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 تأسيس الشركة .1

 للمرسروم املل/ر  ر ر  م/ GOتأسست شرركة اتحراد عرذيب لالتصراالت ) 
و
هرر )املوالر  19/2/1429هتراري   6جرو ( هيرش شرركة مسراهمة سرعودية مدرجرة هلقرا

الصرررررررادر ارررررررش الريرررررررا  عتررررررراري   1010263273( القاضرررررررالن عررررررراإلعالر عرررررررن تأسررررررربس الجرررررررركةر ه عمررررررر  الجرررررررركة عموجرررررررب ال ررررررر   التجررررررراري ر ررررررر  م26/2/2008

 (ر م1/4/2009هر )املوال  5/4/1430( هترخيص هيئة االتصاالت هتقنية املعلومات املؤرخ اش 25/2/2009هر )املوال  30/2/1430

متسرراهية القيمررة  مليررور سرر  مليررور( مئررة  100)مليررار ريرررا  سررعودي مقسرر    رر   (1)االتحرراد هررو ع ررارة عررن شررراكة  ويررة ترر  تأسبسرر ا عر سررما   رردر   ههررذا

   ر   ةهكل ا  س   عاديرةر مدلوعر عجرة ريراالت سعودية (10) يمة ك  منها  
و
 مرنش   شرركة عرذيب التجاريرة الترر  تر   عردي  اسرم ا ال قرا

و
عال/امر   هيمر  كرال

ة عررررذيب شرررركة عرررذار التجاريررررة  شرررركة النهلرررة للتجررررارة هاملقررراهالت  شررررركة ال حررررين لالتصررراالت السررررلاية هالالسررر/لية  عتل/ررررو   شرررركة مجموعرررة تراكررررو  شررررك

 ا رررر  للصرررريااة هااترررردمات
و
  شررررركة االا اارررررت السررررعودية  هشررررركة عررررذيب للام يررررروتر شررررركة الريرررررادة اادديتررررة لةترررردمات ال ي يررررة التررررن ترررر   عررررردي  اسررررم ا ال قررررا

     شركة عذار لالتصاالت هتقنية املعلومات هشركاء آخرين ر
و
 هاالتصاالت التر  ت   عدي  اسم ا ال قا

حردهدة اادركرة( هااتردمات الالسرلاية متر  االتصراالت الصروتية هيتممن ال اخيص الذي  راتت علير"  جرو   تقردي  مرا يخرش ش خردمات االتصراالت التاعترة )م

هع رررر هاا يرر  ااتررامس  اا يرر  الرا ررص ال اتفيررة  خرردمات ال يااررات  خرردمات االا ااررت السرررتص  خرردمات االتصرراالت الصرروتية ع رررر اإلا ااررت  ه لرر  ع رررر تقنيررة

الترر   عترر م الجرركة تنفيرذها  تقنيرة املعلومرات   هرذا عاإلارالة   ر  خردمات ااد/وميةهاا  ات كواع  األلياف ال صرية ا ميص العمالء اش املنات  هالجركات 

هرررر 6/9/1432ارررش املسرررتق   ارررمن عمليااهرررا ارررش  مررراا االتصررراالت عاململارررة العرميرررة السرررعوديةر ه رررد  هنرررال  مجلرررس اإلدارة لة معيرررة العامرررة املنعقررردة عتررراري  

( سررتور 60)مئررة مليررور ريرررا  سررعودي ه لرر  عررن  ريرر   ل رراء   ربررص (400) ررد مليررار ريرررا  سررعودي   رر  ها (1)عتخفررير ر ا املررا  مررن  م6/8/2011املوالرر  

٪ مررررن ر ا املررررا ر هعقررررب  لرررر  تمررررت التوصررررية مرررررة  خررررر  لة معيررررة العامررررة املنعقرررردة عترررراري  60مررررن  سرررر   الجررررركة هملسرررر ة تخفررررير عل ررررت  سرررر   مليررررور 

ها د مليار همئة هخمسة هس عور مليور ريرا  ( 175.1) من خال   رح  س    قوق  هلوية عقيمةعرلص ر ا املا   م14/1/2012هر املوال  20/02/1433

منراءو عخر  التوصرية تر   ررح  سر   تيرادة ر ا ه مئة هخمسة هس عور مليرور ريررا  سرعودير  ها د مليار هخمس (575.1)سعودي ليص ح ر ا املا  اا ديد 

 (175.1)مرن خرال   صردار  سر    قروق  هلويرة هتمتر  ال يرادة ارش ر ا املرا  مقردارها مئة هس عة عجر  مليور هخمس مئة  لف سر    (5,117)املا  عوا ص 

رار تيرادة ها د مليار همئة هخمسة هس عور مليور ريرا  سعودير هلقد دعت  جو  لعقد اجتماا اا معية العامة غيررر العاديرة للموالقرة هالتصرويت عخر   ر

    يث تمت املوالقة عخ   رار تيادة ر ا املا  هاملصاد ة علي"رم14/1/2012هر املوال  20/2/1433عتاري   ر ا املا 

٪ 60عتخفرير ر ا مرا  الجرركة عوا رص  م10/04/2017هرر املوالر  13/07/1438كما  هنال  مجلس اإلدارة  لة معية العامة غيرر العاديرة املنعقردة عتراري  

 مررص اشررام الجررركات اا ديررد ليصرر ح ر ا املررا  اا ديررد  عررد التخفررير 50ة دهر ه لرر  اتفررر ااتسررارر امل ااكمرر
و
هثالثررور مئررة  سررت (630)٪ ه لرر  تماشرريا

 مررص الوارررص املررا ش للجررركة   هنرررال  مجلررس اإلدارة مررررة  خررر  لة معيررة العامرررة غيرررر العاديررة املنعقررردة عترراري  سرررعودي مليررور ريررا 
و
هرررر 27/05/1439ر ه عا يررا

مئررة  ه ثنررار هسرر عور مليررور هخمررس (  ربررص مئررة5,472)  رر  سررعودي  مئررة هثالثررور مليررور ريررا  سررت (630)عتخفررير ر ا املررا  مررن  13/02/2018املوالرر  

 25الجرركة علسر ة تخفرير     سر مرن لرف سر   هسر ص مئرة هخمسرور  مليرور  عجرر خمسرة( 750,15)عردد  عرن  رير   ل راءسرعودي   لرف ريرا 
و
٪ر هاشررا

هاج تهرررا الجرررركة هملرررو  ااتسرررارر امل ااكمرررة اصرررف ر ا املرررا   همنررراءو عخررر  توصرررية مجلرررس اإلدارة هالررر  مسررراه ن الجرررركة ارررش اجتمررراا للصرررعومات املاليرررة الترررن 

مئررررة ه ثنررررار   ربررررص( 5,472)عخرررر  تخفررررير ر ا مررررا  الجررررركة مررررن  م24/04/2019هررررر املوالرررر  19/08/1440اا معيررررة العامررررة غيرررررر العاديررررة املنعقرررردة عترررراري  

 
و
ثررالم مئررة هخمسررور مليررور هخمررس مئررة ه سررعة هعجرررهر  لررف ريررا  سررعودي عررن  ريرر  ( 529,350)هخمررس مئررة  لررف ريررا  سررعودي   رر   هسرر عور مليواررا

 ٪ر81.25من  س   الجركة  هملس ة تخفير اش ر ا املا  مقدارها  (  ثنن عجر مليور همئة هس عة ه سعور  لف همئة س  100,197,12 ل اء )

عخرررر  تخفررررير ر ا مررررا   م27/02/2020هررررر املوالرررر  03/07/1441غيرررررر العاديررررة عنرررراءو عخرررر  اتررررارر تصررررويت املسرررراهم ر عترررراري  كمرررا هالقررررت اا معيررررة العامررررة 

مئترررار هثماايرررة هعجررررهر مليرررور(  529,228)ثرررالم مئرررة هخمسرررور مليرررور هخمرررس مئرررة ه سرررعة هعجررررهر  لرررف ريرررا  سرررعودي   ررر  ( 529,350)الجرررركة مرررن 

مرن  سر   الجرركة  هملسر ة تخفرير  ثنر  عجرر مليرور همرارتن  لرف سر    (2,12) يرا  سرعودي عرن  رير   ل راءمليور هخمس مئرة ه سرعة هعجررهر  لرف ر 

 ٪ر80.34اش ر ا املا  مقدارها 
 

 أعمال ونشاطات الشركة .2

 تقوم  جو  عتقدي  ااتدمات التاليةش
 

 السعودية  تقدي  جميص خدمات االتصاالت التاعتة هااتدمات الصوتية هاالا اات اش اململاة العرمية 

 اتة عنرراء شررر /ات االتصررراالت هتقنيرررة املعلومرررات همرالق رررا  هامتالك رررا هصررريااتها ه جرر يل ا ه داراهرررا هتمويرهرررا  عخررر   سرررس تجاريرررة ارررش اململارررة  ه يررر

 الرخص هاملعدات هاألج  ة الالتمة لذل  
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  هال مررا ص هتصررديرها ه سررويق ا هتوريرردها  هالرردخو  اررش اسررت ااد جميررص  اررواا  ج رر ة االتصرراالت التاعترر" ه محرردهدة اادركررة هاحوهررا مررن األج رر ة

 املنا صات املتعلقة عذل   هلقد  صلت  جو  عخ  رخصة لتقدي  خدمات اإلا اات من هيئة االتصاالت هتقنية املعلومات 

 هتقنية املعلومات  است ااد ه سوي  هتركيب هصيااة  ج  ة االتصاالت السلاية هالالسلاية 

  لتنميررة  عمال ررا هتمويرهررا  االسررتتمار اررش املجررار 
و
تص التجاريررة هاالسررتتمارية املتعلقررة عخرردمات االتصرراالت املختلفررة عحسررب مررا ترررا  الجررركة مناسرر ا

 هلقا لألاشمة هاللوارح املرعية اش اململاةر 

 عيص هتوتتص ال ما ات مس قة الدلصر 
 

 أخبار وقرارات الشركة املهمة .3

 من عضوية مجلس اإلدارة )عضو مستقل( عباس علي غلوم حاجيقبول إستقالة السيد/  1.3

ه لر  لشرهلر"   عخ    و   ستقالة السيد/ ع اا عخش  اجش )عمو مسرتق ( مرن مجلرس اإلدارةعخ   م07/04/2020هال  مجلس اإلدارة عتاري  

 ر07/04/2020 ااتاصة ه ل  اعت ارا من

 عزيز القحطاني( /تعيين رئيس لجنة املراجعة )السيد 2.3

 لة نررة  -عخر   ررار  عمراء ا نرة املراجعرة عتعيرر ر السريد/ ع ير  عرن محمرد عرن م رار  القحمرا    م 07/04/2020عتراري   هالر  مجلرس اإلدارة
و
رربسرا

 مر06/04/2020اعت ارا من   التالتةاملراجعة للدهرة 

 للجنة املكافآت والترشيحات 3.3
ً
 ورئيسا

ً
 تعيين الدكتور/ عيس ى بن يسلم بن فرج باعيس ى )عضو مستقل( عضوا

 لة نرة امل/الرات هال اشريحات  - عي ر الدكتور/ عبسال  عن يسرل  عرن لررا عاعبسرال  م  عخ  12/05/2020عتاري  هال  مجلس اإلدارة 
و
 هرربسرا

و
عمروا

 من 
و
 مر12/05/2020اعت ارا

 لشـــــركة البحــــرين لالتصـــــاالت م )غيــــر تنفيــــذي( فـــــي مجلــــس اإلدارة ةآل خليفـــــبـــــن ســــلمان  ةخليفــــبــــن / محمـــــد الشــــي تعيــــين  4.3
ً
مــــثال

 السلكية والالسلكية )بتلكو( 
ً
 فخري  بن عبدهللارائد  /للعضو خلفا

 )غيررر تنفيرذي( ارش مجلرس اإلدارة  - عير ر الجري / محمرد عرن خليفرة عرن سرلمار آ  خليفرةم  عخر  31/05/2020عتراري  هال  مجلس اإلدارة 
و
عمروا

 من
و
 لجركة عتل/و عصفة مؤ تة اعت ارا

و
 للسيد/ رارد عن ع دهللا لخري  هيام  العمو اا ديد مدة سرلف"  تر  اهايرة 31/05/2020 ممتال

و
م  خلفا

 الدهرة اادالية )التالتة(ر

 (45، 31، 22، 20املواد )  -املوافقة على تعديل النظام األساس  5.3
  20املرواد )  -املوالقرة هالتوصرية   ر  اا معيرة العامرة غ را العاديرة عتعردي  مرواد النشرام األسراا عخر   م17/06/2020هال  مجلرس اإلدارة عتراري  

 ر(45  31  22

و التقريـر السـنوي ملجلـس اإلدارة للسـادة املسـاهمين لعـام  2020مـارس  31اعتماد القوائم املالية املدققـة للعـام املـااي املنتفـ  فـي  6.3

2019/2020 
 مررارا 31القرروار  املاليررة املد قررة للعررام املررا ش املنت ررن اررش اعتمرراد عنرراءو عخرر  توصررية ا نررة املراجعررة عخرر   23/06/2020ري  هالرر  مجلررس اإلدارة عتررا

هاعتمرراد التقريررر السررنوي ملجلررس اإلدارة للسررادة املسرراهم ر   هتقريررر  لحررص مراجررص اادسرراعات املسررتق    سرر ما هرد مررن املراجررص ااتررارجش 2020

 للتعليمات الصادرة من     اا  ات املختصةرهامل 2019/2020لعام 
و
 والقة عخ  ما هرد ع" من عيااات هالنما ا املرت مة ع" هلقا

 وتقرير الفحص 2020يونيو  30املوافقة على القوائم املالية األولية املختصرة لفترة الثالثة أشهر )الربع األول( املنتهية في  7.3
القروار  املاليرة األهليرة املختصررة لف راة التالثرة  شر ر )الربرص اعتمراد عناءو عخ  توصية ا نة املراجعرة عخر   23/08/2020هال  مجلس اإلدارة عتاري  

  سب ما هرد من مراجص اادساعات ااتارجشر هتقرير الفحص 2020يوايو  30األه ( املنتهية اش 
 Arthur D.Little–( بالتعاون مع اإلستشاري السادة شركة أرثر دي ليتل turnaround strategyتنفيذ مشروع تحول الشركة ) 8.3

لتنفيرررذ مجررررها  Arthur D. Little –اختيرررار ه عيررر ر االستجررراري السرررادة شرررركة/  رثرررر دي ليتررر  عخررر   23/08/2020هالررر  مجلرررس اإلدارة عتررراري  

 عن الجركةر  فاق مص اإلستجاري/ آرثر دي ليت تفوير الرربس التنفيذي عاإلااعة عتو يص عقد االته  التحو  )عخ  مر لت ر(
و
 اياعة

 وملدة ثالث سنوات 26/10/2020ترشيح وإنتخاب أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء لجنة املراجعة للدورة الرابعة الت  تبدأ في  9.3
املجلررررس الررررذين تنم رررر  علرررر ه  عخرررر  توصرررريات ا نررررة امل/الررررات هال اشرررريحات  يررررا  املر ررررد ر لعمرررروية  30/08/2020هالرررر  مجلررررس اإلدارة عترررراري  

  2020 /29/06شررررررها همعررررراي ا العمررررروية املعتمررررردة مرررررن اا معيرررررة العامرررررة  سرررررب مرررررا هرد ارررررش محمرررررر اا لسرررررة العاشررررررة لة نرررررة املنعقررررردة عتررررراري  

 رلدعوة لعقد اجتماا اا معية العامة للتصويت عخ  اختيار ه عي ر  عماء املجلس ه عماء ا نة املراجعة للدهرة الرا عةها
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وملـــدة  26/10/2020التوصـــية بخنتخـــاب وتعيـــين املريـــحين لعضـــوية لجنـــة املراجعـــة للـــدورة الرابعـــة ملجلـــس اإلدارة التـــ  تبـــدأ فـــي  10.3

 ثالث سنوات
اإلدارة  تقروم  ه ر علالر  ت/روين ا نرة املراجعرة للردهرة الرا عرةلة معيرة العامرة للمسراهم ر عالتصرويت  06/09/2020 هنال  مجلس اإلدارة عتاري  

املراجعررة للرردهرة  يذيرة اررش الجرركة  عمرر  ال اتب ررات الالتمرة للرردعوة لعقررد اجتمراا اا معيررة العامرة للتصررويت عخرر  اختيرار ه عيرر ر  عمرراء ا نرةالتنف

 ةرالرا ع
تســوية مطالبــات عضــو ورئــيس مجلــس اإلدارة الســيد/ حســام الــدين بــن هاشــم صــدقة، لصــرف بــدالت حضــور جلســات املجلــس  11.3

 اعات الرسميةواللجان الفرعية واإلجتم
عخ    و  سدب تنات  السيد/  سام الدين عن صد ة عن عدالت  مور  ا لسات املجلس هالة ار  20/09/2020هال  مجلس اإلدارة عتاري  

 مررن ترراري  
و
التنفيذيررة يقرروم  مرر ر سررر مجلررس اإلدارة عالتلسرري  مررص اإلدارة  عخرر   ر 01/04/2020الفرعيررة هاالجتماعررات الرسررمية املعتمرردة اعت ررارا

للجرركة لتسرروية ممال ررات عمررو هرررربس مجلررس اإلدارة السرريد/  سررام الرردين عرن هاشرر  صررد ة هصرررف جميررص عرردالت اادمررور ا لسررات املجلررس 

اإللصرراح عررن سرردب التنررات  هتحررديث تقريررر مجلررس اإلدارة السررنوي القررادم عخرر  ارروء    ه ر يررت  هالة ررار هاالجتماعررات املعتمرردة هاملسررتحقة لرر"

 مص 
و
 ر  /ام همنود الرحة  وكمة الجركات بهذا ااتصوصتمجيا

 لـ شركة اتحاد عذيب لإلتصاالت ) 12.3
ً
 تنفيذيا

ً
 جو(GOتعيين السيد/ يحي بن صالح آل منصور رئيسا

 لجركة اتحاد عذيب لإلتصاالتعخ   م20/09/2020هال  مجلس اإلدارة عتاري  
و
 تنفيذيا

و
 ر عي ر السيد/ يحش عن صااح آ  منصور رربسا

 جو(GOتفويض ومنح صالحيات  السيد/ يحي بن صالح آل منصور الرئيسا التنفيذي لـ شركة اتحاد عذيب لإلتصاالت ) 13.3
مرنح هتفرروير افرس الصررال يات املخولررة للررربس التنفيررذي عاإلااعرة اادررا ش ا ر  الرررربس التنفيررذي عخرر   م11/10/2020هالر  مجلررس اإلدارة عتراري  

  ه ر بس التنفيرررذي عاإلااعرررة اادرررا ش اال  عرررد  كمرررا  جميرررص اإلجرررراءات النشاميرررة مرررص جميرررص اا  رررات  ات العال رررةللجرررركة مرررص عررردم  ل اءهرررا مرررن الررررر

اشمررررة تقرررروم اإلدارة التنفيذيررررة عالتخررررا  الررررالتم لإللصرررراح عررررن  عيرررر ر الرررررربس التنفيررررذي ه شررررعار كالررررة اا  ررررات املعنيررررة بهررررذا القرررررار  ه لرررر   ل  امررررا عأ

 هكالة اا  ات املعنيةرهمتمل ات هيئة السوق املالية 

 إختيار وتعيين رئيس مجلس اإلدارة للدورة الرابعة 14.3
 ملجلرررس  دارة شرررركة اتحررراد عرررذيب  م27/10/2020هالررر  مجلرررس اإلدارة عتررراري  

و
عخررر   عيررر ر الررردكتور/ عبسرررال  عرررن يسرررل  عرررن لررررا عاعبسرررال   رربسرررا

 لإلتصاالتر

 إختيار وتعيين نائب رئيس مجلس اإلدارة للدورة الرابعة 15.3
 لررربس ملجلرس  دارة شرركة اتحراد عرذيب  م27/10/2020هال  مجلس اإلدارة عتاري  

و
عخ   عي ر الدكتور/ ي يد عن صااح عن مرتم السبيعش  اار ا

 لإلتصاالتر

 إختيار وتعيين أمين سر  مجلس اإلدارة للدورة الرابعة 16.3
عررررن سررررعد ال  رررر    مرررر ر سررررر ملجلررررس  دارة شررررركة اتحرررراد عررررذيب عخرررر   عيرررر ر السرررريد/ سررررعد عررررن عمررررر  م27/10/2020هالرررر  مجلررررس اإلدارة عترررراري  

 لإلتصاالتر

 إنتخاب وتعيين أعضاء لجنة املراجعة للدورة الرابعة 17.3
اعن عخش اا راعر   عخ   جاي  ا نة املراجعة من السادة التالية  سماؤه  هه )السيد/  يمن عن هال  م27/10/2020هال  مجلس اإلدارة عتاري  

ن جمي   مار  هالسيد/ عمر ص حش ع رد الارري  شرناعة( عخر   ر تقروم اإلدارة التنفيذيرة للجرركة عاإللصراح عرن هرذا القررار هالسيد/ ها   ل د ع

 لة  ات الرسمية املعنية هاستاما  كالة اإلجراءات امل ات ة عخ   ل ر

 إختيار وتعيين أعضاء لجنة املكافآت والترشيحات للدورة الرابعة 18.3
عخرر   جرراي  ا نررة امل/الررات هال اشرريحات مررن السررادة التاليررة  سررماؤه  هه )السرريد/ خالررد عررن ع ررد  م27/10/2020هالرر  مجلررس اإلدارة عترراري  

للجرركة عاإللصراح عرن هرذا الر من ااتم اي  هالدكتور/ ي يد عن صااح السبيعش  هالسيد/ سعد عن عمر ال    ( عخر   ر تقروم اإلدارة التنفيذيرة 

 لة  ات الرسمية املعنية هاستاما  كالة اإلجراءات امل ات ة عخ   ل رالقرار 

 للدورة الرابعة اللجنة املؤقتةإنتخاب وتعيين أعضاء  19.3
عخ   جاي  ا نة مؤ تة  عنن عمتا عة املجارتص اإلس ااتيجية ه ات األهميرة للجرركة  هممرا ال يتعرار   م27/10/2020هال  مجلس اإلدارة عتاري  

ي / مص م ام همسؤهليات الة ار األخرر  ارش املجلرس  هت/رور مرداها سرتة  شر ر  اعلرة للتمديرد ملردة مماثلرة  مرن السرادة التاليرة  سرماؤه  ههر  )الجر

بسرال  عرن يسرل  عاعبسرال   هالردكتور/ ي يرد عرن صرااح السربيعش  هالسريد/  يمرن عرن هرال  اا راعر  هالسريد/ محمد عن خليفة ا  خليفة  هالدكتور/ ع



 

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

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     2020/2021ام لعاإلدارة  السنوي ملجلس التقرير                                                52 من  6 صفحة  

 

ليات التررن ايهرا   ارور  نرراهي (عخر   ر يقروم األعمرراء عالختيرار ررربس الة نررة ليمرا عيررنه  ه ر ترلرص الة نرة تقريررر ا ر  مجلرس اإلدارة عاملجررارتص هاملسرؤه 

  امت بها  ج/  دهرير

 ممثلين للشركة أمام هيئة السوق املالية )الهيئة( وشركة هيئة السوق املالية )تداول(تعيين  20.3
عخرر  تفرروير كرر  مررن السررادة التاليررة  سررماؤه  ههرر  )الرردكتور/ عبسررال  عررن يسررل  عاعبسررال   هالسرريد/  م27/10/2020هالرر  مجلررس اإلدارة عترراري  

متلرر ر منفررردين ه/ ه مجتمعرر ر عررن مجلرررس اإلدارة لررد  هيئررة السرروق املاليرررة سررعد عررن عمررر ال  رر   هالسررريد/ يحررش عررن صررااح ا  منصررور( لي/واررروا م

 )ال يئة( هشركة السوق املالية )تداه ( ا ميص األغرا  املتعلقة عتم ي  اشام السوق املالية هلوارح" التنفيذيةر

 تفويض مدير إدارة عالقات  املساهمين 21.3
مرردير  دارة عال ررات املسرراهم ر السرريد/ ع ررد الع يرر  عررن عبسررال  املجرراري  عاادصررو  عخرر  عخرر  تفرروير  م27/10/2020هالر  مجلررس اإلدارة عترراري  

  عر الصال يات لتمتي  الجركة  ما  عر اا  ات ااد/وميةر

 )الربع الثاني( وتقرير الفحص 2020سبتمبر  30اعتماد القوائم املالية األولية املختصرة لفترة الثالثة والستة أشهر املنتهية في  22.3
عخرر  اعتمراد القرروار  املاليرة هتقريررر الفحرص للف رراة املجرار ال هررا  عرال   عخرر   ر تقروم اإلدارة التنفيذيررة  م08/11/2020جلرس اإلدارة عترراري  هالر  م

حرددة لرذل  املللجركة عاإلعالر ه جر النتارر املالية للف ا  املذكورة عخ  املو ص االلا اه   الرسر ن للسروق املاليرة السرعودية )ترداه ( خرال  امل لرة 

 هت هيد ال يئة عل خ القوار  املالية  سب املت صر

تفـــــويض الـــــرئيس التنفيـــــذي بخســـــتكمال املفاوضـــــات والتوقيـــــع عـــــن الشـــــركة فـــــي اتفاقيـــــة التســـــوية املاليـــــة مـــــع شـــــركة االتصـــــاالت  23.3

 السعودية
إلسرتاما  املفاهارات هالتو يرص عخر  التسروية املاليرة عخر  مرنح الصرال يات للررربس التنفيرذي للجرركة  م10/12/2020هالر  مجلرس اإلدارة عتراري  

 مص شركة االتصاالت السعوديةر

 تعيين السيد/ عيس ى عباس السبع  24.3
ً
 )غير تنفيذي( في مجلس اإلدارةعضوا

 عرررن  م31/12/2020هالررر  مجلرررس اإلدارة عتررراري  
و
 )غ رررا تنفيرررذي( ارررش مجلرررس اإلدارة ممرررتال

و
شرررركة عخررر   عيررر ر السررريد/ عبسرررال  ع ررراا السررر ص عمررروا

 للسررريد  يهرررا   ارررور  نرراهي  عخررر   ر يامررر  العمرررو اا ديرررد مررردة سرررلف"  تررر  اهايرررة الررردهرة
و
 ال حرررين لإلتصررراالت السرررلاية هالالسرررلاية )عتل/رررو( خلفرررا

  اا  رررات ااداليررة )الرا عررة(  ه ر تقرروم اإلدارة التنفيذيررة عالتخررا  اإلجرررراءات الالتمررة لإللصرراح هالت ليررش عررن الت ي ررراات اررش  جرراي  مجلررس اإلدارة ا رر

 املعنية  سب املت صر

 توقيع إتفاقية التسوية مع شركة اإلتصاالت السعودية 25.3
 (رSTCم عتو يص  تفا ية التسوية مص شركة اإلتصاالت السعودية )03/02/2021 امت اإلدارة التنفيذية عالجركة عتاري  

 م2020ديسمبر  31اعتماد القوائم املالية األولية عن الربع الثالث املنتف  في  26.3
عخرررر  اعتمرررراد القرررروار  املاليررررة هتقريررررر الفحررررص عررررن الف رررراة املجررررار ال هررررا  عررررال   عخرررر   ر تقرررروم اإلدارة  م10/02/2021هالرررر  مجلررررس اإلدارة عترررراري  

 التنفيذية للجركة عاإلعالر ه جر النتارر املالية  سب املت صر

 املوافقة على إستراتيجية التحول للشركة 27.3
 عخ   س ااتيجية التحو  للجركة  ههال  عخ  خمة العم  املعرهاة من اإلدارة التنفيذية للجركةر م21/03/2021هال  مجلس اإلدارة عتاري  

 اعتماد املوازنة العامة للشركة 28.3
بررص عخر  اعتمرراد املواتارة العامررة للجرركة  عخرر   ر تقروم اإلدارة التنفيذيررة  عمر  مراجعررة لصرلية )كرر  ر  م24/03/2021هالر  مجلررس اإلدارة عتراري  

سرررنة( للمواتارررة هالرلرررص عمؤشررررات األداء املرررا ش األساسرررية هتواررريح الفره رررات )ار هجررردت( هعراررر ا عخررر  مجلرررس اإلدارة ه لررر  عالتلسررري  مرررص ا نرررة 

 املراجعةر

 اعتماد الهيكل التنظيمي للشركة 29.3
للجررركة ه ر يرت  العمرر  عر" مررن تراري  اعتمرراد  عخر  اعتمرراد ال ي/ر  التنشي ررن )املسرتو  األه  هالترا  (  م24/03/2021هالر  مجلرس اإلدارة عترراري  

 من     مجلس اإلدارةر
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 الخطط والعمليات والتوقعات املستقبلية ألعمال الشركة .4

  :الشبكة وتقديم الخدمة 1.4

  نشر الشبكة 1.1.4

رة  ه اململارة  ارشارش ثرالم عجررة مدينررة رربسرية  اتصراالاها شرر اة   ميرةلقرد  امرت  جرو  علجرر  نررور
ة
مرة  را رش  املدينرة امل ارر

ة
يرش الريرا   جرردة  مارة امل

طرررا  ال فررروف  القميرررف   ارررر   
ة
ام  اا  يررر   اات رررص  خمررربس مجررريم  الررردمر  ة

ْ
 خرررال  مرررن هصرررول ا امررراق توسررريص جرررو   هاصرررلت املاضرررالن العرررام هارررشيل

 ركاتالجر  من العمالء ا تياجات لتل ية ال ينن االتصا  ش /ات تحديث خال  من الجركاء ش /ات
 

كمرا توسرعت  جرو  ارش منرا   األعمرا  الرربسرية ارش الريرا   .هاصلت  جو  خدمااها لعمالئها الارام اش  ماعرات األعمرا  هكرذل  األلرراد ارش املنرات  

مام هجرررردة همنمقررررة ماررررة املارمررررة هبعررررر املرررردر الصررررناعية مترررر  )املدينررررة الصررررناعية التاايررررة عجرررردة( ه )املنمقررررة الصررررناعية اررررش مدينررررة اا  يرررر  هالررررد

 هاات رر( 
 

(  اجدت  جو  ارش  داء ال  امااهرا مرن جاارب  اتفا يرة COVID-19خال  جارحة كورهاا )الجركة عخ  الرغ  من املجاالت اللوجستية التن هاج تها 

االتصررراالت ارررش الوصرررو  املفتررروح  الترررن سررر لت مرررن   ررر  هيئرررة االتصررراالت هتقنيرررة املعلومرررات هتو يع رررا العديرررد مرررن اإلتفا يرررات مرررص مررر هدي خررردمات 

 اململاةر
 

جرررراه ة مررررص جميررررص مرررر هدي ااتدمررررة الرربسرررري ر ه صرررر حت  ررررادرة عخرررر  تررررول ا خدمررررة األليرررراف  اررررش جعرررر   جررررو   ال ررررااعم لل يااررررات هااترررردمات  سرررربب

 ( هخدمة النماق العرير للمستخدم ر اش املنات   هالجركات الص  اة هاملتوسمةر FTTHال صرية )
 

اتجررررار خررردمات  جررررو  لت ميرررة منرررا    خررررر  ارررش اململارررة  همالتررررا ش ل رررر   ررررادرة عخررر  ترررول ا خدمررررة ال ررراتف التاعررررت ه رررد  تا رررت هررررذ  ااتمررروة تيرررادة ا

 .هاإلا اات  سرعات عالية لجريحة  ك رر من املستخدم ر
 

ر ممرررا  د    ررر    الجرر اة الصررروتية( ه لررر   سرربب النمرررو اررش  مررراا النوا ررر  هاملجرر ل  ISPهاصررلت  جرررو  تحررديث هتوسررريص شررر اة االتصررا  الدهليرررة )

  ر(ISP) ٪ 42تيادة الرمم ال ينن همعاا ة امل/املات الدهلية  كما ت  توسيص منصة م هد ااتدمة ه اشمتها الفرعية عنحو 
 

ا لتقدي  خدمات  لم  للمستخدم ر املن لي ر همستخدم  األعما ر  هسعت  جو  هصول ا     املو ص اا ديد عامليو
 

 Netflixه  Facebookه  Snapchatه  YouTubeه  Google   ه تجديدها مص شركاء عاملي ر لتسلي  املحتو  مت  امت  جو   عتو يص عقود جديدة 

عموجرب عقرود جديردة  CDNs يث كرار ل را ترأث ا م ر  لل ايرة عخر  تجرمرة املسرتخدم اإلجماليرة لجرريحة ك  راة مرن العمرالء  هتر  تر يرة    Akamaiه 

ا     خفر الت/لف"  التج يلي"  سبب االاخفا  الال   اش استهال   عر القدرات الدهليةر ه د  د   ل   يمو
 

الرربسرية ارش الريرا  هالرذي كرار يمر   TIER-3تمانت  جرو    عنراءو عخر   عليمرات مرن ال يئرة امللايرة ملدينرة الريرا  مرن تحوير    رد مراكر  عياارات 

  50ه رردة اتصرراالت هتانولوجيررا املعلومررات ه رروا ش  200 كثررا مررن 
و
ا اررش موا ررص مجرر اكة ه ررد كررار تحرردي ك  ررا إلسررتمرارية األعمررا  ه ترر   عمرريال

و
هشررري/

 التعام  مع ا  ج/  ا  اااش من     اإلدارة التنفيذية هالفرق الفنية لر  جو ر
 

الما ررة تيررادة ه لرر  عررن  ريرر  ٪ 100اررش الو ررت افسرر"   اسررت لت  جررو  هررذ  الفرصررة لتوسرريص القرردرات ااداليررة اترردمات مراكرر  ال يااررات علسرر ة 

 الا رمارية هاملرال  ل اكيب معدات  االية لالتصاالت هتانولوجيا املعلوماتر
 

رررا مررررص رؤيررررة ااد/ومرررة لتوسرررريص الجررر اة ال ررررداعية هال  ليررررة هسررر  يد هررررذ  امل رررادرة مررررن اإليررررادات املحتملررررة للجررررركة ارررش الف رررراات املق لرررة هتتماشررررال   يمو

 التحتية ملراك  ال يااات اش اململاةر
 

 الشبكةتقنية    2.1.4

عخرررررر   سررررررراا املعيررررررار العرررررررال ن  WiMAXاررررررش مركررررررر  الجرررررر اة هامرررررررتال  مرررررر ير مررررررن تقنيرررررررة  IP-MPLSعاإلاررررررالة   رررررر  ال ليرررررررة التحتيررررررة ااداليرررررررة لتقنيررررررات 

(e802.16 ( عخرر   سرراا تقنيررة اا يرر  الرا ررص اررش امليرر  األخ ررا )Last Mile   نرراتي   يررث   جررأت  جررو  شرر اة اتصررا  عينررن عرر ر مجررر خش
ا
(  لعمررالء امل

ت اتصاالت األلياف املن لية مص ك ار م هدي ااتدمة املحلي ر  ثر  هاصرلت  جرو  ارش افرس الو رت اادفراب عخر  شر اة االتصرا  ال ينرن لترول ا خردما

LTE من خال  المرف التالث. 
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ار SIP TRUNKSالتاعتة ملستخدم  األعما  من خال  عد ت  جو  اش تحديث ش اة ااتدمات الصوتية   هكذل  لعمالء املنات   يمو
 

اتدمرة مسرتخدم  األعمرا    هارش العرام املاضرالن عررد ت   PTMPه  PTP امرت شرركة اتحراد عرذيب لالتصراالت عاسرتخدام كر  مررن تقنيرة شر /ات ا  

لتول ا عيااات عالية السرعة هخدمات اإلا اات لقماا األعما  هارش افرس الو رت اش  جر األلياف اش  عر مراك  األعما  اش الريا  هالدمام   جو 

 استخدام ا هذ  ال لية التحتية إلاالة املرهاة هاإل تياا الالتم      ش اة املرك  ااتاصة بهار
 

