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 تأسيس الشركة  -1

 للمرسروم املل رق رمر  م/ مدرجرة وهر  شرركة مسراهمة سرعودية  جرو (GOتأسست شرركة اتحراد عرذيب لالتصراالت ) 
 
هرر )املوافر  19/2/1429وتراري   6وفقرا

الصررررررررادر ضرررررررر  الريررررررررا  نترررررررراري   1010263273( القاضررررررررن  نرررررررراإلعالة عررررررررش تأسررررررررسس اللررررررررركة  و عمرررررررر  اللررررررررركة نموجررررررررب ال رررررررر   التجرررررررراري رمرررررررر  26/2/2008

 (  1/4/2009هر )املواف  5/4/1430خ ض  ( وترخيص هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات املؤر 25/2/2009هر )املواف  30/2/1430

    مليرروة سرر   ميسرراوية القيمررة ميمررة  رر  م  ررا 100سررعودي مقسرر    رر   ريرررا مليررار  1 هوهررذا االتحرراد هررو عنررارة عررش شررراكة مويررة ترر  تأسسسرر ا نر سررما  مرردر 

 مش:   شركة ةسعودي تريراال )علرة  ريرا  10
 
     شركة نرذار رالت التجارية عذيب( و ل ا  س   عادية  مدفوعه نال ام ، ويض  كال

 
ق ت   عدي  اسم ا الحقا

، شرررررركة مجموعرررررة ترا رررررو، شرررررركة عرررررذيب للصررررريا ة  نتل رررررو  النحرررررريش لالتصررررراالت السرررررل ية والالسررررر لية ، شرررررركة ال  لرررررة للتجرررررارة واملقررررراوالت، شرررررركةالتجاريرررررة

 شررركة ق ترر   عرردي  اسررم ا   رر  رشررركة عررذيب لل منيرروتر واالتصرراالت الترروشررركة اال نت ررت السررعودية، و والخرردمات، 
 
، نررذار لالتصرراالت وتقنيررة املعلومررات الحقررا

 وشر اء آخريش  

االتصراالت الصروتية يتضمش النتخيص الذي حراتت عليره  جرو   تقردي  مرا يخر  : خردمات االتصراالت الحانترة )محردودة الدركرة( والخردمات الالسرل ية محر  و 

وعنررررر  وانررر  ا ليرررا   ال يررر  الرا رررل ال اتفيرررة، خررردمات النيا رررات، خررردمات اال نت رررت السررررال، خررردمات االتصررراالت الصررروتية عنررررر اإل نت رررت  و لررر  عنررررر تقنيرررة

اللرركة تنفيرذها ضر  املسرتقن  ضرمش عمليا  را النصرية ل ميل العمالء ض  املنات  واللر ات وم اتب ا عما ، هذا ناإلضافة     خدمات الفيرديو التررق  عنر م 

 ض  مطاع االتصاالت ناململ ة العربية السعودية، الستخدام ا ض  خدمات املؤتمرات والتعلي  عش ُ عد 

 ريرررررا )واحررررد مليررررار  ريرررررا مليررررار  1 ا  مررررشاملررررنتخفرررريس ر    6/8/2011هررررر املوافرررر  6/9/1432مررررد  ومررررنإل مجلررررس اإلدارة لة معيررررة العامررررة املنعقرررردة نترررراري  

٪  مرش 60مليوة س   مرش  سر   اللرركة وبةسرنة تخفريس نلغرت  60 سعودي( و ل  عش طري   لغاء ريرا ربعمائة مليوة  ) ريرا مليوة  400سعودي(     

ر   املررا  مررش خررال  طررر  نرفررل  14/1/2012هررر املوافرر  20/02/1433 خرررل لة معيررة العامررة املنعقرردة نترراري   مرررة عقررب  لرر  تمررت التوصرريةر   املررا   و 

 ريرررا مليرروة  575,1سررعودي( ليصررنس ر   املررا  ال ديررد  ريرررا )واحررد مليررار ومائررة وخمسررة وسررنعوة مليرروة  ريرررا مليرروة  175,1  سرر   حقررول  ولويررة نقيمررة

سر   مرش خررال   000,500,117نوامرل ا  املرر عخر  التوصرية ترر  طرر   سر   تيرادة ر   ننراء   سررعودي(  ريررا )واحرد مليرار وخمسرمائة وخمسررة وسرنعوة مليروة 

سرعودي(  ولقرد دعرت  ريرا )واحد مليار ومائة وخمسة وسنعوة مليوة  ريرا مليوة  175,1ا  مقدارها امل  صدار  س   حقول  ولوية وتمح  الزيادة ض  ر  

، حير  تمررت 14/1/2012هرر املوافرر  20/2/1433نترراري  ر العاديررة للموافقرة والتصررويت عخر  مررار تيررادة ر   املرا  رلعقرد اجتمرراع ال معيرة العامررة  ير جرو  

 املوافقة عخ  مرار تيادة ر   املا  واملصادمة عليه 

٪ 60نتخفرريس ر   مرا  اللررركة نوامررل  10/04/2017 املوافر هررر 13/07/1438 املنعقرردة نتراري  العاديرة رر يرر العامرة لة معيررة  اإلدارة مجلرس  ومررنإل كمرا

 مرل   ررام اللرر ات ال دير50وة و لر  لخفرس الخسرائر املنتاكمررة د
 
مليروة ريرا  )سررتمائة  630 التخفرريس  عرد ال ديرد املرا  ر   ليصررنس د٪ و لر  تماشريا

 مررل الوضررل املررا   لللررركة،  ومررنإل مجلررس اإلدارة مرررة  وثالثرروة مليرروة ريررا (
 
هررر 27/05/1439املنعقرردة نترراري    يرررر العاديررة  خرررل لة معيررة العامررة و عاطيررا

مليرروة ريررا  )سررنعمائة و ثنرراة وسررنعوة مليرروة  5.472مليرروة ريررا  )سررتمائة وثالثرروة مليرروة ريررا    رر   630املررا  مررش  ر   نتخفرريس 13/02/2018املوافرر  

 ٪ 25نةسنة تخفيس  ةاللرك  س   مش س   000,750,15 عدد  لغاء طري  عشوخمسمائة  لف ريا ( 
 

 ونشاطات الشركةأعمال   -2

 نتقدي  الخدمات التالية: جو  تقوم 
 

  نت ت ض  اململ ة العربية السعودية ال صوتية واالخدمات التقدي  جميل خدمات االتصاالت الحانتة و  
 

   اململ رررة، وحيررراتة ننرراء شرررن ات االتصررراالت وتقنيرررة املعلومرررات ومرافق رررا، وامتالك رررا وصررريا ت ا و لررغيل ا و دار  رررا وتطويرهرررا، عخررر   سرررس تجاريرررة ضررر

 الرخص واملعدات وا ج زة الالتمة لذل  
 

   اسررتاتاد جميررل   ررواع  ج ررزة االتصرراالت الحانترره و محرردودة الدركررة و حوهررا مررش ا ج ررزة والنضررارل وتصررديرها و سررويق ا وتوريرردها، والرردخو  ضرر

 ئة االتصاالت وتقنية املعلومات عخ  رخصة لتقدي  خدمات اإل نت ت مش هي جو  املنامصات املتعلقة نذل   ولقد حصلت 
 

 وتقنية املعلومات استاتاد و سوي  وتركيب وصيا ة  ج زة االتصاالت السل ية والالسل ية  
 

 لتنميررة  عمال ررا وتط 
 
ويرهررا، االسرريحمار ضرر  امللررارال التجاريررة واالسرريحمارية املتعلقررة نخرردمات االتصرراالت املختلفررة نحسررب مررا تررراه اللررركة مناسررنا

    مة واللوائس املرعية ض  اململ ةوفقا لأل 
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  استاتاد و سوي  وتركيب وصيا ة  ج زة االتصاالت السل ية والالسل ية وتقنية املعلومات 
 

  ال النطامات مسنقة الدفل ت نيل وتو 
 

 أخبار وقرارات الشركة املهمة   -3

 2017مارس  31في املوافقة على القوائم املالية األولية لفترة الثالثة أشهر والسنة املنتهيتين  3-1

م واملعرردة مررش 2017مررار   31ر مراجعررة( لفنررتة الحالثررة  شرر ر والسررنة املنت يترراة ضرر  رالقرروائ  املاليررة ا وليررة ) يرر 19/04/2017اعتمررد مجلررس اإلدارة نترراري  

 من  مراجل الدسانات الخارج  السادة/  ق بق  م ج  الفوتاة وشر اه 

 املستشار االستراتيجي للشركة فيما يتعلق باألعمال واالستشارات الخاصة بالحصول على الرخصة املوحدة -لتعاقد مع شركة شركة إثراء املالية ا 3-2

فيمرا يتعلر  نا عمرا  واالسيلرارات  -مسيلرار االسرنتاتي   لللرركة ك -التعامد مل شركة شركة  ثرراء املاليرة عخ   27/04/2017مجلس اإلدارة نتاري  واف  

 الرخصة املوحدة الخاصة نالدصو  عخ  

 من قبل هيئة اإلتصاالت وتقنية املعلومات املقام ميجا هيرتز( 1800و  700في النطاقين )املوافقة على الدخول في مزاد الترددات  3-3

 700النطراماة لةدصرو  عخر  تررددات  ضرافية ضر   هيئة االتصاالت وتقنية املعلومراتامللاركة والدخو  ض  مزاد  21/05/2017 واف  مجلس اإلدارة نتاري 

  ميجا هاتتز 1800و 

 لشركة بتلكو  3-4
ُ
 في مجلس إدارة الشركة ممثال

ً
 تعيين السيد/ رائد بن عبدهللا فخري عضوا

 للسيدة/ خلود نةت راشرد القطراة رعخ   عياة السيد/ رائد عندهللا فخري ) ي 24/5/2017واف  مجلس اإلدارة نتاري  
 
 للركة نتل و خلفا

 
ر تنفيذي( ممحال

 م 2017مايو  24هر املواف  1438شعناة  28اعتنارا مش 

 قبول استقالة السيد/ حسام الدين بن هاشم صدقة )رئيس مجلس اإلدارة( من عضوية لجنة املراجعة 3-5

 نمرررا ورد نرررالفقرة )د( مرررش املرررادة الداديرررة والخمسررروة مرررش الئحرررة حوكمرررة اللرررر ات، وافررر  مجلرررس اإلدارة  نتررراري  
 
منرررو  اسرررتقالة  عخررر 13/06/2017الن امرررا

 مش 
 
 م 14/06/2017هر املواف  19/09/1438السيد/ حسام الديش نش هاش  صدمة مش عضوية ل نة املراجعة، عخ   ة  سري االستقالة اعتنارا

 2016ساهمين لعام واعتماد التقرير السنوي ملجلس اإلدارة للسادة امل2017مارس  31املوافقة على القوائم املالية املدققة للعام املالي املنتهي في  3-6

والتقريرررررر السرررررنوي ملجلرررررس اإلدارة للسرررررادة  2017مرررررار   31القررررروائ  املاليرررررة املدمقرررررة للعرررررام املرررررا   املنت ررررر  ضررررر   13/06/2017اعتمرررررد مجلرررررس اإلدارة نتررررراري  

 املساهماة لنفس الفنتة 

 تشكيل لجنة الترشيحات واملكافآت 3-7

 لة نرة   –ي  ل نة النتشيحات وامل افآت، لتض     مش: السيد/ سلطاة نش خالرد النت رق عخ   عادة  ل  23/07/2017واف  مجلس اإلدارة نتاري  
 
رئسسرا

 ) –)عضو مستق (، والسيد/  وا  نش محمد السديري 
 
 ) ير  –مش  ات  عضاء مجلس اإلدارة(، والسيد/ سعد نش عمر النيرز   ات تنفيذي، عضوا

 
ر رعضروا

 تنفيذي( 

 2017يونيو  30األولية لفترة الثالثة أشهر املنتهية في املوافقة على القوائم املالية  3-8

 م 2017يو يو  30القوائ  املالية ا ولية ) ات مراجعة( لفنتة الحالثة  ش ر )الربل ا و ( املنت ية ض   13/08/2017اعتمد مجلس اإلدارة نتاري  

 2017/2018اختيار وتعيين مراجع الحسابات الخارجي للعام املالي  3-9

(، KPMGالتوصررررية لة معيررررة العموميررررة ناملوافقررررة عخرررر  اختيررررار و عيرررراة السررررادة/  ررررق بررررق  م جرررر  الفرررروتاة وشررررر اه )ن 13/8/2017اإلدارة نترررراري   مجلررررس مررررام

قروائ  املاليرة ، و ل  ملراجعرة القروائ  املاليرة الربرل سرنوية للربرل الحرااق والحالر  والرا رل والنناء  عخ  توصية ل نة املراجعة كمراجل خارج  مش ناة املرشداة

 والز اة والضرائب ومراجعة تقرير وعاء اإليرادات اليلغيلية املقدم ملقام هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات  2018والربل ا و  لعام  2017السنوية لعام 
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 تكوين لجنة املراجعة  3-10

السررررريد/ مراجعرررررة مرررررش املرشرررررداة التاليرررررة  سرررررما   ، وهررررر : )ل نرررررة عخررررر  التوصرررررية لة معيرررررة العموميرررررة نيلررررر ي   15/08/2017وافررررر  مجلرررررس اإلدارة نتررررراري  

  )عندالرحمش نش عندهللا الس راة، السيد/ نري   ومار  و اث، والسيد/ جافيد عندالرحمش  خنت، السيد/  حمد نش محمد الدهلوي 

 ألخرى املوافقة على تحديث لوائح عمل اللجان الفرعية املنبثقة عن مجلس اإلدارة وبعض اللوائح الداخلية ا 3-11

عخررر  التعرررديالت والتحرررديحات املقنتحرررة عخررر  الئحرررة عمررر   ررر  مرررش: ل نرررة املراجعرررة، ل نرررة امل افرررآت والنتشررريحات،  15/08/2017وافررر  مجلرررس اإلدارة نتررراري  

 والئحة حوكمة اللركة، وكذل  سياسات و جراءات وضوانط اختيار و عياة  عضاء مجلس اإلدارة 

 2017سبتمبر  30تمديد نطاق عمل مراجع الحسابات الخارجي ليشمل القوائم املالية األولية للفترة املنتهية في  3-12

لسلرررم  مراجعرررة  KPMG -وشررر اه رم مرررل السررادة/  رررق بررق  م جررر  الفررروتاة رعخررر  تمديرررد  طررال عقرررد املراجعررة املنررر 01/10/2017وافرر  مجلرررس اإلدارة نترراري  

، للقيام نأعما  املراجعرة املطلوبرة لتم راة اللرركة مرش االلتررزام 2017/2018)الربل الحااق( للعام املا    2017 سبتمبت  30رة املنت ية ض  رالقوائ  املالية للفت

 
 
 د عخ   ة يعر  هذا التجديد عخ  ال معية العامة لالعتما نإعالة النتائج املالية للفنتة املذ ورة من  ا ت اء امل لة املحددة لذل    اما

 واختيار وتعيين أعضاء لجنة املراجعةانتخاب وتعيين أعضاء مجلس اإلدارة للدورة الثالثة  3-13

م عخررر  ا تخررراي و عيررراة  عضررراء مجلرررس 26/10/2017هرررر املوافررر  06/02/1439وافقرررت ال معيرررة العامرررة العاديرررة الحامنرررة )االجتمررراع الحرررااق( املنعقرررد نتررراري  

  وكذل  اختيار و عياة  عضاء ل نة املراجعة م وملدة ثالث سنوات26/10/2017هر املواف  06/02/1439تند  مش  الت  اإلدارة للدورة الحالحة

 اختيار وتعيين رئيس مجلس اإلدارة ونائبه وأمين السر للدورة الثالثة ملجلس اإلدارة 3-14

، عخ  اختيار  و عيراة السريد/ حسرام الرديش نرش 05/11/2017قدة نتاري   عضاء مجلس اإلدارة ض  ال لسة ا و   ملجلس اإلدارة )الدورة الحالحة( املنع واف 

 ملجلس اإلدارة، والسيد/ ف د نش عندالعزيز الصةيل  –هاش  صدمة 
 
 للرئسس، والسيد/ سعد نش عمر النا   –رئسسا

 
 لسر املجلس  – ائنا

 
  مينا

 تشكيل اللجان الفرعية املنبثقة من مجلس اإلدارة للدورة الثالثة 3-15

 
 
الة نررة مررا ه ضرر   داء امل ررام املناطررة نرره، وه، ل نترراة رئسسررستاة ملسرراعدت05/11/2017  مجلررس اإلدارة ضرر  جلسررته ا و رر  للرردورة الحالحررة املنعقرردة نترراري  شرر 

 نتعياة  عضاء ل نة املراجعة  ةالتوصية لة معية العامعالوة عخ   ل  التنفيذية، ول نة امل افآت والنتشيحات، 

 2017سبتمبر  30القوائم املالية األولية لفترة الثالثة والستة أشهر املنتهيتين في املوافقة على  3-16

سررربتمبت   30عخررر  القررروائ  املاليررة ا وليرررة ) يرررر مراجعرررة( لفترررررة الحالثررة والسرررتة  شرر ر  )الربرررل الحرررااق( املنت يترراة ضررر   05/11/2017وافرر  مجلرررس اإلدارة نترراري  

 انات الخارج  السادة/  ق بق  م ج  الفوتاة وشر اه م واملعدة مش من  مراجل الدس2017

 ( ميجاهرتز1800( و )700رفع دعوى قضائية ضد هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات إلستعادة تخصيص الترددات في النطاقين ) 3-17

 عخرر  مرررار هيئررة االتصرراالت وتقنيررة املعلومررات   رردب التررررددات الترر  فرراتت ع ررا اللررركة ضرر  املررزاد الع
 
( ميجرراهرتز، وافرر  1800( و)700النطرراماة )نلنرر  عطفررا

 عخ  رفل دعول مضائية ضد هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات إلستعادة تخصيص التررددات الت  فاتت ع ا اللركة  16/11/2017مجلس اإلدارة نتاري  

 إستقالة السيد/ بريم كومار كوناث من عضوية مجلس اإلدارة ولجنة املراجعة  3-18

عخرررر  منرررو  اسررررتقالة السرررريد/ نررررري   ومرررار  و رررراث، مررررش عضرررروية مجلرررس اإلدارة ول نررررة املراجعررررة و لرررر  ل روفرررره  20/11/2017اإلدارة نترررراري  وافررر  مجلررررس 

 مش 
 
 م 20/11/2017هر املواف  02/03/1439الصدية عخ   ة  سري االستقالة اعتنارا

 اعتماد سياسة الشركة في توزيع أرباح األسهم 3-19

 نالفقرة )ي( مش املادة التاسعة مش الئحة حوكمة اللر ات، 
 
 نما عخ  اعتماد سياسة توتال  ربا  ا س   31/12/2017واف  مجلس اإلدارة نتاري  الن اما

  مصالح املساهماة يحق 
 
 ا سا  وبما ال يتعار  مل   ام اللر ات  اللركة لن ام واللركة ووفقا
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 يض رأس مال الشركةفعامة بتختوصية مجلس اإلدارة للجمعية ال 3-20

ر العاديرة نتخفريس ر   مرا  اللرركة نوامرل ر  ر  ال معيرة العامرة  ير 17/01/2018 ومنإل مجلرس اإلدارة ضر  جلسرته الحالحرة للردورة الحالحرة املنعقردة نتراري  

 نتطنيررررر    صرررررف ر   املرررررا ، ( و لررررر  ملعال رررررة نلررررروك الخسرررررائر املنتاكمرررررة25٪)
 
التجرررررارة واالسررررريحمار وهيئرررررة السرررررول املاليرررررة وهيئرررررة لررررروائس وتارة    مرررررة و الن امرررررا

 االتصاالت وتقنية املعلومات 

 اعتماد سياسة إدارة املخاطر 3-21

 نررررررالفقرة الفرعيررررررة ) ( مررررررش الننررررررد )
 
 ( مررررررش املررررررادة الحا يررررررة والعلررررررروة مررررررش الئحررررررة حوكمررررررة اللررررررر ات القاضررررررية نرررررررضرورة ميررررررام مجلررررررس اإلدارة نوضررررررل1 لن امررررررا

 عخ  اعتماد سياسة  دارة املخاطر 30/01/2018واف  مجلس اإلدارة نتاري   كةلللر  اللاملة االسنتاتيجية

  2017ديسمبر  31املوافقة على القوائم املالية األولية املختصرة لفترة الثالثة والتسعة أشهر  املنتهيتين في  3-22

ديسرررمبت  31مراجعرررة( لفترررررة الحالثرررة واليسرررعة  شررر ر  املنت يتررراة ضررر  عخررر  القررروائ  املاليرررة ا وليرررة املختصررررة ) يررررر  08/02/2018وافررر  مجلرررس اإلدارة نتررراري   

 م )الربل الحال ( وتقرير الفحص املحدود، واملعدة مش من  مراجل الدسانات الخارج  السادة/  ق بق  م ج  الفوتاة وشر اه 2017

 خطاب الضمان البنكي إجراءات تسييل قيام هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات باستعادة الترددات املخصصة للشركة وبمباشرة 3-23

م ناشررررررررررت هيئرررررررررة االتصررررررررراالت وتقنيرررررررررة املعلومرررررررررات  جرررررررررراءات  سرررررررررسي  الضرررررررررماة النن رررررررررق املقررررررررردم مرررررررررش منررررررررر  اللرررررررررركة والنالغرررررررررة ميمتررررررررره 12/02/2018نترررررررراري  

رددات النطراماة ر را ضر  املرزاد العلنر  لترريا  )خمسوة مليوة ريا  سعودي( لعردم  لتررزام اللرركة  سرداد الدفعرة ا و ر  للترررددات التر  تر  طرح000,000,50

 ملررا  صررت عليرره مررذكرة املررزاد ضرر  فقر  ررا رمرر  )90( ميجررا هاتتررز، و لرر  خررال  )1800( و)700)
 
 مررش تنليغ ررا نررذل  وفقررا

 
( واملنلغررة ل ميررل اللررر ات 9.5( يومررا

هرر 05/01/1439/هرر ت( وتراري  38خطراي ال يئرة  ي الررم  ) هرر و شرارة   ر 07/08/1438/ هر ت( نتراري  7413املتنافسة نموجب خطاي ال يئة  ي الرم  )

اليررة ا و رر  لتلرر  والقاضررن  ناسررتعادة التررررددات الترر   ا ررت  عترررزم ال يئررة تخصيصرر ا لللررركة عخرر   ييجررة املررزاد املنرروه عنرره لعرردم االلترررزام  سررداد الدفعررة امل

 النتددات 

 ( ٪25تخفيض رأس مال الشركة بواقع ) 3-24

  13/02/2018ا و ( املنعقرد نتراري   اإلجتمراع(التاسرعة  العاديرة  ارتامة ( ض  اجتماع ال معية الع٪25تخفيس ر سما  اللركة نوامل )تمت املوافقة عخ  

 التخفريس منر  ا سر   التخفريس  وعردد مليروة ريرا   عرد 000,500,472مليروة ريرا ، و صرنس  000,000,630التخفريس  منر  اللرركة مرا  و راة ر  

  .مليوة س   000,250,47 التخفيس  عد ا س   عدد، و س  000,000,63

 إستقالة السيد/ عبدالرحمن بن عبدهللا السكران من عضوية مجلس اإلدارة ولجنة املراجعة  3-25

املراجعة و ل  عخ  منو  استقالة السيد/ عندالرحمش نش عندهللا الس راة، مش عضوية مجلس اإلدارة ول نة  18/02/2018واف  مجلس اإلدارة نتاري  

 مش 
 
 م 19/02/2018هر املواف  03/06/1439ل روفه الخاصة، عخ   ة  سري االستقالة اعتنارا

 اعتماد سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عن املجلس واإلدارة التنفيذية 3-26

 نررالفقرة )
 
م عخرر  الة ررخة ال  ائيررة لسياسرررة 25/02/2018  مجلررس اإلدارة نتررراري  ( مررش املررادة الداديرررة والسررتوة مررش الئحررة حوكمرررة اللررر ات  وافرر1الن امررا

  اعتمادهررا م افررآت  عضرراء مجلررس اإلدارة والة رراة املنبحقررة عررش املجلررس واإلدارة التنفيذيررة، عخرر   ة يررت   مرررار هررذه السياسررة والعمرر  نمقتضرراها مررش ترراري

 مش من  ال معية العامة 

 دارةاعتماد الالئحة الداخلية لعمل مجلس اإل  3-27

 نرررالفقرة ) ( مرررش املرررادة السادسرررة والحالثررروة مرررش الئحرررة حوكمرررة اللرررر ات، وافررر  مجلرررس اإلدارة نتررراري  
 
 عخررر  الة رررخة ال  ائيرررة لالئحرررة  01/03/2018الن امرررا

 تجراه نواجنرا    زامرلاللتر نفعاليرة العمر  عخر  حر   عضراء املجلرس   ر  و  رد  اإلدارة مجلرس ضر  العمر  يرة لعمر  مجلرس اإلدارة ، والتر  ترن    جرراءاتلخالدا

 اللركة 

 رفع دعوى قضائية ضد هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات )ملنع التصرف و اتخاذ أي إجراء فيما يخص الترددات املصاحبة للرخصة املوحدة( 3-28

و لر  لضرماة منرل ال يئرة مرش التصرر  عخ  رفل دعول مضائية جديدة ضد هيئة االتصاالت وتقنيرة املعلومرات  21/03/2018واف  مجلس اإلدارة نتاري  

  و اتخا   ي  جراء فيما يخص النتددات املصاحنة للرخصة املوحدة، الت  سن  تخصيص ا لللركة 
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 تعيين ممثلين للشركة لدى شركة السوق املالية السعودية )تـــــــداول(  3-29

النيرررز )عضررو و مرراة سررر مجلرس اإلدارة( وامل نررد / عمرراد  حمررد معررا    عيرراة  ر  مررش السرريد/ سررعد نررش عمرر عخرر   25/03/2018وافر  مجلررس اإلدارة نترراري  

 د )الرئسس التنفيذي لللركة(، لتمحي  اللركة لدل شركة السول املالية السعودية )تداو ( ل ميل ا  را  املتعلقة نقواعد الي  ي  واإلدرا

 اعتماد سلسلة السياسات واللوائح املنظمة لعمل مجلس اإلدارة 3-30

 
 
عخ  اعتماد الة خ ال  ائية ملجموعة سياسرات ولروائس من مرة لعمر  مجلرس  31/03/2018نمتطلنات الئحة حوكمة اللر ات، واف  مجلس اإلدارة الن اما

ارسررررات اإلدارة ، م  ررررا عخرررر  سرررربي  املحررررا  ال الدصررررر: سياسررررة مسررررتول السررررلطة ومصررررفوفة الصررررالحيات واملسررررؤوليات املرتنطررررة ع ررررا، سياسررررة االنررررالك عررررش املم

سررة خالفررة، سياسررة املسررؤولية اإلجتماعيررة، سياسررة اإلفصررا  واللررفافية، سياسررات و   مررة اللررركة الداخليررة، سياسررة م افررآت وحرروافز العرراملاة، سياامل

 االلن ام نالقوا اة وا   مة 
 

 الخطط والعمليات والتوقعات املستقبلية ألعمال الشركة -4

 الشبكة وتقديم الخدمة : 4-1
 

 نشر الشبكة 4-1-1

ُنرررل، خمرررسلقرررد مامرررت 
 
رة، ية نرررو 

ُ
مرررة، را ررر ، املدينرررة امل  ر 

ُ
س  جرررو  نةلرررر شرررن ت ا ضررر  ثرررالث علررررة مدينرررة رئسسرررية مرررش مررردة اململ رررة هررر  الريرررا ، جررردة، م رررة امل

برررت، ال فرررو  ،القطيرررف، حائررر ، وبرررذل  تم نرررت مرررش  غطيرررة سرررت منررراط  رئسسرررية ضررر  اململ رررة
ُ
ام، ال نيررر ، الخ خرررال  الفترررررة املاضرررية مررردمت  .ملررريط، الررردم 

كمررا مامررت  جررو  نالتوسررل ضرر  منطقررة م ررة امل رمررة وبعررس املرردة الصررناعية  .جررو  خرردما  ا لزبائ  ررا ال رررام ضرر  مطاعررات ا عمررا  وكررذل  ا فررراد ضرر  املنررات   

ومدينرررة حائررر  ضررر  محررر  )املدينرررة الصرررناعية الحا يرررة ضررر  مدينرررة جررردة( و )املنطقرررة الصرررناعية ضررر  مررردينت  ال نيررر  والخنررررر(  ومنطقرررة حائررر  نإضرررافة مدينرررة را ررر  

 مجا   غطية شن ت ا و ل  لخدمة  ِ  مش مطاع ا فراد ومطاع ا عما  
 

( LTEال يرررر  الرا ررررل ) –( وخدمررررة النطررررال العررررريس FTTHكمررررا ومعررررت  جررررو  اتفاميررررة مررررل شررررركة االتصرررراالت السررررعودية لتقرررردي  خدمررررة ا ليررررا  النصرررررية )

ومرررد  تاحرررت هررذه الخطررروة تيرررادة ا يلرررار خرردمات  جرررو  لتغطرررق منررراط   خرررل ضررر  اململ رررة  وع رررذا للمسررتخدماة ضررر  املنرررات ، واللرررر ات الصررغاتة واملتوسرررطة  

 م
 
  صررنس ناسررتطاعت ا تقرردي  خدمررة ال رراتف الحانررت واال نت ررت  سرررعات عاليررة للررريحة  كنرررر مررش املسررتخدماة، كمررا اة هررذه االتفاميررة شرر دت  مرروا

 
سررتمرا

  دل هذا النمو ا   التوسل ض  النةية التحتية  لللن ة عخ  جميل املستويات واملناط  ض  اململ ة  خال  االعوام ااملاضية ض  عدد امللنتكاة ، ومد
 

الن ررام الفر رر   كمررا  ة النمررو ضرر  مطرراع النوامرر  وامللررغلاة  دل   رر  تيررادة عمليررات الررربط النينرر  ومعال ررة امل املررات الدوليررة ممررا ترتررب عليرره توسررعة وتطرروير 

 كما ت  التوسعة ض  العام الدرا    (BRAS)٪ 300ومد ت  العام املاضن  توسعة   ام التح   ض  سرعات امللنتكاة نةسنه  (IMS)للوسائط املتعددة 
 
تقرينا

 ٪ 50نةسرنه و يضا تر  التوسرل ضر  منصرة توفيررر الخردمات و   مت را الفرعيرة  (Aggregation & Switcing)٪ 300ض    ام التجميل والتحوي  نةسنة تقاري 

(ISP) 
 
 تقرينا

كنارتة مرش وض  اطار سع  اللركة لر ل مستول خدما  ا فقد مامت  جو   نخطوات فعاله ضر  اضرافة  عرس املوامرل والخردمات العامليرة  واللتر  ل را  ماعردة 

  ومرد  Google,Youtube,SnapChat,Facebook,Nitflix  , Akmaiاملمستخدمياة املحلياة ا   محتواها املحخر  و لر  نتوميرل عقرود مرل شرر اء عراملياة محر  

وايضررا تر  اضررافة دائرره ربررط دوليره ومناشررره و لر  لرمرر  ع رذه الخدمرره وايضرا لخفررس الت لفره اليلررغيليه ملررا    Googleتر  اضررافة الدفرو املوامررت ملنصرة 

 ينتتب عليه مش تخفيف ض  االست الك لنعس االلدوائر الدولية 
 

عمالء مطاع االعما  فاة العم  جار  الضافة  قطة وصو  دوليه ض   ر  مرش دولرة االمرارات العربيرة  وض  سع  اللركة لتقدي  افض  الخدمات و لتم ياة

 املتحدة ودولة فراسا، مل االخذ ض  االعتنار التوسل مستقنال ض  دو  اخرل 

 تقنية الشبكة  4-1-2

النفا  املنةية عخ  تقنيرة الروال مراكس املرت رزة عخر  املقيرا  ( وشن ة IPMPLSكما هو معرو ،  عتمد  جو  ض  الر شن ا  ا للنةية التحتية عخ  تقنيات )

نراتِ 802.16eالعالم  )
 
