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           نشرة اإلصدار 
 شركة إتحاد اتصاالت

 هـ٢/٧/١٤٢٥ الصادر بتاريخ ٤٠/بموجب المرسوم الملكي رقم م) تحت التأسيس(شركة مساهمة سعودية 

  سهم عادي٢٠،٠٠٠،٠٠٠االكتتاب العام في 

  رياال سعوديا للسهم الواحد٥٠: سعر االكتتاب
 

* هـ٢٣/٦/١٤٢٥  بتاريخ  ١٨٩كة مساهمة سعودية تحت التأسيس، بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم ، وهي شر")الشركة("توجه شركة إتحاد اتصاالت 
والمنشور في جريدة أم القرى  ) م٢٠٠٤ أغسطس ١٨الموافق (هـ ٢/٧/١٤٢٥ الصادر في ٤٠/والمرسوم الملكي رقم م") القرار) ("م٢٠٠٤ أغسطس ١٤الموافق (

 ٥٠، الدعوة للجمهور لالكتتاب العام في أسهم عادية من أسهم رأسمال الشركة، بقيمة اسمية ")المرسوم الملكي) ("م٢٠٠٤ رتمب  سب٣الموافق (هـ ١٨/٧/١٤٢٥بتاريخ   
ي  عشرين في المائة من إجمال%) ٢٠(، تمثل  ")األسهم المطروحة لالكتتاب ("عشرين مليون سهماً ) ٢٠،٠٠٠،٠٠٠(وتطرح الشركة "). األسهم("رياال سعوديا لكل سهم 

سوف تستخدم الشركة صافي متحصالت االكتتاب في تمويل جزء من   "). االكتتاب العام ("األسهم العادية لرأسمال الشركة العادية، لالكتتاب العام للمواطنين السعوديين 
") ترخيص الهاتف الجوال("شامل التصاالت الهاتف الجوال فيما يتعلق بترخيص النظام ال  ") الهيئة("المقابل المالي الذي يجب سداده إلى هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات    

وقد  . ، اللذَين تم منحهما إلى الشركة تنفيذا للقرار والمرسوم الملكي ")التراخيص "المشار إليهما معاً بـ") ("ترخيص الجيل الثالث   ("وترخيص تقديم خدمات الجيل الثالث  
 الصغير   ز، والمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية، وشركة عبد العزي  ")اتصاالت (" اإلمارات لالتصاالت  اكتتب، قبل طرح األسهم لالكتتاب العام، كل من مؤسسة   

المساهمون ("بن زقر، وشركة الجميح القابضة، وشركة رنا لالستثمار، ومجموعة شركات الرياض للكابالت  . و. لالستثمار التجاري، وشركة عبد اهللا وسعيد م
وسوف   . ثمانين في المائة من إجمالي األسهم العادية لرأسمال الشركة%) ٨٠(، تمثل ")أسهم المساهمين المؤسسين("ثمانين مليون سهماً ) ٨٠،٠٠٠،٠٠٠(في ") المؤسسون

 .مائة مليون سهم، بعد االكتتاب مباشرة) ١٠٠،٠٠٠،٠٠٠(تتكون األسهم العادية لرأسمال الشركة العادية من 
ويمنح كل سهم لحامله صوتا واحداً، كما يحق لكل  . دة، تضم أسهم المساهمين المؤسسين واألسهم المطروحة لالكتتاب سوف تكون أسهم الشركة من فئة واح

 .والتصويت فيها ") الجمعية العامة للمساهمين("يمتلك ما ال يقل عن عشرين سهما حضور اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين ") مساهم("مساهم 
) م٢٠٠٤ أكتوبر ٢٥م حتى ٢٠٠٤ أكتوبر ١٦الموافق ( هـ ١١/٩/١٤٢٥ هـ ويستمر حتى نهاية يوم ٢/٩/١٤٢٥اب العام في يوم سيبدأ طرح األسهم لالكتت

ين   يجب على كل مكتتب من المواطنين السعودي. أثناء مدة االكتتاب ") البنوك المستلمة("حيث يمكن االكتتاب في األسهم لدى فروع البنوك المستلمة "). مدة االكتتاب("
عشرة أسهم لكل مكتتب ) ١٠(الحد األدنى للتخصيص  . عشرة آالف سهم فقط) ١٠،٠٠٠(عشرة أسهم بحد أدنى والحد األعلى لكل مكتتب ) ١٠(أن يكتتب في  ") المكتتب("

تعليمات وشروط  "يرجى مراجعة . كتتبين وبعد ذلك سوف يتم تخصيص األسهم المتبقية للمكتتبين بالتناسب، حسب إجمالي عدد األسهم المكتتب فيها من قبل جميع الم      
وسوف يتم رد أموال طلبات االكتتاب الزائدة المتعلقة باألسهم غير المخصصة، إلى المكتتبين من دون أي رسوم أو احتجاز    ".  التخصيص واسترداد األموال -االكتتاب 

 ).م٢٠٠٤ نوفمبر ٤الموافق (هـ ٢١/٩/١٤٢٥موال االكتتاب المستردة، إن وجدت ، في وسيتم تقديم إشعار التخصيص النهائي لألسهم وأ. أي مبلغ من قبل البنك المستلم  
") هيئة السوق المالية("وقد تمت الموافقة على الطلب المقدم لهيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية . لم توجد سوق لهذه األسهم قبل طرحها لالكتتاب العام

من المتوقع أن . لبدء التداول في األسهم المطروحة لالكتتاب   ") تداول("وسيتم تقديم طلب إلى السوق المالية بالمملكة العربية السعودية     . سميةلتسجيل األسهم في القائمة الر
نظام   ("من تعديل هـ، وما جرى عليه ٢٢/٣/١٣٨٥ بتاريخ  ٦/الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م (يتم تأسيس الشركة عند اكتمال جميع إجراءات نظام الشركات   

 . ، ونشر قرار وزير التجارة والصناعة الذي يعلن فيه تأسيس الشركة  ")الشركات
يجب سداد قيمة األسهم المراد . ، ويجب سداد هذا المبلغ كامال عند طلب االكتتاب ")سعر االكتتاب("خمسين رياال سعوديا للسهم الواحد ) ٥٠(يبلغ سعر االكتتاب 

تحتفظ الشركة بحقها في رفض أي طلب   . ، مصحوبا بكافة الوثائق المطلوبة إلى البنك المستلم  ")طلب االكتتاب("د تقديم المكتتب لطلب االكتتاب االكتتاب فيها كاملة عن
 سحبه، ويمثل عند قبوله من    كما ال يجوز التعديل في طلب االكتتاب أو . لالكتتاب في األسهم المطروحة، كليا أو جزئيا، في حالة عدم استيفاء أي شرط أو طلب لالكتتاب  

 .قبل الشركة عقداً ملزماً بين المكتتب والشركة 

  ".عوامل المخاطرة" لمراجعة المخاطر المادية التي يجب مراعاتها من قبل المكتتبين عند اتخاذ قرار االستثمار في األسهم المطروحة لالكتتاب، يرجى مراجعة 
 ىجميع التواريخ الهجرية حسب تقويم أم القر*

 مدير االكتتاب
 مجموعة سامبا المالية

 المستشار المالي للمصدر
 بي أن بي باريبا

 البنوك المستلمة
 مجموعة سامبا المالية بنك الرياض شركة الراجحي المصرفية لالستثمار

 البنك األهلي التجاري البنك العربي الوطني البنك السعودي البريطاني
 البنك السعودي الفرنسي ودي الهولنديالبنك السع بنك الجزيرة

 البنك السعودي لالستثمار  
 إشعار هيئة السوق المالية

الذين تظهر  المرشحين ويقبل أعضاء مجلس اإلدارة   . على تفاصيل تم تقديمها حسب متطلبات هيئة السوق المالية     ") أو نشرة اإلصدار" النشرة( "هذه تحتوي نشرة اإلصدار 
 حد علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع  علىين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار هذه، ويؤكدون  مجتمع٢١أسماؤهم على الصفحة 

تتحمل هيئة السوق  وال .  مضللةفيها إلى جعل أي إفادة واردة في النشرةالدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها 
 ، وال تعطي أي تأكيدات فيما يتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخلي نفسها صراحة من أي مسؤولية مهما كانت النشرةالمالية والسوق المالية أي مسؤولية عن محتويات هذه 

 . أو عن االعتماد على أي جزء منهاالنشرةعن أي خسارة تنتج عما ورد في هذه  
 هـ١٤٢٥ شعبان ٢٩

 )م٢٠٠٤ أكتوبر ١٣الموافق (
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 إشعار هام 
أعدت الشركة هذه النشرة لتقديم معلومات عن الشركة، فيما يتعلق باالكتتاب العام في األسهم المطروحة لالكتتاب ، وتسجيل وقبول التداول في األسهم المطروحة في  

، ")المستشار المالي للمصدر"أو  " بي إن بي باريبا    ("، وبي إن بي باريبا     ")مدير االكتتاب"و  أ" سامبا("تعاقدت الشركة مع كل من مجموعة سامبا المالية . السوق المالية
لم يفوض أي شخص بإعطاء أي معلومات أو بتقديم أي إقرار عن الشركة وال  . فيما يتعلق باالكتتاب العام    ") المستشارون" ("ز" واألطراف األخرى المذكورة في صفحة 

، وفي حالة إعطاء تلك المعلومات أو تقديم تلك اإلقرارات، فإنه ال يجوز االستناد على أنها قد قدمت   )بخالف ما تحتوي عليه هذه النشرة (تتاب عن األسهم المطروحة لالك
معلومات التي تحتوي عليها  إن ال. من قبل الشركة أو مدير االكتتاب أو المستشار المالي للمصدر أو من قبل أي من المستشارين أو أي من المساهمين المؤسسين للشركة

وعلى الرغم  . ما لم يذكر خالف ذلك، مع جواز خضوع هذه المعلومات للتغيير) م٢٠٠٤ أكتوبر ١٣الموافق (هـ ٢٩/٨/١٤٢٥هذه النشرة تعبر عن الواقع كما هو في 
معلومات التي تحتوي عليها صحيحة في تاريخ هذه النشرة، إال أن تسليم   من أن الشركة قد توخت العناية المعقولة في إعداد هذه النشرة، وعلى الرغم من أنها تعتقد أن ال

هذه النشرة ال يعني أن أي معلومات تحتوي عليها سوف تظل صحيحة بعد هذا التاريخ، حتى لو كانت المعلومات المشار إليها آنفا صحيحة، فهذا ال يقتضي أن تكون لها    
غير أنه على األخص قد يتأثر الوضع المالي الفعلي للشركة وقيمة    .  وإذا حدثت أية اختالفات فمن الممكن أن تكون جوهريةنفس اآلثار المتوقعة المذكورة في هذه النشرة 

ثم ال  ومن . األسهم المطروحة لالكتتاب تأثرا عكسيا بفعل التطورات المستقبلية في معدالت التضخم والفائدة أو غير ذلك من األمور األخرى الخارجة عن سيطرة الشركة   
يجوز االستناد على تسليم هذه النشرة وال أي مخاطبات شفوية أو خطية أو مطبوعة تتعلق باالكتتاب العام بأي شكل من األشكال، على اعتبار أنه وعد أو إقرار ، بالنسبة         