اتصررا  داررر  عرراملمورين هاملصرررنع ر  كمررا  اهرررا عخرر   5Gه  PRE5Gتواصرر   جررو  متا عررة التقرردم التانولرروجش ارررش مجررا  الجرر /ات الالسررلاية التاعتررة 

 .الراردين للمعدات هاألاشمة ه ل   للتخميم لتحديث ش اة الوصو  هتر يتها
 

عاإلاررالة   رر  ماسرر    افررذت  جررو   جررراءات اررش مجررا  التجرر ي  هالصرريااة مررن  جرر  تقرردي   لمرر  ااترردمات لقمررا ش األلررراد هاألعمررا  مررن خررال  

د الداخلية عاإلاالة     املوارد ااتارجيرةر ه رد ا عارس  لر  ارش مؤشررات األداء الرربسرية هخفرر الت/راليف اعتماد امو ا ه  ر الستخدام املوار 

 اش افس الو تر
 

 توِسعة الشبكة 3.1.4

 ر اة هش اة الوصو  مرك  الجعخ  توسيص الج اة اش مجال ر رربسي ر هما   جو رك ت 
 

هالررده ش   ههرذا التوسررص هرو مررن  يرث القرردرات  حخرشااتاصرة بهررا عخر  املسررتوي ر امل ISP   امرت  جررو  عتوسريص شرر اة  ةاملرك يررجااررب الجر اة عخر   

ررا عتوسررريص   ميررة شررر اة  رلررص مسرررتو  ه  الوصرررو     رر   ررررف شرر اةالرربسرررية مررن مركررر  الجرر اة  IP-MPLSهمواصررفات املعرررداتر  امررت  جرررو   يمو

 و  األمت ر    املست عالج اة الرربسية  مواصفات ه درات  اواا املعدات املرت مة 
 

 عخ  مو ص الوصو    عر تت  جرو  عصرمتها ارش املردر ااداليرة املخدهمرة مرن خرال  تر يرة هتحرديث مواصرفات املعردات هتيرادة القردرات املرت مرة بهرا

 عتمررد  جررو   جرر/   ساىررالن عخرر   ع يرر  شرر اة  ه إلدخررا  منررا   جديرردة اررش مجررا  ااتدمررة   جررمة ال ليررة التحتيررة ال  ررا  ع يرر  ه ع ي هررا   كمررا ترر  

 رت  االرمم ال ينن مص الجركاء ه ستفيد من هجوده  لتوسيص ااتدمات لعمالئها من الجركات هاملن
 

 تجهيزات تقنية املعلومات 4.1.4

ا    امرررت  جرررو  عنقررر  مركررر  ال ياارررات الرربسرررالن ارررش الريرررا    ررر  مو رررص جديرررد   املو رررص اا ديرررد  يصررر  ا ررر  ٪ مرررن  50مرررا يقرررار  مرررن  كمرررا  كرارررا سررراعقو

 ٪ من  يث سعة الما ة الا رمارية هاألاشمة  ات الصلةر 100الوصو      معدات االتصاالت هتانولوجيا املعلومات ه 
 

ه رررد تررر  تصرررمي  همنررراء هتنفيرررذ مركررر    هتعتطرررا األسررراا لتقررردي  خررردمات متم ررر ة لقمررراا األعمرررا  خاصرررة مراكررر  المررروار  همراكررر  السرررتمرارية األعمرررا 

ا ملعاي ا الدرجة التالتة العاملية )
 ( هالتن  عتطا من  عخ  مستويات التصليف اش اململاة هاملنمقةرTier3ال يااات هلقو

 

   جو ش دت 
و
  ارتفاعرا

و
  جرو ارش األعمرا  التجاريرة هالعمرالء ااد/رومي ر الرذين  صرلوا عخر  خدمرة توتترص موا رص مراكر  ال ياارات  كمرا خمرت  مسرتمرا

 خمررروات سرررررتعة احررررو النمرررو مررررن خررررال  اعتمادهررررا عخررر  القررررو  العاملررررة السرررعودية هالعامليررررة  ات الافرررراءة العاليررررة ارررش تانولوجيررررا املعلومررررات  هالتررررن

( لتحسرر ر ااترردمات املقدمررة للعمررالء DPI ج رر ة للتررد ي  العميرر  لةدرر م )  جررو  رردمت  ه  ير هصرريااة األاشمررة خررذت عخرر  عاتق ررا مسررؤهليات تمررو 

 من  يث س ولة معرلة ا تياجات العمالء هال اك   عل ها هاالختيار ع ر ااتدماتر
 

خصص للشركة 5.1.4
ُ
 الطيف الترددي امل

  جرو عمتمل رات عمرالء  مراا األعمرا  لقرد هاصرلت  تفر عنراءو عخر  ا تياجرات التوسرص ارش خدمرة  مراا األعمرا    ر  اما رات  عخر  هخردمات  ديترة 

اادصررررو  عخرررر  ترررررددات جديرررردة اررررش اما ررررات مختلفررررة مررررن هيئررررة االتصرررراالت هتقنيررررة املعلومررررات السررررتخدام ا اررررش الرررررهاعم الالسررررلاية لرررررمم  عراج ررررا 

 لتول ا عيااات النماق العريرر  عخ ات املختلفة  عاإلاالة     ترددات همراك  الج /
 

 األلياف البصرية ودوائر االتصال الدولية 6.1.4

سر ر  عحر  االسررتخدام غيررر القاعر  للرنقر )Lambdaاسرتأجرت  جرو  سرعات عاليرة ) ة خمسررة عجرر سرنة عمرا ية ردر
ة
( مرن شرركة عيااررات IRU( ه لر  مل

ختلفرةر  SNFNال صررية )األه   عخ  ش اة األلياف 
ة
ردر امل

ة
نفصرلت ر ه لر  لررمم عمليااهرا ارش امل ردر ارش اململارة  جر/  دارررت ر مة

ة
 مر   كطرا امل

ة
( هالترر   

( للرررمم الررده ش ه لرر  ملرردة خمسررة عجررر سررنة مررن شررركات اتصرراالت محليررة هشررركات دهليررة  ههرررذا Lambda) سرر عةكمررا  امررت الجررركة عالسررتئجار 
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دهلية ل/  تل ر  تيادة النمرو هالملرب املسرتمر ارش كر  مرن  مراا األلرراد هاألعمرا ر هلتتماشرال  مرص خمرم الجرركة التوسرعية التوسص عدهارر اإلتصا  ال

 عن ما كاات علي" اش األعوام الساعقةر ٪100هلممار  لم  ااتدمات املقدمة لعمالئها لالر سعة الدهارر  د تادت علس ة 
 

 Lambda  مررن سررعة النقرر  مررن خررال  اادصررو  عخرر  جرروسررتمر اررش كرر  مررن  مرراا األلررراد هاألعمررا  تادت  لتل يررة النمررو امل  ايررد عاسررتمرار هالملررب امل

 داليةاا الوصالتمختلفة جديدة هموسعة هذا عاإلاالة      محليةهصالت اق   كذل  االية جديدة للوصالت الدهلية  ه 

 

ا ملرا يسر   عحر  االسرتخدامLambda درة عالية )ر  1 ( مرن عياارات األه ر  عخر  شر اة األليراف IRUغ را القاعر  لإلل راء ) ( ملدة خمسة عجر عامو

 ر( هالتن   م   كطا مدر اململاة عالج/  من داررت ر منفصلت ر لرمم عمليااها اش املدر املختلفةSNFNالمورية )

ا من شركات االتصاالت املحل12ر  2  رية هالجركات الدهلية+ هصالت اق   ات  درات عالية لالتصا  الده ش لف اات خمسة عجر عامو

 مختلفة ع ر املدر الاطا  هداخ  املدر اتدمات الصوت هال ياااتر محليةرهاعم ر  3
 

 التجارية: العمليات   2.4

 الشراكة االستراتيجية مع شركة االتصاالت السعودية 1.2.4

 ارررش توسررص  عمرررا  الجرررركة هماتجاهرررات عديررردة  ه لرر  مرررن  يرررث تيرررادة عررردد 
و
 ك يرررررا

و
املنتجررات هتوسررريص ر عرررة الت ميرررة لتجرررم   ر ل ررذ  الجرررراكة  ثررررا

  LTEمعشر  منرا   اململارة  همرن  هر  ااتردمات املقدمرة ارمن هرذ  الجرراكة يرش خدمرة األليراف ال صررية لأللرراد هاملنرات  هخردمات اا ير  الرا رص

 تقررردي   لرررو  لقمررراا األعمرررا  ه لررر  مرررن خرررال  تقررردي  خررردمات اإلا اارررت
و
هالررررمم ال ينرررن ع ررررر األليررراف  لأللرررراد  كمرررا  صررر ح عاسرررتماعة  جرررو   يمرررا

 ال صريةر
 

 خدمات الشركة 2.2.4

 FTTH)تنوعررررت خرررردمات  جررررو  لقمرررراا األلررررراد خررررال  األعرررروام املااررررية لتجررررم  خدمررررة النمرررراق العرررررير ع رررررر خرررردمات األليرررراف ال صرررررية املن ليررررة )

ممررا تاد مررن تنرروا  العرررير املفترروح ل يررص االا ااررت املن  ررشالرردخو  اررش اتفا يررة النمرراق عاإلاررالة   رر   LTEهالنمرراق العرررير ع رررر تقنيررة اا يرر  الرا ررص 

 خدمات الجركة لعمالئهار
 

اتدمرررة  (ICT)تقنيرررة املعلومرررات االا اارررت هالررررمم ه ااتررردمات املررردار  ه خررردمات  كمرررا هسرررعت  جرررو  امررراق خررردمااها لقمررراا األعمرررا  لتجرررم   لرررو  

الصررريااة هالتجررر ي  للجررر /ات املحليرررة جررر اة االل ااارررية ااتاصرررة ه خررردمات االا اارررت املخصرررص هال متررر  خررردمات  هاا  رررات ااد/وميرررة الجرررركات 

هخرردمات تركيررب ه جرر ي  الجرر /اتر هتقرروم  جررو   عقررد شررراكات محليررة هعامليررة مررص العديررد مررن الجررركات لتقرردي  ااترردمات ال ررداعية هخرردمات 

 .االستمالة مما سيمان الجركة من االستحوا  عخ   صة سو ية  كطا
 

( هاألر ررام املجاايررة ه ررد ال ررت ااترردمات الصرروتية 9200xxxxدمات الصرروتي" لقمرراا األعمررا  مررن  ر ررام ج راليرر" ه ر ررام مو ررد  )كمررا تنوعررت ااترر

  عتمررررد  عررررر لرررررها القماعررررات ااد/وميررررة عخررررر  
و
 مررررن العمررررالء اررررش مختلررررف القماعرررررات ااتاصررررة هااد/وميررررة  ه اليررررا

و
 هاسررررعا

و
لقمرررراا االعمررررا    رررروال

 ن  جو   ج/  كام رااتدمات الصوتية املقدمة م
 

هرررذا ه رررد  امرررت  جرررو  عالعمررر  عخررر  تمررروير  مررراا األعمرررا  هتيرررادة القرررو  العاملرررة عررر" مرررن لررررق م يعرررات ه م ندسررر ر م يعرررات هلررررق دعررر  امل يعرررات 

الالسرلاية  هاستحدثت مجموعة من اادلو  املمير ة اتدمات االا اات  سررعات عاليرة هالررمم املحخر  هالرده ش هااتردمات الصروتية  ع ررر الوصرالت

 هتقنية األلياف ال صرية هتوسص اماق الت مية لتجم  معش  منا   اململاة  يث يت  توليرر تل  ااتدمات اش ه ت  ياىالن همجودة عاليةر
 

 نقاط البيع والتوزيع 3.2.4

 رصرررت  جرررو  عخررر  الوصرررو    ررر  كالرررة شررررارح املجتمرررص هتقررردي  خررردمااها همنتجااهرررا لأللرررراد ه مررراا األعمرررا  عخررر   رررد سرررواءر  لقامرررت  جرررو   عقرررد 

العديرررد مرررن االتفا يرررات مرررص شرررركات رارررردة  ات عررردد اقررراا عيرررص ك يرررررة هشرررركات تقررروم عخررر  توتترررص منتجرررات الجرررركة عخررر  اقررراا عيرررص ااداسرررب ا  رررش 

 اقمة عيصر( س عمارة 700)ركات التج رة املنتجرة عاململاة همذل  علش عدد اقاا ال يص ملنتجات الجركة ما ي يد عن هاالتصاالت هش
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  مرن هذا هماإلاالة     اقاا ال يص لالر الجركة اسرتحدثت  سر  امل يعرات ال اتفيرة الترن  سرتهدف جميرص العمرالء املترو ع ر هالرراغ  ر ارش االشر اا

التوصررري  املجرررا     ررر  م/رررار تواجرررد  جرررات الترررر  تناسرررب متمل رررااه  مرررن خرررال  عررردة خيرررارات ممره رررة  هتقررردم  جرررو  خدمرررةخرررال  ا نررراع   عاملنت

 العمي ر
 

 خدمة العمالء 4.2.4

همررن  جرر  توليرررر خدمررة تر رر    رر    عت رررر خدمررة العمررالء هخرردمات مررا  عررد ال يررص   ررد اهرر  الركررار  االسرر ااتيجية اررش التمررور امل رر  الررذي  جرر د   جررو ر

تملعررات العميرر    امررت   جررو   عاالسررتتمار اررش  عررادة هي/لررة هتأهيرر  مركرر  خدمررة العمررالء هجررذ  هتمرروير كفرراءات سررعودية شرراعة ه مو ررة  ررادرة 

عخرر  تف ررر  ا تياجررات العميررر  هالتعامرر  مع رررا عفاعليرررة هجررودةر كمرررا كررار لررردهر التقنيررات املسرررتخدمة دهر ررررربس اررش تمررروير مسررتو  ااتدمرررة   يرررث 

عخر  اسرتخدام الوسرارم التقنيرة اادديترة املتعرددة القنروات هالترر  تمرمن خدمرة سررتعة هتجرمرة سلسرة همتماسراة مرن خرال  كرر   تركر ت اا  رود

  نوات االتصا  عالعمالء  سواء كار من خال  مرك  اإلتصا   ه  نوات التواص  االجتما ش  ه مو ص الجركةر
 

نافسة 5.2.4
ُ
 امل

املنالسرر" ليرر"  لعررره  األسررعار هالتخفيمررات تش ررر عاسررتمرار مررن   رر  شررركات ااترردمات املتنقلرر"  ال يخفررع عخرر   ي متررا ص للسرروق مررد  شراسررة 

هتحررررص  جرررو   عخررر  تتقيرررف العميررر   ر خررردمااها من ليررر" هثاعتررر" اتدمرررة األسررررة عأكمل رررا مرررص  عررررات ااتررردمات الصررروتي" كقيمرررة ممرررالة   ررر  خررردمات 

 االا ااتر
 

 رارهرررا عتصرررليف شرررركات االتصررراالت  سرررب األسرررواق املصرررنفة ارررش تقريرررر تحديرررد هتصرررليف األسرررواق  صررردرت هيئرررة االتصررراالت هتقنيرررة املعلومرررات 

هر(  هيهدف هذا القرار ا   تنشري  املنالسرة ارش األسرواق املحرددة ارش التقريرر  ارف الرذكر  هلارن الترأخر 1439م/2017هالسيمرة عقماا االتصاالت )

هر(    د  صعومة 1439م/2017فة  سب تقرير ال يئة لتصليف األسواق عقماا االتصاالت )اش تفعي  االجراءات التنشيمية عخ  الجركات املصن

 املنالسة اش  سواق االتصاالتر
 

 خدمة املجتمع والتنمية اإلجتماعية 6.2.4

 لألثرار السرل ية ا ارحرة كورهارا ه ردهم  غرالق كامر  ا ميرص القماعرات داخر  اململارة العرميرة السرعودية   هكمسراهمة مرن الجرركة 
و
القيررام ارش اشررا

 لرؤيررة  /ومتنررا الرشرريدة عمحاهلررة التخفيررف مررن  ثررار اا ارحررة  لررالر شررركة  تحرراد عررذيب  لالتصرراالت   جررو    ررد سرراهمت 
و
عرردهر  يجرراب   هتنفيررذا

ك  ررا ارررش التخفيررف مرررن  رردة األثرررار السررل ية لة ارحرررة مررن خرررال    ررالق عا رررات اا ااررت  عليميرررة عأسررعار تناسرررب جميررص شررررارح املجتمررص   ممرررا   جرر/ 

عدر  ساه   ج/  ك  ا اش مساعدةالمال  هالمال ات عخ   كما  مس ااه  التعليمية  خال  ل اة التعل  عن  ة

 املوارد البشرية 3.4

 السرررر ااتيجية
و
 جررررو  اررررش األعرررروام السرررراعقة  اهتمررررت  دارة املرررروراد البجرررررية عالعنصررررر البجررررري هاسررررتقما  العناصررررر البجرررررية اا يرررردة  يررررث  اسررررتمرارا

 مرنه  مرا يقرار    56عتوظيرف  2020/2021  امت  دارة املروراد البجررية ه تررع اهايرة السرنة املاليرة
و
 ثاعترا

و
٪ سرعوديور ارش مختلرف   سرام 95موظفرا

التنالس القوي ع ر الجركات اش سوق العم  السعودي الستقما  املوارد البجررية املؤهلرة املحليرة هااتارجيرة منهرا همرص  ه دارات الجركةر هاش ظ 

هرررذا عررردهر   سررربب  .ت ايرررد املمال رررة عترررو  ر الوظرررارف  صررر ح االسرررتقما  هاملحالشرررة عخررر  تلررر  املررروارد مرررن   رررو  التحرررديات الترررر  تواجررر" الجرررركات

ه امرت  .امل ايا املقدمة من الجركات الا رر  مما  د      دلص املوظرف   ر  االتجرا  احرو الجرركات  ات الرهاترب املرتفعرةعارتفاا معدالت الرهاتب ه 

  دارة املوارد البجرية اش هذ  الفتررة عال اك   عخ  رلص كفاءة ه اتاجية املوظف هاالستفادة من العنصر البجري هدع  ا تياجات العم ر
 

ستقبلي 4.4
ُ
 ة ألعمال الشركة:التوقعات امل

 الثابتة االتصاالت 1.4.4

 يمتر   ي مرا   سران خرم مليرور  2.19علرش  روا ش  2020 عرام عنهايرة التاعرتاتدمرة اإلا اارت  العاملرة ارش اململارة ااتمروا  جيررر الدراسرات عرأر عردد

ممرا يمارن الجرركة مرن النمرو   يرث هصرلت  كمرا تر    رالق م رادرة النمراق العررير 2020خرال  العرام  العاملة ااتموا  جما ش من ٪35.6  وا ش

 مليورر 3.5عخدمة الفايطا املنات  امل ما  
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  ممررا يعنررن عررأر لررد   جررو  لرصررة ك يرررررة 2030لقررد ي دهررر مررص اتدهررار اللجرراا اال تصررادي هالتجرراري ارررش الرر الد هتحقيرر  رؤيررة  مررا  مرراا األعمررا  

 رررررر  عالسررررتهداف  مرررراا األعمررررا   عررررره  ترهيجيرررر" هخرررردمات متميررررر    ديترررر" لتوسرررريص خرررردمااها لل رررراتف التاعررررت  هاادصررررو  عخرررر   صررررة سررررو ية  ك

 هاستهداف  ماا األلراد هاملنات  عأسعار م/املات تنالسيةر
 

 الثابتة االتصاالت شبكات عبـر العريض النطاق خدمات 2.4.4

  العررير النمراق خردمات عخر  الملرب تاد
و
  رير  عرن ترت  ااد/وميرة االجرراءات الاتيررر مرن  صر حت  ر  عرد عالسرنوات املاارية  ه لر  مقارارة مرؤخرا

  االرتفراا هرذا عخر  هممرا سراعد اإللا اهايرةر التعرامالت
و
   صر حت  يرث املجتمرص ارش اإلا اارت خردمات اسرتخدام ااتجرار  يمرا

و
 يرربسر مصردرا

و
 للتواصر   ا

 التواصر  شر /ات تم يقرات متر  تحميل را  يرت  الترر  هالتم يقرات الطراامر مرن العديرد ه لر  عالسرتخدام األعمرا   ه دارة للمعلومرات هالوصرو  

 هسررعات ك يرررة تحمير  سرعات تتملرب التم يقرات ههرذ  هغيرررها  هاأللعرا  املحادثرة  النصروص  همررامر األعمرا   همعاا رة هتم يقرات االجتمرا ش 

 .عالية
 

ال صررررية هتقررردي  سررررعات هما رررات مختلفررر" لتناسرررب ه عرررد هرررذ  لرصرررة هاعررردة ملسرررتق   الجرررركة السرررتهداف الملرررب امل  ايرررد عخررر  خررردمات األليررراف 

هلر    فر   جررو  عرن  مراا األعمرا  ارش خمم را املسررتق لية عالتوسرص ارش تقردي  اادلرو  التقنيرة اادديتررة   متمل رات العمرالء  هااتردمات الالسرلاية

دمرررة األليررراف ال صررررية شرررملت مررردينتن هخررردمات الررررمم ع ررررر األليررراف ال صررررية هالوصرررالت الالسرررلايةر  يرررث  امرررت شرررركة  جرررو   عمليرررات  فرررر ات

 الريا  هالدمام ه ل  للوصو       صة  كطا من  ماا األعما ر
 

 املنتجات املقدمة من الشركة: 5.4

 قطاع األفراد خدمات 1.5.4

 (FTTHفايبر برودباند ) 1.1.5.4

تترريح للعميرر  االسررتمتاا عتجرمررة  ا ااررت تقرردم  جررو  خدمررة  لررايطا عرهدعااررد  ه لرر  ع رررر تقنيررة األليرراف ال صرررية هيررش خدمررة اا ااررت لارقررة السرررعة 

 ميجا عايت هخدمات ال اتف التاعتر 200ممير ة مص خيارات سرعات عالية همتعددة تص      
 

2.1.5.4 LTE برودباند 

 اتررردمات اا يررر  الرا رررصLTE تقرردم خدمرررة االا اارررت  ات النمررراق العررررير  
و
 جديررردا

و
 يرررث ترررولر سررررعات متاليرررة إلرسرررا   (4G) عرهدعااررد  مف ومرررا

  هاسررتق ا  ال يااررات ع رررر الجرر اة ممررا يترريح للعميرر  االسررتمتاا عتجرمررة  ا ااررت جديرردة  سررواء للتصررفح الفرروري لالا ااررت دهر  ي ااتشررار  هتحميرر

 امللفات  ات ااح   الا يرر   ه  ج ي   لعا  اإلا اات   ه مجاهدة ال ث امل اشر  سرعة ثاعتةر
 

 لالنترنت والهاتف املطور ( الجيل الرابع WIMAXواي ماكس ) 3.1.5.4

خدمررررة االا ااررررت هال رررراتف متررررولرة لقمرررراا األلررررراد اررررش جميررررص املرررردر الرربسررررة اررررش اململاررررةر ه عتمررررد ااتدمررررة عخرررر  تقنيررررة اا يرررر  الرا ررررص الررررواي مرررراكس 

(WIMAXهتماررن العميرر  مررن اسررتخدام االا ااررت هال رراتف اررش تنقالترر" الداخليررة اررش اململاررةر )  مررن عرر ر سرررعات هلتررررات كمررا تترريح للعميرر  االختيررار

 عرررررن سررررر ولة ال اكيرررررب 
و
اشررررر اا  متعرررررددة هتمرررررنح املجررررر ا   م/اايرررررة االسرررررتفادة مرررررن ااتدمرررررة  ينمرررررا كرررررار ارررررش املنرررررا   هاملررررردر امل مررررراة عالجررررر اةر لمرررررال

 هالتج ي  همدهر رسوم ش رية اتدمة ال اتفر
 

 خدمات قطاع األعمال 2.5.4
 

 (GO SOHOواي ماكس أعمال ) 1.2.5.4

( ااتاصررة عاألعمررا  يررش خدمررة ترر  تصررميم ا لألعمررا  الترر  تتملررب تنفيررذ خرردمات تحترراا   رر  سرررعات تصررفح تصرر  WiMAX ر تقنيرة ها  مرراكس )

ميجرررا عايرررت دهر ااداجرررة   ررر   جرررراءات تركيرررب معقررردة  ه عمليرررات تفعيررر  ممولرررة ممرررا يعررر ت  داء  عمرررا  العمرررالءر كمرررا تتررريح ااتدمرررة للعميررر   3  ررر  
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لتمنحرررر" اادريررررة ال/املررررة اررررش  دارة  عمالرررر" اررررش جميررررص املنررررا   امل مرررراة  جرررر اة  س املةدقررررة عااتدمررررةالتواصرررر  عررررن  ريرررر  ااتدمررررة الصرررروتية هالفرررراك

 الجركةر
 

2.2.5.4 LTE ( أعمالGO SOHO LTE) 

ميجرررا عرررت ارررش التاايرررة دهر  10يرررش خررردمات تررر  تصرررميم ا اتدمرررة  مررراا األعمرررا  الترررر  تتملرررب تنفيرررذ خررردمات تحتررراا   ررر  سررررعات تصرررفح تصررر    ررر  

  جراءات تركيب معقدة  ه عمليات تفعي  ممول" مما يع ت  داء  عما  العمالءرااداجة ا   
 

 (GO Netخدمة األنترنت لألعمال  ) 3.2.5.4

ترررولر خدمرررة االا اارررت لألعمرررا  جرررودة هسررررعات عاليرررة هترررولر تم يقرررات م مرررة متررر  الويرررب هالطايرررد االلا اه ررر  هالررررمم الجررر /  الترررر  تتملرررب هجرررود 

 ( ليتسن  للعمالء  دارة  عمال   عفاعلية همرهاة عاليةرIPخاصية عرهتوكو  االا اات )
 

 (GO Secureالشبكات االفتراضية ) 4.2.5.4

ترولر خدمرة الجر /ات االل ااارية رمرم لررها الجرركات املتفر رة ع عمر ا الرر عر عرن  رير  رمرم شر /  آمرن هسررعات  سرب  لرب العمير ر هيررت  

 اا ودة همتولرة اش ثالثة عجر مدينة اش اململاةررمم الفرها عامل/اتب الرربسية عن  ري  ش اة عالية 
 

 (GO Globalشبكات الربط العاملي ) 5.2.5.4

تقررردم هررررذ  ااتدمررررة رمررررم شرررر /ات  مرررراا األعمررررا  الا يررررررة املتواجرررردة داخررر  اململاررررة عفرهع ررررا املتواجرررردة خررررارا اململاررررة  ررررو  العررررال ر هيررررت  الرررررمم 

 الجركة هشركات االتصاالت العامليةرالعال ن عن  ري  األلياف ال صرية املوجودة ع ر 
 

 (GO Hostingخدمات اإلستضافة ) 6.2.5.4

النمراق هاستمرالة صرفحات  عتقردي   لرو  االتصراالت الرارردة هاألساسرية  هيرش خدمرة موثو رة ارش مجرا    ر ي  اسر   GO Hostingتتم ر  خدمرة

 الجركات عخ  ش اة االا ااتر
 

 (GO Telالخدمات الصوتية ) 7.2.5.4

هررررذ  ااتدمررررة يررررش ال رررردي  األمترررر  هاأل رررردم لالتصرررراالت  .( املمررررورةSIP Trunkهرررراتف ثاعررررت مقدمررررة لقمرررراا األعمررررا  ع رررررر تقنيررررة )خمرررروا ه ر ررررام 

 (  هتولر هذ  ااتدمة لقماا األعما  االتصاالت الصوتية املحلية هالعاملية هخدمات الفاكسرPSTNالتقليدية )
 

 (Router - firewallالعميل )خدمات تشغيل وصيانة االجهزة الطرفية لدى  8.2.5.4

صررررممت هررررذ  ااتدمررررة لقمرررراا األعمررررا  لرلررررص  داء مسررررتو  ااترررردمات املقدمررررة للعمررررالء  هتل يررررة مةدررررة للسرررروق هخمرررروة  اررررالية احررررو ال اكيررررر  عخرررر  

لعمير  مقاعر  رسروم هيرش ع رارة عرن  جر ي  هعمر  االعردادات الالتمرة هصريااة النهايرة المرليرة لرد  ا ICT) خردمات تقنيرة املعلومرات هاالتصراالت )

 ش ريةر
 

 Colocation – Services)خدمة استضافة مركز البيانات ) 9.2.5.4

استمالة مرك  ال يااات لعمالء  ماا األعمرا  خدمرة تقردم عرن  رير  مركر  ال ياارات ااتراص عالجرركة  يرث ترولر املسرا ة الالتمرة السرتيعا  مرا 

ال يليررة لالا ااررت ع/رر  سرر ولة هتسرررر هلقررد ت ايررد اهتمررام عمررالء  مرراا األعمررا  عخدمررة ( هالتوصرريالت Serversيلرر م مررن معرردات الجرر اة هااترروادم )

 .استمالة مرك  عيااات  ادر عخ  استمالة  دهااه  اادساسة اش   ار مرك  عيااات عمواصفات عاملية
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 (MRSخدمات الراوتر املدار ) 10.2.5.4

األعمرا   هتل يرة مةدرة للسروق هيرش ع رارة عرن  جر ي  هعمر  االعردادات الالتمرة صممت هذ  ااتدمة لرلص  داء مستو  ااتدمات املقدمة لقمراا 

 هصيااة الرهاتر لد  العمي  ه جم  االست دا  الفوري لة  ات مقاع  رسوم ش ريةر
 

 (VPN over LTEخدمات الربط االفتراض   على شبكة الجيل الرابع ) 11.2.5.4

لقمررراا األعمرررا  هلارررن لتل يرررة  اجرررة السررروق ادلرررو  منخفمرررة الت/ررراليف هسررر لة ال اكيرررب  عت ررررر هرررذ  ااتدمرررة امترررداد اتررردمات الررررمم االل ااضرررالن 

 (رChain companiesهالصيااة ه ستهدف الجركة بهذ  ااتدمة الجركات هاملؤسسات التن لديها لرها ص  ا  هكت ا  )
 

 (DDOSالحماية من هجمات تعطيل الخدمة ) 12.2.5.4

هيرش ع رارة عرن  اررالة  ICT)  ارالية احرو ال اكيرر  عخر  خرردمات تقنيرة املعلومرات هاالتصراالت )صرممت هرذ  ااتدمرة تل يرة اداجرة السروق هخمروة 

 اتدمات االا اات  هتستفيد من هذ  ااتدمة  ج/   ساىالن  ماا األعما ر DDOSم  ة  ماية اد اله مات االلا اهاية املسماة 
 

 (Backup Servicesخدمات الربط االحتياطي) 13.2.5.4

امتررداد اترردمات الرررمم الجرر /  لقمرراا األعمررا  ه لرر   لتل يررة متمل ررات العميرر  لتررول ا  لررو  رمررم ا تيررا    ه لرر  لمررمار  عت رررر هررذ  ااتدمررة 

 استمرار العم  هاإلاتاجية دهر ااقماا  يث يت  التحوي  من ااتم األساىالن     ااتم ال دي  )هالعاس( خال  ثواٍر معدهدةر
 

 خدمات قطاع مبيعات الجملة: 3.5.4
 

 ( يحن االنترنتLTE بطاقات ) 1.3.5.4

هيرررش مترررولرة عأسرررعار مختلفرررة هصرررال يات هسرررعات متعرررددة  LTEعما ررات  ررردن االا اارررت ع رررارة عرررن عما رررات مسررر قة الررردلص  ل ررردن خدمرررة  جرررو  

 تتوال  مص جميص ا تياجات االا اات ااتاص عالعمي ر
 

 ( لتقديم االنترنتLTEأجهزة ) 2.3.5.4

هيش متولرة عأسعار مختلفة هصال يات هسعات متعددة تتوال  مص ( ااتاصة عخدمة االا اات  سوق هتوتا اش جميص منا   اململاة LTE  ج  ة )

 .ا تياجات االا اات ااتاص عالعمي 
 

 خدمات تمرير املكاملات الدولية والربط البين  3.3.5.4

هالدهلييررررن ه لررر  عتمريرررر م/املرررات صررروتية لالتصررراالت التاعترررة هاملتنقلرررة  ممرررا يجعررر   امرررت  جرررو   عقرررد اتفا يرررات مرررص عررردد مرررن املجررر ل ر املحلييررررن 

 خدمات الرمم ال ينن   د مصادر اإليرادات اإلاالية تحق  من" هامش رمح مناسبر
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 الشركة ونتائج األعمال السنوية أصول ومطلوبات .5

 قائمة املركز املااي 1.5

 ايضاحات

 2017مارس  31 2018مارس  31 2019مارس  31 2020مارس  31 2021مارس  31

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

 ريـال سعودي ريـال سعودي ريـال سعودي ريـال سعودي ريـال سعودي

 ااخفرررررررررا اتيجرررررررررة  ااخفرررررررررر

ه سرررراعات العمرررررالء  النقررررد

 هاملصرهلات املقدم"

303,690,232 469,741,092 397,152,533 329,149,041 344.120.498 
إجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــااي املوجــــــــــــــــــــــــــــــــــــودات 

 املتداولة

ااخفرررررررررر اتيجرررررررررة ااخفرررررررررا  

ااملوجرررررررررودات غ رررررررررا امللموسرررررررررة 

 هاصو     االستخدام

731,455,063 1,183,168,388 992,230,890 1,064,107,142  1,129,831,190 
إجمــــــــــــااي املوجــــــــــــودات غيـــــــــــــر 

 املتداولة

 إجمااي املوجودات 1,473,951,688 1,393,256,183 1,389,383,423 1,652,909,480 1,035,145,295  سب ما  كر  عال 

ااخفرررررررررا  اتيجرررررررررة ااخفرررررررررر 

الررذم  الدارنررة هاملصرررهلات 

 املستحقة

 إجمااي املطلوبات املتداولة 787,851,221 806,340,009 980,531,920 1,090,366,566 450,023,421

ارتفررررراا الرررررذم  ارتفرررررص اتيجرررررة 

 الدارنة  
473,382,514 411,801,066 186,613,615 302,967,079 365,504,010 

إجمــــــــــــــااي املطلوبــــــــــــــات غيــــــــــــــــر 

 املتداولة

 إجمااي املطلوبات 1,153,355,231 1,109,307,088 1,167,145,535 1,502,167,632 923,405,935  سب ما  كر  عال 

ااخفرررررررررررررر اتيجرررررررررررررة  خسررررررررررررررارر 

ااخفررررررررا   يمررررررررة املمتل/رررررررررات 

 هاملعدات

 إجمااي حقوق املساهمين 320,596,457 283,949,095 222,237,888 150,741,848 111,739,360

 1,473,951,688 1,393,256,183 1,389,383,423 1,652,909,480 1,035,145,295  سب ما  كر  عال 
إجمــــااي املطلوبــــات وحقــــوق 

 املساهمين

 

 إيرادات الشركة والشركات التابعة .6

 وتفاصيل األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل منها:الشركات التابعة،  1.6

تخررص  ال يوجرد شرركات تا عرة ارش الو رت الررراهن همالترا ش ال تمتلر   جرو   يرة  سرر   ارش  ي شرركة تا عرة  ه تميلرة  كمرا  اهررا لر  تصردر  يرة  دهات ديرن

ش املسررتق   عاإللصرراح عررن عيااررات الجررركات التا عررة هررذا النرروا مررن الجررركات منررذ ترراري  التأسرربس ه ترررع ترراري  هررذا التقريررر  هسرروف تقرروم  جررو  ارر

 
و
بهررا  ه جرا ااها هالررده  محر  عمليااهررا الرربسرة همقررر تأسبسرر ا  هتفاصري  ملايررة األسر   ل هررا ه يرة تفاصرري  تتعلرر  عرأدهات الرردين   ا تملارت  سرر ما

 عال ر هللار
 

 األنشطة الرئيسة للشركة: 2.6

 رتقدي  خدمة اإلا اات )النماق العرير( لقماا األلراد ه ماا األعما  (:1النشاط )

