
مدير االكتتابالمستشاران الماليان ومتعهدا تغطية االكتتاب الرئيسيين

متعهدي التغطية اإلضافيون

الجهات المستلمة

تحتوي نشرة اإلصدار هذه على معلومات تم تقديمها حسب متطلبات قواعد التسجيل واإلدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية (والمشار إليها بـ "الهيئة"). ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة 
الذين تظهر أسماؤهم على الصفحة (ج) مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار هذه، ويؤكدون حسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد 
المعقول، أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها النشرة إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة. وال تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذه 

النشرة، وال تعكس أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخلي نفسها صراحة من أية مسؤولية مهما كانت عن أية خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو عن االعتماد على أي جزء منها.
صدرت هذه النشرة بتاريخ ١٤٣٣/٨/١٤هـ (الموافق ٢٠١٢/٧/٤م)

شركة االتصاالت المتنقلة السعودية، (ُيشار إليها فيما بعد بـ "الشركة" أو "زين")، هي شركة مساهمة سعودية تأسست بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ٤٨) الصادر بتاريخ ١٤٢٨/٥/٢٦هـ (الموافق ٢٠٠٧/٦/١٢م) وفقًا 
لقرار وزير التجارة والصناعة رقم (٨١/ق) وتاريخ ١٤٢٩/٣/٤هـ (الموافق ٢٠٠٨/٣/١٢م) ومسجلة بالسجل التجاري رقم ١٠١٠٢٤٦١٩٢ بتاريخ ١٤٢٩/٣/٤هـ (الموافق ٢٠٠٨/٣/١٢م). وكما في تاريخ نشرة اإلصدار هذه ("النشرة") 

يبلغ رأس مال الشركة ٤٫٨٠١٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال سعودي ويتكون من ٤٨٠٫١٠٠٫٠٠٠ سهم بقيمة اسمية (١٠) رياالت للسهم ("ويشار لها فيما بعد بـ "األسهم الحالية") وجميعها مدفوعة القيمة بالكامل. 

يتمثل هذا االكتتاب في أسهم حقوق األولوية ("االكتتاب") بعد تخفيض رأس المال في طرح ٦٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ سهم جديد ("أسهم حقوق األولوية") ("األسهم الجديدة") بقيمة ١٠ رياالت سعودية ("سعر الطرح")، وتمثل 
زيادة في أسهم الشركة من ٤٨٠٫١٠٠٫٠٠٠ سهم إلى ١٫٠٨٠٫١٠٠٫٠٠٠ سهم. ويمثل إصدار أسهم حقوق األولوية زيادة في رأس مال الشركة الحالي بنسبة ١٢٥٪ تقريبًا.

سيكون االكتتاب في أسهم حقوق األولوية لحملة األسهم المقيدين (ويشار إليهم مجتمعين بـ "المساهمين المستحقين" ولكل منهم منفردًا بـ "المساهم المستحق") في سجالت الشركة في نهاية التداول لدى السوق 
المالية السعودية ("تداول") في يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية إلعادة هيكلة رأس مال الشركة ("الجمعية العامة غير العادية إلعادة هيكلة رأس المال") بتاريخ ١٤٣٣/٨/١٤هـ (الموافق ٢٠١٢/٧/٤م) ("تاريخ 
األحقية"). ويحق لكل مساهم مستحق االكتتاب في سهم واحد جديد لكل ٠،٨٠٠١٦٧ سهم قائم مملوك للمساهمين المستحقين في تاريخ األحقية. علمًا بأن بعض المساهمين المؤسسين سيكتتبون في أسهم حقوق 
األولوية بالتناسب مع ما يمتلكونه من أسهم وذلك من خالل رسملة كامل أو جزء من القروض التي قدموها سابقًا للشركة وذلك بقيمة القروض المقدمة من كل منهم (انظر القسم ٢È١٠ (استخدام متحصالت االكتتاب – 
رسملة تمويل المساهمين)) لن يحصل المساهمون (بما في ذلك المساهمين المؤسسين) المشاركين في الطرح على أي متحصالت ناجمة عن الطرح. وقد تم التعهد بتغطية االكتتاب بالكامل (أنظر القسم ١٤ "التعهد 

بتغطية االكتتاب").

وسيتم تخصيص أسهم حقوق األولوية بعد تخفيض رأس المال على المساهمين المستحقين الذين طلبوا االكتتاب بأسهم حقوق األولوية الخاصة بهم وفقًا لما يملكونه من األسهم القائمة في تاريخ األحقية. وسوف توزع 
أسهم حقوق األولوية المتبقية والتي لم يكتتب فيها مستحقوها كليًا أو جزئيًا – إن وجدت – على المساهمين المستحقين الذين اكتتبوا بنسبة تزيد عن نسبتهم من أسهم حقوق األولوية (أنظر القسم ١٦ "شروط وتعليمات 
االكتتاب"). أما بالنسبة  للمساهمين المستحقين لالكتتاب في أجزاء كسرية من األسهم، فإن كسور أسهم إصدار حقوق األولوية ، سيتم تجميعها في محفظة واحدة من قبل مدير االكتتاب ثم تباع  بسعر السوق و سيتم 
توزيع متحصالت عملية البيع هذه على هؤالء المساهمين وفقًا لحصة كل مساهم من كسور هذه األسهم ، وذلك خالل ثالثين يومًا التي تلي توزيع أسهم حقوق األولية على المساهمين المستحقين. وعلى متعهدي 
تغطية االكتتاب شراء أي كمية من األسهم الجديدة لم يتم االكتتاب فيها إن وجدت. وبعد اكتمال عملية االكتتاب سوف يصبح رأس مال الشركة ١٠٫٨٠١٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال سعودي وسيبلغ عدد أسهم الشركة المصدرة ١٫٠٨٠٫١٠٠٫٠٠٠ 
سهم. ستبلغ إجمالي قيمة الطرح ٦٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال سعودي، تتألف من (١) مبلغ نقدي يبلغ تقريبًا  ٣٫٤٥٣٫٨٠٩٫٣٦٠ ريال سعودي والذي سيستخدم لعدة أغراض، بما فيها تمويل بعض النفقات الرأسمالية و (٢) رسملة 

كامل تمويل المساهمين أو جزء منه بقيمة إجمالية تبلغ ٢٫٥٤٦٫١٩٠٫٦٤٠ ريال سعودي تقريبًا بسعر الطرح (راجع القسم ١٠ "استخدام متحصالت االكتتاب").

وقد أوصى مجلس إدارة الشركة بموجب القرار رقم (È٠١٠ م.إ/د٢٠١١È) الصادر بتاريخ ١٤٣٢/١١/٢٨هـ (الموافق ٢٠١١/١٠/٢٦م) بتخفيض رأس المال من (١٤) أربعة عشر مليار ريال سعودي إلى (٤٫٨٠١٫٠٠٠٫٠٠٠) أربعة مليارات 
و ثمانمائة و واحد مليون ريال سعودي، وبالتالي تخفيض عدد أسهم زين من (١٫٤٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) مليار وأربعمائة مليون سهم إلى (٤٨٠٫١٠٠٫٠٠٠) أربعمائة و ثمانون مليون و مائة ألف سهم عن طريق إلغاء (٩١٩٫٩٠٠٫٠٠٠) 
تسعمائة و تسعة عشر مليون و تسعمائة ألف سهم، و بنسبة تخفيض في رأس المال مقدارها (٦٥،٧١ ٪) تقريبًا، وبمعدل تخفيض سهم واحد عن كل (١،٥٢١٩) سهم تقريبًا، و ذلك بعد الحصول على الموافقات 
المطلوبة نظامًا من هيئة السوق المالية ووزارة التجارة و الصناعة و أي جهات أخرى خاصة مقرضة أو لها مصلحة في تخفيض رأس المال، كما أوصى المجلس كذلك بزيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار أسهم 
المال وسيكون  العادية إلعادة هيكلة رأس  العامة غير  الجمعية  انعقاد  الشركة في يوم  المطروحة لالكتتاب من قبل  الطرح وعدد األسهم  (٦٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) ستة مليارات ريال سعودي وسيحدد سعر  أولوية بقيمة  حقوق 
التاريخ، كما يحق  نسبة ملكيتهم في ذلك  نقدًا حسب  الجديدة  األسهم  االكتتاب في  الحق في  المال  رأس  زيادة  قرار  التي ستصوت على  العادية  العامة غير  الجمعية  انعقاد  المسجلين في نهاية  زين  لمساهمي 
للمساهمين المؤسسين االكتتاب في األسهم الجديدة من خالل رسملة جميع أو جزء من القروض المقدمة منهم سابقًا للشركة وذلك بمقدار نسبة أحقيتهم في االكتتاب في األسهم الجديدة. وقد وافق المساهمون 
المستحقون الحاضرون، شخصيًا أو من خالل وكيل أو عن طريق التصويت اإللكتروني، للجمعية العامة غير العادية إلعادة هيكلة رأس المال المنعقدة في تاريخ ١٤٣٣/٨/١٤هـ (الموافق ٢٠١٢/٧/٤م)، على  قرار زيادة 

رأس مال الشركة من ٤٫٨٠١٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال سعودي إلى ١٠٫٨٠١٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال سعودي وذلك من خالل إصدار أسهم حقوق األولوية ورسملة كل أو جزء من تمويل المساهمين.

االكتتاب")، حيث يمكن  (الموافق ٢٠١٢/٧/١٧م) ("فترة  أيام عمل حتى نهاية عمل يوم ١٤٣٣/٨/٢٧هـ  لمدة ٨  ٢٠١٢/٧/١٠م)، وتستمر  (الموافق  األولوية يوم ١٤٣٣/٨/٢٠هـ  االكتتاب في أسهم حقوق  تبدأ فترة 
للمساهمين المستحقين تقديم طلبات االكتتاب في أسهم حقوق األولوية لدى أي فرع من فروع الجهات المستلمة خالل فترة االكتتاب (انظر القسم ١٦ "شروط وتعليمات االكتتاب"). ووفقًا لتعليمات هيئة السوق المالية 
("الهيئة") أو ("هيئة السوق المالية") وتماشيًا مع متطلباتها، وشريطة وجود طلب كاٍف على أسهم حقوق األولوية بأسعار تتجاوز سعر االكتتاب على نحو يترتب عليه جمع متحصالت كافية من بيع أسهم حقوق األولوية، 
فإنه سيتم تطبيق آلية متعلقة بتعويض المساهمين المستحقين الذين ال يمارسون حقهم في االكتتاب كليًا أو جزئيًا بأسهم حقوق األولوية كما هو موضح في القسم ٣È١٦ "شروط وتعليمات االكتتاب – المساهمون 

المستحقون الذين ال يشاركون في االكتتاب بأسهم حقوق األولوية".

وسوف يتم إعادة فائض االكتتاب، إن وجد، إلى المكتتبين من المساهمين المستحقين دون أي عموالت أو استقطاعات من مدير االكتتاب أو الجهات المستلمة، وسوف يتم اإلعالن عن عملية التخصيص النهائية ورد فائض 
االكتتاب، إن وجد، في موعد أقصاه ١٤٣٣/٩/٥هـ (الموافق ٢٠١٢/٧/٢٤م) (راجع القسم ٩È١٦" شروط وتعليمات االكتتاب – التخصيص ورد الفائض").

إن جميع أسهم الشركة من فئة واحدة، وال يعطى أي سهم حقوق تفضيلية لمالكه. ويعطي كل سهم لمالكه الحق في صوت واحد، ويحق لكل مساهم ("المساهم") يملك ما ال يقل عن (٢٠) عشرين سهمًا حضور اجتماعات 
الجمعية العامة للمساهمين ("الجمعية العامة") والتصويت فيها. وستستحق أسهم حقوق األولوية أية أرباح تعلنها الشركة عن السنوات المالية الالحقة إن وجدت. وال تتوقع الشركة دفع أي أرباح سنوية لمساهميها قبل 
عام ٢٠١٥م حيث ستقوم الشركة في حينه بإعادة النظر في هذه السياسة بناًء على أرباحها المبقاة ومتطلبات نفقاتها الرأسمالية وظروفها المالية وأوضاع السوق وبصفة عامة األوضاع االقتصادية والعوامل األخرى (راجع 

القسم ١١ "سياسة توزيع األرباح"). 

تقدمت الشركة بطلب للهيئة لتسجيل أسهم حقوق األولوية في القائمة الرسمية في سوق األسهم السعودي "تداول" وتمت الموافقة على هذه النشرة وكافة المستندات المؤيدة التي طلبتها الهيئة. يتم حاليًا تداول 
األسهم الحالية للشركة في تداول. ومن المتوقع أن يبدأ تداول أسهم حقوق األولوية في السوق في وقت قريب بعد االنتهاء من عملية تخصيص أسهم حقوق األولوية ورد الفائض (راجع الصفحة (س) "تواريخ مهمة 
للمساهمين المستحقين")، وسوف يسمح لمواطني المملكة العربية السعودية والمقيمين فيها ولمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية  والشركات والبنوك وصناديق اإلستثمار السعودية والمؤسسات الخليجية 

وللمستثمرين األجانب خارج المملكة (من خالل اتفاقيات مبادلة) بالتداول في األسهم الجديدة بعد إدراجها وتداولها في السوق.

يجب القيام بدراسة دقيقة ومتأنية لقسم "إشعار هام" قبل اتخاذ قرار بشأن االستثمار في أسهم حقوق األولوية المطروحة لالكتتاب. وللحصول على شرح للمصطلحات المعرفة والمصطلحات الفنية المستخدمة  النشرة 
فيما يتعلق بقطاع االتصاالت، أنظر القسم – ١ (التعريفات واالختصارات والمصطلحات الفنية).

١٠ ريال للسهم الواحد عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية تمثل زيادة في رأس مال الشركة بقيمة قدرها (٦٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) ريال سعودي،  ٦٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ سهم عادي بسعر طرح يبلغ  طرح 
٦٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ سهم عادي تمثل زيادة بنسبة ١٢٥٪ تقريبًا في رأس مال للشركة الحالي. ١٠٫٨٠١٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال سعودي من خالل إصدار  ٤٫٨٠١٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال سعودي إلى  من 

شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
شركة مساهمة سعودية تأسست بموجب المرسوم الملكي رقم م/ ٤٨ الصادر بتاريخ ١٤٢٨/٥/٢٦هـ الموافق ٢٠٠٧/٦/١٢م، سجل تجاري رقم ١٠١٠٢٤٦١٩٢

فترة االكتتاب من ١٤٣٣/٨/٢٠هـ (الموافق ٢٠١٢/٧/١٠م) وحتى ١٤٣٣/٨/٢٧هـ (الموافق ٢٠١٢/٧/١٧م)

نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية



أ

إشعار هام
تقدم هذه النشرة تفاصيل كاملة عن المعلومات المتعلقة بالشركة واالكتتاب وأسهم حقوق األولوية المطروحة لالكتتاب. وعند تقديم طلبات االكتتاب 
في أسهم حقوق األولوية، سيتم معاملة المساهمين المستحقين على أساس أن طلباتهم تستند إلى المعلومات الواردة في هذه النشرة، والتي يمكن 
الحصول على نسخة منها من (المركز الرئيسي للشركة) أو مدير االكتتاب (يظهر اسمه في الصفحة (ز)) أو الجهات المستلمة (تظهر أسماؤهم في 
الصفحتين (ح) و (ط))، أو بزيارة الموقع اإللكتروني للهيئة على شبكة اإلنترنت (www.cma.org.sa)، أو الموقع اإللكتروني للشركة على شبكة اإلنترنت 

.(www.sa.zain.com)

عينت الشركة شركة السعودي الفرنسي كابيتال المحدودة وشركة الراجحي المالية كمستشارين ماليين لالكتتاب وكمتعهدين رئيسيين لتغطية االكتتاب، 
كما عينت شركة اإلنماء لالستثمار و شركة البالد لالستثمار و شركة السعودي الهولندي المالية كمتعهدون إضافيون لالكتتاب، كما قامت الشركة بتعيين 
شركة السعودي الفرنسي كابيتال المحدودة للعمل كمدير لالكتتاب فيما يتعلق بأسهم حقوق األولوية المطروحة لالكتتاب والمذكورة في هذه النشرة.   

تحتوي هذه النشرة على معلومات تم تقديمها حسب متطلبات قواعد التسجيل واإلدراج الصادرة عن الهيئة. ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الذين تظهر 
أسماؤهم على الصفحة (ج) ¹ مجتمعين ومنفردين ¹ كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في هذه النشرة، ويؤكدون حسب علمهم واعتقادهم، 
وبعد إجراء جميع الدراسات الممكنة إلى الحد المعقول، أنه ال توجد أية وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها في نشرة اإلصدار إلى جعل أي إفادة 

واردة فيها مضللة. 

ومع أن الشركة قامت بجميع التحريات المعقولة بالنسبة لدقة المعلومات الواردة في هذه النشرة في تاريخ صدورها، فإن جزءًا كبيرًا من المعلومات 
المتعلقة بسوق وقطاع االتصاالت الواردة في هذه النشرة ُمستقاة من مصادر خارجية. ومع أنه ال يوجد لدى الشركة ومستشاريها الذين تظهر أسماؤهم في 
الصفحتين (هـ) و (و) من هذه النشرة ("المستشارون") أي سبب لالعتقاد بأن المعلومات المتعلقة بسوق وقطاع االتصاالت غير دقيقة بصورة جوهرية، إال 

أنه لم يتم التحقق بصورة مستقلة عن هذه المعلومات وال يوجد أي تأكيد بشأن صحة أي من هذه المعلومات أو اكتمالها.

إن المعلومات التي تضمنتها هذه النشرة  في تاريخ إصدارها عرضة للتغيير. وعلى وجه الخصوص من الممكن أن يتأثر الوضع المالي للشركة وقيمة 
األسهم بشكل سلبي نتيجة لتطورات مستقبلية مثل التضخم ومعدالت الفائدة والضرائب أو غيرها من العوامل االقتصادية والسياسية أو عوامل أخرى 
خارجة عن سيطرة الشركة (يرجى مراجعة القسم "٢" ¹ عوامل المخاطرة). وال ينبغي اعتبار تقديم هذه النشرة أو أي تعامل شفهي أو خطي أو مطبوع 

متعلق باالكتتاب بأنه وعد أو تعهد أو إقرار بتحقيق اإليرادات أو النتائج أو األحداث المستقبلية. 

ال يجوز اعتبار هذه النشرة بمثابة توصية من الشركة، أو أعضاء مجلس إدارتها، أو مستشاريها للمشاركة في االكتتاب. وتعتبر المعلومات الواردة في هذه 
النشرة ذات طبيعة عامة، تم إعدادها دون األخذ في االعتبار أهداف االستثمار الفردية أو الوضع المالي أو االحتياجات االستثمارية الخاصة بالشخص الراغب 
في االستثمار في أسهم حقوق األولوية. وقبل اتخاذ قرار باالستثمار، يعتبر كل مستلم لهذه النشرة مسؤوًال عن الحصول على استشارة مهنية مستقلة 
بخصوص االكتتاب ويجب عليه االعتماد على فحصه الخاص للشركة ومدى مالئمة الفرصة االستثمارية والمعلومات الواردة في هذه النشرة لألهداف 
واألوضاع واالحتياجات المالية الخاصة به بما في ذلك المميزات والمخاطر المرتبطة باالستثمار في االكتتاب. قد يكون االستثمار في أسهم حقوق األولوية 
مناسبًا لبعض المساهمين المستحقين دون غيرهم، ويجب على المساهمين المستحقين عدم االعتماد على قرار طرف آخر باالستثمار أو عدم االستثمار 

كأساس للدراسة المفترض قيامهم بها فيما يخص فرصتهم لالستثمار، أو على الظروف الفردية ألولئك المساهمين المستحقين. 

يقتصر االكتتاب في أسهم حقوق األولوية على المساهمين المقيدين في سجالت الشركة في تاريخ األحقية ١٤٣٣/٨/١٤هـ (الموافق ٢٠١٢/٧/٤م). كما 
يحظر صراحة توزيع هذه النشرة أو بيع أسهم حقوق األولوية في أي دولة أخرى باستثناء المملكة العربية السعودية. وتطلب الشركة ومتعهدو تغطية 

االكتتاب من متلقي هذه النشرة التعرف على أية قيود نظامية ومراعاة التقيد بها.

يتم إجراء االكتتاب في أسهم حقوق األولوية على أساس أن المساهمين المستحقين قد وافقوا في الجمعية العامة غير العادية إلعادة هيكلة رأس المال 
والتي انعقدت بتاريخ ١٤٣٣/٨/١٤هـ (الموافق ٢٠١٢/٧/٤م)، على زيادة رأس المال وإصدار أسهم حقوق األولوية.

بيانات تتعلق بقطاع وسوق االتصاالت
تم الحصول على المعلومات والبيانات التي تحتوي عليها هذه النشرة والمتعلقة بقطاع االتصاالت ومجال الهواتف المتنقلة في الشرق األوسط والمملكة 
العربية السعودية، من عدة مصادر تشمل: (١) تقديرات الشركة التي تستند على بحوث السوق األولية والثانوية الصادرة عن مجموعة المستشارين العرب 
وشركة وايرلس انتليجينس "Wireless Intelligence"، (٢) المعلومات التي تم تزويد الشركة بها من قبل أوليفر ويمان، و(٣) التقرير السنوي لعام ٢٠١٠م 

الصادر عن هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات في المملكة ("التقرير السنوي لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات لعام ٢٠١٠م"). 

ترى الشركة أنه يمكن االعتماد على المعلومات والبيانات الواردة من طرف ثالث والبيانات المضمنة في هذه النشرة، بما في ذلك المعلومات المستقاة 
من مجموعة المستشارين العرب وشركة وايرلس انتليجينس، وأوليفر ويمان، وهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات، والتقرير السنوي لهيئة االتصاالت وتقنية 
المعلومات، ولكن لم تقم الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مستشاريها بشكل مستقل بالتحقق من هذه المعلومات والبيانات، وال يمكن تقديم أي ضمان 
يتعلق بدقتها أو اكتمالها. عالوة على ذلك، تختلف المنهجية المتبعة الحتساب عدد العمالء، ومتوسط اإليراد من المشترك (ARPU) ومعدالت إلغاء 
االشتراكات (Churn¹Rates) اختالفًا كبيرًا وهي غير موحدة في قطاع االتصاالت العالمي. وعليه فإن عدد العمالء ومتوسط اإليراد من المشترك ومعدالت 

إلغاء االشتراكات المبلغ عنها قد تختلف عن األعداد ذات الصلة التي سوف تنجم عن استخدام منهجية قياسية موحدة. 
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وال تمتلك شركة مجموعة المستشارين العرب وشركة وايرلس انتليجينس وال أوليفر ويمان وال أي من شركاتهم التابعة أو مساهميهم أو أعضاء مجالس 
إداراتهم أو أي من أقاربهم، أي أسهم في رأس مال الشركة أو مصلحة مهما كان نوعها في الشركة أو أي شركة تابعة لها. وقد قامت مجموعة المستشارين 
العرب وشركة وايرلس انتليجينس وأوليفر ويمان بإعطاء موافقتهم الكتابية (ولم يسحبوها) على نشر إفادتهم بصيغتها ونصها كما وردت في هذه 

النشرة.

معلومات مالية وإحصائية
إن المعلومات المالية واإلحصائية التي تحتوي عليها هذه النشرة قابلة للتقريب، وعليه فإنه في حال تم جبر األرقام لألعداد األكبر أو لألصغر فقد ال 

يصل مجموع النسبة المتعلقة بها إلى ١٠٠٪. 

وفي الحاالت التي تمت فيها االستعانة بمصادر خارجية للحصول على معلومات إحصائية لنشرها في هذه النشرة، فإن الشركة تعتقد بأن المعلومات 
المذكورة تمثل أحدث معلومات يمكن الحصول عليها والمتوفرة لدى المصدر المعني المحدد.

إن القوائم المالية المدققة للسنوات المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩م و٣١ ديسمبر ٢٠١٠م، و٣١ ديسمبر ٢٠١١م ، واإليضاحات المرفقة بها والتي تم 
إدراجها في هذه النشرة، قد تم إعدادها وفقًا لمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وباستثناء القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ 
ديسمبر ٢٠١١م وربعي الفترة المنتهية في ٣١ سبتمبر ٢٠١١م، و٣١ ديسمبر ٢٠١١م والتي تمت مراجعتها وفحصها من قبل شركة ديلويت، فإن كافة القوائم 
المالية األخرى قد خضعت للتدقيق و الفحص من قبل برايس ووترهاوس كوبرز الجريد، وتقوم الشركة بإصدار بياناتها المالية بالريال السعودي. والتقارير 

التي أعدتها برايس ووترهاوس كوبرز الجريد وشركة ديلويت الواردة في هذه النشرة تتعلق بالمعلومات المالية التاريخية للشركة فقط.

التوقعات والبيانات المستقبلية
لقد تم إعداد التوقعات والبيانات المستقبلية التي تضمنتها هذه النشرة على أساس افتراضات محددة ومعلنة. وقد تختلف ظروف التشغيل المستقبلية 

عن االفتراضات المستخدمة وبالتالي فإنه ال يوجد ضمان أو تعهد فيما يتعلق بدقة أو اكتمال أي من هذه التوقعات أو البيانات المستقبلية. 

المستقبلية عن طريق  واإلفادات  البيانات  ويستدل على هذه  يعتبر كذلك.  أو قد  النشرة "بيانات مستقبلية"  الواردة في هذه  البيانات  تمثل بعض 
استخدام بعض الكلمات مثل "نعتقد" أو "تقدر" أو "تعتزم" أو "تتوقع" أو "خطط" أو "نوايا" أو "ربما" أو "سوف" أو "ينبغي" أو "من المتوقع" 
أو "سيكون" أو "ُيخمن" أو الصيغ النافية لهذه المفردات وغيرها من المفردات المقاربة أو المشابهة لها في المعنى. وتعكس هذه اإلفادات وجهة نظر 
الشركة الحالية فيما يتعلق بأحداث مستقبلية ولكنها ليست ضمانًا لألداء المستقبلي. كما أن هناك العديد من العوامل التي قد تؤثر في األداء الفعلي 
أو اإلنجازات أو النتائج التي تحققها الشركة وتؤدي إلى اختالفها بشكل كبير عما كان متوقعًا صراحًة أو ضمنًا في البيانات المستقبلية المذكورة. وقد تم 
استعراض بعض المخاطر أو العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى مثل هذا األمر بشكل مفصل أكثر في أقسام أخرى من هذه النشرة ¹ بما فيها على سبيل 
المثال ال الحصر ¹ القسم "٢" ¹ عوامل المخاطرة، والقسم "٤" – أعمال وإستراتيجية الشركة. وفي حال تحقق واحد أو أكثر من هذه المخاطر أو األمور 
غير المتيقنة أو ثبت عدم صحة أو دقة أي من االفتراضات التي تم االعتماد عليها، فإن النتائج الفعلية قد تختلف بشكل جوهري عن تلك الموضحة أو 

المتوقعة أو المخطط لها في هذه النشرة.

ومع مراعاة متطلبات قواعد التسجيل واإلدراج ، فإن الشركة تلتزم بتقديم نشرة إصدار تكميلية للهيئة إذا تبين للشركة في أي وقت بعد صدور موافقة 
الهيئة على هذه النشرة وقبل تسجيل أسهمها في القائمة الرسمية: (١) حدوث أي تغيير ملحوظ في األمور الجوهرية الواردة في هذه النشرة أو أي مستند 
مطلوب بموجب قواعد التسجيل واإلدراج أو (٢) ظهور أية مسائل إضافية مهمة كان يتوجب تضمينها في هذه النشرة. وفيما عدا هاتين الحالتين ، 
فإن الشركة ال تعتزم تحديث أو تعديل أية معلومات متعلقة بالقطاع أو السوق أو اإلفادات المستقبلية الواردة في هذه النشرة، سواء كان ذلك نتيجة 
لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو خالف ذلك. ونتيجة لما تقدم والمخاطر األخرى، ولحاالت عدم التيقن واالفتراضات، فإن األحداث والظروف 
الخاصة بالتوقعات المستقبلية الواردة في هذه النشرة قد ال تحدث على النحو الذي تتوقعه الشركة، أو قد ال تحدث إطالقًا. وعليه، فإنه يجب على 

المساهمين المستحقين فحص جميع بيانات التوقعات المستقبلية في ضوء هذه التفسيرات، وعدم االعتماد على اإلفادات المستقبلية بشكل أساسي.

التعريفات واالختصارات وقائمة المصطلحات الفنية
لتفسير بعض المصطلحات المعرفة واالختصارات وبعض المصطلحات الفنية المتعلقة بقطاع االتصاالت والمستخدمة في هذه النشرة (يرجى مراجعة 

القسم "١" – التعريفات واالختصارات والمصطلحات الفنية).
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دليل الشركة

مجلس اإلدارة
الجدول ١: أعضاء مجلس اإلدارة١ 

تنفيذي/ المنصبالجنسيةاالسم
غير 

تنفيذي

عدد األسهم مستقل/غير مستقل
المملوكة بشكل 

مباشر بعد 
تخفيض رأس 

المال٢

نسبة األسهم 
المملوكة بشكل غير 
مباشر بعد تخفيض 

رأس المال

صاحب السمو الملكي 
األمير الدكتور حسام بن 
سعود بن عبد العزيز آل 

سعود

رئيس مجلس سعودي
اإلدارة 

غير 
تنفيذي

غير مستقل (يمثل 
جميع المساهمين 

المؤسسين عدا إم تي 
سي)

عدد من األسهم ١٫٠٠٠
تمثل ما نسبته 

٦،٨٧٥٪٣ في رأس 
مال الشركة

عضو مجلس كويتيهشام عبدالرحيم أكبر
اإلدارة

غير 
تنفيذي

غير مستقل (يمثل إم 
تي سي)

ال شيء.٤١٫٠٠٠

عضو مجلس كويتينبيل خلف سالمة
اإلدارة 

غير مستقل (يمثل إم تنفيذي
تي سي)

عدد من األسهم ٥١٫٠٠٠
تمثل ما نسبته 

٠،٠٠٤١٣٧٪ ٦ في 
رأس مال الشركة

عضو مجلس كويتيبدر ناصر الخرافي
اإلدارة

غير 
تنفيذي

غير مستقل (يمثل إم 
تي سي

عدد من األسهم ٧١٫٠٠٠
تمثل ما نسبته 

٠،٠٠٠٦٪ في رأس مال 
الشركة٧

عضو مجلس لبنانيأسامة متى
اإلدارة

غير 
تنفيذي

غير مستقل (يمثل إم 
تي سي)

ال شيء٨١٫٠٠٠

عبد الله إبراهيم 
الرخيص 

عضو مجلس سعودي
اإلدارة

غير 
تنفيذي

غير مستقل (يمثل 
جميع المساهمين 

المؤسسين عدا إم تي 
سي)

عدد من األسهم ١٫٠٠٠
تمثل ما نسبته 

٠،٩٨٢٪ في رأس مال 
الشركة٩

صاحب السمو األمير 
نايف بن سلطان بن 

محمد بن سعود الكبير 

عضو مجلس سعودي
اإلدارة

غير 
تنفيذي

عدد من األسهم ١٫٠٠٠مستقل
تمثل ما نسبته 

٠،٠٢١٧٣٩٪١٠ في 
رأس مال الشركة

عضو مجلس سعوديفهد إبراهيم الدغيثر 
اإلدارة

غير 
تنفيذي

ال شيء١٫٠٠٠مستقل

عمار عبدالواحد 
الخضيري 

عضو مجلس سعودي
اإلدارة

غير 
تنفيذي

ال شيء١٫٧١٤مستقل

١  تم تحديد إذا ما كان العضو مستقل/غير مستقل وفق الئحة حوكمة الشركات.
٢  إن كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة ملزم باالحتفاظ بأسهم في الشركة ال تقل عن ١٠٫٠٠٠ ريال سعودي وفقًا للمادة (٦٨) من نظام الشركات.

٣  يمتلك صاحب السمو الملكي األمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز ١٠٠٪ من أسهم مصنع البالستيك السعودي.
٤  مسجلة رسمًيا باسم إم تي سي.
٥  مسجلة رسمًيا باسم إم تي سي.

٦  يمتلك نبيل سالمة ٧١٢,٨٠٠ سهم ( أي ما نسبته ٠،١٦٥٥٪) في إم تي سي.
٧  يمتلك بدر ناصر الخرافي ١٠٠٫٠٠٠ سهم (أي ما نسبته ٠،٠٠٢٣٪) في إم تي سي.

٨  مسجلة رسمًيا باسم إم تي سي.
٩  يمتلك عبد الله إبراهيم الرخيص ٣٩٫٣٧٦٫٠٠٠ سهم في شركة الرخيص القابضة (الذي يمثل ما نسبته ٩٠٪ من رأس مال شركة ركيزة القابضة).

١٠  يمتلك صاحب السمو األمير نايف بن سلطان بن سعود الكبير ٣٫٤٧٨٫٢٦١ سهم في  شركة المراعي (الذي يمثل ما نسبته ٠،٨٧٪ من رأس مال شركة المراعي).
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الجدول ٢: أعضاء اإلدارة العليا 

عدد األسهم المملوكةالمنصبالجنسيةاالسم
بشكل مباشر بعد تخفيض رأس 

المال

نسبة األسهم المملوكة
بشكل غير مباشر بعد تخفيض 

رأس المال

ال شيءال شيءالرئيس التنفيذيبريطانيفريزر كيرلي 

عدد من األسهم تمثل ما نسبته ١١١٫٠٠٠العضو المنتدبكويتينبيل خلف سالمة
٠،٠٠٤١٣٧٪ ١٢ في رأس مال الشركة

ال شيءال شيءالمدير التنفيذي للماليةلبنانيخليل إبراهيم فواز

المدير التنفيذي للعمليات سعوديسعود عبدالله البواردي
التجارية

ال شيءال شيء

محمد عبدالوهاب 
المرشد

ال شيءال شيءالمدير التنفيذي للتقنيةكويتي

ال شيء٢٨مدير الموارد البشريةسعوديمحمد عابد نديم

عنوان الشركة 

طريق الملك فهد
ص.ب: ٢٩٥٨١٤
الرياض: ١١٣٥١ 

المملكة العربية السعودية
هاتف رقم: ٥٩٢٩٩٣٤٠٠ ٩٦٦+

فاكس رقم: ١٢١٦١٦٠٠ ٩٦٦+
www.sa.zain.com

سكرتير مجلس اإلدارةممثال الشركة المصرح لهما

عمار بن عبدالواحد الخضيري
و فريزر مارك كيرلي

طريق الملك فهد
ص.ب: ٢٩٥٨١٤
الرياض: ١١٣٥١ 

المملكة العربية السعودية
هاتف رقم: ٥٩٢٩٩٣٤٠٠ ٩٦٦+

فاكس رقم:  ١٢١٦١٦٠٠ ٩٦٦+

وليد خالد الحكيم
طريق الملك فهد
ص.ب: ٢٩٥٨١٤
الرياض ١١٣٥١ 

المملكة العربية السعودية
هاتف رقم: ٥٩٢٩٩٣٤٠٠ ٩٦٦+

فاكس رقم:  ١٢١٦١٦٠٠ ٩٦٦+

١١  مسجلة رسمًيا باسم إم تي سي.
١٢  يمتلك نبيل سالمة ٧١٢٫٨٠٠ سهم ( أي ما نسبته ٠٫١٦٥٥٪) في إم تي سي.



هـ

المستشارون

المستشارون الماليون

شركة السعودي الفرنسي كابيتال المحدودة 
ص.ب: ٢٣٤٥٤، الرياض: ١١٤٢٦

المملكة العربية السعودية
هاتف رقم: ٢٨٢٦٦٦٦ ١ ٩٦٦+
فاكس رقم: ٢٨٢٦٨٢٣ ١ ٩٦٦+

www.fransicapital.com.sa

شركة الراجحي المالية
ص.ب: ٥٥٦١، الرياض ١١٤٣٢ 

المملكة العربية السعودية 
هاتف رقم: ٢١١٩٢٩٢ ١ ٩٦٦+
فاكس رقم: ٢١١٩٢٩٩ ١ ٩٦٦+

www.alrajhi¹capital.com

المستشار القانوني السعودي لالكتتاب

شركة الجدعان وشركاؤهم محامون ومستشارون قانونيون
الطابق الخامس ¹ مركز األمم التجاري

شارع الستين ¹ الملز
ص ب: ٣٥١٥، الرياض ١١٤٨١، المملكة العربية السعودية

هاتف رقم: ٠٢٢٠ ٤٧٨ ١ ٩٦٦+
فاكس رقم:  ٤٧٦٩٣٣٢ ١ ٩٦٦+

www.aljadaan.com

المستشار القانوني الدولي لالكتتاب

كليفورد تشانس إل إل بي 
المبنى ٦، الطابق الثاني

ذا جيت برسينكت، مركز دبي المالي الدولي 
ص.ب: ٩٣٨٠ ، دبي، اإلمارات العربية المتحدة

هاتف رقم: ٤٣٦٢٠٤٤٤ ٩٧١+ 
فاكس رقم:  ٤٣٦٢٠٤٤٥ ٩٧١+

www.cliffordchance.com

المستشار القانوني السعودي والدولي للمستشارين الماليين

مكتب خالد الثبيتي للمحاماة واالستشارات القانونية 
بالتعاون مع (ديوي آند لوبوف)

طريق الملك فهد، أبراج سكاي تاورز، الدور الثامن 
ص.ب: ٣٠٠٨٠٧، الرياض ١١٣٧٢

المملكة العربية السعودية
هاتف رقم: ٩٩٩٠ ٤١٦ ١ ٩٦٦+
فاكس رقم: ٤١٦٩٩٨٠ ١ ٩٦٦+

www.deweyleboeuf.com

مستشار العناية المهنية المالية

كي بي إم جي الفوزان والسدحان
الطابق ٥، برج كي بي إم جي

شارع صالح الدين
ص ب ٩٢٨٧٦، الرياض ١١٦٦٣

هاتف: ٨٧٤٨٦٧٠ (١) ٩٦٦+
فاكس: ٨٦٠٠ ٨٧٤ (١) ٩٦٦+ 

www.kpmg.com.sa :الموقع اإللكتروني



و

المراجع القانوني

ديلويت آند توش بكر أبو الخير وشركاه
طريق تركي بن عبدالله آل سعود، السليمانية 

ص. ب: ٢١٣، الرياض: ١١٤١١، المملكة العربية السعودية
هاتف رقم: ٨٤٠٠ ٢٨٢ ١ ٩٦٦+
فاكس رقم: ٠٨٨٠ ٢٩٣ ١ ٩٦٦+

www.deloitte.com

مستشار دراسات السوق

أوليفر ويمان أف زي أل أل سي 
مكاتب عرجان الطابق ١١

مدينة دبي ، المدينة اإلعالمية 
ص.ب. ٥٠٠٥٢٥، دبي، اإلمارات العربية المتحدة

هاتف رقم: ٤٢٥٧٠٠٠ ٤ ٩٧١+
فاكس رقم: ٤٢٧٠٥٣٤ ٤ ٩٧١+

www.oliverwyman.com

مجموعة المستشارون العرب
ص.ب:٢٣٧٤، عمان ١١٨٢١، األردن

هاتف رقم: ٩٦٢٦٥٨٢٨٨٤٩+
فاكس رقم: ٩٦٢٦٥٨٢٨٨٠٩+

www.arabadvisors.com

Wireless Intelligenceجي اس ام ميديا ال ال سي
٤٠٠ نورث بارك، ١٠٠٠ طريق أبيرناثي

مكتب رقم ٤٥٠
أطلنطا بوالية جورجيا ٣٠٣٢٨، الواليات المتحدة األمريكية

هاتف رقم: ٦٦٠٠ ٢٨١ ٦٧٨ ٠٠١ +
فاكس رقم: ٦٦٠١ ٢٨١ ٦٧٨ ٠٠١ +
www.wirelessintelligence.com

استشاريو اإلعالم والعالقات العامة
ام كوميونيكيشنز ليمتد (لندن)

ليبرتي هاوس ٦١١، مركز دبي المالي العالمي
ص.ب ٥٠٦٦٦٣، دبي

االمارات العربية المتحدة 
هاتف رقم:  ٩٦٧٥ ٤٣٢٥ ٩٧١ +

www.mcomgroup.com

المستشار اإلعالني

شركة الشواف العالمية
مركز الصفوة التجاري، السليمانية

ص ب ٤٣٣٠٧ الرياض ١١٥٦١، المملكة العربية السعودية
هاتف: ٢٨٨٦٦٣٢ (١) ٩٦٦+، فاكس: ٢٨٨٦٦٣١ (١) ٩٦٦+

www.advert1.com :الموقع االلكتروني



ز

مدير االكتتاب 

شركة السعودي الفرنسي كابيتال المحدودة 
ص.ب: ٢٣٤٥٤
الرياض: ١١٤٢٦

المملكة العربية السعودية
هاتف رقم: ٢٨٢٦٦٦٦ ١ ٩٦٦+
فاكس رقم: ٢٨٢٦٨٢٣ ١ ٩٦٦+

www.fransicapital.com.sa

 متعهدي تغطية االكتتاب  

شركة السعودي الفرنسي كابيتال المحدودة 
ص.ب: ٢٣٤٥٤
الرياض: ١١٤٢٦

المملكة العربية السعودية
هاتف رقم: ٢٨٢٦٦٦٦ ١ ٩٦٦+
فاكس رقم: ٢٨٢٦٨٢٣ ١ ٩٦٦+

www.fransicapital.com.sa

شركة الراجحي المالية
ص.ب: ٥٥٦١ 

الرياض: ١١٤٣٢
المملكة العربية السعودية

هاتف رقم: ٢١١٩٢٩٢ ١ ٩٦٦+
فاكس رقم: ٢١١٩٢٩٩ ١ ٩٦٦+

www.alrajhi¹capital.com

اإلنماء لالستثمار
ص.ب: ٦٦٦٧٤ 
الرياض: ١١٥٨٦

المملكة العربية السعودية
هاتف رقم: ٨٠٠١٢٠٨٠٠٠ 

فاكس رقم: ٢١٨٥٠٠٠ ١ ٩٦٦+
www.alinma.com

شركة البالد لالستثمار
ص.ب: ١٤٠ 

الرياض: ١١٤١١
المملكة العربية السعودية

هاتف رقم: ٢٠٣٩٨٨٨ ١ ٩٦٦+
فاكس رقم: ٢٠٣٩٨٩٩ ١ ٩٦٦+

www.bankalbilad.com

السعودي الهولندي المالية
ص.ب: ١٤٦٧ 

الرياض: ١١٤٣١
المملكة العربية السعودية 

هاتف رقم: ٤١٦٣١٣٣ ١ ٩٦٦ +
فاكس رقم: ٢١٦٩١٠٢ ١ ٩٦٦+

www.shb.com.sa



ح

الجهات المستلمة

البنك السعودي الفرنسي
ص.ب: ٥٦٠٠٦ 

الرياض: ١١٥٥٤ 
المملكة العربية السعودية

هاتف رقم: ٢٨٩٩٩٩٩ ١ ٩٦٦+
فاكس رقم: ٤٠٤٢٣١١ ١ ٩٦٦+

www.alfransi.com.sa

مصرف الراجحي 
ص.ب: ٢٨

الرياض: ١١٤١١
المملكة العربية السعودية

هاتف رقم: ٤٦٢٩٩٢٢ ١ ٩٦٦+
فاكس رقم: ٤٦٢٤٣١١ ١ ٩٦٦+

www.alrajhibank.com.sa

البنك العربي الوطني 
ص.ب: ٥٦٩٢١ 
الرياض: ١١٥٦٤ 

المملكة العربية السعودية
هاتف رقم: ٤٠٢٩٠٠٠ ١ ٩٦٦+

فاكس رقم: ٤٠٢٧٧٤٧ ١ ٩٦٦+
www.anb.com.sa

بنك البالد
ص.ب: ١٤٠ 

الرياض: ١١٤١١
المملكة العربية السعودية

هاتف رقم: ٤٧٩٨٨٨٨ ١ ٩٦٦+
فاكس رقم: ٤٧٩٨٨٩٨ ١ ٩٦٦+

www.bankalbilad.com

بنك الجزيرة 
ص.ب: ٦٢٧٧ 
جدة:  ٢١٤٤٢

المملكة العربية السعودية
هاتف رقم: ٦٠٩٨٨٨٨ ٢ ٩٦٦+

فاكس رقم: ٦٥٣٢٤٧٨ ٢ ٩٦٦+
www.baj.com.sa

البنك األهلي التجاري 
ص.ب: ٣٥٥٥ 

جدة: ٢١٤٨١
المملكة العربية السعودية

هاتف رقم: ٦٤٩٣٣٣٣ ٢ ٩٦٦+
فاكس رقم: ٦٤٣٣٢٨١ ٢ ٩٦٦+

www.alahli.com.sa

بنك الرياض
ص.ب: ٢٢٦٢٢ 
الرياض: ١١٤١٦

المملكة العربية السعودية
هاتف رقم: ٤٠١٣٠٣٠ ١ ٩٦٦+

فاكس رقم: ٤٠٤٢٧٠٧ ١ ٩٦٦+
www.riyadbank.com



ط

الجهات المستلمة

مجموعة سامبا المالية
ص.ب: ٨٣٣ 

الرياض: ١١٤٢١
المملكة العربية السعودية

هاتف رقم: ٤٧٧٤٧٧٠ ١ ٩٦٦+
فاكس رقم: ٤٧٩٩٤٠٥ ١ ٩٦٦+

www.samba.com.sa

البنك السعودي البريطاني (ساب)
ص.ب: ٩٠٨٤ ، الرياض: ١١٤١٣

المملكة العربية السعودية
هاتف رقم: ٤٠٥٠٦٧٧ ١ ٩٦٦+
فاكس رقم: ٤٠٥٠٦٦٠ ١ ٩٦٦+

www.sabb.com

البنك السعودي الهولندي
ص.ب: ١٤٦٧ 

الرياض: ١١٤٣١
المملكة العربية السعودية 

هاتف رقم: ٤٠١٠٢٨٨ ١ ٩٦٦ +
فاكس رقم: ٤٠٣١١٠٤ ١ ٩٦٦+

www.shb.com.sa

البنك السعودي لالستثمار
ص.ب: ٣٥٣٣، الرياض: ١١٤٨١

المملكة العربية السعودية
هاتف رقم: ٤٧٨٦٠٠٠ ١ ٩٦٦+

فاكس رقم: ٤٧٧٦٧٨١ ١ ٩٦٦+
www.saib.com.sa

مصرف اإلنماء
ص.ب: ٦٦٦٧٤، الرياض: ١١٥٨٦

المملكة العربية السعودية
هاتف رقم: ٩٢٠٠٢٨٠٠٠ ٩٦٦+
فاكس رقم: ٢١٨٥٠٠٠ ١ ٩٦٦+

www.alinma.com



ي

مسجل األسهم 

السوق المالية السعودية "تداول"
أبراج التعاونية

٧٠٠ طريق الملك فهد
ص.ب: ٦٠٦١٢ 

الرياض: ١١٥٥٥
المملكة العربية السعودية

هاتف رقم: ٢١٨٩٩٩٩ ١ ٩٦٦+
فاكس رقم: ٢١٨١٢٢٠ ١ ٩٦٦+

www.tadawul.com.sa

البنوك الرئيسية للشركة

البنك السعودي الفرنسي
ص.ب: ٥٦٠٠٦ 

الرياض: ١١٥٥٤ 
المملكة العربية السعودية

هاتف رقم: ٢٨٩٩٩٩٩ ١ ٩٦٦+
فاكس رقم: ٤٠٤٢٣١١ ١ ٩٦٦+

www.alfransi.com.sa

مصرف الراجحي 
ص.ب: ٢٨

الرياض: ١١٤١١
المملكة العربية السعودية

هاتف رقم: ٤٦٢٩٩٢٢ ١ ٩٦٦+
فاكس رقم: ٤٦٢٤٣١١ ١ ٩٦٦+

www.alrajhibank.com.sa

البنك السعودي البريطاني (ساب)
ص.ب: ٩٠٨٤ 

الرياض: ١١٤١٣
المملكة العربية السعودية

هاتف رقم: ٤٠٥٠٦٧٧ ١ ٩٦٦+
فاكس رقم: ٤٠٥٠٦٦٠ ١ ٩٦٦+

www.sabb.com

البنك العربي الوطني 
ص.ب: ٩٨٠٢ 

الرياض: ١١٥٦٤ 
المملكة العربية السعودية

هاتف رقم: ٤٠٢٩٠٠٠ ١ ٩٦٦+
فاكس رقم: ٤٠٢٧٧٤٧ ١ ٩٦٦+

www.anb.com.sa

َمَنحت الكيانات الواردة أعاله موافقتها على استخدام اسمائها وعالماتها التجارية وإضافة أي معلومات قدمتها تلك الكيانات إلى هذه النشرة، ولم تقم 
بسحب موافقتها تلك حتى تاريخ هذه النشرة.



ك

ملخص االكتتاب

بموجب الشركة تأسست  سعودية  مساهمة  شركة  وهي  السعودية،  المتنقلة  االتصاالت  شركة 
المرسوم الملكي رقم م/٤٨ الصادر بتاريخ ١٤٢٨/٥/٢٦هـ (الموافق ٢٠٠٧/٦/١٢م)، وتعمل 
بموجب السجل التجاري رقم ١٠١٠٢٤٦١٩٢ بتاريخ ١٤٢٩/٣/٤هـ (الموافق ٢٠٠٨/٣/١٢م). 

إصدار أسهم حقوق أولوية للمساهمين المستحقين.طبيعة الطرح

١٠ رياالت سعودية للسهم.سعر الطرح

١٠ رياالت سعودية للسهم.القيمة االسمية

٤٨٠٫١٠٠٫٠٠٠ سهم  عادي مدفوعة القيمة بالكامل.عدد األسهم المصدرة مباشرة قبل االكتتاب

رأس مال الشركة مباشرة قبل طرح أسهم حقوق 
األولوية

٤٫٨٠١٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال سعودي.

٦٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ سهم تمثل نسبة ١٢٥٪ تقريبًا من رأس مال الشركة الحالي.عدد أسهم حقوق األولوية المطروحة لالكتتاب
(أ)  فئتين:  إلــى  لالكتتاب  المطروحة  األولــويــة  حقوق  أسهم  تصنيف  يتم  وســوف 
٣٤٥٫٣٨٠،٩٣٦ سهم تمثل نسبة نحو ٥٨٪ من أسهم حقوق األولوية والتي سيتم طرحها 
للمساهمين المستحقين مقابل االكتتاب بها نقدًا؛ و(ب) ٢٥٤٫٦١٩٫٠٦٤ سهم تمثل نسبة 
٤٢٪ تقريبًا من أسهم حقوق األولوية، سيكتتب فيها عن طريق رسملة كامل أو جزء من 
رسملة   – االكتتاب  "استخدام متحصالت   ٢¹١٠ القسم  (راجع  تمويل مساهمين محددين 

تمويل المساهمين").

٦٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ سهم جديدعدد األسهم المتعهد بتغطية االكتتاب بها

٦٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال سعوديقيمة األسهم المتعهد بتغطية االكتتاب بها

١٫٠٨٠٫١٠٠٫٠٠٠ سهم. مجموع األسهم مباشرة بعد االكتتاب

١٠٫٨٠١٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال سعودي. رأس مال الشركة مباشرة بعد االكتتاب

سيتم زيادة رأس مال الشركة بمقدار ٦٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال سعودي تقريبًا تمثل زيادة بنسبة نسبة الزيادة في رأس المال
١٢٥٪ تقريبًا من رأس مال الشركة مباشرة قبل االكتتاب. 

٦٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال سعودي، وتتألف من:إجمالي قيمة الطرح
(١) مبلغ نقدي مقداره ٣٫٤٥٣٫٨٠٩٫٣٦٠ ريال سعودي والذي سيستخدم بعد خصم 

نفقات االكتتاب التي تبلغ ١٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال سعودي تقريبًا. (راجع القسم ١٠ (استخدام 
متحصالت االكتتاب))؛ 

(٢) مبلغ ٢٫٥٤٦٫١٩٠٫٦٤٠ ريال سعودي سيتم استخدامه لرسملة مبلغ محدد من تمويل 
عدد من المساهمين المؤسسين (راجع القسم ١٠ (استخدام متحصالت االكتتاب)).

١٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال سعودي تقريبًا شاملة أتعاب مدير االكتتاب.تكاليف اإلكتتاب

صافي المتحصالت النقدية التقريبية بعد خصم 
تكاليف اإلكتتاب

 ٣٫٣٣٣٫٨٠٩٫٣٦٠ ريال سعودي.

التداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية إلعادة هيكلة رأس المال وذلك تاريخ أحقية االكتتاب نهاية 
بتاريخ ١٤٣٣/٨/١٤هـ (الموافق ٢٠١٢/٧/٤م).

يمكن للمساهمين المستحقين الحصول على طلب االكتتاب فقط أثناء فترة االكتتاب من طريقة االكتتاب للمساهمين المستحقين
مدير االكتتاب أو فروع الجهات المستلمة. كما يجوز للمساهمين المستحقين من األفراد 
التقدم بطلبات  السعودية  العربية  المملكة  اكتتابات عامة مؤخرًا في  الذين شاركوا في 
لالكتتاب بأسهم حقوق األولوية من خالل اإلنترنت أو خدمة الهاتف المصرفي أو أجهزة 
يجوز  وال  الخدمات.  هذه  توفر  التي  المستلمة  الجهات  من  أي  خالل  من  اآللي  الصرف 
الشركة عقدًا  أو سحبه بعد تسليمه، ويعتبر بعد قبوله من قبل  االكتتاب  تعديل طلب 

ملزمًا بين المكتتب والشركة.

تبدأ فترة االكتتاب يوم ١٤٣٣/٨/٢٠هـ (الموافق ٢٠١٢/٧/١٠م).بداية فترة االكتتاب
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تنتهي فترة االكتتاب يوم ١٤٣٣/٨/٢٧هـ (الموافق ٢٠١٢/٧/١٧م).نهاية فترة االكتتاب

يوم ١٤٣٣/٩/٥هـ (الموافق ٢٠١٢/٧/٢٤م).تاريخ التخصيص

المساهمون المستحقون لالكتتاب في األسهم 
الجديدة

المساهمون المستحقون الذين يملكون أسهم قائمة بعد تخفيض رأس المال والمقيدون 
في سجالت الشركة بتاريخ األحقية.

قائم أحقية السهم سهم   ٠،٨٠٠١٦٧ لكل  جديد  واحد  سهم  في  االكتتاب  نسبة  وتمثل   ٠،٨٠٠١٦٧ هي 
مملوك للمساهمين المستحقين مع العلم أن تلك النسبة هي ناتج قسمة عدد األسهم 

الحالية للشركة على عدد ألسهم الجديدة المصدرة.

األثر المترتب على المساهمين المستحقين غير 
المشاركين في االكتتاب

سيكون المساهمون المستحقون الذين ال يشاركون في االكتتاب في أسهم حقوق األولوية 
بهم في  الخاصة  التصويت  وحقوق  ملكيتهم  نسبة  النخفاض  جزئيًا معرضون  أو  كليًا 
تعويض  فسيـتم  متطلباتها  مع  وتماشيًا  المالية  السوق  هيئة  لتعليمات  ووفقًا  الشركة. 
حقوق  بأسهم  االكتتاب  في  جزئيًا  أو  كليًا  يشاركون  ال  الذين  المستحقين  المساهمين 
األولوية عن طريق منحهم مبلغ، إن وجد، يتم حسابه بحسب اآللية الموضحة في القسم 
في  يشاركون  ال  الذين  المستحقون  المساهمون   – االكتتاب  وتعليمات  (شروط   ٣Á١٦

االكتتاب بأسهم حقوق األولوية).

المساهمين المقيدين في سجل الشركة بنهاية التداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير االكتتاب في أعداد إضافية من األسهم الجديدة
العادية إلعادة هيكلة رأس المال في يوم ١٤٣٣/٨/١٤هـ (الموافق ٢٠١٢/٧/٤م)، لديهم 
الحق في االكتتاب في عدد إضافي من األسهم الجديدة لتغطية االكتتاب باألسهم التي 
لم يمارس أصحابها حق األولوية. وال يجوز االكتتاب إال من خالل واحد من األسعار التالية 

و المقارب ألقرب وحدة سعرية:
السعر الذي طرح به السهم الجديد لالكتتاب.   .١

ثالثين  يعادل  مبلغ  إليه  مضافًا  لالكتتاب  الجديد  السهم  فيه  طرح  الذي  السعر   .٢
انعقاد  يوم  التداول  نهاية  في  الشركة  سهم  سعر  بين  الفرق  من   (٪٣٠) بالمائة 
الجمعية العامة غير العادية التي وافقت على إعادة هيكلة رأس المال (والمعدل 
اجتماع  انعقاد  بعد  المعدل  السهم  وسعر  التخفيض)،  بعد  السهم  سعر  ليعكس 
الجمعية العامة غير العادية مضروبًا في أحقية السهم لكل مساهم ٠،٨٠٠١٦٧ مقربًا 

إلى أقرب وحدة تغير لسعر السهم.  
السعر الذي طرح فيه السهم الجديد لالكتتاب مضافًا إليه مبلغ يعادل ستين بالمائة   .٣
الجمعية  انعقاد  يوم  التداول  نهاية  الشركة في  بين سعر سهم  الفرق  (٦٠٪) من 
(والمعدل ليعكس  المال  التي وافقت على إعادة هيكلة رأس  العادية  العامة غير 
الجمعية  اجتماع  انعقاد  بعد  المعدل  السهم  وسعر  التخفيض)،  بعد  السهم  سعر 
العامة غير العادية مضروبًا في أحقية السهم لكل مساهم ٠،٨٠٠١٦٧ مقربًا إلى أقرب 

وحدة تغير لسعر السهم. 
تسعين  يعادل  مبلغ  إليه  مضافًا  لالكتتاب  الجديد  السهم  فيه  طرح  الذي  السعر   .٤
انعقاد  يوم  التداول  نهاية  في  الشركة  سهم  سعر  بين  الفرق  من   (٪٩٠) بالمائة 
الجمعية العامة غير العادية التي وافقت على إعادة هيكلة رأس المال (والمعدل 
اجتماع  انعقاد  بعد  المعدل  السهم  وسعر  التخفيض)،  بعد  السهم  سعر  ليعكس 
الجمعية العامة غير العادية مضروبًا في أحقية السهم لكل مساهم ٠،٨٠٠١٦٧ سهم، 

مقربًا إلى أقرب وحدة تغير لسعر السهم.
ريال   ١٠ الجديدة كما يلي:  أعداد إضافية من األسهم  االكتتاب في  أسعار  وسوف تكون 
 ١٥،١٠ و  للسهم،  سعودي  ريال   ١٣،٤٠ و  للسهم،  سعودي  ريال   ١١،٧٠ و  للسهم،  سعودي 
ريال سعودي للسهم مع مراعاة أنه ال يجوز للمساهم المستحق اختيار أكثر من سعر واحد 

لألسهم اإلضافية.
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بواسطة تخصيص أسهم حقوق األولوية مملوك  قائم  سهم   ٠،٨٠٠١٦٧ كل  مقابل  جديد  واحد  سهم  تخصيص  سيتم 
المساهمين المستحقين الذين طلبو االكتتاب وفقًا لإلجراءات والشروط المحددة لالكتتاب. 
المساهمين  بواسطة  المطروحة لالكتتاب  األسهم  االكتتاب في كلمل كمية  لم يتم  وإذا 
المستحقين فإنه سيتم تخصيص أسهم جديدة إضافية للمساهمين المستحقين الذين 
طلبوا االكتتاب في عدد من األسهم أكثر مما يحق لهم بالسعر األعلى فاألقل ثم األقل 
أن  وفي حالة  االكتتاب").  وتعليمات  (١٦ "شروط  القسم  المذكورة في  األسعار  بين  من 
المطروحة  األسهم  عدد  يتجاوز  اإلضافية  الجديدة  األسهم  في  االكتتاب  على  الطلب 
لالكتتاب وفقًا إلصدار حقوق األولوية، فسوف يتم توزيع األسهم الجديدة بين المساهمين 
المستحقين بالنسبة والتناسب مع ما يملكونه من أسهم الشركة في تاريخ األحقية وفقًا لما 
ورد في القسم (١٦ "شروط وتعليمات االكتتاب"). أما بخصوص المساهمين المستحقين 
لكسور في األسهم الجديدة، هذه الكسور سوف يتم تجميعها من قبل مدير االكتتاب في 
محفظة واحدة لكي تباع بسعر السوق، وبعد عملية البيع هذه سوف يتم توزيع أي قيمة 
زائدة فوق سعر الطرح بين المساهمين المستحقين حسب نصيبهم من هذه الكسور خالل 
ثالثين يومًا من تاريخ التخصيص ورد الفائض. وعلى متعهدي تغطية االكتتاب شراء أي 

كمية من األسهم الجديدة لم يتم االكتتاب فيها إن وجدت.

لن يتم منح المساهمين المستحقين الذين لم يشاركوا في االكتتاب سواًء كليًا أو جزئيًا أية التعويض عن عدم االكتتاب
مزايا أو فوائد مقابل حقوقهم عدا مبلغًا تعويضيًا، إن وجد. (أنظر القسم ٣¹١٦ "شروط 
بأسهم  االكتتاب  في  يشاركون  ال  الذين  المستحقون  المساهمون   – االكتتاب  وتعليمات 

حقوق األولوية").

١٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠ استخدام المتحصالت البالغة  االكتتاب  مصاريف  خصم  قبل  الطرح  قيمة  إجمالي  يبلغ  أن  يتوقع 
يبلغ  نقدي  مبلغ  من  تتألف  تقريبًا،  سعودي  ريال   ٦٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ مبلغ  سعودي،  ريال 
ُيستخدم  تقريبًا  سعودي  ريال   ٢٫٥٤٦٫١٩٠٫٦٤٠ ومبلغ  سعودي،  ريال   ٣٫٤٥٣٫٨٠٩٫٣٦٠
متحصالت  "استخدام   ١٠ القسم  (أنظر  المساهمين  تمويل  من  مماثل  مبلغ  لرسملة 
االكتتاب"). تمثل رسملة مبالغ محددة من تمويل المساهمين مبالغ تم الحصول عليها 
عن طريق قروض من المساهمين المؤسسين (بإستثناء مؤسسة النخبة المعمارية للمقاوالت) 

في مرحلة تأسيس الشركة.
ستستخدم صافي متحصالت االكتتاب النقدية لعدد من األغراض المختلفة بحسب ما هو 

مبين في القسم ١٠ (استخدام متحصالت االكتتاب).

اشتركوا رد الفائض الذين  المستحقين  المساهمين  إلى  (إن وجد)  االكتتاب  إعادة فائض  تتم  سوف 
يتم  وسوف  المستلمة.  الجهات  قبل  من  استقطاعات  أو  عموالت  أي  دون  االكتتاب  في 
اإلعالن عن عملية التخصيص ورد الفائض في موعد أقصاه يوم ١٤٣٣/١٠/٥هـ (الموافق 
ورد  التخصيص   – االكتتاب"  وتعليمات  "شروط   ٩¹١٦ القسم  (راجع  ٢٠١٢/٨/٢٣م) 

الفائض).

يقتصر االكتتاب في أسهم حقوق األولوية على المساهمين المستحقين. وتحتفظ الشركة شروط االكتتاب في أسهم حقوق األولوية
بحقها في رفض أي طلب اكتتاب – كلًيا أو جزئًيا ¹ ما لم يستوف الطلب كافة شروط 
االكتتاب ومتطلباته. وال يجوز تعديل أو سحب أي طلب اكتتاب في األسهم المطروحة 
بعد تقديمه. ُيعد قبول الطلب من قبل الشركة اتفاقًا ملزمًا بين المكتتب والشركة (أنظر 

القسم ١٦ "شروط وتعليمات االكتتاب").

سوف يكتتب بعض المساهمين المؤسسين في أسهم حقوق األولوية المستحقة لهم وفق رسملة تمويل المساهمين
ما يمتلكونه من أسهم ، من خالل رسملة كامل أو جزء من القروض المقدمة منهم للشركة 
بشكل تناسبي وفقًا لقيمة القروض المقدمة من قبل كل منهم (حسبما ينطبق) لتمويل 

الشركة (أنظر القسم ٢¹١٠ "استخدام متحصالت االكتتاب – رسملة تمويل المساهمين). 

يحق للمساهمين الحصول على أرباح األسهم، إن وجدت، التي تعلن عنها الشركة في أرباح األسهم
المستقبل. 

وال تتوقع الشركة دفع أي أرباح سنوية لمساهميها قبل عام ٢٠١٥م على األقل إذ ستنظر 
وظروفها  الرأسمالية،  نفقاتها  ومتطلبات  المبقاة،  الشركة  أرباح  إلى  حينه  في  الشركة 
األخرى،  العوامل  من  وغيرها  االقتصادية  األوضاع  عامة  وبصفة  السوق  وأوضاع  المالية، 
وينصب تركيز الشركة في الوقت الراهن على زيادة إيراداتها من خالل التوسع في اإلنفاق 
التشغيلية  التحتية  البنية  ودعم  المتنقلة  الهواتف  شبكة  وتطوير  وتأسيس  الرأسمالي 
من  الخطية  الموافقة  على  الحصول  الشركة  على  ويتعين  االقتراض.  من  الحد  وكذلك 
مساهميها  على  أسهم  أرباح  أي  توزيع  قبل  المرابحة  تسهيل  بموجب  المرابحة  بنوك 

(لمزيد من المعلومات، فضًال أنظر القسم ١١ "سياسة توزيع األرباح").
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للشركة فئة واحدة من األسهم حيث يمنح كل سهم حامله صوتًا واحدًا، كما يحق لكل حقوق التصويت
مساهم يمتلك عشرين سهمًا فأكثر حضور اجتماعات الجمعية العامة والتصويت فيها. 
القسم "٦¹١٥" – وصف  (أنظر  التصويت.  بحقوق تفضيلية في  أي مساهم  يتمتع  وال 

األسهم ¹ حقوق التصويت).

المساهم الذي لن يتمكن من حضور الجمعية العامة غير العادية إلعادة هيكلة رأس المال التصويت اإللكتروني
يمكن له أن يصوت عن ُبعد قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية عن طريق 
الجمعية  قرارات  في  عنه  نيابة  للتصويت  آخر  توكيل شخص  أو  اإللكتروني،  التصويت 

العامة غير العادية إلعادة هيكلة رأس المال.

لم يكن جائزًا أن يتصرف المساهمون المؤسسون (وفقًا لشروط وثيقة طلب الحصول على  فترة الحظر
الترخيص) بأي من األسهم المملوكة لهم لفترة ثالث سنوات تبدأ اعتبارًا من تاريخ اصدار 
الترخيص بتاريخ ١٤٢٩/٣/٢١ه (الموافق ٢٠٠٨/٣/٢٩م) ("فترة الحظر"). وقد انتهت فترة 
الحظر في ١٤٣٢/٣/٢١هـ (الموافق ٢٠١١/٢/٢٤م) ولم يتم رفعها. وال يتم رفع الحظر عن 
أسهم المساهمين المؤسسين إال بموافقة هيئة السوق المالية، باإلضافة إلى موافقة بنوك 
وبيت  المؤسسين  للمساهمين  األولوية  وأسهم حقوق  الحالية  األسهم  ألن  نظرًا  المرابحة 
أبو ظبي لالستثمار مرهونة لبنوك المرابحة كأحد أنواع الضمان كجزء من حزمة الضمان 

بموجب تسهيل المرابحة حتى يتم سداد تسهيل المرابحة بالكامل.
كما أنه:

يحظر على المساهمين المؤسسين المحددة أسماؤهم في هذه النشرة التصرف في  أ . 
أي من األسهم التي أكتتبوا بها بناءًا على نسبة ما يملكونه من أسهم الشركة حاليًا 
مدة ستة أشهر من تاريخ تخصيصها ويشمل هذا الحظر كذلك أسهمهم الحالية، 
ويجوز لهم التصرف بهذه األسهم بعد انقضاء المدة المذكورة بعد الحصول على 

موافقة الهيئة المسبقة.
يشمل الحظر المنصوص عليه في الفقرة (أ) أعاله شركة بيت أبوظبي لالستثمار.١٣   ب . 

تقدمت الشركة بطلب للهيئة لتسجيل أسهم حقوق األولوية في القائمة الرسمية وتمت اإلدراج في القائمة الرسمية
الموافقة على هذه النشرة وكافة المستندات المؤيدة التي طلبتها الهيئة. ومن المتوقع 
أن يبدأ تداول أسهم حقوق األولوية في السوق في وقت قريب بعد االنتهاء من عملية 
النظامية.  اإلجراءات  كافة  استكمال  وبعد  الفائض  ورد  األولوية  حقوق  أسهم  تخصيص 

(راجع قسم "تواريخ مهمة للمساهمين المستحقين").

هناك بعض المخاطر التي تتعلق باالستثمار في أسهم حقوق األولوية يمكن تصنيفها عوامل المخاطرة
المتعلقة  المخاطر   (٢) بالشركة،  المتعلقة  المخاطر   (١) يلي:  كما  فئات  في  عام  بشكل 
بسوق االتصاالت في المملكة العربية السعودية والبيئة القانونية والتنظيمية في المملكة 
العربية السعودية (٣) المخاطر المتعلقة بأسهم حقوق األولوية المطروحة لالكتتاب. وعليه 
يجب دراسة هذه المخاطر بدقة قبل اتخاذ أي قرار بشأن االستثمار في أسهم حقوق األولوية 

المطروحة لالكتتاب (أنظر القسم ¹ ٢– "عوامل المخاطرة").

والتي من التكاليف األولوية،  باالكتتاب في أسهم حقوق  الخاصة  التكاليف  الشركة كافة  تتحمل 
١٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال سعودي. وسيتم خصمها من إجمالي متحصالت  المقدر أن تبلغ حوالي 
االكتتاب البالغة ٦٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال سعودي. وتشمل هذه المبالغ أتعاب كًال من: المستشارين 
الماليين، والمستشار القانوني للمستشاريين الماليين والمستشار القانوني للشركة ، ومراجع 
الحسابات، ومستشاري الوسائل اإلعالمية والعالقات العامة باإلضافة إلى أتعاب المتعهدين 
والتوزيع  والطباعة  التسويق  المستلمة، ومصاريف  الجهات  االكتتاب، ومصاريف  بتغطية 

وغيرها من المصاريف ذات العالقة. 

وفقًا التفاقيات التسوية تم تحويل ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم من شركة ركيزة القابضة إلى بيت أبو ظبي لالستثمار في ٢٠١٢/٥/١٥م و العتبارات فترة الحظر التي تفرضها الهيئة على المساهمين   ١٣
المؤسسين سوف تشمل فترة الحظر بيت أبو ظبي لالستثمار.



س

تواريخ مهمة للمساهمين المستحقين
الجدول ٣: الجدول الزمني لطرح أسهم حقوق األولوية

ذلك الجمعية العامة غير العادية إلعادة هيكلة رأس المال وتاريخ األحقية في  التداول  فترة  ونهاية  ٢٠١٢/٧/٤م)  (الموافق  ١٤٣٣/٨/١٤هـ 
التاريخ.

١٤٣٣/٨/٢٠هـ (الموافق ٢٠١٢/٧/١٠م). تاريخ بدء فترة االكتتاب 

١٤٣٣/٨/٢٧هـ (الموافق ٢٠١٢/٧/١٧م). تاريخ انتهاء فترة االكتتاب وآخر يوم لتقديم نماذج طلبات االكتتاب 

اإلشعار بالتخصيص النهائي ورّد فائض االكتتاب للمكتتبين (في 
حالة وجود فائض لالكتتاب) 

١٤٣٣/٩/٥هـ (الموافق ٢٠١٢/٧/٢٤م). 

دفع مبالغ التعويض (إن وجدت) للمساهمين المستحقين الذين لم 
يشاركوا في االكتتاب  

١٤٣٣/١٠/٥هـ (الموافق ٢٠١٢/٨/٢٣م). 

بعد االنتهاء من كافة اإلجراءات الضرورية سوف يتم االعالن عن التواريخ توقع بدء تداول األسهم المطروحة لالكتتاب
في الصحف المحلية وعلى موقع تداول.

دفع مبالغ التعويض (إن وجدت) للمساهمين المستحقين الذين لم 
يشاركوا في االكتتاب و رد كسور األسهم الخاصة بأسهم حقوق األولوية

خالل ثالثين يوم من تاريخ تخصيص أسهم حقوق األولوية و رد فائض 
االكتتاب الموجود.

االلكتروني  تداول  موقع  وعبر  المطبوعة  اليومية  المحلية  الصحف  خالل  من  الفعلية  التواريخ  عن  اإلعالن  يتم  وسوف  تقريبية  أعاله  إليها  المشار  والتواريخ  الزمني  الجدول   إن 
 .www.tadawul.com.sa االنترنت  على 

 طريقة التقدم بطلب لالكتتاب 
يقتصر االكتتاب في أسهم حقوق الملكية على المساهمين المستحقين فقط. يتعين على المساهمين المستحقين الراغبين في االكتتاب في األسهم 
الجديدة تعبئة نماذج الطلبات المتوفرة لدى فروع الجهات المستلمة ومن ثم تسليمها لدى أي من هذه الفروع خالل فترة االكتتاب. كما يمكن االكتتاب 
عبر االنترنت أو الهاتف المصرفي أو الصراف اآللي لدى الجهات المستلمة التي تتيح إحدى أو كل هذه الخدمات للمكتتبين، وذلك بشرطين أساسيين 
هما: (١) وجود حساب مصرفي للمكتتب "المساهم المستحق" في الجهة المستلمة و (٢) عدم وجود أي تعديل في بيانات أو تفاصيل المكتتب "المساهم 

المستحق" منذ اكتتاب المساهم المستحق في آخر اكتتاب تم مؤخرًا مالم تكن هذه التعديالت قد بلغت للجهة المستلمة واعتمدت من قبله.

يجب تعبئة نماذج طلبات االكتتاب طبقًا للتعليمات الواردة في القسم (١٦) ¹ شروط وتعليمات االكتتاب.

تحتفظ الشركة بحقها في رفض أي طلب لالكتتاب في أسهم حقوق األولوية كليًا أو جزئيًا في حالة عدم استيفاء أي من شروط أو متطلبات االكتتاب. 
وال يجوز التعديل في طلب االكتتاب أو سحبه بعد تقديمه ألي من فروع الجهات المستلمة. ويمثل طلب االكتتاب عند قبوله من قبل الشركة عقدًا ملزمًا 

بين المساهم المستحق والشركة (فضال راجع قسم (١٦) ¹ شروط وتعليمات االكتتاب). 



ع

ملخص المعلومات األساسية 
يهدف ملخص المعلومات األساسية هذا إلى تقديم نبذة عامة عن المعلومات الواردة في هذه النشرة. وبالتالي فإن هذا الملخص ال يتضمن جميع 
المعلومات التي قد تهّم المستثمرين المحتملين، وينبغي على مستلمي هذه النشرة قراءتها كاملة قبل اتخاذ قرار باالستثمار في أسهم حقوق األولوية.

من المهم اإلطالع على المعلومات الموضحة في قسم البيانات المتعلقة بقطاع وسوق االتصاالت في الصفحتين (أ) والذي يتضمن ملخصًا عن مصادر 
المعلومات األساسية المستخدمة في هذا الملخص والتي تشمل معلومات مأخوذة من التقرير السنوي لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات لعام ٢٠١٠م.

لمحة عامة عن الشركة 

التأسيس والتاريخ
(الموافق ١٢/  بتاريخ ١٤٢٨/٠٥/٢٦هـ  الملكي رقم م/ ٤٨  المرسوم  السعودية كشركة مساهمة سعودية بموجب  المتنقلة  تم تأسيس شركة االتصاالت 
٢٠٠٧/٠٦م) وتم قيده في السجل التجاري رقم ١٠١٠٢٤٦١٩٢ وتاريخ ١٤٢٩/٠٣/٤هـ (الموافق ٢٠٠٨/٠٣/١٢م) وتعمل الشركة على تشغيل شبكة اتصاالت 
هاتف متنقل في المملكة العربية السعودية بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم ١٧٥ الصادر بتاريخ ٢٥ /٥/ ١٤٢٨هـ (الموافق ١١/ ٢٠٠٧/٦م) والذي 
وافق على إصدار ترخيص للشركة ("الترخيص") إلنشاء شبكة اتصاالت متنقلة عامة وللحصول على الترخيص الثالث لتقديم خدمات االتصاالت الخليوية 
المتنقلة ذات البنية التحتية لتشغيل شبكة اتصاالت بتقنيتي الجيلين الثاني والثالث في المملكة العربية السعودية. وقد صدر الترخيص للشركة من 
قبل هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات بتاريخ ١٤٢٩/٠٣/٢١هـ (الموافق ٢٠٠٨/٠٣/٢٩م)، وذلك بعد طرح ٦٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠ سهم من أسهم الشركة لالكتتاب 

العام األولي ("االكتتاب العام األولي") في فبراير ٢٠٠٨م.

قامت الشركة بإبرام اتفاقية إدارة مع إم تي سي تقوم بموجبها إم تي سي بتوفير الخدمات اإلدارية والفنية والتشغيلية للشركة بما فيها موظفي اإلدارة 
الرئيسيين ("اتفاقية اإلدارة") (يرجى مراجعة القسم "٣¹١٥¹١٣" ¹ المعلومات القانونية – العقود الجوهرية – اتفاقية اإلدارة).

أطلقت الشركة شبكة جي إس إم وخدمات الجيل الثالث بتاريخ ٢٠٠٨/٨/٢٦م وتجري عملياتها التجارية لما يزيد عن ثالث سنوات ونصف. وتغطي شبكتها 
بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١١م  أكثر من ٨٨٪ من سكان المملكة العربية السعودية، ولديها نحو ٧،٧ مليون عميل في خدمات الصوت والبيانات. 

رأس المال
أدناه)، كان هناك  المال (كما هو موضح  ٤٨٠٫١٠٠٫٠٠٠ سهم. وقبل تخفيض رأس  ٤٫٨٠١٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال سعودي يتألف من  الشركة  يبلغ إجمالي رأس مال 
١٫٤٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ سهم صادرة بعد الطرح األولي، منها ٧٠٠ مليون سهم تم إصدارها مقابل مساهمات نقدية من المساهمين المؤسسين (تمثل ٥٠٪ من رأس 
مال الشركة)، و٧٠ مليون سهم (تمثل ٥٪ من رأس مال الشركة) تم إصدارها إلى المؤسسة العامة للتقاعد، والرصيد المتبقي ومقداره ٦٣٠ مليون سهم 
(تمثل ٤٥٪ من رأس مال الشركة) تم طرحها للجمهور من خالل اكتتاب عام أولي. وقد بلغ سعر الطرح للسهم الواحد عند االكتتاب العام األولي في 

فبراير ٢٠٠٨م ١٠ رياالت سعودية. 

ملخص تخفيض رأس المال
سعودي  ريال   ١٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ من  المال  رأس  تخفيض  بموجبه  تم  مالها  رأس  في  تخفيض  بإجراء  الشركة  قامت  المال،  رأس  وزيادة  االكتتاب  قبل 
(تمثل ١,٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم) إلى ٤,٨٠١,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي (تمثل ٤٨٠,١٠٠,٠٠٠ سهم) وذلك بإلغاء ٩١٩,٩٠٠,٠٠٠ سهم بالنسبة والتناسب مع مساهمة كل 
مساهم في الشركة (تخفيض رأس المال) وبمعدل تخفيض سهم واحد عن كل (١،٥٢١٩) سهم. األجزاء الكسرية لألسهم التي نتجت عن تخفيض 
رأس المال جمعت في محفظة واحدة لتباع في السوق المالية بسعر السوق السائد و المتحصالت من هذا البيع سيوزع على المستحقين كل حسب 
ملكيته في األجزاء الكسرية من األسهم خالل ٣٠ يوم من الجمعية العامة غير العادية إلعادة هيكلة رأس المال. و إن القيام بتخفيض رأس المال 

٢٠١١م. هو إلطفاء معظم الخسائر المتراكمة على الشركة كما في ٣١ ديسمبر 

وقد وافق المساهمون على تخفيض رأس مال الشركة في الجمعية العامة غير العادية إلعادة هيكلة رأس المال التي انعقدت بتاريخ ١٤٣٣/٨/١٤هـ 
(الموافق ٢٠١٢/٧/٤م). هذا وقد تّطلب تخفيض رأس المال الحصول على موافقات محددة من بنوك المرابحة. . وقد ترتب على تخفيض رأس المال 
إلغاء ٩١٩٫٩٠٠٫٠٠٠ سهمًا بالتناسب مع األسهم المملوكة من كل مساهم في الوقت الذي تم فيه تخفيض رأس المال. وكان الغرض من تخفيض رأس 

المال إطفاء معظم خسائر الشركة المتراكمة وذلك بمقدار قيمة األسهم الملغاة. 

وقد عرض على المساهمين أثناء اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة إلعادة هيكلة رأس المال، تقرير فحص محدود معد من قبل محاسب 
مستقل والذي يوضح أسباب تخفيض رأس المال، وأثر ذلك التخفيض على التزامات الشركة ("تقرير المحاسب المستقل").



ف

هيكل المساهمين في الشركة
يتألف المساهمون المؤسسون من أعضاء االتحاد الذي تأهل للحصول على الترخيص. ويوضح الجدول التالي هيكلة المساهمين حاليًا في الشركة:

الجدول ٤: هيكل المساهمين في الشركة قبل تخفيض رأس المال وبعد تخفيض رأس المال (قبل طرح أسهم حقوق األولية وبعد تخفيض رأس 
المال) 

عدد األسهمالمساهمون
قبل تخفيض رأس المال 

عدد األسهم
المملوكة بعد تخفيض رأس المال

نسبة الملكية 

المساهمون المؤسسون

٢٥،٠٠٪٣٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠١٢٠٫٠٢٥٫٠٠٠شركة االتصاالت المتنقلة ش.م.ك.

٦،٨٧٥٪٩٦٫٢٥٠٫٠٠٠٣٣٫٠٠٦٫٨٧٥مصنع البالستيك السعودي

٦،٨٧٥٪٩٦٫٢٥٠٫٠٠٠٣٣٫٠٠٦٫٨٧٥مؤسسة فادن للتجارة والمقاوالت

٢،٥٠٪٣٥٫٠٠٠٫٠٠٠١٢٫٠٠٢٫٥٠٠مؤسسة أشبال العرب للمقاوالت 

٢،٥٠٠٪٣٥٫٠٠٠٫٠٠٠١٢٫٠٠٢٫٥٠٠شركة المراعي 

١،٢٥٠٪١٧٫٥٠٠٫٠٠٠٦٫٠٠١٫٢٥٠شركة الجريسي للتنمية المحدودة 

١،٢٥٠٪١٧٫٥٠٠٫٠٠٠٦٫٠٠١٫٢٥٠مؤسسة النخبة المعمارية للمقاوالت 

٠،٩٨٢٪ ١٣٫٧٥٠٫٠٠٠٤٫٧١٥٫٢٦٨شركة ركيزة القابضة

٠،٦٢٥٪٨٫٧٥٠٫٠٠٠٣٫٠٠٠٫٦٢٥شركة السيل الشرقية المحدودة

المساهمون اآلخرون

٢،١٤٣٪٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠١٠٫٢٨٧٫٨٥٧بيت أبو ظبي لالستثمار١٤ 

٥٠،٠٠٠٪٧٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٢٤٠٫٠٥٠٫٠٠٠الجمهور 

١٠٠٪١٫٤٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٤٨٠٫١٠٠٫٠٠٠المجموع 

المصدر: الشركة

الشركة  المؤسسون – هيكلة  (المساهمون  النشرة وعنوانه  القسم (٥) من هذه  المؤسسين في  المساهمين  الملكية لكل واحد من  إدراج هيكل  وقد تم 
وحوكمتها).

الترخيص
بموجب الترخيص يحق للشركة تأسيس وتشغيل وصيانة شبكات االتصاالت المتنقلة العامة ذات البنية التحتية في المملكة العربية السعودية لتقديم 
خدمات االتصاالت الخليوية المتنقلة على المستويات المحلية والوطنية والدولية. وقد قامت الشركة خالل السنوات الماضية ومنذ إطالق الخدمة بتغطية 
المدن الرئيسية وعدد من القرى والطرق الرئيسية بخدمات الهاتف المتنقل، والشركة ملتزمة باستكمال التغطية وفق المتطلبات المضّمنة بالترخيص 

الصادر لها من هيئة االتصاالت و تقنية المعلومات وكذلك بالقرارات ذات العالقة.  

المنتجات والخدمات
قامت الشركة بتطوير و طرح العديد من المنتجات والخدمات التي ترى أنها تتميز بسهولة فهمها واستخدامها، وتمنح عمالئها خدمة تعادل قيمة ما 
يدفعونه من أموال. وتقدم الشركة مجموعة من الخدمات الموجهة لقطاعي األفراد والشركات تتعلق بالخدمة الصوتية، والبيانات (غير الصوتية) وخدمة 

التجوال.

رؤية الشركة
أن تصبح الشركة الخيار المفضل في المملكة العربية السعودية لخدمات االتصاالت بالصوت والرسائل والوسائط المتعددة وإدارة المكالمات والمعلومات 

وخدمات االتصاالت األخرى، وإنشاء هيكل عمليات اتصاالت موثوقة وفعالة ألكبر سوق في الشرق األوسط.

وفقًا التفاقيات التسوية تم تحويل ٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠ سهم من شركة ركيزة القابضة إلى بيت أبو ظبي لالستثمار في ٢٠١٢/٥/١٥م و العتبارات فترة الحظر التي تفرضها الهيئة على المساهمين   ١٤
المؤسسين سوف تشمل فترة الحظر بيت أبو ظبي لالستثمار.



ص

ملخص المزايا التنافسية للشركة وفرصها
تتمتع الشركة بالعديد من المزايا التي تمكنها من المنافسة بشكل فعال مع غيرها من شركات االتصاالت المتنقلة في المملكة، ال سيما من خالل دعم 
مكانتها الفريدة وتمكينها من البناء والمحافظة على حصتها في السوق ومواكبتها لنمو السوق. وتعتقد اإلدارة أن الشركة تستفيد من المزايا التنافسية 

والفرص الرئيسية التالية:

حجم السوق والقوة المحركة له• 

ُتعتبر سوق االتصاالت في المملكة أكبر سوق في دول مجلس التعاون الخليجي حيث يبلغ عدد سكان المملكة حوالي ٢٧ مليون نسمة في عام ٢٠١٠م١٥، 
و يزور المملكة أكثر من ١٠،٨ مليون زائر سنويًا كما في عام ٢٠١٠م١٦. وتحتل المملكة المرتبة العشرين من بين أكبر االقتصاديات في العالم١٧ حيث بلغ 
إجمالي الناتج المحلي نحو ٢٫٠٩٧٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال سعودي (حوالي ٥٥٩٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ دوالر أمريكي) في العام ٢٠١٠م١٨. وقد ساهمت هذه العوامل، من ضمن 

عوامل أخرى، في النمو الكبير في اشتراكات الهواتف المتنقلة من ٣ مليون في ٢٠٠١م إلى ٥١،٦ مليون في ٢٠١٠م.١٩

العالقة مع مجموعة إم تي سي• 

تلقت إم تي سي في ٢٠١١/٣/١٣م، وبدون أي طلب منها، عرضًا غير ملزم من اتحاد شركات يضم شركة المملكة القابضة وشركة البحرين لالتصاالت ش. 
م. ب. (يشار إليهما معًا فيما بعد بـ "اتحاد الشركات") من أجل شراء كامل نسبة مساهمة إم تي سي في الشركة والبالغة ٢٥٪. وبعد المناقشات األولية 
بين إم تي سي واتحاد الشركات، أبرمت إم تي سي مذكرة تفاهم مع اتحاد الشركات في ٢٠١١/٤/٥م. بيد أنه أثناء إجراءات تلك الصفقة، اختارت إم تي 

سي واتحاد الشركات عدم االستمرار فيها وتم إنهاءالمناقشات عن الصفقة في ٢٠١١/٩/٢٩م.  

ومن ثم أعادت إم تي سي تأكيد دعمها القوي للشركة في مجاالت مثل القيادة االستراتيجية للشركة والدعم التشغيلي وتعيين فريق إداري جديد على 
درجة عالية من الخبرة وتوفير دعم مالي قوي، باإلضافة إلى االستعداد لرسملة مبلغ ١٫٥٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال سعودي (٤٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ دوالر أمريكي) من تمويلها 

السابق للشركة. 

فريق اإلدارة ذو الخبرة• 

يضّم فريق اإلدارة في الشركة أفرادًا يتمتعون بخبرات واسعة في قطاع االتصاالت المتنقلة، وال سيما في الشرق األوسط، وقد ساعد هذا الفريق في نمو 
الحصة السوقية للشركة. إضافة إلى ذلك، تم تعزيز فريق اإلدارة في الشركة مؤخرًا بأفراد لديهم خبرة كبيرة في تنفيذ استراتيجيات الشركة، وإدارة 
المخاطر المالية، وتخطيط وبناء وإدارة تحويل الشبكات والخدمات الجديدة، كما يقوم هذا الفريق بوضع استراتيجية قوية فيما يتعلق بالصورة التجارية 

للشركة وطرح منتجات مبتكرة. 

االستمرار في تقديم خدمة العمالء ذات الجودة العالية• 

ترى إدارة الشركة أن خدمة العمالء في الشركة، بما في ذلك مراكز االتصال والموقع اإللكتروني، تتسم بسهولة االستخدام والفاعلية. إن مستوى رضى 
العمالء عن خدمتهم فيما يتعلق بمراكز االتصال يعتبر أعلى بكثير من الشركات المنافسة نتيجة مبادرات عديدة طبقتها الشركة بنجاح. وبناًء على 
استطالع رضى العمالء الذي أجرته "آي بي إس أو إس" (IPSOS) في ديسمبر ٢٠١٠م، أظهرت مراكز اتصال الشركة تفوقًا في األداء في معظم مكونات 
االستطالع ذات العالقة بمراكز االتصال مقارنة بمنافسيها. وتشمل هذه المكونات، من بين أشياء أخرى، القدرة على حل المشاكل خالل المكالمة األولى، 
والقدرة على متابعة المشاكل في الوقت المناسب، والوقت الذي يقضيه العميل في االنتظار، وسهولة تمكن العميل من االتصال مع مركز خدمة العمالء، 
والوضوح والسهولة في الرد التفاعلي، وكفاءة الموظفين ووضوح المعلومات المقدمة من قبلهم. وهذا التصنيف اإليجابي هو نتيجة مبادرات عديدة 

طبقتها الشركة بنجاح. وباإلضافة إلى ارتفاع مستوى خدمة العمالء، توفر الشركة العديد من الخدمات الذاتية على اإلنترنت.

ثقافة االبتكار في الخدمات والمنتجات• 

إن إدخال منتجات وخدمات جديدة ومبتكرة بأسعار مناسبة والجهود المتواصلة التي تبذلها الشركة لتحتل مكانها كمقدم ألفضل العروض للعمالء كانت 
أحد عوامل النجاح الرئيسية وراء النمو الكبير في قاعدة عمالء الهواتف المتنقلة الذي شهدته الشركة.  

ترسيخ عالمة تجارية متميزة ومرموقة • 

الهدف الرئيسي للشركة في تسويق منتجاتها وخدماتها هو توصيل العالمة التجارية "زين"، وقيمها وعروضها للمشتركين بطريقة إيجابية كي يتسنى 
للشركة تحقيق التميز عن منافسيها مستفيدة من التقدير الذي تحظى به عالمة زين التجارية عبر أنحاء الشرق األوسط. وتواصل الشركة االستفادة من 
كل جانب من جوانب العالمة التجارية لدفع عجلة النمو والربحية، وتقوم بذلك من خالل مجموعة متنوعة من المبادرات، بما في ذلك رعاية فعاليات 

رياضية كبيرة وأحداث تعليمية.

مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات في المملكة العربية السعودية – النتائج األولية إلحصاء ٢٠١٠م.  ١٥
المصدر: الهيئة العامة للسياحة واآلثار – اإلحصائيات السياحية لعام ٢٠١٠م.  ١٦

المصدر: البنك الدولي – بنك المعلومات الدولي.  ١٧

المصدر: البنك الدولي – بنك المعلومات الدولي.  ١٨
المصدر: ورلد سيلوالر انفورميشن سيرفسز.  ١٩
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المسؤولية االجتماعية للشركة• 

رّسخت الشركة سجًال متميزًا كشركة مسؤولة اجتماعيًا ومشاركة في خدمة المجتمع. وقد تم اإلشادة بالشركة من خالل حصولها على جائزة الملك خالد 
في فئة "العمل الخيري األفضل ذكاء" في عام ٢٠١١م. و قد شاركت الشركة في السابق في العديد من األنشطة الخيرية و االجتماعية، و ال تزال الشركة 

تشارك وتمارس دورها في المسئولية االجتماعية في العديد من األنشطة. 

 شبكة توزيع وعالقات شراكة قوية• 

لدى الشركة نحو ٢٠٠ محل تحمل عالمتها التجارية في المملكة العربية السعودية وشبكة تتكون من أكثر من ٣,٠٠٠ مركز بيع مصرح به، والتي توفر لها 
عددًا من قنوات التوزيع التي تنتشر في مختلف مناطق المملكة، مما يساعد على تعزيز قدرتها على اكتساب المشتركين الجدد. باإلضافة إلى ذلك، فإن 
الشركة لديها عالقات قوية مع شركاء التوزيع الذين يتمتعون بخبرة في مجال االتصاالت ومستوى عاٍل من المعرفة في قطاع البيع بالتجزئة، وقامت 
بتطبيق برنامج عموالت من أجل تحفيز واالرتقاء باألداء. وتخطط الشركة بدًء من اآلن وحتى عام ٢٠١٥م للتوسع في شبكتها للتوزيع من خالل زيادة عدد 

مراكزها المتميزة بشكل كبير وذلك لتغطية جميع مدن المملكة الكبرى.

االستعانة بمصادر خارجية مميزة  • 

تتضمن إستراتيجية الشركة نموذجًا قويًا لالستعانة بمصادر وخبرات خارجية لتحقيق أفضل مستوى لهيكل تكلفتها وفعاليتها من خالل الشراكة مع 
مقدمي خدمات ومعدات ذوي خبرة. وتعتقد الشركة أنه من خالل الشراكة مع أفضل مقدمي الخدمات في مجاالت محددة، مثل نوكيا سيمنز نتوريكس، 

وهواوي ، و شركة اتصال، فإن الشركة ستكون قادرة على استثمار الفوائد التي تجنيها من خبرة شركائها من هذه المصادر الخارجية.  

للمزيد من المعلومات حول المزايا التنافسية للشركة، فضال راجع القسم ٧¹٤ (استراتيجية الشركة).

ملخص إستراتيجية الشركة
تهدف الشركة على المدى الطويل إلى تحقيق أفضل عوائد ممكنة لمساهميها. وتسعى الشركة لمتابعة تحقيق هذا الهدف من خالل تنفيذ المبادرات 

التالية: 

أن تصبح مشغل االتصاالت المفضل في المملكة العربية السعودية مع انتهاج طريقة تعتمد على تجزئة السوق واالبتكار• 

تواصل الشركة تقديم نفسها باعتبارها بديل موثوق به في مقابل منافسيها إلى الشباب في سوق المملكة بشكل عام وإلى المسؤولين التنفيذيين من 
الشباب السعودي والمغتربين إلى جانب الطالب. وتعتزم على وجه خاص جذب هؤالء المشتركين، وبالتالي زيادة أرقام متوسط اإليراد من المشترك الواحد 
(ARPU) من خالل تسويق القدرات المحسنة لشبكتها وتوسيع وتعزيز مجموعة عروضها من منتجات وخدمات، والمحافظة على تقديم التقنيات الجديدة، 

مثل تقنية الجيل الرابع (LTE)، واالستمرار في تطوير عمليات الجيل الثالث وتحديث شبكتها الحالية.

زيادة التركيز للمحافظة على المشتركين وتعزيز تجربة عمالء الشركة• 

تعتزم الشركة تعزيز جهودها واالستمرار في تنفيذ استراتيجيات التسويق والترويج واالرتقاء بخدمة عمالئها ومراكز االتصال ومراكز خدمة العمالء لديها. 
وهذا من شأنه أن يمكن الشركة من الحفاظ على والء مشتركيها الحاليين و زيادته، إضافة إلى جذب مشتركين جدد. وتعتقد الشركة أن التوسع في أعداد 

المشتركين واالحتفاظ بهم هو عملية يمكن تحقيقها من خالل توفير تجربة عمالء متميزة ومستمرة.

تعزيز قوة العالمة التجارية "زين"• 

االتصاالت  الذي لقي صدى لدى مشتركيها وميزها عن غيرها من مشغلي  التجاري  الحيوية السمها  الصورة  الحفاظ على وتعزيز  إلى  الشركة  تهدف 
المتنقلة. ويتمثل هدف الشركة في جذب العمالء واالحتفاظ بهم من خالل تقديم رسائل تسويق هادفة وعروض خدمات تكون مباشرة وواضحة ومرنة 

وذات قيمة مناسبة. 

اإلسراع في تشغيل شبكة النطاق العريض لالتصاالت المتنقلة• 

تعتقد الشركة أن الخدمات المبتكرة، والتغطية الجغرافية واسعة النطاق والشبكة ذات الجودة العالية هي من عوامل النجاح األساسية  في سوق النطاق 
العريض لالتصاالت المتنقلة في المملكة، و الشركة ملتزمة بتسريع تشغيل شبكتها للنطاق العريض لدعم النمو المتوقع.  ولتحقيق هذه الغاية، سوف 

تعمل الشركة على تحديث شبكتها إلى تقنية HSPA+ ومواصلة نشر شبكة الجيل الرابع LTE عبر أنحاء المملكة. 

تطوير أفضل قنوات المبيعات والتوزيع األكثر فعالية في سوق المملكة العربية السعودية• 

قنوات  شبكة  في  التنوع  من  ممكن  قدر  أكبر  تحقيق  لضمان  و٢٠١٣م  ٢٠١٢م  األعوام  بديلة خالل  توزيع  قنوات  واستخدام  عن  البحث  الشركة  تعتزم 
التوزيع، مما يسمح باستهداف أكثر فعالية لشرائح محددة من العمالء. وقد كانت الشركة تعمل بشكل مستمر على تطبيق العديد من مشاريع المبيعات 

االستراتيجية عبر قنوات التجزئة والتوزيع واألعمال، وركزت على تحسين جودة وكالئها و الموزعين ومعارفهم والمواد والمهارات والعمليات.  
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ملخص رسملة تمويل المساهمين
سيتم تحويل مبلغ ٢٫٥٤٦٫١٩٠٫٦٤٠ ريال سعودي من تمويل المساهمين السابق للشركة إلى أسهم حقوق أولوية في زيادة رأس المال عن طريق رسملة 
التمويل إلى أسهم. وسوف يكتتب عدد من المساهمين المؤسسين (إضافة إلى بيت أبوظبي لالستثمار) باستحقاقهم بما يتناسب مع نسبة ما يملكونه 
من خالل رسملة كل أو جزء (حسبما ينطبق) من تمويل المساهمين وبشكل تناسبي فيما بينهم، وبالتالي لن يتم دفع أي مبالغ نقدية من قبلهم لقاء 
أسهم حقوق األولوية التي يتم طرحها مقابل تلك المبالغ من تمويل المساهمين. (فضًال راجع القسم ١٠ (استخدام متحصالت االكتتاب – رسملة تمويل 

المساهمين)   

نظرة عامة على قطاع الهواتف المتنقلة في المملكة العربية السعودية
تعتبر المملكة العربية السعودية أكثر دول مجلس التعاون الخليجي سكانًا، حيث بلغ عدد سكانها حوالي ٢٧,١٠٠,٠٠٠ نسمة في عام ٢٠١٠م. ويعتبر النفط 
أحد المكونات الرئيسية القتصاد المملكة، حيث تدعم العائدات النفطية قطاعات الصناعة وقطاعات السوق األخرى وتساعد في تعزيز جوانب التنمية 
االقتصادية األخرى في المملكة. كما أن المملكة عضو في منظمة التجارة العالمية وتم تصنيفها من قبل البنك الدولي على أنهاتعد من "أفضل" 
الدول في  الشرق األوسطلالستثمار. ويتسم غالبية سكان المملكة بأنهم شباب ومتحضرون ويتمتعون إلى حد ما بمستوى مرتفع من الدخل المتاح.  إن سكان 

المملكة يفضلون المنتجات والخدمات التقنية المتقدمة وبالتالي سيستفيدون من نمو قطاع االتصاالت المتنقلة في المملكة.  

وتسيطر على سوق االتصاالت في المملكة خدمات الهواتف المتنقلة، حيث تم تسجيل نحو ٥١،٦ مليون اشتراك في الهواتف المتنقلة حتى نهاية عام 
٢٠١٠م، وبالتالي بلغت نسبة انتشار الهواتف المتنقلة (أي عدد االشتراكات مقسومًا على إجمالي عدد السكان) في المملكة ١٨٦٪٢٠. ومن المتوقع زيادة نسبة 
انتشار الهواتف المتنقلة إلى ٢٣٥٪ بحلول نهاية عام ٢٠١٥م، مع نحو ٧٢،٣ مليون اشتراك في السوق٢١. ويتميز سوق اتصاالت الهواتف المتنقلة في 
المملكة العربية السعودية بالمنافسة العالية، وذلك مع وجود ثالثة مشغلين رئيسيين وهم الشركة وشركة االتصاالت السعودية و شركة اتحاد اتصاالت. 
وتعتقد االدارة أن إيرادات الهواتف المتنقلة ستستمر في االرتفاع بسبب زيادة معدل االنتشار وإدخال التقنيات الجديدة التي يزيد فيها متوسط اإليراد من 
المشترك الواحد ARPU، وال سيما تقنية النطاق العريض لالتصاالت المتنقلة وشبكة الجيل الرابع LTE. وقد نمت االشتراكات في خدمات النطاق العريض 

لالتصاالت المتنقلة بنحو ١٠٧٪ أثناء ٢٠١٠م٢٢.

 ملخص المعلومات المالية 

يجب قراءة ملخص المعلومات المالية الموضحة أدناه باالقتران مع القسم ٩ (مناقشة وتحليل اإلدارة للمركز المالي ونتائج عمليات الشركة) من هذه النشرة 
والمالحظات المتعلقة بها المدرجة في نهاية هذه النشرة. 

الجدول ٥: قائمة المركز المالي

للسنة المنتهية الشرح
في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩م

للسنة المنتهية 
في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م

للسنة المنتهية 
في ٣١ ديسمبر ٢٠١١م

الموجودات

موجودات متداولة

٧٨٠٫٢٧٣ ٧٠٢٫١١٧ ٥٠٥٫٧٩٢ النقدية و شبه النقدية

١٫٠٠٦٫٥٧٤ ١٫٤٦٣٫١٦٦ ١٫٠٠٧٫٢٤٧ ذمم مدينة

٤٣٫٦١٧ ٢٨٫٧٩٩ ٣٩٫٤٢٢ مخزون

مصاريف مدفوعة مقدمًا وموجودات 
أخرى

٢٩٧٫٤٧٥٤٠٨٫٥٢٧٦٠١٫٧٠٦

٢٫٤٣٢٫١٧٠ ٢٫٦٠٢٫٦٠٩ ١٫٨٤٩٫٩٣٦ مجموع الموجودات المتداولة

الموجودات غير المتداولة

٤٫٠٥٨٫٨١٣ ٤٫٢٩٨٫٢٠٠ ٣٫٨٤٦٫٧٠٠ ممتلكات ومعدات

٢٠٫٢٥٢٫٧٧٨ ٢١٫١٥٤٫٦٢٨ ٢٢٫١٣٣٫٤٧٧ موجودات غير ملموسة

٢٤٫٣١١٫٥٩١ ٢٥٫٤٥٢٫٨٢٨ ٢٥٫٩٨٠٫١٧٧مجموع الموجودات غير المتداولة

المصدر: التقرير السنوي لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات لعام ٢٠١٠م.  ٢٠
المصدر: خدمة معلومات الهواتف المتنقلة العالمية ، ٢٠١١/١١/١٦م.  ٢١

المصدر: التقرير السنوي لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات لعام ٢٠١٠م.  ٢٢



ش

للسنة المنتهيةالشرح
في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩م

للسنة المنتهية 
في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م

للسنة المنتهية 
في ٣١ ديسمبر ٢٠١١م

٢٦٫٧٤٣٫٧٦١ ٢٨٫٠٥٥٫٤٣٧ ٢٧٫٨٣٠٫١١٣ مجموع الموجودات

المطلوبات

المطلوبات المتداولة

٩١٥٫٨٧٦ ¹   ٢٫١٥٢٫٢١٩ أوراق دفع

¹٢٫١٩٣٫٧٥٠¹قرض قصير األجل

الجزء المتداول من تمويل مرابحة 
مشترك

   ¹   ¹ ٩٫٧٤٧٫٦٣٨

١٫٦٠٩٫٢٨٤ ٢٫١٠٤٫٥٠٣ ١٫٨١٤٫٧٩٢ ذمم دائنة 

٢٦٫٦٧٣ ١١٧٫٢٩٤ ٥١٫٣٦٥ مطلوب إلى جهات ذات عالقة

٤٣٤٫٣٩٢ ٤٥١٫٣٤٢ ٢٥١٫٢٥٩ إيرادات مؤجلة

٤٥٫٧٨١ ¹ ¹   مشتقات أدوات مالية

٢٫٧٣١٫١٨٤ ٢٫٥٨٧٫٢٢٣ ١٫٩٦٤٫٧٤٩ مصاريف مستحقة و مطلوبات أخرى

١٥٫٥١٠٫٨٢٨ ٧٫٤٥٤٫١١٢ ٦٫٢٣٤٫٣٨٤  مجموع المطلوبات المتداولة 

المطلوبات غير المتداولة

١٥٣٫٩٣٧ ٦٥٩٫٢٢١ ¹   أوراق دفع

٢٫٢٢٣٫٥٢٩ ¹   ¹   قرض طويل األجل

¹   ٩٫٦٥٥٫٦٩٣ ٩٫٤٩٤٫٠٢٣ تمويل مرابحة مشترك

٤٫٠١٨٫٥٥٠ ٣٫٦٦٥٫٤٩٧ ٣٫٤٦٨٫٨٢٧ دفعات مقدمة من المساهمين

٥٢٠٫٦٥١ ٣٣٩٫٧٧٦ ¹   مطلوب إلى جهات ذات عالقة

¹   ١٣٤٫٦٣٠ ¹   مشتقات أدوات مالية

مخصص مكافأة نهاية الخدمة 
للموظفين

 ٢٣٫٢٠١ ١٧٫٠٩٦ ١٠٫٤٠٠

٦٫٩٣٩٫٨٦٨ ١٤٫٤٧١٫٩١٣ ١٢٫٩٧٣٫٢٥٠ مجموع المطلوبات غير المتداولة

٢٢٫٤٥٠٫٦٩٦ ٢١٫٩٢٦٫٠٢٥ ١٩٫٢٠٧٫٦٣٤ مجموع المطلوبات 

حقوق المساهمين

١٤٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٤٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٤٫٠٠٠٫٠٠٠ رأس المال

(٤٥٫٧٨١)(١٣٤٫٦٣٠)¹   احتياطي التحوط

(٩٫٦٦١٫١٥٤)(٧٫٧٣٥٫٩٥٨)(٥٫٣٧٧٫٥٢١)خسائر متراكمة

٤٫٢٩٣٫٠٦٥ ٦٫١٢٩٫٤١٢ ٨٫٦٢٢٫٤٧٩ مجموع حقوق المساهمين

٢٦٫٧٤٣٫٧٦١ ٢٨٫٠٥٥٫٤٣٧ ٢٧٫٨٣٠٫١١٣ مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

المصدر: القوائم المالية المدققة. الوحدات: باأللف ريال سعودي



ت

الجدول ٦: نتائج عمليات الشركة

مدققة (كنسبة من إيرادات العمليات)مدققة

للسنة المنتهية 
في ٣١ ديسمبر 

٢٠٠٩م

للسنة المنتهية 
في ٣١ ديسمبر 

٢٠١٠م

للسنة المنتهية 
في ٣١ ديسمبر 

٢٠١١م

للسنة المنتهية 
في ٣١ ديسمبر 

٢٠٠٩م

للسنة المنتهية 
في ٣١ ديسمبر 

٢٠١٠م

للسنة المنتهية 
في ٣١ ديسمبر 

٢٠١١م

١٠٠،٠٠٪١٠٠،٠٠٪١٠٠،٠٠٪٣٫٠٠٤٫٠٥٢٥٫٩٣٤٫٣٧٠٦٫٦٩٩٫٠٦٠اإليرادات

(٥٢،٢٣٪)(٥٧،٣٦٪)(٧٠،٨١٪)(٣٫٤٩٨٫٨٩٣)(٣٫٤٠٣٫٩٢٢)(٢٫١٢٧٫٠٢٦)تكلفة اإليرادات

٤٧،٧٧٪٤٢،٦٤٪٢٩،١٩٪٣٫٢٠٠٫١٦٧ ٢٫٥٣٠٫٤٤٨ ٨٧٧٫٠٢٦ إجمالي األرباح

(٢٩،٤٤٪)(٣١،١٥٪)(٥٢،٣٩٪)(١٫٩٧٢٫١٣٢)(١٫٨٤٨٫٦٦٦)(١٫٥٧٣٫٧٤١)مصاريف توزيع وتسويق

(٤،٩١٪)(٥،٩٢٪)(١٢،٥١٪)(٣٢٩٫١٨٥)(٣٥١٫١٤٣)(٣٧٥٫٨٩٨)مصاريف عمومية وإدارية 

(٢٥،٥٣٪)(٢٥،١٨٪)(٤٦،٤١٪)(١٫٧١٠٫٣٢٨)(١٫٤٩٤٫٢٢٠)(١٫٣٩٤٫٣١٠)استهالك وإطفاء

إجمالي المصاريف 
التشغيلية

(٣٫٣٤٣٫٩٤٩)(٣٫٦٩٤٫٠٢٩)(٤٫٠١١٫٦٤٥)(٪١١١،٣١)(٪٦٢،٢٥)(٪٥٩،٨٨)

(١٢،١١٪)(١٩،٦١٪)(٨٢،١٢٪)( ٨١١٫٤٧٨)(١٫١٦٣٫٥٨١)(٢٫٤٦٦٫٩٢٣)الخسارة التشغيلية

(١٦،٦٣٪)(٢٠،١٥٪)(٢١،١٠٪)(١٫١١٣٫٨٥٦)(١٫١٩٥٫٥١١)(٦٣٣٫٧٤٢)أعباء تمويل

٠،٠٠٪٠،٠١٪٠،٠٤٪١٫٣١٦٦٥٥١٣٨عوائد عموالت

(٢٨،٧٤٪)(٣٩،٧٤٪)(١٠٣،١٧٪)(١٫٩٢٥٫١٩٦)(٢٫٣٥٨٫٤٣٧)(٣٫٠٩٩٫٣٤٩)صافي الخسارة  

 المصدر: القوائم المالية المدققة. الوحدات: باأللف ريال سعودي

يوضح الجدول التالي التغيرات في النقد وما في حكمه خالل الفترات ذات العالقة بحسب تصنيف النشاط:

الجدول ٧: النقدية وشبه النقدية 

للسنة المنتهية
في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩م

للسنة المنتهية
في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م

للسنة المنتهية
في ٣١ ديسمبر ٢٠١١م

٧٨٠٫٢٧٣ ٧٠٢٫١١٧ ٥٠٥٫٧٩٢ النقدية وشبه النقدية

المصدر: القوائم المالية المدققة. الوحدات: باأللف ريال سعودي.

ملخص عوامل المخاطرة
هناك بعض المخاطر المتعلقة باالستثمار في أسهم حقوق األولوية بما في ذلك مخاطر تتعلق بالشركة ومخاطر تتعلق بسوق االتصاالت في المملكة 
العربية السعودية والبيئة القانونية والنظامية ومخاطر تتعلق بأسهم حقوق األولوية. وهذه المخاطر موضحة بتفصيل أكثر في القسم ٢ (عوامل المخاطرة) 

ويجب دراستها بعناية قبل اتخاذ القرار باالستثمار في أسهم حقوق األولوية.

المخاطر المتعلقة بالشركة

التاريخ التشغيلي• 
دور مجموعة إم تي سي• 
ترخيص استخدام اسم "زين" وعالمتها التجارية• 
خدمات ربط االتصال البيني والتجوال• 
االعتماد على مصادر خارجية• 
التزامات اإلطالق والتغطية• 
االعتماد على عدد من الموزعين الرئيسيين • 
مخاطر ومتطلبات التمويل• 
المخاطر االئتمانية للعمالء • 



ث

االنقطاع غير المتوقع لألعمال أو خرق التدابير األمنية• 
التغييرات الموسمية في استعمال الخدمات• 
معدالت السعودة المستهدفة ومتطلبات توظيف السعوديين • 
االعتماد على الموظفين الرئيسيين• 
أسعار الصرف األجنبي وأسعار الفائدة• 
المخاطر االقتصادية• 

المخاطر المتعلقة بسوق االتصاالت السعودية والبيئة القانونية والتنظيمية 

أنظمة االتصاالت• 
الترخيص• 
االعتماد على تطوير سوق اتصاالت الهواتف المتنقلة في المملكة• 
المنافسة• 
النزاعات القانونية أو التنظيمية• 
تخصيص نطاق الطيف الترددي• 
تغير سلوك المستهلكين والتقنيات المستقبلية• 
معدالت إلغاء االشتراكات• 
المخاطر المحتملة ألجهزة الهواتف المتنقلة وسماعات األذن الالسلكية• 
حماية الملكية الفكرية• 

المخاطر المرتبطة بأسهم حقوق األولوية

سيطرة المساهمين المؤسسين• 
السيولة وتغير سعر األسهم• 
توزيع األرباح• 
انخفاض نسبة الملكية الحالية في رأس المال • 
انتهاء فترة الحظر• 



خ

جدول المحتويات  

١ التعريفات واالختصارات والمصطلحات الفنية   .١
٩ عوامل المخاطرة   .٢
٩ المخاطر المتعلقة بالشركة   ١ ¹ ٢
١٥ المخاطر المتعلقة بسوق االتصاالت السعودية والبيئة القانونية والتنظيمية    ٢ ¹ ٢
١٨ المخاطر المرتبطة بأسهم حقوق األولوية   ٣ ¹ ٢
٢٠ نبذة عامة   .٣
٢٠ ٣ ¹ ١  بيئة االقتصاد الكلي 
٢١ التوزيع السكاني   ٢ ¹ ٣
٢١ ٣ ¹ ٣  نبذة عن قطاع االتصاالت في المملكة 
٢٢ نبذة عن سوق الهواتف المتنقلة في المملكة   ٤ ¹ ٣
٢٣ ٣ ¹ ٥  المنافسة 
٢٦ أعمال وإستراتيجية الشركة   .٤
٢٦ ٤ ¹ ١  المقدمة وتأسيس الشركة 
٢٦ ٤ ¹ ٢  رأس المال  
٢٧ الترخيص   ٣ ¹ ٤
٢٨ ٤ ¹ ٤  استعراض أعمال الشركة 
٣٣ الموظفون   ٥ ¹ ٤
٣٤ المزايا التنافسية للشركة وفرصها   ٦ ¹ ٤
٣٧ إستراتيجية الشركة   ٧ ¹ ٤
٣٩ المساهمون المؤّسسون – هيكلة الشركة وحوكمتها   .٥
٣٩ المقدمة    ١ ¹ ٥
٣٩ مجموعة إم تي سي   ٢ ¹ ٥
٤٠ ٥ ¹ ٣  مصنع البالستيك السعودي 
٤٠ مؤسسة فادن للتجارة والمقاوالت    ٤ ¹ ٥
٤١ شركة ركيزة القابضة    ٥ ¹ ٥
٤١ مؤسسة أشبال العرب للمقاوالت    ٦ ¹ ٥
٤١ شركة المراعي    ٧ ¹ ٥
٤٢ شركة الجريسي للتنمية المحدودة   ٨ ¹ ٥
٤٢ مؤسسة النخبة المعمارية للمقاوالت    ٩ ¹ ٥
٤٢ شركة السيل الشرقية المحدودة    ١٠ ¹ ٥
٤٢ أعضاء مجلس اإلدارة   ١١ ¹ ٥
٤٥ ٥ ¹ ١٢  سكرتير مجلس اإلدارة  
٤٥ ٥ ¹ ١٣  اإلدارة التنفيذية 
٤٦ السعودة   ١٤ ¹ ٥
٤٧ التوظيف   ١٥ ¹ ٥
٤٧ الموظفين   ١٦ ¹ ٥
٤٧ صالحيات رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي وأعضاء مجلس اإلدارة   ١٧ ¹ ٥
٤٨ تضارب المصالح    ١٨ ¹ ٥
٥٠ حوكمة الشركة   ١٩ ¹ ٥
٥٢ البيئة التنظيمية   .٦
٥٢ ٦ ¹ ١  التشريعات 
٥٢ ٦ ¹ ٢  الهيئات التنظيمية 
٥٣ ٦ ¹ ٣  الترددات 
٥٣ ٦ ¹ ٤  الترقيم 



ذ

٥٣ ٦ ¹ ٥  نقل األرقام  
٥٣ ٦ ¹ ٦  الترخيص 
٥٤ ربط االتصال البيني   ٧ ¹ ٦
٥٥ ٦ ¹ ٨  التجوال الوطني 
٥٥ المنافسة العادلة ومقدمو الخدمة المسيطرون    ٩ ¹ ٦
٥٦ استخدام الممتلكات   ١٠ ¹ ٦
٥٦ الخدمة الشاملة وحق االستخدام الشامل وصندوق الخدمة الشاملة   ١١ ¹ ٦
٥٧ ٦ ¹ ١٢  جودة الخدمة  
٥٧ ٦ ¹ ١٣  التعرفة  
٥٧ ٦ ¹ ١٤  شروط وأحكام الخدمة 
٥٨ ٦ ¹ ١٥  استعادة الخدمة في حاالت الكوارث 
٥٨ ٦ ¹ ١٦  الجزاءات 
٥٩ الترخيص وربط االتصال البيني   .٧
٥٩ ٧ ¹ ١  الترخيص 
٦١ ٧ ¹ ٢  رخصة تقديم خدمة اإلنترنت 
٦٣ اتفاقيات التمويل   .٨
٦٣ ملخص اتفاقيات التمويل   ١ ¹ ٨
٦٤ ٨ ¹ ٢  عمليات التمويل الحالية 
٦٦ الهيكل النظامي لعمليات التمويل   ٣ ¹ ٨
٦٧ مناقشة وتحليل اإلدارة للمركز المالي ونتائج عمليات الشركة   .٩
٦٧ إقرار أعضاء مجلس اإلدارة بشأن المعلومات المالية    ١ ¹ ٩
٦٧ السياسات المحاسبية الهامة    ٢ ¹ ٩
٦٧ لمحة عامة حول أنشطة الشركة    ٣ ¹ ٩
٦٩ نتائج عمليات الشركة   ٤ ¹ ٩
٧١ مقاييس األداء الرئيسية    ٥ ¹ ٩
٧٧ المركز المالي والسيولة وغيرها من البنود   ٦ ¹ ٩
٧٩ الموجودات المتداولة    ٧ ¹ ٩
٨٦ ٩ ¹ ٨  التزامات اإلنفاق الرأسمالي 
٨٧ رصيد المديونية   ٩ ¹ ٩
٨٨ االلتزامات والمصاريف الطارئة   ١٠ ¹ ٩
٨٩ التدفقات النقدية   ١١ ¹ ٩
٩٢ األعمال التجارية الحالية والتوقعات   ١٢ ¹ ٩
٩٢ بيان مسؤولية اإلدارة عن المعلومات المالية   ١٣ ¹ ٩
٩٣ استخدام متحصالت االكتتاب    .١٠
٩٣ إجمالي متحصالت االكتتاب    ١ ¹ ١٠
٩٤ ١٠ ¹ ٢  رسملة تمويل المساهمين 
٩٤ سداد مبلغ محدد من تسهيل المرابحة   ٣ ¹ ١٠
٩٥ ١٠ ¹ ٤  تمويل المصروفات الرأسمالية للشبكة 
٩٦ تخفيض المطلوبات المتداولة   ٥ ¹ ١٠
٩٦ مصاريف االكتتاب   ٦ ¹ ١٠
٩٦ العمولة   ٧ ¹ ١٠
٩٧ سياسة توزيع األرباح   .١١
٩٨ ملخص النظام األساسي   .١٢
١٠٣ المعلومات القانونية   .١٣
١٠٣ ١٣ ¹ ١  تأسيس الشركة 
١٠٣ ١٣ ¹ ٢  المساهمون 
١٠٣ ١٣ ¹ ٣  تخفيض رأس مال الشركة 



ض

١٠٤ ١٣ ¹ ٤  رأس مال الشركة 
١٠٤ ملكية األسهم من قبل أعضاء وسكرتير مجلس اإلدارة و اإلدارة التنفيذية      ٥ ¹ ١٣
١٠٥ التعامالت مع كبار المساهمين   ٦ ¹ ١٣
١٠٥ ترتيبات األطراف ذات العالقة بالشركة   ٧ ¹ ١٣
١٠٦ ١٣ ¹ ٨  الممتلكات 
١٠٧ عقود خدمة أعضاء مجلس اإلدارة وعقود خدمة اإلدارة التنفيذية   ٩ ¹ ١٣
١٠٧ المكافآت والمزايا العينية الممنوحة إلى أعضاء مجلس اإلدارة والمدراء التنفيذيين   ١٠ ¹ ١٣
١٠٧ العقود والترتيبات التي وجد فيها مصلحة للرئيس التنفيذي والمدير المالي وأعضاء مجلس اإلدارة أو أي من أقربائهم   ١١ ¹ ١٣
١٠٧ التأمين   ١٢ ¹ ١٣
١٠٧ حقوق الملكية الفكرية    ١٣ ¹ ١٣
١٠٧ ١٣ ¹ ١٤  التقاضي 
١٠٩ العقود الجوهرية    ١٥ ¹ ١٣
١١٦ ١٣ ¹ ١٦  مراجع الحسابات المستقل  
١١٦ العموالت    ١٧ ¹ ١٣
١١٦ رأس المال العامل    ١٨ ¹ ١٣
١١٦ االلتزامات الطارئة    ١٩ ¹ ١٣
١١٦ أدوات الدين و ديون آجلة   ٢٠ ¹ ١٣
١١٦ األصول أو العمليات خارج المملكة   ٢١ ¹ ١٣
١١٦ األبحاث والتطوير   ٢٢ ¹ ١٣
١١٦ االستثمار في أية معامل أو مصانع   ٢٣ ¹ ١٣
١١٧ التعهد بتغطية االكتتاب    .١٤
١١٧ متعهدا تغطية االكتتاب    ١ ¹ ١٤
١١٧ ملخص اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب   ٢ ¹ ١٤
١١٨ وصف األسهم   .١٥
١١٨ رأس المال    ١ ¹ ١٥
١١٨ زيادة رأس المال   ٢ ¹ ١٥
١١٨ تخفيض رأس المال   ٣ ¹ ١٥
١١٨ حقوق المساهمين    ٤ ¹ ١٥
١١٨ الجمعيات العامة للمساهمين   ٥ ¹ ١٥
١١٩ حقوق التصويت    ٦ ¹ ١٥
١١٩ األسهم    ٧ ¹ ١٥
١١٩ مدة الشركة   ٨ ¹ ١٥
١١٩ حّل الشركة وتصفيتها   ٩ ¹ ١٥
١٢٠ شروط وتعليمات االكتتاب    .١٦
١٢٠ االكتتاب في أسهم حقوق األولوية ( األسهم الجديدة)   ١ ¹ ١٦
١٢٠ تعبئة طلب االكتتاب في أسهم حقوق األولوية   ٢ ¹ ١٦
١٢٠ المساهمون المستحقون الذين ال يشاركون في االكتتاب في أسهم حقوق األولوية   ٣ ¹ ١٦
١٢١ ١٦ ¹ ٤  االكتتاب في أسهم إضافية 
١٢١ ١٦ ¹ ٥  االكتتاب في كامل األسهم المستحقة للمساهم المستحق 
١٢٢ الوثائق المطلوب تقديمها مع طلبات االكتتاب    ٦ ¹ ١٦
١٢٢ تقديم طلبات االكتتاب   ٧ ¹ ١٦
١٢٢ ١٦ ¹ ٨  إقرارات المكتتبين 
١٢٣ ١٦ ¹ ٩  التخصيص ورد الفائض 
١٢٣ ١٦ ¹ ١٠  أحكام أخرى 
١٢٣ ١٦ ¹ ١١  السوق المالية السعودية (تداول) 
١٢٤ ١٦ ¹ ١٢  القائمة الرسمية 
١٢٥ المستندات المتاحة للمعاينة   .١٧
١٢٦ القوائم المالية   .١٨



غ

قائمة الجداول

ج الجدول ١: أعضاء مجلس اإلدارة         

د الجدول ٢: أعضاء اإلدارة العليا  

س الجدول ٣: الجدول الزمني لطرح أسهم حقوق األولوية 

ف الجدول ٤: هيكل المساهمين في الشركة قبل تخفيض رأس المال و بعد تخفيض رأس المال (قبل طرح أسهم حقوق األولية وبعد تخفيض رأس المال)  

ر  ملخص المعلومات المالية  

ر الجدول ٥: قائمة المركز المالي 

ت الجدول ٦: نتائج عمليات الشركة 

ت الجدول ٧: النقدية وشبه النقدية  

٢٠ الجدول ٨: المؤشرات االقتصادية الرئيسية لالقتصاد الكلي  

٢١ الجدول ٩: سكان المملكة العربية السعودية 

٢١ الجدول ١٠: االشتراكات وكثافة انتشار الخدمة (الهاتف المتنقل) 

٢٢ الجدول ١١: انتشار خطوط الهاتف الثابت 

٢٢ الجدول ١٢: إيرادات االتصاالت 

٢٣ الجدول ١٣: انتشار الهواتف المتنقلة 

٢٣ الجدول ١٤:  إيرادات االتصاالت كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي 

٢٤ الجدول ١٥: الحصة السوقية النتشار الهواتف المتنقلة 

٢٥ الجدول ١٦: متوسط اإليراد من كل مشترك (الشرق األوسط) 

٢٧ الجدول ١٧: هيكلة المساهمة في الشركة قبل تخفيض رأس المال وبعد تخفيض رأس المال (قبل طرح أسهم حقوق األولية وبعد تخفيض رأس المال) 

٢٨ الجدول ١٨: متطلبات التغطية للرخصة 

٢٩ الجدول ١٩:  نظرة عامة على منتجات الشركة وخدماتها 

٣٩ الجدول ٢٠: هيكلة المساهمة في الشركة قبل تخفيض رأس المال وبعد تخفيض رأس المال (قبل طرح أسهم حقوق األولية وبعد تخفيض رأس المال) 

٤٠ الجدول ٢١: اإليرادات والربحية لمجموعة إم تي سي     

٤١ الجدول ٢٢:  مساهمو شركة المراعي  

٤٢ الجدول ٢٣:  مجلس اإلدارة         

٤٥ الجدول ٢٤: اإلدارة التنفيذية 

٤٧ الجدول ٢٥: إجمالي عدد الموظفين المسجلين حسب وظائفهم 

٥٠ الجدول ٢٦: مصالح أعضاء وسكرتير مجلس إدارة الشركة واإلدارة التنفيذية العليا في الشركة          

٥١ الجدول ٢٧: األجر والمكافأة السنوية لمجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 

٦٣ الجدول ٢٨:  يوضح الجدول التالي عمليات التمويل الحالية للشركة   

٦٥ الجدول ٢٩: تمويل المساهمين    

٦٩ الجدول ٣٠:  نتائج عمليات الشركة  

٦٩ الجدول ٣١:  المركز المالي  

٧١ الجدول ٣٢:  التغييرات النقدية وما في حكمها    

٧١ الجدول ٣٣:  النقدية وشبه النقدية  

٧٢ الجدول ٣٤: اإليرادات  

٧٣ الجدول ٣٥: تكلفة اإليرادات  

٧٣ الجدول ٣٦: إجمالي الربح وهامش إجمالي الربح  

٧٤ الجدول ٣٧: مصاريف التوزيع والتسويق  

٧٥ الجدول ٣٨: مصاريف عمومية وإدارية 

٧٥ الجدول ٣٩: مصاريف االستهالك واإلطفاء  



ظ

٧٦ الجدول ٤٠: الخسارة التشغيلية 

٧٦ الجدول ٤١: عوائد عموالت 

٧٦ الجدول ٤٢: أعباء التمويل 

٧٧ الجدول ٤٣: صافي الخسارة 

٧٧ الجدول ٤٤:  المركز المالي  

٧٩ الجدول ٤٥: الموجودات المتداولة 

٧٩ الجدول ٤٦: الذمم المدينة، صافي 

٨١ الجدول ٤٧: الموجودات غير المتداولة 

٨٢ الجدول ٤٨: المطلوبات المتداولة 

٨٢ الجدول ٤٩: أوراق دفع 

٨٤ الجدول ٥٠: المطلوبات غير المتداولة 

٨٥ الجدول ٥١: حقوق المساهمين 

٨٦ الجدول ٥٢: رأس المال العامل والسيولة 

٨٦ الجدول ٥٣: اإلضافات الصافية إلى الممتلكات واآلالت والمعدات 

٨٦ الجدول ٥٤:  اإلضافات الصافية إلى األصول غير الملموسة 

٨٧ الجدول ٥٥: القروض قصيرة األجل كما في ٢٠١١/١٢/٣١م 

٨٨ الجدول ٥٦: القروض طويلة األجل كما في ٢٠١١/١٢/٣١م 

٨٨ الجدول ٥٧: االلتزامات التعاقدية        

٨٩ الجدول ٥٨: التغير في النقد وما في حكمه    

٩٠ الجدول ٥٩: األنشطة التشغيلية  

٩١ الجدول ٦٠: األنشطة االستثمارية  

٩١ الجدول ٦١: األنشطة التمويلية 

٩٣ الجدول ٦٢: االستخدام المتوقع لمتحصالت االكتتاب 

٩٤ الجدول ٦٣: تمويل المساهمين قبل االكتتاب وبعده 

٩٥ الجدول ٦٤: وصف مصاريف رسملة الشبكة 

١٠٣ الجدول ٦٥:   هيكلة المساهمين في الشركة قبل تخفيض رأس المال وبعد تخفيض رأس المال (قبل طرح أسهم حقوق األولية وبعد تخفيض رأس المال) 

١٠٤ الجدول ٦٦: ملكية األسهم من قبل أعضاء وسكرتير مجلس اإلدارة وإدارتها التنفيذية       

١٠٦ الجدول ٦٧: الممتلكات المستأجرة من قبل شركة 

١١٦ الجدول ٦٨: رأس المال العامل والسيولة 

١١٧ الجدول ٦٩: تغطية االكتتاب 



١

التعريفات واالختصارات والمصطلحات الفنية. ١

التعريفات واالختصارات 
فيما يلي بعض التعريفات واالختصارات للعبارات المستخدمة في هذه النشرة:¹

التعريفالعبارة المعرفة

قبول إدراج أسهم حقوق األولوية في القائمة الرسمية وقبول تداول تلك األسهم في تداول القبول/اإلدراج
وفقًا للمادة (١٩) من قواعد التسجيل واإلدراج.

مستشارو الشركة فيما يتعلق باالكتتاب والذين تظهر أسماؤهم في الصفحتين (هـ) ، (و) من المستشارون
هذه النشرة الحالية.

مؤسسة النخبة المعمارية للمقاوالت العامة، وهي مساهم مؤسس في الشركة.النخبة المعمارية

عقد التأسيس الخاص بالشركة. عقد التأسيس

القوائم المالية المدققة للشركة للسنوات المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١م، و٢٠١٠/١٢/٣١م، القوائم المالية المدققة
الجريد  كوبرز  ووترهاوس  برايس  قبل  من  تدقيقها  تم  والتي  بها،  المرفقة  واإليضاحات 
والقوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١م واإليضاحات الملحقة 

بها والتي تم تدقيقها من قبل ديلويت بمراجعتها.    

هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.الهيئة 

سعر الطرح لكل سهم لم يتم االكتتاب به والذي يختار المساهم المتجاوز لحد االكتتاب دفعه سعر الطرح
عن كل سهم لم يتم االكتتاب به، كما هو مبين في القسم ١٨ (شروط وتعليمات االكتتاب).

مجلس إدارة الشركة.مجلس اإلدارة أو المجلس

يوم تفتح فيه البنوك السعودية أبوابها لممارسة أعمالها العادية. يوم العمل

كانت تعرف فيما سبق باسم كاليون، أما اآلن فأصبح اسمها "كريدي أجريكول – سي آي كاليون
بي".

النظام األساسي للشركة وما يطرأ عليه من تعديالت الحقة.النظام األساسي

هو الشخص الحاصل على ترخيص من هيئة السوق المالية لشراء وامتالك وتداول األسهم الشخص المرخص له
على مؤشر تداول بالنيابة عن المستثمر األجنبي.

زيادة رأس مال الشركة من ٤٫٨٠١٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال إلى ١٠٫٨٠١٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال من خالل إصدار أسهم زيادة رأس المال 
حقوق أولوية.

