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داء الرئي�سي موؤ�رش الأ

%86.5 CAGR

يرادات )باملليون( الإ

2005 2006 2007 2008

10,794

8,440

5,841

1,662

%12

الربح ال�سايف )باملليون(

2005 2006 2007 2008

2,092

1,379

700

(1,167)

%70-

%18

%19

�سايف الدخل صافي الدخل%

%34.24

طفاء  �ستهالك والإ رباح قبل خ�سم الإ الأ

وتكاليف املرابحة )باملليون(

2005 2006 2007 2008

3,794

2,947

2,000

(113)

%6.78-

%34.92

%35.15

EBITDA EBITDA%

%51.4 CAGR

نفاق الرا�سمايل الرتاكمي )باملليون( الإ

2005 2006 2007 2008

9,832

6,401

4,253

2,831

داء الرئي�سي موؤ�رش الأ
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ن�سبة التغري %20082007الربح من العمليات الت�سغيليه

غري موحدةموحدة

28%10,7948,440اإيرادات اخلدمات 

26%(3,779)(4,773)تكلفة اخلدمات

29%6,0214,661اإجمايل الربح

27%(641)(816)م�ساريف بيع وت�سويق

31%(1,073)(1,411)م�ساريف اإداريه وعمومية

طفاء وتكاليف املرابحة  �ستهالك والإ رباح قبل خ�سم الإ 29%3,7942,947الأ

�سالمية% طفاء وتكاليف املرابحة الإ �ستهالك والإ رباح قبل خ�سم الإ 34.92%35.15%الأ

طفاء �ستهالك و الإ 26%(1,031)(1,298)الإ

30%2,4961,916الربح من العمليات الت�سغيليه

22.70%23.12%الربح من العمليات الت�سغيلية%

-21%(556)(438)م�ساريف متويليه

5.7x3.4xعدد مرات تغطية امل�ساريف التمويلية

-5%4143اإيرادات اأخرى

50%2,0991,403الربح قبل الزكاة 

-70%(24)(7)الزكاة

52%2,0921,380الربح ال�سايف للفرتة

3%16.35% 19.38%الربح ال�سايف %

رباح 110%525250توزيعات الأ

20082007التدفقات النقدية

ن�سطة الت�سغيلية 3,5462,320�سايف النقد الناجت من الأ

�ستثمارية  ن�سطة الإ (2,045)(5,583)�سايف النقد امل�ستخدم يف الأ

ن�سطة التمويلية (119)2,586�سايف النقد الناجت من الأ

داء 20082007موؤ�رشات الأ

60%50%ن�سبة الرفعة املالية 

8,5268,219�سايف الدين

(EBITDA( طفاء وتكاليف املرابحة �ستهالك والإ رباح قبل خ�سم الإ 2.22.8�سايف الدين/ الأ

139%87%�سايف الدين/ حقوق امل�ساهمني

 )EBITDA( طفاء وتكاليف املرابحة �ستهالك والإ رباح قبل خ�سم الإ 8.010.2قيمة املوؤ�س�سة/  الأ

رباح 18%25%ن�سبة توزيعات الأ

رباح لل�سهم  0.750.5توزيعات الأ

داء الرئي�سي موؤ�رش الأ



املعامل ال�سنوية8

2004

وترخي�ش   3G لـ  ول  الأ امل�سغل  ترخي�ش  على  موبايلي  ح�سلت   •
امل�سغل الثاين للهاتف املتحرك.

�سالمي بقيمة 2,35 مليار دولر اأمريكي. • اأجنزت �سفقة التمويل الإ
.GSM اإن�ساء �سبكة  • بداأت يف 

وقد  العام،  كتتاب  لالإ موبايلي  اأ�سهم  من  �سهم  مليون   20 • مت طرح 
�سهم املعرو�سة. كتتاب 51 مرة عن قيمة الأ زادت قيمة الإ

2005

اإطالق ا�سم )موبايلي( كاأ�سم جتاري. • مت 
• مت توقيع اتفاقية ل�ستخدام �سبكة الت�سالت ال�سعودية.

• اأطلقت موبايلي �سبكة GSM جتاريًا يف 32 مدينة وبلدة )متطلبات 
اإجمايل  من   %79,2 تغطية  وا�ستطاعت  فقط(،  مدن   7 الرتخي�ش 

املناطق املاأهولة يف اململكة.

• و�سول عدد امل�سرتكني اإىل مايزيد عن مليون م�سرتك.
الفوائد  اإحت�ساب  قبل  اإيرادات  حتقق  اأن  موبايليِ  ا�ستطاعت   •

طفاء اإيجابية. �ستهالك والإ وال�رشائب والإ

2006

وىل يف اململكة. • اإطالق خدمة اجليل الثالث املتطور 3.5G لتكون الأ
• مت اإقامة �رشاكة اإ�سرتاتيجية مع �رشكة الت�سالت املتكاملة و�رشكة 

لياف الب�رشية بطول 12600 كم. ن�ساء �سبكة الأ وىل لإ بيانات الأ

اإجابي. اإىل تدفق  • اإ�ستطاعت موبايلي حتويل التدفق النقدي 
ال�سنة وميثل  6 مليون يف نهاية  اأكرث من  • عدد م�سرتكني موبايلي 

ذلك مايزيد عن 30% من ال�سوق.

90% من املناطق املاأهولة. • تغطية 
3600 نقطة مبيعات. اأكرث من  • موبايلي متوفرة يف 

2007

 1404 مبلغ  وو�سل  الزكاة  خ�سم  قبل   – الربح  �سايف  ت�ساعف   •
مليون ريال �سعودي ) 374 مليون دولر اأمريكي(.

• منى ربح ال�سهم 97,14% من 1,40 ريال )0,37 دولر( اإىل 2,76 
ريال )0,74 دولر(.

• مت احل�سول على متويل اإ�سالمي بقيمة 10,78 مليار ريال )2,875 
العمليات  ولتمويل  جل  الأ الق�سري  القر�ش  لت�سديد  دولر(  مليار 

الت�سغيلية وتو�سعة البنية التحتية بحيث كان نقطة بارزة يف طريقة 

اإعداد التمويل.

اإ�سايف  ريال  مليار   1 ل�ستثمار  خطتها  عن  موبايلي  اأعلنت   •
.3.5G اأمريكي( لتعزيز �سبكة  (267 مليون دولر 

بيانات  99.9% من �رشكة  على  للح�سول  تفاهم  مذكرة  توقيع  • مت 
ات�سالت  بيانات  �سبكة  واإدارة  لبناء  ترخي�ش  لديها  التي  وىل،  الأ

يف اململكة العربية ال�سعودية.

• اأكرث من 4843 حمطة اأ�سا�سية منها 993 قادرة على ت�سغيل اجليل 
.3.5G الثالث املتطور

11 مليون م�سرتك. اإىل ما يزيد عن  • و�سول عدد امل�سرتكني 

2008

• ازدياد �سايف اأرباح ال�رشكة بن�سبة 52% عنها يف  العام 2007م.
• اأول توزيع اأرباح متنحها ال�رشكة اإىل امل�ساهمني عن العام املايل 2007م.

لياف  لالأ الوطنية  ال�سبكة  لتو�سيع  احتاٍد،  اإىل  موبايلي  ان�سمام   •
الب�رشية دوليًا.

وىل، التي متتلك ترخي�سًا لتقدمي  • ال�ستحواذ على �رشكة بيانات الأ
خدمات البيانات، وكذلك على �رشكة )زاجل( املرخ�ش لها بتقدمي 

نرتنت يف اململكة. خدمات الإ

امل�سغل  مع  املحلي  للتجوال  ح�رشية  اتفاقية  موبايلي  توقيع   •
اجلديد يف �سوق الت�سالت ال�سعودي، �رشكة )زين( ال�سعودية.

)Mobile Data Network( باأنها  موبايلي  بيانات  �سبكة  • و�سف 
اأ�سد ال�سبكات ازدحامًا يف العامل.

املتحرك عايل  نرتنت  الإ األف م�سرتك يف خدمة   300 نحو  • ا�سرتاك 
ال�رشعة  )HSPA(خالل 18 �سهراً فقط، وتغطية خدمات اجليل الثالث 

والن�سف املطور )3.5G( لنحو70% من اإجمايل �سكان اململكة.

م�سرتكي  قاعدة  اإىل  جديد  م�سرتك  ماليني   3.8 نحو  ان�سمام   •
موبايلي، على الرغم من دخول مقدم اخلدمة الثالث.

• زيادة راأ�ش مال ال�رشكة 2 مليار ريال )533 مليون دولراأمريكي( 
حجم  من  مرة   2.3 التغطية  حجم  جتاوز  اإقباًل  لقي  اكتتاٍب  يف 

الزيادة يف راأ�ش املال.

7800 منفذ بيع، مبا يف ذلك الوكالء. اأكرث من  • اإجناز 

املعامل ال�سنوية



9 جمل�ش الدارة

دارة( عبدالعزيز بن �سالح ال�سغري )رئي�س جمل�س الإ

الهند�سة املدنية من جامعة كان�سا�ش  حا�سل على بكالوريو�ش يف 

�رشكة  اإدارة  جمل�ش  ورئي�ش  مريكية،  الأ املتحدة  الوليات  يف 

التنظيمية  الهيئة  وع�سو  التجاري،  �ستثمار  لالإ ال�سغري  عبدالعزيز 

�رشكة  يف  التنفيذية  اللجنة  وع�سو  وتوليدها،  للكهرباء  امل�سرتكة 

�ستثمار. لالإ رنا 

خالد عمر الكاف )الرئي�س التنفيذي والع�سو املنتدب(

من  ال�رشف  مبرتبة  يل  الآ احلا�سب  هند�سة  بكالوريو�ش  على  حا�سل 

جامعة جورج وا�سنطن يف الوليات املتحدة، ولديه اأكرث من 17 �سنة 

من اخلربة يف وظائف عليا يف �سناعة الت�سالت. عمل يف فرن�سا، 

مارات العربية املتحدة. واليابان والإ

حممد ح�سن عمران

لكرتونيات والت�سالت من جامعة  حا�سل على درجة الهند�سة يف الإ

ماراتية  الإ ات�سالت  �رشكة  اإدارة  جمل�ش  رئي�ش  م�رش،  يف  القاهرة 

ورئي�ش جمل�ش اإدارة �رشكة الرثيا.

�سامل ال�رشهان 

مارات العربية  حا�سل على بكالوريو�ش يف املحا�سبة من جامعة الإ

اإدارة  ورئي�ش جمل�ش  ات�سالت،  ل�رشكة  العام  املايل  املدير  املتحدة، 

�رشكة زانتيل، وع�سو جمل�ش اإدارة يف اأتالنتك تيليكوم.

عبدالعزيز حمد بن عبدالعزيز اجلميح

جامعة  من  املعمارية  الهند�سة  يف  بكالوريو�ش  درجة  على  حا�سل 

امللك �سعود، اململكة العربية ال�سعودية، وحائز على درجة املاج�ستري 

مريكية.  دارة العامة من جامعة كاليفورنيا، الوليات املتحدة الأ يف الإ

جمل�ش  رئي�ش  القاب�سة،  اجلميح  �رشكة  يف  امل�ساعد  الرئي�ش  نائب 

دارة  الإ جمل�ش  رئي�ش  نائب  البحرينية.  والفولذ  احلديد  �رشكة  اإدارة 

Arcapita Bank - البحرين.

اإبراهيم بن حممد ال�سيف

كاليفورنيا،  �ساوثرن  جامعة  من  قت�ساد  الإ يف  ماج�ستري  على  حائز 

موؤ�س�سة  يف  �ستثمار  الإ عام  مدير  مريكية.  الأ املتحدة  الوليات 

جتماعية، وع�سو جمل�ش اإدارة يف �رشكة �سافكو. التاأمينات الإ

�سعيد بن زقر

الوليات   - لينفيلد  جامعة  من  العلوم  يف  بكالوريو�ش  على  حائز 

مريكية، نائب رئي�ش �رشكة بن زقر. املتحدة الأ

د. مازن اإبراهيم ح�سونة

حائز على ماج�ستري ودكتوراه يف التخطيط - جامعة تورنتو - كندا، 

 - واملعادن  البرتول  جامعة  من  املدنية  الهند�سة  يف  وبكالوريو�ش 

للتنمية،  مواخر  ل�رشكة  التنفيذي  ال�رشيك  ال�سعودية،  العربية  اململكة 

�سغل منا�سب اأكادميية مرموقة يف كندا واململكة املتحدة.

د. فهد عبداللـه مبارك

هيو�سنت  جامعة  من  عمال  الأ اإدارة  يف  الدكتوراه  درجة  على  حائز 

ملورغن  التنفيذي  العام  املدير  وهو  مريكية،  الأ املتحدة  الوليات   -

�ستانلي يف ال�سعودية.

اأحمد عبدالكرمي جلفار

حائز على درجة البكالوريو�ش يف الهند�سة املدنية من جامعة غونزاغا 

مريكية، مدير العمليات الت�سغيلية يف  وا�سنطن - الوليات املتحدة الأ

مارات،  الأ �سوق  الرئي�سية يف  عمال  الأ ات�سالت، وم�سوؤول عن  �رشكة 

وع�سو جمل�ش اإدارة يف اإي-فيجن وهي �رشكة ت�سغيل تلفزيون كابل 

يف المارات، ع�سو جمل�ش اإدارة يف اأكادميية ات�سالت.

جمل�س الدارة
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دارة كلمة رئي�ش جمل�ش الإ

ي�رّشين اأن اأقّدم لكم التقرير ال�سنوي لل�رشكة وقوائمها املالية 

لل�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2008م. 

لقد �سهدت ال�سنة، يف بدايتها، اأداًء جيداً ملعظم القت�ساديات 

اإل  ال�سعودية؛  العربية  اململكة  ذلك  يف  مبا  العامل،  يف 

هائلة،  دولية  انتكا�سات  �سهد  ال�سنة  من  خري  الأ الربع  اإن 

وال�سناعات  املالية  القطاعات  يف  خا�سة  النطاق،  وا�سعة 

كبري،  باحرتام  حتظى  كانت  �س�سات،  موؤ فتعرثت  الرئي�سية؛ 

املالية  �س�سات  واملوؤ الكربى  البنوك  بع�ش  ذلك  يف  مبا 

الرهن  املتعلقة بقطاع  �سداد ديونها  العامل، يف  الرائدة يف 

امل�ستقات. وقطاع  العقاري 

بْيد اأن اململكة العربية ال�سعودية كانت حم�سنة، اإىل حّد كبري، 

�سد ما ُو�سف باأنه »انهيار مايل عاملي«؛ حيث تتمتع اململكة 

النقد  احتياطيات  منها  اقت�سادها،  يف  كامنة  قوة  بعوامل 

الكبرية التي تكونت على مر ال�سنني، واللتزام اإىل و�سع اململكة 

بني اأكرث دول تناف�سية يف العامل. واأود يف هذا املقام اأن اأثني 

على حكمة اجلهات املخت�سة ونظرتها الثاقبة.

دارة كلمة رئي�ش جمل�ش الإ
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وقد حققت موبايلي جناحًا ملحوظًا خالل هذه الفرتة، ف�سجلت 

اأرباحًا �سافية قيا�سية بلغت 2.09 مليار ريال �سعودي )557 

�سايف  عن   %52 قدرها  بزيادة  اأي   ، اأمريكي(  دولر  مليون 

اأرباحها يف العام 2007م، التي بلغت 1.38 مليار ريال )368 

يرادات خالل العام  مليون دولر اأمريكي(؛ فيما ارتفع اإجمايل الإ

اإىل 10.7 مليارات ريال �سعودي )2.8 مليار دولر اأمريكي( ، 

بزيادة ن�سبتها 28% مقارنة مع عام 2007م.

لراأ�سمال  كربى  هيكلة  اإعادة  عملية  ال�سنة  هذه  �سهدت  وقد 

املوؤ�س�سون  امل�ساهمون  اأمت  ال�رشكة. فبموجب مر�سوم ملكي، 

متثل  �سهم  مليون   100 بيع  جمتمعني  موبايلي  يف  ال�سبعة 

ن�سبة 20% من اأ�سهم راأ�سمال ال�رشكة. اإ�سافة اإىل ذلك، قمنا 

ريال  مليارات   5 من   ،%40 بن�سبة  ال�رشكة  راأ�سمال  بزيادة 

)1.8 مليار دولر(  ريال  7 مليارات  اإىل  (1.3 مليار دولر( 

حقوق  اأ�سهم  من  جديد  �سهم  مليون   200 اإ�سدار  خالل  من 

اأولوية، بقيمة ا�سمية بلغت 10 ريالت لل�سهم.

وخالل اأقل من ثالث �سنوات من الت�سغيل، اأعلنت موبايلي اأول 

رباح عن ال�سنة املالية 2007م، والتي بلغت 250  توزيع لالأ

مليون ريال )66.6 مليون دولر( اأو 0.5 ريال )13.3 �سنتًا( 

لل�سهم الواحد. 

وقد اأو�سى املجل�ش بتوزيع اأرباح عن العام 2008م قيمتها 

 20( ريال   0.75 اأو  مليون دولر(   140( ريال  مليون   525

رباح املوزعة يف ال�سنة  اأْي اأكرث من �سعف الأ �سنتًا( لل�سهم، 

ال�سابقة، وهو اأجناز كبري بالنظر اإىل زيادة راأ�ش املال.

رباح، حقق  الأ توزيع  ن�سبة  ارتفاع  اإىل  اإ�سافة  ذلك  وبف�سل 

كتتاب يف زيادة راأ�ش  امل�ساهمون الذين مار�سوا حقهم يف الإ

املال زيادة كبرية يف قيمة ح�س�سهم يف موبايلي. فلم يروا 

واإمنا  فح�سب،   %40 بن�سبة  تزداد  ال�رشكة  يف  اأ�سهمهم  اأعداد 

راأوا اأرباح اأ�سهمهم، حتى بعد زيادتها، ترتفع بن�سبة %50.

بلغت  اإ�سالمي  متويل  برنامج  ترتيب  يف  كذلك  جنحنا  وقد 

قيمته 1.5 مليار ريال �سعودي )400 مليون دولر اأمريكي( 

وىل خلدمات  متام �سفقة ال�ستحواذ على �رشكة بيانات الأ لإ

ال�رشكة  ح�سة  ازدادت  العملية،  هذه  خالل  من  ال�سبكات. 