 رتقدي  ااتدمات الصوتي" هالرمم ال ينن لقماا األلراد ه ماا األعما  (:2النشاط )

 

 تأث ا هذ  األ جمة الرربسية اش ح    عما  الجركة ه س ام ا اش النتارر عخ  النحو التا شش
 

 النسبة النشاط )ريال سعودي(إيرادات  األنشطة الرئيسية

 %88 249,183,505 ( خدمة اإلا اات )النماق العرير( لقماا األلراد ه ماا األعما 1 جاا )

 %12 32,916,164 ( ااتدمات الصوتي" هالرمم ال ينن لقماا األلراد ه ماا األعما 2 جاا )

 ٪100 282,099,669   اإلجما ش
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 تحليل إجمااي إيرادات الشركة 3.6

 الوصف 2017مارس  31 2018مارس  31 2019مارس  31     2020 مارس 31    2021مارس  31 ايضاحات

 االيرادات ريـال سعودي ريـال سعودي ريـال سعودي ريال سعودي ريال سعودي 

ااخفمررررررررررررررررررررررت اتيجررررررررررررررررررررررة 

  LTEااخفا  ايررادات 

ه مرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراا  FTTHه

 األعما 

 النطاق العريض 281,468,864 358,635,520 321,479,982 285,126,432 249,183,505

ااخفمررررررررررررررررررررررت اتيجررررررررررررررررررررررة 

ااخفرررررررررررررررررررا  ايرررررررررررررررررررررادات 

 الرمم ال ينن

 الصوت والربط الداخلي/ البين  140,277,008 121,185,293 99,610,958 54,474,622 32,916,164

 إجمااي اإليرادات 421.745.872  479,820,813 421,090,940 339,601,054 282,099,669  

 

لقرررررررد ارررررررتر عرررررررن تقررررررردي  خررررررردمات الجرررررررركة الرربسرررررررية )اتصررررررراالت ثاعترررررررة همحررررررردهدة اادركرررررررة هخررررررردمات صررررررروتية هاا اارررررررت( تحقيررررررر   يررررررررادات  جررررررر يلية 

ريرررررا  سررررعودي هيررررش تمترررر  اتررررارر اللجرررراا  ه سررررعة هسررررتور مررررارت ر هاثنرررر ر هثمررررااور مليررررور ه سررررعة ه سررررعور  لررررف هسررررتمارة  (282,099,669)

 ر31/3/2021الرربسالن للجركة  ترع تاري  

 تحليل جغرافي إليرادات الشركة: 4.6

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السنة م
 التحلي  اا  رااش إلجما ش  يرادات الجركة 

 املجموع إجمااي اإليرادات املنطقة الجغرافية

1 

2020/2021 

  1,075,452.33  أبها

 

 ريال   249,183,505.00

  19,637.20  األحساء 2

  695,733.25  الخرج 3

  15,671,108.80  الخبر 4

  58,903.60  الرس 5

  24,800.60  بريده 6

  4,850,772.97  الدمام 7

  1,348,714.37  حفر الباطن 8

  471,275.74  حائل 9

  1,069,244.55  الهفوف 10

  299,519.76  جازان 11

  23,785,526.10  جده 12

  1,286,130.22  الجبيل 13

  1,494,867.26  خميس مشيط 14

  2,457,561.63  المدينه 15

  1,382,226.52  مكه المكرمه 16

  594,510.35  نجران 17

  109,500.58  عنيزه 18

  1,263,079.85  القصيم 19

  372,875.17  القطيف 20

  189,412,886.53  الرياض 21

  697,561.11  تبوك 22

  408,193.77  الطائف 23

  333,422.74  ينبع 24
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 ألنشطة الشركة مقارنة بالسنة السابقة )ريـال سعودي( املعلومات التشغيلية 5.6

نسبة التغير 

)٪( 

 التغييرات

 باملوجب أو بالسالب 

 السنة املنتهية

 2020مارس  31في 

 السنة املنتهية

 2021مارس  31في 
 الوصف

 اإليرادات التج يلية 282,099,669 339,601,054 (57,501,385) 17%-
 ت/لفة ااتدمات (122,047,836) (151,984,807) ((29,936,971 20%-
 املصرهلات التج يلية  )294,772,561( (241,467,045) ((53,305,516 22%

 األخر  اإليرادات  102,168,358 (3,242,547)  (98,925,811)  3051%

 ااتسارر من العمليات (32,552,370) (50,608,251) (18,055,881)  36%-

-45%  (32,493,552) (71,496,040) (39,002,488) 
إجمااي الربح الشامل)الخسارة الشاملة(  

 للسنة

 

  عالعررام السرراع  هتعررود لررف ريررا  سررعودي عاملقاراررة   سرر عة هخمسررور مليررور هخمسررمارة (57.5)ااخفمررت اإليرررادات التجرر يلية عم لررش

  ل   ج/  رربسالن    ش
 

 رس عة عجر مليور هس عمارة  لف ريا  سعودي (17.7) يرادات خدمات  ماا األعما  عم لش ااخفا   -1

النمراق العررير هااخفرا   يررادات سرتة مليرور هسرتمارة  لرف ريرا  سرعودي  (6.6) ( عم لرشFTTHااخفا   يرادات خدمرة األليراف ال صررية ) -2

 ر( خمسة عجر مليور همارت ر  لف ريا  سعودي15.2)( عم لش LTE ه السرعات العالية )

  هكرذل   يررادات الررمم ال ينرن عم لرش  ( سر عمارة  لرف ريرا  سرعودي7)( عم لرش WIMAXهاش افس الفتررة ااخفمرت  يررادات النمراق العررير ) -3

(ثالثة مليور هثماامارة  لف ريا  3.8( عم لش )Dark Fiberودي هارتفعت م يعات اا ملة )( ها د هعجرهر مليور همارت ر  لف ريا  سع21.2)

 سعودي

  يعرود ااخفرا  ت/رراليف ااتردمات   ر  ااخفررا   يررادات ااتردمات املقدمرر" مرن كر  مررن  مراا األعمرا  ه مرراا خردمات األلرراد هالرررمم

 ال يننر

  رتفررررراا خسرررررارر  ثمئرررررة  لرررررف ريرررررا  سرررررعودي ه لررررر  اتيجرررررةخمسرررررور مليرررررور ه ثالثالثرررررة ه ( 3 53)املصرررررهلات التجررررر يلية ارتفعرررررت عم لرررررش 

( ثالثررررة ه  سررررعور مليررررور ه ثالثمئررررة  لررررف ريررررا  سررررعودي ه ااخفررررا  مصرررررهف 93.3ااخفررررا  القيمررررة اررررش املمتل/ررررات ه املعرررردات عم لررررش )

صررررهلات اإلداريرررة هالعامرررة ( ثنررر ر هعجررررهر مليرررور ه سرررعمارة  لرررف ريرررا  سرررعودي هااخفرررا  امل22.9 هرررال  ه  فررراء األصرررو  عم لرررش )

(  ثنر ر مليرور همرارت ر 2.2( ستة عجر مليرور ريرا  سرعودي هااخفمرت خسرارر ااخفرا  القيمرة ارش الرذم  التجاريرة عم لرش )16عم لش )

 ر(مليور ريا  سعودي1 لف ريا  سعودي ه رتفاا مصرهلات ال يص هالتسوي  عم لش )

   يعرررود  لررف ريرررا  سرررعوديهخمسرررمارة مليرررور  اثنررر ر هثالثررور ( 32.5) ادررا ش عم لرررشللعرررام ا "الجرررامل ااتسررارة  جمرررا ش  ااخفرررا يعررود    

 ر( مارة ه ثن ر مليور همارت ر  لف ريا  سعودي102.2)اإليرادات األخر  عم لش  ارتفاا
 

 االلتـزام بمعاييـر املحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونييـن 6.6

 
و
 عتم ي  كالة املعاييرر املحاسبية الصادرة عن ال يئة السعودية للمحاس  ر القااوابيرن ارش جميرص عمليااهرا ه سراعااها  لقد ال  مت  جو  التر اما

و
تاما

 هاش  عداد عيااااها ه وارم ا املالية  ه ا" ال يوجد  ية اختاللات تذكر اش هذا الصددر
 

  املاليرة السرنوية القروار   عرداد ه رد تر 
و
 هاإلصردارات املعراي ا مرن السرعودية هغ اهرا العرميرة اململارة ارش املعتمردة املاليرة ة للتقراريرالدهلير للمعراي ا هلقرا

 .القااواي ر للمحاس  ر السعودية عواسمة ال يئة الصادرة األخر  
 

 مخاطر الشركة املحتملة .7

 
و
 من اا خش  ر  ي  ماا ا تصادي ال يخلو من هجود مخا ر محتملرة  هممرا ال شر  لير"  ر  جرو  لرديها  عرر املخرا ر الترر   عتررر  عمليااهرا هلقرا

للتمرررورات املمرررمردة ارررش  مررراا االتصررراالت داخررر  اململارررة العرميرررة السرررعودية هخارج رررا  هعخررر  ر سررر ا دخرررو  منالسررر ر جررردد ه صرررو  شرررركة تيرررن 

خش عخ  الرخصة املو د  هشركة االتصاالت املت/املة عخ  ال اخيص التاعرت الترر   جرم  صرمي  رخصرة جرو ) ال راتف التاعرت( هارتفراا هشركة موماي

 التمور التقنن ال ار  اش تقنيات االتصاالت هارتفاا ت/لفتهاره  دة املنالسة  
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 من املخا ر التن
و
( من عيص افس خدمات شركة االتصاالت لقماا األعما  مما ISPاالا اات )خدمة  ت يد من  دة املنالسة هو تمان م هدي  يما

  د يتسبب اش ااخفا   رماح شركات االتصاالت همن امنه  شركة  جو ر
 

 مخاطر البيئة التنظيمية 1.7

هارش هرذا اإل رار لرالر عردم تمرور  ر ال بئة التنشيمية التر   عم   جو  امنها ال تالت تواص  التمور احو تحرير  مراا االتصراالت هاملنالسرة لير"  

تحقيرر  ال بئررة التنشيميررة  ررد يحررد مررن  رردراها عخرر  تنفيررذ اسرر ااتيجيات  عمال ررا هتحررد مررن املرهاررة اررش االسررتجاعة لشرررهف السرروق املت يررررة  همالتررا ش 

 عخر   عمرا   هدال ا هخمم عمل ار هال يوجد هنا  امار  ر القواا ر املعمو  بها اش اململارة لرن تت يررر  ه  ر تفسرر عخر
و
  احرو يمارن  ر يرؤثر سرل ا

هرمحيرة الجركةر همن تل  املخا ر عخ  سربي  املترا  ال اادصرر التحرديات التنشيميرة التاليرة هالترر   رد ترؤدي   ر  مخرا ر يمارن  ر ترؤثر ارش  يررادات 

 الجركةش
 

   عتمررررراد هثيقرررررة  القواعرررررد العامرررررة عال هرررررر 23/08/1441عتررررراري   415/1441 صررررردرت هيئرررررة االتصررررراالت هتقنيرررررة املعلومرررررات  ررررررار هرررررا  ر ررررر

للمحالشررررررة عخرررررر  خصوصررررررية ال يااررررررات ال تصررررررية للمسررررررتخدم ر  لقمررررررراا االتصرررررراالت هتقنيررررررة املعلومررررررات هالطايررررررد  مررررررا يتملررررررب تيرررررررادة 

 املصرهلات التج يلية اش سبي  تحقي  ا لية الواردة اش الوثار  املعتمدةر

   عتمررررراد هثيقرررررة   جرررررراءات   رررررالق عالهرررررر  12/09/1441عتررررراري   416/1441 صررررردرت هيئرررررة االتصررررراالت هتقنيرررررة املعلومرررررات  ررررررار هرررررا  ر ررررر

خرررررردمات  ه منتجررررررات معتمرررررردة عخرررررر  ال يااررررررات ال تصررررررية للمسررررررتخدم ر  ه مجرررررراركة ال يااررررررات ال تصررررررية لقمرررررراا االتصرررررراالت هتقنيررررررة 

 رالوثار  املعتمدة لات التج يلية اش سبي  تحقي  ا لية الواردة اشاملعلومات هالطايد   ما يتملب تيادة املصره 

   هرررررر  اعتمررررراد العمررررر  عوثيقرررررة  تنشيمرررررات 17/11/1441عتررررراري   422/1441 صرررردرت هيئرررررة االتصررررراالت هتقنيرررررة املعلومرررررات  ررررررار هرررررا  ر ررررر

 رالوثار  املعتمدة   ا لية الواردة اش عريفة خدمات االتصاالت عالتج رة    ما يتملب تيادة املصرهلات التج يلية اش سبي  تحقي

   اعتمراد هثيقرة  اإل رار التنشي رن لألمرن عهرر  27/11/1441عتراري   424/1442 صدرت هيئة االتصراالت هتقنيرة املعلومرات  ررار هرا  ر ر

لية اررش سرربي  تحقيرر  السرريطاا   ملقرردم  ااتدمررة اررش  مرراا االتصرراالت هتقنيررة املعلومررات هالطايررد   مررا يتملررب تيررادة املصرررهلات التجرر ي

 رالوثار  املعتمدة ا لية الواردة اش

    اعتمراد العمر  عوثيقرة  تنشيمرات اادرد عهر  02/03/1442عتاري   425/1442 صدرت هيئة االتصاالت هتقنية املعلومات  رار ها  ر

التجررر يلية ارررش سررربي  تحقيررر  ا ليرررة األد رررع لسررررعات النمررراق العررررير عطرررا شررر /ات االتصررراالت التاعترررة   مرررا يتملرررب تيرررادة املصررررهلات 

 رالوثار  املعتمدة الواردة اش

   اعتمرراد هثيقررة تنشيمررات  دارة مخررا ر عهررر  04/03/1442عترراري   426/1442 صردرت هيئررة االتصرراالت هتقنيررة املعلومررات  رررار هررا  ر رر

 رالوثار  املعتمدة ة الواردة اشال لية التحتية لالتصاالت   ما يتملب تيادة املصرهلات التج يلية اش سبي  تحقي  ا لي

   هرررررر  عنرررراء عخررررر   رررررار مجلرررررس  دارة هيئرررررة 14/04/1442عتررررراري   428/1442 صرررردرت هيئرررررة االتصرررراالت هتقنيرررررة املعلومرررررات  رررررار هرررررا  ر رررر

هرررررر   جرررررأر اعتمررررراد املقاعررررر  املرررررا ش اتدمرررررة اقررررر  الرررررر   1442/2/26( هالتررررراري  2020-161-1االتصررررراالت هتقنيرررررة املعلومرررررات  ي الرررررر   )

 ما يخشش لةتدمات ال اتفية التاعتةر

o  ر رررام ااتررردمات التاعترررة اا  راليرررة هال ا اليرررة ه ر رررام  يم ررر  املقاعررر  املرررا ش لنقررر  الرررر   لةتررردمات ال اتفيرررة التاعترررة عخررر  اقررر 

 (ر9200( ه ر ام االتصا  املو د )800االتصا  املجا   )

o  ي/ررور املقاعرر  املررا ش لنقرر  الررر   لةترردمات ال اتفيررة التاعتررة( "الررذي يدلعرر" املجرر   الررذي يررت  اقرر  الررر    ليررRecipient  رر   )

 ( ريا  لقاء ك  ر   يت  اقل" عنجاحر40(  ربعور )Donorاملج   الذي يت  اق  الر   من" )

o   تأجيرر  لررر  املقاعررر  املررا ش املتمترر  ارررش اادصررة التررن يررردلع ا املجرر ( "الررذي يرررت  اقرر  الررر    ليرررRecipient رر  اا  ررة الترررن   )

 ( ش ر من تاريخ"ر12تقوم عال جاء ه ج ي   اعدة ال يااات الو نية لنق  الر    عخ   ر ينشر اش  ل   عد مضالن )

o   همرررن املتو رررص  ر يرررؤثر هرررذا القررررار عخررر   يرررررادات  ال يتحمررر  املجررر ا  الرررذي يقررروم عنقررر  ر مررر"  ي ت/ررراليف اتيجرررة لنقررر  الرررر

 اا ديدةرالجركة هرمحيتها    سبب االل  ام عالتنشيمات 

   هرر  تنشري   عريفرة خدمرة االتصرا  املجرا   13/05/1442عتراري   433/1442 صدرت هيئة االتصاالت هتقنية املعلومرات  ررار هرا  ر ر

اعتمرراد  رد  عخر  لتعريفرة اسرتق ا  امل/املرات ملجر اك  خدمرة االتصررا  ه   ( ارش سروق التج ررة عقمراا االتصراالت هتقنيرة املعلومرات800)

 مررررن املتو ررررص  ر يررررؤثر اررررشكمررررا  ارررر"  ( هللررررة للد يقررررة للم/املررررات الصررررادرة مررررن األر ررررام التاعتررررة هاملتنقلررررةر20  بهرررر ( لت/ررررور )املجررررا   )املتصرررر

  يرادات الجركةر  اخفا 
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   اعتمرراد هثيقررة الرحررة  وكمررة منتررد  عهررر  14/05/1442عترراري   434/1442 صرردرت هيئررة االتصرراالت هتقنيررة املعلومررات  رررار هررا  ر رر

 رالوثار  املعتمدة االت  عد التحديث  ما يتملب تيادة املصرهلات التج يلية اش سبي  تحقي  ا لية الواردة اششركات االتص

   ف سروق خرردمات النفرا  ها جرراء يهرر  تصررل15/05/1442عترراري   438/1442 صردرت هيئرة االتصرراالت هتقنيرة املعلومررات  ررار هررا  ر ر

 غ رررررا خااررررررعة للسررررريمرة ملرررررةامل/املرررررات عخررررر  شررررر /ات االتصررررراالت التاعترررررة عاا 
و
يل ررررر م مقررررردمو ااتدمرررررة ارررررش األسرررررواق املجرررررار  ل هررررررا   سررررروا ا

مرررن املتو رررص  ر كمرررا  اررر"  عاملتمل رررات التنشيميرررة العامرررة املقرررررة هلررر  النشرررام هالالرحرررة التنفيذيرررة ه ررررارات ال يئرررة األخرررر   ات العال رررةر

  يرادات الجركةر  اخفا  يؤثر اش

   اعتمرراد اعتمرراد اعتمرراد هثيقررة الرحرررة عهررر  15/05/1442عترراري   454/1442 صرردرت هيئررة االتصرراالت هتقنيررة املعلومررات  رررار هررا  ر رر

الوثررار    وكمرة منترد  شرركات االتصراالت  عررد التحرديث  مرا يتملرب تيررادة املصررهلات التجر يلية ارش سربي  تحقيرر  ا ليرة الرواردة ارش

 راملعتمدة

 ه  جررررأر تصررررليف شررررركة اتحرررراد عررررذيب 15/05/1442عترررراري   451/1442صرررراالت هتقنيررررة املعلومررررات  رارهررررا  ر رررر   صرررردرت هيئررررة االت

عرررذيب عاا ملررررة ر هتل رررر م  تحرررراد مقررردم خدمررررة مسررريمر اررررش سررروق ااترررردمات االاتهاريرررة للم/املررررات عخررر  شرررر اة االتصررراالت التاعتررررة لجرررركة 

 الجركة عناء عخ   ل  عاملتمل ات التنشيمية التاليةش

 ر ا خدمات  اهاء امل/املات عخ  ش اة االتصاالت التاعتة عاا ملةتول 

   رتقدي  ااتدمات اش هذا السوق عخ   ساا غ ا تمي  ي ا ميص مقدم  ااتدمات املرخص ل 

 رتقدي  اتفا يات رمم االتصا  ال ينن     ال يئة  ملراجعتها هاملوالقة عل ها 

 ررا للت/ل فررة األساسررية لتقرردي  تلرر  ااترردمات   سرر ما تحرردد  دراسررات الت/لفررة تحديررد رسرروم ااترردمات اررش هررذا السرروق هلقو

 رالتن تجريها  ه  عتمدها ال يئة

  عدم لر  رسوم عخ  خدمات  اهاء امل/املات عخ  ش اة االتصاالت التاعتة عاا ملة  عخ  من مقاع  خردمات مماثلرة  ه مرا

ة هاملوالر  علير" مرن   ر  ال يئرة  مرا لر  تتبرت الجرركة يعادل ا هالتن هردت اش العر  املرجعش لجرركة االتصراالت السرعودي

  ر الرسوم األعخ  ااتاصة بها م لية عخ  الت/لفة  هاادصو  عخ  موالقة ال يئة عل هار

 

 همن املتو ص  ر يؤثر هذا القرار عخ   يرادات الجركة هرمحيتها    سبب االل  ام عالتنشيمات اا ديدةر

 

  ه اعتمررررراد هثيقرررررة  تنشيمرررررات املقررررراعالت 15/05/1442عتررررراري   453/1442املعلومرررررات  رارهرررررا  ر ررررر   صررررردرت هيئرررررة االتصررررراالت هتقنيرررررة

 رلجركةالرسوم ااد/ومية عخ  ا( هالذي من املتو ص  ر  يؤدي      خفر 1املالية  اإلصدار ر   )

   اد اعتمراد هثيقرة  تنشيمرات هعراء اعتمرعهرر  15/05/1442عتراري   454/1442 صدرت هيئة االتصاالت هتقنية املعلومرات  ررار هرا  ر ر

(  مررا يتملررب تيررادة املصرررهلات التجرر يلية اررش سرربي  تحقيرر  2صررااش  يرررادات االتصرراالت ملقرردم  ااتدمررة املرررخص ل رر   االصرردار ر رر  )

 رالوثار  املعتمدة ا لية الواردة اش

   جررراءات التعامرر  مررص  اعتمرراد هثيقررة عهررر  20/05/1442عترراري   442/1442 صرردرت هيئررة االتصرراالت هتقنيررة املعلومررات  رررار هررا  ر رر 

 ررروادم األمرررن السررريطاا   ارررش  مررراا االتصررراالت هتقنيرررة املعلومرررات هالطايرررد   مرررا يتملرررب تيرررادة املصررررهلات التجررر يلية ارررش سررربي  تحقيررر  

 رالوثار  املعتمدة ا لية الواردة اش

   هرررر  تنشرررري  العرررره  ااتاصرررة عخرررردمات 18/06/1442ي  عترررار  457/1442 صررردرت هيئرررة االتصررراالت هتقنيررررة املعلومرررات  ررررار هررررا  ر ررر

 ا يتملررررب تيرررادة املصررررهلات التجرررر يلية ارررش سرررربي  تحقيررر  ا ليررررة الرررواردة اررررشمرررم ( هااتررردمات ال ا اليررررةرFWAالنفرررا  الالسرررل/  التاعررررت )

  يرادات الجركةر  اخفا  من املتو ص  ر يؤثر اشالقرار  كما  ا" 

   هرررر  تنشرررري  العرررره  ااتاصرررة عخرررردمات 18/06/1442عتررراري   459/1442 صررردرت هيئرررة االتصررراالت هتقنيررررة املعلومرررات  ررررار هررررا  ر ررر

ال تقرررر  سرررررعة التن يرررر  املحررررددة اررررش عقررررد ااتدمررررة ر    عحيررررث النمرررراق العرررررير التاعررررت عطررررا األليرررراف المررررورية املقدمررررة للمسررررتخدم ر

رير التاعررررت عطررررا األليرررراف المررررورية اررررش العررررره  السررررارية لقمررررا ش األعمررررا  هاأللررررراد عررررن هاملعلررررن عنهررررا ااتاصررررة عخرررردمات النمرررراق العرررر

مرن املتو رص  ر القررار  كمرا  ار"  ا يتملب تيادة املصرهلات التج يلية اش سبي  تحقي  ا لية الواردة ارشمم ( ميجا عت اش التاايةر100)

  يرادات الجركةر  اخفا  يؤثر اش

 تنشيمرررررات مقسررررر   اعتمرررراد هثيقرررررة عهرررررر  19/06/1442عتررررراري   460/1442يررررة املعلومرررررات  ررررررار هرررررا  ر رررر   صرررردرت هيئرررررة االتصررررراالت هتقن

 رالوثار  املعتمدةما يتملب تيادة املصرهلات التج يلية اش سبي  تحقي  ا لية الواردة اش    اإلا اات الو نن
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   اعتمررراد اعتمررراد هثيقرررة  دليررر  تقيررري  عهرررر  27/06/1442عتررراري   461/1442 صررردرت هيئرررة االتصررراالت هتقنيرررة املعلومرررات  ررررار هرررا  ر ررر

مخا ر ااتصوصية ملقدم  خدمات االتصاالت هتقنية املعلومات هالطايد   ههثيقة  معراي ا تحديرد مرد  ااداجرة للقيرام  عمليرة تقيري  

 رعتمدةالوثار  املما يتملب تيادة املصرهلات التج يلية اش سبي  تحقي  ا لية الواردة اش   مخا ر ااتصوصية

   املوالقرة عخر  اعتمراد هثيقرة  تنشيمرات عهرر  04/08/1442عتراري   462/1442 صدرت هيئة االتصاالت هتقنية املعلومات  رار ها  ر ر

هالررذي مررن املتو ررص  ر  يررؤدي   رر   خفررر الت/رراليف التجرر يلية  رمررم االتصررا  ال ينررن  ههثيقررة  تنشيمررات الوصررو    رر  املرالرر  املاديررة 

 ر ر األخرين دراها عخ  تقدي  خدمات جديدة مرخص ل ا هم لية عخ  تل  ااتدمات من املج لللجركة هتيادة 

  ررا  للررتحا  اررش  سرراءة اسررتخدام السرريمرة اررش  مرراا االتصرراالت  هال سرريما اررش سرروق التج رررة لرر  يررت  تم يرر   واعررد املنالسررة  جرر/  لعر

 ل  يؤثر عخ   يرادات الجركة هرمحيتهارلإلا اات هال ما ات مس قة الدلص للم/املات الدهلية  هاستمرار  

 ( عالرغ  من التر ام الجركات التر  تتحا  ارش الجر اة السرعودية الو نيرة لألليرافSNFN مرام اا  رات ااد/وميرة هالتنشيميرة عتمار ر  )

ارش االسرتخدام  هترأخر  املج ل ر اا دد من املجاركة اش استخدام هذ  ال لية التحتية  لالر  الجركة ل  تتمان  ترع ا ر من املجاركة

 اا  ات التنشيمية اش تنفيذ هذا االلتر ام يؤثر عخ   دراها عخ  تخفير الت/اليف التج يليةر

  ررا  للررتحا  اررش  سرراءة اسررتخدام السرريمرة اررش  مرراا االتصرراالت  هال سرريما اررش سرروق التج رررة لرر  يررت  تم يرر   واعررد املنالسررة  جرر/  لعر

 املات الدهلية  هاستمرار  ل  يؤثر عخ   يرادات الجركة هرمحيتهارلإلا اات هال ما ات مس قة الدلص للم/

 ( عالرغ  من التر ام الجركات التر  تتحا  ارش الجر اة السرعودية الو نيرة لألليرافSNFN مرام اا  رات ااد/وميرة هالتنشيميرة عتمار ر  )

مان  ترع ا ر من املجاركة ارش االسرتخدام  هترأخر املج ل ر اا دد من املجاركة اش استخدام هذ  ال لية التحتية  لالر  الجركة ل  تت

 اا  ات التنشيمية اش تنفيذ هذا االلتر ام يؤثر عخ   دراها عخ  تخفير الت/اليف التج يليةر

 (   تررنص  اشمررة هيئرررة االتصرراالت هتقنيررة املعلومرررات عخرر   ر توليرررر  م/اايرررة اختيررار املجررCarrier Selection  سررروف تم رر  خرررال )24 

 مرررن 
و
   ال  ر اا  رررة 2011 صرررو   ه  منرررالس ارررش االتصررراالت التاعترررة عخررر  الرخصرررة   ي  ر تترررولر هرررذ  اإلم/اايرررة ارررش شررر ر  عريررر  شررر را

املنشمرررة لررر  ت رررد  عتفعيررر  دهرهرررا  تررررع ا ر هال تا  املجررر   املسررريمر يرررررلر توليررررر هرررذ  اإلم/اايرررة عرررالرغ  مرررن  لرررب  الجرررركة املتارررررر 

 عخ   يرادات الجركة هرمحيتهارلذل   همالتا ش لالر التأخيرر اش ت
و
 وليرر  م/ااية اختيار املج   سوف يؤثر سل ا

 

 املخاطر االقتصادية والتشغيلية 2.7

 االنقطاع املفاجئ في األعمال أو اختراق التدابير األمنية 1.2.7

د  ر  جرررو  ال  سرررتميص تقررردي  ااتررردمات  ال   ا كاارررت  رررادرة عخررر   مايرررة عليتهرررا التحتيرررة هشررر اتها مرررن العمررر   ه االاقمررراا ارررش العمليرررات  سررربب  يرررو 

رهسات هليررر عيرر   ا تهررا   ه اتيجررة للشرررهف اا ويررة السرربئة   ه اادررر   ه الرر الت   ه اادراررر   ه ااقمرراا الا رمرراء   ه عيررو  اررش األج رر ة هال ررررامر  

 ث ترررت الام يرروتر   ه  عمرر  االتصررراالت هتقمررص ال/رراعالت الا رماريرررة   ه األخمرراء البجررررية   ه الرردخو  غيرررر املصررررح عرر"  ه مرررا شرراع"  لرر ر هرررذا ه ررد 

  دراها عخ  مواج ة مت  هذ  املخا ررالساعقة  جو  من خال  عمليااها التج يلية اش األعوام 
 

 االعتماد على املوردين 2.2.7

 جو  عخر  مروردي األج ر ة هاملعردات هالطامجيرات هااتردماتر ه  ا مرا  ررر   رد املروردين الرربسر ر  اهراء عال تر" مع را  لقرد تجرد صرعومة ارش  عتمد 

تررأم ر مرررورد عررردي  عمرررؤهالت مناسرر ةر هتتنرررالس  جرررو  مرررص شررركات  خرررر  لةدصرررو  عخررر  خرردمات هرررؤالء املررروردين  ههرررذا مررا  رررد يرلرررص السرررعر الرررذي 

خرر  خرردمااه ر ه  ا لرر   سررتمص  جررو  اال تفرراب  عال ااهررا مررص هررؤالء املرروردين الرربسبيرررن   ه   ا مررا تادت الجرررها التررر  تحصرر  تدلعرر" لةدصررو  ع

خ  احو عموجبها عخ  السلص هااتدمات من هؤالء املوردين   ه   ا ل  يتمان هؤالء املوردين من تنفيذ التر امااه  عموجب االتفا ات  ات الصلة ع

 عخ   عمال ا ههاع ا املا ش هاتارر العمليات هآلا  ا املستق ليةر كاف   ه   ا
و
 ااخفمت هلرة املنتجات هااتدمات  لالر  ل  يمان  ر يؤثر سل ا

 

 املنافسة 3.2.7

ا اارتر تواج"  جرو  منالسرة مرن مر هدي خردمات االتصراالت التاعترة هاملتنقلرة هاإلتصراالت ع ررر األ مرار الصرناعية هخردمات ال ياارات املردارة ع ررر اإل 

هاشررتدت املنالسرررة مررص دخرررو  الجرررركات التررر   صرررلت عخررر  تررراخيص مرررن هيئرررة االتصرراالت هتقنيرررة املعلومرررات   رر  السررروق همررردء عمل ررار كرررذل  لرررالر 

نالسررة ارررش  مرراا االتصررراالت تررؤثر عخررر   صررة  جرررو  املتو عررة ارررش السررروق ه رردراها عخررر  اسررتقما  املجررر اك ر اا رردد هترلرررص مررن ت/ررراليف التسررروي  امل

 عن  لر  العوامر  الترر   رد ترؤثر عدرجرة ك يرررة عخر  امرو الجرركة ه عمال را ههارع ا املرا ش هاترارر عم
و
ليااهرا ارش هتؤثر عخ  هياك   سعار الجركة  لمال
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   عنرن  ر  جرو   رد تواجر" صرعومات ارش  ملستق  را
و
  هاململاة خصوصا

و
يماف      ل   ر املنالسة امل  ايدة عخ  العمالة املاهرة اش املنمقة عموما

  يليةراستقما  الافاءات املناس ة من املوارد البجرية  ه رمما تممر لدلص رهاتب  عخ  من املتو ص  األمر الذي ينعاس اش تيادة النفقات التج
 

 مات الجديدةالتكنولوجيا الجديدة أو الناشئة واملنتجات والخد   4.2.7

  جررر دة صرررناعة االتصررراالت   يرررررات سررررتعة هك يرررررة ارررش مجرررا  التانولوجيرررار ه رررد ترررؤثر التمرررورات ارررش مجرررا  تانولوجيرررا االتصررراالت هاملعلومرررات عخررر 

 عرررأر التمرررور التانولررروجش  د    ررر  عررردد مرررن التمرررورات اا ديررردة  عمرررا ارررش  لررر   اواعرررا متعرررددة مررر
و
ن املنالسرررة ارررش سررروق االتصررراالت ارررش اململارررة  علمرررا

تصرررراالت املتنقلررررة هخرررردمات االتصرررراالت  ه ااترررردمات املجمعررررة هشرررر /ات النفررررا  الالسررررلاية املحليررررة هخرررردمات ال رررراتف التررررر    يرررررر هي/رررر  األسرررررعار اال

 هالتررر  يماررن  ر ي/ررور ل ررا تررأث ا عخرر  املنالسررة اررش
و
  ه  ررد يررت  تمويرهررا مسررتق ال

و
 مرراا  التقليديررةر كررذل  هنررا  تقنيررات  خررر  يجررري تمويرهررا  اليررا

عررأي تمرروير يجعلرر" ع شرريحتصرراالت اررش اململاررة  جرر/  عررامر ه ررد  جرررت  جررو  منررذ عدايررة  جرر ل ها منتجررات معتمرردة عخرر  اشررام هاي مرراكس   هلرر  اال

 ( هاأللياف الموريةر4Gاا ي  الرا ص ) LTEمنالس  وي لنشام 
 

خررردمات  جرررو   ه رررد ال ترررتمان مرررن تحديرررد الفررررص مرررن ج رررة  خرررر    رررد يتسررربب اسرررتحدام تقنيرررات جديررردة ارررش لقررردار امليرررر ة التنالسرررية لررر عر 

 لتمررروير خررردمات همنتجرررات جديررردة  ه لةدصرررو  عخررر  ترررراخيص 
و
اا ديرردة ارررش الو رررت املناسرررب هتصررر ح عحاجرررة السرررتتمارات  ارررالية ك يررررة خصوصرررا

تخترار  جرو  االسرتتمار ل هرا عخر   ردراها عخر  جديدة  ه لتأسبس ال لية التحتية الالتمة إلعقائها اش داررة املنالسةر ه رد ترؤثر التقنيرات اا ديردة الترر  

تحمرررر   ا رررر  تحقيرررر   هرررردال ا االسرررر ااتيجية  ممررررا  ررررد ي اتررررب عليرررر" لقرررردار عمررررالء  الييرررررن  ه عرررردم تمانهررررا مررررن اجتررررذا  عمررررالء جرررردد  ه تمررررمر معرررر"

 عخرررر   عمررررا  الجرررر
و
 سررررل يا

و
ركة ههاررررع ا املررررا ش هاتررررارر عمليااهرررررا ت/رررراليف عاليررررة مررررن  جرررر  اادفرررراب عخرررر   اعرررردة عمالئهررررا  األمررررر الررررذي  رررررد يترررررر  تررررأث اا

 هتو عااهار
 

مررن  جرر  توسرريص  اعرردة اإليرررادات )جررذ  العمررالء هاال تفرراب بهرر (  يل صررش عخرر   جررو   ر تواصرر  عنجرراح تقرردي  منتجررات هخرردمات جديرردة  علمررا 

 مرن النفقررات هاملرروارد البجررريةر ه 
و
 ك يررررا

و
 رد ال تررتمان  جررو  مرن تقرردي  منتجررات هخرردمات عرأر  يررة م ررادرات اسر ااتيجية اررش هررذا الجررأر تتملرب  رردرا