نن  عخ  تقنية ال ي  الرا ل لتأماة خدماٍت  ات كفاءٍة عالية ُيم ش االعتماد علي ا لقطاعات ا عما  وكرذل  ا فرراد ضر  امل

 
  ومرد ( امل

رررة نال امرررر  عخررر  تقنيررررة نرتو    كمررررا  ة  جررررو  IP رررو  اال نت ررررت )تررر  تصررررمي  هرررذه اللررررن ة املنةي 
 
 عاليرررا

 
ت اللرررن ة اعتماديررررة كنيرررررة واسررررتقرارا ررررر  (  هررررذا ومرررد  ا  

( ممررا ييرريس ل ررا تقرردي   فضرر  الخرردمات ال اتفيررة الصرروتية الحانتررة والنتحاليررة لعمال  ررا ضرر   رر  IMS سسررت وطررورت  فضرر    ررام فر رر  للوسررائط املتعررددة )
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 نفضررررر  االسرررررتمرار ضررررر  مرررررش مطررررراع ا فرررررراد ومطررررراع ا عمرررررا  ومرررررل ا
 
 عاليرررررا

 
لنمرررررو  يررررررر املسرررررنول عنررررررر جميرررررل مطاعرررررات العمرررررالء فقرررررد  ا ررررررت اللرررررن ة اسرررررتقرارا

 التحسسنات الترق تمت ض  جميل  جزاء اللن ة 
 

ة للمعردات  وضر   طرار وتواص   جو  متا عة التقدم التقنرق ض  مجا  اللن ة الالسل ية الحانتة وعخ  اتصا  مستمر مرل اللرر ات الرائردة املطرورة واملصرنع

ة مللرررنتكي ا تطرروير النةيرررة التحتيررة، فقرررد اسرررتمرت  جررو  ضررر  تحسررراة  داء اللررن ة وتيرررادة موثوميت ررا واعتماديت رررا ممرررا  دل   رر  تيرررادة جرررودة الخرردمات املقدمررر

  .وكذل  تيادة طامت ا االسييعانية
 

والصرريا ة مررش  جرر  تقرردي   فضرر  الخرردمات لقطررا   ا فررراد وا عمررا  مررش ناإلضررافة   رر  ماسررن  فقررد اتخررذت  جررو  مرررارات حاسررمة ضرر  مجرراالت اليلررغي  

الت لفرة خال  اعتماد  مو د ه اة مش االستعا ة نموارد داخليرة ناإلضرافة للمروارد الخارجيرة، ومرد ااع رس هرذا عخر  مؤشررات ا داء الرئسسرية وتخفريس 

 ض   فس الومت 
 

ضررر  مطررراع االعمرررا  ولتعزيرررز شرررن ت ا ملرررا ينتترررب عليرررة تقررردي  افضررر  الخررردمات لعمال  رررا فقرررد تررر  اضرررافة وضرر  سرررع  اللرررركة الررردائ  لتلنيرررة احتياجرررات عمال  رررا 

ملرا تتمار  فيره مرش جرودة وتروفات ضر  ت لفرة الرربط  كمرا تر  اضرافة عنصرر ضر  اللرن ة وهرو   رام الرتح    عمرالء    PMTPالوصالت املتعددة ناستخدام تقنية 

 وهو   ام يسمس نربط العمالء وحصول   عخ  الخدمات  ل   آ   وسرال   (BNG)مطاع االعما  

 توِسعة الشبكة 4-1-3

لرررر اسررتمرت  جررو  ضررر  خطط ررا لتوسرررعة  غطيررة شرررن ت ا لخدمررة مطررا   ا فرررراد وا عمررا  ليلرررم  مرردة ومنررراط  جديرردة ضرر  اململ رررة، كمررا  ة العمررر  جرراٍر لة

 نالتوسررررل ضرررر   اللررررن ة ضرررر   رررر  مررررش جيرررررزاة وتنرررروك و جررررراة والناحررررة وال ررررو 
 
 ضرررر  منطقترررررق القصرررري  والدرررردود اللررررمالية  كمررررا  ة  جررررو  سررررارت مرررردما

 
و يضررررا

( ملررا ل ررا مررش PTMPاسررتخدام املحطررات القاعديررة لنتكيررب شررن ة النفررا  الالسررل ية لخدمررة مطرراع ا عمررا ، ومررد توسررعت ننتكيررب شررن ات النفررا  املتعررددة )

 لتوافق رررررا مررررل خطررررط اللررررركة لتحسرررراة كفرررراءة الت لفررررة، والتوسررررل مررررش خرررررال  ميرررررزات مر ررررة وموثومررررة لتقرررردي  خرررردمات االتصرررراالت لقطررررا
 
ع ا عمررررا  و يضررررا

مع   مما يم ش  جو  مش اال يلرار لخدمرة مطراع ا عمرا  ضر  منراط   وسرل  استخدام شن ات النفا  الخاصة نامللغلاة اآلخريش حسب االتفاميات املبتمة

 .ض  اململ ة
 

النرتددات عخرر  وصررالت الرربط النينرر  الالسررل ق القررادر عخر  ترراماة وترروفات سررعات كناررتة وهررو يعتبررت E-BANDلنطررال  كمرا اة  جررو  مررد مامرت نتجربررة  ا دررة

 مش التقنيات املتطورة ض  هذا املجا  وملا ل ذه التجربة مش  جا  فاة هذا الن ام سيلعب دور كنات ض  توسل اللن ة املستقنخ  
 

    لضماة تقدي  افض  الخدمات والدلو  لعمال  ا MPLSفاة  جو  مد توسعت ض  شن ة ا    وللتماشن  مل النمو الدائ  لقطاع االعما 

 تجهيزات تقنية املعلومات 4-1-4

 مرش  حردث مراكرز املعلومراتلردل  جرو  و 
 
قراري   (Data Center)احردا

ُ
نت را  1500ضر  اململ رة عخر  مسراحٍة ت

 
رل نُمسرتويات اعتماديرٍة عاليرة وعامليرة م  منرت ُمرب 

ررمررش  طررالل  رت ررز إلطررالل خرردماٍت متمي 
ُ
 كمركررز طرروارلء ومركررز اسررتمرارية ا عمررا   وتجرردر اإلشررارة  ة  زة لقطرراع ا عمررا رخرردما  ا ننجررا ، وهررو امل

 
خصوصررا

ا مررش ر مررش  عخرر  درجررات التصررةيف املوجررودة ضرر  اململ ررة واملنطقررة و لرر   عررد ا ت ا  رررق  عتنررروالترر (Tier3)اللررركة مررد حصررلت عخرر  تصررةيف الدرجررة الحالحررة 

  عما  التأهي  واملصادمة علي ا مش شر ات عاملية كمركز معلومات مصنف مش الدرجة الحالحة حسب التصةيف العالم   
 

  جرو  ومرد شر دت 
 
  ارتفاعرا

 
  (Data Center Colocation)استضرافة الخروادم ضر  عمرالء مطراع ا عمرا  والقطراع الد رومق الرذيش حصرلوا عخر  خدمرة  جيردا

خطرروات سررراعة  حررو النمررو مررش خررال  اعتماديت ررا عخرر  الطامررات البلرررية السررعودية والعامليررة  ات ال فرراءة العاليررة ضرر  تقنيررة املعلومررات  جررو  خطررت كمررا 

( و لرررر  لتحسرررراة DPIر ا ج ررررزة الخاصررررة نالترررردمي  العميرررر  لةدررررزم )رتوفيررررن جررررو  مامررررت و  ق  خررررذت عخرررر  عاتق ررررا مسررررئوليات تطرررروير ا   مررررة وصرررريا ت ا روالترررر

 .ز علي ا واالختيار ناة الخدماتراملقدمة للعمالء مش حي  س ولة معرفة احتياجات العمالء والنتكي الخدمات

 

خصص للشركة 4-1-5
ُ
 الطيف الترددي امل

عخ  ترُددات ض   طامات مختلفة مش هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات و ل  الستخدام ا  جو  ض  خدمة مطاع ا عما  فقد حصلت  توسع امش خال  

ختلفة السل يةصالت ض  و 
ُ
  ر النيا ات  ات النطال العريس رناإلضافة     ترددات خاصة نتوفي ،لتوصي   نراج ا ومراكز شن ت ا امل
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 األلياف البصرية ودوائر االتصال الدولية 4-1-6

إل نحرر  االسررتخدام  يرررر القانرر  للررنقس )Lambdaاسررتأجرت  جررو  سررعات عاليررة ) ة خمسررة علررر سررنة نمررا ُيسررم  ررد 
ُ
( مررش شررركة نيا ررات ا و رر  IRU( و لرر  مل

ختلفررة   كمررا مامررت SNFNعخرر  شررن ة ا ليررا  النصرررية )
ُ
رردة امل

ُ
رردة ضرر  اململ ررة  لرر   دائرررتاة ُمنفصررلتاة و لرر  لررربط عمليا  ررا ضرر  امل

ُ
غطررق  كبررت امل

ُ
( والترررق  

علرر سرنة مرش شرر ات اتصراالت محليرة وشرر ات ( للربط الدو   و لر  ملردة خمسرة Lambdaنإسيئجار عدد ثالثة ) 2017-2016اللركة خال  هذا العام 

مررش السررعة السررانقة و لر   ررق تلنرررق تيررادة النمرو والطلررب املسررتمر ضرر   ر  مررش مطرراع ا فررراد  ٪200دوليرة، وهررذا التوسررل نردوائر اإلتصررا  الدوليررة نمررا يقراري 

عرش مرا  ا رت عليرة  ٪50ة سرعة الردوائر مرد تادت نةسرنة ولتتماشنإل مل خطرط اللرركة التوسرعية ولضرماة افضر  الخردمات املقدمرة لعمال  را فرا وا عما  

 ض  االعوام السانقة 

 العمليات التجارية :  4-2

 :ةمع شركة االتصاالت السعودي ةالشراكة االستراتيج 4-2-1

 كنيررر  ة ة ل ررذه اللرررراك
 
 ضررر  توسرررل رثررررا

 
ليلرررم  مع ررر  وتوسررريل رمعرررة التغطيرررة املنتجرررات عمرررا  اللررركة وباتجاهرررات عديررردة، و لررر  مرررش حيررر  تيرررادة عرردد  را

فرراد، كمررا لأل   LTEفرراد واملنرات  وخردمات ال ير  الرا رل ليرا  النصرررية لأل هر  خدمرة ا  ةضررمش هرذه اللرراك ةهر  الخردمات املقدمر ، ومرش ةمنراط  اململ ر

  جو    صنس ناستطاعة 
 
 النصرية ليا  ر ا رعما  و ل  مش خال  تقدي  خدمات اإل نت ت والربط النين  عنتقدي  حلو  لقطاع ا   يضا

 خدمات الشركة 4-2-2

 ةاملن ليررر ليرررا  النصررريةا ر تقنيرررة الررواي مررراكس خرردمات رعنرر النطررال العرررريسخدمررة  ليلرررم  خررال  العرررام املنصرررمفرررراد لقطرراع ا   جرررو  تنوعررت خرردمات 

((FTTH يرر  الرا ررلر تقنيررة الروالنطررال العررريس عنرر  LTE  هررذه الخرردمات اتداد اإلمنررا  عخرر  وحصررت ا ضرر  السررول املحخرر ، و  جررو  ممررا رفررل مررش ماعرردة عمررالء

   ييجة رضنإل العمالء عخ  مستول الخدمة وجود  ا
 

عخر   وركزت  جو   ل   واضح عخ   تاحة الفرصة للعمالء مش االستفادة مش الخدمات الصوتية املتميرزة والتإل توفرت مش خال  اللن ة وكذل  عملت

املترررروفرة نأسرررعار مميررررزة للم املررررات الداخليرررة والخارجيرررة  كمرررا تنوعررررت الخررردمات الصررروتيه لقطرررراع انت رررار  نامرررات صررروتية جديرررردة و ربط رررا ننامرررات اال نت رررت 

 مرررش العمرررالء ضررر  9200xxxxاالعمرررا  مرررش ارمرررام جغرافيررره وارمرررام موحرررده )
 
 واسرررعا

 
( واالرمرررام املجا يرررة ومرررد المرررت الخررردمات الصررروتية لقطررراع االعمرررا  منررروال

  عتمد  عس فروع القطاعات الد ومية عخ  الخدمات الصوتية املقدمة مش  جو   ل    ام  مختلف القطاعات الخاصة والد ومية، 
 
 وحاليا

 

حدثت هذا ومد مامت  جو  نالعم  عخ  تطوير مطاع ا عما  وتيادة القول العاملرة نره مرش فررل منيعرات و م ندسراة منيعرات وفررل دعر  املنيعرات واسرت

ت رررت  سررررعات عاليرررة والرررربط املحخررر  والررردو   والخررردمات الصررروتية، عنررررر الوصرررالت الالسرررل ية وتقنيرررة ا ليرررا  مجموعرررة مرررش الدلرررو  املماررر ة لخررردمات اال ن

  النصرية وتوسل  طال التغطية ليلم  مع   مناط  اململ ة حي  يت  توفيرر تل  الخدمات ض  ومت مياسن  وبجودة عالية 
 

لخدمرررة اللرررر ات الصغيرررررة واملتوسرررطة محررر  خررردمات الصررريا ة  (ICT)قنيرررة املعلومرررات كمرررا وسرررعت  جرررو   طرررال خررردما  ا لقطررراع ا عمرررا  ليلرررم  حلرررو  ت

واليلرررغي  لللررررن ات املحليررررة وخررردمات تركيررررب و لررررغي  اللرررن ات الالسررررل ية داخرررر  املجمعررررات السررر نية والفنررررادل  وتقرررروم  جرررو   عقررررد شرررررا ات محليررررة 

 االستضافة مما سيم ش اللركة مش االستحوا  عخ  حصة سومية  كبت وعاملية مل العديد مش اللر ات لتقدي  الخدمات ال دانية وخدمات 

 نقاط البيع والتوزيع 4-2-3

يرد مرش حرصت  جو  عخ  الوصو       افة شررائس املجتمرل وتقردي  خردما  ا ومنتجا  را لألفرراد ومطراع ا عمرا  عخر  حرد سرواء   فقامرت  جرو   عقرد العد

كناررته وشررر ات تقرروم عخرر  توتاررل منتجررات اللررركة عخرر   قررا  نيررل الداسررب اآل رر  واالتصرراالت وشررر ات االتفاميررات مررل شررر ات رائرردة  ات عرردد  قررا  نيررل 

 قطرة نيرل، كمرا تر  التعامرد مرل كبتيرات شرر ات التجزئرة  ات 1000التجزئة املنيلرة ناململ ة  وبرذل  نلر  عردد  قرا  النيرل ملنتجرات اللرركة مرا يزيرد عرش 

والعمر   ٪150والعحي   واستو هايبت ماركت واللركة الرائده هايبت ناد دا مما تاد عدد  قا  النيل ل ذه الفئرة   ر   الفروع العديدة داخ  اململ ة ك ارفور 

اريررة  رراملومل الرائررد جرراري لزيررادة منرروات النيررل املناشرررة و يرررر املناشرررة وم  ررا املوامررل اإلل نتو يررة املعنيررة نررالنيل عررش طريرر  اال نت ررت ومختلررف املنصررات التج

هرررذا وباإلضررافة   ررر   قرررا   .ترررا  الوصرررو    رر   كنررررر شرررريحة مررش العمرررالء  وم  و مومرررل الرروادي وبعرررس املوامرررل اإلل نتو يررة  ات االمنرررا  الواسرررل ممررا سررول 

جررات الترررق تالنيررل فررإة اللررركة اسررتحدثت مسرر  املنيعررات ال اتفيررة الترر   سررت د  جميررل العمررالء املتررومعاة والرررا ناة ضرر  االشررنتاك مررش خررال  امنرراع   ناملن

 التوصي  املجااق     م اة تواجد العمي   تناسب متطلنا    مش خال  عدة خيارات مطروحة، وتقدم  جو  خدمة
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 خدمة العمالء  4-2-4

تطلعررات ومرش  جر  توفيرررر خدمرة ترمر    ر    عتبرت خدمرة العمرالء وخردمات مررا  عرد النيرل  حرد اهر  الر ررائز االسرنتاتيجية ضر  التطرور امل ر  الررذي  لر ده  جرو  

العميرررر ، مامررررت   جررررو   ناالسرررريحمار ضرررر  اعررررادة هي لررررة وتأهيرررر  مركررررز خدمررررة العمررررالء  وجررررذي وتطرررروير كفرررراءات سررررعودية شررررانة وطموحررررة مررررادرة عخرررر  تف رررر  

د عخرر  احتياجرات العميرر  والتعامر  مع ررا نفاعليررة وجرودة  كمررا  رراة لردور التقنيررات املسررتخدمة دور رئرسس ضرر  تطرروير مسرتول الخدمررة، حيرر  تركرزت ال  ررو 

ء، اسرتخدام الوسررائط التقنيررة الدديحرة املتعررددة القنرروات والتررق تضررمش خدمررة سرراعة وتجربررة سلسررة ومتماسر ة مررش خررال   ر  منرروات االتصررا  نررالعمال

  سواء  اة مش خال  مركز اإلتصا   و منوات التواص  االجتما    و مومل اللركة 

نافسة 4-2-5
ُ
 امل

املنافسه فيه ، فعرو  االسرعار والتخفيضرات ت  رر ناسرتمرار مرش منر  شرر ات الخردمات املتنقلره، وتحرر  ال يخفى عخ  اي متا ل للسول مدل شراسة 

  جو   عخ  تحقيف العمي  اة خدما  ا من ليه وثانته لخدمة االسرة ناكمل ا مل انرات الخدمات الصوتيه كقيمة مضافة ا   خدمات اال نت ت 
 

مرارهررا نتصررةيف شرر ات االتصرراالت حسررب ا سروال املصررنفة ضرر  تقريررر تحديرد وتصررةيف ا سرروال والسرريطرة  صردرت هيئررة االتصرراالت وتقنيرة املعلومررات 

هررررر(، و  ررررد  هررررذا القرررررار ا رررر  تن رررري  املنافسررررة ضرررر  ا سرررروال املحررررددة ضرررر  التقريررررر   ررررف الررررذكر، ول ررررش التررررأخر ضرررر  تفعيررررر  1439م/2017نقطرررراع االتصرررراالت )

هرررر(   ممرررا  دل صرررعوبة املنافسرررة 1439م/2017حسرررب تقريرررر ال يئرررة لتصرررةيف ا سررروال نقطررراع االتصررراالت ) االجرررراءات التن يميرررة عخررر  شرررر ات املصرررنفة

  سوال االتصاالت 

 خدمة املجتمع والتنمية اإلجتماعية 4-2-6

 مرررش  يمررراة 
 
نالفائررردة عخررر  مختلرررف زام  حرررو املجتمرررل، نمرررا يعرررود رحرصرررت عخررر  ترجمرررة اإلهتمرررام واإللترررفلقرررد نأهميرررة املسرررؤولية اإلجتماعيرررة،   جرررو ا طالمرررا

هم ا رعاية  وي االحتياجات الخاصة تحت مسمإل   م دوا لنرا الطرير   مش  شرائس املجتمل، حي  تا عت دعم ا ورعايت ا عدة فعاليات و الطة متنوعة،

   خلفاتاملحمر مش    تن يف النحر ا   حملة صرخة نحر  و  د   “نرعاية  ة  وكذل  مامت اللركة مش ناي املسئولية االجتماعي

 املوارد البشرية : 4-3

 السنتاتيجية  جو  ضر  ا عروام السرانقة، اهتمرت  دارة املروراد البلررية نالعنصرر البلرري واسرتقطاي العناصرر البلررية ال يردة حير 
 
مامرت  دارة  استمرارا

 مر    مرا يقراري  118نتوايرف  2017/2018 املوراد البلرية وحتررى ه ايرة السرنة املاليرة
 
 ثانترا

 
٪ سرعوديوة ضر  مختلرف  مسرام و دارات اللرركة  100موافرا

لنررة نترروطاة وضر  ارر  التنررافس القروي نرراة اللررر ات ضرر  سرول العمرر  السررعودي السرتقطاي املرروارد البلرررية املؤهلررة املحليرة والخارجيررة م  ررا ومرل تزايررد املطا

هررذا نرردوره  سرربب نارتفرراع معرردالت الرواتررب واملزايررا  .مررش  مررول التحررديات الترررق تواجرره اللررر ات الواررائف  صررنس االسررتقطاي واملحاف ررة عخرر  تلرر  املرروارد

ومامرررت  دارة املرروارد البلرررية ضرر  هررذه الفترررررة  .املقدمررة مررش اللررر ات ال نررررل ممرررا  دل   رر  دفررل املواررف   رر  االتجررراه  حررو اللررر ات  ات الرواتررب املرتفعررة

عرش طرير  وضرل  عرس البرتامج للمحاف رة عخر   املوارف واالسرتفادة مرش العنصرر البلرري ودعر  احتياجرات العمر  و لر  نرالنتكا  عخر  رفرل كفراءة و  تاجيرة

 نر امج تدريب  ما ناة نرامج فنية و عليمية   13املوافاة واالسيحمار ض  التدريب االل نتواق حي  ت  تقدي   كحرر مش 

ستقبلية ألعمال الشركة : 4-4
ُ
 التوقعات امل

 

 الثابتة: االتصاالت 4-4-1

 ي  سر ن   خرط مليروة  1.9  حروا   م  را خرط، مليروة 3.64نلر  حروا   2017 عرام ن  ايرة الحانرت لل راتف العاملة ضر  اململ رة الخطو   ليرر الدراسات نأة عدد

لر  ي رش  2017، خرال  العرام املاضرن   ٪12حروا    السر اة   ر  الحانرت ال راتف ا يلرار تنلر  اسرنة وبرذل  العاملرة  الخطرو   جمرا   مرش ٪52 حروا   يمحر  مرا

ر مةدرو  ضر  عردد اشرنتا ات خردمات االتصراالت الصروتية الحانتره ر رر  منافسرة خردمات االتصرالت املتنقلره ل را ، امرا مطراع االعمرا  فقرد يزدهررر رهنراك  غير

كنيررررررة لتوسرررريل خرررردما  ا لل رررراتف الحانررررت،  ممررررا يعنرررر  نررررأة لرررردل  جررررو  فرصررررة 2030مررررل اتدهررررار الةلررررا  االمتصررررادي والتجرررراري ضرررر  الررررنالد وتحقيرررر  رو يررررة 

زه حديحررره واسررررت دا  مطررراع االفررررراد واملنرررات  ناسررررعار روالدصرررو  عخرررر  حصرررة سرررروفية  كنررررر،  نإسررررت دا  مطررراع االعمررررا   عررررو  ترويجيرررره وخررردمات متميرررر

 م املات تنافسية 
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 :الثابتة االتصاالت شبكات رـعب العريض النطاق خدمات 4-4-2

  العرريس النطرال خردمات عخر  الطلرب تاد
 
 عرش ترت  الد وميرة االجرراءات ال حيررر مرش  صرنحت  ة  عرد نالسرنوات املاضرية  و لر  مقار رة كنيررر،  لر   مرؤخرا

  االرتفراع هرذا عخر  وممرا سراعد اإلل نتو يرة  التعرامالت طرير 
 
   صرنحت حير  املجتمرل ضر  اإل نت رت خردمات اسرتخدام ا يلرار  يضرا

 
  مصردرا

 
 للتواصر ، رئسسرا

 االجتماعيرة، التواصر  شرن ات تطنيقرات محر  تحميل را  يرت  التررق والتطنيقرات البرتامج مرش العديرد و لر  نإسرتخدام ا عمرا ، و دارة للمعلومرات والوصرو  

 .عالية وسرعات كنيررة تحمي  سعات تتطلب التطنيقات وهذه و يررها، وا لعاي املحادثة، النصو ، وبرامج ا عما ، ومعال ة وتطنيقات
 

 ناإلضافة  الحانتة الالسل ية الرممية والتوصيالت امللنتكش خطو   لم  والت  الحانتة  االتصاالت شن ات عبت العريس النطال خدمات اشنتا ات عدد نل 

املسراكش  مسرتول  عخر  ٪6.33 نحروا   تقردر ا يلرار نةسرنة م 2017 ن  ايرة عرام  اشرنتاك مليروة 5.2 ا خررل حروا   السرل ية والخطرو  النصررية   ر  ا ليرا 

يررر  ور رر  ا ررره يعرررد هرررذا العررردد ا خفرررا  ضررر  عررردد امللرررنتكاة اال اة هنررراك ارتفررراع وامنرررا  واسرررل عخررر  خررردمات االليرررا  النصررررية  ات السررررعات الفائقررره ح

 م 2017لف اشنتاك ض  ه اية عام   700ا    م2016لف ض  عام   580ارتفل عدد االشنتا ات مش 
 

ملسررتقن  اللررركة السررت دا  الطلررب املن ايررد عخرر  خرردمات ا ليررا  النصرررية وتقرردي  سرررعات وبامررات مختلفرره لتناسررب متطلنررات و عررد هررذه فرصررة واعرردة 

(  ولررر   غفررر   جرررو  عرررش مطررراع ا عمرررا  ضررر  خطط رررا املسرررتقنلية نالتوسرررل ضررر  تقررردي  الدلرررو  التقنيرررة LTE and WiMaxالعمرررالء  والخررردمات الالسرررل ية )

 نرر ا ليا  النصرية والوصالت الالسل ية الدديحة وخدمات الربط ع

 املنتجات املقدمة من الشركة : 4-5
 

 خدمات قطاع األفراد 4-5-1

 (FTTHفايبر برودباند ) 4-5-1-1

ت ت ممار ة تقدم  جو  خدمة  فايبت نرودنا د  و ل  عنرر تقنية ا ليا  النصرية وه  خدمة ا نت ت فائقة السرعة تييس للعمي  االستمتاع نتجربة   ن

 ميجا نايت وخدمات ال اتف الحانت  200سرعات عالية ومتعددة تص      مل خيارات 
 

4-5-1-2 LTE برودباند 

 لخردمات ال ير  الرا رلLTE  اال نت ت  ات النطال العريس تقدم خدمة 
 
 جديردا

 
حير  تروفر سررعات محاليرة إلرسرا  واسرتقنا   (4G) نرودنا د  مف وما

نتجربررة   نت رررت جديرردة، سررواء للتصرررفس الفرروري لال نت ررت دوة  ي ا ت رررار، وتحميرر  امللفرررات  ات ر اللرررن ة ممررا ييرريس للعميررر  االسررتمتاع رالنيا ررات عنرر

 ر،  و  لغي   لعاي اإل نت ت،  و ملاهدة الن  املناشر  سرعة ثانتة رالح   ال ني
 

 إيزي فون بلس  4-5-1-3

خدمة ال اتف نتقنية ال ي  الرا ل وبل    فض  ومزايرا  كررت دوة الداجرة  ، وه  تقدي " يزي فوة "  حدث ا خة مش " يزي فوة نلس "خدمةر ر عتن

   و توصيالتتمديدات     
 

 الجيل الرابع لالنترنت والهاتف املطور ( WIMAXواي ماكس ) 4-5-1-4

( WIMAX)خدمة اال نت ت وال اتف متوفرة لقطاع ا فراد ض  جميل املدة الرئسسة ض  اململ رة  و عتمرد الخدمرة عخر  تقنيرة ال ير  الرا رل الرواي مراكس 

كمررا تيريس للعمير  االختيررار مرش نراة سرررعات وفنرتات اشرنتاك متعررددة  وتم رش العمير  مرش اسررتخدام اال نت رت وال راتف ضرر  تنقالتره الداخليرة ضرر  اململ رة 

 عرررش سرر ولة النتكيرررب واليلرررغي  وبررردوة رسررروم الم ا يرررة االسرررتفادة مرررش الخدمررة  ينمرررا  ررراة ضررر  املنررراط  واملرردة املغطررراة ن وتمررنس امللرررنتك 
 
لرررن ة  فضرررال

 ش رية لخدمة ال اتف 
 

 igoتقنية الجيل الرابع لالنترنت  4-5-1-5

igo  ر رصغيررج ررات مررودم ( يم ررش ايصرراله نمنفررذUSBضرر  ج ررات الداسررب اآل رر  امل تنرر )ق  و ال  ررات الصخيررن  املحمررو  لررُيم ش العميرر  مررش االسررتفادة مررش ر

نخاصرررية النتحرررا  ليسررر   التنقررر  واالسرررتخدام ضررر   ي م ررراة ضررر   igo  ُصرررممت خدمرررة ناللرررن ةخدمرررة اإل نت رررت وال ررراتف  ينمرررا  ررراة ضررر  ا مررراكش املغطررراة 

 ، وبجودة وثنات ض  ا داء اللركةاملناط  املغطاة  لن ة 
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م 4-5-1-6
َ
 جو كل

( WIMAX)خدمة اال نت ت وال اتف متوفرة لقطاع ا فراد ض  جميل املدة الرئسسة ض  اململ رة  و عتمرد الخدمرة عخر  تقنيرة ال ير  الرا رل الرواي مراكس 

سريويه كمرا تيريس  و لرم  الخدمرة ا ر  دمرائ  مجا يرة لعردد اربرل دو   العمي  مرش اسرتخدام اال نت رت وال راتف ضر  تنقالتره الداخليرة ضر  اململ رة وتم ش 

اللرن ة  م ا ية االستفادة مرش الخدمرة  ينمرا  راة ضر  املنراط  واملردة املغطراة ن وفنتات اشنتاك متعددة وتمنس امللنتك  ةاملفضلة للعمي  اختيار الدول

 عش س ولة النتكيب واليلغي  وبدوة رسوم ش رية لخدمة ال اتف 
 
 فضال
 

 شرائح ليبارا وبطاقات شحن ليبارا 4-5-1-7

عرررادة شررردش لينرررارا، وبرررذل   ش للررررائس لينرررارا و لنطامرررات رحرررد املررروتعاة الرئسسسيررر نرمرررت اللرررركة عقرررد اسرررنتاتي   مرررل شرررركة لينرررارا السرررعودية لت ررروة  

   جو ت وة هذه النطامات نجميل فئا  ا متوفرة لدل 

 

 خدمات قطاع األعمال      4-5-2
 

 (GO SOHOواي ماكس أعمال ) 4-5-2-1

ق تتطلررب تنفيررذ خرردمات تحترراد   رر  سرررعات تصررفس تصرر  ر( الخاصررة نا عمررا  هرر  خدمررة ترر  تصررميم ا لألعمررا  الترWiMAX ة تقنيرة وال مرراكس )

لعميررر  كمرررا تيررريس الخدمرررة لممرررا يعرررزت  داء  عمرررا  العمرررالء  مطولرررة ميجرررا نايرررت دوة الداجرررة   ررر   جرررراءات تركيرررب معقررردة  و عمليرررات تفعيررر   3  ررر  

لتمنحرررره الدريررررة ال املررررة ضرررر   دارة  عمالرررره ضرررر  جميررررل املنرررراط  املغطرررراة  لررررن ة  التواصرررر  عررررش طريرررر  الخدمررررة الصرررروتية والفرررراكس املةدقررررة نالخدمررررة

    اللركة

4-5-2-2 LTE ( أعمالGO SOHO LTE) 

دوة ضررر  الحا يرررة نرررت  ميجرررا 10 ررر    ررر  سررررعات تصرررفس تصررر   ق تتطلرررب تنفيرررذ خررردمات تحتررراد رعمرررا  الترررهررر  خررردمات تررر  تصرررميم ا لخدمرررة مطررراع ا  

  عما  العمالء داء  مما يعزت  عمليات تفعي  مطولهو  الداجة ا    جراءات تركيب معقدة 

 (GO Netخدمة األنترنت لألعمال  ) 4-5-2-3

ق تتطلرررب وجرررود رتطنيقرررات م مرررة محررر  الويرررب والبتيرررد االل نتوارررق والرررربط اللرررن ق التررروتررروفر تررروفر خدمرررة اال نت رررت لألعمرررا  جرررودة وسررررعات عاليرررة 

  دارة  عمال   نفاعلية ومرو ة عالية  للعمالء لييسنإل  (IP) خاصية نروتو و  اال نت ت

  (GO Secureالشبكات االفتراضية ) 4-5-2-4

تروفر خدمرة اللرن ات االفنتاضرية ربرط فرروع اللرر ات املتفرمرة ننعضر ا الررنعس عرش طرير  ربرط شرن ق آمرش وسررعات حسرب طلرب العمير   ويررت  