 )SNFN( الب�رشية  لياف  لالأ الوطنية  ال�سبكة  م�رشوع  يف 

33.3 يف املائة  األف كيلو مرت، من   12 اأطوالها  والتي تبلغ 

مقدم  زاجل،  �رشكة  يف  ا�ستثمرنا  كما  املائة.  يف   66.6 اإىل 

نرتنت ال�سعودي. خدمات الإ

يف  نوعية  خدمات  تقدمي  لنا  تتيح  �سوف  املنجزات  هذه  اإن 

جمال النطاق العري�ش، و�سوف ت�ساعد على فتح اآفاق جديدة 

يف هذا ال�سوق، الذي يزداد ن�سجًا وتطوراً وتناف�سًا.

�س�ش املتينة لل�رشكة التي  وبف�سل اهلل اأوًل، ثم بف�سل هذه الأ

بدء   منذ  موبايلي،  حققت  اأعمالها،  جوانب  �ستى  يف  اأر�ستها 

عملياتها، منواً وربحية كبرية، ونتوقع ا�ستمرار النمو طاملا 

يف  بارزة  نتائج  حتقيق  اإىل  ونتطلع  اأهدافنا.  نحقق  اأننا 

ال�سنوات املقبلة.

جمل�ش  عن  ونيابة  نف�سي  عن  اأ�سالة  املقام،  هذا  يف  اأود 

خادم  يقدمه  الذي  للدعم  تقديرنا  عن  اأعرب  اأن  دارة،  الإ

وكذلك  هلل،  حفظهما  مني،  الأ عهده  وويل  ال�رشيفني  احلرمني 

املعلومات  وتقنية  الت�سالت  هيئة  واإ�سهامات  للتوجيهات 

و هيئة ال�سوق املالية.

كما اأود اأن اأ�سكر عمالءنا على الثقة والدعم، واأن اأ�سكر واأهنئ 

حققته  الذي  املتميز  داء  الأ على  وموظفني  اإدارة  ال�رشكة 

ال�رشكة خالل عام 2008م.

عبد العزيز �سالح ال�سغري   

دارة رئي�س جمل�س الإ   

دارة كلمة رئي�ش جمل�ش الإ
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العاملية  القت�ساديات  �سهدته  الذي  التباطوؤ  من  الرغم  على 

موبايلي  اإن  اإل  2008م؛  العام  من  خرية  الأ �سهر  الأ خالل 

حققت ربحًا �سافيًا يف الربع الرابع من 2008م قدره 778 

مليون ريال �سعودي )207.5 مليون دولر اأمريكي( ، بزيادة 

العام  من  الرابع  الربع  ربح  ب�سايف  مقارنة   %51 ن�سبتها 

الربع  44% مقارنة باأرباحها يف  املا�سي، وبزيادة ن�سبتها 

الثالث من العام 2008م. كما حققت اإيرادات بلغ جمموعها 

 ، اأمريكي(  دولر  مليار   2.8( �سعودي  ريال  مليارات   10.7

بزيادة ن�سبتها 28% عن اإجمايل اإيراداتها يف العام املا�سي، 

2.09 مليار  واأنهت ال�رشكة ال�سنة بتحقيق ربح �ساٍف قدره 

ن�سبتها  بزيادة  اأمريكي(،  دولر  مليون   557( �سعودي  ريال 

52% عن �سايف اأرباحها يف العام 2007م.

بيئة  يف  حتقق  كونه  الرائع،  داء  الأ بهذا  نفخر  اأننا  �سك  ول 

ربع  اأول  هو  الرابع  الربع  كان  اإذ  املناف�سة؛  فيها  احتدمت 

كامل يعمل فيه مقدم اخلدمة الثالث يف ال�سوق، كما ات�سمت 

الرغم من  الت�سويقية، ولكن على  العرو�ش  الفرتة بكرثة  تلك 

�سامداً،  ظل  الت�سغيلي  الربح  هام�ش  اإن  اإل  الظروف،  هذه 

اإىل  ال�سابق  العام  الرابع من  الربع  27.3% يف  من  ارتفع  اإذ 

28.3% يف الربع الرابع من العام 2008م.

خ�سم  قبل  رباح  الأ ن�سبة  ن  لأ جناز،  الإ بهذا  نفخر  كما 

كان   )EBITDA  %( املرابحة  وتكاليف  طفاء  والإ �ستهالك  الإ

على بني جميع �رشكات الت�سالت يف اململكة خالل  هو الأ

الربع الرابع من العام.

كلمة الرئي�ش التنفيذي والع�سو املنتدب 

موبايلي والتقدم اإىل امل�ستقبل يف ثقة

كلمة الرئي�ش التنفيذي والع�سو املنتدب 
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وُيعزى النجاح الذي حققته موبايلي ب�سكل مبا�رش اإىل التزام 

اإ�سافة مزيد من العمالء  موظفيها وخرباءها؛ ما مكنها من 

خالل ال�سنة وحت�سني م�ستوى كفاءاتها الت�سغيلية. كما �سهدت 

ال�رشكة اإقبال متزايداً على خدمات النطاق العري�ش، اإ�سافة 

اإىل اإطالقها عدد من املنتجات واخلدمات املبتكرة، وتو�سيع 

امل�سرتكني  عدد  بلغ  وقد  قدراتها.  وتعزيز  ال�سبكة  تغطية 

جمايل يف نهاية ال�سنة 14.8 مليونًا، بزيادة قدرها 3.8  الإ

العدد  العام املا�سي، وميثل هذا  )34%( عن  ماليني م�سرتك 

ن�سبة 40% من احل�سة ال�سوقية.

ثّمة عوامل عديدة ت�سهم يف ا�ستمرار و�سعنا الريادي يف �سوق 

)موبايلي(  لل�رشكة  التجارية  العالمة  قوة  منها  الت�سالت؛ 

ال�سباب وامل�ستخدمني  وانت�سار قبولها، خا�سة بني �سفوف 

ت�ستهدف  التي  القيمة،  وعرو�ش  بالتكنولوجيا،  املهتمني 

ال�رشكة، وهو  ال�سوق، وفق بحوث جتريها  �رشائح معينة من 

اإىل  اإ�سافة  بالبتكار.  وخدماتنا  منتجاتنا  متيز  اأثبت  ما 

ذلك، ا�ستطعنا تطوير بنية حتتية وا�سعة، ل مثيل لها، ب�رشعة 

اململكة  اأرجاء  يف  هائلة  توزيعية  قدرات  بنينا  وقد  �سديدة؛ 

ب�رشية  موارد  ولدينا  كبرية،  عمالء  قاعدة  ولدينا  كلها، 

باخلربة  تتمتع  اإدارية،  منظومة  ال�رشكة  ومتتلك  ممتازة، 

واحلما�سة، ولكنها حما�سة تغلفها احلكمة، وهو ما ي�سمح لنا 

جميعًا باملناف�سة الفعالة يف ال�سوق.

وقد ا�ستفادت موبايلي من ميزتها التناف�سية، كْونها اأول من 

قدم خدمات اجليل الثالث عرب �سبكة اجليل الثالث والن�سف 

املطور اخلا�سة بها، التي مت اإطالقها يف يونيه 2006م.

يف  وزاجل  وىل  الأ بيانات  �رشكتي  من  كّل  دمج  خالل  ومن 

التنظيم  الهيكل  بناء  موبايلي  اأعادت  ال�ساملة،  عملياتها 

توجهاتها  مع  ين�سجم  مبا  دارات،  والإ القطاعات  ملختلف 

�سرتاتيجية ومنوذجها الت�سغيلي. الإ

ويف طريقنا نحو التقدم، نواجه امل�ستقبل بثقة، ول �سيما بنتيجة 

لال�ستثمارات الكبرية التي ا�ستثمرناها يف عمليات ال�ستحواذ، 

 9.8 فيها  ال�ستثمار  قيمة  بلغت  والتي  التحتية،  البنية  ويف 

مليارات ريال )2.6 مليار دولر اأمريكي(، وباتت تغطي حاليا 

اكرث من 96% من اإجمايل ال�سكان يف اململكة العربية ال�سعودية، 

ي�ستطيع نحو 70% منهم الو�سول اإىل خدمات النطاق العري�ش.

الريادي  و�سعها  تعزيز  على  قادرة  موبايلي  اأ�سحت  لقد 

العري�ش من خالل تقدمي خدمات  النطاق  �سوق خدمات  يف 

نفاذ  معدل  زال  ما  �سوق  يف  خمتلفة،  تقنيات  عرب  النرتنت 

النرتنت  �سبكة  هي:  به،  متدنيًا  العري�ش  النطاق  خدمات 

 WiMAX وامياك�ش  و�سبكة   ،HSPA ال�رشعة  عايل  املتحرك 

خالل  من  وميكننا،  بت�سغيلها.  بيانات  �رشكة  تقوم  التي 

للم�ستخدمني  ات�سالت متكاملة  ال�سبكات، تقدمي حلول  هذه 

قطاع  يقدم  كما  عمال.  الأ قطاع  يف  وخا�سة  النهائيني، 

خدمات اجلملة فر�سًا، خا�سة مع دخول ثالثة م�سغلني جدد 

لالت�سالت الثابتة يف ال�سوق يف غ�سون العامني القادمني.

 و�سوف نواجه التحدي املتمثل يف زيادة حدة املناف�سة بنف�ش 

هذا  اإىل  موبايلي  و�سول  �سهدت  التي  هداف،  والأ الفل�سفة 

املركز الريادي خالل ثالث �سنوات فقط من اإطالق خدماتها، 

وهي: املعرفة بالتقنية، والقدرة على البتكار، والرتكيز على 

خدمة العمالء، وال�ستقرار املايل لل�رشكة.

 3500 العام  نهاية  يف  ال�رشكة  موظفي  عدد  اإجمايل  بلغ 

بلغت  والتطوير،  للتدريب  دورة   2300 يف  ا�سرتكوا  موظف، 

 200000 من  يقارب  وما  تدريبيًا،  يوما   32000 مدتها 

وعالقاتنا  الداخلية،  مواردنا  خالل  من  تدريبية،  �ساعة 

العاملية بنحو 234 مركزاً للتدريب املهني.

دارة، واأن اأ�سكر رئي�ش  واأود اأن اأعرب عن احرتامي ملجل�ش الإ

ع�ساء فيه على ما قدموه من دعم وما  املجل�ش وزمالئي الأ

حتلوا به من حكمة على مدار العام املا�سي. 

و�سائر  التنفيذية  دارة  الإ فريق  اأع�ساء  قدمه  ما  اأثّمن  كما 

اإخال�سهم  وعلى  مميزة،  اإ�سهامات  من  ال�رشكة  موظفي 

بلوغ  يف  اأ�سهمت  التي  الهائلة  جهودهم  وعلى  وتفانيهم، 

موبايلي هذه املكانة. 

اإّن من اأهم مقومات جناح موبايلي ما يقدمه موظفو ال�رشكة 

من اإ�سهامات مميزة.

خالد عمر الكاف   

الرئي�س التنفيذي والع�سو املنتدب   

كلمة الرئي�ش التنفيذي والع�سو املنتدب 
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زيادة راأ�س املال و اإعادة الهيكلة 

بناء على املر�سوم امللكي رقم م / 40، ال�سادر يف 2 رجب 1425هـ 

)املوافق 18 اأغ�سط�ش 2004م( ، اأمت امل�ساهمون املوؤ�س�سون ال�سبع ل�رشكة 

لالت�سالت  مارات  الإ موؤ�س�سة  فيهم  مبا  )موبايلي(،  ات�سالت  احتاد 

– ات�سالت، جمتمعني عملية بيع 100 مليون �سهم، متثل 20% من راأ�ش 
مال ال�رشكة. اإ�سافة اإىل ذلك، جرت زيادة راأ�ش مال ال�رشكة بن�سبة %40،  

اأو 2 مليار ريال �سعودي )533 مليون دولر اأمريكي( ، اإىل 7 مليارات 

ريال �سعودي )1.8 مليار دولر اأمريكي(، عن طريق اإ�سدار اأ�سهم حقوق 

اأولوية عددها 200 مليون �سهم جديد، بقيمة ا�سمية 10 ريال �سعودي 

فاق  اإقباًل كبرياً  اأمريكي( لكل �سهم.  وقد لقى الكتتاب  (2.6 دولر 

حجم التغطية 2.3 مرة من حجم الزيادة يف راأ�ش املال؛ يف حني كانت 

�سواق حول العامل ت�سجل اجتاهات هبوطية حادة. وقد �ساهمت اإعادة  الأ

الهيكلة يف و�سع ال�رشكة يف و�سع مايل قوي، ل حتتاج معه اإىل متويل 

�رشوري يف الوقت احلا�رش.

وىل  ال�ستحواذ على �رشكة بيانات الأ

جنحت موبايلي يف ترتيب �سفقة متويل اإ�سالمي قيمته 1.5 مليار ريال 

وىل خلدمات  (400 مليون دولر اأمريكي( لال�ستحواذ على �رشكة بيانات الأ

ال�سبكات، وهي �رشكة حائزة على ترخي�ش من هيئة الت�سالت وتقنية 

املعلومات لتقدمي خدمات املعطيات يف اململكة. وكانت بيانات قد �رشعت 

و�سط.  يف تنفيذ اأكرب م�رشوع لن�رش تقنية الواي ماك�ش يف منطقة ال�رشق الأ

قامت  مرابحة  ت�سهيل  على  احل�سول  على  ال�سفقة  هذه  متويل  واعتمد 

برتتيبه ثالثة بنوك �سعودية رئي�سية. ومدة التمويل هي �سنة واحدة ميكن 

متديدها عند ال�ستحقاق ملدة �ستة اأ�سهر اأخرى مبوجب ال�رشوط نف�سها.

ويعد ال�ستحواذ على �رشكة بيانات خطوة مهمة يف حتقيق اإ�سرتاتيجية 

اإىل  الهاتف املتحرك  التحول من جمرد م�سغل خلدمات  موبايلي نحو 

ال�رشكة  اإ�سرتاتيجية  مع  ان�سجامًا  متكاملة،  ات�سالت  خدمات  مقدم 

الرامية اإىل اقتحام �سوق النطاق العري�ش وكذلك قطاع اأعمال اجلملة.

نرتنت  لالإ �سبكتها  تو�سيع  على  موبايلي  العملية  هذه  ت�ساعد  و�سوف 

نرتنت ذات  الإ �رشيعًا، وتنويع تقنيات  ت�سهد منواً  التي  ال�رشعة  عايل 

الت�سال  اإمكانية  عمالئها  قاعدة  منح  خالل  من  العري�ش،  النطاق 

با�ستخدام تقنية الواي ماك�ش.

ال�سبكة  م�رشوع  يف  موبايلي  ح�سة  ازدادت  ال�سفقة،  هذه  وبف�سل 

اأكرث  اأطوالها  جمموع  يبلغ  التي   SNFN الب�رشية  لياف  لالأ الوطنية 

من12.000 كم من 33.3% اإىل %66.6.

ال�ستحواذ على )زاجل( 

يف اأعقاب ال�ستحواذ على �رشكة بيانات، اأقدمت موبايلي على عملية 

ا�ستثمارية اإ�سرتاتيجية اأخرى قيمتها 80 مليون ريال �سعودي )21.3 

الدولية  �سبكة زاجل  با�ستحواذها على �رشكة  اأمريكي(،  مليون دولر 

لهم  املرخ�ش  نرتنت  الإ خدمات  مقدمي  رواد  من  وهي  لالت�سالت، 

لها  وجوداً  حتقق  اأن  ا�ستطاعت  والتي  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف 

عمال. وتقدم زاجل لقاعدة عمالئها الكبرية �سل�سلة  يف اأ�سواق قطاع الأ

اخلدمات  ل  تكّمّ اأن  �ساأنها  من  التي  واحللول  التطبيقات  من  متنوعة 

التي تقدمها موبايلي.

�رشكة موبايلي لتقنية املعلومات )الهند(

دولر  مليون   2.45( ريال  ماليني   9.2 كذلك  موبايلي  ا�ستثمرت 

من  تتخذ  التي  املعلومات،  لتقنية  موبايلي  �رشكة  يف  اأمريكي( 

التجارية  اأن�سطتها  ال�رشكة  بداأت  وقد  لها.  مقراً  الهندية  بنجالور 

يف  املعلومات  تقنية  قطاع  تدعم  و�سوف  املن�رشم،  العام  خالل 

�سيقة.  زمنية  جداول  خالل  اأعماله  اإجناز  على  وت�ساعده  موبايلي، 

موبايلي  اإىل  ال�ست�سارية  واخلدمات  احللول  حاليًا،  ال�رشكة،  وتقدم 

ات�سالت  �رشكات  اإىل  خدماتها  تقدم  اأن  املتوقع  من  ولكنها  فقط؛ 

اأخرى بحلول 2010.

WiMAX وامياك�س

تعد تقنية الت�سال العاملي امل�سرتك عرب املوجات الدقيقة »وامياك�ش« 

اإحدى تقنيات الت�سالت التي توفر اإمكانية نقل البيانات ل�سلكيًا عرب 

�سل�سلة من الطرق املختلفة، منها الواي ماك�ش الثابت »من نقطة اإىل 

نقطة« وغريها. وتتميز هذه التقنية بال�رشعة التي يتميز بها النطاق 

العري�ش، ولكن من دون احلاجة اإىل كابالت.

وكان اأول منتج ُيطرح بعد ال�ستحواذ على �رشكة بيانات هو خدمة 

البيت(.  )برودباند يف  ا�سم  التي مت ت�سويقها حتت  الواي ماك�ش 

املنازل  مل�سرتكي  الدفع  امل�سبقة  والوحيدة  وىل  الأ اخلدمة  وكانت 

الكربى،  املدن  مر يف  الأ بداية  اخلدمة يف  ُطرحت  وقد  اململكة،  يف 

الريا�ش و جدة و مكة املكرمة و الدمام و اخلرب. وهذا املنتج يغني 

اأر�سية وما ت�سببه من م�ساكل واإزعاج،  اأ�سالك  اأية  اإىل  عن احلاجة 

حيث ل يحتاج امل�ستخدم اإىل اأكرث من جهاز مودم وتو�سيله مبنفذ 

اأن  ميكن  �سارة،  الإ وقوة  التغطية  على  وبناء  الكهربائية.  للطاقة 

فاإن  وعمليًا،  الثانية.  يف  ميجابت   2 اإىل  اخلدمة  هذه  �رشعة  ت�سل 

اأقل  يف  تنزيله  ميكنه  بايت  ميجا   700 حجمه  ملفا  اأن  يعني  هذا 

�ساعة. من 

ن�ساطات ال�رشكة
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وقد طرحت موبايلي عر�سًا خا�سًا يف �سهر رم�سان املبارك من هذا 

املنتج من دون ر�سوم تفعيل، وا�ستمل على جهاز مودم. وتتوفر هذه 

اخلدمة حاليا بدءاً من 200 ريال يف ال�سهر.

