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إشعار هام
تقدم هذه الن�شرة “الن�شرة” معلومات تف�صيلية وافية عن ال�شركة والأ�سهم المطروحة لالكتتاب ،وعند تقديم طلبات االكتتاب في الأ�سهم المطروحة� ،ستتم
معاملة الم�ستثمرين على �أ�سا�س �أن طلباتهم ت�ستند �إلى المعلومات التي تحتويها هذه الن�شرة والتي يمكن الح�صول على ن�سخ منها من مدير االكتتاب والبنوك
الم�ستلمة� ،أو بزيارة الموقع الإلكتروني لهيئة ال�سوق المالية (� )www.cma.org.saأو الموقع الإلكتروني للبنك ال�سعودي الهولندي(.)www.shb.com.sa
لقد قامت ال�شركة بتعيين �شركة ال�سعودي الهولندي المالية (“ال�سعودي الهولندي المالية”) م�ست�شار ًا مالي ًا ومدير ًا لالكتتاب ومتعهد ًا بالتغطية فيما يتعلق
ب�أ�سهم االكتتاب الم�شار �إليها في هذه الن�شرة.
تحتوي ن�شرة الإ�صدار على تفا�صيل تم تقديمها ح�سب متطلبات قواعد الت�سجيل والإدراج ال�صادرة عن هيئة ال�سوق المالية .ويتحمل �أع�ضاء مجل�س �إدارة
ال�شركة المقترحين والواردة �أ�سما�ؤهم في �صفحة رقم (ج) مجتمعين ومنفردين كامل الم�س�ؤولية عن دقة المعلومات الواردة في الن�شرة ،وي�ؤكدون ح�سب
علمهم واعتقادهم ،وبعد �إجراء جميع الدرا�سات الممكنة �إلى الحد المعقول� ،أنه ال توجد �أية وقائع �أخرى يمكن �أن ي�ؤدي عدم ت�ضمينها في هذه الن�شرة �إلى
جعل �أية �إفادة واردة فيها م�ضللة .وال تتحمل الهيئة وال�سوق المالية ال�سعودية �أية م�س�ؤولية عن محتويات هذه الن�شرة ،وال تعطي �أية ت�أكيدات تتعلق بدقتها �أو
اكتمالها ،وتخلي نف�سها �صراح ًة من �أية م�س�ؤولية مهما كانت عن �أية خ�سارة تنتج عما ورد في هذه الن�شرة �أو عن االعتماد على �أي جزء منها.
على الرغم من �أن ال�شركة قامت بالتحريات المعقولة للت�أكد من �صحة المعلومات التي ت�ضمنتها هذه الن�شرة في تاريخ �إ�صدارها ،وحيث �أن جزء ًا كبير ًا من
المعلومات الواردة عن ال�سوق والقطاع م�أخوذ من م�صادر مختلفة بع�ضها متاح للعموم (لم يتم �أخذ موافقة هذه الم�صادر للإ�شارة �إلى �أ�سمائهم في الن�شرة)
وبع�ضها من تقارير م�ست�شاري ال�سوق بزن�س مونيتر �إنترنا�شيونال ودار الدرا�سات االقت�صادية – د .عبد العزيز �إ�سماعيل داغ�ستاني (وقد تم الح�صول على
موافقتهما الكتابية ،ولم يتم �سحبها ،على الإ�شارة �إلى ا�سميهما ون�شر �إفاداتهما في هذه الن�شرة) ،هذا بالإ�ضافة �إلى تقديرات وتوقعات �إدارة ال�شركة ،ومع
�أنه ال يوجد لدى ال�شركة �أو �أع�ضاء مجل�س �إدارتها �أو الم�ساهمين الم�ؤ�س�سين �أو �شركة ال�سعودي الهولندي المالية �أو م�ست�شاري ال�شركة �أي �سبب لالعتقاد ب�أن
المعلومات الواردة عن ال�سوق والقطاعات تحتوي معلومات جوهرية غير دقيقة� ،إال �أن هذه المعلومات لم يتم فح�صها ب�شكل م�ستقل وبالتالي ال يمكن تقديم
�أي ت�أكيد ب�ش�أن دقتها �أو اكتمالها.
�إن المعلومات التي ت�ضمنتها هذه الن�شرة في تاريخ �إ�صدارها عر�ضة للتغيير ،وخا�صة الو�ضع المالي لل�شركة وقيمة الأ�سهم يمكن �أن يت�أثرا ب�صورة �سلبية
بالتطورات الم�ستقبلية المتعلقة بعوامل الت�ضخم ومعدالت الفائدة وال�ضرائب� ،أو غيرها من العوامل االقت�صادية �أو ال�سيا�سية الخارجة عن نطاق �سيطرة
ال�شركة ،وال يجب اعتبار تقديم ن�شرة الإ�صدار� ،أو �أي ات�صال �شفهي �أو كتابي متعلق ب�أ�سهم االكتتاب ب�أنه وعد �أو �إقرار بتحقيق الإيرادات �أو النتائج �أو الأحداث
الم�ستقبلية.
ال يجوز اعتبار ن�شرة الإ�صدار هذه بمثابة تو�صية من جانب ال�شركة �أو �أع�ضاء مجل�س الإدارة المقترحين �أو الم�ساهمين الم�ؤ�س�سين �أو �أي من م�ست�شاريهم
للم�شاركة في هذا االكتتاب .وتعتبر المعلومات الواردة في هذه الن�شرة ذات طبيعة عامة وتم �إعدادها دون الأخذ في الح�سبان الأهداف اال�ستثمارية الفردية
�أو الو�ضع المالي �أو االحتياجات اال�ستثمارية الخا�صة للراغبين في اال�ستثمار في �أ�سهم االكتتاب .ويتحمل كل م�ستلم لن�شرة الإ�صدار ،قبل اتخاذ القرار
باال�ستثمار ،م�س�ؤولية الح�صول على ا�ست�شارة مهنية م�ستقلة بخ�صو�ص االكتتاب ،لتقييم مدى مالءمة المعلومات الواردة في هذه الن�شرة بالن�سبة للأهداف
والأو�ضاع واالحتياجات المالية الخا�صة به.
يقت�صر هذا االكتتاب على الأ�شخا�ص ال�سعوديين الطبيعيين من الأفراد ،ويجوز للمر�أة ال�سعودية المطلقة �أو الأرملة التي لها �أوالد ق�صر من زوج غير �سعودي
�أن تكتتب ب�أ�سمائهم ل�صالحها على �أن تقدم ما يثبت �إنها مطلقة �أو �أرملة �أو ما يثبت �أمومتها للأطفال الق�صر.ويحظر �صراح ًة توزيع هذه الن�شرة �أو بيع �أ�سهم
االكتتاب لأي �أ�شخا�ص �آخرين في �أية دولة �أخرى ،وتطلب ال�شركة و�أع�ضاء مجل�س الإدارة المقترحون والم�ساهمون الم�ؤ�س�سون و�شركة ال�سعودي الهولندي
المالية من متلقي هذه الن�شرة التعرف على �أية قيود نظامية ومراعاة التقيد بها.

�

بيانات تتعلق بقطاع وسوق االتصاالت
لقد تم الح�صول على المعلومات والبيانات الواردة في هذه الن�شرة والتي تتعلق بالأرقام والإح�صائيات االقت�صادية والتوقعات الم�ستقبلية (بما في ذلك
االقت�صاد ال�سعودي وقطاع االت�صاالت) ،والحقائق الجغرافية والمبادرات الحكومية والمعلومات الواقعية الأخرى من م�صادر مختلفة بع�ضها متاح للعموم
وبع�ضها من تقارير م�ست�شاري ال�سوق بزن�س مونيتر �إنترنا�شيونال ودار الدرا�سات االقت�صادية – د .عبد العزيز �إ�سماعيل داغ�ستاني بالإ�ضافة �إلى تقديرات
وتوقعات �إدارة ال�شركة .وعلى الرغم من االعتقاد ب�أن هذه المعلومات والم�صادر والتقديرات موثوق بها ويمكن االعتماد عليها� ،إال �إنه لم يتم التحقق منها
ب�صورة م�ستقلة من قبل ال�شركة �أو �أع�ضاء مجل�س �إدارتها �أو الم�ساهمين الم�ؤ�س�سين �أو ال�سعودي الهولندي المالية �أو م�ست�شاريهم المخت�صين ،لذا ال يمكن
تقديم �أي �ضمان ب�ش�أن �صحتها �أو اكتمالها.
وتجدر الإ�شارة �إلى �إنه قد تم الح�صول على موافقة بزن�س مونيتر �إنترنا�شيونال ودار الدرا�سات االقت�صادية الكتابية ،ولم يتم �سحبها ،على الإ�شارة �إلى
ا�سميهما ون�شر �إفاداتهما في هذه الن�شرة� ،أما المعلومات الم�ستقاة من م�صادر متاحة للعامة فلم يتم الح�صول على موافقة مزوديها على الإ�شارة �إلى �أ�سمائهم
في هذه الن�شرة.

المعلومات المالية
�إن القوائم المالية الم�ستقبلية لل�شركة والإي�ضاحات المرفقة بها والتي تم �إدراجها في �أجزاء �أخرى من الن�شرة ،قد تم �إعدادها وفق ًا لمعايير المحا�سبة
ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبين القانونيين ،و�سوف ت�صدر ال�شركة بياناتها المالية بالريال ال�سعودي.

التوقعات والبيانات المستقبلية
تم �إعداد التوقعات والبيانات الم�ستقبلية التي ت�ضمنتها هذه الن�شرة على �أ�سا�س افترا�ضات محددة ومعلنة ،وقد تختلف ظروف الت�شغيل الم�ستقبلية عن
االفترا�ضات الم�ستخدمة ،وبالتالي ،ال يوجد �ضمان �أو تعهد بدقة �أو اكتمال �أي من هذه التوقعات �أو البيانات الم�ستقبلية.
تمثل القوائم الواردة في هذه الن�شرة بيانات م�ستقبلية .وي�ستدل على هذه بيانات الم�ستقبلية عن طريق بع�ض الكلمات التي ت�ستخدم فيها مثل “تخطط” �أو
“تعتزم” �أو “تقدر” �أو “تعتقد” �أو “تتوقع” �أو “من الممكن” �أو “�سوف” �أو “ينبغي” �أو “متوقع” �أو “قد يكون” �أو “يعتقد” �أو ال�صيغ النافية لهذه المفردات
وغيرها من المفردات المقاربة لها في المعنى .وتعك�س هذه البيانات وجهة النظر الراهنة لل�شركة و�إدارتها فيما يتعلق ب�أحداث م�ستقبلية ،ولكنها لي�ست �ضمان ًا
للأداء الم�ستقبلي .وهناك العديد من العوامل التي قد ت�ؤثر في الأداء الفعلي �أو الإنجازات �أو النتائج التي تحققها ال�شركة ،وت�ؤدي �إلى اختالفها ب�شكل كبير عما
كان متوقع ًا �صراح ًة �أو �ضمن ًا في البيانات المذكورة .وقد تم ا�ستعرا�ض بع�ض المخاطر �أو العوامل التي يمكن �أن ت�ؤدي �إلى مثل هذا الأثر ب�صورة �أكثر تف�صي ًال
في ق�سم �آخر من هذه الن�شرة (�أنظر ق�سم “عوامل المخاطرة”) .وفيما لو تحقق �أي واحد �أو �أكثر من هذه المخاطر �أو الأمور االحتمالية� ،أو ثبت عدم �صحة
�أو دقة �أي من االفترا�ضات التي تم االعتماد عليها ،ف�إن النتائج الفعلية لل�شركة قد تختلف ب�شكل جوهري عن تلك المو�صوفة في هذه الن�شرة.
مع مراعاة متطلبات قواعد الت�سجيل والإدراج ،تلتزم ال�شركة ب�أن تقدم ن�شرة �إ�صدار تكميلية �إلى الهيئة �إذا ثبت في �أي وقت بعد اعتماد الن�شرة من قبل الهيئة
وبعد الموافقة على ن�شرة الإ�صدار الأ�سا�سية وقبل �إدراج ال�شركة في القائمة الر�سمية )1( :وجود تغيير ملحوظ في �أمور جوهرية تحتوي عليها هذه الن�شرة
�أو في �أي م�ستند مطلوبة بموجب قواعد الت�سجيل والإدراج �أو ( )2ظهور �أي م�سائل �إ�ضافية مهمة كان يتوجب ت�ضمينها في هذه الن�شرة .وفيما عدا الأحوال
الم�شار �إليها �أعاله ،ف�إن ال�شركة ال تعتزم تحديث �أو تعديل �أية معلومات متعلقة بال�صناعة �أو ال�سوق �أو البيانات الم�ستقبلية التي تت�ضمنها هذه الن�شرة� ،سواء
كان ذلك نتيجة معلومات جديدة �أو نتيجة حوادث م�ستقبلية �أو خالف ذلك .نتيج ًة لما تقدم وللمخاطر الأخرى والأمور االحتمالية واالفترا�ضات ،ف�إن توقعات
الأحداث والظروف الم�ستقبلية المبينة في هذه الن�شرة قد ال تحدث على النحو الذي تتوقعه ال�شركة� ،أو ربما ال تحدث �إطالق ًا ،وعليه ،يجب على الم�ستثمرين
المحتملين درا�سة جميع البيانات الم�ستقبلية على �ضوء هذه التف�سيرات وعدم االعتماد على البيانات الم�ستقبلية ب�شكل �أ�سا�سي.

ب

التعريفات وقائمة المصطلحات الفنية
للمزيد من التو�ضيحات حول )1( :عبارات تعريفية معينة ،ف�ض ًال راجع التعريفات واالخت�صارات و( )2م�صطلحات فنية معينة متعلقة بقطاع االت�صاالت،
ف�ض ًال راجع ق�سم “قائمة الم�صطلحات الفنية”.

دليل الشركة
�أع�ضاء مجل�س الإدارة المقترحون
ال�صفة

جهة التمثيل

اال�سم

غير تنفيذي

�شركة عذيب التجارية المحدودة

2

ال�شيخ محمد بن عي�سى �آل خليفة

ع�ضو مجل�س �إدارة

غير تنفيذي

�شركة البحرين لالت�صاالت ال�سلكية
والال�سلكية

3

الأ�ستاذ عبد الرزاق بن عبداهلل القا�سم

ع�ضو مجل�س �إدارة

غير تنفيذي

�شركة البحرين لالت�صاالت ال�سلكية
والال�سلكية

4

الأ�ستاذ محمد وجيه بن ح�سن �شربتلي

ع�ضو مجل�س �إدارة

غير تنفيذي

�شركة النهلة للتجارة والمقاوالت

5

الأ�ستاذ عبد الرحمن بن عبد العزيز ع�ضو مجل�س �إدارة
المطرب

تنفيذي

�شركة عذيب للكمبيوتر واالت�صاالت
المحدودة

6

الأ�ستاذ خور�شيد �أحمد

ع�ضو مجل�س �إدارة

غير تنفيذي

�شركة عذيب التجارية المحدودة

7

الأ�ستاذ �سعد بن عمر البيز

ع�ضو و�سكرتير مجل�س غير تنفيذي
�إدارة

�شركة عذيب التجارية المحدودة

1

املن�صب

�صاحب ال�سمو الملكي الأمير عبد العزيز رئي�س مجل�س الإدارة
بن �أحمد بن عبد العزيز �آل �سعود

الو�ضع

8

الأ�ستاذ �سلطان بن خالد التركي

ع�ضو مجل�س �إدارة

_

الجمهور

(م�ستقل)

9

الدكتور عبد العزيز بن عبد اللطيف ع�ضو مجل�س �إدارة
الجزار

_

الجمهور

(م�ستقل)

10

الأ�ستاذ ح�سام ها�شم �صدقة

ع�ضو مجل�س �إدارة

_

الجمهور

(م�ستقل)

11

الدكتور ح�سام عبد المح�سن العنقري

ع�ضو مجل�س �إدارة

_

الجمهور

(م�ستقل)

ج

�شركة اتحاد عذيب لالت�صاالت (تحت الت�أ�سي�س)
 27طريق الملك عبد العزيز
ال�سليمانية – الريا�ض
�ص .ب 250398 :الريا�ض 11391
المملكة العربية ال�سعودية
هاتف  +966 )1( 288 2666 :فاك�س+966 )1( 217 8143 :
www.atheeb.com
الممثل الر�سمي لدى هيئة ال�سوق المالية
الدكتور/عبد العزيز بن عبد اللطيف الجزار
�شارع الباز �ص .ب 66633:الريا�ض 11546
المملكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )1( 460 1644 :
فاك�س+966 )1( 460 0143:
ajazzar@malazgroup.com

�سكرتير مجل�س الإدارة المقترح
�سعد بن عمر البيز
� 27شارع الباز
ال�سليمانية – الريا�ض
�ص .ب 7947 :الريا�ض 11472
المملكة العربية ال�سعودية
هاتف +966 )1( 464 6142 :فاك�س+966 )1( 465 7864 :
saadoalbaiz@atheeb.com

مسجل األسهم
�أبراج التعاونية
 700طريق الملك فهد
�ص .ب 60612 :الريا�ض 11555
المملكة العربية ال�سعودية

البنك الرئيسي للشركة
البنك ال�سعودي الهولندي

�شارع الأمير عبد العزيز بن م�ساعد بن جلوي (ال�ضباب)
�ص .ب 1467 :الريا�ض 11432
المملكة العربية ال�سعودية
هاتف +966 )1( 401 0288 :فاك�س+966 )1( 403 1104 :
www.shb.com.sa

المتعهد الرئيس بتغطية االكتتاب
�شركة ال�سعودي الهولندي المالية

المربع � -شارع المعذر – مبنى الرا�شد
�ص .ب 1467 :الريا�ض11431
الريا�ض  -المملكة العربية ال�سعودية
هاتف +966 )1( 276 7808 :فاك�س+966 )1( 276 6303 :
www.shc.com.sa

متعهد تغطية االكتتاب المساعد

�شركة الأهلي المالية

د

�ص .ب ،222160 .الريا�ض 11495
المملكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )1( 273 3696 :
فاك�س+966 )1( 273 3699 :
www.ncbc.com

المستشارون
المحاسبون القانونيون

المستشار المالي
!

�ضركة ال�ضعودي الهولندي الم�لية

براي�س وتره�و�س كوبرز الجريد

المربع � -سارع المعذر – مبنى الرا�سد
�س .ب 1467 :الريا�س11431
الريا�س  -المملكة العربية ال�سعودية
هاتف +966 )1( 276 7808 :فاك�س+966 )1( 276 6303 :
www.shc.com.sa

بناية موؤ�س�سة الملك في�سل الخيرية
�س .ب  8282الريا�س 11482
المملكة العربية ال�سعودية
هاتف +966 )1( 465 4240 :فاك�س+966 )1( 465 1663 :
www.pwc.com/me

المستشارون القانونيون لالكتتاب
!

مكتب عبدالعزيز العجالن لال�ضت�ض�رات الق�نونية

الحوراني وم�ض�ركو√

مركز الر�سي�س التجاري  -الطابق  ،13جناح  - 1303العليا
�س ب  69103الريا�س 11547
الريا�س  -المملكة العربية ال�سعودية
هاتف +966 )1( 464 2291 :فاك�س+966 )1( 461 4110 :
بريد اإلكترونيloaj@ajlan.com.sa:

البرج الأخ�سر  -الطابق رقم 14
�سارع بني ايا�س
�س.ب  10152دبي - ،المارات العربية المتحدة
هاتف + 971 )4( 222 0247 :فاك�س+ 971 )4( 222 5102 :
www.houraniassociates.com

مستشارو دراسة السوق

المستشار القانوني
لمتعهدي التغطية
BUSINESS
MONITOR
international

دار الدرا�ض�ت االقت�ض�دية

دي اإل اإي ب�يبر

بيزن�س مونيتر اإنترن��ضيون�ل

الطابق  ،28مركز ريج�س برج المملكة
�س.ب 230888 :الريا�س 11321
المملكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )1( 211 8156 :
فاك�س+966 )1( 211 8001 :
www.dlapiper.com/saudi

(د .عبد العزيز اإ�سماعيل داغ�ستاني)
ميرميد هاو�س  2 -بودل دوك
بالكفريا�س – لندن اإي �سي  4في  3دي اإ�س �س.ب 1661 :الريا�س 11441
المملكة العربية ال�سعودية
المملكة المتحدة
هاتف+966 )1( 462 3444 :
هاتف+44 20 7248 0468 :
فاك�س +966 )1( 462 1349
فاك�س+44 20 7248 0467 :
www.businessmonitor.com
www.studieshouse.com

مالحظة :لقد اأعطى الم�ست�سارون المذكورين اأعاله موافقتهم الخطية على الإ�سارة اإلى اأ�سمائهم ون�سر اإفاداتهم في هذه الن�سرة ولم يتم �سحبها ،علما
باأنه لي�س لأي منهم ول لأي من اأقاربهم اأو لأية اأطراف تابعة لهم اأية اأ�سهم اأو م�سلحة من اأي نوع كانت في ال�سركة .اأو ال�سركات التابعة.

ه

البنوﻙ المستلمة
البنك ال�ضعودي الهولندي

مجموعة �ض�مب� الم�لية

البنك ال�ضعودي الفرن�ضي

البنك االأهلي التج�ري

م�ضرف الراجحي

بنك الري��س

البنك العربي الوطني
بنك �ض�ب

�سارع الأمير عبد العزيز بن م�ساعد بن جلوي (ال�سباب)
�س .ب 1467 :الريا�س  ، 11432المملكة العربية ال�سعودية
هاتف +966 )1( 401 0288 :فاك�س+966 )1( 403 1104 :
www.shb.com.sa
طريق الملك عبد العزيز
�س.ب 833:الريا�س ، 1142المملكة العربية ال�سعودية
هاتف +966 )1( 477 4770 :فاك�س+966 )1( 479 9402:
www.samba.com.sa
�سارع المعذر
�س.ب 56006 .الريا�س  ، 11554المملكة العربية ال�سعودية
هاتف +966 )1( 404 2222 :فاك�س+966 )1( 402 2311 :
www.alfransi.com.sa
طريق الملك عبد العزيز
�س.ب  3555.جدة  ، 11481المملكة العربية ال�سعودية
هاتف +966 )2( 649 3333 :فاك�س+966 )2( 643 7426 :
www.alahli.com.sa
�سارع العليا العام
�س.ب 28 :الريا�س  ، 11411المملكة العربية ال�سعودية
هاتف +966 )1( 462 9922:فاك�س+966 )1( 462 4311:
www.alrajhibank.com.sa
طريق الملك عبد العزيز
�س.ب 22622 :الريا�س  ، 11614المملكة العربية ال�سعودية
هاتف +966 )1( 401 3030 :فاك�س+966 )1( 404 2618:
www.riyadhbank.com
�س .ب  ،12965الريا�س 46511
المملكة العربية ال�سعودية
هاتف +966 )1( 402 9000:فاك�س+966 )1( 402 7535 :
www.anb.com.sa

�س ب  9084الريا�س 11413
المملكة العربية ال�سعودية
هاتف +966 )1( 405 0677 :فاك�س+966 )1( 405 0660 :
www.sabb.com

و

ملخص االكتتاب
الطرح

ثالثون ( )30مليون �سهم عادي تمثل  %30من ر�أ�س مال ال�شركة الم�صدر.

ال�شركة

�شركة اتحاد عذيب لالت�صاالت وهي �شركة م�ساهمة �سعودية تحت الت�أ�سي�س بموجب المر�سوم الملكي
رقم (م )6/بتاريخ 1429/2/19هـ الموافق (2008/2/26م).

ت�أ�سي�س ال�شركة

بعد �صدور قرار وزير التجارة وال�صناعة القا�ضي بت�أ�سي�س ال�شركة (“القرار”)� ،ستعتبر ال�شركة
م�ؤ�س�سة نظامي ًا ك�شركة م�ساهمة عامة �سعودية من تاريخ �صدور قرار وزير التجارة وال�صناعة .الغاية
من ت�أ�سي�س ال�شركة هو تقديم خدمات االت�صاالت الثابتة في المملكة العربية ال�سعودية وفق ًا لأحكام
و�شروط الترخي�ص .ويعتبر طرح �أ�سهم ال�شركة لالكتتاب العام مطلب �أ�سا�سي بموجب �أحكام الترخي�ص
والمادة ( )4من نظام االت�صاالت.

ر�أ�س مال ال�شركة امل�صدر

( )1‚000‚000‚000ريال �سعودي

ر�أ�س املال املدفوع

( )1‚000‚000‚000ريال �سعودي

�سعر االكتتاب

ع�شرة ( )10رياالت �سعودية

�إجمايل عدد الأ�سهم امل�صدرة

(� )100‚000‚000سهم

عدد الأ�سهم املكتتبة من امل�ساهمني
امل�ؤ�س�سني

اكتتب الم�ساهمون الم�ؤ�س�سون في خم�سة و�ستون مليون (� )65‚000‚000سهم تمثل  %65من �أ�سهم
ال�شركة ودفعوا قيمتها بالكامل� ،أي ما يعادل �ستمائة و خم�سون مليون ( )650‚000‚000ريال �سعودي
وتم �إيداع كامل المبلغ في الح�ساب رقم  001-780118بفرع البنك ال�سعودي الفرن�سي ب�شارع الملك
عبد العزيز بالخبر.

عدد الأ�سهم املخ�ص�صة للت�أمينات
االجتماعية

يتم تخ�صي�ص خم�سة ماليين (� )5‚000‚000سهم للم�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية لدى االكتتاب
تمثل خم�سة بالمائة ( )%5من �أ�سهم ر�أ�س مال ال�شركة ب�سعر طرح قدره ع�شرة ( )10رياالت لل�سهم
الواحد.

عدد الأ�سهم املطروحة لالكتتاب العام

(� )30‚000‚000سهم عادي تمثل ( )%30من ر�أ�س مال ال�شركة الم�صدر

القيمة الإجمالية للأ�سهم املطروحة
لالكتتاب

( )300‚000‚000ريال �سعودي

احلد الأدنى لالكتتاب

� 50سهم ًا

قيمة احلد الأدنى لالكتتاب

 500ريال �سعودي

احلد الأق�صى لالكتتاب

(� )200‚000سهم

قيمة احلد الأق�صى لالكتتاب

( )2,000‚000ريال �سعودي

عدد الأ�سهم املتعهد بتغطيتها

(� )30‚000‚000سهم

�إجمايل املبلغ املتعهد بتغطيته

( )300‚000‚000ريال �سعودي

ا�ستخدام متح�صالت االكتتاب

يتوقع �أن يبلغ �صافي متح�صالت االكتتاب ،بعد خ�صم م�صاريف االكتتاب ،مائتان وواحد ت�سعون
( )291مليون ريال �سعودي� .سوف ت�ستخدم ال�شركة �صافي متح�صالت االكتتاب لت�سديد دفعة جزئية
من المقابل المالي الم�ستحق لهيئة االت�صاالت مقابل الح�صول على الترخي�ص .و�سيتم ا�ستخدام المبلغ
المتبقي من متح�صالت االكتتاب لتغطية نفقات ر�أ�س المال ور�أ�س المال العامل والأغرا�ض الأخرى
العامة لل�شركة (ف�ض ًال راجع ق�سم “ا�ستخدام متح�صالت االكتتاب”).
ز

ح

تخ�صي�ص �أ�سهم االكتتاب

من المتوقع االنتهاء من عملية تخ�صي�ص �أ�سهم االكتتاب في موعد �أق�صاه يوم 1430/2/12هـ (الموافق
2009/2/7م) ،وفي حالة االكتتاب ب�أكثر من الأ�سهم المطروحة� ،سيتم تخ�صي�ص الأ�سهم المطروحة
للمكتتبين على ثالث مراحل ،المرحلة الأولى �سيتم تخ�صي�ص (� )50سهما لكل مكتتب ،وفي المرحلة
الثانية يتم تخ�صي�ص كامل الأ�سهم المكتتب فيها ،وبحد �أق�صى (�)100سهم لكل مكتتب فرد طلب
االكتتاب في �أكثر من (�)50سهما من �أ�سهم االكتتاب� ،شريطة توفر عدد كاف من الأ�سهم المطروحة
لالكتتاب لتغطية كامل الأ�سهم المكتتب فيها في المرحلة الثانية .وفي المرحلة الثالثة يتم توزيع ما
يتبقى من الأ�سهم المطروحة لالكتتاب (�إن وجدت) وفق مبد�أ الن�سبة والتنا�سب بنا ًء على ما طلبة كل
مكتتب �إلى �إجمالي عدد الأ�سهم المطروحة لالكتتاب .وال ت�ضمن ال�شركة تخ�صي�ص الحد الأدنى �إذا
تجاوز عدد المكتتبين  600.000مكتتب(.ف�ضال راجع ق�سم “�شروط وتعليمات االكتتاب – التخ�صي�ص
ورد الفائ�ض”).

فرتة االكتتاب

تبد�أ فترة االكتتاب من 1430/1/27هـ (الموافق 2009/1/24م) وي�ستمر لمدة (� )10أيام �شاملة يوم
الإغالق وهو 1430/2/7هـ (الموافق 2009/2/2م)

فائ�ض االكتتاب

يعاد فائ�ض االكتتاب� ،إن وجد� ،إلى المكتتبين ،دون ح�سم �أية عموالت �أو ا�ستقطاعات من قبل البنوك
الم�ستلمة ،و�سيتم الإعالن عن عملية التخ�صي�ص ورد فائ�ض االكتتاب� ،إن وجد ،في موعد �أق�صاه
يوم 1430/2/12هـ (الموافق 2009/2/7م)( .ف�ضال راجع ق�سم “�شروط وتعليمات االكتتاب –
التخ�صي�ص ورد الفائ�ض”).

�أحقية الأ�سهم يف الأرباح

ت�ستحق �أ�سهم االكتتاب ح�صتها من �أية �أرباح تعلنها ال�شركة من تاريخ ت�أ�سي�سها وعن ال�سنوات المالية
التي تلي ذلك .لي�س من المتوقع �أن تقوم ال�شركة بتوزيع �أرباح لم�ساهميها ،على الأقل ،خالل الثالث
�سنوات الأولى بعد تاريخ ت�أ�سي�س ال�شركة حيث تبني ال�شركة برنامجها للإيرادات وتمويل نفقاتها
الر�أ�سمالية لمرحلة ن�شر ال�شبكة وللإطالع على مزيد من التفا�صيل (ف�ضال راجع ق�سم “�سيا�سة توزيع
الأرباح”).

حقوق الت�صويت

لل�شركة فئة واحدة فقط من الأ�سهم ت�ضم �أ�سهم الم�ساهمين الم�ؤ�س�سين و�أ�سهم االكتتاب ،وال يعطى �أي
م�ساهم حقوق ت�صويت تف�ضيلية .يعطي كل �سهم حامله الحق في �صوت واحد فقط ويحق لكل م�ساهم
(“الم�ساهم”) يملك ( )20ع�شرين �سهما على الأقل ح�ضور اجتماعات الجمعية العامة (“اجتماع
الجمعية العامة”) والت�صويت فيها� .أما فيما يتعلق بالجمعية العامة الت�أ�سي�سية ،فيحق لأي م�ساهم
ح�ضورها دون وجود حد �أدنى لعدد الأ�سهم التي يملكها (لمزيد من المعلومات حول حقوق الت�صويت،
ف�ضال راجع ق�سم “حقوق الت�صويت”).
اكتتب الم�ساهمون الم�ؤ�س�سون في ( )65مليون �سهم تمثل ( )%65من �أ�سهم ر�أ�س مال ال�شركة ودفعوا
قيمتها بالكامل� ،أي ما يعادل  650,000,000ريال �سعودي (�ستمائة وخم�سون مليون ريال �سعودي ،وتم
�إيداع المبلغ في الح�ساب رقم  001 -780118بفرع البنك ال�سعودي الفرن�سي ب�شارع الملك عبد العزيز
بالخبر) ،ويكون لهم وفق ًا لذلك ح�صة �سيطرة في ال�شركة.

فرتة احلظر

ال يجوز �أن يت�صرف الم�ساهمون الم�ؤ�س�سون ،بموجب �شروط وثيقة طلب الح�صول على الترخي�ص ،ب�أي
من الأ�سهم لفترة ثالث �سنوات من تاريخ �صدور الترخي�ص “فترة الحظر” .و بعد مرور فترة الحظر،
يجوز للم�ساهمين الم�ؤ�س�سين الت�صرف ب�أ�سهمهم بعد الح�صول على موافقة الهيئة.
وبالن�سبة للع�ضو الم�ؤ�س�س الذي يقوم بت�شغيل ال�شبكة فهو ملزم بعدم البيع طوال مدة اتفاقية الإدارة
(خم�س �سنوات من تاريخ �إ�صدار الترخي�ص).

�إدراج وتداول الأ�سهم

لم يوجد قبل هذا االكتتاب �سوق لتداول �أ�سهم ال�شركة ال في المملكة العربية ال�سعودية وال في �أي مكان �آخر.
وقد تقدمت ال�شركة بطلب لدى الهيئة لت�سجيل الأ�سهم في القائمة الر�سمية وح�صلت على جميع الموافقات
الالزمة بخ�صو�ص ن�شرة الإ�صدار هذه وتم ا�ستيفاء كافة الم�ستندات التي طلبتها الهيئة .ومن المتوقع �أن
يبد�أ تداول الأ�سهم في �سوق الأ�سهم ال�سعودية في وقت قريب بعد االنتهاء من عملية تخ�صي�ص الأ�سهم
وا�ستكمال جميع الإجراءات الر�سمية ذات العالقة (ف�ضال راجع ق�سم “تواريخ مهمة للم�ستثمرين”).

عوامل املخاطرة

هناك مخاطر معينة تتعلق باال�ستثمار في هذا االكتتاب والتي يمكن ت�صنيفها كالتالي�( :أ) المخاطر
المتعلقة بال�شركة (ب) المخاطر المتعلقة ب�سوق االت�صاالت ال�سعودية والبيئة التنظيمية (ج) المخاطر
المتعلقة ب�أ�سهم االكتتاب .وقد تم ا�ستعرا�ض هذه المخاطر في ق�سم “عوامل المخاطرة” ،ويجب
قراءتها بعناية قبل اتخاذ قرار باال�ستثمار في �أ�سهم االكتتاب.

التكاليف

�ستتحمل ال�شركة كافة التكاليف المتعلقة بالطرح والتي من المتوقع �أن تبلغ ت�سعة ( )9ماليين ريال،
وي�شمل هذا الرقم �أتعاب الم�ست�شارين الماليين ،والم�ست�شارين القانونيين ،والمحا�سبين القانونيين،
وم�صاريف متعهد التغطية ،والبنوك الم�ستلمة ،وم�صاريف الت�سويق ،وم�صاريف الطباعة والتوزيع،
والم�صاريف الأخرى ذات العالقة.

ط

تواريخ مهمة للمكتتبين
اجلدول الزمني لالكتتاب

التاريخ

فترة االكتتاب

تبد�أ من 1430/1/27هـ (الموافق 2009/1/24م) وي�ستمر لمدة ()10
�أيام �شاملة يوم الإغالق وهو 1430/2/7هـ (الموافق 2009/2/2م)

�آخر موعد لتقديم طلبات االكتتاب و�سداد قيمة الأ�سهم المكتتب فيها

1430/2/7هـ (الموافق 2009/2/2م)

الإعالن عن التخ�صي�ص النهائي للأ�سهم ورد فائ�ض االكتتاب�( ،إن وجد)

1430/2/12هـ (الموافق 2009/2/7م)

التاريخ المتوقع لبدء تداول الأ�سهم

بعد ا�ستكمال جميع الإجراءات الالزمة.

• التواريخ المذكورة في الجدول �أعاله هي مواعيد تقريبية ،و�سوف يتم الإعالن عن التواريخ الفعلية عن طريق الن�شر في ال�صحف المحلية.

كيفية التقدم بطلب االكتتاب
يقت�صر االكتتاب على الأ�شخا�ص الطبيعيين من المواطنين ال�سعوديين .ويجوز للمر�أة ال�سعودية المطلقة �أو الأرملة التي لها �أوالد ق�صر من زوج غير �سعودي �أن
تكتتب ب�أ�سمائهم ل�صالحها ،على �أن تقدم ما يثبت �أنها مطلقة �أو �أرملة �أو ما يثبت �أمومتها للأطفال .و�ستتوفر نماذج طلبات االكتتاب خالل فترة االكتتاب لدى
فروع البنوك الم�ستلمة ،وعلى الموقع الإلكتروني ل�شركة ال�سعودي الهولندي المالية ( .)www.shc.com.saويمكن �أي�ض ًا االكتتاب عن طريق الإنترنت والهاتف
الم�صرفي �أو �أجهزة ال�صراف الآلي التابعة للبنوك الم�ستلمة ،والتي تقدم هذه الخدمة للمكتتبين الذين �سبق �أن ا�شتركوا في �أحد االكتتابات التي جرت م�ؤخر ًا،
�شريطة  )1(:وجود ح�ساب م�صرفي للمكتتب يتيح له الح�صول على تلك الخدمات لدى البنك الم�ستلم الذي ذي ال�صلة ،و ( )2عدم وجود �أي تعديل في
تفا�صيل بيانات المكتتب منذ �آخر ا�شتراك له في �أحد االكتتابات العامة التي تمت م�ؤخرا في المملكة ،ما لم يتم �إخطار البنك بهذا التعديل و�إقراره به.
يجب تعبئة نماذج طلبات االكتتاب طبق ًا للتعليمات الواردة في ق�سم “�شروط وتعليمات االكتتاب” من هذه الن�شرة .ويجب على كل مكتتب �أن يوافق على جميع
الفقرات الواردة في نموذج طلب االكتتاب ويقوم بتعبئة كافة البيانات المطلوبة .وتحتفظ ال�شركة بحقها في رف�ض �أي طلب اكتتاب ،كلي ًا �أو جزئي ًا ،في حالة
عدم ا�ستيفاء �أي من �شروط االكتتاب .وال ي�سمح بتعديل طلب االكتتاب �أو �سحبه بعد تقديمه من قبل المكتتب وا�ستالمه بوا�سطة �أي من البنوك الم�ستلمة ،حيث
يعتبر طلب االكتتاب ،عندئذ ،اتفاق ًا ملزم ًا بين المكتتب وال�شركة (ف�ض ًال انظر ق�سم “�شروط وتعليمات االكتتاب”).

ي

ملخص المعلومات األساسية
يهدف ملخ�ص المعلومات الأ�سا�سية هذا �إلى تقديم نبذة عامة عن المعلومات الواردة في هذه الن�شرة� ،إال �أن هذا الملخ�ص ال يت�ضمن جميع المعلومات التي
قد تهم الم�ستثمرين المحتملين ،لذا ينبغي قراءة هذا الملخ�ص على �أنه مقدمة للن�شرة وعلى م�ستلمي هذه الن�شرة قراءتها بالكامل .ويجب على الم�ستثمرين
المحتملين و�ضع المعلومات الواردة في هذه الن�شرة في االعتبار لدى اتخاذهم قرار باال�ستثمار في الأ�سهم المطروحة لالكتتاب.
نود �أن نلفت االنتباه �إلى ق�سم “�إ�شعار هام” الم�ضمن في ال�صفحة (�أ).

نظرة عامة على قطاع االتصاالت الثابتة في المملكة العربية السعودية

1

تعتبر المملكة العربية ال�سعودية �أحد �أكبر �أ�سواق االت�صاالت في منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا حيث بلغ عدد الخطوط الثابتة فيها في عام 2007م
ما يقارب  4ماليين خط ،وو�صل عدد الم�شتركين في خدمة االت�صاالت المتنقلة �إلى ما يقارب  28.6مليون م�شترك .و يعتبر معدل انت�شار خدمات االت�صاالت
الثابتة في المملكة العربية ال�سعودية منخف�ض ن�سبي ًا (� ،)%16.5إذا ما قورن بمعدل انت�شار نف�س الخدمات في دول المنطقة (�أكثر من  %20في قطر والأمارات
والبحرين) ودول العالم المتقدمة الأخرى(�أكثر من  )%50مم ينم عن وجود فر�ص وا�سعة للنمو في الم�ستقبل.
تتوقع ال�شركة �أن ي�شهد �سوق خدمات االت�صاالت الثابتة (وب�صورة �أ�سا�سية خدمات النطاق العري�ض) نمو ًا ملحوظ ًا في ال�سنوات القليلة القادمة نظر ًا لالنت�شار
المتنامي لخدمات خطوط الم�شتركين الرقمية ( )xDSLو�إدخال تقنية الألياف ال�ضوئية بوا�سطة الم�شغل الحالي لبع�ض المناطق القريبة لزيادة �سرعة خدمة
خطوط الم�شتركين الرقمية في هذه المناطق .كذلك تعتقد ال�شركة ب�أن النمو �سيكون مدفوع ًا باالنت�شار الوا�سع لتقنيات االت�صاالت الال�سلكية الثابتة المتوقع
�إدخالها بوا�سطة الم�شغالن الجديدان المناف�سان لل�شركة ،وهما �شركة االت�صاالت ال�ضوئية وال�شركة ال�سعودية لالت�صاالت المتكاملة� ،إلى �سوق االت�صاالت.
�شهد عدد م�ستخدمي االنترنت ارتفاع ًا ملحوظ ًا حيث قفز من واحد مليون م�ستخدم في عام 2001م �إلى ما يقدر  6.4مليون م�ستخدم بحلول بنهاية عام
2007م ،وهو ما يعادل ن�سبة انت�شار قدرها  %26من �إجمالي ال�سكان بما في ذلك م�ستخدمي االت�صال الهاتفي المبا�شر للنفاذ ل�شبكة االنترنت .ازداد عدد
م�شتركي الخدمات فائقة ال�سرعة (النطاق العري�ض) من 24,000م�شترك في عام 2004م �إلى ما يقارب  623.000م�شترك بنهاية عام 2007م .و مقارن ًة
بعدد �سكان المملكة البالغ ( )23.700.000ن�سمة ح�سب �آخر الإح�صائيات وعلى الرغم من النمو الم�ضطرد في االنت�شار �إال �إن ال�شركة تقدر معدل انت�شار
خدمات الإنترنت بـ ( )%19.6فقط ،ال�شيء الذي يعد منخف�ض ًا ً مقارنة بمعدل االنت�شار في الدول المتقدمة ( )%60والدول الأخرى الم�شابهة (بين -20
 .)%40وفي �ضوء ذلك ف�إن ال�شركة تثق ب�أن هنالك فر�صة كبيرة للنمو في خدمات النطاق العري�ض في المملكة العربية ال�سعودية.

الشـركـة
�إن ال�شركة هي �شركة م�ساهمة �سعودية تحت الت�أ�سي�س بموجب المر�سوم الملكي رقم (م )6/بتاريخ 1429/2/19هـ الموافق (2008/2/26م) وتم ت�أ�سي�س
ال�شركة لتقديم خدمات االت�صاالت الثابتة في المملكة العربية ال�سعودية .تت�ألف منظومة الم�ساهمون الم�ؤ�س�سون لل�شركة من مجموعة من ال�شركات على
ر�أ�سها �شركة البحرين لالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية “بتلكو” و�شركة عذيب التجارية المحدودة”عذيب” و�شركة النهلة للتجارة والمقاوالت “النهلة”� .ستبرم
ال�شركة اتفاقية تقديم خدمات �إدارية وفنية مع بتلكو تقوم الأخيرة بموجبها بتقديم الخدمات الفنية والإدارية للأولى (“اتفاقية الإدارة”) ( ف�ض ًال راجع
الق�سم  ،2-5-15معلومات قانونية – العقود المهمة – اتفاقية الإدارة).
ويبلغ ر�أ�س مال ال�شركة مليار ( )1‚000‚000‚000ريال �سعودي مق�سمة �إلى مائة مليون (� )100‚000‚000سهم عادي بقيمة ا�سمية قدرها ع�شرة ( )10رياالت
�سعودية لل�سهم .عقب �صدور قرار وزير التجارة وال�صناعة القا�ضي بت�أ�سي�س ال�شركة (“القرار”) �ستعتبر ال�شركة م�ؤ�س�سة نظامي ًا ك�شركة م�ساهمة �سعودية
من تاريخ �صدور قرار وزير التجارة وال�صناعة.
على الرغم من �أنه لم يتم �إ�صدار الترخي�ص لل�شركة ب�صورة ر�سمية ،لكن وجود م�سودة الترخي�ص يعزز االعتقاد الجازم ب�صدوره ر�سمي ًا ،ومن المتوقع �أن
يمكن الترخي�ص ال�شركة من ت�أ�سي�س وت�شغيل و�صيانة �شبكة ات�صاالت ثابتة عامة مرتكزة على مرافق البنية التحتية .تن�ص الم�سودة على �أن مدة الترخي�ص
�ستكون (� )25سنة ،وهي تتطلب التقيد بالتزامات محددة فيما يتعلق بن�شر ال�شبكة والتغطية .مت�ضمنة اكتمال التغطية ح�سب الخطة المقدمة من ال�شركة �إلى
هيئة االت�صاالت والتي ح�صلت بموجبها على الترخي�ص وتت�ضمن الخدمات الموفرة بموجب الترخي�ص خدمات االت�صاالت ال�صوتية الثابتة ( محدودة التنقل)
وخدمات ات�صاالت المعطيات الثابتة (محدودة التنقل) وخدمات القيمة الم�ضافة ،والخدمات والخا�صيات الأخرى المكملة .وقد خ�ص�ص لل�شركة بموجب
الم�سودة الحالية للترخي�ص طيف ترددي بعر�ض نطاق  56ميغاهيرتز في النطاق  3.5جيجاهيرتز.
 1التقرير ال�سنوي لهيئة االت�صاالت ،عام 2007م وعام 2006م.
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هيكل ملكية المساهمين بالشركة عقب الطرح
يت�ألف الم�ساهمون الم�ؤ�س�سون من مجموعة من ال�شركات الم�ؤهلة للترخي�ص ،ويو�ضح الجدول التالي هيكل ملكية الم�ساهمين بال�شركة عقب اكتمال الطرح
(بافترا�ض تحقق الحد الأعلى من االكتتاب)
هيكل ملكية الم�ساهمين بال�شركة بعد اكتمال االكتتاب
امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون

عدد الأ�سهم

الن�سبة

املبلغ املدفوع بالريال

�شركة عذيب التجارية المحدودة

16‚170‚000

%16‚17

161‚700‚000

�شركة البحرين لالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية (بتلكو)

15‚000‚000

%15‚00

150‚000‚000

�شركة النهلة للتجارة والمقاوالت المحدودة

13‚720‚000

%13‚72

137‚200‚000

مجموعة تراكو للتجارة والمقاوالت

5‚880‚000

%5‚88

58‚800‚000

�شركة االنترنت ال�سعودية المحدودة

4‚410‚000

%4‚41

44‚100‚000

�شركة عذيب للكمبيوتر واالت�صاالت المحدودة

4‚410‚000

%4‚41

44‚100‚000

�شركة عذيب لل�صيانة والخدمات المحدودة

4‚410‚000

%4‚41

44‚100‚000

�شركة الأهلي لكروت االت�صاالت

1‚000‚000

%1‚00

10‚000‚000

مجموع م�ساهمات الم�ساهمين الم�ؤ�س�سين

65‚000‚000

%65‚00

650‚000‚000

الطرح الأولي العام

30‚000‚000

%30‚00

300‚000‚000

الم�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية

5‚000‚000

%5‚00

50‚000‚000

الإجمايل الكلي

100‚000‚000

%100‚00

1‚000‚000‚000

نقاط القوة الرئيسية للشركة
ت�ؤمن ال�شركة ب�أنها تتمتع بالميزات التناف�سية التالية:
قوة الم�ساهمين الم�ؤ�س�سين
ي�ضم �سجل الم�ساهمين الم�ؤ�س�سين لل�شركة �شركة عذيب التجارية وبع�ض �شركاتها ال�شقيقة والزميلة و�شركة و�شركة البحرين لالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية
“بتلكو” و�شركة النهلة للتجارة والمقاوالت �إ�ضافة �إلى عدد من الم�ستثمرين المرموقين في المملكة العربية ال�سعودية .كونها �إحدى �شركات مجموعة عذيب
التي ت�ضم �أي�ض ًا عذيب للكمبيوتر واالت�صاالت التي تقدم خدمات ا�ست�شارية وا�سعة متعلقة بالأقمار ال�صناعية واالت�صاالت الال�سلكية و�أمن االنترنت ومن
عمالئها وزارة الدفاع والطيران و�سابك و�أرامكو وبعثة التدريب الأمريكية وغيرها ،و�شركة عذيب�/إنتجراف العاملة في مجال تقديم خدمات برمجيات
المعلومات الرقمية والتحكم الأمني و�شركة ناتل العاملة في مجال �إدارة م�شاريع االت�صاالت وتقديم الدعم الفني للم�شروعات مثل تو�سعة ال�شبكات الخارجية
وت�شغيل و�صيانة ال�شبكات الهاتفية و�أجهزة الترا�سل والميكروويف الرقمي و�شبكات المعلومات و�شركة الإنترنت ال�سعودية� ،ستقدم �شركة عذيب التجارية
لل�شركة من خالل مركزها القوي وخبرتها في ال�سوق ميزة �إ�ضافية ت�ساعدها في بناء �أعمالها التجارية في المملكة مع الفهم العميق الحتياجات مختلف �شرائح
ال�سوق والعمليات التجارية المتقدمة والبنية التحتية لل�شبكة .وقد قادت عذيب التجارية تحالف الم�ساهمين الم�ؤ�س�سين الذي قام بتقديم طلب الح�صول على
الترخي�ص و�إعداد خطة العمل.

ل

الشراكة االستراتيجية مع بتلكو
�سوف ت�ستفيد ال�شركة �أي�ض ًا من خبرة بتلكو التي تغطي خدماتها المتخ�ص�صة �شريحة وا�سعة من حلول االت�صاالت المقدمة لعمالء القطاعات ال�سكنية
والتجارية ،وتتمتع بتلكو ب�سمعة طيبة حيث تعرف بم�ستوياتها الرفيعة في خدمة العمالء في قطاعي المنتجات والخدمات.
تقدم بتلكو حالي ًا خدمات االت�صاالت لل�شركات والجهات الحكومية وجمهور الم�ستهلكين في البحرين وبع�ض دول ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا ،وهي ملتزمة
بتقديم خدمات ات�صاالت متميزة لعمالئها .تقوم بتلكو �ضمن عملياتها الت�شغيلية في كل من البحرين والأردن والكويت وم�صر بتقديم خدمات ال�صوت
والمعطيات على الخطوط الثابتة والال�سلكية و قواعد الإنترنت وتكامل الأنظمة والحلول التجارية لعمالء القطاعين الخا�ص والحكومي.
وترى ال�شركة �أن بتلكو �ستمدها بخبرة حديثة عالية ومعرفة فنية متقدمة في مجال االت�صاالت.

االستراتيجية
�إن هدف ال�شركة هو بناء �شركة قوية لالت�صاالت ح�سب �أنظمة االت�صاالت وتحقيق العوائد المرجوة للم�ساهمين مع توخي �أعلى م�ستويات حوكمة ال�شركات.
تنوي ال�شركة تحقيق هذا الهدف عن طريق �إعداد وتطوير ا�ستراتيجية �شاملة معززة بت�أ�سي�س منظومة ات�صاالت قوية و�شاملة تركز على النواحي التالية:
توفير �آليات نفاذ لربط العميل ب�شبكة ال�شركة وذلك لتقديم الخدمة ال�صوتية وخدمات الإنترنت فائق ال�سرعة (النطاق العري�ض) و كذلك خدمات البث
المرئي القائمة على بروتوكول االنترنت .ويمكن تعزيز ذلك بالكيفية التي تمكن من توفير �إ�شارات عالية عن طريق ن�شر �شبكات الألياف ال�ضوئية.
ت�أ�سي�س �شبكة ذكية ومرنة مرتكزة برمتها على بروتوكول االنترنت بحيث تكون قادرة على ت�سهيل ان�سياب الخدمات والقابلية لالندماج والتكامل التام مع
التقنيات الأخرى ،وتت�سم بمرونة ال محدودة لالرتباط مع �شركات االت�صاالت والتقنيات الم�ستخدمة الأخرى.
ربط منظومة خدمات ال�شركة مع منظومات الخدمات الخا�صة بمقدمي خدمات االت�صاالت والمحتويات محلي ًا و�إقليمي ًا ودولي ًا بطريقة اندماجية تمكن
من توفير الخدمات ب�صورة �سريعة مع �ضمان تحقيق المردود االقت�صادي من الكيان الكبير الناتج من االرتباط.
بناء ال�شبكة والمرافق الم�ساندة بطريقة ت�سهل عمليات البيع بالجملة لبع�ض خدماتها مثل م�ساندة مراكز االت�صال والروابط ذات ال�سعات الكبيرة
والمنتجات المدمجة وقواعد المعلومات ومراكز الحا�سب الآلي والعمل مع حلفاء �إ�ستراتيجيين لل�شركة لتقديم �أف�ضل الخدمات للعمالء.

شبكة الجيل القادم لالتصاالت ()NGN
ت�ؤمن ال�شركة ب�أن االعتبارات المتعلقة بالتكلفة وتوافر الخدمات واالنت�شار و�سرعة النفاذ �ستجعل من بروتوكول االنترنت الخيار المعياري لكافة ال�شبكات
الجديدة وتتوقع ال�شركة اكت�ساب ميزة تناف�سية بت�أ�سي�سها ل�شبكة الجيل القادم لالت�صاالت وهي �شبكة حزمة تقدم خدمات االت�صاالت باال�ستفادة من االنترنت
فائق ال�سرعة ذو النطاق العري�ض المتعدد اال�ستخدامات وتقنية النقل ذات الجودة العالية والتي توفر للم�ستخدمين خا�صية نفاذ ال محدودة لمختلف مقدمي
الخدمة .و�سوف ترتكز ال�شبكة على بروتوكول االنترنت( ، )IP-Basedوكنتاج لذلك �ست�ستطيع ال�شركة �أن تقدم للم�ستفيدين باقة من الخدمات عن طريق
“الت�شغيل الثالثي لل�صوت وال�صورة والبيانات” (خدمات ات�صاالت هاتفية وخدمات مرئية عن طريق بروتوكول االنترنت وخدمات انترنت فائق ال�سرعة)،
وتعتقد ال�شركة ب�أن هذا �سيمكنها من تمييز نف�سها عن المناف�سين كما �سيمكنها من الوفاء باحتياجات عمالئها.

االسم التجاري والتركيز على خدمة العمالء
تعتزم ال�شركة تطوير ا�سم تجاري مميز و متناغم مع اتجاهات ال�سوق .و�سيتم تعزيز اال�سم التجاري بخدمة عمالء فعالة بدء ًا بعمليات مركز االت�صال وانتها ًء
بتنفيذ الخدمة ،وت�ؤمن ال�شركة ب�أن خدمة العمالء الممتازة عامل �أ�سا�سي وحيوي لتحقيق النجاح في قطاع االت�صاالت بالمملكة العربية ال�سعودية.
وتحقيق ًا لهذه الغاية ف�إن ال�شركة �ستخ�ص�ص �إمكانيات منا�سبة للعناية بالعمالء من �أجل ك�سب ثقتهم في ظل المناف�سة المتزايدة في ال�سوق كما �إنها �ستقدم
خدمات مميزة لعمالئها عبر منظومة من الخدمات والمنتجات التي تلبي احتياجاتهم.
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1التعريفات واالختصارات والمصطلحات الفنية

1 111التعريفات واالختصارات
امل�صطلح

التعريف

الم�ست�شارون

م�ست�شارو ال�شركة المذكورة �أ�سما�ؤهم في ال�صفحة (هـ)

النهلة

�شركة النهلة للتجارة والمقاوالت

عذيب

�شركة عذيب التجارية المحدودة

بتلكو

�شركة البحرين لالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية

المجل�س �أو مجل�س الإدارة

مجل�س �إدارة ال�شركة المقترح

النظام الأ�سا�سي

النظام الأ�سا�سي المقر من مجل�س الوزراء وال�صادر بالمر�سوم الملكي

�سي �إيه جي �آر CAGR

معدل النمو ال�سنوي المركب

هيئة االت�صاالت �أو CITC

هيئة االت�صاالت بالمملكة العربية ال�سعودية

االت�صاالت الثابتة

الخدمات ال�صوتية والمعطيات الثابتة والمحدودة التنقل

الهيئة

هيئة ال�سوق المالية بالمملكة العربية ال�سعودية

نظام ال�شركات

نظام ال�شركات ال�صادر بموجب المر�سوم الملكي رقم م 16/بتاريخ 1385/3/22هـ ،وما طر�أ عليه �أو ما قد يطر�أ
من تعديالت

ال�شركة

�شركة اتحاد عذيب لالت�صاالت

�أع�ضاء مجل�س الإدارة

�أع�ضاء مجل�س �إدارة ال�شركة المقترحون المذكورة �أ�سما�ؤهم في ال�صفحة (ج)

�سوق الأ�سهم

�سوق الأ�سهم ال�سعودية

الم�ست�شار المالي

�شركة ال�سعودي الهولندي المالية

الم�ساهمون الم�ؤ�س�سون

الم�ساهمون الم�ؤ�س�سون لل�شركة والمذكورة �أ�سما�ؤهم في ال�صفحة (ل)

مجل�س التعاون

مجل�س التعاون لدول الخليج العربي الذي ي�ضم في ع�ضويته المملكة العربية ال�سعودية والكويت وقطر وعمان
والبحرين والإمارات العربية المتحدة

GDP

الناتج المحلي الإجمالي

الحكومة

حكومة المملكة العربية ال�سعودية

IBS

خدمات الأعمال التجارية المتكاملة

IT

تقنية المعلومات

متعهدو تغطية االكتتاب

�شركة ال�سعودي الهولندي المالية� ،شركة الأهلي المالية

قواعد الإدراج

قواعد الت�سجيل والإدراج ال�صادرة من هيئة ال�سوق المالية عمال ب�أحكام المادة  6من نظام ال�سوق المالية المعتمد
بموجب المر�سوم الملكي رقم م 30/وتاريخ 1424/6/2هـ (الموافق 2003/7/31م).

الترخي�ص

الترخي�ص المقترح ال�صادر لل�شركة من هيئة االت�صاالت لت�شغيل ال�شبكة وتقديم خدمات االت�صاالت الثابتة في
المملكة.

الإدارة

�إدارة ال�شركة
1

2

اتفاقية الإدارة

اتفاقية الخدمات الإدارية والفنية المبرمة بين ال�شركة وبتلكو كما هو مو�ضح في ق�سم “العقود المهمة”

مذكرة التفاهم

مذكرة التفاهم الم�ؤرخة في 2007/٣/2م بين �شركة عذيب التجارية و�شركة البحرين لالت�صاالت ال�سلكية
والال�سلكية.

�إم تي �سي

�شركة االت�صاالت المتنقلة

ال�شبكة

�شبكة االت�صاالت المزمع بنا�ؤها وامتالكها وت�شغيلها من قبل ال�شركة بموجب الترخي�ص

القيمة الأ�سمية

10رياالت �سعودية لل�سهم الواحد

�سعر االكتتاب

 10رياالت �سعودية لل�سهم الواحد

الأ�سهم المطروحة لالكتتاب

 30مليون �سهم عادي من �أ�سهم �شركة اتحاد عذيب لالت�صاالت

الطرح /االكتتاب

الطرح الأولي العام لعدد  30مليون �سهم من �أ�سهم �شركة اتحاد عذيب لالت�صاالت تمثل  %30من �أ�سهم ال�شركة

فترة االكتتاب

الفترة التي تبد�أ من 1430/1/27هـ (الموافق 2009/1/24م) وي�ستمر لمدة (� )10أيام �شاملة يوم الإغالق وهو
1430/2/7هـ (الموافق 2009/2/2م)

القائمة الر�سمية

قائمة الأوراق المالية التي تعدها الهيئة بمقت�ضى قواعد الإدراج

الن�شرة

هذه الن�شرة المعدة من قبل ال�شركة بخ�صو�ص للطرح /االكتتاب

دعوة تقديم الطلبات

الدعوة �إلى تقديم طلب للح�صول على ترخي�ص تقديم خدمات االت�صاالت الثابتة العامة في المملكة وال�صادرة من
هيئة االت�صاالت بتاريخ1427/9/21هـ (الموافق2006/10/13م)

البنوك الم�ستلمة

البنك ال�سعودي الهولندي ،مجموعة �سامبا المالية ،البنك الأهلي التجاري ،م�صرف الراجحي ،البنك ال�سعودي
الفرن�سي ،بنك الريا�ض ،البنك العربي الوطني ،بنك �ساب

ريال �أو ر� .س.

