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 -1تأسيس الشركة
تأسست شرركة اتحراد عرذيب لالتصراالت ( GOجرو ) وهر شرركة مسراهمة سرعودية مدرجرة وفقرا للمرسروم املل رق رمر م 6 /وتراري 1429/2/19هر (املوافر
 )2008/2/26القاض ر ررن ن ر رراإلعالة ع ر ررش تأس ر ررسس الل ر ررركة و عم ر ر الل ر ررركة نموج ر ررب ال ر ر التج ر رراري رم ر ر  1010263273الص ر ررادر ض ر ر الري ر ررا نت ر رراري
1430/2/30هر (املواف  )2009/2/25وترخيص هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات املؤرخ ض 1430/4/5هر (املواف )2009/4/1
وهررذا االتحرراد هررو عنررارة عررش شرراكة مويررة تر تأسسسر ا نر سررما مرردره  1مليررار ريررا سررعودي مقسر ر  100مليرروة سر ميسرراوية القيمررة ميمررة ر م ررا
 10ريرا (علرة ريراالت سعودية) و ل ا س عادية مدفوعه نال ام  ،ويض كال مش :شركة عذيب التجارية الترق ت عدي اسم ا الحقا شركة نرذار
التجاري ررة ،ش ررركة ال ل ررة للتج ررارة واملق رراوالت ،ش ررركة النح ررريش لالتص رراالت الس ررل ية والالسر ر لية نتل ررو  ،ش ررركة مجموع ررة ترا ررو ،ش ررركة ع ررذيب للص رريا ة
والخرردمات ،وشررركة اال نت ررت السررعودية ،وشررركة عررذيب لل منيرروتر واالتصرراالت الت رق تر عرردي اسررم ا ر شررركة نررذار لالتصرراالت وتقنيررة املعلومررات الحقررا،
وشر اء آخريش
ويتضمش النتخيص الذي حراتت عليره جرو تقردي مرا يخر  :خردمات االتصراالت الحانترة (محردودة الدركرة) والخردمات الالسرل ية محر االتصراالت الصروتية
ال اتفيررة ،خرردمات النيا ررات ،خرردمات اال نت ررت السرررال ،خرردمات االتصرراالت الصرروتية عن ررر اإل نت ررت و ل ر عن ررر تقنيررة ال ي ر الرا ررل وعن ررر وان ر ا ليررا
النصرية ل ميل العمالء ض املنات واللر ات وم اتب ا عما  ،هذا ناإلضافة خدمات الفيرديو التررق عنر م اللرركة تنفيرذها ضر املسرتقن ضرمش عمليا را
ض مطاع االتصاالت ناململ ة العربية السعودية ،الستخدام ا ض خدمات املؤتمرات والتعلي عش ُ عد
م ررد وم ررنإل مجل ررس اإلدارة لة معي ررة العام ررة املنعق رردة نت رراري 1432/9/6هر ر املواف ر  2011/8/6نتخف رريس ر امل را م ررش  1ملي ررار ري ررا (واح ررد ملي ررار ري ررا
سعودي)  400مليوة ريرا ( ربعمائة مليوة ريرا سعودي) و ل عش طري لغاء  60مليوة س مرش سر اللرركة وبةسرنة تخفريس نلغرت  ٪60مرش
ر املررا وعقررب لر تمررت التوصررية مرررة خرررل لة معيررة العامررة املنعقرردة نترراري 1433/02/20ه ر املوافر  2012/1/14نرفررل ر املررا مررش خررال طررر
سر حقررول ولويررة نقيمررة  1,175مليرروة ريررا (واحررد مليررار ومائررة وخمسررة وسررنعوة مليرروة ريررا سررعودي) ليصررنس ر املررا ال ديررد  1,575مليرروة ريررا
(واحرد مليرار وخمسرمائة وخمسررة وسرنعوة مليروة ريررا سررعودي) ننراء عخر التوصرية تر طرر سر تيرادة ر املرا نوامرل  117,500,000سر مرش خررال
صدار س حقول ولوية وتمح الزيادة ض ر املا مقدارها  1,175مليوة ريرا (واحد مليار ومائة وخمسة وسنعوة مليوة ريرا سرعودي) ولقرد دعرت
جرو لعقرد اجتمرراع ال معيرة العامررة يرر العاديررة للموافقرة والتصررويت عخر مررار تيررادة ر املرا نترراري 1433/2/20هر املوافر  ،2012/1/14حير تمررت
املوافقة عخ مرار تيادة ر املا واملصادمة عليه
كمرا ومررنإل مجلرس اإلدارة لة معيررة العامرة ي رر العاديرة املنعقرردة نتراري 1438/07/13ه ر املوافر  2017/04/10نتخفرريس ر مرا اللررركة نوامررل ٪60
و لر لخفرس الخسرائر املنتاكمررة دوة  ٪50و لر تماشريا مرل ررام اللرر ات ال ديرد ليصررنس ر املرا ال ديرد عرد التخفرريس  630مليروة ريرا (سررتمائة
وثالثرروة مليرروة ريررا ) و عاطيررا مررل الوضررل املررا لللررركة ،ومررنإل مجلررس اإلدارة مرررة خرررل لة معيررة العامررة يررر العاديررة املنعقرردة نترراري 1439/05/27ه ر
املوافر  2018/02/13نتخفرريس ر املررا مررش  630مليرروة ريررا (سررتمائة وثالثرروة مليرروة ريررا ر  472.5مليرروة ريررا (سررنعمائة و ثنرراة وسررنعوة مليرروة
وخمسمائة لف ريا ) عش طري لغاء عدد  15,750,000س مش س اللركة نةسنة تخفيس ٪25

 -2أعمال ونشاطات الشركة
تقوم جو نتقدي الخدمات التالية:
 تقدي جميل خدمات االتصاالت الحانتة والخدمات الصوتية واال نت ت ض اململ ة العربية السعودية
 ننرراء شررن ات االتصرراالت وتقنيررة املعلومررات ومرافق ررا ،وامتالك ررا وصرريا ت ا و لررغيل ا و دار ررا وتطويرهررا ،عخ ر سررس تجاريررة ض ر اململ ررة ،وحيرراتة
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 ضر
املنامصات املتعلقة نذل ولقد حصلت جو عخ رخصة لتقدي خدمات اإل نت ت مش هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات
 استاتاد و سوي وتركيب وصيا ة ج زة االتصاالت السل ية والالسل ية وتقنية املعلومات
 االسرريحمار ضر امللررارال التجاريررة واالسرريحمارية املتعلقررة نخرردمات االتصرراالت املختلفررة نحسررب مررا ترراه اللررركة مناسررنا لتنميررة عمال ررا وتطويرهررا،
وفقا لأل مة واللوائس املرعية ض اململ ة
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 استاتاد و سوي وتركيب وصيا ة ج زة االتصاالت السل ية والالسل ية وتقنية املعلومات
 نيل وتوتال النطامات مسنقة الدفل

 -3أخبار وقرارات الشركة املهمة
 1-3املوافقة على القوائم املالية األولية لفترة الثالثة أشهر والسنة املنتهيتين في  31مارس 2017
اعتمررد مجلررس اإلدارة نترراري  2017/04/19القرروائ املاليررة ا وليررة ( ي رر مراجعررة) لفنررتة الحالثررة شر ر والسررنة املنت يترراة ضر  31مررار 2017م واملعرردة مررش
من مراجل الدسانات الخارج السادة /ق بق م ج الفوتاة وشر اه
 2-3التعاقد مع شركة شركة إثراء املالية  -املستشار االستراتيجي للشركة فيما يتعلق باألعمال واالستشارات الخاصة بالحصول على الرخصة املوحدة
واف مجلس اإلدارة نتاري  2017/04/27عخ التعامد مل شركة شركة ثرراء املاليرة  -كمسيلرار االسرنتاتي
الخاصة نالدصو عخ الرخصة املوحدة

لللرركة  -فيمرا يتعلر نا عمرا واالسيلرارات

 3-3املوافقة على الدخول في مزاد الترددات في النطاقين ( 700و  1800ميجا هيرتز) املقام من قبل هيئة اإلتصاالت وتقنية املعلومات
واف مجلس اإلدارة نتاري  2017/05/21امللاركة والدخو ض مزاد هيئة االتصاالت وتقنية املعلومرات لةدصرو عخر تررددات ضرافية ضر النطراماة 700
و  1800ميجا هاتتز
ً
ُ
 4-3تعيين السيد /رائد بن عبدهللا فخري عضوا في مجلس إدارة الشركة ممثال لشركة بتلكو
واف مجلس اإلدارة نتاري  2017/5/24عخ عياة السيد /رائد عندهللا فخري ( يرر تنفيذي) ممحال للركة نتل و خلفا للسيدة /خلود نةت راشرد القطراة
اعتنارا مش  28شعناة 1438هر املواف  24مايو 2017م
 5-3قبول استقالة السيد /حسام الدين بن هاشم صدقة (رئيس مجلس اإلدارة) من عضوية لجنة املراجعة
الن امررا نمررا ورد نررالفقرة (د) مررش املررادة الداديررة والخمسرروة مررش الئحررة حوكمررة اللررر ات ،واف ر مجلررس اإلدارة نترراري 2017/06/13عخ ر منررو اسررتقالة
السيد /حسام الديش نش هاش صدمة مش عضوية ل نة املراجعة ،عخ ة سري االستقالة اعتنارا مش 1438/09/19هر املواف 2017/06/14م
 6-3املوافقة على القوائم املالية املدققة للعام املالي املنتهي في  31مارس 2017واعتماد التقرير السنوي ملجلس اإلدارة للسادة املساهمين لعام 2016
اعتم ررد مجل ررس اإلدارة نت رراري  2017/06/13الق رروائ املالي ررة املدمق ررة للع ررام امل ررا املنت ر ر ضر ر  31م ررار  2017والتقري ررر الس ررنوي ملجل ررس اإلدارة للس ررادة
املساهماة لنفس الفنتة
 7-3تشكيل لجنة الترشيحات واملكافآت
مش :السيد /سلطاة نش خالرد النت رق – رئسسرا لة نرة
واف مجلس اإلدارة نتاري  2017/07/23عخ عادة ل ي ل نة النتشيحات وامل افآت ،لتض
(عضو مستق ) ،والسيد /وا نش محمد السديري – عضوا ( ات تنفيذي ،مش ات عضاء مجلس اإلدارة) ،والسيد /سعد نش عمر النيرز – عضروا ( ي رر
تنفيذي)
 8-3املوافقة على القوائم املالية األولية لفترة الثالثة أشهر املنتهية في  30يونيو 2017
اعتمد مجلس اإلدارة نتاري  2017/08/13القوائ املالية ا ولية ( ات مراجعة) لفنتة الحالثة ش ر (الربل ا و ) املنت ية ض  30يو يو 2017م
 9-3اختيار وتعيين مراجع الحسابات الخارجي للعام املالي 2018/2017
م ررام مجل ررس اإلدارة نت رراري  2017/8/13نالتوص ررية لة معي ررة العمومي ررة ناملوافق ررة عخ ر اختي ررار و عي رراة الس ررادة /ررق ب ررق م ج ر الف رروتاة وش ررر اه (،)KPMG
كمراجل خارج مش ناة املرشداة نناء عخ توصية ل نة املراجعة ،و ل ملراجعرة القروائ املاليرة الربرل سرنوية للربرل الحرااق والحالر والرا رل والقروائ املاليرة
السنوية لعام  2017والربل ا و لعام  2018والز اة والضرائب ومراجعة تقرير وعاء اإليرادات اليلغيلية املقدم ملقام هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات
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10-3تكوين لجنة املراجعة
وافر ر مجل ررس اإلدارة نت رراري  2017/08/15عخر ر التوص ررية لة معي ررة العمومي ررة نيلر ر ي ل ن ررة مراجع ررة م ررش املرش ررداة التالي ررة س ررما  ،وهر ر ( :الس رريد/
عندالرحمش نش عندهللا الس راة ،السيد /نري ومار و اث ،والسيد /جافيد عندالرحمش خنت ،السيد /حمد نش محمد الدهلوي(
 11-3املوافقة على تحديث لوائح عمل اللجان الفرعية املنبثقة عن مجلس اإلدارة وبعض اللوائح الداخلية األخرى
واف ر مجلررس اإلدارة نترراري  2017/08/15عخ ر التعررديالت والتحررديحات املقنتحررة عخ ر الئحررة عم ر
والئحة حوكمة اللركة ،وكذل سياسات و جراءات وضوانط اختيار و عياة عضاء مجلس اإلدارة

ر مررش :ل نررة املراجعررة ،ل نررة امل افررآت والنتشرريحات،

 12-3تمديد نطاق عمل مراجع الحسابات الخارجي ليشمل القوائم املالية األولية للفترة املنتهية في  30سبتمبر 2017
وافر مجلررس اإلدارة نترراري  2017/10/01عخ ر تمديررد طررال عقررد املراجعررة املن ررم مررل السررادة /ررق بررق م ج ر الفرروتاة وشررر اه  KPMG -لسلررم مراجعررة
القوائ املالية للفتررة املنت ية ض  30سبتمبت ( 2017الربل الحااق) للعام املا  ،2018/2017للقيام نأعما املراجعرة املطلوبرة لتم راة اللرركة مرش االلترزام
اما عخ ة يعر هذا التجديد عخ ال معية العامة لالعتماد
نإعالة النتائج املالية للفنتة املذ ورة من ا ت اء امل لة املحددة لذل
 13-3انتخاب وتعيين أعضاء مجلس اإلدارة للدورة الثالثة واختيار وتعيين أعضاء لجنة املراجعة
وافقررت ال معيررة العامررة العاديررة الحامنررة (االجتمرراع الحررااق) املنعقررد نترراري 1439/02/06ه ر املواف ر 2017/10/26م عخ ر ا تخرراي و عيرراة عضرراء مجلررس
اإلدارة للدورة الحالحة الت تند مش 1439/02/06هر املواف 2017/10/26م وملدة ثالث سنوات وكذل اختيار و عياة عضاء ل نة املراجعة
14-3اختيار وتعيين رئيس مجلس اإلدارة ونائبه وأمين السر للدورة الثالثة ملجلس اإلدارة
واف عضاء مجلس اإلدارة ض ال لسة ا و ملجلس اإلدارة (الدورة الحالحة) املنعقدة نتاري  ،2017/11/05عخ اختيار و عيراة السريد /حسرام الرديش نرش
هاش صدمة – رئسسا ملجلس اإلدارة ،والسيد /ف د نش عندالعزيز الصةيل – ائنا للرئسس ،والسيد /سعد نش عمر النا – مينا لسر املجلس
15-3تشكيل اللجان الفرعية املنبثقة من مجلس اإلدارة للدورة الثالثة
شر مجلررس اإلدارة ضر جلسررته ا و ر للرردورة الحالحررة املنعقرردة نترراري  ،2017/11/05ل نترراة رئسسررستاة ملسرراعدته ضر داء امل ررام املناطررة نرره ،وهمررا الة نررة
التنفيذية ،ول نة امل افآت والنتشيحات ،عالوة عخ ل التوصية لة معية العامة نتعياة عضاء ل نة املراجعة
16-3املوافقة على القوائم املالية األولية لفترة الثالثة والستة أشهر املنتهيتين في  30سبتمبر 2017
وافر مجلررس اإلدارة نترراري  2017/11/05عخ ر القرروائ املاليررة ا وليررة ( يررر مراجعررة) لفت رررة الحالثررة والسررتة شر ر (الربررل الحررااق) املنت يترراة ض ر  30سرربتمبت
2017م واملعدة مش من مراجل الدسانات الخارج السادة /ق بق م ج الفوتاة وشر اه
 17-3رفع دعوى قضائية ضد هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات إلستعادة تخصيص الترددات في النطاقين ( )700و ( )1800ميجاهرتز
عطفررا عخر مررار هيئررة االتصرراالت وتقنيررة املعلومررات رردب الترررددات التر فرراتت ع ررا اللررركة ضر املرزاد العلنر نالنطرراماة ( )700و( )1800ميجرراهرتز ،وافر
مجلس اإلدارة نتاري  2017/11/16عخ رفل دعول مضائية ضد هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات إلستعادة تخصيص التررددات الت فاتت ع ا اللركة
 18-3إستقالة السيد /بريم كومار كوناث من عضوية مجلس اإلدارة ولجنة املراجعة
واف ر مجل ررس اإلدارة نت رراري  2017/11/20عخ ر منررو اس ررتقالة الس رريد /ن ررري ومررار و رراث ،م ررش عض رروية مجلررس اإلدارة ول ن ررة املراجع ررة و ل ر ل روف رره
الصدية عخ ة سري االستقالة اعتنارا مش 1439/03/02هر املواف 2017/11/20م
 19-3اعتماد سياسة الشركة في توزيع أرباح األسهم
الن اما نالفقرة (ي) مش املادة التاسعة مش الئحة حوكمة اللر ات ،واف مجلس اإلدارة نتاري  2017/12/31عخ اعتماد سياسة توتال ربا ا س نما
يحق مصالح املساهماة واللركة ووفقا لن ام اللركة ا سا وبما ال يتعار مل ام اللر ات
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 20-3توصية مجلس اإلدارة للجمعية العامة بتخفيض رأس مال الشركة
ومنإل مجلرس اإلدارة ضر جلسرته الحالحرة للردورة الحالحرة املنعقردة نتراري  2018/01/17ر ال معيرة العامرة يرر العاديرة نتخفريس ر مرا اللرركة نوامرل
م ررة ول رروائس وتارة التج ررارة واالس رريحمار وهيئ ررة الس ررول املالي ررة وهيئ ررة
( )٪25و لر ر ملعال ررة نل رروك الخس ررائر املنتاكم ررة ص ررف ر امل ررا  ،الن ام ررا نتطنير ر
االتصاالت وتقنية املعلومات
 21-3اعتماد سياسة إدارة املخاطر
لن امر ررا نر ررالفقرة الفرعير ررة ( ) مر ررش الننر ررد ( )1مر ررش املر ررادة الحا ير ررة والعلر ررروة مر ررش الئحر ررة حوكمر ررة اللر ررر ات القاضر ررية نر ررضرورة مير ررام مجلر ررس اإلدارة نوضر ررل
االسنتاتيجية اللاملة لللركة واف مجلس اإلدارة نتاري 2018/01/30عخ اعتماد سياسة دارة املخاطر
22-3املوافقة على القوائم املالية األولية املختصرة لفترة الثالثة والتسعة أشهر املنتهيتين في  31ديسمبر 2017
واف ر مجلررس اإلدارة نترراري  2018/02/08عخ ر القرروائ املاليررة ا وليررة املختصرررة ( ي ررر مراجعررة) لفت رررة الحالثررة واليسررعة ش ر ر املنت يترراة ض ر  31ديسررمبت
2017م (الربل الحال ) وتقرير الفحص املحدود ،واملعدة مش من مراجل الدسانات الخارج السادة /ق بق م ج الفوتاة وشر اه
 23-3قيام هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات باستعادة الترددات املخصصة للشركة وبمباشرة إجراءات تسييل خطاب الضمان البنكي
نت ر رراري 2018/02/12م ناش ر رررت هيئ ر ررة االتص ر رراالت وتقني ر ررة املعلوم ر ررات جر ر رراءات س ر ررسي الض ر ررماة النن ر ررق املق ر رردم م ر ررش منر ر ر الل ر ررركة والنالغ ر ررة ميمت ر رره
50,000,000ريا (خمسوة مليوة ريا سعودي) لعردم لترزام اللرركة سرداد الدفعرة ا و ر للترررددات التر تر طرح را ضر املرزاد العلنر لتررددات النطراماة
( )700و( )1800ميجررا هاتتررز ،و لر خررال ( )90يومررا مررش تنليغ ررا نررذل وفقررا ملررا صررت عليرره مررذكرة املرزاد ضر فقر ررا رمر ( )9.5واملنلغررة ل ميررل اللررر ات
املتنافسة نموجب خطاي ال يئة ي الرم ( /7413هر ت) نتراري 1438/08/07هر و شرارة ر خطراي ال يئرة ي الررم (/38هر ت) وتراري 1439/01/05هر
والقاضررن ناسررتعادة الترررددات التر ا ررت عتررزم ال يئررة تخصيصر ا لللررركة عخر ييجررة امل رزاد املنرروه عنرره لعرردم االلت رزام سررداد الدفعررة املاليررة ا و ر لتلر
النتددات
24-3تخفيض رأس مال الشركة بواقع ()٪25
تمت املوافقة عخ تخفيس ر سما اللركة نوامل ( )٪25ض اجتماع ال معية العامة ارت العاديرة التاسرعة )اإلجتمراع ا و ) املنعقرد نتراري 2018/02/13
و راة ر مرا اللرركة منر التخفريس  630,000,000مليروة ريرا  ،و صرنس  472,500,000مليروة ريرا عرد التخفريس وعردد ا سر منر التخفريس
63,000,000س  ،وعدد ا س عد التخفيس  47,250,000مليوة س .
25-3إستقالة السيد /عبدالرحمن بن عبدهللا السكران من عضوية مجلس اإلدارة ولجنة املراجعة
واف مجلس اإلدارة نتاري  2018/02/18عخ منو استقالة السيد /عندالرحمش نش عندهللا الس راة ،مش عضوية مجلس اإلدارة ول نة املراجعة و ل
ل روفه الخاصة ،عخ ة سري االستقالة اعتنارا مش 1439/06/03هر املواف 2018/02/19م
26-3اعتماد سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عن املجلس واإلدارة التنفيذية
الن امررا نررالفقرة ( )1مررش املررادة الداديررة والسررتوة مررش الئحررة حوكمررة اللررر ات وافر مجلررس اإلدارة نترراري 2018/02/25م عخر الة ررخة ال ائيررة لسياسررة
م افررآت عضرراء مجلررس اإلدارة والة رراة املنبحقررة عررش املجلررس واإلدارة التنفيذيررة ،عخر ة يررت مررار هررذه السياسررة والعمر نمقتضرراها مررش ترراري اعتمادهررا
مش من ال معية العامة
27-3اعتماد الالئحة الداخلية لعمل مجلس اإلدارة
الن امررا نررالفقرة ( ) مررش املررادة السادسررة والحالثرروة مررش الئحررة حوكمررة اللررر ات ،واف ر مجلررس اإلدارة نترراري  2018/03/01عخ ر الة ررخة ال ائيررة لالئحررة
الداخليرة لعمر مجلرس اإلدارة  ،والتر ترن جرراءات العمر ضر مجلرس اإلدارة و رد ر حر عضراء املجلرس عخر العمر نفعاليرة لاللترزام نواجنرا تجراه
اللركة
28-3رفع دعوى قضائية ضد هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات (ملنع التصرف و اتخاذ أي إجراء فيما يخص الترددات املصاحبة للرخصة املوحدة)
واف مجلس اإلدارة نتاري  2018/03/21عخ رفل دعول مضائية جديدة ضد هيئة االتصاالت وتقنيرة املعلومرات و لر لضرماة منرل ال يئرة مرش التصرر
و اتخا ي جراء فيما يخص النتددات املصاحنة للرخصة املوحدة ،الت سن تخصيص ا لللركة
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 29-3تعيين ممثلين للشركة لدى شركة السوق املالية السعودية (ت ـ ــداول)
وافر مجلررس اإلدارة نترراري  2018/03/25عخر عيرراة ر مررش السرريد /سررعد نررش عمرر النيررز (عضررو و مرراة سررر مجلرس اإلدارة) وامل نررد  /عمرراد حمررد معررا
(الرئسس التنفيذي لللركة) ،لتمحي اللركة لدل شركة السول املالية السعودية (تداو ) ل ميل ا را املتعلقة نقواعد الي ي واإلدراد
 30-3اعتماد سلسلة السياسات واللوائح املنظمة لعمل مجلس اإلدارة
الن اما نمتطلنات الئحة حوكمة اللر ات ،واف مجلس اإلدارة  2018/03/31عخ اعتماد الة خ ال ائية ملجموعة سياسرات ولروائس من مرة لعمر مجلرس
اإلدارة  ،م ررا عخ ر س رربي املح ررا ال الدص ررر :سياس ررة مس ررتول الس ررلطة ومص ررفوفة الص ررالحيات واملس ررؤوليات املرتنط ررة ع ررا ،سياس ررة االن ررالك ع ررش املمارس ررات
املخالفررة ،سياسررة املسررؤولية اإلجتماعيررة ،سياسررة اإلفصررا واللررفافية ،سياسررات و مررة اللررركة الداخليررة ،سياسررة م افررآت وحرروافز العرراملاة ،سياسررة
االلن ام نالقوا اة وا مة

 -4الخطط والعمليات والتوقعات املستقبلية ألعمال الشركة
 1-4الشبكة وتقديم الخدمة :
 1-1-4نشر الشبكة
ُ
ُ
ُ
لقررد مامررت جررو نةلررر شررن ت ا ض ر ثررالث علرررة مدينررة رئسسررية مررش مرردة اململ ررة ه ر الريررا  ،جرردة ،م ررة امل رمررة ،را ر  ،املدينررة املنررورة ،يةنررل ،خمررسس
ُ
ملرريط ،الرردمام ،ال ني ر  ،الخبررت ،ال فررو ،القطيررف ،حائ ر  ،وبررذل تم نررت مررش غطيررة سررت منرراط رئسسررية ض ر اململ ررة .خررال الفت رررة املاضررية مرردمت
جررو خرردما ا لزبائ ررا ال ررام ضر مطاعررات ا عمررا وكررذل ا فرراد ضر املنررات  .كمررا مامررت جررو نالتوسررل ضر منطقررة م ررة امل رمررة وبعررس املرردة الصررناعية
مح ر (املدينررة الصررناعية الحا يررة ض ر مدينررة جرردة) و (املنطقررة الصررناعية ض ر مرردينت ال ني ر والخن ررر) ومنطقررة حائ ر نإضررافة مدينررة را ر ومدينررة حائ ر ض ر
مجا غطية شن ت ا و ل لخدمة ِ مش مطاع ا فراد ومطاع ا عما
كم ررا ومع ررت ج ررو اتفامي ررة م ررل ش ررركة االتص رراالت الس ررعودية لتق رردي خدم ررة ا لي ررا النص رررية ( )FTTHوخدم ررة النط ررال الع ررريس – ال ي ر الرا ررل ()LTE
للمسررتخدماة ض ر املنررات  ،واللررر ات الصررغاتة واملتوسررطة ومررد تاحررت هررذه الخطرروة تيررادة ا يلررار خرردمات جررو لتغطررق منرراط خرررل ض ر اململ ررة وع ررذا
صررنس ناسررتطاعت ا تقرردي خدمررة ال رراتف الحانررت واال نت ررت سرررعات عاليررة للررريحة كنررر مررش املسررتخدماة ،كمررا اة هررذه االتفاميررة شر دت مرروا مسررتمرا
خال االعوام ااملاضية ض عدد امللنتكاة  ،ومد دل هذا النمو ا التوسل ض النةية التحتية لللن ة عخ جميل املستويات واملناط ض اململ ة
كمررا ة النمررو ضر مطرراع النوامر وامللررغلاة دل ر تيررادة عمليررات الررربط النينر ومعال ررة امل املررات الدوليررة ممررا ترتررب عليرره توسررعة وتطرروير الن ررام الفر ر
للوسائط املتعددة ) (IMSومد ت العام املاضن توسعة ام التح
ض