رأس  هيكلة  إلعادة  العادية  غير  العامة  الجمعية 
المال

لدراسة  ٢٠١٢/٧/٤م)  (الموافق  ١٤٣٣/٨/١٤هـ  بتاريخ  العادية  غير  العامة  الجميعة  عقدت 
واعتماد زيادة رأس المال وأسهم حقوق األولوية.

من تخفيض رأس المال تتكون  سعودي،  ريال  مليار)  عشر  (أربعة   ١٤٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ من  الشركة  مال  رأس  تخفيض 
تمت  والذي  سهم)،   ٤٨٠٫١٠٠٫٠٠٠ من  (تتكون  ريال   ٤٫٨٠١٫٠٠٠٫٠٠٠ إلى  سهم،   (١٫٤٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠)
الموافقة عليه في اجتماع الجمعية العامة غير العادية إلعادة هيكلة رأس مال الشركة بتاريخ 

١٤٣٣/٨/١٤هـ (الموافق ٢٠١٢/٧/٤م).

هي ٠،٨٠٠١٦٧ وتمثل نسبة االكتتاب في سهم واحد جديد لكل ٠،٨٠٠١٦٧ سهم قائم مملوك أحقية السهم
الحالية  األسهم  عدد  قسمة  ناتج  هي  النسبة  تلك  أن  العلم  مع  المستحقين  للمساهمين 

للشركة على عدد األسهم الجديدة المصدرة.

التقرير السنوي لهيئة االتصاالت وتقنية 
المعلومات

التقرير السنوي الذي يصدر عن هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات.

الموافق تنظيم هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات ١٤٢٢/٣/٥هــــ،  بتاريخ   ٧٤ رقم  ــوزراء  ال مجلس  قرار  بموجب  الصادر  التنظيم 
٢٠٠١/٥/٢٧م وتعديالته.



٢

التعريفالعبارة المعرفة

اللوائح واألنظمة الصادرة عن هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات عن طريق تطبيق اللوائح أو لوائح هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات
التعاميم (والتي ال تشمل نظام االتصاالت والالئحة التنفيذية لنظام االتصاالت، وتنظيم هيئة 

االتصاالت وتقنية المعلومات، وإرشادات ربط االتصال البيني والقواعد اإلجرائية).

الموافق نظام السوق المالية ١٤٢٤/٦/٢هـــ  بتاريخ  م/٣٠  رقم  الملكي  بالمرسوم  الصادر  المالية  السوق  نظام 
٢٠٠٣/٨/١م، وتعديالته.

نظام الشركات السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/٦ بتاريخ ١٣٨٥/٣/٢٢هـ نظام الشركات
(١٩٦٥/٧/٢٢م)، وما يطرأ عليه من تعديالت من حين آلخر.

المرسوم الشركة  بموجب  تأسست  سعودية،  مساهمة  شركة  السعودية؛  المتنقلة  االتصاالت  شركة 
الملكي رقم م/٤٨ الصادر بتاريخ ١٤٢٨/٥/٢٦هـ، الموافق (٢٠٠٧/٦/١٢م).

الئحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية الصادرة عن هيئة السوق المالية وفقًا الئحة حوكمة الشركة
للقرار رقم ٢٠٠٦/٢١٢/١ بتاريخ ١٤٢٧/١٠/٢١هـ (الموافق ٢٠٠٦/١١/١٢م)، وما يطرأ عليه من 

تعديالت من حين آلخر. 

أحد عمالء الشركة بنظام الدفع المسبق أو نظام الدفع عن طريق الفوترة. العميل

ديلويت آند توش بكر أبو الخير وشركاه.ديلويت

الشركة أعضاء المجلس هيكلة   ¹ المؤسسون  (المساهمون   ٥ القسم  في  ورد  حسبما  اإلدارة  مجلس  أعضاء 
وحوكمتها).

المساهمون المسجلون في تاريخ األحقية.المساهمون المستحقون

فرع أريكسون أيه بي العربية السعودية، أحد موردي الشركة.أريكسون 

نظام التداول اآللي لألسهم السعودية.تداول

اتفاقية تمويل المرابحة، وتمويل المساهمين، والتسهيل الثانوي، وتمويل موردي موتوروال.التمويل الحالي

عدد األسهم المصدرة قبل زيادة رأس المال كما في تاريخ هذه النشرة وهو ٤٨٠٫١٠٠٫٠٠٠ سهم.األسهم الحالية

الجمعية العامة غير العادية للمساهمين المنعقدة وفقًا للنظام األساسي للشركة.الجمعية العامة غير العادية 

القوائم المالية المدققة.القوائم المالية

األشخاص الطبيعيون غير السعوديون المقيمون خارج المملكة العربية السعودية.المستثمر األجنبي

شركة إم تي سي، ومصنع البالستيك السعودي، ومؤسسة فادن، وشركة ركيزة القابضة، ومؤسسة المساهمون المؤسسون
أشبال العرب للمقاوالت، وشركة المراعي، وشركة الجريسي للتنمية المحدودة، ومؤسسة النخبة 
المعمارية للمقاوالت، وشركة السيل الشرقية المحدودة. ويضاف إليهم بيت أبو ظبي لالستثمار 

فيما يخص تمويل المساهمين واتفاقيات تسوية تمويل المساهمين.

مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية.مجلس التعاون الخليجي

حكومة المملكة العربية السعودية.الحكومة

(الموافق ديوان المظالم بتاريخ ١٤٠٢/٠٧/١٧هـ  رقم م/٥١  الملكي  المرسوم  المظالم بموجب  تأسس ديوان 
أو  الحكومة  المرفوعة ضد  التعويض  بينها قضايا  أمور من  للنظر في عدة  ١٩٨٢/٠٥/١١م) 

مؤسسات أو هيئات عامة.

اتفاقيات تهدف إلى تقليل أثر تقلب أسعار تكلفة التمويل على تكلفة التمويل الفعلية اتفاقيات التحوط
للشركة.

Huawei  شركة هواوي  تك العربية السعودية لالستثمار المحدودة، وهي أحد الموردين للشركة.هواوي

تقرير المراجعة المحدود لمراجع الحسابات المستقل الذي يبين أسباب تخفيض رأس المال تقرير مراجع الحسابات المستقل
وأثره على التزامات الشركة، والمقدمة إلى الجمعية العامة غير العادية إلعادة هيكلة رأس 

المال المنعقدة بتاريخ ١٤٣٣/٨/١٤هـ (الموافق ٢٠١٢/٧/٤م).
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وتقنية إرشادات ربط االتصال البيني والقواعد اإلجرائية االتصاالت  هيئة  بقرار  الصادرة  اإلجرائية  والقواعد  البيني  االتصال  ربط  إرشادات 
المعلومات رقم ١٤٢٤/٢٥ بتاريخ ١٤٢٤/٩/٢٣هـ، ا لموافق ٢٠٠٣/١١/١٨م.

الطرح العام األولي لـ ٦٣٠ مليون سهم من أسهم الشركة عند تأسيسها.الطرح العام األولي

IPSOS بلدان مختلفة عملها في  تزاول  أبحاث مستقلة  شركة  وهي  إس)،  أو  إس  بي  (آي   IPSOS

العربية  المملكة  أفريقيا وفي  األوسط وشمال  الشرق  بما في ذلك منطقة  العالم،  أنحاء  من 
السعودية، وهي متخصصة في األبحاث المعتمدة على االستبيانات.

اتفاقية االستعانة بمصادر خارجية مع شركة أي 
تي أس

الكومبيوتر  ألنظمة  الدولية  والشركة  البحرين  القابضة  زين  مجموعة  بين  قائمة  اتفاقية 
المتكاملة بتاريخ مايو ٢٠٠٩م لتوريد البنية التحتية لتقنية المعلومات وخدمات التطبيقات.

الترخيص الثالث لتقديم خدمة االتصاالت المتنقلة في المملكة العربية السعودية الصادر من الترخيص
هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات بتاريخ ١٤٢٩/٣/٢١هـ، الموافق ٢٠٠٨/٣/٢٩م.

سعر الفائدة بين بنوك لندنالليبور

اتصاالت الرخصة لتشغيل شبكات  المرافق  القائمة على  الثالثة  المتنقلة  الخليوية  الخدمات  رخصة 
متنقلة في المملكة العربية السعودية صادرة عن هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات بتاريخ 

١٤٢٩/٠٣/٢١هـ (الموافق ٢٠٠٨/٠٣/٢٩م).

الرسوم التي تدفعها الشركة سنويًا لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات مقابل الترخيص.رسوم الترخيص

قواعد التسجيل واإلدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية بناءًا على المادة ٦ من نظام السوق قواعد التسجيل واإلدراج
المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٠ بتاريخ ١٤٢٤/٦/٢هـ، الموافق ٢٠٠٣/٧/٣١م.

المملكة بواسطة األعضاء مدى شركة مدى لالتصاالت، شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في 
المؤسسين بغرض االتجار في المملكة العربية السعودية في مرحلة ما قبل تأسيس وتشغيل 

الشركة. 

اإلدارة التنفيذية للشركة.اإلدارة

لها المعنى الوارد في القسم ٣¹١٥¹١٣ (المعلومات القانونية – العقود الجوهرية – اتفاقية اتفاقية اإلدارة
اإلدارة).

الرسوم اإلدارية ربع السنوية التي تدفعها الشركة لـ إم تي سي، وفقًا التفاقية اإلدارة، والتي رسوم اإلدارة
والتي  المرابحة)  تمويل  اتفاقية  شروط  (بموجب  ٢٠٠٩/٧/٢٧م،  بتاريخ  نقدًا  دفعها  توقف 

سوف تستحق السداد بعد استحقاق تسهيل المرابحة.

تاريخ االستحقاق بموجب اتفاقية موتوروال للتمويل هو ١٢ ديسمبر ٢٠١٢م.تاريخ االستحقاق

شركة السعودي الفرنسي كابيتال المحدودة. مدير االكتتاب

شركة موتوروال – أحد موردي الشركة.موتوروال

شركة موتوروال العربية – أحد موردي الشركة.موتوروال العربية

تمويل بقيمة ٧٤٥٫٤١٤٫٤٨٩ ريال سعودي (نحو ١٩٨٫٧٧٧٫١٩٧ دوالر أمريكي) إلى موتورال تمويل موتورال
(وشركاتها التابعة) لتوريد البضائع والخدمات والذي تم تأجيله حتى ديسمبر ٢٠١٢م.

 (MTC) شركة إم تي سي وهي  للشركة؛  المؤسسين  المساهمين  أحد  سي)  تي  (إم  المتنقلة  االتصاالت  شركة 
تأسست وفق األنظمة الكويتية.

شركة االتصاالت المتنقلة ومجموعة الشركات التابعة لها. ويتم استعمال مصطلح "مجموعة مجموعة إم تي سي
إم تي سي" بشكل مجازي لغايات التعريف فقط على اعتبار أنه ليس لمجموعة إم تي إس 

بحد ذاتها كيان قانوني مستقل.

كل من المؤسسات المالية الملتزمة بموجب تسهيل المرابحة، وهي البنك السعودي الفرنسي، بنوك المرابحة
وكاليون، ومصرف الراجحي، وبنك الكويت الوطني، والبنك األهلي التجاري، والبنك السعودي 

البريطاني، وبنك الخليج، وبنك ستاندرد.
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أمريكي  تسهيل المرابحة دوالر   ٢٫٦٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) يعادل  ما  سعودي  ريال   ٩٫٧٥١٫٠٠٠٫٠٠٠ البالغ  المرابحة  تسهيل 
تقريبًا)، مقسمة إلى شرائح كل منها ٣٫٢٨١٫٢٥٠٫٠٠٠ ريال سعودي (٨٧٥٫٠٠٠٫٠٠٠ دوالر أمريكي 
السعودي  والبنك  كمشتري  الشركة  بين  والمبرمة  سعودي،  ريال   ٦٫٤٦٨٫٧٥٠٫٠٠٠ تقريبًا) 

الفرنسي كوكيل استثمار بتاريخ ٢٠٠٩/٨/١٠م والتعديالت عليها في ٢٠٠٩/١٠/١١م.

ناقصًا صافي اإليرادات تجاريًا  المتنقلة  الهواتف  خدمات  تقديم  نظير  للشركة  المحققة  اإليرادات  إجمالي 
نتائج  والتي تظهر في  الخارجيين،  أو  الداخليين  اآلخرين سواء  الخدمة  مستحقات مشغلي 

تسويات هذه الخدمات. 

اإلصدار المقترح ألسهم حقوق األولوية بسعر االكتتاب إلى المساهمين المستحقين على أساس االكتتاب أو إصدار حقوق األولوية
إصدار ٦٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ سهم حقوق أولوية لكل سهم حالي مملوك كما في تاريخ األحقية، وفق 

الشروط والبنود المبينة في هذه النشرة الحالية.

الفترة التي تبدأ من تاريخ ١٤٣٣/٨/٢٠هـ (الموافق ٢٠١٢/٧/١٠م) وتستمر لمدة ٨ أيام حتى مدة االكتتاب
نهاية يوم ١٤٣٣/٨/٢٧هـ (الموافق ٢٠١٢/٧/١٧م)

١٠ رياالت للسهم الواحد.سعر الطرح

التسجيل القائمة الرسمية  لقواعد  وفقٌا  المالية  السوق  هيئة  لدى  المدرجة  المالية  لألوراق  الرسمية  القائمة 
واإلدراج.

أوليفر ويمان أف زي¹أل أل سي، شركة استشارات عالمية وهي أحد مستشاروا دراسات السوق أوليفر ويمان
للشركة.

أي اجتماع عادي للمساهمين يعقد وفقًا للنظام األساسي للشركة.الجمعية العامة العادية

برايس ووتر هاوس كوبرز الجريد.برايس ووتر هاوس كوبرز

شركة ركيزة القابضة، وهي مساهم مؤسس في الشركة.ركيزة

والتي الجهات المستلمة االكتتاب  متحصالت  الستالم  تعيينها  تم  والتي  للشركة  التابعة  المستلمة  الجهات 
تظهر أسماؤها في الصفحتين (ح) و (ط).

إغالق التداول بتاريخ على السهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية إلعادة هيكلة رأس تاريخ األحقية
المال ١٤٣٣/٨/١٤هـ (الموافق ٢٠١٢/٧/٤م).

RFA وثيقة طلب الحصول على ترخيص تقديم خدمة االتصاالت المتنقلة في المملكة العربية طلب الترخيص
السعودية صادر من هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات في الرياض بتاريخ ١٤٢٧/٩/٢١هـ، 

الموافق ٢٠٠٦/١٠/١٤م.

هي ٠،٨٠٠١٦٧ وتمثل نسبة االكتتاب في سهم واحد جديد لكل ٠،٨٠٠١٦٧ سهم قائم مملوك حقوق األولوية
الحالية  األسهم  عدد  قسمة  ناتج  هي  النسبة  تلك  أن  العلم  مع  المستحقين  للمساهمين 

للشركة على عدد األسهم الجديدة المصدرة.

طرح ٦٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ سهم للمساهمين المستحقين.إصدار أسهم حقوق األولوية

تاريخ بدء تقديم الشركة لخدمة االتصاالت للجمهور في المملكة العربية السعودية بتاريخ إطالق الخدمة
١٤٢٩/٨/٢٥هـ الموافق ٢٠٠٨/٨/٢٦م. 

سهم عادي بالشركة بقيمة اسمية قدرها ١٠ رياالت سعودية.السهم

حامل أسهم مسجل.مساهم

قروض المساهمين المدفوعة من قبل بعض المساهمين المؤسسين وبيت أبوظبي لإلستثمار تمويل المساهمين
للشركة.

االتفاقيات بين الشركة والمستشاران الماليان والمساهمين المؤسسين (باستثناء مؤسسة التخبة اتفاقيات تسوية تمويل المساهمين
المعمارية و شركة ركيزة القابضة) و بيت أبو ظبي لالستثمار لرسملة كل أو جزء من التمويل 
المقدم للشركة من خالل رسملة كل أو جزء من المبالغ المستحقة لهم بما يتوافق مع نسب 

أحقيتهم في أسهم حقوق األولوية.
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البنوك والمؤسسات المالية التي تعد أطراف تمويل في تسهيل المرابحة.كبار الدائنين المضمونين

إلى تسهيل إعادة تمويل قصير األجل  مقسمة  سعودي  ريال   ٢٫١٩٣٫٧٥٠٫٠٠٠ قدرها  إجمالية  بقيمة  تمويل  إعادة  اتفاقية 
شرائح مقدار كل منها ٤٣٨٫٧٥٠٫٠٠٠ ريال سعودي و٤٦٨٫٠٠٠٫٠٠٠ دوالر أمريكي إلعادة تمويل 
٢٠١٠/٦/٨م،  بتاريخ  الموقعة  المحددين،  الموردين  من  عدد  مع  المبرمة  التمويل  اتفاقيات 
بين عدة أطراف من بينها (بي إن بي باريبا) كوكيل تسهيالت وكل من (بي إن بي باريبا، 
وكريدي أجريكول – سي آي بي)، وبنك الكويت الوطني، والبنك السعودي الفرنسي، وبنك 

(دي بي إس المحدود) بصفتهم مقرضين، وقد تم سداد هذه التسهيالت.

سعر الفائدة بين البنوك السعودية.السيبور

SME.المشروعات الصغيرة والمتوسطة

بقيمة التسهيل الثانوي شرائح  إلى  مقسم  تقريبًا  سعودي  ريال   ٢٫٢٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠ بمبلغ  األجل  قصير  قرض 
١٫٨٧٥٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال سعودي و ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ دوالر أمريكي، فيما يتعلق بإعادة تمويل مورد قصير 

األجل.

أسهم حقوق األولوية التي لم يمارس بشأنها حق أولوية االكتتاب من المساهمين المستحقين.األسهم التي لم ُيكتتب فيها

كل مساهم مستحق يقوم باالكتتاب في أسهم حقوق األولوية.المكتتب

نموذج طلب االكتتاب في أسهم حقوق األولوية المطروحة. طلب االكتتاب

الموافق نظام االتصاالت ١٤٢٢/٣/١٢هــــ،  بتاريخ  م/١٢  رقم  الملكي  بالمرسوم  الصادر  االتصاالت  نظام 
٢٠٠١/٦/٤م، وما يطرأ عليه من تعديالت بين حين وآخر.

بتاريخ ١٤٢٣/٥/١٧هـ، الالئحة التنفيذية لنظام االتصاالت   ١١ رقم  الوزاري  بالقرار  الصادرة  االتصاالت  لنظام  التنفيذية  الالئحة 
الموافق ٢٠٠٢/٧/٢٧م وما يطرأ عليه من تعديالت بين حين وآخر.

نظام االتصاالت، ولوائح االتصاالت، ولوائح هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات وتوجيهات نظام االتصاالت
االتصاالت البينية وقواعد اإلجراءات. 

عنها اتفاقية ترخيص العالمة التجارية ملخص  والوارد  سي  تي  وأم  الشركة  بين  المبرمة  التجارية  العالقة  ترخيص  اتفاقية 
في القسم ٣¹١٥¹١٣ (المعلومات القانونية – العقود الجوهرية – اتفاقية ترخيص العالمة 

التجارية).

شركة السعودي الفرنسي كابيتال المحدودة، وشركة الراجحي المالية. متعهدا تغطية االكتتاب الرئيسيين

االتفاقية التي تعتزم الشركة إبرامها مع متعهدي تغطية االكتتاب.اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب

الدرهم االماراتي و هو العملة الرسمية في دولة االمارات.الدرهم

(ZTE) تشير إلى شركة زي تي إي و شركة زي تي إي السعودية المحدودة مجتمعين.شركة زي تي إي
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توضح قائمة المصطلحات الفنية التالية معنى بعض المصطلحات الفنية المستعملة في هذه النشرة. 

المعنىالمصطلح

تقنية الجيل الثاني للهواتف المتنقلة مثل GSM."٢ جي" أو "2G" أو "الجيل الثاني"

تقنية الجيل الثالث للهواتف المتنقلة مع عرض نطاق يزيد عما هو متوفر في تقنية الجيل الثاني."٣ جي" أو "3G" أو "الجيل الثالث"

تقنية الجيل الرابع للهواتف المتنقلة. وهذه التقنية هي تطور مستمر على المدى البعيد لتقنية "٤ جي" أو "4G" أو "الجيل الرابع"
الهاتف المتنقل بحيث توفر خدمة شاملة وآمنة قائمة على بروتوكوالت اإلنترنت "IP" حيث يمكن 

تزويد المستخدمين بخدمات مثل االتصال الهاتفي عبر اإلنترنت واالتصال فائق السرعة باإلنترنت 
وتشغيل الوسائط المتعددة مباشرة عن طريق اإلنترنت.

تكاليف االتصاالت البينية وتكاليف التجوال الوطني والدولي.حق الوصول

ARPU.(محسوب للفترة المعنية) متوسط اإليرادات من كل مشترك في الشهر

Bandwidth عدة نطاقات من التردداتتحمل إشارة واحدة. وتقاس قدرة خط االتصاالت على حمل اإلشارة بحسب النطاق العريض
عرض النطاق المستخدم. وعرض النطاق الالزم هو مقدار الطيف المطلوب لبث اإلشارة دون إتالف أو 

فقد المعلومات.

بالكبيري "BlackBerry" هو اسم تجاري لشركة ريسيرش إن موشن "Research In Motion"، وهو بالكبيري
ُيستخدم لعدد من الهواتف الذكية. 

BSC.وحدة التحكم في المحطة األرضية

BTS.محطة جهاز اإلرسال واالستقبال األرضية لشبكة جي إس إم

Churn  عدد العمالء الذين يلغون اشتراكهم (بشكل اختياري أو غير اختياري) لدى الشركة خالل مدة زمنية إلغاء االشتراكات
معينة. وتقوم الشركة بإلغاء اشتراك عميل الخدمات مسبقة الدفع إذا لم يقم بشحن شريحته خالل 
مدة التسعين يومًا السابقة لتاريخ تطبيق اإللغاء، فيما تقوم الشركة بإلغاء اشتراك عميل الحسابات 

المفوترة إذا أنهى عقده مع الشركة أو إذا فصلت الشركة الخدمة عنه في حال إخفاقه بالدفع لمدة 
٩٠ يومًا من تاريخ استالم الفاتورة ذات العالقة.

Churn Rate عدد إلغاء االشتراكات مقسومًا على متوسط عدد العمالء أثناء فترة محددة.معدل إلغاء االشتراكات

المنطقة الواجب على الشركة تغطيتها بموجب الترخيص على مدى خمس سنوات من بدء تقديم منطقة التغطية
الخدمة تجاريًا والذي ينص على أن توفر تغطية بشبكة الجيل الثاني لنحو ٩٤٪ من سكان المملكة، 

وتغطية بشبكة الجيل الثالث لنحو ٧٣٪ من سكان المملكة، إلى جانب تغطية ٥٤٠ مدينة على 
األقل و٦٧ طريق سريع في المملكة خالل خمس سنوات من تدشين خدمات الشركة.

DWDM نوع من أنواع التقنيات البصرية التي تستخدم لمضاعفة نطاق التردد باستخدام شبكة االتصاالت
البصرية الحالية عالية القدرة.

Fiber Optics قدرة ألياف الشبكة األساسية.األلياف البصرية

 Dongle أي أداة يو أس بي متحركة أو وصلة السلكية للنطاق العريض يقوم العمالء بوصلها مع أجهزة دونغل
الكمبيوتر المحمول الخاصة بهم للحصول على منفذ السلكي لإلنترنت.

مسار البث لإلشارات الالسلكية من القمر الصناعي إلى أحد المحطات األرضية أو محطات االستقبال.المسار الهابط

DNS.نظام اسم النطاق

FDD .تقسيم التردد المزدوج

رخصة مزود خدمات ثابتة مع المرافق داخل المملكة العربية السعودية. وُيقصد بمزود الخدمات رخصة FBP الثابتة
الثابتة مع المرافق مزود الخدمات الذي يقوم ببناء وامتالك وتشغيل شبكة اتصاالت عامة. والخدمات 

الثابتة هي خدمات االتصاالت اإللكترونية بين جهاز أو محطات ثابتة أو متنقلة.
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GSM النفاذ) TDMA النظام العالمي لالتصاالت المتنقلة. نظام الهواتف المتنقلة الرقمي يستخدم تقنية
المتعدد لتقسيم الزمن) الضّيقة النطاق، حيث يمكن ِلَطيف ترددي واحد أن يدعم قنوات بيانات 

متعددة ومتزامنة.

رابطة النظام العالمي لالتصاالت 
(GSM) المتنقلة

رابطة دولية تمثل حوالي ٧٠٠ مشغل لشبكات الهواتف المتنقلة حول العالم. تتمثل األهداف 
الرئيسية لهذه الرابطة في ضمان التعاون فيما بين مشغلي شبكات الهواتف المتنقلة حول العالم 

وضمان وصول خدمات المشغلين إلى العمالء األفراد بشكل سلس مع زيادة القيمة التي يحصل 
عليها العمالء واقتصاديات الدول التي يعمل فيها هؤالء المشغلون. كما تهدف الرابطة أيضًا إلى 

خلق فرص تجارية للمشغلين ومورديهم.

HSDPA 3،5 أوG النفاذ إلى حزم المسار الهابط السريع، وهو بروتوكول محسن للجيل الثالث من الهواتف المتنقلة
 (+3G) النفاذ إلى حزم المسار السريع، وُيعرف أيضًا بتقنية ما بعد الجيل الثالث (HSPA) ضمن عائلة

 (UMTS) وهو يتيح للشبكات بناء على نظام االتصاالت المتنقلة العالمي .(turbo G3) أو (3،5G) أو
أن يكون له سرعة وقدرة أكبر لنقل البيانات.

HSPA.HSUPA وبروتوكول HSDPA النفاذ إلى حزم المسار السريع، ويتكوم من بروتوكول

HSPA+ وهي تحديث ،"High¹Speed Packet Access Plus" تقنية االتصال فائق السرعة باإلنترنت
لشبكات HSPA القائمة.

HSUPA ولكنه يتعلق بالمسارات الصاعدة HSDPA النفاذ إلى حزم المسار الصاعد السريع، وهو نفس تقنية
مقابل المسارات الهابطة.

 IBS.الحلول داخل المباني

iDEN الشبكة الرقمية المطورة المتكاملة هي تقنية اتصاالت متنقلة، طورتها شركة موتوروال، تزود تقنية
المستخدمين بمزايا السلكي رقمي وهاتف خليوي. تضع تقنية iDEN المزيد من المستخدمين في 

مساحة طيفية محددة، مقارنة بالهاتف الخليوي التناظري ونظام الالسلكي ذي االتجاهين، والوصول 
المتعدد من خالل استخدام ضغط الصوت وتقسيم الزمن. 

مجموعة من الشبكات المتواصلة المنتشرة في كافة أنحاء العالم، وهي وسيلة اتصال وتتضمن إنترنت
شبكات الجامعات والشركات والحكومات واألبحاث العالمية من خالل استخدام بروتوكول اتصاالت 

االنترنت. 

 (IP) وسيلة لنقل المعلومات عبر االنترنت بحزم معطيات.بروتوكول االنترنت

IRU.حق االستعمال غير القابل لإللغاء

ISP.مقدم خدمة اإلنترنت

 LTE بمثابة الخطوة األخيرة LTE واجهة ربط بيني هوائي عالية األداء ألنظمة االتصاالت المتنقلة. ويعتبر
نحو الجيل الرابع للتقنيات الالسلكية المصممة لزيادة قدرة وسرعة شبكات الهواتف المتنقلة.

MSCمركز تحويل متنقل

MVNO مشغل شبكة االتصاالت المتنقلة االفتراضية، وهو كيان يشتري سعة الطيف الترددي من مشغل
شبكة اتصاالت متنقلة ويعيد بيعها تحت عالمته التجارية الخاصة.

محطة استقبال وإرسال أرضية لتقنية االتصاالت المتنقلة العالمية. العقدة (ب)

PBX.مقسم فرعي خاص، وهو شبكة هاتفية خاصة ُتستخدم داخل إحدى المؤسسات

Penetration "عدد بطاقات شرائح هوية المشترك مقسومًا على عدد السكان."االنتشار

 PostÜpaid  يتعلق بالعمالء ذوي الحسابات الذين يدفعون رسوم االشتراك والتعرفة عن طريق إصدار فواتير وعلى عمالء الحسابات المفوترة
أساس منتظم (مثًال شهريًا). ويعتبر العميل من عمالء الحسابات المفوترة إذا لم يقم طوع اختياره 

بإلغاء عقدة مع الشركة أو تم فصل الخدمة من قبل الشركة  خالل مدة تسعين يومًا.
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  PreÜpaid يتعلق بالعمالء ذوي الحسابات الذين يدفعون مقدمًا للحصول على الخدمات لقاء مبلغ ثابت يدفع مسبق الدفع
مقابل الخدمات أو وقت االستخدام. ويعتبر العميل من عمالء الدفع المقدم إذا قام بإعادة شحن 

لشريحته (الستخدامها في المكالمات أو الرسائل القصيرة) أثناء التسعين يومًا الالحقة النتهاء المدة.

RAN.شبكة الوصول الالسلكي

عرض يتفق مع متطلبات توجيهات االتصال البيني.عرض اتصال بيني مرجعي

"SIM" شريحة هوية المشترك. شريحة ذكية تتضمن رقم هاتف المشترك وتفاصيل تعريف الشبكة المشفرة شريحة هوية المشترك
ورقم التعريف الشخصي والعديد من معطيات المستخدم األخرى كدليل أرقام الهاتف.

Ü SMS خدمة الرسائل القصيرة. نوع من الرسائل النصية المتبادلة على الهواتف المتنقلة.الرسائل القصيرة

TABS.نظام فوترة مبالغ االتصاالت المدفوعة مقدمًا، وهو برنامج متكامل تملكه الشركة

 Uplink مسار إرسال ترسل عبره إشارة الالسلكي أو اإلشارات األخرى من محطة أرضية إلى قمر صناعي.الوصلة الصاعدة

USB ناقل تسلسلي عام، وهو أحد أنواع الناقالت التسلسلية التي تتيح توصيل األجهزة الطرفية (مثل يو أس بي
األقراص والمودم والطابعات والمحوالت الرقمية) بأحد أجهزة الكمبيوتر بسهولة بالغة.

USF صندوق الخدمة الشاملة المنصوص عليه في وثيقة سياسات الوصول الشامل/ الخدمة الشاملة صندوق الخدمة الشاملة
المؤرخة في ١٤٢٧/٥/٢١هـ (الموافق ٢٠٠٦/٦/١٧م)، حسبما ورد وصفه في القسم  ٦ (البيئة 

التنظيمية).

VAS.الخدمات ذات القيمة المضافة

VLR.سجل أماكن الزوار

WAP بروتوكول التطبيقات الالسلكية. نظام آمن يتيح للمستخدم الوصول إلى المعلومات بسرعة عبر
أجهزة السلكية محمولة، كالهواتف المتنقلة وأجهزة النداء اآللي وأجهزة اإلرسال واالستقبال 

الالسلكية، والهواتف اإللكترونية الذكية، وأجهزة االتصاالت األخرى. 

VOLTE.شبكة الجيل الرابع الداعم للمكالمات الصوتية

WCDMA منفذ متعدد لتقسيم كود النطاق العريض، وهو نمط النفاذ الالسلكي المستخدم في أنظمة الهواتف
المتنقلة للجيل الثالث.
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عوامل المخاطرة. ٢
ينبغي على كل مستثمر محتمل أن يدرس بعناية جميع المعلومات التي تحتويها هذه النشرة وخصوصًا المعلومات المرتبطة بعوامل المخاطرة المحددة 
أدناه قبل اتخاذ أي قرار باالستثمار أو عدم االستثمار في أسهم حقوق األولوية. علمًا بأن المخاطر الموضحة أدناه ال تشمل جميع المخاطر التي يمكن أن 
تواجهها الشركة، بل إنه من الممكن وجود مخاطر أخرى ليس لدى الشركة معلومة عنها في الوقت الحالي، أو اعتبرتها الشركة غير جوهرية، لكنها قد 
تعيق عملياتها في حال تحققها. وقد يتأثر نشاط الشركة وتوقعاتها المستقبلية ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية بصورة سلبية 
وجوهرية بسبب حدوث أو تحقق أي من هذه المخاطر التي قد تعتبرها الشركة غير جوهرية حاليًا، أو أي مخاطر أخرى لم تتمكن الشركة أن تحددها، أو 
اعتبرتها غير جوهرية، أو إذا أصبحت هذه األخيرة جوهرية. وقد ينخفض سعر األسهم الحالية أو أسهم حقوق األولوية بسبب حدوث أو تحقق أي من هذه 

المخاطر، أو غيرها، وبناًء عليه قد يخسر المساهمون المستحقون الذين يشترون أي أسهم حقوق أولوية استثماراتهم بشكل جزئي أو كلي. 

٢ Ü المخاطر المتعلقة بالشركة ١

التاريخ التشغيلي  ١ � ١ � ٢  

رغم أن الشركة دشنت خدماتها التجارية في ٢٠٠٨/٨/٢٦م، إال أنها تمكنت من االستحواذ على حصة كبيرة من سوق االتصاالت المتنقلة في المملكة، 
وقد ال يكون هذا مؤشرًا على أدائها المستقبلي. باإلضافة إلى ذلك، لم تتمكن الشركة خالل هذه الفترة من تحقيق اإليرادات الضرورية لتمويل عملياتها 

ومواصلة نمو أعمالها وسداد الديون التي عليها. وبناًء عليه، واجهت الشركة مخاطر تجارية ومالية كبيرة جدًا، وتكبدت خسائر متراكمة.

نمت قاعدة عمالء الشركة ألكثر من ٧،٧ مليون عميل كما في ٢٠١١/١٢/٣١م، كما حققت عمليات الشركة ألرباع السنة السبعة المتعاقبة والمنتهية في 
٢٠١١/٩/٣٠م أرباحًا إيجابية قبل حسم الفوائد/عائد الربح والزكاة واالستهالك واالطفاءات. كما حققت أيضًا تدفقات نقدية إيجابية من العمليات. بيد 
أن مخاطر العمل والمخاطر المالية التي تواجهها الشركة قد تتفاقم في المستقبل مع استمرار وجود منافسين للشركة، هما شركة االتصاالت السعودية 
وشركة اتحاد اتصاالت، واللذان يمتلكان خبرة تشغيلية في المملكة على مدار سنوات طويلة تتجاوز ما لدى الشركة من خبرة. ونتيجة لذلك، فقد أسسا 
قاعدة عمالء وعالقات طويلة األمد مع الباعة والموّردين وقاما بتطوير بنية تحتية مكتملة لخدماتهما. إضافة إلى ذلك، فقد حافظ معدل انتشار خدمات 
الهواتف المتنقلة في المملكة على وتيرة عالية نسبيًا كما في شهر ديسمبر ٢٠١٠م عند ١٨٦٪٢٣، وهو ما سيشكل بالتأكيد تحديًا كبيرًا للشركة في محاولة 

كسب المزيد من الحصة السوقية واالستمرار في تنمية أعمالها. 

ومن أجل االستمرار في المنافسة بنجاح في المملكة، على الشركة أن تطور عالقات مع العمالء والباعة والموّردين والحكومة والجهات التنظيمية وتوسع 
تغطيتها وقدراتها االستيعابية في المملكة، وتدير نموها المتوقع وتطرح منتجات جديدة في السوق في الوقت المناسب وبطريقة فعالة وتطور نظم 

إدارة المعلومات والنظم األخرى، وأن تتخذ الخطوات الالزمة لمزاولة أنشطتها وضمان استمرارية خدمتها.

إن إخفاق الشركة في االستمرار في إقامة وتطوير العالقات الالزمة وفقًا لشروط مواتية لها أو تنفيذ خطة عملها في الوقت المناسب وبكفاءة اقتصادية 
قد يترتب عليه تأثير سلبي وجوهري على أعمالها ووضعها المالي ونتائج عملياتها.

 دور إم تي سي ٢ � ١ � ٢

٢ Ü ١ Ü ٢ Ü اتفاقية اإلدارة ١
أبرمت الشركة وإم تي سي اتفاقية إدارة مدتها ٢٥ عامًا تنتهي في  ١٤٥٤/١٢/٢٧هـ على وجه التقريب (الموافق ٢٠٣٣/٣/٢٩م) (لمزيد من المعلومات 
فضًال راجع القسم ٣¹١٥¹١٣ "المعلومات القانونية – العقود الجوهرية – اتفاقية االدارة"). وتتضّمن الخدمات التي تقوم إم تي سي بتقديمها إلى الشركة 

بموجب أحكام اتفاقية اإلدارة األمور التالية: 

بناء شبكة اتصاالت هاتف متنقل وصيانتها بشكل مستمر ويومي وإصالحها وضمان أمنها. • 
إدارة العمليات اليومية للشركة.• 
تطوير خطط العمل ووضع المقاييس المناسبة لمراقبة األداء. • 
توفير خدمة العمالء.• 

وفقًا التفاقية اإلدارة، تدفع الشركة رسومًا سنوية إلى إم تي سي وفي المقابل ترخص إم تي سي لـلشركة استخدام عالمات تجارية معينة مرتبطة بالعالمة 
التجارية "زين"، (يرجى مراجعة القسم "٤¹١٥¹١٣ – المعلومات القانونية¹العقود الجوهرية ¹ اتفاقية الترخيص باستخدام العالمة التجارية).

يمكن للشركة إنهاء االتفاقية في عدة حاالت منها، على سبيل المثال، في حال إخالل إم تي سي إخالًال جوهريًا في تأدية أي من التزاماتها الجوهرية 
مما يؤثر بدوره تأثيرًا سلبيًا وجوهريًا على الشركة (على أن يستمر هذا اإلخالل لمدة ٦٠ يوم عمل)، أو إذا تراجعت نسبة ملكية أم تي سي في الشركة إلى 
ما دون ١٥٪ من رأس المال المصدر. وفي هذه الحالة األخيرة، أصبحت إم تي سي ملزمة بموجب اتفاقية اإلدارة ببذل جهود معقولة لمساعدة الشركة في 
تحديد مزود/مدير بديل يتولى إدارة الشركة في غضون فترة ٦٠ يوما بعد ذلك الخفض في نسبة المساهمة أو إرسال إشعار بيع األسهم المزمع من قبل 

٢٣   المصدر: التقرير السنوي لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات لعام ٢٠١٠م.



١٠

إم تي سي المتضمن عدد تلك األسهم المملوكة لـ إم تي سي (سواء جزء منها أو جميعها). ولشركة إم تي سي الحق في إنهاء اتفاقية اإلدارة في حال 
إخالل الشركة إخالًال جوهريًا بالتزاماتها، وأخفقت في عالج اإلخالل خالل ٦٠ يوم عمل، وفي حال أخفقت الشركة بدفع أي مبالغ مستحقة إلى إم تي سي 

تزيد في مجموعها عن ١٫٨٧٥٫٠٠٠ ريال سعودي (٥٠٠٫٠٠٠ دوالر أمريكي) في غضون ٦٠ يومًا من إشعارها باإلخفاق في دفع المبلغ.

إذا لم ُتجدد اتفاقية اإلدارة عند انتهائها في١٤٥٤/١٢/٢٧هـ (الموافق ٢٠٣٣/٣/٢٩م) أو في حالة إنهائها وفق شروطها وعجزت الشركة عن تأمين 
خدمات مماثلة من قبل مزود بديل و/أو الدخول في اتفاقية (اتفاقيات) ترخيص مستقلة لالستخدام المتواصل لعالمة زين التجارية، فإنه قد يكون هناك 

تأثير سلبي جوهري على أعمال الشركة وتوقعاتها المستقبلية ووضعها المالي وسمعتها ونتائج عملياتها. 

٢ Ü ١ Ü ٢ Ü المساهمة في الشركة ٢
تلقت إم تي سي عرضًا غير ملزم بتاريخ ٢٠١١/٣/١٣م، بدون طلب منها، من اتحاد شركات يضم شركة المملكة القابضة وشركة البحرين لالتصاالت ش. 
م. ب. (يشار إليهما معًا فيما بعد بـ "اتحاد الشركات") من أجل شراء كامل نسبة أسهم شركة إم تي سي الـ ٢٥٪ في الشركة. وعقب المناقشات األولية 
بين إم تي سي واتحاد الشركات، أبرمت إم تي سي مذكرة تفاهم مع اتحاد الشركات في ٢٠١١/٤/٥م. بيد أنه أثناء إجراءات الصفقة، اختارت إم تي سي 

واتحاد الشركات عدم المضي قدمًا ومن ثم أنهوا مناقشاتهم في ٢٠١١/٩/٢٩م.

ومن ثم أعادت إم تي سي تأكيد دعمها القوي للشركة في مجاالت مثل القيادة االستراتيجية والدعم التشغيلي وتعيين فريق إداري جديد على درجة 
عالية من الخبرة وتوفير دعم مالي قوي، مثل رسملة مبلغ ١٫٥٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال سعودي (٤٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ دوالر أمريكي) من تمويلها السابق للشركة. (راجع القسم 

٢¹٦¹٤ (أعمال واستراتيجية الشركة – المزايا التنافسية للشركة وفرصها – العالقة مع مجموعة إم تي سي)). 

إذا أخفقت إم تي سي أو توقفت عن دعم الشركة عند هذا الحد، أو لم تدعمها على اإلطالق، أو إذا سعت إم تي سي إلى التخلص من مساهمتها في 
الشركة في تاريخ مستقبلي، فقد يكون لذلك تأثير سلبي جوهري على أعمال الشركة وتوقعاتها ووضعها المالي وسمعتها ونتائج عملياتها. 

 ترخيص استخدام العالمة التجارية "زين"  ٣ � ١ � ٢

بموجب شروط اتفاقية اإلدارة، تمنح إم تي سي الشركة رخصة استخدام، من بين أشياء أخرى، أي عالمة تجارية تملكها وتستخدمها إم تي سي، بما في 
ذلك عالمة زين التجارية أثناء فترة اتفاقية اإلدارة. أي ترخيص باستخدام العالمات التجارية يجب أن يتم توثيقه وفقًا التفاقية مكتوبة، ويتم تسجيلها 
التجارية. وبالتالي، بتاريخ ١٤٣١/٨/٢هـ (الموافق ٢٠١٠/٠٧/١٤م)، أبرمت الشركة وإم تي  لدى الجهات المختصة بتسجيل تراخيص استخدام العالمات 
سي اتفاقية ترخيص مستقلة ملزمة باستخدام العالمات التجارية المملوكة لـ إم تي سي، وهي اتفاقية ملزمة لطرفيها ("اتفاقية الترخيص باستخدام 
العالمة التجارية") وذلك الستخدام عالمة زين التجارية. (راجع القسم ٤¹١٥¹١٣ (المعلومات القانونية – العقود الجوهرية – اتفاقية الترخيص باستخدام 

العالمة التجارية)).

بتاريخ ١٤٣١/١١/١٥هـ (الموافق ٢٠١٠/١١/٢٣م) قامت الشركة بتسجيل اتفاقية الترخيص باستخدام العالمة التجارية لدى إدارة العالمات التجارية بوزارة 
التجارة والصناعة وذلك لعدة مبررات من بينها إعالم األطراف األخرى بوجود االتفاقية. وقد أصدرت إدارة العالقات التجارية شهادات تسجيل العالمات 

التجارية في ١٤٣٢/٢/١هـ (الموافق ٢٠١١/١/٥م) والتي تؤكد أحقية الشركة في استخدام العالمات التجارية المملوكة لـ إم تي سي.

 ٤¹١٥¹١٥ القسم  (راجع  اإلدارة  اتفاقية  إنهاء  حتى  المفعول  سارية  ستظل  التجارية  العالمة  باستخدام  الترخيص  اتفاقية  أن  إلى  اإلشارة  تجدر  أنه  إال 
"المعلومات القانونية – العقود الجوهرية – اتفاقية الترخيص باستخدام العالمة التجارية"). وعليه، في حال إنهاء اتفاقية اإلدارة، لن يكون من حق 
الشركة استخدام عالمة زين التجارية ويمكن لـ إم تي سي أن تعترض بنجاح على أي استخدام من قبل الشركة ألي من العالمات التجارية المملوكة لـ إم 
تي سي. إذا لم يصبح من حق الشركة استخدام اسم زين وعالمتها التجارية، فيمكن أن يؤثر ذلك تأثيرًا سلبيًا وجوهريًا على أعمال الشركة وتوقعاتها 

ووضعها المالي وسمعتها ونتائج عملياتها.

 خدمات ربط االتصال البيني والتجوال ٤ � ١ � ٢

إن قدرة الشركة على تقديم خدمات اتصاالت عالية الجودة ومجدية اقتصاديا تعتمد على قدرتها على ربط االتصال البيني بينها وبين شبكات وخدمات 
االتصاالت المحلية وكذلك مشغلين عالميين لالتصاالت المتنقلة عبر الخطوط العالمية. تتم خدمة المناطق الجغرافية في المملكة التي لم تتم تغطيتها 
بواسطة شبكة الشركة من خالل اتفاقية تجوال داخلي مع شركة اتحاد اتصاالت وشركة االتصاالت السعودية. كما تعتمد الشركة على مئات آخرين من 
مشغلي اتصاالت آخرين لتوفير خدمات التجوال الدولي لعمالئها. وعلى الرغم من أن الشركة لديها اتفاقيات ربط اتصال بيني وتجوال دولي مع مشغلي 
اتصاالت آخرين، فإنها ال تمتلك السيطرة على جودة شبكاتهم وخدمات الربط البيني والتجوال الدولي التي تقدمها. إن أية صعوبات أو تأخير في ربط 
االتصال البيني مع الشبكات والخدمات األخرى، أو إخفاق أي مشغل في تقديم خدمات اتصاالت بينية أو تجوال موثوقة يعتمد عليها، يمكن أن يؤدي 
إلى فقدان العمالء أو انخفاض الحركة، وهو ما من شأنه أن يؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي وتوقعاتها ونتائج عملياتها 

والتدفقات النقدية لديها.



١١

 االعتماد على مصادر خارجية ٥ � ١ � ٢

باإلضافة إلى اعتماد الشركة على خبرات ام تي سي اإلدارية والتشغيلية بموجب اتفاقية اإلدارة، تنتهج الشركة نموذج االستعانة بمصادر خارجية من أجل 
رفع مستوى الكفاءة وتحسين هيكل التكلفة وتقليل المصاريف التشغيلية من خالل مشاركتها مع مقدمي الخدمات ذوي الخبرة الذين يساعدون في 
جزء كبير من أعمال الشركة، بما في ذلك البنية التحتية للشبكات والمعدات، ومراكز اتصال خدمة العمالء، والتخزين ومراكز البيانات. وبخصوص غالبية 
الخدمات التي يتم تقديمها عن طريق مصادر خارجية، ال يوجد للشركة حاليا أي موارد أو إمكانيات داخلية ألداء مثل هذه الخدمات، وخصوصا بدون تكبد 
تكاليف كبيرة أو التسبب في إرباك لعملياتها. وإذا سعت الشركة إلى تخفيض اعتمادها على الخدمات التي تقدمها مصادر خارجية، فليس هناك ما 

يضمن أن الشركة ستكون ناجحة في إيجاد موارد داخلية كافية (من خالل، على سبيل المثال، توظيف الموظفين ذوي المهارات المطلوبة).

وفيما يتعلق بالبنية التحتية للشبكة والمعدات، فقد قامت الشركة بشراء معدات كثيرة من شركتي نوكيا سيمنز نيتوريكس وموتوروال وهواوي، وشركة زي 
تي إي وتعتمد على نوكيا سيمنز نيتوريكس (والتي تنازلت لها موتوروال عن االتفاقيات ذات الصلة بموجب شروط استحواذ نوكيا سيمنز نيتوريكس على 
أصول موتوروال نيتورك سوليوشنز في أبريل ٢٠١١م) وهواوي وشركة زي تي إي كشركاء خارجيين إلدارة شبكة الشركة. وباإلضافة إلى ذلك، تقوم الشركة 
بإسناد بصفة جزئية تشغيل مراكز اتصاالت العمالء لديها إلى شركة اتصاالت، وتعتمد الشركة على هؤالء الشركاء لتقديم خدمات مستمرة وموثوق بها، 
خاصة فيما يتعلق باإلسناد المستمر للتشغيل والصيانة. وتعتمد قدرة الشركة على زيادة قاعدة عمالئها وتلبية احتياجاتهم، جزئيًا، على قدرتها على 
توفير إمدادات كافية من معدات الشبكات والبرمجيات في الوقت المناسب وكذلك على توفير مستوى متميز في خدمة العمالء. وال تملك الشركة السيطرة 
التشغيلية أو المالية المباشرة على مقدمي الخدمات الرئيسية والشركاء من مصادر خارجية. وباإلضافة إلى ذلك، ال تستطيع الشركة التنبوء بصورة مؤكدة 

باإلنهاء غير المتوقع ألي عقد من عقود االستعانة بمصادر خارجية.

إن عجز أو عدم رغبة مقدمي الخدمة الرئيسيين للشركة والشركاء الخارجيين في توفير الخدمات والمعدات واللوازم الكافية في الوقت المناسب وبأسعار 
مناسبة يمكن أن يؤثر سلبيًا وبشكل ملموس على قدرة الشركة على جذب العمالء أو تقديم عروض منتجات جذابة، وهو ما قد يؤدي إلى انتهاك شروط 

الرخصة و/أو يؤثر سلبيا وبشكل ملموس على أعمال الشركة، وتوقعاتها ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية.

 التزامات اإلطالق والتغطية ٦ � ١ � ٢

يجب على الشركة بموجب شروط الترخيص الوفاء بالتزامات محددة في مجال التطوير والتغطية خالل األعوام الخمسة األولى من إطالق الخدمة (أنظر 
القسم ٩¹١¹٧ "الترخيص وترخيص الربط البيني – تأسيس الشبكة والتغطية). حتى تستطيع الشركة الوفاء بهذه االلتزامات، يجب على الشركة االستمرار 

في االستثمار وتطوير شبكتها ومعداتها واستخدام التسهيالت المتوفرة لها من األطراف األخرى.

المعلومات.  وتقنية  االتصاالت  إدارة هيئة  قبل مجلس  عقوبات من  عليها  تفرض  فقد  والتغطية،  التأسيس  بالتزامات  الوفاء  في  الشركة  أخفقت  إن 
وبموجب الالئحة التنفيذية لنظام لالتصاالت، فقد تشتمل العقوبات التي تستطيع هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات فرضها على الشركة، التعديل، 
التعليق، إلغاء أو رفض تجديد الترخيص، فإذا قامت الهيئة بفرض أي من هذه العقوبات على الشركة فإن ذلك سيعيق عمل الشركة األمر الذي سيؤثر 

سلبًا على أنشطتها، وتطورها، ومركزها المالي، ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية.

 االعتماد على عدد من الموزعين الرئيسيين  ٧ � ١ � ٢

تعتمد قدرة الشركة في مواصلة توزيع منتجاتها وخدماتها إلى حد كبير، على ضمان تأمين واستمرارية عدد من الموزعين الرئيسيين، وموزعي التجزئة 
والشركاء التجاريين. وتتم إدارة عدد كبير من قنوات التوزيع الرئيسية للشركة وتشغيلها من قبل أطراف خارجيين. على سبيل المثال، ينتج نسبة كبيرة 
من عمالء الشركة الجدد من خالل شركاء غير مباشرين. وقد تتوقف الخدمات المقدمة من قبل األطراف الخارجيين، على سبيل المثال، انتهاء مدة العقد 
أو بسبب إنهاء العقد، وال تستطيع الشركة أن تضمن أن الموردين المختارين سيكونون قادرين على توفير الوظائف أو الخدمات التي تم التعاقد معهم 

لتقديمها. 

على الرغم من أن الشركة قد تستبدل موزعيها أو قد تقرر أداء وظائف توزيع معينة بنفسها، فإنها ال تضمن أن مثل هذا االستبدال يمكن أن يتم في 
الوقت المناسب أو بدون تكاليف كبيرة أو بدون إرباك لعملياتها. إن فشل الشركة في الحفاظ على عالقات التوزيع الرئيسية، أو حصول أي اضطرابات أو 
إخفاقات من قبل الموزعين من طرف خارجي (بما في ذلك فشل شركاء التوزيع الرئيسيين للشركة في الحصول على عدد كاف من العمالء)، يمكن أن 

يكون له تأثير سلبي ملموس على أعمال الشركة، وتوقعاتها، ووضعها المالي، ونتائج عملياتها، وتدفقاتها النقدية.



١٢

 مخاطر التمويل ومتطلباته  ٨ � ١ � ٢

الشركة مثقلة بمبلغ كبير من الديون وعليها االلتزام بتعهدات عديدة يمكن أن يكون لها عواقب قد ترسم مستقبل عملياتها (يرجى مراجعة القسم "١¹٨" 
(اتفاقيات التموي ل¹ ملخص اتفاقيات التمويل)). وكما في ٢٠١١/١٢/٣١م، بلغ إجمالي ديون الشركة ١٧٫٠٥٩٫٥٣٠٫٠٠٠ ريال سعودي٢٤. إن مستوى مديونية 

الشركة، والتعهدات ذات الصلة المفروضة على الشركة بموجب شروط تسهيالت تمويلية محددة، سيترتب عليه نتائج مستمرة وهامة، تشمل ما يلي: 

زيادة التزامات الشركة بالوفاء بمديونياتها. • 
التدفقات •  الرأسمالية واالستحواذ، نظرًا ألن جزء كبيرًا من  النفقات  العامة بما في ذلك  الشركة  المتوفرة ألغراض  النقدية  التدفقات  تخفيض 

تضمنته  الذي  المبلغ  عن  الرأسمالية  النفقات  تزيد  أال  يجب  ذلك،  إلى  إضافة  ديونها.  لخدمة  تخصيصه  يتم  الشركة  عمليات  من  النقدية 
التوقعات المالية للشركة والتي تم تقديمها لبنوك المرابحة وفقًا لتسهيل المرابحة. 

والنفقات •  العامل،  المال  لرأس  التجاريين  الممولين  قبل  بعد من  به  التنبؤ  يتم  لم  إضافي  تمويل  الحصول على  الشركة في  قدرة  الحد من 
الرأسمالية أو االستحواذات.

احتمالية الحد من مرونة الشركة في التفاعل مع المنافسة وغيرها من التغيرات في الصناعة، والظروف االقتصادية بشكل عام.• 
قد تتعرض الشركة لمخاطر كامنة في تقلبات أسعار العرض أو أسعار الصرف بين البنوك، وذلك إلى الحد الذي ال تتوفر فيه إستراتيجية تحوط • 

فيما يتعلق بتسهيالت معينة أو إذا كانت إستراتيجية التحوط ال توفر تغطية كافية للمخاطر. ويتم احتساب جزء كبير من تكاليف التمويل 
للشركة بالرجوع إلى أسعار الفائدة األساسية المتغيرة ويتم تقويمها بالدوالر األمريكي. 

نظرًا للقيود المفروضة على الشركة في إطار تسهيل المرابحة، فقد كان هناك عدد من الحاالت التي أخلت فيها الشركة بالوفاء بالتزاماتها وتعهداتها 
تجاه بنوك المرابحة مما أسفر عن مخالفة الشركة لبعض بنود تسهيل المرابحة واضطرارها إلى طلب إعفاءات مناسبة من بنوك المرابحة ، على سبيل 
المثال، حصلت الشركة على إعفاء من بنوك المرابحة فيما يتعلق بسداد مدفوعات نفقات التشغيل إلى بعض موردي الشبكة لديها والتي لم تكن 
متصورة عند بداية تسهيل المرابحة. وقد كان الهدف من ذلك هو ضمان عدم تعطيل العمليات التجارية للشركة نتيجة بعض التعهدات بموجب شروط 
تسهيل المرابحة. وعلى الرغم من أن الشركة قد نجحت حتى اآلن في الحصول على إعفاءات تتعلق بحاالت اإلخالل السابقة، إال أن استمرار حدوث حاالت 
إخالل في المستقبل ال يتم اإلعفاء منها من قبل البنوك أو لم يتم تصحيحها من قبل الشركة (إذا كان ذلك اإلخالل قابًال للتصحيح) سيعطي الحق 

للممولين التجاريين (بموافقة بنك األغلبية) للقيام بما يلي:¹

إلغاء أي مبالغ غير مستخدمة في إطار التسهيالت ذات الصلة.• 
اإلعالن أن جميع المبالغ المستحقة بموجب التسهيالت ذات الصلة أصبحت مستحقة الدفع فورًا. • 
في حالة تسهيل المرابحة، الذي تم منح ضمانات بشأنه إلى بنوك المرابحة، استخدام الضمانات المقدمة أو المخصصة لصالح بنوك المرابحة. • 

كما يحق للدائنين وفق تسهيل المرابحة والتسهيل الثانوي رفض ترحيل المبالغ المستخدمة بموجب تسهيل المرابحة في نهاية كل فترة ذات صلة 
في حالة استمرار أحد أحداث اإلخالل.

وبخالف ما يتعلق بتمويل المساهمين وتمويل موردي موتوروال، فإن أي تسارع في أي ديون للشركة يتم الحصول عليها بموجب التسهيالت قد يؤدي 
بدوره إلى اإلخالل بالتسهيالت األخرى للشركة مثل تسهيل المرابحة. باإلضافة إلى ذلك، يمكن أن ينتج عن أي إنهاء أو خرق لبعض االتفاقات الرئيسية 
للشركة وجود حالة إخالل من قبل الشركة لتعهدات معينة بموجب تسهيل المرابحة، وهو ما قد يؤدي إلى إخالل مزدوج بموجب التسهيل الثانوي (انظر 

القسم ١¹٨ ¹ اتفاقيات التمويل – ملخص اتفاقيات التمويل).

تعتمد الشركة إلى حد كبير على الدعم االئتماني المقدم من إم تي سي فيما يتعلق بالتسهيالت التجارية للشركة، بما في ذلك تعهد دعم الراعي لصالح 
بنوك المرابحة وضمان لصالح ممولي التسهيل الثانوي وخطاب ترتيب الراعي لصالح القائمين على تمويل موردي موتوروال. 

ليس بإمكان الشركة تأكيد أن أعمالها المستقبلية سوف ُتدر تدفقات نقدية جوهرية من أنشطتها التشغيلية، أو أن عمليات االقتراض المستقبلية ستكون 
متوفرة لها بشروط مقبولة أو بمبالغ كافية تمكنها من سداد فوائد ديونها أو المبالغ األساسية لتلك الديون أو تمويل احتياجات السيولة األخرى أو أنها 
ستستمر في تلقي نفس مستويات الدعم المقدم من ام تي سي. باإلضافة إلى ذلك، فإن قيمة أصول الشركة الملموسة قد تحد أكثر من قدرتهاا على 
الحصول على مزيد من التمويل على أساس مضمون (إلى الحد المسموح به لهذه التمويالت بموجب التسهيالت الحالية). وإذا تحملت الشركة مديونية 

إضافية، فقد يكون لاللتزامات الناشئة أثر سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي وتوقعاتها ونتائج عملياتها.

 المخاطر االئتمانية للعمالء ٩ � ١ � ٢

على الرغم من أن حوالي ٩٠٪ من قاعدة مشتركي الشركة تتألف غالبيتها من عمالء بنظام الدفع المسبق، فإن الشركة على غرار مشغلي الهواتف المتنقلة 
اآلخرين عرضة لخطر الديون المشكوك في تحصيلها من عمالء الحسابات المفوترة. وهذا الخطر كبير خصوصا في المملكة العربية السعودية مقارنة 
بالمناطق األخرى. ورغم ذلك، تعتزم الشركة االستمرار في المستقبل في جذب عمالء الحسابات المفوترة ألن هؤالء يظهرون مستويات أعلى من متوسط 
اإليراد من المشترك الواحد في الشهر. ومن التحديات التي تواجها الشركة تجنب المدينين المشكوك بهم في المملكة العربية السعودية. وتعتقد الشركة 
أنه من السهل نسبيًا على المشتركين الذين ال يسددون فواتيرهم أو الذين تدرج أسماؤهم على اللوائح السوداء التابعة للمشغلين اآلخرين في المملكة 

االشتراك في حساب جديد مع الشركة.

٢٤  تشمل تسهيل المرابحة وتمويل المساهمين وتسهيل ثانوي وتمويل موردي موتوروال. 



١٣

ويتوقع أن تزود الشركة السعودية للمعلومات االئتمانية جميع مشغلي االتصاالت في المملكة بقائمة للعمالء الذين يشكلون مخاطر ائتمانية بشكل عام، 
ويتوقع أن يؤدي هذا إلى خفض عدد المدينين المشكوك بهم بين عمالء الحسابات المفوترة. ومع ذلك، فإنه ليس من المتوقع أن يؤدي اعتماد الشركة 
على قاعدة البيانات هذه إلى إزالة جميع مخاطر االئتمان المتعلقة بالعمالء التي تتعرض لها الشركة. إن أي إخفاق في التقييم الدقيق للقدرة االئتمانية 
للمشتركين الجدد أو المستمرين أو أي تدهور في اقتصاد المملكة قد يؤثر بشكل عام على مالءة المستهلكين المالية ويمكن أن يؤدي إلى مستويات 

إخفاق غير متوقعة من قبل العمالء، مما قد يكون له أثر عكسي جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي وتوقعاتها ونتائج عملياتها.

 االنقطاع غير المتوقع لألعمال أو خرق التدابير األمنية ١٠ � ١ � ٢

تستطيع الشركة تقديم خدماتها إلى الحد الذي يمكنها فيه حماية بنيتها التحتية وشبكاتها من أي ضرر أو انقطاع في العمليات نتيجة أية قيود 
مفروضة على قدرتها أو نتيجة لألحوال الجوية السيئة أو االضطرابات أو الهزات األرضية أو الحرائق أو انقطاع الطاقة الكهربائية أو أي عيب في األجهزة 

والبرمجيات أو فيروسات في الكمبيوتر أو انقطاع االتصاالت أو انقطاع كابل النقل أو أي خطأ بشري أو دخول غير مصّرح به أو أي أحداث مماثلة. 

ورغم أن الشركة قد طبقت نظمًا للتعافي من الكوارث في الرياض وجدة وطبقت تدابير في تصميم شبكتها وبنيتها التحتية لضمان استمرارية العمل، 
إال أنه من الممكن أن تنقطع أنشطة الشركة أو تتأثر بشكل جوهري في حال حدوث أي عطل جزئي أو شامل في أنظمة تقنية المعلومات أو االتصاالت. 
وأي خلل في النظام أو خطأ أو خرق يسّبب انقطاعًا في عمليات الشركة يمكن أن يؤثر على قدرتها على توفير الخدمات إلى عمالئها ويمكن أن يكون 
لهذا الخلل تأثير جوهري على إيراداتها وعلى دخلها التشغيلي. كما يمكن أن يكون لهذا الخلل تأثيٌر سلبي وجوهري على صورة الشركة وسمعتها، مما 
يسبب تراجعًا في ثقة عمالئها، ويؤدي بالتالي إلى خسارتهم. إضافة إلى ذلك، قد يتوجب على الشركة تحمل تكاليف إضافية إلصالح أي أضرار ناتجة 
عن هذا الخلل. وفي حال أدى أي انقطاع أو خرق إلى خسارة أو تضرر بيانات أو تطبيقات العمالء، أو إلى إفشاء غير مالئم للمعلومات سرية، فستتحمل 
الشركة المسؤولية المترتبة على ذلك، ومن الممكن أن يكون لهذه اإلخفاقات أو األعطال أو االنقطاعات أو التكاليف أثر سلبي وجوهري على أعمال الشركة 

ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها.

 التغيرات الموسمية في استعمال الخدمات ١١ � ١ � ٢

تتأثر أعمال الشركة بالتغيرات الموسمية في استخدام الشبكة. على سبيل المثال، تعتمد الشركة إلى درجة معينة على اإليرادات اإلضافية الناشئة خالل 
ربع السنة التي يزور فيها حجاج الخارج المملكة العربية السعودية خالل موسمي الحج والعمرة. وفي الربعين األخيرين من عام ٢٠١٠م، زار المملكة ما يزيد 
عن ٣،٦ مليون حاج (من إجمالي ٤،٩ مليون زائر خالل السنة بالكامل).٢٥ وهو ما يمثل فرصة كبيرة لتحقيق المزيد من اإليرادات لمشغلي الهواتف 
المتنقلة في المملكة العربية السعودية. وستتأثر نتائج الشركة سلبيًا إذا أخفقت في تحقيق زيادة كبيرة في مشتركيها خالل ذلك الربع (األرباع) ذات 
الصلة من السنة التي يقع فيها موسمي الحج والعمرة. إن نشاط أعمال الهواتف المتنقلة في المملكة العربية السعودية عمومًا، وأعمال المكالمات مسبقة 
الدفع على وجه الخصوص، يعتبر موسميًا إلى درجة كبيرة وغالبًا ما تعتمد على نحو غير متناسب على النتائج أثناء تلك الفترات. لقد شهدت أعمال 
الشركة توجهًا مماثال في تاريخها التشغيلي وتتوقع اإلدارة أن يستمر هذا التوجه في المستقبل. وإذا كان التوسع في عمالء الشركة في ربع (أرباع) السنة 

التي يقع فيها موسمي الحج والعمرة لم يحقق توقعات الشركة، فإن ذلك يمكن أن يؤثر سلبيًا على نتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية.

 معدالت السعودة المستهدفة ومتطلبات توظيف السعوديين ١٢ � ١ � ٢

قامت الشركة بتوظيف مواطنين سعوديين في مواقع عديدة، وال تزال تخطط لتوظيف المزيد من المواطنين السعوديين، وهو ما يمكنها من الوفاء 
باألهداف التي وضعتها الحكومة فيما يتعلق بتوظيف المواطنين السعوديين. أطلقت وزارة العمل مؤخرًا برنامج "نطاقات" من أجل تحفيز الشركات 
على توظيف مواطنين سعوديين وزيادة نسبة المواطنين السعوديين بشكل تدريجي في القوة العاملة لديها. وبموجب برنامج "نطاقات"، ُيقاس تقيد 
القطاع.  بنفس  العاملة  الشركات  في  السعودة  نسبة  بمتوسط  مقارنة  لديها  للعاملين  السعوديين  المواطنين  نسبة  مقابل  السعودة  بمتطلبات  الشركة 

وُتصنف الشركات إلى الفئات األربعة التالية:

الفئة الحمراء: تسري على الشركات التي ال تتقيد بمتطلبات برنامج "نطاقات". حيث إن نسبة المواطنين السعوديين في هذه الشركات أقل • 
من نسبة مئوية محددة.

الفئة الصفراء: تسري على الشركات التي ال تتقيد بمتطلبات برنامج "نطاقات"، حيث أن نسبة المواطنين السعوديين في هذه الشركات تزيد • 
عن نسبة مئوية محددة.

الفئة الخضراء: تسري على الشركات التي تتقيد بمتطلبات برنامج "نطاقات".• 
الفئة الممتازة: تسري على الشركات التي تتقيد بمتطلبات برنامج "نطاقات"، حيث نسبة المواطنين السعوديين في هذه الشركات تزيد عن • 

نسبة مئوية محددة.

٢٥  المصدر: الهيئة السعودية للسياحة واآلثار – إحصائيات السياحة ٢٠١٠م.



١٤

ووفق شهادة صادرة عن وزارة العمل بتاريخ ١٤٣٢/٣/٢٠هـ (الموافق ٢٠١١/١٠/٢٩م)، ُوضعت الشركة ضمن الفئة الخضراء، وهو ما يعني تقيدها بمتطلبات 
برنامج "نطاقات". بيد أنه قد يصعب على الشركة توظيف النسبة ذاتها من المواطنين السعوديين واالحتفاظ بها، ومن ثم قد يتوقف تقيدها بمتطلبات 
برنامج "نطاقات". وإذا أخفقت الشركة في مواصلة التقيد بمتطلبات برنامج "نطاقات"، فقد ُتصنف ضمن الفئة الصفراء أو الحمراء (وفق مدى عدم 
تقيدها ببرنامج "نطاقات"). وفي تلك الحالة، قد تتعرض الشركة لعدد من العقوبات والقيود في تعامالتها مع اإلدارات والسلطات الحكومية، من بينها:

تعليق طلبات الشركة للحصول على تأشيرات عمل.• 
تعليق طلبات الشركة لنقل كفالة موظف حالي أو موظف محتمل.• 
منع الموظفين المغتربين العاملين بالشركة من تغيير مهنتهم في تأشيرات العمل.• 
قد ال تتمكن الشركة من فتح ملفات لدى وزارة العمل.• 
يجوز للموظفين غير السعوديين العاملين بالشركة نقل عملهم وتأشيرات العمل الخاصة بهم إلى شركات تقع ضمن الفئات الخضراء والممتازة • 

بدون موافقة الشركة.

التدريبية، وذلك بغية  البرامج  الفنية من خالل  المالية إلى موظفيها السعوديين لتطوير كفاءاتهم  إضافة إلى ذلك، تقوم الشركة بتقديم المساعدة 
لتلبية  تم تصميمه  الذي  للتدريب  ميزانيتها  من  مبلغًا  الشركة  لدى  البشرية  الموارد  إدارة  وقد خصصت  الشركة.  في  قيادية  لتحّمل مهام  إعدادهم 

احتياجات الموظفين. ويوجد كذلك لدى كل إدارة في الشركة ميزانية لرعاية موظفيها لحضور دورات تدريبية فنية محددة.

إن وقوع كل األحداث المشار إليها عاليه أو جزء منها قد يكون له تأثير جوهري ملموس على أعمال الشركة وتوقعاتها ووضعها المالي ونتائج عملياتها. 

 االعتماد على الموظفين الرئيسيين ١٣ � ١ � ٢

تعتمد الشركة في أدائها إلى حد كبير على خبرة موظفيها ومعرفتهم الفنية وإمكاناتهم التجارية. إن فريق اإلدارة لدى الشركة يتمتع بالخبرة والمعرفة 
الرئيسيين وعلى قدرتها في جذب  الموظفين  إدارتها وعلى  لفريق  المستمرة  الخدمة  الشركة جزئيًا، على  االتصاالت. وسوف يعتمد نجاح  في مجال 

والحفاظ على الموظفين المؤهلين وتحفيزهم.

فضًال عن ذلك، تعتبر المنافسة على العاملين الذين يتمتعون بمثل هذه الخبرة كبيرة في السوق نظرًا إلى العدد الضئيل لألفراد األكفاء والمؤهلين في 
قطاع االتصاالت المتنقلة. وبغية اإلبقاء على األفراد المؤهلين، قد تحتاج الشركة إلى تقديم أجور مرتفعة باإلضافة إلى مزايا أخرى. ال يوجد لدى الشركة 
تأمين ضد التأثير العكسي لخسارة موظفيها الرئيسيين أو صرفهم من أعمالهم، كما ال تضمن قدرتها على جذب موظفين رئيسيين آخرين يساعدونها 

على إنجاز أهدافها وأعمالها. 

وإذا لم تتمكن الشركة من الحفاظ على الموظفين الرئيسيين، أو أخفقت في جذب موظفين جدد مؤهلين لدعم نمو أعمالها، فيمكن أن يؤثر ذلك بشكل 
سلبي وجوهري على أعمالها ووضعها المالي ونتائج عملياتها. 

 أسعار الصرف األجنبي وأسعار الفائدة ١٤ � ١ � ٢

أجنبية غير  وبائعين بعمالت  األمريكي، وتدخل في تعامالت مع موردين  بالدوالر  أغلبها  السعودي،  الريال  أجنبية غير  التزامات بعمالت  الشركة  لدى 
الريال السعودي. وبما أن قوائمها المالية صادرة بالريال السعودي، فسوف تتعرض الشركة لمخاطر صرف العمالت األجنبية. إضافة إلى ذلك، فإن الريال 
السعودي مرتبط بسعر صرف ثابت مع الدوالر األمريكي. وقد تقوم المملكة مستقبال بإزالة أو تغيير هذا االرتباط مما سيؤدي إلى تقلبات في قيمة األصول 
وااللتزامات بالدوالر األمريكي. وباستثناء تمويل المساهمين للشركة، فإن هناك قسمًا كبيرًا من التزامات تمويل ديون الشركة يتم بالدوالر األمريكي، ويتم 

حساب تكاليف التمويل بالرجوع إلى معدالت فائدة أساسية متغيرة.

وبالرغم من أنه تم إنفاذ ترتيبات تغطي المبلغ األصلي لتسهيل المرابحة بنسبة تزيد عن ٨٥٪ للتحوط ضد تعرض الشركة لتأثير تقلبات تكلفة التمويل، 
إال أنه ال يوجد أي تأكيد على نجاح هذه اإلستراتيجية في إدارة جميع المخاطر التي تتعرض لها الشركة، كما أن ترتيبات التحوط المبرمة في ٢٠٠٩/١٠/١٢م  
قد انتهت  في شهر يناير ٢٠١٢م ولم يتم الدخول أي ترتيبات أخرى. وبالتالي، تبقى الشركة عرضة لتأثير تقلبات العمالت األجنبية ومعدل الفائدة مما 

قد يكون له أثر سلبي وجوهري على أعمالها وتوقعاتها ومركزها المالي ونتائج عملياتها.

 المخاطر االقتصادية ١٥ � ١ � ٢

يساهم قطاع النفط في الناتج المحلي اإلجمالي إسهامًا كبيرًا في المملكة على الرغم من سياسات التنوع الحكومية المستمرة. إن التقلبات في أسعار النفط 
وبخاصة الهبوط الجوهري في هذه األسعار قد يؤثر سلبًا على اقتصاد المملكة والنشاط االقتصادي فيها، وبالتالي على الشركات العاملة في المملكة، 

ومنها الشركة.



١٥

٢ Ü المخاطر المتعلقة بسوق االتصاالت السعودية والبيئة القانونية والتنظيمية  ٢

أنظمة االتصاالت ١ � ٢ � ٢

تخضع أعمال الشركة ألنظمة المملكة العربية السعودية. إن اإلطار التنظيمي الذي تعمل الشركة بموجبه ال يزال قيد التطوير لتحرير قطاع االتصاالت 
والمنافسة فيه. ولكن هذا اإلطار التنظيمي قد يعيق قدرة الشركة على تطبيق استراتيجيات أعمالها ويحّد من مرونتها في االستجابة لظروف السوق 
المتّقلبة وفي تلبية أهدافها وخطط أعمالها بالشكل الذي تتصّوره حاليًا. وال يوجد تأكيد على أّن األنظمة المطبقة في المملكة أو اإلطار القانوني لن 

يشهد المزيد من التغيير أو يتم تفسيرها بطريقة تؤثر تأثيرًا جوهريًا وعكسيًا على عمليات الشركة. 

يتمتع مجلس إدارة هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات بموجب أنظمة االتصاالت، بصالحية تعليق أو إلغاء أو عدم تجديد الترخيص أو فرض جزاءات 
بحق جميع الشركات المرخصة بما في ذلك الشركة للعمل في المملكة إال فيما يتعلق بعمليات االندماج الخاصة بعمليات تقديم خدمات الهاتف 
الثابت والهواتف المتنقلة فيشترط موافقة وزير االتصاالت على قرارات المجلس (لمزيد من التفصيل يرجى الرجوع إلى القسم "١¹٧" ¹ الترخيص وربط 
االتصال البيني ¹ الترخيص). ولهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات صالحية تنظيم محتويات أنشطة البث. إن أي من هذه اإلجراءات التي تتخذها هيئة 
االتصاالت وتقنية المعلومات بحق الشركة أو التي تؤثر عليها أو فرض الجزاءات من شأنه أن يؤثر سلبيًا وبشكل جوهري على أعمال الشركة وتوقعاتها 

ووضعها المالي وتوقعاتها ونتائج عملياتها. 

الترخيص ٢ � ٢ � ٢

(الموافق  ١٤٢٩/٠٣/٢١هـ  بتاريخ  المعلومات  وتقنية  االتصاالت  هيئة  قبل  من  لها  الصادر  الترخيص  امتالكها  على  العمل  في  الشركة  حق  يستند 
٢٠٠٨/٠٣/٢٩م). وفقًا لقرار هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات رقم ١٤٢٧/١٣٦ (اإلطار التنظيمي الخاص بترخيص خدمات الهاتف الثابت و الهاتف 
المتنقل) الصادر بتاريخ ١٤٢٧/٩/١٧هـ (الموافق ٢٠٠٦/١٠/١٠م) فإن نظام الترخيص من الممكن أن يتجه نحو اعتماد نظام محايد للخدمات. ولم يتم حتى 
اآلن اإلعالن عن التوقيت المقرر إلدخال النظام الجديد المحايد للخدمات غير محدد، إّال أّن الشركة تعتقد بإمكانّية الحاجة، مع مرور الوقت، إلى إعادة 
إصدار الترخيص أو تعديله ليعكس النظام الجديد. وفي حال حدوث ذلك، فإن الشركة تعتقد أن التراخيص الممنوحة لشركة االتصاالت السعودية وشركة 
اتحاد اتصاالت يمكن أيضًا أن يتم إعادة إصدارها أو تعديلها بطريقة مماثلة (يرجى مراجعة القسم رقم "٦" ¹ البيئة التنظيمية) لمزيد من المعلومات 

في هذا الصدد.

في حال عدم تمكن الشركة من أداء خدمات رئيسية محددة، فقد تتعرض لمخاطر انتهاك شروط الرخصة (وفي تلك الحالة، قد يمارس مجلس إدارة 
هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات صالحياته في تعليق الرخصة أو إلغائها (راجع القسم ١¹٢¹٢ (عوامل المخاطرة ¹ المخاطر المتعلقة بسوق االتصاالت 
السعودية والبيئة القانونية والتنظيمية – أنظمة االتصاالت))، وهو ما قد يؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة وفرصها ووضعها المالي ونتائج 

عملياتها.

االعتماد على تطور سوق اتصاالت الهواتف المتنقلة في المملكة ٣ � ٢ � ٢

يعتمد نمو حجم أعمال الشركة على مستوى اإلقبال على اتصاالت الهواتف المتنقلة في المملكة في المستقبل، وتشمل العوامل التي تؤثر على الطلب 
العوامل االقتصادية العامة وتطور أسواق خدمات الهواتف المتنقلة بتقنيات الجيل الثاني والجيل الثالث والجيل الرابع لتقنية التطور طويل األمد، وعدد 
المشتركين واتجاهات استخدامهم وظهور تقنيات جديدة، والمنافسة والتحسينات المستقبلية في جودة وتوفر خدمات الهاتف الثابت و الهاتف المتنقل 

في المملكة. كما قد تؤثر عوامل أخرى على األعمال مثل تكاليف جذب العمالء الجدد والتعرفة التنافسية للشركة وأسعار أجهزة الهواتف المتنقلة. 

إذا أخذنا هذه العوامل المتعددة في االعتبار، مع عدم إغفال أن كثيرًا منها خارج عن سيطرة الشركة، فإنه يصعب توّقع مستوى النمو المستقبلي في 
قطاع اتصاالت الهواتف المتنقلة في المملكة. وفي حال كانت توقعات النمو متفائلة للغاية أو في حال انحفاض النمو في المستقبل، فإن مستويات 
انتشار خدمات الهواتف المتنقلة في المملكة ستتأّثر مما قد ينعكس سلبًا على توقعات الشركة من حيث المشتركين واإليرادات. وبالتالي، فإن أي تطّور 

سلبي في هذا القطاع من الممكن أن يؤثر تأثيرًا جوهريًا وعكسيًا على أعمال الشركة ووضعها المالي وتوقعاتها ونتائج عملياتها. 

المنافسة ٤ � ٢ � ٢

شركة االتصاالت السعودية وشركة اتحاد اتصاالت هما المزودان اآلخران لخدمات االتصاالت المتنقلة في المملكة حيث بلغت حصتاهما من المشتركين في 
المملكة حوالي ٤٥٪ و٣٩٪ على التوالي كما في ٢٠١٠/١٢/٣١م.٢٦ وإلى جانب المنافسة مع مقدمي خدمات االتصاالت اآلخرين (على سبيل المثال مشغلي 
الخطوط الثابتة، ومقدمي خدمات اإلنترنت، ومقدمي خدمات االتصاالت عبر األقمار االصطناعية، وقد يكون أيضا من ضمنهم مقدمي الخدمات الصوتية 
عبر استخدام بروتوكول اإلنترنت المرخص لهم)، فإن الشركة تواجه منافسة من شركة االتصاالت السعودية وشركة اتحاد اتصاالت باإلضافة إلى أي منافس 
جديد أو مشغل لخدمات االتصاالت المتنقلة قد يكون مرخصًا من قبل هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات. وبالرغم أن معالي وزير االتصاالت وتقنية 
المعلومات (وهو أيضًا رئيس مجلس إدارة هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات) قد أعلن في نوفمبر ٢٠١١م عن عدم وجود أي خطط لترخيص مشغل رابع 

للهواتف المتنقلة ببنية تحتية خاصة به، إال أنه في حالة تغير هذا الموقف، فإن ذلك المشغل الرابع قد يزيد المنافسة التي تواجهها الشركة.

٢٦  المصدر: شركة  وايرلس انتليجينس ، ٢٠١١/١١/١٦م.



١٦

كما أعلن معاليه في نوفمبر ٢٠١١م عن أنه سيتم ترخيص ثالث مشغلين لشبكات الجوال االفتراضية أثناء النصف األول من عام ٢٠١٢م. يشار إلى أن 
الشبكية من مشغلي  السعات  لكنها تشتري  الشبكة  أو  التحتية  البنية  االفتراضية هم عبارة عن شركات ال تمتلك  المتنقلة  الهواتف  مشغلي شبكات 
الشبكات المرخصين الحاليين من أجل أن توفر لعمالئها اشتراكات هواتف جوالة وخدمات ذات قيمة مضافة تحمل عالماتها التجارية. يشار إلى أنه 
في عدد من أسواق الهواتف المتنقلة التنافسية حول العالم، ظهر مشغلو شبكات الهواتف المتنقلة االفتراضية كبديل جذاب وتنافسي لتوفير خدمات 
االتصاالت. وهناك أمثلة عديدة على ممثلي شبكات الهواتف المتنقلة االفتراضية العاملين في الشرق األوسط، مثل رينا (مجان لالتصاالت) في عمان 
وفريندي في عمان واألردن. إن استحداث نظام مشغلي شبكات الهواتف المتنقلة االفتراضية في سوق المملكة العربية السعودية قد يفرض منافسة 
إضافية في قطاع الهواتف المتنقلة. ورغم أن الشركة قد أعدت نفسها جيدًا لالستفادة من أي جوانب إيجابية تنجم عن استضافة مشغلي شبكات هواتف 
متنقلة افتراضية من خالل تنفيذ البنية التحتية الفنية المطلوبة، إال أن الشركة ال تستطيع في هذه المرحلة أن تقرر إلى أي مدى قد يؤثر هؤالء المشغلون 
لشبكات الهواتف المتنقلة االفتراضية على حصة الشركة من السوق (أو حصة شركة االتصاالت السعودية أو موبايلي، واللذان يمتلكان حصة من السوق 

تسعى الشركة باستمرار إلى االستحواذ عليها).

وقد يظهر مصدر إضافي للضغط التنافسي في استخدام عالمات تجارية ثانوية الستهداف فئات محددة. أبرمت الشركة في المملكة العربية السعودية 
اتفاقية مع فريندي الستخدام عالمة فريندي التجارية كعالمة ثانوية للشركة. وهناك خطورة من أن يحذو المنافسون الحذو ذاته ويستحدثوا عالمات 
ثانوية إضافية الستهداف فئات محددة، وهو ما قد يكون له تأثير سلبي جوهري على النمو المستقبلي للشركة وأعمالها المستقبلية ووضعها المالي 

ونتائج عملياتها.

ومنذ العام ٢٠٠٥م، شهد قطاع الهواتف المتنقلة ضغوطًا مستمرة على ال  ربحية بحيث انخفض متوسط اإليرادات من المشترك الواحد في السوق السعودية 
بشكل عام (بالرغم من أن الشركة استطاعت زيادة متوسط اإليرادات من المشترك الواحد خالل أول سنتين من تشغيلها). ونتيجة لذلك، زادت الضغوط 
التنافسية والتي أدت بدورها الى قيام الشركة ومنافسيها بتقديم تعرفة أقل، وقد يؤدي ذلك إلى خفض التعرفة لفترات طويلة قد ال تستطيع الشركة 
تحملها، مما قد يؤدي إلى خسارة محتملة لحصتها في السوق، وقد يؤثر ذلك تأثيرًا سلبيًا وجوهريًا على أعمال الشركة ووضعها المالي وتوقعاتها ونتائج 

عملياتها. كما أن دخول مشغل إضافي جديد إلى السوق السعودية قد يحّث المشغلين اآلخرين على تخفيض التعرفة بشكل كبير. 

قد تؤثر حدة المنافسة في قطاع االتصاالت على حصة الشركة المتوقعة من السوق وقدرتها على اكتساب مشتركين جدد وعلى تكاليف التسويق وهياكل 
التعرفة وعوامل أخرى مما قد يؤثر تأثيرًا جوهريًا على النمو المستقبلي للشركة وأعمالها ووضعها المالي وتوقعاتها ونتائج عملياتها.

النزاعات القانونية أو التنظيمية ٥ � ٢ � ٢

الشركة حاليًا طرف (كمدعي) في أربع دعاوى مقامة من الشركة ضد هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات (كمدعى عليها) فيما يتعلق بقرارات الهيئة 
وإنهاء  اآلخرين  االتصاالت  خدمات  مشغلي  قبل  من  األرقام  نقل  وتطبيق  اإلنهاء  خدمات  ورسوم  التجوال  رسوم  فرض  على  الشركة  بإجبار  المرتبطة 
المكالمات الدولية التي تمر من خالل شبكة الشركة، ولم يصدر حكم نهائي في هذه القضايا حتى تاريخ هذه النشرة (أنظر إلى القسم ١٤¹١٣ "المعلومات 
القانونية – التقاضي"). ورغم أن التقاضي واإلجراءات التنظيمية ال يمكن التنبوء بها ومن ثم ال تكون نتائجها مؤكدة، وإنه من غير الممكن التنبوء بمدى 
تأثير الدعاوى األربعة المرفوعة من الشركة ضد هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات فيمكن أن يكون لها أو ال يكون، تأثير سلبي ملموس على وضع 

الشركة أو نتائج عملياتها. 

تخصيص نطاق الطيف الترددي ٦ � ٢ � ٢

يخضع عدد العمالء الذين يمكن استيعابهم في شبكة واحدة للهواتف المتنقلة لقيود حجم الطيف الترددي المخصص للمشغل، كما أنه يتأثر بأنماط 
استخدام العمالء وجودة وتصميم البنية التحتية للشبكة. والطيف الترددي هو عبارة عن سلسلة متصلة من الترددات التي تتميز خاللها الموجات الالسلكية 
بخصائص معينة. ولكن بعد مرحلة معينة، قد يصبح من غير العملي إدارة هذا النطاق الترددي بفعالية ال سيما في المدن والمناطق المحيطة ذات 

الكثافة السكانية العالية وذلك بسبب التكلفة والقيود التقنية. 

في حال زاد نمّو الشركة عن التوّقعات بشكل كبير، قد ال يكون حجم النطاق الترددي المخصص حاليًا لشبكة الشركة كافيًا الستيعاب قاعدة عمالئها بعد 
نهاية ٢٠١٢م. ويجوز لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات، متى أمكن، تخصيص نطاقات إضافية للترددات لتلبية حاجات الشركة في تنفيذ خدماتها 
والوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في الترخيص طبقًا لإلجراءات التنظيمية ومقابل تسديد كامل قيمة المقابل المالي لتلك الترددات. ولكن الحصول 
على تخصيصات إضافية للترددات سيكون فقط حين تثبت الشركة أن لديها زيادة في عدد العمالء أو توقعات معقولة بزيادة العمالء، وأن تبرهن أّنها 
استخدمت الترددات التي سبق أّن تّم تخصيصها لها استخدامًا فعاًال وبالشكل الذي يرضي هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات بالكامل. وال يوجد تأكيد 
على أن هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات ستمنح الشركة نطاقًا إضافيًا من الطيف الترددي أو أنها ستمتنع عن منح مثل هذا النطاق اإلضافي إلى أحد 
منافسي الشركة أو أي طرف آخر. وعليه، فإن اإلخفاق في الحصول على النطاق اإلضافي من الطيف الترددي، إذا ما احتاجت إليه الشركة، قد يؤثر تأثيرًا 

عكسيًا على عمل الشركة ووضعها المالي وتوقعاتها ونتائج عملياتها.



١٧

تغير سلوك المستهلكين والتقنيات المستقبلية ٧ � ٢ � ٢

يتميز قطاع االتصاالت باالبتكارات والتغييرات التقنية، بما في ذلك زيادة وتيرة التغيير في نظم االتصاالت القائمة، والمعايير الصناعية والتحسينات 
المستمرة في قدرات وجودة التقنية. لقد أدى التطور التقني إلى العديد من التطورات الجديدة في صناعة االتصاالت بما في ذلك نماذج متعددة من 
االتصاالت المتنقلة، وخدمات االتصاالت التي تعتمد أو ترتبط بالكابل التلفزيوني، والدوائر الالسلكية المحلية، والخدمات الهاتفية التي تتجنب هيكل 

التعرفة التقليدية وغيرها من التقنيات التي يجري أو قد يتم تطويرها في المستقبل. 

االشتراكات،  إلغاء  والحد من  اإليرادات،  زيادة  واالحتفاظ بهم، وقدرتها على  الذين تستطيع جذبهم  العمالء  للشركة على عدد  التجاري  النجاح  يعتمد 
وتحديث الشبكات والخدمات القائمة، وطرح خدمات جديدة ذات قيمة مضافة. وإذا لم تكن الشركة قادرة على توقع ما يفضله العمالء أو التغييرات في 
الصناعة، أو إذا كانت غير قادرة على تعديل خدماتها في الوقت المناسب، فإنها قد تخسر العمالء. وفي المقابل أيضا، إذا كانت الشركة غير قادرة على 
شراء تقنيات أو خدمات جديدة من أطراف مطورة أخرى، أو إذا كان مثل هذا الشراء مكلفًا أو إذا تأخر، فإن ذلك سيحد من نمو الشركة وربحيتها. كما أن 
نتائج عمليات الشركة ستعاني أيضا إذا لم تستجب منتجاتها وخدماتها الجديدة الحتياجات عمالئها، أو لم يتم توقيتها بشكل مناسب مع فرص السوق،أو 
لم يتم إدخالها بشكل فعال إلى السوق. واستجابة للتغيرات التقنية، تواصل الشركة االستثمار والبحث في التقنيات والخدمات الجديدة، مثل الجيل 
الثالث، وخدمات النطاق العريض للهواتف المتنقلة وتقنية التطور طويل األمد نحو الجيل الرابع من التقنية الالسلكية. ولقد دشنت الشركة تجاريًا عروض 
تقنية الجيل الرابع LTE في الرياض وجدة والدمام والخبر وأبها في سبتمبر ٢٠١١م، ومن المتوقع أن تدشن هذه الخدمة في مدن إضافية خالل فترة وجيزة.

إن توفير خدمات منتشرة ومتقدمة وسهلة االستعمال سيعتمد على مدى التوفر الواسع للجيل الثالث وأجهزة هواتف تقنية التطور طويل األمد بأسعار 
معقولة. إن هواتف الجيل الثالث في الوقت الحاضر أكثر تكلفة من هواتف الجيل الثاني الحالية. وبالمثل، فإن هواتف تقنية التطور طويل األمد أكثر 
تكلفة من هواتف الجيل الثالث خالل هذه المرحلة المبكرة. وإذا لم يتم تخفيض أسعار هواتف تقنية التطور طويل األمد بدرجة كافية أو لم يكن لدى 
العمالء االستعداد لدفع المزيد مقابل استخدام هواتف تقنية التطور طويل األمد، فإن ذلك سيؤدي إلى تخفيض قدرة الشركة على توفير مثل هذه 

الخدمات لعدد كبير من العمالء.

ال يمكن للشركة ضمان النجاح التجاري ألي من المبادرات الحالية أو المخطط لها والتي يمكن أن يؤدي فشلها إلى تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة 
وفرصها المستقبلية ووضعها المالي ونتائج عملياتها.

معدالت إلغاء االشتراكات ٨ � ٢ � ٢

أظهر التحليل الذي أجرته الشركة أن شريحة الخدمات مسبقة الدفع في سوق االتصاالت المتنقلة بالمملكة العربية السعودية تتسم بمستويات مرتفعة 
من إلغاء االشتراكات مقارنة باألسواق األخرى في الشرق األوسط. وترى الشركة أن ذلك من تبعات التنافس العالي في السوق.

المبيعات واضطر ذلك الشركة إلى تخفيض تكلفة الشرائح مسبقة الدفع من أجل محاولة الحفاظ على مستويات  وقد خلق ذلك ضغطًا في قنوات 
المبيعات وإيرادات العمولة، مما أدى إلى وضع مفيد للعمالء بحيث يمكن للعمالء شراء بطاقات الشرائح المشحونة مسبقًا بالرصيد مقابل أسعار أقل تكلفة 
من إعادة الشحن. ونتيجة لذلك، تتسم سوق الخدمات مسبقة الدفع حاليًا بارتفاع معدالت إلغاء االشتراكات حيث يشتري العمالء شرائح جديدة كوسيلة 

للحصول على رصيد للمكالمات.

وتنوي الشركة مواجهة هذا األمر بتطبيق منهج منخفض التكلفة لالستحواذ على عمالء جدد. بيد أنه في حالة فشل هذا األمر في الحد من معدل إلغاء 
االشتراكات لدى الشركة أو إذا كان معدل إلغاء االشتراكات لدى الشركة أعلى من معدالت منافسيها، فقد يكون لذلك تأثير سلبي جوهري على أعمال 

الشركة وفرصها المستقبلية ووضعها المالي ونتائج عملياتها.

المخاطر المحتملة ألجهزة الهواتف المتنقلة وسماعات األذن الالسلكية ومحطات اإلرسال  ٩ � ٢ � ٢
الالسلكية

ظهرت في السنوات األخيرة مخاوف بشأن اآلثار الضارة المحتملة لالنبعاث الكهرومغناطيسي من أجهزة الهواتف المتنقلة و سماعات األذن الالسلكية 
على صحة مستخدمي الهواتف المتنقلة، باإلضافة إلى ذلك، جرت أبحاث تتعلق باآلثار الضارة المحتملة للتعرض لالنبعاث الكهرومغناطيسي حول 
محطات اإلرسال على صحة المقيمين أو العاملين أو الذين يمضون وقتًا كبيرًا بالقرب من هذه المحطات حيث أّنه من شأن أي مخاطر صحية فعلية 
أو محتملة مرتبطة باستخدام أجهزة اتصاالت الهواتف المتنقلة أو التواجد لمدد زمنية طويلة بالقرب من هذه المحطات والتي من الممكن نشر تقارير 
صحفية عنها أو رفع أي دعاوى قضائية بسببها أن تؤثر تأثيرًا عكسيًا على الشركة، من خالل انخفاض معدل نمو عمالئها وقاعدة العمالء ومتوسط 
اإليرادات من المشترك أو خالف ذلك. ومن الممكن أن يكون ألي عامل من هذه العوامل أثر سلبي وجوهري على عمل الشركة ووضعها المالي وتوقعاتها 

ونتائج عملياتها. 



١٨

حماية الملكية الفكرية ١٠ � ٢ � ٢

تعتمد الشركة على العالمة التجارية "زين"، و كذلك تعتمد على العالمات التجارية وحقوق الملكية الفكرية المماثلة لحماية العالمة التجارية والمنتجات 
المرتبطة بالعالمة التجارية. وتستخدم الشركة حقوق الملكية الفكرية تلك وفقًا للشروط العامة في اتفاقية اإلدارة، ووفق الشروط األكثر تحديدًا بموجب 
اتفاقية ترخيص العالمة التجارية. وتقوم ام تي سي أو تعتزم القيام بتسجيل جميع العالمات التجارية التي تسمح للشركة حاليا باستخدامها في األسواق 
التي يتم استخدامها فيها على الرغم من أنه في كثير من الحاالت ال يمكن التأكد من أن هذه العالمات التجارية لم يتم تسجيلها من قبل طرف آخر في 
الماضي في مناطق خاضعة الختصاصات قضائية أخرى. وعلى الرغم من أن ام تي سي تسعى لتسجيل العالمات التجارية كلما كان ذلك ممكنًا، فإنها 
قد ال تكون قادرة على حماية العالمات التجارية الخاصة بها على نحو كاف، لذا فإن استخدام مثل هذه العالمات التجارية التي لم تتم حمايتها بشكل 

كاف قد يؤدي إلى المحاسبة القانونية بسبب التعدي على العالمات التجارية، أو ضعف العالمات التجارية أو المنافسة غير المشروعة.

٢ Ü المخاطر المرتبطة بأسهم حقوق األولوية ٣

سيطرة المساهمين المؤسسين ١ � ٣ � ٢

على فرض أن المساهمين المؤسسين سيستخدمون حقهم كامًال في االكتتاب في أسهم حقوق األولوية، فإن هؤالء المساهمين المؤسسين سيمتلكون 
٥٠٪ من األسهم المصدرة على الفور عقب الطرح. وإذا اكتتب المساهمون المؤسسون فقط في عدد أسهم حقوق األولوية الذي يحق لهم من خالل رسملة 
حصتهم ذات الصلة في تمويل المساهمين (راجع القسم ٢¹١٠ (استخدام متحصالت االكتتاب – رسملة تمويل المساهمين)، فسوف يمتلكون نحو ٤٢٪ 
من األسهم المصدرة على الفور عقب االكتتاب. وفي كال الحالتين، سوف يتمكن المساهمون المؤسسون من التحكم بكافة األمور التي تتطلب موافقتهم، 
بما في ذلك نفقات الشركة الرأسمالية وتعيين أعضاء مجلس اإلدارة (باستثناء ما يتعارض مع نظام الشركات واللوائح التنفيذية الصادرة عن هيئة السوق 

المالية).

ونتيجة لذلك، يمكن أن يمارس المساهمون المؤسسون حقوقهم بطريقة قد ال تصب في مصالح المساهمين اآلخرين أو بطريقة تؤثر إلى حد كبير على 
أعمال الشركة وتوقعاتها ووضعها المالي ونتائج عملياتها، بما في ذلك معامالت الشركة المهمة والتعديالت على رأس المال. 

السيولة وتغير سعر األسهم ٢ � ٣ � ٢

قد ال يتمكن المستثمرون من بيع أسهمهم، بما فيها أسهم حقوق األولوية، بسعر الطرح أو أكثر منه، وقد ال يتمكنون من بيعها مطلقًا، إذ أن أسعار األسهم 
بعد االكتتاب قد تتأثر بعدة عوامل تحت سيطرة الشركة وخارج سيطرتها، ويشمل ذلك دون حصر التغييرات التي تطرأ على نتائج عمليات الشركة، 

وظروف السوق، أو التغييرات التي تطرأ على األنظمة واللوائح في المملكة العربية السعودية.

على المساهمين المستحقين أن يدركوا أن قيمة االستثمار في األسهم، بما في ذلك أسهم حقوق األولوية، قد تنخفض وقد ترتفع. ويمكن أن يكون سعر 
السوق لألسهم متذبذبًا وقد يخضع لتقلبات كبيرة بسبب التغيير في أنماط االستثمار أو عدم جاذبية سوق األسهم للمستثمرين. وقد شهدت أسواق األسهم، 
من وقت آلخر، تقلبات كبيرة في األسعار وأحجام التداول، مما أثر على أسعار األوراق المالية، والتي قد ال تكون ذات عالقة بأداء الشركة أو توقعاتها. عالوة 
على ذلك، قد تكون نتائج عمليات الشركة وتوقعاتها من وقت آلخر أقل من توقعات المحللين والسوق عموما. ويمكن أن تؤدي أي من هذه األحداث إلى 

انخفاض في سعر السوق لألسهم. 

توزيع األرباح ٣ � ٣ � ٢

سيعتمد توزيع األرباح على عدد من العوامل، ويخضع حاليا دفع األرباح الموزعة لقيود يفرضها كبار الدائنين المضمونين (يرجى مراجعة القسم "١١" 
(سياسة توزيع األرباح). وال تتوقع الشركة أن تدفع أي أرباح قبل عام ٢٠١٥م على األقل حيث سيتم في حينه النظر في أرباح الشركة المبقاة ومتطلبات 
نفقاتها الرأسمالية ووضعها المالي ووضع السوق والوضع االقتصادي بصفة عامة وعوامل أخرى. ومع ذلك، ال يوجد هناك أي ضمان في أنه سيتم دفع 
أية أرباح أسهم، وال أي ضمان لمقدار األرباح التي سيتم توزيعها في أي سنة من السنوات، إن وجدت. وقد تخضع القدرة المستقبلية للشركة على توزيع 
األرباح للشروط واألحكام المنصوص عليها في اتفاقات التمويل األخرى التي أبرمتها الشركة أو التي ستقوم بإبرامها في المستقبل. وعالوة على ذلك، فإن 

سياسة توزيع األرباح في الشركة قد تتغير من وقت آلخر.

انخفاض نسبة الملكية الحالية ٤ � ٣ � ٢

إذا لم يقم المساهمون المستحقون بممارسة حقوقهم قبل آخر موعد الستالم الطلبات ودفع كامل قيمة األسهم المطلوب االكتتاب بها الموضح في هذه 
النشرة، فستنخفض نسبة ملكيتهم وقدرتهم على التصويت في الشركة، وبالتالي ستنخفض النسبة المئوية التي تمثل حصتهم الحالية في رأس مال 
الشركة عقب االكتتاب على الفور. باإلضافة إلى ذلك، فإن المساهمين المستحقين كما في تاريخ األحقية الذين مارسوا حقوقهم الكاملة قد يعانون من 
بعض االنخفاض في نسبة ملكيتهم في الشركة حيث سيتم تقريب استحقاقهم بالتخفيض إلى أقرب عدد صحيح ألسهم حقوق األولوية. ومع ذلك، 
سيكون هؤالء المساهمين قادرين على االكتتاب في أسهم إضافية، وهو األمر الذي قد يمكنهم من المحافظة على أو زيادة نسبة ملكيتهم في الشركة.



١٩

انتهاء فترة الحظر ٥ � ٣ � ٢

تاريخ  المؤسسين أن يبيعوا أسهمهم قبل مضي مدة ثالث سنوات من  الترخيص لم يكن جائزًا للمساهمين  الحصول على  وفقًا لشروط وثيقة طلب 
إصدار الترخيص بتاريخ ١٤٢٩/٣/٢١هـ (الموافق ٢٠٠٨/٣/٢٩م) ("فترة الحظر")، وبناًء على ذلك فقد انتهت فترة الحظر في ١٤٣٢/٣/٢١هـ (الموافق 
٢٠١١/٢/٢٤م). ومع ذلك فإنه ال يمكن للمساهمين المؤسسين بيع أسهمهم بعد انتهاء فترة الحظر دون الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة. كما 
أنه ال يمكن للمساهمين المؤسسين وبيت أبو ظبي لإلستثمار بيع أسهمهم إال بعد الحصول على موافقة بنوك المرابحة وذلك ألن األسهم الحالية وأسهم 
حقوق األولوية للمساهمين المؤسسين وبيت أبو ظبي لالستثمار مرهونة لبنوك المرابحة كأحد أنواع الضمان كجزء من حزمة الضمان بموجب تسهيل 

المرابحة حتى يتم سداد تسهيل المرابحة بالكامل.

كما أنه يحظر على المساهمين المؤسسين المحددة أسماؤهم في هذه النشرة وبيت أبو ظبي لإلستثمار٢٧ التصرف في أي من األسهم التي اكتتبوا بها 
بناءًا على نسبة ما يملكونه من أسهم الشركة حاليًا مدة ستة أشهر من تاريخ تخصيصها ويشمل هذا الحظر كذلك أسهمهم الحالية، ويجوز لهم التصرف 

بهذه األسهم بعد انقضاء المدة المذكورة بعد الحصول على موافقة الهيئة المسبقة. 

وفقًا التفاقيات التسوية تم تحويل ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم من شركة ركيزة القابضة إلى بيت أبو ظبي لالستثمار في ٢٠١٢/٥/١٥م والعتبارات فترة الحظر التي تفرضها الهيئة على المساهمين   ٢٧
المؤسسين سوف تشمل فترة الحظر بيت أبو ظبي لالستثمار.



٢٠

نبذة عامة. ٣
يلقي هذا القسم نبذة عامة عن سوق االتصاالت في المملكة العربية السعودية، وقد تم استقاء المعلومات الواردة في هذا القسم من مصادر خارجية 
لكونها نتاج أبحاث رئيسية وثانوية تم جمعها من: (١) مجموعة المستشارون العرب، (٢) وايرلس انتليجينس، (٣) أوليفر ويمان و (٤) والتقرير السنوي 

لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات.   

إن مجموعة المستشارين العرب عضو في مجموعة البنك العربي األردني لالستثمار، وهي شركة تقوم بالبحث والتحليل وتقديم االستشارات، مقرها الرئيسي 
في عمان – األردن وتغطي أنشطتها أكثر من (١٩) بلدًا في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا. تتركز أنشطة الشركة على االتصاالت واإلعالم والتقنية وقطاع 
أسواق المال. توفر الشركة معلومات تشمل بيانات وتوقعات تتعلق بنتائج السوق، ونبذة عن الشركات المنافسة واألنظمة السائدة، وتحليل الفرص المتوفرة 

في السوق وتقييم المخاطر. ويمكن الحصول على خدمات مجموعة المستشارين العرب من خالل االشتراك مع المجموعة ودفع قيمة االشتراك الدوري.

وايرلس انتيليجينس هي قاعدة بيانات على شبكة اإلنترنت توفر بيانات تاريخية وتوقعات من خالل االشتراك ودفع قيمة اشتراك دوري والتي تشمل 
خدمات التوصيل والعمليات والخدمات المالية ألكثر من ألف مقدم خدمات اتصاالت ومشغلي شبكات الهاتف المتنقل االفتراضية في (٢٢٥) بلد حول 
العالم. وايرلس انتيليجينس جزء من جي إس إم ميديا إل إل سي وهي شركة تابعة لشركة جي إس إم سي ليمتد التي يقع مقرها الرئيسي في أتالنتا 

بالواليات المتحدة األمريكية.

أوليفر ويمان، شركة دولية لالستشارات االدارية متخصصة في وضع االستراتيجيات وإدارة المخاطر والتمويل اإلداري وتطوير القيادات. وقد ساعدت أوليفر 
ويمان الشركة في إعداد وتحليل التقارير المتعلقة بصناعة االتصاالت في المملكة العربية السعودية.

ُتعتبر المملكة العربية السعودية أكبر دول مجلس التعاون الخليجي حيث تبلغ مساحتها ٢٫١٤٩٫٦٩٠ كيلو متر مربع تقريبًا (٨٣٠٫٠٠٠ ميًال مربعًا) ويبلغ 
عدد سكانها ٢٧٫١٠٠٫٠٠٠ ٢٨ نسمة تقريبًا. يمثل النفط أحد أهم مكونات االقتصاد السعودي حيث تدعم عائداته قطاعات الصناعة وقطاعات السوق األخرى 
وتساعد على تعزيز التنمية االقتصادية. أسهمت الثروة التي يتمتع بها نسبة كبيرة من سكان المملكة (وما ينتج عنها من مستويات عالية للدخل المتاح 
لإلنفاق)، والتركيبة السكانية الشابة للمملكة، والمستوى العالي من التطور المدني، باإلضافة إلى البيئة التنظيمية والحماية المتوفرة للمستثمرين في 

إصدار البنك الدولي قرار في عام ٢٠١٠م يصنف بموجبه المملكة "كأفضل بيئة للنشاط التجاري في الشرق األوسط"٢٩.

٣ Ü بيئة االقتصاد الكلي ١ 
الشرائية)  القوة  معادل  (حسب  المحلي  الناتج  إجمالي  زيادة  في  تمثل  قوي  اقتصاد  على  تدل  مؤشرات  مؤخرًا  السعودية  العربية  المملكة  أظهرت 
تقريبًا  سعودي  ريال   ٢٫٠٩٧٫١٣٦٫٠٠٠٫٠٠٠ إلى  ٢٠٠٠م  عام  في  أمريكي)  دوالر   ٤٠٧٫٣٤٨٫٠٠٠٫٠٠٠) يعادل  ما  تقريبًا  سعودي  ريال   ١٫٥٢٧٫٥٥٥٫٠٠٠٫٠٠٠ من 
(٥٥٩٫٢٣٦٫٠٠٠٫٠٠٠ دوالر أمريكي) في عام ٢٠١٠م٣٠ بمعدل نمو سنوي مركب بلغ ٣٪. وقد احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة العشرين بين أكبر 
االقتصاديات العالمية في عام ٢٠١٠م٣١. وقد أدى هذا النمو إلى زيادة كبيرة في اإلنفاق العام مما أدى إلى تنوع االقتصاد وإلى تجديد قطاعات الصناعة 
والسوق األخرى، وبصفة خاصة قطاع الخدمات. وقد ظل التضخم تحت السيطرة خالل السنوات األخيرة بنسبة بلغت ٩،٩٪، وُتعزى ذروة التضخم عام ٢٠٠٨م 

إلى الزيادات في تكاليف اإليجار واألغذية وأسعار النفط. إال أن التضخم شهد انخفاضًا مرة أخرى إلى نسبة ٥،٤٪ في عام ٢٠١٠م٣٢.

الجدول ٨: المؤشرات االقتصادية الرئيسية لالقتصاد الكلي 

المؤشرات الرئيسية 
(بالريال السعودي 
والدوالر األمريكي)

٢٠١٠م٢٠٠٩م٢٠٠٨م٢٠٠٧م٢٠٠٦م٢٠٠٥م

إجمالي الناتج المحلي 
حسب معادل القوة 

الشرائية (بالمليار)

١٫٨٤٠ ريال 
سعودي (٤٩١ 
دوالر أمريكي)

١٫٨٩٨ ريال 
سعودي (٥٢٢،٨ 

دوالر أمريكي)

١٫٩٣٦ ريال 
سعودي (٥١٦ 
دوالر أمريكي)

٢٫٠١٨ ريال 
سعودي (٥٣٨ 
دوالر أمريكي)

٢٫٠٢١ ريال 
سعودي (٥٣٩ 
دوالر أمريكي)

٢٫٠٩٧ ريال 
سعودي (٥٥٩ 
دوالر أمريكي)

إجمالي الناتج المحلي/ 
للفرد (حسب معادل 

القوة الشرائية)

٧٦٫٥٢٣ ريال 
سعودي (٢٠٫٤٠٦ 

دوالر أمريكي)

٧٦٫٥٢٦ ريال 
سعودي (٢٠٫٤٠٧ 

دوالر أمريكي)

٧٥٫٩١١ ريال 
سعودي (٢٠٫٢٤٣ 

دوالر أمريكي)

٧٧٫١١٩ ريال 
سعودي (٢٠٫٥٦٥ 

دوالر أمريكي)

٧٥٫٣٩٠ ريال 
سعودي (٢٠٫١٠٤ 

دوالر أمريكي)

 ٧٦٫٤٠٣
ريال سعودي 

(٢٠٫٣٧٤ دوالر 
أمريكي)

التضخم، متوسط أسعار 
المستهلكين (٪)٣٣

٠،٧٢،٢٤،٢٩،٩٥،١٥،٣

المصدر: بنك المعلومات الدولي وصندوق النقد الدولي.

٢٨  المصدر: مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات في المملكة العربية السعودية.
٢٩  المصدر: "مزاولة النشاط التجاري في العالم العربي ٢٠١٠م"، البنك الدولي.

٣٠  المصدر: البنك الدولي – بنك المعلومات الدولي.
٣١  المصدر: البنك الدولي – بنك المعلومات الدولي.

٣٢  المصدر: صندوق النقد الدولي، قاعدة بيانات المشهد االقتصادي العالمي، سبتمبر ٢٠١١م.
٣٣  البنك الدولي – بنك المعلومات الدولي.



٢١

أصبحت المملكة عضوًا في منظمة التجارة العالمية في ٢٠٠٥/١٢/١١م. ومن المرجح أن تكون هذه الخطوة أكثر تأثيرًا على قطاعات اإلنشاء والمصارف 
واالتصاالت والتأمين وتجارة التجزئة والجملة وقطاعات الخدمات األخرى. وفي إطار العملية المتواصلة للتحرير االقتصادي، فقد تم تأسيس الهيئة العامة 
لالستثمار عام ٢٠٠٠م بهدف إدارة بيئة االستثمارات في المملكة والنهوض باالزدهار االقتصادي الكلي للمملكة. وقد أدى النمو االقتصادي إلى االستثمار 
في مشاريع عمالقة، بما فيها مشاريع المدن االقتصادية التي هي قيد اإلنشاء حاليًا عالوة على المشاريع األخرى التي من شأنها أن تستقطب استثمارات 
بمليارات الرياالت من القطاعين الحكومي والخاص٣٤، ومن المتوقع أن تؤدي هذه المشاريع إلى المزيد من تحسين البيئة االقتصادية وزيادة أعداد العمالة 

األجنبية المتعلمة والمؤهلة في المملكة.

في  المستقبلي  للنمو  قوية  اقتصادية  قاعدة  بناء  بغية  العام  اإلنفاق  ولتسهيل  الحكومي  الدين  لتخفيض  المملكة  موازنة  فائض  استخدام  أيضًا  تم 
القطاعين النفطي وغير النفطي. وكما في ٢٠١١/١٠/٣١م صنفت هيئة التصنيف الدولية (ستاندرد آند بورز) معدالت االئتمان المحلي واألجنبي للمملكة 

.AAفي الفئة ٣٥

٣ Ü التوزيع السكاني ٢
بلغ إجمالي عدد سكان المملكة ٢٧٫١٠٠٫٠٠٠ مليون نسمة تقريبًا في عام ٢٠١٠م من بينهم ١٨٫٧٠٠٫٠٠٠ مليون نسمة من المواطنين السعوديين يمثلون نسبة 
٦٩٪ من إجمالي السكان، بينما بلغ عدد المقيمين من غير السعوديين ٨٫٤٠٠٫٠٠٠ مليون نسمة تقريبًا يمثلون نسبة ٣١٪٣٦ من إجمالي عدد السكان. شهد 
سكان المملكة نموًا كبيرًا خالل السنوات األخيرة بزيادة في معدل النمو السنوي المركب بلغت ٢،٥٪ خالل الفترة من ٢٠٠١م إلى ٢٠٠٩م كما هو موضح 

أدناه:

الجدول ٩: سكان المملكة العربية السعودية٣٧

٢٠١٠م٢٠٠٩م٢٠٠٨م٢٠٠٧م٢٠٠١مالسكان

٢١،٠٢٤،٣٢٤،٩٢٥،٥٢٧،١السكان (مليون نسمة)

تتميز المملكة بتركيبة سكانية شابة بالمقارنة مع الدول األخرى. وفق أحدث اإلحصاءات، بلغت نسبة الفئة العمرية دون ٤٠ سنة ٧٨٪ ويمثل من هم دون 
سن ١٤ سنة ما نسبته ٣٢٪ من مجموع السكان٣٨. وتعتقد الشركة أن هذا النمط من توزيع السكان مع الدخل المرتفع نسبيًا المتاح لإلنفاق الذي تتمتع به 

األسر السعودية يشكل أحد العوامل الرئيسية النتشار المنتجات التكنولوجية والخدمات.

من المتوقع أن يشهد سكان المملكة نموًا مستقرًا على مدى السنوات العشر القادمة، حيث تشير التقديرات إلى أن تعداد السكان سيبلغ ٣٠٫٦٤١٫٠٠٠ نسمة 
بحلول عام ٢٠١٥م٣٩، بما يمثل معدل نمو سنوي مركب يبلغ ٢،١٪ بين ٢٠١٠م و٢٠١٥م.٤٠ وتتوقع الشركة أن هذه الزيادة في السكان من شأنها أن تساعد 

على دفع عجلة النمو في حجم الطلب على خدمات االتصاالت المتنقلة.

٣ Ü نبذة عن قطاع االتصاالت في المملكة ٣ 
ُتعتبر المملكة أكبر دول مجلس التعاون الخليجي من حيث السكان بتعداد يبلغ حوالي ٢٧،١ مليون نسمة في عام ٢٠١٠م، وبالتالي تعتبر أحد أكبر أسواق 
االتصاالت في المنطقة. يهيمن قطاع االتصاالت المتنقلة على سوق االتصاالت في المملكة، حيث ذكرت هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات أن عدد 
المشتركين بلغ نحو ٥١،٦ مليون مشترك بحلول نهاية ٢٠١٠م، كما وصلت نسبة االنتشار ١٨٦٪٤١. يوجد ثالثة مشغلين لسوق الهواتف المتنقلة بالمملكة: 

(١) شركة االتصاالت السعودية، (٢) شركة اتحاد اتصاالت التي دخلت السوق عام ٢٠٠٥م، و(٣) الشركة التي أطلقت عملياتها في شهر أغسطس ٢٠٠٨م.

الجدول ١٠: االشتراكات وكثافة انتشار الخدمة (الهاتف المتنقل)

٢٠١٠م٢٠٠٩م٢٠٠٨م٢٠٠٧م٢٠٠١مالهاتف المتنقل

٣،٠٢٨،٠٣٦،٠٤٤،٨٥١،٦عدد المشتركين في الخدمة (بالماليين)

١٨٦٪١٦٧٪١٣٨٪١١٣٪١٢٪نسبة انتشار الهاتف المتنقل (٪)

المصدر: التقرير السنوي لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات ٢٠١٠م

.(/http://www.sagia.gov.sa/en/Why¹Saudi¹Arabia/Economic¹cities):٣٤  المصدر: الهيئة العامة لالستثمار، السعودية كما في الرابط التالي
٣٥  المصدر: الموقع االلكتروني لستاندارد آند بورز، ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م.

٣٦  المصدر: مصلحة االحصاءات العامة والمعلومات في المملكة العربية السعودية.

٣٧  المصدر: مصلحة االحصاءات العامة والمعلومات في المملكة العربية السعودية.
٣٨  المصدر: مصلحة االحصاءات العامة والمعلومات في المملكة العربية السعودية.

٣٩  المصدر: صندوق النقد الدولي، قاعدة بيانات المشهد االقتصادي العالمي، سبتمبر ٢٠١١م.
٤٠  المصدر: صندوق النقد الدولي، قاعدة بيانات المشهد االقتصادي العالمي، سبتمبر ٢٠١١م.

٤١  المصدر: التقرير السنوي لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات، لعام ٢٠١٠م.



٢٢

ارتفع نمو خدمات النطاق العريض لالتصاالت المتنقلة في السنوات األخيرة مع زيادة كبيرة في وصالت النطاق العريض الالسلكية التي شهدت نموًا 
بنسبة تقارب ٤٨٨٪ خالل ٢٠٠٩م ليصل عدد مشتركي النطاق العريض الالسلكي إلى أكثر من ١،٤ مليون مشترك (أي بأكثر من ٥١٪ من كافة وصالت 
النطاق العريض في المملكة) وبنحو ١٠٧٪ أثناء ٢٠١٠م، إلى نحو ٢،٩ مليون مشترك (نحو ٦٦٪ من جميع وصالت النطاق العريض في المملكة)٤٢. هذا 
وعلى الرغم من معدالت النمو المرتفعة في ٢٠٠٩م و٢٠١٠م، ترى الشركة أنه ما زالت هناك إمكانية نمو إضافي في خدمات النطاق العريض وبصفة خاصة 
في الكثير من المناطق المدنية والريفية. ومن المتوقع أن ينمو عدد مشتركي خدمات النطاق العريض (للخطوط الثابتة والمتنقلة) من ٤،٤ مليون في 

٢٠١٠م إلى ٩،١ مليون في ٢٠١٥م، بما يمثل معدل نمو سنوي مركب ١٥٪.٤٣

تسيطر شركة االتصاالت السعودية على سوق خدمات الهاتف الثابت الصوتية. وقد دخلت مجموعة اتحاد عذيب لالتصاالت إلى سوق الهاتف الثابت في 
يونيو ٢٠٠٩م. وقد ارتفع عدد مشتركي الهاتف الثابت من ٣٫٣٠٠٫٠٠٠ مشترك إلى ٤٫١٦٠٫٠٠٠ مشترك بين عامي ٢٠٠١م و٢٠١٠م بمعدل نمو سنوي مركب 
يبلغ ٣٪، وتعتبر هذه النسبة متدنية بالمقارنة مع معدل النمو السنوي المركب في اشتراكات الهواتف المتنقلة الذي بلغ ٤٠٪ خالل نفس الفترة٤٤. ومن 
المتوقع استمرار النمو البطيء في سوق خدمات الهاتف الثابت الصوتية، وعلى الرغم من احتمال استمرار ارتفاع عدد االشتراكات في خدمات الخطوط 
الصوتية. ومن  الثابت  الهاتف  انتشار خدمات  انخفاضًا في  السكاني مما يترتب عليه  النمو  القطاع لن يواكب سرعة  أن نمو هذا  إال  الصوتية،  الثابتة 

المحتمل أن استبدال خدمات الخطوط الثابتة الصوتية بخدمات الهواتف المتنقلة الصوتية سوف يضع ضغطًا على نمو خطوط الهاتف الثابت.

الجدول ١١: انتشار خطوط الهاتف الثابت

٢٠١٠م٢٠٠٩م٢٠٠٨م٢٠٠٧م٢٠٠١مالهاتف الثابت

٣،٣٤،٠٤،١٤،٢٤،١عدد خطوط الهاتف الثابت التي في الخدمة (بالماليين)

١٥،٠٪١٥،٥٪١٥،٨٪١٥،٩٪١٥،٢٪نسبة انتشار الخطوط الثابتة (٪)

المصدر: التقرير السنوي لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات ٢٠١٠م

قطاع  تنظيم  ومسؤولية  االتصاالت  سوق  تنظيم  المعلومات  وتقنية  االتصاالت  وتتولى هيئة  ٢٠٠١م،  عام  المعلومات  وتقنية  االتصاالت  تأسست هيئة 
نظام  كان  وقد  االتصاالت.  نظام  بموجب  المنازعات  حل  على  عالوة  للمشغلين  التراخيص  وإصدار  واللوائح  األنظمة  تطبيق  ذلك  في  بما  االتصاالت 
االتصاالت أحد الخطوات األولية الرئيسية على طريق تحرير سوق االتصاالت تدريجيًا على النحو الذي أفضى إلى خصخصة شركة االتصاالت السعودية 
والترخيص لمشغل ثاٍن للهاتف المتنقل عام ٢٠٠٤م (شركة اتحاد اتصاالت) وإصدار رخصة للشركة عام ٢٠٠٨م. وقد أدت المنافسة في سوق االتصاالت إلى 
تطورات رئيسية فيما يتعلق بعروض الخدمات والعناية بالعمالء واألسعار المخفضة ونمو أعداد العمالء، ومنذ عام ٢٠٠١م، ظلت عائدات قطاع االتصاالت 
في نمو مضطرد بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي ١٣٪، بزيادة من حوالي ١٩٫٨٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال سعودي (نحو ٥٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ دوالر أمريكي) عام ٢٠٠١م إلى 

حوالي ٦٠٫٦٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال سعودي (١٦٫٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ دوالر أمريكي تقريبًا) في عام ٢٠١٠م.٤٥

الجدول ١٢: إيرادات االتصاالت

٢٠١٠م٢٠٠٩م٢٠٠٨م٢٠٠١مإيرادات االتصاالت (مليار)

إيرادات الهاتف الثابت والمعطيات 
(البيانات) 

١٥،٥ ريال سعودي١٣،٥ ريال سعودي١١،٢ ريال سعودي١١،٨ ريال سعودي

٤٥،١ ريال سعودي٣٩،٠ ريال سعودي٣٨،٠ ريال سعودي٨،٠ ريال سعوديإيرادات الهواتف المتنقلة

٦٠،٦ ريال سعودي٢٥،٥ ريال سعودي٤٩،٢ ريال سعودي١٩،٨ ريال سعوديإجمالي اإليرادات 
المصدر: التقرير السنوي لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات لعام ٢٠١٠م

٣ Ü نبذة عن سوق الهواتف المتنقلة في المملكة ٤
يعتبر قطاع االتصاالت المتنقلة المحرك الرئيسي لنمو سوق االتصاالت في المملكة، وكان القطاع قد شهد تطورًا جوهريًا منذ عام ١٩٩٦م عندما أدخلت 

وزارة البرق والبريد والهاتف خدمة GSM 900 (تم إرساء الخدمة على شركة االتصاالت السعودية عام ١٩٩٨م).

قبل دخول شركة اتحاد اتصاالت سوق االتصاالت عام ٢٠٠٥م، كانت شركة االتصاالت السعودية هي المزود الوحيد لخدمات الهواتف المتنقلة من خالل 
الهواتف  انتشار  أن  الثابتة عام ٢٠٠٢م، رغم  الهواتف  المتنقلة عدد خطوط  الهواتف  األولى تجاوز عدد خطوط  وللمرة  الجوال،  التابعة، شركة  شركتها 
المتنقلة كان وقتها يمثل نسبة ٢٣٪ فقط بنهاية ذلك العام٤٦. ويعود االنخفاض النسبي في معدل انتشار خدمة الهواتف المتنقلة في السوق السعودية 
إلى الترويج المحدود من قبل شركة االتصاالت السعودية لخدمات الهواتف المتنقلة المسبقة الدفع التي طرحتها في العام ٢٠٠٢م بتعرفة عالية نسبيًا 

٤٢  المصدر: التقرير السنوي لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات لعام ٢٠١٠م.
٤٣  المصدر: (BMI)، مراقبة األعمال االقتصادية العالمية، تقرير عن االتصاالت في المملكة العربية السعودية بتاريخ ٢٠١١م.

٤٤  المصدر: التقرير السنوي لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات لعام ٢٠١٠م.

٤٥  المصدر: التقرير السنوي لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات لعام ٢٠١٠م.

٤٦  المصدر: التقرير السنوي لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات لعام ٢٠١٠م.
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مقارنة بالمشغلين اآلخرين في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي. وفي عام ٢٠٠٣م بلغت نسبة عمالء الخدمة المسبقة 
الدفع أقل من ٥٥٪ من إجمالي عدد العمالء في الهواتف المتنقلة في المملكة٤٧ إال أن نسبة مشتركي الخدمة المتنقلة المسبقة الدفع شهدت ارتفاعًا 
كبيرًا خالل السنوات الالحقة لعام ٢٠٠٨م، بفعل المنتجات والخدمات الجديدة التي أطلقتها شركة االتصاالت السعودية وشركة اتحاد اتصاالت والشركة 

خالل نفس الفترة، وفي عام ٢٠٠٨م تجاوزت نسبة الحسابات المسبقة الدفع ٨٠٪ من إجمالي المشتركين.

 منذ إطالق خدمات االتصاالت من الجيل الثاني عام ١٩٩٦م، ارتفع عدد مشتركي خدمات الصوت والبيانات في الهواتف المتنقلة من ٣ مليون مشترك 
في عام ٢٠٠١م، بمعدل انتشار ١٢٪٤٨ إلى حوالي ٥١،٦ مليون بنهاية عام ٢٠١٠م، مما يشير إلى بلوغ نسبة االنتشار ١٨٦٪٤٩. ويوضح الجدول أدناه نمو نسبة 

االنتشار للهواتف المتنقلة في المملكة بالمقارنة مع الدول األخرى في مجلس التعاون الخليجي بين ٢٠٠٤م و٢٠١٠م.

الجدول ١٣: انتشار الهواتف المتنقلة

٢٠١٠م٢٠٠٩م٢٠٠٨م٢٠٠٧م٢٠٠٦م٢٠٠٥م٢٠٠٤مانتشار الهواتف المتنقلة

١٤٠٪١٢٢٪١٣١٪١٠٧٪٩٤٪٨٦٪٧٩٪البحرين

١٨٦٪١٦٧٪١٣٨٪١١٣٪٨١٪٦٠٪٤٠٪المملكة العربية السعودية

١٦٢٪١٥٠٪١٢٤٪١١١٪١٠٥٪١٠٣٪ ٩٥٪الكويت

١٦١٪١٤٥٪١١٧٪٩١٪٧١٪٥٣٪٣٣٪عمان

١٥٠٪١٢٠٪١١٢٪ ٩٨٪٨٥٪٨٠٪ ٦٣٪قطر

١٩٧٪٢٠٤٪١٩٦٪١٦٦٪١٢٨٪١١١٪٩٥٪اإلمارات العربية المتحدة

المصادر: هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات والجهات التنظيمية الوطنية األخرى، باستثناء األرقام الخاصة بقطر (من ٢٠٠٤م إلى ٢٠٠٨م بما يشمل العامين) والكويت، واللذين تم الحصول على 
المعلومات الخاصة بهما من شركة وايرلس انتليجينس بتاريخ ٢٠١١/١١/١٦م.

ورغم أن انتشار الهواتف المتنقلة في المملكة يتجاوز نظيره في بلدان مجلس التعاون الخليجي األخرى، إال أن الشركة ترى أنه ال يزال هناك نطاق 
لالستحواذ على المزيد من العمالء في المملكة. تشير تقديرات المحللين إلى أن معدل االنتشار سينمو إلى ٢٣٥٪ بنهاية عام ٢٠١٥م، بحيث يزيد عدد 
المشتركين لخدمات الصوت والبيانات إلى ما يتجاوز ٧٢،٣ مليون مشترك في سوق االتصاالت٥٠، وهي زيادة تتجاوز ٢٠ مليون مشترك في خدمات الصوت 

والبيانات للهواتف المتنقلة على مدار أربع سنوات  قادمة من سنة ٢٠١١م.

تعتقد الشركة أن إيرادات الهواتف المتنقلة ستستمر في االرتفاع نظرًا إلى االنتشار المتزايد للهواتف المتنقلة وتبني تقنيات جديدة، خاصة خدمات 
النطاق العريض (ال سيما مع زيادة توافر تقنية الجيل الرابع LTE)، على نحو يدعم ارتفاع متوسط اإليراد من كل مشترك. ومن المتوقع أن يزيد هذين 

العاملين من إيرادات الهواتف المتنقلة كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي في المملكة بحيث تقترب من المتوسط اإلقليمي البالغ ٣٪.

الجدول ١٤:  إيرادات االتصاالت كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي

الكويتعمانالمغرباإلماراتمصرالسعودية

٤،١٪٢،٢٪٥،٤٪٢،٨٪٣،٧٪٢،٥٪إيرادات االتصاالت كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي (٢٠١٠م)

المصادر: يورومونيتور إنترناشيونال، وصندوق النقد الدولي، نوفمبر ٢٠١١م

٣ Ü المنافسة ٥ 
يشهد سوق االتصاالت السعودي تنافسًا عاليًا بوجود ثالثة من مزودي خدمة الهواتف المتنقلة: شركة االتصاالت السعودية، وشركة اتحاد اتصاالت، والشركة. 
وتستحوذ شركة االتصاالت السعودية وشركة اتحاد اتصاالت على أكبر قاعدتين من العمالء في سوق اتصاالت الهواتف المتنقلة في المملكة على التوالي، 
حيث تأتي الشركة في المرتبة الثالثة. وهناك أيضًا مشغل واحد بتقنية iDEN وهو برافو (BRAVO)، والذي ال تراه الشركة حاليًا منافسًا بالنظر إلى السمات 

.iDEN المحددة لتقنية

يوضح الجدول التالي تطور الحصص السوقية ذات الصلة ألكبر ثالثة مشغلين لالتصاالت المتنقلة من عام ٢٠٠٤م وحتى ٢٠١٠م.

٤٧  المصدر: التقرير السنوي لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات لعام ٢٠١٠م.
٤٨  المصدر: التقرير السنوي لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات لعام ٢٠١٠م.

٤٩  المصدر: التقرير السنوي لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات لسنة ٢٠٠٩م.
٥٠ المصدر: جلوبال تليكومز بيزنس، ٢٠١١/١١/١٨م.
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الجدول ١٥: الحصة السوقية النتشار الهواتف المتنقلة

٢٠١٠م٢٠٠٩م٢٠٠٨م٢٠٠٧م٢٠٠٦م٢٠٠٥م٢٠٠٤مالحصة السوقية

٤٥٪٤٧٪٥٣٪٦١٪٧٠٪٧٦٪١٠٠٪شركة االتصاالت السعودية

٣٩٪٤١٪٤١٪٣٩٪٣٠٪٢٤٪¹شركة اتحاد اتصاالت 

١٦٪١٢٪٦٪¹¹¹¹الشركة

المصدر: شركة وايرلس انتليجينس ، ١٦ نوفمبر ٢٠١١م.

صرحت وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات أنها ال تخطط لترخيص مشغل رابع لشبكات الهواتف المتنقلة.٥١وعالوة على ذلك يرى المحللون في السوق 
أنه لن يتم ترخيص مشغل رابع لشبكات الهواتف المتنقلة إلى حين تحقيق تكافؤ أكبر للحصص في سوق اتصاالت الهواتف المتنقلة بين شركة 

االتصاالت السعودية وشركة اتحاد اتصاالت والشركة. 