وخدماتها  ماك�ش  واي  منتجات  من  مزيد  طرح  ال�رشكة  وتعتزم 

كامل  التقنية  هذه  تغطي  اأن  املتوقع  ومن  القريب.  امل�ستقبل  يف 

اململكة. مناطق 

الت�سال الدويل

مارات وات�سالت  ي�ستثمر احتاد، ي�سم كاًل من موبايلي وات�سالت الإ

)150 مليون  562.5 مليون ريال  م�رش، يف كابل دويل تبلغ كلفته 

الب�رشية  لياف  الأ �سبكة  نطاق  تو�سع  اإىل  �سيوؤدي  اأمريكي(،  دولر 

جزء  من   »E-Cable« با�سم  املعروف  الكابل،  هذا  يتاألف   .)SNFN)

دولة  يف  الفجرية  من  الكابل  هذا  ميتد  و�سوف  بحري.  وجزء  اأر�سي 

عرب  ال�سعودية  العربية  اململكة  يعرب  ثم  املتحدة،  العربية  مارات  الإ

�سكندرية، ومن ثم  مدينة جدة، ثم م�رش عن طريق قناة ال�سوي�ش والإ

�سدور  على  امل�رشوع  هذا  ي�ساهم  و�سوف  فرن�سا.  عرب  اأوروبا  يدخل 

نرتنت واحلركة ال�سوتية على ال�سبكة من  مزيد من حركة البيانات والإ

اإىل زيادة �رشعة  يوؤدي  اأنه �سوف  واإنتهائها بها؛ ف�سال عن  املنطقة 

نرتنت وتعزيز فاعلية اأ�سعار املكاملات الدولية. ت�سفح الإ

تو�سيع البنية التحتية 

يكاد يكون �سوق النطاق العري�ش يف اململكة مل يخرتق بعد؛ وتبحث 

�رشيحة ال�سباب، الغالبة يف اململكة، عن الندماج بني الهاتف وتبادل 

لعاب واملو�سيقى. وي�سهد  فالم والأ ال�سور الرقمية واأ�رشطة الفيديو والأ

مر الذي يوؤكد اأهمية التحرك يف  هذا القطاع طفرة يف و�سائط البث، الأ

اجتاه الدمج بني الو�سائط التقليدية والت�سالت. ان هذا الدمج عالمة 

على الدخول يف حقبة جديدة من الو�سائط املتعددة، يتم فيها اجلمع 

بني اخلدمات ال�سوتية والبيانات وال�سور لتقدمي منتجات وخدمات 

مثرية للم�ستخدمني.

اإ�سافة اإىل ذلك، يزداد اإقبال ال�رشكات الكبرية واملوؤ�س�سات ال�سغرية 

الت�سالت  على  املنزلية  واملكاتب  ال�سغرية  واملكاتب  املتو�سطة   /

القطاع  لهذا  املحتمل  النمو  موبايلي  اأدركت  وقد  ال�رشعة.  العالية 

واأهمية تلبية احتياجات طلبه املتزايد ب�رشعة؛ فا�ستثمرت يف �سبكة 

وا�سعة للنطاق العري�ش )اجليل الثالث واجليل الثالث املطور(، حازت 

 )Mobile Data Network( على و�سف اأكرث �سبكات النطاق العري�ش

.GSM Association ن�ساطًا يف العامل من

وجاء هذا الو�سف بعد مقارنة مع �رشكات ات�سالت من كل من اأوروبا 

والوليات املتحدة وكندا والهند وكوريا وال�سني. ومن موؤ�رشات الطلب 

على منتجات النطاق العري�ش اأن حركة البيانات عرب �سبكتنا عالية 

اإىل  2007م  العام  اليوم يف  اأربعة تريابايت يف  ارتفعت من  ال�رشعة 

20 تريابايت يف اليوم بنهاية العام 2008م، اأي اأنها ازدادت بن�سبة 

تفكري  بتوجيه  موبايلي  لنجاح  مبا�رشة  نتيجة  هذا  ويعد   .%500

امل�ستخدمني من الكيلوبايت اإىل اجليجابايت.

اإىل  للو�سول  الثالث املطور  ال�رشكة يف تو�سيع �سبكة اجليل  ا�ستمرت 

مناطق جديدة، وا�ستثمرت يف ذلك اأكرث من مليار ريال �سعودي )266 

 1700 نحو  العري�ش  النطاق  �سوق  ويخدم  اأمريكي(.  دولر  مليون 

برج يف اأكرث من 83 مدينة وقرية وموقع تغطيها �سبكة اجليل الثالث 

والن�سف املطور. واإ�ستطاعت ال�رشكة تقدمي خدمات النطاق العري�ش 

اإىل حوايل 70 يف املائة من �سكان اململكة يف نهاية العام 2008م.

ب�رشية  األياف  �سبكة  تو�سيع  ذلك  يف  مبا  املعطيات،  �سبكة  اأما 

مرتوبولية بتكلفة ت�سل اإىل 500 مليون ريال �سعودي )133.3 مليون 

اإيرادات  على  �سغوط  اأي  دعم  على  ت�ساعد  ف�سوف  اأمريكي(،  دولر 

اآثار املناف�سة ال�سديد، ل �سيما  اخلدمات ال�سوتية وتوفري حماية من 

مع دخول ثالثة م�سغلني جدد خالل ال�سنتني املقبلتني. ومن املتوقع 

اأن ي�سل عدد �رشكات الت�سالت العاملة يف ال�سوق ال�سعودي �ست اأو 

�سبع �رشكات ات�سالت. ولقد ا�ستفادت موبايلي مع اإزدياد الطلب على 

النطاق  منتجات  تقدمي  فا�ستطاعت  ال�رشعة،  عايل  نرتنت  الإ خدمات 

العري�ش ب�رشعة كبرية مكنتها من جتاوز تقنيات الت�سالت الثابتة.

املتحرك  نرتنت  الإ خلدمة  حمدودة  غري  باقة  اأول  ذلك،  اأمثلة  من 

معقولة؛  �سعار  باأ 2007م  يف  موبايلي  اأطلقتها  التي  ال�رشعة  عايل 

اإىل  اإ�سافة  دولراً(،   93.3( رياًل   350 ال�سهرية  ر�سومها  بلغت  اإذ 

1 جيجابايت. و  5 جيجابايت  باقتني، 

خرى، جهاز املودم E170 HSUPA، الذي قدمته ال�رشكة  مثلة الأ ومن الأ

يف العام 2008م، الذي يتيح للم�سرتكني حتميل البيانات على �سبكة 

نرتنت ب�رشعة ت�سل اإىل 2 ميجابت يف الثانية و التنزيل ب�رشعة ت�سل  الإ

اإىل 7.2 ميجابت يف الثانية. ويتفوق هذا املودم على مودم موبايلي 

ال�سابق بكثري، كما يعد اأ�سغر مودم حتميل عايل ال�رشعة يف ال�سوق. 

عايل  املتحرك  نرتنت  الإ خدمة  م�سرتكي  عدد  بلغ  ال�سنة،  وبنهاية 

ال�رشعة  )HSPA)300 األف م�سرتك، ميثلون اأكرث من 80% من �سوق 

ن�ساطات ال�رشكة
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يف  ذلك  حتقق  وقد  اململكة.  يف  املحمول  العري�ش  النطاق  خدمات 

18 �سهراً فقط.

وُيعتقد اأن خدمة HSPA �سوف توا�سل ريادتها بني تقنيات النطاق العري�ش 

خالل ال�سنوات املقبلة، وقد عززت ال�رشكة ا�ستثماراتها يف هذا القطاع، 

مر الذي من �ساأنه اأن يوؤدي اإىل دفع منو القت�ساد يف اململكة. الأ

وفيما يتعلق ب�سبكة الهاتف املتحرك 2G، فهي تغطي اأكرث من %96 

من املناطق املاأهولة يف اململكة، حيث ان�سمت 374 منطقة جديدة 

اإىل ال�سبكة، واأ�سيف 942 برجًا بنهاية العام 2008م؛ فاأ�سبح اإجمايل 

عدد اأبراج هذه ال�سبكة حوايل 4800، ما يعني اأن �سبكة ال�رشكة تغطي 

مناطق مل ترى اأي خدمة من خدمات الت�سالت من قبل اأو راأت يف 

اأح�سن احلالت تغطية حمدودة للهاتف املتنقل.

نفاق الراأ�سمايل نحو 10 مليار ريال )62.6 مليار دولر(،  وقد قارب الإ

وتعمل ال�رشكة حاليا على زيادة �سعات ال�سبكة ل�ستيعاب اأكرث من 18 

مليون م�ستخدم يف امل�ستقبل. وهذه ال�ستثمارات من �ساأنها اأن ت�ساعد 

موبايلي على تعزيز و�سعها الريادي يف ال�سوق.

تتمتع ال�رشكة حاليا بالقدرة وتتحلى بالثقة التي متكنها من تطوير 

ال�سعيد  على  �سمعتها  وتعزيز  اململكة،  م�سالح  اأجل  من  مرافقها، 

العاملي ك�رشكة ات�سالت ناجحة ومبتكرة. 

اإدارة ال�سبكة والت�سغيل

الفرن�سية،  لو�سنت  ـ  الكاتيل  �رشكة  من  كّل  حاليًا  موبايلي  ت�ستخدم 

�سبكة  دارة  لإ ال�سينية،  هواوي  و�رشكة  ال�سويدية  اريك�سون  و�رشكة 

ثالثة  ملدة  اتفاقيات  اأُبرمت  وقد  و�سيانتها.  وت�سغيلها  موبايلي 

ال�سبكة واإجراء عملياتها امليدانية  �سنوات مع هذه ال�رشكات لت�سغيل 

لها.  الالزمة  الغيار  قطع  واإدارة  لها  الفني  وتوفريالدعم  وتطويرها 

مر الذي من �ساأنه اأن ي�سمح ملوبايلي بزيادة تركيزها على ال�سوق  الأ

وتعزيز اهتمامها بالعمالء وتقدمي تقنيات متطورة باأ�سعار تناف�سية. 

كما اأن هذه الرتتيبات من �ساأنها تعزيز الكفاءة العامة لل�سبكة، وخف�ش 

التكاليف، وحت�سني املوثوقية العامة بال�سبكة.

اتفاقية التجوال 

وا�سلت موبايلي برناجمها، الرامي اإىل اإبرام مزيد من اتفاقيات التجوال 

خدمة  م�ستوى  حت�سني  اأجل  ومن  املتحركة،  الت�سالت  م�سغلي  مع 

ن اتفاقيات جتوال يف 146 دولة، منها اتفاقيات  العمالء، اأ�سبح لدينا الآ

لتقنية  م�سغلني  و105  دولة،   82 يف   GPRS لتقنية  م�سغال   201 مع 

اأبرمت موبايلي  MMS يف 53 دولة. كما  الو�سائط  الر�سائل املتعددة 

ال�رشعة  البيانات عالية  الت�سال املرئي وخدمات  اتفاقيات خلدمات 

وخدمات التلفزيون املتحرك مع 61 م�سغاًل يف 36 بلداً. وي�ستطيع عمالء 

اخلدمات امل�سبقة الدفع احل�سول على خدمة التجوال الدويل مع 145 

م�سغاًل يف 67 بلدا، ما جعل موبايلي اأف�سل م�سغل يف اململكة.

واأبرمت ال�رشكة اتفاقيات للتجوال الدويل اخلا�سة بالر�سائل الق�سرية يف 

اأمريكا ال�سمالية اأكرث من اأي م�سغل حملي اآخر، نتيجة لالتفاقيات التي 

اأبرمتها مع اأكرث من 55 م�سغل اأمريكي، منهم �سربينت ، نك�ستل، ايه تي اند 

تي موبيلتي، تي-موبايل ، فرييزون وايرل�ش، روجرز وايرل�ش يف كندا.

اتفاقية التجوال املحلي مع �رشكة )زين( ال�سعودية

�رشكة  مع  املحلي  للتجوال  ح�رشية  اتفاقية  موبايلي  اأبرمت 

يف  املتنقلة  الت�سالت  خلدمات  الثالث  امل�سغل  ال�سعودية،  )زين( 

العام  ال�سعودي خالل  ال�سوق  الذي دخل  ال�سعودية،  العربية  اململكة 

املناطق  يف  املحلي  بالتجوال  التفاقية  هذه  وتخت�ش  املن�رشم. 

اإىل ذلك، توجد جمالت اخرى  اإ�سافة  )زين(.  التي ل تغطيها �سبكة 

الدولية  والو�سالت  الرتا�سل  و�سالت  منها  ال�رشكتني،  بني  للتعاون 

وامل�ساركة يف املواقع .

التجوال املجاين يف 56 دولة )خدمة جتوايل(

توفر موبايلي لعمالئها حاليًا ميزة ا�ستقبال كافة املكاملات ال�سوتية 

املحلية والدولية والر�سائل الن�سية الق�سرية جمانًا اأثناء جتوالهم يف 

مع  ال�رشكة  اأبرمتها  اتفاقية  خالل  من  وذلك  العامل،  حول  دولة   56

مارات  اأكرث من 100 م�سغل. وت�رشي هذه اخلدمة يف كل من دولة الإ

ردن وال�سودان وليبيا وفرن�سا  العربية املتحدة وم�رش والبحرين والأ

البلدان.  و�سوي�رشا واليابان وفنلندا والدمنارك والرنويج وغريها من 

وميكن للعمالء ا�ستقبال مكاملاتهم يف 51 بلداً عرب اأي م�سغل؛ بينما 

خرى اختيار م�سغل حمدد. يتعني عليهم يف البلدان اخلم�ش الأ

اللتزام مبو�سم احلج

ومواردها  تقنياتها  موبايلي  ت�سخر  التوايل،  على  الرابعة  لل�سنة 

ال�رشكة  فعززت  احلج؛  خدمات  لتوفري  خرى  الأ ومواردها  الب�رشية 

قدرات �سبكتها بن�سبة 30% مقارنة مع ال�سنة املا�سية يف املجالت 

مئات  تدعمهما  رئي�سيني،  مق�سمني  اإ�سافة  طريق  عن  ال�سلة،  ذات 

م�ستخدم  ماليني   3.5 من  اأكرث  ت�ستوعب  واملتحركة  الثابتة  براج  الأ

يف وقت واحد. ويف ذروة املو�سم، �سجلت �سبكة موبايلي 1.6 مليون 

م�ستخدم بزيادة قدرها 22% على العام املا�سي؛ فيما �سجل ا�ستخدام 
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ال�سبكة زيادة قدرها 20% مقارنة بالعام ال�سابق. كما وفرت ال�رشكة 

63 موقعًا ملبيعات وخدمات موبايلي.

نرتنت الال�سلكي ذي النطاق العري�ش  كما قدمت خدمة )الواي فاي( الإ

ووزعت  جمانًا،  ومزدلفة  وعرفات  منى  من  كل  يف  اهلل  بيت  حلجاج 

اأكرث من مليوين هدية عليهم، �سملت املظالت وقوارير املياه و�سجاجيد 

يف  الق�سرية  الر�سائل  ماليني  ال�رشكة  اأر�سلت  كما  واحلقائب.  ال�سالة 

حملة لتوعية احلجيج واإر�سادهم؛ ف�ساًل عن اأنها اأعدت فرقًا عند جميع 

منافذ دخول احلجاج الرئي�سية من مطارات وموانئ وطنية ودولية، ويف 

املواقيت، ويف الفنادق يف كل من مكة املكرمة واملدينة املنورة. وقد 

عملت فرق ال�رشكة خالل املو�سم على مدار ال�ساعة ملدة 25 يومًا مت�سلة 

للوفاء بالتزامها بخدمة احلجاج.

قدمت موبايلي اأي�سًا )خدمة التجوال املحلي(، التي متنح ت�سعرية 

خا�سة للمكاملات الدولية على رقم موبايلي حلجاج بيت اهلل احلرام 

مع ا�ستمرارهم يف ا�ستخدام �رشائح جتوالهم الوطنية. وقدمت موبايلي 

خم�ش جوائز قيمة كل منها مائة األف ريال اإىل احلجاج الذين اختاروا 

الفرتة. كما قدمت موبايلي باقة  ا�ستخدام �سبكة موبايلي خالل تلك 

(رحال( بر�سيد جماين قدره 50 رياًل.

كما اأطلقت موبايلي خدمة )ن�سك(، وهي خدمة اإر�سادية ودلياًل متكاماًل 

حرام وحتى  الإ ابتداًء من  اأداء منا�سك احلج،  ير�سده عن كيفية  للحاج 

جابة عن كافة ال�ستف�سارات. وقد  نهاية اليوم الثالث ع�رش، اإ�سافة اإىل الإ

مت توفريها بعدة لغات، هي العربية والجنليزية والفرن�سية.

)هويتي(

املعلومات  وتقنية  الت�سالت  هيئة  اأ�سدرت  املن�رشم،  العام  خالل 

بيانات  بتحديث  املتنقلة  الت�سالت  �رشكات  جميع  اإىل  توجيهًا 

اإىل  املهمة  هذه  حتويل  موبايلي  اختارت  وقد  ال�سخ�سية.  عمالئهم 

خدماتها  يف  امل�سرتكني  لت�سجيع  »هويتي«  حملة  فاأطلقت  مكافاأة، 

واأمن  �سالمة  ل�سمان  الالزمة  البيانات  تقدمي  على  الدفع  امل�سبقة 

ح�سابات امل�ستخدمني. وقد �سجعت احلملة العمالء على تقدمي البيانات 

املطلوبة من خالل منحهم فر�سة الفوز بواحدة من 56 �سيارة مميزة 

يف مقابل تقدمي البيانات املطلوبة. وقد حققت احلملة جناحًا باهراً.