 علر مدينة ض  اململ ة ة ثالثربط الفروع نامل اتب الرئسسية عش طري  شن ة عالية ال ودة ومتوفرة ض  

 (GO Globalشبكات الربط العاملي ) 4-5-2-5

رة املتواجرررردة داخررر  اململ ررررة نفروع ررررا املتواجرررردة خررررارد اململ ررررة حررررو  العررررال   ويررررت  الررررربط رتقررردم هررررذه الخدمررررة ربررررط شررررن ات مطرررراع ا عمررررا  ال نيرررر

 العاملية وشر ات االتصاالت اللركة العالم  عش طري  ا ليا  النصرية املوجودة ناة 

 (GO Hostingخدمات اإلستضافة ) 4-5-2-6

واستضرافة صرفحات النطرال  ضر  مجرا    ر ي  اسر  ةخدمرة موثومروهر  حلو  االتصاالت الرائدة وا ساسرية، نتقدي    GO Hostingتتما  خدمة 

   اال نت تعخ  شن ة اللر ات 

 (GO Telالخدمات الصوتية ) 4-5-2-7

تصررررراالت هرررررذه الخدمرررررة هررررر  النررررردي  ا محررررر  وا حررررردث لال .املطرررررورة (SIP Trunk)ر تقنيرررررة رخطرررررو  و رمرررررام هررررراتف ثانرررررت مقدمرررررة لقطررررراع ا عمرررررا  عنررررر

 (، وتوفر هذه الخدمة لقطاع ا عما  االتصاالت الصوتية املحلية والعاملية وخدمات الفاكس PSTNالتقليدية )
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 (Router - firewallخدمات تشغيل وصيانة االجهزة الطرفية لدى العميل ) 4-5-2-8

ز عخرررر  رضررررافية  حررررو النتكيرررر  ةداء مسررررتول الخرررردمات املقدمررررة للعمررررالء، وتلنيررررة مةدررررة للسررررول وخطررررو  عمررررا  لرفررررل الخدمررررة لقطرررراع ا  صررررممت هررررذه 

لرردل العميرر  مقانرر  رسرروم الطرفيررة   ايررة الوصرريا ة الالتمررة وهرر  عنررارة عررش  لررغي  وعمرر  االعرردادات  ICT) ) املعلومررات واالتصرراالت تقنيررةخردمات 

  ش رية

  Colocation - Services)مركز البيانات ) خدمة استضافة 4-5-2-9

استضافة مركز النيا ات لعمالء مطاع ا عمرا  خدمرة تقردم عرش طرير  مركرز النيا رات الخرا  ناللرركة حير  تروفر املسراحة الالتمرة السرييعاي مرا 

خدمررة ن( والتوصرريالت النيةيررة لال نت ررت ن رر  سرر ولة واسررر  ولقررد تزايررد اهتمررام عمررالء مطرراع ا عمررا  Serversيلررزم مررش معرردات اللررن ة والخرروادم )

 .استضافة مركز نيا ات مادر عخ  استضافة  دوا    الدساسة ض   طار مركز نيا ات نمواصفات عاملية

 (MRSخدمات الراوتر املدار ) 4-5-2-10

لقطراع ا عمرا ، وتلنيرة مةدرة للسرول وهر  عنرارة عرش  لرغي  وعمر  االعردادات الالتمرة صممت هذه الخدمة لرفل  داء مستول الخدمات املقدمة 

 وصيا ة الرواتر لدل العمي  و لم  االسيندا  الفوري لة  ات مقان  رسوم ش رية 

 (VPN over LTEخدمات الربط االفتراض ي على شبكة الجيل الرابع ) 4-5-2-11

قطررراع ا عمرررا  ول رررش لتلنيرررة حاجرررة السرررول لدلرررو  منخفضرررة الت ررراليف وسررر لة النتكيرررب  عتبرررت هرررذه الخدمرررة امترررداد لخررردمات الرررربط االفنتاضرررن  ل

 ( Chain companiesوالصيا ة و ست د  اللركة ع ذه الخدمة اللر ات واملؤسسات الت  لد  ا فروع صغاته وكحاته )

 DDOS (DDOS)خدمات الحماية من  4-5-2-12

ضررافة  وهرر  عنررارة عررش  ICT) نتكيرررز عخرر  خرردمات تقنيررة املعلومررات واالتصرراالت )تلنيررة لداجةالسررول وخطرروة  ضررافية  حررو ال صررممت هررذه الخدمررة 

 ساسن  مطاع االعما   لخدمات اال نت ت، واستفيد مش هذه الخدمة  ل    DDOSما ة حماية ضد اله مات االل نتو ية املسماة 

 : خدمات قطاع مبيعات الجملة    4-5-3
 

 بطاقات مسبقة الدفع )أيوا( 4-5-3-1

م ررش العمررالء مررش  جررراء م املررات محليرررة ودوليررة ل ميررل الرردو  الرئسسررية مررش خررال  الخرررط  يرروا عنررارة عررش 
ُ
نطامررة م املررات هاتفيررة مسرررنقة الرردفل ت

 الحانت ل اتف املن    و امل تب وبأسعار تنافسية 
  

 الربط البينيتمرير املكاملات الدولية و خدمات  4-5-3-2

ش و لررر  نتمريرررر م املرررات صررروتية لالتصررراالت الحانترررة واملتنقلرررة، ممرررا يجعررر  روالدولييرررش راملحلييررر عقرررد اتفاميرررات مرررل عررردد مرررش امللرررغلاة  جرررو  مامرررت 

 خدمات الربط النين   حد مصادر اإليرادات اإلضافية تحق  منه هامش ربس مناسب 
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 الشركة ونتائج األعمال السنوية  ول ومطلوباتأص  -5

 قائمة املركز املالي  5-1

 ايضاحات

  2014مارس  31 2015مارس  31 2016مارس  31 2017مارس  31 2018مارس  31

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

  ريـال سعودي ريـال سعودي ريـال سعودي ريـال سعودي ريـال سعودي

 ا خفرررررررررا   ييجرررررررررة ا خفرررررررررس

 النقد
329,149,041 344.120.498 960,080,338 367,650,319 779,207,90  

املوجــــــــــــــــــــــــــــــــــــودات إجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــالي 

 املتداولة

 اسرررررت ال ات  ييجرررررة ا خفرررررس

 ا صو  
1,064,107,142  1,129,831,190 418,977,280,1 052,573,289,1 891,111,367,1  

إجمــــــــــــالي املوجــــــــــــودات  يـــــــــــــر 

 املتداولة

 املوجوداتإجمالي   670,319,457,1 419,223,618,1 378,058,619,1 1,473,951,688 1,393,256,183 حسب ما  كر  عاله

ارتفرررررررررررررررررررررل  ييحرررررررررررررررررررررة اسررررررررررررررررررررريئجار 

ا ليررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا  الضرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررروئيه 

 واملصروفات املستحقه

 إجمالي املطلوبات املتداولة  479,105,550 637,152,625 969,170,723 787,851,221 806,340,009

اا خفررررررس  ييحرررررررة ا خفرررررررا  

مديو يرررررررة اسررررررريئجار ا ليررررررررا  

 الضوئيه والتورل

302,967,079 365,504,010 617,185,416 631,999,362 362,741,220  
إجمــــــــــــــالي املطلوبــــــــــــــات  يــــــــــــــــر 

 املتداولة

 إجمالي املطلوبات  841,576,770 286,152,988 586,356,139,1 1,153,355,231 1,109,307,088 حسب ما  كر  عاله

ا خفرررررررررررس  ييجرررررررررررة الخسررررررررررررائر 

 املحققه
 املساهمين إجمالي حقوق   829,742,686 151,071,630 792,701,479 320,596,457 283,949,095

  670,319,457,1 419,223,618,1 378,058,619,1 1,473,951,688 1,393,256,183  عاله  كر ما حسب
إجمــــالي املطلوبــــات وحقــــوق 

 املساهمين

 

  إيرادات الشركة والشركات التابعة  -6

 :الشركات التابعة، وتفاصيل األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل منها 6-1

 يررة  سرر   ضررر   ي شررركة تا عررة  و تميلررة، كمررا  ه ررا لرر  تصرردر  يررة  دوات ديررش تخررص هرررذا  جررو  ال يوجررد شررر ات تا عررة ضرر  الومررت الررراهش وبالتررا   ال تمتلرر  

والرراطا  ا ضرر  املسررتقن  ناإلفصررا  عررش نيا ررات اللررر ات التا عررة  جررو  ى ترراري  هررذا التقريررر، وسررو  تقرروم رالنرروع مررش اللررر ات منررذ ترراري  التأسررسس وحترر

 ع ا نإ ة 
 
 هللا والدو  مح  عمليا  ا الرئسسة ومقر تأسسس ا، وتفاصي  مل ية ا س   في ا و ية تفاصي  تتعل  نأدوات الديش   ا تمل ت  س ما

 الرئيسة للشركة: األنشطة 6-2
 

 تقدي  خدمة اإل نت ت )النطال العريس( لقطاع ا فراد ومطاع ا عما  (:1) النشاط
 

 تقدي  الخدمات الصوتيه والربط النين  لقطاع ا فراد ومطاع ا عما  (:2) النشاط
 

 ض  النتائج عخ  النحو التا  : اتأثات هذه ا الطة الرئسسية ض  ح    عما  اللركة و س ام 

 النسبة )ريال سعودي( إيرادات النشاط الرئيسية األنشطة

 ٪8.70 799,888,339 خدمة اإل نت ت )النطال العريس( لقطاع ا فراد ومطاع ا عما  (1الا  )

 ٪2.29 014,932,139 ( الخدمات الصوتيه والربط النين  لقطاع ا فراد ومطاع ا عما 2الا  )

 ٪100 813,820,479 اإلجما  
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 تحليل إجمالي إيرادات الشركة 6-3

 الوصف 2014مارس  31 2015مارس  31 2016مارس  31 2017مارس  31    2018مارس 31 ايضاحات

 االيرادات ريـال سعودي ريـال سعودي ريـال سعودي ريـال سعودي سعودي ريال 

 ييجررررة ارتفررررراع  ارتفعررررت

 FTTHو  LTEايرادات 
 النطاق العريض 168,965,962 067,664,145 283,296,156 264.838.689  339,888,799

  ييجررررررررررررررررررررررة ا خفضررررررررررررررررررررررت

 ايرررررررررررررررررررررادات ا خفرررررررررررررررررررا 

 النين  الربط

139,932,014  156.907.173 183,737,186 633,438,101      65,576,270 
الصـــــــــــــــــــــــــــــــوت والـــــــــــــــــــــــــــــــربط 

 الداخلي/ البيني 

 إجمالي اإليرادات 234,542,232    700,102,247 466,033,343 421.745.872  479,820,813  

 

  479,820,813لقررد  رررتج عرررش تقررردي  خرردمات اللرررركة الرئسسرررية )اتصررراالت ثانتررة ومحررردودة الدركرررة وخررردمات صرروتية وا نت رررت( تحقيررر   يررررادات  لرررغيلية 

ى روهرر  تمحرر   تررائج الةلررا  الرئسكررن  لللررركة حترر) ربعمائررة و سررعة وسررنعوة مليرروة وثما مائررة وعلررروة  لررف وثما مائررة وثالثررة علررر ريرررا  سررعودي( ريرررا  

  31/3/2018تاري  

 :إليرادات الشركةتحليل جغرافي  6-4
 

 

 

  

  

 السنة م
 اللركة  يرادات إلجما   ال غراض  التحلي 

 املجموع اإليرادات إجمالي الجغرافية املنطقة

1 

2017/2018 

 229,846,902 الريا 

 

 ريال 358,412,110

 4,816,574 القصي   2

 21,074 ا حساء  3

 18,029,627 الخبت  4

 8,977,973 الدمام  5

 6,231,880 ال فو  6

 1,788,942 ال ني  7

 833,871 القطيف 8

 4,021,290 الناطش حفر 9

 50,493,511 جدة 10

 8,376,389 املنورة املدينة 11

 5,556,126 امل رمة م ة 12

 1,237,089 الطائف 13

 452,952 يةنل 14

 5,418,256 اع ا 15

 636,956 جاتاة 16

 4,779,846 مليط خمسس 17

 2,410,562  جراة 18

 1,410,533 حائ  19

 2,845,064 تنوك 20

 226,693 الر  21
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 ألنشطة الشركة مقارنة بالسنة السابقة )ريـال سعودي( املعلومات التشغيلية 6-5

 
 

 نسبة التغير

(٪) 

 التغييرات

 بالسالب باملوجب أو 

 السنة املنتهية

 2017مارس  31في 

 السنة املنتهية

 2018مارس  31في 
 الوصف

 اإليرادات التشغيلية 479,820,813 872,745,421 58,074,941 8.13٪

 تكلفة الخدمات (388,885,990) (343,123,026) )45,762,964( 3.13٪

 املصروفات التشغيلية  (289,138,605) (024,348,301) 12,209,419 1.4٪-

 األخرى  اإليرادات 178,335,693 114,598,316 63,737,377 6.55٪

 الخسائر من العمليات (19,868,089) (108,126,862) 88,258,773 6.81٪-

 للسنة الشاملةصافي الخسارة  (36,647,362) (125,318,330) 88,670,968 8.70٪-
 

 :    رئسكن   ل    ل  واعود السان  نالعام ناملقار ة ريرا  مليوة  58 نمنل  اليلغيلية اإليرادات ارتفعت
 

  ريرا  مليوة  21 نمنل  ا عما  مطاع خدمات  يرادات ارتفاع -1

 46( نمنل   LTEمليوة ريرا  وارتفاع  يرادات النطال العريس  و السرعات العالية ) 22( نمنل  FTTH) النصرية ا ليا  خدمة  يرادات ارتفاع -2

 مليوة ريرا   

 مليررروة  5.19 نمنلررر  النينررر  الرررربط  يررررادات وكرررذل  ريررررا ، مليررروة 4.12( نمنلررر  WIMAXوضررر   فرررس الفترررررة  ا خفضرررت  يررررادات النطرررال العرررريس) -3

  ريرا 
 

  ا فراد خدمات ومطاع ا عما  مطاع مش    مش املقدمه الخدمات  يرادات ارتفاع     الخدمات ت اليف ارتفاع يعود
 

ريررررا  ضرر  حرراة ارتفعرررت  مليرروة  8.50و طفرراء ا صرررو  نمنلرر   هررالك مصررررو    خفررا مليرروة ريررررا  و لرر  إل  2.12اليلررغيلية ا خفضرررت نمنلرر   املصررروفات

 مليوة ريرا   6.21مليوة ريرا  وكذل  ارتفعت مصروفات اليسوي  نمنل   17املصروفات اإلدارية والعامة نمنل  
 

  ا صو   و طفاء است الك مصرو  وا خفا  اإليرادات ارتفاع     ريرا  مليوة  3.88ا خفا  الخسائر مش العمليات نمنل    يعود
 

  اليلغيلية املصروفات  عس وا خفا  اإليرادات ارتفاع     يعود ريرا  مليوة  7.88 جما   الخسارة اللاملة للعام الدا   نمنل   ا خفا 
 

 نـاملحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيير ـزام بمعاييـااللت 6-6
 

 نتطنيرر   افررة املعاييرررالترر جررو  لقررد الن مررت 
 
 تامررا

 
ش ضرر  جميررل عمليا  ررا وحسررانا  ا وضرر  رر املحاسرربية الصررادرة عررش ال يئررة السررعودية للمحاسررناة القا و سيرررزاما

  اختالفات تذكر ض  هذا الصدد  عداد نيا ا  ا وموائم ا املالية، و  ه ال يوجد  ية 
 

  السرنوية املاليرة القروائ   عرداد تر  ومرد
 
 ا خررل  واإلصردارات املعرايات مرش و اتهرا السرعودية العربيرة اململ رة ضر  املعتمرد املاليرة للتقرارير الدوليرة للمعرايات وفقرا

  .القا و ياة للمحاسناة السعودية ال يئة نواسطة الصادرة
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 املحتملةمخاطر الشركة  -7
 

 رق  عترررررلررررد  ا  عررررس املخرررراطر الترررر جررررو  مررررش ال خرررر   ة  ي مطرررراع امتصررررادي ال يخلررررو مررررش وجررررود مخرررراطر محتملررررة، وممررررا ال شرررر  فيرررره  ة 
 
ر  عمليا  ررررا وفقررررا

وشرررركة وحصرررو  شرررركة تيرررش للتطرررورات املضرررطردة ضررر  مطررراع االتصررراالت داخررر  اململ رررة العربيرررة السرررعودية وخارج رررا، وعخررر  ر سررر ا دخرررو  منافسررراة جررردد 

لتطرررور التقنرررر  ال ائررر  ضررر  تقنيرررات االتصرررراالت اوارتفرررراع حررردة املنافسرررة، ق  لرررم  صرررمي  رخصررررة جرررو ) ال ررراتف الحانرررت( رموبرررايخ  عخررر  الرخصرررة املوحررررده التررر

 وارتفاع ت لفت ا 

 التنظيمية :البيئة مخاطر  7-1

االتصراالت واملنافسرة فيره، وضر  هرذا اإلطرار فرإة عردم تطرور النسئرة   ة النسئة التن يمية الترق  عم   جو  ضرم  ا ال تالرت تواصر  التطرور  حرو تحريرر مطراع

هرداف ا وخطرط التن يمية مد يحد مش مدر  ا عخ  تنفيذ اسنتاتيجيات  عمال ا وتحد مش املرو ة ض  االستجانة ل رو  السرول املتغيرررة، وبالترا   تحقير   

 عخررر   عمرررا  اللرررركة  ومرررش تلررر  عمل رررا  وال يوجرررد هنررراك ضرررماة  ة القررروا اة املعمرررو  ع رررا ضررر  اململ
 
 رررة لرررش تتغيررررر  و  ة تفسرررر عخررر   حرررو يم رررش  ة يرررؤثر سرررلنا

 املخاطر عخ  سبي  املحا  ال الدصر التحديات التن يمية التالية والترق مد تؤدي     مخاطر يم ش  ة تؤثر ض   يرادات وربحية اللركة: 

  (  وترراري   1438/ 338 صرردرت هيئررة االتصرراالت وتقنيررة املعلومررات القرررار رمرر )هررر ،  لررأة  عرردي  اإلطررار التن يمرر  إلجررراءات اعتمرراد 11/1438/ 02

 مررش ترراري   
 
هررر، ومررش املتومررل 12/1438/ 02 عرفررة خرردمات االتصرراالت، و لررزام مقرردمق الخدمررة املرررخص ل رر  مررش منرر  ال يئررة العمرر  نموج  ررا اعتنررارا

 خ املناسب للمنافسة العادلة والفعالة و ص يع ا ض  جميل مجاالت االتصاالت  ة يؤثر هذا االطار التن يمرق ال ديد ض   يجاد املنا
 

 (  والتررراري  339/1438 صررردرت هيئرررة االتصررراالت وتقنيرررة املعلومرررات القررررار رمررر )هرررر، لأة تن ررري  سياسرررة االسرررتخدام العررراد ، و لرررزام 02/11/1438

 
 
هررررر   ومررررش املتومررررل تيررررادة الت رررراليف اليلررررغيلية عخرررر  02/12/1438مررررش ترررراري  مقرررردمق الخدمررررة املرررررخص ل رررر  مررررش منرررر  ال يئررررة العمرررر  نموجنرررره اعتنررررارا

اللررررركة للوفرررراء ناملتطلنررررات التن يميررررة ممررررا سرررريؤثر عخرررر  ربحيررررة اللررررركة،   رررررا ملنررررل تطنيرررر   ي سياسررررات لالسررررتخدام العرررراد  عخرررر  نامررررات النطررررال 

 العريس الحانت وبامات خدمات االتصاالت الصوتية 
 

  هرررر توجي  رررا نرفرررل  الح رررب عرررش جميرررل التطنيقرررات التررر  تررروفر خاصرررية االتصررراالت 01/01/1439وتقنيرررة املعلومرررات نتررراري   صررردرت هيئرررة االتصررراالت

عخرر  املرئيررة والصرروتية عبررت اإل نت ررت املسررتوفية للمتطلنررات التن يميررة ضرر  اململ ررة و ه ررا سررت وة متاحررة ل ميررل مسررتخدمق خرردمات االتصرراالت وم  ررا 

  ات املستوفية سبي  املحا ، فسس تاي ، سنا
 
ي شات، س ايب، اليش، تليجرام، تا قو، و اتها مش التطنيقات، عدا تل  التطنيقات املحدودة جدا

 عخ  معد  اال فال عخ  خدمات امل املات املحلية والدولية، والذي سيؤثر عخ   يرادات اللركة ور 
 
 بحيت ا للمتطلنات التن يمية، مما سيؤثر سلنا

 

  هرررررر ،  لرررررأة  اعتمررررراد وثيقرررررة شررررررو  تقررررردي  27/01/1439( والتررررراري  342/1439ت وتقنيرررررة املعلومرررررات القررررررار  ي الررررررم  ) صررررردرت هيئرررررة االتصررررراال

خرررردمات االتصرررراالت وتقنيررررة املعلومررررات وحقررررول والن امررررات املسررررتخدماة ومقرررردمق الخدمررررة حيرررر  تحرررر  هررررذه الوثيقررررة محرررر  وثررررائ  شرررررو  تقرررردي  

ة، واال نت ررت واملعطيررات، ووثيقررة حمايررة طالررب الخدمررة/ املسررتخدم  كمررا تررن   هررذه الوثيقررة العالمررة خرردمات االتصرراالت املتنقلررة وال اتفيررة الحانترر

ناة املسرتخدم ومقردم الخدمرة  و  رد    ر  حمايرة حقرول املسرتخدماة، وتحقير  اللرفافية والوضرو  ضر  االجرراءات، وتحقير  التروتاة نراة حقرول 

املسررتخدماة ورفررل مسررتول رضرراه   ممررا سررا يد العرربء عخرر  اللررركة ل لنرر ام نالتن يمررات  والن امررات املسررتخدم ومقرردم الخدمررة، وتحسرراة تجربررة

 ال ديدة، ويزيد مش الت اليف اليلغيلية ملعال ة ش اول املستخدماة 
 

 (  وتررراري  359/1437 صرردرت هيئررة االتصرراالت وتقنيرررة املعلومررات القرررار رمرر )مرررة هررر ،  لررأة تصررةيف شرررركة اتحرراد عررذيب مقرردم خد10/2/1439

مسرررريطر ضرررر  سررررول الخرررردمات اال ت ائيررررة للم املررررات عخرررر  شررررن ة االتصرررراالت الحانترررررة للررررركة  تحرررراد عررررذيب نال ملررررة   وتلنرررر م اللررررركة ننرررراء عخرررر   لررررر  

 ناملتطلنات التن يمية التالية: 

    تقدي  الخدمات ض  هذا السول عخ   سا   ات تميا ي ل ميل مقدمق الخدمات املرخص ل 

 لربط النين  املبتمة ناة شركة اتحراد عرذيب ومقردمق الخردمات اآلخرريش  غرر  تقردي  الخردمات ضر  تلر  ا سروال   ر  تقدي  جميل اتفامات ا

 ال يئة ملراجعت ا واملوافقة علي ا 

  ررررا للت لفررررة ا ساسررررية لتقرررردي  تلرررر  الخرررردمات، حسررررنما تحرررردده دراسررررات الت لفررررة الترررر  تجر  ررررا و
تحديررررد رسرررروم الخرررردمات ضرررر  هررررذا السررررول وفق 

   ها ال يئة  عتمد
 

 ومش املتومل  ة يؤثر هذا القرار عخ   يرادات اللركة وربحيت ا ،  سبب االلن ام نالتن يمات ال ديدة 
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 (  نتررررراري  344/1437 صررررردرت هيئرررررة االتصررررراالت وتقنيرررررة املعلومرررررات القررررررار رمررررر )هرررررر الخرررررا  نين ررررري   سرررررعار خررررردمات امل املرررررات الصررررروتية 4/2/1439

عخرر  شررن ات االتصرراالت املتنقلررة وشررن ات االتصرراالت الحانتررة، والررذي  ررص عخرر   ة ي رروة سررقف  سررعار خرردمات امل املررات  اإل ت ائيررة املحليررة نال ملررة

  و ة ي ررروة سرررقف  سرررعار خررردمات امل املرررات الصررروتية 5.5الصررروتية اإل ت ائيرررة املحليرررة نال ملرررة عخررر  شرررن ات االتصررراالت املتنقلرررة هرررو )
 
( هللرررة، تماثليرررا

  ومرش املتومرل  ة ترنخفس الت راليف اليلرغيلية عخر  اللرركة ول رش 1.2ل ملة عخ  شن ات االتصاالت الحانتة هو )اإل ت ائية املحلية نا
 
( هللة، تماثليا

 ال 
 
 ضررر  ايررررادات خررردمات امل املرررات الصررروتية اإل ت ائيرررة املحليرررة نال ملرررة عخررر  شرررن ات االتصررراالت الحانترررة   ررررا

 
 سررري وة هنررراك   خفاضرررا

 
خفرررا   يضرررا

 مش 1.2( هللة     )5.4)ا سعار مش 
 
 هر  5/4/1439( هللة  و لزام مقدمق الخدمة املرخص ل   مش من  ال يئة العم  نه اعتنارا

 

  هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات اإلطار التن يم  لر  الدوسنة ال دانية  ض  اململ ة، و ل   عد دراسة وتقيي  التجاري الدولية وتحلير صدرت  

يررر  تضرررمش اإلطرررار االلن امرررات والدقرررول ل ررر  مرررش مقررردمق خررردمات الدوسرررنة ال ررردانية واملسرررتخدماة ا فرررراد والقطررراع الد رررومق مرئيرررات العمررروم  ح

ومررش املتومررل  ة يزيررد هررذا  م 6/2/2018هررر املوافرر  20/5/1439والخررا   وودخرر  اإلطررار التن يمرر  لررر  الدوسررنة ال رردانية  حارر  التنفيررذ مررش ترراري  

 لغيلية لللركة ،  سبب االلن ام نتطني  معايات حماية نيا ات املستخدماة القرار مش الت اليف الي
 

  عررد اال ت رراء مررش مرحلررة التفرراو  نرراة ال يئررة واللررركة  لررأة الدصررو  عخرر  النررتخيص املوحررد لتقرردي   افررة خرردمات االتصرراالت   مرررر مجلررس  دارة 

هرر، الرفرل ملجلرس الروتراء لطلرب املوافقرة عخر  املقانر  املرا   إلصردار 29/10/1438( وتراري   123هيئة االتصاالت  وتقنية املعلومات ض  جلسرته رمر  )

النررتخيص املوحررد للررركة اتحرراد عررذيب ، حيرر   ة لدصررو  اللررركة عخرر  النررتخيص املوحررد  هميررة مصررول ضرر  تحديررد مصرراتها،  ا مررر الررذي سرريؤدي 

وتنفيرذ خطط را اليلرغيلية حسرب العرر  الفنر  والتجراري املقردم لةدصرو  عخر  ا   اعتماد سياسرة جديردة ورفرل ر   مرا  اللرركة  داء  لن اما  را 

 الرخصة 
 

 ( 1800( و )700عررررش فوتهرررا ضرررر  املرررزاد الخررررا  نرررالنتددات الررررذي   متررره و شرررررفت عليررره ال يئررررة ضررر  النطرررراماة ) 13/09/1438اللررررركة نتررراري    علنرررت

م، 01/01/2018عررام( تنررد  مررش  15 ما  املتطلنررات التن يميررة، و لرر  ملرردة )ميجرراهاتتز ممررا يجعل ررا مؤهلررة لةدصررو  عخرر  هررذه النررتددات عنررد  سررت

م و النرام  يردفل عخر  دفعرات 2017مليروة ريرا  سرعودي( خرال  عرام  619)حروا    ٪30مليوة ريرا  سرعودي يردفل م  را  065,2 وبقيمة  جمالية تنل 

ش اللركة مش الدصو  عخ  التموي  الالتم لسداد الدفعة ا و ر  مرش سنوات  و  را لتأخر صدور النتخيص املوحد ل  تتم  10ميساوية عخ  مدل 

 ميمة النتددات  وعليه مامت ال يئة نإلغاء  حقية اللركة  ض  النتددات الت   ا ت  عن م تخصيص ا لللركة 
 

 ررررا  للررررتح   ضرررر   سرررراءة اسررررتخدام السرررريطرة ضرررر  مطرررراع االتصرررراالت، وال سرررري ما ضرررر  سررررول التجزئررررة ل  نت ررررت لرررر  يررررت  تطنيرررر  مواعررررد املنافسررررة  لرررر   فع 

 والنطامات مسنقة الدفل للم املات الدولية، واستمرار  ل  يؤثر عخ   يرادات اللركة وربحيت ا  
 

 صررررردرت هيئرررررة االتصررررراالت وتقنيرررررة املعلومرررررات مسرررررودة  جرررررراءات والن امرررررات  قررررر  الررررررم  لةخررررردمات ال اتفيرررررة الحانترررررة الرررررالتم اتناع رررررا عنرررررد  قررررر   رمرررررام  

ال غرافيرررة و رمرررام الخررردمات النتحاليرررة نررراة امللرررغلاة، ل رررش لررر  يرررت  اعتمادهرررا حترررإل اآلة ، وبالترررا   فرررإة التأخيررررر ضررر   عتمررراد  جرررراءات  قررر  الخررردمات 

 عخ   يرادات اللركة وربحيت ا 
 
 الرم  لةخدمات ال اتفية الحانتة مما  ثر سلنا

 

  نرررالر   مرررش التررررزام اللرررر ات التررررق ترررتح   ضررر  اللرررن ة السرررعودية(  الوطنيرررة لألليررراSNFN مرررام ال  رررات الد وميرررة والتن يميرررة نتم ررراة امللرررغلاة  )

ميرة ضر  ال دد مش امللاركة ض  استخدام هذه النةية التحتية، فإة  اللرركة لر  ترتم ش حتررى اآلة مرش امللراركة ضر  االسرتخدام، وترأخر ال  رات التن ي

 ف اليلغيلية تنفيذ هذا االلترزام يؤثر عخ  مدر  ا عخ  تخفيس الت الي
 

 (  ترررنص    مررررة هيئرررة االتصرررراالت وتقنيرررة املعلومررررات عخررر   ة توفيرررررر  م ا يرررة اختيررررار امللرررغCarrier Selection  سرررو  تطنرررر  خرررال )مررررش  24 
 
شرررر را

نررد  نتفعيرر  ،  ال  ة ال  ررة املن مررة لرر  ت2011حصررو   و  منررافس ضرر  االتصرراالت الحانتررة عخرر  الرخصررة،  ي  ة تترروفر هررذه اإلم ا يررة ضرر  شرر ر  نريرر  

توفيرررررر  دورهرررا حترررررى اآلة وال تا  امللررررغ  املسررريطر يرررررفس توفيرررررر هررررذه اإلم ا يرررة نررررالر   مررررش طلررررب  اللرررركة املت رررررر لررررذل ، وبالتررررا   فرررإة التأخيرررررر ضرررر 

 عخ   يرادات اللركة وربحيت ا 
 
  م ا ية اختيار امللغ  سو  يؤثر سلنا

 املخاطر االقتصادية والتشغيلية : 7-2

 االنقطاع املفاجئ في األعمال أو اختراق التدابير األمنية   7-2-1

د  عيررر   ة  جررو  ال  سرررتطيل تقررردي  الخررردمات  ال   ا  ا ررت مرررادرة عخررر  حمايرررة نةيت رررا التحتيررة وشرررن ت ا مرررش العطررر   و اال قطررراع ضرر  العمليرررات  سررربب ميرررو 

   و ا قطاع ال  رباء،  و عيروي ضر  ا ج رزة والنرررامج، وفيررروسات ال منيروتر،  و طامت ا،  و  ييجة لل رو  ال وية السسئة،  و الدري  و الزالت   و الدرائ

خررررال   عطرررر  االتصرررراالت وتقطررررل ال ررررانالت ال  ربائيررررة،  و ا خطرررراء البلرررررية،  و الرررردخو   يرررررر املصررررر  نرررره  و مررررا شررررانه  لرررر   هررررذا ومررررد  ثنيررررت  جررررو  مررررش 

   هذه املخاطر عمليا  ا اليلغيلية ض  ا عوام مدر  ا عخ  مواج ة مح



   