كما تتنافس شركة االتصاالت السعودية وشركة اتحاد اتصاالت والشركة بشكل غير مباشر مع مزودي خدمات الصوت والبيانات عبر الخطوط الثابتة، وكانت 
شركة االتصاالت السعودية هي المشغل الوحيد للخطوط الثابتة حتى عام ٢٠٠٧م، إال أن هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات اعتمدت مناقصات لثالث 
اتحادات للحصول على تراخيص FBP ثابتة جديدة، والتي لم ُيطلق عمليات وفقًا لها سوى شركة اتحاد عذيب كما في تاريخ نشرة اإلصدار الحالية. 
ويصعب التنبؤ في هذه المرحلة بأثر الدخول المحتمل لمشغلي الخطوط الثابتة المرخصين اآلخرين على المنافسة في سوق االتصاالت بالمملكة وأعمال 
الشركة وعملياتها. ورغم جهود هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات لتحفيز االستثمار في قطاع الخطوط الثابتة، إال أن معدل انتشار الخطوط الثابتة ظل 

عند ١٥٪ تقريبًا بين سكان المملكة منذ عام ٢٠٠٨م٥٢، وهو مستوى مماثل لمعظم البلدان األخرى في مجلس التعاون الخليجي.

أشار معالي وزير االتصاالت وتقنية المعلومات (ورئيس مجلس إدارة هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات) إلى أنه سيتم منح تراخيص لثالث من مشغلي 
شبكات الهواتف المتنقلة االفتراضية MVNOs خالل الربع األول من عام ٢٠١٢م للعمل في المملكة. سوف يوفر األول من عام ٢٠١٢م للعمل في المملكة. 

وسوف يمثل مشغلو شبكات الهواتف المتنقلة االفتراضية هؤالء منافسة إضافية في سوق اتصاالت الهواتف المتنقلة بالمملكة. .

وقد تزداد المنافسة في المستقبل بسبب التعديل في اإلطار التنظيمي لتراخيص الخدمات الثابتة والمتنقلة الصادر بتاريخ ٢٠٠٦/١٠/١٠م، إذ أن هذا اإلطار 
تبنى نظام خدمة ذو تقنية محايدة إلصدار تراخيص الهواتف الجديدة للخطوط الثابتة والمتنقلة. غير أن هذا األمر قد يصبح نظام خدمة محايدة، ولكن 
ما زال توقيت إدخال هذا النظام الجديد غير محدد. وفي حال تم إقرار هذا النظام، سوف ُيسمح لمزودي خدمات الخطوط الثابتة الحاليين أو خدمات 

االتصاالت األخرى في المملكة بالحصول على تراخيص لتزويد خدمات الهواتف المتنقلة مما قد يزيد من حدة المنافسة التي سوف تواجهها الشركة.

تأثير دخول شركة اتحاد اتصاالت إلى السوق  ١ � ٥ � ٣

ُمنحت شركة اتحاد اتصاالت الترخيص الثاني التصاالت الهواتف المتنقلة (بتقنية الجيل الثاني والجيل الثالث) في سوق اتصاالت الهواتف المتنقلة 
بالمملكة في عام ٢٠٠٤م، وقد أطلقت شركة اتحاد اتصاالت خدماتها تجاريًا باسم "موبايلي" بنهاية مايو ٢٠٠٥م. عزز دخول المنافسة في سوق المملكة 
من زيادة معدل انتشار الهواتف المتنقلة حيث بلغ عدد المشتركين ٢٠ مليون عميل في المملكة بنهاية عام ٢٠٠٦م٥٣، مما يعكس ارتفاع معدل انتشار 

الهواتف المتنقلة في المملكة بنسبة ٨١٪ بنهاية عام ٢٠٠٦م٥٤.

وقد أّدت إستراتيجية األسعار التي انتهجتها شركة اتحاد اتصاالت إلى تخفيض األسعار في سوق اتصاالت الهواتف المتنقلة في المملكة، مما زاد من 
الحصة السوقية التي تحظى بها شركة اتحاد اتصاالت إذ بلغت حوالي ٣٠٪ بنهاية عام ٢٠٠٦م.٥٥

وقد زادت نتيجة لذلك نسبة عمالء الخدمة المسبقة الدفع في المملكة. بنهاية عام ٢٠٠٤م، أعلنت شركة االتصاالت السعودية أن نسبة المشتركين في 
الخدمات مسبقة الدفع قد بلغت حوالي ٨٦٪، وانخفض هذا الرقم قليًال إلى ٨٥٪ بحلول نهاية ٢٠٠٥م. وبلغت نسبة مشتركي الخدمة مسبقة الدفع 
لدى شركة اتحاد اتصاالت ٨٣٪ بنهاية ٢٠٠٥م، وانخفضت النسبة الكلية لعمالء الخدمة مسبقة الدفع في سوق المملكة من حوالي ٨٦٪ بنهاية ٢٠٠٤م 

إلى ٨٣٪ بنهاية عام ٢٠٠٦م٥٦.

بنهاية الربع الثاني من عام ٢٠٠٨م، ومباشرة قبيل تدشين الخدمة، بلغت الحصة السوقية لشركة اتحاد اتصاالت ٤٢٪٥٧ تقريبًا، وقد تمكنت من المحافظة 
عليها حتى الربع األخير من عام ٢٠٠٩م.

٥١  المصدر: جلوبال تليكومس بيزنس.
٥٢  المصدر: التقرير السنوي لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات لعام ٢٠١٠م.
٥٣  المصدر: التقرير السنوي لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات لعام ٢٠١٠م.
٥٤  المصدر: التقرير السنوي لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات لعام ٢٠١٠م.

٥٥  المصدر: خدمة معلومات الهواتف المتنقلة العالمية، نوفمبر ٢٠١١م.
٥٦  المصدر: التقرير السنوي لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات لعام ٢٠١٠م.

٥٧  المصدر: خدمة معلومات الهواتف المتنقلة العالمية، نوفمبر ٢٠١١م.
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 تطوير عمليات الشركة ٢ � ٥ � ٣

حققت الشركة نجاحًا كبيرًا في االستحواذ على حصة من سوق اتصاالت الهواتف المتنقلة في المملكة منذ أن بدأت عملياتها في أغسطس من عام 
٢٠٠٨م. وقد بلغ عدد عمالء الشركة في نهاية عام ٢٠٠٨م، أي بعد أربعة أشهر من إطالق الخدمة، نحو ٢ مليون عميل يشّكلون نسبة ٦٪ من سوق اتصاالت 
الهواتف المتنقلة في المملكة. وخالل عام ٢٠٠٩م ارتفعت أعداد عمالء الشركة إلى أكثر من ثالثة ماليين، حيث بلغ إجمالي المشتركين ٥،٢ مليون عميل 
بنهاية ٢٠٠٩م بما يمثل حصة من السوق بلغت ١٢٪. وقد قامت الشركة خالل الربع األخير من ٢٠١١م بإجراء مراجعة شاملة لقاعدة بياناتها لتحسين دقة 
إحصائياتها المتعلقة بأعداد المشتركين. وقد تبين من هذه المراجعة أن عدد المشتركين قد انخفض من ٩،٩ مليون في الربع الثالث من عام ٢٠١١م 
إلى ٧،٧  مليون كما هي بتاريخ ٣١ ديسبمر ٢٠١١م أي ما نسبته ١٣،٨٪من حجم السوق.٥٨ من نهاية عام ٢٠٠٧م إلى نهاية عام ٢٠١٠م شهدت الشركة 
السعودية لالتصاالت انخفاضًا في حصتها من السوق من ٦١٪ في نهاية عام ٢٠٠٧م إلى ٤٥٪ في نهاية عام ٢٠١٠م فيما بلغت حصة موبايلي من السوق 

٣٩٪ في نهاية عام ٢٠٠٧م وفي نهاية عام ٢٠١٠م.٥٩

كما كان لدخول الشركة في السوق السعودي أثرًا في التسريع بوتيرة انتشار الهواتف المتنقلة وزيادة حدة المنافسة، األمر الذي أدى إلى تخفيض األسعار 
وزيادة النشاطات الترويجية. كما ساهم إطالق الشركة لخدمتها في تعزيز التركيز على خدمات المعطيات (البيانات) ضمن قطاع االتصاالت المتنقلة.

 متوسط اإليراد من كل مشترك ٣ � ٥ � ٣

تعمل الشركة في سوق يشهد تنافسًا عاليًا، مع مراعاة الضغوطات التي تؤدي إلى تخفيض األسعار. ورغم ذلك كان متوسط اإليراد من كل مشترك في 
المملكة في عام ٢٠١٠م أعلى من المتوسط اإلقليمي البالغ ٧٢ ريال سعودي للبلدان الموضحة في الجدول أدناه:

الجدول ١٦: متوسط اإليراد من كل مشترك (الشرق األوسط)

المتوسط المرجح لإليراد من كل مشترك 
(ريال سعودي/ شهر)

٢٠١٠م٢٠٠٩م٢٠٠٨م٢٠٠٧م٢٠٠٦م

١٣١،٣١٢٧،٥١١٦،٣١٠٥،٠١٠١،٣البحرين

٥٦،٣٤٥،٤٤٦،٩٤٥،٤٤٧،٣العراق

٧٠،١٦٣،٠٥٧،٠٥٠،٦٤٦،٥األردن

١٤٧،٠١١٣،٦٩٧،٥٨٠،٣٧٨،٠المملكة العربية السعودية

١٤١،٤١٣٠،٥١١٥،٥٩٥،٣٨٦،٦عمان

١٧١،٠١٤٦،٣١٣٣،٩١٢٧،٥١٢٠،٠اإلمارات العربية المتحدة

٤٨،٨٢٩،٣٢٨،٩٢٥،٥٢٢،٥اليمن

المصدر: مجموعة المستشارين العرب.

وتماشيًا مع االتجاه اإلقليمي، شهد متوسط اإليراد من كل مشترك انخفاضًا متسقًا منذ ٢٠٠٦م حيث واجهت هيمنة شركة االتصاالت السعودية دخول 
شركة اتحاد اتصاالت إلى السوق في عام ٢٠٠٥م، وكذلك دخول الشركة إلى السوق في عام ٢٠٠٨م، هذا إلى جانب أن السعي للحصول على حصة من 
السوق قد زاد الضغط على األسعار. وقد أدى هذا إلى زيادة الضغط لكسب العمالء واالحتفاظ بهم (شامًال ذلك تخفيض األسعار والعروض الترويجية 
والزيادة في أعداد المشتركين ذوي االستخدام المنخفض)، ونتيجة لذلك، انخفض متوسط اإليراد من كل مشترك في المملكة من حوالي ٩٨ رياًال في 

ديسمبر ٢٠٠٨م إلى ٧٨ ريال سعودي في سبتمبر ٢٠١٠م٦٠.

بيد أن انخفاض األسعار قد زاد من وفرة خدمات االتصاالت المتنقلة، وبالتالي زاد من انتشار الهواتف المتنقلة خاصة من بين القطاعات المنخفضة 
الدخل من السكان.

تتوقع الشركة أن يترتب على النمو المستمر في اقتصاد المملكة واستبدال خدمات الهواتف الثابتة باتصاالت الهواتف المتنقلة، والزيادة في عدد السكان 
وارتفاع مستويات دخل الفرد وزيادة الطلب على خدمات النطاق العريض والمحتوى وخدمات القيمة المضافة األخرى إلى إيجاد بيئة مواتية لنمو اإليرادات 

والتي سوف تعوض آثار زيادة المنافسة.

٥٨  المصدر: الشركة.
٥٩  المصدر: خدمة معلومات الهواتف المتنقلة العالمية، نوفمبر ٢٠١١م.

٦٠  المصدر: مجموعة المستشارين العرب.
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أعمال وإستراتيجية الشركة. ٤
يجب أن تقرأ المعلومات التالية مقرونة بالمعلومات األكثر تفصيًال التي تعرض في أماكن أخرى من هذه النشرة، بما في ذلك المعلومات المالية وغيرها 

من المعلومات الواردة في القسم ٩ (مناقشة وتحليل اإلدارة للوضع المالي ونتائج عمليات الشركة). 

٤ Ü المقدمة وتأسيس الشركة ١ 
تم تأسيس الشركة كشركة مساهمة سعودية وفقا لما يلي: (١) المرسوم الملكي رقم م/٤٨ بتاريخ ٠٥/٢٦/ ١٤٢٨هـ (الموافق ٢٠٠٧/٠٦/١٢م)، (٢) وقرار 
وزير التجارة والصناعة رقم (٨١/ق) وتاريخ ١٤٢٩/٣/٤هـ (الموافق ٢٠٠٨/٣/١٢م)؛ (٣) بموجب السجل التجاري رقم ١٠١٠٢٤٦١٩٢ بتاريخ ١٤٢٩/٣/٤هـ 

(الموافق ١٢/ ٠٣/ ٢٠٠٨م). 

المتنقلة. وهي تقدم خدمات  الهواتف  اتصاالت  لتقديم خدمات  السعودية  العربية  المملكة  لها في  واحدة من ثالث شركات مرخص  الشركة  تعتبر 
اتصاالت الهواتف المتنقلة بما في ذلك خدمات النطاق العريض المتنقلة لألفراد والشركات عبر مختلف أنحاء المملكة. وتعمل الشركة تحت العالمة 

التجارية " زين" كما أن أسهمها الحالية مدرجة في شركة السوق المالية "تداول". 

٤ Ü رأس المال  ٢ 
 ٪٥٠ يملكون مجتمعين  الذين  المؤسسون  المساهمون  بما في ذلك  والسعودية  العالمية  المؤسسات  و  الشركات  الشركة من عدد من  يتألف مساهمو 
من األسهم الحالية للشركة. وتمتلك إم تي سي ما نسبته ٢٥٪ من األسهم الحالية، ووفقًا لشروط اتفاقية اإلدارة، تقوم إم تي سي بتوفير الخدمات 
اإلدارية والفنية للشركة (يرجى مراجعة القسم ٣¹١٥¹١٣ (المعلومات القانونية – العقود الجوهرية – اتفاقية اإلدارة))، باإلضافة إلى ترخيصها للشركة 
باستخدام العالمة التجارية "زين" (راجع القسم ٤¹١٥¹١٣ (المعلومات القانونية ¹ العقود الجوهرية ¹ اتفاقية الترخيص باستخدام العالمة التجارية)). 
وفقًا لطلب الترخيص، فإن المساهمين المؤسسين خضعوا لفترة حظر مدتها ثالث سنوات من تاريخ إصدار الترخيص لم يسمح لهم خاللها نقل أي 
من أسهمهم. وقد انتهت فترة الحظر بتاريخ ١٤٣٢/٠٣/٢١هـ (الموافق ٢٠١١/٠٢/٢٤م) وال يمكن للمساهمين المؤسسين وبيت أبو ظبي لإلستثمار بيع 
أسهمهم إال بعد الحصول على الموافقة على رفع الحظر من الهيئة. وباإلضافة إلى قيود التصرف الواردة في فترة الحظر، فإنه ال يمكن للمساهمون 
المرابحة  لبنوك  أسهمهم مرهونة  أن  باعتبار  المرابحة  بنوك  الحصول على موافقة  بعد  إال  بأسهمهم  التصرف  لإلستثمار  أبو ظبي  وبيت  المؤسسون 
كضمان لسداد مبلغ تمويل المرابحة بالكامل. يحظر على المساهمين المؤسسين المحددة أسماؤهم في هذه النشرة وبيت أبو ظبي لالستثمار التصرف 
في أي من األسهم التي اكتتبوا بها بناءًا على نسبة ما يملكونه من أسهم الشركة حاليًا لمدة ستة أشهر من تاريخ تخصيصها ويشمل هذا الحظر 
كذلك أسهمهم الحالية، ويجوز لهم التصرف بهذه األسهم بعد انقضاء المدة المذكورة بعد الحصول على موافقة الهيئة المسبقة، وال يشمل هذا 

الحظر األسهم اإلضافية التي اكتتبوا بها و خصصت لهم. 

قبل االكتتاب وزيادة رأس المال، قامت الشركة بإجراء تخفيض في رأس مالها تم بموجبه تخفيض رأس المال من ١٤٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال سعودي (تتكون من 
١٫٤٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ سهم) إلى ٤٫٨٠١٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال سعودي (تتكون من ٤٨٠٫١٠٠٫٠٠٠) سهم وذلك بإلغاء ٩١٩٫٩٠٠٫٠٠٠ سهم بمعدل تخفيض تناسبي لكل مساهم 

في الشركة. 

وقد وافق المساهمون على تخفيض رأس مال الشركة أثناء اجتماع الجمعية العامة غير العادية إلعادة هيكلة رأس المال التي عقدت بتاريخ ١٤٣٣/٨/١٤هـ 
(الموافق ٢٠١٢/٧/٤م). هذا وقد تّطلب تخفيض رأس المال الحصول على موافقات محددة من بنوك المرابحة. وقد ترتب عن تخفيض رأس المال إلغاء 
٩١٩٫٩٠٠٫٠٠٠ سهمًا بالتناسب مع األسهم المملوكة من كل مساهم في الوقت الذي تم فيه تخفيض رأس المال. كان الغرض من تخفيض رأس المال إطفاء 

معظم خسائر الشركة المتراكمة وذلك بمقدار قيمة األسهم الملغاة. 
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يوضح الجدول التالي هيكل المساهمين في الشركة قبل وبعد تخفيض رأس المال (ولكن قبل االكتتاب):¹ 

الجدول ١٧: هيكلة المساهمة في الشركة قبل تخفيض رأس المال وبعد تخفيض رأس المال (قبل طرح أسهم حقوق األولية وبعد تخفيض رأس 
المال)

نسبة عدد األسهم بعد تخفيض رأس المالعدد األسهم المملوكة قبل تخفيض رأس المالالمساهمون المؤسسون
الملكية

المساهمون المؤسسون

٢٥ ٪٣٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠١٢٠٫٠٢٥٫٠٠٠شركة االتصاالت المتنقلة ش.م.ك.

٦،٨٧٥٪٩٦٫٢٥٠٫٠٠٠٣٣٫٠٠٦٫٨٧٥مصنع البالستيك السعودي

٦،٨٧٥٪٩٦٫٢٥٠٫٠٠٠٣٣٫٠٠٦٫٨٧٥مؤسسة فادن للتجارة والمقاوالت

٢،٥٠٪٣٥٫٠٠٠٫٠٠٠١٢٫٠٠٢٫٥٠٠مؤسسة أشبال العرب للمقاوالت 

٢،٥٠٪٣٥٫٠٠٠٫٠٠٠١٢٫٠٠٢٫٥٠٠شركة المراعي 

١،٢٥٪١٧٫٥٠٠٫٠٠٠٦٫٠٠١٫٢٥٠شركة الجريسي للتنمية المحدودة 

١،٢٥٪١٧٫٥٠٠٫٠٠٠٦٫٠٠١٫٢٥٠مؤسسة النخبة المعمارية للمقاوالت 

٠،٩٨٢٪١٣٫٧٥٠٫٠٠٠٤٫٧١٥٫٢٦٨شركة ركيزة القابضة

٠،٦٢٥٪٨٫٧٥٠٫٠٠٠٣٫٠٠٠٫٦٢٥شركة السيل الشرقية المحدودة

المساهمون اآلخرون

٢،١٤٣٪٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠١٠٫٢٨٧٫٨٥٧بيت أبو ظبي لالستثمار ٦١

٥٠ ٪٧٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٢٤٠٫٠٥٠٫٠٠٠الجمهور 

١٠٠٪١٫٤٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٤٨٠٫١٠٠٫٠٠٠المجموع 

المصدر: الشركة

٤ Ü الترخيص ٣
أصدرت هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات إعالنًا رسميًا وأّهلت اتحادًا مؤلفًا من المساهمين المؤسسين في ١٤٢٨/٦/٢٢هـ (الموافق ٢٠٠٧/٧/٨م) بتأسيس 
شبكة مشغل الهواتف المتنقلة الثالث في المملكة. وقد صدر الترخيص للشركة من قبل هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات بتاريخ ١٤٢٩/٠٣/٢١هـ 
(الموافق ٢٠٠٨/٠٣/٢٩م). وتنّص بنود الترخيص للشركة على منح الترخيص لمدة ٢٥ سنة من تاريخ صدوره مع حق تجديد الترخيص، ويتيح الترخيص 
للشركة إنشاء وامتالك وتشغيل شبكات الهواتف المتنقلة لتأمين خدمات الهواتف المتنقلة في المملكة وفقًا للمعايير الدولية. ويتضمن مجال الخدمات 

التي سيتم تأمينها بموجب الترخيص، الخدمات الصوتية والمعطيات والوسائط المتعددة وغيرها من خدمات القيمة المضافة.

وفقًا التفاقيات التسوية تم تحويل ٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠ سهم من شركة ركيزة القابضة إلى بيت أبو ظبي لالستثمار في ٢٠١٢/٥/١٥م و العتبارات فترة الحظر التي تفرضها الهيئة على المساهمين   ٦١
المؤسسين سوف تشمل فترة الحظر بيت أبو ظبي لالستثمار.
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على الشركة بموجب الترخيص الوفاء بالتزاماتها باالنتشار والتغطية المطلوبة، بما في ذلك التغطية بالجيل الثاني لنسبة ٩٣٪ تقريبًا من سكان المملكة 
والتغطية بالجيل الثالث لنحو ٧٤٪من سكان المملكة، وكذلك تغطية ٥٤٠ مدينة و٦٧ طريق سريع على األقل في المملكة خالل ٥ سنوات من إطالق 

الخدمة (يرجى مراجعة القسم "١¹٧" – (الترخيص وربط االتصال البيني – الترخيص)) بحسب ما هو مبين في الجدول أدناه.

الجدول ١٨: متطلبات التغطية للرخصة

تدشين نسبة السكان الذين سيتم تغطيتهم
الخدمة

تدشين 
الخدمة + 
عام واحد

تدشين 
الخدمة + 

عامان

تدشين 
الخدمة + ٣ 

أعوام

تدشين 
الخدمة + ٤ 

أعوام

تدشين 
الخدمة + ٥ 

أعوام

الحد األدنى لمتطلبات تغطية السكان 
بشبكة الجيل الثاني

٪٩٣،٠٦٪٨٧،٨٨٪٨٠،٣٪٧٠،٩٥٪٦٣،٨٧٪٥٣،٤٢

الحد األدنى لمتطلبات تغطية السكان 
بشبكة الجيل الثالث

٪٧٣،٦٩٪٦٩،٨٩٪٦٥،٨١٪٦١،٠٧٪٥٠،٩٥٪٤٣،٤٥

المصدر: هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات

المتنقل،  الرئيسية بخدمات الهاتف  القرى والطرق  الرئيسية وعدد من  المدن  الماضية ومنذ إطالق الخدمة بتغطية  السنوات  الشركة خالل  وقد قامت 
المعلومات وكذلك بالقرارات ذات  بالترخيص الصادر لها من هيئة االتصاالت و تقنية  المتطلبات المضمنه  التغطية وفق  والشركة ملتزمة باستكمال 

العالقة. بموجب بنود الترخيص، تم تخصيص نطاق الطيف الترددي التالي للشركة:

٢× ١٠ ميغاهيرتز من الطيف الترددي ٩٠٠ ميغاهيرتز.• 
٢× ١٠ ميغاهيرتز من الطيف الترددي ١٨٠٠ ميغاهيرتز.• 
٢× ١٠ ميغاهيرتز في كال الطيفين التردديين (١٩٢٠ – ١٩٨٠ ميغاهيرتز و٢١٧٠¹٢١١٠ ميغاهيرتز) لنطاق شبكة الجيل الثالث.• 

إضافة إلى الرسوم األولية البالغة ٢٢٫٩١٠٫٠٠٢٫٠٢٦ ريال سعودي (٦٫١١٠٫٠٠٠٫٠٠٠ دوالر أمريكي تقريبًا)، فإنه يتوجب على الشركة دفع بعض الرسوم األخرى 
 ¹ البيني  االتصال  وربط  الترخيص   ¹ القسم ١¹٧"  مراجعة  (يرجى  اإليرادات  ترتبط بصافي  وفقًا لصيغة محددة  والتي تحتسب  الترخيص  فترة  خالل 

الترخيص).

٤ Ü استعراض أعمال الشركة ٤ 

 عروض المنتجات والخدمات ١ � ٤ � ٤

تهدف الشركة إلى زيادة حصتها في السوق من خالل طرح عروض منتجات وخدمات منافسة مصممة لتفي باالحتياجات الشاملة لعمالئها. وطبقا لهذه 
اإلستراتيجية فقد طرحت الشركة منذ انطالق الخدمة مجموعة من المنتجات والخدمات التي ترى بأنها سهلة الفهم واالستخدام وتوفر للعمالء القيمة التي 
ينشدونها مقابل ما يدفعونه. وتنوي الشركة أن تستمر في تطوير قائمة منتجاتها وخدماتها لكي تالئم االحتياجات المتطورة لسوق اتصاالت الهواتف 

المتنقلة في المملكة العربية السعودية.
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فيما يلي ملخص للمنتجات والخدمات التي توفرها الشركة:

الجدول ١٩:  نظرة عامة على منتجات الشركة وخدماتها

باقات الحسابات المفوترةالباقات مسبقة الدفع

تستهدف مجتمع المغتربين بأسعار الدوليةاألفراد
خاصة للمكالمات الدولية

يحصل العمالء الذين يستخدمون نهاية األسبوع
هواتفهم أثناء عطلة نهاية األسبوع 

على مقدار معادل من الرصيد 
الستخدامه أثناء األسبوع التالي

يحصل العمالء الذين يستخدمون نهاية األسبوع
هواتفهم أثناء عطلة نهاية األسبوع 

على مقدار معادل من الرصيد 
الستخدامه أثناء األسبوع التالي

يحصل العمالء على مقدار معادل من ١+١
الرصيد المستخدم أثناء أحد الشهور 

الستخدامه كرصيد مجاني أثناء الشهر 
التالي

يحصل العمالء على مقدار معادل ١+١
من الرصيد المستخدم أثناء أحد 

الشهور الستخدامه كرصيد مجاني 
أثناء الشهر التالي

رسوم شهرية بواقع ٣٥ ريال سعودي. مزايا ٣٥
توفر هذه الباقة مزايا إضافية لألصدقاء 

وأفراد العائلة فضًال عن خدمات 
البيانات والرسائل القصيرة والمكالمات 

الدولية والبالكبيري

يتاح للعمالء الحصول على خصم زين سوبر
٥٠٪ على كافة الخدمات عن طريق 

سداد رسوم أسبوعية

  توفر هذه الباقة مزايا إضافية لألصدقاء مزايا ١٧٥
وأفراد العائلة فضًال عن خدمات 

البيانات والرسائل القصيرة والمكالمات 
الدولية والبالكبيري

الشركات و 
المؤسسات

الخدمات مسبقة 
الدفع للشركات 

الصغيرة والمتوسطة

باقة متعددة الخطوط للشركات 
الصغيرة والمتوسطة

باقات الحسابات 
المفوترة للشركات 

الصغيرة والمتوسطة

باقة متعددة الخطوط للشركات 
الصغيرة والمتوسطة

باقة تستهدف قطاع المكاتب إنجاز
الصغيرة/المكاتب المنزلية

باقة متعددة الخطوط للعمالء من الشركات
الشركات

خدمة 
النطاق 

العريض 
لالتصاالت 

المتنقلة

يومية، عطلة نهاية 
األسبوع، أسبوعية، 

شهرية

وصول غير محدود لخدمات النطاق 
العريض لالتصاالت المتنقلة للفترة 

ذات الصلة

وصول شهري غير محدود لخدمات شهرية
النطاق العريض لالتصاالت المتنقلة

قياسية، النطاق 
العريض لالتصاالت 

المتنقلة لشبكة 
الجيل الثالث، بالس 

وبريميم

يتم تخصيص ١ و٢ و٥ و١٠ جيجا 
بايت لكل نظام على التوالي

باقة الدفع مقابل االستخدامدياليت

يتركز تطوير عروض المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة على ثالثة شرائح رئيسية وهي: (١) األفراد، (٢) الشركات والمؤسسات، (٣) النطاق العريض 
لالتصاالت المتنقلة. وعلى مستوى هذه الشرائح تعرض الشركة منتجات وخدمات مختلفة ضمن جهودها المتواصلة لتلبية كامل احتياجات العمالء من 

االتصاالت وما يرتبط بها من خدمات.

بالنسبة لسوق األفراد، فقد قامت الشركة بتحويل إستراتيجيتها من االستحواذ على سوق عموم األفراد إلى طريقة أكثر تركيزًا على الشرائح، بعد أن تمكنت 
من استقطاب نسبة كبيرة من عمالء األفراد خالل السنتين األولتين من بدء أعمالها. وتهدف الشركة إلى إنشاء رابط قوي مع عمالئها حيث أصبحت 
تتجنب النهج المبني بشكل صرف على األسعار والعروض المنافسة، كما قامت بتطوير باقات وعروض مبتكرة تساعد في تعزيز القناعة في السوق بأن 

عروض الشركة مفصلة وفق احتياجات العمالء وأنها تقدم قيمة مقابل ما يدفعونه. ومن أمثلة مطابقة الشركة لمتنجاتها مع احتياجات العمالء:

"عرض عطلة نهاية األسبوع" – لكل ريال يتم صرفه من قبل العميل خالل يومي الخميس أو الجمعة، تقيد الشركة في حساب العميل ريالين • 
لالستخدام من السبت إلى األربعاء.

وفق •  التعريفة  بتفصيل  لهم  يسمح  بما  أسبوعية،  رسوم  مقابل  الخدمات  كافة  على  بخصومات  العمالء  فيها  يتمتع  باقة   – سوبر"  "زين 
احتياجاتهم.

"الباقة الدولية" – تمكن العمالء من تسجيل رقمين دوليين لالستفادة من خصم على كافة المكالمات الدولية التي تتم مع هذين الرقمين.• 
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"باقة مزايا" (الحسابات المفوترة فقط) – يمكن للعمالء تخصيص الباقة وفق احتياجاتهم من خالل إضافة خدمات إلى باقتهم األساسية.• 
"النطاق العريض لالتصاالت المتنقلة بال حدود" – أربع باقات للنطاق العريض لالتصاالت المتنقلة تتيح للعمالء التمتع بوصول غير محدود • 

لخدمات النطاق العريض لالتصاالت المتنقلة على الهواتف المتنقلة لمدة يوم أو ثالثة أيام أو أسبوع أو شهر.

بالنسبة لسوق الشركات والمؤسسات، فقد طرحت الشركة باقات تلبي احتياجات شرائح مختلفة من العمالء ¹ المكاتب الصغيرة/المكاتب المنزلية والشركات 
الصغيرة والمتوسطة وعمالء الشركات األكبر حجمًا. ويمكن تفصيل كل باقة لتلبية احتياجات العمالء من خالل إضافة خدمات جديدة. وباإلضافة لذلك، 
الدفع  مسبقة  الحسابات  (كعروض  متعددة  وباقات  خيارات  إلى  إضافة  مختلفة،  تعاقدية  شروط  عبر  التجاريين  لعمالئها  إضافية  مرونة  الشركة  توفر 
والحسابات المفوترة والعروض المختلطة) التي تزيد من قدرة المشتركين في قطاع األعمال على ضبط المصاريف. وباإلضافة لذلك، وفرت الشركة حلول 
إلى  الثابتة  المكالمات  وتوجيه  فرعي خاص  بمقسم  االتصال  تتيح  والتي  زين")  ("بوابة  الشركات  لعمالئها من  المتكاملة  والثابتة  المتنقلة  الهواتف 
الهواتف المتنقلة من خالل بطاقات SIM الخاصة بالشركة بدًال من الخط الثابت، مما يخفض تكاليف المكالمات بشكل كبير للشركات الكبيرة. ولضمان 
تقديم نوعية عالية من الخدمات إلى عمالء الشركات، فقد أنشأت الشركة مركز اتصال مخصص يقدم مساندة خاصة للشركات. وتقوم الشركة أيضا 
بتعيين مدير حساب لكل حساب من حسابات الشركات وذلك من أجل إدارة استفسارات العمل بأكبر فعالية ممكنة والحد من األعباء اإلدارية الملقاة على 

كاهل العميل التجاري.

وبالنسبة لسوق النطاق العريض لالتصاالت المتنقلة، تنوي الشركة استغالل نشر شبكة الجيل الرابع LTE من أجل تقديم نفسها كمزود مبتكر للنطاق 
العريض لالتصاالت المتنقلة. وقد نفذت الشركة نشر شبكة الجيل الرابع LTE مع مجموعة واسعة من األنشطة التسويقية التي تشمل إطالق مجموعة من 
منتجات النطاق العريض لالتصاالت المتنقلة التي توفر سعات غير محدودة بحيث يمكن للعمالء اختيار المنتج األفضل الحتياجاتهم. وتالئم الباقة "غير 
المحدودة" بشكل طبيعي سرعات التنزيل والتحميل العالية التي توفرها تقنية الجيل الرابع LTE. وباإلضافة إلى ذلك، أطلقت الشركة باقات جديدة 
الباقة "غير  ألجهزة الهواتف واالشتراكات تضم عروضا مختلفة من الشركاء، كالشركات الصانعة للحاسوب. وتنوي الشركة طرح منتجات مبتكرة مثل 

المحدودة" وباقة "الدفع مقابل أيام االستخدام.

توفر الشركة أربعة أنواع رئيسية لباقات النطاق العريض لالتصاالت المتنقلة:¹

"الدفع مقابل االستخدام"، حيث ال توجد رسوم اشتراك أو رسوم شهرية. وُتحتسب الرسوم على العميل وفق السعات المستخدمة.• 
"باقات األحجام"، حيث ُيخصص للعميل مقدار محدد من البيانات (مثل ١ غيغا بايت أو ٥ غيغا بايت)، تكون صالحة لفترة محدودة.• 
"الباقات غير المحدودة"، حيث يتمتع العميل بمقدار غير محدد من البيانات يستخدمه خالل فترة محدودة (مثل يوم واحد أو ثالثة أيام أو • 

أسبوع واحد أو شهر واحد).
"الدفع اليومي"، حيث ُتحتسب رسوم ثابتة على العميل نظير االستخدام اليومي ألقل من ٢٠ ميغا بايت. في حالة تجاوز الحد اليومي، تحتسب • 

رسوم استعمال إضافي وفق التعرفة العادية.

٤ Ü ٤ Ü ١ Ü الخدمات الصوتية ١
تقدم الشركة الخدمات الصوتية عالية الجودة لعمالء الدفع المسبق والخطوط المفوترة. وتمكن باقة الدفع المسبق من إجراء المكالمات المحلية والدولية 
باإلضافة إلى التفعيل المسبق للتجوال الدولي. وتتوفر باقات الدفع المسبق في مجموعة من فئات إعادة الشحن وتتمتع بتنوع واسع من الطرق إلعادة 
الشحن. أما باقات الحسابات المفوترة فتمكن العميل من االستفادة من الدقائق الشهرية المجمعة، وأسعار مكالمات منافسة وفواتير مبوبة باللغتين. 
وتشمل الخدمات الصوتية إضافة إلى الخدمات الصوتية االعتيادية، خصائص اتصال إضافية كالبريد الصوتي، واإلشعار بالمكالمات التي لم يتم الرد 
عليها، وخاصية حظر المكالمات، وخاصية انتظار المتصل، وخدمات الرسائل الصوتية القصيرة، والمكالمات الجماعية، وتحويل المكالمات. وتتوقع الشركة 
أن ترتفع الخدمات الصوتية بمعدل نمو سنوي مركب من ١٠ إلى ١٥٪ تقريبًا على مدى السنوات األربع القادمة، نتيجة الزيادة في الطلب على خدمات 

الحسابات المفوترة وخدمات األعمال.

٤ Ü ٤ Ü ١ Ü خدمات المعطيات (البيانات)  ٢
في نهاية العام ٢٠١٠م، شكلت الخدمات غير الصوتية نسبة ٦٪ تقريبًا من عائدات الشركة. ويقصد بالخدمات غير الصوتية تلك الخدمات التي تكون 
خارج نطاق اإلرسال الصوتي "المحض" بين المحطات الطرفية لالتصاالت المتنقلة وتعتبر كخدمات قيمة مضافة من قبل صناعة االتصاالت المتنقلة. 
ونظرا الرتفاع الطلب على خدمات الدخول إلى اإلنترنت والوسائط المتعددة وخدمات التصفح فإن الشركة تتوقع أن ترتفع اإليرادات من الخدمات  غير 

الصوتية بمعدل نمو سنوي مركب من ٤٥٪ إلى ٥٥٪ تقريبًا في فترة السنوات األربع القادمة. 

تقدم الشركة الخدمات غير الصوتية التالية: 

خدمات الرسائل القصيرة• 

تتيح خدمة الرسائل القصيرة للعمالء إرسال والرد على الرسائل النصية من وإلى عمالء الشركة والمشغلين اآلخرين. وتوفر كافة باقات االشتراكات خدمات 
الرسائل النصية إلى جهات محلية ودولية. وباستطاعة العمالء أيضا إرسال رسائل نصية أثناء التجوال مع الشبكات األخرى التي دخلت الشركة معها في 

اتفاقيات تجوال.
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خدمات رسائل الوسائط المتعددة• 

تمكن خدمة رسائل الوسائط المتعددة العمالء من إرسال صور ملونة وأصوات ومختلف أحجام الرسائل والفيديو إلى أجهزة الهواتف المتنقلة األخرى أو 
حسابات البريد اإللكتروني. ويتم توفير هذه الخدمة تلقائيًا لجميع العمالء وتختلف الرسوم حسب حجم الرسالة وما إذا كانت الرسالة موجهة إلى جهة 

داخلية أو دولية.

خدمات المحتوى• 

توفر الشركة خدمات "المحتوى" للعمالء الذين يختارون تلك الخدمات. وتعمل هذه الخدمة مع مجموعة أدوات SIM التي تمكن العمالء من التمتع 
بنطاق واسع من مواد التصفح المعلوماتية أو الترفيهية أو التفاعلية. وتشمل هذه الخدمات قنوات اشتراك ومواد للتنزيل (صور ونغمات رنين وألعاب 
وتطبيقات ومواضيع) ونغمات التنبيه والتلفزيون المتنقل، كما تمكن هذه الخدمة العميل من استبدال نغمة المتصل القياسية بنغمات إضافية.  إضافة 
إلى ذلك، فإن الشركة تقدم خدمة محتوى خاصة تستهدف مشجعي كرة القدم والذين يستطيعون متابعة البطوالت المحلية والدولية عن طريق التغطية 
الشاملة التي توفرها الشركة لبطوالت دوري كرة القدم بما في ذلك الدوري الذي يقام في المملكة العربية السعودية وإيطاليا واسبانيا والمملكة المتحدة.

خدمات الفيديو• 

تمكن هذه الخدمة عمالء الخطوط مسبقة الدفع أو عمالء الحسابات المفوترة ممن يملكون أجهزة مزودة بخدمات الجيل الثالث إجراء مكالمات فيديو في 
االتجاهين. ويمكن إجراء مكالمات الفيديو بين خطين تابعين للشركة أو بين خط تابع للشركة وآخر تابع لشركة اتحاد اتصاالت. ويمكن للعمالء أيضا 
تسجيل رسائل الفيديو أو الرسائل الصوتية القصيرة وإرسالها إلى البريد الصوتي لعمالء آخرين عن طريق خدمة "بريد الفيديو". وتشمل هذه الخدمة 
خيارات البريد الصوتي أو بريد الفيديو أو بريد الفاكس. وبالنسبة للعمالء الذين تتوفر لديهم أجهزة تدعم خاصية (Streaming) وبمقدورهم الوصول 
إلى خدمة WAP فإنهم يستطيعون متابعة محتوى التلفاز.. كذلك، إذا قام عميل باالشتراك في  خدمة المحتوى الخاص المتعلقة بمشجعي كرة القدم، 

فإنه يستطيع مشاهدتها على هاتفه المتنقل. 

النطاق العريض لالتصاالت المتنقلة• 

أو أجهزة مزودة  أو هاتف ذكي  الوصول إلى اإلنترنت من خالل هواتفهم، سواء من خالل دونغل  المتنقلة  العريض لالتصاالت  النطاق  يمكن لعمالء 
بدعم داخلي لخدمات النطاق العريض لالتصاالت المتنقلة (مثل الحواسب الكفية والحواسب الدفترية وبعض الحواسب الصغيرة)، بسرعات تصل إلى أو 
ف  تتجاوز ١،٥ ميغابايت في الثانية على شبكات الجيل الثالث أو الجيل ٣،٥ أو شبكات الجيل الرابع LTE الخاصة بالشركة. وعلى سبيل المقارنة، ُتعرِّ
التوصية ١١٣¹١ من قطاع المعايير القياسية لالتحاد الدولي لالتصاالت النطاق العريض بأنه "سعات اإلرسال التي تكون أسرع من الشبكة الرقمية للخدمات 

المتكاملة ذات المعدل األساسي (ISDN) عند ١،٥ أو ٢،٠ ميغابايت في الثانية". 

 خدمات التجوال الدولي ٢ � ٤ � ٤

يتمتع عمالء الشركة بتسهيالت تجوال مع أكثر من ٥٠٠ مشّغل دولي بموجب اتفاقيات التجوال القائمة التي أبرمتها شركة إم تي سي (يرجى مراجعة 
القسم "٧¹١٥¹١٥" (المعلومات القانونية ¹ العقود الجوهرية ¹ اتفاقيات ربط االتصال البيني واتفاق التجوال الوطني). ويستطيع المشتركون الذين لهم 
حسابات مسبقة الدفع و الحسابات المفوترة التجوال عالميًا باستخدام نفس رقم الهاتف المتنقل. ويستفيد مشتركي الحسابات مسبقة الدفع من خدمة 
التجوال التي يتم تفعيلها تلقائيا من خالل بطاقات تعريف المشترك لديهم، أما مشتركي الحسابات المفوترة فيمكنهم الدخول إلى التجوال الدولي 
من خالل االتصال بمركز خدمة العمالء لتنشيط هذه الخدمة. و تنوي الشركة تطوير خدماتها للعمالء ذوي القوة الشرائية العالية خالل تجوالهم خارج 

المملكة العربية السعودية. 

 الشبكة ٣ � ٤ � ٤

٤ Ü ٤ Ü ٣ Ü ١ GSM شبكة جي إس إم
نظرًا لالستخدام العالمي الواسع لشبكة جي إس إم (شبكة هاتف متنقلة رقمية)، وفوائدها من حيث جودة الخدمة، وحقيقة أن مجموعة إم تي سي تقوم 
بتشغيل شبكة جي إس إم، فقد اختارت الشركة تشغيل شبكة جي إس إم لعملياتها في المملكة. يتم استخدام شبكة جي إس إم من قبل ما يزيد عن 
٥ مليار شخص في أكثر من ٢١٩ بلدًا ومنطقة٦٢. ووجودها في كل مكان يسمح باتخاذ ترتيبات تجوال دولية بين مشغلي الهواتف المتنقلة، مما يتيح 

للعمالء استخدام هواتفهم المتنقلة في معظم أنحاء العالم.

وتختلف شبكة جي إس إم عن التقنيات التي سبقتها من حيث أن اإلشارات وقنوات الكالم رقمية. ويشار إلى هذه التقنية بأنها من الجيل الثاني لنظام 
الهواتف المتنقلة، وهذا يسهل أيضا التنفيذ واسع االنتشار لتطبيقات اتصاالت المعطيات الالصوتية.

٦٢  المصدر: موقع جي إس إم إيه ١٩ يوليو ٢٠١٠م.
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٤ Ü ٤ Ü ٣ Ü ٢ 3،5G شبكة الجيل الثالث والجيل الثالث المطور 
الجيل الثالث والجيل الثالث المطور ٣،٥G هي التسمية الخاصة بالجيل الثالث لتقنية أنظمة االتصاالت المتنقلة.  وتقدم هذه التقنية معدالت معطيات 
مرتفعة، وبالتالي خدمات معززة مقارنة بمنصات الجيل الثاني. وتتضمن سعات وخصائص الجيل الثالث والجيل الثالث المطور ٣،٥G العناصر الرئيسية 

التالية: 

خدمات الوسائط المتعددة المحسنة (الصوتية، والمعطيات، والمرئية، والتحكم عن بعد).• 
تنفيذ كافة التطبيقات، بما في ذلك الهواتف المتنقلة والبريد اإللكتروني والنداء اآللي والفاكس واالتصال المرئي وتصفح مواقع اإلنترنت.• 
إرسال عريض النطاق وعالي السرعة للمعطيات (حتى ٢ ميغابت في الثانية).• 

تقدم الشركة تقنية الجيل الثالث في األماكن الرئيسية في المملكة العربية السعودية (بما فيها المدن والشوارع الرئيسة وقد وصلت تغطية شبكة الجيل 
الثالث الخاصة بالشركة الى أكثر من ٧٦٪ من السكان في المملكة العربية السعودية بحلول نهاية عام ٢٠١١م. 

كما أن تقنيات الهواتف المتنقلة للجيل الثالث ، مثل HSDPA و HSUPA وHSPA+ (المعروفة مجتمعة بالجيل الثالث المطور ٣،٥G) توفر، من بين 
أمور أخرى، زيادة في األداء، وتنقية البروتوكوالت التي عن طريقها تقوم الهواتف اليدوية والمحطات القاعدية باالتصال. وهذه التحسينات تؤدي إلى 
استفادة أفضل من النطاق العريض للراديو الموجود حاليًا الذي يتم تقديمها بواسطة WCDMA. وتقدم الشركة خدمات تقنية HSPA لمستخدميها في 

٢٨ مدينة رئيسية في جميع أنحاء المملكة.

٤ Ü ٤ Ü ٣ Ü ٣ 4G (LTE)  شبكة الجيل الرابع 
كما هو الحال بالنسبة لتقنية الجيل الثالث، توفر شبكة "LTE" ("الجيل الرابع") درجة إضافية من زيادة الكفاءة واستخدام موارد الطيف الترددي. وتعتقد 
الشركة أن التطور طويل األمد سوف يكون دافعًا هامًا للنمو في سوق النطاق العريض لالتصاالت المتنقلة، وبالتالي قامت بإبرام اتفاقية مع شركة موتوروال 
واريكسون وهواوي في فبراير عام ٢٠١٠م لبناء أكبر شبكة تطور طويل األمد في المملكة. وقد دشنت الشركة عروض شبكة التطور طويل األمد تجاريًا في 
الرياض والدمام والخبر وأبها في سبتمبر ٢٠١١م وتتوقع تدشين تلك الخدمات في مدن أخرى مثل المدينة المنورة، والطائف وخميس مشيط. وتعتبر 
الشركة أول مشغل في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي التي قدمت شبكة الجيل الرابع LTE  كخدمة اتصاالت. وقد رصدت 
الشركة مبالغ كبيرة إلطالق ما يقرب من ٥٠٠ موقع لشبكة التطور طويل األمد وتحديث حوالي ١٠٠٠ موقع آخر لتقديم هذه الخدمة. يهدف هذا االستثمار 

إلى تحسين قدرة الشركة على تقديم التطور طويل األمد في المملكة العربية السعودية وضمان عملها بشكل سلس.

 اإلرسال ٤ � ٤ � ٤

من أجل التسريع في نشر شبكات الجيل الثاني والجيل الثالث والجيل الرابع، فقد اعتمدت الشركة بشكل كبير على استئجار مرافق بنى تحتية من عدد 
من المصادر المتاحة بأسعار ثابتة ومحددة من أجل تحقيق ربط كل موقع من مواقعها في جميع أنحاء المملكة.

وقد قررت الشركة العمل على تقليل تكاليف استئجار هذه المرافق لالستمرار في مسيرتها، ووقعت عقدًا مع شركة تابعة للشركة السعودية للكهرباء 
الستئجار بعض من مرافقها. وتسمح هذه االتفاقية للشركة االستفادة من مرافق الشركة السعودية للكهرباء على أساس فوري، بدون الحاجة إلى تغطية 
تكاليف كبيرة من االستثمار في تلك المرافق. هذه االتفاقية ستمكن الشركة من التسريع بمعدل نشر تقنيات دخول جديدة، مثل شبكة التطور طويل 

األمد مع الحد من النفقات الرأسمالية والنفقات التشغيلية ذات الصلة.

ربط االتصال البيني ٥ � ٤ � ٤

ربط االتصال البيني هو شرط تفرضه هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات على مشغلي اتصاالت الهواتف المتنقلة والثابت المرخص لهم. وهذا الربط 
يمّكن مشتركي إحدى شركات نقل االتصاالت باالتصال وإرسال المعطيات إلى مشتركين لمشغلين آخرين منافسين. وقد التزمت الشركة بهذا المطلب 
عن طريق الدخول في اتفاقات مع مشغلي اتصاالت الهواتف المتنقلة والثابتة إلنشاء وصالت الربط البيني مع جميع شركات نقل االتصاالت بما في ذلك 

شركة االتصاالت السعودية وشركة اتحاد اتصاالت.

في نهاية كل دورة إعداد فواتير، يقوم كل مشغل بحساب رسومه للربط البيني وذلك بتسوية إيراداته من حركة االتصاالت الواردة من كل شبكة منافسة 
بمقدار مبلغ حركة االتصاالت الصادرة باتجاه كل شبكة منافسة.

 بوابة النفاذ الدولية ٦ � ٤ � ٤

بناء على بنود الترخيص، تملك الشركة الحق في إنشاء وتشغيل والحفاظ على بوابتها الدولية لتوفير الوصول إلى الجهات الدولية المقصودة. 

وعليه يمكن للشركة عمليًا، أن تمارس من بين أعمال أخرى، ما يلي:

تشغيل وصالت اإلرسال األرضية واألقمار الصناعية كجزء من خطة بوابتها الدولية.• 
توجيه حركة المكالمات الدولية من عمالء شبكات أخرى يتجولون عبر البوابة الدولية لشبكات الشركة.• 
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تحديد التعرفة الدولية لعمالئها مع مراعاة أحكام أنظمة االتصاالت.• 
إنهاء االتصاالت الدولية الواردة إلى المملكة عبر شبكتها، والحصول على تسوية أسعار من المشغلين الدوليين.• 
توفير خدمات القيمة المضافة.• 

نشئت في ٢٠١١م)، والتي عملت على تخفيض التكاليف واالعتماد 
ُ
نشئت في ٢٠١٠م) والثانية في الرياض (أ

ُ
ولدى الشركة حاليًا بوابتان، واحدة في جدة (أ

على مشغلي البوابات الدولية اآلخرين. وسوف تدير هذه البوابة حركة المكالمات من وإلى كافة الوجهات الدولية.

الترتيبات مع الموردين والبائعين ٧ � ٤ � ٤

دخلت الشركة في اتفاقيات مع شركة نوكيا سيمنز نيتوريكس وموتوروال وهواوي  لتوفير ترتيبات توريد الشبكة ذات العالقة، كما هو مفصل أكثر في 
القسم ¹١٥¹١٣ ٥ (المعلومات القانونية – العقود الجوهرية – اتفاقات توريد الشبكة).

عمليات التشغيل والصيانة  ٨ � ٤ � ٤

وظفت الشركة كوادر مؤهلة تأهيًال جيدًا بهدف ضمان التشغيل الفّعال لعمليات الشبكة وتحقيق أداء قوي وخدمة نوعية وكسب رضى العمالء بشكل تام. 
وتتعاقد الشركة مع موردين متمرسين لتنفيذ كافة عملياتها الجوهرية، كما أنها تتحقق بانتظام من أنهم يوفرون الخدمات بأعلى فعالية وبأقل تكلفة.

من أجل الحد من التكاليف وتحسين الجودة، تقوم الشركة على مراجعة عملياتها الحالية وقدراتها على الصيانة، ومن األمثلة الجيدة على ذلك استثمار 
الشركة في األلياف البصرية Fiber Optics مما سيساعد في الحد من تكاليف الخطوط المؤجرة. شرعت الشركة كذلك في برنامج لتبادل المعدات حيث 

استبدلت مورديها الحاليين لإلسراع في تحديث شبكتها.

وتواصل الشركة كذلك تطوير قدراتها في إدارة العمليات وصيانة الشبكة، والتي تكملها بخدمات إدارة متخصصة من خالل الدعم المتخصص من شركاء 
لالستعانة بمصادر خارجية. وتتوقع الشركة تحقيق المزيد من الكفاءات وخفض التكاليف من خالل مواصلة االنتقال إلى نموذج يعتمد بالكامل على 

مصادر خارجية لكل من الشبكة وتكنولوجيا المعلومات، ومن خالل تطوير شبكتها إلى نموذج شبكة وصول السلكي RAN واحدة.

نظام إدارة الفوترة ٩ � ٤ � ٤

استعراض  تمكنهم من  المفوترة تسهيالت  الحسابات  ذوي  للعمالء  تقدم  بفوترة عمالئها حيث  يتعلق  فيما  السوق  الرائدة في  بأنها  الشركة  تعتقد 
فواتيرهم واالستعالم عنها عبر اإلنترنت.

 International Turnkey Systems (حلول الفوترة المتقدمة لالتصاالت) وهو حزمة برامج مصممة من قبل"TABS" تعمل الشركة بنظام يدعى اختصارًا
للهواتف المتنقلة ومقدمي خدمات اإلنترنت وخدمات الشبكة الثابتة التقليدية. وتوفر إمكانيات الفوترة هذه للشركة نظامًا خدم الشركة بشكل موثوق 
وأوفى بمتطلباتها التجارية خالل فترته العمرية. وقد تم تصميم منصة الفوترة المنفذة حاليًا لدعم نمو الشركة وتوفير المرونة الالزمة إلدراج عروض 

منتجات جديدة سيتم تحسينها من خالل االنتقال إلى نموذج لتوحيد الفوترة.

ترتيبات التوزيع ١٠ � ٤ � ٤

تستخدم الشركة قنوات البيع المباشرة وغير المباشرة وقنوات التوزيع، وتدعمها بواسطة موظفي مبيعات متخصصين بهدف ضمان الفعالية التشغيلية.

قامت الشركة بتطوير وانتهاج استراتيجية لتوسيع وتعميق قنوات التوزيع التابعة لها من أجل زيادة أعداد العمالء، وتحسين توزيع منتجاتها وخدماتها 
المحدد  الوقت  في  للتسليم  التوزيع  شبكة  أجزاء  جميع  يشجع  عموالت  برنامج  لتطوير  للسوق  فهمها  على  الشركة  اعتمدت  وقد  مشتركيها.  لقاعدة 

وبالمستوى الذي يحقق رضى العمالء.

وقد طورت الشركة نموذج للتوزيع تعتقد إدارة الشركة أنه أحد أفضل النماذج في السوق. وقد أجرت الشركة مؤخرًا مراجعة شاملة لقنواتها، ونتيجة لذلك، 
أنهت الترتيبات مع القنوات ونقاط البيع المستقلة ضعيفة األداء. من ثم استعانت الشركة بقنوات توزيع بديلة لضمان تحقيق أكبر قدر ممكن من 
التنوع في شبكة قنوات التوزيع، مما يسمح باستهداف أكثر فعالية لشرائح محددة من العمالء. وعلى سبيل المثال وتماشيًا مع عزم الشركة على السعي 
إلى توسيع توفير خيارات إعادة شحن الجواالت المتنقلة لمشتركيها بطريقة أكثر اقتصادية من حيث التكلفة، فإن الشركة واصلت تطوير شبكة التوزيع 
اإللكتروني في جميع أنحاء المملكة. وبحلول نهاية عام ٢٠١٠م، حققت الشركة ما يقرب من ٢٥٪ بالنسبة لشحن الجوال (كنسبة مئوية من إجمالي مبيعات 

وقت التحدث للشركة) من خالل الوسائل اإللكترونية. 

٤ Ü الموظفون ٥
بلغ عدد موظفي الشركة العاملين بدوام كامل كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١١م، ٨٤٥ موظفا بدوام كامل مقارنة بـ ٦٢٨ موظفًا كما بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م 
و ٤٥٧ موظفًا كما بتاريخ ٣١ ديسمير ٢٠٠٩م. و كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١١م تمثل القوة العاملة في الشركة أكثر من ٢٦ جنسية وتضم أفرادا يجمعون بين 
مختلف الخلفيات والخبرات. ويعتبر هذا الخليط الثقافي المتعدد ذو فائدة كبيرة للشركة حيث يمكنها من تسويق وترويج عروضها لقاعدة عمالئها 
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الواسعة بشكل أفضل وأكثر فعالية. لمزيد من المعلومات حول الموظفين السعوديين وغير السعوديين خالل األعوام ٢٠٠٩، ٢٠١٠ و ٢٠١١م، يرجى الرجوع 
للقسم ١٧¹٥ (المساهمون المؤسسون ¹ هيكلة الشركة وحوكمتها– الموظفين).

وقد بلغت نسبة الموظفين السعوديين كما في نهاية شهر ٣١ ديسمبر ٢٠١١م نحو ٧٠٪ من موظفي الشركة. ووفقًا لشهادة صادرة من وزارة العمل بتاريخ 
١٤٣٢/٣/٢٠هـ (الموافق ٢٠١١/١٠/٢٩م)، وُصنفت الشركة ضمن الفئة الخضراء، مما يعني أنها تقيدت بمتطلبات برنامج "نطاقات" (راجع القسم ١٥¹٥ 
(المساهمون المؤسسون ¹ هيكلية الشركة وحوكمتها ¹ السعودة). وتؤكد الشركة على التزامها الدائم ببرنامج السعودة. وتهدف الشركة إلى الحفاظ على 
أفضل الكوادر السعودية المتاحة وتسعى إلى تعزيز فرص توظيف المواطنين السعوديين. على سبيل المثال، وضعت الشركة "برنامج الخريجين الجدد" 

من أجل تحديد خريجي الجامعة الموهوبين في المملكة وتدريبهم.

وقد بلغ متوسط ترك الموظفين للعمل بالشركة ١٢٪ تقريبًا سنويًا على مدار العامين الماضيين. وتقوم الشركة على نحو منتظم بتحليل وتنفيذ أفضل 
المعايير الصناعية فيما يتعلق باستراتيجيات االحتفاظ بالموظفين، على سبيل المثال، من خالل دفع عالوات إلى أصحاب األداء األفضل. 

٤ Ü المزايا التنافسية للشركة وفرصها ٦
تعتقد االدارة بأن الشركة تستفيد من المزايا التنافسية والفرص التالية:¹ 

 حجم السوق والقوة المحركة له ١ � ٦ � ٤

يتأثر سوق االتصاالت بشكل عام والهواتف المتنقلة بشكل خاص إلى درجة كبيرة بعوامل االقتصاد الكلي، وعليه فإنه يستفيد من التطور االقتصادي 
والنمو السكاني في المملكة العربية السعودية. احتلت المملكة العربية السعودية المركز العشرين كأكبر دولة اقتصادية على مستوى العالم في ٢٠١٠م٦٣ 
، حيث بلغ معادل القوة الشرائية إلجمالي الناتج المحلي نحو ٢٫٠٩٧٫١٣٦٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال سعودي (٥٥٩٫٢٣٦٫٠٠٠٫٠٠٠ دوالر أمريكي)٦٤. ظل تعادل القوة 
الناتج المحلي في المملكة العربية السعودية مستقرًا على مدار العقد الماضي حيث بلغ ٢٠٫٣٧٤ دوالر أمريكي في عام  الشرائية للفرد من إجمالي 
٢٠١٠م٦٥. وُتعتبر سوق االتصاالت في المملكة أكبر سوق في دول مجلس التعاون الخليجي حيث يبلغ عدد سكان المملكة حوالي ٢٧ مليون نسمة٦٦ ويشكل 
الزائرون أكثر من ١٠،٨ مليون زائر سنويًا٦٧. وقد ساهمت هذه العوامل جزئيًا في النمو الكبير في اشتراكات الهواتف المتنقلة بين عامي ٢٠٠٥م و ٢٠١٠م، 
مع ازدياد كثافة انتشار شرائح هوية المشترك "SIM" في المملكة العربية السعودية من ٦٠٪ بنهاية عام ٢٠٠٥م إلى ١٨٦٪ بنهاية عام ٢٠١٠م، بما يصل 

إلى حوالي ٥١،٦ مليون اشتراك٦٨. 

 العالقة مع مجموعة إم تي سي ٢ � ٦ � ٤

يعتقد أن منافع ارتباط الشركة مع مجموعة إم تي سي تتضمن ما يلي: 

(أ) خبرة مجموعة إم تي سي في بناء شبكات الهواتف المتنقلة في منطقة الشرق األوسط 

تتمتع مجموعة إم تي سي بأكثر من ثمان وعشرين عاما من الخبرة في مجال تأسيس وبناء وإدارة عمليات االتصاالت المتنقلة وتمتلك حاليًا تراخيص في 
ست دول وتحظى بتواجد تجاري في دولتين أخرتين. وكما في ٣١ ديسمبر ٢٠١١م، تجاوز عدد مشتركي مجموعة إم تي سي أكثر من ٤٠،٢ مليون مشترك 

فعال في خدمات الهواتف المتنقلة بالبلدان التي تزاول بها عملياتها التجارية.

(ب) العالقات المالية التي تتمتع بها مجموعة إم تي سي

من المتوقع أن تؤمن العالقات المالية القائمة التي تتمتع بها مجموعة إم تي سي، ووصولها إلى مصادر التمويل أن يساعد الشركة في استغالل الفرص 
للوصول إلى العديد من مصادر التمويل التي تسهل تنفيذ استراتيجيات الشركة التشغيلية والتسويقية والتوسعية. 

(ج) وفرة الموارد والعالقات التجارية لمجموعة إم تي سي

تساعد العالقات التجارية القائمة لمجموعة إم تي سي الشركة على استغالل الفرص واالستفادة من وفرة الموارد، وبالتالي تخفيض التكاليف. على سبيل 
المثال ، دعمت مجموعة إم تي سي وال تزال تدعم مجموعة إم تي سي عمليات الشركة من خالل التفاوض واالتفاق بشروط ميسرة مع بائعي المعدات 
فيما يتعلق بالتطوير المتواصل للشبكة. تعمل مجموعة إم تي سي كذلك باستمرار على دعم الشركة في مفاوضاتها مع موردي األجهزة. كما تستفيد 
الشركة من اتفاقات التجوال لمجموعة إم تي سي. وباإلضافة إلى ذلك، تستفيد الشركة من الوعي بالعالمة التجارية الذي خلقه االستثمار في الدعاية من 
العمليات األخرى التي تحمل عالمة زين التجارية في اإلعالم اإلقليمي (على سبيل المثال، من خالل القنوات التلفزيونية التي تقوم بالبث عبر أنحاء دول 

مجلس التعاون الخليجي).

٦٣  المصدر: البنك الدولي – بنك المعلومات الدولي.
٦٤  المصدر: البنك الدولي – بنك المعلومات الدولي.
٦٥  المصدر: البنك الدولي – بنك المعلومات الدولي.

٦٦  المصدر: مصلحة االحصاءات العامة والمعلومات في االمملكة العربية السعودية – التقرير األولى لسنة ٢٠١٠م.
٦٧  المصدر: الهيئة العامة للسياحة واآلثار السعودية – اإلحصائيات السياحية ٢٠٢٠م.

٦٨  المصدر: التقرير السنوي لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات لعام ٢٠١٠م.
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(د) تجدد الدعم من إم تي سي عقب إلغاء بيع حصة مساهمتها في الشركة

تلقت إم تي سي عرضًا غير ملزم في ١٣ مارس ٢٠١١م، بدون طلب منها، من اتحاد شركات يضم شركة المملكة القابضة وشركة البحرين لالتصاالت ش. 
م. ب. (يشار إليهما معًا فيما بعد بـ "اتحاد الشركات") من أجل شراء نسبة المساهمة الـ ٢٥٪ كاملة في شركة إم تي سي. وعقب المناقشات األولية بين 
إم تي سي واتحاد الشركات، أبرمت إم تي سي مذكرة تفاهم مع اتحاد الشركات في ٢٠١١/٤/٥م. إال أنه أثناء إجراءات الصفقة، اختارت إم تي سي واتحاد 

الشركات عدم المضي قدمًا ومن ثم أنهوا مناقشاتهم في ٢٠١١/٩/٢٩م.

ومن ثم أعادت إم تي سي تأكيد دعمها القوي للشركة في مجاالت مثل القيادة االستراتيجية والدعم التشغيلي وتعيين فريق إداري جديد على درجة 
عالية من الخبرة وتوفير دعم مالي قوي، مثل رسملة مبلغ ١٫٥٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال سعودي (٤٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ دوالر أمريكي) من تمويل المساهمين. 

(هـ) فريق اإلدارة ذو خبرة

يضّم فريق اإلدارة في الشركة أفرادًا يتمتعون بخبرات واسعة في قطاع االتصاالت المتنقلة، وال سيما في الشرق األوسط. وقد نجح فريق اإلدارة حتى اآلن 
في زيادة حصة الشركة في السوق. باإلضافة إلى ذلك، تم مؤخرًا تعزيز فريق اإلدارة في الشركة بأفراد يحظون بخبرة كبيرة في تنفيذ اإلستراتيجية، 
وإدارة المخاطر المالية والتخطيط وبناء وإدارة تحويل الشبكات والخدمات الجديدة، بينما يقوم بوضع إستراتيجية قوية لالسم التجاري وإدخال استراتيجيات 

منتجات مبتكرة. وتعتقد الشركة أن الخبرة المتراكمة لفريق إدارتها هي واحدة من نقاط القوة األساسية لديها.

 استمرار تقديم خدمة عالية الجودة للعمالء ٣ � ٦ � ٤

تعتقد إدارة الشركة بأن خدمة العمالء في الشركة، بما في ذلك مراكز االتصال واإلنترنت، هي سهلة االستخدام وفعالة بالنسبة للمستخدمين. وتعتبر 
IPSOS في ديسمبر  الذي أجرته  الوالء  الحاليين. ووفقًا الستبيان  بالعمالء  أمرًا ضروريًا لجذب عمالء جدد واالحتفاظ  العالية  الجودة  العمالء ذات  خدمة 
٢٠١٠م٦٩ أظهرت مراكز اتصال الشركة تفوقًا في األداء مقارنة بمراكز االتصال التابعة للشركات المنافسة في معظم النواحي ذات العالقة بمراكز االتصال 

التي شملها االستطالع.

وتشمل النواحي التي شملها االستطالع، من بين أشياء أخرى، قياس القدرة على حل المشاكل خالل المكالمة األولى، والقدرة على متابعة المشاكل في 
الوقت المناسب، والوقت الذي يقضيه العميل في االنتظار، وسهولة تمكن العميل من االتصال مع مركز االتصال، والوضوح والسهولة في عملية الرد 
التفاعلي، وكفاءة الموظفين ووضوح المعلومات المقدمة من قبلهم. وهذا التقييم اإليجابي هو نتيجة مبادرات عديدة نفذتها الشركة بنجاح، بما في 
ذلك: (١) التوجيه القائم على القيمة حيث يحظى العمالء أصحاب القيمة األعلى باألولوية في قوائم انتظار المكالمات؛ (٢) يمتلك موظفو خدمة العمالء 
القدرة على االتصال بالدعم الفني والنواحي الوظيفية لحل استفسارات العمالء بمزيد من الفعالية؛ (٣) توجد وحدات قائمة على المهارات داخل إدارات 
خدمة العمالء لدعم الخدمات الجديدة؛ (٤) نشر قنوات مبتكرة جديدة مثل الخدمة الذاتية عن طريق بوابة اإلنترنت حيث يمكن للعمالء الوصول إلى 
المعلومات عن حساباتهم عبر اإلنترنت؛ و(٥) تطبيق خيارات رد صوتي تفاعلي بحسب اللغة (بالعربية واإلنجليزية واألردية). وباإلضافة إلى ذلك، تتولى 

الشركة تشغيل مركز اتصاالت مخصص لعمالء قطاع األعمال.

وإلضفاء مزيد من التحسينات على تجربة العمالء، توفر الشركة مجموعة واسعة من الوظائف ذاتية الخدمة من خالل بوابتها ورسائلها القصيرة وواجهات 
أو  إزالة خدمات (مثل باقات بالكبيري  أو  الوكالء بما يلي: إضافة  القيام بدون مساعدة أحد  المثال، يمكن للعمالء  التفاعلي. على سبيل  الرد الصوتي 
المكالمات الدولية أو التجوال)؛ والدفع مقابل الخدمات (سابقة الدفع أو المفوترة)؛ والوصول إلى سجل المدفوعات والفواتير؛ وتغيير حد الرصيد الشهري؛ 
والتحقق من حالة الشكاوى؛ وتلقي إعدادات النطاق العريض لالتصاالت المتنقلة. وتؤمن الشركة بأن هذا يمثل إسهامًا كبيرًا في الجودة العالية لخدمة 

العمالء وتنوي االستمرار في تطوير هذه الوظائف ذاتية الخدمة.

 ثقافة االبتكار في الخدمات والمنتجات ٤ � ٦ � ٤

العروض  ألفضل  كمقدم  مكانتها  لتحتل  الشركة  تبذلها  التي  المتواصلة  والجهود  المناسب  والتسعير  ومبتكرة  جديدة  وخدمات  منتجات  إدخال  إن 
للمستهلكين كانت من ضمن عوامل النجاح الرئيسية وراء النمو الكبير في قاعدة عمالء الهواتف المتنقلة الذي شهدته الشركة خالل أول ثالث سنوات 

ونصف من بدء عملياتها التجارية.

عمدت الشركة أثناء عام ٢٠١١م إلى تطبيق نظام "فريندز بلس"، وهي خطة للرسوم تستهدف سوق الشباب، حيث توفر أسعارًا منخفضة للمكالمات إلى 
خمسة عمالء آخرين للشركة، أما نظام "زين سوبر" فهو خطة خصومات مرنة تتيح للعمالء اختيار مستوى خصومات األسعار الذي يناسب استخدامهم 
الشخصي، إلى جانب نظام "زين بال حدود" الذي يوفر ألي عميل مكالمات غير محدودة نظير رسوم أسبوعية ثابتة. وفي قطاع النطاق العريض لالتصاالت 
المتنقلة، طرحت زين منتج "دياليت" الذي يتيح الوصول إلى اإلنترنت بأسعار تنافسية مسبقة الدفع من خالل مودم يو إس بي. كما أطلقت الشركة أول 
شبكة للجيل الرابع على تردد مزدوج التقسيم (FDD LTE ) في المملكة، في باقة ترويجية تضم مودم واستخدامًا غير محدود للنطاق العريض لالتصاالت 

المتنقلة.

٦٩  المصدر: استبيان الوالء الذي أجرته (IPOSOS) (Zain KSA SAT Plan Wave 1) بتاريخ ديسمبر ٢٠١٠م.
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 تقوية تميز العالمة التجارية   ٥ � ٦ � ٤

إن احتالل العالمة التجارية للشركة مكانة مرموقة لدى المشتركين يعتبر أمرًا ضروريًا لتحقيق هدفها المتمثل في اجتذاب والحفاظ على فئات متنوعة من 
العمالء. وترى الشركة أن عالمة زين التجارية تمنحها ثقة و تبين العالقة مع عالمة تجارية إقليمية معروفة، تتردد بشكل واسع النطاق في اإلعالم اإلقليمي 
عبر مختلف بلدان الشرق األوسط. إن الهدف الرئيسي للشركة في تسويق منتجاتها وخدماتها هو توصيل االعالمة التجارية "زين"، وقيمها وعروضها 
للمشتركين بطريقة إيجابية وبناءة من أجل تمييز الشركة عن منافسيها، مع االستفادة من التقدير الذي تحظى به عالمة زين التجارية في الشرق األوسط. 
وتعتقد اإلدارة أن العمالء يرتبطون بالعالمات التجارية والمنتجات التي تعكس قيمهم، ومن هنا تركز الشركة جهود تسويقها على االستفادة من الصفات 
العاطفية لهذه العالمة التجارية "زين": "حيوية، وخيال، وتفاؤل، وقوة، واهتمام، وقبول اجتماعي، ورعاية ونبض بالحياة. وتسعى الشركة إلى مواكبة 
عالمتها التجارية والمحافظة على خدماتها لتعكس هذا التميز، وبالتالي، تعزز تجربة العمالء من أجل بناء والء العمالء لعالمة زين التجارية. كما تواصل 
الشركة االستفادة من كل جانب من جوانب العالمة التجارية لدفع عجلة النمو والربحية، وتقوم بذلك من خالل مجموعة متنوعة من المبادرات، بما في 

ذلك رعاية فعاليات رياضية كبيرة وأحداث تعليمية.

 المسؤولية االجتماعية للشركة ٦ � ٦ � ٤

رّسخت الشركة سجًال متميزًا كشركة مسؤولة اجتماعيًا ومشتركة في المجتمع. وقد تم اإلشادة بها من خالل جائزة الملك خالد في فئة "العمل الخيري 
األفضل ذكاء" في عام ٢٠١١م، وقد اشتركت الشركة في العديد من األنشطة الخيرية واالجتماعية وتستمر الشركة في مشاركتها في هذه األنشطة، حيث 
قامت برعاية مؤتمر تعليمي في جامعة األمير سلطان كما دعمت عددًا من الجهات من بينها جمعية األطفال المعوقين وجمعية األمير سلمان لإلسكان 

الخيري ومؤسسة كيلينا الخيرية وجمعية المعاقين سمعيًا وجمعية آباء الخيرية لرعاية األيتام.

 شبكة توزيع وعالقات شراكة قوية ٧ � ٦ � ٤

لدى الشركة نحو ٢٠٠ محل تحمل عالمة زين التجارية في المملكة وشبكة تتكون من أكثر من ٣٫٠٠٠ نقطة بيع مصرح بها، والتي تسهل الوصول إلى كل 
قناة من قنوات التوزيع التي تمتد في المملكة، مما يساعد على دعم الكسب القوي للمشتركين الجدد. باإلضافة إلى ذلك، فإن الشركة لديها عالقات 
قوية مع شركاء التوزيع الذين لديهم خبرة كبيرة في االتصاالت ومستوى عال من المعرفة ببيع التجزئة، مع تمتعهم بقدرات تم تطويرها في األسواق 
األخرى، وهو ما يتيح لشبكة التوزيع الخاصة بالشركة االستفادة من أفضل الممارسات العالمية. ويتم تصميم منتجات الشركة بحيث تتطلب حدًا أدنى من 

المساعدة في المبيعات وهو ما يمكن من توزيعها بطريقة اقتصادية من حيث التكلفة من خالل قنوات ونقاط بيع ألطراف ثالثة.

تحظى الشركة بعالقات تجارية مع شركاء قنوات مباشرة وغير مباشرة. يمثل شركاء القنوات غير المباشرة، مثل نقاط البيع المستقلة واألكشاك والقنوات 
البديلة األخرى، والتي تضم سلسة المكتبات الرائدة في المملكة العربية السعودية، الغالبية العظمى من إجمالي مبيعات الشركة من بطاقات هوية 
المشترك SIM وبطاقات الشحن. تشمل قنوات التوزيع المباشرة للشركة مراكز رائدة تملكها الشركة ومنافذ تحمل عالمتها التجارية كاملة يديرها شركاء 
التوزيع يتألفون من شركات تجزئة وطنية رائدة. وتنوي الشركة زيادة عدد  التجزئة. وتدير الشركة قنواتها غير المباشرة من خالل مجموعة من شركاء 
مراكزها المتميزة بشكل كبير (والتي تملكها وتديرها الشركة) عبر كافة المدن الكبرى في المملكة العربية السعودية بين الوقت الحالي وعام ٢٠١٥م من 

أجل تحسين تجربة عمالئها.

وتسعى الشركة جاهدة وبشكل مستمر إلى إيجاد قنوات توزيع جديدة وأيسر حتى يتمكن العمالء الحاليون والمحتملون من الوصول إلى منتجات الشركة 
وخدماتها. على سبيل المثال، أصبحت الشركة بنهاية عام ٢٠١٠م تبيع ٢٥٪ من عمليات شحن رصيد الهواتف الجوالة (كنسبة مئوية من إجمالي مبيعات 

وقت التحدث للشركة) بأسلوب إلكتروني.

 نموذج االستعانة بمصادر خارجية مميزة ٨ � ٦ � ٤

من بين المكونات الرئيسية التي تقوم عليها استراتيجية الشركة إتباع نموذج متين لالستعانة بمصادر خارجية لتحقيق أفضل مستوى لهيكل تكلفتها 
وفعاليتها. وتعتقد الشركة أنه من خالل الشراكة مع أفضل مقدمي الخدمات والمعدات في مجاالت محددة مثل نوكيا سيمنز نتوريكس، وهواوي ، واتصال 
ستكون قادرة على استثمار الفوائد التي تجنيها من خبرة شركائها من مصادر خارجية، الذين يساعدون في جزء كبير من أعمال الشركة. وتنظر الشركة 
إلى هذا النموذج على أنه وسيلة فعالة وذات كفاءة إلدارة نمو قاعدة عمالئها، ومن أجل تحسين العروض القيمة التي تقدمها وزيادة جودة خدماتها. 
وقد وقعت الشركة اتفاقيات خدمات في عدة مجاالت مختلفة اشتملت على البنية التحتية للشبكة وتشغيل المعدات وصيانتها، وإنشاء مراكز خدمة 

العمالء والتخزين باإلضافة إلى التوزيع. 



٣٧

٤ Ü إستراتيجية الشركة ٧
تهدف الشركة على المدى الطويل إلى تحقيق أفضل عوائد ممكنة لمساهميها مع االحتفاظ بأعلى معايير التنظيم الداخلي وحوكمة الشركات. وتنوي 

الشركة متابعة تحقيق هذا الهدف من خالل تنفيذ المبادرات التالية: 

أن تصبح مشغل االتصاالت المفضل للعمالء في المملكة العربية السعودية مع انتهاج طريقة  ١ � ٧ � ٤
تعتمد على تجزئة السوق واالبتكار 

السنة األولى من عملياتها هو األعلى في  البيانات الصادرة من خالل تقارير المحللين٧٠، فقد كان مستوى اكتساب الشركة للعمالء خالل  استنادا إلى 
المملكة العربية السعودية على صعيد الشركات الداخلة حديثًا إلى السوق، إذ استحوذت الشركة على ثالثة ماليين عميل خالل السبعة أشهر األولى من 
عملياتها، فيما استحوذت شركة اتحاد اتصاالت على ٢،٣ مليون عميل خالل الثمانية أشهر األولى من عملياتها. كما أصبحت الشركة واحدة من المشغلين 
الجدد األكثر نجاحًا في سوق االتصاالت العالمية، وقد قامت بتطوير قاعدة عمالئها في ظل وجود سوق مخترق إلى حد كبير. وقد زادت قاعدة عمالء 
الهواتف المتنقلة في الشركة بمقدار ٧،٢ مليون مشترك تقريبًا كما في ٢٠١٠/٩/٣٠م إلى حوالي ٩،٨ مليون عميل كما في ٢٠١١/٩/٣٠م. مع ذلك، قد 
قامت الشركة خالل الربع األخير من ٢٠١١م بإجراء مراجعة شاملة لقاعدة بياناتها لتحسين دقة إحصائياتها المتعلقة بأعداد المشتركين. وقد تبين من 
هذه المراجعة أن عدد المشتركين قد انخفض من ٩،٩ مليون في الربع الثالث من عام ٢٠١١م إلى ٧،٧ مليون كما هي بتاريخ ٣١ ديسبمر٢٠١١م. باإلضافة 
إلى ذلك، زاد إجمالي هامش الشركة واألرباح بشكل كبير خالل عام ٢٠١٠م وخالل األرباع الثالث األولى من ٢٠١١م، مما يعكس األثر اإليجابي الذي أحدثته 

المنتجات والمبادرات الجديدة.

السوق.  تجزئة  واستراتيجيات  التسويق  المستمر في  واالبتكار  لمنتجاتها وخدماتها،  المستمر  التطوير  النمو من خالل  أنها حققت هذا  الشركة  وتعتقد 
وتركز الشركة على شرائح السوق الرئيسية، حيث يمكنها تهيئة نفسها لالستفادة من ميزة تنافسية مستديمة. لقد تمثلت الشرائح ذات األولوية للشركة 
لعام ٢٠١١م في الشباب والمدراء السعوديون واألجانب والشركات. وتقوم استراتيجية الشركة على تسويق نفسها كبديل موثوق لمنافسيها فيما يتعلق 
بهؤالء المشتركين، وأنها تعتزم جذب هؤالء المشتركين (وبالتالي زيادة أرقام متوسط اإليراد من المشترك الواحد) من خالل تسويق القدرات المحسنة 
لشبكتها وتوسيع وتعزيز مجموعة عروضها من منتجات وخدمات، والمحافظة على تقديم التقنية الجديدة، وتعزيز نشر شبكة الجيل الثالث، وهو أمر 
أساسي للمشتركين النهائيين من الشريحة العليا الذين يستخدمون أجهزة "الهاتف الذكي، إلى جانب توسيع خدمات تقنية LTE. وتماشيا مع هذه 
اإلستراتيجية، طرحت الشركة عددا من المنتجات التي ساعدت في تعزيز مركزها في الشرائح المختلفة، حيث وفرت باقات النطاق العريض لالتصاالت 
المتنقلة الجديدة وباقات بالكبيري وباقة "مزايا" المحسنة. كما أنها أطلقت منتجات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وعمالء الشركات لبناء وضعها في 

شريحة األعمال التجارية بسوق اتصاالت الهواتف المتنقلة.

وباإلضافة إلى ذلك، تعتقد الشركة أن الحجاج الذين يزورون األماكن المقدسة في السعودية يشكلون فرصة فريدة وشريحة هامة في السوق، وهي سمة 
مميزة للسوق السعودية لالتصاالت المتنقلة. في عام ٢٠١٠م، دخل السعودية ١٠،٨ مليون زائر من الخارج، بما في ذلك الحجاج ورجال األعمال الزائرين. وقد 
تسبب هؤالء الزوار في إحداث كمية كبيرة من الحركة على شبكات االتصاالت المتنقلة في المملكة مما أدى إلى زيادة اإليرادات لكل مشغل من مشغلي 
االتصاالت المسيطرين على جزء من هذا السوق. ولكي تواكب الشركة هذه األعداد في عام ٢٠١١م بشكل ممتاز، فقد قامت بتوسعة شبكتها الخاصة للحج 
والمكونة من عدة مواقع ثابتة وكذلك من وحدات الشبكة المتحركة. ويمكن تحريك هذه الوحدات في المشاعر المقدسة لتساعد الشركة في المحافظة 
على قدرة شبكة الشركة على استيعاب حركة االتصال خالل فترة الحج. باإلضافة إلى توسعة شبكتها الخاصة للحج قامت الشركة بتوسعة شاملة لشبكتها 

في منطقة مكة تعرف بتوسعة رمضان والتي ستؤمن توفير الخدمة بشكل ممتاز خالل الذروة في شهر رمضان المبارك.  

 التركيز على المحافظة على المشتركين وتعزيز تجربة العمالء ٢ � ٧ � ٤
تعتزم الشركة االستمرار في تنفيذ استراتيجيات التسويق والترويج للحفاظ على مشتركيها الحاليين وزيادة والئهم وجذب مشتركين جدد. وتعتقد الشركة 
أن من بين الحوافز الرئيسية لالستحواذ على العمالء واالحتفاظ بهم هو اتساق تجربة العمالء خالل كل مرحلة من مراحل تفاعل العميل مع الشركة: من 
نقطة البيع، من خالل شبكة توزيع قوية لبيع التجزئة، إلى مراكز االتصال التي تقدم الدعم للشرائح المختلفة وبشكل متخصص، باإلضافة إلى استخدام 

قنوات مبتكرة مثل بوابات الرعاية الذاتية وأدوات الدفع عن طريق اإلنترنت. 

ولكي يتسنى للشركة تعزيز تجربة العمالء، فإنها تعتزم مواصلة توسيع رقعة تغطيتها من خالل زيادة أعداد منافذ البيع الخاصة بها في المملكة العربية 
السعودية، إذ يوجد لدى الشركة حاليًا ما يزيد عن ٣٫٠٠٠ نقطة بيع مصرح بها، وتهدف أن يكون لديها أوسع شبكة توزيع بين جميع مشغلي االتصاالت 
المتنقلة في المملكة لضمان سهولة وصول عمالئها إلى خدماتها. وقد بذلت الشركة جهودًا متضافرة لتوسيع شبكة توزيعها إلى مناطق تتجاوز المدن 
الكبرى، حيث نجحت في الوصول إلى أسواق بكر بها نسبة عالية من العمالء أصحاب القدرة الشرائية العالية. وتعتزم الشركة االستمرار في رفع مستوى 
البنية التحتية لتوفير نوعية أفضل من خدمة العمالء، وتوظيف كادر متميز بثقافته الجيدة وتحفزه لالستجابة الحتياجات العمالء. وقد دشنت الشركة 
مؤخرًا برنامجًا لتحسين مهارات وكالء المبيعات لديها ومعارفهم عبر كافة القنوات، بما في ذلك إجراء إصالح شامل لعمليات المبيعات والتوزيع. إضافة 
لذلك تستثمر الشركة باستمرار لالحتفاظ بعمالئها األكثر قيمة من خالل مكافآت فورية وتخطط إلطالق برنامج والء أوسع نطاقًا لتعزيز االحتفاظ بقاعدة 

عمالئها بشكل أكبر، من خالل عرض برامج مكافآت مبتكرة تقوم على طول فترة بقاء العميل مع الشركة واستخدامه لخدمات الشركة.

٧٠    المصدر: تقرير عن الشركة بواسطة المحللين الماليين لشركة بي إم جي (BMG) بتاريخ يونيو ٢٠٠٩م.



٣٨

 تعزيز قوة العالمة التجارية "زين" ٣ � ٧ � ٤

انطلقت الشركة تحت العالمة التجارية "زين"، والذي تعتقد الشركة أنه يمكنها من االستفادة من مزايا العالمة التجارية لزين على المستوى اإلقليمي. إن 
اتفاقية ترخيص العالمة التجارية المبرمة بين إم تي سي والشركة تعطي الشركة الحق في استخدام عالمات تجارية معينة بما في ذلك العالمة التجارية 
(زين) (راجع القسم ٤¹١٥¹١٣ (المعلومات القانونية – العقود الجوهرية – اتفاقية الترخيص باستخدام العالمة التجارية)). وبناء على اتفاقية اإلدارة، تلتزم 

الشركة بدفع رسوم سنوية إلى إم تي سي لقاء استخدام للعالمة التجارية (زين). 

االتصاالت  له صدى لدى مشتركيها ويميزها عن غيرها من مشغلي  الذي  التجاري  الحيوية السمها  الصورة  الحفاظ على وتعزيز  إلى  الشركة  وتهدف 
المتنقلة من خالل التركيز على تهيئة نفسها كعالمة تعكس القيم األساسية لعمالئها المستهدفين. ويتمثل هدف الشركة في جذب العمالء واالحتفاظ 
بهم من خالل بناء الوالء للعالمة التجارية وتقديم عروض خدمات تكون مباشرة ومرنة وجيدة القيمة. تعتزم الشركة االستمرار في تعزيز الوعي بعالمتها 

التجارية وبناء الوالء للعالمة التجارية من خالل التسويق الهادف، واإلعالنات، وحزم المنتجات، ومواد نقاط البيع، والخدمات المبتكرة.

٤ � ٧ � ٤ ("MBB") اإلسراع في تشغيل شبكة االتصاالت المتنقلة ذات النطاق العريض 

تستثمر الشركة في عرض النطاق العريض لالتصاالت المتنقلة وتعتزم الشركة االستمرار في تحسين هذا العرض من أجل السيطرة على النمو المتوقع في 
استخدام النطاق العريض من قبل المشتركين. وترى الشركة أن استخدام النطاق العريض لالتصاالت المتنقلة سوف يستمر في النمو بمعدل سريع وسوف 
يصبح رافدًا قويًا من روافد اإليرادات للشركة. وتعتقد الشركة أن الخدمات المبتكرة، والتغطية الجغرافية الواسعة النطاق والشبكة ذات الجودة العالية هي 
من عوامل النجاح الحاسمة في سوق النطاق العريض لالتصاالت المتنقلة في المملكة. كما أن الشركة ملتزمة بتسريع تنفيذ شبكتها للنطاق العريض 
لدعم النمو المتوقع. وبحلول سبتمبر ٢٠١١م، بلغت تغطية شبكة النطاق العريض لالتصاالت المتنقلة (شاملة الجيل الثالث) ٧٦٪ من سكان المملكة بما 

يغطي ٥٤١ مدينة وقرية، و٥٩ طريق سريع في المملكة، باإلضافة إلى توفير خدمات HSPA في ٤٢ مدينة بالمملكة. 

العريض  للنطاق  مبتكرة  تشجيعية  عروض  بطرح  الشركة  قامت  المتنقلة،  لالتصاالت  العريض  النطاق  لخدمات  رائد  كمزود  نفسها  ترسيخ  أجل  ومن 
لالتصاالت المتنقلة في السوق السعودية في عام ٢٠١٠م، بما في ذلك استرداد النقد لوصالت "الدنغل" وخصومات للعمالء الذين يدخلون في عقود 
طويلة األجل الستخدام النطاق العريض لالتصاالت المتنقلة. وعندما طرحت الشركة أول عروض تقنية شكبة الجيل الرابع LTE في سبتمبر ٢٠١١م، شملت 
عروضها الترويجية مودم مجاني وباقة غير محدودة لخدمات النطاق العريض لالتصاالت المتنقلة. وتعتزم الشركة مواصلة تطوير منتجات النطاق العريض 
لالتصاالت المتنقلة MBB الجديدة والمستهدفة، وتشمل الباقات المخصصة للشباب والشركات وكذلك العروض التي تشمل أجهزة الحاسوب والجوال لكل 

من عمالء الدفع المسبق والدفع الالحق.

 تطوير أكثر قنوات البيع والتوزيع فعالية في سوق المملكة العربية السعودية ٥ � ٧ � ٤

تقوم الشركة بتطوير واتباع إستراتيجية لتوسيع وتعميق قنوات التوزيع التابعة لها من أجل زيادة أعداد العمالء، وتحسين توزيع منتجاتها وخدماتها 
لقاعدة مشتركيها. وقد اعتمدت الشركة على الخبرة الواسعة لمجموعة إم تي سي في منطقة الشرق األوسط لتصميم وتشغيل نظام يشجع جميع عناصر 

شبكة التوزيع على التسليم في الوقت المحدد وبالمستوى الذي يحقق رضا العمالء.

تعمل الشركة باستمرار على تقييم شبكة شركائها، من خالل البحث عن قنوات توزيع بديلة لضمان تحقيق أكبر قدر ممكن من التنوع في شبكة قنوات 
التوزيع، مما يسمح باستهداف أكثر فعالية لشرائح محددة من العمالء. فعلى سبيل المثال، تواصل الشركة تطوير شبكة التوزيع اإللكتروني لديها عبر أنحاء 
المملكة لتوسيع توفير خيارات إعادة شحن الهواتف المتنقلة لمشتركيها بطريقة أكثر اقتصادية في التكلفة، وقد سمح هذا بنمو إعادة شحن الهواتف 
المتنقلة من خالل الوسائل االلكترونية وبدون استخدام للورق إلى ما يقرب من ٥٪ من إجمالي مبيعات وقت التحدث للشركة بنهاية عام ٢٠٠٩م ليصل 

إلى ٢٥٪ بنهاية عام ٢٠١٠م.

البيع  لزيادة عدد نقاط  السعي  واألعمال. وقد شمل هذا  والتوزيع  التجزئة  استراتيجية عبر قنوات  باستمرار على تنفيذ مشاريع مبيعات  الشركة  تعمل 
للمستهلكين وتحسين تجارب العمالء بها، وتحسين النظم لتوصيل المنتجات والخدمات. وباإلضافة إلى ذلك، قامت الشركة بمراجعة نظامها للعموالت 
من أجل تحسين قنوات التوزيع وطرح برامج تحفيزية جديدة لمواءمة أداء شركاء التوزيع مع أهداف الشركة. وقد رّكزت الشركة عبر كافة القنوات على 

تحسين جودة وكالئها ومعارفهم والمواد والمهارات والعمليات الخاصة بالشركة. 



٣٩

المساهمون المؤّسسون – هيكلة الشركة وحوكمتها. ٥

٥ Ü المقدمة  ١
يتأّلف المساهمون المؤسسون من شركة االتصاالت المتنقلة ش.م.ك.(إم تي سي) وعدد من الشركات والمؤسسات العاملة في المملكة.

يفّصل الجدول التالي هيكل ملكية الشركة قبل تخفيض رأس المال مباشرة وكما في تاريخ هذه النشرة:

الجدول ٢٠: هيكلة المساهمة في الشركة قبل تخفيض رأس المال وبعد تخفيض رأس المال (قبل طرح أسهم حقوق األولية وبعد تخفيض رأس 
المال)

عدد األسهم المملوكة المساهمون
قبل تخفيض رأس المال مباشرة

عدد األسهم المملوكة 
بعد تخفيض رأس المال

نسبة الملكية

المساهمون المؤسسون

٢٥ ٪٣٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠١٢٠٫٠٢٥٫٠٠٠شركة االتصاالت المتنقلة ش.م.ك.

٦،٨٧٥٪٩٦٫٢٥٠٫٠٠٠٣٣٫٠٠٦٫٨٧٥مصنع البالستيك السعودي

٦،٨٧٥٪٩٦٫٢٥٠٫٠٠٠٣٣٫٠٠٦٫٨٧٥مؤسسة فادن للتجارة والمقاوالت

٢،٥٠٪٣٥٫٠٠٠٫٠٠٠١٢٫٠٠٢٫٥٠٠مؤسسة أشبال العرب للمقاوالت 

٢،٥٠٪٣٥٫٠٠٠٫٠٠٠١٢٫٠٠٢٫٥٠٠شركة المراعي 

١،٢٥٪١٧٫٥٠٠٫٠٠٠٦٫٠٠١٫٢٥٠شركة الجريسي للتنمية المحدودة 

١،٢٥٪١٧٫٥٠٠٫٠٠٠٦٫٠٠١٫٢٥٠مؤسسة النخبة المعمارية للمقاوالت 

٠،٩٨٢٪١٣٫٧٥٠٫٠٠٠٤٫٧١٥٫٢٦٨شركة ركيزة القابضة

٠،٦٢٥٪٨٫٧٥٠٫٠٠٠٣٫٠٠٠٫٦٢٥شركة السيل الشرقية المحدودة

المساهمون اآلخرون

٢،١٤٣٪٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠١٠٫٢٨٧٫٨٥٧بيت أبو ظبي لالستثمار٧١ 

٥٠ ٪٧٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٢٤٠٫٠٥٠٫٠٠٠الجمهور 

١٠٠ ٪١٫٤٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٤٨٠٫١٠٠٫٠٠٠المجموع 

المصدر: الشركة

٥ Ü مجموعة إم تي سي ٢

نبذة تاريخية
تأسست إم تي سي عام ١٩٨٣م في الكويت كمشغل هواتف متنقلة في الشرق األوسط، وشركة إم تي سي هي واحدة من أكبر الشركات المسّجلة في سوق 
الكويت لألوراق المالية، حيث بلغت قيمتها السوقية ٤٫٠٩٢٫١٥٠٫٠٠٠ دينار كويتي (٥٥٫٤٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال سعودي تقريبًا) كما في ٢٠١١/١٠/٣١م٧٢ عندما 
كانت الهيئة العامة لالستثمار الكويتية أكبر المساهمين في إم تي سي (حيث كانت تحوز نحو ٢٤،٦٪ تقريبًا من أسهم إم تي سي). وال توجد قيود على 

أسهم مجموعة إم تي سي إذ أنها قابلة للتداول الحر في األسواق. 

في الفترة ما بين عامي ٢٠٠٢م و٢٠٠٩م، اتبعت إم تي سي استراتيجية توسع ساعدت على نموها من مشغل هواتف متنقلة وطني إلى مشغل هواتف 
متنقلة متعدد الجنسيات ومتنوع يحظى بقاعدة عمالء نشطة تبلغ ٧٢،٥ مليون مشترك في ٢٠٠٩/١٢/٣١م. وفي عام ٢٠١٠م، باعت إم تي سي شركتها 
الفرعية المملوكة لها بالكامل زين أفريقيا بي في إلى شركة بهارتي إيرتيل إنترناشيونال الهولندية بي في من أجل التركيز على أسواقها الرئيسية 

في الشرق األوسط. 

وفقًا التفاقيات التسوية تم تحويل ٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠ سهم من شركة ركيزة القابضة إلى بيت أبو ظبي لالستثمار في تاريخ ٢٠١٢/٥/١٥م والعتبارات فترة الحظر التي تفرضها الهيئة على   ٧١
المساهمين المؤسسين سوف تشمل فترة الحظر بيت أبو ظبي لالستثمار.

تم تحويل المبلغ من الدينار الكويتي إلى الريال السعودي بسعر الصرف الساري في ٣٠ سبتمبر لعام ٢٠١١م والبالغ ١٣٫٥٤٨ ريال سعودي لكل دينار كويتي واحد.  ٧٢



٤٠

الخبرات
قامت مجموعة إم تي سي، على مدى أكثر من ٢٨ عامًا، ببناء وتشغيل وإدارة شبكات االتصاالت المتنقلة المتقدمة من الناحية التقنية. وُتعّد حاليًا مشغًال 
رائدًا ألحدث خدمات الهواتف المتنقلة والبيانات بموجب تراخيص في ست دول (هي المملكة العربية السعودية والبحرين والكويت والعراق والسودان 
واألردن) ولديها مصالح تجارية في بلدين آخرين، هما المغرب (حيث تحوز ٥٠٪ من شركة مشتركة تمتلك ٣١٪ في شركة وانا) ولبنان (حيث تدير واحدة 
من شبكات اتصاالت الهواتف المتنقلة لصالح الحكومة الوطنية). ويعمل لدى مجموعة إم تي سي ما يزيد عن ٦٫٠٠٠ موظف وتقدم مجموعة متكاملة من 

الخدمات الصوتية المتنقلة، وخدمات البيانات المتنقلة ألكثر من ٤٠،٢ مليون مشترك نشط ما بين أفراد وشركات (كما في ٢٠١١/١٢/٣١م). 

إستراتيجية مجموعة إم تي سي
تركز مجموعة أم تي سي على دول مجلس التعاون الخليجي الغتنام الفرص الكبيرة التي تعتقد أنها ما زالت قائمة في المنطقة، وتقوم مجموعة أم تي 

سي على تقديم أحدث تقنيات وخدمات االتصاالت المتنقلة في هذه األسواق الغتنام فرص النمو وتحقيق األهداف المالية لمساهميها.

وُتعد المملكة العربية السعودية من األسواق الهامة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وتحافظ مجموعة إم تي سي على التزامها بزيادة حجم 
أعمالها في السوق من خالل مساهمتها في الشركة.

أبرز نقاط القوة لمجموعة إم تي سي
تقوم مجموعة إم تي سي بتزويد الشركة بالخبرة التشغيلية والفنية التي اكتسبتها في بناء أعمالها في دول منطقة الشرق األوسط وأفريقيا، مّما يمّكن 

الشركة من جذب قاعدة عمالء مستديمة وتحقيق إيرادات كبيرة في سوق المملكة. 

المالءة المالية 
تبلغ القيمة السوقية لمجموعة إم تي سي ٥٤٫٧٦١٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال سعودي تقريبًا(١٤٫٦٠٣٫٠٠٠٫٠٠٠ دوالر أمريكي) كما في ٢٠١١/١٠/٣١م. 

يبّين الجدول التالي اإليرادات واألرباح اإلجمالية والصافية لمجموعة إم تي سي منذ العام ٢٠٠٤م: 

الجدول ٢١: اإليرادات والربحية لمجموعة إم تي سي  

٢٠١١م ٢٠١٠م٢٠٠٩م٢٠٠٨م٢٠٠٧م٢٠٠٦م٢٠٠٥م٢٠٠٤م(بماليين الرياالت السعودية) ٧٣

٤٫٠٧٦٧٫٣٩٧١٥٫٦١٣٢٢٫٨٦٧٢٦٫٩٨٧٣٠٫١٦٢١٧٫٦٩٦١٧٫٧٩٠اإليرادات

١٫٥٥٧٢٫٦٠٦٥٫٣٠٣٦٫١٦٣٥٫١٣٣٦٫٥٧١٨٫٠٦٦٥٫٧٢٠األرباح التشغيلية

١٫٥١٩٢٫٤٤٠٤٫١٩٤٤٫٦٧٧٤٫٥٤٠٧٤٢٫٧٤٦٧٥١٣٫٧٨١٣٫٨٤٠األرباح الصافية 

المصدر: مجموعة إم تي سي 

٥ Ü مصنع البالستيك السعودي ٣ 
أسس مصنع البالستيك السعودي صاحب السمّو الملكي األمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز في العام ١٩٦٢م ويقع في مدينة الرياض، فكان 
المصنع  األّول من نوعه في المملكة، وقد استطاع أن يتبوأ مركزًا رائدًا في صناعة المواد البالستيكية حتى أصبح واحدًا من أبرز منتجي المواد والّسلع 
منتجات  ويصنع  االستهالكّية،  واألسواق  الصناعات  لكاّفة  البالستيكّية  والحاويات  التغليف  مواد  المصنع  ينتج  األوسط.  الشرق  منطقة  في  البالستيكّية 
التغليف البالستيكّية للمواد الغذائّية والّسلع االلكترونية باإلضافة إلى المالبس، أّما الحاويات فيتّم تصنيعها لمواد التنظيف وزيوت التشحيم والمواد 

الكيماوّية، ويقع المصنع في الرياض ويضم المصنع ٥٤٠ موظفًا. 

٥ Ü مؤسسة فادن للتجارة والمقاوالت  ٤
آل  العزيز  األمير مشهور بن مساعد بن عبد  الملكي  السمو  الرياض، ويعتبر صاحب  الرئيسي في  تأسست مؤسسة فادن في عام ١٩٧٦م ويقع مقّرها 
سعود المالك الوحيد لمؤسسة فادن. وتعنى فادن بأربعة قطاعات رئيسية؛ وهي المقاوالت، والكهرباء، والتجارة، باإلضافة إلى أعمال األخشاب. وتقوم 
مؤسسة فادن للتجارة باستيراد وتوزيع وتسويق مواد التشطيب لألرضيات والجدران، وتشمل منتجاتها بالط السيراميك والبورسالن والفسيفساء والتيراكوتا 
والرخام والغرانيت والبالط الزجاجي ودهان الديكور. وتعمل مؤسسة فادن من خالل معارضها في الرياض وجّدة، بينما يؤّمن قسم الكهرباء كافة الحلول 

٧٣  تم تحويل الوحدات من الدينار الكويتي إلى الريال السعودي بسعر الصرف الساري في ٣١ ديسمبر في نهاية كل سنة.
٧٤  تأثرت أرقام الربح الصافي لعام ٢٠٠٩م سلبًا بسبب زيادة خسائر شركاتها التابعة وزيادة تكاليف التمويل وخسائر تراجع القيمة والتباينات في أسعار صرف العمالت األجنبية وانخفاض 

الدخل من الفائدة واالستثمارات.
٧٥  يشمل رقم الربح الصافي ربحًا رأسماليًا غير متكرر بواقع ٩،٩٤٨٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال سعودي ناتج عن بيع العمليات األفريقية لشركة بهاراتي إيرتيل.



٤١

الكهربائية في المملكة، و يقوم قسم األخشاب بتصّنع المفروشات والملحقات المنزلية. يعمل في المؤسسة٢٢٠ موظفًا يصّنعون ما يزيد عن ٥٠٫٠٠٠ وحدة 
سنويًا، كما تباع منتجاتها في صاالت عرضها الخمس المنتشرة في الرياض. 

٥ Ü شركة ركيزة القابضة  ٥
تأسست شركة ركيزة في عام ٢٠٠٦م ويترأسها عبدالله إبراهيم محمد الرخيص الذي يمتلك نسبة ٩٠٪ من رأس مال شركة ركيزة، في حين يمتلك مصعب 

عبد الله إبراهيم الرخيص نسبة ١٠٪ المتبقية. ويتمثل العمل الرئيسي لشركة ركيزة في شراء العقارات. 

وقد أبرمت ركيزة وشركة بيت أبوظبي لالستثمار اتفاقية تسوية بتاريخ ١٤٢٩/٧/١٤هـ (الموافق ٢٠٠٨/٧/١٨م) والملحق الخاص بها بتاريخ ١٤٢٩/١٠/٢٧هـ 
(الموافق ٢٠٠٨/١٠/٢٨م) (يشار إليهما مجتمعين بـ "اتفاقية  التسوية") فيما يتعلق بمطالبة قدمها بيت أبوظبي لالستثمار ضد ركيزة. وتضمنت شروط 
اتفاقية التسوية بأن تنقل ركيزة بعض من أصولها المحددة إلى بيت أبوظبي لالستثمار، بما في ذلك نقل ٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠ سهم من أسهمها ومبلغ تمويل 
المساهمين الكامل المقدم من ركيزه إلى الشركة، والبالغ ١٣٦٫٩٨٣٫٩٧٥ريال سعودي (٣٦٫٥٢٩٫٠٦٠ دوالر أمريكي) في الشركة. ومن أجل تنفيذ تقيد 
ركيزة باتفاقية التسوية، قدم بيت أبوظبي لالستثمار مطالبة بتاريخ ١٤٣٠/٩/١٩هـ (الموافق ٢٠٠٩/٩/٩م) ضد ركيزة في الدائرة التجارية الثانية بديوان 
المظالم في الرياض. وفي ١٤٣١/١١/١٢هـ (الموافق ٢٠١٠/١٠/٢٠م)، أصدر ديوان المظالم حكمًا برقم (١٦٤/د/تج/٢ لعام ١٤٣١ه) ُيلزم ركيزة بالتقيد بشروط 

اتفاقية التسوية. 

إن األسهم المملوكة لشركة ركيزة القابضة مرهونة لبنوك المرابحة وإن حصتها من تمويل المساهمين تأتي في مرتبة الحقة لكبار الدائنين المضمونين 
بتاريخ  الحكم  في  إليها  المشار  األسهم  تحويل  عملية  تمت  وقد  التمويل)).  لعمليات  النظامي  الهيكل   – التمويل  (اتفاقيات   ٣¹٨ القسم  (راجع 
١٤٣٣/٦/٢٤هـ (الموافق٢٠١٢/٥/١٥م). بعد أن تمت عملية تحويل األسهم من شركة ركيزة القابضة إلى شركة بيت أبو ظبي لالستثمار، وقد أبرمت شركة 
بيت أبو ظبي لالستثمار لصالح بنوك المرابحة اتفاقيات رهن قانونية تقوم مقام االتفاقية المبرمة مع شركة ركيزة القابضة بحيث تخضع األسهم المنقولة 
إلى بيت أبوظبي لالستثمار والجزء المعني من تمويل المساهمين لنفس االتفاقيات الثانوية والرهن قبل نقل األسهم إلى شركة بيت أبو ظبي لالستثمار.

٥ Ü مؤسسة أشبال العرب للمقاوالت  ٦
تأسست مؤسّسة أشبال العرب للمقاوالت في عام ١٩٧٩م، وهي مؤسسة مقاوالت هندسية مدنّية أّسسها ويمتلكها صاحب السمو األمير سلطان بن محّمد 
بن سعود الكبير، وتتولى المؤسسة تنفيذ مشاريع الهندسة المدنّية الرئيسّية، لصالح الهيئات البلدية في كافة أرجاء المملكة العربّية السعودّية، ولوزارة 
النقل. وتشمل المشاريع المتعّددة التي أنجزتها المؤسسة، إنشاء طريق عام بطول ١٠٠ كلم يربط تربة الحّيانة بمنطقة حائل، وإنشاء مجّمع سكنّي في 
الرياض، ومساجد في سائر أنحاء المملكة، باإلضافة إلى توفير أنابيب المياه الرئيسّية في البرزه. وتضّم المؤسسة التي يقع مكتبها الرئيسّي في الرياض 

٥٠ موظفًا دائمًا، وأكثر من ٢٠٠ موّظف متعاقد معه مؤقتًا.

٥ Ü شركة المراعي  ٧
شركة المراعي هي أكبر شركة متكاملة لمنتجات األلبان على مستوى العالم، وهي أكبر شركة لألغذية والمشروبات في مجلس التعاون الخليجي. وقد 
تأسست الشركة في عام ١٩٧٧م، وفي عام ٢٠٠٥م، تحولت شركة المراعي إلى شركة مساهمة عامة ليتم إدراجها في السوق المالية مع طرح ٣٠٪ من 
أسهمها لالكتتاب العام. وفي ٢٠١١/١٠/٣١م، بلغ رأس مال الشركة المدفوع ٢٫٣٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال سعودي كما بلغت قيمتها السوقية ٢٣٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال 
سعودي تقريبًا. وخالل السنوات األخيرة، قامت الشركة بتنويع منتجاتها لتشمل المخبوزات والدواجن وحليب األطفال فضًال عن الدخول في شراكات مع 
شركات أخرى لتوسيع تغطيتها الجغرافية. وقد ُصنفت المراعي على أنها العالمة التجارية األولى في المملكة العربية السعودية من قبل مجلة جلف 
ماركيتينغ ريفيو ٢٠١٠م وُمنحت جائزة الشفافية من قبل بي إم جي BMG في عام ٢٠١٠م فضًال عن جائزة أفضل شركة ُمدارة من قبل يوروماني في 

عام ٢٠١١م.

الجدول ٢٢:  مساهمو شركة المراعي 

٢٩،٩٪مجموعة صافوال

٢٨،٦٪األمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير

٥،٧٪شركة عمران محمد العمران وشركاؤهم المحدودة

٣٥،٨٪مساهمون يملكون أقل من (٥٪)
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٥ Ü شركة الجريسي للتنمية المحدودة ٨
تأسست شركَة الجريسي للتنمية المحدودة في عام ١٩٩٣م وهي عضٌو في مجموعة الجريسي، والتي تعتبر مجموعة صناعية وتجارية واستثمارية سعودية 
رائدة، تعمل بشكل أساسي في المملكة. ويمتلك عبد الرحمن علي عبد الرحمن الجريسي نسبة ٩٥٪ من رأس مال شركة الجريسي للتنمية المحدودة، 
بينما يتملك السيد/ علي عبد الرحمن علي الجريسي نسبة ٥٪ المتبقية. وتتضّمن أعمال المجموعة، التي تتم مزاولتها من خالل شركات تجارية مختلفة، 
تصنيع وتوريد النظم المكتبية، وتصنيع البطاقات البالستيكية (بما في ذلك بطاقات االئتمان)، وخدمات الكمبيوتر واالتصاالت، وخدمات تزويد اإلنترنت، 

وصناعة المفروشات المنزلية، والمنتجات الورقية للكمبيوتر، واالستثمار في المؤسسات المحلية واإلقليمية والدولية. 

وتتشكل مجموعة الجريسي من الشركات التالية: بيت الرياض، والجريسي لخدمات الكمبيوتر واالتصاالت، وأثير لخدمات اإلنترنت، وشركة طواف، ومركز 
األريبة، وشركة ستيلكيس الجريسي المحدودة، ومصنع الجريسي لألثاث، ومصنع مجموعة الجريسي لتقنّية البطاقات، وشركة الجريسي إلنتاج ورق الكمبيوتر.

٥ Ü مؤسسة النخبة المعمارية للمقاوالت  ٩
تأسست مؤسسة النخبة المعمارية للمقاوالت في عام ٢٠٠٣م، وهي متخّصصة في أعمال التصميم الداخلي والخارجي، وتقديم الحلول الهندسية واإلنشائّية 
بنظام تسليم المفتاح. كما أنها تستثمر في المشاريع المعمارية والهندسية ومشاريع التطوير في القطاعين الخاص والعام. ومالك المؤسسة الوحيد هو 
فيصل فالح حسين الدامر، وتضم المؤسسة فريقًا إداريًا بخبرات متنوعة في مجاالت مختلفة مثل الهندسة والتطوير العمراني وتطوير اإلدارة المالية. وقد 

قّدمت المؤسسة خدماتها للعديد من المشاريع الضخمة بما فيها مجّمعات تجارية وبنوك وشركات وساطة مالية. 

٥ Ü شركة السيل الشرقية المحدودة  ١٠
تأسست شركة السيل الشرقية المحدودة في العام ١٩٧٦م، وقد أصبحت اليوم إحدى الشركات الرائدة في تزويد خردوات الحديد للشركة السعودية للحديد 
والفوالذ والشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك)، وشركة االتفاق للصناعات الحديدية. ويمتلك يوسف أحمد حامد الدوسري نسبة ٨٠٪ من شركة 
السيل، بينما تمتلك السيدة/ نادية خالد حامد الدوسري نسبة ٢٠٪ المتبقية. وتملك الشركة ٦ ساحات لمعالجة المعادن منتشرة في كافة أنحاء المملكة، 

كما تقوم بتصنيع وتوريد ماكينات تقطيع خاصة وأنظمة وزن في دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى امتالكها قسم للنقل.

٥ Ü أعضاء مجلس اإلدارة٧٦ ١١
الجدول ٢٣:  مجلس اإلدارة 

تنفيذي المنصبالجنسيةاالسم
/ غير 

تنفيذي

عدد األسهم مستقل/غير مستقل
المملوكة بشكل 

مباشر بعد 
تخفيض رأس 

المال٧٧

نسبة األسهم 
المملوكة بشكل 

غير مباشر

صاحب السمو الملكي 
األمير الدكتور/ حسام بن 

سعود بن عبد العزيز 

غير رئيس سعودي
تنفيذي

مساهمة غير مباشرة ١٫٠٠٠غير مستقل 
في الشركة بنسبة 

٦،٨٧٥٪٧٨

غير عضو كويتيهشام عبدالرحيم أكبر
تنفيذي

غير مستقل (يمثل إم تي 
سي)

ال شيء٧٩١٫٠٠٠

عضو/ كويتينبيل خلف سالمة 
العضو 

المنتدب 

غير مستقل (يمثل إم تي تنفيذي 
سي)

عدد من األسهم ٨٠١٫٠٠٠
تمثل ما نسبته 

٠،٠٠٤١٣٧٪ ٨١ في 
رأس مال الشركة

غير عضو كويتيبدر ناصر الخرافي
تنفيذي

غير مستقل (يمثل إم تي 
سي)

مساهمة غير مباشرة ٨٢١٫٠٠٠
في الشركة بنسبة 

٠،٠٠٠٦٪ ٨٣

٧٦  تم تحديد ما إذا كان العضو مستقل أم غير مستقل وفق الئحة حوكمة الشركات.
٧٧  إن كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة ملزم باالحتفاظ بأسهم في الشركة ال تقل عن ١٠٫٠٠٠ ريال سعودي وفقًا للمادة (٦٨) من نظام الشركات.

٧٨   يمتلك صاحب السمو الملكي األمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز ١٠٠٪ من أسهم مصنع البالستيك السعودي.
٧٩  مسجلة رسميًا باسم إم تي سي.
٨٠  مسجلة رسميًا باسم إم تي سي.

٨١  يمتلك نبيل سالمة ٧١٢٫٨٠٠ سهم ( أي ما نسبته ٠٫١٦٥٥٪) في إم تي سي.
٨٢  مسجلة رسميًا باسم إم تي سي.

يمتلك بدر ناصر الخرافي ١٠٠٫٠٠٠ سهم (أي ما نسبته ٠٫٠٠٢٣٪) في إم تي سي.  ٨٣



٤٣

تنفيذي المنصبالجنسيةاالسم
/ غير 

تنفيذي

عدد األسهم مستقل/غير مستقل
المملوكة بشكل 

مباشر بعد 
تخفيض رأس 

المال

نسبة األسهم 
المملوكة بشكل 

غير مباشر

غير عضو لبنانيأسامه متى
تنفيذي

غير مستقل (يمثل إم تي 
سي)

ال شيء٨٤١٫٠٠٠

غير عضو سعوديعبد الله إبراهيم الرخيص 
تنفيذي

مساهمة غير مباشرة ١٫٠٠٠غير مستقل  
في الشركة بنسبة 

٠،٩٨٢٪٨٥

صاحب السمو األمير/ نايف 
بن سلطان بن سعود الكبير 

غير عضو سعودي
تنفيذي

مساهمة غير مباشرة ١٫٠٠٠مستقل
في الشركة بنسبة 

٠،٠٢١٧٣٩٪٨٦

غير عضو سعوديفهد إبراهيم الدغيثر 
تنفيذي

ال شيء١٫٠٠٠مستقل

غير عضو سعودي عمار عبدالواحد الخضيري 
تنفيذي

ال شيء١٫٧١٤مستقل

المصدر: الشركة 

مجلس اإلدارة

يتم إدارة الشركة واإلشراف على عملياتها من قبل مجلس إدارة مؤلف من تسعة (٩) أعضاء، منهم (٤) أعضاء ممثلين لشركة إم تي سي. وتكون مدة 
مجلس اإلدارة في الشركة ٣ سنوات، باستثناء مجلس اإلدارة األول، الذي تم تحديد مدته بخمس سنوات.

ويتكون مجلس إدارة الشركة كما في تاريخ إصدار هذه النشرة من األعضاء التالية بياناتهم:

 صاحب السمو الملكي األمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس  ١ � ١١ � ٥
اإلدارة، عضو غير تنفيذي (٥١ عامًا)

صاحب السمو الملكي األمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز نجل الملك الراحل سعود بن عبد العزيز واألمير حسام هو المؤسس والمدير العام 
لمصنع البالستيك السعودي وهي مؤسسة فردية ذات سمعة دولية في صناعة المواد البالستيكية. وحصل صاحب السمو الملكي األمير الدكتور حسام بن 
سعود بن عبد العزيز على شهادة البكالوريوس في االقتصاد من جامعة الملك سعود في عام ١٩٨٠م، ودرجة الماجستير في االقتصاد من جامعة لندن في 

عام ١٩٨٦م، وكذلك درجة الدكتوراه في علوم االقتصاد من كلية بيركبيك في جامعة لندن في عام ١٩٨٩م.

هشام عبدالرحيم أكبر، عضو غير تنفيذي (٤٨ عامًا)  ٢ � ١١ � ٥

يشغل هشام أكبر، كويتي الجنسية، منصب عضو غير التنفيذي في مجلس اإلدارة كممثل لشركة إم تي. حصل هشام أكبر على بكالوريوس الهندسة 
التخطيط  بقطاع  كمهندس  المتحدة  الواليات  في  العملية  حياته  وبدأ  ١٩٨٨م،  العام  في  ميامي  جامعة  األميركية  المتحدة  الواليات  من  الصناعية 
اإلستراتيجي في شركة أمريكان أكسبرس، وبعد عودته إلى الكويت تولى العديد من المناصب خالل عمله في وزارة المواصالت، حتى عين في قطاع 
االتصاالت الدولية. وشارك في تأسيس الجهاز التنفيذي لشركة الوطنية لالتصاالت (NMTC)، كما ترأس الجهاز التنفيـذي لعدد من الشركات العاملة في 
قطاع االتصاالت ونظم المعلومات في الكويت و منها على سبيل المثال: (شركة مدى، و قلوبال دايريكت)، وأسس مع مجموعة من المستثمرين شركة 
التواصل القابضة حيث شغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة. ومؤخرًا انضم إلى مجموعة زين، ليترأس قطاع الشؤون التجارية، وباإلضافة إلى عمله 
فهو يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة مدى لالتصاالت، وعضو مجلس إدارة في شركة وانا المغربية ( إنوي ) و هي شركة اتصاالت مغربية، 

كما أنه عضو مجلس إدارة في الشركة العربية للكابالت.

مسجلة رسميًا باسم إم تي سي.  ٨٤
يملك عبد الله إبراهيم الرخيص ٣٩٫٣٧٦٫٠٠٠ سهم (والذي يمثل ما نسبته ٩٠٪ من رأس مال شركة ركيزة القابضة).  ٨٥

يملك صاحب السمو األمير نايف بن سلطان بن سعود الكبير ٣٫٤٧٨٫٢٦١ سهم (والذي يمثل ما نسبته ٠،٨٧٪ من رأس مال شركة المراعي).  ٨٦



٤٤

نبيل خلف سالمة، العضو المنتدب (٥٢ عامًا) ٣ � ١١ � ٥

يشغل نبيل سالمة، كويتي الجنسية، منصب عضو مجلس اإلدارة كممثل لشركة إم تي سي. وقد تم تعيين نبيل سالمة عضوًا لمجلس اإلدارة والعضو 
المنتدب للشركة في شهر مايو٢٠١٢م. ويشغل نبيل سالمة منصب الرئيس التنفيذي في إم تي سي، كما شغل مناصب إدارية رئيسية من بينها وزير 
االتصاالت والكهرباء والماء بين عامي ٢٠٠٩م و ٢٠١٠م، وشغل منصب الرئيس التنفيذي في شركة (بوستا بلس) بين عامي ٢٠٠٧م و٢٠٠٩م. و يشغل حاليًا 
منصب عضو مجالس إدارة عدة شركات من بينها: مجموعة زين القابضة (البحرين)، أثير الوطنية(البحرين)، شركة بروكتال (البحرين)، شركة ليفانت رق 
األوسط و شمال أفريقيا (البحرين)، شركة وست اليك لالستثمار (البحرين)، الشركة الكويتية السودانية القابضة (السودان)، أثير لالتصالت العراقية المحدودة 

(العراق). يحمل نبيل سالمة درجة الماجستير في علوم الهندسة االلكترونية من جامعة دايتونا في والية أوهايو في الواليات المتحدة األمريكية. 

بدر ناصر الخرافي، عضو غير تنفيذي (٣٤ سنة) ٤ � ١١ � ٥

 يشغل بدر الخرافي، كويتي الجنسية، حاليًا منصب عضو غير التنفيذي في مجلس اإلدارة كممثل لشركة إم تي سي. كذلك يشغل منصب الرئيس 
والعضو المنتدب لشركة الخليج للكابالت والصناعات الكهربائية في الكويت منذ عام ٢٠٠٦م، حيث انضم إليها كعضو منتدب في عام ٢٠٠٣م. كما 
يشغل مناصب في مجالس إدارة العديد من الشركات األخرى داخل مجموعة شركات الخرافي وخارجها، في مجموعة من القطاعات تشمل الخدمات 
المالية والتصنيع واإلعالم. بدر الخرافي حاصل على بكالوريوس علوم في الهندسة الميكانيكية من جامعة الكويت، وأكمل دورات عديدة في اإلدارة 

ودراسات األعمال.

 أسامة متى، عضو غير تنفيذي (٤١ عامًا) ٥ � ١١ � ٥

ُعين أسامة متى، لبناني الجنسية، مديرًا ماليًا في مجموعة زين في شهر يونيو ٢٠١٠م، وذلك بعد مرور ستة أعوام على التحاقه بالعمل في مجموعة زين، 
وله دورًا مهمًا وأساسيًا ضمن فريق المدراء التنفيذيون في مجموعة زين من خالل تحديد االستراتيجية المستقبلية للمجموعة، باإلضافة إلى مسئولياته عن 
المسائل المالية واالستثمار وعالقات المستثمرين في المجموعة. التحق أسامة متى بمجموعة زين في عام ٢٠٠٤م وشغل وظيفة رئيس اإلدارة المالية في 
أم تي سي لبنان، ثم في عام ٢٠٠٧م تم تعيينه مديرًا لإلدارة المالية في الكويت وهي الشركة األم األكثر ربحًا في المجموعة. وفي عام ٢٠٠٨م، تم ترقية 
أسامة متى إلى منصب المستشار المالي لمجموعة زين الشرق األوسط، أحد المناصب األساسية حيث تشمل مسئولياته المالية كًال من البحرين، والعراق، 

واألردن، ولبنان، والكويت، والمملكة العربية السعودية والسودان.

يعتمد أسامة متى استراتيجية تحقيق النتائج وهو من مؤيدي حوكمة الشركات والشفافية وذلك من خالل أكثر من خمسة عشر عامًا من الخبرة المالية 
واإلدارية في منطقة الشرق األوسط. ومن خالل خبراته المالية في مجال تمويل الشركات، فإن لديه عالقات جيدة مع بنوك التمويل والبنوك التجارية في 
المنطقة، وقد تمكن بنجاح من الحصول على تمويل بقيمة ٥،٣ بليون دوالر أمريكي خالل السنتين الماضيتين باإلضافة إلى قرض IFC بقيمة ٤٠٠ مليون 
دوالر أمريكي. وقد كان ألسامة متى دورًا أساسيًا في إنجاز صفقة بيع عمليات مجموعة زين في ١٥ دولة أفريقية بقيمة ١٠،٧ بليون دوالر أمريكي، وهي 
الصفقة التي حازت على عدة جوائز في الشرق األوسط وأفريقيا، كما حازت تلك الصفقة على جائزة الوسام من عدة مؤسسات مرموقة للسرعة والكفاءة 
التي ارتكزت إليهما هذه الصفقة المعقدة التي تمت رغم الظروف الصعبة التي يمر بها السوق. وقد حصل أسامة متى على شهادة الماجستير في اإلدارة 

من الجامعة األمريكية في بيروت، باإلضافة إلى أنه محاسب قانوني.

 عبدالله إبراهيم الرخيص، عضو غير تنفيذي (٤٨ عامًا) ٦ � ١١ � ٥

عبدالله الرخيص، سعودي الجنسية، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة ركيزة ويملك خبرة واسعة في تأسيس شركات االتصاالت في المملكة. عبد الله 
الرخيص مؤسس ورئيس مجلس اإلدارة السابق لشركة قنوات، شركة اتحاد اتصاالت وشريك مؤسس ورئيس مجلس اإلدارة السابق لشركة سموات/تي آي إم 
وشريك مؤسس والعضو المنتدب السابق لشركة سعودي موبايل تلكوم ورئيس مجلس اإلدارة السابق والرئيس التنفيذي لشركة زجول تلكوم، وهو يحمل 
شهادة بكالوريوس العلوم في الهندسة المدنية من جامعة الملك سعود في عام ١٩٨٩م، وحصل في عام ١٩٩٤م على درجة الماجستير في إدارة األعمال 

من جامعة الملك سعود وعلى شهادة في اإلدارة المتقدمة من كلية أكسفورد سايد لألعمال في عام ٢٠٠٢م.

صاحب السمو األمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير، مستقل/ عضو غير تنفيذي  ٧ � ١١ � ٥
(٣٦ عامًا)

صاحب السمو األمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير، رجل أعمال متمرس وعضو في مجلس إدارة شركة المراعي ومجموعة صافوال وشركة 
الفارابي للبتروكيماويات ومؤسسة المشاريع والمقاوالت الفنية ومؤسسة أشبال العرب للمقاوالت. ويحمل صاحب السمو األمير نايف شهادة البكالوريوس في 

إدارة األعمال (في تخصص التسويق) من جامعة الملك سعود في عام ١٩٩٧م.

 فهد إبراهيم الدغيثر، مستقل/ عضو غير تنفيذي (٥٧ عامًا) ٨ � ١١ � ٥

 فهد الدغيثر، سعودي الجنسية، يعمل حاليًا بمنصب مدير عام الشركة المتحدة للتجارة وشغل في السابق منصب رئيس مجلس إدارة شركة شمس خالل 
الفترة الممتدة من ٢٠٠٠م إلى ٢٠٠٩م. شغل فهد الدغيثر سابقًا منصب نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة صافوال من العام ٢٠٠٠م وحتى العام ٢٠٠٦م. ال 



٤٥

يحمل فهد الدغيتر شهادة جامعية ولكنه درس اللغة اإلنجليزية في لين بنتون كوميونيتي كولدج (أوريغون، الواليات المتحدة األمريكية) في العامين 
١٩٧٤م و١٩٧٥م والرياضيات في الين كوميونيتي كولدج (أوريغون، الواليات المتحدة األمريكية) خالل الفترة من ١٩٧٥م وحتى ١٩٧٧م.

 عمار عبدالواحد الخضيري، مستقل/ عضو غير تنفيذي (٤٨ عامًا) ٩ � ١١ � ٥

عمار عبدالواحد الخضيري، سعودي الجنسية، ومؤسس شركة أموال الخليج وله خبرة واسعة في عدد من التخصصات المالية. وسبق أن شغل عددًا من 
(المدرجة في تداول)  العليا في مؤسسات مصرفية سعودية، بما في ذلك رئيس قسم استراتيجية تطوير األعمال والمدير اإلقليمي  المناصب اإلدارية 
في البنك السعودي الفرنسي، المدير اإلقليمي لبنك الخليج الدولي. ويشغل عمار الخضيري حاليًا منصب رئيس مجلس إدارة شركة هرفي للخدمات 
الغذائية، ورئيس مجلس إدارة شركة األندية الرياضية، وعضو مجلس إدارة مجموعة صافوال (المدرجة في تداول)، وعضو مجلس إدارة مجموعة الطيار للسفر 
والسياحة، وعضو مجلس إدارة شركة مدارس الرواد، وعضو مجلس إدارة شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، وعضو مجلس إدارة حلج األقطان (مقيدة 
بالبورصة المصرية)، وعضو مجلس إدارة مورغان ستانلي السعودية. ويحمل عمار الخضيري درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية في عام ١٩٨٣م من 

جامعة جورج واشنطن، وعلى درجة الماجستير في اإلدارة الهندسية من جامعة جورج واشنطن في عام ١٩٨٤م.

٥ Ü سكرتير مجلس اإلدارة  ١٢ 

 وليد خالد الحكيم (٣٩ عامًا) ١ � ١٢ � ٥

وليد الحكيم، سعودي الجنسية، ويشغل حاليًا منصب سكرتير مجلس اإلدارة ومدير شؤون المساهمين بالشركة. وقبل انضمامه للشركة في عام ٢٠٠٧م. 
شغل وليد الحكيم منصب مدير الرقابة الداخلية بمجموعة العبيكان لالستثمار خالل الفترة من ٢٠٠٤م إلى ٢٠٠٧م. وقبل هذا المنصب كان يشغل منصب 
مدير في مجموعة سامبا المالية بمجال العمليات االستثمارية. كما حصل وليد الحكيم على بكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة ملواكي (كلية 

الهندسة) بوالية واسكانسو األمريكية في عام ١٩٩٨م.

٥ Ü اإلدارة التنفيذية ١٣ 
يقدم الجدول التالي لمحة عامة عن اإلدارة التنفيذية للشركة وهيكلها التنظيمي:

الجدول ٢٤: اإلدارة التنفيذية

الرئيس التنفيذي
فريزر كيرلي

المدير المالي التنفيذي
خليل فواز

مدير الموارد البشرية
محمد نديم

المدير التنفيذي للتقنية
محمد المرشد

المدير التنفيذي للعمليات التجارية
سعود البواردي

المصدر: الشركة

 اإلدارة التنفيذية ١ � ١٣ � ٥

يتم إدارة الشركة من قبل فريق من المهنيين المحترفين. وفيما يلي نبذة موجزة عن الفريق التنفيذي:

الرئيس التنفيذي – فريزر مارك كيرلي (٥١ عامًا)

بريطاني الجنسية، وقد ُعين رئيسًا تنفيذيًا للشركة في شهر مارس من عام ٢٠١٢م بعد انضمامه إلى إم تي سي في شهر يناير من عام ٢٠١٢م. وقبل 
انضمامه شغل كيرلي منصب الرئيس لشركة بريج كونكت ليمتد، وهي شركة لتقديم خدمات االستشارات االدارية والتجارية الدولية في مجاالت االتصاالت 
االتصاالت  ورئيس قسم  براكيتس  تايم  إليها في عام ٢٠٠٣م. قبل ذلك كان شريكًا في جيرمان  انضم  والتقنية وقد  االتصاالت  والمعلومات وصناعة 
المتنقلة في شركة آرثر دي ليتل لمدة عامين حيث عمل خاللها على مساندة مشغلي الخدمات الرئيسيون في مجال تطوير استراتيجيات السوق. وقد عمل 
قبل ذلك لمدة خمس أعوام لدى شركة دويتشة تيليكوم انترناشيونال وهي شركة تابعة لشركة ديتيكوم جي إم بي اتش حتى تولى مسؤولية االتصاالت 
المتنقلة وتمكن من إطالق شركة االستشارات األمريكية جيرمان أوبريتوز. يمتلك خبرة ٢٩ عام في صناعة االتصاالت بشكل عام. يحمل السيد كيرلي 
شهادة البكالوريوس في العلوم، تخصص فيزياء من جامعة مانشستر إنستيتيوت للعلوم والتقنية في المملكة المتحدة عام ١٩٨٢م، وشهادة الماجستير 

في الهندسة الكهربائية من جامعة لندن، المملكة المتحدة في عام ١٩٨٦م.



٤٦

المدير المالي التنفيذي – خليل إبراهيم فواز (٣٢ عامًا)

المدير المالي التنفيذي للشركة، لبناني الجنسية، وهو مسؤول عن إدارة المخاطر المالية للشركة والتخطيط المالي باإلضافة إلى رفع التقارير المالية إلى 
اإلدارة العليا. ويعتبر خليل فواز لديه خبرة تتجاوز ١٠ أعوام في القطاع  المالي. و قبل انضمامه إلى الشركة في تاريخ ٢٠١٢/١/٢٢م، كان يشغل منصب 
مدير قسم تمويل الشركات في ميدل إيست كابيتال جروب (لبنان) وهي شركة تابعة لمجموعة بنك فيرست ناشونال (لبنان). وقبل انضمامه للشركة 
عمل لدى شركة الخبير للتمويل التجاري في المملكة العربية السعوزدية، وأمضى خمس سنوات من العمل مع شركة برايس ووتر هاوس كوبرز في لبنان 
كمدير تدقيق.  كذلك عمل لدى شركة ديلويت آند توش بكر أبو الخير وشركاه لمدة عامين. حصل على شهادة البكالوريوس في اإلدارة عام ٢٠٠١م وشهادة 

الماجستير عام ٢٠١١م من الجامعة األمريكية ببيروت، لبنان. وقد أصبح محاسبًا قانونيًا معتمد عام ٢٠٠٤م. 

