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أعضاء مجلس اإلدارة

عبدالعزيز بن صالح الصغري رئيس مجلس اإلدارة
حاصل عىل بكالوريوس هندسة مدنية من جامعة كانساس 

بالواليات املتحدة األمريكية؛ رئيس مجلس إدارة رشكة عبدالعزيز 
الصغري لالستثامر التجاري؛ عضو مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء 

واإلنتاج املزدوج؛ عضو اللجنة التنفيذية لرشكة رنا لالستثامر.

خالد عمر الكاف الرئيس التنفيذي
حاصل عىل درجة جامعية مبرتبة الرشف يف هندسة الحاسب اآليل 

من جامعة جورج واشنطن بالواليات املتحدة األمريكية؛ شغل 
مناصب إدارية عليا يف قطاع االتصاالت عىل مدى 17 عاماً، عمل 

خاللها يف فرنسا واليابان واإلمارات العربية املتحدة.

محمد حسن عمران
حاصل عىل درجة جامعية يف هندسة اإللكرتونيات واالتصاالت 

من جامعة القاهرة بجمهورية مرص العربية؛ وهو رئيس مجلس 
اإلدارة والرئيس التنفيذي لرشكة اتصاالت والرشكات املمولكة لها 

بالكامل، ورئيس مجلس إدارة الرثيا؛ عضو مبجلس إدارة رشكة 
عربسات، أكرب رشكة عربية لالتصاالت الفضائية.

سامل الرشهان
حاصل عىل بكالوريوس يف املحاسبة من جامعة اإلمارات العربية 

املتحدة؛ مدير الشئون املالية برشكة اتصاالت؛ رئيس مجلس إدارة 
رشكة )زنتيل)؛ عضو مجلس إدارة رشكة أتالنتيك تيليكوم.

عبدالعزيز حمد عبدالعزيز الجميح
حاصل عىل بكالوريوس هندسة معامرية من جامعة امللك سعود 

باململكة العربية السعودية؛ درجة املاجستري يف اإلدارة العامة 
من جامعة كاليفورنيا بالواليات املتحدة األمريكية؛ مساعد نائب 
الرئيس يف إدارة اإلستثامر برشكة الجميح القابضة؛ رئيس مجلس 

إدارة رشكة البحرين للحديد والصلب.

إبراهيم بن محمد السيف
حاصل عىل درجة املاجستري يف االقتصاد من جامعة جنوب 

كاليفورنيا بالواليات املتحدة األمريكية؛ مدير عام إدارة 
االستثامرات املالية باملؤسسة العامة للتأمينات االجتامعية؛ 

عضو مجلس إدارة رشكة سافكو.

سعيد بن زقر
حاصل عىل بكالوريوس من جامعة لينفيلد بالواليات املتحدة 

األمريكية؛ نائب الرئيس لرشكة بن زقر.

الدكتور مازن إبراهيم حسونة
حاصل عىل ماجستري ودكتوراه يف التخطيط من جامعة تورونتو 

بكندا؛ بكالوريوس يف الهندسة املدنية من جامعة امللك فهد 
للبرتول واملعادن باململكة العربية السعودية؛ الرئيس التنفيذي 

وعضو مجلس إدارة رشكة رنا لالستثامر؛وقد كان له أداء أكادميي 
متميز يف كندا واململكة املتحدة.

الدكتور فهد عبدالله مبارك
حاصل عىل دكتوراه يف إدارة األعامل من جامعة هيوسنت 

بالواليات املتحدة األمريكية؛رئيس مجلس إدارة املجموعة املالية.

أحمد عبدالكريم جلفـار
حاصل عىل بكالوريوس يف الهندسة املدنية من جامعة جونزاجا 
بالواليات املتحدة األمريكية؛ مسؤول تنفيذي برشكة إتصاالت؛ 

مسؤول األعامل يف أسواق التجزئة لدولة اإلمارات العربية املتحدة؛ 
عضو مجلس إدارة رؤية اإلمارات مشغل نظام الكيبل التلفزيوين 
يف اإلمارات العربية املتحدة؛ عضو مجلس إدارة أكادميية اإلتصاالت.
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بيان رئيس مجلس اإلدارة

45

إعتمدت موبايلي على مبادئ عمل رئيسية تنطلق منها لتحقيق مهمتها 
وتطلعاتها نحو توفير خدمات متميزة لعمالئها، وأهم هذه المبادئ هي  

القيادة االستراتيجية بعيدة المدى التي تستشرف المستقبل والسعي البتكار 
الجديد وتطبيق أفضل الممارسات المهنية في جميع عمليات موبايلي. في هذا 
البيان يتناول المهندس عبدالعزيز بن صالح الصغير ما حققته هذه االستراتيجية 

من نتائج باهرة خالل العام 2006، ويشاطر رؤيته مع أصحاب الشأن حول تحقيق 
النجاح في المراحل القادمة بعون اهلل.

االلتزام بالريادة
خالل السنة التي نحن بصددها، متكنت موباييل ولله الحمد 

من إثبات قدرتها الفائقة عىل تحقيق أفضل النتائج. فالنسبة لها 
كوافد جديد عىل قطاع خدمي غري مكتمل النمو نسبياً، متكنت 
موباييل من تأسيس حضور قوي لها خالل فرتة قياسية. ويعود 

الفضل يف ذلك ـ بعد الله سبحانه وتعاىل ـ إىل ما يتميز به أعضاء 
مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية واملوظفون عىل حد سواء من 

مبادرات وإقدام وخربة، وعمل دؤوب.

وبالرغم من أن ترخيصنا يشرتط عىل أن تقدم موباييل خدماتها 
يف سبع مدن خالل فرتة ال تتجاوز شهر يونيو 2005، إاّل أننا متكنا 

من تغطية 32 مدينة قبل ذلك التاريخ بشهر عىل األقل، وهي 
اآلن متاحة لنحو 90.2باملائة من سكان اململكة.

وقد اتسمت جميع أعاملنا بالكفاءة واالقتدار، مبا يف ذلك إقامة 
البنية التحتية وإعادة التمويل اإلسالمي، حتى باتت النتائج 
ملموسة لدى الجميع وأثبتنا التزامنا بالريادة. وقد احتلت 

موباييل موقع الصدارة يف توفري شبكة اتصاالت عاملية املستوى 
للهواتف املتحركة يف اململكة العربية السعودية.

ويبلغ عدد مشرتيك موباييل اليوم أكرث من ستة ماليني مشرتك. 
كام أن إبرام عقود مع سبعة رشكاء يعني أن منتجاتنا وخدماتنا 
متوفرة يف جميع أنحاء اململكة من خالل 3,610 نقطة بيع ومن 

خالل 19 مركزاً رئيسياًً يحمل اسم موباييل. أما عىل الصعيد 
العاملي، فقد أبرمنا اتفاقيات تجوال مع 315 مشغالًّ يف أكرث من 

150 بلداً، تشمل هذة اإلتفاقيات خدمات الصوت والبيانات.

وما كل هذه اإلنجازات اال دالئل حية عىل كفائة االسرتاتيجية 
النشطة التي تتبناها موباييل بهدف تحقيق منو مستمر وتقديم 
أفضل الخدمات لعمالء اليوم واملستقبل. وسوف نواصل تركيزنا 
عىل طرح املبتكرات واملنتجات املتطورة، ونواصل استثامرنا يف 
أفضل البنى التحتية. ويف سبيل تحقيق هذا الهدف، سنواصل 
تعزيز برنامجنا التقني بحيث نستطيع تغطية مختلف رشائح 

العمالء والتي من بينها الرشكات الكبرية واملنشآت الصغرية 
واملتوسطة وسكان املدن وحتى املقيمني يف املناطق القروية 

البعيدة.

ويف هذا الصدد، قطعت موباييل ـ بالتعاون مع رشكة االتصاالت 
املتكاملة ورشكة بيانات األوىل ـ شوطاً متقدماً يف تطوير شبكة 
األلياف البرصية الجديدة يف اململكة العربية السعودية. وعند 

استكامل املرشوع يف عام 2008 بكلفة تبلغ مليار ريال سعودي، 
ستكون الشبكة مؤلفة من سبع حلقات بطول إجاميل يبلغ 

12,600 كيلومرت. وستحل هذه الشبكة محل الخطوط املستأجرة 
من رشكة االتصاالت السعودية، وبذلك تتمكن موباييل من تنويع 
استثامراتها وتحقيق عوائد أكرث للمساهمني ورفع القيمة السوقية 

للرشكة. وترى جميع الرشكات الرائدة يف صناعة االتصاالت أن 
املستقبل يكمن يف االستثامر يف شبكات نقل الصوت والبيانات 

التي تتميز باتساع فائق يف الحيز وبالتايل القدرة عىل نقل 
التشكيالت الجديدة من وسائط االتصال.
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وعىل الصعيد املايل، فإن العوائد التي حققتها موباييل من خالل 
رؤيتها االسرتاتيجية واالستثامرات الرأساملية أصبحت ثابتة 
وملموسة. ففي عام 2006، حققت الرشكة ربحاً صافياً بلغ 

700 مليون ريال سعودي، مقابل خسارة بلغت 1.2 مليار ريال 
سعودي يف عام 2005. أما اإليرادات، فقد بلغت 6.2 مليار ريال 

سعودي، مقارنة بـ 1.7 مليار ريال سعودي يف السنة السابقة.

إن االستجابة القوية من جانب القطاع املرصيف اإلقليمي والعاملي 
يف هيكلة ومتويل موباييل أثبتت بكل وضوح قوة مركز الرشكة 

و ثقة املستثمرين فيها، حتى أن احتياجات الرشكة ملبلغ 10,78 
مليار ريال سعودي تغطت مبقدار 2.3 مرة، مام يؤكد الثقة التي 
تتمتع بها قيادة موباييل بني جهات التمويل. وسوف يتعزز ذلك 
أيضاً بتطويرنا وتبنينا أفضل املامرسات يف نظم حوكمة الرشكات.

وسوف نواصل كذلك الرتكيز عىل االهتامم باألفراد املنتسبني إلينا 
باعتبارهم ثروتنا الحقيقية وذلك عن طريق تطوير إمكاناتهم 

واملحافظة عىل قنوات االتصال معهم وتحديد رؤية واضحة 
ألهدافنا وكيفية تحقيقها.

إننا نوصف بالفعل عىل أننا رشكة »مغناطيسية«، وسوف 
نستخدم هذه امليزة يف استقطاب أفضل القدرات واالحتفاظ 
بوالئها ومكافأتها عىل نجاحها. وتضم الرشكة اآلن نحو 2400 

موظف يشكل املواطنون السعوديون 82 باملائة منهم. وخالل 
عام 2006، استفاد موظفينا من 23,079 يوماً من التدريب، فيام 
طرحت الرشكة نظم التقدير ضمن سياسة تعزيز األداء و تحفيز 

املوظفني. 

وإلمياننا بأن اسرتاتيجيتنا املعتمدة عىل بعد النظر واستقراء 
املستقبل هي ما أوصل موباييل لنجاحات اليوم، فإننا نتطلع 

إىل املستقبل بذات الرؤية ونحمل ذات الروح التواقة لغد أكرث 
إرشاقا. فنحن نتطلع للتوسع واغتنام الفرص املواتية يف صناعة 

االتصاالت خارج حدود اململكة العربية السعودية، بعد أن أثبتت 
موباييل قدرتها عىل االداء املتميز واملنافسة القوية. 

وأخرياً، أتقدم بخالص الشكر لحرضات السادة املساهمني عىل 
دعمهم املتواصل والثقة التي أولونا إياها، وأتطلع إىل تحقيق 

مستقبل زاهر و نجاحات متعددة.

والله ويل التوفيق.

