً أي إنخفاض وإثبات 

اإليرادات بطريقة العائد الفعلي. تأخذ المجموعة في اإلعتبار 
مخاطر إئتمان األطراف األخرى في تقييمها فيما إذا كانت هذه 

األدوات المالية قد إنخفضت قيمتها.

تتضمن االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 
اإليداعات لدى البنوك واالستثمارات األخرى عالية السيولة ذات 
تواريخ استحقاق أصلية ثالثة أشهر أو أكثر ولكن ليس أكثر من 

سنة من تاريخ الشراء.

ليس لدى المجموعة أي موجودات مالية محتفظ بها للمتاجرة 
وموجودات مصنفة عند اإلثبات األولي بالقيمة العادلة من خالل 

األرباح أو الخسائر.

)ب(  القياس الالحق
يعتمد القياس الالحق للموجودات المالية على تصنيفها كما هو 

مبين أدناه:

-  اإلقراض والمديونيات
اإلقراض والمديونيات هي موجودات مالية غير مشتقة ذات 
قيمة محددة أو يمكن تحديدها وهي غير مدرجة في سوق 

نشط. بعد القياس المبدئي يتم قياس هذه الموجودات المالية 
الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام معدل الفائدة الفعلي ناقصاً 

اإلنخفاض.

يتم إحتساب التكلفة المطفأة باألخذ في اإلعتبار أي خصم أو 
عالوة عند االستحواذ واألتعاب أو التكاليف التي تشكل جزءً 
ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي. يتم إدراج إطفاء معدل 

الفائدة الفعلي في إيرادات التمويل في قائمة الدخل الموحدة. 
يتم اإلعتراف بالخسائر الناتجة من اإلنخفاض في قائمة 

الدخل الموحدة في التكاليف التمويلية بالنسبة للقروض أو 
المصروفات التشغيلية األخرى بالنسبة للمديونيات.

-  االستثمارات المتاحة للبيع
تتضمن االستثمارات المتاحة للبيع سندات الملكية وسندات 

الدين. استثمارات الملكية المصنفة كمتاحة للبيع هي تلك 
التي لم يتم تصنيفها كمحتفظ بها للمتاجرة أو مصنفة بالقيمة 

العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. سندات الدين في هذه 
الفئة هي تلك التي يعتزم اإلحتفاظ بها لفترة غير محددة من 

الزمن والتي يمكن بيعها لتلبية إحتياجات السيولة أو استجابة 
للتغيرات في ظروف السوق.

بعد القياس المبدئي يتم قياس االستثمارات المالية المتاحة 
للبيع الحقاً بالقيمة العادلة واإلعتراف باألرباح أو الخسائر 
غير المحققة في قائمة الدخل الشامل اآلخر الموحدة في 

إحتياطي االستثمارات المتاحة للبيع إلى أن يتم إلغاء اإلعتراف 
باالستثمار وحينها يتم اإلعتراف باألرباح أو الخسائر المتراكة 

في إيرادات التشغيل األخرى أو عند تحديد االستثمار على إنه 
منخفض، وعندها يتم إعادة تصنيف الخسائر المتراكمة إلى 
قائمة الدخل الموحدة في التكاليف التمويلية وحذفها من 
إحتياطي االستثمارات المتاحة للبيع. يتم إحتساب إيرادات 
الفوائد على سندات الدين المتاحة للبيع باستخدام طريقة 

الفائدة الفعلي واإلعتراف بها في قائمة الدخل الموحدة. تقوم 
المجموعة بتقييم الموجودات المالية المتاحة للبيع لتحديد 
ما إذا كانت القدرة والنية لبيعها في المدى القريب ال تزال 

مناسبة.
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يتم قيد كافة تكاليف القروض األخرى في الفترة التي تكبدت 
فيها. تتكون تكاليف القروض من الفائدة والتكاليف األخرى 

التي تتكبدها المنشأة فيما يتعلق باإلقتراض.

تم رسملة تكاليف القروض المتكبدة في أو بعد تاريخ 
التحول )1 يناير 2016م( لكافة الموجودات المؤهلة. تم إدراج 
تكاليف القروض المرسملة بموجب معايير الهيئة السعودية 
للمحاسبين القانونيين على الموجودات المؤهلة حتى تاريخ 

التحول إلى المعايير الدولية للتقارير المالية  بالقيمة الدفترية 
للموجودات في ذلك التاريخ.

5-10  انخفاض الموجودات غير المالية
تقوم المجموعة بتاريخ كل تقرير بتقييم ما إذا كان هناك 

مؤشر أن األصل قد تنخفض قيمته. في حالة وجود أي مؤشر 
أو عندما يتطلب إجراء إختبار إنخفاض سنوي لألصل، تقوم 
المجموعة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل. القيمة 

القابلة لالسترداد لألصل هي القيمة العادلة لألصل أو وحدة 
توليد النقد ناقصاً تكاليف االستبعاد وقيمته القابلة لإلستخدام 
أيهما أعلى. يتم تحديد القيمة القابلة لالسترداد لألصل الفردي 
إال إذا كان األصل ال ينتج تدفقات نقدية داخلة مستقلة بصورة 

كبيرة عن تلك الموجودات األخرى أو مجموعة الموجودات. 
عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل أو وحدة توليد النقد 
لقيمتها القابلة لالسترداد يتم إعتبار األصل منخفضاً ويتم 

تخفيضه إلى قيمته القابلة لالسترداد.

عند تقييم القيمة القابلة لالستخدام يتم خصم التدفقات 
النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام 

معدل الخصم ما قبل الضريبة الذي يعكس تقييمات السوق 
الحالية للقيمة الزمنية لألموال والمخاطر المحددة لألصل. 

يتم األخذ في اإلعتبار عند تحديد القيمة العادلة ناقصاً تكاليف 
االستبعاد معامالت السوق األخيرة. في حالة عدم إمكانية 

تحديد مثل هذه المعامالت فيتم استخدام نموذج التقييم 
المناسب. يتم إختبار الشهرة سنوياً لإلنخفاض وال يتم عكس 

أي خسائر إنخفاض للشهرة.

5-8-2  الشهرة
الشهرة هي المبلغ الذي ينتج عندما تتجاوز القيمة العادلة 
للمقابل المحول لألعمال المستحوذ عليها صافي القيمة 

العادلة للموجودات والمطلوبات واإللتزامات المحتملة 
المعترف بها. عندما تقوم المجموعة بتجميع أعمال يتم 

استخدام طريقة االستحواذ. يتم توزيع الشهرة من تاريخ دمج 
األعمال على الوحدات المولدة للنقد التي يتوقع أن تستفيد 
من دمج األعمال. تمثل كل وحدة مولدة للنقد أدنى مستوى 

تم فيه مراقبة الشهرة ألغراض اإلدارة الداخلية وال تزيد أبداً عن 
قطاع التشغيل.

5-8-3  حقوق االستخدام غير القابلة لإللغاء
 حقوق االستخدام غير القابلة لأللغاء هي حق استخدام جزء من 

طاقة كابل اإلرسال األرضي ممنوح لفترة معينة. يتم اإلعتراف 
بحقوق االستخدام غير القابلة لأللغاء بالتكلفة كموجودات 
غير ملموسة عندما يكون للمجموعة حق محدد غير قابل 

لإللغاء الستخدام جزء معين من األصل المحدد، بصورة عامة 
األلياف البصرية أو الضوئية أو نطاق التردد المخصص ومدة حق 

االستخدام هي للجزء األكبر من العمر االقتصادي لألصل المحدد 
يتم اإلطفاء بطريقة القسط الثابت على مدى الفترة المتوقعة 

لالستخدام ومدة العقد أيهما أقصر. 

5-8-4  برامج الحاسب اآللي
يتم قيد تراخيص البرامج المشتراة من األطراف األخرى مبدئياً 
بالتكلفة. إن التكلفة المرتبطة بصورة مباشرة بإنتاج البرمجيات 
المطورة داخلياً عندما يكون من المحتمل أن البرامج ستتولد 
منها منافع إقتصادية مستقبلية يتم اإلعتراف بها كموجودات 

غير ملموسة. 

5-9  تكاليف اإلقتراض
يتم رسملة تكاليف االقتراض التي تعود مباشرة علي إنشاء 
موجودات مؤهلة والتي تتطلب فترة زمنية هامة حتى تكون 

جاهزة لالستخدام المحدد لها أو بيعها كجزء من تكلفة األصل 
المعني. حيثما يتم الحصول القروض خصيصاً لتمويل مشروع، 

يمثل المبلغ المرسمل تكاليف اإلقتراض الفعلية المتكبدة. 
وحيثما يكون هناك فائض نتيجة استثمار مؤقت لمبلغ تمويل 

األموال المقترضة لفترة قصيرة خاص بغرض تمويل مشروع 
فإن الدخل المحقق من االستثمار المؤقت لهذه المبالغ يتم 
خصمها من إجمالي تكلفة اإلقتراض المرسملة. عندما تشكل 

القروض المستخدمة لتمويل مشروع جزءً من القروض العامة 
يتم إحتساب المبلغ المرسمل باستخدام معدالت المتوسط 

المرجح المالئمة.

يتم مراجعة طرق االستهالك والمعدالت والقيم المتبقية 
بصورة سنوية ويتم تعديلها إذا كانت الطريقة الحالية والعمر 
اإلنتاجي المقدر أو القيمة المتبقية مختلفة عن تلك المقدر 

سابقاً. يتم اإلعتراف بأثر هذه التغيرات في قائمة الربح أو 
الخسارة  الموحدة بأثر غير رجعي.

تتم رسملة التجديدات والتحسينات الرئيسية إذا كانت تزيد 
من اإلنتاجية أو العمر التشغيلي للموجودات. كما تتم رسملة 
األجور والتكاليف المباشرة األخرى، أما اإلصالحات والتحسينات 

الصغيرة فيتم تحميلها كمصاريف عند حدوثها. كما يتم إثبات 
الربح أو الخسارة الناتجة عن عملية استبعاد الموجودات والتي 
تمثل الفرق بين متحصالت البيع والقيمة الدفترية للموجودات 

في قائمة الربح أو الخسارة  الموحدة.

تظهر األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ بالتكلفة لحين انتهاء 
اإلنشاء أو التركيب، وعندئذ يتم تحويل تكلفة هذه الموجودات 

باإلضافة إلى التكاليف المنسوبة مباشرة إلى اإلنشاء أو 
التركيب، بما في ذلك تكاليف االقتراض المرسملة، إلى فئة 
الموجودات المعنية. ال يتم تحميل االستهالك على األعمال 

الرأسمالية قيد التنفيذ.

5-8  الموجودات غير الملموسة 
يتم قياس الموجودات المستحوذ عليها بصورة منفردة 

عند اإلثبات األولي بالتكلفة. الحقاً لإلثبات األولي يتم قيد 
الموجودات غير الملموسة بالتكلفة ناقصاً اإلطفاء المتراكم 

وأي خسائر إنخفاض متراكم. الموجودات غير الملموسة 
المنتجة داخلياً باستثناء تكاليف التطوير المرسملة ال يتم 
رسملتها ويتم اإلعتراف بها في قائمة الربح أو الخسارة  

الموحدة في الفترة التي تم فيها تكبد المصروفات.

5-8-1  التراخيص
يتم تسجيل تراخيص اإلتصاالت المستحوذ عليها مبدئياً بالتكلفة 

أو بالقيمة العادلة إذا كانت جزءً من تجميع أعمال.

يتم إطفاء التراخيص بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار 
اإلنتاجية المقدرة عندما تكون الشبكات المرتبطة بها متاحة 

لالستخدام.

5-6-2  المطلوبات المالية

اإلثبات والقياس 
يتم تصنيف المطلوبات المالية عند اإلثبات األولي كمطلوبات 
مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر والقروض 

والسلف والذمم الدائنة، ايهما مالئماً. يتم قيد كافة 
المطلوبات المالية ما عدا المطلوبات بالقيمة العادلة من 
خالل األرباح أو الخسائر مبدئياً بالقيمة العادلة بعد خصم 

تكاليف المعامالت المباشرة. يتم قياس المطلوبات المالية 
بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر مبدئياً والحقاً 

بالقيمة العادلة، وأي تكاليف معامالت متعلقة بها يتم 
اإلعتراف بها في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند تكبدها. 
تتضمن المطلوبات المالية للمجموعة القروض وأوراق الدفع 

المستحقة والمستحق ألطراف ذات عالقة.

5-7  الممتلكات والمعدات
يتم قياس الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصاً االستهالك 

المتراكم وأي إنخفاض في القيمة. تتكون التكلفة من تكلفة 
المعدات والمواد بما في ذلك الشحن والتأمين والنفقات 

من المقاولين لتركيب وإنشاء األعمال وتكاليف العمالة 
المباشرة وتكاليف التمويل المرسملة وتقدير تكاليف تفكيك 
وإزالة المعدات وجلبه إلى موقعه الحالي. إذا كان ألجزاء هامة 

من بنود الممتلكات والمعدات أعماراً إنتاجية مختلفة، يتم 
المحاسبة عنها كبنود منفصلة في الممتلكات والمعدات. 

يُحمَّل استهالك الممتلكات والمعدات على قائمة الدخل 
الموحدة باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى العمر 
َّر لكل منها وفقاً لنسب االستهالك السنوية. اإلنتاجي المقد

 معدل
االستهالك

5%مباني

10%تحسينات عقار مستأجر
4% - 20%معدات شبكة االتصاالت

16% - 33%أجهزة وبرامج حاسب آلي
14% - 33%معدات مكتبية ومفروشات

20% - 25%سيارات
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يتم إثبات اإليرادات من بيع أجهزة االتصاالت وشرائح  )ز( 
االتصال المستبدلة عند تسليمها للعمالء في الفترة التي 

تتم فيها عملية البيع.
فيما يتعلق بالعروض التي تتضمن تقديم عروض مجمعة،  )ح( 

فإنه يتم تقسيم العرض إلي عناصر فردية لكل منها 
مساهمة منفردة في اإليرادات مقيمة من وجهة نظر 

العميل. ويتم توزيع قيمة العرض على كل عنصر من عناصر 
العرض بناءً على القيمة العادلة تناسبياً لكل عنصر. تقوم 

المجموعة بصفة عامة بتحديد القيمة العادلة لكل عنصر 
طبقاً  لتقدير معتمد و موثوق لسعر البيع العادي لذلك 

العنصر على أساس مستقل.

ال يعتبر تبادل السلع أو الخدمات ذات الطبيعة المماثلة  )ط( 
معاملة تؤدي إلى تحقيق إيرادات، ومع ذلك فإن تبادل 

البنود المختلفة يعتبر كمولدة لإليرادات.

5-14  برنامج والء العمالء
تقدم المجموعة برنامج الوالء للعمالء الذي يقدم مزايا 

متنوعة للمشتركين. تعتمد مكافآت برنامج الوالء للعمالء على 
استخدام العميل للخدمات التي تقدمها المجموعة. تقوم 

المجموعة باحتساب رصيد المكافآت المكتسبة الخاص ببرنامج 
الوالء للعمالء على حدة كجزء مستقل من عملية البيع وعلى 

أساس النقاط المشتراة بواسطة العمالء االخرين والممنوحة 
لهم.

يتم االعتراف بالمقابل المالي لرصيد المكافآت خالل البيع 
المبدئي على أساس القيمة العادلة ويتم االعتراف بها 

كالتزام في قائمة المركز المالي الموحدة حتى يتم استخدام 
المكافآت. يتم تحديد القيمة العادلة باستخدام أساليب تقدير 

تأخذ في االعتبار القيمة العادلة للمزايا التي يمكن استخدام 
المكافآت بها مخصوما منها رصيد المكافأت المتوقع انتهاء 

صالحيته. كما تبيع المجموعة أيضاً هذه المكافآت ألطراف ثالثة 
الستخدامها في األنشطة الترويجية للمجموعة. يتم االعتراف 

باإليراد من تلك المبيعات عند استخدام هذه المكافآت.