المدير التنفيذي للعمليات التجارية – سعود عبدالله البواردي (٣٥ عامًا) 

بتاريخ  التجارية  االتصاالت  كمدير  بالشركة  التحق  وقد  المصرفية.  والخدمات  االتصاالت  قطاعات  في  عامًا   ١٣ تتجاوز  خبرة  لديه  سعودي  مواطن  هو 
ن الحقًا في منصب مدير المبيعات. وقبل التحاقه بالشركة، عمل سعود البواردي في موبايلي كمدير إقليمي للتجزئة – في المنطقتين  ٢٠١١/٧/٢٦م، وُعيِّ
اإلعالم  بكالوريوس  البواردي على  وقد حصل سعود  السعودية.  العربية  المملكة  موبايلي في  وإطالق  فريق تشكيل  وكان جزءًا من  والشمالية  الوسطى 
والعالقات العامة من جامعة الملك سعود في عام ١٩٩٩م. كما أنه أكمل دورات عديدة، من بينها دورة اإلدارة االستراتيجية من أكاديمية لندن، وشهادة 

في المبادئ االستثمارية من سما وغيرها من الدورات التدريب على القيادة واإلدارة الفعالة.

المدير التنفيذي للتقنية ("مدير التقنية") – محمد عبدالوهاب المرشد (٣٣ عامًا)

كويتي الجنسية، ُعين مديرًا عامًا للتقنية في الشركة منذ شهر (مارس ٢٠١٢م). وقبل تعيينه في هذا المنصب، شغل محمد المرشد عددًا من المناصب 
اإلدارية في مجموعة أم تي سي ومنها منصب المدير الفني اإلقليمي ومنصب مدير الخدمات لمدة سنة في شرق أفريقيًا، ومدير العمليات لمنطقة الشرق 
األوسط ونيجيريا لمدة سنتين، ومدير مشروع في المجموعة الفنية والشبكات في مجموعة أم تي سي لمدة عامين. وحيث كان يشغل منصب المدير المالي 
اإلقليمي، فقد كان مسئوًال عن مراجعة العروض التقنية والتفاوض بشأن الحلول مع الموردين وتقييم ميزانيات التكاليف التشغيلية السنوية وخطط 
الشركة. وقد اكتسب من خالل خبراته لمدة عشر سنوات في مجال االتصاالت، خبرة دولية واسعة في مجال تقنية االتصاالت، وقد ساهم في تأسيس القسم 
الفني في مجموعة أم تي سي في عام ٢٠٠٥م. ويحمل محمد المرشد شهادة الهندسة الكهربائية من جامعة ستيت كاليفورنيا، لونغ بيتش (كاليفورنيا، 

الواليات المتحدة األمريكية)، وشهادة الماجستير في إدارة المشاريع من جامعة جورج تاون (الواليات المتحدة األمريكية).

مدير الموارد البشرية – محمد عابد نديم (٣٦ عامًا)

محمد نديم، سعودي الجنسية، هو أحد الموظفين األوائل الذين انضموا إلى فريق التأسيس الذي أسس الشركة. قبل انضمامه إلى شركة زين في عام 
٢٠٠٧م عمل كعضو في الفريق المؤسس لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاث – (جدة)، وهو أحد أكبر المستشفيات ومراكز األبحاث الطبية 
في منطقة الشرق األوسط. ونظرًا لرغبته القوية في فهم األنظمة وكيفية تواصلها فيما بينها، فقد دفعه ذلك إلى االلتحاق بجامعة الملك فهد للبترول 
والمعادن والتخصص في مجال إدارة المعلومات. وقد ساعدته خبراته المهنية المكتسبة على مدى ١٢ عامًا بعد تخرجه عام ٢٠٠٠م على تولي عدة مناصب 
في إدارة الموارد البشرية في عدة شركات في مجال السيارات والخدمات الطبية واالتصاالت مما مكنه من الحصول على خبرات عملية ناجحة في قيادة 

الشباب الطموح إلى جانب فهم عميق للدور االستراتيجي الذي يلعبه العنصر البشري في نجاح المؤسسات والشركات.

٥ Ü السعودة ١٤
تنص المادة ٢٦(٢) من نظام العمل السعودي الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/٥١ وتاريخ ١٤٢٦/٨/٢٣هـ (الموافق ٢٠٠٥/٩/٢٧م) على أنه يجب 
أال تقل نسبة العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن ٧٥٪ من مجموع عماله. ويجوز لوزير العمل تخفيض النسبة المذكورة مؤقتًا في 

األحوال اآلتية:

عدم توفر عاملين سعوديين يملكون الخبرة الفنية الالزمة.• 
عدم توفر عاملين سعوديين يملكون المؤهالت التعليمية الالزمة؛ أو• 
تعذر إشغال الوظائف بالمواطنين السعوديين ألي سبب آخر.• 

من الناحية التطبيقية، يمكن لوزارة العمل فرض العقوبات اآلتية في حال المخالفة:

تعليق طلبات الشركة المخالفة للحصول على تأشيرات عمل و/أو نقل كفالة موظف أو مرشح للتوظيف.• 
حرمان الشركة المخالفة من المنافسة على العطاءات الحكومية و/أو الحرمان من الحصول على القروض الحكومية، و/أو الدعم الذي تقدمه • 

الحكومة السعودية للقطاع الخاص.

ف الشركات إلى ٤  وحيث وافق وزير العمل على برنامج "نطاقات" الخاص بالسعودة وأصبح برنامج "نطاقات" ساري المفعول في ٢٠١١/٦/١١م وهو ُيصنِّ
فئات (ممتازة وخضراء وصفراء وحمراء) وفق معدالت السعودة فيها ونوع النشاط وحجم الشركة.



٤٧

ستكون الشركات المدرجة ضمن الفئتين الممتازة والخضراء األكثر تفضيًال فيما يتعلق بطلبات التأشيرة للعمال غير السعوديين واإلدارة المتعلقة بغير 
السعوديين كلما كان ذلك ممكنًا. 

تنوي الشركة اتباع سياسة السعودة التي تقضي بتوظيف مواطنين سعوديين كجزء من القوى العاملة في الشركة في المستقبل.

وقد حصلت الشركة على شهادة صادرة عن وزارة العمل بتاريخ ١٤٣٢/٣/٢٠هـ (الموافق ٢٠١١/١٠/٢٩م) تتضمن بأن الشركة تتقيد بنسبة السعودة الالزمة 
وتضعها ضمن الفئة الخضراء. وقد وضعت الشركة برنامج "الخريجين الجدد" من أجل توفير الخريجين السعوديين للشركة والوفاء بجزء من أهداف 

المسؤولية االجتماعية للشركة.

٥ Ü التوظيف ١٥
تركز استراتيجية التوظيف في الشركة على جذب موظفين متميزين واالحتفاظ بهم لضمان أن لديها الخبرة المطلوبة في العمل والمعرفة المحلية 
القوية والقدرة على تطبيق "أفضل الممارسات" الناجحة في الشركة. والشركة اآلن في مرحلة تطوير هيكل وممارسات للموظفين بحيث يمكنهم تخطيط 

حياتهم العملية وبنائها في الشركة. 

٥ Ü الموظفين ١٦
بلغ عدد موظفي الشركة العاملين بدوام كامل كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١١م، ٨٤٥ موظفا مقارنة بـ ٦٢٨ موظفًا كما بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م و ٤٥٧ موظفًا 
كما بتاريخ ٣١ ديسمير ٢٠٠٩م. وتمثل القوة العاملة في الشركة أكثر من ٢٦ جنسية وتضم أفرادا يجمعون بين مختلف الخلفيات والخبرات. وقد بلغت 

نسبة الموظفين في ٢٠١١/١٢/٣١م ٧٠٪ مقارنة بنسبة ٦١٪ في ٢٠١٠/١٢/٣١م و ٥٦٪ في ٢٠٠٩/١٢/٣١م. 

الجدول ٢٥: إجمالي عدد الموظفين المسجلين حسب وظائفهم

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١١مكما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠مكما في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩م

غير سعوديون
سعوديين

غير سعوديونالمجموع
سعوديين

غير سعوديونالمجموع
سعوديين

المجموع

١٢٥١٠٩٢٣٤٢٢٦١٢٦٣٥٢٤٢٤١٣٩٥٦٣تجاري

٦٢٤٢١٠٤٨٣٦١١٤٤٨٦٦٤١٥٠دعم

٦٨٥١١١٩٧٣٥٩١٣٢٧٨٥٤١٣٢فني

٢٥٥٢٠٢٤٥٧٣٨٢٢٤٦٦٢٨٥٨٨٢٥٧٨٤٥المجموع

عند تطبيق طريقة حساب السعودة، تبلغ نسبة الموظفين السعوديين في الشركة حاليًا نحو ٧٠٪ من القوة العاملة لديها، فيما تتكون النسبة المتبقية من 
موظفي الشركة من ٢١ جنسية مختلفة بالنسب التالية بصفة أساسية, نحو ١٠،٨٪ من األردنيين، ونحو ٧٪ من المصريين، ونحو ٢،٢ ٪ من الفلسطينيين، 

ونحو ٢،١ ٪ من الباكستانيين، ونحو ١،٤٪ من اللبنانيين، ونحو ١،٢٪ من اليمنيين.

٥ Ü صالحيات رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي وأعضاء مجلس  ١٧
اإلدارة

يتمتع رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب وأعضاء مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي بالصالحيات التالية:

أعضاء مجلس اإلدارة ١ � ١٧ � ٥

مع مراعاة االختصاصات المقررة للجمعية العامة، يتمتع مجلس اإلدارة بصالحيات واسعة في إدارة شؤون وأعمال الشركة، بما في ذلك على سبيل المثال 
ال الحصر، التصرف في األصول والمنقوالت والعقارات، ولهذا الغرض يحتفظ مجلس اإلدارة بالحق في الشراء والقبول والدفع والرهن واالسترداد والبيع 
والتنازل واالستالم وتسليم األصول والمنقوالت والعقارات التي يتم التصرف فيها. أما فيما يتعلق ببيع عقارات الشركة، فإن على مجلس اإلدارة أن يلتزم 

بالشروط التالية: 

تحديد أسباب البيع ومبررات ذلك.  • 
أن يكون البيع مقاربًا لسعر المثل. • 
أن يكون البيع حاضرًا إّال في الحاالت التي يقدرها المجلس وبضمانات كافية.• 
أال يترتب على ذلك التصرف توقف بعض أنشطة الشركة أو كلها أو تحميلها إلتزامات أخرى.• 



٤٨

يجوز لمجلس اإلدارة عقد القروض مع البنوك وصناديق ومؤسسات التمويل الحكومي مهما بلغت مدتها وله عقد القروض التجارية التي ال يتجاوز أجلها 
نهاية مدة الشركة مع مراعاة الشروط التالية بالنسبة للقروض التي تتجاوز مدتها ثالث سنوات:

أن يحدد مجلس اإلدارة في قراره أوجه استخدام القرض وكيفية سداده.• 
أن يراعي في شروط القرض والضمانات ذات المقدمة له (إن وجدت) عدم اإلضرار بالشركة والمساهمين والضمانات العامة للدائنين.• 

كما يمكن للمجلس أن يبرم ويعدل ويجّدد اتفاقية اإلدارة الخاصة بالشركة. 

يكون لمجلس اإلدارة حق تشكيل كافة أنواع اللجان وتحديد وظائفها وصالحياتها ومهامها وإجراءات ممارسة واجباتها وكيفية إصدار قراراتها. 

يحق لمجلس اإلدارة في الحاالت التي يقدرها إبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم طبقًا لما يحقق مصلحة الشركة، على أن تتضمن محاضر اجتماع 
مجلس اإلدارة حيثيات قراراته بهذا الخصوص مراعاة الشروط التالية: 

أن يكون اإلبراء بعد مضي سنة كاملة على األقل على نشوء الدين.• 
أن يكون اإلبراء لمبلغ محدد بحد أقصى لكل عام للمدين الواحد.• 
اإلبراء حق للمجلس وال يجوز تفويضه ألي جهة أخرى.• 

يحتفظ مجلس اإلدارة بالحق في إبرام تسويات وتنازالت وعقود والتزامات وتعهدات باسم الشركة وبالنيابة عنها. يحق لمجلس اإلدارة أيضًا ممارسة كافة 
األعمال واإلجراءات التي تؤدي إلى إنجاز أهداف الشركة ومصالحها. ويحق لمجلس اإلدارة تفويض، ضمن نطاق صالحياته، عضو واحد أو أكثر من أعضائه 
أو طرف ثالث، سلطة اتخاذ بعض اإلجراءات أو تعهد بعض األعمال واألنشطة. يحق لمجلس اإلدارة تفويض أي من سلطاته وصالحياته إلى أي شخص 

يراه مناسبًا، مع مراعاة أحكام النظام األساسي للشركة. 

 رئيس مجلس اإلدارة ٢ � ١٧ � ٥

يتمتع رئيس مجلس اإلدارة بالسلطات والصالحيات التالية:

تمثيل الشركة في عالقاتها لدى كافة الهيئات واإلدارات الحكومية وكافة الهيئات القضائية أيًا كان نوعها ودرجتها.• 
الدعوة إلى عقد اجتماعات مجلس اإلدارة والجمعيات العامة وترأس هذه االجتماعات؛ و• 
ممارسة كافة المهام األخرى التي ُيكّلفه بها مجلس اإلدارة.• 
يحق لرئيس مجلس اإلدارة تفويض أي شخص يراه مناسبًا بأي من صالحياته وسلطاته، مع مراعاة أحكام النظام األساسي للشركة. • 

العضو المنتدب ٣ � ١٧ � ٥

يتولى العضو المنتدب مسؤولية اإلدارة اإلستراتيجية ، ووضع الخطط التنظيمية واألنشطة التشغيلية للشركة. وعلى العضو المنتدب تقديم تقرير لرئيس 
مجلس اإلدارة والمجلس كلما أجتمع المجلس من وقت آلخر.

الرئيس التنفيذي ٤ � ١٧ � ٥

الرئيس التنفيذي مسؤول عن األعمال اإلدارية اليومية للشركة، وتوجيه الشركة داخليًا وخارجيًا حسب رؤيته االستراتيجية. ويتمثل الواجب األساسي للرئيس 
التنفيذي في تسهيل االعمال خارج الشركة وفي نفس الوقت إدارة الموظفين والمدراء التنفيذيين اآلخرين وفق أهداف الشركة. وعلى الرئيس التنفيذي 

تقديم تقرير للعضو المنتدب عن هذه األعمال.

السكرتير ٥ � ١٧ � ٥

وليد الحكيم هو سكرتير مجلس اإلدارة ولجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت.

٥ Ü تضارب المصالح  ١٨
وفقًا للمادة (٦٩) من نظام الشركات ووفقًا لنصوص الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة، ال يجوز أن يكون لعضو مجلس اإلدارة أية مصلحة، مباشرة 
أو غير مباشرة، في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، إال بترخيص من الجمعية العامة العادية للشركة يجدد سنويًا. ويستثنى من ذلك األعمال 
التي تتم عن طريق المناقصات العامة، وذلك إذا كان العرض المقدم من عضو مجلس اإلدارة، أو أي كيان له صلة به، للشركة هو صاحب العرض األفضل. 

وعلى عضو مجلس اإلدارة أن يبلغ المجلس بما له من مصلحة شخصية في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، ويثبت هذا التبليغ في محضر 
االجتماع، وال يجوز للعضو ذي المصلحة االشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن في الجمعية العامة للشركة أو في اجتماع مجلس 

اإلدارة.



٤٩

يبلغ رئيس مجلس اإلدارة الجمعية العامة العادية عن األعمال والعقود التي يكون ألحد أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة شخصية فيها ويرفق بهذا التبليغ 
تقرير خاص من مراقب الحسابات الخارجي.

تنص المادة (٧٠) من نظام الشركات ووفقًا لنصوص الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة، بأنه ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة، بغير ترخيص من 
الجمعية العامة العادية يجدد سنويًا، أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن يّتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله. وإذا قام أحد أعضاء 
مجلس اإلدارة بممارسة مثل هذه األعمال بدون موافقة الجمعية العامة العادية للشركة، كان للشركة أن تطالبه بالتعويض أو أن تعتبر العمليات التي 

باشرها لحسابه الخاص قد أجريت لحسابها.

 إقرار أعضاء وسكرتير مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين  ١ � ١٨ � ٥

يقر كل من أعضاء مجلس اإلدارة (بما في ذلك الرئيس التنفيذي) وسكرتير مجلس اإلدارة، وكبار التنفيذيين (بما في ذلك الرئيس التنفيذي المالي) كما 
في تاريخ هذه النشرة بما يلي:¹

إن المعلومات المالية الموضحة في هذا المستند تم استخراجها من القوائم المالية للشركة دون إجراء أي تعديل جوهري عليها، وأن القوائم • 
المالية تم إعدادها وفقًا للمعايير المحاسبية للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

لم يتم إعالن إفالسهم ولم يخضعوا ألية إجراءات إفالس. • 
التوجد لهم أو أي من أقاربهم أو تابعيهم أية مصالح مباشرة أو غير مباشرة في أسهم الشركة أو أي عقود أو ترتيبات، أو ترتيبات متوقعة قد • 

يكون لها أثر جوهري على عمل الشركة وقت إعداد هذه النشرة. 
لم يستلموا أو يستلم أي شخص آخر بما في ذلك أي قائم بالترويج أو خبير، أي عمولة أو خصم، أو أتعاب وساطة، أو أي عوض غير نقدي، يتعلق • 

بإصدار أو بيع أوراق مالية للشركة خالل السنتين السابقتين مباشرة لتاريخ تقديم طلب إدراج أسهم حقوق األولوية بالقائمة الرسمية. 
أنهم ال يملكون أية صالحيات أو حقوق لالقتراض من الشركة.• 
لم يحدث أي تغيير جوهري سلبي على الوضع المالي أو التجاري للشركة خالل السنتين الماليتين السابقتين لتاريخ هذه النشرة أو خالل الفترة • 

الممتدة من ٢٠١١/١٢/٣١م حتى تاريخ هذه النشرة. 
ال توجد نية إلجراء أي تغيير جوهري على طبيعة نشاط الشركة الموضح في هذه النشرة.• 
بأنه ال يوجد أي انقطاع في أعمال الشركة يمكن أن يؤثر أو قد يكون أثر تأثيرًا ملحوظًا على الوضع المالي للشركة خالل اإلثني عشر شهرًا • 

األخيرة.

كما يقر أعضاء مجلس اإلدارة (بما في ذلك الرئيس التنفيذي) بما يلي:¹

ال توجد لهم أي صالحية تمنحهم حق التصويت على أي عقد أو اقتراح تكون لهم فيه مصلحة شخصية.• 
ال توجد لهم أي صالحية تمنحهم حق التصويت على أي مكافآت خاصة بهم.• 
ال توجد لهم أي صالحيات تجيز لهم حق االقتراض من الشركة.• 
التزامهم بما ورد في المواد (٦٨) و(٦٩) و(٧٠) و (٧١) من نظام الشركات واألحكام ذات الصلة في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة. • 



٥٠

 مصالح أعضاء وسكرتير مجلس إدارة الشركة واإلدارة التنفيذية العليا باألسهم   ٢ � ١٨ � ٥

يشتمل الجدول التالي على المصالح المباشرة وغير المباشرة المعلنة ألعضاء وسكرتير مجلس اإلدارة (وأي من أقربائهم والتابعين لهم) وأعضاء فريق اإلدارة 
التنفيذية العليا في رأس مال الشركة كما في تاريخ هذه النشرة: 

الجدول ٢٦: مصالح أعضاء وسكرتير مجلس إدارة الشركة واإلدارة التنفيذية العليا في الشركة 

عدد األسهم التي يمتلكها المنصب اسم عضو مجلس اإلدارة
بشكل مباشر بعد تخفيض 

رأس المال

نسبة األسهم التي يمتلكها بشكل غير 
مباشر

صاحب السمو الملكي األمير/ 
حسام بن سعود بن عبد العزيز  

مساهمة غير مباشرة في الشركة بنسبة ١٫٠٠٠ سهمرئيس مجلس اإلدارة
٦،٨٧٥٪ ٨٧

ال شيء١٫٠٠٠ سهم٨٨غير تنفيذيهشام عبدالرحيم أكبر

عدد من األسهم تمثل ما نسبته ١٫٠٠٠ سهم٨٩العضو المنتدب نبيل خلف سالمة
٠،٠٠٤١٣٧٪ ٩٠ في رأس مال الشركة

مساهمة غير مباشرة في الشركة بنسبة ١٫٠٠٠ سهم٩١غير تنفيذيبدر ناصر الخرافي
٠،٠٠٠٦٪ ٩٢

ال شيء١٫٠٠٠ سهم٩٣غير تنفيذيأسامه متى

مساهمة غير مباشرة في الشركة بنسبة ١٫٠٠٠سهمغير تنفيذيعبد الله إبراهيم الرخيص 
٠،٩٨٢٪٩٤

صاحب السمو األمير/ نايف بن 
سلطان بن محمد بن سعود الكبير 

مساهمة غير مباشرة في الشركة بنسبة ١٫٠٠٠سهمغير تنفيذي
٠،٠٢١٧٣٩٪٩٥

ال شيء١٫٠٠٠سهمغير تنفيذيفهد إبراهيم الدغيثر 

ال شيء١٫٧١٤سهمغير تنفيذيعمار بن عبدالواحد الخضيري 

ال شيءال شيءالرئيس التنفيذيفريزر مارك كيرلي

ال شيءال شيءالمدير الماليخليل إبراهيم فواز

المدير التنفيذي للعمليات سعود عبدالله البواردي
التجارية

ال شيءال شيء

ال شيءال شيءالمدير التنفيذي للتقنيةمحمد عبدالوهاب المرشد

ال شيء٢٨مدير الموارد البشريةمحمد عابد نديم

ال شيءال شيءسكرتير مجلس اإلدارةوليد خالد الحكيم

٥ Ü حوكمة الشركة ١٩
الرشيدة لحوكمة الشركات، ويتقيد بالئحة حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة، إضافة إلى ذلك، يتبنى  يلتزم مجلس اإلدارة بتطبيق مبدأ الممارسة 
أفضل األساليب لمضاعفة قيمة حقوق المساهمين على المدى البعيد. وتتقيد الشركة بالمادتين ٦٩ و٧٠ من نظام الشركات، باإلضافة إلى الئحة حوكمة 

الشركات.

٨٧  يملك صاحب السمو الملكي األمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز كامل أسهم مصنع البالستيك السعودية.
٨٨  مسجلة رسميًا باسم إم تي سي.
٨٩  مسجلة رسميًا باسم إم تي سي.

٩٠  يمتلك نبيل سالمة ٧١٢,٨٠٠ سهم ( أي ما نسبته ٠،١٦٥٥٪) في إم تي سي.
٩١  مسجلة رسميًا باسم إم تي سي.

٩٢  يملك بدر نصر الخرافي ١٠٠٫٠٠٠ سهم (أي ما ن نسبته ٠،٠٠٢٣٪) في إم تي سي.
٩٣  مسجلة رسميًا باسم إم تي سي.

٩٤  يملك عبد الله إبراهيم الرخيص ٣٩٫٣٧٦٫٠٠٠ سهم (والذي يمثل ما نسبته ٩٠٪ من رأس مال شركة ركيزة القابضة).
٩٥  يملك صاحب السمو األمير نايف بن سلطان بن سعود الكبير ٣٫٤٧٨٫٢٦١ سهم (والذي يمثل ما نسبته ٠،٨٧٪ من رأس مال شركة المراعي).



٥١

 لجنة المراجعة ١ � ١٩ � ٥

قام مجلس اإلدارة بتشكيل لجنة مراجعة وفقًا لقرار وزارة التجارة والصناعة رقم ٩٠٣ الصادر بتاريخ ١٤١٤/٨/١٢هـ (الموافق ١٩٩٣/٦/٢م)، وفقًا لالئحة 
حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة، وذلك لضمان أعلى معايير المراجعة التدقيقية ("لجنة المراجعة"). وسوف تعمل لجنة المراجعة بتفويض من 

مجلس اإلدارة وترتبط به مباشرة. وتتكون لجنة المراجعة من ثالثة أعضاء، على أن يكون من بينهم مختص بالشؤون المالية والمحاسبية.  

إن األعضاء الحاليون للجنة المراجعة هم: صاحب السمو الملكي األمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز (رئيس اللجنة)، و أسامة متى وفهد إبراهيم 
الدغيثر، وهو أحد أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين.

تتضمن مسؤوليات ومهام لجنة المراجعة:

اإلشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة، من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ األعمال والمهمات التي حددت لها من قبل  أ¹ 
مجلس اإلدارة.

مراجعة نظام التدقيق الداخلي ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية المطلوبة.  ب¹ 
تقديم توصيات إلى مجلس اإلدارة والموافقة على أتعابهم.  ت¹ 

متابعة أعمال المحاسبين القانونيين، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها. ث¹ 
دراسة ومراجعة لجنة التدقيق مع مراجع الحسابات المستقل، وإبداء ملحوظاتها عليها. ج¹ 

مراجعة مالحظات مراجع الحسابات المستقل على القوائم المالية ومتابعة ما تم بشأنها. ح¹ 
دراسة القوائم المالية األولية والسنوية قبل تقديمها لمجلس اإلدارة، وإبداء الرأي والتوصيات بشأنها. خ¹ 

مراجعة السياسات المحاسبية المتبعة من قبل الشركة، وإبداء الرأي والتوصيات بشأنها. د¹ 

 لجنة الترشيحات والمكافآت  ٢ � ١٩ � ٥

قام مجلس اإلدارة بتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت. بناًء على التوصيات المقدمة من قبل مجلس اإلدارة، قامت الجمعية العامة للشركة بالمصادقة 
على اللوائح الصادرة من مجلس اإلدارة والتي تحدد كيفية تعيين أعضاء اللجنة ومدة عضويتهم وصالحياتهم وطريقة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت. 
وتضم اللجنة األعضاء التالية أسماءهم: عبد الله إبراهيم الرخيص، وصاحب السمو األمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو مستقل)، 

وفهد إبراهيم الدغيثر (عضو مستقل). 

تتضمن مسؤوليات وواجبات لجنة التعويضات ما يلي:

التأكد من االلتزام بالئحة حوكمة الشركات. أ¹ 
التوصية بالترشيح لعضوية المجلس. ب¹ 

المراجعة السنوية لالحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة. ت¹ 
تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة. ث¹ 

وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة، وكبار المدراء التنفيذيين في الشركة. ج¹ 

يتلقى رئيس مجلس االدارة وأعضاء مجلس اإلدارة مكافأة مقابل خدماتهم والتي تم تحديدها وفقًا لصافي االرباح السنوية للشركة. لم يتم دفع أية 
مكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة حتى تاريخه. وقد تم دفع مبلغ اجمالي وقدره ٢٨٫٣٠٠٫٠٠٠ ريال سعودي الى االدارة التنفيذية كأجور ومكافآت خالل السنوات 

المالية الثالث السابقة لتاريخ هذه النشرة كما هو موضح في الجدول أدناه. 

الجدول ٢٧: األجر والمكافأة السنوية لمجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

٢٠١١م٢٠١٠م٢٠٠٩م٢٠٠٨م

أعضاء مجلس اإلدارة

ال شيءال شيءال شيءال شيءمجموع المكافآت السنوية المدفوعة

ال شيءال شيءال شيءال شيءمزايا أخرى ُتدفع سنويًا

اإلدارة التنفيذية (بما في ذلك الرئيس التنفيذي والمدير المالي)

١١٫٨١٤٫٧٢٧،٩٠ريال٧٫٣٣٧٫٧٠٠ ريال٣٫٩٦١٫٨٤٧ ريال٦٫٨٤٩٫٦١٧ ريال مجموع المكافآت السنوية المدفوعة

٥٣٧٫٨٤٢،٧٠ ريال٤٫٠٨٣٫٣٧٨ ريال٣٫٨١٤٫٤٢٠ ريال٢٫٢٧٢٫١٧٤ ريالمزايا أخرى ُتدفع سنويًا

١٢٫٣٥٢٫٥٧٠،٦٠ ريال١١٫٤٢١٫٠٧٨ ريال٧٫٧٧٦٫٢٦٧ ريال٩٫١٢١٫٧٩١ ريالمجموع المدفوعات
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البيئة التنظيمية. ٦

٦ Ü التشريعات ١ 
 تخضع الشركة لقوانين وأنظمة المملكة العربية السعودية، وبصفة خاصة، لألنظمة التي تحكم قطاع االتصاالت في المملكة. وتشكل األنظمة المشار إليها 

أدناه األنظمة الرئيسة فيما يتعلق بتنظيم قطاع االتصاالت في المملكة: 

نظام االتصاالت الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١٢) المؤرخ في ١٤٢٢/٣/١٢هـ (الموافق ٢٠٠١/٦/٤م) ("نظام االتصاالت") والئحته  (أ) 
التنفيذية الصادرة بموجب القرار رقم (١١) بتاريخ ١٤٢٣/٥/١٧هـ (الموافق ٢٠٠٢/٧/٢٧م) ("الالئحة التنفيذية لنظام االتصاالت"). 

تنظيم هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٧٤) بتاريخ ١٤٢٢/٠٣/٠٥هـ (الموافق ٢٧ مايو ٢٠٠١م) وما  (ب) 
جرى عليه من تعديالت ("تنظيم هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات"). 

(الموافق  ١٤٢٤/٩/٢٣هـ  بتاريخ   (١٤٢٤/٢٥) رقم  المعلومات  وتقنية  االتصاالت  هيئة  قرار  بموجب  الصادرة  البيني  االتصال  ربط  إرشادات  (ج) 
٢٠٠٣/١١/١٨م) ("إرشادات ربط االتصال البيني").

القواعد اإلجرائية المؤرخة في ١٤٢٤/٤/١٧هـ (الموافق ٢٠٠٣/٦/١٧م) ("القواعد اإلجرائية") وُيشار إليها مجتمعة بعبارة ("أنظمة االتصاالت").  (د) 

الئحة المقابل المالي الستخدام الترددات، الصادرة عن مجلس الوزراء بموجب القرار رقم ٢٠٠ بتاريخ ١٤٢٥/٠٧/٠٧هـ (الموافق ٢٠٠٤/٠٨/٢٣م)؛ (هـ) 

الخطة الوطنية للطيف الترددي الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٦١ بتاريخ ١٤٢٩/٠٣/٠٢هـ (الموافق ٢٠٠٤/٠٣/١٠م)؛ (و) 

الوثائق النظامية األخرى الصادرة عن هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات ("تعليمات وإرشادات وقرارات هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات").  (ز) 

بموجب نظام االتصاالت فإن تنظيم قطاع االتصاالت يجب أن يكون وفقًا لألهداف التالية: 

توفير خدمات اتصاالت متطورة وكافية وبأسعار مناسبة.• 
ضمان حق الوصول إلى شبكات االتصاالت العامة وأجهزتها وخدماتها بأسعار معقولة.• 
إيجاد المناخ المناسب لتعزيز المنافسة العادلة والفاعلة وتشجيعها في جميع مجاالت االتصاالت.• 
استخدام الترددات بصورة فعالة ودون تداخالت بينها.• 
االستخدام الفعال لخطة الترقيم الوطنية.• 
تحقيق الوضوح والشفافية في اإلجراءات.• 
تحقيق مبادئ المساواة وعدم التمييز. • 
حماية المصلحة العامة ومصالح المستخدمين والمحافظة على سرية معلومات االتصاالت وأمن المعلومات.• 
نقل تقنية االتصاالت وتوطينها ومواكبة تقدمها.• 

تبين الالئحة التنفيذية لنظام االتصاالت العديد من الحقوق وااللتزامات الرئيسية لمقدمي خدمات االتصاالت في المملكة وتتناول المسائل التنظيمية 
بين مقدمي  والعالقات  الخدمات،  وتعرفة  الخدمات،  بين مقدمي  والنزاعات  البيني،  االتصال  وربط  الخدمات،  بين مقدمي  المنافسة  ومنها  المختلفة 
الخدمات والمستخدمين، وسياسات الخدمة الشاملة، وحق الدخول الشامل، والترددات، وحق الدخول إلى العقارات من قبل مقدمي خدمات االتصاالت 

ونظام الترقيم، ومعدات االتصاالت، وانتشار الشبكات، ومخالفات نظام االتصاالت، والالئحة التنفيذية. 

٦ Ü الهيئات التنظيمية ٢ 
خضع تنظيم قطاع االتصاالت لتعديالت جوهرية خالل السنوات األخيرة نتيجة لجهود وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات ("وزارة االتصاالت") وهيئة 
االتصاالت وتقنية المعلومات ("هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات") في فتح السوق. وطبقا لنظام االتصاالت، ُتعّد وزارة االتصاالت الجهة المسؤولة عن 
إعداد السياسات اإلستراتيجية العامة، وخطط وبرامج تطوير قطاع االتصاالت في المملكة، ورفع الطلبات لمنح التراخيص إلى مجلس الوزراء وفقا لنظام 
االتصاالت، والتنسيق مع الجهات المعنية في المملكة. كما تمثل وزارة االتصاالت المملكة لدى الهيئات المحلية واإلقليمية والدولية فيما يتعلق بقطاع 

االتصاالت، وتعني وزارة االتصاالت بالموافقة على األسس والمبادئ والشروط المتعلقة بالخدمة الشاملة وحق االستخدام الشامل. 

تأسست هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات لتنظيم قطاع االتصاالت، ولتحقيق األهداف المرجوة من نظام االتصاالت، فقد قامت هيئة االتصاالت وتقنية 
المعلومات بتنظيم قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات في المملكة، كما أن من بين الصالحيات الممنوحة لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات، من 
ضمن صالحيات أخرى، بمسؤولية وصالحية تنفيذ السياسات المعتمدة والخطط والبرامج الخاصة بتطوير قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات في المملكة، 
وإصدار  الترخيص،  إجراءات  وتحديد  الترددي،  الطيف  استخدام  وإدارة  وتنظيم  والمشغلين،  للمستخدمين  الحماية  وتوفير  الضرورية،  اإلجراءات  ووضع 
التراخيص، وتحديد الرسوم الخاصة بتخصيص األرقام، وتحديد المعايير الخاصة بتحديد رسوم الخدمة وتحديد األطر التنظيمية التفاقيات الربط البيني 

وحل الخالفات الناشئة عنها والخاصة بالنفاذ.
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٦ Ü الترددات ٣  
يخضع استخدام الطيف الترددي لنظام االتصاالت الذي ينص على أن نطاق الطيف الترددي هو ثروة طبيعية تملكها المملكة. وُتعنى هيئة االتصاالت 
وتقنية المعلومات بمسؤولية تنظيم وإدارة الترددات في المملكة ويتوجب عليها وضع الخطة الوطنية للطيف الترددي وضمان استخدام الطيف الترددي 
بما يتوافق مع هذه الخطة. إضافة إلى ذلك، تقوم هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات بمراعاة أي خطط للنطاق وخطط القنوات وأنظمة وتوصيات االتحاد 

الدولي لالتصاالت الخاصة باالتصال الالسلكي وشروط الترخيص العامة والخاصة واالستخدامات الحالية عند معالجة مهمات النطاق الترددي. 

٦ Ü الترقيم ٤ 
للترقيم وأن  الوطنية  الخطة  المعلومات أن تعد وتنشر وتدير  التنفيذية، يجب على هيئة االتصاالت وتقنية  بموجب أحكام نظام االتصاالت والئحته 
تخصص األرقام ونطاق األرقام لمقدمي الخدمة وفقًا لتلك الخطة. كما يجب على هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات أيضا أن تحدد شروط تخصيص 
األرقام وإجراءات ورسوم ترخيص االستخدام. كما يجوز لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات تعديل مخطط الترقيم الذي تتضمنه الخطة الوطنية للترقيم 

بشرط إشعار المشغلين والمستخدمين قبل إجراء أي تعديل بمدة كافية، وال يملك مقدمو الخدمة أي حقوق ملكية في األرقام.

٦ Ü نقل األرقام  ٥ 
نقل األرقام هي خدمة تمكن مشتركي االتصاالت من الحفاظ على أرقام هواتفهم عند االنتقال من شبكة مقدم خدمة إلى أخرى. يطلب العمالء هذه 

الخدمة، ويفرضها المنظمون حول العالم. 

المعلومات، وفقًا لالئحة  المستخدم. ويحق لهيئة االتصاالت وتقنية  المشغلون نقل األرقام وفقا لمتطلبات  وطبقًا لنظام االتصاالت، يجب أن يضمن 
التنفيذية لنظام االتصاالت، إصدار قرار يلزم مقدم خدمة أو أكثر بتطوير خطة تنفيذ قابلية نقل األرقام. كما أن سياسات وإرشادات قابلية نقل أرقام 
الهواتف المتنقلة (قرار هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات رقم ١٤٢٥/٥٦ بتاريخ ١٤٢٥/٩/١٧هـ) تنّص على إلزام مقدمي الخدمة بتطوير خطة تنفيذية 

لتحقيق قابلية نقل األرقام و القدرة على نقل المكالمات من شبكاتهم إلى األرقام التي تم نقلها في شبكات أخرى إلى أي مكان في المملكة. 

٦ Ü الترخيص ٦ 
ال يجوز ألي شخص "تقديم خدمات االتصاالت إلى العموم" أو "تشغيل شبكة اتصاالت تستخدم لتقديم خدمة االتصاالت إلى العموم"، إال بعد الحصول 

على ترخيص من هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات. ويتعين على المشغلين االلتزام بالشروط الواردة في التراخيص ذات العالقة الصادرة لهم. 

الترددات و(٣) تراخيص  استخدام  و(٢) تراخيص  االتصاالت  (١) تراخيص  التراخيص:  أنواع من  أربعة  االتصاالت، يوجد  لنظام  التنفيذية  ووفقا لالئحة 
الترقيم و(٤) تراخيص األجهزة والمعدات. 

وهناك نوعين من تراخيص االتصاالت حسب تعريفها في الالئحة التنفيذية لنظام االتصاالت، وهما: تراخيص فردية وتراخيص فئوية. ويلزم لتقديم 
الخدمات والشبكات التالية الحصول على ترخيص فردي: خدمات الهاتف الثابت، وخدمات اتصاالت الهواتف المتنقلة ، وتشغيل شبكة اتصاالت عامة، 
وخدمات االتصاالت الثابتة والمتنقلة لنقل البيانات داخليًا ودوليًا، وأي أنواع أخرى من الخدمات التي تقرر هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات أنها تتطلب 
ترخيصًا فرديا. ويتم إصدار التراخيص الفئوية لتمكين أكثر من مقدم خدمة من نفس الفئة من تقديم خدمات االتصاالت أو تشغيل شبكات االتصاالت. 
ويتم إصدار التراخيص الفئوية لتقديم نطاق خدمات محددة فقط مثل إعادة بيع الهواتف الصوتية، هواتف العملة (العامة)، مزودي خدمة اإلنترنت، أو 

خدمات الشبكة ذات القيمة المضافة. علمًا بأن الترخيص الذي ُمنح للشركة هو من تراخيص االتصاالت الفردية. 

لتراخيص  التنظيمية  (األطر  ٢٠٠٦/١٠/١٠م)  (الموافق  بتاريخ ١٤٢٧/٩/١٧ هـ  الصادر  رقم (١٤٢٧/١٣٦)  المعلومات  االتصاالت وتقنية  لقرار هيئة  ووفقًا 
تقديم خدمات االتصاالت الثابتة والخدمات المتنقلة) فقد تم اعتماد أسلوب الترخيص ذو التقنية المحايدة والخدمة المحددة إلصدار التراخيص الجديدة 
الخاصة بالهاتف الثابت والمتنقل. وبموجب هذه األطر التنظيمية، تسمح تراخيص خدمة الهواتف المتنقلة لمقدم الخدمة ذي الصلة باستخدام أي تقنية 
قياسية لتقديم خدمات الهواتف المتنقلة. وسيتم منح التراخيص مع تغطية وطنية مما يسمح بتقديم الخدمات في كافة أرجاء المملكة. إن الترخيص 
ذو تقنية محايدة وخدمة محددة. وأوضح القرار المشار إليه أعاله أيضًا بأن األطر التنظيمية الحالية قد تنتقل لتصبح أطرًا تنظيمية ذات تقنية محايدة 

وخدمة محايدة.

وتطبيقًا لقرار هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات رقم (١٤٢٧/١٣٥) الصادر بتاريخ ١٤٢٧/٠٩/١٧هـ (الموافق ٢٠٠٦/١٠/١٠م) (األطر التنظيمية لتصنيف 
التراخيص ونطاق الخدمات الثابتة والمتنقلة)، تم تقديم توضيحات إضافية عن األطر التنظيمية إلصدار التراخيص، ومنها أنه يتوجب على مقدمي 
الخدمات الذين ال يقومون ببناء شبكتهم أو ال يمتلكون شبكة ولكنهم يستخدمون شبكات أطراف أخرى، أن يحصلوا على تراخيص فئوية. وقد أوضح 
القرار كذلك أن تراخيص الهواتف المتنقلة الفردية تتضمن الخدمات التالية على المستوى المحلي والداخلي والدولي: خدمات االتصال الصوتي للهواتف 
المتنقلة، خدمات المعطيات (البيانات) المتعلقة بالهواتف المتنقلة، الرسائل النصية القصيرة، الرسائل متعددة الوسائط، والخدمات األخرى ذات العالقة 

بما في ذلك السمات والخدمات الرقمية المساعدة مثل انتظار المكالمات، وتحويل المكالمات وتحديد رقم المتصل.
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يجب على هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات أن تحصل على موافقة مجلس الوزراء الموقر قبل إصدار تراخيص تقديم خدمات اتصاالت الهاتف الثابت 
والمتنقل. وال يمكن أن تزيد مدة التراخيص الفردية عن (٢٥) سنة إال أنه من الممكن تجديدها كما هو موضح أدناه. 

تتضمن الالئحة التنفيذية لنظام االتصاالت نصوص تقضي بأن لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات صالحية فرض قيود وشروط على التراخيص الفردية 
لتطبيق أهداف نظام االتصاالت والتي تشمل على سبيل المثال ال الحصر، نطاق الخدمات المراد تقديمها، ومستوى جودة الخدمات، ومتطلبات تأسيس 
الشبكة، ومتطلبات الخدمة، والتزامات الخدمة اإلضافية، والشروط الخاصة بالتعرفة. ومع ذلك، فإن الالئحة التنفيذية تنّص على أن التراخيص الفردية 
لنفس النوع من الخدمة يجب أن تحتوي على شروط متماثلة، ما لم تكن هناك اختالفات يمكن تبريرها وفقًا لظروف موضوعية. ويجوز لهيئة االتصاالت 
وتقنية المعلومات أن تقوم بإصدار قرارات تطلب فيها من مقدمي الخدمات وضع خطة، يتم اعتمادها من هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات، بشأن 

تقديم خدمات االتصاالت في حاالت الكوارث والحاالت الطارئة. 

يجوز لمجلس هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات أن يجدد أي ترخيص وفقُا ألنظمة االتصاالت، كما يجب على مقدمي الخدمات المرخص لهم التقدم 
إلى هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات بطلب تجديد تراخيصهم قبل انتهاء مدتها وفقُا لبنودها وشروطها. ومع ذلك، فإن لمجلس هيئة االتصاالت 
وتقنية المعلومات الحق في عدم تجديد التراخيص أو تعديلها أو تعليقها أو إلغائها (مع مراعاة الموافقة الوزارية في حالة الرخص الفردية لخدمات 
الهاتف الثابت أو المتنقل). ومن أسباب عدم التجديد أو التعديل أو التعليق أو اإللغاء (على سبيل المثال ال الحصر): (أ) تكرار مخالفة شروط الترخيص 
األساسية، (ب) اإلخفاق في سداد المقابل المالي للترخيص أو أي رسوم أخرى تطلبها هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات، (ج) تكرار اإلخفاق في تطبيق 
قرارات هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات، (د) اإلخفاق في مزاولة العمل بالترخيص خالل مدة سنة واحدة من إصداره، (هـ) القيام بأعمال تتعارض مع 

المصلحة العامة، (و) إفالس أو حل أو تصفية المرخص له، أو (ز) التنازل عن الترخيص دون موافقة هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات.

يجب على هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات قبل تعديل الترخيص أو عدم تجديده أو تعليقه أو إلغائه أن تخطر مقدم الخدمة بأنها تنظر في اإلجراء 
ذي العالقة ومنح مقدم الخدمة وقتًا كافيًا إلعداد مرئياته، كما يجب أن يتضمن اإلخطار أي إجراءات سوف تتخذها هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات 
للتعامل مع الممارسة ذات العالقة، ويجوز لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات أن تدعو األطراف ذوي العالقة لتقديم مرئياتهم. وإذا قام مجلس هيئة 
االتصاالت وتقنية المعلومات بتعديل أو تعليق أو إلغاء أو عدم تجديد أي ترخيص، فيجب إعطاء مقدم الخدمة وقتًا كافيًا لتنفيذ القرار وأن تتخذ هيئة 

االتصاالت وتقنية المعلومات الترتيبات الالزمة لضمان استمرار الخدمة للمستخدمين. 

ص له إذا طرأت تغييرات أو تعديالت على  باإلضافة إلى ذلك، يجوز لمجلس هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات تعديل أي ترخيص بطلب من المرخَّ
االتفاقيات أو األنظمة أو التوصيات الدولية أو المحلية أو معايير أو أنظمة المملكة المعترف بها، التي تتطلب تعديل الترخيص، أو إذا كان التعديل 

ضروريًا لتحقيق أي أهداف محددة في نظام االتصاالت (راجع القسم ١¹٧ "البيئة التنظيمية – التشريعات"). 

٦ Ü ربط االتصال البيني ٧
بناء على نظام االتصاالت، يحق لكل مشغل التفاوض مع المشغلين اآلخرين حول اتفاقيات لربط االتصال البيني لشبكاتهم وخدماتهم. وعند استالم 
طلب كتابي من مقدم خدمة آخر، يجب على مقدم الخدمة أن يدخل معه في مفاوضات، بحسن نية، إلبرام اتفاقية ربط اتصال بيني لربط شبكات 
اتصاالت األطراف والمحافظة عليها ومنحه حق الوصول إلى مرافق االتصاالت المطلوبة بشكل معقول لكي يتسنى لمقدمي الخدمة تقديم خدمات 
االتصاالت لمستخدميها. وفي حال فشل الطرفان في التوصل إلى اتفاقية ربط اتصال بيني، فلهما الحق في تقديم طلب إلى هيئة االتصاالت وتقنية 

المعلومات لتسوية النزاع والتي يكون قرارها ُملزمًا للطرفين. يجب أن تتم تسوية نزاعات ربط االتصال البيني بطريقة سريعة وعادلة. 

تنطبق إرشادات ربط االتصال البيني على كافة مقدمي الخدمات الذين يقدمون خدمات ربط االتصال البيني إلى مقدمي خدمات آخرين. وهذه اإلرشادات 
مخصصة لتكملة اإلطار التنظيمي لنظام االتصاالت والئحته التنفيذية وُيقصد بها، من بين أمور أخرى، المساعدة في ضمان أن كافة مقدمي الخدمات 
تتم معاملتهم بطريقة عادلة ومتساوية فيما يتعلق بتقديم خدمات الربط البيني. وتحتوي هذه اإلرشادات على عدد من المبادئ التي يجب أن يتبعها 
كافة مقدمي الخدمة. يجب على ترتيبات الربط البيني أن تشجع على سبيل المثال، المنافسة الفاعلة والمستمرة، ويجب أن تتمتع بالشفافية والمساواة 
والعدل وأن تلبي كافة الطلبات المعقولة للنفاذ إلى شبكة االتصاالت من خالل نقاط مالئمة. وينبغي على كافة مقدمي الخدمات الدخول في مفاوضات 

بحسن نية مع مقدمي الخدمات اآلخرين المحليين واألجانب، بناًء على طلب خطي بذلك، للتوصل إلى اتفاقيات ربط بيني.

الذين  البيني تنطبق فقط على مقدمي الخدمة  التنفيذية لنظام االتصاالت وإرشادات ربط االتصال  توجد بعض المتطلبات المحددة بموجب الالئحة 
تم تصنيفهم كمقدمي خدمة مسيطرين ألغراض الربط البيني، وبشكل خاص متطلبات تلبية كافة الطلبات المعقولة لخدمات الربط البيني من قبل 
مقدمي الخدمة اآلخرين أو بين العمليات الخاصة بمقدمي الخدمة المسيطرين والخدمات الخاصة بمقدمي الخدمة اآلخرين، لتطوير العرض المرجعي 

لربط االتصال البيني ونشره، والتأكد من أن كافة مصاريف الربط البيني تتميز بالشفافية والمعقولية وتقوم على التكلفة. 

وبموجب قرار هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات رقم (١٤٢٣/١) الصادر بتاريخ ١٤٢٣/٦/٣هـ (الموافق ٢٠٠٢/٩/١م) ("القرار رقم ١٤٢٣/١")، قامت هيئة 
االتصاالت وتقنية المعلومات بتصنيف شركة االتصاالت السعودية كمقدم خدمة مسيطر فيما يتعلق بكافة أسواق االتصاالت في المملكة.

بموجب قرار هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات رقم ١٤٣١/٢٧١ بتاريخ ١٤٣١/٠٩/١٨هـ (الموافق ٢٠١٠/٠٨/٢٨م)، أقرت هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات 
إطارًا تنظيميًا ُيستخدم في تصنيف القطاعات والسيطرة في سوق االتصاالت. كما أصدرت هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات القرار رقم ١٤٣١/١٤٧ 

والقرار رقم ١٤٣١/٢٤٨ ليحل محل القرار رقم ١٤٢٣/١ من أجل بيان فئات سوق االتصاالت. 
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وبموجب قرار هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات رقم ١٤٣١/٢٨٣ بتاريخ ١٤٣١/١٠/٢١هـ (الموافق ٢٠١٠/٠٩/٢١م) ("القرار رقم ١٤٣١/٢٨٣")، صنفت 
هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات شركة االتصاالت السعودية وموبايلي والشركة كموفري خدمات مسيطرين في سوق تحويل مكالمات الجوال بالجملة. 

ونتيجة للقرار رقم ١٤٣١/٢٨٣، ستخضع شركة االتصاالت السعودية للمتطلبات التنظيمية التالية:

توفير خدمات االتصال البيني وحق الوصول إلى أي مزود خدمة مرخص من خالل اتفاقية لالتصاالت البينية.

التقيد بتوجيهات االتصاالت البينية الصادرة عن هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات، ال سيما تلك المتعلقة بالمقابل المالي أو التكلفة.

إعداد عرض مرجعي لالتصاالت البينية وتقديمه إلى هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات من أجل اعتماده.

نشر نسخ من اتفاقيات االتصاالت البينية وتقديم تلك االتفاقيات الموقعة إلى هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات لنشرها خالل ١٠ أيام من توقيعها.

تقديم طلبات التعرفة لخدمات االتصاالت البينية إلى هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات للموافقة عليها.

تقديم دراسة تكلفة خدمات االتصاالت البينية .

الفصل المحاسبي بين خدمات االتصاالت المختلفة إلى هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات.

ونتيجة للقرار رقم ١٤٣١/٢٨٣، ستخضع موبايلي والشركة للمتطلبات التنظيمية التالية:

توفير خدمات االتصال البيني وحق الوصول إلى أي مزود خدمة مرخص من خالل اتفاقية لالتصاالت البينية.

التقيد بتوجيهات االتصاالت البينية الصادرة عن هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات، ال سيما تلك المتعلقة بالمقابل المالي أو التكلفة.

إعداد عرض مرجعي لالتصاالت البينية وتقديمه إلى هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات من أجل اعتماده.

نشر نسخ من اتفاقيات االتصاالت البينية وتقديم تلك االتفاقيات الموقعة إلى هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات لنشرها خالل ١٠ أيام من توقيعها.

تقديم طلبات التعرفة لخدمات االتصاالت البينية إلى هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات للموافقة عليها.

تقديم دراسة تكلفة خدمات االتصاالت البينية في السوق إلى هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات.

٦ Ü التجوال الوطني ٨ 
بموجب اإلطار التنظيمي المتعلق بالتجوال الوطني لمقدمي خدمات االتصال ذوي البنية التحتية (القرار رقم (١٤٢٧/١٤٢) الصادر بتاريخ ١٤٢٧/٩/١٧هـ 
الموافق ٢٠٠٦/١٠/١٠م)، أعلنت هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات بأن التجوال الوطني الذي يرتكز على األسعار العادلة واألحكام والشروط العادلة يعتبر 
مطلبُا أساسيُا للمنافسة الفاعلة والعادلة في المملكة. ولذلك، يتوجب على أي مقدم مسيطر لخدمة الهواتف المتنقلة تقديم خدمة التجوال الوطني 
لمقدم خدمات االتصال ذي البنية التحتية الذي تم الترخيص له حديثًا (مع مراعاة االتفاقيات الفنية والتجارية التي تستند على المفاوضات التي يجب 
استكمالها خالل ٦٠ يومًا من طلب مقدم الخدمة الجديد). ويجب تقديم هذه االتفاقية إلى هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات لمراجعتها. ويجوز أن 
يوفر مقدمون آخرون (غير مسيطرين) لخدمة الهواتف المتنقلة خدمات التجوال الوطني أو اإلقليمي إلى أي مقدم جديد لخدمات الهواتف المتنقلة 
مع مراعاة االتفاقية التجارية التي تم عقدها من خالل المفاوضات المتبادلة، على أال تؤدي تلك االتفاقيات إلى نتائج مضادة للتنافس وأن يتم تقديم 

خدمات التجوال الوطني فقط عندما تكون ممكنة من الناحية الفنية. 

لن يتم توفير التجوال الوطني لفترة تزيد عن خمس سنوات بعد إطالق خدمة مقدم خدمات الهواتف المتنقلة الجديد ما لم يتفق الطرفان على التمديد، 
ويجب الحصول على موافقة خطية من هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات على ذلك مسبقًا.

المتنقلة  التي تنطبق على مقدم خدمات االتصاالت  التزامات نشر الشبكة  التجوال ال تحتسب ضمن أية تغطية أو ضمن الحد األدنى من  إن تغطية 
المستضيف. يجب أن تشمل اتفاقات التجوال الوطني التزامات بشأن الدعم والخدمة المشمولة في رخصة مقدم خدمات االتصاالت المتنقلة المستضيف 
مثل مكالمات الطوارئ، االعتراض القانوني لالتصاالت، وتتبع المكالمات، وجودة الخدمة، والتي ستظل طوال الوقت ضمن التزامات مقدم خدمات االتصاالت 
المتنقلة المستضيف الذي اشترك فيه العميل. وستنظر هيئة االتصاالت وتقنية المعومات في أداء مقدم خدمات االتصاالت المتنقلة المستضيف إذا لم 

يكن مرضيًا قبل اتخاذ اإلجراءات العالجية المناسبة.

٦ Ü المنافسة العادلة ومقدمو الخدمة المسيطرون  ٩
حدد نظام االتصاالت ولوائحه أسس المنافسة العادلة ومن بين أهداف هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات المحددة في نظام االتصاالت هو "ضمان خلق 
بيئة مواتية لتعزيز وتشجيع المنافسة العادلة في كافة مجاالت االتصاالت. وتنص الالئحة التنفيذية لنظام االتصاالت بأنه يتوجب على هيئة االتصاالت 
وتقنية المعلومات القيام بعدد من المهام، منها مراقبة ومنع إساءة استخدام مكانة مقدم الخدمة المسيطر. وباإلضافة إلى ذلك، ال ُيسمح لمقدم الخدمة 

المسيطر بإساءة استخدام وضعه ويتعين عليه توفير خدمات الربط البيني وإتاحة الوصول إلى شبكته في حالة مطالبته بذلك.
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٦ Ü استخدام الممتلكات ١٠
يعطي نظام االتصاالت لجميع مشغلي االتصاالت حقًا متساويًا من حيث دخول جميع الممتلكات العامة والخاصة بغرض تقديم خدمات االتصاالت في 

إطار الحدود الالزمة والضرورية إلنشاء وتشغيل وصيانة شبكات االتصاالت. 

وبموجب الالئحة التنفيذية لنظام االتصاالت، وشريطة الحصول على موافقة الجهة العامة المسؤولة، يجوز لمقدم الخدمة دخول الطرق العامة أو أي مكان 
عام آخر، بغرض إنشاء أو صيانة أو تشغيل شبكة اتصاالت، ويمكنه أن يبقى في المكان طوال المدة الالزمة لذلك الغرض من دون تعطيل االستخدام العام 
لذلك المرفق أو الطريق أو المكان العام اآلخر. وعندما ال يستطيع مقدم الخدمة الحصول – وفقًا ألحكام تجارية معقولة – على موافقة من الجهة العامة 
المسؤولة، فإنه يجوز له التقدم بطلب إلى هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات للسماح له ببناء شبكته الخاصة، وتقوم هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات 
بالتعاون مع الجهة العامة المعنية إليجاد حل مقبول، مع األخذ في االعتبار المستخدم واستخدام المكان العام أو الطريق السريع من قبل اآلخرين. وعندما 
ال يتمكن مقدم الخدمة، بموجب شروط تجارية معقولة، من استخدام عمود أو مجرى أو برج، أو غيره من المنشآت المساندة لالتصاالت أو للطاقة الكهربائية، 

الذي تم إنشاؤه على طريق سريع أو مكان عام آخر، يمكنه أن يتقدم بطلب لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات للحصول على المساندة.

عندما يحتاج مقدم الخدمة إلى أرض أو االنتفاع بأرض من أجل تقديم خدمات االتصاالت، فإن عليه أن يحاول التوصل إلى اتفاق مع صاحب الملكية. 
وفي حال فشل المشغل في التوصل إلى اتفاق مع صاحب الملكية، يمكن لمقدم الخدمة أن يتقدم بطلب لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات لنزع 
ملكية ذلك العقار. وإذا عجزت هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات عن التوسط بين الطرفين، يمكنها نزع ملكية ذلك العقار وفقًا لنظام نزع ملكية 

العقارات للمنفعة العامة. 

المواقع لوضع أنظمة نقل  الخدمة اآلخرين باستخدام هذه  السماح لمقدمي  الذين يملكون مرافق اتصاالت قائمة حاليًا  الخدمة  يتعين على مقدمي 
االتصاالت الخاصة بهم في مواقع التركيب، إذا كان ذلك يحقق جدوى اقتصادية ملموسة وال يتطلب أعماال إنشائية جوهرية إضافية في ذلك الموقع، 
شريطة أن يقوم الطرف طالب المشاركة في الموقع بتعويض الشخص المطلوب منه إتاحة المشاركة بالقدر المالي الذي يتفق عليه الطرفان. وفي حالة 

لم يتوصل الطرفان إلى أي اتفاق، تقوم هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات بتحديد المقابل المالي.

٦ Ü الخدمة الشاملة وحق االستخدام الشامل وصندوق الخدمة الشاملة ١١
المتعلقة  والشروط  والمبادئ  األسس  (الموافق ٢٠٠٦/٦/١٧م)  ١٤٢٧/٥/٢١هـ  المؤرخة في  الشامل  االستخدام  الشاملة وحق  الخدمة  سياسة  وثيقة  تحدد 
بتقديم خدمة النفاذ إلى الخدمة الشاملة وحق االستخدام الشامل في المملكة. إن أحد األهداف المحددة في السياسة هو تحقيق النفاذ الشامل إلى 
الخدمات الصوتية وخدمات اإلنترنت من مرافق عامة أو خاصة ذات تكاليف معقولة خالل فترة ثالث سنوات كحد أقصى (للصوت) وخالل خمس سنوات 
كحد أقصى (لإلنترنت) من التاريخ الذي يبدأ فيه صندوق الخدمة الشاملة بالعمل كما هو موضح أدناه ("صندوق الخدمة الشاملة"). والهدف اآلخر هو 
تحقيق الخدمات الشاملة (لألفراد والبيوت) لخدمات الصوت واإلنترنت خالل خمس سنوات وسبع سنوات على التوالي من التاريخ الذي يبدأ فيه صندوق 

الخدمة الشاملة بالعمل.

لتعزيز الخدمة الشاملة وحق االستخدام الشامل، وجب وضع سياسة تنّص على تأسيس صندوق الخدمة الشاملة. وقد تم تأسيس صندوق الخدمة الشاملة 
بموجب قرار صندوق الخدمة الشاملة رقم (١٤٢٨/١٦٥) الصادر بتاريخ ١٤٢٨/٥/١٨هـ (الموافق ٢٠٠٧/٦/٤م) وهو يشكل وحدة إدارية منفصلة ضمن هيئة 
االتصاالت وتقنية المعلومات. يركز صندوق الخدمة الشاملة بشكل حصري على تمويل الشبكات الجديدة و/أو الخدمات لتقديم الخدمة الشاملة أو حق 
االستخدام الشامل إلى المناطق الجغرافية التي ال تصل إليها الخدمات التجارية لكونها غير مربحة. سيتم دعوة األطراف إلى عملية اختيار تنافسية لمنح 
مشاريع خاصة بالخدمة الشاملة وحق االستخدام الشامل يقوم بتمويلها صندوق الخدمة الشاملة. ويشكل صندوق الخدمة الشاملة جزءًا من هيئة االتصاالت 
وتقنية المعلومات ويديره مجلس إدارة هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات ويتم تمويله من خالل الحصول على ما يعادل ١٪ من صافي إيرادات مقدم 
الخدمة المحدد من هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات. يجب مراجعة سياسة صندوق الخدمة الشاملة من قبل هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات على 

األقل مرة كل سنتين. 

والخدمات، وهي  الشامل  الشاملة واالستخدام  الخدمة  ٢٠١٠م تتعلق بصندوق  المعلومات ثالثة قرارات أخرى في عام  أصدرت هيئة االتصاالت وتقنية 
كالتالي:

القرار رقم (١٤٣١/٢٥٦) بتاريخ ١٤٣١/٤/٦هـ (الموافق ٢٠١٠/٣/٢٢م)، الذي يلغي تصنيف شركة االتصاالت السعودية كمقدم خدمة شامل.• 
القرار رقم (١٤٣١/٢٥٧)، بتاريخ ١٤٣١/٤/٦هـ (الموافق ٢٠١٠/٣/٢٢م) الذي ينص على أن مشاريع الخدمة الشاملة فقط التي تمت ترسيتها من • 

خالل االختيار التنافسي هي التي ستتلقى الدعم المالي من صندوق الخدمة الشاملة. وسيتم تحديد المتنافس الفائز بمشاريع صندوق الخدمة 
الشاملة كمقدم خدمة شاملة في المناطق المتعلقة بتلك المشاريع.

القرار رقم (١٤٣١/٢٥٨)، بتاريخ ١٤٣١/٤/٢١هـ (الموافق ٢٠١٠/٤/٦م) الذي يحدد التعرفة المتعلقة بالخدمات المقدمة طبقًا لصندوق الخدمة • 
الشاملة (بما في ذلك تعرفة المكالمات الصوتية ضمن نفس المنطقة إلى مناطق مختلفة وإلى شبكات اتصاالت متنقلة، وتعرفة االتصاالت 
الدولية، والخدمات ذات القيمة المضافة، وخدمات اإلنترنت). ويتعين على مقدم الخدمة الشاملة التقدم بطلب إلى هيئة االتصاالت وتقنية 

المعلومات العتماد التعرفة الخاصة به.
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٦ Ü جودة الخدمة  ١٢ 
لقد وضعت هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات مجموعة من "مؤشرات جودة الخدمة" من خالل القرار رقم (١٤٢٤/٢٤) وتاريخ ١٤٢٤/١٠/١٣هـ (الموافق 
٢٠٠٢/٣/١٨م) التي تحدد مستويات الخدمة المستهدفة للخدمات المقدمة للمستخدم النهائي من قبل شركة االتصاالت السعودية. وقد أصدرت هيئة 
االتصاالت وتقنية المعلومات قرار إلحاقي أصدرت بموجبه "اإلطار التنظيمي لجودة الخدمة" (وهو القرار رقم (١٤٢٧/١٤١) الصادر بتاريخ ١٤٢٧/٩/١٧هـ 
(الموافق ٢٠٠٦/١٠/١٠م) ويتعين على مقدمي الخدمات بموجب هذا القرار تقديم التقارير إلى هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات لإلشارة إلى مدى التقيد 
بالمعايير المرتبطة بتلك المؤشرات على أساس ربع سنوي. ومع ذلك، فإنه وفقًا "لإلطار التنظيمي المتعلق بجودة الخدمة" سيتم إعفاء مقدمي الخدمة 

الذين تم الترخيص لهم حديثًا من تنظيم جودة الخدمة لفترة االثني عشر شهرًا األولى بعد اإلطالق التجاري للخدمة.

وقد أصدرت هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات "نظام جودة خدمة" آخر من خالل قرارها رقم (١٤٣٠/٢٢٩) بتاريخ ١٤٣٠/١٠/٤هـ (الموافق ٢٠٠٩/٩/٢٤م) 
وذلك لتحديث أنظمة جودة الخدمة في ضوء المستجدات في السوق. وينطبق هذا النظام على نطاق من الخدمات المقدمة للمستخدم النهائي (بما في 
ذلك خدمات الصوت المتعلقة باالتصاالت المتنقلة)، وخدمات البيع بالجملة، وخدمات ربط االتصال البيني، ويشتمل كذلك على مؤشرات جودة الخدمة 
(مثل زمن التركيب، وقت إصالح الخلل، معدل المكالمات الفاشلة، ومعدل الخطأ ومعايير جودة الصوت) لكل نوع من أنواع الخدمة. وبالنسبة للخدمات 
المقدمة للمستخدم النهائي، يلتزم مقدمو الخدمة الصوتية في االتصاالت المتنقلة باإلعالن عن التزامهم بالقيم المستهدفة بشكل ربع سنوي. ويعفى 
حاملو التراخيص الفردية من التنظيمات لكافة الخدمات المقدمة للمستخدم النهائي ألول ١٢ شهرًا من إطالق خدماتهم تجاريًا، أو ألية خدمة محددة 
مقدمة للمستخدم النهائي إذا كانت حصتهم في السوق تقل عن ١٠٪ في تلك الخدمة. وبالنسبة لمبيعات الجملة وخدمات ربط االتصال البيني، فإن 

االلتزامات المتعلقة بالتقارير والمطابقة تنطبق على مقدمي الخدمة المسيطرين، مع وجود إعفاءات معينة ومحدودة.

كما أنه يتعين على كل مقدم من مقدمي خدمات االتصاالت المتنقلة نشر خرائط التغطية الخاصة بخدماته لكل مدينة رئيسية ولكل منطقة بما في 
ذلك الطرق السريعة، إليضاح المناطق الداخلية و/أو الخارجية التي تحظى باستقبال جيد، وينبغي تحديث تلك الخرائط سنويًا على األقل، وتهدف تلك 

الخرائط إلى تمكين المستخدمين النهائيين من المقارنة بين عروض الخدمات عند اتخاذ قرارهم بشأن مزود الخدمة الذي سيشتركون معه.

ويجوز أن تحدد هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات متطلبات إضافية تتعلق بجودة الخدمة لحاملي الترخيص الفردية أو الفئوية والتي تقع خارج نطاق 
إطار جودة الخدمة. وقد أوضحت هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات بأنها تنوي تبني أنظمة جودة خدمة مسبقة لجوانب محددة تتعلق ببعض الخدمات. 
ومع تطور السوق، وتحّسن جودة الخدمة من خالل القوى التنافسية، فإنه يمكن التراخي في شروط جودة الخدمة وتبني طريقة الحقة لقياس الجودة. غير 

أنه بالنسبة للخدمات التي تنعدم فيها المنافسة أو تكون هناك منافسة محدودة عليها، فسيتم تطبيق منهجية تنظيمية أكثر صرامة بشأنها.

٦ Ü التعرفة  ١٣ 
بموجب الالئحة التنفيذية لنظام االتصاالت يجب أن يرفع مقدمو الخدمة الشاملة ومقدمو الخدمة المسيطرين أي تعرفة متعلقة بحق االستخدام الشامل 
أو خدمات االتصاالت في السوق المسيطر عليه على التوالي إلى هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات للحصول على موافقتها ما لم تقرر هيئة االتصاالت 
وتقنية المعلومات خالف ذلك. وباإلضافة إلى ذلك، فإنها في قرارها رقم ١٤٣١/٢٧٤ بتاريخ ١٤٣١/١٠/١٢ هـ (الموافق ٢٠١٠/٠٩/٢١م) قررت أن تقديم 
طلبات التعرفة للموافقة هو مطلب تنظيمي سيتم تطبيقه سواء كانت هناك سيطرة أم ال، وسواء في األسواق التنافسية أو األسواق الخاضعة للسيطرة. 
الخدمة قبل أن يتم تطبيقها فعليًا.  أية تعرفة دائمة يعرضها موفر  المعلومات على  ويتعين حاليًا الحصول على موافقة هيئة االتصاالت وتقنية 
وعليه، فإنه ليس مطلوبًا من أي شركة اتصاالت متنقلة بما في ذلك الشركة الحصول على موافقة هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات قبل تقديم تعرفة 

ترويجية لالتصاالت المحلية.

كذلك يمكن لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات أن تصدر قرارًا العتماد أية طريقة لتنظيم تعرفة مقدمي الخدمة من شأنه أن يتماشى مع تعليمات 
وإرشادات وقرارات هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات بما فيها تنظيم سقف األسعار.

٦ Ü شروط وأحكام الخدمة ١٤ 
يتعين على جميع مقدمي خدمات االتصاالت المتنقلة، والهاتف الثابت، والمعطيات (البيانات)، واإلنترنت، أن يتأكد من أن عقود الخدمات التي يبرمونها 

تتوافق مع أحكام الخدمة الصادرة عن هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات (القرار رقم (١٤٢٩/١٩٥)، بتاريخ ١٤٢٩/٣/١١هـ (الموافق ٢٠٠٨/٣/١٩م).

وتحتوي "شروط وأحكام خدمة االتصاالت المتنقلة" الصادرة عن هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات على األحكام والشروط المطبقة فيما يتعلق بإجراءات 
وحدود  الخدمة،  وإنهاء  وتعليق  الرقم،  نقل  وإمكانية  الخدمة  ونقل  والفواتير،  الخدمة،  مقدمي  والتزامات  العمالء،  والتزامات  الخدمة،  وعقود  الخدمة، 

مسؤولية مقدم الخدمة، وشكاوى العمالء والخالفات، ودور هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات في حل تلك الشكاوي والخالفات.

ويتعين على مقدمي الخدمة نشر أحكام الخدمة الخاصة بهم على مواقعهم اإللكترونية، وتوفير تلك األحكام في مكاتب الخدمات كي يتسنى للعمالء 
االطالع عليها، وإبالغ العمالء بمحتوياتها.
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٦ Ü استعادة الخدمة في حاالت الكوارث ١٥ 
اعتمدت هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات إطارًا تنظيميًا لخطة استعادة الخدمة في حاالت الكوارث والطوارئ لقطاع االتصاالت وتقنية المعلومات في 
المملكة (بموجب القرار رقم (١٤٣١/٢٤٩) بتاريخ ١٤٣١/١/٢هـ (الموافق ٢٠٠٩/١٢/١٩م). ويتوجب على جميع مقدمي الخدمات ذوي المرافق تقديم خطة 
استعادة الخدمة في حاالت الكوارث والطوارئ وجدول زمني لالختبارات المتعلقة بخطة استعادة الخدمة إلى هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات خالل ٦ 

أشهر من القرار المذكور. وينبغي فحص خطط االستعادة من الكوارث ما ال يقل عن مرة واحدة كل سنتين.

٦ Ü الجزاءات ١٦ 
ينص نظام االتصاالت على أن تخضع بعض التصرفات أو المخالفات المحددة في أنظمة االتصاالت لعقوبات ال تتجاوز خمسة ماليين ريال سعودي. وهذه 
العقوبات تفرضها لجنة المخالفات التابعة لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات (التي يتم تعيين أعضائها من قبل مجلس هيئة االتصاالت وتقنية 
المعلومات) والتي يتعين عليها اتخاذ قراراتها وفقا لالئحة التنفيذية لنظام االتصاالت. ويجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم بموجب 

نظام ديوان المظالم. 
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الترخيص وربط االتصال البيني. ٧

٧ Ü الترخيص ١ 
فيما يلي موجز للشروط واألحكام الخاصة بالترخيص: 

 الخدمات والشبكات المرخصة ١ � ١ � ٧

أصدرت هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات ترخيص للشركة من أجل: (أ) إنشاء وتشغيل وصيانة شبكة اتصاالت متنقلة ذات بنية تحتية في المملكة 
الخدمات  المتنقلة، (ب) تقديم  االتصاالت  لتقديم خدمات  المعلومات  االتصاالت وتقنية  والمطبقة من قبل هيئة  المعتمدة  الدولية  بالمعايير  تتقيد 
(٢) خدمات  المتنقلة،  الصوتية  االتصاالت  (١) خدمات  الحصر:  ال  المثال  والتي تشمل على سبيل  والدولية  والداخلية  المحلية  المستويات  التالية على 
اتصاالت البيانات المتنقلة، (٣) الخدمات األخرى ذات العالقة التي تشمل خدمات الرسائل النصية القصيرة وخدمات رسائل الوسائط المتعددة وخدمات 
البريد الصوتي وخدمات اضغط للتحدث عبر الهواتف المتنقلة وخدمات تحديد المواقع وغيرها من خدمات القيمة المضافة حسب رغبات المستخدمين 
النهائيين، وما تقدمه الشركة من خدمات. وبموجب القرار رقم (١٤٢٧/١٣٥) الصادر بتاريخ ١٤٢٧/٩/١٧هـ (الموافق ٢٠٠٦/١٠/١٠م)، تشمل الخدمات األخرى 
ذات الصلة، على سبيل المثال ال الحصر، الخدمات والخصائص الرقمية اإلضافية مثل انتظار المكالمات وتحويل المكالمات والتعرف على رقم المتصل. 

والشركة مرخصة كذلك لتقديم خدمة اإلنترنت اعتبارًا من ١٤٢٩/٠١/٢٣هـ (الموافق ٢٠٠٨/٠٢/٠١م) وقد تم تجديد ذلك الترخيص حتى ١٤٣٤/٠٣/٢١هـ  
(الموافق ٢٠١٣/٠٢/٠٢م) (راجع القسم ٦¹٧ "الترخيص وربط االتصال البيني – رخصة تقديم خدمة اإلنترنت")، ومن المتوقع تجديده وفق الشروط ذاتها 

أو شروط مماثلة لدى انتهائه. 

كما يخضع بث المحتوى الذي يشمل "إنتاج مواد سمعية وبصرية" إلى نظام تراخيص منفصل جهة االختصاص فيه هي وزارة الثقافة واإلعالم التي 
تصدر التراخيص الالزمة بهذا الخصوص. 

 المناطق التي يغطيها الترخيص ٢ � ١ � ٧

ُيسَمح للشركة بتقديم الخدمات المرخص لها (أ) في كافة مناطق المملكة العربية السعودية، و(٢) بين المملكة العربية السعودية والشبكات األخرى خارج 
المملكة وفقًا لألنظمة واالتفاقيات المطبقة.

 مدة الترخيص وتجديده   ٣ � ١ � ٧

يمتد الترخيص لمدة ٢٥ سنة من تاريخ إصداره في ١٤٢٩/٣/٢١هـ (الموافق ٢٠٠٨/٣/٢٩م)، ويمكن تجديده لمدة مماثلة بنفس الشروط واألحكام بعد 
موافقة هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات ودفع المقابل المالي المحدد.

 التعاقد من الباطن ٤ � ١ � ٧

على الشركة الحصول على موافقة هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات للتعاقد من الباطن مع أشخاص آخرين بهدف تقديم خدمات االتصاالت المرخص 
لها بتقديمها من خالل الترخيص الحاصلة عليه. وفي حال التعاقد من الباطن، تبقى كافة االلتزامات الناشئة عن الترخيص من مسؤولية الشركة.

 المقابل المالي للترخيص  ٥ � ١ � ٧

يتوجب دفع الرسوم السنوية التالية من قبل الشركة إلى هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات لقاء تقديم خدمات االتصاالت المتنقلة وذلك وفقًا ألحكام 
الترخيص الممنوح للشركة: 

(٥٪) من صافي اإليرادات في السنة األولى من تاريخ صدور الترخيص.• 
(١٠٪) من صافي اإليرادات في السنة الثانية من تاريخ صدور الترخيص.• 
(١٥٪) من صافي اإليرادات في السنة الثالثة من تاريخ صدور الترخيص وما بعدها.• 

باإلضافة إلى ذلك يجب على الشركة دفع المبالغ التالية إلى هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات: 

(١٪) سنويًا من صافي إيرادات الشركة كمقابل مالي سنوي للترخيص.• 
مقابل مالي سنوي عن استخدام الطيف الترددي المخصص للشركة وفقًا ألحكام الالئحة المعتمدة للمقابل المالي الستخدام الترددات. • 
مقابل مالي سنوي مقابل استخدام وحجز وتخصيص األرقام المخصصة للشركة وفقًا لقرار هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات رقم (١٤٢٥/٣٤) • 

الصادر بتاريخ ١٤٢٥/١/٤هـ (الموافق ٢٠٠٤/٢/٢٥م).
مقابل مالي يتحدد وفقًا لسياسة الخدمة الشاملة وحق االستخدام الشامل المعتمدة.• 
مقابل مالي نظير أي أعمال وخدمات تقدمها هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات وفقًا ألنظمتها.• 
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 الترددات ٦ � ١ � ٧

إن النطاق الترددي المخصص للشركة بموجب الترخيص هو كما يلي:

٢× ١٠ ميجاهرتز من الطيف الترددي ضمن نطاق ٩٠٠ ميجاهرتز.• 
٢× ١٠ ميجاهرتز من الطيف الترددي ضمن نطاق ١٨٠٠ ميجاهرتز.• 
٢× ١٠ ميجاهيرتز في كال الطيفين التردديين (١٩٢٠ – ١٩٨٠ ميغاهيرتز و٢١٧٠¹٢١١٠ ميغاهيرتز) لتوفير خدمات االتصاالت المتنقلة عبر شبكة • 

الجيل الثالث.

يمكن استخدام هذه الترددات فقط لتقديم الخدمات بموجب الترخيص.

يمكن أن تخصص هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات المزيد من نطاقات التردد، متى أمكن، ومتى توفر، وذلك لتلبية متطلبات الشركة وتمكينها من 
تنفيذ خدماتها والوفاء بالتزاماتها بموجب الترخيص وفقًا لإلجراءات التنظيمية ونظير سداد المقابل المالي. سوف يتم تخصيص الترددات اإلضافية فقط 

عندما تثبت الشركة بأن لديها عددًا كافيًا من طلبات االشتراك وبأنها تقوم باستخدام الترددات التي سبق أن تم تخصيصها لها بشكل فعال. 

يخضع استخدام الترددات لتعليمات وإرشادات وقرارات هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات ويجب أن يتوافق مع الخطة الوطنية للطيف الترددي وإجراءات 
إدارة الطيف الترددي الذي تصدرها وتديرها هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات (راجع القسم ٣¹٦ "البيئة التنظيمية – الترددات").

يمكن أن يخضع التردد الذي تستخدمه الشركة إلعادة التخصيص عندما ترى هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات بأن هذا اإلجراء من شأنه تحسين فعالية 
الطيف الترددي في المملكة أو ألسباب أخرى منها تنسيق الطيف الترددي الدولي شرط أال تؤثر هذه اإلجراءات بشكل غير مناسب على عمل الخدمات 
المرخص بها. تحصل عملية إعادة التخصيص فقط بعد إجراء التشاور، وبعد أن تقوم هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات بإعطاء الشركة وقتًا معقوًال ومتى 
أمكن، بعد تخصيص ترددات بديلة لضمان استمرار الخدمات المرخص بها، مع أدنى حد ممكن من التأثيرات السلبية. مع العلم أن هيئة االتصاالت 

وتقنية المعلومات ستنظر في التعويض فقط عندما تشمل عملية إعادة التخصيص تخفيضًا للترددات.

 تبديل التقنية ٧ � ١ � ٧

يجب على الشركة أن تخطر هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات بأي نية لتغيير جوهري في التقنية التي تقوم باستخدامها. وقد تطلب هيئة االتصاالت 
وتقنية المعلومات من الشركة اتخاذ إجراءات لتخفيف أي آثار عكسية تنتج عن هذه التغييرات.

 مراقبة أمن الشبكة ٨ � ١ � ٧

يتعين على الشركة التقيد بالمتطلبات التنظيمية في معداتها المطلوبة لمراقبة أمن الشبكة.

 نشر الشبكة ونطاق تغطيتها ٩ � ١ � ٧

إن الشركة ملزمة بموجب الترخيص بالتقيد بااللتزامات التالية الخاصة بنشر الشبكة ونطاق تغطيتها للسكان والمدن والطرق السريعة في المملكة، والتي 
تم وسيتم إنجازها من خالل مزيج من االستخدام لشبكة الشركة الخاصة ومرافق طرف آخر: 

تاريخ إطالق الخدمات: إطالق الخدمة في موعد أقصاه ستة أشهر بعد صدور الترخيص وتغطية على األقل ٣٤ مدينة و١٤ طريق سريع ونحو • 
٥٣٪ من التغطية السكانية بتقنية الجيل الثاني ونحو ٤٣٪ من التغطية السكانية بتقنية الجيل الثالث (بما فيها تغطية المناطق التي تقع 

ضمن حدود الرياض  ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والدمام والخبر والظهران).
التغطية خالل سنة من إطالق الخدمة: تغطية ٩١ مدينة على األقل و٣٣ طريق سريع ونحو ٦٤٪ من التغطية السكانية بتقنية الجيل الثاني • 

ونحو ٥١٪ من التغطية السكانية بتقنية الجيل الثالث.
التغطية خالل سنتين من إطالق الخدمة: تغطية ١٥٦ مدينة على األقل (بما فيها مدينة رئيسية واحدة على األقل في كل منطقة إدارية • 

في المملكة) و٤٣ طريق سريع ونحو ٧١٪ من التغطية السكانية بتقنية الجيل الثاني ونحو ٦١٪ من التغطية السكانية بتقنية الجيل الثالث.
التغطية خالل ثالث سنوات من إطالق الخدمة: تغطية ٣٥٩ مدينة على األقل و ٥٤ طريق سريع (بما في ذلك طريق الرياض ¹ الطائف ¹ مكة • 

المكرمة، والطريق السريع بين الرياض والدمام، والطريق السريع بين المدينة المنورة ومكة المكرمة، والطريق السريع بين جدة ومكة المكرمة) 
ونحو٨٠٪ من التغطية السكانية بتقنية الجيل الثاني ونحو ٦٦٪ من التغطية السكانية بتقنية الجيل الثالث.

التغطية خالل أربع سنوات من إطالق الخدمة: تغطية ٤٦٦ مدينة على األقل و٥٩ طريق سريع ونحو ٨٨٪ من التغطية السكانية بتقنية الجيل • 
الثاني ونحو ٧٠٪ من التغطية السكانية بتقنية الجيل الثالث.

التغطية خالل خمس سنوات من إطالق الخدمة: تغطية ٥٤٠ مدينة على األقل، و٦٧ طريق سريع، ونحو ٩٣٪ من السكان بشبكة الجيل الثاني • 
وتغطية نحو ٧٤٪ بشبكة الجيل الثالث.

تغطية داخل المنازل: التمتع بالقدرة على إجراء المكالمات وتلقيها بنجاح وبجودة مقبولة في ما ال يقل عن ٩٥٪ من كافة المباني ضمن • 
منطقة التغطية.
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معدل انقطاع المكالمات: يجب أال يتخطى معدل انقطاع المكالمات نسبة ٢٪ من إجمالي محاوالت المكالمات.• 
عامل اختناق المكالمات: يجب أال يتخطى عامل اختناق المكالمات (من خالل قياس القدرة االستيعابية) أكثر من ٥٪ في ساعات الذروة (التي • 

تتمثل في الساعة التي يبلغ فيها معدل حركة مرور المكالمات على شبكة الهواتف المتنقلة للمرخص له الحد األقصى للقدرة االستيعابية 
للشبكة).

٧ Ü رخصة تقديم خدمة اإلنترنت ٢ 
(الموافق  ١٤٣٤/٠٣/٢١هـ  حتى   تجديدها  تم  والتي  ٢٠٠٨/٠٢/٠١م)  (الموافق  ١٤٢٩/٠١/٢٣هـ  من  اعتبارًا  اإلنترنت  خدمات  لتقديم  مرخصة  الشركة 
التي تنطبق على  الشروط واألحكام  النوع (ب)، وكذلك  الفئوية من  للتراخيص  العامة  والشروط  االلتزام باألحكام  الشركة  ٢٠١٣/٠٢/٠٢م)، ويتعين على 

خدمات مقدمي خدمة اإلنترنت بحسب ما هو مبين أدناه.

 الشروط واألحكام العامة للتراخيص الفئوية من النوع (ب) ١ � ٢ � ٧

فيما يلي موجز للشروط واألحكام المتعلقة بالتراخيص الفئوية من النوع (ب):

ينبغي أن تلتزم الشركة بشروط الترخيص، ونظام االتصاالت والئحته التنفيذية، وتنظيم الهيئة والقرارات واإلرشادات الصادرة من هيئة االتصاالت وتقنية 
المعلومات من وقت آلخر. ويتعين على الشركة تقديم تقارير دورية لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات، وكذلك تقديم أية معلومات أخرى تطلبها 

هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات.

يتمتع مجلس إدارة هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات بموجب أنظمة االتصاالت، بصالحية تعليق أو إلغاء أو عدم تجديد الترخيص أو فرض جزاءات 
بحق جميع الشركات المرخصة بما في ذلك الشركة للعمل في المملكة إال فيما يتعلق بعمليات االندماج الخاصة بعمليات تقديم خدمات الهاتف الثابت 
والهواتف المتنقلة فيشترط موافقة وزير االتصاالت على قرارات المجلس (لمزيد من التفصيل يرجى الرجوع إلى القسم "١¹٧" ¹ الترخيص وربط االتصال 
البيني ¹ الترخيص). كما يجوز تعديل الترخيص وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة (أنظر القسم ٦¹٦ البيئة التنظيمية ¹ الترخيص). وإذا رغبت الشركة 
في التوقف عن تقديم الخدمات بموجب الترخيص الممنوح لها، وجب عليها اتباع تلك اإلجراءات المبينة في لوائح هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات.

يسمح للشركة بتقديم الخدمات في مناطق محددة أو عدة مواقع في المملكة وذلك وفقًا للترخيص الممنوح لها (أنظر القسم ٢¹٦¹٦ (الترخيص ¹ ربط 
االتصال البيني والتجوال – رخصة تقديم خدمات اإلنترنت – الشروط واألحكام الخاصة بخدمات مقدمي خدمة اإلنترنت). ويتعين على الشركة تلبية كافة 
االلتزامات المنصوص عليها في نظام االتصاالت والترخيص، بما في ذلك استمرارية الخدمة وتطوير وتحسين الخدمات. ويتعين على الشركة على وجه 

الخصوص االلتزام بالمتطلبات التالية:

ومراعاة •  األخرى،  الرسمية  والجهات  المعلومات  وتقنية  االتصاالت  هيئة  عن  الصادرة  والتعليمات  والقواعد،  السياسات،  بكافة  وااللتزام  تنفيذ 
النزاهة والسلوك الحسن.

عدم التمييز بين المستخدمين ومراعاة خصوصياتهم.• 
إيضاح رسوم وخصائص الخدمات مقدمًا إلى المهتمين باالشتراك فيها.• 
االلتزام بحقوق النسخ والحقوق األخرى وفقًا لألنظمة ذات العالقة عند تقديم البرامج للمستخدمين. ويتعين على الشركة الحصول على االعتماد • 

من وزارة الثقافة واإلعالم وذلك (١) قبل بث المحتوى بأية طريقة عبر وسائط المعلومات، أو (٢) إذا تضمنت الخدمة بث أو استقبال معلومات 
صوت أو صورة، أو مواد، أو نصوص خطية، أو رسومات، إضافة إلى أية خدمات مستقبلية جديدة مصحوبة بحقوق الملكية الفكرية، أو نشر 

وطباعة المعلومات.
الحصول على اعتماد من الغرفة التجارية إذا كانت الخدمة متصلة بشكل مباشر أو غير مباشر بتقديم جائزة أو ترويج تجاري، والحصول في أي • 

حال على اعتماد من الجهات المعنية األخرى قبل البدء بتقديم الخدمة.
االلتزام بقواعد الشريعة اإلسالمية، والمبادئ األخالقية، والقواعد أو األعراف العامة والذوق العام، وعدم مخالفة أي أنظمة أو لوائح تنفيذية مطبقة • 

في المملكة العربية السعودية.
عدم استغالل أرقام هواتف المستخدمين أو األرقام التي يتم الحصول عليها من خالل المكالمات الواردة للمستخدمين، أو استغالل تلك األرقام • 

عبر أية وسائل مثل استخدامها في الحمالت اإلعالنية أو قواعد بيانات الشراء، بما في ذلك األرقام التابعة للجهات األخرى دون الحصول على 
إذن مسبق من أصحاب تلك األرقام.

توفير إمكانيات فنية في معدات وأجهزة الشبكة من أجل (١) الربط مع المعدات واألجهزة األخرى (يجب تعبئة وتوقيع نموذج المتطلبات • 
الخاصة لتشغيل واستخدام الشبكة)، و(٢) االحتفاظ بـ وتحديد بيانات المستخدمين عند الضرورة لمدة ال تقل عن ستة أشهر أو وفقًا لقرار هيئة 

االتصاالت وتقنية المعلومات بهذا الصدد.
يجب أن تتوافق المعدات الالزمة لتقديم الخدمة مع المعايير الفنية المعتمدة من قبل هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات، ويجب استخدامها • 

فقط من أجل تقديم الخدمات المرخص بتقديمها.
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 الشروط واألحكام الخاصة بخدمات مقدمي خدمة اإلنترنت ٢ � ٢ � ٧

فيما يلي موجز للشروط واألحكام الخاصة المتعلقة بخدمات مقدمي خدمة اإلنترنت علمًا أن بعضها مشابه في نطاقه للشروط واألحكام العامة الموصوفة 
أعاله.

تقتصر خدمات مقدم خدمة اإلنترنت على النفاذ إلى شبكة اإلنترنت عبر طلب الرقم الهاتفي، والنفاذ إلى شبكة اإلنترنت عبر النطاق العريض، والبريد 
اإللكتروني، وتخصيص وتعيين بروتوكول اإلنترنت، وتصميم واستضافة المواقع اإللكترونية، ومراقبة الشبكة، وتسجيل اسم النطاق DNS (شريطة االلتزام 

باألنظمة المطبقة)، ونشر المحتوى عبر اإلنترنت، واإلعالن عبر اإلنترنت، ومقدمي خدمة التطبيقات مثل مراكز البيانات واستضافة (تسكين) المعدات.

يتعين على الشركة تقديم خدماتها أو التوصيل مع اإلنترنت باستخدام فقط الطرق التي تحددها هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات، ويتعين عليها 
كذلك تقديم خدماتها بمستوى عال من الجودة، وأن تراعي النزاهة، واألمانة، وحسن السلوك مع عمالئها، وأال تميز بينهم. كما أن عليها تطبيق ومراعاة 
كافة القواعد والتعليمات الصادرة عن هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات والجهات الحكومية المختصة األخرى وأن تمتثل لألنظمة والقواعد المطبقة 

المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية عند تقديمها ألي برامج لعمالئها.

يتوجب على الشركة توضيح رسوم وخصائص خدماتها لعمالئها المحتملين، وأن توفر نسخًا من قواعد االستخدام لعمالئها، وأن توفر لهم كذلك وثائق 
أحكام الخدمة الصادرة عن هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات. وعلى الشركة الحفاظ على الخصوصية والسرية فيما يتعلق بمعلومات حسابات عمالئها، 
وعليها االمتناع عن إشراك أطراف ثالثة في حسابات عمالئها أو إعطائهم إمكانية الوصول إلى أرقام عمالئها السرية أو أسماء المستخدمين الشخصية 

الخاصة بهؤالء العمالء.

وعلى الشركة كذلك تقديم الدعم الفني على مدار الساعة لعمالئها، والتأكد من الحفاظ على دقة وصحة حسابات عمالئها واالحتفاظ ببياناتهم لمدة 
سنة واحدة.
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اتفاقيات التمويل. ٨

٨ Ü ملخص اتفاقيات التمويل ١
يتم توفير التمويل للشركة حاليًا من المصادر التالية : 

تسهيل بواقع ٩٫٧٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال سعودي (٢٫٦٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ دوالر أمريكي تقريبًا)، يتألف من شريحة تبلغ ٢٫٦٦٢٫٥٠٠٫٠٠٠ ريال سعودي (٧١٠٫٠٠٠٫٠٠٠ • 
دوالر أمريكي تقريبًا)، وشريحة ٧٫٠٨٧٫٥٠٠٫٠٠٠ ريال سعودي بموجب اتفاقية تسهيل المرابحة ("تسهيل المرابحة")؛

دوالر •   ٢٣٩٫٧٨٢٫٢٧٢) سعودي  ريال   ٨٩٩٫١٨٣٫٥٢١ تبلغ  شريحة  من  يتألف  تقريبًا،  سعودي  ريال   ٣٫٥٥٩٫٦٧٧٫٢٩٦ بقيمة  إجمالي  مبلغ 
أمريكي تقريبًا)، وشريحة تبلغ ٤٩٦٫٤٩٣٫٧٧٥ ريال سعودي (٣٦٫٤٩٣٫٧٧٥ دينار كويتي تقريبًا)٩٦ وشريحة ٢٫١٦٤٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال سعودي٩٧، 

وهي قروض قدمها سلفًا المساهمون المؤسسون ("تمويل المساهمين")؛
تسهيل ثانوي بقيمة ٢٫٢١٨٫٥٦٥٫٤٩٦ ريال سعودي تقريبًا، يتألف من شريحة بمبلغ ٣٧٥٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال سعودي (١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ دوالر أمريكي تقريبًا) • 

وشريحة تبلغ ١٫٨٧٥٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال سعودي ويشار إليها فيما يلي بـ ("التسهيل الثانوي")، 
اتفاقية سداد مؤجل مع شركة موتوروال المحدودة (وشركاتها التابعة) لتوفير سلع وخدمات بمبلغ ٧٤٥٫٤١٤٫٤٨٩ ريال سعودي (١٩٨٫٧٧٧٫١٩٧ • 

دوالر أمريكي تقريبًا) ("تمويل موردي موتوروال")،

(ويسمى كل من اتفاقيات التمويل أعاله بـ "التمويل الحالي"). وتسمح شروط تسهيل المرابحة للشركة بتحمل ما يلي: 

تتيح شروط المرابحة للشركة الحصول على عمليات تمويل أخرى محددة (أو إعادة تمويل للتسهيل القائمة) على أن تكون الحقة في األولوية أو تابعة 
واالختصارات  "التعريفات   ١ القسم  في  المصطلح  هذا  عّرف  (كما  المضمونين  الدائنين  لكبار  مرضية  لشروط  ووفقًا  المضمونين  الدائنين  كبار  لديون 

والمصطلحات الفنية" من هذه النشرة).

الجدول ٢٨:  يوضح الجدول التالي عمليات التمويل الحالية للشركة  

نوع 
القرض

تاريخ توقيع 
العقد

سداد مبلغ القرض 
األصلي

مدة 
القرض 

(عدد 
السنوات)

الغرض من 
القرض

المبلغ بالريال 
السعودي وما 

يعادله بعملة 
القرض

عملة 
القرض

دفع الضمان
الفائدة/

األرباح

تسهيل 
المرابحة

سداد القرض دفعة ٢٠٠٩/٨/١٠م
واحدة بتاريخ 
٢٠١٢/٧/٢٧م

(تستحق الدفعة 
بتاريخ ٢٠١١/٧/٢٧م 

ولكن تم تمديد 
المدة مرتين بواقع 
ستة أشهر لكل مرة

سنتين 
إلى ثالث 

سنوات

إعادة 
تمويل 

تسهيل 
المرابحة 
األصلي

٣٫٢٨١،٢٥ مليون 
ريال سعودي 
(تساوي ٨٧٥ 
مليون دوالر 

أمريكي  
و ٦٫٤٦٨،٧٥ 

مليون ريال 
سعودي

دوالر 
أمريكي 

وريال 
سعودي

رهن 
األصول، 

٩٨رهن 

األسهم، 
رهن 

العقود 

تدفع كل 
ستة أشهر

تمويل 
المساهمين

٢٠٠٧/٧/٢٤م و 
٢٠٠٩/٧/١٤م

فتح (تسهيل ثانوي 
لتسهيل المرابحة)

دفع رسوم مفتوح
الترخيص 

٨٦٣،٨ مليون 
ريال سعودي 
(تساوي٢٣٠ 
مليون دوالر 

أمريكي) زائد 
٢٫١٦٤ مليون 

ريال سعودي زائد 
٤٩٩،١ مليون 
ريال سعودي 

(تساوي ٣٦،٨ 
مليون دينار 

كويتي)

دوالر 
أمريكي 

وريال 
سعودي

ال يوجد 
ضمانات

تدفع 
بتاريخ 

االستحقاق

٩٦  تم تحويل المبلغ من الدينار الكويتي إلى الريال السعودي بسعر الصرف الساري في ٣١ سبتمبر لعام ٢٠١١م والبالغ ١٣٫٥٤٨ ريال سعودي لكل دينار كويتي واحد.
٩٧  إجمالي تمويل المساهمين ليس المجموع بالريال السعودي للشرائح الثالثة بسبب تقلب أسعار الصرف ذات الصلة.

٩٨  أنظر القسم ١¹٣¹٨ أدناه.
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نوع 
القرض

تاريخ توقيع 
العقد

سداد مبلغ القرض 
األصلي

مدة 
القرض 

(عدد 
السنوات)

الغرض من 
القرض

المبلغ بالريال 
السعودي وما 

يعادله بعملة 
القرض

عملة 
القرض

دفع الضمان
الفائدة/

األرباح

التسهيل 
الثانوي

سداد دفعة واحدة ٢٠١١/٠٤/٠٥م
بتاريخ ٢٠١٣/٠٤/٠٩م

إعادة سنتين
تمويل 
قرض 
قصير 
األجل 

بمبلغ ٤٦٨ 
مليون دوالر 

أمريكي 
و٤٣٨،٧٥ 
مليون من 

مشاريع 
تمويل

٣٧٥ مليون ريال 
سعودي (تساوي 
١٠٠ مليون دوالر 

أمريكي) زائد 
١٫٨٧٥ مليون 

ريال سعودي

دوالر 
أمريكي 

و ريال 
سعودي

ال يوجد 
ضمان

تدفع 
نصف 
سنويًا 

من قبل 
(مجموعة 

أم تي 
سي)

تمويل 
موردي 
موتوروال

دفعة واحدة بتاريخ ٢٠١٠/٠١/١٤م
٢٠١٢/١٢/١٢م

تمويل سنتين
مصاريف 

رأس مالية 
للشبكة

٧٤٥،٤١ مليون 
ريال سعودي  
(تساوي ١٩٩ 
مليون دوالر 

أمريكي)

دوالر 
أمريكي

وريال 
سعودي

ال يوجد 
ضمان

تدفع 
بتاريخ 

االستقحاق

المصدر: الشركة

٨ Ü عمليات التمويل الحالية ٢ 

تسهيل المرابحة  ١ � ٢ � ٨

أبرمت الشركة اتفاقية تسهيل المرابحة في ٢٠٠٩/٨/١٠م مع البنك السعودي الفرنسي (بصفته وكيال لالستثمار نيابة عن بنوك المرابحة) من أجل إعادة 
تمويل تسهيل مرابحة سابقة بمبلغ ٩٫٣٧٥٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال سعودي (٢٫٥٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ دوالر أمريكي تقريبًا) والتي أبرمتها الشركة فيما يتعلق برسوم الترخيص. 
ويتم سداد المبلغ األساسي لتسهيل المرابحة على دفعة واحدة في تاريخ االستحقاق بينما تقدم الشركة دفعات دورية من ربح تسهيل المرابحة أثناء مدة 

التسهيل.

وكان تاريخ االستحقاق األساسي لتسهيل المرابحة هو ٢٠١١/٧/٢٧م٩٩، مع إمكانية تمديد ذلك التاريخ لفترتين إضافيتين، كل منهما ستة أشهر وقد تم 
استنفاذ مدتي التمديد كلتيهما وبالتالي أصبح تاريخ االستحقاق النهائي هو ٢٠١٢/٧/٢٧م. وتجري الشركة حاليًا مناقشات مع بعض بنوك المرابحة فيما 

يتعلق بإعادة تمويل تسهيل المرابحة لفترة تصل إلى خمس سنوات تبدأ من وال تتجاوز ٢٠١٢/٧/٢٧م. 

وكان هناك أيضا مبادالت إسالمية لألرباح فيما يتعلق بتقلبات أسعار الربح التي تم وضعها وتغطي ٨٥٪ من المبلغ األصلي لتسهيل المرابحة على الرغم 
من أنه تم إنهاء هذه المبادالت اإلسالمية لألرباح منذ ذلك التاريخ لم يتم إبرام أي ترتيبات جديدة بهذا الشأن.

تمويل المساهمين ٢ � ٢ � ٨

تم توثيق تمويل المساهمين في اتفاقيات قروض ثنائية بين الشركة من جهة وكل مساهم مؤسس معني وبيت أبو ظبي من جهة أخرى، والتي بدورها 
تعتبر تسهيًال ثانويًا لتسهيل المرابحة. لذلك تأتي التزامات الشركة في السداد بموجب تمويل المساهمين في المرتبة الثانية بعد التزامات الشركة بالسداد 
لصالح كبار الدائنين المضمونين بموجب تسهيل  المرابحة. اانظر القسم ٢¹٣¹٨ (اتفاقيات التمويل – اتفاقيات التمويل الحالية – الدائنون التابعون). 

ومبالغ تمويل المساهمين تتألف على النحو التالي: 

٩٩  إن تاريخ االستحقاق األساسي هو ٢٠١١/٧/٢٧م بدًال من ٢٠١١/٨/١٢م (وهو ما ذكر في القوائم المالية)، وذلك بناًء على توضيح من بنوك المرابحة.
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الجدول ٢٩: تمويل المساهمين 

نسبة تمويل المساهمين (٪)تمويل المساهمين قبل االكتتاب (بالريال)المساهم

٢٫٥٠٥٫٠٧٤٫٠٨٨٧٠،٣٧ ١٠٠شركة االتصاالت المتنقلة ش.م.ك (ام تي سي)

٣٠١٫٣٦٤٫٧٤٤٨،٤٧مصنع البالستيك السعودي

٣١٤٫٨٨٩٫٧٤٤٨،٨٥مؤسسة فادن للتجارة والمقاوالت

١٣٦٫٩٨٣٫٩٧٥٣،٨٥بيت أبو ظبي لالستثمار١٠١ 

١٠٩٫٥٨٧٫١٨٠٣،٠٨مؤسسة أشبال العرب للمقاوالت 

١٠٩٫٥٨٧٫١٨٠٣،٠٨شركة المراعي 

٥٤٫٧٩٣٫٥٩٠١،٥٤شركة الجريسي للتنمية المحدودة 

¹¹مؤسسة النخبة المعمارية للمقاوالت 

٢٧٫٣٩٦٫٧٩٥٠،٧٧شركة السيل الشرقية المحدودة

١٠٠٪٣٫٥٥٩٫٦٧٧٫٢٩٦ ١٠٢اإلجمالي

المصدر : الشركة

تم استخدام أغلبية تمويل المساهمين في ٢٠٠٧/٧/٢٨م، وذلك قبل التاريخ المطلوب لكي توفر الشركة ضمانًا بالسداد لمبلغ يعادل ٨٠٪ من الرسوم 
األولية البالغة ٢٢٫٩١٠٫٠٠٢٫٠٢٦ ريال سعودي (٦٫١١٠٫٠٠٠٫٠٠٠ دوالر أمريكي تقريبًا) واجبة الدفع نظير الرخصة. وقد كانت إم تي سي المساهم الوحيد الذي 

قدم تمويل إضافي.

ال يوجد تواريخ استحقاق معينة في اتفاقيات التمويل فيما بين المساهمين المؤسسين و بيت أبو ظبي والشركة، وذلك ألن تمويل المساهمين يعتبر في 
مركز ثانوي. ستقوم الشركة كجزء من عملية إصدار حقوق األولوية بتسوية بعض ديونها بموجب تمويل المساهمين و بيت أبو ظبي  عن طريق رسملة 
هذا الدين و إصدار أسهم حقوق األولوية لصالح المساهمين المؤسسين و بيت أبو ظبي بالتناسب مع ملكيتهم الحالية في رأس مال الشركة كما هو مشار 

إليه في القسم ٢¹١٠ (استخدام متحصالت االكتتاب – رسملة تمويل المساهمين).

منذ تأسيس الشركة، تعمل إم تي سي كراعية لترتيبات التمويل للشركة وفي تقديم الدفعات المقدمة لتكاليف التمويل لدى الشركة (على سبيل المثال، 
الرسوم المدفوعة مقدمًا لعدد من التمويالت الحالية والعموالت والربح و/أو الفوائد، وأتعاب المستشارين الخاصة بها)، وكذلك النفقات الرأسمالية العامة. 
ووفقًا التفاقية تعهد الكفيل (الضامن) بموجب تسهيل المرابحة، هناك التزامات مستمرة على إم تي سي لضمان تلبية الشركة لمتطلبات تمويلها 
في حالة وجود نقص في ترتيبات تمويل الشركة ونفقاتها التشغيلية. وسُتعامل أية سلف تقدمها إم تي سي على أنها قروض مساهمين تابعين 

subordinated (بمرتبة أدنى أو الحقة) ولن تصبح قابلة للسداد، إال عندما يتم السداد لكبار الدائنين المضمونين. 

سوف يكتتب المساهمون المؤسسون (باستثناء مؤسسة النخبة المعمارية) و بيت أبو ظبي في استحقاقهم التناسبي من أسهم حقوق األولوية وفق االكتتاب 
األولوية (حسبما ينطبق)، بحسب ما هو مبين  بالتناسب مع حقوقهم في أسهم  المقدم من قبلهمأو جزء منه  التمويل  من خالل رسملة جميع مبلغ 
في القسم ٢¹١٠ (استخدام متحصالت االكتتاب – رسملة تمويل المساهمين). وسوف تظل رسوم التمويل التي ترتبت على الشركة فيما يتعلق بتمويل 
المساهمين حتى تاريخ الرسملة مستحقة على الشركة بعد رسملة المبلغ ذي الصلة من تمويل المساهمين و بيت أبو ظبي. وهذه الرسوم غير مستحقة 
الدفع إلى المساهمين المؤسسين و بيت أبو ظبي إال بعد سداد تمويل المرابحة إلى بنوك المرابحة أو بموافقة كبار الدائنين المضمونين إذا كانوا مقتنعين 

أن فائض الشركة النقدي المستقبلي يكفي لسداد هذه الدفعات.

التسهيل الثانوي ٣ � ٢ � ٨

أبرمت الشركة اتفاقية تسهيل بمبلغ ١٫٨٧٥٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال سعودي و١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ دوالر أمريكي بتاريخ ٢٠١١/٤/٥م مع البنك العربي الوطني بوصفه وكيل 
ش.م.ق.  الدولي  الخليج  وبنك  الفرنسي  السعودي  والبنك  ش.م.ق,  (الخليجي)  التجاري  الخليج  وبنك  الوطني،  العربي  البنك  من  كل  ومع  تسهيالت 
كمقرضين. ويتمثل الغرض من التسهيل الثانوي في إعادة تمويل القرض قصير األجل وكذلك لغرض تمويل عدد من مشاريع الشركة الرأسمالية. يستفيد 

التسهيل الثانوي من الضمان المقدم من أم تي سي الذي يغطي جميع التزامات الشركة بموجب التسهيل.

١٠٠  هذا يتضمن مبلغ ٣٦٫٨٣٩٫٨٣٨ دينار كويتي تم تحويله باعتماد سعر الصرف بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١١م والبالغ ١٣٫٥٤٨ ريال سعودي لكل دينار كويتي واحد.
١٠١  تم تحويل كامل تمويل شركة ركيزة القابضة إلى بيت أبو ظبي لالستثمار في تاريخ ٢٠١٢/٥/١٥م .

١٠٢  تمويل المساهمين كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١١م.
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وُيسدد التسهيل الثانوي في ٢٠١٣/٤/٥م كما ُتسدد الفائدة على التسهيل الثانوي كل ستة أشهر. وطبقًا لالشتراطات المفروضة على الشركة والواردة في 
تسهيل المرابحة، تم أخذ موافقة بنوك المرابحة على شروط التسهيل الثانوي بشرط أن يبقى التسهيل الثانوي في مرتبة أدنى من تسهيل المرابحة 
وأنه ال يحق لممولي التسهيل الثانوي مطالبة الشركة بدفع أية مبالغ (سواء المبالغ غير المدفوعة أو تعجيل االستحقاق بسبب حالة إخالل مستمرة) خالل 

مدة تسهيل المرابحة.

تمويل موردي موتوروال ٤ � ٢ � ٨

دخلت الشركة في المزيد من تمويل الموردين مع شركة موتوروال. وبعض شركاتها التابعة للسماح بالدفع المؤجل لفواتير معينة فيما يتعلق بالبضائع 
والخدمات التي قدمتها موتوروال في عام ٢٠٠٩م. وقد بلغ المبلغ النهائي المفوتر كما في ٢٠١١/١/٢٢م (آخر تاريخ استخدمت الشركة هذا التمويل) مبلغ 
٧٤٥٫٤١٤٫٤٨٩ ريال سعودي (١٩٨٫٧٧٧٫١٩٧ دوالر أمريكي تقريبًا). وقد كانت نسبة الفائدة على المبلغ المفوتر تتراوح بين ٥،٢٥ ٪ و ٥،٣٦٪ في 

السنة الواحدة.

تم توثيق تمويل التوريد لموتوروال من خالل خيار في بند المدفوعات ذات الصلة ضمن عقد التوريد لشركة موتوروال تقوم الشركة بموجبه بإصدار سندات 
تاريخ إصدار  المستحقة من  الفائدة  الفاتورة وتغطي أيضًا دفعة تمثل  الوارد في  المبلغ  ألمر لصالح شركة موتوروال تغطي مبلغ يصل إلى ٨٥٪ من 
سندات ألمر ذات الصلة حتى تاريخ االستحقاق في ١٢ ديسمبر ٢٠١٢م ("تاريخ االستحقاق"). وفي المقابل، سوف لن يتم تقديم سندات األمر للدفع إال 
بعد تاريخ االستحقاق. وكما في ٢٠١١/١/٢٢م أصدرت الشركة سندات ألمر لصالح موتوروال بمبلغ إجمالي قدره ٨٦٩٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال سعودي (تعادل تقريبًا 

٢٣١٫٧٧٩٫٨٦٥ دوالر أمريكي) وهو المبلغ اإلجمالي المفوتر والفائدة المحتسبة بالنسب المشار إليها أعاله. 

يستفيد تمويل موردي موتوروال من الدعم االئتماني المقدم من أم تي سي لصالح موتوروال. وكجزء من الطبيعة القانونية للسندات ألمر، ال يستطيع ممولي 
موردي موتوروال الرجوع على الشركة ومطالبتها بالدين حتى تاريخ االستحقاق، وال يوجد أي بنود يمكن بموجبها تقديم تاريخ االستحقاق (الذي ال يمكن 

تقديمه).

٨ Ü الهيكل النظامي لعمليات التمويل ٣
 تم توجيه عائدات تسهيل المرابحة وتمويل المساهمين نحو:

إعادة تمويل تسهيل المرابحة السابق البالغ قيمته ٩٫٣٧٥٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال سعودي. (أ)  

تمويل عمليات الشركة (ال سيما نفقاتها الرأسمالية ورأس مالها العامل ومصاريف التمويل). (ب)  

وقد تم استخدام أو سيتم استخدام ما تبقى من التمويالت الحالية (بإجمالي يبلغ نحو ٢٫٩٦٣٫٩٧٩٫٥٨٥ ريال سعودي) من قبل الشركة من أجل المزيد 
من التطوير والبناء لشبكتها وألغراض الشركة بشكل عام. وتخضع عمليات التمويل الحالية لذات المستوى الثانوي الموضحة في هذا القسمأخرى.

كبار الدائنين المضمونين  ١ � ٣ � ٨

نظرًا ألن تسهيل المرابحة يحتل مرتبة أعلى بين تمويالت الشركة، فإن بنوك المرابحة (بصفتها كبار الدائنين المضمونين) تستفيد من حزمة الضمانات 
التي تضمن التزامات الشركة بالدفع بموجب تسهيل المرابحة وتشمل  ما يلي:¹

ضمان األسهم: عبارة عن رهن لألسهم المملوكة للمساهمين المؤسسين وبيت أبو ظبي لالستثمار في الشركة. أ. 

ضمان األصول والمستحقات (الحسابات المدينة): هو عبارة عن رهن وتنازل عن األصول، وعن العقود، وعن مستحقات بوالص التأمين الخاصة  ب. 
بالشركة.

ضمان الحساب: عبارة عن رهن وتنازل عن جميع الحسابات البنكية التي تملكها الشركة فيما يتعلق بالتشغيل اليومي ألعمالها. ويغطي هذا  ج. 
التنازل سبع حسابات جارية بالريال السعودي وحساب واحد بالدوالر األمريكي موجودة لدى البنك السعودي الفرنسي وثالث حسابات جارية مع 

البنك العربي الوطني، الراجحي كابيتال، البنك السعودي البريطاني.

تتألف الموجودات المرهونة لبنوك المرابحة كجزء من حزمة الضمان من معدات البنية التحتية لشبكة الشركة، وباإلضافة إلى معدات البنية التحتية 
للشبكة، فإن حزمة الضمان تلزم الشركة أيضًا برهن جميع المعدات بقيمة تزيد على ٥٠,٠٠٠ ريال سعودي إلى بنوك المرابحة.

الدائنون التابعون  ٢ � ٣ � ٨

تمويل المساهمين: لقد وافق المساهمون المؤسسون على تبعية أية مطالبات (بالنسبة للسداد أو غير ذلك) لكبار الدائنين المضمونين للمدة التي  أ. 
تغطيها تسهيل المرابحة.

التسهيل الثانوي: وافق الدائنون في التسهيل الثانوي على تبعية أية مطالبات (بالنسبة للسداد أو غير ذلك) لكبار الدائنين المضمونين للمدة  ب. 
التي تغطيها تسهيل المرابحة.

تمويل موردي موتوروال: لن يستحق تمويل التوريد لموتوروال السداد إال بعد ٢٠١٢/١٢/١٢م. في غضون ذلك، سوف لن يكون لدائني تمويل موردي  ج. 
موتوروال الرجوع على الشركة فيما يتعلق بمطالبات السداد.
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مناقشة وتحليل اإلدارة للمركز المالي ونتائج عمليات الشركة. ٩
يقدم هذا القسم مراجعة تحليلية للمركز المالي ونتائج عمليات الشركة وذلك بناًء على القوائم المالية المدققة للشركة للسنوات المالية الثالث المنتهية 
في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩م و٢٠١٠م و٢٠١١م، واإليضاحات الملحقة بها التي تم تدقيقها من قبل شركة برايس ووترهاوس كوبرز وشركة ديلويت وتم تضمينهما 

في هذه النشرة تحت عنوان "القوائم المالية المدققة" وتكون قراءة هذا القسم وفقًا لما تضمنته هذه القوائم المالية وإيضاحاتها.

الرياالت  بآالف  المالية  الشركة قوائمها  القانونيين وتصدر  للمحاسبين  السعودية  للهيئة  المحاسبية  المعايير  يتوافق مع  بما  المالية  القوائم  إعداد  تم 
السعودية. وقد راجعت شركة برايس ووترهاوس كوبرز تلك القوائم للسنتين الماليتين المنتهيتين في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩م، و٢٠١٠م، بينما قامت شركة 
ديلويت آند توش بكر أبوالخير وشركاهم بمراجعة القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر٢٠١١م. وتتعلق تقارير برايس ووترهاوس كوبرز وديلويت 

المضمنة في هذه النشرة فقط بالمعلومات المالية التاريخية للشركة.

يحتوي هذا القسم على عبارات وألفاظ تشير، أو تعّبر عن توّقعات وتطّلعات يمكن أن تنطوي على مخاطر وشكوك. إذ قد تختلف النتائج الفعلية للشركة 
بشكل ملموس عن تلك التي قد تصفها مثل هذه العبارات نتيجة لعوامل مختلفة، بما في ذلك تلك التي سيتم تناولها في القسم أدناه، وفي غيره 

من أقسام هذه النشرة، وبشكل خاص القسم "٢" عوامل المخاطرة. 

٩ Ü إقرار أعضاء مجلس اإلدارة بشأن المعلومات المالية  ١
يقر أعضاء مجلس إدارة الشركة بأن المعلومات المالية الواردة في هذه النشرة قد استخرجت من القوائم المالية المدققة، دون إجراء أي تعديل جوهري، 

وإن القوائم المالية المدققة تم إعدادها ومراجعتها وفقًا لمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، باستثناء ما هو منصوص عليه أدناه. 

غير أن هناك مقاييس أداء معينة مثل متوسط العائد لكل مشترك ARPU، واألرباح قبل الفائدة والزكاة واالستهالك واإلطفاء (EBITDA)، وهامش واألرباح 
قبل الفائدة والزكاة واالستهالك واإلطفاء (EBITDA Margin)، تم وصفها وتقديمها في القسم ٥¹٩ (مناقشة وتحليل اإلدارة للمركز المالي ونتائج عمليات 
الشركة¹ مقاييس األداء الرئيسية)، وهذه المقاييس ال تتضمنها معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين حسبما تمت مناقشته باستفاضة أكبر 

أدناه.  

ويقر أعضاء المجلس أنه لم يطرأ أي تغيير سلبي وجوهري على الوضع المالي والوضع التجاري للشركة خالل السنوات المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر 
٢٠٠٩م، و٢٠١٠م و٢٠١١م. 

ويقر أعضاء المجلس أيضًا، أن الشركة سيكون لديها، بعد إصدار أسهم حقوق األولوية، أمواًال كافية لتلبية متطلبات رأس المال العامل لمدة ١٢ شهرًا بعد 
تاريخ إصدار أسهم حقوق األولوية موضوع هذا االكتتاب.

٩ Ü السياسات المحاسبية الهامة  ٢
يتم إعداد القوائم المالية المدققة للشركة وفقًا لمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين باستثناء ما هو منصوص عليه في القسم ١¹٩ (مناقشة 

وتحليل اإلدارة للمركز المالي ونتائج عمليات الشركة – إقرار أعضاء مجلس اإلدارة بشأن المعلومات المالية). 

ٌتعرض سياسات الشركة المحاسبية الهامة في اإليضاح (٢) من بيانات الشركة المالية المضّمنة في هذا القسم. 

٩ Ü لمحة عامة حول أنشطة الشركة  ٣
تأسست الشركة كشركة مساهمة سعودية بموجب المرسوم الملكي رقم م/ ٤٨ بتاريخ ٢٦ جمادى األولى ١٤٢٨هـ  (الموافق ٢٠٠٧/٠٦/١٢م) وقرار وزير 
التجارة والصناعة رقم (٨١/ق) وتاريخ ١٤٢٩/٣/٤هـ (الموافق ٢٠٠٨/٣/١٢م) بموجب سجل تجاري رقم: ١٠١٠٢٤٦١٩٢ صادر من الرياض، المملكة العربية 
السعودية بتاريخ ٤ ربيع أول ١٤٢٩هـ (الموافق ١٢ مارس ٢٠٠٨م) وبرأس مال مدفوع بالكامل يبلغ ١٤ مليار ريال سعودي مقسم إلى ١،٤ مليار سهم عادي 

بقيمة اسمية قدرها ١٠ رياالت للسهم الواحد.

قامت الشركة قبل طرح األسهم لالكتتاب بخفض رأس مالها من ١٤٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال سعودي (يتألف من ١٫٤٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ سهم) إلى ٤٫٨٠١٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال سعودي 
(يتألف من ٤٨٠٫١٠٠٫٠٠٠ سهم) وذلك بإلغاء ٩١٩٫٩٠٠٫٠٠٠ سهم بالتناسب مع ملكية كل مساهم في الشركة.  وبعد أن يتم االكتتاب بشكل كامل، سوف يتم 
زيادة رأس المال المسموح به واُلمصدر والمدفوع بالكامل إلى ١٠٫٨٠١٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال سعودي تتألف من ١٫٠٨٠٫١٠٠٫٠٠٠ سهم عادي بقيمة قدرها ١٠ ريال سعودي 

لكل سهم.

٢٠٠٨م من هيئة  مارس   ١٢ بتاريخ  السعودية  العربية  المملكة  في  المتنقلة  االتصاالت  لتقديم خدمات  الثالث  الترخيص  رسمي  بشكل  الشركة  استلمت 
وتقنية  االتصاالت  الموضحة في طلب هيئة  اإلجراءات  استكملت كافة  أن  بعد  المعلومات")  وتقنية  االتصاالت  المعلومات ("هيئة  وتقنية  االتصاالت 
المعلومات المؤرخ في ١٤ أكتوبر ٢٠٠٦م باإلضافة إلى دفع كامل رسوم الترخيص البالغة ٢٢،٩١ مليار ريال سعودي. مدة الترخيص ٢٥ سنة هجرية ويسمح 
للشركة بتركيب وامتالك وتشغيل شبكات الهاتف النقال لتقديم خدمة االتصاالت الخلوية المتنقلة وفق معايير تقنية االتصاالت الخلوية من الجيلين 
الثاني والثالث.  ويشمل نطاق الخدمات المقدمة الخدمات الصوتية وخدمة البيانات والخدمات ذات القيمة المضافة والخدمات والمزايا األخرى المكملة لها.
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قامت الشركة في عام ٢٠٠٨م بإبرام اتفاقية إدارة مع شركة إم تي سي،  تقوم بموجبها إم تي سي بتوفير الخدمات اإلدارية والفنية والتشغيلية للشركة. 
وتشمل االتفاقية أحكامًا خاصة  تمكن الشركة من استخدام العالمتين التجاريتين زين و إم تي سي.  تكون إم تي سي بموجب هذه االتفاقية اإلدارية 

مسئولة عن تشغيل أنشطة الشركة وضمان قيام الشركة بتطوير وتشغيل شبكة  اتصاالت متنقلة ضمن نطاق الترخيص الممنوح لها.

تهدف الشركة إلى تحقيق أكبر إيرادات ممكنة للمساهمين مع الحفاظ على أعلى مستويات التنظيم الداخلي والحوكمة.  وتسعى الشركة إلى تحقيق 
هذا الهدف من خالل تطبيق خمس مبادرات استراتيجية هي:

أن تصبح مشغل االتصاالت المفضل للعمالء في المملكة العربية السعودية مع انتهاج طريقة تعتمد على تجزئة السوق واالبتكار.• 
التركيز على المحافظة على المشتركين وتعزيز تجربة العمالء.• 
تعزيز قوة العالمة التجارية "زين".• 
 •("MBB") اإلسراع في تشغيل شبكة النطاق العريض لالتصاالت المتنقلة
تطوير أكثر قنوات البيع والتوزيع فعالية في سوق المملكة العربية السعودية.• 

تعتقد الشركة أنها بدأت فعًال في تحقيق أهدافها من خالل االستمرار في تطوير المنتجات والخدمات التي تقدمها للعمالء، والنهج المبتكر في التسويق، 
واستراتيجيات تجزئة السوق.  وتركز الشركة على القطاعات األساسية في السوق حيث يمكنها االستفادة من قدرتها المستمرة على المنافسة. من أهم 
أولويات الشركة في قطاعات السوق هو قطاع المدراء الشباب والطالب والوافدين وكبار رجال األعمال والعمالء التجاريين.  وتعتقد إدارة الشركة أنها تسير 
على الطريق الصحيح لتسويق ذاتها كمشغل اتصاالت معقول وبديل عن منافسيها في السوق بالنسبة لهؤالء العمالء الذين عملت على اجتذابهم من 

خالل تطوير وتحسين قدرات شبكتها، وتوسعة وتطوير نطاق منتجاتها وخدماتها مع االستمرار في تقديم الحلول التقنية المالئمة.

أطلقت الشركة خدماتها التجارية بتاريخ ٢٦ أغسطس ٢٠٠٨م وبذلك تكون في الخدمة منذ أكثر من ثالث سنوات ونصف. واعتبارًا من تاريخ ٣١ مارس 
٢٠١٢م، قدمت الشركة خدماتها إلى ٦،٥ مليون عميل بما في ذلك ٥،٢ مليون بطاقة مسبقة الدفع، ٠،٤ بطاقة آجلة الدفع و ٠،٩ مليون عميل للنطاق 
العريض لالتصاالت المتنقلة. لدى الشركة نحو ٢٠٠ محل تحمل عالمتها التجارية في المملكة العربية السعودية وشبكة تتكون من أكثر من ٣٫٠٠٠ نقطة 
بيع مصرح بها، والتي توفر لها عددًا من قنوات التوزيع التي تنتشر في مختلف مناطق المملكة، مما يساعد على تعزيز قدرتها على اكتساب المشتركين 
الجدد. باإلضافة إلى ذلك، فإن الشركة لديها عالقات قوية مع شركاء التوزيع الذين يتمتعون بخبرة في مجال االتصاالت ومستوى عاٍل من المعرفة في 
قطاع البيع بالتجزئة. ولكي تتمكن الشركة من تعزيز وجود اسمها التجاري في السوق وزيادة تغطيتها، أطلقت الشركة ستة منافذ متميزة للبيع في كل 

من الرياض وجدة والدمام والخبر.

تعتمد البنية التقنية األساسية في الشركة على معايير تقنية الجيل الثاني والثالث وHSPA و شبكة الجيل الرابع LTE وفق المعيار العالمي منذ عام 
٢٠٠٧م. وقد قامت الشركة بتطوير بنية تحتية لالتصاالت تضم آخر ما توصل إليه العلم في مجال تقنية االتصاالت مثل محطات إرسال الجيل الثاني 
(جي أس أم) ضمن نطاق ٩٠٠ و ١٨٠٠ ميغاهيرتز، والجيل الثالث (يو أم تي أس) (نود بي أس( ضمن نطاق ٢١٠٠ ميغا هيرتز، والجيل الرابع  LTE ضمن 
نطاق ١٨٠٠ ميغا هيرتز منذ تاريخ اطالق خدماتها التجارية،  غطة خدمة الشركة المدن الرئيسية و القرى و الطرق السريعة المتطلب تغطيتها من خالل 
الترخيص. كذلك تخطط الشركة لتوسعة نطاق ألـ ٢١٠٠ ميغا هيرتز من أجل تعزيز خدمات النطاق العريض بسرعات أعلى تلبية الحتياجات السوق حتى 

٤٢ (ميغابايت في الثانية).

في عام ٢٠١١م نفذت الشركة المشاريع التالية:¹

مشروع توسعة التغطية في شهر رمضان المبارك الذي حافظ بنجاح على توفير الخدمات على مستوى عالي من جودة الخدمات المقدمة في • 
مكة المكرمة والمدينة المنورة خالل شهر رمضان المبارك الذي تصل فيه حركة المكالمات إلى ذروتها.

توسع شبكة الحج مما مكن الشركة من االستحواذ على نسبة أعلى في السوق خالل موسم الحج الماضي.• 
تطوير بنية شبكة االتصاالت األساسية (شبكة الجيل الرابع LTE) في ثالث مدن رئيسية هي: الرياض، وجدة والدمام.• 
توسعة تغطية شبكة الصوت والبيانات لتغطية ٥٥٠ محطة جديدة لم تكن مغطاة من قبل، كجزء من برنامج صندوق الخدمة الشاملة ٢ للخدمة • 

الشاملة التابع لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات.

في ضوء استراتيجية الشركة لالستمرار في تطوير جودة شبكتها ولتعزيز خدمات النطاق العريض للهواتف المتنقلة المقدمة للعمالء، تخطط الشركة 
لتوسعة كبيرة للتغطية ولتعزيز قدرة شبكتها الحالية.  ولتحقيق هذه االستراتيجية، فقد تم تحديد مشاريع رئيسية يتوقع تنفيذها في عام ٢٠١٢م كما 

يلي:¹

تطبيق مشروع صندوق الخدمة الشاملة ٤ التابع لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات الذي فازت الشركة بتنفيذه لتغطية مزيد من المناطق • 
النائية في المنطقة.

توسعة شبكتي الجيل الثاني والثالث من حيث التغطية والسعة.• 
 • LTE في جميع المدن الرئيسية بالمملكة العربية السعودية بما في ذلك ثالث مواقع لشبكات الجيل الرابع LTE توسعة شبكة الجيل الرابع

.VoLTE رئيسية بقدرات
 •.hspa تعزيز التغطية داخل المباني لتوفير أفضل مستويات خدمات تقنية الجيلين الثاني والثالث وتقنية االتصال فائق السرعة باالنترنت
االعتماد على أحد موردي الخارج في توفير جزء كبير من خدمات الشبكة / تقنية المعلومات لتخفيض مصاريف التشغيل العامة وتحسين جودة • 

الخدمات المقدمة.
إطالق خمسة منافذ مميزة للبيع لتعزيز عمليات البيع بالتجزئة.  • 
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٩ Ü نتائج عمليات الشركة ٤
فيما يلي تفاصيل نتائج عمليات الشركة للسنوات المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر٢٠٠٩م، و٢٠١٠م، و٢٠١١م.

ويوضح الجدول التالي قوائم الدخل للشركة ومعدالت ربحيتها للسنوات المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩م، و٢٠١٠م، و٢٠١١م.

الجدول ٣٠:  نتائج عمليات الشركة 

مدققة (كنسبة من إيرادات العمليات)مدققة

للسنة 
المنتهية في 
٣١ ديسمبر 

٢٠٠٩م

للسنة 
المنتهية في 
٣١ ديسمبر 

٢٠١٠م

للسنة 
المنتهية في 
٣١ ديسمبر 

٢٠١١م

للسنة 
المنتهية في 
٣١ ديسمبر 

٢٠٠٩م

للسنة 
المنتهية في 
٣١ ديسمبر 

٢٠١٠م

للسنة 
المنتهية في 
٣١ ديسمبر 

٢٠١١م

١٠٠،٠٠٪١٠٠،٠٠٪١٠٠،٠٠٪٣٫٠٠٤٫٠٥٢٥٫٩٣٤٫٣٧٠٦٫٦٩٩٫٠٦٠اإليرادات

(٥٢،٢٣٪)(٥٧،٣٦٪)(٧٠،٨١٪)(٣٫٤٩٨٫٨٩٣)(٣٫٤٠٣٫٩٢٢)(٢٫١٢٧٫٠٢٦)تكلفة اإليرادات

٤٧،٧٧٪٤٢،٦٤٪٢٩،١٩٪٣٫٢٠٠٫١٦٧ ٢٫٥٣٠٫٤٤٨ ٨٧٧٫٠٢٦ إجمالي األرباح

(٢٩،٤٤٪)(٣١،١٥٪)(٥٢،٣٩٪)(١٫٩٧٢٫١٣٢)(١٫٨٤٨٫٦٦٦)(١٫٥٧٣٫٧٤١)مصاريف توزيع وتسويق

(٤،٩١٪)(٥،٩٢٪)(١٢،٥١٪)(٣٢٩٫١٨٥)(٣٥١٫١٤٣)(٣٧٥٫٨٩٨)مصاريف عمومية وإدارية 

(٢٥،٥٣٪)(٢٥،١٨٪)(٤٦،٤١٪)(١٫٧١٠٫٣٢٨)(١٫٤٩٤٫٢٢٠)(١٫٣٩٤٫٣١٠)استهالك وإطفاء

إجمالي المصاريف 
التشغيلية

(٣٫٣٤٣٫٩٤٩)(٣٫٦٩٤٫٠٢٩)(٤٫٠١١٫٦٤٥)(٪١١١،٣١)(٪٦٢،٢٥)(٪٥٩،٨٨)

(١٢،١١٪)(١٩،٦١٪)(٨٢،١٢٪)( ٨١١٫٤٧٨)(١٫١٦٣٫٥٨١)(٢٫٤٦٦٫٩٢٣)الخسارة التشغيلية

(١٦،٦٣٪)(٢٠،١٥٪)(٢١،١٠٪)(١٫١١٣٫٨٥٦)(١٫١٩٥٫٥١١)(٦٣٣٫٧٤٢)أعباء تمويل

٠،٠٠٪٠،٠١٪٠،٠٤٪١٫٣١٦٦٥٥١٣٨عوائد عموالت

(٢٨،٧٤٪)(٣٩،٧٤٪)(١٠٣،١٧٪)(١٫٩٢٥٫١٩٦)(٢٫٣٥٨٫٤٣٧)(٣٫٠٩٩٫٣٤٩)صافي الخسارة  

المصدر: القوائم المالية المدققة. الوحدات: باأللف ريال سعودي

يبين الجدول التالي المركز المالي للشركة خالل السنوات المالية  المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩م، و٢٠١٠م و٢٠١١م.