ض سرعات امللنتكاة نةسنه  (BRAS) ٪300تقرينا كما ت التوسعة ض العام الدرا

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

)(ISPتقرينا
وض اطار سع اللركة لر ل مستول خدما ا فقد مامت جو نخطوات فعاله ضر اضرافة عرس املوامرل والخردمات العامليرة واللتر ل را ماعردة كنارتة مرش
املمستخدمياة املحلياة ا محتواها املحخر و لر نتوميرل عقرود مرل شرر اء عراملياة محر  Akmai , Google,Youtube,SnapChat,Facebook,Nitflixومرد
تر اضررافة الدفرو املوامررت ملنصرة  Googleوايضررا تر اضررافة دائرره ربررط دوليره ومناشررره و لر لرمر ع رذه الخدمرره وايضرا لخفررس الت لفره اليلررغيليه ملررا
ينتتب عليه مش تخفيف ض االست الك لنعس االلدوائر الدولية
وض سع اللركة لتقدي افض الخدمات و لتم ياة عمالء مطاع االعما فاة العم جار الضافة قطة وصو دوليه ض ر مرش دولرة االمرارات العربيرة
املتحدة ودولة فراسا ،مل االخذ ض االعتنار التوسل مستقنال ض دو اخرل
 2-1-4تقنية الشبكة
كما هو معرو  ،عتمد جو ض الر شن ا ا للنةية التحتية عخ تقنيات ( )IPMPLSوشن ة النفا املنةية عخ تقنيرة الروال مراكس املرت رزة عخر املقيرا
كفاءة عالية ُيم ش االعتماد علي ا لقطاعات ا عما وكرذل ا فرراد ضر املن ِرات ومرد
خدمات ات
العالم ( )802.16eاملنن عخ تقنية ال ي الرا ل لتأماة
ٍ
ٍ
ت ر تص ررمي هررذه الل ررن ة املنةيررة نال ام ر عخ ر تقني ررة نرتو ررو اال نت ررت ( )IPه ررذا ومررد ا رررت اللررن ة اعتمادي ررة كني رررة واس ررتقرارا عاليررا كم ررا ة ج ررو
سسررت وطررورت فضر
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م ررش مط رراع ا فر رراد ومط رراع ا عم ررا وم ررل النم ررو ير ررر املس ررنول عنر ررر جمي ررل مطاع ررات العم ررالء فق ررد ا رررت الل ررن ة اس ررتقرارا عالي ررا نفضر ر االس ررتمرار ضر ر
التحسسنات الترق تمت ض جميل جزاء اللن ة
وتواص جو متا عة التقدم التقنرق ض مجا اللن ة الالسل ية الحانتة وعخ اتصا مستمر مرل اللرر ات الرائردة املطرورة واملصرنعة للمعردات وضر طرار
تطرروير النةيررة التحتيررة ،فقررد اسررتمرت جررو ض ر تحسرراة داء اللررن ة وتيررادة موثوميت ررا واعتماديت ررا ممررا دل ر تيررادة جررودة الخرردمات املقدم رة مللررنتكي ا
وكذل تيادة طامت ا االسييعانية.
ناإلضررافة ر ماسررن فقررد اتخررذت جررو مررارات حاسررمة ضر مجرراالت اليلررغي والصرريا ة مررش جر تقرردي فضر الخرردمات لقطررا ا فرراد وا عمررا مررش
خال اعتماد مو د ه اة مش االستعا ة نموارد داخليرة ناإلضرافة للمروارد الخارجيرة ،ومرد ااع رس هرذا عخر مؤشررات ا داء الرئسسرية وتخفريس الت لفرة
ض فس الومت
وضر سررع اللررركة الرردائ لتلنيررة احتياجررات عمال ررا ض ر مطرراع االعمررا ولتعزيررز شررن ت ا ملررا ينتتررب عليررة تقرردي افض ر الخرردمات لعمال ررا فقررد ت ر اضررافة
الوصالت املتعددة ناستخدام تقنية  PMTPملرا تتمار فيره مرش جرودة وتروفات ضر ت لفرة الرربط كمرا تر اضرافة عنصرر ضر اللرن ة وهرو رام الرتح
مطاع االعما ) (BNGوهو ام يسمس نربط العمالء وحصول عخ الخدمات ل

عمرالء

آ وسرال

توسعة الشبكة
ِ 3-1-4
اسررتمرت جررو ض ر خطط ررا لتوسررعة غطيررة شررن ت ا لخدمررة مطررا ا ف رراد وا عمررا ليلررم مرردة ومنرراط جديرردة ضر اململ ررة ،كمررا ة العم ر جر ٍرار لةلررر
الل ررن ة ض ر ر م ررش جير رزاة وتن رروك و جر رراة والناح ررة وال ررو و يض ررا ض ر منطقت ررق القص رري والد رردود الل ررمالية كم ررا ة ج ررو س ررارت م رردما نالتوس ررل ض ر
اسررتخدام املحطررات القاعديررة لنتكيررب شررن ة النفررا الالسررل ية لخدمررة مطرراع ا عمررا  ،ومررد توسررعت ننتكيررب شررن ات النفررا املتعررددة ( )PTMPملررا ل ررا مررش
مير رزات مر ررة وموثوم ررة لتق رردي خ رردمات االتص رراالت لقط رراع ا عم ررا و يض ررا لتوافق ررا م ررل خط ررط الل ررركة لتحس رراة كف رراءة الت لف ررة ،والتوس ررل م ررش خ ررال
استخدام شن ات النفا الخاصة نامللغلاة اآلخريش حسب االتفاميات املبتمة مع مما يم ش جو مش اال يلرار لخدمرة مطراع ا عمرا ضر منراط وسرل
ض اململ ة.
كمرا اة جررو مررد مامرت نتجربررة ا دررة لنطررال E-BANDالنرتددات عخر وصررالت الرربط النينر الالسررل ق القررادر عخر ترراماة وترروفات سررعات كناررتة وهررو يعتبررت
مش التقنيات املتطورة ض هذا املجا وملا ل ذه التجربة مش جا فاة هذا الن ام سيلعب دور كنات ض توسل اللن ة املستقنخ
وللتماشن مل النمو الدائ لقطاع االعما فاة جو مد توسعت ض شن ة ا  MPLSلضماة تقدي افض الخدمات والدلو لعمال ا
 4-1-4تجهيزات تقنية املعلومات
ُ
ُ
ُ
راحة تقراري  1500منرت مربرل نمسرتويات اعتمادي ٍرة عاليرة وعامليرة م نت را
لردل جرو واحردا مرش حردث مراكرز املعلومرات ) (Data Centerضر اململ رة عخر مس ٍ
ُ
ردمات متمي رزة لقطرراع ا عمررا خصوصررا كمركررز طرروارلء ومركررز اسررتمرارية ا عمررا وتجرردر اإلشررارة ة
مررش طررالل خرردما ا ننجررا  ،وهررو املرت ررز إلطررالل خر ٍ
اللررركة مررد حصررلت عخر تصررةيف الدرجررة الحالحررة ) (Tier3والت رق عتن رر مررش عخر درجررات التصررةيف املوجررودة ضر اململ ررة واملنطقررة و لر

عررد ا ت ا را مررش

عما التأهي واملصادمة علي ا مش شر ات عاملية كمركز معلومات مصنف مش الدرجة الحالحة حسب التصةيف العالم
ومرد شر دت جرو ارتفاعرا جيردا ضر عمرالء مطراع ا عمرا والقطراع الد رومق الرذيش حصرلوا عخر خدمرة استضرافة الخروادم )(Data Center Colocation
كمررا خطررت جررو خطرروات سررراعة حررو النمررو مررش خررال اعتماديت ررا عخر الطامررات البلرررية السررعودية والعامليررة ات ال فرراءة العاليررة ضر تقنيررة املعلومررات
والتر رق خ ررذت عخ ر عاتق ررا مس ررئوليات تط رروير ا

م ررة وص رريا ت ا ومام ررت ج ررو نتوفير رر ا ج ررزة الخاص ررة نالت رردمي العمي ر لةد ررزم ( )DPIو ل ر لتحس رراة

الخدمات املقدمة للعمالء مش حي س ولة معرفة احتياجات العمالء والنتكيرز علي ا واالختيار ناة الخدمات.
ُ
 5-1-4الطيف الترددي املخصص للشركة
مش خال توسع ا ض خدمة مطاع ا عما فقد حصلت جو عخ ُ
ترددات ض طامات مختلفة مش هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات و ل الستخدام ا
ُ
ض وصالت السل ية لتوصي نراج ا ومراكز شن ت ا املختلفة ،ناإلضافة ترددات خاصة نتوفيرر النيا ات ات النطال العريس
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 6-1-4األلياف البصرية ودوائر االتصال الدولية
ُ
اسررتأجرت جررو سررعات عاليررة ( )Lambdaو لر ملرردة خمسررة علررر سررنة نمررا ُيسررمإل نحر االسررتخدام يررر القانر للررنقس ( )IRUمررش شررركة نيا ررات ا و ر
ُ
ُ
ُ
ُ
عخر شررن ة ا ليررا النصرررية ( )SNFNوالتررق غطررق كبررت املرردة ضر اململ ررة لر دائرررتاة ُمنفصررلتاة و لر لررربط عمليا ررا ضر املرردة املختلفررة كمررا مامررت
اللركة خال هذا العام  2017-2016نإسيئجار عدد ثالثة ( )Lambdaللربط الدو و لر ملردة خمسرة علرر سرنة مرش شرر ات اتصراالت محليرة وشرر ات
دوليرة ،وهررذا التوسررل نردوائر اإلتصررا الدوليررة نمررا يقراري  ٪200مررش السررعة السررانقة و لر

ررق تلنررق تيررادة النمرو والطلررب املسررتمر ضر ر مررش مطرراع ا فرراد

وا عما ولتتماشنإل مل خطرط اللرركة التوسرعية ولضرماة افضر الخردمات املقدمرة لعمال را فراة سرعة الردوائر مرد تادت نةسرنة  ٪50عرش مرا ا رت عليرة
ض االعوام السانقة
 2-4العمليات التجارية :
 1-2-4الشراكة االستراتيجة مع شركة االتصاالت السعودية:
ة ل ررذه الل رراكة ث ررا كني ررا ض ر توسررل عمررا اللررركة وباتجاهررات عديرردة ،و ل ر مررش حي ر تيررادة عرردد املنتجررات وتوسرريل رمعررة التغطيررة ليلررم مع ر
منراط اململ رة ،ومرش هر الخردمات املقدمرة ضررمش هرذه اللرراكة هر خدمرة ا ليرا النصرررية لألفرراد واملنرات وخردمات ال ير الرا رل  LTEلألفرراد ،كمررا
صنس ناستطاعة جو يضا تقدي حلو لقطاع ا عما و ل مش خال تقدي خدمات اإل نت ت والربط النين عنرر ا ليا النصرية
 2-2-4خدمات الشركة
تنوعررت خرردمات جررو لقطرراع ا ف رراد خررال العررام املنصرررم ليلررم خدمررة النطررال العررريس عن رر تقنيررة الررواي مرراكس خرردمات ا ليررا النصرررية املن لي رة
( (FTTHوالنطررال العررريس عن رر تقنيررة ال ير الرا ررل  LTEممررا رفررل مررش ماعرردة عمررالء جررو وحصررت ا ضر السررول املحخر  ،واتداد اإلمنررا عخر هررذه الخرردمات
ييجة رضنإل العمالء عخ مستول الخدمة وجود ا
وركزت جو ل

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

انت ررار نامررات صرروتية جدي رردة و ربط ررا ننامررات اال نت ررت املت رروفرة نأسررعار ممي ررزة للم امل ررات الداخليررة والخارجيررة كمررا تنوع ررت الخرردمات الصرروتيه لقط رراع
االعمررا مررش ارمررام جغرافيرره وارمررام موحررده ( )9200xxxxواالرمررام املجا يررة ومررد المررت الخرردمات الصرروتية لقطرراع االعمررا منرروال واسررعا مررش العمررالء ض ر
مختلف القطاعات الخاصة والد ومية ،وحاليا عتمد عس فروع القطاعات الد ومية عخ الخدمات الصوتية املقدمة مش جو ل

ام

هذا ومد مامت جو نالعم عخ تطوير مطاع ا عما وتيادة القول العاملرة نره مرش فررل منيعرات و م ندسراة منيعرات وفررل دعر املنيعرات واسرتحدثت
مجموعررة مررش الدلررو املما ر ة لخرردمات اال نت ررت سرررعات عاليررة والررربط املحخ ر والرردو والخرردمات الصرروتية ،عن ررر الوصررالت الالسررل ية وتقنيررة ا ليررا
النصرية وتوسل طال التغطية ليلم مع

مناط اململ ة حي يت توفيرر تل الخدمات ض ومت مياسن وبجودة عالية

كمررا وسررعت جررو طررال خرردما ا لقطرراع ا عمررا ليلررم حلررو تقنيررة املعلومررات ) (ICTلخدمررة اللررر ات الصغي رررة واملتوسررطة مح ر خرردمات الصرريا ة
واليلررغي للل ررن ات املحلي ررة وخرردمات تركي ررب و ل ررغي اللررن ات الالس ررل ية داخ ر املجمع ررات الس ر نية والفن ررادل وتق رروم جررو عق ررد ش ررا ات محلي ررة
وعاملية مل العديد مش اللر ات لتقدي الخدمات ال دانية وخدمات االستضافة مما سيم ش اللركة مش االستحوا عخ حصة سومية كبت
 3-2-4نقاط البيع والتوزيع
حرصت جو عخ الوصو

افة شررائس املجتمرل وتقردي خردما ا ومنتجا را لألفرراد ومطراع ا عمرا عخر حرد سرواء فقامرت جرو عقرد العديرد مرش

االتفاميررات مررل شررر ات رائرردة ات عرردد قررا نيررل كناررته وشررر ات تقرروم عخر توتاررل منتجررات اللررركة عخر قررا نيررل الداسررب اآل ر واالتصرراالت وشررر ات
التجزئة املنيلرة ناململ ة وبرذل نلر عردد قرا النيرل ملنتجرات اللرركة مرا يزيرد عرش  1000قطرة نيرل ،كمرا تر التعامرد مرل كبتيرات شرر ات التجزئرة ات
الفروع العديدة داخ اململ ة ك ارفور والعحي واستو هايبت ماركت واللركة الرائده هايبت ناد دا مما تاد عدد قا النيل ل ذه الفئرة ر  ٪150والعمر
جرراري لزيررادة منرروات النيررل املناشرررة و يررر املناشرررة وم ررا املوامررل اإلل نتو يررة املعنيررة نررالنيل عررش طرير اال نت ررت ومختلررف املنصررات التجاريررة رراملومل الرائررد
سررول وم و مومررل الرروادي وبعررس املوامررل اإلل نتو يررة ات االمنررا الواسررل ممررا تررا الوصررو ر كن ررر شررريحة مررش العمررالء .هررذا وباإلضررافة ر قررا
النيررل فررإة اللررركة اسررتحدثت مسر املنيعررات ال اتفيررة التر سررت د جميررل العمررالء املتررومعاة والررا ناة ضر االشررنتاك مررش خررال امنرراع ناملنتجررات التررق
تناسب متطلنا
صفحة 9
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 4-2-4خدمة العمالء
عتبرت خدمرة العمرالء وخردمات مررا عرد النيرل حرد اهر الر ررائز االسرنتاتيجية ضر التطرور امل ر الررذي لر ده جرو ومرش جر توفيررر خدمرة ترمر ر تطلعررات
العمي ر  ،مام ررت ج ررو ناالس رريحمار ض ر اع ررادة هي ل ررة وتأهي ر مرك ررز خدم ررة العم ررالء وج ررذي وتط رروير كف رراءات س ررعودية ش ررانة وطموح ررة م ررادرة عخ ر تف ر
احتياجرات العمير والتعامر مع ررا نفاعليررة وجرودة كمررا رراة لردور التقنيررات املسررتخدمة دور رئرسس ضر تطرروير مسرتول الخدمررة ،حير تركرزت ال ررود عخر
اسرتخدام الوسررائط التقنيررة الدديحرة املتعررددة القنرروات والتررق تضررمش خدمررة سرراعة وتجربررة سلسررة ومتماسر ة مررش خررال
سواء اة مش خال مركز اإلتصا و منوات التواص االجتما
ُ
 5-2-4املنافسة
ال يخفى عخ اي متا ل للسول مدل شراسة املنافسه فيه  ،فعرو

ر منرروات االتصررا نررالعمالء،

و مومل اللركة

االسرعار والتخفيضرات ت رر ناسرتمرار مرش منر شرر ات الخردمات املتنقلره ،وتحرر

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
صردرت هيئررة االتصرراالت وتقنيرة املعلومررات مرارهررا نتصررةيف شرر ات االتصرراالت حسررب ا سروال املصررنفة ضر تقريررر تحديرد وتصررةيف ا سرروال والسرريطرة
نقط رراع االتص رراالت (2017م1439/ه رر) ،و ررد ه ررذا القر ررار ا ر تن رري املنافس ررة ض ر ا س رروال املح ررددة ض ر التقري ررر ررف ال ررذكر ،ول ررش الت ررأخر ض ر تفعير ر
االج رراءات التن يميررة عخ ر شررر ات املصررنفة حسررب تقريررر ال يئررة لتصررةيف ا سرروال نقطرراع االتصرراالت (2017م1439/ه رر) ممررا دل صررعوبة املنافسررة
سوال االتصاالت
 6-2-4خدمة املجتمع والتنمية اإلجتماعية
ا طالمررا مررش يمرراة جررو نأهميررة املسررؤولية اإلجتماعيررة ،فلقررد حرصررت عخ ر ترجمررة اإلهتمررام واإللت رزام حررو املجتمررل ،نمررا يعررود نالفائرردة عخ ر مختلررف
شرائس املجتمل ،حي تا عت دعم ا ورعايت ا عدة فعاليات و الطة متنوعة ،مش هم ا رعاية وي االحتياجات الخاصة تحت مسمإل م دوا لنرا الطرير
وكذل مامت اللركة مش ناي املسئولية االجتماعية نرعاية “ حملة صرخة نحر و د

تن يف النحر ا حمر مش املخلفات

 3-4املوارد البشرية :
ي
استمرارا السنتاتيجية جو ضر ا عروام السرانقة ،اهتمرت دارة املروراد البلررية نالعنصرر البلرر واسرتقطاي العناصرر البلررية ال يردة حير مامرت دارة
املوراد البلرية وحتررى ه ايرة السرنة املاليرة  2018/2017نتوايرف  118موافرا ثانترا مر

مرا يقراري  ٪100سرعوديوة ضر مختلرف مسرام و دارات اللرركة

وضر ار التنررافس القروي نرراة اللررر ات ضر سرول العمر السررعودي السرتقطاي املرروارد البلرررية املؤهلررة املحليرة والخارجيررة م ررا ومرل تزايررد املطالنررة نترروطاة
الواررائف صررنس االسررتقطاي واملحاف ررة عخر تلر املرروارد مررش مررول التحررديات التررق تواجرره اللررر ات .هررذا نرردوره سرربب نارتفرراع معرردالت الرواتررب واملزايررا
املقدمررة مررش اللررر ات ال نرررل ممررا دل ر دفررل املواررف ر االتجرراه حررو اللررر ات ات الرواتررب املرتفعررة .ومامررت دارة املرروارد البلرررية ضر هررذه الفت رررة
نرالنتكا عخر رفرل كفراءة و تاجيرة املوارف واالسرتفادة مرش العنصرر البلرري ودعر احتياجرات العمر و لر عرش طرير وضرل عرس البرتامج للمحاف رة عخر
املوافاة واالسيحمار ض التدريب االل نتواق حي ت تقدي كحرر مش  13نر امج تدريب ما ناة نرامج فنية و عليمية
ُ
 4-4التوقعات املستقبلية ألعمال الشركة :
 1-4-4االتصاالت الثابتة:
ة
ة
ليرر الدراسات نأة عدد الخطو العاملة ضر اململ رة لل راتف الحانرت ن ايرة عرام  2017نلر حروا 3.64مليرو خرط ،م را حروا  1.9مليرو خرط سر ن ي
مرا يمحر حروا  ٪52مرش جمرا الخطرو العاملرة وبرذل تنلر اسرنة ا يلرار ال راتف الحانرت ر السر اة حروا  ، ٪12خرال العرام املاضرن  2017لر ي رش
هنراك غيرر مةدرو ضر عردد اشرنتا ات خردمات االتصراالت الصروتية الحانتره ر ر منافسرة خردمات االتصرالت املتنقلره ل را  ،امرا مطراع االعمرا فقرد يزدهررر
م ررل اتده ررار الةل ررا االمتص ررادي والتج رراري ض ر ال ررنالد وتحقي ر رو ي ررة  2030مم ررا يعن ر ن ررأة ل رردل ج ررو فرص ررة كني رررة لتوس رريل خ رردما ا لل رراتف الحان ررت،
والدصررو عخ ر حصررة س رروفية كن ررر ،نإس ررت دا مطرراع االعم ررا عرررو

ترويجي رره وخرردمات متمير رزه حديحرره واس ررت دا مطرراع االف رراد واملنررات ناس ررعار

م املات تنافسية
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 2-4-4خدمات النطاق العريض عبـر شبكات االتصاالت الثابتة:
تاد الطلرب عخر خردمات النطرال العرريس مرؤخرا لر

كنيررر ،مقار رة نالسرنوات املاضرية و لر

عرد ة صرنحت ال حيررر مرش االجرراءات الد وميرة ترت عرش

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

صرنحت مصردرا رئسسرا للتواصر ،

والوصرو للمعلومرات و دارة ا عمرا  ،و لر نإسرتخدام العديرد مرش البرتامج والتطنيقرات التررق يرت تحميل را محر تطنيقرات شرن ات التواصر االجتماعيرة،
وتطنيقات ا عما  ،ومعال ة النصو  ،وبرامج املحادثة ،وا لعاي و يررها ،وهذه التطنيقات تتطلب سعات تحمي كنيررة وسرعات عالية.
نل عدد اشنتا ات خدمات النطال العريس عبت شن ات االتصاالت الحانتة والت لم خطو امللنتكش الرممية والتوصيالت الالسل ية الحانتة ناإلضافة
ر ا ليرا النصررية والخطرو السرل ية ا خررل حروا 2.5مليروة اشرنتاك ن ايرة عرام 2017م نةسرنة ا يلرار تقردر نحروا  ٪33.6عخر مسرتول املسراكش
ور ر ا رره يعررد هررذا العرردد ا خفررا

ض ر عرردد امللررنتكاة اال اة هنرراك ارتفرراع وامنررا واسررل عخ ر خرردمات االليررا النصرررية ات السرررعات الفائقرره حي ر

ارتفل عدد االشنتا ات مش  580لف ض عام 2016م ا  700لف اشنتاك ض ه اية عام 2017م
و عررد هررذه فرصررة واعرردة ملسررتقن اللررركة السررت دا الطلررب املن ايررد عخر خرردمات ا ليررا النصرررية وتقرردي سرررعات وبامررات مختلفرره لتناسررب متطلنررات
العمررالء والخرردمات الالسررل ية ( )LTE and WiMaxول ر غف ر جررو عررش مطرراع ا عمررا ض ر خطط ررا املسررتقنلية نالتوسررل ض ر تقرردي الدلررو التقنيررة
الدديحة وخدمات الربط عنرر ا ليا النصرية والوصالت الالسل ية
 5-4املنتجات املقدمة من الشركة :
1-5-4

خدمات قطاع األفراد

 1-1-5-4فايبر برودباند ()FTTH
تقدم جو خدمة فايبت نرودنا د و ل عنرر تقنية ا ليا النصرية وه خدمة ا نت ت فائقة السرعة تييس للعمي االستمتاع نتجربة نت ت ممار ة
مل خيارات سرعات عالية ومتعددة تص

 200ميجا نايت وخدمات ال اتف الحانت

 LTE 2-1-5-4برودباند
تقدم خدمة اال نت ت ات النطال العريس  LTEنرودنا د مف وما جديردا لخردمات ال ير الرا رل ( )4Gحير تروفر سررعات محاليرة إلرسرا واسرتقنا
النيا ررات عن رر اللررن ة ممررا ييرريس للعمي ر االسررتمتاع نتجربررة نت ررت جديرردة ،سررواء للتصررفس الفرروري لال نت ررت دوة ي ا ت ررار ،وتحمير امللفررات ات
الح

ال نيرر ،و لغي لعاي اإل نت ت ،و ملاهدة الن املناشر سرعة ثانتة

 3-1-5-4إيزي فون بلس
عتنرر خدمة " يزي فوة نلس" حدث ا خة مش " يزي فوة" ،وه تقدي خدمة ال اتف نتقنية ال ي الرا ل وبل

فض ومزايرا كررت دوة الداجرة

تمديدات و توصيالت
 4-1-5-4واي ماكس ( )WIMAXالجيل الرابع لالنترنت والهاتف املطور
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 ()WIMAX
وتم رش العمير مرش اسررتخدام اال نت رت وال راتف ضر تنقالتره الداخليرة ضر اململ رة كمررا تيريس للعمير االختيررار مرش نراة سرررعات وفنرتات اشرنتاك متعررددة
وتمررنس امللررنتك م ا يررة االسررتفادة مررش الخدمررة ينمررا رراة ض ر املنرراط واملرردة املغطرراة ناللررن ة فضررال عررش سر ولة النتكيررب واليلررغي وبرردوة رسرروم
ش رية لخدمة ال اتف
 5-1-5-4تقنية الجيل الرابع لالنترنت igo
 igoج ررات مررودم صغي رر يم ررش ايصرراله نمنفررذ ( )USBضر ج ررات الداسررب اآل ر امل تن رق و ال ررات الصخيررن املحمررو لر ُريم ش العمير مررش االسررتفادة مررش
خدمررة اإل نت ررت وال رراتف ينمررا رراة ض ر ا مرراكش املغطرراة ناللررن ة ُ
صررممت خدمررة  igoنخاصررية النتحررا ليس ر التنق ر واالسررتخدام ض ر ي م رراة ض ر
املناط املغطاة لن ة اللركة ،وبجودة وثنات ض ا داء
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َ
 6-1-5-4جو كلم
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 ()WIMAX
وتم ش العمي مرش اسرتخدام اال نت رت وال راتف ضر تنقالتره الداخليرة ضر اململ رة و لرم الخدمرة ا ر دمرائ مجا يرة لعردد اربرل دو سريويه كمرا تيريس
للعمي اختيار الدولة املفضلة وفنتات اشنتاك متعددة وتمنس امللنتك م ا ية االستفادة مرش الخدمرة ينمرا راة ضر املنراط واملردة املغطراة ناللرن ة
فضال عش س ولة النتكيب واليلغي وبدوة رسوم ش رية لخدمة ال اتف

 7-1-5-4شرائح ليبارا وبطاقات شحن ليبارا
نرمررت اللررركة عقررد اسررنتاتي

مررل شررركة لينررارا السررعودية لت رروة حررد املرروتعاة الرئسسسي رش لل ررائس لينررارا و لنطامررات عررادة شرردش لينررارا ،وبررذل

ت وة هذه النطامات نجميل فئا ا متوفرة لدل جو
2-5-4

خدمات قطاع األعمال

1-2-5-4

واي ماكس أعمال ()GO SOHO
ة تقنيرة وال مرراكس ( )WiMAXالخاصررة نا عمررا هر خدمررة تر تصررميم ا لألعمررا الترق تتطلررب تنفيررذ خرردمات تحترراد ر سرررعات تصررفس تصر
ر  3ميجررا نايررت دوة الداجررة ر ج رراءات تركيررب معقرردة و عمليررات تفعي ر مطولررة ممررا يعررزت داء عمررا العمررالء كمررا تيرريس الخدمررة للعمي ر
التواص ر ع ررش طري ر الخدم ررة الص رروتية والف رراكس املةدق ررة نالخدم ررة لتمنح رره الدري ررة ال امل ررة ض ر دارة عمال رره ض ر جمي ررل املن رراط املغط رراة ل ررن ة
اللركة

2-2-5-4

 LTEأعمال ()GO SOHO LTE
ه ر خرردمات ت ر تصررميم ا لخدمررة مطرراع ا عمررا الت رق تتطلررب تنفيررذ خرردمات تحترراد ر سرررعات تصررفس تص ر

ر  10ميجررا نررت ض ر الحا يررة دوة

الداجة ا جراءات تركيب معقدة و عمليات تفعي مطوله مما يعزت داء عما العمالء
3-2-5-4

خدمة األنترنت لألعمال ()GO Net
ترروفر خدمررة اال نت ررت لألعمررا جررودة وسرررعات عاليررة وترروفر تطنيقررات م مررة مح ر الويررب والبتيررد االل نتواررق والررربط اللررن ق الت رق تتطلررب وجررود
خاصية نروتو و اال نت ت ( )IPلييسنإل للعمالء دارة عمال نفاعلية ومرو ة عالية

4-2-5-4

الشبكات االفتراضية ()GO Secure
تروفر خدمرة اللرن ات االفنتاضرية ربرط فرروع اللرر ات املتفرمرة ننعضر ا الررنعس عرش طرير ربرط شرن ق آمرش وسررعات حسرب طلرب العمير ويررت
ربط الفروع نامل اتب الرئسسية عش طري شن ة عالية ال ودة ومتوفرة ض ثالثة علر مدينة ض اململ ة

5-2-5-4

شبكات الربط العاملي ()GO Global
تقرردم ه ررذه الخدم ررة رب ررط ش ررن ات مط رراع ا عم ررا ال نير ررة املتواج رردة داخ ر اململ ررة نفروع ررا املتواج رردة خ ررارد اململ ررة ح ررو الع ررال وي ررت ال ررربط
العالم عش طري ا ليا النصرية املوجودة ناة اللركة وشر ات االتصاالت العاملية

6-2-5-4

خدمات اإلستضافة ()GO Hosting
تتما خدمة  GO Hostingنتقدي حلو االتصاالت الرائدة وا ساسرية ،وهر خدمرة موثومرة ضر مجرا

ر ي اسر النطرال واستضرافة صرفحات

اللر ات عخ شن ة اال نت ت
7-2-5-4

الخدمات الصوتية ()GO Tel
خط ررو و رم ررام ه رراتف ثان ررت مقدم ررة لقط رراع ا عم ررا عنر رر تقني ررة ( )SIP Trunkاملط ررورة .ه ررذه الخدم ررة هر ر الن رردي ا محر ر وا ح رردث لالتص رراالت
التقليدية ( ،)PSTNوتوفر هذه الخدمة لقطاع ا عما االتصاالت الصوتية املحلية والعاملية وخدمات الفاكس
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8-2-5-4

خدمات تشغيل وصيانة االجهزة الطرفية لدى العميل ()Router - firewall
ص ررممت ه ررذه الخدم ررة لقط رراع ا عم ررا لرف ررل داء مس ررتول الخ رردمات املقدم ررة للعم ررالء ،وتلني ررة مةد ررة للس ررول وخط رروة ض ررافية ح ررو النتكير رز عخ ر
خردمات تقنيررة املعلومررات واالتصرراالت ( (ICTوهر عنررارة عررش لررغي وعمر االعرردادات الالتمررة وصرريا ة ال ايررة الطرفيررة لرردل العمير مقانر رسرروم
ش رية

9-2-5-4

خدمة استضافة مركز البيانات ( (Colocation - Services
استضافة مركز النيا ات لعمالء مطاع ا عمرا خدمرة تقردم عرش طرير مركرز النيا رات الخرا

ناللرركة حير تروفر املسراحة الالتمرة السرييعاي مرا

يلررزم مررش معرردات اللررن ة والخرروادم ( )Serversوالتوصرريالت النيةيررة لال نت ررت ن ر سر ولة واسررر ولقررد تزايررد اهتمررام عمررالء مطرراع ا عمررا نخدمررة
استضافة مركز نيا ات مادر عخ استضافة دوا
10-2-5-4

الدساسة ض طار مركز نيا ات نمواصفات عاملية.