التوزيع واإعادة تعريف الهوية 

عمال موبايلي، طورت موبايلي عالمتها  ان�سجامًا مع الطبيعة املتطورة لأ

التجارية يف �سورة جديدة، وجرى ا�ستخدامها خالل العام املا�سي. وقد 

عمال املرئية لل�رشكة، حيث  ا�ستعملت العالمة يف �سكلها اجلديد يف كافة الأ

اكت�ست ب�سعار جديد ولون جديد وكتب حروفها بطريقة جديدة.

ومتت مراجعة نقاط القوة ونقاط ال�سعف يف اأعمال التجزئة، ما اأ�سفر 

عن جتديد مراكز موبايلي الرئي�سية flagship ومراكز خدمة العمالء.

وجرى الرتكيز على اإيجاد م�ساحات يف معار�ش موبايلي ي�ستطيع فيها 

لعاب وخدمات الفيديو واملو�سيقى،  العمالء التفاعل والتعرف على الأ

ما يجذب العمالء اإىل ا�ستك�ساف املعارف وال�سعي اإىل احل�سول على 

ما ينا�سبهم منها بحرية وتعزيز ارتباطهم بعالمة موبايلي، وعر�ش 

�سورة متطورة عن قدرات موبايلي.

مزايا  واإ�سافة  اململكة  يف  موبايلي  مراكز  من  عدد  جتديد  مت  كما 

جديدة اإليها، منها اإدخال مقاهي انرتنت بها ميكن للزوار من خاللها 

تلفزيونية  �سا�سات  م�ساهدة  ميكنهم  كما  بحرية.  النرتنت  ت�سفح 

الثالث املطور التي تقدمها ال�رشكة،  عمالقة مرتبطة بخدمات اجليل 

والتمتع  الفواتري،  �سداد  واأك�ساك  الذاتية  ال�سحن  خدمات  وا�ستخدام 

الهاتف املرئي والربيد  لعاب، كما ميكنهم جتربة خدمات  الأ مبنطقة 

املرئي واخلدمات التلفزيونية.

الذي  اأجرت موبايلي تو�سعة فريدة وكبرية يف منوذج توزيعها،  وقد 

متياز  الإ ومعار�ش  الرئي�سية(،  موبايلي  )مراكز  اأ�سا�ش  على  يعتمد 

الوكالء  �سبكة من  اإىل  اإ�سافة  امل�سرتكة،  متياز  الإ التجارية وحمالت 

اململكة.  �سكان  من  ال�ساحقة  الغالبية  تغطي  املميزين،  والوكالء 

وبنهاية العامة املن�رشم، بلغ عدد املراكز الرئي�سية Flagships التي 

8 مدن يف  24 يف  )مقابل  مدينة   15 مركزاً يف   33 ال�رشكة  متلكها 

العام 2007م( واأكرث من 7800 من املنافذ مبا يف ذلك الوكالء، وذلك 

يف اأكرث من 100 موقع مقابل 62 يف العام 2007م.

واأ�سار بحث اأجراه اأحد املراكز البحثية الكربى خالل العام املا�سي اأن 

وىل يف حتقيق ر�سا العميل يف اململكة،  موبايلي تاأتي يف املرتبة الأ

وهذا اعرتاف بتفاين موبايلي يف خدمة عمالئها.

املنتجات واخلدمات 

اأطلقت موبايلي باقة )راقي( التي ت�ستهدف كبار العمالء. و�سملت بع�ش 

ب�سكل فوري، احل�سول  الرقم  التعرف على  اخل�سائ�ش اخلا�سة، مثل 

جمانية  دقيقة   2000 على  احل�سول  جمانًا،  »كونكت«  مودم  على 

خرى يف اململكة، احل�سول  كل �سهر اإىل �سبكة موبايلي وال�سبكات الأ
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على خدمة )راحتي( واإمكانية ترقية اخلدمة اإىل ت�سنيف اأعلى بناء 

على الدقائق امل�ستخدمة. يح�سل م�ستخدمو باقة )راقي( على ع�سوية 

واملطاعم  الفنادق  حجوزات  مثل  خدمات  على  احل�سول  من  متكنهم 

الدولية  القدم  كرة  مباريات  يف  ال�سخ�سيات  كبار  مق�سورة  ومقاعد 

دعوات  على  احل�سول  عن  ف�سال   »Formula One« م�سابقات  ويف 

اإ�سافة اإىل ذلك، يتمتع م�ستخدمو  ح�رشية حل�سور فعاليات خا�سة. 

املتحدة  اململكة  من  كل  يف  جمانًا  مكاملاتهم  با�ستقبال  »راقي« 

واأملانيا واإ�سبانيا والنم�سا واملغرب اإ�سافة اإىل الدول الـ 56 املتاحة 

من خالل خدمة )جتوايل).

ولتعزيز جتربة موبايلي لدى العميل، اأجنزت ال�رشكة �سل�سلة كبرية من 

ال�سوتية،  الر�سائل  منها:  ال�سنة،  خالل  امل�سافة  القيمة  ذات  اخلدمات 

املكاملات  وفرز  اجلماعية،  والر�سائل  ال�سبكة،  عرب  املجمعة  والر�سائل 

الواردة )راحتي(، ورقم التجوال املحلي، وخدمة بوابة الفيديو )خدمة البث 

خرى املتعددة. املبا�رش(، وخدمة )اأماكن(، وغريها من اخلدمات الأ

رقام من خالل خدمة  الأ نقل  التحفيز على  اإعادة  ال�رشكة  كما عملت 

(رقمي( للم�سرتكني الراغبني يف النتقال من مقدمني اآخرين اإىل اأي 

اأو  بل�س(،  )خطي  اأو  )خطي(  الدفع:  املوؤجلة  موبايلي  باقات  من 

زرق( اأو )مدى( التي متكن امل�سرتكني من اإجراء  (جنمة( اأو )املوج الأ

مكاملات ب�سعر منخف�ش اإىل اأي هاتف ثابت. وقد عمل هذا الربنامج 

مكان مل�ساعدة امل�سرتك يف  جراءات وتب�سيطها قدر الإ على ت�سهيل الإ

الرفيعة  اجلودة  ذات  املنتجات  هذه  من  ال�ستفادة  يف  رغبته  حالة 

اأمناطًا  ال�رشكة  اأ�سافت  كما  ال�رشكة.  تقدمها  التي  العالية  والقيمة 

جديدة اإىل برنامج املحافظة على امل�سرتكني )نقاطي).

ا�ستطالع  من  امل�ستخدم  متّكن  ديناميكية  خدمة  ال�رشكة  اأطلقت  كما 

تفاعلية،  خرائط  عرب  اإليها  امل�سار  وحتديد  عنها  والبحث  ماكن  الأ

خدمة  وهي  متلكها،  التي  البيانات  �سبكات  من  ذلك  يف  م�ستفيدة 

يف  اإلكرتونية  خريطة  اأف�سل  وفق  اخلدمة  هذه  ُبنيت  وقد  )اأماكن(. 

العامل، اإذ متنح امل�ستخدم القدرة على الو�سول اإىل مقا�سده من فنادق 

ومطاعم و�سيدليات وغريها ب�سهولة وي�رش. ومن خالل هذه اخلدمة 

ميكن عر�ش امل�سار جغرافيًا من موقع )مبا يف ذلك موقع امل�ستخدم( 

اإىل اآخر )عن طريق ظهور خط اأزرق على طول امل�سار( ف�ساًل عن عر�ش 

املعلومات الن�سية، مبا يف ذلك تلك املتعلقة بامل�سافات. كذلك، ميكن 

اإر�سال �سورة اخلريطة عرب خدمة ر�سائل الو�سائط املتعددة MMS اأو 

اآخر. وميكن حتديد موقع  اإىل م�ستخدم  اأو البلوتوث  لكرتوين  الربيد الإ

اأي م�ستخدم اآخر على اخلريطة التي تظهر على ال�سا�سة، بعد موافقته،  

كما ميكن للم�ستخدم حتديد موقعه على اخلريطة اإذا كان اجلهاز الذي 

.GPS ي�ستخدمه يدعم تقنية النظام العاملي لتحديد املواقع

من  امل�ستخدم  متّكن  التي  )راحتي(  خدمة  اأي�سًا  موبايلي  اأطلقت 

التحكم يف �سائر اأنواع الت�سالت الواردة اإليه، مبا يف ذلك املكاملات 

ال�سوتية واملرئية والر�سائل الن�سية الق�سرية SMS ور�سائل الو�سائط 

اختيار  امل�ستخدم  ي�ستطيع  الباقة،  MMS. ومن خالل هذه  املتعددة 

الطريقة التي يتعامل بها مع اأي مكاملة واردة. وي�ستطيع اإن�ساء »قائمة 

املكاملات  كل  قبول  اختيار  عن  ف�سال  بي�ساء«،  و«قائمة  �سوداء« 

التي  اختيار نغمة احلجب  للعميل  اإىل ذلك، ميكن  اإ�سافة  اأو رف�سها. 

يريدها من بني �سل�سلة وا�سعة من اخليارات املتاحة، من بينها: نغمة 

م�سغول التقليدية، اأو نغمة الرنني دون رد، اأو ر�سالة »الرقم الذي طلبته 

ن«، اأو ر�سالة »الرقم الذي طلبته خطاأ اأو غري  ل ميكن الت�سال به الآ

رقمه  اأن  له  توؤكد  عبارة  املت�سل  فيها  ي�سمع  ر�سالة  اأو  م�ستخدم«، 

حمجوب اأو اختيار نغمة حجب خا�سة به.

نغمة  با�ستبدال  موبايلي  مل�سرتكي  )رنان(  موبايلي  خدمة  ت�سمح 

العديد  مع  بامل�سرتك  املت�سل  ي�سمعها  رنان  بنغمات  العادية  الرنني 

من اخليارات. وتتنوع النغمات ما بني نغمات ذات طابع اإ�سالمي اأو 

خرى التي يتم  مو�سيقي اأو مقاطع م�سحكة اأو اأي نغمة من النغمات الأ

اختيارها بعناية. وميكن تخزين ما ي�سل اإىل 10 نغمات وتخ�سي�سها 

رقام ات�سال خمتلفة. لأ

اأُطلقت باقة )جنمة( امل�سممة خ�سي�سا للن�ساء خالل العام املن�رشم. 

على  واحل�سول  املبا�رش  التلفزيوين  البث  خدمة  الباقة  هذه  وت�سمل 

اخلدمات  توفر  عن  ف�سال  املتحرك،  الهاتف  حمتوى  باقات  من  �ست 

يف  البحث  من  �سهور  بعد  اخلدمة  هذه  اإطالق  جاء  وقد  التفاعلية. 

الحتياجات اخلا�سة باملراأة.

عمالء  جلميع  موبايلي  �سممتها  باقة  هي  زرق(،  الأ )املوج  باقة 

موبايلي، ولكن بنكهة خا�سة جلماهري نادي الهالل. متنح هذه الباقة 

املوؤجلة الدفعة جماهري الهالل ميزة خا�سة، ي�ستطيعون من خاللها 

بينهم  فيما  التوا�سل  �سهولة  اإىل  اإ�سافة  لناديهم،  حبهم  عن  التعبري 

يتمتع  مباراة،  يف  الهالل  فاز  كلما  ذلك،  اإىل  اإ�سافة  زهيدة.  بتكلفة 

من  جمانية  ترويجية  بعرو�ش  زرق  الأ املوج  باقة  يف  امل�سرتكون 

موبايلي، مثل املكاملات املرئية ملدة 60 دقيقة على �سبكة موبايلي.

اأما العمالء الذين ي�سرتكون يف باقة )موبايلي ـ الهالل(، فيمكنهم 

خبار  الأ من  بدءاً  املعلومات،  خدمات  من  وا�سعة  جمموعة  اختيار 
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باملعلومات  مروراً  الهالل  بنادي  املتعلقة  والتف�سيلية  املوجزة 

املحلية  خرى  الأ الريا�سية  واملعلومات  القدم  كرة  بدوري  املتعلقة 

بال�سور  وانتهاء  ال�سيا�سية  خبار  والأ عمال  الأ واأخبار  والعاملية 

املتعلقة بنادي الهالل ولعبيه.

ت�سمح  التي  املبا�رش(،  )البث  الفيديو  بوابة  اأُطلقت خدمة  كذلك، 

�سديد  اجلودة،  عايل  مبا�رش  تلفزيوين  ببث  بال�ستمتاع  للعمالء 

الو�سوح. اأتاحت هذه اخلدمة للم�سرتكني جمموعة وا�سعة من القنوات 

خبارية والرتفيهية �سمن فئات متنوعة، ميكن لهم اأن يختاروا من  الإ

بينها ال�رشيحة التي يرغبون يف م�ساهدتها.

و�سهدت خدمة »البالك بريي« منواً خالل العام املا�سي. ومن اأجل تلبية 

اأطلقت موبايلي عر�سني جديدين؛  القطاع ومتطلباته،  احتياجات هذا 

ول )Blackberry Professional Software )BPS وهو عبارة عن  الأ

عمال واملوؤ�س�سات  ممت خ�سي�سًا لتلبية احتياجات وحدات الأ باقة �سُ

ال�سغرية واملتو�سطة، واعُتمد يف ت�سميمها على اأف�سل برجميات البالك 

ال�سغرية  باملوؤ�س�سات  املتعلقة  امليزات  تب�سيط  مع  الحرتافية،  بريي 

نتاجية  الإ التمتع بنف�ش مزايا  ا�ستمرار امل�سرتكون يف  واملتو�سطة، مع 

من ولكن �سمن باقة اقت�سادية يف التكلفة ميكن تثبيتها على  دارة والأ والإ

لكرتوين دون عرقلة قدرة املوظفني على احلركة والتنقل،  خادم الربيد الإ

عمال  لكرتوين وبيانات الأ اإىل الربيد الإ حيث ميكنهم الو�سول ل�سلكيًا 

نرتنت وتنظيم املعلومات وغري ذلك. اأما العر�ش الثاين، خدمة بالك  والإ

، فقد قدمته   Blackberry Internet Service )BIS( نرتنت  بريي لالإ

فراد والعمالء الذين ل توجد لديهم بنية  ال�رشكة ب�سعر اأقل، م�ستهدفة به الأ

لكرتوين. وقد مت تخفي�ش ر�سم ال�سرتاك فيه من  حتتية موؤ�س�ساتية للربيد الإ

199 ريال اإىل 99 ريالً يف ال�سهر ل�ستخدامه داخل اململكة. واأتاح العر�ش 

دوات  للعمالء الختيار من بني اأربعة اأجهزة بالك بريي غنية باملزايا والأ

وذات ت�سميم رائع، هي: النوع 8100، املعروف بـ »بريل« والنوع 8300 

املعروف بـ« كريف« والنوع 8800، والنوع الكال�سيكي 8700.

كما اأ�سبحت موبايلي اأول م�سغل للهاتف املتحرك يف اململكة يطلق 

اأمام  املجال  فتحها  بعد  وذلك  الطائرات،  منت  على  الت�سال  خدمة 

التابعة  الطائرات  منت  على  املتحركة  هواتفهم  ل�ستخدام  م�سرتكيها 

وىل من نوعها يف  لبع�ش اخلطوط اجلوية املختارة، يف خطوة تعد الأ

اململكة العربية ال�سعودية. 

وقد اأجريت جتارب ا�ستخدام اخلدمة على منت الطائرات التابعة ل�رشكة 

رحلة جوية  اأول  باأنها  واعرُتف  واملغرب،  دبي  مارات بني  الإ طريان 

الفريدة  التجوال  العامل ت�ستخدم على متنها خدمة  دولية جتارية يف 

ات�سال  على  البقاء  ميكنهم  موبايلي  م�ستخدمي  اأن  يعني  وهذا  هذه. 

ر�ش اأو يف اجلو. بغ�ش النظر عن مكان وجودهم، على الأ

جتماعية  امل�سئولية الإ

اأجرت موبايلي مفاو�سات مع نادي الهالل لكرة القدم، تو�سلت من 

�سنوات  �ست  ملدة  النادي  مع  �رشاكتها  اتفاقية  ا�ستمرار  اإىل  خاللها 

النادي  ي�ستطيع  الطرفني؛  لكال  مزايا  ال�سفقة  هذه  وت�سمن  اأخرى. 

فيما  �سنويا؛  ريال  مليون   75 نحو  على  يح�سل  اأن  خاللها  من 

عالنية وحقوق الرعاية احل�رشية  �ستح�سل موبايلي على احلقوق الإ

للنادي ف�ساَل عن حقوقها يف خدمات حمتوى الهاتف املتحرك، مبا 

فيها قناة الزعيم.

وقد اأُقيم مهرجان ريا�سي مبنا�سبة اعتزال لعب نادي الهالل ال�سهري، 

داء  لأ جنليزي  الإ يونايتد  مان�س�سرت  نادي  اإليه  ُدعي  اجلابر،  �سامي 

املهرجان.  الهالل كجزء من فعاليات  نادي  ا�ستعرا�سية �سد  مباراة 

اململكة  اإىل  اإجنليزي  لفريق  زيارة  اأول  مان�س�سرت  زيارة  ُعدت  وقد 

العربية ال�سعودية.  وقد اأم�سى الفريق خم�سة اأيام يف الريا�ش، اأقام 

خاللها مع�سكراً تدريبيا ولعب مباراة ا�ستعرا�سية.

كرة  يف  مباراة  على  ا�ستمل  ريا�سيًاً،  مهرجانًا  ال�رشكة  رعت  كذلك، 

وناديه  عبداهلل،  ماجد  وهو  الالعبني،  اأف�سل  من  واحد  لتكرمي  القدم 

وىل يف تاريخه  �سباين للمرة الأ الن�رش. وقد قام نادي ريال مدريد الإ

داء مباراة �سمن فعاليات يف هذا املهرجان. بزيارة اإىل اململكة لأ

رعايتها  موبايلي  وا�سلت  املدار�ش،  يف  القدم  كرة  لتطوير  ودعمًا 

�سي  اأيه  اإىل  فريقًا  واأر�سلت  اململكة،  م�ستوى  على  املدار�ش  لبطولت 

قامة مع�سكر �سيفي يف اإيطاليا. ميالن لإ

كما د�سنت ال�رشكة فريق )موبايلي كل النجوم(، وهي فكرة جديدة 

وفريدة لدعم الريا�سة يف اململكة. ويعد هذا الفريق نواة لتكوين فريٍق 

حالم يف كرة القدم. لالأ

�رشائيلي على غزة، خف�ست موبايلي  وتعاطفًا مع �سحايا العدوان الإ

اأ�سعار املكاملات اإىل فل�سطني اإىل الن�سف ملدة �سهر واحد. وقد اتخذت 

قارب، كما  �سدقاء والأ الأ التوا�سل بني  موبايلي هذه اخلطوة لتعزيز 

جمعت 1.47 مليون ريال خالل يومني اثنني تربعًا لغزة. كما نظمت 

ال�رشكة حملة للتربع بالدم بني موظفيها.