الجدول ٣١:  المركز المالي 

للسنة المنتهية في ٣١ الشرح
ديسمبر ٢٠٠٩م

للسنة المنتهية في ٣١ 
ديسمبر ٢٠١٠م

للسنة المنتهية في ٣١ 
ديسمبر ٢٠١١م

الموجودات

موجودات متداولة

٧٨٠٫٢٧٣ ٧٠٢٫١١٧ ٥٠٥٫٧٩٢ النقدية و شبه النقدية

١٫٠٠٦٫٥٧٤ ١٫٤٦٣٫١٦٦ ١٫٠٠٧٫٢٤٧ ذمم مدينة

٤٣٫٦١٧ ٢٨٫٧٩٩ ٣٩٫٤٢٢ مخزون

٢٩٧٫٤٧٥٤٠٨٫٥٢٧٦٠١٫٧٠٦مصاريف مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى

٢٫٤٣٢٫١٧٠ ٢٫٦٠٢٫٦٠٩ ١٫٨٤٩٫٩٣٦ مجموع الموجودات المتداولة

الموجودات غير المتداولة

٤٫٠٥٨٫٨١٣ ٤٫٢٩٨٫٢٠٠ ٣٫٨٤٦٫٧٠٠ ممتلكات ومعدات
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للسنة المنتهية فيالشرح
٣١ ديسمبر ٢٠٠٩م

للسنة المنتهية في
٣١ ديسمبر ٢٠١٠م

للسنة المنتهية في
٣١ ديسمبر ٢٠١١م

٢٠٫٢٥٢٫٧٧٨ ٢١٫١٥٤٫٦٢٨ ٢٢٫١٣٣٫٤٧٧ موجودات غير ملموسة

٢٤٫٣١١٫٥٩١ ٢٥٫٤٥٢٫٨٢٨ ٢٥٫٩٨٠٫١٧٧مجموع الموجودات غير المتداولة

٢٦٫٧٤٣٫٧٦١ ٢٨٫٠٥٥٫٤٣٧ ٢٧٫٨٣٠٫١١٣ مجموع الموجودات

المطلوبات

المطلوبات المتداولة

٩١٥٫٨٧٦ ¹   ٢٫١٥٢٫٢١٩ أوراق دفع

¹٢٫١٩٣٫٧٥٠¹قرض قصير األجل

٩٫٧٤٧٫٦٣٨ ¹   ¹   الجزء المتداول من تمويل مرابحة مشترك

١٫٦٠٩٫٢٨٤ ٢٫١٠٤٫٥٠٣ ١٫٨١٤٫٧٩٢ ذمم دائنة 

٢٦٫٦٧٣ ١١٧٫٢٩٤ ٥١٫٣٦٥ مطلوب إلى جهات ذات عالقة

٤٣٤٫٣٩٢ ٤٥١٫٣٤٢ ٢٥١٫٢٥٩ إيرادات مؤجلة

٤٥٫٧٨١ ¹ ¹   مشتقات أدوات مالية

٢٫٧٣١٫١٨٤ ٢٫٥٨٧٫٢٢٣ ١٫٩٦٤٫٧٤٩ مصاريف مستحقة و مطلوبات أخرى

١٥٫٥١٠٫٨٢٨ ٧٫٤٥٤٫١١٢ ٦٫٢٣٤٫٣٨٤  مجموع المطلوبات المتداولة 

المطلوبات غير المتداولة

١٥٣٫٩٣٧ ٦٥٩٫٢٢١ ¹   أوراق دفع

٢٫٢٢٣٫٥٢٩ ¹   ¹   قرض طويل األجل

¹   ٩٫٦٥٥٫٦٩٣ ٩٫٤٩٤٫٠٢٣ تمويل مرابحة مشترك

٤٫٠١٨٫٥٥٠ ٣٫٦٦٥٫٤٩٧ ٣٫٤٦٨٫٨٢٧ دفعات مقدمة من المساهمين

٥٢٠٫٦٥١ ٣٣٩٫٧٧٦ ¹   مطلوب إلى جهات ذات عالقة

¹   ١٣٤٫٦٣٠ ¹   مشتقات أدوات مالية

٢٣٫٢٠١ ١٧٫٠٩٦ ١٠٫٤٠٠ مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

٦٫٩٣٩٫٨٦٨ ١٤٫٤٧١٫٩١٣ ١٢٫٩٧٣٫٢٥٠ مجموع المطلوبات غير المتداولة

٢٢٫٤٥٠٫٦٩٦ ٢١٫٩٢٦٫٠٢٥ ١٩٫٢٠٧٫٦٣٤ مجموع المطلوبات 

حقوق المساهمين

١٤٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٤٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٤٫٠٠٠٫٠٠٠ رأس المال

(٤٥٫٧٨١)(١٣٤٫٦٣٠)¹   احتياطي التحوط

(٩٫٦٦١٫١٥٤)(٧٫٧٣٥٫٩٥٨)(٥٫٣٧٧٫٥٢١)خسائر متراكمة

٤٫٢٩٣٫٠٦٥ ٦٫١٢٩٫٤١٢ ٨٫٦٢٢٫٤٧٩ مجموع حقوق المساهمين

٢٦٫٧٤٣٫٧٦١ ٢٨٫٠٥٥٫٤٣٧ ٢٧٫٨٣٠٫١١٣ مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

المصدر: القوائم المالية المدققة. الوحدات: باأللف ريال سعودي 

يبين الجدول التالي التغييرات النقدية وما في حكمها للشركة خالل السنوات المالية المحددة.
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الجدول ٣٢:  التغييرات النقدية وما في حكمها 

للسنة المنتهية
في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩م

للسنة المنتهية
في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م

للسنة المنتهية 
في ٣١ ديسمبر ٢٠١١م

النقد المحصل من المستخدم في

(٨٧٫٥٢٥)٤٦٢٫٤٤٤ (٦٢٫٩١٣)األنشطة التشغيلية١٠٣

(٣٠٩٫٠٩٦)(٣٠٧٫٦٥٠)(١٫٨٩٠٫٦٤٠)األنشطة االستثمارية١٠٤

٤٧٤٫٧٧٧ ٤١٫٥٣١ ١٫٨٧٥٫٨٩٥ األنشطة التمويلية١٠٥

٧٨٫١٥٦ ١٩٦٫٣٢٥ (٧٧٫٦٥٨)صافي الزيادة / (النقص) في النقد وما في حكمه

المصدر: القوائم المالية المدققة. الوحدات:  باأللف ريال سعودي 

الجدول ٣٣:  النقدية وشبه النقدية 

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١مللسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠مللسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩م

٧٨٠٫٢٧٣ ٧٠٢٫١١٧ ٥٠٥٫٧٩٢ النقدية وشبه النقدية

المصدر: القوائم المالية المدققة. الوحدات: باأللف ريال سعودي  

٩ Ü مقاييس األداء الرئيسية  ٥
هذه  وتشمل  المالي.  األداء  وتقييم  إلدارة  المتنقلة  االتصاالت  قطاع  في  واسع  نطاق  على  المستخدمة  األداء  مقاييس  من  عددًا  الشركة  إدارة  تطبق 
المقاييس: صافي إضافات العمالء واألرباح قبل الفائدة والزكاة واالستهالك واإلطفاء، وعمالء نهاية الفترة واألرباح قبل الفائدة والزكاة واالستهالك واإلطفاء 
(EBITDA)، وهامش األرباح قبل الفائدة والزكاة واالستهالك واإلطفاء (EBITDA Margin)، ومتوسط العائد لكل مشترك، أو متوسط اإليراد لكل مشترك. ال 
تحسب هذه المقاييس وفقًا لمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وذلك إما ألنها: (١) تمثل بيانات تشغيلية تقع خارج نطاق معايير الهيئة 
السعودية للمحاسبين القانونيين، (٢) أو أنها مزيج من البيانات التشغيلية والمالية التي ال تندرج بوضوح ضمن معايير الهيئة السعودية للمحاسبين 
القانونيين، أو(٣) ألنها تستبعد أو تشمل أو تتضمن تعديالت من شأنها أن تستبعد أو تشمل مبالغ يمكن تضمينها أو استبعادها، على التوالي، من 
مقياس المقارنة المحسوب وفقا لمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. ترى اإلدارة فائدة هذه المقاييس في فهم أداء الشركة التشغيلي من 
فترة ألخرى، على الرغم من عدم تعريف هذه المقاييس بذات الطريقة الدقيقة في كل الشركات العاملة في صناعة االتصاالت المتنقلة. توفر هذه 
المقاييس للشركة إمكانية مقارنة أداء الشركة بأداء شركات االتصاالت المتنقلة األخرى داخل وخارج المملكة. يجب أال تعتبر هذه المقاييس بديًال عن أي 

مقاييس أداء يتم تحديدها وفقًا لمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. 

تعتمد االتجاهات في مقاييس األداء الرئيسية مثل متوسط العائد لكل مشترك على حجم أعمال الشركة، فضال عن ديناميكية السوق ونجاح الشركة في 
تنفيذ إستراتيجيتها.

صافي إضافات العمالء وعدد العمالء نهاية الفترة : وهو مقياس يستخدم لقياس نمو أعمال الشركة، وتوقع أدائها المالي في المستقبل • 
وقياس مدى قبول السوق لمنتجاتها. يمثل صافي إضافات العمالء عدد العمالء الجدد أو الحاليين الذين ينّشطون حسابات خالل فترة أو، (في 
حالة مشتركي الخدمات مؤجلة الدفع) عدد العمالء الجدد أو الحاليين الذين أبرموا عقودًا طويل األمد (ليست امتدادًا لعقود موجودة)، والتي يتم 

تسويتها بعد حسم نسبة العمالء الذين يلغون اشتراكاتهم خالل نفس الفترة.
األرباح قبل الفائدة والزكاة واالستهالك واإلطفاء (EBITDA): يتكون من إجمالي اإليرادات مخصومًا منه تكلفة المبيعات، ومصاريف التوزيع • 

والتسويق، والمصاريف والمخصصات العمومية واإلدارية. 
هامش األرباح قبل الفائدة والزكاة واالستهالك واإلطفاء (EBITDA Margin): يتكون من األرباح قبل الفائدة والزكاة واالستهالك واإلطفاء • 

مقسومًا على اإليرادات خالل الفترات ذات الصلة. وتستخدم اإلدارة هذا المقياس كمقياس بديل¹ من بين مؤشرات أخرى، لقياس إلى أي مدى 
تستخدم إيرادات الشركة في سداد مصاريف التشغيل. 

البيانات، وإيرادات الربط •  متوسط العائد لكل مشترك: تتكون من عائدات زمن المكالمات، واالشتراكات، وإيرادات التجوال، وإيرادات خدمة 
البيني للفترة ذات الصلة مقسوما على متوسط عدد العمالء في هذه الفترة. 

إن صافي النقد المحصل من /(المستخدم في) األنشطة التشغيلية في عام ٢٠٠٩م تم إعادة تصنيفه بخصم أعباء التمويل والتي تصل إلى ٥٧٥،٢ مليون ريال و إضافة عوائد العموالت   ١٠٣
و التي تبلغ ١،٣ مليون ريال. في القوائم المالية المدققة لعام ٢٠٠٩م سجلت الشركة صافي النقد المحصل بمبلغ وقدره ٥١١ مليون ريال. و تم تنصيف بند أعباء التمويل تحت صافي 
النقد المحصل من / (المستخدم في) األنشطة التمويلية  بينما تم تصنيف بند عوائد العموالت تحت النقد المحصل من / (المستخدم في) األنشطة االستثمارية. و تم في هذه النشرة 

المقارنة بالمثل مع القوائم المالية بالنسبة للنقد المحصل من / (المستخدم في) األنشطة التشغيلية لعامي ٢٠١٠م،٢٠١١ حيث تم إعادة تصنيف البنود تحت األنشطة التشغيلية.
إن صافي النقد المحصل من / (المستخدم في) األنشطة االستثمارية تم تعديله من الرقم المسجل في القوائم المالية المدققة لعام ٢٠٠٩م و هو ١,٨٨٩،٣ مليون ريال إلى ١,٨٩٠،٦ مليون   ١٠٤

ريال و ذلك بناًء على إعادة تصنيف بند عوائد العموالت كما هو موضح أعاله.
إن صافي النقد المحصل من / (المستخدم في) األنشطة التمويلية تم تعديله من الرقم المسجل في القوائم المالية المدققة لعام ٢٠٠٩م و هو ١,٣٠٠،٧ مليون ريال إلى ١,٨٧٥،٩ مليون   ١٠٥

ريال و ذلك بناًء على إعادة التصنيف ألعباء التمويل بمبلغ ٥٧٥،٢ مليون ريال كما هو موضح أعاله.
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وتستعرض الفقرات الالحقة اتجاهات هذه المقاييس.

شهدت اإلضافات الصافية للعمالء نموًا مستمرًا في المؤشرات الفصلية منذ بدء الشركة ألنشطتها التجارية. تمكنت الشركة في عام ٢٠٠٨م • 
من جذب ٢ مليون عميل خالل فترة تشغيل مالية واحدة تقريبًا. كما تم جذب ٣،٢ مليون عميل إضافي خالل عام ٢٠٠٩م، على الرغم من أن 
معدل النمو انخفض قليال (كما توقعته اإلدارة) بسبب تشّبع السوق، إضافة إلى ردود فعل المنافسين حيال دخول الشركة كمنافس إلى السوق. 
وقد استمرت الزيادة في عدد المشتركين الجدد في عام ٢٠١٠م و ٢٠١١م غير أن الشركة قامت خالل الربع األخير من ٢٠١١م بإجراء تقييم مراجعة 
شاملة لقاعدة بياناتها لتحسين دقة إحصائياتها المتعلقة بأعداد المشتركين، وقد تبين من هذه المراجعة أن عدد المشتركين قد انخفض من 

٩،٩  مليون في ٣٠ سبتمبر ٢٠١١م إلى ٧،٦  مليون كما في ٣١ ديسبمر ٢٠١١م .
(EBITDA) بشكل متواصل منذ نهاية شهر سبتمبر ٢٠٠٩م، بعد أن ظل •  تحسن مقياس األرباح قبل الفائدة والزكاة واالستهالك واإلطفاء 

سلبيًا طوال الفترة منذ حصول الشركة على رخصتها (في مارس ٢٠٠٨م). وقد شهدت الشركة خالل الربع الثاني من ٢٠١٠م وصول مقياس األرباح 
قبل الفائدة والزكاة واالستهالك واإلطفاء (EBITDA) نقطة التعادل منهية السنة بقيمة إيجابية لهذا المقياس بمبلغ ٣٣٠،٧ مليون ريال. كما 
شهدت الشركة في عام ٢٠١١م قيمة إيجابية لهذا المقياس بمقدار ٨٩٩ مليون ريال . وتتوقع اإلدارة، وفقًا لخطة عمل الشركة، استمرار التحّسن 

بمعدالت صحية في السنوات المقبلة.
شهد مقياس هامش األرباح قبل الفائدة والزكاة واالستهالك واإلطفاء (EBITDA Margin) زيادة في جميع بيانات السنوات المالية التي • 

يستعرضها هذا القسم مقارنة مع السنة الماضية، مما أدى إلى زيادة كبيرة في هذا المقياس بالشركة. وقد حقق مقياس هامش األرباح نسبه 
قدرها ٦٪ في عام ٢٠١٠م، ثم إلى نسبه قدرها ١٣٪ في عام ٢٠١١م. وقد تحقق التحسن في هذا المقياس من خالل نمو اإليرادات التي دعمها 

استمرار إضافة عمالء جدد.
ارتفع متوسط اإليراد من المشترك الواحد(ARPU) من ٦٤ ريال سعودي مع نهاية عام ٢٠٠٩م إلى ٥٩ ريال سعودي مع نهاية العام ٢٠١٠م • 

بسبب استمرار الشركة في جهودها في تنمية العوائد عن طريق الحمالت المتعلقة بالمنتجات مسبقة الدفع والمستهدفة لشرائح معينة من 
العمالء، باإلضافة الى تركيزها القوي على قطاع األعمال والنطاق العريض لالتصاالت المتنقلة. كذلك ارتفع متوسط اإليراد من المشترك الواحد 

خالل عام ٢٠١١م إلى ٧٤ ريال بسبب تغير الطريقة في تقديم التقرير للعمالء الجدد التي تبنتها الشركة.

 اإليرادات ١ � ٥ � ٩

يلخص الجدول التالي إيرادات السنوات المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩م، و٢٠١٠م و٢٠١١م.

الجدول ٣٤: اإليرادات 

للسنة المنتهية 
في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩م 

للسنة المنتهية 
في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م

للسنة المنتهية 
في ٣١ ديسمبر ٢٠١١م

٦٫٥٢٤٫٤٦٧ ٥٫٨١٤٫٨٢٧ ٢٫٨٧٩٫١٦٢ رسوم االستخدام ١٠٦ 

١٤٢٫٩٤١ ١١٤٫٨٦٠ ١٢٢٫٤٢٩ االشتراكات

٣١٫٦٥٢ ٤٫٦٨٣ ٢٫٤٦١ أخرى

٦٫٦٩٩٫٠٦٠ ٥٫٩٣٤٫٣٧٠ ٣٫٠٠٤٫٠٥٢ المجموع

المصدر: القوائم المالية المدققة. الوحدات باأللف ريال سعودي  

بلغت إيرادات الشركة ٦٫٦٩٩ مليون ريال للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١م مقارنة بـ ٥٫٩٣٤ مليون ريال سعودي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر 
نجاح  وعلى  نمو عملياتها  كبير على  بشكل  للشركة  السنوية  اإليرادات  انعكست  ٢٠٠٩م.  ديسمبر   ٣١ المنتهية في  للسنة  ريال  مليون   ٣٫٠٠٤ و  ٢٠١٠م 
منتجاتها وخدماتها المبتكرة ال سيما حلول خدمات النطاق العريض للهاتف النقال. أدت الزيادة في عدد المشتركين خالل عام ٢٠٠٩م وفي النصف 
الصف األول من عام ٢٠١٠م إلى وجود قاعدة عمالء نشطة أدت إلى زيادة نمو اإليرادات. رافق ذلك عروضًا مصممة بدقة وتعرفة أسعار وحمالت تروجية 
لدعم نمو اإليرادات وتعزيز حصول اإليرادات من كل مستخدم و تأثير سلوكيات المشتركين. حققت الشركة نموًا ثابتًا في اإليرادات بنسبة ٩٨٪ و ذلك 
خالل الفترة بين عامي ٢٠٠٩م و ٢٠١٠م. و يعود ذلك إلى زيادة أعداد المشتركين في بطاقات مسبقة الدفع و ازدياد عدد الدقائق المستخدمة. كذلك ارتفع 

نمو اإليرادات بمعدل ١٣٪ خالل الفترة بين عامي ٢٠١٠م و ٢٠١١م لنفس األسباب الواردة أعاله.  

تعني "رسوم الخدمة" لاليرادات المحققة من المكالمات المحلية والدولية والتجوال وتبادل الرسائل واستخدام خدمة االنترنت عريض النطاق على الهواتف المتنقلة ورسوم الربط البيني   ١٠٦
لحركة االتصاالت القادمة.
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 تكلفة اإليرادات ٢ � ٥ � ٩

يلخص الجدول التالي تكلفة اإليرادات للسنوات المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩م، ٢٠١٠م،٢٠١١م.

الجدول ٣٥: تكلفة اإليرادات 

للسنة المنتهية
في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩م 

للسنة المنتهية
في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م

للسنة المنتهية
في ٣١ ديسمبر ٢٠١١م

٢٫١٤٥٫٢٤٠ ٢٫١٩٩٫٧٧٨ ١٫٤٩١٫٠٨٦ رسوم استخدام الشبكات األخرى

٦٤٤٫١٧٥ ٥٨٨٫٨٠٧  ٢٠٤٫٣٥١ الرسوم الحكومية

٢٤٧٫٤٨٠ ٢٠٥٫٣٧٧  ١٩٢٫٣٥٠ خطوط مستأجرة

خصم على بطاقات الشحن مسبقة 
الدفع

٢٦٢٫٠٢٠٢٧٤٫٦٣٤ ١٠٥٫٦٨٢

١٨٧٫٣٦٤ ١٤٧٫٩٤٠  ١٣٣٫٥٥٧ أخرى

٣٫٤٩٨٫٨٩٣ ٣٫٤٠٣٫٩٢٢ ٢٫١٢٧٫٠٢٦ المجموع

المصدر: القوائم المالية المدققة. الوحدات باأللف ريال سعودي 

ظل نمط تكلفة اإليرادات منتظمًا بشكل عام خالل السنوات المالية مما عكس نموًا قدره ٦٠٪ بين عامي ٢٠٠٩م و ٢٠١٠م ونموًا معتدًال بلغ ٣٪ بين عامي 
٢٠١٠م و٢٠١١م. انخفضت نسبة تكلفة اإليرادات من ٧٠،٨١٪ خالل ٢٠٠٩م إلى ٥٧،٣٦٪ عام ٢٠١٠م ثم إلى ٥٢،٢٣٪ في عام ٢٠١١، وذلك بسبب زيادة 
حركة المكالمات على الشبكة في مقابل الحركة خارج الشبكة مع نمو قاعدة المشتركين وزيادة عدد المكالمات على شبكة الشركة بدًال من شبكات الشركات 
المنافسة. انخفضت تكاليف المكالمات التي (تشمل تكاليف الربط الداخلي) وتكاليف التجوال الداخلي والدولي (كنسبة من اإليرادات) من ٤٩،٦٪ عام 
٢٠٠٩م إلى ٣٧٪ في عام ٢٠١٠م  و٣٢٪ في عام ٢٠١١م يعود ذلك إلى انخفاض االعتماد على التجوال المحلي لقيام الشركة بإطالق بنى تحتية جديدة 

لشبكتها وعززت قدرتها على التغطية وأيضًا بسبب زيادة عدد المكالمات داخل الشبكة.

إجمالي الربح وهامش إجمالي الربح 
يلخص الجدول التالي إجمالي الربح وهامش إجمالي الربح للسنوات المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩م، و٢٠١٠م، و٢٠١١م. 

الجدول ٣٦: إجمالي الربح وهامش إجمالي الربح 

للسنة المنتهية
في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩م 

للسنة المنتهية
في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م

للسنة المنتهية
في ٣١ ديسمبر ٢٠١١م

٣٫٠٠٤٫٠٥٢٥٫٩٣٤٫٣٧٠٦٫٦٩٩٫٠٦٠اإليرادات

(٣٫٤٩٨٫٨٩٣)(٣٫٤٠٣٫٩٢٢)(٢٫١٢٧٫٠٢٦)تكلفة اإليرادات

٨٧٧٫٠٢٦٢٫٥٣٠٫٤٤٨٣٫٢٠٠٫١٦٧إجمالي الربح

هامش إجمالي الربح (نسبة إجمالي الربح إلى 
اإليرادات) 

٪٤٧،٧٧٪٤٢،٦٤٪٢٩،١٩

المصدر: القوائم المالية المدققة. الوحدات: باأللف ريال سعودي 

بلغ إجمالي الربح ٣٫٢٠٠ مليون ريال في عام ٢٠١١م،  مقارنة بمبلغ ٢٫٥٣٠  مليون ريال في عام ٢٠١٠م و ٨٧٧ مليون ريال في عام ٢٠٠٩م. وقد زاد هامش 
إجمالي الربح من ٢٩،٢٪ في ٢٠٠٩م إلى ٤٢،٦٪ في ٢٠١٠ ثم إلى ٤٧،٨٪ في ٢٠١١م. وقد كان تحسن الربحية نتيجة مباشرة للزيادة في قاعدة العمالء 
المتنامية للشركة وانخفاض االعتماد على التجوال الداخلي وزيادة المكالمات على الشبكة بسبب زيادة حصة الشركة من السوق والحوافز التي تقدمها 
للمشتركين باالضافة الى زيادة هامش ربح المكالمات الدولية. و قد بلغ إجمالي الربح ٢٫٥٣٠مليون ريال سعودي خالل عام ٢٠١٠م وهو بشكل خاص ناتج 
عن األثر اإليجابي عن تعديل هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات أسس البنود التجارية لحساب رسوم خدمات االتصاالت المتنقلة بأثر رجعي، وهو ما نجم 
عنه إلغاء وإعادة رسوم مفروضة من هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات وانخفاض أسعار إنهاء المكالمات (من ٠،٣٢ ريال للدقيقة عام ٢٠٠٩م إلى ٠،٢٥ 

ريال للدقيقة).   
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 مصاريف التوزيع والتسويق ٣ � ٥ � ٩

يلخص الجدول التالي مصاريف التوزيع والتسويق للسنوات المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩م، و٢٠١٠م، و٢٠١١م. 

الجدول ٣٧: مصاريف التوزيع والتسويق 

للسنة المنتهية
في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩م 

للسنة المنتهية
في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م

للسنة المنتهية
في ٣١ ديسمبر ٢٠١١م

٢٩٩٫٦١٨٣٠٥٫٩٧٥٢٩٣٫٠٨٧عمولة الوكالء

٢٩٦٫٩٢١٢٥٢٫٠٥٣٤٠٧٫٨٥٣اإلعالنات 

٢٣٦٫٠١٥٤١٧٫٣١٨٣٤٣٫٦٦٥إصالح وصيانة 

٢١٧٫٦٥٨٢٣١٫٠١٩٣٠٩٫٥٧٨رواتب الموظفين وأعباء متعلقة

١٨٩٫٨٤٣ ١٨٩٫٥٨٦  ١٥٥٫٨٩٧ مصاريف ايجار

١٨٠٫٨٧٥ ١٨٩٫٩٠٠  ١٢٦٫١٣٢ أتعاب إدارية

١٥٩٫٨٨٩٧٦٫٤٦١  ٨٢٫٤٦١ مصروف ديون معدومة

٦٧٫٤٦٨٣١٫٠٤٠٣١٫٦٣٧أنظمة دعم ورخص 

٢٦٫٥٠٦٤٫٥٨٦٢٣٫٣٢٢منافع

١١٫٣٠٢٤٠٫٠٧٩ ٨٫٠٩٠ عروض ترويجية للعمالء

٥٥٫٩٩٨٧٥٫٧٣٢  ٥٦٫٩٤٨ أخرى

١٫٩٧٢٫١٣٢ ١٫٨٤٨٫٦٦٦ ١٫٥٧٣٫٧٤١ اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية المدققة. الوحدات باأللف ريال سعودي  

ارتفعت مصاريف التوزيع والتسويق إلى ١٫٩٧٢ مليون ريال في عام ٢٠١١م مقارنة بـ ١٫٨٤٩ مليون ريال في ٢٠١٠م و ١٫٥٧٤ مليون في عام ٢٠٠٩م. 
كانت تلك الزيادة نتيجة ارتفاع مصاريف اإلعالنات بسبب الدعاية المتزايدة وأنشطة االتصاالت من تدشين منتجات عديدة وزيادة معدالت شطب الديون 
المعدومة وارتفاع تكاليف اإلصالح والصيانة. وترتبط الزيادة في الرسوم اإلدارية بتحسن وزيادة اإليرادات التي يقودها نمو قاعدة العمالء. وقد ارتفعت 
أيضًا العموالت المدفوعة للشركاء، حيث أظهرت اإلضافات الصافية للعمالء زيادة كبيرة، بسبب مبادرات تعزيز األداء التي تم تطبيقها على الشركاء 

وعلى مستويات نقاط البيع. 
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 مصاريف عمومية وإدارية ٤ � ٥ � ٩

يلخص الجدول التالي مصاريف عمومية وإدارية للسنوات المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩م، و٢٠١٠م، و٢٠١١م.

الجدول ٣٨: مصاريف عمومية وإدارية

للسنة المنتهية
في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩م 

للسنة المنتهية
في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م 

للسنة المنتهية
في ٣١ ديسمبر ٢٠١١م 

١٠١٫٨٨٣ ١٠٠٫٦٩٩ ٩٦٫٨٧٠ رواتب الموظفين وتكاليف متعلقة 

٦٩٫٣٢٧ ٧٤٫٦٩٤  ١١٤٫٧٢٢ خدمات استشارات

٤٢٫١٣٥ ٥٢٫٥١٤  ٥٩٫٨٩٣ أنظمة دعم وصيانة

٣٧٫٩٣٣ ٣١٫٩٩١ ١٩٫١٠٣ مصاريف إصالح وصيانة

٣٣٫٨٣٠ ٦١٫٦٨٣  ٤٦٫٦٢٨ مصروف ضريبة االستقطاع

٣٫٨٧٣ ٨٫٢٧٩  ١٥٫٦٤٩ أتعاب قانونية ومهنية

٤٠٫٢٠٤ ٢١٫٢٨٣  ٢٣٫٠٣٣ أخرى

٣٢٩٫١٨٥ ٣٥١٫١٤٣ ٣٧٥٫٨٩٨ اإلجمالي

 المصدر: القوائم المالية المدققة للشركة. الوحدات: باأللف ريال سعودي 

بلغت المصاريف العمومية واإلدارية ٣٢٩ مليون ريال سعودي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١م مقارنة بـ ٣٥١ مليون ريال سعودي للسنة المنتهية 
٣١ ديسمبر ٢٠١٠م، ٣٧٦ مليون ريال للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩م. و يعزى هذا االنخفاض بشكل كبير إلى مبادرات خفض التكاليف التي تم 
تطبيقها للتحكم بمستوى نفقات التشغيل. وقد مثلت المصاريف العمومية اإلدارية ٨،٢٪ من مصاريف التشغيل لعام ٢٠١١م مقارنة بـ ٩،٥٪ في عام 

٢٠١٠م و١١،٢٪ في عام ٢٠٠٩م.  

مصاريف االستهالك واإلطفاء ٥ � ٥ � ٩

يلخص الجدول التالي مصاريف االستهالك واإلطفاء للسنوات المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩م، و٢٠١٠م و٢٠١١م.

الجدول ٣٩: مصاريف االستهالك واإلطفاء 

للسنة المنتهية
في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩م 

للسنة المنتهية
في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م

للسنة المنتهية
في ٣١ ديسمبر ٢٠١١م

(١٫٧١٠٫٣٢٨)(١٫٤٩٤٫٢٢٠)(١٫٣٩٤٫٣١٠)مصاريف االستهالك واإلطفاء

المصدر: القوائم المالية المدققة. الوحدات: باأللف ريال سعودي 

بلغ إجمالي مصاريف اإلستهالك واإلطفاء للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١م ما مجموعه ١٫٧١٠ مليون ريال سعودي، بالمقارنة مع ١٫٤٩٤ 
مليون في عام ٢٠١٠م، فيما بلغت ١٫٣٩٤ مليون في عام ٢٠٠٩م. وتمثل هذه المصاريف إطفاء رسوم الترخيص خالل مدة الترخيص البالغة ٢٥ سنة 
هجرية وكذلك إستهالك الممتلكات والمعدات كما هو موضح في القسم (٦¹٧¹٩ "الممتلكات والمعدات"). و تتمثل نفقات إطفاء الترخيص بمبلغ 
وقدره ٢٢٫٩١٠ مليار ريال سعودي دفعت مقدمًا في شهر مارس عام ٢٠٠٧، و مبلغ ٤٤٩،١٨ مليون ريال سعودي تمثل نفقات أعباء التمويل المتعلقة 
بالترخيص و التي تم رسملتها كجزء من مصاريف الترخيص وفقًا لقواعد الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، و يتم إطفاء رسوم الترخيص بمقدار 
٨٨٢،١ مليون ريال سنويًا. وصلت مصاريف االستهالك في السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩م مبلغ و قدره ٤٠٠،٧ مليون ريال سعودي مقارنة مع مبلغ 
٤٨١،٧ مليون ريال في السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م، و مبلغ ٧٩٧،٦ ريال سعودي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١م. و يعكس ذلك ارتفاع 
مصاريف االستهالك بنسبة ٢٠٪ بين عامي ٢٠٠٩م و ٢٠١٠م، و ارتفاع بنسبة ٦٦٪ بين عامي ٢٠١٠م و ٢٠١١م. و تعزى هذه الزيادة إلى استحواذ الشركة على 

أصول ثابتة تتمثل في بنية تحتيه للشبكة. و قد نشرت الشركة البنية التحتية للشبكة لتعزيز قدرة الشركة على الوفاء بااللتزامات بموجب الترخيص. 
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 الخسارة التشغيلية ٦ � ٥ � ٩

يلخص الجدول التالي الخسارة التشغيلية للسنوات المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩م، و٢٠١٠م، و٢٠١١م. 

الجدول ٤٠: الخسارة التشغيلية

للسنة المنتهية
في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩م 

للسنة المنتهية 
في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م

للسنة المنتهية 
في ٣١ ديسمبر ٢٠١١م

٣٫٢٠٠٫١٦٧ ٢٫٥٣٠٫٤٤٨ ٨٧٧٫٠٢٦ إجمالي األرباح

(١٫٩٧٢٫١٣٢)(١٫٨٤٨٫٦٦٦)(١٫٥٧٣٫٧٤١)مصاريف التوزيع والتسويق

(٣٢٩٫١٨٥)(٣٥١٫١٤٣)(٣٧٥٫٨٩٨)مصاريف عمومية وإدارية

(١٫٧١٠٫٣٢٨)(١٫٤٩٤٫٢٢٠)(١٫٣٩٤٫٣١٠)مصاريف االستهالك واإلطفاء

(٨١١٫٤٧٨)(١٫١٦٣٫٥٨١)(٢٫٤٦٦٫٩٢٣)الخسارة التشغيلية

المصدر: القوائم المالية المدققة. الوحدات: باأللف ريال سعودي 

انخفضت خسائر العمليات (إجمالي الربح ناقص تكاليف العمليات واالستهالك واإلطفاء) خالل السنة المالية المنتهية في عام ٢٠١١م لتبلغ ٨١١ مليون 
ريال بالمقارنة مع ١٫١٦٤ مليون ريال للسنة المنتهية في عام ٢٠١٠م و٢٫٤٦٧ مليون ريال للسنة المنتهية في ٢٠٠٩م. وخالل نفس الفترة، تحسن هامش 
الربح من عمليات الشركة وارتفع من (٨٢،١¹٪) في نهاية عام ٢٠٠٩م إلى (١٩،٦¹٪) في عام ٢٠١٠م ثم إلى (١٢،١¹٪) في عام ٢٠١١م. انخفضت الخسائر 
التشغيلية بشكل كبير في عام ٢٠١١م بسبب زيادة اإليرادات وزيادة قاعدة العمالء مدفوعة بنمو كبير في قطاع الشرائح مسبقة الدفع وهو ما خفض 

التكاليف بسبب الوفورات االقتصادية.

 عوائد عموالت ٧ � ٥ � ٩
الجدول ٤١: عوائد عموالت

للسنة المنتهية 
في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩م 

للسنة المنتهية 
في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م

للسنة المنتهية 
في ٣١ ديسمبر ٢٠١١م

١٣٨ ٦٥٥ ١٫٣١٦ اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية المدققة. الوحدات: باأللف ريال سعودي 

انخفض الدخل من عوائد العموالت, الذي يتم الحصول عليه بشكل رئيسي من ودائع الشركة المصرفية خالل السنوات التي يستعرضها هذا القسم وكان 
ذلك هامشيًا بالنسبة لنتائج الشركة بوجه عام.

 أعباء التمويل ٨ � ٥ � ٩

وهي أعباء التمويل المتعلقة بقروض الشركة، والتي تم إلقاء الضوء عليها بمزيد من التفصيل في القسم ٩¹٩ (مناقشة وتحليل اإلدارة للوضع المالي 
ونتائج عمليات الشركة – رصيد الدين). يلخص الجدول التالي أعباء التمويل للسنوات المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩م، و٢٠١٠م، و٢٠١١م. 

الجدول ٤٢: أعباء التمويل

للسنة المنتهية في نهاية ٣١ 
ديسمبر ٢٠٠٩م 

للسنة المنتهية في نهاية ٣١ 
ديسمبر ٢٠١٠م

للسنة المنتهية في نهاية ٣١ 
ديسمبر ٢٠١١م

(١٫١١٣٫٨٥٦)(١٫١٩٥٫٥١١)(٦٣٣٫٧٤٢)أعباء التمويل

نسبة أعباء التمويل من 
اإليرادات

٪١٦،٦٣٪٢٠،١٥٪٢١،١٠

المصدر: القوائم المالية المدققة. الوحدات: باأللف ريال سعودي 

بلغت أعباء التمويل ١٫١١٤ مليون ريال سعودي خالل السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١م مقارنة بـ ١٫١٩٦ مليون ريال للسنة المالية المنتهية 
في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م و ٦٣٤ مليون ريال للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩م. ونظرًا للنمو في اإليرادات، فقد انخفضت نسبة هذه األعباء 
في مقابل اإليرادات من ٢١ ٪ عام ٢٠٠٩م إلى ٢٠٪ عام ٢٠١٠م ثم إلى ١٧٪ عام ٢٠١١م. إن هذا النمو شبه الثابت في تكاليف التمويل بالشركة يعود إلى 
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تزايد الدين المطلوب لتمويل توسعة عمليات الشركة وااللتزامات الرأسمالية األخرى مثل ترخيص الشركة. ويعود االنخفاض في أعباء التمويل بين عامي 
٢٠١٠م و٢٠١١م بشكل رئيسي إلى األعباء االستثنائية المحسوبة على الشركة في عام ٢٠١٠م وإلى انخفاض معدل السيبور الذي يشكل قاعدة رئيسية لكثير 

من اتفاقيات التمويل للشركة.

 الزكاة ٩ � ٥ � ٩

وفقًا لنظام الزكاة، فلم يتم تجنيب أي مخصصات للزكاة للفترة التي تبدأ منذ تأسيس الشركة وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨م نظرًا ألن الشركة لم تكن قد 
أكملت في ذلك الوقت سنة هجرية كاملة من تاريخ تسجيلها في السجل التجاري. وقد أكملت الشركة عامها الهجري األول خالل الربع األول من السنة 
المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩م. وكما في تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩م، و٢٠١٠م، و٢٠١١م كانت قيمة وعاء الزكاة لدى الشركة بالسالب، حيث حققت الشركة 

خسائر. وبالتالي، فإن الشركة لم تتحمل أي زكاة ولم تجنب أي مخصص لتلك السنوات. 

الجدول ٤٣: صافي الخسارة

للسنة المنتهية 
في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩م

للسنة المنتهية 
في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م

للسنة المنتهية 
في ٣١ ديسمبر ٢٠١١م

(١٫٩٢٥٫١٩٦)(٢٫٣٥٨٫٤٣٧)(٣٫٠٩٩٫٣٤٩)صافي الخسارة

المصدر: القوائم المالية المدققة. الوحدات: باأللف ريال سعودي 

يالحظ انخفاض الخسائر الصافية بشكل ثابت للسنوات التي تمت مراجعتها وذلك بانخفاض من ٣٫٠٩٩ مليون ريال سعودي في عام ٢٠٠٩م إلى ١٫٩٢٥ 
مليون ريال عام ٢٠١١م.

٩ Ü المركز المالي والسيولة وغيرها من البنود ٦
يبين الجدول التالي المركز المالي للشركة خالل السنوات المالية  المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩م، و٢٠١٠م و٢٠١١م.

الجدول ٤٤:  المركز المالي 

للسنة المنتهية الشرح
في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩م

للسنة المنتهية 
في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م

للسنة المنتهية 
في ٣١ ديسمبر ٢٠١١م

الموجودات

موجودات متداولة

٧٨٠٫٢٧٣ ٧٠٢٫١١٧ ٥٠٥٫٧٩٢ النقدية و شبه النقدية

١٫٠٠٦٫٥٧٤ ١٫٤٦٣٫١٦٦ ١٫٠٠٧٫٢٤٧ ذمم مدينة

٤٣٫٦١٧ ٢٨٫٧٩٩ ٣٩٫٤٢٢ مخزون

مصاريف مدفوعة مقدمًا وموجودات 
أخرى

٢٩٧٫٤٧٥٤٠٨٫٥٢٧٦٠١٫٧٠٦

٢٫٤٣٢٫١٧٠ ٢٫٦٠٢٫٦٠٩ ١٫٨٤٩٫٩٣٦ مجموع الموجودات المتداولة

الموجودات غير المتداولة

٤٫٠٥٨٫٨١٣ ٤٫٢٩٨٫٢٠٠ ٣٫٨٤٦٫٧٠٠ ممتلكات ومعدات

٢٠٫٢٥٢٫٧٧٨ ٢١٫١٥٤٫٦٢٨ ٢٢٫١٣٣٫٤٧٧ موجودات غير ملموسة

٢٤٫٣١١٫٥٩١ ٢٥٫٤٥٢٫٨٢٨ ٢٥٫٩٨٠٫١٧٧مجموع الموجودات غير المتداولة

٢٦٫٧٤٣٫٧٦١ ٢٨٫٠٥٥٫٤٣٧ ٢٧٫٨٣٠٫١١٣ مجموع الموجودات

المطلوبات

المطلوبات المتداولة

٩١٥٫٨٧٦ ¹   ٢٫١٥٢٫٢١٩ أوراق دفع
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للسنة المنتهية الشرح
في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩م

للسنة المنتهية 
في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م

للسنة المنتهية 
في ٣١ ديسمبر ٢٠١١م

¹٢٫١٩٣٫٧٥٠¹قرض قصير األجل

الجزء المتداول من تمويل مرابحة 
مشترك

   ¹   ¹ ٩٫٧٤٧٫٦٣٨

١٫٦٠٩٫٢٨٤ ٢٫١٠٤٫٥٠٣ ١٫٨١٤٫٧٩٢ ذمم دائنة 

٢٦٫٦٧٣ ١١٧٫٢٩٤ ٥١٫٣٦٥ مطلوب إلى جهات ذات عالقة

٤٣٤٫٣٩٢ ٤٥١٫٣٤٢ ٢٥١٫٢٥٩ إيرادات مؤجلة

٤٥٫٧٨١ ¹ ¹   مشتقات أدوات مالية

٢٫٧٣١٫١٨٤ ٢٫٥٨٧٫٢٢٣ ١٫٩٦٤٫٧٤٩ مصاريف مستحقة و مطلوبات أخرى

١٥٫٥١٠٫٨٢٨ ٧٫٤٥٤٫١١٢ ٦٫٢٣٤٫٣٨٤  مجموع المطلوبات المتداولة 

المطلوبات غير المتداولة

١٥٣٫٩٣٧ ٦٥٩٫٢٢١ ¹   أوراق دفع

٢٫٢٢٣٫٥٢٩ ¹   ¹   قرض طويل األجل

¹   ٩٫٦٥٥٫٦٩٣ ٩٫٤٩٤٫٠٢٣ تمويل مرابحة مشترك

٤٫٠١٨٫٥٥٠ ٣٫٦٦٥٫٤٩٧ ٣٫٤٦٨٫٨٢٧ دفعات مقدمة من المساهمين

٥٢٠٫٦٥١ ٣٣٩٫٧٧٦ ¹   مطلوب إلى جهات ذات عالقة

¹   ١٣٤٫٦٣٠ ¹   مشتقات أدوات مالية

مخصص مكافأة نهاية الخدمة 
للموظفين

 ٢٣٫٢٠١ ١٧٫٠٩٦ ١٠٫٤٠٠

٦٫٩٣٩٫٨٦٨ ١٤٫٤٧١٫٩١٣ ١٢٫٩٧٣٫٢٥٠ مجموع المطلوبات غير المتداولة

٢٢٫٤٥٠٫٦٩٦ ٢١٫٩٢٦٫٠٢٥ ١٩٫٢٠٧٫٦٣٤ مجموع المطلوبات 

حقوق المساهمين

١٤٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٤٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٤٫٠٠٠٫٠٠٠ رأس المال

(٤٥٫٧٨١)(١٣٤٫٦٣٠)¹   احتياطي التحوط

(٩٫٦٦١٫١٥٤)(٧٫٧٣٥٫٩٥٨)(٥٫٣٧٧٫٥٢١)خسائر متراكمة

٤٫٢٩٣٫٠٦٥ ٦٫١٢٩٫٤١٢ ٨٫٦٢٢٫٤٧٩ مجموع حقوق المساهمين

٢٦٫٧٤٣٫٧٦١ ٢٨٫٠٥٥٫٤٣٧ ٢٧٫٨٣٠٫١١٣ مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

المصدر: القوائم المالية المدققة. الوحدات: باأللف ريال سعودي 
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٩ Ü الموجودات المتداولة  ٧
تلخص الجداول التالية الموجودات المتداولة للشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩م، و٢٠١٠م، و٢٠١١م.

الجدول ٤٥: الموجودات المتداولة

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١١مكما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠مكما في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩م

الموجودات

الموجودات المتداولة

٧٨٠٫٢٧٣ ٧٠٢٫١١٧ ٥٠٥٫٧٩٢   النقدية وشبه النقدية

١٫٠٠٦٫٥٧٤ ١٫٤٦٣٫١٦٦ ١٫٠٠٧٫٢٤٧  الذمم المدينة – صافي

٤٣٫٦١٧ ٢٨٫٧٩٩ ٣٩٫٤٢٢ مخزون

المصاريف المدفوعة مقدمًا والموجودات األخرى 
– صافي

 ٦٠١٫٧٠٦  ٤٠٨٫٥٢٧ ٢٩٧٫٤٧٥

٢٫٤٣٢٫١٧٠ ٢٫٦٠٢٫٦٠٩ ١٫٨٤٩٫٩٣٦  مجموع الموجودات المتداولة

المصدر: القوائم المالية المدققة. الوحدات: باأللف ريال سعودي

تتألف الموجودات المتداولة من: (١) النقدية وشبه النقدية (٢) الذمم المدينة (صافي) (٣) مخزون (٤) مصاريف مدفوعة مقدمًا والذمم المدينة األخرى 
(صافي). بلغ إجمالي الموجودات المتداولة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١١م ٢٫٤٣٢،٢ مليون ريال سعودي مقارنة بمبلغ ٢٫٦٠٢،٦ مليون ريال سعودي كما في 

٣١ ديسمبر ٢٠١٠م ويمثل ذلك انخفاضًا قدره ١٧٠،٤ مليون ريال سعودي نتج عن زيادة أو انخفاض بعض البنود الموضحة في الجدول أعاله.

النقدية وشبه النقدية ١ � ٧ � ٩

البنوك، (٣) ودائع آلجل. وكما في ٣١ ديسمبر ٢٠١١م، بلغ النقد في  يتألف رصيد النقدية وشبه النقدية من: (١) النقد في الصندوق، (٢) النقد لدى 
الصندوق ٠،٢ مليون ريال سعودي، والنقد لدى البنوك ٢٢٨،٨ مليون ريال وودائع آلجل ٥٥١،٣ مليون ريال مقارنة بـ ٠،٢ مليون ريال سعودي، و٢٠١،٩ 
مليون ريال، و ٥٠٠،٠ مليون ريال كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م على التوالي.  يعود سبب هذه الزيادة إلى النمو الطبيعي لعمليات الشركة. بين عامي ٢٠٠٩م 
و ٢٠١٠م، انخفض النقد لدى البنوك من ٣٥٥،٦ مليون ريال إلى ٢٠١،٩ مليون ريال بسبب قرار الشركة الحصول على ودائع آلجل أكثر حيث ارتفعت من 

١٥٠،٠ مليون ريال عام ٢٠٠٩م إلى ٥٠٠ مليون ريال عام ٢٠١٠م ثم إلى ٥٥١،٣ مليون ريال عام ٢٠١١م.

 الذمم المدينة، صافي ٢ � ٧ � ٩

يوضح الجدول التالي صافي الذمم المدينة للشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩م، و٢٠١٠م، و٢٠١١م.

الجدول ٤٦: الذمم المدينة، صافي

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١١مكما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠مكما في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩م

٩٩٢٫٨٠٢١٫٦٠٩٫٥٣٥١٫٢٣١٫٢٩٨ذمم مدينة: (١) و (٢)

١١١٫٣١٩١١٨٫٢٣٩١١٦٫١٥٨ذمم مدينة غير مفوترة

٤٨٦ ٢٩٩ ١٤٤ أخرى

١٫٣٤٧٫٩٤٢ ١٫٧٢٨٫٠٧٣ ١٫١٠٤٫٢٦٥ أجمالي الذمم المدينة

ناقص: مخصص الديون المشكوك في 
تحصيلها 

(٩٧٫٠١٨)(٢٦٤٫٩٠٧)(٣٤١٫٣٦٨)

١٫٠٠٦٫٥٧٤ ١٫٤٦٣٫١٦٦ ١٫٠٠٧٫٢٤٧ صافي الذمم المدينة

المصدر:  القوائم المالية المدققة. الوحدات: باأللف ريال سعودي



٨٠

تتألف صافي الذمم المدينة من (١) ذمم مدينة مفوترة، (٢) ذمم مدينة غير مفوترة، و(٣) ذمم مدينة أخرى ومخصصات ديون مشكوك في تحصيلها.

بلغ صافي الذمم المدينة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩م مبلغ ١٫٠٠٧،٢ مليون ريال ثم ارتفع إلى ١٫٤٦٣،٢ مليون ريال كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ بناًء على 
الزيادة في اإليرادات التي تضاعفت خالل تلك الفترة التي تمت مراجعتها. ويمكن النظر إلى هذه الزيادة كنمو طبيعي في قطاع االتصاالت للعمليات 
الجديدة التي تنمو بصورة مضطردة. كذلك بلغ صافي الذمم المدينة ١٫٠٠٦،٦ مليون ريال كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١١م بالمقارنة مع ١٫٤٦٣،٢ مليون 
ريال كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م، والتي تمثل انخفاضًا قدره ٤٥٦،٦ مليون ريال. وسبب هذا االنخفاض هو تطبيق سياسات وإجراءات تحصيل أفضل. 
وتشكل الذمم المدينة المتعلقة بعمليات الربط الداخلي أكبر نسبة من صافي الذمم المدينة (مع الذمم المدينة المتعلقة بالربط الداخلي شركة االتصاالت 
السعودية والتي تمثل أكثر من ٨٠٪ كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١١م). وقد تم حساب هذه الذمم المترتبة بناًء على سجالت البيانات والفواتير. يتم عادة تسوية 

الذمم المدينة المتعلقة بالربط الداخلي خالل ٣٠ يومًا من تاريخ الفاتورة.

المخزون ٣ � ٧ � ٩

ناقصًا  وذلك  أخرى   (٤) و  أجهزة هاتف وملحقاتها   (٣) الدفع،  الشحن مسبقة  إعادة  (٢) بطاقات   ،(SIM)(١) شرائح هاتف جوال المخزون من:  يتألف 
مخصص المخزون بطيء الحركة. بلغ رصيد المخزون ٤٣،٦ مليون ريال سعودي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١١م مقارنة بـ ٢٨،٨ مليون ريال كما في ٣١ ديسمبر 
٢٠١٠م تمثل زيادة قدرها ١٤،٨ مليون ريال خالل تلك الفترة. كذلك ارتفع مخزون بطاقات الشحن مسبقة الدفع من ١،٥ مليون ريال سعودي كما في ٣١ 

ديسمبر ٢٠١٠م إلى ١١،١ مليون ريال سعودي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١١م. 

بلغ مخزون شرائح هاتف جوال(SIM) كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩م مبلغًا وقدره ١٨ مليون ريال سعودي مرتفعة إلى ٢١،٢ مليون ريال سعودي في ٣١ 
 (SIM)ديسمبر ٢٠١٠م. وسبب هذه الزيادة هو ازدياد عدد المشتركين خالل فترة اإلطالق. وقد ثبت النمو في عام ٢٠١١م وبلغ مخزون شرائح هاتف جوال

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١١م مبلغ ٢١،٨ مليون ريال.

انخفض مخزون بطاقات مسبقة الدفع من ٣،٤ مليون ريال عام ٢٠٠٩م إلى ١،٥ مليون ريال عام ٢٠١٠م نظرًا الستخدام هذا المخزون عام ٢٠١٠م. في عام 
٢٠١١م، تم طلب بطاقات إعادة الشحن مسبقة الدفع جديدة وتم تسليمها إلى الشركة مع نهاية عام ٢٠١١م  مما رفع قيمة المخزون إلى ١١،١ مليون ريال 

مع نهاية العام.

بلغ مخزون أجهزة الهاتف والملحقات ١٨ مليون ريال كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩م وانخفض إلى ٧،١ مليون ريال كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م ثم إلى ٠،٥ 
مليون كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١١م. منحت الشركة أجهزة مجانية خالل عملية إطالق عمليات الشركة لجذب مزيد من العمالء ولكن بدأ هذا النشاط في 

االنخفاض عام ٢٠١٠م وقد استخدم هذا بشكل نادر في عام ٢٠١١م.

يمثل باقي المخزون بشكل أساسي أجهزة (الدنغل) وأجهزة المودم التي لم تتوفر في عام ٢٠٠٩م وارتفعت من ١،٢ مليون ريال عام ٢٠١٠م إلى ١٣،٢ مليون 
ريال عام ٢٠١١م. هذه الزيادة تتوافق مع االرتفاع المضطرد في الطلب على خدمة النطاق العريض. وقد تم إنشاء مخصص المخزون بطيء الحركةلتغطية 

مخاطر أي تلف قد يحصل لألجهزة وأجهزة الدنغل في المخزون.

مصاريف مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى ٤ � ٧ � ٩

تتألف المصاريف المدفوعة مقدمًا والموجودات األخرى من: (١) دفعات مقدمة لخطوط النقل  ووصالت األلياف ، (٢) دفعات مقدمة للموردين وتأمينات 
نقدية مستردة، (٣) إيجار مدفوع مقدمًا، (٤) إعالن مدفوع مقدمَا، (٥) رسم ترخيص برامج حاسوب مدفوع مقدمَا، (٦)) تأمين مدفوع مقدمَا و (٧) أخرى. 
بلغت المصاريف المدفوعة مقدمَا والموجودات األخرى ٦٠١،٧ مليون ريال سعودي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١١م مقارنة بـ ٤٠٨،٥ مليون ريال سعودي كما في 
٣١ ديسمبر٢٠١٠م و ٢٩٧،٥ مليون ريال كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩م تمثل زيادة قدرها ١١١،١ مليون من ٢٠٠٩م إلى ٢٠١٠م وزيادة قدرها ١٩٣،٢ مليون من 
٢٠١٠م إلى ٢٠١١م. تعود هذه الزيادة أساسًا إلى الزيادة في رصيد الدفعات المقدمة إلى الموردين. تمثل الدفعات المقدمة لخطوط النقل ووصالت األلياف 
٣٩،٧٪ و ٤٣،٤٪ و ٥٧،٧٪ من المصاريف  المدفوعة مقدمَا والموجودات األخرى للسنوات المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١م و٢٠١٠م و٢٠٠٩م على التوالي. 
فيما بلغت المبالغ مسبقة الدفعات المقدمة للموردين وتأمينات نقدية مستردة ٣٧،٤٪ و٢٥،١٪ ٩،٣٪ من المصاريف المفوعة مقدمَا والموجودات األخرى 

للسنوات المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١م و٢٠١٠م و٢٠٠٩م على التوالي.

إن سبب الزيادة في الدفعات المقدمة الخاصة بخطوط النقل  ووصالت األلياف من ١٧١،٧ مليون ريال عام ٢٠٠٩م إلى ١٧٧،١ مليون عام ٢٠١٠م يعود 
إلى نمو المبيعات. كما تعود الزيادة خالل عام ٢٠١١م إلى ٢٣٩،٢ مليون ريال لقرار الشركة باالستثمار في شبكتها من أجل تخفيض الخطوط المستأجرة 
والتجوال المحلي لزيادة الجودة. وقد ارتفعت الدفعات المقدمة إلى الموردين وتأمينات نقدية مستردة من ٢٧،٦ مليون ريال عام ٢٠٠٩م إلى ١٠٢،٥ مليون 
ريال عام ٢٠١٠م ثم إلى ٢٢٤،٩ مليون ريال عام ٢٠١١م.  وسبب هذه الزيادة يعود إلى التوسعة واالستثمار في الشبكة لتحسين الجودة. كما أن الزيادة في 
 من ٦٤،٤مليون ريال عام ٢٠٠٩ إلى ٧١،٦ مليون ريال عام ٢٠١٠م ثم إلى ٨٦،٩ مليون ريال عام ٢٠١١م سببها نمو 

َ
الدفعات اإليجارية المدفوعة مقدمأ

أنشطة الشركة من خالل افتتاح مكاتب جديدة ومنافذ بيع ونقل اإلدارة العامة. وقد انخفضت مصاريف اإلعالنات المدفوعة مقدمَا من ٢٩،٦ مليون ريال 
عام ٢٠٠٩ إلى ١٣،٦ مليون ريال عام ٢٠١٠م واستقرت في عام ٢٠١١م عند ١٣،٧ مليون ريال. إن ارتفاع مصاريف اإلعالنات كنسبة من اإليرادات طبيعي 
في مرحلة إطالق أي شركة خدمات حيث تنخفض هذه المصاريف كنسبة من اإليرادات خالل السنوات التالية عند تكوين قاعدة عمالء إلى أن تصل إلى  

مرحلة الثبات واالستقرار.



٨١

تم الحصول على رخصتي برامج عام ٢٠٠٩ برسوم مقدمة بلغت ٨،١ مليون ريال عام ٢٠٠٩م و ٢،٤ مليون ريال عام ٢٠١٠م. في عام ٢٠١٠م تم تجديد 
التراخيص بمبلغ ٨،٣ مليون ريال. إن الزيادة في مبالغ التأمين المدفوعة مقدمَا من ٠،٤ مليون ريال عام ٢٠٠٩م إلى ٣،١ مليون ريال عام ٢٠١٠م ثم إلى 
٣،٧ مليون ريال عام ٢٠١١م سببها عمليات التشغيل االعتيادية. وقد ازدادت تأمينات الموظفين والموجودات الثابتة نتيجة لزيادة عدد الموظفين وكذلك 
شراء عدد أكبر من المحطات والمعدات. تمثل المصاريف المدفوعة مقدمًا بصورة أساسية الرصيد غير المطفأ لتكلفة رسوم تمديد أجل التسهيالت وغيرها 

من المصاريف. إن سبب الزيادة من ٣،٨ مليون ريال عام ٢٠٠٩م إلى ٣٨،٣ مليون ريال عام ٢٠١٠م هو رسوم تمديد تسهيالت المرابحة.

الموجودات غير المتداولة ٥ � ٧ � ٩

يلخص الجدول التالي الموجودات غير المتداولة للشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩م و٢٠١٠م و٢٠١١م.

الجدول ٤٧: الموجودات غير المتداولة

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١١مكما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠مكما في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩م

٤٫٠٥٨٫٨١٣ ٤٫٢٩٨٫٢٠٠ ٣٫٨٤٦٫٧٠٠   ممتلكات ومعدات – صافي

٢٠٫٢٥٢٫٧٧٨ ٢١٫١٥٤٫٦٢٨ ٢٢٫١٣٣٫٤٧٧ موجودات غير ملموسة – صافي

٢٤٫٣١١٫٥٩١ ٢٥٫٤٥٢٫٨٢٨ ٢٥٫٩٨٠٫١٧٧   مجموع الموجودات غير المتداولة
المصدر: القوائم المالية المدققة. الوحدات: باأللف ريال سعودي

تتألف الموجودات غير المتداولة من: (١) الممتلكات والمعدات و(٢) الموجودات غير ملموسة. بلغت قيمة الموجودات غير المتداولة ٢٤،٣١١،٦ مليون ريال 
سعودي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١١م مقارنة بـ ٢٥،٤٥٢،٨ مليون ريال كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م، وتمثل انخفاضًا قدره ١٫١٤١،٢ مليون ريال خالل هذه 

الفترة.

الممتلكات والمعدات ٦ � ٧ � ٩

ارتفع رصيد الممتلكات والمعدات من ٣٫٨٤٦،٧ مليون عام ٢٠٠٩م إلى ٤٫٢٩٨،٢ مليون عام ٢٠١٠م لتبلغ ٤٫٠٥٨،٨ مليون ريال في ٣١ ديسمبر ٢٠١١م 
الخاص  اليومية  دفتر  لتسوية  تصحيحي  تعديل  إجراء  إلى  أساسًا  االنخفاض  هذا  يعود  ٢٠١٠م.  مع  مقارنة  ريال  مليون   ٢٣٩،٤ قدره  انخفاضًا  تمثل 
بالموجودات الثابتة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١١م. تمثل معدات شبكة االتصاالت ما نسبته ٨٣٪ ٧٦٪ من إجمالي رصيد الممتلكات والمعدات كما في ٣١ 
ديسمبر ٢٠١١م و٢٠١٠م على التوالي. وتعود هذه النسبة العالية إلى إطالق الشبكة بما في ذلك ازدياد التغطية السكانية للجيلين الثاني (G٢) و الثالث 
(G٣)، باإلضافة إلى إطالق خدمة الجيل الرابع LTE. البنود األخرى تشمل المعدات وأنظمة المعلومات وأجهزة الخوادم واألثاث والتركيبات واألجهزة 

المكتبية والسيارات ومعدات النقل األخرى والمشاريع األساسية الجارية.

 الموجودات غير الملموسة ٧ � ٧ � ٩

تتألف الموجودات غير الملموسة من: (١) رسم الترخيص، (٢) رخص برامج حاسوبية. انخفضت الموجودات غير الملموسة من ٢٢٫١٣٣،٥ مليون ريال عام 
٢٠٠٩م إلى ٢١٫١٥٤،٦ مليون ريال عام ٢٠١٠م لتصل إجمالي الموجودات غير الملموسة إلى ٢٠٫٢٥٢،٨ مليون ريال عام ٢٠١١م. و بلغ معدل نسبة صافي 

القيمة الدفترية لرسوم الترخيص مقابل صافي القيمة الدفترية للموجودات غير الملموسة ٩٩،٦٪ كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩م، و٢٠١٠م، و٢٠١١م.



٨٢

 المطلوبات المتداولة ٨ � ٧ � ٩

يلخص الجدول التالي المطلوبات المتداولة للشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩م، و٢٠١٠م، و٢٠١١م.

الجدول ٤٨: المطلوبات المتداولة

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١١مكما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠مكما في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩م

المطلوبات

مطلوبات متداولة

١٫٦٠٩٫٢٨٤ ٢٫١٠٤٫٥٠٣ ١٫٨١٤٫٧٩٢   الذمم الدائنة

٢٫٧٣١٫١٨٤ ٢٫٥٨٧٫٢٢٣ ١٫٩٦٤٫٧٤٩ مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

٤٣٤٫٣٩٢ ٤٥١٫٣٤٢ ٢٥١٫٢٥٩ إيرادات مؤجلة

٢٦٫٦٧٣ ١١٧٫٢٩٤ ٥١٫٣٦٥ مطلوب إلى جهات ذات عالقة

٩١٥٫٨٧٦ ¹   ٢٫١٥٢٫٢١٩ أوراق دفع

¹   ٢٫١٩٣٫٧٥٠ ¹   قروض قصيرة األجل

٤٥٫٧٨١ ¹ ¹   مشتقات أدوات مالية 

٩٫٧٤٧٫٦٣٨ ¹   ¹   الجزء المتداول من تمويل مرابحة مشترك

١٥٫٥١٠٫٨٢٨ ٧٫٤٥٤٫١١٢ ٦٫٢٣٤٫٣٨٤ مجموع المطلوبات المتداولة

المصدر: القوائم المالية المدققة. الوحدات: باأللف ريال سعودي

بلغت المطلوبات المتداولة ١٥٫٥١٠،٨ مليون ريال سعودي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١١م بالمقارنة مع ٧٫٤٥٤،١ مليون ريال كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م 
تمثل زيادة قدرها ٨٫٠٥٦،٧ مليون ريال سعودي خالل هذه الفترة. يعود هذا االرتفاع إلى إعادة تصنيف مبلغ ٩٫٧٤٧ مليون ريال سعودي من تسهيل 

المرابحة كمطلوبات متداولة.

أوراق الدفع ٩ � ٧ � ٩

يوضح الجدول التالي أوراق الدفع للشركة مستحقة الدفع كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩م، و٢٠١٠م، و٢٠١١م.

الجدول ٤٩: أوراق دفع

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١١مكما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠مكما في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩م

¹¹ ٥٧٧٫٧٥٨ نوكيا سيمنز 

٧٣٫١٢٥ ¹ ¹شركة هواوي السعودية لالستثمار المحدودة

٨٤٢٫٧٥١ ¹   ١٫٥٧٤٫٤٦١ شركة موتوروال

 ٢٫١٥٢٫٢١٩   Ü ٩١٥٫٨٧٦

المصدر:  القوائم المالية المدققة. الوحدات: باأللف ريال سعودي

بلغت أوراق الدفع كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩م ٥٧٧،٨ مليون ريال لكل من شركة نوكيا سيمنز ومبلغ ١٫٥٧٤،٥ مليون ريال لشركة موتوروال وقد تم دفع 
هذه األوراق في عام ٢٠١٠م. كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١١م، بلغت أوراق الدفع ٩١٥،٩ مليون ريال مقارنة مع صفر في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م. إن سبب الزيادة في 

هذه األوراق خالل هذه الفترة يعود إلى إعادة تصنيف أوراق دفع موتوروال من مطلوبات غير متداولة إلى مطلوبات متداولة.

تسهيل قرض قصير األجل ١٠ � ٧ � ٩

تم خالل الفترة من ٢٠٠٩م إلى ٢٠١٠م استالم تسهيل قرض قصير األجل من بي إن بي باريبا إلعادة تمويل التزامات الشركة بموجب اتفاقية تمويل 
الموردين الحالية.

وفي تاريخ ٥ أبريل ٢٠١١م، الترتيب لتسهيل قرض من مجموعة بنوك إلعادة تمويل التزامات الشركة بموجب تسهيل القرض قصير األجل الحالي.



٨٣

 الجزء المتداول من تمويل مرابحة مشترك ١١ � ٧ � ٩

خالل السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١، أصبح مبلغ تسهيل مرابحة ٩،٧٤٧،٦ مليون ريال سعودي من المطلوبات المتداولة على الشركة.

 الذمم الدائنة ١٢ � ٧ � ٩

تتألف الذمم الدائنة من: (١) دائنون تجاريون ، (٢) مخصص ضريبة استقطاع ، (٣) الموظفين و (٤) أخرى من مبالغ الذمم الدائنة. بلغت مبالغ الذمم 
الدائنة الدفع كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١١م ١٫٦٠٩،٣ مليون ريال سعودي مقارنة بـ ٢،١٠٤،٥ مليون ريال كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م وتمثل بذلك انخفاضَا 
قدره ٤٩٥،٢ مليون ريال. يعود سبب هذا االنخفاض إلى تحويل الذمم الدائنة إلى سندات ألمر. بلغت نسبة الذمم الدائنة التجارية ٩٤،٩٪، ٩٩،٠٪ و 
٩٩،١٪ من حسابات الذمم الدائنة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١١ و٢٠١٠م و٢٠٠٩م على التوالي.  كان سبب هذا االنخفاض هو تحويل الذمم التجارية الدائنة 

إلى سندات ألمر.

تعود الزيادة في الذمم الدائنة التجارية لعامي ٢٠٠٩م و ٢٠١٠م من ١٫٧٩٩،٣ مليون ريال إلى ٢٫٠٨٣،٣ مليون ريال بشكل أساسي إلى توسعة األصول 
في  الزيادة  سبب  يعود  التجارية.  الدائنة  الذمم  تحويل  إلى  ريال  مليون   ١٫٥٢٨،٠ إلى  و٢٠١١م  ٢٠١٠م  عامي  بين  ما  االنخفاض  يعود  والشبكة.  الثابتة 

مخصصات الضريبة االستقطاع و الموظفين إلى النمو الطبيعي في أنشطة الشركة.

ترتبط الذمم الدائنة األخرى بشكل أساسي بالدفعات المقدمة وااليداعات من الموردين والشركاء. تمثل الزيادة التي حصلت بين عامي ٢٠٠٩م و ٢٠١٠م 
البالغة ٩،٨ مليون ريال إلى ١٤،٨ مليون ريال نموًا طبيعيًا في أنشطة الشركة، أما النمو في عام ٢٠١١م إلى ٦٤،٦ مليون ريال فيعود سببه إلى المبالغ 

المقدمة للعديد من الموردين والشركاء التي تمت تسويتها في تلك الفترة.

 مطلوب إلى جهات ذات عالقة، الجزء المتداول ١٣ � ٧ � ٩

بلغ رصيد المطلوبات إلى جهات ذات عالقة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١١م مبلغًا وقدره ٢٦،٧ مليون ريال سعودي مقارنة بمبلغ ١١٧،٣ مليون ريال سعودي 
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م وهذا االنخفاض يبلغ ٩٠،٦ مليون خالل هذه الفترة. يعود سبب هذا االنخفاض إلى تحويل رصيد التسهيل المستحق من أم 
تي سي إلى حساب قرض المساهمين المعنيين. تعود الزيادة من ٥١،٤ مليون ريال في عام ٢٠٠٩م إلى ١١٧،٣ مليون ريال عام ٢٠١٠م بصورة أساسية إلى 

المبالغ المدفوعة من قبل إم تي سي بالنيابة عن زين السعودية.

 اإليرادات المؤجلة ١٤ � ٧ � ٩

بقيت اإليرادات المؤجلة عند نفس المستوى تقريبًا من حيث القيمة حيث بلغت ٤٣٤،٤ مليون ريال سعودي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١١م مقارنة بمبلغ 
٤٥١،٣ مليون ريال سعودي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م. يعود سبب الزيادة بين عامي ٢٠١٠م و ٢٠٠٩م بمقدار ٢٥١،٣ مليون ريال للزيادة الكبيرة في اإليرادات 

خالل هذه الفترة.

 مشتقات األدوات المالية ١٥ � ٧ � ٩

بلغت مشتقات األدوات المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١١م مبلغًا وقدره ٤٥،٧٨١ مليون ريال سعودي يمثل هذا المبلغ قيمة سوقية عادلة للتحوط الذي 
تم تقييمه بناًء على منهجية السوق. 

 المصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى ١٦ � ٧ � ٩

تتألف المصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى من: (١) التجارية، (٢) الرسوم الحكومية، (٣) الموظفين، (٤) أعباء التمويل و (٥) مطلوبات أخرى. بلغت 
المصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى ٢٫٧٣١،٢ مليون ريال سعودي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١١م مقارنة بمبلغ ٢٫٥٨٧،٢ مليون ريال سعودي كما في 
٣١ ديسمبر ٢٠١٠م وهذا يمثل زيادة قدرها ١٤٤،٠ مليون ريال سعودي خالل هذه الفترة. ارتفعت المصاريف المستحقة التجارية من ١٫٦٩٦،٤ مليون 
ريال عام ٢٠٠٩م إلى ٢٫١٤٨،١ مليون ريال عام ٢٠١٠م بسبب االستثمارات في تطوير الشبكة. ويعود سبب االنخفاض إلى ١٫٧٦٠،٠ مليون ريال عام ٢٠١١م 
بسبب التحويل إلى سندات ألمر. بلغت المصاريف المستحقة التجارية ما نسبته ٦٤،٦٪، ٨٣،٠٪ و٨٦،٣٪ من المصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى 
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١١م، و٢٠١٠م و٢٠٠٩م على التوالي. بلغت الرسوم الحكومية ما نسبته ٢٧،٢٪، ٦،٨٪ و ٥،٣٪ من المصاريف المستحقة والمطلوبات 
األخرى كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١١م، و٢٠١٠م، و٢٠٠٩م على التوالي. بلغت الرسوم الحكومية ١٠٣،٥ مليون ريال و١٧٦،١ مليون ريال في للعامين ٢٠٠٩م 
و٢٠١٠م على التوالي مقارنة بمبلغ ٧٤١،٦ مليون عام ٢٠١١م وسبب تلك الزيادة في الرسوم الحكومية هو ارتفاع المصاريف المدفوعة إلى هيئة االتصاالت 
وتقنية المعلومات عام ٢٠١١م. ارتفعت أعباء التمويل المالية من ٨٧،٩ مليون ريال عام ٢٠٠٩م إلى ١٤٠،٨ مليون ريال عام ٢٠١٠م ثم انخفضت مرة أخرى 
إلى ٦١،٩ مليون ريال عام ٢٠١١م.  يتم عادة دفع أعباء التمويل في نهاية السنة المالية غير أن التكاليف المالية لعام ٢٠١٠م قد ُدفعت في بداية ٢٠١١م. 
تشمل المصاريف األخرى مستحقة الدفع الضرائب المتعلقة بإدارة الترخيص. وقد ارتفعت هذه المصاريف من ٣٥،١ مليون ريال عام ٢٠٠٩م إلى ٦٧،٦ 

مليون ريال عام ٢٠١٠م ثم إلى ١٠٥،٣ مليون ريال عام ٢٠١١م وهذا يعود إلى عدم دفع الرسوم اإلدارية.



٨٤

 المطلوبات غير المتداولة ١٧ � ٧ � ٩

يلخص الجدول التالي المطلوبات غير المتداولة للشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩م و٢٠١٠م و٢٠١١م.

الجدول ٥٠: المطلوبات غير المتداولة

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١١مكما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠مكما في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩م

المطلوبات غير المتداولة

١٥٣٫٩٣٧ ٦٥٩٫٢٢١ ¹     أوراق دفع

دفعات مقدمة من المساهمين – الجزء غير 
المتداول

 ٤٫٠١٨٫٥٥٠ ٣٫٦٦٥٫٤٩٧ ٣٫٤٦٨٫٨٢٧

٢٫٢٢٣٫٥٢٩ ¹   ¹   قرض طويل األجل

¹   ٩٫٦٥٥٫٦٩٣ ٩٫٤٩٤٫٠٢٣ تمويل مرابحة مشترك  

٢٣٫٢٠١ ١٧٫٠٩٦ ١٠٫٤٠٠ مخصص مكافأة نهاية الخدمة

٥٢٠٫٦٥١ ٣٣٩٫٧٧٦ ¹   مطلوب إلى جهات ذات عالقة

¹   ١٣٤٫٦٣٠ ¹   مشتقات أدوات مالية

٦٫٩٣٩٫٨٦٨ ١٤٫٤٧١٫٩١٣ ١٢٫٩٧٣٫٢٥٠ إجمالي المطلوبات غير المتداولة

المصدر: القوائم المالية المدققة. الوحدات: باأللف ريال سعودي

تتألف المطلوبات غير المتداولة من: (١) أوراق دفع، (٢) تسهيل قروض طويلة األجل، (٣) تمويل مرابحة مشترك، (٥) دفعات مقدمة من المساهمين 
(الجزء غير المتداول)، (٦) مستحقات لألطراف المعنية، (٧) مستندات مالية مشتقة و (٨) مخصصات الموظفين، مكافأة نهاية الخدمة.  بلغت المطلوبات 
غير المتداولة ٦٫٩٣٩،٩ مليون ريال سعودي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١١م مقارنة بمبلغ ١٤٫٤٧١،٩ مليون ريال كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م وهذا يمثل 
انخفاضًا قدره ٧٫٥٣٢،٠ مليون ريال خالل الفترة.  سبب هذا االنخفاض هو إعادة تصنيف مبلغ ٩٫٧٤٧،٦ مليون ريال من تسهيل المرابحة إلى مطلوبات 

متداولة.

 أوراق دفع ١٨ � ٧ � ٩

تتألف أوراق الدفع من: (١) أوراق دفع لنوكيا سيمنز، و (٢) أوراق دفع لهواوي، و (٣) أوراق دفع لموتوروال. بلغت أوراق الدفع كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١١م 
مبلغًا وقدره ١٥٣،٩ مليون ريال سعودي مقارنة بمبلغ ٦٥٩،٢ مليون ريال سعودي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م.  يعود هذا االنخفاض إلى إعادة تصنيف 

أوراق دفع موتوروال وهواوي من مطلوبات غير متداولة إلى مطلوبات متداولة.

 تسهيل قرض طويل األجل ١٩ � ٧ � ٩

تم بتاريخ ٥ أبريل ٢٠١١م الحصول على قرض طويل األجل من مجموعة بنوك إلعادة تمويل التزامات الشركة بموجب تسهيل القرض قصير األجل 
الحالي.

 تمويل مرابحة مشترك ٢٠ � ٧ � ٩

تم خالل السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١م تحويل مبلغ تسهيل مرابحة قدره ٩٫٧٤٧،٦ مليون ريال سعودي من مطلوبات غير متداولة إلى مطلوبات 
متداولة للشركة.

 دفعات مقدمة من المساهمين ٢١ � ٧ � ٩

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١١م، بلغت الدفعات المقدمة من المساهمين مبلغًا وقدره ٤٫٠١٨،٦ مليون ريال سعودي مقارنة بمبلغ ٣٫٦٦٥،٥ مليون ريال بتاريخ 
٣١ ديسمبر ٢٠١٠م تمثل زيادة قدرها ٣٥٣،١ مليون ريال سعودي خالل هذه الفترة. بلغت الدفعات المقدمة من الشركاء مبلغًا وقدره ٣٫٤٦٨،٨ مليون 

ريال بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩م. سبب هذه الزيادة هو تحويل رصيد التسهيل من إم تي سي إلى حساب قرض المساهمين.
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 مطلوب إلى جهات ذات عالقة – الجزء غير المتداول ٢٢ � ٧ � ٩

بلغ رصيد المطلوب إلى جهات ذات عالقة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١١م مبلغًا وقدره ٥٢٠،٧ مليون ريال مقارنة بمبلغ ٣٣٩،٨ مليون ريال كما في ٣١ 
ديسمبر ٢٠١٠م وهذا يمثل زيادة قدرها ١٨٠،٩ مليون ريال خالل هذه الفترة. يتألف هذا المبلغ بكامله من رسوم إدارية مستحقة لصالح شركة أم تي سي. 
ويعود السبب األساسي لهذه الزيادة في مستحقات األطراف المعنية إلى مستحقات إضافية تتعلق بالسنة المالية ٢٠١١م حيث لم يتم سداد أي دفعات.

 المستندات المالية المشتقة ٢٣ � ٧ � ٩

ال يوجد لدى الشركة مستندات مالية مشتقة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١١م مقارنة بـ ١٣٤،٦ مليون ريال كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م. يعود هذا االنخفاض إلى 
إعادة تصنيف المشتقات المالية كمطلوبات متداولة.

 مخصصات الموظفين – مكافأة نهاية الخدمة ٢٤ � ٧ � ٩

بلغت مخصصات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين ٢٣،٢ مليون ريال سعودي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١١م مقارنة بمبلغ ١٧،١ مليون ريال كما في ٣١ 
ديسمبر ٢٠١٠م وهذا يمثل زيادة قدرها ٦،١ مليون ريال سعودي. بلغت مخصصات الموظفين لمكافأة نهاية الخدمة ١٠،٤ مليون ريال كما في ٣١ ديسمبر 

٢٠٠٩م. تعود هذه الزيادة إلى زيادة عدد الموظفين وزيادة المرتبات.

حقوق المساهمين ٢٥ � ٧ � ٩

يلخص الجدول التالي حقوق المساهمين في الشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩م، و٢٠١٠م و٢٠١١م.

الجدول ٥١: حقوق المساهمين

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١١مكما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠مكما في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩م

حقوق المساهمين

١٤٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٤٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٤٫٠٠٠٫٠٠٠   رأس المال 

(٩٫٦٦١٫١٥٤)(٧٫٧٣٥٫٩٥٨)(٥٫٣٧٧٫٥٢١)خسائر متراكمة

(٤٥٫٧٨١)(١٣٤٫٦٣٠)¹   احتياطي تحوط

٤٫٢٩٣٫٠٦٥ ٦٫١٢٩٫٤١٢ ٨٫٦٢٢٫٤٧٩ إجمالي حقوق المساهمين

المصدر: القوائم المالية المدققة. الوحدات: باأللف ريال سعودي

تتألف حقوق المساهمين من: (١) رأس المال، (٢) خسائر متراكمة، و (٣) احتياطي تحوط. بلغت حقوق المساهمين ٤٫٢٩٣،١ مليون ريال سعودي كما في 
٣١ ديسمبر ٢٠١١م مقارنة بمبلغ ٦٫١٢٩،٤ مليون ريال سعودي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م، وهذا يمثل انخفاضًا قدره ١٫٨٣٦،٣ مليون ريال خالل تلك 

السنة.  يعود سبب التناقص المستمر إلى الزيادة في الخسائر المتراكمة.

رأس المال ٢٦ � ٧ � ٩

بلغ رأس مال الشركة ١٤ مليار ريال سعودي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩م، و٢٠١٠م، و٢٠١١م.

الخسائر المتراكمة ٢٧ � ٧ � ٩

بلغت الخسائر المتراكمة ٩٫٦٦١،٢ مليون ريال سعودي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١١م مقارنة مع ٧٫٧٣٥،٩ مليون ريال سعودي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م 
الزيادة في الخسائر المتراكمة هو  ويمثل هذا المبلغ زيادة في الخسائر المتراكمة قدرها ١٫٩٢٥،٣ مليون ريال سعودي خالل تلك السنة. وكان سبب 
الخسائر المتكبدة خالل السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١م. بلغت الخسائر المتراكمة ٥٫٣٧٧،٥ مليون ريال كما في عام ٢٠٠٩م وذلك بسبب إطفاء 

نفقات ما قبل التشغيل والخسائر المتكبدة خالل السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩م و الفترة المنتهية في٣١ ديسمبر ٢٠٠٨م (أول سنة تشغيلية). 

احتياطي التحوط ٢٨ � ٧ � ٩

بلغ احتياطي الشركة للتحوط مبلغ ٤٥،٨ مليون ريال سعودي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١١م مقارنة بمبلغ ١٣٤،٦ مليون ريال سعودي كما في ٣١ ديسمبر 
٢٠١٠م ويمثل هذا المبلغ انخفاضًا قدره ٨٨،٨ مليون ريال سعودي خالل هذه الفترة. وكان سبب االنخفاض يعود إلى التقييم العادل للقيمة السوقية 

للتحوط والتي تمت بناًء على مقارنة بين أسواق االتصاالت.
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رأس المال العامل والسيولة ٢٩ � ٧ � ٩

يلخص الجدول التالي رأس المال العامل لدى الشركة والسيولة للسنوات المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩م و٢٠١٠م، و٢٠١١م. 

الجدول ٥٢: رأس المال العامل والسيولة

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١١مكما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠مكما في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩م

٢٫٤٣٢٫١٧٠ ٢٫٦٠٢٫٦٠٩ ١٫٨٤٩٫٩٣٦ إجمالي الموجودات المتداولة

١٥٫٥١٠٫٨٢٨ ٧٫٤٥٤٫١١٢ ٦٫٢٣٤٫٣٨٤ إجمالي المطلوبات المتداولة

(١٣٫٠٧٨٫٦٥٨)(٤٫٨٥١٫٥٠٣)(٤٫٣٨٤٫٤٤٨)رأس المال العامل١٠٧

المصدر: القوائم المالية المدققة. الوحدات: باأللف ريال سعودي

المساهمين  التمويل من بعض  رئيسي  (وبشكل  التمويلية  األنشطة  والنقد من  العمليات،  النقدية من  تدفقاتها  الشركة هو  لسيولة  الرئيسي  المصدر 
المؤسسين (شاملة تمويالت المساهمين)، والعوائد من ترتيبات التمويل التجارية (شاملة تسهيالت المرابحة).

٩ Ü التزامات اإلنفاق الرأسمالي ٨ 
تتكون نفقات الشركة بشكل أساسي من شراء معدات االتصاالت. تلخص الجداول التالية المصروفات الرأسمالية للسنوات المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر 

٢٠٠٩م، و٢٠١٠م، و٢٠١١م. 

الجدول ٥٣: اإلضافات الصافية إلى الممتلكات واآلالت والمعدات

للسنة المنتهية 
في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩م 

للسنة المنتهية 
في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م

للسنة المنتهية 
في ٣١ ديسمبر ٢٠١١م

التكلفة

٥٥٨٫١٦٣ ٩٣٣٫٢٤١ ١٫٨٣٨٫٤٥٤ اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية المدققة. الوحدات: باأللف ريال سعودي 

المبالغ  ٢٠٠٩م كان صافي  عام  ٢٠٠٨م خاصة في تطوير شبكتها. في  عام  والمعدات خالل  والمحطات  الممتلكات  مبالغ كبيرة في  الشركة  استثمرت 
اإلضافية المدفوعة عاليًا نظرًا الستمرار الشركة في تأسيس شبكتها مضيفة مبلغ ١٫٨٣٩ مليون من الممتلكات والمحطات والمعدات. وخالل السنتين 

التاليتين تباطأ االستثمار وبلغت المبالغ اإلضافية المدفوعة ٩٣٣ مليون ريال و٥٥٨ مليون ريال في العامين ٢٠١٠م و٢٠١١م على التوالي.

الجدول ٥٤:  اإلضافات الصافية إلى األصول غير الملموسة

للفترة المنتهية
في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨م

للسنة المنتهية في 
٣١ ديسمبر ٢٠٠٩م

للسنة المنتهية في 
٣١ ديسمبر ٢٠١٠م

للسنة المنتهية في 
٣١ ديسمبر ٢٠١١م

¹ ¹ ¹ ٢٣٫٣٥٩٫١٨٠ رسوم الترخيص

٨٫٨١٥ ٢٤٫٢٣٤ ٥١٫٩٣٢ ٦٢٫١٩٠ رخص برامج الحاسب اآللي 

٨٫٨١٥ ٢٤٫٢٣٤ ٥١٫٩٣٢ ٢٣٫٤٢١٫٣٧٠ اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية المدققة. الوحدات: باأللف ريال سعودي  

إن أهم األصول غير الملموسة التي تملكها الشركة هو الترخيص الذي حصلت عليه في عام ٢٠٠٨م لمدة ٢٥ عامًا هجريًا لقاء رسوم قدرها ٢٢،٩١ مليار 
ريال سعودي. وتضم رسوم الترخيص أيضًا مبلغًا قدره ٤٤٩،١٨ مليون ريال سعودي تتعلق بتكاليف التمويل التي تمت رسملتها كجزء من تكاليف 
الترخيص طبقًا للمعايير المحاسبية المطبقة في المملكة العربية السعودية. كذلك تمتلك الشركة من وقت آلخر تراخيص استخدام برمجيات الحاسب 

اآللي الضرورية لعملياتها.

١٠٧  أرقام رأس المال العامل سلبية لكافة السنوات المقاسة نتيجة ألن إجمالي المطلوبات المتداولة تجاوز إجمالي الموجودات المتداولة في كل سنة.
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٩ Ü رصيد المديونية ٩
يتم توفير التمويل للشركة حاليًا من المصادر التالية (وكل منها مبين بمزيد من التفصيل في القسم ١¹٨ (اتفاقيات التمويل – ملخص هيكل التمويل)): 

تسهيل مرابحة بمبلغ (٩٫٧٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال سعودي تقريبًا) ٢٫٦٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ دوالر أمريكي يتألف من شريحة قدرها (٢،٦٦ مليار ريال سعودي تقريبًا) • 
٧١٠٫٠٠٠٫٠٠٠ دوالر أمريكي وشريحة ٧،٠٩  مليارريال سعودي.

تمويل مساهمين ٣٫٥٢٧٫٠١٨٫٧١٠ ريال سعودي تقريبًا يتألف من شريحة ٨٦٣٫٨٣٣٫٧٠٣ ريال سعودي تقريبًا (٢٣٠٫٣٥٥٫٦٥٤ دوالر أمريكي)، • 
وشريحة ٤٩٩٫١٠٦٫١٢٥ ريال سعودي تقريبًا (٣٦٫٨٣٩٫٨٣٨ دينار كويتي) وشريحة ٢٫١٦٤٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال سعودي ١٠٨؛

تسهيل ثانوي ٢٫٢١٨٫٥٦٥٫٤٩٦ ريال سعودي تقريبًا يتألف من شريحة ٣٧٥٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال سعودي تقريبًا (١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ دوالر أمريكي) وشريحة • 
١٫٨٤٣٫٥٦٥٫٤٩٦ ريال سعودي ؛ و

تمويل المورد موتوروال بمبلغ ٧٤٥٫٤١٤٫٤٨٩ ريال سعودي تقريبًا (١٩٨٫٧٧٧٫١٩٧ دوالر أمريكي).• 

الجدول ٥٥: القروض قصيرة األجل كما في ٢٠١١/١٢/٣١م

نوع 
القرض

تاريخ 
التوقيع

تسديد قيمة 
القرض األصلي

مدة القرض 
(بالسنوات)

المبلغ بعملة الغرض
القرض

عملة 
القرض

دفع الضمان
الفائدة/ 

عائد الربح

تسهيل 
المرابحة

السداد دفعة ٢٠٠٩/٨/١٠م
واحدة في 

٢٠١٢/٧/٢٧م 
(تستحق الدفعة 

األولى بتاريخ 
٢٠١١/٧/٢٧م 
وتم تمديدها 

مرتين لمدة ستة 
أشهر في كل 

مرة)

إعادة تمويل ثالث سنوات
تسهيل 
المرابحة 
األصلية

 ٢٫٦٦٢،٥
مليون ريال 
تقريبًا  (٧١٠ 

مليون دوالر) + 
٧٫٠٨٧،٥ مليون 

ريال

دوالر 
أمريكي 

وريال 
سعودي

رهن أصول، 
رهن أسهم، 
رهن عقود، 

وقروض 
مساهمين

(لمزيد من 
التفاصل حول 
الرهون، أرجع 
للقسم ١¹٣¹٨)

تدفع كل 
ستة أشهر

تسهيل 
ثانوي

السداد دفعة ٢٠١١/٤/٥م
واحدة في

٢٠١٣/٤/٩م

إعادة تمويل سنتين
قرض قصير 
األجل بقيمة 
٤٦٨ مليون 

دوالر أمريكي 
و٤٣٨،٧٥ 

مليون ريال 
وتمويل 
مشاريع 

الرأسمالية

٣٧٥ مليون 
ريال تقريبًا  (١٠٠ 
مليون دوالر) + 
١٫٨٧٥ مليون 

ريال

دوالر 
أمريكي 

وريال 
سعودي

ُتدفع كل ال يوجد ضمان
٦ أشهر 
(بواسطة 
مجموعة 

إم تي 
سي)

تمويل 
المورد 

موتوروال

السداد دفعة ٢٠١٠/١/١٤م
واحدة في 

٢٠١٢/١٢/١٢م

تمويل سنتين
النفقات 

الرأسمالية 
ألعمال الشبكة

٧٤٥،٤١ مليون 
ريال تقريبًا 

(١٩٩ مليون 
دوالر)

دوالر 
أمريكي

وريال 
سعودي 

ُتدفع ال يوجد ضمان
في تاريخ 
االستحقاق

المصدر: الشركة

١٠٨  تم تحويل المبلغ من الدينار الكويتي إلى الريال السعودي بسعر الصرف الساري في ٣١ ديسمبر لعام ٢٠١١م والبالغ ١٣٫٥٤٨ ريال سعودي لكل دينار كويتي واحد.



٨٨

الجدول ٥٦: القروض طويلة األجل كما في ٢٠١١/١٢/٣١م

نوع 
القرض

تاريخ 
الحصول 

عليه

تسديد 
قيمة 

القرض 
األصلي

مدة القرض 
(بالسنوات)

عملة المبلغ بعملة القرضالغرض
القرض

دفع الضمان
الفائدة/

عائد 
الربح

تمويل 
المساهمين

٢٠٠٧/٧/٢٤م 
و

٢٠٠٩/٧/١٤م

دفع رسوم مفتوحمفتوح
الترخيص 

وضمان 
تسهيل 
المرابحة 

قبل التوقيع 

٨٦٣،٨ مليون ريال تقريبًا  
(٢٣٠ مليون دوالر) باإلضافة 
إلى ٢٫١٦٤ مليون ريال + 
٤٩٩،١ مليون ريال تقريبًا 

(٣٦،٨ مليون دينار كويتي)

دوالر 
أمريكي 

وريال 
سعودي 

ودينار 
كويتي

ال يوجد 
ضمان

تدفع عند 
االستحقاق

المصدر: الشركة

٩ Ü االلتزامات والمصاريف الطارئة ١٠
تشتمل التزامات الشركة التعاقدية حتى ٢٠١١/١٢/٣١م (بخالف النفقات الرأسمالية) على تسديد القروض البنكية، ورسوم الترخيص، وغيرها من الرسوم 
القانونية، واألوراق مستحقة الدفع، ومصاريف التمويل، وتسديد القروض المقدمة من المساهمين (بما في ذلك تمويل المساهمين)، والتزامات متعلقة 
االلتزامات  لهذه  ملخصًا  أدناه  الجدول  يقدم  الموظفين,  ورواتب  التجارية،  والمدفوعات  الشركة،  عمليات  بعقود  المتعلقة  اإليجار  وعقود  المال  برأس 

التعاقدية للفترات المحددة فيه.

الجدول ٥٧: االلتزامات التعاقدية 

مواعيد استحقاق الدفعات سنويًا ١٠٩

أكثر من ٤ سنة (بعد ٢٠١٥م)٤Ü٣ سنة (٢٠١٤م و ٢٠١٥م) ٢Ü١ سنة (٢٠١٢م و ٢٠١٣م) 

٩٫٧٤١¹¹ تسهيل المرابحة١١٠

١٪ من صافي اإليرادات١٪ من صافي اإليرادات١٪ من صافي اإليراداترسوم الترخيص

١٥٪ من صافي اإليرادات١٥٪ من صافي اإليرادات١٥٪ من صافي اإليراداترسوم نظامية

٨١٨¹¹تمويل موردين موتوروال 

٢٫٢١٩،٠٠¹¹قرض قصير األجل١١١

١٫٦٧٧،٠ (ويبلغ ٨٧٩،٠ في أعباء التمويل١١٢
٢٠١٢ م و ٧٩٨،٠ في ٢٠١٣م)

١٫٢١٩،٠ (ويبلغ ٦٩١،٠ في 
٢٠١٤ م و ٥٢٨،٠ في ٢٠١٥م)

٥٢٨

¹¹٢٫٩١٤،٠٠تمويل المساهمين١١٣

١٥٨١٥٨١٥٨إيجارات تشغيلية١١٤

٥٫١١١،٠٠٥٫١٣٠،٠٠٤٫٣٣١،٠٠مدفوعات تجارية١١٥

المصدر: تقديرات الشركة. الوحدات: باأللف ريال سعودي (على أن تعتمد القيم على تقلبات أسعار الليبور والسيبور ورسوم الترحيل المقدرة). 

المبالغ الموضوعة في االعتبار هي سداد ٧٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال من تسهيل المرابحة في ٢٠١١م وترحيل كافة تسهيالت الديون القائمة على الشركة (تعتمد القيم على تقلبات أسعار الليبور   ١٠٩
والسيبور وتكاليف الترحيل التقديرية).

تاريخ االستحقاق األولي ٢٠١١/٧/٢٧م بدًال من ٢٠١١/٨/١٢م (وهو ما ذكر في القوائم المالية)، وذلك بناًء على توضيح من بنوك المرابحة، مع خيار التمديد لستة واثني عشر شهرًا حتى   ١١٠
٢٠١٢/٧/٢٧م. وتعتزم الشركة تمديد تسهيل المرابحة بعد ٢٠١٢م.

القرض قصير األجل تم إعادة تمويله في إبريل ٢٠١١م عن طريق قرض قصير األجل بمبلغ ٢,٢٥٠ مليون ريال سعودي والمستحق سداده في إبريل ٢٠١٣م.  ١١١
تقدر الشركة دراسة تسديد ٧٥٠ مليون ريال من تسهيل المرابحة في عام ٢٠١١م وتمديد االستحقاق لجميع تسهيالت الدين الحالية لدى الشركة (تعتمد قيمتها على تقلبات الفائدة بين   ١١٢

بنوك لندن "ليبور" وسعر  الفائدة بين البنوك السعودية بالريال "سيبور"، ورسوم التمديد المقدرة).
ال تأخذ في االعتبار تحويل ٢٫١٣٧ مليون ريال تقريبًا إلى حقوق الملكية وفقًا الستخدامات متحصالت االكتتاب.  ١١٣

تقديرات اإلدارة المالية لدى الشركة.  ١١٤
المدفوعات التجارية تشير إلى القيمة التقديرية في الميزانية العامة لهذا البند.  ١١٥
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إضافة إلى ذلك، تكون الشركة في سياق عملها اليومي االعتيادي عرضة للقضايا القانونية سواء كانت مقامة من قبلها أو ضدها، غير أن إدارة الشركة 
تعتقد أن ذلك ال يؤثر كثيرًا على الوضع المالي للشركة أو على نتائج عملياتها، وبالتالي لم يتم إضافة إلى أية بنود في الميزانية لمواجهة مثل هذه 

االحتماالت.

٩ Ü التدفقات النقدية ١١
يوضح الجدول التالي التغير في النقد وما في حكمه للسنوات المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩م، و٢٠١٠م، و٢٠١١م. 

الجدول ٥٨: التغير في النقد وما في حكمه 

للسنة المنتهية
في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩م

للسنة المنتهية
في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م

للسنة المنتهية
في ٣١ ديسمبر ٢٠١١م

النقد المحصل من/ (المستخدم في)

(٨٧٫٥٢٥)٤٦٢٫٤٤٤ (٦٢٫٩١٣)١١١٦. األنشطة التشغيلية

(٣٠٩٫٠٩٦)(٣٠٧٫٦٥٠)(١٫٨٩٠٫٦٤٠)٢١١٧. األنشطة االستثمارية

٤١٫٥٣١٤٧٤٫٧٧٧ ١٫٨٧٥٫٨٩٥ ٣١١٨. األنشطة التمويلية

٧٨٫١٥٦ ١٩٦٫٣٢٥ (٧٧٫٦٥٨)صافي الزيادة/(النقص) في النقد وما في حكمه
المصدر: القوائم المالية المدققة. الوحدات: باأللف ريال سعودي

الثابتة والموجودات غير  شهدت الشركة تدفقات نقدية سالبة من األنشطة االستثمارية تقارب ١،٨٩ مليار ريال سعودي بسبب المشتريات والموجودات 
األنشطة  النقدية من  التدفقات  للشركة، فقد كانت  الثانية  التشغيلية  السنة  أن ٢٠٠٩م هي  المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩م، وحيث  للسنة  الملموسة 
التشغيلية سلبية. ولتغطية العجز في التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية واألنشطة االستثمارية فقد قامت الشركة باالقتراض من مساهميها ما 

يقارب ١،٢٤ مليار ريال باإلضافة إلى ٦٣٥ مليون ريال من مصادر أخرى. 

خالل نهاية عام ٢٠١٠م وبداية عام ٢٠١١م، تم سداد مبالغ كبيرة ألطراف ثالثة من أجل خفض المطلوبات المتداولة، وهو ما أثر على التدفقات النقدية 
من األنشطة التشغيلية. في السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م شهدت الشركة زيادة كبيرة في موجوداتها النقدية بلغت ١٩٦،٣ مليون ريال 
سعودي وتعود هذه الزيادة بصورة أساسية إلى التدفقات النقدية الناتجة عن األنشطة التشغيلية للشركة حيث بلغت ٤٦٢،٤ مليون ريال سعودي. وقد 

تم إعادة استثمار جزء من هذه التدفقات النقدية في الشركة لتمويل المصاريف الرأسمالية والبنية التحتية للشبكة.

حققت التدفقات النقدية للشركة من األنشطة التشغيلية عجزًا قدره ٨٧،٥ مليون ريال سعودي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١م بعد سداد 
دفعات كبيرة لخفض الذمم الدائنة والمصاريف المستحقة بمبلغ ١،١ مليار ريال سعودي. كذلك حصلت الشركة على صافي تدفقات نقدية من األنشطة 
االستثمارية بلغت ٣٠٩،١ مليون ريال سعودي يعود سببها بصورة أساسية إلى استثمارات الشركة في البنية التحتية للشبكة. وقد تم تمويل العجز في 

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية واألنشطة االستثمارية من خالل االقتراض قصير األجل وقروض مقدمة من الشركاء.

إن صافي  النقد المحصل من /(المستخدم في) األنشطة التشغيلية في عام ٢٠٠٩م تم إعادة تصنيفه بخصم أعباء التمويل والتي تصل إلى ٥٧٥،٢ مليون ريال و إضافة عوائد العموالت   ١١٦
و التي تبلغ ١،٣ مليون ريال. في القوائم المالية المدققة لعام ٢٠٠٩م سجلت الشركة صافي النقد المحصل بمبلغ وقدره ٥١١ مليون ريال. و تم تنصيف بند أعباء التمويل تحت صافي 
النقد المحصل من / (المستخدم في) األنشطة التمويلية  بينما تم تصنيف بند عوائد العموالت تحت النقد المحصل من / (المستخدم في) األنشطة االستثمارية. و تم في هذه النشرة 

المقارنة بالمثل مع القوائم المالية بالنسبة للنقد المحصل من / (المستخدم في) األنشطة التشغيلية لعامي ٢٠١٠م،٢٠١١ حيث تم إعادة تصنيف البنود تحت األنشطة التشغيلية.
إن صافي النقد المحصل من / (المستخدم في) األنشطة االستثمارية تم تعديله من الرقم المسجل في القوائم المالية المدققة لعام ٢٠٠٩م وهو ١٫٨٨٩،٣ مليون ريال إلى ١٫٨٩٠،٦ مليون   ١١٧

ريال و ذلك بناًء على إعادة تصنيف بند عوائد العموالت كما هو موضح أعاله.
إن صافي النقد المحصل من / (المستخدم في) األنشطة التمويلية تم تعديله من الرقم المسجل في القوائم المالية المدققة لعام ٢٠٠٩م وهو ١٫٣٠٠،٧ مليون ريال إلى ١٫٨٧٥،٩ مليون   ١١٨

ريال وذلك بناًء على إعادة التصنيف ألعباء التمويل بمبلغ ٥٧٥،٢ مليون ريال كما هو موضح أعاله.



٩٠

الجدول ٥٩: األنشطة التشغيلية 

للسنة المنتهية
في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩م 

للسنة المنتهية
في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م

للسنة المنتهية
في ٣١ ديسمبر ٢٠١١م

(١٫٩٢٥٫١٩٦)(٢٫٣٥٨٫٤٣٧)(٣٫٠٩٩٫٣٤٩)الخسارة الصافية للسنة

تعديالت لتسوية الخسارة للسنة إلى صافي النقد من األنشطة التشغيلية

مخصص ذمم مدينة ودفعات مقدمة مشكوك في 
تحصيلها

 ٧٦٫٤٦١ ١٥٩٫٨٨٩ ٨٢٫٤٦١

١٫٧١٠٫٣٢٨ ١٫٤٩٤٫٢٢٠ ١٫٣٩٤٫٣١٠ مصاريف استهالك وإطفاء

٧٥٠ ٢٫٢٥٠ ¹   مخصص بنود بضاعة بطيئة الحركة

١٫١١٣٫٨٥٦ ١٫١٩٥٫٥١١ ٦٣٣٫٧٤٢ أعباء التمويل

٧٫٤١٥ ٦٫٩٨١ ¹   مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

٩٨٣٫٦١٤ ٥٠٠٫٤١٤ (٩٨٨٫٨٣٦)ربح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل

التغيرات في رأس المال العامل

٣٨٠٫١٣١ (٦٢٣٫٨٠٨)(٧٧٢٫٠٣٩)ذمم مدينة – صافي

(١٥٫٥٦٨)٨٫٣٧٣ ٢٠٫٤١٠ المخزون

(١٩٣٫١٧٩)(١٠٣٫٠٥٢)(٧٦٫٨٤٣)مصاريف مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى

(٣٤٤٫٦٢٢)٢٨٩٫٧١١ ١٫٤٠٠٫٩٩٣ ذمم دائنة

٩٠٫٢٥٤ ١٣٩٫٧٢٠ (٤٨٢٫٨٢٤)المطلوب إلى جهات ذات عالقة

(١٦٫٩٥٠)٢٠٠٫٠٨٣ (٣٦٤)إيرادات مؤجلة

(٧٨٦٫٣٦٥)٦٢٢٫٤٧٤ ١٫٤٠٥٫٨٢٠ مصاريف مستحقة وموجودات أخرى

٦٫٠٠٤¹¹مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

٩٧٫٣١٥ ١٫٠٣٣٫٩١٥ ٥١٢٫٣٢١ النقد من العمليات

(١٨٣٫٥٣٠)(٥٧١٫١٨٦)(٥٧٥٫٢٣٤)أعباء تمويل مدفوعة

مخصص مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة 
للموظفين 

   ¹(٢٨٥)(١٫٣١٠)

صافي النقد (المستخدم في)/الناتج من األنشطة 
التشغيلية

(٦٢٫٩١٣) (٨٧٫٥٢٥)٤٦٢٫٤٤٤

المصدر: القوائم المالية المدققة. الوحدات: باأللف ريال سعودي

سجلت الشركة تدفقات نقدية سالبة من األنشطة التشغيلية خالل السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩م والسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١. وسجلت 
تدفقات نقدية موجبة في السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م. 

في السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩م كانت الشركة في بداية انطالق أعمالها التجارية وتواجه منافسة شديدة من مشغلي االتصاالت القائمين، 
وقد حققت الشركة صافي خسارة بلغت ٣،١ مليار ريال سعودي تقريبًا مما سبب عجزًا نقديًا قدره ٩٨٨،٨ مليون ريال بعد حذف بعض البنود غير النقدية 
مثل االستهالك واإلطفاء. تم التخفيف من تأثير هذه الخسارة بسبب زيادة الذمم المدينة المصاريف المستحقة وغيرها من األعباء، ثم انخفضت أكثر 
التي دفعها الشركاء وكذلك ما نتج عن ذلك من  النقدية  المدفوعة للقروض قصيرة وطويلة األجل باإلضافة إلى الدفعات  المالية  بسبب المصاريف 

تدفقات نقدية من األنشطة التشغيلية التي بلغت ٦٢،٩ مليون ريال سعودي.

تم المحافظة على هذا الوضع خالل السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م حيث انخفضت إجمالي خسائر الشركة لتلك السنة إلى ٢،٣ مليار ريال 
تقريبًا، وبعد حذف البنود غير النقدية، نتج عن ذلك تدفقات نقدية بقيمة ٥٠٠،٤ مليون ريال تقريبًا. وبسبب التدفقات النقدية السالبة والتي تبلغ ٦٢،٩ 

مليون ريال عام ٢٠٠٩م شهدت الشركة تدفقات نقدية بلغت ٤٦٢،٤ مليون ريال تقريبًا من األنشطة التشغيلية لعام ٢٠١٠م.
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انخفضت صافي خسائر الشركة إلى ١،٩ مليار ريال تقريبًا خالل السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١م بتدفقات نقدية بلغت ٩٨٣،٦ مليون ريال 
بعد عكس قيد البنود غير النقدية، وقد قررت الشركة خفض الضغط على المركز المالي للشركة من خالل دفع الذمم الدائنة و المصاريف المستحقة 
و المطلوبات األخرى بمبلغ مقداره ١،١ مليار ريال تقريبًا وإنفاق ٢٠٨،٨ مليون ريال تقريبًا على المخزون، ومصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى (بشكل 
أساسي اإلرسال واأللياف والموردين اآلخرين) مع تحسن وضع ذممها المدينة بمبلغ ٣٨٠ مليون ريال تقريبًا بسبب تسويات االتصال البيني المنخفضة مع 

المشغلين اآلخرين. شهدت الشركة صافي نقدي بلغ ٨٧،٥ من األنشطة التشغيلية خالل عام ٢٠١١م.

الجدول ٦٠: األنشطة االستثمارية 

للسنة المنتهية
في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩م 

للسنة المنتهية
في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م

للسنة المنتهية
في ٣١ ديسمبر ٢٠١١م

األنشطة االستثمارية

(٣٠٢٫٠٠٩)(٢٨٤٫٦٣٣)(١٫٨٤٠٫٣٩٣)شراء ممتلكات ومعدات

(٨٫٨١٥)(٢٤٫٢٣٤)(٥١٫٩٣٢)إضافات موجودات غير الملموسة

١٫٧٢٨ ١٫٢١٧ ١٫٦٨٥ عوائد بيع ممتلكات ومعدات

(٣٠٩٫٠٩٦)(٣٠٧٫٦٥٠)(١٫٨٩٠٫٦٤٠)١١٩صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية
المصدر: القوائم المالية المدققة. الوحدات: باأللف ريال سعودي

سجلت الشركة صافي تدفقات نقدية سالبة من األنشطة االستثمارية في السنوات المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩م، و٢٠١٠م، و٢٠١١م. ويعود ذلك 
إلى مصاريف إطالق عمليات الشركة واستثمار الشركة في تطوير أداء الشبكة لكي تتمكن من استيعاب األعداد اإلضافية من المشتركين. 

في السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩م، استثمرت الشركة مبالغ كبيرة في المصاريف الرأسمالية بلغت ١٨٤٠،٤ مليون ريال سعودي في شراء 
الممتلكات والمعدات بما في ذلك البنى التحتية للشبكة، وأنظمة تقنية المعلومات، وأجهزة االستقبال، وتحسين اإليجارات العقارية، واألعمال الرأسمالية 
الحالية (مواقع اإلرسال وشبكات االنترنت الجاري إنشاؤها). وقد كانت هذه االستثمارات الضخمة ضرورية كجزء من المشروع السريع لبناء البنية التحتية 
ألجهزة تغطية اإلرسال في الشركة وقدرة الشبكة على االستيعاب). وخالل العامين ٢٠١٠م و٢٠١١م انخفضت المصاريف الرأسمالية، المتعلقة بشكل أساسي 

باالتصاالت والمعدات، بمقدار ٢٨٤،٦ مليون ريال سعودي و ٣٠٢ مليون ريال على التوالي.

إن االستثمارات التي تتعلق بالمبالغ المضافة إلى الموجودات غير الملموسة، هي نتيجة المتالك تراخيص برامج الحاسب اآللي المستخدمة في عمليات 
الشركة. وفي السنوات المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩م، و٢٠١٠م، و٢٠١١م  بلغت اإلضافات للموجودات غير الملموسة ٥١،٩ مليون ريال،٢٤،٢ مليون ريال، 

٨،٨ مليون ريال على التوالي.

الجدول ٦١: األنشطة التمويلية

للسنة المنتهية
في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩م

للسنة المنتهية
في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م

للسنة المنتهية
في ٣١ ديسمبر ٢٠١١م

األنشطة التمويلية

¹ (٢٫١٥٢٫٢١٩)٣٠٤٫٦٧٥ أوراق دفع

(٢٫١٩٣٫٧٥٠ )٢٫١٩٣٫٧٥٠ ¹   تسهيل قروض قصيرة األجل

٢٫٢٢٣٫٥٢٩ ¹ ¹   المتحصل من قروض طويلة األجل

٩١٫٩٤٥ ¹ ٣٣٠٫٠٢٢ تمويل مرابحة مشترك

٣٥٣٫٠٥٣ ¹ ١٫٢٤١٫١٩٨ دفعات مقدمة من المساهمين

صافي النقد المستخدم في األنشطة 
التمويلية

٤١٫٥٣١٤٧٤٫٧٧٧ ١٫٨٧٥٫٨٩٥ ١٢٠

المصدر: القوائم المالية المدققة. الوحدات: باأللف ريال سعودي

إن صافي النقد المحصل من / (المستخدم في) األنشطة االستثمارية تم تعديله من الرقم المسجل في القوائم المالية المدققة لعام ٢٠٠٩م و هو ١٫٨٨٩،٣ مليون ريال إلى ١٫٨٩٠،٦ مليون   ١١٩
ريال و ذلك بناًء على إعادة تصنيف بند عوائد العموالت كما هو موضح أعاله.

إن صافي النقد المحصل من / (المستخدم في) األنشطة التمويلية تم تعديله من الرقم المسجل في القوائم المالية المدققة لعام ٢٠٠٩م و هو ١٫٣٠٠،٧ مليون ريال إلى ١٫٨٧٥،٩ مليون   ١٢٠
ريال و ذلك بناًء على إعادة التصنيف للمصروفات المالية بمبلغ ٥٧٥،٢ مليون ريال كما هو موضح أعاله.
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تشير التدفقات النقدية للشركة من األنشطة التمويلية إلى التدفقات النقدية من خالل خدمة الدين. سجلت الشركة صافي تدفقات نقدية من األنشطة 
المنتهية في ٣١ ديسمبر  المالية  السنوات  الحصول عليها في  ريال تم  ريال، و٤٧٤،٨ مليون  ريال، و٤١،٥ مليون  بمبالغ ١٫٨٧٥،٩ مليون  التمويلية 
٢٠٠٩م، و٢٠١٠م، و٢٠١١م على التوالي.  وكما في نهاية ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩م، استلمت الشركة مبلغ ١٫٨٧٥،٩ مليون ريال وذلك من المبالغ المقدمة من قبل 
المساهمين (١٫٢٤١،٢ مليون ريال) تمثل قروضًا من المساهمين و ٣٣٠ مليون ريال تمثل متحصالت تمويل إضافي من تمويل المرابحة المشترك بعد 
إعادة التمويل خالل عام ٢٠٠٩م ومبلغ ٣٠٤،٧ مليون ريال كأوراق دفع ناتجة عن إعادة تمويل اتفاقيات تمويل الموردين الحالية. وخالل عام ٢٠١٠م تم 
الحصول على تمويل قصير األجل بمبلغ ٢٫١٩٣،٧ مليون ريال عن طريق بنك بي إن بي باريبا إلعادة تمويل التزامات الشركة حسب تمويل الموردين. 
وخالل عام ٢٠١١م تم سداد التمويل قصير األجل ودخلت الشركة في تمويل طويل األجل بمبلغ ٢٫٢٢٣،٥ مليون ريال مع البنك العربي الوطني. تم 
الحصول على المزيد من النقد عن طريق قروض من المساهمين تبلغ ٣٥٣ مليون ريال عام ٢٠١١م.  تم إجراء تصحيح ٩١،٩ مليون ريال سعودي بسبب 

تسهيل المرابحة المشترك، وقد حدث ذلك نتيجة إلعادة تصنيف التسهيل من التزامات غير متداولة عام ٢٠١٠م إلى التزامات متداولة عام ٢٠١١م.

للحصول على وصف أكثر تفصيال لمصادر واستخدامات النقد ضمن كل فئة من فئات االستثمار، راجع قائمة التدفقات النقدية ضمن القوائم المالية 
المدرجة في هذا القسم.

٩ Ü األعمال التجارية الحالية والتوقعات ١٢
تواصل الشركة تنفيذ إستراتيجيتها في الفترة من ٢٠١٢/١/١م وحتى تاريخ هذه النشرة، بما في ذلك إطالق منتجات وخدمات جديدة الستهداف قطاعات 

رئيسية. وقد أدى ذلك إلى وجود اتجاه إيجابي مستمر في كسب عمالء جدد، وكذلك إلى تحقيق نمو في اإليرادات مع تعزيز هوامش الربح.

٩ Ü بيان مسؤولية اإلدارة عن المعلومات المالية ١٣
تم إعداد هذا القسم ٩ (مناقشة وتحليل اإلدارة للمركز المالي ونتائج العمليات) من قبل إدارة الشركة واعتمد من مجلس اإلدارة. وتقر اإلدارة بأنه ال يوجد 
هناك أي تغيير سلبي ملموس على القوائم المالية وتوقعاتها من تاريخ ٢٠١١/١٢/٣١م وحتى تاريخ هذه النشرة. وتتحمل اإلدارة كامل المسئولية عن دقة 
وصحة المعلومات والتحليالت المالية، وتؤكد أنها اتخذت جميع اإلجراءات الضرورية وقدمت كافة اإلفصاحات الكاملة والمنصفة لهذه المعلومات، وأنه 

ليس هناك معلومات أو وثائق أخرى من المحتمل أن يؤدي إغفالها إلى التأثير سلبيًا على المعلومات الواردة في هذه النشرة بأي شكل. 

تقر اإلدارة بأنه وبإستثناء ما تم ذكره في القسم (١٠¹٩ مناقشة وتحليل اإلدارة للمركز المالي ونتائج العمليات ¹ بيان اإللتزامات والمصاريف الطارئة)، ليس 
هناك التزامات محتملة على الشركة كما في تاريخ هذه النشرة. 

الشركاء  قيام  إلى  باإلضافة  المرابحة.  تسهيل  اتفاقية  وأحكام  عقودها  بعض  على  أصدرتها  التي  الضمانات  باستثناء  ضمانات  أي  الشركة  تقدم  لم 
المؤسسون برهن جميع أسهمهم لصالح بنوك المرابحة. كما قامت إم تي سي بمنح ضمانات إلى بنوك المرابحة بموجب اتفاقية تسهيل المرابحة. كما 
ال يوجد أي رهونات عقارية أو التزامات أو حقوق على أصول الشركة العقارية كما في تاريخ هذه النشرة. وقد قامت الشركة برهن بعض أصولها المتعلقة 

بالبنية التحتية للشبكة لبنوك المرابحة (أنظر القسم ١¹٣¹٩ ¹ اتفاقيات التمويل الهيكل النظامي لعمليات التمويل  – كبار الدائنين المضمونين).
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استخدام متحصالت االكتتاب . ١٠

١٠ Ü إجمالي متحصالت االكتتاب  ١
ُيتوقع أن يبلغ إجمالي متحصالت االكتتاب ٦٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال سعودي (حوالي ١٫٦٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ دوالر أمريكي)، يتألف من: 

مبلغ نقدي بواقع حوالي ٣٫٤٥٣٫٨٠٩٫٣٦٠  ريال سعودي (حوالي ٩٢١٫٠١٥٫٨٢٩ دوالر أمريكي)، سوف ُيستخدم لعدد من األغراض المختلفة، من   (١)
بينها:

حوالي ٧٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال سعودي (٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ دوالر أمريكي تقريبًا) لسداد مبلغ محدد من تسهيل المرابحة؛• 

لزيادة تغطية وسعة شبكة •  رأسمالية محددة مطلوبة  لتمويل مصروفات  تقريبًا)  أمريكي  دوالر   ٣٠٧٫٠٠٠٫٠٠٠) ريال سعودي   ١٫١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠ حوالي 
الشركة وتحسين شبكة البث؛

أي •  يترتب على  (وسوف  المتداولة  المطلوبات  للحد من مقدار  تقريبًا)  أمريكي  ريال سعودي (٣٨٢٫٣٤٩٫١٦٣ دوالر   ١٫٤٣٣٫٨٠٩٫٣٦٠ حوالي 
اختالف في نفقات االكتتاب المتوقعة تعديل هذه القيمة)؛

حوالي ١٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال سعودي (٣٢٫٠٠٠٫٠٠٠ دوالر أمريكي تقريبًا) ُيستخدم لتغطية مصاريف االكتتاب؛• 

مبلغ ٢٫٥٤٦٫١٩٠٫٦٤٠ ريال سعودي تقريبًا (٦٧٨٫٩٨٤٫١٧١  دوالر أمريكي تقريبًا) ُيستخدم لرسملة مبلغ محدد من تمويل المساهمين.  (٢)

يوضح الجدول التالي االستخدام المتوقع لمتحصالت االكتتاب (وقد تم بيان تفاصيله فيما تبقى من هذا القسم ١٠ (استخدام المتحصالت)).

الجدول ٦٢: االستخدام المتوقع لمتحصالت االكتتاب

المبلغ التقريبي الوصف
(بالمليون ريال 

سعودي)

النسبة 
المئوية 
لإلجمالي

الوقت المتوقع للمصاريف للربع السنوي المنتهي في

٣٠ يونيو
٢٠١٢م

٣٠ سبتمبر 
٢٠١٢م

٣١ ديسمبر 
٢٠١٢م

٣١ مارس 
٢٠١٣م

٣٠ يونيو 
٢٠١٣م

رسملة تمويل 
المساهمين

٤٢،٤٪٢٫٥٤٦٫١٩٠٫٦٤٠¹٢٫٥٤٦٫١٩٠٫٦٤٠¹¹¹

سداد مبالغ 
محددة من 

تسهيل 
المرابحة

١٢،٥٪٧٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠¹٧٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠¹¹¹

تمويل 
المصروفات 

الرأسمالية 
للشبكة 

(بشكل اساسي 
لتطوير الشبكة 

وتحديثها 
واالستثمار في 

الشبكة األم).

١٩،٢٪١٫١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠¹٤٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠٣٦٠٫٠٠٠٫٠٠٠٢٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠

تخفيض 
المطلوبات 

المتداولة

٢٣،٩٪١٫٤٣٣٫٨٠٩٫٣٦٠¹٨٧٥٫٠٠٠٫٠٠٠٤٣٥٫٠٠٠٫٠٠٠١٢٣٫٨٠٩٫٣٦٠¹

مصاريف 
االكتتاب

٢،٠٪١٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠¹١٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠¹¹¹

إجمالي 
المتحصالت

١٠٠،٠٪٦٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠Ü٤٫٧٤١٫١٩٠٫٦٤٠٧٩٥٫٠٠٠٫٠٠٠٣٦٣٫٨٠٩٫٣٦٠١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠
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١٠ Ü رسملة تمويل المساهمين ٢ 
قام المساهمون المؤسسون وقت تأسيس الشركة بتقديم قرض للشركة بمقدار ٢٫١٦٤٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال سعودي باعتبارها تمويل من المساهمين تم استخدامها 
لسداد رسوم الرخصة وتكاليف بدء التشغيل الخاصة بالشركة (انظر القسم ٢¹٢¹٨ (اتفاقيات التمويل – التمويالت الحالية ¹ تمويل المساهمين)). منذ ذلك 
التاريخ، ارتفع إجمالي تمويل المساهمين إلى ٣٫٥٥٩٫٦٧٧٫٢٩٦ ريال سعودي نتيجة لتكبد الشركة مزيدًا من الديون لصالح أم تي سي من خالل المبالغ 
المتراكمة بموجب اتفاقية اإلدارة، والمصاريف المدفوعة من قبل أم تي سي بالنيابة عن الشركة، باإلضافة إلى الفوائد المتراكمة التي تتعلق بتمويل 
المساهمين. سوف يكتتب المساهمون المؤسسون باستحقاقهم من أسهم حقوق األولوية عن طريق رسملة كل أو جزء من تمويل المساهمين بما يتناسب 

مع المبلغ المخصص الكتتاب كل منهم في أسهم حقوق األولوية، على النحو التالي:

الجدول ٦٣: تمويل المساهمين قبل االكتتاب في أسهم حقوق األولوية وبعده

مبلغ تمويل المساهمين قبل االكتتاب المساهم
(بالريال السعودي)

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١١م

مبلغ تمويل المساهمين الذي سيتم رسملته 
(بالريال السعودي)

٢٫٥٠٥٫٠٧٤٫٠٨٨١٫٥٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠شركة االتصاالت المتنقلة ش. م. س.

٣٠١٫٣٦٤٫٧٤٤٣٠١٫٣٦٤٫٧٤٠مصنع البالستيك السعودي

٣١٤٫٨٨٩٫٧٤٤٣١٤٫٨٨٩٫٧٤٠مؤسسة فادن للتجارة والمقاوالت

١٣٦٫٩٨٣٫٩٧٥١٢٨٫٥٧١٫٤٢٠بيت أبو ظبي لالستثمار١٢١ 

١٠٩٫٥٨٧٫١٨٠١٠٩٫٥٨٧٫١٨٠مؤسسة أشبال العرب للمقاوالت

١٠٩٫٥٨٧٫١٨٠١٠٩٫٥٨٧٫١٨٠شركة المراعي

٥٤٫٧٩٣٫٥٩٠٥٤٫٧٩٣٫٥٩٠شركة الجريسي للتنمية المحدودة

¹¹مؤسسة النخبة المعمارية للمقاوالت

٢٧٫٣٩٦٫٧٩٥٢٧٫٣٩٦٫٧٩٠شركة السيل الشرقية المحدودة

٣٫٥٥٩٫٦٧٧٫٢٩٦٢٫٥٤٦٫١٩٠٫٦٤٠اإلجمالي

ستساعد رسملة ٢٫٥٤٦٫١٩٠٫٦٤٠ ريال سعودي (٦٧٨٫٩٨٤٫١٧١ دوالر أمريكي تقريبًا) من تمويل المساهمين على خفض مبلغ الفائدة واجبة الدفع من 
قبل الشركة والذي سيؤدي إلى خفض تكاليف دين الشركة بنحو ١٢٦٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال سعودي (٣٣٫٦٠٠٫٠٠٠ دوالر أمريكي) سنويًا (ويعتمد الرقم الدقيق على 

التباينات في سعر السيبور "سعر الفائدة بين البنوك السعودية" والليبور "سعر الفائدة بين بنوك لندن").

١٠ Ü سداد مبلغ محدد من تسهيل المرابحة ٣
أبرمت الشركة تسهيل المرابحة في ٢٠٠٩/٨/١٠م مع البنك السعودي الفرنسي (كوكيل استثمار لصالح بنوك المرابحة) من أجل إعادة تمويل تسهيل 
المرابحة السابق البالغة قيمته ٩٫٣٧٥٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال سعودي (٢٫٥٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ دوالر أمريكي) والذي أبرمته الشركة فيما يتعلق برسوم الرخصة (راجع القسم 

١¹٢¹٨ (اتفاقيات التمويل – التمويالت الحالية – تسهيل المرابحة)).

تسهيل المرابحة هو الدين األكثر أولوية للشركة كما أنه أعلى الديون المترتبة على الشركة. إن سداد ٧٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال سعودي (٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ دوالر أمريكي 
تقريبًا) من متحصالت االكتتاب سوف تساعد على الحد من تكلفة الدين بحوالي ٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال سعودي (١٣٫٣٠٠٫٠٠٠ دوالر أمريكي تقريبًا) سنويًا (يعتمد 

الرقم الدقيق على التباينات في أسعار السيبور).

يتوقع إجراء هذه الدفعة في ذات الوقت الذي يتم فيه إعادة تمويل المرابحة المتوقع في شهر يوليو ٢٠١٢م (أنظر القسم ١¹٢¹٨ (اتفاقيات التمويل – 
التمويل الحالي – تسهيل المرابحة).

١٢١    تم تحويل كامل تمويل شركة ركيزة القابضة إلى بيت أبو ظبي لالستثمار في تاريخ ٢٠١٢/٥/١٥م .
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١٠ Ü تمويل المصروفات الرأسمالية للشبكة ٤ 
سوف تعمل الشركة على ضخ استثمارات إضافية في شبكتها الحالية وذلك في سبيل تحقيق طموحاتها للنمو ، مع التركيز بشكل خاص على المجاالت 

الرئيسية الثالثة التالية:  

زيادة التغطية والسعة للوفاء بمتطلبات العمالء من حيث الصوت والبيانات من خالل إطالق مواقع جديدة وتحديث المواقع الحالية.• 
 التطوير واالستثمار في تحسين الخصائص من أجل جذب العمالء أصحاب القدرة الشرائية العالية.  • 
االستثمار في تجميع ونقل المعلومات من أجل الحد من نفقات التشغيل.• 

وفي سبيل تحقيق هذه الطموحات األهداف، تنوي الشركة تخصيص نحو ١٫١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال سعودي (٣٠٧٫٠٠٠٫٠٠٠ دوالر أمريكي تقريبًا) من متحصالت 
االكتتاب لهذا الغرض. يوضح الجدول التالي كل استثمار تنوي الشركة إنجازه في الشبكة خالل الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٢م و ٣٠ يونيو ٢٠١٣م.

الجدول ٦٤: وصف مصاريف رسملة الشبكة

المصاريف في ميزانية عام ٢٠١٢م (مليون ريال سعودي)وصف االستخداماتنوع المصاريف

ثالثة أشهر 
تنتهي في ٣٠ 
سبتمبر ٢٠١٢م

ثالثة أشهر 
تنتهي في ٣١ 
ديسمبر ٢٠١٢م

ثالثة أشهر 
تنتهي في 
٣١ مارس 

٢٠١٣م

ثالثة أشهر 
تنتهي في ٣٠ 

يونيو ٢٠١٣م

استثمارات في مجال 
إطالق مواقع جديدة 

(للجيل الثاني والجيل 
الثالث، و HSPA و الجيل 

LTE الرابع

توسعة شبكة الشركة من خالل إطالق ١٫٣٠٠ 
موقع جديد في المملكة العربية السعودية 

لتلبية متطلبات المدن المختلفة، وزيادة 
تغطية الشبكة وسعتها. لذلك فإن حوالي 
٣٥٪ من المصاريف تقريبًا ستوجه لشراء 

المعدات غير النشطة و٦٥٪ للمعدات 
النشطة.  ويعود هذا االنخفاض النسبي في 

متطلبات رأس المال المطلوب للمعدات 
غير النشطة إلى عدد المنشآت التي سيتم 

إقامتها على أسطح المباني.

٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠١٦٠٫٠٠٠٫٠٠٠١٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠

تحديث المواقع الحالية 
إلى الجيل الثالث، 

HSPA و الجيل الرابع 
LTE

لتقديم الخدمات الجديدة مثل شكبة الجيل 
الرابع LTE وتحسين الخدمات الحالية 

المقدمة مثل HSPA+  والجيل الثالث.

٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠١٠٫٠٠٠٫٠٠٠١٠٫٠٠٠٫٠٠٠

تحديث المكونات 
والعناصر الرئيسية في 

شبكة الشركة

٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠١٠٫٠٠٠٫٠٠٠١٠٫٠٠٠٫٠٠٠لتحسين سرعة واستمرارية الخدمة المقدمة

إلطالق مشاريع خاصة تتعلق أساسًا ببناء "مشاريع خاصة"
الحلول المصممة الستقطاب العمالء ذوي 

القدرة المالية العالية مثل الشركات.

٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠¹

لشراء شبكة األلياف البصرية للشركة بهدف مشروع األلياف البصرية
تقليل مصاريف التشغيل الحالية الناتجة 

عن استئجار الخطوط المملوكة لموبايلي 
والشركة السعودية لالتصاالت.

٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠١٠٫٠٠٠٫٠٠٠¹

البنية التحتية لتقنية 
المعلومات (الفوترة اآللية، 
توفير الخدمة، تطوير سعة 

الشبكة)

لتعزيز القدرات التي يحتاجها العميل مثل 
تطوير استمرارية الخدمات ذات القيمة 
المضافة، وسرعة توفير الخدمة، وقدرة 

الشركة على إدارة نظام فوترة بسيط وفعال.

٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠

استثمارات أخرى تتعلق 
بشبكة الشركة

لتشمل: ربط المحال التجارية، إنشاء نقاط 
البيع، وشراء المولدات للمواقع الجديدة، 
واالستثمار في مواقع االتصاالت المتنقلة 

والثابتة في حاالت معينة ونظام.

٨٠٫٠٠٠٫٠٠٠٦٠٫٠٠٠٫٠٠٠٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠

٤٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠٣٦٠٫٠٠٠٫٠٠٠٢٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠المجموع
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 التغطية والسعة
تغطي شبكة الشركة حاليًا ٩٠٪ من سكان المملكة العربية السعودية. وسوف تركز الشركة على تحسين قدرة شبكتها لتحمل حركة االتصاالت المتوقع أن 
تنتج بسبب زيادة عدد العمالء وكميات البيانات المتدفقة من العمالء. ولذلك تخطط الشركة لالستثمار في إطالق مواقع جديدة لزيادة لتغطيته, وسيتم 

ذلك بشكل أساسي في عام ٢٠١٢م و٢٠١٣م وسوف تستمر عمليات التحديث بعذ ذلك.

وتتوقع الشركة حاليًا أنها ستحتاج إلى تغطية ٦٠٪ إلى ٧٠٪ من سكان المملكة بتقنية HSPA+ حتى تتمكن من الوفاء بالطلب المتزايد على خدمات 
النطاق العريض لالتصاالت المتنقلة، كما تخطط الشركة لنشر شبكتها بناًء على تلك التقنية. وتدرس الشركة زيادة المواقع الجديدة بشكل كبير (محطة 
اإلرسال واالستقبال األرضية و (الُعقد ب))، ستكون نسبة كبيرة منها بتقنية شبكة الجيل الرابع LTE. وفي الوقت ذاته، من المتوقع ترقية العديد من 

المواقع الحالية لزيادة السعة.

  كما سيتطلب هذا النمو زيادة االستثمارات في خدمات التحويل والبث (قدرات مركز التحويل المتنقل "MSC" ووحدة التحكم في المحطات األرضية 
"BSC" وسجل أماكن الزوار "VLR") بما يتناسب مع الزيادة في عدد العمالء المتوقعين ومستويات استخدامهم. ومع هذا المستوى من االستثمار، تتوقع 

الشركة أن تتمكن من تحسين أداء شبكتها أثناء ساعات الذروة لتوفير مستوى أعلى من رضا العمالء. 

  وتتوقع الشركة تحديث شبكتها من خالل االنتقال إلى نظام توحيد الفواتير ونظام شبكات RAN الفردية.

وأخيرًا، ووفق توافر الطيف الترددي من هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات، تخطط الشركة لتدشين تقنية جديدة وتوسيع شبكة الجيل الرابع LTE، وهو 
ما سوف يضاِعف عدد العمالء الحاليين القادرين على استخدام شبكة البيانات في ساعات الذروة، بما يضمن امتالك الشركة لمستويات كبيرة من القدرات 

االستيعابية بما يزيد عن السعة المقدرة المطلوبة.

االستثمارات في جذب العمالء أصحاب القوة الشرائية العالية ١ � ٤ � ١٠

الشركة على  وتعمل  وتجارب عمالئها.  الداخلية  إلى تحسين تغطيتها  العالية  الشرائية  القوة  العمالء أصحاب  الشركة في سبيل جذب  سوف تسعى 
االستثمار في الحلول داخل المباني (IBS) من أجل تحسين عروض القيمة وتجهيز مئات المباني سنويًا على مدار السنوات األربع القادمة. كما تخطط 

الشركة لبناء وافتتاح عدد كبير من المراكز الرائدة على مدار السنوات الثالث القادمة.