ريال �سعودي

المملكة

المملكة العربية ال�سعودية

الم�ساهم

كل �شخ�ص يملك �أ�سهما في �شركة اتحاد عذيب لالت�صاالت

اتفاقية الم�ساهمين

اتفاقية الم�ساهمين الموقعة بتاريخ 1429/3/26هـ الموافق 2008/٤/2م ،بين الم�ساهمين الم�ؤ�س�سين

الأ�سهم

الأ�سهم العادية البالغ عددها  100مليون �سهم من �أ�سهم ال�شركة بقيمة ا�سمية قدرها  10رياالت لل�سهم

ال�سعودي الهولندي المالية

�شركة ال�سعودي الهولندي المالية

�سول نت()SIC

�شركة الإنترنت ال�سعودية

SOCPA

الهيئة ال�سعودية للمحا�سبين القانونيين

االت�صاالت ال�سعودية

�شركة االت�صاالت ال�سعودية

المكتتب

كل �شخ�ص يكتتب في �أ�سهم ال�شركة

طلب االكتتاب

نموذج طلب االكتتاب الذي يجب تعبئته لالكتتاب في الأ�سهم المطروحة

تداول

النظام الآلي لتداول الأ�سهم ال�سعودية

WTO

منظمة التجارة العالمية

اتفاقية التعهد بالتغطية

اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب الموقعة بين ال�شركة ومتعهد تغطية االكتتاب

1 111قائمة المصطلحات الفنية
تو�ضح القائمة الفنية التالية بع�ض الم�صطلحات الفنية الم�ستخدمة في الن�شرة.
التعريف

امل�صطلح

ARPU

متو�سط الإيراد ال�شهري للم�شترك

Broadband

”النطاق العري�ض” انترنت فائق ال�سرعة ذو �سعات عالية

BGP

بروتوكول المنافذ الحدودية

CPE

الجهاز المركب في مبنى الم�شترك

DSL

خطوط الم�شتركين الرقمية وت�شمل خطوط الم�شتركين الرقمية الالتماثلية وخطوط الم�شتركين الرقمية فائقة ال�سرعة

DSLAM

م�ضاعف �سرعة نفاذ خطوط الم�شتركين الرقمية

FTTx

الألياف ال�ضوئية �إلى ()x

ICT

تقنية االت�صاالت والمعلومات

IP

بروتوكول الإنترنت

IPTV

البث المرئي المرتكز على بروتوكول االنترنت

ISP

مقدم خدمة االنترنت

MPLS

نقل المعطيات بالتحويل الحزمي متعدد البرتوكوالت

NGN

�شبكة الجيل القادم

TDM

م�ضاعف التق�سيم الزمني

VAS

خدمات القيمة الم�ضافة

VoIP

الخدمات ال�صوتية با�ستخدام بروتوكول االنترنت

VPN

ال�شبكة االفترا�ضية (التفاعلية) الخا�صة

WiMAX

النفاذ الال�سلكي عري�ض النطاق لل�شبكات

VSAT

محطات المنافذ المتناهية ال�صغر
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2عوامل المخاطرة

يتعين على كل م�ستثمر محتمل يرغب في اال�ستثمار في الأ�سهم المطروحة لالكتتاب �أن يطلع على كافة المعلومات التي تحتويها هذه الن�شرة و�أن يدر�س بعناية
عوامل المخاطرة المبينة �أدناه .علم ًا ب�أن المخاطر المو�ضحة �أدناه ال ت�شمل جميع المخاطر التي يمكن �أن تواجهها ال�شركة ،بل �أنه من الممكن وجود عوامل
�إ�ضافية لي�ست معلومة لل�شركة في الوقت الحالي ومن �ش�أنها الت�أثير على عملياتها .وقد يت�أثر ن�شاط ال�شركة ومركزها المالي ونتائج �أعمالها وتدفقاتها النقدية
ب�شكل �سلبي جوهري في حال حدوث �أو تحقق �أحد عوامل المخاطرة التي تعتقد �إدارة ال�شركة (“الإدارة”) في الوقت الحالي �أنها مهمة� ،أو �أية مخاطر �أخرى
لم يت�سن للإدارة �أن تحددها �أو تعتقد �أنها غير جوهرية في الوقت الحالي� ،إذا �أ�صبحت هذه الأخيرة مخاطر جوهرية .وقد ي�ؤدي حدوث �إحدى �أو بع�ض هذه
المخاطر �إلى انخفا�ض �سعر الأ�سهم في ال�سوق وقد يخ�سر الم�ستثمر ا�ستثماره في �أ�سهم ال�شركة كليا �أو جزئيا.

2 222المخاطر المتعلقة بالشركة
2 22222عدم وجود سجل مالي وتشغيلي والمنافسة القائمة
كونها �شركة حديثة الت�أ�سي�س ،ف�إن ال�شركة ال تملك �أي �سجل �سابق من البيانات المالية �أو الخبرة الت�شغيلية ولم تحقق �أية �إيرادات مالية قبل هذا الطرح.
وتتوقع ال�شركة �أن تبد�أ عملياتها الت�شغيلية في وقت قريب بعد االنتهاء من �إجراءات ت�أ�سي�سها� .إن م�سيرة ال�شركة� ،ش�أنها في ذلك �ش�أن �أي �شركة �أخرى في
مراحل الت�أ�سي�س الأولى ،تكتنفها مخاطر تجارية ومالية كبرى وقد تتكبد خ�سائر فادحة ومن المحتمل �أن تتفاقم هذه المخاطر بوجود مناف�س �آخر يملك خبرة
ت�شغيلية في المملكة العربية ال�سعودية ولديه قاعدة عمالء وا�سعة وعالقات وثيقة مع الباعة والموردين كما �إنه قد قام بتطوير البنية التحتية لخدماته.
لكي يت�سنى لل�شركة المناف�سة بنجاح في �سوق المملكة ،يتعين عليها �أن تقيم عالقات جيدة مع الباعة والموردين والجهات الحكومة والقطاع الخا�ص ،و�أن تقوم
بو�ضع وتطوير الإجراءات الت�شغيلية الفعالة وتدير عملية التو�سع والنمو بكفاءة وتحدد نظم �إدارة المعلومات و النظم الأخرى المطلوبة و�أن تتخذ الخطوات
الالزمة لمزاولة �أن�شطتها بال�شكل المخطط له الذي بموجبه �صدر الترخي�ص من هيئة االت�صاالت ل�ضمان ا�ستمرارية خدماتها.
�إن �إخفاق ال�شركة في �إقامة العالقات الالزمة وفق ًا ل�شروط عادلة �أو �إخفاقها في تطوير خطة عملها في الوقت المنا�سب وبكفاءة عالية فني ًا ومجدية اقت�صادي ًا،
قد ي�ؤثر ت�أثير ًا �سلبي ًا جوهري ًا على �أعمالها وو�ضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها .ف�ض ًال عن ذلك ،و�ضعت ال�شركة خطة لأعمالها تقوم على عدد من
الأنماط والتوقعات والتقديرات واالفترا�ضات ،ف�إذا تبين �أن �أي من هذه الأنماط �أو التوقعات �أو التقديرات �أو االفترا�ضات يعتريها خط�أ �أو ي�شوبها نق�ص ما،
فقد ي�ؤثر ذلك ت�أثير ًا جوهري ًا عك�سي ًا على عمل ال�شركة وو�ضعها المالي ونتائج عملياتها �أو توقعاتها.

2 22222دور شركة البحرين لالتصاالت السلكية والالسلكية (بتلكو)
من المتوقع �أن تلعب �شركة بتلكو ،ب�صفتها ال�شريك الفني ،دور ًا حيوي ًا في عمل ال�شركة .لقد وقعت ال�شركة وبتلكو اتفاقية �إدارة (“اتفاقية الإدارة”)(ف�ض ًال
راجع “معلومات قانونية – اتفاقية الإدارة”) حيث �ستقدم بتلكو لل�شركة بمقت�ضى اتفاقية الإدارة ،خدمات �أ�سا�سية معينة ،منها:
خدمات الإدارة والم�ساندة الفنية المتخ�ص�صة.
نقل المعرفة.
توفير �أفراد تنفيذيين و�أع�ضاء في طاقم الإدارة العليا.
�إدارة الأعمال اليومية وت�شغيل و�صيانة البنية التحتية الفنية لل�شركة على مدار ال�ساعة.
يعتمد عمل ال�شركة وو�ضعها المالي وتوقعاتها ونتائج عملياتها بدرجة كبيرة على قدرة بتلكو على �أداء التزاماتها المن�صو�ص عليها في اتفاقية الإدارة.
تبلغ المدة الأولية التفاقية الإدارة خم�س �سنوات اعتبارا من تاريخ بدء �سريانها (على �أن ال تقل مدة االتفاقية عن خم�س �سنوات من تاريخ �صدور الترخي�ص)،
ويمكن تجديد االتفاقية تلقائيا لمدة �سنة واحدة ما لم يتم �إنها�ؤها من قبل ال�شركة �أو بتلكو .عالوة على ذلك ،يمكن ف�سخ االتفاقية في �أحوال �أخرى معينة
من�صو�ص عليها في ق�سم”المعلومات القانونية – اتفاقية الإدارة” .وفي حال �إنهاء االتفاقية و�إخفاق ال�شركة في ت�أمين خدمات مماثلة بوا�سطة موفر خدمات
بديل ف�إن ذلك قد ي�ؤثر �سلب ًا على �أعمال ال�شركة وو�ضعها المالي ونتائج عملياتها.

2 22222مخاطر ربط االتصال البيني
تعتمد مقدرة ال�شركة على توفير خدمات ات�صاالت مجدية تجاري ًا� ،إلى حد ما ،على قدرتها في الدخول في ترتيبات ربط ات�صال بيني موثوقة وفعالة اقت�صادي ًا
مع م�شغلي خدمات االت�صاالت الآخرين المحليين الذين يعد بع�ضهم من مناف�سي ال�شركة ،حيث �أن ربط االت�صال البيني مع ه�ؤالء �ضروري لإتمام المكالمات.
4

وبينما يخ�ضع هذا الربط البيني لإ�شراف هيئة االت�صاالت ،ف�إن الم�شغلين �سيتحملون م�سئولية التفاو�ض حول �شروط اتفاقيات ربط االت�صال البيني بين
بع�ضهم البع�ض .مثال على ذلك ،ينبغي على ال�شركة الدخول في اتفاقية ربط ات�صال بيني مع �شركة االت�صاالت ال�سعودية من �أجل توفير منتجات وخدمات
معينة .وعلى الرغم من �أن �شركة االت�صاالت ال�سعودية ،ب�صفتها الم�شغل الم�سيطر ،ملزمة بالدخول في مثل هذه االتفاقيات مع الم�شغلين الجدد وفق �أنظمة
هيئة االت�صاالت� ،إال �أنه لي�س هناك �ضمانات بعدم حدوث ت�أخير في توقيع اتفاقية ربط االت�صال البيني بما يخالف التوقعات الحالية لخطة عمل ال�شركة �أو
حدوث �إخفاق من جانب �شركة االت�صاالت ال�سعودية في توفير خدمات ربط بيني يعول عليها في كافة الأوقات� ،أو وجود فارق كبير في الأ�سعار مقارنة بالأ�سعار
العالمية ،كما ال توجد ت�أكيدات ب�أن االت�صاالت ال�سعودية �ستقوم بتوفير الخدمات ب�شكل م�ستمر بموجب هذه االتفاقيات .ومع �أن ال�شركة تنوي بذل كافة الجهود
من �أجل �ضمان التزام �شركة االت�صاالت ال�سعودية باتفاقية ربط االت�صال البيني ،ف�إن ال�شركة تتوقع �أن يكون التعاون من قبل �شركة االت�صاالت محدود ًا بع�ض
ال�شيء لأ�سباب تتعلق بالمناف�سة القائمة في �سوق االت�صاالت بين مختلف الم�شغلين ومن بينهم �شركة االت�صاالت ال�سعودية نف�سها .ولذا ،ف�إن حدوث �أي ت�أخير
في م�س�ألة ربط االت�صال البيني مع خطوط �شركة االت�صاالت ،قد ينعك�س �سلب ًا على �أعمال ال�شركة وو�ضعها المالي و�أرباحها ونتائج عملياتها.
وبالإ�ضافة �إلى مخاطر ربط االت�صال البيني الفعلي ،ف�إن �أ�سعار ربط االت�صال البيني بالمملكة العربية ال�سعودية معتمدة من قبل هيئة االت�صاالت ،وال يمكن
�إعطاء �أية �ضمانات ب�أن �سيا�سة هيئة االت�صاالت بخ�صو�ص تكاليف ربط االت�صال البيني لخطوط خدمات االت�صاالت الثابتة �ستكون منا�سبة لل�شركة.
تتفاو�ض ال�شركة حالي ًا حول عقد اتفاقيات لربط االت�صال البيني مع م�شغلين �آخرين في �سوق االت�صاالت .و�إذا طر�أت �أي تغييرات على الإطار التنظيمي
�أو الأ�س�س الخا�صة بتكاليف ربط االت�صال البيني فقد يتطلب ذلك �إعادة التفاو�ض حول ترتيبات الربط وربما مراجعة الموافقات ال�صادرة من الجهات
التنظيمية ،وفي هذه الحالة ،ال تتوفر �ضمانات ب�أن ال�شركة �ستكون ،عندئذ ،قادرة على ت�أمين الترتيبات الخا�صة بربط االت�صال البينى �أو �إنها �ستتمكن من
�إبرام �أي ترتيبات فعالة� .إ�ضافة لذلك فقد تت�سبب اتفاقيات ربط االت�صال البيني في بع�ض الأحيان في منازعات بين الم�شغلين فيما يتعلق بتح�صيل الر�سوم.
وفي حال تحقق �أي من تلك المخاطر ف�إن ذلك قد ي�ؤثر �سلب ًا على �أعمال ال�شركة وو�ضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها.

 2 22222القدرة على نشر مكونات البنية التحتية والشبكات
�ستكون خطة ن�شر ال�شبكة بال�شركة عر�ضة لمخاطر متعلقة بالإجراءات التنظيمية ومخاطر �أخرى غير منظورة ،مما قد يترتب عليه م�صاريف �إ�ضافية �أو ت�أخير
يكون له ت�أثير �سلبي على قدرة ال�شركة على تحقيق �أهدافها الت�شغيلية.
و�سيتطلب تمديد ون�شر ال�شبكات عددا كبيرا من الموافقات والتراخي�ص والف�سوحات �أو الت�صاريح من هيئات حكومية وتنظيمية محلية �أو �إقليمية ،خ�صو�صا
فيما يتعلق ب�إن�شاء مواقع محطات الإر�سال والتقوية وتمديد �شبكات الألياف ال�ضوئية .وقد تت�ضمن هذه الموافقات والت�صاريح والتراخي�ص ت�صاريح بناء
و�إن�شاء وتراخي�ص �أخرى بيئية وتراخي�ص لتركيب هوائيات و�أبراج وت�صاريح تخطيطية �أخرى .وقد تواجه ال�شركة �صعوبات في الح�صول على تلك الموافقات
والتراخي�ص والت�صاريح مما ي�ضطرها �إلى البحث عن بدائل �أخرى لمواقع محطات الإر�سال �أو م�سارات الكوابل �أو بذل مزيد من الجهود �أو تكبد م�صاريف
�إ�ضافية لما قد تتطلبه المراجعة ال�شاملة للن�شر في الأماكن التي ال تتوفر فيها مواقع �أو م�سارات بديلة مالئمة للمحطات والكوابل .وقد تت�ضمن هذه الجهود
والم�صاريف ،على �سبيل المثال ال الح�صر ،التقدم بطلبات للجهات المخت�صة �أو دفع مبالغ مالية تتعلق بطلبات �إعادة تحديد المناطق �أو دفع �أتعاب ال�ست�شاريين
متخ�ص�صين في هذه المجاالت .وما قد يزيد من ال�صعوبات �أن ن�شر ال�شبكة �سيكون مطلوب ًا في العديد من المناطق في مختلف �أنحاء المملكة مما يتطلب
التن�سيق مع العديد من البلديات والإدارات الحكومية والح�صول على موافقاتها.
عالوة على ذلك ،ف�إن ال�شروط المفرو�ضة بموجب تلك التراخي�ص قد تعر�ض ال�شركة لتكبد المزيد من الم�صروفات �أو للت�أخير في ا�ستيراد المعدات الالزمة
�أو الت�أخير في تحديد المواقع المالئمة لإن�شاء محطات الإر�سال �أو مواجهة �صعوبات فنية في هذه المواقع .وقد ينتج عن هذه ال�صعوبات م�صاريف �إ�ضافية
كبيرة وت�أخير في ن�شر �شبكة ال�شركة الأمر الذي قد ي�ؤثر �سلب ًا على قدرة ال�شركة على تحقيق �أهداف الت�شغيل وااللتزام بمتطلبات التغطية والإيفاء بال�شروط
المفرو�ضة بموجب التراخي�ص.
وقد ت�ؤثر ال�صعوبات في الح�صول على الموافقات والت�صاريح المذكورة �أو ما �شابهها �سلب ًا على �أعمال ال�شركة ،وو�ضعها المالي ،ونتائج عملياتها وتوقعاتها.
وقد التزمت ال�شركة بخطة لن�شر ال�شبكة وجدول لمتطلبات التغطية مما قد يعر�ضها لغرامات ب�سبب الت�أخير في الوفاء بمتطلبات التغطية والجودة المذكورة.
كما قد ي�ؤدي �إخفاق ال�شركة في ا�ستيفاء �أي من متطلبات التراخي�ص �إلى تعديل التراخي�ص �أو فر�ض غرامات �أو وقف العمل بالتراخي�ص �أو رف�ض تجديدها
�أو تقييدها �أو �إلغائها.
بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إن الحاجة لتلبية متطلبات التغطية المقررة ومتطلبات بناء ال�شبكة قد ت�ضطر ال�شركة �إلى تحمل نفقات على ر�أ�س المال �أعلى من تلك
المخ�ص�صة في الميزانية التقديرية .وال ت�ضمن ال�شركة تمكنها من االلتزام التام ب�شروط و�أحكام هذه التراخي�ص والت�صاريح ،وقد يحدث الإخفاق في الوفاء
بمتطلبات تلك التراخي�ص والت�صاريح حدوث �آثار �سلبية على �أعمال ال�شركة وو�ضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها.
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2 22222كفاءة وفاعلية استراتيجيات التسويق والتوزيع
�ستعتمد قدرة ال�شركة على ن�شر وتوزيع منتجاتها وخدماتها ،بدرجة كبيرة ،على �إيجاد عدد من قنوات التوزيع بالتجزئة و �شركاء العمل .وقد تكون بع�ض قنوات
التجزئة هذه ممن يخدم �أي�ض ًا بع�ض مناف�سي ال�شركة الذين قد يوجد لديهم من الحوافز ما يدفع هذه القنوات لت�شجيع العمالء لال�شتراك في الخدمات
المقدمة من ه�ؤالء المناف�سين.
وفي حال �إخفاق ال�شركة في الحفاظ على عالقات توزيع جيدة �أو في حال عدم قدرة موزعي خدمات ال�شركة �أو �شركائها التجاريين في ا�ستقطاب عدد كاف
من العمالء ف�إن ذلك قد ي�ؤدي �إلى حدوث ت�أثير �سلبي على �أعمالها وو�ضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها.

2 22222معدالت إلغاء االشتراكات
ال يمكن لل�شركة �أن تعطي �أي ت�أكيدات على �أن معدالت �إلغاء اال�شتراكات لديها ،خ�صو�ص ًا المتعلقة بخدمات االنترنت� ،ستماثل م�ستوياتها لدى المناف�سين ،وقد
تزداد معدالت الإلغاء على المدى البعيد حينما ت�شتد المناف�سة الخدمات ويقل معدل النمو في قاعدة العمالء.
ف�ض ًال عن ذلك ،قد يت�أثر هدف ال�شركة الرامي �إلى زيادة قاعدة الم�شتركين ت�أثر ًا عك�سي ًا بنجاح مناف�سيها في المحافظة على الم�شتركين وا�ستقطابهم للمزيد
منهم .وقد ي�صعب على ال�شركة تو�سيع قاعدة عمالئها كما قد ترتفع تكلفة اكت�ساب عمالء جدد �إذا ح�سن الم�شغلون الآخرون في �سوق المملكة قدرتهم من
المحافظة على م�شتركيهم �أوعلى خف�ضهم معدالت �إلغاء اال�شتراكات لديهم .وفي حال الإخفاق في المحافظة على معدالت الإلغاء المقدرة في خطة عمل
ال�شركة �أو الإخفاق في �إدارة معدالت �إلغاء اال�شتراكات لتماثل م�ستوياتها لدى المناف�سين ،قد ي�ؤثر ت�أثير ًا جوهري ًا عك�سي ًا على عمل ال�شركة وو�ضعها المالي
وتوقعاتها ونتائج عملياتها.

2 22222متطلبات التمويل واالحتياجات المستقبلية
تتوقع ال�شركة �أن تحتاج خالل ال�سنوات الخم�س المقبلة �إلى تمويل يقارب مليار و�ستمائة ( )1‚600‚000‚000ريال �سعودي ،و�سوف يتم �إنفاق جزء كبير من
هذه الأموال لدعم النفقات الر�أ�سمالية والأن�شطة الت�شغيلية (لمزيد من التفا�صيل ف�ض ًال راجع الق�سم ““ ”9االحتياجات التمويلية وهيكلة التمويل” من هذه
الن�شرة) .لقد قام الم�ساهمون الم�ؤ�س�سون نيابة عن ال�شركة بترتيب ت�سهيالت تمويل متوافقة مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية بحوالي مليار و�ستمائة مليون
ريال مع البنك ال�سعودي الفرن�سي و�سيتم تحويلها لل�شركة لدى ت�أ�سي�سها (ف�ض ًال راجع ق�سم“ )”4-5-16ترتيبات التمويل بالمرابحة” بالإ�ضافة �إلى �أموال
االكتتاب بالأ�سهم التي �سددها الم�ساهمون الم�ؤ�س�سون .ولن تح�صل ال�شركة خالل (� )18شهر ًا على الأقل من تاريخ هذه الن�شرة على تدفقات نقدية جوهرية
من �أن�شطتها الت�شغيلية ،في حين تتوقع ال�شركة �أن تكون �أموال التمويل المتوافق مع ال�شريعة المتاحة حالي ًا كافية لدعم برنامج ال�شركة اال�ستثماري خالل فترة
الأثني ع�شر �شهر ًا التي تلي تاريخ هذه الن�شرة .وال تتمتع ال�شركة حالي ًا بمالءة مالية فعلية عبر الت�سهيالت الم�صرفية المتوفرة �إ�ضافة �إلى �صافي متح�صالت
هذا االكتتاب العام والتدفقات النقدية المتوقعة للتمويل الكامل لبرنامج ال�شركة اال�ستثماري على مدى خم�س �سنوات .لذلك �سوف تحتاج ال�شركة �إلى موارد
مالية �إ�ضافية ،وفي حال عدم توفر التمويل الم�صرفي لل�شركة ب�شروط تجارية معقولة �أو في حال لم تتمكن ال�شركة من جمع �أموال �إ�ضافية من خالل زيادة
ر�أ�س المال ،فمن الممكن �أن يت�أثر برنامج ال�شركة اال�ستثماري ب�شكل �سلبي مما قد يكون له �أثر عك�سي جوهري على �أعمالها ،وو�ضعها المالي ،وتوقعاتها ونتائج
عملياتها.
كذلك قد ال تتمكن ال�شركة من تحقيق تدفقات نقدية كافية لتمويل عملياتها الحالية وا�ستثماراتها الم�ستقبلية ،وقد تواجه ال�شركة �صعوبات في الح�صول
على التمويل من الأ�سواق المالية على �أ�س�س مقبولة �أو قد ال تتمكن من ذلك مطلقا لأ�سباب قد تكون خارجة عن �إرادتها مثل الأحوال االقت�صادية العامة .وقد
تح�صل ال�شركة على تمويالت �إ�ضافية لمواجهة النفقات الر�أ�سمالية للعمليات الحالية واال�ستثمارات الم�ستقبلية عن طريق التمويل بالدين (القرو�ض) ،مما قد
يعر�ض ال�شركة لتعهدات تقيد ت�صرفها بالتدفقات النقدية المتح�صلة من عملياتها في الم�ستقبل� .إن قدرة ال�شركة على ت�سديد و�إعادة ت�سديد هذه الديون �أو
تمويل متطلبات ال�سيولة الأخرى تعتمد ب�صورة كبيرة على قدرة ال�شركة في تحقيق �إيرادات نقدية كافية من عملياتها الت�شغيلية في الم�ستقبل .وفي حال �إخفاق
ال�شركة في تحقيق تدفقات نقدية كافية ،ف�إن �أعمالها التجارية وو�ضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها قد تت�أثر �سلب ًا.

2 22222المخاطر االئتمانية
�ستكون ال�شركة عر�ضة لخطر الديون الم�شكوك في تح�صيلها من الح�سابات الآجلة الدفع ،و�سيحاول الم�شتركون الذين تندرج �أ�سما�ؤهم تحت القوائم ال�سوداء
للم�شغلين القائمين الآخرين اال�شتراك في خدمات ال�شركة .وقد ي�ؤدي الإخفاق في تقييم القدرة االئتمانية للم�شتركين الجدد �أو الم�ستمرين �أو في حال حدوث
�أي تدهور في اقت�صاد المملكة من �ش�أنه الت�أثير ب�شكل عام على مالءة الم�ستهلكين فقد ي�ؤدي ذلك �إلى �إخفاقات غير متوقعة في الت�سديد من قبل العمالء ،مما
قد يكون له �أثر عك�سي جوهري على �أعمال ال�شركة وو�ضعها المالي وتوقعاتها ونتائج عملياتها.
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عالوة على ذلك ،ف�إن القنوات الم�ستخدمة لتوزيع منتجات ال�شركة ،خ�صو�ص ًا البطاقات م�سبقة الدفع ،قد تعر�ض ال�شركة �إلى مخاطر الغ�ش �إ�ضافة �إلى خطر
الديون الم�شكوك في تح�صيلها وفي حال الإخفاق في �إدارة هذه القنوات ب�صورة فعالة فقد ي�ؤدي ذلك �إلى ت�أثير �سلبي على الأداء المالي لل�شركة.

2 22222االنقطاع غير المتوقع لألعمال أو خرق التدابير األمنية
�سوف تقدم ال�شركة خدماتها �إلى الحد الذي يمكنها فيه حماية بنيتها التحتية و�شبكاتها من �أي �ضرر �أو انقطاع في العمليات نتيجة �أية قيود على مفرو�ضة
على قدرتها� ،أو نتيجة ل�سوء الأحوال الجوية� ،أو الحروب� ،أو الهزات الأر�ضية� ،أو الحرائق� ،أو انقطاع الإمداد بالطاقة الكهربائية� ،أو �أي عيب في الأجهزة
والبرمجيات� ،أو فيرو�سات في الكمبيوتر� ،أو انقطاع االت�صاالت� ،أو انقطاع كابل النقل� ،أو �أي خط�أ ب�شري� ،أو دخول غير م�صرح به �أو �أية �أحداث مماثلة.
يمكن �أن تنقطع �أعمال ال�شركة �أو تت�أثر ب�صورة بالغة نتيجة لحدوث تعطل جزئي �أو تام لأي من �أنظمة تقنية المعلومات �أو الأنظمة الأخرى .و�أي تعطل �أو خلل
في النظام �أو �أي حادث �أو خرق للتدابير الأمنية من �ش�أنه �أن ي�ؤدي �إلى انقطاع في عمليات ال�شركة �أو الت�أثير على قدرتها على توفير الخدمات لعمالئها قد
ي�ؤدي �إلى ت�أثير �سلبي جوهري على �إيراداتها وعائداتها الت�شغيلية .وقد ي�ؤثر هذا االنقطاع �أي�ض ًا في ت�شويه �صورة ال�شركة و�سمعتها وتراجع الثقة لدى عمالئها،
مما قد ي�ؤدي �إلى نق�ص في قاعدة العمالء .وعالوة على ذلك ،ف�إن ال�شركة قد ت�ضطر لتحمل تكاليف �إ�ضافية لإ�صالح الأعطال الناتجة عن هذا االنقطاع
و�إذا �أدى �أي انقطاع �أو خرق �أمني �إلى خ�سارة �أو ت�ضرر بيانات �أو طلبات العمالء �أو �إلى الت�أثر على �سرية المعلومات �ستتحمل ال�شركة الم�سئولية المترتبة على
ذلك .ومن الممكن �أن يكون لهذه الإخفاقات �أو الأعطال �أو حاالت االنقطاع �أو التكاليف المترتبة �أثر �سلبي جوهري على �أعمال ال�شركة وو�ضعها المالي ونتائج
عملياتها وتوقعاتها.

2 2-2222السعودة
يعتبر االلتزام بمتطلبات ال�سعودة توجه حكومي يطلب من ال�شركات العاملة في المملكة العربية ال�سعودية ،ومن بينها ال�شركة ،توظيف واالحتفاظ بعدد محدد
من المواطنين ال�سعوديين �ضمن طاقم عمالتها ،حيث تن�ص المادة  )2(26من نظام العمل والعمال ال�صادر بالمر�سوم الملكي الكريم رقم م 51/وتاريخ
� 23شعبان 1426هـ (الموافق 2005/٩/27م) على �أنه يجب �إال تقل ن�سبة العمال ال�سعوديين الذين ي�ستخدمهم �صاحب العمل عن  %75من مجموع عماله.
ويجوز لوزير العمل خف�ض الن�سبة المذكورة م�ؤقت ًا في حال عدم توفر عاملين �سعوديين يمتلكون الخبرة الفنية الالزمة �أو في حال عدم توفر �سعوديين يملكون
الم�ؤهالت التعليمية الالزمة �أو في حال تعذر �إ�شغال الوظائف بالمواطنين وتنوي ال�شركة ،متى ما كان ذلك ممكن ًا ،توظيف كوادر �سعودية للعمل كم�سئولين
�إداريين ومهند�سين وفنيين ومحا�سبين ومندوبي مبيعات في �سبيل �سعيها للوفاء بمتطلبات ال�سعودة ،كما تنوي ال�شركة توفير الإمكانيات الالزمة لموظفيها
ال�سعوديين لتطوير مهاراتهم الفنية من خالل دورات تدريبية ت�أهلهم لتقلد وظائف عليا في ال�شركة.
وعلى الرغم من ذلك ف�إنه ال توجد �ضمانات ب�أن ال�شركة �ست�ستطيع الوفاء بمتطلبات ال�سعودة الحالية �أو الم�ستقبلية التي قد تطلبها الجهات المعنية ،وت�شمل
عقوبات عدم تطبيق متطلبات ال�سعودة تعليق طلبات ت�أ�شيرات الموظفين �أو تخفي�ض الأعداد المطلوبة من ال�شركة ووقف نقل الكفالة للعمالة غير ال�سعودية
�أو ا�ستبعاد ال�شركة من الم�شاركة في المناق�صات الحكومية وفر�ص الح�صول على قرو�ض حكومية .قد ي�ؤدي الإخفاق في تحقيق متطلبات ال�سعودة �إلى تدهور
عالقة ال�شركة مع الجهات الحكومية المعنية �أو عدم قدرتها على ت�أمين �أفراد �إدارة عليا من غير ال�سعوديين �أو تقييد م�صادرها التمويلية مما قد ت�ؤدي جميعها
�إلى الت�أثير ال�سلبي على �أعمال ال�شركة وو�ضعها المالي ونتائج عملياتها .وكذلك عدم منح الجهات المخت�صة الت�أ�شيرات المطلوبة لل�شركة على الرغم من
الوفاء بالتزامات ال�سعودة.

2 2-2222االعتماد على الموظفين الرئيسين
تعتمد ال�شركة و�أدا�ؤها ب�شكل كبير على الخبرة والمعرفة الفنية والقدرات التجارية للعاملين لديها ،علما ب�أن فريق الإدارة المقترح يتمتع بخبرة وا�سعة ومعرفة
عميقة بقطاع االت�صاالت .وعدم قدرة ال�شركة على ا�ستقطاب كفاءات م�ؤهلة بديلة قد ي�ؤدي �إلى الت�أثير ال�سلبي على �أعمال ال�شركة.
بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إن هنالك مناف�سة عالية بين الم�شغلين القائمين والجدد في داخل المملكة ودول المنطقة على ا�ستقطاب الموظفين الم�ؤهلين الذين
يتمتعون بالخبرة المطلوبة نظر ًا لندرة الأفراد الم�ؤهلين ،ومن �أجل المحافظة على العنا�صر المتمر�سة والم�ؤهلة فقد ت�ضطر ال�شركة �إلى تقديم رواتب �أعلى
ومميزات �إ�ضافية.

2 2-2222االعتماد على الموردين
�ستعتمد ال�شركة على عدد من الموردين للأجهزة والبرمجيات والخدمات ،وفي حالة �إنهاء �أي من الموردين لعالقته بال�شركة� ،سيكون من ال�صعب �إيجاد بديل له
بنف�س الكفاءة ،ونظر ًا لعدم وفرة الموردين لهذه المنتجات والتقنيات فقد تتحمل ال�شركة مزيد ًا من التكاليف لالتفاق مع موردين جدد .و�إذا لم ت�ستطع ال�شركة
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الحفاظ على عالقتها مع الموردين �أو في حالة كون ال�شروط التعاقدية غير مالئمة لل�شركة عند الح�صول على هذه الخدمات� ،أو في حالة عدم قدرة الموردين
على الوفاء بالتزاماتهم تجاه االتفاقيات الموقعة� ،أو في حالة حدوث تغيير في الخدمات والمنتجات؛ ف�إن التغيير في وفرة هذه المنتجات والخدمات قد ي�ؤثر
�سلب ًا على �أعمال ال�شركة وو�ضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها (ف�ض ًال راجع ق�سم “معلومات قانونية – العقود المهمة – اتفاقيات الموردين”).

2 2-2222المخاطر االقتصادية
ي�ساهم قطاع النفط ب�صورة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية ال�سعودية بالرغم من �سيا�سات التنوع الحكومية الناجحة والم�ستمرة� .إن
التقلبات في �أ�سعار النفط وبخا�صة هبوط الأ�سعار ب�صورة ملمو�سة قد ي�ؤثر على اقت�صاد المملكة والن�شاط االقت�صادي ومداخيل الأفراد وبالتالي على ال�شركات
العاملة في المملكة العربية ال�سعودية ومنها ال�شركة.

2 2-2222معدالت سعر صرف العمالت األجنبية وتكلفة التمويل
حيث �أنه من المتوقع �أن يكون على ال�شركة التزامات بعمالت �أجنبية غير الريال ال�سعودي نتيجة لتعاملها مع موردين وبائعين بعمالت �أجنبية ،وبما �أن القوائم
المالية الموحدة لل�شركة �صادرة بالريال ال�سعودي ،ف�سوف تتعر�ض ال�شركة لمخاطر �صرف العمالت الأجنبية .وي�ستند ق�سم كبير من تمويل دين ال�شركة على
تكاليف تمويل غير ثابتة ال�شيء الذي يعر�ض ال�شركة لتقلبات تكاليف التمويل ،وعلى الرغم من �أن ال�شركة تخطط لتطبيق ا�ستراتيجية منا�سبة لحماية ال�شركة
من تقلبات العملة وتكلفة التمويل� ،إال �أنه ال يوجد �أي ت�أكيد على نجاح هذه اال�ستراتيجية وتبقى ال�شركة عر�ضة لت�أثير تقلبات العمالت الأجنبية وتكاليف التمويل
مما قد يكون له �أثر �سلبي جوهري على �أعمال ال�شركة وو�ضعها المالي ونتائج عملياتها.

2 222المخاطر بسوق االتصاالت السعودية والبيئة القانونية والتنظيمية
2 22222انخفاض عائدات خدمات االتصاالت الثابتة
انخف�ضت عائدات خدمات االت�صاالت الثابتة بالمملكة من  11.8مليار ريال في عام 2001م �إلى  9مليار ريال في عام 2007م .و قد ت�أثر حجم عائدات خدمات
االت�صاالت الثابتة �سلب ًا بانخفا�ض تدفقات دخل خدمات االت�صاالت الهاتفية ال�صوتية التي تعد �أهم روافد هذه العائدات .ويعزى االنخفا�ض في عائدات
خدمات االت�صاالت الثابتة ب�صورة �أ�سا�سية �إلى زيادة االعتماد على خدمات االت�صاالت المتنقلة التي توفر مميزات �إ�ضافية قيمة ت�ضفي على خدمات االت�صال
ي�سر ًا وجاذبية ال تتوفران في خدمات االت�صاالت الثابتة .ي�ضاف �إلى ذلك �أي�ض ًا توفر خا�صية �إجراء مكالمات �صوتية دولية بتكلفة �أقل عن طريق ا�ستخدام
�أجهزة الكمبيوتر و�شبكة االنترنت (على �سبيل المثال”�سكايب”) ،وهو جزء من توجه عالمي نحو هذا النوع من الخدمات برز لي�شكل تحدي ًا �إ�ضافي ًا جديد ًا
يحد من تدفقات عائدات الخدمات ال�صوتية الثابتة التقليدية.
وترى �إدارة �شركة اتحاد عذيب لالت�صاالت ب�أنه من الممكن معادلة وتعوي�ض هذا االنخفا�ض عن طريق زيادة الدخل الناتج من تقديم خدمات المعطيات خالل
ال�سنوات القادمة .و�ستعمل ال�شركة من خالل خطة العمل المو�ضوعة على تقديم خدمات معطيات عالية ال�سرعة بتكاليف معقولة لعمالئها مما يتيح لهم نقل
المعلومات بطريقة �أ�سرع ال�شيء الذي يقود �إلى تح�سين الإنتاجية و تعزيز المعارف التقنية والعلمية.
وعلى الرغم من ذلك ،فقد ي�ؤدي احتدام المناف�سة بين الم�شغلين الجدد الداخلين �إلى �سوق االت�صاالت في المملكة ( �شركة زين و ال�شركة ال�سعودية
لالت�صاالت المتكاملة و�شركة االت�صاالت ال�ضوئية) �إلى توا�صل التراجع في عائدات خدمات االت�صاالت الثابتة �أو على الأقل الإبقاء عليها في حدود الم�ستويات
القائمة ،وقد ينتج عن ذلك �أثار ًا �سلبية جوهرية على ن�شاط ال�شركة و تدفقاتها النقدية وو�ضعها المالي وتوقعاتها ونتائج عملياتها.

2 22222أنظمة هيئة االتصاالت وشروط الترخيص
�ستخ�ضع �أعمال ال�شركة �إلى الأنظمة ال�صادرة عن هيئة االت�صاالت� .إن الإطار التنظيمي الذي تنوي ال�شركة العمل بموجبه ما�ض في التطور من حيث تحرير
قطاع االت�صاالت والمناف�سة فيه ولكنه قد يعيق قدرتها على تطبيق ا�ستراتيجيات �أعمالها ويحد من مرونتها في اال�ستجابة لظروف ال�سوق المتقلبة وفي تلبية
�أهدافها وخطط �أعمالها بال�شكل الذي تت�صوره حالي ًا .وال يوجد ت�أكيد على �أن الأنظمة المطبقة في المملكة �أو الإطار القانوني لن ت�شهد المزيد من التغيير �أو
تف�سر بطريقة ت�ؤثر ت ُاثير ًا عك�سي ًا جوهري ًا على عمليات ال�شركة.
لدى هيئة االت�صاالت �صالحيات وا�سعة بموجب �أنظمة االت�صاالت تخولها تنظيم ن�شاط ال�شركة في عدة نواحي بما في ذلك تعديل الترخي�ص �أو تعليقه �أو
�إلغائه �أو عدم تجديده .عالوة على ذلك ف�إنه بموجب نظام االت�صاالت يجوز للجنة الف�صل في مخالفات نظام االت�صاالت بهيئة االت�صاالت فر�ض الجزاءات
في حال مخالفة �أنظمة هيئة االت�صاالت .وفي حال اتخاذ �أي من هذه الإجراءات من قبل هيئة االت�صاالت بحق ال�شركة �أو الت�أثير عليها �أو فر�ض �أي نوع من
الجزاءات ف�إن ذلك من �ش�أنه �أن ي�ؤثر ت�أثير ًا عك�سي ًا جوهري ًا على �أعمال ال�شركة وو�ضعها المالي وتوقعاتها ونتائج عملياتها.
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على الرغم من الموافقة ب�إ�صدار الترخي�ص لل�شركة (لدى ت�أ�سي�سها) وتحديد المقابل المالي للترخي�ص (ف�ض ًال راجع الق�سم ““ ”7الترخي�ص وربط االت�صال
البيني” من هذه الن�شرة)� ،إال �أنه لم يتم �إ�صدار الترخي�ص ب�صورة ر�سمية حتى الآن .وفي حال اختلفت الأحكام المقترحة للترخي�ص اختالف ًا جوهري ًا عن
م�سودة الترخي�ص ،قد ي�ؤدي ذلك �إلى �أن تتكبد ال�شركة تكاليف �إ�ضافية جوهرية �أو ت�أخير ًا في التنفيذ ،وقد ي�ؤثر ذلك ت�أثير ًا عك�سي ًا جزئي ًا على �أعمال ال�شركة
وو�ضعها المالي ونتائج عملياتها .ف�ض ًال ف�إن هيئة االت�صاالت وتطبيق ًا للإطار التنظيمي لتراخي�ص تقديم خدمات االت�صاالت الثابتة والمتنقلة المعتمد بقرار
الهيئة رقم  1427/136ال�صادر بتاريخ 1427/9/17هـ (الموافق 2006/10/10م) ،قد تتجه نحو اعتماد نظام محايد للخدمات ومازال التوقيت المقرر
لإدخال النظام الجديد المحايد للخدمات غير محدد� ،إال �إن ال�شركة تعتقد ب�إمكانية الحاجة ،مع مرور الوقت� ،إلى �إعادة �إ�صدار الترخي�ص �أو تعديله ليعك�س
النظام الجديد(ف�ض ًال راجع ق�سم “ البيئة التنظيمية”)
تلتزم ال�شركة ب�أحكام و�شروط الترخي�ص ،وتبلغ مدة الترخي�ص الحالية � ٢٥سنة تبد�أ من تاريخ �صدورها وهي قابلة للمراجعة و�إعادة التف�سير والتحوير
والإلغاء من قبل هيئة االت�صاالت .وفي حالة حدوث �إخالل ب�شروط الترخي�ص �أو عدم االلتزام بتوجيهات هيئة االت�صاالت  ،يجوز للهيئة �أن تنهي الترخي�ص �أو
تلغيه �أو ترف�ض طلبات تجديده ح�سب الأنظمة المعتمدة لديها ونظام االت�صاالت.
�إن تراخي�ص الت�شغيل الخا�صة بال�شركة قابلة للتجديد لدى انتهائها .ومع ذلك ،ال يمكن لل�شركة �أن تقدم �أية �ضمانات ب�أن تراخي�صها �ستجدد بنف�س ال�شروط
�أو �أن التجديد �سيكون وفق �شروط مقبولة تجاري ًا .وفي حالة ف�شل ال�شركة في تجديد �أي من تراخي�صها ،فقد تفقد قدرتها على ت�شغيل �أعمالها المعنية وعلى
القيمة التي يمكن تحقيقها من البنية التحتية لل�شبكة والأ�صول ذات العالقة ،وهو ما قد ي�ؤثر بدوره على و�ضع ال�شركة التناف�سي و�أعمالها وو�ضعها المالي
ونتائج عملياتها.

2 22222االعتماد على تطوير سوق االتصاالت الثابتة في المملكة
�إن نمو حجم �أعمال ال�شركة �سيعتمد على م�ستوى الإقبال على خدمات االت�صاالت الثابتة وخدمات الإنترنت في المملكة في الم�ستقبل .تت�ضمن العوامل التي
ت�ؤثر على الطلب العوامل االقت�صادية العامة وعدد الم�شتركين واتجاهات ا�ستخدامهم وظهور تقنيات جديدة ،والمناف�سة والتح�سينات الم�ستقبلية في جودة
وتعرفة خدمات االت�صاالت الثابتة والمتنقلة في المملكة ونقل المعلومات ،هنالك �أي�ض ًا عوامل �أخرى يمكن �أن ت�ؤثر على ن�شاط ال�شركة مثل تكاليف جذب
عمالء جدد ومدى تناف�سية التعريفة المحددة من قبل ال�شركة.
�إذا �أخذنا هذه العوامل المتعددة في االعتبار مع عدم �إغفال �أن كثير ًا منها يقع خارج �سيطرة ال�شركة ،ف�إنه ي�صعب التوقع بم�ستوى النمو الم�ستقبلي في خدمات
االت�صاالت الثابتة في المملكة .وفي حال كانت توقعات النمو تفا�ؤلية للغاية �أو في حال تباط�ؤ النمو في الم�ستقبل ف�إن م�ستويات انت�شار خدمات االت�صاالت
الثابتة في المملكة �ستت�أثر مما قد ينعك�س �سلب ًا على توقعات ال�شركة من حيث الم�شتركين والإيرادات ،وبالتالي ،ف�إن �أي تطور �سلبي في هذا القطاع من الممكن
�أن ي�ؤثر ت�أثير ًا عك�سي ًا جوهري ًا على �أعمال ال�شركة وو�ضعها المالي وتوقعاتها ونتائج عملياتها.

2 22222المنافسة
تعد �شركة االت�صاالت ال�سعودية الموفر الرئي�س لخدمات االت�صاالت الثابتة والمتنقلة في المملكة العربية ال�سعودية .هنالك �شركتان مرخ�ص لهما بتقديم
خدمات المعطيات في المملكة العربية ال�سعودية هما �شركة االت�صاالت المتكاملة المحدودة “ المتكاملة” ،و�شركة بيانات الأولى لخدمات ال�شبكات “بيانات”،
لكن هاتين ال�شركتين غير م�صرح لهما بتقديم الخدمة ال�صوتية بموجب التراخي�ص الممنوحة لهما� .إ�ضافة �إلى المناف�سة التي �ستواجه ال�شركة من قبل
مقدمي الخدمات الآخرين (مثل مقدمي خدمات االت�صاالت المتنقلة ومقدمي خدمات االت�صاالت عن طريق الأقمار ال�صناعية) ،ف�إن ال�شركة �ستواجه
مناف�سة من اثنين من الم�شغلين الجدد هما �شركة االت�صاالت ال�ضوئية (ف�ض ًال راجع الفقرة � 1-5-3أدناه) وال�شركة ال�سعودية لالت�صاالت المتكاملة (ف�ض ًال
راجع الفقرة � 2-5-3أدناه) ومقدمي خدمات االت�صاالت المتنقلة ومقدمي خدمات المعطيات ،و�أي تراخي�ص �أخرى جديدة في هذا المجال.
لقد تم م�ؤخر ًا �إ�صدار ترخي�ص تقديم خدمات االت�صاالت المتنقلة لم�شغل ثالث هو �شركة االت�صاالت المتنقلة ال�سعودية(زين) ،والتي يتوقع �أن تزيد من
حدة المناف�سة في قطاع االت�صاالت (ف�ض ًال راجع الق�سم  1-6-3نظرة عامة على ال�سوق – المناف�سة من قبل مقدمي خدمات االت�صاالت المتنقلة)� .ستقوم
زين بزيادة حدة المناف�سة في الخدمات ال�صوتية في المملكة العربية ال�سعودية .قد تقوم زين بتقديم خدمات االنترنت المتنقل �ش�أنها في ذلك �ش�أن �شركة
االت�صاالت ال�سعودية “الجوال” و�شركة اتحاد ات�صاالت “موبايلي”.
المناف�سة ال�شديدة التي ت�شهدها منطقة الخليج عموم ًا والمملكة خ�صو�ص ًا فيما يتعلق بالعمالة الماهرة والمدربة تعني �أن ال�شركة �ستعاني في �سبيل ا�ستقطاب
الموارد الب�شرية المطلوبة �أو قد ت�ضطر لدفع رواتب �أعلى من ما هو متوقع مما قد ي�ؤثر على الم�صاريف الت�شغيلية.
قد ت�ؤثر حدة المناف�سة في قطاع االت�صاالت على ح�صة ال�شركة المتوقعة في ال�سوق وقدرتها على اكت�ساب م�شتركين جدد وعلى تكاليف الت�سويق وهياكل
التعرفة وعوامل �أخرى مما قد ي�ؤثر �سلب ًا وب�صورة جوهرية على النمو الم�ستقبلي لل�شركة و�أعمالها وو�ضعها المالي وتوقعاتها ونتائج �أعمالها.
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2 22222تخصيص نطاق الطيف الترددي
�ستكون �سعة ال�شبكة الخا�صة بال�شركة محدودة في حالة ثبوت عدم كفاية الطيف الترددي المخ�ص�ص للتو�سع في خدمات ال�شركة �أو في حالة �إعادة تخ�صي�ص
الطيف الترددي المخ�ص�ص حالي ًا لل�شركة لم�شغلين �آخرين� ،أو �إذا لم يتم تخ�صي�ص الطيف الترددي المالئم لخدمات االت�صاالت الثابتة� ،أو �إذا ف�شلت
ال�شركة في الح�صول على التجديدات .وقد تقوم هيئة االت�صاالت ب�إعادة تخ�صي�ص الطيف الترددي �إذا ر�أت �أن ذلك �سي�ؤدي �إلى تح�سين كفاءة الطيف
الترددي بالمملكة ،وتعتمد ال�شركة على توافر مخ�ص�ص كاف من الطيف الترددي لبناء �شبكاتها للتمكن من الحفاظ على قاعدة عمالئها وتو�سيعها.
وقد ال يتم تخ�صي�ص ترددات �إ�ضافية لل�شركة م�ستقب ًال في ظل ات�ساع الرقعة الجغرافية والفترات الزمنية الالزمة لإتاحة خدمات ال�سلكية للعدد المتزايد من
العمالء على �أ�سا�س مجد تجاري ًا في نطاق المناطق الم�ستهدفة .وعالوة على ذلك ،ف�إنه قد يتم تخ�صي�ص الطيف الترددي لفترات �أق�صر من مدة التراخي�ص
المعنية �أوقد ال يتم تجديد الترددات المخ�ص�صة في الوقت المنا�سب �أو قد ال يتم تجديدها مطلق ًا .و�إذا ما تم رف�ض الترددات الخا�صة بال�شركة �أو �إنقا�صها
�أو في حالة عدم تمكن ال�شركة من تجديدها ،ف�إن �سعة �شبكة ال�شركة �ستكون �ضيقة و�ستكون �إمكانية تو�سيعها محدودة ،وهذا ما قد يت�سبب في فقدان جزء من
الح�صة ال�سوقية لل�شركة وي�ؤثر �سلب ًا على �أعمالها وو�ضعها المالي ونتائج عملياتها.

2 22222التقنيات المستحدثة والمنتجات والخدمات الجديدة
يظل قطاع االت�صاالت عر�ضة لتغيرات تقنية م�ضطردة وكبيرة ،وقد ي�ؤثر التقدم في االت�صاالت وتقنية المعلومات على المناف�سة في �سوق االت�صاالت ال�سعودية.
وقد �أدى التقدم في التقنية �إلى عدد من التطورات الجديدة في عالم االت�صاالت بما في ذلك الأ�شكال المتعددة لالت�صاالت المتنقلة وخدمات االت�صاالت التي
تعتمد على �أو تت�صل بـ”التلفزيون الكيبلي”� ،أو خدمات �شبكات النفاذ المحلية الال�سلكية وخدمات الهاتف التي ال تتبع هياكل التعرفة التقليدية .كذلك يمكن
�أن يكون هنالك تقنيات �أخرى يجري تطويرها حالي ًا �أو قد يتم تطويرها �أو �إنجازها م�ستقب ًال وت�ؤثر على المناف�سة في قطاع االت�صاالت ب�شكل عام.
من جهة �أخرى ،قد يت�سبب ا�ستحداث تقنيات جديدة في فقدان الميزة التناف�سية لبع�ض خدمات ال�شركة .وقد تف�شل ال�شركة في تحديد الفر�ص الجديدة في
الوقت المنا�سب وت�صبح في حاجة لتطوير ا�ستثمارات �إ�ضافية كبيرة خ�صو�ص ًا لتطوير الخدمات والمنتجات الجديدة �أو للح�صول على تراخي�ص جديدة �أو
ت�أ�سي�س البنية التحتية المطلوبة لإبقائها في دائرة المناف�سة .وقد ت�ؤثر التقنيات الجديدة التي قد تختارها ال�شركة لال�ستثمار فيها على قدرتها في تحقيق
�أهدافها اال�ستراتيجية ،مما قد يترتب عليه فقدان عمالء قائمين �أو الإخفاق في اجتذاب عمالء جدد �أو ت�ضطر لتحمل تكاليف عالية من �أجل الحفاظ على
قاعدة عمالئها ،الأمر الذي قد يترك ت�أثير ًا �سلبي ًا على �أعمال ال�شركة وو�ضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها.
يتعين على ال�شركة ،وفي �سبيل زيادة �إيراداتها ،ا�ستقطاب عمالء جدد والمحافظة عليهم� ،أن تدرج ب�شكل ناجح وعلى �أ�سا�س منتظم المنتجات والخدمات
الجديدة .وقد تحتاج �أي مبادرات ا�ستراتيجية ذات عالقة� ،إنفاق ًا كبير ًا وتوفير الموارد الب�شرية لها ،وقد ال يكون ب�إمكان ال�شركة تقديم منتجات وخدمات
جديدة مثل المعطيات المتقدمة وخدمات مثل النطاق العري�ض والتقنيات المتقدمة ،وحتى لو قامت بذلك ،فقد ال تجد المنتجات والخدمات الجديدة النجاح.
ومن ناحية �أخرى ،يمكن �أن ي�سبق المناف�سون ال�شركة في تقديم خدمات جديدة ،وحتى لو قامت بذلك.
وقد ينتج عن ذلك �أن فقدان ال�شركة لبع�ض عمالئها �أو ف�شلها في جذب عمالء جدد �أو تكبدها تكاليف �إ�ضافية من �أجل االحتفاظ بقاعدة عمالئها مما ي�ؤثر
ت�أثير ًا جوهري ًا عك�سي ًا على عمل ال�شركة وو�ضعها المالي وتوقعاتها ونتائج عملياتها.

2 222المخاطر المتعلقة بأسهم االكتتاب
2 22222سيطرة المساهمين المؤسسين
بعد انتهاء عملية طرح الأ�سهم لالكتتاب� ،سيملك الم�ساهمون الم�ؤ�س�سون فعلي ًا  %65من �أ�سهم ال�شركة ،وعليه ،ف�إن الم�ساهمين الم�ؤ�س�سين �سوف يكون لديهم
القدرة على الت�أثير على كافة الم�سائل التي تتطلب موافقة الم�ساهمين ،بما في ذلك الإنفاقات الكبيرة لل�شركة وتعيين �أع�ضاء مجل�س الإدارة (با�ستثناء ما
ورد في المادتين  69و 70من نظام ال�شركات).
نتيجة لذلك ،ي�ستطيع الم�ساهمون الم�ؤ�س�سون ممار�سة حقوقهم بالطريقة التي يمكن �أن يكون لها ت�أثير كبير على �أعمال ال�شركة وو�ضعها المالي ونتائج
عملياتها وتوقعاتها ،بما في ذلك ال�صفقات والتعامالت الهامة وتعديالت ر�أ�س المال.
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2 22222عدم وجود سوق سابقة لتداول األسهم
ال توجد �سوق عامة لأ�سهم ال�شركة قبل االكتتاب وال يوجد �أي ت�أكيد ب�أن �سوق ًا للتداول الن�شط في �أ�سهم ال�شركة �ستن�ش�أ �أو �ست�ستمر بعد انتهاء االكتتاب.

2 22222السيولة وتغير سعر السهم
قد ال ي�ستطيع المكتتبون في هذا الطرح من بيع �أ�سهم االكتتاب بما يعادل �أو يجاوز �سعر االكتتاب ب�سبب عوامل عديدة ،حيث �أن �سعر ال�سوق لأ�سهم ال�شركة
المكتتب بها بعد انتهاء االكتتاب ربما يت�أثر بعوامل �ضمن �أو خارج �سيطرة ال�شركة مثل اختالف نتائج عمليات ال�شركة وظروف ال�سوق �أو التغيرات في الأنظمة
الحكومية .وقد يكون لتقلبات ال�سوق والأو�ضاع االقت�صادية ت�أثير �سلبي كبير على �أ�سعار الأ�سهم في ال�سوق.

2 22222المبيعات واالكتتابات المستقبلية
لدى اكتمال االكتتاب بنجاح و�إ�صدار الترخي�ص ،ال يجوز �أن يت�صرف الم�ساهمون الم�ؤ�س�سون ،بموجب �شروط وثيقة طلب الح�صول على الترخي�ص ،ب�أي
من الأ�سهم لفترة ثالث �سنوات من تاريخ �صدور الترخي�ص “فترة الحظر” .و بعد مرور فترة الحظر ،يجوز للم�ساهمين الم�ؤ�س�سين الت�صرف ب�أ�سهمهم بعد
الح�صول على موافقة الهيئة .ومع ذلك ،ف�إن الإ�صدار من قبل ال�شركة �أو البيع من قبل �أي من الم�ساهمين الم�ؤ�س�سين لعدد كبير من الأ�سهم بعد انتهاء فترة
الحظر هذه قد ي�ؤثر �سلب ًا على �سوق الأ�سهم ويت�سبب في خف�ض �أ�سعار الأ�سهم في ال�سوق . .وبالن�سبة للع�ضو الم�ؤ�س�س الذي يقوم بت�شغيل ال�شبكة فهو ملزم بعدم
البيع طوال مدة اتفاقية الإدارة (خم�س �سنوات من تاريخ �إ�صدار الترخي�ص).
قد تت�أثر �أ�سعار �سوق الأ�سهم �سلب ًا ب�سبب عمليات بيع كبيرة للأ�سهم في ال�سوق �أو االعتقاد ب�أن مثل هذه العمليات �ستتم بعد انتهاء االكتتاب.

2 22222توزيع أرباح األسهم
يعتمد قرار توزيع �أرباح الأ�سهم في الم�ستقبل على عدد من العوامل( ف�ض ًال راجع “�سيا�سة توزيع الأرباح”) .ال تتوقع ال�شركة توزيع �أرباح �سنوية على الم�ساهمين
خالل �سنوات الت�شغيل الثالث الأولى التي تلي ت�أ�سي�سها على الأقل ،كما ال يوجد �أي ت�أكيد على توزيع �أرباح �أو على �سداد قيمة �أرباح� ،إن وجدت ،خالل �سنة
معينة.
كما يخ�ضع توزيع الأرباح على الأ�سهم لقيود و�شروط معينة ين�ص عليها النظام الأ�سا�سي لل�شركة (�أنظر ق�سم “ملخ�ص النظام الأ�سا�سي لل�شركة”) ومن
الممكن �أي�ض ًا �أن تتغير �سيا�سة ال�شركة المتعلقة بتوزيع الأرباح من وقت لآخر.
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3نظرة عامة على السوق

لقد تم �إ�ستقاء المعلومات الخا�صة بقطاع االت�صاالت والبيانات الأخرى المتعلقة بال�سوق والم�ضمنة في هذه الن�شرة من الم�صادر التالية:
1 )1هيئة االت�صاالت “هيئة االت�صاالت”
ت�أ�س�ست هيئة االت�صاالت في عام 2001م ككيان قانوني قائم بذاته وم�ستقل مالي ًا و�إداري ًا بغر�ض تنظيم قطاع االت�صاالت ومن �أجل النهو�ض بن�شاط
تقنية المعلومات في المملكة العربية ال�سعودية.
2 )2بزن�س مونيتر �إنترنا�شيونال
ت�أ�س�ست بزن�س مونيتر �إنترنا�شيونال في عام 1984م ،وهي تعنى بن�شر التقارير ونتائج الم�سح االقت�صادي والعديد من المعلومات االقت�صادية الأخرى بما
في ذلك بيان المخاطر ال�سيا�سية والتمويل والتحليالت والتوقعات االقت�صادية.
3 )3دار الدرا�سات االقت�صادية (د .عبد العزيز �إ�سماعيل داغ�ستاني)
�أن�ش�أت دار الدرا�سات االقت�صادية في عام 1410هـ (1990م) بترخي�ص وزارة التجارة وال�صناعة رقم ( )40بهدف تقديم اال�ست�شارات المهنية و�إعداد
البحوث العلمية وتنفيذ الم�سوحات الميدانية و�إجراء درا�سات الجدوى االقت�صادية للم�ستثمرين ال�سعوديين والأجانب وذلك من خالل فريق عمل متكامل
ي�ضم نخبة مختارة من الكفاءات الوطنية والأجنبية المتخ�ص�صة.
ونود التنويه ب�أنه فيما عدا المعلومات الم�ستقاة من تقرير دار الدرا�سات االقت�صادية  -د .عبد العزيز �إ�سماعيل داغ�ستاني والتي تم �إعدادها خ�صي�ص ًا
لل�شركة ولال�ستخدام الح�صري من قبلها ،ف�أن التقارير والمعلومات الم�ستقاة من الم�صادر الأخرى المذكورة �أعالها لم يتم �إعدادها خ�صي�ص ًا لل�شركة وال
لال�ستخدام الح�صري من قبلها .وعلى الرغم من االعتقاد ب�أن هذه المعلومات موثوقة الم�صادر ويمكن االعتماد عليها ،لكن لم يت�سنى لل�شركة �أو ال�سعودي
الهولندي المالية التحقق منها ب�صورة م�ستقلة لذا ال توجد �ضمانات بدقة و�إكتمال هذه المعلومات.
لقد �أعطت بزني�س مونيتر �إنترنا�شيونال ودار الدرا�سات االقت�صادية – د .عبد العزيز �إ�سماعيل داغ�ستاني موافقتهما  ،ولم يتم �سحبها ،ب�إ�ستخدام هذه
التقارير في هذه الن�شرة  ،علما ب�أنه لي�س لأي منهما وال لأي من �أقاربهما �أو لأية �أطراف تابعة لهما �أية �أ�سهم �أو م�صلحة من �أي نوع كانت في ال�شركة �أو
ال�شركات التابعة� ،أما المعلومات الم�ستقاة من هيئة االت�صاالت فهي معلنة ومتاحة للعموم لذا ف�إنه لم يتم التفكير في �أخذ موافقة هيئة االت�صاالت بخ�صو�ص
ا�ستخدام المعلومات في هذه الن�شرة.