 عبدالعزيز بن صالح الصغري
رئيس مجلس اإلدارة

الهيكل التنظيمي للمساهمين

٪35 إتصـاالت	
٪15 المؤسسة	العامة	للتأمينات	اإلجتماعية	
٪7.5 شركة	عبدالعزيز	الصغير	لالستثمار	التجاري	
٪6 شركة	الجميح	القابضة	
٪6 شركة	رنا	لالستثمار	
٪6 مجموعة	شركات	الرياض	للكبالت	
٪4.5 شركة	عبداهلل	وسعيد	بن	زقر	
٪20 لإلكتتاب	العـام	



تقرير الرئيس التنفيذي

ثقافة »األرسة« تؤدي لتحقيق النجاح
شكلت فرتة االثني عرش شهراً املنتهية يف 31 ديسمرب 2006 

ـ وهي السنة األوىل الكاملة ألعاملنا ـ فرتة حاسمة يف مسرية 
موباييل نحو تحقيق أهدافها التشغيلية واملالية. فقد أقمنا بنية 
تحتية واسعة النطاق مؤلفة من أكرث من 3000 محطة إتصال، 
وعممنا استخدام االتصاالت املتحركة لتكون يف متناول يد 90 

يف املائة من سكان اململكة. واستطعنا خالل هذه الفرتة ترسيخ 
عالمتنا التجارية وطرحنا تشكيلة واسعة من املنتجات املبتكرة، 
وأقمنا شبكة شاملة من نقاط البيع، وبنينا قاعدة من املشرتكني 

تجاوزت ستة ماليني مشرتك، واستحوذنا عىل حصة سوقية بلغت 
نسبتها 34 يف املائة. واألهم من كل ذلك، أننا متّكنا من تغيري 
سبل االتصال بني السكان يف اململكة، بل مع العامل عىل نطاق 

أوسع، األمر الذي أدى إىل تحسني املنافسة لدى عمالئنا يف 
الرشكات وتعزيز وسائل العيش الراقي لدى العمالء األفراد.

وعىل الصعيد املايل، حققنا إيراداً إجاملياً بلغ 6.2 مليار ريال 
سعودي وتدفقات نقدية تشغيلية بلغت 1.32 مليار ريال 

سعودي، وربحاً صافياً بلغ 700 مليون ريال سعودي. كام أن أداء 
األرباح قبل تكاليف املرابحة والزكاة واإلستهالك واإلطفاء الذي 

تحول إىل أداء إيجايب يف السنة املاضية بعد سبعة أشهر فقط من 
التشغيل، واصل تحقيق منو راسخ وبلغ ملياري ريال سعودي يف 

نهاية عام 2006. والجدير بالذكر أن هذه النتائج قد تحققت 
قبل الجدول الزمني املحدد لها بوقت طويل مبرشة مبستقبل 

زاهر ملوباييل.

وسنقوم يف السنة القادمة إن شاء الله بإعادة هيكلة متويلنا، 
الستبدال االلتزامات القامئة لتصبح أكرث مرونة و هو ما سينعكس 
بوضوح عىل النتائج املالية القادمة. وسنواصل بعون الله التوسع 
يف شبكتنا املميزة لتشمل 96 يف املائة من السكان يف إطار الرتكيز 

عىل اسرتاتيجية منو متواصلة من شأنها توسعة قاعدة املشرتكني 
وزيادة الحصة السوقية للرشكة.

وهناك فرصة أخرى تتيح اإلندماج بني خدمات اإلتصاالت 
املتنوعة، واالتجاه نحو تجميع االتصاالت املتحركة واإلنرتنت 

والخطوط الثابتة والوسائط اإلذاعية. ويعترب هذا التوجه هاماً 
بشكل خاص للسوق السعودي التي يتوقع لها أن تتسارع 

مع تطوير التقنيات الالسلكية التي ستحدث نقلة نوعية لدى 
العمالء.

وهدف موباييل هو أن تكون رشكة رائدة لتوفري جميع أنواع 
خدمات االتصاالت وإقامة تحالفات اسرتاتيجية تساهم يف ذلك، 

سواء مع مزّود للخطوط الثابتة أم مع مزودين متخصصني 
للتطبيقات أو املحتويات أو خدمات شبكات اإلنرتنت أو األجهزة. 

كام أن الرتخيص املقرتح لشبكة الهاتف املتحرك الثالثة ستتيح 
فرصاً أخرى للتحالفات االسرتاتيجية، حيث ستقوم موباييل 

بالتعاون يف تسويق بنيتها التحتية املتوفرة لتحقيق مزايا مشرتكة 
وتوفري يف التكاليف لجميع األطراف، ال سيام العمالء.

وخالل املرحلة القادمة من التطوير، سرنكز عىل تطوير عالمتنا 
التجارية وعروض القيمة املجزأة ومواصلة سياسة األسعار امللبية 

للسوق بدالً من مقارنات مستويات األسعار، أما العمالء الذين 
ينشدون املنتجات املتطورة واملعتادون عىل الخدمات املتميزة 

واستعامل آخر انظمة التقنية فسيجدون مبتغاهم يف حلول 
موباييل املتقدمة لالتصاالت.

وعىل الصعيد الداخيل، سنحقق بعون الله كفاءة إدارية وخدمة 
متطورة لعمالئنا من خالل تأسيس مركز )بنجلور) يف الهند لتقنية 

املعلومات، وهو مركز متخصص تابع ملوباييل مهمته تطوير 
نظم الربمجيات ودعم التطبيقات الخاصة برشكتنا. وسيعمل 

املركز عىل توفري أحدث الربامج لدعم عملياتنا باستخدام التقنية 
املناسبة تحت إرشاف اختصاصيني مهنيني هدفهم تحقيق التميز 

يف كل جزئية من أنشطتنا.
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طوت	موبايلي	عام	2006	بسجل	ناصع،	تمكنت	خالله	وهلل	الحمد	من	تحقيق	
أهدافها	بتفوق،	وتمهيد	الطريق	للمرحلة	القادمة	من	النمو	المتجدد.	وفي	
هذا	التقرير،	يستعرض	الرئيس	التنفيذي	المهندس	خالد	الكاف	أهم	إنجازات	
العام	ويطرح	الخطوط	العريضة	لخطط	المستقبل	واستراتيجيات	الشركة.	

ويعزو	الرئيس	التنفيذي	األداء	المتميز	لموبايلي	إلى	رؤية	واضحة	تحدد	ما	تسعى	
الشركة	لتحقيقه،	وإلى	تعزيز	قدرات	األفراد	وتأهيلهم	لتولي	مسئولية	تقديم	
خدمات	تتسم	بالسرعة	والجودة	العالية	التي	نكتسب	من	خاللها	رضا	العمالء. 



وسيتوىل قيادة مركز )بنجلور) يف الهند لتقنية املعلومات وإدارته 
مواطنون سعوديون، مام يؤكد التزام موباييل بتوظيف وتطوير 

املواطنني السعوديني، علاًم بأن السعودة تشكل حاليا نسبة 82 يف 
املائة من موظفينا البالغ عددهم 2400 موظف. 

يف موباييل، نتعامل مع موظفينا دامئا بكامل الثقة والرعاية، 
حيث نؤمن بأن لديهم القدرات واملوارد لبذل أقىص إمكاناتهم 
فنعمل دوما عىل صقل مهاراتهم و متكينهم من أجل ذلك. كام 

نحرص عىل أن تكون ظروف عملهم ورضاءهم الوظيفي يف أعىل 
املستويات. وينعكس ذلك بوضوح من خالل إنجازات الرشكة يف 

عام 2006، وتحقيق مستويات عالية من رضا العمالء وهو ما 
يفرس االتساع املضطرد يف قاعدة املشرتكني.

وكثرياً ما يؤكد خرباء اإلدارة عىل »العمل الجامعي«، غري أننا 
يف موباييل خطونا خطوة أكرب من ذلك. فنحن »أرسة« يعمل 

أفرادها معاً ويساعد بعضهم بعضاً ويتقاسمون الهدف املشرتك. 
وهذه الثقافة املتجذرة من التعاون والدعم املشرتك ساهمت 

يف التقدم الرائع الذي حققته موباييل خالل فرتة زمنية قياسية. 
حيث أن موظفينا يشعرون باالنتامء والتقدير، وبالتايل االلتزام 

بأداء مسئولياتهم الوظيفية عىل أكمل وجه.

إن إداراتنا مبختلف أطيافها الوظيفية ـ العمليات واملالية 
والشئون اإلدارية وتقنية املعلومات واملوارد البرشية والتسويق 

واملبيعات والعالقات العامة ـ ساهمت مساهمة متساوية يف 
خدمة عمالئنا والقطاع التجاري ومؤسسات القطاعني العام 

والخاص واملجتمع الذي نعيش ونعمل فيه. إنني أتقدم إليهم 
بخالص الشكر والتقدير عىل جدهم وتفانيهم يف العمل، واثقاً 

من أنهم سيكونون عىل الدوام القاعدة التي ينطلق منها نجاح 
موباييل ـ اليوم وغداً ـ إن شاء الله.

خالد عمر الكاف
الرئيس التنفيذي
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لمحة عن الشركة

قصة نجاح يحتذى بها
تأسست رشكة موباييلـ  والتي تعرف رسمياً باسم )اتحاد اتصاالت) 
ـ بناء عىل حصولها عىل رخصة تشغيل الهاتف املتحرك الثانية يف 

اململكة، وذلك عىل إثر توجه اململكة نحو تحرير االقتصاد.

ويضم تكتل الرشكات املساهمة يف موباييل كل من: اتصاالت 
)وهي رشكة خدمات اتصاالت مقرها اإلمارات العربية املتحدة 
وتعد ثالث أكرب رشكة من نوعها يف الرشق األوسط)، واملؤسسة 

العامة للتأمينات االجتامعية )وهي هيئة عامة مسئولة عن 
تنفيذ وتحصيل وإدارة التأمينات االجتامعية ومعاشات التقاعد 
يف اململكة العربية السعودية)، وخمس رشكات سعودية اخرى 

متارس أعامالً تجارية واستثامرات وصناعات مختلفة وهي: رشكة 
عبدالعزيز الصغري لالستثامر التجاري، ورشكة عبدالله وسعيد بن 

زقر، ورشكة الجميح القابضة، ورشكة رنا لالستثامر، ومجموعة 
رشكات الرياض للكابالت.

ومتلك اتصاالت واملؤسسة العامة للتأمينات االجتامعية فيام 
بينهام 50 يف املائة من موباييل، يف حني متلك الرشكات الخمس 
مجتمعة نحو 30 يف املائة اما الباقي ونسبته 20 يف املائة فتم 

طرحه لإلكتتاب العام.

لقد منحت موباييل أول ترخيص لتقنية الجيل الثالث من 
االتصاالت وثاين ترخيص لتشغيل الهاتف املتحرك يف اململكة 

العربية السعودية يف شهر يوليو 2004، وبذلك ضمنت حقوق 
تركيب وامتالك وتشغيل شبكة خلوية يف جميع أنحاء اململكة. 

حيث منحت هذه الرتاخيص ملوباييل حق االرتباط بشبكات 
اتصال خارجية لتقديم خدمات اإلتصال الدولية، ملدة 25

سنة من تاريخ منحها الرخصة وقابلة للتجديد حسب االتفاق.

وخالل شهر فرباير 2005، دشنت الرشكه إسمها التجاري 
)موباييل)، وتبعها يف شهر مايو بدء العمل بنجاح يف تقديم 

خدمات الهاتف املتحرك. والجدير بالذكر أن رشوط الرتخيص 
ألزمت الرشكة بتعميم الخدمة يف سبع مدن خالل فرتة ال تتجاوز 

شهر يونيو 2005، إاّل أنه مع بدء الخدمة يف شهر مايو كانت 
الشبكة تغطي ما ال يقل عن 32 مدينة ـ مؤذنة بحدوث نقلة 

نوعية يف قطاع االتصاالت املتحركة.

ومنذ ذلك الحني، أدت منتجات موباييل املبتكرة ونظم األسعار 
الذكية التي وضعتها الرشكة، إىل اخرتاق هذه السوق إثر التوسع 

يف التغطية، وخاصة من خالل طرح املنتجات التي مل تكن متوفرة 
يف اململكة من قبل.

ومنذ بدء عملياتها، أقامت موباييل أكرث من 3000 محطة إتصال، 
ومتكنت من الوفـاء برشوط الرتخيص بل وتجاوزها وتعميم 

الخدمات عىل نحو 80 يف املائة من السكان حتى نهاية شهر يونيو 
2005، لرتتفع هذه النسبة إىل 90 يف املائة بنهاية عام 2006.

 (3.5G( وخالل شهر يونيو 2006، طرحت موباييل خدمات
لتكون أول رشكة تطرح هذه الخدمة يف اململكة العربية 

السعودية، وتتوفر هذه الخدمة اآلن يف أكرث من 20 مدينة 
مدعومة بأكرث من 900 محطة مزودة بنظام )3.5G)، و أصبحت 

تخدم أكرث من 500.000 مشرتك بنهاية عام 2006.