 االستثمار في نقاط تجميع ونقل البيانات ٢ � ٤ � ١٠

سيتم إنشاء قسم نقاط تجميع ونقل البيانات داخل الشركة من خالل اتفاقيات حق االستعمال غير القابل لإللغاء ذات المدد الطويلة أو البنية التحتية 
المملوكة للشركة. ومن المتوقع أن يوفر ذلك مدخرات للشركة على المدى القصير إلى المتوسط من خالل الحد من تكاليف االتصاالت البينية. وباإلضافة 
إلى ذلك، سيؤدي ذلك إلى تحسين سعة نقل البيانات لعمالء برودباند الهواتف المتنقلة. وسوف تحتاج الشركة إلى االستثمار في البنية التحتية الحالية 

لشبكتها. 

١٠ Ü تخفيض المطلوبات المتداولة ٥
بلغت المطلوبات المتداولة للشركة في ٢٠١١/١٢/٣١م حوالي ١٥٫٥١٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال سعودي (٤٫١٣٦٫٠٠٠٫٠٠٠ دوالر أمريكي)، منها حوالي ٤٫٨٠٢٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال 
سعودي (١٫٢٨٠٫٠٠٠٫٠٠٠ دوالر أمريكي تقريبًا) تتألف من ذمم مدينة، وإيرادات مؤجلة، ديون مستحقة لألطراف ذوي الصلة، والتي تنوي الشركة خفضها عن 
طريق تخصيص حوالي ١٫٤٣٣٫٨٠٩٫٣٦٠ ريال سعودي (٣٨٢٫٣٤٩٫١٦٣ دوالر أمريكي) من متحصالت االكتتاب. وسيتم تخصيص ما يقرب من ٩٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ 
ريال سعودي حوالي ٢٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠ دوالر أمريكي) من ١٫٤٣٣٫٨٠٩٫٣٦٠ ريال سعودي (٣٨٢٫٣٤٩٫١٦٣ دوالر أمريكي) لخفض األعباء الحالية وستستخدم لسداد 
التكاليف التنظيمية الحالية لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات في شهر يوليو من عام ٢٠١٢م. أما المبلغ المتبقي وهو ٨٣٣٫٨٠٩٫٣٦٠ ريال سعودي 
(حوالي ٢٢٢٫٣٤٩٫١٦٣ دوالر أمريكي) فسيتم استخدامه خالل النصف الثاني من عام ٢٠١٢م والربع األول من عام ٢٠١٣م لسداد المبالغ المستحقة (خاصة 

تلك المتعلقة بموردي الشبكة) والمستحقات الخاصة بهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات التي قد تكون تراكمت مع مرور الزمن.

١٠ Ü مصاريف االكتتاب ٦
سوف ُيستخدم حوالي ١٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال سعودي (٣٢٫٠٠٠٫٠٠٠ دوالر أمريكي تقريبًا) من متحصالت االكتتاب لتسديد مصاريف االكتتاب، والتي تتضمن رسوم 
المستشار القانوني والمستشارين الماليين وومستشارهما القانونيين ومراجع الحسابات ومستشار اإلعالم و العالقات العامة و مستشاروا دراسات السوق، إضافة 
إلى مصاريف التعهد بتغطية االكتتاب ومصاريف الجهات المستلمة ومصاريف التسويق والطباعة والتوزيع والمصاريف األخرى المرتبطة باالكتتاب، علمًا 

أن هذه المصاريف تقديرية وسوف تخضع للتأكيد النهائي.  

١٠ Ü العمولة ٧
لم تدفع الشركة أية عموالت أو حسم أو مقابل مالي لوساطة أو أي تعويض غير مالي في فترة السنتين التي سبقت تاريخ هذه النشرة.
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سياسة توزيع األرباح. ١١
ال تتوقع الشركة أن تقوم بتوزيع أرباح سنوية للمساهمين قبل عام ٢٠١٥م، وحينها ستنظر الشركة إلى أرباحها المبقاة ومتطلبات نفقاتها الرأسمالية 
ووضعها المالي إضافة إلى أوضاع األسواق، والمناخ االقتصادي العام، وعوامل أخرى بما فيها الفرص االستثمارية واحتياجات الشركة في إعادة االستثمار، 
والمتطلبات النقدية والرأسمالية، وتوقعات األعمال واالعتبارات القانونية والتنظيمية األخرى، باإلضافة إلى أي قيود ُتفرض على توزيع األرباح بموجب أي 

ترتيبات تمويلية يتم الدخول فيها من قبل الشركة.

كما أن دفع األرباح، إن ُوجدت، سيخضع لبعض متطلبات نظام الشركات والنظام األساسي للشركة (يرجى مراجعة القسم "١٢" ¹ ملخص النظام األساسي 
للشركة). 
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تم إعداد ملخص النظام األساسي للشركة على افتراض موافقة الجمعية العامة غير العادية إلعادة هيكلة رأس المال على تخفيض رأس المال، وعلى 

افتراض أنه تم تعديل النظام األساسي للشركة ليعكس إعادة الهيكلة.

اسم الشركة: اسم الشركة "شركة االتصاالت المتنقلة السعودية". 

أغراض الشركة: تتضمن أغراض الشركة تقديم جميع خدمات االتصاالت المتنقلة في المملكة، وإنشاء وتشغيل شبكة لالتصاالت المتنقلة في المملكة، 
واستيراد أجهزة الهواتف النقالة وغيرها من المعدات. 

المقر الرئيسي للشركة: يقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

مدة الشركة: مّدة الشركة )99( عامًا، تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير التجارة والصناعة باإلعالن عن تأسيسها بتاريخ 1428/5/26هـ )الموافق 2007/6/12م(. 
ويجوز تمديد مدة الشركة بقرار من الجمعية العامة غير العادية يجري اتخاذه قبل عام واحد على األقّل من تاريخ انتهاء أجلها. 

رأس مال الشركة: يبلغ رأس مال الشركة أربعة مليارات وثمانمائة وواحد مليون ريال سعودي )4.801.000.000 ريال سعودي(، مقسم إلى 480.100.000 سهم 
متساوية القيمة، قيمة كل سهم عشرة رياالت سعودية )10 ر.س(. 

المساهمون في الشركة: عند تأسيس الشركة، اكتتب المساهمون المؤسسون في األسهم بقيمة 7 مليارات ريال سعودي، والتي تمّثل )50%( من رأس 
مال الشركة. وقد تم طرح األسهم البالغة قيمتها 7 مليار ريال سعودي، والتي تمّثل )50%( من رأس مال الشركة لالكتتاب العام، وذلك من خالل البنوك 
المشاركة في المملكة، طبقًا لنظام الشركات، ونظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. وقد تم تخصيص )70.000.000( سهم منها للمؤسسة العامة للتقاعد 
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم )15( الصادر بتاريخ 1428/01/10هـ )الموافق 2007/01/29م( في شهر مارس 2012م. وقد باعت المؤسسة العامة للتقاعد 
كامل أسهمها في الشركة. وقبل طرح األسهم لالكتتاب قامت الشركة بتخفيض رأس مالها من 14.000.000.000 مليار ريال )يتكون من 1.400.000.000سهم( 
إلى 4.801.000.000 ريال سعودي مقسم إلى 480.100.000 سهم، وذلك بإلغاء 919.900.000 سهم بنسبة ما يملكه كل مساهم من أسهم بالشركة. وقد وافق 
المساهمون على تخفيض رأس مال الشركة من خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية إلعادة هيكلة رأس المال الذي عقد بتاريخ 1433/8/14 هـ 

)الموافق 2012/7/4م(

األسهم الممتازة: يجوز للشركة، بناء على موافقة وزير التجارة والصناعة وطبقًا  لألسس التي يحددها، أن تصدر أسهمًا ممتازة ال تعطى الحق في التصويت، 
وذلك بما ال يزيد عن )50%( من أسهم رأس مال الشركة. ويجوز للشركة أن تشترى األسهم بموجب قرار يصدر من الجمعية العامة للمساهمين. وال تدخل 

هذه األسهم في احتساب النصاب المطلوب النعقاد الجمعية العامة للشركة، عماًل بالمادتين )34( و )35( من النظام األساسي.

وترتب األسهم المذكورة ألصحابها، باإلضافة إلى حق المشاركة في األرباح التي توزع على األسهم العادية، ما يلي: 

• الحق في الحصول على نسبة معينة من األرباح الصافية ال تقل عن )  5%( من القيمة االسمية للسهم، بعد تجنيب االحتياطي النظامي وقبل 	
إجراء أي توزيع ألرباح الشركة.

• األولوية في استرداد قيمة أسهمهم في رأس المال عند تصفية الشركة، وفي الحصول على نسبة معينة في ناتج التصفية. 	
• السندات: يجوز للشركة أن تصدر بالقروض التي تعقدها سندات متساوية القيمة وقابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة وفقًا ألحكام نظام الشركات 	

ونظام السوق المالية. 

تداول )انتقال( األسهم: جميع أسهم الشركة قابلة للتداول بعد قيدها في سجل المساهمين الذي تعده الشركة أو استكمال إجراءات نقل الملكية 
عن طريق النظام اآللي لمعلومات األسهم، وال يجوز تداول األسهم النقدية التي يكتتب بها المساهمين المؤسسين قبل نشر القوائم المالية عن سنتين 
ماليتين )ال تقل كل منهما عن 12 شهرًا من تاريخ تأسيس الشركة(. إال أنه يجوز نقل ملكية األسهم النقدية من المساهمين المؤسسين إلى عضو مجلس 

إدارة كأسهم ضمان عضوية، أو إلى ورثة المساهم المؤسس في حال وفاته. 

سجّل المساهمين: تتداول األسهم االسمية بالقيد في سجل المساهمين بالشركة، الذي يتضمن أسماء المساهمين وجنسياتهم ومهنهم ومكان إقامتهم 
وعناوينهم وأرقام األسهم المتسلسلة والقدر المدفوع منها، ويؤشر بهذا القيد على األسهم. ويجب ذكر هذا التسجيل على شهادات األسهم. وال يعتد بنقل 
ملكية السهم في مواجهة الشركة أو الغير إال من تاريخ القيد في السجل المذكور أو استكمال إجراءات نقل الملكية عن طريق "تداول". ويترتب على 
االكتتاب في األسهم وتملكها، قبول المساهم للنظام األساسي، والتزامه بالقرارات التي تصدر من جمعيات المساهمين، وفقًا ألحكام نظام الشركة سواًء 

كان حاضرًا أو غائبًا، وسواًء كان موافقًا على هذه القرارات أو مخالفًا لها. 

زيادة رأس المال: يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية، بعد التثبت من الجدوى االقتصادية، وبعد موافقة الجهات المختصة، أن تقرر زيادة رأس 
مال الشركة مرة أو عدة مرات، بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة اإلسمية لألسهم األصلية بشرط أن يكون رأس المال األصلي قد ُدفع بأكمله، وبمراعاة ما 
يقضي به نظام الشركات. ويعين القرار المذكور طريقة زيادة رأس المال ويكون للمساهمين أولوية االكتتاب في األسهم الجديدة. وُيعلم هؤالء بأولويتهم 
بالنشر في جريدة يومية، أو بإخطارهم بواسطة البريد المسجل عن قرار زيادة رأس المال وشروط االكتتاب. ويبدي كل مساهم رغبته في استعمال حقه في 
األولوية لالكتتاب خالل )15( يومًا من تاريخ النشر، أو اإلخطار المشار إليه. وتوزع تلك األسهم الجديدة على المساهمين األصليين الذين طلبوا االكتتاب 
الجديدة على  الباقي من األسهم  الجديدة ويوزع  أاّل يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من األسهم  فيها بنسبة ما يملكونه من أسهم أصلية بشرط 
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المساهمين األصليين الذين طلبوا أكثر من نصيبهم بنسبة ما يملكونه من األسهم على أن ال يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من األسهم الجديدة 
ويطرح ما يتبقى من األسهم الجديدة لالكتتاب العام.

تخفيض رأس المال: يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية، و بناًء على مبررات مقبولة وبعد موافقة وزارة التجارة والصناعة والجهات المختصة، 
تخفيض رأس مال الشركة إذا ما زاد عن حاجتها، أو إذا منيت الشركة بخسائر. وال يصدر القرار إّال بعد تالوة تقرير مراقب الحسابات عن األسباب الموجبة 
له، وعن االلتزامات التي على الشركة، وأثر التخفيض على هذه االلتزامات، وبمراعاة ما يقضي به نظام الشركات. ويبين القرار طريقة هذا التخفيض، وإذا 
كان التخفيض نتيجة زيادة رأس المال عن حاجة الشركة، وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضاتهم عليه خالل (٦٠) يومًا من تاريخ نشر قرار التخفيض 

في جريدة يومية، توزع في المدينة التي يقع فيها المركز الرئيسي للشركة. 

تكوين مجلس اإلدارة: يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة (٩) أعضاء، تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ال تزيد عن ثالث سنوات. 
وتبدأ مدة أول مجلس إلدارة الشركة من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعالن تأسيس الشركة. وكاستثناء لما تقدم ذكره، تعيين الجمعية التأسيسية أول مجلس 

إدارة للشركة لمدة خمس سنوات.

أسهم ضمان العضوية: يجب أن يكون كل عضو في مجلس اإلدارة مالكًا لعدد من أسهم الشركة ال تقل قيمتها االسمية عن (١٠٫٠٠٠) ريال سعودي، وتودع 
هذه األسهم خالل (٣٠) يومًا من تاريخ تعيين العضو لدى أحد البنوك التي يعينها وزير التجارة والصناعة لهذا الغرض، وتخصص هذه األسهم لضمان 
مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة، وتظل غير قابلة للتداول إلى أن تنقضي المدة المحددة لسماع دعوى المسؤولية المشار إليها في المادة (٧٦) من نظام 

الشركات، أو إلى أن يفصل في الدعوى المذكورة. 

شغور العضوية: تنتهي العضوية في مجلس اإلدارة عند انقضاء مدة التعيين، أو استقالة عضو مجلس اإلدارة، أو وفاته، أو في حال تم عزله من منصبه 
بموجب قرار صادر بغالبية (٥١٪) من األسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العامة العادية، أو في حال تمت إدانته بجريمة مخلة بالشرف واألمانة، أو 
إذا حكم بإفالسه أو دخل في أي ترتيبات أو صلح مع دائنيه. ويتم إنهاء العضوية أيضًا إذا أصبح غير صالح لعضوية المجلس بموجب األنظمة واللوائح 

السارية المفعول في المملكة. 

صالحيات مجلس اإلدارة: من دون اإلخالل بالصالحيات الممنوحة للجمعية العامة، يتمتع مجلس اإلدارة بصالحيات كاملة تخّوله بإدارة الشركة واإلشراف 
على شؤونها، داخل المملكة وخارجها. وله على سبيل المثال، التوقيع على جميع أنواع العقود والدخول في المناقصات وتأسيس شركات تساهم فيها 
الشركة، وإجراء أي تعديالت الزمة على عقود تأسيسها واعتماد إصدار الضمانات للبنوك والصناديق ومؤسسات اإلقراض الحكومية والتصديق على كافة 
المعامالت البنكية. ولمجلس اإلدارة صالحية شراء وبيع ورهن العقارات واألصول المنقولة وممتلكات الشركة بشرط أن يكون لمجلس اإلدارة أسباب مقنعة 
لهذا البيع. إن مجلس اإلدارة مخّول، تحديدًا، بالدخول في قروض مع الصناديق والمؤسسات المالية الحكومية أيًا كان مدتها، والقروض التجارية مع 
المصارف والمؤسسات المالية التجارية التي ال تتجاوز آجالها نهاية مدة الشركة، على أنه عند الدخول في قروض تجارية تتجاوز مدتها الثالث سنوات، 
فإنه يجب على مجلس اإلدارة التأكد بأن األحكام والشروط الخاصة بأي قرض، والضمانات ذات العالقة، ال تلحق الضرر بالشركة أو بأي ضمانات عامة 
مقدمة لمقرضي الشركة. ويحدد مجلس اإلدارة في قراره أفضل طريقة الستخدام هذه القروض واألساليب المعتمدة في تسديدها. ويجوز لمجلس اإلدارة، 
ضمن حدود اختصاصه، تفويض و توكيل شخص واحد أو أكثر من أعضائه أو أي طرف ثالث للقيام بمهّمة أو بمهام خاصة، كما يجوز له إبطال هذه 

التفويضات كليًا أو جزئيًا. 

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة: تتكون مكافأة مجلس اإلدارة، من النسبة المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (٤٧) من النظام األساسي وفي حدود 
ما نص عليه نظام الشركات أو أي أنظمة أو قرارات أو تعليمات أخرى مكملة له باإلضافة إلى بدل حضور وبدل انتقال يحددهما المجلس مع مراعاة 
األنظمة والتعليمات الصادرة في هذا الشأن. ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن يشارك في التصويت على قرار يتعلق بالمكافآت والمزايا التي يحصل عليها. 

رئيس مجلس اإلدارة و العضو المنتدب والسكرتير: يعّين مجلس اإلدارة رئيسًا له من بين أعضائه. ويجوز لمجلس اإلدارة تعيين عضوًا منتدبًا من بين 
أعضائه. كما يجوز للمجلس اختيار شخص واحد ليكون الرئيس والعضو المنتدب في الوقت نفسه. ويتمتع رئيس مجلس اإلدارة بصالحية دعوة مجلس 
اإلدارة إلى االنعقاد، وترؤس اجتماعاته، وتمثيل الشركة أمام الجهات الحكومية والقضائية، وتنفيذ كافة الواجبات األخرى الموكلة إليه من قبل مجلس 

اإلدارة. ويجوز لرئيس مجلس اإلدارة تفويض صالحياته إلى أطراف ثالثة.

واإلدارات  القضائية،  الجهات  وأمام  الغير،  الشركة في عالقاتها مع  تمثيل  أو منفردين) في  (مجتمعين  الصالحية  المنتدب  والعضو  المجلس  لرئيس 
الحكومية، وُكتاب العدل والمحاكم، ولجان تسوية النزاعات وهيئات التحكيم والحقوق المدنية، وإدارات الشرطة، وغرفة التجارة والصناعة، وتوقيع وتنفيذ 
كافة االتفاقيات والشهادات والمستندات، بما في ذلك عقود التأسيس، وقرارات الحّل و التصفية، باإلضافة إلى العقود والصكوك واإلقرارات األخرى، أمام 
كتاب العدل أو أمام أي جهات رسمية أخرى، واتفاقيات القروض مع الصناديق، والمؤسسات المالية الحكومية، ومع المصارف، والمؤسسات المالية التجارية، 
أو  التحويالت  الشركة؛ والشراء والبيع وإرسال وقبول  بالنيابة عن  والضمانات والرهونات واإليجارات، وفسخ ما ذكر، وتحصيل الحقوق وتسوية االلتزامات 
استالمها، واالستالم والتسليم والتأجير، وتحصيل الدفعات وتسديدها والمشاركة في المناقصات، وفتح الحسابات المصرفية والحسابات االئتمانية والسحب 
منها واإليداع فيها؛ وإصدار السندات والشيكات وكافة األوراق المالية؛ وتفويض أو توكيل جزء من هذه الصالحيات أو جميعها إلى شخص آخر أو أشخاص 
آخرين للقيام بأي فعل من األفعال المذكورة آنفًا، وإبطال هذا التفويض أو التوكيل كليًا أو جزئيًا. ويقوم مجلس اإلدارة بتعيين سكرتير للمجلس من بين 
أعضائه أو من الغير، وُيحدد واجباته ومكافأته وشروط خدمته. وتتضمن واجبات السكرتير تدوين مداوالت وقرارات مجلس اإلدارة في محاضر، وقيدها في 
سجل خاص مخصص للغرض المذكور، باإلضافة إلى االحتفاظ واإلمساك بمثل هذا السجل. وال يجوز أن تزيد مدة عضوية رئيس مجلس اإلدارة، والعضو 
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المنتدب، والسكرتير – في حال كان السكرتير عضوًا في مجلس اإلدارة ¹ عن فترات خدمتهم كأعضاء مجلس إدارة. ويجوز تجديد عضوية كل من رئيس 
مجلس اإلدارة، والعضو المنتدب، والسكرتير. 

اجتماعات مجلس اإلدارة: ينعقد مجلس اإلدارة مرتين في السنة على األقل، بناء على دعوة من رئيس مجلس اإلدارة. وتتم الدعوة إلى االنعقاد خطيًا 
ويجري إرسالها بالبريد المسّجل أو عبر الفاكس أو البريد اإللكتروني. ويتعّين على رئيس مجلس اإلدارة أن يدعو إلى عقد اجتماع إذا ما طلب أي عضوين 

على األقل من األعضاء ذلك.

النصاب والتمثيل: يكون اجتماع مجلس اإلدارة صحيحًا بحضور (٥) أعضاء على األقل. يجوز لعضو مجلس اإلدارة إعطاء توكيل إلى عضو آخر لكي يحضر 
االجتماع بالنيابة عنه، مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة (٢٣) من النظام األساسي. 

محاضر االجتماعات: يتم تدوين مداوالت وقرارات مجلس اإلدارة في محاضر يوقعها رئيس مجلس اإلدارة والسكرتير. ويتم تسجيل هذه المحاضر في 
سجل خاص يتم التوقيع عليه من قبل رئيس مجلس اإلدارة والسكرتير. 

تعارض المصالح: يتعّين على أعضاء مجلس اإلدارة اإلفصاح إلى مجلس اإلدارة عن أي مصلحة شخصية، سواء مباشرة أو غير مباشرة، في أي عروض أو 
صفقات أو عقود تتم لحساب الشركة. وينبغي تسجيل هذا اإلفصاح في محضر اجتماع مجلس اإلدارة، وال يجوز لعضو مجلس اإلدارة المعني أن يشارك 

في التصويت على القرار الذي سيتم اتخاذه في هذا الشأن. 

اللجنة التنفيذية: يجوز لمجلس اإلدارة تشكيل لجنة تنفيذية من بين أعضائه. ويعّين المجلس لها رئيسًا من بين أعضاء اللجنة ويحدد عدد أعضائها 
والنصاب المطلوب لعقد اجتماعاتها. ويجوز للجنة، طبقًا للتوجيهات واإلرشادات التي يحددها مجلس اإلدارة من وقت إلى آخر، ممارسة كافة الصالحيات 

التي يفوضها بها مجلس اإلدارة. ال يجوز للجنة التنفيذية إبطال أو تعديل أي قرار يعتمده مجلس اإلدارة، أو أي قواعد تم وضعها من قبله.

لجنة المراجعة: على مجلس اإلدارة أن يقوم بتشكيل لجنة للمراجعة من بين أعضائه، لإلشراف على تقييم المخاطر وممارسات اإلدارة والضوابط الداخلية 
والعمليات والتقارير المالية الخاصة بالشركة. وتقوم لجنة المراجعة بشكل منتظم بمراجعة األنظمة المالية للشركة وتقييم مخاطرها، وعليها التقّيد بكافة 
السنوية والربع سنوية  المالية  البيانات  المراجعة تخطيط ومراجعة  الهيئة. وتتضمن مسؤوليات لجنة  المحاسبية وأنظمة  النظامية والقواعد  المتطلبات 
للشركة. كما تتولى اإلشراف على عمل المراجع المستقل إضافة إلى مراجعة فعالية المراجعة الداخلية والخارجية، ولديها الصالحية بتعيين المراجع 

الخارجي حسبما تراه مناسبًا لإليفاء بتعهداتها تجاه الشركة. 

تنفيذيين،  غير  (٢) مستقلين  األقل مديرين  والتي تضم على  والمكافآت  الترشيحات  لجنة  بإنشاء  اإلدارة  يقوم مجلس  والمكافآت:  الترشيحات  لجنة 
ومهامها تأدية التزامات المجلس لتعويض الموظفين، والتعامل مع األمور ذات الصلة بمزايا الموظفين. كما تكون اللجنة مسؤولة عن تقييم واعتماد 

خطط وسياسات وبرامج التعويضات في الشركة. 

الجمعية العامة: الجمعية العامة المكونة تكوينًا صحيحًا، تمثل جميع المساهمين وتنعقد في المدينة التي يقع بها المركز الرئيسي للشركة. يكون حق 
حضور الجمعية لكل مساهم حائز لـ (٢٠) سهمًا على األقل، وللمساهم أن يوكل عنه مساهمًا آخر من غير أعضاء مجلس اإلدارة أو موظفي الشركة في 

حضور الجمعية العامة نيابة عنه. 

الجمعية العامة العادية: فيما عدا األمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة العادية بجميع األمور المتعلقة بالشركة، 
وتنعقد مرًة على األقل في السنة خالل الستة أشهر التالية النتهاء السنة المالية للشركة. كما يجوز دعوة جمعيات عامة عادية أخرى كلما دعت الحاجة 

إلى ذلك.

الجمعية العامة غير العادية: تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة األساسي باستثناء األحكام المحظور عليها تعديلها نظامًا. وفضًال 
عن ذلك فإن للجمعية العامة غير العادية أن تصدر قرارات في األمور التي تدخل ضمن اختصاص الجمعية العامة العادية وذلك بنفس الشروط واألوضاع 

المقررة لألخيرة.

طريقة عقد الجمعيات العامة: تنعقد الجمعيات العامة للمساهمين بدعوة من مجلس اإلدارة، وعلى مجلس اإلدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إذا 
طلب ذلك مراقب الحسابات المستقل أو عدد من المساهمين يمثل ٥٪ من رأس المال على األقل. 

نصاب الجمعية العامة العادية: ال يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحًا إّال إذا حضره مساهمون يمثلون ٥١٪ من رأس المال على األقل، فإذا 
لم يتوفر هذا النصاب في االجتماع األول فيتم عقد اجتماع ثان خالل الثالثين (٣٠) يومًا التالية لالجتماع السابق. وتعلن الدعوة بالطرق المنصوص عليها 

في المادة ٣٢ من النظام األساسي للشركة، ويعتبر االجتماع الثاني صحيحًا أيًا كان عدد األسهم الممثلة فيه. 

نصاب الجمعية العامة غير العادية: ال يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحًا إّال إذا حضره مساهمون يمثلون ٥١٪ من رأس المال على األقل، 
فإذا لم يتوفر هذا النصاب في االجتماع األول وجب عقد اجتماع ثاٍن خالل (٣٠) يومًا التالية لالجتماع السابق بالطريقة نفسها المنصوص عليها في المادة 

السابقة. ويكون االجتماع الثاني صحيح النصاب إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على األقل. 

حقوق التصويت: كل سهم يخول لصاحبه صوتًا واحدًا. وتحسب األصوات في الجمعيات العامة العادية وغير العادية على أساس صوت واحد لكل سهم 
ممثل فيها. 
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غالبية التصويت: تصدر قرارات الجمعية العامة العادية باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة في االجتماع. وتصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية 
بغالبية ثلثي األسهم الممثلة في االجتماع، أما القرارات الخاصة بزيادة أو بتخفيض رأس المال أو بإطالة مّدة الشركة أو حّلها قبل انتهاء المّدة المحددة 

في النظام األساسي أو دمج الشركة بشركة أو مؤسسة أخرى فتصدر بغالبية ٧٥٪ من األسهم الممثلة في االجتماع.

حقوق المساهمين في اجتماعات الجمعية العامة: لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعيات العامة وتوجيه األسئلة 
إلى أعضاء مجلس اإلدارة ومراقب الحسابات المستقل فيما يتعلق بتقارير التدقيق والمراجعة. ويجيب مجلس اإلدارة أو مراقب الحسابات على أسئلة 
المساهمين بالقدر الذي ال يعرض مصلحة الشركة للضرر، وإذا رأى المساهم أن الرد على سؤاله غير مقنع احتكم إلى الجمعية، ويكون قرار الجمعية في 

هذا الشأن نافذًا وملزمًا.

إجراءات الجمعية العامة: يرأس الجمعية العامة رئيس مجلس اإلدارة، أو من يفوضه من أعضاء المجلس في حالة غيابه، ويعين الرئيس سكرتيرًا لالجتماع 
وجامعًا لألصوات، ويحرر باجتماع الجمعية محضرًا يتضمن أسماء المساهمين الحاضرين أو الممثلين، وعدد األسهم التي في حيازتهم باألصالة أو بالوكالة، 
وعدد األصوات المقررة لها، والقرارات التي اتخذت، وعدد األصوات التي وافقت عليها أو خالفتها، وخالصة وافية للمناقشات التي دارت في االجتماع، 

وتدون المحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص يوقعه رئيس وسكرتير الجمعية وجامع األصوات. 

تعيين مراقب الحسابات: يكون للشركة مراقب حسابات مستقل أو أكثر من بين المصرح لهم بالعمل في المملكة، تعينه الجمعية العامة سنويًا وتحدد 
مكافآته ويجوز لها إعادة تعيينه مع مراعاة التعليمات والقرارات في هذا الشأن. وتقوم الجمعية العامة التأسيسية بتعيين أول مراقب حسابات مستقل 

للشركة للسنة المالية األولى.

البيانات  يطلب  أن  وله  الوثائق،  من  ذلك  وغير  وسجالتها  الشركة  دفاتر  على  اإلطالع  حق  وقت  كل  في  الحسابات  لمراقب  السجالت:  إلى  الوصول 
واإليضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها، وله أيضًا أن يتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها. 

الحصول على  الشركة من تمكينه من  السنوية تقريرًا يفصل موقف  العامة  الجمعية  إلى  أن يقدم  الحسابات  الحسابات: على مراقب  تقرير مراقب 
البيانات واإليضاحات التي طلبها، وما يكون قد كشفه من مخالفات ألحكام نظام الشركات أو أحكام هذا النظام، ورأيه في مدى مطابقة قوائم الشركة 

المالية للواقع. 

السنة المالية: تبدأ السنة المالية للشركة في األول من يناير وتنتهي في الحادي والثالثين من ديسمبر من كل سنة ميالدية. على أن تبدأ السنة المالية 
األولى للشركة من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعالن تأسيس الشركة وتنتهي في الحادي والثالثين من شهر ديسمبر من السنة التالية.

الحسابات السنوية: يعد مجلس اإلدارة في نهاية كل سنة مالية جردًا لقيمة أصول الشركة وخصومها في التاريخ المذكور، كما يعد ميزانية الشركة 
وحساب األرباح والخسائر وتقريرًا عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية، والطريقة التي يقترحها لتوزيع األرباح الصافية وذلك 
قبل انعقاد الجمعية العامة بأربعين (٤٠) يومًا على األقل، ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراقب حسابات الشركة قبل الموعد المقرر النعقاد 
الجمعية بخمسة وخمسين (٥٥) يومًا على األقل، وعلى رئيس مجلس اإلدارة أن ينشر في صحيفة توزع في المدينة التي يقع فيها المركز الرئيسي 
للشركة، الميزانية وحساب األرباح والخسائر وخالصة وافية من تقرير مجلس اإلدارة والنص الكامل لتقرير مراقب الحسابات، وأن يرسل صورًا من هذه 

الوثائق إلى اإلدارة العامة للشركات لدى وزارة التجارة والصناعة قبل انعقاد الجمعية العامة بـ (٢٥) يومًا على األقل. 

توزيع األرباح السنوية: يتم توزيع األرباح الصافية السنوية للشركة، بعد خصم جميع المصاريف والتكاليف األخرى منها، على النحو التالي: 

تجنيب (١٠٪) من صافي األرباح لتشكيل االحتياطي النظامي. ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكور • 
نصف رأس مال الشركة.

يجوز للجمعية العامة العادية، بناء على اقتراح مجلس اإلدارة، أن تجنب نسبة مئوية ال تتجاوز (٢٠٪) من صافي األرباح بغية تشكيل احتياطي • 
إضافي ُيّخصص لغرض أو ألغراض معّينة.

يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى على المساهمين تعادل (٥٪) من رأس المال المدفوع على األقل.• 
يخصص بعد ما تقدم نسبة ال تزيد عن (٥٪) كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة. • 
يوّزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحّصة إضافية في األرباح. • 

توزيع أرباح األسهم: يتم دفع األرباح المقرر توزيعها على المساهمين في الزمان والمكان الذي يحددهما مجلس اإلدارة وذلك طبقًا للتعليمات الصادرة 
عن وزارة التجارة والصناعة.

عدم توزيع أرباح األسهم: في حال عدم توزيع أرباح عن أية سنة مالية، ال يجوز توزيع أرباح السنة التالية قبل دفع الحصة المنصوص عليها في النظام 
األساسي الخاصة بالشركة إلى حملة األسهم التي ال يحق لها التصويت، عن تلك السنة. وفي حال أخفقت الشركة في دفع تلك الحصة من األرباح لمدة 
ثالث سنوات متتالية، فإنه يجوز للجمعية الخاصة ألصحاب هذه األسهم المنعقدة طبقًا ألحكام المادة (٨٦) من نظام الشركات أن تقرر إما حضورهم 
اجتماعات الجمعية العامة للشركة والمشاركة في التصويت، أو تعيين ممثلين عنهم في مجلس اإلدارة بما يتناسب مع قيمة أسهمهم في رأس المال. 

وذلك إلى أن تتمكن الشركة من دفع كامل أرباح األولوية المخصصة ألصحاب هذه األسهم في السنوات السابقة. 
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خسائر الشركة: إذا بلغت خسائر الشركة ثالثة أرباع رأس المال وجب على أعضاء مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار 
الشركة أو حلها قبل أجلها المعين بالمادة (٦) من النظام األساسي، وينشر قرار الجمعية في جميع األحوال في الجريدة الرسمية. 

النزاعات: لكل مساهم الحق في رفع دعوى المسؤولية المقررة للشركة على أعضاء مجلس اإلدارة، إذا كان من شأن الخطأ الذي صدر منهم إلحاق ضرر 
خاص به، بشرط أن يكون حق الشركة في رفعها ما زال قائمًا. ويجب على المساهم أن يخطر الشركة بعزمه على رفع الدعوى. 

بناًء على  العادية  العامة غير  الجمعية  تقرر  المحدد النتهائها،  الوقت  تّم حّلها قبل  أو في حال  الشركة،  مّدة  انتهاء  الشركة وتصفيتها: عند  حل 
اقتراح مجلس اإلدارة طريقة التصفية، وتعين مصفيًا أو أكثر وتحدد صالحياتهم وأتعابهم، وتنتهي سلطة مجلس اإلدارة بانقضاء الشركة، ومع ذلك 
يستمر مجلس اإلدارة قائمًا على إدارة الشركة، إلى أن يتم تعيين المصفي، وتبقى ألجهزة الشركة اختصاصاتها بالقدر الذي ال يتعارض مع اختصاصات 

المصفين، وفي جميع األحوال ينشر قرار الجمعية في الجريدة الرسمية. 
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المعلومات القانونية. ١٣

١٣ Ü تأسيس الشركة ١ 
شركة االتصاالت المتنقلة السعودية هي شركة مساهمة سعودية تأسست بموجب المرسوم الملكي رقم م/٤٨ وتاريخ ١٤٢٨/٥/٢٦هـ (الموافق ٢٠٠٧/٦/١٢م)، 

ومسجلة بالسجل تجاري رقم ١٠١٠٢٤٦١٩٢ .

١٣ Ü المساهمون ٢ 
يوضح الجدول التالي هيكل المساهمين في الشركة قبل تخفيض رأس المال و بعد تخفيض رأس المال مباشرة:  

الجدول ٦٥:   هيكلة المساهمين في الشركة قبل تخفيض رأس المال وبعد تخفيض رأس المال (قبل طرح أسهم حقوق األولية وبعد تخفيض 
رأس المال)

عدد األسهم المملوكةالمساهمون
قبل تخفيض رأس المال

عدد األسهم المملوكة
بعد تخفيض رأس المال

نسبة 
الملكية

المساهمون المؤسسون

شركة االتصاالت المتنقلة 
ش.م.ك.

٢٥،٠٠٪٣٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠١٢٠٫٠٢٥٫٠٠٠

٦،٨٧٥٪٩٦٫٢٥٠٫٠٠٠٣٣٫٠٠٦٫٨٧٥مصنع البالستيك السعودي

مؤسسة فادن للتجارة 
والمقاوالت

٦،٨٧٥٪٩٦٫٢٥٠٫٠٠٠٣٣٫٠٠٦٫٨٧٥

٢،٥٠٪٣٥٫٠٠٠٫٠٠٠١٢٫٠٠٢٫٥٠٠مؤسسة أشبال العرب للمقاوالت 

٢،٥٠٪٣٥٫٠٠٠٫٠٠٠١٢٫٠٠٢٫٥٠٠شركة المراعي 

شركة الجريسي للتنمية 
المحدودة 

١،٢٥٪١٧٫٥٠٠٫٠٠٠٦٫٠٠١٫٢٥٠

مؤسسة النخبة المعمارية 
للمقاوالت 

١،٢٥٪١٧٫٥٠٠٫٠٠٠٦٫٠٠١٫٢٥٠

٠،٩٨٢٪١٣٫٧٥٠٫٠٠٠٤٫٧١٥٫٢٦٨شركة ركيزة القابضة

٠،٦٢٥٪٨٫٧٥٠٫٠٠٠٣٫٠٠٠٫٦٢٥شركة السيل الشرقية المحدودة

المساهمون اآلخرون

٢،١٤٣٪٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠١٠٫٢٨٧٫٨٥٧بيت أبو ظبي لالستثمار١٢٢ 

٤٥،٠٠٪٧٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٢٤٠٫٠٥٠٫٠٠٠الجمهور 

١٠٠،٠٠٪١٫٤٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٤٨٠٫١٠٠٫٠٠٠المجموع 

المصدر: الشركة

تم توضيح التفاصيل المتعلقة بملكية كل واحد من المساهمين المؤسسين في القسم (٥) – "المساهمون المؤسسون – هيكلة الشركة وحوكمتها". 

١٣ Ü تخفيض رأس مال الشركة ٣ 
قبل االكتتاب وزيادة رأس المال، قامت الشركة بإجراء تخفيض في رأس مالها تم بموجبه تخفيض رأس المال من ١٤٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال سعودي (تتكون من 
١٫٤٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ سهم) إلى ٤٫٨٠١٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال سعودي (تتكون من ٤٨٠٫١٠٠٫٠٠٠) سهم وذلك بإلغاء ٩١٩٫٩٠٠٫٠٠٠ سهم وفق النسبة والتناسب مع مساهمة كل 

مساهم في الشركة. 

وفقًا التفاقيات التسوية تم تحويل ٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠ سهم من شركة ركيزة القابضة إلى بيت أبو ظبي لالستثمار في ٢٠١٢/٥/١٥م و العتبارات فترة الحظر التي تفرضها الهيئة على المساهمين   ١٢٢
المؤسسين سوف تشمل فترة الحظر بيت أبو ظبي لالستثمار.



١٠٤

وقد وافق المساهمون على تخفيض رأس مال الشركة أثناء الجمعية العامة غير العادية إلعادة هيكلة رأس المال التي انعقدت بتاريخ ١٤٣٣/٨/١٤هـ 
(الموافق ٢٠١٢/٧/٤م). هذا وقد تّطلب تخفيض رأس المال الحصول على موافقات محددة من بنوك المرابحة. وقد ترتب عن تخفيض رأس المال إلغاء 
٩١٩٫٩٠٠٫٠٠٠ سهمًا بالتناسب مع األسهم المملوكة من كل مساهم في الوقت الذي تم فيه تخفيض رأس المال. كان الغرض من تخفيض رأس المال إطفاء 

معظم خسائر الشركة المتراكمة وذلك بمقدار قيمة األسهم الملغاة. 

غير  العامة  الجمعية  على  الشركة  التزامات  على  وأثره  المال  رأس  تخفيض  أسباب  يوضح  الذي  المستقلين  الحسابات  مراجعي  تقرير  عرض  تم  وقد 
العاديةإلعادة هيكلة رأس المال التي انعقدت بتاريخ ١٤٣٣/٨/١٤هـ (الموافق ٢٠١٢/٧/٤م). ("تقرير مراجع الحسابات المستقل").

١٣ Ü رأس مال الشركة ٤
يبلغ رأس مال الشركة ٤٫٨٠١٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال سعودي مقسم إلى ٤٨٠٫١٠٠٫٠٠٠ سهم. 

أسهم رأس مال الشركة ليست خاضعة ألي حق خيار أو أي ترتيبات تتطلب إصدار أسهم إضافية إلى أي طرف ثالث.

١٣ Ü ملكية األسهم من قبل أعضاء وسكرتير مجلس اإلدارة و اإلدارة التنفيذية  ٥
باستثناء ما هو موضح أدناه، فإنه ال يوجد ألي عضو مجلس إدارة في الشركة وال لسكرتير المجلس وال ألي عضو من أعضاء إدارتها التنفيذية أو أيًا من 
أقاربهم أو األطراف التابعة لهم أية مصالح مباشرة أو غير مباشرة في الشركة (بما في ذلك أي خيارات أو حقوق مشابهة) في األسهم أو أي أدوات دين 

على الشركة.  

الجدول ٦٦: ملكية األسهم من قبل أعضاء وسكرتير مجلس اإلدارة وإدارتها التنفيذية  

عدد األسهم المملوكة المنصبالشخص المعني
بشكل مباشر بعد تخفيض 

رأس المال١٢٣

نسبة األسهم المملوكة بشكل غير 
مباشر

صاحب السمو الملكي األمير الدكتور/ حسام 
بن سعود بن عبد العزيز آل سعود

مساهمة غير مباشرة في الشركة بنسبة ١٫٠٠٠ سهمرئيس مجلس اإلدارة
٦،٨٧٥٪١٢٤

ال شيء١٫٠٠٠ سهم ١٢٥غير تنفيذيهشام عبدالرحيم أكبر

عدد من األسهم تمثل ما نسبته ١٫٠٠٠ سهم ١٢٦العضو المنتدبنبيل خلف سالمة
٠،٠٠٤١٣٧٪ ١٢٧ في رأس مال الشركة

مساهمة غير مباشرة بنسبة ٠،٠٠٠٦٪ في ١٫٠٠٠ سهم ١٢٨غير تنفيذيبدر ناصر الخرافي
الشركة ١٢٩

ال شيء١٫٠٠٠ سهم ١٣٠غير تنفيذيأسامة متى

مساهمة غير مباشرة في الشركة بنسبة ١٫٠٠٠سهمغير تنفيذيعبد الله إبراهيم الرخيص 
٠،٩٨٢٪١٣١

صاحب السمو األمير/ نايف بن سلطان بن 
محمد بن سعود الكبير 

مساهمة غير مباشرة في الشركة بنسبة ١٫٠٠٠سهمغير تنفيذي
٠،٠٢١٧٣٩٪١٣٢

الشيء١٫٠٠٠سهمغير تنفيذيفهد إبراهيم الدغيثر 

الشيء١٫٧١٤سهمغير تنفيذيعمار عبدالواحد الخضيري

ال شيءالشيءالرئيس التنفيذيفريزر مارك كيرلي

١٢٣  جميع أعضاء مجلس اإلدارة ملزمون بتملك أسهم ضمان عضوية مجلس اإلدارة حسب ما ورد في المادة ٦٩ من نظام الشركات.
١٢٤  يملك صاحب السمو الملكي األمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز كامل أسهم مصنع البالستيك السعودية.

١٢٥  مسجلة رسميًا باسم إم تي سي.

١٢٦  مسجلة رسميًا باسم إم تي سي.
١٢٧  يمتلك نبيل بن سالمة ٧١٢٫٨٠٠ سهم ( أي ما نسبته ٠،١٦٥٥٪) في إم تي سي.

١٢٨  مسجلة رسميًا باسم إم تي سي.
١٢٩  يملك بدر نصر الخرافي ١٠٠٫٠٠٠ سهم (أي ما ن نسبته ٠،٠٠٢٣٪) في إم تي سي.

١٣٠  مسجلة رسميًا باسم إم تي سي.
١٣١  يملك عبد الله إبراهيم الرخيص ٣٩٫٣٧٦٫٠٠٠ سهم (والذي يمثل ما نسبته ٩٠٪ من رأس مال شركة ركيزة القابضة).

يمتلك صاحب السمو األمير نايف بن سلطان بن سعود الكبير ٣٫٤٧٨٫٢٦١ سهم في شركة المراعي (الذي يمثل ما نسبته ٠،٨٧٪ من رأس مال شركة المراعي).  ١٣٢



١٠٥

عدد األسهم المملوكة المنصبالشخص المعني
بشكل مباشر بعد تخفض 

رأس المال

نسبة األسهم المملوكة بشكل غير 
مباشر

المدير المالي خليل إبراهيم فواز
التنفيذي 

الشيءالشيء

المدير التنفيذي سعود عبدالله البواردي
للتجارة

الشيءالشيء

المدير التنفيذي محمد عبدالوهاب المرشد
للتقنية

الشيءالشيء

الشيء٢٨مدير الموارد البشريةمحمد عابد نديم

سكرتير مجلس وليد خالد الحكيم
اإلدارة

الشيءالشيء

١٣ Ü التعامالت مع كبار المساهمين ٦
باستثناء تمويل المساهمين واتفاقية اإلدارة، واتفاقية ترخيص العالمة التجارية ، لم تدخل الشركة في أي معامالت هامة مع المساهمين ما عدا اتفاقيات 
التسوية مع المساهمين المؤسسين (باستثناء مؤسسة النخبة المعمارية و شركة ركيزة القابضة) والمستشارون الماليون والتي بموجبها يقوم المساهمون 
تمويل  أو جزء من  رسملة كل  األولوية عن طريق  أسهم حقوق  باالكتتاب في  القابضة)  ركيزة  و شركة  المعمارية  النخبة  باستثناء مؤسسة   ) المؤسسون 

المساهمين ("اتفاقيات تسوية تمويل المساهمين")(أنظر القسم ٢¹١٠ (استخدام المتحصالت – رسملة تمويل المساهمين)).

تعهد المساهمون المؤسسون بموجب اتفاقيات تسوية تمويل المساهمين (باستثناء مؤسسة النخبة المعمارية و شركة ركيزة القابضة) باالكتتاب بأسهم 
حقوق األولوية من خالل رسملة كل أو جزء من المبالغ المستحقة لهم بما يتوافق مع نسب أحقيتهم في أسهم حقوق األولوية. ووفقًا ألحكام اتفاقيات 
تسوية تمويل المساهمين فقد تعهد المساهمون المؤسسون المعنيون بالتصويت لصالح إعادة هيكلة رأس المال (تخفيض رأس المال وزيادة رأس المال) 
في الجمعية العامة غير العادية إلعادة هيكلة رأس المال. وقد شملت شروط رسملة مبالغ تمويل المساهمين الموافقة على عملية إعادة هيكلة رأس 
المال من قبل الجمعية العامة غير العادية إلعادة هيكلة رأس المال ومن قبل هيئة السوق المالية وكذلك الموافقة على إدراج أسهم حقوق األولوية في 

السوق المالية.

١٣ Ü ترتيبات األطراف ذات العالقة بالشركة ٧
لم تدخل الشركة في أي عقود أو ترتيبات مع أعضاء مجلس اإلدارة، أو أي من أقاربهم أو التابعين لهم.

وفقًا لنظام الشركات والئحة حوكمة الشركات، ال يجوز ألي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة، أن تكون له مصلحة مباشرة، أو غير مباشرة في الصفقات، أو 
العقود التي يتم تنفيذها لحساب الشركة، ما لم يرخص له من قبل الجمعية العامة العادية على أن يجدد مثل هذا الترخيص سنويا وتستثنى من ذلك 
األعمال التي تتم بطريقة المنافسة العامة إذا كان عضو مجلس اإلدارة صاحب العرض األفضل. يتعين على أي من أعضاء مجلس اإلدارة إبالغ المجلس 
بأية مصلحة له في الصفقات والعقود التي يتم تنفيذها لحساب الشركة؛ ويثبت هذا التبليغ في محضر اجتماع المجلس وال يجوز للعضو ذي المصلحة 
االشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن في الجمعية العامة أو في اجتماع مجلس االدارة. ال يجوز ألي من أعضاء مجلس اإلدارة، دون 

حصوله على ترخيص من الجمعية العامة يجدد سنويَا المشاركة في أي أعمال تنافس أعمال الشركة.



١٠٦

١٣ Ü الممتلكات ٨ 
يوجز الجدول التالي الممتلكات ذات األهمية الجوهرية للشركة والتي استأجرتها من أطراف ثالثة ( ليس من بينهم أي من المساهمين المؤسسين):

الجدول ٦٧: الممتلكات المستأجرة من قبل شركة

المساحة المدينةنوع الملكيةمسمى المبنى
(متر مربع/طابق)

العنوان

شركة المفتاحة للمعلومات 
والتجارة

طريق الملك سعود٢١٤أبهامقر رئيسي لمرافق الشبكة

طريق أبها الخميس٥٢٤أبهامكتب الشبكة اإلقليميشركة منافع

منطقة الفايزية – شارع الستينشقةبريدهمكتب الشبكة اإلقليميسالم عبيد الغداني

طريق الملك فهد السريع – الناصرية١٫٦٠٠الدماممواقف سياراتالميره

طريق الملك فهد السريع – الناصرية٣٫٢٠٠الدماممقر رئيسي لمرافق الشبكةالميره

شارع كعب بن زهير – منطقة المرجان٢٫٥٠٠جدةأرض  أرض أبحر 

طريق المدينة النازل – جنوب شارع صاري٣٫٢٠٠جدةمقر رئيسي لمرافق الشبكةمبنى مركز تشغيل الشبكة

شارع األمير سلطان١٫٦٢٠جدةمكتب الشبكة اإلقليميمركز سالمه

مركز األعمال السعودي ¹ الشرفية٤٥٠جدةمقر رئيسي لمرافق الشبكةمركز األعمال السعودي

طريق مطار المدينة المنورة٢٥٠المدينة المنورةمكتب الشبكة اإلقليمي أبو عوف بالزا

طريق مطار المدينة المنورة١٨٠المدينة المنورةمكتب الشبكة اإلقليمي أبو عوف بالزا

طريق مطار المدينة المنورة٢٨٦المدينة المنورةمقر رئيسي لمرافق الشبكة أبو عوف بالزا

شارع أجياد١٫١٢٨مكةمقر رئيسي لمرافق الشبكةالمحاسني

شارع أجياد٢٢مكةمقر رئيسي لمرافق الشبكةالمحاسني (المعدل ١)

مول الشريف الدولي ¹ الجزيرة٢٨١مكةمقر رئيسي لمرافق الشبكةمول الشريف الدولي

مول الشريف الدولي ¹ الجزيرة١٨٠مكةغرفة مولد الكهرباءمول الشريف الدولي (المعدل ١)

مول الشريف الدولي ¹ الجزيرة٦٤١مكةمقر رئيسي لمرافق الشبكةمول الشريف الدولي (المعدل ٢)

مركز الراجحي – منطقة العزيزية١٨٠مكةمكتب الشبكة اإلقليميمركز الراجحي

طريق الملك فهد – العليا – شمال دوار ٩٫٦٨٧الرياضالمقر الرئيسيبرج المهوس
القاهرة

طريق الملك فهد – العليا ٧ طوابقالرياضمقر رئيسي لمرافق الشبكةمرافئ الشرق

طريق الملك فهد – السليمانية٣٥٠تبوكمكتب الشبكة اإلقليميعيد عواض سعيد البقمي

منطقة شبرا٣٥٠الطائفمقر رئيسي لمرافق الشبكةهوب الطائف

شارع األمير حمود ¹ العنقريةطابقين وسطحالخبرمقر رئيسي لمرافق الشبكةالخبر نود ١

المصدر: الشركة

وّقعت الشركة العديد من االتفاقيات ذات الصيغة الموّحدة مع عدد من الُمالك الستئجار مواقع محددة على مستوى المملكة بحيث تتمكن من تركيب 
أجهزة اإلرسال عليها. تتراوح مدد هذه االتفاقيات بين ٥ أشهر إلى ١٠ سنوات، وتشمل أكثر من ١٫٣٠٠ موقع مستأجر كأرض فضاء لتركيب األبراج، وأكثر 

من ١٫٤٠٠ اتفاقية لتركيب أجهزة اإلرسال على مباٍن قائمة.



١٠٧

١٣ Ü عقود خدمة أعضاء مجلس اإلدارة وعقود خدمة اإلدارة التنفيذية ٩
لم تبرم الشركة أي عقود توظيف، أو تقدم خطابات تعيين ألي من أعضاء مجلس اإلدارة.

أبرمت الشركة عقود عمل مع كل عضو من أعضاء اإلدارة التنفيذية (كما هو موضح في القسم ١¹٤¹٥ (المساهمون المؤسسون ¹ هيكلة الشركة وحوكمتها 
– اإلدارة التنفيذية)، باستثناء محمد المرشد اللذي تم توظيفه عن طريق أم تي سي وتمت إعارته إلى الشركة.

١٣ Ü المكافآت والمزايا العينية الممنوحة إلى أعضاء مجلس اإلدارة والمدراء التنفيذيين ١٠
تتكون مكافأة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة من نسبة محددة من األرباح لقاء خدماتهم وفقًا لما ورد في الفقرة (د) من المادة (٤٧) من النظام األساسي 
للشركة، ولم يتلق أي من أعضاء مجلس اإلدارة أي مكافآت أو تعويضات لقاء خدماتهم حتى تاريخه. وقد تم دفع مبالغ مجموعها ٢٨،٣ مليون ريال 

تقريبًا ألعضاء اإلدارة التنفيذية العليا في الشركة كمكافآت ومزايا للسنوات المالية الثالث قبل تاريخ هذه النشرة.

١٣ Ü العقود والترتيبات التي وجد فيها مصلحة للرئيس التنفيذي والمدير المالي وأعضاء  ١١
مجلس اإلدارة أو أي من أقربائهم

لم تبرم الشركة أي عقود أو ترتيبات أخرى مع الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو أي من أقرباء الرئيس التنفيذي أو المدير 
المالي أو أي من أعضاء المجلس والذي يكون فيه مصلحة جوهرية أو ذي عالقة ملموسة بأعمال الشركة.

١٣ Ü التأمين ١٢
تستفيد الشركة من وثائق التأمين التي أبرمتها لتوفر تغطية تأمينية لما يلي:

وتوفر  ٢٠١٢/٩/٣٠م.  إلى  ٢٠١١/١٠/١م  من  الفترة  ويغطي  التعاوني،  للتأمين  الصقر  شركة  من  مقدم  المخاطر؛  الممتلكات ضد جميع  تأمين  أ¹ 
التغطية للشركة التأمين ضد أي مسؤولية أو أضرار تلحق بأي من العقارات التي تستخدمها أو تمتلكها. 

التغطية  وتوفر  ٢٠١٢/٩/٣٠م.  إلى  ٢٠١١/١٠/١م  الفترة من  التعاوني، ويغطي  للتأمين  الصقر  العامة؛ مقدم من شركة  المسئولية  التأمين عن  ب¹ 
للشركة التأمين ضد أي إصابات جسدية عرضية ألي طرف ثالث أو األضرار العرضية المباشرة لممتلكات أي طرف ثالث في المملكة العربية 

السعودية. 

تأمين ضد مسؤولية صاحب العمل وتعويضات العمال؛ مقدم من شركة الصقر للتأمين التعاوني، يغطي الفترة من ٢٠١١/٩/٥م إلى ٢٠١٢/٩/٤م.  ج¹ 
وتوفر التغطية للشركة التأمين ضد مطالبات العاملين للشركة بسبب إصابات العمل الشخصية التي تحدث أثناء العمل. 

التأمين النقدي التي قدمتها شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني للفترة من ٢٠١١/٥/٢٥م إلى ٢٠١٢/٥/٢٤م. توفر الوثيقة للشركة تأمينًا ضد  د¹ 
خسارة األموال أو التلف أو الخسارة الناجمة عن اللصوص والتي تلحق بأي خزانة مؤّمنة أو حجرة قوية.

وثيقة ضمان األمانة التي قدمتها شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني للفترة من ٢٠١١/٥/٢٥م إلى ٢٠١٢/٥/٢٤م. توفر الوثيقة للشركة ضمانًا  هـ¹ 
ضد أي خسارة لألموال أو السلع ناجمة عن أي عمل احتيالي أو خيانة لألمانة من قبل أي موظفين يتم ارتكابها فيما يتعلق بعمله.

رهنت الشركة وثائق التأمين لصالح بنوك المرابحة وفقًا التفاقية تسهيل المرابحة ويتوقع رهنها إلى المقرضين كجزء من حزمة الضمان بموجب تسهيل 
إعادة التمويل والمرابحة.

١٣ Ü حقوق الملكية الفكرية  ١٣
ال تمتلك الشركة أي حقوق ملكية فكرية؛ إال أنها تستخدم العالمة التجارية "زين" (وغيره من العالمات التجارية المملوكة لـ إم تي سي) في المملكة، 
مقابل دفع رسم امتياز العالمة التجارية لشركة إم تي سي بموجب األحكام المنصوص عليها في اتفاقية اإلدارة (راجع القسم ٣¹١٥¹١٥ (المعلومات 
القانونية – العقود الجوهرية – اتفاقية اإلدارة) واتفاقية ترخيص العالمة التجارية (راجع القسم ٤¹١٥¹١٣ (المعلومات القانونية – العقود الجوهرية – 

اتفاقية الترخيص باستخدام العالمة التجارية).

١٣ Ü التقاضي ١٤ 
يؤكد أعضاء مجلس اإلدارة في تاريخ هذه النشرة، بأن الشركة ليست طرفًا في أي دعوى قضائية، أو تحكيم، أو إجراءات قانونية (بما في ذلك أي دعوى 
قضائية، أو تحكيم، أو إجراءات قانونية قائمة أو مهدد بإقامتها) قد تؤثر منفردة، أو مجتمعة، تأثيرًا سالبًا ملموسًا على الوضع المالي للشركة، أو نتائج 
عملياتها، بيد أن هناك أربع نزاعات حاليًا بين الشركة وهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات ينظرها ديوان المظالم. وليس معلومًا إن كانت هذه النزاعات 

ستوجد تأثيرًا سلبيًا ملموسًا على وضع الشركة أو نتائجها أو عملياتها أم ال.



١٠٨

يتضمن نظام االتصاالت نص يقضي بأنه قبل رفع دعوى أمام ديوان المظالم، يتعين على الشركة تقديم شكوى إلى وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات، 
وإذا أكدت الوزارة نظامية قرار هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات الذي تشير إليه الشكوى، يجوز لمقدم الشكوى رفع دعوى أمام ديوان المظالم.

وفيما يلي ملخص موجز للقضايا األربعة التي تنتظر الشركة صدور أحكام بخصوصها من ديوان المظالم:  

قامت الشركة برفع دعوى أمام ديوان المظالم ضد هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات ِبشأن نظامية قرار الهيئة رقم ١٢٦٥/هـ ث الصادر بتاريخ  أ. 
والقيود  المتطلبات  ث  هـ   /١٢٦٥ رقم  القرار  يوضح  ث").  ١٢٦٥/هـ  ("القرار  التجوال  بخدمات  المتعلق  ٢٠٠٩/١/٢٦م)  (الموافق  ١٤٣٠/١/٢٩هـ 
المتعلقة بتقديم موفري خدمات االتصاالت لخدمات تجوال مجانية خارج المملكة العربية السعودية. ويحظر القرار رقم ١٢٦٥/ هـ ث فعليًا على 
الشركة أن توفرها لعمالئها إمكانية عدم تحمل رسوم نظير استالم المكالمات الواردة أثناء التجوال خارج المملكة العربية السعودية كجزء من خدمة 
تجوال "الشبكة الواحدة" وعروض أخرى مماثلة توفره شركة االتصاالت السعودية وموبايلي، رغم أن الشركة أكدت على أن هذه الخدمة تمثل عرض 
أساسي للعمالء في عرضها للحصول على الرخصة. وقد أكدت وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات نظامية القرار رقم ١٢٦٥/ هـ ث وفق خطاب معالي 
وزير االتصاالت وتقنية المعلومات رقم ٢٧٤ بتاريخ ١٤٣٠/٦/١٧هـ (الموافق ٢٠٠٩/٦/١١م)، وبناًء عليه قدمت الشركة دعوى ضد هيئة االتصاالت 
وتقنية المعلومات تطالب فيها من ديوان المظالم بما يلي: (١) إلغاء القرار رقم ١٢٦٥/ هـ ث الصادر عن هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات بتاريخ 
١٤٣٠/١/٢٩هـ (الموافق ٢٠٠٩/١/٢٦م)، و (٢) إلزام هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات برد جزء من قيمة الترخيص الذي أصدرته للشركة، و (٣) إلزام 
هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات بتعويض الشركة جراء ما لحق بها من ضرر نتيجة القرار رقم ١٢٦٥/ هـ ث الذي يقيد عروض خدمة التجوال 

الخاصة بالشركة، و(٤) إلزام هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات بأتعاب المحاماة.

ب.  قامت الشركة برفع دعوى أمام ديوان المظالم ضد هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات فيما يتعلق بقرار هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات رقم 
١٤٢٩/٢٠٤ الصادر بتاريخ ١٤٢٩/٥/٦هـ (الموافق ٢٠٠٨/٥/١٢م) ("القرار ١٤٢٩/٢٠٤") والذي قامت فيه هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات باعتماد 
التي  الحقيقية  التكاليف  الشركة عن  الدعوى يرتبط بطلب تعويض  السعودية ومحل نزاع هذه  المتعلقة بشركة االتصاالت  تعديل رسوم اإلنهاء 
تكبدتها من خالل تقديم خدمة إنهاء المكالمات وتلك الناتجة عن تطبيق رسوم على خدمة اإلنهاء المحلية. وفقًا لالئحة الدعوى طلبت الشركة من 
ديوان المظالم (١) الحكم بإلغاء الفقرة (ثانيًا) من القرار ١٤٢٩/٢٠٤ التي تنص على أن أسعار إنهاء المكالمات المبينة في عرض التوصيل البيني 
المرجعي سوف تسري على الشركة ما لم تقرر هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات خالف ذلك، و (٢) الحكم بصفة احتياطية ومستعجلة بوقف تطبيق 

القرار رقم ١٤٢٩/٢٠٤ لحين الفصل في الدعوى، و(٣) الزام هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات بأتعاب المحاماة.  

وفقًا لنظام االتصاالت، فإنه يجب قبل رفع الدعوى أمام ديوان المظالم، التظلم من القرار أمام وزير االتصاالت وتقنية المعلومات. قامت الشركة   
بتاريخ ١٤٢٩/٧/٩هـ (الموافق ٢٠٠٨/٧/١٣م) بتقديم تظلم من القرار ١٤٢٩/٢٠٤ إلى وزير االتصاالت وتقنية المعلومات. قام وزير االتصاالت وتقنية 
المعلومات بموجب خطابه رقم ٢٦٣٦ بتأييد قرار هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات رقم ١٤٢/٢٠٤ بتاريخ ١٤٢٩/٠٧/١٠هـ (الموافق ٢٠٠٨/٩/١١)، 
(الموافق  ١٤٣٣/١/١٧هـ  بتاريخ  بذلك  المظالم حكم  ديوان  أصدر  و  الدعوى  رد هذه  تم  و  المظالم  ديوان  أمام  دعوى  برفع  الشركة  قامت  وعليه 
٢٠١١/١٢/١٢م)، و عليه قامت الشركة باالعتراض على حكم ديوان المظالم ولم يصدر حكم في االعتراض المقدمة من الشركة حتى تاريخ هذه النشرة.

حاليًا  لديها  الشركة  أن  حيث  األرقام  نقل  خدمة  بشأن  المعلومات  وتقنية  االتصاالت  هيئة  المظالم ضد  ديوان  أمام  دعوى  برفع  الشركة  قامت  ج. 
اإلمكانيات الفنية لتطبيق هذه الخدمة لكن مقدمي خدمات االتصاالت اآلخرين في المملكة العربية السعودية ال يتعاونون حاليًا مع الشركة من أجل 
توفير هذه الخدمة إلى العمالء. وفقًا لالئحة الدعوى، طلبت الشركة من ديوان المظالم (١) الزام هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات بتفعيل خدمة 
نقل األرقام، و(٢) إلزام هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات بفرض العقوبات النظامية على مقدمي الخدمة الذين لم يلتزمو بتفعيل خدمة نقل 
األرقام، و(٣) الزام هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات بالتقيد بنظام االتصاالت والئحته التنفيذية فيما يتعلق بتنظيم االتصاالت حسب التصنيف 
الذي أصدرته الهيئة للمشغل المسيطر والمشغل مقدم الخدمة الشاملة، (٤) الزام هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات بتعويض الشركة تعويضًا 
مناسبًا عن الضرر الذي لحق بها.  أبرمت الشركة بتاريخ ١٤٣٢/٨/٩هـ الموافق ٢٠١١/٧/١١م اتفاقية مع شركة االتصاالت السعودية وشركة اتحاد 
اتصاالت تسمح بموجبها ألي مشترك في أي من خدمات االتصاالت لديها باالحتفاظ بنفس رقم الهاتف المتنقل عند قيامه بتحويل اشتراكه من 
شركة إلى أخرى. وبالتالي، فإن المطالبة الوحيدة المتبقية للشركة على هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات هو الحصول على تعويض عن الفترة 

الزمنية من تاريخ إطالق الشركة لخدماتها التجارية في ٢٠٠٨/٨/٢٦م حتى تاريخ توقيع هذه االتفاقية ٢٠١١/٧/١١م.

قامت الشركة برفع دعوى أمام ديوان المظالم ضد هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات بشأن ترتيبات إنهاء المكالمات الدولية المحولة من خالل  د. 
شبكة الشركة إلى الشبكات األخرى، إذ ال تتيح شركة االتصاالت السعودية وموبايلي حاليًا إنهاء االتصاالت الدولية المحولة من خالل شبكة الشركة 
على شبكاتهم، مما يترتب عليه خسارة الدخل وفقدان القدرة على مفاوضات الجملة بالنسبة للشركة. وفقًا لالئحة الدعوى، طلبت الشركة من ديوان 
المظالم (١) تكليف هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات بتوجيه شركة االتصاالت السعودية بالسماح للشركة بإنهاء المكالمات الدولية الواردة إلى شبكة 
شركة االتصاالت السعودية، (٢) تعويض الشركة عما لحق بها من ضرر نتيجة عدم سماح شركة االتصاالت السعودية وموبايلي بذلك اإلنهاء على 
شبكاتهما، و(٣) تعويض الشركة عن أتعاب المحاماة الناشئة عن الدعوى. وبناًء عليه أصدرت هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات قرارها رقم (٣١٤) 
بتاريخ ١٤٣٢/٥/١هـ الموافق ٢٠١١/٤/٥م بإلزام مقدمي خدمة االتصاالت المتنقلة في المملكة العربية السعودية بالسماح بإنهاء االتصاالت الدولية 
الواردة إلى شبكاتها، وقامت الشركة بابرام اتفاقية مع شركة موبايلي متعلقة بتعرفة هذه الخدمة. وبالتالي فإن المطالبة الوحيدة المتبقية للشركة 
على هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات هي الحصول على تعويض عن الفترة من تاريخ إطالق الشركة خدماتها التجارية في تاريخ ٢٠٠٨/٨/٢٦م 

وحتى تاريخ القرار رقم (٣١٤) بتاريخ ٢٠١١/٥/١م.



١٠٩

اإلجراءات  باتخاذ  الهيئة  قيام  عدم  من  المعلومات  وتقنية  االتصاالت  وزير  أمام  بالتظلم  ٢٠١٠/٥/٤م)  (الموافق  ١٤٣١/٥/٢٠هـ  بتاريخ  الشركة  قامت 
النظامية لتفعيل خدمة السماح بإنهاء المكالمات الدولية على شبكة شركة االتصاالت السعودية. قام وزير االتصاالت وتقنية المعلومات بموجب خطابه 
رقم ٧٤٤ بتاريخ ١٤٣١/٧/١٨هـ (الموافق ٢٠١٠/٦/٣٠م) بإخطار الشركة أن الجهة المختصة هي هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات وأنها تتابع الموضوع 

وسوف تتخذ اإلجراءات النظامية الالزمة وفقًا لتنظيم الهيئة ونظام االتصاالت والئحته التنفيذية، وعليه قامت الشركة برفع دعوى أمام ديوان المظالم.

باإلضافة إلى ذلك، قدمت الشركة مطالبة ضد هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات فيما يتعلق بسداد مبلغ زائد قدمته إلى الهيئة. فقد حسبت الهيئة 
مبلغًا مستحقًا لها وفق شروط الرخصة على أساس غير صحيح، ومن ثم أرسلت إلى الشركة فاتورة بأكثر مما كان مستحقًا. وقد سددت الشركة المبلغ خطأ، 
وبعد أن أدركت الشركة هذا الخطأ، حاولت استعادة المبلغ الزائد من هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات. لكن هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات رفضت 
إعادة المبلغ الزائد، وبعد ذلك رفضت وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات طلب الشركة إلرغام هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات على السداد. ومن ثم، 
رفعت الشركة دعوى قضائية في المحاكم حيث انعقدت جلسة االستماع األولى في ٣٠ يناير من عام ٢٠١٢م. قدمت الشركة في هذه الجلسة دعواها 

وطلبت هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات مهلة لدراسة الدعوى وإعداد رد. من المفترض أن تنعقد الجلسة الثانية في ٢ إبريل ٢٠١٢م.

١٣ Ü العقود الجوهرية  ١٥
أبرمت الشركة العقود الجوهرية المبّينة أدناه.

قبل تأسيس الشركة، ووفقًا لما هو مبين في نشرة االكتتاب التي تم نشرها بتاريخ ١٤٢٩/٢/٢هـ (الموافق ٢٠٠٨/٢/٩م) المتعلقة بالطرح العام األولي 
ألسهم الشركة، رغب المساهمون المؤسسون والشركة الدخول في اتفاقية المساهمة واالكتتاب لتنظيم العالقة بينهما، إال أن هذه االتفاقية لم تتم، وال 

توجد نية إلتمامها.

اتفاقية التمويل  ١ � ١٥ � ١٣

تم تلخيص األحكام الواردة في اتفاقية التمويل في القسم ٨ (اتفاقيات التمويل).

اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب  ٢ � ١٥ � ١٣

تم تلخيص األحكام الواردة في اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب في القسم ١٤ (التعهد بتغطية االكتتاب).

اتفاقية اإلدارة  ٣ � ١٥ � ١٣

أبرمت الشركة وإم تي سي اتفاقية اإلدارة لتقديم وإدارة خدمة تشغيل شبكة للهواتف المتنقلة من قبل إم تي سي، وقد اشتملت اتفاقية اإلدارة على 
إم تي سي؛ وفيما يلي ملخص لشروط وأحكام هذه  المملوكة من قبل  التجارية  العالمات  التجاري "زين"  الشركة لالسم  باستخدام  المتعلقة  األحكام 

االتفاقية: 

لمحة عامة 
الترخيص.  نطاق  المتنقلة ضمن  االتصاالت  شبكة  وتشغيل  وتطوير  الشركة  أعمال  إدارة  مسؤولية  اإلدارة،  اتفاقية  إحكام  بموجب  سي،  تي  إم  تتولى 
وتتضمن الخدمات التي سوف تقدمها إم تي سي: الخدمات المالية، والمحاسبية، والهندسية، والمشتريات واإلمداد، وتأمين الموظفين، وخدمات التسويق، 
والمقاوالت، ويشكل خاص التفاوض على اتفاقيات ربط االتصال البيني وخدمات التجوال مع شبكات المشغلين اآلخرين. وتتحمل الشركة جميع التكاليف 

والنفقات المترتبة على تقديم هذه الخدمات من قبل أم تي سي. 

خدمات اإلدارة والتشغيل 
تشتمل خدمات اإلدارة التي توفرها إم تي سي على الخدمات المالية والمحاسبية بما في ذلك إدارة الخزينة، وإدارة التدفقات النقدية، والمبالغ المتوقع 
تحصيلها، والمدفوعات، ومحاسبة التكاليف، وإعداد الميزانيات، وكشوفات الرواتب؛ كما تشتمل خدمات التشغيل التي تم االتفاق على أن تقدمها إم 
تي سي اإلشراف على السياسات والممارسات واإلجراءات التي تضمن توفير الخدمات بصورة اقتصادية وفّعالة للمشتركين. كما تشمل اتفاقية اإلدارة أيضًا 

الخدمات اإلدارية المتعلقة بإدارة الموظفين وتشغيل حسابات الشركة المصرفية.

المقابل المالي لإلدارة
وفقًا التفاقية اإلدارة يترتب على الشركة دفع مقابل مالي لإلدارة لـشركة إم تي سي ("المقابل المالي لإلدارة") على أساس ربع سنوي لتوفير الخدمات 
اإلدارية والتشغيلية، ويتم احتساب المقابل المالي لإلدارة على أساس نسبة مئوية من إجمالي إيرادات الشركة السنوية؛ وتم تحديد هذه النسبة بـ ٤٪ من 
تاريخ إطالق الشركة لخدماتها و حتى تاريخ ٢٠٠٨/١٢/٣١م ؛ وتنخفض إلى ٣،٥٪ في السنة التالية إلى تاريخ ٢٠٠٩/١٢/٣١م، و ٢،٥٪ في السنة التالية 
إلى تاريخ ٢٠١٠/١٢/٣١م، و٢٪ في السنة التالية إلى تاريخ ٢٠١١/١٢/٣١م. وبعد ذلك، وفي أي سنة تتكبد فيها الشركة خسارة صافية لن يكون هناك 
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أي مقابل مالي لإلدارة واجب الدفع. وفي أي سنة بعد السنة الخامسة، وكلما تمّكنت الشركة من تحقيق أرباح صافية تساوي أو تقل عن ٦٪ من إجمالي 
اإليرادات السنوية، يكون المقابل المالي لإلدارة ١٪ وإن زاد صافي أرباح الشركة عن ٦٪ من إجمالي اإليرادات السنوية، يرتفع المقابل المالي لإلدارة إلى 
٢٪ وعلى كل حال فإن تسديد المقابل المالي نقدًا لإلدارة قد توقف بتاريخ ٢٠٠٩/٧/٢٧م حيث حظرت اتفاقية تمويل المرابحة المدفوعات إلى األطراف 

ذات العالقة. وبدًال من ذلك يتراكم المبلغ المستحق لـ إم تي سي ويصبح واجب الدفع رهنًا بشروط تسهيل تمويل المرابحة. 

العالمة التجارية "زين" 
كجزء من المقابل المالي لإلدارة تدفع الشركة لصالح إم تي سي مبلغ يعادل ٠،٧٪ من اإليرادات السنوية طوال فترة سريان االتفاقية بخصوص حصولها 
على الترخيص باستخدام العالمة التجارية "زين" أو العالمات التجارية المملوكة لــ إم تي سي (باإلضافة إلى عالمات تجارية أخرى مملوكة لـ إم تي سي). 
وإضافة إلى اتفاقية اإلدارة، فقد تم إبرام اتفاقية الترخيص باستخدام العالمة التجارية مع إم تي سي والتي بموجبها ُمنحت الشركة ترخيصًا باستخدام 
عالمات تجارية مملوكة لـ إم تي سي (أنظر القسم ٤¹١٥¹١٥ "المعلومات القانونية – العقود الجوهرية – اتفاقية الترخيص باستخدام العالمة التجارية").

التعويض 
وافقت الشركة على تعويض إم تي سي عن أي خسائر، أو مسؤوليات، أو تكاليف، أو نفقات تتكبدها نتيجة تنفيذها اللتزاماتها الواردة في أحكام اتفاقية 
اإلدارة. إم تي سي ليست مسؤولة أمام الشركة عن أية خسائر أو أضرار أو نفقات أو مطالبات من قبل الشركة، إال إذا كانت ناجمة عن إهمال جسيم، أو 

خرق متعمد، أو احتيال.

مدة االتفاقية وفسخها
تسري صالحية اتفاقية اإلدارة لمدة ٢٥ سنة ما لم يتم فسخها قبل ذلك ألي سبب من األسباب التالية: 

يجوز للشركة فسخ اتفاقية اإلدارة في حال (١) ارتكبت إم تي سي إهماًال، أو تقصيرًا ملموسًا ثابتًا في تنفيذ أي من التزاماتها، أو (٢) في حال • 
إخالل إم تي سي إخالًال جوهريًا في تأدية التزاماتها مما كان له تأثير سلبي جوهري على الشركة (واستمر هذا اإلخالل دون معالجة لمدة ٦٠ يوم 
عمل)، أو (٣) انخفضت نسبة مساهمتها في الشركة إلى ما دون ١٥٪ (وفي هذه الحالة تلتزم إم تي سي ببذل جهود معقولة لمساعدة الشركة 
في تحديد جهة أخرى تتولى إدارة الشركة في غضون فترة ٦٠ يوما بعد إشعار بيع األسهم المزمع من قبل إم تي سي). وفي حال فسخت 
الشركة اتفاقية اإلدارة ألي سبب آخر، وجب عليها أن تدفع تعويضًا لصالح إم تي سي يساوي ثالثة أضعاف المقابل المالي لإلدارة الذي استوفته 

إم تي سي خالل كامل السنة المالية السابقة.
يحق لــ إم تي سي فسخ اتفاقية اإلدارة عند انتهاء مدة الترخيص، أو في حال إخالل الشركة إخالًال جوهريًا في تأدية أي من التزاماتها، وأخفقت • 

في تصحيح ذلك اإلخالل في غضون ٦٠ يوم عمل، أو في حال إخفاق الشركة في تسديد أي مبلغ مستحق لـ إم تي سي يتجاوز مجموعه مبلغ 
٥٠٠٫٠٠٠ دوالر أمريكي (خالل٦٠ يوما من تاريخ اإلشعار باإلخفاق في دفع تلك المبالغ) 

يجوز تعديل اتفاقية اإلدارة بموافقة إم تي سي، والشركة، وهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات.

القانون واجب التطبيق والتحكيم 
تخضع اتفاقية اإلدارة لمبادئ المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص بالعقود التجارية الدولية (UNIDROIT)؛ ويتم التحكيم في أي نزاع ينشأ من تطبيق 

هذه االتفاقية في مملكة البحرين.

اتفاقية الترخيص باستخدام العالمة التجارية ٤ � ١٥ � ١٣

باستخدام  الترخيص  ("اتفاقية  التجارية  العالمة  باستخدام  اتفاقية ترخيص  وإم تي سي  الشركة  أبرمت  (الموافق ٢٠١٠/٧/١٤م)،  بتاريخ ١٤٣١/٨/٢هـ 
العالمة التجارية"). بموجب اتفاقية الترخيص باستخدام العالمة التجارية، رخصت إم تي سي للشركة باستخدام العالمات التجارية التالية المملوكة لـ إم 

تي سي:¹

العالمة التجارية رقم ٩/٩٨٢ وتاريخ ١٤٢٩/٣/٢٠هـ .• 
العالمة التجارية رقم ١٠/٩٨٢ وتاريخ ١٤٢٩/٣/٢٠هـ .• 
العالمة التجارية رقم ١١/٩٨٢ وتاريخ ١٤٢٩/٣/٢٠هـ .• 
العالمة التجارية رقم ١٢/٩٨٢ وتاريخ ١٤٢٩/٣/٢٠هـ .• 

ويشار إلى العالمات التجارية أعاله بـ ("العالمات التجارية لـ إم تي سي").

إن اتفاقية الترخيص باستخدام العالمة التجارية تسمح للشركة باستخدام العالمات التجارية لـ إم تي سي داخل وخارج المملكة العربية السعودية مقابل 
دفع الرسوم المحددة في اتفاقية اإلدارة (راجع القسم ٣¹١٥¹١٥ (المعلومات القانونية – العقود الجوهرية – اتفاقية اإلدارة)). وقد التزمت إم تي سي 
التجارية  العالمة  باستخدام  الترخيص  اتفاقية  وتنص  التجارية.  العالمات  لنظام  وفقا  ١٠ سنوات  إم تي سي كل  لـ  التجارية  العالمات  بتجديد تسجيل 
انتهائها عند انهاء أو انتهاء اتفاقية اإلدارة. وعليه فإن حق الشركة في استخدام العالمات التجارية لـ إم تي سي سينتهي عند إنهاء أو انتهاء اتفاقية 

اإلدارة. 
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بتاريخ ١٤٣١/١١/١٥هـ (الموافق ٢٠١٠/١١/٢٣م) قامت الشركة بتسجيل اتفاقية الترخيص باستخدام العالمة التجارية لدى إدارة العالمات التجارية بوزارة 
التجارة والصناعة في المملكة العربية السعودية، وذلك بهدف إعالم األطراف األخرى بوجود االتفاقية. وقد أصدرت الوزارة شهادات ترخيص استخدام 

العالمات التجارية في ١٤٣٢/٢/١هـ (الموافق ٢٠١١/١/٥م) والتي تؤكد أحقية الشركة في استخدام العالمات التجارية المملوكة لـ إم تي سي.

اتفاقيات توريد الشبكة  ٥ � ١٥ � ١٣

نوكيا سيمنز 
تقيدًا بعقد اإللتزام المبرم بتاريخ ٢٠٠٨/١٢/١٠م بين مدى ونوكيا سيمنز نيتوريكس أو واي وبموجب اتفاق التجديد بتاريخ ٢٠٠٨/٦/٢٥م؛ اتفقت األطراف 
أوامر شراء مصدقة، األجهزة والبرمجيات وبرامج  التي ترد في  المنتجات والخدمات  المنتجات والخدمات على أساس غير حصري؛ وتشمل  على تقديم 
الشركة، واألعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية، وخدمات التنفيذ والصيانة والدعم. بدأ سريان العقد اعتبارا من ٢٠٠٧/٨/٣١م، لمدة ال تقل عن ثالث 
سنوات، ويستمر بعد ذلك إلى حين فسخه من قبل أي من األطراف بعد تقديم إشعار خطي بعدم الرغبة في تمديده قبل فترة ال تقل عن ثالثة أشهر 

من التاريخ المحدد إلنهاء العقد.

يتضمن عقد اإللتزام شروط االتفاق اإلطاري المبرم بين إم تي سي ونوكيا سيمنز نيتوريكس أو بتاريخ ٢٠٠٧/٨/٢١م. وينص االتفاق اإلطاري، من بين جملة 
أمور أخرى، على مسؤولية إم تي سي عن التفاوض حول األسعار مع نوكيا سيمنز نيتوريكس وذلك بالنسبة ألي منتجات وخدمات يتم شراؤها وفقا لعقود 
اإللتزام وأوامر الشراء. بدأ تطبيق االتفاق اإلطاري اعتبارا من ٢٠٠٧/٨/٢١م، لفترة ابتدائية مدتها سنتين، وبعد ذلك تمدد تلقائيًا لفترات متعاقبة تمتد كل 
منها لسنة واحدة، ما لم ُيشعر أي من الطرفين اآلخر خطيًا قبل ثالثة أشهر قبل تاريخ التجديد التلقائي بعدم رغبته في التجديد. يجوز ألي من الطرفين 
فسخ االتفاق اإلطاري في حالة إعسار أو إفالس الطرف اآلخر، أو توقف أعماله، أو ظهور مهددات تنذر بتوقف أعماله، أو حدث قوة قاهرة تمنعه من تنفيذ 

التزاماته المنصوص عليها في االتفاق لفترة تزيد عن ثالثة أشهر.

بموجب عقد اإللتزام بتاريخ ١٧ سبتمبر ٢٠٠٩م بين الشركة ونوكيا سيمينز تيتوليكين أو واي (والمعدل في ٢ فبراير ٢٠١٠م)، أبرم الطرفان عقدًا لتوفير 
األجهزة  تشمل  وهي  مقبولة  شراء  أوامر  في  تقديمها  سيتم  التي  والخدمات  المنتجات  بيان  تم  وقد  حصري.  غير  أساس  على  والخدمات  المنتجات 

والبرمجيات وبرامج الشركة والشبكات المدنية واألعمال الميكانيكية والكهربائية وخدمات التنفيذ والصيانة والدعم.

يتضمن عقد اإللتزام شروط اتفاقية إطارية للمجموعة تم إبرامها بين إم تي سي ونوكيا سيمينز نيتوركس بتاريخ ٢٠٠٩/٤/٢٨م (يشار إليها فيما يلي 
باسم "االتفاقية اإلطارية لمجموعة نوكيا سيمنز نيتوركس لعام ٢٠٠٩"). وقد دخل عقد اإللتزام حيز التنفيذ في ٢٠٠٩/٩/١٧م وسوف يستمر سريانه حتى 
إنهاء االتفاقية اإلطارية لمجموعة نوكيا سيمينز نيتوركس لعام ٢٠٠٩ ما لم يتم إنهاء عقد اإللتزام وفق شروط االتفاقية المرجعية لمجموعة نوكيا سيمنز 

نيتوركس لسنة ٢٠٠٩م.

تنص االتفاقية اإلطارية لمجموعة نوكيا سيمينز نيتوركس لعام ٢٠٠٩، من بين أمور أخرى، على أن تتحمل إم تي سي مسؤولية التفاوض على األسعار 
مع نوكيا سيمينز نيتوركس ألي منتجات وخدمات يتم شراؤها وفق أي عقودإلتزام وأوامر شراء مقبولة. دخلت االتفاقية اإلطارية لمجموعة نوكيا سيمينز 
نيتوركس لعام ٢٠٠٩ حيز التنفيذ في ٢٠٠٩/٤/٢٨م لفترة أولية تبلغ ثالث سنوات، تمتد بعدها تلقائيًا لفترات متتابعة كل منها سنة واحدة ما لم يرسل 

أي طرف إشعارًا خطيًا مكتوبًا باإلنهاء قبل ثالثة أشهر من تاريخ التجديد التالي. 

موتوروال 
وفقا لعقد االنضمام بين مدى وموتوروال ، وعقد االنضمام بين مدى وموتوروال العربية ، والجدول الزمني للمشروع بين مدى وموتوروال والجدول الزمني 
للمشروع بين مدى وموتوروال العربية، واتفاقيات التجديد الموقعة بتاريخ ٢٧ يونيو ٢٠٠٨م، دخلت األطراف في عقود لتوفير المنتجات والخدمات على 
أساس غير حصري. وتشمل المنتجات والخدمات التي ترد في أوامر شراء مصدقة، األجهزة والمعدات والبرمجيات والخدمات الموصوفة في أوامر الشراء، 
وخدمات التنفيذ والصيانة وخدمات الدعم. بدأ سريان عقود االنضمام اعتبارا من ٢٠٠٨/١/٣م، لمدة ال تقل عن ١٢ شهرًا، وتستمر بعد ذلك إلى حين فسخها 
من قبل أي من الطرفين بعد تقديم إشعار خطي مسبق ال يقل عن ثالثة أشهر قبل اإلنهاء. كما أبرمت الشركة بشكل مباشر عقد امتثال مع موتوروال في 
٢٠٠٩/١٢/١٣م، دخل حيز التنفيذ على الفور لمدة ١٢ شهرًا بحد أدنى ويستمر بعد ذلك إلى حين إنهائه من قبل أي طرف بإرسال إشعار خطي مكتوب 

قبل ثالثة أشهر على األقل من تاريخ التجديد التالي.

تتضمن عقود االنضمام شروط االتفاق اإلطاري للمجموعة المبرم بين إم تي سي وموتوروال بتاريخ ٢٠٠٧/١١/٢١م و٢٠٠٩/٩/٢٧م. وينص االتفاق اإلطاري، 
من بين جملة أمور أخرى، على مسؤولية إم تي سي عن التفاوض حول األسعار مع موتوروال عن أي من المنتجات والخدمات التي يتم شراؤها وفقًا لعقود 
االنضمام وأوامر الشراء. بدأ تطبيق االتفاق اإلطاري اعتبارًا من ٢٠٠٧/١١/٢١م لفترة ابتدائية قدرها خمس سنوات، على أن تجدد بعد ذلك تلقائيًا لفترات 

متعاقبة تمتد كل منها لسنة واحدة، ما لم ُيشعر أي من الطرفين اآلخر خطيًا قبل ثالثة أشهر قبل تاريخ التجديد التلقائي بعدم رغبته في التجديد. 

قامت موتوروال، وفق شروط استحواذ نوكيا سيمنز نيتوركس على أصول موتوروال نيتورك سوليوشنز في إبريل ٢٠١١م، بالتنازل عن عقود اإلنضمام واالتفاقات 
اإلطارية ذات الصلة إلى نوكيا سيمنز نيتورك. ونتيجة لهذا التنازل فإن جميع الخدمات التي كانت سابقًا تقدمها موتوروال بموجب عقود االلتزام هذه 
واالتفاقيات االطارية تم اآلن تقديمها من قبل إن إس إن. ومن أجل تخفيف مخاطر االعتماد على إن إس إن كمورد وحيد للشركة لبعض المنتجات 

والخدمات أبرمت الشركة بعض االتفاقيات مع هواوي.
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هواوي  
أبرمت الشركة و هواوي  في ٢٠١١/٣/١٥م اتفاقية الستبدال معدات شبكة موتوروال المنتشرة في المملكة العربية السعودية بمعدات شبكة هواوي . توافق 
هواوي ، بموجب هذه االتفاقية، على تحديث المعدات في منطقتي الدمام والمدينة المنورة بمعدات شبكة هواوي . وتنص االتفاقية على توريد وتركيب 
وصيانة مواقع شبكة الجيل الثالث التي يتم تحديثها للشركة على أساس الخدمات المتكاملة. وتضع االتفاقية جدوًال للسداد اآلجل على أقساط، والتي 
تنوي الشركة سدادها من النقد المحقق من العمليات التشغيلية. علمًا بأن القسط األول مستحق في سبتمبر ٢٠١٢م بينما القسط األخير مستحق في مارس 
٢٠١٤م. كما ستدفع الشركة رسومًا عن الخدمات المدارة على أساس شهري بحسب فواتير شركة هواوي . وقد بدأت مدة االتفاقية في ٢٠١١/٣/١٥م وسوف 
تظل سارية حتى ٢٠١٣/٣/١٥م، ما لم يتم إنهاؤها قبل ذلك. وسوف ُتجدد االتفاقية تلقائيًا ما لم يقدم أحد الطرفين إخطارًا إلى اآلخر بنيته في اإلنهاء 

قبل ثالثة أشهر على األقل من المدة األولية أو نهاية المدة الثالثة التالية.

اتفاقية االستعانة بمصادر خارجية للبنية التحتية للشبكة فيما يتعلق بمشروع صندوق الخدمة الشاملة ٢  مع شركة زي تي إي كوربوريشن و زي تي إي 
(كونغ كونغ) لمتد العربية السعودية، بتاريخ ٣٠ مارس ٢٠١١م ("اتفاقية االستعانة بمصادر خارجية").

سوف تستفيد الشركة من اتفاقية االستعانة بمصادر خارجية المبرمة بين كل من شركة زي تي إي كوربوريشن و زي تي إي (هونغ كونغ) لمتد العربية 
السعودية (يشار إليهما مجتمعتين بـ "زي تي إي") التي وافقت زي تي إي بموجبها على المشاركة في أعمال توريد وتركيب وتشغيل ودمج و األعمال 
المدنية وفي تشغيل وصيانة البنية التحتية للشبكة فيما يتعلق بمشروع صندوق الخدمات الشاملة ٢ الذي أطلقته هيئة االتصاالت  وتقنية المعلومات.  
ووفقًا التفاقية زي تي إي لالستعانة بمصادر خارجية، فقد وافقت زي تي إي على إكمال مشروع صندوق الخدمات الشاملة ٢على أساس تسليم مفتاح 
بالكامل. وبالنظر إلى الخدمات المقدمة من زي تي إي، فقد وافقت الشركة على دفع مبلغ مقطوع كرسوم. يسري مفعول اتفاقية زي تي إي لالستعانة 
بمصادر خارجية حتى ٣٠ مارس ٢٠١٣م، وقد وافقت زي تي إي على توفير خدمات إضافية بما في ذلك توفير خدمات النطاق العريض والخدمات الصوتية 
إلى الشركة لمدة ١٢ شهرًا من تاريخ إكمال مشروع صندوق الخدمات الشاملة ٢ والذي تصبح زي تي إي بعد ذلك ملزمة بتقديم هذه الخدمات طبقًا لشروط 

وأحكام الترخيص. يجوز للشركة إنهاء اتفاقية زي تي إي لالستعانة بمصادر خارجية، بإشعار خطي بذلك إلى زي تي إي.

اتفاقية توريد وتركيب ألكاتيل لوسنت بتاريخ ٢٠١٠/١٠/١٦م 
أبرمت الشركة بتاريخ ٢٠١٠/١٠/١٦م عقد إلتزام وأمر شراء رئيسي مع ألكاتيل لوسنت شنغهاي بيل ليمتد لتوريد وتركيب شبكة اتصاالت من نوع مترو آند 
لونغ هول (DWDM) باستخدام كوابل األلياف البصرية في أنحاء المملكة العربية السعودية. تم تقسيم المشروع إلى تسعة مراحل كل مرحلة منها ترّكز 
على مدينة أو منطقة مختلفة داخل المملكة العربية السعودية. كذلك تم االتفاق على هذه الترتيبات بموجب إتفاقية إطارية دولية تم إبرامها مع 
مجموعة زين القابضة – البحرين، وتخضع الترتيبات لشروط تلك االتفاقية وأحكامها. وقد بلغت المدة األولية التفاقية ألكاتيل لوسنت اإلطارية الدولية 

سنتان وهي تضمن أحكام عامة فيما يخص إنهاء االتفاقية.

اتفاقيات تبادل البيانات والمقاصة المالية  ٦ � ١٥ � ١٣

دخلت الشركة في اتفاق تبادل بيانات واتفاق مقاصة مالية، مع شركة إدك إف زي إي EDCH FZE بتاريخ ٢٠٠٧/١٠/٨م، لتوفير خدمات تبادل البيانات 
والمقاصة المالية فيما يتعلق بخدمات التجوال والتي تقدمها أطراف ثالثة للشركة.

اتفاقيات ربط االتصال البيني واتفاقيات التجوال الوطني ٧ � ١٥ � ١٣

اتفاقية الربط البيني بين الشركة وشركة اتحاد اتصاالت بتاريخ ١٨ يونيو ٢٠٠٨م.
أبرمت الشركة اتفاقية الربط البيني مع شركة اتحاد اتصاالت لربط شبكتيهما بحيث يتمكن مستخدمو الشبكتين من تبادل المعلومات فيما بينهما، وأيضا 

لتمكين المستخدمين في كلتا الشبكتين من الوصول إلى شبكات مقدمي الخدمة اآلخرين الذين ترتبط شبكاتهما مع أي من الطرفين. 

اتفاقية الربط البيني بين الشركة وشركة االتصاالت السعودية بتاريخ ٢٠٠٨/٢/٤م.
أبرمت الشركة اتفاقية الربط البيني مع شركة االتصاالت السعودية لربط شبكتيهما، لتوفير بعض الخدمات األخرى إلى بعضهم البعض، بحيث يتمكن 

العمالء في كل شبكة من التواصل بفعالية مع عمالء الشبكة األخرى.

تخضع أية تعديالت على هذه االتفاقية لموافقة هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات و يمكن ألي طرف إنهاء االتفاقية بناء على إخطار خطي يرسل 
قبل ٢٤ شهر من تاريخ اإلنهاء. 
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اتفاقية الخدمات بين الشركة و شركة اتحاد اتصاالت بتاريخ ٢٠٠٨/٥/٦م كما ُعّدلت في ٢٠٠٩/٨/٤م 
و٢٠١٠/١٠/١٣م (اتفاقية الخدمات مع شركة اتحاد اتصاالت)

وفقا ألحكام اتفاقية الخدمات مع شركة اتحاد اتصاالت ، وافقت الشركة على شراء بعض الخدمات من شركة اتحاد اتصاالت ، بما في ذلك المشاركة في 
البنية التحتية، ووصالت اإلرسال، والمرور الدولي، باإلضافة إلى قدرات التجوال الوطني. وحسب الخدمة المقدمة تدفع الشركة الرسوم المناسبة المطّبقة 
على كل خدمة، كما وافقت شركة اتحاد اتصاالت على إبقاء هذه الرسوم على حدها األدنى الذي تفرضه على اآلخرين لتوفير نفس الخدمات وبذات 

الحجم وفي ظروف مشابهة إلى حد كبير. 

مّكنت شروط التجوال الوطني في اتفاقية الخدمات مع شركة اتحاد اتصاالت الشركة من توفير خدمات الهواتف المتنقلة (على سبيل المثال الصوت، 
والرسائل القصيرة، رسائل الوسائط المتعددة، وخدمات اإلنترنت عبر الهاتف النقال) للعمالء الذين ينتقلون إلى مناطق خارج حدود تغطية شبكة الشركة 
اتحاد  شركة  لشبكة  الشركة  عمالء  استخدام  لمستويات  وفقا  ثابتًا  سعرًا  الخدمات  مقابل هذه  اتصاالت  اتحاد  لشركة  الشركة  وتدفع  النائية).  (المناطق 

اتصاالت. 

اتفاقية الخدمات بالجملة بين الشركة وشركة االتصاالت السعودية بتاريخ ٢٠٠٨/٦/١٦م كما ُعّدلت 
في ٢٠١٠/١٢/١٨م ("اتفاقية خدمات شركة االتصاالت السعودية")

وفقًا التفاقية خدمات شركة االتصاالت السعودية، وافقت الشركة على شراء عدد من الخدمات من شركة االتصاالت السعودية بما في ذلك المشاركة في 
البنية التحتية، ووصالت اإلرسال، والمرور الدولي وروابط االنترنت. وقد وافقت شركة االتصاالت السعودية على تقديم الخدمات بموجب االتفاقية وفق 
أقل األسعار الممكنة ووفق نفس المعايير مقارنة باألسعار المفروضة على اآلخرين لتقديم خدمات مشابهة وبذات الحجم كما هو موضح في االتفاقية. 
وباستثناء خدمات المشاركة في الموقع ووسائل االتصال الدولية فقد وافقت الشركة على أن تدفع لشركة االتصاالت السعودية كل ما يمكن أن ينطبق 

عليها من رسوم الرخص والخدمات الحكومية.

يمكن أن تنهي اتفاقية خدمات شركة االتصاالت السعودية في حال اإلخالل بأي من شروطها أو في حال إفالس أي من طرفيها، كما يمكن ألي من 
الطرفين إنهاء االتفاقية بعد إرسال إخطار خطي للطرف اآلخر قبل سنتين من تاريخ اإلنتهاء.

اتفاقيات الربط الدولي 
أبرمت الشركة أيضا عدد من اتفاقيات الربط الدولي، وفقًا لألحكام والشروط المعيارية، مع مشغلي خدمات االتصاالت في بلدان أخرى لتمكين حركة 

االتصاالت من الوصول إلى الجهات الدولية المختلفة.

التجوال الدولي 
يتوفر لعمالء الشركة إمكانية االستفادة من خدمة التجوال الدولي مع أكثر من ٥٠٠ من مشغلي خدمات االتصاالت الدولية نتيجة اتفاقيات التجوال الدولي 

.(GSM) الحالية الخاصة بمجموعة إم تي سي. كما أن الشركة هي أيضا عضو معتمد لرابطة النظام الشامل لالتصاالت المتنقلة

اتفاقيات التوزيع  ٨ � ١٥ � ١٣

العربية  المملكة  الموزعين في  والمعتادة مع عدد من  عليها  المتعارف  للشروط  وفقًا  الحصرية  غير  التوزيع  اتفاقيات  العديد من  الشركة في  دخلت 
السعودية. وتنص هذه االتفاقيات على التوزيع والبيع بالتجزئة لمنتجات الشركة، كبطاقات إعادة الشحن، والشرائح مسبقة الدفع، والشرائح المفوترة، 
والمنتجات ذات النطاق الترددي العريض. وهذه االتفاقيات هي عادة لفترة خمس سنوات مع خيار التجديد التلقائي لفترات أخرى لمدة خمس سنوات، ما 
لم يخطر أحد الطرفين الطرف اآلخر بنيته عدم تجديدها حسب رغبته أو باتفاق الطرفين. و تعطي هذه االتفاقيات الحق للشركة (وليس للمّوزع) في إنهاء 
االتفاقية في حال كان اإلنهاء فيه مصلحة للشركة شريطة إعطاء الموزع إخطارًا خطيًا مسبقا قبل ٣٠ يومًا من تاريخ اإلنهاء؛ وكذلك الحق في فسخ العالقة 
التعاقدية إذا ثبت لها إن المّوزع أعطى تصريحات غير صحيحة أو مضللة فيما يتعلق بأحد منتجات الشركة، أوفي حال إخفاق الموّزع في تقديم خطاب 
ضمان غير قابل للنقض بتسديد أية فواتير مستحقة الدفع. ويجوز ألي من الطرفين فسخ االتفاقية إذا أخل الطرف اآلخر إخالال جوهريا بأي من أحكامها.
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اتفاقية التأجير والتوريد ٩ � ١٥ � ١٣

اتفاقية تأجير مرافق بنية تحتية مع شركة تابعة للشركة السعودية للكهرباء (يشار إليها فيما يلي بـ 
"اتفاقية الشركة السعودية للكهرباء")

في ٢٠١٠/٣/٢٧م، أبرمت الشركة اتفاقية لتأجير بنية تحتية مع شركة تابعة لشركة الكهرباء السعودية وافقت الشركة بموجبها على أن تستأجر مرافق 
بنى تحتية من الشركة السعودية للكهرباء تدفع الشركة قيمة اإليجار بصفة ربع سنوية. وتبلغ مدة اتفاقية الشركة السعودية للكهرباء خمس سنوات ما 
لم يقم أحد الطرفين بإنهائها قبل ذلك الموعد وفق شروط االتفاقية. ويجوز ألي من الطرفين إنهاء االتفاقية بدون إبداء أي أسباب بموجب إشعار خطي 

مسبق مدته ١٨٠ يومًا. إذا عجزت الشركة عن سداد الفاتورة خالل ٣٠ يومًا من تاريخ قبول تلك الفاتورة.

اتفاقيات االستعانة بمصادر خارجية  ١٠ � ١٥ � ١٣

االتفاقيات مع فريندي ("اتفاقية اإلدارة مع فريندي" و"اتفاقية الترخيص مع فريندي")
الشركة  بين  بتاريخ ٢٠١٠/٧/٢١م  واتفاقية ترخيص عالمات تجارية  بتاريخ ٢٠١٠/٧/٢١م  واإلدارة  المعلومات  اتفاقية تعهد خدمات تكنولوجيا  بموجب 
ومجموعة فريندي، وافقت الشركة وفريندي على إطالق عالمة "فريندي موبايل" في المملكة العربية السعودية باستخدام شبكة الشركة. وقد تم ترخيص 
عالمة فريندي التجارية لصالح الشركة بصفة حصرية بموجب اتفاقية الترخيص مع فريندي. تبيع فريندي منتجات وخدمات تحمل عالمة فريندي التجارية 
إلى العمالء في المملكة العربية السعودية مع التركيز في البداية على شريحة العمالء الفلبينيين فقط، لكن قد يتم مد نطاق هذه الخدمات لتشمل 
عمالء آخرين في حالة أن كان هناك هدف محدد من المشتركين يمكن تحقيقه. و يمكن لمجموعة فريندي أن تنهي اتفاقية اإلدارة فورًا من خالل إرسال 

إخطار خطي إلى الشركة.

 MTC مجموعة) SPC االتفاقية الرئيسية لالستعانة بمصادر خارجية بين مجموعة زين البحرينية القابضة
البحرينية) والشركة الدولية ألنظمة الكومبيوتر المتكاملة بتاريخ مايو ٢٠٠٩م ("اتفاقية الشركة الدولية 

ألنظمة الكومبيوتر المتكاملة لالستعانة بمصادر خارجية")
الشركة  و  البحرينية  القابضة  زين  بين مجموعة  خارجية  بمصادر  لالستعانة  المتكاملة  الكومبيوتر  الدولية ألنظمة  الشركة  اتفاقية  من  الشركة  تستفيد 
الدولية ألنظمة الكومبيوتر المتكاملة والتي توفر اإلطار العام لتوريد البنية التحتية لتقنية المعلومات وخدمات التطبيقات بواسطة الشركة الدولية ألنظمة 
الكومبيوتر المتكاملة. وتتيح االتفاقية ألي شركة ضمن مجموعة زين القابضة البحرينية إمكانية إبرام عقود فردية لالنضمام إلى الشركة الدولية ألنظمة 
الكومبيوتر المتكاملة، أو أيا من شركات مجموعة الشركة الدولية ألنظمة الكومبيوتر المتكاملة لضبط توريد الخدمات. تدفع الشركة للشركة الدولية ألنظمة 
الكومبيوتر المتكاملة رسومًا نظير هذه األعمال وفقا آلليات وإجراءات الفوترة المنصوص عليها في اتفاق االستعانة بمصادر خارجية وعقود االنضمام 

الفردية.

وتنتهي الفترة األولية التفاقية االستعانة بمصادر خارجية في شهر مايو من عام ٢٠١٢م ("المدة األولية")، تجدد تلقائيًا ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف 
اآلخر قبل ستة أشهر على األقل بعدم رغبته في التجديد قبل انتهاء المدة األولية أو أي مدة مجددة.

اتفاقية خدمات مركز االتصاالت الُمدارة مع شركة اتصال الدولية (يشار إليها بـ "اتفاقية اتصال")
أبرمت الشركة مذكرة تفاهم في تاريخ ١٤٣٢/٦/١١هـ الموافق ٢٠١١/٥/١٥م مع شركة اتصال الدولية (مجموعة رضا "اتصال") لتوفير خدمات، من بينها 
إدارة وتشغيل مراكز االتصال للشركة في المملكة العربية السعودية. وقد بدأ العمل في تقديم الخدمات مع رؤية الشركة المستقبلية عما إذا كانت ترغب 

في إبرام اتفاقية خدمات متكاملة في الوقت المناسب لذلك.

وبموجب اتفاقية اتصال، منحت الشركة اتصال رخصة غير قابلة للتحويل الستخدام شعار زين في المملكة العربية السعودية. كما أن اتصال منحت 
رخصة غير حصرية وغير قابلة للتحويل وبدون أي رسوم إلى الشركة لكي تستخدم حقوق الملكية الفكرية التصال إلى المدى المطلوب لتمكين الشركة 

من استخدام خدمات اتصال الُمدارة.

ويجوز للشركة كذلك إنهاء اتفاقية اتصال بأثر فوري في حالة حدوث انتهاك جوهري من جانب اتصال، أو حدوث تغيير في إدارة اتصال بدون الحصول 
على الموافقة الخطية المسبقة من الشركة، أو إذا عجزت اتصال عن الوفاء بالمتطلبات القياسية الدنيا المبينة في اتفاقية اتصال. ويجوز للشركة كذلك 

إنهاء اتفاقية اتصال دون إبداء أسباب بموجب إشعار خطي مدته ثالثة أشهر عقب انتهاء المدة األولية التفاقية اتصال البالغة سنة واحدة.



١١٥

اتفاقية اإلطالق والخدمات اللوجستية مع شركة تشغيل الشبكات ("شبكات") الموقعة بتاريخ 
٢٠٠٧/١١/١٣م ("اتفاقية شبكات") 

دخلت الشركة في اتفاقية شبكات وأدخلت التعديالت المختلفة على هذه االتفاقية لتقديم بعض خدمات اإلطالق والخدمات اللوجستية. وتشمل هذه 
الخدمات، من بين خدمات أخرى ما يلي:¹ 

إدارة إطالق الشبكة بما في ذلك تقديم فرق (اإلطالق والحوكمة) في كل مناطق المملكة وتقديم اإلشراف والمراجعة للبائعين والموردين.• 

تقديم المساندة اللوجستية في كل منطقة من مناطق المملكة لكافة األعمال الالزمة إلطالق عمليات الشركة بما في ذلك اإلشراف على الحصول • 
على المواقع، اإلشراف على األعمال المدنية وإنشاء األبراج، االستشارات وتقديم المساندة لفرق المشتريات.

إدارة المشروع واألعمال اإلدارية وتنسيق األعمال.• 

تم تجديد مدة االتفاقية بالتعديل حتى تاريخ ٢٠١١/١٢/٣١م. وتنص االتفاقية على أن تجديد الخدمات المقدمة من قبل شبكات يخضع لتقييم نصف 
سنوي.ألداء شبكات من قبل الشركة. 

االتفاقيات بين الشركة وشركة دايمنشنز لالتصاالت ("دايمنشنز") 
من أجل (١) تركيب وحفظ عبوات الشرائح Sim Kits وأجهزة الهاتف وغيرها من منتجات زين والمؤرخة في ٢٠٠٨/٢/١م ("اتفاقية التركيب والتجميع") 

و(٢) تقديم خدمة التوصيل والتسليم والتصوير والتوثيق واألرشفة وخدمات الحفظ بتاريخ ٢٠١٠/٣/١٦ م ("اتفاقية األرشفة") 

دخلت الشركة في اتفاقية التركيب والتجميع لغرض إسناد خدمة التجميع والحفظ لعدد من منتجات الشركة بما في ذلك بطاقات الشرائح وعبوات 
األجهزة والبطاقات ذات األرقام القابلة للكشط وعبوات العروض الترويجية والتسويق. وتنص اتفاقية األرشفة على التجميع والتصوير االلكتروني واألرشفة 
االلكترونية للعقود والمستندات الهامة لمشتركي الشركة (عمالء الدفع المسبق والخطوط المفوترة). وتتضمن كال االتفاقيتين بعض "اتفاقيات مستوى 
الخدمة" و "مؤشرات األداء الرئيسية" والتي يتعين على دايمنشنز الوفاء بها. وتسمح هذه االتفاقيات للشركة بإنشاء خطط تعويضات متغيرة مبنية على 

أساس تحقيق دايمنشنز واستيفائها لمستويات الخدمة ومؤشرات األداء الرئيسية. 

لقد تم تمديد المدة األصلية التفاقية التركيب والتجميع حتى ٢٠١٤/٢/١م من خالل إبرام اتفاقية تعديل. وبعد انتهاء المدة المجددة، يمكن تمديد 
االتفاقية باتفاق الطرفين. ويحق للشركة في نهاية كل سنة تعاقدية مراجعة الرسوم المدفوعة ومستوى أداء شركة دايمنشنز والخيار في التجديد من 

عدمه. 

كما تم تمديد مدة اتفاقية األرشفة في ٢٠١١/٢/١م وهي قابلة للتجديد لفترة سنة إضافية، وستقوم الشركة بتقييم مستوى أداء شركة دايمنشنز في نهاية 
كل سنة قبل التجديد لفترات أخرى. 

االتفاقيات بين الشركة وشركة الحلول الممتازة للتجارة 
دخلت الشركة في عدد من االتفاقيات مع شركة الحلول الممتازة للتجارة لتقديم بعض خدمات التوظيف والتدريب بما في ذلك خدمات التدريب على 

المحادثة باللغة االنجليزية لوكالء مركز االتصال .

اتفاقية الخدمات االستشارية بين الشركة وأوليفر ويمان ١١ � ١٥ � ١٣
دخلت الشركة في اتفاقية الخدمات االستشارية مع شركة أوليفر ويمان، توفر بموجبها األخيرة الخدمات االستشارية لفريق إدارة الشركة وتقوم بإعداد 
وإصدار التقارير وغيرها من المواد على النحو المحدد والمتفق عليه بين الطرفين. وقد وافقت أوليفر ويمان على توفير هذه الخدمات في مقابل: (١) 

أتعاب مشاريع و (٢) رسوم ومصاريف األتعاب المهنية لشركة أوليفر ويمان.

اتفاقية خدمات مع صندوق الخدمة الشاملة لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات ١٢ � ١٥ � ١٣
أبرمت الشركة بتاريخ ١/٢٣/ ١٤٣٢هـ (الموافق ٢٠١٠/١٢/٢٩م) اتفاقية مع صندوق الخدمة الشاملة ("USF") بقيمة ٣٩٫٩٩٦٫٨٨٥ ريال سعودي (نحو 
١٠٫٦٠٠٫٠٠٠ دوالر أمريكي) ("اتفاقية صندوق الخدمة الشاملة USF"). ووفقا لهذه االتفاقية تم تعيين الشركة لتركيب وصيانة وامتالك شبكة لتقديم 
الخدمات الصوتية وخدمات اإلنترنت ذات النطاق العريض وغيرها من خدمات االتصاالت االخرى في مناطق معينة في المملكة ال تتوفر فيها مثل 
هذه الخدمات بالشكل الكافي، والتي يرى صندوق الخدمة الشاملة لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات أنها مؤهلة لتلقي خدمات الدعم الخاص بهذه 
الخدمات. وسيتم توفير هذه الخدمات لـ ٥٠٠ مجمع سكني في منطقة الجوف وجيزان والمناطق الشمالية في المملكة العربية السعودية. وستستلم الشركة 
دفعات مقابل تحقيق أهداف معينة خالل مدة االتفاقية التي تمتد لفترة سنتين. وفي حال اخفاق الشركة في إنجاز هذه األهداف سيكون لصندوق 
الخدمة الشاملة لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات الحق في إنهاء هذه االتفاقية. ويمكن تمديد مدة هذا العقد البالغة سنتين باالتفاق المتبادل بين 

الطرفين. 



١١٦

١٣ Ü مراجع الحسابات المستقل  ١٦ 
عينت الشركة ديلويت تقديم معلومات معينة إلدراجها في هذه النشرة. وقد وافقت ديلويت على استخدام اسمها في الشكل والسياق الذي ورد في 
هذه النشرة. كما ليس لديلويت أية مصلحة في الشركة خالف تقديم بعض الخدمات المهنية المحددة والتي يتم االتفاق عليها على أسس تجارية بين 

الطرفين.

١٣ Ü العموالت  ١٧
باستثناء الرسوم والنفقات المستحقة السداد ذات الصلة بعملية االكتتاب، لم يتلق أي شخص أية عموالت، أو حسومات، أو أتعاب وساطة أو أية مزايا غير 

نقدية فيما يتعلق بأسهم الشركة.

١٣ Ü رأس المال العامل  ١٨
مع األخذ بعين االعتبار تسهيالت البنوك المتوفرة حاليًا للشركة، وموارد التمويل الموضحة في القسم ٨ (اتفاقيات التمويل)، فإن أعضاء المجلس يرون 
أنه سيتوفر للشركة ما يكفي من رأس مال لتغطية االحتياجات الحالية، وذلك خالل اإلثني عشر شهرا القادمة من تاريخ هذه النشرة على األقل. وكما 
في ٢٠١١/١٢/٣١م فقد كان رأس المال العامل للشركة (الموجودات المتداولة ناقص المطلوبات المتداولة) يعاني من عجز بنحو (١٣٫٠٧٨٫٦٠٠٫٠٠٠) ريال 
سعودي تقريبًا ١٣٣. وكما هو وارد في القسم ٥¹١٠ ("استخدام متحصالت االكتتاب النقدية ورسملة تمويل المساهمين – الحد من المطلوبات المتداولة")، 
فإن الشركة تعتزم تخصيص نحو ١٫٤٣٣٫٨٠٩٫٣٦٠ ريال سعودي من متحصالت االكتتاب النقدية لتخفيض مبلغ المطلوبات الجارية وبالتالي تحسين 

رأس المال العامل للشركة.
الجدول ٦٨: رأس المال العامل والسيولة

كما 
في ٣١ 
ديسمبر 

٢٠٠٩م

كما في ٣١ 
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كما في ٣١ 
ديسمبر 

٢٠١١م

كما في 
٣٠ مارس 

٢٠١٠م

كما في 
٣٠ يونيو 

٢٠١٠م

كما في 
٣٠ سبتمبر 

٢٠١٠م

كما في 
٣١ مارس 

٢٠١١م

كما في 
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٢٠١١م
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إجمالي 
األصول 
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١٫٨٤٩،٩٢٫٦٠٢،٦٢٫٤٣٢،٢٢٫٠٧٢،٥٢٫١٣٤،٩٢٫٦٢٩،١١٫٤٠٧،٤١٫٦٧٦،٤١٫٩٨١،٣

إجمالي 
االلتزامات 

الحالية

٧٨٩،٢٧٫٤٥٤،٠١٥٫٥١٠،٨٦٫٦٢٩،٨٦٫٧٨٤،٨٧٫٣٨٢،٣٦٫٢٦٦،٤٣٫٩٦٧،٦١٤٫٢٩٦،٦

رأس المال 
العامل:١٣٤

(٩٣٩،٣)(٤٫٨٥١،٤)(١٣٫٠٧٨،٦)(٤٫٤٥٧،٣)(٤٫٦٤٩،٩)(٤٫٧٥٣،٢)(٤٫٨٥٨،٩)(٢٫٢٩١،٢)(١٢٫٣١٥،٣)

المصدر: االقوائم المالية. الوحدات: باأللف ريال سعودي

١٣ Ü االلتزامات الطارئة  ١٩
حتى تاريخ هذه النشرة، يؤكد أعضاء مجلس إدارة الشركة أن الشركة ال تخضع ألي التزامات طارئة وبإستثناء تلك اإللتزامات المذكورة في القسم (١٠¹٩ 

مناقشة وتحليل اإلدارة للمركز المالي ونتائج العمليات ¹ بيان اإللتزامات والمصاريف الطارئة) .

١٣ Ü أدوات الدين و ديون آجلة ٢٠
لم تعمل الشركة على إصدار، أو تفويض بإصدار، أو إنشاء مع عدم إصدار، أي أدوات دين أو ديون آجلة.

١٣ Ü األصول أو العمليات خارج المملكة ٢١
ال تملك الشركة أية أصول ذات قيمة أو عمليات تجارية خارج المملكة العربية السعودية.

١٣ Ü األبحاث والتطوير ٢٢
ال تنفذ الشركة أية برامج أبحاث أو تطوير ولم تملك أي سياسة واضحة تتعلق بأعمال األبحاث والتطوير الخاصة بالمنتجات واإلجراءات الجديدة خالل 

السنوات الثالث الماضية.

١٣ Ü االستثمار في أية معامل أو مصانع ٢٣
لم تستثمر الشركة وليست لديها النية لالستثمار في أبحاث أو تطوير أية معامل أو مصانع جديدة في المستقبل المنظور.

١٣٣  المصدر: القوائم المالية المدققة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١م.
١٣٤  رأس المال العامل ورد سالبًا نتيجة أن مجموع االلتزامات الحالية تفوق مجموع األصول في كل حالة.



١١٧

التعهد بتغطية االكتتاب . ١٤

١٤ Ü متعهدا تغطية االكتتاب  ١
أبرمت الشركة ومتعهدا تغطية االكتتاب المشاركان اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب بتاريخ ٢٠١٢/٧/٨م تعهد بموجبها متعهدا التغطية المشاركين 

في تغطية االكتتاب بالنسب التالية: 

الجدول ٦٩: تغطية االكتتاب

نسبة أسهم حقوق األولوية المطروحة لالكتتابعدد أسهم حقوق األولوية المطروحة لالكتتاب 

(٤٤،٧٦٪)(٢٦٨٫٥٥٩٫٥٣٢)شركة السعودي الفرنسي كابيتال المحدودة

(٤٤،٧٦٪)(٢٦٨٫٥٥٩٫٥٣٢)شركة الراجحي المالية

(٣،٨١٪)(٢٢٫٨٨٠٫٩٣٦)شركة البالد لالستثمار

(٣،٣٣٪)(٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠)اإلنماء لالستثمار

(٣،٣٣٪)(٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠)السعودي الهولندي المالية

١٠٠٪٦٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠المجموع

١٤ Ü ملخص اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب ٢
بموجب أحكام وشروط اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب: 

تتعهد الشركة لمتعهدي تغطية االكتتاب المشتركين بأنها ستقوم في تاريخ التخصيص (كما هو محدد في اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب)  أ. 
بإصدار وتخصيص جميع أسهم حقوق األولوية التي لم يتم االكتتاب فيها من قبل المساهمين المستحقين إلى متعهدي تغطية االكتتاب 

المشتركين. 

يلتزم المتعهدان منفردين بتغطية االكتتاب للشركة بأن يقوموا في تاريخ التخصيص بشراء جميع أسهم حقوق األولوية المطروحة لالكتتاب  ب. 
التي تعهدا بتغطيتها، والتي لم يتم االكتتاب بها من قبل المساهمين المستحقين وذلك بسعر االكتتاب.

إن التزامات كل متعهد بتغطية االكتتاب بشراء أي أسهم من أسهم حقوق األولوية خاضعة ألحكام إنهاء تتضمن حاالت القوة القاهرة، واإليفاء بشروط 
محددة مسبقًا ترتبط باالكتتاب. كما أن الشركة قد قامت بإعطاء إقرارات وتعهدات وضمانات عادية محددة إلى متعهدي التغطية وقامت الشركة بالتعهد 
بتعويض الضرر إلى متعهدي تغطية االكتتاب في اتفاقية تغطية االكتتاب. وفي مقابل دخول متعهدي تغطية االكتتاب في اتفاقية التعهد بتغطية 

االكتتاب، فقد وافقت الشركة على دفع رسوم معينة لمتعهدي تغطية االكتتاب تتعلق باالكتتاب واإلدراج.  



١١٨

وصف األسهم  . ١٥

١٥ Ü رأس المال  ١
يبلغ رأس مال الشركة الحالي ٤٫٨٠١٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال سعودي مقسم إلى ٤٨٠٫١٠٠٫٠٠٠ سهم مدفوعة القيمة بالكامل. 

١٥ Ü زيادة رأس المال ٢
يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية بعد التثبت من الجدوى االقتصادية، وبعد موافقة الجهات المختصة، أن تقرر زيادة رأس مال الشركة مرة أو 
عدة مرات و ذلك بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة االسمية لألسهم األصلية، بشرط أن يكون رأس المال األصلي قد دفع بأكمله وبمراعاة ما يقضي به 
نظام الشركات. ويعين القرار المذكور طريقة زيادة رأس المال، ويكون للمساهمين أولوية االكتتاب في األسهم. وتوزع األسهم الجديدة على المساهمين 
األصليين الذين طلبوا االكتتاب فيها بنسبة ما يملكونه من األسهم، بشرط أّال يتجاوز ما يحصلون عليه عما طلبوه من األسهم الجديدة. ويوزع الباقي من 
األسهم الجديدة على المساهمين الذين طلبوا أكثر من نصيبهم بنسبة ما يملكونه من أسهم، على أّال يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من األسهم 

الجديدة، ويطرح ما يتبقى من األسهم الجديدة لالكتتاب العام. 

١٥ Ü تخفيض رأس المال ٣
يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية، وبناء على مبررات مقبولة وبعد موافقة وزارة التجارة والصناعة والجهات المختصة، تخفيض رأس مال الشركة 
إذا ما زاد عن حاجتها أو إذا منيت الشركة بخسائر. وال يصدر القرار إّال بعد تالوة تقرير مراقب الحسابات عن األسباب الموجبة له وعن االلتزامات التي على 
الشركة وأثر التخفيض على هذه االلتزامات وبمراعاة ما يقضي به نظام الشركات. ويبين القرار طريقة هذا التخفيض. وإذا كان التخفيض نتيجة زيادة 
رأس المال عن حاجة الشركة، وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضاتهم عليه خالل ستين (٦٠) يومًا من تاريخ نشر قرار التخفيض في جريدة يومية 
توزع في المدينة التي يقع فيها المركز الرئيسي للشركة، فإذا اعترض أحد الدائنين وقدم إلى الشركة مستنداته في الموعد المذكور وجب على الشركة 

أن تؤدي إليه دينه إذا كان حاًال أو تقدم له ضمانًا كافيًا للوفاء به إذا كان آجًال. 

١٥ Ü حقوق المساهمين  ٤
يعطي كل سهم حقوقًا متساوية لحامله في أصول الشركة وأرباح أسهمها، وكذلك حق حضور الجمعية العامة والتصويت في اجتماعاتها لكل من يمتلك 

(٢٠) سهمًا على األقّل. 

١٥ Ü الجمعيات العامة للمساهمين ٥
الجمعية العامة المكونة تكوينًا صحيحًا تمثل جميع المساهمين، وتنعقد في المدينة التي يقع بها المركز الرئيسي للشركة. وفيما عدا األمور التي تختص 
بها الجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة العادية بجميع األمور المتعلقة بالشركة وتنعقد مرة على األقل في السنة خالل الستة أشهر 
التالية النتهاء السنة المالية للشركة. كما يجوز الدعوة إلى جمعيات عامة عادية أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك. فيما تختص الجمعية العامة غير 
العادية بتعديل نظام الشركة األساسي باستثناء األحكام المحظور تعديلها نظاما. وفضال عن ذلك فإن للجمعية العامة غير العادية أن تصدر قرارات في 
األمور الداخلة في اختصاص الجمعية العامة العادية، وذلك بنفس الشروط واألوضاع المقررة لألخيرة. وتنشر الدعوة النعقاد الجمعية العامة في الجريدة 
الرسمية للمملكة، وصحيفتين يوميتين توزعان في المملكة قبل الموعد المحدد لالنعقاد بـ (٢٥) يومًا على األقل وتشتمل الدعوة على جدول األعمال. 
وعلى رغم ما ذكر فإنه يجوز االكتفاء بتوجيه الدعوة للمساهمين في الميعاد المذكور بخطابات مسجلة. وترسل أيضًا صورة من الدعوة وجدول األعمال إلى 

اإلدارة العامة للشركات بوزارة التجارة والصناعة خالل المدة المذكورة. 

يعقد مجلس اإلدارة اجتماعًا للجمعية العامة العادية بناء على طلب مراقب الحسابات المستقل أو عدد من المساهمين يملّكون على األقّل (٥٪) من 
أسهم رأس مال الشركة. وال يكون اجتماع الجمعية العامة العادية مكتمل النصاب إّال إذا حضره مساهمون يمثلون (٥١٪) من رأس المال على األقل، فإذا 
لم يتوفر هذا النصاب في االجتماع األول، فيعقد اجتماع ثاٍن خالل ثالثين (٣٠) يومًا، وتعلن الدعوة بالطرق المنصوص عليها أعاله، ويعتبر االجتماع 

الثاني صحيحًا أيًا كان عدد األسهم الممثلة فيه. 

ال يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية مكتمل النصاب إّال إذا حضره مساهمون يمثلون (٥١٪) من رأس المال على األقل، فإذا لم يتوفر هذا النصاب 
في االجتماع األول، فيعقد اجتماع ثاٍن خالل الثالثين يومًا التالية لالجتماع السابق، ويكون االجتماع الثاني صحيحًا إذا حضره عدد من المساهمين يمثل 

ربع رأس المال على األقل. 

يرأس الجمعية العامة رئيس مجلس اإلدارة أو من يفوضه في حال غيابه، ويعين الرئيس سكرتيرًا لالجتماع وجامعًا لألصوات. ويحرر باجتماع الجمعية 
محضرًا يتضمن أسماء المساهمين الحاضرين أو الممثلين، وعدد األسهم التي في حوزتهم باألصالة أو بالنيابة، وعدد األصوات المقررة لها، والقرارات التي 
اتخذت، وعدد األصوات التي وافقت عليها أو خالفتها، وخالصة وافية للمناقشات التي دارت في االجتماع. وتدون المحاضر بصفة منتظمة عقب كل 

اجتماع في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وسكرتيرها وجامع األصوات.
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١٥ Ü حقوق التصويت  ٦
لكل مساهم حائز على (٢٠) سهمًا أو أكثر حق حضور الجمعيات العامة. وللمساهم أن يوكل عنه مساهمًا آخر من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة في 
حضور اجتماع الجمعية العامة. وتحسب األصوات في الجمعيات العامة على أساس صوت واحد لكل سهم. وتتخذ قرارات الجمعية العامة العادية باألغلبية 
المطلقة لألسهم الممثلة فيها. فيما تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي األسهم الممثلة في االجتماع. ولكل مساهم حق مناقشة 
الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه األسئلة إلى أعضاء مجلس اإلدارة ومراقب الحسابات فيما يتعلق بتقارير التدقيق والمراجعة 
التي أعدها، ويجيب مجلس اإلدارة أو مراقب الحسابات على أسئلة المساهمين بالقدر الذي ال يعرض مصلحة الشركة للضرر. وإذا رأى المساهم أن الرد على 

سؤاله غير مقنع، احتكم إلى الجمعية العامة ويكون قرار الجمعية العامة في هذا الشأن نافذًا ونهائيًا. 

١٥ Ü األسهم  ٧
تكون أسهم الشركة اسمية وال يجوز أن تصدر األسهم بأقل من قيمتها االسمية وإنما يجوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة، وفي هذه الحالة األخيرة 
يضاف فرق القيمة إلى االحتياطي النظامي ولو بلغ حده النظامي األقصى. والسهم غير قابل للتجزئة في مواجهة الشركة، فإذا تملكه أشخاص عديدين 
وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق المتصلة بالسهم، ويكون هؤالء األشخاص مسؤولين بالتضامن عن االلتزامات الناشئة 
عن ملكية السهم. يخضع تداول األسهم للقواعد واللوائح والتعليمات الصادرة عن الهيئة ويكون باطًال أي تداول لألسهم يتم بخالف أحكام النظام 

األساسي للشركة. 

١٥ Ü مدة الشركة ٨
مدة الشركة (٩٩) تسعة وتسعون سنة ميالدية تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير التجارة والصناعة بإعالن تأسيسها، ويجوز دائمًا إطالة مدة الشركة بقرار تصدره 

الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء أجلها بسنة على األقل.

١٥ Ü حّل الشركة وتصفيتها ٩
عند انتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها قبل األجل المحدد، تقرر الجمعية العامة غير العادية بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة طريقة التصفية وتعين 
مصٍف واحد أو أكثر وتحدد صالحياتهم وأتعابهم، وتنتهي سلطة مجلس اإلدارة بانقضاء الشركة، ومع ذلك يستمر مجلس اإلدارة قائمًا على إدارة الشركة 

إلى أن يتم تعيين المصفين وتبقى ألجهزة الشركة اختصاصاتها بالقدر الذي ال يتعارض مع اختصاصات المصفين.
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شروط وتعليمات االكتتاب . ١٦
يجب على جميع المساهمين المستحقين قراءة شروط و تعليمات االكتتاب بعناية تامة قبل استكمال تعبئة طلب االكتتاب و توقيعه، حيث يعد التوقيع 
على طلب االكتتاب و تقديمه بمثابة إقرار بالقبول والموافقة على شروط وتعليمات االكتتاب المذكورة و الموافق عليها و تعتبر اتفاقًا ملزمًا بين الشركة 

و المساهم المستحق.  

١٦ Ü االكتتاب في أسهم حقوق األولوية ( األسهم الجديدة) ١
يجب على المساهمين المستحقين الراغبين في االكتتاب في أسهم حقوق األولوية أن يقدموا طلب اكتتاب خالل فترة االكتتاب. و يمكن للمساهمين 

المستحقين الحصول على نشرة إصدار حقوق األولوية و نموذج طلب االكتتاب من الجهات المستلمة التالية:

أما المساهمون المستحقون الذين لم يكتتبوا في أسهم حقوق األولوية ، فلن يحصلوا على أية مزايا أو منافع مقابل أسهم حقوق األولوية المستحقة 
لهم ما عدا حصولهم على تعويض إن وجد، و إذا اختار المساهم المستحق  عدم ممارسة حق األولوية الخاص به و لم يكتتب في أسهم حقوق األولوية 
المستحقة له، شيؤدي ذلك إلى احتفاظه بنفس عدد األسهم الحالية التي بحوزته و انخفاض نسبة حصته في أسهم الشركة و انخفاض القيمة اإلجمالية 
لألسهم المملوكة له حاليًا. تم توضيح حساب أي مبلغ تعويض في القسم ٣¹١٦ (شروط وتعليمات االكتتاب ¹ المساهمون المستحقون الذين ال يشاركون 

في االكتتاب في أسهم حقوق األولوية). 

يجب أن يوافق المساهم المستحق على شروط وتعليمات االكتتاب، و يجب أن يقوم بتعبئة جميع بنود طلب االكتتاب، وفي حالة عدم استيفاء الطلب 
ألي من شروط وتعليمات االكتتاب، فإن من حق الشركة رفض ذلك الطلب كليًا أو جزئيًا. كذلك يتعين على مقدم طلب االكتتاب أن يقبل أي عدد يتم 
تخصيصه له من أسهم حقوق األولوية. وسيعتبر أي طلب اكتتاب يحتوي على معلومات غير كاملة أو غير صحيحة أو غير مختومة من قبل مدير االكتتاب 

أو الجهة المستلمة الغيًا. وال يجوز تعديل طلب االكتتاب أو سحبه بعد تسليمه، ويعتبر بعد قبوله من قبل الشركة عقدًا ملزمًا بين المكتتب والشركة.

١٦ Ü تعبئة طلب االكتتاب في أسهم حقوق األولوية ٢
على المساهم المستحق أن يحدد على طلب االكتتاب عدد أسهم حقوق األولوية التي يرغب في االكتتاب بها وأن ُيرفق به كامل مبلغ االكتتاب المستحق 
("مبلغ االكتتاب"). ويحق لكل مساهم مستحق التقدم بطلب االكتتاب في سهم واحد جديد لكل ٠،٨٠٠١٦٧ سهم قائم مملوك كما في تاريخ األحقية 
وهو نهاية التداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية إلعادة هيكلة رأس المال التي أقرت طرح أسهم حقوق األولوية. يجوز للمساهمين المستحقين 
التقدم بطلب اكتتاب أسهم جديدة إضافية ويمكن أن تخصص لهم أسهم حقوق األولوية، تلك التي لم يتقدم مساهمون آخرون مستحقون لالكتتاب 
المساهمون  طلبه  ما  مع  بالتناسب  لها  المستحقين  المساهمين  قبل  من  فيها  االكتتاب  يتم  لم  التي  األولوية  حقوق  أسهم  تخصيص  وسيتم  فيها. 