3 333بيئة االقتصاد الكلي والتركيبة السكانية
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ي�شهد االقت�صاد ال�سعودي نمو ًا ملحوظ ًا على مدى ال�سنوات الأربع الما�ضية و يعزى ذلك ب�صورة �أ�سا�سية الرتفاع �أ�سعار النفط ،حيث حقق الناتج المحلي
الإجمالي اال�سمي ،خالل الفترة الممتدة من عام 2003م �إلى عام 2007م ،نمو ًا كبير ًا بمعدل نمو �سنوي مركب قدره  %14.2بما يقدر بحوالي ()1.369.1
تريليون وثالثمائة وت�سعة و�ستون مليار ومائة مليون ريال �سعودي )372.5( ،ثالثمائة واثنان و�سبعون مليار وخم�سمائة مليون دوالر �أمريكي في عام 2007م.
فيما ارتفع �إجمالي الناتج المحلي بمعدل �سنوي  %3.5لي�صل �إلى ( )827.9ثمانمائة و�سبعة وع�شرون مليار وت�سعمائة مليون ريال� ،أي ما يعادل ()220.8
مائتين وع�شرون مليار وثمانمائة مليون دوالر في عام 2007م
ت�سعى حكومة المملكة العربية ال�سعودية جاهده لتنويع مواردها االقت�صادية مع التركيز ب�شكل خا�ص على القطاع الخا�ص حيث تبنت الحكومة برامج كبيرة
لإعادة هيكلة االقت�صاد مع التركيز على جذب وت�شجيع الم�ستثمرين من القطاع الخا�ص في ال�سوق المحلي والعالمي لال�ستثمار في مختلف المجاالت التي
ت�شمل قطاعات البترول والغاز والبتروكيماويات والطاقة واالت�صاالت والتطوير العقاري .ولقد قامت المملكة ،في �إطار �سعيها لجذب اال�ستثمارات الخارجية
والتنويع االقت�صادي ،بتد�شين م�شاريع �ضخمة تتمثل في �إن�شاء �ست مدن اقت�صادية لتحقيق تنمية متوازية في كافة �أنحاء المملكة وتعزيز �سيا�ستها الرامية
�إلى تحقيق التنوع االقت�صادي .وتمر المملكة حالي ًا بحقبة من المعافاة االقت�صادية المتمثلة في �إعادة الهيكلة والتحرير والتي من المتوقع �أن ت�ؤ�س�س النطالقة
حقيقية نحو بناء اقت�صاد حديث يت�سم بالتنوع ويرتكز على م�ؤ�س�سات القطاع الخا�ص ولديه القدرة على المناف�سة عالمي ًا وم�ست�صحب ًا �أف�ضل الممار�سات
والأ�ساليب العالمية في هذا الم�ضمار.
لقد زادت ن�سبة ال�سكان في المملكة العربية ال�سعودية خالل ال�سنوات الخم�س الأخيرة بمعدل � %2.5سنوي ًا لي�صل �إجمالي عدد ال�سكان �إلى  24.3مليون ن�سمة
في عام 2007م .ويغلب على التركيبة ال�سكانية الأعمار ال�سنية ال�صغيرة ن�سبي ًا حيث يمثل ال�سكان الذين تقل �أعمارهم عن  25عام  %60من �إجمالي ال�سكان.
 2تقرير �إيكونومي�ست �إنتيلجن�س  ،فبراير 2008م
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يو�ضح الجدول التالي بع�ض الم�ؤ�شرات االقت�صادية المتعلقة باالقت�صاد ال�سعودي وقطاع تقنية المعلومات.
2003

2004

2005

2006

2007

2008

�إجمالي الناتج المحلي الإ�سمي (مليارات الرياالت)

804.8

938.6

1.183.5

1.309.1

1.369.3

1.519.5

النمو الفعلي للناتج المحلي الإجمالي ()%

%7.7

%5.3

%6.1

%4.3

%3.5

%6.0

�أجهزة الكمبيوتر ال�شخ�صية (لكل � 1000شخ�ص)

114

142

161

177

215

232

الإنفاق على �أجهزة تقنية المعلومات
(ماليين الرياالت)

3.352.5

3.33.8

5.317.5

6.513.8

7.702.5

9.063.8

الإنفاق على خدمات تقنية المعلومات
(ماليين الرياالت)

2.265.0

2.497.5

2.658.8

3.0113

3.333.8

4.132.5

الكثافة ال�سكانية بالماليين

22.0

22.5

23.1

23.7

24.3

24.9

ال�سعوديون

16.1

16.5

16.9

17.4

17.8

18.2

غير ال�سعوديون

6.0

6.1

6.3

6.5

6.6

6.7

الناتج المحلي الإجمالي للفرد (بالدوالر الأمريكي)

9.745

11.112

13.650

14.745

15.333

16.256

الم�صادر:

التقرير ال�سنوي لم�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ،تقرير بزني�س مونيتر حول االت�صاالت ،الربع الثاني من عام 2008م

�أجري �أحدث �إح�صاء �سكاني في المملكة في �سبتمبر 2004م وتبين وفق ًا لهذا الإح�صاء �أن ن�سبة ال�سكان ازدادت من  7مليون ن�سمة في العام 1974م �إلى 17
مليون ن�سمة في العام � 1992إلى  22.5مليون ن�سمة في العام 2004م
تبلغ ن�سبة ال�سكان دون �سن الخام�سة والع�شرين  %53من الذكور و %62من الأناث وهذا يعك�س �أغلبية �شابة ن�سبي ًا من ال�سكان مقارن ًة بالبلدان المتقدمة،
واالختالف في الأعمار بين �أنواع الأجنا�س مرده �إلى اختالف العمر /نوع الجن�س بالن�سبة للأفراد المقيمين.
كما هو الحال في العديد من بلدان دول مجل�س التعاون الخليجي ،تت�ألف ن�سبة كبيرة من �سكان المملكة من العمالة الأجنبية .وقد بلغت ن�سبة المواطنين
ال�سعوديين  %73بينما بلغت ن�سبة الأجانب المقيمين  %27من مجموع �سكان المملكة خالل الأعوام الأربعة الأخيرة ( 2003حتى2007م) .وتت�ألف ن�سبة العمالة
الأجنبية (الـبالغة  )%27من  %14من البلدان الآ�سيوية غير العربية و %11من بلدان عربية و�أقل من  %2من الواليات المتحدة الأمريكية و�أوروبا� .أما معظم
العمال فهم من الذكور الذين تتراوح �أعمارهم بين  45-25عام.

3 333نبذة عن قطاع االتصاالت في المملكة العربية السعودية
تعتبر المملكة العربية ال�سعودية �أحد �أكبر �أ�سواق االت�صاالت في منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا حيث بلغ عدد الخطوط الثابتة فيها في ما يقارب 4
ماليين خط وعدد الم�شتركين في خدمة االت�صاالت المتنقلة حوالي  28.6مليون م�شترك في عام 2007م3.
وت�ؤمن الإدارة ب�أن قطاع االت�صاالت في المملكة تطور بدرجة كبيرة من منذ ابريل 1998م ،حينما ت�أ�س�ست �شركة االت�صاالت ال�سعودية وا�ستحوذت على ن�شاط
االت�صاالت من وزارة البريد والبرق والهاتف بهدف تقديم خدمات االت�صاالت.
وفي يونيو 2001م� ،صدر نظام االت�صاالت الذي ت�ضمن �إن�شاء هيئة االت�صاالت “هيئة االت�صاالت” ،وهي الجهة المنظمة لقطاع االت�صاالت في المملكة،
بالإ�ضافة �إلى �أمور �أخرى .وت�شمل م�س�ؤوليات هيئة االت�صاالت المراجعة الم�ستمرة للبيئة التنظيمية القائمة والمتطلبات الم�ستقبلية في القطاع من �أجل تطبيق
�سيا�ساتها الرامية �إلى تحرير القطاع لزيادة المناف�سة و�ضمان توفر خدمات ات�صاالت متقدمة .وت�ساعد هذه المراجعات هيئة االت�صاالت في ر�سم �سيا�ستها
وتطبيقها وتعديلها بغر�ض ت�شجيع دخول مزودين �آخرين لخدمات االت�صاالت الثابتة والمتنقلة في �سوق المملكة وا�ستخدام التطبيقات الجديدة والبنى التحتية
لل�شبكة.
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وقد �شهد قطاع االت�صاالت في المملكة منذ عام 1998م نموا ملحوظا نتيجة الزدياد عدد م�شتركي االت�صاالت المتنقلة وم�ستخدمي الإنترنت .وفي الفترة ما
بين  2001و 2007م ،ارتفع عدد م�شتركي االت�صاالت الثابتة من  3.2مليون �إلى  4ماليين م�شترك ،وبلغ متو�سط النمو ال�سنوي لم�ستخدمي االت�صاالت المتنقلة
حوالي  %46وم�ستخدمي الإنترنت حوالي  %36في نف�س الفترة4.
ظلت �إيرادات قطاع االت�صاالت تحقق نمو ًا متزايد ًا بمعدل نمو تراكمي �سنوي بلغ حوالي  %14في ال�سنة ،حيث زادت الإيرادات من  19.8مليار ريال �سعودي
( 5.3مليار دوالر �أمريكي) في العام 2001م �إلى ما يقارب  43مليار ريال ( 11.47مليار دوالر �أمريكي) في عام 2007م ،وتمثل �إيرادات االت�صاالت المتنقلة
 %79من �إجمالي �إيرادات قطاع االت�صاالت5.
وقد ظلت �شركة االت�صاالت ال�سعودية المقدم الوحيد لخدمات االت�صاالت الثابتة �إلى �أن تم �إ�صدار ترخي�ص تقديم خدمات االت�صاالت الثابتة �إلى ال�شركة
وم�شغلين �آخرين جدد (�شركة االت�صاالت ال�ضوئية وال�شركة ال�سعودية لالت�صاالت المتكاملة) .عالوة على ذلك يوجد حالي ًا اثنين من مزودي خدمة المعطيات
يعمالن بموجب تراخي�ص �صدرت لهم .كما �أن هنالك ثالثة مقدمين لخدمات االت�صاالت المتنقلة وات�صاالت وات�صاالت عبر الأقمار ال�صناعية وخدمات
انترنت .بالن�سبة لترخي�ص تقديم خدمات االت�صاالت المتنقلة تعمل �شركة االت�صاالت المتنقلة ال�سعودية تحت اال�سم التجاري “زين” و�شركة اتحاد ات�صاالت
تحت ا�سم “موبايلي” �إ�ضافة �إلى �شركة االت�صاالت ال�سعودية .ح�صلت �شركة االت�صاالت المتنقلة ال�سعودية (زين) على ترخي�ص تقديم خدمات االت�صاالت
المتنقلة الثالث وقد بد�أت عملياتها الت�شغيلية في عام 2008م.

3 333لمحة عن قطاع االتصاالت الثابتة في المملكة
�إثر هذه التطورات التنظيمية� ،شهد �سوق االت�صاالت في المملكة تو�سعا عاما حيث ارتفع عدد خطوط االت�صاالت الثابتة من حوالي  3.2مليون خط في عام
2001م �إلى ما يقارب  4ماليين خط في نهاية عام 2007م حيث كان  %73منها خطوطا منزلية وهو ما يمثل  %16.3من ن�سبة االنت�شار لل�سكان (�أي  163خط
هاتف لكل �ألف من ال�سكان) 6و %70من ن�سبة االنت�شار للمنازل(�أي  700خط هاتف لكل  1000منزل)7.
يو�ضح الجدول التالي الزيادة في عدد خطوط االت�صاالت الثابتة منذ عام 2001م.
اال�شرتاكات (باملاليني)

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

الخطوط المنزلية

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.9

2.9

الخطوط التجارية

0.7

0.7

0.8

0.9

0.9

1.0

1.1

�إجمالي الخطوط

3.2

3.3

3.5

3.7

3.8

3.9

4.0

الم�صدر :التقرير ال�سنوي لهيئة االت�صاالت وتقنية المعلومات ،عام 2007م

عند مقارنة و�ضع المملكة من حيث معدل انت�شار خطوط االت�صاالت الثابتة (من ناحية ن�سبة االنت�شار لل�سكان ون�سبة االنت�شار للمنازل) والناتج المحلي
الإجمالي للفرد مع الأ�سواق الإقليمية والعالمية الأخرى ،ف�إن معدل انت�شار االت�صاالت الثابتة في المملكة يعد متدنيا ن�سبي ًا ،مما ي�شير �إلى �إمكانية كبيرة للنمو
في الم�ستقبل .وربما يعود �إنخفا�ض معدل انت�شار الهاتف الثابت �إلى كبر متو�سط حجم الأ�سرة بالمملكة العربية ال�سعودية �إذ يقدر بـ  ، %5.7وبما �أن معدل
االنت�شار مح�سوب على �أ�سا�س عدد الخطوط الثابتة مق�سوم ًا على عدد ال�سكان وعدد الم�ساكن ف�إن العالقة تكون عك�سية ،ف�إذا كان عدد ال�سكان بكل م�سكن �أقل
من ما ذكر ف�إن مقيا�س معدل االنت�شار �سيكون �أعلى8.
تراجعت وتيرة النمو في عدد الم�شتركين في خدمات االت�صاالت الثابتة ب�سبب ازدياد ا�ستخدام االت�صاالت المتنقلة واالتجاه نحو ا�ستبدال خدمات االت�صاالت
الثابتة بخدمة االت�صاالت المتنقلة� ،إال �أن الإدارة تتوقع �أن تنمو �أ�سواق االت�صاالت الثابتة (وب�شكل رئي�سي النطاق العري�ض والمعطيات) ب�صورة ملمو�سة
خالل ال�سنوات القادمة وذلك ب�شكل رئي�سي ب�سبب طرح تقنية خطوط الم�شتركين الرقمية  xDSLو�إدخال تقنية الألياف ال�ضوئية لبع�ض المناطق القريبة من
قبل م�شغل خدمات االت�صاالت الثابتة الم�سيطر لزيادة �سرعة خطوط الم�شتركين الرقمية ،كما �أنها ت�ؤمن �أي�ض ًا ب�أن النمو �سيكون مدفوع ًا باالنت�شار المتوقع
للتقنيات الال�سلكية من قبل الم�شغلين الجدد ( �شركة االت�صاالت ال�ضوئية وال�شركة ال�سعودية لالت�صاالت المتكاملة).
 4التقرير ال�سنوي لهيئة االت�صاالت وتقنية المعلومات ،عام 2007م
 5التقرير ال�سنوي لهيئة االت�صاالت وتقنية المعلومات ،عام 2007م
 6التقرير ال�سنوي لهيئة االت�صاالت ،عام 2007م
 7التقرير ال�سنوي لهيئة االت�صاالت  ،عام 2007م
 8التقرير ال�سنوي لهيئة االت�صاالت ،عام 2006م
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تعد �شركة االت�صاالت ال�سعودية حاليا المزود الوحيد لت�شكيلة كاملة من خدمات االت�صاالت الثابتة والمتنقلة في المملكة با�ستخدام طرق متعددة لإي�صال هذه
الخدمات .فهي تقدم خدمات االت�صاالت الثابتة والمتنقلة والال�سلكية وتقنيات خدمة االت�صال عن طريق الأقمار ال�صناعية وخدمة الإنترنت� ،إن خدمة الربط
لمعظم الم�شتركين من الأفراد تقع في نطاق �سرعة �أقل من ( 512كيلوبايت).
لمواجهة هذا النق�ص في االنت�شار في �سوق االت�صاالت الثابتة� ،أ�صدرت هيئة االت�صاالت دعوة لتقديم طلبات للح�صول على تراخي�ص جديدة لتقديم خدمات
االت�صاالت الثابتة في خريف 2006م .وقد تم ت�صميم عملية المناف�سة بكيفية تمكن من ت�شجيع �أكبر عدد ممكن من المتقدمين وزيادة م�ستوى المناف�سة
الحقا .وكان المقابل المالي للترخي�ص ( )5ماليين ريال ولم يكن هناك عدد محدد للتراخي�ص التي �سيتم �إ�صدارها .وقد تم ت�أهيل العرو�ض المتناف�سة
في �إبريل 2007م وتم ت�أهيل ثالثة عرو�ض لتراخي�ص االت�صاالت الثابتة من �شركة االت�صاالت ال�ضوئية (وت�ضم  MCIالعالمية وفيريزون كم�شغل) (�شركة
االت�صاالت ال�ضوئية) وال�شركة ال�سعودية لالت�صاالت المتكاملة (وي�ضم  PCCWكم�شغل).
�إن عملية �إ�صدار تراخي�ص تقديم خدمات االت�صاالت الثابتة� ،شملت عملية تخ�صي�ص الطيف الترددي على �أ�سا�س عطاءات مغلقة تقدم فيها طالبوا الترخي�ص
بطلبات تخ�صي�ص الطيف الترددي الالزمة لتوفير خدمات االت�صاالت الثابتة .ويتوفر الطيف الترددي في المملكة على النطاقات  2.5جيغاهيرتز و3.5
جيغاهيرتز .ولم تتقدم �شركة االت�صاالت ال�ضوئية بطلب لتخ�صي�ص الطيف الترددي نظر ًا لأنها ال تنوي ت�شغيل خدماتها على �أ�سا�س ال�سلكي .وقد تم تخ�صي�ص
طيف ترددي ل�شركة اتحاد عذيب لالت�صاالت بعر�ض نطاق قدره  56ميغاهيرتز .ولمزيد من التف�صيل حول �إجراءات �إ�صدار التراخي�ص ،يرجى مراجعة ق�سم
“ال�شركة – �إجراءات �إ�صدار التراخي�ص”).

3 33333لمحة عن قطاع اتصاالت النطاق العريض واالنترنت في المملكة
�ساهمت التقنيات الحديثة كذلك� ،إلى جانب الخدمات ال�صوتية التقليدية ،في نمو �سوق االت�صاالت بالمملكة .فقد ارتفع عدد م�ستخدمي الإنترنت من حوالي
مليون في عام 2001م �إلى ما يقارب  6.4مليون م�ستخدم في نهاية عام 2007م ،وهو ما يمثل معدل انت�شار بن�سبة  %26من تعداد ال�سكان بما في ذلك
الم�ستخدمين لنظام االت�صال الهاتفي المبا�شر مزودي الخدمة( ،)Dial-upوهذا يمثل معدل نمو �سنوي مركب بن�سبة � %36سنويا .9ويعزى هذا النمو ،من
�ضمن عوامل �أخرى �إلى الزدياد وعي ال�سكان و�إدراكهم لأهمية االنترنت والتو�سع في خدمات النطاق العري�ض “االنترنت فائق ال�سرعة” وانخفا�ض �أ�سعار
�أجهزة الحا�سب الآلي المكتبي منها والمحمول و�سهولة النفاذ �إلى م�صادر االنترنت وتعزيز طرق اال�ستفادة ا�ستخدام االنترنت (توفر المزيد من المواقع
العربية والتو�سع في ا�ستخدامات االنترنت مثل توفير الخدمات البنكية والتجارة والحكومة االلكترونية).10
كما ارتفع عدد الم�شتركين في خدمة النطاق العري�ض من  24,000م�شترك في عام 2004م �إلى ما يقارب 623,000م�شترك في نهاية عام 2007م ،وهذا يمثل
ن�سبة نمو �سنوي مركب قدرها � %126سنويا خالل ال�سنوات الأربع الما�ضية .وبالرغم من هذا االرتفاع الكبير� ،إال �أن معدل انت�شار خدمة النطاق العري�ض بن�سبة
 %2.5من ال�سكان ما زال متدنيا بالمقارنة مع الدول المتقدمة والدول الأخرى النامية الم�شابهة للمملكة العربية ال�سعودية.11
ال تزال هنالك �إمكانية عالية للنمو بالن�سبة لخدمة النطاق العري�ض في المملكة ،حيث �أن هناك قدر ًا كبير ًا من الطلب لم تتم تلبيته نظرا لمحدودية العر�ض.
ومن المتوقع �أن يرتفع م�ستوى الطلب بوتيرة �أ�سرع مما يوفر فر�صا جذابة للتو�سع في �شبكة خدمات النطاق العري�ض في المملكة .وفي ظل فتح باب �سوق
االت�صاالت الثابتة للمناف�سة ف�إنه من المتوقع ازدياد �سرعة النمو في �سوق خدمات النطاق العري�ض خ�صو�ص ًا لجهة العر�ض حيث �أنه من المتوقع �أن تكتمل
�إجراءات الترخي�ص لمقدمي الخدمة الثالثة الجدد في عام 2008م مما يتيح لهم الفر�صة لن�شر �شبكات النطاق العري�ض ومن ثم اطالق خدماتهم.12
عالوة على ذلك تتوقع �إدارة ال�شركة �أن تكون المناف�سة المتزايدة عام ًال مهم ًا في انخفا�ض �أ�سعار التجزئة مما يجعل �أ�سعار خدمات النطاق العري�ض في
متناول يد العمالء الأفراد.

 9التقرير ال�سنوي لهيئة االت�صاالت ،عام 2007م.
 10التقرير ال�سنوي لهيئة االت�صاالت ،عام 2007م.
 11التقرير ال�سنوي لهيئة االت�صاالت ،عام 2007م.
 12التقرير ال�سنوي لهيئة االت�صاالت ،عام 2007م.
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3 333لمحة عن سوق االتصاالت المتنقلة في المملكة
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يعتمد �سوق االت�صاالت في المملكة بدرجة كبيرة على تطور خدمات االت�صاالت المتنقلة .وقد �أف�ضت المناف�سة في �سوق االت�صاالت المتنقلة التي بد�أت
انطالقتها في عام 2005م عن �إلى تطورات كبيرة لجهة عرو�ض الخدمة وجودة الخدمات والعناية بالعمالء وانخفا�ض الأ�سعار وازدياد عدد الم�شتركين .فمنذ
طرح خدمة الهاتف المتنقل  GSMعام 1996م ،ارتفع عدد اال�شتراكات من  0.5مليون في عام 1998م �إلى  28.4مليون في عام 2007م ،وهذا �أكبر بكثير
من عدد ا�شتراكات االت�صاالت الثابتة ،والذي بلغ  4ماليين في نهاية عام 2007م.
وقد �شكل الم�شتركين في الخدمات م�سبقة الدفع القدر الأكبر بن�سبة ( )%83من �إجمالي الم�شتركين وهو ما يعد مت�سق ًا مع اتجاهات ال�سوق الأخرى الم�شابهة
حول العالم.
وكما هو الحال بالن�سبة ل�سوق االت�صاالت الثابتة ،كانت �شركة االت�صاالت ال�سعودية ت�سيطر على �سوق االت�صاالت المتنقلة في المملكة حتى عهد قريب� ،إلى
�أن ح�صلت �شركة اتحاد ات�صاالت في �أغ�سط�س 2004م على الترخي�ص الثاني لتقديم خدمات االت�صاالت المتنقلة وطرحت خدماتها تحت اال�سم التجاري
“موبايلي” بنهاية مايو عام 2005م .وقد �أدت ا�ستراتيجيتها الت�سعيرية �إلى خف�ض الأ�سعار في �سوق االت�صاالت المتنقلة و�أدت �إلى ا�ستحواذ موبايلي على ح�صة
�سوقية بن�سبة � ،%32أو  7ماليين م�شترك في فترة تزيد قليال عن � 19شهرا من بدء عملها .وفي موازاة نمو موبايلي� ،شهد م�ستوى انت�شار خدمات االت�صاالت
المتنقلة ارتفاعا حادا و�صل معه �إلى  28.4مليون م�شترك بنهاية عام 2007م.
لقد كان دخول مناف�س جديد �إلى ال�سوق حافزا ل�شركة االت�صاالت ال�سعودية لإجراء مراجعة �شاملة لخدمات االت�صاالت المتنقلة التي تقدمها تحت اال�سم
التجاري “الجوال” و�أجرت عدة عرو�ض من الأ�سعار المخف�ضة بالن�سبة لخدمات ال�صوت والمعطيات منذ �إ�صدار الترخي�ص الثاني لتقديم خدمات االت�صاالت
المتنقلة لموبايلي وا�ستثمرت في تطوير بنيتها التحتية وكثفت حمالتها الت�سويقية والدعائية.
م�شتركو االت�صاالت المتنقلة واالت�صاالت الثابتة
اال�شرتاكات (باملاليني)

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

خطوط االت�صاالت المتنقلة

2.5

5.0

7.2

9.2

14.2

19.7

28.4

خطوط االت�صاالت الثابتة

3.2

3.3

3.5

3.7

3.8

3.9

4.0
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يعتبر ترخي�ص تقديم خدمات االت�صاالت الثابتة المعطي لل�شركة وا�سع النطاق مقارنة بالتراخي�ص ال�صادرة في بلدان �أخرى ،حيث يتيح تقديم الخدمات
ال�صوتية وخدمات المعطيات (خدمات المعطيات هي خدمة الدوائر بين نقطتين �أوخدمات ال�شبكة المق�سمية للمعطيات والتي ت�شمل على �سبيل المثال ال
الح�صر ،الخدمات عري�ضة النطاق الم�ستخدمة في نقل البيانات عن طريق الإنترنت فائق ال�سرعة وال�شبكات الخا�صة الإفترا�ضية والخطوط الرقمية الم�ؤجرة
وخدمات بروتوكول االنترنت) للم�شتركين في خدمات االت�صاالت الثابتة �أو الخدمات المحدودة التنقل ( وتعني عبارة “محدودة التنقل” ح�سب تعريف هيئة
االت�صاالت ،تثبيت موقع الم�شترك عندما يكون مت�ص ًال بال�شبكة وهذا ي�ستثنى احتمال ممار�سة الم�شترك لأ ن�شطة خدمات االت�صاالت المتنقلة ،كاالت�صال
ال�صوتي �أثناء تنقله في ال�سيارة ،غير �أن هذه الخدمة يمكن �أن تغطي �أي م�شترك يجري ات�صا ًال �صوتي ًا من جهاز محمول في مكتبه �أو منزله �أو في �أي مكان
�آخر كالمقاهي ،ويمكن �أن ت�ؤدي بالتالي �إلى زيادة المناف�سة بين م�شغلي االت�صاالت المتنقلة .عالوة على ذلك� ،إن الإطار التنظيمي لت�صنيف التراخي�ص
ونطاق الخدمات لتقديم االت�صاالت الثابتة والمتنقلة وال�صادر بتاريخ  2006/10/10م ي�ستند �إلى تبني �أ�سلوب �إ�صدار ترخي�ص التقنية المحايدة �أو الخدمة
المحددة لتقديم خدمات االت�صاالت الثابتة واالت�صاالت المتنقلة ،غير �أن هذا الأمر قد يتحول مع مرور الوقت �إلى �أ�سلوب تراخي�ص الخدمات المحايدة .وما
زال التوقيت المقرر لتبني الأ�سلوب الجديد غير محدد ،ولكن في حال تم �إقرار هذا الأ�سلوب ف�إنه �سيت�سح لمقدمي خدمات االت�صاالت الثابتة �أو الخدمات
الأخرى بالمملكة بتوفير خدمات االت�صاالت المتنقلة ،مما قد يزيد من حدة المناف�سة التي �ستواجهها ال�شركة و لي�س في نية ال�شركة �إدخال �أي نظام من هذا
النوع لمدة �سنتين على الأقل.

 13التقرير ال�سنوي لهيئة االت�صاالت ،عام 2007م
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3 333المنافسة
يتوقع �أن يكون المناف�سون الرئي�سيون لل�شركة في تقديم خدمات االت�صاالت الثابتة في المملكة العربية ال�سعودية �شركة االت�صاالت ال�سعودية المزود الوحيد
لخدمات االت�صال ال�صوتي الثابت حتى عام 2007م ،و�شركة االت�صاالت ال�ضوئية وال�شركة ال�سعودية لالت�صاالت المتكاملة اللتين ح�صلتا على تراخي�ص
لتقديم خدمات االت�صاالت الثابتة و�سوف تحكمهم نف�س الأنظمة التي تحكم ال�شركة .ويتمثل دور هيئة االت�صاالت في فتح �سوق لتقديم خدمات االت�صاالت
الثابتة للمناف�سة من جانب العديد من مزودي الخدمة .ومع دخول ثالثة م�شغلين جدد لتقديم خدمات االت�صاالت الثابتة في المملكة ،ف�إن من المتوقع �أن تكون
المناف�سة في هذه ال�صناعة �شديدة ،علما ب�أن �أي من ه�ؤالء الم�شغلين الثالثة لم يبد�أ عملياته بعد بموجب الترخي�ص الذي ح�صل عليه ،ويوجد لدى كل من
�شركة االت�صاالت ال�ضوئية وال�شركة ال�سعودية لالت�صاالت المتكاملة �شركاء يتمتعون بخبرة كبيرة في مجال االت�صاالت.

3 33333شركة االتصاالت الضوئية
فيريزون كوميونيكي�شنز �إنك ،ال�شريك الفني ل�شركة االت�صاالت ال�ضوئية ومقرها مدينة نيويورك ،فهي تقدم خدمات النطاق العري�ض واالت�صاالت ال�سلكية
والال�سلكية الأخرى ل�سوق كبيرة ت�ضم عددا كبيرا من ال�شركات والهيئات الحكومية وعمالء الجملة .و تقوم فيريزون بت�شغيل �شبكة ال�سلكية تخدم �أكثر من 62
مليون عميل في الواليات المتحدة الأمريكية ،وت�شمل �أق�سام العمل لديها �إدارة خدمات ال�شركات ( ،)Verizon Businessالتي تقدم حلول االت�صاالت للعمالء
في مختلف �أرجاء العالم ،و�إدارة االت�صاالت ( )Verizon Telecomالتي توفر للعمالء خا�صية االت�صاالت المدمجة وخدمات المعلومات والترفيه عبر �شبكة
تعمل بالألياف الب�صرية في الواليات المتحدة.

3 33333الشركة السعودية لالتصاالت المتكاملة
�أما ال�شريك الفني لل�شركة ال�سعودية لالت�صاالت المتكاملة فهو  ،PCCWوهي من �أكبر مزودي خدمات االت�صاالت في هونغ كونغ و�إحدى �أبرز ال�شركات
الآ�سيوية الم�ؤثرة في مجال االت�صاالت وتقنية المعلومات .وتقدم  PCCWفي هونغ كونغ خدمات االت�صاالت وتقنية المعلومات ،وخ�صو�صا الخدمات المرتكزة
على بروتوكول الإنترنت ،خدمات الجيل الجديد لالت�صاالت الثابتة و خدمات النطاق العري�ض للتلفزيون التجاري والإنترنت وبث المحتويات وت�شكيلة وا�سعة
من حلول تقنية المعلومات المتنقلة والال�سلكية .وعلى ال�صعيد العالمي ،تقدم  PCCWالم�ساعدة للم�ؤ�س�سات في نقل �أعمالها �إلى �آ�سيا وت�سيير �أعمالها
في عموم المنطقة .كما تقوم  PCCWبتطوير م�شاريع في ال�صين والمملكة المتحدة و�أماكن �أخرى من العالم ،وتخدم �أعدادا متزايدة من م�شغلي �شبكات
االت�صال .ال�شركة ال�سعودية لالت�صاالت المتكاملة هي الم�شغل الجديد الآخر الوحيد الذي طلب تخ�صي�ص طيف ترددي خالل عملية �إ�صدار الترخي�ص لتقديم
خدمات االت�صاالت الثابتة المرتكزة على مرافق البنية التحتية وقد ح�صلت على طيف ترددي �ضمن النطاق  2.5ميجيجاهيرتز .ولدى ال�شركة ال�سعودية
لالت�صاالت المتكاملة حق نفاذ �إلى ال�شبكة الوطنية للألياف ال�ضوئية من خالل �شركة االت�صاالت المتكاملة المحدودة �أحد ال�شركاء في ال�شركة ال�سعودية
لالت�صاالت المتكاملة وتوفر ال�شبكة الوطنية للألياف ال�ضوئية لل�شركة ال�سعودية لالت�صاالت المتكاملة طاقة نقل معطيات بين المدن وداخلها (مدن معينة)
داخل المملكة العربية ال�سعودية.

 3 33333شركة االتصاالت السعودية
�إ�ضافة للمناف�سة التي �ستواجهها ال�شركة من �شركة االت�صاالت ال�ضوئية وال�شركة ال�سعودية لالت�صاالت المتكاملة ،ف�إنها �ستواجه مناف�سة قوية من المزود
الحالي لتقديم خدمة االت�صاالت الثابتة ،وهو �شركة االت�صاالت ال�سعودية .وذلك لأن لدى �شركة االت�صاالت ال�سعودية �شبكة �ضخمة من الألياف ال�ضوئية
والكيابل النحا�سية ومحطات الميكروويف في داخل وخارج المدن في كافة �أنحاء المملكة .كما �أن لديها منافذ دولية �ضخمة عن طريق كيابل بحرية و�أر�ضية
وعن طريق الربط بالأقمار ال�صناعية .وتتمتع االت�صاالت ال�سعودية �أي�ض ًا ب�إمكانية ا�ستخدام الطيف التردي الذي يمكنها من تقديم الخدمات الثابتة ال�سلكي ًا.
لكن �أ�سعار �شركة االت�صاالت ال�سعودية ،ك�شركة م�سيطرة� ،ستخ�ضع للتنظيم من قبل هيئة االت�صاالت بدرجة �أكبر منه بالن�سبة لل�شركات الجديدة كما �سيتم
�شرحه الحقا في ق�سم “هيكل الأ�سعار” .ومع �أن الم�شتركين �سيكون ب�إمكانهم االختيار بحرية من بين مزودي الخدمة� ،إال �أن �شركة االت�صاالت ال�سعودية
�ستظل تتمتع بميزة مهمة تتمثل في كونها المزود الحالي لهذه الخدمة لغالبية الم�شتركين .ولذا� ،سيتحتم على ال�شركات الجديدة في ال�سوق �أن توفر العديد
من الحوافز من خالل تقديم خدمات متفوقة في جودتها ب�أ�سعار مناف�سة من �أجل ا�ستقطاب الم�شتركين و�إقناعهم باقتناء خدماتها بدال من خدمات �شركة
االت�صاالت ال�سعودية .وتتوقع ال�شركة طرح �سل�سلة من الخطط الت�سويقية القوية وانتهاج خطط مبتكرة في تقديم المنتجات وطرح باقات �أ�سعار مناف�سة
وخدمة متميزة للم�شتركين حتى تتمكن من اال�ستحواذ على ح�صة كبيرة في ال�سوق.
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3 333إيرادات قطاع االتصاالت
ظلت �إيرادات قطاع االت�صاالت تحقق نمو ًا ثابت ًا بمعدل نمو تراكمي �سنوي قدره  %14حيث قفزت من  19.8مليار ريال ( 5.28مليار دوالر �أمريكي) في عام
2001م �إلى  43مليار ريال ( 11.47مليار دوالر �أمريكي) في عام 2007م .وقد �شكلت �إيرادات خدمات االت�صاالت المتنقلة ( )%79من �إجمالي �إيرادات
القطاع.
وقد �شهدت �إيرادات خدمات االت�صاالت الثابتة في المملكة العربية ال�سعودية تراجع ًا ملحوظ ًا في عام 2007م ،وتعتمد هذه الإيرادات ب�صورة كبيرة على
مكونات ال�صوت والتي �شهدت بدورها تراجع ًا ملحوظ ًا في الإيرادات .ويعزى التراجع ب�صورة �أ�سا�سية الزدياد ا�ستخدام الهاتف المتنقل في المملكة والذي يوفر
خدمات قيمة م�ضافة �أكثر مالءمة وجاذبية مقارنة بتلك التي توفرها االت�صاالت الثابتة� ،إ�ضافة �إلى �إمكانية �إجراء مكالمات هاتفية من جهاز كمبيوتر لآخر
�أو ا�ستخدام االنترنت لإجراء مكالمات دولية منخف�ضة التكاليف (با�ستخدام �سكاي بي على �سبيل المثال) وهو اتجاه عالمي �شكل �ضغط ًا كبير ًا على عائدات
النظام التقليدي للمكالمات ال�صوتية.
الجدول �أدناه الذي يبين �أي�ضا االيرادات المحققة من خدمات االت�صاالت الثابتة والمتنقلة:
�إيرادات قطاع االت�صاالت خالل الفترة من عام 2001م وحتى عام 2007م
اخلدمة

2001م

2002م

2003م

2004م

2005م

2006م

2007

االت�صاالت الثابتة
الإيرادات (بمليارات الرياالت)

11.8

10.6

9.5

9.6

9

10

9.0

النمو ال�سنوي ()%

%1-

%10.0-

%10.0-

%0.4

%5.9-

%10.8

%10.0-

الم�شتركون (بالمليون)

3.20

3.30

3.50

3.70

3.8

3.9

4.0

االت�صاالت المتنقلة
الإيرادات (بمليارات الرياالت)

8

12.9

17.7

20.9

25.2

30.0

34.0

النمو ال�سنوي ()%

%57

%62

%37.1

%17.9

%20.5

%19.1

%11.3

الم�شتركون (بالمليون)

2.53

5.00

7.24

9.18

14.20

19.60

المجموع
الإيرادات (بمليارات الرياالت)

19.8

23.5

27.3

30.5

34.2

40

43

معدل النمو ال�سنوي ()%

%17

%19

%15.9

%11.8

%12.2

%16.9

%7.5

الم�صدر :التقرير ال�سنوي لهيئة االت�صاالت  ،عام 2006م2007-م

3 33333المنافسة من قبل مزودي خدمة االتصاالت المتنقلة
على الرغم من �إنه من المتوقع �أن يكون المناف�سين الرئي�سيين لل�شركة هما الم�شغلين الجديدين في �سوق االت�صاالت الثابتة� ،شركة االت�صاالت ال�ضوئية
وال�شركة ال�سعودية لالت�صاالت المتكاملة� ،إال �أن التطورات النا�شئة في �سوق االت�صاالت المتنقلة في المملكة �ستوفر بدائل للم�شتركين من �ش�أنها االنتقا�ص من
الح�صة ال�سوقية لمقدمي خدمات االت�صاالت الثابتة.
كانت �شركة الإت�صاالت ال�سعودية الم�شغل الوحيد في �سوق االت�صاالت المتنقلة في المملكة حتى �شهر اغ�سط�س من �سنة 2004م ،عندما ح�صلت �شركة اتحاد
ات�صاالت على الترخي�ص الثاني لالت�صاالت المتنقلة وتعمل الآن �شركة اتحاد ات�صاالت تحت ا�سم موبايلي� .إن ا�ستحواذ ام تي �سي (زين) على ترخي�ص ثالث
في مار�س  ،2007يتوقع ان يرفع حدة المناف�سة في �سوق االت�صاالت المتنقلة.
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يعتبر م�شغلو االت�صاالت المتنقلة حالي ُا من الم�شاركين في الح�صة ال�سوقية لخدمات النطاق العري�ض� ،أي �أنهم ،يعدون من المناف�سين لل�شركة� .أطلقت كل
من �شركة االت�صاالت ال�سعودية وموبايلي خدمات نفاذ حزمية عالية ال�سرعة “ ”HSDPAكجزء من خدمات  3.5Gفي ع�شرين مدينة في المملكة ،وتتيح
هذه الخدمة لل�شبكات المرتكزة على �أنظمة االت�صاالت المتنقلة طاقة و�سرعة عالية لخدمات نقل المعطيات .وقد �صرحت موبايلي في يوليو 2007م ب�أنها
ا�ستقطبت �أكثر من  1.8مليون م�شترك في هذه الخدمة خالل � 19شهر من تد�شينها ،ولي�س من الوا�ضح ما �إذا كان ه�ؤالء الم�شتركين من المنتظمين في
الخدمة .وقد ك�شف الم�سح �إن هذه الخدمات تقع تحت م�ستوى متو�سط �إيراد الم�شترك لالت�صاالت الثابتة مما يرجح �أن يكون اال�ستخدام لأوقات معينة.
هيكل تعرفة الأجور
وفقا لأحكام الالئحة التنفيذية لنظام االت�صاالت ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم  11بتاريخ 1423/5/17هـ ( الموافق في  2002/7/27م ) ،يتعين على
مزودي الخدمة الم�سيطرين الت�سجيل لدى هيئة االت�صاالت والح�صول على موافقتها بالن�سبة لأ�سعار جميع خدمات االت�صال في ال�سوق المعنية ،ما لم تقرر
هيئة االت�صاالت خالف ذلك .ونظرا لت�صنيف �شركة االت�صاالت ال�سعودية ،الم�شغل الحالي لتقديم خدمات االت�صاالت الثابتة ،كم�شغل م�سيطر ،ف�إن هيئة
االت�صاالت ت�شترط عليها الت�سجيل لديها والح�صول على موافقتها بالن�سبة لأ�سعار تلك الخدمات .ويمكن تعريف مفهوم “ال�سيطرة” في ال�سوق من قبل هيئة
االت�صاالت بعدة طرق مختلفة ،ولكنها ت�شمل عادة الحاالت التي تحقق ال�شركة المزودة للخدمة � %40أو �أكثر من �إجمالي الإيرادات في �سوق ات�صاالت معينة.
وحيث �أن ال�شركة لي�ست م�سيطرة في هذا الوقت على �أي �سوق ،ف�إن لديها الحرية في تحديد �أ�سعارها كيفما ت�شاء ،ما لم تقرير هيئة االت�صاالت خالف ذلك.
وتعتقد ال�شركة �أن هذا من �ش�أنه �أن ي�سمح لها تقديم عرو�ض جذابة لمنتجاتها و�أن تعدل �أ�سعارها ب�سرعة لال�ستفادة من الفر�ص ق�صيرة الأجل.
ومع ذلك يمكن لهيئة االت�صاالت �أن تعمد �إلى تنظيم �أ�سعار مزودي الخدمة الآخرين وفقا لأحكام الالئحة التنفيذية لنظام االت�صاالت (ف�ض ًال راجع ق�سم
“البيئة التنظيمية – الهيئات التنظيمية والت�شريعية”) ،ولذا فقد تخ�ضع �أ�سعار ال�شركة للتنظيم من قبل هيئة االت�صاالت في الم�ستقبل .وقد ت�صدر هيئة
االت�صاالت قرار بتبني نهج ًا معين ًا في تنظيم �أ�سعار الخدمات التي يقدمها مزودو الخدمة بما يتما�شى مع �أنظمتها وت�شريعاتها ،ومنها قانون �سقف الأ�سعار.
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4

4الشركة

4 444مقدمة
�شركة م�ساهمة �سعودية تحت الت�أ�سي�س بموجب المر�سوم الملكي رقم م 6/وتاريخ  1429/2/19هـ (الموافق  2008/2/26م)  ،ولقد تم ت�أ�سي�س ال�شركة
لتقديم خدمات االت�صاالت الثابتة في المملكة العربية ال�سعودية .تت�ألف منظومة الم�ساهمين الم�ؤ�س�سين لل�شركة من مجموعة من ال�شركات على ر�أ�سها �شركة
عذيب التجارية المحدودة “عذيب” و�شركة البحرين لالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية “بتلكو” و�شركة النهلة للتجارة والمقاوالت� .ستبرم ال�شركة اتفاقية تقديم
خدمات �إدارية وفنية مع بتلكو تقوم الأخيرة بموجبها بتقديم الخدمات الفنية والإدارية للأولى (“اتفاقية الإدارة”) ( ف�ض ًال راجع معلومات قانونية – العقود
المهمة – اتفاقية الإدارة).

4 444الترخيص
�سيتم �إ�صدار ترخي�ص تقديم خدمات االت�صاالت الثابتة في المملكة لل�شركة عقب اكتمال ت�أ�سي�سها .ح�سب الم�سودة ف�إن الترخي�ص الحالي مدته ( )25عام
وي�سمح الترخي�ص لل�شركة بت�أ�سي�س وت�شغيل و�صيانة �شبكة ات�صاالت ثابتة عامة مرتكزة على مرافق بنية تحتية.
تتطلب م�سودة الترخي�ص التقيد بالتزامات محددة فيما يتعلق بن�شر ال�شبكة والتغطية مت�ضمنة اكتمال التغطية ح�سب الخطة المقدمة من ال�شركة �إلى هيئة
االت�صاالت والتي ح�صلت ال�شركة بموجبها على الترخي�ص ،وتت�ضمن الخدمات المقدمة بموجب الترخي�ص خدمات االت�صاالت ال�صوتية الثابتة وخدمات
ات�صاالت المعطيات الثابتة وخدمات القيمة الم�ضافة والخدمات والخا�صيات الأخرى المكملة.
وفق ًا لوثيقة طلب الح�صول على الترخي�ص لتقديم خدمات االت�صاالت الثابتة والعرو�ض المقدمة من ال�شركة للح�صول على الترخي�ص وتخ�صي�ص الطيف
الترددي وقرار مجل�س الوزراء رقم ( ) 41وتاريخ 1429/2/18هـ (الموافق 2008/2/25م) وم�سودة الترخي�ص� ،سوف ت�سدد ال�شركة لهيئة االت�صاالت ما يلي:
 )1مقابل مالي قدره ( )5.000.000خم�سة ماليين ريال �سعودي كمقابل للح�صول على الترخي�ص بتقديم خدمات االت�صاالت الثابتة يتم ت�سديده دفعة
واحدة.
 )2مقابل مالي قدره ( )522.904.000خم�سمائة واثنان وع�شرون مليون وت�سعمائة و�أربعة �ألف ريال �سعودي كمقابل ال�ستخدام الطيف الترددي المخ�ص�ص
لل�شركة يتم ت�سديده دفعة واحدة.
عالوة على المبالغ المذكورة �أعاله ف�إن ال�شركة ملزمة �أي�ض ًا بموجب الوثائق والقرار الوزاري ال�سابق ذكرها بت�سديد ما يلي:
1 )1مقابل مالي �سنوي لتقديم خدمة االت�صاالت الثابتة تجاري ًا وفقا لم�سودة الترخي�ص يعادل ( )%10من �صافي �إيرادات المرخ�ص له في العام ،وي�ستثنى
من ذلك العام الأول من تاريخ �إ�صدار الرخ�صة والذي �ستكون الن�سبة فيه ( )%5من �صافي الإيرادات وكذلك العام الثاني والذي �ستكون الن�سبة فيه
( )%8من �صافي الإيرادات .و�ستكون الن�سبة ( )%10من �صافي الإيرادات ابتدا ًء من العام الثالث وللأعوام التي تليه .و�سي�ستمر ت�سديد هذا المقابل
المالي �سنوي ًا طوال فترة �صالحية الترخي�ص.
2 )2مقابل مالي �سنوي يعادل ( )%1من �صافي �إيرادات المرخ�ص له في العام مقابل �إ�صدار الترخي�ص .و�سي�ستمر دفع هذا المقابل المالي �سنوي ًا طوال
فترة �سريان الترخي�ص.
3 )3مقابل مالي �سنوي ال�ستخدام الطيف الترددي المخ�ص�ص للمرخ�ص له ي�شمل مبلغ ثابت قدره مليونان و�أربعمائة �ألف ريال  +مقابل مالي يتنا�سب مع
ن�سبة التغطية للمناطق وذلك وفق ًا لأحكام الئحة المقابل المالي ال�ستخدام الطيف الترددي ال�صادرة من هيئة االت�صاالت.
4 )4مقابل مالي �سنوي نظير ا�ستخدام وحجز وتخ�صي�ص الأرقام للمرخ�ص له ح�سب قرار هيئة االت�صاالت رقم  1425/34بتاريخ 1425/1/4هـ.
 ) %1(5 )5من �صافي الإيرادات للم�ساهمة في �صندوق الخدمة ال�شاملة وحق اال�ستخدام ال�شامل ،في حال طلب هيئة االت�صاالت من ال�شركة ذلك.
6 )6مقابل مالي لأي �أعمال �أو خدمات مقدمة من قبل هيئة االت�صاالت ،حيثما ينطبق ،وفق ًا لأنظمة الهيئة.
�صافي الإيرادات :يق�صد به �إجمالي الإيرادات التي يجنيها المرخ�ص له من تقديم خدمات االت�صاالت الثابتة تجاري ًا مطروح ًا منها المبالغ الم�ستحقة لأي
مقدم خدمة ات�صاالت محلي �أو دولي ح�سب ما هو مو�ضح في نتائج الت�سويات لهذه الخدمات.
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4 444نقاط القوة الرئيسية للشركة
 4 44444قوة المساهمين المؤسسين
ي�ضم �سجل الم�ساهمين الم�ؤ�س�سين لل�شركة كل من �شركة عذيب التجارية و�شركة البحرين لالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية (بتلكو) و�شركة النهلة للتجارة
والمقاوالت �إ�ضافة �إلى عدد من الم�ستثمرين البارزين في المملكة .كونها �إحدى �شركات مجموعة عذيب التي ت�ضم �أي�ض ًا عذيب للكمبيوتر واالت�صاالت التي
تقدم خدمات ا�ست�شارية وا�سعة متعلقة بالأقمار ال�صناعية واالت�صاالت الال�سلكية و�أمن االنترنت لوزارة الدفاع والطيران و�سابك و�أرامكو وبعثة التدريب
الأمريكية وغيرها ،و�شركة عذيب�/إنتجراف العاملة في مجال تقديم خدمات برمجيات المعلومات الرقمية والتحكم الأمني و�شركة ناتل العاملة في مجال
�إدارة م�شاريع االت�صاالت وتقديم الدعم الفني للم�شروعات مثل تو�سعة ال�شبكات الخارجية وت�شغيل و�صيانة ال�شبكات الهاتفية و�أجهزة الترا�سل والميكروويف
الرقمي و�شبكات المعلومات و�شركة الإنترنت ال�سعودية� ،ستقدم �شركة عذيب التجارية� ،ستوفر عذيب التجارية لل�شركة من خالل مركزها القوي وخبرتها في
ال�سوق ميزة �إ�ضافية ت�ساعدها في بناء �أعمالها التجارية في المملكة مع الفهم العميق الحتياجات مختلف �شرائح ال�سوق والعمليات التجارية المتقدمة والبنية
التحتية لل�شبكة وهو ما ترى ال�شركة �إن من �ش�أنه �إ�ضافة �إلى ذلك ا�ستثمارات عذيب التجارية في �سول نت (مقدم خدمات الإنترنت) وناتل (�شركة هند�سة
ات�صاالت و�إن�شاءات) �إلى جانب �أن�شطتها الأخرى على م�ستوى المملكة �أن يوفر �أ�سا�سا متينا للتنفيذ الناجح ل�سيا�سات ال�شركة.

4 44444الشراكة االستراتيجية مع بتلكو
كذلك �سوف ت�ستفيد ال�شركة �أي�ض ًا من خبرة بتلكو التي تغطي خدماتها المتخ�ص�صة منظومة متكاملة من حلول االت�صاالت لعمالء القطاعات ال�سكنية
والتجارية .وتتمتع بتلكو ب�سمعة طيبة حيث تعرف بتقديمها م�ستويات رفيعة من خدمة العمالء كما �أن �إ�سمها �سي�ضيف لعرو�ض ال�شركة م�صداقية لدى قطاع
الأعمال والم�شتركين.
تقدم بتلكو حالي ًا خدمات االت�صاالت لل�شركات والجهات الحكومية وجمهور الم�شتركين في البحرين وبع�ض دول ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا وهي ملتزمة
بتقديم خدمات ات�صاالت فعالة لعمالئها .وتوفر في �إطار عملياتها الت�شغيلية ال�ضخمة في كل من البحرين والأردن والكويت وم�صر خدمات ال�صوت والمعطيات
على الخطوط الثابتة والال�سلكية و قواعد الإنترنت وتكامل الأنظمة والحلول التجارية لعمالء القطاعين الخا�ص والحكومي وترى ال�شركة �أن �إلمام بتلكو بالعمل
داخل منطقة الخليج العربي و ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا �سي�صب في �صالح تر�سيخ قدم ال�شركة في هذا الن�شاط بالمملكة.
وتغطي الخدمات المتخ�ص�صة التي تقدمها بتلكو ت�شكيلة متكاملة من حلول االت�صاالت لعمالء القطاع الخا�ص والقطاع الحكومي ،وتقدم منظومة �شاملة من
خدمات االت�صاالت المتنقلة والتجوال الدولي وروابط الإنترنت عالية ال�سرعة و تفعيل و�إدارة �شبكات االت�صال الال�سلكي المحلية ( )WiFiو نقل المعطيات
بالتحويل الحزمي متعدد البرتوكوالت ( )MPLSو�شبكات برتوكول الإنترنت التفاعلية”االفترا�ضية” الخا�صة ( )IP-VPNواالت�صاالت البيانية وخدمات
الخطوط الهاتفية الثابتة.
وترى ال�شركة �أن بتلكو �ستمدها بتقنيات حديثة عالية وخبرة وفيرة في مجال االت�صاالت ومعرفة فنية متقدمة.

4 444االستراتيجية
تهدف ال�شركة �إلى ت�أ�سي�س �شركة ات�صاالت قوية ح�سب �أنظمة هيئة االت�صاالت وتحقيق العوائد �أف�ضل العوائد للم�ساهمين مع المحافظة على �أرفع م�ستويات
حوكمة ال�شركات.
تنوي ال�شركة تحقيق هذا الهدف عن طريق �إعداد وتطوير ا�ستراتيجية مدعمة بت�أ�سي�س منظومة ات�صاالت قوية و�شاملة تركز على النواحي التالية:
توفير �آليات نفاذ تربط العميل ب�شبكة ال�شركة وذلك لتقديم الخدمة ال�صوتية وخدمات االنترنت فائق ال�سرعة (النطاق العري�ض) وخدمات البث المرئي
القائمة على بروتوكول االنترنت ما �أمكن ذلك .ويمكن تعزيز ذلك بالقدرة على تقديم �سعات عالية عن طريق ن�شر �شبكات الألياف ال�ضوئية.
ت�أ�سي�س �شبكة ذكية ومرنة مرتكزة برمتها على بروتوكول االنترنت تكون قادرة على ت�سهيل الخدمات والتوافق التام مع المنتجات الأخرى كما تكون لديها
قابلية ال محدودة لالرتباط مع �شركات االت�صاالت والتقنيات الأخرى.
ربط منظومة خدمات ال�شركة مع منظومات الخدمات الخا�صة بمقدمي خدمات االت�صاالت محلي ًا و�إقليمي ًا ودولي ًا ب�شركائها في المنطقة بطريقة تكاملية
تمكن من توفير الخدمات ب�صورة �سريعة مع تحقيق الفوائد االقت�صادية من الكيان الكبير الناتج من االرتباط.
بناء ال�شبكة والمرافق الم�ساندة بطريقة ت�سهل عمليات البيع بالجملة لبع�ض خدماتها مثل م�ساندة مراكز االت�صال والروابط ذات ال�سعات الكبيرة
والمنتجات المتكاملة والعمل مع �شركاء كحلفاء �إ�ستراتيجيين لتقديم �أف�ضل الخدمات لعمالء ال�شركة لرفع قدراتها الحالية.
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�ستنفذ ال�شركة ا�ستراتيجيتها بالتركيز على ما يلي:

4 44444بناء شبكة مدمجة متكاملة لخدمات الجيل القادم وما يرتبط بها من خدمات
ت�ؤمن ال�شركة ب�أن االعتبارات المتعلقة بالتكلفة وتوافر الخدمات واالنت�شار والنفاذ �ستجعل من بروتوكول االنترنت الخيار المعياري لكافة ال�شبكات الجديدة
وتتوقع ال�شركة اكت�ساب ميزة تناف�سية ببنائها ل�شبكة مدمجة متكاملة لخدمات الجيل القادم قائمة على هيكل نطاق عري�ض متعدد الخدمات و من�صات نفاذ
ترتكز على بروتوكول االنترنت وذلك با�ستخدام �شبكتها الخا�صة والمرافق التابعة للم�شغلين الحاليين .ونتيجة لذلك �ست�ستطيع ال�شركة �أن تقدم للم�ستفيدين
باقة من الخدمات عن طريق “الت�شغيل الثالثي” (خدمات ات�صاالت هاتفية وخدمات بث تلفزيوني ببروتوكول االنترنت وخدمات انترنت فائق ال�سرعة) وتعتقد
ال�شركة ب�أن هذا �سيمكنها من تمييز نف�سها عن المناف�سين كما �سيمكنها من الوفاء باحتياجات عمالئها.

4 44444تقديم تجربة خدمة متميزة وممتعة للعمالء
تعتقد ال�شركة �أن الخدمة المتميزة للعمالء عن�صر حيوي لتحقيق النجاح في قطاع االت�صاالت في المملكة ،لذا ،فهي ملتزمة بتقديم تجربة خدمة عمالء
متميزة و�أخاذة .ولتحقيق هذه الغاية ،تنوي ال�شركة �أن تكون عملياتها م�ستند على خدمة متميزة للعمالء.

4 44444تطوير وترويج االسم التجاري للشركة
تنوي ال�شركة تطوير ا�سم تجاري قوي ومميز ومتناغم مع �إيقاع ال�سوق وت�ؤمن ال�شركة ب�أن ذلك من �ش�أنه تمييز و�ضع ال�شركة كم�ؤ�س�سة را�سخة وجديرة
باالحترام .ومن �ش�أن اال�سم التجاري المتميز �أي�ض ًا �أن ي�سهم في رفع م�ستوى وعي العمالء وتر�سيخ والءهم وك�سب ثقتهم وي�سهم كذلك في ترويج المنتجات
والخدمات الجديدة مدعوم ًا في ذلك بخدمة عمالء يمكن االعتماد عليها بدء ًا من االت�صال بمركز خدمة العمالء وانتها ًء بالتطبيق.