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

  2017/2018 لعامالسنوي ملجلس اإلدارة  التقرير                                                                                                                                                                19 صفحة

 االعتماد على املوردين    7-2-2

ضر  ترأماة   عتمد  جو  عخ  موردي ا ج زة واملعردات والبتمجيرات والخردمات  و  ا مرا مررر  حرد املرورديش الرئسسراة  ه راء عالمتره مع را، فقرد تجرد صرعوبة

ديش، وهذا ما مد يرفرل السرعر الرذي تدفعره لةدصرو  مورد ندي  نمؤهالت مناسنة  وتينافس  جو  مل شر ات  خرل لةدصو  عخ  خدمات هؤالء املور 

السررررلل  عخررر  خررردما     و  ا لررر   سرررتطل  جررررو  االحتفرررا   عالما  رررا مرررل هررررؤالء املرررورديش الرئسسسيررررش،  و   ا مرررا تادت اللررررو  الترررررق تحصررر  نموج  رررا عخررر 

نموجررب االتفامررات  ات الصررلة عخرر   حررو  ررا ،  و   ا ا خفضررت  والخرردمات مررش هررؤالء املررورديش،  و   ا لرر  يررتم ش هررؤالء املررورديش مررش تنفيررذ الترررزاما   

 عخ   عمال ا ووضع ا املا   و تائج العمليات وآفام ا املستقنلية 
 
 وفرة املنتجات والخدمات، فإة  ل  يم ش  ة يؤثر سلنا

 املنافسة    7-2-3

ا ممرررار الصرررناعية وخررردمات النيا رررات املررردارة عنررررر اإل نت ررررت  تواجررره  جرررو  منافسرررة مرررش مرررزودي خررردمات االتصررراالت الحانترررة واملتنقلررررة واإلتصررراالت عنررررر 

فسرة واشتدت املنافسة مل دخو  اللر ات الترق حصلت عخ  تراخيص مش هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات     السول وبدء عمل ا  كرذل  فرإة املنا

اي امللرنتكاة ال ردد وترفرل مرش ت راليف اليسروي  وترؤثر عخر  هيا ر  ض  مطاع االتصاالت تؤثر عخ  حصة  جو  املتومعة ض  السرول ومردر  ا عخر  اسرتقط

 عش  ل  العوام  الترق مد تؤثر ندرجة كنيررة عخ   مو اللركة و عمال ا ووضع ا املا   و تائج عمليا  ا ض  املستق
 
 ن   سعار اللركة، فضال

،  عنررر   ة  جرررو  مرررد تواجررره صرررعوبات ضررر  اسرررتقطاي يضرررا    ررر   لررر   ة املنافسرررة املن ايررردة عخررر  العمالرررة املررراهرة ضررر  املنطقرررة عم
 
، واململ رررة خصوصرررا

 
ومرررا

 ال فاءات املناسنة مش املوارد البلرية  و ربما تضطر لدفل رواتب  عخ  مش املتومل، ا مر الذي ينع س ض  تيادة النفقات اليلغيلية 

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

املنافسرة ضر    ل ُد صناعة االتصاالت  غيررات سراعة وكنيررة ض  مجا  الت نولوجيا  ومد تؤثر التطورات ض  مجا  ت نولوجيا االتصاالت واملعلومات عخ 

 نررأة التطررور الت نولرروج   دل   رر  عرردد مررش التطررورات ال ديرردة، نمررا ضرر   لرر    واعررا متعررددة مررش اال
 
تصرراالت املتنقلررة سررول االتصرراالت ضرر  اململ ررة، علمررا

اك تقنيرات وخدمات االتصاالت  و الخدمات املجمعة وشن ات النفا  الالسل ية املحلية وخدمات ال راتف التررق  غيررر هي ر  ا سرعار التقليديرة  كرذل  هنر

 والترررق يم ررش  ة ي رروة ل ررا تررأثات عخرر  املنافسررة ضرر  مطرراع اال
 
  و مررد يررت  تطويرهررا مسررتقنال

 
تصرراالت ضرر  اململ ررة  لرر   عررام  ومررد  خرررل يجررري تطويرهررا حاليررا

( 4Gال يرر  الرا ررل ) LTEالرررت  جررو  منررذ ندايررة  لررغلي ا منتجررات معتمرردة عخرر    ررام واي مرراكس،  ولرر  يحاررنإل نررأي تطرروير يجعلرره منررافس مرروي لن ررام 

 وا ليا  الضوئية  
  

خدمات  جو ، ومد ال تتم ش مش تحديرد الفرر  ال ديردة ضر  مش ج ة  خرل، مد ييسبب استحداث تقنيات جديدة ض  فقداة امليرزة التنافسية لنعس 

 لتطرروير خرردمات ومنتجررات جديرردة  و لةدصررو  عخرر  تررراخيص جديرردة  و لتأسررسس 
 
الومررت املناسررب وتصررنس نحاجررة السرريحمارات  ضررافية كنيررررة خصوصررا

تخترررررار  جرررررو  االسرررريحمار في رررررا عخررررر  مرررردر  ا عخررررر  تحقيررررر   هرررررداف ا النةيررررة التحتيرررررة الالتمرررررة إلنقا  ررررا ضررررر  دائررررررة املنافسرررررة  ومررررد ترررررؤثر التقنيرررررات ال ديرررردة التررررررق 

دفرا  االسنتاتيجية، مما مد ينتتب عليه فقداة عمالء حالييرش  و عدم تم   ا مش اجتذاي عمرالء جردد  و تضرطر معره تحمر  ت راليف عاليرة مرش  جر  ال

 عخ   عما  اللركة 
 
 سلنيا

 
 ووضع ا املا   و تائج عمليا  ا وتومعا  ا عخ  ماعدة عمال  ا، ا مر الذي مد يتررك تأثاتا

  

يرة مش  ج  توسيل ماعردة اإليررادات )جرذي العمرالء واالحتفرا  ع ر (، يةن ر  عخر   جرو   ة تواصر  ننجرا  تقردي  منتجرات وخردمات جديردة، علمرا نرأة  

 مررش النفقررات واملرروارد البلرررية  ومررد 
 
 كنيررررا

 
ال تررتم ش  جررو  مررش تقرردي  منتجررات وخرردمات جديرردة، محرر  منررادرات اسررنتاتيجية ضرر  هررذا اللررأة تتطلررب مرردرا

تطورهرا  خدمة النيا ات املتطورة والنطال العريس  ويتومف  جا  االتصا  عرريس النطرال  لر   كنيررر عخر  تروافر املحترول والتطنيقرات وا ج رزة التررق

 دة من  اللركة  وتوفرها ج ات  خرل  وباإلضافة      ل ، مد يتم ش املنافسوة مش تقدي  خدمات جدي
 

 مش عمال  ا وتفل  ض  جذي عمالء جدد  و تت نرد ت راليف كنيرررة مرش  جر  املحاف رة عخر  ماعردة عمال  ر
 
ا، وهرو و ييجة ملا سن ، فقد تفقد  جو  عددا

 ما مد ينتتب عليه تأثيرر سلب  كنيرر عخ   عمال ا ووضع ا املا   و تائج عمليا  ا 

 االت املتنقلةتحول السوق إلى تقنيات اإلتص   7-2-5

 مررش الحانتررة، والترررق يم ررش لررر  جرر
 
 ضرر  الطلررب عخرر  تقنيررات الخرردمات املتنقلررة نرردال

 
 مةدواررا

 
و  تقررديم ا مررش تجرردُر اإلشررارة نررأة مطرراع االتصرراالت يلرر د تحرروال

 املنافسة ض  هذ
 
 ا القطاع خال  الدصو  عخ  النتخيص املوحد، و ة ل   ستطل الدصو  عخ  هذا التررخيص سي وة مش الصعب جدا
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 ملخاطر املالية :ا  7-3

 تسديد قروض التمويل     7-3-1

وسرو  يرت  سرداد  ٪ مرش ميمرة القرر 92ومرد تر  سرداد مرا يقراري تحصلت  جو  عخ  تموي  ترورل اسرالمق مرش  حرد الننروك املحليرة  2011خال  عام 

 سرديد هرذه الردفعات  و تأخرهررا ضر   لر  يم رش  ة ي روة لرره   وعليرره، فرإة عردم 2020 نرير   30عخر  فنرتات ربررل سرنوية تةت ر  ضر   املتنقرق حسرب االتفرال

 تأثيرر سلب  عخ   عما  اللركة ووضع ا املا   وتومعا  ا و تائج عمليا  ا 

 أسعار صرف العمالت    7-3-2

ومطلوبا  ا نالعملة املحلية  خطر تقلب ميمة ا ورال املالية  ييجة لتغيرر  سعار صر  العمالت ا جنبية  ومل  ة     صو   جو  واسيحمارا  ا و يرادا  ا

، يم ررش )الريررا  السرعودي(، فقررد دخلرت  جرو  مررل شرر ات دوليررة ضر  اتفاميرات  لررنت  هرذه اللرر ات دفررل مسرتحقا  ا نالرردوالر ا مري رق  وضر  هررذه الدالرة

   ة ي وة للتقلنات ال نيررة ض  سعر الصر  تأثيرر سلب  كنيرر عخ  ا داء املا   

  طاء التأمين   7-3-3

ات العامرة، تحتفو  جو  نتأماة عخ  السيارات واملمتل ات، تأماة ضد ا قطاع العم ، تأماة عخ  املا ، وتأماة ضرد خيا رة ا ما رة، ترأماة ضرد املسرئولي

 مرش االسرتلناءات الرئسسرية واملخراطر النيؤيرة  ومرد ترؤدي  يرة خسرائر  و التررزامات تةلرأ عرش م
 
خراطر  يررر مؤمنررة وترأماة صر.   وتتضرمش هرذه الوثرائ  عرددا

     تقلي  اإليرادات  ل   كنيرر  و تيادة ت اليف ا ومد ي وة ل ا تأثيرر سلب  كنيرر عخ  عمليا  ا و/ و وضع ا املا   

 السيولة   7-3-4

 عرش متا عررة ترامرب  جرو   لر   دائرر  املخراطر املرتنطرة نالسرريولة وخاصرة ضر  ضروء التمررويالت املتاحرة ل را وضرر  ار  التررزاما  ا الداليرة واملسررتقنل
 
ية، فضرال

و عمر   جرو  عخر  تنوارل و يجراد مصرادر دخر  جديردة  التردفقات النقديرة واملطلوبرات املاليرة  و عتنررر  جرو   ه را عرضرة ملخراطر جوهريرة متعلقرة نالسريولة

 لدع  السيولة 

 اإلئتمان   7-3-5

الحانتررررة )محرررردودة الدركررررة( واال نت ررررت   رررر  مخرررراطر املديو يررررة مررررش  ة  جرررو  مررررد تتعررررر  عخرررر   رررررار محيال  ررررا مررررش اللررررر ات الترررررق تقرررردم خرررردمات االتصرررراالت 

تقيري  حسانات عمالء  و مخاطر الديوة املتعسر تحصريل ا  ييجرة عردة  سرناي م  را عخر  سربي  املحرا  تردهور االمتصراد  لر   عرام،  و عردم القردرة عخر  

 عخ  وضل و عما  اللركة و تائج ا املالية وتومعا  ا املستقنلية ال ودة االئتما ية للملنتكاة ال دد  و امل  لاة  و ة تل  املخاطر مد  س
 
     سلنا
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  2018مارس  31ملخص النتائج املالية للشركة للسنة املالية املنتهية في  -8

  :قائمة الدخل 8-1

 للسنة املنتهية في   

 2018مارس  31

 للسنة املنت ية ض 

 2017مار   31

 للسنة املنت ية ض 

 2016مار   31

 ض  للسنة املنت ية 

 2015مار   31

 للسنة املنت ية ض 

 الوصف 2014مار   31

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

   ريرا  سعودي ريرا  سعودي ريرا  سعودي ريرا  سعودي ريـال سعودي

 الخسارة(إجمالي الربح )  094,431,32 089,958,29 798,376,31 78,622,846 90,934,823

(289,138,605 )  (301.348.024) 
 إجمالي  املصروفات التشغيلية (766,967,282) 817,521,322 (234,851,320)

(19,868,089) (108,126,862) 
 الخسارة من العمليات الرئيسية (672,563,250) (728,563,292) (436,474,289)

 لسنةلالشاملة  خسارة ال إجمالي (971,274,249) (920,242,56) (159,099,148) (125,318,330) (36,647,362)

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :قائمة التدفقات النقدية األولية 8-2

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

 2014مارس  31 2015مارس  31 2016مارس  31 2017مارس  31 2018مارس  31 الوصف

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

 ريـال سعودي ريـال سعودي ريـال سعودي ريـال سعودي ريـال سعودي
 

 صافي خسارة السنة (971,274,249) (920,242,56) (159,099,148) (125,269,565) (40,261,565)

 صافي النقدية املستخدمة في النشاطات التشغيلية (882,080,13) (616,854,140) (171,771,4) 4.472.514 49,608,894

 صافي النقدية املستخدمة في النشاطات االستثمارية (851,853,30) (991,720,30) (387,688,16) (8.438.126) (67,354,039)

 النشاطات التمويليةصافي النقدية من  (128,068,31) (112,068,31) (118,068,31) (31.068.118) (31,068,132)

(48,813,277) (35.033.730) (334,985,42) 495,507,140 (861,002,75) 
الزيــادة فــي األرصــدة لــدى البنــوي والنقــد فــي الصــندوق 

 خالل السنة 

53,880,263 102.693.540 270,727,137 604,712,180 109,205,40 
األرصــــدة لــــدى البنــــوي والنقــــد فــــي الصــــندوق فــــي نهايــــة 

 السنة

  
 

 
 املعامالت  يـر النقدية الهامة: 

 شراء ممتلكات ومعدات وتسوية مع أحد املوردين - 411,100,292 204,000,000 - -
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 القروض واملطلوبات : 8-3

مرد  ا ملواج ة املصروفات الر سرمالية واليلرغلية لللرركة حصرلت  جرو  عخر   سر يالت تمويليرة مرش الننر  السرعودي الفراكرن  عخر   سرا  ترورل  سرالمق 

 عخرر   60
 
 عخررر   96ترر   عرردي  اللررررو  لتصررنس املرردة  2012وخررال  عرررام  2011مسررط و لررر  ضرر  عررام  20شرر را

 
 مرررش  32شرر را

 
م، 1/5/2012مسررط اعتنررارا

 مليوة ريرا  سعودي  767.7وميمة القسط ربل السنوي 
 

ة و سررعوة مليرروة ريرررا  سررعودي( تت رروة مررش  سرر ي   قرردي نمنلرر  مليرروة ريرررا  )واحررد مليررار وخمسررمائة واثنررا 592,1 ة  جمررا   اليسرر يالت املعتمرردة تنلرر  

مليررروة ريررررا  )ثالثمائرررة واثنررراة و ربعررروة مليررروة ريررررا   342مليررروة ريررررا  )واحرررد مليرررار ومائرررة و سرررعة و سرررعوة مليررروة ريررررا  سرررعودي( و سررر ي  نمنلررر    199,1

مليررروة ريرررررا  )مليرررار وخمسررررمائة واثنرررراة  592,1ت اعتناريررررة مرررردرها سرررعودي( لقرررراء خطانرررات اعتمرررراد وخطانرررات ضررررماة   ة هررررذا اليسررر ي  مضررررموة نضرررما ا

مليررروة ريررررا  )مليرررار  ومائرررة و سرررعة وعلرررروة مليررروة و سرررعمائة  لرررف ريررررا  سرررعودي( م  رررا   9.129,1 و سرررعوة مليررروة ريررررا  سرررعودي( ومرررد تررر  سرررداد منلررر 

 مليروة ريرررا  )واحررد وثالثرروة مليرروة وثما يررة وسررتوة  لررف ريرررا  سررعودي( ترر  سرردادها خررال  السررنة املاليررة الداليررة واملتنقررق مررش القررر  املسررتح  068.31

نيرررراة  مليرررروة ريرررررا  ) سررررعة وسررررتوة مليرررروة و سررررعمائة وثالثررررة  لررررف ريرررررا ( مررررش ميمررررة التمويرررر  حترررررى ترررراري  هررررذه القرررروائ  املاليررررة  وفيمررررا يخرررر  903.69للننرررر  

 نالقرو  واملطلوبات:

 اسم الجهة تسلسل

 املانحة للقرض

مبلغ أصل 

 القرض

مدة 

 القرض

 املبالغ املدفوعة

 للقرض
ً
 سدادا

 خالل السنة

املبلغ 

 املتبقي

 من القرض

 املديونية اإلجمالية

 للشركة وشركاتها

 التابعة

 الفرنس ي السعودي البنك 1

 (سعوي  ريا )مليوة 

  3.109,1 903.69 068.31 شهر 96  199,1

 

 

2018مارس  31 الوصف 2017مارس  31   

 100.971.428 69,903,296 قرض مستحق للبنك )تورق إسالمي(

 704,371,543 719,864,823 املطلوبات واجبة السداد واملصروفات املستحقة

 52.411.560 42,549,955 إيرادات مؤجلة

 295.600.700 276,989,014 املطلوبات األخرى 

 1.153.355.231 1.109.307.088 اإلجمالي بالريـال السعودي

   

  سعودي(: ريـالالقرض املستحق باألعوام )        

2018مارس  31 تورق للتمويل اإلسالمي 2017مارس  31   

 31.068.118 31,068,119 مستحقة في عام 

 31.068.118 31,068,133 في العام الثاني 

 38.835.192 7.767.044 في العام الثالث إلى الخامس 

 - - أكثر من خمسة أعوام 

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

 سرر    و حقررول خيررار مررش ترراري  التأسررسس  يررة حقررول ملرراع ه مانلررة للتحويرر    رر  حرر  اكتترراي،  و لرر  تصرردر  جررو   و تمررنس  يررة  دوات ديررش،  و خيررارات،  و 

 وحترى تاري  هذا التقرير 

 حقوق التحويل وأدوات الدين القابلة لالسترداد  8-5

  لغاء  ية  دوات ديش مانلة لالسنتداد مش تاري  التأسسس وحترى تاري  هذا التقرير  اسنتداد  و  ل  تق   جو  ناست الك  و شراء  و 
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 الزكاة وضريبة الدخل  -9

 لأل  مررة املاليررة املعمررو  ع ررا ضرر  اململ ررة العربيررة السررعودية، وهرر  الترررزام عخرر  املسرراهماة، ويحمرر  مخصررص الز رراة و تحيسرب 
 
ضرررينة الز رراة والضرررائب وفقررا

 الدخ  عخ  مائمة التغييررات ض  حقول املساهماة ض  ه اية السنة 

 الزكاة املحملة للسنة/الفترة 9-1

2017  2018 
  

  
  

 :املعدلة الخسارة

(330,318,125)  (362,647,36) 
 

 الفنتة خسارة

520,622  (352,442,146) 
 

 و خرل  مخصصات:  سويات

(810,695,124)  (714,089,183) 
 

 للسنة املعدلة الخسارة

 (أ) (125,766,175)  (978,707,119)
 الخسارة مش السعودييرش املساهماة حصة

 (٪96) املعدلة

     

   
 

 : ضافات

000,000,575,1  000,000,575,1 
 

 املا  ر  

428,971,100  296,903,96 
 

 اسالمق تورل تموي 

000,000,306  448,204,183 
 

 ا ج  طويلة دائنة  م 

022,181,35  597,542,100 
 

 مخصصات

450,152,017,2  341,650,923,1 
  

   
 

 :خصميات

(208,298,095,1)  (543,403,254,1) 
 

 السنة نداية ض  منتاكمة خسائر

(873,704,902)   (011,324,585) 
 

القيمة الدفنتية للممتل ات واملعدات ض   صاض 

 ه اية السنة 

369,149,19  787,922,88 
  

     

394,383,18  875,365,85 
 

 (٪96) السعودييرش املساهماة حصة

(978,707,119)  (125,766,175) 
 

 الخسارة مش السعودييرش املساهماة حصة

 (٪96)  املعدلة

 الز اة وعاء (ب) (250,400,90)  (584,324,101)

     

(584,324,101)  (250,400,90) 
 

   و ي     ما  -الز اة ض  نداية السنة   وعاء

  عخ  

-  - 
 

٪ مش وعاء 5.2  نوامل للسنة املحملة الز اة

 الز اة

 

 ضريبة الدخل املحملة للفترة: 9-2

 لةخسارة املت ندة خال  السنة 
 
 الفنتة / ال يوجد ضرينة دخ  مستحقة   را

 الربوط الزكوية والضريبية:  9-3

  ول  يت   جراء الربط  عد  2018مار   31مدمت  جو  االمرارات الز وية والضريبية     مصةدة الز اة والدخ  للفنتة املنت ية ض  
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 وتوصيات مجلس اإلدارة ة توزيع األرباحسسيا -10

 األرباح توزيع سياسة 10-1

الحررامش النرراي  -مررار  مررش السررنة امليالديررة التاليررة  ولقررد  وضررح الن ررام ا سررا  31تجرردر اإلشررارة  ة السررنة املاليررة لللررركة تنررد  مررش  و   نريرر  وتةت رر  ضرر  

نمررررا ال يتعررررار  مررررل   ررررام اللررررر ات و  ام ررررا ا سررررا   و  ررررد  سياسررررة ولقررررد اعتمررررد مجلررررس اإلدارة سياسررررة لتوتاررررل ا ربررررا    آليررررة توتاررررل ا ربررررا  السررررنوية

  الرذي يع ر  سرعر التوتال      ع ي  ثروة املساهماة، حي   عم  سياسة التوتال املحاليرة عخر  املوات رة مرا نراة توتاعرات ا ربرا  الداليرة والنمرو املسرتقنخ

 الس   
 

 املصروفات العمومية والت اليف ا خرل عخ  الوجه اآل ق:ربا  الصافية السنوية  عد خص  جميل ا  توتع و 

( مرررش صررراض  ا ربرررا  لت رررويش االحتيررراطق الن رررامق لللرررركة، ويجررروت  ة تقررررر ال معيرررة العامرررة العاديرررة ومرررف هرررذا التجنسرررب مترررإل نلررر  ٪10يجنرررب ) (  )

 ( مش ر   املا  املدفوع  ٪30االحتياطق املذ ور )
 

امنتا  مجلس اإلدارة  ة تجنب اسنة مئوية مش ا ربا  السرنوية لت رويش احتيراطق اتفرام  يخصرص لغرر   و لة معية العامة العادية نناء عخ   (ي )

   را  تقررها ال معية العامة 
 

 لة معية العامة العادية  ة تقرر ت ويش احتياطيات  خرل، و ل  نالقدر الذي يحقر  مصرةدة اللرركة  و ي فر  توتارل  ربرا  ثانترة مردر اإلم راة (د )

سرراهماة، ولة معيرة املررذ ورة كررذل   ة تقتطرل مررش صراض  ا ربررا  منررال  إلالراء مؤسسررات اجتماعيرة لعررامخ  اللررركة  و ملعاو رة مررا ي رروة عخر  امل

 مش هذه املؤسسات 
 
 مائما

 

( مررش ٪5 عراد  )لة معيرة العامرة العاديرة  ة تقرررر ننراء عخر  امنرتا  مجلررس اإلدارة توتارل دفعرة  و ر  للمسرراهماة مرش النرام   عرد  لرر  ) ة وجرد(  (د )

 ر سما  اللركة املدفوع 
 

امررة مرل مراعراة ا ح رام املقررررة ضر  املرادة )الداديررة والعلرروة( مرش هررذا الن رام، واملرادة )السادسررة والسرنعاة( مرش   ررام اللرر ات، لة معيرة الع (ه )

 مل
 
 عدد ال لسات الت  يحضرها العضو   تخصيص  عد ما تقدم م افأة  عضاء مجلس اإلدارة، عخ   ة ي وة استحقال هذه امل افأة متناسنا

 

لة معيرررة العامرررة العاديرررة  ة تقررررر ننررراء عخررر  امترررررا  مجلرررس اإلدارة توتارررل النرررام   عرررد مرررا تقررردم ) ة وجرررد( عخررر  املسررراهماة كحصرررة  ضرررافية مرررش  (و )

 ا ربا  
 للضوانط  (ت )

 
الصادرة عش ال  ة املختصرة، و لر  ننراء ويجوت لللركة توتال  ربا  مرحلية عخ  مساهمي ا  ل    صف سنوي  و ربل سنوي وفقا

 عخ  تفويس صادر مش من  ال معية العامة العادية ملجلس اإلدارة نتوتال  ربا  مرحلية 
 

 لقررررار ال معيررة العامررة الصرررادر ضرر  هرررذا اللررأة، وينررراة القرررار ترراري  االسرررتحقال وترراري  التوتارررل 
 
وت رروة  حقيرررة و يسررتح  املسرراه  حصرررته ضرر  ا ربرررا   وفقررا

وينراة القرررار ربرا  ملرال ق ا سر   امل رر لاة ضر  سمر الت املسراهماة ضرر  ه ايرة اليروم املحردد لالسررتحقال،  ومررار مجلرس  دارة يقارن  نتوتاررل  ربرا  مرحليرة، ا  

 ملررا هررو منصررو  عليرره ضرر  الضرروانط واإلجررراءات التن يميررة الصررادرة تنف
 
 لن ررام اللررر ات ترراري  االسررتحقال وترراري  التوتاررل، عخرر   ة ينفررذ القرررار وفقررا

 
يررذا

 للتعليمات الخاصة  لركة املساهمة املدرجة   وتدفل ا ربا  املقرر توتاع ا عخ  املساهماة ض  امل اة واملواعيد واآلليات الت  يحددها مجلس اإلد
 
ارة وفقا

 الت  تصدرها ال  ات املختصة 
 

 لد   املادة )الرا عة علرة  عد  و  ا ل  توتع  ربا  عش  ي سنة مالية، فإ ه ال يجوت توتال  ربا  عش
 
السنوات التالية  ال  عد دفل الةسنة املحددة وفقا

 لد رر  املرادة )الرا عرر
 
ة علررة  عررد املائرة( مررش   رام اللررر ات  ألرداي ا سرر   املمتراتة عررش هرذه السررنة  و  ا فلرلت اللررركة ضر  دفررل الةسرنة املحررددة وفقرا

الث سررررنوات متتاليرررة، فإ ررره يجرررروت لة معيرررة الخاصرررة  ألررررداي هرررذه ا سررر  ، املنعقرررردة طنقرررا  ح رررام املررررادة املائرررة مرررش   ررررام اللرررر ات( مرررش ا ربررررا  مررردة ثررر

عرر    ضرر  )التاسررعة والحمررا اة( مررش   ررام اللررر ات،  ة تقرررر  مررا حضرروره  اجتماعررات ال معيررة العامررة لللررركة وامللرراركة ضرر  التصررويت،  و  عيرراة ممحلرراة 

 س م   ض  ر   املا ، و ل       ة تتم ش اللركة مش دفل     ربا  ا ولوية املخصصة  ألداي هذه ا س   عش مجلس اإلدارة نما ييناسب مل ميمة 

 السنوات السانقة 

 : 2017/2018عن العام املالي  توصيات مجلس اإلدارة لتوزيع األرباح 10-2

 تتم ش مش صر   ية  ربا  عش العام املنصرم ق ت ند  ا اللركة، فلش رراكمة الترض  ا  الوضل املا   الدا   والخسائر املت
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 الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم: هموأعضاء اللجان، واإلدارة التنفيذية، ووظائف أعضاء مجلس اإلدارة  -11

 أعضاء مجلس اإلدارة 11-1
 

 الخبرات املؤهالت السابقة الوظائف الحالية الوظائف االسم 

/ حسررررررررام الررررررررديش نررررررررش هاشرررررررر  السرررررررريد 1

 صدمة 

  رئررررررررررررررررسس مجلررررررررررررررررس  دارة

شررررررررركة اتحررررررررراد عرررررررررذيب 

 لالتصاالت

  مؤسررررررررررررررررررررس ورئررررررررررررررررررررسس– 

م ترررررررررررررررررررررررررررررررررررررررب صرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررردمة 

 محاسنوة ما و يوة 

 

   شرركة  -عضو ورئسس  ل نرة املراجعرة

–2009اتحررررررررررررررراد عرررررررررررررررذيب لالتصررررررررررررررراالت )

2017) 

   عضررررررررررررررررو ورئرررررررررررررررررسس  ل نرررررررررررررررررة املراجعرررررررررررررررررة- 

–2013مجموعررررررررررررررة  اعررررررررررررررام القانضررررررررررررررة )

2015) 

   شرررركة -عضررو ورئرررسس  ل نررة املراجعرررة

 (، 2015–2012جن  عمر للتطوير )

  شررررررركة ا هخرررررر   -رئرررررسس ل نررررررة املراجعررررررة

 (2010-2007للت اف  )

   شري  سان   لركة ديلويرت آ رد ترو

 م(، 2014 –م 2009)

 (  م 2005ممحرررر  للررررركة بررررى كيرررره ا– 

 م(، 2009

  شرررررررري  رئسكرررررررنإل سررررررران   لرررررررركة  راسرررررررت

 – م1982ويوارررررر  اللرررررررل ا وسررررررط )

 م(   2005

  ن ررررررررررررررررالوريو  تجررررررررررررررررارة، شررررررررررررررررعنة

  1976محاسنة عام 

  املحاسررررررررررنة، ودنلرررررررررروم ماجسررررررررررتات

عرررررررررررررررررررررررررررررا   ضررررررررررررررررررررررررررررر   دارة ا عمرررررررررررررررررررررررررررررا  

 1980عام  واملحاسنة

  تمالرررررررررررررررررررررررة مجمرررررررررررررررررررررررل املحاسرررررررررررررررررررررررناة

القرررررررررررررررررررررا و ياة ا مري رررررررررررررررررررررق عرررررررررررررررررررررام 

1985  

  تمالرررررررررررررررررررررررة ال يئرررررررررررررررررررررررة السررررررررررررررررررررررررعودية

للمحاسررررررررررررررررررررررررررررررررررررررناة القررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا و ياة 

 1980عام

 

 

  

  ض   40خنررة واسعة تربو عش 
 
تقدي  عاما

الخررررررردمات امل نيرررررررة ضررررررر  مجررررررراالت الترررررررردمي  

 القا و يرررررة والز ررررراة والضرررررررائب واملحاسرررررنة

 واملسا دة القضائية واالسيلارات املالية

  محاسررررب  دارل عررررالمإل معتمررررد )الواليررررات

 (2012–املتحدة

  مردير صرنادي  و صرو   سريحمارية معتمرد

(، مرررررررررررررررررررردير 2007–) الواليرررررررررررررررررررات املتحررررررررررررررررررردة 

–املتحرررررررررررررررردةثررررررررررررررررروات معتمررررررررررررررررد )الواليررررررررررررررررات 

(، مسيلرررررررررررار مرررررررررررا   )هيئرررررررررررة السرررررررررررول 2007

(، 2010–م2006 –املاليرررررررررة، السرررررررررعودية 

خنيرررررررررر رمانررررررررة داخليررررررررة معتمررررررررد )الواليررررررررات 

 ( 2005–املتحدة

 مسرررررررررررررررررررررر  الرررررررررررررررررررررررئسس  ائررررررررررررررررررررررب السيد/ رائد نش عندهللا فخري  2

 شررررررررررررررررررررركة – االسرررررررررررررررررررريحمارات

 القانضة ممتل ات

   م نرررررررررررررد     مرررررررررررررة الرررررررررررررتح   وم نرررررررررررررد

شررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررركة الخلرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررريج  –ملررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررارال 

 (GPIC)توكيماويات للنن

   شررررررررررررركة  –مرررررررررررردير  و  تطرررررررررررروير ا عمررررررررررررا

 نتل و

   ننرررررررررررررررررر   -مرررررررررررررررررردير مسرررررررررررررررررر  االسرررررررررررررررررريحمارات

Capivest  االسيحماري 

  مدير عام– BDI Partner 

  ن ررررررالوريو  العلررررررروم ضرررررر  تقنيرررررررة

ال ندسرررررررررررررررة االل نتو يرررررررررررررررة عرررررررررررررررام 

1994 

  ماجسرررررررررررررتات  دارة  عمرررررررررررررا  عررررررررررررررام

2003 

 15 ض  مجا  االسيحمارات 
 
 عاما

 6   تطوير ا عما سنوات ض  مجا 

 3  سررررنوات ضرررر  مجررررا  هندسررررة االتصرررراالت

 والدوسنة

 - التنفيرررررررررررررررررررررررررررررررذي الررررررررررررررررررررررررررررررررئسس السيد/ ا  اي   ور حناوي  3