 .ات األخرى من دون إبداء أي أسباب لذلك التعديلوتحتفظ الشركة بحقها في تعديل البيانات والوثائق واإلجراء    . إلى أي نتائج أو أرباح أو حاالت مستقبلية    

وعلى الرغم من أن مدير . لقد تم تقديم المعلومات التي تحتوي عليها هذه النشرة من قبل الشركة، وقد تم أخذها من مصادر خارجية أخرى تم ذكرها في هذه النشرة    
 ليس لديهم أي سبب يدعوهم إلى االعتقاد بأن أيا من تلك المعلومات تفتقر إلى أي دقة جوهرية،     االكتتاب أو المستشار المالي للمصدر أو الشركة أو أي من المستشارين

 .إال أن مدير االكتتاب أو المستشار المالي للمصدر أو الشركة أو أي من المستشارين لم يتحقق من المعلومات التي تحتوي عليها هذه النشرة على نحو مستقل

ي باريبا وال المساهمون المؤسسون وال أي من المستشارين وال أي من المسؤولين لديهم أو أعضاء مجلس اإلدارة المرشحين أو الوكالء      ال تتحمل سامبا وال بي إن ب 
ت أخرى تحتوي عليه هذه النشرة أو يحذف منها، وال عن أي مخاطبا) سواء كان صريحا أو ضمنيا (أو الموظفين التابعين لهم، أي مسؤولية عن أي إقرار أو ضمان  
 .في سياق تقييم المستلم ألي استثمار محتمل   ) أو أي من مستشاريه(خطية أو شفوية، يتم إرسالها في أي وقت من األوقات إلى المستلم 

ويتحمل . كتتاب العام ال تعتبر هذه النشرة توصية من جانب سامبا أو بي إن بي باريبا أو الشركة أو المساهمين المؤسسين أو أي من المستشارين، بالمشاركة في اال       
كل من يتسلم هذه النشرة مسؤولية الحصول على ما يحتاج إليه من نصائح مهنية مستقلة عن االستثمار في األسهم المطروحة لالكتتاب، وعن إجراء تقييمه المستقل        

 التحليل والتوقعات التي يراها ضرورية في اتخاذ أي قرار بشأن    لألسهم المطروحة لالكتتاب وتقييم المعلومات واالفتراضات التي تحتوي عليها هذه النشرة، باستخدام  
 .االستثمار في األسهم المطروحة لالكتتاب من عدمه

قد تختلف ظروف العمل في المستقبل اختالفات جوهرية عن االفتراضات المستخدمة، ومن   . تم إعداد التوقعات المذكورة في هذه النشرة على أساس افتراضات معينة  
 .تحتوي هذه النشرة على أي إقرار أو ضمان يتعلق بدقة أو كمال أي من هذه التنبؤات والتوقعات ثم فال 

لقيود قانونية، ومن ثم يجب أن يكون األشخاص الذين تصل هذه النشرة إلى    ") المملكة("قد يخضع توزيع هذه النشرة في دول أخرى غير المملكة العربية السعودية 
ال تمثل هذه النشرة  . وقد يمثل عدم االلتزام بتلك القيود مخالفة لقوانين األوراق المالية المعمول بها في تلك الدولة. لقيود وأن يلتزموا بهاحيازتهم على معرفة بتلك ا

 .عرضا لبيع أو إصدار أو طلب عرض لشراء أو االكتتاب في األسهم المطروحة في أي دولة يعتبر العرض أو الطلب غير قانوني فيها   
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 نات المستقبليةالبيا
، تشمل، على سبيل المثال ال الحصر، البيانات التي تتعلق        "بيانات مستقبلية     " المتعددة التي تحتوي عليها هذه النشرة، والتي ال تعد حقائق تاريخية،    انات تعتبر البي  

بما في ذلك خطط التطوير واألهداف المتعلقة بمنتجات الشركة   (ية بالوضع المالي واستراتيجية العمل وخطط الشركة وأهداف اإلدارة بالنسبة إلى العمليات المستقبل   
أو  " يسعى إلى"أو " يجب "أو " سوف"أو " ينوي "أو " يهدف إلى"أو " قد"أو " يتوقع"أو " يعتقد"أو " يقدر "أو " يخطط"أي بيان يسبقه أو يتبعه أو يتضمن كلمات مثل   ). وخدماتها

أو أي نفي أو اشتقاق من هذه الكلمات أو أي مصطلحات مماثلة لها، ينطوي على مخاطر وعدم تأكيد وعوامل     " من المفهوم" أو  "يتوقع "أو " سوف يكون"أو " من المتوقع"
ت المستقبلية   أخرى مهمة، قد تؤدي إلى اختالف في أداء الشركة أو ما تحققه من نتائج فعلية أو إنجازات عن أي نتائج أو أداء أو إنجازات مستقبلية تعبر عنها تلك البيانا           

تعتمد هذه البيانات المستقبلية على افتراضات متعددة، تتعلق باستراتيجيات عمل الشركة المستقبلية والبيئة التي سوف              . صراحة أو ضمناً  يجب تفسيره بما يحمله من معنى  
ية وما تحققه الشركة من أداء وإنجازات عن تلك التي تعبر عنها البيانات    من بين العوامل المهمة التي قد تؤدي إلى اختالف جوهري في النتائج الفعل . تعمل فيها مستقبالً

كما أن البيانات المستقبلية ال تعبر إال عن الوضع في تاريخ        ". نشاط الشركة  "و" عوامل المخاطرة"المستقبلية، على سبيل المثال ال الحصر، العوامل التي تمت مناقشتها في       
الكتتاب والمستشار المالي للمصدر والمستشارون اآلخرون طرفهم من أي التزام أو تعهد بأن يقدموا إلى هيئة السوق المالية، بعد   تخلي الشركة ومدير ا. هذه النشرة

 الحاالت أو القبول، أي تحديث أو تعديالت على أي بيانات مستقبلية تحتوي عليها هذه النشرة لتعكس أي تغيير في توقعاتها بالنسبة إلى هذه النشرة أو أي تغيير في     
 .الشروط أو الظروف التي تعتمد عليها أي من البيانات المستقبلية  
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 ملخص النشرة
يجب على المكتتبين في األسهم المطروحة لالكتتاب دراسة العوامل المذكورة  . يدعم هذا الملخص في جملته معلومات أكثر تفصيال في مواضع أخرى من هذه النشرة  

 . دراسة دقيقة ومتأنية "عوامل المخاطرة"تحت عنوان 

 المساهمون المؤسسون

 ................. اتصاالت -مؤسسة اإلمارات لالتصاالت   .لشركة إتحاد اتصاالت") المشغل("هي مقدم خدمات اتصاالت إقليمي، وسوف تكون هي المشغل 

 *....................المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية . مسؤولة عن تنفيذ وتحصيل التأمينات االجتماعية في المملكة    هي عبارة عن مؤسسة عامة،

 *........... الصغير لالستثمار التجاري زشركة عبد العزي .هي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في التجارة واألنشطة االستثمارية

 *...............بن زقر . و. شركة عبد اهللا وسعيد م .تعمل كشركة استثمارية قابضة في مختلف المجاالت التجارية هي شركة ذات مسؤولية محدودة، 

 *...................................شركة الجميح القابضة  . هي شركة ذات مسؤولية محدودة، تستورد وتسوق سلعا مختلفة، من بينها سيارات جنرال موتورز 

 *.....................................شركة رنا لالستثمار  .ي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في إدارة األصول واالستثمارات واألنشطة االستثمارية األخرىه

 *.....................مجموعة شركات الرياض للكابالت  .مجموعة شركات الرياض للكابالت، هي مجموعة من الشركات تنتج األسالك والكابالت

 ")المساهمون المؤسسون السعوديون    ("ين تشير إلى المساهمين المؤسسين السعودي * 

  ".المساهمون المؤسسون" لمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة   

 نبذة عن الشركة 

 بموجب المرسوم الملكي، إلنشاء وتملك وتشغيل الشبكات الالسلكية لتقديم خدمات الهاتف   - كشركة مساهمة سعودية -المساهمون المؤسسون بصدد تأسيس الشركة  
 وشبكات الجيل الثالث، في كافة مناطق المملكة، وبين المملكة والشبكات الدولية األخرى، وذلك بموجب التراخيص التي منحتها     GSMلعموم باستخدام تقنية   الجوال ل

مماثلة، وفقاً ألنظمة االتصاالت  سنة اعتبارا من تاريخ صدورها، قابلة للتجديد لمدة   ) ٢٥(يسري مفعول التراخيص لمدة خمس وعشرين  . الهيئة وفقا للمرسوم الملكي
 .وموافقة الهيئة ) حسب تعريفها الوارد في هذه النشرة(

الغرض من .  سنة ميالدية ، تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير التجارة والصناعة بإعالن تأسيسها     ٩٩، ومدتها "شركة إتحاد اتصاالت "سوف يكون اسم الشركة  
 ". نشاط الشركة"يرجى مراجعة . االت وفقا لكافة األنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة تأسيس الشركة هو القيام بأعمال االتص  

 مليار ريال سعودي الكتتابهم في أسهم   ٤وقد أودع المساهمون المؤسسون . من أسهم رأسمال الشركة لالكتتاب العام وفقاً للمرسوم الملكي% ٢٠ويتم طرح نسبة  
 مليار ريال لمقابلة متطلبات رأس المال المستقبلية وذلك بالتناسب مع حصصهم في زيادة رأس          ١,٦لمساهمون المؤسسون قرضاً بمبلغ  كما قدم ا. المساهمين المؤسسين

 ".ملخص االكتتاب"يرجى مراجعة  . المال المتوقعة عن طريق إصدار أسهم جديدة من نفس الفئة 

هذا االلتزام مشروط بموافقة جميع األطراف على عقد .  مليار ريال تقريبا    ٨,٨ل إسالمي قيمته  حصلت الشركة على التزام من مجموعة من البنوك، يتعلق بتموي 
التمويل بشروطه ومتطلباته والموافقة على شروط أخرى تتضمن، على سبيل المثال ال الحصر، إيداع المبلغ المستحق في حساب الوديعة المشروطة لدفع المقابل المالي       

 ". الوديعة المشروطة–االتفاقيات القانونية    " يرجى مراجعة . لهيئةالمستحق على التراخيص ل

 :تعتقد الشركة أن سوق اتصاالت الهاتف الجوال في المملكة العربية السعودية يوفر فرصة استثمار مناسبة، وسوف تعمل الشركة على استراتيجية تقوم على      

 .تأسيس شبكة عالية الجودة •

 . وغير الصوتيةتقديم مجموعة من الخدمات الصوتية •

 .توفير خدمات القيمة المضافة لقطاع عريض من المشتركين  •

 .تأسيس وتسويق العالمة التجارية •

 .تقديم مستويات عالية من خدمات العناية بالعمالء •

 . إنشاء وبناء شبكة للتوزيع •

 .وضع هيكل مناسب وبسيط للتعرفة •

 .زيادة إمكانيات المبيعات في قطاع خدمة المعلومات •

 . اف عمالء الشركات والمؤسساتاستهد •
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 ملخص االكتتاب
شركة إتحاد اتصاالت، وهي شركة مساهمة سعودية، تحت التأسيس، بموجب المرسوم الملكي، وعنوانها الحالي    