4 444خطة العمل
4 44444الخدمات المقترحة
تعتزم ال�شركة ت�أ�سي�س �شبكة ذكية لتوفير منظومة من الخدمات القائمة على برتوكول الإنترنت على م�ستوى المملكة .و�ستتمثل ال�سمات المميزة لهذه الخدمات
في تقديم منتجات عالية الجودة ب�سعر معقول وبطريقة فعالة وفورية ومرنة.
�سوف تحظى كافة المنتجات والخدمات بالدعم والم�ساندة من خالل ق�سم توفير الخدمة و خدمات �إ�صالح الأعطال ووجود فريق عمل متخ�ص�ص وعلى درجة
عالية من التدريب في مجال خدمة العمالء يتولى م�ساعدة العمالء في ا�ستيعاب الخدمات التي تقدمها ال�شركة تماما وا�ستخدامها بال�شكل الأمثل.
و يمكن تق�سيم منتجات ال�شركة وخدماتها المقترحة �إلى الفئات الرئي�سة التالية:
الخدمات ال�صوتية
تنوي ال�شركة تقديم �سل�سلة متكاملة من الخدمات ال�صوتية للعمالء تتيح لهم �إمكانية �إجراء المكالمات الداخلية والمحلية والدولية .كما تعتزم ال�شركة تمييز
نف�سها من خالل �إيجاد باقات متنوعة من الأ�سعار تي�سر للعمالء �إجراء مكالماتهم .و�سوف تتمكن ال�شركة من خالل ا�ستخدام المقا�سم المرنة في �شبكتها
الذكية من تقديم ت�شكيلة وا�سعة من برامج االت�صال المتخ�ص�صة وخا�صيات االت�صال التي تتنا�سب مع احتياجات مختلف �شرائح العمالء .و�سوف تت�سم هذه
الخطط بالمرونة كما �سيتم تطويرها با�ستمرار لتلبية احتياجات ال�سوق .وفيما يلي بع�ض الأمثلة لباقات الخدمات المتنوعة:
الخدمات ال�صوتية با�ستخدام بروتوكول الإنترنت (تقنية تتيح نقل ال�صوت على �شبكة المعطيات با�ستخدام بروتوكول االنترنت) بالدمج مع االختيار
الم�سبق للناقل بالن�سبة للذين يحتفظون بخطوطهم العادية� ،أو ال�صوت با�ستخدام بروتوكول الإنترنت مع االت�صال الال�سلكي ()WiFi & WiMax
لم�ستخدمي خدمات النفاذ الال�سلكي العالي ال�سرعة (النطاق العري�ض) وذلك ح�سب الأنظمة التي تقرها الهيئة.
�إجراء المكالمات الهاتفية المخف�ضة عن طريق �شبكة الإنترنت بتخفي�ضات كبيرة للعمالء الم�ستخدمين ل�شبكة ال�شركة لالت�صال ب�أرقام �أخرى وذلك
ح�سب الأنظمة التي تقرها الهيئة.
عرو�ض الباقات العائلية التي تقدم �أ�سعارا خا�صة عند االت�صال ب�أرقام محددة �سلف ًا.
خدمات االت�صال الم�سبق الدفع.
بطاقات االت�صال الدولي المخف�ضة لم�ستخدمي �شبكة ال�شركة فقط.
�إمكانية نقل الأرقام.
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وتهدف ال�شركة �إلى تمييز خدماتها ال�صوتية عن خدمات مناف�سيها عن طريق تقديم ت�شكيلة وا�سعة من الباقات والخا�صيات.
خدمات المعطيات
خدمات المعطيات هي خدمة الدوائر بين نقطتين �أو خدمات ال�شبكة المق�سمية للمعطيات والتي ت�شمل على �سبيل المثال ال الح�صر ،الخدمات عري�ضة النطاق
لنقل البيانات عن طريق الإنترنت فائق ال�سرعة وال�شبكات الخا�صة االفترا�ضية والخطوط الرقمية الم�ؤجرة وخدمات بروتوكول االنترنت وخدمات تقنية
الترا�سل غير التزامني.
تنوي ال�شركة توفير خدمات معطيات اقت�صادية و�سريعة على م�ستوى المملكة ومن المتوقع �أن تقدم ال�شركة �سرعات مناف�سة لعمالء القطاعات ال�سكنية
والتجارية تفوق في �سرعتها معظم الخدمات المماثلة .وعالوة على تقديم خدمات المعطيات الب�سيطة المبا�شرة ،تنوي ال�شركة التعاون مع حلفائها لتوفير
خدمات الإنترنت المتكاملة وال�شبكات االفترا�ضية ( )VPNsالخا�صة وخدمات المعطيات.
خدمات القيمة الم�ضافة وخدمات الدليل
بالإ�ضافة �إلى خدماتها ال�صوتية وخدمات المعطيات الأ�سا�سية� ،سوف تقدم ال�شركة عددا من خدمات القيمة الم�ضافة التي �ستتوفر �إما ب�صورة فردية �أو
مدمجة في حزمة واحدة ت�ستهدف ال�شرائح ذات االحتياجات الخا�صة المحددة.
وبالإ�ضافة �إلى تقديم خدمات المعطيات الأ�سا�سية ،ترى ال�شركة حاجة الكثير من القطاعات التجارية للم�ساعدة في �إدارة خدمات المعطيات .وخدم ًة له�ؤالء
العمالء ،ف�إن ال�شركة تنوي تقديم خدمات قيمة م�ضافة ل�ضمان ا�ستفادة ه�ؤالء العمالء الق�صوى من روابط المعطيات .و�ستت�ضمن خدمة �إدارة المعطيات
تحليل حركة تدفق المعطيات ب�صورة منتظمة و�إدارة التنبيه وخدمات الأمن والت�صميم .وتنوي ال�شركة كذلك توفير خدمات الدليل وخطوط خدمات ات�صاالت
الطوارئ وخدمات المعلومات المتنوعة.
خدمات القطاعات التجارية المتكاملة
تنوي ال�شركة ن�شر خدمات القطاعات التجارية المتكاملة لتتيح لعمالئها بالمن�ش�آت التجارية الإ�ستفادة من �أحدث التقنيات ،وتتوقع ال�شركة �أن ت�شكل �شبكتها
القائمة على بروتوكول االنترنت( )IP-Basedمحور االرتكاز لتقديم خدمات القطاعات التجارية المتكاملة .و�سوف تت�ضمن خدمات القطاعات التجارية
المتكاملة ما يلي:
ال�شبكات االفترا�ضية الخا�صة( :)VPNيمكن ت�أ�سي�سها لتتيح للعاملين والمن�ش�آت التجارية الت�شارك في نف�س قطاع ال�شبكة حتى ولو كانوا في مواقع
مختلفة.
ال�شبكات ال�صوتية االفترا�ضية ومركزة برتوكول الإنترنت.
ج�سور االت�صال عن بعد.
االت�صال المرئي عن بعد.
خادمات ومنافذ الفاك�س.
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الخدمات والتطبيقات الم�ستقبلية الأخرى
تنوي ال�شركة �إقامة تحالفات مع الم�ؤ�س�سات المتخ�ص�صة في تقديم خدمات وتطبيقات متكاملة على �شبكتها من �ش�أنها �أن تتيح الو�صول ال�سهل لخدمات
�إ�ضافية متطورة و�أن تعود بفوائد قيمة على المجتمع ال�سعودي ،وت�شمل هذه الخدمات:
اال�ست�ضافة و تخزين المعلومات المبا�شر على ال�شبكة :تنوي ال�شركة تقديم هذه الخدمات للقطاع التجاري بغر�ض الأر�شفة وخدمات الإنترنت والأعمال
الذكية ولعمالء القطاعات ال�سكنية الذين لديهم الرغبة في �إدارة مواقعهم الخا�صة وتخزين كمية كبيرة من المعلومات .ويمكن توفير هذه الخدمات
داخل المملكة �أو دولي ًا عبر منافذ الربط الدولي المرخ�صة المتوفرة.
خدمات االت�صال الال�سلكي المحلية( )WiFiالعامة والخا�صة:
�إن عدم توفر حلول ات�صاالت ال�سلكية اقت�صادية ذات �سعات عالية يعتبر �أحد �أبرز معوقات �سير عجلة النمو في العديد من نقاط االت�صال الحيوية .لكن
ال�شركة تتوقع �أن يكون التواجد المكثف لتقنية الإنترنت الال�سلكي ( )WiMaxكفيال بمعالجة هذا الق�صور .ولما له من قدرة التنقل والتجوال ،ف�إن
نظام الـ ( )WiMaxقادر على ج�سر الهوة بين مختلف نقاط االت�صال الال�سلكي الحيوية.
الخدمات المنزلية
تنوي ال�شركة تحديد بع�ض تطبيقات البرامج التي تعزز خبرة م�ستخدميها و�ستراعي ت�ضمين هذه التطبيقات في عرو�ض منتجاتها .وقد تت�ضمن هذه التطبيقات
برامج الحماية �ضد الفيرو�سات ومكافحة ر�سائل البريد االلكتروني غير المطلوبة وجدر الحماية وغيرها من البرامج المهمة ل�ضمان ال�سالمة وحماية البيانات
�ضد القر�صنة و االختراق والم�شاكل الم�شابهة.
تزويد خدمة التطبيقات
تعتزم ال�شركة تقديم تطبيقات برامج معينة على �شبكات المعطيات الموفرة للعمالء وتتوقع �أن تكون هذه الخدمة جذابة بالن�سبة لعمالء القطاعين ال�سكني
والتجاري.
�شبكة الجيل القادم ()NGN
�شبكة الجيل القادم لالت�صاالت هي �شبكة حزمية تقدم خدمات االت�صاالت باال�ستفادة من االنترنت فائق ال�سرعة ذوالنطاق العري�ض المتعدد اال�ستخدامات
وتقنية النقل ذات الجودة العالية والتي توفر للم�ستخدمين خا�صية نفاذ ال محدودة لمختلف مقدمي الخدمة .و�سوف ترتكز ال�شبكة على بروتوكول
االنترنت( )IP-Basedلنقل المعلومات والخدمات (ال�صوت وال�صورة والبيانات) بدمجها في م�سارات حزمية با�ستخدام بروتوكول الإنترنت �أو التحويل
الحزمي متعدد البروتوكوالت.
تخطط ال�شركة �أي�ض ًا لتقديم خدمات الجيل القادم الأخرى المعتمدة على �شبكة الإنترنت مثل �شبكة التوا�صل المجتمعي وخدمات �أخرى مثل الـ ()Wikisوهي
عبارة عن منظومة مجمعة من �صفحات االنترنت تتيح لم�ستخدميها التوا�صل والم�شاركة الجماعية في محتوياتها ،وهي من و�سائل االت�صال الجماعي التي
تعزز التوا�صل والم�شاركة عبر الإنترنت بين الم�ستخدمين.
الخدمات المرئية القائمة على بروتوكول الإنترنت:
الفيديو ح�سب الطلب و�ألعاب الإنترنت والخدمات الترفيهية الأخرى ذات العالقة كلها �ستكون متاحة با�ستخدام �شبكة بروتوكول الإنترنت التابعة لل�شركة .ومع
�أن خدمات الخدمات المرئية عن طريق بروتوكول الإنترنت ت�ستهدف في الأ�سا�س عمالء القطاع ال�سكني� ،إال �إنه من الممكن ا�ستخدام الخدمات المرئية عن
طريق برتوكول الإنترنت من قبل الدوائر الحكومية وال�شركات الخا�صة لتو�صيل محتويات رقمية عالية الجودة ل�شبكات ال�شركات لأغرا�ض التدريب والترويج
وغير ذلك من الأغرا�ض.
�ألعاب الفيديو :يعد عدم توفر خدمات انترنت ذات �سرعات عالية و�سعات كبيرة في المملكة العربية ال�سعودية للربط الخارجي من المعوقات التي تواجه
ت�شغيل �ألعاب الفيديو على �شبكة االنترنت .تفكر ال�شركة في ا�ست�ضافة خادمات لمواقع �ألعاب فيديو على �شبكتها من �أجل تقديم خدمات �ألعاب فيديو على
م�ستوى عال من الجودة لعمالئها� .سي�ؤدي قرب خادمات الألعاب من مواقع العمالء وال�سرعة العالية ل�شبكة ال�شركة �إلى تح�سن كبير في هذه الخدمة.
م�صادر االت�صال الخارجية :من المتوقع �أن يكون من �ضمن عرو�ض ال�شركة خدمات م�صادر االت�صال الخارجية التي �ستقدم على �شبكة ال�شركة با�ستخدام
 ACDوالرد ال�صوتي التفاعلي ()ACD & IVRو�أنظمة التعرف على الأ�صوات.
الت�سوق المنزلي والتجارة الإلكترونية :تعتزم ال�شركة توفير التطبيقات الخا�صة بخدمات الت�سوق المنزلي والتجارة الإلكترونية التي ي�ستخدمها
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الم�سوقين لترويج منتجاتهم و عر�ضها على الم�ستفيدين لتمكنهم من طلب الم�شتريات والخدمات من موفريها وت�سديد فواتيرها �إلكتروني ًا على النطاق
الترددي العالي التابع لل�شركة وهي خدمة ت�ستهدف المناطق ال�سكنية الريفية والح�ضرية مع ًا و تخدم �أي�ض ًا عمالء القطاع التجاري الذين ي�سعون �إلى تح�سين
الإنتاجية في �إدارات التوريد.
الإدارة عن بعد :تنوي ال�شركة �أي�ض ًا �أن توفر لعمالئها خدمات �أخرى على �شبكتها والنطاق الترددي العالي التابع لها مثل التطبيقات الخا�صة بخدمات
القيا�س عن بعد وخدمات المراقبة الأمنية والتن�شيط �إ�ضافة �إلى مختلف �أنواع خدمات المراقبة البيئية.
خدمات البيع بالجملة
عالوة على تقديم خدمات البيع للجمهور مبا�شرة �أو من خالل الم�شاركة مع م�ؤ�س�سات �أخرى ،تنوي ال�شركة �أي�ض ًا توفير خدمات البيع بالجملة لمزودي خدمة
الإنترنت والم�شغلين الآخرين في قطاع االت�صاالت.
وتهدف ال�شركة من خالل هذه الخدمة �إلى توفير �سعات محددة من نطاقات الإنترنت عالية ال�سرعة مقابل ر�سوم متفق عليها .ويقوم عمالء الجملة وفق ًا
لهذه الر�سوم ب�إعادة بيع الخدمات �إلى الم�ستخدمين النهائيين تحت �أ�سمائهم التجارية .و�سوف تكون هذه الخدمة مفيدة للم�ؤ�س�سات التي ال تتواجد في بع�ض
المناطق ولكنها ترغب في خدمة �أي عمالء من القطاع التجاري متواجدين في تلك المناطق البعيدة.

4 44444استراتيجية التسويق
تعتزم ال�شركة تمكين و�ضعها وتر�سيخ �صورتها كم�شغل قوي ومتميز في ال�سوق ،لذا ،فهي تخطط لتنفيذ �سيا�سة مختلفة ومتميزة لتقديم منتجات وخدمات
جيدة تقوم على االبتكار والتميز والجودة العالية وا�ستخدام �أف�ضل التقنيات وتبني �أف�ضل طرق لخدمة العمالء.
وللم�ساعدة في بلوغ هذا الهدف� ،ستقوم ال�شركة بتطوير عالمة تجارية رئي�سية تعك�س �صورتها المتكاملة وتبني الثقة لدى عمالئها بوعدها بتقديم خدمات
عالية الجودة ب�أ�سعار جيدة.
وقد يتم دعم و م�ساندة العالمة التجارية الرئي�سية لل�شركة بعالمات �أخرى تخ�ص مختلف �أنواع المنتجات وت�شكيالتها ،وبالإ�ضافة �إلى ان�سجام هذه العالمات
الخا�صة وات�ساقها مع العالمات التجارية الرئي�سة لل�شركة ،ف�إنها �ستركز على �شرائح معينة في ال�سوق و�ست�سمح لل�شركة بتكييف و�ضعها الن�سبي في مواجهة
المناف�سين �ضمن هذه ال�شرائح المحددة.
حددت ال�شركة �شرائح ال�سوق الرئي�سة الوا�ضحة المالمح التالية:
عمالء القطاع التجاري:حددت ال�شرائح بحجم المن�ش�أة وبالقطاعات الر�أ�سية.
عمالء القطاع ال�سكني المميزون:الذين لديهم رغبة عالية في الح�صول على خدمات مميزة بغ�ض النظر عن الأ�سعار.
عمالء القطاع ال�سكني الآخرون:الذين يرغبون في الخدمة ولكن بتكلفة منخف�ضة مثل بطاقات االت�صال وباقات خدمات �صوتية دولية من خالل �شبكة
ال�شركة فقط.
و�ستكون ال�شركة من خالل فهمها لل�سوق وتحديدها ل�شرائحه المختلفة قادرة على �إيجاد �أنواع من المنتجات التي تفي باحتياجات مختلف �شرائح العمالء في
ال�سوق.

4 44444الفوترة والعناية بالعمالء
غالب ًا ما ينظر �إلى نظام الفوترة وخدمة العناية بالعمالء على �أنهما عرو�ض منتجات قائمة بذاتها وفر�ص كامنة لتميز وتفا�ضل الخدمات ،لذا ،ف�إن ال�شركة
�ستركز على تعزيز جودة خدمة العمالء وريادة المنتجات واالبتكار من �أجل تحقيق النجاح في ال�سوق الذي يت�سم بالمناف�سة العالية.
العناية بالعمالء
تخطط ال�شركة لتخ�صي�ص موارد كافية لخدمة العمالء من �أجل ك�سب والئهم لمنتجاتها في ظل المناف�سة المتزايدة في ال�سوق ،وتنوي ال�شركة تميز الخدمات
المقدمة للعمالء من خالل تقديم منتجات تلبي احتياجاتهم .وتعتبر ال�شركة خدمة العمالء من �أهم العنا�صر اال�ستراتيجية التي تتيح لها تمييز نف�سها عن
مناف�سيها الآخرين .في �إطار تطبيقها لخطط ر�ضاء و�إ�شباع رغبات عمالئها ،تنوي ال�شركة التفوق على م�ستويات ر�ضاء العمالء المحققة في المملكة العربية
ال�سعودية والو�صول �إلى الم�ستوى الذي يطبقه �أف�ضل م�شغلي خدمات االت�صاالت في العالم.
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تثق ال�شركة في قدرتها على تقديم م�ستوى عال من خدمة العمالء بقيامها بعمليات م�سح داخلية وخارجية دورية للتحقق من مدى �إ�شباع رغبات العمالء
وبالبحث عن الفر�ص الجديدة التي من �ش�أنها تح�سين تجربة خدمة العمالء ب�شكل عام.
وتنوي ال�شركة تقديم برامج متخ�ص�صة لمن�سوبيها ل�ضمان فهمهم لأهمية التجاوب مع العمالء وح�سن معاملتهم وم�ساعدتهم.
تنوي ال�شركة �أي�ض ًا توفير �أنظمة لدعم خدمة العمالء تت�ضمن منافذ لموقعها على االنترنت و نظام لإ�صدار الفواتير ونظام للم�ساندة الت�شغيلية ونظاما لإدارة
عالقات العمالء ومنافذ لم�ساعدة العمالء ومركز ات�صال وخدمات �أخرى م�ساندة للت�شغيل.
�إ�صدار الفواتير (الفوترة)
ح�سب المتعارف عليه ،ف�إن عملية �إ�صدار فواتير (فوترة) خدمات االت�صاالت تعتبر من الأمور المعقدة وغير المرنة والمثيرة لاللتبا�س لدى العمالء ،بينما
تعد عملية �أخذ وتدوين الطلبات عملية بطيئة ومملة .ولذا ،ف�إن ال�شركة تعتزم تبني نظام حديث ومواكب لعملية الفوترة والعناية بالعمالء من �ش�أنه �أن يعود
على العميل بالعديد من الفوائد .ويوفر نظام �أوراكل لإدارة فوترة و�إيرادات خدمات االت�صاالت ،والمزمع ا�ستخدامه من قبل ال�شركة ،تكام ًال تام ًا ومحكم ًا
بين عنا�صر ال�شبكة وتوحيد ًا لإدارة عمليات الدفع الم�سبق والدفع الآجل مما يتيح للم�ستخدم �إمكانية المتابعة ال�شاملة لقاعدة العمالء عن طريق تغطية كافة
المنتجات والخدمات والعرو�ض الترويجية .كما يوفر النظام ر�ؤية متكاملة للإيرادات وعر�ض موحد لكافة خدمات و ح�سابات و�أجهزة وعالقات العمالء.
ويتمتع النظام بتركيبة قابلة للتو�سع والترقية تمكنه من الإيفاء بمتطلبات البيئات الت�شغيلية ال�ضخمة ذات االحتياجات العالية.

4 44444الشبكة والبنية التحتية
من المتوقع �أن ت�شكل العنا�صر التالية مكونات ا�ستراتيجية التقنية التي �ست�ستخدمها ال�شركة:
�آلية لربط العميل ب�شبكة ال�شركة تتمتع بخا�صية النطاق العري�ض بدون �أي قيود على الموجات.
�شبكة لها القدرة على التوافق والتكامل مع المنتجات الأخرى بطريقة �سل�سة ودون �أدنى معوقات وقابلة لل�شراكة مع �أي مزود لخدمات الإنترنت �أو �أي من
�شركات تقنية االت�صاالت.
ربط قاعدة خدمات ال�شركة مع قاعدة حلفائها في المنطقة بطريقة تحقق التوافق والتكامل.
 بناء ال�شبكة والمرافق الم�ساندة لها بطريقة ت�سهل بيع بع�ض عنا�صرها المعينة على �أ�سا�س البيع بالجملة مثل الم�ساندة لمراكز االت�صال وروابط االت�صال
المباعة بالجملة وعرو�ض المنتجات المتكاملة والعمل مع �شركاء ال�شركة من �أجل رفع القدرات الحالية.
وقد �أعدت ال�شركة خطة لت�أ�سي�س �شبكة الجيل القادم القائمة كلي ًا على بروتوكول الإنترنت والتي ت�ستطيع توفير الإمكانيات المذكورة �أعاله بطريقة اقت�صادية
وموثوق بها وفعالة .تقوم ا�ستراتيجية ال�شركة لبناء ال�شبكة على ت�أ�سي�س بنية متعددة الخدمات ومن�صات نفاذ ت�ستخدم �شبكة ال�شركة ومرافق الم�شغل الحالي
على �أ�س�س تجارية مناف�سة .وقد يف�ضي ذلك �إلى عدة �أمور منها م�شاركة المواقع في المكاتب المركزية وا�ستخدام م�سارات المرور وكوابل الألياف ال�ضوئية
غير الم�ستخدمة حالي ًا و قد يتطلب الأمر �إجراء بع�ض الإ�صالحات والمراجعات لأ�سعار الربط البيني الحالية ل�شركة االت�صاالت ال�سعودية رغم �إنه ال توجد
�ضمانات بمراجعة هذه الأ�سعار.
وتتوقع ال�شركة في �إطار خطتها المرحلية لن�شر ال�شبكة ،االعتماد المبدئي على الخدمات الال�سلكية با�ستخدام �شبكة االت�صال الال�سلكي (الواي ماك�س)
التابعة لها لن�شر خدمات خطوط م�شتركين رقمية عالية ال�سرعة باال�ستفادة الجزئية من �شبكة االت�صاالت ال�سعودية وو�سائط نقل بعيد المدى مختارة �سلف ًا
للخدمات الدولية وذلك لتمكين عمالء ال�شركة من الو�صول �إلى �شبكة برتوكول الإنترنت والمنافذ الدولية ريثما تنتهي ال�شركة من بناء �شبكة الألياف ال�ضوئية
الخا�صة بها على المدى البعيد.
وعلى المدى البعيد يمكن تقديم خدمات خطوط الم�شتركين الرقمية با�ستخدام معدات م�ضاعفة الربط لخطوط الم�شتركين الرقمية التابعة لل�شركة بالت�آلف
مع خطوط الكابالت النحا�سية الموجودة حالي ًا لدى �شركة االت�صاالت ال�سعودية (معدات م�ضاعفة تحميل الإنترنت �ستزيد �سرعة خطوط الهاتف الرقمية
للم�شتركين وت�سهل الربط بالإنترنت) .لذا ،ف�إن قيام �شركة االت�صاالت ال�سعودية بتوفير خدمات ربط محلي ب�شروط تجارية معقولة �أمر �أ�سا�سي .ومع �أن
�شركة االت�صاالت ال�سعودية ملزمة ،ب�صفتها الم�شغل الم�سيطر ،ب�إبرام مثل هذه االتفاقيات ب�شروط تجارية معقولة مع ال�شركة ،ح�سب العر�ض المرجعي لربط
االت�صال البيني� ،إال �إنه لي�س من الم�ضمون �أن توفر الخدمات وتحل الإ�شكاالت بال�سرعة المطلوبة .وبينما تعتزم الإدارة بذل كل الجهود الممكنة ل�ضمان التزام
�شركة االت�صاالت ال�سعودية باتفاقيات الربط البيني� ،إال �أنها تتوقع �أن يكون التعاون المبدئي من االت�صاالت ال�سعودية محدود ًا بع�ض ال�شيء.
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�ستت�ألف �شبكة ال�شركة من عنا�صر البنية التحتية التالية:
�شبكة الجيل القادم (الجديد)()NGN
تخطط ال�شركة ال�ستخدام تقنية �شبكات الجيل القادم لتطبيقات الخدمات ال�صوتية كجزء من ال�شبكة الأ�سا�سية لنقل المعطيات عن طريق التحويل الحزمي
متعدد البرتوكوالت ( .)MPLSو�شبكة الجيل القادم هي عبارة عن �شبكة لنقل المعلومات والخدمات (ال�صوت وال�صورة والمعطيات) عبر خطوط الهاتف
بدمجها في م�سارات حزمية با�ستخدام بروتوكول الإنترنت �أو التحويل الحزمي متعدد البروتوكوالت.
بروتوكول الإنترنت متعدد الأ�شكال ()MPLS
بروتوكول الإنترنت متعدد الأ�شكال ( )MPLSعبارة عن �آلية ت�ستخدم في نقل مختلف �أنواع المعطيات وتعتزم ال�شركة ا�ستخدام تقنية بروتوكول االنترنت
متعدد الأ�شكال في �شبكتها الخا�صة القائمة على برتوكول الإنترنت .وبا�ستخدام هذه الآلية يمكن الحفاظ على التزامن بين (ال�صوت وال�صورة) بما ي�سمح
لخدمات الو�سائط المتعددة باالنتقال بطريقة فعالة اقت�صادي ًا.
خطوط الم�شتركين الرقمية ()DSL
خطوط الم�شتركين الرقمية ( )DSLعبارة عن تقنية ات�صاالت تمكن من نقل المعطيات الرقمية على �أ�سالك �شبكة هاتف محلية.
لكي تتمكن من تقديم خدماتها لل�سوق ب�أ�سرع ما يمكن� ،أثناء بناء نظام االت�صال الال�سلكي ( )WiMaxو�شبكة الألياف ال�ضوئية ،تتوقع ال�شركة في المرحلة
الأولية لبدء العمل �أن تعتمد على خدمات خطوط رقمية للم�شركين ( )DSLيتم الح�صول عليها من �شركة االت�صاالت ال�سعودية عن طريق مبيعات الجملة.
و�سيتم ت�أ�سي�س خطوط الم�شتركين الرقمية ( )DSLعلى �شبكة طبقية �صغيرة قبل االنتهاء من بناء ال�شبكة التي �ستملكها ال�شركة بالكامل .و�ست�ضمن هذه
الخدمة لل�شركة تحقيق ح�ضور مبكر في ال�سوق و�سيتم �شراء نطاقات من الموجات الم�ست�أجرة من �شركة االت�صاالت ال�سعودية لإتاحة الن�شر الفوري لهذه
البنية التحتية.
الربط الال�سلكي ()WiMax
�سيكون معظم نظام الربط الذي �ست�ستخدمه ال�شركة خ�صو�ص ًا في ال�سنوات الأولى ال�سلكيا .وتنوي ال�شركة ا�ستخدام تقنية ال�سلكية تعتمد على تقنية(IEEE

 )2005-802.16eللربط الال�سلكي القيا�سي والمعروفة �أي�ض ًا بـ ( )WiMaxوالتي توفر حلوال اقت�صادية وفعالة في معظم البيئات وتتيح انت�شار ًا �سريع ًا ن�سبي ًا،
وهي مالئمة �أي�ضا لتغطية ا�ستخدامات ال تقع في دائرة الر�ؤية الب�صرية المبا�شرة.
الألياف الب�صرية لمختلف اال�ستخدامات ()FTTX

تنوي ال�شركة ت�أ�سي�س �شبكة حديثة من الألياف الب�صرية تعنى بمختلف �أنواع المباني التي يمكن لل�شركة خدمتها بما فيها ذلك المكاتب والم�ساكن �أو �أية بنايات
متعددة المالك /الم�ست�أجرين ،و�سيتم تمديد الألياف الب�صرية عن طريق حفريات وم�سارات حيثما كان ذلك مالئم ًا .وت�ستخدم هذه ال�شبكة العالية ال�سرعة
�شبكة بروتوكول الإنترنت لتوفير الربط للمناطق المذكورة.
ال�شبكات الال�سلكية المحلية ()WiFi
عبارة عن تقنية ال�سلكية تهدف �إلى تح�سين منتجات �شبكات المناطق المحلية الال�سلكية .وت�ضم الأماكن والمرافق التي تنوي ال�شركة ا�ستهدافها بخدمة
الإنترنت الال�سلكي المقاهي والمدن الجامعية والمطارات .ويمكن ا�ستخدام هذه التقنية مع تقنية ( )WiMaxلت�سهيل النفاذ العام �إلى �شبكة ال�شركة.
هيكل الأنظمة الفرعية للو�سائط المتعددة المرتكزة على بروتوكول االنترنت ()IMS
عبارة عن هيكل �إطاري لتقديم خدمات و�سائط بروتوكول االنترنت للم�ستخدمين .تنوي ال�شركة ن�شر هيكل حديث و�شامل للو�سائط المتعددة المرتكزة على
بروتوكول االنترنت لتكون بمثابة مركز ل�شبكات خدمة و�سائط متعددة عالية الجودة.
ربط االت�صال البيني والربط المحلي
تنوي ال�شركة ن�شر منافذ �صوتية ح�سب الحاجة لربط االت�صال البيني لخدماتها ال�صوتية مع عدة م�شغلين في داخل المملكة وخارجها وتنوي ال�شركة ت�أ�سي�س
نظام ربط بيني محلي لبروتوكول االنترنت (ربط االت�صال البيني ل�شبكات انترنت م�ستقلة �إداري ًا بغر�ض تبادل حركة النقل بين العمالء في كل �شبكة) مع
موفري خدمات االنترنت الآخرين محلي ًا ودولي ًا با�ستخدام بروتوكول المنافذ الحدودية لنقل حركة المعلومات بين الم�شغلين.
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4 444المبيعات والتوزيع
تنوي ال�شركة ،ب�صفتها مقدم ًا جديد ًا لخدمات االت�صاالت في �سوق المملكة العربية ال�سعودية تطوير قنوات بيع ونقاط توزيع متنوعة ومتعددة الم�ستويات
ل�ضمان االنت�شار ال�سهل في ال�سوق ،وفي هذا ال�صدد تنوي ال�شركة العمل عبر قنوات البيع التالية:
البيع المبا�شر والبيع عن طريق الإفراد :ت�ؤمن ال�شركة ب�أن �سل�سلة منافذ البيع �ستوفر و�صو ًال �سه ًال لعمالء القطاعات ال�سكنية والتجارية و�ستعمل
ال�شركة على �إيجاد عدد كاف من منافذ البيع لتغطية كافة المناطق .و�سيتم التركيز على المن�ش�آت التجارية ال�صغيرة والمتو�سطة الحجم عن طريق
االت�صال من قبل مندوبي مبيعات متمر�سين ،بينما يتم البيع لل�شركات الخا�صة والدوائر الحكومية عن طريق الزيارات المبا�شرة “البيع الت�شاوري” من
قبل مندوبي مبيعات �أكثر خبرة ودراية.
البيع غير المبا�شر :تعتزم ال�شركة تبني طرق �أخرى مثل الت�سويق عن بعد والمرا�سلة البريدية وذلك لمبيعات القطاع ال�سكني وال�شرائح التجارية
ال�صغيرة.
المبيعات الإلكترونية :تعتزم ال�شركة �أي�ض ًا ا�ستخدام الإنترنت كقناة �أخرى من قنوات البيع و�سيتم توجيه العمالء �إلى موقع ال�شركة على �شبكة
الإنترنت من خالل حمالت الدعاية والإعالن.
مركز االت�صال :تعتزم ال�شركة �أي�ض ًا ت�أ�سي�س مركز ات�صال لخدمة العمالء للرد على كافة ا�ستف�سارات المبيعات التي قد تنتج عن �أن�شطة البيع المبا�شر
وحمالت الدعاية والإعالن.
قنوات البيع عن طريق الغير :هذا النوع من القنوات معد لي�شمل منافذ البيع بالتجزئة المتخ�ص�صة في بيع منتجات البطاقات م�سبقة الدفع
والم�ؤ�س�سات ال�شريكة التي تبيع باقات المنتجات.
تعتزم ال�شركة �أي�ض ًا توفير خدمات �إدارة الح�سابات لكبار عمالئها في كال القطاعين ال�سكني والتجاري وقد تت�ضمن هذه الخدمة تخ�صي�ص مندوب للعمل مع
كل عميل من العمالء المهمين ل�ضمان تلبية متطلباتهم من خدمات ال�شركة ب�صورة م�ستمرة.
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5

5هيكل الملكية

5 555مقدمة
يبلغ ر�أ�س مال ال�شركة ( )1‚000‚000‚000مليار ريال �سعودي مق�سمة �إلى ( )100‚000‚000مائة مليون �سهم بقيمة �أ�سمية قدرها ع�شرة رياالت �سعودية
لكل �سهم .وقبل �إتمام االكتتاب العام ،اكتتب الم�ساهمون الم�ؤ�س�سون لل�شركة في خم�سة و�ستون مليون (� )65‚000‚000سهم تمثل خم�سة و�ستين ( )%65في
المائة من �أ�سهم ر�أ�س مال ال�شركة ودفعوا قيمتها اال�سمية بالكامل� ،أي ما يعادل (� )650‚000‚000ستمائة وخم�سون مليون ريال �سعودي وتم �إيداع المبلغ
في الح�ساب رقم  001 -780118بفرع البنك ال�سعودي الفرن�سي ب�شارع الملك عبد العزيز بالخبر ،وعليه ،ف�إن الم�ساهمين الم�ؤ�س�سين �سيحتفظون بح�صة
م�سيطرة في ال�شركة.
وفيما يلي هيكل الملكية المتوقع لل�شركة بعد �إنجاز الطرح الأولي العام( بافترا�ض تحقيق الحد الأق�صى من االكتتاب):

5 55555هيكل مليكة الشركة بعد اكتمال الطرح
امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون

عدد الأ�سهم

الن�سبة

املبلغ املدفوع بالريال

�شركة عذيب التجارية المحدودة

16‚170‚000

%16‚17

161‚700‚000

�شركة البحرين لالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية (بتلكو)

15‚000‚000

%15‚00

150‚000‚000

�شركة النهلة للتجارة والمقاوالت المحدودة

13‚720‚000

%13‚72

137‚200‚000

مجموعة تراكو للتجارة والمقاوالت

5‚880‚000

%5‚88

58‚800‚000

�شركة االنترنت ال�سعودية المحدودة

4‚410‚000

%4‚41

44‚100‚000

�شركة عذيب للكمبيوتر واالت�صاالت المحدودة

4‚410‚000

%4‚41

44‚100‚000

�شركة عذيب لل�صيانة والخدمات المحدودة

4‚410‚000

%4‚41

44‚100‚000

�شركة الأهلي لكروت االت�صاالت

1‚000‚000

%1‚00

10‚000‚000

مجموع الم�ساهمين الم�ؤ�س�سين

65‚000‚000

%65‚00

650‚000‚000

الطرح الأولي العام

30‚000‚000

%30‚00

300‚000‚000

الم�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية

5‚000‚000

%5‚00

50‚000‚000

املجموع

100‚000‚000

%100‚00

1‚000‚000‚000
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5 55555هيكل الملكية للمساهمين المؤسسين
امل�ؤ�س�سون امل�ساهمون

امل�ساهمون الرئي�سيون غري املبا�شرون

�شركة البحرين
لالت�صاالت ال�سلكية
والال�سلكية (بتلكو)

ممتلكات البحرين القاب�ضة ()%36.67
�شركة �آمبر القاب�ضة المحدودة ()%20.00
الم�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية  -البحرين ()%10.26
الم�ؤ�س�سة العامة للتقاعد(مدنية وع�سكرية) -البحرين ()%8.09
�أ�سهم عامة مدرجة في ال�سوق المالية بالبحرين)%24.98( ،

�شركة عذيب التجارية
المحدودة

الأمير عبد العزيز بن �أحمد بن عبد العزيز �آل �سعود ()%98

�شركة عذيب للكمبيوتر
واالت�صاالت المحدودة

ملكية
املنفعة
ال يوجد

ال�شركة الخليجية للخدمات التجارية
المحدودة ()%2

 الأمير عبد العزيز بن �أحمد بن عبد العزيز �آل �سعود ()%98 -ال�سيدة خلود بنت م�ساعد ال�سديري ()%2

�شركة عذيب التجارية المحدودة ()%90

الأمير عبد العزيز بن �أحمد بن عبد العزيز �آل �سعود ()%98
ال�شركة الخليجية للخدمات التجارية
المحدودة ()%2

 الأمير عبد العزيز بن �أحمد بن عبد العزيز�آل �سعود ()%98
 -ال�سيدة خلود بنت م�ساعد ال�سديري ()%2

ال يوجد

ال يوجد

عبد الرحمن بن عبد العزيز المطرب ()%10

�شركة عذيب لل�صيانة
والخدمات المحدودة

الأمير عبد العزيز بن �أحمد بن عبد العزيز �آل �سعود ()%10
�شركة عذيب التجارية المحدودة ()%90

الأمير عبد العزيز بن �أحمد بن عبد العزيز �آل �سعود ()%98
ال�شركة الخليجية للخدمات التجارية
المحدودة ()%2

�شركة االنترنت ال�سعودية
المحدودة
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�آل �سعود ()%98
 -ال�سيدة خلود بنت م�ساعد ال�سديري ()%2

الأمير عبد العزيز بن �أحمد بن عبد العزيز �آل �سعود ()%40
�شركة عذيب التجارية المحدودة ()%60

الأمير عبد العزيز بن �أحمد بن عبد العزيز �آل �سعود ()%98
ال�شركة الخليجية للخدمات التجارية
المحدودة ()%2

�شركة النهلة للتجارة
والمقاوالت المحدودة

 -الأمير عبد العزيز بن �أحمد بن عبد العزيز ال يوجد

عبد الرحمن بن ح�سن بن عبا�س ال�شربتلي ()%13‚20
�إبراهيم بن ح�سن بن عبا�س ال�شربتلي ()%13‚20
يا�سر بن ح�سن بن عبا�س ال�شربتلي ()%13‚20
محمد وجيه بن ح�سن بن عبا�س ال�شربتلي ()%13‚20
�أحمد بن ح�سن بن عبا�س ال�شربتلي ()%13‚20
�صالحة بنت محمد بن �صالح ال�شلبي ()%8‚20
كريمة بنت محمود بن على المكاوي ()%7‚09
ثريا بنت ح�سن بن عبا�س ال�شربتلي ()6‚60
�شاليمار بنت ح�سن بن عبا�س ال�شربتلي ()6‚60
خالد بن �إبراهيم بن �سليمان التركي ()%1‚64
بندر بن خالد بن �إبراهيم التركي ()%1‚29
�سلطان بن خالد بن �إبراهيم التركي ()%1‚29
عبد اهلل بن خالد بن �إبراهيم التركي ()%1‚29

 الأمير عبد العزيز بن �أحمد بن عبد العزيز ال يوجد�آل �سعود ()%98
 -ال�سيدة خلود بنت م�ساعد ال�سديري ()%2

ال يوجد

امل�ؤ�س�سون امل�ساهمون
�شركة الأهلي لكروت
االت�صال

امل�ساهمون الرئي�سيون غري املبا�شرون
�شركة الأهلي لالت�صاالت ()%46

ملكية
املنفعة

 البنك االهلي الم�صري %8.97 -د/توفيق البردعي %0.99

 المركز التجاري الدولي لال�ستثمار %13.12 CIIC �شركة االهلي للتنمية واال�ستثمار %8.60 �صندوق م�صر لال�ستثمار %8.60 �شركة هارفي�ست بلي�س لال�ستثمار %1.14 �صندوق حور�س لال�ستثمار %6.11 -نوفا الفنية القاب�ضة %0.21

 -البنك التجاري الم�صري %3.82 CIB

 البتك العربي االفريقي %2.13 �شركة العطير %10.54 -ال�سيدة /م�شيرة البردعي %1.17

 �شركة كوانتم بارتنر اند�ستريال( %13.24 )QIP ال�سيد /برين كورفيدي %5.76 ال�سيد� /سردا ليفينيوفك %0.07 ال�سيد /روبن البرادعي %0.94 ال�سيد�/أحمد محمود ال�سيد جمعة %0.07 ال�سيدة/ثريا �صادق ح�سن ابو�ستيت %0.14 ال�سيدة/مها جمال الدين الق�شيري %0.21 ال�سيد  /ع�صام الدين عبد الحميد %0.20 ال�سيدة /منى م�أمون قداح %0.33 ال�سيدة /ماجدة الخولي %4.54 ال�سيدة � /شيرين الخولي %4.55 -ال�سيد  /رمزي الخولي %4.55

ال�شركة العربية لخدمات الإدارة ()%16‚83

 ال�سيد /محمد طارق ح�سن الحميلي %84 ال�سيد� /أحمد ها�شم عبد المنعم %6 -ال�سيدة/بثينة محمود المر�صفي %10

ال�شركة الم�صرية لأنظمة الال�سلكي
()%18‚34

 ال�سيد /محمد مجدي ح�سين را�سخ %30 ال�سيد/حمدي ابراهيم عطا %30 ال�سيدة /هنا محمد مجدي ح�سين را�سخ %20 -ال�سيد /عمر حمدي ابراهيم عطا %20

م�ؤ�س�سة من�صور والمغربي لال�ستثمار
والتنمية ()%13‚33

 ال�سيد/محمد يون�س لطفي من�صور %24.69 ال�سيد/يا�سين ابراهيم لطفي من�صور %29.90 -ال�سيد/يو�سف من�صور لطفي من�صور %6.28

ال يوجد

 ال�سيدة /راوية لطفي من�صور %0.97 ال�سيد/محمد عاكف امين المغربي %17.17 ال�سيد/ايهاب �أمين عبد المق�صود المغربي %2.04 ال�سيد�/أحمد عالء الدين المغربي %4.60 ال�سيدة  /نيفين �أمين المغربي %1.15 ال�سيدة /انجي �أمين المغربي %1.34 ال�سيد/محمد االمين ا�سماعيل من�صور %1.05 ال�سيد/محمود لطفي ا�سماعيل من�صور %1.05ال�سيد/محمد بن نا�صر بن جار اللة �أل جار اللة %3.00 -ا�سهم خزينة %6.76
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ملكية
املنفعة

امل�ؤ�س�سون امل�ساهمون

امل�ساهمون الرئي�سيون غري املبا�شرون

�شركة الأهلي لكروت
االت�صال

ورثة د .ح�سين عبد الرحمن الخولي %2
د /محمد توفيق البردعي %2
ال�سيد /عمرو جوهر %1.50

ال يوجد

مجموعة تراكو للتجارة
والمقاوالت

�سم�ؤل عبداهلل بن طه بخ�ش ()%40
هوزان عبداهلل بن طه بخ�ش ()%20
�أمنية بنت عبداهلل بن طه بخ�ش ()%20
باهو عبداهلل بن طه بخ�ش ()%20

ال يوجد

الم�صدر :ال�شركة

5 555شركة البحرين لالتصاالت السلكية والالسلكية (بتلكو)
ت�أ�س�ست �شركة البحرين لالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية “بتلكو” في مملكة البحرين في � 11أغ�سط�س من عام 1981م ك�شركة م�ساهمة بحرينية .وبمرور
ال�سنوات تمتعت بتلكو ب�سمعة ممتازة في توفير خدمات ات�صاالت ثابتة ومتنقلة عالية الجودة لعمالئها في البحرين ومنطقة ال�شرق الأو�سط.
بتلكو مدرجة في �سوق الأوراق المالية بالبحرين ويملك الم�ساهمون المذكورون �أكثر من  %5من الأ�سهم (كما في �أغ�سط�س 2007م) :ممتلكات البحرين
القاب�ضة (� ،)%36‚67آمبر القاب�ضة ( ،)%20الم�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية ( ،)%10‚26والم�ؤ�س�سة العامة للتقاعد (مدنية وع�سكرية) (.)%8‚09
يملك ه�ؤالء الم�ساهمون مجتمعين ( )%75.02من �أ�سهم ال�شركة� ،أما بقية الأ�سهم فتعود ملكيتها لم�ؤ�س�سات �شبه حكومية وبع�ض الم�ؤ�س�سات المالية والتجارية
ومواطنين بحرينيين وخليجيين.
تحولت بتلكو بمرور ال�سنوات من �شركة ات�صاالت هاتفية محلية لت�صبح �شركة رائدة على م�ستوى المنطقة متخ�ص�صة في طيف وا�سع من خدمات
االت�صاالت.
وفي �إطار خدماتها المقدمة لل�شركات والقطاعات الحكومية وجمهور الم�ستهلكين في �أكبر الأ�سواق تحرر ًا والأ�شد مناف�سة في منطقة ال�شرق الأو�سط ،تلتزم
بتلكو بتقديم خدمات ات�صاالت فعالة لعمالئها في البحرين ودول ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا .ت�سعى �إدارة ال�شركة وموظفوها �إلى تقديم تجربة خدمة
عمالء مرتكزة على االبتكار والفعالية والأ�سعار المعقولة لخدماتها ومنتجاتها.
وت�شمل خدمات بتلكو المتخ�ص�صة طيف ًا وا�سع ًا من حلول االت�صاالت للأفراد والم�ؤ�س�سات التجارية .وتقدم بتلكو ت�شكيلة �شاملة من خدمات االت�صاالت
المتنقلة وهاتف التجوال الدولي وروابط الإنترنت العالية ال�سرعة والخدمات الف�ضائية والو�سائط الال�سلكية ( )WiFiونقل المعطيات الحزمية وال�شبكات
االفترا�ضية بتقنية بروتوكول الإنترنت وتزويد و�إدارة ال�شبكات واالت�صاالت البيانية وخدمات االت�صاالت الثابتة الأخرى.
وتعمل بتلكو الآن على االنتقال �إلى �شبكة برتوكول الإنترنت كجزء من الم�شروع الوطني للنطاق العري�ض بالبحرين .ويعك�س هذا اال�ستثمار الكبير التزام بتلكو
بالتميز ،وهو ما و�ضع البحرين مركزا رائدا في مجال االت�صاالت.
تعرف بتلكو حاليا ك�شركة عالمية الم�ستوى في مجال تقنية االت�صاالت وخدماتها وتمثل جزءا ال يتجز�أ من حركة النمو والتطور االقت�صادي في مملكة البحرين.
وقد قامت بتلكو خالل 2006م بتدريب �أكثر من  %85من من�سوبيها ب�إجمالي عدد �ساعات تدريب بلغت (� )121‚442ساعة في ال�سنة و�أنفقت ()3‚280‚000
ثالثة ماليين ومائتان وثمانون �ألف دوالر �أمريكي خالل الفترة من يناير حتى دي�سمبر من عام 2006م في مجال التدريب والتطوير ل�ضمان مواكبة من�سوبيها
لالحتياجات الآنية والم�ستقبلية لل�سوق.
في �إطار ا�ستراتيجيتها الم�ستمرة في التو�سع الخارجي ،دخلت مجموعة بتلكو في العديد من عمليات الم�شاريع الم�شتركة الهامة حيث تقوم حالي ًا بعمليات
ت�شغيلية في كل من الأردن والكويت واليمن والمملكة العربية ال�سعودية وم�صر .تقوم بتلكو بتقديم خدمات ال�صوت والمعطيات على مرافق ات�صاالت ثابتة
وال�سلكية وانترنت وتكامل الأنظمة والحلول التجارية لعمالئها في القطاعين الخا�ص والعام.
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قيا�سات وم�ؤ�شرات الأداء المالي والت�شغيلي
حققت ال�شركة ارتفاع ًا قدره  %25في �إجمالي الإيرادات خالل ال�سنة المالية المنتهية في 2007/١٢/31م ،حيث ارتفع �إجمالي الإيرادات من
 2.344.000.000ريال في عام 2006م �إلى  2.931.000.000ريال في عام 2007م ،كما بلغ االرتفاع في �صافي الأرباح  %13.6حيث ارتفعت من 893
مليون ريال في عام 2006م �إلى مليار وخم�سة ع�شر مليون ريال في عام 2007م.
بلغ الر�صيد النقدي ال�صافي ( )2.136.750.000ملياران ومائة و�ستة وثالثون مليون و�سبعمائة وخم�سون �ألف ريال �سعودي وحقوق الم�ساهمين �أربعة
مليارات ومائة وثمانية و�ستون مليون و�ستون �ألف ريال �سعودي بنهاية دي�سمبر 2007م ،كما فاق عدد الموظفين  2500موظف.
بلغت القيمة ال�سوقية الإجمالية �أكثر من (� )12‚000‚000‚000إثنا ع�شر مليار ريال �سعودي في دي�سمبر 2007م.
بلغ عدد م�شتركي خطوط االت�صاالت الثابتة �أكثر من  203.000خط في دي�سمبر 2007م.
بلغ عدد م�شتركي االت�صاالت المتنقلة (في البحرين وحدها) �أكثر من  668.000م�شترك في دي�سمبر 2007م.
بلغ عدد م�شتركي االت�صاالت المتنقلة (في البحرين والأردن) �أكثر من 1‚668‚000م�شترك في دي�سمبر 2007م.
بلغ عدد الم�شتركين في خدمات االنترنت فائق ال�سرعة �أكثر من  64.000م�شترك في دي�سمبر 2007م.
بلغ عدد م�شتركي االت�صاالت المتنقلة في اليمن �أكثر من  1‚600‚000م�شترك في دي�سمبر 2007م.

5 555مجموعة عذيب
5 55555شركة عذيب التجارية المحدودة
ت�أ�س�ست �شركة عذيب التجارية في عام 1985م وهي �إحدى �شركات مجموعة عذيب ويتركز ن�شاطها الأ�سا�سي في مجال �شحن وتفريغ ال�سفن والخدمات الطبية
واالت�صاالت ونظم المعلومات وال�سياحة الدينية والت�شغيل وال�صيانة واال�ستثمارات العقارية والمقاوالت واال�ستثمارات المالية وتوفير الأجهزة والخدمات
للمن�ش�آت الع�سكرية .ويعمل لديها حوالي  10000موظف ولها عالقات �شراكة مع �شركتي ن�سما و�إنتجراف.
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5 55555شركة عذيب للكمبيوتر واالتصاالت المحدودة
تقدم �شركة عذيب للكمبيوتر واالت�صاالت طيف ًا وا�سع ًا من الخدمات اال�ست�شارية في الأقمار ال�صناعية واالت�صاالت الال�سلكية وخدمات ت�شغيل و�أمن االنترنت
وتتراوح هذه الخدمات بين اختيار المواقع وتن�سيق الترددات والترخي�ص وترقية النظم والت�شغيل التجريبي للم�شاريع و�إدارتها .ويتم توفير التدريب الخا�ص
بم�ساندة العمالء من قبل �شركاء ال�شركة في بريطانيا و�أمريكا.

5 55555شركة عذيب للصيانة والخدمات
ت�أ�س�ست �شركة عذيب لل�صيانة والخدمات� ،إحدى �شركات مجموعة عذيب ،في الريا�ض عام 1998م بهدف توفير خدمات النظافة وال�صحة البيئية وال�صيانة
والخدمات ذات العالقة الالزمة للمدن ،وتقوم بخدمة المجمعات ال�سكنية والتجارية والم�ؤ�س�سات الأخرى والمطارات والموانئ والطرق و�شبكات االت�صاالت
ومرافق المياه وال�صرف ،وتقدم كذلك خدمات مكافحة الآفات وتوريد وبيع المبيدات بالجملة والتجزئة ونقل النفايات ،ولها قاعدة عمالء وا�سعة ت�شمل
المكاتب الحكومية وال�شركات الخا�صة والفنادق وغيرها من الم�ؤ�س�سات.

5 55555شركة االنترنت السعودية المحدودة
ت�أ�س�ست �شركة االنترنت ال�سعودية (�سول نت) في عام 1999م ،وهي من ال�شركات الرائدة التي قدمت وتقدم خدمة االنترنت المميزة بالمملكة العربية
ال�سعودية وهي معتمدة لدى �شركة مايكرو�سوفت لت�أمين حلول تقنية المعلومات والتحكم وحماية �شبكات االت�صاالت وهذا يدل على مدى التزامنا بالأعمال التي
نقدمها من خالل الفنيين المتخ�ص�صين والم�ؤهلين .تقدم ال�شركة خدماتها على مدار ال�ساعة لخدمة عمالئها من ال�شركات والأفراد على حد �سواء وتقوم
ال�شركة بتقديم خدمات متكاملة ت�شتمل على ت�صميم المواقع على ال�شبكة العالمية والبريد االليكتروني وحماية ال�شبكات.

5 555شركة النهلة للتجارة والمقاوالت المحدودة ( النهلة)
ت�أ�س�ست �شركة النهلة عام 1995م ك�شركة ذات م�سئولية محدودة وتملكها عائلة ال�شربتلي ،ولها �أن�شطة متنوعة ولكنها تركز ب�صورة �أ�سا�سية على اال�ستثمارات
المحلية والدولية مثل �ساماكو وم�ؤ�س�سة ع�سير للن�شر -جريدة الوطن -ووردية لخدمات النفط والأهرامات الجنوبية “( )Southern Pyramidsفي م�صر
والأهرامات الذهبية في م�صر .وتعتبر �شركة وكاالت الت�سويق ال�سعودية (�ساماكو) �أكبر ا�ستثمارات النهلة في المملكة العربية ال�سعودية حيث تملك  %85منها
فيما تعود ملكية الن�سبة المتبقية ( )%15لم�ؤ�س�سة التقنية ال�سريعة لل�سيارات والتي تملكها �أي�ضا عائلة ال�شربتلي .ولدى �ساماكو �أربعة �أق�سام تجارية رئي�سية
هي ق�سم ال�سيارات (الوكيل الوحيد ل�سيارات فلوك�سواجن و�أودي وبور�ش في المملكة العربية ال�سعودية ،وق�سم المعدات البحرية (الوكيل الوحيد بالمملكة
لهاتيرا�س� ،سي ري� ،شاما ،لوهرز ،بو�سطن ويلر� ،أو �إم �سي ،توهات�سو ومارين بور �سي دو منذ عام 1977م) ،وق�سم الألعاب ( الوكيل الوحيد بالمملكة لإنتك�س
ونيكو ،في تيك ،مي�سترو ،قروبو ،بارتونز ،ليتل تايك�س وكومير�شيال برودكت�س منذ عام 1977م) ،وق�سم �سيارات ال�سباق (الوكيل الوحيد في المملكة ل�سيارات
فيراري وما�سيراتي) ،وهي موزع معتمد ل�شركة الجفالي � -سيارات المير�سيد�س بنز ،وموزع ل�سيارات رولز روي�س).

5 555شركة األهلي لكروت االتصال
ت�أ�س�ست �شركة الأهلي لكروت االت�صال في يناير عام 2004م ك�شركة م�ساهمة عامة تمار�س ن�شاطها في م�صر وهي مرخ�صة من قبل الهيئة الوطنية الم�صرية،
الجهة المنظمة لالت�صاالت في م�صر ،لتقديم الخدمات الهاتفية عن طريق البطاقات الم�سبقة الدفع.

5 555مجموعة تراكو للتجارة والمقاوالت
مجموعة تراكو وهي �شركة ذات م�سئولية محدودة وتملكها عائلة بخ�ش ومقرها في جدة ولديها اتفاقيات عمل عديدة في �شتى �أنحاء العالم عبر �شركاتها
التابعة والمنت�سبة و�أق�سامها المختلفة وت�شمل �أن�شطة �شركة تراكو التجارة العامة والتطوير العقاري والفنادق والإن�شاءات والو�ساطة الت�أمينية وال�شحن البحري
ونقل النفط واال�ستثمار والم�صارف والإن�شاء ووكاالت المعدات الثقيلة وخدمات النقل وهند�سة البتروكيماويات وتجارة التجزئة والت�صنيع.
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6

6البيئة التنظيمية

6 666الهيئات التنظيمية والتشريعية
�سوف تخ�ضع ال�شركة لقوانين و�أنظمة المملكة وب�صفة خا�صة للأنظمة التي تحكم قطاع االت�صاالت .يت�ألف �أهم نظام يتعلق بتنظيم قطاع االت�صاالت في
المملكة من:
)1
)2
)3
)4

1نظام االت�صاالت ال�صادر بموجب المر�سوم الملكي رقم (م )12/بتاريخ 1422/3/12هـ (الموافق 2001/6/3م) “ نظام االت�صاالت” والئحته التنفيذية
ال�صادرة بموجب القرار الوزاري رقم ( )11بتاريخ 1423/5/17هـ (الموافق 2002/6/27م) “ الالئحة التنفيذية لنظام االت�صاالت”.
2تنظيم هيئة االت�صاالت بموجب قرار مجل�س الوزراء رقم ( )74ال�صادر بتاريخ 1422/3/5هـ (الموافق 2001/٥/27م) وما طر�أ عليه من تعديالت
“تنظيم هيئة االت�صاالت “.
�3إر�شادات ربط االت�صال البيني بموجب قرار هيئة االت�صاالت رقم ( )1424/25ال�صادر بتاريخ 1422/9/23هـ (الموافق 2003/١١/18م) “ �إر�شادات
ربط االت�صال البيني”.
4الوثائق التنظيمية ال�صادرة من قبل هيئة االت�صاالت (“تعليمات و�إر�شادات وقرارات هيئة االت�صاالت”).

لقد تم تنظيم قطاع االت�صاالت بمقت�ضى نظام االت�صاالت وبغر�ض تحقيق الأهداف التالية:
توفير خدمات ات�صاالت متقدمة وكافية ب�أ�سعار معقولة.
�ضمان تمكين الو�صول �إلى �شبكات االت�صاالت العامة و�أجهزتها وخدماتها ب�أ�سعار معقولة.
�إيجاد المناخ المنا�سب لتحقيق المناف�سة العادلة والفاعلة وت�شجيعها في قطاع االت�صاالت.
�ضمان ا�ستخدام طيف ترددي فعال وخال من التداخالت.
�ضمان اال�ستخدام الفعال للخطة الوطنية للترقيم.
�ضمان توفر الو�ضوح وال�شفافية في الإجراءات.
�ضمان تحقيق مبادئ الم�ساواة وعدم التمييز.
حماية الم�صلحة العامة وم�صالح الم�ستخدمين والمحافظة على �سرية و�أمن معلومات االت�صاالت.
�ضمان نقل وتوطين تقنيات االت�صاالت من �أجل مواكبة التطور.
تبين الالئحة التنفيذية لنظام االت�صاالت العديد من الحقوق وااللتزامات الرئي�سية لمقدمي خدمات االت�صاالت في المملكة العربية ال�سعودية وتتناول
الم�سائل التنظيمية المختلفة ومنها المناف�سة بين مقدمي الخدمات وربط االت�صال البيني والنزاعات بين مقدمي الخدمات وتعرفة الخدمات والعالقات بين
مقدمي الخدمات والم�ستخدمين و�سيا�سات الخدمة ال�شاملة وحق اال�ستخدام ال�شامل والترددات وحق الدخول �إلى الممتلكات العقارية من قبل مقدمي خدمات
االت�صاالت ونظام الترقيم ومعدات االت�صاالت واختراق ال�شبكات ومخالفات نظام االت�صاالت والالئحة التنفيذية.

6 666الهيئات التنظيمية
لقد مر قطاع االت�صاالت ب�إ�صالحات جذرية في ال�سنوات الأخيرة حيث ت�أ�س�ست وزارة جديدة وجهة تنظيمية جديدة .وفق ًا لنظام االت�صاالت ف�إن وزارة
االت�صاالت “الوزارة” ،وزارة البرق والبريد والهاتف �سابق ًا ،م�سئولة عن �إعداد ال�سيا�سات والخطط وتطوير البرامج لقطاع االت�صاالت في المملكة العربية
ال�سعودية وتقوم الوزارة �أي�ض ًا بتمثيل المملكة في المحافل والمنظمات الدولية .و�أخير ًا اعتماد �سيا�سة الخدمة ال�شاملة وحق اال�ستخدام ال�شامل.
ت�أ�س�ست هيئة االت�صاالت وتقنية المعلومات في البدء تحت م�سمى هيئة االت�صاالت ال�سعودية وفق ًا لتنظيم هيئة االت�صاالت ومن ثم تم تغيير اال�سم �إلى هيئة
االت�صاالت وتقنية المعلومات بعد �أن عهد �إليها بدور جديد يتعلق بتقنية المعلومات بموجب القرار الوزاري رقم ( )133بتاريخ 1424/5/21هـ (الموافق
2003/٧/21م) .وتعد الوزارة وهيئة االت�صاالت الجهتان المناط بها تنظيم قطاع االت�صاالت في المملكة.
وتنفيذ ًا لأهداف نظام االت�صاالت ف�إن هيئة االت�صاالت ت�ضطلع بتنظيم قطاع االت�صاالت في المملكة .لدى هيئة االت�صاالت �ضمن �صالحيات �أخرى م�سئولية
و�صالحية تنفيذ ال�سيا�سات المعتمدة والخطط والبرامج الخا�صة بتطوير قطاع االت�صاالت وتقنية المعلومات في المملكة وو�ضع الإجراءات ال�ضرورية وتوفير
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الحماية للم�ستخدمين والم�شغلين وتنظيم و�إدارة ا�ستخدام الطيف الترددي وتحديد �إجراءات الترخي�ص و�إ�صدار التراخي�ص وتحديد المقابل المالي الخا�ص
بتخ�صي�ص الأرقام وتحديد المعايير الخا�صة بت�سديد ر�سوم الخدمة ودرا�سة اتفاقيات الربط البيني.
في �أكتوبر من عام 2006م ت�سلمت هيئة االت�صاالت م�سئولية �إدارة نطاق دخول االنترنت( )XX.saوهو النطاق الأعلى الخا�ص بالمملكة ،كما ا�ضطلعت
بم�سئولية التر�شيح لمحتويات االنترنت الذي كانت ت�ضطلع به في ال�سابق مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
وفق ًا للأحكام والإجراءات يجوز لهيئة االت�صاالت الوقوف على مرئيات العموم حول �أي طلب �أو �إجراء وقد تقوم الهيئة ،لدى �إ�صدارها �أي �إر�شادات ،بطلب
م�شورة المعنيين في قطاع االت�صاالت.
لقد تم ت�أ�سي�س هيئة االت�صاالت كجهة تنظيمية م�ستقلة ،لتنظيم قطاع االت�صاالت والإ�شراف عليه ويمكن التظلم م قرارات هيئة االت�صاالت �أمام ديوان
المظالم وفق ًا لنظامه.