تتألف إيرادات المجموعة من خدمات االتصاالت المتنقلة كما 
يلي:

تتألف اإليرادات من االتصاالت المتنقلة من مبالغ محّملة  )أ( 
على العمالء نتيجة عمليات التفعيل والربط واستخدام 
العمالء لفترات البث والرسائل النصية وجميع خدمات 
االتصاالت المتنقلة األخرى، بما في ذلك توفير خدمات 
البيانات والمعلومات ورسوم ربط مستخدمي شبكات 

االتصاالت األرضية والمحمولة األخرى بشبكة المجموعة.
يتم إثبات إيرادات استخدام العمالء لفترات البث  )ب( 

والرسائل النصية وخدمات البيانات كجزء من الفواتير 
الدورية ويعترف بها كإيراد خالل فترات الربط المتعلقة 

بها. يتم االعتراف باإليرادات من الخدمات غير المفوترة 
والناتجة من الخدمات التي تم تقديمها في الفترة ما بين 
تاريخ إصدار الفاتورة إلي نهاية الفترة المحاسبية وتسجل 

كإيرادات مستحقة بينما يتم تأجيل االعتراف باإليرادات غير 
المكتسبة التي يتم تقديمها في الفترات التالية لكل فترة 

محاسبية إلي أن يقوم العميل باستخدام فترات البث.
يتم إثبات إيرادات رسوم التفعيل والربط بشكل كامل،  )ج( 
وهي رسوم غير قابلة لالسترداد تدفع لمرة واحدة فقط 

عند ربط العمالء بشبكة المجموعة خالل الفترة التي 
تنتهي فيها التزامات المجموعة. ال يعتمد دفع الرسوم 

للمجموعة على إعادة البيع أو الدفع من قبل المستخدم 
النهائي حيث ال توجد للمجموعة التزامات إضافية فيما 
يتعلق بإعادة البيع أو التسليم وتتحقق جميع المعايير 

األخرى إلثبات اإليرادات.
يتم إثبات إيرادات رسوم االشتراك الشهري والتي ال  )د( 

تختلف وفقاً لالستخدام على أساس طريقة القسط الثابت 
على مدى فترة تقديم الخدمة.

)هـ(  يتم إثبات إيرادات الربط البيني على أساس القيمة 
اإلجمالية للفواتير المقدمة للمشغلين اآلخرين مقابل 

خدمات االتصاالت االنتهائية عن فترات االتصال، وخدمات 
الرسائل النصية وتوفير خدمات االتصاالت المتنقلة األخرى 

للفترة المفوتر عنها وفقاً للتعرفة المتفق عليها.
يتم إثبات إيرادات التجوال على أساس القيمة اإلجمالية  )و( 

للفواتير المقدمة لشركاء التجوال بناءً على الحركة الفعلية 
لنقل البيانات خالل الفترة المفوتر عنها.

5-12  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 
تقدم المجموعة خطة مزايا محددة للموظفين وفقاً لنظام 

العمل بالمملكة العربية السعودية كما هو محدد في الشروط 
المنصوص عليها في أنظمة المملكة العربية السعودية. يتم 

تحديد تكلفة تقديم المزايا بموجب خطة المزايا المحددة 
باستخدام طريقة وحدة الدين المتوقعة.

يتم اإلعتراف بإعادة قياس األرباح والخسائر اإلكتوارية في 
قائمة المركز المالي الموحدة والرصيد المقابل يضاف إلى 

لألرباح المبقاة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر الموحدة 
في الفترة الي حدثت فيها.

ال يتم إعادة تصنيف إعادة القياس إلى قائمة الربح أو الخسارة  
الموحدة في فترات الحقة.

يتم اإلعتراف بتكلفة الخدمة السابقة في قائمة الربح أو 
الخسارة  الموحدة في التاريخ األسبق لـ:

تاريخ تعديل الخطة أو تقليصها.  •
تاريخ إثبات المجموعة لتكاليف إعادة الهيكلة ذات العالقة  •

5-13  اإليرادات
تتألف اإليرادات من القيم العادلة للمقابل المادي المستلم 
أو المستحق من بيع البضائع والخدمات في السياق الطبيعي 

ألنشطة المجموعة. يتم قيد اإليرادات بالصافي بعد الخصومات 
والحوافز والتخفيضات وبعد استبعاد اإليرادات داخل 

المجموعة. 

يتم إثبات اإليراد عندما يكون من الممكن قياسه بشكل 
موثوق وعندما يكون من المرجح أن تؤول المنفعة االقتصادية 

إلى المجموعة وعندما تتحقق معايير محددة لكل من أنشطة 
المجموعة كما هو موضح أدناه.

تستند المجموعة في إحتسابها لإلنخفاض على موازنات 
تفصيلية وخطط تشغيلية والتي يتم إعدادها بشكل منفصل 

لكل وحدة من الوحدات المولدة للنقد للمجموعة التي تتوزع 
عليها الموجودات الفردية. تغطي هذه الموازنات والخطط 

التشغيلية بصورة عامة فترة خمس سنوات. يتم إحتساب معدل 
النمو طويل األجل وتطبيقه على التدفقات النقدية المستقبلية 

للمشروع بعد السنة الخامسة.

يتم اإلعتراف بخسائر إنخفاض العمليات المستمرة في قائمة 
الدخل الموحدة في فئات المصروفات التي تتفق مع وظيفة 

األصل المنخفض.

بالنسبة للموجودات باستثاء الشهرة يتم إجراء تقييم بتاريخ 
كل تقرير لتحديد ما إذا كان مؤشر على أن خسائر اإلنخفاض 

المعترف بها سابقاً لم تعد موجودة أو قد إنخفضت. عند وجود 
مثل هذا المؤشر تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة 

لالسترداد لألصل أو الوحدة المولدة للنقد. ويتم رد خسائر 
اإلنخفاض بحيث ال تتجاوز القيمة الدفترية لألصل قيمته القابلة 

لالسترداد وال تتجاوز القيمة الدفترية التي كان من الممكن 
تحديدها بالصافي بعد خصم االستهالك في حالة عدم اإلعتراف 
بخسارة اإلنخفاض في قيمة األصل في السنوات السابقة. يتم 

اإلعتراف بهذا الرد في قائمة الربح أو الخسارة  الموحدة.

5-11  الزكاة وضريبة الدخل
تخضع المجموعة للزكاة وفقاً ألنظمة الهيئة العامة للزكاة 

والدخل )“الهيئة”(. يتم تحميل مخصص الزكاة الخاصة 
بالمجموعة والزكاة المتعلقة بملكية المجموعة في الشركات 

التابعة السعودية على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. يخضع 
الشركاء األجانب في الشركات التابعة السعودية الموحدة 

إلى ضريبة الدخل. يتم تسجيل المبالغ اإلضافية المستحقة 
بموجب الربوط النهائية، إن وجدت، عند تحديدها. تقوم الشركة 

وشركاتها التابعة السعودية باستقطاع الضريبة الواجبة عن 
معامالت محددة مع أطراف غير مقيمة في المملكة العربية 

السعودية وذلك طبقاً لنظام ضريبة الدخل السعودي. 

تخضع الشركات التابعة األجنبية لضريبة الدخل في البالد التي 
تمارس فيها نشاطها. يتم تحميل هذه الضريبة على قائمة 

الدخل الموحدة.
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)أ(  المجموعة كمستأجر
إن عقود اإليجار التمويلى التي تنقل إلى المجموعة بشكل 

جوهري كافة المخاطر والمنافع المتعلقة بملكية البند 
المستأجر عند بدء اإليجار يتم رسملتها عند بداية عقد اإليجار 

بالقيمة العادلة لألصل المستأجر أو بالقيمة الحالية للحد األدنى 
من دفعات اإليجار أيهما أقل. يتم توزيع دفعات اإليجار بين 

النفقات التمويلية وتخفيض في إلتزام اإليجار وذلك لتحقيق 
معدل فائدة ثابت على الرصيد المتبقي من اإللتزام. يتم 

اإلعتراف نفقات التمويل في التكاليف التمويلية في قائمة 
الدخل الموحدة.

يتم استهالك األصل المؤجر على مدى العمر اإلنتاجي لألصل، 
ومع ذلك إذا لم يكن هناك تأكيد معقول بأن المجموعة سوف 
تحصل على الملكية في نهاية فترة اإليجار، يتم استهالك األصل 

على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لألصل وفترة اإليجار أيهما 
أقصر.

إن عقد اإليجار التشغيلي هو عقد إيجار بخالف عقد اإليجار 
التمويلي. يتم اإلعتراف بدفعات اإليجار التشغيلي كمصروفات 

تشغيلية في قائمة الدخل الموحدة بطريقة القسط الثابت على 
مدى فترة اإليجار.

)ب(  المجموعة كمؤجر
يتم تصنيف عقود اإليجار التي ال تقوم المجموعة بتحويل كافة 
المخاطر والمزايا المتعلقة بملكية األصل بشكل جوهري إلى 

عقود إيجار تشغيلية. يتم إضافة التكاليف األولية المباشرة 
المتكبدة في التفاوض وترتيب عقد اإليجار التشغيلي إلى 

القيمة الدفترية لألصل المؤجر واإلعتراف بها على مدى فترة 
اإليجار بنفس األساس كإيرادات إيجار. يتم اإلعتراف باإليجار 

المحتملة كإيرادات في الفترة التي تحققت فيها.

5-19  التقارير القطاعية
القطاع التشغيلي هو أحد مكونات المجموعة التي تشارك في 

أنشطة األعمال والتي يمكن أن تتحقق منها إيرادات وتتكبد 
فيها مصروفات وتشمل اإليرادات والمصروفات المتعلقة 

بالمعامالت مع أي من مكونات المجموعة األخرى. تتم مراجعة 
كافة النتائج التشغيلية لقطاعات التشغيل من قبل صانعي 

القرارات التشغيلية للمجموعة إلتخاذ قرارات بشأن الموارد 
التي سيتم تخصيصها للقطاع وتقييم أدائها والتي تتوفر لها 

معلومات مالية منفصلة )إيضاح 33(.

يتم تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة 
التاريخية بعملة أجنبية باستخدام أسعار الصرف كما في تواريخ 

المعامالت األولية. يتم تحويل البنود غير النقدية التي يتم 
قياسها بالقيمة العادلة في عملة أجنبية باستخدام معدالت 
الصرف السائدة في تاريخ تحديد القيمة العادلة. يتم معاملة 
األرباح أو الخسائر الناتجة من تحويل البنود غير النقدية التي 
تم قياسها بالقيمة العادلة بما يتماشى مع إثبات األرباح أو 
الخسائر من التغير في القيمة العادلة في هذا البند )كمثال 
فروقات التحويل على البنود التي تم إثبات أرباح أو خسائر 
قيمتها العادلة في قائمة الدخل الشامل األخر الموحدة أو 

قائمة الربح أو الخسارة  الموحدة ومعترف بها أيضاً في قائمة 
الدخل الشامل اآلخر الموحدة أو قائمة الربح أو الخسارة  

الموحدة على التوالي(.

)ج(  شركات المجموعة
يقيد الناتج عن تحويل المراكز المالية ونتائج األعمال للشركات 

األجنبية التابعة والزميلة غير العاملة في بيئات اقتصادية ذات 
تضخم مرتفع التي تكون عملتها الرئيسية غير الريـال السعودي 

الى الريـال السعودي كما يلي:

تُحّول الموجودات والمطلوبات لكل قائمة مركز مالي   -1
بأسعار الصرف في تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة.
تُحّول اإليرادات والمصاريف لكل قائمة أرباح أو خسائر   -2

موحدة على أساس متوسط سعر الصرف.
تُحّول بنود حسابات حقوق الملكية بأسعار الصرف السائدة   -3

في التواريخ التي تعود لكل بند عند حدوثه.

تدرج التعديالت المتراكمة الناتجة عن تحويل القوائم المالية 
للشركات التابعة أو الزميلة األجنبية إلى الريـال السعودي كبند 

منفصل ضمن حقوق المساهمين. يتم اإلعتراف بفروقات 
أسعار الصرف الناتجة من التحويل للتوحيد في قائمة الدخل 

الشامل الموحدة. عند استبعاد عملية أجنبية فإن مكون الدخل 
الشامل اآلخر األولي الموجز الموحد المتعلق بتلك العملية 

األجنبية يتم اإلعتراف به في قائمة الدخل الموحدة.

5-18  اإليجارت
يعتمد تحديد ما إذا كان الترتيب، ينطوي أو ال ينطوي على عقد 

إيجار على جوهر الترتيب في تاريخ إنشائه. يتم تقييم الترتيب 
لتحديد ما إذا كان الوفاء بالترتيب يعتمد على استخدام أصل 
محدد وأن الترتيب ينقل حق استخدام األصل أو األصول حتى 

لو لم يكن هذا الحق محدد صراحة في الترتيب.

5-16  توزيعات أرباح
تقيد توزيعات األرباح في القوائم المالية الموحدة في الفترة 

التي يتم الموافقة عليها من قبل المساهمين في الشركة.

5-17  المعامالت بالعمالت األجنبية

)أ(  العملة الرئيسية والتشغيلية
تظهر البنود في القوائم المالية الموحدة للشركة بالريـال 

السعودي وهو العملة التشغيلية للشركة. تحدد كل شركة تابعة 
ضمن المجموعة عملتها التشغيلية الخاصة بها، ونتيجة لذلك 
فإن البنود الواردة في القوائم المالية لكل شركة تابعة على 
حدة يتم قياسها باستخدام تلك العملة التشغيلية. تستخدم 
المجموعة الطريقة المباشرة للتوحيد وفي االستبعاد لعملية 
أجنبية واألرباح أو الخسارة التي تم إعادة قياسها إلى قائمة 

الدخل الموحدة تعكس المبلغ الناتج من استخدام هذه 
الطريقة.

)ب(  المعامالت واألرصدة
يتم قيد المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية مبدئياً بواسطة 

شركات المجموعة بأسعار الصرف السائدة للعملية الرئيسية في 
تاريخ المعاملة األولى المؤهلة لإلعتراف.

الموجودات و المطلوبات النقدية التي تتم بالعمالت األجنبية 
ويتم تحويلها بالعملة التشغيلية بأسعار التحويل السائدة في 

تاريخ التقرير.

يتم قيد الفروقات الناتجة من تسوية أو تحويل البنود النقدية 
في قائمة الدخل الموحدة باستثناء البنود النقدية المخصصة 

كجزء من التحوط لصافي استثمارات المجموعة لعملية أجنبية. 
يتم اإلعتراف بها في قائمة الدخل الشامل اآلخر الموحدة حتى 

يتم استبعاد صافي االستثمار، وعندها يتم تصنيف المبلغ 
المتراكم إلى قائمة الربح أو الخسارة  الموحدة. كما يتم 

تسجيل الضرائب واألرصدة الدائنة الناتجة عن فروقات تحويل 
تلك البنود النقدية إلى قائمة الدخل الشامل االخر الموحدة.

5-15  التكاليف والمصاريف

)أ(  تكلفة الخدمات والمبيعات
تمثل تكلفة الخدمات والمبيعات المتكبدة خالل الفترة 

وتشمل تكاليف البضائع المباعة والمخزون المتقادم وتكاليف 
العمال المباشرة ونفقات حكومية وتكاليف االتصاالت الداخلية 

ومصاريف غير مباشرة تتعلق باإليرادات المثبتة.