جديرردة  مترر  خدمررة ال يااررات املتمررورة هالنمرراق العررريرر هيتو ررف اجرراح االتصررا  عرررير النمرراق  جرر/  ك يرررر عخرر  ترروالر املحتررو  هالتم يقررات 

 جديدة     الجركةرهاألج  ة التر  تمورها هتولرها ج ات  خر ر هماإلاالة      ل    د يتمان املنالسور من تقدي  خدمات 
 

 مررررن عمالئهررررا هتفجرررر  اررررش جررررذ  عمررررالء جرررردد  ه تتا ررررد ت/رررراليف ك يررررررة مررررن  جرررر  املحالشررررة عخرررر   اعرررردة 
و
هاتيجررررة ملررررا سرررر    لقررررد تفقررررد  جررررو  عررررددا

 عمالئها  ههو ما  د ي اتب علي" تأثيرر سلبن ك يرر عخ   عمال ا ههاع ا املا ش هاتارر عمليااهار

 

 املخاطر املالية: 3.7

 أسعار صرف العمالت   1.3.7

عالعملرة  خمر تقلب  يمة األهراق املالية اتيجرة لت يررر  سرعار صررف العمرالت األجنبيرةر همرص  ر كر   صرو   جرو  هاسرتتمارااها ه يرادااهرا همملومااهرا

لرردهالر األمري/رر ر هاررش هررذ  املحليررة )الريرررا  السررعودي(  لقررد دخلررت  جررو  مررص شررركات دهليررة اررش اتفا يررات  جرر اا هررذ  الجررركات دلررص مسررتحقااها عا

 اادالة  يمان  ر ي/ور للتقل ات الا يررة اش سعر الصرف تأثيرر سلبن ك يرر عخ  األداء املا شر
 

 غطاء التأمين 2.3.7

املسررئوليات تحررتف"  جررو  عتررأم ر عخرر  السرريارات هاملمتل/ررات  تررأم ر اررد ااقمرراا العمرر   تررأم ر عخرر  املررا   هتررأم ر اررد خيااررة األمااررة  تررأم ر اررد 

 مررررن االسرررت ناءات الرربسررررية هاملخرررا ر ال ي يررررةر ه ررررد ترررؤدي  يررررة خسررررارر  ه الترررر امات تلجررررأ عرررر
و
ن العامرررة  هتررررأم ر صرررحشر هتتمررررمن هررررذ  الوثرررار  عررررددا

  ا املا شرمخا ر غيرر مؤمنة     تقلي  اإليرادات  ج/  ك يرر  ه تيادة ت/اليف ا ه د ي/ور ل ا تأثيرر سلبن ك يرر عخ  عمليااها ه/ ه هاع
 

 السيولة 3.3.7

 
و
 عررن ترا ررب  جررو   جرر/  داررر  املخررا ر املرت مررة عالسرريولة هخاصررة اررش ارروء التمررويالت املتا ررة ل ررا هاررش ظرر  التررر امااها ااداليررة هاملسررتق لية  لمررال

 جرو  عخر  تنوترص ه يجراد مصرادر ه عمر   متا عرة التردلقات النقديرة هاململومرات املاليرةر ه عت ررر  جرو   اهرا عرارة ملخرا ر جوهريرة متعلقرة عالسريولة

 دخ  جديدة لدع  السيولةر
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 اإلئتمان 4.3.7

ة مرن  ر  جو   د تتعر  عخ  غررار متيالاهرا مرن الجرركات الترر  تقردم خردمات االتصراالت التاعترة )محردهدة اادركرة( هاالا اارت   ر  مخرا ر املديواير

نهرا عخر  سربي  املترا  ترردهور اال تصراد  جر/  عرام   ه عردم القردرة عخرر   سراعات عمرالء  ه مخرا ر الرديور املتعسرر تحصريل ا اتيجررة عردة  سر ا  م

 عخرر  هاررص ه عمررا  الجررركة هاتارج ررا املاليررة هتو 
و
 عااهررا تقيرري  اا ررودة االرتماايررة للمجرر اك ر اا رردد  ه امل رر ل رر ه ر تلرر  املخررا ر  ررد  سرر   سررل ا

 املستق ليةر 
 

 القوة القاهرة 5.3.7

هالتررورات  ه  ارررا  العمررا    ه  اادررره تتررأثر  جررو  عخرر  غرررار متيالاهررا مررن الجررركات عنررد  رردهم ظرررهف  رراهرة خارجررة عررن  راداهررا  مترر  اارردالا 

 عخرررر  هاررررص ه عمررررا  الجررررركة هاتارج ررررا املاليرررررة فيمرررراا ه ال كرررررال الت  ه رررروا كرررروارم   يعيررررة 
و
ات هااتجرررررار األهمئررررةر ه ر تلرررر  الشرررررهف  ررررد  سرررر   سرررررل ا

 املستق ليةرهتو عااها 
 

همرررا ارررتر عنررر" مرررن  عمررر  لأل جرررمة االجتماعيرررة هاال تصرررادية ارررش األسرررواق ارررش جميرررص  احررراء العرررال  هاململارررة  19عاالسرررتجاعة الاتجرررار ل ررراها كوليرررد  

صرررليف صرررناعة العرميررة السرررعودية   امرررت  دارة الجرررركة عتقيرري  ترررأث ا  عخررر  عمليااهرررا  جررر/  اسررت ا ش هاتخرررذت سلسرررلة مرررن التررداع ا الو اريرررةر تررر  ت

االتصررراالت السرررلاية هالالسرررلاية كخدمرررة  ساسرررية مرررن   ررر   /ومرررة اململارررة العرميرررة السرررعودية  همالترررا ش اسرررتمرت الجرررركة ارررش العمررر  عااتررردمات 

يررة للجررركة كررار لرر" تررأث ا جرروهري عخرر  النتررارر املال 19املتا ررة لررديها مررص مراعرراة ةرردة هسررالمة القررو  العاملررة لررديهار  عتقررد اإلدارة  ر همرراء كوليررد 

)ل ررراة اإل فرررا  الترررام( ه لررر  الاخفرررا  اإليررررادات مرررن  مررراا  2020مرررايو   31ه تررر   2020 عريررر   1للف ررراة مرررن  2021مرررارا  31للسرررنة املنتهيرررة ارررش 

املسرررتهل   سررربب عرررردم القررردرة عخررر  اسررررتقما  عمرررالء جررردد  عاإلاررررالة   ررر  تو رررف تررررولر املنتجرررات هاللرررواتم املسررررتخدمة ارررش العمليرررات  هالاخفررررا  

اإليررررادات مرررن  مررراا األعمرررا   سررربب تمررررر القررردرة املاليرررة لعمرررالء الجرررركة مرررن الجرررركات صررر  اة همتوسرررمة ااح ررر ر هعخرررش  ي  رررا   لرررالر اإلدارة 

 ستواص  مرا  تها للواص عن كتب هستقوم  عاس  ي    اات مملومة اش ل اات التقرير املالية املستقليةر
 

 2021مارس  31ملخص النتائج املالية للشركة للسنة املالية املنتهية في  .8

  قائمة الدخل: 1.8

 للسنة املنتهية في   

 2021مارس  31

 للسنة املنتهية اش   

 2020مارا  31

 للسنة املنتهية اش

 2019مارا  31

 للسنة املنتهية اش

 2018مارا  31

 للسنة املنتهية اش 

 وصفال 2017مارا  31

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

   ريرا  سعودي ريرا  سعودي ريرا  سعودي ريرا  سعودي ريـال سعودي

 الربح ) الخسارة( مجمل 78,622,846 90,934,823 135,386,636 187,616,247 160,051,833

 إجمااي  املصروفات التشغيلية (301.348.024) (289,138,605) (210,761,990) (241,467,045) (294,772,561)

(32,552,370) 
(50,608,251) (38,431,580) (19,868,089) (108,126,862) 

مـــــــــــــــــن العمليـــــــــــــــــات  (الخســـــــــــــــــارةالـــــــــــــــــربح )

 الرئيسية

(39,002,488) 
(71,496,040) (52,215,075) (36,647,362) (125,318,330) 

 الخســــــــــــــــــــــارةالشامل) الــــــــــــــــــــــربح إجمــــــــــــــــــــــااي

 للسنة  الشاملة(

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D9%86
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 قائمة التدفقات النقدية األولية: 2.8

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

 2017مارس  31 2018مارس  31 2019مارس  31 2020مارس  31 2021مارس  31 الوصف

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

 ريـال سعودي ريـال سعودي ريـال سعودي ريـال سعودي ريـال سعودي
 

 قبل الزكاة  السنة( خسارة ربح ) صافي  (125,269,565) (40,261,565) (53,291,075) (71,608,040) (13,558,894)

 التشغيلية صافي النقدية املستخدمة في النشاطات 4.472.514 49,608,894 77,303,470 68,901,963 (16,173,557)

 صافي النقدية املستخدمة في النشاطات االستثمارية (8.438.126) (67,354,039) (2,541,440) (2,731,078) 7,092,662

 صافي النقدية من النشاطات التمويلية (31.068.118) (31,068,132) (  31,068,059) (41,214,808) 28,151,425

(51,417,644) 24,956,077 43,693,971 (48,813,277) (35.033.730) 
الزيــادة فــي األرصــدة لــدى البنــوي والنقــد فــي الصــندوق 

 خالل السنة 

71,112,667 122,530,311 97,574,234 53,880,263 102.693.540 
األرصــــدة لــــدى البنــــوي والنقــــد فــــي الصــــندوق فــــي نهايــــة 

 السنة

 املعامالت غيـر النقدية الهامة:     

 9تطبيق املعيار الدواي للتقارير املالية رقم أثر    9.496.132  

 إستبعادات أصول غير ملموسة     292,196,494

97,800,000 
  

  
تخفــــــيض فـــــــي املصـــــــاريف املدفوعـــــــة مقـــــــدما واألصـــــــول 

 املتداولة األخرى 

 إضافات في املخزون     (4,903,750)

 االيجارمقاصة الجزء املتداول من مطلوبات عقود      (18,000,000)

(22,565,429) 
  

  
تخفيض في املصاريف املستحقة واملطلوبات املتداولـة 

 األخرى 

 إضافات أصول حق االستخدام    (21,621,998) (26,435,307)

 تخفيض في الذمم الدائنة     (445,659,703)

 16أثر تطبيق املعيار الدواي للتقرير املااي رقم     298,234,404 

 استبعادات أصول حق االستخدام    9,108,803 

 تخفيض رأس املال    (243,971,000) 
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 :قروض واملطلوباتال 3.8

 60 مدتر"( مراعحرةملواج ة املصرهلات الر سمالية هالتج لية للجركة  صلت  جو  عخش  س يالت تمويلية من ال ن  السعودي الفر سرالن )تموير  

 عخش 
و
 عخر   96ت   عدي  الجرها لتصر ح املردة  2012هخال  عام  2011 سم ه ل  اش عام  20ش را

و
 مرن  32شر را

و
م  1/5/2012 سرم اعت رارا

 رهس عة هستور  لف ريا  سعودي مئة هس ص مليور  س عة( 767,7ه يمة القسم ربص السنوي )
 

هخمررررس مئررررة هاثنررررار ه سررررعور مليررررور ريرررررا  سررررعودي تت/ررررور مررررن  سرررر ي  اقرررردي عم لررررش  ( ها ررررد مليررررار 592.1 ر  جمررررا ش التسرررر يالت املعتمرررردة ت لررررش )

( ثررررالم مئررررة هاثنررررار ه ربعررررور مليررررور ريرررررا  سررررعودي لقرررراء 342( ها ررررد مليررررار همئررررة ه سررررعة ه سررررعور مليررررور ريرررررا  سررررعودي ه سرررر ي  عم لررررش )199.1)

( مليررار هخمررس مئرة هاثنررار ه سررعور مليررور ريرررا  592.1درها )خماعرات اعتمرراد هخماعررات اررمارر  ر هرذا التسرر ي  ممررمور عمررمااات اعت اريرة  رر

سرر عة هثالثررور ه ( سرر عة مليرور هسرر عمارة 7.737( مليررار  همارررة ه سرعة ه سررعور مليررور ريررا  سررعودي منهررا )199.1سرعودي ه ررد ترر  سرداد م لررش )

 ر ر هليما يخش عيار عالقره  هاململوماتش لف ريرا  سعودي ت  سدادها خال  السنة املالية اادالية همذل  ي/ور ت  ا فا  هذا الق
 

 

 اسم الجهة تسلسل

 املانحة للقرض

مبلغ أصل 

 القرض

مدة 

 القرض

 املبالغ املدفوعة

 للقرض
ً
 سدادا

 خالل السنة

 املبلغ املتبقي

 من القرض

 املديونية اإلجمالية

 للشركة وشركاتها

 التابعة

 البنك السعودي الفرنس   1

 )مليور ريا  سعوي(

 - - 7,737,007 شهر 96  199.1

 

2021مارس  31 الوصف 2020مارس  31   

(تمويل مرابحةقرض مستحق للبنك )  0 7,767,084 

 1,047,195,037 413,128,068 املطلوبات واجبة السداد واملصروفات املستحقة

 35,404,445 36,895,353 إيرادات مؤجلة

 411,801,066 473,382,514 املطلوبات األخرى 

 1,502,167,632 923,405,935 اإلجمااي بالريـال السعودي

         

 أدوات الدين والضمانات وحقوق التحويل واالكتتاب والحقوق املشابهه القابلة للتحويل  4.8

خيرررار مرررن تررراري  لررر  تصررردر  جرررو   ه تمرررنح  يرررة  دهات ديرررن   ه خيرررارات   ه  ررر  اكتترررا    ه  يرررة  قررروق مجرررابه"  اعلرررة للتحويررر    ررر   سررر    ه  قررروق 

 التأسبس ه ترع تاري  هذا التقريرر
 

 حقوق التحويل وأدوات الدين القابلة لالسترداد 5.8

 ل  تق   جو  عاستهال   ه شراء  ه اس اداد  ه   ل اء  ية  دهات دين  اعلة لالس اداد من تاري  التأسبس ه ترع تاري  هذا التقريرر
 

 الزكاة وضريبة الدخل .9

 لألاشمررة املاليررة املعمررو  بهررا اررش اململاررة العرميررة السررعودية  هيررش التررر ام عخرر  املسرراهم ر  هيحمرر  مخصررص ال كرراة تحتسررب ال كرراة 
و
هالمرررارب هلقررا

 هاري ة الدخ  عخ   ارمة الت ييررات اش  قوق املساهم ر اش اهاية السنةر
 

 الزكاة املحملة للسنة/الفترة 1.9

2020  2021 
  

   
 

 ااتسارة املعدلةش

(71,608,040)  (13,558,894) 
 

 خسارة الف اة

19,422,362  112,909,156 
 

  سوياتش مخصصات ه خر  



 

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

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     2020/2021ام لعاإلدارة  السنوي ملجلس التقرير                                                52 من  24 صفحة  

 

(52,185,678)  99,350,262 
 

 الخسارة املعدلة للسنةالربح املعدل/

(50,098,251) 
 

99,101,886 

 

الرمح  صة املساهم ر السعودييرن من 

مارا  31% )99.75ااتسارة املعدلة املعد /

 %(96 ش 2020

   
  

   
 

  االاتش

228,529,000  228,529,000 
 

 ر ا املا 

143,946,006  299,286,826 
 

  م  دارنة  ويلة األج 

 مخصصات  105,930,591  89,919,242

363,195,887  344,796,051 
 

 االيجار عقود مملومات

825,590,135  981,241,426 
 

 املجموا

   
 

 خصمياتش

(250,262,112)  (77,787,152) 
 

 خسارر م ااكمة اش عداية السنة

(1,183,168,388)  
(824,824,085)  

صااش القيمة الدل اية للممتل/ات هاملعدات اش اهاية 

 السنة 

(607,840,365)  78,630,189 
  

     

(583,526,750) 
 

78,433,614 
 

مارا  31% )99.75  صة املساهم ر السعودي ر

  %(96ش  2020

(50,098,251) 
 

99,101,886 
 

الرمح املعد   صة املساهم ر السعودييرن من 

 (  ااتسارة املعدلة/)

 (633,625,001)  177,535,500 
 

 هعاء ال كاة

     

-  4,504,856 
 

 ال كاة املحملة للسنة 
 

 ضريبة الدخل املحملة للفترة 2.9

 لةتسارة املتا دة خال  السنة 
و
 الف اةر/ ال يوجد اري ة دخ  مستحقة اشرا

 

 الربوط الزكوية والضريبية 3.9

 هل  يت   جراء الرمم  عدر م2020مارا  31 دمت  جو  اال رارات ال كوية هالمريبية   ش مصةدة ال كاة هالدخ  للف اة املنتهية اش 
 

 اإلدارةسياسة توزيع األرباح وتوصيات مجلس  .10

 سياسة توزيع األرباح 1.10

ال ررا   -مررارا مررن السررنة امليالديررة التاليررةر هلقررد  هسررح النشررام األسرراا 31تجرردر اإلشررارة  ر السررنة املاليررة للجررركة ت ررد  مررن  ه   عريرر  هتلت ررن اررش 

اشرام الجرركات هاشام را األسراار هاهردف  التامن آلية توتتص األرماح السنويةر هلقد اعتمد مجلس اإلدارة سياسة لتوتتص األرمراح عمرا ال يتعرار  مرص

سررتق خش سياسررة التوتتررص   رر   عشرري  ثرررهة املسرراهم ر   يررث  عمرر  سياسررة التوتتررص املتاليررة عخرر  املواتاررة مررا عرر ر توتتعررات األرمرراح ااداليررة هالنمررو امل

 الذي يعش  سعر الس  ر
 

 هالت/اليف األخر  عخ  الوج" ا   شهتوتا األرماح الصالية السنوية  عد خص  جميص املصرهلات العمومية 
 

( من صااش األرماح لت/وين اال تيا   النشام  للجركة  هيجوت  ر تقرر اا معيرة العامرة العاديرة ه رف هرذا التجنبرب متر  ٪10يجنب ) ر  

 ( من ر ا املا  املدلوار٪30علش اال تيا   املذكور )
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تجنرب  سر ة مئويرة مرن األرمراح السرنوية لت/روين ا تيرا   اتفرا ش يخصرص  لة معية العامة العادية عنراء عخر  ا  رااح مجلرس اإلدارة  ر ر  

 ل ر   ه  غرا  تقررها اا معية العامةر

لة معية العامة العادية  ر تقرر ت/وين ا تيا يات  خر   ه ل  عالقدر الذي يحق  مصةدة الجركة  ه ياف  توتتص  رماح ثاعترة  ردر  را 

رة كرذل   ر تقتمرص مرن صرااش األرمراح م رالش إل جراء مؤسسرات اجتماعيرة لعرامخش الجرركة  ه اإلم/ار عخ  املسراهم ر  هلة معيرة املرذكو 

 من هذ  املؤسساتر
و
 ملعاهاة ما ي/ور  ارما

لة معيررة العامررة العاديررة  ر تقرررر عنرراء عخرر  ا  ررااح مجلررس اإلدارة توتتررص دلعررة  ه رر  للمسرراهم ر مررن ال ررا ش  عررد  لرر  ) ر هجررد(  عرراد   رد 

 ركة املدلوار( من ر سما  الج5٪)

مص مراعاة األ /ام املقررة اش املادة )اادادية هالعجرهر( من هذا النشام  هاملادة )السادسرة هالسر ع ر( مرن اشرام الجرركات  لة معيرة  ره 

 مرص عردد اا لسرات الترن 
و
العامة تخصيص  عد مرا تقردم م/الرأة  عمراء مجلرس اإلدارة  عخر   ر ي/رور اسرتحقاق هرذ  امل/الرأة متناسر ا

 العموريحمرها 

لة معية العامة العادية  ر تقرر عناء عخ  ا ترراح مجلس اإلدارة توتتص ال ا ش  عد ما تقدم ) ر هجد( عخ  املساهم ر كحصرة  ارالية  ره 

 من األرماحر

 للمررواعم الصرادرة عرن اا  رة املختصررة   رت 
و
هيجروت للجرركة توتترص  رمراح مر ليررة عخر  مسراهم ها  جر/  اصررف سرنوي  ه ربرص سرنوي هلقرا

 عناء عخ  تفوير صادر من     اا معية العامة العادية ملجلس اإلدارة عتوتتص  رماح مر ليةره ل  
 

 لقررررار اا معيرررة العامرررة الصرررادر ارررش هرررذا الجرررأر  هي ررر ر القررررار تررراري  االسرررتحقاق هتررراري  التوتترررص ه 
و
ت/رررور هتسرررتح  املسررراه   صرررت" ارررش األرمررراح  هلقرررا

س الت املساهم ر اش اهاية اليوم املحدد لالستحقاق   ه رار مجلس  دارة يقضالن عتوتتص  رمراح مر ليرة    قية األرماح ملال/  األس   امل  ل ر اش 

 ملا هو منصوص علي" اش المواعم هاإلجرراءات التنشيميرة الصراد
و
 هي  ر القرار تاري  االستحقاق هتاري  التوتتص  عخ   ر ينفذ القرار هلقا

و
رة تنفيرذا

املسرررراهمة املدرجررررةر  هترررردلص األرمرررراح املقرررررر توتتع ررررا عخرررر  املسرررراهم ر اررررش امل/ررررار هاملواعيررررد ها ليررررات التررررن يحررررددها لنشررررام الجررررركات ااتاصررررة  جررررركة 

 للتعليمات التن تصدرها اا  ات املختصةر
و
 مجلس اإلدارة هلقا

 

 ادارر  املررادة )الرا عررة ه  ا لرر  ترروتا  رمرراح عررن  ي سررنة ماليررة  لالارر" ال يجرروت توتتررص  رمرراح عررن السررنوات التاليررة  ال  عررد دلررص الل
و
سرر ة املحررددة هلقررا

 ادارر  املرراد
و
ة عجرررة  عررد املارررة( مررن اشررام الجررركات ألةرردا  األسرر   املمترراتة عررن هررذ  السررنةر ه  ا لجررلت الجررركة اررش دلررص اللسرر ة املحررددة هلقررا

معيررررة ااتاصررررة ألةرررردا  هررررذ  األسرررر    )الرا عررررة عجرررررة  عررررد املارررررة مررررن اشررررام الجررررركات( مررررن األرمرررراح مرررردة ثررررالم سررررنوات متتاليررررة  لالارررر" يجرررروت لة 

اررش املنعقرردة   قررا أل /ررام املررادة )التاسررعة هالتمرراا ر( مررن اشررام الجررركات   ر تقرررر  مررا  مرروره  اجتماعررات اا معيررة العامررة للجررركة هاملجرراركة 

ترتمان الجرركة مرن دلرص كر   رمراح  التصويت   ه  عير ر ممتلر ر عرنه  ارش مجلرس اإلدارة عمرا يتناسرب مرص  يمرة  سر م   ارش ر ا املرا   ه لر    ر   ر

 األهلوية املخصصة ألةدا  هذ  األس   عن السنوات الساعقةر
 

 2020/2021توصيات مجلس اإلدارة لتوزيع األرباح عن العام املااي  2.10

 من صرف  ية  رماح عن العام املنصرمر الجركة اش ظ  الواص املا ش اادا ش هااتسارر املترراكمة التر  تا داها الجركة  للن تتمان
 

 أعضاء مجلس اإلدارة  وأعضاء اللجان، واإلدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم .11

 2021مارس  31أعضاء مجلس اإلدارة كما هو في  1.11

 الخبرات املؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم 

ررررررررررررررررربس مجلرررررررررررررررس  دارة شررررررررررررررررركة   يسل  عاعبسال / عبسال  عن الدكتور  1

 اتحاد عذيب لالتصاالت

  مؤسررررررررس هشررررررررري  شررررررررركة عبررررررررت

 ال ل  

  /تاجراستجاري 

  هرررررررربس  ا نررررررة مجلررررررس ادارة  عمررررررو

شرررررررررررررررررررركة  – امل/الرررررررررررررررررررات هال اشررررررررررررررررررريحات

 ر2020اتحاد عذيب لالتصاالت 

  شركة  سمنت اا وف –مدير عام 

  سمنت ت و  –مدير عام  

  شرركة  –مدير املجارتص االسر ااتيجية

  سمنت العرمية

  شرررررررررررررركة  –مرررررررررررردير ااترررررررررررردمات الفنيررررررررررررة

   سمنت العرمية

  ع/رررررررالوريوا هندسرررررررة  عررررررردين عرررررررام

1997 

  2008ماجست ا  دارة  عما  عام 

  ال يئررة  –م نرردا مستجررار معتمررد

 2012السعودية للم ندس ر عام 

 2013دكتوراة  دارة األعما  عام 

 

  

  اررررررش مجررررررا  صررررررناعة  20 كترررررررر مررررررن 
و
عامررررررا

 ال ناءر األسمنت همواد

 10 تنفيذيررررررة هاررررررش صررررررب سررررررنوات اررررررش منا

 شركات مساهمةر

 رة هاسرررررررعة ارررررررش التحسررررررر ر هالتمررررررروير رخ ررررررر

 هاملجارتص االس ااتيجية  اإلداري 

  عمررررررررررررررررررو الة رررررررررررررررررررار التنفيذيررررررررررررررررررة ها رررررررررررررررررررار

 املراجعة اش شركات مساهمة

سرررررررررررنة ارررررررررررش مجرررررررررررا   20خطررررررررررراة  كثرررررررررررا مرررررررررررن  ماجسرررت ا  اررررش علرررروم ااداسررررب ا  ررررش  رربس القماا التجاري لجركة تقنية  ررررررررررررررررررررربس مجلرررررررررررررررررررس  دارة ااررررررررررررررررررررب   الدكتور/ ي يد عن صااح السبيعش 2



 

   مدرجة مساهمة شركة سعودية - (جوGO) لالتصاالت عذيب اتحاد شركة
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 الخبرات املؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم 
شرررررررررررررررررررررررررررررررررركة اتحرررررررررررررررررررررررررررررررررراد عررررررررررررررررررررررررررررررررررذيب 

 لالتصاالت

  عمرررررررررررررررررررررررررررررررو ا نرررررررررررررررررررررررررررررررة امل/الرررررررررررررررررررررررررررررررات

اررررررش شرررررركة اتحرررررراد  هال اشررررريحات

 رلالتصالت عذيب

 

 الفماريةر

   رربس القماا التجاري لجركة  لو

 مومايخشر –االعما  

  اارررررررررب الررررررررررربس للجررررررررؤهر التنشيميرررررررررة

هم يعرررررررات اا ملررررررررة اررررررررش شررررررررركة اتحرررررررراد 

 عذيب لالتصالتر

  مرررررررررررررررررررررررررردير عررررررررررررررررررررررررررام لررررررررررررررررررررررررررنش  الجرررررررررررررررررررررررررر /ات

ارررررررررش الجرررررررررركة السرررررررررعودية  هاملعلومرررررررررات

 لالتصالتر

 ر1997عام 

  دكتررررررررررروراة ارررررررررررش مجرررررررررررا   علررررررررررر  ا لررررررررررررة

 ر2020هالذكاء االصمنا ش عام 

 االتصاالت هاملعلوماتيةر

السررررررررررررريد/ خالرررررررررررررد عرررررررررررررن ع ررررررررررررردالر من  3

 ااتم اي 

  شرررركة  –عمررو مجلرررس االدارة

 اتحاد عذيب  لالتصاالت 

  ررررررررررررررررررررررررررررررررربس ا نرررررررررررررررررررررررررررررررة امل/الرررررررررررررررررررررررررررررررات

شررررررررركة اتحرررررررراد  –هال اشررررررريحات 

 عذيب لالتصاالت

   شرررررررررررررررررركة  –مؤسرررررررررررررررررس/ شرررررررررررررررررري

اخ ررررررررررررررررررة ااتلررررررررررررررررررير الستجررررررررررررررررررارات 

 املوارد الم يةر

  شرررركة  –عمررو مجلرررس اإلدارة

 ت و  للتنمية ال راعية

 امل/الررررررررررررررررررررررررررررراتا نرررررررررررررررررررررررررررررة  ررررررررررررررررررررررررررررررربسر 

شررررررررركة جلررررررررو   –هال اشرررررررريحات

 ميد السعوديةر

  مستجرررررررررررررررررررررررررار  ررررررررررررررررررررررررررربس مجلرررررررررررررررررررررررررس ادارة

 مجموعة لولاس هاجن السعودية 

  عمررررررررررررررو مجلررررررررررررررس  دارة / شررررررررررررررري  ارررررررررررررررش

شررررررررررررررررركة رلررررررررررررررررراد األعمررررررررررررررررا  لةتررررررررررررررررردمات 

 املؤسسيةر

   شررررررررررررررررركة تحررررررررررررررررالف األلرررررررررررررررر   –شرررررررررررررررري

 املحدهدةر

  مرررررردير عررررررام املرررررروارد البجرررررررية للجررررررركة

 الو نية لإلس/ارر

  الرررربس التنفيرررذي ملؤسسررة ال واعرررات

 اادديتة لتقنية املعلوماتر

 ير  دارة املواهب هالتموير املنشمة مد

 لجركة الصااشر

  مرررررررررررررررردير   دارة املررررررررررررررررروارد البجرررررررررررررررررية ارررررررررررررررررش

 الجركة االلا اهاية اادديتةر

   عمررررررررو ارررررررررش ا نررررررررة مجموعرررررررررة األعمرررررررررا

السرررررررررررررررعودية ارررررررررررررررش املع رررررررررررررررد السرررررررررررررررعودي 

 لإلك اهايات هاالج  ة املن ليةر

  ماجسرررررت ا  دارة األعمرررررا  التنفيرررررذي

 ر2019عام 

 البجررررررررية  ع/رررررررالوريوا  دارة املررررررروارد

 ر2014عام 

  دعلررروم عرررا ش تمررروير املررروارد البجررررية

 2011عام 

  الطااامر التنفيذي للموارد البجرية

 م2018عام 

  سررررررررررنة اررررررررررش مجررررررررررا   15خطرررررررررراة  اكثررررررررررا مررررررررررن

املررررررررررروارد البجررررررررررررية هالتحرررررررررررو  املؤسسررررررررررررالن 

 هااتدمات املج اكةر

  10خطررررراة ارررررش اإلدارة التنفيذيرررررة تتجررررراهت 

سرررررررررررررررنوات ارررررررررررررررش عررررررررررررررردد مرررررررررررررررن القماعرررررررررررررررات 

 املختلفة هالجركات املحلية هالعامليةر 

شرررركة  –عمررو مجلرررس االدارة   الجي  / محمد عن خليفة آ  خليفة 4

 اتحاد عذيب  لالتصاالت

  الررررررررررررررررررررررربس التنفيررررررررررررررررررررررذي للنمررررررررررررررررررررررو

 شركة عتل/و  –الر  ن 

  عدالررررة  –عمررررو مجلررررس االدارة

  ا اات ال حرين

  سرف ا املجلررس املجلررس العررال ن

– GBBG 

  اارررررررررررررررررررررررررررررررررررب رررررررررررررررررررررررررررررررررررربس املجلررررررررررررررررررررررررررررررررررس

 Bahrain –االستجرررررررررراري 

Fintech Bay 

  عتل/رررررو  –ررررررربس مجلرررررس االدارة

 لةتدمات املالية

  ررررربس مجلرررس االدارة– Arc 

Solutions 

  رررررررررررررررررررررررررررررررررررربس مجلررررررررررررررررررررررررررررررررررس االدارة– 

Public 2 

  منيرة   –عمرو مجلرس االدارة 

 )األردر(

  عمرررررررررررررررررررررررو مجلررررررررررررررررررررررررس األمنرررررررررررررررررررررررراء– 

 عوليتان  ال حرين

 

  سررررارت ا  ثررررا   ماتررررب هتيررررر ااتارجيررررة

 ال حريليةر

  مرررررررررررررررررررررررردير االتصرررررررررررررررررررررررراالت ه تانولوجيررررررررررررررررررررررررا

املعلومررررررررررررررررررررررررررررات  يمجلررررررررررررررررررررررررررررس التنميررررررررررررررررررررررررررررة 

 اال تصادي

 

  ع/الوريوا اش علوم السياسة عام

 ر2008

ماجسرررت ا  اررررش السياسرررة اررررش منشقررررة 

 ر2011الجرق األهسم عام 

  سرررررررررررررررررنوات ارررررررررررررررررش املجرررررررررررررررررا 10اكثرررررررررررررررررا مرررررررررررررررررن  

 اال تصادير

شرررركة  –عمررو مجلرررس االدارة   السيد/ عبسال  ع اا الس ص 5

 اتحاد عذيب  لالتصاالت

 هاالسرررتحوا  مرالررد عمليرررات مرردير

 عتل/و –

  املصرررررررررررررررلية االسررررررررررررررتتمارية  مجموعررررررررررررررة

UBS 

 االستتمار  شركة  ركاعبتا 

 هالسياسرررررررررة الفلسرررررررررفة او الوري/رررررررررع 

 ر2007 عام هاال تصاد

  ر2008ماجست ا ا تصاد عام 

  جرررررررررررررررررا  املسرررررررررررررررررنوات ارررررررررررررررررش  10اكثرررررررررررررررررا مرررررررررررررررررن

 راال تصادي هاملصراش هاإلستتمار

عمرررررررررو مجلرررررررررس اإلدارة هعمرررررررررو   السيد/ ها   عن ل د  مارر  6

شرركة اتحراد  –ا نة املراجعة 

 عذيب لالتصاالت

  مسرررؤه  االسرررتتمارات اللجرررمة

 مجموعة النهل"ر –

  املةدقيرررررررررررررررة التجاريرررررررررررررررة ارررررررررررررررش العاصرررررررررررررررمة

 هاشنمنر

  ال نررررررررررر  مررررررررررردير عال رررررررررررة الجرررررررررررركات ارررررررررررش

 العرب  الو ننر

  ر2016ماجست ا  دارة  عما  عام 

  ع/ررررررررررررررررررالوريوا  دارة  عمررررررررررررررررررا  عررررررررررررررررررام

2009 

  سرررررررررررررررررنوات ارررررررررررررررررش املجرررررررررررررررررا   10اكثرررررررررررررررررا مرررررررررررررررررن

 اال تصادي هاملصراش هاإلستتمار
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 الخبرات املؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم 
 

ااررررررررررررررررررررررررب الررررررررررررررررررررررررربس التنفيرررررررررررررررررررررررذي    السيد/ عمر ص حش شناع" 7

شرررررررررررررررررررررركة عرررررررررررررررررررررذيب  –للماليرررررررررررررررررررررة 

 القاعمة

  عمرررررررررو مجلرررررررررس اإلدارة هعمرررررررررو

شرركة اتحراد  –ا نة املراجعة 

 عذيب لالتصاالت

   عمو ا نة املراجعة هالتد ي

شرررررررررررررررررررررررررركة مقررررررررررررررررررررررررراهالت ااتلرررررررررررررررررررررررررير 

 لل دن هالتفرتش 

    عمو ا نة املراجعة هالتد ي

 شركة  ثراء املالية -

   عمو ا نة املراجعة هالتد ي

شررررررررررررررررررركة  سررررررررررررررررررما هشررررررررررررررررررركاه   –

 للمقاهالت

   شرررررررركة  –مررررررردير مرررررررا ش هممتررررررر  املرررررررال

 )ااتطا(ر للتجارة هاملقاهالت االنص

  شررررررررررركة  يرررررررررر" علررررررررررس  –مستجررررررررررار مررررررررررا ش

 لالستجارات )األردر(

  عنرررررررررررراءشررررررررررررركة   –مرررررررررررردير مررررررررررررا ش ه داري 

 عرا  املم ا القاعمة )ال/ويت(

  ال نرررر  االرد رررر   –مسرررراعد مرررردير مررررا ش

 )األردر(ال/ويتن 

  املصرررررنص العربررررر   –محاسرررررب ت/ررررراليف

 ملواد الت ليف )األردر(

  1998ع/الوريوا محاس ة عام 

 لية مصرلية عام  ماجست ا علوم ما

2000 

   مع ررررررررررررررررررررررد محلررررررررررررررررررررر  مررررررررررررررررررررررا ش معتمررررررررررررررررررررررد