6 666الترددات
يخ�ضع ا�ستخدام الطيف الترددي لنظام االت�صاالت الذي ين�ص على �أن نطاق الطيف الترددي هو ثروة طبيعية تملكها المملكة .وتُعنى هيئة االت�صاالت
بم�س�ؤولية تنظيم و�إدارة الترددات في المملكة وفق �أحكام الخطة الوطنية للطيف الترددي المعتمدة من قبل مجل�س الوزراء ،و�ضمان ا�ستخدام الطيف
الترددي بما يتوافق مع هذه الخطة كما �إنها تدير وت�شرف على الطيف الترددي المخ�ص�ص للأغرا�ض المدنية والتجارية� .إ�ضافة �إلى ذلك� ،ستقوم هيئة
االت�صاالت بمراعاة �أي �إجراءات لإدارة نطاق الطيف الترددي وخطط النطاق وخطط القنوات والأنظمة وتو�صيات االتحاد الدولي لالت�صاالت الخا�صة
باالت�صال الال�سلكي و�شروط الترخي�ص العامة والخا�صة واال�ستخدامات الحالية عند معالجة مهمات النطاق الترددي كما قامت هيئة االت�صاالت �أي�ضا ب�إعداد
ون�شر و�إدارة الإجراءات المتعلقة بالطيف الترددي (الفنية منها والإدارية) (“�إجراءات �إدارة الطيف الترددي”) ل�ضمان الت�شغيل الفعال والمحكم لمختلف
خدمات االت�صاالت الال�سلكية التي يرخ�ص موفري الخدمات لتنفيذها.
يمكن فقط ا�ستخدام الترددات بعد الح�صول على التخ�صي�ص والتراخي�ص ذات ال�صلة من هيئة االت�صاالت ودفع المقابل المالي المقرر ح�سب نظام
االت�صاالت.
في حال ا�ستخدام الترددات بطريقة تخالف نظام االت�صاالت �أو الئحتها التنفيذية �أو �أحكام �إ�صدار الترخي�ص ،يجوز لهيئة االت�صاالت تعليق �أو �إلغاء العمل
بترخي�ص مقدم الخدمة المعني �أو توجه ب�سحب �أو ف�صل المعدات مو�ضوع المخالفة .يجب على هيئة االت�صاالت قبل �إلغاء الترخي�ص� ،إ�شعار المرخ�ص له
المخالف كتاب ًة ومنحه فر�صة معقولة لت�صحيح الو�ضع ولال�ستجابة �إلى طلب هيئة االت�صاالت على �أ�سا�س يجنبه تعليق �أو �إلغاء الترخي�ص.
ح�سب �إفادة هيئة االت�صاالت ف�إن الخطة الوطنية للطيف الترددي والتي �ستحكم تخ�صي�ص الترددات قد تم �صياغتها من قبل هيئة االت�صاالت و�أجيزت
بوا�سطة مجل�س الوزراء .لقد �أفادت هيئة االت�صاالت ب�أن �أنظمة ا�ستخدام الال�سلكي ال�صادرة عن االتحاد الدولي لالت�صاالت ومتطلبات الطيف الترددي
لمختلف اال�ستخدامات والم�ستفيدين والأطر الحالية للترددات المخ�ص�صة �سيتم مراعاتها في �سياق �إعداد الخطة الوطنية للطيف الترددي .عالوة على ذلك
فقد �أخذ في الح�سبان نظام وتنظيم ولوائح االت�صاالت وتو�صيات االتحاد الدولي لالت�صاالت والمتعلقة بالخدمات الال�سلكية .و�إن الخطة بعد اكتمالها �سيتم
مراجعتها ب�صورة دورية لمواكبة التطورات والم�ستجدات التقنية .يمكن تخ�صي�ص نطاقات طيف ترددي �إ�ضافية متى ما �أمكن ذلك لمقابلة احتياجات ال�شركة
لتمكينها من تنفيذ التزاماتها المفرو�ضة بموجب الترخي�ص تم�شي ًا مع الإجراءات النظامية ومقابل دفع المقابل المالي المقرر .ولكن لن يتم تخ�صي�ص
ترددات �إ�ضافية ما لم تقدم ال�شركة ما يثبت وجود حاجة لذلك �شريطة �أن تكون الترددات المخ�ص�صة حالي ًا قد تم ا�ستخدامها بفعالية وبالقدرالمقنع لهيئة
االت�صاالت.
تقوم هيئة االت�صاالت بفر�ض �أجور ا�ستخدام الطيف الترددي وفق ًا لتنظيم هيئة االت�صاالت ولوائحها و�ستتم مراجعة �أ�سعار الطيف الترددي ب�صورة منتظمة
من قبل هيئة االت�صاالت لعك�س التطورات في مجال االت�صاالت وا�ستخدام الترددات بعد موافقة الجهات المخت�صة .و�سوف تعتمد الأجور المحددة على
الموجة المطلوبة والم�سافة المطلوب تغطيتها.
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6 666خطة تخصيص األرقام
بمقت�ضى نظام االت�صاالت والئحته التنفيذية ،يجب على هيئة االت�صاالت �أن تعد وتن�شر وتدير الخطة الوطنية للترقيم و�أن تخ�ص�ص الأرقام ونطاق الأرقام
لمقدمي الخدمة والم�ستخدمين وفقا لتلك الخطة .كما يجب على هيئة االت�صاالت �أي�ضا �أن تحدد �شروط تخ�صي�ص الأرقام و�إجراءات المقابل المالي
لترخي�ص اال�ستخدام ،كما يجوز لهيئة االت�صاالت تعديل مخطط الترقيم الذي تت�ضمنه الخطة الوطنية للترقيم ب�شرط �إ�شعار الم�شغلين والم�ستخدمين قبل
�إجراء �أي تعديل بمدة كافية ،وال يملك مقدمو الخدمة �أي حقوق ملكية في الأرقام.
تحدد خطة الترقيم المعدة من قبل هيئة االت�صاالت مفاتيح الدخول ومدى الأرقام الم�ستخدمة لكل خدمة من خدمات االت�صاالت .تت�ضمن الخطة الوطنية
للترقيم والأنظمة واالر�شادات لترقيم كافة �أنواع خدمات االت�صاالت في المملكة وكذلك المبادئ التنظيمية والفنية المتعلقة بهيكلة الترقيم وحجم �سل�سلة
الأرقام وم�سئوليات مقدمي الخدمات ومبادئ حجز وتخ�صي�ص الأرقام والنواحي الأخرى لأرقام خدمات االت�صاالت بما في ذلك ترقيم البريد ال�صوتي
وخدمات الن�صو�ص والمعطيات و�أجور تخ�صي�ص وا�ستخدام الأرقام .تن�ص خطة الترقيم الوطنية على التزامها بتو�صيات االتحاد الدولي لالت�صاالت ويجب
على كافة مقدمي الخدمات تخطيط وتطبيق ا�ستخدامهم للأرقام بما يتوافق والخطة الوطنية للترقيم.

6 666إصدار التراخيص
وفقا لأنظمة االت�صاالت ،ال يجوز لأي �شخ�ص تقديم خدمات االت�صاالت �إلى العموم �أو ت�شغيل �شبكة ات�صاالت ت�ستخدم لتقديم خدمة االت�صاالت �إلى العموم،
�إال بعد الح�صول على ترخي�ص من هيئة االت�صاالت .ويتعين على الم�شغلين االلتزام بال�شروط الواردة في التراخي�ص ذات العالقة ال�صادرة لهم.
ووفقا لالئحة التنفيذية لنظام االت�صاالت ،يوجد �أربعة �أنواع من التراخي�ص :هي تراخي�ص االت�صاالت ،تراخي�ص ا�ستخدام الترددات ،تراخي�ص الترقيم و
تراخي�ص الأجهزة والمعدات.
وهناك نوعان من تراخي�ص االت�صاالت ح�سب تعريفها في الالئحة التنفيذية لنظام االت�صاالت ،وهما :تراخي�ص فردية وتراخي�ص فئوية .تحتاج الخدمات
وال�شبكات التالية �إلى ترخي�ص فردي  :تقديم خدمات االت�صاالت الثابتة ،و تقديم خدمات االت�صاالت المتنقلة  ،وت�شغيل �شبكة ات�صاالت عامة ،وخدمات
االت�صاالت الثابتة والمتنقلة لنقل المعطيات داخلي ًا ودولي ًا ،و�أي �أنواع �أخرى من الخدمات التي تقرر هيئة االت�صاالت �أنها تتطلب ترخي�ص ًا فرديا .و�سوف يكون
الترخي�ص ال�صادر لل�شركة مت�ضمن ترخي�ص ات�صاالت فردية ،علم ًا ب�أن الترخي�ص الذي �سي�صدر لل�شركة هو من تراخي�ص االت�صاالت الفردية.
ينبغي على هيئة االت�صاالت الح�صول على موافقة مجل�س الوزراء قبل �إ�صدار �أي ترخي�ص لتقديم خدمات االت�صاالت الثابتة والمتنقلة وال تزيد مدة التراخي�ص
الفردية عن  25عام على الرغم من �إنه يمكن تجديدها ح�سب ما هو مو�ضح �أدناه.
تن�ص الالئحة التنفيذية لنظام االت�صاالت على �أن لهيئة االت�صاالت �صالحية فر�ض قيود و�شروط على التراخي�ص الفردية لتطبيق �أهداف نظام االت�صاالت
والتي ت�شمل على �سبيل المثال ال الح�صر نطاق الخدمات المراد تقديمها وم�ستوى جودة الخدمات ومتطلبات ت�أ�سي�س ال�شبكة ومتطلبات الخدمة والتزامات
الخدمة الإ�ضافية وال�شروط الخا�صة بالتعرفة .ومع ذلك ف�إن الالئحة التنفيذية تن�ص على �أن التراخي�ص الفردية لنف�س النوع من الخدمة يجب �أن تحتوي على
�شروط متماثلة ،ما لم تكن هناك اختالفات يمكن تبريرها وفق ًا لظروف مو�ضوعية .ويجوز للهيئة �أن تقوم ب�إ�صدار قرارات تطلب فيها من مقدمي الخدمات
و�ضع خطة يتم اعتمادها من هيئة االت�صاالت ب�ش�أن تقديم خدمات االت�صاالت في حاالت الكوارث وحاالت الطوارئ.
يجوز لمجل�س �إدارة هيئة االت�صاالت �أن يجدد �أي ترخي�ص وفق ًا لأنظمة االت�صاالت .كما يجب على مقدمي الخدمات المرخ�ص لهم التقدم �إلى هيئة االت�صاالت
بطلب تجديد تراخي�صهم قبل انتهاء مدتها وفق ًا لبنودها و�شروطها .ومع ذلك ف�إن للمجل�س عدم تجديد الترخي�ص �أو تعديله �أو تعليقه �أو �إلغائه بمقت�ضى
القواعد والإجراءات والم�سوغات المن�صو�ص عليها في اللوائح التنظيمية والتي تت�ضمن�( :أ) الخرق المتكرر لل�شروط الأ�سا�سية للترخي�ص (ب) الإخفاق في
ت�سديد المقابل المالي للترخي�ص �أو �أي مقابل مالي �أخر تحدده هيئة االت�صاالت (ج) الإخفاق المتكرر في االلتزام بالقرارات ال�صادرة من هيئة االت�صاالت
(د) الف�شل في الت�شغيل بموجب الترخي�ص خالل �سنة من تاريخ �إ�صداره (هـ) القيام ب�أن�شطة ت�ضر بالم�صلحة العامة (و) الإفال�س �أو حل �أو ت�صفية الجهة
المرخ�ص لها (ز) التنازل عن الترخي�ص دون موافقة هيئة االت�صاالت.
ينبغي على هيئة االت�صاالت قبل �إجراء التعديالت �أو عدم التجديد �أو تعليق �أو �إلغاء الترخي�ص �أن ت�شعر مقدم الخدمة بنيتها اتخاذ هذا الإجراء .ويجب �أن
ين�ص هذا الإ�شعار على �إعطاء مقدم الخدمة وقت ًا كافي ًا للرد على مالحظات هيئة االت�صاالت واقتراح �أي �إجراءات تراها هيئة االت�صاالت .ويجوز لمقدم
الخدمة اال�ستعانة بر�أي �أي �أطراف �أخرى معنية ،وفي حالة قيام مجل�س ادارة هيئة االت�صاالت بتعديل �أو تعليق �أو �إلغاء �أو رف�ض تجديد الترخي�ص ،ينبغي �أن
تمنح هيئة االت�صاالت مقدم الخدمة وقت ًا كافي ًا لتطبيق القرارات ال�صادرة ،و�ستتخذ الهيئة الإجراءات الالزمة ل�ضمان ا�ستمرارية الخدمة للم�شتركين.
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بالإ�ضافة �إلى ذلك ،يجوز لمجل�س ادارة هيئة االت�صاالت تعديل �أي ترخي�ص �إذا طر�أت تغييرات على االتفاقيات �أو الأنظمة �أو التو�صيات الدولية �أو المحلية
�أو معايير �أنظمة المملكة التي تتطلب تعدي ًال .وتجدر الإ�شارة �إلى �أنه وفق ًا لالئحة التنفيذية لنظام االت�صاالت� ،إذا كان هناك خطر ينطوي على حدوث �ضرر
و�شيك ب�شبكة االت�صاالت �أو ل�شخ�ص ما ،ف�إنه يجوز لهيئة االت�صاالت ،بعد تقديم �إ�شعار م�سبق لل�شخ�ص المت�سبب في ال�ضرر� ،أن يلز مقدم الخدمة بف�صل �أي
من مرافق ات�صاالته.

6 666قيود على بث المحتويات
تمنع القيود الحالية م�ستخدمي االنترنت من ن�شر �أو الو�صول �إلى البيانات التي:
تنتهك حرمة الدين الإ�سالمي وال�شريعة الإ�سالمية.
تخد�ش الذوق العام.
تتعار�ض مع �أنظمة المملكة.
تروج لأفكار هدامة.
يتعين على مقدمي الخدمات االحتفاظ ب�أنظمة ت�سجل لكل م�ستخدم الوقت الذي �أم�ضاه في جل�سة االنترنت والمواقع التي زارها �أو حاول الو�صول �إليها وحجم
ونوع الملفات التي قام بفتحها.

6 666ربط االتصال البيني
وفق ًا لنظام االت�صاالت يحق للم�شغل التفاو�ض مع الم�شغلين الآخرين حول اتفاقيات االت�صال البيني ب�شبكات الخدمة واالت�صاالت لديهم .لدى ا�ستالمه لطلب
مكتوب من موفر خدمة �آخر ،ينبغي على مقدم الخدمة �إجراء مفاو�ضات ح�سن نوايا للدخول في ترتيبات اتفاقيات ربط بيني لربط �شبكات االت�صاالت لكال
الطرفين عند نقاط الربط المحددة و توفير �إمكانية الو�صول/الدخول �إلى مرافق االت�صاالت وفق ًا لما هو مطلوب وب�صورة معقولة .وفي حال ف�شل الأطراف
المعنية في الترا�ضى حول اتفاقيات الربط البيني يحق لهم تقديم طلب �إلى هيئة االت�صاالت لت�سوية الخالف و�سيكون قرار هيئة االت�صاالت ملزم ًا لكافة
الأطراف ويجب ت�سوية نزاعات ربط االت�صال البيني بطريقة �سريعة وعادلة.
ينبغي �أن ال يطلب من مقدم الخدمة الدخول في �أي اتفاقية من �ش�أنها ،ح�سب تقديره ،ما لم تقرر هيئة االت�صاالت خالف ذلك� ،أن:
تت�سبب في �أو من المحتمل �أن تت�سبب في خطر ج�سيم �أو �ضرر �أو �أذى لأي �شخ�ص �أو ممتلكات.
ت�سبب �ضرر ج�سيم �أو تداخل مع خدماته �أوعمليات �شبكة ات�صاالته.
تكون غير مجدية فني ًا �أو تجاري ًا.
وفي �أي حالة �أخرى لم تقرر فيها هيئة االت�صاالت بخالف ذلك.
تنطبق �إر�شادات ربط االت�صال البيني على كافة مقدمي الخدمات الذين يقومون بتوفير خدمات ربط االت�صال البيني لمقدمي الخدمات الآخرين وهي المعنية
بالإطار التنظيمي الملحق بنظام االت�صاالت والالئحة التنفيذية لنظام االت�صاالت وقد ق�صد منها الم�ساعدة في الت�أكد من �أن كافة مقدمي الخدمات يعاملون
بعدالة دون تفريق �أ وتمييز فيما يتعلق بتزويد خدمة ربط االت�صال البيني وقد تم تحديد مبادئ معينة ينبغي على مقدمي الخدمة �إتباعها .مثال لذلك ،يحب
�أن ت�شجع ترتيبات ربط االت�صال البيني على المناف�سة الفاعلة و�أن تت�سم بال�شفافية والعدالة والمو�ضوعية و�أن تلبي كافة طلبات النفاذ �إلى �شبكة االت�صاالت
عند نقاط تتميز بجدواها.
ولكن هنالك متطلبات معينة بموجب الالئحة التنفيذية لنظام االت�صاالت و�إر�شادات ربط االت�صال البيني تنطبق فقط على موفري الخدمات الذين تم
تعيينهم كموفري خدمات م�سيطرين لأغرا�ض ربط االت�صال البيني وخ�صو�ص ًا المطلب المتعلق بتقديم خدمات الربط البيني والنفاذ لل�شبكة والمرافق
لأي مقدم خدمة �آخر و�إعداد ون�شر عر�ض مرجعي لربط االت�صال البيني .ويجب �أن يت�ضمن العر�ض المرجعي مجموعة من الخدمات المعيارية م�صحوبة
بال�شروط والأحكام ذات العالقة بما في ذلك التعريفة التي يقوم بموجبها مقدمو الخدمات الم�سيطرين بتقديم خدمات ربط االت�صال البيني لمقدمي الخدمة
الآخرين مع مراعاة �إر�شادات ربط االت�صال البيني .ي�شكل العر�ض المرجعي لربط االت�صال البيني الأ�سا�س لمناق�شة اتفاقيات خدمات ربط االت�صال البيني
ويجب �أن تتوافق عرو�ض مقدمي الخدمات الم�سيطرين مع العر�ض المرجعي .يخ�ضع العر�ض المرجعي لخدمات ربط االت�صال البيني للموافقة والمراجعة
الدورية من قبل هيئة االت�صاالت وقد تم ت�ضمين بع�ض النقاط التو�ضيحية لذلك كجزء من �إر�شادات ربط االت�صال البيني.
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�ستتم مراجعة �إر�شادات ربط االت�صال البيني من وقت لآخر بعد الت�شاور مع الأطراف المعنية وفي هذا ال�سياق قامت هيئة االت�صاالت م�ؤخر ًا با�ستطالع
عام حول مفهوم التكلفة الإ�ضافية على المدى الطويل والخا�ص بت�سعير خدمات ربط االت�صال البيني .ومن المالحظ عدم قيام �شركة االت�صاالت ال�سعودية
با�ستخدام هذا المفهوم في تحديدها للتعريفة الحالية لخدمات ربط االت�صال البيني وح�سب اعتقاد هيئة االت�صاالت � ،إن طريقة الت�سعير هذه من �ش�أنها
تعزيز �سيا�سة تحرير قطاع االت�صاالت بم�ساعدة مقدمي الخدمات الجدد .ولقد قامت هيئة االت�صاالت ب�إعداد �إر�شادات نموذجية تحدد الطريقة التي ينبغي
�إتباعها من قبل هيئة االت�صاالت ومقدمي الخدمة الم�سيطرين لتحديد م�ستويات الزيادة التدريجية الإ�ضافية في التكلفة على المدى الطويل وللح�صول على
�أي مالحظات حول هذه الإر�شادات المطلوبة بتاريخ 2007/٦/30م.
لقد قامت هيئة االت�صاالت بتعيين �شركة االت�صاالت ال�سعودية كمقدم خدمات م�سيطر لكافة �أ�سواق االت�صاالت في المملكة العربية ال�سعودية بموجب القرار
رقم  1423/1بتاريخ 1423/6/3هـ (الموافق 2002/9/1م) (“القرار رقم  .)”1423/1لقد تمت الموافقة على عر�ض االت�صاالت ال�سعودية المرجعي بقرار
هيئة االت�صاالت رقم ( )1427/113بتاريخ 1427/3/21هـ (الموافق 2006/٤/19م).

6 666المنافسة العادلة ومقدمي الخدمات المسيطرين
من الأهداف المعلنة لهيئة االت�صاالت والمن�صو�ص عليها في نظام االت�صاالت “�ضمان خلق مناخ مالئم لت�شجيع و تحقيق المناف�سة العادلة في كافة مجاالت
االت�صاالت” .ح�سب ما ورد بالالئحة التنفيذية لنظام االت�صاالت ف�إنه مطلوب من هيئة االت�صاالت القيام بعدد من المهام الم�صممة لـ” مراقبة ومنع �سوء
ا�ستخدام مقدم الخدمة الم�سيطر لو�ضعه في ال�سوق” وتت�ضمن هذه المهام �ضبط القطاع لر�صد حاالت ا�ستغالل و�ضع ال�سيطرة ومحاولة ك�شفها ومثال لذلك
الدعم المالي المتبادل من خدمة �إلى خدمة �إلى خدمة �أخرى تناف�سية والذي يهدف �إلى الت�أثير على �أو الحد من المناف�سة.
�أي مقدم خدمة يح�صل على � %40أو �أكثر من �إجمالي �إيرادات �سوق ات�صاالت محددة ي�صنف على انه مقدم خدمات م�سيطر في هذا ال�سوق ما لم ي�صدر
خالف ذلك من هيئة االت�صاالت.
ح�سب تعريف هيئة االت�صاالت يمكن تف�سير مفهوم “الم�شغل /مقدم الخدمة الم�سيطر” بعدة طرق ،ولكن ،ينطبق التعريف تماما ً على �أي مقدم خدمات
ح�صل على � %40أو �أكثر من �إجمالي �إيرادات �سوق ات�صاالت محدد ،علم ًا ب�أن ال�شركة لي�ست مقدم خدمة م�سيطر في �أي �سوق في الوقت الحالي ،لذا ف�إن ذلك
يتيح لها هام�ش من الحرية لتحديد التعريفة التي تريدها ما لم تقرر هيئة االت�صاالت خالف ذلك .وتعتقد ال�شركة �إن ذلك �سيعطيها الفر�صة لتقديم عرو�ض
جذابة ويتيح لها كذلك �سرعة تعديل التعريفة لال�ستفادة من الفر�ص ق�صيرة الأجل .ويمكن لهيئة االت�صاالت �أن تعين �أي مقدم خدمة يح�صل على � %40أو
�أكثر من �إيرادات �سوق ات�صاالت معينة كمقدم خدمة م�سيطر �إذا كان يتمتع بمفرده �أو باال�شتراك مع �آخرين بو�ضع اقت�صادي قوي يمكنه من الت�صرف م�ستق ًال
بدرجة ملحوظة عن المناف�سين �أو الم�ستخدمين .عالوة على ذلك ف�إن هيئة االت�صاالت �ست�ضع العوامل التالية في االعتبار :ح�صة مقدم الخدمة في ال�سوق،
عدد مقدمي الخدمة الآخرين وح�ص�صهم في ال�سوق� ،سلوكيات هيكلة الأ�سعار في ال�سوق ومدى توفر خدمات بديلة معقولة وطبيعة ومدى عوائق الدخول وما
�إذا كان لدى مقدم الخدمة �سيطرة ح�صرية �أو غالبة على مرافق �أ�سا�سية لتقديم الخدمات و�/أو مرافق ات�صاالت تتيح له الو�صول �إلى الم�ستخدمين.
كما هو مو�ضح �أعاله ،لقد قررت هيئة االت�صاالت ب�أن تكون �شركة االت�صاالت ال�سعودية مقدم خدمة م�سيطر �شريطة �أن:
1 )1ال ي�سمح لمقدم الخدمة الم�سيطر بالقيام ب�أي �أن�شطة من �ش�أنها �سوء ا�ستغالل و�ضعه الم�سيطر وللهيئة �سلطة تحديد ما �إذا كان �أي من �أن�شطة مقدم
الخدمات الم�سيطر يعد بمثابة �سوء ا�ستغالل لو�ضع ال�سيطرة �أو �إذا ما كانت �أي من �أفعال مقدم الخدمات الم�سيطر تعتبر بمثابة �سلوك مناف لقواعد
المناف�سة ال�شريفة كما للهيئة اتخاذ الإجراء الالزم.
2 )2يجب على كل مقدم خدمة م�سيطر له عالقة ب�أ�سواق خدمات ربط االت�صال البيني �أن يت�أكد ،وعلى وجه الخ�صو�ص( ،عالوة على �إ�صداره العر�ض
المرجعي لربط االت�صال البيني الم�شار �إليه �أعاله) من القيام بالتالي:
 �أن يعر�ض ،ح�سب الطلب ،تقديم خدمة ربط االت�صال البيني ب�شبكته والدخول �إلى مرافقه من قبل �أي مقدم خدمات �آخر مرخ�ص له بموجب
اتفاقية خطية لتوفير خدمات ربط االت�صال البيني.
 توفير خدمة ربط االت�صال البيني والدخول لأي مقدم خدمة مرخ�ص و�أي مقدم خدمة �أجنبي بموجب نف�س ال�شروط ونف�س الجودة التي يقدم
بها خدماته.
 �أن يوفر ،عند الطلب ،كافة الموا�صفات والمعلومات الالزمة لمقدمي الخدمات الذين يطلبون خدمات ربط االت�صال البيني والدخول ومعاملة
المعلومات الم�ستلمة من مقدمي الخدمة الآخرين ب�سرية تامة.
 يبين نظام االت�صاالت ب�أنه يتعين على �أي م�شغل م�سيطر على �سوق معين من �أ�سواق االت�صاالت �أو �أي جزء منه عدم القيام ب�أي ن�شاطات �أو �أفعال
تعد بمثابة �سوء ا�ستخدام لو�ضعه.
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وفق ًا لنظام االت�صاالت يمنع الم�شغلون من الدخول في اتفاقيات مع بع�ضهم البع�ض لممار�سة �أفعال من �ش�أنها خلق م�شغل م�سيطر ل�سوق معين من قطاع
االت�صاالت �أو الحد من التناف�س �أو الإ�ضرار به و�سوف تعتبر �شروط و�أحكام مثل هذا االتفاق باطلة .لذا يجب على الم�شغلين الراغبين في االندماج مع م�شغلين
محليين وخارجيين تقديم طلب لهيئة االت�صاالت للح�صول على موافقتها قبل �شراء � %5أو �أكثر من �أ�سهم �أي م�شغل �أخر مرخ�ص في المملكة العربية ال�سعودية
�أو ن�سبة قد تخلق و�ضع م�سيطر في �أي �سوق من �أ�سواق االت�صاالت .وفق ًا لالئحة التنفيذية لنظام االت�صاالت ف�إن عملية الترتيب لتحديد �أ�سعار �أو �شروط �أي
خدمة في قطاع االت�صاالت �أو �أي ترتيبات لتحديد ال�شخ�ص الذي �سيفوز بعقد �أو فر�صة عمل في قطاع االت�صاالت �أو الترتيبات التي تجري بغر�ض تق�سيم
ح�ص�ص �أو توزيع �أ�سواق ات�صاالت فيما بينهم �ستكون من الممار�سات المحظورة.

6 666فصل الحسابات
�إن ف�صل الح�سابات هو �إعداد ح�سابات منف�صلة لأن�شطة �أعمال مختلفة تقوم �شركة واحدة ب�إدارتها لكي يتم تحديد التكاليف والإيرادات المرتبطة بكل ن�شاط
(والتحويالت فيما بينها) ب�شكل منف�صل و منا�سب .وتهدف �سيا�سات هيئة االت�صاالت المتعلقة بف�صل الح�سابات �إلى خلق و �إيجاد �أر�ضية للم�شغلين الجدد
تمكنهم من مناف�سة الم�شغل الحالي.
تن�ص الالئحة التنفيذية لنظام االت�صاالت على �أنه يجوز لهيئة االت�صاالت فر�ض �شروط على �أ�صحاب التراخي�ص الفردية على م�ستوى ف�صل خدمات
االت�صاالت للأغرا�ض المحا�سبية والتنظيمية ح�سب ما تقرره الهيئة .وتعتبر �شركة االت�صاالت ال�سعودية مقدم الخدمة الوحيد الذي يخ�ضع لقواعد الف�صل
المحا�سبية بموجب قرار هيئة االت�صاالت رقم  1425/44ال�صادر بتاريخ 1425/4/10هـ (الموافق 2004/٥/30م).
تت�ضمن قطاعات االت�صاالت ال�سعودية التي �سيبد�أ بها التحرير قطاعات المعطيات واالت�صاالت المتنقلة .ولقد ظلت خدمات االنترنت بالتجزئة مناف�سة
منذ �إدخالها في عام 1996م .تعتقد هيئة االت�صاالت ،كاقتراح عام� ،إن القطاعات المناف�سة (خدمات محطات المنافذ متناهية ال�صغر  VSATوبيانات
االنترنت واالت�صاالت المتنقلة) يجب ف�صلها لأغرا�ض الت�سعير و�سوف ي�سمح هذا الف�صل لهيئة االت�صاالت باكت�شاف �أي حاالت دعم مالي متبادل من الجهات
الم�سيطرة �إلى �سوق المناف�سة ،وت�سهيل فهم ربحية مختلف الوحدات ،وتحديد �سوء ا�ستخدام و�ضع ال�سيطرة �أو �أي �سلوك مناف للقواعد التناف�سية من قبل
مقدمي الخدمة الم�سيطرين .يحدد مقدمو الخدمات نف�س الأجور لخدمات ربط االت�صال البيني الم�ستخدمة من قبل مقدمي خدمات ربط االت�صال البيني
والوحدات التجارية والجهات التابعة لها.

6 6-66استخدام الممتلكات
تعطي �أنظمة االت�صاالت لجميع م�شغلي االت�صاالت حق ًا مت�ساوي ًا من حيث دخول جميع الممتلكات العامة والخا�صة بغر�ض تقديم خدمات االت�صاالت في �إطار
الحدود الالزمة وال�ضرورية لإن�شاء وت�شغيل و�صيانة �شبكات االت�صاالت.
وبموجب الالئحة التنفيذية لنظام االت�صاالت وب�شرط الح�صول على موافقة الجهة العامة الم�سئولة ،يجوز لمقدم الخدمة دخول الطرق العامة �أو �أي مكان عام
�آخر ،بموجب �شروط تجارية معقولة ،بغر�ض �إن�شاء �أو �صيانة �أو ت�شغيل �شبكات االت�صاالت ،ويمكنه �أن يبقى في المكان طوال المدة الالزمة لذلك الغر�ض من
دون تعطيل اال�ستخدام العام لذلك المرفق �أو الطريق �أو المكان العام الآخر .وعندما ال يتمكن مقدم الخدمة ،بموجب �شروط تجارية معقولة ،من ا�ستخدام
عمود �أو مجرى �أو برج� ،أو غيره من المن�ش�آت الم�ساندة لالت�صاالت �أو للطاقة الكهربائية ،الذي تم �إن�شا�ؤه على طريق �سريع �أو مكان عام �آخر ،يمكنه �أن يتقدم
بطلب للهيئة للح�صول على الم�ساندة.
عندما يحتاج مقدم الخدمة �إلى �أر�ض �أو االنتفاع ب�أر�ض من �أجل تقديم خدمات االت�صاالت ،على مقدم الخدمة �أن يحاول التو�صل �إلى اتفاق مع �صاحب
الملكية .وفي حال ف�شل الم�شغل في التو�صل �إلى اتفاق مع �صاحب الملكية ،يمكن لمقدم الخدمة �أن يتقدم بطلب لدى هيئة االت�صاالت لت�سوية النزاع القائم
بين الطرفين .و�إذا عجزت هيئة االت�صاالت عن التو�سط بين الطرفين ،يمكن نزع العقار وفق ًا لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
يتعين على مقدمي الخدمة الذين يملكون مرافق ات�صاالت قائمة حالي ًا ال�سماح لمقدمي الخدمة الآخرين با�ستخدام هذه المواقع لو�ضع �أنظمة نقل االت�صاالت
الخا�صة بهم� ،إذا كان ذلك يحقق جدوى اقت�صادية ملمو�سة وال يتطلب �أعما ًال �إن�شائية جوهرية �إ�ضافية في ذلك الموقع ،كما �أن على الطرف طالب الم�شاركة
في الموقع �أن يعو�ض الطرف المطلوب منه �إتاحة الم�شاركة.
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6 6-66الخدمة الشاملة وحق االستخدام الشامل وصندوق الخدمة
الشاملة
تحدد وثيقة �سيا�سة الخدمة ال�شاملة وحق اال�ستخدام ال�شامل الم�ؤرخة في 1427/05/21هـ (الموافق 2006/٦/17م) الأ�س�س والمبادئ وال�شروط المتعلقة
بتقديم خدمة النفاذ �إلى الخدمة ال�شاملة وحق اال�ستخدام ال�شامل في المملكة .و�إن �أحد الأهداف المحددة في ال�سيا�سة هو تحقيق حق اال�ستخدام ال�شامل
للخدمات ال�صوتية خالل فترة ثالث �سنوات كحد �أق�صى من التاريخ الذي يبد�أ فيه �صندوق الخدمة ال�شاملة بالعمل (ف�ض ًال راجع ما يلي “�صندوق الخدمة
ال�شاملة”).
لتعزيز الخدمة ال�شاملة وحق اال�ستخدام ال�شامل ،وجب و�ضع �سيا�سة تن�ص على ت�أ�سي�س �صندوق الخدمة ال�شاملة .لقد تم ت�أ�سي�س �صندوق الخدمة ال�شاملة
بموجب قرار �إن�شاء �صندوق الخدمة ال�شاملة رقم  1428/165ال�صادر بتاريخ 1428/5/18هـ (الموافق 2007/6/4م) وهو ي�شكل وحدة �إدارية منف�صلة
�ضمن هيئة االت�صاالت .يتعين على �صندوق الخدمة ال�شاملة التركيز ب�شكل ح�صري على تمويل ال�شبكات الجديدة و�/أو الخدمات لتقديم الخدمة ال�شاملة �أو
حق اال�ستخدام ال�شامل �إلى المناطق الجغرافية التي ال ت�صل �إليها الخدمات التجارية لكونها غير مربحة� .سيتم دعوة الأطراف �إلى عملية اختيار تناف�سية
لمنح م�شاريع خا�صة بالخدمة ال�شاملة وحق اال�ستخدام ال�شامل يقوم بتمويلها �صندوق الخدمة ال�شاملة .ويدير �صندوق الخدمة ال�شاملة مجل�س �إدارة هيئة
االت�صاالت ويتم تمويله من خالل الح�صول على ما يعادل  %1من �صافي �إيرادات مقدم الخدمة المحدد من هيئة االت�صاالت .وتتم مراجعة �سيا�سة �صندوق
الخدمة ال�شاملة من قبل هيئة االت�صاالت على الأقل مرة كل �سنتين.
توجد عدد من االلتزامات الإ�ضافية على عاتق مقدمي الخدمة ال�شاملة بموجب الالئحة التنفيذية لنظام االت�صاالت.

6 6-66جودة الخدمة
لقد و�ضعت هيئة االت�صاالت مجموعة من “م�ؤ�شرات جودة الخدمة” التي تغطي ،من بين �أمور �أخرى ،خدمات االت�صاالت المتنقلة وخدمات المعطيات
والمعايير التي تنطبق عليها .ويتوجب على مقدمي الخدمات تقديم التقارير �إلى هيئة االت�صاالت للإ�شارة �إلى مدى التقيد بالمعايير المرتبطة بتلك الم�ؤ�شرات
على �أ�سا�س ربع �سنوي .ومع ذلك ،وفقا (للإطار التنظيمي المتعلق بجودة الخدمة) (القرار رقم  1427/141ال�صادر بتاريخ 1427/9/17هـ “الموافق
2006/١٠/10م”) �سيتم �إعفاء مقدمي الخدمة الذين تم الترخي�ص لهم حديث ًا من تنظيم جودة الخدمة لفترة الـ� 12شهر الأولى بعد الإطالق التجاري
للخدمة.
هنالك العديد من التزامات جودة الخدمة تنطبق على مقدمي الخدمات ال�شاملة ومقدمي الخدمات الم�سيطرين بموجب الئحة االت�صاالت.

6 6-66التعرفة
يجب �أن يرفع مقدمو حق اال�ستخدام ال�شامل ومقدمو الخدمة الم�سيطرين ،بموجب الالئحة التنفيذية لنظام االت�صاالت كافة التعرفات المتعلقة بحق
اال�ستخدام ال�شامل �أو خدمات االت�صاالت في ال�سوق الم�سيطر عليه على التوالي �إلى هيئة االت�صاالت للح�صول على موافقتها ما لم يتم تحديد غير ذلك من
قبل هيئة االت�صاالت .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،يجوز للهيئة ،وفق تقديرها� ،أن تنظم تعرفات مقدمي الخدمة الآخرين بموجب �أحكام �أنظمة االت�صاالت ،وبالتالي
من الممكن �أن تقوم بتنظيم تعرفات ال�شركة في الم�ستقبل .عندما يتطلب من هيئة االت�صاالت الموافقة على التعرفة ،ت�صبح التعرفة الجديدة �سارية المفعول
بعد موافقة هيئة االت�صاالت عليها.
لهيئة االت�صاالت �أن ت�صدر قرار ًا العتماد �أي طريقة لتنظيم تعرفات مقدمي الخدمة من �ش�أنه �أن يتما�شى مع تعليمات و�إر�شادات وقرارات هيئة االت�صاالت
بما فيها تنظيم �سقف الأ�سعار.

6 6-66الخدمات الصوتية عبر بروتوكول االنترنت ()VOIP
الخدمات ال�صوتية عبر بروتوكول االنترنت غير مرخ�ص لها حالي ًا في المملكة لغير مقدمي خدمات االت�صاالت الثابتة� ،إال �أن هيئة االت�صاالت �ستقوم بتطوير
�إطار تنظيمي لتقديم الخدمات ال�صوتية عبر بروتوكول االنترنت.
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6 6-66الجزاءات
ين�ص نظام االت�صاالت على �أن تخ�ضع بع�ض الإجراءات �أو المخالفات المحددة في نظام االت�صاالت لجزاء ال يتجاوز خم�سة ماليين ريال .وهذه الجزاءات
تفر�ضها لجنة الف�صل في المخالفات التابعة للهيئة وتقدم لها التقارير والتي يتعين عليها اتخاذ قراراتها وفق ًا لالئحة التنفيذية لنظام االت�صاالت .ويجوز
التظلم من قرارات اللجنة �أمام ديوان المظالم بموجب نظام ديوان المظالم.
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7

7الترخيص وربط االتصال البيني

7 777الترخيص
�سيتم �إ�صدار ترخي�ص تقديم خدمات االت�صاالت الثابتة في المملكة العربية ال�سعودية بعد ت�أ�سي�س ال�شركة .فيما يلي ملخ�ص لعملية �إ�صدار الترخي�ص و�شروط
و�أحكام م�سودة الترخي�ص الحالية .ويجب التنويه على �أن الم�سودة الحالية عر�ضة للتغيير قبل �إ�صدارها.

7 77777طلب الترخيص لتقديم خدمات االتصاالت الثابتة
في خريف عام 2006م �أ�صدرت هيئة االت�صاالت دعوة لتقديم عرو�ض طلب تراخي�ص جديدة لتقديم خدمات االت�صاالت الثابتة .وقد �صممت مناف�سة عملية
�إ�صدار التراخي�ص بطريقة ت�شجع العديد من مقدمي الطلبات وترفع م�ستوى المناف�سة بينهم الحق ًا .وقد حددت المقابل المالي للترخي�ص بخم�سة ماليين
ريال ولم يتم تحديد عدد التراخي�ص المزمع �إ�صدارها.
وبعد مراجعة الطلبات المقدمة وتقييمها �أعلنت هيئة االت�صاالت بتاريخ 1428/3/27هـ (الموافق 2007/4/15م) عن قرارها بت�أهيل ( )3من مجموع ()10
متقدمين هم :ا �شركة االت�صاالت ال�ضوئية وت�ضم (فيريزون كم�شغل) ال�شركة ال�سعودية لالت�صاالت المتكاملة وت�ضم (بي �سي �سي دبليو كم�شغل) �إ�ضاف ًة �إلى
ال�شركة.
وت�ضمنت المعايير التي و�ضعتها هيئة االت�صاالت لمراجعة الطلبات وتقييمها والتي ينبغي على ال�شركة االلتزام بها:
قدرة مالية ال تقل عن ( )560خم�سمائة و�ستين مليون ريال �أي ما يعادل مائة وخم�سين مليون ( )150دوالر �أمريكي تمثل �صافي القيمة المالية الإجمالية
لم�ساهمي ال�شركة.
قاعدة من الم�شتركين للم�شغل المزود لخدمات االت�صاالت ال يقل عدد الم�شتركين عند تقديم الطلب منها في خدمات االت�صاالت الثابتة عن 100‚000
م�شترك هاتف ثابت ن�شط (في جميع الأ�سواق) �أو �شبكة ات�صاالت متنقلة ال يقل عدد الم�شتركين الحاليين منها في خدمات االت�صاالت المتنقلة عن 1‚5
مليون م�شترك.
خبرة في بلدين على الأقل في مجال ن�شر وت�شغيل �شبكات االت�صاالت.
التزام من جانب مزود خدمات االت�صاالت باالحتفاظ بما ال يقل عن  %15من ح�ص�ص ملكية الترخي�ص الجديد طوال مدة اتفاقية الإدارة والتي ال تقل
عن خم�س �سنوات.
توفير تغطية لخدمات االت�صال الال�سلكي في م�ساحة ال تقل عن ( )13منطقة خالل مدة �سبع �سنوات من تاريخ �إ�صدار الترخي�ص.
وقد �شملت �إجراءات المناف�سة� ،إ�ضافة �إلى تر�سية تراخي�ص تقديم خدمات االت�صاالت الثابتة ،عملية تخ�صي�ص الطيف الترددي على �أ�سا�س عطاءات مغلقة
تقدم فيها الم�شتركين بطلبات تخ�صي�ص الطيف الترددي الالزمة لتوفير تقديم خدمات االت�صاالت الثابتة والذي يتوفر في المملكة في النطاقات 2.5
جيغاهيرتز و 3.5جيغاهيرتز .ولم تتقدم �شركة االت�صاالت ال�ضوئية بطلب لتخ�صي�ص الطيف الترددي نظر ًا لنيتها ت�شغيل خدماتها باالقت�صار على ا�ستخدام
�شبكة كوابل .وفي يوم 1428/4/4هـ (الموافق 2007/4/21م) تم تخ�صي�ص الطيف الترددي لل�شركة ال�سعودية لالت�صاالت المتكاملة �ضمن النطاق الترددي
 2.5جيغاهيرتز و�أخرى لل�شركة على نطاق  3.5جيغاهيرتز بعر�ض نطاق قدره  56جيغاهيرتز .

7 777شروط الترخيص
7 77777التقيد بتعليمات وإرشادات وقرارات هيئة االتصاالت
يجب �أن تتقيد ال�شركة ب�شروط و�أحكام الترخي�ص والجداول الملحقة به وبكافة الأنظمة والقرارات الأخرى ذات ال�صلة ال�صادرة عن هيئة االت�صاالت بما
فيها على �سبيل المثال ال الح�صر تلك المتعلقة بـ ( �أ(�شروط تقديم الخدمة) ،ب (معايير جودة خدمات االت�صاالت المقدمة من قبل ال�شركة)،ج (الأ�س�س
والقواعد الم�ستخدمة في تحديد المقابل المالي )تعريفة خدمات االت�صاالت()،د(الخدمة ال�شاملة وحق اال�ستخدام ال�شامل)،هـ(الترددات)،و( ،الترقيم)،
ز (قابلية نقل الأرقام) ،ح(ربط االت�صال البيني (ط) تراخي�ص المعدات واعتماد نوعيتها) ،يرجى مراجعة ق�سم” البيئة التنظيمية”).
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7 77777الخدمات والشبكات المرخصة والتي قد تحصل عليها الشركة
1 )1تقديم جميع خدمات االت�صاالت الثابتة في المملكة بعد الح�صول على جميع التراخي�ص الالزمة من هيئة االت�صاالت .ولل�شركة في حال رغبتها في
تقديم خدمات ات�صاالت �أخرى ،التقدم �إلى الهيئة للح�صول على التراخي�ص الالزمة لذلك.
2 )2بناء �شبكات االت�صاالت ومرافقها ،وامتالكها و�صيانتها وت�شغيلها و�إدارتها وتطويرها ،على �أ�س�س تجارية في المملكة ،وحيازة التراخي�ص والمعدات
والأجهزة الالزمة لذلك.
3 )3ا�ستيراد جميع �أنواع �أجهزة االت�صاالت الثابتة ونحوها من الأجهزة والب�ضائع وت�صديرها وت�سويقها وتوريدها ،والدخول في المناق�صات المتعلقة
بذلك.
4 )4اال�ستثمار في الم�شاريع التجارية واال�ستثمارية المتعلقة بخدمات االت�صاالت المختلفة بح�سب ما تراه ال�شركة منا�سبا لتنمية �أعمالها وتطويرها ،وفقا
للأنظمة واللوائح المرعية في المملكة.
5 )5حيازة و�إدارة وبيع وا�ستئجار والت�صرف ب�أي ممتلكات منقولة وغير منقولة والمنافع والحقوق المعنوية المتعلقة ب�أعمال ال�شركة والتي ت�ؤدي �إلى تنمية
وتعزيز �أعمالها وفقا للأنظمة واللوائح المرعية في المملكة.
ينبغي على ال�شركة الح�صول على تراخي�ص منف�صلة من هيئة االت�صاالت لتقديم خدمات الإنترنت وخدمات االت�صاالت المتنقلة �أو خدمات المتنقل الخلوي
الف�ضائي .وتخ�ضع خدمة بث المواد والمحتويات �أي�ضا ال�ست�صدار تراخي�ص خا�صة وت�صاريح من الجهات الحكومية ذات العالقة .وال ي�سمح لل�شركة بتوفير
خدمات ات�صال با�ستخدام الراديو ما عدا في الحاالت المرخ�ص بها من قبل هيئة االت�صاالت .وترى ال�شركة �أنها لي�ست في حاجة لأية تراخي�ص �إ�ضافية في
الوقت الحالي للقيام ب�أن�شطتها المرتقبة.

7 77777مدة الترخيص وتجديده وإلغائه وتعليقه وتعديله
من المتوقع �أن تكون مدة �صالحية الترخي�ص ال�صادر لل�شركة  25عام ًا من تاريخ �إ�صداره ويمكن �أن يجدد لمدة مماثلة بموافقة هيئة االت�صاالت .ولن يتم
�إجراء �أي تعديل على الترخي�ص �إال بوا�سطة هيئة االت�صاالت ووفق ًا لأنظمتها(.كذلك قد ت�صدر الهيئة تراخي�ص �أخرى �إ�ضافية) .ويجوز لهيئة االت�صاالت �أن
تلغي �أو تعلق العمل بالترخي�ص بمقت�ضى �أنظمتها في حال ارتكاب ال�شركة لأية مخالفة ت�ستوجب ذلك (ف�ض ًال راجع ق�سم “البيئة التنظيمية”)

7 77777التعاقد من الباطن
يجوز لل�شركة بعد الح�صول على الموافقة الخطية من هيئة االت�صاالت بالتعاقد من الباطن مع �أ�شخا�ص �آخرين لتكليفهم بالقيام ببع�ض خدمات االت�صاالت
المرخ�ص لها بتقديمها بموجب الترخي�ص .وفي هذه الأحوال� ،ستظل كافة االلتزامات المترتبة على الترخي�ص م�سئولية ال�شركة.

7 77777تحول التقنية
يجب على ال�شركة �إ�شعار هيئة االت�صاالت في حال نيتها �إجراء تغيير جوهري في التقنية الم�ستخدمة لن�شر ال�شبكة .وفي هذه الحالة يجوز لهيئة االت�صاالت �أن
تطلب من ال�شركة القيام بالإجراءات الالزمة لتفادي الآثار العك�سية الناتجة من هذه التغييرات.

7 77777المقابل المالي للترخيص
وفق ًا لوثيقة طلب الح�صول على الترخي�ص لتقديم خدمات االت�صاالت الثابتة والعرو�ض المقدمة من ال�شركة للح�صول على الترخي�ص وتخ�صي�ص الطيف
الترددي وقرار مجل�س الوزراء رقم ( ) 41وتاريخ 1429/2/18هـ (الموافق 2008/2/25م) وم�سودة الترخي�ص� ،سوف ت�سدد ال�شركة لهيئة االت�صاالت ما
يلي:
 )1مقابل مالي قدره ( )5.000.000خم�سة ماليين ريال �سعودي كمقابل للح�صول على الترخي�ص بتقديم خدمات االت�صاالت الثابتة يتم ت�سديده دفعة
واحدة.
 )2مقابل مالي قدره ( )522.904.000خم�سمائة واثنان وع�شرون مليون وت�سعمائة و�أربعة �ألف ريال �سعودي كمقابل ال�ستخدام الطيف الترددي المخ�ص�ص
لل�شركة يتم ت�سديده دفعة واحدة.
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عالوة على المبالغ المذكورة �أعاله ف�إن ال�شركة ملزمة �أي�ض ًا بموجب الوثائق والقرار الوزاري ال�سابق ذكرها بت�سديد ما يلي:
1 )1مقابل مالي �سنوي لتقديم خدمة االت�صاالت الثابتة تجاري ًا وفقا لم�سودة الترخي�ص يعادل ( )%10من �صافي �إيرادات المرخ�ص له في العام ،وي�ستثنى
من ذلك العام الأول من تاريخ �إ�صدار الرخ�صة والذي �ستكون الن�سبة فيه ( )%5من �صافي الإيرادات وكذلك العام الثاني والذي �ستكون الن�سبة فيه
( )%8من �صافي الإيرادات .و�ستكون الن�سبة ( )%10من �صافي الإيرادات ابتدا ًء من العام الثالث وللأعوام التي تليه .و�سي�ستمر دفع المقابل المالي
�سنوي ًا طوال فترة �صالحية الترخي�ص.
2 )2مقابل مالي �سنوي يعادل ( )%1من �صافي �إيرادات المرخ�ص له في العام مقابل �إ�صدار الترخي�ص .و�سي�ستمر دفع هذا المقابل المالي �سنوي ًا طوال
فترة �سريان الترخي�ص.
3 )3مقابل مالي �سنوي ال�ستخدام الطيف الترددي المخ�ص�ص للمرخ�ص له بمبلغ ثابت قدره مليونان و�أربعمائة �ألف ريال  +مقابل مالي يتنا�سب مع ن�سبة
التغطية للمناطق وذلك وفق ًا لأحكام الئحة المقابل المالي ال�ستخدام الطيف الترددي ال�صادرة من هيئة االت�صاالت.
4 )4مقابل مالي �سنوي نظير ا�ستخدام وحجز وتخ�صي�ص الأرقام للمرخ�ص له ح�سب قرار هيئة االت�صاالت رقم  1425/34بتاريخ 1425/1/4هـ.
 ) %1(5 )5من �صافي الإيرادات للم�ساهمة في �صندوق الخدمة ال�شاملة وحق اال�ستخدام ال�شامل ،في حال طلب هيئة االت�صاالت من ال�شركة ذلك.
6 )6مقابل مالي لأي �أعمال �أو خدمات مقدمة من قبل هيئة االت�صاالت ،حيثما ينطبق ،وفق ًا لأنظمة الهيئة.
�صافي الإيرادات :يق�صد به �إجمالي الإيرادات التي يجنيها المرخ�ص له من تقديم خدمات االت�صاالت الثابتة تجاري ًا مطروح ًا منها المبالغ الم�ستحقة لأي
مقدم خدمة ات�صاالت محلي �أو دولي ح�سب ما هو مو�ضح في نتائج الت�سويات لهذه الخدمات.

7 77777نشر الشبكة والتغطية
على الرغم من �أن الترخي�ص لم ي�صدر حتى الآن  ،ف�إن دعوة تقديم الطلبات ت�شترط على ال�شركة التقيد بالتزامات ن�شر ال�شبكة الواردة كما يلي:
تغطية ما ال يقل عن ثالث مناطق خالل ثالث �سنوات من تاريخ �إ�صدار الترخي�ص.
تغطية ما ال يقل عن �سبع مناطق خالل خم�س �سنوات من تاريخ �إ�صدار الترخي�ص.
تغطية ما ال يقل عن ثالث ع�شرة منطقة خالل �سبع �سنوات من تاريخ �إ�صدار الترخي�ص.
حتى تاريخ هذه الن�شرة �أوفت ال�شركة تمام ًا بكافة االلتزامات المن�صو�ص عليها في دعوة تقديم الطلبات وتنوي الإيفاء بباقي التزاماتها.

7 777اتفاقيات ربط االتصال البيني
تتوقع ال�شركة �إبرام اتفاقيات ربط ات�صال بيني مع �شركة االت�صاالت ال�سعودية وموبايلي ومقدمي الخدمات المحليين والدوليين الآخرين والمفاو�ضات جارية
في هذا الخ�صو�ص .ت�ؤمن ال�شركة ب�أن ال�شروط المالية لبع�ض �أو كافة هذه االتفاقيات تكون ل�صالح الأطراف الموقعة عليها.
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8

8هيكلة وحوكمة الشركة

8 888أعضاء مجلس اإلدارة المقترحون
�ستتم �إدارة ال�شركة و الإ�شراف على عملياتها بوا�سطة مجل�س �إدارة يت�ألف من �إحدى ع�شر( )11ع�ضو ًا� .سيتم تعيين مجل�س الإدارة الأول من قبل الجمعية
العامة الت�أ�سي�سية بينما يتم فيما بعد تعيين المجل�س من قبل الجمعية العامة العادية� .سيتم تعيين �أع�ضاء مجل�س الإدارة لمدة ثالث �سنوات ،ما عدا المجل�س
الأول والذي �سعين �أع�ضاءه لمدة خم�س �سنوات.
�سيكون مجل�س الإدارة المقترح كما يلي:
الو�ضع

اال�سم

املن�صب

ال�صفة

جهة التمثيل

�صاحب ال�سمو الملكي الأمير عبد العزيز
بن �أحمد بن عبد العزيز �آل �سعود

رئي�س مجل�س الإدارة

غيرتنفيذي

�شركة عذيب التجارية المحدودة

ال�شيخ محمد بن عي�سى �آل خليفة

ع�ضو مجل�س الإدارة

غيرتنفيذي

�شركة البحرين لالت�صاالت ال�سلكية
والال�سلكية

الأ�ستاذ عبد الرزاق القا�سم

ع�ضو مجل�س الإدارة

غيرتنفيذي

�شركة البحرين لالت�صاالت ال�سلكية
والال�سلكية

الأ�ستاذ محمد وجيه بن ح�سن �شربتلي

ع�ضو مجل�س االدارة

غيرتنفيذي

�شركة النهلة للتجارة والمقاوالت المحدودة

الأ�ستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز
المطرب

ع�ضو مجل�س الإدارة

تنفيذي

�شركة عذيب للكمبيوتر واالت�صاالت
المحدودة

الأ�ستاذ خور�شيد �أحمد

ع�ضو مجل�س الإدارة

غيرتنفيذي

�شركة عذيب التجارية المحدودة

الأ�ستاذ �سعد بن عمر البيز

ع�ضو و�سكرتير مجل�س الإدارة

غيرتنفيذي

�شركة عذيب لل�صيانة المحدودة

الأ�ستاذ �سلطان بن خالد التركي

ع�ضو مجل�س الإدارة

ـــــ

الجمهور

م�ستقل

الدكتور عبدالعزيزعبداللطيف جزار

ع�ضو مجل�س �إدارة

ـــــ

الجمهور

م�ستقل

الأ�ستاذ ح�سام ها�شم �صدقة

ع�ضو مجل�س �إدارة

ـــــ

الجمهور

م�ستقل

الدكتور ح�سام عبدالمح�سن العنقري

ع�ضو مجل�س �إدارة

ـــــ

الجمهور

م�ستقل

نبذة عن �أع�ضاء مجل�س الإدارة المقترحين

8 88888صاحب السمو الملكي األمير عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود  -رئيس مجلس
اإلدارة )44( ،سنة
�صاحب ال�سمو الملكي الأمير عبد العزيز بن �أحمد بن عبد العزيز �آل �سعود هو الرئي�س التنفيذي لمجموعة �شركات عذيب ،وهو �أي�ض ًا ع�ضو المجل�س اال�ست�شاري
لل�صناديق اال�ستثمارية و�شريك م�ؤ�س�س ورئي�سي في العديد من ال�شركات التجارية وال�صناعية الخا�صة والم�ساهمة المرموقة العاملة في مختلف المجاالت
كت�شغيل و�صيانة المن�ش�آت الع�سكرية واالت�صاالت والإن�شاءات والتقنيات الحديثة و�شحن وتفريغ ال�سفن والقطاع الزراعي وغيرها.
كما يعتبر �سموه من النا�شطين في العمل الإن�ساني في مجال طب العيون على الم�ستويات المحلية والإقليمية والدولية حيث �أ�س�س وير�أ�س مجال�س �إدارة العديد
من جمعياته وم�ؤ�س�ساته.
تخرج �سموه من جامعة الملك �سعود بالريا�ض �سنة 1986م بتخ�ص�صين رئي�سيين هما العلوم ال�سيا�سية و�إدارة الأعمال .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،ح�ضر �سموه
العديد من الدورات المتخ�ص�صة في الإدارة التنفيذية.
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8 88888الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة – عضو غير تنفيذي )41( ،سنة
ال�شيخ محمد بن عي�سى �آل خليفة ،بحريني الجن�سية ،وهو المدير العام للم�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية بالبحرين منذ �سنة 2005م ،ويعمل فيها منذ
1989م حيث تقلد عدة منا�صب عليا منها مدير عام المالية واال�ستثمار خالل الفترة من  2002وحتى 2005م ،و م�ساعد مدير عام المالية واال�ستثمار من 1998
حتى 2002م ومدير المحافظ اال�ستثمارية الأجنبية من  1993حتى 1998م ،ومحلل ا�ستثمار من  1989حتى 1993م .وي�شغل ال�شيخ �آل خليفة �أي�ض ًا من�صب
رئي�س مجل�س �إدارة �شركة الأوراق المالية واال�ستثمارات ونائب رئي�س مجل�س �إدارة �شركة االت�صاالت البحرينية وع�ضو مجل�س �إدارة بنك البحرين والكويت
وع�ضو مجل�س �إدارة �شركة البحرين للمرافق التجارية.
ال�شيخ �آل خليفة يحمل �شهادة بكالوريو�س في الأعمال الدولية من جامعة تك�سا�س� ،أو�ستن ،منذ 1989م ،كما �شارك في العديد من البرامج والدورات
التنفيذية.