1(  الرسوم الحكومية
تمثل الرسوم الحكومية رسوم تقديم الخدمة تجارياً ورسوم 

الرخصة والطيف الترددي والتكاليف المترتبة على المجموعة 
مقابل حقوق تقديم خدمات االتصاالت والمعطيات بالمملكة 
العربية السعودية وفقاً التفاقيات الترخيص. ويتم إثباتها في 

الفترات المتعلقة بها وقت االستخدام وتدرج ضمن بند تكلفة 
الخدمات في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

2(  مصاريف الربط البيني
تمثل مصاريف الربط البيني مصاريف الربط بشبكات اتصاالت 

أجنبية ومحلية. ويتم إثباتها في فترات تنفيذ المكالمات ذات 
الصلة وتدرج ضمن بند تكلفة الخدمات في قائمة الربح أو 

الخسارة الموحدة.

)ب(  مصاريف بيعية وتسويقية
تمثل المصاريف الناتجة عن جهود إدارة المجموعة المتعلقة 
بأعمال التسويق أو أعمال البيع والتوزيع. تشتمل مصاريف 

البيع والتسويق على التكاليف المباشرة وغير المباشرة التي ال 
تكون بالضرورة جزءاً من تكاليف اإليرادات. توزع هذه التكاليف 
بين مصاريف البيع والتسويق وتكاليف اإليرادات، إن لزم األمر، 

بطريقة منتظمة.

)ج(  مصاريف وعمومية وإدارية
تمثل المصاريف المتعلقة باإلدارة وليس بأعمال كسب 
اإليرادات أو أعمال البيع والتوزيع. تشتمل المصاريف 

العمومية واإلدارية على التكاليف المباشرة وغير المباشرة 
التي ال تكون بالضرورة جزءاً من تكاليف اإليرادات. توزع هذه 

التكاليف بين المصاريف العمومية واإلدارية وتكاليف اإليرادات، 
إن لزم األمر، بطريقة منتظمة.
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تستند مصروفات اإلنخفاض على أعمار ذمم األطراف المقابلة 
والخبرة التاريخية والمعلومات المتاحة عن الوضع المالي 

لألطراف. قد يتطلب إجراء تعديالت على مخصصات اإلنخفاض 
المقدرة إذا كان الوضع المالي لألطراف كان في تحسن أو 

تدهور.

)ب(  إلتزام إيقاف التشغيل
في سياق أنشطة المجموعة يتم استخدام الشبكة 

والموجودات األخرى في مواقع مستأجرة التي يتوقع أن يكون 
لها تكاليف مرتبطة بإزالة هذه الموجودات واستعادة الموقع 

الذي تقع فيه هذه الموجودات عند التوقف عن استخدامها 
في تلك المباني. من المتوقع بصورة عامة حدوث التدفقات 

النقدية الخارجة المرتبطة بها والتي هي طويلة األجل في 
طبيعتها في تواريخ الخروج من المواقع المستأجرة المرتبطة 

بها. يستند إحتساب تكاليف اإلزالة وتكاليف االستعادة على 
التكاليف الخاصة بالسنة الحالية والتي تم التنبؤ بها  بناءً على 

أساس أفضل تقديرات اإلدارة لإلتجاهات المستقبلية في 
األسعار والتضخم وعوامل أخرى ويتم خصمها لقيمتها الحالية 

بمعدل خصم معدل للمخاطر مخصص لتلك اإللتزامات. يتم 
مراجعة توقعات المخصصات المستقبلية المقدرة في ضوء 

التغيرات في ظروف األعمال أو متطلبات التكنولوجيا.

تقوم المجموعة بتسجيل تكاليف اإلزالة واالستعادة كممتلكات 
ومعدات وتوزيعها الحقاً إلى المصروفات باستخدام منهجية 

وطريقة معقولة على مدى العمر اإلنتاجي لألصل وتسجيل 
اإللتزام كنفقات في تكاليف التمويل.

 
6-2  إدارة المخاطر المالية واألدوات المالية

يتم تحديد القيمة العادلة لألدوات المشتقة واالستثمارات 
في الشركات المتداولة والخاصة وأدوات الملكية على أساس 

األسعار في األسواق الرسمية أو األسعار المدرجة المقدمة 
بواسطة األطراف المالية المقابلة أو باستخدام تقنيات 

تقييم موضوعية مثل تقديرات التدفقات النقدية أو التقلبات 
المتوقعة في األسعار.

6  التقديرات واإلفتراضات المحاسبية الهامة
تتماشى التغيرات في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية 

للتقارير المالية وكما في نهاية الفترة المبكرة مع تلك التي 
تم إعدادها وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في 

المملكة العربية السعودية والصادرة بواسطة الهيئة السعودية 
للمحاسبين القانونيين )بعد التسويات لعكس أي اختالفات 

في السياسات المحاسبية( عدا مكافأة نهاية الخدمة وتكاليف 
اإلزالة التي ينتج عنها إلتزام تخريد األصل والتي ال تتطلب 
تقديرات عند تطبيق معايير الهيئة السعودية للمحاسبين 

القانونيين.

إن التقديرات المستخدمة من قبل المجموعة لعرض هذه 
المبالغ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في 

المملكة العربية السعودية والمعايير واالصدارات الصادرة 
بواسطة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والتي تعكس 
الظروف في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقارير المالية 

وكما في نهاية أقرب فترة تقرير معروضة.

يتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة من اإلدارة 
استخدام األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على 

المبالغ المسجلة لإليرادات والمصروفات والموجودات 
والمطلوبات واإلفصاحات المرفقة واإلفصاح عن المطلوبات 

المحتملة. إن عدم التأكد من هذه التقديرات واإلفتراضات 
يمكن أن يؤدي إلى نتائج تتطلب تعديالت جوهرية على القيمة 

الدفترية للموجودات والمطلوبات التي تتأثر بها في الفترات 
المستقبلية. 

إن االفتراضات الرئيسية التي تتعلق بالمستقبل وكذلك المصادر 
الرئيسية األخرى للتقديرات غير المؤكدة في تاريخ التقرير ذات 

المخاطر الجوهرية التي قد ينتج عنها تعديالت هامة على القيمة 
الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية التالية 

مدرجة أدناه. تستند المجموعة في تقديراتها على المعلومات 
المتاحة عند إعداد القوائم المالية الموحدة. إن الظروف 

الحالية واإلفتراضات عن التطورات المستقبلية، قد تتغير بسبب 
التغيرات في السوق أو الظروف الخارجة عن سيطرة المجموعة. 

يتم عكس هذه التغيرات في اإلفتراضات عند حدوثها.

6-1  المخصصات

)أ(  مخصص إنخفاض الذمم المدينة 
اإلنخفاض المكون يعكس تقديرات الخسائر الناتجة عن فشل 
أو عدم قدرة األطراف المعنية على سداد المبالغ المطلوبة. 

5-22  المخزون
يتكون المخزون من أجهزة الهاتف والمعدات في موقع 

العميل وشرائح الهواتف الخلوية والبطاقات مسبقة الدفع 
وإعادة الشحن ويسجل بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة 

للتحقق، أيهما أقل. وتمثل القيمة القابلة للتحقق الفرق بين 
سعر البيع التقديري في ظروف العمل االعتيادية مخصوما منها 
تكاليف اإلتمام التقديرية ومصاريف استكمال البيع. يتم تحديد 
التكلفة باستخدام طريقة المتوسط المرجح. تقوم المجموعة 

بتكوين مخصص للبضاعة بطيئة الحركة والمخزون المتقادم 
ضمن تكلفة الخدمات والمبيعات في قائمة الربح أو الخسارة  

الموحدة.

5-23  المنح الحكومية
يتم اإلعتراف بالمنح الحكومية عندما يكون هناك تأكيد معقول 
بأن المنحة ستستلم وأن جميع الشروط المرتبطة سوف يتم 

اإللتزام بها. عندما ترتبط المنحة ببند مصروف يتم اإلعتراف 
بها كإيرادات على أساس منتظم على مدى الفترات التي تعتزم 

المجموعة تعويض التكاليف التي يتم قيدها كمصروفات.

عندما تتعلق المنحة بأصل، يتم اإلعتراف بها كإيرادات بمبالغ 
متساوية على مدى األعمار اإلنتاجية المتوقعة لألصل ذو 

العالقة.

عند تحصل المجموعة على منح غير نقدية يتم تسجيل األصل 
والمنحة باإلجمالي بالقيمة اإلسمية وتحويلها إلى قائمة الربح 
أو الخسارة  الموحدة على مدى العمر اإلنتاجي المتوقع لألصل 

بناءً على نمط استهالك مزايا األصل المحدد بأقساط سنوية 
متساوية. عندما يتم منح قروض أو مساعدات مماثلة من 

الحكومات أو المؤسسات ذات العالقة بمعدل فائدة أقل من 
معدل الفائدة السائد فإن أثر هذه الفوائد التفضيلية يعتبر 

منحة حكومية.

5-20  المخصصات

)أ(  عام
يتم االعتراف بالمخصص في قائمة المركز المالي الموحدة 

عندما يكون للمجموعة إلتزام قانوني أو تعاقدي نتيجة لحدث 
سابق ومن المرجح أن يتطلب تدفق خارج للمنافع االقتصادية 

لتسوية االلتزام ويمكن تقدير مبلغها بصورة موثوق فيها. 
عندما يكون التأثير جوهري يتم تحديد المخصصات من خالل 
خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بمعدل خصم 

قبل الضريبة الذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة 
الزمنية لألموال، وعندما يكون مالئماً والمخاطر التي ينطوي 
عليها االلتزام. يتم اإلعتراف بتخفيض الخصم كتكلفة تمويلية 

في قائمة الربح أو الخسارة  الموحدة.

)ب(  إلتزام إيقاف التشغيل
ينشأ مخصص إلتزام إيقاف التشغيل عند إنشاء مواقع 

الشبكات. يتم اإلعتراف بالموجودات المقابلة في الممتلكات 
واآلالت والمعدات. يتم تحديد إلتزام إيقاف التشغيل بالقيمة 

الحالية للتكاليف المتوقعة لتسوية اإللتزام باستخدام التدفقات 
النقدية المقدرة. يتم خصم التدفقات النقدية بمعدل خصم 
ما قبل الضريبة حالي الذي يعكس المخاطر الخاصة بإلتزام 

باستعادة الموقع. ويتم قيد تخفيض الخصم عند تكبده 
واإلعتراف به في قائمة الدخل الموحدة كتكلفة تمويل. تتم 

مراجعة التكاليف المستقبلية المقدرة لإلزالة سنوياً وتعديلها 
عند الضرورة. التغيرات في التكاليف المستقبلية المقدرة أو 

في معدل الخصم المطبق يتم إضافتها أو خصمها من تكلفة 
األصل.

5-21  االلتزامات المحتملة
هي التزامات من المحتمل أن تنشأ عن أحداث سابقة ويتأكد 
وجودها فقط من خالل وقوع أو عدم وقوع واحد أو أكثر من 

أحداث مستقبلية غير مؤكدة ال تقع ضمن السيطرة الكاملة 
للمجموعة، أو التزام حالي ال يتم قيده ألن من غير المحتمل 
أن تكون هناك حاجة لتدفق الموارد لتسوية االلتزام. في حال 

عدم القدرة على قياس مبلغ االلتزام بموثوقية كافية فإن 
المجموعة ال تدرج المطلوبات المحتملة وإنما تفصح عنها في 

القوائم المالية الموحدة.
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تقع على عاتق المجموعة المسئولية الرئيسية لتقديم   •
السلع أو الخدمات للعميل أو للوفاء بالطلب، على سبيل 

المثال من خالل مسئوليتها عن قبول المنتجات أو 
الخدمات المطلوبة أو المشتراة بواسطة العميل.

لدى المجموعة مخاطر مخزون قبل أو بعد أمر العميل أو   •
أثناء الشحن أو عند اإلرجاع.

للمجموعة الحرية في تحديد األسعار إما بصورة مباشرة   •
أو غير مباشرة على سبيل المثال عن طريق توفير سلع أو 

خدمات إضافية.
تحمل المجموعة مخاطر إئتمان العميل على الذمم   •

المدينة المستحقة من العميل.

)ب(  الترتيبات متعددة العناصر
بالنسبة للترتيبات التي تتضمن تسليم منتجات وخدمات 

مجمعة، بما في ذلك الترتيبات طويلة األجل، يتم فصل هذه 
المنتجات والخدمات المجمعة إلى عناصر فردية، لكل منها 

مساهمتها المنفصلة في اإليرادات مع مراعاة التفاصيل 
التعاقدية الخاصة بكل منها وفق تقييمها من وجهة نظر 

العميل. يتم ربط المبلغ اإلجمالي للترتيب بكل منتج بناءاً 
على أساس القيمة العادلة النسبية للعنصر الفردي. تقوم 

المجموعة بصورة عامة بتحديد القيمة العادلة للعناصر الفردية 
بناءاً على تقييم موضوعي وموثوق لألسعار التي يمكن أن 

تباع بها المنتجات القابلة للتسليم على أساس مستقل مع 
األخذ في اإلعتبار القيمة الزمنية للمال. يتم عادة المحاسبة 

عن العقود المتعددة مع عميل واحد كترتيبات منفصلة. وفي 
الحاالت التي يتم فيها إبرام عقود متعددة مع عميل في فترة 

زمنية قصيرة ، يتم مراجعتها كمجموعة للتأكد من أن القيم 
العادلة النسبية مالئمة كما هو الحال في ترتيبات العناصر 

المتعددة.

)ت(  برامج والء العمالء
تقوم المجموعة بتقدير القيمة العادلة للنقاط الممنوحة ضمن 

برنامج والء العمالء بتقدير تكلفة المتوسط المرجح السترداد 
النقاط. تتضمن المدخالت على النماذج القيام بإجراء تقديرات 

حول معدالت االسترداد المتوقعة ومزيج المنتجات التي 
ستكون متاحة لالسترداد في المستقبل وتفضيالت العميل.

6-6  الربوط الزكوية
يتم تحديد مخصص الزكاة وضرائب االستقطاع بواسطة 

المجموعة وفقاً لمتطلبات الهيئة العامة للزكاة والدخل )الهيئة( 
وتخضع للتغير بناءً على الربوط النهائية المستلمة من الهيئة. 

تقوم المجموعة باإلعتراف بإلتزامات الزكاة وضريبة االستقطاع 
المتوقعة بناءً على أفضل تقديرات اإلدارة فيما إذا كانت 

هناك زكاة/ ضريبة إضافية مستحقة. تعتمد النتائج النهائية ألي 
مبالغ إضافية يتم تقديرها بواسطة الهيئة على النتيجة النهائية 
إلجراءات اإلعتراض التي يحق للمجموعة تقديمها. عندما تختلف 

النتيجة النهائية للضريبة لهذه األمور عن المبالغ المسجلة 
مبدئياً، فإن الفروقات يمكن أن تؤثر على قائمة الربح أو 

الخسارة  الموحدة في الفترة يتم فيها النقدير النهائي.

6-7  اإللتزمات المحتملة
تتعرض المجموعة لبعض الدعاوي القضائية ، تم اعداد تقديرات 

للتكاليف المحتملة لتسوية هذه الدعاوي إن وجدت عبر 
استشارة مستشاريين داخليين وخارجيين يتولون الدفاع عن 
المجموعة في هذه القضايا وهي مبنية على توقعات النتائج 

المحتملة. تعتقد إدارة المجموعة حاليا أن هذه اإلجراءات 
القضائية لن يكون لها أثر جوهري علي القوائم المالية ، لكن 

من المحتمل ان تتأثر النتائج المستقبلية للعمليات بشكل 
جوهري وفقاً للنتائج النهائية لهذه الدعاوي. 