 ، الرياض، المملكة العربية السعودية٢٣٠٨٨٨ب .ص
 :الُمصِدر

لملكي ذلك حيث وافق على قيام المؤسسين المساهمين بتأسيس    لقد منح القرار التراخيص للشركة، وأقر المرسوم ا 
سوف يتم تأسيس الشركة بعد االنتهاء من االكتتاب و االنتهاء من كافة إجراءات نظام  . شركة مساهمة عامة

 .الشركات، ونشر قرار وزير التجارة والصناعة بإعالن تأسيس الشركة    

 :تأسيس المصدر 

 :األوراق المالية المطروحة .روحاً لالكتتاب في الشركة، سوف يتم إدراجها وتداولها في السوق المالية مليون سهماً مط٢٠

 :األسهم . رياال سعوديا٥٠أسهم عادية في الشركة، القيمة االسمية لكل منها 

 سهما على األقل، أن يحضر الجمعية العامة للمساهمين ٢٠لكل سهم صوت واحد، كما يحق لكل مساهم يملك 
 ".الوثائق التأسيسية وحقوق األسهم  " لمزيد من المعلومات عن األسهم، يرجى مراجعة . ت فيهاوالتصوي 

 :حقوق التصويت

من األسهم العادية لرأسمال الشركة للمواطنين السعوديين، من خالل اكتتاب عام % ٢٠مليون سهم تمثل نسبة  ٢٠
 .وفقا ألنظمة المملكة

 :األسهم المطروحة لالكتتاب 

 :سعر االكتتاب .سعوديا للسهم رياال ٥٠

الحد األدنى الذي يمكن طلبه من األسهم   . أسهم١٠
 :المطروحة

 :الحد األدنى لقيمة االكتتاب  .ريال سعودي  ٥٠٠

الحد األعلى الذي يمكن طلبه من األسهم  . سهم١٠،٠٠٠
 :المطروحة

 :الحد األعلى لقيمة االكتتاب  . ريال سعودي٥٠٠،٠٠٠

 :قيمة االكتتاب .يمليار ريال سعود 

 :إجمالي عدد األسهم بعد االكتتاب )زيادة رأس المال المتوقعة عن طريق إصدار أسهم جديدة من نفس الفئة كما يرجى مراجعة ( مليون سهم ١٠٠

 :قيمة أسهم رأسمال الشركة )زيادة رأس المال المتوقعة عن طريق إصدار أسهم جديدة من نفس الفئة كما يرجى مراجعة ( مليار ريال سعودي  ٥

سوف تستخدم الشركة صافي متحصالت االكتتاب في تمويل جزء من المقابل الذي يجب سداده إلى الهيئة فيما يتعلق      
 ".استخدام المتحصالت" يرجى مراجعة . بالتراخيص 

 :صافي المتحصالت

قية للمكتتبين   وبعد ذلك سوف يتم تخصيص األسهم المتب . عشرة أسهم لكل مكتتب) ١٠(الحد األدنى للتخصيص  
تعليمات وشروط " يرجى مراجعة  . بالتناسب، حسب إجمالي عدد األسهم المكتتب فيها من قبل جميع المكتتبين    

وسوف تُرد أموال طلبات االكتتاب الزائدة، الخاصة باألسهم غير   "  التخصيص واسترداد األموال -االكتتاب 
از أي مبالغ من قبل البنك المستلم في يوم  المخصصة، إلى المكتتبين من دون فرض أي رسوم أو احتج 

 ). م٢٠٠٤ نوفمبر ٤الموافق ( هـ ٢١/٩/١٤٢٥

 :التخصيص 

   هـ١١/٩/١٤٢٥ هـ ويستمر حتى نهاية يوم ٢/٩/١٤٢٥سيبدأ طرح األسهم لالكتتاب العام في يوم 
 .)م٢٠٠٤ أكتوبر ٢٥م حتى ٢٠٠٤ أكتوبر ١٦الموافق (

 :مدة االكتتاب

يمكن االكتتاب في األسهم المطروحة في فروع البنوك المستلمة خالل   . يقتصر االكتتاب على المواطنين السعوديين   
تحتفظ الشركة بحقها في رفض . كما يجب على كل مكتتب أن يقرأ ويكمل جميع مواد طلب االكتتاب. مدة االكتتاب

كما ال .  في حالة عدم استيفاء أي شرط أو طلب لالكتتابأي طلب لالكتتاب في األسهم المطروحة، كليا أو جزئيا،
 يرجى يجوز التعديل في طلب االكتتاب أو سحبه، ويمثل عند قبوله من قبل الشركة عقداً ملزماً بين المكتتب والشركة 

 ".تعليمات وشروط االكتتاب  "مراجعة 

 :تابشروط االكت

لم توجد سوق لهذه األسهم قبل  . ول في األسهم المطروحة لالكتتاب فقط سوف يتم إدراج األسهم في تداول وسيتم التدا
قد تمت الموافقة على الطلب المقدم لهيئة السوق المالية لتسجيل األسهم في القائمة   من ثم فو. طرحها لالكتتاب العام

 . اب لبدء التداول في األسهم المطروحة لالكتت السوق الماليةيتم تقديم طلب إلى وف سو. الرسمية

 :إدراج وتداول األسهم

أتفق المساهمون المؤسسون أن ال يقوموا بنقل ملكية أسهمهم ، لمدة سنتين ماليتين من تأسيس الشركة إال في حدود    
 ").عقد التأسيس("ما يسمح به عقد تأسيس الشركة 

من ملكية الشركة خالل % ١٥ما ال تقل عن  وفقا لشروط الهيئة، يجب على اتصاالت، بوصفها المشغل، أن تحتفظ ب   
 .مدة اتفاقية اإلدارة

يتعين على اتصاالت ومؤسسة التأمينات االجتماعية وفقاً التفاقية التمويل اإلسالمي، االحتفاظ بحصصهم في أسهم       
 ".االتفاقيات القانونية   "لمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة   .  شهرا١٨الشركة لمدة تصل إلى  

قيود نقل ملكية أسهم المساهمين  
 :المؤسسين

من المتوقع أن يبدأ تداول األسهم المطروحة في سوق األسهم عند االنتهاء من جميع اإلجراءات التي ينص عليها  
 .نظام الشركات وقواعد اإلدراج، ونشر قرار وزير التجارة والصناعة بإعالن تأسيس الشركة    

 :ولبدء التدا 

 

 

 

 



 

 

 

 
و

 ٦وفي خالل .  مليار ريال سعودي بعد االنتهاء من االكتتاب ٥تنفيذا للمرسوم الملكي، سوف يكون رأسمال الشركة  
 و تطرح الشركة    إصدار أسهم جديدة من نفس الفئةأشهر من انتهاء االكتتاب سترفع الشركة رأسمالها عن طريق  
 . رياال للسهم٥٠رها على المساهمين حق شراء عدد نسبي من األسهم بقيمة اسمية قد

أودع منه المساهمون المؤسسون مبلغا .  مليار ريال ٢من رأسمال الشركة وبمبلغ قدره % ٤٠تبلغ زيادة رأس المال  
 .في وديعة مشروطة لالكتتاب في تلك الزيادة  ) من زيادة راس المال% ٨٠تمثل ( مليار ١,٦قدره 

، على المساهمين من الجمهور المقيدين في   ريال مليون  ٤٠٠ ، بقيمةجديدةالسهم سوف يقتصر االكتتاب في األ   
وتخضع أي زيادة في رأس المال لموافقة الجهات .  في الصحف المحليةزيادة رأس المالالسجالت عند إعالن 

 .المختصة في المملكة وعقد التأسيس واحتياجات التمويل التي تتضمنها خطة عمل الشركة   

زيادة رأس المال المتوقعة عن طريق     
 :إصدار أسهم جديدة من نفس الفئة

 القرار والمرسوم الملكي، يجب طرح حصة أخرى للتداول من األسهم العادية لرأسمال الشركة طبقا لما ورد في 
 .على األقل خالل السنة الثالثة من تاريخ تأسيس الشركة     % ٢٠قدرها 

 :الطرح المستقبلي

عوامل "لمراجعة العوامل المادية التي يجب مراعاتها في تقييم االستثمار في األسهم المطروحة، يرجى مراجعة    
 ".المخاطرة

 :عوامل المخاطرة

الموافق (هـ ٢١/٩/١٤٢٥سوف يتم إخطار المكتتبين بالحصص المخصصة لهم من األسهم المطروحة لالكتتاب في      
  ".تعليمات وشروط االكتتاب " يرجى مراجعة ). م٢٠٠٤ نوفمبر ٤

 :السداد والتسوية

 :أرباح األسهم  ".سياسة توزيع األرباح " يرجى مراجعة 
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 ة في االكتتاباألطراف الرئيسي
  اتصاالت -مؤسسة اإلمارات لالتصاالت  

 المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 

  الصغير لالستثمار التجاري زشركة عبد العزي

 بن زقر. و. شركة عبد اهللا وسعيد م

 شركة الجميح القابضة 

 شركة رنا لالستثمار 

 مجموعة شركات الرياض للكابالت 

 :المساهمون المؤسسون

 مجموعة سامبا المالية

 ، المملكة العربية السعودية١١٤٢١، الرياض  ٨٣٣. ب.ص

 :االكتتابمدير 

 مستشارون آخرون 

 بي أن بي باريبا    
 ، باريس، فرنسا ٧٥٠٠٩ – بوليفار دي أيطاليان   ١٦

 المستشار المالي للمصدر

  تحالف عباس فائق غزاوي وشركاه  –التحالف  
 ، المملكة العربية السعودية٢١٤٥١، جدة ٢٣٣٥. ب.ص

 وحـماد والمحضار 
 ، المملكة العربية السعودية٢١٤٢١، جدة ٨٦٤.ب.ص

 :المستشار القانوني لإلصدار 

 مكتب الدكتور حسن المال
 بالتضامن مع تراوز آند هاملنز  

 ، المملكة العربية السعودية١١٤٤٤، الرياض ١٥١٨٥. ب.العليا، ص

 المستشار القانوني للمصدر 

 ي بي إم جي الفوزان و بانقا ك
 ، المملكة العربية السعودية١١٦٦٣، الرياض ٩٢٨٧٦. ب.ص

 محاسبو االكتتاب

 :مدير عمليات طرح األسهم والبنوك المستلمة 

 مجموعة سامبا المالية 

 ، المملكة العربية السعودية١١٤٢١، الرياض  ٨٣٣. ب.ص

 مدير عملية طرح األسهم

 مجموعة سامبا المالية 
 ، المملكة العربية السعودية ١١٤٢١، الرياض ٨٣٣.ب.كز الرئيسي، صالمر

 البنوك المستلمة

 شركة الراجحي المصرفية لالستثمار   
 ، المملكة العربية السعودية١١٤١١، الرياض ٢٨. ب.المركز الرئيسي، ص

 

 البنك األهلي التجاري  
 ، المملكة العربية السعودية٢١٤٨١، جدة ٣٥٥٥. ب.المركز الرئيسي، ص