خدمات الراوتر املدار ()MRS
ل
ل
صممت هذه الخدمة لرفل داء مستو الخدمات املقدمة لقطراع ا عمرا  ،وتلنيرة مةدرة للسرو وهر عنرارة عرش لرغي وعمر االعردادات الالتمرة
وصيا ة الرواتر لدل العمي و لم االسيندا الفوري لة ات مقان رسوم ش رية

11-2-5-4

خدمات الربط االفتراض ي على شبكة الجيل الرابع ()VPN over LTE
عتبررت هررذه الخدمررة امتررداد لخرردمات الررربط االفنتاضررن لقطرراع ا عمررا ول ررش لتلنيررة حاجررة السررول لدلررو منخفضررة الت رراليف وس ر لة النتكيررب
والصيا ة و ست د اللركة ع ذه الخدمة اللر ات واملؤسسات الت لد ا فروع صغاته وكحاته ()Chain companies

12-2-5-4

خدمات الحماية من )DDOS( DDOS
صررممت هررذه الخدمررة تلنيررة لداجةالسررول وخطرروة ضررافية حررو النتكيررز عخر خرردمات تقنيررة املعلومررات واالتصرراالت ( (ICTوهر عنررارة عررش ضررافة
ما ة حماية ضد اله مات االل نتو ية املسماة  DDOSلخدمات اال نت ت ،واستفيد مش هذه الخدمة ل

ساسن مطاع االعما

3-5-4

خدمات قطاع مبيعات الجملة :

1-3-5-4

بطاقات مسبقة الدفع (أيوا)
ُ
يرروا عنررارة عررش نطامررة م املررات هاتفيررة مسررنقة الرردفل تم ررش العمررالء مررش جرراء م املررات محليررة ودوليررة ل ميررل الرردو الرئسسررية مررش خررال الخررط
الحانت ل اتف املن

2-3-5-4

و امل تب وبأسعار تنافسية

خدمات تمرير املكاملات الدولية والربط البيني
مامررت جررو عقررد اتفاميررات مررل عرردد مررش امللررغلاة املحليي رش والدوليي رش و ل ر نتمريررر م املررات صرروتية لالتصرراالت الحانتررة واملتنقلررة ،ممررا يجع ر
خدمات الربط النين حد مصادر اإليرادات اإلضافية تحق منه هامش ربس مناسب
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 -5أصول ومطلوبات الشركة ونتائج األعمال السنوية
 1-5قائمة املركز املالي
 31مارس 2014

 31مارس 2015

 31مارس 2016

 31مارس 2017

(مراجعة)

(مراجعة)

(مراجعة)

(مراجعة)

ريـال سعودي

ريـال سعودي

ريـال سعودي

ريـال سعودي

 31مارس 2018
(مراجعة)
ريـال سعودي

90,207,779

319,650,367

338,080,960

344.120.498

329,149,041

1,367,111,891

1,289,573,052

1,280,977,418

1,129,831,190

1,064,107,142

ا خف ررس ييج ررة اس ررت ال ات
ا صو

1,457,319,670

1,618,223,419

1,619,058,378

1,473,951,688

1,393,256,183

حسب ما كر عاله

إجمالي املطلوبات املتداولة

550,105,479

625,152,637

723,170,969

787,851,221

806,340,009

إجمـ ـ ـ ـ ــالي املطلوبـ ـ ـ ـ ــات ي ـ ـ ـ ـ ــر
املتداولة

220,741,362

362,999,631

416,185,617

365,504,010

302,967,079

إجمالي املطلوبات

770,576,841

988,152,286

1,139,356,586

1,153,355,231

1,109,307,088

إجمالي حقوق املساهمين

686,742,829

630,071,151

479,701,792

320,596,457

283,949,095

1,457,319,670

1,618,223,419

1,619,058,378

1,473,951,688

1,393,256,183

الوصف
إجمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالي املوجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــودات
املتداولة
إجمـ ـ ـ ــالي املوجـ ـ ـ ــودات ي ـ ـ ـ ــر
املتداولة
إجمالي املوجودات

إجم ــالي املطلوب ــات وحق ــوق
املساهمين

ايضاحات
ا خف ر ررس ييج ر ررة ا خف ر ررا
النقد

ارتف ر ر ر ر ررل ييح ر ر ر ر ررة اس ر ر ر ر رريئجار
ا لير ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررا الضر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رروئيه
واملصروفات املستحقه
اا خفر ررس ييحر ررة ا خفر ررا
مديو ير ررة اسر رريئجار ا لي ر ررا
الضوئيه والتورل
حسب ما كر عاله
ا خفر ر ررس ييجر ر ررة الخس ر ر ررائر
املحققه
حسب ما كر عاله

 -6إيرادات الشركة والشركات التابعة
 1-6الشركات التابعة ،وتفاصيل األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل منها:
ال يوجررد شررر ات تا عررة ضر الومررت ال رراهش وبالتررا ال تمتلر

جررو يررة سر ض ر ي شررركة تا عررة و تميلررة ،كمررا ه ررا لر تصرردر يررة دوات ديررش تخررص هررذا

النرروع مررش اللررر ات منررذ ترراري التأسررسس وحت رى ترراري هررذا التقريررر ،وسررو تقرروم جررو ضر املسررتقن ناإلفصررا عررش نيا ررات اللررر ات التا عررة والرراطا ا
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 ع ا نإ ة هللا

 2-6األنشطة الرئيسة للشركة:
النشاط ( :)1تقدي خدمة اإل نت ت (النطال العريس) لقطاع ا فراد ومطاع ا عما
النشاط ( :)2تقدي الخدمات الصوتيه والربط النين لقطاع ا فراد ومطاع ا عما
تأثات هذه ا الطة الرئسسية ض ح

عما اللركة و س ام ا ض النتائج عخ النحو التا :

األنشطة الرئيسية
الا ( )1خدمة اإل نت ت (النطال العريس) لقطاع ا فراد ومطاع ا عما
الا ( )2الخدمات الصوتيه والربط النين لقطاع ا فراد ومطاع ا عما
اإلجما

صفحة 14

إيرادات النشاط (ريال سعودي)

النسبة

339,888,799
139,932,014
479,820,813

٪70.8
٪29.2
٪100
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 3-6تحليل إجمالي إيرادات الشركة
الوصف

 31مارس 2014

 31مارس 2015

 31مارس 2016

 31مارس 2017

 31مارس2018

االيرادات

ريـال سعودي

ريـال سعودي

ريـال سعودي

ريـال سعودي

ريال سعودي

النطاق العريض

168,965,962

145,664,067

156,296,283

264.838.689

339,888,799

ارتفع ررت ييج ررة ارتف رراع
ايرادات  LTEوFTTH

الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوت وال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــربط
الداخلي /البيني

65,576,270

101,438,633

186,737,183

156.907.173

139,932,014

ا خفض ر ر ر ر ر ر ررت ييج ر ر ر ر ر ر ررة
ا خف ر ر ر ر ر ررا اير ر ر ر ر ر ررادات
الربط النين

234,542,232

247,102,700

343,033,466

421.745.872

479,820,813

إجمالي اإليرادات

ايضاحات

لقررد ررتج عررش تقرردي خرردمات اللررركة الرئسسررية (اتصرراالت ثانتررة ومحرردودة الدركررة وخرردمات صرروتية وا نت ررت) تحقي ر ي ررادات لررغيلية 479,820,813
ريررا ( ربعمائررة و سررعة وسررنعوة مليرروة وثما مائررة وعلررروة لررف وثما مائررة وثالثررة علررر ريررا سررعودي) وهر تمحر تررائج الةلررا الرئسكررن لللررركة حت رى
تاري 2018/3/31

 4-6تحليل جغرافي إليرادات الشركة:
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م

السنة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

2018/2017

التحلي ال غراض إلجما يرادات اللركة
املنطقة الجغرافية
الريا
القصي
ا حساء
الخبت
الدمام
ال فو
ال ني
القطيف
حفر الناطش
جدة
املدينة املنورة
م ة امل رمة
الطائف
يةنل
اع ا
جاتاة
خمسس مليط
جراة
حائ
تنوك
الر

إجمالي اإليرادات
229,846,902
4,816,574
21,074
18,029,627
8,977,973
6,231,880
1,788,942
833,871
4,021,290
50,493,511
8,376,389
5,556,126
1,237,089
452,952
5,418,256
636,956
4,779,846
2,410,562
1,410,533
2,845,064
226,693

املجموع

 358,412,110ريال

التقرير السنوي ملجلس اإلدارة لعام 2018/2017

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

 5-6املعلومات التشغيلية ألنشطة الشركة مقارنة بالسنة السابقة (ريـال سعودي)
الوصف

اإليرادات التشغيلية
تكلفة الخدمات
املصروفات التشغيلية
اإليرادات األخرى
الخسائر من العمليات
صافي الخسارة الشاملة للسنة

السنة املنتهية
في  31مارس 2018

السنة املنتهية
في  31مارس 2017

التغييرات
باملوجب أو بالسالب

نسبة التغير
()٪

479,820,813
()388,885,990
()289,138,605
178,335,693
()19,868,089
()36,647,362

421,745,872
()343,123,026
()301,348,024
114,598,316
()108,126,862
()125,318,330

58,074,941
)(45,762,964
12,209,419
63,737,377
88,258,773
88,670,968

٪13.8
٪13.3
٪4.1٪55.6
٪81.6٪70.8-

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

ل

رئسكن

:

 -1ارتفاع يرادات خدمات مطاع ا عما نمنل  21مليوة ريرا
 -2ارتفاع يرادات خدمة ا ليا النصرية ( )FTTHنمنل  22مليوة ريرا وارتفاع يرادات النطال العريس و السرعات العالية ( )LTEنمنل 46
مليوة ريرا
 -3وض ر فررس الفت رررة ا خفضررت ي ررادات النطررال العررريس( )WIMAXنمنل ر 12.4مليرروة ري ررا  ،وكررذل

ي ررادات الررربط النين ر نمنل ر  19.5مليرروة

ريرا
يعود ارتفاع ت اليف الخدمات

ارتفاع يرادات الخدمات املقدمه مش

املصررروفات اليلررغيلية ا خفضررت نمنل ر  12.2مليرروة ري ررا و لر إل خفررا

مش مطاع ا عما ومطاع خدمات ا فراد
مصرررو

هررالك و طفرراء ا صررو نمنلر  50.8مليرروة ري ررا ضر حرراة ارتفعررت

املصروفات اإلدارية والعامة نمنل  17مليوة ريرا وكذل ارتفعت مصروفات اليسوي نمنل  21.6مليوة ريرا
يعود ا خفا
ا خفا

الخسائر مش العمليات نمنل  88.3مليوة ريرا

ارتفاع اإليرادات وا خفا

جما الخسارة اللاملة للعام الدا نمنل  88.7مليوة ريرا يعود

مصرو است الك و طفاء ا صو

ارتفاع اإليرادات وا خفا

عس املصروفات اليلغيلية

 6-6االلتـزام بمعاييـر املحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونييـن
لقررد الن مررت جررو الت رزاما تامررا نتطنير

افررة املعايي رر املحاسرربية الصررادرة عررش ال يئررة السررعودية للمحاسررناة القا و سي رش ضر جميررل عمليا ررا وحسررانا ا وضر

عداد نيا ا ا وموائم ا املالية ،و ه ال يوجد ية اختالفات تذكر ض هذا الصدد
ومرد تر عرداد القروائ املاليرة السرنوية وفقرا للمعرايات الدوليرة للتقرارير املاليرة املعتمرد ضر اململ رة العربيرة السرعودية و اتهرا مرش املعرايات واإلصردارات ا خررل
الصادرة نواسطة ال يئة السعودية للمحاسناة القا و ياة.
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مخاطر الشركة املحتملة
م ررش ال خ ر ة ي مط رراع امتص ررادي ال يخل ررو م ررش وج ررود مخ رراطر محتمل ررة ،ومم ررا ال ش ر في رره ة ج ررو ل ررد ا ع ررس املخ رراطر التر رق عتر رر

عمليا ررا وفق ررا

للتطررورات املضررطردة ض ر مطرراع االتصرراالت داخ ر اململ ررة العربيررة السررعودية وخارج ررا ،وعخ ر ر س ر ا دخررو منافسرراة جرردد وحصررو شررركة تيررش وشررركة
موبررايخ عخ ر الرخصررة املوح ررده الت رق لررم صررمي رخص ررة جررو ( ال رراتف الحانررت) وارتف رراع حرردة املنافسررة ،التطررور التقن ر ال ائ ر ض ر تقنيررات االتص رراالت
وارتفاع ت لفت ا

 1-7مخاطر البيئة التنظيمية :
ة النسئة التن يمية الترق عم جو ضرم ا ال تالرت تواصر التطرور حرو تحريرر مطراع االتصراالت واملنافسرة فيره ،وضر هرذا اإلطرار فرإة عردم تطرور النسئرة
التن يمية مد يحد مش مدر ا عخ تنفيذ اسنتاتيجيات عمال ا وتحد مش املرو ة ض االستجانة ل رو السرول املتغيرررة ،وبالترا تحقير هرداف ا وخطرط
عمل ررا وال يوجررد هنرراك ضررماة ة القرروا اة املعمررو ع ررا ض ر اململ ررة لررش تتغي ررر و ة تفسررر عخ ر حررو يم ررش ة يررؤثر سررلنا عخ ر عمررا اللررركة ومررش تل ر
املخاطر عخ سبي املحا ال الدصر التحديات التن يمية التالية والترق مد تؤدي

مخاطر يم ش ة تؤثر ض يرادات وربحية اللركة:

 صرردرت هيئررة االتصرراالت وتقنيررة املعلومررات القررار رمر (  )1438 /338وترراري 1438/11 /02ه ر  ،لررأة عرردي اإلطررار التن يمر إلجرراءات اعتمرراد
عرفررة خرردمات االتصرراالت ،و لرزام مقرردمق الخدمررة املرررخص ل ر مررش منر ال يئررة العمر نموج ررا اعتنررارا مررش ترراري 1438/12 /02هرر ،ومررش املتومررل
ة يؤثر هذا االطار التن يمرق ال ديد ض يجاد املناخ املناسب للمنافسة العادلة والفعالة و ص يع ا ض جميل مجاالت االتصاالت
 صرردرت هيئررة االتصرراالت وتقنيررة املعلومررات الق ررار رم ر ( )1438/339والترراري 1438/11/02ه رر ،لأة تن رري سياسررة االسررتخدام العرراد  ،و ل رزام
مق رردمق الخدم ررة امل رررخص ل ر م ررش من ر ال يئ ررة العم ر نموجن رره اعتن ررارا م ررش ت رراري 1438/12/02هر ر وم ررش املتوم ررل تي ررادة الت رراليف اليل ررغيلية عخ ر
الل ررركة للوف رراء ناملتطلن ررات التن يمي ررة مم ررا س رريؤثر عخ ر ربحي ررة الل ررركة ،ررا ملن ررل تطني ر ي سياس ررات لالس ررتخدام الع رراد عخ ر نام ررات النط ررال
العريس الحانت وبامات خدمات االتصاالت الصوتية


صرردرت هيئررة االتصرراالت وتقنيررة املعلومررات نترراري 1439/01/01ه ر توجي ررا نرفررل الح ررب عررش جميررل التطنيقررات الت ر ترروفر خاصررية االتصرراالت
املرئيررة والصرروتية عبررت اإل نت ررت املسررتوفية للمتطلنررات التن يميررة ضر اململ ررة و ه ررا سررت وة متاحررة ل ميررل مسررتخدمق خرردمات االتصرراالت وم ررا عخر
سبي املحا  ،فسس تاي  ،سناي شات ،س ايب ،اليش ،تليجرام ،تا قو ،و اتها مش التطنيقات ،عدا تل التطنيقات املحدودة جدا ات املستوفية
للمتطلنات التن يمية ،مما سيؤثر سلنا عخ معد اال فال عخ خدمات امل املات املحلية والدولية ،والذي سيؤثر عخ يرادات اللركة وربحيت ا



ص رردرت هيئ ررة االتص رراالت وتقني ررة املعلوم ررات القر ررار ي ال رررم ( )1439/342والت رراري 1439/01/27هر ر  ،ل ررأة اعتم رراد وثيق ررة ش رررو تق رردي
خ رردمات االتص رراالت وتقني ررة املعلوم ررات وحق ررول والن ام ررات املس ررتخدماة ومق رردمق الخدم ررة حي ر تح ر ه ررذه الوثيق ررة مح ر وث ررائ ش رررو تق رردي
خرردمات االتصرراالت املتنقلررة وال اتفيررة الحانترة ،واال نت ررت واملعطيررات ،ووثيقررة حمايررة طالررب الخدمررة /املسررتخدم كمررا تررن هررذه الوثيقررة العالمررة
ناة املسرتخدم ومقردم الخدمرة و رد ر حمايرة حقرول املسرتخدماة ،وتحقير اللرفافية والوضرو ضر االجرراءات ،وتحقير التروتاة نراة حقرول
والن امررات املسررتخدم ومقرردم الخدمررة ،وتحسرراة تجربررة املسررتخدماة ورفررل مسررتول رضرراه ممررا سررا يد العرربء عخر اللررركة ل لنر ام نالتن يمررات
ال ديدة ،ويزيد مش الت اليف اليلغيلية ملعال ة ش اول املستخدماة



صرردرت هيئررة االتصرراالت وتقنيررة املعلومررات القررار رمر ( )1437/359وترراري 1439/2/10ه ر  ،لررأة تصررةيف شررركة اتحرراد عررذيب مقرردم خدمررة
مس رريطر ض ر س ررول الخ رردمات اال ت ائي ررة للم امل ررات عخ ر ش ررن ة االتص رراالت الحانت ررة لل ررركة تح رراد ع ررذيب نال مل ررة وتلن ر م الل ررركة نن رراء عخ ر لر ر
ناملتطلنات التن يمية التالية:
 تقدي الخدمات ض هذا السول عخ سا ات تميا ي ل ميل مقدمق الخدمات املرخص ل



تقردي الخردمات ضر تلر ا سروال ر

تقدي جميل اتفامات الربط النين املبتمة ناة شركة اتحراد عرذيب ومقردمق الخردمات اآلخرريش غرر
ال يئة ملراجعت ا واملوافقة علي ا
تحدي ررد رس رروم الخ رردمات ض ر ه ررذا الس ررول وفق ررا للت لف ررة ا ساس ررية لتق رردي تل ر الخ رردمات ،حس ررنما تح رردده دراس ررات الت لف ررة الت ر تجر ررا و
عتمدها ال يئة

ومش املتومل ة يؤثر هذا القرار عخ يرادات اللركة وربحيت ا  ،سبب االلن ام نالتن يمات ال ديدة
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 ص رردرت هيئ ررة االتص رراالت وتقني ررة املعلوم ررات القر ررار رمر ر ( )1437/344نت رراري 1439/2/4هر ر الخ ررا نين رري س ررعار خ رردمات امل امل ررات الص رروتية
اإل ت ائيررة املحليررة نال ملررة عخر شررن ات االتصرراالت املتنقلررة وشررن ات االتصرراالت الحانتررة ،والررذي ررص عخر ة ي رروة سررقف سررعار خرردمات امل املررات
الصرروتية اإل ت ائيررة املحليررة نال ملررة عخ ر شررن ات االتصرراالت املتنقلررة هررو ( )5.5هللررة ،تماثليررا و ة ي رروة سررقف سررعار خرردمات امل املررات الصرروتية
اإل ت ائية املحلية نال ملة عخ شن ات االتصاالت الحانتة هو ( )2.1هللة ،تماثليا ومرش املتومرل ة ترنخفس الت راليف اليلرغيلية عخر اللرركة ول رش
يضررا سرري وة هنرراك خفاضررا ض ر اي ررادات خرردمات امل املررات الصرروتية اإل ت ائيررة املحليررة نال ملررة عخ ر شررن ات االتصرراالت الحانتررة ررا ال خفررا
ا سعار مش ( )4.5هللة ( )2.1هللة و لزام مقدمق الخدمة املرخص ل مش من ال يئة العم نه اعتنارا مش 1439/4/5هر
 صدرت هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات اإلطار التن يم لر الدوسنة ال دانية ض اململ ة ،و ل عد دراسة وتقيي التجاري الدولية وتحلير
مرئيررات العمرروم حي ر تضررمش اإلطررار االلن امررات والدقررول ل ر مررش مقرردمق خرردمات الدوسررنة ال رردانية واملسررتخدماة ا ف رراد والقطرراع الد ررومق
والخررا وودخر اإلطررار التن يمر ل ر الدوسررنة ال رردانية حار التنفيررذ مررش ترراري 1439/5/20ه ر املوافر 2018/2/6م ومررش املتومررل ة يزيررد هررذا
القرار مش الت اليف اليلغيلية لللركة  ،سبب االلن ام نتطني معايات حماية نيا ات املستخدماة
 عررد اال ت رراء مررش مرحلررة التفرراو نرراة ال يئررة واللررركة لررأة الدصررو عخر النررتخيص املوحررد لتقرردي افررة خرردمات االتصرراالت مرررر مجلررس دارة
هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات ض جلسرته رمر ( )123وتراري 1438/10/29هرر ،الرفرل ملجلرس الروتراء لطلرب املوافقرة عخر املقانر املرا إلصردار
النررتخيص املوحررد للررركة اتحرراد عررذيب  ،حير ة لدصررو اللررركة عخر النررتخيص املوحررد هميررة مصررول ضر تحديررد مصرراتها ،ا مررر الررذي سرريؤدي
ا اعتماد سياسرة جديردة ورفرل ر مرا اللرركة داء لن اما را وتنفيرذ خطط را اليلرغيلية حسرب العرر الفنر والتجراري املقردم لةدصرو عخر
الرخصة
 علنررت الل ررركة نترراري  1438/09/13ع ررش فوتهررا ض ر امل رزاد الخ ررا نررالنتددات ال ررذي مترره و ش رررفت عليرره ال يئ ررة ض ر النط رراماة ( )700و ()1800
ميجرراهاتتز ممررا يجعل ررا مؤهلررة لةدصررو عخر هررذه النررتددات عنررد سررت ما املتطلنررات التن يميررة ،و لر ملرردة ( 15عررام) تنررد مررش 2018/01/01م،
وبقيمة جمالية تنل  2,065مليوة ريرا سرعودي يردفل م را ( ٪30حروا  619مليروة ريرا سرعودي) خرال عرام 2017م و النرام يردفل عخر دفعرات
ميساوية عخ مدل  10سنوات و را لتأخر صدور النتخيص املوحد ل تتم ش اللركة مش الدصو عخ التموي الالتم لسداد الدفعة ا و ر مرش
ميمة النتددات وعليه مامت ال يئة نإلغاء حقية اللركة ض النتددات الت ا ت عن م تخصيص ا لللركة
 ل ر ي ررت تطني ر مواع ررد املنافس ررة ل ر فع ررا لل ررتح ض ر س رراءة اس ررتخدام الس رريطرة ض ر مط رراع االتص رراالت ،وال س رريما ض ر س ررول التجزئ ررة ل نت ررت
والنطامات مسنقة الدفل للم املات الدولية ،واستمرار ل يؤثر عخ يرادات اللركة وربحيت ا
 ص رردرت هيئ ررة االتص رراالت وتقني ررة املعلوم ررات مس ررودة جر رراءات والن ام ررات قر ر ال رررم لةخ رردمات ال اتفي ررة الحانت ررة ال ررالتم اتناع ررا عن ررد قر ر رم ررام
الخرردمات ال غرافيررة و رمررام الخرردمات النتحاليررة نرراة امللررغلاة ،ل ررش ل ر يررت اعتمادهررا حتررإل اآلة  ،وبالتررا فررإة التأخي ررر ض ر عتمرراد ج رراءات ق ر
الرم لةخدمات ال اتفية الحانتة مما ثر سلنا عخ يرادات اللركة وربحيت ا
 نررالر مررش الت رزام اللررر ات الت ررق تررتح ض ر اللررن ة السررعودية الوطنيررة لألليررا ( )SNFNمررام ال ررات الد وميررة والتن يميررة نتم رراة امللررغلاة
ال دد مش امللاركة ض استخدام هذه النةية التحتية ،فإة اللرركة لر ترتم ش حتررى اآلة مرش امللراركة ضر االسرتخدام ،وترأخر ال رات التن يميرة ضر
تنفيذ هذا االلترزام يؤثر عخ مدر ا عخ تخفيس الت اليف اليلغيلية
 تررنص م ررة هيئررة االتص رراالت وتقنيررة املعلوم ررات عخ ر ة توفي ررر م ا يررة اختي ررار امللررغ ( )Carrier Selectionسررو تطن ر خررال  24ش ر را م ررش
حصررو و منررافس ضر االتصرراالت الحانتررة عخر الرخصررة ،ي ة تترروفر هررذه اإلم ا يررة ضر شر ر نرير  ،2011ال ة ال ررة املن مررة لر تنررد نتفعير
دورهررا حت ررى اآلة وال تا املل ررغ املسرريطر ي رررفس توفي ررر ه ررذه اإلم ا يررة ن ررالر م ررش طل ررب اللررركة املت رررر ل ررذل  ،وبالت ررا فررإة التأخي ررر ض ر توفي ررر
م ا ية اختيار امللغ سو يؤثر سلنا عخ يرادات اللركة وربحيت ا

 2-7املخاطر االقتصادية والتشغيلية :
 1-2-7االنقطاع املفاجئ في األعمال أو اختراق التدابير األمنية
ة جررو ال سررتطيل تقرردي الخرردمات ال ا ا ررت مررادرة عخ ر حمايررة نةيت ررا التحتيررة وشررن ت ا مررش العط ر و اال قطرراع ضر العمليررات سرربب ميررود عي ر
طامت ا ،و ييجة لل رو ال وية السسئة ،و الدري و الزالت و الدرائ و ا قطاع ال رباء ،و عيروي ضر ا ج رزة والنررامج ،وفيررروسات ال منيروتر ،و
عط ر االتص رراالت وتقط ررل ال ررانالت ال ربائي ررة ،و ا خط رراء البل رررية ،و ال رردخو

ي ررر املص ررر ن رره و م ررا ش ررانه ل ر

ه ررذا وم ررد ثني ررت ج ررو م ررش خ ررال

عمليا ا اليلغيلية ض ا عوام مدر ا عخ مواج ة مح هذه املخاطر
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 2-2-7االعتماد على املوردين
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 ضر ترأماة
مورد ندي نمؤهالت مناسنة وتينافس جو مل شر ات خرل لةدصو عخ خدمات هؤالء املورديش ،وهذا ما مد يرفرل السرعر الرذي تدفعره لةدصرو
عخ ر خرردما

و ا ل ر سررتطل ج ررو االحتفررا

عالما ررا مررل ه ررؤالء املررورديش الرئسسسي ررش ،و ا مررا تادت اللرررو الت ررق تحص ر نموج ررا عخ ر الس ررلل

والخرردمات مررش هررؤالء املررورديش ،و ا لر يررتم ش هررؤالء املررورديش مررش تنفيررذ الت رزاما