ورغبة يف توفري أوسع تغطية ممكنة للمشرتكني، وّقعت موباييل 
اتفاقية تجوال وطني مع رشكة االتصاالت السعودية، باإلضافة إىل 

اتفاقيات تجوال دويل مع 315 مشّغاًل يف أكرث من 150 بلداً.

خالل	فترة	لم	تتجاوز	18	شهرًا	من	حصولها	على	أول	ترخيص	لتقنية	الجيل	الثالث	
من	االتصاالت	وثاني	ترخيص	لتشغيل	الهاتف	المتحرك	في	المملكة	العربية	
السعودية،	استطاعت	موبايلي	إحداث	نقلة	نوعية	في	قطاع	االتصاالت.	فقد	
كان	استيعاب	السوق	من	الهواتف	المتحركة	ال	يتجاوز	40	في	المائة	فقط	قبل	
دخول	موبايلي	السوق	في	مايو	2005.	وفي	نهاية	عام	2006،	نما	استيعاب	السوق	
إلى	أكثر	من	70	في	المائة،	وكان	نصيب	موبايلي	أكثر	من	ستة	ماليين	مشترك	

وحصة	سوقية	بلغت	نسبتها	34	في	المائة،	وذلك	في	نهاية	عام	2006.
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وقد تطابقت اإلنجازات التشغيلية ملوباييل مع أدائها املايل، 
حيث كان ربح الرشكة قبل تكاليف املرابحة والزكاة واإلستهالك 

واإلطفاء إيجابياً خالل مدة مل تتجاوز سبعة أشهر من العمل، 
لتوفر تدفقات نقدية إيجابية خالل عام 2006، وتحقق إيراداً 

مقداره 6.2 مليار ريال سعودي )1.65 مليار دوالر) يف عام 
.2006

وباعتبار اململكة العربية السعودية أكرب سوق لالتصاالت يف 
الرشق األوسط ـ فهي تتميز مبعدل عال نسبياً للتكاثر السكاين 

وتوزيعات سكنية مواتية واقتصاد مزدهر وإمكانات كبرية 
لتحقيق مزيد من التوسع ـ فإن موباييل تتمتع مبناخ مثايل 

لالستفادة من مركزها القوي الذي استطاعت إرساءه يف السوق.

إن توزيعات السكان العمرية يف اململكة متيل نحو الجيل األصغر، 
حيث يشكل من هم دون العرشين من العمر أكرث من نصف 

السكان، وهم الفئة الرئيسية املستهدفة لنمو استعامل الهاتف 
املتحرك. أما بالنسبة لقطاع الرشكات، فإن نسبة االشرتاك يف 

الهاتف املتحرك مل تصل إىل أرقام عالية بعد، مام يجعل القطاعني 
يشكالن فرصاً واعدة لنمو محتمل.

ويعزز هذه الفرص منو القدرة عىل استخدام تقنية االتصاالت 
املتحركة، وهو إطار تنظيمي إيجايب آخذ يف االتساع، إضافة إىل 

وجود سوق تفتقر إىل امليزات التي توفرها تقنية االتصاالت 
املتحركة.

وتقدر بعض األبحاث املستقلة أن عدد املشرتكني يف تقنية 
االتصاالت املتحركة سوف يتجاوز 23 مليوناً يف عام 2009، يف 

حني أن النسبة املغطاة يف السوق حوايل 70 يف املائة، مقابل ما 
يزيد عىل 100 يف املائة يف عدد من دول الخليج املجاورة، األمر 

الذي يشكل أيضـاً فرصا واعدة يف املستقبل.

وقد أثبتت موباييل قدرتها عىل تنمية حصة سوقية متميزة 
من خالل تقدميها لخدمات رائدة تجمع بني التقنية واالبتكار، 

وبصورة تحفظ مزايا العمالء. لذا فان موباييل عىل ثقة بأن 
تحتفظ مبكانة رائدة كأفضل رشكة إتصاالت باململكة ملبية 

احتياجات العمالء الحاليني واحتياجات الرشائح الجديدة من 
مستخدمي الهاتف املتحرك.

المشتركين لعام 2006 )آالف	المشتركين(

الحصة السوقية )نسبة	مئوية(

الربع 1
2994

الربع 2
4168

الربع 3
4920

الربع 4
6073

الربع 1
19

الربع 2
26

الربع 3
29

الربع 4
34
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مؤشر األداء الرئيسي

اإليرادات لعام 2006 )مليون	ريال	سعودي(

الربع 1
1127

الربع 2
1450

الربع 3
1705

الربع 4
1901

2005 2006 مؤشرات األداء الرئيسية
1 .661 .737 6. 183.236 اإليرادات التشغيلية )ألف	ريال	سعودي(
)1 12.767( 2.000 .503 األرباح قبل المرابحة والزكاة واإلستهالك واإلطفاء )ألف	ريال	سعودي(	

٪7- ٪32 نسبة األرباح قبل المرابحة والزكاة واإلستهالك واإلطفاء )٪(
)851 .908 ( 1 . 155.524 األرباح التشغيلية )ألف	ريال	سعودي(
)1 . 167.379 ( 700 .358 صافي الربح )ألف	ريال	سعودي(

٪70 - ٪1 1 نسبة صافي الربح )٪(
2.34- 1.40 ربحية / خسارة السهم )ريال	سعودي(

1011

صافي الربح )مليون	ريال	سعودي(

37

116

217

330

الربع 4الربع 3الربع 2الربع 1الربع 4الربع 3الربع 2الربع 1

331

451

558
660

الربع 4الربع 3الربع 2الربع 1

29.4

31.1

32.7

34.7

األرباح قبل المرابحة والزكاة 
واإلستهالك واإلطفاء )مليون	ريال	سعودي(

نسبة األرباح قبل المرابحة والزكاة 
واإلستهالك واإلطفاء )٪(



محطات هامة في تاريخ موبايلي

منذ	تأسيسها	رسميًا	بموجب	مرسوم	ملكي	صدر	في	18	من	شهر	أغسطس	
عام	2004،	وموبايلي	تحقق	إنجـا	زات	تلو	اإلنجـا	زات	األمر	الذي	أهلهـا	ألن	تبـرز	
كشركة	رائدة	في	العالم	المتجدد	لالتصاالت	المتحركة.	لقد	القت	قصة	

نجاح	موبايلي	إشادة		دولية	بما	في	ذلك	الثناء	الذي	حصلت	علية	من	المنظمة	
العالمية	للهاتف	المتحرك،	حيث	حققت	أعلى	نسبة	نمو	للهاتف	المتحرك	في	

الشرق	األوسط	وشمالي	أفريقيا	خالل	عام	2006.

	

2004
يوليو

منحت موباييل أول ترخيص لتشغيل 
الجيل الثالث من االتصاالت وثاين ترخيص 

لتشغيل الهاتف املتحرك يف اململكة العربية 
السعودية

يوليو
استكامل التمويل اإلسالمي مببلغ 2.35 

مليار دوالر ـ أكرب متويل إسالمي يف التاريخ

سبتمرب
بدأ بناء شبكة موباييل لخدمة الهاتف 

املتحرك

أكتوبر
طرح 20 مليون سهم من أسهم موباييل يف 

اكتتاب عام تجاوز 51 مرة

2005
مايو 

طرحت موباييل خدمات الهاتف املتحرك 
تجارياً يف 32 مدينة )اشرتط الرتخيص 

سبع مدن فقط)، مغطية 79.2 باملائة من 
السكان

أغسطس
بلغ عدد املشرتكني أكرث من مليون مشرتك

ديسمرب
حققت الرشكة أرباحاً قبل تكاليف املرابحة  

والزكاة واالستهالك واإلطفاء إيجابياً

2006
يونيو

 (3.5G( موباييل تطرح خدمة

سبتمرب
موباييل تحقق تدفقات نقدية إيجابية

ديسمرب
عدد املشرتكني يف موباييل يتجاوز ستة 
ماليني مشرتك، يشكلون حصة سوقية 

نسبتها 34 باملائة؛ يف حني أن عدد 
مستخدمي 3.5G تجاوز 500.000 مشرتك

ديسمرب
تجاوزت التغطية السكانية 90 باملائة مع 

وجود أكرث من 3.000 محطة إتصال

ديسمرب
موباييل تتواجد يف أكرث من 3.600 نقطة 

بيع يف جميع مناطق اململكة
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السباقون دائمًا... لخدمة المشترك

مضاعفة الطاقة اإلستيعابية يف املشاعر املقدسة 
أكملت موباييل تغطية جميع املشاعر املقدسة يف مكة املكرمة 

واملدينة املنورة ملوسم الحج، حيث قامت الرشكة مبضاعفة 
طاقتها يف منطقة عرفات ومزدلفة ومنى وبجوار الحرمني 

الرشيفني. وألول مرة يكون باستطاعة حجاج بيت الله الحرام 
استخدام نظام )3.5G) القوي متجاوزين االتصال الصويت 

والرسائل النصية القصرية.

كام أن بطاقات)رِحال) مسبوقة الدفع التي طرحتها موباييل 
لخدمة الحجاج، مّكنتهم من البقاء عىل اتصال بأهلهم وذويهم 

أينام كانوا وبأسعار خاصة عىل مدار الساعة. وقد القت هذه 
الخدمة رواجا كبريا حيث استخدم أكرث من 500.000 شخص 

من خارج اململكة شبكة موباييل خالل موسم الحج لهذا العام، 
مقارنة بـ 100.000 شخص يف العام السابق.

3.5G أحدث خصائص الجيل
أصبح املشرتكون يف تقنية الجيل 3.5G الذي توفره موباييل 

يتمتعون بنقل الصورة التلفزيونية الحية بالهاتف املتحرك يف 
اململكة العربية السعودية بجودة عالية، ويستطيعون تلقي 
برامج تلفزيونية من محطة العربية ويس إن يب يس العربية 

وقنوات التلفزيون السعودي وروتانا سينام وغريها من محطات 
اإلرسال التلفزيوين. ليس هذا وحسب، بل وعملت الرشكة عىل 

توفري اإلنرتنت عالية الرسعة، باإلضافة إىل خدمات الصوت 
والصورة عند الطلب. وال تتقاىض الرشكة رسوماً شهرية عىل خدمة

اإلتصال املريئ، بل تحسب الخدمة بسعر اقتصادي عىل أساس 
الدقيقة وهي متوفرة أيضاً للمشرتكني بنظام الدفع املسبق.

إضافة اللمسات الشخصية
ُتقّدر موباييل أن الخصوصية عامل مهم ملستعميل الهاتف 

املتحرك، لذا ابتكرت الرشكة عددا من الخدمات الخاصة لتميز 
عمالء موباييل واملتصلني بهم. وهذا سبق آخر تحققه موباييل. 
وباستعامل خدمة »رّنان« يستطيع املشرتكون استبدال الصوت 

الهاتفي املعتاد بإشاراتهم الصوتية املميزة التي يختارونها من بني 
مجموعة منوعة تشمل النغامت واألناشيد اإلسالمية واملوسيقى 

والرّنات الفكاهية وغريها.

ومن امليزات األخرى أيضاً الخدمة الفريدة يف االحتفاظ بنفس 
الرقم الهاتفي، حيث طرحت الرشكة خدمة »رقمي« التي متّكن 
املشرتكني من االحتفاظ بأرقامهم الهاتفية عند انتقالهم لالشرتاك 
يف موباييل من رشكات أخرى، علاًم بأن خدمة »رقمي« مجانية 
من حيث النقل أو الرتكيب وبغض النظر عن الخدمة املختارة 

سواء كانت املدفوعة مسبقاً أم الحقاً.
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ساهمت	موبايلي	في	جعل	االتصاالت	المتحركة	في	متناول	يد	الماليين	من	
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احتياجات	مختلف	أطياف	المشتركين.	



مزايا مبتكرة
ال تقترص الخدمات التي توفرها موباييل لعمالئها عىل مجرد 

االتصال الهاتفي املتحرك، بل بإمكانهم االستمتاع مبجموعة من 
املزايا تشمل ما ييل:

البحث عن صديق تساعد العمالء عىل معرفة أماكن تواجد 
أصدقائهم وترسل الخريطة الصحيحة لرتشد إليهم.