8 88888األستاذ عبد الرزاق بن عبد اهلل القاسم  -عضو تنفيذي )55( ،سنة
الأ�ستاذ /عبد الرزاق عبد اهلل القا�سم ،بحريني الجن�سية ،وهو الرئي�س التنفيذي لبنك البحرين الوطني منذ عام 2008م ،ورئي�س لجنة حوكمة ال�شركات
بوزارة التجارة بمملكة البحرين منذ عام 2004م ،كما �أنه ع�ضو مجل�س �إدارة �شركة ا�ستيراد لال�ستثمار منذ يناير 1998م و�شركة البحرين للأ�سواق الحرة
منذ 2004م والأكاديمية العربية للتعليم والبحوث و هو �أي�ض ًا ع�ضو مجل�س الأمناء واللجنة التنفيذية للمعهد البحريني لل�صيرفه منذ عام 2004م.
ح�صل الأ�ستاذ /القا�سم على درجة الماج�ستير في علم الإدارة من ما�س�شو�سيتز �إن�ستتيوت �أوف تيكنولوجي في بو�سطن في عام 2004م.

8 88888األستاذ محمد بن وجيه حسن شربتلي  -عضو غير تنفيذي )41( ،سنة
الأ�ستاذ /محمد بن وجيه ح�سن �شربتلي� ،سعودي الجن�سية ،وهو الرئي�س التنفيذي ل�شركة النهلة للتجارة والمقاوالت منذ عام 1995م ،و�شركة النهلة للتطوير
الح�ضري وال�شركة ال�سعودية للت�سويق والتوكيالت المحدودة (�ساماكو) منذ عام 2004م ،وهو �أي�ضا الع�ضو المنتدب لل�شركة العربية ال�سعودية للم�صافي
(�ساركو) منذ عام 2005م ،ونائب رئي�س �شركة فا�ست �أوتوتكنيك منذ عام 2000م .والأ�ستاذ �شربتلي �أي�ض ًا ع�ضو مجل�س �إدارة العديد من ال�شركات التي تتخذ
من م�صر مقر ًا لها مثل �شركة الإهرامات الذهبية و�سن �سيت وال�شركة العربية للتطوير العقاري وال�شركة ال�سعودية الم�صرية لال�ستثمار ال�سياحي.
ح�صل الأ�ستاذ� /شربتلي �شهادة البكالوريو�س في العالقات العامة والت�سويق من الجامعة الأمريكية بالقاهرة ،م�صر� ،سنة 1989م.

8 88888األستاذ عبد الرحمن عبد العزيز المطرب  -عضو تنفيذي )41( ،سنة
الأ�ستاذ /المطرب� ،سعودي الجن�سية ،لديه �أكثر من ع�شرين عام من الخبرة في قطاع االت�صاالت وتقنية المعلومات ،وي�شغل عدة منا�صب تنفيذية عليا في مجموعة
عذيب ،وقد عمل مدير ًا لفريق الم�شروع الذي عمل على الح�صول على ترخي�ص ال�شركة .كما عمل في ال�سابق كم�ست�شار في مجموعة عذيب خالل الفترة من 1997م
وحتى 2008م ،وت�ضمنت المنا�صب التي تقلدها بالمجموعة عمله كع�ضو مجل�س �إدارة ل�شركة �سول نت وعذيب �إنتغراف وغيرها من �شركات المجموعة ،كما �أ�سهم
في ت�أ�سي�س العديد من �شركات مجموعة عذيب .وتت�ضمن خبرته ال�سابقة العمل كم�ست�شار حيث عمل خالل الفترة من عام  1991وحتى 1992م ،كما عمل مع مركز
المعلومات الوطني بوزارة الداخلية خالل الفترة من عام  1986وحتى 1991م حيث �أ�سهم في تعريب الحا�سب الآلي قبل ظهور برامج الويندوز.
نال الأ�ستاذ /المطرب درجة م�شارك في تقنية الحا�سوب من جامعة الملك �سعود في الريا�ض عام 1987م ،ووا�صل تعليمه وهو على ر�أ�س العمل حتى ح�صل
على درجة البكالوريو�س في نظم المعلومات من جامعة وا�شنطن دي �سي في عام 1995م.

8 88888األستاذ خورشيد أحمد  -عضو غير تنفيذي )61( ،سنة
الأ�ستاذ /خور�شيد �أحمد ،كندي الجن�سية ،ي�شغل الأ�ستاذ /خور�شيد من�صب نائب رئي�س المجموعة للدرا�سات المالية وال�ضبط بمجموعة عذيب منذ عام
2003م .وقبل التحاقه بمجموعة عذيب ،عمل خور�شيد من 2003 -1981م ،ب�شركة لوكهيد مارتن الأمريكية ،حيث تقلد العديد من المنا�صب التنفيذية منها
من�صب مدير المحا�سبة ومدير التخطيط المالي والرئي�س الأعلى لل�شئون المالية و�شغل �أخير ًا المدير العام.
ح�صل الأ�ستاذ/خور�شيد �أحمد على بكالوريو�س التجارة من جامعة كرات�شي في عام  ،1967وهو محا�سب قانوني (زميل معهد المحا�سبين القانونين) في ويلز
بانجلترا منذ عام  1974و(زميل معهد المحا�سبين القانونيين) في اونتاريو بكندا منذ عام 1976م.

47

8 88888األستاذ سعد بن عمر البيز  -عضو غير تنفيذي )53( ،سنة
الأ�ستاذ� /سعد بن عمر البيز� ،سعودي الجن�سية ،وي�شغل حالي ًا من�صب نائب الرئي�س لل�ش�ؤون الإدارية والموارد الب�شرية بمجموعة عذيب منذ عام 2006م ،والتي
التحق بها في �سنة 2005م في من�صب نائب المدير العام للم�شاريع وتطوير الأعمال .وقد بد�أ م�شواره الوظيفي في القوات الجوية الملكية ال�سعودية في 1973م،
كطيار حربي .و�شغل خالل فترة عمله بالقوات الجوية الملكية ال�سعودية والتي امتدت حتى تقاعده في عام 2005م ،العديد من المنا�صب من بينها قائد �سرب
الطيران الحربي وقائد جناح تدريب الطيران و�أخير ًا من�صب مدير برامج القوات الجوية الملكية ال�سعودية.
ح�صل الأ�ستاذ /عمر البيز على درجة البكالوريو�س في علوم الطيران من جامعة الملك في�صل في عام 1976م.

8 88888األستاذ سلطان بن خالد التركي  -عضو غير تنفيذي ،مستقل )33( ،سنة
الأ�ستاذ� /سلطان التركي� ،سعودي الجن�سية ،وهو كبير م�سئولي العمليات ب�شركة النهلة وهو كذلك ع�ضو مجل�س �إدارة نما للكيماويات وال�شركة ال�سعودية
للم�صافي وجدة القاب�ضة للتنمية منذ عام 2005م ،و�إيفولفانز و �أمازان لال�ستثمار في دبي منذ عام 2006م.
ح�صل الأ�ستاذ� /سلطان التركي على درجة البكالوريو�س في المالية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران في عام 1996م ،كما نال درجة
الماج�ستير في �إدارة الأعمال من �آي �إم دي في �سوي�سرا في عام 2004م.

8 88888الدكتور عبد العزيز عبداللطيف جزار -عضو غير تنفيذي ،مستقل )55( ،سنة
الدكتور عبد العزيز جزار� ،سعودي الجن�سية ،ي�شغل حالي ًا من�صب رئي�س مجل�س �إدارة مجموعة الملز و�شركة كمبيون و�شركة ر�ؤيا لنظم المعلومات منذ عام
1999م ،ويتر�أ�س الدكتور عبد العزيز جزار لجنة االت�صاالت بالغرفة التجارية بالريا�ض .بد�أ الدكتور عبد العزيز الجزار حياته العملية ك�ضابط بالقوات
الجوية الملكية ال�سعودية في عام 1976م وعمل بها حتى تقاعده في عام 1993م ،حيث
�شغل بعد تقاعده من�صب الرئي�س التنفيذي لل�شركة الدولية لهند�سة النظم حتى عام2002م .ثم تقلد بعد ذلك من�صب المدير العام للمجموعة ال�سعودية
للأبحاث والت�سويق حيث حقق العديد من النجاحات للمجموعة.
ح�صل الدكتور عبد العزيز جزار على درجة الدكتوراه من جامعة جنوب كالفورنيا في عام 1988م ،وعلى ودرجة الماج�ستير في هند�سة النظم من جامعة
الملك فهد للبترول والمعادن في عام 1980م ،وهو يحمل �شهادة البكالوريو�س في الحا�سب الآلي وهند�سة االت�صاالت من جامعة �إ�سك�س بالمملكة المتحدة التي
تخرج فيها في عام 1975م.

8 8-8888األستاذ حسام بن هاشم صدقة  -عضو غير تنفيذي ،مستقل )63( ،سنة
الأ�ستاذ /ح�سام �صدقة� ،سعودي الجن�سية ،لديه  24عام من الخبرة الطويلة من �أكت�سبها من خالل م�سيرته العملية في المملكة المتحدة والمملكة العربية
ال�سعودية والأمارات العربية المتحدة ،حيث يتمتع بخبرة وا�سعة في الت�أمين والخدمات اال�ست�شارية وا�ست�شارات الأعمال وال�ضرائب والخدمات التدريبية.
وتتنوع �شبكة عمالئه من حيث الحجم وت�شمل �شركات محلية وعالمية متعدد المواقع و�شركات م�ساهمة عامة وال�شركات الم�شتركة وال�شركات المحلية .لقد
كان الأ�ستاذ /ح�سام �صدقة �شريك ًا في ح�ص�ص ملكية �إرني�ست �آند يونج ال�شرق الأو�سط من 2005 -1982م.
الأ�ستاذ/ها�شم �صدقة م�ست�شار مالي مجاز من قبل هيئة ال�سوق المالية في المملكة منذ عام 2006م وهو زميل المعهد الأمريكي للمحا�سبين القانونيين منذ
عام  ،1985وع�ضو م�شارك بالمعهد الأمريكي للمراجعين الداخليين ومدير �إدارة ثروات ومحافظ و�صناديق معتمد منذ عام 2007م وهو �أي�ض ًا مجاز في مجال
ك�شف الغ�ش والتزوير وهو �أحد الأع�ضاء الم�ؤ�س�سين للهيئة ال�سعودية للمحا�سبين القانونيين.
نال الأ�ستاذ �صدقة �شهادة الماج�ستير في المحا�سبة من جامعة الملك عبد العزيز بالمملكة العربية ال�سعودية في عام 1980م ،وح�صل قبل ذلك على �شهادة
البكالوريو�س من جامعة عين �شم�س في م�صر �سنة 1976م ،كما ح�صل على دبلوم �إنجليزي في المالية والمحا�سبة من جامعة الملك عبد العزيز في عام
1980م.
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8 8-8888الدكتور/حسام عبد المحسن العنقري  -عضو غير تنفيذي ،مستقل )40( ،سنة
الدكتور ح�سام العنقري� ،سعودي الجن�سية ،وكيل كلية االقت�صاد والإدارة للدرا�سات العليا والبحث العلمي في جامعة الملك عبد العزيز و �أ�ستاذ م�ساعد
للمحا�سبة والمراجعة في ق�سم المحا�سبة بالكلية .ح�صل الدكتور العنقري على درجة الدكتوراه في المحا�سبة والمحا�سبة المالية من جامعة �إي�سيك�س بالمملكة
المتحدة في عام 2000م وكان قد تح�صل على درجة الماج�ستير في المحا�سبة في عام 1995م والبكالوريو�س في المحا�سبة في عام 1988م من جامعة الملك
عبد العزيز في المملكة العربية ال�سعودية.

8 888اإلدارة التنفيذية
تو�ضح الخارطة التنظيمية التالية الهيكل التنظيمي والإداري المقترح لل�شركة:

8 88888الدكتور /أحمد عباس سندي  -الرئيس التنفيذي )45( ،سنة
الرئي�س التنفيذي لل�شركة هو الدكتور �أحمد عبا�س �سندي� ،سعودي الجن�سية ،الذي كان ي�شغل قبل ذلك من�صب الرئي�س التنفيذي ل�شركة مكه لالت�صاالت
من عام 2006م وحتى عام 2007م ،حيث عمل كرئي�س لفريق من الم�ستثمرين الذين دخلوا في �شراكة مع ال�شركة ال�صينية لالت�صاالت من �أجل الفوز ب�أحد
التراخي�ص الجديدة لالت�صاالت الثابتة في المملكة العربية ال�سعودية .وقد التحق الدكتور �أحمد �سندي قبل ذلك بهيئة االت�صاالت بمن�صب مدير عام تقنية
المعلومات لي�شغل بعدها من�صب نائب محافظ هيئة االت�صاالت وذلك خالل الفترة من � 2002إلى  ،2006حيث كان يمثل هيئة االت�صاالت في المحافل الدولية
والإقليمية والوطنية كما كان م�سئوال عن العديد من المبادرات الوطنية في مجال تقنية المعلومات خالل عمله بالهيئة كما �شارك �ضمن عمله في �صياغة العديد
من الأنظمة ومنها نظام التعامالت االلكترونية ونظام منع الجرائم االلكترونية .كما �أن �سجل حياته العملية يت�ضمن �شغله من�صب مدير عام �شركة جلوبال
�ستار ال�سعودية للت�شغيل “وهي �أول �شركة ات�صاالت لالت�صال بالأقمار ال�صناعية من �شركات القطاع الخا�ص �صرح لها بالعمل داخل المملكة العربية ال�سعودية”
وذلك خالل الفترة من 1999م وحتى عام 2002م .عمل الدكتور �سندي �أي�ض ًا رئي�س ًا لمجل�س �إدارة �شركة “�أوربت جي �إم بي �أت�ش” الألمانية للبرمجيات لمدة
� 12سنة وذلك خالل الفترة من عام  1984وحتى 1996م .كما �شغل من�صب �أ�ستاذ م�ساعد في كلية الهند�سة ق�سم الهند�سة ال�صناعية بجامعة الملك عبد
العزيز بجدة والتي تخرج فيها في عام 1983م.
ح�صل الدكتور �أحمد �سندي على بكالوريو�س الهند�سة الهند�سة ال�صناعية من جامعة الملك عبد العزيز بجدة في عام 1983م ،وماج�ستير الهند�سة ال�صناعية
وهند�سة العمليات من جامعة ميت�شغن ان اربر في ميت�شغان بالواليات المتحدة الأمريكية عام  ،1986وعلى درجة الدكتوراه في الهند�سة ال�صناعية وهند�سة
العمليات من نف�س الجامعة بامتياز عام 1992م.
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8 88888المهندس/صادق الخياط – نائب الرئيس للعمليات والشئون الفنية ( )57سنة
المهند�س� /صادق الخياط ،نائب الرئي�س للعمليات وال�شئون الفنية ،بحريني الجن�سية ،وهو م�سئول عن كافة العمليات الت�شغيلية وال�شئون الفنية لل�شركة .وقد
عمل المهند�س الخياط قبل التحاقه بال�شركة في �شركة بتلكو وذلك خالل الفترة من  1969حتى 2008م وقد كان �أخر من�صب تقلده هو مدير �أول ت�صميم
وتطوير ال�شبكة وقد ت�ضمنت م�سئولياته الأن�شطة اال�ستراتيجية لت�صميم وتطوير ال�شبكة ببتلكو .تقلد المهند�س الخياط ،خالل فترة عمله مع بتلكو ،العديد من
المنا�صب القيادية بال�شركة حيث مدير �أول لت�شغيل وتطوير �شبكة النفاذ البحرينية  .خالل الفترة من 1999م وحتى عام 2006م تمت �إعارة المهند�س�/صادق
الخياط للعمل كمدير �إدارة العمليات بكواليتي نت في دولة الكويت م�سئو ًال عن العمليات وتطوير المنتجات.
ح�صل المهند�س� /صادق الخياط على بكالوريو�س في الهند�سة الكهربائية وااللكترونيات من جامعة باليماوث بالمملكة المتحدة في عام 1988م.

8 88888األستاذ /عارف صديقي – كبير مسئولي اإلدارة المالية )57( ،سنة
الأ�ستاذ /عارف �صديقي� ،أمريكي الجن�سية ،هو كبير م�سئولي الإدارة المالية لل�شركة وهو م�سئول عن كافة �أن�شطة الإدارة المالية لل�شركة مع التركيز الخا�ص
على الت�أكد من االلتزام بمتطلبات هيئة ال�سوق المالية والهيئة ال�سعودية للمحا�سبين القانونيين والحفاظ على �أعلى م�ستويات المطابقة لأنظمة القطاع.
يتمتع الأ�ستاذ /عارف �صديقي بخبرة تفوق  35عام في الأعمال المالية والم�صرفية ،حيث تقلد العديد من منا�صب الإدارة العليا في م�ؤ�س�سات قيادية.
ي�ضطلع الأ�ستاذ/عارف �صديقي بم�سئولية ت�أ�سي�س و�إدارة التنظيمات المالية المتوافقة مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية وتطوير �إ�ستراتيجياتها وقدراتها الإدارية
وتت�ضمن جهوده �أي�ض ًا الإ�سهام في ت�أ�سي�س البنوك و�صناديق التغطية االحتياطية وال�صناديق التبادلية و�أق�سام الإدارة وفرق المحا�سبة والمالية لعدة منظمات
في مختلف الدول .وقد عمل م�ؤخر ًا ككبير م�سئولين ماليين وم�ؤ�س�س لفريق الإدارة ببنك البالد خالل الفترة من 2004م �إلى 2007م .وقد ت�ضمنت خبرته
ال�سابقة �أي�ض ًا عمله كم�ست�شار مالي لل�شركة ال�سعودية للبتروكيماويات وذلك خالل الفترة من 2003م حتى 2004م وم�ست�شار مالي لأمريكان �أك�سبري�س
لال�ست�شارات المالية في الواليات المتحدة الأمريكية خالل الفترة من 2000م حتى 2003م ،وخالل الفترة من عام 1996م وحتى 2000م عمل الأ�ستاذ /عارف
�صديقي في مجال ا�ست�شارات التخطيط المالي و�إدارة الأ�صول في هيو�ستون بالواليات المتحدة الأمريكية ،كما �شغل من�صب نائب الرئي�س التنفيذي لبنك
اال�ستثمار الإ�سالمي خالل الفترة من  1992حتى 1996م وم�سئول تنفيذي بنك التجارة واالعتماد الدولي (هونج كونج) خالل الفترة من 1990م حتى 1991م
ومدير عام لبنك التجارة واالعتماد الدولي في اليابان خالل الفترة من 1988م حتى 1990م.
ح�صل الأ�ستاذ� /صديقي على ماج�ستير في الأدب الإنجليزي من جامعة كرات�شي في باك�ستان في عام 1970م.

8 88888األستاذ /إيهاب القاري  -نائب الرئيس للموارد البشرية والشئون اإلدارية ( )40سنة
الأ�ستاذ�/إيهاب القاري� ،سعودي الجن�سية ،نائب الرئي�س للموارد الب�شرية و ال�شئون الإدارية بال�شركة له عدة �سنوات من الخبرة في وظائف قيادية في مجال
الموارد الب�شرية وال�شئون الإدارية مع العديد من ال�شركات في المملكة العربية ال�سعودية وقد �أ�سهم في ت�أ�سي�س و�إعادة هيكلة �إدارات الموارد الب�شرية لعدة
�شركات .وقد ت�ضمنت م�سئولياته �إعداد وتطوير �سيا�سات و�إجراءات وهيكلة هذه ال�شركات .عمل الأ�ستاذ� /إيهاب القري موخر ًا وقبل التحاقه بال�شركة بوظيفة
الرئي�س الأعلى لل�شئون الإدارية ب�شركة �سما وذلك خالل الفترة من 2006م وحتى 2007م ،كما تقلد من�صب الرئي�س الأعلى لل�شئون الإدارية بمجموعة الهو�شان
لأتمتة المكاتب وذلك خالل الفترة من  2005وحتى 2006م ،ومن�صب مدير �إدارة الموارد الب�شرية وال�شئون الإدارية بمحفظة الأغذية والزراعة بمجموعة
�شركات الدباغ خالل الفترة من 2003م وحتى 2005م� .شغل الأ�ستاذ� /إيهاب القري �أي�ض ًا من�صب الرئي�س الأعلى لل�شئون الإدارية ب�شركة مك�شف للخدمات
خالل الفترة من1999وحتى 2003م.
ح�صل الأ�ستاذ�/إيهاب القاري على بكالوريو�س في �إدارة الأعمال من جامعة الملك �سعود في عام 1991م ودبلوم في الت�سويق من جامعة الملك �سعود في عام
1992م .

8 88888السيد /كريق هيومفريز  -نائب الرئيس لتقنية المعلومات )43( ،سنة
ال�سيد“ /كريج هيومفريز”� ،أ�سترالي الجن�سية ،من�صب نائب رئي�س ال�شركة لتقنية المعلومات ،ويتمتع ال�سيد “همفريز” بخبرة تزيد عن  13عاما ق�ضاها في
العمل كا�ست�شاري في تقنية المعلومات .وقد �أ�سهم في �أعمال متعددة منها �إدارة الم�شاريع ،وو�ضع اال�ستراتيجيات وتحليل احتياجات الأعمال لم�شاريع كبيرة
متكاملة النظم  ،كما قدم حلوال مبتكرة لعدد من ال�شركات مثل “ �أي بي ام العالمية للخدمات با�ستراليا”  ،و�شركة “ �أوبتو�س” لالت�صاالت ،و�شركة �إن �أر ام ايه
للت�أمين و�شركة تلي�سترا” .وقبل التحاقه ال�سيد “همفريز” بال�شركة  ،قد عمل في الفترة الأخيرة كمدير انتقالي ب�شركة البحرين لالت�صاالت من عام 2006
حتى عام  2008وكمدير للبرامج في �شركة �سنجتيل �أوبتو�س من  2001حتي  . 2006الجدير بالذكر �أنه ق�ضي قبل ذلك  13عاما في خدمة �سالح البحرية
اال�سترالي حيث ح�صل علي دبلوم في هند�سة و�صيانة االليكترونيات من معهد البحرية ب�أ�ستراليا في عام 1988م.
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8 88888األستاذ /عبد الرحمن بن عبد العزيز المطرب – نائب الرئيس للبرامج
الأ�ستاذ /عبد الرحمن المطرب نائب الرئي�س للبرامج بال�شركة هو �أي�ض ًا �أحد �أع�ضاء مجل�س �إدارة ال�شركة (ف�ض ًال راجع الق�سم  ،5-1-8ال�سيرة الذاتية
للأ�ستاذ/المطرب).

8 888السعودة
تعتزم ال�شركة بناء �صورة لنف�سها ك�شركة �سعودية م�ساهمة و�سوف تعمل على الإيفاء بمتطلبات ال�سعودة ح�سب المادة  )2(26من نظام العمل والعمال ال�صادر
بالمر�سوم الملكي الكريم رقم م 51/وتاريخ � 23شعبان 1426هـ (الموافق 2005/٩/27م) والتي تن�ص على �أنه يجب �إال تقل ن�سبة العمال ال�سعوديين الذين
ي�ستخدمهم �صاحب العمل عن  %75من مجموع عماله .ويجوز لوزير العمل خف�ض الن�سبة المذكورة م�ؤقت ًا في حال عدم توفر عاملين �سعوديين يمتلكون الخبرة
الفنية الالزمة �أو في حال عدم توفر �سعوديين يملكون الم�ؤهالت التعليمية الالزمة �أو في حال تعذر �إ�شغال الوظائف بالمواطنين وتنوي ال�شركة ،متى ما كان
ذلك ممكن ًا ولتحقيق ذلك ،تنوي ال�شركة القيام ب�سل�سلة من المبادرات تت�ضمن ما يلي:
تطوير فريق موارد ب�شرية من ال�سعوديين.
�إيجاد هيكل رواتب وتعوي�ضات ي�شجع على اجتذاب العنا�صر ال�سعودية ذات المهارات العالية.
ا�ستحداث مزايا لجذب الكفاءات ال�سعودية العالية واالحتفاظ بهم.
تطوير برامج تدريب.
كذلك �سوف تعد ال�شركة خطة ل�ضمان االلتزام بالأنظمة واللوائح ذات العالقة وخطة لزيادة �أعداد الموظفين ال�سعوديين الذين ي�شكلون القوة العاملة لل�شركة
والذين تفوق ن�سبتهم حالي ًا  %50من �إجمالي الموظفين.

8 888الشئون اإلدارية والموارد البشرية
�سيكون ق�سم ال�شئون الإدارية والموارد الب�شرية �أحد �أق�سام الم�ساندة و�ستتمثل مهمته في تلبية احتياجات ال�شركة من الموظفين و�ضمان توفير موارد ب�شرية
على درجة عالية من الكفاءة والجودة لكافة الإدارات عن طريق توظيف وتحفيز وتطوير قدرات الموظفين وكذلك توفير خدمات �إدارية عالية الجودة.

8 888خطة التوظيف
تعتزم ال�شركة توظيف �أكثر من  300موظف بنهاية عام 2008م و�أكثر من  500موظف بنهاية عام 2010م .ولما كانت ال�شركة تنوي التركيز على ت�أ�سي�س �إدارات
مركزية ي�شغلها موظفون م�ؤهلون ،ف�إن الجزء الأكبر من الزيادة الم�ستقبلية في عدد الموظفين �سيكون في �إداراتي المبيعات وخدمة العمالء .فيما يلي تفا�صيل
�أعداد الموظفين الحاليين والموظفين المتوقع تعيينهم بنهاية عام 2008م.
يوجد لدى ال�شركة العدد التالي من الموظفين حتى تاريخ 2008/٥/18م:
نواب الر�ؤ�ساء واملدراء العامون

املدراء

بقية املوظفني

الإجمايل

الوظيفة
في المجال التجاري

2

9

2

13

في مجال الدعم

2

6

10

18

في المجال الفني

2

6

4

12
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كما يبين الجدول �أدناه عدد الموظفين المقترح تعيينهم من قبل ال�شركة حتى تاريخ 2008/١٢/31م:
نواب الر�ؤ�ساء واملدراء العامون

املدراء

بقية املوظفني

الإجمايل

الوظيفة
في المجال التجاري

5

76

116

197

في مجال الدعم

5

12

78

95

في المجال الفني

8

36

101

145
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8 888التوظيف والتدريب
تعتزم ال�شركة توظيف �أفراد يتمتعون بقدرات عالية من المهارة والمهنية والكفاءة والنزاهة و�سوف يخ�ضع المر�شحون للوظائف القيادية بال�شركة لعملية
تمحي�ص �شاملة .وتنوي ال�شركة تعزيز �أداء الموظفين من خالل تبني �أهداف محددة بو�ضوح يتولون تحقيقها ويتم مكاف�أتهم عليها.
تنوي ال�شركة تبني �أف�ضل الإجراءات والممار�سات لدى توظيفها الموظفين المحتملين وتعاملها مع المتقدمين للوظائف .لقد قامت ال�شركة ب�إعداد وتطوير
خطة للتوظيف ل�ضمان توظيف العمالة الم�ؤهلة والمنا�سبة لل�شركة وتنوي ال�شركة اال�ستفادة من الخطة في �إدارة عمليات توظيف ناجحة.
ت�ؤمن ال�شركة ب�أن نجاحها يتوقف بدرجة ما على قدرتها في ا�ستقطاب �أفراد م�ؤهلين والقدرة على االحتفاظ بهم وتحفيزهم .وعليه ،ف�إن ال�شركة تعكف على
�إعداد برامج تدريب م�صممة لتعزيز قاعدة معرفة الموظفين ومهاراتهم بالكيفية التي ت�ساعد في دعم �أداء ال�شركة و تقوية ثقافتها.
ترى ال�شركة �أن يخ�ضع جميع الموظفين لبرامج تدريب وتطوير مكثفة لنيل المعرفة والمهارات التي تتيح لهم تحقيق �أعلى م�ستويات الأداء.
وت�ؤمن ال�شركة بالربط بين خطط التدريب والتطوير وخطط ال�سعودة ،مما �سي�سهم في تعيين الكوادر ال�سعودية الم�ؤهلة في مختلف الوظائف.

8 888صالحيات مجلس اإلدارة
مع مراعاة االخت�صا�صات المقررة للجمعية العامة ،يكون لمجل�س �إدارة ال�شركة (“المجل�س” �أو “مجل�س الإدارة”) �أو�سع ال�سلطات في �إدارة ال�شركة .وله في
حدود اخت�صا�صه �أن يفو�ض واحد ًا �أو �أكثر من �أع�ضائه �أو من الغير في مبا�شرة عمل �أو �أعمال معينة.
يتولى �إدارة ال�شركة مجل�س �إدارة م�ؤلف من �إحدى ع�شر ( )11ع�ضو يتم تعينهم بموجب النظام الأ�سا�سي وعقد ت�أ�سي�س ال�شركة .و�سيعين المجل�س لجانا فرعية
ت�شمل لجنة تنفيذية ولجنة للمراجعة و�أخرى المكاف�آت ،ويكون دور هذه اللجان مكمال لدور المجل�س في مراجعة �أعمال ال�شركة وتوجيهها و�إدارتها .و�سيكون
عدد اجتماعات اللجنة �أكثر من عدد اجتماعات المجل�س كامال وترفع اللجنة تقاريرها �إلى مجل�س الإدارة.
تتمثل الم�س�ؤولية الأ�سا�سية لمجل�س الإدارة في �ضمان النجاح الدائم لل�شركة ،وي�شمل ذلك كافة ال�صالحيات المن�صو�ص عليها في النظام الأ�سا�سي وعقد
الت�أ�سي�س� ،إ�ضافة �إلى م�س�ؤوليات �أخرى ،ما يلي:
اختيار وتعوي�ض ومراقبة و�إحالل محل �أفراد الإدارة العليا لل�شركة ،عند الحاجة ،وم�سئوليها التنفيذيين الآخرين والإ�شراف على خطط �إيجاد البدالء.
مراجعة وتوجيه ا�ستراتيجية ال�شركة و�سيا�سات �إدارة المخاطر فيها والتخطيط المالي والميزانيات التقديرية وخطط العمل التي تقدمها �إدارة ال�شركة.
و�ضع �أهداف الأداء العام لل�شركة.
الإ�شراف على النفقات الر�أ�سمالية الكبرى.
مراجعة قرارات لجنة المكاف�آت المتعلقة بالإدارة العليا لل�شركة و�أع�ضاء مجل�س الإدارة.
مراقبة و�إدارة حاالت تعار�ض الم�صالح المحتملة لدى �أع�ضاء الإدارة العليا و�أع�ضاء المجل�س والم�ساهمين.
�ضمان كفاية وفعالية الأنظمة الداخلية المحا�سبية والمالية لل�شركة ،بما في ذلك م�ساندة �أق�سام المراجعة الم�ستقلة و�ضمان وجود وتطبيق �أنظمة رقابية
منا�سبة ،وخ�صو�صا �أنظمة مراقبة المخاطر ،والإجراءات المالية وااللتزام بالأنظمة والقوانين ذات ال�صلة.
مراقبة مدى فعالية �سيا�سات حوكمة ال�شركة.
الإ�شراف على عملية الإف�صاح واالت�صاالت العامة لل�شركة.
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8 88888رئيس مجلس اإلدارة
�سيكون لرئي�س مجل�س الإدارة ال�صالحيات وال�سلطات التالية:
تمثيل ال�شركة في عالقاتها تجاه ال�سلطات والجهات الحكومية وكافة الأجهزة الق�ضائية بجميع �أنواعها ومختلف درجاتها.
الدعوة لعقد وتر�أ�س اجتماعات مجل�س الإدارة والجمعية العامة.
القيام بكافة المهام التي يكلفه بها المجل�س.
يحق لرئي�س مجل�س الإدارة تفوي�ض �أي من �صالحياته و�سلطاته لأي �شخ�ص يراه منا�سب وفق ًا لعقد ت�أ�سي�س ال�شركة ولوائحها التنظيمية.

8 88888الرئيس التنفيذي
�سيكون الرئي�س التنفيذي م�سئو ًال عن �إدارة الأن�شطة اليومية لل�شركة.

8 888تضارب المصالح
وفق ًا للمادة ( )69من نظام ال�شركات والمادة (� -18أ) من الئحة حوكمة ال�شركات ،ال يجوز �أن يكون لع�ضو مجل�س الإدارة �أية م�صلحة ،مبا�شرة �أو غير
مبا�شرة ،في الأعمال والعقود التي تتم لح�ساب ال�شركة� ،إال بترخي�ص من الجمعية العامة العادية ،التي تجدد �سنوي ًا .وي�ستثنى من ذلك الأعمال التي تتم عن
طريق المناق�صات العامة� ،إذا كان ع�ضو مجل�س الإدارة �صاحب العر�ض الأف�ضل.
وعلى ع�ضو مجل�س الإدارة �أن يبلغ المجل�س بما لديه من م�صلحة �شخ�صية في الأعمال والعقود التي تتم لح�ساب ال�شركة ,ويثبت هذا التبليغ في مح�ضر
االجتماع ،وال يجوز للع�ضو ذي الم�صلحة اال�شتراك في الت�صويت على القرار الذي ي�صدر في هذا ال�ش�أن.
يبلغ رئي�س مجل�س الإدارة الجمعية العمومية العادية عند انعقادها عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد �أع�ضاء مجل�س الإدارة م�صلحة �شخ�صية فيها ويرفق
بهذا التبليغ تقرير ًا خا�ص ًا من مراقب الح�سابات.
ووفق ًا المادة ( )70من نظام ال�شركات والمادة ( -18ب) من الئحة حوكمة ال�شركات ،ب�أنه ال يجوز لع�ضو مجل�س الإدارة ،بغير ترخي�ص من الجمعية العامة
العادية (يجدد كل �سنة)� ،أن ي�شترك في �أي عمل من �ش�أنه مناف�سة ال�شركة� ،أو �أن يتجر في �أحد فروع الن�شاط الذي تزاوله ،و �إال كان لل�شركة مطالبته بتعوي�ض
�أو �أن تعتبر العمليات التي با�شرها لح�سابه الخا�ص قد �أجريت لح�سابها.
كما ال يجوز �أن يقوم رئي�س مجل�س الإدارة ،و�أع�ضاء مجل�س الإدارة بالت�صويت على �أي قرارات تتعلق ب�أجورهم ومخ�ص�صاتهم.
ح�سب �أحكام المادة ( )71من نظام ال�شركات ،يتعين على ال�شركة عدم تقديم �أي تعوي�ضات مالية �أو قرو�ض من �أي نوع كانت لأع�ضاء مجل�س �إدارة ال�شركة.
ال يمنح النظام الأ�سا�سي لل�شركة �أي �سلطات �أو �صالحيات تمكن �أي من �أع�ضاء مجل�س الإدارة الت�صويت على عقد �أو عر�ض يكون له فيه م�صلحة جوهرية �أو
يمكن الع�ضو من الت�صويت على مكاف�أته �أو ي�سمح للع�ضو باالقترا�ض من ال�شركة.

8 888إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة وكبار المسئولين
يقر ويعلن كل من �أع�ضاء مجل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي و�سكرتير مجل�س الإدارة المقترحين بما ب�أنهم:
لم يتم �إعالن �إفال�سهم �أو ولم يخ�ضعوا لأي �إجراءات �إفال�س.
با�ستثناء ما ذكر في الق�سم � 2-16أدناه ،لي�س لديهم �أو لدى �أي من �أقاربهم �أو من�سوبيهم �أي م�صلحة مبا�شرة �أو غير مبا�شرة في �أ�سهم ال�شركة.
لي�س لديهم �أو لدى �أي من �أقاربهم �أو من�سوبيهم �أي م�صلحة مادية بموجب �أي عقد مكتوب �أو �شفهي �أو �أي ترتيب قائم �أو متوقع وقت �إعداد هذه الن�شرة
له �أهمية ملمو�سة بالن�سبة لأعمال ال�شركة.
لم ي�ستلموا �أو ي�ستلم �أي �شخ�ص �آخر� ،أي عمولة �أو خ�صم� ،أو ر�سوم و�ساطة� ،أو عو�ض مادي غير نقدي ،يتعلق بر�أ�س مال �أ�سهم ال�شركة خالل ال�سنتين
ال�سابقتين لتاريخ تقديم الطلب للإدراج بالقائمة الر�سمية.
ال يتمتعون ب�أي �صالحيات وحقوق لالقترا�ض من ال�شركة.
ال تنوي ال�شركة �إجراء �أي تغيير جوهري على �أغرا�ض ت�أ�سي�سها.
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8 8-88نظام الحوكمة في الشركة
تلتزم ال�شركة بتطبيق �أعلى معايير نظام الحوكمة الذي تعتبره من �أهم عنا�صر نجاحها ،وفي هذا الإطار �سيلتزم مجل�س �إدارة ال�شركة بمتطلبات الئحة حوكمة
ال�شركات الذي يعد �أمر ًا حيويا لنجاح ال�شركة ويتطلب تنفيذ �إطار عمل يت�سم بال�شفافية والو�ضوح والإف�صاح للت�أكد من �أن مجل�س الإدارة يعمل بما يخدم
م�صالح الم�ساهمين على �أف�ضل وجه ممكن ويقدم �صورة حقيقية وعادلة عن الو�ضع المالي لل�شركة ونتائج عملياتها.
وقد �أجرت ال�شركة مراجعة �شاملة لإطار نظام الحوكمة للت�أكد من �أن الأ�س�س التي يقوم عليها تفي ب�أعلى المعايير .وتحر�ص ال�شركة على الف�صل الوا�ضح
بين م�سئوليات مجل�س الإدارة وم�س�ؤوليات الإدارة التنفيذية لل�شركة ،وتم�شي ًا مع �أف�ضل الممار�سات المتعارف عليها عالميا� ،سيكون ثلث �أع�ضاء مجل�س �إدارة
ال�شركة من الم�ستقلين الذين يمثلون الم�صلحة العامة .ويمتاز فريق الإدارة العليا لل�شركة والذي يعمل تحت �إ�شراف رئي�س مجل�س الإدارة بدرجة عالية من
الخبرة والمهارة ولديه �صالحيات تنفيذية كافية لإدارة ال�شركة بفعالية في حدود التوجيهات التي يحددها مجل�س الإدارة واللجنة التنفيذية.
وتحتفظ ال�شركة ب�أنظمة متقنة الإعداد و�ضوابط داخلية دقيقة ،و�سيكون لديها ق�سم للمراجعة الداخلية مجهز بفريق من المخت�صين المهنيين للقيام بعمليات
مراجعة م�ستقلة على م�ستوى ال�شركة ،بينما يقدم المراجعون الخارجيون لل�شركة تقارير �سنوية م�صحوبة بخطاب �سنوي من الإدارة وال ي�ؤدون �أية �أعمال �أخرى
تتعار�ض مع هذه المهام.
وفيما يلي ملخ�ص للإطار العام لنظام الحوكمة المقترح لل�شركة:
الجمعية العامة للم�ساهمين� :سيتم �إبقاء الم�ساهمين على علم بكافة التطورات المهمة في ال�شركة من خالل التوا�صل المكثف معهم وتوفير تقارير دورية
عن الأداء المالي لل�شركة ومن خالل ت�شجيع م�شاركة الم�ساهمين غير الم�ؤ�س�سيين في االجتماع ال�سنوي للجمعية العامة لل�شركة.
مجل�س الإدارة� :سيكون مجل�س الإدارة على درجة عالية من الكفاءة و�سيتحمل الم�سئولية التامة عن ت�سيير �أعمال ال�شركة وتوفير القيادة الفعالة والحفاظ
على نظام محكم للرقابة الداخلية من �أجل حماية لم�صالح الم�ساهمين في ال�شركة.
�أع�ضاء مجل�س الإدارة الم�ستقلين غير التنفيذيين :لرفع م�ستوى الحوكمة� ،سيتم تعيين ثلث �أع�ضاء مجل�س الإدارة من غير التنفيذيين يمثلون الم�صلحة
العامة .ويعرف الأع�ضاء الم�ستقلين على �أنهم �أع�ضاء مجل�س الإدارة الذين ال ي�شغلون �أية منا�صب في ال�شركة خالف كونهم �أع�ضاء في مجل�س الإدارة وال
تربطهم �أي �صلة بال�شركة �أو كبار الم�ساهمين فيها من �ش�أنها الت�أثير على حيادهم في التقدير المو�ضوعي للأمور.
رئي�س مجل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي� :سيتم توفير �أ�س�س وا�ضحة لتقا�سم الم�سئوليات بين الرئي�س التنفيذي ورئي�س مجل�س الإدارة من �أجل �ضمان
التوزيع المتوازن لل�صالحيات وال�سلطات.
توازن مجل�س الإدارة� :سيكون معظم �أع�ضاء مجل�س الإدارة من غير التنفيذيين وذلك لخلق التوازن والمو�ضوعية في عملية اتخاذ القرارات من قبل مجل�س
الإدارة.
تقديم المعلومات المالية وغيرها :يلتزم مجل�س الإدارة ب�أن يقدم للم�ساهمين �صورة واقعية وعادلة عن الأداء المالي لل�شركة� .سيتم �إيجاد �آلية ل�ضمان
تلقي مجل�س الإدارة للمعلومات ذات العالقة �أوال ب�أول وفي الوقت المنا�سب لتمكنه من ت�أدية التزاماته ب�أعلى درجة من الفعالية.
لجان مجل�س الإدارة� :سي�شكل مجل�س الإدارة لجانا تمكنه من �إدارة ال�شركة على �أف�ضل وجه ممكن.

8 888-88اللجنة التنفيذية
تت�ألف اللجنة التنفيذية من الأع�ضاء الخم�سة الواردة �أ�سمائهم �أدناه ،و�سيتم تفوي�ض هذه اللجنة بكافة �صالحيات مجل�س الإدارة الممكن تفوي�ضها لها وفقا
لعقد ت�أ�سي�س ال�شركة والقوانين المعمول بها �شريطة �أن تتوافق ممار�سة اللجنة لهذه ال�صالحيات الممنوحة مع ال�ضوابط والأ�س�س المقررة من قبل مجل�س
الإدارة .وتتولى هذه اللجنة مهام الإدارة اليومية لأعمال ال�شركة وتقديم التو�صيات �إلى مجل�س الإدارة حول مختلف الق�ضايا مثل التخطيط اال�ستراتيجي
والتعيينات الإدارية العليا .ويمكن تفوي�ض اللجنة التنفيذية من قبل مجل�س الإدارة ب�صالحيات تنفيذية محددة مثل تطبيق �سيا�سة ا�ستثمارية ما ومراقبة �أداء
عمليات ال�شركة واعتماد �صفقات الم�شتريات الرئي�سية ومبيعات الأ�صول.
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)1
)2
)3
)4

�1صاحب ال�سمو الملكي الأمير عبد العزيز بن �أحمد بن عبد العزيز
2الأ�ستاذ /محمد بن وجيه ح�سن �شربتلي
3الدكتور� /أحمد عبا�س �سندي
4الأ�ستاذ /عارف �صديقي

ف�ض ًال راجع ال�سير الذاتية الم�ضمنة في الق�سم ()1-8و()2-8

 )5ال�سيد /بيتر كالياروباولو�س
ال�سيد /بيتر كالياروباولو�س� ،أ�سترالي الجن�سية ،لديه خبرة طويلة في مجال تقنية االت�صاالت والمعلومات في الواليات المتحدة الأمريكية و�أ�ستراليا ونيوزيلندا
والمملكة المتحدة و�آ�سيا وال�شرق الأو�سط .وقد تقلد خالل الـ ( )27عام الما�ضية وظائف قيادية في العديد من ال�شركات.
ي�شغل ال�سيد /بيتر كالياروباولو�س حالي ًا من�صب الرئي�س التنفيذي للمجموعة ب�شركة بتلكو بالبحرين منذ يونيو 2005م .تقلد ال�سيد /بيتر كالياروباولو�س
خالل الفترة من 2003م وحتى 2004م من�صب الع�ضو المنتدب لمنطقة �آ�سيا البا�سفيكية ب�شركة �سينج تيل �أوبت�س بمدينة �سيدني اال�سترالية ،كما �شغل خالل
الفترة من  2002وحتى 2003م من�صب مدير عام مبيعات العمالء والتوزيع ب�شركة تيل�سيرا موبايل بمدينة �سيدني .وقد �شغل �أي�ض ًا خالل عام 2002م من�صب
الرئي�س التنفيذي ب�شركة كلير كوميونكي�شنز ب�أوكالند في نيوزيلندا .وتقلد خالل الفترة من 1999م وحتى عام 2001م من�صب الرئي�س الأعلى للعمليات
والن�أئب الأول للرئي�س للعمليات التجارية ب�شركة �ستار هب بيتي ب�سنغافوره .خالل الفترة من 1996م وحتى عام 1999معمل كمدير عام مبيعات ببي تي ورلد
ماركت�س في �سنغافورا و�سيدني .عمل خالل الفترة من  1993وحتى  1996بوظيفة مدير عام مركز عمليات ال�شبكة والخدمات ب�شركة تيلي�سترا ب�سيدني و�سان
فران�س�سكو ونيويورك .كما �شغل �أي�ض ًا خالل الفترة من 1989م وحتى 1993م من�صب مدير عام الت�سويق والمبيعات المحلية ب�شركة �أورفر�سيز تليكوم بمدينة
�سيدني .خالل الفترة من عام  1987وحتى 1989م �شغل من�صب مدير �إدارة تطوير الأعمال ب�شركة هابانا بيتي بمدينة �سيدني .وتقلد خالل الفترة من 1982
وحتى  1987من�صب مدير �أعمال النقل وال�ضيافة ب�شركة تيليكوم ا�ستراليا بمدينة �سيدني.
ح�صل ال�سيد /بيتر كالياروباولو�س على درجة البكالوريو�س في الهند�سة الكهربائية من جامعة نيو�ساوث ويلز كما يحمل �أي�ض ًا درجة الماج�ستير في �إدارة
الأعمال من جامعة ماكوري بمدينة �سيدني اال�سترالية.

8 888-88لجنة المراجعة
تت�ألف لجنة المراجعة من ثالثة �أع�ضاء من غير التنفيذيين يعين رئي�سها و�أع�ضا�ؤها بوا�سطة مجل�س الإدارة على �أن يمتلك واحد على الأقل من �أع�ضاء هذه
اللجنة خلفية منا�سبة في الأمور المالية والمحا�سبية .وقد تر�شيح الأ�شخا�ص الآتية �أ�سمائهم لع�ضوية اللجنة:
1 )1الأ�ستاذ /خور�شيد �أحمد
2 )2الأ�ستاذ /ح�سام بن ها�شم �صدقة
3 )3الدكتور /عبد العزيز عبد اللطيف الجزار

ف�ض ًال راجع ال�سير الذاتية الم�ضمنة في الق�سم ()1-8

�ستتم مراجعة �صالحيات لجنة المراجعة �سنوي ًا بوا�سطة مجل�س الإدارة بنا ًء على تو�صيات اللجنة .و�سوف تكون اللجنة م�سئولة� ،ضمن م�سئوليات �أخرى ،عن
ما يلي:
الإ�شراف على �إدارة المراجعة الداخلية في ال�شركة من �أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهمات التي حددها لها مجل�س الإدارة.
درا�سة نظام الرقابة الداخلية وو�ضع تقرير مكتوب عن ر�أيها وتو�صياتها في �ش�أنه.
درا�سة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات الت�صحيحية للملحوظات الواردة فيها.
التو�صية لمجل�س الإدارة بتعيين المحا�سبين القانونيين وف�صلهم وتحديد �أتعابهم ،ويراعى عند التو�صية بالتعيين الت�أكد من ا�ستقالليتهم.
متابعة �أعمال المحا�سبين القانونيين واعتماد �أي عمل خارج نطاق �أعمال المراجعة التي يكلفون بها �أثناء قيامهم ب�أعمال المراجعة.
درا�سة خطة المراجعة مع المحا�سب القانوني و�إبداء ملحوظاتها عليها.
درا�سة ملحوظات المحا�سب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في �ش�أنها.
درا�سة القوائم المالية الأولية وال�سنوية قبل عر�ضها على مجل�س الإدارة و�إبداء الر�أي والتو�صية في �ش�أنها.
درا�سة ال�سيا�سات المحا�سبية المتبعة و�إبداء الر�أي والتو�صية لمجل�س الإدارة في �ش�أنها.
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8 888-88لجنة الترشيحات والمكافآت:
�ستقوم لجنة المكاف�آت بتنفيذ المهام المنوطة بها وفق ًا لالئحة ال�صالحيات المعتمدة من مجل�س الإدارة و�سيتم تعيين رئي�س و�أع�ضاء لجنة المكاف�آت بوا�سطة
مجل�س الإدارة .وقد تم تر�شيح الآتية �أ�سمائهم لع�ضوية هذه اللجنة:
1 )1الأ�ستاذ� /سلطان التركي
2 )2الأ�ستاذ� /سعد بن عمر البيز
3 )3الأ�ستاذ� /إيهاب القاري

ف�ض ًال راجع ال�سير الذاتية الم�ضمنة في الق�سم ( )1-8والق�سم ()2-8

�سيتم مراجعة الئحة المهام ال�صالحيات الخا�صة بلجنة المكاف�آت �سنوي ًا من قبل مجل�س الإدارة بنا ًء على تو�صيات اللجنة و�ستكون اللجنة م�سئولة� ،ضمن
م�سئوليات �أخرى ،عن ما يلي:
التو�صية لمجل�س الإدارة بالتر�شيح لع�ضوية المجل�س وفق ًا لل�سيا�سات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم تر�شيح �أي �شخ�ص �سبق �إدانته بجريمة مخلة
بال�شرف والأمانة.
المراجعة ال�سنوية لالحتياجات المطلوبة من المهارات المنا�سبة لع�ضوية مجل�س الإدارة بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم �أن يخ�ص�صه الع�ضو لأعمال
مجل�س الإدارة.
تحديد هيكل مجل�س الإدارة ورفع التو�صيات في �ش�أن التغييرات التي يمكن �إجرا�ؤها.
تحديد جوانب ال�ضعف والقوة في مجل�س الإدارة واقتراح معالجتها بما يتفق مع م�صلحة ال�شركة.
الت�أكد ب�شكل �سنوي من ا�ستقاللية الأع�ضاء الم�ستقلين وعدم وجود �أي تعار�ض م�صالح �إذا كان الع�ضو ي�شغل ع�ضوية مجل�س �إدارة �شركة �أخرى.
و�ضع �سيا�سات وا�ضحة لتعوي�ضات ومكاف�أت �أع�ضاء مجل�س الإدارة وكبار التنفيذيين ويراعى عند و�ضع تلك ال�سيا�سات ا�ستخدام معايير ترتبط بالأداء.

8 888-88عقود عمل أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا:
وقع الرئي�س التنفيذي عقد محدد المدة لفترة خم�س (� )5سنوات (مع بع�ض الم�ساهمين الم�ؤ�س�سين) يف�صل �شروط توظيفه والمكاف�آت المتفق عليها بما
في ذلك العالوة ال�سنوية �إذا حققت ال�شركة �أو تجاوزت  %70من الأهداف المحددة في خطة العمل .و�سيتم تحويل العقد �إلى ال�شركة لدى ت�أ�سي�سها .كما وقع
الأ�ستاذ /عبد الرحمن المطرب ،المدير التنفيذي للبرامج ،عقد محدد المدة لفترة ثالث (� )3سنوات يف�صل �شروط توظيفه و المكاف�أة ال�سنوية المتفق عليها
�إذا بلغ م�ستوى الأداء �أو تجاوز .%70
با�ستثناء ما ذكر �أعاله لم يبرم �أي من �أع�ضاء مجل�س الإدارة عقود عمل مع ال�شركة.

8 888-88مكافآت أعضاء مجلس وأعضاء اإلدارة العليا
يتم تحديد مكاف�آت �أع�ضاء مجل�س الإدارة بوا�سطة لجنة المكاف�آت بعد اعتمادها في الجمعية العامة العادية للم�ساهمين وفق ًا للقرارات والتوجيهات ال�صادرة
في هذا الخ�صو�ص وفي حدود نظام ال�شركات و�أية �أنظمة �أو لوائح متممة لها.
لم تقم ال�شركة �أو ال�شركات التابعة بدفع �أي مكاف�آت �أو تعوي�ضات لأي من �أع�ضاء مجل�س �إدارة ال�شركة المقترحين خالل ال�سنتين ال�سابقتين مبا�شرة لتاريخ
طلب الت�سجيل.
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9

9اإلحتياجات التمويلية وهيكلة التمويل

تقدر الأحتياجات التمويلية المتوقعة لل�شركة لعام 2008م بمبلغ  1.5مليار ريال �سعودي وهي ت�شمل دون �أن تقت�صر على (�صافي التدفقات النقدية ال�صادرة
للعمليات الت�شغيلية بما في ذلك نفقات ما قبل الت�شغيل والمقابل المالي للترخي�ص وتكاليف الممتلكات العقارية والمعدات وال�سيارات والمبالغ النقدية المطلوبة
لت�سيير العمليات الت�شغيلية اليومية) .من المتوقع �أن تبلغ االحتياجات التمويلية التراكمية ذروتها في عام 2010م حيث من المتوقع �أن تبلغ  2.4مليار ريال
�سعودي وقد تتغير هذه التقديرات اعتماد ًا على االحتياجات المالية الفعلية �أو التغيير في خطط ال�شركة المتعلقة بن�شر ال�شبكة.

9 999االحتياجات التمويلية:
االحتياجات التمويلية
يف عام 2008م

(ماليني الرياالت)

ذروة االحيتاجات التمويلية
يف عام 2010م

 %من الإجمايل
التدفقات النقدية من العمليات الت�شغيلية(�صادرة /واردة)

237,0

15,3

 %من الإجمايل
()325,0

()14,1

التدفقات النقدية من اال�ستثمارات ( �صادرة)
المقابل المالي للترخي�ص

522,9

33,7

522,9

23,2

الممتلكات العقارية والمعدات وال�سيارات

735,1

47,4

1.592,1

70,8

النقد وما في حكمه

55,0

3,6

609,0

20,1

�إجمايل الإحتياجات املالية

1.550،0

100,0

2.399،0

100,0

9 999هيكلة التمويل
ح�سب الخطة ف�إنه �سيتم تغطية االحتياجات التمويلية المذكورة �أعاله عن طريق التمويل بالدين وبح�ص�ص الملكية و�سوف تكون ن�سبة الدين �إلى الر�سملة
بالح�ص�ص بن�سبة  65:35في عام 2008م .ولكن من المتوقع �أن تتغير الن�سبة لت�صبح  48:52في عام 2010م في الوقت الذي يتوقع �أن ت�صل فيه االحتياجات
التمويلية �إلى ذروتها.
االحتياجات التمويلية
يف عام 2008م

(ماليني الرياالت)

ذروة االحيتاجات التمويلية
يف عام 2010م
 %من الإجمايل

 %من الإجمايل
الدين

550,0

35,5

1.250,0

52

ح�ص�ص الملكية (حقوق الم�ساهمين)

1.000,0

64,5

1.149,0

48

�إجمايل املوارد املالية

1.550,0

100,0

2.399,0

100,0

9 99999حصص الملكية (حقوق المساهمين)
يبلغ ر�أ�سمال ال�شركة مليار ( )1.000.000.000ريال �سعودي يت�ألف من ( )100مليون �سهم عادي بقيمة �إ�سمية قدرها ( )10رياالت لل�سهم.
وت�ؤكد ال�شركة ب�أن ر�أ�س مالها �أو ر�أ�س مال �أي �شركة تابعة لها لي�س م�شمو ًال بحق خيار.
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وقد قامت ال�شركة بمراجعة متطلبات ر�أ�س المال العامل المرجح �أن تحتاجها للقيام ب�أعمالها خالل فترة االثني ع�شر �شهر ًا القادمة التالية لإ�صدار هذه
الن�شرة وترى �أنه �سيكون لديها مبالغ مالية كافية لتغطية ر�أ�س المال العامل خالل هذه الفترة .ولقد قام مراجعو الح�سابات �أي�ض ًا بمراجعة خطة العمل
واحتياجات ر�أ�س المال العامل لل�شركة لفترة الإثني ع�شر �شهر ًا القادمة التالية لتاريخ �إ�صدار الن�شرة وقد �أكدوا وجود المبالغ الكافية لدى ال�شركة لتغطية
احتياجات ر�أ�س المال العامل خالل هذه الفترة (ف�ض ًال راجع الملحق رقم “ ”1تقرير الفح�ص الخا�ص بقائمة المركز المالي).
لقد قام الم�ساهمون الم�ؤ�س�سون ب�إيداع مبلغ الـ  650.000.000ريال والذي اكتتبوا به في ح�ساب �أمانة بالرقم 001-780118 :بفرع البنك ال�سعودي الفرن�سي
ب�شارع الملك عبد العزيز بالخبر .ومن المتوقع �أن تح�صل ال�شركة على عائدات من ا�ستثمار هذا المبلغ في عمليات المرابحة التي يجري التفاو�ض حالي ًا على
الترتيبات المتعلقة بهيكلتها.
امل�ساهمني

عدد الأ�سهم

القيمة الإ�سمية املدفوعة

�شركة البحرين لالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية (بتلكو)

15‚000‚000

150.000.000

�شركة عذيب التجارية

16‚170‚000

161.700.000

�شركة النهلة للتجارة والمقاوالت

13‚720‚000

137.200.000

مجموعة تراكو للتجارة والمقاوالت

5‚880‚000

58.800.000

�شركة االنترنت ال�سعودية المحدودة

4‚410‚000

44.100.000

�شركة عذيب للكمبيوتر واالت�صاالت المحدودة

4‚410‚000

44.100.000

�شركة عذيب لل�صيانة والخدمات المحدودة

4‚410‚000

44.100.000

�شركة الأهلي لكروت االت�صاالت

1‚000‚000

10.000.000

�إجمالي المبالغ المدفوعة من الم�ساهمين الم�ؤ�س�سين

65.000.000

650.000.000

الطرح الأولي العام

30‚000‚000

300.000.000

الم�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية

5‚000‚000

50.000.000

املجموع

100‚000‚000

1.000.000.000

نظر ًا لما ي�شهده قطاع االت�صاالت من تطور ونمو ،ف�إن �شركة �إتحاد عذيب لالت�صاالت قد تزيد ر�أ�سمالها بقرار من الجمعية العامة غير العادية وبموافقة
الجهات المخت�صة ،وذلك بمقدار ما يقارب ثالثمائة ( )300.000.000مليون ريال في الربع الثاني لعام 2009م وما يقارب مائتا ( )200.000.000مليون
ريال في الربع الأول �أو الثاني لعام 2010م ح�سب احتياجات ال�شركة من خالل �إ�صدار �أ�سهم حقوق �أولوية.