نموجررب االتفامررات ات الصررلة عخر حررو ررا  ،و ا ا خفضررت

وفرة املنتجات والخدمات ،فإة ل يم ش ة يؤثر سلنا عخ عمال ا ووضع ا املا و تائج العمليات وآفام ا املستقنلية
 3-2-7املنافسة
تواجرره جررو منافسررة مررش مررزودي خرردمات االتصرراالت الحانتررة واملتنقل ررة واإلتصرراالت عن ررر ا ممررار الصررناعية وخرردمات النيا ررات املرردارة عن ررر اإل نت ررت
واشتدت املنافسة مل دخو اللر ات الترق حصلت عخ تراخيص مش هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات

السول وبدء عمل ا كرذل فرإة املنافسرة

ض مطاع االتصاالت تؤثر عخ حصة جو املتومعة ض السرول ومردر ا عخر اسرتقطاي امللرنتكاة ال ردد وترفرل مرش ت راليف اليسروي وترؤثر عخر هيا ر
سعار اللركة ،فضال عش ل العوام الترق مد تؤثر ندرجة كنيررة عخ مو اللركة و عمال ا ووضع ا املا و تائج عمليا ا ض املستقن
يضررا

ر لر

ة املنافسررة املن ايرردة عخ ر العمالررة املرراهرة ض ر املنطقررة عمومررا ،واململ ررة خصوصررا ،عن ر ة جررو مررد تواجرره صررعوبات ض ر اسررتقطاي

ال فاءات املناسنة مش املوارد البلرية و ربما تضطر لدفل رواتب عخ مش املتومل ،ا مر الذي ينع س ض تيادة النفقات اليلغيلية
 4-2-7التكنولوجيا الجديدة أو الناشئة واملنتجات والخدمات الجديدة
ل ُد صناعة االتصاالت غيررات سراعة وكنيررة ض مجا الت نولوجيا ومد تؤثر التطورات ض مجا ت نولوجيا االتصاالت واملعلومات عخ املنافسرة ضر
سررول االتصرراالت ضر اململ ررة ،علمررا نررأة التطررور الت نولرروج دل ر عرردد مررش التطررورات ال ديرردة ،نمررا ضر لر

واعررا متعررددة مررش االتصرراالت املتنقلررة

وخدمات االتصاالت و الخدمات املجمعة وشن ات النفا الالسل ية املحلية وخدمات ال راتف التررق غيررر هي ر ا سرعار التقليديرة كرذل هنراك تقنيرات
خرررل يجررري تطويرهررا حاليررا و مررد يررت تطويرهررا مسررتقنال والتررق يم ررش ة ي رروة ل ررا تررأثات عخر املنافسررة ضر مطرراع االتصرراالت ضر اململ ررة لر
الرررت جررو منررذ ندايررة لررغلي ا منتجررات معتمرردة عخر

عررام ومررد

ررام واي مرراكس ،ولر يحاررنإل نررأي تطرروير يجعلرره منررافس مرروي لن ررام  LTEال ير الرا ررل ()4G

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

ال ديردة ضر

الومررت املناسررب وتصررنس نحاجررة السرريحمارات ضررافية كنيرررة خصوصررا لتطرروير خرردمات ومنتجررات جديرردة و لةدصررو عخر ترراخيص جديرردة و لتأسررسس
النةي ررة التحتي ررة الالتم ررة إلنقا ررا ضر ر دائ رررة املنافس ررة وم ررد ت ررؤثر التقني ررات ال دي رردة التر ررق تخت ررار ج ررو االس رريحمار في ررا عخر ر م رردر ا عخر ر تحقير ر ه ررداف ا
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 الدفرا
عخ ماعدة عمال ا ،ا مر الذي مد يتررك تأثاتا سلنيا عخ عما اللركة ووضع ا املا و تائج عمليا ا وتومعا ا
مش ج توسيل ماعردة اإليررادات (جرذي العمرالء واالحتفرا ع ر ) ،يةن ر عخر جرو ة تواصر ننجرا تقردي منتجرات وخردمات جديردة ،علمرا نرأة يرة
منررادرات اسررنتاتيجية ضر هررذا اللررأة تتطلررب مرردرا كني ررا مررش النفقررات واملرروارد البلرررية ومررد ال تررتم ش جررو مررش تقرردي منتجررات وخرردمات جديرردة ،محر
خدمة النيا ات املتطورة والنطال العريس ويتومف جا االتصا عرريس النطرال لر
وتوفرها ج ات خرل وباإلضافة

كنيررر عخر تروافر املحترول والتطنيقرات وا ج رزة التررق تطورهرا

ل  ،مد يتم ش املنافسوة مش تقدي خدمات جديدة من اللركة

و ييجة ملا سن  ،فقد تفقد جو عددا مش عمال ا وتفل ض جذي عمالء جدد و تت نرد ت راليف كنيرررة مرش جر املحاف رة عخر ماعردة عمال را ،وهرو
ما مد ينتتب عليه تأثيرر سلب كنيرر عخ عمال ا ووضع ا املا و تائج عمليا ا

 5-2-7تحول السوق إلى تقنيات اإلتصاالت املتنقلة
تجر ُ
ردر اإلشررارة نررأة مطرراع االتصرراالت يلر د تحرروال مةدواررا ضر الطلررب عخر تقنيررات الخرردمات املتنقلررة نرردال مررش الحانتررة ،والتررق يم ررش ل ر جرو تقررديم ا مررش
خال الدصو عخ النتخيص املوحد ،و ة ل ستطل الدصو عخ هذا التررخيص سي وة مش الصعب جدا املنافسة ض هذا القطاع
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املخاطر املالية :

 1-3-7تسديد قروض التمويل
خال عام  2011تحصلت جو عخ تموي ترورل اسرالمق مرش حرد الننروك املحليرة ومرد تر سرداد مرا يقراري  ٪92مرش ميمرة القرر

وسرو يرت سرداد

املتنقرق حسرب االتفرال عخر فنرتات ربررل سرنوية تةت ر ضر  30نرير  2020وعليرره ،فرإة عردم سرديد هرذه الردفعات و تأخرهررا ضر لر يم رش ة ي روة لرره
تأثيرر سلب عخ عما اللركة ووضع ا املا وتومعا ا و تائج عمليا ا

 2-3-7أسعار صرف العمالت
خطر تقلب ميمة ا ورال املالية ييجة لتغيرر سعار صر العمالت ا جنبية ومل ة

صو جو واسيحمارا ا و يرادا ا ومطلوبا ا نالعملة املحلية

(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 ،يم ررش
ة ي وة للتقلنات ال نيررة ض سعر الصر تأثيرر سلب كنيرر عخ ا داء املا
3-3-7

طاء التأمين
تحتفو جو نتأماة عخ السيارات واملمتل ات ،تأماة ضد ا قطاع العم  ،تأماة عخ املا  ،وتأماة ضرد خيا رة ا ما رة ،ترأماة ضرد املسرئوليات العامرة،
وترأماة صر .وتتضرمش هرذه الوثرائ عرددا مرش االسرتلناءات الرئسسرية واملخراطر النيؤيرة ومرد ترؤدي يرة خسرائر و الترزامات تةلرأ عرش مخراطر يررر مؤمنررة
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

 4-3-7السيولة
ترامرب جرو لر

دائر املخراطر املرتنطرة نالسرريولة وخاصرة ضر ضروء التمررويالت املتاحرة ل را وضر ار الترزاما ا الداليرة واملسررتقنلية ،فضرال عرش متا عررة

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

 5-3-7اإلئتمان
ة جررو م ررد تتع ررر

عخ ر ررار محيال ررا م ررش الل ررر ات الت ررق تق رردم خ رردمات االتص رراالت الحانت ررة (مح رردودة الدرك ررة) واال نت ررت ر مخ رراطر املديو ي ررة م ررش

حسانات عمالء و مخاطر الديوة املتعسر تحصريل ا ييجرة عردة سرناي م را عخر سربي املحرا تردهور االمتصراد لر
ال ودة االئتما ية للملنتكاة ال دد و امل

صفحة 20

عرام ،و عردم القردرة عخر تقيري

لاة و ة تل املخاطر مد س سلنا عخ وضل و عما اللركة و تائج ا املالية وتومعا ا املستقنلية
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 -8ملخص النتائج املالية للشركة للسنة املالية املنتهية في  31مارس 2018
 1-8قائمة الدخل:
للسنة املنت ية ض
 31مار 2014

للسنة املنت ية ض
 31مار 2015

للسنة املنت ية ض
 31مار 2016

للسنة املنت ية ض
 31مار 2017

للسنة املنتهية في
 31مارس 2018

(مراجعة)

(مراجعة)

(مراجعة)

(مراجعة)

(مراجعة)

ريرا سعودي

ريرا سعودي

ريرا سعودي

ريرا سعودي

ريـال سعودي

32,431,094

29,958,089

31,376,798

78,622,846

90,934,823

إجمالي املصروفات التشغيلية

()282,967,766

322,521,817

()320,851,234

()301.348.024

()289,138,605

الخسارة من العمليات الرئيسية

()250,563,672

()292,563,728

()289,474,436

()108,126,862

()19,868,089

إجمالي الخسارة الشاملة للسنة

()249,274,971

()56,242,920

()148,099,159

()125,318,330

()36,647,362

الوصف

إجمالي الربح ( الخسارة)

 2-8قائمة التدفقات النقدية األولية:
للسنة املنتهية في
 31مارس 2014
(مراجعة)
ريـال سعودي

للسنة املنتهية في
 31مارس 2015
(مراجعة)
ريـال سعودي

للسنة املنتهية في
 31مارس 2016
(مراجعة)
ريـال سعودي

للسنة املنتهية في
 31مارس 2017
(مراجعة)
ريـال سعودي

للسنة املنتهية في
 31مارس 2018
(مراجعة)
ريـال سعودي

صافي خسارة السنة

()249,274,971

()56,242,920

()148,099,159

()125,269,565

()40,261,565

صافي النقدية املستخدمة في النشاطات التشغيلية

()13,080,882

()140,854,616

()4,771,171

4.472.514

49,608,894

صافي النقدية املستخدمة في النشاطات االستثمارية

()30,853,851

()30,720,991

()16,688,387

()8.438.126

()67,354,039

صافي النقدية من النشاطات التمويلية

()31,068,128

()31,068,112

()31,068,118

()31.068.118

()31,068,132

الزيــادة فــي األرصــدة لــدى البنــوي والنقــد فــي الصــندوق
خالل السنة

()75,002,861

140,507,495

()42,985,334

()35.033.730

()48,813,277

األرص ــدة ل ــدى البن ــوي والنق ــد ف ــي الص ــندوق ف ــي نهاي ــة
السنة

40,205,109

180,712,604

137,727,270

102.693.540

53,880,263

الوصف

املعامالت يـر النقدية الهامة:
شراء ممتلكات ومعدات وتسوية مع أحد املوردين

صفحة 21

-

411,100,292

204,000,000

-

-
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 3-8القروض واملطلوبات :
ملواج ة املصروفات الر سرمالية واليلرغلية لللرركة حصرلت جرو عخر سر يالت تمويليرة مرش الننر السرعودي الفراكرن عخر سرا ترورل سرالمق مرد ا
 60شر را عخر  20مسررط و ل ر ضر عررام  2011وخررال عررام  2012تر عرردي اللرررو لتصررنس املرردة  96شر را عخ ر  32مسررط اعتنررارا مررش 2012/5/1م،
وميمة القسط ربل السنوي  7.767مليوة ريرا سعودي
ة جمررا اليسر يالت املعتمرردة تنلر  1,592مليرروة ريررا (واحررد مليررار وخمسررمائة واثنرراة و سررعوة مليرروة ريررا سررعودي) تت رروة مررش سر ي قرردي نمنلر
 1,199مليرروة ري ررا (واحررد مليررار ومائررة و سررعة و سررعوة مليرروة ري ررا سررعودي) و س ر ي نمنل ر  342مليرروة ري ررا (ثالثمائررة واثنرراة و ربعرروة مليرروة ري ررا
سررعودي) لق رراء خطانررات اعتم رراد وخطانررات ض ررماة ة ه ررذا اليس ر ي مض ررموة نضررما ات اعتناري ررة م رردرها  1,592مليرروة ري ررا (مليررار وخمس ررمائة واثن رراة
و سررعوة مليرروة ري ررا سررعودي) ومررد ت ر سررداد منل ر  1,129.9مليرروة ري ررا (مليررار ومائررة و سررعة وعلررروة مليرروة و سررعمائة لررف ري ررا سررعودي) م ررا
 31.068مليروة ريررا (واحررد وثالثرروة مليرروة وثما يررة وسررتوة لررف ريررا سررعودي) تر سرردادها خررال السررنة املاليررة الداليررة واملتنقررق مررش القررر

املسررتح

للنن ر  69.903ملي رروة ري ررا ( س ررعة وس ررتوة ملي رروة و س ررعمائة وثالث ررة ل ررف ري ررا ) م ررش ميم ررة التموي ر حت ررى ت رراري ه ررذه الق رروائ املالي ررة وفيم ررا يخ ر ني رراة
نالقرو

واملطلوبات:

تسلسل

اسم الجهة
املانحة للقرض

مبلغ أصل
القرض

مدة
القرض

املبالغ املدفوعة
ً
سدادا للقرض
خالل السنة

املبلغ
املتبقي
من القرض

املديونية اإلجمالية
للشركة وشركاتها
التابعة

1

البنك السعودي الفرنس ي

1,199

 96شهر

31.068

69.903

1,109.3

(مليوة ريا سعوي)

 31مارس 2018

 31مارس 2017

الوصف
قرض مستحق للبنك (تورق إسالمي)

69,903,296

100.971.428

املطلوبات واجبة السداد واملصروفات املستحقة

719,864,823

704,371,543

إيرادات مؤجلة

42,549,955

52.411.560

276,989,014
1.109.307.088

295.600.700
1.153.355.231

املطلوبات األخرى
اإلجمالي بالريـال السعودي

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

 31مارس 2018

 31مارس 2017

31,068,119
31,068,133
7.767.044
-

31.068.118
31.068.118
38.835.192
-

 4-8أدوات الدين والضمانات وحقوق التحويل واالكتتاب والحقوق املشابهه القابلة للتحويل
لر تصرردر جررو و تمررنس يررة دوات ديررش ،و خيررارات ،و حر اكتترراي ،و يررة حقررول ملرراع ه مانلررة للتحوير

ر سر

و حقررول خيررار مررش ترراري التأسررسس

وحترى تاري هذا التقرير

 5-8حقوق التحويل وأدوات الدين القابلة لالسترداد
ل تق جو ناست الك و شراء و اسنتداد و لغاء ية دوات ديش مانلة لالسنتداد مش تاري التأسسس وحترى تاري هذا التقرير

صفحة 22
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-9

الزكاة وضريبة الدخل
تحيسرب الز رراة والضررائب وفقررا لأل مررة املاليررة املعمررو ع ررا ضر اململ ررة العربيررة السررعودية ،وهر الت رزام عخر املسرراهماة ،ويحمر مخصررص الز رراة وضرررينة
الدخ عخ مائمة التغييررات ض حقول املساهماة ض ه اية السنة

 1-9الزكاة املحملة للسنة/الفترة
2018
الخسارة املعدلة:
خسارة الفنتة
سويات :مخصصات و خرل
الخسارة املعدلة للسنة
حصة املساهماة السعودييرش مش الخسارة
املعدلة ()٪96

)أ(

2017

()36,647,362
()146,442,352
()183,089,714

()125,318,330
622,520
()124,695,810

()175,766,125

()119,707,978

ضافات:
ر

املا

تموي تورل اسالمق
م دائنة طويلة ا ج
مخصصات

1,575,000,000
96,903,296
183,204,448
100,542,597
1,923,650,341

1,575,000,000
100,971,428
306,000,000
35,181,022
2,017,152,450

()1,254,403,543

()1,095,298,208

()585,324,011

()902,704,873

88,922,787

19,149,369

85,365,875

18,383,394

()175,766,125

()119,707,978

()90,400,250

()101,324,584

()90,400,250

()101,324,584

-

-

خصميات:
خسائر منتاكمة ض نداية السنة
صاض القيمة الدفنتية للممتل ات واملعدات ض
ه اية السنة

حصة املساهماة السعودييرش ()٪96
حصة املساهماة السعودييرش مش الخسارة
املعدلة ()٪96
وعاء الز اة
وعاء الز اة ض نداية السنة  -و ي
عخ

ما

)ب(

الز اة املحملة للسنة نوامل  ٪2.5مش وعاء
الز اة

 2-9ضريبة الدخل املحملة للفترة:
ال يوجد ضرينة دخ مستحقة را لةخسارة املت ندة خال السنة  /الفنتة
3-9

الربوط الزكوية والضريبية:
مدمت جو االمرارات الز وية والضريبية

صفحة 23

مصةدة الز اة والدخ للفنتة املنت ية ض  31مار  2018ول يت جراء الربط عد
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 -10سياسة توزيع األرباح وتوصيات مجلس اإلدارة
 1-10سياسة توزيع األرباح
تجرردر اإلشررارة ة السررنة املاليررة لللررركة تنررد مررش و نرير وتةت ر ضر  31مررار مررش السررنة امليالديررة التاليررة ولقررد وضررح الن ررام ا سررا  -النرراي الحررامش
آلي ررة توتا ررل ا رب ررا الس ررنوية ولق ررد اعتم ررد مجل ررس اإلدارة سياس ررة لتوتا ررل ا رب ررا نم ررا ال يتع ررار
التوتال

ع ي ثروة املساهماة ،حي

م ررل ررام الل ررر ات و ام ررا ا س ررا

و ررد سياس ررة

عم سياسة التوتال املحاليرة عخر املوات رة مرا نراة توتاعرات ا ربرا الداليرة والنمرو املسرتقنخ الرذي يع ر سرعر

الس
وتوتع ا ربا الصافية السنوية عد خص جميل املصروفات العمومية والت اليف ا خرل عخ الوجه اآل ق:
()
(ي)
(د)

(د)
(ه)

يجنررب ( )٪10مررش صرراض ا ربررا لت ررويش االحتيرراطق الن ررامق لللررركة ،ويجرروت ة تقرررر ال معيررة العامررة العاديررة ومررف هررذا التجنسررب متررإل نل ر
االحتياطق املذ ور ( )٪30مش ر املا املدفوع
لة معية العامة العادية نناء عخ امنتا مجلس اإلدارة ة تجنب اسنة مئوية مش ا ربا السرنوية لت رويش احتيراطق اتفرام يخصرص لغرر و
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
عخر املسرراهماة ،ولة معيرة املررذ ورة كررذل ة تقتطرل مررش صراض ا ربررا منررال إلالراء مؤسسررات اجتماعيرة لعررامخ اللررركة و ملعاو رة مررا ي رروة
مائما مش هذه املؤسسات
لة معيرة العامرة العاديرة ة تقرررر ننراء عخر امنرتا مجلررس اإلدارة توتارل دفعرة و ر للمسرراهماة مرش النرام عرد لر ( ة وجرد) عراد ( )٪5مررش
ر سما اللركة املدفوع
مرل مراعراة ا ح رام املقررررة ضر املرادة (الداديررة والعلرروة) مرش هررذا الن رام ،واملرادة (السادسررة والسرنعاة) مرش ررام اللرر ات ،لة معيرة العامررة
تخصيص عد ما تقدم م افأة عضاء مجلس اإلدارة ،عخ ة ي وة استحقال هذه امل افأة متناسنا مل عدد ال لسات الت يحضرها العضو

(و) لة معيررة العامررة العاديررة ة تقرررر ننرراء عخ ر امت ررا مجلررس اإلدارة توتاررل النررام عررد مررا تقرردم ( ة وجررد) عخ ر املسرراهماة كحصررة ضررافية مررش
ا ربا
(ت) ويجوت لللركة توتال ربا مرحلية عخ مساهمي ا ل صف سنوي و ربل سنوي وفقا للضوانط الصادرة عش ال ة املختصرة ،و لر ننراء
عخ تفويس صادر مش من ال معية العامة العادية ملجلس اإلدارة نتوتال ربا مرحلية
و يسررتح املسرراه حصررته ضر ا ربررا وفقررا لق ررار ال معيررة العامررة الصررادر ضر هررذا اللررأة ،وينرراة القررار ترراري االسررتحقال وترراري التوتاررل وت رروة حقيررة
ا ربرا ملرال ق ا سر امل ر لاة ضر سمر الت املسراهماة ضر ه ايرة اليروم املحردد لالسررتحقال ،ومررار مجلرس دارة يقارن نتوتاررل ربرا مرحليرة ،وينراة القررار
ترراري االسررتحقال وترراري التوتاررل ،عخر ة ينفررذ القررار وفقررا ملررا هررو منصررو

عليرره ضر الضرروانط واإلجرراءات التن يميررة الصررادرة تنفيررذا لن ررام اللررر ات

الخاصة لركة املساهمة املدرجة وتدفل ا ربا املقرر توتاع ا عخ املساهماة ض امل اة واملواعيد واآلليات الت يحددها مجلس اإلدارة وفقا للتعليمات
الت تصدرها ال ات املختصة
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

املادة (الرا عة علرة عد

املائرة) مررش رام اللررر ات ألرداي ا سر املمتراتة عررش هرذه السررنة و ا فلرلت اللررركة ضر دفررل الةسرنة املحررددة وفقرا لد ر املرادة (الرا عرة علررة عررد
املائررة مررش ررام اللررر ات) مررش ا رب ررا مرردة ث رالث س ررنوات متتاليررة ،فإ رره يج رروت لة معيررة الخاصررة أل ررداي هررذه ا س ر  ،املنعق رردة طنقررا ح ررام امل ررادة
(التاسررعة والحمررا اة) مررش ررام اللررر ات ،ة تقرررر مررا حضرروره اجتماعررات ال معيررة العامررة لللررركة وامللرراركة ضر التصررويت ،و عيرراة ممحلرراة عر
مجلس اإلدارة نما ييناسب مل ميمة س م ض ر

املا  ،و ل

ة تتم ش اللركة مش دفل

ضر

ربا ا ولوية املخصصة ألداي هذه ا س عش

السنوات السانقة

 2-10توصيات مجلس اإلدارة لتوزيع األرباح عن العام املالي : 2018/2017
ض ا الوضل املا الدا والخسائر املترراكمة الترق ت ند ا اللركة ،فلش تتم ش مش صر
صفحة 24

ية ربا عش العام املنصرم
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 -11أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان ،واإلدارة التنفيذية ،ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم:
 1-11أعضاء مجلس اإلدارة
الوظائف الحالية

1

االسم
الس ر رريد /حس ر ررام ال ر ررديش ن ر ررش هاش ر ر
صدمة

2

السيد /رائد نش عندهللا فخري

ائر ر ر ر ر ررب الر ر ر ر ر رررئسس مسر ر ر ر ر ر
االس ر ر ر ر رريحمارات – ش ر ر ر ر ررركة
ممتل ات القانضة

3

السيد /ا اي ور حناوي

الر ر ر ر ر ر ر رررئسس التنفير ر ر ر ر ر ر ررذي -
مجموعة نتل و النحريش

4

السيد /سلطاة نش خالد النت ق

الر ر ر ر ر ر ر ر ر رررئسس التنفير ر ر ر ر ر ر ر ر ررذي
لليل ر ر ر ر ررغي – مجموع ر ر ر ر ررة
ال لة

 رئ ررسس مس ر التموي ر امل ررن
ا هخ التجاري

 رئ ر ر ر ررسس مجل ر ر ر ررس دارة
ش ر ررركة اتح ر رراد ع ر ررذيب
لالتصاالت
 مؤس ر ر ر ر ررس ورئ ر ر ر ر ررسس –
م تر ر ر ر ر ر ر ر ر ررب ص ر ر ر ر ر ر ر ر ر رردمة
محاسنوة ما و يوة

الوظائف السابقة


عضو ورئسس ل نرة املراجعرة  -شرركة
اتحر ر ر رراد عر ر ر ررذيب لالتصر ر ر رراالت (–2009
)2017
عض ر ر ر ررو ورئ ر ر ر ررسس ل ن ر ر ر ررة املراجع ر ر ر ررة -
مجموعر ر ر ررة اعر ر ر ررام القانضر ر ر ررة (–2013
)2015
عضررو ورئررسس ل نررة املراجعررة -شررركة
جن عمر للتطوير (،)2015–2012
رئ ررسس ل نر ررة املراجعر ررة  -شر ررركة ا هخر ر
للت اف ()2010-2007
شري سان لركة ديلويرت آ رد ترو
(2009م – 2014م)،
ممح ر لل ررركة ب ررى كي رره ا (2005م –
2009م)،
شر ررري رئسكر ررنإل سر رران لر ررركة راسر ررت
ويوار ر اللر رررل ا وسر ررط (1982م –
2005م)



م ر ر ررة ال ر ر ررتح وم ن ر ر ررد
م ن ر ر ررد
مل ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررارال – ش ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررركة الخل ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رريج
للننتوكيماويات )(GPIC
م ر ر رردير و تط ر ر رروير ا عم ر ر ررا – ش ر ر ررركة
نتل و
مر ر ر ر رردير مسر ر ر ر ر االسر ر ر ر رريحمارات  -ننر ر ر ر ر
 Capivestاالسيحماري
مدير عام – BDI Partner





رئسس تنفيذي ناإل انة -
شركة نتل و النحريش
ال ر ر رررئسس التنفي ر ر ررذي – ش ر ر ررركة مني ر ر ررة
لالتصاالت (ا ردة)
م رردير ع ررام وح رردة الخ رردمات التجاري ررة-
شركة نتل و (النحريش)
ال ر ر ر رررئسس التنفي ر ر ر ررذي –ش ر ر ر ررركة نتل ر ر ر ررو
(ا ردة)
مر ر رردير عر ر ررام العملير ر ررات -شر ر ررركة منير ر ررة
(ا ردة)























ن ر ر ر ررالوريو تج ر ر ر ررارة ،ش ر ر ر ررعنة
محاسنة عام 1976
ماجسر ر ررتات املحاسر ر ررنة ،ودنلر ر رروم
ع ر ر ر ر ر ر ررا ضر ر ر ر ر ر ر ر دارة ا عم ر ر ر ر ر ر ررا
واملحاسنة عام 1980
تمالر ر ر ر ر ررة مجمر ر ر ر ر ررل املحاسر ر ر ر ر ررناة
الق ر ر ر ر ررا و ياة ا مري ر ر ر ر ررق ع ر ر ر ر ررام
1985
تمالر ر ر ر ر ررة ال يئر ر ر ر ر ررة الس ر ر ر ر ر ررعودية
للمحاسر ر ر ر ر ر ر ر ر ررناة القر ر ر ر ر ر ر ر ر ررا و ياة
عام1980

 ن ر ررالوريو العلر رروم ضر ر تقنير ررة
ال ندسر ر ر ررة االل نتو ير ر ر ررة عر ر ر ررام
1994
 ماجس ر ر ررتات دارة عم ر ر ررا عر ر ر ررام
2003

 ن ر ررالوريو
1989

دارة عمر ررا عر ررام

 ن ر ررالوريو
1996
 ماجس ر ر ررتات دارة عم ر ر ررا عر ر ر ررام
2004
دارة مالي ر ررة ع ر ررام

 خنررة واسعة تربو عش  40عاما ض تقدي
الخر رردمات امل نير ررة ض ر ر مجر رراالت الت ر رردمي
واملحاس ررنة القا و ي ررة والز رراة والضر ررائب
واالسيلارات املالية واملسا دة القضائية
 محاس ررب دارل ع ررالمإل معتم ررد (الوالي ررات
املتحدة–)2012
 مردير صرنادي و صرو سريحمارية معتمرد
( الوالير ر ر ر ررات املتحر ر ر ر رردة – ،)2007م ر ر ر ر رردير
ث ر ر ر ررروات معتم ر ر ر ررد (الوالي ر ر ر ررات املتح ر ر ر رردة–
 ،)2007مسيلر ر ررار مر ر ررا (هيئر ر ررة السر ر ررول
املالي ر ررة ،الس ر ررعودية – 2006م–،)2010
خني ر ررر رمان ر ررة داخلي ر ررة معتم ر ررد (الوالي ر ررات
املتحدة–)2005

 15 عاما ض مجا االسيحمارات
 6 سنوات ض مجا تطوير ا عما
 3 س ررنوات ض ر مج ررا هندس ررة االتص رراالت
والدوسنة

 خبتة طويلة ي ض دارة املفاوضات عالية
املخ ر ر ر ر ر رراطر ،والتخط ر ر ر ر ر رريط االس ر ر ر ر ر ررنتاتي
واليس رروي ومي ررادة عملي ررة ع ررادة ال ي ل ررة
التن يمية
 خل شرا ات رئسسية
 ايجاد عما جديدة