موقعي إذا ضل أحد العمالء، فإن خدمة خرائط موباييل تزوده 
بخرائط وعناوين لتحديد املوقع.

كّلمني هذه الخدمة متّكن العمالء من إرسال رسالة إىل أي 
هاتف متحرك حني ال تكون القيمة املتبقية يف البطاقة كافية 

لعمل مكاملة.

الرسائل متعددة الوسائط )MMS) ملفات الفيديو والصور 
والصوت والنصوص ميكن تقاسمها مع األصدقاء واألهل. ويف 

مقابل رسم شهري بسيط، يستطيع املشرتكون استقبال رسائل 
نصية قصرية حول آخر املستجدات يف الشئون الجارية واألخبار 

السياسية والرياضية واألعامل والرتويح واألحوال الجوية 
ومتابعات أسواق األوراق املالية وغريها من قنوات يس أن أن 

والعربية.

موباييل عالهوا تتيح للعمالء خدمة االتصال املبارش بطيف واسع 
من االهتاممات التي تشمل األخبار والرتويح والنصوص اإلسالمية 

والشئون الرياضية والتجارية والتسلية، وغريها.

خدمات مساندة
وسواء كنت يف املنزل أو يف موقع العمل أو متنقاًل، فإن موباييل 

تفي باحتياجات عمالئها من خالل توفري خدمات إضافية 
تفيدهم يف توفري الوقت والجهد والتخلص من التعقيدات 

والضغوط النفسية. فمع توفر أكرث من 3600 نقطة بيع ـ مبا يف 
ذلك واحدة يف لندن لشحن البطاقات ـ يستطيع العمالء يف أي 
مكان يتواجدون فيه املحافظة عىل اتصالهم مبوباييل. وتشمل 

الخدمات كذلك ما ييل:

موباييل الجوهرة هي محالت مخصصة للنساء فقط تقع يف 
جميع املدن الكبرية وتديرها سيدات عىل درجة عالية من 

التدريب.

تحويل الرصيد يتيح للعمالء حرية نقل أرصدتهم من حساب 
موباييل إىل أي زبون آخر لديه حساب الدفع املسبق.

موباييل أوتو تقنية متوفرة عرب جميع منافذ موباييل الرئيسية 
ليتمّكن العمالء من تسديد فواتريهم )تفعيل الخدمة فوراً) أو 

شحن بطاقات الدفع املسبق.

أم يب/M.pay طريقة ذكية أخرى لتسديد الفواتري أو شحن 
بطاقات الدفع املسبق موجودة يف أغلب نقاط البيع التابعة 

ملوباييل.

التجوال الدويل يف أكرث من 150 بلداً.

قامئة الخدمات يستطيع العمالء اإلطالع برسعة وبشكل مبارش 
عىل جميع خدمات موباييل بواسطة قامئة نصية حية حتى أثناء 

التجوال.
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السباقون دائمًا... لخدمة المشترك

األبعاد العاملية
خدمة التجوال الالسلكية )GPRS) متّكن املشرتكني يف موباييل 

من االتصال بشبكة اإلنرتنت حتى أثناء وجودهم خارج اململكة 
دون الحاجة لالتصال بخدمة إنرتنت ثابتة، مام يتيح لهم البقاء 

عىل اتصال السليك بآخر األخبار واالطالع عىل رسائلهم اإللكرتونية 
الهامة. وبواسطة خدمة التجوال الالسلكية، يستطيع املشرتكون يف 

موباييل أيضاً إرسال وتلقي رسائل متعددة الوسائط يف 54 بلداً 
حول العامل.

راحة البال
أصبحت موباييل أول رشكة اتصال يف اململكة العربية السعودية 

تطرح تعرفة متساوية للمكاملات الهاتفية املوجهة إىل شبكات 
الهاتف الثابت املتحرك. وسواء كنت تخاطب خطوطاً ثابتة أو 

شبكات محمول أخرى، فإن األسعار املوحدة تعني أن املشرتكني 
يف موباييل عىل ثقة من أنهم لن يتفاجأوا بالتكاليف.

وبعد االتفاق مع رشكة EMC كوربوريشن ـ التي تعد رائدة 
العامل يف إدارة وحفظ املعلومات ـ لتوفري خدمة حامية البيانات، 

ضمنت موباييل لعمالئها ارسال واستالم املعلومات دون أن 
تتعرض للخطر.

املردود
يتطلع املشرتكون يف موباييل دامئاً اىل التميز والتجديد، فقد 

عودتهم موباييل عىل أفضل الخدمات وبأسعار تنافسية، 
فالعروض الخاصة متكن مشرتيك موباييل من تحقيق توفري أكرب 

ومن التمتع بقيمة أعىل الشرتاكاتهم. كام ويستطيع مشرتك 
موباييل تخصيص رقم دويل واحد يؤهل لخصم نسبته 20 يف 
املائة. ومن جهة أخرى، وألن موباييل تعترب عمالئها جزءاً من 

أرستها فقد دأبت عىل التواصل الحي مع عمالئها، فعىل سبيل 
املثال ال الحرص، قامت موباييل ضمن احتفاالت الذكرى األوىل 

لتأسيس الرشكة بخفض أجور املكاملات إىل النصف. وقامت أيضا 
بتقديم عروض أخرى يف مناسبات عدة كعروض »العودة إىل 

املدارس« أو عروض شهر رمضان املبارك أو املناسبات الرياضية 
الكبرية ككأس العامل لكرة القدم وغريها.

االتصال بكل مكان
تعمل موباييل عىل ربط املناطق البعيدة يف اململكة العربية 

السعودية بشبكة الهاتف املتحرك، مام مكن مشرتيك موباييل من 
اجراء اتصاالتهم من أي مكان يف اململكة واىل أي مكان. كام أن 
أكرث من 90 يف املائة من السكان هم مشمولني بشبكة الهاتف 
املتحرك، مام يعني 14.000 كيلومرت من الطرق الرسيعة. وعند 
استكامل مرشوع شبكة األلياف البرصية يف عام 2008، ستكون 
الشبكة مؤلفة من 12.600 كيلومرت من األلياف البرصية، ويعد 

هذا التطور شوطاً متقدماً يف مجال شبكة األلياف البرصية.
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السباقون دائمًا... لخدمة األعمال

خدمات مخصصة للقطاع التجاري
تعترب موباييل أول رشكة اتصاالت يف اململكة العربية السعودية 
تطرح خدمات خاصة لقطاع األعامل والرشكات، حيث طرحت 

الرشكة خدمة »موباييل أعامل« يف شهر يوليو 2006، وهي خدمة 
تختلف عن الخدمات االستهالكية التي توفرها الرشكة.

ويف شـهر سبتمرب من العـام نفسه، طرحت موباييل خدمـات 
»بالك بري« ـ وهو سبق آخر أيضاً يف اململكة العربية السعودية ـ 

.(EMS( ورشكة إميتاك (RIM( وذلك بالتعاون مع رشكة

هواتف فريدة يف أدائها
توفـر موباييل لعمـالئها من املؤسسات والشـركات أجهـزة 

»بالك بري« 8700g اليدوية. ويعترب نظام »بالك بري« حاّل 
السلكياً شاماًل يتميز بخصائص أمنية متّكن أصحاب االختصاص 

املهني املتنقـلني من االتصال السلكياً بربيدهم اإللكرتوين 
واستخدام الهاتف واإلنرتنت والرسائل النصية القصرية وجدول 

تنظيم املواعيد وبيانات املؤسسة ـ كل ذلك بواسطة جهاز واحد 
فقط، وعىل أعىل درجات األمان والرسية.

وبحكم ميزة نظام »بالك بري« املشتمل عىل تقنيات تزيد من 
قوة ورسعة نقل البيانات، يستطيع املشرتك رفع إنتاجيته بالبقاء 
عىل اتصال بعمله أثناء تواجده بالخارج. كام أن التجوال الدويل 

متوفر يف نحو 50 بلداً.

خدمة قطاعات السوق املختلفة
تستقطب موباييل عمالء متزايدين من قطاعات السوق الجديدة 
وذلك بتوفري نظام يجعلها رشيكاً موثوقاً مع علامئها من املؤسسات 

والرشكات ومورّداً معتمداً لحلول االتصاالت املتنقلة املتطورة.

وبنهاية عام 2006، وقع أكرث من 20 مرصفاً ورشكة عقوداً مع 
الرشكة لتزويدهم بنظام »بالك بري«.

ومن الناحية التاريخية، فإن قطاع الرشكات واألعامل مل ينل 
حظه الكايف من الخدمات، ولذلك مل يوجد سوى عدد قليل 

من الرشكات التي ترصف هواتف متحركة ملوظفيها بالرغم من 
ضخامة العمل التجاري والحاجة للهواتف املتحركة الشخصية.

إزالة الحواجز التاريخية الستعامل الهاتف املتحرك
استجابت موباييل بتسهيل عملية اشرتاك املؤسسات والرشكات 
يف شبكة الهاتف املتحرك وذلك بتقديم عروض خاصة تجتذب 

املستخدمني من الرشكات، التي مل تكن متوفرة من قبل. كام أن 
نظام األسعار للقطاع التجاري الذي تطبقه موباييل، جعل من 
اشرتاك املؤسسات والرشكات يف نظام الهاتف املتحرك وسيلة 

عملية وغري مكلفة وخصوصا مع توفر خدمات الدعم املتطورة.

تلتزم	موبايلي	بتوفير	حلول	اتصال	متكاملة	وبجودة	عالية	لتلبي	احتياجات	
القطاع	التجاري	واالقتصادي	النشط	في	المملكة	العربية	السعودية،	مما	
يمهد	الطريق	الى	االنتقال	من	مرحلة	اإلستخدامات	التقليدية	السائدة	الى	

تبني	سياسات	تواصل	تعتمد	على	شبكات	اإلنترنت	عالية	السرعة	والتطبيقات	
الالسلكية	المتطورة.



التزام ثابت برعاية املشرتكني
من أبرز سامت »موباييل أعامل«، انفرادها بتخصيص فريق عمل 
ومركز إتصال خاص لخدمات الرشكات. والغرض الرئييس من ذلك 

هو توفري احتياجات االتصاالت للمؤسسات والرشكات بهدف 
دعمها يف مواصلة تحقيق نجاحها يف إدارة أعاملها.

ويضم مركز املبيعات املخصص للرشكات خرباء يف االتصاالت 
يقومون بتقديم الحلول والخدمات لعمالء موباييل من الرشكات 

ومؤسسات القطاع العام والخاص، حيث ُتصمم هذه الحلول 
والخدمات حسب ظروف كل مشرتك.

ليس هذا وحسب، بل وتخصص موباييل لكل مشرتك مدير 
حسابات عىل درجة عالية من املهارة يف تحليل اإلنفاق عىل 

االتصاالت واملعايري املتصلة بها، حيث يستجيب من خالل وضع 
توصيات رسيعة ومهنية تلبي احتياجاته بطريقة تراعى فيها 

الفاعلية االقتصادية.

ويتواجد عدد كبري من املوظفني االختصاصيني يف الدعم يف أكرب 
محالت موباييل يف الرياض وجدة والدمام، حيث يستطيع عمالئنا 

من الرشكات زيارتهم أو االتصال بهم للحصول عىل املشورة 
التخصصية حول جميع احتياجات االتصال املطلوبة.

الرسائل النصية الجامعية
توفر خدمة موباييل للرسائل النصية الجامعية وسيلة فّعالة 
لالرتباط بالشبكة وتوجيه رسائل نصية جامعية. وسواء كان 

االتصال موجهاً للموظفني الداخليني أو املورّدين أو املشرتكني، 
فإن نظام الرسائل النصية الجامعية يعترب أداة تواصل رسيعة 

وذات جدوى اقتصادية عالية لتحقيق النتائج املستهدفة.
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السباقون دائمًا... لخدمة المجتمع

املشاركة يف الشعور
العشق الذي يتملك أبناء اململكة العربية السعودية لكرة القدم، 

جاش بنحو خاص أثناء مباريات كأس العامل 2006 التي أقيمت 
يف أملانيا، حيث كان الفريق الوطني السعودي أحد الفرق 

االثنتني والثالثني التي تأهلت للمباريات النهائية برعاية موباييل 
ومشاهدة ماليني املشجعني يف مختلف أنحاء العامل.