 

 عربي الوطني  البنك ال 
 ، المملكة العربية السعودية١١٤٢٣، الرياض  ٩٨٠٢. ب.المركز الرئيسي، ص

 

 البنك السعودي البريطاني   
 ، المملكة العربية السعودية١١٤١٣، الرياض  ٩٠٨٤. ب.المركز الرئيسي، ص

 

 بنك الرياض  
 ، المملكة العربية السعودية١١٤١٦، الرياض  ٢٢٦٢٢. ب.المركز الرئيسي، ص

 

 نك السعودي الفرنسي  الب
 ، المملكة العربية السعودية١١٥٥٤، الرياض  ٥٦٠٠٦. ب.المركز الرئيسي، ص

 

 البنك السعودي الهولندي 
 ، المملكة العربية السعودية١١٤٣١، الرياض  ١٤٦٧. ب.المركز الرئيسي، ص

 

 بنك الجزيرة  
 ، المملكة العربية السعودية٢١٤٤٢، جدة ٦٢٧٧. ب.المركز الرئيسي، ص

 

 بنك السعودي لالستثمار 
 ، المملكة العربية السعودية١١٤٨١، الرياض  ٣٥٣٣. ب.المركز الرئيسي، ص
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 الجدول الزمني المتوقع لالكتتاب
 لوصف ا التاريخ 

   هـ١١/٩/١٤٢٥ هـ ويستمر حتى نهاية يوم ٢/٩/١٤٢٥ 

 )م٢٠٠٤ أكتوبر ٢٥م حتى ٢٠٠٤ أكتوبر ١٦الموافق (

 *مدة االكتتاب

 هـ ١١/٩/١٤٢٥

 )م٢٠٠٤ أكتوبر ٢٥الموافق (

 *م لتقديم طلبات االكتتاب آخر يو

 هـ ٢١/٩/١٤٢٥في 

 *)م٢٠٠٤ نوفمبر ٤الموافق (

التبليغ بالتخصيص النهائي ورد أموال االكتتاب التي لم تخصص لها أسهم من      
 )*في حالة زيادة الطلب على االكتتاب(األسهم المطروحة 

تعليمات "يرجى مراجعة . عند تأسيس الشركة والموافقة على بدء التداول 
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 ل المخاطرةعوام
إضافة إلى المعلومات األخرى التي تحتوي عليها النشرة، يجب على المكتتبين أن يدرسوا بدقة االعتبارات االستثمارية الخاصة المذكورة أدناه قبل اتخاذ قرارهم       

د تواجهها الشركة، فثمة مخاطر أخرى غير معروفة حاليا أو  والمخاطر المذكورة أدناه ليست هي المخاطر الوحيدة التي ق. بشأن االستثمار في األسهم المطروحة لالكتتاب 
إذ قد يتأثر عمل الشركة ووضعها المالي أو نتائج عملها تأثرا جوهريا بأي من هذه المخاطر، وقد    .  جوهرية، لكن من شأنها أن تؤثر على عملهار تعتبرها الشركة غي

 . المخاطر أو بسبب مخاطر أخرى، مما قد يؤدي إلى خسارة جزء أو كل االستثمارينخفض سعر أسهم الشركة المطروحة لالكتتاب بسبب أي من هذه

تحتوي النشرة كذلك على بيانات مستقبلية، تنطوي على مخاطر وأمور غير مؤكدة، وقد تختلف النتائج الفعلية التي تحققها الشركة اختالفا جوهريا عن تلك النتائج              
 .ة لعوامل معينة، منها المخاطر التي تواجهها كما هو موضح أدناه أو في مواضع أخرى من هذه النشرةالمتوقعة في البيانات المستقبلية، نتيج   

 المخاطر المتعلقة بقطاع االتصاالت

 اإلطار التنظيمي لقطاع االتصاالت 

 الماضية حيث نتج عن هذه التغيرات   مس سنواتالختعرض قطاع االتصاالت لتغيير كبير خالل السنوات "). الحكومة("يخضع عمل الشركة ألنظمة حكومة المملكة 
تعتبر  . على التوالي") الهيئة ("االتصاالت وتقنية المعلومات    وهيئة ") الوزارة("هما وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات   وقيام وزارة جديدة، وجهة منظمة جديدة كذلك، 

تنظيم     و،خيصاالتر إصدار  االتصاالت وأنظمتها، وعن   قطاعنظيم قطاع االتصاالت وعن وضع سياسات     الوزارة والهيئة الجهتان الحكوميتان المسؤولتان في المملكة عن ت
 حل الخالفات،  و، والمقاييس الفنية، وربط االتصال البيني       ،، ووضع مقاييس الخدمة  كاألرقام والطيف الترددي  وتخصيص موارد االتصاالت ، والمنافسةأسعار الخدمات،

 .لةوالتزامات الخدمة الشام

 أنظمة االتصاالت والتراخيص التي تخضع لها أنشطة الشركة جديدة بصفة عامة، وهي قابلة للتغيير، باإلضافة إلى خضوعها لتطبيقات محدودة نظراً ألن          تعتبر
تنفيذ استراتيجيات العمل ومرونتها في     تعمل من خالله الشركة، من قدرتها على وف قد يحد اإلطار التنظيمي، الذي س  و.أنظمة االتصاالت ال تزال جديدة بصفة عامة  

 .االستجابة لظروف السوق وتحقيق أهداف وخطط عملها المستقبلية  

كذلك ال يوجد تأكيد  . كما تعتبر الهيئة حديثة النشأة، وال يوجد ما يؤكد أنها سوف تصدر أي قرارات جديدة أو تغير في تفسير اللوائح الحالية التي تخضع لها الشركة 
حيث أنه بموجب نظام   . طار القانوني واألنظمة المعمول بها لن تشهد مزيدا من التغيير أو تُفسر بطريقة قد تؤثر تأثيرا جوهريا أو عكسيا على عمليات الشركة           على أن اإل

أو ال يجدد الترخيص بسبب مخالفة  لغي و يعلّق أو يأن يعدل أ") مجلس الهيئة("، يجوز لمجلس إدارة الهيئة ")لوائح االتصاالت ("وتنظيم الهيئة  التنفيذية   ئحته االتصاالت وال 
 أو قيام الشركة بأعمال تضر بالمصلحة    )أو أي مقابل آخر (خيص االشركة لشروط الترخيص الرئيسية أو بسبب إفالسها أو حلها أو تصفيتها أو عدم سدادها مقابل التر   

 أي مخالفة، بما في ذلك استخدام تردد خارج الترددات  علىب نظام االتصاالت، أن تفرض غرامات  فضال عن ذلك، يجوز للجنة المخالفات التابعة للهيئة، بموج   . العامة
 . لدى وزير االتصاالت وتقنية المعلومات ثم لدى ديوان المظالم  التظلم منه أمامعموماً، فإن أي قرار تتخذه الهيئة يمكن و. المعتمدة

 سعودياالعتماد على تطوير سوق اتصاالت الهاتف الجوال ال

إن نمو حجم أعمال الشركة يعتمد على مستوى اإلقبال على اتصاالت الهاتف الجوال في المملكة في المستقبل، بما في ذلك أيضا عوامل األحوال االقتصادية العامة        
هور تقنيات جديدة، والمنافسة، والتحسينات    والجيل الثالث، وعدد المشتركين واتجاهات استخدامهم، وظ "إم إسجي "وتطوير أسواق خدمات الهاتف الجوال بتقنيتي    

قد تؤثر عوامل أخرى على العمل، مثل تكاليف جذب عمالء جدد والتعرفة التنافسية للشركة   وأيضا المستقبلية في جودة وتوفر خدمات الهاتف الثابت والجوال في المملكة،  
 .وسعر أجهزة الهاتف الجوال

 يقع خارج سيطرة الشركة، فإنه يصعب التنبؤ بأي درجة من التأكيد على مستوى النمو     اتبار مع عدم إغفال أن كثيراً منه إذا أخذنا هذه العوامل المتعددة في االع
راً    بالتالي فإن أي تطور في هذا القطاع ذو تأثير سلبي على الشركة أو على عملها من الممكن أن يؤثر تأثي   و. المستقبلي في قطاع اتصاالت الهاتف الجوال في المملكة 

 .جوهريا على عمل الشركة ووضعها المالي وعمالئها ونتائج عملياتها 

 المنافسة

سوف يتبع  . في المملكة، ومن ثم فإنها تتمتع بوضع مسيطر في السوقشغل المسيطر في سوق االتصاالت تعتبر شركة االتصاالت السعودية في الوقت الحالي الم 
 فإن    عليه،.، عندما يتوقع أن يتم منح ترخيص ثالث لخدمات الهاتف الجوال   م٢٠٠٦ين حتى سبتمبر  ت يطرة شركتين اثن  منح التراخيص للشركة خضوع السوق السعودية لس

 .الشركة سوف تواجه منافسة من شركة االتصاالت السعودية ومن المنافسين أو مقدمي خدمات االتصاالت واإلنترنت وخدمات المعطيات المدارة الجدد

 قد  مما السوق وقدرتها على اكتساب مشتركين جدد، وتكاليف التسويق وهياكل التعرفة وعوامل أخرى، فياع االتصاالت على حصة الشركة  قطفي  قد تؤثر المنافسة 
 . على عمل الشركة ووضعها المالي وعمالئها ونتائج عملياتهاعكسياؤثر تأثيرا    ي

 تخصيص نطاق الطيف الترددي 

 شبكة جوال واحدة، يخضع لقيود حجم الطيف الترددي المخصص للمشغل، كما أنه يتأثر بأنماط استخدام العمالء وجودة     إن عدد العمالء الذين يمكن استيعابهم في
يمكن استخدام عدد من األساليب  . الطيف الترددي هو عبارة عن سلسلة متصلة من الترددات التي تتميز خاللها الموجات بخصائص معينة    . وتصميم البنية التحتية للشبكة     

فنية لزيادة قدرة النقل الفاعلة لحيز مخصص من النطاق الترددي، ولكن بعد نقطة معينة، قد يصبح لدواعي التكلفة والحدود التقنية من غير العملي تطبيق هذه األساليب،          ال
 . ال سيما في المناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية العالية 

وتنوى ، الطويل المدى  علىلمخصص مبدئيا لشبكة الشركة كافياً الستيعاب النمو المتوقع في قاعدة عمالئهامن جهة أخرى، قد ال يكون حجم النطاق الترددي ا
على   . م٢٠٠٦ متاحاً في بداية عام األخير عندما يكون ، ميجا هيرتز١٨٠٠ ميجا هيرتز أو ٩٠٠لشركة أن تطلب طيفا تردديا إضافيا من الهيئة في النطاق الترددي      ا

 قد  .، ال يوجد تأكيد على أن الهيئة سوف تمنح الشركة بعضاً من أو كل طيف الهاتف الجوال المتبقي أو لن تمنحه إلى منافٍس للشركة أو لن تمنحه مطلقاالرغم من ذلك

 .يترتب على عدم الحصول على ذلك الطيف الترددي اإلضافي آثار عكسية على عمل الشركة ووضعها المالي وعمالئها ونتائج عملياتها    