ال نررررررررررررررررررررر  الدراسرررررررررررررررررررررات املصررررررررررررررررررررررلي" /

 2004منذ عام األرد   املرك ي 

 23  سررررررنة ارررررررش مجررررررا  املحاسررررررر ة هاإلدارة

املاليرررررررررررررررررررة  هاملصررررررررررررررررررررارف  هاالستجررررررررررررررررررررارات 

املاليرررررررررررة املختلفرررررررررررة اررررررررررررش كررررررررررر  مررررررررررررن األردر 

 هال/ويت هاململاة العرمية السعودية

عمررررررررو مجلررررررررس اإلدارة هرررررررررربس     السيد/  يمن عن هال  اا اعرر  8

شرركة اتحراد  –ا نة املراجعة 

 عذيب لالتصاالت

  شررركة  –عمرو ا نررة املراجعررة

 تموي  األه  

  مررردير  دارة املراجعرررة الداخليررررة

 الجركة السعودية العقاريةر -

  مررررررررررررررررررردير  دراة اادسررررررررررررررررررراعات هالتقرررررررررررررررررررارير

 اا مار ر  -املالية 

  رررربس التنفيررذي للمراجعررة الداخليررة

 شركة البسر لاليجار –

  ك يررررررررر مررررررردراء املراجعرررررررة الداخليرررررررة اررررررررش

 ال ن  السعودي الطايما  ر

  ك يرر املراجعي ر الرداخلي ر ارش شرركة

 مومايخشر

  ك  ا املراجعي ر اش شرركة عررايس هاترر

 هاها كومرت 

  ر2010ع/الورتس محاس ة 

  مراجرررررررررررررص اشررررررررررررر  معلومرررررررررررررات معتمرررررررررررررد

 ر2014

 ر2019جص داخخش معتمد مرا 

  

  سنوات ارش مجرا  املراجعرة  13اكثا من

اش  ماعات مختلفة منهرا الرنفم هال رات 

هاالتصرررررررررررررررررررررررررراالت هال تررررررررررررررررررررررررررو  هالتمويرررررررررررررررررررررررررر  

 هالعقاراتر

عمرررررررررو مجلرررررررررس اإلدارة هعمرررررررررو   السيد/ سعد عن عمر ال    9

ا نررررررررررة امل/الررررررررررات هال ا ررررررررررديات 

 –ه مرر ر سررر املجلررس  هالة نررة 

شرررررررررررررررررررررررررررررررررركة اتحرررررررررررررررررررررررررررررررررراد عررررررررررررررررررررررررررررررررررذيب 

 لالتصاالت

  عمررررو مجلررررس مررررديرين لجررررركة

  سما هشركاؤ ر

  شرررررررررررركة  –الررررررررررررربس التنفيرررررررررررذي

 عذيب القاعمة

  عمررررررررررررررررررررررررررررو مجلررررررررررررررررررررررررررررس مررررررررررررررررررررررررررررديرين

عالجررررررررررركات التا عررررررررررة ملجموعررررررررررة 

عرررذيب داخرررر  اململاررررة العرميررررة 

 السعودية 

  عمررررررررررررررررررررررررررررو مجلررررررررررررررررررررررررررررس مررررررررررررررررررررررررررررديرين

عالجررررررررررركات التا عررررررررررة ملجموعررررررررررة 

عرررررررررررررررذيب خرررررررررررررررارا اململارررررررررررررررة )ارررررررررررررررش 

 اململاة املتحدة هج ر كايمار(

  دارة هاملوارد البجرية اارب الرربس لإل

 لجركة عذار التجاريةر

  ملررررررردير العرررررررام لتمررررررروير األعمرررررررا  ااارررررررب

 رشركة عذيب التجارية –هاملجارتص 

  يررررار مقاترررر   ه ارررررد سررررر  مقاترررر   ه 

 ارررررررررررررد جنرررررررررررراح  يررررررررررررررار  همررررررررررررردير ادارة 

ترررررردريب األ قررررررر  اا ويررررررة همررررررردير  دارة 

عررررررررررررررامر القررررررررررررروات اا ويرررررررررررررة ) القررررررررررررروات 

مررررن عررررام  اا ويررررة امللايررررة السررررعودية(

 ر 2005ا   عام  1973

  ع/رررالوريوا ارررش علررروم الميرررررار مررررن

كليررررررررة امللرررررررر  ليصرررررررر  اا ويررررررررة عررررررررام 

1973 

   خ ررررررررررررة  ويلررررررررررة همتنوعررررررررررة اررررررررررش مجرررررررررراالتش

هالقيرررررررررررادة  هتررررررررررردريب  هاإلدارةالميرررررررررررررار 

الميرررررررررررارين  ه دارة املجرررررررررررارتص هالررررررررررررطاامر  

 هالجئور اإلدارية هاملوارد البجريةر

 

 2021مارس  31أعضاء مجلس اإلدارة املستقيلين خالل العام املااي املنتف  في  2.11

 الخبرات املؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم 

 –رررررررررررررربس التررررررررررررد ي  الررررررررررررداخخش  السيد/ ع اا عخش غلوم  اجش 4

شرررررررررررررررررررررررررركة  سرررررررررررررررررررررررررما هشرررررررررررررررررررررررررركاه  

 للمقاهالت املحدهدة )ااتطا(

  ال اكررررررررررر  شررررررررررركة  –رررررررررررربس التررررررررررد ي  الرررررررررررداخخش

 القاعمةر

   عبررررت التمرررروين ااتلي ررررش  –مرررردير تنفيررررذي  ه

 )ال حرين(ر

  ال نرررررررررررر   –رررررررررررررربس تررررررررررررد ي   دارات ااترررررررررررردمات

 األهخش املتحد )ال حرين(

  شرررررررررررررركة عتل/رررررررررررررو  –مررررررررررررردير الترررررررررررررد ي  الرررررررررررررداخخش

 )ال حرين(

  مجموعة يوايليفر العرمية –مساعد مدير 

  كرررررررر  برررررررر   م جررررررررش  –مررررررررد    سرررررررراعات مسرررررررراعد

 )ال حرين(

  محاسرررررررررررررررر ة عرررررررررررررررررام ع/ررررررررررررررررالوريوا

 ر1993

   تمالرررررررررررررررررررررررررررررة املع ررررررررررررررررررررررررررررررد االمري/رررررررررررررررررررررررررررررر

للمحاس  ر القااوا ر منذ عام 

 مر1996

  تمالرة املراجرص الرداخخش املعتمرد

 ر1999منذ عام 

  تمالرررررررررررررررررررررررررررررة املراجرررررررررررررررررررررررررررررص الاشمرررررررررررررررررررررررررررررة

منررررررررررررررررذ عررررررررررررررررام  CISAاملعلومررررررررررررررررات 

 ر2000

  

  سررررررنة خطرررررراة عمرررررر  اررررررش  27اكثررررررا مررررررن

مجرا  التررد ي  الررداخخش  هاالدارة  

ت هاالعمرررا  ال نايرررة ارررش عررردة شرررركا

همنرررررررررررررررررو  ارررررررررررررررررش ال حررررررررررررررررررين  اململارررررررررررررررررة 

 العرمية السعوديةر

 العم  اش ا ار ادارة املخا رر 
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 في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها 3.11
ً
 أسماء الشركات الت  يكون عضو مجلس اإلدارة عضوا

 2021مارس  31أعضاء مجلس اإلدارة كما هو في نهاية السنة املالية في 
 

 العضو

الشركات الت  يكون أسماء 

 في 
ً
عضو مجلس اإلدارة عضوا

مجالس إدارتها )الحالية( أو 

 من مديريها

 الكيان الفانوني مقرها

)مساهمة مدرجة / 

مساهمة غير مدرجة/ 

ذات مسئولية 

 محدودة/ ..(

أسماء الشركات الت  يكون 

 
ً
عضو مجلس اإلدارة عضوا

في مجالس إدارتها 

 )السابقة( أو من مديريها

 مقرها
 الكيان الفانوني

)مساهمة مدرجة 

/ مساهمة غير 

مدرجة/ ذات 

مسئولية 

 محدودة/ ..(

داخل 

 اململكة

خارج 

 اململكة

داخل 

 اململكة

خارج 

 اململكة

 مساهمة مدرجة   شركة  سمنت اا وف مساهمة مدرجة   شركة اتحاد عذيب لالتصاالت   عبسال  عن يسل  عاعبسال / الدكتور 

 مساهمة مدرجة   شركة  سمنت ت و   ات مسؤهلية محدهدة   شركة عبت ال ل 

 مساهمة مدرجة   شركة  سمنت العرمية    

 مساهمة مدرجة       سند للتأم ر شركة  مساهمة مدرجة   شركة اتحاد عذيب لالتصاالت ي يد عن صااح السبيعش/ الدكتور 

  ات مسئولية محدهدة    لو  االعما شركة   ات مسؤهلية محدهدة   شركة تقنية الفمارية

        

        

 مساهمة مقفلة   للتجارة  هاملقاهالت شركة النصار  مساهمة مدرجة   شركة اتحاد عذيب لالتصاالت السيد/ عمر ص حش ع دالاري  شناع"

 شركة عذيب القاعمة

 

 

          عرا  املم ا القاعمة  عناءشركة   ات مسئولية محدهدة   ات مسئولية محدهدة  

     مساهمة مدرجة   شركة اتحاد عذيب لالتصاالت السيد/ سعد عن عمر ال   

     مساهمة مقفلة   شركة  ثراء املالية

      ات مسئولية محدهدة   شركة عذيب القاعمة

مؤسسة ع دالع ي  عن   مد عن 

 ع دالع ي  اال سااية
 

 
 مؤسسة خ اية

    

      ات مسئولية محدهدة   شركة عذيب القاعمة 

      ات مسئولية محدهدة   شركة عذيب اا اجراف السعودية 

      ات مسئولية محدهدة   شركة عذيب للتموين ال ذا   

      ات مسئولية محدهدة   شركة عذيب ات سو  السعودية 

     مسئولية محدهدة ات    شركة اتحاد شمس 

      ات مسئولية محدهدة   شركة  سما ه شركاه  للمقاهالت 

      ات مسئولية محدهدة   شركة عار  سما 

      ات مسئولية محدهدة   شركة اخ ة املعرلة

شركة  ثراء لةتدمات الم ية 

 املحدهدة
 

 
  ات مسئولية محدهدة

    

التموير شركة  ثراء لإلستتمار ه 

 العقاري 
 

      ات مسئولية محدهدة 

شركة  ثراء لإلتصاالت ه املراك  

 الريااية
 

 
  ات مسئولية محدهدة

    

      ات مسئولية محدهدة   شركة عذار االعما  

      ات مسئولية محدهدة   شركة عذار العقارية للعقارات 

      ات مسئولية محدهدة   شركة معارف اادياة

      ات مسئولية محدهدة   شركة امللجات املت/املة للمقاهالت 

      ات مسئولية محدهدة   عماء املتقدمة شركة 

شركة تقنية الريااة السعودية 

 التجارية
 

 
  ات مسئولية محدهدة

    

      ات مسئولية محدهدة   شركة الريااة املتقدمة 

      ات مسئولية محدهدة   شركة اوراش للدي/ور 

      ات مسئولية محدهدة   املرك  السعودي للاخ 

      ات مسئولية محدهدة   شركة اج ا لالستتمار

      ات مسئولية محدهدة   شركة ليفا لت لالستتمار

شركة ليفا السعودية لةتدمات 

 التجارية
 

 
  ات مسئولية محدهدة

    

      ات مسئولية محدهدة   العرب  املحدهدةشركة دع  اا واد 

Athba Stud (UK)    ات مسئولية محدهدة      
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 العضو

الشركات الت  يكون أسماء 

 في 
ً
عضو مجلس اإلدارة عضوا

مجالس إدارتها )الحالية( أو 

 من مديريها

 الكيان الفانوني مقرها

)مساهمة مدرجة / 

مساهمة غير مدرجة/ 

ذات مسئولية 

 محدودة/ ..(

أسماء الشركات الت  يكون 

 
ً
عضو مجلس اإلدارة عضوا

في مجالس إدارتها 

 )السابقة( أو من مديريها

 مقرها
 الكيان الفانوني

)مساهمة مدرجة 

/ مساهمة غير 

مدرجة/ ذات 

مسئولية 

 محدودة/ ..(

داخل 

 اململكة

خارج 

 اململكة

داخل 

 اململكة

خارج 

 اململكة

Atheeb (UK)   ات مسئولية محدهدة      

Athbah Stud (Cayman)   ات مسئولية محدهدة      

Arabian Horse Services   ات مسئولية محدهدة      

Equine International    ات مسئولية محدهدة      

Training Volunteers   ات مسئولية محدهدة      

Telecom Investments   ات مسئولية محدهدة      

Wavelength   ات مسئولية محدهدة      

Kensington Property   ات مسئولية محدهدة      

North Star Investment 

Company 
   محدهدة ات مسئولية 

    

Park Holdings   ات مسئولية محدهدة      

Starpoint   ات مسئولية محدهدة      

Rock Castle Properties   ات مسئولية محدهدة      

Two Stars Holdings   ات مسئولية محدهدة      

 شركة اتحاد عذيب  لالتصاالت  السيد/ خالد عن ع دالر من ااتم اي 

 

  مجموعررررررررررررررة لررررررررررررررولاس هاجررررررررررررررن  مساهمة مدرجة

 السعودية

   

 الستجرررررررررررارات ااتلررررررررررريرشرررررررررررركة اخ رررررررررررة 

 ةالم ي املوارد

  

  ات مسئولية محدهدة

عمو مجلس  دارة / شري  اش 

شركة رلاد األعما  لةتدمات 

 املؤسسية

   

   راملحدهدة األل  تحالف شركة
  ات مسئولية محدهدة

مدير عام املوارد البجرية 

 الو نية لإلس/ار للجركة

   

الرربس التنفيذي ملؤسسة  مساهمة مدرجة   شركة ت و  للتنمية ال راعية

ال واعات اادديتة لتقنية 

 املعلومات

   

    شركة الصااش    

    الجركة االلا اهاية اادديتة    

    الجركة الو نية لإلس/ارر    

    هيئة اا مار  مساهمة مدرجة   اتحاد عذيب  لالتصاالتشركة  /  يمن عن هال  اا اعررالسيد

    ال ن  السعودي الطايما      شركة تموي  األه  

    شركة مومايخش    الجركة السعودية العقارية

    شركة عرايس هاتر هاها كومرت     

      مساهمة مدرجة   لالتصاالت  عذيب اتحاد شركة الجي /محمد عن خليفة آ  خليفة

     مساهمة  /ومية   عدالة  ا اات ال حرين 

     مساهمة مدرجة   شركة عتل/و

Bahrain Fintech Bay   ات مسئولية محدهدة      

     مساهمة مقفلة   (BFSعتل/و لةتدمات املالية) -

Public 2   مساهمة مقفلة     

Arc Solutions    محدهدة ات مسئولية     

     مساهمة مقفلة    منية )األردر(

     مؤسسة  /ومية   عوليتان  ال حرين

السبع عباس عيسى/ السيد  مساهمة مدرجة   )لرا دب ( UBSمجموعة     شركة اتحاد عذيب  لالتصاالت 

     مساهمة مدرجة   شركة عتل/و

Dhivehi Raajjeyge Gulhun Plc 

(Dhiraagu) 

  مساهمة مدرجة     

Public 2   مساهمة مقفلة     

Batelco International Group 

Holding Limited 

  
  ات مسئولية محدهدة

    

شركة عتل/و الجرق األهسم 

 القاعمة

  مساهمة مقفلة     
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 العضو

الشركات الت  يكون أسماء 

 في 
ً
عضو مجلس اإلدارة عضوا

مجالس إدارتها )الحالية( أو 

 من مديريها

 الكيان الفانوني مقرها

)مساهمة مدرجة / 

مساهمة غير مدرجة/ 

ذات مسئولية 

 محدودة/ ..(

أسماء الشركات الت  يكون 

 
ً
عضو مجلس اإلدارة عضوا

في مجالس إدارتها 

 )السابقة( أو من مديريها

 مقرها
 الكيان الفانوني

)مساهمة مدرجة 

/ مساهمة غير 

مدرجة/ ذات 

مسئولية 

 محدودة/ ..(

داخل 

 اململكة

خارج 

 اململكة

داخل 

 اململكة

خارج 

 اململكة

    شركة اتحاد عذيب  لالتصاالت السيد/ ها   عن ل د  مار
  املةدقية التجارية اش

 العاصمة هاشنمنر

   

    رالو نن العرب  ال ن     مجموعة النهلة

 

 2021مارس  31أعضاء مجلس اإلدارة املستقيلين خالل السنة املالية املنتهية في 
 

 العضو

أسماء الشركات الت  يكون 

 
ً
عضو مجلس اإلدارة عضوا

في مجالس إدارتها )الحالية( 

 أو من مديريها

 مقرها
 الفانونيالكيان 

)مساهمة مدرجة / 

مساهمة غير مدرجة/ 

ذات مسئولية 

 محدودة/ ..(

أسماء الشركات الت  يكون 

 
ً
عضو مجلس اإلدارة عضوا

في مجالس إدارتها 

 )السابقة( أو من مديريها

 مقرها
 الكيان الفانوني

)مساهمة مدرجة / 

مساهمة غير مدرجة/ 

ذات مسئولية محدودة/ 

).. 

داخل 

 اململكة

خارج 

 اململكة

داخل 

 اململكة

خارج 

 اململكة

   شركة اتحاد عذيب  لالتصاالت السيد/ ع اا عخش غلوم  اجش
    شركة عتل/و )ال حرين( مساهمة مدرجة

 

 للمقاهالت شركة  سما هشركاه 

 املحدهدة 
  

 شركة ال اك  القاعمة 
   

    عبت التموين ااتلي ش    

    ال ن  األهخش املتحد    
 

 أعضاء اإلدارة التنفيذية 4.11

 الخبرات املؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم 

 الرربس التنفيذي يح  عن صااح ا  منصور  ر   1

الرربس التنفيذي لقماا 

م يعات األلراد اش شركة 

 تين

 ع/الوريوا  دارة  عما 

 ماجست ا  دارة األعما 

  20رة عمليررة تفرروق رخ رر
و
 الجررركاتالعديررد مررن اررش الل ررا عمرر  خ عامررا

  هغ اهرا مرن الجرركات االتصراالت السرعوديةع ر شركة تيرن هشرركة 

 الراردة اش اململاة العرمية السعوديةر

2 

 محمود  مدار الع دهللا ر  

الرربس التنفيذي للجئور 

 املالية عاإلااعة

مدير عام امل  ااية 

 هالتخميم هالتقارير

 ع/الوريوا محاس ة

عما  ماجست ا  دارة  

 مالية

 عامر 29عملية تفوق  ةخ رر 
و
هارش مجرا  االتصراالت  ارش اإلدارة املاليرة ا

هتقنيرررررة املعلومرررررات عمررررر  خالل رررررا ارررررش العديرررررد الجرررررركات منهرررررا شرررررركة 

 .اهرار هشركة االتصاالت السعودية

 در صااح عن خلف اادارث  3
الرربس التنفيذي لقماا دع  

 األعما 

الرربس التنفيذي لجركة 

 السعودية يور هيوت 

ع/الوريوا هندسة 

 ك رمارية

 ماجست ا هندسة ك رمارية

دكتورا  هندسة ك رمارية 

 هاتصاالت

 ارررررررررررش مجرررررررررررا  اإلدارة العامرررررررررررة  20خطررررررررررراة عمليرررررررررررة تفررررررررررروق عرررررررررررن 
و
عامرررررررررررا

هاالتصراالت هتقنيررة املعلومررات   شر   ل هررا العديررد مرن املناصررب اررش 

شررررركات مختلفرررررة منهرررررا شرررررركة االتصررررراالت السرررررعودية هشرررررركة ايرررررور 

 .ت السعوديةهوي

 مر محمد عن سعيد الجمرا   4
الرربس التنفيذي لقماا 

 التقنية

اارب الرربس لقماا 

املجارتص هاملنتجات شركة 

 Tetcoتموير 

ع/الوريوا هندسة 

  اسب آ ش هاتصاالت

 دعلوم عا ش اتصاالت

 ارش مجرا  االتصراالت  ه عمر  خالل را ارش  25خطاة عملية تفروق 
و
عامرا

العديررررررررد مررررررررن الجررررررررركات عرررررررر ر شررررررررركة لوسررررررررلت  هشررررررررركة ارياسررررررررور 

 STCالسعودية  ه شركة االتصاالت السعودية  

5 

  اعودخلي  مر  محمد 
اارب الرربس لقماا االلراد 

 هالنوا   هاملج ل ر
 مدير  دارة التجارة الدهلية

هندسة ع/الوريوا 

 ك رمارية

 ماجست ا هندسة كم يوتر

 ارش مجررا  االتصرراالت هتقنيررة املعلومررات  25خطراة عمليررة تفرروق 
و
عامررا

  شررر   ل هرررا العديرررد مرررن املناصرررب ارررش شرررركات مختلفرررة منهرررا شرررركة 

االتصررررررررراالت املت/املرررررررررة هشرررررررررركة االتصررررررررراالت الفلسرررررررررميلية هشرررررررررركة 

 ل ااي ر هشركة    مومي  

6 

 الع يداءمر  عراهي  عن هليد 
هر ؤ لجاارب الرربس ل

 التنشيمية

ر ؤه مدير عام  دارة الج

 التنشيمية هالقااواية

ع/الوريوا هندسة 

 ك رمارية

 ماجست ا هندسة اتصاالت

 اررررررش مجررررررا  االتصرررررراالت هتقنيرررررررة  18خطرررررراة عمليررررررة تفرررررروق عررررررن 
و
عامررررررا

املعلومات  ش   ل ها العديرد مرن املناصرب ارش شرركات مختلفرة منهرا 

 شركة االتصاالت املت/املةر 

 اارب الرربس لقماا التسوي  االم رمحمد مصمفع  .م 7
مدير  سوي   ماا 

 األعما  اش شركة تين

ع/الوريوا هندسة 

 اإللا اهايات

 جست ا اش  دارة األعما ما

 شر   خالل را العديرد مرن املناصرب منهرا  16خطراة عمليرة تفروق 
و
عامرا

مرردير  سرروي   مرراا األعمررا   جررركة تيررن همستجررار التسررع ا  جررركة 

االتصرراالت السررعودية همرردير التسررع ا  جررركة تيررن السررودار هغ اهررا 

 من الجركات الراردة اش اململاة العرمية السعوديةر
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 منصور كر ارمحمد عن  8
اارب الرربس مل يعات  ماا 

 األعما 

مدير عام م يعات 

 الجركات اش مومايخش
 ع/الوريوا  دارة عامة

 ارررررش مجرررررا  االتصررررراالت شررررر   خالل رررررا  13خطررررراة عمليرررررة تفررررروق 
و
عامرررررا

العديرد مرن املناصررب عر ر شررركة تيرن هشرركة مومررايخش  هشر   غ اهررا 

 العرمية السعوديةرمن املناصب اش الجركات الراردة اش اململاة 

  جار سم ا شناهي  9
اارب الرربس لقماا تقنية 

 املعلومات

اارب الرربس  ماا 

املعلومات اش شركة 

 STC جوي  من 

 ع/الوريوا  اسب آ ش

ماجست ا اش اش  

 املعلومات

 ارش مجرا  االتصراالت هتقنيرة املعلومرات  21خ ررة عملية تفروق 
و
عامرا

شرررركات مختلفرررة منهرررا شرررركة   شررر   ل هرررا العديرررد مرررن املناصرررب ارررش 

االتصررررراالت السرررررعودية هشرررررركة اتحررررراد اتصررررراالت  مومرررررايخش  هشرررررركة 

 ارياسور 

 الج ري عن صااح عاير  10
اارب الرربس لقماا الدع  

 اللوجستن 

اارب الرربس لةتدمات 

 املساادة شركة ع اي 

 ع/الوريوا  دارة  عما 

 ماجست ا  دارة  عما 

 عمررر   18خطرراة عمليرررة تفررروق 
و
خالل ررا ارررش العديرررد مرررن الجرررركات عامرررا

متررررررر  شرررررررركة العيرررررررو   لالسرررررررتتمار هاملقررررررراهالت هشرررررررركة عطرررررررا اململارررررررة 

السرررررررررعودية للتجرررررررررارة هالصرررررررررناعة هاملقررررررررراهالت )س ارررررررررر( هغ اهرررررررررا مرررررررررن 

 الجركات الراردة اش اململاة العرمية السعوديةر

11 

 مر  راوار ع اا
اارب الرربس ل ندسة 

 الج /ات

مدير عام هندسة الج اة 

 عاإلااعة
ع/الوريوا هندسة 

 ك رمارية

 ارش مجرا  االتصراالت هتقنيرة املعلومرات  21خ ررة عملية تفروق 
و
عامرا

  شررر   ل هرررا العديرررد مرررن املناصرررب ارررش شرررركات مختلفرررة منهرررا شرررركة 

 هارد االتصاالت ال اكستااية )مجموعة اعوظبن( 
      

 تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه .12

 ااداليرررة )  عمررراء للررردهرة 9ااتخرررا  عررردد  ه   هتررر   عيررر ر  سرررعة  عمررراء ( 9للجرررركة عررردد  عمررراء مجلرررس  دارة الجرررركة عرررر ) ررردد النشرررام األسررراا 

( مرررن   ررر  اا معيرررة العامرررة املنعقررردة عتررراري  25/10/2023هملررردة ثرررالم سرررنوات )تلت رررن ارررش  م 26/10/2020ملجلرررس اإلدارة الترررن عرررد ت ارررش  الرا عرررة(

 رم25/10/2020
 

 شم2021مارا  31املنت ن اش  ةاملالي السنة اش اهايةهي  ر اا ده  التا ش  ارمة  سماء  عماء مجلس اإلدارة 

 

 م2021مارس  31أعضاء مجلس اإلدارة كما هو في نهاية السنة املالية املنتهية في 

 االسم م

 تصنيف العضوية

)تنفيذي/ غير 

 تنفيذي/ مستقل(

 جهة التمثيل

 اا م ور  مستق   عبسال  عن يسل  عن لرا عاعبسال الدكتور/  1

 شركة ال حرين لالتصاالت السلاية هالالسلاية )عتل/و( غ ا تنفيذي محمد عن خليفة آ  خليفة / الجي  2

 شركة ال حرين لالتصاالت السلاية هالالسلاية )عتل/و( غ ا تنفيذي عبسال  ع اا عبسال  الس ص السيد/  3

 اا م ور  مستق  عر عخش اا االسيد/  يمن عن هال  عن  4

 اا م ور  مستق  / ي يد عن صااح عن مرتم السبيعش الدكتور  5

 االا اات السعودية شركة غ ا تنفيذي السيد/ عمر ص حش ع دالاري  شناع"  6

 النهلة غ ا تنفيذي ها   عن ل د عن جمي   مار السيد/  7

 اا م ور  مستق  اي خالد عن ع دالر من عن عخش ااتم السيد/  8

9 
 

 عذار التجاريةشركة  غ ا تنفيذي السيد/ سعد عن عمر عن سعد ال   
 

 

 م2020مارس  31أعضاء مجلس اإلدارة املستقيلين خالل العام املااي املنتف  في 

 االسم م
 تصنيف العضوية

 )تنفيذي/ غير تنفيذي/ مستقل(
 جهة التمثيل

 اا م ور  مستق  ع اا عخش غلوم  اجشالسيد/  1

 من   اجش غلوم عخش ع ااالسيد/ * ت    و   ستقالة 
و
 رم07/04/2020من مجلس اإلدارة اعت ارا
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 اجتماعات مجلس اإلدارة .13

ر هتعرر   عرردم م31/3/2021ي رر ر اا ررده  التررا ش عرردد اجتماعررات مجلررس اإلدارة ه مررور األعمرراء لتلرر  اإلجتماعررات خررال  العررام املررا ش املنت ررن اررش 

 مررور  عرررر األعمررراء لررر عر اجتماعرررات مجلرررس اإلدارة هالة رررار الفرعيرررة لشرررهف خاصرررة  ه لررردها ش السرررفرر هتجررردر اإلشرررارة عرررأر ررررربس مجلرررس 

يرة اإلدارة ل  يتل   ي  لب ماتو   عقد  ي اجتماعات  ارررة مرن  ي مرن  عمراء املجلرس  ه مراجرص اادسراعات ااترارجش خرال  السرنة املاليرة املنته

ر هيحررص املجلرس  ثنراء ا عقراد جلسرات" عخر  منا جرة األمرور االسر ااتيجية هال امرة هكرذل  مق ا رات املسراهم ر همةدوظرااه  م2021مرارا  31اش 

  يا  الجركة ه داءها اش  مور غال ية األعماءر
 

 سجل حضور أعضاء مجلس اإلدارة الحاليين

 

 م

 

 

 اإلسم / العضو

 اجتماعات( 8)عدد االجتماعات 

2020 2021 

اإلجتماع 

 األول 

 يونيو 7

اإلجتماع 

 الثاني

 يونيو 23

اإلجتماع 

 الثالث

 كتوبر 13

جتماع اإل 

 الرابع

 كتوبر 27

جتماع اإل 

 الخامس

 نوفمبر 8

جتماع اإل 

 السادس

 نوفمبر 29

جتماع اإل 

 السابع

 مارس 21

جتماع اإل 

 الثامن

 مارس 24

1 
الدكتور/ عبسال  عن يسل  

 عاعبسال  *
        

محمد عن خليفة آ  / الجي  2

 خليفة *

        

 الس ص ع اا عبسال / السيد 3

*** 

        

 اا اعر هال  عن  يمن/ السيد 4

* 

        

 صااح عن ي يد/ الدكتور  5

 * السبيعش

        

         * شناعة ص حش عمر/ السيد 6

         *  مار ل د عن ها  / السيد 7

 ع د عن خالد/ السيد 8

 * اي  ااتم الر من

        

         * السيد/ سعد عن عمر ال    9

1

0 

السيد/  سام الدين عن 

 ** هاش  صد ة

   
 

     

1

1 

السيد/ ع ي  عن محمد 

 ** القحما  

        

1

2 

السيد/ ل د عن ع دالع ي  

 ** الصليص

        

1

3 

 السيد/ ايها   اور  ناهي 

*** 

        

 من الن* ت  
و
 رم26/10/2020عي ر اش مجلس اإلدارة اعت ارا

 مر25/10/2020** ت   اتهاء العموية من مجلس اإلدارة عالاتهاء الدهرة التالتة عتاري  

 للسيد/ ايها   اور  ناهي 
و
 عن شركة عتل/و عتاري  *** ت   عي ر السيد/ عبسال  ع اا الس ص خلفا

و
 ر1/1/2021ممتال
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 سجل حضور أعضاء مجلس اإلدارة املستقيلين 

 االسم/ العضو م

 ( اجتماعات0عدد االجتماعات )  

2019 2020 

 االجتماع األول 

 أبريل 2

 االجتماع الثاني

 مايو 20

 االجتماع الثالث 

 مايو 23

 االجتماع الرابع 

 نوفمبر  27

  الخامساالجتماع 

 يناير 21

      ع اا عخش غلوم  اجشالسيد/  1

 من   اجش غلوم عخش ع ااالسيد/ * ت    و   ستقالة 
و
 رم07/04/2020من مجلس اإلدارة اعت ارا

 

 لجان مجلس اإلدارة .14

ا رررار  هليمرررا يخرررش عيرررار عأسرررماء ه عمررراء  عت/ررروين ثالثرررة(  الررردهرة التالترررة هالرا عرررة 2021 – 2020االلعرررام املرررا ش اادرررا ش ) رررام مجلرررس اإلدارة خرررال  

 هم ام هاجتماعات هذ  الة ار ش
 

 اللجنة التنفيذية :

 عالتجر ي  املتعلقرة الجرئور  عمراجعرة دهريرة الة نرة عصرفة تقرومه   م5/11/2017تر   جراي  ه عير ر  عمراء الة نرة التنفيذيرة مرن   ر  مجلرس اإلدارة عتراري  

 ملجلرس تقاريرهرا التنفيذيرة الة نرة هترلرص اإلدارة مجلرس ا عقراد ااتشرار تحتمر  ال التر  الماررة امل ام  عر تنفذ  د كما اإلدارة  مجلس اجتماا     املالية هال ررامر

 عرررردع  مجلررررس اإلدارة اررررش  داررررر" ملسررررئوليات"  هت هيررررد اإلدارة التنفيذيررررة عالتوجيرررر" هاإلرشرررراد احررررو  
و
ات إلدارة لمرررر  املمارسرررراإلدارةر هتقرررروم الة نررررة التنفيذيررررة  يمررررا

ليرررررا الجررررركة  هالتأكيرررررد عمررررررهرة تحقيرررر  خمرررررم ه هرررررداف الجررررركةر هال ررررردف الررررررربس لة نررررة هرررررو رلرررررص مسررررتو   داء الجرررررركة  ههارررررص األهررررداف إلدارة الجرررررركة الع

 هالتلسي   جأر اس ااتيجيات الجركة ه هداف األعما  هاأل جمةر

  أعضاء واجتماعات اللجنة التنفيذية

 (0عدد االجتماعات ) طبيعة العضوية االسم م

 لواص الجركة املا ش لت  القيام عأعما  ل   عقد الة نة التنفيذية  ية اجتماعات  رربس الة نة  ل د عن ع دالع ي  الصليصالسيد/  1
و
اشرا

ه ت   اتهاء  مدة الدهرة التالتة هاملنتهية  الة نة التنفيذية من     مجلس اإلدارة

  رم  2020 كتومر  25عتاري  

 عمو  السيد/ ايها   اور  ناهي  2

 عمو السيد/ سعد عن عمر ال    3
 

 

 

 لجنة املراجعة :

كمررررا ترررر   جرررراي  ا نررررة   م26/10/2017ترررر   جرررراي  ه عيرررر ر  عمرررراء ا نررررة املراجعررررة للرررردهرة التالتررررة ملجلررررس اإلدارة عموالقررررة اا معيررررة العامررررة العامررررة املنعقرررردة عترررراري  

عأعمال رررا  سررررب  اللررروارح التنفيذيرررة الصررررادرة مرررن اا  ررررات هتقررروم ا نرررة املراجعررررة  م01/12/2020املراجعرررة للررردهرة الرا عررررة عموالقرررة اا معيرررة العامررررة املنعقررردة عترررراري  

 رالرسمية املختصة هالرحة عم  ا نة املراجعة املعتمدة من اا معية العامة عتاري       

 الدورة الثالثة والدورة الرابعة واجتماعات لجنة املراجعةأعضاء 

 االسم 
طبيعة 

 العضوية

 ( 3والدورة الرابعة ) ( اجتماعات6) إجتماعات الدورة الثالثةعدد 

2020 2021 

06 

 أبريل 

19 

 مايو

09 

 يونيو

01 

 يوليو

13 

 أغسطس

3 

 سبتمبر
 مارس 14 فبراير 10 نوفمبر 04

          رربس الة نة محمد القحما   السيد/ ع ي  عن 1

          عمو السيد/ ع اا عخش  اجش 2

          عمو السيد/ عمر ص حش شناع" 3

          رربس الة نة  يمن عن هال  اا اعرالسيد/  4

          عمو ها   عن ل د  مارالسيد/  5

 من اش ا نة املراجعة  اا اعر  هال  عن  يمنت   عي ر السيد/  -  
و
 ر01/12/2020اعت ارا من  هتمت املوالقة عخ  التعي ر من اا معية العامة 27/10/2020من مجلس اإلدارة اعت ارا

 من اش ا نة املراجعة  ها   عن ل د  مار   عي ر السيد/ ت   -
و
 ر01/12/2020اعت ارا من  هتمت املوالقة عخ  التعي ر من اا معية العامة 27/10/2020من مجلس اإلدارة اعت ارا