6-8  اإليرادات

)أ(  عرض المبالغ باإلجمالي مقابل الصافي
عندما تقوم المجموعة ببيع سلع أو خدمات بصفة أصيل، فإن 

اإليرادات والمدفوعات للشركاء يتم إدراجها باإلجمالي تحت 
بند اإليرادات والتكاليف التشغيلية. وفي حال قامت المجموعة 

ببيع سلع أو خدمات بصفة وكيل فإن اإليرادات والمدفوعات 
للشركاء تسجل ضمن اإليرادات بالصافي وتمثل الهامش 

المكتسب.

يعتمد تحديد ما إذا كانت المجموعة تعتبر أصيل أو وكيل في 
المعاملة على تحليل اإلدارة لكل من الشكل القانوني وجوهر 

االتفاقية بين المجموعة وشركائها التجاريين، تؤثر هذه األحكام 
على مبلغ اإليرادات والمصروفات التشغيلية المسجلة ولكنها 

ال تؤثر على الموجودات والمطلوبات أو التدفقات النقدية 
المسجلة. فيما يلي المعايير األربعة الرئيسية لتحديد ما إذا 

كانت المجموعة تعمل بصفة أصيل:

6-5  الممتلكات والمعدات

)أ(  األعمار اإلنتاجية لآلالت والمعدات
يتم تقدير العمر اإلنتاجي لكل بند من بنود الممتلكات 

والمعدات للمجموعة على أساس الفترة التي يتوقع أن يكون 
فيها األصل متاحاً لالستخدام. يستند هذا التقدير إلى تقييم 

جماعي لممارسات أنشطة مماثلة وأساليب تقييم داخلية 
والخبرة مع الموجودات المماثلة وتطبيق األحكام عندما تصبح 
الموجودات متاحة لالستخدام وبدء إحتساب نفقات االستهالك.

يتم مراجعة العمر اإلنتاجي المقدر لكل أصل بصورة دورية 
وتحديثه إذا إختلفت التوقعات عن التقديرات السابقة بسبب 

التقادم الفني والتجاري والقيود القانونية أو غيرها على 
استخدام األصل. إال أنه من الممكن أن تتأثر نتائج التشغيل 

المستقبلية بصورة جوهرية بالتغيرات في مبالغ وتوقيت 
النفقات المسجلة الناتجة عن التغيرات في العوامل المذكورة 

أعاله. إن التخفيض في العمر اإلنتاجي المقدر ألي بند من 
الممتلكات والمعدات من شأنه أن يزيد من مصاريف التشغيل 

المسجلة ويخفض الموجودات غير المتداولة.

)ب(  تخصيص التكاليف
تبرم المجموعة ترتيبات مع بعض مورديها الرئيسيين والتي 

قد تتضمن توفير منتجات وخدمات متعددة بما في ذلك 
الممتلكات واآلالت والمعدات والمخزون والصيانة وغيرها 

من الخدمات عبر عدد من الفترات المشمولة في التقرير. قد 
تتضمن هذه الترتيبات توفير موجودات مجانية وحوافز تمكن 
المجموعة من الحصول على المزيد من المنتجات والخدمات 

بأسعار مخفضة. تقوم اإلدارة بتجميع هذه الترتيبات عندما 
يكون مالئماً وتوزيع صافي تكلفة هذا التجميع بين المنتجات 
والخدمات المتعددة  بناءً على أفضل تقديراتها للقيمة العادلة 

للمكونات الفردية. يتم رسملة أو قيد تكلفة هذه المكونات 
وفقاً للسياسات المحاسبية ذات العالقة.

6-3  خطط المزايا المحددة
يتم تحديد تكلفة المزايا المحددة والقيمة الحالية لإللتزام 

ذي العالقة باستخدام التقييمات اإلكتوارية. يتضمن التقييم 
اإلكتواري القيام بوضع إفتراضات مختلفة والتي قد تختلف عن 

التطورات الفعلية في المستقبل. وتشمل هذه العوامل تحديد 
معدل الخصم والزيادات المستقبلية في المرتبات ومعدالت 

الوفيات. نظراً للتعقيد في التقييم واإلفتراضات األساسية 
وطبيعتها طويلة األجل، فإن إلتزام المزايا المحدد شديد التأثر 
بالتغيرات في هذه اإلفتراضات. تتم مراجعة جميع اإلفتراضات 

في تاريخ كل تقرير.

إن معدل الخصم هو المعامل األكثر عرضة للتغيرات. وعند 
تحديد معدل الخصم المناسب تأخذ اإلدارة في اإلعتبار معدالت 

الفائدة لسندات الشركات بعمالت تتفق مع عمالت إلتزام 
مكفأة نهاية الخدمة التي ال تقل عن تصنيف “أأ” أو أعلى، 

كما تم تحديده بواسطة وكالة تصنيف معتمدة دولياً لتتوافق 
مع المدة المتوقعة إللتزام المنافع المحددة. يتم مراجعة 

السندات األساسية للتأكد من جودتها. يتم حذف تلك التي لها 
فروقات إئتمان مفرطة من تحليل السندات التي يعتمد عليها 

معدل الخصم، على أساس أنها ال تمثل سندات جودة عالية.

يعتمد معدل الوفيات على جداول الوفيات لدول محددة. ال 
تتغير جداول الوفيات إال على فترات زمنية استجابة للتغيرات 

السكانية. وتستند الزيادات المستقبلية في المرتبات إلى 
معدالت التضخم المتوقعة في المستقبل بالنسبة لدول 

محددة.

6-4  انخفاض الشهرة
يتم إجراء إختبار إنخفاض القيمة على الوحدات المولدة للنقد 

بمقارنة القيمة الدفترية للوحدات المولدة للنقد وقيمتها 
القابلة لالسترداد. إن القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المولدة 
للنقد هي قيمتها العادلة ناقصاً تكاليف البيع وقيمتها القابلة 

لالستخدام أيهما أكبر. إن عملية التتقييم المعقد المستخدمة 
لتحديد القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع و/أو القيمة القابلة 

لالستخدام تتضمن استخدام طرق مثل طريقة التدفقات 
النقدية المخصومة التي تستخدم إفتراضات لتقديرات التدفقات 
النقدية. تعتمد القيمة القابلة لالسترداد بشكل كبير على معدل 

الخصم المستخدم في نموذج التدفقات النقدية المخصومة 
وكذلك التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة.
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الدولية للتقاير المالية من قائمة المركز المالي الموحدة 
االفتتاحية على أساس المعايير الدولية للتقارير المالية. 

لم تقم المجموعة بإثبات أو استبعاد أي مبالغ تم إثباتها 
سابقاً كنتيجة لمتطلبات اإلثبات في المعايير الدولية 

للتقارير المالية. كما يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي 
1 استخدام القيمة الدفترية للشهرة بموجب المعايير 

المحاسبية السابقة في قائمة المركز المالي الموحدة 
االفتتاحية المعدة بناءً على المعايير الدولية للتقارير 

المالية )جزء من تسويات االنخفاض في قيمة الشهرة 
وإثبات الموجودات غير الملموسة أو استبعادها(. وفقاً 
للمعيار الدولي للتقرير المالي 1 قامت المجموعة باختبار 

الشهرة في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقارير 
المالية. لم يتم تقدير إي إنخفاض ضروري في قيمة 

الشهرة في 1 يناير 2016م.

قامت المجموعة بتطبيق األحكام اإلنتقالية في معيار   •
المحاسبة الدولي 23 تكلفة القروض ورسملة تكاليف 

اإلقتراض المتعلقة بكافة الموجودات المؤهلة بعد تاريخ 
التحول. وبالمثل، لم تقم المجموعة بتعديل تكاليف 

القروض المرسملة بموجب المعايير المحاسبية السابقة 
للموجودات المؤهلة قبل تاريخ التحول إلى المعايير 

الدولية للتقارير المالية.

التقديرات
تتماشى التقديرات المستخدمة في 1 يناير 2016م وفي 

ديسمبر 2016م مع تلك التي تم القيام بها لنفس التواريخ 
وفقاً للمعايير المحاسبية السابقة )بعد التعديالت لتعكس أي 
اختالفات في السياسات المحاسبية( جزء من البنود التالية لم 

يتطلب تقديرات عند تطبيق المعايير المحاسبية السابقة:

مكافأة نهاية الخدمة  •
مخصص إلتزام إيقاف التشغيل  •

7  تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية ألول 
مرة

قامت شركة إتحاد إتصاالت بإعداد قوائمها المالية الموحدة 
لجميع الفترات حتى السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م على 

أساس المعايير المحاسبية المعتمدة من الهيئة السعودية 
للمحاسبين القانونيين. 

قامت المجموعة بإعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً 
للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة 

العربية السعودية والمعايير واالصدارات الصادرة بواسطة 
الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين كما في 31 ديسمبر 

2017م مع معلومات فترة المقارنة للسنة المنتهية في 31 
ديسمبر 2016م. عند إعداد القوائم المالية الموحدة تم إعداد 
قائمة المركز المالي الموحدة اإلفتتاحية للمجموعة كما في 1 
يناير 2016م وهو تاريخ تحول المجموعة إلى المعايير الدولية 

للتقارير المالية. يبين هذه اإليضاح التسويات الرئيسية التي 
أجرتها شركة إتحاد إتصاالت في تعديل قوائمها المالية الموحدة 
المعدة وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة 

العربية السعودية الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين 
القانونيين )المعايير المحاسبية السابقة( بما في ذلك قائمة 

المركز المالي الموحدة كما في 1 يناير 2016م والقوائم المالية 
الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.

يسمح المعيار الدولي للتقرير المالي 1 “تطبيق المعايير الدولية 
للتقارير ألول مرة” لمطبقي المعايير الدولية ألول مرة ببعض 
االستثناءات من التطبيق بأثر رجعي لبعض متطلبات المعايير 

الدولية للتقارير المالية. فيما يلي االستثناءات المستخدمة 
بواسطة المجموعة:

المعيار الدولي للتقرير المالي 3 “تجميع األعمال” لم   •
يتم تطبيقه على عمليات االستحواذ على الشركات التابعة 

والتي تعتبر أعماالً بموجب المعايير الدولية للتقارير 
المالية أو االستحواذ على حصص في الشركات الزميلة أو 
المشاريع المشتركة التي حدثت قبل 1 يناير 2016م. يعني 

استخدام هذا االستثناء أن القيم الدفترية للموجودات 
والمطلوبات وفقاً للمعايير المحاسبية السابقة التي 

ينبغي أن يتم االعتراف بها وفقاً للمعايير الدولية للتقارير 
المالية هي تكلفتها المقدرة في تاريخ االستحواذ. وبعد 

تاريخ االستحواذ، يتم القياس وفقاً للمعايير الدولية 
للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية 
والمعايير واالصدارات الصادرة بواسطة الهيئة السعودية 

للمحاسبين القانونيين. يتم استبعاد الموجودات 
والمطلوبات غير المؤهلة لإلثبات بموجب المعايير 

إيضاحات

األرصدة وفقا 
للمعايير السعودية 

أثر التحولالسابقة
 إعادة

التصنيف

 األرصدة بعد اعتماد
 المعايير الدولية
للتقارير المالية

الموجودات
الموجودات غير المتداولة

24,559,075)533(724,466,19793,411)ب(ممتلكات ومعدات
1,467,3989,493,611-8,026,213موجودات غير ملموسة 

-)1,466,865(-1,466,865الشهرة
982,048--982,048دفعات رأسمالية

7,271-)11,732(19,003استثمارات متاحة للبيع
35,042,005-34,960,32681,679إجمالي الموجودات غير المتداولة

الموجودات المتداولة
485,859--485,859مخزون

3,424,090--3,424,090ذمم مدينة
36,508--36,508المستحق من طرف ذي عالقة

1,664,542)57,480(-1,722,022المصروفات المدفوعة مقدماً والموجودات األخري
1,250,000--1,250,000استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

497,570--497,570النقد ومافي حكمه
7,358,569)57,480(-7,416,049إجمالي الموجودات المتداولة

42,400,574)57,480(42,376,37581,679إجمالي الموجودات
المطلوبات وحقوق الملكية

حقوق الملكية
7,700,000--7,700,000رأس المال

2,648,971--2,648,971إحتياطي نظامي
4,831,447-)378,848(5,210,295أرباح مبقاة

)8,168()8,168(--إحتياطي ترجمة عمالت أجنبية
15,172,250)8,168()378,848(15,559,266إجمالي حقوق المساهمين

1,500--1,500حقوق الملكية غير المسيطرة
15,173,750)8,168()378,848(15,560,766إجمالي حقوق الملكية

المطلوبات غير المتداولة
8,508,553--8,508,553قروض وأوراق دفع 

306,048-7239,85466,194)أ(مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
121,987)57,308(179,295-7)د(إيرادات منح حكومية مؤجلة

196,448-196,448-7)ب(مخصص إلتزام إيقاف التشغيل
9,133,036)57,308(8,748,407441,937إجمالي المطلوبات غير المتداولة

المطلوبات المتداولة
5,766,262--5,766,262الجزء المتداول من قروض وأوراق دفع 

6,535,866--6,535,866ذمم دائنة
210,970--210,970المستحق إلي أطراف ذوي عالقة

4,361,418)1,114,975(-5,476,393مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى
1,122,9711,122,971--مخصصات

77,711--77,711مخصص الزكاة
18,590-18,590-7)د(إيرادات منح حكومية مؤجلة

18,067,20218,5907,99618,093,788إجمالي المطلوبات المتداولة
27,226,824)49,312(26,815,609460,527إجمالي المطلوبات

42,400,574)57,480(42,376,37581,679إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

7-1  تسويات المجموعة لقائمة المركز المالي الموحدة وحقوق الملكية كما في 1 يناير 2016م )تاريخ التحول إلى 
المعايير الدولية للتقارير المالية(
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إيضاحات

األرصدة وفقا 
للمعايير السعودية 

أثر التحولالسابقة
إعادة 

التصنيف

األرصدة بعد اعتماد 
المعايير الدولية 

للتقارير المالية

12,569,397--12,569,397اإليرادات

)5,144,112(--)5,144,112(تكلفة المبيعات

7,425,285--7,425,285إجمالي الربح

)1,270,168(-2,607)1,272,775(7)أ(مصاريف بيعية وتسويقية

)2,137,819(-5,272)2,143,091(7)أ(مصاريف عمومية وإدارية

)3,781,829(-)7,156()3,774,673(7)ب(االستهالك واإلطفاء

52,61651,207)1,409(-7)د(إيرادات أخرى

52,616286,676)686(234,746ربح / )خسارة( التشغيل

)566,384(-)9,970()556,414(7)ب(مصاريف تمويلية

22,74122,741--إيرادات تمويلية

-)75,357(-75,357إيرادات أخرى

)256,967(-)10,656()246,311(الخسارة قبل الزكاة

43,331--43,331الزكاة 

)213,636(-)10,656()202,980(صافي خسارة السنة 

الخسارة العائدة إلى:

)213,636(-)10,656()202,980(مساهمي الشركة

----حقوق الملكية غير المسيطرة

)213,636(-)10,656()202,980(خسارة السنة

خسارة السهم:

خسارة السهم األساسية والمخفضة 
)ريال سعودي(

)0.26()0.02(-)0.28(

7-3  تسويات المجموعة لقائمة الربح أو الخسارة  الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م7-2   تسويات المجموعة لقائمة المركز المالي الموحدة وحقوق الملكية كما في 31 ديسمبر 2016م