 13 سنة ض مجا اإلدارة واليلغي
 7 سنوات ض مجا التموي املن

5

السيد /ف د نش عندالعزيز الصةيل

ائر ر ر ررب الر ر ر رررئسس لتطر ر ر رروير
ا عمر ر ررا – شر ر ررركة نر ر ررذار
التجارية

 لواء طيار ركرش نرالقوات ال ويرة املل يرة
السعودية

 ن ر ررالوريو علر رروم جوير ررة عر ررام
1398
 ماجس ررتات عل رروم عس ر رية ع ررام
1415
 ماجس ر ر ر ر ر ر ررتات عل ر ر ر ر ر ر رروم داري ر ر ر ر ر ر ررة
وعس رية عام 1422

 33 سررنة ض ر مج ررا الطا رتاة والتخط رريط
العس ري والقيادة
 8 سر ر ر ررنوات ضر ر ر ر دارة امللر ر ر ررارال وتطر ر ر رروير
ا عما وتقيي الفر التجاريرة وتمحير
ض ر ر ر ر العدي ر ر ر ررد م ر ر ر ررش مج ر ر ر ررالس اإلدارة ض ر ر ر ر
اللر ات التا عة واللقيقة

6

السيد /حمد نش عخ الدخي

شر ررري مؤسر ررس والر رررئسس
التنفيذي – شرركة روافرد
العربية



رئ ر ر ر ررسس – ش ر ر ر ررركة عسك ر ر ر ررنإل للمل ر ر ر ررارال
املتقدمة
الرئسس والعضو املنتدي –شركة هنتات
العربية
ال رررئسس التنفير ررذي – شر ررركة النر ررانطاة
للطامة واالتصاالت
املدير العام – حدل شر ات مجموعة

 ن ر ر ر ر ر ر ررالوريو عل ر ر ر ر ر ر رروم اإلدارة
الصناعية عام 1985
 نر امج دارة امللرارال املتقدمرة
عام 1987

 خبر ر ررتة واسر ر ررعة ضر ر ر مجر ر ررا دارة ا عمر ر ررا
واإلس ر ر ر ر رريحمارات وامل ر ر ر ر رروارد ،والتخط ر ر ر ر رريط
والرمانة املالية ،و دارة املفاوضات
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– النن ر

املؤهالت


الخبرات

التقرير السنوي ملجلس اإلدارة لعام 2018/2017

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

االسم

الوظائف الحالية

7

السر ر رريد /عنر ر رردالرحمش نر ر ررش عنر ر رردهللا
الس راة

ائب الرئسس واملدير املا
– ش ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررركة الس ر ر ر ر ر ر ر ر ر رريف
لالسيحمار التجاري

8

السيد /جافيد عندالرحمش خنت

 ائ ررب ال رررئسس للمالي ررة
– شر ر ر ر ر ر ر ررركة عر ر ر ر ر ر ر ررذيب
القانضة
 املر رردير املر ررا – شر ررركة
ناة اسما املحدودة

 مرامب ما شركة معادة للفوسفات

9

السيد /نري ومار و اث

ائ ر ررب ال ر رررئسس للرمان ر ررة –
شركة عذيب القانضة



 10السيد /سعد نش عمر النا

الرررئسس التنفيررذي للررركة
عذيب القانضة












املؤهالت

العني اة لالسيحمار الصنا
املدير العام – اللركة الدوائية
املر ر رردير العر ر ررام – شر ر ررركة آراك للرعاير ر ررة
الصدية
م ر ر ر ر رردير دارة ا سر ر ر ر ر رروال الخارجير ر ر ر ر ررة –
(اللركة الدوائية)
مرردير دارة املرروارد–شررركة انررش النيطررار
(سان )
املر ر رردير العر ر ررام للتخطر ر رريط االسر ر ررنتاتي
واملالية ،وحدة مطاع ا عما – شركة
االتصاالت السعودية
امل رردير العر ررام للمالير ررة ،وحر رردة سر ررعودي
ت  -شركة االتصاالت السعودية
مسيلار ما لخصخصة اإلدارة املالية
 شركة االتصاالت السعوديةاملر ر ر ر رردير املر ر ر ر ررا – اللر ر ر ر ررركة الوطنير ر ر ر ررة
للصناعات الزجاجية
محاس ر ر ر ررب م ر ر ر ررا واق – ش ر ر ر ررركة ال ر ر ر رررد
وشر اه (ديلويت د تو )

 ن ر ر ررالوريو محاسر ر ررنة –عر ر ررام
1992
 محاس ر ر ر ررب م ر ر ر ررا واق معتم ر ر ر ررد -
املع ر ر ررد ا مري ر ر ررق للمحاسر ر ررناة
القا و ياة عام 1999
 محاسر ر ر ررب مر ر ر ررا واق معتمر ر ر ررد –
ال يئ ررة الس ررعودية للمحاس ررناة
القا و ياة عام 2001



ن ر ر ر ررالوريو محاس ر ر ر ررنة ع ر ر ر ررام
1985
تمال ر ر ر ر ررة املع ر ر ر ر ررد الناكس ر ر ر ر ررتااق
للمحاسناة عام 2008
عض ر ر ر ر ر ررو منيس ر ر ر ر ر ررب لرانط ر ر ر ر ر ررة
املحاسر ر ررناة الدولير ر ررة (اململ ر ر ررة
املتحدة) عام 2007
تمالررة مع ررد املحاسررنة واإلدارة
املالية عام 2000
محاس ر ررب دارة مالي ر ررة معتمر ر رد
عام 1998
تمالة مع د محاسب الت اليف
واإلدارة املالية عام 1999



ن ر ر ر ررالوريو محاسر ر ر ررنة عر ر ر ررام
1976
تمير ر ر ر ر ر ر مع ر ر ر ر ر ر ررد املحاسر ر ر ر ر ر ررناة
املعتمديش -ال ند
محاسب ما معتمد – ال ند
 CME1عام 2009
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الخبرات

مسيلر ر ر ر ررار مر ر ر ر ررا ملجموعر ر ر ر ررة عر ر ر ر ررذيب،
السعودية
مر ر ر رردير مر ر ر ررا – شر ر ر ررركة ث ر ر ر رراء املر ر ر ررا ،
السعودية
م رردير م ررا – ش ررركة الس رراح ا خض ررر
للتصةيل ،اإلمارات
مرام ر ر ر ررب م ر ر ر ررا – مجموع ر ر ر ررة ش ر ر ر ررر ات
الخراض  ،ال ويت
مرردير مررا – مجموعررة شررر ات الغررا ،
ال ويت
مدير ما مليم – شركة تاتا لةدديرد
والصلب ،ال ند

 ائررب الرررئسس ل ر دارة واملرروارد البل رررية
للركة نذار التجارية
 ائ ر ررب للم ر رردير الع ر ررام لتط ر رروير ا عم ر ررا
وامللارال – شركة عذيب التجارية
 طيار حربق مقات  ،ومائد سري مقات ،
و مائر ر ر ررد جنر ر ر ررا طار ر ر رتاة ،ومر ر ر رردير ادارة
تر ر رردريب ا طق ر ر ر ال وير ر ررة ومر ر رردير دارة
نرامج القوات ال وية  -القوات ال وية
املل ية السعودية





 ن ررالوريو ض ر عل رروم الطير رراة
مررش ليررة امللر فيصر ال ويررة
عام 1973

 خنر ر ر ر ررة واس ر ر ر ررعة ض ر ر ر ر مج ر ر ر ررا اإلس ر ر ر رريحمار
واللر ر ررؤوة املالير ر ررة وحوكمر ر ررة الل ر ر ررر ات،
والتخط ر رريط االس ر ررنتاتي وتقي ر رري ف ر ررر
االسر ر ر ر ر ر رريحمار واالس ر ر ر ر ر ر ررتحوا  ،وتأس ر ر ر ر ر ر ررسس
اللر ات واملحاسنة القا و ية والتأماة

 خبتة مالية ومحاسبية تزيد عش  30عاما

 خبر ررتة مالي ر ررة واس ر ررعة متنوعر ررة ض ر ر مج ر ررا
املحاس ررنة واالسيلر ررارات املالي ررة والرمانر ررة
الداخلية

 خن ر ر ر ررة طويلر ر ر ررة ومتنوعر ر ر ررة ضر ر ر ر مجر ر ر رراالت:
الطي ر رراة ،والقير ررادة ،وتر رردريب الطير رراريش،
و دارة املل ر ر ر ر ررارال والبر ر ر ر ر رتامج ،والل ر ر ر ر ررئوة
اإلدارية واملوارد البلرية

التقرير السنوي ملجلس اإلدارة لعام 2018/2017

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

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

العضو

أسماء الشركات التي يكون
ً
عضو مجلس اإلدارة عضوا في
مجالس إدارتها (الحالية) أو من
مديريها

الكيان الفانوني
(مساهمة مدرجة /
مساهمة ير مدرجة/
ذات مسئولية
محدودة).. /

أسماء الشركات التي يكون
عضو مجلس اإلدارة
ً
عضوا في مجالس إدارتها
(السابقة) أو من مديريها

داخل
اململكة



مساهمة مدرجة

شركة مجموعة اعام القانضة



مساهمة



ات مسئولية محدودة

شركة جن عمر للتطوير



مساهمة

شركة ا هخ ت اف



مساهمة

مقرها
داخل
اململكة

خارج
اململكة

الس ر ر رريد /حس ر ر ررام ال ر ر ررديش ن ر ر ررش
هاش صدمة

شركة اتحاد عذيب لالتصاالت
صدمة محاسنوة ما و يوة
واسيلاريوة

السر ر ر رريد /رائر ر ر ررد نر ر ر ررش عنر ر ر رردهللا
فخري

شركة اتحاد عذيب لالتصاالت
شركة ممتل ات لالسيحمار



السيد /ا اي ور حناوي

شركة اتحاد عذيب لالتصاالت
شركة نتل و النحريش
SAMENA Telecomcunication
Council
Sure Group
Dhivehi Raajjeyge Gulhun Plc
)(Dhiraagu



شركة اتحاد عذيب لالتصاالت



مساهمة مدرجة

شركة ال لة للتجارة واملقاوالت



ات مسئولية محدودة

شركة جدة القانضة للتطوير



مساهمة مقفلة

شركة ساما و
شركة سماي لالتصاالت
شركة فولفةس انستا





مقرها

مساهمة مدرجة

شركة BDI Partner



مساهمة مقفلة

مساهمة ات مدرجة

نن  CAPIVESTاإلسيحماري



مساهمة



مساهمة




مساهمة مقفلة

شركة الخليج للننتوكيماويات
))GPIC
شركة Gulfair Group
شركة نتل و

السر ر رريد /سر ر ررلطاة نر ر ررش خالر ر ررد
النت ق

الس ر رريد /ف ر ررد ن ر ررش عن ر رردالعزيز
الصةيل

السر ر ر ر رريد /حمر ر ر ر ررد نر ر ر ر ررش عخ ر ر ر ر ر
الدخي

الس ر ر ر ر رريد /عن ر ر ر ر رردالرحمش ن ر ر ر ر ررش
عندهللا الس راة
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شركة اتحاد عذيب لالتصاالت

مساهمة مدرجة



خارج
اململكة

الكيان الفانوني
(مساهمة مدرجة /
مساهمة ير مدرجة/
ذات مسئولية محدودة/
)..

شركة منية لالتصاالت (ا ردة)

مساهمة مدرجة
مساهمة

مساهمة مدرجة




شركة املصاض العربية
السعودية



مساهمة مدرجة

مساهمة ات مدرجة




ات مسئولية محدودة
مساهمة



مساهمة مدرجة

شركة نذار التجارية
شركة ناة اسما املحدودة



ات مسئولية محدودة



ات مسئولية محدودة

شركة اال نت ت السعودية
شركة عذيب للمقاوالت املحدودة
شركة معار الدياة





ات مسئولية محدودة

ات مسئولية محدودة

مؤسسة عندالعزيز نش حمد نش نش
عندالعزيز االاسا ية
شركة عذيب ا نتجرا السعودية



مؤسسة فردية (خاتية)



ات مسئولية محدودة

شركة اتحاد عذيب لالتصاالت



مساهمة مدرجة

شركة روافد العربية
شركة اللرل ا وسط للعددات
واملحوالت ال ربائية



مسئولية محدودة



مساهمة مقفلة

شركة اتحاد عذيب لالتصاالت



مساهمة مدرجة

شركة ما ة للتأماة التعاواق



مساهمة مدرجة

القوت ال وية املل ية
السعودية



ات مسئولية محدودة

شركة العسكنإل للملارال
املتقدمة
شركة هنتات العربية
شركة النانطاة للطامة
واالتصاالت
حدل شر ات مجموعة
العني اة لالسيحمار الصنا
اللركة الدوائية
شركة آراك للرعاية الصدية
(اللركة الدوائية)



مساهمة مقفلة



مساهمة مقفلة



مساهمة عامة



مساهمة مقفلة



مساهمة مدرجة



مساهمة مدرجة

شركة سان ( نش النيطار)



مساهمة مدرجة

شركة تجاري السعودية
اللركة الوطنية للتنمية
الزراعية



مساهمة



مساهمة مدرجة

التقرير السنوي ملجلس اإلدارة لعام 2018/2017

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

العضو

السر رريد /جافير ررد عنر رردالرحمش
خنت
السيد /نري

ومار و اث

السيد /سعد نش عمر النا

أسماء الشركات التي يكون
ً
عضو مجلس اإلدارة عضوا في
مجالس إدارتها (الحالية) أو من
مديريها

داخل
اململكة

خارج
اململكة

شركة ال ني للطامة



شركة الغات العاملية
شركة االالاءات الدديحة
اللركة الوطنية للطامة
شركة ر دي بق السيف






ات مسئولية محدودة

شركة اتحاد عذيب لالتصاالت
شركة عذيب القانضة
شركة ناة اسما
شركة اتحاد عذيب لالتصاالت
شركة ناة اسما املحدودة



مساهمة مدرجة





ات مسئولية محدودة

شركة اتحاد عذيب لالتصاالت



مساهمة مدرجة

شركة ثراء املالية
مؤسسة عندالعزيز نش حمد نش
عندالعزيز االاسا ية
شركة عذيب القانضة املحدودة
شركة عذيب ا نتجرا السعودية
املحدودة
شركة عذيب للتمويش الغذارق
املحدودة
شركة عذيب ت سو السعودية
املحدودة
شركة اتحاد شمس املحدودة
شركة اسما و شر اه للمقاوالت
املحدودة
شركة ناة اسما املحدودة
شركة ناة اسما لةخدمات املتطورة
املحدودة
شركة ثراء لةخدمات الطنية
املحدودة
شركة ثراء ل سيحمار و التطوير
العقاري



مساهمة مقفلة



مؤسسة فردية (خاتية)



ات مسئولية محدودة



ات مسئولية محدودة



ات مسئولية محدودة



ات مسئولية محدودة



ات مسئولية محدودة



ات مسئولية محدودة



ات مسئولية محدودة



ات مسئولية محدودة



ات مسئولية محدودة



ات مسئولية محدودة



ات مسئولية محدودة



ات مسئولية محدودة



ات مسئولية محدودة




ات مسئولية محدودة
ات مسئولية محدودة



ات مسئولية محدودة



ات مسئولية محدودة



ات مسئولية محدودة




ات مسئولية محدودة

شركة ثراء ل تصاالت و املراكز
الرياضية
شركة نذار االعما املحدودة
شركة نذار العقارية للعقارات
املحدودة
شركة رواد اإلتحاد املحدودة
شركة القيادة املتقدمة املحدودة
شركة املةلآت املت املة للمقاوالت
املحدودة
شركة تطوير املركنات املحدودة
شركة تقنية الرياضة السعودية
التجارية
شركة الرياضة املتقدمة املحدودة
شركة دع ال واد العربق املحدودة

صفحة 28

مقرها

الكيان الفانوني
(مساهمة مدرجة /
مساهمة ير مدرجة/
ذات مسئولية
محدودة).. /

ات مسئولية محدودة
مساهمة مدرجة

مساهمة مقفلة
ات مسئولية محدودة
مساهمة مدرجة

أسماء الشركات التي يكون
عضو مجلس اإلدارة
ً
عضوا في مجالس إدارتها
(السابقة) أو من مديريها
اللركة املتحدة ملصاال
ا سالك
شركة االتصاالت السعودية
م تب ال ريد وشر اه
شركة تجاد

شركة معادة للفوسفات
شركة عذيب القانضة
شركة تاتا لةدديد والصلب
القوات ال وية املل ية
السعودية

مقرها
داخل
اململكة

خارج
اململكة

الكيان الفانوني
(مساهمة مدرجة /
مساهمة ير مدرجة/
ذات مسئولية محدودة/
)..
ات مسئولية محدودة



شركة مساهمة مدرجة





ات مسئولية محدودة
شركة مست مة مدرجة




مساهمة مقفلة
مساهمة مقفلة



مساهمة مقفلة



ات مسئولية محدودة

التقرير السنوي ملجلس اإلدارة لعام 2018/2017

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

 3-11أعضاء اإلدارة التنفيذية
االسم
1

م عماد حمد محمد معا

2

محمود حمداة العندهللا

3

م ف د نش عندالرحمش النواردي

4

م نراهي نش وليد العنيداء

الوظائف الحالية

الوظائف السابقة

الرئسس التنفيذي

مدير مطاع ا عما

الر ر ر رررئسس التنفير ر ر ررذي لللر ر ر ررئوة املالي ر ر ر ررة
ناإل انة
ال ر ر رررئسس التنفي ر ر ررذي للل ر ر ررئوة التقني ر ر ررة
ناإل انة

م رردير ع ررام املا ا ي ررة والتخط رريط
والتقارير
مدير عام دارة عمليات اللن ة

مر ر رردير عر ر ررام دارة اللر ر ررئوة التن يمي ر ر ررة
والقا و ية
م ر رردير ع ر ررام امل ر رروارد البل ر رررية والل ر ررؤوة
اإلدارية

مدير عام اللئوة التن يمية

5

عندهللا نش محمد الدريري

6

محمد ماعود

7

حمد آسر محمد وجدي

مر رردير عر ررام دارة اإلمر رردادات والتمر ررويش
ناإل انة

م رردير امل رروارد البل رررية والل ررؤوة
اإلدارية

املؤهالت

الخبرات

ن ررالوريو هندس ررة ك ربائي ررة
واالل نتو يات واالتصاالت
ن الوريو محاسنة
ماجستات دارة عما مالية
ماجس ر ررتات ض ر ر عل ر رروم الداس ر ررب
اآل

خبر رتات متنوع رره ترب ررو عخر ر 18
سنة ض مجا االتصاالت
خبر رتات متنوع ررة ترب ررو عخر ر 26
عام ض اإلدارة املالية
خب ر ر ر رتات متنوعر ر ر رره تربر ر ر ررو عخ ر ر ر ر
 28ع ر ر ررام ضر ر ر ر مناص ر ر ررب تقني ر ر ررة
و داري ر ر ر ر ررة ع ر ر ر ر رردة ض ر ر ر ر ر مج ر ر ر ر ررا
االتصرراالت وتقنيررة املعلومررات،
حي ر ش ررغ ع رردة مناص ررب ضر ر
عدد مش شر ات االتصاالت
خبر رتات متنوع رره ترب ررو عخر ر 15
سنة ض تن يمات االتصاالت
خب رتات متنوع ررة ترب ررو عخ ر ع ررش
 18ع ر ر ر ررام الل ر ر ر ررؤوة اإلداري ر ر ر ررة
واملورد البلرية
خبر رتات متنوع ررة ترب ررو عخر ر 27
عام ض مجا االتصاالت
خبر ر رتات متنوع ر رره ترب ر ررو عخر ر ر 8
س ر ر ر ر ررنوات ضر ر ر ر ر ر دارة العق ر ر ر ر ررود
والخدمات اللوجسيية
خبر رتات متنوع رره ترب ررو عخر ر 17
سنة نال ندسة ال ربائية

ن الوريو هندسة ك ربائية
ماجستات هندسة اتصاالت
ن الوريو دارة عما

م ر ر ر ر ر رردير ع ر ر ر ر ر ررام دارة املننع ر ر ر ر ر ررات
نال ملة والربط النين
مدير ملارال

ن الوريو هندسة ك ربائية
ماجستات هندسة كمنيوتر
ماجستات دارة عما
ن الوريو هندسة صناعية

8

رضواة عنا

مدير عام هندسة اللن ة ناإل انة

9

محمد ياد نوخرد

مدير عام مطاع ا عما

م ر ر ر ر رردير و تنفي ر ر ر ر ررذ الل ر ر ر ر ررن ة،
التخطيط واالسنتاتيجية
مدير منيعات مطاع ا عما

ن الوريو هندسة ك ربائية

10

عندالرحمش ن ات

مدير عام دارة الدوكمة ناإل انة

م ر ر ر ر ر ر ر رردير ع ر ر ر ر ر ر ر ررام دارة تقني ر ر ر ر ر ر ر ررة
املعلومات ناإل انة

11

شاتات حمد

مدير عام الفوترة وضماة الدخ

مرردير و ئتمرراة جمررل وضررماة
اإليرادات

صفحة 29

ن الوريو هندسة اتصاالت
ماجسر ر ر ر ر ر ر ر ر ررتات دارة عمر ر ر ر ر ر ر ر ر ررا
هندسية
ن ر ررالوريو هندس ر ررة حاس ر ررب
آ
ماجستات دارة عما مالية
ماجستات تقنية املعلومات

خبر رتات متنوع رره ترب ررو عخر ر 15
سنة ض مجا االتصاالت
خبر رتات متنوع ررة ترب ررو عخر ر 15
املعلومات
عام ض دارة
خبر رتات متنوع ررة ترب ررو عخر ر 18
عررام ض ر دارة املاليررة واالئتمرراة
وضما ات االيرادات

التقرير السنوي ملجلس اإلدارة لعام 2018/2017

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

 -12تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه
حرردد الن ررام ا سررا لللررركة عرردد عضرراء مجلررس دارة اللررركة نأحررد علررر عضرروا ،وتر عيرراة و عررادة ا تخرراي عرردد  10عضرراء للرردورة الحالحررة ملجلررس
اإلدارة التر نررد ت ضر  2017/10/26وملرردة ثررالث سررنوات مررش منر ال معيررة العامررة املنعقرردة نترراري  ،2017/10/25وتنرراة ال ررداو التاليررة مائمررة سررماء
عضاء مجلس اإلدارة خال العام املا املنت ض  31مار 2018م:
أعضاء مجلس اإلدارة في بداية العام املالي ( )2017/04/01وحتى نهاية الدورة الثانية من مجلس اإلدارة املنتهيةفي :2017/10/25
االسم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

السيد /حسام الديش نش هاش صدمة
السيد /رائد نش عندهللا فخري
السيد /ا اي ور حناوي
السيد /سلطاة نش خالد النت ق
السيد /ف د نش عندالعزيز الصةيل
السيد /محمد نش سامق رفه
السيد /عندالرحمش نش عندهللا الس راة
السيد /نري ومار و اث
السيد /سعد نش عمر النا

تصنيف العضوية
(تنفيذي /ير تنفيذي /مستقل)

جهة التمثيل

مستق

ال م ور

ات تنفيذي

شركة النحريش لالتصاالت السل ية والالسل ية (نتل و)

ات تنفيذي

شركة النحريش لالتصاالت السل ية والالسل ية (نتل و)
ال م ور

مستق
ات تنفيذي

شركة نذار التجارية املحدودة (عذيب التجارية سانقا)

مستق

ال م ور

مستق

ال م ور

ات تنفيذي

شركة اال نت ت السعودية

ات تنفيذي

شركة عذيب للصيا ة والخدمات

* مالح ة :ت عياة السيد /رائد فخري ممحال للركة نتل و ليح مح السيدة /خلود القطاة اعتنارا مش ( 2017/05/24ض ه اية الدورة الحا ية)

أعضاء مجلس اإلدارة من بداية الدورة الجديدة (الثالثة) في  2017/10/26حتى نهاية العام املالي في :2018/03/31
االسم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

السيد /حسام الديش نش هاش صدمة
السيد /رائد نش عندهللا فخري
السيد /ا اي ور حناوي
السيد /سلطاة نش خالد النت ق
السيد /ف د نش عندالعزيز الصةيل
السيد /حمد نش عخ الدخي
السيد /عندالرحمش نش عندهللا الس راة**
السيد /جافيد عندالرحمش خنت
السيد /نري ومار و اث *
السيد /سعد نش عمر النا

تصنيف العضوية
(تنفيذي /ير تنفيذي /مستقل)

جهة التمثيل

مستق

ال م ور

ات تنفيذي

شركة النحريش لالتصاالت السل ية والالسل ية (نتل و)

ات تنفيذي

شركة النحريش لالتصاالت السل ية والالسل ية (نتل و)

ات تنفيذي

شركة ال لة للتجارة واملقاوالت

ات تنفيذي

شركة نذار التجارية املحدودة

مستق

ال م ور

مستق

ال م ور

ات تنفيذي

شركة نذار لالتصاالت وتقنية املعلومات

ات تنفيذي

شركة اال نت ت السعودية

ات تنفيذي

شركة عذيب للصيا ة والخدمات

مالح ة :ت ا تخاي و عياة عضاء مجلس اإلدارة املوضدة سما ه عاله للدورة الحالحة ملجلس اإلدارة مش من ال معية العامة اعتنارا مش  2017/10/26ملدة ثالث سنوت
* ت منو ستقالة السيد /نري ومار و اث مش عضوية مجلس اإلدارة اعتنارا مش 2017/11/20م
** ت منو ستقالة السيد /عندالرحمش نش عندهللا الس راة مش عضوية مجلس اإلدارة نتاري 2018/02/19م

صفحة 30

التقرير السنوي ملجلس اإلدارة لعام 2018/2017

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

 -13اجتماعات مجلس اإلدارة
ينرراة ال رردو التررا عرردد اجتماعررات مجلررس اإلدارة وحضررور ا عضرراء لتلر اإلجتماعررات خررال العررام املررا املنت ر ضر  2018/3/31واعررزل عرردم حضررور
عس ا عضاء لنعس اجتماعات مجلس اإلدارة والة اة الفرعية ل رو خاصة و لدوا السفر وتجدر اإلشرارة نرأة رئرسس مجلرس اإلدارة لر يتلر ي
طل ررب م ت رروي عق ررد ي اجتماع ررات طارئ ررة م ررش ي م ررش عض رراء املجل ررس و مراج ررل الدس ررانات الخ ررارج خ ررال الس ررنة املالي ررة املنت ي ررة ض ر  31م ررار 2018
ويحررر

املجلررس ثنرراء ااعقرراد جلسرراته عخ ر مناملررة ا مررور االس رنتاتيجية وال امررة وكررذل مقنتحررات املسرراهماة ومةدواررا

حيررا اللررركة و داءهررا ض ر

حضررور النيررة ا عضرراء واسررتخدم املجلررس وسررائط التقنيررة الدديحررة والبتيررد االل نتواررق والصرردف املحليررة واملومررل االل نتواررق ل يئررة السررول السررعودية
تداو إلنالك املساهماة والسادة عضاء مجلس اإلدارة وخاصة ات التنفيذياة واملعنياة نأخنار اللركة ال وهرية وال نأو
عدد االجتماعات ( )7اجتماعات
2017

م

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

االسم /العضو

السيد /حسام الديش نش هاش صدمة
السيد /رائد نش عندهللا فخري*
السيد /ا اي ور حناوي
السيد /سلطاة نش خالد النت ق
السيد /ف د نش عندالعزيز الصةيل
السيد /حمد نش عخ الدخي
السيد /عندالرحمش نش عندهللا الس راة**
السيد /جافيد عندالرحمش خنت
السيد /نري ومار و اث***
السيد /سعد نش عمر النا

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
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مالح ة :ت ا تخاي و عياة عضاء مجلس اإلدارة املوضدة سما ه عاله للدورة الحالحة ملجلس اإلدارة اعتنارا مش  2017/10/26ملدة ثالث سنوت
* ت عياة السيد /رائد فخري ممحال للركة نتل و ليح مح السيدة /خلود القطاة اعتنارا مش ( 2017/05/24ض ه اية الدورة الحا ية)
** ت منو ستقالة السيد /عندالرحمش نش عندهللا الس راة مش عضوية مجلس اإلدارة نتاري 2018/02/19
*** ت منو ستقالة السيد /نري ومار و اث مش عضوية مجلس اإلدارة اعتنارا مش 2017/11/20م
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شركة اتحاد عذيب لالتصاالت (GOجو)  -شركة سعودية مساهمة مدرجة