9 99999تسهيالت تمويل متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية
لقد قام الم�ساهمون الم�ؤ�س�سون نيابة عن ال�شركة بترتيب ت�سيهالت تمويل ب�صيغة التورق المتوافقة مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية بحوالي مليار و�ستمائة مليون
ريال من البنك ال�سعودي الفرن�سي و�سيتم تحويلها لل�شركة لدى ت�أ�سي�سها .و�سيكون اال�ستحقاق النهائي ل�سداد ت�سهيالت التمويل بتاريخ 2016/٥/31م ،و�سيتم
الت�سديد على �أ�سا�س ( )20دفعة مت�ساوية ربع �سنوية ابتدا ًء من تاريخ 2011/08/31م.
ال�ضمانات :تم تقديم �ضمانات من قبل كبار الم�ساهمين الم�ؤ�س�سين بالتنا�سب مع ح�ص�ص ملكيتهم في ال�شركة وذلك ح�سب التفا�صيل الآتية( :بتلكو ،%23.08
وعذيب التجارية  ،%25.38و�شركة االنترنت ال�سعودية  ،%6.92و�شركة عذيب للكمبيوتر واالت�صاالت  ،%6.92و�شركة عذيب لل�صيانة والخدمات ،%6.92
ومجموعة تراكو للتجارة والمقاوالت  ،%9.23و�شركة النهلة للتجارة والمقاوالت .)%21.54
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1 10االلتزامات العرضية
في �سبيل الح�صول على الترخي�ص طلبت هيئة االت�صاالت من الم�ساهمين الم�ؤ�س�سين بتوفير المقابل المالي المطلوب �أو �ضمانات بنكية بما ي�ساوي %100
من المقابل المالي في تاريخ ال يتجاوز 2008/3/3م (�أي خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ الخطاب ال�صادر عن هيئة االت�صاالت بخ�صو�ص ت�أكيد منح الترخي�ص
لل�شركة).
ولقد قامت �شركة عذيب التجارية� ،أحد كبار الم�ساهمين الم�ؤ�س�سين ،نيابة عن ال�شركة بالدخول في اتفاقية لتوفير �ضمانات بنكية “ال�ضمانات” مع البنك
ال�سعودي الفرن�سي من �أجل �إ�صدار ال�ضمانات التالية:
�ضمان بالمقابل المالي لتخ�صي�ص الطيف الترددي بمبلغ  522.904.000ل�صالح هيئة االت�صاالت.
�ضمان بالمقابل المالي لترخي�ص خدمات االت�صاالت الثابتة بمبلغ  5.000.000ريال �سعودي ل�صالح هيئة االت�صاالت.
ولدى ت�أ�سي�س ال�شركة �سوف تنتقل كافة االلتزامات المتعلقة باتفاقية توفير ال�ضمانات من �شركة عذيب التجارية المحدودة �إلى �شركة اتحاد عذيب
لالت�صاالت.
و�سوف يتم االفراج عن ال�ضمانات بمجرد �إيداع مبلغ ي�ساوي  %100من قيمة المقابل المالي في ح�ساب الأمانة الخا�ص بهيئة االت�صاالت و�سوف يتم تمويل مبلغ
الـ  522.904.000ريال �سعودي من م�ساهمات الم�ساهمين الم�ؤ�س�سين والجمهور في ر�أ�س مال ال�شركة.
لقد قام الم�ساهمون الم�ؤ�س�سون نيابة عن ال�شركة بتقديم �ضمان �صادر عن البنك ال�سعودي الفرن�سي بالمقابل المالي المطلوب لتخ�صي�ص الطيف الترددي
�إلى هيئة االت�صاالت .وفي هذا ال�سياق تحمل الم�ساهمون الم�ؤ�س�سون تكاليف ترتيب ال�ضمان البالغ قدرها  5.082.459ريال �سعودي على �أن يتم ا�ستردادها
لدى ت�أ�سي�س ال�شركة و�سيعتبر هذا المبلغ جزء من م�صاريف ما قبل الت�شغيل.
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1 11استخدام متحصالت االكتتاب
�ستكون �إجمالي المتح�صالت من االكتتاب  300مليون ريال �سعودي.
�سي�ستخدم مبلغ ت�سعة ( )9مليون ريال من متح�صالت االكتتاب لمقابلة الأتعاب والم�صاريف المتعلقة باالكتتاب والتي ت�شمل ر�سوم كل من الم�ست�شار المالي
والم�ست�شار القانوني للطرح والمحا�سبين القانونيين والبنوك الم�ستلمة ،بالإ�ضافة �إلى م�صروفات متعهد التغطية ومدير االكتتاب ووكالء البيع وم�صروفات
الت�سويق وم�صروفات الطباعة والتوزيع والم�صروفات الأخرى المتعلقة بالطرح ،و�سوف لن يح�صل الم�ساهمون الم�ؤ�س�سون على �أي جزء من متح�صالت
االكتتاب.
و�ستح�صل ال�شركة على �صافي متح�صالت االكتتاب البالغة ( )291مليون ريال� .ست�ستخدم ال�شركة �صافي متح�صالت االكتتاب للت�سديد الجزئي للمقابل
المالي للترخي�ص �إلى هيئة االت�صاالت وكذلك النفقات الر�أ�سمالية ور�أ�س المال العامل والأغرا�ض الأخرى لل�شركة� .ستحتفظ ال�شركة بجزء من هذه المبالغ
لدى بع�ض البنوك ال�سعودية المرموقة في �شكل �إيداعات ق�صيرة الأجل.
و تجدر الإ�شارة �إلى �أن ال�شركة لم تمنح �أية عموالت �أو خ�صومات �أو �أتعاب و�ساطة �أو �أي عو�ض غير نقدي خالل ال�سنتين ال�سابقتين مبا�شرة لتاريخ ن�شرة
الإ�صدار هذه.
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1 12وصف األسهم
1 1112رأس المال
يبلغ ر�أ�س مال ال�شركة مليار ( )1‚000‚000‚000ريال �سعودي مق�سمة �إلى مائة مليون (� )100‚000‚000سهم ًا عادي ًا بقيمة ا�سمية قدرها ع�شرة ()10رياالت
�سعودية لل�سهم الواحد وكلها �أ�سهم نقدية.
اكتتب الم�ساهمون الم�ؤ�س�سون في خم�سة و�ستون مليون (� )65‚000‚000سهم تمثل  %65من �أ�سهم ال�شركة ودفعوا قيمة تلك الأ�سهم بالكامل� ،أي ب�إجمالي
يعادل �ستمائة و خم�سون مليون ( )650‚000‚000ريال �سعودي وقد تم �إيداع المبلغ في الح�ساب رقم  001-780118بفرع البنك ال�سعودي الفرن�سي ب�شارع
الملك عبد العزيز بالخبر .و�سيتم تخ�صي�ص خم�سة ماليين (� )5‚000‚000سهم للم�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية تمثل خم�سة بالمائة ( )%5من �أ�سهم
ر�أ�س مال ال�شركة ب�سعر طرح قدره ع�شرة ( )10رياالت لل�سهم الواحد ،بحيث تدفع الم�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية قيمة الأ�سهم بالكامل.
�أما المتبقي من الأ�سهم وهو عدد ثالثون مليون (� )30‚000‚000سهم ًا عادي ًا (“�أ�سهم االكتتاب”) بقيمة ا�سمية قدرها ع�شرة ( )10رياالت �سعودية لل�سهم،
وهي تمثل  %30من ر�أ�س مال ال�شركة� ،سيتم طرحها لالكتتاب بموجب طرح �أولي عام.
�إذا ثبتت الجدوى االقت�صادية وبعد الح�صول على الموافقة المطلوبة من الجهات المخت�صة ،يجوز للجمعية العامة غير العادية �أن تقرر زيادة ر�أ�س مال ال�شركة
مرة �أو عدّة مرات ب�إ�صدار �أ�سهم جديدة بنف�س القيمة اال�سمية للأ�سهم الأ�صلية ب�شرط �أن يكون ر�أ�س المال الأ�صلي قد دفع ب�أكمله ،ومع مراعاة ما يق�ضي
به نظام ال�شركات ومتطلبات هيئة ال�سوق المالية .ويعين القرار طريقة زيادة ر�أ�س المال ،ويكون للم�ساهمين الأ�صليين �أولوية االكتتاب في الأ�سهم الجديدة
النقدية .وتوزع تلك الأ�سهم الجديدة على الم�ساهمين الأ�صليين اللذين طلبوا االكتتاب بها بن�سبة ما يملكونه من �أ�سهم �أ�صلية ،ب�شرط �أال يتجاوز ما يح�صلون
عليه ما طلبوه من الأ�سهم الجديدة ،ويوزع الباقي من الأ�سهم الجديدة على الم�ساهمين الأ�صليين الذين اكتتبوا بن�سبة تزيد عن الن�سبة الم�ستحقة لهم وفقا
لن�سبة ما يملكونه من �أ�سهم� ،شريطة �أن ال يزيد �إجمالي الأ�سهم المخ�ص�صة لهم عن عدد الأ�سهم الجديدة التي طلبوا االكتتاب بها ،ويطرح ما يتبقى من
الأ�سهم لالكتتاب العام.
يجوز لل�شركة وبقرار من الجمعية العامة غير العادية بنا ًء على مبررات مقبولة وبعد موافقة وزير التجارة وال�صناعة وهيئة ال�سوق المالية �أن تخف�ض ر�أ�س مالها
�إذا ما زاد عن حاجتها �أو �إذا منيت بخ�سائر ،وال ي�صدر القرار �إال بعد تالوة تقرير مراقب الح�سابات عن الأ�سباب الموجبة له وعن االلتزامات التي يتعين على
ال�شركة الوفاء بها و�أثر التخفي�ض في هذه االلتزامات ،وبمراعاة ما يق�ضي به نظام ال�شركات .ويبين القرار طريقة هذا التخفي�ض .و�إذا كان التخفي�ض نتيجة
زيادة ر�أ�س المال عن حاجة ال�شركة وجب دعوة الدائنين �إلى �إبداء اعترا�ضهم عليه خالل  60يوم ًا من تاريخ ن�شر قرار التخفي�ض في جريدة يومية توزع في
المدينة التي يقع فيها المركز الرئي�س لل�شركة ،ف�إذا اعتر�ض �أحد الدائنين وقدم �إلى ال�شركة م�ستنداته خالل المهلة المذكورة ،وجب على ال�شركة �أن ت�ؤدي
�إليه دينه �إذا كان حا ًال� ،أو �أن تقدم �ضمان ًا كافي ًا للوفاء به �إذا كان �آج ًال.

1 1112األسهم
�ستكون الأ�سهم ا�سمية وال يجوز �أن ت�صدر ب�أقل من قيمتها اال�سمية.
ال يجوز �أن يت�صرف الم�ساهمون الم�ؤ�س�سون ،بموجب �شروط وثيقة طلب الح�صول على الترخي�ص ،ب�أي من الأ�سهم لفترة ثالث �سنوات من تاريخ �صدور
الترخي�ص “فترة الحظر” .و بعد مرور فترة الحظر ،يجوز للم�ساهمين الم�ؤ�س�سين الت�صرف ب�أ�سهمهم بعد الح�صول على موافقة الهيئة.
وبالن�سبة للع�ضو الم�ؤ�س�س الذي يقوم بت�شغيل ال�شبكة فهو ملزم بعدم البيع طوال مدة اتفاقية الإدارة (خم�س �سنوات من تاريخ �إ�صدار الترخي�ص).

1 1112حقوق المساهمين
يعطي كل �سهم حامله حقوقا مت�ساوية في �أ�صول ال�شركة والأرباح الموزعة وكذلك حق ح�ضور الجمعية العامة ،بالأ�صالة �أو النيابة ،والت�صويت فيها� ،شريطة
�أن تح�سب الأ�صوات المتعلقة بتعيين �أع�ضاء مجل�س الإدارة على �أ�سا�س نظام الت�صويت التراكمي.
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1 1112حقوق التصويت
يحق لكل م�ساهم يملك � 20سهما على الأقل ح�ضور الجمعية العامة ،بالأ�صالة �أو النيابة ،وللم�ساهم �أن يوكل عنه كتابة م�ساهم ًا �آخر من غير �أع�ضاء مجل�س
الإدارة �أو موظفي ال�شركة في ح�ضور الجمعية العامة .وتح�سب الأ�صوات في الجمعية العامة العادية وغير العادية على �أ�سا�س �صوت واحد لكل �سهم ممثل في
االجتماع ،على �أن تح�سب الأ�صوات المتعلقة بتعيين �أع�ضاء مجل�س الإدارة على �أ�سا�س نظام الت�صويت التراكمي.
ت�صدر قرارات الجمعية العامة الت�أ�سي�سية والجمعية العامة العادية فقط بالأغلبية المطلقة للأ�سهم الممثلة في االجتماع.
وت�صدر قرارات الجمعية العامة غير العادية ب�أغلبية ثلثي الأ�سهم الممثلة في االجتماع� ،إال �إذا كان القرار متعلق ًا بزيادة �أو بتخفي�ض �أو زيادة ر�أ�س المال
ال�شركة �أو ب�إطالة مدة ال�شركة �أو بحلها قبل انق�ضاء مدتها المحددة في نظامها الأ�سا�سي �أو باندماج ال�شركة �أو دمجها في �شركة �أو م�ؤ�س�سة �أخرى .وفي �أي
من هذه الحاالت ال يكون القرار �صحيح ًا �إال �إذا �صدر ب�أغلبية ثالثة �أرباع الأ�سهم الممثلة في االجتماع.

1 1112الجمعيات العامة للمساهمين
الجمعية العامة المكونة تكوين ًا �صحيح ًا تمثل جميع الم�ساهمين وتنعقد في المدينة التي يقع بها المركز الرئي�سي لل�شركة.
وتنعقد اجتماعات الجمعية العامة كاجتماعات عادية �أو غير عادية .وفيما عدا الأمور التي تخت�ص بها الجمعية العامة غير العادية ،تخت�ص الجمعية العامة
العادية بجميع الأمور المتعلقة بال�شركة وتنعقد مرة على الأقل في ال�سنة خالل ال�ستة � 6أ�شهر التالية النتهاء ال�سنة المالية لل�شركة ،ويجوز دعوة جمعيات عامة
عادية �أخرى كلما دعت الحاجة لذلك.
تخت�ص الجمعية العامة غـير العادية بتعديل النظـام الأ�سا�سي لل�شركة با�ستثناء الأحكام المحظور عليها تعديلها نظام ًا ،ولها �أن ت�صدر قرارات في الأمور
الداخلة في اخت�صا�ص الجمعية العامة العادية ،وذلك بنف�س ال�شروط والأو�ضاع المقررة للجمعية الأخيرة.
ال يكون اجتماع الجمعية العامة العادية �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضره م�ساهمون يمثلون  %51من ر�أ�س مال ال�شركة على الأقل ،ف�إذا لم يتوفر هذا الن�صاب في االجتماع
وجهت الدعوة �إلى اجتماع ثانٍ يعقد خالل الثالثين ( )30يوم ًا التالية لموعد االجتماع الم�ؤجل ،وت�صدر الدعوة ح�سب المادة ( )88من نظام ال�شركات ،ويعتبر
ّ
االجتماع الثاني �صحيح ًا �أي ًا كان عدد الأ�سهم الممثلة فيه.
وال يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضره م�ساهمون يمثلون  %50من ر�أ�س مال ال�شركة على الأقل .ف�إذا لم يتوفر هذا الن�صاب في
االجتماع الأول وجهت الدعوة �إلى اجتماع ثانٍ يعقد خالل الثالثين ( )30يوم ًا التالية لموعد االجتماع الم�ؤجل ،ويكون االجتماع الثاني �صحيح ًا �إذا ح�ضره عدد
من الم�ساهمين يمثلون ربع ر�أ�س المال على الأقل.
ير�أ�س الجمعية العامة رئي�س مجل�س الإدارة� ،أو من يفو�ضه من �أع�ضاء مجل�س الإدارة في حالة غيابه ،ويعين الرئي�س �سكرتير ًا لالجتماع وجامع ًا للأ�صوات،
ويحرر باجتماع الجمعية مح�ضر يت�ضـمن �أ�سمــاء الم�ساهمين الحا�ضـرين �أو الممثلين ،وعدد الأ�سهم التـي فـي حيازتـهم بالأ�صالـة �أو بالنيابة وعـدد الأ�صوات
المقررة لها ،والقرارات التي اتخذت ،وعدد الأ�صوات التي وافقت عليها �أو خالفتها ،وخال�صة وافية للمناق�شات التي دارت في االجتماع .وتد ّون المحا�ضر
ب�صفة منتظمة عقب كل اجتماع في �سجل خا�ص يوقعه رئي�س الجمعية و�سكرتيرها وجامع الأ�صوات.

1 1112مدة الشركة وتصفيتها
مدة ال�شركة ت�سعة وت�سعون (� )99سنة تبد�أ من تاريخ �صدور قرار معالي وزير التجارة ب�إعالن ت�أ�سي�سها ،ويجوز دائم ًا �إطالة مدة ال�شركة بقرار ت�صدره الجمعية
العامة غير العادية قبل انتهاء �أجلها ب�سنة كاملة على الأقل وذلك ب�شرط الح�صول على موافقة الجهات الر�سمية المخت�صة.
عند انتهاء ال�شركة �أو في حالة حلها قبل الأجل المحدد لها ،تقرر الجمعية العامة غير العادية بنا ًء على اقتراح مجل�س الإدارة طريقة الت�صفية وتعين م�صفي ًا
�أو �أكثر وتحدد �صالحيتهم و�أتعابهم.
تنتهي �سلطة مجل�س الإدارة بانق�ضاء ال�شركة .ومع ذلك ي�ستمر المجل�س قائم ًا على �إدارة ال�شركة �إلى �أن يتم تعيين الم�صفين ،وتبقى لأق�سام ال�شركة الإدارية
�صالحياتها بالقدر الذي ال يتعار�ض مع �صالحيات الم�صفين.
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1 13سياسة توزيع األرباح
ال تتوقع ال�شركة توزيع �أية �أرباح �سنوية على الم�ساهمين على الأقل خالل ال�سنوات الثالث الأولى بعد ت�أ�سي�سها ،حيث �ستعمل على بناء برنامج لعائداتها وتمويل
نفقاتها الر�أ�سمالية لمرحلة تركيب ال�شبكة ون�شرها. .
يمكن �أن توزع ال�شركة �أرباحا على الم�ساهمين من �أرباحها ال�سنوية ال�صافية بعد خ�صم الزكاة ،علما ب�أنه يتعين على ال�شركة قبل توزيع الأرباح تجنيب %10
من الأرباح ال�صافية بعد الزكاة وتحويلها �إلى االحتياطي النظامي .ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى ما بلغ االحتياطي النظامي ن�صف
ر�أ�س المال المدفوع.
يتطلب �أي توزيع للأرباح على الم�ساهمين يقترحه مجل�س الإدارة موافقة الجمعية العامة للم�ساهمين .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،يتوجب على المراجعين القانونيين
لل�شركة الإعالن ب�أن اقتراح توزيع الأرباح يتوافق مع القوانين والأنظمة ال�سعودية المعمول بها .ويجب دفع الأرباح المزمع توزيعها للم�ساهمين في المكان
والزمان اللذين يحددهما مجل�س الإدارة ووفق ًا لتوجيهات الجهات الحكومية المخت�صة.
�سوف يعتمد توزيع الأرباح على �إيرادات ال�شركة وو�ضعها المالي وحالة ال�سوق والمناخ االقت�صادي العام وغيرها من العوامل بما في ذلك تحليل الفر�ص
اال�ستثمارية واحتياجات �إعادة اال�ستثمار واالحتياجات النقدية والر�أ�سمالية وتوقعات الأعمال �إ�ضافة �إلى اعتبارات نظامية �أخرى �أو قيود على توزيع الأرباح
بموجب �أية ترتيبات تتعلق بديون تمويل تنوي ال�شركة الدخول فيها .و�إ�ضافة لذلك قد ت�أخذ ال�شركة في الح�سبان الممار�سات ال�سائدة بالن�سبة لتوزيع الأرباح
لدى ال�شركات الكبرى في المملكة وكذلك لدى م�شغلي خدمات االت�صاالت الدوليين.
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1 14الميزانية المستقبلية للشركة
�إن المعلومات الواردة �أدناه هي معلومات افترا�ضية يجب قراءتها مع تقرير الفح�ص والمراجعة الخا�ص بما في ذلك الإي�ضاحات الملحقة به والم�ضمنة في
المحلق (.)1

1 1114مراقبو الحسابات
لم يتم بعد تعيين مراقبي الح�سابات (المراجعين القانونيين) لل�شركة ولكن من المتوقع تعيينهم �أثناء اجتماع الجمعية العمومية الت�أ�سي�سية.

1 1114التزامات رفع التقارير
�ستخ�ضع ال�شركة لاللتزامات الخا�صة بالإف�صاح والتقارير الدورية ذات العالقة عم ًال بنظام ال�سوق المالية.ال�صادرة بموجب القرار الوزاري رقم ()91
بتاريخ  01جمادى الثاني 1424هـ (الموافق 2003/٨/29م) ،و�ستقوم ال�شركة بتزويد الهيئة بالقوائم المالية ال�سنوية والتقارير الدورية طبق ًا لقواعد و�أنظمة
الهيئة المرعية الإجراء .ف�ض ًال عن ذلك ،تنوي ال�شركة �إ�صدار القوائم المالية ال�سنوية المدققة.

1 1114تقرير المراجعة الخاص
تم �إعداد تقرير الفح�ص الخا�ص من قبل براي�س واترهاو�س كوبرز الجريد (المحا�سبون القانونيون) ،ويت�ضمن التقرير معلومات حول نفقات مرحلة ما قبل
الت�شغيل بالإ�ضافة �إلى قائمة المركز المالي الم�ستقبلية .وت�صف قائمة المركز المالي الم�ستقبلية الو�ضع كما في تاريخ بدء الن�شاط الت�شغيلي  ،وقد تختلف
الأ�صول والخ�صوم الفعلية عن تلك الوارد ذكرها في قائمة المركز المالي الم�ستقبلية.

1 1114قائمة المركز المالي المستقبلية
تم �إعداد قائمة المركز المالي الم�ستقبلية والإي�ضاحات الملحقة بها والمت�ض ّمنة في ن�شرة الإ�صدار من قبل ال�شركةح�سب معايير المحا�سبة ال�صادرة عن الهيئة
ال�سعودية للمحا�سبين القانونيين وتم فح�صها من قبل براي�س واترهاو�س كوبرز الجريد طبق ًا لمعيار القوائم المالية الم�ستقبلية ،ال�صادر عن الهيئة ال�سعودية
للمحا�سبين القانونيين  ،ويجب �أن تُقر�أ قائمة المركز المالي الم�ستقبلية في �ضوء “الملحق �أ” تقرير الفح�ص الخا�ص بقائمة المركز المالي الم�ستقبلية .وال
ح�صة �أو م�صلحة من �أي نوع في
تملك براي�س واترهاو�س كوبرز الجريد �أو �شركاتها التابعة �أو م�ساهميها �أو �أع�ضاء مجل�س الإدارة �أو كل من يمتّ لها ب�صلة� ،أي ّ
ال�شركة �أو �شركاتها التابعة .وقد �أعطت براي�س واترهاو�س كوبرز الجريد موافقتهم ،مع عدم �سحبها ،على ن�شر تقريرهم في ن�شرة االكتتاب.
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ب�آالف الرياالت ال�سعودية
الموجودات
موجودات متداولة
نقد وما يعادله

597.454

مقدما وموجودات �أخرى
م�صروفات مدفوعة ً

45.140

مجموع الموجودات المتداولة

642.594

موجودات غير متداولة
م�صاريف ما قبل الت�أ�سي�س

93.946

المقابل المالي لتخ�صي�ص الطيف الترددي

522.904

موجودات ثابتة � -صافي

450.552

مجموع الموجودات غير المتداولة

1.067.402

�إجمالي الموجودات

1.709.996

المطلوبات وحقوق الم�ساهمين
مطلوبات متداولة
ذمم دائنة و�أخرى

309.567

مجموع المطلوبات المتداولة

309.567

مطلوبات غير متداولة
تمويل من البنوك

400.000

مخ�ص�ص نهاية خدمة للموظفين

429

مجموع المطلوبات غير المتداولة

400.429

مجموع المطلوبات

709.996

حقوق الم�ساهمين
ر�أ�س المال المدفوع ( -بعد اكتمال عملية االكتتاب)

1.000.000

مجموع حقوق الم�ساهمين

1.000.000

مجموع المطلوبات وحقوق الم�ساهمين

1.709.996

1 1114اإلقرار بالمعلومات المالية
يقر �أع�ضاء مجل�س الإدارة المر�شحون ب�أن قائمة المركز المالي الم�ستقبلية المدرجة في ن�شرة االكتتاب ،قد جرى ا�ستخراجها من تقرير الفح�ص الخا�ص
بقائمة المركز المالي الم�ستقبلية من دون �أي تعديل جوهري عليها ،و�أن القوائم المالية قد تم �إعدادها ،وفق ًا لمعايير المحا�سبة ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية
للمحا�سبين القانونيين (ف�ض ًال راجع “الملحق رقم .)”1كما ي�ؤكد �أع�ضاء مجل�س الإدارة عدم وجود �أي رهونات �أو حقوق �أو �أعباء على �أي من ممتلكات ال�شركة
�أو �أ�صولها فيما عدا تلك المتعلقة بتمويل ال�شركة والتي �ستعتمد على المفاو�ضات مع البنوك حول �شروط واتفاقيات التمويل التي تعقدها ال�شركة.
وي�ؤكد �أع�ضاء مجل�س الإدارة �أنه لي�س لديهم نية لإجراء �أي تغيير جوهري عل طبيعة ن�شاط ال�شركة.
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1 15ملخص النظام األساسي المقترح
ا�سم ال�شركة� “ :شركة اتحاد عذيب لالت�صاالت ” � -شركة م�ساهمة �سعودية.
�أغرا�ض ال�شركة:
1 -1تقديم جميع خدمات االت�صاالت الثابتة في المملكة بعد الح�صول على جميع التراخي�ص الالزمة من هيئة االت�صاالت .ولل�شركة في حال رغبتها في
تقديم خدمات ات�صاالت �أخرى ،التقدم �إلى الهيئة للح�صول على التراخي�ص الالزمة لذلك.
2 -2بناء �شبكات االت�صاالت ومرافقها ،وامتالكها و�صيانتها وت�شغيلها و�إدارتها وتطويرها ،على �أ�س�س تجارية في المملكة ،وحيازة التراخي�ص والمعدات
والأجهزة الالزمة لذلك.
3 -3ا�ستيراد جميع �أنواع �أجهزة االت�صاالت الثابتة ونحوها من الأجهزة والب�ضائع وت�صديرها وت�سويقها وتوريدها ،والدخول في المناق�صات المتعلقة
بذلك.
4 -4اال�ستثمار في الم�شاريع التجارية واال�ستثمارية المتعلقة بخدمات االت�صاالت المختلفة بح�سب ما تراه ال�شركة منا�سبا لتنمية �أعمالها وتطويرها ،وفقا
للأنظمة واللوائح المرعية في المملكة.
5 -5حيازة و�إدارة وبيع وا�ستئجار والت�صرف ب�أي ممتلكات منقولة وغير منقولة والمنافع والحقوق المعنوية المتعلقة ب�أعمال ال�شركة والتي ت�ؤدي �إلى تنمية
وتعزيز �أعمالها وفقا للأنظمة واللوائح المرعية في المملكة.
يجوز لل�شركة  -وفقا لنظام ال�شركات ونظام ال�سوق المالية� -أن تكون لها م�صلحة �أو ت�شترك ب�أي وجه من الوجوه مع الم�ؤ�س�سات �أو الهيئات �أو ال�شركات التي
تزاول �أعماال �شبيهة ب�أعمالها �أو التي قد تعاونها على تحقيق �أغرا�ضها ،ولها �أن تتملك الأ�سهم �أو الح�ص�ص في هذه ال�شركات و�أن تدمجها فيها �أو ت�شتريها.
يجوز لل�شركة �أن تكون لها م�صلحة �أو ت�شترك ب�أي وجه من الوجوه مع ال�شركات الأخرى التي يكون ن�شاطها مختلفا عن ن�شاط ال�شركة بما ال يتجاوز ع�شرين في
المائة ( )%20من احتياطياتها الحرة ،وال يزيد على ع�شرة في المائة ( )%10من ر�أ�س مال ال�شركة التي ت�شارك فيها ،و�أال يتجاوز �إجمالي هذه الم�شاركات
قيمة هذه االحتياطيات ،مع �إبالغ الجمعية العامة العادية في �أول اجتماع لها.
المركز الرئي�سي لل�شركة :يقع المركز الرئي�سي لل�شركة في مدينة الريا�ض بالمملكة العربية ال�سعودية ،ويجوز لمجل�س الإدارة �إن�شاء فروع �أو مكاتب �أو
توكيالت لها داخل المملكة العربية ال�سعودية �أو خارجها.
مدة ال�شركة :مدة ال�شركة ت�سعة وت�سعون (� )99سنة ميالدية تبد�أ من تاريخ �صدور قرار وزير التجارة وال�صناعة ب�إعالن ت�أ�سي�سها ،ويجوز �إطالة مدة
ال�شركة بقرار ت�صدره الجمعية غير العادية قبل انتهاء �أجلها ب�سنة واحدة على الأقل.
ر�أ�س مال ال�شركة :حدد ر�أ�س مال ال�شركة بمبلغ ( )1‚000‚000‚000ريال �سعودي مق�سم �إلى (� )100‚000‚000سهم مت�ساوية القيمة ،قيمة كل منها
( )10ع�شرة رياالت كلها �أ�سـهم عادية نقدية مدفوعة بالكامل.
الأ�سهم الممتازة :يجوز لل�شركة وبعد موافقة وزير التجارة وال�صناعة وطبق ًا للأ�س�س التي يحددها �أن ت�صدر �أ�سهم ًا ممتازة ال تعطي الحق في الت�صويت،
وذلك بما ال يتجاوز ( )%50من ر�أ�سمالها ،وترتب الأ�سهم المذكورة لأ�صحابها بالإ�ضافة �إلى حق الم�شاركة في الأرباح ال�صافية التي توزع على الأ�سهم العادية
ما يلي:
1 )1الحق في الح�صول على ن�سبة معينة من الأرباح ال�صافية ال تقل عن ( )%5من القيمة اال�سمية لل�سهم بعد تجنيب االحتياطي النظامي وقبل �إجراء �أي
توزيع لأرباح ال�شركة.
�2 )2أولوية في ا�سترداد قيمة �أ�سهمهم في ر�أ�س المال عند ت�صفية ال�شركة وفي الح�صول على ن�سبة معينة في تاريخ الت�صفية.
ويجوز لل�شركة �شراء هذه الأ�سهم طبق ًا لما تقرره الجمعية العامة للم�ساهمين وال تدخل هذه الأ�سهم في ح�ساب الن�صاب الالزم النعقاد الجمعية العامة لل�شركة
المن�صو�ص عليها في المادتين ( )34و( )35من نظام ال�شركة.
نقل ملكية الأ�سهم :ال يجوز �أن يت�صرف الم�ساهمون الم�ؤ�س�سون ،بموجب �شروط وثيقة طلب الح�صول على الترخي�ص ،ب�أي من الأ�سهم لفترة ثالث �سنوات
من تاريخ �صدور الترخي�ص “فترة الحظر” .و بعد مرور فترة الحظر ،يجوز للم�ساهمين الم�ؤ�س�سين الت�صرف ب�أ�سهمهم بعد الح�صول على موافقة الهيئة.
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وبالن�سبة للع�ضو الم�ؤ�س�س الذي يقوم بت�شغيل ال�شبكة فهو ملزم بعدم البيع طوال مدة اتفاقية الإدارة (خم�س �سنوات من تاريخ �إ�صدار الترخي�ص).
زيادة وتخفي�ض ر�أ�س المال :يجوز للجمعية العامة غير العادية بعد التثبت من الجدوى الإقت�صادية وبعد موافقة الجهات المخت�صة �أن تقرر زيادة ر�أ�س
مال ال�شركة مرة �أو عدة مرات ب�إ�صدار �أ�سهم جديدة بنف�س القيمة اال�سمية للأ�سهم الأ�صلية ب�شرط �أن يكون ر�أ�س المال الأ�صلي قد دفع ب�أكمله وبمراعاة ما
يق�ضي به نظام ال�شركات .ويعين القرار طريقة زيادة ر�أ�س المال ،ويكون للم�ساهمين الأ�صليين �أولوية االكتتاب في الأ�سهم الجديدة النقدية.وتوزع تلك الأ�سهم
الجديدة على الم�ساهمين الأ�صليين الذين طلبوا االكتتاب بها بن�سبة ما يملكونه من �أ�سهم �أ�صلية ب�شرط �أال يتجاوز ما يح�صلون عليه ما طلبوه من الأ�سهم
الجديدة ويوزع الباقي من الأ�سهم الجديدة على الم�ساهمين الأ�صليين الذي طلبوا �أكثر من ن�صيبهم بن�سبة ما يملكونه من �أ�سهم �أ�صلية على �أال يتجاوز ما
يح�صلون عليه ما طلبوه من الأ�سهم الجديدة ،ويطرح ما يتبقى من الأ�سهم لالكتتاب العام.
ويجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية بناء״ على مبررات مقبولة وبعد موافقة الجهات المخت�صة تخفي�ض ر�أ�س مال ال�شركة �إذا ما زاد عن حاجتها �أو
�إذا منيت ال�شركة بخ�سائر ،وال ي�صدر القرار �إال بعد تالوة تقرير مراقب الح�سابات عن الأ�سباب الموجبة له وعن االلتزامات التي على ال�شركة و�أثر التخفي�ض
في هذه االلتزامات وبمراعاة ما يق�ضي به نظام ال�شركات .ويبين القرار طريقة هذا التخفي�ض و�إذا كان التخفي�ض نتيجة زيادة ر�أ�س المال عن حاجة ال�شركة
وجبت دعوة الدائنين �إلى �إبداء اعترا�ضاتهم عليه خالل �ستين ( )60يوم ًا من تاريخ ن�شر قرار التخفي�ض في جريدة يومية توزع في المدينة التي يقع فيها
المركز الرئي�سي لل�شركة ،ف�إذا �أعتر�ض �أحد الدائنين وقدم �إلى ال�شركة م�ستنداته في الميعاد المذكور وجب على ال�شركة �أن ت�ؤدي �إليه دينه �إذا كان حا ًال �أو
�أن تقدم �ضمان ًا كافي ًا للوفاء به �إذا كان �آج ًال.
مجل�س الإدارة :يتولى �إدارة ال�شركة مجل�س �إدارة م�ؤلف من (� )11أحد ع�شر ع�ضوا تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ال تزيد على ثالث �سنوات ،ويجوز
دائما �إعادة انتخابهم .وتبد�أ مدة ع�ضوية �أول مجل�س �إدارة من تاريخ القرار الوزاري المعلن بت�أ�سي�س ال�شركة .وتنتهي ع�ضوية المجل�س بانتهاء مدته �أو بانتهاء
�صالحية الع�ضو لها وفق ًا لأي نظام �أو تعليمات �سارية في المملكة ،و�إذا �شغر مركز �أحد �أع�ضاء المجل�س جاز للمجل�س �أن يعين م�ؤقت ًا ع�ضو ًا في المركز ال�شاغر
على �أن يعر�ض هذا التعيين على الجمعية العامة العادية في �أول اجتماع لها ويكمل الع�ضـو الجديد مدة �سلفه ،و�إذا هبط عدد �أع�ضاء مجل�س الإدارة عن
الن�صاب الالزم ل�صحة اجتماعاته وجبت دعوة الجمعية العامة العادية في اقرب وقت ممكن لتعيين العدد الالزم من الأع�ضاء.
مع مراعاة االخت�صا�صات المقررة للجمعية العامة ،يكون لمجل�س الإدارة �أو�سع ال�سلطات في �إدارة ال�شركة وت�صريف �أمورها داخل المملكة وخارجها.
على �أنه فيما يتعلق بعقد القرو�ض مع �صناديق وم�ؤ�س�سات التمويل الحكومي ،يجوز لمجل�س الإدارة عقد القرو�ض مع هذه ال�صناديق والم�ؤ�س�سات مهما بلغت
مدتها ،وله عقد القرو�ض التجارية التي ال تتجاوز �آجالها نهاية مدة ال�شركة ،مع مراعاة ال�شروط التالية بالن�سبة �إلى القرو�ض التجارية التي تتجاوز مدتها
ثالث �سنوات:
�أال تزيد قيمة القرو�ض التي يجوز للمجل�س عقدها خالل �أي �سنة مالية واحدة على  %75من ر�أ�س مال ال�شركة.
�أن يحدد مجل�س الإدارة في قراره �أوجه ا�ستخدام القر�ض وكيفية �سداده.
ويكون لمجل�س الإدارة وفي الحاالت التي يقدرها �إبراء ذمة مديني ال�شركة من التزاماتهم طبقا لما يحقق م�صلحتها ،على �أن يت�ضمن مح�ضر مجل�س الإدارة
وحيثيات قراره مراعاة ال�شروط التالية:
�أن يكون الإبراء بعد م�ضي �سنة كاملة على ن�شوء الدين.
�أن يكون الإبراء لمبلغ محدد كحد �أق�صى لكل عام للمدين الواحد.
الإبراء حق للمجل�س ال يجوز التفوي�ض فيه.
ولمجل�س الإدارة  -في حدود اخت�صا�صه � -أن يوكل واحدا �أو �أكثر من �أع�ضائه �أو من الغير في مبا�شرة بع�ض �أعماله.
رئي�س مجل�س الإدارة والع�ضو المنتدب وال�سكرتير :يعين مجل�س الإدارة من بين �أع�ضائه رئي�سا ،ويكون للرئي�س �صالحية دعوة مجل�س الإدارة لالجتماع ورئا�سة
اجتماعات المجل�س.
ويخت�ص رئي�س المجل�س والع�ضو المنتدب (في حالة تعيينه) مجتمعين �أو منفردين بتمثيل ال�شركة في عالقاتها مع الغير .ويحدد مجل�س الإدارة وفق تقديره
المكاف�أة الخا�صة التي يح�صل عليها كل من رئي�س المجل�س والع�ضو المنتدب ،بالإ�ضافة �إلى المكاف�أة المقررة لأع�ضاء مجل�س الإدارة بمقت�ضى هذا النظام.
ويعين مجل�س الإدارة �سكرتيرا للمجل�س �سواء من بين �أع�ضائه �أو من غيرهم ،ويحدد مكاف�آته .ويخت�ص ال�سكرتير بت�سجيل محا�ضر اجتماعات مجل�س
الإدارة ،وتدوين القرارات ال�صادرة عن هذه االجتماعات وحفظها� ،إلى جانب ممار�سة االخت�صا�صات الأخرى التي يوكلها �إليه مجل�س الإدارة ويحدد المجل�س
مكاف�آته.
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وال تزيد مدة ع�ضوية رئي�س المجل�س والع�ضو المنتدب وال�سكرتير ع�ضو مجل�س الإدارة على ع�ضوية كل منهم في المجل�س ،ويجوز �إعادة تعيينهم.
محا�ضر االجتماعات :يجتمع مجل�س الإدارة في المركز الرئي�سي بدعوة من رئي�سه مرتين في ال�سنة على الأقل ،وتكون الدعوة خطية ويجوز �أن ت�سلم باليد
�أو تر�سل بالبريد الإلكتروني ،ويجب على رئي�س المجل�س �أن يدعو �إلى االجتماع متى طلب �إليه ذلك اثنان على الأقل من الأع�ضاء.
ن�صاب االجتماعات وقرارات مجل�س الإدارة :ال يكون اجتماع المجل�س �صحيحا �إال �إذا ح�ضره (� )6ستة من �أع�ضائه على الأقل ،وفي حالة �إنابة ع�ضو
مجل�س الإدارة ع�ضوا �آخر في ح�ضور اجتماعات المجل�س يتعين �أن تكون الإنابة طبقا لل�ضوابط التالية:
1 -1ال يجوز لع�ضو مجل�س الإدارة �أن ينوب عن �أكثر من ع�ضو واحد في ح�ضور ذلك االجتماع.
�2 -2أن تكون الإنابة ثابتة بالكتابة وفي �ش�أن اجتماع محدد.
3 -3ال يجوز للنائب الت�صويت على القرارت التي يحظر النظام على المنيب الت�صويت في �ش�أنها.
وت�صدر قرارات مجل�س الإدارة بالأغلبية المطلقة لأ�صوات �أع�ضاء المجل�س الحا�ضرين �أو الممثلين في االجتماع ،وعند ت�ساوي الأ�صوات يرجح الر�أي الذي
�صوت معه رئي�س المجل�س �أو من ير�أ�س المجل�س في حال غيابه .ولمجل�س الإدارة �أن ي�صدر قرارات بالتمرير عن طريق عر�ضها على جميع الأع�ضاء متفرقين
ما لم يطلب �أحد الأع�ضاء كتابة اجتماع المجل�س للمداولة فيها ،وتعر�ض هذه القرارات على مجل�س الإدارة في �أول اجتماع تال له.
محا�ضر االجتماعات :تثبت مداوالت المجل�س وقراراته في محا�ضر توزع على جميع �أع�ضائه ويوقعها رئي�س المجل�س وال�سكرتير بعد الت�صديق عليها من
المجل�س ،وذلك بتوقيع جميع الأع�ضاء الحا�ضرين على �إحدى ن�سخ المح�ضر وتدون هذه المحا�ضر في �سجل خا�ص يوقعه رئي�س المجل�س وال�سكرتير.
الجمعية العامة :الجمعية العامة المكونة تكوين ًا �صحيح ًا تمثل جميع الم�ساهمين وتنعقد في المدينة التي يقع بها المركز الرئي�سي لل�شركة ،لكل م�ساهم
حائز على ع�شرين (� )20سهم ًا على الأقل حق ح�ضور الجمعية العامة وللم�ساهم �أن يوكل عنه م�ساهم ًا �آخر من غير �أع�ضاء مجل�س الإدارة �أو موظفي ال�شركة
في ح�ضور الجمعية العامة.
الجمعية العامة العادية :فيما عدا الأمور التي تخت�ص بها الجمعية العامة غير العادية ،تخت�ص الجمعية العامة العادية بجميع الأمور المتعلقة بال�شركة
وتنعقد مرة على الأقل في ال�سنة خالل ال�ستة �شهور التالية النتهاء ال�سنة المالية لل�شركة كما يجوز دعوة جمعيات عادية �أخرى كلما دعت الحاجة �إلى ذلك.
الجمعية العامة غير العادية :تخت�ص الجمعية العامة غـير العادية بتعديل نظـام ال�شركة الأ�سا�سي با�ستثناء الأحكام المحظور عليها تعديلها نظام ًا .ولها
�أن ت�صدر قرارات في الأمور الداخلة في اخت�صا�ص الجمعية العامة العادية وذلك بنف�س ال�شروط والأو�ضاع المقررة للجمعية الأخيرة.
دعوة الجمعيات العمومية :تنعقد الجمعيات العمومية للم�ساهمين بدعوة من مجل�س الإدارة وعليه �أن يدعو الجمعية العامة العادية �إذا طلب ذلك مراقب
الح�سابات �أو عدد من الم�ساهمين يمثل ( )%5خم�سة بالمائة من ر�أ�س المال على الأقل ،وتن�شر الدعوة النعقاد الجمعية العامة في الجريدة الر�سمية و�صحيفة
يومية توزع في المركز الرئي�سي لل�شركة قبل الميعاد المحدد لالنعقاد بخم�سة وع�شرين يوم ًا على الأقل ،وت�شتمل الدعوة على جدول الأعمال وتر�سل �صورة من
الدعوة وجدول الأعمال �إلى الإدارة العامة لل�شركات بوزارة التجارة خالل المدة المحددة للن�شر.
�إثبـات الح�ضــور :يحرر عند انعقاد الجمعية ك�شف ب�أ�سماء الم�ساهمين الحا�ضرين والممثلين ومحال �إقامتهم مع بيان عدد الأ�سهم التي في حيازتهم
بالأ�صالة �أو الوكالة وعدد الأ�صوات المخ�ص�صة لها ويكون لكل ذي م�صلحة الإطالع على هذا الك�شف.
ن�صـاب الجمعية العامة العادية :ال يكون اجتماع الجمعية العامة العادية �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضره م�ساهمون يمثلون واحدا وخم�سين في المائة ( )%51من
ر�أ�س المال على الأقل ،ف�إذا لم يتوفر هذا الن�صاب في االجتماع وجبت الدعوة على اجتماع ثان يعقد خالل الثالثين يوم ًا التالية لالجتماع ال�سابق وتعلن الدعوة
بالطريقة المن�صو�ص عليها في المادة ( )32من هذا النظام ويعتبر االجتماع الثاني �صحيح ًا �أي ًا كان عدد الأ�سهم الممثلة فيه.
ن�صـاب الجمعية العامة غير العادية :ال يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضره م�ساهمون يمثلون واحدا وخم�سين في المائة
( )%51من ر�أ�س المال على الأقل ،ف�إذا لم يتوفر هذا الن�صاب في االجتماع الأول وجهت الدعوة �إلى اجتماع ثان بنف�س الأو�ضاع المن�صو�ص عليها في المادة
ال�سابقة ويكون االجتماع الثاني �صحيح ًا �إذا ح�ضره عدد من الم�ساهمين يمثل ربع ر�أ�س المال على الأقل.
حقوق الت�صويت :تح�سب الأ�صوات في الجمعية الت�أ�سي�سية و الجمعيات العامة العادية و غير العادية على �أ�سا�س �صوت واحد لكل منهم .ومع ذلك ال يجوز
لأع�ضاء مجل�س الإدارة اال�شتراك في الت�صويت على قرارات الجمعية التي تتعلق ب�إبراء ذمتهم من مدة �إدارتهم.
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القــرارات :ت�صدر قرارات الجمعية الت�أ�سي�سية و الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأ�سهم الممثلة في االجتماع ،كما ت�صدر قرارات الجمعية العامة غير
العادية ب�أغلبية ثلثي الأ�سهم الممثلة في االجتماع� ،إال �إذا كان القرار متعلقا بزيادة ر�أ�س المال �أو تخفي�ضه �أو ب�إطالة مدة ال�شركة �أو بحل ال�شركة قبل انق�ضاء
المدة المحددة في نظامها� ،أو ب�إدماج ال�شركة في �شركة �أو في م�ؤ�س�سة �أخرى فال يكون القرار �صحيحا �إال �إذا �صدر ب�أغلبية ثالثة �أرباع اال�سم الممثلة في
االجتماع.
مناق�شـة جـدول الأعمـال :لكل م�ساهم حق مناق�شة المو�ضوعات المدرجة في جدول �أعمال الجمعيات العمومية وتوجيه الأ�سئلة ب�ش�أنها �إلى �أع�ضاء
مجل�س الإدارة ومراقب الح�سابات ويجيب مجل�س الإدارة �أو مراقب الح�سابات على �أ�سئلة الم�ساهمين بالقدر الذي ال يعر�ض م�صلحة ال�شركة لل�ضرر ،و�إذا ر�أى
الم�ساهم �أن الرد على �س�ؤاله غير مقنع �أحتكم �إلى الجمعية ويكون قرار الجمعية في هذا ال�ش�أن نافذ ًا.
�إجـراءات الجمعيات العمومية :ير�أ�س الجمعية العامة رئي�س مجل�س الإدارة� ،أو من ينوب عنه في حالة غيابه ،ويعين الرئي�س �سكرتير ًا لالجتماع
وجامع ًا للأ�صوات ويحرر باجتماع الجمعية مح�ضر يت�ضمن �أ�سماء الم�ساهمين الحا�ضرين �أو الممثلين وعدد الأ�سهم التي في حيازتهم بالأ�صالة �أو بالنيابة
وعدد الأ�صوات المقررة لها والقرارات التي اتخذت وعدد الأ�صوات التي وافقت عليها �أو خالفتها وخال�صة وافية للمناق�شات التي دارت في االجتماع ،وتدون
المحا�ضر ب�صفة منتظمة عقب كل اجتماع في �سجل خا�ص يوقعه رئي�س الجمعية و�سكرتيرها وجامع الأ�صوات.
مراقب الح�سـابات :يكون لل�شركة مراقب ح�سابات �أو �أكثر من بين المراقبين الم�صرح لهم بالعمل في المملكة العربية ال�سعودية تعينه الجمعية العامة
�سنوي ًا وتحدد مكاف�أته ويجوز لها �إعادة تعيينه .لمراقب الح�سابات في كل وقت حق الإطالع على دفاتر ال�شركة و�سجالتها وغير ذلك من الوثائق وله �أن يطلب
البيانات والإي�ضاحات التي يرى �ضرورة الح�صول عليها ،وله �أي�ض ًا �أن يتحقق من موجودات ال�شركة والتزاماتها .وعلى مراقب الح�سابات �أن يقدم �إلى الجمعية
العامة ال�سنوية تقرير ًا ي�ضمنه موقف ال�شركة من تمكينه من الح�صول على البيانات والإي�ضاحات التي طلبها ،وما يكون قد ك�شفه من مخالفات لأحكام نظام
ال�شركات و�أحكام هذا النظام ور�أيه في مدى مطابقة ح�سابات ال�شركة للواقع.
ال�سـنة المـالية :تبد�أ ال�سنة المالية لل�شركة من �أول يناير و تنتهي في  31دي�سمبر من كل �سنة.على �أن تبد�أ ال�سنة المالية الأولى بعد الت�أ�سي�س من تاريخ
القرار الوزاري ال�صادر بالموافقة على �إعالن الت�أ�سي�س و تنتهي في  31دي�سمبر من ال�سنة الميالدية التالية.
مـيزانية ال�شـركة :يعد مجل�س الإدارة في نهاية كل �سنة مالية جرد ًا لقيمة �أ�صول ال�شركة وخ�صومها في التاريخ المذكور كما يعد ميزانية ال�شركة وح�ساب
الأرباح والخ�سائر وتقرير ًا عن ن�شاط ال�شركة ومركزها المالي عن ال�سنة المالية المنتهية والطريقة التي يقترحها لتوزيع الأرباح ال�صافية وذلك قبل انعقاد
الجمعية العامة العادية ب�ستين يوم ًا على الأقل ،وي�ضع المجل�س هذه الوثائق تحت ت�صرف مراقب الح�سابات قبل الموعد المقرر النعقاد الجمعية بخم�سة
وخم�سين يوم ًا على الأقل ،ويوقع رئي�س مجل�س الإدارة الوثائق الم�شار �إليها وتودع ن�سخ منها في المركز الرئي�سي لل�شركة تحت ت�صرف الم�ساهمين قبل الموعد
المقرر النعقاد الجمعية العامة بخم�سة وع�شرين يوم ًا على الأقل ،وعلى رئي�س مجل�س الإدارة �أن ين�شر في �صحيفة توزع في المركز الرئي�سي لل�شركة الميزانية
وح�ساب الأرباح والخ�سائر وخال�صة وافية مـن تقرير مجل�س الإدارة والن�ص الكامل لتقرير مراقب الح�سابات و�أن ير�سل �صورة من هذه الوثائق �إلى الإدارة
العامة لل�شركات و�إلى هيئة ال�سوق المالية قبل انعقاد الجمعية العامة بخم�سة وع�شرين يوم ًا على الأقل.
تـوزيع الأربـاح توزع �أرباح ال�شركة ال�صافية ال�سنوية بعد خ�صم جميع الم�صروفات العمومية و التكاليف الأخرى على الوجه الآتي:
)
)
)
)
)

أيجنب ( )%10من الأرباح ال�صافية لتكوين احتياطي نظامي ،و يجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكور ن�صف ر�أ�س
المال.
بيجوز للجمعية العامة العادية – بناء على اقتراح مجل�س الإدارة – �أن تجنب ن�سبة ال تتجاوز ( )%20من الأرباح ال�صافية لتكوين احتياطي اتفاقي و
تخ�صي�صه لغر�ض �أو �أغرا�ض معينة.
جيوزع من الباقي بعد ذلك دفعة �أولى للم�ساهمين تعادل ( )%5من ر�أ�س المال المدفوع على الأقل.
ديخ�ص�ص بعد ما تقدم ن�سبة ال تزيد على ( )%5من الباقي مكاف�أة لأع�ضاء مجل�س الإدارة.
هيوزع الباقي بعد ذلك على الم�ساهمين ح�صة �إ�ضافية في الأرباح.

تدفع الأرباح المقرر توزيعها على الم�ساهمين في المكان و المواعيد التي يحددها مجل�س الإدارة وفقا للتعليمات التي ت�صدرها وزارة التجارة و ال�صناعة.
خ�سـائر ال�شـركة� :إذا بلغت خ�سائر ال�شركة ثالثة �أرباع ر�أ�س المال وجب على �أع�ضاء مجل�س الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في ا�ستمرار
ال�شركة �أو حلها قبل �أجلها المعين بالمادة ( )6من هذا النظام وين�شر قرار الجمعية في جميع الأحوال في الجريدة الر�سمية.
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دعـوى الم�سـئولية :لكل م�ساهم الحق في رفـع دعوى الم�سئولية المقررة لل�شركة على �أع�ضاء مجل�س الإدارة �إذا كان من �ش�أن الخط�أ الذي �صدر منهم
�إلحاق �ضرر خا�ص به ب�شرط �أن يكون حق ال�شركة في رفعها مازال قائم ًا .ويجب على الم�ساهم �أن يخطر ال�شركة بعزمه على رفع الدعوى.
حل ال�شركة وت�صفيتها :تنق�ضي ال�شركة بانق�ضاء المدة المحددة لها وفقا لهذا النظام �أو ب�أحد الأمور المن�صو�ص عليها في نظام ال�شركات .و عند انتهاء
مدة ال�شركة �أو في حالة حلها قبل هذا الأجل  ،تقرر الجمعية العامة غير العادية  ،بناء على اقتراح مجل�س الإدارة طريقة الت�صفية و تعيين م�صفيا (�أو �أكثر) و
تحدد �صالحيته و �أتعابه .و تنتهي �سلطة مجل�س الإدارة بانق�ضاء ال�شركة ،و مع ذلك ي�ستمر قائما على �إدارة ال�شركة �إلى �أن يتم تعيين الم�صفي ،و تبقى لأجهزة
ال�شركة اخت�صا�صاتها بالقدر الذي ال يتعار�ض مع اخت�صا�صات الم�صفين ،و في جميع الأحوال ين�شر قرار الجمعية في الجريدة الر�سمية.
�أحكام ختامية :يودع هذا النظام وين�شر طبق ًا لنظام ال�شركات.
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1 16معلومات قانونية
1 1116تفاصيل التأسيس
ال�شركة هي �شركة م�ساهمة �سعودية تحت الت�أ�سي�س بموجب المر�سوم الملكي رقم (م )6/بتاريخ (1429/2/19هـ) الموافق (2008/2/26م).
يبلغ ر�أ�س مال ال�شركة ( )1‚000‚000‚000مليار ريال �سعودي مق�سمة �إلى ( )100‚000‚000مائة مليون �سهم بقيمة ا�سمية قدرها ( )10ع�شرة رياالت
�سعودية لكل �سهم .عقب اكتمال االكتتاب وموافقة الجمعية العامة على ت�أ�سي�س ال�شركة �سيتم تقديم طلب �إلى وزير التجارة وال�صناعة يطلب فيه �إعالن ت�أ�سي�س
ال�شركة (“القرار”) و�ستعتبر ال�شركة م�ؤ�س�سة نظامي ًا ك�شركة م�ساهمة عامة �سعودية من تاريخ �صدور قرار وزير التجارة وال�صناعة.

1 1116األسهم المملوكة بواسطة أعضاء مجلس اإلدارة وكبار
المسئولين التنفيذيين أو أي من أقاربهم أو منسوبيهم
با�ستثناء ما تم الإف�صاح عنه في هذه الن�شرة لي�س لدى �أي من �أع�ضاء مجل�س الإدارة �أو كبار الم�سئولين التنفيذيين �أو �سكرتير مجل�س الإدارة �أو �أي من �أقاربهم
�أو من�سوبيهم �أي م�صلحة مبا�شرة �أو غير مبا�شرة في �أ�سهم ال�شركة.
عدد الأ�سهم
املبا�شرة

عدد الأ�سهم
غري املبا�شرة

ن�سبة
الأ�سهم

اال�سم

املن�صب

�شركة عذيب التجارية
المحدودة

�سعودي

44

-

57‚896‚579

%29‚0

ع�ضو مجل�س
�إدارة

�شركة البحرين
لالت�صاالت ال�سلكية
والال�سلكية

بحريني

41

-

-

-

عبد الرزاق عبد اهلل القا�سم ع�ضو مجل�س
�إدارة

�شركة البحرين
لالت�صاالت ال�سلكية
والال�سلكية

بحريني

55

-

-

-

ع�ضو مجل�س
�إدارة

�شركة النهلة للتجارة
والمقاوالت

�سعودي

41

-

3‚200‚000

%1‚60

عبد الرحمن بن عبد العزيز ع�ضو مجل�س
�إدارة
المطرب

�شركة عذيب التجارية
المحدودة

�سعودي

41

-

800‚000

%0.441

خور�شيد �أحمد

ع�ضو مجل�س
�إدارة

�شركة عذيب التجارية
المحدودة

كندي

61

-

-

-

�سعد بن عمر البيز

ع�ضو مجل�س
�إدارة

�شركة عذيب التجارية
المحدودة

�سعودي

53

-

-

-

�سلطان بن خالد التركي

ع�ضو مجل�س
�إدارة
(م�ستقل)

الجمهور

�سعودي

33

-

384‚000

%0‚192

عبدالعزيز عبداللطيف
جزار

ع�ضو مجل�س
�إدارة (م�ستقل)

الجمهور

�سعودي

55

-

-

-

�صاحب ال�سمو الملكي الأمير رئي�س مجل�س
الإدارة
عبد العزيز بن �أحمد بن
عبد العزيز �آل �سعود
ال�شيخ محمد بن عي�سى �آل
خليفة

محمد وجيه بن ح�سن
�شربتلي

مر�شح من قبل

اجلن�سية العمر

71

اال�سم

املن�صب

مر�شح من قبل

ح�سام ها�شم �صدقة

ع�ضو مجل�س
�إدارة (م�ستقل)

الجمهور

�سعودي

ح�سام عبدالمح�سن العنقري ع�ضو مجل�س
�إدارة (م�ستقل)

الجمهور

�سعودي

عدد الأ�سهم
املبا�شرة

عدد الأ�سهم
غري املبا�شرة

ن�سبة
الأ�سهم

اجلن�سية العمر
63

-

-

-

40

-

-

-

1 1116التراخيص والتصاريح المهمة
حازت ال�شركة على عدد من التراخي�ص والت�صاريح المهمة ال�صادرة من الوزارات والجهات الحكومية الم�سئولة والتي تمكنها من القيام ب�أن�شطتها في المملكة
العربية ال�سعودية .وفيما يلي ملخ�ص بهذه التراخي�ص والت�صاريح:
الرتخي�ص /الت�صريح

اجلهة امل�صدرة

التاريخ

تاريخ االنتهاء الغر�ض

المر�سوم الملكي رقم م6/

الديوان الملكي

1429/2/19هـ (الموافق )2008/2/26

-

ت�صريح بت�أ�سي�س ال�شركة

قرار مجل�س الوزراء رقم 41

مجل�س الوزراء

1429/2/18هـ (الموافق )2008/2/25

-

ت�صريح بت�أ�سي�س ال�شركة

1 1116عالقات محددة وتعامالت مهمة مع إطراف ذات عالقة بالشركة
ال توجد �أي معامالت قائمة �أو مقترحة في الوقت الحالي �أو �أي �سل�سة من المعامالت الم�شابهة تكون ال�شركة �أو �ستكون طرف ًا فيها مع �أي من الم�ساهمين
الم�ؤ�س�سين �أو �أع�ضاء مجل�س الإدارة �أو الم�سئولين المقترحين �أو �أي من من�سوبيهم �أو �أفراد عائالتهم المبا�شرين ،لها �صلة بم�صلحة جوهرية مبا�شرة �أو غير
مبا�شرة في ال�شركة.
�سوف تحر�ص ال�شركة على �ضمان �أن تكون �أية تعامالت بينها وبين �أي من م�سئوليها �أو �أع�ضاء مجل�س �إدارتها �أو كبار م�ساهميها وال�شركات التابعة لهم،
ب�إقرار من غالبية �أع�ضاء مجل�س الإدارة ،بما في ذلك غالبية �أع�ضائه الم�ستقلين وغير المعنيين بالأمر ،وب�شروط ال تقل �إيجابية لل�شركة عن تلك التي يمكنها
الح�صول عليها من �أطراف ثالثة لي�ست مرتبطة بها .وت�ؤكد ال�شركة و�أع�ضاء مجل�س �إدارتها المقترحون وم�ساهموها الم�ؤ�س�سون عزمهم على تطبيق المادتين
 69و 70من نظام ال�شركات.
طبقا لهذا النظام ،يتعين على �أي ع�ضو في مجل�س الإدارة �أو اللجنة التنفيذية له م�صلحة �شخ�صية مبا�شرة �أو غير مبا�شرة في �أي �أمر �أو عر�ض يقدم �إلى
المجل�س �أو اللجنة التنفيذية ،ح�سب الحالة� ،أن يبلغ المجل�س �أو اللجنة التنفيذية بطبيعة تلك الم�صلحة في ذلك الأمر المقترح ،و�أن يمتنع عن المداولة في
قرار المجل�س �أو اللجنة التنفيذية والت�صويت عليه.
فيما يلي ملخ�ص للمعامالت الكبيرة مع �أطراف ذات �صلة تم الدخول فيها مع تلك الأطراف.