ن�ساطات ال�رشكة
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باقة  موبايلي  طرحت  �سالمي،  الإ العامل  رابطة  مع  وبالتعاون 

ا�ستقطاع  خاللها  من  تهدف  واملفوترة،  اجلديدة  اخلري(  (خطي 

ي�ستخدمها  التي  املحلية  الدقائق  من  موبايلي  اأرباح  من   %15

امل�سرتك ل�سالح امل�رشوع العاملي لربنامج »التعريف بنبي الرحمة 

�سلى اهلل عليه و�سلم«، وملدة عام كامل. وقد ت�سمنت الباقة جميع 

مزايا باقة »خطي بل�ش« ف�سال عن اأنها وفرت ميزة التربع بخم�ش 

هلالت من كل دقيقة حملية يجريها امل�سرتك داخل �سبكة موبايلي 

ال�سبكات  اإىل  امل�سرتك  يجريها  حملية  دقيقة  كل  عن  واحدة  وهللة 

خرى. الأ املحلية 

واملجتمعية  الريا�سية  امل�رشوعات  من  العديد  هناك  كان  وقد  هذا 

خرى التي ا�ستفادة من رعاية موبايلي. الأ

�ست قيم اأ�سا�سية جديدة 

تهتدي  و�سوف  ال�سنة،  خالل  اجلديدة  ال�ست  موبايلي  قيم  تطبيق  مت 

التي  وبالطريقة  به  تقوم  ما  كل  يف  القيم  بهذه  وموظفوها  ال�رشكة 

تعتزم عائلة موبايلي اأن حتقق بها اأهداف ال�رشكة. وهذه القيم هي:

ال�سفافية – ود، مرونة، ا�ستجابة

بينهم  فيما  ب�سفافية  اأفرادها  يتعامل  بيئة  لبناء  بجهد  ن�سعى 

ويرتجمون قيمهم العزيزة اإىل اأفعاٍل، ويبنون الثقة على اأ�سا�ش �سلب، 

هو ال�سفافية.

ن�سغى بكل اهتمام

نرحب بكل فكر جديد ومبتكر.

نت�سارك باملعرفة.

الحرتام - قيم اإ�سالمية، مدنية، و�سوح

بني  �رشاكات  لتطوير  وجنتهد  عامل،  ًنُ اأن  نود  كما  خرين  الآ نعامل 

العمل  فراد وتعزيز مهاراتهم يف بيئة مهنية تتمّيز بالتحفيز على  الأ

والنقد البناء والحرتام املتبادل.

نحرتم قيمنا وتقاليدنا

نقّدر عمالءنا

نلتزم مب�سوؤولياتنا الجتماعية

احلما�س - حما�سة – حيوية – بدهية

من  بالكثري  واملّطردة  الكبرية  جنازات  الإ لتحقيق  ب�سغف  نعمل 

اجلودة  على  احلفاظ  مع  التاأقلم،  على  والقدرة  واملرونة  احلما�سة 

باأعلى م�ستوياتها.

نخدم عمالءنا ب�سغف

نعمل بحيوية وتفاين

نتجاوز باإجنازاتنا ما هو متوقع منا

املبادرة ـ روؤية،  طموح، اإبداع

وجنتهد  بها،  ونتمّيز  باأعمالنا  لرنتقي  تقليدي  هو  ما  كل  نتحّدى 

ملواجهة اأية حتديات داخلية اأو خارجية بابتكار احللول اجلذرية من 

خالل التعاون يف ما بيننا، واجلهود املرّكزة، والتوا�سل الفعال.

نتفانى يف اإر�ساء عمالئنا

ن�سعد عمالءنا بخدماتنا املبتكرة

نعمل اأكرث لنفتح اأمامنا اآفاقًا اأو�سع

املعا�رشة ـ معرفة، حداثة، اأ�سالة

على الرغم من معرفتنا الكاملة باأحدث التقنيات والجتاهات، اإل اإننا 

نوؤكد دائمًا على ال�ستفادة من تنّوعنا ومن تراثنا ال�سعودي، لكت�ساف 

حلول جذرية تلبي احتياجات عمالئنا، داخليا وخارجيًا. نزن اأداءنا 

داء الداخلية واخلارجية. ف�سل معايري الأ دائمًا وفقا لأ

نتعلم با�ستمرار

نطلب املعرفة بال توقف

نبحث عن كل ما يلبي حاجات ال�سوق

النجاح ـ مقايي�س عاملية، ريادة، اإجناز

تقييم  خالل  من  واأهدافنا  ور�سالتنا  يتنا  روؤ وجنّدد  دومًا  نتجدد 

عالء قيمة  �ستفادة مما تعلمناه لإ اإجنازاتنا ال�سابقة واحتفالنا بها، والإ

موبايلي وحت�سني �سورتها.

نعلم اأن حاملي اأ�سهمنا يعتمدون علينا

نوؤمن اأن النجاح رحلة م�ستمرة ولي�ش حمطة نتوقف عندها

نوا�سل النمو

ن�ساطات ال�رشكة
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معلومات ال�رشكة  احلياة هي تعاقب اللحظات

لكي تنجح ِع�ش كل حلظة منها

24 25 26 27232221
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مبوجب  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  ال�رشكة  تاأ�س�ست 

�سجل جتاري رقم 1010203896

ال�سم امل�سجل: �رشكة احتاد ات�سالت

(موبايلي - ال�سم التجاري لل�رشكة(.

املقر الرئي�سي لل�رشكة

الطابق 26، برج اململكة

�ش ب 23088

الريا�ش 11321

اململكة العربية ال�سعودية

نرتنت لكرتوين على الإ موقع ال�رشكة الإ

www.mobily.com.sa

املراجعون القانونيون:

Deloitte & Touche

بكر اأبو اخلري و�رشكاه

ترخي�ش رقم 101

العنوان الربيدي لعالقات امل�ستثمرين 

اإدارة عالقات امل�ستثمرين

�رشكة احتاد ات�سالت – موبايلي

اإدارة ال�سوؤون املالية 

�ش ب 9979 

الريا�ش 11423

اململكة العربية ال�سعودية 

نرتنت لكرتوين على الإ دارة الإ موقع الإ

www.mobily.com.sa/ir

�سهم اإىل: ُتوجه ا�ستف�سارات امل�ساهمني املتعلقة بح�سابات الأ

هاتف

 +966 56 040 4040

فاك�س

 + 966 56 041 2070 / + 966 56 031 6605

توجه طلبات املعلومات واملواد املتعلقة بامل�ستثمرين اإىل:

لكرتوين الربيد الإ

 investorcontact@mobily.com.sa

رمز تداول:

7020 )احتاد ات�سالت( 

رمز بلومربج:

EEC AB

)رمز رويرتز(:

7020.SE

معلومات ال�رشكة 

معلومات ال�رشكة 
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احلياة �سل�سلة من اللحظات

اأن تعي�ش كل واحدة منها على النجاح

القوائم املالية املوحدة

وتقرير مراجعي احل�سابات    

29 30 31 32282726 33 34 35 36 37 38 42 43 44 45414039 46 47 482524
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ال�سادة امل�ساهمني

�رشكة اإحتاد اإت�سالت

) �رشكة م�ساهمة �سعودية (

الريا�ش - اململكة العربية ال�سعودية

نطاق املراجعة

لقد راجعنا قائمة املركز املايل املوحدة ل�رشكة اإحتاد اإت�سالت ) �رشكة م�ساهمة �سعودية ( كما يف 31 دي�سمرب 2008 والقوائم املالية املوحدة 

ي�ساحات من رقم 1 اإىل 27 املعتربة جزءا من هذه  للدخل والتدفقات النقدية والتغري يف حقوق امل�ساهمني لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ، والإ

القوائم املالية املوحدة واملعدة من قبل ال�رشكة وفقا لن�ش املادة 123 من نظام ال�رشكات واملقدمة لنا مع كافة املعلومات والبيانات التي 

طلبناها. اإن هذه القوائم املالية املوحدة هي م�سوؤولية اإدارة ال�رشكة واأن م�سوؤوليتنا هي اإبداء راأينا على هذه القوائم املالية املوحدة بناًء على 

املراجعة التي اأجريناها.

لقد قمنا مبراجعتنا وفقا ملعايري املراجعة املتعارف عليها، وتتطلب تلك املعايري اأن نقوم بتخطيط وتنفيذ مراجعتنا للح�سول على درجة معقولة 

من القناعة باأن القوائم املالية املوحدة خالية من اأية اأخطاء جوهرية. ت�ستمل اإجراءات املراجعة على فح�ش اختباري للم�ستندات املوؤيدة للمبالغ 

دارة  واملعلومات التي حتتويها القوائم املالية املوحدة، كما ت�ستمل على تقييم املعايري املحا�سبية املتبعة والتقديرات الهامة التي ا�ستعملتها الإ

وعلى تقييم عر�ش القوائم املالية املوحدة ككل. ويف اعتقادنا اأن مراجعتنا ت�سكل اأ�سا�سا معقول ن�ستند عليه يف اإبداء راأينا.

راأي مطلق

براأينا، اإن القوائم املالية املوحدة املذكورة اأعاله ككل تظهر بعدل، من كافة النواحي اجلوهرية، املركز املايل املوحد لل�رشكة كما يف31 دي�سمرب 

التاريخ وفقا ملعايري املحا�سبة املتعارف عليها املالئمة لظروف  لل�سنة املنتهية يف ذلك  النقدية املوحدة  اأعمالها وتدفقاتها  2008 ونتائج 

�سا�سي لل�رشكة فيما يتعلق باإعداد وعر�ش القوائم املالية املوحدة. ال�رشكة كما وتتفق مع متطلبات نظام ال�رشكات والنظام الأ

ديلويت اآند تو�ش

بكر اأبو اخلري و�رشكاهم

بكر عبداهلل اأبواخلري

) حما�سب قانوين  ترخي�ش رقم 101 (

22 حمرم 1430

19 يناير 2009

تقرير مراجعي احل�سابات

القوائم املالية املوحدة وتقرير مراجعي احل�سابات
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قائمة املركز املايل املوحدة

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2008 )باآلف الريالت ال�سعودية(

20082007اإي�ساح 

)غري موحدة()موحدة(

املوجودات

   املوجودات املتداولة

  703.198  1.263.995 3النقدية و�سبه النقدية

جل -1.049.999ا�ستثمارات ق�سرية الأ

  1.459.656  3.098.248 4ذمم مدينة، �سايف

  71.061  38.452 5مطلوب من طرف ذي عالقة

  69.190  107.563 خمزون

  810.372  1.063.075 6م�ساريف مدفوعة مقدمًا وموجودات اأخرى

  3.113.477  6.621.332 جمموع املوجودات املتداولة

  

 املوجودات غري املتداولة

  5.478.552  78.117.399ممتلكات ومعدات، �سايف

  11.286.694  810.922.932ر�سوم اقتناء تراخي�ش، �سايف

-  91.529.886�سهرة

  1.836-1ا�ستثمار يف �رشكة تابعة غري موحدة

  16.767.082  20.570.217 جمموع املوجودات غري املتداولة

  19.880.559  27.191.549 جمموع املوجودات

  

 املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

 املطلوبات املتداولة 

جل -  101.861.878و11قرو�ش ق�سرية الأ

جل   1.010.625  101.286.250و11اجلزء املتداول من قر�ش طويل الأ

  3.142.017  124.365.130ذمم دائنة

  111.485  578.171مطلوب اىل اأطراف ذات عالقة 

  1.765.200  133.157.437م�ساريف م�ستحقة ومطلوبات اأخرى 

  6.029.327  10.748.866جمموع املطلوبات املتداولة

 

املطلوبات غري املتداولة 

جل   7.912.356  106.642.086و11قر�ش طويل الأ

  26.349  46.287خم�س�ش مكافاأة نهاية اخلدمة

  7.938.705  6.688.373 جمموع املطلوبات غري املتداولة

  13.968.032  17.437.239 جمموع املطلوبات 

  

 حقوق امل�ساهمني

  5.000.000  17.000.000راأ�ش املال امل�رشح به وامل�سدر و القائم

  137.955  15347.133احتياطي نظامي

  774.572  2.407.177اأرباح مبقاة

  5.912.527  9.754.310 جمموع حقوق امل�ساهمني

  19.880.559  27.191.549 جمموع املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

ي�ساحات املرفقة جزءاً ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة ت�سكل الإ

القوائم املالية املوحدة وتقرير مراجعي احل�سابات
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20082007اي�ساح

)غري موحدة()موحدة(

  8.440.432  1610.794.539اإيرادات اخلدمات

) 3.778.838 () 4.773.485 (17تكلفة اخلدمات 

  4.661.594  6.021.054اإجمايل الربح

م�ساريف الت�سغيل :

)  641.040 () 816.080 (18م�ساريف بيعية وت�سويقية

) 1.073.287 () 1.410.795 (19م�ساريف اإدارية وعمومية

طفاء )  1.030.919 () 1.298.264 (7 و 8ال�ستهالك والإ

) 2.745.246 () 3.525.139 (اإجمايل م�ساريف الت�سغيل

  1.916.348  2.495.915الربح من العمليات الت�سغيلية

) 555.849 () 438.183 (10م�ساريف متويلية

  43.251  41.238اإيرادات اأخرى

  1.403.750  2.098.970الربح قبل الزكاة

)  24.202 () 7.187 (14الزكاة

  1.379.548  2.091.783الربح ال�سايف

�سا�سية )بالريالت ال�سعودية( : ربحية ال�سهم الأ

214.773.66  من العمليات الت�سغيلية

214.002.64  من الربح ال�سايف

ي�ساحات املرفقة جزءاً ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة ت�سكل الإ

قائمة الدخل املوحدة

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2008 ) باآلف الريالت ال�سعودية (

القوائم املالية املوحدة وتقرير مراجعي احل�سابات
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  20082007

)غري موحدة()موحدة(

ن�سطة الت�سغيلية   الأ

  1.403.750  2.098.970 الربح قبل الزكاة

ن�سطة الت�سغيلية : تعديالت لت�سوية الربح قبل الزكاة اىل �سايف النقد الناجت من الأ

  513.466  779.149 اإ�ستهالك

  517.453  519.115 اإطفاء ر�سوم اقتناء الرتاخي�ش

  15.006  20.194 خم�س�ش مكافاأة نهاية اخلدمة

  251.478  121.727 خم�س�ش ديون م�سكوك يف حت�سيلها

  540.700  417.420 م�ساريف متويلية

  3.241.853  3.956.575 ربح الت�سغيل قبل التغريات يف راأ�س املال العامل

  

 التغريات يف راأ�س املال العامل :

) 977.068 () 1.734.219 ( الذمم املدينة

) 65.073 (  32.609 املطلوب من طرف ذي عالقة

) 31.142 () 25.443 ( املخزون

خرى ) 94.512 () 225.943 ( امل�ساريف املدفوعة مقدمًا واملوجودات الأ

  507.078  608.376 الذمم الدائنة

) 67.849 () 41.314 (املطلوب اىل اطراف ذات عالقة 

خرى   746.997  1.371.613 امل�ساريف امل�ستحقة واملطلوبات الأ

) 1.753 () 2.660 ( خم�س�ش مكافاأة نهاية اخلدمة امل�سدد

-) 7.517 (الزكاة امل�سددة

) 938.311 () 386.061 ( امل�سدد من م�ساريف متويلية

ن�سطة الت�سغيلية   2.320.220  3.546.016 �سايف النقد الناجت من الأ

  

ن�سطة ال�ستثمارية  الأ

جل -) 1.049.999 (ال�ستثمارات ق�سرية الأ

-) 52.050 (حيازة / تاأ�سي�ش �رشكات تابعة 

) 2.043.359 () 2.953.024 ( �رشاء ممتلكات ومعدات

-) 240 (اقتناء تراخي�ش 

-  536ا�ستبعاد ممتلكات ومعدات، �سايف

) 1.836 (  1.836ال�ستثمار يف �رشكة تابعة غري موحدة

-) 1.529.886 (ال�سهرة املكت�سبة من حيازة �رشكات تابعة

ن�سطة ال�ستثمارية ) 2.045.195 () 5.582.827 ( �سايف النقد امل�ستخدم يف الأ

  

ن�سطة التمويلية  الأ

جل  -  1.846.499املتح�سل من قرو�ش ق�سرية الأ

جل  ) 1.600.000 (- امل�سدد لقر�ش امل�ساهمني املوؤ�س�سني طويل الأ

جل    9.187.500-املتح�سل من قر�ش طويل الأ

جل ) 7.706.850 () 1.010.625 (امل�سدد من قر�ش طويل الأ

-) 250.000 (توزيعات اأرباح نقدية 

-  2.000.000 الزيادة يف راأ�ش املال 

ن�سطة التمويلية ) 119.350 (  2.585.874 �سايف النقد الناجت من )امل�ستخدم يف( الأ

  

  155.675  549.063 �سايف التغري يف اأر�سدة النقدية و�سبه النقدية

-  11.734النقد امل�ستحوذ من حيازة / تاأ�سي�ش ال�رشكات التابعة )اي�ساح 1)

  547.523  703.198 النقدية و�سبه النقدية يف بداية ال�سنة

  703.198  1.263.995 النقدية و�سبه النقدية يف نهاية ال�سنة

ي�ساحات املرفقة جزءاً ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة ت�سكل الإ

قائمة التدفقات النقدية املوحدة

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2008 ) باآلف الريالت ال�سعودية (

القوائم املالية املوحدة وتقرير مراجعي احل�سابات
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املجموعاأرباح مبقاةاإحتياطي نظاميراأ�ش املالاإي�ساح

  4.532.979) 467.021      (-  5.000.000الر�سيد يف 1 يناير 2007

  1.379.548  1.379.548--الربح ال�سايف لل�سنة 

-) 137.955      (  137.955-15املحول اىل الحتياطي النظامي

  5.912.527  774.572  137.955  5.000.000الر�سيد يف 31 دي�سمرب2007

) 250.000    () 250.000    (--20توزيعات ارباح نقدية

  2.000.000--  12.000.000الزيادة يف راأ�ش املال

  2.091.783  2.091.783--الربح ال�سايف لل�سنة 

-) 209.178     (  209.178-15املحول اىل الحتياطي النظامي

  9.754.310  2.407.177  347.133  7.000.000الر�سيد يف 31 دي�سمرب2008

ي�ساحات املرفقة جزءاً ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة ت�سكل الإ

قائمة التغري يف حقوق امل�ساهمني املوحدة

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2008 ) باآلف الريالت ال�سعودية (

القوائم املالية املوحدة وتقرير مراجعي احل�سابات
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1 - التكوين والن�ساط 

مت تاأ�سي�ش �رشكة اإحتاد اإت�سالت ) ال�رشكة/موبايلي ( �رشكة م�ساهمة 

جمادى   23 بتاريخ   189 رقم  الوزراء  جمل�ش  قرار  مبوجب  �سعودية 

املر�سوم  مبوجب   ) 2004م  اأغ�سط�ش   10 املوافق   ( 1425هـ  الثاين 

اأغ�سط�ش   18 املوافق   ( 1425هـ  2 رجب  بتاريخ  رقم م/40  امللكي 

 14 بتاريخ   1010203896 رقم  التجاري  ال�سجل  حتت   ) 2004م 

دي�سمرب 2004م وامل�سجل يف مدينة الريا�ش. تعترب ال�رشكة احلا�سلة 

ت�سالت املتنقلة الال�سلكية يف  على الرتخي�ش الثاين لتقدمي خدمة الإ

اململكة العربية ال�سعودية.