 من اش ا نة املراجعة  عمر ص حش شناع"   عي ر السيد/ ت   -
و
 ر01/12/2020اعت ارا من  هتمت املوالقة عخ  التعي ر من اا معية العامة 27/10/2020من مجلس اإلدارة اعت ارا



 

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

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     2020/2021ام لعاإلدارة  السنوي ملجلس التقرير                                                52 من  34 صفحة  

 

 
 

 سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عن املجلس واإلدارة التنفيذية .15

سياسرررررة توسرررررح املعررررراي ا الترررررن ت نررررر  عل هرررررا م/الرررررات  عمررررراء مجلرررررس اإلدارة هالة رررررار الفرعيرررررة هاإلدارة  25/02/2018اعتمرررررد مجلرررررس اإلدارة عتررررراري  

 لقواعدالتنفيذية هآلية 
و
  وكمرة الرحة ه  /ام صرل ار ه ر يت  العم  عموجب هذ  املعاي ا من تاري  اعتمادها من اا معية العامة  ه ل  امتتاال

   هرر 16/05/1438 هتراري  (16-2017-8ر ر  ) القررار عموجرب املاليرة السروق  مجلرس هيئرة عرن الجرركات الصرادرة
و
 الجرركات ملتمل رات اشرام ههلقرا

هررررر همررن اا رردير عالررذكر  ارر" ترر   دراا سياسررة امل/الررات املجررار  ل هررا  عاليررة اررمن جررده  28/01/1437هترراري   3م/ ر ر  املل/رر  عاملرسرروم الصرادر

 عمررررا  اجتمرررراا اا معيررررات العامررررة للمسرررراهم ر املنعقرررردة خررررال  العررررام املررررا ش املنصرررررم  ه سررررب اتررررارر تصررررويت املسرررراهم ر ترررر  رلررررر اعتمرررراد هررررذ  

 السنة املالية التن يجمل ا هذا التقريرر السياسة كما هو اش اهاية 
 

تختص ا نة امل/الرات هال اشريحات عالتوصرية   ر  مجلرس اإلدارة عم/الرات  عمراء مجلرس اإلدارة ه عمراء الة رار املنبتقرة مرن املجلرس عاإلارالة ه 

 أل /ام هذ  السياسة  عخ   ر ترا ش الة نة املعاي ا 
و
 التاليةش     م/الات ك ار التنفيذي ر عالجركة هلقا

 

 .ه هدال ا الجركة استرراتيجية مص ا   ام ا ر  

م  ر ر    اا  ء ترمم كأر الموي   املد  عخ  الجركة هتنميتها  اجاح عخ  التنفيذية هاإلدارة اإلدارة مجلس  عماء  ث   ر  امل/الات تقدَّ

 املد  الموي ر ع  عاألداء امل/الات من املت  ا

د  ر را   هامل رارات  العمليرة  العلميرة  هاات رررات  جراغل ا هاملرؤهالت املنو رة هاملسرؤهليات هامل رام الوظيفرة  مسرتو   عخر  عنراءو  امل/الرات تحردَّ

 .األداء همستو  

 .الجركة لد  املخا ر هدرجة ه  يعة ح   مص ا   ام ا رد 

 تفرادي مرص امل/الرات  األخذ اش االعت ار ممارسات الجركات األخر  هخاصة التن  عم  اش افس املجا  تمرارا افرس األ جرمة ارش تحديرد ره 

 .هالتعويمات للم/الات م ررر  غيرر ارتفاا من  ل  يلجأ عن  د ما

 .ل ها امل ال ة عدم مص هتحف  ها  عل ها للعم  عالجركة هاملحالشة امل نية الافاءات استقما   ستهدف امل/الات  ر ره 

  م  التنفيذيرة هاإلدارة اإلدارة مجلرس ألعمراء الجرركة رغ رت الجرركة ت نرن عرارامر ملرنح  سر   ارش  را  ارش رت 
و
 جديردا

و
سرواء  كاارت  صردارا

 اشر ااها الجرركة  يجرب  ر يرت   لر  تحرت  شرراف ا نرة امل/الرات
و
هاشرام  األسراا للجرركة النشرام مرص يتوالر  عمرا هال اشريحات  سر ما

 .العال ة السوق املالية هلوارح ما التنفيذية  ات هيئة الجركات ه اشمة

 

 والترشيحات :لجنة املكافآت 

 للسياسررات هاملعاييررر املعتمرردة  ه جرراء املراج
و
عرة السررنوية لال تياجرات اململومررة تقروم ا نرة امل/الررات هال اشريحات عالتوصرية ملجلررس اإلدارة عال اشريح لعمرروية املجلرس هلقرا

ر الت ييرررات الترر  يمارن  جراؤهرا  هتحديرد جواارب المرعف هالقروة ارش من امل ارات املناس ة لعموية مجلس اإلدارة  همراجعة هي/  مجلس اإلدارة هرلص التوصيات اش شرأ

هالتأكررد  جرر/  سررنوي مررن اسررتقاللية األعمرراء املسررتقل ر ههاررص سياسررات هاسرردة لتعويمررات هم/الررات  .مجلررس اإلدارة  ا ترررراح معاا تهررا عمررا يتفرر  مررص مصررةدة الجررركة

  عماء مجلس اإلدارة هك ار التنفيذييرنر

 املكافآت والترشيحات واجتماعات لجنةأعضاء 

 طبيعة العضوية االسم م

 ( اجتماعات4عدد االجتماعات ) ( اجتماعات3عدد االجتماعات )

2020 2021 

(1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) 

 مارس 28 مارس 16 مارس 3 نوفمبر 4 سبتمبر 14 يونيو 29 مايو 28

        رربس الة نة عبسال  عن يسل  عاعبسال / الدكتور  1

        عمو السيد/  سام الدين عن هاش  صد ة  2

        عمو الدكتور/ ي يد عن صااح السبيعش 3

        رربس الة نة السيد/ خالد عن ع د الر من ااتم اي  4

        عمو السيد/ سعد عن عمر ال    5

 من  ا نة امل/الات هال اشيحات يد  عن صااح السبيعش اش ي  /ت   عي ر الدكتور 
و
 .م26/10/2020اعت ارا

 من  ا نة امل/الات هال اشيحاتت   عي ر السيد/ خالد عن ع د الر من ااتم اي اش 
و
 مر26/10/2020اعت ارا

 م25/10/2020لدهرة التالتة عتاري  عن يسل  عاعبسال  عنهاية ا عبسال الدين عن هاش  صد ة هالدكتور/   سامالسيد/   اتهاء عموية ت  
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هغ اهرررا مرررن االسرررتحقا ات  ه  عررروير املصررررهلات املتعلقرررة عاجتماعرررات املجلرررس هالة رررار املنبتقرررة تصرررف عررردالت  مرررور االجتماعرررات  رح 

  عررد 
و
 عقررب كرر  اجتمرراا   مرا امل/الررات السررنوية للمجلرس لترردلص كاملررة

و
عنر" ه اا معيررات العامررة هاالجتماعرات الرسررمية األخررر  م اشررة

   رارها من اا معية العامةر

 :اإلدارة وأعضاء اللجان املنبثقة عن املجلس مجلس اءأعض معايير  وآلية صرف مكافآت 1.15

 مقمروا م ايا عيلية  ه م لرش  ه اا لسات عن  مور  عد  من اإلدارة ه عماء الة ار املنبتقة عن املجلس مجلس  عماء م/الأة تت/ور  ر  

 امل ايار هذ  من  كثا  ه ع ر اثلت ر اا مص الجركة  هيجوت  صااش  رماح  س ة معينة من  ه

 غ را  ه م اشرر  جر/  م ليرة ت/رور   ر  ه الجرركة الترن تحقق را األرمراح مرن  سر ة عرن ع رارة اإلدارة مجلرس  عمراء م/الرأة ت/رور  يجروت  ر  ر  

 الجركةر رمحية عخ  م اشر

 خصر   عرد ه لر  األرمراح  مرن صرااش (٪10عخر  ) اللسر ة هرذ  ت يرد  ر يجروت  لرال الجرركة   رمراح مرن معينرة  سر ة امل/الرأة كاارت   ا را 

  العامة اا معية  رراها التن اال تيا يات
و
 يقر  ال املسراهم ر عخر  رمرح توتترص هبعرد األسراا  الجرركة اشرام الجرركات هاشرام أل /ام تم يقا

  امل/الرأة هرذ  اسرتحقاق ي/رور   ر عخر  الجرركة املردلوا  مرا  ر ا مرن (٪5عرن )
و
هكر   العمرو  يحمررها الترن اا لسرات عردد مرص متناسر ا

  ي/ور   ل  يخالف تقدير
و
 .عا ال

 لعررردد مرررات  مرررور العمرررو  املقرردار متفاهترررة امل/الرررأة املرصرررودة لألعمرراء ت/رررور   ر يجرروت  رد 
و
هتختلرررف  يمتهرررا مررن عمرررو  خررر  هلقرررا

 اإلدارةر مجلس هال اشيحات هاعتماد امل/الات تقدير  يمة امل/الأة ل/  عمو عتوصية من ا نةهتناسب  هيت   لالجتماعات كلس ة

عنرراءو عخرر  توصرريات ا نررة امل/الررات  مررن املجلررس همررد   مررور  املنبتقررة م/الررات  عمرراء جميررص الة ررار اإلدارة مجلررس هتعتمررد يحرردد ره 

 هال اشيحات  عاست ناء ا نة املراجعة  يث يونال  بها لة معية العامة للمساهم ر العتمادهار

املجلرس  ه مرن خارجر"( ك رد   مرور  ( ثالثة آالف ريا  ل/  عمو مجلس  دارة  ه ا نرة لرعيرة )سرواء مرن داخر 3000يصرف م لش ) ره 

  سررررواء كررررار اجتمرررراا 36عررررن اا لسررررة الوا رررردة )داخرررر  مرررردر اململاررررة  ه خارج ررررا( هممررررا ال ي يررررد عررررن )
و
( سررررتة هثالثررررور  لررررف ريررررا  سررررنويا

تقررة مجلررس  دارة   ه ا نررة لرعيررة   ه جمعيررة عامررة   ه اجتمرراا رسرر ن  ه لعاليررة معينررة )ي/لررف عرر" العمررو مررن   رر  رررربس الة نررة املنب

 عن املجلس هموالقة رربس مجلس اإلدارة عخ   ل (ر

اررررش اهايررررة كرررر  سررررنة ماليررررة تونررررالن ا نررررة امل/الررررات هال اشرررريحات ه سررررب تقرررردير هموالقررررة مجلررررس اإلدارة عصرررررف م/الررررأة ماليررررة ألعمرررراء  رت 

 مجلس اإلدارة هالة ار املنبتقة عن املجلس  عخ  النحو ا   ش

 ( ثالم مئة  لف ريا   ه ل  مقاع  عمويت" اش مجلس اإلدارةر300تتجاهت )يستح  عمو مجلس اإلدارة م/الأة سنوية ال  1

( مئرررة  لرررف ريرررا   ه لررر  مقاعررر  عمرررويت" ارررش الة رررار املنبتقرررة عرررن 100يسرررتح  عمرررو مجلرررس اإلدارة م/الرررأة سرررنوية ال تتجررراهت ) 2

 اش ا نة ها دة  ه  كثار عما ل ها امل/الأة املمنو ة 
و
 مقاع  العموية اش ا نة املراجعةراملجلس  سواء  كار العمو  مجاركا

( مئرة  لرف 100تصرف م/الأة لعموية الة ار املنبتقة عن املجلس التن يع ر ل ها العمرو مرن خرارا املجلرس عحيرث ال تتجراهت ) 3

 ريا  لة نة الوا دةر

م( لألعمررررراء تتحمررررر  الجرررررركة ت/ررررراليف ترررررذاكر  السرررررفر عخررررر  الدرجرررررة األه ررررر  هالترررررنقالت هاإلعاشرررررة هاإل امرررررة عفنررررردق )خمسرررررة اجرررررو  4

هارررش  الررة عررردم تررأم ر  ي مررن هرررذ  التسرر يالت هااتررردمات مررن   رر  الجرررركة  يررت   عررروير  .املقيمرر ر خررارا مدينرررة مقررر االجتمرراا

 لسياسررررة  مرررررور 
و
األعمرررراء عررررن هررررذ  املصرررررهلات الفعليررررة  عررررد تقرررردي  الفررررروات ا هاملسررررتندات املؤيرررردة للم ررررالش املنصرررررلة  ههلقررررا

املنبتقررة عررن املجلررس هاا معيررات هسررداد افقررات السررفر هاملصرررهلات التررن يعتمرردها املجلررس اجتماعررات مجلررس اإلدارة هالة ررار 

 بهذا الجأرر

خمرس  (500ماليرة  ه عيليرة م لرش ) هم ايرا م/الرات مرن اإلدارة مجلرس عمرو علير" يحصر  مرا مجمروا يتجراهت  ال ارش جميرص األ روا   5

  هل  ما اص علي" اشام الجركات هالرحت"
و
 .املختصة اا  ة تمع ا التن التنفيذية هالمواعم مئة  لف ريا  سنويا

 مكافآت رئيس مجلس اإلدارة ونائبه وأمين سر املجلس وأمناء سر اللجان املنبثقة من املجلس: 2.15

قر صرف م/الأة  االية غيرر املنصوص عل ها ا  5مص مراعاة ما هرد عالفقرة الفرعية ) (  عرال  5الفقررة )( من ال ند )ت(  عال   ملجلس اإلدارة  ر ية

قرررر مجلرررس اإلدارة م/الرررأة  مررر ر سرررر املجلرررس ه منررراء سرررر الة رررار  لررررربس مجلرررس اإلدارة هاار ررر" عتوصرررية مرررن ا نرررة امل/الرررات هال اشررريحاتر هكرررذل  ية

 املنبتقة عن املجلس املعين ر من خارا املجلس عتوصية من ا نة امل/الات هال اشيحاتر
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 :التنفيذية اإلدارة وآلية صرف مكافآت فريق معايير  3.15

 رارات الترن اهدف امل/الات     تول ا اادالة التنالسية اململومة ا ذ  هاال تفاب عاملوظف ر املؤهل ر هاألكفاء هاادفاب عخ  املستو  العا ش مرن امل

 –توصية ا نرة امل/الرات هال اشريحات  عناءو عخ  –تحتاا ل ا الجركةر هيحدد مجلس اإلدارة  اواا امل/الات التن تمنح لا ار التنفيذي ر اش الجركة 

كات متررررر  امل/الرررررات التاعترررررة  هامل/الرررررات املرت مرررررة عررررراألداء هامل/الرررررأة التجررررريجيعية  عمرررررا ال يتعرررررار  مرررررص المرررررواعم هاإلجرررررراءات املنشمرررررة لرررررذل  عالجرررررر 

 املساهمةر  ه جتم  م/الات اإلدارة التنفيذية عخ  ما يخشش
 

  ميالدي(رراتب  ساىالن )يت  دلع" اش اهاية ك  ش ر 

  عد  هاتف   اخ(ر –عد  اق   –عد  سان  –عدالت  جتم  عخ  سبي  املتا  ال اادصر 

 م ايا  عا دية كالتأم ر المبن هخالل"ر 

  م ايررررا  عا ديرررر" هم ايررررا  خررررر   جررررم  عخرررر  سرررربي  املتررررا  ال اادصررررر  جرررراتة سررررنوية ه جرررراتة  اررررالية هتررررذاكر سررررفر عالمرررراررة هم/الرررراة اهايررررة

 ااتدمةر

 ية  ص اة األج  املرت مة عأداء املوظف هالجركة هااتمم التحف  ية  ويلة األج   مت  العموالت هاتفا يات الوالءرااتمم التحف   
 

 هترا   األمور التالية عند صرف امل/الات لفري  اإلدارة التنفيذيةش
 

هالتوصرية  ك رار التنفيرذي ر لر ه  عمرا ا ميرص املروظف ر املعتمرد الرهاترب  جر/  دهري عمراجعرة سرل  هال اشريحات امل/الرات ا نرة تقروم ر  

  ل ر     ااداجة  يا  خمم همرامر تحفير  املوظف ر كلما دعت

يت  التوصرية عتعير ر الررربس التنفيرذي مرن   ر  ا نرة امل/الرات هال اشريحات ها تررراح مردة عقرد العمر  معر" هالتعويمرات ااتاصرة عر"  ر  

 من     الة نةر هت/ور املوالقة النهارية هاإلعتماد من مجلس اإلدارةرمص مخصص امل/الاة املقتررح ل" هيت  التوصية عصرل ا 

يرررررت  تحديرررررد معرررررراي ا األداء للررررررربس التنفيررررررذي هيرررررت  رمم ررررررا عامل/الررررراة مرررررن   رررررر  ا نرررررة امل/الررررررات هال اشررررريحاتر هت/ررررررور املوالقرررررة النهاريررررررة  را 

 هاإلعتماد من مجلس اإلدارةر

 ر  الررربس التنفيرذي الترن ت/رور مرت مرة عالتوج هرات العامرة للجرركة هراعيرة لألهرداف يت  تحديد معاي ا األداء لا ار التنفيذي ر مرن   رد 

 اململومة من الرربس التنفيذير

تقرروم ا نررة امل/الررات هال اشرريحات عمنا جررة توصرريات اإلدارة التنفيذيررة لصرررف م/الررات سررنوية  ه اسررت نارية عررن األداء هعرارر ا عخرر   ره 

 مجلس اإلدارة للموالقة هاإلعتمادر

م ا نة امل/الات هال اشيحات عمراجعة خمم اادوال  ااتاصة عا ار التنفيرذي ر  جر/  مسرتمر  هكرذل  مراجعرة عقرود التوظيرف تقو  ره 

 املطامة مع   ليما يتعل  عامل/الات السنوية ) ر هجدت( هرلص التوصيات  يال ا ملجلس اإلدارة العتمادهار

 ملسئوليات هاملؤهالت العلمية  هاات ررات العملية  هامل ارات همستو  األداءرتحدد امل/الات عناءو عخ  مستو  الوظيفة  هامل ام ها رت 

 للسياسررات الداخليررة  رح 
و
تصرررف عرردالت سررفر هااترردا  ا ميررص املرروظف ر  سررب الرردرجات هاملسررتويات الوظيفيررة هعقررود التوظيررف ههلقررا

 ا الجأرراملعتمدة من     مجلس اإلدارة عناءو عخ  توصيات ا نة امل/الات هال اشيحات بهذ
 

 :ت املطالبة بالتعويض واالستردادإيقاف صرف املكافآت وحاال  4.15

مرررص مراعررراة  هاررراا الجرررركة املاليرررة همتمل رررات العمررر   لة نرررة امل/الرررات هال اشررريحات التوصرررية   ررر  مجلرررس اإلدارة عاليقررراف صررررف امل/الرررات ا ميررررص 

ارت/ا  املوظف  ه العمو عم  مخ  عالجرف  ه األمااة  ه  -املتا  ال اادصر املستفيدين هاملمال ة عاس ادادها اش  االت معينة ) همنها عخ  سبي  

ة   ا ال  هيررر ه/ ه  خاللرر" ارررش القيررام عمسررؤهليات"  ه هاج اتررر" ممررا ي اترررب عليرر" ارررر عمصرررااح الجررركة ه/ ه  اهررراء عمررويت" عقرررار مرررن اا معيررة العامررر

جلررس  لعخر  العمرو  عرادة جميرص امل/الرات الترن صررلت عرن الف راة الترن تلررت   يرب عرن  مرور ثرالم جلسرات متتاليرة عردهر عرذر مجررها يق لر" امل

 اإلدارة  ه مجلرس اإلدارة ارش عمرو د يقرة  ردم ا غيررر معلومرات عخر  عنراءو  تقرررت  اهرا ت ر ر   ا آخرر اجتمراا  مرر (  ه خصرم ا عرأي صرورة مالرمرة 

مسرتحقةر هال تم ر  هرذ  السياسرة  ال  عرد اعتمادهرا مرن   ر  اا معيرة  غ را م/الات عخ  الوظيف  لةدصو   الواص است ال  ملنص ه ل  التنفيذية 

 العامةر
 

املنعقرردة خررال   للمسرراهم ر اا معيررات العامررة عررر همررن اا رردير عالررذكر  ارر" ترر   دراا سياسررة امل/الررات املجررار  ل هررا  عاليررة اررمن جررده   عمررا  

 العام املا ش املنصرم  ه سب اتارر تصويت املساهم ر ت  رلر اعتماد هذ  السياسةر
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 مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذييـن .16

 
 

 2021مارس  31مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة خالل العام املااي املنتف  في 

 األعضاء

 املكافآت املتغيـرة املكافآت الثابتة
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 أوال: األعضاء املستقلين

 0 000 12 0 0 0 0 0 0 0 12,000 0 0 0 6,000 6,000 0  سام الدين عن هاش  صد ة 1

 0 000 24 0 0 0 0 0 0 0 000 24 0 0 0 000 9 000 15 0 ي يد عن صااح السبيعش 2

  6,000 0 0 0 0 0 0 0 6,000 0 0 0 6,000 0 0  اجشع اا عخش  3

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 عن هال  اا اعر يمن  4

 0 27,000 0 0 0 0 0 0 0 27,000 0 0 0 18,000 000 9 0 ن محمد القحما  ع ي  ع 5

  3,253 33,000 0 0 0 0 0 0 0 33,000 0 0 0 9,000 000 24 0 سل  عاعبسال عبسال  عن ي 6

 0 27,000 0 0 0 0 0 0 0 27,000    12,000 000 15  ع د الر من ااتم اي خالد عن  7

 0 129,000 0 0 0 0 0 0 0 129,000 0 0 0 60,000 000 69 0 املجموع

 : األعضاء غيـر التنفيذييـنث
ً
 انيا

 0 000 42 0 0 0 0 0 0 0 000 42 0 0 0 18,000 000 24 0 سعد عن عمر ال    1

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ل د عن ع دالع ي  الصليص 2

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 خليفة آ  خليفةمحمد عن   3

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ايها   اور  ناهي  4

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 عبسال  ع اا الس ص 5

 0 54,000 0 0 0 0 0 0 0 54,000 0 0 0 27,000 27,000 0 عمر ص حش شناع" 6

 0 12,000 0 0 0 0 0 0 0 12,000    3,000 9,000 0 ها   عن ل د  مار 7

 0 108,000 0 0 0 0 0 0 0 108,000 0 0 0 48,000 60,000 0 املجموع

: األعضاء التنفيذيين
ً
 ثانيا

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ال يوجد -

 ه/ ه ت/اليف اإل امة اش الفندق املقدمة من الجركة(ر ألعماء ه/ ه  يمة تذاكر السفر التن تا دها اعد  املصرهلات يجم  )التعوير عن املصرهلات الفعلية  ] 1[* مال شةش 

 ريرا 3000عوا رص  2021مرارا  31خرال  العرام املرا ش املنت رن ارش ر العاديرة( املنعقردة رتر  صررف عرد   مرور اجتماعرات اا معيرة العامرة )العاديرة هغيرعاإلارالة   ر  امل/الرات هال ردالت املوسردة عاا رده   عرال    ]2[*  مال شةش 

 لة معية الوا دةر
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 2021مارس  31مكافآت أعضاء اللجان الفرعية خالل العام املااي املنتف  في 

 املجموع (*)بدل املصروفات  بدل حضور الجلسات املكافآت الثابتة األعضاء

 أعضاء لجنة املراجعة

 0 0 0 0  يمن عن هال  اا اعر 1

 3,000 0 3,000 0 ها   عن ل د  مار 2

 18,000 0 18,000 0 ع ي  عن محمد القحما   3

 6,000 0 6,000 0 ع اا عخش  اجش 4

 27,000 0 27,000 0 عمر ص حش شناع" 5

 54,000 0 54,000 - املجموع

 أعضاء اللجنة التنفيذية

 0 0 0 0 ل د عن ع دالع ي  الصليص 1

 0 0 0 0 ايها   اور  ناهي  2

 0 0 0 0 سعد عن عمر ال    3

 0 0 0 0 املجموع

 املكافآت والترشيحاتأعضاء لجنة 

عبسال  عن يسل  عاعبسال   1  0 9 000 0 9 000 

 000 6 0 000 6 0  سام الدين عن هاش  صد ة 2

 000 12 0 000 12 0 خالد عن ع د الر من ااتم اي  3

 000 9 0 000 9 0 ي يد عن صااح السبيعش 4

 18,000 0 18,000 0 سعد عن عمر ال    5

 54,000 0 54,000 - املجموع

 ه/ ه ت/اليف اإل امة اش الفندق املقدمة من الجركة(ر ألعماء ه/ ه   يمة تذاكر السفر التن تا دها اعد  املصرهلات يجم  ) عوير املصرهلات الفعلية لألعماء  ] 1[ مال شةش * 
 

 مكافآت خمسة من كبار التنفيذييـن )من ضمنهم الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للشؤون املالية( خالل العام املااي 

 2021مارس  31املنتف  في 

 يرةغاملكافآت املت املكافآت الثابتة
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2,532,740 919,731 - 3,452,471 - - - - - - 1,278,682 - 4,731,153 
 

  العالقة بين املكافآت املمنوحة وسياسة املكافآت املعمول بها 1.16

(  عال  ت  اعتمادها من     مجلس اإلدارة عتوصية من ا نة امل/الات هال اشريحات  15من اا دير عالذكر  ر سياسة امل/الات املوسدة عال ند )

 ه سب اتارر تصرويت املسراهم ر 2020مارا  31هت   دراج ا اش جده   عما  اجتماعات اا معية العامة املنعقدة خال  العام املا ش املنت ن اش 

اعتمادهرا كما هو اش اهاية السنة املالية التن يجمل ا هذا التقرير ر هلن يت  العم  عمقتضال  هذ  السياسرة  ال  عرد  ت  رلر اعتماد هذ  السياسة

اسرة من اا معية العامةر هسبت  توايح العال ة ع ر امل/الات املمنو ة هسياسة امل/الات املعمو  بهرا  هميرار  ي ااحرراف جروهري عرن هرذ  السي

 ر عد عرا ا عخ  اا معية العامة هاعتمادها هال دء اش تم يق ااش املستق   
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 التقييم السنوي ملجلس اإلدارة .17

د يقوم مجلس اإلدارة عالجراء تقيي  سنوي داخخش يعتمد عخ  عمليات التقيي  الرذا   هاملراجعرة/التقيي  مرن   ر  رؤسراء الة رار   يرث يرت  تحدير

ح سرر   معاا تهرررا عمرررا يتفرر  مرررص مصررةدة الجرررركةر هال توجرررد ج ررة خارجيرررة  امررت عتقيررري   داء مجلرررس اإلدارة ه داء جوااررب القررروة هالمررعف ها ترررررا

ا اارررر"ر همرررررن اا رررردير عالرررررذكر  ر ا نررررة امل/الرررررات هال اشرررريحات عصررررردد  عرررررداد آليررررة هسياسرررررة شرررراملة لعمليرررررة التقيرررري  السرررررنوي ألداء مجلرررررس اإلدارة 

 العتمادهرا مرن مجلرس اإلدارة هال ردء ارش تم يق رار هسروف  هاألعماء هالة ار هاإلدارة التنفيذية 
و
هجاري  جرراءات التحسربنات النهاريرة عل هرا تم يردا

( من الرحرة  وكمرة الجرركات عصرورة كاملرة ارش املسرتق   هااللصراح عرن  لر  41تحرص الجركة عخ  االلتر ام عما هرد اش املادة االس اشادية ر   )

 اش التقارير القادمة عال ر هللار
 

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

 وصف للمصالح في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت )اشعار ملكية حصص كبيـرة من األسهم( 1.18

٪(  ه  كترررر مررن 5اعت رراري يملرر  ) لرر  يرررد لررإلدارة التنفيذيررة للجررركة  ه  دارة عال ررات املسرراهم ر  يررة عالغررات  ه اشررعارات مررن  ي  ررتص   يعررش  ه 

األسرر   املصرردر  للجرررركة   ه عالغررات عرررن هجررود  يررة مصرررةدة اررش لئرررة األسرر    ات األ قيرررة اررش التصررويت سرررواء مررن األ رررتاص  ي العال ررة  ه مرررن 

ريررررر هلرررذل   لالاررر" ال توجرررد هيئرررة السررروق املاليرررة عموجرررب املرررادة التالثررر ر مرررن  واعرررد الت ررر ي  هاإلدراا مرررن تررراري  التأسررربس ه تررررع تررراري  هرررذا التق

 مصااح اش لئة األس    ات األ قية اش التصويت من املساهم ر  ه  عماء مجلس اإلدارة هك ار التنفيذييرن ه تهاج   ه هالده  القصرر
 

 أو أزواجهم أو أوالدهم القصر مصلحة وحقوق خيار وحقوق االكتتاب ألعضاء املجلس وكبار التنفيذييـن 2.18

صرر ارش مصااح  ه  قوق خيار  ه  قروق اكتترا   عرود ألي مرن  عمراء املجلرس  ه ك رار التنفيذييررن عالجرركة  ه  تهاج ر   ه  هالدهر  القال توجد  ية 

  س    ه  دهات دين للجركةر
 

 مصالح أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذييـن وأقاربهم في العقود املبرمة مع شركة اتحاد عذيب لالتصاالت 3.18

هرا اإلدارة عأا" ال يوجد ألي من  عماء املجلس  ه الرربس التنفيذي  ه املدير املا ش  ه   اربه   ية مصااح  تصية ارش العقرود الترر   عرمتيقر مجلس 

 شو  العقود املوسدة عاا ده   داا الجركة س

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

 أي يخص ذي عالقة بأي منهم

1 
اتفا ية تمرير هاق  اادركة 

 الدهلية مص شركة عتل/و

يت  ا تسا   يمة امل/املات 

 سب األسعار ل/  دهلة همدة 

االتصا  ل/  اتصا  عخ  

  دة ه ل  عأسعار مت يررة

ت  تو يص هذ  االتفا ية 

ر 2009اش ش ر لطااير 

 
و
 هتجدد سنويا

االتفا ية من امن اتفا ية هذ  

الرمم ال بنر  مص شركة عتل/و 

)الجري  الفنن( التر  ت  تو يع ا 

 2009هاالتفاق عل ها اش ش ر لطااير 

شركة عتل/و )عمو مجلس اعت اري 

/ الجي  همؤسس( هيمتل ا اش مجلس اإلدارةش

 للسيد محمد عن خليفة آ  خليفة 
و
)خلفا

عبسال  ع اا  /هالسيدرارد ع دهللا لخري( 

 للسيد
و
 ايها   ناهي( /الس ص )خلفا

2 
داررة رمم لدهارر النفا  

 الده ش مص شركة عتل/و

يت  ا تسا  ك  داررة عخ  

  دة  سعر منالس

ت  تو يص هذ  االتفا ية 

 10/11/2016اش ش ر  

هتجدد عخ   ساا 

 ش ري 

داررة رمم لدهارر النفا  الده ش 

ااتاصة عاملعلومات  ات سعات 

يت  استخدام ا ل/  من عمالء  عالية

 عتل/و ه  جو  لالستفادة من ااتدمة

شركة عتل/و )عمو مجلس اعت اري 

/ الجي  همؤسس( هيمتل ا اش مجلس اإلدارةش

 للسيد 
و
محمد عن خليفة آ  خليفة )خلفا

عبسال  ع اا  /رارد ع دهللا لخري( هالسيد

 للسيد
و
 ايها   ناهي( /الس ص )خلفا

3 
ال صرية اتفا ية األلياف 

 املعتمة مص شركة عتل/و

مليور  5القيمة التقديرية 

 ريا  سعودي

ت  تو يص هذ  االتفا ية 

 26/02/2018عتاري  

 سنة15همداها 

استخدام ج ء مع ر من األلياف 

ال صرية املعتمة هالتن ت  شراؤها من 

هيئة الرمم الا رما   لده  مجلس 

التعاهر ااتلي ش هالتن ترمم عدة 

 اش ده  ااتلير العرب  اقاا مختلفة

شركة عتل/و )عمو مجلس اعت اري 

/ الجي  همؤسس( هيمتل ا اش مجلس اإلدارةش

 للسيد 
و
محمد عن خليفة آ  خليفة )خلفا

عبسال  ع اا  /رارد ع دهللا لخري( هالسيد

 للسيد
و
 ايها   ناهي( /الس ص )خلفا

 

عرررررالهة عخررررر  مرررررا  كرررررر  ارررررش اا رررررده   عرررررال   تقررررروم الجرررررركة عتقررررردي  خررررردمااها ادلرررررو  لالتصررررراالت هال ياارررررات هاالا اارررررت لررررر عر  عمررررراء مجلرررررس اإلدارة 

ا ارمن االعت ارييرن هالجركات  ات العال ة به  اشيرر رسوم اشتررا  مت  عقية عمالء الجركة األخرين دهر  ي م ايا تفميلية  هيت  االلصاح عنهر
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علومرات عامالت مص األ راف  ات العال ة اش القوار  املالية  سب املت ص  هكذل  الت ليش عنها اش اجتماا اا معية العامة السنوير مل يرد مرن املالت

 (  داا ر19عن التعامالت مص األ راف  هي العال ة  يرج  اإل الا عخ  الفقرة )
 

 التعامالت مع األطراف ذوي العالقة .19

األ ررراف  هي العال ررة عنرراءو عخرر  شرررها ه سررعار متفرر  عل هررا تمترر  التعامرر  التجرراري املعترراد مررص العمررالء  ه املرروردين هليمررا يخررش تمررت التعررامالت مررص 

 التفاصي ش

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

2021 2020 

شركة ال حرين لالتصاالت 

 )عتل/و(السلاية هالالسلاية 
 مساه  مؤسس

 6,104,590 3,895,043 2010من يناير    يرادات عيااات

 3,279,321 3,046,516 2009من لطااير   يرادات رمم عينن

 1,499,580 1,123,594 2009من لطااير  ت/لفة رمم عينن

الجركة العرمية السعودية 

 للتسوي  هالتوكيالت)ساماكو(

شقيق" لجركة 

 النهل"
 1,162,863 643,662 2012من  كتومر  عيااات يرادات 

 412,978 276,919 2009من اولمطا   يرادات عيااات مساه  مؤسس شركة عذار التجارية املحدهدة

 شركة اتحاد شمس
شقيق" لجركة 

 عذار التجارية
 31,017 30,141 2011من يناير   يرادات عيااات

شركة عذيب للصيااة هااتدمات 

تعديل اسمها الت  تم  املحدهدة

 ااى
ً
شركة الريادة الحديثة  الحقا

 للخدمات البيئية

 81,275 20,160 2015من سبتمطا   يرادات عيااات مساه  مؤسس

 شركة عذيب اا اجراف السعودية

شقيق" لجركة 

عذار التجارية 

 املحدهدة

 222,659 189,660 2012من يوايو   يرادات عيااات

 شركة عذار التجارية املحدهدة  -
 

شركة ال حرين لالتصاالت  -

 السلاية هالالسلاية )عتل/و(
 

شركة النهلة للتجارة هاملقاهالت  -

 املحدهدة 
 

شركة تراكو للتجارة هاملقاهالت   -

 املحدهدة
 

لالتصاالت هاملعلومات  عذار شركة  -

 املحدهدة  
 

شركة االا اات السعودية   -

 املحدهدة
 

شركة عذيب للصيااة هااتدمات  -

 تعديل اسمهاالت  تم  املحدهدة

 ااى شركة الريادة الحديثة 
ً
الحقا

 للخدمات البيئية

مساهمور 

 مؤسسور 

 عرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررروير املسرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراهم ر 

املؤسسرررررررررررررررررر ر عررررررررررررررررررن العمولررررررررررررررررررة 

املحملررة علرر ه  هاملدلوعررة مررن 

 رررررررررررررررررر ل   لل نرررررررررررررررررر  السررررررررررررررررررعودي 

٪( 0.5الفر سرررررررررررررررررررالن )ال ال رررررررررررررررررررة  

مقاع  خماعات المرمار الترن 

 صررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررردرها املسررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراهمور 