المستحقون اآلخرون من أسهم إضافية. وسيتم شراء أسهم حقوق األولوية المتبقة، إن وجدت، من قبل متعهدي تغطية االكتتاب. 

١٦ Ü المساهمون المستحقون الذين ال يشاركون في االكتتاب في أسهم حقوق األولوية ٣
سيكون المساهمون المستحقون الذين ال يشاركون في االكتتاب في أسهم حقوق األولوية ُعرضة النخفاض نسبة ملكيتهم في الشركة إضافة إلى انخفاض 
قيمة األسهم المملوكة منهم حاليًا، ووفقًا لتعليمات الهيئة وتمشيًا مع متطلباتها فإنه من الممكن أن يحصل المساهمون المستحقون الذين ال يشاركون 
في االكتتاب كليًا أو جزئيًا على تعويض، إن وجد، يتم احتسابه كما هو موضح أدناه، علمًا بأنهم سيحتفظون باألسهم المملوكة منهم قبل االكتتاب. 
في حال كون أعلى سعر طلب مماثًال لسعر االكتتاب للسهم، فلن يحصل المساهمين المستحقين الذين لم يشاركوا في االكتتاب على أي تعويض نتيجة 

عدم اشتراكهم في االكتتاب في أسهم حقوق األولوية.

سيتم احتساب مبلغ التعويض ("مبلغ التعويض")، إن وجد، للمساهمين المستحقين الذين لم يشاركوا في االكتتاب في أسهم حقوق األولوية كليًا أو 
جزئيًا وفقًا للتالي:¹

متحصالت االكتتاب في األسهم غير المكتتب بها• 

أسهم حقوق األولوية التي ال يتم االكتتاب فيها من قبل المساهمين المستحقين عند تاريخ األحقية وهو نهاية التداول في أسهم الشركة في يوم انعقاد 
الجمعية العامة غير العادية إلعادة هيكلة رأس المال بتاريخ ١٤٣٣/٨/١٤هـ (الموافق ٢٠١٢/٧/٤م) ("األسهم غير المكتتب بها") سيتم تخصيصها 
للمساهمين الذين طلبوا االكتتاب بعدد من األسهم يفوق األسهم المستحقة لهم شريطة أن يكونوا قد قاموا باالكتتاب في جميع أسهم حقوق األولوية 

المستحقة لهم، وذلك بحسب السعر الذي ضّمنوه في طلب االكتتاب في األسهم غير المكتتب بها ("سعر الطلب").
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وستكون األولوية في التخصيص للمساهمين المستحقين الذين طلبوا االكتتاب في األسهم غير المكتتب بها بأعلى سعر طلب. وتعتبر المبالغ التي تم 
الحصول عليها من االكتتاب في هذه األسهم (بعد خصم سعر االكتتاب للسهم الذي سيؤول للشركة) هي المبالغ التي سيتم توزيعها على المساهمين 

غير المشاركين في االكتتاب.

مبلغ التعويض• 

سيتم تحديد مبلغ التعويض المستحق لكل سهم غير مكتتب به عن طريق قسمة مبلغ التعويض، إن وجد، (بعد خصم سعر االكتتاب لألسهم التي سوف 
تؤول للشركة) على إجمالي عدد األسهم غير المكتتب بها، وسيتم دفعه للمساهمين غير المكتتبين.

 االكتتاب في أسهم إضافية ٤ � ١٦
يحق للمساهمين المسجلين في سجالت الشركة عند تاريخ األحقية، طلب االكتتاب في أعداد إضافية من األسهم لتغطية تلك التي لم يمارس حق أولوية 

االكتتاب فيها، ويكون االكتتاب بأحد األسعار الصحيحة التالية فقط:®

السعر الذي ُطرح به السهم الجديد لالكتتاب.  .١

السعر الذي ُطرح به السهم الجديد لالكتتاب ُمضافًا إليه مبلغ يعادل ٣٠٪ من الفرق بين سعر سهم الشركة في نهاية التداول يوم انعقاد   .٢
الجمعية العامة غير العادية إلعادة هيكلة رأس المال (والمعدل ليعكس سعر السهم بعد التخفيض) وسعر السهم الُمعدل بعد عقد الجمعية 

العامة غير العادية إلعادة هيكلة رأس المال، مضروبًا في أحقية السهم ٠،٨٠٠١٦٧ سهم، مقربة إلى أقرب رقم صحيح.

السعر الذي ُطرح به السهم الجديد لالكتتاب ُمضافًا إليه مبلغ يعادل ٦٠٪ من الفرق بين سعر سهم الشركة في نهاية التداول يوم انعقاد   .٣
الجمعية العامة غير العادية إلعادة هيكلة رأس المال (والمعدل ليعكس سعر السهم بعد التخفيض) وسعر السهم الُمعدل بعد عقد الجمعية 

العامة غير العادية إلعادة هيكلة رأس المال ، مضروبًا في أحقية السهم ٠،٨٠٠١٦٧ سهم، مقربة إلى أقرب رقم صحيح.

السعر الذي ُطرح به السهم الجديد لالكتتاب مضافًا إليه ٩٠٪ من الفرق بين سعر سهم الشركة في نهاية التداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير   .٤
العادية إلعادة هيكلة رأس المال (والمعدل ليعكس سعر السهم بعد التخفيض) وسعر السهم المعدل بعد اجتماع الجمعية العامة غير العادية 

إلعادة هيكلة رأس المال، مضروبًا في أحقية السهم ٠،٨٠٠١٦٧ سهم، مقربة إلى أقرب رقم صحيح. 

وستكون أسعار االكتتاب في أعداد إضافية من األسهم كالتالي: ١٠ ريال لكل سهم لم يكتتب فيه، ١١،٧٠ ريال لكل سهم لم يكتتب فيه، ١٣،٤٠ ريال 
لكل سهم لم يكتتب فيه، ١٥،١٠ ريال لكل سهم لم يكتتب فيه، مع مراعاة أنه ال يجوز للمساهم المستحق اختيار أكثر من سعر واحد لكل سهم إضافي. 

االكتتاب في كامل األسهم المستحقة للمساهم المستحق ٥ � ١٦
على المساهم المستحق الذي يرغب في استخدام كامل حقه واالكتتاب في جميع أسهم حقوق األولوية التي يحق له االكتتاب بها أن يقوم بتعبئة طلب 

اكتتاب وأن يقدمه مرفقًا بكامل مبلغ االكتتاب المستحق والمستندات المطلوبة إلى أحد فروع مدير االكتتاب أو الجهات المستلمة أثناء فترة االكتتاب.

يحسب عدد األسهم التي يحق للمساهم المستحق االكتتاب بها بضرب عدد األسهم القائمة التي يملكها بتاريخ األحقية بـ ١٤٣٣/٨/١٤هـ (الموافق 
٢٠١٢/٧/٤م). تحسب أموال االكتتاب التي يتعين سدادها من قبل المساهم المستحق بضرب ١٠ ريال سعودي في عدد أسهم حقوق األولوية التي تم 

التقدم لالكتتاب بها. 

علمًا بأنه ال يجوز االكتتاب في أجزاء األسهم، أما بخصوص المساهمين المستحقين لكسور في األسهم الجديدة، فإن هذه الكسور لن يتم تخصيصها، و 
بدًال من ذلك سوف يقوم مدير االكتتاب بتجميعها في محفظة واحدة لكي تباع بسعر السوق، و بعد عملية البيع هذه سوف يتم توزيع أي قيمة زائدة 

فوق سعر الطرح بين المساهمين المستحقين حسب نصيبهم من هذه الكسور خالل ثالثين يومًا من تاريخ التخصيص ورد الفائض.  

سيتم تخصيص أسهم حقوق األولوية التي لم يكتتب فيها المساهمين المستحقين في تاريخ األحقية بالتناسب مع ما يملكه المساهمون المستحقون 
اآلخرون من األسهم القائمة، والمسجلين في تاريخ األحقية، والذين تقدموا بطلب االكتتاب في أسهم حقوق األولوية فوق ما يستحقون بحسب ما يملكون 
من أسهم قائمة. وسيتم شراء أسهم حقوق األولوية المتبقية، إن وجدت، من قبل متعهدا تغطية االكتتاب، وسيتم رد أي مبالغ اكتتاب فائضة إلى 

المساهمين المستحقين بعد تخصيص أسهم حقوق األولوية.

وإذا لم يرغب مساهم مستحق في االستفادة من حقوقه في أسهم حقوق األولوية، فليس عليه اتخاذ أي إجراء. إن أي سهم من أسهم حقوق األولوية لم 
يتم االكتتاب بها من قبل المساهم المستحق خالل فترة االكتتاب، سوف تخصص لمساهمون مستحقون آخرون أو متعهدا التغطية.

إذا رغب المساهم المستحق االكتتاب في بعض، وليس في جميع، ما يستحقه من أسهم حقوق األولوية، فإن عليه تقديم طلب اكتتاب مع مبلغ االكتتاب 
في أسهم حقوق األولوية التي طلبها برفق الوثائق األخرى المطلوبة، خالل فترة االكتتاب. يمكن الرجوع إلى المعلومات المتعلقة بحساب قيمة االكتتاب 

في أسهم حقوق األولوية أعاله.
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١٦ Ü الوثائق المطلوب تقديمها مع طلبات االكتتاب  ٦
يجب تقديم طلب االكتتاب مرفقًا بالمستندات التالية، وذلك حسب الحالة، وسوف يقوم موظفو مدير االكتتاب أو الجهة المستلمة بمطابقة الصورة مع 

األصل وإعادة األصل للمكتتب:

أصل وصورة بطاقة األحوال الشخصية (للمكتتب الفرد)• 
أصل وصورة دفتر العائلة (ألفراد األسرة) (للمكتتب الفرد)• 
أصل وصورة صك الوكالة الشرعية أو صك الوصاية أو صك إعالء الشرعية• 
أصل وصورة صك الوصاية للمساهمين القصر• 
أصل وصورة صك الوالية (لأليتام) (للمكتتب الفرد)• 
أصل وصورة شهادة الوفاة (ألبناء المرأة السعودية األرملة من زوج غير سعودي)• 
أصل وصورة حصر األرث في حال وجود وفاة• 
أصل وصورة بطاقة األحوال الشخصية للوكيل• 
أصل وصورة اإلقامة بالنسبة لغير السعوديين (للمكتتب الفرد)• 
أصل وصورة جواز السفر للخليجيين• 
أصل وصورة السجل التجاري (للشخصية االعتبارية) مع أصل وصورة البطاقة الشخصية للشخص المخول بالتوقيع• 

يجب دفع مبلغ االكتتاب كامًال عند تقديم طلب االكتتاب لدى أحد فروع مدير االكتتاب أو فروع الجهات المستلمة من خالل تفويض الجهة المستلمة 
بخصم المبلغ المطلوب من حساب المكتتب لدى الجهة المستلمة، وفقًا لتعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي .

يقتصر التوكيل على أفراد األسرة من الدرجة األولى (األبناء واألبوين). وفي حالة تقديم الطلب نيابة عن شخص آخر، يجب على الوكيل أن يكتب اسمه 
ويوقع على طلب االكتتاب وأن يرفق أصل وصورة وكالة شرعية سارية المفعول صادرة من كتابة عدل (بالنسبة لألشخاص المقيمين في المملكة العربية 

السعودية) أو مصدقة من السفارة أو القنصلية السعودية في بلد المكتتب (بالنسبة لألشخاص المقيمين خارج المملكة العربية السعودية). 

١٦ Ü تقديم طلبات االكتتاب ٧
يبدأ مدير االكتتاب والجهات المستلمة باستالم طلبات االكتتاب في فروعهم في المملكة العربية السعودية اعتبارًا من تاريخ ١٤٣٣/٨/٢٠هـ (الموافق 
نماذج  الحصول على  االكتتاب  الراغبين في  المستحقين  للمساهمين  ويمكن  (الموافق ٢٠١٢/٧/١٧م).  يوم ١٤٣٣/٨/٢٧هـ  نهاية  ٢٠١٢/٧/١٠م) حتى 
العام األخير في  الطرح  اكتتبوا في  الذين  المستحقين  للمساهمين  المستلمة. كما يحق  الجهات  االكتتاب من خالل فروع  أثناء فترة  االكتتاب  طلبات 
المملكة العربية السعودية التقدم بطلبات الحصول على أسهم حقوق األولوية عبر شبكة االنترنت أو عبر الهاتف المصرفي أو خالل أجهزة الصراف أو من 
خالل أي من الجهات المستلمة الذين يقدمون هذه الخدمة ولكن بشرط (١) المساهم المستحق حسابًا مصرفيًا لدى الجهات المستلمة و (٢) عدم حصول أي 
تعديالت على بيانات المساهم منذ آخر مشاركة له في الطرح العام في المملكة العربية السعودية إال إذا كان هذا التعديل قد تم إبالغ الجهة المستلمة 
به أو من خالل خدمات الهاتف المصرفي أو أجهزة الصرف اآللي ألي من الجهات المستلمة التي توفر هذه الخدمة، علمًا بأن طلب االكتتاب يحتوي 

على مزيد من التعليمات التي يجب اتباعها بدقة.

عند تعبئة طلب االكتتاب وتوقيعه وتسليمه، تقوم الجهة المستلمة بختمه وإعطاء نسخة منه للمساهم المستحق.

ويوافق المساهم المستحق على االكتتاب في عدد األسهم المحدد في طلب االكتتاب الذي قدمه وشرائه بمبلغ يعادل عدد األسهم المطلوب االكتتاب 
بها مضروبًا في سعر االكتتاب للسهم. ويعتبر المكتتب من المساهمين المستحقين قد اشترى عدد األسهم المخصص له في أسهم حقوق األولوية عند 

تحقق الشروط التالية:¹

قيام المساهم المستحق بتسليم طلب اكتتاب لدى أحد فروع الجهات المستلمة.• 
تسديد كامل مبلغ االكتتاب (كما هو محدد أعاله) من قبل المساهم المستحق من خالل الجهة المستلمة.• 
استالم المساهم المستحق من الجهة المستلمة إشعار تخصيص يحدد عدد األسهم التي تم تخصيصها له.• 

١٦ Ü إقرارات المكتتبين ٨ 
بتعبئة وتقديم طلب االكتتاب فإن المكتتب:

يوافق على االكتتاب في أسهم حقوق األولوية بحسب عدد األسهم الموضحة في طلب االكتتاب.• 
يضمن أنه اطلع على هذه النشرة وعلى كافة محتوياتها ودرسها بعناية وفهم مضمونها.• 
موافقته على النظام األساسي للشركة وعلى كافة الشروط واألحكام االكتتاب الواردة في هذه النشرة.• 
أن للشركة الحق في رفض أي طلب غير مستوفي الشروط أو غير كامل.• 
عدم التنازل عن حقه بمطالبة الشركة والرجوع عليها فيما يتعلق بأي ضرر ينجم بشكل مباشر عن احتواء هذه النشرة على معلومات جوهرية غير • 

صحيحة أو غير كافية أو نتيجة إغفال معلومات جوهرية تؤثر بشكل مباشر على قبوله باالكتتاب في حال إضافتها في هذه النشرة.
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قبوله أسهم حقوق األولوية المخصصة له (بعدد األسهم التي طلبها كحد أقصى) وقبوله بكافة شروط وتعليمات االكتتاب الواردة في الطلب • 
وفي هذه النشرة.

أنه لن يقوم بإلغاء أو تعديل طلب االكتتاب بعد تقديمه لمدير االكتتاب أو للجهة المستلمة.• 

١٦ Ü التخصيص ورد الفائض ٩
ستقوم جميع الجهات المستلمة بفتح حساب أمانة (تحصيل) يسمى "حساب شركة االتصاالت المتنقلة في المملكة العربية السعودية لالكتتاب في أسهم 
حقوق األولوية". ويقوم كل من مدير االكتتاب والجهات المستلمة بإيداع جميع المبالغ المستلمة من المساهمين المستحقين في هذا الحساب. وسوف 
تعلن الشركة عن عملية التخصيص النهائي ورد الفائض في موعد أقصاه ١٤٣٣/٩/٥هـ (الموافق ٢٠١٢/٧/٢٤م). عن طريق نشر اإلعالن في الصحف 

المحلية في المملكة العربية السعودية وتطلب من مدير االكتتاب والجهات المستلمة رد الفائض من االكتتاب في تاريخ اإلعالن.

ستقوم الجهات المستلمة بإصدار خطابات إشعار/تأكيد للمكتتبين بأسهم حقوق األولوية إلبالغهم بالعدد النهائي من أسهم حقوق األولوية التي تم 
تخصيصها لهم إضافة إلى المبالغ التي سيتم ردها لهم، إن وجدت. وستقوم الجهات المستلمة برد أي مبالغ فائضة للمكتتبن والتي لم تخصص أسهم 
حقوق األولوية مقابلها، كما هو محدد في خطابات اإلشعار/التأكيد. وسيتم رد المبالغ الفائضة بدون أي رسوم أو اقتطاع أي مبلغ، وذلك بقيدها في 
حسابات المكتتبين لدى الجهة المستلمة المهنية. ويجب على المساهمين المستحقين االتصال بفرع الجهة المستلمة الذي تم تقديم طلب االكتتاب 

فيه للحصول على أية معلومات إضافية.

١٦ Ü أحكام أخرى ١٠
يكون طلب االكتتاب وجميع األحكام والشروط والتعهدات ذات الصلة ملزمة ألطراف االكتتاب ما لم يرد نص صريح ومخالف لذلك في هذه النشرة. وال 
يجوز التنازل عن طلب االكتتاب أو أي من الحقوق والمصالح وااللتزامات الناشئة عنه أو تفويض الصالحية المتعلقة به من قبل أي من أطراف االكتتاب 

بدون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الطرف اآلخر.

تخضع األحكام والشروط وأي استالم لطلبات االكتتاب أو العقود الناشئة عن ذلك ألنظمة المملكة العربية السعودية ويجب أن تفسر وتطبق وفقًا لتلك 
األنظمة.

تم إصدار هذه النشرة باللغتين العربية واإلنجليزية. وفي حالة وجود اختالف بين النصين العربي واإلنجليزي، فإن النص العربي هو المعتمد.

١٦ Ü السوق المالية السعودية (تداول) ١١ 
ظلت السوق المالية السعودية غير رسمية حتى أوائل الثمانينات الميالدية عندما باشرت الحكومة النظر في إيجاد سوق منظم للتداول ووضع األنظمة 
الالزمة لذلك، إذ تم في عام ١٩٨٤م تشكيل لجنة وزارية من وزارة المالية واالقتصاد الوطني ووزارة التجارة والصناعة ومؤسسة النقد العربي السعودي بهدف 
تنظيم وتطوير السوق. وكانت مؤسسة النقد الجهة الحكومية المعنية بتنظيم ومراقبة السوق حتى تأسست هيئة السوق المالية بتاريخ ١٤٢٤/٦/٢هـ 
الموافق ٢٠٠٣/١/٨م بموجب "نظام السوق المالية" الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٠) التي تشرف على تنظيم ومراقبة السوق المالية من خالل إصدار 

اللوائح والقواعد الهادفة إلى حماية المستثمرين وضمان عدالة وكفاءة السوق.

وافق مجلس الوزراء السعودي في جلستة المنعقدة يوم االثنين ٢٩ صفر ١٤٢٨هـ الموافق ٢٠٠٧/٢/١٩م برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله 
بن عبدالعزيز على تأسيس شركة مساهمة سعودية باسم "شركة السوق المالية السعودية ("تداول")، يأتي القرار تنفيذًا للمادة العشرين من نظام السوق 

المالية التي تقضي بأن تكون الصفة النظامية للسوق المالية شركة مساهمة.

يتم التعامل باألسهم عبر نظام "تداول" من خالل آلية متكاملة تغطي عملية التداول كاملة بدءًا من تنفيذ الصفقة وانتهاء بتسويتها. ويتم التداول كل 
يوم عمل من أيام األسبوع على فترة واحدة من الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى الساعة الثالثة والنصف عصرًا، من يوم السبت حتى يوم األربعاء من كل 
أسبوع، ويتم خاللها تنفيذ األوامر. أما خارج هذه األوقات فيسمح بإدخال األوامر وتعديلها وإلغائها حتى الساعة ٨ مساء (ويتوقف النظام عن العمل من 
الساعة الثامنة مساًء إلى الساعة العاشرة صباحًا من يوم العمل التالي). ويمكن إدخال قيود واستفسارات جديدة ابتداًء من الساعة ١٠ صباحًا. أما بالنسبة إلى 
جلسة االفتتاح فتبدأ في الساعة ١١ صباحًا، ويبدأ النظام حينئذ بفتح اإلجراءات وتحديد أسعار االفتتاح واألوامر الواجب تنفيذها بموجب قواعد التطابق، 

وتتغير هذه األوقات خالل شهر رمضان، وفقًا لما تقرره هيئة السوق المالية. 

يعمل نظام تداول على مطابقة األوامر حسب السعر ثم حسب أوامر التحديد (األوامر المدخلة بسعر محدد)، وفي حال إدخال عدة أوامر بنفس السعر، يتم 
تنفيذها أوًال بأول حسب توقيت اإلدخال، ويقوم نظام تداول بتوزيع نطاق شامل من المعلومات عبر قنوات مختلفة أبرزها موقع تداول على االنترنت 

والرابط اإللكتروني لمعلومات تداول الذي يوفر بيانات السوق بشكل فوري لوكاالت تزويد المعلومات مثل "رويترز".

تتم تسوية الصفات آنيًا خالل اليوم، أي أن نقل ملكية األسهم تتم مباشرة بعد تنفيذ الصفقة، ويجب على المصدرين اإلفصاح عن جميع القرارات 
والمعلومات المهمة بالنسبة إلى الجمهور عبر نظام "تداول"، ويتولى نظام تداول مسؤولية مراقبة السوق، بصفته اآللية التي يعمل من خاللها السوق، 

بهدف ضمان عدالة التداول وانسياب عمليات التداول في األسهم.



١٢٤

١٦ Ü القائمة الرسمية ١٢ 
تم تقديم طلب لدى الهيئة لتسجيل وإدراج أسهم حقوق األولوية في القائمة الرسمية لسوق األسهم السعودية، ومن المتوقع اعتماد التسجيل وبدء تداول 
أسهم حقوق األولوية في سوق األسهم السعودية بعد االنتهاء من عملية التخصيص النهائي ألسهم حقوق األولوية. سوف يعلن عن ذلك في موقع 
تداول االلكتروني في حينه. وتعتبر التواريخ والمواعيد المذكورة في هذه النشرة مبدئية فقط ويمكن تغييرها أو تمديدها في أي وقت بموافقة الهيئة.

وعلى الرغم من أن األسهم مسجلة في القائمة الرسمية، إال أنه ال يمكن التداول في أسهم حقوق األولوية إال بعد اعتماد تخصيص األسهم للمساهمين 
المستحقين وإيداعها في حساباتهم في تداول. ويحظر حظرًا تامًا التداول في أسهم حقوق األولوية هذه قبل اعتماد عملية التخصيص. 

ويتحمل المساهمون المستحقون الذين يتعاملون في أي أنشطة للتداول المسبق المسؤولية المترتبة كاملة، وال تتحمل الشركة أية مسؤولية قانونية في 
هذه الحالة. 



١٢٥

المستندات المتاحة للمعاينة. ١٧
الرياض ١١٣٥١،  الواقع على طريق الملك فهد، ص.ب. ٢٩٥٨١٤،  الرئيسي للشركة،  التالية متاحة خالل فترة االكتتاب في المقر  ستكون المستندات 
المملكة العربية السعودية، من الساعة ١١ صباحًا وحتى الساعة ٣:٣٠ عصرًا، و ذلك في كل يوم، ما عدا يومي الخميس والجمعة وأيام العطل الرسمية، 

من ١٤٣٣/٨/٢٠هـ (الموافق ٢٠١٢/٧/١٠م) وحتى ١٤٣٣/٨/٢٧هـ (الموافق ٢٠١٢/٧/١٧م): 

الوثائق التأسيسية / وثائق الشركة:

النظام األساسي وعقد التأسيس. • 
المرسوم الملكي رقم م/٤٨ الصادر بتاريخ ١٤٢٨/٠٥/٢٦هـ الموافق ١٢ يونيو ٢٠٠٧م.• 
قرار وزير التجارة والصناعة رقم (٨١/ق) وتاريخ ١٤٢٩/٣/٤هـ (الموافق ٢٠٠٨/٣/١٢م).• 
قرارا مجلس الوزراء رقم ١٧٥ الصادر بتاريخ ١٤٢٨/٠٥/٢٥هـ الموافق ٢٠٠٦/٦/١١م. • 
قرار مجلس الوزراء رقم ٣٥٧ الصادر بتاريخ ١٤٢٨/١٢/٢٨هـ الموافق ٢٠٠٨/٠١/٠٧م.• 
قرار مجلس اإلدارة بالتوصية بزيادة رأس مال الشركة.• 
قرار الجمعية العامة غير العادية إلعادة هيكلة رأس مال الشركة.• 

طرح األسهم:

موافقة وزارة التجارة والصناعة على انعقاد الجمعية العامة غير العادية إلعادة هيكلة رأس مال الشركة.• 
موافقة هيئة السوق المالية على طرح األسهم. • 

الوثائق المالية:

تقرير مراجع الحسابات المستقل.• 
القوائم المالية للسنوات المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩م، و ٢٠١٠م، و٢٠١١م.• 

األطراف الخارجية:

التقرير السنوي لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات لعام ٢٠١٠م.• 
استطالع رضا العمالء الذي أجرته "آي بي إس أو إس" (Zain KSA SAT Plan Wave 1) (IPSOS) في شهر ديسمبر من عام ٢٠١٠م.• 
مجموعة المستشارين العرب.  • 
وايرلس انتليجينس.  • 
خطابات الموافقة.• 

خطابات الموافقة المتضمنة األسماء والشعارات الواردة في هذه النشرة من األطراف التالية أسمائهم:

شركة الجدعان وشركاؤهم محامون ومستشارون قانونيون. • 
شركة السعودي الفرنسي كابيتال المحدودة.• 
ديلويت آند توش بكر أبو الخير وشركاه.• 
مجموعة المستشارين العرب.• 
شركة الراجحي المالية.• 
كليفورد تشانس إل إل بي.• 
مكتب المحامي خالد الثبيتي بالتعاون مع ديوي آند لوبوف.• 
أوليفر ويمان.• 
أم كوميونيكيشنز.• 
جي إس إم ميديا أل أل سي.• 



١٢٦

القوائم المالية  .١٨

شركة اإلتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )

القوائم المالية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩

وتقرير مراقبي الحسابات
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قائمة شركة اإلتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )

قائمة المركز المالي 
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩

( جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية مالم يذكر غير ذلك )

٢٠٠٨ ٢٠٠٩ إيضاح

الموجودات

الموجودات المتداولة:

٥٨٣٫٤٥٠ ٥٠٥٫٧٩٢ ٤ النقد وما يعادله

٣١٧٫٦٦٩ ١٫٠٠٧٫٢٤٧ ٥ ذمم مدينة – صافي

٥٩٫٨٣٢ ٣٩٫٤٢٢ ٦ مخزون

٢٢٠٫٦٣٢ ٢٩٧٫٤٧٥ ٧ مصروفات مدفوعة مقدمًا وذمم مدينة أخرى – صافي

١٫١٨١٫٥٨٣ ١٫٨٤٩٫٩٣٦ إجمالي الموجودات المتداولة

الموجودات غير المتداولة:

٢٫٤٠٨٫٩٨٧ ٣٫٨٤٦٫٧٠٠ ٨ ممتلكات ومعدات – صافي

٢٣٫٠٧٤٫٨٦٠ ٢٢٫١٣٣٫٤٧٧ ٩ موجودات غير ملموسة – صافي

٢٥٫٤٨٣٫٨٤٧ ٢٥٫٩٨٠٫١٧٧ إجمالي الموجودات غير المتداولة

٢٦٫٦٦٥٫٤٣٠ ٢٧٫٨٣٠٫١١٣ إجمالي الموجودات 

المطلوبات

المطلوبات المتداولة:

٤١٣٫٧٩٩ ١٫٨١٤٫٧٩٢ ١٠ ذمم دائنة

٥٦٤٫٠٥٠ ٢٫٠٢٨٫٣٧٨ ١١ مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

٢٥١٫٦٢٣ ٢٥١٫٢٥٩ إيرادات مؤجلة

٥٣٤٫١٨٩ ٥٤٢٫٥٦٣ ١٥ مطلوب ألطراف ذوي عالقة

١٫٨٤٧٫٥٤٤ ٢٫١٥٢٫٢١٩ ١٢ أوراق دفع

٣١٤٫٨٩٠ Ü ١٣ دفعات من المساهمين – الجزء المتداول

٩٫١٦٤٫٠٠١ Ü ١٤ تمويل مرابحة مشترك من البنوك

١٣٫٠٩٠٫٠٩٦ ٦٫٧٨٩٫٢١١ إجمالي المطلوبات المتداولة

المطلوبات غير المتداولة:

١٫٨٤٩٫١١٠ ٢٫٩١٤٫٠٠٠ ١٣ دفعات من المساهمين – الجزء غير المتداول

¹ ٩٫٤٩٤٫٠٢٣ ١٤ تمويل مرابحة مشترك من البنوك

٤٫٣٩٦ ١٠٫٤٠٠ مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

١٫٨٥٣٫٥٠٦ ١٢٫٤١٨٫٤٢٣ إجمالي المطلوبات غير المتداولة

١٤٫٩٤٣٫٦٠٢ ١٩٫٢٠٧٫٦٣٤ إجمالي المطلوبات

حقوق المساهمين

١٤٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٤٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٦ رأس المال

(٢٫٢٧٨٫١٧٢) (٥٫٣٧٧٫٥٢١) خسائر متراكمة

١١٫٧٢١٫٨٢٨ ٨٫٦٢٢٫٤٧٩ إجمالي حقوق المساهمين

٢٦٫٦٦٥٫٤٣٠ ٢٧٫٨٣٠٫١١٣ إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

٢٥ التزامات محتملة وتعهدا ت

تعتبر اإليضاحات المرفقة في الصفحات من رقم ٧ إلى ٢٧ جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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قائمة شركة اإلتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )

قائمة العمليات
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩

( جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية مالم يذكر غير ذلك )

للفترة من ١٢ مارس٢٠٠٨
وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨

للسنة المنتهية
في ٣١ ديسمبر٢٠٠٩

إيضاح

٥٠٥٫١٩٦ ٣٫٠٠٤٫٠٥٢ ١٧ اإليرادات

(٤٨٨٫٧٣٧) (٢٫١٢٧٫٠٢٦) ١٨ تكلفة اإليرادات

١٦٫٤٥٩ ٨٧٧٫٠٢٦ إجمالي الربح

مصاريف التشغيل

(١٫٠٢١٫٣٨٢) (١٫٥٧٣٫٧٤١) ١٩ مصاريف توزيع وتسويق

(٢٦٠٫٠٨٢) (٣٧٥٫٨٩٨) ٢٠ مصاريف عمومية وإدارية

(٤٣٤٫٧١٤) (١٫٣٩٤٫٣١٠) ٩،٨ استهالك وإطفاء

(١٫٦٩٩٫٧١٩) (٢٫٤٦٦٫٩٢٣) الخسارة من العمليات

إيرادات (مصاريف) أخرى

٦٥٫٣٣٩ ١٫٣١٦ عوائد عموالت

(٢٢٥٫٥٣٢) (٦٣٣٫٧٤٢) ١٤،١٣ مصاريف تمويل

(١٫٨٥٩٫٩١٢) (٣٫٠٩٩٫٣٤٩) الخسارة قبل مصاريف ما قبل التشغيل

(٤١٨٫٢٦٠) Ü ٢١ مصاريف ما قبل التشغيل – صافي

(٢٫٢٧٨٫١٧٢) (٣٫٠٩٩٫٣٤٩) صافي الخسارة للسنة/للفترة

الخسارة للسهم (ريال سعودي):

(١/٢١) (١/٧٦) ٢٢ الخسارة من العمليات

(٠/١١) (٠/٤٥) ٢٢ الخسارة غير التشغيلية

(١/٦٣) (٢/٢١) ٢٢ صافي الخسار ة

   

تعتبر اإليضاحات المرفقة في الصفحات من رقم ٧ إلى ٢٧ جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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شركة اإلتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )

قائمة التدفقات النقدية 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩

( جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية مالم يذكر غير ذلك )

للفترة من ١٢ مارس٢٠٠٨
وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨

للسنة المنتهية
في ٣١ ديسمبر٢٠٠٩

إيضاح

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية:

(٢٫٢٧٨٫١٧٢ ) (٣٫٠٩٩٫٣٤٩) صافي الخسارة للسنة/للفترة

تعديالت لبنود غير نقدية:

١٤٫٥٥٧ ٨٢٫٤٦١ ٥ مخصص ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها

٨٫٠٠٠ Ü ٧ مخصص للمدفوعات المقدمة المشكوك في تحصيلها

٤٣٤٫٧٩١ ١٫٣٩٤٫٣١٠ ٩٫٨ استهالك واطفاء

تعديالت أخرى:

(٦٥٫٣٣٩) (١٫٣١٦) عوائد عموالت

٢٢٥٫٥٣٢ ٦٣٣٫٧٤٢ مصاريف تمويل

التغيرات في راس المال العامل:

(٣٣٢٫٢٢٦) (٧٧٢٫٠٣٩) ذمم مدينة – صافي

(٥٩٫٨٣٢) ٢٠٫٤١٠ مخزون

(٢٢٨٫٦٣٢) (٧٦٫٨٤٣) مصاريف مدفوعة مقدمًا وذمم مدينة أخرى – صافي

٤١٣٫٧٩٩ ١٫٤٠٠٫٩٩٣ ذمم دائنة

٥٦٤٫٠٥٠ ١٫٤٠٥٫٨٢٠ مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

٢٥١٫٦٢٣ (٣٦٤) إيرادات مؤجلة

٤٫٣٩٦ ٦٫٠٠٤ مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

(١٫٠٤٧٫٤٥٣) ٩٩٣٫٨٢٩ صافي النقد الناتج من (المستخدم في) األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية:

(٢٫٤٩٧٫٧٩١) (١٫٨٤٠٫٣٩٣) ٨ مشتريات ممتلكات ومعدات

(٢٣٫٤٢١٫٣٧٠) (٥١٫٩٣٢) ٩ إضافات موجودات غير ملموسة

٥٢٣ ١٫٦٨٥ متحصالت بيع ممتلكات ومعدات

٦٥٫٣٣٩ ١٫٣١٦ عوائد عموالت محصلة

(٢٥٫٨٥٣٫٢٩٩) (١٫٨٨٩٫٣٢٤) صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية:

١٫٨٤٧٫٥٤٤ ٣٠٤٫٦٧٥ أوراق دفع

٢٫١٦٤٫٠٠٠ ٧٥٠٫٠٠٠ دفعات من المساهمين
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شركة اإلتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )

قائمة التدفقات النقدية (تتمة)
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩

( جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية مالم يذكر غير ذلك )

للفترة من ١٢ مارس٢٠٠٨
وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨

للسنة المنتهية
في ٣١ ديسمبر٢٠٠٩

إيضاح

٥٣٤٫١٨٩ ٨٫٣٧٤ مطلوب ألطراف ذوي عالقة

٩٫١٦٤٫٠٠١ ٣٣٠٫٠٢٢ تمويل مرابحة مشترك من البنوك – صافي

١٤٫٠٠٠٫٠٠٠ Ü مساهمة رأس المال

(٢٢٥٫٥٣٢) (٥٧٥٫٢٣٤) مصاريف تمويل مدفوعة

٢٧٫٤٨٤٫٢٠٢ ٨١٧٫٨٣٧ صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية

٥٨٣٫٤٥٠ (٧٧٫٦٥٨) صافي (النقص)/الزيادة في النقد وما يعادله

¹ ٥٨٣٫٤٥٠ النقد وما يعادله كما في بداية السنة/الفترة

٥٨٣٫٤٥٠ ٥٠٥٫٧٩٢ ٤ النقد وما يعادله كما في نهاية السنة/الفترة 

تعتبر اإليضاحات المرفقة في الصفحات من رقم ٧ إلى ٢٧ جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية



١٣٣

شركة اإلتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩

( جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية مالم يذكر غير ذلك )

إجمالي خسائر متراكمة رأس المال

١١٫٧٢١٫٨٢٨ (٢٫٢٧٨٫١٧٢ ) ١٤٫٠٠٠٫٠٠٠ ١ يناير ٢٠٠٩

(٣٫٠٩٩٫٣٤٩) (٣٫٠٩٩٫٣٤٩ ) ¹ صافي الخسارة للسنة

٨٫٦٢٢٫٤٧٩ (٥٫٣٧٧٫٥٢١ ) ١٤٫٠٠٠٫٠٠٠ ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩

١٤٫٠٠٠٫٠٠٠ ¹ ١٤٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٢ مارس ٢٠٠٨

(٢٫٢٧٨٫١٧٢) (٢٫٢٧٨٫١٧٢ ) ¹ صافي الخسارة للفترة

١١٫٧٢١٫٨٢٨ (٢٫٢٧٨٫١٧٢ ) ١٤٫٠٠٠٫٠٠٠ ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨

تعتبر اإليضاحات المرفقة في الصفحات من رقم ٧ إلى ٢٧ جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.



١٣٤

شركة اإلتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )

إيضاحات حول القوائم المالية 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩

( جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية مالم يذكر غير ذلك )

١ ºالشركة وطبيعة أعمالها
تقوم شركة االتصاالت المتنقلة السعودية )”الشركة“ أو ”زين السعودية“( بتقديم خدمات االتصاالت المتنقلة في المملكة العربية السعودية حيث تقوم 

بتشغيل وشراء وتقديم وتركيب وإدارة وصيانة خدمات الهاتف المنتقل.

الشركة هي شركة مساهمة سعودية أنشئت بموجب القرار الوزاري رقم ١٧٦ بتاريخ ٢٥ جمادى األولى ١٤٢٨ هـ (الموافق ١١ يونيو ٢٠٠٧) وقرار رقم ٣٥٧ 
بتاريخ ٢٨ ذو الحجة ١٤٢٨ هـ (الموافق ٧ يناير ٢٠٠٨) والمرسوم الملكي رقم م/ ٤٨ بتاريخ ٢٦ جمادى األولى ١٤٢٨ هـ (الموافق ١٢ يونيو ٢٠٠٧) والسجل 
المنتقل  الهاتف  (الموافق ١٢ مارس ٢٠٠٨) كمشغل ثالث لخدمة  بتاريخ ٤ ربيع األول ١٤٢٩ هـ  الرياض  الصادر من مدينة  التجاري رقم ١٠١٠٢٤٦١٩٢ 
المعتمد على تقنية جي أس أم وخدمة الجيل الثالث في المملكة العربية السعودية لمدة ٢٥ سنة هجرية. يقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض 

بالمملكة العربية السعودية.

تكبدت الشركة صافي خسائر بمبلغ ٣،١ مليار ريال سعودي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ وبلغ العجز المتراكم ٥،٤ مليار ريال سعودي كما في 
ذلك التاريخ. وكذلك وكما في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ فقد تجاوزت المطلوبات المتداولة الموجودات المتداولة بمبلغ ٤،٩ مليار ريال سعودي. باإلضافة إلى 
ذلك، وكما هو مبين في اإليضاح رقم ١٤ للقوائم المالية، فلقد قام المقرضون بمنح إعفاء للشركة لعدم التزامها ببعض الشروط للسنة المنتهية في ٣١ 
ديسمبر ٢٠٠٩ والمتعلقة باتفاقية تمويل المرابحة المشتركة (”االتفاقية“)، بشرط أن تقوم الشركة بتقديم النقاط المالية الجوهرية المعّدلة للفترات الربع 
سنوية التي سوف تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ ليتم الموافقة عليها من ِقبل المقرضين. وتقوم الشركة حاليًا باالتصال مع المقرضين لتزويدهم بهذه 

المعلومات. وتعتقد إدارة الشركة بأنها ستنجح في مفاوضاتها مع المقرضين للحصول على

موافقتهم على النقاط المالية الجوهرية المعّدلة وكذلك ستنجح في جهودها لتأمين المصادر للوفاء بالتزاماتها من خالل قيامها بعملياتها االعتيادية. 
علمًا بأن أصل المبلغ ال يستحق السداد بموجب االتفاقية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ . ولقد قامت الشركة بتسديد جميع العموالت المترتبة على القرض 
في تواريخ استحقاقها حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ . وبناًء عليه، فلقد تم إعداد القوائم المالية المرفقة على أساس مبدأ االستمرارية في النشاط وتم تصنيف 

القرض كمطلوبات غير متداولة بناًء على جدول السداد األصلي.

إن العنوان المسجل للشركة هو صندوق بريد ٢٩٥٨١٤ ، الرياض ١١٣٥١ ، المملكة العربية السعودية. تمت الموافقة على هذه القوائم المالية من ِقبل 
اإلدارة بتاريخ ٠٩ ربيع االول ١٤٣١ هـ ( ٢٣ فبراير ٢٠١٠ ).

٢ ºملخص بأهم السياسات المحاسبية الهامة
السنوات  السياسات بشكل منتظم لجميع  أدناه. تم تطبيق هذه  إدراجها  المالية تم  القوائم  إعداد هذه  المطبقة في  الهامة  المحاسبية  السياسات  إن 

المعروضة ما لم يذكر غير ذلك.

أسس اإلعداد  ١¹٢
أعدت القوائم المالية المرفقة على أساس التكلفة التاريخية وفقًا لمبدأ االستحقاق وطبقًا للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين 

القانونيين.

تقديرات وافتراضات محاسبية مؤثرة  ٢¹٢
يتطلب إعداد القوائم المالية وفقًا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها استخدام تقديرات وافتراضات تؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات، واإلفصاح 
عن الموجودات وااللتزامات المحتملة كما في تاريخ القوائم المالية، وكذلك تقدير مبالغ اإليرادات والمصاريف خالل الفترة المالية. يتم تقييم التقديرات 
واالفتراضات بشكل مستمر وهي مبنية على خبرة سابقة وعوامل أخرى تتضمن توقعات باألحداث المستقبلية والتي تعتبر مناسبة للظروف. تقوم الشركة 

بتقديرات وافتراضات متعلقة بالمستقبل، والتي وفقًا لتعريفها، نادرًا ما تتساوى مع النتائج الفعلية.

إن التقديرات واالفتراضات ذوي المخاطر التالية التي قد ينتج عنها تعديالت جوهرية في القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية 
الالحقة تمت مناقشتها أدناه.
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مخصص حسابات مشكوك في تحصيلها (أ) 

يتم تكوين مخصص لحسابات المدينين التجاريين المشكوك في تحصيلها عند وجود دليل موضوعي بأن الشركة لن تستطيع تحصيل المبالغ المستحقة 
وفقًا للشروط األساسية لحسابات المدينين. ويتم أخذ البنود التالية بعين االعتبار لتحديد وجود هبوط في حسابات المدينين، تعرض المدين لصعوبات 

مالية أو احتمال إفالسه أو إعادة هيكلة مالية أو صعوبة أو تأخر ألكثر من ٩٠ يومًا في سداد الدفعات المستحقة.

ويتم عمل تقديرات منفصلة للحسابات الفردية الجوهرية. وبالنسبة للمبالغ المستحقة غير الجوهرية إفراديًا، فإن يتم عمل التقديرات بشكل جماعي ويتم 
تكوين مخصص بناًء على الوقت ومعدالت التحصيل السابقة.

الممتلكات والمعدات (ب) 

تمثل الممتلكات والمعدات نسبة كبيرة من أصول الشركة، ١٤ ٪ (٢٠٠٨ : ٩٪) من إجمالي أصول الشركة. ولذلك، فإن التقديرات واالفتراضات التي بنيت 
لتحديد القيمة الدفترية واالستهالك ذات الصلة تعتبر هامة بالنسبة الداء الشركة ومركزها المالي.

تقدير العمر اإلنتاجي

إن المصروف المحّمل في ما يتعلق باالستهالك الدوري يؤخذ بعد تقدير العمر االنتاجي والقيمة المتبقية في نهاية حياة االصل. زيادة العمر االنتاجي 
أو القيمة المتبقية من شأنه أن يؤدي إلى تخفيض مصروف االستهالك في قائمة العمليات.

العمر اإلنتاجي ألصول الشركة تحدده اإلدارة في الوقت الذي يتم الحصول على األصول و تتم ومراجعته سنويا للمالئمة. إن عمر األصل مبني على التجربة 
التاريخية مع األصول المماثلة وكذلك تحسبًا ألحداث المستقبل التي قد تؤثر على حياة األصل ، مثل التغيرات في التكنولوجيا. ما لم يكن هناك توقع 
معقول للتجديد أو استخدام بديل في المستقبل لألصل ، يتم استهالك شبكة البنية التحتية على مدى فترة ال تزيد على انتهاء الرخصة المرتبطة بها 

التي بموجبها تقدم الشركة خدمات االتصاالت.

األصول غير الملموسة (ج) 

تتضمن األصول غير الملموسة ترخيص حصلت عليه الشركة من وزارة االتصاالت والتراخيص المتعلقة بشراء برامج الحاسوب.

إن الحجم النسبي ألصول الشركة غير الملموسة يجعل االحكام التي تتعلق بالعمر اإلنتاجي هامة بالنسبة الداء الشركة ومركزها المالي.

تقدير العمر اإلنتاجي

العمر اإلنتاجي المستخدم إلطفاء األصول غير الملموسة يتصل باألداء في المستقبلي لألصول المقتناة وتقدير اإلدارة للفترة التي سوف تكون خاللها 
المنفعة االقتصادية المتأتية من الموجودات. أساس تحديد العمر اإلنتاجي ألهم عناصر األصول غير الملموسة هي كما يلي:

تراخيص برامج الكمبيوتر (د) 

العمر اإلنتاجي تحدده اإلدارة في الوقت الذي يتم الحصول على البرمجيات ودخل حيز االستعمال ويتم مراجعة بشكل منتظم للمالءمة. يمثل العمر 
اإلنتاجي رأي اإلدارة في العمر اإلنتاجي مدى الفترة التي سوف تحصل الشركة خاللها على المنافع من البرنامج . ولكن ال تتجاوز مدة الرخصة.

رخصة اتصاالت الهاتف المتنقل (هـ) 

والعمر االنتاجي هو مدة الرخصة. إن استخدام مصطلح الرخصة يعبر عن الفترة التي سوف تحصل الشركة خاللها على المنافع االقتصادية.

التقارير القطاعية  ٣¹٢
القطاع التشغيلي (أ) 

القطاع التشغيلي هو مجموعة من الموجودات أو العمليات أو المنشآت التي:

تعمل في أنشطة تدر إيرادات،• 
تقوم اإلدارة باستمرار بتحليل نتائج عملياتها من أجل اتخاذ القرارات التي تتعلق بتوزيع المصادر وتقييم األداء.• 
تتوفر عنها معلومات مالية بشكل منفصل.• 
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القطاع الجغرافي (ب) 

القطاع الجغرافي هو مجموعة من الموجودات أو العمليات أو المنشآت التي تقوم بأنشطة تدر إيرادات في بيئة اقتصادية محددة تخضع لمخاطر وعوائد 
مختلفة عن تلك التي تعمل في بيئات اقتصادية أخرى.

العمالت األجنبية  ٤¹٢
العملة الرئيسية (أ) 

تظهر القوائم المالية للشركة بالريال السعودي والتي هي العملة الرئيسية للشركة.

معامالت وأرصدة (ب) 

يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى الريال السعودي على أساس أسعار الصرف السائدة في تاريخ تلك المعامالت. يتم قيد أرباح 
وخسائر فروق العملة الناتجة عن تسوية تلك المعامالت وكذلك الناتجة من تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بالعملة األجنبية على أساس أسعار 

صرف العمالت السائدة كما في نهاية العام ضمن قائمة العمليات.

نقد وما يعادله  ٥¹٢
يشتمل النقد وما يعادله النقد في الصندوق ولدى البنوك واالستثمارات قصيرة األجل األخرى عالية السيولة والتي تستحق

خالل ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ الشراء.

ذمم مدينة  ٦¹٢
تظهر الذمم المدينة بصافي القيمة القابلة للتحقق والتي تمثل اإليرادات المفوترة وغير المفوترة بعد خصم مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها. 
يتم عمل مخصص الديون المشكوك في تحصيلها عندما يكون هناك دليل موضوعي على عدم تمكن الشركة من تحصيل جميع المبالغ المستحقة 
بموجب الشروط األصلية للذمم المدينة. يتم قيد هذه المخصصات في قائمة العمليات وتظهر تحت بند ”مصاريف توزيع وتسويق“ وعندما تكون الذمم 
المدينة غير قابلة للتحصيل، يتم شطبها مقابل مخصص الديون المشكوك في تحصيلها. تقّيد أي مبالغ تسترد في وقت الحق لذمم قد تم شطبها 

بقيد دائن على ”مصاريف توزيع وتسويق“ في قائمة العمليات.

مخزون  ٧¹٢
يقّيد المخزون على أساس سعر التكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل. يحدد سعر التكلفة على أساس متوسط التكلفة المرجح.

صافي القيمة القابلة للتحقق تمثل سعر البيع المقّدر في سياق األعمال العادية ناقصًا تكاليف استكمال العملية ومصاريف البيع.
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ممتلكات ومعدات  ٨¹٢
تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة بعد خصم االستهالكات المتراكمة ما عدا اإلنشاءات تحت التنفيذ التي تظهر بالتكلفة. يحّمل االستهالك على 

قائمة العمليات على أساس طريقة القسط الثابت وذلك لتوزيع تكلفة هذه الموجودات على مدى األعمار اإلنتاجية المقّدرة لها كما يلي:

السنوات

٥تحسينات على عقارات مستأجرة ¹ (مدة اإليجار أو العمر اإلنتاجي أيهما أقل)

٨معدات اتصاالت

١٥أعمال مدنية (اتصاالت)

٢أنظمة تقنية المعلومات

٥خوادم تقنية المعلومات

٥أثاث وتركيبات

٢معدات مكتبية

٥سيارات ووسائل النقل األخرى

تحّدد األرباح والخسائر الناتجة عن االستبعاد بمقارنة المتحصالت مع القيمة الدفترية وتقّيد في قائمة العمليات. تقّيد مصاريف الصيانة واإلصالحات 
العادية التي ال تزيد جوهريًا من العمر اإلنتاجي المقّدر لألصل في قائمة العمليات عند تكبدها. يتم رسملة التجديدات والتحسينات الهامة، إن وجدت، 

ويتم استبعاد األصل الذي تم استبداله.

الموجودات غير الملموسة  ٩¹٢
يتم قياس رسم الرخصة بالتكلفة بعد طرح اإلطفاء المتراكم. تم تحديد فترة اإلطفاء والمقدرة ب ٢٥ سنة هجرية بناًء على فترة الترخيص القائمة وشروط 
تجديد الترخيص وفيما إذا كان الترخيص معتمدًا على تقنية محددة. يتم تحميل مصاريف اإلطفاء على قائمة العمليات على أساس القسط الثابت خالل 

العمر اإلنتاجي المقدر للشبكة من تاريخ بدء الخدمة للشبكة.

التكاليف على أساس العمر  المتكبدة إلستحواذها وتفعيلها لالستخدام. يتم إطفاء هذه  التكاليف  البرامج الحاسوبية على أساس  تتم رسملة تراخيص 
اإلنتاجي المقّدر لها والذي يتراوح ما بين ¹٢ ٥ سنوات. يتم تسجيل التكاليف المرتبطة بشكل مباشر بإنتاج منتجات برمجية قابلة للتحديد ومميزة ومسيطر 

عليها من قبل الشركة ويتوقع منها منافع اقتصادية مستقبلية تتعدى تكلفتها خالل فترة تتعدى سنة كموجودات غير ملموسة.

يتم تسجيل التكاليف المرتبطة بصيانة البرمجيات كمصاريف عند حدوثها.
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الهبوط في قيمة الموجودات غير المتداولة  ١٠¹٢
يتم مراجعة الموجودات غير المتداولة فيما يتعلق بالهبوط في قيمتها عندما تشير الحاالت أو التغير في الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد تكون غير 
قابلة لالسترداد. يتم إثبات الخسارة الناتجة عن الهبوط في القيمة، والتي تمثل الزيادة في القيمة الدفترية لألصل عن القيمة القابلة لالسترداد وهي 
القيمة العادلة لألصل ناقصًا تكاليف البيع أو قيمة االستخدام، أيهما أعلى. لغرض تقدير الهبوط، يتم تجميع الموجودات على أدنى مستوى لها بحيث 
تتواجد تدفقات نقدية منفصلة ومحددة (وحدات مدرة للنقد). يتم مراجعة الموجودات غير المتداولة، بخالف الموجودات غير الملموسة، والتي سبق أن 
حدث هبوط في قيمتها بغرض احتمال عكس ذلك الهبوط، وذلك في تاريخ كل فترة مالية. إذا ما تم الحقًا عكس خسارة الهبوط في القيمة، عندئذ 
تتم زيادة القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المدرة للنقد إلى التقدير المعدل لقيمتها القابلة لالسترداد، على أال يزيد عن القيمة الدفترية فيما لو لم يتم 
إثبات خسارة الهبوط في قيمة ذلك األصل أو الوحدة المدرة للنقد في السنوات السابقة. يتم إثبات عكس خسارة الهبوط في القيمة فورًا كإيرادات في 

قائمة العمليات. ال يتم عكس خسارة الهبوط في قيمة الموجودات غير الملموسة.

القروض  ١١¹٢
يتم إثبات القروض بقيمة المتحصالت المستلمة بعد حسم تكاليف المعاملة المتكبدة، إن وجدت. يتم رسملة تكاليف القروض التي ترتبط مباشرة باقتناء 

أو إنشاء أو إنتاج الموجودات المؤهلة وذلك كجزء من هذه الموجودات. يتم تحميل تكاليف القروض األخرى على قائمة العمليات.

إيجارات رأسمالية  ١٢¹٢
تقوم الشركة بالمحاسبة عن الممتلكات والمعدات المقتناة بموجب عقود إيجار رأسمالية وذلك بقيد الموجودات والمطلوبات المتعلقة بها. يتم تحديد 
هذه المبالغ بناًء على القيمة الحالية للحد األدنى من دفعات اإليجار. يتم توزيع النفقات المالية على فترة اإليجار بطريقة توفر معدل تحميل ثابت 
ودوري على رصيد المطلوبات القائم. يتم تحميل استهالك الموجودات المقتناة بموجب عقود إيجار رأسمالية على قائمة العمليات وذلك باستخدام طريقة 

القسط الثابت بالمعدالت المالئمة لتلك الموجودات.

ذمم دائنة ومستحقات  ١٣¹٢
يتم إثبات مبالغ المطلوبات التي سيتم دفعها مقابل بضائع وخدمات مستلمة، سواًء تم إصدار فواتير بموجبها إلى الشركة أو ال.

مخصصات  ١٤¹٢
يتم إثبات المخصصات عندما يكون لدى الشركة إلتزام قانوني حالي أو متوقع ناتج عن حدث سابق، وهناك إحتمال وجود إستخدام للموارد لتسوية اإللتزام، 

وإمكانية تقدير المبلغ بشكل يعتمد عليه.

الزكاة  ١٥¹٢
قائمة  على  وجد،  إن  الشركة،  على  المستحقة  الزكاة  تحميل مخصص  يتم  (”المصلحة“).  والدخل  الزكاة  ألنظمة مصلحة  وفقًا  للزكاة  الشركة  تخضع 

العمليات. يتم تسجيل المبالغ اإلضافية المستحقة بموجب التسويات النهائية، إن وجدت، عند تحديدها.

تقوم الشركة باستقطاع الضريبة الواجبة عن معامالت محددة مع أطراف غير مقيمة في المملكة العربية السعودية وذلك طبقًا لنظام ضريبة الدخل 
السعودي.

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  ١٦¹٢
يتم قيد مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين بموجب شروط أنظمة العمل والعّمال في المملكة العربية السعودية من قبل الشركة ويحّمل على 
قائمة العمليات. يتم إحتساب مبلغ اإللتزام على أساس القيمة الحالية للمكافأة المكتسبة التي تحق للموظف فيما لو ترك الموظف عمله كما في تاريخ 
قائمة المركز المالي. يتم إحتساب المبالغ المسددة عند نهاية الخدمة على أساس رواتب وبدالت الموظفين األخيرة وعدد سنوات خدماتهم المتراكمة، كما 

هو موضح في أنظمة المملكة العربية السعودية.



١٣٩

شركة اإلتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )

إيضاحات حول القوائم المالية 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩

( جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية مالم يذكر غير ذلك )

اإليرادات  ١٧¹٢
تتكون اإليرادات من اإليرادات من االتصاالت المتنقلة. تتكون اإليرادات من االتصاالت المتنقلة من مبالغ محّملة على العمالء عند استخدامهم لفترات 
البث والرسائل النصية وجميع خدمات االتصاالت المتنقلة األخرى بما في ذلك توفير خدمات البيانات والمعلومات ورسوم ربط مستخدمي شبكات المحمول 

األخرى والخط األرضي بشبكة الشركة.

تسجل فترات االتصال المستخدمة من قبل العمالء كجزء من الفواتير الدورية ويعترف بها كإيراد خالل تلك الفترة. يتم تسجيل اإليرادات من الخدمات 
إلى نهاية كل فترة محاسبية كإيرادات مستحقة بينما يتم باإليرادات غير  الفاتورة  تاريخ إعداد  التي قدمت من  الخدمات  والناتجة من  المفوترة  غير 
الناتجة عن بيع البطاقات المسبقة الدفع فإنها تؤجل إلى أن  التالية لكل فترة محاسبية. أما اإليرادات  المكتسبة من الخدمات المقّدمة في الفترات 

يستخدم العميل فترات االتصال أو عند انتهاء رصيد صالحية هذه البطاقات.

اإليرادات الناتجة عن توفير خدمات البيانات والمعلومات يعترف بها عندما تقوم الشركة بتقديم الخدمة ويتوقف ذلك على طبيعة الخدمة فإما يعترف 
بها حسب إجمالي مبلغ الفاتورة أو مبلغ العمولة المستحق مقابل تيسير الخدمة.

تقوم الشركة بتقديم الحوافز للعمالء كجزء من عروضها الترويجية، عند تقديم مثل هذه الحوافز، فإن اإليراد الذي يمثل القيمة العادلة للحافز والمرتبط 
بالمزايا األخرى المقدمة للعميل كجزء من العرض، يؤجل ويعترف به طبقًا لوفاء الشركة اللتزاماتها المتعلقة بالحافز. وفيما يخص العروض التي تتضمن 
أكثر من ميزة، فإن قيمة العرض توزع على كل ميزة بناًء على القيمة العادلة لكل عنصر منفردًا. تقوم الشركة بصفة عامة بتحديد القيم العادلة للعناصر 

المنفردة طبقًا لألسعار التي يتم عندها بيع كل ميزة على أساس مستقل.

مصاريف بيع وتسويق وعمومية وإدارية  ١٨¹٢
اإليراد كما هو  التي ال تكون بالضرورة جزءًا من تكاليف  المباشرة  المباشرة وغير  التكاليف  والعمومية واإلدارية على  والتسويق  البيع  تشتمل مصاريف 
مطلوب وفقًا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها. توزع هذه التكاليف بين مصاريف البيع والتسويق والعمومية واإلدارية وتكاليف اإليراد، إن لزم األمر، 

بطريقة منتظمة.

عقود إيجار تشغيلية  ١٩¹٢
تصّنف عقود اإليجار للممتلكات والمعدات كعقود إيجار تشغيلية في حالة بقاء جميع المخاطر والمنافع لهذه المعدات والممتلكات مع المؤجر. يتم 
تحميل المبالغ المدفوعة بموجب عقود اإليجار التشغيلية من قبل الشركة بصفتها مستأجرة على قائمة العمليات على أساس القسط الثابت على مدى 

فترة عقود اإليجار ذات العالقة.



١٤٠

شركة اإلتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )

إيضاحات حول القوائم المالية 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩

( جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية مالم يذكر غير ذلك )

٣ ºاألدوات المالية وإدارة المخاطر
إن أنشطة الشركة تعرضها إلى مخاطر مالية مختلفة، وتتضمن هذه المخاطر: مخاطر السوق (تشمل مخاطر العملة، مخاطر القيمة العادلة والتدفقات 
النقدية لسعر العمولة ومخاطر األسعار)، مخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. يركز برنامج إدارة المخاطر العام للشركة على عدم إمكانية التنبؤ بأوضاع األسواق 
المالية ويسعى إلى التقليل من التأثيرات العكسية المحتملة على األداء المالي للشركة. تستخدم الشركة مشتقات األدوات المالية للتحوط ضد بعض 

المخاطر المعرضة لها.

تتم إدارة المخاطر من قبل اإلدارة العليا وفقًا لسياسات معتمدة من قبل مجلس اإلدارة. تقوم اإلدارة العليا بتحديد وتقييم والتحوط ضد المخاطر المالية 
من خالل تعاون وثيق مع الوحدات التشغيلية للشركة. إن أهم أنواع المخاطر تمت مناقشتها أدناه.

وأوراق  المساهمين  من  المقدمة  والدفعات  والقروض  المدينة  والذمم  يعادله  وما  النقد  المالي  المركز  قائمة  المعروضة ضمن  المالية  األدوات  تتضمن 
الدفع والذمم الدائنة والمصاريف المستحقة والمطلوبات المتداولة األخرى. إن طرق القيد المطبقة والخاصة بهذه البنود تم اإلفصاح عنها ضمن السياسة 

المحاسبية لكل منها.

يتم إجراء المقاصة بين الموجودات والمطلوبات المالية وإثبات الصافي بالقوائم المالية عندما يكون لدى الشركة حقًا قانونيًا في إجراء المقاصة والنية 
إما للتسوية على أساس الصافي أو إثبات الموجودات والمطلوبات في نفس الوقت.

مخاطر العملة  ١¹٣
إن مخاطر العملة هي مخاطر التغير في قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. إن معظم معامالت الشركة هي بالريال 

السعودي والدوالر األمريكي وتعتقد اإلدارة أن مخاطر العمالت هي غير جوهرية.

٢¹٣ مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر العمولة 
إن مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر العمولة هي التعرضات لمخاطر مختلفة تتعلق بتأثير تذبذبات أسعار العمولة في السوق على المركز 
المالي والتدفقات النقدية للشركة. إن مخاطر سعر العمولة على الشركة تنتج بشكل رئيسي من أوراق الدفع والدفعات المقدمة من المساهمين وتمويل 

المرابحة المشترك من البنوك والتي لها أسعار عمولة عائمة والتي يتم مراجعتها بشكل دوري.

٣¹٣ مخاطر السعر
إن مخاطر السعر هي مخاطر تعرض قيمة األداة المالية للتقلبات نتيجة للتغيرات في أسعار السوق سواء كانت تلك التغيرات ناتجة عن عوامل متعلقة 

باألداة أو ُمصدرها أو عوامل تؤثر على جميع األدوات المتداولة في السوق الشركة حالي غير معرضة لمخاطر السعر.

مخاطر االئتمان  ٤¹٣
إن مخاطر االئتمان هي عدم مقدرة طرف ما ألداة مالية على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف األخر لخسارة مالية. ليس لدى الشركة تركيز 
هام لمخاطر االئتمان. يتم إيداع النقد لدى بنوك ذوي تصنيف ائتماني مرتفع. تقيد الذمم المدينة بعد خصم مخصص الديون المشكوك في تحصيلها.



١٤١

شركة اإلتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )

إيضاحات حول القوائم المالية 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩

( جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية مالم يذكر غير ذلك )

مخاطر السيولة  ٥¹٣
إن مخاطر السيولة هي مخاطر أن تواجه منشأة ما صعوبات في تأمين السيولة الالزمة لمقابلة اإللتزامات المتعلقة باألدوات المالية. قد تنتج مخاطر 
السيولة عن عدم القدرة على بيع أحد الموجودات المالية بسرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة. تدار مخاطر السيولة عن طريق التأكد بشكل دوري من توفر 

سيولة كافية، من خالل تسهيالت إئتمانية، لمقابلة أية إلتزامات مستقبلية. أيضًا انظر ايضاح رقم ١ .

فيما يلي تحليل للمطلوبات المالية للشركة التي تم تسويتها ضمن مجموعات إستحقاق مالئمة بناًء على الفترة المتبقية كما في تاريخ قائمة المركز 
المالي حتى تاريخ اإلستحقاق التعاقدي. إن المبالغ التي تم اإلفصاح عنها في الجدول هي التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة. إن األرصدة 

المستحقة خالل ١٢ شهرًا تعادل أرصدتها الدفترية حيث أن تأثير الخصم ليس جوهريًا.

من سنة إلى خمس سنواتأقل من سنة واحدة٢٠٠٩

١٫٨١٤٫٧٩٢¹ذمم دائنة

١٫٩٨٣٫٤٤٩¹المصاريف المستحقة والمطلوبات المتداولة األخرى

٢٫١٥٢٫٢١٩¹أوراق دفع

٥٤٢٫٥٦٣¹مطلوب ألطراف ذوي عالقة

¹٢٫٩١٤٫٠٠٠دفعات من المساهمين 

¹٩٫٧٥٠٫٠٠٠تمويل مرابحة مشترك من البنوك

من سنة إلى خمس سنواتأقل من سنة واحدة٢٠٠٨

٤١٣٫٧٩٩¹ذمم دائنة

٥٢٧٫١٢٣¹المصاريف المستحقة والمطلوبات المتداولة األخرى

١٫٨٤٧٫٥٤٤¹أوراق دفع

٥٣٤٫١٨٩¹مطلوب ألطراف ذوي عالقة

٣١٤٫٨٩٠١٫٨٤٩٫١١٠دفعات من المساهمين 

٩٫١٦٤٫٠٠١¹تمويل مرابحة مشترك من البنوك

القيمة العادلة  ٦¹٣
إن القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بها تبادل أصل أو تسوية التزام بين أطراف ذوي دراية ولديهم الرغبة في ذلك وتتم بنفس شروط التعامل مع 
أطراف مستقلة. حيث أنه يتم تجميع األدوات المالية للشركة على أساس التكلفة التاريخية قد تنتج فروقات بين القيمة الدفترية وتقديرات القيمة 

العادلة. تعتقد اإلدارة أن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للشركة ال تختلف بشكل جوهري عن قيمتها الدفترية.



١٤٢

شركة اإلتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )

إيضاحات حول القوائم المالية 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩

( جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية مالم يذكر غير ذلك )

٤ ºنقد وما يعادله

بآالف الرياالت السعودية

٢٠٠٩٢٠٠٨

٢٠٠٣٥٣نقد في الصندوق

٥٠٥٫٥٩٢٥٨٣٫٠٩٧نقد لدى البنوك

٥٠٥٫٧٩٢٥٨٣٫٤٥٠

٥ ºذمم مدينة – صافي

بآالف الرياالت السعودية

٢٠٠٩٢٠٠٨

٩٩٢٫٨٠٢٢١٩٫١٣٦إيرادات مفوترة

١١١٫٣١٩١١٢٫٨١٤إيرادات غير مفوترة

١٤٤٢٧٦أخرى

١٫١٠٤٫٢٦٥٣٣٢٫٢٢٦

(١٤٫٥٥٧)(٩٧٫٠١٨)ناقصًا: مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

١٫٠٠٧٫٢٤٧٣١٧٫٦٦٩

إن حركة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها كما يلي:

بآالف الرياالت السعودية

٢٠٠٩٢٠٠٨

١١٤٫٥٥٧¹ يناير

٨٢٫٤٦١١٤٫٥٥٧إضافات

٣١٩٧٫٠١٨١٤٫٥٥٧ ديسمبر



١٤٣

شركة اإلتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )

إيضاحات حول القوائم المالية 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩

( جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية مالم يذكر غير ذلك )

٦ ºمخزون

بآالف الرياالت السعودية

٢٠٠٩٢٠٠٨

١٨٫٠٥١٧٫٢٤٠أجهزة هاتف وملحقاتها

١٨٫٠٠٦٤٢٫٢٠٣شرائح هاتف جوال

٣٫٣٦٥١٠٫٠٢٩بطاقات شحن

Ü٣٦٠مخزون بالطريق

٣٩٫٤٢٢٥٩٫٨٣٢

٧ º صافي º مصاريف مدفوعة مقدمًا وذمم مدينة أخرى

بآالف الرياالت السعودية

٢٠٠٩٢٠٠٨

١٧١٫٦٨٣٧٥٫٧٣٢دفعات مقدمة لخطوط النقل ووصالت األلياف

٦٤٫٣٥١٥٦٫٥٨٩إيجار مدفوع مقدمًا

دين وتأمينات نقدية مستردة ٢٧٫٥٥٤٦٢٫٠٧٤دفعات مقدمة للمورِّ

٨٫١٣٨١٫٧٣٩رسم ترخيص برامج حاسوب مدفوع مقدمًا

٣٦٢١٫٥٦٠تأمين مدفوع مقدمًا

٣٣٫٣٨٧٣٠٫٩٣٨أخرى

٣٠٥٫٤٧٥٢٢٨٫٦٣٢

(٨٫٠٠٠)(٨٫٠٠٠)ناقصًا: مخصص مدفوعات مقدمة مشكوك في تحصيلها

٢٩٧٫٤٧٥٢٢٠٫٦٣٢

إن حركة مخصص مدفوعات مقدمة مشكوك في تحصيلها كما يلي:

بآالف الرياالت السعودية

٢٠٠٩٢٠٠٨

١٨٫٠٠٠¹ يناير

Ü٨٫٠٠٠إضافات

٣١٨٫٠٠٠٨٫٠٠٠ ديسمبر



١٤٤

شركة اإلتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )

إيضاحات حول القوائم المالية 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩

( جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية مالم يذكر غير ذلك )

٨ ºممتلكات ومعدات – صافي
بآالف الرياالت السعودية

٣١ ديسمبر ٢٠٠٩استبعاداتإضافات١ يناير ٢٠٠٩

التكلفة

٦٩٫٢٦٩٧٨٫٠١٦¹١٤٧٫٢٨٥تحسينات على عقارات مستأجرة

٢٫١٠٢٫١٧٦١٫٢٠٧٫١٩٢¹٣٫٣٠٩٫٣٦٨معدات اتصاالت

٢٤٧٫٢٧٠(٣٧)١٦٩٫٦٩٧٧٧٫٦١٠أنظمة تقنية معلومات

٥٦٫١٣٠٦٫٠٠٤¹٦٢٫١٣٤أثاث وتركيبات ومعدات مكتبية

٦٫١٠٥(١٫٩٠٢)٤٫٧٥٦٣٫٢٥١سيارات ووسائل النقل األخرى

٥٦٣٫٤٤٢(٤٦٠٫١٠٢)٩٥٫١٢٢٩٢٨٫٤٢٢أعمال رأسمالية تحت اإلنشاء

٤٫٣٣٥٫٦٠٤(٤٦٢٫٠٤١)٢٫٤٩٧٫١٥٠٢٫٣٠٠٫٤٩٥

اإلستهالكات المتراكمة

٣٫٨٠٥٣٢٫٠٧٨¹٣٥٫٨٨٣تحسينات على عقارات مستأجرة 

٦٥٫١١٥٣٠٤٫٠٦٣¹٣٦٩٫١٧٨معدات اتصاالت

٧١٫٧٨١(١٧)١٥٫٣٩٥٥٦٫٤٠٣أنظمة تقنية معلومات

٣٫٤٢٦٧٫١١١¹١٠٫٥٣٧أثاث وتركيبات ومعدات مكتبية

١٫٥٢٥(٢٣٧)٤٢٢١٫٣٤٠سيارات ووسائل النقل األخرى

٤٨٨٫٩٠٤(٢٥٤)٨٨٫١٦٣٤٠٠٫٩٩٥

٢٫٤٠٨٫٩٨٧٣٫٨٤٦٫٧٠٠صافي الممتلكات والمعدات



١٤٥

شركة اإلتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )

إيضاحات حول القوائم المالية 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩

( جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية مالم يذكر غير ذلك )

بآالف الرياالت السعودية

٣١ ديسمبر ٢٠٠٨استبعاداتإضافات١٢ مارس ٢٠٠٨

التكلفة

٦٩٫٢٦٩(٣١٧)¹٦٩٫٥٨٦تحسينات على عقارات مستأجرة

¹٢٫١٠٢٫١٧٦¹٢٫١٠٢٫١٧٦معدات اتصاالت

¹١٦٩٫٦٩٧¹١٦٩٫٦٩٧أنظمة تقنية معلومات

٥٦٫١٣٠(٣٢٤)¹٥٦٫٤٥٤أثاث وتركيبات ومعدات مكتبية

¹٤٫٧٥٦¹٤٫٧٥٦سيارات ووسائل النقل األخرى

¹٩٥٫١٢٢¹٩٥٫١٢٢أعمال رأسمالية تحت اإلنشاء

¹٢٫٤٩٧٫١٥٠(٦٤١)٢٫٤٩٧٫٧٩١

اإلستهالكات المتراكمة

٣٫٨٠٥(٥٣)¹٣٫٨٥٨تحسينات على عقارات مستأجرة

¹٦٥٫١١٥¹٦٥٫١١٥معدات اتصاالت

¹١٥٫٣٩٥¹١٥٫٣٩٥أنظمة تقنية معلومات 

٣٫٤٢٦(٦٥)¹٣٫٤٩١أثاث وتركيبات ومعدات مكتبية

¹٤٢٢¹٤٢٢سيارات ووسائل النقل األخرى

¹٨٨٫١٦٣(١١٨)٨٨٫٢٨١

¹٢٫٤٠٨٫٩٨٧صافي الممتلكات والمعدات

تقوم الشركة على توسعة شبكاتها، يمثل بند أعمال رأسمالية تحت اإلنشاء كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ بشكل رئيسي تكاليف توسعة شبكات متعددة.



١٤٦

شركة اإلتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )

إيضاحات حول القوائم المالية 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩

( جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية مالم يذكر غير ذلك )

٩ ºموجودات غير ملموسة – صافي

بآالف الرياالت السعودية

رصيد ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩إضافات١ يناير ٢٠٠٩

التكلفة

٢٣٫٣٥٩٫١٨٠¹٢٣٫٣٥٩٫١٨٠رسم الترخيص•

٦٢٫١٩٠٥١٫٩٣٢١١٤٫١٢٢رخص برامج حاسوبية

٢٣٫٤٢١٫٣٧٠٥١٫٩٣٢٢٣٫٤٧٣٫٣٠٢المجموع

اإلطفاء المتراكم

(١٫٣٢١٫١٠٥)(٩٧٨٫١٠٠)(٣٤٣٫٠٠٥)رسم الترخيص

١٨٫٧٢٠(١٥٫٢١٥)(٣٫٥٠٥)رخص برامج حاسوبية

(١٫٣٣٩٫٨٢٥)(٩٩٣٫٣١٥)(٣٤٦٫٥١٠)اإلجمالي

٢٣٫٠٧٤٫٨٦٠٢٢٫١٣٣٫٤٧٧صافي األصول غير الملموسة

بآالف الرياالت السعودية

رصيد ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨إضافات١٢ مارس ٢٠٠٨

التكلفة

¹٢٣٫٣٥٩٫١٨٠٢٣٫٣٥٩٫١٨٠رسم الترخيص•

¹٦٢٫١٩٠٦٢٫١٩٠رخص برامج حاسوبية

Ü٢٣٫٤٢١٫٣٧٠٢٣٫٤٢١٫٣٧٠المجموع

اإلطفاء المتراكم

(٣٤٣٫٠٠٥)(٣٤٣٫٠٠٥)¹رسم الترخيص

(٣٫٥٠٥)(٣٫٥٠٥)¹رخص برامج حاسوبية

(٣٤٦٫٥١٠)(٣٤٦٫٥١٠)Üاإلجمالي

Ü٢٣٫٠٧٤٫٨٦٠صافي األصول غير الملموسة

• بموجب القرارات الوزارية رقم ١٧٦ بتاريخ ٢٥ جمادى األولى ١٤٢٨هـ (الموافق ١١ يونيو ٢٠٠٧) ورقم ٣٥٧ بتاريخ ٢٨ ذو الحجة ١٤٢٨هـ (الموافق ٧ يناير 
٢٠٠٨ )، المرسوم الملكي رقم م/ ٤٨ بتاريخ ٢٦ جمادى األولى ١٤٢٨ هـ (الموافق ١٢ يوينو ٢٠٠٧) تم منح الشركة الترخيص كمشغل ثالث لخدمات الهاتف 
الجوال في المملكة العربية السعودية لمدة ٢٥ سنة هجرية مقابل ٢٢،٩١ مليار ريال سعودي. وتشمل رسوم الترخيص أيضًا على مبلغ يعادل ٤٤٩،١٨ 

مليون ريال سعودي لتمويل التكاليف المتعلقة بها وتم رسملتها كجزء من تكلفة الترخيص وفقًا للمعايير المتعارف عليها. (أنظر إيضاح رقم ¹٢ ٢).



١٤٧

شركة اإلتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )

إيضاحات حول القوائم المالية 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩

( جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية مالم يذكر غير ذلك )

١٠ ºذمم دائنة

بآالف الرياالت السعودية

٢٠٠٩٢٠٠٨

١٫٧٩٩٫٢٨٧٣٩١٫٧٤٩تجارية 

٥٫٥٤٤٤٫١٨٨ضرائب استقطاع مستحقة

١٤٥١٫٤٤٩مستحقات للموظفين 

٩٫٨١٦١٦٫٤١٣مستحقات أخرى

١٫٨١٤٫٧٩٢٤١٣٫٧٩٩

١١ ºمصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

بآالف الرياالت السعودية

٢٠٠٩٢٠٠٨

١٫٦٩٦٫٣٧١٤١٧٫٧٩٢تجارية 

١٠٣٫٥٥٩١٠٨٫٦٨٠مصاريف تمويل

مصاريف تمويل مستحقة على سلف مقدمة

٦٣٫٦٢٩¹من المساهمين

٤١٫٧٦٢٣٣٫١٣٤الموظفين

٣٫١٦٧٣٫٧٩٣التزامات تحت تأجير تمويلي (إيضاح ٢٣)

١١٩٫٨٩٠٦٥١أخرى

٢٫٠٢٨٫٣٧٨٥٦٤٫٠٥٠

١٢ ºأوراق دفع

بآالف الرياالت السعودية

٢٠٠٩٢٠٠٨

٥٧٧٫٧٥٨١٫٥٧٤٫٤٦١نوكيا سيمنس نتورك أو واي

١٫٥٧٤٫٤٦١٢٧٣٫٠٨٣موتوروال إنك.

٢٫١٥٢٫٢١٩١٫٨٤٧٫٥٤٤



١٤٨

شركة اإلتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )

إيضاحات حول القوائم المالية 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩

( جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية مالم يذكر غير ذلك )

١٣ º دفعات من المساهمين
قام المساهمون المؤسسون بدفع مبالغ كدفعات مقدمة للشركة طبقًا للترتيبات المتفق عليها مع الشركاء خالل الربع الثالث من عام ٢٠٠٩ م، إن الرصيد 

القائم كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ يخضع لمصاريف تمويل على أساس المعدالت السائدة في السوق.

فيما يلي تفصيل للدفعات من المساهمين كما في ٣١ ديسمبر:

بآالف الرياالت السعودية

٢٠٠٩٢٠٠٨

١٫٨٥٩٫٣٩٧١٫١٠٩٫٣٩٧شركة االتصاالت المتنقلة ش.م.ك

٣١٤٫٨٩٠٣١٤٫٨٩٠مؤسسة فادن للتجارة والمقاوالت

٣٠١٫٣٦٥٣٠١٫٣٦٥مصنع البالستيك السعودي

١٣٦٫٩٨٤١٣٦٫٩٨٤شركة ركيزة القابضة

١٠٩٫٥٨٧١٠٩٫٥٨٧شركة المراعي

١٠٩٫٥٨٧١٠٩٫٥٨٧مؤسسة أشبال العرب للمقاوالت

٥٤٫٧٩٣٥٤٫٧٩٣شركة الجريسي للتنمية المحدودة

٢٧٫٣٩٧٢٧٫٣٩٧شركة السيل الشرقية المحدودة

٢٫٩١٤٫٠٠٠٢٫١٦٤٫٠٠٠

(٣١٤٫٨٩٠)Üالجزء المتداول

 ٢٫٩١٤٫٠٠٠١٫٨٤٩٫١١٠الجزء غير المتداول

لن يتم سداد الجزء غير المتداول من الدفعات من المساهمين كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ ، بما في ذلك مصاريف التمويل المستحقة إال بعد شهر أغسطس ٢٠١١ .

١٤ º تمويل مرابحة مشترك من البنوك
يمثل رصيد تسهيل المرابحة المشترك مبلغ ٩،٧٥ مليار ريال سعودي تقريبًا، كما تم ترتيبه من خالل البنك السعودي الفرنسي (تسهيل مرابحة) لتمويل 
التسهيل التمويلي السابق القائم كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨ بمبلغ ٩،١٦ مليار ريال سعودي. هذا التسهيل يتكون من جزء بالريال السعودي باجمالي ٧،٠٩  

مليار ريال سعودي وجزء آخر بالدوالر األمريكي بإجمالي ٧١٠ مليون دوالر أمريكي ( ٢،٦٦ مليار ريال سعودي).

تسدد مصاريف التمويل بشكل ربع أو نصف سنوي خالل سنتين. إن أصل مبلغ التمويل يستحق السداد دفعة واحدة بتاريخ ١٢ أغسطس ٢٠١١ .

تتلخص القيود المالية المحّددة من قبل البنوك المقرضة فيما يلي:

رهونات سلبية على جميع اإليرادات والموجودات.• 

قيود على القروض والضمانات التي تمنح للعمالء والموزعين والتجار وباعة التجزئة وباعة الجملة والموظفين.• 

عدم حصول الشركة على أي تسهيالت إضافية، كما تشترط التأمين على جميع موجودات الشركة.• 

االلتزام بالشروط المالية المحددة على مدى الزمن.• 



١٤٩

شركة اإلتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )

إيضاحات حول القوائم المالية 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩

( جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية مالم يذكر غير ذلك )

لم تكن الشركة ملتزمة ببعض الشروط كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ . على كل حال، قام المقرضون بمنح إعفاء للشركة لعدم إلتزامها بشرط أن تقوم الشركة 
بتقديم النقاط المالية الجوهرية المعّدلة للفترات الربع سنوية التي سوف تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ ليتم الموافقة عليها من ِقبل المقرضين. وتقوم 
للحصول على  المقرضين  بأنها ستنجح في مفاوضاتها مع  الشركة  إدارة  وتعتقد  المعلومات.  لتزويدهم بهذه  المقرضين  باالتصال مع  الشركة حاليًا 
موافقتهم على النقاط المالية الجوهرية المعّدلة. وكذلك ستنجح في جهودها لتأمين المصادر للوفاء بإلتزاماتها من خالل قيامها بعملياتها االعتيادية. 
علمًا بأنه ال يستحق سداد أصل المبلغ مقابل القرض كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ . ولقد قامت الشركة بتسديد جميع العموالت المترتبة على القرض في 

تواريخ استحقاقها حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩. وبناًء عليه، فلقد تم تصنيف القرض كمطلوبات غير متداولة بناًء على جدول السداد األصلي.

١٥ ºأمور متعلقة بأطراف ذوي عالقة
إن الشركة عضو في مجموعة من الشركات الزميلة والتي تدار بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل شريك األغلبية.

تتضمن األطراف ذوي العالقة في الشركة مجموعة زين وجميع األطراف ذوي العالقة (بما في ذلك الشركات التابعة والزميلة) مالك األسهم الرئيسيون 
في الشركة وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا.

معامالت مع أطراف ذوي عالقة  ١¹١٥
تتلخص أهم المعامالت مع األطراف ذوي العالقة التي تمت في سياق العمل الطبيعي للشركة والمدرجة ضمن القوائم المالية بما يلي:

بآالف الرياالت السعودية

٢٠٠٩٢٠٠٨

٤٧٫٨٧٤١٣٫٥٧٣إيرادات

٤٫٣٧٢٢٫٠٢٠خدمات واستشارات

١٢٦٫١٣٢٢٣٫٧٤٤رسوم إدارية

٥٫٠٨٦٧٫٠٦٦رواتب ومزايا

المدفوعات قدمت نيابة عن الشركة من قبل شركاء األغلبية والشركات التابعة لهم قبل تأسيس الشركة. راجع إيضاح ١٣ دفعات من المساهمين.

٢¹١٥ أرصدة نهاية السنة الناتجة عن المعامالت مع األطراف ذوي العالقة.
مطلوب ألطراف ذوي عالقة: (أ) 

بآالف الرياالت السعودية

٢٠٠٩٢٠٠٨

٥٣٩٫٣٧٤٥١٤٫٧٣٨ام تي سي – المكتب الرئيسي

٢٫٠٠٠١٤٫٨٧٣شركة مدى

Ü٤٫١١٤ام تي سي – البحرين

١٫١٨٩٤٦٤أخرى

٥٤٢٫٥٦٣٥٣٤٫١٨٩اإلجمالي



١٥٠

شركة اإلتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )

إيضاحات حول القوائم المالية 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩

( جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية مالم يذكر غير ذلك )

١٦ º رأس المال
تكون رأس مال الشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ من ١،٤ مليار سهم وتبلغ القيمة اإلسمية لكل سهم ١٠ ريال سعودي وهي موزعة كاآلتي:

بآالف الرياالت السعوديةعدد األسهمالمساهمون

السعودية رأس المال

٣٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠٣٫٥٠٠٫٠٠٠شركة االتصاالت المتنقلة ش.م.ك

٩٦٫٢٥٠٫٠٠٠٩٦٢٫٥٠٠مصنع البالستيك السعودي

٩٦٫٢٥٠٫٠٠٠٩٦٢٫٥٠٠مؤسسة فادن للتجارة والمقاوالت

٤٣٫٧٥٠٫٠٠٠٤٣٧٫٥٠٠شركة ركيزة القابضة

٣٥٫٠٠٠٫٠٠٠٣٥٠٫٠٠٠شركة المراعي

٣٥٫٠٠٠٫٠٠٠٣٥٠٫٠٠٠مؤسسة أشبال العرب للمقاوالت

١٧٫٥٠٠٫٠٠٠١٧٥٫٠٠٠شركة الجريسي للتنمية المحدودة

١٧٫٥٠٠٫٠٠٠١٧٥٫٠٠٠مؤسسة النخبة المعمارية للهندسة والمقاوالت

٨٫٧٥٠٫٠٠٠٨٧٫٥٠٠شركة السيل الشرقية المحدودة

٧٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٧٫٠٠٠٫٠٠٠مجموع المساهمين المؤسسين

٧٠٫٠٠٠٫٠٠٠٧٠٠٫٠٠٠المؤسسة العامة للتقاعد

٦٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠٦٫٣٠٠٫٠٠٠اكتتاب عام للمواطنين السعوديين

١٫٤٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠١٤٫٠٠٠٫٠٠٠المجموع

١٧ ºإيرادات

بآالف الرياالت السعودية

كما في ٣١ ديسمبر 
٢٠٠٩

للفترة منذ ١٢ مارس ٢٠٠٨  
وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨

٢٫٨٧٩٫١٦٢٤٨٦٫٣٨٢رسوم استخدام

١٢٢٫٤٢٩١٨٫٨١٤اشتراك

٢٫٤٦١¹أخرى

٣٫٠٠٤٫٠٥٢٥٠٥٫١٩٦



١٥١

شركة اإلتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )

إيضاحات حول القوائم المالية 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩

( جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية مالم يذكر غير ذلك )

١٨ ºتكلفة اإليرادات

بآالف الرياالت السعودية

كما في ٣١ ديسمبر 
٢٠٠٩

للفترة منذ ١٢ مارس ٢٠٠٨  
وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨

١٫٤٩١٫٠٨٦٢٦٧٫٨٠٤رسوم استخدام الشبكات األخرى

٢٠٤٫٣٥١٥٦٫٠٥١الرسوم الحكومية

١٩٢٫٣٥٠٧٧٫١٠٧خطوط مستأجرة

١٠٥٫٦٨٢٣٧٫٧٣٢خصم على بطاقات الشحن

١٣٣٫٥٥٧٥٠٫٠٤٣أخرى

٢٫١٢٧٫٠٢٦٤٨٨٫٧٣٧

١٩ ºمصاريف توزيع وتسويق

بآالف الرياالت السعودية

كما في ٣١ ديسمبر 
٢٠٠٩

للفترة منذ ١٢ مارس ٢٠٠٨  
وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨

٢٩٩٫٦١٨٦٧٫٠١٥عمولة الوكالء

٢٩٦٫٩٢١٣١٧٫٨٩٠إعالنات

٢٣٦٫٠١٥¹صيانة وإصالح

٢١٧٫٦٨٥٢٦٤٫٥٦٧رواتب الموظفين والمزايا األخرى

١٥٥٫٨٩٧١١٧٫٣٩٤إيجارات

١٢٦٫١٣٢٢٣٫٧٤٤رسوم إدارية (إيضاح١٥)

٨٢٫٤٦١٢٢٫٥٥٧مصروف ديون مشكوك في تحصيلها (إيضاح ٥)

٦٧٫٤٦٨٢٫٩٤٣أنظمة دعم ورخص

٢٦٫٥٠٦١٣٫٠٦١منافع

٨٫٠٩٠١٠٥٫١٠٦والء الزبائن ومحتجزات

٥٦٫٩٤٨٨٧٫١٠٥أخرى

١٫٥٧٣٫٧٤١١٫٠٢١٫٣٨٢



١٥٢

شركة اإلتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )

إيضاحات حول القوائم المالية 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩

( جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية مالم يذكر غير ذلك )

٢٠ ºمصاريف عمومية وإدارية

بآالف الرياالت السعودية

للفترة منذ ١٢ مارس ٢٠٠٨ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩

١١٤٫٧٢٢١٥٩٫١٤٢استشارات

٩٦٫٨٧٠٦٤٫٧٩٣رواتب الموظفين والمزايا األخرى

٥٩٫٨٩٣¹أنظمة دعم وصيانة

٤٦٫٦٢٨١٦٫٨٤٤ضريبة االستقطاع

١٩٫١٠٣¹صيانة وإصالح

١٥٫٦٤٩١٫٥٩٨أتعاب قانونية ومهنية

٢٣٫٠٣٣١٧٫٧٠٥أخرى

٣٧٥٫٨٩٨٢٦٠٫٠٨٢

٢١ ºمصاريف ما قبل التشغيل، صافي
تتكون مصاريف ما قبل التشغيل، للفترة منذ ١٢ مارس ٢٠٠٨ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨ مما يلي:

بآالف الرياالت السعودية

١٠٤٫٧١٤مصاريف أخرى

٩٤٫٨٧٤تكاليف االكتتاب األولي

٨٣٫٠٩٤رواتب ومزايا أخرى

٧٠٫٠٢٩رسوم تسهيالت بنكية ومصاريف تمويل

٣٦٫٠٩٢أتعاب استشارية

٢٠٫٨٣٣إيجارات

١١٫٧٦٩إعالنات

٢٩٩أتعاب قانونية

١٠٧ضرائب استقطاع

٧٧استهالك

(٣٫٦٢٨)دخل ما قبل التشغيل

٤١٨٫٢٦٠



١٥٣

شركة اإلتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )

إيضاحات حول القوائم المالية 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩

( جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية مالم يذكر غير ذلك )

٢٢ ºخسارة السهم
تم احتساب الخسارة للسهم للسنة/للفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ بقسمة الخسائر من العمليات والخسائر غير التشغيلية ¹ صافي وصافي 

الخسارة لكل سنة/فترة على عدد األسهم المتداولة خالل هذه السنة/الفترة والتي كان عددها ١،٤ مليار سهم.

٢٣ ºإيجار رأسمالي
تتكون التزامات الشركة المصنفة تحت بند اإليجار الرأسمالي كما في ٣١ ديسمبر كما يلي:

بآالف الرياالت السعودية

٢٠٠٩٢٠٠٨

١٫٩٧٢١٫٤١٣خالل ١٢ شهرًا

١٫١٩٥١٫٥٧٠من ١٢ إلى ٢٤ شهرًا

Ü٨١٠من ٢٤ إلى ٣٦ شهرًا

٣٫١٦٧٣٫٧٩٣

يتراوح معدل العائد المحتسب على اإليجار التشغيلي بين ٧،٩٢ إلى ٨،٢٩ بالمائة سنويًا. ُتدفع اإليجارات على أقساط شهرية. للشركة الخيار بشراء األصول 
المؤجرة في نهاية عقد اإليجار.

٢٤ ºإيجار تشغيلي
تستأجر الشركة مواقع ومباني تقنية ومكاتب تتعلق بعملياتها. تتلخص تعهدات عقود اإليجار التشغيلية السابقة كما في ٣١ ديسمبر كما يلي:

بآالف الرياالت السعودية

٢٠٠٩٢٠٠٨

٤٧٥٫٧٤٦٩٩٫٦٢٥خالل ١٢ شهرًا

٨٧٤٫٩٦٤٣٠٥٫٢٥٠من ٢ – ٥ سنوات

٤٨٧٫١٤٨٤٥٥٫٣١٠أكثر من ٥ سنوات

١٫٨٣٧٫٨٥٨٨٦٠٫١٨٥



١٥٤

شركة اإلتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )

إيضاحات حول القوائم المالية 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩

( جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية مالم يذكر غير ذلك )

٢٥ ºالتزامات محتملة وتعهدات
المتنقلة. تتكون  االتصاالت  لتزويد خدمة  أخرى وذلك  اتصاالت متنقلة  اتصاالت ومع شركات  لشراء أجهزة  اتفاقيات مع موردين  الشركة عدة  أبرمت 

التعهدات الرأسمالية المستقبلية كما في ٣١ ديسمبر مما يلي:

بآالف الرياالت السعودية

٢٠٠٩٢٠٠٨

٨١٤٫٠٤٠٢٫٧٦٠٫٠٠٧خالل ١٢ شهرًا

١٫١٧٤٫٦٣٣١٫٠٥٦٫٠٨٤من ٢ – ٥ سنوات

Ü٢٢٫٠٧٣أكثر من ٥ سنوات

١٫٩٨٨٫٦٧٣٣٫٨٣٨٫١٦٤

باإلضافة إلى ذلك فإن الشركة وضمن أعمالها المعتادة قد تخضع إلى أو تدخل في قضايا قانونية. ليس هناك أثر جوهري محتمل لهذه القضايا على 
المركز المالي للشركة أو على نتائج عملياتها.

٢٦ ºالمعلومات القطاعية
بدأت الشركة مزاولة نشاطاتها التجارية في ٢٦ أغسطس ٢٠٠٨ . ومن تاريخ بداية النشاط فإن عمليات الشركة الرئيسية تتركز في تقديم خدمات هاتف 

المتنقل لذلك فإن المعلومات القطاعية غير قابلة للتطبيق.



١٥٥

شركة اإلتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )

إيضاحات حول القوائم المالية 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩

( جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية مالم يذكر غير ذلك )

٢٧ ºالزكاة

مكونات الوعاء الزكوي  ١¹٢٧
تتكون العناصر الهامة المكونة للوعاء الزكوي للسنة/الفترة المنتهيتين في ٣١ ديسمبر الخاضعة إلى بعض التعديالت حسب أنظمة مصلحة الزكاة 

والدخل مما يلي:

بآالف الرياالت السعودية

كما في
 ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩

للفترة منذ ١٢ مارس ٢٠٠٨  
وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨

احتساب الوعاء الزكوي

١١٫٧٢١٫٨٢٨١٤٫٠٠٠٫٠٠٠حقوق المساهمين كما في بداية السنة/الفترة

٢٦٫٩٥٣¹المخصصات كما في بداية السنة/الفترة

١٢٫٤٠٨٫٠٢٣١١٫٣٢٨٫٠٠١قروض طويلة األجل ودفعات من المساهمين

(٢٫٢٥١٫٢١٩)(٣٫٠١٠٫٨٨٤)صافي الخسارة المعدلة للسنة/الفترة

(٢٫٤٠٨٫٩٨٧)(٣٫٨٤٦٫٧٠٠)ممتلكات ومعدات معدلة

(٢٣٫٠٧٤٫٨٦٠)(٢٢٫١٣٣٫٤٧٧)موجودات غير ملموسة

(٢٫٤٠٧٫٠٦٥)(٤٫٨٣٨٫٢٥٧)الوعاء الزكوي

تحتسب الزكاة الشرعية بواقع ٢٫٥ ٪ من الوعاء الزكوي أو صافي الدخل المعدل العائد على المساهمين، أيهما أكبر.

احتساب صافي الخسارة المعدلة

(٢٫٢٧٨٫١٧٢)(٣٫٠٩٩٫٣٤٩)صافي الخسارة للسنة/الفترة

٦٫٠٠٤٤٫٣٩٦مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

٨٢٫٤٦١١٤٫٥٥٧مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

¹٨٫٠٠٠أخرى – مخصص مدفوعات مقدمة مشكوك في تحصيلها

(٢٫٢٥١٫٢١٩)(٣٫٠١٠٫٨٨٤)صافي الخسارة المعدلة للسنة/الفترة

مخصص الزكاة  ٢٧¹٢
ال يوجد زكاة مستحقة على الشركة للفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨ حيث أن الشركة لم تتم سنة هجرية من تاريخ التأسيس (تاريخ السجل التجاري). 
أتمت الشركة سنة هجرية كاملة خالل الربع األول للسنة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ . وكما في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ فإن الوعاء الزكوي يظهر بالقيمة السالبة 

باإلضافة إلى وجود خسائر للسنة المنتيهة في ذلك التاريخ. وبالتالي ال يستحق على الشركة زكاة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ .

٢٧¹٣ وضع الربوط الزكوية
قّدمت الشركة إقراراتها الزكوية للفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨ ولم يتم استالم الربوط النهائية 



١٥٦

شركة اإلتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )

القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠



١٥٧



١٥٨



١٥٩

شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
(شركة مساهمة سعودية)

قائمة المركز المالي
( جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية مالم يذكر غير ذلك )

كما في ٣١ ديسمبرإيضاح

٢٠١٠٢٠٠٩

الموجودات موجودات متداولة:

 ٤٧٠٢٫١١٧٥٠٥٫٧٩٢النقد وما يعادله

 ٥١٫٤٦٣٫١٦٦١٫٠٠٧٫٢٤٧ذمم مدينة – صافي

٢٨٫٧٩٩٣٩٫٤٢٢ ٦مخزون – صافي

 ٢٩٧٫٤٧٥ ٧٤٠٨٫٥٢٧مصاريف مدفوعة مقدمًا وذمم مدينة أخرى – صافي

٢٫٦٠٢٫٦٠٩١٫٨٤٩٫٩٣٦إجمالي الموجودات المتداولة

موجودات غير متداولة:

٨٤٫٢٩٨٫٢٠٠٣٫٨٤٦٫٧٠٠ممتلكات ومعدات – صافي

٢١٫١٥٤٫٦٢٨٢٢٫١٣٣٫٤٧٧ ٩موجودات غير ملموسة – صافي

٢٥٫٤٥٢٫٨٢٨٢٥٫٩٨٠٫١٧٧إجمالي الموجودات غير المتداولة

٢٨٫٠٥٥٫٤٣٧٢٧٫٨٣٠٫١١٣مجموع الموجودات

المطلوبات مطلوبات متداولة:

١٠٢٫١٠٤٫٥٠٣١٫٨١٤٫٧٩٢ذمم دائنة

١١٢٫٥٨٧٫٢٢٣١٫٩٦٤٫٧٤٩مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

٤٥١٫٣٤٢٢٥١٫٢٥٩إيرادات مؤجلة

١٧٤٥٧٫٠٧٠٥١٫٣٦٥مطلوب ألطراف ذوي عالقة

١٢٢٫١٩٣٫٧٥٠¹تسهيل قصير األجل

١٣Ü٢٫١٥٢٫٢١٩أوراق دفع

٧٫٧٩٣٫٨٨٨٦٫٢٣٤٫٣٨٤إجمالي المطلوبات المتداولة

مطلوبات غير متداولة:

١٣٦٥٩٫٢٢١¹أوراق دفع

٣٫٤٦٨٫٨٢٧  ١٤٣٫٦٦٥٫٤٩٧دفعات مقدمة من المساهمين

١٥٩٫٦٥٥٫٦٩٣٩٫٤٩٤٫٠٢٣تمويل مرابحة مشترك من البنوك

١٦١٣٤٫٦٣٠¹مشتقات أدوات مالية

١٧٫٠٩٦١٠٫٤٠٠مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

١٤٫١٣٢٫١٣٧١٢٫٩٧٣٫٢٥٠إجمالي المطلوبات غير المتداولة

٢١٫٩٢٦٫٠٢٥١٩٫٢٠٧٫٦٣٤مجموع المطلوبات



١٦٠

شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
(شركة مساهمة سعودية)

قائمة المركز المالي (تتمة)
( جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية مالم يذكر غير ذلك )

كما في ٣١ ديسمبرإيضاح

٢٠١٠٢٠٠٩

حقوق المساهمين

١٨١٤٫٠٠٠٫٠٠٠١٤٫٠٠٠٫٠٠٠رأس المال

(٥٫٣٧٧٫٥٢١)(٧٫٧٣٥٫٩٥٨)خسائر متراكمة

¹(١٣٤٫٦٣٠)١٦احتياطي تحوط

٦٫١٢٩٫٤١٢٨٫٦٢٢٫٤٧٩مجموع حقوق المساهمين

٢٨٫٠٥٥٫٤٣٧٢٧٫٨٣٠٫١١٣مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

٢٥التزامات محتملة وتعهدات

تعتبر اإليضاحات المرفقة في الصفحات من رقم ٧ إلى ٢٨ جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية .



١٦١

شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
(شركة مساهمة سعودية)

قائمة العمليات
( جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية مالم يذكر غير ذلك )

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبرإيضاح

٢٠٠٩ ٢٠١٠ 

١٩٥٫٩٣٤٫٣٧٠٣٫٠٠٤٫٠٥٢اإليرادات

 ( ٢٫١٢٧٫٠٢٦ )( ٣٫٤٠٣٫٩٢٢ ) ٢٠ تكلفة اإليرادات

 ٢٫٥٣٠٫٤٤٨٨٧٧٫٠٢٦إجمالي الربح

مصاريف التشغيل

( ١٫٥٧٣٫٧٤١ )( ١٫٨٤٨٫٦٦٦ )٢١توزيع وتسويق

( ٣٧٥٫٨٩٨ )( ٣٥١٫١٤٣ )٢٢عمومية وإدارية

( ١٫٣٩٤٫٣١٠ )( ١٫٤٩٤٫٢٢٠ )٨ ، ٩استهالك وإطفاء

( ٢٫٤٦٦٫٩٢٣ )( ١٫١٦٣٫٥٨١ )الخسارة من العمليات 

إيرادات (مصاريف) أخرى

( ٦٣٣٫٧٤٢ )( ١٫١٩٥٫٥١١ )١٢ ، ١٣ ، ١٤ ، ١٥مصاريف تمويل

 ٦٥٥١٫٣١٦عوائد عموالت

 ( ٣٫٠٩٩٫٣٤٩ ) ( ٢٫٣٥٨٫٤٣٧ )صافي الخسارة للسنة

الخسارة للسهم (ريال سعودي):

 ( ١،٧٦ )( ٠،٨٣ ) ٢٣ الخسارة من العمليات

 ( ٠،٤٥ )( ٠،٨٥ ) ٢٣الخسارة غير التشغيلية

 ( ٢،٢١ )( ١،٦٨ )٢٣صافي الخسارة

تعتبر اإليضاحات المرفقة في الصفحات من رقم ٧ إلى ٢٨ جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية



١٦٢

شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
(شركة مساهمة سعودية)

قائمة التدفقات النقدية
( جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية مالم يذكر غير ذلك )

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبرإيضاح

٢٠٠٩ ٢٠١٠ 

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية:

 ( ٣٫٠٩٩٫٣٤٩ )(٢٫٣٥٨٫٤٣٧)صافي الخسارة للسنة

تعديالت لبنود غير نقدية:

 ٧،٥١٥٩٫٨٨٩٨٢٫٤٦١مخصص ديون مدينة مشكوك في تحصيلها

٦٢٫٢٥٠¹مخصص مخزون بطيء الحركة

٩،٨١٫٤٩٤٫٢٢٠١٫٣٩٤٫٣١٠استهالك وإطفا

تعديالت أخرى:

١٫١٩٥٫٥١١٦٣٣٫٧٤٢مصاريف تمويل

 ( ١٫٣١٦ ) ( ٦٥٥ )عوائد عموالت

التغيرات في راس المال العامل:

( ٧٧٢٫٠٣٩ ) ( ٦٢٣٫٨٠٨ ) ذمم مدينة – صافي

 ٨٫٣٧٣٢٠٫٤١٠مخزون

 ( ٧٦٫٨٤٣ )(١٠٣٫٠٥٢)مصاريف مدفوعة مقدمًا وذمم مدينة أخرى ¹ صافي

 ١٫٤٠٠٫٩٩٣ ٢٨٩٫٧١١ذمم دائنة

٦٢٢٫٤٧٤١٫٤٠٥٫٨٢٠مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

 ( ٣٦٤ ) ٢٠٠٫٠٨٣إيرادات مؤجلة

( ٤٨٢٫٨٢٤ ) ١٣٩٫٧٢٠ مطلوب ألطراف ذوي عالقة

 ٦٫٦٩٦٦٫٠٠٤مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 ١٫٠٣٢٫٩٧٥٥١١٫٠٠٥صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية:

(١٫٨٤٠٫٣٩٣)(٢٨٤٫٦٣٣) ٨شراء ممتلكات ومعدات

(٥١٫٩٣٢)(٢٤٫٢٣٤) ٩إضافات إلى موجودات غير ملموسة

 ١٫٢١٧١٫٦٨٥متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات

 ٦٥٥١٫٣١٦عوائد عموالت محصلة

(١٫٨٨٩٫٣٢٤)(٣٠٦٫٩٩٥)صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية



١٦٣

شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
(شركة مساهمة سعودية)

قائمة التدفقات النقدية (تتمة)
( جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية مالم يذكر غير ذلك )

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبرإيضاح

٢٠٠٩ ٢٠١٠

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية:

٢٫١٩٣٫٧٥٠¹ ١٢تسهيل قصير األجل

٣٠٤٫٦٧٥(٢٫١٥٢٫٢١٩)  ١٣أوراق دفع

١٫٢٤١٫١٩٨ Ü دفعات مقدمة من المساهمين

 ٣٣٠٫٠٢٢ Üتمويل مرابحة مشترك من البنوك – صافي

(٥٧٥٫٢٣٤)(٥٧١٫١٨٦)مصاريف تمويل مدفوعة

 ١٫٣٠٠٫٦٦١(٥٢٩٫٦٥٥) صافي النقد (المستخدم في) الناتج من األنشطة التمويلية

(٧٧٫٦٥٨) ١٩٦٫٣٢٥صافي التغير في النقد وما يعادله

 ٥٠٥٫٧٩٢٥٨٣٫٤٥٠النقد وما يعادله كما في بداية السنة

٧٠٢٫١١٧٥٠٥٫٧٩٢ ٤النقد وما يعادله كما في نهاية السنة

معلومات إضافية غير نقدية:

القيمة العادلة لمشتقات األدوات المالية تظهر في الجانب المدين 
لحقوق المساهمين

 ١٣٤,٦٣٠ ١٦¹

١٣٦٥٩,٢٢١¹أوراق دفع مصدرة مقابل إضافات لممتلكات ومعدات

تعتبر اإليضاحات المرفقة في الصفحات من رقم ٧ إلى ٢٨ جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية



١٦٤

شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
(شركة مساهمة سعودية)

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين
( جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية مالم يذكر غير ذلك )

 إجمالي احتياطي تحوطخسائر متراكمةرأس المال  

٨,٦٢٢,٤٧٩ ¹(٥,٣٧٧,٥٢١ ) ١١٤,٠٠٠,٠٠٠ يناير ٢٠١٠

(٢,٣٥٨,٤٣٧) ¹(٢,٣٥٨,٤٣٧ )¹صافي الخسارة للسنة

( ١٣٤,٦٣٠ )(١٣٤,٦٣٠ )¹¹مشتقات أدوات مالية (إيضاح ١٦)

 ٦,١٢٩,٤١٢( ١٣٤,٦٣٠ )(٧,٧٣٥,٩٥٨ )  ٣١١٤,٠٠٠,٠٠٠ ديسمبر ٢٠١٠

١١,٧٢١,٨٢٨ ¹ (٢٫٢٧٨,١٧٢ ) ١١٤,٠٠٠,٠٠٠ يناير ٢٠٠٩

( ٣,٠٩٩,٣٤٩ )¹(٣,٠٩٩,٣٤٩ ) ¹ صافي الخسارة للسنة

 Ü٨,٦٢٢,٤٧٩(٥,٣٧٧,٥٢١ ) ٣١١٤,٠٠٠,٠٠٠ ديسمبر ٢٠٠٩

تعتبر اإليضاحات المرفقة في الصفحات من رقم ٧ إلى ٢٨ جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية



١٦٥

شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠

( جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية مالم يذكر غير ذلك )

١ ºمعلومات عامة
تقوم شركة االتصاالت المتنقلة السعودية ("الشركة" أو "زين السعودية") بتقديم خدمات االتصاالت المتنقلة في المملكة العربية السعودية حيث تقوم 

بتشغيل وشراء وتقديم وتركيب وإدارة وصيانة خدمات الهاتف المنتقل.

الشركة هي شركة مساهمة سعودية أنشئت بموجب القرار الوزاري رقم ١٧٥ بتاريخ ٢٥ جمادى األولى١٤٢٨ هـ (الموافق ١١ يونيو ٢٠٠٧) وقرار رقم ٣٥٧ 
بتاريخ ٢٨ ذو الحجة ١٤٢٨ هـ (الموافق ٧ يناير ٢٠٠٧ ) والمرسوم الملكي رقم م/ ٤٨ بتاريخ ٢٦ جمادى األولى ١٤٢٨ هـ (الموافق ١٢ يونيو ٢٠٠٨ ) والسجل 
التجاري رقم ١٠١٠٢٤٦١٩٢ الصادر من مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية بتاريخ ٤ ربيع األول ١٤٢٩ هـ (الموافق ١٢ مارس ٢٠٠٨ ) للعمل كمشغل 
ثالث لخدمة الهاتف المنتقل المعتمد على تقنية جي أس أم وخدمة الجيل الثالث في المملكة العربية السعودية لمدة ٢٥ سنة هجرية. يقع المركز 

الرئيسي للشركة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

تكبدت الشركة صافي خسارة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ كما تجاوزت المطلوبات المتداولة الموجودات المتداولة ولديها خسائر متراكمة كما في 
ذلك التاريخ. إن هذه األمور تشير إلى أن قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها واستمرارها في نشاطها وفقًا لمبدأ االستمرارية يعتمد على 
مقدرتها على ترتيب تمويل كافي في الوقت المناسب. وتعتقد الشركة بأنها ستنجح في جهودها لتأمين التمويل الالزم للوفاء بالتزاماتها من خالل 

قيامها بعملياتها االعتيادية. وبناًء عليه، فلقد تم إعداد القوائم المالية المرفقة على أساس مبدأ االستمرارية في النشاط.

من  المال  رأس  تخفيض  من خالل  الشركة  مال  رأس  بإعادة هيكلة   ٢٠١١ فبراير   ٢٠ بتاريخ  المنعقد  اجتماعه  في   (« («المجلس  اإلدارة  مجلس  أوصى 
١٤٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال سعودي إلى ٦٫٢٦٥٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال سعودي، وبالتالي تخفيض عدد األسهم من ١،٤ مليار سهم إلى ٦٢٦٫٥٠٠٫٠٠٠ سهم عن طريق إلغاء 
٧٧٣٫٥٠٠٫٠٠٠ سهم بنسبة تخفيض في رأس المال مقدارها ٥٥،٢٥ ٪ تقريبًا، وبمعدل تخفيض سهم واحد عن كل ١٫٨٠٩٩٥ سهم تقريبًا. إن الغرض من 
تخفيض رأس المال هو إطفاء الخسائر المتراكمة للشركة كما في ٣١ ديسمبر٢٠١٠ . وكذلك فقد أوصى المجلس بزيادة رأس المال بمقدار ٤٫٣٨٣٫٤٨٧٫١٨٠ 

ريال سعودي من خالل إصدار ٤٣٨٫٣٤٨٫٧١٨ سهم جديد (حقوق األولوية). إن توصية المجلس هذه خاضعة لموافقة الجمعية العامة غير العادية.

إن العنوان المسجل للشركة هو صندوق بريد ٢٩٥٨١٤ ، الرياض ١١٣٥١ ، المملكة العربية السعودية. تمت الموافقة على هذه القوائم المالية من ِقبل 
اإلدارة بتاريخ ١٧ ربيع األول ١٤٣٢ هـ ( ٢٠ فبراير ٢٠١١ ).

٢ ºملخص السياسات المحاسبية الهامة
أهم السياسات المحاسبية المطبقة في إعداد هذه القوائم المالية تم إدراجها أدناه. تم تطبيق هذه السياسات بشكل منتظم لجميع السنوات المعروضة، 

ما لم يذكر غير ذلك.

أسس اإلعداد  ١¹٢
أعدت القوائم المالية المرفقة على أساس التكلفة التاريخية وفقًا لمبدأ االستحقاق، المعّدلة بإعادة تقييم مشتقات األدوات المالية بالقيمة العادلة، وطبقًا 

للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.



١٦٦

شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠

( جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية مالم يذكر غير ذلك )

٢¹٢ تقديرات وافتراضات محاسبية مؤثرة
يتطلب إعداد القوائم المالية وفقًا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها استخدام تقديرات وافتراضات تؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات، واإلفصاح 
عن الموجودات وااللتزامات المحتملة كما في تاريخ القوائم المالية، وكذلك تقدير مبالغ اإليرادات والمصاريف خالل الفترة المالية. يتم تقييم التقديرات 
واالفتراضات بشكل مستمر وهي مبنية على خبرة سابقة وعوامل أخرى تتضمن توقعات باألحداث المستقبلية والتي تعتبر مناسبة للظروف. تقوم الشركة 

بتقديرات وافتراضات متعلقة بالمستقبل، والتي وفقًا لتعريفها، نادرًا ما تتساوى مع النتائج الفعلية.

إن التقديرات واالفتراضات ذات المخاطر الهامة التي قد ينتج عنها تعديالت جوهرية في القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية 
الالحقة تمت مناقشتها أدناه.

األصول غير الملموسة (أ) 

تتضمن األصول غير الملموسة ترخيص حصلت عليه الشركة من وزارة االتصاالت والتراخيص المتعلقة بشراء برامج الحاسوب.

بالعمر  المتعلقة  الشركة يجعل االفتراضات  : ٧٩،٥ ٪) من إجمالي موجودات   ٢٠٠٩ ) البالغ ٧٥،٤ ٪  الملموسة  الشركة غير  النسبي ألصول  الحجم  إن 
اإلنتاجي المقدر جوهرية فيما يتعلق بالمركز المالي للشركة وأدائها.

تقدير العمر اإلنتاجي

العمر اإلنتاجي المستخدم الطفاء األصول غير الملموسة يتصل باألداء في المستقبلي لألصول المقتناه وتقدير االدارة للفترة التي سوف تحصل الشركة 
خاللها على المنفعة االقتصادية المتأتية من الموجودات. أساس تحديد العمر االنتاجي ألهم عناصر األصول غير الملموسة هي كما يلي:

رخصة اتصاالت الهاتف المحمول  (١ Üأ)

والعمر االنتاجي هو مدة الرخصة. إن استخدام مصطلح الرخصة يعبر عن الفترة التي سوف تحصل الشركة خاللها على المنفعة االقتصادية.

تراخيص برامج الكمبيوتر  (٢ Üأ)

تحدد اإلدارة العمر اإلنتاجي في الوقت الذي يتم الحصول فيه على البرمجيات وتدخل حيز االستعمال ويتم مراجعته بشكل منتظم للمالءمة. يمثل العمر 
اإلنتاجي رؤية اإلدارة في مدى الفترة المتوقعة التي سوف تحصل الشركة خاللها على المنافع من البرنامج ، ولكن ال تتجاوز مدة الرخصة.

الممتلكات والمعدات (ب) 

التقديرات  فإن  ولذلك،  الشركة.  موجودات  إجمالي  من   (٪  ١٤  :  ٢٠٠٩  )  ٪  ١٥ تبلغ  الشركة  أصول  من  كبيرة  نسبة  أيضًا  والمعدات  الممتلكات  تمثل 
واالفتراضات المستخدمة لتحديد القيمة الدفترية واالستهالك ذات الصلة تعتبر جوهرية فيما يتعلق بالمركز المالي للشركة وأدائها.

تقدير العمر اإلنتاجي

إن المصروف المحّمل في ما يتعلق باالستهالك الدوري يؤخذ بعد تقدير العمر االنتاجي والقيمة المتبقية في نهاية حياة االصل. زيادة العمر االنتاجي 
أو القيمة المتبقية من شأنه أن يؤدي إلى تخفيض مصروف االستهالك في قائمة العمليات.

إن العمر اإلنتاجي ألصول الشركة تحدده اإلدارة في الوقت الذي يتم الحصول فيه على األصول وتتم ومراجعته سنويا للمالئمة. إن عمر االصل مبني على 
التجربة التاريخية مع األصول المماثلة وكذلك التنبؤ باألحداث المستقبلية التي قد تؤثر على حياة األصل، مثل التغيرات في التكنولوجيا. ما لم يكن 
هناك توقع معقول للتجديد أو استخدام بديل لألصل في المستقبل، يتم استهالك شبكة البنية التحتية على مدى فترة ال تزيد على انتهاء الرخصة 

المرتبطة بها التي بموجبها تقدم الشركة خدمات االتصاالت.



١٦٧

شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠

( جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية مالم يذكر غير ذلك )

(ج) مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

يتم تكوين مخصص لحسابات المدينين التجاريين المشكوك في تحصيلها عند وجود دليل موضوعي بأن الشركة لن تستطيع تحصيل المبالغ المستحقة 
وفقًا للشروط األساسية لحسابات المدينين. ويتم أخذ البنود التالية مؤشرًا على وجود هبوط في حسابات المدينين التجارية، تعرض المدين لصعوبات مالية 

أو احتمال إفالسه أو إعادة هيكلة مالية أو صعوبة أو تأخر (ألكثر من ٦٠ يومًا) في سداد الدفعات المستحقة.

يتم عمل تقديرات منفصلة للحسابات الفردية الجوهرية. وبالنسبة للمبالغ المستحقة غير الجوهرية إفراديًا، فإنه يتم عمل التقديرات بشكل جماعي ويتم 
تكوين مخصص بناًء على الوقت ومعدالت التحصيل السابقة.

التقارير القطاعية  ٣¹٢
(أ) القطاع التشغيلي

القطاع التشغيلي هو مجموعة من الموجودات أو العمليات أو المنشآت التي:

(أÜ ١) تعمل في أنشطة تدر إيرادات،

(أÜ ٢) تقوم اإلدارة باستمرار بتحليل نتائج عملياتها من أجل اتخاذ القرارات التي تتعلق

بتوزيع المصادر وتقييم األداء،

(أÜ ٣) تتوفر عنها معلومات مالية بشكل منفرد

(ب) القطاع الجغرافي

القطاع الجغرافي هو مجموعة من الموجودات أو العمليات أو المنشآت التي تقوم بأنشطة تدر إيرادات في بيئة اقتصادية محددة تخضع لمخاطر وعوائد 
مختلفة عن تلك التي تعمل في بيئات اقتصادية أخرى.

العمالت األجنبية  ٤¹٢
(أ) العملة الرئيسية

تظهر القوائم المالية للشركة بالريال السعودي والتي هي العملة الرئيسة للشركة.

(ب) معامالت وأرصدة

يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى الريال السعودي على أساس أسعار الصرف السائدة في تاريخ تلك المعامالت. يتم قيد أرباح 
وخسائر فروق العملة الناتجة عن تسوية تلك المعامالت وكذلك الناتجة من تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بالعملة األجنبية على أساس أسعار 

صرف العمالت السائدة كما في نهاية العام ضمن قائمة العمليات والتي لم تكن جوهرية للسنتين المنتهيتين في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ و ٢٠٠٩ .



١٦٨

شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠

( جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية مالم يذكر غير ذلك )

نقد وما يعادله  ٥¹٢
يشتمل النقد وما يعادله النقد في الصندوق ولدى البنوك واالستثمارات قصيرة األجل األخرى عالية السيولة، إن وجدت، والتي تستحق خالل ثالثة أشهر 

أو أقل من تاريخ الشراء.

ذمم مدينة  ٦¹٢
تظهر الذمم المدينة بصافي القيمة القابلة للتحقق والتي تمثل اإليرادات المفوترة وغير المفوترة بعد خصم مخصص الديون المشكوك في تحصيلها. 
يتم عمل مخصص الديون المشكوك في تحصيلها عندما يكون هناك دليل موضوعي على عدم تمكن الشركة من تحصيل جميع المبالغ المستحقة 
بموجب الشروط األصلية للذمم المدينة. يتم قيد هذه المخصصات في قائمة العمليات وتظهر تحت بند «مصاريف توزيع وتسويق ». وعندما تكون الذمم 
المدينة غير قابلة للتحصيل، يتم شطبها مقابل مخصص الديون المشكوك في تحصيلها. تقّيد أي مبالغ تسترد في وقت الحق لذمم قد تم شطبها 

بقيد دائن على «مصاريف توزيع وتسويق » في قائمة العمليات.

مخزون  ٧¹٢
يقّيد المخزون على أساس سعر التكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل. يحدد سعر التكلفة على أساس متوسط التكلفة المرجح. تمثل صافي 

القيمة القابلة للتحقق سعر البيع المقّدر في سياق األعمال العادية ناقصًا تكاليف استكمال العملية ومصاريف البيع.

ممتلكات ومعدات  ٨¹٢
تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة بعد خصم االستهالكات المتراكمة ما عدا اإلنشاءات تحت التنفيذ التي تظهر بالتكلفة. يحّمل االستهالك على 

قائمة العمليات على أساس طريقة القسط الثابت وذلك لتوزيع تكلفة هذه الموجودات على مدى األعمار اإلنتاجية المقّدرة لها كما يلي:

 مدة اإليجار أو العمر االنتاجي، أيهما أقلتحسينات على عقارات مستأجرة

 ٨ سنواتمعدات اتصاالت

١٥ سنةأعمال مدنية (اتصاالت)

سنتينأنظمة تقنية المعلومات 

 ٥ سنواتخوادم تقنية المعلومات

 ٥ سنواتأثاث وتركيبات

 سنتينمعدات مكتبية

 ٥ سنواتسيارات ومعدات النقل األخرى

تحّدد األرباح والخسائر الناتجة عن االستبعاد بمقارنة المتحصالت مع القيمة الدفترية وتقّيد في قائمة العمليات.

رسملة  يتم  تكبدها.  عند  العمليات  قائمة  في  لألصل  المقّدر  اإلنتاجي  العمر  من  جوهريًا  تزيد  ال  التي  العادية  واإلصالحات  الصيانة  مصاريف  تقّيد 
التجديدات والتحسينات الهامة، إن وجدت، ويتم استبعاد األصل الذي تم استبداله.



١٦٩

شركة اإلتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠

( جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية مالم يذكر غير ذلك )

موجودات غير ملموسة  ٩¹٢
يتم قياس رسم الرخصة بالتكلفة بعد طرح اإلطفاء المتراكم. تم تحديد فترة اإلطفاء والمقدرة ب ٢٥ سنة هجرية بناًء على فترة الترخيص القائمة وشروط 
تجديد الترخيص وفيما إذا كان الترخيص معتمدًا على تقنية محددة. يتم تحميل مصاريف اإلطفاء على قائمة العمليات على أساس القسط الثابت خالل 

العمر االنتاجي المقدر للشبكة من تاريخ بدء الخدمة للشبكة.

تتم رسملة تراخيص برامج الحاسوب على أساس التكاليف المتكبدة الستحواذها وتفعيلها لالستخدام. يتم إطفاء هذه التكاليف على أساس العمر اإلنتاجي 
المقّدر لها والذي يتراوح ما بين ¹٢ ٥ سنوات. يتم تسجيل التكاليف المرتبطة بشكل مباشر بإنتاج منتجات برمجية قابلة للتحديد ومميزة ومسيطر عليها 

من قبل الشركة ويتوقع منها منافع اقتصادية مستقبلية تتعدى تكلفتها خالل فترة تتعدى سنة كموجودات غير ملموسة.

يتم إثبات التكاليف المرتبطة بصيانة البرمجيات كمصاريف عند حدوثها.

الهبوط في قيمة الموجودات غير المتداولة  ١٠¹٢
يتم مراجعة الموجودات غير المتداولة فيما يتعلق بالهبوط في قيمتها عندما تشير الحاالت أو التغير في الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد تكون غير 
قابلة لالسترداد. يتم إثبات الخسارة الناتجة عن الهبوط في القيمة، والتي تمثل الزيادة في القيمة الدفترية لألصل عن القيمة القابلة لالسترداد وهي 
القيمة العادلة لألصل ناقصًا تكاليف البيع أو قيمة االستخدام، أيهما أعلى. لغرض تقدير الهبوط، يتم تجميع الموجودات على أدنى مستوى لها بحيث 
تتواجد تدفقات نقدية منفصلة ومحددة (وحدات مدرة للنقد). يتم مراجعة الموجودات غير المتداولة، بخالف الموجودات غير الملموسة، والتي سبق أن 
حدث هبوط في قيمتها بغرض احتمال عكس ذلك الهبوط، وذلك في تاريخ كل فترة مالية. إذا ما تم الحقًا عكس خسارة الهبوط في القيمة، عندئذ 
تتم زيادة القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المدرة للنقد إلى التقدير المعدل لقيمتها القابلة لالسترداد، على أال يزيد عن القيمة الدفترية فيما لو لم يتم 
إثبات خسارة الهبوط في قيمة ذلك األصل أو الوحدة المدرة للنقد في السنوات السابقة. يتم إثبات عكس خسارة الهبوط في القيمة فورًا كإيرادات في 

قائمة العمليات. ال يتم عكس خسارة الهبوط في قيمة الموجودات غير الملموسة.

قروض  ١١¹٢
يتم إثبات القروض بقيمة المتحصالت المستلمة بعد حسم تكاليف المعاملة المتكبدة. يتم رسملة تكاليف القروض التي ترتبط مباشرة باقتناء أو إنشاء أو 

إنتاج الموجودات المؤهلة وذلك كجزء من هذه الموجودات. يتم تحميل تكاليف القروض األخرى على قائمة العمليات.

إيجارات رأسمالية  ١٢¹٢
تقوم الشركة بالمحاسبة عن الممتلكات والمعدات المقتناة بموجب عقود إيجار رأسمالية وذلك بقيد الموجودات والمطلوبات المتعلقة بها. يتم تحديد 
هذه المبالغ بناًء على القيمة الحالية للحد األدنى من دفعات اإليجار. يتم توزيع النفقات المالية على فترة اإليجار بطريقة توفر معدل تحميل دوري 
ثابت على رصيد المطلوبات القائم. يتم تحميل استهالك الموجودات المقتناة بموجب عقود إيجار رأسمالية على قائمة العمليات وذلك باستخدام طريقة 

القسط الثابت بالمعدالت المالئمة لتلك الموجودات ذات الصلة.

ذمم دائنة ومستحقات  ١٣¹٢
يتم إثبات مبالغ المطلوبات التي سيتم دفعها مقابل بضائع وخدمات مستلمة، سواًء تم إصدار فواتير بموجبها إلى الشركة أم ال.

مخصصات  ١٤¹٢
يتم إثبات المخصصات عندما يكون لدى الشركة إلتزام قانوني حالي أو متوقع ناتج عن حدث سابق، وهناك إحتمال وجود إستخدام للموارد لتسوية اإللتزام، 

وإمكانية تقدير المبلغ بشكل يعتمد عليه.



١٧٠

شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠

( جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية مالم يذكر غير ذلك )

الزكاة  ١٥¹٢
الشركة، إن وجد، على قائمة  المستحقة على  الزكاة  »). يتم تحميل مخصص  («المصلحة  والدخل  الزكاة  للزكاة وفقًا ألنظمة مصلحة  الشركة  تخضع 

العمليات. يتم تسجيل المبالغ اإلضافية المستحقة، إن وجدت، بموجب الربوط الزكوية النهائية، عند تحديدها.

تقوم الشركة باستقطاع الضريبة الواجبة عن معامالت محددة مع أطراف غير مقيمة في المملكة العربية السعودية وذلك طبقًا لنظام ضريبة الدخل 
السعودي.

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  ١٦¹٢
يتم قيد مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين بموجب شروط أنظمة العمل والعّمال في المملكة العربية السعودية من قبل الشركة ويحّمل على 
قائمة العمليات. يتم إحتساب مبلغ اإللتزام على أساس القيمة الحالية للمكافأة المكتسبة التي تحق للموظف فيما لو ترك الموظف عمله كما في تاريخ 
قائمة المركز المالي. يتم إحتساب المبالغ المسددة عند نهاية الخدمة على أساس رواتب وبدالت الموظفين األخيرة وعدد سنوات خدماتهم المتراكمة، كما 

هو موضح في أنظمة المملكة العربية السعودية

اإليرادات  ١٧¹٢
تتكون اإليرادات من اإليرادات من االتصاالت المتنقلة. تتكون اإليرادات من االتصاالت المتنقلة من مبالغ محّملة على العمالء عند استخدامهم لفترات 
البث والرسائل النصية وجميع خدمات االتصاالت المتنقلة األخرى بما في ذلك توفير خدمات البيانات والمعلومات ورسوم ربط مستخدمي شبكات المحمول 

األخرى والخط األرضي بشبكة الشركة.

تسجل فترات االتصال المستخدمة من قبل العمالء كجزء من الفواتير الدورية ويعترف بها كإيراد خالل تلك الفترة. يتم تسجيل اإليرادات من الخدمات 
غير المفوترة والناتجة من الخدمات التي قدمت من تاريخ إعداد الفاتورة إلى نهاية كل فترة محاسبية كإيرادات مستحقة بينما يتم تأجيل اإليرادات 
غير المكتسبة من الخدمات المقّدمة في الفترات التالية لكل فترة محاسبية. أما اإليرادات الناتجة عن بيع البطاقات المسبقة الدفع فإنها تؤجل إلى أن 

يستخدم العميل فترات االتصال أو عند انتهاء رصيد صالحية هذه البطاقات.

ُيعترف باإليرادات الناتجة عن توفير خدمات البيانات والمعلومات عندما تقوم الشركة بتقديم الخدمة ويتوقف ذلك على طبيعة الخدمة فإما يعترف 
بها حسب إجمالي مبلغ الفاتورة أو مبلغ العمولة المستحق مقابل تيسير الخدمة.

تقوم الشركة بتقديم الحوافز للعمالء كجزء من عروضها الترويجية، عند تقديم مثل هذه الحوافز في سياق العرض الذي يتضمن مزايا أخرى، فإن اإليراد 
الذي يمثل القيمة العادلة للحافز والمرتبط بالمزايا األخرى المقدمة للعميل كجزء من العرض نفسه، يؤجل ويعترف به طبقًا لوفاء الشركة اللتزاماتها 
المتعلقة بالحافز. وفيما يخص العروض التي تتضمن أكثر من ميزة، فإن قيمة العرض توزع على كل ميزة بناًء على القيمة العادلة لكل عنصر منفردًا. 

تقوم الشركة بصفة عامة بتحديد القيم العادلة للعناصر المنفردة طبقًا لألسعار التي يتم عندها بيع كل ميزة على أساس منفرد.

مصاريف بيع وتسويق وعمومية وإدارية  ١٨¹٢
اإليراد كما هو  التي ال تكون بالضرورة جزءًا من تكاليف  المباشرة  المباشرة وغير  التكاليف  والعمومية واإلدارية على  والتسويق  البيع  تشتمل مصاريف 
مطلوب وفقًا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها. توزع هذه التكاليف بين مصاريف البيع والتسويق والعمومية واإلدارية وتكاليف اإليراد، إن لزم األمر، 

بطريقة منتظمة.
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عقود إيجار تشغيلية  ١٩¹٢
تصّنف عقود اإليجار للممتلكات والمعدات كعقود إيجار تشغيلية في حالة بقاء جميع المخاطر والمنافع لهذه المعدات والممتلكات مع المؤجر. يتم 
تحميل المبالغ المدفوعة بموجب عقود اإليجار التشغيلية من قبل الشركة بصفتها مستأجرة على قائمة العمليات على أساس القسط الثابت على مدى 

فترة عقود اإليجار ذات العالقة.