�سي�ش ال�رشكة براأ�ش مال 5 مليار ريال �سعودي مق�سم اىل 100  مت تاأ

مبوجب  الواحد.  لل�سهم  �سعودي  ريال   50 ا�سمية  بقيمة  �سهم  مليون 

 27 بتاريخ   2006-154-4 رقم  املالية  ال�سوق  قرار جمل�ش هيئة 

تاريخ  من  اعتباراً  اأ�سهم  خم�سة  اإىل  ال�سهم  جتزئة  مت   2006 مار�ش 

�سهم  10 ريال وبالتايل اأ�سبح عدد الأ 2006 بقيمة ا�سمية  8 ابريل 

�س�سون  املوؤ امل�ساهمون  ميتلك  كان  �سهم.  مليون   500 ال�سادرة 

العربية  مارات  الإ – اإت�سالت-  ت�سالت  لالإ مارات  الإ �س�سة  موؤ وهم 

املتحدة 35 % من راأ�ش املال و 6 م�ساهمني �سعوديني 45% من راأ�ش 

للتداول  مطروحة  املال  راأ�ش  من   %20 املتبقية  الن�سبة  اأما  املال 

للجمهور. ومملوكة 

ل�رشكة  �س�ش  املوؤ و  اأعاله  اإليه  امل�سار  امللكي  للمر�سوم  وتطبيقًا  هذا 

اأخرى من   %20 باإدراج  يق�سي  والذي   ) ) موبايلي  اإت�سالت  اإحتاد 

ال�سهم  �سوق  يف  لل�رشكة  �س�سني  املوؤ للم�ساهمني  املخ�س�سة  �سهم  الأ

قام  ال�رشكة،  �سي�ش  تاأ تاريخ  من  الثالثة  ال�سنه  خالل  ال�سعودية 

بالتنازل   2008 ل�سنة  الثاين  الربع  خالل  �س�سون  املوؤ امل�ساهمون 

 100 اأ�سهمهم يف راأ�ش مال ال�رشكة والبالغة  اإ�سافية من   %25 عن 

�س�سة  موؤ ؛  اجلديدة  احل�س�ش  لت�سبح  اجلمهور  ل�سالح  �سهم  مليون 

املتحدة  العربية  مارات  الإ  - اإت�سالت   – ت�سالت  لالإ مارات  الإ

26.25 % من راأ�ش املال و 6 م�ساهمني �سعوديني 33.75% من راأ�ش 

للتداول  مطروحة  املال  راأ�ش  من   %40 املتبقية  الن�سبة  اأما  املال 

للجمهور. ومملوكة 

كما قررت اجلمعية العامة غري العادية لل�رشكة يف اجتماعها املنعقد 

بتاريخ 19 اأكتوبر 2008 املوافقة على زيادة راأ�ش مال ال�رشكة من 

خالل  من  وذلك  �سعودي،  ريال  مليار   7 اإىل  �سعودي  ريال  مليار   5

اإ�سدار اأ�سهم حقوق اأولوية جديدة قدرها 200 مليون �سهم واأن يكون 

حق الكتتاب فيها للم�ساهمني امل�سجلني يف �سجل امل�ساهمني وفق 

من   %60 يخ�س�ش  اأن  على  املال،  راأ�ش  يف  منهم  كل  ملكية  ن�سبة 

�س�سني و 40% من الزيادة يف  الزيادة يف راأ�ش املال للم�ساهمني املوؤ

يتم  واأن  �س�سني  املوؤ خرين من غري  الآ امل�ساهمني  املال جلميع  راأ�ش 

اإ�سدار.  عالوة  دون  ريال   10 ال�سمية  بالقيمة  �سهم  الأ هذه  اإ�سدار 

يف  واملتمثلة  املال  راأ�ش  بزيادة  املتعلقة  النظامية  جراءات  الإ ان 

لل�رشكة  ال�سا�سي  النظام  وتعديل  اجلديد  التجاري  ال�سجل  ا�ستخراج 

مازالت قيد التنفيذ.

قامت ال�رشكة خالل �سنة 2007 بال�ستثمار يف �رشكة تابعة، �رشكة 

موبايلي انفوتك املحدودة، بنجالور – الهند بن�سبة 99.99% من راأ�ش 

مالها والتي زاولت كامل ن�ساطها التجاري خالل �سنة 2008.

2008، بحيازة ما ن�سبته  الثاين من �سنة  الربع  قامت ال�رشكة خالل 

وىل خلدمات ال�سبكات،  99% من ح�س�ش ال�رشكاء يف �رشكة بيانات الأ

ال�رشاء جميع حقوق  وي�ستمل  م�سوؤولية حمدودة  ذات  �سعودية  �رشكة 

واأ�سول وموجودات ال�رشكة والتزاماتها وا�سمها التجاري وعالماتها 

 1.5 قدره  اإجمايل  �رشاء  �سعر  مقابل  وامل�ستقبلية  احلالية  التجارية 

ريال  مليار   1.47 �سهرة مببلغ  عنه  نتج  والذي  �سعودي  ريال  مليار 

�سعودي كما يف تاريخ احليازة. 

يف  بال�ستثمار   ،2008 �سنة  من  الثاين  الربع  خالل  ال�رشكة  قامت 

�رشكة  التجاري،  �ستثمار  لالإ اإت�سالت  اإحتاد  �رشكة  تابعة،  �رشكة 

�سعودية ذات م�سوؤولية حمدودة بن�سبة 95% من راأ�ش مالها. هذا ومل 

تبداأ ال�رشكة مبزاولة ن�ساطها التجاري بعد.

2008، بحيازة ما ن�سبته  الرابع من �سنة  قامت ال�رشكة خالل الربع 

96% من ح�س�ش ال�رشكاء يف �رشكة �سبكة زاجل الدولية لالت�سالت، 

ال�رشاء جميع حقوق  وي�ستمل  م�سوؤولية حمدودة  ذات  �سعودية  �رشكة 

واأ�سول وموجودات ال�رشكة والتزاماتها وا�سمها التجاري وعالماتها 

 80 قدره  اإجمايل  �رشاء  �سعر  مقابل  وامل�ستقبلية  احلالية  التجارية 

مليون ريال �سعودي نتج عن ذلك �سهره مببلغ 63 مليون ريال �سعودي 

كما يف تاريخ احليازة. 

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2008

القوائم املالية املوحدة وتقرير مراجعي احل�سابات
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غرا�ش اعداد قائمة التدفقات النقدية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2008، فاإن �سايف القيمة الدفرتية ملوجودات ومطلوبات ال�رشكات  لأ

التابعة �سابقة الذكر كما يف تاريخ احليازة / التاأ�سي�ش هي على النحو التايل :

�رشكة موبايلي 

انفوتك املحدودة

�رشكة بيانات 

وىل خلدمات  الأ

ال�سبكات

�رشكة اإحتاد 

�ستثمار  اإت�سالت لالأ

التجاري

�رشكة �سبكة 

زاجل الدولية 

لالت�سالت

املجموع

)باآلف الريالت ال�سعودية()باآلف الريالت ال�سعودية()باآلف الريالت ال�سعودية()باآلف الريالت ال�سعودية()باآلف الريالت ال�سعودية(

املوجودات

  11.734  1.798  100-  9.836النقدية و�سبه النقدية 

  26.100  21.820-  4.280-ذمم مدينة

  12.930  1.046-  11.884-خمزون

  26.760  1.503-  25.257-م�ساريف مدفوعة مقدما وموجودات اخرى

  356.766  11.648-  345.118-ممتلكات ومعدات، �سايف

  155.113--  155.113-ر�سوم اقتناء الرتاخي�ش، �سايف

  589.403  37.815  100    541.652  9.836جمموع املوجودات

املطلوبات

) 505.995 () 15.151 (-) 490.844 (-ذمم دائنة

) 20.954 () 4.277 (-) 16.677 (-م�رشوفات م�ستحقة ومطلوبات اأخرى

) 2.404 () 1.408 (-) 996 (-خم�س�ش مكافاأة نهاية اخلدمة

) 8.000 (---) 8.000 (مطلوب اىل طرف ذي عالقة

) 537.353 () 20.836 (-) 508.517 () 8.000 (جمموع املطلوبات

  52.050  16.979  100  33.135  1.836�سايف املوجودات

ت�سالت الال�سلكية املتنقلة يف اململكة العربية ال�سعودية. وقد بداأت ال�رشكة عملياتها  يتمثل الن�ساط الرئي�سي لل�رشكة يف اإن�ساء وت�سغيل �سبكة الإ

التجارية يف 25 مايو 2005.

تتمثل الن�ساطات الرئي�سية لل�رشكات التابعة مبا يلي :

غرا�ش ال�رشكة وتقدمي خدمات الدعم الفني لتقنية املعلومات. - تطوير الربامج التقنية لأ

يل املتعلقة بها.  - تنفيذ عقود �سيانة �سبكات الت�سالت ال�سلكية والال�سلكية وتركيب انظمة احلا�سب الآ

ت والجهزة اللكرتونية والكهربائية واأجهزة الت�سالت ال�سلكية والال�سلكية وال�سترياد و الت�سدير للغري. - جتارة اجلملة والتجزئة يف املعدات واللآ

لكرتونية و�سيانتها وت�سغيلها وتقدمي اخلدمات املرتبطة بها. جهزة الإ يل والأ - جتارة اجلملة والتجزئة يف اأجهزة احلا�سب الآ

القوائم املالية املوحدة وتقرير مراجعي احل�سابات
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2 - ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة 

مت اإعداد القوائم املالية املوحدة وفقًا ملعايري املحا�سبة ال�سادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني، وفيما يلي اأهم ال�سيا�سات املحا�سبية 

املتبعة : 

اأ�س�س العر�س

تت�سمن القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2008 القوائم املالية لل�رشكة و�رشكتها التابعة والتي مت توحيدها خالل ال�سنة 

لل�سنة  اأرقام املقارنة  2008، بينما  31 دي�سمرب  2008 ولغاية  1 يناير  ال�سنة من  القوائم املالية املوحدة تغطي  اإن  التاريخ  املنتهية يف ذلك 

املنتهية يف 31 دي�سمرب 2007. فتمثل القوائم املالية املنفردة )»غري املوحدة«( لل�رشكة.

اأ�س�س توحيد القوائم املالية 

تت�سمن القوائم املالية املوحدة املرفقة القوائم املالية لل�رشكة و�رشكاتها التابعة التالية بعد ا�ستبعاد املعامالت املتبادلة بني هذه ال�رشكات 

رباح ) اخل�سائر ( الناجتة من هذه العمليات مع ال�رشكات التابعة . يتم ت�سنيف ال�رشكة امل�ستثمر بها ك�رشكًة تابعة بناًء على  �سافة اإىل الأ بالإ

نتقال ال�سيطرة.  خرين واعتباراً من التاريخ الفعلي لإ درجة ال�سيطرة التي متار�سها ال�رشكة على تلك ال�رشكات مقارنة بال�رشكاء الآ

مت احت�ساب ح�سة امللكية يف �سايف اأرباح ) خ�سائر ( ال�رشكات التابعة بن�سبة 100% على اأ�سا�ش ال�ستثمار املبا�رش يف راأ�ش مال ال�رشكات التابعة 

وال�ستثمار غري املبا�رش من قبل بع�ش ال�رشكات التابعة واأحد ال�رشكاء يف �رشكة تابعة والذي تنازل عن ملكية ح�سته ل�سالح ال�رشكة كما يف31 

دي�سمرب 2008 :

ن�سبة امللكية بلد املن�ساأال�ســـــم

غري مبا�رشة مبا�رشة 

0.01%99.99%الهند�رشكة موبايلي انفوتك املحدودة 

وىل خلدمات ال�سبكات  1.00%99.00%اململكة العربية ال�سعودية�رشكة بيانات الأ

4.00%96.00%اململكة العربية ال�سعودية�رشكة �سبكة زاجل الدولية لالت�سالت

�ستثمار التجاري 5.00%95.00%اململكة العربية ال�سعودية�رشكة اإحتاد اإت�سالت لالأ

العرف املحا�سبي 

اأ�سا�ش ال�ستحقاق املحا�سبي، مع افرتا�ش  اإعداد القوائم املالية املوحدة بالريال ال�سعودي بناًء على مبداأ التكلفة التاريخية وتتبع ال�رشكة  مت 

ا�ستمرارية الن�ساط.

ا�ستخدام التقديرات

قيمة  توؤثر على  قد  التي  والفرتا�سات  التقديرات  ا�ستخدام  يتطلب  املتعارف عليها  املحا�سبية  للمبادئ  وفقًا  املوحدة  املالية  القوائم  اإعداد  اإن 

ف�ساح عن املوجودات واملطلوبات املحتملة يف تاريخ القوائم املالية املوحدة وبالرغم من اأن التقديرات  املوجودات واملطلوبات املقيدة وعلى الإ

دارة يف تاريخ اإ�سدار القوائم املالية املوحدة اإل اأن النتائج الفعلية النهائية قد تختلف  حداث املتوفرة لدى الإ مبنية على اأف�سل املعلومات والأ

عن هذه التقديرات.

النقدية و�سبه النقدية

من  اأقل  اأو  اأ�سهر  ثالثة  ت�ستحق خالل  التي  واملرابحات  البنوك  لدى  اجلارية  واحل�سابات  ال�سندوق  النقد يف  النقدية  و�سبه  النقدية  تت�سمن 

اإقتنائها. تاريخ 
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جل ال�ستثمارات ق�سرية الأ

خالل  ت�ستحق  التي  املرابحات  جل  الأ ق�سرية  ال�ستثمارات  تت�سمن 

فرتة تزيد عن ثالثة اأ�سهر من تاريخ اقتنائها.

الذمم املدينة

يتم ت�سجيل الذمم املدينة ب�سايف قيمتها القابلة للتحقق بعد تكوين 

خم�س�ش كاٍف للديون امل�سكوك يف حت�سيلها.  يتم احت�ساب خم�س�ش 

الديون امل�سكوك يف حت�سيلها بناًء على العمر الزمني للديون وخربة 

ال�رشكة ال�سابقة يف حت�سيلها.

املخزون 

يتكون املخزون من �رشائح الهواتف اخللوية وبطاقات م�سبقة الدفع 

خرى وي�سجل  ت�سالت الأ واإعادة ال�سحن والهواتف اخللوية واأجهزة الإ

القيمة  ومتثل  اأقل.  اأيهما  للتحقق  القابلة  القيمة  �سايف  اأو  بالتكلفة 

العمل  ظروف  يف  التقديري  البيع  �سعر  بني  الفرق  للتحقق  القابلة 

با�ستخدام  التكلفة  البيع. يتم حتديد  ا�ستكمال  العتيادية وم�ساريف 

طريقة املتو�سط املرجح.

املخ�س�سات

تتحقق املخ�س�سات يف القوائم املالية املوحدة عندما يكون لل�رشكة 

التزامًا قائمًا ) قانوين اأو افرتا�سي ( نتيجة حلدث �سابق ومن املحتمل 

اللتزام  قيمة  لت�سوية  القت�سادية  للمنافع  تدفقات  هناك  يكون  اأن 

الذي ميكن تقديره ب�سورة عادلة.

املمتلكات واملعدات 

بالتكلفة  را�سي،  الأ با�ستثناء  واملعدات،  املمتلكات  ت�سجيل  يتم 

عمال  والأ را�سي  لالأ بالن�سبة  املرتاكم.   ال�ستهالك  منها  مطروحا 

ال�سيانة  ت�سجيل  يتم  بالتكلفة.   فت�سجل  التنفيذ  حتت  الراأ�سمالية 

املمتلكات  ا�ستهالك  يحمل  تكبدها.   عند  كم�ساريف  الدورية 

واملعدات على قائمة الدخل املوحدة با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت 

ال�ستهالك  لن�سب  وفقًا  منها  لكل  املقدر  نتاجي  الإ العمر  مدى  على 

التالية :

الن�سبة

5%مباين

10%حت�سينات عقار م�ستاأجر

ت�سالت 5% – 20%معدات �سبكة الإ

20%برامج واأجهزة حا�سب اآيل

20% – 25%معدات مكتبية ومفرو�سات

20% – 25%�سيارات

من  تزيد  كانت  اإذا  الرئي�سية  والتح�سينات  التجديدات  ر�سملة  تتم 

نتاجية اأو العمر الت�سغيلي للموجودات كما و تتم ر�سملة التكاليف  الإ

حتميلها  فيتم  ال�سغرية  والتح�سينات  �سالحات  الإ اأما  املبا�رشة،  

كم�ساريف عند حدوثها. كما يتم اإثبات الربح اأو اخل�سارة الناجتة عن 

املتح�سالت  بني  الفرق  متثل  والتي  املوجودات  من  التخل�ش  عملية 

والقيمة الدفرتية للموجودات يف قائمة الدخل املوحدة.