إيضاحات

األرصدة وفقا 
للمعايير السعودية 

أثر التحولالسابقة
إعادة 

التصنيف

األرصدة بعد اعتماد 
المعايير الدولية 

للتقارير المالية
الموجودات

الموجودات غير المتداولة
24,495,374)230(724,406,39389,211)ب(ممتلكات ومعدات

1,467,0958,987,693-7,520,598موجودات غير ملموسة 
-)1,466,865(-1,466,865الشهرة

1,396895,212-893,816دفعات رأسمالية
7,271-)11,732(19,003استثمارات متاحة للبيع

34,306,67577,4791,39634,385,550إجمالي الموجودات غير المتداولة
الموجودات المتداولة

200,072--200,072مخزون
3,701,340--3,701,340ذمم مدينة

69,568--69,568المستحق من طرف ذي عالقة
1,698,854)95(-1,698,949المصروفات المدفوعة مقدماً والموجودات األخري

350,000--350,000استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
866,109--866,109النقد ومافي حكمه

6,885,943)95(-6,886,038إجمالي الموجودات المتداولة
41,192,71377,4791,30141,271,493إجمالي الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية
حقوق الملكية

7,700,000--7,700,000رأس المال
2,648,971--2,648,971إحتياطي نظامي

4,615,120-)392,195(5,007,315أرباح مبقاة
)9,111()9,111(--إحتياطي ترجمة عمالت أجنبية

14,954,980)9,111()392,195(15,356,286إجمالي حقوق المساهمين
1,500--1,500حقوق الملكية غير المسيطرة

14,956,480)9,111()392,195(15,357,786إجمالي حقوق الملكية
المطلوبات غير المتداولة

7,600,851--7,600,851قروض وأوراق دفع 
342,742-7281,73761,005)أ(مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

89,16789,167--إيرادات مؤجلة
180,064-180,064-7)د(إيرادات منح حكومية مؤجلة

209,374-209,374-7)ب(مخصص إلتزام إيقاف التشغيل
7,882,588450,44389,1678,422,198إجمالي المطلوبات غير المتداولة

المطلوبات المتداولة
7,607,902--7,607,902الجزء المتداول من قروض وأوراق دفع 

1,3964,521,432-4,520,036ذمم دائنة
138,420--138,420المستحق إلي أطراف ذوي عالقة

4,393,204)1,238,259(-5,631,463مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى
1,158,1081,158,108--مخصصات

54,518--54,518مخصص الزكاة
19,231-19,231-7)د(إيرادات منح حكومية مؤجلة

17,892,815)78,755(17,952,33919,231إجمالي المطلوبات المتداولة
25,834,927469,67410,41226,315,013إجمالي المطلوبات

41,192,71377,4791,30141,271,493إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات



Annual Report 2017التقرير السنوي 2017م 05. القوائم المالية

126127

د(  المنح الحكومية
وفقاً لمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين -      

يتم اإلعتراف بإيرادات المنح الحكومية في حال تحقق الشروط 
المرتبطة بالمنح المذكورة. إال أنه وفقاً للمعايير الدولية 

للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية 
وغيرها من المعايير واإلصدارات األخرى الصادرة بواسطة الهيئة 

السعودية للمحاسبين القانونيين ينبغي اإلعتراف بإيرادات 
المنح الحكومية في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة على 

أساس منتظم لمطابقتها مع التكاليف المرتبطة التي تنوي 
تعويضها.  

أ(  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للعاملين
وفقاً لمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين - 

قامت المجموعة باإلعتراف بتكاليف مكافأة نهاية الخدمة 
على أساس االستحقاق. وبموجب المعايير الدولية للتقارير 

المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية وغيرها من 
المعايير واإلصدارات األخرى الصادرة بواسطة الهيئة السعودية 
للمحاسبين القانونيين تم اإلعتراف بمكافأة نهاية الخدمة على 

أساس تقييم إكتواري. 

ب(  مخصص إلتزام إيقاف التشغيل 
وفقاً لمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين -  

ال يتطلب وجود مخصص إلتزام إيقاف تشغيل، إال أنه بموجب 
المعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية 

السعودية وغيرها من المعايير واإلصدارات األخرى الصادرة 
بواسطة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ينبغي أن 

تتضمن تكلفة الممتلكات والمعدات أيضاً تقديراً أولياً لتسوية 
اإللتزام عندما تتعهد المنشأة بتفكيك وإزالة المعدات ذات 

العالقة وإعادة الموقع إلى حالته األصلية. يتم مراجعة القيمة 
الحالية لإللتزام المذكور التي تم المحاسبة عنها كمطلوبات 

غير متداولة ويتم مراجعتها سنوياً وتعديلها إن لزم األمر بأي 
تغييرات في اإلفتراضات الرئيسية.

ج(  الموجودات غير الملموسة
وفقاً لمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين -

ال توجد إرشادات في تحديد ما إذا كان ينبغي معاملة 
الموجودات التي تجمع عناصر ملموسة وغير ملموسة 
كممتلكات ومعدات أو كموجودات غير ملموسة. وفقاً 

للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية 
السعودية وغيرها من المعايير واإلصدارات األخرى الصادرة 
بواسطة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين تستخدم 

المنشأة تقديرات في تقييم العنصر األكثر أهمية. على سبيل 
المثال برنامج الحاسب األلي والذي يتحكم باأللة والتي ال 

يمكن أن تعمل بدون ذلك البرنامج المحدد يتم معاملتها كجزء 
ال يتجزأ من أجهزة الحاسب اآللي المرتبطة بها ويتم معاملتها 

كممتلكات ومعدات. وبالمثل عندما ال تكون البرامج جزءً ال 
يتجزأ من األجهزة ذات العالقة يتم معاملتها كموجودات غير 

ملموسة.

األرصدة وفقا 
للمعايير السعودية 

أثر التحولالسابقة

األرصدة بعد اعتماد 
المعايير الدولية
 للتقارير المالية

)213,636()10,656()202,980(خسارة السنة

البنود التي يعاد تصنيفها الحقاً إلى الربح أو الخسارة:

)943()943(-فروق ترجمة عمالت أجنبية من عمليات خارجية

صافي إجمالي البنود التي يعاد تصنيفها الحقاً إلى الربح 
أو الخسارة

-)943()943(

البنود التي لن يعاد تصنيفها الحقاً إلى األرباح أو الخسائر: 

خسارة إكتوارية من إعادة قياس مكافأة نهاية الخدمة 
للعاملين

-)2,691()2,691(

صافي إجمالي البنود التي لن يعاد تصنيفها الحقاً إلى 
الربح أو الخسارة

-)2,691()2,691(

)3,634()3,634(-إجمالي الخسائر الشاملة اآلخر للسنة

)217,270()14,290()202,980(إجمالي الخسائر الشاملة للسنة

إجمالي الخسائر الشاملة للسنة العائد إلى:

)217,270()14,290()202,980(مساهمي الشركة

---حقوق الملكية غير المسيطرة

)217,270()14,290()202,980(إجمالي الدخل الشامل للسنة

7-4  تسويات المجموعة لقائمة الدخل الشامل الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م
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مبانيأراضي
تحسينات 

عقار مستأجر
معدات شبكة 

اإلتصاالت

أجهزة 
وبرامج 

حاسب آلي

معدات 
مكتبية 

سياراتومفروشات

أعمال 
رأسمالية 

المجموعقيد التنفيذ

التكلفة:

274,7101,221,544833,64833,078,5024,261,581499,0243,046811,81040,983,865في 1 يناير 2016م

486,4923,181,581-9,01412,8152,143,098528,4631,699-إضافات

-----111,211)7,545()103,666(-إعادة تصنيف

-)460,511(--408,84812,103-39,560-تحويالت

)153(---)153(----استبعادات

274,7101,166,452838,91835,741,6594,801,994500,7233,046837,79144,165,293في 31 ديسمبر 2016م

2,238,229 175,946 -2,661 336,700 1,708,788 1,630 12,504 -إضافات

-- -- - 12,981 - )12,981(-إعادة تصنيف

- )267,660(-105 10,697 245,070 - 11,788 -تحويالت

)17,340(- -- )64()15,963()959()354(-استبعادات

46,386,182 746,077 503,4893,046 5,149,327 37,692,535 839,589 1,177,409 274,710في 31 ديسمبر 2017م

االستهالك:

16,424,790-143,334542,51712,761,8542,537,782437,6821,621-في 1 يناير 2016م

3,245,260-53,03569,5162,552,577549,53120,171430-المحمل للسنة

-----4,929)949()3,980(-إعادة تصنيف

)131(---)131(----استبعادات

19,669,919-192,389611,08415,319,3603,087,182457,8532,051-في 31 ديسمبر 2016م

3,299,145 -355 16,840 544,182 2,634,732 57,017 46,019 -المحمل للسنة

- -- 156 283 585 )439()585(-إعادة تصنيف

)11,223(-- - )62()10,118()929()114(-استبعادات

22,957,841 -2,406 474,849 3,631,585 17,944,559 666,733 237,709 -في 31 ديسمبر 2017م

صافي القيمة الدفترية

23,428,341 746,077 640 28,640 1,517,742 19,747,976 172,856 939,700 274,710في 31 ديسمبر 2017م

274,710974,063227,83420,422,2991,714,81242,870995837,79124,495,374في 31 ديسمبر 2016م

274,7101,078,210291,13120,316,6481,723,79961,3421,425811,81024,559,075في 1 يناير 2016م

 تراخيص خدمات
الشهرةإتصاالت

 حقوق
االستخدام غير
اإلجماليأخرىالقابلة لإللغاء 

التكلفة:
113,083,7951,466,8651,060,03097,68915,708,379 يناير 2016م

30,651-30,651--إضافات
1,466,8651,090,68197,68915,739,030 3113,083,795 ديسمبر 2016م

30,064-30,064--إضافات 
3113,083,7951,466,8651,120,74597,68915,769,094 ديسمبر 2017م

اإلطفاء: 
275,48197,1566,214,768-15,842,131 يناير 2016م

81,545303536,569-454,721المحمل للسنة
357,02697,4596,751,337-316,296,852 ديسمبر 2016م

81,835230327,210-245,145المحمل للسنة
438,86197,6897,078,547-316,541,997 ديسمبر 2017م

صافي القيمة الدفترية:
8,690,547-6,541,7981,466,865681,884في 31 ديسمبر 2017م
6,786,9431,466,865733,6552308,987,693في 31 ديسمبر 2016م

7,241,6641,466,865784,5495339,493,611في 1 يناير 2016م

9  موجودات غير ملموسة8  ممتلكات ومعدات

31 ديسمبر 
2017م

31 ديسمبر 
2016م

1 يناير 
2016م

1,466,8651,466,8651,466,865شركة ييانات األولى لخدمات الشبكات 

9-1  الشهرة
تم توزيع الشهرة المستحوذ عليها من خالل تجميع أعمال 

كما يلي:

لالستخدام باستخدام توقعات التدفقات النقدية من الموازنة 
المالية التى تغطي فترة خمس سنوات. معدل الخصم قبل 

الضريبة المطبق على توقعات التدفقات النقدية هو %10  
)31 ديسمبر 2016م: 10% و 1 يناير 2016م: 10%( والتدفقات 

النقدية بعد فترة الخمس سنوات تم تقديرها باستخدام معدل 
نمو بنسبة 1,5% )31 ديسمبر 2016م: 1,5% و 1 يناير 2016م: 

1,5%(. تم التوصل إلى أن القيمة الدفترية للشهرة لم تتجاوز 
القيمة القابلة لالستخدام. ونتيجة لهذا التحليل، لم تقم اإلدارة 

باإلعتراف بأي إنخفاض في القيمة.

قامت الشركة باختبار اإلنخفاض للشهرة بصورة منفصلة. تم 
تحديد القيمة القابلة لالسترداد على أساس القيمة القابلة 
لالستخدام بإستخدام التدفقات النقدية المخصومة.تستند 
توقعات التدفقات النقدية على الموازنة المعتمدة. معدل 

الخصم المستخدم هو 10% ومعدل نمو القيمة النهائية %1.5.

تم تحديد القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المولدة للنقد كما 
في 31 ديسمبر 2017م البالغة 17,4 مليار ريال سعودي  

)31 ديسمبر 2016م: 16,7 مليار ريال سعودي و 1 يناير 2016م: 
12,2 مليار ريال سعودي( استناداً إلى إحتساب القيمة القابلة 

50 مليون ريال سعودي( ورواتب فنيين لدي الشركة بمبلغ 
169 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2016م: 162 مليون ريال 

سعودي و 1 يناير 2016م: 140 مليون ريال سعودي(.

قامت المجموعة برسملة تكاليف تمويل خالل السنة المنتهية 
فى31 ديسمبر 2017م بمبلغ 106 مليون ريال سعودي  

)31 ديسمبر 2016م: 95 مليون ريال سعودي و 1 يناير 2016م: 
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معدل نمو القيمة النهائية
اليتجاوز معدل الخصم المستخدمة متوسط معدالت النمو 

طويل األجل للمجموعة. ويفترض هذا المعدل %1,5 )31 
ديسمبر 2016م: 1,5% و 1 يناير 2016م: %1,5(.

الحساسية للتغير في اإلفتراضات
فيما يلي اآلثار المترتبة على اإلفتراضات الرئيسية للقيمة 

القابلة لالسترداد:

معدل الخصم: اإلرتفاع في معدل الخصم قبل الضرائب   •
إلى 32% )زيادة 22%( )31 ديسمبر 2016م: 30% )زيادة 

20%( و 1 يناير 2016م: 22% )زيادة 12%((.في الوحدة 
المولدة للنقد من شأنه أن يؤدي إلى إنخفاض في القيمة.

معدل نمو القيمة النهائية: تقر اإلدارة بأن التغير   •
المتسارع في التكنولوجيا وإمكانية دخول منافسين جدد 
يمكن أن يكون لها تأثيراً كبيراً على إفتراضات معدل نمو 
القيمة النهائية. ال يتوقع أن يكون لدخول منافسين جدد 

تأثيراً سلبياً على التوقعات ولكن يمكن أن يؤدي إلى بديل 
معقول لمعدل النمو طويل األجل المقدر البالغ 1,5%. إذا 
انخفض معدل النمو طويل األجل إلى صفر % )31 ديسمبر 

2016م: صفر % و 1 يناير 2016م: صفر %( لن يؤدي إلى 
إنخفاض في القيمة.

تعتمد توقعات التدفقات النقدية للنفقات الرأسمالية على 
الخبرة السابقة مقترنة بنفقات رأسمالية إضافية مطلوبة لتنفيذ 

متطلبات التغطية اإلضافية وتوفير خدمات صوتية وخدمات 
بيانات محسنة.

اإلفتراضات الرئيسية المستخدمة في إحتساب القيمة القابلة 
لالستخدام

إن إحتساب القيمة القابلة لالستخدام لمعدات االتصاالت 
والشبكات أكثر حساسية لإلفتراضات التالية:

معدل الخصم  •
معدل نمو القيمة النهائية  •

معدل الخصم
يمثل معدل الخصم تقييم السوق الحالي للمخاطر المحددة 

لكل وحدة توليد نقد. يعتمد إحتساب معدل الخصم على 
الظروف المحددة للمجموعة وقطاعاتها التشغيلية والمستمدة 

من المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال. المتوسط المرجح 
لتكلفة رأس المال يأخذ في اإلعتبار كالً من الديون وحقوق 

الملكية. تكلفة حقوق الملكية مستمدة من العائد المتوقع 
على االستثمار بواسطة مستثمري المجموعة. تستند تكلفة 
الديون على القروض المحملة بفوائد والملزمة للمجموعة 
ويتم إدراج المخاطر الخاصة بالقطاعات. معدل الخصم قبل 
الضريبة المستخدم 10% )31 ديسمبر 2016م: 10% و 1 يناير 

2016م: %10(.
 