 النحريش نتل و مجموعة

   رئسس تنفيذي ناإل انة-  

  شركة نتل و النحريش 

  شرررررررررررررركة  منيرررررررررررررة  –الررررررررررررررئسس التنفيرررررررررررررذي

 لالتصاالت )ا ردة(

 مررررردير عرررررام وحررررردة الخررررردمات التجاريرررررة- 

 )النحريش( شركة نتل و 

  شررررررررررررررررركة نتل ررررررررررررررررو –الرررررررررررررررررئسس التنفيررررررررررررررررذي

 )ا ردة(

 شررررررررررركة  منيررررررررررة  -مرررررررررردير عررررررررررام العمليررررررررررات

 )ا ردة(

  ن ررررررالوريو   دارة  عمررررررا  عررررررام

1989  

 

  خبتة طويلة ي ض   دارة املفاوضات عالية

املخرررررررررررررررررررررررراطر، والتخطرررررررررررررررررررررررريط االسررررررررررررررررررررررررنتاتي   

واليسرررروي  وميررررادة عمليررررة  عررررادة ال ي لررررة 

 التن يمية 

 خل  شرا ات رئسسية 

 ايجاد  عما  جديدة 

 التنفيرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررذي الرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررئسس السيد/ سلطاة نش خالد النت ق  4

 مجموعرررررررررررررررررررررة – لليلرررررررررررررررررررررغي 

 ال  لة

    الننرررر   –رئررررسس مسرررر  التمويرررر  املررررن

 ا هخ  التجاري 

  ن رررررررررالوريو   دارة ماليرررررررررة عرررررررررام

1996 

  ماجسرررررررررررررتات  دارة  عمرررررررررررررا  عررررررررررررررام

2004 

 13 ض  مجا  اإلدارة واليلغي  ةسن 

 7   املن  سنوات ض  مجا  التموي 

 لتطررررررررررررررروير الررررررررررررررررئسس  ائرررررررررررررررب الصةيل عندالعزيز نش ف د/ السيد 5

 نرررررررررررذار شرررررررررررركة – ا عمرررررررررررا 

 التجارية

  لواء طيار ركرش نرالقوات ال ويرة املل يرة

 السعودية

  ن ررررررالوريو  علرررررروم جويررررررة عررررررام

1398 

  ماجسررررتات علرررروم عسرررر رية عررررام

1415 

  ماجسررررررررررررررررررررررررررررتات علرررررررررررررررررررررررررررروم  داريررررررررررررررررررررررررررررة

 1422وعس رية عام 

  33  والتخطرررريط سرررنة ضرررر  مجررررا  الطاررررتاة

 العس ري والقيادة 

 8  سررررررررررررررنوات ضرررررررررررررر   دارة امللررررررررررررررارال وتطرررررررررررررروير

ا عما  وتقيي  الفر  التجاريرة وتمحير  

ضرررررررررررررررر  العديررررررررررررررررد مررررررررررررررررش مجررررررررررررررررالس اإلدارة ضرررررررررررررررر  

 اللر ات التا عة واللقيقة

 والررررررررئسس مؤسرررررررس شرررررررري  /  حمد نش عخ  الدخي  السيد 6

 روافرد شرركة – التنفيذي

 العربية

  شررررررررررررررررركة عسكررررررررررررررررنإل للملرررررررررررررررررارال  –رئررررررررررررررررسس

 املتقدمة

  شركة هنتات –الرئسس والعضو املنتدي

 العربية

  شررررررركة النررررررانطاة  –الررررررئسس التنفيررررررذي

 للطامة واالتصاالت

  حدل شر ات مجموعة  –املدير العام 

  ن ررررررررررررررررررررررررررررالوريو  علرررررررررررررررررررررررررررروم اإلدارة

 1985الصناعية عام 

  نر امج  دارة امللرارال املتقدمرة

 1987عام 

   خبررررررررررتة واسررررررررررعة ضرررررررررر  مجررررررررررا   دارة ا عمررررررررررا

واإلسررررررررررررررررررررريحمارات واملررررررررررررررررررررروارد، والتخطررررررررررررررررررررريط 

 ارة املفاوضات والرمانة املالية، و د
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 الخبرات املؤهالت السابقة الوظائف الحالية الوظائف االسم 

 العني اة لالسيحمار الصنا  

  اللركة الدوائية –املدير العام 

  شررررررررررركة آراك للرعايررررررررررة  –املرررررررررردير العررررررررررام

 الصدية

  دارة ا سرررررررررررررررررررررروال الخارجيررررررررررررررررررررررة مررررررررررررررررررررردير  –  

 )اللركة الدوائية(

  شرررركة انرررش النيطرررار – دارة املرررواردمررردير 

 )سان (

السرررررررررريد/ عنرررررررررردالرحمش نررررررررررش عنرررررررررردهللا  7

 الس راة

 املا   واملديرالرئسس   ائب

 شررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررركة السررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررريف –

 لالسيحمار التجاري 

    املرررررررررردير العررررررررررام للتخطرررررررررريط االسررررررررررنتاتي

شركة  –واملالية، وحدة مطاع ا عما  

 االتصاالت السعودية

  املررررردير العررررررام للماليررررررة، وحرررررردة سررررررعودي

 السعوديةشركة االتصاالت   - ت 

  مسيلار ما   لخصخصة اإلدارة املالية

 شركة االتصاالت السعودية -

    اللرررررررررررررررررررركة الوطنيرررررررررررررررررررة  –املرررررررررررررررررردير املرررررررررررررررررررا

 ناعات الزجاجيةصلل

  شررررررررررررررررركة ال رررررررررررررررررد  –محاسررررررررررررررررب مررررررررررررررررا واق

 وشر اه )ديلويت   د تو (

  عرررررررررررام –ن رررررررررررالوريو  محاسرررررررررررنة

1992 

  محاسرررررررررررررررررب مرررررررررررررررررا واق معتمرررررررررررررررررد-  

املع رررررررررررد ا مري رررررررررررق للمحاسرررررررررررناة 

 1999عام القا و ياة 

  محاسررررررررررررررب مررررررررررررررا واق معتمررررررررررررررد– 

ال يئررررة السرررررعودية للمحاسرررررناة 

 2001القا و ياة عام 

 رة واسررررررررررررررررعة ضرررررررررررررررر  مجررررررررررررررررا  اإلسرررررررررررررررريحمار رخنرررررررررررررررر

واللرررررررررررؤوة املاليرررررررررررة وحوكمرررررررررررة اللررررررررررررر ات، 

والتخطرررررررريط االسررررررررنتاتي   وتقيرررررررري  فررررررررر  

االسررررررررررررررررررررررررررريحمار واالسررررررررررررررررررررررررررررتحوا ، وتأسررررررررررررررررررررررررررررسس 

 اللر ات واملحاسنة القا و ية والتأماة 

 ائرررررب الررررررئسس للماليرررررة     خنت عندالرحمش جافيد/ السيد 8

شررررررررررررررررررررررررررررررركة عررررررررررررررررررررررررررررررذيب  –

 القانضة

    شرررررررركة  –املررررررردير املرررررررا

 ناة اسما املحدودة

 مرامب ما   شركة معادة للفوسفات   ن ررررررررررررررررالوريو  محاسررررررررررررررررنة عرررررررررررررررررام

1985 

  تمالررررررررررررررررررررة املع ررررررررررررررررررررد الناكسررررررررررررررررررررتااق

 2008للمحاسناة عام 

   عضرررررررررررررررررررررررررو منيسرررررررررررررررررررررررررب لرانطرررررررررررررررررررررررررة

املحاسررررررررررناة الدوليررررررررررة )اململ ررررررررررة 

 2007املتحدة( عام 

  تمالرررة مع رررد املحاسرررنة واإلدارة

 2000املالية عام 

 دمحاسرررررررررب  دارة ماليرررررررررة معتمررررررررر 

 1998عام 

  تمالة مع د محاسب  الت اليف

 1999واإلدارة املالية عام 

  30خبتة مالية ومحاسبية تزيد عش  
 
 عاما

 – للرمانررررررررة الرررررررررئسس  ائررررررررب  و اث  ومار نري / السيد 9

 القانضة عذيب شركة

  ،مسيلرررررررررررررررررررار مرررررررررررررررررررا   ملجموعرررررررررررررررررررة عرررررررررررررررررررذيب

 السعودية

    شرررررررررررررررركة  ثرررررررررررررررراء املرررررررررررررررا  ،  –مررررررررررررررردير مرررررررررررررررا

 السعودية

    شرررررركة السررررراح  ا خضرررررر  –مررررردير مرررررا

 للتصةيل، اإلمارات

    مجموعررررررررررررررررة شررررررررررررررررر ات  –مرامررررررررررررررررب مررررررررررررررررا

 الخراض ، ال ويت

    مجموعررة شررر ات الغررا  ،  –مرردير مررا

 ال ويت

  شركة تاتا لةدديرد  –ما    مليم   مدير

 والصلب، ال ند

  ن ررررررررررررررالوريو  محاسررررررررررررررنة  عررررررررررررررام

1976 

  تميرررررررررررررررررررررررررر  مع ررررررررررررررررررررررررررد املحاسررررررررررررررررررررررررررناة

 ال ند -املعتمديش

  ال ند –محاسب ما   معتمد 

 CME1  2009عام 

   خبرررررررتة ماليررررررررة واسررررررررعة متنوعرررررررة ضرررررررر  مجررررررررا

املحاسرررررنة واالسيلررررررارات املاليرررررة والرمانررررررة 

 الداخلية

 للرررركة التنفيررذي الرررئسس السيد/ سعد نش عمر النا  10

 القانضة عذيب

 

  دارة واملررروارد البلرررررية لرررر ائرررب الررررئسس 

  للركة نذار التجارية

   ائررررررررب للمرررررررردير العررررررررام لتطرررررررروير ا عمررررررررا 

 شركة عذيب التجارية – وامللارال

  مائد سري مقات ، طيار حربق مقات ، و

و مائررررررررررررررد جنررررررررررررررا  طاررررررررررررررتاة، ومرررررررررررررردير ادارة 

تررررررررررردريب ا طقررررررررررر  ال ويرررررررررررة ومررررررررررردير  دارة 

القوات ال وية  -نرامج القوات ال وية 

 املل ية السعودية

 راة رن ررررالوريو  ضرررر  علرررروم الطيرررر

مررش  ليررة امللرر  فيصرر  ال ويررة 

 1973عام 

 رة طويلررررررررررررررة ومتنوعررررررررررررررة ضرررررررررررررر  مجرررررررررررررراالت:  رخنرررررررررررررر

راة، والقيررررررادة، وترررررردريب الطيرررررراريش، رالطيرررررر

و دارة امللرررررررررررررررررررررارال والبرررررررررررررررررررررتامج، واللرررررررررررررررررررررئوة 

 اإلدارية واملوارد البلرية
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 في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها  11-2
ً
 أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوا

 العضو

 يكون  التي الشركات أسماء

  اإلدارة مجلس عضو
ً
 في عضوا

 من أو)الحالية(  إدارتها مجالس

 مديريها

 مقرها
 الفانوني الكيان

)مساهمة مدرجة / 

مساهمة  ير مدرجة/ 

مسئولية ذات 

 محدودة/ ..(

 يكون  التي الشركات أسماء

 اإلدارة مجلس عضو

 
ً
 إدارتها مجالس في عضوا

 مديريها من أو)السابقة( 

 مقرها
 الفانوني الكيان

)مساهمة مدرجة / 

مساهمة  ير مدرجة/ 

ذات مسئولية محدودة/ 

).. 

 داخل

 اململكة

 خارج

 اململكة

 داخل

 اململكة

 خارج

 اململكة

/ حسررررررررررام الررررررررررديش نررررررررررش السرررررررررريد

 هاش  صدمة 

 مساهمة   القانضة  اعام مجموعة شركة مدرجة مساهمة   لالتصاالت عذيب اتحاد شركة

 ما و يوة  محاسنوة  صدمة

 واسيلاريوة 
  للتطوير عمر جن  شركة محدودةمسئولية   ات   مساهمة 

 مساهمة   ت اف  ا هخ  شركة    

السررررررررررريد/ رائررررررررررررد نررررررررررررش عنرررررررررررردهللا 

 فخري 

 مقفلة مساهمة BDI Partner   شركة مدرجة مساهمة   لالتصاالت عذيب اتحاد شركة

 مساهمة   اإلسيحماري  CAPIVEST نن  مدرجة  ات مساهمة   لالسيحمار  ممتل ات شركة

 
   

الخليج للننتوكيماويات  شركة

GPIC)) 
  مساهمة 

 مقفلة مساهمة Gulfair Group   شركة    

 مدرجة مساهمة   نتل و شركة    

 مساهمة   شركة  منية لالتصاالت )ا ردة( مدرجة مساهمة   لالتصاالت عذيب اتحاد شركة السيد/ ا  اي   ور حناوي 

     مدرجة مساهمة   النحريش نتل و شركة

SAMENA Telecomcunication 

Council 
       

Sure Group        

Dhivehi Raajjeyge Gulhun Plc 

(Dhiraagu) 
       

السررررررررريد/ سرررررررررلطاة نرررررررررش خالرررررررررد 

 النت ق 
 مدرجة مساهمة   لالتصاالت عذيب اتحاد شركة

 العربية املصاض  شركة

 السعودية
  مدرجة مساهمة 

     محدودة مسئولية  ات   واملقاوالت للتجارة ال  لة شركة

     مقفلة مساهمة   للتطوير القانضة جدة شركة

     مدرجة  ات مساهمة   ساما و شركة

     محدودة مسئولية  ات   لالتصاالت سماي  شركة

     مساهمة    انستا   فولفةس شركة

السرررررريد/ ف رررررررد نرررررررش عنررررررردالعزيز 

 الصةيل

 شركة اتحاد عذيب لالتصاالت
  مساهمة مدرجة 

 املل ية ال وية القوت

 السعودية
   

     محدودة مسئولية  ات   شركة نذار التجارية

 شركة ناة اسما املحدودة
  محدودة مسئولية  ات     

     محدودة مسئولية  ات   شركة اال نت ت السعودية

     محدودة مسئولية  ات   شركة عذيب للمقاوالت املحدودة

     محدودة مسئولية  ات   معار  الدياة  شركة

 نش نش  حمد نش عندالعزيز مؤسسة

 االاسا ية عندالعزيز
  (خاتيةفردية ) مؤسسة     

     محدودة مسئولية  ات   السعودية ا نتجرا  عذيب شركة

 عخررررررررررررررر  نرررررررررررررررش  حمرررررررررررررررد/ السررررررررررررررريد

 الدخي 
 مدرجة مساهمة   لالتصاالت عذيب اتحاد شركة

 للملارال العسكنإل شركة

 املتقدمة
  مقفلة مساهمة 

 مقفلة مساهمة   العربية هنتات شركة محدودة مسئولية   العربية روافد شركة

 للعددات ا وسط اللرل  شركة

 ال  ربائية واملحوالت
  مقفلة مساهمة 

 للطامة النانطاة شركة

 واالتصاالت
  عامة مساهمة 

    
 مجموعة شر ات  حدل

 الصنا   لالسيحمار العني اة
  مقفلة مساهمة 

 مدرجة مساهمة   الدوائية اللركة    

    
 الصدية للرعاية آراك شركة

 (الدوائية)اللركة 
  مدرجة مساهمة 

 مدرجة مساهمة   (النيطار  نش)  سان  شركة    

السرررررررررررررررريد/ عنرررررررررررررررردالرحمش نررررررررررررررررش 

 عندهللا الس راة

 مساهمة   السعودية تجاري  شركة مدرجة مساهمة   لالتصاالت عذيب اتحاد شركة

  التعاواق للتأماة  ما ة شركة
 

 مدرجة مساهمة
 للتنمية ةالوطني اللركة

 ةالزراعي
 

 مدرجة مساهمة 
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 العضو

 يكون  التي الشركات أسماء

  اإلدارة مجلس عضو
ً
 في عضوا

 من أو)الحالية(  إدارتها مجالس

 مديريها

 مقرها
 الفانوني الكيان

)مساهمة مدرجة / 

مساهمة  ير مدرجة/ 

مسئولية ذات 

 محدودة/ ..(

 يكون  التي الشركات أسماء

 اإلدارة مجلس عضو

 
ً
 إدارتها مجالس في عضوا

 مديريها من أو)السابقة( 

 مقرها
 الفانوني الكيان

)مساهمة مدرجة / 

مساهمة  ير مدرجة/ 

ذات مسئولية محدودة/ 

).. 

 داخل

 اململكة

 خارج

 اململكة

 داخل

 اململكة

 خارج

 اململكة

  للطامة ال ني  شركة
 

 
 ملصاال املتحدة اللركة

 ا سالك
 

 محدودة مسئولية  ات 

 مدرجة مساهمة شركة   السعودية االتصاالت شركة    العاملية الغات شركة

 محدودة مسئولية  ات   وشر اه ال ريد م تب محدودة مسئولية  ات   الدديحة االالاءات شركة

 مدرجة مست مة شركة   تجاد شركة مدرجة مساهمة   للطامة الوطنية اللركة

     محدودة مسئولية  ات   السيف بق دي  ر شركة

 عنرررررردالرحمش جافيررررررد/ السرررررريد

  خنت

     مدرجة مساهمة   لالتصاالت عذيب اتحاد شركة

 مقفلة مساهمة   للفوسفات معادة شركة مقفلة مساهمة   القانضة عذيب شركة

 مقفلة مساهمة   القانضة عذيب شركة محدودة مسئولية  ات   اسما ناة شركة

  و اث  ومار نري / السيد
 مقفلة مساهمة   والصلب لةدديد تاتا شركة مدرجة مساهمة   لالتصاالت عذيب اتحاد شركة

     محدودة مسئولية  ات   املحدودة اسما ناة شركة

 مدرجة مساهمة   لالتصاالت عذيب اتحاد شركة السيد/ سعد نش عمر النا 
 املل ية ال وية القوات

 السعودية
   

     مقفلة مساهمة   املالية  ثراء شركة

مؤسسة عندالعزيز نش  حمد نش 

 عندالعزيز االاسا ية
 

 
 )خاتية( فردية مؤسسة

    

     محدودة مسئولية  ات   املحدودة القانضة عذيب شركة

شركة عذيب ا نتجرا  السعودية 

 املحدودة
 

 
 محدودة مسئولية  ات

    

 الغذارق للتمويش عذيب شركة

 املحدودة
 

 
 محدودة مسئولية  ات

    

 السعودية سو    ت عذيب شركة

 املحدودة
 

 
 محدودة مسئولية  ات

    

     محدودة مسئولية  ات   شمس املحدودة شركة اتحاد

 للمقاوالت شر اه  و اسما شركة

 املحدودة
 

 
 محدودة مسئولية  ات

    

     محدودة مسئولية  ات   املحدودة اسما ناة شركة

 املتطورة لةخدمات اسما ناة شركة

 املحدودة
 

 
 محدودة مسئولية  ات

    

 الطنية لةخدمات  ثراء شركة

 املحدودة
 

 
 محدودة مسئولية  ات

    

 التطوير و ل سيحمار  ثراء شركة

 العقاري 
 

 
 محدودة مسئولية  ات

    

شركة  ثراء ل تصاالت و املراكز 

 الرياضية
 

 
 محدودة مسئولية  ات

    

     محدودة مسئولية  ات   شركة نذار االعما  املحدودة

 للعقارات العقارية نذار شركة

 املحدودة
 

 
 محدودة مسئولية  ات

    

     محدودة مسئولية  ات   املحدودة اإلتحاد رواد شركة

     محدودة مسئولية  ات   شركة القيادة املتقدمة املحدودة

 للمقاوالت املت املة املةلآت شركة

 املحدودة
 

 
 محدودة مسئولية  ات

    

     محدودة مسئولية  ات   شركة تطوير املركنات املحدودة

 السعودية الرياضة تقنية شركة

 التجارية
 

 
 محدودة مسئولية  ات

    

     محدودة مسئولية  ات   شركة الرياضة املتقدمة املحدودة

     محدودة مسئولية  ات   شركة دع  ال واد العربق املحدودة
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 اإلدارة التنفيذية أعضاء  11-3

 الخبرات املؤهالت السابقة الوظائف الحالية الوظائف االسم 

 ك ربائيرررررة هندسرررررة ن ررررالوريو  ا عما  مطاع مدير التنفيذي الرئسس معا   محمد  حمد عماد  م 1

 واالتصاالت واالل نتو يات

 18خبرررررتات متنوعررررره تربرررررو عخررررر  

 االتصاالت مجا سنة ض  

 املاليررررررررررررة لللررررررررررررئوة  التنفيررررررررررررذي الرررررررررررررئسس محمود حمداة العندهللا     2

 ناإل انة

 والتخطررررريط املا ا يرررررة عرررررام مرررردير

 والتقارير

 محاسنة ن الوريو 

 مالية  عما   دارة ماجستات

 26 عخرررر  تربررررو متنوعررررة خبررررتات

 املالية اإلدارة ض  عام

 التقنيررررررررررة لللررررررررررئوة  التنفيررررررررررذي الرررررررررررئسس النواردي عندالرحمش نش ف د  م 3

 ناإل انة

ماجسررررررتات ضرررررر  علرررررروم الداسرررررررب  اللن ة عملياتعام  دارة  مدير 

 اآل  

خبرررررررررررتات متنوعررررررررررره تربرررررررررررو عخررررررررررر  

عررررررررررام ضرررررررررر  مناصررررررررررب تقنيررررررررررة 28

و داريررررررررررررررررة عرررررررررررررررردة ضرررررررررررررررر  مجررررررررررررررررا  

االتصررراالت وتقنيرررة املعلومرررات، 

حيرررر  شررررغ  عرررردة مناصررررب ضرررر  

 عدد مش شر ات االتصاالت

 التن يميرررررررررة اللرررررررررئوة   دارةعرررررررررام  مررررررررردير  العنيداء وليد نش  نراهي   م 4

 والقا و ية

 ك ربائية هندسة ن الوريو  التن يمية اللئوة  عام مدير

 اتصاالت هندسة ماجستات

 15خبرررررتات متنوعررررره تربرررررو عخررررر  

 سنة ض  تن يمات االتصاالت

عرررررررام املررررررروارد البلررررررررية واللرررررررؤوة  مررررررردير  عندهللا نش محمد الدريري      5

 اإلدارية 

املرررروارد البلرررررية واللررررؤوة  مرررردير 

 اإلدارية 

متنوعرررة تربرررو عخررر  عررررش  خبرررتات  عما   دارة ن الوريو 

عرررررررررررررام اللرررررررررررررؤوة اإلداريرررررررررررررة  18

 واملورد البلرية 

 عررررررررررررررررررراتن دارة املن عرررررررررررررررررررام مررررررررررررررررررردير   محمد ماعود     6

 النين  والربط نال ملة

 ك ربائية هندسة ن الوريو 

 كمنيوتر هندسة ماجستات

 27 عخرررر  تربررررو متنوعررررة خبررررتات

 االتصاالت مجا  ض  عام

 والتمرررررويش  اإلمررررردادات  دارة عرررررام مررررردير وجدي محمد آسر  حمد     7

 ناإل انة

  عما   دارة ماجستات ملارال مدير

 صناعية هندسة ن الوريو 

 8خبرررررررتات متنوعررررررره تربرررررررو عخررررررر  

سررررررررررررررررنوات ضرررررررررررررررر   دارة العقررررررررررررررررود 

 والخدمات اللوجسيية

 اللررررررررررررررررن ة، تنفيررررررررررررررررذ  و   مرررررررررررررررردير ناإل انة اللن ة هندسة عام مدير عنا  رضواة     8

 واالسنتاتيجية التخطيط

 17خبرررررتات متنوعررررره تربرررررو عخررررر   ك ربائية هندسة ن الوريو 

 سنة نال ندسة ال  ربائية

 اتصاالت هندسة ن الوريو  ا عما  مطاع منيعات مدير ا عما  مطاع عام مدير  نوخرد  ياد محمد     9

  عمرررررررررررررررررررررررررررررا   دارة ماجسرررررررررررررررررررررررررررررتات

 هندسية

 15خبرررررتات متنوعررررره تربرررررو عخررررر  

 سنة ض  مجا  االتصاالت

 تقنيرررررررررررررررررررررررررة  دارة عررررررررررررررررررررررررام مرررررررررررررررررررررررردير ناإل انة الدوكمة  دارة عام مدير ن ات عندالرحمش     10

 ناإل انة املعلومات

 حاسرررررررب هندسرررررررة ن رررررررالوريو 

 آ  
 15 عخرررر  تربررررو متنوعررررة خبررررتات

 املعلومات      دارة ض  عام

 وضرررماة جمرررل  ئتمررراة  و   مررردير الدخ  وضماة الفوترة عام مدير  حمد شاتات     11

 اإليرادات

 مالية  عما   دارة ماجستات

 املعلومات تقنية ماجستات

 18 عخرررر  تربررررو متنوعررررة خبررررتات

 واالئتمررراة املاليرررة  دارة ضررر  عرررام

 االيرادات وضما ات
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 تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه -12
 

، وترر   عيرراة و عررادة ا تخرراي عرردد 
 
 عضرراء للرردورة الحالحررة ملجلررس  10حرردد الن ررام ا سررا  لللررركة عرردد  عضرراء مجلررس  دارة اللررركة نأحررد علررر عضرروا

نرراة ال ررداو  التاليررة مائمررة  سررماء ت، و 25/10/2017مررش منرر  ال معيررة العامررة املنعقرردة نترراري   وملرردة ثررالث سررنوات 26/10/2017الترر  نررد ت ضرر   اإلدارة

 :م2018مار   31املنت   ض   عضاء مجلس اإلدارة خال  العام املا   

 :25/10/2017( وحتى نهاية الدورة الثانية من مجلس اإلدارة املنتهيةفي 01/04/2017) مجلس اإلدارة في بداية العام املاليأعضاء 

 االسم 
 تصنيف العضوية

 /  ير تنفيذي/ مستقل()تنفيذي
 جهة التمثيل

 ال م ور  مستق  / حسام الديش نش هاش  صدمة السيد 1

 )نتل و( والالسل ية السل ية لالتصاالت النحريش شركة تنفيذي  ات السيد/ رائد نش عندهللا فخري  2

 )نتل و( والالسل ية السل ية لالتصاالت النحريش شركة تنفيذي  ات السيد/ ا  اي   ور حناوي  3

 ال م ور  مستق  السيد/ سلطاة نش خالد النت ق 4

 (سانقا التجارية)عذيب  املحدودة التجارية نذار شركة تنفيذي  ات الصةيل عندالعزيز نش ف د/ السيد 5

 ال م ور  مستق  السيد/ محمد نش سامق رفه 6

 ال م ور  مستق  السيد/ عندالرحمش نش عندهللا الس راة 7

 السعودية اال نت ت شركة تنفيذي  ات  و اث  ومار نري / السيد 8

 والخدمات للصيا ة عذيب شركة تنفيذي  ات السيد/ سعد نش عمر النا  9

 مش * مالح ة: ت   عياة 
 
 للركة نتل و  ليح  مح  السيدة/ خلود القطاة اعتنارا

 
 )ض  ه اية الدورة الحا ية( 24/05/2017السيد/ رائد فخري ممحال

 

 :31/03/2018حتى نهاية العام املالي في  26/10/2017أعضاء مجلس اإلدارة من بداية الدورة الجديدة )الثالثة( في  

 االسم 
 تصنيف العضوية

  ير تنفيذي/ مستقل()تنفيذي/ 
 جهة التمثيل

 ال م ور  مستق  / حسام الديش نش هاش  صدمة السيد 1

 )نتل و( والالسل ية السل ية لالتصاالت النحريش شركة تنفيذي  ات السيد/ رائد نش عندهللا فخري  2

 )نتل و( والالسل ية السل ية لالتصاالت النحريش شركة تنفيذي  ات السيد/ ا  اي   ور حناوي  3

 واملقاوالت للتجارة ال  لة شركة تنفيذي  ات السيد/ سلطاة نش خالد النت ق 4

 نذار التجارية املحدودة  شركة تنفيذي  ات الصةيل عندالعزيز نش ف د/ السيد 5

 ال م ور  مستق  /  حمد نش عخ  الدخي  السيد 6

 ال م ور  مستق  السيد/ عندالرحمش نش عندهللا الس راة** 7

 املعلومات وتقنية لالتصاالت نذار شركة تنفيذي  ات  خنت عندالرحمش جافيد/ السيد 8

 السعودية اال نت ت شركة تنفيذي  ات *  و اث  ومار نري / السيد 9

 والخدمات للصيا ة عذيب شركة تنفيذي  ات السيد/ سعد نش عمر النا  10

  العامة ال معية من  مش اإلدارة ملجلس الحالحة للدورة  عاله  سما ه  املوضدة اإلدارة مجلس  عضاء و عياة ا تخاي ت :  مالح ة
 
  سنوت ثالث ملدة 26/10/2017 مش اعتنارا

 مش 
 
 م 20/11/2017* ت  منو   ستقالة السيد/ نري   ومار  و اث مش عضوية مجلس اإلدارة اعتنارا

  م19/02/2018مش عضوية مجلس اإلدارة نتاري  ** ت  منو   ستقالة السيد/ عندالرحمش نش عندهللا الس راة 
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 اجتماعات مجلس اإلدارة -13
 

  واعررزل عرردم حضررور 31/3/2018ينرراة ال رردو  التررا   عرردد اجتماعررات مجلررس اإلدارة وحضررور ا عضرراء لتلرر  اإلجتماعررات خررال  العررام املررا   املنت رر  ضرر  

ل رو  خاصة  و لدوا   السفر  وتجدر اإلشرارة نرأة رئرسس مجلرس اإلدارة لر  يتلر   ي  عس ا عضاء لنعس اجتماعات مجلس اإلدارة والة اة الفرعية 

  2018مررررار   31طلررررب م ترررروي  عقررررد  ي اجتماعررررات طارئررررة مررررش  ي مررررش  عضرررراء املجلررررس  و مراجررررل الدسررررانات الخررررارج  خررررال  السررررنة املاليررررة املنت يررررة ضرررر  

نتاتيجية وال امرررة وكرررذل  مقنتحرررات املسررراهماة ومةدوارررا    حيرررا  اللرررركة و داءهرررا ضررر  عخررر  مناملرررة ا مرررور االسرررااعقررراد جلسررراته   ثنررراءويحرررر  املجلرررس 

واسررتخدم املجلررس وسررائط التقنيررة الدديحررة والبتيررد االل نتواررق والصرردف املحليررة واملومررل االل نتواررق ل يئررة السررول السررعودية   حضررور  النيررة ا عضرراء

 نأو  رة وخاصة  ات التنفيذياة  عضاء مجلس اإلدا والسادة تداو   إلنالك املساهماة 
 
 واملعنياة نأخنار اللركة ال وهرية  وال

 

 االسم/ العضو م

 ( اجتماعات7عدد االجتماعات )

2017 2018 

االجتماع 

 األول 

27  

 أبريل

االجتماع 

 الثاني

21 

 مايو

االجتماع 

 الثالث 

23 

 أ سطس

االجتماع 

 الرابع 

5  

 نوفمبر

االجتماع 

 الخامس 

29 

 نوفمبر

االجتماع 

  السابع

17  

 يناير

االجتماع 

 الثامن 

12 

 فبراير

        / حسام الديش نش هاش  صدمة السيد 1

        *فخري  عندهللا نش رائدالسيد/  2

        السيد/ ا  اي   ور حناوي  3

        السيد/ سلطاة نش خالد النت ق 4

        الصةيل عندالعزيز نش ف د/ السيد 5

     - - - /  حمد نش عخ  الدخي  السيد 6

 -       **السيد/ عندالرحمش نش عندهللا الس راة 7

     - - -  خنت عندالرحمش جافيد/ السيد 8

 - - -     *** و اث  ومار نري / السيد 9

        السيد/ سعد نش عمر النا  10
  اإلدارة ملجلس الحالحة للدورة  عاله  سما ه  املوضدة اإلدارة مجلس  عضاء  عياةا تخاي و  ت  : مالح ة