النخفا�س يف قيمة املوجودات

تتم مراجعة القيمة الدفرتية ملوجودات ال�رشكة يف تاريخ كل قائمة 

اإذا كان هنالك موؤ�رش انخفا�ش دائم  مركز مايل موحدة للتحقق مما 

القيمة  تقدير  يتم  املوؤ�رش  ذلك  مثل  وجود  حالة  ويف  للموجودات.  

املمكن ا�سرتدادها لتلك املوجودات. ويتم حتميل خ�سائر النخفا�ش 

الدفاتر  الدائم يف قيمة املوجودات عندما تزيد قيمة املوجودات يف 

خ�سائر  حتميل  ويتم  املوجودات  لتلك  ا�سرتدادها  املمكن  القيمة  عن 

النخفا�ش الدائم يف قيمة املوجودات يف قائمة الدخل املوحدة.

ر�سوم اقتناء الرتاخي�س

العمر  وهو  �سنة   25 مدة  على  الرتاخي�ش  اقتناء  ر�سوم  اإطفاء  يتم 

طفاء كم�ساريف يف قائمة الدخل  النظامي للرخ�سة.  يتم حتميل الإ

املوحدة. ويتم مراجعة ر�سوم الرتخي�ش املر�سملة يف نهاية كل عام 

لتحديد اأي انخفا�ش دائم يف القيمة. ويف حالة وجود موؤ�رش لالنخفا�ش 

الدائم يف ر�سوم الرتخي�ش فيتم حتميل خ�سائر النخفا�ش الدائم يف 

قائمة الدخل املوحدة.

ال�سهرة

متثل ال�سهرة الفرق بني القيمة املدفوعة ل�رشاء �رشكة تابعة والقيمة 

حتديد  مت  )احليازة(.  ال�رشاء  تاريخ  يف  كما  ال�رشكة  لهذه  الدفرتية 

يتم  ال�رشاء.  تواريخ  يف  العادلة  القيم  اأ�سا�ش  على  ال�رشاء  اأ�سعار 

قيا�ش ال�سهرة يف نهاية كل �سنة مالية واإظهارها يف القوائم املالية 

اإن  قيمتها،  يف  الهبوط  مبقدار  تعديلها  بعد  لتكلفتها  وفقًا  املوحدة 

وجد .

الذمم الدائنة

وراأ�سمالية  جتارية  الدائنني،  بذمم  اخلا�سة  اللتزامات  ت�سجيل  يتم 

طبقًا للمبالغ امل�ستحق �سدادها يف الفرتة الالحقة للمعدات وال�سلع / 

اخلدمات امل�ستلمة / املقدمة.

خم�س�س مكافاأة نهاية اخلدمة

نظام  ملتطلبات  وفقًا  اخلدمة  نهاية  مكافاأة  خم�س�ش  احت�ساب  يتم 

العمل يف اململكة العربية ال�سعودية على ا�سا�ش الفرتة التي ام�ساها 

املوظف يف اخلدمة.
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الزكاة و�رشيبة الدخل 

ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  التابعة  و�رشكاتها  ال�رشكة  تخ�سع 

لتعليمات م�سلحة الزكاة والدخل يف اململكة العربية ال�سعودية.  يتم 

ال�ستدراك للزكاة وفقا ملبداأ ال�ستحقاق.  يتم احت�ساب خم�س�ش الزكاة 

وفقا للوعاء الزكوي يف نهاية العام. يجري ت�سجيل اأية فروقات بني 

املخ�س�ش والربط النهائي عند اعتماد الربط النهائي حيث يتم حينئذ 

اإقفال املخ�س�ش.

الهند   – املحدودة  انفوتك  موبايلي  �رشكة  التابعة،  ال�رشكة  تتمتع 

وتنتهي  الن�ساط  تاريخ  من  تبداأ  �سنوات  ثالث  ملدة  �رشيبي  باعفاء 

خالل �سنة 2010.

جنبية   املعامالت بالعمالت الأ

ال�سعودي  الريال  اإىل  جنبية  الأ بالعمالت  املعامالت  حتويل  يتم 

املعامالت،  تلك  حدوث  عند  ال�سائدة  ال�رشف  اأ�سعار  با�ستخدام 

قائمة  تاريخ  يف  جنبية  الأ بالعمالت  واملطلوبات  املوجودات  اأما 

وفقًا  ال�سعودي  الريال  اإىل  حتويلها  فيتم  املوحدة  املايل  املركز 

املوحدة،  املايل  املركز  قائمة  تاريخ  يف  ال�سائدة  ال�رشف  �سعار  لأ

يف  ال�رشف  اأ�سعار  فروق  عن  الناجتة  واخل�سائر  رباح  الأ وتدرج 

املوحدة. الدخل  قائمة 

امل�رشوفات

م�رشوفات البيع والت�سويق هي تلك امل�ساريف اخلا�سة ببيع وت�سويق 

عالنات ورواتب  خدمات ال�رشكة وت�ستمل على م�ساريف العمولت والإ

خرى بخالف  واأجور ومزايا املوظفني.  يتم تبويب باقي امل�ساريف الأ

تكلفة اخلدمات كم�ساريف اإدارية وعمومية.

الر�سوم احلكومية

متثل الر�سوم احلكومية ر�سوم تقدمي اخلدمة جتاريا ور�سوم الرخ�سة 

حقوق  مقابل  ال�رشكة  على  املرتتبة  التكاليف  و  الرتددي  والطيف 

ت�سالت باململكة العربية ال�سعودية وفقًا لتفاقيات  تقدمي خدمات الإ

ال�ستخدام  وقت  بها  املتعلقة  الفرتات  يف  اإثباتها  ويتم  الرتخي�ش.  

وتدرج �سمن بند تكلفة اخلدمات يف قائمة الدخل املوحدة.

دوات املالية الأ

املالية  دوات  بالأ اخلا�سة  واملطلوبات  املوجودات  اإثبات  يتم 

دوات  لالأ التعاقدية  الرتتيبات  من  جزءاً  ال�رشكة  ت�سبح  عندما 

املالية  واملطلوبات  املوجودات  لكافة  الدفرتية  القيمة  اإن  املالية. 

يف قائمة املركز املايل املوحدة تقارب قيمتها العادلة وقد حددت 

قائمة  تاريخ  يف  املو�سوعية  القرائن  اأ�سا�ش  على  العادلة  القيمة 

املركز املايل املوحدة.

م�ساريف الربط البيني

اإت�سالت  ب�سبكات  الربط  م�ساريف  البيني  الربط  م�ساريف  متثل 

حملية واأجنبية.  ويتم اإثباتها يف فرتات تنفيذ املكاملات ذات ال�سلة 

وتدرج �سمن بند تكلفة اخلدمات.

يرادات حتقق الإ

لل�سنة عند تقدمي  ت�سالت  الإ يرادات املتعلقة بخدمات  الإ يتم حتقيق 

هيئة  من  املعتمدة  �سعار  لالأ وفقًا  للم�سرتكني  ت�سالت  الإ خدمات 

اخل�سومات  طرح  بعد  اإظهارها  ويتم  املعلومات  وتقنية  ت�سالت  الإ

يرادات لل�سنة. والتخفي�سات البيعية اخلا�سة بتحقيق الإ

عند  وملحقاتها  ت�سالت  الإ اأجهزة  بيع  من  يرادات  الإ حتقيق  يتم 

ت�سليمها للم�سرتكني والعمالء.

اإيجارات ت�سغيلية

الت�سغيل يف قائمة  اإيجارات  الت�سغيل حتت  اإيجارات  تدرج مدفوعات 

يجارات، اأما  الدخل املوحدة وفقا لطريقة الق�سط الثابت على فرتات الإ

يجارات فيتم قيدها يف قائمة الدخل املوحدة خم�سومة  م�سرتدات الإ

يجار. من م�رشوف الإ

م�ستقات الدوات املالية وحما�سبة تغطية املخاطر

جزاء  لأ تعر�سها  لتغطية  املالية  الدوات  م�ستقات  ال�رشكة  ت�ستخدم 

التمويلية،  الن�ساطات  عن  الناجتة  الفوائد  ن�سب  خماطر  من  معينة 

خماطر  من  للوقاية  النقدية  التدفقات  خماطر  كتغطية  وت�سنفها 

خا�سعة  هي  املالية  امل�ستقات  ا�ستخدام  ان  املرابحات.  اأ�سعار 

تقدم  والتي  الدارة،  جمل�ش  قبل  من  املعتمدة  ال�رشكة  ل�سيا�سات 

مع  تتفق  مالية  م�ستقات  با�ستخدام  متعلقة  خطية  مباديء 

امل�ستقات  ال�رشكة  ت�ستخدم  ل  املخاطر.  لدارة  ال�رشكة  ا�سرتاتيجية 

مبدئيا  املالية  امل�ستقات  قيا�ش  يتم  امل�ساربة.  غرا�ش  لأ املالية 

بالقيمة العادلة يف تاريخ العقد، ويعاد قيا�سها بالقيمة العادلة يف 

تاريخ الفرتات املالية الالحقة.

املالية  الدوات  مل�ستقات  العادلة  القيمة  يف  بالتغري  العرتاف  يتم 

مت  والتي  امل�ستقبلية  النقدية  التدفقات  خماطر  لتغطية  امل�سنفة 

حقوق  �سمن  اظهارها  ويتم  فعالة،  تغطية  انها  على  حتديدها 

امل�ساهمني، ويتم اثبات اجلزء غري الفعال يف قائمة الدخل املوحدة. 
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3 - النقدية و�سبه النقدية

) باآلف الريالت ال�سعودية (

20082007

)غري موحدة()موحدة(

  288.011  213.770نقد يف ال�سندوق ولدى البنوك

جل   415.187  1.050.225مرابحات ق�سرية الأ

1.263.995  703.198  

4 - الذمم املدينة، �سايف

) باآلف الريالت ال�سعودية (

20082007

)غري موحدة()موحدة(

  1.788.827  3.471.861ذمم مدينة

) 329.171 () 373.613 (ينزل : خم�س�ش ديون م�سكوك يف حت�سيلها

3.098.248  1.459.656  

فيما يلي حركة خم�س�ش الديون امل�سكوك يف حت�سيلها خالل ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب :

) باآلف الريالت ال�سعودية (

20082007

)غري موحدة()موحدة(

  77.693  331.168الر�سيد يف 1 يناير

  251.478  121.727املكون خالل ال�سنة

-) 79.282 (الديون املعدومة

  329.171  373.613الر�سيد يف 31 دي�سمرب
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5 - املعامالت مع اأطراف ذات عالقة

طراف ذات العالقة التالية : قامت ال�رشكة خالل ال�سنة باجراء معامالت مع الأ

العالقةاجلهة

م�ساهم موؤ�س�شموؤ�س�سة المارات لالت�سالت

�سقيقة ملوؤ�س�سة المارات لالت�سالتغرفة المارات ملقا�سة البيانات

طراف اخلارجية. اإن التعامالت مع الطراف ذات العالقة تت�سابه مع التعامالت التجارية مع الأ

طراف ذات العالقة خالل ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب : فيما يلي تفا�سيل املعامالت اجلوهرية مع الأ

) باآلف الريالت ال�سعودية (

20082007

)غري موحدة()موحدة(

  121.710133.861�سايف خدمات ات�سالت

  37.50037.500ر�سوم ادارية

  48.42840.221م�ساريف املوظفني املنتدبني

  69.31176.963م�ساريف ادارية اخرى

  4.8642.795خدمات التجوال

يتكون املطلوب من طرف ذي عالقة كما يف 31 دي�سمرب مما يلي :

) باآلف الريالت ال�سعودية (

20082007

)غري موحدة()موحدة(

  71.061  38.452موؤ�س�سة المارات لالت�سالت
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يتكون املطلوب اىل اأطراف ذات عالقة كما يف 31 دي�سمرب مما يلي :

) باآلف الريالت ال�سعودية (

20082007

)غري موحدة()موحدة(

  106.641  75.907موؤ�س�سة المارات لالت�سالت 

  4.844  2.264غرفة المارات ملقا�سة البيانات

78.171  111.485  

خرى 6 - امل�ساريف املدفوعة مقدما واملوجودات الأ

) باآلف الريالت ال�سعودية (

20082007

)غري موحدة()موحدة(

  196.163  291.039ايرادات م�ستحقة

  238.366  212.573دفعات مقدمة ملوردي معدات �سبكات

  186.483  193.725م�ساريف مدفوعة مقدمًا

  43.676  17.564دفعات مقدمة ملوردين جتاريني

  145.684  348.174اأخرى

1.063.075  810.372  
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7 - املمتلكات واملعدات، �سايف

مبايناأرا�سي

حت�سينات 

عقار م�ستاأجر

معدات �سبكة 

ت�سالت الإ

برامج واأجهزة 

حا�سب اآيل

معدات مكتبية 

ومفرو�سات

�سيارات

عمال الراأ�سمالية  الأ

حتت التنفيذ

جمايل الإ

التكلفة:
) باآلف الريالت 

ال�سعودية (

) باآلف الريالت 

ال�سعودية (

) باآلف الريالت 

ال�سعودية (

) باآلف الريالت 

ال�سعودية (

) باآلف الريالت 

ال�سعودية (

) باآلف الريالت 

ال�سعودية (

) باآلف الريالت 

ال�سعودية (

) باآلف الريالت 

ال�سعودية (

) باآلف الريالت 

ال�سعودية (

  6.401.046  945.197  684  193.727  408.521  4.554.708  242.154  8.233  147.822 يناير 2008

حيازة ممتلكات ومعدات 

�رشكات تابعة )اإي�ساح 1)

--2.174  100.313  15.125  3.243  938  248.181  369.974  

�سافات   3.061.766  2.119.488  24  90.175  118.879  610.279  98.291  10  24.620الإ

-) 2.013.494 (-5.397  35.615  1.881.089  86.657  4.736-التحويالت

�ستبعادات ) 763 (-) 7 () 140 () 178 ()  438 (---الإ

  1.299.3729.832.023  1.639  577.962292.402  7.145.951  429.276 12.979  3172.442 دي�سمرب 2008

جممع ال�ستهالك:

  922.494-  427  68.024  140.932  658.520  54.282  309-1 يناير 2008

حيازة ممتلكات ومعدات 

�رشكات تابعة )اإي�ساح 1)

--294  6.872  4.636  1.047  359  -13.208  

  779.149-  194  62.396  108.562  562.425  45.002  570-ا�ستهالك ال�سنة

) 227 (-) 7 () 44 () 66 () 110 (---ال�ستبعادات

  1.714.624-  973  131.423  254.064  1.227.707  99.578  879-31 دي�سمرب 2008

القيمة الدفرتية ال�سافية

  8.117.399  1.299.372  666  160.979  323.898  5.918.244  329.698  12.100  3172.442 دي�سمرب 2008 ) موحدة (

  5.478.552  945.197  257  125.703  267.589  3.896.188  187.872  7.924  3147.822 دي�سمرب 2007 )غري موحدة(
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8 - ر�سوم اقتناء الرتاخي�س، �سايف

رخ�سة خدمات 

ت�سالت املتنقلة الإ

رخ�سة خدمات اجليل 

الثالث
تراخي�س اأخرى

اإجمايل ر�سوم اقتناء 

الرتاخي�س

)باآلف الريالت ال�سعودية()باآلف الريالت ال�سعودية() باآلف الريالت ال�سعودية()باآلف الريالت ال�سعودية(

12.210.000753.75015.48912.979.239التكلفة يف 1 يناير 2008

171.735171.735--حيازة تراخي�ش �رشكة تابعة ) اإي�ساح 1 (

240240--ال�سافات 

12.210.000753.750187.46413.151.214

يخ�سم منها :

طفاء يف 1 يناير 2008 1.592.67097.5512.3241.692.545جممع الإ

16.62216.622--حيازة تراخي�ش �رشكة تابعة ) اإي�ساح 1 (

482.60629.8276.682519.115اإطفاء ال�سنة

طفاء يف 31 دي�سمرب 2008 2.075.276127.37825.6282.228.282جممع الإ

10.134.724626.372161.83610.922.932الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2008 )موحدة(

10.617.330656.19913.16511.286.694الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2007 )غري موحدة(

9 - ال�سهرة

فيما يلي تفا�سيل ال�سهرة الناجتة عن حيازة ال�رشكات التابعة التالية كما هو مبني يف اإي�ساح 1:

) باآلف الريالت ال�سعودية (

20082007

(غري موحدة))موحدة(

وىل خلدمات ال�سبكات -1.466.865�رشكة بيانات الأ

-63.021�رشكة �سبكة زاجل الدولية لالت�سالت

1.529.886-
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جل 10 - القرو�س ق�سرية وطويلة الأ

 14 يف  املحلية  البنوك  من  جمموعة  مع  متويل  اتفاقية  توقيع  مت 

جل متوافق مع اأحكام  ابريل 2008 لتمويل ال�رشكة بقر�ش ق�سري الأ

حيازة  لتمويل  �سعودي  ريال  مليار   1.5 بقيمة  �سالمية  الإ ال�رشيعة 

�رشكة تابعة.

قليمية  البنوك املحلية والإ مت توقيع اتفاقية متويل مع جمموعة من 

جل  جنبية يف 14 مار�ش 2007 لتمويل ال�رشكة بقر�ش طويل الأ والأ

�سالمية بقيمة 2.88 مليار دولر اأمريكي  متوافق مع اأحكام ال�رشيعة الإ

) يعادل مبلغ 10.78 مليار ريال �سعودي ( حيث تن�ش اتفاقية القر�ش 

امل�ساركة  للبنوك  الهوائي  الت�سال  دقائق  بيع  على  اأعاله  املذكور 

البنوك  عن  بالنيابة  ال�رشكة  م�سرتكي  على  توزيعها  اإعادة  ثم  ومن 

امل�ساركة.