فيما يلي حركة مخصص تقادم المخزون:

31 ديسمبر 2016م31 ديسمبر 2017م

)303,989()324,793(الرصيد فى بداية السنة
)20,804(8,942الرد / )المحمل( خالل السنة

-33,057شطب خالل السنة
)324,793()282,794(الرصيد فى نهاية السنة

10  مخزون

1 يناير 2016م31 ديسمبر 2016م31 ديسمبر 2017م

5,286,2936,431,2145,809,870ذمم مدينة
)2,385,780()2,729,874()1,655,490(يطرح: مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

3,630,8033,701,3403,424,090

فيما يلي حركة مخصص الديون المشكوك:

31 ديسمبر 2016م31 ديسمبر 2017م

)2,385,780()2,729,874(الرصيد فى بداية السنة
)551,692()233,896(المحمل خالل السنة

1,308,280207,598شطب خالل السنة
)2,729,874()1,655,490(الرصيد فى نهاية السنة

11  ذمم مدينة

العالقة

مساهم مؤسس

شقيقة لمؤسسة اإلمارات لالتصاالت

12  معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة
خالل الفترة قامت المجموعة بالتعامل مع األطراف ذات 

العالقة التالية:

الطرف ذو العالقة

مؤسسة اإلمارات لالتصاالت - اتصاالت وشركاتها التابعة

غرفة اإلمارات لمقاصة البيانات

تعاملت المجموعة مع األطراف ذات العالقة في سياق النشاط 
المعتاد. فيما يلي تفاصيل المعامالت الهامة مع األطراف 

ذات العالقة:

31 ديسمبر 2016م31 ديسمبر 2017م

102,33877,383خدمات الربط البيني والتجوال المقدمة
147,49180,327خدمات الربط البيني والتجوال المستلمة

22,52436,681رسوم إدارية
28,67063,364مصاريف إدارية أخرى

4,2244,488خدمات اتصاالت
2,5124,380خدمات أخرى

1 يناير 2016م31 ديسمبر 2016م31 ديسمبر 2017م

377,648482,083712,284أجهزة هاتف ومعدات في موقع العميل
38,15932,49759,975شرائح اتصال

7,56910,28517,589بطاقات مدفوعة مسبقاً وإعادة شحن
423,376524,865789,848

)303,989()324,793()282,794(يطرح: مخصص تقادم مخزون
140,582200,072485,859
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العالقة مع شركة االتصاالت اإلماراتية. األرصدة المستحقة من 
وإلى األطراف ذات العالقة بدون ضمانات وسيتم تسويتها 

نقداً.

تكون المعامالت مع موظفي اإلدارة العليا من مكافآت أعضاء 
مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة األخرين الذين هم من موظفي 

اإلدارة العليا بالمجموعة.

تتكون الخدمات المقدمة لألطراف ذات العالقة من تقديم 
خدمات اإلتصاالت وخدمات الربط البيني وخدمات التجوال من 
قبل المجموعة على أساس الشروط التجارية العادية. تتكون 

الخدمات المستلمة من األطراف ذات العالقة من خدمات 
االتصاالت وخدمات الربط البيني وخدمات التجوال للمجموعة 

استناداً على الشروط التجارية العادية. يتم إحتساب أتعاب 
اإلدارة ومصروفات اإلدارة األخرى بناءً على اإلتفاقيات ذات 

15  النقد وما في حكمه

1 يناير 2016م31 ديسمبر 2016م31 ديسمبر 2017م

1,033905936نقدية بالصندوق
1,191,148865,204496,634نقد لدى البنوك

1,192,181866,109497,570

1 يناير 2016م31 ديسمبر 2016م31 ديسمبر 2017م
342,782376,666426,623مصاريف مدفوعة مقدماً

251,444216,596356,213إيرادات مستحقة
227,634178,901173,983تكاليف مؤجلة

78,43091,024116,480دفعات مقدمة لموردين تجاريين
558,553835,667591,243أخرى

1,458,8431,698,8541,664,542

13  المصروفات المدفوعة مقدماً والموجودات 
األخرى

وسنة. يتم إدراج إيرادات الفوائد من هذه اإلستثمارات 
المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق ضمن إيرادات تمويلية في 

قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

14  استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ 
االستحقاق

تمثل االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق ودائع 
لدى البنوك بمعدالت فوائد مختلفة وتستحق بين ثالثة أشهر 

1 يناير 2016م31 ديسمبر 2016م31 ديسمبر 2017م أرصدة أطراف ذات عالقة

52,41969,56836,508رصيد مستحق من
92,590138,420210,970رصيد مستحق إلى

مزايا وتعويضات موظفي اإلدارة العليا

31 ديسمبر 2016م31 ديسمبر 2017م

54,15543,742مزايا وتعويضات موظفين قصيرة األجل
1,8841,376مزايا وتعويضات موظفين بعد ترك العمل

56,03945,118إجمالي مزايا وتعويضات موظفي اإلدارة العليا

16  قروض وأوراق دفع

1 يناير 2016م31 ديسمبر 2016م31 ديسمبر 2017م

14,879,67215,208,75314,274,815قروض وأوراق دفع طويلة األجل
)5,766,262()7,607,902()1,410,638(يخصم: الجزء المتداول

13,469,0347,600,8518,508,553 الجزء غير المتداول

أ(  استحقاق القروض وأوراق الدفع:

1 يناير 2016م31 ديسمبر 2016م31 ديسمبر 2017م

1,410,6387,607,9025,766,262أقل من سنة واحدة
8,380,0346,488,8518,508,553بين سنة وخمس سنوات

-5,089,0001,112,000أكثر من خمس سنوات

مدى 7 سنوات. ونتيجة لذلك تم إعادة تصنيف 6 مليار سعودي 
كمطلوبات غير متداولة مقارنة بـ 31 ديسمبر 2016م وتم 

تصنيف كل التسهيالت بشكل مالئم إلي متداولة وغير متداولة.

خالل السنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2017م نجحت المجموعة 
في إعادة تمويل إلتزاماتها المستحقة الخاصة بفترات البث 

والتسهيل الخاص بشركة بيانات بمبلغ 7,8 مليار ريال سعودي 
بتسهيل مشترك جديد بقيمة 7,9 مليار ريال سعودي على 
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ب(  تفاصيل القروض وأوراق الدفع كما في 31 ديسمبر 2017م هي كما يلي:

جهة اإلقراض
الشركة 

قيمة القرضالعملةالتاريخالغرض من االقتراضطبيعة القرضالمقترضة
قيمة 

المدةشروط الدفعمعدل الربحالمستخدم
الجزء 

المتداول
الجزء طويل 

شروط أخرىاإلجمالياألجل

بنوك محلية 
مشتركة

موبايلي

إتفاقية إعادة تمويل 
طويلة األجل متوافقة 

مع أحكام الشريعة 
االسالمية

إعادة تمويل اإللتزامات المستحقة 
بموجب تسهيالت فترات البث وخدمة 

البيانات

الربع 
األول من 

2017م

ريـال 
سعودي

7٫889  مليون 
ريـال سعودي

7٫889  مليون 
ريـال سعودي

معدل مرابحة قائم 
على السيبور مضافاً 
إليه هامش ربح ثابت

أقساط مجدولة 
وفقاً إلتفاقية 

القرض
7 سنوات

)17(  مليون 
ريـال 

سعودي

7,803 مليون 
ريـال سعودي

7,786 مليون 
ريـال سعودي

-

وكالة ائتمان 
التصدير الفنلندية 

)Finnvera( ووكالة 
ائتمان التصدير 

)EKN( السويدية

موبايلي
تمويل طويل األجل 
متوافق مع أحكام 
الشريعة االسالمية

الحصول على معدات لشبكتها من 
كل من شركتي نوكيا سيمنز نتوركس 

)NSN( واريكسون لترقية وتعزيز قدرات 
البنية التحتية واستحداث تقنيات جديدة 
وتعزيز القدرة التنافسية لها في شريحة 

خدمات قطاع األعمال

الربع 
الثالث من 

2013م

دوالر 
أمريكي

642 مليون 
دوالر أمريكي 

)2.4 مليار ريـال 
سعودي(

642 مليون 
دوالر أمريكي 

)2.4 مليار ريـال 
سعودي(

أقساط مجدولةمعدل ثابت سنوياً
 10

سنوات

276 مليون 
ريـال 

سعودي

1,105 مليون 
ريـال سعودي

1,381  مليون 
ريـال سعودي

فترة استخدام 
مدتها 1.5 سنة 

وفترة سداد مدتها 
8.5 سنوات

وكالة ائتمان 
التصدير الفنلندية 

)Finnvera( ووكالة 
ائتمان التصدير 

)EKN( السويدية

موبايلي
تمويل طويل األجل 
متوافق مع أحكام 
الشريعة االسالمية

الحصول على معدات لشبكتها من 
كل من شركتي نوكيا سيمنز نتوركس 

)NSN( واريكسون لترقية وتعزيز قدرات 
البنية التحتية واستحداث تقنيات جديدة 
وتعزيز القدرة التنافسية لها في شريحة 

خدمات قطاع األعمال

الربع 
ااألول من 

2014م

دوالر 
أمريكي

444 مليون 
دوالر أمريكي 
)1,664 مليون 
ريـال سعودي(

344 مليون 
دوالر أمريكي 
)1,290 مليون 
ريـال سعودي(

أقساط مجدولةمعدل ثابت سنوياً
 10

سنوات

165 مليون 
ريـال 

سعودي

1,044 مليون 
ريـال سعودي

1,209 مليون 
ريـال سعودي

فترة استخدام 
مدتها 1.5 سنة 

وفترة سداد مدتها 
8.5 سنوات

البنك السعودي 
لالستثمار

موبايلي
تمويل طويل األجل 
متوافق مع أحكام 
الشريعة االسالمية

لتمويل متطلبات رأس المال العامل 
للشركة

الربع 
األول من 

2014م

ريـال 
سعودي

1.5 مليار ريـال 
سعودي

1.5 مليار ريـال 
سعودي

معدل مرابحة قائم 
على السيبور مضافاً 

إليه هامش ربح ثابت 
أقساط مجدولة

 7.5
سنوات

196 مليون 
ريـال 

سعودي

1,011 مليون 
ريـال سعودي

1,207 مليون 
ريـال سعودي

-

أنظمة سيسكو 
العالمية

تسهيالت موردينموبايلي
الحصول على أجهزة حلول وأنظمة 

سيسكو

الربع 
األول من 

2014م

دوالر 
أمريكي

135 مليون 
دوالر أمريكي 

)506.8 مليون 
ريـال سعودي(

93.69 مليون 
دوالر أمريكي 

)351.34 مليون 
ريـال سعودي(

معدل ثابت 
أقساط نصف 

سنوية
3 سنوات

39 مليون 
ريـال 

سعودي

14 مليون 
ريـال سعودي

53 مليون 
ريـال سعودي

-

وكالة ائتمان 
التصدير الكندية 

)EDC(
موبايلي

تمويل طويل األجل 
متوافق مع أحكام 
الشريعة االسالمية

شراء أجهزة ومعدات اتصاالت من 
الكاتل - لوسنت

الربع 
الثاني من 

2014م

دوالر 
أمريكي

122 مليون 
دوالر أمريكي 
)458 مليون 

ريـال سعودي(

101 مليون دوالر 
أمريكي )377 
مليون ريـال 

سعودي(

معدل ثابت سنوياً
أقساط نصف 

سنوية
 10.5

سنوات

41 مليون 
ريـال 

سعودي

248 مليون 
ريـال سعودي

289 مليون 
ريـال سعودي

فترة استخدام 
مدتها 2 سنة 

وفترة سداد مدتها 
8.5 سنوات

موبايليسامبا
تمويل طويل األجل 
متوافق مع أحكام 
الشريعة االسالمية

لتمويل متطلبات رأس المال العامل 
للشركة

الربع 
الثالث من 

2014م

ريـال 
سعودي

600 مليون 
ريـال سعودي

600 مليون 
ريـال سعودي

ُمعدَّل مرابحة قائم 
على السيبور مضافاً 
إليه هامش ربح ثابت

أقساط نصف 
سنوية مجدولة

7 سنوات
78 مليون 

ريـال 
سعودي

327 مليون 
ريـال سعودي

405 مليون 
ريـال سعودي

-

البنك السعودي 
الفرنسي

موبايلي
تمويل طويل األجل 
متوافق مع أحكام 
الشريعة االسالمية

تمويل متطلبات المصاريف الرأسمالية 
ورأس المال العامل

الربع 
الثالث من 

2014م

ريـال 
سعودي

500 مليون 
ريـال سعودي

500 مليون 
ريـال سعودي

ُمعدَّل مرابحة قائم 
على السيبور مضافاً 
إليه هامش ربح ثابت

أقساط نصف 
سنوية مجدولة

7 سنوات
50 مليون 

ريـال 
سعودي

337 مليون 
ريـال سعودي

387 مليون 
ريـال سعودي

-

ديون اخرى )سندات 
ألمر وخصم فواتير( 

موبايلي 
تسهيالت موردينوبيانات

تسهيالت موردين  اريكسون ، هاواوى ، 
طاليس، المؤسسة الصينية لإلتصاالت

-
ريـال 

سعودي
1٫090   مليون 
ريـال سعودي 

1٫090 مليون 
ريـال سعودي

3 سنواتدفعات غير منتظمة-
 485 

مليون ريـال 
سعودي

 96 مليون 
ريـال سعودي

581 مليون 
ريـال سعودي

-

موبايليمصرف الراجحى 
تمويل متوسط األجل 

متوافق مع أحكام 
الشريعة االسالمية

تمويل متطلبات المصاريف الرأسمالية 
ورأس المال العامل

الربع 
األول من 

2016م

ريـال 
سعودي

400 مليون 
ريـال سعودي

400 مليون 
ريـال سعودي

ُمعدَّل مرابحة قائم 
على السيبور مضافاً 

إليه هامش ربح ثابت 
أقساط مجدولة

 3.5
سنوات

99 مليون 
ريـال 

سعودي

200 مليون 
ريـال سعودي

299 مليون 
ريـال سعودي

-

موبايليمصرف اإلنماء
تمويل طويل األجل 
متوافق مع أحكام 
الشريعة االسالمية

تمويل متطلبات المصاريف الرأسمالية 
ورأس المال العامل

الربع 
الرابع من 

2016م

ريـال 
سعودي

2,000 مليون 
ريـال سعودي

1,300 مليون 
ريـال سعودي

ُمعدَّل مرابحة قائم 
على السيبور مضافاً 

إليه هامش ربح ثابت 
أقساط مجدولة

 10
سنوات

)2( مليون 
ريال سعودي

1,284 مليون 
ريـال سعودي

1,282 مليون 
ريـال سعودي

-

المجموع
1,410

مليون ريـال 
سعودي

13,469
مليون ريـال 

سعودي

14,879
مليون ريـال 

سعودي
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ج(  تسوية حركة المطلوبات إلى التدفقات النقدية الناتجة عن أنشطة التمويل:

قروض
وأوراق دفع

حقوق الملكية 
اإلجمالىغير المسيطرة

15,208,7531,50015,210,253الرصيد كما فى 1 يناير 2017
التغير فى األنشطة التمويلية

 9,270,506 - 9,270,506 متحصالت من قروض وأوراق دفع
 )9,559,722(- )9,559,722(مدفوعات قروض وأوراق دفع
)1,500()1,500(-حقوق الملكية غير المسيطرة

 )290,716()1,500( )289,216(إجمالى التغير فى األنشطة التمويلية
تغيرات أخرى

 678,443 - 678,443 مصروفات تمويلية
 )9,905(- )9,905(تخفيض الخصم

 )652,573(- )652,573(مصروفات تمويلية مدفوعة
 105,560 - 105,560 تكاليف اإلقتراض المرسملة
 )145,480(- )145,480(مصروفات مقدمة مدفوعة

 )15,910(- )15,910(حركة المصروفات التمويلية المستحقة
 )39,865(- )39,865(إجمالى التغيرات األخرى

14,879,672-14,879,672الرصيد كما فى 31 ديسمبر 2017

17  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
لدى المجموعة خطة مكافآت محددة بعد انتهاء الخدمة طبقا 

لقانون العمل والعمال السعودى. وتستند هذه المكافآت 
إلى رواتب وبدالت الموظفين النهائية وسنوات خدمتهم 

المتراكمة، كما هو منصوص عليه في قوانين المملكة العربية 
السعودية.