 مخاطر ربط االتصال البيني   

إن قدرة الشركة على إطالق خدمتها خالل اإلطار الزمني المتوقع، وهو ستة أشهر من صدور التراخيص، يعتمد على قدرتها على ربط االتصال البيني بينها وبين        
 .شبكات شركة االتصاالت السعودية، في الوقت المناسب وبطريقة اقتصادية    

 في المملكة وبالتالي سوف تتفاوض الشركة معها حول اتفاقية بشأن ربط         المسيطرالسعودية، في الوقت الحالي، مقدم خدمة االتصاالت تعتبر شركة االتصاالت   
توقعها الشركة حاليا، أو  على شروط أقل إيجابية من التي ت اأي تأخير في توقيع اتفاقية ربط االتصال البيني، أو توقيع اتفاقية ربط االتصال البيني بناء           إن . االتصال البيني   

عدم توفير شركة االتصاالت السعودية للشركة وصالت ربط اتصال بيني ُيعتمد عليها بصفة مستمرة، أو البعد الكبير عن المعايير الدولية لرسوم ربط االتصال البيني، قد          
 تنطبق مثل هذه المخاطر على ترتيبات ربط االتصال البيني مع مقدمي خدمات        .يؤثر تأثيرا عكسيا جوهريا على عمل الشركة ووضعها المالي وعمالئها ونتائج عملياتها    

 . المستقبليين في المملكة  تاالتصاال 
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 التقنيات الجديدة والناشئة  

. الت السعوديةيخضع قطاع االتصاالت لتغيرات سريعة ومؤثرة في التقنية، وقد تؤثر التطورات في االتصاالت وتقنية المعلومات على المنافسة في سوق االتصا    
أدت التطورات التقنية إلى عدد من التطورات الجديدة في االتصاالت، منها األشكال المتعددة التصاالت الهاتف الجوال، وخدمات االتصاالت التي تعتمد على أو تتصل      

ياكل التعرفة التقليدية، وتقنيات أخرى يجري تطويرها حاليا أو قد يتم   ، وشبكات النفاذ المحلية الالسلكية، وخدمات الهاتف التي تحاول أن تتفادى ه"التلفزيون الكيبلي  " بـ
يمثل، في حال   وف تنجح أو ما إذا كان أي منها سوف ليس في مقدرة الشركة أن تتنبأ عما إذا كانت أي من التقنيات التي يجري تطويرها س   . تطويرها أو إنجازها مستقبالً 

كثر  أ من تلك التقنيات التي تستخدمها الشركة في عملها في الوقت الحالي أقل قيمة أو     مجموعة من الممكن أن يصبح أحد أو   نهإعليه ف. نجاحها، منافسة مؤثرة للشركة
 .قدماً في وقت ما مستقبالً

  فائقة السرعة نتاستخدام الجيل الثالث وخدمات اإلنتر

المتقدمة، ومعلومات عن طريق اإلنترنت فائق السرعة،    ) البيانات  ( المعطيات تنوي الشركة طرح مجموعة متقدمة من خدمات الهاتف الجوال، مثل خدمات نقل
تعتمد القدرة على نشر وتقديم هذه الخدمات، في كثير من الحاالت، على تطوير تطبيقات جديدة     . وخدمات تطبيقات الجيل الثالث، التي ال توجد لها سوق قائمة في المملكة 

إضافة إلى ذلك، يعتمد نجاح خدمات اإلنترنت فائقة السرعة اعتمادا جوهريا على توفر     . ح في تطويرها أو في أدائها حسب المتوقعللجيل الثالث، التي يمكن عدم النجا 
 .المحتوى والتطبيقات واألجهزة التي توفرها أطراف أخرى  

ودية عرض أجهزة الهاتف التي تستقبل خدمات الجيل الثالث       إضافة إلى ذلك، خضع تطوير تقنيات الجيل الثالث على نطاق واسع في العالم لقيود ناجمة عن محد        
 . والخيار المحدود للنماذج الجذابة

 المخاطر المزعومة ألجهزة الهاتف الجوال وسماعات األذن الالسلكية 

. لكية على صحة مستخدمي الهاتف الجوالطيسية وسماعات األذن الالسافي السنوات األخيرة ظهرت مخاوف بشأن اآلثار الضارة المحتملة لالنبعاثات االلكترومغن
 الجوال أو بنشر تقارير صحفية عنها أو برفع أي دعاوى قضائية بسببها،         الهاتف مرتبطة باستخدام أجهزة اتصاالت  محتملةحيث أنه من شأن أي مخاطر صحية فعلية أو  

فضال عن ذلك، من . دة العمالء ومتوسط الدقائق الشهرية لكل مستخدم أو خالف ذلكأن تؤثر تأثيرا عكسيا على الشركة، يؤدي إلى خفض معدل نمو قاعدة عمالئها وقاع   
أي عامل من هذه العوامل من الممكن  . الممكن أن تتأثر الشركة بانخفاض التمويل المتاح لصناعة اتصاالت الجوال نتيجة أي حاالت عكسية تنشأ عن المخاطر المذكورة    

 . ووضعها المالي وعمالئها ونتائج عملياتها أن يكون له أثر عكسي على عمل الشركة

 المخاطر المتعلقة بالشركة 

 دور اتصاالت المحوري في الشركة

المتوقع إبرامها، بأن تقدم اتصاالت للشركة خدمات رئيسية    ") اتفاقية اإلدارة ("تقضى اتفاقية اإلدارة   . سوف تقوم اتصاالت، المشغل، بدور محوري في عمل الشركة
كما تشمل هذه الخدمات تعيين إدارة تنفيذية عليا،     .الموارد الفنية المتخصصة والموارد التجارية وموارد األعمال، والمعرفة التقنية وإجراءات وتعليمات العمل      معينة، منها 

 .يعمن موظفيها وتصميم وتنفيذ شبكات الجوال، وإدارة استثمارات الشركة و إدارة خدمات العمالء  وتصميم وتنفيذ شبكة التوز  

       قدرة اتصاالت على أداء التزاماتها التي تنص عليها اتفاقية اإلدارة، ) ١: (يعتمد عمل الشركة ووضعها االقتصادي ونتائج عملياتها وعمالؤها المحتملون على  
 .استمرار سريان اتفاقية اإلدارة  ) ٣( و،استمرار التعاون بين المساهمين في الشركة) ٢(و

 شهرا   ١٢تفاقية اإلدارة سبع سنوات اعتبارا من تاريخ سريانها، ويمكن تجديدها تلقائيا لمدة خمس سنوات، ما لم تقدم اتصاالت إشعارا مدته     تبلغ المدة المبدئية ال
ظل ظروف معينة، مذكورة في  إضافة إلى ذلك، يجوز إنهاء اتفاقية اإلدارة في  .  أشهر، قبل إنهاء المدة المحددة٦بإنهاء االتفاقية أو تقدم الشركة إشعار إنهاء مدته    

 ." اتفاقية اإلدارة - القانونية    االتفاقيات  "

 التزامات ومتطلبات التراخيص 

 :تحتوي التراخيص على عدد من المتطلبات، منها متطلبات تتعلق بما يلي   

 .تشغيل وجودة وتغطية الشبكة •

 .محاذير السلوك المنافي ألصول المنافسة السليمة •

 .التقيد بمعايير الهيئة •

.  التأخير في الوفاء بمتطلبات التغطية والجودة المذكورة   بسببالتزمت الشركة بخطة طموحة لتأسيس الشبكة والتغطية في وقت قصير، قد تتعرض الشركة لغرامات   
ها أو عدم تجديدها أو تحديدها، أو كما أنه من الممكن أن يؤدي فشل الشركة في الوفاء بأي طلب من متطلبات تراخيص الشركة إلى تعديل التراخيص أو وقف العمل ب  

 .إلغائها

 نقص خبرة التشغيل في المملكة  

 اتصاالت أو أي من المساهمين  أن، إال م١٩٨٥على الرغم من أن اتصاالت هي مشغل االتصال الوحيد في اإلمارات وتقدم خدمات الهاتف الجوال منذ عام     
 الجوال    الهاتفكة، ومن ثم فإن نجاح اتصاالت في عملياتها الحالية ال يعني أن اتصاالت سوف تنجح في سوقتصاالت في المملاال تقديم خدمات مالمؤسسين لم يسبق له

 .بالمملكة

إن تحقيق أهداف الشركة يعتمد على عدد من العوامل، منها قدرتها على بناء شبكة تتحقق فيها متطلبات الجودة المتوقعة والتغطية الواسعة والمحافظة على أدائها      
عالي، وتقديم منتجات وخدمات تجذب المستخدمين بأسعار تنافسية، وتقديم مستويات عالية من خدمة العمالء والعناية بهم، وفتح قنوات كافية وفعالة للتوزيع والتجزئة    ال

 .والمحافظة عليها

 .دافإن عمل الشركة ووضعها المالي وعمالئها ونتائج عملياتها تعتمد على قدرتها على تحقيق هذه األه

 التجوال الوطني 

 ل بالتجوا وبذلك تسمح الشركة لمستخدميها ، حتى تنشر الشركة شبكتها في كافة أنحاء المملكةةملاتعتزم الشركة من خالل خدمة التجوال الوطني توفير تغطية ش 
تبر إتاحة التجوال الوطني من شركة االتصاالت السعودية أمراً  يع.  كانت شبكتها غير متاحةإذاعبر شبكات شركة االتصاالت السعودية الخاصة بالهاتف الجوال   الوطني

 تجارية  شروط لم يتم االتفاق بعد على الشروط التفاقية خدمة التجوال الوطني وأساسها مع شركة االتصاالت السعودية، وفي حالة عدم االتفاق على       .ملزماً من الهيئة
 قد يؤدي   الذي ذلك االتفاق، فإن الشركة سوف لن تتمكن من تقديم خدمة التجوال الوطني عند إطالق الخدمة،  األمر عادلة بالنسبة إلى الشركة أو التأخر في التوصل إلى  

 .أن الشركة سوف تقدم تغطية جغرافية أقل أكد خدمات الشركة إذا تلجميع إلى تأخير إطالق الخدمة أو يحول دون استخدام المستخدمين  



 

 

 

 
٤

 القدرة على تأمين المواقع

تعتمد قدرة الشركة على نشر وتوسيع  . لشركة أن تستأجر كل المواقع تقريباً التي سوف يتم فيها تركيب معدات شبكات اتصاالت الهاتف الجوال الخاصة بها   تنوي ا
ع التركيب، أو تأجير مواقع بديلة مناسبة   قد ال تستطيع الشركة الحصول على مواق. شبكتها إلى حد كبير على قدرتها في تأمين مواقع مناسبة لتركيب البنية التحتية لشبكتها     

إضافة إلى ذلك، قد ال تتمكن الشركة من الحصول على التصاريح والتراخيص الالزمة من الجهات المحلية       . بشروط مقبولة، إذا دعت الضرورة إلى ذلك، في المستقبل 
الحصول على مواقع التركيب الضرورية أو تجديد عقود تأجير مواقع التركيب أو  الخاصة بمواقع التركيب كما أنه من الممكن أن يترتب على عدم قدرة الشركة في  