 -14لجان مجلس اإلدارة
مام مجلس اإلدارة خال دورته الدالية (الحالحة) نت ويش ثالثة ل اة ،وفيما يخ نياة نأسماء و عضاء وم ام واجتماعات هذه الة اة :
اللجنة التنفيذية :
ت ل ي و عياة عضاء الة نة التنفيذية مش من مجلس اإلدارة نتاري  ،2017/11/5وتقوم الة نة التنفيذية نصرفة دوريرة نمراجعرة اللرئوة
املتعلقة ناليلغي والنررامج املالية من اجتماع مجلس اإلدارة ،كما مد تنفذ عس امل ام الطارئة التررق ال تحتمر ا ت رار ااعقراد مجلرس اإلدارة وترفرل
الة نررة التنفيذيررة تقاريرهررا ملجلررس اإلدارة وتقرروم الة نررة التنفيذيررة يضررا نرردع مجلررس اإلدارة ضر دائرره ملسررئولياته ،وتزويررد اإلدارة التنفيذيررة
نالتوجيرره واإلرش رراد حررو فض ر املمارسررات إلدارة الل ررركة ،والتأكي ررد نضرررورة تحقي ر خطررط و ه رردا الل ررركة وال ررد ال رررئسس لة نررة ه ررو رف ررل
مستول داء اللركة ،ووضل ا هدا إلدارة اللركة العليا والتةسي لأة اسنتاتيجيات اللركة و هدا ا عما وا الطة
أعضاء واجتماعات اللجنة التنفيذية
1
2
3
4
5

االسم
السيد /ف د نش عندالعزيز الصةيل
السيد /حمد نش عخ الدخي
السيد /سلطاة نش خالد النت ق
السيد /ا اي ور حناوي
السيد /سعد نش عمر النا

طبيعة العضوية
رئسس الة نة
عضو
عضو
عضو
عضو

عدد االجتماعات ()0
ل ر عق ررد الة ن ررة التنفيذي ررة ي ررة اجتماع ررات خ ررال الع ررام املنت ر ض ر  31م ررار
2018

لجنة املراجعة :
تر لر ي و عيرراة عضرراء ل نررة املراجعررة للرردورة الحالحررة ملجلررس اإلدارة نموافقررة ال معيررة العامررة العامررة املنعقرردة نترراري  ،2017/10/26وتقرروم
ل نة املراجعة ناإلشرا عخ دارة املراجعة الداخلية ض اللركة ،مش ج التحق مش مدل فاعليت ا ض تنفيذ ا عما وامل مات الترق حرددها ل را
املجلررس ودراسررة ررام الرمانررة الداخليررة ،والتوصررية نتعيي ررش املحاسبي ررش القا و سي ررش وفصررل وتحديررد عرراع ومتا عررة عمررال وكررذل دراسررة
خطررة املراجعررة ومالح ررات املحاسررب القررا واق عخر القرروائ املاليررة ،فضررال عررش دراسررة القرروائ املاليررة ا وليررة والسررنوية منر عرضر ما عخر مجلررس
اإلدارة و نداء الر ي والتوصية لأه ا وكذل دراسة افة السياسات املحاسبية املتنعة والتوصية ض شأه ا
أعضاء واجتماعات لجنة املراجعة
عدد االجتماعات ( )4اجتماعات

االسم

طبيعة
العضوية

1
2
3

السيد /حسام الديش نش هاش صدمة *
السيد /عندالرحمش نش عندهللا الس راة***
السيد /حمد نش عخ الدهلوي

رئسس الة نة
عضو
عضو خارج

-

4

السيد /نري ومار و اث**

عضو





5

السيد /جافيد عندالرحمش خنت

عضو

-

-

االجتماع ا و
2017/04/18

االجتماع الحااق
2017/05/25

االجتماع الحال
2017/11/05

االجتماع الرا ل
2018/02/04



-

-

-









-







-





مالح رة :مررش نرراة عضرراء الة نررة السريد /حمررد نررش عخر الرردهلوي (عضرو خررارج ) ،والررغ حاليررا منصررب املرردير املرا واإلداري ضر شررركة عمررر تهاررت حرافو القانضررة وعمر سررانقا كمحاسررب لللررر ات
التا عة والفروع الدولية ( دارة التقارير الدولية) لدل النن ا هخ التجاري ،وهو حاص عخ ن الوريو محاسنة عامة عام 2009و ماجستات دارة مخاطر مالية عام  ،2011كما ه عضو
ضر ال معيررة السررعودية للمرراجعياة الررداخلياة ،ولديره خبررتة كمحاسررب ومرردم داخخر وكررذل اعرداد التقررارير املاليررة و عررداد القرروائ املاليرة واملوات ررة التقديريررة ومرامنررة القيررود والعمليررات
املحاسبية ومطانقة ا رصدة
* ت منو ستقالة السيد /حسام الديش صدمة مش عضوية ورئاسة ل نة املراجعة اعتنارا مش 2017/06/14
** ت منو ستقالة السيد /نري ومار و اث مش عضوية ل نة املراجعة اعتنارا مش 2017/11/20
*** ت منو استقالة السيد /عندالرحمش الس راة مش عضوية ورئاسة ل نة املراجعة اعتنارا مش 2018/02/19
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لجنة املكافآت والترشيحات :
تر لر ي و عيراة عضراء الة نرة التنفيذيرة مرش منر مجلرس اإلدارة نتراري  ،2017/11/5وتقروم ل نرة امل افرآت والنتشريحات نالتوصرية ملجلررس
اإلدارة نالنتشرريس لعضرروية املجل ررس وفقررا للسياس ررات واملعايي ررر املعتم رردة ،و ج رراء املراجع ررة السررنوية لالحتياج ررات املطلوبررة م ررش امل ررارات املناس ررنة
لعضرروية مجلررس اإلدارة ،ومراجعررة هي ر مجلررس اإلدارة ورفررل التوصرريات ض ر شررأة التغيي ررات الت ررق يم ررش جرا هررا ،وتحديررد جوا ررب الضررعف
والقرروة ض ر مجل ررس اإلدارة ،امت ررا معال ت ررا نم ررا يتف ر م ررل مص ررةدة اللررركة .والتأك ررد ل ر سررنوي م ررش اس ررتقاللية ا عضرراء املس ررتقلاة ووض ررل
سياسات واضدة لتعويضات وم افآت عضاء مجلس اإلدارة وكنار التنفيذييرش
أعضاء واجتماعات لجنة املكافآت والترشيحات

1
2
3
4

االسم

طبيعة العضوية

السيد /حمد نش عخ الدخي *
السيد /سلطاة نش خالد النت ق
السيد /سعد نش عمر النا
السيد /وا نش محمد السديري**

رئسس الة نة
عضو
عضو
عضو خارج

عدد االجتماعات ( )3اجتماعات
االجتماع الحال
االجتماع الحااق
االجتماع ا و
2017/12/18
2017/11/28م
2017/07/31م

-



















-

-

* ت عياة السيد /حمد الدخي عضوية ورئاسة ل نة امل افآت والنتشيحات اعتنارا مش 2017/11/05
** ت عياة السيد /وا السديري عضوية ل نة امل افآت والنتشيحات خال الفنتة مش  2017/07/23حتإل ه اية الدورة الحا ية ملجلس اإلدارة ض  2017/10/25والغ السيد /وا السديري
حاليا منصب مساعد ائب الرئسس لللئوة اإلدارية واملوارد البلرية ض شركة عذيب القانضة ،وعم ض السان كعضو مجلس مديريش لركة اال نت ت السعودية وهو حاص عخ درجة
الن الوريو ض ال ندسة امل ا ي ية عام  1995ودرجة املاجستات ض اإلدارة وال ندسة الصناعية عام  ،2011ويتمتل نخبتة واسعة ض مجا اإلدارة واملوارد البلرية تزيد عش علريش عاما

 -15سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عن املجلس واإلدارة التنفيذية
تخ ررتص ل ن ررة امل اف ررآت والنتش رريحات نالتوص ررية ر مجل ررس اإلدارة نم اف ررآت عض رراء مجل ررس اإلدارة و عض رراء الة رراة املنبحق ررة م ررش املجل ررس ناإلض ررافة ر
م افآت كنار التنفيذياة ناللركة وفقا ح ام هذه السياسة ،عخ ة ترا الة نة املعايات التالية :
()
(ي)
(د)
(د)
(ه)
(و)
(ت)

( )

صفحة 33

اا ام ا مل استرراتيجية اللركة و هداف ا.
ة َّ
تقدم امل افآت غر ح عضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية عخ جا اللركة وتنميت ا عخ املدل الطوي  ،كأة تربط ال زء املتغات
مش امل افآت نا داء ع املدل الطوي
ة َّ
تحدد امل افآت نناء عخ مستول الوايفة ،وامل ام واملسؤوليات املنوطة لا ل ا واملؤهالت العلمية ،والخنررات العملية ،وامل ارات ،ومستول
ا داء.
اا ام ا مل ح وطنيعة ودرجة املخاطر لدل اللركة.
ا خذ ض االعتنرار ممارسرات اللرر ات ا خررل وخاصرة التر عمر ضر فرس املجرا تمرار فرس ا الرطة ضر تحديرد امل افرآت ،مرل تفرادي مرا مرد
يةلأ عش ل مش ارتفاع يرر منررر للم افآت والتعويضات.
ة ست د امل افآت استقطاي ال فاءات امل نية للعم ناللركة واملحاف ة علي ا وتحفا ها ،مل عدم املنالغة في ا.
ضر حرا ر نرت اللرركة تننر نر رامج ملرنس سر ضر اللرركة عضراء مجلرس اإلدارة واإلدارة التنفيذيرة سرواء ا رت صردارا جديردا م سر ما
اشنت ا اللركة ،يجب ة يت ل تحت شرا ل نة امل افآت والنتشيحات نما يتواف مل الن ام ا سرا لللرركة و رام اللرر ات و مرة
و ام هيئة السول املالية ولوائح ما التنفيذية ات العالمة.
تصررر نرردالت حضررور االجتماعررات و اتهررا مررش االسررتحقامات و عررويس املصررروفات املتعلقررة ناجتماعررات املجلررس والة رراة املنبحقررة عنرره و
ال معيررات العامررة واالجتماعررات الرسررمية ا خرررل مناشرررة عقررب ر اجتمرراع ،مررا امل افررآت السررنوية للمجلررس فترردفل املررة عررد مرارهررا مررش
ال معية العامة

التقرير السنوي ملجلس اإلدارة لعام 2018/2017

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

 1-15معايير وآلية صرف مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان املنبثقة عن املجلس :
اعتمررد مجلررس اإلدارة نترراري  2018/02/25سياسررة توضررح معررايات وآليررات صررر م افررآت عضرراء مجلررس اإلدارة و عضرراء الة رراة املنبحقررة عررش املجلررس
املوضدة د اه ،وسست العم نموجب هذه املعايات مش تاري اعتمادها مش ال معية العامة:
( ) تت وة م افأة عضاء مجلس اإلدارة و عضاء الة اة املنبحقة عش املجلس مرش نرد حضرور عرش ال لسرات و مزايرا عيةيرة و منلر مقطروع و اسرنة
معينة مش صاض ربا اللركة ،ويجوت ال مل ناة اثةتاة و كرت مش هذه املزايا
(ي) يجوت ة ت وة م افأة عضاء مجلس اإلدارة عنارة عش اسنة مش ا ربا الت تحقق ا اللركة و ة ت وة منةيرة لر مناشرر و ارت مناشرر عخر
ربحية اللركة
(د) ا ا ت امل افأة اسنة معينة مش ربا اللركة ،فال يجوت ة تزيد هذه الةسنة عخر ( )٪10مرش صراض ا ربرا  ،و لر عرد خصر االحتياطيرات التر
مرر را ال معيرة العامرة تطنيقرا ح رام رام اللرر ات و رام اللرركة ا سرا  ،وبعرد توتارل ربرس عخر املسراهماة ال يقر عرش ( )٪5مرش ر مرا
اللركة املدفوع ،عخ ة ي وة استحقال هذه امل افأة متناسنا مل عدد ال لسات الت يحضرها العضو ،و تقدير يخالف ل ي وة ناطال.
(د) يجوت ة ت وة امل افأة املرصودة لألعضاء متفاوتة املقدار وتختلف ميمت ا مش عضو آلخر وفقا لعدد مررات حضرور العضرو لالجتماعرات كةسرنة
وتناسب ،ويت تقدير ميمة امل افأة ل عضو نتوصية مش ل نة امل افآت والنتشيحات واعتماد مجلس اإلدارة
(ه) يحردد واعتمرد مجلرس اإلدارة م افرآت عضراء جميرل الة راة املنبحقرة مرش املجلرس وبرد حضرور ننراء عخر توصريات ل نرة امل افرآت والنتشريحات،
ناستلناء ل نة املراجعة حي يومنإل ع ا لة معية العامة للمساهماة العتمادها
(و) يصررر منل ر ( )3,000ثالثررة آال ريررا ل ر عضررو مجلررس دارة و ل نررة فرعيررة (سررواء مررش داخ ر املجلررس و مررش خارجرره) كنررد حضررور عررش
ال لسة الواحدة (داخ مدة اململ ة و خارج ا) وبما ال يزيد عش ( )36,000سرتة وثالثروة لرف ريرا سرنويا ،سرواء راة اجتمراع مجلرس دارة،
و ل نررة فرعيررة ،و جمعيررة عامررة ،و اجتمرراع رسررم و فعاليررة معينررة (ي لررف نرره العضررو مررش من ر رئررسس الة نررة املنبحقررة عررش املجلررس وموافقررة
رئسس مجلس اإلدارة عخ ل )
(ت) ض ه اية سنة مالية تومرن ل نرة امل افرآت والنتشريحات وحسرب تقردير وموافقرة مجلرس اإلدارة نصرر م افرأة ماليرة عضراء مجلرس اإلدارة
والة اة املنبحقة عش املجلس ،عخ النحو اآل ق:
 -1يستح عضو مجلس اإلدارة م افأة سنوية ال تتجاوت ( )300,000ثالث مائة لف ريا  ،و ل مقان عضويته ض مجلس اإلدارة
 -2يسررتح عضررو مجلررس اإلدارة م افررأة سررنوية ال تتجرراوت ( )100,000مائررة لررف ريررا  ،و ل ر مقان ر عضررويته ض ر الة رراة املنبحقررة عررش
املجلس ،سواء اة العضو ملار ا ض ل نة واحدة و كرت نما في ا امل افأة املمنوحة مقان العضوية ض ل نة املراجعة
 -3تصر م افأة لعضوية الة اة املنبحقة عش املجلس الت يعاة في را العضرو مرش خرارد املجلرس نحير ال تتجراوت ( )100,000مائرة لرف
ريا لة نة الواحدة
 -4تتحم ر اللررركة ت رراليف تررذاكر السررفر عخ ر الدرجررة ا و ر والتررنقالت واإلعاشررة واإلمام ررة نفنرردل (خمسررة ج رروم) لألعضرراء املقيم رراة
خارد مدينة مقر االجتماع .وض حالة عدم تأماة ي مش هرذه اليسر يالت والخردمات مرش منر اللرركة ،يرت عرويس ا عضراء عرش هرذه
املصررروفات الفعلي ررة عررد تق رردي الفررواتات واملس رريندات املؤي رردة للمنررال املنص رررفة ،ووفقررا لسياس ررة حضررور اجتماع ررات مجل ررس اإلدارة
والة اة املنبحقة عش املجلس وال معيات وسداد فقات السفر واملصروفات الت يعتمدها املجلس ع ذا اللأة
 -5ضر جميرل ا حروا ال يتجراوت مجمروع مرا يحصر عليره عضرو مجلرس اإلدارة مرش م افرآت ومزايرا ماليرة و عيةيرة منلر خمسرمائة لرف ريرا
سنويا ،وف ما ص عليه ام اللر ات والئحته التنفيذية والضوانط الت تضع ا ال ة املختصة.

 2-15مكافآت رئيس مجلس اإلدارة ونائبه وأمين سر املجلس وأمناء سر اللجان املنبثقة من املجلس :
مل مراعاة ما ورد نالفقرة الفرعية ( )5مش النند (ت) عاله ،ملجلس اإلدارة ة ُيقر صر م افأة ضافية يرر املنصو علي ا ض الفقررة ( )5عراله لررئسس
مجل ررس اإلدارة و ائن رره نتوص ررية م ررش ل ن ررة امل اف ررات والنتش رريحات وك ررذل ُيق ررر مجل ررس اإلدارة م اف ررأة م رراة س ررر املجل ررس و من رراء س ررر الة رراة املنبحق ررة ع ررش
املجلس املعيناة مش خارد املجلس نتوصية مش ل نة امل افآت والنتشيحات

 3-15معايير وآلية صرف مكافآت فريق اإلدارة التنفيذية :
د امل افآت توفات الدالة التنافسية املطلوبة ل ذي واالحتفا ناملوافاة املؤهلاة وا كفاء والدفا عخ املسرتول العرا مرش امل رارات التر تحتراد
ل ا اللركة ويحدد مجلس اإلدارة واع امل افآت الت تمنس ل نار التنفيذياة ض اللركة – ننراء عخر توصرية ل نرة امل افرآت والنتشريحات – محر امل افرآت
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الحانتة ،وامل افآت املرتنطة نا داء وامل افأة اليليجيعية ،نما ال يتعار
اإلدارة التنفيذية عخ ما يخ :

مل الضوانط واإلجرراءات املن مرة لرذل ناللرر ات املسراهمة و لرتم م افرآت

 راتب ساسن (يت دفعه ض ه اية
 ندالت لتم عخ سبي املحا ال الدصر – ند س ش – ند ق – ند هاتف ،لخ)
ش ر ميالدي)

 مزايا عامدية التأماة الطب وخالفه
 مزايا عامديه ومزايا خرل لم عخ سبي املحا ال الدصر جاتة سنوية و جاتة ضافية وتذاكر سفر نالطائرة وم افآة ه اية الخدمة
 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:
( ) تقوم ل نة امل افآت والنتشيحات ل دوري نمراجعة سل الرواتب املعتمد ل ميل املوافاة نما في كنرار التنفيرذياة والتوصرية حيرا خطرط
وبرامج تحفيرز املوافاة لما دعت الداجة ل
(ي) يررت التوص ررية نتعي رراة ال رررئسس التنفي ررذي م ررش من ر ل ن ررة امل اف ررآت والنتش رريحات وامتر ررا م رردة عق ررد العم ر مع رره والتعويض ررات الخاص ررة ن رره م ررل
مخصص امل افآة املقترر له ويت التوصية نصرف ا مش من الة نة وت وة املوافقة ال ائية واإلعتماد مش مجلس اإلدارة
(د) يررت تحديررد معررايات ا داء للرررئسس التنفيررذي ويررت ربط ررا نامل افررآة مررش منر ل نررة امل افررآت والنتشرريحات وت رروة املوافقررة ال ائيررة واإلعتم راد مررش
مجلس اإلدارة
ة
(د) يت تحديد معايات ا داء ل نار التنفيذياة مش منر الررئسس التنفيرذي التر ت رو مرتنطرة نالتوجي رات العامرة لللرركة وراعيرة لألهردا املطلوبرة
مش الرئسس التنفيذي
(ه) تقرروم ل نررة امل افررآت والنتشرريحات نمناملررة توصرريات اإلدارة التنفيذيررة لصررر م افررآت سررنوية و اسررتلنائية عررش ا داء وعرض ر ا عخ ر مجلررس
اإلدارة للموافقة واإلعتماد
(و) تقرروم ل نررة امل افررآت والنتشرريحات نمراجعررة خطررط الدرروافز الخاصررة ن نررار التنفيررذياة لر مسررتمر وكررذل مراجعررة عقررود التوايررف املبتمررة
مع فيما يتعل نامل افآت السنوية ( ة وجدت) ورفل التوصيات حيال ا ملجلس اإلدارة العتمادها
(ت) تحدد امل افآت نناء عخ مستول الوايفة ،وامل ام واملسئوليات واملؤهالت العلمية ،والخنررات العملية ،وامل ارات ومستول ا داء
( ) تصررر نرردالت سررفر وا تررداي ل ميررل املرروافاة حسررب الرردرجات واملسررتويات الوايفيررة وعقررود التوايررف ووفقررا للسياسررات الداخليررة املعتمرردة
مش من مجلس اإلدارة نناء عخ توصيات ل نة امل افآت والنتشيحات ع ذا اللأة

 4-15إيقاف صرف املكافآت وحاالت املطالبة بالتعويض واالسترداد :
مل مراعاة وضاع اللركة املالية ومتطلنات العم  ،لة نة امل افآت والنتشريحات التوصرية ر مجلرس اإلدارة نإيقرا صرر امل افرآت ل ميرل املسرتفيديش
واملطالنة ناسنتدادها ض حاالت معينة ( وم ا عخ سبي املحا ال الدصر  -ارت اي املواف و العضو عم مخ ناللر و ا ما ة و الن وير و /و خالله
ض ر القي ررام نمس ررؤولياته و واجنات رره مم ررا ينتت ررب علي رره ض رررر نمص ررالح الل ررركة و /و ه رراء عض ررويته نق ررار م ررش ال معي ررة العام ررة ا غي ررب ع ررش حض ررور ث رالث
جلسات متتالية ندوة عذر ملروع يقنله املجلرس ،فعخر العضرو عرادة جميرل امل افرآت التر صررفت عرش الفنرتة التر تلرت آخرر اجتمراع حضرره) و خصرم ا
نرأي صرورة مالئمرة ،ا تنراة ه را تقرررت ننراء عخر معلومرات يررر دميقرة مردم ا عضرو ضر مجلرس اإلدارة و اإلدارة التنفيذيرة ،و لر ملنرل اسرتغال الوضرل
الوايفق لةدصو عخ م افآت ات مستحقة ومش ال دير نالذكر ه سو يت الندء ض تطني هذه السياسة فور اعتمادها مش من ال معية العامة
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شركة اتحاد عذيب لالتصاالت (GOجو)  -شركة سعودية مساهمة مدرجة

 -16مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذييـن
مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة خالل العام املالي 2018/2017
املكافآت املتغيـرة

املكافآت الثابتة

مبلغ معين

بدل حضور جلسات املجلس

مجموع بدل حضور جلسات اللجان

مزايا عينية

مكافأة األعمال الفنية واإلدارية واإلستشارية

مكافأة رئيس املجلس أمين السر

-

-

-

-

-

-

-

-

املجموع

ً
ثانيا :األعضاء التنفيذيين

نسبة من األرباح

-

75,000

12,000

-

-

90,000

-

-

مكافآت دورية

3
4
5
6

خلود نةت راشد القطاة
ا اي ور حناوي
نري ومار و اث
سلطاة نش خالد النت ق

-

6,000

3,000

-

-

خطط تحفيزية قصيـرة األجل

2

ف د نش عندالعزيز الصةيل

33,000

خطط تحفيزية طويلة األجل

1

سعد نش عمر النا

-

42,000

6,000
-

-

األسهم املمنوحة

-

24,000

15,000

املجموع

-

24,000
-

15,000
-

-

األعضاء

مكافأة نهاية
الخدمة

املجموع
الكلي

بدل
املصروفات *

أوال :األعضاء املستقلين
1
3
4

حسام الديش نش هاش صدمة
عندالرحمش نش عندهللا الس راة
محمد نش سامق رفه

املجموع

املجموع
-

ال يوجد

-

39,000
-

-

-

-

-

-

-

-

39,000
-

19,283
-

-

-

39,000

-

-

-

-

-

-

-

39,000

19,283

-

-

48,000
33,00

-

-

-

-

-

-

-

48,000
33,000

-

-

9,000

-

-

-

-

-

-

-

9,000

16,094
5,495

-

-

-

-

-

90,000

21,589

-

-

-

-

-

-

-

ً
ثانيا  :األعضاء يـر التنفيذييـن

-

* مالح ة :ند املصروفات يلم (تذاكر السفر و /و اإلمامة ض الفندل)
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شركة اتحاد عذيب لالتصاالت (GOجو)  -شركة سعودية مساهمة مدرجة

مكافآت أعضاء اللجان الفرعية خالل العام املالي 2018/2017
املكافآت الثابتة

األعضاء

بدل حضور الجلسات

املجموع

بدل املصروفات *

أعضاء لجنة املراجعة
1
2
3
4
5

-

15,000
6,000
-

7,672
-

15,000
13,672
-

حسام الديش نش هاش صدمة **
عندالرحمش نش عندهللا الس راة
حمد نش عخ الدهلوي
جافيد عندالرحمش خنت
نري ومار و اث
املجموع

-

21,000

7,672

28,672

أعضاء اللجنة التنفيذية
1
2
3
4
5

ف د نش عندالعزيز الصةيل
سلطاة نش خالد النت ق
حمد نش عخ الدخي
ا اي ور حنا حناوي
سعد نش عمر النا

-

-

-

-

املجموع

-

-

-

-

أعضاء لجنة املكافآت والترشيحات
1
2
3
4
5

سلطاة نش خالد النت ق
سعد نش عمر النا
حمد نش عخ الدخي
خلود نةت راشد القطاة
وا نش محمد السديري
املجموع

-

3,000
6,000
-

-

3,000
6,000
-

-

9,000

-

9,000

* مالح ة :ند املصروفات يلم (تذاكر السفر و /و اإلمامة ض الفندل)
** ت منو استقالة السيد /حسام الديش صدمة مش ل نة املراجعة نتاري 2017/06/14م

مكافآت خمسة من كبار التنفيذييـن
(من ضمنهم الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للشؤون املالية) خالل العام املالي 2018/2017

رواتب

بدالت

مزايا عينية

املجموع

مكافأة دورية

أرباح

خطط تحفيزية قصيـرة األجل

خطط تحفيزية طويلة األجل

األسهم املمنوحة

املجموع

مكافأة نهاية الخدمة

مجموع مكافأة التنفيذييـن عن املجلس

املجموع

3,855,888

1,091,112

-

4,947,000

3,341,204

-

-

-

-

3,341,204

املجموع الكلي

املكافآت الثابتة

(ريال سعودي)

املكافآت املتغيرة

1,611,732

-

9,899,936

 1-16العالقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها
مررش ال رردير نالررذكر ة سياسررة امل افررآت املوضرردة نالننررد ( )15عرراله ت ر اعتمادهررا مررش من ر مجلررس نتوصررية مررش ل نررة امل افررآت والنتشرريحات ،وسررست
العمر نمقتضرراها عررد اعتمادهررا مررش ال معيررة العامررة وسررست توضرريس العالمررة نرراة امل افررآت املمنوحررة وسياسررة امل افررآت املعمررو ع ررا ،وبيرراة ي ا حررا
جوهري عش هذه السياسة عد عرض ا عخ ال معية العامة واعتمادها والندء ض تطنيق ا.
صفحة 37

التقرير السنوي ملجلس اإلدارة لعام 2018/2017

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

 -17التقييم السنوي ملجلس اإلدارة
يقوم مجلس اإلدارة نإجراء تقيي سنوي داخخ يعتمد عخ عمليات التقيي الذا ق واملراجعة/التقيي مش من ر ساء الة راة ،حير يرت تحديرد جوا رب
القوة والضعف وامتررا سن معال ت ا نما يتف مل مصةدة اللركة وال توجد ج ة خارجية مامت نتقيي داء مجلس اإلدارة و داء ل ا ه ومرش ال ردير
نال ررذكر ة ل ن ررة امل اف ررآت والنتش رريحات نص رردد ع ررداد آلي ررة وسياس ررة ش رراملة لعملي ررة التقي رري الس ررنوي داء مجل ررس اإلدارة وا عض رراء والة رراة واإلدارة
التنفيذيرة ،وجرراري جرراءات التحسررسنات ال ائيررة علي را تم يرردا العتمادهررا مرش مجلررس اإلدارة والنردء ضر تطنيق ررا وسرو تحررر اللررركة عخر االلت رزام نمررا
ورد ض املادة االسنتشادية رم ( )41مش الئحة حوكمة اللر ات نصورة املة ض املستقن واالفصا عش ل ض التقارير القادمة نإ ة هللا

 -18مصالح أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذييـن أو أزواجهم أو أوالدهم القصر
 1-18وصف للمصالح في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت (اشعار ملكية حصص كبيـرة من األسهم)
لر يرررد لر دارة التنفيذيررة لللررركة و دارة عالمررات املسرراهماة يررة نال ررات و اشررعارات مررش ي شررخص طنيعر و اعتنرراري يملر ( )٪5و كح رر مررش ا سر
املصدره لللركة ،و نال ات عش وجود ية مصةدة ض فئة ا س ات ا حقية ض التصويت سواء مش ا شخا ي العالمة و مش هيئة السول املالية
نموجررب املررادة الحالثرراة مررش مواعررد الي ر ي واإلدراد مررش ترراري التأسررسس وحت رى ترراري هررذا التقريررر ولررذل فإ رره ال توجررد مصررالح ضر فئررة ا س ر ات
ا حقية ض التصويت مش املساهماة و عضاء مجلس اإلدارة وكنار التنفيذييرش و تواج و والده القصر