 
  سنوت ثالث ملدة 26/10/2017 مش اعتنارا

 مش 
 
 للركة نتل و  ليح  مح  السيدة/ خلود القطاة اعتنارا

 
 الدورة الحا ية()ض  ه اية  24/05/2017* ت   عياة السيد/ رائد فخري ممحال

  19/02/2018ت  منو   ستقالة السيد/ عندالرحمش نش عندهللا الس راة مش عضوية مجلس اإلدارة نتاري   **

  اإلدارة مجلس عضوية مش  و اث  ومار نري / السيد  ستقالة منو   ت *** 
 
 م 20/11/2017 مش اعتنارا
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 اإلدارةلجان مجلس   -14

 :هذه الة اة وم ام واجتماعات  عضاء و وفيما يخ  نياة نأسماء ثالثة ل اة، نت ويش ( الحالحةالدالية )مام مجلس اإلدارة خال  دورته 

 

 اللجنة التنفيذية :

 اللرئوة  نمراجعرة دوريرة نصرفة الة نة التنفيذية تقومو ، 5/11/2017ت   ل ي  و عياة  عضاء الة نة التنفيذية مش من  مجلس اإلدارة نتاري  

 وترفرل اإلدارة مجلرس ااعقراد ا ت رار تحتمر  ال التررق الطارئة امل ام  عس تنفذ مد كما اإلدارة، مجلس اجتماع من  املالية والنررامج ناليلغي  املتعلقة

 نرردع  مجلررس اإلدارة ضرر   دائرره ملسررئولياته، وتزويررد اإلدارة  ملجلررس تقاريرهررا التنفيذيررة الة نررة
 
التنفيذيررة اإلدارة  وتقرروم الة نررة التنفيذيررة  يضررا

نالتوجيررره واإلرشرررراد  حرررو  فضرررر  املمارسرررات إلدارة اللررررركة، والتأكيررررد نضررررورة تحقيرررر  خطرررط و هرررردا  اللررررركة  وال رررد  الرررررئسس لة نرررة هررررو رفررررل 

 مستول  داء اللركة، ووضل ا هدا  إلدارة اللركة العليا والتةسي   لأة اسنتاتيجيات اللركة و هدا  ا عما  وا الطة 

 التنفيذية اللجنة تواجتماعا أعضاء

 (0) االجتماعات عدد العضوية طبيعة االسم 

 رئسس الة نة  ف د نش عندالعزيز الصةيلالسيد/  1

مررررار   31لررر   عقررررد الة نرررة التنفيذيررررة  يرررة اجتماعررررات خرررال  العررررام املنت ررر  ضرررر  

2018  

 

 عضو   السيد/  حمد نش عخ  الدخي  2

  عضو السيد/ سلطاة نش خالد النت ق 3

 عضو السيد/ ا  اي   ور حناوي  4

 عضو السيد/ سعد نش عمر النا  5

 
 لجنة املراجعة :

وتقرروم  ،26/10/2017 نترراري  املنعقرردة العامررة العامررة ال معيررة نموافقررة اإلدارة ملجلررس الحالحررة للرردورة املراجعررة ل نررة  عضرراء و عيرراة  لرر ي  ترر 

الداخلية ض  اللركة، مش  ج  التحق  مش مدل فاعليت ا ض  تنفيذ ا عما  وامل مات الترق حرددها ل را ل نة املراجعة ناإلشرا  عخ   دارة املراجعة 

اسرررة املجلرررس  ودراسرررة   رررام الرمانرررة الداخليرررة، والتوصرررية نتعييررررش املحاسبيررررش القا و سيررررش وفصرررل   وتحديرررد   عررراع   ومتا عرررة  عمرررال    وكرررذل  در 

 عررش دراسررة القرروائ  املاليررة ا وليررة والسررنوية منرر  عرضرر ما عخرر  مجلررس خطررة املراجعررة ومالح ررات املحاسررب القررا 
 
واق عخرر  القرروائ  املاليررة، فضررال

 اإلدارة و نداء الر ي والتوصية  لأه ا وكذل  دراسة  افة السياسات املحاسبية املتنعة والتوصية ض  شأه ا 

 املراجعة لجنة واجتماعات أعضاء

 االسم 
 طبيعة

 العضوية

 اجتماعات( 4) االجتماعات عدد

 ا و   االجتماع

18/04/2017 

 الحااق االجتماع

25/05/2017 

 الحال  االجتماع

05/11/2017 

 الرا ل االجتماع

04/02/2018 

 - - -  رئسس الة نة السيد/  حسام الديش نش هاش  صدمة * 1

     عضو  السيد/ عندالرحمش نش عندهللا الس راة*** 2

   - - خارج  عضو  حمد نش عخ  الدهلوي  السيد/ 3

 -    عضو السيد/ نري   ومار  و اث**  4

   - - عضو السيد/ جافيد عندالرحمش  خنت 5
 منصررب املرردير املرا   واإلداري ضرر  شررركة عمررر تهاررت مالح رة

 
 كمحاسررب لللررر ات :    مررش نرراة  عضرراء الة نررة السريد/  حمررد نررش عخرر  الرردهلوي )عضرو خررارج (، والررغ  حاليررا

 
حرافو القانضررة  وعمرر  سررانقا

 عضو، كما   ه 2011 دارة مخاطر مالية عام  ستات و ماج2009التا عة والفروع الدولية ) دارة التقارير الدولية( لدل النن  ا هخ  التجاري، وهو حاص  عخ  ن الوريو  محاسنة عامة عام 

 والعمليررات القيررود ومرامنررة التقديريررة واملوات ررة املاليرة القرروائ   عررداد و املاليررة التقررارير اعرداد وكررذل  داخخرر  ومرردم  كمحاسررب خبررتة ولديره الررداخلياة، للمررراجعياة السررعودية ال معيررة ضر 

  ا رصدة ومطانقة املحاسبية

 مش 
 
  14/06/2017* ت  منو   ستقالة السيد/ حسام الديش صدمة مش عضوية ورئاسة ل نة املراجعة اعتنارا

 مش  ** ت  منو  
 
  20/11/2017 ستقالة السيد/ نري   ومار  و اث مش عضوية ل نة املراجعة اعتنارا

 مش  
 
  19/02/2018*** ت  منو  استقالة السيد/ عندالرحمش الس راة مش عضوية ورئاسة ل نة املراجعة اعتنارا
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 سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عن املجلس واإلدارة التنفيذية  -15

  رررر  تخررررتص ل نررررة امل افررررآت والنتشرررريحات نالتوصررررية   رررر  مجلررررس اإلدارة نم افررررآت  عضرررراء مجلررررس اإلدارة و عضرررراء الة رررراة املنبحقررررة مررررش املجلررررس ناإلضررررافة 

  ح ام هذه 
 
 السياسة، عخ   ة ترا   الة نة املعايات التالية :م افآت كنار التنفيذياة ناللركة وفقا

 .و هداف ا اللركة استرراتيجية مل اا  ام ا  (  )

م  ة  (ي )  املتغات ال زء تربط كأة الطوي ، املدل عخ  اللركة وتنميت ا   جا  عخ  التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس  عضاء ح   غر  امل افآت تقدَّ

 الطوي  املدل  ع  نا داء امل افآت مش

د  ة  (د )  ومستول  وامل ارات، العملية، العلمية، والخنررات  لا ل ا واملؤهالت املنوطة واملسؤوليات وامل ام الوايفة، مستول  عخ  نناء   امل افآت تحدَّ

 .ا داء

 .اللركة لدل املخاطر ودرجة وطنيعة ح   مل اا  ام ا (د )

 مرد مرا تفرادي مرل امل افرآت، مر  ضر   فرس املجرا  تمرار   فرس ا الرطة ضر  تحديردا خذ ض  االعتنرار ممارسرات اللرر ات ا خررل وخاصرة التر   ع (ه )

 .والتعويضات للم افآت منررر   يرر ارتفاع مش  ل  يةلأ عش

 .في ا املنالغة عدم مل وتحفا ها، علي ا للعم  ناللركة واملحاف ة امل نية ال فاءات استقطاي  ست د  امل افآت  ة (و )

  التنفيذيرة واإلدارة اإلدارة مجلرس  عضراء اللرركة نر رامج ملرنس  سر   ضر ر نرت اللرركة تننر   حرا  ضر  (ت )
 
  م  سر ما

 
 جديردا

 
سرواء   ا رت  صردارا

 و  رام اللرر ات و   مرة ا سرا  لللرركة الن ام مل يتواف  نما والنتشيحات اشنت  ا اللركة، يجب  ة يت   ل  تحت  شرا  ل نة امل افآت

 .العالمة ما التنفيذية  اتالسول املالية ولوائح  و  ام هيئة

تصرررر  نررردالت حضرررور االجتماعرررات و اتهرررا مرررش االسرررتحقامات  و  عرررويس املصرررروفات املتعلقرررة ناجتماعرررات املجلرررس والة ررراة املنبحقرررة عنررره و  (  )

  عررد  م
 
 عقرررب  رر  اجتمررراع،  مرررا امل افررآت السرررنوية للمجلررس فتررردفل  املرررة

 
رارهرررا مرررش ال معيررات العامرررة واالجتماعررات الرسرررمية ا خررررل مناشرررة

 ال معية العامة 

 لجنة املكافآت والترشيحات :

تقروم ل نرة امل افرآت والنتشريحات نالتوصرية ملجلررس ، و 5/11/2017مجلرس اإلدارة نتراري   تر   لر ي  و عيراة  عضراء الة نرة التنفيذيرة مرش منرر 

 للسياسررررات واملعاييررررر املعتمرررردة، و جرررراء املراجعررررة السرررنوية لالحتياجررررات املطلوبرررة مررررش امل رررارات امل
 
ناسررررنة اإلدارة نالنتشررريس لعضررروية املجلررررس وفقرررا

ورفرررل التوصررريات ضررر  شرررأة التغييرررررات التررررق يم رررش  جرا هرررا، وتحديرررد جوا رررب الضرررعف  لعضررروية مجلرررس اإلدارة، ومراجعرررة هي ررر  مجلرررس اإلدارة

والتأكررررد  لرررر   سرررنوي مررررش اسررررتقاللية ا عضررراء املسررررتقلاة ووضررررل  .والقررروة ضرررر  مجلررررس اإلدارة، امترررررا  معال ت ررررا نمررررا يتفررر  مررررل مصررررةدة اللرررركة

 يرش سياسات واضدة لتعويضات وم افآت  عضاء مجلس اإلدارة وكنار التنفيذي

 املكافآت والترشيحات لجنة واجتماعات أعضاء

 العضوية طبيعة االسم 

 اجتماعات( 3) االجتماعات عدد

 ا و   االجتماع

 م31/07/2017

 الحااق االجتماع

 م28/11/2017

 الحال  االجتماع

18/12/2017 

   - رئسس الة نة السيد/  حمد نش عخ  الدخي * 1

    عضو  النت قالسيد/ سلطاة نش خالد  2

    عضو السيد/ سعد نش عمر النا  3

 - -  خارج  عضو السيد/  وا  نش محمد السديري** 4

  05/11/2017ت والنتشيحات اعتنارا مش آ*  ت   عياة السيد/  حمد الدخي   عضوية ورئاسة ل نة امل اف

  والغ  السيد/  وا  السديري 25/10/2017حتإل ه اية الدورة الحا ية ملجلس اإلدارة ض   23/07/2017والنتشيحات خال  الفنتة مش ** ت   عياة السيد/  وا  السديري  عضوية ل نة امل افآت 

 منصب مساعد  ائب الرئسس لللئوة اإلدارية واملوارد البلرية ض  شركة عذيب القانضة، وعم  ض  السان  كعضو مجلس مديريش  لركة اال 
 
ة وهو حاص  عخ  درجة  نت ت السعوديحاليا

 2011ودرجة املاجستات  ض  اإلدارة وال ندسة الصناعية عام  1995الن الوريو  ض  ال ندسة امل ا ي ية عام 
 
 ، ويتمتل نخبتة واسعة ض  مجا  اإلدارة واملوارد البلرية تزيد عش علريش عاما
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 :اإلدارة وأعضاء اللجان املنبثقة عن املجلس  مجلس أعضاء معايير وآلية صرف مكافآت 15-1

اإلدارة و عضرراء الة رراة املنبحقررة عررش املجلررس  مجلررس  عضرراء معررايات وآليررات صررر  م افررآتسياسررة توضررح  25/02/2018اعتمررد مجلررس اإلدارة نترراري  

 نموجب هذه املعايات مش تاري  اعتمادها مش ال معية العامة:املوضدة  د اه، وسست  العم  
 

اسرنة   و مقطروع مزايرا عيةيرة  و منلر   و ال لسرات عرش حضرور  نرد  مرش اإلدارة و عضاء الة اة املنبحقة عش املجلس مجلس  عضاء م افأة تت وة  (  )

 املزايا  هذه مش  كرت  و ناة اثةتاة ال مل اللركة، ويجوت  صاض   ربا  معينة مش
 

 عخر  مناشرر  ارت  و مناشرر  لر   منةيرة ت وة   ة  و اللركة الت  تحقق ا ا ربا  مش اسنة عش عنارة اإلدارة مجلس  عضاء م افأة ت وة  يجوت  ة  (ي )

 اللركة  ربحية
 

 التر  االحتياطيرات خصر   عرد و لر  ا ربرا ، مرش صراض  (٪10عخر  ) الةسنة هذه تزيد  ة يجوت  فال اللركة،  ربا  مش معينة اسنة امل افأة  ا ت   ا (د )

  العامرة ال معيرة مرر  را
 
 مرا  ر   مرش (٪5عرش ) يقر  ال املسراهماة عخر  ربرس توتارل وبعرد ا سرا ، اللرركة   رام اللرر ات و  رام  ح رام تطنيقرا

  امل افأة هذه استحقال ي وة   ة عخ  اللركة املدفوع،
 
  ي وة   ل  يخالف و   تقدير العضو، يحضرها الت  ال لسات عدد مل متناسنا

 
 .ناطال

 

 لعدد مررات حضرور العضرو لالجتماعرات كةسرنة  املقدار متفاوتة امل افأة املرصودة لألعضاء ت وة   ة يجوت  (د )
 
وتختلف ميمت ا مش عضو آلخر  وفقا

 اإلدارة   مجلس والنتشيحات واعتماد امل افآت وتناسب، ويت  تقدير ميمة امل افأة ل   عضو نتوصية مش ل نة
 

ننراء  عخر  توصريات ل نرة امل افرآت والنتشريحات،  مرش املجلرس وبرد  حضرور  املنبحقرة م افرآت  عضراء جميرل الة راة اإلدارة مجلرس واعتمرد يحردد (ه )

 ناستلناء ل نة املراجعة حي  يومنإل ع ا لة معية العامة للمساهماة العتمادها 
 

مرررش داخررر  املجلرررس  و مرررش خارجررره( كنرررد  حضرررور عرررش ( ثالثرررة آال  ريرررا  ل ررر  عضرررو مجلرررس  دارة  و ل نرررة فرعيرررة )سرررواء 000,3يصرررر  منلررر  ) (و )

، سرواء  راة اجتمراع مجلرس  دارة، 000,36ال لسة الواحدة )داخ  مدة اململ ة  و خارج ا( وبما ال يزيد عش )
 
( سرتة وثالثروة  لرف ريرا  سرنويا

لة نررة املنبحقرررة عررش املجلررس وموافقرررة  و ل نررة فرعيررة،  و جمعيررة عامرررة،  و اجتمرراع رسررم   و فعاليرررة معينررة )ي لررف نررره العضررو مررش منررر  رئررسس ا

 رئسس مجلس اإلدارة عخ   ل ( 
 

صرر  م افرأة ماليرة  عضراء مجلرس اإلدارة نض  ه اية    سنة مالية تومرن  ل نرة امل افرآت والنتشريحات وحسرب تقردير وموافقرة مجلرس اإلدارة  (ت )

 والة اة املنبحقة عش املجلس، عخ  النحو اآل ق: 

 ( ثالث مائة  لف ريا ، و ل  مقان  عضويته ض  مجلس اإلدارة  000,300فأة سنوية ال تتجاوت )يستح  عضو مجلس اإلدارة م ا -1

( مائرررة  لرررف ريرررا ، و لررر  مقانررر  عضرررويته ضررر  الة ررراة املنبحقرررة عرررش 000,100يسرررتح  عضرررو مجلرررس اإلدارة م افرررأة سرررنوية ال تتجررراوت ) -2

 ض  ل نة واحدة  و  كرت  نما
 
 في ا امل افأة املمنوحة مقان  العضوية ض  ل نة املراجعة  املجلس، سواء   اة العضو  ملار ا

( مائرة  لرف 000,100تصر  م افأة لعضوية الة اة املنبحقة عش املجلس الت  يعاة في را العضرو مرش خرارد املجلرس نحير  ال تتجراوت ) -3

 ريا  لة نة الواحدة 

عاشرررة واإلمامررررة نفنررردل )خمسرررة  جرررروم( لألعضررراء املقيمرررراة تتحمررر  اللرررركة ت رررراليف ترررذاكر  السرررفر عخرررر  الدرجرررة ا و رررر  والترررنقالت واإل  -4

وض  حالة عدم تأماة  ي مش هرذه اليسر يالت والخردمات مرش منر  اللرركة، يرت   عرويس ا عضراء عرش هرذه  .خارد مدينة مقر االجتماع

 لسياسررررة حضرررور ا
 
جتماعررررات مجلررررس اإلدارة املصرررروفات الفعليررررة  عرررد تقرررردي  الفرررواتات واملسرررريندات املؤيرررردة للمنرررال  املنصرررررفة، ووفقرررا

 والة اة املنبحقة عش املجلس وال معيات وسداد  فقات السفر واملصروفات الت  يعتمدها املجلس ع ذا اللأة 

ماليرة  و عيةيرة منلر  خمسرمائة  لرف ريرا   ومزايرا م افرآت مرش اإلدارة مجلرس عضرو عليره يحصر  مرا مجمروع يتجراوت  ال ضر  جميرل ا حروا   -5

، وف  ما  ص عل
 
  .املختصة ال  ة تضع ا الت  يه   ام اللر ات والئحته التنفيذية والضوانطسنويا

 مكافآت رئيس مجلس اإلدارة ونائبه وأمين سر املجلس وأمناء سر اللجان املنبثقة من املجلس : 15-2

(  عراله لررئسس 5 يرر املنصو  علي ا ض  الفقررة )( مش النند )ت(  عاله، ملجلس اإلدارة  ة ُيقر صر  م افأة  ضافية 5مل مراعاة ما ورد نالفقرة الفرعية )

قررررة عررررش مجلررررس اإلدارة و ائنرررره نتوصررررية مررررش ل نررررة امل افررررات والنتشرررريحات  وكررررذل  ُيقررررر مجلررررس اإلدارة م افررررأة  مرررراة سررررر املجلررررس و منرررراء سررررر الة رررراة املنبح

 املجلس املعيناة مش خارد املجلس نتوصية مش ل نة امل افآت والنتشيحات 

 التنفيذية : اإلدارة صرف مكافآت فريقمعايير وآلية  15-3

 رارات التر  تحتراد   د  امل افآت     توفات الدالة التنافسية املطلوبة ل ذي واالحتفا  ناملوافاة املؤهلاة وا كفاء والدفا  عخ  املسرتول العرا   مرش امل

محر  امل افرآت  –ننراء  عخر  توصرية ل نرة امل افرآت والنتشريحات  –للركة ل ا اللركة  ويحدد مجلس اإلدارة   واع امل افآت الت  تمنس ل نار التنفيذياة ض  ا
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و لرتم  م افرآت   الحانتة، وامل افآت املرتنطة نا داء وامل افأة اليليجيعية، نما ال يتعار  مل الضوانط واإلجرراءات املن مرة لرذل  ناللرر ات املسراهمة 

 اإلدارة التنفيذية عخ  ما يخ :
 

 ض  ه اية    ش ر ميالدي(  راتب  ساسن  )يت  دفعه 

  ند  هاتف،  لخ(  –ند   ق   –ند  س ش  –ندالت  لتم  عخ  سبي  املحا  ال الدصر 

  مزايا  عامدية  التأماة الطب  وخالفه 

 خدمة مزايا  عامديه ومزايا  خرل  لم  عخ  سبي  املحا  ال الدصر  جاتة سنوية و جاتة  ضافية وتذاكر سفر نالطائرة وم افآة ه اية ال 

  الخطط التحفا ية مصاتة ا ج  املرتنطة نأداء املواف واللركة والخطط التحفا ية طويلة ا ج ، مح  العموالت واتفاميات الوالء 
 

 وترا   ا مور التالية عند صر  امل افآت لفري  اإلدارة التنفيذية:
 

والتوصرية حيرا  خطرط  كنرار التنفيرذياة في   ل ميل املوافاة نما املعتمد الرواتب  ل   دوري نمراجعة سل  والنتشيحات امل افآت ل نة تقوم (  )

  ل       الداجة وبرامج تحفيرز املوافاة  لما دعت

يرررت  التوصررررية نتعيرررراة الرررررئسس التنفيررررذي مررررش منرررر  ل نررررة امل افررررآت والنتشرررريحات وامتررررررا  مرررردة عقررررد العمرررر  معرررره والتعويضررررات الخاصررررة نرررره مررررل  (ي )

 ه ويت  التوصية نصرف ا مش من  الة نة  وت وة املوافقة ال  ائية واإلعتماد مش مجلس اإلدارة مخصص امل افآة املقترر  ل

اد مرررش يررت  تحديرررد معرررايات ا داء للررررئسس التنفيررذي ويرررت  ربط رررا نامل افرررآة مرررش منرر  ل نرررة امل افرررآت والنتشررريحات  وت رروة املوافقرررة ال  ائيرررة واإلعتمررر (د )

 مجلس اإلدارة  

ء ل نار التنفيذياة مش منر  الررئسس التنفيرذي التر  ت روة مرتنطرة نالتوجي رات العامرة لللرركة وراعيرة لألهردا  املطلوبرة يت  تحديد معايات ا دا (د )

 مش الرئسس التنفيذي 
 

تقررروم ل نرررة امل افرررآت والنتشررريحات نمناملرررة توصررريات اإلدارة التنفيذيرررة لصرررر  م افرررآت سرررنوية  و اسرررتلنائية عرررش ا داء وعرضررر ا عخررر  مجلرررس  (ه )

 للموافقة واإلعتماد  اإلدارة

تقرروم ل نررة امل افررآت والنتشرريحات نمراجعررة خطررط الدرروافز الخاصررة ن نررار التنفيررذياة  لرر   مسررتمر  وكررذل  مراجعررة عقررود التوايررف املبتمررة  (و )

 مع   فيما يتعل  نامل افآت السنوية ) ة وجدت( ورفل التوصيات حيال ا ملجلس اإلدارة العتمادها  
 

 مستول الوايفة، وامل ام واملسئوليات واملؤهالت العلمية، والخنررات العملية، وامل ارات ومستول ا داء  تحدد امل افآت نناء  عخ  (ت )

 للسياسررات الداخليررة املعتمرردة  (  )
 
تصررر  نرردالت سررفر وا تررداي ل ميررل املرروافاة حسررب الرردرجات واملسررتويات الوايفيررة وعقررود التوايررف ووفقررا

 نة امل افآت والنتشيحات ع ذا اللأة مش من  مجلس اإلدارة نناء  عخ  توصيات ل 

 إيقاف صرف املكافآت وحاالت املطالبة بالتعويض واالسترداد : 15-4

ملسرتفيديش مل مراعاة  وضاع اللركة املالية ومتطلنات العم ، لة نة امل افآت والنتشريحات التوصرية   ر  مجلرس اإلدارة نإيقرا  صرر  امل افرآت ل ميرل ا

ارت اي املواف  و العضو عم  مخ  ناللر   و ا ما ة  و الن وير و/ و  خالله  -معينة ) وم  ا عخ  سبي  املحا  ال الدصر  واملطالنة ناسنتدادها ض  حاالت

الث ضررر  القيررررام نمسررررؤولياته  و واجناترررره ممررررا ينتتررررب عليرررره ضرررررر نمصررررالح اللررررركة و/ و  ه ررراء عضررررويته نقرررررار مررررش ال معيررررة العامررررة   ا  غيررررب عررررش حضررررور ثرررر

ندوة عذر ملروع يقنله املجلرس، فعخر  العضرو  عرادة جميرل امل افرآت التر  صررفت عرش الفنرتة التر  تلرت آخرر اجتمراع حضرره(  و خصرم ا  جلسات متتالية

 الوضرل اسرتغال  ملنرل و لر  التنفيذيرة، اإلدارة  و مجلرس اإلدارة ضر  عضرو دميقرة مردم ا  يررر معلومرات عخر  ننراء   تقرررت  ه را تنراة   ا نرأي صرورة مالئمرة،

 ومش ال دير نالذكر   ه سو  يت  الندء ض  تطني  هذه السياسة فور اعتمادها مش من  ال معية العامة  مستحقة   ات م افآت عخ  وايفق لةدصو  ال
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 أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذييـن وتعويضات مكافآت -16
 

 2017/2018خالل العام املالي  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

 األعضاء

 املكافآت املتغيـرة املكافآت الثابتة 

مكافأة نهاية 

 الخدمة
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 املصروفات *

ن
عي

 م
لغ

مب
 

س
جل

امل
ت 

سا
جل

ر  و
ض

ح
ل 

بد
 

وع
جم

م
 

دل
ب

 
ر  و

ض
ح

 
ت

سا
جل

 
ن

جا
لل

ا
 

ية
ين

 ع
ايا

مز
 

ية
ار

ش
ست

اإل
 و

ية
ار

إلد
وا

ة 
ني

لف
ل ا

ما
ألع

ة ا
فأ

كا
م

 

ر 
س

 ال
ن

مي
س أ

جل
امل

س 
ئي ر

ة 
فأ

كا
م

 

وع
جم

امل
 

ة 
سب

ن
ح

با ر
األ

ن 
م

 

ية
ر و

 د
ت

فآ
كا

م
 

ل
ألج

ة ا
يـر

ص
 ق

ية
يز

حف
ط ت

ط
خ

 

ل
ألج

ة ا
ويل

ط
ة 

يزي
حف

ط ت
ط

خ
 

حة
نو

ملم
م ا

سه
األ

 

وع
جم

امل
 

 أوال: األعضاء املستقلين

 19,283 - - - - - - - - - - - - - - - حسام الديش نش  هاش  صدمة 1

 - 000,39 - - - - - - - 000,39 - - - 000,15 000,24 - عندالرحمش نش عندهللا الس راة 3

 - - - - - - - - - - - - - - - - محمد نش سامق رفه 4

 283,19 000,39 - - - - - - - 000,39 - -  000,15 000,24 - املجموع

 : األعضاء  يـر التنفيذييـن
ً
 ثانيا

 - 000,48 - - - - - - - 000,48 - - - 000,6 000,42 - سعد نش عمر النا  1

 - 33,000 - - - - - - - 33,00 - - - - 33,000 - ف د نش عندالعزيز الصةيل 2

 16,094 - - - - - - - - - - - - - - - خلود نةت راشد القطاة 3

 - - - - - - - - - - - - - - - - ا  اي   ور حناوي  4

 - - - - - - - - - - - - - - - - نري   ومار  و اث 5

 5,495 000,9 - - - - - - - 000,9 - - - 000,3 000,6 - النت ق خالد نش سلطاة 6

 589,21 000,90 - - - - - - - 000,90 - - - 000,12 000,75 - املجموع

 
ً
 التنفيذيين األعضاء: ثانيا

 - - - - - - - - - - - - - - - - يوجد ال -

 و/ و اإلمامة ض  الفندل(  * مالح ة: ند  املصروفات يلم  )تذاكر السفر 
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2017/2018خالل العام املالي  مكافآت أعضاء اللجان الفرعية  
 

 

 املجموع * املصروفات بدل بدل حضور الجلسات املكافآت الثابتة األعضاء

 أعضاء لجنة املراجعة

 - - - - ** صدمة هاش  نش الديش حسام 1

الس راة عندهللا نش عندالرحمش 2  - 000,15 - 000,15 

الدهلوي  عخ  نش  حمد 3  - 000,6 672,7 672,13 

عندالرحمش  خنت  جافيد 4  - - - - 

 - - - -  و اث  ومار نري  5

 672,28 672,7 000,21 - املجموع

 اللجنة التنفيذيةأعضاء 

الصةيل عندالعزيز نش ف د 1  - - - - 

النت ق خالد نش سلطاة 2  - - - - 

الدخي  عخ  نش  حمد 3  - - - - 

حناوي  حنا   ور  ا  اي 4  - - - - 

النا  عمر نش سعد 5  - - - - 

 - - - - املجموع

 أعضاء لجنة املكافآت والترشيحات

النت ق خالد نش سلطاة 1  - 000,3 - 000,3 

النا  عمر نش سعد 2  - 000,6 - 000,6 

الدخي  عخ  نش  حمد 3  - - - - 

القطاة راشد نةت خلود 4  - - - - 

السديري  محمد نش  وا  5  - - - - 

 000,9 - 000,9 - املجموع

 و/ و اإلمامة ض  الفندل(  * مالح ة: ند  املصروفات يلم  )تذاكر السفر 

 م 14/06/2017  نتاري  املراجعة ل نة مش صدمة الديش حسام/ السيد استقالة منو   ت ** 
 

 

 كبار التنفيذييـنخمسة من مكافآت 

 2017/2018( خالل العام املالي املالية للشؤون التنفيذي والرئيس التنفيذي الرئيس ضمنهم)من  
 

 )ريال سعودي(

 يرةغاملكافآت املت املكافآت الثابتة
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 936,899,9 - 1,611,732 3,341,204 - - - - 3,341,204 000,947,4 - 112,091,1 3,855,888 املجموع
 

  بها المعمول المكافآت وسياسة الممنوحة المكافآت بين العالقة 16-1

 وسرررست  شررريحات،ل نرررة امل افرررآت والنت  مرررش نتوصررريةمنررر  مجلرررس  مرررشتررر  اعتمادهرررا  (  عررراله15املوضررردة نالننرررد ) امل افرررآت سياسرررة  ة نالرررذكر ال ررردير مرررش

 ا حرررا   ي وبيرراة ع ررا، املعمررو   امل افررآت وسياسررة املمنوحررة امل افررآت نرراة العالمررةوسررست  توضرريس   العامررة ال معيررة مررش اعتمادهررا  عررد نمقتضرراها العمرر 

 .الندء ض  تطنيق او عتمادها واال معية العامة رض ا عخ  ع عد  السياسة هذه عش جوهري 
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 التقييم السنوي ملجلس اإلدارة -17

حير  يرت  تحديرد جوا رب  ،يعتمد عخ  عمليات التقيي  الذا ق واملراجعة/التقيي  مش من  ر ساء الة راة يقوم مجلس اإلدارة نإجراء تقيي  سنوي داخخ 

ومرش ال ردير توجد ج ة خارجية مامت نتقيي   داء مجلس اإلدارة و داء ل ا ه   وال   را  سن  معال ت ا نما يتف  مل مصةدة اللركةرالقوة والضعف وامت

مجلرررررس اإلدارة وا عضررررراء والة ررررراة واإلدارة  داء السرررررنوي تقيررررري  الآليرررررة وسياسرررررة شررررراملة لعمليرررررة  عرررررداد  نصرررررددل نرررررة امل افرررررآت والنتشررررريحات نالرررررذكر  ة 

 العتمادهررا مرش مجلررس اإلدارة والنردء ضرر  تطنيق ررا التنفيذيرة
 
نمررا اللررركة عخر  االلترررزام تحررر   وسرو  ، وجرراري  جرراءات التحسررسنات ال  ائيررة علي را تم يرردا

   ( مش الئحة حوكمة اللر ات نصورة  املة ض  املستقن  واالفصا  عش  ل  ض  التقارير القادمة نإ ة هللا41ورد ض  املادة االسنتشادية رم  )

 أو أزواجهم أو أوالدهم القصر التنفيذييـن وكبار اإلدارة مجلس أعضاء مصالح -18

 رة من األسهم(ـ)اشعار ملكية حصص كبيوصف للمصالح في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت  18-1