هذا وتحظى اللجنة األوملبية السعودية ـ التي تعد أعىل سلطة 
رياضية يف اململكة ـ بدعم من موباييل، التي ترعي كذلك مثانية 

ألعاب رياضية و13 اتحـاداً يف أضخم برنامج ريايض يف تاريخ 
اململكة. وقد شارك الفريق السعودي يف دورة األلعاب اآلسيوية 
الخامسة عرشة التي أقيمت يف الدوحة خالل عام 2006 برعاية 

موباييل أيضا.

أما عىل الصعيد املحيل، فقد استطاع عشاق الرياضة االستمتاع 
ببطولة موباييل الدولية السادسة يف التنس األريض للشباب، 
وبطولة موباييل لتحدي الصحراء بسباق السيارات، يف حني 

استفاد اتحاد كرة الطائرة وجمعية الفروسية من دعم موباييل.

االهتامم بقدرات األفراد
رعت موباييل الفريق السعودي الذي شارك يف كأس العامل لكرة 

القدم للمعاقني يف أملانيا التي أقيمت عىل هامش كأس العامل 
لكرة القدم، حيث شارك نظراؤهم املحرتفون برعاية موباييل.

ويتخذ التزام الرشكة مبساعدة املعاقني خطوة أخرى من خالل 
عضويتها يف مركز األمري سلامن ألبحاث اإلعاقة، حيث تساهم 

موباييل بتربعات لتمويله.

املساعدة عىل أمان الطرق السعودية، كان الباعث وراء حملة 
التوعية املرورية التي رعتها موباييل بهدف التشجيع عىل 

التمسك بالقيادة اآلمنة وخفض عدد الحوادث املأساوية التي 
تقع عىل الطرق.

بالنسبة	لموبايلي،	فإن	مساهمتها	في	التطوير	يتجاوز	مجرد	توفير	منتجات	
وخدمات	عالية	الجودة.	بل	إن	موبايلي	وكشركة	وطنية	رائدة	ترى	أن	رسالتها	

أكبر	من	ذلك	بكثير،	لذا	هي	ملتزمة	بالمساهمة	في	تحسين	الرفاهية	
االقتصادية	واالجتماعية	والثقافية	للمجتمع	الذي	تمارس	أعمالها	فيه،	األمر	

الذي	يجعل	خدمة	المجتمع	في	مقدمة	أولوياتها.



تشجيع األنشطة االقتصادية
تعري موباييل كثرياً من الدعم لعدد من األنشطة التي من شأنها 

إيجاد وظائف وتنمية الحركة االقتصادية يف اململكة العربية 
السعودية.

وخالل عام 2006، شملت هذه األنشطة ما ييل:

اليوم املفتوح للتوظيف بجامعة امللك فهد للبرتول واملعادن.  
معرض الذهب واملجوهرات الثاين.  

املنتدى السعودي للمصدرين بغرفة تجارة الرياض.  
.(Gitex( معرض تقنية املعلومات

املؤمتر السعودي األول للسياحة والحرف اليدوية.  

•
•
•
•
•

القيم اإلسالمية
ضمن احرتام موباييل للقيم اإلسالمية، قامت الرشكة بخدمة 

ضيوف الرحمن يف موسم الحج عىل أكرث من صعيد، فمن جهة، 
قامت موباييل مبضاعفة الطاقة التشغيلية لشبكة الهواتف 

الخلوية لحجاج بيت الله الحرام مام مكنهم من البقاء عىل اتصال 
بأهلهم وذويهم طوال موسم الحج. ومن جهة أخرى قامت 

موباييل بتوزيع مليون مظلة شمسية ومليون زجاجة ماء إىل جانب 
توزيعها لكميات كبرية من التمر عىل حجاج بيت الله الحرام.

أما خالل شهر رمضان املبارك، فقد وفرت موباييل وجبات إفطار 
لنحو 500.000 مسافر عىل جميع درجات الطريان عىل الخطوط 

الجوية العربية السعودية. وخالل العيد، قام عدد من موظفي 
موباييل بزيارة املرىض يف املستشفيات ووزعوا عليهم هدايا متنوعة.

االلتزام باملسئولية االجتامعية
تلتزم موباييل بالعمل بطريقة تسعى من خاللها لضامن االستدامة 

االقتصادية واالجتامعية والثقافية. وبالرتكيز عىل مسئوليتها 
كمؤسسة وطنية رائدة، ستواصل موباييل بعون الله تعاىل تنفيذ 

التطبيقات املهنية التي تدعم النمو املستدام طويل األجل 
وتحسني وسائل العيش الراقي يف املجتمعات التي تعمل فيها.

2021
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نظرة على إقتصاد المملكة العربية السعودية

إن الطفرة االقتصادية التي تشهدها اململكة العربية السعودية 
آخذة يف النمو واالزدهار خصوصا يف ظل عائدات النفط الهائلة 

والسجل القيايس لفائض التجارة وامليزانية والنمو العايل من جهة 
والتضخم املنخفض من جهة أخرى. كام أن الوضع املايل لحكومة 

اململكة ميكنها من دعم منو اإلنفاق لسنوات قادمة، عالوة عىل 
أن املشاريع الضخمة التي يجري تنفيذها ستحتفظ بحيويتها 

االقتصادية حتى عام 2010 وما بعده.

ويظل النفط عصب االقتصاد السعودي، حيث تحققت إيرادات 
قياسية من صادرات اململكة النفطية. وبالرغم من كل الحوافز 

املالية التي تقدمها الحكومة، فإن إيرادات النفط ال يجري إنفاقها 
بالسـرعة التي تتحقق بها، مام أدى إىل تراكم نحو 7 مليارات 

دوالر شهرياً يف شكل عمالت أجنبية لدى املرصف املركزي.

إن القوة التي تكمن وراء أسواق النفط ناتجة عن النمو املضطرد 
يف االقتصاد العاملي وتنامي طلب السوق مع تزايد املخاوف من 

سياسات التوزيع يف مناطق إنتاج النفط يف العامل.

أما عىل صعيد اإلنفاق السعودي الكبري عىل البنى التحتية، فتشري 
التقديرات إىل أن نحو 40 مرشوعاً كبرياً يجري تنفيذها اآلن أو 

هي عىل وشك التنفيذ خالل السنوات القليلة القادمة بكلفة 
إجاملية تقدر بنحو 300 مليار دوالر. وتحتل مشاريع املواد 
الهيدروكربونية موقع الصدارة ـ إنتاج النفط الخام والتكرير 

وإنتاج البرتوكيامويات ـ وخاصة من حيث استثامرات القطاع 
الخاص، إاّل أن هذه املشاريع تشمل عدداً كبرياً من الصناعات 
املتنوعة واملوزعة توزيعاً جغرافياً دقيقاً عىل مختلف مناطق 

اململكة.

وقد توقع االقتصاديون أن ينمو الناتج املحيل اإلجاميل االسمي 
بنحو 20 يف املائة خالل عام 2006 ومنو الناتج املحيل اإلجاميل 
الفعيل بنسبة 5.9 يف املائة. بينام ُقدر منو القطاع غري النفطي 

بنسبة 8.9 يف املائة من حيث القيمة الحقيقية، وهو األعىل منذ 
سنوات عدة. أما إيرادات تصدير النفط فقد عادت بفائض كبري 
يقدر بأكرث من 100 مليار دوالر، ليكون عام 2006 العام الثامن 

عىل التوايل الذي يتحقق فيه فائضا بهذا القدر.

المملكة العربية السعودية
23.9 عدد	السكان	)بالماليين(	
14.581 الناتج	المحلي	اإلجمالي	للفرد	)دوالر	أمريكي(	
347.91 الناتج	المحلي	اإلجمالي	االسمي	)مليار	دوالر	أمريكي(	
٪12.4 نسبة	تغير	الناتج	المحلي	اإلجمالي	االسمي	
٪4.2 نسبة	تغير	الناتج	المحلي	اإلجمالي	الفعلي	
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تقرير مراقبي الحسابات للسادة المساهمين

 إىل السادة املساهمني 
 رشكة إتحاد إتصاالت )رشكة مساهمة سعودية)

 الرياض – اململكة العربية السعودية

لقد قمنا مبراجعة قامئة املركز املايل املرفقة لرشكة إتحاد إتصاالت - رشكة مساهمة سعودية - )»الرشكة«) كام يف 31 ديسمرب 2006م 
وقوائم الدخل، التدفقات النقدية، والتغريات يف حقوق املساهمني، واإليضاحات املرفقة من )1) إىل )23) والتي تعترب جزءاً ال يتجزأ 

من هذه القوائم املالية، وقد تم إعداد القوائـم املالية بواسطة إدارة الرشكة وفقا ألحكام نظام الرشكات والتي قدمت لنا مع كافة 
املعلومات والتغريات التي طلبناها. 

وقد متت مراجعتنا وفقاً ملعايري املراجعة املتعارف عليها، وقد اشتملت عىل فحص السجالت املحاسبية واإلجراءات األخرى التي 
وجدناها رضورية لتكوين درجة معقولة من القناعة متكننا من إبداء الرأي حول القوائم املالية.

يف رأينا، إن القوائم املالية ككل:

تظهر بعدل، من كافة النواحي الجوهرية، املركز املايل لرشكة إتحاد إتصاالت – رشكة مساهمة سعودية يف 31 ديسمرب 2006م   (1
ونتائج أعاملها والتدفقات النقدية والتغريات يف حقوق املساهمني للسنة املنتهية ىف ذلك التاريخ، وفقاً ملعايري املحاسبة املتعارف عليها 

واملالمئة لظروف الرشكة.

تتفق مع متطلبات نظام الرشكات والنظام األسايس للرشكة فيام يتعلق بإعداد وعرض القوائم املالية.  (2

 عبدالله حمد الفوزان
 ترخيص رقم 348

 الرياض ىف: 20 محرم 1428هـ 
املوافــق: 8 فرباير 2007م 



قائمـة الدخـل

اإليضاحات املرفقة من )1) حتى )23) تشكل جزءاً ال يتجزأ من القوائم املالية.
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من 14 ديسمرب 2004 من 1 ينــاير 2006  إيضاح    
اىل 31 ديسمرب 2005 اىل 31 ديسمرب 2006     

املعــدلة )بآالف الرياالت السعودية)   

1.661.737  6.183.236  (14( إيرادات الخدمات 
(967.240(  (2.661.184(  (15( تكلفة الخدمات 

694.497  3.522.052 مجمل الربح  

مصاريـف التشغيـل
(274.298(  (702.670(  (16( مصاريف البيع والتسويق 
(480.316(  (694.704(  (17( مصاريف ادارية وعمومية 
(739.141(  (844.979(  (6.7( االطفاء واالستهالك 
(52.650(  (124.174( مخصصات  

)1.546.405(  )2.366.527( اجامىل مصاريف التشغيل  
)851.908(  1.155.525 ربـح / )خسائر) التشغيل  

(347.641(  (478.680( نفقات متويلية  
32.170  23.513 إيرادات أخرى  

)1.167.379(  700.358 صايف الربح / )الخسائر) للفرتة  
)2.335(  1.401  )18( ربـح / )خسارة) السهم الواحد 
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قـائمة المركز المـالي

اإليضاحات املرفقة من )1) حتى )23) تشكل جزءاً ال يتجزأ من القوائم املالية.