 2-18مصلحة وحقوق خيار وحقوق االكتتاب ألعضاء املجلس وكبار التنفيذييـن أو أزواجهم أو أوالدهم القصر
ال توجد ية مصالح و حقول خيار و حقول اكتتاي عود ي مش عضاء املجلس و كنار التنفيذييرش ناللركة و تواج
دوات ديش لللركة

و والده القصر ض سر

و

 3-18مصالح أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذييـن وأقاربهم في العقود املبرمة مع شركة اتحاد عذيب لالتصاالت
يق ررر مجل ررس اإلدارة نأ رره ال يوج ررد ي م ررش عض رراء املجل ررس و ال رررئسس التنفي ررذي و امل رردير امل ررا و م ررارع
اللركة سول العقود املوضدة نال دو د اه :

صفحة 38

ي ررة مص ررالح شخص ررية ض ر العق ررود التر رق نرمت ررا

م

طبيعة العمل /العقد

مبلغ العمل /العقد

مدة العمل /العقد

شروط العمل /العقد

()1

اتفاميررة تمريررر و ق ر الدركررة
الدولية مل شركة نتل و

()2

دائر ر رررة رب ر ر ررط لر ر رردوائر النف ر ر ررا
الدو مل شركة نتل و

ي ررت احيس رراي ميم ررة امل امل ررات
حسب ا سعار ل دولة ومدة
االتصر ر ررا ل ر ر ر اتصر ر ررا عخ ر ر ر
حدة و ل نأسعار متغيررة
ي ررت احيس رراي ر ر دائ رررة عخر ر
حدة سعر منافس

تر توميررل هررذه االتفاميررة
ض ر ر ر شر ر ر ر ر فبتاي ر ر ررر 2009
وتجدد سنويا

()3

اتفامير ر ررة ا لير ر ررا النصر ر رررية
املعتمة مل شركة نتل و

القيمررة التقديريررة
ريا سعودي

 5مليرروة

()4

اتفامي ر ر ر ررة تق ر ر ر رردي خ ر ر ر رردمات
اسيلر ررارية مر ررل شر ررركة ث ر رراء
املالير ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررة (كمسيلر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررار
اسنتاتي )

تحيس ر ررب اس ر ررنة مح ر ررددة عخ ر ر
ض ر ر ر ر ر رروء تحقي ر ر ر ر ر ر ا ه ر ر ر ر ر رردا
))Success Fees

()5

اتفامي ر ر ر ررة تق ر ر ر رردي خ ر ر ر رردمات
اسيلر ررارية مر ررل شر ررركة ث ر رراء
املالية

تحيسر ر ررب اسر ر ررب معينر ر رره عخ ر ر ر
ضوء القيمة الفعلية للرخصة
ض حا الدصو علي ا

ه ر ررذه االتفامي ر ررة م ر ررش ض ر ررمش اتفامي ر ررة
ال ر ر ر ررربط النسن ر ر ر ررق م ر ر ر ررل ش ر ر ر ررركة نتل ر ر ر ررو
(الل ر ررري الفنر ر ر ) التر ر ررق تر ر ر توميع ر ر ررا
واالتفال علي ا ض ش ر فبتاير 2009
دائ ر ر رررة رب ر ر ررط ل ر ر رردوائر النف ر ر ررا ال ر ر رردو
الخاص ر ر ر ررة ناملعلوم ر ر ر ررات ات س ر ر ر ررعات
عالية يت اسرتخدام ا ل ر مرش عمرالء
نتل و و جو لالستفادة مش الخدمة
اس ر ررتخدام ج ر ررزء مع ر رراة م ر ررش ا لي ر ررا
النصرية املعتمة والت تر شررا ها مرش
هيئ ررة ال ررربط ال رب ررارق ل رردو مجل ررس
التع ر رراوة الخلي ر ر والت ر ر ت ر ررربط ع ر رردة
قا مختلفة ض دو الخليج العربق
تق ر رردي خ ر رردمات اسيل ر ررارية وجمي ر ررل
ا عم ر ررا والخ ر رردمات التر ر ررق تق ر رروم ع ر ررا
شر ررركة ث ر رراء املالير ررة لصر ررالح اللر ررركة
نموجب هرذا االتفرال هر نردوة مقانر
مادي ملرو
تق ر رردي خ ر رردمات اسيل ر ررارية ملل ر ررروع
الدصر ر ر ررو عخر ر ر ر الرخصر ر ر ررة املوحر ر ر رردة
والتررددات املصاحنة ل ا

تر توميررل هررذه االتفاميررة
ض ر ر ش ر ر ر 2016/11/10
وتجر ر ر ر رردد عخ ر ر ر ر ر سر ر ر ر ررا
ش ري
تر توميررل هررذه االتفاميررة
نت ر ر ر ر ر ر ر رراري 2018/02/26
ومد ا 15سنة

تر توميررل هررذه االتفاميررة
ضر ر ر ر ر ر ر  28مر ر ر ر ر ر ررايو 2017
ولللر ر ررركة ح ر ر ر ف ر ر ررخ ا
ا ومرات مرش خرال
ض
تحرير ا ذار كتابق نذل
تر توميررل هررذه االتفاميررة
ض ر ر ر ر  24كت ر ر ر رروبر 2017
ولللر ر ررركة ح ر ر ر ف ر ر ررخ ا
ا ومرات مرش خرال
ض
تحرير ا ذار كتابق نذل

اسم العضو /كبار التنفيذيين أو
أي شخص ذي عالقة بأي منهم
ش ر ر ر ررركة نتل ر ر ر ر ررو (عض ر ر ر ررو مجلر ر ر ر ررس اعتنر ر ر ر رراري
ومؤسررس) ويمحل ررا ض ر مجلررس اإلدارة :السرريد/
رائد فخري والسيد /ا اي حناوي
ش ر ر ر ررركة نتل ر ر ر ر ررو (عض ر ر ر ررو مجلر ر ر ر ررس اعتنر ر ر ر رراري
ومؤسررس) ويمحل ررا ض ر مجلررس اإلدارة :السرريد/
رائد فخري والسيد /ا اي حناوي
ش ر ر ر ررركة نتل ر ر ر ر ررو (عض ر ر ر ررو مجلر ر ر ر ررس اعتنر ر ر ر رراري
ومؤسررس) ويمحل ررا ض ر مجلررس اإلدارة :السرريد/
رائد فخري والسيد /ا اي حناوي

مص ر ر ررةدة مناش ر ر رررة لعض ر ر رروي مجل ر ر ررس اإلدارة
السر رريد /سر ررلطاة نر ررش خالر ررد النت ر ررق والسر رريد/
سررعد نررش عمررر الني ررز وه مررا عضررويش نمجلررس
دارة شركة ثراء املالية
مص ر ر ررةدة مناش ر ر رررة لعض ر ر رروي مجل ر ر ررس اإلدارة
السر رريد /سر ررلطاة نر ررش خالر ررد النت ر ررق والسر رريد/
سررعد نررش عمررر الني ررز وه مررا عضررويش نمجلررس
دارة شركة ثراء املالية
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عررالوة عخ ر مررا كررر ض ر ال رردو عرراله ،تقرروم اللررركة نتقرردي خرردما ا لدلررو لالتصرراالت والنيا ررات واال نت ررت لررنعس عضرراء مجلررس اإلدارة االعتناريي رش
واللررر ات ات العالمررة ع ر

ي رر رسرروم اشت رراك مح ر نقيررة عمررالء اللررركة ا خررريش دوة ي مزايررا تفضرريلية ،ويررت االفصررا ع ررا ضررمش التعررامالت مررل

ا طررا

ات العالمررة ضر القرروائ املاليررة حسررب املتنررل ،وكررذل التنلير ع ررا ضر اجتمرراع ال معيررة العامررة السررنوي ملزيررد مررش املعلومررات عررش التعررامالت مررل

ا طرا

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

 -19التعامالت مع األطراف ذوي العالقة :
تمر رت التع ررامالت م ررل ا طر ررا
التفاصي :

وي العالم ررة نن رراء عخر ر ش رررو و س ررعار متفر ر علي ررا تمحر ر التعامر ر التج رراري املعت رراد م ررل العم ررالء و امل ررورديش وفيم ررا يخر ر

الطرف ذو العالقة
شركة النحريش لالتصاالت السل ية
والالسل ية (نتل و)
شركة ثراء املالية

اللركة العربية السعودية لليسوي
والتوكيالت(ساما و)
شركة نذار التجارية املحدودة
شركة اتحاد شمس
 شركة نذار التجارية املحدودة النحريش لالتصاالت السل ية والالسل ية(نتل و)
 شركة ال لة للتجارة واملقاوالت املحدودة-

شركة ترا و للتجارة واملقاوالت املحدودة

 شركة نذار لالتصاالت واملعلومات املحدودة شركة اال نت ت السعودية املحدودة -شركة عذيب للصيا ة والخدمات املحدودة

صفحة 39

العالقة

نوع الصفقة /العملية

مدتها

مساه مؤسس

شقيقه للركة نذار
(عذيب التجارية) وشركة
ال له
شقيقه للركة ال له
مساه مؤسس
شقيقه للركة نذار
التجارية
مساهموة مؤسسوة

القيمة (ريال سعودي)
2017
2018

يرادات نيا ات
يرادات ربط نين
ت لفة ربط نين
اسيلارات

مش يناير 2010
مش فبتاير 2009
مش فبتاير 2009
مش يوليو 2013

5,146,675
963,352
4,456,273
9,792,190

5,810,373
1,327,913
1,947,500
4,402,437

يرادات نيا ات

مش كتوبر 2012

1,035,642

774,323

يرادات نيا ات
يرادات نيا ات

مش وفمبت 2009
مش يناير 2011

321,814
55,405

512,064
51,594

ع ر ررويس املس ر رراهماة املؤسس ر رراة ع ر ررش
العمولة املحملرة علري واملدفوعرة مرش
م ر ر ررنل للننر ر ر ر الس ر ر ررعودي الفراك ر ر ررن
(النالغ ر ر ر ررة  )٪ 0.5مقانر ر ر ر ر خطانر ر ر ر ررات
الض ر ررماة التر ر ر ص ر رردرها املسر ر رراهموة
املؤسس رروة يان ررة ع ررش الل ررركة نمنلر ر
جم ر ر ر ررا م ر ر ر رردره 1,592,000,000.00
(ملي ر ررار وخمس ر ررمائة و ثن ر رراة و س ر ررعوة
ملير رروة ري ر ررا سر ررعودي) ،و ل ر ر فيم ر ررا
يخر ر ر ررص اسر ر ر ررنة جم ر ر ر ررور املسر ر ر رراهماة
العام ر ررة فق ر ررط وعخ ر ر س ر ررا تناس ر ررب
حس ر ر ر ررب الدص ر ر ر ررص اململوكر ر ر ر رة ل ر ر ر ر ر
مساه مؤسس

مش نري 2009
وتصر العموالت ض ه اية
سنة ميالدية حتإل
تنقى الضما ات سارية
املفعو

250,880

407,310
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 1-19مستحقات من أطرف ذات عالقة
أسم الطرف /أو أي شخص ذي عالقة بأي منهم
1
2

3

4

5
6

شركة النحريش لالتصاالت السرل ية والالسرل ية (نتل رو)
ويمحل ر ر ررا عض ر ر رروي مجل ر ر ررس اإلدارة الس ر ر رريد ا ر ر رراي ر ر ررور
حناوي والسيد رائد عندهللا فخري
شر ررركة نر ررذار التجارير ررة املحر رردودة ويمحل ر ررا عضر ررو مجلر ررس
اإلدارة السيد ف د نش عندالعزيز الصةيل
الل ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررركة العربي ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررة الس ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررعودية لليس ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رروي
والو االت(س ر ر رراما و) لوج ر ر ررود مص ر ر ررةدة لعض ر ر ررو مجل ر ر ررس
اإلدارة السر ر رريد محمر ر ررد نر ر ررش سر ر ررامق رفر ر رره و ر ر رره الر ر رررئسس
التنفيذي للركة ساما و
ش ر ررركة ع ر ررذيب ا نتجر ر ررا الس ر ررعودية لوج ر ررود مص ر ررةدة
لعضر ر رروي مجلر ر ررس اإلدارة السر ر رريد ف ر ر ررد نر ر ررش عنر ر رردالعزيز
الصررةيل والسرريد سررعد نررش عمررر النا ر وه مررا عضررويش ض ر
مجلس املديرياة ض شركة عذيب ا نتجرا السعودية
شرركة عرذيب للصريا ة والخردمات ويمحل را عضرو مجلررس
اإلدارة السيد سعد نش عمر النا
ش ر ررركة اتح ر رراد ش ر ررمس لوج ر ررود مص ر ررةدة لعض ر ررو مجل ر ررس
اإلدارة السريد سرعد نرش عمرر النار و ره عضرو ضر مجلررس
املديرياة ض شركة اتحاد شمس

العالقة

نوع العملية

2018
(ريـال سعودي)

2017
(ريـال سعودي)

مساه مؤسس

التعام التجاري

21,103,068

14,993,041

مساه مؤسس

التعام التجاري

2,222,334

1,937,109

شقيقه للركة ال له

التعام التجاري

1,807,147

771,504

شقيقه للركة نذار
التجارية املحدودة

التعام التجاري

109,495

51,466

مساه مؤسس

التعام التجاري

19,420

19,200

شقيقه للركة نذار
التجارية املحدودة

التعام التجاري

30,333

21,600

 2-19مستحقات ألطراف ذات عالقة
أسم الطرف /أو أي شخص ذي عالقة بأي منهم

1
2
3
4
5
6
7

8
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شركة النحريش لالتصاالت السل ية والالسل ية (نتل و)
ويمحل ا عضوي مجلس اإلدارة السيد /ا اي ور
حناوي والكن /د رائد عندهللا فخري
شركة نذار التجارية املحدودة ويمحل ا عضو مجلس
اإلدارة السيد /ف د نش عندالعزيز الصةيل
مجموعة ترا و لوجود مصةدة و ه مساه مؤسس
سان ولسس لللركة ممح ض مجلس اإلدارة
شركة اال نت ت السعودية ويمحل ا عضو مجلس اإلدارة
السيد /نري ومار و اث
شركة نذار لالتصاالت واملعلومات املحدودة ويمحل ا
عضو مجلس اإلدارة السيد /جافيد عندالرحمش خنت
شركة عذيب للصيا ة والخدمات ويمحل ا عضو مجلس
اإلدارة السيد /سعد نش عمر النا
شركة ال لة للتجارة واملقاوالت املحدودة ويمحل ا عضو
مجلس اإلدارة السيد /سلطاة نش خالد النت ق
شركة ثراء لوجود مصةدة لعضوي مجلس اإلدارة
السيد /سلطاة نش خالد النت ق والسيد /سعد نش عمر
النا وه ما عضويش ض مجلس دارة شركة ثراء
انستا

نوع العملية

2018
(ريـال سعودي)

مساه مؤسس

التعام التجاري /عاي
ضما ات

24,969,329

20,433,058

مساه مؤسس

عاي ضما ات

1,092,269

1,028,585

مساه مؤسس

عاي ضما ات

896,818

873,659

مساه مؤسس

عاي ضما ات

672,612

655,244

مساه مؤسس

عاي ضما ات

672,612

655,244

مساه مؤسس

عاي ضما ات

672,612

655,244

مساه مؤسس

عاي ضما ات

106,553

52,515

شركة شقيقه للركة
نذار التجارية املحدودة
وشركة ال لة للتجارة
واملقاوالت املحدودة

اسيلارات

العالقة

-

2017
(ريـال سعودي)

4,402,437
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 -20التنازل عن التعويضات واملكافآت
ل يت التنات عش ية عويضات و م افآت مش من كنار التنفيذييرش ناللركة وتنات عضو مجلس اإلدارة السيد /حسرام الرديش نرش هاشر صردمة عرش
ندالت حضوره اجتماعات مجلس اإلدارة والة اة الفرعية اعتنارا مش 2014/11/17

 -21األسهم اململوكة ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذييـن بالشركة
 1-21األسهم اململوكة ألعضاء مجلس اإلدارة
 1-1-21األسهم اململوكة ألعضاء مجلس اإلدارة (االعتبارييـن)
م

1
2
3
4
5
6

أسم العضو
شركة نذار التجارية املحدودة ويمحل ا عضو مجلس
اإلدارة السيد ف د نش عندالعزيز الصةيل
شركة النحريش لالتصاالت السل ية والالسل ية
(نتل و) ويمحل ا عضوي مجلس اإلدارة السيد ا اي
ور حناوي والسيد رائد عندهللا فخري
شركة ال لة للتجارة واملقاوالت املحدودة ويمحل ا
عضو مجلس اإلدارة السيد سلطاة نش خالد النت ق
شركة اال نت ت السعودية ويمحل ا عضو مجلس
اإلدارة السيد نري ومار و اث
شركة عذيب للصيا ة والخدمات ويمحل ا عضو
مجلس اإلدارة السيد سعد نش عمر النا
شركة نذار لالتصاالت واملعلومات املحدودة ويمحل ا
عضو مجلس اإلدارة السيد جافيد عندالرحمش خنت

األسهم اململوكة
في بداية العام
2017/4/1

األسهم اململوكة
في نهاية العام
2018/3/31

صافي التغييـر

نسبة التغييـر
()٪

 10,342,200س

 7,515,474س

2,826,726

٪27.33

 9,450,000س

 7,087,499س

2,362,501

٪25

 5,600,000س

 4,199,999س

1,400,001

٪25

 2,820,600س

 529,200س

2,291,400

٪81.23

 115,000س

0س

00

٪100

 560س

0س

00

٪100

 2-1-21األسهم اململوكة ألعضاء املجلس الطبيعييـن /الشخصية ،وأزواجهم وأوالدهم القصر
األسهم اململوكة
في بداية العام
2017/4/1

األسهم اململوكة
في نهاية العام
2018/3/31

صافي التغييـر

نسبة التغييـر
()٪

1
2

السيد /حسام الديش نش هاش صدمة
السيد /سلطاة نش خالد النت ق

 400س
 400س

 749س
 299س

349
101

٪87.25
٪25.25

3
4

السيد /ف د نش عندالعزيز الصةيل
السيد /محمد نش سامق رفه

 584س
 408س

 437س
 305س

147
103

٪25.17
٪25.24

5
6
7
8

السيد /عندالرحمش نش عندهللا الس راة
السيد /نري ومار و اث
السيد /سعد نش عمر النا
السيد /حمد نش عخ الدخي

 400س
 908س
 414س
 100س

 299س
0س
 310س
 74س

101
0
104
26

٪25.25
٪100
٪25.01
٪26

م

أسم العضو

* مالحظة :ال تمتل توجات عضاء مجلس اإلدارة و والده القصر ي س شخصية ض اللركة حترى تاري عداد هذا التقرير
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 3-1-21األسهم اململوكة لكبار التنفيذييـن ،وأزواجهم وأوالدهم القصر (اإلدارة التنفيذية)
األسهم اململوكة
في بداية العام
2016 /4/1

األسهم اململوكة
في نهاية العام
2017 /3/31

صافي
التغييـر

نسبة
التغييـر
()٪

1
2

امل ند  /عماد حمد معا
السيد /محمود حمداة عندهللا

الرئسس التنفيذي
الرئسس التنفيذي لللئوة املالية ناإل انة

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

-

٪0
٪0

3
4

السيد /ف د نش عندالرحمش النواردي
امل ند  /نراهي نش وليد العنيداء

الرئسس التنفيذي لللؤوة التقنية ناإل انة
مدير عام دارة اللؤوة التن يمية والقا و ية

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

-

٪0
٪0

م

اسم العضو

* مالحظة :ال يمتل

ي مش كنار التنفيذييرش الدالييرش و توجا

الوظيفة

و والده القصر ي س شخصية ض اللركة حترى تاري عداد هذا التقرير

 2-21التنازل عن أرباح األسهم
ال توجد ية اتفامات و ترتسنات تنات نموج ا ي مش املساهماة ض اللركة عش ي حقول ض ا ربا

 -22املستحقات واملدفوعات النظامية
املسدد
(ريـال السعودي)

املستحق حتى نهاية
الفترة املالية ولم يسدد

الوصف

األسباب

14.425.597

34.105.305

رس ر ر رروم هيئ ر ر ررة االتص ر ر رراالت وتقني ر ر ررة
املعلوم ر ر ر ررات ،الس ر ر ر ررتخدام الطي ر ر ر ررف
النتددي

متطلب امق

رسوم التخليص ال مر ق

متطلب امق

املؤسس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة العام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة للتأمين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
االجتماعية

4.272.710

التأمينات اإلجتماعية للموافاة

متطلب امق

الزكاة والضرائب

2.906.150

ض ر ر ررائب عخ ر ر ر ملر ر ررنتيات خارجير ر ررة
وت اة

متطلب امق

379.883

رس ر ر ر رروم اص ر ر ر رردر وتجدي ر ر ر ررد رخ ر ر ر ررص
العم والتأشاتات

متطلب امق

بيان
الرسوم الحكومية /الترخيص
الرسوم الجمركية

رسوم مكتب العمل والجوازات
إجم ــالي املب ــالغ املس ــتحقة واملدفوع ــة
إل ـ ـ ـ ـ ـ ــى الجه ـ ـ ـ ـ ـ ــات الحكومي ـ ـ ـ ـ ـ ــة وش ـ ـ ـ ـ ـ ــبه
الحكومية
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14.452

21.998.792

34.105.305

تمحر املنرال الن اميرة املسرتحقة
واملدفوعة لد ومة اململ ة العربية
السعودية
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 -23العقوبات والغرامات أو القيود الوقائية والدعاوى القائمة
العقوبة  /الجزاء /الغرامة /التدبير
االحترازي  /القيد االحتياطي
 10,000ريا

الجهة املوقعة للمخالفة

سبل عالجها وتفادي وقوعها في املستقبل

أسباب املخالفة
ش ر اول العم ررالء خ ررال ال ررحالث س ررنوات

هيئة االتصاالت وتقنية

عزي ر ر ررز العنص ر ر ررر البل ر ر ررري ضر ر ر ر اإلدارة املختص ر ر ررة

املاض ر ررية والت ر ررق ت ر رررل هيئ ر ررة االتص ر رراالت

املعلومات

نمعال ررة الل ر اول و عزيررز التعرراوة نرراة ا مسررام

وتقنير ررة املعلومر ررات ة اللر ررركة تر ررأخرت

 2,000ريا

ات العالمر ررة ض ر ر جر ررات متطلنر ررات ال يئر ررة خ ر ررال

ض الرد علي ا ض الومت املحدد

املدة املحددة

مير ر ر ر ررام ال يئر ر ر ر ررة نر ر ر ر رراإلجراءات املتعلقر ر ر ر ررة

تن ري نررامج تطرروير داخليرة و عررداد آليرة داخليررة

ل اوي عمالء اللركة

متعلق ر ررة ن ر رراإلجراءات وامل ر رردد الن امي ر ررة لتص ر ررعيد
ش اول العمالء ملعال ت ا نالل

 100,000ريا

مخالفر ررة الفقر رررة ( ) مر ررش املر ررادة الرا عر ررة

هيئة السول املالية  -مجلس

والحالثر ر ر ر ر رراة مر ر ر ر ر ررش مواعر ر ر ر ر ررد الي ر ر ر ر ر ر ي

ال يئة

عزي ررز دور ال ررات ات العالم ررة داخر ر الل ررركة
للتأك ررد م ررش االلن ر ام ومطانق ررة ا

م ررة والق ررارات

الصادرة مش هيئة السول املالية

واإلدراد
 40,000ريا

املطلوي

مخالفر ر ررة الفقر ر رررة (ي) مر ر ررش التعليمر ر ررات
العام ر ر ر ر ررة م ر ر ر ر ررش التعليم ر ر ر ر ررات الخاصر ر ر ر ر ررة
نإعال ات اللر ات

لر رردل اللر ررركة عر رردد مر ررش الدعر رراول القضائير ررة القائمر ررة ني ر ررا وبير ررش هيئر ررة االتصر رراالت وتقنير ررة املعلومر ررات لر رردل املح مر ررة اإلدارير ررة (دير ررواة امل الر ر ) تتعلر ر
نررالنتددات املخصصررة لللررركة والت رراخيص وتح ررر
وف ر ا

الل ررركة عنررد الة رروء لة ررات القضائي ررة املختص ررة ة ت رروة م ررارات ال يئ ررة ل ررأة الل ررركة عادل ررة

مررة واللوائ ررس املطنق ررة ناململ ررة العربي ررة الس ررعودية وال يم ررش التةن ررؤ نالنييج ررة ال ائي ررة للدع رراول املذك ررورة ،ول ررش س ررتقوم الل ررركة نن ررذ جمي ررل

السرن امللرروعة لدمايرة حقوم را

 -24مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
نل رصيد جما م افأة ه اية الخدمة للموافاة ض اللركة 11,628,000ريرا ( حدل علر مليوة وستمائة وثما ية وعلروة لفريرا سرعودي) كمرا ضر
تاري 2018/03/31

 -25االستثمارات واالحتياطات التـي تم إنشاؤها ملصلحة موظفي الشركة
ل تةشنإلء جو ية اسيحمارات و احتياطات ملصةدة موافي ا منذ تاري التأسسس وحترى تاري هذا التقرير
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 -26التوافق مع الئحة حوكمة الشركات
الن مررت اللررركة نتطنير جميررل ا ح ررام الررواردة ضر الئحررة حوكمررة اللررر ات الصررادرة عررش هيئررة السررول املاليررة ناسررتلناء ا ح ررام اإللزاميررة واالسنتشررادية
الواردة د اه:
م

رقم املادة  /الفقرة

أسباب عدم التطبيق

نص املادة  /الفقرة
عضاء املجلس  ،ما كرت.

1

املادة (السادسة علرة)
ت ويش مجلس اإلدارة

 )3ة ال يق عدد عضاء املستقلاة عش عضويش و عش ثل

2

املادة (التاسعة والحالثوة)
التدريب

يتعراة عخر اللرركة يرالء االهتمرام ال راض نتردريب وتأهير عضراء مجلرس اإلدارة واإلدارة
التنفيذية ،ووضل البتامج الالتمة لذل

3

املادة (الدادية وا ربعوة)
التقيي

) يضرل مجلرس اإلدارة ننراء عخر امنرتا ل نرة النتشريحات اآلليرات الالتمرة لتقيري داء
املجلرس و عضرائه ول ا ره واإلدارة التنفيذيرة سرنويا و لر مرش خرال مؤشررات ميرا
داء مناسنة ترتنط نمدل تحقي ا هدا االسنتاتيجية لللركة وجودة دارة املخراطر
وكفاية مة الرمانة الداخلية و اتها ،عخ ة َّ
تحدد جوا ب القروة والضرعف وامنرتا
معال ت ا نما يتف مل مصةدة اللركة.

4

املادة (الرا عة والخمسوة)
ت ويش ل نة املراجعة

5

املادة (السا عة والخمسوة)
اجتماعات ل نة املراجعة

6

املادة (الحالحة والستوة)
اجتماعات ل نة امل افآت
املادة (السنعوة)
ل ي ل نة دارة املخاطر

8

املادة (الدادية والسنعوة)
اختصاصات ل نة دارة املخاطر

ه) يتخرذ مجلرس اإلدارة النتتسنرات الالتمرة لةدصرو عخر تقيري ج رة خارجيرة مختصرة
دائه ثالث سنوات.
َّ
) لر نقررار مرش ال معيرة العامرة العاديرة لللرركة ل نرة مراجعرة مرش املسراهماة و مرش
ارته عخر ة ي روة مرش نير عضرو مسرتق عخر ا مر و ة ال تضر يرا مرش عضراء
مجلرس اإلدارة التنفيرذياة ،ويجرب ة ال يقر عردد عضراء ل نرة املراجعرة عرش ثالثرة وال
يزيد ع خمسة ،و ة ي وة مش ني مختص ناللؤوة املالية واملحاسبية.
ي ) يجب ة ي وة رئسس ل نة املراجعة عضوا مستقال
(تجتمل ل نة املراجعة نصفة دورية عخ ال تق اجتماعا ا عش ربعة اجتماعات خال
السنة املالية لللركة.
ي ( تجتمرل ل نرة املراجعرة نصرفة دوريرة مرل مراجرل حسرانات اللرركة ،ومرل املراجرل
الداخخ لللركة ،ة وجد.

7
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تجتمل ل نة امل افآت نصفة دورية ) سنة( عخ ا م  ،و لما دعت الداجة

ل .

َّ
لر نقررار مرش مجلرس دارة اللرركة ل نرة سرمإل ) ل نرة دارة املخراطر ( ي روة رئسسر ا
ُ
و النيرة عضرا ا مرش عضراء مجلرس اإلدارة ارت التنفيرذياة .والرنت ة يتروافر ضر
عضا ا مستول مالئ مش املعرفة نإدارة املخاطر واللؤوة املالية.