يلخص الجدول التالي مكونات صافي مصاريف المكافآت 
المعترف بها في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة وقائمة 

الدخل الشامل الموحدة والمبالغ المدرجة في قائمة المركز 
المالي الموحدة.

صافي المصاريف المعترف بها في قائمة الربح أو الخسارة 
الموحدة: 

31 ديسمبر 
2017م

31 ديسمبر 
2016م

47,48244,035تكلفة الخدمات
13,46114,007تكلفة الفائدة

60,94358,042

حركة مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المدرج في 
قائمة المركز المالي الموحدة: 

31 ديسمبر 
2017م

31 ديسمبر 
2016م

342,742306,048الرصيد فى بداية السنة
المصاريف المدرجة فى 
قائمة الربح أو الخسارة 

الموحدة
60,94358,042

)ربح( أو خسارة إكتوارية 
مدرجة فى قائمة الدخل 

الشامل الموحدة
)5,604(2,691

)24,039()18,669(المكافآت المدفوعة
379,412342,742           الرصيد فى نهاية السنة

فيما يلي االفتراضات الهامة المستخدمة في تحديد مخصص 
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين:

من شأن التغيير المحتمل المعقول فى أحد االفتراضات 
االكتوارية ذات الصلة مع ثبات االفتراضات األخرى أن يؤثر على 

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين بالمبالغ التالية:

31 ديسمبر 2016م31 ديسمبر 2017م

4,6%4,3%معدل الخصم
2%2%ُمعدَّل الزيادة السنوية للرواتب

0%0%الوفاة أثناء الخدمة
8%5%االنسحاب قبل التقاعد الطبيعى

      31 ديسمبر 2016م      31 ديسمبر 2017م

نقص )1 %(زيادة )1 %(نقص )1 %(زيادة )1 %(

45,800)38,620(47,948)39,878(معدل الخصم 
)2,326(3,922)3,206(3,593ُمعدَّل الزيادة السنوية للرواتب 

تحليل الحساسية أعاله قد ال يكون ممثال للتغير الفعلي في 
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين حيث أنه من غير 

المرجح أن تحدث التغيرات في اإلفتراضات بمعزل عن بعضها 
البعض.

كما فى 31 ديسمبر 2017 متوسط المدة المرجح لخطة 
المكافآت المحددة13,95 سنة )2016: 14,53 سنة(.

18  إيرادات منح حكومية مؤجلة
حصلت المجموعة على بعض اإلعانات من هيئة اإلتصاالت 

وتقنية المعلومات بموجب إتفاقية خدمات صندوق الخدمة 
الشاملة وكانت هذه المنح مشروطة بتنفيذ خدمات الشبكة 
في مواقع الخدمة اإللزامية وقد تم اإلعتراف بهذه المبالغ 

مبدئيا كإيرادات مؤجلة ويتم إطفاؤها على مدى العمر اإلنتاجي 
للشبكة.

19  مخصص إلتزام إيقاف التشغيل

31 ديسمبر 
2017م

31 ديسمبر 
2016م

209,374196,448الرصيد فى بداية السنة
3,0302,956إضافات خالل السنة

9,9059,970تخفيض الخصم
-)791(المستخدم خالل السنة
221,518209,374الرصيد فى نهاية السنة
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1 يناير 2016م31 ديسمبر 2016م31 ديسمبر 2017م

1,995,2832,204,3104,781,845مصاريف رأسمالية دائنة
2,812,7192,317,1221,754,021ذمم دائنة تجارية

4,808,0024,521,4326,535,866

20  ذمم دائنة

1 يناير 2016م31 ديسمبر 2016م31 ديسمبر 2017م

1,726,5221,535,7571,323,753إيرادات مؤجلة
856,049882,779887,178مصاريف اتصاالت مستحقة

327,160429,165482,748مصاريف خدمات وصيانة مستحقة
435,043412,763544,428مصاريف بيع وتسويق مستحقة

995,5201,132,7401,123,311أخرى
4,340,2944,393,2044,361,418

21  مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

22  مخصص الزكاة
تخضع المجموعة للزكاة حسب تعليمات الهيئة العامة للزكاة 

والدخل في المملكة العربية السعودية. حيث تقوم المجموعة 
بتقديم إقراراتها الزكوية بشكل موحد ابتداءً من السنة المالية 

المنتهية في 31 ديسمبر 2009م وما بعدها. والتي تتضمن 
الشركة وشركاتها التابعة وذلك لكون المجموعة ذمة مالية 

واحدة مملوكة ويتم إدارتها من قبل الشركة.

قدمت المجموعة إقرارتها الزكوية للهيئة العامة للزكاة والدخل 
لألعوام حتى عام 2016م وقامت بسداد الزكاة المستحقة. 

خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م قامت المجموعة 
بتقديم اقراراتها الزكوية المعدلة لعامي 2013م و 2014م 

نتيجة لتعديالت القوائم المالية الموحدة لألعوام المذكورة. 

أنهت المجموعة وضعها الزكوي وحصلت على الربوط الزكوية 
النهائية لألعوام حتى السنة المالية 2006م. استلمت 

المجموعة الربوط الزكوية للسنوات من 2007م إلى 2011م 
والتي أظهرت ربوط زكوية وضريبة استقطاع إضافية بمبلغ 317 
مليون ريـال سعودي و237 مليون ريـال سعودي، على التوالي، 

والتي اعترضت عليها إدارة المجموعة أمام اللجان االبتدائية 
واالستئنافية. خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م، 
أصدرت لجنة االعتراض الزكوية الضريبية االبتدائية أحكام في 

بعض مسائل الزكاة وضريبة االستقطاع وهذه االحكام صدرت 
ضد المجموعة وتم االعتراض عليها في اللجنة االستئنافية. 
تعتقد اإلدارة أن لديها مبررات كافية لالعتراض على األمور 

الواردة في الربط ومن غير المتوقع أن تؤدي النتيجة النهائية 
لالعتراض إلى أي التزام جوهري.

31 ديسمبر 2016م31 ديسمبر 2017م

)246,311()647,531(الخسارة قبل الزكاة
)719,949(-استهالك
442,570)1,028,657(مخصصات

)523,690()1,676,188(صافي الخسارة المعدلة للسنة

31 ديسمبر 2016م31 ديسمبر 2017م

54,51877,711الرصيد فى بداية السنة
61,41053,932المحمل خالل السنة *

)77,125()67,050(المسدد خالل السنة
48,87854,518الرصيد فى نهاية السنة

31 ديسمبر 2016م31 ديسمبر 2017مإيضاح

)523,690()1,676,188(22-1صافي الخسارة المعدلة للسنة
14,964,09115,559,266حقوق المساهمين كما في بداية السنة

4,763,8204,031,320المخصصات كما في بداية السنة
14,879,67215,208,754قروض وأوراق دفع

1,995,2832,204,311إضافات أخرى
)32,582,125()32,118,888(ممتلكات ومعدات وموجودات غير ملموسة

)1,731,606()867,175(اقتطاعات أخرى
1,940,6152,166,230إجمالي الوعاء الزكوي 

تحتسب الزكاة بواقع 2.5% من الوعاء الزكوي.

22-1  حساب صافي الخسارة المـعدلة

22-3  مخصص الزكاة

22-2  حساب الوعاء الزكوي
تتلخص أهم مكّونات الوعاء الزكوي بموجب أنظمة الزكاة 

بما يلي:

* المحمل خالل 31 ديسمبر 2016 يشمل مبلغ 97,2 مليون 
ريال سعودي وهو ما يمثل رد جزئي للزكاة المدفوعة بالزيادة 
للهيئة نتيجة لتعديل القوائم المالية الموحدة للسنوات 2013، 

2014. قامت الشركة بتقديم االقرارات الزكوية المعدلة لتلك 
السنوات خالل 2016. 
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المجموعة بتحديث تدفقاتها النقدية بشكل منتظم وعندما 
يكون ذلك مناسباً يضاف أي فائض نقدي ضمن االستثمارات 

قصيرة األجل مع مؤسسات مالية ذات سمعة طيبة.

ذمم مدينة
قامت المجموعة بوضع سياسة ائتمان بموجبها يتم إجراء 

تقييم لالئتمان بهدف التحقق من المالءة المالية لجميع 
العمالء قبل توقيع العقود معهم/ قبول طلبات الشراء منهم.

يتم تقييم القدرة االئتمانية لألصول المالية الغير متأخرة عن 
التحصيل أو تتضمن إحتمالية تحصيل منخفضة عن طريق قياس 

القدرة المالية والتاريخ االئتماني للعمالء، مع مراعاة أرصدة 
العمالء الذين تم استالم جميع مستحقاتهم في الماضي بغض 

النظر عن تأخرهم في السداد غير الجوهري. تعترف المجموعة 
بالمخصصات عن طريق قياس احتمالية تحصيل األموال من 

العمالء إذا كانت احتمالية التحصيل منخفضة وتأخذ في االعتبار 
شطب الديون المستحقة. تعطي عمليات االئتمان والتحصيل 

مؤشرات دورية عن أعمار األصول المالية.

لدى المجموعة عميالن رئيسيان يمثالن 29% من إجمالي 
الذمم المدينة كما في 31 ديسمبر 2017م )31 ديسمبر 2016م: 

31% و 1 يناير 2016م: 34%(. ال يوجد لبقية األرصدة تركيز هام 
لمخاطر االئتمان حيث يتم توزيع باقي المخاطر على عدد كبير 

من األطراف المقابلة والعمالء.

فيما يلي أعمار صافى الذمم المدينة:

23-3  إدارة المخاطر
تتعرض المجموعة للمخاطر التالية من خالل استخدامها 

لألدوات المالية: 

مخاطر االئتمان   •
مخاطر السيولة   •
مخاطر السوق   •

تتم إدارة المخاطر من قبل اإلدارة العليا وفقاً لسياسات 
معتمدة من قبل مجلس اإلدارة. تقوم اإلدارة العليا بتحديد 

وتقييم والتحوط ضد المخاطر المالية عندما يكون مالئما من 
خالل تعاون وثيق مع الوحدات التشغيلية للمجموعة.

 
23-3-1  مخاطر االئتمان

إن مخاطر االئتمان هي عدم مقدرة الطرف المقابل ألداة مالية 
على الوفاء بالتزاماته التعاقدية. تتعرض المجموعة لمخاطر 

االئتمان بشكل رئيسي من النقد وما فى حكمه، الذمم 
المدينة، المستحق من طرف ذي عالقة واستثمارات محتفظ بها 

حتى تاريخ االستحقاق.

تمثل القیمة الدفتریة للموجودات المالیة الحد األقصی لمخاطر 
االئتمان.

النقد وما فى حكمه واستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ 
االستحقاق

يتم إيداع النقد وما فى حكمه واستثمارات محتفظ بها حتى 
تاريخ االستحقاق لدى بنوك ذوي تصنيف ائتماني مرتفع. تقوم 

31 ديسمبر 
2017م

31 ديسمبر 
2016م

1 يناير  
2016م

الموجودات المالية بالقيمة العادلة:
7,2717,2717,271استثمارات متاحة للبيع - أسهم غير مدرجة
7,2717,2717,271إجمالي الموجودات المالية بالقيمة العادلة

الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة:
3,630,8033,701,3403,424,090ذمم مدينة

52,41969,56836,508مستحق من طرف ذو عالقة
1,000,000350,0001,250,000استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

1,192,181866,109497,570النقد ومافي حكمه
5,875,4034,987,0175,208,168إجمالي الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

5,882,6744,994,2885,215,439إجمالي الموجودات المالية
5,875,4034,987,0175,208,168الجزء المتداول من الموجودات المالية

7,2717,2717,271الجزء غير المتداول من الموجودات المالية
5,882,6744,994,2885,215,439إجمالي الموجودات المالية

23  الموجودات والمطلوبات المالية

23-1  الموجودات المالية

31 ديسمبر 
2017م

31 ديسمبر 
2016م

1 يناير  
2016م

مطلوبات مالية بالتكلفة المطفأة:
14,879,67215,208,75314,274,815قروض وأوراق دفع 

4,808,0024,521,4326,535,866ذمم دائنة
92,590138,420210,970المستحق إلي أطراف ذوي عالقة

19,780,26419,868,60521,021,651إجمالي المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة
6,311,23012,267,75412,513,098الجزء المتداول من المطلوبات المالية

13,469,0347,600,8518,508,553الجزء غير المتداول من المطلوبات المالية
19,780,26419,868,60521,021,651إجمالي المطلوبات المالية 

23-2  المطلوبات المالية

31 ديسمبر 
2017م

31 ديسمبر 
2016م

1 يناير  
2016م

576,791688,293355,096الحالى
552,506504,716430,196حتى شهرين

168,925156,827119,765من شهرين إلى ثالثة أشهر
2,332,5812,351,5042,519,033أكثر من ثالثة أشهر

3,630,8033,701,3403,424,090

الموجودات المالية المتاحة للبيع – أسهم غير مدرجة
تتضمن االستثمارات المتاحة للبيع أوراق مالية غير مدرجة 

بمبلغ 7.3 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2016م: 7.3 مليون 

ريال سعودي و 1 يناير 2016م: 7.3 مليون ريال سعودي( 
محملة بالتكلفة ناقصاً خسائر اإلنخفاض المتراكمة بسبب عدم 

وجود سوق نشط لألوراق المالية. 

إن القیم العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة المقاسة 
بالتکلفة المطفأة ال تختلف جوهریا عن قیمتها الدفتریة.
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مخاطر العملة 
إن مخاطر العملة هي مخاطر التغير في قيمة األدوات المالية 
بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. إن معظم 

معامالت المجموعة هي بالريـال السعودي والدوالر األمريكي. 
الريال السعودي مربوط بالدوالر األمريكي.

تقوم اإلدارة بمراقبة التقلبات في أسعار العمالت عن كثب 
وبشكل مستمر. وبناءً على خبرتها ,وردود فعل السوق ال 

تعتقد اإلدارة أنه من الضروري التغطية ضد مخاطر العمالت 
األجنبية حيث أن معظم مخاطر العمالت األجنبية محدودة 

نسبيا فى المدى المتوسط.

مخاطر معدالت الربح
إن مخاطر معدالت الربح هى مخاطرتقلب القيمة العادلة أو 
التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية بسبب التغيرات 

فى معدالت الربح بالسوق. إن تعرض المجموعة لمخاطر 
السوق من التغيرات في معدالت الربح تنتج بشكل رئيسي من 

قروض المجموعة المطلوبة لتمويل متطلبات رأس المال 
العامل والمصاريف الرأسمالية. تتم إعادة تسعير هذه القروض 

على أساس دوري وهي تعرض المجموعة لمخاطر التدفقات 
النقدية لسعر المرابحة. تدير المجموعة تكاليفها التمويلية من 

خالل تحسين السيولة النقدية المتاحة والحد من االقتراض. 