2005  2006 إيضاح   
املعدلة )بآالف الرياالت السعودية)   

املوجودات
املـوجـودات املتداولـة

185.172  547.523  (3( النقد والنقد املعادل 
166.822  739.228  (4( ذمم مدينة )صايف) 
32.075  38.048 مخزون  

782.765  716.688  (5( موجودات متداولة أخرى 
1.166.834  2.041.487 اجاميل املوجودات املتداولة  

املوجودات غري املتداولة
2.723.840  3.847.532  (6( املمتلكات واملعدات )صايف) 

12.313.626  11.800.160  (7( رسوم اقتناء الرتخيص )صايف) 
15.037.466  15.647.692 اجاميل املوجودات غري املتداولة  
16.204.300  17.689.179 اجاميل املوجودات  

املطلوبات وحقوق املساهمني
مطلوبات متداولة

7.348.129  7.839.943  (8( قروض قصرية األجل 
876.118  1.516.376  (9( ذمم دائنة 
193.251  179.335  (10( مستحق ألطراف ذوي عالقة 
218.017  320.294  (11( مطلوبات متداولة أخرى 

2.133.514  1.687.156  (12( مرصوفات مستحقة 
10.769.029  11.543.104 اجاميل املطلوبات املتداولة  

املطلوبات غري املتداولة
2.650  13.096 مخصص مكافأة نهاية الخدمة  

1.600.000  1.600.000  (13( قرض املساهمني املؤسسني 
1.602.650  1.613.096 اجاميل املطلوبات غري املتداولة  

12.371.679  13.156.200 اجاميل املطلوبات  

حقوق املساهمني
5.000.000  5.000.000  (1( رأس املال املدفوع 

(1.167.379(  (467.021(  (20( الخسائر املرتاكمة 
3.832.621  4.532.979 اجاميل حقوق املساهمني  

16.204.300  17.689.179 اجاميل املطلوبات وحقوق املساهمني  

العضو املنتدب والرئيس التنفيذي  الرئيس التنفيذي للشئون املالية 
خالد عمر الكاف ثامر محمد الحوسني 



قائمـة التدفقـات النقدية

اإليضاحات املرفقة من )1) حتى )23) تشكل جزءاً ال يتجزأ من القوائم املالية.
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2005  2006 إيضاح   
املعدلة )بآالف الرياالت السعودية)   

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
(1.167.379(  700.358 صايف الربح / )الخسائر)  

تعديالت لتسوية صايف الربح / )الخسائر) اىل صايف النقد الناتج من األنشطة التشغيلية:
665.613  513.466  (7( إطفاء رسوم اقتناء الرتاخيص 
73.528  331.513  (6( إستهالك املمتلكات واملعدات 
2.650  10.698 مخصص مكافأة نهاية الخدمة  

50.000  113.476 مخصصات ديـون مشكوك ىف تحـصيلها  
التغريات ىف رأس املال العامل:

(216.822(  (685.882( الذمم املدينة  
(32.075(  (5.973( املخـزون  

(782.765(  66.077 املوجودات املتداولة األخرى  
876.118  640.258 الذمم الدائنة  
193.251  (13.916( مستحق ألطراف ذوي عالقة  
218.017  102.277 املطلوبات املتداولة األخرى  

2.133.514  (446.358( املصاريف املستحقة  
-  (252( مخصص مكافأة نهاية الخدمة املدفوع  

2.013.650  1.325.742 صايف النقد الناتج من األنشطة التشغيلية  

التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثامرية
(2.797.368(  (1.455.205(  (6( رشاء ممتلكات ومعدات 

(12.979.239(  -  (7( مدفوعات لرسوم اقتناء الرتخيص 
)15.776.607(  )1.455.205( صايف النقد املستخدم يف األنشطة االستثامرية  

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
5.000.000  - رأس املال  
7.348.129  491.814 قروض قصرية األجل  
1.600.000  - قرض املساهمني املؤسسني  

13.948.129  491.814 صايف النقد الناتج من األنشطة التمويلية  

185.172  362.351 صايف التغري ىف أرصدة النقد والنقد املامثل  
-  185.172 النقد والنقد املعادل ىف بداية السنة املالية  

185.172  547.523  )3( النقد والنقد املعادل يف نهاية السنة 
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قـائمة التغيرات في حقوق المساهمين

اإليضاحات املرفقة من )1) حتى )23) تشكل جزءاً ال يتجزأ من القوائم املالية.

اإلجمـايل الخسائر املرتاكمة  رأس املال  )بآالف الرياالت السعودية) 

5.000.000 ـ   5.000.000 الرصيد ىف 2005/1/1 

صايف )الخسائر) للفرتة املالية املنتهية 
(1.039.915(  (1.039.915( ـ      ىف 31 ديسمرب 2005 

3.960.085  )1.039.915(  5.000.000 الرصيد ىف 31 ديسمرب 2005 

تعديالت سنوات سابقة للفرتة املالية 
(127.464(  (127.464( ـ      املنتهية يف 31 ديسمرب 2005 
3.832.621  )1.167.379(  5.000.000 الرصيد ىف 31 ديسمرب 2005 املعدل 

صايف الربح للسنة املالية املنتهية 
700.358  700.358 ـ      ىف 31 ديسمرب 2006 

4.532.979  )467.021(  5.000.000 الرصيد ىف 31 ديسمرب 2006 



إيضاحات حول القوائم المالية 
للسنة	المالية	المنتهية	في	31	ديسمبر	2006م

التنظيم والنشاط  .1

تم تأسيس رشكة إتحاد إتصاالت )الرشكة) رشكة مساهمة سعودية مبوجب قرار مجلس الوزراء رقم 189 بتاريخ 1425/6/23هـ )املوافق 10 أغسطس 
2004م) ومبوجب املرسوم املليك الكريم رقم م/40 بتاريخ 1425/7/2هـ )املوافق 18 أغسطس 2004م) تحت السجل التجاري رقم 1010203896 بتاريخ 

14 ديسمرب 2004م، وتعترب الرشكة الثانية لتقديم خدمة االتصاالت املتنقلة الالسلكية يف اململكة العربية السعودية.

يتمثل النشاط الرئييس للرشكة يف إنشاء وتشغيل شبكة االتصاالت املتنقلة الالسلكية يف اململكة العربية السعودية. وقد بدأت الرشكة عملياتها التجارية 
بتاريخ 25 مايو 2005م.

اصدرت الرشكة 100 مليون سهم، القيمة االسمية للسهم الواحد 50 ريال. ومبوجب قرار مجلس هيئة السوق املالية رقم 4-154-2006 بتاريخ 27 مارس 
2006 تم بتاريخ 8 ابريل 2006 تجزئة السهم اىل خمسة أسهم بقيمة اسمية 10 ريال وبالتاىل أصبح عدد األسهم الصادرة 500 مليون سهم. ميتلك 

املؤسسون وهم مؤسسة اإلمارات لإلتصاالت -اتصاالت- اإلمارات العربية املتحدة 35 % من رأس املال و 6 مساهمني سعوديني 45% من رأس املال أما 
النسبة املتبقية 20% من رأس املال مطروحة للتداول ومملوكة للجمهور.

السياسات املحاسبية الهامة  .2

تم إعداد القوائم املالية وفقاً ملعايري املحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبني القانونيني )الهيئة)، وفيام ييل أهم السياسات املحاسبية املطبقة: 

أ)  العرف املحاسبي تم إعداد القوائم املالية بالريال السعودي بناءاً عىل مفهوم التكلفة التاريخية وتتبع الرشكة أساس اإلستحقاق املحاسبي، مع افرتاض   
استمرارية النشاط.

ب)  النقد والنقد املعادل ألغراض إعداد قامئة التدفقات النقدية يتكون النقد والنقد املعادل من النقد بالصندوق والحسابات الجارية لدى البنوك   
شاملة الودائع التى تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ رشائها.

ج)  الذمم املدينة )الصايف) يتم تسجيل الذمم املدينة بصايف قيمتها القابلة للتحقق بعد أخذ مخصص كاٍف للديون املشكوك يف تحصيلها.  

د)  املخـزون/ يتم تسجيل املخزون بالتكلفة أو صايف القيمة القابلة للتحقق أيهام أقل. ومتثل القيمة القابلة للتحقق الفرق بني سعر البيع التقديري   
يف ظروف العمل االعتيادية ومصاريف استكامل البيع. يتم تحديد التكلفة بإستخدام طريقة املتوسط املرجح.

هـ)  املخصصـات تتحقق املخصصات يف القوائم املالية عندما يكون للرشكة إلتزاماً قامئاً )قانوين أو افرتايض) نتيجة لحدث سابق ومن املحتمل أن   
 يكون هناك تدفقات للمنافع االقتصادية لتسوية قيمة االلتزام الذى ميكن تقديره بصورة عادلة.

تم احتساب مخصص الديون املشكوك يف تحصيلها بناءأ عىل العمر الزمني للديون وخربة الرشكة السابقة يف تحصيلها.

و)  املمتلكات واملعدات يتم تسجيل املمتلكات واملعدات، باستثناء األرايض، بالتكلفة مطروحا منها االستهالك املرتاكم. بالنسبة لألرايض واألعامل   
 الرأساملية تحت التنفيذ فتسجل بالتكلفة. يتم تسجيل الصيانة الدورية كمصاريف عند تحققها.

استهالك املمتلكات واملعدات يحمل عىل قامئة الدخل باستخدام طريقة القسط الثابت عىل مدى العمر اإلنتاجي املقدر لكل منها وفقاً للنسب 
املئوية التالية:

املعـدل  
%10 - 5 معدات شبكة االتصاالت   

%10 تحسينات عقار مستأجر   
%20 حاسب آيل ومعدات مكتبية ومفروشات   
%20 سيارات   

2829
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السياسات املحاسبية الهامة )تتمــة(   .2

  تتم رسملة التجديدات والتحسينات الرئيسة اذا كانت تزيد من االنتاجية أو العمر التشغييل للموجودات، أما االصالحات والتحسينات الصغرية 
فيتم تحميلها كمصاريف عند حدوثها. كام يتم إثبات الربح أو الخسارة الناتجة عن عملية التخلص من املوجودات والتى متثل الفرق بني 

 املتحصالت والقيمة الدفرتية للموجودات ىف قامئة الدخل.
يف 1 يوليو 2006 قامت الرشكة بتغيري املدة التقديرية إلستهالك املعدات واملمتلكات لتصبح: تحسينات عقار مستأجر من 5 إىل 10 سنوات، 

حاسب آيل ومعدات مكتبية و مفروشات من 4 إىل 5 سنوات وسيارات من 3 إىل 5 سنوات.
ز)  االنخفاض الدائم ىف قيمة املوجودات تتم مراجعة القيمة الدفرتية ملوجودات الرشكة يف كل تاريخ قامئة مركز مايل للتحقق مام اذا كان هنالك   

مؤرش انخفاض دائم للموجودات ويف حالة وجود مثل ذلك املؤرش يتم تقدير القيمة املتوقعة لتلك املوجودات ىف حالة التخلص منها أو بيعها. ويتم 
تحميل خسائر االنخفاض الدائم يف قيمة املوجودات عندما تزيد قيمة املوجودات يف الدفاتر عن القيمة املتوقع تغطيتها من تلك املوجودات 

ويتم تحميل خسائر االنخفاض الدائم يف قيمة املوجودات يف قامئة الدخل.
ح)  رسوم اقتناء الرتخيص يتم إطفاء رسوم اقتناء الرتخيص عىل مدة 25 سنة وهو العمر النظامي للرخصة. يتم تحميل اإلطفاء كمصاريف يف قامئة   

الدخل. ويتم مراجعة رسوم الرتخيص املرسملة يف كل تاريخ تقرير لتحديد أي إنخفاض دائم يف القيمة. قامت الرشكة ىف عام 2006 بتغيري املدة 
التقديرية الطفاء رسوم الرتخيص اىل 25 سنة بدال من 20 سنة وذلك بعد ان قامت الهيئة السعودية للمحاسبني بإصدار القرار رقم 2/9 بتاريخ 
1426/9/19هـ املوافق 2005/10/22م والذي سمح بأستنفاذ تكاليف املوجودات غري امللموسة بطريقة القسط الثابت خالل العمر األنتاجي او 

النظامي أيهام اقرص.
ط)  الذمم الدائنة يتم تسجيل األلتزامات الخاصة بذمم الدائنني التجارية والرأساملية طبقاً للمبلغ املستحق سداده يف املستقبل للمعدات والسلع او   

الخدمات الواردة.
ي)  مخصص مكافأة نهاية الخدمة يتم إحتساب مخصص مكافأة نهاية الخدمة وفقاً ألحكام نظام العمل والعامل باململكة العربية السعودية   

باالضافة اىل سياسات املوظفني يف الرشكة.
الزكـاة يتم إحتساب الزكاة وفقاً لقوانني الزكاة ورضيبة الدخل وأنظمة مصلحة الزكاة والدخل، وتحمل إلتزامات الزكاة عىل قامئة الدخل. ك)   

ل)  املعامالت بالعمالت األجنبية يتم تحويل املعامالت بالعمالت األجنبية إىل الريال السعودي بإستخدام أسعار الرصف السائدة عند حدوث تلك   
املعامالت، أما املوجودات واملطلوبات بالعمالت األجنبية يف تاريخ املركز املايل فيتم تحويلها إىل الريال السعودي وفقاً ألسعار الرصف السائدة يف 

تاريخ املركز املايل، وتدرج األرباح والخسائر الناتجة عن فروق أسعار الرصف يف قامئة الدخل.
م)  املرصوفات مرصوفات البيع والتسويق هي تلك املصاريف الخاصة ببيع وتسويق منتجات الرشكة وتشتمل عيل مصاريف العموالت واألعالنات.   