تختص ل نة دارة املخاطر نما يخ :
 )1وضرل اسرنتاتيجية وسياسرات شراملة إلدارة املخراطر نمرا ييناسرب مرل طنيعرة وح ر
الرطة اللررركة ،والتحقر مررش تنفيرذها ومراجعت ررا وتحررديا ا ننراء عىر املتغارتات
الداخلية والخارجية لللركة.
 )2تحديد مستول مقنو للمخاطر الت مد تتعرر ل را اللرركة والدفرا عخر والتحقر
مش عدم تجاوت اللركة له.
 )3التحقر مرش جردول اسرتمرار اللرركة ومواصرلة الراط ا ننجرا  ،مرل تحديرد املخراطر
الت دد استمرارها خال االثن علر ش را القادمة.

ينص الن ام ا سا عخ ل ي مجلس دارة م وة مرش
 11عض ر رروا ،ضر ر ر حر ر رراة وافقر ر ررت ال معير ر ررة العامر ر ررة نتر ر رراري
 2017/10/25عخر ر عير رراة  10عضر رراء فقر ررط مر ررش ني ر ر
ثالثة عضاء مستقلاة
وت ر ر ر منر ر ررو اسر ر ررتقالة عضر ر ررو مجلر ر ررس االدارة (مسر ر ررتق )
السيد /عنردالرحمش السر راة مرش عضروية املجلرس نتراري
 ،2018/02/19ممررا ترت ررب علي رره ا خفررا ع رردد ا عض رراء
املستقلاة عش ثل عضاء املجلس
هررذه املررادة اسنتشررادية ،كمررا ة عضرراء مجلررس اإلدارة
واإلدارة التنفيذية يتمتعوة نا هلية التامة ولد خنررات
افي ر ررة إلدارة الل ر ررركة ،وامتن ر رراع املجل ر ررس ع ر رردم ض ر رررورة
عادة تدري وتأهيل ومراعاة للوضل املا لللركة.
هذه املادة اسنتشادية ،يقوم املجلس نإجراء تقيي داخخر
ول يرت تقيري داء املجلرس و اإلدارة التنفيذيرة مرش منر
ي ج ررة خارجي ررة والل ررركة نصر رردد وض ررل آلي ررة وسياسر ررة
ش ر ر رراملة لعملي ر ر ررة تقي ر ر رري داء مجل ر ر ررس اإلدارة وا عضر ر ر رراء
والة رراة واإلدارة التنفيذي ررة ع ررد تحس ررش ا وض رراع املالي ررة
لللركة
نتاري  ،2017/10/25وافقت ال معية عخ ل ي ل نة
املراجعة م و ة مش ربل عضاء ثر ا خفرس عردد عضراء
الة نر ررة عر ررش الدر ررد ا دار ررى للنصر رراي املحر رردد ( 3عضر رراء)،
را الستقالة العضرو السريد /نرري ومرار و راث ،ورئرسس
الة نة السيد /عندالرحمش الس راة
لر ر عقر ررد ل نر ررة املراجعر ررة سر ررول اجتمر رراعاة فقر ررط خر ررال
العررام املررا  2018/2017و لر ال خفررا عرردد ا عضرراء
عش النصاي الن امق ليلر ي الة راة ( )3عضراء ،فضرال
عررش اسررتقالة رئررسس الة نررة السرريد /عنرردالرحمش السر راة
اعتنارا مش 2018/02/19
ل عقد ل نة امل افآت والنتشيحات ية اجتماعات خال
العام املا 2018/2017
هرذه املرادة اسنتشرادية ،ولر يررل املجلرس ضررورة لر ي
ل نررة مختصررة نررإدارة املخرراطر حاليررا واالكتفرراء نالتقررارير
املعدة مش من ل نة املراجعة
وس ررتحر الل ررركة عخر ر االلت ر رزام ع ررا ضر ر املس ررتقن وفق ررا
الحتياج ررات العمر ر وطنق ررا لل رروائس وا م ررة املعتم رردة م ررش
من ال ات ات العالمة
هررذه املررادة اسنتشررادية ،وسررتحر اللررركة عخ ر االلت رزام
ع ررا ضر ر املس ررتقن وفق ررا الحتياج ررات العمر ر وطنق ررا لل رروائس
وا مة املعتمدة مش من ال ات ات العالمة
ولقد عدت اللركة سياسة إلدارة املخاطر وآلية التعام
مع ر ر ررا و لر ر ر ر تح ر ر ررت شر ر ر ررا ل ن ر ر ررة املراجع ر ر ررة نت ر ر رراري
2018/01/30
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 )4اإلشرا عخ ام دارة املخاطر ناللركة وتقيي فعالية ر وآليرات تحديرد وميرا
ومتا عة املخاطر الت مد تتعر ل ا اللركة و ل لتحديد ود القصور ع ا.
 )5عرادة تقيري مردرة اللرركة عخر تحمر املخراطر و عرضر ا ل را لر دوري) مرش خرال
جراء اختنارات التحم عخ سبي املحا
 )6عرداد تقرارير مفصرلة حرو التعرر للمخراطر والخطرروات املقنتحررة إلدارة هررذه
املخاطر ،ورفع ا مجلس اإلدارة.
 )7تقدي التوصيات للمجلس حو املسائ املتعلقة نإدارة املخاطر.
 )8ضماة توافر املوارد والن ال افية إلدارة املخاطر.
 )9مراجعة ال ي التن يم إلدارة املخاطر ووضل توصيات لأ ه من اعتماده مش من
مجلس اإلدارة.
 )10التحق مرش اسرتقال مروافق دارة املخراطر عرش ا الرطة التر مرد يةلرأ ع را عرر
اللركة للمخاطر.
 )11التحقر مرش اسرييعاي مروافق دارة املخراطر للمخراطر املحيطرة ناللرركة ،والعمر
ع تيادة الو نحقافة املخاطر.
 )12مراجعة ما تحاته ل نة املراجعة مش مسائ مد تؤثر ض دارة املخاطر ض اللركة.
تجتمل ل نة دارة املخاطر نصفة دورية ) ستة ش ر ( عخ ا م  ،و لما دعت الداجة
ل .

9

املادة (الحا ية والسنعوة)
اجتماعات ل نة دارة املخاطر

10

املادة (الخامسة والسنعوة)
م ام وحدة و دارة املراجعة
الداخلية
املادة (السادسة والسنعوة)
ت ويش وحدة و دارة املراجعة
الداخلية
املادة (الخامسة والحما وة)
تحفيرز العاملاة

13

املادة (السا عة والحما وة)
املسؤولية االجتماعية

تضرل ال معيرة العامرة العاديرة ننراء عخر امت ررا مرش مجلرس اإلدارة سياسرة ت فر مامرة
الترواتة نراة هرداف ا وا هردا التر يصرنو املجتمرل ر تحقيق را غرر تطروير ا وضراع
االجتماعية واالمتصادية للمجتمل.

14

املادة (الحامنة والحما وة)
منادرات العم االجتما

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

15

املادة (الخامسة واليسعوة)
ل ي ل نة حوكمة اللر ات

ضر حرا لر ي مجلرس اإلدارة ل نرة مختصرة نحوكمرة اللرر ات ،فعليره ة يفرو لي را
االختصاصرات املقرررة نموجرب املرادة الرا عرة واليسرعاة مرش هرذه الالئحرة ،وعخر هرذه
الة نرة متا عرة ي موضروعات لرأة تطنيقرات الدوكمرة ،وتزويرد مجلرس اإلدارة ،سرنويا
ع ا م  ،نالتقارير والتوصيات الت تتوص لي ا.

11

12
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رقم املادة  /الفقرة

نص املادة  /الفقرة

تترو وحردة و دارة املراجعرة الداخليرة تقيري رام الرمانرة الداخليرة واإلشررا عخر
تطنيقره ،والتحقر مررش مردل النر ام اللررركة وعاملي ررا نا مرة واللرروائس والتعليمررات
السارية وسياسات اللركة و جراءا ا.
تت وة وحدة و دارة املراجعة الداخلية مش مراجل داخخ عخ ا م تومن نتعيسنه ل نة
املراجعة وي وة مسؤوال مام ا.
تضل اللركة نرامج تطوير وتحفا امللاركة وا داء للعاملاة ض اللركة

أسباب عدم التطبيق

هررذه املررادة اسنتشررادية ،وسررتحر اللررركة عخ ر االلت رزام
ع ر ررا ض ر ر املسر ررتقن وفقر ررا الحتياجر ررات العم ر ر عنر ررد ل ر ر ي
ل نة املخاطر
ال توج ر ررد دارة مراجع ر ررة داخلي ر ررة نالل ر ررركة ،وتر ر ر اس ر ررناد
عما املراجعة الداخلية مسيلار خارج متخصص
ت ر ر ر اس ر ر ررناد املراجع ر ر ررة الداخلي ر ر ررة ر ر ر ر مسيل ر ر ررار خ ر ر ررارج
متخصص
ه ررذه امل ررادة اسنتشر ررادية ،تق رروم اللر ررركة عمر ر اسر ررينا ات
خ ررذ مرئيررات العرراملاة نالل ررركة تجرراه عررس املوضرروعات
محر ر ر القر ر ررارات امل م ر ررة وك ر ررذل مام ر ررت الل ر ررركة نوض ر ررل
سياس ررة وبر ررامج تحفا ي ررة خ رررل لتط رروير وص ررر م اف ررآت
داء للع رراملاة ضر ر الل ررركة ،ول ررش ل ررسس م ررش ني ررا م ررنس
الع رراملاة سر ر ضر ر الل ررركة و ص ررسب ضر ر ا رب ررا وك ررذل
الرراء مؤسسررات اجتماعيررة وسررو تحررر اللررركة عخر
خذ ل ض االعتنار ض املستقن
هر ررذه املر ررادة اسنتشر ررادية ،و سر ررع اللر ررركة للملر رراركة ض ر ر
الفعالي ر ررات وا ال ر ررطة االجتماعي ر ررة م ر رردر املس ر ررتطاع وفر ر ر
املا ا ير ر ررة املخصصر ر ررة لر ر ررذل كمر ر ررا وضر ر ررل مجلر ر ررس اإلدارة
سياسررة داخليررة للمسررؤولية االجتماعيررة نالل ررركة وجرراري
تحر ررديا ا ومر ررش ث ر ر اعتمر رراد هر ررذه السياسر ررة مر ررش ال معير ررة
العامة
هرذه املرادة اسنتشرادية ،منرادرات اللرركة ضر مجرا العمر
اإلجتما مو لة اإلدارة التنفيذيرة حاليرا وسرست الن رر
ض هذه املادة مستقنال.
هررذه املررادة اسنتشررادية ،وسررتحر اللررركة عخر االلت رزام
ع ررا ضر ر املس ررتقن وفق ررا الحتياج ررات العمر ر وطنق ررا لل رروائس
وا مة املعتمدة مش من ال ات ات العالمة
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 -27جمعيات املساهمين
 1-27الجمعيات العامة للمساهمين املنعقدة خالل السنة املالية  2018/2017وأسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين لهذه الجمعيات:
م

سجل حضور أعضاء مجلس اإلدارة

اجتماعات الجمعية العامة

1

اجتماع ال معية العامة ات العادية السا عة املنعقدة ض 2017/04/10م

2

اجتماع ال معية العامة ات العادية الحامنة املنعقدة ض 2017/05/25م

3

اجتماع ال معية العامة العادية الحامنة املنعقدة ض 2017/10/26م

4

اجتماع ال معية العامة ات العادية التاسعة املنعقدة ض 2018/02/13م

 السيد /حسام الديش نش هاش صدمة السيد /ف د نش عندالعزيز الصةيل السيد /ا اي ور حناوي السيد /سعد نش عمر النا السيد /حسام الديش نش هاش صدمة السيد /ف د نش عندالعزيز الصةيل -السيد /عندالرحمش نش عندهللا الس راة

-

السيد /سعد نش عمر النا

 السيد /حسام الديش نش هاش صدمة السيد /ف د نش عندالعزيز الصةيل -السيد /نري ومار و اث

-

السيد /سعد نش عمر النا
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

-

 2-27سجل املساهمين
تحصر اللررركة عخر تقريررر دوري ر شر ر ل ر
سم

صفحة 46

املسرراهماة مررش شررركة السررول املاليررة السررعودية (تررداو ) ،ولقررد تقرردمت اللررركة نطلررب الدصررو عخر

املساهماة  17مرة خال العام املا املنصرم ،وفيما يخ نياة نتواري هذه الطلنات وا سناي الداعية لذل :
أسباب الطلب

عدد طلبات الشركة لسجل املساهمين

تاريخ الطلب

1

2017/04/03م

تحدي

2
3

2017/04/09م
2017/05/08م

اجتماع ال معية العامة ات العادية السا عة املنعقد نتاري 2017/04/10
ام شئوة املساهماة
تحدي

4

2017/05/25م

5
6

2017/06/04م
2017/07/25م

اجتماع ال معية العامة ات العادية الحامنة املنعقد نتاري 2017/05/25
ام شئوة املساهماة
تحدي
ام شئوة املساهماة
تحدي

7

2017/08/09م

تحدي

8
9

2017/09/18م
2017/09/26م

10

2017/10/04م

تحدي
اجتماع ال معية العامة العادية الحامش (االجتماع ا و ) املنعقد نتاري 2017/09/26
ام شئوة املساهماة
تحدي

11

2017/10/11م

تحدي

12
13

2017/10/26م
2017/12/21م

14

2018/01/02م

اجتماع ال معية العامة العادية الحامش (االجتماع الحااق) املنعقد نتاري 2017/10/26
ام شئوة املساهماة
تحدي
ام شئوة املساهماة
تحدي

15
16

2018/02/01م
2018/02/13م

17

2018/03/05م

ام شئوة املساهماة
تحدي
اجتماع ال معية العامة ات العادية التاسعة املنعقد نتاري 2018/02/13
ام شئوة املساهماة
تحدي

ام شئوة املساهماة

ام شئوة املساهماة
ام شئوة املساهماة

ام شئوة املساهماة
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 3-27إبالغ أعضاء مجلس اإلدارة بمقترحات املساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها:
تخرتص دارة عالمرات املسراهماة املسراهماة ناللرركة نتلنيرة طلنرات املسريحمريش والررد عخر استفسرارا

وا خرذ نمالح را

ومقنتحرا  ،وتقروم اإلدارة

التنفيذيررة ناللررركة نإحاطررة مجلررس اإلدارة عررش مقنتحررات و سررا الت املسرراهماة كمررا خصصررت اللررركة عرردة وسررائ إلسررتقنا مالح ررات وامنتاحررات
املساهماة ،م ا االتصاالت ال اتفية واملراسالت البتيدية والتواص عبت البتيد االل نتواق.

 4-27توصيات مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة السنوية
يومن مجلس اإلدارة ال معية العامة لللركة نما يخ :
 -1التصويت عخ تقرير مجلس اإلدارة للعام املا املنت ض 2018/3/31
 -2التصويت عخ تقرير مراجع الدسانات عش العام املا املنت ض 2018/3/31
 -3التصدي عخ القوائ املالية لللركة كما ه ض 2018/3/31
 -4التصويت عخ نراء مة عضاء مجلس اإلدارة عش العام املا املنت ض 2018/3/31
 -5التصررويت عخر اختيررار مرامبر الدسررانات مررش نرراة املرشررداة مررش منر ل نررة املراجعررة ،و لر ملراجعررة القرروائ املاليررة للربررل الحررااق والحالر والرا ررل
لعام  2018/2017والربل ا و لعام  ،2019/2018والنيا ات املالية ربل السنوية وتحديد عاع
 -6التصررويت عخ ر العمليررات الت ررق تمررت مررل ا ط ررا ات العالمررة كمررا هررو ض ر اإليضررا رم ر  28مررش القرروائ املاليررة السررنوية للعررام املررا املنت ر ض ر
2018/3/31
 -7التصويت عخ تجديد عقد شركة نتل و (عضو مجلس دارة) لتمرير امل املات الدولية
 -8التصويت عخ تجديد االتفامية املبتمة مل شركة نتل و (عضو مجلس دارة) لخدمات الربط النين

 -28الرقابة الداخلية ولجنة املراجعة
 1-28الرقابة الداخلية
ة الرمانررة الداخليررة هر الررا تأكيرردي واسيلرراري موضررو ومسررتق غررر

ضررافة ميمررة وتحسرراة عمليررات اللررركة كمررا ة الرمانررة الداخليررة تلعررب

دورا رئسسرريا ض ر تحقي ر اللررركة هررداف ا و ل ر مررش خررال تررأماة وت رروفات مرردخ منررت

لتقرروي وتحسرراة فاعليررة دارة املخرراطر والرمانررة وا عمررا الت ررق

ينطرروي علي ررا ا داء الرمررابق ضر اللررركة ومامررت دارة اللررركة وتحررت شررا ل نررة املراجعررة نالتعامررد مررل م تررب مسررتق ومتخصررص ضر تقرردي خرردمات
املراجعررة الداخليررة مررش منر مرراجعاة داخلييررش مررؤهلاة يعملرروة لديرره ومررام املسيلررار امل لررف نأعمررا املراجعررة الداخليررة نالعديررد مررش عمليررات املراجعررة
و سفرت تائج تقارير املراجعة الداخليرة عرش تحسرش مسرتمر ضر جرراءات رام الرمانرة الداخليرة ناللرركة ،وطنقرا للتقرارير املقدمرة ال يوجرد ن ايرة العرام
املا قا ضعف جوهرية ات همية اسبية ومخاطر عالية ل يت تحسي ا و التوصية نتحسي ا ستوجب اإلفصا ع ا

 2-28لجنة املراجعة
تقرروم ل نررة املراجعررة املنبحقررة مررش مجلررس اإلدارة ناإلشررا عخر عمررا الرمانررة الداخليررة ناللررركة التررق تقرروم لر
ررام الرمانررة الداخليررة نمررا يسرراعد عخر تقرروي

دوري نفحررص مرردل كفايررة وفاعليررة

ررام الرمانررة الداخليررة نصررفة مسررتمرة والتأكررد مررش فعاليترره ،فضررال عررش مراجعررة القرروائ املاليررة (ا وليررة

وال ائي ررة) والتةس رري م ررل ال ررات املعني ررة واإلشر ررا عخ ر عم ررا املحاس ررناة القا و سي ررش ولق ررد مام ررت ل ن ررة املراجع ررة عق ررد االجتماع ررات م ررل املحاس ررناة
القا و سيرش واملراجعاة الداخلياة واإلدارة التنفيذية لللركة ملناملة ا مور املالية والقا و ية وااللترزامات ا خرل املتعلقة سات العم ناللركة
ومامرت الة نرة نمراجعرة القروائ املاليرة السرنوية كمرا ضر  31مرار 2018م والقروائ الربعيرة ورفرل توصريا ا للمجلرس لرأه  ،وكرذل مراجعرة خطراي
االدارة الصرادر مرش املرراجعاة الخرارجياة ،ومراجعرة التقرارير الرواردة مرش دارة اللرركة حرو املتطلنرات القا و يرة والتن يميرة ومتا عرة تنفيرذ التوصريات
املضرمنة ضر التقرارير ،واإلشررا عخر متا عرة سرات التحرو للمعرايات الدوليرة إلعرداد التقرارير املاليرة ودراسرة ثرر هرذا التحرو عخر التقرارير املاليرة لللرركة،
واملتا عة عخ ترتسنات اللركة لتطنير الضررينة املضرافة ،وتقروم الة نرة نرإنالك مجلرس اإلدارة ،عرش الرطة الة نرة و لر عرش طرير رفرل محاضرر اجتماعا را
ر املجلرس .ومرش ال ردير نالرذكر ره ال يوجرد ولر يحبرت ي عرار

خرال العرام املرا املنصررم املنت ر ضر  31مرار 2018م نراة توصريات ل نرة املراجعرة

وباة مرارات مجلس اإلدارة و حيا عياة مراجل الدسانات الخارج و املراجعة الداخلية وتحديد عاع ما
صفحة 47
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 -29مراجع الحسابات الخارجي (املحاسب القانوني)
ت اختيار و عياة السادة /ق بق ام ج الفوتاة وشر اه محاسنوة ومراجعوة ما و يوة ملراجعة القوائ املالية لللركة مرش منر ال معيرة العامرة العاديرة
املنعقرردة نترراري 2017/10/26م ملراجعررة القرروائ املاليررة للعررام املررا  2018/2017والربررل ا و للعررام  2019/2018ول ر يومررن مجلررس اإلدارة نتغيي رر
مراجل الدسانات الخارج من ا ت اء الفتررة املعاة مش جل ا وصدر تقرير مراجل الدسانات الخارج املستق ندوة نداء ر ي ،حي ورد فيه اآل ق :
((االمتناع عن إبداء الرأي
لقرد تر ت ليفنرا نمراجعررة القروائ املاليررة للرركة اتحرراد عرذيب لالتصرراالت ( اللرركة ) ،والتر لرم مائمررة املركرز املررا كمرا ضر  31مرار 2018م ،ومرروائ
الررربس و الخسررارة والرردخ اللررام اآلخررر ،والتغي ررات ض ر حقررول املل يررة ،والترردفقات النقديررة للسررنة املنت يررة ض ر ل ر الترراري  ،واإليضرراحات املرفقررة مررل
القوائ املالية ،امل و ة مش مةخص للسياسات املحاسبية ال امة واملعلومات التفساتية ا خرل
و ح ررش ال ن رردي ر ي ررا عخ ر الق رروائ املالي ررة املرفق ررة للل ررركة فن ررا همي ررة ا م رور املوض رردة ض ر مس ر س ررا االمتن رراع ع ررش ن ررداء ال ررر ي ض ر تقرير ررا وآثاره ررا
النتاكمي رة املحتمل رة عخ ر القرروائ املاليررة ،فإ نررا ل ر ررتم ش مررش الدصررو عخ ر دلررة مراجعررة افيررة ومناسررنة لترروفات سررا إلنررداء ر ي مراجعررة عخ ر هررذه
القوائ املالية
أساس االمتناع عن إبداء الرأي
تر عرداد القروائ املاليرة لللرركة كمرا ضر وللسرنة املنت يرة ضر  31مرار 2018م عخر سرا منرد االسرتمرارية كأسرا ضر املحاسرنة ال نرا لر رتم ش مرش
الدصو عخ دلة مراجعة افية ومناسنة تم ننا مش استةتاد ما ا اة استخدام فرضرية االسرتمرارية كأسرا ضر املحاسرنة مناسرنة إلعرداد هرذه القروائ
املالية ،و ل

سبب العوام التالية:

) هو كما هو مناة ض يضا  2املرف نالقوائ املالية ،فقد تجاوتت املطلوبات املتداولة لللركة موجودا را املتداولرة نمنلر  477مليروة ريرا سرعودي
كما ض  31مار 2018م ،كما ت ندت اللركة صاض خسارة نمنل  36.6مليوة ريا سعودي للسنة املالية املنت ية ض ل التاري .
ي) تضرمش مائمرة املركرز املرا لللرركة موجرودات يرر ماليرة نمنلر  1,064مليروة ريرا سرعودي كمرا ضر  31مرار 2018م .ومرد راة هنراك غيررا كنارتا ضر
السول حي منحت هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات") ال ة التن يمية للقطاع (" امتيات االتصاالت املوحد مللغخ شن ات ال راتف املحمرو ال
ة ال رة التن يميرة للقطراع لر تمرنس اللرركة الرخصرة املوحردة .جررت اإلدارة تقييمرا للتحقر مرش ال نرو ضر القيمرة وفقرا ملعيرار املحاسرنة الردو
رمر  36ال نرو ضر ميمرة املوجرودات وحرددت ة القري القانلرة لالسرنتداد للموجرودات املرذ ورة عراله تجراوتت ميم را الدفنتيرة كمرا ضر  31مرار
2018م ،ولذل ل يت ثنات ي خسارة اتجة عش ال نو ض القيمة.
واعتمرد تقيري اإلدارة للتحقر مرش ال نرو ضر القيمرة لر
املستقن

كنيرر عخر عردد مرش ا ح رام واالفنتاضرات املوضروعية التر تتعلر نرأداء ا عمرا ضر

وتتمح عس االفنتاضات الت مامت االدارة ناستخدام ا ض فحص ال نو ض القيمرة ضر ا ح رام ا ساسرية ،والتر لرم تأجير الردفعات

للمرورديش الرئسسرياة ،والتردفقات النقديرة ،ومعردالت النمرو طويلرة ا جر  ،ومعرد الخصر
اللرركة سريتم ش مرش طرر سر

ر

يلرتم فحرص ال نرو ضر القيمرة عخر افتررا

ة

مرا جديردة سرواء عرش طرير املسراهماة الدرالياة و املسريحمريش املحتملراة وستحصر عخر دعر تقنر ومرا

مسرتمر مرش مورد را الرئسسرياة لتنفيرذ خطرة ا عمرا

ال ره وكمرا ضر تراري اعتمراد القروائ املاليرة ،لر رتم ش مرش الدصرو عخر دلرة مراجعرة افيرة

ومناسرنه ،تتضرمش االتفامرات امللزمرة املبتمرة مرل ي مسريحمر محتمر و االتفاميرات املومعرة مرل املرورديش الرئسسرياة لتأكيرد تقرديم للردع املرا
والتقنر املسرتمر نمرا ضر لر منرول نتأجير الردفعات عرالوة عخر لر  ،فرإة خطرة ا عمرا تترأثر لر
الت اليف اليلغيلية و ي غات محتم معقو ض هذه االفنتاضات مد يؤدي

كنارت نالتغيررات ضر اإليررادات ومعردالت مرو

تراجل الزيادة ض القي القانلة لالسنتداد عخر القيمرة الدفنتيرة امللرار

لي ا عاله ض تقيي ال نو ض القيمة.
د) لردل اللرركة رصريد مترأخر السرداد مسرتح ملوردهرا الرئسكرن نمنلر  560مليروة ريرا سرعودي كمرا ضر  31مرار 2018م ومرد تواصرلت اللرركة مرل
املورد الرئسكن حي
صفحة 48
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تر عرداد القروائ املاليرة ناسرتخدام فرضرية منرد االسرتمرارية كأسرا ضر املحاسرنة حير يررل مجلرس اإلدارة ة اللرركة سرت وة مرادرة عخر اال ت راء ننجرا
مش عادة هي لة شرو السرداد للمرورد الرئسكرن كمرا هرو منراة ضر يضرا  2املرفر نرالقوائ املاليرة ال نرا لر رتم ش مرش الدصرو عخر دلرة مراجعرة افيرة
ومناسرنة السرتةتاد مرا ا راة اسرتخدام فرضرية منرد االسرتمرارية كأسرا ضر املحاسرنة مناسرنة إلعرداد هرذه القروائ املاليرة حير لر تينراة عرد ترائج عرادة
ال ي لة ل مقنو ض تاري هذه القوائ املالية وه يرر مؤكدة تآصليا ا ا ت فرضية منرد االسرتمرارية كأسرا ضر املحاسرنة يرر مناسرنة وتر عرر
القروائ املاليرة عخر سرا القيمرة القانلرة للتحقر  ،فرإة القيمرة الدفنتيرة للموجرودات واملطلوبرات مرد تختلرف نصرورة جوهريرة عرش تلر امل ر لة حاليرا ضر
مائمة املركز املا و ا ا ت اللركة ات مادرة عخ االستمرار نالدالة اليلغيلية ض املستقن املن ور ،فإة اللركة مد ت وة ارت مرادرة عخر سرداد الن اما را
خال السيال االعتيادي لألعما و ه مد يجب دخا عديالت ،لتع س الوضل نأة املوجودات مد ت وة نحاجة
االعتيادي لألعما  ،وعخ املنال الت مد تختلف ل

تحقيق ا نطريقة خرل نخال السيال

كنارت عرش املنرال املدرجره حاليرا ضر مائمرة املركرز املرا  .ضرافة لرذل  ،فرإة اللرركة مرد تضرطر ر عرادة

تصةيف موجودا ا ومطلوبا ا ات املتداولة لتصنس متداولة هذا ،ول يت دخا ي عديالت مش هذا القني عخ هذه القوائ املالية)) .

 -30إعادة تصنيف
لقد ت عادة تصةيف عس رمام املقار ة للسنة املنت ية ض  31مار  2017لتتماشنإل مل التصةيف املستخدم للسنة املنت ية ض  31مار .2018

 -31إقرارات مجلس اإلدارة
يقر مجلس اإلدارة ناآل ق:
ُ
 ة سم الت الدسانات عدت نالل الصديس
ُ
ُ
 ة ام الرمانة الداخلية عد عخ سس سليمة و فذ نفاعلية
 ه ال يوجد ي ش يذكر ض مدرة اللركة عخ مواصلة الاط ا

صفحة 49

التقرير السنوي ملجلس اإلدارة لعام 2018/2017