الحصول على التصاريح أو الحقوق الالزمة بموجب شروط تجارية مناسبة تأثيرا عكسيا على مدى جودة تغطية شبكة الشركة وعلى قدرتها في تأسيس شبكتها حسب        
 ". استخدام الممتلكات–البيئة التنظيمية   "و "  استراتيجية اكتساب المواقع -نشاط الشركة "يرجى مراجعة  . لياتهامخططاتها الحالية وعلى عملها وعمالئها ونتائج عم 

 قدرة الشركة على تأمين المعدات والبرمجيات 

 بتوريد المعدات وبرمجيات شبكاتها وتركيبها   مع المقاولين، الذين سيقومون" تسليم مفتاح "تنوي الشركة إبرام عقود محددة القيمة، على أساس التسليم الجاهز للتشغيل   
أو برمجيات الشبكة في  /إن أي تأخير في الحصول على معدات الشبكة و . وقد ال يستطيع المقاولون تسليم معدات الشبكة وبرامجها في الوقت المناسب. وتجهيزها للخدمة

 ").إطالق الخدمة ("أشهر من صدور التراخيص ) ٦(ال الخاصة بالشركة خالل ستة  الوقت المناسب من الممكن أن يؤدي إلى تأخير إطالق خدمات الهاتف الجو

أي تأخير من هذا القبيل أو عدم التمكن من تأمين معدات وبرمجيات الشبكة في الوقت المطلوب وبالطريقة المناسبة، من الممكن أن يكون له آثارا عكسية جوهرية    
من الممكن أن يتم تعديل التراخيص أو إيقاف العمل بها أو إلغائها في حالة حدوث تأخير يحمل الشركة     . تائج عملياتها  على عمل الشركة ووضعها المالي وعمالئها ون

قد يتعين على الشركة دفع غرامات إلى الهيئة نتيجة لفشلها في الوفاء بشروط التراخيص الخاصة بتأسيس الشبكة وإطالق الخدمة   . على مخالفة شروط التراخيص
 .ات التغطيةومتطلب

 اإلدارة والموظفون

سوف تكون . سوف يتعين على اتصاالت أن توفر للشركة موظفي اإلدارة العليا بموجب اتفاقية اإلدارة، للمساعدة في إنشاء الشبكة وتأسيس وإدارة أعمال الشركة
ها، والتسويق وإدارة اإلنتاج والعالقات العامة والشؤون التنظيمية وإدارة   اتصاالت وفقاً لشروط اتفاقية اإلدارة مسؤولة عن تصميم الشبكة وتخطيطها وتشغيلها وصيانت      

بناءا على ذلك، سوف يكون لفريق اإلدارة العليا للشركة دور محوري في تأسيس عمل الشركة     . المبيعات وخدمات العمالء وشؤون الموظفين والشؤون اإلدارية والمالية
 .إلدارة الرئيسي من الممكن أن يؤثر تأثيراً عكسياً على إطالق الخدمة  منذ البداية، وأي تأخير في تعيين طاقم ا

من أجل النجاح في تنفيذ استراتيجية أعمال الشركة، يتعين على الشركة أن تستمر في استقطاب موظفين للوظائف الهامة، وأن توسع فريق اإلدارة لديها وأن تقوم     
د تواجه الشركة صعوبات في إيجاد وجذب واالحتفاظ باألفراد الذين يجمعون بين المهارات والسمات الالزمة لتنفيذ  ق. بتدريب موظفيها إلدارة نمو الشركة بشكل فعال 

 . استراتيجياتها  

فاظ  إضافة إلى ذلك، فإن أي خسارة غير متوقعة في خدمات عضو أو أكثر من أعضاء فريق اإلدارة العليا أو عدم قدرة الشركة على جذب موظفين آخرين، واالحت  
 .بهم وتدريبهم، قد تؤثر تأثيرا كبيرا على عمل الشركة ووضعها المالي وعمالئها ونتائج عملياتها  

 فاعلية استراتيجيات التسويق والتوزيع   

لشركة على توزيع تشمل هذه التكاليف بصفة خاصة تلك المتعلقة بجهود البيع والتسويق، إذ إن قدرة ا  . سوف تتكبد الشركة تكاليف متنوعة في سبيل دعم نموها  
قد يعمل بعض موزعي التجزئة  . منتجاتها وخدماتها سيعتمد، إلى حد كبير، على تأمين عدد من الموزعين الرئيسيين وموزعي التجزئة وشركاء العمل والمحافظة عليهم 

 .لصالح منافسين للشركة، وقد تكون لديهم حوافز لتشجيع العمالء على االشتراك في خدمات المنافسين 

 يكون لفشل الشركة في ترسيخ شبكة الموزعين األساسيين أو عدم نجاح الموزعين وشركاء العمل الرئيسيين التابعين للشركة في تأمين العمالء بصورة كافية ،      سوف
 .أثر عكسي وجوهري على عمل الشركة ووضعها المالي وعمالئها ونتائج عملياتها 

 churn ratesمعدالت إلغاء االشتراكات 

تتوقع الشركة في البداية أن تكون معدالت إلغاء   .  للشركة أن تعطي أي تأكيدات على أن معدالت إلغاء االشتراكات لديها تماثل مستوياتها لدى المنافسين  ال يمكن
 انتشار خدمة الهاتف الجوال في السوق   االشتراكات محدودة لسرعة نمو عملها قياسا بقاعدة عمالئها، لكن من المحتمل أن تزداد تلك المعدالت في سنوات الحقة مع كثافة 

 .وانخفاض معدل النمو في قاعدة العمالء

وقد يصبح من   . فضالً عن ذلك، قد يتأثر هدف الشركة الرامي إلى زيادة قاعدة المشتركين تأثيراً عكسيا بنجاح منافسيها في المحافظة واستقطاب المشتركين إليها      
مالئها، وقد ترتفع تكلفة اكتساب عمالء جدد إذا حّسن مشغلو الهاتف الجوال اآلخرون في السوق السعودية قدرتهم في  الصعب على الشركة تحقيق نمو في قاعدة ع 

 . وعلى خفض معدالت إلغاء االشتراكات لديهممالمحافظة على مشتركيه

 مخاطر التمويل

وبموجب االتفاقية أصدر ضمان غير قابل لإللغاء وغير مشروط         "). ية الضمان اتفاق   ("أبرم المساهمون المؤسسون، بصفتهم الفردية، اتفاقية إصدار ضمان تمويلي      
لمزيد من التفاصيل عن    . من المقابل المالي الواجب سداده نظير التراخيص  %) ٨٠( مليار ريال سعودي، وهي تعادل نسبة ثمانين في المائة   ١٠,٣٧١للهيئة، بما قيمته 

 ". اتفاقية الضمان  -القانونية  االتفاقيات  "اتفاقية الضمان، يرجى مراجعة   

إضافة إلى ذلك، يعمل المساهمون المؤسسون حاليا على إنهاء مفاوضات اتفاقية تمويل إسالمي مرحلي مع اتحاد من البنوك، للحصول على تسهيالت ائتمانية، تقارب         
أسس  .  مليار ريال سعودي تقريبا   ٢,٨بقيمة " ب"ريال تقريبا و شريحة      مليار ٦، بقيمة "أ"شريحة :  مليار ريال سعودي، وتتألف من شريحتين  ٨,٨قيمتها اإلجمالية 

، التي   "أ "بهدف إبرام اتفاقية التمويل الخاصة بالشريحة    ") شركة ذات غرض خاص("المساهمون المؤسسون شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة، وذات غرض خاص 
، فسيتم استخدامها في تمويل    "ب"أما فيما يتعلق بالشريحة  . راخيص وتحل هذه الشريحة محل اتفاقية الضمان   سوف يتم استخدامها كجزء من تمويل سداد المقابل المالي للت

 -االتفاقيات القانونية    "لمزيد من التفاصيل عن اتفاقية التمويل اإلسالمي، يرجى مراجعة     . اإلنفاق االستثماري للمعدات وفي تلبية احتياجات الشركة من رأس المال العامل  
 ".اقية التمويل اإلسالمي  اتف

وسوف يتعين على الشركة .  أشهر أخرى وفقاً الختيار الشركة وموافقة اتحاد البنوك الممولة  ٦ شهراً، قابلة للتمديد لمدة ١٢" أ"من المستهدف أن تكون مدة الشريحة 
 أي صعوبة في الحصول على القرض الالزم، بالمبلغ الكافي وفي       وأن. أن تعيد تمويل أو تسدد ذلك التمويل اإلسالمي، من خالل الحصول على قرض طويل األجل   

 .قد تؤثر على عمل الشركة ووضعها المالي وعمالئها ونتائج عملياتها) قبل انتهاء مدة اتفاقية التمويل اإلسالمي (الوقت المناسب 

 على الشركة، وسوف تتضمنان كذلك تعهدات والتزامات معينة من جانب  من المتوقع أن تضع اتفاقية التمويل اإلسالمي واتفاقية القرض طويل األجل قيودا معينة  
وأن أي فشل في الوفاء بأي من الشروط أو االلتزامات أو التعهدات التي تنص عليها اتفاقية التمويل اإلسالمي أو اتفاقية القرض     . أو المساهمين المؤسسين/الشركة و

بما في ذلك المطالبة بإسراع سداد الدين المستحق  (لبيا على عمل الشركة ووضعها المالي وعمالئها ونتائج عملياتها    طويل األجل من الممكن أن يؤثر تأثيرا جوهريا س   
 ).بموجب تلك االتفاقيات 
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 استثمارات رأسمالية ضخمة

در الشركة أنها سوف تحتاج إلى إنفاق مبالغ     تق . إن تطوير وامتالك وتشغيل شبكة الهاتف الجوال يحتاج إلى استثمار رأسمالي ضخم، ونفقات تشغيل وتسويق هائلة        
بالنظر إلى مشروعات تشغيل االتصاالت المماثلة تتوقع الشركة أن تتكبد خسائر في بداية عملها، أثناء تأسيس الشبكة وتوسيع          . كبيرة في تأسيس شبكتها وتطوير عملياتها  

 .ة تحمل هذه الخسائرعملياتها وإدخال منتجات وخدمات جديدة، األمر الذي يتطلب من الشرك

إضافة إلى ذلك، سوف  . إعادة التمويل اإلسالمي/، سوف تحتاج الشركة أيضا إلى الحصول على تمويل لسداد      "مخاطر التمويل "بالنظر إلى ما ورد في الفقرة السابقة    
ة على الوفاء بالتزاماتها على تدفقاتها النقدية في المستقبل وهذا     سوف تعتمد قدرة الشرك. قرض طويل األجل الالتمويل اإلسالمي تحتاج  الشركة لسداد فوائد و أقساط  

 .يخضع لعوامل اقتصادية ومالية وتنافسية وعوامل أخرى يمكن أن تكون بعضها خارج سيطرة الشركة   

أو تمويل من المساهمين، أو إذا بالمبلغ الكافي ، ةالالزمالبنكية ض والقر) ألي سبب من األسباب(نتيجة ألي نقص في التدفقات النقدية الداخلية وفي حالة عدم توفر   
لمزيد من  . ما توفرت تلك المصادر بموجب شروط غير مناسبة للشركة، فإن عمل الشركة ووضعها المالي وعمالئها ونتائج عملياتها قد تتأثر تأثراً عكسيا جوهريا    