باقي املصاريف األخرى بخالف تكلفة الخدمات تم تبويبها كمصاريف عمومية وإدارية.
ن)  الرسوم الحكومية متثل الرسوم الحكومية التكاليف املرتتبة عىل الرشكة مقابل حقوق تقديم خدمات األتصاالت باململكة كام يف اتفاقيات   

الرتخيص مبا يف ذلك استخدام الطيف الرتددي. ويتم اثباتها يف الفرتات املتعلقة بها وقت األستخدام.
ع)  األدوات املالية يتم اثبات املوجودات واملطلوبات الخاصة باألدوات املالية عندما تصبح الرشكة جزءاً من الرتتيبات التعاقدية لألدوات املالية،   

وانعكست القيمة الدفرتية لكافة األصول واملطلوبات يف القوائم املالية مقدرة بالقيمة العادلة لها وقد حددت القيمة العادلة عىل أساس القرائن 
املوضوعية يف تاريخ قامئة املركز املايل.

غ)  مصاريف الربط البيني متثل مصاريف الربط البيني مصاريف الربط بشبكات أتصاالت اجنبية ومحلية. ويتم أثباتها يف فرتات تنفيذ املكاملات   
ذات الصلة.

ف)  تحقق اإليرادات يتم إحتساب اإليرادات ذات العالقة بخدمات اإلتصاالت للفرتة عند تقديم خدمات االتصاالت ويتم تحديدها بعد طرح   
الخصومات واملدفوعات الدعائية للمشرتكني الخاصة بفرتة تحقيق اإليرادات.

ق)  ايجارات تشغيلية تدرج مدفوعات ايجارات التشغيل تحت ايجارات التشغيل يف قامئة الدخل وفقا لطريقة القسط الثابت عىل فرتات اإليجارات،   
أما مسرتدات االيجارات فيتم قيدها يف قامئة الدخل مخصومة من مرصوف االيجار.
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النقد والنقد املعادل  .3

2005  2006  
474  468 نقد يف الصندوق 

184.698  547.055 نقد لدى البنوك 
185.172  547.523  

ذمم مدينة )صايف(  .4

2005  2006  
91.932  189.274 مشرتكني 

(50.000(  (77.693( مخصص ديون مشكوك ىف تحصيلها * 
41.932  111.581  

ـ  497.885 ذمم رشكات اتصاالت أخرى 
124.890  129.762 موزعني 
166.822  739.228  

* تتمثل حركة مخصص الديون املشكوك يف تحصيلها فيام ييل:

2005  2006   
-  50.000 الرصيـــد يف 1 ينـايــر 

50.000  113.476 االضـافـة خالل العـام 
50.000  163.476   

-  (85.783( ديون تم أعدامها 
50.000  77.693   

موجودات متداولة أخرى  .5

2005  2006   
91.663  175.421 مرصوفات مدفوعة مقدماً 

 352.341  243.227 دفعات مقدمة للموردين ** 
321.614  227.060 ايرادات مستحقة 

2.423  2.178 دفعات مقدمة للموظفني 
14.724  68.802 موجـودات متداولة أخرى 

782.765  716.688   

** تشمل دفعات مقدمة للموردين مبلغ 229 مليون ريال سعودي مدفوعة لصالح موردي معدات الشبكة.
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املمتلكات واملعدات )صايف(  .6

األعمـال تحسينات  معدات   برامج     
الرأساملية األمـاكن  مكاتب   وأجهزة  معدات    

اإلجاميل تحت التنفيذ  املستأجرة  سيارات  ومفروشات  كمبيوتر  شبكة  أرايض   

التكلفة
2.797.368  718.165  17.549  220  28.011  22.828  2.007.413  3.182 التكلفة ىف 2006/1/1 
1.455.205  346.393  162.536  464  111.574  296.611  534.064  3.563 اإلضافات خالل العام 

إجامىل التكلفة 
4.252.573  1.064.558  180.085  684  139.585  319.439  2.541.477  6.745 ىف 2006/12/31 

مجمع االستهالك
مجمع االستهالك

73.528 ـ   607  55  1.951  2.290  68.625 ـ  ىف 2006/1/1 
331.513 ـ   30.498  280  30.641  60.351  209.743 ـ  استهالك العام 

مجمع االستهالك
405.041 ـ   31.105  335  32.592  62.641  278.368 ـ  ىف 2006/12/31 

صايف القيمة الدفرتية
3.847.532  1.064.558  148.980  349  106.993  256.798  2.263.109  6.745 ىف 2006/12/31 

صايف القيمة الدفرتية 
2.723.840  718.165  16.942  165  26.060  20.538  1.938.788  3.182 ىف 2005/12/31 

إعتبارا من 1 يوليو 2006 قامت الرشكة بتغيري العمر األقتصادي إلستهالك املعدات واملمتلكات فيصبح من 5 إىل 10 سنوات بالنسبة لتحسينات عقـار 
مستأجر، من 4 إىل 5 سنوات بالنسبة لحاسب آيل ومعدات مكتبية ومفروشات ومن 3 إىل 5 سنوات بالنسبة للسيارات.

أدى هذا التغيري إىل إنخفاض إستهالك املعدات واملمتلكات مببلغ 33.6 مليون ريال سعودى وزيادة صاىف أرباح السنة بنفس املبلغ.
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رسوم اقتناء الرتخيص )صايف(  .7

إجامىل تراخيص  رخصة خدمات    
الرتاخيص أخرى   G3 اتصاالت متنقلة   

12.979.239  15.489  753.750  12.210.000 التكلفة يف 2006/1/1 
ـ ـ  ـ  ـ  االضافات خالل العام 

12.979.239  15.489  753.750  12.210.000 التكلفة يف 2006/12/31 

يخصم منها:     
665.613  258  37.897  627.458 مجمع االطفاء يف 2006/1/1 
513.466  1.033  29.827  482.606 اطفاء العام 

1.179.079  1.291  67.724  1.110.064 مجمع االطفاء يف 2006/12/31 
11.800.160  14.198  686.026  11.099.936 الرصيد يف 2006/12/31 
12.313.626  15.231  715.853  11.582.542 الرصيد يف 2005/12/31 

يتم إطفاء رسوم اقتناء الرتخيص عىل مدة 25 سنة وهو العمر النظامي للرخصة. يتم تحميل اإلطفاء كمصاريف يف قامئة الدخل. ويتم مراجعة رسوم 
الرتخيص املرسملة يف كل تاريخ تقرير لتحديد أي إنخفاض دائم يف القيمة. 

قامت الرشكة ىف عام 2006 بتغيري املدة التقديرية الطفاء رسوم الرتخيص اىل 25 سنة بدال من 20 سنة وذلك بعد ان قامت الهيئة السعودية للمحاسبني 
بإصدار القرار رقم 2/9 يتاريخ 1426/9/19هـ املوافق 2005/10/22م والذي سمح بأستنفاذ تكاليف املوجودات غري امللموسة بطريقة القسط الثابت 

خالل العمر األنتاجي او النظامي أيهام اقرص. ونتيجة لتعديل تقدير العمر االنتاجي للرخصة تم احتساب اإلطفاء عىل الرصيد الذى مل يتم اطفاؤه ابتداء 
من يناير 2006 عىل العمر االنتاجي املتبقي طبقاً لطريقة القسط الثابت.

وستستمر هذه املعالجة يف الفرتات الالحقة مامل يحدث أنخفاض دائم وحاد عىل قيمة الرخصة. وال يوجد حالياً ما يشري إىل ان العمر األنتاجي للرخصة 
هو أقل من عمرها النظامي. فيام لو قامت الرشكة بإطفاء رسوم الرتخيص عىل املدة السابقة )20 سنة) لحدث انخفاض يف صاىف أرباح السنة مببلغ 135.7 

مليون ريال سعودي.

قروض قصرية األجل  .8

دخلت الرشكة يف إتفاقية متويل مع مجموعة من البنوك املحلية والعاملية. وفقاً لإلتفاقية فقد تم منح تسهيالت متويلية إسالمية تبلغ 8.8 مليار ريال 
سعودي )تشمل متويل بالدوالر األمرييك والريال السعودي) إىل الرشكة عىل قسمني، ميثل القسم )أ) متويل مببلغ 5.99 مليار ريال سعودي بضامنات من 

املساهمني املؤسسني والذي تم استخدامه بالكامل من قبل الرشكة لدفع جزء من رسوم الرتخيص املشار إليها يف اإليضاح )7). كام تم إستخدام 0.54 
مليار ريال سعودي من القسم )ب) لدفع جزء من رسوم الرتخيص املشار إليه أعاله، وتم استخدام مبلغ 0.78 مليار ريال سعودي من القسم )ب) لرشاء 

التجهيزات واملعدات املطلوبة للشبكة. وقد كان تاريخ االستحقاق النهايئ للقرض قصري األجل شهر ابريل 2006. 

متت تصفية مستحقات هذا القرض من خالل الحصول عىل تسهيالت متويلية اسالمية )مرابحة) تبلغ 7.125 مليار ريال سعودي عىل قسمني. ميثل القسم 
)أ) متويل مببلغ 6 مليار ريال سعودي والقسم )ب) متويل مببلغ 1.125 مليار ريال سعودي وتستحق بتاريخ 29 مارس 2007 وستبلغ تكاليف املرابحة 

حوايل 430 مليون ريال سعودي. وكذلك تم إدراج تكاليف املرابحة املستحقة والبالغة 322 مليون ريال سعودى ضمن القرض قصري األجل. القسم )أ) من 
القرض مرهون بضامن املساهمني املؤسسني. كام حصلت الرشكة عىل 400 مليون ريال سعودي كقرض قصري األجل من املساهمني املؤسسني لدفع جزء 

من رسوم الرتخيص املشار إليها يف اإليضاح )7).

ونظراً ألن موعد سداد التسهيالت يف 29 مارس 2007 تقوم الرشكة حاليا باإلتصال مبجموعة من البنوك بغرض الحصول عيل متويل طويل األجل مببلغ 
2.85 مليار دوالر أمريىك )10.7 مليار ريال سعودى) وذلك لسداد اإللتزامات قصرية األجل املذكورة إضافة إىل قروض الرشكاء.

تتوقع إدارة الرشكة توقيع إتفاقية التمويل طويل األجل قبل نهاية الربع األول من العام 2007. وبالحصول عىل التمويل طويل األجل املذكور فإن اإلدارة 
ال تتوقع اية معوقات يف توفري املتطلبات التمويلية للرشكة لفرتة اإلثني عرش شهراً املقبلة.
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ذمم دائنة  .9

2005  2006   
160.726  758.431 ذمم الدائنني التجارية 
715.392  757.945 االلتزامات الرأساملية الدائنة 
876.118  1.516.376   

مستحقات ألطراف ذوي عالقة  .10

دخلت الرشكة يف اتفاقية إدارية مع مؤسسة االتصاالت االمارتية )إتصاالت) كمشغل لها اعتباراً من 2004/8/14م، وتتطلب هذه االتفاقية بأن تقوم 
)إتصاالت) بتوفري الخدمات التي تشتمل عىل الخدمات الرئيسية والتنفيذية، تطبيق برامج أعامل الشبكة املستمرة، إدارة برنامج االستثامر الرأساميل، 

توفري عمليات خدمة العمالء، تطبيق سياسة سعودة الوظائف، إنشاء قنوات التوزيع والحصول عىل ترخيص حقوق امللكية الفكرية وستقوم الرشكة بدفع 
رسوم إدارية سنوية تصل إىل مبلغ 37.5 مليون ريال سعودي )10مليون دوالر أمرييك) مقابل هذه الخدمات املقدمة مبوجب اإلتفاقية التي متتد إىل 7 

سنوات وميكن تجديدها تلقائياً لفرتات متتالية مدة كل منها خمسة سنوات.
يف حالة رفض الرشكة للتجديد يتوجب إخطار الطرف األخر)إتصاالت) قبل 6 اشهر من انتهاء فرتة التعاقد أما يف حال رفض )إتصاالت) للتجديد فيتم ذلك 

باخطار الرشكة قبل 12 شهر من انتهاء فرتة التعاقد.
هنالك قرض مساهمني مؤسسيني بقيمة 1.6 مليار و400 مليون ريال سعودي طبقاً إليضاح رقم )8) ورقم )13).