ر مررش ا سرر   ر٪(  و  كحرر5لرر  يرررد لرر دارة التنفيذيررة لللررركة  و  دارة عالمررات املسرراهماة  يررة نال ررات  و اشررعارات مررش  ي شررخص طنيعرر   و اعتنرراري يملرر  )

مش ا شخا   ي العالمة  و مش هيئة السول املالية  املصدره لللركة،  و نال ات عش وجود  ية مصةدة ض  فئة ا س    ات ا حقية ض  التصويت سواء

ولررذل   فإ ررره ال توجررد مصرررالح ضرر  فئرررة ا سررر    ات  ى تررراري  هررذا التقريرررر رنموجررب املرررادة الحالثرراة مرررش مواعررد الي ررر ي  واإلدراد مررش تررراري  التأسررسس وحتررر

 و تواج   و والده  القصر ش را حقية ض  التصويت مش املساهماة  و  عضاء مجلس اإلدارة وكنار التنفيذيي

 أو أزواجهم أو أوالدهم القصر نـمصلحة وحقوق خيار وحقوق االكتتاب ألعضاء املجلس وكبار التنفيذيي 18-2

ش ناللركة  و  تواج    و  والده  القصر ض   سر    و رال توجد  ية مصالح  و حقول خيار  و حقول اكتتاي  عود  ي مش  عضاء املجلس  و كنار التنفيذيي

 دوات ديش لللركة  

  في العقود املبرمة مع شركة اتحاد عذيب لالتصاالتوأقاربهم ن ـمصالح أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيي 18-3

ق  نرمت ررررا ر يررررة مصررررالح شخصررررية ضرررر  العقررررود الترررر و  مررررارع   يقررررر مجلررررس اإلدارة نأ رررره ال يوجررررد  ي مررررش  عضرررراء املجلررررس  و الرررررئسس التنفيررررذي  و املرررردير املررررا   

 العقود املوضدة نال دو   د اه :اللركة سول 

 شروط العمل/ العقد مدة العمل/ العقد مبلغ العمل/ العقد طبيعة العمل/ العقد م
اسم العضو/ كبار التنفيذيين أو 

 أي شخص ذي عالقة بأي منهم

اتفاميررة تمريرررر و قررر  الدركرررة  (1)

 مل شركة نتل و الدولية

امل املرررررات يررررت  احيسررررراي ميمرررررة 

حسب ا سعار ل   دولة ومدة 

االتصرررررررررا  ل ررررررررر  اتصرررررررررا  عخررررررررر  

 حدة و ل  نأسعار متغيررة

ترر  توميررل هررذه االتفاميررة 

  2009ضرررررررررر  شرررررررررر ر فبتايررررررررررر 

 
 
 وتجدد سنويا

هرررررررذه االتفاميرررررررة مرررررررش ضرررررررمش اتفاميرررررررة 

مرررررررررررررل شررررررررررررركة نتل رررررررررررررو  الررررررررررررربط النسنرررررررررررررق

الترررررررررق ترررررررر  توميع ررررررررا  )اللررررررررري  الفنرررررررر (

  2009واالتفال علي ا ض  ش ر فبتاير 

شررررررررررررررركة نتل ررررررررررررررو )عضررررررررررررررو مجلررررررررررررررس اعتنرررررررررررررراري 

 السرريد/ومؤسررس( ويمحل ررا ضرر  مجلررس اإلدارة: 

 ا  اي حناوي  والسيد/رائد فخري 

 

لررررررررردوائر النفرررررررررا  دائررررررررررة ربرررررررررط  (2)

 الدو   مل شركة نتل و

يرررررت  احيسررررراي  ررررر  دائررررررة عخررررر  

 حدة  سعر منافس

توميررل هررذه االتفاميررة  ترر 

 10/11/2016ضرررررر  شرررررر ر  

  سرررررررررررررررا  عخررررررررررررررر  وتجررررررررررررررردد

 ش ري 

دائرررررررررررة ربررررررررررط لرررررررررردوائر النفررررررررررا  الرررررررررردو   

الخاصرررررررررررررة ناملعلومرررررررررررررات  ات سررررررررررررررعات 

عالية يت  اسرتخدام ا ل ر  مرش عمرالء 

 نتل و و  جو  لالستفادة مش الخدمة

شررررررررررررررركة نتل ررررررررررررررو )عضررررررررررررررو مجلررررررررررررررس اعتنرررررررررررررراري 

 السرريد/ومؤسررس( ويمحل ررا ضرر  مجلررس اإلدارة: 

 ا  اي حناوي  والسيد/رائد فخري 

 

 النصررررررررررية ليرررررررررا اتفاميرررررررررة ا  (3)

 نتل و شركة مل املعتمة

مليررروة  5     التقديريرررة القيمررة

 ريا  سعودي

 االتفاميررة هررذه توميررل ترر 

 26/02/2018 نتررررررررررررررررررررررررراري 

 سنة15 ومد  ا

 ا ليرررررررا  مرررررررش معررررررراة جرررررررزء اسرررررررتخدام

املعتمة والت  تر  شررا ها مرش  النصرية

هيئررررة الررررربط ال  ربررررارق لرررردو  مجلررررس 

التعرررررراوة الخلي رررررر  والتررررررر  تررررررربط عررررررردة 

  قا  مختلفة ض  دو  الخليج العربق

شررررررررررررررركة نتل ررررررررررررررو )عضررررررررررررررو مجلررررررررررررررس اعتنرررررررررررررراري 

ومؤسررس( ويمحل ررا ضرر  مجلررس اإلدارة: السرريد/ 

 رائد فخري والسيد/ ا  اي حناوي 

اتفاميررررررررررررررة تقرررررررررررررردي  خرررررررررررررردمات  (4)

مررررررل شررررررركة  ثررررررراء اسيلررررررارية 

)كمسيلررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررار  املاليررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة

 اسنتاتي  (

تحيسررررررب اسررررررنة محررررررددة عخرررررر  

ضررررررررررررررررررروء تحقيررررررررررررررررررر  ا هررررررررررررررررررردا  

Success Fees)) 

 

ترر  توميررل هررذه االتفاميررة 

  2017مررررررررررررررررررررايو   28ضرررررررررررررررررررر  

ولللرررررررررركة حررررررررر  ف رررررررررخ ا  

ض     ا ومرات مرش خرال  

   تحرير ا ذار كتابق نذل 

جميررررررررل تقررررررردي  خرررررررردمات اسيلرررررررارية  و 

تقررررررروم ع رررررررا ا عمرررررررا  والخررررررردمات التررررررررق 

شررررررركة  ثررررررراء املاليررررررة لصررررررالح اللررررررركة 

نموجب هرذا االتفرال هر  نردوة مقانر  

  مادي ملرو 

مصرررررررررةدة مناشررررررررررة لعضررررررررروي مجلرررررررررس اإلدارة 

السررررريد/ سرررررلطاة نررررررش خالرررررد النت رررررق والسرررررريد/ 

سررعد نررش عمررر النيرررز  وه مررا عضررويش نمجلررس 

  دارة شركة  ثراء املالية

 

اتفاميررررررررررررررة تقرررررررررررررردي  خرررررررررررررردمات  (5)

شررررررركة  ثررررررراء اسيلررررررارية مررررررل 

 املالية

تحيسررررررررب اسررررررررب معينرررررررره عخرررررررر  

ضوء القيمة الفعلية للرخصة 

 ض  حا  الدصو  علي ا

ترر  توميررل هررذه االتفاميررة 

  2017 كتررررررررررررروبر   24ضررررررررررررر  

ولللرررررررررركة حررررررررر  ف رررررررررخ ا  

ض     ا ومرات مرش خرال  

 تحرير ا ذار كتابق نذل 

تقررررررردي  خرررررررردمات اسيلررررررررارية مللررررررررروع 

الدصرررررررررررو  عخررررررررررر  الرخصرررررررررررة املوحررررررررررردة 

 ااملصاحنة ل والتررددات 

مصرررررررررةدة مناشررررررررررة لعضررررررررروي مجلرررررررررس اإلدارة 

السررررريد/ سرررررلطاة نررررررش خالرررررد النت رررررق والسرررررريد/ 

سررعد نررش عمررر النيرررز  وه مررا عضررويش نمجلررس 

  دارة شركة  ثراء املالية
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ش راالعتنارييرررالنيا رررات واال نت رررت لررنعس  عضررراء مجلرررس اإلدارة ت و لالتصرراال تقررروم اللرررركة نتقرردي  خررردما  ا لدلرررو    عرراله،ال ررردو  ضررر   عررالوة عخررر  مرررا  كررر 

مرررل التعرررامالت  رررا ضرررمش ، ويرررت  االفصرررا  ع دوة  ي مزايرررا تفضررريلية خرررريشا   راك محررر  نقيرررة عمرررالء اللرررركةرر رسررروم اشترررر  يرررواللرررر ات  ات العالمرررة ع ررر  

ملزيررد مررش املعلومررات عررش التعررامالت مررل  ضرر  اجتمرراع ال معيررة العامررة السررنوي  ضرر  القرروائ  املاليررة حسررب املتنررل، وكررذل  التنليرر  ع  رراا طرررا   ات العالمررة 

   د اه (19ا طرا   وي العالمة، يرج  اإلطالع عخ  الفقرة )

 

 عامالت مع األطراف ذوي العالقة :الت -19

و املرررررورديش وفيمرررررا يخررررر   التعرررررامالت مرررررل ا طررررررا   وي العالمرررررة ننررررراء  عخررررر  شررررررو  و سرررررعار متفررررر  علي رررررا تمحررررر  التعامررررر  التجررررراري املعتررررراد مرررررل العمرررررالء  تتمررررر

 التفاصي :
 

 مدتها العملية/ الصفقة نوع العالقة العالقة ذو الطرف
 )ريال سعودي( القيمة

2018 2017 

شركة النحريش لالتصاالت السل ية 

 والالسل ية )نتل و( 

 373,810,5 5,146,675 2010مش يناير   يرادات نيا ات  مؤسس مساه 

 913,327,1 352,963 2009مش فبتاير  يرادات ربط نين  

 500,947,1 4,456,273 2009مش فبتاير  ت لفة ربط نين 

شقيقه للركة نذار   املاليةشركة  ثراء 

)عذيب التجارية( وشركة 

 ال  له

 437,402,4 9,792,190 2013مش  يوليو  اسيلارات

اللركة العربية السعودية لليسوي  

 والتوكيالت)ساما و( 

 323,774 1,035,642 2012  كتوبر مش نيا ات  يرادات ال  له للركة شقيقه

 064,512 814,321 2009  وفمبت مش نيا ات  يرادات مؤسس مساه  دة حدو شركة نذار التجارية امل

 نذار للركة شقيقه شمس اتحاد شركة

 التجارية

 594,51 405,55 2011 يناير مش نيا ات  يرادات

 نذار التجارية املحدودة  شركة -
 

لالتصاالت السل ية والالسل ية  النحريش -

 )نتل و(
 

 املحدودة  واملقاوالت للتجارة ال  لة شركة -
 

 املحدودةشركة ترا و للتجارة واملقاوالت   -

 

   لالتصاالت واملعلومات املحدودة نذار شركة  -

 

 املحدودةشركة اال نت ت السعودية   -
 

 املحدودةعذيب للصيا ة والخدمات  شركة -

مؤسسوة  مساهموة   عرررررررش املؤسسررررررراة املسررررررراهماة  عرررررررويس 

 مرش واملدفوعرة علري   املحملرة العمولة

 الفراكررررررررررن  السررررررررررعودي للننرررررررررر  مررررررررررنل  

٪( مقانرررررررررررررر  خطانررررررررررررررات 0.5)النالغررررررررررررررة  

الضررررررررماة الترررررررر   صرررررررردرها املسرررررررراهموة 

املؤسسرررروة  يانررررة عررررش اللررررركة نمنلرررر  

 00.000,000,592,1 جمرررررررررررررا   مررررررررررررردره 

)مليرررررررار وخمسرررررررمائة و ثنررررررراة و سرررررررعوة 

مليرررررروة ريرررررررا  سررررررعودي(، و لرررررر  فيمررررررا 

يخرررررررررررص اسررررررررررررنة جم ررررررررررررور املسرررررررررررراهماة 

العامررررررة فقررررررط وعخررررررر   سررررررا  تناسرررررررب  

ة ل ررررررررررررر  حسرررررررررررررب الدصرررررررررررررص اململوكررررررررررررر

 مساه  مؤسس

 2009  نري  مش

 ه اية ض  العموالت وتصر 

 حتإل ميالدية سنة   

 سارية الضما ات تنقى

 املفعو  

250,880 310,407 
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 من أطرف ذات عالقة اتستحقم 19-1

 
 نوع العملية العالقة أسم الطرف/ أو أي شخص ذي عالقة بأي منهم

2018 

 )ريـال سعودي(

2017 

 )ريـال سعودي(

1 

النحريش لالتصاالت السرل ية والالسرل ية )نتل رو( شركة 

ويمحل ررررررررررا عضرررررررررروي مجلررررررررررس اإلدارة السرررررررررريد ا  رررررررررراي   ررررررررررور 

 حناوي والسيد رائد عندهللا فخري 

 041,993,14 21,103,068 التعام  التجاري  مساه  مؤسس

2 
شرررررركة نررررررذار التجاريررررررة املحررررردودة ويمحل ررررررا عضررررررو مجلررررررس 

 اإلدارة السيد ف د نش عندالعزيز الصةيل 
 109,937,1 2,222,334 التعام  التجاري  مساه  مؤسس

3 

اللررررررررررررررررررررررررررررررررررررررركة العربيررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة السررررررررررررررررررررررررررررررررررررررعودية لليسرررررررررررررررررررررررررررررررررررررروي  

والو االت)سرررررررررراما و( لوجررررررررررود مصررررررررررةدة لعضررررررررررو مجلررررررررررس 

اإلدارة السرررررررريد محمررررررررد نررررررررش سرررررررررامق رفرررررررره  و رررررررره الررررررررررئسس 

 التنفيذي  للركة ساما و 

 504,771 1,807,147 التعام  التجاري  شقيقه للركة ال  له

4 

ا نتجرررررررررا  السررررررررعودية لوجررررررررود مصررررررررةدة شرررررررركة عررررررررذيب 

لعضررررررررروي مجلرررررررررس اإلدارة السررررررررريد ف رررررررررد نرررررررررش عنررررررررردالعزيز 

الصررةيل والسرريد سررعد نررش عمررر النارر   وه مررا عضررويش ضرر  

 مجلس املديرياة ض  شركة عذيب ا نتجرا  السعودية 

شقيقه للركة نذار 

 التجارية املحدودة
 466,51 109,495 التعام  التجاري 

5 
والخردمات ويمحل را عضرو مجلررس شرركة عرذيب للصريا ة 

 اإلدارة السيد سعد نش عمر النا  
 200,19 19,420 التعام  التجاري  مساه  مؤسس

6 

شررررررركة اتحرررررراد شررررررمس لوجررررررود مصررررررةدة لعضررررررو مجلرررررررس 

اإلدارة السريد سرعد نرش عمرر النار   و ره عضرو ضر  مجلررس 

 املديرياة ض  شركة اتحاد شمس 

شقيقه للركة نذار 

 التجارية املحدودة
 600,21 30,333 التعام  التجاري 

 

 ألطراف ذات عالقة اتمستحق 19-2

 
 نوع العملية العالقة أسم الطرف/ أو أي شخص ذي عالقة بأي منهم

2018 

 )ريـال سعودي(

2017 

 )ريـال سعودي(

1 

شركة النحريش لالتصاالت السل ية والالسل ية )نتل و( 

ا  اي   ور  /ويمحل ا عضوي مجلس اإلدارة السيد

 د رائد عندهللا فخري /حناوي والكن 

 مساه  مؤسس
التعام  التجاري/   عاي 

 ضما ات
329,969,24 058,433,20 

2 
شركة نذار التجارية املحدودة ويمحل ا عضو مجلس 

 ف د نش عندالعزيز الصةيل  /اإلدارة السيد
 585,028,1  1,092,269   عاي ضما ات مساه  مؤسس

3 
لوجود مصةدة  و ه مساه  مؤسس  مجموعة ترا و 

 سان  ولسس لللركة ممح  ض  مجلس اإلدارة
 659,873  896,818   عاي ضما ات مساه  مؤسس

4 
شركة اال نت ت السعودية ويمحل ا عضو مجلس اإلدارة 

 نري   ومار  و اث  /السيد
 244,655  672,612   عاي ضما ات مساه  مؤسس

5 
ويمحل ا  واملعلومات املحدودةشركة نذار لالتصاالت 

 جافيد عندالرحمش  خنت  /عضو مجلس اإلدارة السيد
 244,655  672,612   عاي ضما ات مساه  مؤسس

6 
شركة عذيب للصيا ة والخدمات ويمحل ا عضو مجلس 

 سعد نش عمر النا   /اإلدارة السيد
 244,655  672,612   عاي ضما ات مساه  مؤسس

7 
ويمحل ا عضو  للتجارة واملقاوالت املحدودةشركة ال  لة 

 سلطاة نش خالد النت ق  /مجلس اإلدارة السيد
 515,52  106,553   عاي ضما ات مساه  مؤسس

8 

شركة  ثراء  لوجود مصةدة لعضوي مجلس اإلدارة 

سعد نش عمر  /سلطاة نش خالد النت ق والسيد /السيد

النا   وه ما عضويش ض  مجلس  دارة شركة  ثراء 

  انستا  

شقيقه للركة  شركة

نذار التجارية املحدودة 

ركة ال  لة للتجارة شو 

 واملقاوالت املحدودة

 437,402,4 - اسيلارات
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 التنازل عن التعويضات واملكافآت  -20

عرش صردمة السيد/ حسرام الرديش نرش هاشر   اإلدارة مجلس عضووتنات   ش ناللركة رالتنفيذييل  يت  التنات  عش  ية  عويضات  و م افآت مش من  كنار 

 الفرعية  والة اةاجتماعات مجلس اإلدارة  هندالت حضور 
 
  17/11/2014مش  اعتنارا

 ن بالشركة ـاألسهم اململوكة ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيي -21

 األسهم اململوكة ألعضاء مجلس اإلدارة   21-1

 ن(ـ)االعتباريياألسهم اململوكة ألعضاء مجلس اإلدارة  21-1-1
 

 أسم العضو م

 األسهم اململوكة

في بداية العام 

1/4/2017 

 األسهم اململوكة

 في نهاية العام

31/3/2018 

 صافي التغييـر
 نسبة التغييـر

)٪( 

1 
شركة نذار التجارية املحدودة ويمحل ا عضو مجلس 

 الصةيل اإلدارة السيد ف د نش عندالعزيز 
 ٪27.33 726,826,2 س   474,515,7 س   200,342,10

2 

شركة النحريش لالتصاالت السل ية والالسل ية 

)نتل و( ويمحل ا عضوي مجلس اإلدارة السيد ا  اي 

   ور حناوي والسيد رائد عندهللا فخري 

 ٪25 501,362,2 س   499,087,7 س   000,450,9

3 
ويمحل ا  واملقاوالت املحدودةشركة ال  لة للتجارة 

 عضو مجلس اإلدارة السيد سلطاة نش خالد النت ق 
 ٪25 001,400,1 س   999,199,4 س   000,600,5

4 
شركة اال نت ت السعودية ويمحل ا عضو مجلس 

 اإلدارة السيد نري   ومار  و اث 
 ٪81.23 400,291,2 س   200,529 س   600,820,2

5 
والخدمات ويمحل ا عضو شركة عذيب للصيا ة 

 مجلس اإلدارة السيد سعد نش عمر النا  
 ٪100 00 س   0 س   000,115

6 
ويمحل ا  شركة نذار لالتصاالت واملعلومات املحدودة

 عضو مجلس اإلدارة السيد جافيد عندالرحمش  خنت 
 ٪100 00 س   0 س   560

 

 

 وأزواجهم وأوالدهم القصرن/ الشخصية، ـاململوكة ألعضاء املجلس الطبيعيي ألسهما 21-1-2

 أسم العضو م

 األسهم اململوكة

في بداية العام 

1/4/2017 

 األسهم اململوكة

 في نهاية العام

31/3/2018 

 صافي التغييـر
 نسبة التغييـر

)٪( 

 ٪87.25 349 س   749 س   400 السيد/ حسام الديش نش هاش  صدمة 1

 ٪25.25 101 س   299 س   400 السيد/ سلطاة نش خالد النت ق 2

 ٪25.17 147 س   437 س   584 السيد/ ف د نش عندالعزيز الصةيل 3

 ٪25.24 103 س   305 س   408 السيد/ محمد نش سامق رفه  4

 ٪25.25 101 س   299 س   400 السيد/ عندالرحمش نش عندهللا الس راة  5

 ٪100 0 س   0 س   908 السيد/ نري   ومار  و اث 6

 ٪25.01 104 س   310 س   414 نش عمر النا  السيد/ سعد 7

 ٪26 26 س   74 س   100 السيد/  حمد نش عخ  الدخي  8

 عداد هذا التقرير  ى تاري  رحت ي  س   شخصية ض  اللركة  عضاء مجلس اإلدارة  و  والده  القصر  ال تمتل  توجات: مالحظة* 
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 وأوالدهم القصر )اإلدارة التنفيذية(األسهم اململوكة لكبار التنفيذييـن، وأزواجهم  21-1-3

 الوظيفة اسم العضو م

األسهم اململوكة 

في بداية العام 

1/4 /2016 

 األسهم اململوكة

 في نهاية العام

31/3 /2017 

صافي 

 التغييـر

نسبة 

 التغييـر

)٪( 

 ٪0 - ال يوجد ال يوجد الرئسس التنفيذي  ند / عماد  حمد معا  امل 1

 ٪0 - ال يوجد ال يوجد الرئسس التنفيذي لللئوة املالية ناإل انة عندهللا السيد/ محمود حمداة 2

 ٪0 - ال يوجد ال يوجد الرئسس التنفيذي لللؤوة التقنية ناإل انة السيد/ ف د نش عندالرحمش النواردي 3

 ٪0 - ال يوجد ال يوجد للؤوة التن يمية والقا و يةا مدير عام  دارة امل ند /  نراهي  نش وليد العنيداء 4
 

 ى تاري   عداد هذا التقرير ر و  والده  القصر  ي  س   شخصية ض  اللركة حت   توجا  ش  و رش الدالييركنار التنفيذيي ي مش  متل يال  * مالحظة:

 التنازل عن أرباح األسهم 21-2

 ض  ا ربا  لركة عش  ي حقول الاتفامات  و ترتسنات تنات  نموج  ا  ي مش املساهماة ض    يةال توجد 

  املستحقات واملدفوعات النظامية  -22
 

 بيان
 املسدد

 )ريـال السعودي( 

 نهاية حتى املستحق

 يسدد ولم املالية الفترة
 األسباب الوصف

 34.105.305 14.425.597 / الترخيصالرسوم الحكومية

رسررررررررروم هيئرررررررررة االتصررررررررراالت وتقنيررررررررررة 

املعلومرررررررررررررات، السرررررررررررررتخدام الطيرررررررررررررف 

 النتددي

 متطلب   امق

 متطلب   امق رسوم التخليص ال مر ق  14.452 الرسوم الجمركية

لتأمينــــــــــــــــــــــــــــات لالعامــــــــــــــــــــــــــــة  املؤسســــــــــــــــــــــــــــة

 االجتماعية
 متطلب   امق التأمينات اإلجتماعية للموافاة  4.272.710

  2.906.150 الضرائبو  الزكاة
ملرررررررررنتيات خارجيرررررررررة  عخررررررررر ضررررررررررائب 

 وت اة
 متطلب   امق

  379.883 والجوازات العمل مكتب رسوم
 رخرررررررررررررص وتجديرررررررررررررد اصررررررررررررردر رسررررررررررررروم

 التأشاتاتو  العم 
   امق متطلب

ـــالغ املســـــتحقة واملدفوعـــــة  إجمـــــالي املبــ

إلـــــــــــــــــــى الجهـــــــــــــــــــات الحكوميـــــــــــــــــــة وشـــــــــــــــــــبه 

 الحكومية

21.998.792 34.105.305 

 املسرتحقة الن اميرة املنرال  تمحر 

 العربية اململ ة لد ومة واملدفوعة

 السعودية
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 القائمة ى والدعاو  الوقائيةالعقوبات والغرامات أو القيود   -23

 

العقوبة / الجزاء/ الغرامة/ التدبير 

 االحترازي / القيد االحتياطي
 سبل عالجها وتفادي وقوعها في املستقبل الجهة املوقعة للمخالفة أسباب املخالفة

شررر اول العمرررالء خررررال  الرررحالث سررررنوات  ريا  000,10

املاضررررررية والتررررررررق تررررررررل هيئرررررررة االتصررررررراالت 

املعلومرررررات  ة اللرررررركة تررررررأخرت وتقنيرررررة 

 ض  الرد علي ا ض  الومت املحدد

هيئة االتصاالت وتقنية 

 املعلومات

 املختصرررررررررررة اإلدارة ضررررررررررر  البلرررررررررررري  العنصرررررررررررر  عزيرررررررررررز

 ا مسرررام نررراة التعررراوة  و عزيرررز اللررر اول  نمعال رررة

 خررررررال  ال يئررررررة متطلنررررررات   جررررررات ضرررررر  العالمررررررة  ات

  املحددة املدة

نررررررررررررررراإلجراءات املتعلقرررررررررررررررة ميرررررررررررررررام ال يئرررررررررررررررة   ريا  000,2

  ل اوي عمالء اللركة

 داخليررة آليرة و عررداد داخليرة تطرروير نررامج تن ري 

 لتصررررررررعيد الن اميررررررررة واملرررررررردد نرررررررراإلجراءات متعلقررررررررة

  املطلوي نالل   ملعال ت ا العمالء ش اول 

الفقررررررة ) ( مررررررش املرررررادة الرا عررررررة  مخالفرررررة  ريا  000,100

والحالثررررررررررررررررراة مررررررررررررررررررش مواعررررررررررررررررررد الي رررررررررررررررررر ي  

 واإلدراد

مجلس  -هيئة السول املالية 

 ال يئة

  اللررررركة داخرررر  العالمررررة  ات ال  ررررات دور   عزيررررز

 والقرررررارات ا   مررررة ومطانقررررة االلنرررر ام مررررش للتأكرررد

  املالية السول  هيئة مش الصادرة

الفقررررررررررة )ي( مرررررررررش التعليمرررررررررات  مخالفرررررررررة  ريا  000,40

العامرررررررررررررررررة مرررررررررررررررررش التعليمرررررررررررررررررات الخاصرررررررررررررررررة 

 نإعال ات اللر ات

 

علرررررر  مررررررش الدعرررررراول القضائيررررررة القائمررررررة ني  ررررررا وبيررررررش هيئررررررة االتصرررررراالت وتقنيررررررة املعلومررررررات لرررررردل املح مررررررة اإلداريررررررة )ديررررررواة امل الرررررر ( تت عررررررددلرررررردل اللررررررركة 

 ة ت رررروة مرررررارات ال يئررررة  لررررأة اللررررركة عادلررررة   املختصررررةراخيص  وتحررررر  اللررررركة عنرررد الة رررروء لة  ررررات القضائيررررة رنرررالنتددات املخصصرررة لللرررركة والتررر

ننررررذ  جميررررل  اللررررركة سررررتقوموفررر  ا   مرررة واللوائررررس املطنقررررة ناململ ررررة العربيررررة السررررعودية  وال يم ررررش التةنررررؤ نالنييجررررة ال  ائيررررة للدعرررراول املذكررررورة، ول ررررش 

 السرن  امللرروعة لدمايرة حقوم را 

 موظفين مكافآت نهاية الخدمة لل -24

ريرا  سرعودي( كمرا ضر   لف وعلروة وثما ية وستمائة مليوة  علر  حدلريرا  )000,628,11نل  رصيد  جما   م افأة ه اية الخدمة للموافاة ض  اللركة 

  31/03/2018تاري  

 ي تم إنشاؤها ملصلحة موظفي الشركة ـاالستثمارات واالحتياطات الت -25

 ى تاري  هذا التقرير رمنذ تاري  التأسسس وحت  ااحتياطات ملصةدة موافي ية اسيحمارات  و  جو  ل  تةشنإلء 
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 التوافق مع الئحة حوكمة الشركات  -26

 واالسنتشررراديةاإللزاميررة  ناسرررتلناء ا ح ررام  الن مررت اللررركة نتطنيرر  جميرررل ا ح ررام الررواردة ضرر  الئحرررة حوكمررة اللررر ات الصررادرة عرررش هيئررة السررول املاليررة

 الواردة  د اه:

 أسباب عدم التطبيق نص املادة / الفقرة رقم املادة / الفقرة م

 )السادسة علرة(  املادة 1

 اإلدارة مجلس ت ويش

 مرش م وة   دارة مجلس  ل ي  عخ  ا سا  الن ام ينص . كرت    ما ، املجلس  عضاء ثل  عش  و عضويش عش املستقلاة  عضاء عدد يق  ال (  ة3

11 ،
 
 نترررررررراري  العامررررررررة ال معيررررررررة وافقررررررررت حرررررررراة ضرررررررر  عضرررررررروا

 نيررررر    مرررررش فقرررررط  عضررررراء 10  عيررررراة عخررررر   25/10/2017

  مستقلاة  عضاء ثالثة
 

)مسررررررررتق (  دارةاال   مجلررررررررس عضررررررررو اسررررررررتقالة منررررررررو   وترررررررر 

 نتراري  املجلرس عضروية مرش السر راة عنردالرحمش/ السيد

 ا عضررراء عررردد ا خفرررا  عليررره ترترررب ممرررا، 19/02/2018

  املجلس  عضاء ثل  عش املستقلاة

 )التاسعة والحالثوة(  املادة 2

 التدريب

 واإلدارة اإلدارة مجلرس  عضراء وتأهير  نتردريب ال راض  االهتمرام  يرالء اللرركة عخر  يتعراة

  لذل  الالتمة البتامج ووضل التنفيذية،

 اإلدارة مجلررس  عضرراء  ة كمررا اسنتشررادية، املررادة هررذه

 خنررات ولد    التامة نا هلية يتمتعوة  التنفيذية واإلدارة

 ضرررررررررورة  عررررررردم املجلررررررررس وامتنررررررراع اللررررررررركة، إلدارة  افيرررررررة

 .لللركة املا   للوضل ومراعاة وتأهيل   تدري    عادة 

 املادة )الدادية وا ربعوة(  3

 التقيي 

  داء لتقيري  الالتمرة اآلليرات النتشريحات ل نرة امنرتا  عخر  ننراء   اإلدارة مجلرس  ( يضرل

  التنفيذيرة واإلدارة ول ا ره املجلرس و عضرائه
 
 ميرا  مؤشررات خرال  مرش و لر  سرنويا

 املخراطر  دارة وجودة لللركة االسنتاتيجية ا هدا  تحقي  ترتنط نمدل مناسنة  داء

د  ة عخ  و اتها، الرمانة الداخلية    مة وكفاية  وامنرتا  والضرعف القروة جوا ب تحدَّ

 .مصةدة اللركة مل يتف  نما معال ت ا
 

 مختصرة خارجيرة ج رة عخر  تقيري  لةدصرو   الالتمرة النتتسنرات مجلرس اإلدارة ه( يتخرذ

 .سنوات    ثالث  دائه

 داخخر  تقيي  نإجراء املجلس يقومهذه املادة اسنتشادية، 

 منر  مرشول  يرت  تقيري   داء املجلرس   و اإلدارة التنفيذيرة 

نصررررردد وضرررررل آليرررررة وسياسرررررة  واللرررررركة  خارجيرررررة ج رررررة  ي

إلدارة وا عضررررررررررراء شررررررررررراملة لعمليرررررررررررة تقيررررررررررري   داء مجلرررررررررررس ا

والة رررراة واإلدارة التنفيذيررررة  عرررررد تحسررررش ا وضرررراع املاليرررررة 

 لللركة  

 

 املادة )الرا عة والخمسوة(  4

 ت ويش ل نة املراجعة

  ) 
َّ
 مرش  و املسراهماة مرش مراجعرة ل نرة لللرركة العاديرة العامرة ال معيرة مرش نقررار  لر 

  تضر  ال و ة ا مر  عخر  مسرتق  عضرو نير    مرش ي روة   ارته  عخر   ة
 
  عضراء مرش  يرا

 وال ثالثرة عرش املراجعرة ل نرة  عضراء عردد يقر  ال  ة ويجرب اإلدارة التنفيرذياة، مجلرس