24  إدارة رأس المال 
إن سياسة المجموعة هى الحفاظ على قاعدة رأس مال 

قوية للمحافظة على ثقة المستثمرين والدائنين والسوق 
والمحافظة على التطور المستقبلي لألعمال.

تراقب المجموعة قاعدة رأس المال الخاصة بها باستخدام 
نسبة صافي الدين إلى حقوق الملكية. يتم احتساب صافي 

الدين كقروض وأوراق دفع ناقصا النقد وما في حكمه 
واإلستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق.

الكافية، االلتزامات الحالية والمستقبلية والنفقات التشغيلية 
والرأسمالية. إضافة إلى ذلك، تراقب المجموعة التدفقات 

النقدية الفعلية وتسعى الى مطابقة تواريخ استحقاقها مع 
موجوداتها المالية ومطلوباتها المالية.

تسعى المجموعة باستمرار إلى اإللتزام بإلتزاماتها القانونية 
بما في ذلك أي إلتزامات تتعلق باتفاقيات التمويل.

فيما يلي تواريخ استحقاق المطلوبات المالية في تاريخ التقرير 
بناء على التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة:

23-3-2 مخاطر السيولة
إن مخاطر السيولة هي مخاطر أن تواجه المجموعة صعوبات 

في الوفاء باإللتزامات المرتبطة بالمطلوبات المالية التي يتم 
تسويتها من خالل تسليم نقد أو أصل مالي آخر. إن منهج 

المجموعة في إدارة السيولة هو التأكد قدر المستطاع من 
توفر السيولة الكافية للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها دون 

تكبد خسائر غير مقبولة أو المخاطرة بسمعة المجموعة. 

تقوم اإلدارة عن كثب وبشكل مستمر بمراقبة مخاطر 
السيولة عن طريق إجراء مراجعة منتظمة عن توفر السيولة 

على دخل المجموعة أو قيمة مقتنياتها من األدوات المالية. 
إن الهدف من إدارة مخاطر السوق هو إدارة ومراقبة التعرض 

لمخاطر السوق ضمن حدود مقبولة، مع تحسين العائد.

23-3-3  مخاطر السوق
إن مخاطر السوق هي أن تؤثر التغيرات في أسعار السوق مثل 
أسعار صرف العمالت األجنبية ومعدالت الربح وأسعار األسهم 

أقل من 
سنة

من سنة إلى 
5 سنوات

أكثر من 
5 سنوات

إجمالى التدفقات 
القيمة الدفتريةالنقدية التعاقدية

كما فى 31 ديسمبر 2017م
2,201,31910,321,0595,799,29818,321,67614,879,672قروض وأوراق دفع 

4,808,0024,808,002--4,808,002ذمم دائنة
92,59092,590--92,590المستحق إلي أطراف ذوي عالقة

7,101,91110,321,0595,799,29823,222,26819,780,264
كما فى 31 ديسمبر 2016م

10,219,0117,047,7401,918,15719,184,90815,208,753قروض وأوراق دفع 
4,521,4324,521,432--4,521,432ذمم دائنة

138,420138,420--138,420المستحق إلي أطراف ذوي عالقة
14,878,8637,047,7401,918,15723,844,76019,868,605

كما فى 1 يناير 2016م
17,891,29914,274,815-6,282,15011,609,149قروض وأوراق دفع 

6,535,8666,535,866--6,535,866ذمم دائنة
210,970210,970--210,970المستحق إلي أطراف ذوي عالقة

13,028,98611,609,149-24,638,13521,021,651

فيما يلي نسبة صافي الدين إلى حقوق الملكية للمجموعة في 
نهاية السنة:

31 ديسمبر 
2017م

31 ديسمبر 
2016م

14,879,67215,208,753قروض وأوراق دفع
يطرح: النقد وما في حكمه 
واإلستثمارات المحتفظ بها 

حتى تاريخ االستحقاق
)2,192,181()1,216,109(

12,687,49113,992,644صافى الدين
14,253,83714,956,480إجمالي حقوق الملكية
نسبة صافي الدين إلى 

0.890.94حقوق الملكية

25  احتياطي نظامي
تمشياً مع النظام األساسي للشركة، تقوم الشركة بنهاية 

السنة المالية بتكوين احتياطي نظامي بنسبة 10% من الربح 
الصافي السنوي حتى يبلغ هذا االحتياطي 50% من رأس المال. 

إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع.

26  اإليرادات

31 ديسمبر 
2017م

31 ديسمبر 
2016م

8,457,4209,875,340االستخدام
2,115,4101,868,497رسوم التشغيل واالشتراك

778,471825,560أخرى
11,351,30112,569,397
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27  تكلفة المبيعات

31 ديسمبر 2016م31 ديسمبر 2017مإيضاح

 2,036,157 1,666,480رسوم استخدام الشبكات
 1,170,272 1,333,061مصاريف إيجار وصيانة معدات الشبكات

 626,430682,578تكلفة المستخدم من المخزون
 709,731 679,395رسوم مشاركة الحكومة في العوائد التجارية

 142,291 154,019رسوم الطيف الترددي
 126,286 110,277تكاليف دوائر التراسل وربط االتصال البيني المحلي

 51,561 49,339رسوم الرخصة
 20,804 )8,942(10مخصص مخزون متقادم

 210,935204,432أخرى
4,820,9945,144,112

30  مصاريف تمويلية

31 ديسمبر 2016م31 ديسمبر 2017م

668,538556,414مصاريف تمويل
9,9059,970تخفيض الخصم

678,443566,384

28  مصاريف بيعية وتسويقية

31 ديسمبر 2016م31 ديسمبر 2017م

 592,527 466,500دعاية وإعالن وعموالت بيع
 607,711 687,573رواتب وأجور ومزايا موظفين

 69,930 80,030مصاريف إيجار رئيسي
1,234,103 1,270,168 

29  مصاريف عمومية وإدارية

31 ديسمبر 2016م31 ديسمبر 2017مإيضاح

638,354773,727رواتب وأجور ومزايا موظفين
551,692 11233,896مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

328,171 333,722صيانة
104,977 86,701إيجارات

79,75393,434استشارات وخدمات مهنية
36,681 22,524أتعاب إدارة
17,130 16,318سفر وتنقل

)649(5,050مكافآت وبدالت أعضاء مجلس اإلدارة
267,450232,656أخرى 

1,683,7682,137,819

32  اإلرتباطات واإللتزامات المحتملة

32-1  اإلرتباطات

إلتزامات عقود التأجير التشغيلي - المجموعة كمستأجر 
دخلت المجموعة قى عقود إيجار تجارية متعددة وتتراوح مدة 

اإليجار بين ثالث وعشرة سنوات.

إن الحد األدنى من اإليجار المستحق الدفع هو كما يلي:

31 ديسمبر 
2017م

31 ديسمبر 
2016م

1 يناير  
2016م

706,719784,891840,378أقل من سنة واحدة
1,126,4051,362,323 890,488 بين سنة وخمس سنوات

354,537475,089 233,984 أكثر من خمس سنوات

31  خسارة السهم األساسية والمخفضة
تم احتساب خسارة السهم األساسية بتقسيم الخسارة للسنة 

العائدة إلى حاملي األسهم العادية للشركة على المتوسط 
المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة.

إن خسارة السهم المخفضة هي نفسها خسارة السهم 
األساسية حيث أنه ليس لدى الشركة أي أدوات مخفضة.

31 ديسمبر 2016م31 ديسمبر 2017م

)213,636()708,941(خسارة السنة
770,000770,000المتوسط المرجح لعدد األسهم

)0.28()0.92(خسارة السهم األساسية والمخفضة )ريال سعودي(
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إلتزامات عقود التأجير التشغيلي - المجموعة كمؤجر 
دخلت المحموعة قى عقود إيجار تجارية متعددة وتتراوح مدة 

اإليجار بين شهر واحد و15 سنة.
 

إن الحد األدنى من اإليجار المستحق التحصيل هو كما يلي:

إرتباطات رأسمالية
على المجموعة ارتباطات رأسمالية ناتجة عن عقود توريد 

ممتلكات ومعدات مبرمة لم يتم تنفيذها حتى تاريخ قائمة 
المركز المالي الموحدة بمبلغ  1,97 مليار ريـال سعودي كما 

في 31 ديسمبر 2017م )31 ديسمبر 2016م: 2,4 مليار ريال 
سعودي ، 1 يناير 2016م: 4,5 مليار ريال سعودي(.

نتيجة لمزاد الترددات الذى أجرته هيئة اإلتصاالت وتقنية 
المعلومات “الهيئة” فقد تم إخطار الشركة بأن الهيئة تعتزم 
تخصيص 2X5 MHz block وذلك بعد تلبية الشركة لمتطلبات 

التخصيص ودفع مقابل اإلستخدام وبمجرد اإلنتهاء من 
الشروط المتعلقة بالمزاد وإجراءات منح التراخيص سيتم 
منح الشركة الترخيص بإستخدام الترددات. سوف تتحمل 

الشركة تكلفة تبلغ 422 مليون ريال سعودى للحصول على حق 
إستخدام هذه الترددات تم دفع 30% منها بتاريخ 10 سبتمبر 
2017 وال70% المتبقية سيتم دفعها على 10 أقساط سنوية 

متساوية.

32-2  اإللتزامات المحتملة 
على المجموعة التزامات محتملة على شكل خطابات ضمان 

واعتمادات مستندية بمبلغ 717 مليون ريـال سعودي كما 
في 31 ديسمبر 2017م )31 ديسمبر 2016م: 658 مليون ريـال 

سعودي وفي 1 يناير 2016م 427 مليار ريال سعودي(.

أصدرت لجنة النظر في مخالفات نظام االتصاالت التابعة لهيئة 
االتصاالت وتقنية المعلومات عدد من القرارات بفرض غرامات 

ضد المجموعة والتي قامت المجموعة بالتظلم عليها وفقاً 
لنظام اإلتصاالت والئحته التنفيذية ، وتتنوع أسباب هذه 

القرارات ما بين كيفية إصدار شرائح االتصال مسبقة الدفع 
أو تقديم لعروض غير معتمدة من قبل الهيئة أوغيرها من 

األسباب.

وقامت بإعادة تقدير المخصصات المطلوبة مقابل المطالبات 
كما في 31 ديسمبر 2017م وقامت بتسجيل تقدير مناسب 

للمبالغ التي يمكن أن تدفعها المجموعة مقابل تسوية تلك 
المطالبات.

تتعرض المجموعة لبعض الدعاوي القضائية في سياق األعمال 
اإلعتيادية. تعتقد اإلدارة ومجلس اإلدارة أن المجموعة لديها 
مخصصات مناسبة وكافية بناءً على موقف هذه الدعاوى كما 

في 31 ديسمبر 2017م.

كما أن هناك )176( قضية مقامة من بعض المساهمين ضد 
المجموعة أمام لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية وال 

تزال هذه الدعاوى منظورة أمام اللجنة المختصة. استلمت 
الشركة )2( أحكاماً إبتدائية و)141( أحكاماً نهائية لصالحها في 

هذه القضايا، وعدد )13( قضية تم رفضها أو التنازل عنها وعدد 
)20( قضية متداولة كما في 31 ديسمبر 2017م.

33  معلومات قطاعية
إن المعلومات المتعلقة بالقطاعات التشغيلية للمجموعة 

مبينة أدناه وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي 8 القطاعات 
التشغيلية. يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي 8 تحديد 

كما توجد دعاوى متنوعة مقامة من المجموعة ضد هيئة 
االتصاالت وتقنية المعلومات أمام ديوان المظالم بالطعن ضد 

قرارات اللجنة وفقاً ألنظمة اإلتصاالت، على التفصيل التالي: 

هناك عدد )635( دعوى قضائية مقدمة بواسطة المجموعة   •
ضد هيئة اإلتصاالت وتقنية المعلومات قدرها 672 مليون 

ريال سعودي كما فى 31 ديسمبر 2017م.
وقد أصدر ديوان المظالم )163( حكماً لصالح المجموعة   •

تقضي بإلغاء )163( قراراً من قرارات اللجنة وتبلغ القيمة 
اإلجمالية  للغرامات الملغاة 467 مليون ريال سعودي كما 

فى 31 ديسمبر 2017م.
بعض هذه األحكام اإلبتدائية أصبحت نهائية واجبة النفاذ   •

)بعد تأكيدها من محكمة االستئناف( وبلغ مجموع 
غراماتها الملغاة بحكم نهائي 432 مليون ريال سعودي 

كما في 31 ديسمبر 2017م.

إضافة إلى ما سبق، توجد )23( دعوى مقامة من المجموعة 
ضد قرارات الهيئة والخاصة بآلية إحتساب الرسوم الحكومية 

وغيرها من بينها )16( قضية تتعلق بالرسوم الحكومية كما في 
31 ديسمبر 2017م، وقد صدر لصالح المجموعة حكم ابتدائي 

في عدد )8( قضايا وحكم نهائي في عدد )5( قضايا والتزال بقية 
الدعاوى منظورة أمام ديوان المظالم. 

ومن الصعب تحديد قيمة المطالبات نظرا لالختالف على طريقة 
احتسابها. ورغم أن الشركة ترى أن هذه المطالبات ليس لها 
أساس قانوني إال أنه قد يكون لها تأثير جوهري على عمليات 

الشركة في حال تغيير لالطر التنظيمية بأثر رجعي، وهو ما 
يصعب تقديره.

استلمت المجموعة مطالبات إضافية من هيئة االتصاالت 
وتقنية المعلومات خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م  

القطاعات التشغيلية استناداً إلى التقارير الداخلية التي تتم 
مراجعتها بشكل منتظم من قبل صانع القرارات التشغيلية 

الرئيسي للمجموعة والمستخدمة في توزيع الموارد للقطاعات 
وتقييم أدائها.

تعمل المجموعة في خط أعمال واحد وهي تقديم خدمات 
االتصاالت والمنتجات ذات العالقة. معظم إيرادات المجموعة 

وأرباحها وموجوداتها تتعلق بعملياتها في المملكة العربية 
السعودية. القطاعات التشغيلية التي يتم رفعها بإنتظام 

إلى صانع القرارات التشغيلية الرئيسي في المجموعة هي 
المستهلكين واألعمال ووحدة أعمال المشغلين وخدمات 

التعهيد.

اعتاد صانع القرارات التشغيلية الرئيسي استالم المعلومات 
التشغيلية األخرى بصفة مجمعة. وهذا هو المقياس الذي يتم 

تقديمة الي مجلس إدارة المجموعة ألغراض توزيع الموارد 
وتقييم أداء القطاع.

31 ديسمبر 
2017م

31 ديسمبر 
2016م

1 يناير  
2016م

877,624773,466601,615أقل من سنة واحدة

31 ديسمبر 2016م31 ديسمبر 2017م

9,459,88810,449,734إيرادات المستهلك
1,124,6231,357,505إيرادات األعمال

676,982696,565إيرادات وحدة أعمال المشغلين 
89,80865,593إيرادات خدمات التعهيد

11,351,30112,569,397إجمالي اإليرادات
)5,144,112()4,820,994(إجمالي تكلفة المبيعات

)3,356,780()2,884,681(إجمالي مصروفات التشغيل 
)3,781,829()3,626,355(االستهالك واإلطفاء

)543,643()666,802(إجمالي المصروفات غير التشغيلية
2,268,2933,212,232النفقات الرأسمالية
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