أما عالقة الرشكة بأطراف اخرى ذوي عالقة فهي كام ييل:

إجامىل املعامالت عن الفرتة املنتهية ىف    
من 2004/12/14 من 2006/1/1     
إيل 2005/12/31 إيل 2006/12/31  طبيعة التعامل   البيــان  

51.814  37.500 - رســـــوم إدارية  مؤسسة اإلمارات لإلتصـاالت 
132.239  106.709 - مصاريف املوظفني املنتدبني    
31.732  79.289 - خدمات إتصاالت    

83  - - مصاريف متويل  كابالت الرياض 
1.952  12.156 - خدمات تجوال  غرفة االمارات ملقاصة البيانات 

وبلغت األرصدة لألطراف ذوى العالقة ىف 31 ديسمرب 2006 ما ييل:

2005  2006  البيـان 
191.382  176.262 مؤسســة اإلمارات لإلتصاالت 

1.952  3.073 غرفة االمارات ملقاصة البيانات 
(83(  - كابالت الرياض 

193.251  179.335   

وفيام ييل طبيعة العالقة:
-  مؤسسـة اإلمارات لإلتصاالت   

مساهم مبارش بنسبة 35% بالرشكة.
-  غرفة االمارات ملقاصة البيانات   

رشكة شقيقة ملؤسسة اإلمارات لإلتصاالت.
-  كابالت الرياض   

مساهم مبارش بنسبة 6% بالرشكة.
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املطلوبات املتداولة األخرى  .11

2005  2006   
214.727  313.200 إيرادات مؤجلة 

3.290  7.094 أخرى 
218.017  320.294   

املرصوفات املستحقة  .12

2005  2006   
1.416.301  1.009.643 موردين معدات الشبكة 

596.735  351.475 مرصوفات مستحقة لرشكات إتصاالت أخرى 
6.683  15.705 اإلجازات املستحقة 
4.061  6.143 مصاريف تدريب موظفني مستحقة 

23.111  105.071 مصاريف بيع و تسويق مستحقة 
86.623  199.119 أخرى 

2.133.514  1.687.156   

قرض املساهمني املؤسسني  .13

قام املساهمون املؤسسون مبنح الرشكة 1.6 مليار ريال سعودي كقرض بدون تكلفة مرابحة لتمويل جزء من رسوم اقتناء الرتخيص كام يرجع يف ذلك 
لإليضاح رقم )7).

إيرادات الخدمات  .14

من 2004/12/14 من 2006/1/1    
إيل 2005/12/31 إيل 2006/12/31    

5.444  19.883 رسوم التشغيل 
39.920  213.786 رسوم االشرتاك الشهرية 

1.294.759  4.708.040 استخدام 
309.438  1.110.587 ايرادات الربط البيني 
12.176  81.898 ايرادات التجوال 

-  49.042 أخرى 
1.661.737  6.183.236   
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تكلفة الخدمات  .15

من 2004/12/14 من 2006/1/1    
إيل 2005/12/31 إيل 2006/12/31    

44.307  85.533 تكلفة املخزون 
361.716  1.242.243 مصاريف الربط البيني 
256.730  364.130 تكاليف التجوال املحيل والدويل 

9.206  44.600 رسـوم الرخصة 
 46.032  444.582 رسوم مشاركة الحكومة يف العوائد 
10.771  22.355 رسوم الطيف الرتددي 

142.123  222.055 تكاليف الرتاسل ومنافذ االتصاالت الدولية 
47.652  107.619 إصالح وصيانة التقنيات 
46.543  114.165 ايجار معدات الشبكة 
2.160  13.902 أخرى 

967.240  2.661.184   

مصاريف البيع والتسويق  .16

من 2004/12/14 من 2006/1/1    
إيل 2005/12/31 إيل 2006/12/31    

190.285  280.400 دعاية واعالن 
72.700  403.263 عموالت 
11.313  19.007 أخرى 

274.298  702.670   

مصاريف إدارية وعمومية  .17

من 2004/12/14 من 2006/1/1    
إيل 2005/12/31 إيل 2006/12/31    

140.595  356.625 أجور وبدالت 
22.715  30.664 ايجارات 
84.894  29.257 استشارات قانونية ومهنية 
19.906  14.426 تذاكر سفر وسكن 
51.814  37.500 رسوم إدارية 

132.239  106.709 مصاريف املوظفني املنتدبني 
372  2.005 مكافات وبدالت أعضاء مجلس اإلدارة 

27.781  117.518 أخـرى 
480.316  694.704   
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ربح / )خسارة( السهم الواحد  .18

يحتسب ربح / )خسارة) السهم الواحد بقسمة صايف الربح / )الخسارة) عىل عدد األسهم العادية الصادرة خالل الفرتة واملحسوب بواسطة املتوسط 
املرجح.

الزكـاة  .19

مل يتم تكوين أى مخصص للزكاة ىف القوائم املالية للعام املنتهي يف 31 ديسمرب 2006م وذلك ألن الوعاء الزكوي سالباً كام أن الخسائر املرتاكمة تفوق 
صاىف الربح املعدل للسنة.

وتتكون العنارص الرئيسية للزكاة من األيت:

من 2004/12/14 من 2006/1/1    
إيل 2005/12/31 إيل 2006/12/31    

5.000.000  3.832.621 حقوق املساهمني 
7.348.129  7.348.129 قروض قصرية األجل 
1.600.000  1.600.000 قرض املساهمني املؤسسني 

 (1.114.729(  49.665 صايف ربح )خسارة) السنة املعدل 
-  52.650 رصيد املخصصات ىف أول املدة 
-  1.725.035 إلتزامات متويل أصول ثابتة 

12.833.400  14.608.100   

يخـصم:
15.037.466  14.822.130 صايف املوجودات الثابتة 

338.335  229.415 دفعات مقدمة ملوردين معدات الشبكة 
)2.542.401(  )443.445( وعاء الزكاة السالب 

تم تعديل وتسوية بعض من هذه املبالغ للوصول اىل صايف ربح )خسارة) السنة.

(1.167.379(  700.358 صايف ربح )خسارة) السنة 

يضـاف / )يخصم):
50.000  113.476 مخصص ديون مشكوك ىف تحصيلها 
2.650  10.446 مخصص مكافأة نهاية الخدمة 

-  (774.615( فروقات استهالك ومرصوفات أخرى 
)1.114.729(  49.665   



3839

إيضاحات حول القوائم المالية 
للسنة	المالية	المنتهية	في	31	ديسمبر	2006م

األدوات املالية  .20

تتكون املوجودات املالية للرشكة من النقد بالصندوق ولدى البنوك، حسابات املدينني، وموجودات أخرى، أما املطلوبات املالية للرشكة تتكون من قروض 
قصرية األجل، قروض املساهمني، حسابات الدائنني، مستحقات ألطراف ذوي عالقة، مخصص مكافأة نهاية الخدمة للعاملني، ومطلوبات أخرى. تم عرض 

السياسات املحاسبية للموجودات املالية واملطلوبات يف اإليضاح رقم 2.

-  مخاطر اإلئتامن   
املوجودات املالية التي من املحتمل أن تتعرض اىل مخاطر اإلئتامن، تتكون بصورة أساسية من النقد لدى البنوك وحسابات املدينني. يتم إيداع 
النقدية وشبه النقدية ببنوك ذات سمعة طيبة وبالتايل يكون خطر اإلئتامن محدوداً. أما فيام يتعلق مبخاطر اإلئتامن لحسابات املدينني فهي 

محدودة نظراً ألن إجاميل مبلغ حسابات املدينني يتوزع عىل عدد كبري من الحسابات .
-  مخاطر العمالت األجنبية   

تقوم اإلدارة مبراقبة التقلبات يف أسعار العمالت األجنبية بشكل متواصل. بناءاً عىل خربتها، تعتقد اإلدارة أنه من غري الرضوري التغطية ضد 
مخاطر العمالت األجنبية .

-  مخاطر نسبة املرابحة   
اليوجد لدى الرشكة مخاطر نسبة مرابحة ذات أهميه حيث انه يتم تحديد تكلفة مرابحة الودائع لدى البنوك و القروض قصرية األجل وقرض 

املساهمني املؤسسني مسبقاً بناًء عىل أسعار املرابحه السارية يف السوق.
-  مخاطر السيولة   

تقوم االدارة مبراقبة مخاطر السيولة بصفة دورية للتمويالت املتاحة وااللتزامات الحالية واملستقبلية.
-  القيمة العادلة   

القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية للرشكة ال تختلف جوهرياً عن املبالغ املسجلة بالدفاتر. ترى اإلدارة أنها ال تتعرض ألي مخاطر 
هامة كام موضح أعاله.

تعديالت سنوات سابقة  .21

تتكون تعديالت سنوات سابقة من مصاريف مبا قيمته 108.87 مليون ريال سعودي متعلقة بالفرتة املالية السابقة وايرادات مثبتة بزيادة قدرها 18.59 
مليون ريال سعودي. ومام يجدر ذكره أن القوائم املالية للعام 2005 و املعروضة ألغراض املقارنة قد تم تعديلها لألخذ ىف اإلعتبار التعديالت املذكورة.

األرتباطات التعاقدية الرأساملية  .22

عىل الرشكة أرتباطات تعاقدية رأساملية ناتجة عن عقود توريد ألالت ومعدات مل يتم تنفيذها حتى تاريخ امليزانية بلغت 701 2 مليون ريال سعودى يف 
31 ديسمرب 2006 )683 مليون ريال سعودى ىف 31 ديسمرب 2005).

قامت الرشكة بالدخول يف مرشوع رشاكة اسرتاتيجي )مرشوع الشبكة السعودية لأللياف الضوئية) لبناء و اقامة وتشغيل شبكة الياف ضوئية مبدى 
12.600 كيلومرت لربط جميع انحاء اململكة. ملكية املرشوع مقسمة بني الرشكة ورشكتني اخرتني. وتدخل الرشكة هذا املرشوع لتدعيم واستكامل شبكة 

الهاتف املتنقل عن طريق الحصول عىل خدمات تكنولوجية عالية التقنية. إجاميل تكلفة هذا املرشوع حوايل مليار ريال سعودي حصة الرشكة منها 
ثلث هذا املبلغ. وسيتم بناء واقامة املرشوع عىل 7 شبكات قطرية: الشبكة االوىل والثانية متوقع ان تكون جاهزة للخدمة بنهاية ابريل 2007 والخمس 

شبكات االخرى سيتم االنتهاء منها عيل نهاية ديسمرب 2007. التكلفة املتوقعة للشبكتني االوليتني 300 مليون ريال سعودي حصة الرشكة منهم 100 
مليون ريال سعودي.



أرقام املقارنة  .23

تم إعادة تبويب بعض أرقام املقارنة ىف القوائم املالية لتتمىش مع التبويب الحايل ىف 2006/12/31.

مل يكن لدى الرشكة ارصدة مببالغ كبرية لدى بدء التشغيل لبعض املوجودات واملطلوبات للفرتة املنتهية ىف 2005/12/31 و عليه فقد أظهرت األرقام 
املقارنة زيادة ملحوظة.

وألغراض املقارنة فقد تم تعديل أرقام القوائم املالية للسنة املنتهية ىف 31 ديسمرب 2005 وذلك لألخذ ىف اإلعتبار تعديالت السنوات السابقة الواردة ىف 
اإليضاح )20) أعاله.
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 اتصال املستثمر
تم إعداد هذا التقرير من قبل قسم عالقات املستثمرين برشكة 

موباييل. ملزيد من املعلومات يرجى االتصال بنا عن طريق 
investorcontact@mobily.com.sa :الربيد االلكرتوين التايل

إتحاد إتصاالت )موباييل)
عالقات املستثمرين

الدور 18، برج الفيصلية
ص.ب: 9979

الرياض: 11423
اململكة العربية السعودية
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