 ". كفاية التمويل -استخدام المتحصالت "ة  شهرا من بدء نشاط الشركة، يرجى مراجع١٢التفاصيل عن التمويل خالل مدة     

 توزيع أرباح األسهم 

، وتتوقع الشركة أال تدفع أرباحاً سنوية للمساهمين في السنوات  "سياسة أرباح األسهم"سوف يعتمد توزيع أرباح األسهم على عدد من العوامل المذكورة الحقا في  
فضال   . جد تأكيد على توزيع أي أرباح على األسهم، أو قيمة األرباح المزمع توزيعها في أي سنة من السنوات    بصفة عامة، ال يو  . الثالث األولى من التشغيل على األقل

 .عن ذلك، قد تتعرض سياسة أرباح األسهم الخاصة بالشركة للتغيير من وقت آلخر  

 عدم تجديد التراخيص   

 سنة تبدأ من تاريخ صدورها، وهي قابلة     ٢٥تبلغ مدة التراخيص ). ي هذه النشرةحسب تعريفها ف(تلتزم الشركة بأحكام وشروط التراخيص وأنظمة االتصاالت     
وفي حالة حدوث إخالل بشروط التراخيص أو عدم االلتزام بتوجيهات الهيئة، يجوز للهيئة أن تنهي التراخيص أو تلغيها أو ترفض        . للتجديد لمدة مماثلة، بعد موافقة الهيئة 

لهيئة، قبل اتخاذ قرار عدم تجديد التراخيص أو إنهائها، أن تخطر الشركة بأنها تنظر في ذلك اإلجراء، وأن تتيح للشركة الوقت الكافي      ولكن يجب على ا. طلبات تجديدها
 ". الترخيص-البيئة التنظيمية     "يرجى مراجعة . في حالة عدم تجديد التراخيص أو إنهائها، فسوف لن يكون في استطاعة الشركة تقديم خدماتها. للرد

 المخاطر المتعلقة باالكتتاب

 عدم وجود سوق سابقة للتداول  

ولذلك ال يمكن التأكد من أن سعر السهم عند تداوله سيبقي بنفس سعر الطرح، وقد يخضع سعر السوق    . لم تكن هناك سوق عامة لتداول األسهم قبل هذا االكتتاب  
وامل عديدة، منها، على سبيل المثال ال الحصر، نتائج تشغيل الشركة أو التطورات التي يشهدها االقتصاد       الخاص باألسهم المطروحة لالكتتاب لتذبذبات كبيرة استجابة لع 

 .السعودي أو عوامل خارجة عن سيطرة الشركة أو نتائج تشغيل شركات االتصاالت األخرى في دول أخرى  

 الطرح المستقبلي

سوف يؤدي ذلك إلى . مجموع أسهم رأسمال الشركة للتداول خالل السنة الثالثة من تأسيس الشركة   من % ٢٠طبقا لبنود المرسوم الملكي يجب طرح ما ال يقل عن   
 .من إجمالي أسهم رأسمال الشركة في السوق المالية% ٤٠التداول في 

 مليار ريال عن طريق إصدار أسهم جديدة  ٢ أشهر من انتهاء االكتتاب ويتوقع أن تبلغ الزيادة في رأس المال ٦رأسمالها خالل زيادة الشركة نوى تفضال عن ذلك، 
سيقتصر الحق على أصحاب األسهم   .  رياال لكل منها٥٠سوف تطرح الشركة على المساهمين حق شراء عدد نسبي من األسهم بقيمة اسمية قدرها  .من نفس الفئة

 . لمكتتب لذلك الحق، فسوف تقل نسبة ملكيته في الشركة، وفي حالة عدم ممارسة اعند إعالن زيادة رأس المال المتوقعةالمقيدين في سجالت الشركة 

وسيتم دفع كامل .  مليار ريال سعودي ١,٦وقد قدموا قرضا لذلك الغرض قيمته . يعتزم المساهمون المؤسسون المشاركة في إصدار األسهم الجديدة من نفس الفئة 
 .المبلغ من قبل الشركاء المؤسسين بحسب القرض المقدم

  األسهم قيود على ملكية

أو أكثر من أسهم أو حصص الشركة أو أي مشغل آخر % ٥ينص نظام االتصاالت على قيود معينة في ملكية األسهم حيث يجب على أي شخص يرغب في امتالك   
 .ة الهيئةبالعمل في المملكة أو بما يؤدي للوصول لمستوى المشغل المسيطر على سوق اتصاالت محدد الحصول على موافقة مجلس إدارمرخص له 

هذا القيد قد يعوق، في بعض األحوال، قدرة الشركة على تأمين مستثمر مالي أو استراتيجي إذا امتنعت الهيئة أو تأخرت في موافقتها، أو تم إخضاع ذلك لشروط  
 .وقد يؤثر ذلك عكسيا على أعمال الشركة . غير تجارية 
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 استخدام المتحصالت
 رياال ٥،١٦٦،٨١٣ رياال سعوديا بعد حسم مصروفات االكتتاب التقديرية البالغة     ٩٩٤،٨٨٣،١٨٧ االكتتاب قيمتها  تتوقع الشركة تحقيق صافي متحصالت من    

 .سعوديا، بما في ذلك الخدمات المالية االستشارية والخدمات القانونية والمحاسبية 

 . بصفتها ممثل الحكومة وتتوقع الشركة استخدام صافي المتحصالت في سداد جزء من مقابل التراخيص إلى الهيئة،   

 سداد مقابل الترخيص 

 رياالً سعودياً عند تأسيس الشركة، نظير منح الهيئة التراخيص    ١٢،٩٦٣،٧٥٠،٠٠٠ إلى الهيئة مقابالً مالياً مجموعه  -عند تأسيس الشركة –سوف تدفع الشركة 
ويعزز هذا التفصيل بالميزانية العمومية المبدئية والمالحظات المذكورة بالتفصيل          . الترخيص  ويوضح الجدول التالي تفاصيل الموارد المالية المتوقعة لسداد مقابل      . للشركة

 ".قائمة المركز المالي المستقبلية والمالحظات  "١في الملحق رقم 
  بالريال السعودي 

 ...........................................................................................................مساهمة المساهمين المؤسسين   ٤،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠

 .............................................................................................................صافي متحصالت االكتتاب ٩٩٤،٨٣٣،١٨٧

 ............................................................................. المساهمين المؤسسين لمتطلبات رأس المال المستقبلية تمويل ١،٦٠٠،٠٠٠،٠٠٠

 * ............................................................................................... المساهمين المؤسسينتمويل مؤقت من  ٣٦٨،٨٦٦،٨١٣

 " ).......................................................................................أ" الشريحة –إلسالمي  التمويل ا(قروض بنكية   ٦،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠

 .............................................................................................................................اإلجمالي  ١٢،٩٦٣،٧٥٠،٠٠٠

 . مليون ريال، في سداد المقابل المالي للتراخيص٤٠٠ مليون ريال، من إجمالي تمويل مؤقت من المساهمين البالغ  ٣٧٠سوف يتم استخدام * 

 كفاية الموارد المالية  

تاحة لالستخدام، المكون من قروض بنكية ومساهمة المساهمين يعتقد أعضاء مجلس اإلدارة المرشحين، بعد االستقصاء الدقيق، أن مجموع األموال المستقبلية الم  
، ستكون كافية للوفاء   مؤقت من المساهمينال تمويل  وال تمويل المساهمين المؤسسين لمتطلبات رأس المال المستقبلية  المؤسسين، وصافي متحصالت االكتتاب العام و 

 . شهرا التي تلي تاريخ بدء نشاط الشركة  ١٢امل خالل مدة بمتطلبات تمويل الشركة وسداد مقابل التراخيص ورأس المال الع    
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 هيكل ملكية األسهم
وفيما يلي   . من أسهم الشركة لالكتتاب العام% ٢٠أوجب المرسوم الملكي تأسيس الشركة كشركة مساهمة سعودية، لتشغيل التراخيص وطرح نسبة ما ال يقل عن       

 ".المساهمين المؤسسين"التفاصيل عن المساهمين المؤسسين، يرجى مراجعة   لمزيد من . هيكل ملكية أسهم الشركة، عند تأسيسها

 اسم المساهم نسبة الملكية  عدد األسهم رأس المال بالريال السعودي  

 ....................... اتصاالت –مؤسسة اإلمارات لالتصاالت    %٣٥ ٣٥،٠٠٠،٠٠٠ ١،٧٥٠،٠٠٠،٠٠٠

 .............................المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية  %١٥ ١٥،٠٠٠،٠٠٠ ٧٥٠،٠٠٠،٠٠٠

 .................... الصغير لالستثمار التجاريزشركة عبد العزي %٦ ٦،٠٠٠،٠٠٠ ٣٠٠،٠٠٠،٠٠٠

 .........................بن زقر. و. شركة عبد اهللا وسعيد م %٦ ٦،٠٠٠،٠٠٠ ٣٠٠،٠٠٠،٠٠٠

 ...........................................شركة  الجميح القابضة %٦ ٦،٠٠٠،٠٠٠ ٣٠٠،٠٠٠،٠٠٠

 .............................................شركة رنا لالستثمار  %٦ ٦،٠٠٠،٠٠٠ ٣٠٠،٠٠٠،٠٠٠

 ...............................مجموعة شركات الرياض للكابالت   %٦ ٦،٠٠٠،٠٠٠ ٣٠٠،٠٠٠،٠٠٠

 ............................................*...........الجمهور  %٢٠ ٢٠،٠٠٠،٠٠٠ ١،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠

 .........................................................اإلجمالي %١٠٠ ١٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ٥،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠

 .بعد االنتهاء من االكتتاب* 

 . ألسهم المخصصة للمساهمين المؤسسين للتداول خالل السنة الثالثة من تاريخ تأسيس الشركة   إضافية علي األقل من ا  % ٢٠بموجب المرسوم الملكي، يجب طرح 



 

 

 

 
٨

  قائمة المركز المالي المستقبلية
 المراجعون القانونيون

ول اجتماع للجمعية العامة  ومن المتوقع تعيينهم في أ . لم يتم بعد تعيين المراجعين القانونيين لشركة إتحاد اتصاالت وهي شركة مساهمة سعودية تحت التأسيس    
 . للمساهمين

 التقرير عن الحسابات 

، الصادر بموجب قرار    ")نظام السوق المالية (" والتقارير الدورية بموجب نظام السوق المالية   حسوف تخضع الشركة بعد هذا االكتتاب لاللتزامات الخاصة باإلفصا   
سوف تقدم الشركة إلى هيئة السوق المالية التقارير الدورية والبيانات المالية األخرى    ). م٢٩/٨/٢٠٠٣ الموافق(هـ ١/٧/١٤٢٤ وتاريخ ٩١مجلس الوزراء الموقر رقم 

التي ينص عليها نظام السوق المالية واللوائح والقواعد المعتمدة من مجلس هيئة السوق المالية، وتعتزم الشركة أن تقدم إلى المساهمين تقارير سنوية تحتوي على قوائم     
 .دققة، بعد مراجعتها من قبل المراجعين القانونيين مالية م