مت جدولة احل�سول على القر�ش على النحو التايل :

1( املتح�سل من بيع الدقائق واإعادة توزيعها مببلغ 2.45 مليار 

دولر اأمريكي ) يعادل مبلغ 9.19 مليار ريال �سعودي (.

مليون   200 مببلغ  العامل  املال  راأ�ش  لتمويل  مرابحة  قر�ش   )2

دولر اأمريكي ) يعادل مبلغ 750 مليون ريال �سعودي (.

3( متويل مرابحة مببلغ 225 مليون دولر اأمريكي ) يعادل مبلغ 

843.75 مليون ريال �سعودي (.

واإعادة  الدقائق  بيع  قر�ش  قيمة  با�ستالم  ال�رشكة  قامت  وقد  هذا 

توزيعها يف 29 مار�ش 2007 والبالغ 9.19 مليار ريال �سعودي ومت 

7.1 مليار ريال  ال�سابق مببلغ  ا�ستخدام هذا املبلغ يف �سداد القر�ش 

�سافة اإىل قرو�ش امل�ساهمني املوؤ�س�سني.  مل يتم ا�ستخدام  �سعودي بالإ

العامل ومتويل املرابحة  راأ�ش املال  كاًل من قر�ش املرابحة لتمويل 

كما يف 31 دي�سمرب 2008.

تبلغ مدة القر�ش اأعاله 6 �سنوات، يتم �سداد القر�ش على اأق�ساط ن�سف 

�سنوية جمدولة، كما يتم �سداد املرابحة كل ربع �سنة على اأن يتم �سداد 

خري يف 31 دي�سمرب 2012. الق�سط الأ

وىل خلدمات ال�سبكات  كما يوجد لدى ال�رشكة التابعة، �رشكة بيانات الأ

ق�سرية  وقرو�ش  املك�سوف  على  �سحب  �سكل  على  بنكية  ت�سهيالت 

 380 بلغت  العامل  املال  راأ�ش  متطلبات  لتمويل  دفع  واأوراق  جل  الأ

مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2008. اإن هذه الت�سهيالت 

�سعار ال�سائدة يف ال�سوق. هذا  البنكية تخ�سع مل�ساريف مالية وفقًا لالأ

وتقوم اإدارة ال�رشكة التابعة حاليًا بتحويل الت�سهيالت البنكية �سابقة 

�سالمية. الذكر اإىل ت�سهيالت بنكية متوافقة مع اأحكام ال�رشيعة الإ

كما يوجد لدى ال�رشكة التابعة، �رشكة �سبكة زاجل الدولية لالت�سالت 

�سكل  على  ال�سالمية  ال�رشيعة  اأحكام  مع  متوافقة  بنكية  ت�سهيالت 

جل لتمويل متطلبات راأ�ش املال العامل. قرو�ش ق�سرية الأ

11 - امل�ستقات املالية

2008 اتفاقيات حتوط مع  اأبرمت ال�رشكة خالل الربع الخري ل�سنة 

عدد من البنوك املحلية والعاملية لتغطية خماطر التدفقات النقدية 

الن�ساطات  عن  الناجتة  املرابحات  اأ�سعار  يف  التقلبات  خماطر  من 

يعادل  )ما  اأمريكي  دولر  مليون   343 قدره  مبلغ  على  التمويلية 

اأ�سا�ش عمل  1.29 مليار ريال �سعودي(. تقوم هذه التفاقيات على 

�سعار  الأ مقابل  الثابتة  ال�سعار  على  والبنوك  ال�رشكة  بني  مقاي�سة 

املتغرية.
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12 - الذمم الدائنة

) باآلف الريالت ال�سعودية (

20082007

)غري موحدة()موحدة(

  1.102.296  2.216.666دائنون، جتارية

  2.039.721  2.148.464دائنون، راأ�سمالية

4.365.130  3.142.017  

خرى 13 - امل�ساريف امل�ستحقة واملطلوبات الأ

) باآلف الريالت ال�سعودية (

20082007

(غري موحدة))موحدة(

374.092  1.294.973  م�رشوفات م�ستحقة ل�رشكات ات�سالت

553.558  590.330  ايرادات موؤجلة

283.490  361.873   ر�سوم م�ساركة احلكومة يف العوائد جتاريا

142.514  177.131  م�ساريف بيع وت�سويق م�ستحقة

19.185  24.125  ر�سوم الرخ�سة

24.202  23.900  ) زكاة ) اي�ساح 14

368.159  685.105  اأخرى

  3.157.437  1.765.200
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14 - الزكاة

تقوم ال�رشكة و�رشكاتها التابعة يف اململكة العربية ال�سعودية بتقدمي قوائمها املالية واإقرارتها الزكوية وت�سديد امل�ستحقات الزكوية اإىل م�سلحة 

الزكاة والدخل ب�سكل اإفرادي.

ان العنا�رش الرئي�سية لوعاء الزكاة واملتعلقة بح�سابات ال�رشكة هي كما يلي :

) باآلف الريالت ال�سعودية (

20082007

  5.000.000  5.000.000را�ش املال 

  969.599  1.386.454الربح ال�سايف املعدل 

  2.344  78.171املطلوب اىل اأطراف ذات عالقة

  90.789  397.570املخ�س�سات – بداية ال�سنة

  2.039.721  2.148.293مطلوبات مقابل متويل ممتلكات ومعدات

  8.922.981  9.443.715قرو�ش ق�سرية وطويلة الجل

ينزل:

) 14.978.278 () 14.690.545 (ممتلكات ومعدات

) 238.366 () 212.552 (دفعات مقدمة ملوردي ممتلكات ومعدات

-) 1.512.696 (ال�سهرة 

-) 914.438 (اأعمال راأ�سمالية حتت التنفيذ 

) 1.836 () 20.401 (ا�ستثمارات

) 1.471.854 () 792.703 (اخل�سائر املرتاكمة املعدلة – بداية ال�سنة

-) 1.875 (قطع غيار معدات �سبكة الت�سالت 

مت تعديل بع�ش هذه املبالغ للو�سول اإىل وعاء الزكاة.
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اإن حركة خم�س�ش الزكاة لل�رشكة وال�رشكات التابعة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب هي كما يلي :

) باآلف الريالت ال�سعودية (

20082007

)غري موحدة()موحدة(

-  24.230الر�سيد يف 1 يناير

  24.202  7.187خم�س�ش لل�سنة

-) 7.517 (امل�سدد خالل ال�سنة

  24.202  23.900الر�سيد يف 31 دي�سمرب

قرارات الزكوية ال�سنوية حتى �سنة 2007 ودفعت ال�رشكة امل�ستحقات الزكوية مبوجبها والتي ما زالت  قامت ال�رشكة بتقدمي القوائم املالية والإ

قيد الدرا�سة من قبل م�سلحة الزكاة والدخل، هذا وقد ا�ستلمت ال�رشكة الربط الزكوي النهائي لعام 2005.

وىل خلدمات ال�سبكات بتقدمي القوائم املالية والقرارات الزكوية ال�سنوية حتى �سنة 2007 ودفعت ال�رشكة  قامت ال�رشكة التابعة، �رشكة بيانات الأ

التابعة امل�ستحقات الزكوية مبوجبها، هذا ومل ت�ستلم ال�رشكة التابعة اأية ربوطات زكوية حتى تاريخه.

قامت ال�رشكة التابعة، �رشكة �سبكة زاجل الدولية لالت�سالت بتقدمي القوائم املالية والقرارات الزكوية ال�سنوية حتى �سنة 2007 ودفعت ال�رشكة 

التابعة امل�ستحقات الزكوية مبوجبها، هذا وقد ا�ستلمت ال�رشكة التابعة الربط الزكوي النهائي لعام 2006.

ل يوجد على ال�رشكة التابعة، �رشكة احتاد الت�سالت لال�ستثمار التجاري التزام زكوي حيث ان ال�رشكة التابعة مل يحل احلول عليها.

15 - الحتياطي النظامي

بتكوين  املالية  ال�سنة  بنهاية  ال�رشكة  تقوم  لل�رشكة،  �سا�سي  الأ والنظام  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  ال�رشكات  نظام  متطلبات  مع  مت�سيا 

حتياطي غري قابل للتوزيع  احتياطي نظامي بن�سبة 10 % من الربح ال�سايف لل�سنة حتى يبلغ هذا الحتياطي 50 % من راأ�ش املال.  اإن هذا الإ

رباح. كاأ
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16 - ايرادات اخلدمات

) باآلف الريالت ال�سعودية (

20082007

)غري موحدة()موحدة(

  8.042.567  10.232.971ا�ستخدام

  318.733  437.969ر�سوم الت�سغيل وال�سرتاك 

  79.132  123.599خدمات اخرى

10.794.539  8.440.432  

17 - تكلفة اخلدمات

) باآلف الريالت ال�سعودية (

20082007

)غري موحدة()موحدة(

  2.080.336  2.439.016م�ساريف الربط البيني والتجوال ومنافذ الت�سالت الدولية

  947.594  1.206.535ر�سوم م�ساركة احلكومة يف العوائد جتاريا

  173.096  205.486تكلفة امل�ستخدم من املخزون

  143.203  179.715ايجار معدات ال�سبكات

  86.833  150.802تكاليف الرتا�سل

  63.135  79.511ر�سوم الرخ�سة

  39.313  76.482ر�سوم الطيف الرتددي

  245.328  435.938اخرى

4.773.485  3.778.838  
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18 - امل�ساريف البيعية والت�سويقية

) باآلف الريالت ال�سعودية (

20082007

)غري موحدة()موحدة(

  433.338  467.639دعاية واعالن وعمولت بيع

  207.702  348.441اخرى

816.080  641.040  

امل�ساريف الدارية والعمومية  - 19

) باآلف الريالت ال�سعودية (

20082007

)غري موحدة()موحدة(

  392.079  550.590رواتب واجور ومزايا موظفني

  73.448  148.339ا�ست�سارات وخدمات مهنية

  51.600  69.311م�ساريف ادارية اأخرى

  38.881  55.013ايجارات

  29.858  48.428م�ساريف املوظفني املنتدبني

  37.500  37.500ر�سوم ادارية ملوؤ�س�سة المارات لالت�سالت 

  16.012  21.367�سفر وتنقالت

  4.464  5.429مكافاآت وبدلت اع�ساء جمل�ش الدارة

  429.445  474.818اخرى

1.410.795  1.073.287  
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رباح  20 - توزيعات الأ

ربيع   23 بتاريخ  واملنعقدة  لل�رشكة  العادية  العامة  اجلمعية  اأقرت 

ول 1429هـ ) املوافق 30 مار�ش 2008( باعتماد تو�سية جمل�ش  الأ

اإدارة ال�رشكة بتوزيع اأرباح نقدية عن ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 

2007، بواقع ن�سف ريال �سعودي عن كل �سهم قائم. 

21 - ربحية ال�سهم

مت احت�ساب ربح ال�سهم من العمليات الت�سغيلية وربح ال�سهم من الربح 

ال�سايف لل�سنة بتق�سيم الربح من العمليات الت�سغيلية والربح ال�سايف 

�سهم والبالغة 523 مليون �سهم  لل�سنة على املتو�سط املرجح لعدد الأ

كما يف 31 دي�سمرب 2008. مت اإعادة احت�ساب ربح ال�سهم من العمليات 

اأثر الزيادة يف  ظهار  2007 وذلك لإ الت�سغيلية والربح ال�سايف ل�سنة 

راأ�ش املال التي متت خالل �سنة 2008 باأثر رجعي.

22 - اإدارة املخاطر

دوات املالية الأ

النقدية،  و�سبة  النقدية  من  لل�رشكة  املالية  املوجودات  تتكون 

جل، ذمم مدينة، مطلوب من طرف ذي عالقة،  الأ ا�ستثمارات ق�سرية 

وموجودات اأخرى، اأما املطلوبات املالية لل�رشكة فتتكون من قرو�ش 

عالقة،  ذات  اأطراف  اىل  مطلوب  دائنة،  ذمم  جل،  الأ وطويلة  ق�سرية 

خم�س�ش مكافاأة نهاية اخلدمة ومطلوبات اأخرى.  مت عر�ش ال�سيا�سات 

املحا�سبية واملطلوبات يف الي�ساح رقم 2.

خماطر الئتمان

تتكون املوجودات املالية التي من املحتمل ان تتعر�ش اىل خماطر 

ا�ستثمارات  و  النقدية  و�سبة  النقدية  من  اأ�سا�سية،  ب�سورة  الئتمان، 

النقدية  ايداع  يتم  خرى.  الأ جل وذمم مدينة واملوجودات  الأ ق�سرية 

و�سبة النقدية ببنوك ذات القدرات الئتمانية العالية، وبالتايل يكون 

للذمم  الئتمان  مبخاطر  يتعلق  فيما  اما  حمدودا.  الئتمان  خطر 

املدينني  ح�سابات  مبلغ  اجمايل  ان  بحيث  حمدودة  فهي  املدينة 

ال�رشكة  واتباع  امل�سرتكني  من  ومتنوعة  كبري  قاعدة  على  يتوزع 

ل�سيا�سات حت�سيل فعالة.

جنبية خماطر العمالت الأ

جنبية ب�سكل متوا�سل  دارة مبراقبة تقلبات اأ�سعار العمالت الأ تقوم الإ

بناء على خربتها، تعتقد الدارة انه من غري ال�رشوري التغطية �سد 

خماطر العمالت الجنبية. يتم تكوين ارتباطات مالية للحد من خماطر 

التغري عندما يرتائى لدارة ال�رشكة اهميتها.

خماطر ن�سبة املرابحة

يتم  انه  حيث  اأهميه  ذات  مرابحة  ن�سبة  خماطر  ال�رشكة  لدى  يوجد  ل 

جل  الأ طويلة  ق�سرية،  والقرو�ش  البنوك  لدى  املرابحات  تكلفة  حتديد 

تكوين  يتم  ال�سوق.  يف  ال�سارية  املرابحه  اأ�سعار  على  بناًء  م�سبقًا 

ال�رشكة  دارة  لإ يرتائي  عندما  التغري  خماطر  من  للحد  مالية  اأرتباطات 

.(11 اهميتها )اإي�ساح 

خماطر ال�سيولة

للتمويالت  دورية  ب�سفة  ال�سيولة  خماطر  مبراقبة  دارة  الإ تقوم 

ال�رشكة  تراقب  كما  وامل�ستقبلية.  احلالية  واللتزامات  املتاحة 

املالية  املوجودات  ا�ستحقاقات  وموائمة  الفعلية  النقدية  التدفقات 

مع املطلوبات املالية. ل ترى ال�رشكة انها عر�سة ملخاطر جوهرية 

بال�سيولة. متعلقة 

23 - القيمة العادلة

لل�رشكة،  املوحدة  املالية  واملطلوبات  للموجودات  العادلة  القيمة  ان 

دارة انها ل  ل تختلف جوهريًا عن املبالغ امل�سجلة بالدفاتر. ترى الإ

ي خماطر هامة كما هو مو�سح اأعاله. تتعر�ش لأ
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24 - الرتباطات الراأ�سمالية واللتزامات املحتملة

ممتلكات  توريد  عقود  عن  ناجتة  راأ�سمالية  ارتباطات  ال�رشكة  على 

املوحدة  املايل  املركز  قائمة  تاريخ  حتى  تنفيذها  يتم  مل  ومعدات 

بلغت 2.22 مليار ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2008 ) 2007 : 

2.65 مليار ريال �سعودي (.

خلدمات  وىل  الأ بيانات  �رشكة  التابعة،   و�رشكتها  ال�رشكة  قامت 

ال�سبكة  )»م�رشوع  ا�سرتاتيجي  �رشاكة  بالدخول يف م�رشوع  ال�سبكات 

لياف ال�سوئية«( مع �رشكة حملية بتكلفة اإجمالية قدرها  ال�سعودية لالأ

�سوئية  األياف  �سبكة  وت�سغيل  واإقامة  لبناء  �سعودي  ريال  مليار   1

مبدَى 12.600 كيلومرت لربط جميع اأنحاء اململكة العربية ال�سعودية 

بـ 7 �سبكات قطرية.  متتلك ال�رشكة و�رشكتها التابعة 67% من اإجمايل 

قيمة امل�رشوع.

وقد دخلت ال�رشكة و�رشكتها التابعة �سابقة الذكر يف هذا امل�رشوع 

احل�سول  املتنقل عن طريق  الهاتف  �سبكة  وا�ستكمال  تدعيم  بهدف 

ال�سبكة  من  النتهاء  مت  التقنية.   عالية  تكنولوجية  خدمات  على 

 ،2007 ودي�سمرب  ويوليو  يونيو  �سهر  وال�سابعة يف  والثانية  وىل  الأ

وال�ساد�سة  واخلام�سة  الرابعة  ال�سبكة  من  النتهاء  مت  التوايل.  على 

والبالغة  الثالثة  ال�سبكة  من  النتهاء  يتوقع  بينما   2008 خالل 

من  ول  الأ الربع  خالل  تقربيا  �سعودي  ريال  مليون   234 كلفتها 

.2009 عام 

�سكل  على  حمتملة  التزامات  التابعة  و�رشكاتها  ال�رشكة  على  يوجد 

خطابات �سمان مببلغ 87 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 

2008 ) 2007: ل �سيء (.

25 - املعلومات القطاعية 

ترى اإدارة ال�رشكة عدم �رشورة الف�ساح عن املعلومات القطاعية الت�سغيلية 

لل�رشكة ول�رشكاتها التابعة نظراً لن ال�رشكة لها قطاع ت�سغيلي رئي�سي 

واحد ومتار�ش ن�ساطها ب�سكل رئي�سي يف اململكة العربية ال�سعودية.

26 - احداث لحقة 

22 حمرم  بتاريخ  املنعقد  اجتماعه  ال�رشكة يف  اإدارة  او�سى جمل�ش 

مقدارها  نقدية  ارباح  بتوزيع   )  2009 يناير   19 املوافق   (  1430

�سهم  كل  عن  �سعودي  ريال   0.75 بواقع  �سعودي  ريال  مليون   525

قائم وذلك عن ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2008.

27 - اأرقام املقارنة

اأرقام  عر�ش  مع  لتتفق  املقارنة  �سنة  اأرقام  بع�ش  تبويب  اإعادة  مت 

ال�سنة احلالية.
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