املؤسسرور اياعررة عرن الجررركة 

 جمرررررررررررررررررررررررررررررررا ش  ررررررررررررررررررررررررررررررردر  عم لرررررررررررررررررررررررررررررررش 

)مليررررررررررررررررررار  00.000,000,592,1

هخمرررس مئرررة ه ثنرررار ه سرررعور 

مليررور ريرررا  سررعودي(  ه لرر  

ليمرررررررررا يخرررررررررص  سررررررررر ة جم رررررررررور 

املساهم ر العامة لقم هعخش 

 سرررررررررررررررررررررراا تناسرررررررررررررررررررررربن  سررررررررررررررررررررررب 

اادصررررررررررررررررررص اململوكررررررررررررررررررة ل/رررررررررررررررررر  

 مساه  مؤسس

 2009من  عري  

هتصرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررف 

العمروالت اررش اهايررة 

كرررر  سررررنة ميالديررررة 

 تررررررررررررررررررررررررررررررررررر  ت قرررررررررررررررررررررررررررررررررررع 

المررررمااات سررررارية 

 فعو  امل

18,915 121,740 
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 مستحقات من أطرف ذات عالقة 1.19

أسم الطرف/ أو أي يخص ذي عالقة بأي  م

 منهم
 نوع العملية العالقة

2021 

 )ريـال سعودي(

2020 

 )ريـال سعودي(

1 

شركة ال حرين لالتصاالت السلاية 

و( هيمتل ا عموي مجلس هالالسلاية )عتل/

محمد عن خليفة آ  خليفة  /جي اإلدارة ال

 للسيد الس ص ع اا عبسال هالسيد 
و
 /)خلفا

 ايها   ناهي(

 40,168,637 42,556,016 التعام  التجاري  مساه  مؤسس

2 
شركة عذار التجارية املحدهدة هيمتل ا عمو  

 مجلس اإلدارة السيد سعد عن عمر ال   ر
 التعام  التجاري  مساه  مؤسس

 

735,148 

 

458,229 

3 
الجركة العرمية السعودية للتسوي  

 هالوكاالت)ساماكو(

شقيق" لجركة 

 النهل"
 التعام  التجاري 

 
4,460,352 

 

 

3,866,554 

4 

شركة عذيب اا اجراف السعودية لوجود 

مصةدة لعموي مجلس اإلدارة السيد ل د عن 

ع دالع ي  الصليص هالسيد سعد عن عمر ال ير  

اش شركة كواهما عموين اش مجلس املديري ر 

 عذيب اا اجراف السعودية

شقيق" لجركة عذار 

 التجارية املحدهدة
 التعام  التجاري 

 

94,930 

 

148,391 

5 

الت  تم شركة عذيب للصيااة هااتدمات 

 ااى
ً
شركة الريادة  تعديل اسمها الحقا

هيمتل ا عمو  الحديثة للخدمات البيئية

 مجلس اإلدارة السيد سعد عن عمر ال ير 

 التعام  التجاري  مساه  مؤسس

 

86,068 

 

80,588 

6 

شركة اتحاد شمس لوجود مصةدة لعمو 

مجلس اإلدارة السيد سعد عن عمر ال ير  كوا" 

عمو اش مجلس املديرين اش شركة اتحاد 

 شمس

شقيق" لجركة عذار 

 التجارية املحدهدة
 التعام  التجاري 

 
 

11,978 

 

 

3,152 

 

 مستحقات ألطراف ذات عالقة 2.19

المرف/  ه  ي  تص  ي عال ة  س   م

 عأي منه 
 اوا العملية العال ة

2021 

 )ريرا  سعودي(

2020 

 )ريرا  سعودي(

1 

شركة ال حرين لالتصاالت السلاية 

هالالسلاية )عتل/و( هيمتل ا عموي 

محمد عن خليفة  الجي مجلس اإلدارة 

 الس ص ع اا عبسال آ  خليفة هالسيد 

 للسيد
و
 ايها   ناهي( /)خلفا

 مؤسس مساه 
التعام  التجاري/   عا  

 امااات
29,710,737 28,573,852 

2 

شركة عذار التجارية املحدهدة هيمتل ا 

عمو  مجلس اإلدارة السيد سعد عن 

 للسيد عمر ال   ر
و
ا ل د عن خلفا

 ع دالع ي  الصليص

   عا  امااات مساه  مؤسس
 

53,381 51,525 
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3 

مجموعة تراكو لوجود مصةدة كوا" 

مؤسس ساع  هلبس للجركة مساه  

 ممت  اش مجلس اإلدارة

مساه  

 مؤسس
   عا  امااات

 

924,988 
924,313 

4 

شركة االا اات السعودية هيمتل ا 

عمر عمو مجلس اإلدارة السيد/ 

 ص حش شناع"

مساه  

 مؤسس
   عا  امااات

 

213,216 
212,710 

5 

شركة عذار لالتصاالت هاملعلومات 

هيمتل ا عمو مجلس اإلدارة  املحدهدة

 عمر ص حش شناع"السيد/ 

مساه  

 مؤسس
   عا  امااات

 

265,716 
265,210 

6 

الت  شركة عذيب للصيااة هااتدمات 

 ااى
ً
شركة  تم تعديل اسمها الحقا

 الريادة الحديثة للخدمات البيئية

هيمتل ا عمو مجلس اإلدارة السيد/ 

 سعد عن عمر ال   ر

مساه  

 مؤسس
 امااات  عا  

 

265,716 
265,210 

7 

شركة النهلة للتجارة هاملقاهالت 

 اش مجلس اإلدارة هيمتل ا  املحدهدة

 السيد ها   عن ل د  مار

مساه  

 مؤسس
 170,705 172,280   عا  امااات

 

 التنازل عن التعويضات واملكافآت  .20

 عالجركةرل  يت  التنات  عن  ية  عويمات  ه م/الات من     ك ار التنفيذييرن 
 

 األسهم اململوكة ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذييـن بالشركة  .21

 األسهم اململوكة ألعضاء مجلس اإلدارة  1.21

 األسهم اململوكة ألعضاء مجلس اإلدارة )االعتبارييـن( 1.1.21

 أسم العضو م

 األسهم اململوكة

في بداية العام 

1/4/2020 

 األسهم اململوكة

 في نهاية العام

31/3/2021 

 صافي التغييـر
 نسبة التغييـر

)٪( 

1 
شررررررررركة عررررررررذار التجاريررررررررة املحرررررررردهدة هيمتل ررررررررا عمررررررررو 

 سعد عن عمر ال    /مجلس اإلدارة السيد
%0 - س   494,938  س   494,938   

2 

شررركة ال حررررين لالتصرراالت السرررلاية هالالسرررلاية 

 /لجرررري اإلدارة تل/ررررو( هيمتل ررررا عمرررروي مجلررررس ا)ع

 عبسرررررررال  /هالسرررررريد محمررررررد عررررررن خليفرررررررة آ  خليفررررررة 

  الس ص ع اا

%0 - س   943,427,3 س   943,427,3    

3 
شركة النهلة للتجرارة هاملقراهالت املحردهدة هيمتل را 

 ها   عن ل د  مار/عمو مجلس اإلدارة السيد
%0 - س   373,031,2 س   373,031,2  

4 
شررركة االا اارررت السررعودية هيمتل رررا عمررو مجلرررس 

 عمر ص حش شناع"  /اإلدارة السيد
٪100- س   (255,952) س   0 س   952,255    
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  األسهم اململوكة ألعضاء املجلس الطبيعييـن/ الشخصية، وأزواجهم وأوالدهم القصر 2.1.21

 أسم العضو م

 األسهم اململوكة

في بداية العام 

1/4/2020 

 األسهم اململوكة

 في نهاية العام

31/3/2021 

 صافي التغييـر
 التغييـرنسبة 

)٪( 

 ٪0 س   0 س   361 س   361 السيد/  سام الدين عن هاش  صد ة 1

 ٪0 س   0 س   211 س   211 السيد/ ل د عن ع دالع ي  الصليص 2

 ٪0 س   0 س   149 س   149 السيد/ سعد عن عمر ال    3

 ٪0 س   0 س   0 س   0 محمد عن خليفة آ  خليفة/ الجي  4

 ٪0 س   0 س   0 س   0   اور  ناهي  يها  السيد/  5

 ٪0 س   0 س   0 س   0  عبسال  ع اا الس صالسيد/  6

 ٪0 س   0 س   0 س   0 السيد/ عمر ص حش شناع"  7

 ٪0 س   0 س   0 س   0 السيد/ ع ي  عن محمد القحما   8

 ٪0 س   0 س   0 س   0 الدكتور/ عبسال  عن يسل  عاعبسال  9

1

0 

 صااح السبيعشالدكتور/ ي يد عن 
 ٪0 س   0 س   0 س   0

1

1 

 السيد/  يمن عن هال  اا اعر
 ٪0 س   0 س   0 س   0

1

2  

 السيد/ خالد عن ع د الر من ااتم اي 
 ٪0 س   0 س   0 س   0

1

3  

 السيد/ ها   عن ل د  مار
 ٪0 س   0 س   0 س   0

 القصر  ي  س    تصية اش الجركة  ترع تاري   عداد هذا التقريررش ال تمتل  تهجات  عماء مجلس اإلدارة  ه  هالده  مالحظة* 
 

 األسهم اململوكة لكبار التنفيذييـن، وأزواجهم وأوالدهم القصر )اإلدارة التنفيذية( 3.1.21

 الوظيفة اسم العضو م

األسهم اململوكة 

في بداية العام 

1/4/2020 

 األسهم اململوكة

 في نهاية العام

31/3/2021 

صافي 

 التغييـر

نسبة 

 التغييـر

)٪( 

 ٪0 0 ال يوجد ال يوجد التنفيذي الرربس يحش عن صااح ا  منصور /سيدال 1

 ٪0 0 ال يوجد ال يوجد عاإلااعة املالية للجئور  التنفيذي الرربس السيد/ محمود  مدار ع دهللا 2

 ٪0 0 يوجدال  ال يوجد الرربس التنفيذي لقماا دع  االعما  صااح عن خلف اادارث /الدكتور  3

 ٪0 0 ال يوجد ال يوجد الرربس التنفيذي لقماا التقنية محمد عن سعيد الجمرا  /امل ندا 4

 ال يمتل   ي من ك ار التنفيذييرن اادالييرن  ه تهجااه   ه  هالده  القصر  ي  س    تصية اش الجركة  ترع تاري   عداد هذا التقريرر :مالحظة* 
 

 التنازل عن أرباح األسهم 2.21

 اتفا ات  ه ترتب ات تنات  عموجبها  ي من املساهم ر اش الجركة عن  ي  قوق اش األرماحر  يةال توجد 
 

 املستحقات واملدفوعات النظامية  .22

 بيان
 املسدد

 )ريـال السعودي( 

املستحق حتى نهاية 

 الفترة املالية ولم يسدد
 األسباب الوصف

 11,574,741 25,307,065 / الترخيصالرسوم الحكومية

رسررررررررروم هيئرررررررررة االتصررررررررراالت هتقنيررررررررررة 

املعلومرررررررررررررات  السرررررررررررررتخدام الميرررررررررررررف 

 ال اددي

 متملب اشام 
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 متملب اشام  رسوم التخليص اا مرك   54,185 الرسوم الجمركية

املؤسســــــــــــــــــــــــــــة العامــــــــــــــــــــــــــــة للتأمينــــــــــــــــــــــــــــات 

 االجتماعية
 متملب اشام  التأمينات اإلجتماعية للموظف ر  2,331,315

  18,039,447 الزكاة والضرائب
مجررررررررر ايات خارجيرررررررررة  عخررررررررر اررررررررررارب 

 هتكاة
 متملب اشام 

  1,020,322 رسوم مكتب العمل والجوازات
رسوم اصدر هتجديد رخرص العمر  

 هالتأش اات
 متملب اشام 

ـــالغ املســـــتحقة واملدفوعـــــة  إجمـــــااي املبــ

إاـــــــــــــــــــى الجهـــــــــــــــــــات الحكوميـــــــــــــــــــة وشـــــــــــــــــــبه 

 الحكومية

334,752,46 11,574,741 

 املسرتحقة النشاميرة امل رالش تمتر 

 العرمية اململاة اد/ومة هاملدلوعة

 السعودية

 

 

 العقوبات والغرامات أو القيود الوقائية والدعاوى القائمة .23

العقوبة/ الجزاء/ الغرامة/ التدبير 

 االحترازي/ القيد االحتياطي
 أسباب املخالفة

الجهة املوقعة 

 للمخالفة
 سبل عالجها وتفادي وقوعها في املستقبل

10,000 

تم يررررررر  ماجررررررراء ارررررررش األمرررررررر السرررررررام  ر ررررررر  

( عخررر  هعررراء  يررررادات الجرررركة عرررأثر 196)

رجعررررررررررش الررررررررررذي تررررررررررر  هيئررررررررررة االتصرررررررررراالت 

هتقنيرررررة املعلومرررررات  ر الجرررررركة تررررررأخرت 

 اش تم يق" اش الو ت املحددر

هيئة االتصاالت هتقنية 

 املعلومات

دراسرررررررة مو ررررررررف الجررررررررركة مررررررررن املخالفررررررررة ه عمررررررررا  

عل هررا  ههاررص معرراي ا    ق ررا النشررام  اررش االعتررررا

د يقررة اررش متا عررة  داء االدارات املعنيررة عررالرد عخرر  

 ر ل ات هيئة االتصاالت هتقنية املعلومات

50,000 
عدم سداد الجركة املستحقات 

 م2011ااد/ومية للربص التالث لعام 

هيئة االتصاالت هتقنية 

 املعلومات

دراسرررررررة مو ررررررررف الجررررررررركة مررررررررن املخالفررررررررة ه عمررررررررا  

عل هررا  ههاررص معرراي ا   اررش االعتررررا ق ررا النشررام  

د يقررة اررش متا عررة  داء االدارات املعنيررة عررالرد عخرر  

 ر ل ات هيئة االتصاالت هتقنية املعلومات

 عخررررررر   رررررر  الجرررررررركة القررررررااو   هالنشرررررررام  
و
ه فاظررررررا

لقرررررد تررررر  االع ررررراا  عخررررر  املخالفرررررة امرررررام اا  رررررات 

 القمارية

10,000 

عدم الولاء عال  امات  جر الج اة 

( من ال اخيص 1اش املةد  ) املحدد 

 الصادر للجركة

هيئة االتصاالت هتقنية 

 املعلومات

دراسرررررررة مو ررررررررف الجررررررررركة مررررررررن املخالفررررررررة ه عمررررررررا  

عل هررا  ههاررص معرراي ا    ق ررا النشررام  اررش االعتررررا

د يقررة اررش متا عررة  داء االدارات املعنيررة عررالرد عخرر  

 ر ل ات هيئة االتصاالت هتقنية املعلومات

 عخررررررر   رررررر  
و
الجرررررررركة القررررررااو   هالنشرررررررام  ه فاظررررررا

لقرررررد تررررر  االع ررررراا  عخررررر  املخالفرررررة امرررررام اا  رررررات 

 القمارية

 

مررررن الدعرررراه  القماريررررة القارمررررة منهرررا دعررراهي عينهررررا هميررررن هيئررررة االتصرررراالت هتقنيررررة املعلومررررات لررررد  املحامررررة اإلداريررررة )ديرررروار  عررررددلررررد  الجررررركة 

رات  ر تاررور  رررا املختصرةاملشالر ( تتعلر  عال اددات املخصصة للجركة هالقرارات هالترراخيصر هتحررص الجرركة عند الة روء لة  رات القماريرة 

يرررة للدعررراه  املذكرررورة  ال يئرررة  جرررأر الجرررركة عادلرررة  هلرر  األاشمررة هاللواررررح املم قرررة عاململارررة العرميرررة السرررعوديةر هال يمارررن التل رررؤ عالنتيجرررة النهار

 ع رذ  جميرص السر   املجررهعة ادمايرة  قو  رار الجرركة سرتقومهلارن 
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 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين  .24

ريرا  سعودي كما اش تراري    لف اثن ر هثالثور ه  مارةثمااية مليور هثالث (000,332,8) صيد  جما ش م/الأة اهاية ااتدمة للموظف ر اش الجركةعلش ر 

 رم31/03/2021
 

 االستثمارات واالحتياطات التـي تم إنشاؤها ملصلحة موظفي الشركة  .25

 موظف ها منذ تاري  التأسبس ه ترع تاري  هذا التقريررل  تلشال ء  جو   ية استتمارات  ه ا تيا ات ملصةدة 
 

 التوافق مع الئحة حوكمة الشركات  .26

عاسررررررت ناء األ /ررررررام اإلل اميررررررة  ال  مررررررت الجررررررركة عتم يرررررر  جميررررررص األ /ررررررام الررررررواردة اررررررش الرحررررررة  وكمررررررة الجررررررركات الصررررررادرة عررررررن هيئررررررة السرررررروق املاليررررررة

 هاالس اشادية الواردة  داا ش

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

 املادة )ااتامسة هالعجرهر( ش  1

 اإلشراف عخ  اإلدارة التنفيذية

(   يرث 8( ما عردا الفقررة )25ال  مت الجركة عاملادة ) ( هاص خمم التعا ب عخ   دارة الجركةر8

لررر  يرررت  هارررص خمرررم التعا رررب  جررر/  رسررر ن ماترررو   

 هلاررررررررررررن يررررررررررررت  االسررررررررررررتعااة عررررررررررررال/وادر 
و
املتررررررررررررولرة داخليررررررررررررا

عالجرركة   ه ال حرث عرن املر رد ر املحتملر ر ارش سرروق 

 العم  من خال  القنوات املعتطاةر

 شاملادة )التاسعة هالتالثور(  2

 التدريب

هاإلدارة  اإلدارة مجلررس  عمرراء هتأهيرر  عترردريب ال/ررااش االهتمررام  يررالء الجررركة عخرر  يتعرر ر

 لذل ر الالتمة الطاامر ههاص التنفيذية 

 اإلدارة مجلرس هذ  املرادة اس اشرادية  كمرا  ر  عمراء

هلررررديه   هاإلدارة التنفيذيررررة يتمتعررررور عاألهليررررة التامررررة

خ رررررات كاليرررة إلدارة الجرررركة  ها تنررراا املجلرررس  عررردم 

 للواررررص املررررا ش 
و
اررررهرة  عررررادة ترررردريبه  هتررررأهيل   مراعرررراة

 .للجركة اش الو ت الراهن

 شاملادة )اادادية هاألربعور(  3

 التقيي 

املجلرس   داء لتقيري  الالتمرة ا ليرات ال اشريحات ا نرة ا  رااح عخر  عنراءو  اإلدارة مجلرس  ( يمرص

  التنفيذيرة هاإلدارة ها اار" ه عمرار"
و
 مناسر ة  داء  يراا مؤشررات خرال  مرن ه لر  سرنويا

  اشمرة هكفايرة املخرا ر  دارة هجرودة للجرركة االسر ااتيجية األهرداف تحقير  تررت م عمرد 

د  ر عخ  هغ اها  الر اعة الداخلية  مرص يتفر  عمرا معاا تهرا ها  رااح هالمعف القوة جوااب تحدَّ

 .مصةدة الجركة
 

كر   ألدارر" مختصرة خارجيرة ج رة عخر  تقيري  لةدصرو   الالتمرة ال اتب رات مجلرس اإلدارة ه( يتخرذ

 .سنوات ثالم

هررررذ  املررررادة اس اشررررادية  يقرررروم املجلررررس عررررالجراء تقيرررري  

داخخرررررررررررررش هلررررررررررررر  يرررررررررررررت  تقيررررررررررررري   داء املجلرررررررررررررس   ه اإلدارة 

التنفيذيررة مررن   رر   ي ج ررة خارجيررةر هالجررركة عصرردد 

هاررص آليررة هسياسررة شرراملة لعمليررة تقيرري   داء مجلررس 

اإلدارة هاألعمرررررررررراء هالة ررررررررررار هاإلدارة التنفيذيررررررررررة  عررررررررررد 

 ر  تحسن األهااا املالية للجركة

 

 شاملادة )الس عور(  4

  جاي  ا نة  دارة املخا ر

 
َّ
هغال يرة  رربسر ا ي/رور   )املخرا ر  دارة ا نرة(  سر    ا نرة الجرركة  دارة مجلرس مرن عقررار  جر/

ج اا .التنفيذي ر غ ا اإلدارة مجلس  عماء من  عمائها مالرر   مسرتو    عمرائها اش يتوالر  ر هتة

 .املالية هالجؤهر املخا ر عالدارة املعرلة من

 

 ارررهرة املجلررس يرررر   هررذ  املررادة اس اشرررادية  هلرر 

املخرا ر  اليرا هاالكتفراء  عرالدارة مختصرة ا نرة  جراي 

 عالتقارير املعدة من     ا نة املراجعةر
 

  هستحرص الجركة عخر  االلترر ام بهرا ارش املسرتق  
و
هلقرا

 للررررروارح هاألاشمرررررة املعتمررررردة 
و
ال تياجرررررات العمررررر  ه  قرررررا

    ات  ات العال ةرمن     اا

 شاملادة )اادادية هالس عور(  5

اختصاصات ا نة  دارة 

 املخا ر

 :يخش عما املخا ر  دارة ا نة تختص

  جرمة  هح ر    يعرة مرص يتناسرب عمرا املخرا ر إلدارة شراملة هسياسرات اسر ااتيجية (  هارص1

هااتارجيرة  الداخليرة املت  راات عخر  عنراءو  هتحرديهها همراجعتهرا تنفيرذها مرن هالتحقر  الجرركة 

 .للجركة

 مرن هالتحقر  علير" هاادفراب الجرركة ل را تتعرر   رد الترن للمخرا ر مق رو   مسرتو   تحديرد ( 2

 . ل" الجركة عدم تجاهت 

اهردد  الترن املخرا ر تحديرد مرص عنجراح   جرا  ا همواصرلة الجرركة اسرتمرار مرن جرده   ( التحقر 3

  عجر االثنن خال  استمرارها
و
 .القادمة ش را

همتا عرة  ه ياا تحديد هآليات اش  لعالية هتقيي  عالجركة املخا ر  دارة اشام عخ  اإلشراف( 4

 .بها القصور   هج" لتحديد ه ل  الجركة  ل ا تتعر   د التن املخا ر

ار ا املخرا ر تحمر  عخر  الجرركة  ردرة تقيري  (  عرادة5  جرراء  خرال  مرن( دهري  جر/  ل را ه عرر

 املتا (ر سبي  عخ  التحم  اخت ارات

 املخرا ر  هرذ  إلدارة املق ا رة هااتمروات للمخرا ر التعرر   رو   مفصرلة تقرارير (  عرداد6

هررررررررذ  املررررررررادة اس اشرررررررررادية  هسررررررررتحرص الجررررررررركة عخررررررررر  

 ال تياجرررررررات العمررررررر   االلترررررررر ام بهرررررررا ارررررررش املسرررررررتق  
و
هلقرررررررا

 للوارح هاألاشمة املعتمدة من   ر  اا  رات  ات 
و
ه  قا

 العال ةر
 

الجرررررررررركة سياسرررررررررة إلدارة   دارةاعتمرررررررررد مجلرررررررررس هلقرررررررررد 

املخرا ر هآليرة التعامر  مع را ه لر  تحرت  شرراف ا نرة 

  رم30/01/2018املراجعة عتاري  
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 أسباب عدم التطبيق نص املادة / الفقرة رقم املادة / الفقرة م

 .اإلدارة مجلس هرلع ا    

 .املخا ر عالدارة املتعلقة املسار   و   للمجلس التوصيات ( تقدي 7

 .املخا ر إلدارة ال/الية هالنش  املوارد توالر ( امار8

مجلرس      من اعتماد       جأا" توصيات ههاص املخا ر إلدارة التنشي ن ال ي/  مراجعة ( 9

 .اإلدارة

الجرركة   عرر  عنهرا يلجرأ  رد الترن األ جرمة عرن املخرا ر  دارة موظف  استقال  من ( التحق 10

 .للمخا ر

تيرادة  عر  هالعمر  عالجرركة  املحيمرة للمخرا ر املخرا ر  دارة مروظف  اسرتيعا  مرن ( التحقر 11

 .املخا ر عتقالة الو ش

 .الجركة اش املخا ر  دارة اش تؤثر  د مسار  من املراجعة ا نة تت ا  ما ( مراجعة12

 

 

 

 

 شاملادة )التااية هالس عور(  7

 اجتماعات ا نة  دارة املخا ر

  ر   ااداجرة دعرت هكلمرا األ ر   عخر   ) شر ر سرتة( كر  دهريرة عصرفة املخرا ر  دارة ا نرة تجتمرص

 . ل 

هررررررررذ  املررررررررادة اس اشرررررررررادية  هسررررررررتحرص الجررررررررركة عخررررررررر  

 ال تياجررات العمرر  عنررد  االلتررر ام بهررا اررش املسررتق  
و
هلقررا

  جاي  ا نة املخا رر

 شاملادة )ااتامسة هالس عور(  8

م ام ه دة  ه  دارة املراجعة 

 الداخلية

تم يقر"   عخر  هاإلشرراف الداخليرة الر اعرة اشرام تقيري  الداخليرة املراجعرة  دارة  ه ه ردة تترو  

هسياسرات  السرارية هالتعليمرات هاللروارح عاألاشمرة هعامل هرا الجرركة ال ر ام مرد  مرن هالتحقر 

 .ه جراءااها الجركة

ال توجررررد  دارة مراجعررررة داخليررررة عالجررررركة  هترررر  اسررررناد 

 عمرررررررررررا  املراجعرررررررررررة الداخليرررررررررررة   ررررررررررر  مستجرررررررررررار خرررررررررررارجش 

هسررروف  عمررر  الجرررركة عخررر   عيررر ر مراجرررص  متخصرررصر

 داخخش

 شاملادة )السادسة هالس عور(  9

ت/وين ه دة  ه  دارة املراجعة 

 الداخلية

 ا نرة عتعيبنر" تونرالن األ ر  عخر  داخخرش مراجرص مرن الداخليرة املراجعرة  دارة  ه ه ردة تت/رور 

  املراجعة هي/ور 
و
 . مام ا مسؤهال

تررررررر  اسرررررررناد املراجعرررررررة الداخليرررررررة   ررررررر  مستجرررررررار خرررررررارجش 

 متخصصر

 ش هالتمااور(املادة )ااتامسة  10

 تحفير  العامل ر

هذ  املرادة اس اشرادية  تقروم الجرركة  عمر  اسرت ااات  الجركة اش للعامل ر هاألداء املجاركة هتحف   تموير عرامر الجركة تمص

ألخرررررررررررررذ مرريرررررررررررررات العرررررررررررررامل ر عالجرررررررررررررركة تجرررررررررررررا   عرررررررررررررر 

املواررررررروعات محررررررر  القررررررررارات امل مرررررررةر هكرررررررذل   امرررررررت 

 خررر  لتمرروير الجررركة عواررص سياسررة همرررامر تحف  يررة 

ارش الجرركة  هلارن لربس  للعرامل ر هصررف م/الرات  داء

مررن عينهررا مررنح العررامل ر  سرر   اررش الجررركة  ه اصرربب اررش 

األرمررررراح هكرررررذل    جررررراء مؤسسرررررات اجتماعيرررررةر هسررررروف 

تحررررررررررص الجرررررررررركة عخررررررررر   خرررررررررذ  لررررررررر  ارررررررررش االعت رررررررررار ارررررررررش 

 املستق  ر

 ش املادة )السا عة هالتمااور( 11

 املسؤهلية االجتماعية

الترواتر    امرة تافر  سياسرة اإلدارة مجلرس مرن ا تررراح عخر  عنراءو  العاديرة العامرة اا معيرة تمرص

االجتماعيرة  األهاراا تمروير   رر  تحقيق را    ر  املجتمرص يصر و الترن هاألهرداف  هردال ا عر ر

 .للمجتمص هاال تصادية

هررذ  املررادة اس اشررادية  ه سرررع  الجررركة للمجرراركة ارررش 

االجتماعيرررة  ررردر املسرررتماا هلررر  الفعاليرررات هاأل جرررمة 

امل  اايررررة املخصصرررررة لررررذل ر كمرررررا هاررررص مجلرررررس اإلدارة 

سياسررررررررة داخليرررررررررة للمسررررررررؤهلية االجتماعيرررررررررة عالجرررررررررركة 

هجرررراري تحررررديهها همررررن ثررررر  اعتمرررراد هررررذ  السياسررررة مرررررن 

 اا معية العامةر

 شاملادة )التامنة هالتمااور(  12

 االجتما ش العم  م ادرات

العمر   مجرا  ارش الجرركة م رادرات لمررح الالتمرة الوسرار  هيحردد ال رررامر اإلدارة مجلرس يمرص

 االجتما ش

 مجررا  اررش الجررركة هررذ  املررادة اس اشررادية  م ررادرات

  اليرا التنفيذيرة اإلدارة   رر  اإلجتمررا ش موكلرة العمر 

  املادة هذ  اش هسبت  النشر
و
 .مستق ال

13 

 

 شاملادة )ااتامسة هالتسعور( 

  جاي  ا نة  وكمة الجركات

 ل هررا  يفررو   ر لعليرر" الجررركات  عحوكمررة مختصررة ا نررة اإلدارة مجلررس  جرراي   ررا  اررش

 الة نرة هرذ  هعخر  الالرحرة  هرذ  مرن هالتسرع ر الرا عرة املرادة عموجرب املقرررة االختصاصرات

  اإلدارة  مجلرس هت هيرد اادوكمرة  تم يقرات  جرأر مواروعات متا عرة   ي
و
 األ ر    عخر سرنويا

 . ل ها تتوص  التن عالتقارير هالتوصيات

هررررررررذ  املررررررررادة اس اشرررررررررادية  هسررررررررتحرص الجررررررررركة عخررررررررر   

 ال تياجرررررررات العمررررررر   االلترررررررر ام بهرررررررا ارررررررش املسرررررررتق  
و
هلقرررررررا

 للوارح هاألاشمة املعتمدة من   ر  اا  رات  ات 
و
ه  قا

 العال ةر
 

 جمعيات املساهمين .27

وأســـــــماء أعضـــــــاء مجلـــــــس اإلدارة الحاضـــــــرين لهـــــــذ   2020/2021الجمعيـــــــات العامـــــــة للمســـــــاهمين املنعقـــــــدة خـــــــالل الســـــــنة املاليـــــــة    1.27

 الجمعيات:
 

 سجل حضور أعضاء مجلس اإلدارة اجتماعات الجمعية العامة م

1 
املنعقررردة عتررراري   التاايرررة عجررررة )االجتمررراا التالرررث( اا معيرررة العامرررة غ رررا العاديرررة 

 م06/09/2020
 السيد/ ل د عن ع دالع ي  الصليص -

 السيد/ ع ي  عن محمد القحما   -



 

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

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     2020/2021ام لعاإلدارة  السنوي ملجلس التقرير                                                52 من  47 صفحة  

 

 الدكتور/ عبسال  عن يسل  عاعبسال  -

 السيد/ سعد عن عمر ال    -

 السيد/ ايها  ااور  ناهي  -

 الجي / محمد عن خليفة آ  خليفة -

 شناع" ص حش عمر/ السيد -

2 
املنعقرررررررردة عترررررررراري   التاايررررررررة عجرررررررررة )االجتمرررررررراا التررررررررا  (اا معيررررررررة العامررررررررة العاديررررررررة 

 م25/10/2020

 السيد/ ل د عن ع دالع ي  الصليص -

 ايها  ااور  ناهي السيد/  -

 الجي / محمد عن خليفة آ  خليفة -

 السيد/ سعد عن عمر ال    -

 السيد/ ع ي  عن محمد القحما   -

 الدكتور/ عبسال  عن يسل  عاعبسال  -
 السيد/ عمر ص حش شناع" -

3 
املنعقررررررررردة عترررررررررراري  )االجتمررررررررراا األه ( عجررررررررررة  التالترررررررررةاا معيرررررررررة العامرررررررررة العاديرررررررررة 

 م01/12/2020

 عاعبسال  الدكتور/ عبسال  عن يسل  -

 الدكتور/ ي يد عن صااح السبيعش -

 الجي / محمد عن خليفة آ  خليفة -

 السيد/ ايها   اور  ناهي  -
 ها   عن ل د عن جمي   مار السيد/  -

 السيد/ سعد عن عمر ال    -

 السيد/ خالد عن ع دالر من ااتم اي  -

 السيد/  يمن عن هال  اا اعر -

 السيد/ عمر ص حش شناع" -
 

 سجل املساهمين 2.27

الجركة عخ  تقرير دهري ك  ش ر ل    املساهم ر مرن شرركة السروق املاليرة السرعودية )ترداه (  هلقرد تقردمت الجرركة عملرب اادصرو  تحص  

 مرات خال  العام املا ش املنصرم  هليما يخش عيار عتواري  هذ  المل ات هاألس ا  الداعية لذل ش س عة( 7عخ  س   املساهم ر )

عدد طلبات الشركة 

 ساهمينلسجل امل
 أسباب الطلب تاري  الطلب

 اجراءات الجركات م06/04/2019 1

 م10/08/2020 2
عرررردم ا عقرررراد االجتمرررراا ه لرررر   التاايررررة عجرررررة )االجتمرررراا األه  هالتررررا  (العاديررررة غ ررررا اا معيررررة العامررررة 

 لعدم اكتما  النصا ر

 م06/09/2020املنعقدة عتاري  )االجتماا التالث(  عجرة  التاايةالعادية غ ا اا معية العامة  م06/09/2020 3

 م25/10/2020املنعقدة عتاري   )االجتماا التا  (عجرة  التاايةالعادية اا معية العامة  م25/10/2020 4

 م01/12/2020اا معية العامة العادية التالتة عجرة )االجتماا األه ( املنعقدة عتاري   م01/12/2020 5

 اجراءات الجركات م28/02/2021 6

 اجراءات الجركات م31/03/2021 7
 

 إبالغ أعضاء مجلس اإلدارة بمقترحات املساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها: 3.27

هتقرروم اإلدارة  همق ا ررااه   عمال شررااه  هاألخرذ استفسررارااه  عخرر  هالرررد املسررتتمرين  ل رات املسراهم ر عالجررركة عتل يررة تخرتص  دارة عال ررات

ها  اا رات  إلسرتق ا  مال شرات هسرار  عردة الجرركة خصصرت مجلرس اإلدارة عرن مق ا رات ه سراؤالت املسراهم رر كمرا عال ا رة التنفيذية عالجرركة

 .الطايدية هالتواص  عطا الطايد االلا اه   هاملراسالت ال اتفية االتصاالت منها املساهم ر 
 

 السنويةتوصيات مجلس اإلدارة إاى الجمعية العامة  4.27

 يونالن مجلس اإلدارة     اا معية العامة للجركة عما يخشش
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 رم31/3/2021التصويت عخ  تقرير مجلس اإلدارة للعام املا ش املنت ن اش  ر1

 رم31/3/2021التصويت عخ  تقرير مراجعش اادساعات عن العام املا ش املنت ن اش  ر2

 رم31/3/2021التصدي  عخ  القوار  املالية للجركة كما يش اش  ر3

 رم31/3/2021التصويت عخ   عراء  مة  عماء مجلس اإلدارة عن العام املا ش املنت ن اش  ر4

التصويت عخ  اختيار مراجرص اادسراعات مرن عر ر املر رد ر عنراءو عخر  توصرية ا نرة املراجعرة  ه لر  لفحرص همراجعرة هترد ي  القروار   ر5

  م2021/2022هالربررررص األه  لعررررام  م2020/2021ملاليررررة السررررنوية لعررررام املاليررررة الربررررص سررررنوية للربررررص التررررا   هالتالررررث هالرا ررررص هالقرررروار  ا

 هتحديد   عاع"ر

القرروار  املاليررة السررنوية للعررام املررا ش  ( مررن31ر رر  )التصررويت عخرر  العمليررات التررر  تمررت مررص األ ررراف  ات العال ررة كمررا هررو اررش اإليمرراح  ر6