1 1116العقود المهمة
11 111116اتفاقية المساهمين
�أبرم الم�ساهمون الم�ؤ�س�سون اتفاقية م�ساهمين بتاريخ 2007/٤/22م لتحديد العالقة بينهم فيما يتعلق بال�شركة �إ�ضافة �إلى التفا�صيل المدرجة في النظام
الأ�سا�سي لل�شركة كما هو ملخ�ص في الق�سم ( )14من هذه الن�شرة .و�ستظل اتفاقية الم�ساهمين ملزمة للأطراف طالما بقوا يملكون �أ�سهمها في ال�شركة.
وبح�سب �شروط اتفاقية الم�ساهمين فقد عين الم�ساهمون الم�ؤ�س�سون لجنة ت�ضم �أع�ضاء من عذيب التجارية وبتلكو والنهلة “ اللجنة الت�أ�سي�سية” لتمثيل ال�شركة
واال�ضطالع بالم�سئولية الأ�سا�سية في ت�أدية الوظائف والمهام التي ت�شترطها هيئة االت�صاالت بموجب وثيقة دعوة تقديم العرو�ض والترخي�ص وبمقت�ضى
اتفاقية الم�ساهمين .وتتخذ اللجنة الت�أ�سي�سية قراراتها بغالبية �أ�صوات �أع�ضائها وفي حال اتخاذ �أي قرارات بدون الت�صويت عليه من قبل بتلكو ،ف�سوف يحق
لها �أن تو�ضح �إلى الأع�ضاء الآخرين في اللجنة الت�أ�سي�سية الأ�سباب التي تجعلها تعتقد بح�سن نية ب�أن �أي م�شروع قرار تم اقتراحه و تبنيه بوا�سطة اللجنة
72

الت�أ�سي�سية ال يفي بالفعالية المطلوبة �أو المعايير التناف�سية بالمقارنة مع �أف�ضل الإجراءات والممار�سات الدولية و�إنه ال يحقق م�صلحة ال�شركة كما ينبغي.
يتعين على عذيب والنهلة �أن تقدر ،بح�سن نية ،وجهة نظر بتلكو في ت�شاورها معها ،وينبغي عليها تتعهد بال�سعي وب�أق�صى جهد ممكن للو�صول �إلى قرار نهائي
بالكيفية التي تعزز ن�شاط ال�شركة وتزيد من ربحيتها.
وفق ًا لأحكام اتفاقية الم�ساهمين ،يوافق الم�ساهمين الم�ؤ�س�سون على �أن يتم ت�أ�سي�س ال�شركة بر�أ�س مال يبلغ مليار ( )1‚000‚000‚000ريال �سعودي مق�سمة
�إلى مائة مليون (� )100‚000‚000سهم بقيمة ا�سمية قدرها ع�شرة ( )10رياالت لل�سهم الواحد مدفوعة بالكامل.
يتحمل كل م�ساهم من الم�ساهمين الم�ؤ�س�سين ،ح�سب اتفاقية الم�ساهمين ،ت�سديد ن�سبة من المقابل المالي للترخي�ص الم�ستحق الدفع لهيئة االت�صاالت
وذلك بالتنا�سب مع ن�سبة ملكيته في ال�شركة .والجدير بالذكر �إنه لم يتم حتى الآن ت�سديد �أي جزء من المبلغ الواجب دفعه لهيئة االت�صاالت ،وقد قام
الم�ساهمون الم�ؤ�س�سون فقط بتقديم �ضمانات بالمقابل المالي للترخي�ص (ف�ض ًال راجع ق�سم “ ”10االلتزامات العر�ضية) ،و�سوف يتم ت�سديد المبالغ الواجبة
الدفع بعد ت�أ�سي�س ال�شركة .وقد ت�ضمنت ن�صو�ص االتفاقية مادة تو�ضح الإجراءات المترتبة في حال �إخفاق �أي م�ساهم م�ؤ�س�س في ت�سديد ن�صيبه المقرر
من الر�سم ،حيث �أعتبرت ذلك بمثابة خرق جوهري التفاقية الم�ساهمين يترتب عليه الإنهاء التلقائي لحقوق الم�ساهم الم�ؤ�س�س� .سيتم عر�ض الأ�سهم التي
يملكها الم�ساهم الم�ؤ�س�س المخالف في ر�أ�س مال ال�شركة للبيع للم�ساهمين الم�ؤ�س�سين الآخرين ،كما �أن ال�ضمانات والمبالغ النقدية المدفوعة مقدم ًا من قبل
الم�ساهم المخالف بموجب اتفاقية الم�ساهمين� ،ستتم م�صادرتها.
وفق ًا لما تق�ضي به �أحكام اتفاقية الم�ساهمين ،ف�إنه ال يحق لأي م�ساهم م�ؤ�س�س الم�شاركة ب�صورة مبا�شرة �أو غير مبا�شرة في االكتتاب العام �سواء عن طريق
بيع �أ�سهمه الحالية �أو حيازة �أ�سهم �إ�ضافية من خالل الطرح الأولي العام.
وفقا لأحكام اتفاقية الم�ساهمين ال يحق لأي من الم�ساهمين الم�ؤ�س�سين رهن �أي من �أ�سهمه �أو م�صالحه في ال�شركة دون الح�صول على الموافقة الخطية
الم�سبقة من الم�ساهمين الم�ؤ�س�سين .كما �إنه يحظر على الم�ساهمين الم�ؤ�س�سين تحويل �أي من �أ�سهمهم لمدة ال تقل عن ثالث �سنوات �إال �إذا كان التحويل
ل�صالح �أحد الم�ساهمين الم�ؤ�س�سين الآخرين �أو �أع�ضاء مجل�س �إدارة ال�شركة .وبالن�سبة للع�ضو الم�ؤ�س�س الذي يقوم بت�شغيل ال�شبكة فهو ملزم بعدم البيع طوال
مدة اتفاقية الإدارة (خم�س �سنوات من تاريخ �إ�صدار الترخي�ص).
كما تن�ص اتفاقية الم�ساهمين �أي�ض ًا على �أنه بدون الموافقة الخطية الم�سبقة من �أع�ضاء اللجنة المذكورة ،ال يحق لأي من الم�ساهمين الم�ؤ�س�سين �أن يرهن
(بر�سم محدد �أو غير محدد) م�صلحته القانونية �أو الإنتفاعية في �أ�سهمه �أو يترتب عليها حق احتجاز �أو عبء مالي �أو الدخول في �أي اتفاقية تتعلق بحق
الت�صويت المرتبط ب�أ�سهمه .و�سوف يعتبر �أي م�ساهم م�ؤ�س�س يت�صرف بما يخالف هذا الحظر على �أنه �أعطى �إخطار ًا ببيع �أ�سهمه بالقيمة ال�سوقية العادلة.
يجوز لأي من الم�ساهمين الم�ؤ�س�سين بموجب اتفاقية الم�ساهمة تحويل �أ�سهمه �إلى �شركة �أخرى مملوكة بالكامل ل�شركته الأم �أو �شركة تابعة لها� ،شريطة �أنه
�إذا لم تعد ال�شركة المحول �إليها مملوكة �أو تابعة لل�شركة الأم ،ف�إن على الم�ساهم المحول �أن يحول الأ�سهم التي تحتفظ بها ال�شركة المحول �إليها �إلى �شركة
�أخرى تكون تابعة له �أو �شركة قاب�ضة تعود له .و�سيتم تحرير �صك التزام يكون الم�ساهم المحول بموجبه �ضامن ًا اللتزامات ال�شركة المحول �إليها ل�صالح
الم�ساهمين الم�ؤ�س�سين.
تمنح اتفاقية الم�ساهمين للم�ساهمين الم�ؤ�س�سين حق الأولوية (ال�شفعة) ل�شراء الأ�سهم المحولة من �أي م�ساهم م�ؤ�س�س �آخر بموجب �إ�شعار المحول خالل
ثالثين يوم ًا من تاريخ ا�ستالم �إ�شعار المحول بالرغبة في التحويل ،وي�شترط �شراء كافة الأ�سهم المعرو�ضة للبيع �إما بوا�سطة م�ساهم م�ؤ�س�س واحد �أو مجموعة
من الأطراف توزع بينهم بن�سبة ح�ص�صهم.
يجوز للمحول تحويل هذه الأ�سهم في حال عدم ممار�سة حق الأولوية �أو في حال عدم �إنجاز التحويل خالل �ستين يوم ًا بعد تاريخ انتهاء فترة الإ�شعار وفي حالة
عدم �إجراء التحويل في �سوق الأ�سهم ال�سعودية ،ينبغي على المحول �إليه تحرير �صك التزام عند التحويل.
وتخ�ضع عمليات تحويل الأ�سهم في كافة الأحوال لموافقة الجهات النظامية المخت�صة.
يتعهد كل واحد من �أطراف اتفاقية الم�ساهمين ب�أنه طالما ظل هو �أو �أي من تابعيه مالك ًا لأ�سهم في ال�شركة ،ف�إن ذلك الم�ساهم الم�ؤ�س�س �أو لن يرتبطوا ب�أية
ن�شاطات تجارية �أو منتجات في ال�سوق ال�سعودية ت�شكل مناف�سة مبا�شرة �أو ت�ضارب ًا مع ن�شاط ال�شركة �إال بعد الح�صول على الموافقة الخطية الم�سبقة من
اللجنة الت�أ�سي�سية وعليهم ممار�سة �أعمالهم التجارية بانف�صال تام عن ن�شاط ال�شركة ،على �إنه من الممكن �إبرام �صفقات في الإطار الطبيعي للأعمال مع
�أطراف لها م�صالح في ال�شركة (الم�ساهمون الذين يملكون � )%5أو ما يزيد عن ذلك من الأ�سهم �أو حقوق الت�صويت في ال�شركة مع �سلطة تعيين ع�ضو مجل�س
�إدارة �أو مدير تنفيذي) وفق ًا للنظام الأ�سا�سي لل�شركة.
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ي�سمح لبتلكو بمزاولة الأن�شطة القائمة حتى تاريخ اتفاقية الم�ساهمين مع �أي طرف ثالث في المملكة العربية ال�سعودية �أو �إبرام �أية �صفقات �ضمن �سياق الإطار
الطبيعي لأعمالها.
تخ�ضع اتفاقية الم�ساهمين للقانون الإنجليزي و�سيتم حل المنازعات عن طريق التحكيم بموجب محكمة لندن للتحكيم الدولي.

1 111116اتفاقية اإلدارة والخدمات الفنية
تعتزم ال�شركة وبتلكو الدخول في اتفاقية �إدارة بعد االنتهاء من �إجراءات ت�أ�سي�س ال�شركة والتي �ستقدم بتلكو بموجبها خدمات الإدارة والخدمات الفنية
لل�شركة.
و�ستوفر بتلكو �أعمال الإدارة اليومية وت�شغيل و�صيانة البنية التحتية الفنية لل�شركة وفق ًا لخطة العمل المرفقة �ضمن طلب الح�صول على الترخي�ص ،مقابل دفع
�أتعاب بواقع  %1من �إجمالي دخل ال�شركة عن تقديم الخدمات الثابتة بالمملكة ون�سبة  %2من الإيرادات قبل خ�صم مخ�ص�ص الزكاة وال�ضريبة واال�ستهالك
والإطفاء والم�صروفات الأخرى.
�ستوفر بتلكو الم�ساندة الفنية والمهنية واال�ست�شارات بما في ذلك تدريب موظفي ال�شركة على النواحي الفنية لتوفير خدمات االت�صاالت الثابتة مع �ضمان
ا�ستفادة ال�شركة من خ�صومات التوريد والم�ساعدة في �إعداد م�سودة خطة العمل وو�ضع �إجراءات المراجعة الداخلية.
�ستبذل بتلكو خالل فترة االتفاقية كافة الجهود الممكنة والم�ساعي المعقولة لتوفير المعرفة ومن ثم العمل على تمليكها �إلى من�سوبي ال�شركة وذلك في
المجاالت المرتبطة ب�إدارة ال�شركات التي توفر خدمات االت�صاالت الثابتة .ويت�ضمن ذلك ما يلى :ا�ستراتيجيات ال�شركات (التخطيط و�أ�ساليب �إدارة الم�شاريع
و�إدارة الإمدادات والممتلكات) الأعمال الفنية (ت�صميم ال�شبكات والتقنيات والمعدات والموردين وجودة الخدمة والبحث والتطوير والتدريب الفني) والأعمال
التجارية (خدمات الت�سويق وتطوير الخدمات الجديدة والمح�سنة والطرق والعمليات التجارية وتحليل ان�سياب الحركة) والأن�شطة المالية (تحليل احتياجات
الموارد وطرق التمويل المالئمة و�أ�ساليب الموازنات) والنواحي القانونية (العالقات التنظيمية والحكومية) والعمالة (بناء و�إدارة القوى العاملة و�سيا�سات
و�أ�س�س �شغل الوظائف) والمحتويات (تنقية ومواءمة المحتويات لال�ستخدام في المملكة).
تلتزم بتلكو ،بموجب �أحكام االتفاقية ،التنازل لل�شركة عن حقوق الملكية الفكرية المتعلقة ب�أي عن�صر تقوم بتكلو با�ستحداثه �أو توريده �إلى ال�شركة في �سياق
تقديمها للخدمات.
ي�سري مفعول هذه االتفاقية لمدة (� )5سنوات قابلة للتجديد �سنوي ًا بعد ذلك ،يجوز لأي من الطرفين �إنهاء االتفاقية بنهاية مدتها بموجب �إ�شعار خطي مدته
 180يوما .ويجوز لل�شركة �إنهاء العمل باالتفاقية بموافقة خطية م�سبقة من جانب هيئة االت�صاالت في الفترة الأولية لالتفاقية في حالة )1( :ارتكاب بتلكو
لعمل احتيالي �أو �إهمال ج�سيم ( )2تق�صير بتلكو في تنفيذ �أي من االلتزامات الأ�سا�سية له ت�أثير �سلبي كبير على الو�ضع المالي لل�شركة ولم تتم معالجة الو�ضع
لمدة ( )90يوم بعد توجيه �إ�شعار خطي من ال�شركة ( )3تعر�ض بتلكو للت�صفية �أو الحجز الإداري ( )4الدخول في �أي ترتيب مع دائنيها �أو تغيير في �سلطة
التحكم فيها ت�ؤول بموجبه �سلطة التحكم فيها لأحد المناف�سين لل�شركة �أو تعتر�ض عليه هيئة االت�صاالت� .إذا حدث �أي من الأمور ال�سابقة قبل انتهاء ال�سنة
الأولى من مدة االتفاقية ،يتعين على ال�شركة موافقة خطية من هيئة االت�صاالت قبل �إنهاء العمل باالتفاقية.
�ستخ�ضع االتفاقية للقانون الإنجليزي و�سيتم حل �أية نزاعات عن طريق التحكيم بموجب �أحكام محكمة لندن للتحكيم الدولي.

1 111116اتفاقيات الممتلكات العقارية
قامت �شركة عذيب التجارية بتاريخ 2007/٦/25م ،نيابة عن ال�شركة وبنا ًء على طلب الم�ساهمين الم�ؤ�س�سين “�أع�ضاء تحالف عذيب” ،ب�شراء مبنى وقطعة
�أر�ض بم�ساحة 4200متر مربع تقع على طريق الملك عبد العزيز بمنطقة ال�سليمانية بالريا�ض بمبلغ (� )46,000,000ستة و�أربعون مليون ريال وذلك لإقامة
المركز الرئي�سي لل�شركة عليها و�سيتم تحويل �صك الملكية لل�شركة فور ت�أ�سي�سها .والجدير بالذكر �أن الطرف البائع ( �شركة عبد الرحمن بن �سعد الرا�شد
و�أوالده المحدودة) لي�س من الأطراف ذات العالقة بال�شركة.

1 111116اتفاقية تسهيالت تمويل متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية
لقد قام الم�ساهمون الم�ؤ�س�سون نيابة عن ال�شركة بترتيب ت�سيهالت تمويل ب�صيغة التورق المتوافقة مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية بحوالي مليار و�ستمائة مليون
ريال من البنك ال�سعودي الفرن�سي و�سيتم تحويلها لل�شركة لدى ت�أ�سي�سها .و�سيكون اال�ستحقاق النهائي ل�سداد ت�سهيالت التمويل بتاريخ 2016/٥/31م ،و�سيتم
الت�سديد على �أ�سا�س ( )20دفعة مت�ساوية ربع �سنوية ابتدا ًء من تاريخ 2011/8/31م.
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 1 111116اتفاقيات الموردين
لقد �أبرم الم�ساهمون الم�ؤ�س�سون ،نياب ًة عن ال�شركة ،اتفاقيات مع زد تي ئي كوربوري�شون و موتروال �إنك و ويبرو �أريبيا بخ�صو�ص ت�أ�سي�س �شبكة ات�صاالت في
المملكة العربية ال�سعودية وفق ًا لما يلي:
نوع امل�شروع

�إ�سم املورد

قيمة العقد

ال�شبكة الأر�ضية

زد تي ئي كوربوري�شون

نحو  290مليون ريال

�أنظمة الم�ساندة الت�شغيلية والم�ساندة التجارية

ويبرو �إرابيا

نحو  200مليون ريال

عدات ات�صال ال�سلكي(واي ماك�س)

موتروال �إنك

نحو  760مليون ريال

ال�ضمانات :تم تقديم �ضمانات من قبل كبار الم�ساهمين الم�ؤ�س�سين بالتنا�سب مع ح�ص�ص ملكيتهم في ال�شركة وذلك ح�سب التفا�صيل الآتية( :بتلكو ،%23.08
وعذيب التجارية  ،%25.38و�شركة االنترنت ال�سعودية  ،%6.92و�شركة عذيب للكمبيوتر واالت�صاالت  ،%6.92و�شركة عذيب لل�صيانة والخدمات ،%6.92
ومجموعة تراكو للتجارة والمقاوالت  ،%9.23و�شركة النهلة للتجارة والمقاوالت .)%21.54

1 111116اتفاقية ديفوتيم
لقد �أبرمت ال�شركة اتفاقية مع ديفوتيم العربية ال�سعودية في نوفمبر من عام 2007م فيما يتعلق بتوفير خدمات الإدارة الفنية للم�شروع و�إدارة الجودة و�إدارة
الموردين .و�سوف تقوم �شركة ديفوتيم بموجب �أحكام االتفاقية بم�ساعدة ال�شركة في المجاالت التالية :الإدارة اليومية لمهام الم�شروع خطة عمل وا�ستراتيجية
ال�شركة ومناق�شة العقود والتنفيذ ومراقبة �أداء الموردين.
مدة االتفاقية (� )6أ�شهر من تاريخ 2007/١٠/1م غير �شاملة لفترة التعبئة التي تبلغ �أربع �أ�سابيع كحد �أق�صى وال ت�شمل كذلك العطالت العامة بما في ذلك
الأعياد ويمكن لل�شركة �إنها�ؤها بموجب �إ�شعار مدته �أ�سبوعين .تبلغ القيمة الإجمالية للعقد ( )6.398.156ريال .والجدير بالذكر �إن �شركة ديفوتيم العربية
ال�سعودية لي�س لديها �أي عالقة وال تتبع لأي جهة ذات عالقة بال�شركة.

1 1116العالمة التجارية وبراءات االختراع والملكية الفكرية
لي�س لدى ال�شركة �أي عالمة تجارية (بما في ذلك ال�شعار) �أو �أي حقوق فكرية م�سجلة با�سمها وتنوي ال�شركة اتخاذ الخطوات الالزمة عقب ت�أ�سي�سها لحماية
عالمتها التجارية عن طريق ت�سجيلها في المملكة العربية ال�سعودية والأ�سواق الأخرى الرئي�سية التي تنوي ال�شركة العمل فيها من �أجل تعزيز �أ�سمائها التجارية
و�صورتها العامة.

1 1116الدعاوى القضائية
بهذا ي�ؤكد الم�ساهمين الم�ؤ�س�سين كما في هذا التاريخ �أنه ال احد منهم طرفا في �أية دعاوى ق�ضائية �أو دعاوى تحكيم �أو مطالبات �أو �إجراءات �إدارية من �ش�أنها
الت�أثير �سلب ًا على �أعمال ال�شركة �أو على و�ضعها المالي ،و�أنه بح�سب علمه لي�س هناك �أية دعاوى �أو �إجراءات تحكيم �أو مطالبات قائمة �أو مهدد بقيامها.

1 1116التأمين
نظر ًا لحاجة ال�شركة من وقت لآخر لمختلف �أنواع التغطية الت�أمينية ،ف�إن ال�شركة تعتزم القيام بالترتيبات الالزمة لتوفير وثائق الت�أمين المطلوبة من �إحدى
�شركات الت�أمين العاملة في المملكة العربية ال�سعودية والتي �ست�شمل على �سبيل المثال للح�صر الت�أمين �ضد م�سئولية �صاحب العمل وتعوي�ضات العاملين
والت�أمين الطبي وت�أمين الممتلكات �ضد كافة المخاطر والت�أمين �ضد الم�سئولية العامة وغيرها من �أنواع الت�أمين الالزمة.
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1 17تغطية االكتتاب
1 1117متعهدو التغطية
�ستكون �شركة ال�سعودي الهولندي المالية و�شركة الأهلي المالية المتعهدي بتغطية لالكتتاب.
و�ستبرم ال�شركة وم�ساهموها الم�ؤ�س�سين ومتعهدو التغطية اتفاقية تعهد بتغطية الطرح قبل تاريخ االكتتاب .ويبين البند التالي ال�شروط الأ�سا�سية التفاقية
تعهد التغطية �أدناه.

1 1117ملخص اتفاقية التعهد بالتغطية
بمقت�ضى �شروط اتفاقية التغطية:
تتعهد ال�شركة وكل واحد من م�ساهميها الم�ؤ�س�سين لمتعهد التغطية ب�أن يعر�ضوا ،في تاريخ االنتهاء( ،ح�سب ما هو محدد في اتفاقية التغطية) الأ�سهم
المطروحة للم�شترين الذين يوفرهم متعهد التغطية �أو لمتعهد التغطية نف�سه.
يتعهد متعهد التغطية لل�شركة ولكل واحد من م�ساهميها الم�ؤ�س�سين ب�أن ي�شتري ب�سعر الطرح ،في تاريخ االنتهاء ،الأ�سهم المطروحة التي لم يتم االكتتاب
فيها.
وقد وافق متعهد التغطية على ت�أمين الم�شترين ل�شراء كافة الأ�سهم المطروحة ،و�أن ي�شتري بنف�سه الأ�سهم المطروحة �إذا ف�شل في ذلك.
يخ�ضع التزام متعهد التغطية ب�شراء �أي من �أ�سهم االكتتاب لأحكام معينة ومعتادة بما في ذلك الحوادث الناتجة عن القوة القاهرة ،كما يخ�ضع لتحقق �شروط
معينة متعلقة باالكتتاب .وقد �أعطت ال�شركة �أي�ض ًا �إفادات و�إقرارات و�ضمانات معينة معتادة ،كما �أعطت متعهد التغطية تعوي�ضات معتادة بموجب اتفاقية
التعهد بالتغطية.

1 1117األتعاب
�سيدفع الم�ساهمون الم�ؤ�س�سون لمتعهد التغطية �أتعاب تغطية بنا ًء على القيمة الإجمالية للطرح .و�إ�ضافة �إلى ذلك ،وافق الم�ساهمون الم�ؤ�س�سون على دفع
تكاليف وم�صاريف معينة يتحملها متعهد التغطية فيما يتعلق بالطرح.
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1 18شروط وأحكام االكتتاب
يجب على جميع المكتتبين قراءة �شروط وتعليمات االكتتاب المذكورة �أدناه (“�شروط وتعليمات االكتتاب”) بعناية تامة قبل ا�ستكمال تعبئة نموذج طلب
االكتتاب(“طلب االكتتاب”) حيث يعد التوقيع على نموذج طلب االكتتاب وتقديمه بمثابة �إقرار بالقبول والموافقة على �شروط وتعليمات االكتتاب.

1 1118االكتتاب في األسهم المطروحة
يتم تخ�صي�ص خم�سة ماليين (� )5‚000‚000سهم للم�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية لدى االكتتاب تمثل خم�سة بالمائة ( )%5من �أ�سهم ر�أ�س مال ال�شركة.
يطرح العدد المتبقي من الأ�سهم البالغ ثالثون مليون �سهم وهي تمثل  %30من �أ�سهم ال�شركة الم�صدرة لالكتتاب من قبل الأفراد ال�سعوديين (وفق ًا لل�شروط
الواردة في هذه الن�شرة).
�إن التوقيع على طلب االكتتاب وت�سليمه لأي من البنوك الم�ستلمة يمثل اتفاقية ملزمة بين ال�شركة والمكتتب .ويمكن للم�ستثمرين المحتملين الح�صول على
ن�شرة الإ�صدار ونموذج طلب االكتتاب �أحد البنوك التالية ،كما يمكن للأفراد المكتتبين الذين �شاركوا في اكتتاب عام �أولي م�ؤخر ًا التقدم بطلبات االكتتاب
في الأ�سهم المطروحة لالكتتاب عبر االنترنت �أو الهاتف الم�صرفي �أو �أجهزة ال�صراف الآلي لأي من البنوك الم�ستلمة التي تقوم بتقديم �أحدى �أو كل هذه
الخدمات �شريطة �أن )1( :يكون لدى المكتتب الفرد ح�ساب ًا لدى البنك الم�ستلم )2( ،عدم وجود تعديل على المعلومات الخا�صة بالمكتتب الفرد منذ �آخر
اكتتاب عام تم اال�شتراك فيه �أو تكون هذه التعديالت قد بلغت للبنك المعني.

البنك ال�سعودي الهولندي

مجموعة �سامبا المالية

البنك ال�سعودي الفرن�سي

البنك الأهلي التجاري

م�صرف الراجحي

بنك الريا�ض

�شارع الأمير عبد العزيز بن م�ساعد بن جلوي (ال�ضباب)
�ص .ب 1467 :الريا�ض  ، 11432المملكة العربية ال�سعودية
هاتف +966 )1( 401 0288 :فاك�س+966 )1( 403 1104 :
www.shb.com.sa
طريق الملك عبد العزيز
�ص.ب 833:الريا�ض ، 1142المملكة العربية ال�سعودية
هاتف +966 )1( 477 4770 :فاك�س+966 )1( 479 9402:
www.samba.com.sa
�شارع المعذر
�ص.ب 56006 .الريا�ض  ، 11554المملكة العربية ال�سعودية
هاتف +966 )1( 404 2222 :فاك�س+966 )1( 402 2311 :
www.alfransi.com.sa
طريق الملك عبد العزيز
�ص.ب  3555.جدة  ، 11481المملكة العربية ال�سعودية
هاتف +966 )2( 649 3333 :فاك�س+966 )2( 643 7426 :
www.alahli.com.sa
�شارع العليا العام
�ص.ب 28 :الريا�ض  ، 11411المملكة العربية ال�سعودية
هاتف +966 )1( 462 9922:فاك�س+966 )1( 462 4311:
www.alrajhibank.com.sa
طريق الملك عبد العزيز
�ص.ب 22622 :الريا�ض  ، 11614المملكة العربية ال�سعودية
هاتف +966 )1( 401 3030 :فاك�س+966 )1( 404 2618:
www.riyadhbank.com
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البنك العربي الوطني
بنك �ض�ب

�س .ب  ،12965الريا�س 46511
المملكة العربية ال�سعودية
هاتف +966 )1( 402 9000:فاك�س+966 )1( 402 7535 :
www.anb.com.sa

�س ب  9084الريا�س 11413
المملكة العربية ال�سعودية
هاتف +966 )1( 405 0677 :فاك�س+966 )1( 405 0660 :
www.sabb.com

�ستبداأ البنوك الم�ستلمة با�ستالم نماذج طلب الكتتاب في فروعها في كافة اأنحاء المملكة العربية ال�سعودية ابتداء من 1430/1/27هـ (الموافق 2009/1/24م)
وي�ستمر لمدة ( )10اأيام �ساملة يوم الإغالق وهو 1430/2/7هـ (الموافق 2009/2/2م) .وعند توقيع وت�سليم نموذج طلب الكتتاب ،يقوم البنك الم�ستلم
بختمه واإعطاء ن�سخة منه لمقدم الطلب .واإذا كانت المعلومات المقدمة في نموذج طلب الكتتاب غير كاملة اأو غير �سحيحة اأو لم يتم ختمها من قبل البنك
الم�ستلم ،يعتبر نموذج طلب الكتتاب لغيا.
يجب على كل مكتتب تحديد عدد الأ�سهم التي يتقدم لالكتتاب فيها في نموذج طلب الكتتاب ب�سعر الكتتاب ويكون المبلغ الواجب الدفع من قبل المكتتب
م�ساويا لعدد الأ�سهم المطلوب الكتتاب فيها م�سروبا في �سعر الطرح .ولن يقبل الكتتاب في اأقل � 50سهما من الأ�سهم المطروحة اأو في ك�سور الأ�سهم كما ل
يجوز للمكتتب الكتتاب في اأكثر من مائتا األف �سهم من الأ�سهم المطروحة.
يجب على المكتتب تقديم نموذج طلب الكتتاب خالل فترة الطرح م�سحوبا بما يلي:
اأ�سل و�سورة من بطاقة الأحوال و /اأو دفتر العائلة بالن�سبة للمكتتب الفرد
اأ�سل و�سورة دفتر العائلة لأفراد العائلة.
اأ�سل و�سورة �سك الوكالة ال�سرعية اأو �سك الو�ساية اأو �سك الإعالة ال�سرعية.
اأ�سل و�سورة �سك الولية لالأيتام.
اأ�سل و�سورة �سك الطالق (لأبناء المرملة ال�سعودية المطلقة من زوج غير �سعودي).
اأ�سل و�سورة �سهادة الوفاة (لأبناء المراأة ال�سعودية الأرملة من زوج غير �سعودي).
اأ�سل و�سورة �سهادة الميالد (لأبناء المراأة ال�سعودية المطلقة اأو الأرملة من زوج غير �سعودي)
اإ�سافة اإلى مبلغ يعادل قيمة الأ�سهم المطلوب الكتتاب فيها م�سروبا في �سعر الكتتاب .وفي حالة تقديم نموذج طلب الكتتاب نيابة عن المكتتب (الآباء
والأبناء فقط) ،يجب ذكر ا�سم ال�سخ�س الموقع نيابة عن المكتتب في نموذج طلب الكتتاب واإرفاق الطلب باأ�سل ون�سخة من توكيل �ساري المفعول يثبت
تفوي�س هذا ال�سخ�س بالتوقيع نيابة عن المكتتب .يجب اأن تكون الوكالة �سادرة من كتابة عدل بالن�سبة لالأ�سخا�س المقيمين داخل المملكة العربية ال�سعودية،
وتوثيق التوكيل من ال�سفارة اأو القن�سلية ال�سعودية في الدولة المعنية بالن�سبة لالأ�سخا�س المقيمين خارج المملكة العربية ال�سعودية ،ويقوم البنك الم�ستلم
بمطابقة الن�سخ مقابل الأ�سول ويعيد الأ�سول اإلى المكتتب.
يكتفى بتعبئة طلب اكتتاب واحد للمكتتب الرئي�س واأفراد العائلة المقيدين في دفتر العائلة اإذا كان اأفراد العائلة �سيكتتبون بنف�س عدد الأ�سهم التي يريد
المكتتب الرئي�س الكتتاب فيها ،وفي هذه الحالة( :اأ) يتم ت�سجيل جميع الأ�سهم المخ�س�سة للمكتتب الرئي�س والمكتتبين التابعين با�سم المكتتب الرئي�س،
(ب) تعاد جميع المبالغ الفائ�سة نتيجة لالأ�سهم غير المخ�س�سة اإلى المكتتب الرئي�س والتي دفعها عن نف�سه اأو عن المكتتبين التابعين ،كما يعاد للمكتتب
الرئي�س فائ�س الكتتاب عن الأ�سهم التي اكتتب بها لزوجته اإذا كانت الزوجة قد اكتتبت ب�سكل م�ستقل عنه( ،ج) يح�سل المكتتب الرئي�س على كامل اأرباح
الأ�سهم الموزعة عن الأ�سهم المخ�س�سة له وللمكتتبين التابعين (في حال عدم بيع الأ�سهم اأو تحويلها) .يعد طلب الكتتاب لغيا لمن اكتتب با�سم مطلقته.
ويجب ا�ستخدام طلب اكتتاب منف�سل اإذا )1( :كانت الأ�سهم المكتتب بها والمخ�س�سة �سيتم ت�سجيلها با�سم �سخ�س اآخر غير المكتتب الرئي�س /رب العائلة،
و( )2اإذا رغب المكتتبون التابعون الكتتاب في عدد من الأ�سهم يختلف عن عدد الأ�سهم الذي يطلب المكتتب الرئي�سي الكتتاب به )3( ،الزوجة اإذا رغبت
في الكتتاب با�سمها واإ�سافة الأ�سهم المخ�س�سة لح�سابها ،ولكن عليها ا�ستكمال نموذج طلب اكتتاب منف�سل كمكتتب رئي�سي وفي هذه الحالة �سيتم اإلغاء
ا�ستمارات الكتتاب المقدمة من قبل الأزواج نيابة عن زوجاتهم ويتم البت في الطلب الم�ستقل الذي تقدمه الزوجات من قبل البنك الم�ستلم.
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يوافق كل مكتتب على االكتتاب في الأ�سهم المحددة في نموذج طلب االكتتاب الذي قدمه و�شرائها بمبلغ يعادل عدد الأ�سهم المطلوب االكتتاب فيها م�ضروبا
في �سعر االكتتاب .ويعتبر المكتتب قد تملك عدد الأ�سهم المخ�ص�ص له عند تحقق ال�شروط التالية:
(�أ) ت�سليم نموذج طلب االكتتاب �إلى �أحد البنوك الم�ستلمة من قبل المكتتب.
(ب) ت�سديد كامل قيمة الأ�سهم التي طلب االكتتاب فيها �إلى �أحد البنوك الم�ستلمة.
(ج) قيام البنك الم�ستلم ب�إر�سال �إ�شعار تخ�صي�ص يحدد عدد الأ�سهم المخ�ص�صة �إلى المكتتب.
يجب دفع كافة الأ�سهم المكتتب بها �إلى �أحد فروع البنوك الم�ستلمة عن طريق التفوي�ض بخ�صمها من ح�ساب المكتتب لدى البنك الم�ستلم الذي يتم تقديم
نموذج طلب االكتتاب من خالله.
�إذا كان نموذج طلب اكتتاب غير مطابق ل�شروط و�أحكام االكتتاب� ،سيكون لل�شركة الحق في رف�ض هذا الطلب كليا �أو جزئيا .ويقر المكتتب بموافقته على �أي
عدد من الأ�سهم يتم تخ�صي�صها له ما دام عدد تلك الأ�سهم ال يتجاوز عدد الأ�سهم التي اكتتب فيها.

1 1118تخصيص األسهم ورد فائض االكتتاب
�سيفتح مدير االكتتاب والبنوك الم�ستلمة ح�ساب �أمانة م�ؤقت ي�سمى “اكتتاب اتحاد عذيب” لإيداع المبالغ الم�ستلمة من المكتتبين .يمكن للمكتتب �أن يكتتب في
خم�سين (� )50سهما كحد �أدنى وال يجوز له االكتتاب في �أكثر من مائتا �ألف (� )200‚000سهم كحد �أق�صى� . .سيتم تخ�صي�ص الأ�سهم المطروحة للمكتتبين
على ثالث مراحل ،المرحلة الأولى �سيتم تخ�صي�ص (� )50سهما لكل مكتتب ،وفي المرحلة الثانية يتم تخ�صي�ص كامل الأ�سهم المكتتب فيها ،وبحد �أق�صى
(�)100سهم لكل مكتتب فرد طلب االكتتاب في �أكثر من (�)50سهما من �أ�سهم االكتتاب� ،شريطة توفر عدد كاف من الأ�سهم المطروحة لالكتتاب لتغطية كامل
الأ�سهم المكتتب فيها في المرحلة الثانية .وفي المرحلة الثالثة يتم توزيع ما يتبقى من الأ�سهم المطروحة لالكتتاب (�إن وجدت) وفق مبد�أ الن�سبة والتنا�سب
بنا ًء على ما طلبة كل مكتتب �إلى �إجمالي عدد الأ�سهم المطروحة لالكتتاب.وال ت�ضمن ال�شركة تخ�صي�ص الحد الأدنى �إذا زاد عدد المكتتبين عن 600.000
مكتتب .وتعاد �أموال فائ�ض االكتتاب� ،إن وجدت ،دون خ�صم �أية عموالت �أو اقتطاعات من قبل مدير االكتتاب �أو البنوك الم�ستلمة.
من المتوقع �إعالن العدد النهائي الذي يتم تخ�صي�صه من الأ�سهم �إلى جانب �أي مبلغ فائ�ض م�ستحق للمكتتب في موعد �أق�صاه يوم ال�سبت 1430/2/12هـ
(الموافق 2009/2/7م) .و�ستن�شر �شركة ال�سعودي الهولندي المالية �إعالنا في ال�صحف المحلية ال�صادرة في المملكة العربية ال�سعودية تبلغ فيه المكتتبين
بالتخ�صي�ص النهائي ورد الفائ�ض والطلب من البنوك الم�ستلمة البدء في عملية رد مبالغ فائ�ض االكتتاب.
�ستر�سل البنوك الم�ستلمة �إلى للمكتتبين �أ�شعارات تخ�صي�ص تحدد العدد النهائي من الأ�سهم التي تم تخ�صي�صها لهم �إلى جانب مبلغ فائ�ض االكتتاب (�إن
وجد) .و�ستقوم البنوك الم�ستلمة برد المبالغ الفائ�ضة عن الأ�سهم التي لم يتم تخ�صي�صها �إلى المكتتبين ح�سب ما يرد في �إ�شعار التخ�صي�ص .ويتم رد المبالغ
الفائ�ضة للمكتتبين كاملة بدون �أية ر�سوم �أو اقتطاعات ب�إيداعها في ح�سابات المكتتبين .وللح�صول على �أي معلومات �أخرى ،على المكتتب االت�صال بفرع
البنك الم�ستلم الذي قدم نموذج طلب االكتتاب لديه.
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1 1118إقرارات
بتعبئته نموذج طلب االكتتاب ،ف�إن المكتتب:
يوافق على االكتتاب في �أ�سهم ال�شركة ح�سب العدد المحدد في نموذج طلب االكتتاب.
يقر ب�أنه �إطلع على ن�شرة اال�صدار وفهم جميع محتوياتها وم�ضمونها.
يوافق النظام الأ�سا�سي لل�شركة و�شروط وتعليمات االكتتاب الواردة في ن�شرة الإ�صدار.
يحتفظ بحقه في مقا�ضاة ال�شركة للح�صول على تعوي�ضات نتيجة عدم �صحة �أو عدم ا�ستكمال المعلومات الواردة في ن�شرة الإ�صدار �أو نتيجة تجاهل
معلومات رئي�سية كان يجب �أن تكون جزء ًا من ن�شرة االكتتاب وقد ت�ؤثر على قرار المكتتب في �شراء الأ�سهم.
يعلن ب�أنه لم ي�سبق �أن اكتتب هو �أو �أي من �أفراد عائلته المذكورين في نموذج طلب االكتتاب في �أ�سهم ال�شركة و�أن لل�شركة الحق في رف�ض جميع نماذج
طلب االكتتاب.
يقبل عدد الأ�سهم التي �ستخ�ص�ص له ويوافق على جميع �شروط وتعليمات االكتتاب المذكورة في ن�شرة الإ�صدار وفي نموذج طلب االكتتاب،
يتعهد بعدم �إلغاء �أو تعديل نموذج طلب االكتتاب بعد تقديمه �إلى البنك الم�ستلم.

1 1118بنود متفرقة
يعتبر طلب االكتتاب وجميع ال�شروط والأحكام والتعهدات المتعلقة به ملزمة وت�ؤول لم�صلحة �أطراف العالقة وخلفهم والمتنازل �إليهم من قبلهم ومنفذي
و�صاياهم ومديري تركاتهم وورثتهم� ،شريطة عدم التنازل عن �أو تحويل طلب االكتتاب �أو �أي من الحقوق والمزايا �أو االلتزامات المترتبة عليه من قبل �أي
طرف من �أطراف العالقة للغير دون موافقة خطية م�سبقة من الطرف الآخر .تخ�ضع هذه البنود وال�شروط ،وكذلك �أي ا�ستالم لنماذج طلب االكتتاب �أو العقود
المترتبة عليها لأنظمة المملكة العربية ال�سعودية وتنفذ طبق ًا لها.
تم �إ�صدار ن�شرة الإ�صدار هذه باللغتين العربية والإنجليزية ،وفي حالة وجود تعار�ض بين الن�سختين� ،سيعمل بالن�ص العربي.

1 1118سوق األسهم السعودية (تداول)
تم ت�أ�سي�س نظام (تداول) عام  ٢٠٠١م كنظام بديل لنظام معلومات الأ�سهم الإلكتروني .وفي عام 1990م تم �إطالق نظام تداول الإلكتروني بالكامل للتداول
في الأ�سهم ال�سعودية .وبلغت القيمة ال�سوقية للأ�سهم المتداولة عبر نظام تداول حوالي  106.226مليار ريال �سعودي في 2008/٩/1م وقد بلغ عدد ال�شركات
المدرجة في تداول في نف�س التاريخ � 125شركة.
يغطي نظام تداول عملية التداول ب�شكل متكامل ابتداء بتنفيذ ال�صفقة وانتها ًء بالت�سوية .ويجري التداول كل يوم عمل من ال�ساعة � 11:00صباحا حتى ال�ساعة
 3:30م�ساء .وبعد �إقفال التداول ،يمكن �إدخال /ت�سجيل �أوامر البيع �أو ال�شراء �أو تعديلها �أو حذفها من ال�ساعة� 10:00صباحا حتى ال�ساعة � 11:00صباح ًا (وال
يكون النظام متاحا بين ال�ساعة  8:00م�ساء و� 10:00صباحا من اليوم التالي) .ويمكن �إدخال قيود وا�ستف�سارات جديدة ابتداء من ال�ساعة �10:00صباح ًا.
وفي مرحلة االفتتاح (تبد�أ في العا�شرة �صباح ًا) ،يبد�أ النظام ب�إجراءات االفتتاح وتحديد �أ�سعار االفتتاح وتحديد الأوامر التي يجب تنفيذها ح�سب قواعد
المطابقة.
يتم تنفيذ العمليات من خالل مطابقة الآلية للأوامر ويتم ا�ستقبال وتحديد �أولوية الأوامر وف ًقا لل�سعر .وب�شكل عام ،يتم تنفيذ �أوامر ال�سوق (الأوامر التي يتم
تقديمها ب�أف�ضل �سعر) �أوال ،وبعد ذلك يتم تنفيذ الأوامر النطاقية (�أوامر يتم فيها تحديد نطاق معين لل�سعر) ،وفي حال �إدخال عدة �أوامر بنف�س ال�سعر ،يتم
تنفيذها وف ًقا لوقت الإدخال.
ويوزع نظام تداول معلومات �شاملة من خالل عدد من القنوات ،بما في ذلك ،ب�شكل خا�ص ،للجمهور على �شبكة الإنترنت وخط معلومات تداول الذي يوفر
معلومات حية ومبا�شرة ل�شركات تزويد المعلومات مثل رويترز ،وتتم ت�سوية ال�صفقات �آنيا خالل اليوم� ،أي �أن نقل ملكية الأ�سهم يتم مبا�شرة بعد �إتمام ال�صفقة.
ويتعين على الم�صدرين التبليغ عن �أية �إعالنات جوهرية من خالل تداول لن�شرها من ثم للجمهور .
ويتولى تداول م�س�ؤولية مراقبة ال�سوق ب�صفته الآلية التي يعمل من خاللها ال�سوق ،بهدف �ضمان عدالة التداول وان�سياب عمليات التداول.
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1 1118تداول أسهم الشركة
يتوقع البدء بتداول �أ�سهم ال�شركة بمجرد انتهاء عملية التخ�صي�ص وا�ستكمال كافة المتطلبات والإجراءات النظامية ،و�سوف ي�ؤكد تداول هذا التاريخ في حينه.
وتعتبر التواريخ والمواعيد الواردة في هذه الن�شرة تواريخ ومواعيد مبدئية ويمكن تغييرها �أو تمديدها بموافقة هيئة ال�سوق المالية.
بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ال يجوز التداول في الأ�سهم المطروحة �إال بعد اعتماد تخ�صي�ص الأ�سهم و�إيداعها في ح�سابات المكتتبين في تداول وت�سجيل ال�شركة في
القائمة الر�سمية و�إدراج �سهمها في “تداول” .و يحظر التداول في �أ�سهم ال�شركة قبل ذلك حظر ًا تام ًا ويتحمل المكتتب الذي يتعامل في مثل هذه الأن�شطة
المحظورة الم�سئولية الكاملة عنها ،ولن تتحمل ال�شركة �أي م�سئولية قانونية في هذه الحالة.
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1 19المستندات المتاحة للمعاينة
�ستكون الم�ستندات التالية متاحة للمعاينة في المكتب الرئي�سي لل�شركة الكائن في طريق الملك عبد العزيز بمنطقة ال�سليمانية بالريا�ض بين ال�ساعة 08:30
�ص حتى  05:00م قبل �أ�سبوع من بدء فترة االكتتاب و�أثناء فترة االكتتاب.
عقد ت�أ�سي�س ال�شركة الم�صادق عليه من كتابة العدل.
النظام الأ�سا�سي المقترح لل�شركة.
المر�سوم الملكي رقم (م )6/وتاريخ (1429/2/19هـ) ،الموافق (2008/2/26م).
قرار مجل�س الوزراء رقم ( )41وتاريخ (1429/2/18هـ) هـ ،الموافق ()2008/2/25م.
موافقة هيئة ال�سوق المالية على الطرح.
موافقة المراجعين القانونيين الخطية على ن�شر تقريرهم في ن�شرة الإ�صدار.
موافقة الم�ست�شار القانوني الخطية على �إدراج ا�سمه في الن�شرة كم�ست�شار قانوني للطرح العام.
عقود الأطراف ذات العالقة.
تقرير المحا�سب القانوني.
تقرير درا�سة ال�سوق.
موافقة م�ست�شار ال�سوق بزني�س مونيتر �إنترنا�شيونال الخطية على �إدراج ا�سمه وا�ستخدام بياناته في ن�شرة الإ�صدار.
موافقة م�ست�شار ال�سوق دار الدرا�سات االقت�صادية – د .عبد العزيز �إ�سماعيل داغ�ستاني الخطية على �إدراج ا�سمه وا�ستخدام بياناته في ن�شرة الإ�صدار.
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الملحق رقم ( :)1تقرير الفحص الخاص بقائمة المركز المالي المستقبلية
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شركة اتحاد عذيب لالتصاالت
(شركة مساهمة تحت التأسيس)

قائمة المركز المالي المستقبلية
وتقرير الفحص الخاص لمراقبي الحسابات

كما في  31أغسطس ( 2008تاريخ التأسيس)
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شركة اتحاد عذيب لالتصاالت
(شركة مساهمة تحت التأسيس)
قائمة المركز المالي المستقبلية
كما في  31أغسطس ( 2008تاريخ التأسيس)
�إي�ضاح

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

الموجودات
موجودات متداولة:
597.454

نقد وما يعادله
م�صروفات مدفوعة مقدما وموجودات �أخرى

4

مجموع الموجودات المتداولة

45.140
642.594

موجودات غير متداولة:
م�صاريف ما قبل الت�أ�سي�س

5

93.946

ر�سوم الترخي�ص

6

522.904

موجودات ثابتة � -صافي

7

450.552

مجموع الأ�صول غير المتداولة

1.067.402

مجموع الموجودات

1.709.996

المطلوبات وحقوق الم�ساهمين
مطلوبات متداولة:
8

ذمم دائنة و مطلوبات �أخرى
مجموع المطلوبات المتداولة

309.567
309.567

مطلوبات غير متداولة:
9

تمويل من البنوك

400.000

مخ�ص�ص مكاف�أة نهاية الخدمة للموظفين

429

مجموع المطلوبات غير المتداولة

400.429

مجموع المطلوبات

709.996

حقوق الم�ساهمين:
ر�أ�س المال (بعد اكتمال عملية االكتتاب العام)

10.1

مجموع حقوق الم�ساهمين

1.000.000

مجموع المطلوبات وحقوق الم�ساهمين

1.709.996
تعتبر الإي�ضاحات المرفقة جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القائمة المالية.
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1.000.000

شركة اتحاد عذيب لالتصاالت
(شركة مساهمة تحت التأسيس)
إيضاحات حول قائمة المركز المالي المستقبلية
كما في  31أغسطس ( 2008تاريخ التأسيس)
1 )1التنظيم والنشاط
�إن �شركة اتحاد عذيب لالت�صاالت (“ال�شركة”) ،هي �شركة م�ساهمة �سعودية تحت الت�أ�سي�س بموجب قرار مجل�س الوزراء رقم  41بتاريخ � 18صفر 1429هـ
(الموافق  25فبراير  )2008الم�صادق عليه بموجب المر�سوم الملكي رقم م 6/بتاريخ � 19صفر 1429هـ (الموافق  26فبراير .)2008
يتمثل الن�شاط الرئي�سي لل�شركة في تقديم خدمات االت�صاالت الهاتفية الثابتة ل�سكان المملكة العربية ال�سعودية وكذلك العمالء التجاريين .وت�شمل هذه
االت�صاالت ال�صوتية ونقل البيانات والبث المرئي والخدمات ذات القيمة الم�ضافة.
يمتلك الم�ؤ�س�سون مجتمعون وهم �شركة البحرين لالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية و�سبع �شركات �سعودية ح�صة �إجمالية قدرها �( ،٪65أنظر �إي�ضاح رقم .)10
�أما الن�سبة المتبقية والبالغة  ٪35من ر�أ�س المال ف�سيمتلكها م�ستثمرون �سعوديون بن�سبة  ٪30والم�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية بن�سبة  ٪5وذلك من
خالل طرحها لالكتتاب العام.
يتوقع �أن يكون تاريخ ت�أ�سي�س ال�شركة � 31أغ�سط�س “( 2008تاريخ الت�أ�سي�س”).
2 )2ملخص السياسات المحاسبية الهامة
�أعدت قائمة المركز المالي المرفقة طبق ًا للمعايير المحا�سبية ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبين القانونيين .تتلخ�ص ال�سيا�سات المحا�سبية الهامة
لل�شركة بما يلي:
أ) العرف المحاسبي
تم �إعداد قائمة المركز المالي الم�ستقبلية بالريال ال�سعودي بناء ًا على �أ�سا�س التكلفة التاريخية وفق ًا لمبد�أ اال�ستحقاق المحا�سبي ومفهوم ا�ستمرارية
الن�شاط.
ب) تقديرات اإلدارة
�إن �إعداد القوائم المالية وفق ًا للمبادئ المحا�سبية المتعارف عليها يتطلب ا�ستخدام التقديرات واالفترا�ضات التي قد ت�ؤثر على بع�ض مبالغ الموجودات
والمطلوبات و�إي�ضاحات الموجودات والمطلوبات المحتملة بتاريخ قائمة المركز المالي� ،إ�ضافة �إلى مبالغ الإيرادات والم�صروفات خالل تلك الفترة.
وبالرغم من �أن هذه التقديرات مبن ّية على �أف�ضل المعلومات والأحداث الحالية المتوفرة لدى الإدارة �إ ّال �أن النتائج الفعلية النهائية قد تختلف عن هذه
التقديرات.
ج) نقد ومايعادله
يتكون النقد بال�صندوق ولدى البنك من نقد وا�ستثمارات ذات �سيولة عالية تكون فترة ا�ستحقاقها ثالثة ا�شهر �أو �أقل من تاريخ ال�شراء.
د) مصروفات ما قبل التأسيس
�سيتم تحميل م�صروفات ما قبل الت�أ�سي�س على قائمة الدخل في �أول فترة مالية تلي ت�أ�سي�س ال�شركة �إال �إذا �أمكن تحديد منافع م�ستقبلية لتلك الم�صروفات
وفي هذه الحالة �سيتم �إطفا�ؤها بطريقة الق�سط الثابت على فترة � 7سنوات �أو الفترة الم�ستقبلية المتوقعة لمنافعها االقت�صادية� ،أيهما �أق�صر.
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شركة اتحاد عذيب لالتصاالت
(شركة مساهمة تحت التأسيس)
إيضاحات حول قائمة المركز المالي المستقبلية
كما في  31أغسطس ( 2008تاريخ التأسيس)
هـ) رسوم الترخيص
يتم �إطفاء ر�سوم ترخي�ص ال�شركة بطريقة الق�سط الثابت على فترة الترخي�ص البالغة � 25سنة ويتم تحميل م�صاريف الإطفاء على قائمة الدخل من
تاريخ بداية عمليات ال�شبكة .كما تتم مراجعة ر�سوم الترخي�ص المر�سملة دوري ًا للت�أكد من عدم وجود هبوط في القيمة.
و) الموجودات الثابتة
تظهر الموجودات الثابتة ب�سعر التكلفة مطروح ًا منها اال�ستهالك المتراكم ويجري ا�ستهالكها با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت مع الأخذ في االعتبار
عمرها الإنتاجي المقدر على النحو التالي:
�سنوات
مباني

25

�سيارات

5

�أجهزة حا�سب وطابعات

5

�أثاث

10

معدات

7-3

ز) أرصدة العمالت األجنبية
تحفظ ال�شركة �سجالتها المحا�سبية بالريال ال�سعودي .يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية �إلى الريال ال�سعودي ب�سعر ال�سوق ال�سائد في
تاريخ تلك المعامالت� .أما الموجودات والمطلوبات التي تتم بالعمالت الأجنبية فيتم تعديلها لتعك�س قيمتها بالريال ال�سعودي في تاريخ قائمة المركز
المالي.
3 )3استخدام التقديرات في إعداد قائمة المركز المالي المستقبلية
قامت الإدارة بعمل افترا�ضات وتقديرات معينة في �إعداد قائمة المركز المالي الم�ستقبلية ،والتي �أثرت في �أر�صدة الموجودات والمطلوبات .كما تت�ضمن قائمة
المركز المالي الم�ستقبلية تنب�ؤات حتى تاريخ الت�أ�سي�س� .إن الأر�صدة الفعلية للموجودات والمطلوبات قد تختلف عن الأر�صدة الظاهرة نظر ًا لأن الأحداث
والظروف ،في كثير من الأحيان ،قد ال تحدث كما هو مخطط لها.
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شركة اتحاد عذيب لالتصاالت
(شركة مساهمة تحت التأسيس)
إيضاحات حول قائمة المركز المالي المستقبلية
كما في  31أغسطس ( 2008تاريخ التأسيس)
ً
مقدما وموجودات أخرى
4 )4مصروفات مدفوعة
تتكون الم�صروفات المدفوعة مقدم ًا والموجودات الأخرى ب�شكل �أ�سا�سي من مبالغ مدفوعة مقدم ًا �إلى م�شغلي ال�شبكة بمبلغ  43مليون ريال تقريب ًا بالإ�ضافة
�إلى �إيجارات مدفوعة مقدم ًا لعقارات ت�ستفيد منها ال�شركة لبناء ال�شبكة.
5 )5مصروفات ما قبل التأسيس
تتلخ�ص م�صروفات ما قبل الت�أ�سي�س كما في تاريخ الت�أ�سي�س بما يلي:
ب�آالف الرياالت ال�سعودية
م�صروفات التزامات قرو�ض وعموالت بنكية

14.639

�أتعاب ا�ست�شارات

17.190

رواتب ومزايا �أخرى

29.522

�إيجار

2.695
()1.311

�إيرادات �أخرى
م�صاريف ت�سويقية

13.735

م�صروفات تقنية وت�شغيلية

6.038

م�صروفات �أخرى

2.338

م�صاريف االكتتاب:
م�صاريف متعهد التغطية والبنوك الم�ستلمة

3.000

�أتعاب مهنية وقانونية

1.600

�أتعاب تداول

2.000

م�صاريف العالقات العامة والطباعة والبريد

2.500
9.100

املجموع

93.946

تقدر الإدارة �أن مبلغ  18مليون ريال �سعودي تقريب ًا من الر�صيد المبين �أعاله �سيتم ر�سملته وا�ستنفاذه في حين �سيتم تحميل الر�صيد المتبقي والبالغ  76مليون
ريال �سعودي تقريب ًا كم�صروف عند البدء في الن�شاط.
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شركة اتحاد عذيب لالتصاالت
(شركة مساهمة تحت التأسيس)
إيضاحات حول قائمة المركز المالي المستقبلية
كما في  31أغسطس ( 2008تاريخ التأسيس)
6 )6رسوم الترخيص
بموجب قرار مجل�س الوزراء  41بتاريخ � 18صفر 1429هـ (الموافق  25فبراير  )2008الم�صادق عليه بموجب المر�سوم الملكي رقم م 6/بتاريخ � 19صفر
1429هـ (الموافق  26فبراير  )2008تم منح ال�شركة الرخ�صة لتقديم خدمات االت�صاالت الهاتفية الثابتة في المملكة العربية ال�سعودية لمدة � 25سنة مقابل
 522.904.000ريال �سعودي.
كما في تاريخ التقرير ف�إن ر�سوم الترخي�ص م�ضمونة ب�ضمان بنكي من �أحد البنوك المحلية بمبلغ  522.904.000ريال �سعودي خا�ضع لعمولة �ضمانات بنكية
ثابتة  5.082.459ريال �سعودي .لقد تم افترا�ض �أنه تم دفع ر�سوم الترخي�ص بالكامل كما في تاريخ الت�أ�سي�س �إلى هيئة االت�صاالت وتقنية المعلومات.
7 )7موجودات ثابتة  -صافي
تتلخ�ص الموجودات الثابتة كما في تاريخ الت�أ�سي�س بما يلي:
الر�صيد كما يف بداية العمليات
ب�آالف الرياالت
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التكلفة:

-

�إ�ضافات
ب�آالف الرياالت

الر�صيد كما يف الت�أ�سي�س
ب�آالف الرياالت

الأرا�ضي

-

15.067

15.067

المباني

-

32.083

32.083

�سيارات

-

450

450

�أجهزة حا�سب وطابعات

-

925

925

�أثاث

-

5.041

5.041

معدات

-

382.665

382.665

�أعمال تحت التنفيذ

-

14.628

14.628

المجموع

-

450.859

450.859

اال�ستهالك المتراكم:

-

-

المباني

-

-

-

�سيارات

-

42

42

�أجهزة حا�سب وطابعات

-

105

105

�أثاث

-

160

160

معدات

-

-

-

المجموع

-

307

307

موجودات ثابتة � -صافي

-

450.552

شركة اتحاد عذيب لالتصاالت
(شركة مساهمة تحت التأسيس)
إيضاحات حول قائمة المركز المالي المستقبلية
كما في  31أغسطس ( 2008تاريخ التأسيس)
8 )8ذمم دائنة و مطلوبات أخرى
تتلخ�ص الذمم الدائنة والمطلوبات الأخرى كما في تاريخ الت�أ�سي�س بما يلي:
ب�آالف الرياالت ال�سعودية
مطلوب �إلى الموردين

206.569

مطلوب �إلى الم�ساهمين الم�ؤ�س�سين

85.739

�أخرى

17.259

المجموع

309.567

9 )9تمويل من البنوك
�إن التمويل من البنوك يمثل مبالغ نقدية �سوف يتم ا�ستالمها و مقدارها  400مليون ريال �سعودي عن طريق تمويل �إ�سالمي لمواجهة متطلبات الم�صاريف
الر�أ�سمالية والت�شغيلية لل�شركة .و�سيتم التمويل على �أ�سا�س اتفاقية �شراء/بيع �سلع وفق �صيغ التمويل الإ�سالمي مع البنك ووفق ًا لمعيار ال�شروط المتفق عليها
تبادليا .وقد وقعت الإدارة اتفاق مع �أحد البنوك المحلية وتقدر قيمة العمولة  12مليون ريال �سعودي.
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شركة اتحاد عذيب لالتصاالت
(شركة مساهمة تحت التأسيس)
إيضاحات حول قائمة المركز المالي المستقبلية
كما في  31أغسطس ( 2008تاريخ التأسيس)
1010رأس المال (بعد اكتمال عملية االكتتاب العام)
يبلغ �إجمالي ر�أ�س مال ال�شركة الم�صرح به 2مليار ريال �سعودي ( 200مليون �سهم بقيمة ا�سمية تبلغ 10ريال �سعودي لكل �سهم) بينما يبلغ ر�أ�س المال الم�صدر
1مليار ريال �سعودي ( 100مليون �سهم بقيمة تبلغ 10ريال �سعودي لكل �سهم) ويمتلكها الم�ساهمون كما يلي:
امل�ساهمون

عدد الأ�سهم

ر�أ�س املــال امل�صدر
ب�آالف الرياالت ال�سعودية

الم�ؤ�س�سين:
�شركة البحرين لالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية

15.000.000

150.000

�شركة عذيب التجارية المحدودة

16.170.000

161.700

�شركة النهلة للتجارة والمقاوالت المحدودة

13.720.000

137.200

�شركة الإنترنت ال�سعودية المحدودة

4.410.000

44.100

�شركة عذيب للكمبيوتر واالت�صاالت المحدودة

4.410.000

44.100

�شركة عذيب لل�صيانة والخدمات المحدودة

4.410.000

44.100

مجموعة تراكو للتجارة والمقاوالت

5.880.000

58.800

�شركة الأهلي لكروت االت�صاالت

1.000.000

10.000

مجموع الم�ساهمون الم�ؤ�س�سون

65.000.000

650.000

المخ�ص�ص لالكتتاب العام:
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الم�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية

5.000.000

50.000

باقي الأ�سهم المطروحة لالكتتاب العام

30.000.000

300.000

المجموع المخ�ص�ص لالكتتاب العام

35.000.000

350.000

المجموع

100.000.000

1.000.000
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