مشتقات األدوات المالية  ٢٠¹٢
يتم قياس مشتقات األدوات المالية بالقيمة العادلة. تعتمد طريقة االعتراف باألرباح والخسائر الناتجة إذا كانت هذه المشتقات مخصصة كأدوات تحوط أم 
ال. إن الجزء الفّعال من التغيرات في القيمة العادلة لهذه المشتقات التي تم تخصيصها وينطبق عليها مفهوم التحوط للتدفقات النقدية، يتم إثباتها 
كاحتياطي تحوط في قائمة حقوق المساهمين. إن األرباح والخسائر المرتبطة بالجزء غير الفّعال يتم االعتراف بها مباشرة في قائمة العمليات. إن األرباح 
والخسائر التي تم إثباتها مبدئيًا في احتياطي التحوط، يتم تحويلها إلى قائمة العمليات في الفترة التي حدث فيها التأثير على قائمة العمليات من 

قبل البند المتحوط منه.

إعادة تصنيف  ٢١¹٢
تم إعادة تصنيف المبالغ التالية في القوائم المالية الموحدة المقارنة لعام ٢٠٠٩ لكي تتوافق مع عرض عام ٢٠١٠ :

تم إعادة تصنيف رصيد بمبلغ ٤٩١،٢ مليون ريال سعودي من بند مطلوب من أطراف ذوي عالقة (إيضاح ١٧) إلى دفعات مقدمة من المساهمين  ( أ) 
(إيضاح ١٤).

لعرض أفضل، تم إعادة تصنيف مصاريف تمويل مستحقة تبلغ ٦٣،٦ مليون ريال سعودي من بند مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى (إيضاح ١١)  (ب) 
إلى دفعات مقدمة من المساهمين (إيضاح ١٤).

٣ ºاألدوات المالية وإدارة المخاطر
إن أنشطة الشركة تعرضها إلى مخاطر مالية مختلفة، وتتضمن هذه المخاطر: مخاطر السوق (تشمل مخاطر العملة، مخاطر القيمة العادلة والتدفقات 
النقدية لسعر العمولة ومخاطر األسعار)، مخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. يركز برنامج إدارة المخاطر العام للشركة على عدم إمكانية التنبؤ بأوضاع األسواق 

المالية ويسعى إلى التقليل من التأثيرات العكسية المحتملة على األداء المالي للشركة.

تتم إدارة المخاطر من قبل اإلدارة العليا وفقًا لسياسات معتمدة من قبل مجلس اإلدارة. تقوم اإلدارة العليا بتحديد وتقييم والتحوط ضد المخاطر المالية 
من خالل تعاون وثيق مع الوحدات التشغيلية للشركة. إن أهم أنواع المخاطر تمت مناقشتها أدناه .

واوراق  المساهمين  من  المقدمة  والدفعات  والقروض  المدينة  والذمم  يعادله  وما  النقد  المالي  المركز  قائمة  المعروضة ضمن  المالية  األدوات  تتضمن 
الدفع والذمم الدائنة والمصاريف المستحقة والمطلوبات المتداولة األخرى. إن طرق القيد المطبقة والخاصة بهذه البنود تم اإلفصاح عنها ضمن السياسة 

المحاسبية لكل منها.

يتم إجراء المقاصة بين الموجودات والمطلوبات المالية وإثبات الصافي بالقوائم المالية عندما يكون لدى الشركة حقًا قانونيًا في إجراء المقاصة والنّية 
إما للتسوية على أساس الصافي أو إثبات الموجودات والمطلوبات في نفس الوقت.
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مخاطر العملة  ١¹٣
إن مخاطر العملة هي مخاطر التغير في قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. إن معظم معامالت الشركة هي بالريال 

السعودي والدينار الكويتي والدوالر األمريكي وتعتقد االدارة ان مخاطر العملة هي غير جوهرية.

مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر العمولة  ٢¹٣
إن مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر العمولة هي التعرضات لمخاطر مختلفة تتعلق بتأثير تذبذبات أسعار العمولة في السوق على المركز 
المالي والتدفقات النقدية للشركة. إن مخاطر سعر العمولة على الشركة تنتج بشكل رئيسي من التسهيل قصير األجل وأوراق الدفع والدفعات المقدمة 
من المساهمين وتمويل المرابحة المشترك من البنوك والتي لها أسعار عمولة عائمة والتي يتم مراجعتها بشكل دوري. تدير الشركة مخاطر التدفقات 
النقدية لسعر العمولة المتعلقة بتمويل المرابحة بإستخدام عقود مقايضة أسعار العمولة العائمة بالثابتة. إن لعقود المقايضة هذه تأثير اقتصادي على 
تحويل االقراض بسعر عمولة عائمة إلى سعر عمولة ثابتة. بموجب عقود مقايضة أسعار العمولة، تتفق المجموعة مع أطراف أخرى على تبادل الفرق 
بين أسعار العقود بمعدالت عمولة ثابتة ومعدالت عمولة عائمة والتي يتم احتسابها بالرجوع إلى المبالغ اإلسمية المتفق عليها، وذلك في أوقات محددة 

(بشكل رئيسي على أساس ربع سنوي).

مخاطر السعر  ٣¹٣
إن مخاطر السعر هي مخاطر تعرض قيمة األداة المالية للتقلبات نتيجة للتغيرات في أسعار السوق سواء كانت تلك التغيرات ناتجة عن عوامل متعلقة 

باألداة أو ُمصدرها أو عوامل تؤثر على جميع األدوات المتداولة في السوق، الشركة حاليًا غير معرضة لمخاطر السعر.

مخاطر االئتمان  ٤¹٣
إن مخاطر االئتمان هي عدم مقدرة طرف ما ألداة مالية على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف األخر لخسارة مالية. ليس لدى الشركة تركيز 
هام لمخاطر االئتمان. يتم إيداع النقد لدى بنوك ذوي تصنيف ائتماني مرتفع. تقّيد الذمم المدينة بعد خصم مخصص الديون المشكوك في تحصيلها.

مخاطر السيولة  ٥¹٣
إن مخاطر السيولة هي مخاطر أن تواجه منشأة ما صعوبات في تأمين السيولة الالزمة لمقابلة اإللتزامات المتعلقة باألدوات المالية. قد تنتج مخاطر 
السيولة عن عدم القدرة على بيع أحد الموجودات المالية بسرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة. تدار مخاطر السيولة عن طريق التأكد بشكل دوري من توفر 

سيولة كافية، من خالل تسهيالت إئتمانية، لمقابلة أية إلتزامات مستقبلية. أيضًا أنظر إيضاح رقم ١.

القيمة العادلة  ٦¹٣
إن القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بها تبادل أصل أو تسوية التزام بين أطراف ذوي دراية ولديهم الرغبة في ذلك وتتم بنفس شروط التعامل مع 
أطراف مستقلة. حيث أنه يتم تجميع األدوات المالية للشركة على أساس التكلفة التاريخية، فيما عدا مشتقات األدوات المالية بالقيمة العادلة، قد تنتج 
فروقات بين القيمة الدفترية وتقديرات القيمة العادلة. تعتقد اإلدارة أن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للشركة ال تختلف بشكل جوهري 

عن قيمتها الدفترية.
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٤ ºنقد وما يعادله
بآالف الرياالت السعودية

٢٠١٠٢٠٠٩ 

٢٠٠ ٢٠٠نقد في الصندوق

٣٥٥,٥٩٢ ٢٠١,٩١٧نقد لدى البنوك

٥٠٠,٠٠٠١٥٠,٠٠٠وديعة ألجل

٥٠٥,٧٩٢ ٧٠٢,١١٧

٥ ºصافي º ذمم مدينة
بآالف الرياالت السعودية

٢٠١٠٢٠٠٩ 

١,٦٠٩,٥٣٥٩٩٢,٨٠٢إيرادات مفوترة

 ١١٨,٢٣٩١١١,٣١٩إيرادات غير مفوترة

٢٩٩١٤٤أخرى

١,٧٢٨,٠٧٣١,١٠٤,٢٦٥

(٩٧,٠١٨)(٢٦٤,٩٠٧)ناقصًا: مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

١,٤٦٣,١٦٦١,٠٠٧,٢٤٧

إن حركة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها كما يلي:

بآالف الرياالت السعودية

٢٠١٠٢٠٠٩ 

١٤,٥٥٧ ٩٧,٠١٨الرصيد االفتتاحي

٨٢٫٤٦١ ١٦٧,٨٨٩إضافات

٢٦٤,٩٠٧٩٧,٠١٨الرصيد الختامي

٦ ºصافي º مخزون
بآالف الرياالت السعودية

٢٠١٠٢٠٠٩ 

 ١٨,٠٥١ ٧,٠٩٩أجهزة هاتف وملحقاتها

 ١٨,٠٠٦ ٢١,١٩٦شرائح هاتف جوال

 ٣,٣٦٥ ١,٥٤٤بطاقات إعادة شحن مسبقة الدفع

¹ ١,٢١٠أخرى

٣٩,٤٢٢ ٣١,٠٤٩

¹(٢,٢٥٠) ناقصًا: مخصص مخزون بطيء الحركة

٢٨,٧٩٩٣٩,٤٢٢
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٧ ºصافي º مصاريف مدفوعة مقدمًا وذمم مدينة أخرى

بآالف الرياالت السعودية

٢٠١٠٢٠٠٩ 

 ١٧١,٦٨٣ ١٧٧,١١٠دفعات مقدمة لخطوط النقل ووصالت األلياف

 ٦٤,٣٥١ ٧١,٥٩٦إيجار مدفوع مقدمًا

دين وتأمينات نقدية مستردة  ٢٧,٥٥٤ ١٠٢,٤٨٩دفعات مقدمة للمورِّ

 ٨,١٣٨ ٢,٣٥٨رسم ترخيص برامج حاسوب مدفوع مقدمًا

 ٣٦٢ ٣,٠٧٦تأمين مدفوع مقدمًا

 ٢٩,٥٧٤ ١٣,٥٥٨إعالن مدفوع مقدمًا

 ٣,٨١٣ ٣٨,٣٤٠أخرى

٤٠٨,٥٢٧٣٠٥,٤٧٥

(٨,٠٠٠)Üناقصًا: مخصص مدفوعات مقدمة مشكوك في تحصيلها

٤٠٨,٥٢٧٢٩٧,٤٧٥

إن حركة مخصص مدفوعات مقدمة مشكوك في تحصيلها كما يلي:

بآالف الرياالت السعودية

٢٠١٠٢٠٠٩ 

 ٨,٠٠٠ ٨,٠٠٠الرصيد اإلفتتاحي

¹(٨,٠٠٠)عكس مخصص

 Ü٨,٠٠٠الرصيد الختامي
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٨ ºممتلكات ومعدات

بآالف الرياالت السعودية

٣١ ديسمبر ٢٠١٠ استبعادات/تحويالت إضافات١ يناير ٢٠١٠

التكلفة

 ١٦٣,٦٦٥ ¹ ١٤٧,٢٨٥١٦,٣٨٠تحسينات على عقارات مستأجرة

٤,٠٥٣,٩٩٥(٩,٠٦٨)  ٣,٣٠٩,٣٦٨٧٥٣,٦٩٥معدات اتصاالت

٢٤,٧٥٢¹٢٧٢,٠٢٢ ٢٤٧,٢٧٠أنظمة تقنية معلومات

 ٦٢,٠٨٠(١,٢٠٥) ٦٢,١٣٤١,١٥١أثاث وتركيبات ومعدات مكتبية

 ٥,٧٦٥(٣٤٠)¹ ٦,١٠٥سيارات ومعدات النقل األخرى

 ٧١١,٣١٨(٤٦٠,١٧٠) ٥٦٣,٤٤٢٦٠٨,٠٤٦أعمال رأسمالية تحت اإلنشاء

٥,٢٦٨,٨٤٥(٤٧٠,٧٨٣) ٤,٣٣٥,٦٠٤١,٤٠٤,٠٢٤ 

اإلستهالكات المتراكمة

 ٦٥,٢٤٠ ¹ ٣٥,٨٨٣٢٩,٣٥٧تحسينات على عقارات مستأجرة

٧٧٢,٠٥٧(٩,٠٦٨)  ٣٦٩,١٧٨٤١١,٩٤٧معدات اتصاالت

 ١١٥,٣٥٩ ¹ ٤٣,٥٧٨ ٧١,٧٨١أنظمة تقنية معلومات

 ١٥,٤٢٠( ٢١٥ ) ١٠,٥٣٧٥,٠٩٨أثاث وتركيبات ومعدات مكتبية

٢,٥٦٩ ( ١١٣ )  ١,٥٢٥١,١٥٧سيارات ومعدات النقل األخرى

٩٧٠,٦٤٥ (٩,٣٩٦) ٤٨٨,٩٠٤٤٩١,١٣٧

٣,٨٤٦,٧٠٠٤,٢٩٨,٢٠٠

التكلفة

١٤٧,٢٨٥ ¹ ٦٩,٢٦٩٧٨,٠١٦تحسينات على عقارات مستأجرة

٣,٣٠٩,٣٦٨ ¹  ٢,١٠٢,١٧٦١,٢٠٧,١٩٢معدات اتصاالت

٢٤٧,٢٧٠(٣٧ )  ١٦٩,٦٩٧٧٧,٦١٠أنظمة تقنية معلومات

٦٢,١٣٤ ¹  ٥٦,١٣٠٦,٠٠٤أثاث وتركيبات ومعدات مكتبية

 ٦,١٠٥ ( ١,٩٠٢ ) ٤,٧٥٦٣,٢٥١سيارات ومعدات النقل األخرى

٥٦٣,٤٤٢ ( ٤٦٠,١٠٢ )  ٩٥,١٢٢٩٢٨,٤٢٢أعمال رأسمالية تحت اإلنشاء

٤,٣٣٥,٦٠٤(٤٦٢,٠٤١) ٢,٤٩٧,١٥٠٢,٣٠٠,٤٩٥



١٧٦

شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠

( جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية مالم يذكر غير ذلك )

بآالف الرياالت السعودية

٣١ ديسمبر ٢٠١٠ استبعادات/تحويالت إضافات١ يناير ٢٠١٠

اإلستهالكات المتراكمة

 ¹٣٥,٨٨٣ ٣٢,٠٧٨ ٣,٨٠٥تحسينات على عقارات مستأجرة

¹٣٦٩,١٧٨ ٣٠٤,٠٦٣ ٦٥,١١٥معدات اتصاالت

٧١,٧٨١ ( ١٧ ) ٥٦,٤٠٣ ١٥,٣٩٥أنظمة تقنية معلومات

 ١٠,٥٣٧ ¹ ٧,١١١ ٣,٤٢٦أثاث وتركيبات ومعدات مكتبية

 ١,٥٢٥ ( ٢٣٧ ) ٤٢٢١,٣٤٠سيارات ومعدات النقل األخرى

٤٨٨,٩٠٤ (٢٥٤)٤٠٠,٩٩٥ ٨٨,١٦٣

٣,٨٤٦,٧٠٠ ٢,٤٠٨,٩٨٧صافي الممتلكات والمعدات

الشركة في مرحلة توسعة شبكاتها، يمثل بند أعمال رأسمالية تحت اإلنشاء كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ بشكل رئيسي تكاليف توسعة شبكات متعددة.

٩ ºموجودات غير ملموسة

بآالف الرياالت السعودية

٣١ ديسمبر٢٠١٠إضافات١ يناير٢٠١٠ 

التكلفة

 ٢٣,٣٥٩,١٨٠ ٢٣,٣٥٩,١٨٠¹رسم الترخيص * 

 ١٣٨,٣٥٦ ٢٤,٢٣٤ ١١٤,١٢٢رخص برامج حاسوبية

٢٣,٤٩٧,٥٣٦ ٢٤,٢٣٤ ٢٣,٤٧٣,٣٠٢

اإلطفاء المتراكم

(٢,٢٩٩,٢٠٦)(٩٧٨,١٠١) (١,٣٢١,١٠٥)رسم الترخيص *

(٤٣,٧٠٢)(٢٤,٩٨٢)(١٨,٧٢٠)رخص برامج حاسوبية

(١,٣٣٩,٨٢٥)(١,٠٠٣,٠٨٣)(٢,٣٤٢,٩٠٨)

٢١,١٥٤,٦٢٨ ٢٢,١٣٣,٤٧٧صافي األصول غير الملموسة



١٧٧

شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠

( جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية مالم يذكر غير ذلك )

بآالف الرياالت السعودية

٣١ ديسمبر٢٠١٠إضافات١ يناير٢٠١٠ 

التكلفة

٢٣,٣٥٩,١٨٠ ¹  ٢٣,٣٥٩,١٨٠رسم الترخيص *

 ١١٤,١٢٢ ٥١,٩٣٢ ٦٢,١٩٠رخص برامج حاسوبية

٢٣,٤٧٣,٣٠٢ ٢٣,٤٢١,٣٧٠٥١,٩٣٢

اإلطفاء المتراكم

 ( ١,٣٢١,١٠٥ ) ( ٩٧٨,١٠٠ ) ( ٣٤٣,٠٠٥ )رسم الترخيص*

( ١٨,٧٢٠ ) ( ١٥,٢١٥ )  ( ٣,٥٠٥ )رخص برامج حاسوبية

(٣٤٦,٥١٠) (٩٩٣,٣١٥) (١,٣٣٩,٨٢٥)

٢٢,١٣٣,٤٧٧ ٢٣,٠٧٤,٨٦٠صافي األصول غير الملموسة

بموجب القرارات الوزارية رقم ١٧٥ بتاريخ ٢٥ جمادى األولى ١٤٢٨ هـ (الموافق ١١ يونيو ٢٠٠٧ ) ورقم ٣٥٧ بتاريخ ٢٨ ذو الحجة ١٤٢٨ هـ (الموافق ٧ يناير 
٢٠٠٨ )، المرسوم الملكي رقم م/ ٤٨ بتاريخ ٢٦ جمادى األولى ١٤٢٨ هـ (الموافق ١٢ يوينو ٢٠٠٧ ) تم منح الشركة الترخيص كمشغل ثالث لخدمات الهاتف 
الجوال في المملكة العربية السعودية لمدة ٢٥ سنة هجرية مقابل ٢٢،٩١ مليار ريال سعودي. وتشمل رسوم الترخيص أيضًا على مبلغ يعادل ٤٤٩،١٨ 

مليون ريال سعودي لتمويل التكاليف المتعلقة بها وتم رسملتها كجزء من تكلفة الترخيص وفقًا للمعايير المتعارف عليها. (أنظر إيضاح رقم ¹٢ ٢).

١٠ ºذمم دائنة

بآالف الرياالت السعودية

٢٠١٠٢٠٠٩ 

 ١,٧٩٩,٢٨٧ ٢,٠٨٣,٢٩١تجارية

 ٥,٥٤٤ ٦,٠٩٦ضرائب استقطاع

 ١٤٥ ٣٠١مستحقات للموظفين

 ٩,٨١٦ ١٤,٨١٥مطلوبات أخرى

١,٨١٤,٧٩٢ ٢,١٠٤,٥٠٣



١٧٨

شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠

( جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية مالم يذكر غير ذلك )

١١ ºمصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

بآالف الرياالت السعودية

٢٠١٠٢٠٠٩ 

 ١,٦٩٦,٣٧١ ٢,١٤٨,١٠٨تجارية

 ١٠٣,٥٥٩ ١٤٠,٧٩٥مصاريف تمويل

 ٤١,٧٦٢ ٥٤,٦٤٨الموظفين

 ٨٧,٩٢٠ ١٧٦,٠٨٦رسوم حكومية (إيضاح٢٠ )

 ٣٥,١٣٧ ٦٧,٥٨٦أخرى

١,٩٦٤,٧٤٩ ٢,٥٨٧,٢٢٣

١٢ ºتسهيل قصير األجل
خالل يونيو ٢٠١٠ ، تم ترتيب تسهيل قصير األجل من خالل بنك بي إن بي باريباس ويستحق السداد في يونيو ٢٠١١ من أجل إعادة تمويل التزامات الشركة 
بموجب اإلتفاقيات القائمة لتمويل الموردين. هذا التسهيل يتكون من جزء بالريال السعودي بإجمالي ٤٣٨،٨ مليون ريال سعودي وجزء بالدوالر األمريكي 
بإجمالي ٤٦٨ مليون دوالر أمريكي (١،٧٥٥ مليون ريال سعودي) وذلك مقابل ضمانات مقدمة من مساهم مؤسس. إن التسهيل يخضع لمصاريف تمويل 

كما نصت االتفاقية.

١٣ ºأوراق دفع

بآالف الرياالت السعودية

٢٠١٠٢٠٠٩ 

أوراق دفع متداولة

 ٥٧٧,٧٥٨ Üنوكيا سيمنس تيتوليكين أو واي

١,٥٧٤,٤٦١ Üموتوروال إنك

Ü٢,١٥٢,٢١٩ 

Ü¹أوراق دفع غير متداولة

 ¹ ٦٥٩,٢٢١موتوروال إنك



١٧٩

شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠

( جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية مالم يذكر غير ذلك )

١٤ ºدفعات مقدمة من المساهمين
قام المساهمون المؤسسون بدفع مبالغ كدفعات مقدمة للشركة طبقًا للترتيبات المتفق عليها مع الشركاء خالل الربع الثالث من عام ٢٠٠٩ ، إن الرصيد 

القائم يخضع لمصاريف تمويل على أساس المعدالت السائدة في السوق.

فيما يلي تفصيل للدفعات المقدمة من المساهمين كما في ٣١ ديسمبر:

بآالف الرياالت السعودية

٢٠١٠٢٠٠٩ 

 ٢,٣٥٠,٥٩٥ ٢,٣٥٠,٥٩٥شركة االتصاالت المتنقلة ش. م. ك

 ٣١٤,٨٩٠ ٣١٤,٨٩٠مؤسسة فادن للتجارة والمقاوالت

٣٠١,٣٦٥ ٣٠١,٣٦٥ مصنع البالستيك السعودي

١٣٦,٩٨٤ ١٣٦,٩٨٤ شركة ركيزة القابضة

١٠٩,٥٨٧ ١٠٩,٥٨٧ شركة المراعي

١٠٩,٥٨٧ ١٠٩,٥٨٧ مؤسسة أشبال العرب للمقاوالت

 ٥٤,٧٩٣ ٥٤,٧٩٣شركة الجريسي للتنمية المحدودة

 ٢٧,٣٩٧ ٢٧,٣٩٧شركة السيل الشرقية المحدودة

 ٣,٤٠٥,١٩٨٣,٤٠٥,١٩٨

 ٢٦٠,٢٩٩٦٣,٦٢٩مصاريف تمويل مستحقة

 ٣,٦٦٥,٤٩٧٣,٤٦٨,٨٢٧إجمالي

لم يتم جدولة سداد الدفعات المقدمة من المساهمين كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ ، بما في ذلك مصاريف التمويل المستحقة المتعلقة بها حتى يتم سداد 
تسهيل المرابحة المشترك البالغ ٩،٧٥ مليار ريال سعودي (إيضاح ١٥ ).



١٨٠

شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠

( جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية مالم يذكر غير ذلك )

١٥ ºتمويل مرابحة مشترك من البنوك
تم ترتيب رصيد تسهيل المرابحة المشترك (تسهيل مرابحة) البالغ ٩،٧٥ مليار ريال سعودي تقريبًا من خالل البنك السعودي الفرنسي وذلك لغرض 
إعادة تمويل التسهيل التمويلي السابق الذي استحق في شهر يوليو ٢٠٠٩ . يتكون هذا التسهيل من جزء بالريال السعودي باجمالي ٧،٠٩ مليار ريال 

سعودي وجزء بالدوالر األمريكي بإجمالي قدره ٧١٠ مليون دوالر أمريكي ( ٢،٦٦ مليار ريال سعودي).

تسدد مصاريف التمويل وفقًا لتسهيل المرابحة بشكل ربع سنوي على سنتين. إن أصل مبلغ التمويل يستحق السداد دفعة واحدة بتاريخ ١٢ أغسطس 
٢٠١١ . وطبقًا التفاقية تمويل المرابحة فإنه في حال عدم تعثر الشركة في السداد فإن لديها الخيار في تمديد تاريخ السداد األولي ( ١٢ أغسطس ٢٠١١ ) 
لمدة ستة أشهر من خالل اشعار المقرضين بذلك. لدى الشركة النّية في ممارسة هذا الخيار ووفقًا لذلك فإن الرصيد القائم كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ تم 

تصنيفه كبند طويل األجل.

تتلخص القيود المالية المحّددة من قبل البنوك المقرضة فيما يلي:

رهونات سلبية على جميع اإليرادات والموجودات.• 

قيود على القروض والضمانات التي تمنح للعمالء والموزعين والتجار وباعة التجزئة وباعة الجملة والموظفين.• 

عدم حصول الشركة على أي تسهيالت إضافية، حقوق متساوية، كما تشترط التأمين على جميع موجودات الشركة.• 

االلتزام بالشروط المالية المحددة على مدى الزمن.• 

١٦ ºمشتقات أدوات مالية
تتلخص القيمة العادلة لمشتقات األدوات المالية (مقايضة سعر العمولة) مع مبالغ العقود بما يلي:

القيمة العادلة بالسالبمبلغ العقداالفتراضي

(١٣٤٫٦٣٠) ٣١٨,٢٨٧,٥٠٠ ديسمبر٢٠١٠



١٨١

شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠

( جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية مالم يذكر غير ذلك )

١٧ ºأمور متعلقة بأطراف ذوي عالقة
إن الشركة عضو في مجموعة من الشركات الزميلة والتي تدار بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل شريك األغلبية.

تتضمن األطراف ذوي العالقة في الشركة مجموعة زين وجميع األطراف ذوي العالقة (بما في ذلك الشركات التابعة والزميلة) مالك األسهم الرئيسيون 
وحقوق التصويت في الشركة وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا.

معامالت مع أطراف ذوي عالقة   ١¹١٧
تتلخص أهم المعامالت مع األطراف ذوي العالقة التي تمت في سياق العمل الطبيعي للشركة والمدرجة ضمن القوائم المالية بما يلي:

بآالف الرياالت السعودية

٢٠١٠٢٠٠٩ 

 ٤٧,٨٧٤ ٣١,٤١٦إيرادات

 ٤,٣٧٢ ٣,٠٩٤خدمات واستشارات

 ١٢٦,١٣٢ ١٨٩,٩٠٠رسوم إدارية (إيضاح ٢١)

 ٥,٠٨٦ ٥,٩٠٠رواتب ومزايا

تم سداد المدفوعات نيابة عن الشركة من قبل مساهم األغلبية والشركات التابعة له.

تم تحّمل الرسوم اإلدارية من قبل أحد المساهمين المؤسسين على أساس االتفاقية الموقعة.

راجع أيضًا إيضاح ١٤ المتعلق بدفعات مقدمة من المساهمين.

أرصدة مع أطراف ذوي عالقة  ٢¹١٧
فيما يلي أهم أرصدة نهاية السنة الناتجة عن المعامالت مع األطراف ذوي العالقة:

(أ) مطلوب ألطراف ذوي عالقة:

بآالف الرياالت السعودية

٢٠١٠٢٠٠٩ 

 ٤٨,١٧٦ ٤٣٦,٩٤٠ام تي سي – المكتب الرئيسي

 ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠شركة مدى

 ١,١٨٩ ١٨,١٣٠أخرى

٥١,٣٦٥ ٤٥٧,٠٧٠



١٨٢

شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠

( جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية مالم يذكر غير ذلك )

١٨ ºرأس المال
تكون رأس مال الشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ و ٢٠٠٩ من ١،٤ مليار سهم وتبلغ القيمة االسمية لكل سهم ١٠ ريال سعودي وهي موزعة كاآلتي:

 رأس المال عدد األسهمالمساهمون

 ٣,٥٠٠,٠٠٠ ٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠شركة االتصاالت المتنقلة ش. م. ك

 ٩٦٢,٥٠٠ ٩٦,٢٥٠,٠٠٠مصنع البالستيك السعودي

 ٩٦,٢٥٠,٠٠٠٩٦٢,٥٠٠مؤسسة فادن للتجارة والمقاوالت

 ٤٣٧,٥٠٠ ٤٣,٧٥٠,٠٠٠شركة ركيزة القابضة

 ٣٥٠,٠٠٠ ٣٥,٠٠٠,٠٠٠شركة المراعي

 ٣٥٠,٠٠٠ ٣٥,٠٠٠,٠٠٠مؤسسة أشبال العرب للمقاوالت

 ١٧٥,٠٠٠ ١٧,٥٠٠,٠٠٠شركة الجريسي للتنمية المحدودة

 ١٧٥,٠٠٠ ١٧,٥٠٠,٠٠٠مؤسسة النخبة المعمارية للهندسة والمقاوالت

 ٨٧,٥٠٠ ٨,٧٥٠,٠٠٠شركة السيل الشرقية المحدودة

 ٧,٠٠٠,٠٠٠ ٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠مجموع المساهمين المؤسسين

 ٧٠٠,٠٠٠ ٧٠,٠٠٠,٠٠٠المؤسسة العامة للتقاعد

 ٦,٣٠٠,٠٠٠ ٦٣٠,٠٠٠,٠٠٠اكتتاب عام للمواطنين السعوديين

 ١٤,٠٠٠,٠٠٠ ١,٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠اإلجمالي

١٩ ºاإليرادات

بآالف الرياالت السعودية

٢٠١٠٢٠٠٩ 

 ٢,٨٧٩,١٦٢ ٥,٨١٤,٨٢٧رسوم استخدام

 ١٢٢,٤٢٩ ١١٤,٨٦٠اشتراك

 ٢,٤٦١ ٤,٦٨٣أخرى

٣,٠٠٤,٠٥٢ ٥,٩٣٤,٣٧٠



١٨٣

شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠

( جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية مالم يذكر غير ذلك )

٢٠ ºتكلفة اإليرادات

بآالف الرياالت السعودية

٢٠١٠٢٠٠٩ 

 ٣,٠٠٤,٠٥٢ ٢,١٩٩,٧٧٨رسوم استخدام الشبكات األخرى

 ٢٠٤,٣٥١ ٥٨٨,٨٠٧الرسوم الحكومية

 ١٩٢,٣٥٠ ٢٠٥,٣٧٧خطوط مستأجرة

 ١٠٥,٦٨٢ ٢٦٢,٠٢٠خصم على بطاقات الشحن

 ١٣٣,٥٥٧ ١٤٧,٩٤٠أخرى

٢,١٢٧,٠٢٦ ٣,٤٠٣,٩٢٢

تتعلق الرسوم الحكومية بالتراخيص السنوية والرسوم التجارية والتعليمات الصادرة من هيئةاالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.

٢١ ºمصاريف توزيع وتسويق

بآالف الرياالت السعودية

٢٠١٠٢٠٠٩ 

 ٢٩٩,٦١٨ ٣٠٥,٩٧٥عمولة الوكالء

 ٢٩٦,٩٢١ ٢٥٢,٠٥٣إعالنات

 ٤١٧,٣١٨٢٣٦,٠١٥صيانة وإصالح

 ٢١٧,٦٨٥ ٢٣١,٠١٩رواتب الموظفين والمزايا األخرى

 ١٥٥,٨٩٧ ١٨٩,٥٨٦إيجارات

١٢٦,١٣٢ ١٨٩,٩٠٠رسوم إدارية (إيضاح ١٧) 

 ٨٢,٤٦١ ١٥٩,٨٨٩مصروف ديون مشكوك في تحصيلها (إيضاح ٥ و ٧)

 ٦٧,٤٦٨ ٣١,٠٤٠أنظمة دعم ورخص

 ٢٦,٥٠٦ ٤,٥٨٦منافع

 ٨,٠٩٠ ١١,٣٠٢والء الزبائن ومحتجزات

 ٥٦,٩٤٨ ٥٥,٩٩٨أخرى

١,٥٧٣,٧٤١ ١,٨٤٨,٦٦٦



١٨٤

شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠

( جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية مالم يذكر غير ذلك )

٢٢ ºمصاريف عمومية وإدارية

بآالف الرياالت السعودية

٢٠١٠٢٠٠٩ 

 ١١٤,٧٢٢ ٧٤,٦٩٤استشارات

 ٩٦,٨٧٠ ١٠٠,٦٩٩رواتب الموظفين والمزايا األخرى

 ٥٩,٨٩٣ ٥٢,٥١٤أنظمة دعم وصيانة

 ٤٦,٦٢٨ ٦١,٦٨٣ضريبة االستقطاع

 ١٩,١٠٣ ٣١,٩٩١صيانة وإصالح

 ١٥,٦٤٩ ٨,٢٧٩أتعاب قانونية ومهنية

 ٢٣,٠٣٣ ٢١,٢٨٣أخرى

٣٧٥,٨٩٨ ٣٥١,١٤٣

٢٣ ºخسارة السهم
تم احتساب الخسارة للسهم بقسمة الخسائر من العمليات والخسائر غير التشغيلية ¹ صافي وصافي السنة لكل سنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم 

المتداولة خالل هذه السنة والتي كان عددها ١،٤ مليار سهم.

٢٤ ºإيجارات تشغيلية
تستأجر الشركة مواقع ومباني والمكاتب الفنية المتعلقة بعملياتها. تتمثل االلتزامات المتعلقة بتلك اإليجارات التشغيلية كما في ٣١ ديسمبر كما يلي:

بآالف الرياالت السعودية

٢٠١٠٢٠٠٩ 

 ٤٧٥,٧٤٦ ١٦٤,٥٢٠خالل ١٢ شهر

 ٨٧٤,٩٦٤ ٦١٤,٧٥٣من ٢ – ٥ سنوات

 ٤٨٧,١٤٨ ٢٩٤,٧٤٧أكثر من ٥ سنوات

١,٨٣٧,٨٥٨ ١,٠٧٤,٠٢٠



١٨٥

شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠

( جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية مالم يذكر غير ذلك )

٢٥ ºالتزامات محتملة وتعهدات
المتنقلة. تتكون  االتصاالت  لتزويد خدمة  أخرى وذلك  اتصاالت متنقلة  اتصاالت ومع شركات  لشراء أجهزة  اتفاقيات مع موردين  الشركة عدة  أبرمت 

التعهدات الرأسمالية كما في ٣١ ديسمبر مما يلي:

بآالف الرياالت السعودية

٢٠١٠٢٠٠٩ 

 ٨١٤,٠٤٠ ٤٨٠,٣٦٧خالل ١٢ شهر

 ١,١٧٤,٦٣٣ ٩١٢,٤٩٤من ٢ – ٥ سنوات

١,٩٨٨,٦٧٣ ١,٣٩٢,٨٦١

باإلضافة إلى ذلك فإن الشركة وضمن أعمالها المعتادة قد تخضع إلى أو تدخل في قضايا قانونية ومطالبات أخرى. وتعتقد اإلدارة بأنه ليس هناك أثر 
جوهري محتمل لهذه القضايا على المركز المالي للشركة أو على نتائج عملياتها.

٢٦ ºالمعلومات القطاعية
بدأت الشركة مزاولة نشاطاتها التجارية في ٢٦ أغسطس ٢٠٠٨ . ومن تاريخ بداية النشاط فإن عمليات الشركة الرئيسية تتركز في تقديم خدمات الهاتف. 

وعليه، فإن المعلومات القطاعية غير قابلة للتطبيق

٢٧ ºالزكاة

مكونات الوعاء الزكوي  ١¹٢٧
تتكون العناصر الهامة المكونة للوعاء الزكوي التقريبي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر الخاضعة إلى بعض التعديالت حسب أنظمة مصلحة الزكاة 

والدخل مما يلي:

بآالف الرياالت السعودية

٢٠١٠٢٠٠٩ 

 ١١,٧٢١,٨٢٨ ٨,٦٢٢,٤٧٩حقوق المساهمين كما في بداية السنة

 ٢٦,٩٥٣ ١١٥,٤١٨المخصصات كما في بداية السنة

 ١٢,٩٦٢,٨٥٠ ١٣,٩٨٠,٤١١قروض طويلة األجل ودفعات مقدمة من المساهمين

 ( ٣,٠١٠,٨٨٤ ) ( ٢,١٨٩,٦٠٢ )صافي الخسارة المعدلة للسنة

 ( ٣,٨٤٦,٧٠٠ ) ( ٤,٢٩٨,٢٠٠ )ممتلكات ومعدات – صافي

(٢٢,١٣٣,٤٧٧) ( ٢١,١٥٤,٦٢٨ )موجودات غير – صافي

 ( ٤,٢٧٩,٤٣٠ ) ( ٤,٩٢٤,١٢٢ )الوعاء الزكوي التقريبي للشركة

تحتسب الزكاة الشرعية بواقع ٢،٥ ٪ من الوعاء الزكوي أو صافي الدخل المعدل العائد علىالمساهمين، أيهما أكبر.



١٨٦

شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠

( جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية مالم يذكر غير ذلك )

احتساب صافي الخسارة المعدلة

بآالف الرياالت السعودية

٢٠١٠٢٠٠٩ 

 ( ٣,٠٩٩,٣٤٩ ) ( ٢,٣٥٨,٤٣٧ )صافي الخسارة للسنة

٦,٠٠٤ ٦,٦٩٦مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 ٨٢,٤٦١ ١٦٢,١٣٩مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ومخصص مخزون متقادم

( ٣٫٠١٠٫٨٨٤) ( ٢,١٨٩,٦٠٢ )صافي الخسارة المعدلة للسنة

مخصص الزكاة  ٢¹٢٧
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ و ٢٠٠٩ فإن الوعاء الزكوي يظهر بالقيمة السالبة باإلضافة إلى تكبد الشركة لخسائر. وبالتالي، لم يتم عمل مخصص للزكاة 

للسنتين المنتهيتين في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ و ٢٠٠٩ .

٣¹٢٧ وضع الربوط الزكوية
قّدمت الشركة إقراراتها الزكوية للفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨ وللسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ ولم يتم استالم الربوط النهائية.



١٨٧

شركة اإلتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )

القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١



١٨٨



١٨٩

شركة اإلتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )

قائمة المركز المالي 
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١١

( بآالف الرياالت السعودية )

كما فى ٣١ ديسمبرإيضاحات

٢٠١١٢٠١٠

الموجودات

موجودات متداولة

  ٧٠٢٫١١٧ ٣٧٨٠٫٢٧٣النقدية وشبه النقدية

  ١٫٤٦٣٫١٦٦ ٤١٫٠٠٦٫٥٧٤ذمم مدينة  

  ٢٨٫٧٩٩ ٥٤٣٫٦١٧مخزون  

  ٤٠٨٫٥٢٧ ٦٦٠١٫٧٠٦مصاريف مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى  

  ٢٫٦٠٢٫٦٠٩ ٢٫٤٣٢٫١٧٠مجموع الموجودات المتداولة

موجودات غير متداولة 

  ٤٫٢٩٨٫٢٠٠ ٧٤٫٠٥٨٫٨١٣ممتلكات ومعدات  

  ٢١٫١٥٤٫٦٢٨ ٨٢٠٫٢٥٢٫٧٧٨موجودات غير ملموسة  

  ٢٥٫٤٥٢٫٨٢٨ ٢٤٫٣١١٫٥٩١مجموع الموجودات غير متداولة

  ٢٨٫٠٥٥٫٤٣٧ ٢٦٫٧٤٣٫٧٦١مجموع الموجودات

المطلوبات 

مطلوبات متداولة 

٩٩١٥٫٨٧٦¹أوراق دفع   

  ٢٫١٩٣٫٧٥٠ ١٠Üقرض قصير األجل 

   ١١٩٫٧٤٧٫٦٣٨¹الجزء المتداول من تمويل مرابحة مشترك

  ٢٫١٠٤٫٥٠٣ ١٢١٫٦٠٩٫٢٨٤ذمم دائنة 

  ١١٧٫٢٩٤ ١٣٢٦٫٦٧٣مطلوب ألطراف ذات عالقة 

  ٤٥١٫٣٤٢ ٤٣٤٫٣٩٢إيرادات مؤجلة 

  ١٤٤٥٫٧٨١¹مشتقات أدوات مالية 

  ٢٫٥٨٧٫٢٢٣ ١٥٢٫٧٣١٫١٨٤مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى 

  ٧٫٤٥٤٫١١٢ ١٥٫٥١٠٫٨٢٨مجموع المطلوبات المتداولة

مطلوبات غير متداولة

٩١٥٣٫٩٣٧٦٥٩٫٢٢١أوراق دفع 

١٠٢٫٢٢٣٫٥٢٩¹قرض طويل األجل



١٩٠

شركة اإلتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )

قائمة المركز المالي (تتمة)
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١١

( بآالف الرياالت السعودية )

كما فى ٣١ ديسمبرإيضاحات

٢٠١١٢٠١٠

١١Ü٩٫٦٥٥٫٦٩٣تمويل مرابحة مشترك 

١٦٤٫٠١٨٫٥٥٠٣٫٦٦٥٫٤٩٧دفعات مقدمة من المساهمين 

١٣٥٢٠٫٦٥١٣٣٩٫٧٧٦مطلوب ألطراف ذات عالقة

١٤Ü١٣٤٫٦٣٠مشتقات أدوات مالية 

٢٣٫٢٠١١٧٫٠٩٦مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

٦٫٩٣٩٫٨٦٨١٤٫٤٧١٫٩١٣مجموع المطلوبات غير المتداولة

  ٢١٫٩٢٦٫٠٢٥ ٢٢٫٤٥٠٫٦٩٦مجموع المطلوبات

حقوق المساهمين

  ١٤٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٧١٤٫٠٠٠٫٠٠٠رأس المال

(١٣٤٫٦٣٠)(٤٥٫٧٨١)١٤احتياطي تحوط  

( ٧٫٧٣٥٫٩٥٨ )(٩٫٦٦١٫١٥٤)خسائر متراكمة  

  ٦٫١٢٩٫٤١٢ ٤٫٢٩٣٫٠٦٥مجموع حقوق المساهمين

  ٢٨٫٠٥٥٫٤٣٧ ٢٦٫٧٤٣٫٧٦١مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

٢٤ ، ٢٥ إرتباطات وإلتزامات

ان االيضاحات المرفقة فى الصفحات من رقم ٦ إلى ٢٦  تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية



١٩١

شركة اإلتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )

قائمة العمليات  
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١

( بآالف الرياالت السعودية )

للسنة المنتهية فى ٣١ ديسمبرإيضاحات

٢٠١١٢٠١٠

١٨٦٫٦٩٩٫٠٦٠٥٫٩٣٤٫٣٧٠اإليرادات 

(٣٫٤٠٣٫٩٢٢ ) (٣٫٤٩٨٫٨٩٣)١٩تكلفة اإليرادات 

  ٢٫٥٣٠٫٤٤٨ ٣٫٢٠٠٫١٦٧الربح االجمالي

مصاريف التشغيل 

( ١٫٨٤٨٫٦٦٦ ) (١٫٩٧٢٫١٣٢)٢٠مصاريف توزيع وتسويق

( ٣٥١٫١٤٣ ) (٣٢٩٫١٨٥)٢١مصاريف عمومية وإدارية 

( ١٫٤٩٤٫٢٢٠ ) (١٫٧١٠٫٣٢٨)٧ ، ٨ مصاريف استهالك وإطفاء 

(٣٫٦٩٤٫٠٢٩)(٤٫٠١١٫٦٤٥)اجمالى مصاريف التشغيل

( ١٫١٦٣٫٥٨١ )(٨١١٫٤٧٨)الخسارة التشغيلة

إيرادات ( مصاريف ) أخرى 

( ١٫١٩٥٫٥١١ ) (١٫١١٣٫٨٥٦)١٦،١١،١٠،٩مصاريف تمويل 

  ٦٥٥ ١٣٨عوائد عموالت 

( ٢٫٣٥٨٫٤٣٧ ) (١٫٩٢٥٫١٩٦)صافي الخسارة للسنة 

٢٢خسارة السهم االساسية (بالرياالت السعودية): 

( ٠،٨٣ ) ( ٠،٥٨ )من الخسارة التشغيلية 

( ٠،٨٥ ) ( ٠،٨٠ )من الخسارة غير التشغيلية 

( ١،٦٨ ) ( ١،٣٨ )من الخسارة الصافية 

ان االيضاحات المرفقة فى الصفحات من رقم ٦ إلى ٢٦ تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية



١٩٢

شركة اإلتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )

قائمة التدفقات النقدية 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١

( بآالف الرياالت السعودية )

للسنة المنتهية فى ٣١ ديسمبر

٢٠١١٢٠١٠

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية : 

( ٢٫٣٥٨٫٤٣٧ ) (١٫٩٢٥٫١٩٦)صافي الخسارة للسنة 

تعديالت لتسوية الخسارة للسنة الى : 

صافى النقد من االنشطة التشغيلية:

 ١٥٩٫٨٨٩ ٧٦٫٤٦١مخصصة ذمم مدينة ودفعات مقدمة مشكوك في تحصيلها

  ١٫٧١٠٫٣٢٨١٫٤٩٤٫٢٢٠مصاريف استهالك وإطفاء 

  ٧٥٠٢٫٢٥٠مخصص بنود بضاعة بطيئة الحركة

  ١٫١١٣٫٨٥٦١٫١٩٥٫٥١١مصاريف تمويل  

٧٫٤١٥٦٫٩٨١مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

٩٨٣٫٦١٤٥٠٠٫٤١٤ربح التشغيل قبل التغيرات فى رأس المال العامل

التغيرات فى رأس المال العامل: 

(٦٢٣٫٨٠٨)٣٨٠٫١٣١ذمم مدينة 

  ٨٫٣٧٣ (١٥٫٥٦٨)مخزون 

(١٠٣٫٠٥٢)(١٩٣٫١٧٩)مصاريف مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى 

  ٢٨٩٫٧١١(٣٤٤٫٦٢٢)ذمم دائنة 

  ٩٠٫٢٥٤١٣٩٫٧٢٠مطلوب ألطراف ذات عالقة 

  ٢٠٠٫٠٨٣(١٦٫٩٥٠)إيرادات مؤجلة 

  ٦٢٢٫٤٧٤ (٧٨٦٫٣٦٥)مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى 

  ١٫٠٣٣٫٩١٥ ٩٧٫٣١٥النقد من العمليات

(٥٧١٫١٨٦)(١٨٣٫٥٣٠)مصاريف تمويل مدفوعة

(٢٨٥)(١٫٣١٠)مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة 

٤٦٢٫٤٤٤(٨٧٫٥٢٥)صافى النقد (المستخدم فى) / الناتج من األنشطة التشغيلية 

األنشطة اإلستثمارية :

( ٢٨٤٫٦٣٣ ) (٣٠٢٫٠٠٩)شراء ممتلكات ومعدات 

( ٢٤٫٢٣٤ ) (٨٫٨١٥)إضافات موجودات غير ملموسة 

  ١٫٢١٧ ١٫٧٢٨عوائد بيع ممتلكات ومعدات 



١٩٣

شركة اإلتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )

قائمة التدفقات النقدية (تتمة) 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١

( بآالف الرياالت السعودية )

للسنة المنتهية فى ٣١ ديسمبر

٢٠١١٢٠١٠

(٣٠٧٫٦٥٠)(٣٠٩٫٠٩٦)صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية 

األنشطة التمويلية : 

(٢٫١٥٢٫٢١٩) Üأوراق دفع

٢٫١٩٣٫٧٥٠(٢٫١٩٣٫٧٥٠)تسهيل قرض قصير األجل

٢٫٢٢٣٫٥٢٩¹المتحصل من قرض طويل األجل

٩١٫٩٤٥¹تمويل مرابحة مشترك

٣٥٣٫٠٥٣¹دفعات مقدمة من المساهمين

٤٧٤٫٧٧٧٤١٫٥٣١صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية : 

 ٧٨٫١٥٦١٩٦٫٣٢٥صافي التغير في النقدية وشبه النقدية 

٥٠٥٫٧٩٢ ٧٠٢٫١١٧النقدية وشبه النقدية في بداية السنة 

  ١١٧٫٧٠٢ ٧٨٠٫٢٧٣النقدية وشبه النقدية في نهاية السنة 

معلومات إضافية غير نقدية : 

التغيرات في القيمة العادلة لمشتقات األدوات المالية تظهر في الجانب المدين لحقوق 
المساهمين 

١٣٤٫٦٣٠ ٨٨٫٨٤٩  

  ٦٥٩٫٢٢١ ٤١٠٫٥٩٢تعديل على الممتلكات والمعدات مقابل أوراق دفع

١٥٠٫٥٩٧¹تعديل على الممتلكات والمعدات مقابل الذمم الدائنة

ان االيضاحات المرفقة فى الصفحات من رقم ٦ إلى ٢٦ تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية



١٩٤

شركة اإلتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١

( بآالف الرياالت السعودية )

إجمالي حقوق الملكيةخسائر متراكمةاحتياطي تحوطرأس المالإيضاح

  ٨٫٦٢٢٫٤٧٩( ٥٫٣٧٧٫٥٢١ )¹  ١١٤٫٠٠٠٫٠٠٠ يناير ٢٠١٠

( ٢٫٣٥٨٫٤٣٧ )( ٢٫٣٥٨٫٤٣٧ )¹¹الخسارة الصافية للسنة

( ١٣٤٫٦٣٠ )¹( ١٣٤٫٦٣٠ )١٤¹مشتقات األدوات المالية

  ٦٫١٢٩٫٤١٢( ٧٫٧٣٥٫٩٥٨ )( ١٣٤٫٦٣٠ ) ٣١١٤٫٠٠٠٫٠٠٠ ديسمبر ٢٠١٠

( ١٫٩٢٥٫١٩٦ )( ١٫٩٢٥٫١٩٦ )¹¹الخسارة الصافية للسنة

  ¹٨٨٫٨٤٩  ١٤¹٨٨٫٨٤٩مشتقات األدوات المالية

  ٤٫٢٩٣٫٠٦٥( ٩٫٦٦١٫١٥٤ )( ٤٥٫٧٨١ )  ٣١١٤٫٠٠٠٫٠٠٠ ديسمبر ٢٠١١

ان االيضاحات المرفقة فى الصفحات من رقم ٦ إلى٢٦  تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية



١٩٥

شركة اإلتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )

إيضاحات حول القوائم المالية  
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١

١ ºالتكوين والنشاطات
تقوم شركة االتصاالت المتنقلة السعودية («الشركة» أو «زين السعودية») بتقديـم خدمات االتصاالت المتنقلة في المملكة العربية السعودية حيث تقوم 

بتشغيل وشراء وتقديـم وتركيب وإدارة وصيانة خدمات الهاتف المتنقل.

الشركة هي شركة مساهمة سعودية أنشئت بموجب القرار الوزاري رقم ١٧٦ بتاريخ ٢٥ جمادى األولى ١٤٢٨هـ (الموافق ١١ يونيو ٢٠٠٧م) وقرار رقم ٣٥٧ 
بتاريخ ٢٨ ذو الحجة ١٤٢٨هـ (الموافق ٧ يناير ٢٠٠٨م) والمرسوم الملكي رقم م/٤٨ بتاريخ ٢٦ جمادى األولى ١٤٢٨هـ (الموافق ١٢ يونيو ٢٠٠٧م) والسجـل 
التجـاري رقم ١٠١٠٢٤٦١٩٢ الصادر من مدينة الرياض بتاريخ ٤ ربيع األول ١٤٢٩هـ (الموافق ١٢ مارس ٢٠٠٨م) كمشغل ثالث لخدمة الهاتف المتنقل 
المعتمد على تقنية جي أس أم وخدمة الجيل الثالث في المملكة العربية السعودية لمدة ٢٥ سنة. يقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض 

بالمملكة العربية السعودية.

تكبدت الشركة صافي خسارة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١، كما تجاوزت المطلوبات المتداولة الموجودات المتداولة ولديها خسائر متراكمة كما في 
ذلك التاريخ. إن هذه األمور تشير إلى أن قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها واستمرارها في نشاطها يعتمد على مقدرتها على ترتيب 

تمويل كافي في الوقت المناسب. 

أوصى مجلس اإلدارة («المجلس») في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠ فبراير ٢٠١١ وفي إجتماعه الالحق بتاريخ ٢٦ أكتوبر ٢٠١١ ، بإعادة هيكلة رأس مال 
الشركة من خالل تخفيض رأس المال من ١٤٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال سعودي إلى ٤٫٨٠١٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال سعودي، وبالتالي تخفيض عدد األسهم من ١،٤ مليار سهم 
إلى ٤٨٠٫١٠٠٫٠٠٠ سهم عن طريق إلغاء ٩١٩٫٩٠٠٫٠٠٠ سهم أي بمعدل انخفاض ٦٥،٧٪ من رأس المال وبمعدل تخفيض سهم واحد عن كل ١،٥٢١٩ سهم 
تقريبًا. إن الغرض من تخفيض رأس المـال هو إطفاء الخسائر المتراكمـة للشركة كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١١. كما أوصى المجلس بزيادة رأس المال بمقدار 
٦٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال سعودي من خالل إصدار ٦٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ سهم جديد (إصدار أسهم حقوق أولوية) والتي تتضمن رسملة دفعات مقدمة من المساهمين إلى 
حقوق المساهمين، والتي تخضع لموافقة المساهمين المؤسسين ، والحصول على سيولة نقدية من المستثمرين الحاليين ومن المؤسسة العامة للتقاعد. إن 
هذه التوصية خاضعة لموافقة المساهمين في الجمعية العامة غير العادية وهيئة السوق المالية ووزارة التجارة والصناعة . قامت الشركة برفع المستندات 
البدء  للشركة  لتتيح  والموافقة عليها  المراجعة  بتاريخ ٢٨ ديسمبر ٢٠١١ لغرض  المالية  السوق  إلى هيئة  المال  بإعادة هيكلة رأس  المتعلقة  المطلوبة 
بإجراءات إصدار أسهم حقوق أولوية. إن المتحصل من إصدار أسهم حقوق أولية سيستخدم لسداد جزء من تمويل المرابحة المشترك (تمويل المرابحة)٫ 

وخفض رأس المال العامل وتمويل المصاريف الرأسمالية كما سيستخدم لتطوير الشبكة. 

وافق مجلس اإلدارة في ١١ أكتوبر ٢٠١١ على البدء في المفاوضات مع المقرضين الحاليين والبحث عن مقرضين محتملين إلعادة تمويل تسهيل المرابحة 
الحالي. تقوم الشركة حاليًا بتقييم الشروط والظروف لعدة مقرضين محتملين ، وتعتقد اإلدارة بأنه سوف يتم توقيع اتفاقية إعادة التمويل على األرجح 

خالل النصف األول من عام ٢٠١٢ .

في ٢٩ سبتمبر ٢٠١١ انتهت النقاشات والمفاوضات المتعلقة باالستحواذ المقترح من شركة المملكة القابضة ومجموعة بتلكو (االتحاد) على ٢٥٪ من 
حصص شركة االتصاالت المتنقلة السعودية والمملوكة لشركة اإلتصاالت المتنقلة الكويتية ش . م . ك.. ولن يستمر االتحاد في عرضه المتعلق باالستحواذ 
على حصة ٢٥٪ من شركة االتصاالت المتنلقة السعودية لشركة االتصاالت المتنقلة الكويتية ش . م . ك. عطفًا على ما تم ذكره ، لم تعد شركة اإلتصاالت 
المتنقلة الكويتية ش . م . ك.  تنوي بيع حصتها في الشركة ، وأنه بدًال من ذلك سيتم التركيز على اإلسراع في خطة إعادة هيكلة رأسمال الشركة مع 

دعمها الكامل للشركة.

قامت الشركة رسميًا في ديسمبر ٢٠١١م بطلب استخدام الخيارات لتمديد تاريخ استحقاق تمويل المرابحة لمدة ستة أشهر لتسهيل المناقشة، وحصلت على 
الموافقة المطلوبة من المقرضين خالل يناير ٢٠١٢م.

بموجب تقديرات مجلس اإلدارة فإنه لدى الشركة موارد كافية إلستغاللها في النشاطات التشغيلية للشركة في المستقبل القريب . وعليه تم إعداد هذه 
القوائم المالية على أساس اإلستمرارية في النشاط. 

إن العنوان المسجل للشركة هو صندوق بريد ٢٩٥٨١٤، الرياض ١١٣٥١، المملكة العربية السعودية.

تمت الموافقة على هذه القوائم المالية من ِقبل مجلس اإلدارة بتاريخ ١٩ فبراير ٢٠١٢.
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شركة اإلتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )

إيضاحات حول القوائم المالية 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١

٢ ºملخص ألهم السياسات المحاسبية المتبعة
أهم السياسات المحاسبية المطبقة في إعداد هذه القوائم المالية تم إدراجها أدناه. تم تطبيق هذه السياسات بشكل منتظم لجميع السنوات المعروضة، 

ما لم يذكر غير ذلك.

أسس اإلعداد  ١¹٢
أعدت القوائم المالية المرفقة على أساس التكلفة التاريخية وفقًا لمبدأ االستحقاق، المعّدلة بإعادة تقييم مشتقات األدوات المالية بالقيمة العادلة، وطبقًا 

للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

تقديرات وافتراضات محاسبية مؤثرة  ٢¹٢
يتطلب إعداد القوائم المالية وفقًا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها استخدام تقديرات وافتراضات تؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات، واإلفصاح 
عن الموجودات وااللتزامات المحتملة كما في تاريخ القوائم المالية، وكذلك تقدير مبالغ اإليرادات والمصاريف خالل الفترة المالية. يتم تقييم التقديرات 
واالفتراضات بشكل مستمر وهي مبنية على خبرة سابقة وعوامل أخرى تتضمن توقعات باألحداث المستقبلية والتي تعتبر مناسبة للظروف. تقوم الشركة 

بتقديرات وافتراضات متعلقة بالمستقبل، والتي وفقًا لتعريفها، نادرًا ما تتساوى مع النتائج الفعلية.

إن التقديرات واالفتراضات ذات المخاطر الهامة التي قد ينتج عنها تعديالت جوهرية في القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية 
الالحقة تمت مناقشتها أدناه.

الموجودات غير الملموسة  (أ) 

تتضمن الموجودات غير الملموسة ترخيص حصلت عليه الشركة من وزارة االتصاالت والتراخيص المتعلقة بشراء برامج الحاسوب. 

إن الحجم النسبي ألصول الشركة غير الملموسة البالغ ٧٥،٧٪ (٢٠١٠: ٧٥،٤٪) من إجمالي موجودات الشركة يجعل االفتراضات المتعلقة بالعمر اإلنتاجي 
المقدر جوهرية فيما يتعلق بالمركز المالي للشركة وأدائها.

تقدير العمر اإلنتاجي

العمر اإلنتاجي المستخدم الطفاء األصول غير الملموسة يتصل باألداء المستقبلي لألصول المقتناه وتقدير االدارة للفترة التي سوف تحصل الشركة خاللها 
على المنفعة االقتصادية المتأتية من الموجودات. أساس تحديد العمر االنتاجي ألهم عناصر األصول غير الملموسة هي كما يلي:

رخصة اتصاالت الهاتف المحمول (أ-١) 

إن العمر اإلنتاجي هو مدة الرخصة. إن استخدام مصطلح الرخصة يعبر عن الفترة التي سوف تحصل الشركة خاللها على المنفعة االقتصادية.

تراخيص برامج الكمبيوتر (أ-٢) 

تحدد اإلدارة العمر اإلنتاجي في الوقت الذي يتم الحصول فيه على البرمجيات وتدخل حيز االستعمال ويتم مراجعته بشكل منتظم للمالءمة. يمثل العمر 
اإلنتاجي رؤية اإلدارة في مدى الفترة المتوقعة التي سوف تحصل الشركة خاللها على المنافع من البرنامج ، ولكن ال تتجاوز مدة الرخصة.

الممتلكات والمعدات (ب) 

التقديرات  ولذلك، فإن  الشركة.  إجمالي موجودات  (٢٠١٠: ١٥،٣٪) من  تبلغ ١٥،٢ ٪  الشركة  أيضًا نسبة كبيرة من أصول  والمعدات  الممتلكات  تمثل 
واالفتراضات المستخدمة لتحديد القيمة الدفترية واالستهالك ذات الصلة تعتبر جوهرية فيما يتعلق بالمركز المالي للشركة وأدائها. 
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شركة اإلتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
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تقدير العمر اإلنتاجي

إن المصروف المحّمل في ما يتعلق باالستهالك الدوري يؤخذ بعد تقدير العمر االنتاجي والقيمة المتبقية في نهاية حياة االصل. زيادة العمر االنتاجي 
أو القيمة المتبقية من شأنه أن يؤدي إلى تخفيض مصروف االستهالك في قائمة العمليات. 

إن العمر اإلنتاجي ألصول الشركة تحدده اإلدارة في الوقت الذي يتم الحصول فيه على األصول وتتم ومراجعته سنويا للمالئمة. إن عمر االصل  مبني على 
التجربة التاريخية مع األصول المماثلة وكذلك التنبؤ باألحداث المستقبلية التي قد تؤثر على حياة األصل، مثل التغيرات في التكنولوجيا. ما لم يكن 
هناك توقع معقول للتجديد أو استخدام بديل لألصل في المستقبل، يتم استهالك شبكة البنية التحتية على مدى فترة ال تزيد على انتهاء الرخصة 

المرتبطة بها التي بموجبها تقدم الشركة خدمات االتصاالت. 

مخصص ديون مشكوك في تحصيلها (ج) 

يتم تكوين مخصص لحسابات المدينين التجاريين المشكوك في تحصيلها عند وجود دليل موضوعي بأن الشركة لن تستطيع تحصيل المبالغ المستحقة 
وفقًا للشروط األساسية لحسابات المدينين. ويتم أخذ البنود التالية مؤشرًا على وجود هبوط في حسابات المدينين التجارية، تعرض المدين لصعوبات مالية 
أو احتمال إفالسه أو إعادة هيكلة مالية أو صعوبة أو تأخر (ألكثر من ٦٠ يومًا) في سداد الدفعات المستحقة. يتم عمل تقديرات منفصلة للحسابات الفردية 
الجوهرية. وبالنسبة للمبالغ المستحقة غير الجوهرية إفراديًا، فإنه يتم عمل التقديرات بشكل جماعي ويتم تكوين مخصص بناًء على الوقت ومعدالت 

التحصيل السابقة.

التقارير القطاعية  ٣¹٢
القطاع التشغيلي (أ) 

:»àdG äBÉ°ûæŸG hCG äÉ«∏ª©dG hCG äGOƒLƒŸG øe áYƒª› ƒg »∏«¨°ûàdG ´É£≤dG

(أ١¹) تعمل في أنشطة تدر إيرادات،

(أ٢¹) تقوم اإلدارة باستمرار بتحليل نتائج عملياتها من أجل اتخاذ القرارات التي تتعلق بتوزيع المصادر وتقييم األداء،

(أ٣¹) تتوفر عنها معلومات مالية بشكل منفصل.

القطاع الجغرافي (ب) 

القطاع الجغرافي هو مجموعة من الموجودات أو العمليات أو المنشآت التي تقوم بأنشطة تدر إيرادات في بيئة اقتصادية محددة تخضع لمخاطر وعوائد 
مختلفة عن تلك التي تعمل في بيئات اقتصادية أخرى.

٤¹٢ العمالت األجنبية
العملة الرئيسية (أ) 

تظهر القوائم المالية للشركة بالريال السعودي والتي هي العملة الرئيسة للشركة.

معامالت وأرصدة (ب) 

يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى الريال السعودي على أساس أسعار الصرف السائدة في تاريخ تلك المعامالت. يتم قيد أرباح 
وخسائر فروق العملة الناتجة عن تسوية تلك المعامالت وكذلك الناتجة من تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بالعملة األجنبية على أساس أسعار 

صرف العمالت السائدة كما في نهاية العام ضمن قائمة العمليات.

النقدية وشبه النقدية  ٥¹٢
تشتمل النقدية وشبه النقدية النقد في الصندوق ولدى البنوك واالستثمارات قصيرة األجل األخرى عالية السيولة، إن وجدت،   والتي تستحق خالل ثالثة 

أشهر أو أقل من تاريخ الشراء.
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ذمم مدينة  ٦¹٢
تظهر الذمم المدينة بصافي القيمة القابلة للتحقق والتي تمثل اإليرادات المفوترة وغير المفوترة بعد خصم مخصص الديون المشكوك في تحصيلها. 
يتم عمل مخصص الديون المشكوك في تحصيلها عندما يكون هناك دليل موضوعي على عدم تمكن الشركة من تحصيل جميع المبالغ المستحقة 
بموجب الشروط األصلية للذمم المدينة. يتم قيد هذه المخصصات في قائمة العمليات وتظهر تحت بند «مصاريف توزيع وتسويق». وعندما تكون الذمم 
المدينة غير قابلة للتحصيل، يتم شطبها مقابل مخصص الديون المشكوك في تحصيلها. تقّيد أي مبالغ تسترد في وقت الحق لذمم قد تم شطبها 

بقيد دائن على «مصاريف توزيع وتسويق» في قائمة العمليات.

مخزون  ٧¹٢
يقّيد المخزون على أساس سعر التكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل. يحدد سعر التكلفة على أساس متوسط التكلفة المرجح. تمثل صافي 

القيمة القابلة للتحقق سعر البيع المقّدر في سياق األعمال العادية ناقصًا تكاليف استكمال العملية ومصاريف البيع.

ممتلكات ومعدات  ٨¹٢
تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة بعد خصم االستهالكات المتراكمة بإستثناء اإلنشاءات تحت التنفيذ التي تظهر بالتكلفة. يحّمل االستهالك على 

قائمة العمليات على أساس طريقة القسط الثابت وذلك لتوزيع تكلفة هذه الموجودات على مدى األعمار اإلنتاجية المقّدرة لها كما يلي:

السنواتتحسينات على المأجور

مدة اإليجار أو العمر اإلنتاجي أيهما أقل

٨معدات شبكة اإلتصاالت

١٥أعمال مدنية (إتصاالت)

٢أنظمة تقنية المعلومات

٥خوادم تقنية المعلومات

٥أثاث ومفروشات

٢معدات مكتبية

٥سيارات ومعدات النقل األخرى

تحّدد األرباح والخسائر الناتجة عن االستبعاد بمقارنة المتحصالت مع القيمة الدفترية وتقّيد في قائمة العمليات.

رسملة  يتم  تكبدها.  عند  العمليات  قائمة  في  لألصل  المقّدر  اإلنتاجي  العمر  من  جوهريًا  تزيد  ال  التي  العادية  واإلصالحات  الصيانة  مصاريف  تقّيد 
التجديدات والتحسينات الهامة، إن وجدت، ويتم استبعاد األصل الذي تم استبداله.

موجودات غير ملموسة  ٩¹٢
يتم قياس رسم الرخصة بالتكلفة بعد طرح اإلطفاء المتراكم. تم تحديد فترة اإلطفاء والمقدرة بـ ٢٥ سنة هجرية بناًء على فترة الترخيص القائمة وشروط 
تجديد الترخيص وفيما إذا كان الترخيص معتمدًا على تقنية محددة. يتم تحميل مصاريف اإلطفاء على قائمة العمليات على أساس القسط الثابت خالل 

العمر االنتاجي المقدر للشبكة من تاريخ بدء الخدمة للشبكة.

العمر  أساس  على  التكاليف  إطفاء هذه  يتم  لالستخدام.  وتفعيلها  المتكبدة الستحواذها  التكاليف  أساس  على  الحاسوبية  برامج  تراخيص  رسملة  تتم 
اإلنتاجي المقّدر لها والذي يتراوح ما بين ٥¹٢ سنوات. يتم تسجيل التكاليف المرتبطة بشكل مباشر بإنتاج منتجات برمجية قابلة للتحديد ومميزة ومسيطر 

عليها من قبل الشركة ويتوقع منها منافع اقتصادية مستقبلية تتعدى السنة الواحده  كموجودات غير ملموسة.

يتم إثبات التكاليف المرتبطة بصيانة البرمجيات كمصاريف عند حدوثها.
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الهبوط في قيمة الموجودات غير المتداولة  ١٠¹٢
يتم مراجعة الموجودات غير المتداولة فيما يتعلق بالهبوط في قيمتها عندما تشير الحاالت أو التغير في الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد تكون غير 
قابلة لالسترداد. يتم إثبات الخسارة الناتجة عن الهبوط في القيمة، والتي تمثل الزيادة في القيمة الدفترية لألصل عن القيمة القابلة لالسترداد وهي 
القيمة العادلة لألصل ناقصًا تكاليف البيع أو قيمة االستخدام، أيهما أعلى. لغرض تقدير الهبوط، يتم تجميع الموجودات على أدنى مستوى لها بحيث 
تتواجد تدفقات نقدية منفصلة ومحددة (وحدات مدرة للنقد). يتم مراجعة الموجودات غير المتداولة، بخالف الموجودات غير الملموسة، والتي سبق أن 
حدث هبوط في قيمتها بغرض احتمال عكس ذلك الهبوط، وذلك في تاريخ كل فترة مالية. إذا ما تم الحقًا عكس خسارة الهبوط في القيمة، عندئذ 
تتم زيادة القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المدرة للنقد إلى التقدير المعدل لقيمتها القابلة لالسترداد، على أال يزيد عن القيمة الدفترية فيما لو لم يتم 
إثبات خسارة الهبوط في قيمة ذلك األصل أو الوحدة المدرة للنقد في السنوات السابقة. يتم إثبات عكس خسارة الهبوط في القيمة فورًا كإيرادات في 

قائمة العمليات. ال يتم عكس خسارة الهبوط في قيمة الموجودات غير الملموسة.

قروض  ١١¹٢
يتم إثبات القروض بقيمة المتحصالت المستلمة بعد خصم تكاليف المعاملة المتكبدة. يتم رسملة تكاليف القروض التي ترتبط مباشرة باقتناء أو إنشاء 

أو إنتاج الموجودات المؤهلة وذلك كجزء من هذه الموجودات. يتم تحميل تكاليف القروض األخرى على قائمة العمليات.

إيجارات رأسمالية  ١٢¹٢
تقوم الشركة بالمحاسبة عن الممتلكات والمعدات المقتناة بموجب عقود إيجار رأسمالية وذلك بقيد الموجودات والمطلوبات المتعلقة بها. يتم تحديد 
هذه المبالغ بناًء على القيمة الحالية للحد األدنى من دفعات اإليجار.  يتم توزيع النفقات المالية على فترة اإليجار بطريقة توفر معدل تحميل دوري 
ثابت على رصيد المطلوبات القائم. يتم تحميل استهالك الموجودات المقتناة بموجب عقود إيجار رأسمالية على قائمة العمليات وذلك باستخدام طريقة 

القسط الثابت بالمعدالت المالئمة لتلك الموجودات.

ذمم دائنة ومستحقات  ١٣¹٢
يتم إثبات مبالغ المطلوبات التي سيتم دفعها مقابل بضائع وخدمات مستلمة، سواًء تمت أو لم تتم فوترة الشركة.

مخصصات  ١٤¹٢
يتم إثبات المخصصات عندما يكون لدى الشركة إلتزام قانوني حالي أو متوقع ناتج عن حدث سابق، وهناك إحتمال وجود إستخدام للموارد لتسوية اإللتزام، 

وإمكانية تقدير المبلغ بشكل يعتمد عليه.

الزكاة  ١٥¹٢
قائمة  على  وجد،  إن  الشركة،  على  المستحقة  الزكاة  تحميل مخصص  يتم  («المصلحة»).  والدخل  الزكاة  وفقًا ألنظمة مصلحة  للزكاة  الشركة  تخضع 

العمليات. يتم تسجيل المبالغ اإلضافية المستحقة، إن وجدت، بموجب الربوط الزكوية النهائية، عند تحديدها.

تقوم الشركة باستقطاع الضريبة الواجبة عن معامالت محددة مع أطراف غير مقيمة في المملكة العربية السعودية وذلك طبقًا لنظام ضريبة الدخل 
السعودي.

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين   ١٦¹٢
يتم قيد مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين بموجب شروط أنظمة العمل والعّمال في المملكة العربية السعودية من قبل الشركة ويحّمل على 
قائمة العمليات. يتم إحتساب مبلغ اإللتزام على أساس القيمة الحالية للمكافأة المكتسبة التي تحق للموظف فيما لو ترك الموظف عمله كما في تاريخ 
قائمة المركز المالي. يتم إحتساب المبالغ المسددة عند نهاية الخدمة على أساس رواتب وبدالت الموظفين األخيرة وعدد سنوات خدماتهم المتراكمة، كما 

هو موضح في أنظمة المملكة العربية السعودية.
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اإليرادات  ١٧¹٢
تتكون اإليرادات من اإليرادات من االتصاالت المتنقلة. تتكون اإليرادات من االتصاالت المتنقلة من مبالغ محّملة على العمالء عند استخدامهم لفترات 
البث والرسائل النصية وجميع خدمات االتصاالت المتنقلة األخرى بما في ذلك توفير خدمات البيانات والمعلومات ورسوم ربط مستخدمي شبكات المحمول 

األخرى والخط األرضي بشبكة الشركة.

تسجل فترات االتصال المستخدمة من قبل العمالء كجزء من الفواتير الدورية ويعترف بها كإيراد خالل تلك الفترة. يتم تسجيل اإليرادات من الخدمات 
غير المفوترة والناتجة من الخدمات التي قدمت من تاريخ إعداد الفاتورة إلى نهاية كل فترة محاسبية كإيرادات مستحقة بينما يتم تأجيل اإليرادات 
غير المكتسبة من الخدمات المقّدمة في الفترات التالية لكل فترة محاسبية. أما اإليرادات الناتجة عن بيع البطاقات المسبقة الدفع فإنها تؤجل إلى أن 

يستخدم العميل فترات االتصال أو عند انتهاء رصيد صالحية هذه البطاقات.

ُيعترف باإليرادات الناتجة عن توفير خدمات البيانات والمعلومات عندما تقوم الشركة بتقديـم الخدمة ويتوقف ذلك على طبيعة الخدمة فإما يعترف 
بها حسب إجمالي مبلغ الفاتورة الصادرة للعميل أو مبلغ العمولة المستحق مقابل تيسير الخدمة.

تقوم الشركة بتقديـم الحوافز للعمالء كجزء من عروضها الترويجية، عند تقديـم مثل هذه الحوافز في سياق العرض الذي يتضمن مزايا أخرى، فإن اإليراد 
الذي يمثل القيمة العادلة للحافز والمرتبط بالمزايا األخرى المقدمة للعميل كجزء من العرض نفسه، يؤجل ويعترف به طبقًا لوفاء الشركة اللتزاماتها 
المتعلقة بالحافز. وفيما يخص العروض التي تتضمن أكثر من ميزة، فإن قيمة العرض توزع على كل ميزة بناًء على القيمة العادلة لكل عنصر منفردًا. 

تقوم الشركة بصفة عامة بتحديد القيم العادلة للعناصر المنفردة طبقًا لألسعار التي يتم عندها بيع كل ميزة على أساس مستقل.

مصاريف بيع وتسويق وعمومية وإدارية  ١٨¹٢
تشتمل مصاريـف البيع والتسويق والعمومية واإلدارية على التكاليف المباشرة وغير المباشرة التي ال تكون بالضرورة جزءًا من تكاليف اإليراد كما هو 
مطلوب وفقًا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها. توزع هذه التكاليف بين مصاريف البيع والتسويق والعمومية واإلدارية وتكاليف اإليراد، إن لزم األمر، 

بطريقة منتظمة.

عقود إيجار تشغيلية  ١٩¹٢
تصّنف عقود اإليجار للممتلكات والمعدات كعقود إيجار تشغيلية في حالة بقاء جميع المخاطر والمنافع لهذه المعدات والممتلكات مع المؤجر. يتم 

تحميل مصاريف اإليجار بموجب عقود اإليجار التشغيلية على قائمة العمليات على أساس القسط الثابت على مدى فترة  عقود اإليجار.

مشتقات األدوات المالية  ٢٠¹٢
يتم قياس مشتقات األدوات المالية بالقيمة العادلة. تعتمد طريقة االعتراف باألرباح والخسائر الناتجة إذا كانت هذه المشتقات مخصصة كأدوات تحوط أم 
ال. إن الجزء الفّعال من التغيرات في القيمة العادلة لهذه المشتقات التي تم تخصيصها وينطبق عليها مفهوم التحوط للتدفقات النقدية، يتم اإلعتراف 
به كاحتياطي تحوط في قائمة حقوق المساهمين. إن األرباح والخسائر المرتبطة بالجزء غير الفّعال يتم االعتراف بها مباشرة في قائمة العمليات. إن 
األرباح والخسائر التي تم إثباتها مبدئيًا في احتياطي التحوط، يتم تحويلها إلى قائمة العمليات في الفترة التي حدث فيها التأثير على قائمة العمليات 

من قبل البند المتحوط منه.



٢٠١

شركة اإلتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )

إيضاحات حول القوائم المالية 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١

٣ º النقدية وشبه النقدية
بآالف الرياالت السعودية

٢٠١١٢٠١٠

  ٢٢٨٫٧٨٩٢٠١٫٩١٧نقد لدى البنوك

  ٢٣٤٢٠٠نقد في الصندوق

  ٥٠٠٫٠٠٠  ٥٥١٫٢٥٠وديعة ألجل 

٧٠٢٫١١٧ ٧٨٠٫٢٧٣  

٤ º ذمم مدينة

بآالف الرياالت السعودية

٢٠١١٢٠١٠

  ١٫٦٠٩٫٥٣٥ ١٫٢٣١٫٢٩٨ذمم مدينة

  ١١٨٫٢٣٩ ١١٦٫١٥٨ذمم مدينة غير مفوترة 

  ٢٩٩ ٤٨٦أخرى 

١٫٧٢٨٫٠٧٣ ١٫٣٤٧٫٩٤٢  

( ٢٦٤٫٩٠٧ ) (٣٤١٫٣٦٨)ناقصًا : مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 

١٫٠٠٦٫٥٧٤١٫٤٦٣٫١٦٦  

إن حركة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها كما يلي: 

بآالف الرياالت السعودية

٢٠١١٢٠١٠

  ٩٧٫٠١٨ ٢٦٤٫٩٠٧الرصيد كما في ١ يناير 

  ١٦٧٫٨٨٩ ٧٦٫٤٦١إضافات 

  ٢٦٤٫٩٠٧ ٣٤١٫٣٦٨الرصيد كما في ٣١ ديسمبر 

١¹٤ للشركة عقود مع مشغلين أخرين، حيث أنه يتم مقاصة االرصدة المدينة والدائنة لنفس المشغل.
إن صافي االرصدة في ٣١ ديسمبر ٢٠١١ و ٢٠١٠ متضمنة في االرصدة المدينة والدائنة كما يلي:

بآالف الرياالت السعودية

٢٠١١٢٠١٠

٦٠٥٫٧٤٥٩٢٨٫١٥٤ذمم مدينة صافي 

٧٣٨٫٤٠٤١٫١٩٦٫٨١٠ذمم دائنة صافي

٢¹٤ إن األرصدة المدينة المفوترة تتضمن مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة بمبلغ ١٤،٦ مليون 
ريال سعودي

(٢٠١٠: ٥،٣ مليون ريال سعودي) وذلك مقابل تقديم خدمات إتصاالت إلى جهات ذات عالقة.



٢٠٢

شركة اإلتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )

إيضاحات حول القوائم المالية 

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١

٥ º مخزون
بآالف الرياالت السعودية

٢٠١١٢٠١٠

  ٢١٫١٩٦ ٢١٫٧٦٩شرائح هاتف جوال 

  ١٫٥٤٤ ١١٫١٣٤بطاقات إعادة شحن مسبقة الدفع 

  ٧٫٠٩٩ ٥٢٨أجهزة هاتف وملحقاتها 

  ١٫٢١٠ ١٣٫١٨٦أخرى 

٣١٫٠٤٩ ٤٦٫٦١٧  

( ٢٫٢٥٠ ) (٣٫٠٠٠)ناقصًا : مخصص مخزون بطيء الحركة 

٢٨٫٧٩٩ ٤٣٫٦١٧  

إن حركة مخصص مخزون بطيء الحركة كما يلي: 

بآالف الرياالت السعودية

٢٠١١٢٠١٠

  ¹ ٢٫٢٥٠الرصيد كما في ١ يناير 

 ٧٥٠٢٫٢٥٠إضافات 

  ٣٫٠٠٠٢٫٢٥٠الرصيد كما في ٣١ ديسمبر

٦ º مصاريف مدفوعة مقدمًا موجودات أخرى
بآالف الرياالت السعودية

٢٠١١٢٠١٠

  ١٧٧٫١١٠ ٢٣٩٫١٧٥دفعات مقدمة لخطوط النقل ووصالت األلياف 

  ١٠٢٫٤٨٩ ٢٢٤٫٨٦٧دفعات مقدمة للموردين وتأمينات نقدية مستردة 

  ٧١٫٥٩٦ ٨٦٫٩٣٨إيجار مدفوع مقدمًا 

  ١٣٫٥٥٨ ١٣٫٦٨٩إعالن مدفوع مقدمًا 

  ٢٫٣٥٨ ٨٫٣٣٩رسم ترخيص برامج حاسوب مدفوع مقدمًا 

  ٣٫٠٧٦ ٣٫٧١٢تأمين مدفوع مقدمًا 

  ٣٨٫٣٤٠ ٢٤٫٩٨٦أخرى 

٤٠٨٫٥٢٧ ٦٠١٫٧٠٦  

إن حركة مخصص مدفوعات مقدمة مشكوك في تحصيلها كما يلي: 

بآالف الرياالت السعودية

٢٠١١٢٠١٠

  ٨٫٠٠٠ Üالرصيد اإلفتتاحي 

( ٨٫٠٠٠ ) Üعكس مخصص خالل السنة

     Ü¹الرصيد الختامي كما في ٣١ ديسمبر



٢٠٣

شركة اإلتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )

إيضاحات حول القوائم المالية 

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١

٧ ºممتلكات ومعدات

بآالف الرياالت السعودية

٣١ ديسمبر ٢٠١١استبعادات / تحويالتإضافات١ يناير ٢٠١١

التكلفة 

١٦٣٫٦٦٥٣٠٫٤٤٤¹١٩٤٫١٠٩تحسينات على المأجور 

٤٫٨١٥٫٠١٣(١٫٨٤٦)٤٫٠٥٣٫٩٩٥٧٦٢٫٨٦٤معدات شبكة االتصاالت 

٢٧٢٫٠٢٢٤٥٫٨٠١¹٣١٧٫٨٢٣أنظمة وخوادم تقنية المعلومات

٦٢٫٠٨٠١٣٫٣٨٣¹٧٥٫٤٦٣أثاث ومفروشات ومعدات مكتبية 

٣٫٧٧٠(١٫٩٩٥)٥٫٧٦٥¹سيارات ومعدات النقل األخرى 

٤٢٠٫٨٣٠(٦٣٢٫٥٥٦)٧١١٫٣١٨٣٤٢٫٠٦٨أعمال رأسمالية تحت اإلنشاء 

٥٫٨٢٧٫٠٠٨(٦٣٦٫٣٩٧)٥٫٢٦٨٫٨٤٥١٫١٩٤٫٥٦٠

االستهالكات المتراكمة  

٦٥٫٢٤٠٣٢٫٠١٧¹٩٧٫٢٥٧تحسينات على المأجور 

١٫٤٤٠٫٢٠٤(٩٣٩)٧٧٢٫٠٥٧٦٦٩٫٠٨٦معدات شبكة االتصاالت 

١١٥٫٣٥٩٦٩٫٧٠٨¹١٨٥٫٠٦٧أنظمة وخوادم تقنية المعلومات

١٥٫٤٢٠٢٧٫٨١٥¹٤٣٫٢٣٥أثاث ومفروشات ومعدات مكتبية 

٢٫٤٣٢(١٫١٧٤)٢٫٥٦٩١٫٠٣٧سيارات ومعدات النقل األخرى 

١٫٧٦٨٫١٩٥(٢٫١١٣)٩٧٠٫٦٤٥٧٩٩٫٦٦٣

٤٫٢٩٨٫٢٠٠٤٫٠٥٨٫٨١٣

بآالف الرياالت السعودية

٣١ ديسمبر ٢٠١٠استبعادات / تحويالتإضافات١ يناير ٢٠١٠

التكلفة 

¹١٦٣٫٦٦٥   ١٤٧٫٢٨٥١٦٫٣٨٠تحسينات على المأجور 

٤٫٠٥٣٫٩٩٥(٩٫٠٦٨)٣٫٣٠٩٫٣٦٨٧٥٣٫٦٩٥معدات شبكة االتصاالت 

¹٢٧٢٫٠٢٢   ٢٤٧٫٢٧٠٢٤٫٧٥٢أنظمة وخوادم تقنية المعلومات

٦٢٫٠٨٠(١٫٢٠٥)٦٢٫١٣٤١٫١٥١أثاث ومفروشات ومعدات مكتبية 

٥٫٧٦٥(٣٤٠)¹   ٦٫١٠٥سيارات ومعدات النقل األخرى 

٧١١٫٣١٨(٤٦٠٫١٧٠)٥٦٣٫٤٤٢٦٠٨٫٠٤٦أعمال رأسمالية تحت اإلنشاء 

٥٫٢٦٨٫٨٤٥(٤٧٠٫٧٨٣)٤٫٣٣٥٫٦٠٤١٫٤٠٤٫٠٢٤



٢٠٤

شركة اإلتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )

إيضاحات حول القوائم المالية 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١

بآالف الرياالت السعودية

٣١ ديسمبر ٢٠١٠استبعادات / تحويالتإضافات١ يناير ٢٠١٠

االستهالكات المتراكمة

¹٦٥٫٢٤٠   ٣٥٫٨٨٣٢٩٫٣٥٧تحسينات على المأجور 

٧٧٢٫٠٥٧(٩٫٠٦٨)٣٦٩٫١٧٨٤١١٫٩٤٧معدات شبكة االتصاالت 

¹١١٥٫٣٥٩   ٧١٫٧٨١٤٣٫٥٧٨أنظمة وخوادم تقنية المعلومات

١٥٫٤٢٠(٢١٥)١٠٫٥٣٧٥٫٠٩٨أثاث ومفروشات ومعدات مكتبية 

٢٫٥٦٩(١١٣)١٫٥٢٥١٫١٥٧سيارات ومعدات النقل األخرى 

٩٧٠٫٦٤٥(٩٫٣٩٦)٤٨٨٫٩٠٤٤٩١٫١٣٧

٣٫٨٤٦٫٧٠٠٤٫٢٩٨٫٢٠٠القيمة الدفترية

الشركة في مرحلة توسعة شبكاتها، يمثل بند أعمال رأسمالية تحت اإلنشاء كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١١ و ٢٠١٠بشكل رئيسي تكاليف توسعة شبكات متعددة.

٨ º  موجودات غير ملموسة

بآالف الرياالت السعودية

٣١ ديسمبر ٢٠١١إضافات١ يناير ٢٠١١

التكلفة 

٢٣٫٣٥٩٫١٨٠¹٢٣٫٣٥٩٫١٨٠رسم الترخيص*

١٣٨٫٣٥٦٨٫٨١٥١٤٧٫١٧١رخص برامج حاسوبية 

٢٣٫٤٩٧٫٥٣٦٨٫٨١٥٢٣٫٥٠٦٫٣٥١

اإلطفاء المتراكم  

(٣٫١٨١٫٣٢٣)(٨٨٢٫١١٧)(٢٫٢٩٩٫٢٠٦)رسم الترخيص*

(٧٢٫٢٥٠)(٢٨٫٥٤٨)(٤٣٫٧٠٢)رخص برامج حاسوبية 

(٢٫٣٤٢٫٩٠٨)(٩١٠٫٦٦٥)(٣٫٢٥٣٫٥٧٣)

٢١٫١٥٤٫٦٢٨٢٠٫٢٥٢٫٧٧٨القيمة الدفترية

بآالف الرياالت السعودية

٣١ ديسمبر ٢٠١٠إضافات١ يناير ٢٠١٠

التكلفة

٢٣٫٣٥٩٫١٨٠¹٢٣٫٣٥٩٫١٨٠رسم الترخيص*

١١٤٫١٢٢٢٤٫٢٣٤١٣٨٫٣٥٦رخص برامج حاسوبية 

٢٣٫٤٧٣٫٣٠٢٢٤٫٢٣٤٢٣٫٤٩٧٫٥٣٦



٢٠٥

شركة اإلتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )

إيضاحات حول القوائم المالية 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١

بآالف الرياالت السعودية

٣١ ديسمبر ٢٠١١إضافات١ يناير ٢٠١١

اإلطفاء المتراكم  

(٢٫٢٩٩٫٢٠٦)(٩٧٨٫١٠١)(١٫٣٢١٫١٠٥)رسم الترخيص*

(٤٣٫٧٠٢)(٢٤٫٩٨٢)(١٨٫٧٢٠)رخص برامج حاسوبية 

(١٫٣٣٩٫٨٢٥)(١٫٠٠٣٫٠٨٣)(٢٫٣٤٢٫٩٠٨)

٢٢٫١٣٣٫٤٧٧٢١٫١٥٤٫٦٢٨صافي الموجودات غير الملموسة

بموجب القرارات الوزارية رقم ١٧٦ بتاريخ ٢٥ جمادى األولى ١٤٢٨هــ ( الموافق ١١ يونيو ٢٠٠٧ ) ورقم ٣٥٧ بتاريخ ٢٨ ذو الحجة ١٤٢٨هــ ( الموافق   *
٧ يناير ٢٠٠٨ )، و المرسوم الملكي رقم  ٤٨/ م بتاريخ ٢٦ جمادى األولى ١٤٢٨هـ ( الموافق ١٢ يونيو ٢٠٠٧ ) تم منح الشركة الترخيص كمشغل 
ثالث لخدمات الهاتف الجوال في المملكة العربية السعودية لمدة ٢٥ سنة مقابل ٢٢،٩١ مليار ريال سعودي. وتشمل رسوم الترخيص أيضًا على 
مبلغ يعادل ٤٤٩،١٨ مليون ريال سعودي لتمويل التكاليف المتعلقة بها وتم رسملتها كجزء من تكلفة الترخيص وفقًا للمعايير المتعارف عليها 
في المملكة العربية السعودية. خالل عام ٢٠١١، قامت الشركة بتعديل اإلطفاء المتراكم للترخيص بأثر رجعي كنتيجة للتغيير في الحياة العملية 

للترخيص من ٢٥ سنة هجرية إلى ٢٥ سنة ميالدية. ( أنظر إيضاح رقم ٢¹٢ ). 

٩ º أوراق دفع

بآالف الرياالت السعودية

٢٠١١٢٠١٠

أوراق دفع متداولة 

٧٣٫١٢٥¹شركة هواوى انفستمنت العربيه السعودية المحدوده 

٨٤٢٫٧٥١¹موتوروال انكوربوريشن 

٩١٥٫٨٧٦¹

أوراق دفع غير متداولة 

١٥٣٫٩٣٧¹شركة هواوى انفستمنت العربيه السعودية المحدوده

Ü٦٥٩٫٢٢١موتوروال انكوربوريشن 

١٥٣٫٩٣٧٦٥٩٫٢٢١

١٠ ºالقروض القصيرة والطويلة األجل
في ٥ إبريل ٢٠١١م، تم ترتيب تمويل طويل األجل مع بنوك تجارية محلية من أجل إعادة تمويل التزامات الشركة المترتبة على التمويل قصير األجل 
المذكور أعاله والذي يستحق السداد في ٩ إبريل ٢٠١٣م. يتكون هذا التمويل من جزء بالريال السعودي يبلغ إجماليه ١٫٨٧٥ مليون ريال سعودي وجزء 
بالدوالر األمريكي يبلغ إجماليه ١٠٠ مليون دوالر أمريكي ( ما يعادل ٣٧٥ مليون ريال سعودي) وذلك مقابل ضمانات مقدمة من مساهم مؤسس. يحمل 

هذا التمويل عموالت تمويل منصوص عليها في االتفاقية.

إن رصيد القرض طويل األجل كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١١ مخصومًا منه رصيد الرسوم المدفوعة مقدمًا غير المطفأة.



٢٠٦

شركة اإلتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )

إيضاحات حول القوائم المالية 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١

١١ º تمويل مرابحة مشترك
تم ترتيب تمويل المرابحة البالغ ٩،٧٥ مليار ريال سعودي تقريبًا، من خالل البنك السعودي الفرنسي وذلك لغرض إعادة تمويل التسهيل التمويلي السابق 
الذي استحق في شهر يوليو ٢٠٠٩ م. يتكون هذا التمويل من جزء بالريال السعودي بإجمالي ٧،٠٩ مليار ريال سعودي وجزء آخر بالدوالر األمريكي بإجمالي 

٧١٠ مليون دوالر أمريكي (٢،٦٦ مليار ريال سعودي).

تسدد مصاريف التمويل وفقًا لتسهيل المرابحة بشكل ربع سنوي على مدة سنتين. إن أصل مبلغ التمويل استحق السداد على دفعة واحدة بتاريخ ٢٧ يوليو 
٢٠١١. وطبقًا التفاقية تمويل المرابحة، فقد استخدمت الشركة خيار التمديد إلى ٢٧ يناير ٢٠١٢. وفي حال عدم التعثر، تعطي االتفاقية الشركة الخيار في 
تمديد إضافي لتمويل المرابحة لستة أشهر أخرى حتى ٢٧ يوليو ٢٠١٢ مع موافقة خطية مسبقة من المقرضين. قامت الشركة في ديسمبر ٢٠١١ بإشعار 
المقرضين رسميا لتمديد تاريخ سداد المرابحة ، وتعتقد اإلدارة أنها قادرة على الحصول على الموافقة من المقرضين خالل الربع األول من عام ٢٠١٢ م . 

وبناًء عليه، تم تصنيف الرصيد القائم كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١١ كبند قصير األجل (راجع إيضاح ١).

تتلخص التعهدات المالية المحّددة من قبل البنوك المقرضة كما يلي:

رهونات سلبية على جميع اإليرادات والموجودات.• 

قيود على القروض والضمانات التي تمنح للعمالء والموزعين والتجار وباعة التجزئة وباعة الجملة والموظفين.• 

عدم حصول الشركة على أي تسهيالت إضافية، كما تشترط التأمين على جميع موجودات الشركة.• 

االلتزام بالشروط المالية المحددة على مدة فترة التمويل.• 

البدء في المفاوضات مع المقرضين الحاليين والبحث عن مقرضين محتملين إلعادة تمويل تسهيل  وافق مجلس اإلدارة في ١١ أكتوبر ٢٠١١ م على 
المرابحة الحالي . تقوم الشركة حاليًا بتقييم الشروط والظروف لعدة مقرضين محتملين ، وتعتقد اإلدارة بأنه سوف يتم توقيع اتفاقية إعادة التمويل على 

األرجح خالل النصف األول من عام ٢٠١٢ (راجع إيضاح ١).

١٢ º ذمم دائنة

بآالف الرياالت السعودية

٢٠١١٢٠١٠

  ٢٫٠٨٣٫٢٩١ ١٫٥٢٨٫٠٠١دائنون تجاريون

  ٦٫٠٩٦ ١٦٫٣١٠مخصص ضريبة استقطاع

  ٣٠١ ٣٥٠الموظفين

  ١٤٫٨١٥ ٦٤٫٦٢٣أخرى

٢٫١٠٤٫٥٠٣ ١٫٦٠٩٫٢٨٤  



٢٠٧

شركة اإلتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )

إيضاحات حول القوائم المالية 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١

١٣ ºأمور متعلقة بأطراف ذات عالقة
إن الشركة عضو في مجموعة من الشركات الزميلة والتي تدار بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل شريك األغلبية.

تتضمن األطراف ذات العالقة في الشركة مجموعة زين وجميع األطراف ذات العالقة (بما في ذلك الشركات التابعة والزميلة) مالك األسهم الرئيسيون 
وحقوق التصويت في الشركة وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا.

معامالت مع أطراف ذات عالقة   ١¹١٣
تتلخص اهم المعامالت مع األطراف ذات العالقة التى تمت فى سياق العمل الطبيعى للشركة والمدرجة ضمن القوائم المالية بما يلى:

بآالف الرياالت السعودية

٢٠١١٢٠١٠

  ٣١٫٤١٦ ٤٤٫٦٠٢إيرادات 

١٣٫٢٧٣١٠٫٧٣٨تكلفة إيرادات

  ٣٫٠٩٤ Üاستشارات و خدمات 

  ١٨٩٫٩٠٠ ١٨٠٫٨٧٥أتباع إدارية ( إيضاح ٢١ ) 

  ٥٫٩٠٠ Üرواتب ومزايا 

١٦٢٫٢٨٩١٧٧٫٢٩٥أعباء تمويل

تم سداد المدفوعات نيابة عن الشركة من قبل مساهم األغلبية والشركات التابعة له.

تم تحّمل الرسوم اإلدارية من قبل أحد المساهمين المؤسسين على أساس االتفاقية الموقعة.

راجع أيضًا إيضاح ١٤ المتعلق بدفعات مقدمة من المساهمين.

أرصدة مع أطراف ذات عالقة   ٢¹١٣
فيما يلي أهم أرصدة نهاية السنة الناتجة عن المعامالت مع األطراف ذات العالقة : 

الجزء المتداول من المطلوب من ألطراف ذات عالقة   (۱)

بآالف الرياالت السعودية

٢٠١١٢٠١٠

  ١٥٫٠٨١١٧٫٠٨٥زين االردن 

  ٣٫٧٦٢٧٫٥٦٢زين البحرين

  ٢٫٣٧٩٢٫٣٧٩أخرى 

٢١٫٢٢٢٢٧٫٠٢٦  



٢٠٨

شركة اإلتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )

إيضاحات حول القوائم المالية 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١

الجزء المتداول المطلوب إلى ألطراف ذات عالقة   (۲)

بآالف الرياالت السعودية

٢٠١١٢٠١٠

  ٩٫٣٤٤٩٧٫٢٥٨شركة االتصاالت المتنقلة ش.م.ك – الحساب الجاري  

  ٣٧٫٥٤١٤٢٫١٧٥زين السودان

  ٨١٠٢٫٦٨٧إم تي سي تتش

  Ü٢٫٠٠٠إم ايه دي ايه

  ٢٠٠٢٠٠أخرى 

٤٧٫٨٩٥١٤٤٫٣٢٠  

  ٢٦٫٦٧٣١١٧٫٢٩٤الجزء المتداول من المستحق إلى جهات ذات عالقة، صافي

الجزء غير المتداول من المطلوب إلى ألطراف ذات عالقة   (۳)

بآالف الرياالت السعودية

٢٠١١٢٠١٠

  ٥٢٠٫٦٥١٣٣٩٫٧٧٦شركة االتصاالت المتنقلة ش.م.ك – أتباع إدارية  

١٤ º مشتقات أدوات مالية
تتلخص القيمة العادلة لمشتقات األدوات المالية ( مقايضة سعر العمولة ) مع مبالغ العقود بما يلي :

القيمة العادلة السلبية

بآالف الرياالت السعودية قيمة العقد االسمي

٣١ديسمبر ٢٠١٠ ٣١ديسمبر ٢٠١١

١٣٤٫٦٣٠ ٤٥٫٧٨١ ٨٫٢٨٧٫٥٠٠ مشتقات األدوات المالية

١٥ º مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

بآالف الرياالت السعودية

٢٠١١٢٠١٠

  ٢٫١٤٨٫١٠٨ ١٫٧٦٠٫٠١١تجارية 

  ١٧٦٫٠٨٦ ٧٤١٫٥٧٢رسوم حكومية ( إيضاح ٢٠ ) 

  ٥٤٫٦٤٨ ٦٢٫٤٧٠الموظفين 

  ١٤٠٫٧٩٥ ٦١٫٨٦١مصاريف تمويل 

  ٦٧٫٥٨٦ ١٠٥٫٢٧٠مطلوبات أخرى

٢٫٥٨٧٫٢٢٣ ٢٫٧٣١٫١٨٤  



٢٠٩

شركة اإلتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )

إيضاحات حول القوائم المالية 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١

١٦ º دفعات مقدمة من المساهمين
قام المساهمون المؤسسون بدفع مبالغ كدفعات مقدمة للشركة طبقًا للترتيبات المتفق عليها مع الشركاء خالل الربع الثالث من عام ٢٠٠٩، إن الرصيد 

القائم يخضع لمصاريف تمويل على أساس المعدالت السائدة في السوق.

فيما يلي تفصيل للدفعات المقدمة من المساهمين كما في ٣١ ديسمبر : 

بآالف الرياالت السعودية

٢٠١١٢٠١٠

  ٢٫٣٥٠٫٥٩٥ ٢٫٥٠٥٫٠٧٤شركة اإلتصاالت المتنقلة ش.م.ك 

 ٣١٤٫٨٩٠ ٣١٤٫٨٩٠مؤسسة فادن للتجارة والمقاوالت 

  ٣٠١٫٣٦٥ ٣٠١٫٣٦٥مصنع البالستيك السعودي 

  ١٣٦٫٩٨٤ ١٣٦٫٩٨٤شركة ركيزة القابضة 

  ١٠٩٫٥٨٧ ١٠٩٫٥٨٧شركة المراعي 

  ١٠٩٫٥٨٧ ١٠٩٫٥٨٧مؤسسة أشبال العرب للمقاوالت 

  ٥٤٫٧٩٣ ٥٤٫٧٩٣شركة الجريسي للتنمية المحدودة 

  ٢٧٫٣٩٧ ٢٧٫٣٩٧شركة السيل الشرقية المحدودة 

٣٫٤٠٥٫١٩٨ ٣٫٥٥٩٫٦٧٧  

  ٢٦٠٫٢٩٩ ٤٥٨٫٨٧٣مصاريف تمويل مستحقة 

  ٣٫٦٦٥٫٤٩٧ ٤٫٠١٨٫٥٥٠إجمالي 

لم يتم جدولة سداد الدفعات المقدمة من المساهمين كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١١، بما في ذلك مصاريف التمويل المستحقة وذلك حتى يتم سداد تمويل 
المرابحة بمبلغ ٩،٧٥ مليار ريال سعودي (إيضاح ١١).

كما تم في اإلفصاح رقم ( ١ )، ستتضمن عملية زيادة رأس المال رسملة الدفعات المقدمة من المساهمين المؤسسين من خالل تحويل الدفعات ، المشار 
إليها أعاله ، إلى حقوق المساهمين والتي تخضع لموافقة المساهمين المؤسسين.



٢١٠

شركة اإلتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )

إيضاحات حول القوائم المالية 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١

١٧ º رأس المال
يتكون رأس مال الشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١١ و ٢٠١٠ من ١،٤ مليار سهم وتبلغ القيمة االسمية لكل سهم ١٠ ريال سعودي وهي موزعة كاآلتي:

بآالف الرياالت السعوديةالمساهمون 

رأس المال عدد األسهم 

  ٣٫٥٠٠٫٠٠٠   ٣٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠ شركة اإلتصاالت المتنقلة ش.م.ك 

  ٩٦٢٫٥٠٠   ٩٦٫٢٥٠٫٠٠٠ مصنع البالستيك السعودي 

  ٩٦٢٫٥٠٠   ٩٦٫٢٥٠٫٠٠٠ مؤسسة فادن للتجارة والمقاوالت 

  ٤٣٧٫٥٠٠   ٤٣٫٧٥٠٫٠٠٠ شركة ركيزة القابضة 

  ٣٥٠٫٠٠٠   ٣٥٫٠٠٠٫٠٠٠ شركة المراعي 

  ٣٥٠٫٠٠٠   ٣٥٫٠٠٠٫٠٠٠ مؤسسة أشبال العرب للمقاوالت 

  ١٧٥٫٠٠٠   ١٧٫٥٠٠٫٠٠٠ شركة الجريسي للتنمية المحدودة 

  ١٧٥٫٠٠٠   ١٧٫٥٠٠٫٠٠٠ مؤسسة النخبة المعمارية للهندسة والمقاوالت 

  ٨٧٫٥٠٠   ٨٫٧٥٠٫٠٠٠ شركة السيل الشرقية المحدودة 

  ٧٫٠٠٠٫٠٠٠   ٧٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ مجموع المساهمين المؤسسين 

  ٧٠٠٫٠٠٠   ٧٠٫٠٠٠٫٠٠٠ المؤسسة العامة للتقاعد 

  ٦٫٣٠٠٫٠٠٠   ٦٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠ اكتتاب عام 

  ١٤٫٠٠٠٫٠٠٠   ١٫٤٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ اإلجمالي 

١٨ º اإليرادات
بآالف الرياالت السعودية

٢٠١١٢٠١٠

  ٥٫٨١٤٫٨٢٧ ٦٫٥٢٤٫٤٦٧رسوم إستخدام 

  ١١٤٫٨٦٠ ١٤٢٫٩٤١اشتراك 

  ٤٫٦٨٣ ٣١٫٦٥٢أخرى 

٥٫٩٣٤٫٣٧٠ ٦٫٦٩٩٫٠٦٠  

١٩ º تكلفة اإليرادات
بآالف الرياالت السعودية

٢٠١١٢٠١٠

  ٢٫١٩٩٫٧٧٨ ٢٫١٤٥٫٢٤٠رسوم استخدام الشبكات األخرى 

  ٥٨٨٫٨٠٧ ٦٤٤٫١٧٥الرسوم الحكومية 

  ٢٦٢٫٠٢٠ ٢٧٤٫٦٣٤خصم على بطاقات مسبقة الشحن 

  ٢٠٥٫٣٧٧ ٢٤٧٫٤٨٠خطوط  مستأجرة 

  ١٤٧٫٩٤٠ ١٨٧٫٣٦٤أخرى 

٣٫٤٠٣٫٩٢٢ ٣٫٤٩٨٫٨٩٣  

تتعلق الرسوم الحكومية بالتراخيص السنوية والرسوم التجارية والتعليمات الصادرة من هيئة اإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات. 



٢١١

شركة اإلتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )

إيضاحات حول القوائم المالية 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١

٢٠ º  مصاريف توزيع وتسويق

بآالف الرياالت السعودية

٢٠١١٢٠١٠

  ٢٥٢٫٠٥٣ ٤٠٧٫٨٥٣إعالنات 

  ٤١٧٫٣١٨ ٣٤٣٫٦٦٥صيانة وإصالح 

  ٢٣١٫٠١٩ ٣٠٩٫٥٧٨رواتب الموظفين وأعباء متعلقة 

  ٣٠٥٫٩٧٥ ٢٩٣٫٠٨٧عمولة الوكالء 

  ١٨٩٫٥٨٦ ١٨٩٫٨٤٣إيجارات 

  ١٨٩٫٩٠٠ ١٨٠٫٨٧٥رسوم إدارية ( إيضاح ١٧ ) 

  ١٥٩٫٨٨٩ ٧٦٫٤٦١مصروف ديون مشكوك في تحصيلها ( إيضاح ٥ و ٧ ) 

  ١١٫٣٠٢ ٤٠٫٠٧٩عروض ترويجية للعمالء 

  ٣١٫٠٤٠ ٣١٫٦٣٧أنظمة دعم ورخص 

  ٤٫٥٨٦ ٢٣٫٣٢٢منافع 

  ٧٥٫٧٣٢٥٥٫٩٩٨أخرى 

١٫٨٤٨٫٦٦٦ ١٫٩٧٢٫١٣٢  

٢١ º مصاريف عمومية وإدارية

بآالف الرياالت السعودية

٢٠١١٢٠١٠

  ١٠٠٫٦٩٩ ١٠١٫٨٨٣رواتب الموظفين وتكاليف متعلقة 

  ٧٤٫٦٩٤ ٦٩٫٣٢٧استشارات 

  ٥٢٫٥١٤ ٤٢٫١٣٥أنظمة دعم وصيانة 

  ٣١٫٩٩١ ٣٧٫٩٣٣صيانة وإصالح 

  ٦١٫٦٨٣ ٣٣٫٨٣٠ضريبة االستقطاع 

  ٨٫٢٧٩ ٣٫٨٧٣أتعاب قانونية ومهنية 

  ٢١٫٢٨٣ ٤٠٫٢٠٤أخرى 

٣٥١٫١٤٣ ٣٢٩٫١٨٥  

٢٢ ºخسارة السهم
تم احتساب الخسارة للسهم من الخسارة من األعمال التشغيلية والخسارة الصافية بتقسيم الخسائر من األعمال التشغيلية والخسارة الصافية للسنة على 

ح لعدد األسهم القائمة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١١ والبالغة ١،٤ مليار سهم (٢٠١٠: ١،٤ مليار سهم). المتوسط المرجَّ



٢١٢

شركة اإلتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )

إيضاحات حول القوائم المالية 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١

٢٣ º الزكاة
مكونات الوعاء الزكوي   ١Ü٢٣

تتكون العناصر الهامة المكونة للوعاء الزكوي التقريبـي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر الخاضعة إلى بعض التعديالت حسب أنظمة مصلحة الزكاة 
والدخل مما يلي :

بآالف الرياالت السعودية

٢٠١١٢٠١٠

  ٨٫٦٢٢٫٤٧٩ ٦٫١٢٩٫٤١٢حقوق المساهمين كما في بداية السنة 

  ١١٥٫٤١٨ ٢٨٤٫٢٥٣المخصصات كما في بداية السنة 

  ١٣٫٩٨٠٫٤١١ ٦٫٣٩٦٫٠١٦قروض طويلة األجل ودفعات مقدمة من المساهمين 

( ٢٫١٨٩٫٦٠٢ ) (١٫٨٤٢٫٦٣٠)صافي الخسارة المعدلة للسنة 

( ٤٫٢٩٨٫٢٠٠ ) (٤٫٠٥٨٫٨١٣)ممتلكات ومعدات 

( ٢١٫١٥٤٫٦٢٨ ) (٢٠٫٢٥٢٫٧٧٨)موجودات غير ملموسة 

( ٤٫٩٢٤٫١٢٢ ) (١٣٫٣٤٤٫٥٤٠)الوعاء الزكوي التقريبي السالب للشركة 

تحتسب الزكاة الشرعية بواقع ٢،٥٪ من الوعاء الزكوي أو صافي الدخل المعدل العائد على المساهمين، أيهما أكبر.

احتساب صافي الخسارة المعدلة 

بآالف الرياالت السعودية

٢٠١١٢٠١٠

( ٢٫٣٥٨٫٤٣٧ ) (١٫٩٢٥٫١٩٦)صافي الخسارة للسنة 

  ٦٫٦٩٦ ٦٫١٠٥مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

٧٦٫٤٦١١٦٢٫١٣٩مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ومخصص مخزون متقادم

( ٢٫١٨٩٫٦٠٢ ) (١٫٨٤٢٫٦٣٠)صافي الخسارة المعدلة للسنة 

مخصص الزكاة  ٢Ü٢٣

تخضع الشركة للزكاة وفقًا ألنظمة وتعليمات مصلحة الزكاة والدخل («المصلحة»). يتم تحميل مخصص الزكاة المستحقة على الشركة، إن وجد، على 
قائمة األعمال . يتم تسجيل المبالغ اإلضافية المستحقة، إن وجدت، بموجب الربوط الزكوية النهائية، عند تحديدها.

وضع الربوط الزكوية  ٣Ü٢٣

قّدمت الشركة إقراراتها الزكوية للفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨ وللسنوات ٢٠٠٩ و٢٠١٠ ولم يتم استالم الربوط النهائية.



٢١٣

شركة اإلتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )

إيضاحات حول القوائم المالية 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١

٢٤ ºإلتزامات إيجارات تشغيلية
تستأجر الشركة مواقع ومباني والمكاتب الفنية المتعلقة بعملياتها. تتمثل اإللتزامات المتعلقة بتلك اإليجارات التشغيلية كما في ٣١ ديسمبر كما يلي : 

بآالف الرياالت السعودية

٢٠١١٢٠١٠

  ١٦٤٫٥٢٠ ١٦٤٫٢١٦خالل ١٢ شهر 

  ٦١٤٫٧٥٣ ٦٣٢٫٢٩٢من ٢ إلى ٥ سنوات 

  ٢٩٤٫٧٤٧ ٢٩٩٫٨٤٠أكثر من ٥ سنوات 

١٫٠٧٤٫٠٢٠ ١٫٠٩٦٫٣٤٨        

٢٥ º مطلوبات محتملة وارتباطات
المتنقلة. تتكون  لتزويد خدمة اإلتصاالت  إتفاقيات مع موردين لشراء أجهزة إتصاالت ومع شركات إتصاالت متنقلة أخرى وذلك  الشركة عدة  أبرمت 

التعهدات الرأسمالية كما في ٣١ ديسمبر مما يلي : 

بآالف الرياالت السعودية

٢٠١١٢٠١٠

  ٤٨٠٫٣٦٧ ٣١٨٫٢١٢خالل ١٢ شهر 

  ٩١٢٫٤٩٤ ٩٧٫٥٥٤من ٢ – ٥ سنوات 

١٫٣٩٢٫٨٦١ ٤١٥٫٧٦٦  

انظر أيضًا إيضاح رقم ٢٤ حول االلتزامات المحتملة لإليجارات التشغيلية.

باإلضافة إلى ذلك فإن الشركة وضمن أعمالها المعتادة قد تخضع إلى أو تدخل في قضايا قانونية ومطالبات أخرى. وتعتقد اإلدارة بأنه ليس هناك أثر 
جوهري محتمل لهذه القضايا على المركز المالي للشركة أو على نتائج عملياتها.  

٢٦ ºالمعلومات القطاعية
يهدف معيار التقارير القطاعية الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين إلى اإلفصاح عن معلومات تفصيلية عن نتائج كل قطاع من القطاعات 
التشغيلية الرئيسية ، وبما أن متطلبات هذا المعيار من حيث الحدود المنصوص عليها، أخذًا بعين اإلعتبار أن عمليات الشركة الرئيسية منذ بداية النشاط 

تتركز في تقديم خدمات الهاتف المتنقل ، فإن المعلومات القطاعية غير قابلة للتطبيق وتمارس الشركة نشاطها في المملكة العربية السعودية .

٢٧ ºاألدوات المالية وإدارة المخاطر
إن أنشطة الشركة تعرضها إلى مخاطر مالية مختلفة، وتتضمن هذه المخاطر: مخاطر السوق (تشمل مخاطر العملة، مخاطر القيمة العادلة والتدفقات 
النقدية لسعر العمولة ومخاطر األسعار)، مخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. يركز برنامج إدارة المخاطر العام للشركة  على عدم إمكانية التنبؤ بأوضاع األسواق 

المالية ويسعى إلى التقليل من التأثيرات العكسية المحتملة على األداء المالي للشركة. 

تدار إدارة المخاطر من قبل اإلدارة العليا وفقًا لسياسات معتمدة من قبل مجلس اإلدارة. تقوم اإلدارة العليا بتحديد وتقييم والتحوط ضد المخاطر المالية 
من خالل تعاون وثيق مع الوحدات التشغيلية للشركة. إن أهم أنواع المخاطر تمت مناقشتها أدناه.

تتضمن األدوات المالية المعروضة ضمن قائمة المركز المالي النقدية وشبه النقدية والذمم المدينة والقروض والدفعات المقدمة من المساهمين واوراق 
الدفع والذمم الدائنة والمصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى. إن طرق القيد المطبقة والخاصة بهذه البنود تم اإلفصاح عنها ضمن السياسة المحاسبية 

لكل منها.

يتم إجراء المقاصة بين الموجودات والمطلوبات المالية وإثبات الصافي بالقوائم المالية عندما يكون لدى الشركة حقًا قانونيًا في 

إجراء المقاصة والنّية إما للتسوية على أساس الصافي أو إثبات الموجودات والمطلوبات في نفس الوقت.



٢١٤

شركة اإلتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )

إيضاحات حول القوائم المالية 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١

مخاطر العملة  ١¹٢٧
إن مخاطر العملة هي مخاطر التغير في قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. إن معظم معامالت الشركة هي بالريال 

السعودي والدينار الكويتي والدوالر األمريكي وتعتقد االدارة ان مخاطر العملة هي غير جوهرية.

مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر العمولة  ٢¹٢٧
إن مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر العمولة هي التعرضات لمخاطر مختلفة تتعلق بتأثير تذبذبات أسعار العمولة في السوق على المركز 
المالي والتدفقات النقدية للشركة. إن مخاطر سعر العمولة على الشركة تنتج بشكل رئيسي من قرض قصير األجل وأوراق الدفع والدفعات المقدمة من 
النقدية لسعر  التدفقات  المرابحة المشترك والتي لها أسعار عمولة عائمة والتي يتم مراجعتها بشكل دوري. تدير الشركة مخاطر  المساهمين وتمويل 
العمولة المتعلقة بتمويل المرابحة بإستخدام عقود مقايضة أسعار العمولة العائمة بالثابتة. إن لعقود المقايضة هذه تأثير اقتصادي على تحويل االقراض 
بسعر عمولة عائمة إلى سعر عمولة ثابتة. بموجب عقود مقايضة أسعار العمولة، تتفق الشركة مع أطراف أخرى على تبادل الفرق بين أسعار العقود 
بمعدالت عمولة ثابتة ومعدالت عمولة عائمة والتي يتم احتسابها بالرجوع إلى المبالغ اإلسمية المتفق عليها، وذلك في أوقات محددة (بشكل رئيسي 

على أساس ربع سنوي).

٣¹٢٧ مخاطر السعر
إن مخاطر السعر هي مخاطر تعرض قيمة األداة المالية للتقلبات نتيجة للتغيرات في أسعار السوق سواء كانت تلك التغيرات ناتجة عن عوامل متعلقة 

باألداة أو ُمصدرها أو عوامل تؤثر على جميع األدوات المتداولة في السوق، الشركة حاليًا غير معرضة لمخاطر السعر. 

مخاطر االئتمان  ٤¹٢٧
إن مخاطر االئتمان هي عدم مقدرة طرف ما ألداة مالية على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف األخر لخسارة مالية. ليس لدى الشركة تركيز 
هام لمخاطر االئتمان. يتم إيداع النقد لدى بنوك ذوي تصنيف ائتماني مرتفع. تقّيد الذمم المدينة بعد خصم مخصص الديون المشكوك في تحصيلها.

مخاطر السيولة  ٥¹٢٧
إن مخاطر السيولة هي مخاطر أن تواجه منشأة ما صعوبات في تأمين السيولة الالزمة لمقابلة اإللتزامات المتعلقة باألدوات المالية. قد تنتج مخاطر 
السيولة عن عدم القدرة على بيع أحد الموجودات المالية بسرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة. تدار مخاطر السيولة عن طريق التأكد بشكل دوري من توفر 

سيولة كافية، من خالل تسهيالت إئتمانية، لمقابلة أية إلتزامات مستقبلية. أيضًا أنظر إيضاح رقم ١.

القيمة العادلة  ٦¹٢٧
إن القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بها تبادل أصل أو تسوية التزام بين أطراف ذوي دراية ولديهم الرغبة في ذلك وتتم بنفس شروط التعامل مع 
أطراف مستقلة. حيث أنه يتم تجميع األدوات المالية للشركة على أساس التكلفة التاريخية، فيما عدا مشتقات األدوات المالية بالقيمة العادلة، قد تنتج 
فروقات بين القيمة الدفترية وتقديرات القيمة العادلة. تعتقد اإلدارة أن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للشركة ال تختلف بشكل جوهري 

عن قيمتها الدفترية.

إعادة تصنيف  ٧¹٢٧
إلى  المتداولة  المطلوبات  إلى جهات ذات عالقة –  المطلوب  ٢٠١٠م من  ريال سعـودي كما في ٣١ ديسمبر  ألف  إعادة تصنيف مبلغ ٣٣٩٫٧٧٦  تم 

المطلوب إلى جهات ذات عالقة – المطلوبات غير المتداولة ليتوافق مع عرض ٢٠١١.





مدير االكتتابالمستشاران الماليان ومتعهدا تغطية االكتتاب الرئيسيين

متعهدي التغطية اإلضافيون

الجهات المستلمة

تحتوي نشرة اإلصدار هذه على معلومات تم تقديمها حسب متطلبات قواعد التسجيل واإلدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية (والمشار إليها بـ "الهيئة"). ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة 
الذين تظهر أسماؤهم على الصفحة (ج) مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار هذه، ويؤكدون حسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد 
المعقول، أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها النشرة إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة. وال تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذه 

النشرة، وال تعكس أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخلي نفسها صراحة من أية مسؤولية مهما كانت عن أية خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو عن االعتماد على أي جزء منها.
صدرت هذه النشرة بتاريخ ١٤٣٣/٨/١٤هـ (الموافق ٢٠١٢/٧/٤م)

شركة االتصاالت المتنقلة السعودية، (ُيشار إليها فيما بعد بـ "الشركة" أو "زين")، هي شركة مساهمة سعودية تأسست بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ٤٨) الصادر بتاريخ ١٤٢٨/٥/٢٦هـ (الموافق ٢٠٠٧/٦/١٢م) وفقًا 
لقرار وزير التجارة والصناعة رقم (٨١/ق) وتاريخ ١٤٢٩/٣/٤هـ (الموافق ٢٠٠٨/٣/١٢م) ومسجلة بالسجل التجاري رقم ١٠١٠٢٤٦١٩٢ بتاريخ ١٤٢٩/٣/٤هـ (الموافق ٢٠٠٨/٣/١٢م). وكما في تاريخ نشرة اإلصدار هذه ("النشرة") 

يبلغ رأس مال الشركة ٤٫٨٠١٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال سعودي ويتكون من ٤٨٠٫١٠٠٫٠٠٠ سهم بقيمة اسمية (١٠) رياالت للسهم ("ويشار لها فيما بعد بـ "األسهم الحالية") وجميعها مدفوعة القيمة بالكامل. 

يتمثل هذا االكتتاب في أسهم حقوق األولوية ("االكتتاب") بعد تخفيض رأس المال في طرح ٦٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ سهم جديد ("أسهم حقوق األولوية") ("األسهم الجديدة") بقيمة ١٠ رياالت سعودية ("سعر الطرح")، وتمثل 
زيادة في أسهم الشركة من ٤٨٠٫١٠٠٫٠٠٠ سهم إلى ١٫٠٨٠٫١٠٠٫٠٠٠ سهم. ويمثل إصدار أسهم حقوق األولوية زيادة في رأس مال الشركة الحالي بنسبة ١٢٥٪ تقريبًا.

سيكون االكتتاب في أسهم حقوق األولوية لحملة األسهم المقيدين (ويشار إليهم مجتمعين بـ "المساهمين المستحقين" ولكل منهم منفردًا بـ "المساهم المستحق") في سجالت الشركة في نهاية التداول لدى السوق 
المالية السعودية ("تداول") في يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية إلعادة هيكلة رأس مال الشركة ("الجمعية العامة غير العادية إلعادة هيكلة رأس المال") بتاريخ ١٤٣٣/٨/١٤هـ (الموافق ٢٠١٢/٧/٤م) ("تاريخ 
األحقية"). ويحق لكل مساهم مستحق االكتتاب في سهم واحد جديد لكل ٠،٨٠٠١٦٧ سهم قائم مملوك للمساهمين المستحقين في تاريخ األحقية. علمًا بأن بعض المساهمين المؤسسين سيكتتبون في أسهم حقوق 
األولوية بالتناسب مع ما يمتلكونه من أسهم وذلك من خالل رسملة كامل أو جزء من القروض التي قدموها سابقًا للشركة وذلك بقيمة القروض المقدمة من كل منهم (انظر القسم ٢È١٠ (استخدام متحصالت االكتتاب – 
رسملة تمويل المساهمين)) لن يحصل المساهمون (بما في ذلك المساهمين المؤسسين) المشاركين في الطرح على أي متحصالت ناجمة عن الطرح. وقد تم التعهد بتغطية االكتتاب بالكامل (أنظر القسم ١٤ "التعهد 

بتغطية االكتتاب").

وسيتم تخصيص أسهم حقوق األولوية بعد تخفيض رأس المال على المساهمين المستحقين الذين طلبوا االكتتاب بأسهم حقوق األولوية الخاصة بهم وفقًا لما يملكونه من األسهم القائمة في تاريخ األحقية. وسوف توزع 
أسهم حقوق األولوية المتبقية والتي لم يكتتب فيها مستحقوها كليًا أو جزئيًا – إن وجدت – على المساهمين المستحقين الذين اكتتبوا بنسبة تزيد عن نسبتهم من أسهم حقوق األولوية (أنظر القسم ١٦ "شروط وتعليمات 
االكتتاب"). أما بالنسبة  للمساهمين المستحقين لالكتتاب في أجزاء كسرية من األسهم، فإن كسور أسهم إصدار حقوق األولوية ، سيتم تجميعها في محفظة واحدة من قبل مدير االكتتاب ثم تباع  بسعر السوق و سيتم 
توزيع متحصالت عملية البيع هذه على هؤالء المساهمين وفقًا لحصة كل مساهم من كسور هذه األسهم ، وذلك خالل ثالثين يومًا التي تلي توزيع أسهم حقوق األولية على المساهمين المستحقين. وعلى متعهدي 
تغطية االكتتاب شراء أي كمية من األسهم الجديدة لم يتم االكتتاب فيها إن وجدت. وبعد اكتمال عملية االكتتاب سوف يصبح رأس مال الشركة ١٠٫٨٠١٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال سعودي وسيبلغ عدد أسهم الشركة المصدرة ١٫٠٨٠٫١٠٠٫٠٠٠ 
سهم. ستبلغ إجمالي قيمة الطرح ٦٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال سعودي، تتألف من (١) مبلغ نقدي يبلغ تقريبًا  ٣٫٤٥٣٫٨٠٩٫٣٦٠ ريال سعودي والذي سيستخدم لعدة أغراض، بما فيها تمويل بعض النفقات الرأسمالية و (٢) رسملة 

كامل تمويل المساهمين أو جزء منه بقيمة إجمالية تبلغ ٢٫٥٤٦٫١٩٠٫٦٤٠ ريال سعودي تقريبًا بسعر الطرح (راجع القسم ١٠ "استخدام متحصالت االكتتاب").

وقد أوصى مجلس إدارة الشركة بموجب القرار رقم (È٠١٠ م.إ/د٢٠١١È) الصادر بتاريخ ١٤٣٢/١١/٢٨هـ (الموافق ٢٠١١/١٠/٢٦م) بتخفيض رأس المال من (١٤) أربعة عشر مليار ريال سعودي إلى (٤٫٨٠١٫٠٠٠٫٠٠٠) أربعة مليارات 
و ثمانمائة و واحد مليون ريال سعودي، وبالتالي تخفيض عدد أسهم زين من (١٫٤٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) مليار وأربعمائة مليون سهم إلى (٤٨٠٫١٠٠٫٠٠٠) أربعمائة و ثمانون مليون و مائة ألف سهم عن طريق إلغاء (٩١٩٫٩٠٠٫٠٠٠) 
تسعمائة و تسعة عشر مليون و تسعمائة ألف سهم، و بنسبة تخفيض في رأس المال مقدارها (٦٥،٧١ ٪) تقريبًا، وبمعدل تخفيض سهم واحد عن كل (١،٥٢١٩) سهم تقريبًا، و ذلك بعد الحصول على الموافقات 
المطلوبة نظامًا من هيئة السوق المالية ووزارة التجارة و الصناعة و أي جهات أخرى خاصة مقرضة أو لها مصلحة في تخفيض رأس المال، كما أوصى المجلس كذلك بزيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار أسهم 
المال وسيكون  العادية إلعادة هيكلة رأس  العامة غير  الجمعية  انعقاد  الشركة في يوم  المطروحة لالكتتاب من قبل  الطرح وعدد األسهم  (٦٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) ستة مليارات ريال سعودي وسيحدد سعر  أولوية بقيمة  حقوق 
التاريخ، كما يحق  نسبة ملكيتهم في ذلك  نقدًا حسب  الجديدة  األسهم  االكتتاب في  الحق في  المال  رأس  زيادة  قرار  التي ستصوت على  العادية  العامة غير  الجمعية  انعقاد  المسجلين في نهاية  زين  لمساهمي 
للمساهمين المؤسسين االكتتاب في األسهم الجديدة من خالل رسملة جميع أو جزء من القروض المقدمة منهم سابقًا للشركة وذلك بمقدار نسبة أحقيتهم في االكتتاب في األسهم الجديدة. وقد وافق المساهمون 
المستحقون الحاضرون، شخصيًا أو من خالل وكيل أو عن طريق التصويت اإللكتروني، للجمعية العامة غير العادية إلعادة هيكلة رأس المال المنعقدة في تاريخ ١٤٣٣/٨/١٤هـ (الموافق ٢٠١٢/٧/٤م)، على  قرار زيادة 

رأس مال الشركة من ٤٫٨٠١٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال سعودي إلى ١٠٫٨٠١٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال سعودي وذلك من خالل إصدار أسهم حقوق األولوية ورسملة كل أو جزء من تمويل المساهمين.

االكتتاب")، حيث يمكن  (الموافق ٢٠١٢/٧/١٧م) ("فترة  أيام عمل حتى نهاية عمل يوم ١٤٣٣/٨/٢٧هـ  لمدة ٨  ٢٠١٢/٧/١٠م)، وتستمر  (الموافق  األولوية يوم ١٤٣٣/٨/٢٠هـ  االكتتاب في أسهم حقوق  تبدأ فترة 
للمساهمين المستحقين تقديم طلبات االكتتاب في أسهم حقوق األولوية لدى أي فرع من فروع الجهات المستلمة خالل فترة االكتتاب (انظر القسم ١٦ "شروط وتعليمات االكتتاب"). ووفقًا لتعليمات هيئة السوق المالية 
("الهيئة") أو ("هيئة السوق المالية") وتماشيًا مع متطلباتها، وشريطة وجود طلب كاٍف على أسهم حقوق األولوية بأسعار تتجاوز سعر االكتتاب على نحو يترتب عليه جمع متحصالت كافية من بيع أسهم حقوق األولوية، 
فإنه سيتم تطبيق آلية متعلقة بتعويض المساهمين المستحقين الذين ال يمارسون حقهم في االكتتاب كليًا أو جزئيًا بأسهم حقوق األولوية كما هو موضح في القسم ٣È١٦ "شروط وتعليمات االكتتاب – المساهمون 

المستحقون الذين ال يشاركون في االكتتاب بأسهم حقوق األولوية".

وسوف يتم إعادة فائض االكتتاب، إن وجد، إلى المكتتبين من المساهمين المستحقين دون أي عموالت أو استقطاعات من مدير االكتتاب أو الجهات المستلمة، وسوف يتم اإلعالن عن عملية التخصيص النهائية ورد فائض 
االكتتاب، إن وجد، في موعد أقصاه ١٤٣٣/٩/٥هـ (الموافق ٢٠١٢/٧/٢٤م) (راجع القسم ٩È١٦" شروط وتعليمات االكتتاب – التخصيص ورد الفائض").

إن جميع أسهم الشركة من فئة واحدة، وال يعطى أي سهم حقوق تفضيلية لمالكه. ويعطي كل سهم لمالكه الحق في صوت واحد، ويحق لكل مساهم ("المساهم") يملك ما ال يقل عن (٢٠) عشرين سهمًا حضور اجتماعات 
الجمعية العامة للمساهمين ("الجمعية العامة") والتصويت فيها. وستستحق أسهم حقوق األولوية أية أرباح تعلنها الشركة عن السنوات المالية الالحقة إن وجدت. وال تتوقع الشركة دفع أي أرباح سنوية لمساهميها قبل 
عام ٢٠١٥م حيث ستقوم الشركة في حينه بإعادة النظر في هذه السياسة بناًء على أرباحها المبقاة ومتطلبات نفقاتها الرأسمالية وظروفها المالية وأوضاع السوق وبصفة عامة األوضاع االقتصادية والعوامل األخرى (راجع 

القسم ١١ "سياسة توزيع األرباح"). 

تقدمت الشركة بطلب للهيئة لتسجيل أسهم حقوق األولوية في القائمة الرسمية في سوق األسهم السعودي "تداول" وتمت الموافقة على هذه النشرة وكافة المستندات المؤيدة التي طلبتها الهيئة. يتم حاليًا تداول 
األسهم الحالية للشركة في تداول. ومن المتوقع أن يبدأ تداول أسهم حقوق األولوية في السوق في وقت قريب بعد االنتهاء من عملية تخصيص أسهم حقوق األولوية ورد الفائض (راجع الصفحة (س) "تواريخ مهمة 
للمساهمين المستحقين")، وسوف يسمح لمواطني المملكة العربية السعودية والمقيمين فيها ولمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية  والشركات والبنوك وصناديق اإلستثمار السعودية والمؤسسات الخليجية 

وللمستثمرين األجانب خارج المملكة (من خالل اتفاقيات مبادلة) بالتداول في األسهم الجديدة بعد إدراجها وتداولها في السوق.

يجب القيام بدراسة دقيقة ومتأنية لقسم "إشعار هام" قبل اتخاذ قرار بشأن االستثمار في أسهم حقوق األولوية المطروحة لالكتتاب. وللحصول على شرح للمصطلحات المعرفة والمصطلحات الفنية المستخدمة  النشرة 
فيما يتعلق بقطاع االتصاالت، أنظر القسم – ١ (التعريفات واالختصارات والمصطلحات الفنية).

١٠ ريال للسهم الواحد عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية تمثل زيادة في رأس مال الشركة بقيمة قدرها (٦٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) ريال سعودي،  ٦٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ سهم عادي بسعر طرح يبلغ  طرح 
٦٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ سهم عادي تمثل زيادة بنسبة ١٢٥٪ تقريبًا في رأس مال للشركة الحالي. ١٠٫٨٠١٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال سعودي من خالل إصدار  ٤٫٨٠١٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال سعودي إلى  من 

شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
شركة مساهمة سعودية تأسست بموجب المرسوم الملكي رقم م/ ٤٨ الصادر بتاريخ ١٤٢٨/٥/٢٦هـ الموافق ٢٠٠٧/٦/١٢م، سجل تجاري رقم ١٠١٠٢٤٦١٩٢

فترة االكتتاب من ١٤٣٣/٨/٢٠هـ (الموافق ٢٠١٢/٧/١٠م) وحتى ١٤٣٣/٨/٢٧هـ (الموافق ٢٠١٢/٧/١٧م)

نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية
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