 .واملحاسبية املالية ناللؤوة مختص ني    مش و ة ي وة  خمسة، ع  يزيد
 

  املراجعة ل نة رئسس ي وة   ة ( يجب ي
 
  عضوا

 
 مستقال

 ل ي  ل نة ، وافقت ال معية عخ  25/10/2017نتاري  

املراجعة م و ة مش  ربل  عضاء  ثر  ا خفرس عردد  عضراء 

 عضرررررراء(،  3الة نرررررة عررررررش الدررررررد ا دارررررى للنصرررررراي املحرررررردد )

 الستقالة العضرو السريد/ نرري   ومرار  و راث، ورئرسس 
 
  را

 الة نة السيد/ عندالرحمش الس راة 

 املادة )السا عة والخمسوة(  5

 املراجعة ل نة اجتماعات

 خال  اجتماعات  ربعة عش اجتماعا  ا تق   ال عخ  دورية نصفة املراجعة ل نة تجتمل )  

 .لللركة املالية السنة
 

 املراجرل ومرل اللرركة، حسرانات مراجرل مرل دوريرة نصرفة املراجعرة ل نرة تجتمرل  )ي

 .وجد  ة لللركة، الداخخ 

 خرررررال  فقرررررط اجتمررررراعاة سرررررول  املراجعرررررة ل نرررررة  عقرررررد لررررر 

 ا عضرراء عرردد ال خفررا  و لرر   2017/2018 املررا   العررام

   عضراء،( 3) الة راة ليلر ي  الن امق النصاي عش
 
 فضرال

 السرر راة عنرردالرحمش/ السرريد الة نررة رئررسس اسررتقالة عررش

  19/02/2018 مش اعتنارا

 املادة )الحالحة والستوة(  6

 ل نة امل افآت  اجتماعات

 خال  اجتماعات  ية والنتشيحات امل افآت ل نة  عقد ل  . ل      الداجة دعت و لما ا م ، عخ  )سنة(    دورية نصفة امل افآت ل نة تجتمل

  2017/2018 املا   العام

 املادة )السنعوة(  7

  ل ي  ل نة  دارة املخاطر

 
َّ
 رئسسر ا ي روة   )املخراطر  دارة ل نرة(  سرمإل  ل نرة اللرركة  دارة مجلرس مرش نقررار  لر 

 ضر  يتروافر  ة وُالرنت  .التنفيرذياة  ارت اإلدارة مجلرس  عضراء مرش و النيرة  عضرا  ا

 .املالية واللؤوة املخاطر نإدارة املعرفة مالئ  مش مستول   عضا  ا

 

  لر ي  ضررورة املجلرس يررل  هرذه املرادة اسنتشرادية، ولر 

 نالتقررارير واالكتفرراء حاليررا املخرراطر نررإدارة مختصررة ل نررة

  املراجعة ل نة من  مش املعدة
 

  وسررررتحر  اللررررركة عخرررر  االلترررررزام ع ررررا ضرررر  املسررررتقن 
 
وفقررررا

 للرررروائس وا   مررررة املعتمرررردة مررررش 
 
الحتياجررررات العمرررر  وطنقررررا

 من  ال  ات  ات العالمة 

 املادة )الدادية والسنعوة(  8

 اختصاصات ل نة  دارة املخاطر

 :يخ  نما املخاطر  دارة ل نة تختص

 وح ر  طنيعرة مرل ييناسرب نمرا املخراطر إلدارة شراملة وسياسرات اسرنتاتيجية (  وضرل1

 املتغارتات عىرر  ننراء   وتحررديا ا ومراجعت ررا تنفيرذها مررش والتحقر   الرطة اللررركة،

 .والخارجية لللركة الداخلية

 والتحقر  عخر  والدفرا  اللرركة ل را تتعرر  مد الت  للمخاطر مقنو   مستول  تحديد ( 2

 . له اللركة عدم تجاوت  مش

 املخراطر تحديرد مرل ننجرا ، الراط ا ومواصرلة اللرركة راسرتمرا مرش جردول  ( التحقر 3

  علر االثن  خال    دد استمرارها الت 
 
 .القادمة ش را

هررذه املرررادة اسنتشرررادية، وسرررتحر  اللرررركة عخررر  االلتررررزام 

  ع ررررا ضررررر  املسرررررتقن 
 
 للررررروائس وفقرررررا

 
الحتياجرررررات العمررررر  وطنقرررررا

 وا   مة املعتمدة مش من  ال  ات  ات العالمة 
 

 التعام  وآلية املخاطر إلدارة سياسة اللركة  عدت ولقد

نترررررررررراري    املراجعررررررررررة ل نررررررررررة  شرررررررررررا  تحررررررررررت و لرررررررررر  مع ررررررررررا

30/01/2018  
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 أسباب عدم التطبيق نص املادة / الفقرة رقم املادة / الفقرة م

 وميرا  تحديرد وآليرات   ر  فعالية وتقيي  ناللركة املخاطر  دارة   ام عخ  ( اإلشرا 4

 .ع ا القصور   ود لتحديد و ل  اللركة  ل ا تتعر  مد الت  ومتا عة املخاطر

ضر ا املخراطر تحمر  عخر  اللرركة مردرة تقيري  (  عرادة5  خرال  مرش( دوري  لر   ل را و عر 

 املحا   سبي  عخ  التحم   جراء اختنارات

 هررذه إلدارة املقنتحررة والخطرروات للمخراطر التعرر  حرو   مفصرلة تقرارير (  عرداد6

 .اإلدارة مجلس ورفع ا     املخاطر،

 .املخاطر نإدارة املتعلقة املسائ  حو   للمجلس التوصيات ( تقدي 7

 .املخاطر إلدارة ال افية والن   املوارد توافر ( ضماة8

 من  مش اعتماده من   لأ ه توصيات ووضل املخاطر إلدارة التن يم  ال ي   مراجعة ( 9

 .مجلس اإلدارة

  عرر  ع  را يةلرأ مرد التر  ا الرطة عرش املخراطر  دارة مروافق اسرتقال  مرش ( التحق 10

 .اللركة للمخاطر

 والعمر  ناللرركة، املحيطرة للمخراطر املخراطر  دارة مروافق اسرييعاي مرش ( التحقر 11

 .املخاطر نحقافة تيادة الو   ع 

 .اللركة ض  املخاطر  دارة ض  تؤثر مد مسائ  مش املراجعة ل نة تحاته ما ( مراجعة12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املادة )الحا ية والسنعوة(  9

 اجتماعات ل نة  دارة املخاطر

 الداجة دعت و لما ا م ، عخ   ) ش ر ستة(    دورية نصفة املخاطر  دارة ل نة تجتمل

 .     ل 

هررذه املرررادة اسنتشرررادية، وسرررتحر  اللرررركة عخررر  االلتررررزام 

 الحتياجرررررات العمررررر  عنرررررد  لررررر ي   ع رررررا ضررررر  املسرررررتقن 
 
وفقرررررا

 ل نة املخاطر 

 )الخامسة والسنعوة(  املادة 10

 املراجعة  دارة  و وحدة م ام

 الداخلية

 عخر  واإلشررا  الداخليرة الرمانرة   رام تقيري  الداخليرة املراجعرة  دارة  و وحردة تترو  

 والتعليمررات واللرروائس نا   مرة وعاملي ررا اللررركة النرر ام مردل مررش والتحقرر  تطنيقره،

 .و جراءا  ا اللركة وسياسات السارية

 اسررررررررناد وترررررررر  ناللررررررررركة، داخليررررررررة مراجعررررررررة  دارة توجررررررررد ال

  متخصص خارج  مسيلار     الداخلية املراجعة  عما 

 )السادسة والسنعوة(  املادة 11

 املراجعة  دارة  و وحدة ت ويش

 الداخلية

 ل نة نتعيسنه تومن  ا م  عخ  داخخ  مراجل مش الداخلية املراجعة  دارة  و وحدة تت وة 

  وي وة  املراجعة
 
 . مام ا مسؤوال

 خررررررررررارج  مسيلررررررررررار   رررررررررر  الداخليررررررررررة املراجعررررررررررة اسررررررررررناد ترررررررررر 

  متخصص

 )الخامسة والحما وة(  املادة 12

 العاملاة تحفيرز

اللرررررركة  عمررررر  اسرررررينا ات  تقررررروم ،هرررررذه املرررررادة اسنتشرررررادية اللركة ض  للعاملاة وا داء امللاركة وتحفا  تطوير نرامج اللركة تضل

 خرررذ مرئيرررات العررراملاة ناللرررركة تجررراه  عرررس املوضررروعات 

اللرررررررركة نوضرررررررل  مامرررررررت وكرررررررذل محررررررر  القررررررررارات امل مرررررررة  

م افررررآت  وصررررر  لتطرررروير  خرررررل  تحفا يررررة وبرررررامجسياسررررة 

ول ررررش لررررسس مررررش ني  ررررا مررررنس  ،اللررررركة ضرررر  للعرررراملاة  داء

العرررراملاة  سرررر   ضرررر  اللررررركة  و  صررررسب ضرررر  ا ربررررا  وكررررذل  

 عخرر اللررركة  تحررر  الرراء مؤسسررات اجتماعيررة  وسررو  

  ض  املستقن  االعتنار  ل  ض    خذ

 )السا عة والحما وة(  املادة 13

 االجتماعية املسؤولية

  مامرة ت فر  سياسرة اإلدارة مجلرس مرش امترررا  عخر  ننراء   العاديرة العامرة ال معيرة تضرل

 ا وضراع تطروير  غرر  تحقيق را    ر  املجتمرل يصرنو التر  وا هردا   هرداف ا نراة الترواتة 

 .للمجتمل واالمتصادية االجتماعية

اللررررررركة للملرررررراركة ضرررررر   و سررررررع هررررررذه املررررررادة اسنتشررررررادية، 

الفعاليرررررررات وا الرررررررطة االجتماعيرررررررة مررررررردر املسرررررررتطاع وفررررررر  

 اإلدارة مجلرررررررررس وضرررررررررلاملا ا يرررررررررة املخصصرررررررررة لرررررررررذل   كمرررررررررا 

 وجررراري  ناللرررركة االجتماعيرررة للمسرررؤولية داخليرررة سياسرررة

 ال معيررررررة مررررررش السياسررررررة هررررررذه اعتمرررررراد ثرررررر  ومررررررش تحررررررديا ا

  العامة

 )الحامنة والحما وة(  املادة 14

 االجتما   العم  منادرات

 مجرا  ضر  اللرركة منرادرات لطرر  الالتمرة الوسرائ  ويحردد البرتامج اإلدارة مجلرس يضرل

 االجتما   العم 

 العمر  مجرا  ضر  اللرركة هرذه املرادة اسنتشرادية، منرادرات

 الن رر وسرست  حاليرا التنفيذيرة اإلدارة     مو لة اإلجتما  

  املادة هذه ض 
 
 .مستقنال

 املادة )الخامسة واليسعوة(  15

  ل ي  ل نة حوكمة اللر ات

 لي را  يفرو   ة فعليره اللرر ات، نحوكمرة مختصرة ل نرة اإلدارة مجلرس  لر ي  حرا  ضر 

 هرذه وعخر  الالئحرة، هرذه مرش واليسرعاة الرا عرة املرادة نموجرب املقرررة االختصاصرات

  اإلدارة، مجلرس وتزويرد الدوكمرة، تطنيقرات  لرأة موضروعات متا عرة   ي الة نرة
 
 سرنويا

 . لي ا تتوص  الت  نالتقارير والتوصيات ا م ، ع 

هررذه املررادة اسنتشررادية، وسررتحر  اللررركة عخرر   االلترررزام 

 للررررروائس  ع ررررا ضررررر  املسرررررتقن 
 
 الحتياجرررررات العمررررر  وطنقرررررا

 
وفقرررررا

 وا   مة املعتمدة مش من  ال  ات  ات العالمة 
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 جمعيات املساهمين  -27

 وأسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين لهذه الجمعيات: 2017/2018للمساهمين املنعقدة خالل السنة املالية الجمعيات العامة  27-1

 اإلدارة مجلس أعضاء حضور  سجل العامة الجمعية اجتماعات م

 م10/04/2017جتماع ال معية العامة  ات العادية السا عة املنعقدة ض  ا 1

 السيد/ حسام الديش نش هاش  صدمة -

  السيد/ ف د نش عندالعزيز الصةيل -

  السيد/ ا  اي   ور حناوي  -

  السيد/ سعد نش عمر النا  -

 م25/05/2017 ض  املنعقدة الحامنة العادية  ات العامة ال معية اجتماع 2

 السيد/ حسام الديش نش هاش  صدمة -

 السيد/ ف د نش عندالعزيز الصةيل -

 السيد/ عندالرحمش نش عندهللا الس راة -

 سعد نش عمر النا السيد/  -

 م26/10/2017اجتماع ال معية العامة العادية الحامنة املنعقدة ض   3

 السيد/ حسام الديش نش هاش  صدمة -

 السيد/ ف د نش عندالعزيز الصةيل -

 السيد/ نري   ومار  و اث  -

 السيد/ سعد نش عمر النا  -

 م13/02/2018اجتماع ال معية العامة  ات العادية التاسعة املنعقدة ض   4

 السيد/ حسام الديش نش هاش  صدمة -

 السيد/ ف د نش عندالعزيز الصةيل -

 السيد/  حمد نش عخ  الدخي  -

 السيد/ جافيد عندالرحمش  خنت -

 السيد/ سعد نش عمر النا  -

 سجل املساهمين 27-2

ولقررد تقرردمت اللررركة نطلررب الدصررو  عخرر  تحصرر  اللررركة عخرر  تقريررر دوري  رر  شرر ر ل رر   املسرراهماة مررش شررركة السررول املاليررة السررعودية )تررداو (، 

 مرة خال  العام املا   املنصرم، وفيما يخ  نياة نتواري  هذه الطلنات وا سناي الداعية لذل : 17سم   املساهماة 
 

 أسباب الطلب تاريخ الطلب عدد طلبات الشركة لسجل املساهمين

 تحدي    ام شئوة املساهماة م03/04/2017 1

 10/04/2017 ات العادية السا عة املنعقد نتاري   اجتماع ال معية العامة م09/04/2017 2

 تحدي    ام شئوة املساهماة م08/05/2017 3

 25/05/2017 ات العادية الحامنة املنعقد نتاري   اجتماع ال معية العامة م25/05/2017 4

 تحدي    ام شئوة املساهماة م04/06/2017 5

   ام شئوة املساهماةتحدي   م25/07/2017 6

 تحدي    ام شئوة املساهماة م09/08/2017 7

 تحدي    ام شئوة املساهماة م18/09/2017 8

 26/09/2017العادية الحامش )االجتماع ا و ( املنعقد نتاري   اجتماع ال معية العامة م26/09/2017 9

 تحدي    ام شئوة املساهماة م04/10/2017 10

 تحدي    ام شئوة املساهماة م11/10/2017 11

 26/10/2017العادية الحامش )االجتماع الحااق( املنعقد نتاري   اجتماع ال معية العامة م26/10/2017 12

 تحدي    ام شئوة املساهماة م21/12/2017 13

 تحدي    ام شئوة املساهماة م02/01/2018 14

 تحدي    ام شئوة املساهماة م01/02/2018 15

 13/02/2018 ات العادية التاسعة املنعقد نتاري   اجتماع ال معية العامة م13/02/2018 16

 تحدي    ام شئوة املساهماة م05/03/2018 17
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 :وأدائها الشركة حيال وملحوظاتهم املساهمين بمقترحات اإلدارة مجلس أعضاء إبالغ 27-3

 اإلدارة وتقروم ومقنتحرا   ، نمالح را    وا خرذ استفسرارا    عخر  والررد املسريحمريش طلنرات تلنيرةاملسراهماة ناللرركة ن املسراهماة عالمرات دارة  تخرتص

 وامنتاحررات مالح ررات إلسررتقنا  وسررائ  عرردة اللررركة خصصررت كمرراعررش مقنتحررات و سررا الت املسرراهماة   اإلدارة مجلررس نإحاطررة ناللررركة التنفيذيررة

 .االل نتواق البتيدعبت  التواص و  ديةالبتي واملراسالت ال اتفية االتصاالت م  ا املساهماة،

 توصيات مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة السنوية 27-4

 يومن  مجلس اإلدارة     ال معية العامة لللركة نما يخ :

  31/3/2018التصويت عخ  تقرير مجلس اإلدارة للعام املا   املنت   ض   -1

  31/3/2018املنت   ض  التصويت عخ  تقرير مراجع  الدسانات عش العام املا    -2

  31/3/2018التصدي  عخ  القوائ  املالية لللركة كما ه  ض   -3

  31/3/2018التصويت عخ   نراء  مة  عضاء مجلس اإلدارة عش العام املا   املنت   ض   -4

يررة للربررل الحرررااق والحالرر  والرا رررل التصررويت عخرر  اختيرررار مرامبرر  الدسررانات مرررش نرراة املرشررداة مرررش منرر  ل نررة املراجعرررة، و لرر  ملراجعررة القررروائ  املال -5

 ، والنيا ات املالية ربل السنوية وتحديد   عاع   2018/2019والربل ا و  لعام  2017/2018لعام 

مرررش القررروائ  املاليرررة السرررنوية للعرررام املرررا   املنت ررر  ضررر   28التصرررويت عخررر  العمليرررات التررررق تمرررت مرررل ا طررررا   ات العالمرررة كمرررا هرررو ضررر  اإليضرررا  رمررر   -6

31/3/2018  

 التصويت عخ  تجديد عقد شركة نتل و )عضو مجلس  دارة( لتمرير امل املات الدولية  -7

 عخ  تجديد االتفامية املبتمة مل شركة نتل و )عضو مجلس  دارة( لخدمات الربط النين   التصويت -8
 

 قابة الداخلية ولجنة املراجعة ر ال -28

 الرقابة الداخلية 28-1

 ة الرمانررة الداخليررة هرر  الررا  تأكيرردي واسيلرراري موضررو   ومسررتق   غررر   ضررافة ميمررة وتحسرراة عمليررات اللررركة  كمررا  ة الرمانررة الداخليررة تلعررب 

 ضررر  تحقيررر  اللرررركة  هرررداف ا و لررر  مرررش خرررال  ترررأماة وترررروفات مررردخ  منرررت   لتقررروي  و 
 
 رئسسررريا

 
تحسررراة فاعليرررة  دارة املخررراطر والرمانرررة وا عمرررا  الترررررق دورا

مامررت  دارة اللررركة وتحررت  شرررا  ل نررة املراجعررة نالتعامررد مررل م تررب مسررتق  ومتخصررص ضرر  تقرردي  خرردمات و    ينطرروي علي ررا ا داء الرمررابق ضرر  اللررركة

 امل لررف نأعمررا  املراجعررة الداخليررة نالعديررد مررش عمليررات املراجعررةمررام املسيلررار و   املراجعررة الداخليررة مررش منرر  مررراجعاة داخلييرررش مررؤهلاة يعملرروة لديرره

 العرام ن  ايرة يوجرد ال املقدمرة للتقرارير وطنقرا ناللرركة، الداخليرة الرمانرة   رام  جرراءات ضر  مسرتمر تحسرش عرش الداخليرة املراجعة تقارير  تائج و سفرت

   ع  ا اإلفصا   ستوجب نتحسي  ا التوصية  و تحسي  ا يت  ل  عالية ومخاطر اسبية  همية  ات جوهرية ضعف  قا  املا  

 لجنة املراجعة  28-2

فاعليررة تقرروم ل نررة املراجعررة املنبحقررة مررش مجلررس اإلدارة ناإلشرررا  عخرر   عمررا  الرمانررة الداخليررة ناللررركة الترررق تقرروم  لرر   دوري نفحررص مرردل كفايررة و 

 عررش مراجعررة القرروائ  املاليررة )ا وليررة   ررام الرمانررة الداخليررة نمررا يسرراعد عخرر  تقرروي    ررام الرمانررة 
 
الداخليررة نصررفة مسررتمرة والتأكررد مررش فعاليترره، فضررال

حاسرررررناة وال  ائيررررة( والتةسررررري  مررررل ال  رررررات املعنيررررة واإلشررررررا  عخرررر   عمرررررا  املحاسرررررناة القا و سيرررررش  ولقرررررد مامررررت ل نرررررة املراجعررررة  عقرررررد االجتماعررررات مرررررل امل

 التنفيذية لللركة ملناملة ا مور املالية والقا و ية وااللترزامات ا خرل املتعلقة  سات العم  ناللركة  واإلدارة الداخلياة واملراجعاة القا و سيرش
 

 خطراي  مراجعرة وكرذل   لرأه  ، للمجلرس توصريا  ا ورفرل الربعيرة والقروائ  م2018 مرار  31 ضر  كمرا السرنوية املاليرة القروائ  نمراجعرة الة نرة ومامرت

 التوصريات تنفيرذ ومتا عرة والتن يميرة القا و يرة املتطلنرات حرو   اللرركة  دارة مرش الرواردة التقرارير ومراجعرة ،ةالخرارجيا املرراجعاة مرش الصرادر  االدارة

 لللرركة، املاليرة التقرارير عخر  التحرو   هرذا  ثرر ودراسرة املاليرة التقرارير إلعرداد الدوليرة للمعرايات التحرو   سرات متا عرة عخر  واإلشررا  التقرارير، ضر  املضرمنة

 اجتماعا  را محاضرر رفرل طرير  عرش و لر  الة نرة  الرطة عرش اإلدارة، مجلرس إنالكنر الة نرة تقرومو  املضرافة، الضررينة لتطنير  اللركة ترتسنات عخ  واملتا عة

املراجعرة  ل نرةاة توصريات نرم 2018مرار   31ضر   املنت ر العرام املرا   املنصررم   خرال  يحبرت  ي  عرار  ولرنالرذكر   ره ال يوجرد  ومرش ال ردير .املجلرس   ر 

 وتحديد   عاع ما  وباة مرارات مجلس اإلدارة  و حيا   عياة مراجل الدسانات الخارج   و املراجعة الداخلية
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  )املحاسب القانوني( مراجع الحسابات الخارجي -29
 

القوائ  املالية لللركة مرش منر  ال معيرة العامرة العاديرة ملراجعة ة ومراجعوة ما و يوة محاسنو  وشر اه الفوتاة ج  ام بق  ق/ سادةت  اختيار و عياة ال

 ررمجلرررس اإلدارة نتغييررر  يومرررن لررر و   2018/2019والربرررل ا و  للعرررام  2017/2018ملراجعرررة القررروائ  املاليرررة للعرررام املررا    م26/10/2017املنعقرردة نتررراري   

  : اآل ق ورد فيه، حي  يندوة  نداء ر  املستق  الدسانات الخارج  مراجل رتقري  وصدر  جل ا مش املعاة رةرمن  ا ت اء الفت الخارج  الدسانات مراجل

 االمتناع عن إبداء الرأي))
 

م، ومرروائ  2018مرار   31لقرد ترر  ت ليفنرا نمراجعررة القروائ  املاليررة للرركة اتحرراد عرذيب لالتصرراالت ) اللرركة (، والترر   لرم  مائمررة املركرز املررا   كمرا ضرر  

والتررردفقات النقديرررة للسرررنة املنت يرررة ضررر   لررر  التررراري ، واإليضررراحات املرفقرررة مرررل  ،رات ضررر  حقرررول املل يرررةروالتغيررر ،والررردخ  اللرررام  اآلخررررالرررربس  و الخسرررارة 

 القوائ  املالية، امل و ة مش مةخص للسياسات املحاسبية ال امة واملعلومات التفساتية ا خرل  

 عخرررر  القرررروائ  املاليررررة املرفقررررة و حررررش 
 
  هميررررة ا مررررال  نرررردي ر يررررا

 
 رهررررااثآضرررر  مسرررر   سررررا  االمتنرررراع عررررش  نررررداء الررررر ي ضرررر  تقرير ررررا و  ةر املوضرررردو لللررررركة  فن رررررا

لتررروفات  سرررا  إلنرررداء ر ي مراجعرررة عخررر  هرررذه  ومناسرررنةلررر   رررتم ش مرررش الدصرررو  عخررر   دلرررة مراجعرررة  افيرررة فإ نرررا عخررر  القررروائ  املاليرررة،  ةاملحتملررر ةالنتاكميررر

 القوائ  املالية 

 عن إبداء الرأيأساس االمتناع 
 

 مرش  رتم ش لر    نرا  ال  كأسرا  ضر  املحاسرنة االسرتمرارية منرد   سرا  عخر  م2018 مرار  31 ضر  املنت يرة وللسرنة ضر  كمرا لللرركة املاليرة القروائ   عرداد تر 

 القروائ  هرذه إلعرداد املحاسرنة مناسرنةكأسرا  ضر   االسرتمرارية فرضرية استخدام  اة   ا ما استةتاد مش تم ننا ومناسنة  افية مراجعة  دلة عخ  الدصو  

 :التالية العوام   سبب و ل  املالية،

 

 سرعودي ريرا  مليروة  477 نمنلر  املتداولرة موجودا  را لللركة املتداولة املطلوبات تجاوتت فقد ،املرف  نالقوائ  املالية 2  يضا  ض  مناةكما هو  هو (  

 .التاري   ل  ض  املنت ية املالية للسنة سعودي ريا  مليوة  6.36 نمنل  خسارة صاض  اللركة ت ندت كما م،2018 مار  31 ض  كما
 

 ر غير هنراك  راة ومرد .م2018 مرار  31 ضر  كمرا سرعودي ريرا  مليروة  064,1 نمنلر  ماليرة رر ير موجرودات لللرركة املرا   املركرز مائمرة تضرمش  (ي 
 
  را

 
 ضر  كنارتا

  ال  املحمرو   ال راتف شن ات مللغخ  املوحد االتصاالت امتيات  )"للقطاع التن يمية ال  ة"( املعلومات وتقنية  االتصاالت هيئة منحت حي  السول 

  اإلدارة  جررت  .الرخصرة املوحردة اللرركة تمرنس لر  للقطراع التن يميرة ال  رة  ة
 
  القيمرة ضر  ال نرو  مرش للتحقر  تقييمرا

 
 الردو   املحاسرنة ملعيرار وفقرا

 مرار  31 ضر  كمرا الدفنتيرة ميم را تجراوتت  عراله املرذ ورة للموجرودات لالسرنتداد القانلرة القري   ة وحرددت  املوجرودات ميمرة ضر   ال نرو  36رمر  

  .القيمة ض  ال نو  عش  اتجة خسارة  ي  ثنات يت  ل  ولذل  م،2018
  

 ضر  ا عمرا  نرأداء تتعلر  التر  املوضروعية واالفنتاضرات ا ح رام مرش عردد عخر  رركنير  لر   القيمرة ضر  ال نرو  مرش للتحقر  اإلدارة تقيري  واعتمرد

 الردفعات تأجير   لرم  التر و  ،ا ساسرية ا ح رام ضر  القيمرة ض  ال نو  فحص ض  ناستخدام ا االدارة مامت الت  االفنتاضات  عس وتتمح    املستقن 

  ة را رافتر عخر  القيمرة ضر ال نرو   فحرص يلرتم    الخصر  ومعرد  ،ا جر  طويلرة النمرو ومعردالت ،النقديرة والتردفقات، الرئسسرياة للمرورديش

 ومرا   تقنر  دعر  عخر  وستحصر  املحتملراة املسريحمريش  و الدرالياة ملسراهماةسرواء  عرش طرير  ا جديردةر   مرا     سر   مرش طرر  سريتم ش للرركةا

  افيرة مراجعرة  دلرة عخر  الدصرو   مرش  رتم ش لر  املاليرة، القروائ  اعتمراد تراري  ضر  وكمرا   ره  ال  ا عمرا  خطرة لتنفيرذ الرئسسرياة مورد  را مرش مسرتمر

 املرا   للردع  تقرديم   لتأكيرد الرئسسرياة املرورديش مرل املومعرة االتفاميرات  و محتمر  مسريحمر  ي مرل املبتمرة امللزمرة االتفامرات تتضرمش ومناسرنه،

  مرو ومعردالت اإليررادات ضر  راترنالتغير كنارت  لر   تترأثر ا عمرا  خطرة فرإة  لر ، عخر  عرالوة  الردفعات نتأجير  منرول    لر  ضر  نمرا املسرتمر والتقنر 

الدفنتيرة امللرار  لقيمرةا الزيادة ض  القي  القانلة لالسنتداد عخر  تراجل     يؤدي مد االفنتاضات هذه ض  معقو   محتم   غات و ي اليلغيلية الت اليف

 . لي ا  عاله ض  تقيي  ال نو  ض  القيمة
 

 مرل اللرركة تواصرلت ومرد  م2018 مرار  31 ضر  كمرا سرعودي ريرا  مليروة  560 نمنلر  الرئسكرن  ملوردهرا مسرتح  السرداد مترأخر رصريد اللرركة دللر (د 

  مستمرة الرئسكن  املورد مل املناملات وماتزا   له املستحقة املنال  دفعات هي لة إلعادة اتفامية انرام  عن محي   الرئسكن  املورد



   

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

  2017/2018 لعامالسنوي ملجلس اإلدارة  التقرير                                                                                                                                                                49 صفحة

 ننجرا  اال ت راء عخر  مرادرة سرت وة  اللرركة  ة مجلرس اإلدارة يررل  حير  كأسرا  ضر  املحاسرنة االسرتمراريةمنرد   فرضرية ناسرتخدام املاليرة القروائ  عرداد تر  

  افيرة مراجعرة  دلرة عخر  الدصرو   مرش  رتم ش لر    نرا  الاملرفر  نرالقوائ  املاليرة   2  يضرا  ضر  منراة هرو كمرا الرئسكرن  للمرورد السرداد شرو  هي لة  عادة مش

  عرادة  ترائج  عرد تينراة لر  حير  املاليرة القروائ  هرذه إلعرداد كأسرا  ضر  املحاسرنة مناسرنة االسرتمرارية منرد  فرضرية اسرتخدام  راة   ا مرا السرتةتاد ومناسرنة

   مؤكدة رر ي وه  املالية القوائ  هذه تاري  ض  مقنو    ل   ل ي لةا
 
 عرر  وتر  مناسرنة رر ير كأسرا  ضر  املحاسرنة االسرتمراريةمنرد   فرضية  ا ت   اتآصليا

 ضر  حاليرا امل ر لة تلر  عرش جوهريرة نصرورة تختلرف مرد واملطلوبرات للموجرودات الدفنتيرة القيمرة فرإة لتحقر ،القيمرة القانلرة ل  سرا  عخر  املاليرة القروائ 

 الن اما  را سرداد عخر  مرادرة  ارت ت وة  مد اللركة فإة املن ور، املستقن  ض  اليلغيلية نالدالة االستمرار عخ  مادرة  ات اللركة  ا ت و  ا   املا  املركز مائمة

 السيال خال طريقة  خرل نن  اقيتحق     نحاجة ت وة  مد املوجودات نأة الوضل لتع س ، عديالت  دخا  يجب مد و  ه لألعما  االعتيادي السيال خال 

  عرادة   ر  تضرطر مرد اللرركة فرإة لرذل ،  ضرافة .املرا   املركرز مائمرة ضر  حاليرا املدرجره املنرال  عرش كنارت  ل   تختلف مد الت  املنال  وعخ  ،لألعما  االعتيادي

 ( (.املالية القوائ  هذه عخ  القني  هذا مش  عديالت  ي  دخا  يت  ول  هذا،  لتصنس متداولة املتداولة  اتومطلوبا  ا  موجودا  ا تصةيف

 إعادة تصنيف -30

 .2018مار   31لتتماشنإل مل التصةيف املستخدم للسنة املنت ية ض   2017مار   31ض  لقد ت   عادة تصةيف  عس  رمام املقار ة للسنة املنت ية 

 إقرارات مجلس اإلدارة  -31
 

 ناآل ق:اإلدارة يقر مجلس 
 

  ت  ة سم الت الدسانات عد 
ُ
 نالل   الصديس  

  ة   ام الرمانة الداخلية  
ُ
  عد   

ُ
 ذ نفاعلية ف  عخ   سس سليمة و 

  اللركة عخ  مواصلة الاط ا  ض  مدرة يذكرش    ي  ه ال يوجد 

     