 رم31/3/2021املنت ن اش 

 اإلدارة هالة ار هاإلدارة التنفيذيةرالتصويت عخ  سياسة م/الات  عماء مجلس  ر7

 ما يستجد من  عما ر ر8

 الرقابة الداخلية ولجنة املراجعة .28

 الرقابة الداخلية 1.28

 ر الر اعة الداخلية يش  جاا تأكيدي هاستجاري مواو ش همستق    ر   االة  يمة هتحس ر عمليات الجركةر كما  ر الر اعة الداخلية 

 اش تحقي  
و
 رربسيا

و
الجركة ألهدال ا ه ل  من خال  تأم ر هتول ا مدخ  منتش  لتقوي  هتحس ر لاعلية  دارة املخا ر هالر اعة تلعب دهرا

لتن  د هاألعما  التر  ينموي عل ها األداء الر اب  اش الجركةر يعد التأكد من هجود اشام ر اب  داخخش شام  هلعا  عتناسب مص مستو  املخا ر ا

سات ه جراءات عم  ت   عدادها تحت  شراف مجلس اإلدارة من مسؤهليات اإلدارة التنفيذيةر كما  ر هجود تتعر  ل ا الجركة هيتممن سيا

 اشام ر اب  داخخش لعا  يعتطا من مسؤهليات مجلس اإلدارة لتحقي  األهداف االس ااتيجية ااتاصة عالجركةر  هتقوم ا نة املراجعة عمرا  ة

المة ها اهة التقارير هالقوار  املالية ه اشمة الر اعة الداخلية ل ها من خال  اجتماعات هاتصاالت  عما  الجركة هالتحق   ج/  معقو  من س

ما يخص" م اشرة هدهرية مص اإلدارة التنفيذية همجلس اإلدارة هكذل  من خال  ما يرلص ل ا من  دارة املراجعة الداخلية هاملراجص ااتارجش كال لي

 .من  عما 

العما  التن ا لعت عل ها الة نة خال  العام سواء من اعما  املراجعة الداخلية اه ما  ام ع" املراجص ااتارجش امن اماق هاستنادا     اتارر ا

عمل" لقد ت  ر لنا هجود عدة مال شات عخصوص األاشمة ا لية هالسياسات هاإلجراءات هالعمليات التج يلية اش الجركة هالتن ت  مجاركة 

لس اإلدارة  ول ار هتقوم ا نة املراجعة  ج/  دهري عمتا عة تنفيذ توصيات ملعاا ة تل  املال شات مص اإلدارة التنفيذية اإلدارة التنفيذية همج

و  عالجركة همجلس اإلدارة  هعلي" لالر ا نة املراجعة تر  ار النشام الر اب  الداخخش اادا ش يحتاا     تموير هتحس ر اداء لممار رلص مست

 ية اش الجركة هل  يت  ر لھا هجود مسار  جوھریة یمان  كرھا اش ھذا التقریرراإلجراءات الر اع

 لجنة املراجعة  2.28

تقررروم ا نرررة املراجعرررة املنبتقرررة مرررن مجلرررس اإلدارة عاإلشرررراف عخررر   عمرررا  الر اعرررة الداخليرررة عالجرررركة الترررر  تقررروم  جررر/  دهري عفحرررص مرررد  كفايرررة 

 عررن مراجعررة القرروار  هلاعليررة اشررام الر اعررة الداخليررة عمررا يسرراعد عخرر  
و
تقرروي  اشررام الر اعررة الداخليررة عصررفة مسررتمرة هالتأكررد مررن لعاليترر"  لمررال

االجتماعرات  املالية )األهلية هالنهارية( هالتلسي  مص اا  ات املعنية هاإلشراف عخر   عمرا  املحاسر  ر القااوابيررنر هلقرد  امرت ا نرة املراجعرة  عقرد

الرررداخلي ر هاإلدارة التنفيذيرررة للجرررركة ملنا جرررة األمرررور املاليرررة هالقااوايرررة هااللترررر امات األخرررر  املتعلقرررة  سررر ا  مرررص املحاسررر  ر القااوابيررررن هاملرررراجع ر

 .العم  عالجركة

م هالقرروار  الربعيررة هرلررص توصرريااها للمجلررس  جررأاه   هكررذل  مراجعرررة 2021مرررارا  31ه امررت الة نررة عمراجعررة القرروار  املاليررة السررنوية كمررا اررش 

رة  الصرررادر مرررن املرررراجع ر ااترررارجي ر  همراجعرررة التقرررارير الرررواردة مرررن  دارة الجرررركة  رررو  املتمل رررات القااوايرررة هالتنشيميرررة همتا عرررة  خمرررا  االدا

تنفيرررذ التوصررريات املمرررمنة ارررش التقرررارير  هتقررروم الة نرررة عرررالعال  مجلرررس اإلدارة  عررررن   جرررمة الة نرررة ه لررر  عرررن  ريررر  رلرررص محاارررر اجتماعااهرررا   رررر  

م عرررر ر توصرررريات ا نررررة 2021مررررارا  31ا رررردير عالررررذكر  ارررر" ال يوجررررد هلرررر  يتبررررت  ي  عررررار  خررررال  العررررام املررررا ش املنصرررررم املنت ررررن اررررش املجلررررسر همررررن ا

 املراجعة هم ر  رارات مجلس اإلدارة  ه  يا   عي ر مراجص اادساعات ااتارجش  ه املراجعة الداخلية هتحديد   عابهمار
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 القانوني(مراجع الحسابات الخارجي )املحاسب  .29

العاديررة املنعقرردة غ ررا هررورهام اررش اجتمرراا اا معيررة العامررة  ه كررره  - ترر  اختيررار ه عيرر ر السررادة/ ماتررب العشرر  هالسررديري محاسرر ور همراجعررور  ررااوايور 

هتقرردي  خرردمات املراجعررة السررنوية هالفصرلية )الربررص التررا   هالتالررث هالرا ررص(  2020/2021كمراجررص  سرراعات خررارجش للعررام املرا ش  م06/09/2020عتراري  

هلرر  يونررالن مجلررس اإلدارة عت ييرررر مراجررص اادسرراعات ااتررارجش   رر  ااتهرراء الفتررررة  2021/2022هكررذل  الربررص األه  للعررام املررا ش  2020/2021للعررام املررا ش 

 املع ر من  جل ار
 

 املعد من     مراجص اادساعات ااتارجش  ههرد لي" ا    ش م2021مارا  31هصدر تقرير لحص القوار  املالية السنوية املنتهية اش 
 

 الرأي املتحفظ

ه رررروار  الرررررمح  ه   2021مررررارا  31  هالتررررن  جررررم   ارمررررة املركررر  املررررا ش كمررررا اررررش لجررررركة اتحرررراد عرررذيب لالتصرررراالت ) الجررررركة ( لقرررد راجعنررررا القرررروار  املاليررررة

قروار  املاليررة  ااتسرارة هالردخ  الجرام  ا خرر هالت  رراات ارش  قروق امللايرة هالتردلقات النقديررة للسرنة املنتهيرة عرذل  التراري   هااليمررا ات املرلقرة مرص ال

 عما اش  ل  مةتص السياسات املحاسبية ال امةر
 

ر ي املرررتحف" ارررش تقريرارررا  لرررالر القررروار  املاليرررة املرلقرررة  عرررر   عرررد   مرررن كالرررة النررروا ش هارررش ر ينرررا  هماسرررت ناء ترررأث اات األمرررر املوسرررح ارررش  سررر   سررراا الررر

 للمعرراي ا الدهليررة للتقريررر 2021مررارا  31اا وهريررة  املركرر  املررا ش للجررركة كمررا اررش 
و
  ه دائهررا املررا ش هترردلقااها النقديررة للسررنة املنتهيررة اررش  لرر  الترراري   هلقررا

 هاملعاي ا هاإلصدارات األخر  املعتمدة من ال يئة السعودية للمراجع ر هاملحاس  رر رمية السعودية املا ش املعتمدة اش اململاة الع
 

 املتحفظ ساس الرأيأ

 31مليرور ريررا  سرعودي عر ر امل لررش الردل اي كمرا اررش  8.5لر  اارن  رادرين عخرر  اادصرو  عخر  مررا يافر  مرن  دلررة املراجعرة املناسر ة عرن الفره ررات ال ال رة 

لمرف  ه عال ة هاملصاد ة املستلمة  هل  اان  ادرين عخ  التحق  مرن امل لرش الردل اي للمررف  ه العال رة كمرا ارش  لر  التراري  مرن خرال   2021مارا 

 تنفيذ  جراءات مراجعة عديلةر همناءو علي"  لل  اان  ادرين عخ  تحديد ما   ا كاات هنا  ارهرة إلجراء  ية  عديالت عخ  هذا امل لشر
 

 للمعررراي ا الدهليرررة للمراجعرررة املعتمررردة ارررش اململارررة العرميرررة السرررعوديةر همسرررؤهليتنا عموجرررب تلررر  املعررراي ا تررر  تواررريح ا ارررش  لقرررد  منرررا 
و
سررر  عاملراجعرررة هلقرررا

 لقواعد سرلو  هآدا  امل نرة املعتمردة ارش امل
و
ارة العرميرة مل مسؤهليات املراجص عن مراجعة القوار  املالية  اش تقريراار هاحن مستقلور عن الجركة هلقا

 لتلر  القواعردر ه عتقرد  ر
و
 عمتمل رات سرلو  هآدا  امل نرة األخرر  هلقرا

و
 دلرة املراجعرة  السعودية  ات الصلة عمراجعتنا للقوار  املالية  كما هلينا  يما

 التن  صلنا عل ها كالية همناس ة لتول ا  ساا لر ينا املتحف" اش املراجعةر
 

 الستمراريةعدم التأكد الجوهري ذات العالقة با

ملیور ریا  سعودي كما  116.8( املرل  مص القوار  املالية  الذي يج ا      ر ااتسارر امل ااكمة للجركة  د عل ت 1اود  ر الفت االات ا      اإليماح )

مليرور ريرا   146.3هلرة عم لرش   هتجاهتت عذل  اصف ر ا ما  الجركةر كما تجاهتت اململومات املتداهلرة للجرركة موجودااهرا املتدا2021مارا  31اش 

مليررور ريرا  سررعودي للسرنة املنتهيررة ارش  لرر  التراري ر  جرر ا هرذ  الشرررهف   ر  هجررود  الرة عرردم  39سرعودي كمرا اررش  لر  الترراري   ه ققرت خسررارة  ردرها 

 جوهريررة  ررو   رردرة الجررركة عخرر  االسررتمرار عخرر   سرراا م ررد  االسررتمراريةر هك
و
(   امررت 1مررا ھررو م رر ر اررش اإلیمرراح )تأكررد جوهريررة  هالتررن  ررد تت ررا شرر/وكا

 مل د  االستمراریة  همنراء عخر   لر   تر   عرداد القروار  املاليرة امل
و
رلقرة عخر   سراا م رد  اإلدارة عالجراء تقیی  ملقدرة الجركة عخ  االستمرار اش العم  هلقا

 االستمراريةر ل  يت   عدي  ر ينا ليما يتعل  بهذا األمرر
 

 ةاألمور الرئيسية للمراجع

اداليررةر ه ررد ترر  األمررور الرربسررية للمراجعررة يررش تلرر  االمررور التررن كااررت  عحسررب  امنررا املغررن  ل ررا األهميررة ال ال ررة عنررد مراجعتنررا للقرروار  املاليررة للسررنة ا

 ارش تلر  االمرور 
و
 منفصرال

و
ر هماإلارالة   ر  األمرر املوسرح ارش تناه  هذ  األمور اش سياق مراجعتنرا للقروار  املاليرة ك/ر   هعنرد ت/روين ر ينرا ل هرا  هلر  اقردم ر يرا

/رور  مرور  س   ساا الر ي املتحف" هاألمر املوسح اش  س  عدم التأكد اا وهري  ات العال ة عاالستمرارية  لقد  دداا  ر األمرور املوسردة  دارا  لت

 رربسة للمراجعة  سبت  اإلعال  عنها اش تقريراار
 

 إثبات اإليرادات

  للمراجعة مر رئيس  أ مراجعتنا عندمر هذا األ معالجة  يةكيف

اشتملت  جراءات مراجعتنا عخ  اخت ارات الر اعة  ات الصلة هكذل  عخ   جراءات 

  ساسية  خاصة ا   ش

  تقيررررري  مرررررد  مالرمرررررة سياسرررررة االع رررررااف عررررراإليرادات املم قرررررة عخررررر  مختلرررررف املنتجرررررات

 سبن املم   هكذل  مجموعة املنتجات   ر  تقيي  ما   ا كاات هلقا لإل ار املحا

ثمررررررررة مخرررررررررا ر متأصررررررررلة تتعلررررررررر  عمررررررررد  هجرررررررررود هد ررررررررة هاكتمرررررررررا  

 لتعقيررررررررد اشرررررررر  الت رررررررر ي  هااح رررررررر  
و
اإليرررررررررادات امل رررررررر لة اشرررررررررا

الا  ررررررا مررررررن ال يااررررررات هكررررررذل  هجررررررود مجموعررررررة مررررررن ااترررررردمات 

ارررمن املنتجرررات املختلفررررة هالترررن ت ررراا عأسررررعار مت  ررراةر مملررررو  
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  عمسررراعدة مخت رررالن تانولوجيرررا املعلومرررات لررردينا  تررر  تقيررري  تصرررمي  هتنفيرررذ هكفررراءة

التجرر ي  للر اعرررة الداخليرررة الرربسرررية لرررإلدارة  جررأر عبئرررة تانولوجيرررا املعلومرررات الترررن 

 عمررررر  بهرررررا اشررررر  األعمرررررا  عمرررررا ارررررش  لررررر  الر اعرررررة عخررررر  الوصرررررو    ررررر  املعلومرررررات ه  ي رررررا 

 انولوجيا املعلوماترالطااامر هتموير  ه ج ي  ت

  عمسررراعدة مخت رررالن تانولوجيرررا املعلومرررات لررردينا  تررر  تقيررري  تصرررمي  هتنفيرررذ هكفررراءة

التجررررر ي  للر اعررررررة الداخليررررررة الرربسرررررية لتانولوجيررررررا املعلومررررررات لرررررإلدارة  جررررررار مررررررد  

اكتمرررررا  هد رررررة التصرررررليف ه صررررردار الفررررروات ا هارررررواعم املماعقرررررات اليوميرررررة مرررررن اشررررر  

 ام املحاسبنرالتصليف هالفوات ا عخ  النش

   جرررراء اخت رررارات  رررو  مرررد  د رررة  صررردار لررروات ا العمرررالء عخررر   سررراا العينرررة هكرررذل 

 اخت ار االرتمااات هااتصومات املم قةر

 القيام عمراجعات تحليلية ملصادر اإليرادات ال امةر 

  القيررررام عررررالجراءات محررررددة الخت ررررار مررررد  د ررررة هاكتمررررا  التعررررديالت املتعلقررررة عررررالعقود

 .مات  داء متعددة املتممنة ال  ا

القيرررررررراا  مررررررررن اإلدارة اسررررررررتخدام   /امررررررررة هامررررررررة عنررررررررد تحديررررررررد

املالررر  هتو يررت  ث ررات العناصرررر املختلفررة مررن اإليرررادات ارررمن 

املنتجرررررررررات متعرررررررررددة العناصررررررررررر هبسررررررررربب التقرررررررررديرات هاأل /رررررررررام 

املدرجرررة عنرررد تم يررر  معيرررار االع رررااف عررراإليرادات ه عقيرررد اشررر  

هعمليرررررات تقنيرررررة املعلومرررررات املتعلقرررررة بهرررررا  لقرررررد  منرررررا عتحديرررررد 

 هذا األمر كأمر مراجعة رربسالنر

 ( ااتاص عاإللصا ات  ات العال ة21( ااتاص عالسياسة املحاسبية هاإليماح )10-3عاإلشارة     اإليماح )
 

 األمور الرئيسية للمراجعة )تتمة(
 

 رسملة املوجودات وتقييم األعمار اإلنتاجية والقيم املتبقية للممتلكات واملعدات

  للمراجعة مر رئيس  أ مراجعتنا عندمر هذا األ معالجة  يةكيف

لقررد  صررلنا عخرر  ل رر   ررو  اررواعم اإلدارة  ات الصررلة املتعلقررة عرسررملة 

 املمتل/ات هاملعداتر

 منررررا عتقيرررري  سياسررررات الرسررررملة هتقيرررري  تو يررررت تحويرررر  املوجررررودات  يرررررد 

اإل جرررررررراء مررررررررن خررررررررال  مماعقررررررررة ترررررررراري  عرررررررردء االسررررررررتهال  مررررررررص ترررررررراری  جاه يررررررررة 

 املوجودات لالستخدامر 

 

ساسية لتحديد األعمار اإلاتاجية املقدرة هالقي  تممنت االخت ارات األ 

 املت قية ما يخشش

  األخررررذ عاالعت ررررار   /ررررام اإلدارة عمررررا اررررش  لرررر  مررررد  مالرمررررة ال اااررررات

 األعمار اإلاتاجية هالقي  املت قية املم قة اش ا تسا  االستهال ر

  اخت رررار عخرررر  اسررراا العينررررة مرررد  د ررررة رسرررملة الت/رررراليف هاسررررتحقاق

 النفقات الر سماليةر 

 

تمتررر  املمتل/رررات هاملعررردات  سررر ة ك  ررراة مرررن موجرررودات الجرررركةر تررر  اسرررتخدام 

التقررررديرات هاالل اااررررات لتحديررررد القرررري  الدل ايررررة  عمررررا اررررش  لرررر  ليمررررا   ا كررررار 

ت  هتحديرررررد مررررررا   ا همتررررر  سررررربت  رسررررررملة ت/ررررراليف معينررررررة  ه  يررررردها كمصرررررررهلا

كاارت افقرات االسررتهال  جوهريرة للمركرر  هاألداء املرا ش للجررركةر تؤخرذ النفقررات 

املتعلقة عاالستهال  الدهري  عد تقدير العمر اإلاتاجش املتو ص لألصر  هالقيمرة 

املت قيررررررة املتو عرررررررةر  رررررررد ترررررررؤدي الت  رررررراات ارررررررش القيمرررررررة الدل ايرررررررة للموجرررررررودات  ه 

 ه القررررري  املت قيرررررة   ررررر  تررررراث ا جررررروهري عخررررر  القررررروار   األعمرررررار اإلاتاجيرررررة املتو عرررررة

 املالية هيش مسألة هامة ملراجعتنار

ت  اعت ار هذا األمرر أرأمر مراجعرة رربسرالن  سربب مسرتو  األ /رام هاالل ااارات 

 املستخدمة اش تقيي  األعمار اإلاتاجية هالقي  املت قيةر

 

 ( ااتاص عاإللصا ات  ات العال ة5ة هاإليماح )( ااتاص عالسياسة املحاسبي1-3عاإلشارة     اإليماح )
 

 يةالتجار  ينةاملد الذمم مةیمخصص االنخفاض في ق

  للمراجعة مر رئيس  أ مراجعتنا عندمر هذا األ معالجة  يةكيف

 :تممنت  جراءات مراجعتنا  من ع ر  جراءات  خر   ما یخش

  الرریسررررریة  یمنرررررا تصرررررمی  هتنفیرررررذ هالفعالیرررررة التجررررر يلية ألدهات الر اعرررررة

عخرر    ررر ی   رصررردة الرررذم  املدینررة التجاریرررة هتحصررریلھا  هتقررراریر  عمرررار 

 . رصدة الذم  املدینة التجاریة

   اختطااررررا عینررررة مررررن  رصرررردة الررررذم  املدینررررة التجاریررررة لتقيرررری  لیمررررا   ا ترررر

 .   ی  ااتسارر اإلرتماایة املتو عة اش الو ت املناسب

  ا تسرررا  ااتسرررارر اإلرتماایرررة  یمنرررا االل ااارررات الھامرررة املسرررتخدمة ارررش

 .املتو عة

مليررررررررررور ریررررررررررا   291,7عل ررررررررررت  رصرررررررررردة الررررررررررذم  املدینررررررررررة التجاریررررررررررة للجررررررررررركة 

مرة  رردر  سرعودي  هالترن اررش مقاعلھرا ترر  تجنیرب مخصررص ااخفرا  اررش القی

 ر2021مارا  31مليور ریا  سعودي كما اش  103,9

 

ات عرررت الجرررركة امرررو ا ااتسرررارر اإلرتماایرررة املتو عرررة كمرررا ھرررو متملرررب مرررن 

 األدهات املالیررررررررررررة  ادسررررررررررررا  مخصررررررررررررص  9املعیررررررررررررار الررررررررررررده ش للتقریررررررررررررر املررررررررررررا ش 

االاخفررررا  اررررش  یمرررررة الررررذم  املدینرررررة التجاریررررةر كمررررا تقررررروم الجررررركة عرررررالجراء 

مجموعررة مررن العوامرر  النوعیررة  ات الصررلة عرر عر لئررات تقیرری  عنرراء عخرر  
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  اختطااا ةدة ا تسا  امو ا ااتسارر اإلرتماایة املتو عة. 

 یمنا مالرمة االلصا ات  ات العال ة اش القوار  املالیةر  

 .العمالء

 

اعتطااا  لر   مرر مراجعرة رریسرالن ألار" یتملرب  ررق  سراعیة معقردة ه جرراء 

ال اااررررات مررررن   رررر  اإلدارة  عاإلاررررالة لألھمیررررة اللسرررربیة للم ررررالش املتعلقررررة 

 عھار

 ( ااتاص عاإللصا ات  ات العال ة9)( ااتاص عالسياسة املحاسبية هاإليماح 5-3عاإلشارة     اإليماح )
 

 ةیاملال ر ياملوجودات غ مةیاالنخفاض في ق

  للمراجعة مر رئيس  أ مراجعتنا عندمر هذا األ معالجة  يةكيف

 :تممنت  جراءات مراجعتنا  من ع ر  جراءات  خر   ما یخش

 

  مراجعرررررة  جررررررراءات اإلدارة عنرررررد تحدیررررررد مؤشرررررررات االاخفرررررا  اررررررش  یمررررررة

 املالية  املوجودات غ ا 

  تقيررری  مرررد  معقولیرررة ال ااارررات هتقررردیرات اإلدارة عنرررد تحدیرررد القیمرررة

القاعلررة لالسررر اداد للو رردات املولررردة للنقدیررة ااتاصرررة عالجررركة  عمرررا ارررش 

 لرررر  تلرررر  املتعلقررررة عرررراإلیرادات املتو عررررة هالت/ررررالیف املتو عررررة همعرررردالت 

صر ر النمو همعد  ااتص  هغ اھار ه د تملب  لر  االسرتعااة عاملتخص

الررررررداخلی ر لررررررردینا لتقیرررررری  ھرررررررذ  االل ااارررررررات مقاعرررررر  مؤشررررررررات  یاسررررررریة 

 خارجیة هاملعلومات املتولرة  و  الجركة ه  جمتھا 

  التأكرررررد مرررررن ةررررردة ا تسرررررا  امرررررو ا االاخفرررررا  ارررررش القیمرررررة  همماعقرررررة

 ال یااات  ات العال ة مص   دم خمم األعما  هاملواتاات  ه

  عھررررررررررا الجررررررررررركة  جرررررررررررأر تقيرررررررررری  مررررررررررد  كفایررررررررررة اإللصررررررررررا ات الترررررررررررن  امررررررررررت

االل اااررات هالتقرردیرات األساسرریة املسررتخدمة لتحدیررد القرری  الدل ایررة 

 هخسارر االاخفا  اش  یمة الو دات املولدة للنقدیة  ات الصلةر

موجررررودات  2021مررررارا  31تمررررمنت  ارمررررة املركرررر  املررررا ش للجررررركة كمررررا اررررش 

ملیررررررررررور ریررررررررررا  سررررررررررعودير هكجرررررررررر ء مررررررررررن تقيرررررررررری   731.5غ ررررررررررا ماليررررررررررة  رررررررررردرھا 

اخفا  ارش القیمرة   رددت اإلدارة مؤشررات عخر  االاخفرا  ارش القیمرة اال 

تتعلررررررر  عمعررررررردالت االاخفرررررررا  الا  ررررررراة ارررررررش اإلیررررررررادات هالتررررررردلقات النقدیرررررررة 

التج یلیة ل عر املوجوداتر هعلی"   امت اإلدارة عرالجراء تقيری  لتحدیرد 

 القیمررة القاعلررة لالسرر اداد للو رردات املولررردة للنقدیررةر هاتیجررة لررذل   ت ررر ر

 ر القیمرة القاعلرة لالسر اداد للو رردات املولردة للنقدیرة ملمتل/رات همعرردات 

هعلیررررر"   امرررررت الجرررررركة عالث رررررات  .محرررررددة كاارررررت   ررررر  مرررررن القیمرررررة الدل ایرررررة

ملیررررور ریررررا   93.4خسررررارة ااخفررررا  اررررش  یمررررة املمتل/ررررات هاملعرررردات  رررردرھا 

 ر 2021مارا  31سعودي للسنة املنتھیة اش 

 

 مرررررن  مررررررور لقرررررد اعتطاارررررا االاخفررررررا  ارررررش 
و
 یمرررررة املوجررررررودات غ رررررا املاليرررررة  مرررررررا

املراجعرررررة الرریسررررریة ألر تقيررررری  االاخفرررررا  ارررررش القیمرررررة یتملرررررب مرررررن اإلدارة 

 عرررداء درجرررة ك  ررراة مرررن األ /رررام عنرررد تحدیرررد االل ااارررات األساسررریة  جرررأر 

القیمررررة القاعلرررررة لالسرررر اداد  متررررر  اإلیرررررادات املتو عرررررة هالت/ررررالیف املتو عرررررة 

 ااتص  هغ اھارهمعدالت النمو همعد  

 ( ااتاص عاإللصا ات  ات العال ة5( ااتاص عالسياسة املحاسبية هاإليماح )4-3عاإلشارة     اإليماح )
 

 املعلومات األخرى 

املالية هتقريراا   ر اإلدارة يش املسؤهلة عن املعلومات األخر   ه جم  املعلومات األخر  املعلومات الواردة اش التقرير السنوي  هلان ال تتممن القوار 

 عنها  همن املتو ص  ر ي/ور التقرير السنوي متاح لنا  عد تاري  تقريراا هذار

 هال ي م  ر ينا اش القوار  املالية املعلومات األخر   هلن ا دي  ي ش/  من اش/ا  االستلتاا التأكيدي ل هار
 

املعلومررررات األخرررر  املحرررددة  عررررال  عنررردما تصرررر ح متا رررة  هعنررررد لعررر   لرررر   األخرررذ اررررش همخصررروص مراجعتنرررا للقرررروار  املاليرررة  لررررالر مسرررؤهليتنا يررررش  رررراءة 

ه يش ر عمريقرة اادس ار ما ا ا كاات املعلومات األخر  غ ا متسقة  ج/  جوهري مص القوار  املالية   ه مص املعرلة التن  صلنا عل ها خال  املراجعة   

  خر   اها محرلة  ج/  جوهرير
 

 ير السنوي    ا ت  ر لنا هجود تحريف جوهري لي"  ا/ور ممال  ر عاإلعال  عن األمر للم/لف ر عاادوكمةرعندما اقر  التقر 
 

 

 مسؤوليات اإلدارة واملكلفين بالحوكمة عن القوائم املالية

 للمعراي ا الدهليرة للتقريرر املرا ش امل
و
عتمردة ارش اململارة العرميرة السرعودية  هاملعراي ا  ر اإلدارة يش املسؤهلة عن  عرداد القروار  املاليرة هعرار ا العراد   هلقرا

ه  /رام اشرام الجرركات هاشرام الجرركة االساىرالن  هيرش املسرؤهلة عرن الر اعرة  هاالصردارات األخرر  املعتمردة مرن ال يئرة السرعودية للمرراجع ر هاملحاسر  ر

 تحريف جوهري  سواء  سبب غش  ه خمأرالداخلية التن تراها اإلدارة ارهرية  لتماينها من  عداد  وار  مالية خالية من 
  

   عرن هعند  عداد القوار  املالية  لالر اإلدارة يش املسؤهلة عن تقدير  درة الجركة عخ  ال قراء كملجرأة مسرتمرة هعرن اإللصراح عحسرب مقتضرال  اادرا

لتصرفية الجرركة  ه  يقراف عمليااهرا   ه لربس هنالر   األمور  ات العال ة عاالستمراية  هاستخدام  ساا االستمراية اش املحاس ة  ما ل  تان هنال  اية

 خيار ها عش عخالف  ل ر
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  ر امل/لف ر عاادوكمة   ي مجلس  دارة الجركة  ه  املسؤهلور عن االشراف عخ  عملية التقرير املا ش اش الجركةر
 

 مسؤوليات املراجع عن مراجعة القوائم املالية
 

يرر تتمت   هدالنا ارش اادصرو  عخر  تأكيرد معقرو  عمرا   ا كاارت القروار  املاليرة ك/ر  خاليرة مرن تحريرف جروهري سرواء  سربب غرش  ه خمرأ  ه صردار تقر 

 املراجرررص الرررذي يتمرررمن ر ينرررار  ر التأكيرررد املعقرررو  هرررو مسرررتو  عرررا  مرررن التأكيرررد   ال ااررر" لررربس ارررمااا عخررر  ار املراجعرررة الترررن تررر  القيرررام بهرررا هل
و
للمعررراي ا  قرررا

 عن اي تحريف جوهري عندما ي/ور موجرودر هيمارن  ر تلجرأ التحريفرا
و
ت عرن الدهلية للمراجعة املعتمدة اش اململاة العرمية السعودية ستاجف دارما

تخررررررذها غررررررش اه خمررررررأ  ه عررررررد جوهريررررررة   ا كررررررار يماررررررن  جرررررر/  معقررررررو  تو ررررررص ااهررررررا سررررررتؤثر عمفردهررررررا اه اررررررش مجموع ررررررا  عخرررررر  القرررررررارات اال تصررررررادية التررررررن ي

 املستخدمور عخ   ساا هذ  القوار  املاليةر 
 

 للمعاي ا الدهليرة للمراجعرة املعتمردة ارش اململارة العرميرة السرعودية  لأانرا امرارا اادار  املغرن هاحرال" عخر  ا
و
 عرة الجر  املغرن هكج ء من املراجعة هلقا

ش
و
 خال  مراجعتنار هعلينا ايما

 

 قرروار  املاليررة هتقررديرها سررواءو  سرربب غررش  ه خمررأ  هتصررمي  هتنفيررذ  جررراءات مراجعررة اسررتجاعة تحديررد مخررا ر التحريفررات اا وهريررة اررش ال

 لر ينرار هتعرد خمرر عردم اكتجراف تحريرف جروهري اراتر عرن غرش 
و
لتل  املخا ر  هاادصو  عخر   دلرة مراجعرة كاليرة همناسر ة لترول ا  ساسرا

  ه ت هير  ه  ذف متعمد  ه  لادات ممللة  ه تجاهت الر اعة الداخليةر عخ  من ااتمر الناتر عن خمأ  ألر ال ش  د ينموي عخ  توا ؤ 

  اادصو  عخ  ل ر  للر اعرة الداخليرة  ات الصرلة عاملراجعرة  مرن  جر  تصرمي   جرراءات مراجعرة مناسر ة للشررهف  هلربس   رر   عرداء ر ي

  و  لعالية الر اعة الداخلية للجركةر

 سرررتخدمة  همرررد  معقوليرررة التقرررديرات املحاسررربية هاإللصرررا ات  ات العال رررة الترررن  امرررت بهرررا تقيررري  مرررد  مناسررر ة السياسرررات املحاسررربية امل

 اإلدارةر

 اسررتلتاا مررد  مناسرر ة اسررتخدام اإلدارة ألسرراا االسررتمرارية اررش املحاسرر ة  هاسررتنادا   رر   دلررة املراجعررة التررن ترر  اادصررو  عل هررا  مررا   ا كررار 

  جأر  درة الجركة عخ  ال قاء كملجأة مستمرةر ه  ا خلصرنا ا ر  هنال  عدم تأكد جوهري  ا عال ة  عأ دام  ه ظر 
و
 ك  اا

و
هف  د تت ا ش/ا

 منا لفت االات ا  اش تقريرارا   ر  اإللصرا ات  ات العال رة الرواردة ارش القروار  املاليرة  ه  ا كاارت
و
تلر   هجود عدم تأكد جوهري  ي/ور مملوما

اسررتلتاجاتنا   رر   دلررة املراجعرة التررن ترر  اادصررو  عل هررا  ترر  ترراري  تقريراررار همررص  لرر   لررالر اإللصرا ات غ ررا كاليررة  يررت   عرردي  ر ينررار ه سررتند 

 األ دام  ه الشرهف املستق لية  د تتسبب اش تو ف الجركة عن ال قاء كملجأة مستمرةر 

   املالية  عطا عن املعامالت هاأل ردام تقيي  العر  الجام   ههي/  همحتو  القوار  املالية  عما اش  ل  اإللصا ات  هما   ا كاات القوار

ر
و
 عادال

و
 التن تمتل ا عمريقة تحق  عراا

 لر   ي  هجر"  لقد  عل نا امل/لف ر عاادوكمة  ليما يتعل   من ع ر  مور  خر   عالنماق هالتو يت املخمم للمراجعة هالنترارر امل مرة للمراجعرة  عمرا ارش

 مراجعتنار صور م مة اش الر اعة الداخلية اكتجفناها خال  
 

 امل/لفررر ر عاادوكمرررة عبيرررار يفيرررد  انرررا  رررد ال  منرررا عاملتمل رررات األخال يرررة  ات الصرررلة املتعلقرررة عاالسرررتقاللية  ه عل نررراه  
و
عجميرررص العال رررات لقرررد تهدارررا  يمرررا

 لعال ةرهاألمور األخر  التن  د  عتقد  ج/  معقو   اها ستؤثر عخ  استقاللنا  همحسب مقتضال  اادا   جراءات الو اية  ات ا
 

ااداليرة  همنراءو عخر  همن األمور التن ت   عالغ ا للم/لف ر عاادوكمة  احدد تل  االمور التن كاارت ل را األهميرة ال ال رة عنرد مراجعرة القروار  املاليرة للسرنة 

عررن األمررر   ه عنرردما  اررش ظرررهف اررادرة  لرر   عررد االمررور الرربسررية للمراجعررةر هاوسررح هررذ  االمررور اررش تقريراررا مررا لرر  يمنررص اشررام  ه الرحررة اإللصرراح العلنررن 

رررد املصررةدة لل ايررة  اررر   ر األمررر يل صررش  ال يررت  اإلعررال  عنرر" اررش تقريراررا  سرربب  ارر" مررن املتو ررص  جرر/  معقررو   ر تفرروق الت عررات السررل ية لفعرر   لرر  لوا

 العامة من  ل  اإلعال ر
 

 تقرير حول املتطلبات النظامية والتنظيمية األخرى 

(  ررو  القرروار  املاليررة   امررت الجررركة عاتخررا  اإلجررراءات النشاميررة اململومررة للولرراء عمتمل ررات اشررام الجررركات  جررأر تجرراهت 1اإليمرراح )كمررا هرروم  ر اررش 

 ااتسارر امل ااكمة اصف ر ا املا ر كما اش تاري  هذا التقرير  ل  يت   عد استاما  تل  اإلجراءات النشاميةر
 

 

 وشركاؤهموالسديري وآل الشي  العظم 

 محاسبون ومراجعون قانونيون 
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 إقرارات مجلس اإلدارة .31

 يقر مجلس اإلدارة عا   ش

  ت عدر
ة
 عالج/  الصديحر ر س الت اادساعات  

 ذ عفاعليةر فر
ة
عدر عخ   سس سليمة ها

ة
  ر اشام الر اعة الداخلية  

 ا" ال يوجد  ي ش  يذكر اش  درة الجركة عخ  مواصلة  جا  ار     