   قائمة المركز المالي المستقبليةتقرير المراجعة الخاص و

(مصروفات ما قبل التشغيل، و  ) ١(، وتم تضمينه في نشرة اإلصدار، عن    ")كي بي إم جي("تم إعداد تقرير المراجعة الخاص من قبل كي بي إم جي الفوزان وبانقا    
كفاية احتياجات التمويل التي تغطي االثني عشر شهرا األولى من تاريخ بدء نشاط الشركة وبيان      ) ٣(، ومساهمين المؤسسين لمتطلبات رأس المال المستقبلية   تمويل ال) ٢

 .أعضاء مجلس اإلدارة المتعلق بها

 قائمة المركز المالي المستقبلية  ("المالحظات ذات العالقة تم فحص ملخص قائمة المركز المالي المستقبلية للشركة، كما في تاريخ بداية نشاط الشركة، و 
 .المتضمنة في نشرة االكتتاب، وفقا لمعايير المراجعة المتعارف عليها، الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين   ") والمالحظات

تتضمن توقعات عن تاريخ بدء نشاط الشركة، ومن الممكن أن   . نشاط الشركةيعبر ملخص قائمة المركز المالي المستقبلية للشركة عن الوضع كما في تاريخ بدء  
قائمة المركز المالي المستقبلية    ويجب أن يقرأ ملخص . تختلف الميزانيات الفعلية لألصول والخصوم عن المذكورة أدناه، حيث ال تجري األمور دائما كما هو مخطط لها   

 ".والمالحظاتمستقبلية   المركز المالي ال "قائمة  ١في ضوء الملحق 
  ريال سعودي 

 األصول 

  المتداولةاألصول 

 ............................................................................................................................. ولدى البنوك قالصندوبنقد  ٢٤،٤٧٤،٩٥٠

 ......................................................................................................................دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى  ١،٥٧٨،٧٢٨

 ........................................................................................................................... المتداولةمجموع األصول  ٢٦،٠٥٣،٦٧٨

  غير المتداولة األصول 

 ....................................................................................................................................مشاريع تحت التنفيذ ٤٠٠،٠٠٠،٠٠٠

 ........................................................................................................................................ تراخيص رسوم  ١٢،٩٦٣،٧٥٠،٠٠٠

 ....................................................................................................................................التأسيسمصروفات   ٥١،١٩٢،١٤١

 ...................................................................................................................... المتداولة غيرمجموع األصول  ١٣،٤١٤،٩٤٢،١٤١

 ....................................................................................................................................مجموع األصول  ١٣،٤٤٠،٩٩٥،٨١٩

 الخصوم وحقوق المساهمين  

 متداولة خصوم  

 ..........................................................................................................................................قروض بنكية  ٦،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠

 ...........................................................................................................................مستحق ألطراف ذوي عالقة ٤٠،٩٩٥،٨١٩

 .......................................................................................................................................مستحق لمقاولين ٤٠٠،٠٠٠،٠٠٠

 ........................................................................................................................... المساهمين تمويل مؤقت من  ٤٠٠،٠٠٠،٠٠٠

 ...........................................................................................................................المتداولة  الخصوم مجموع  ٦،٨٤٠،٩٩٥،٨١٩

 ............................................................................................ المساهمين المؤسسين لمتطلبات رأس المال المستقبلية تمويل ١،٦٠٠،٠٠٠،٠٠٠

 .....................................................................................................................................الخصوممجموع   ٨،٤٤٠،٩٩٥،٨١٩

 ينحقوق المساهم 

 )..........................................................................................................بعد إتمام االكتتاب العام (رأس المال المدفوع ٥،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠

 ................................................................................................................. الخصوم وحقوق المساهمين مجموع  ١٣،٤٤٠،٩٩٥،٨١٩
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 سياسة توزيع األرباح 
توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف األخرى، بما في ذلك قروض المساهمين المؤسسين والزكاة على الوجه       

 :اآلتي

ائة من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكور     يجنب عشرة في الم .١
 .نصف رأسمال الشركة 

 .غراض معينةللجمعية العمومية العادية بناءا على اقتراح مجلس اإلدارة، أن تجنب نسبة مئوية من األرباح الصافية لتكوين احتياطي كافي يخصص أل       .٢

 .دفع األرباح إلي المساهمين .٣

كما يتعين على مراجعي الشركة القانونيين التأكيد بأن اقتراح       . بتوزيع األرباح ") مجلس اإلدارة("تتعين الجمعية العامة العادية على اقتراح مجلس إدارة الشركة 
رر توزيعها على المساهمين في المواعيد التي يحددها مجلس اإلدارة وفقا للتعليمات التي وتدفع األرباح المق. مجلس اإلدارة بتوزيع األرباح مطابق ألنظمة المملكة 

 . تصدرها الجهات الحكومية المعنية 

شركة يعتمد توزيع األرباح على أرباح الشركة ووضعها المالي وحالة السوق والمناخ االقتصادي العام وعوامل أخرى، منها تحليل الفرص االستثمارية واحتياجات ال         
في إعادة االستثمار، والمتطلبات النقدية والرأسمالية، باإلضافة إلى االعتبارات القانونية والنظامية األخرى، وأي قيود تفرض على توزيع األرباح بموجب أي قروض          

عليها في الشركات السعودية والشركات العاملة في دول  كما يمكن للشركة كذلك أن تأخذ في االعتبار قواعد توزيع األرباح المتعارف  . بنكية تنوي الشركة الدخول فيها 
 .مجلس التعاون لدول الخليج العربية والشركات الدولية العاملة في مجال االتصاالت 

ل برنامج اإلنفاق     ال تتوقع الشركة توزيع األرباح السنوية إلى المساهمين خالل السنوات الثالث األولى على األقل بعد تأسيسها، وذلك لتنمية إيراداتها وتموي    
 . االستثماري الخاص بتأسيس الشبكة
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 نشاط الشركة
 خلفية

تجاوباً مع مبادرات الحكومة السعودية لتحرير قطاع االتصاالت، أجرت الهيئة عملية تقييم شاملة ودقيقة، قبل منح التراخيص، ويوضح الجدول التالي المراحل            
 .الرئيسية المتعلقة بمنح التراخيص إلى الشركة 

 التاريخ  الحدث

، الذي ينص على تحرير سوق الهاتف  )م٢٠٠٣ سبتمبر ٩الموافق (هـ ٢/٧/١٤٢٣ بتاريخ  ١٧١صدور قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 
 .الجوال السعودية

 هـ٢/٧/١٤٢٣
 )م٩/٩/٢٠٠٣الموافق (

 هـ٢٧/١١/١٤٢٤ ملة في مجال الهاتف الجوال بدء عملية التأهيل المبدئي للترخيص للشركات العا 
 )م١٩/١/٢٠٠٤الموافق (

 هـ١٤/٢/٥١٤٢  عشر تحالفا للحصول على تراخيص جديدة للهاتف الجوال   حدإعالن التأهيل المبدئي أل  
 )م٤/٤/٢٠٠٤الموافق (

 هـ٨/٥/١٤٢٥ .استالم ثماني طلبات من األحد عشر تحالفا المؤهلين  
 )م٢٦/٦/٢٠٠٤الموافق (

 هـ٢٢/٥/١٤٢٥ ن عن ستة اتحادات مؤهلة لتقييم عروضها الماليةاإلعال
 )م١٠/٧/٢٠٠٤الموافق (

 هـ٢٥/٥/١٤٢٥ اإلعالن عن فوز العرض المقدم من إتحاد اتصاالت 
 )م١٣/٧/٢٠٠٤الموافق (

تأسيس شركة ) ٢(، والموافقة على توصية الهيئة بمنح التراخيص للشركة ) ١: ( الخاص بـ١٨٩صدور قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 
 . الشركة لالكتتاب العامرأسمالمن أسهم % ٢٠طرح ) ٣(مساهمة، باسم شركة إتحاد اتصاالت، لتقديم خدمات االتصاالت في المملكة، و  

 هـ٢٣/٦/١٤٢٥
 )م٩/٨/٢٠٠٤الموافق (

 هـ٢٨/٦/١٤٢٥ .صدار التراخيص إلى الشركة عند تأسيسها  إلى المساهمين المؤسسين، الذي يؤكد أن الهيئة تنوي إ ") خطاب التأكيد("صدور خطاب التأكيد 
 )م١٤/٨/٢٠٠٤الموافق (

 هـ٢/٧/١٤٢٥ ).م٢٠٠٤-٠٨-١٨الموافق (هـ ٢/٧/١٤٢٥ الذي يصادق على توصيات مجلس الوزراء، في    ٤٠/صدور المرسوم الملكي رقم م
 )م١٨/٨/٢٠٠٤الموافق (

 هـ١٦/٧/١٤٢٥ .هيئة من قبل المساهمين المؤسسين من المقابل المالي للتراخيص لل % ٨٠تقديم ضمان لسداد 
 )م١/٩/٢٠٠٤الموافق (

 هـ١٨/٧/١٤٢٥ نشر المرسوم الملكي في جريدة أم القرى
 )م٣/٩/٢٠٠٤الموافق (

________________ 

 .التواريخ المذكورة أعاله حسب تقويم أم القرى  
 سامبا/الهيئة: المصدر

 الشركة 

 .ب المرسوم الملكي، لتقديم خدمات االتصاالت في المملكة شركة إتحاد اتصاالت، هي شركة مساهمة عامة سعودية تحت التأسيس بموج 

بموجب أحكام التراخيص الممنوحة للشركة، سيتم الترخيص للشركة بإنشاء وامتالك وتشغيل شبكات الهاتف الجوال، لتقديم كافة الخدمات للعموم  باستخدام معايير     
ويشمل نطاق الخدمات المرخص بها خدمات االتصاالت الصوتية وخدمات    . مملكة والشبكات الدوليةتقنية جي إس إم والجيل الثالث في كافة مناطق المملكة وبين ال   

 في التراخيص واألهداف المذكورة في النظام األساسي   ةتخضع هذه الخدمات لألحكام الوارد. وخدمات القيمة المضافة وخدمات تكميلية أخرى ) البيانات  (المعطيات 
 .ئة على أي تغيير في النشاط وأن يكون ذلك التغيير في حدود النظام األساسي للشركة إذا لم يكن منصوصا عليه في التراخيص   كما تجب موافقة الهي. للشركة

إضافة إلى ذلك، تجيز التراخيص للشركة إنشاء وتشغيل وصيانة اتصال بين شبكات االتصاالت في المملكة وشبكات االتصال الدولية لتقديم خدمات الهاتف الجوال         
لمزيد من التفاصيل     .  سنة، قابلة للتجديد لمدة مماثلة وفقاً ألنظمة الهيئة وبعد موافقتها ٢٥التراخيص صالحة لمدة   "). بوابة النفاذ الدولية"أو " خدمات النفاذ الدولي ("الدولية 

 ". تراخيص الهاتف الجوال والجيل الثالث -االتفاقيات القانونية    "عن التراخيص، يرجى مراجعة 

 ابل المالي للتراخيص المق

في المملكة،  ) GSM(بناءاً على عملية التقييم الشاملة من قبل الهيئة لمنح التراخيص، منحت الشركة ترخيصا ثانيا لتقديم خدمات الهاتف الجوال بتقنية الجيل الثاني            
شركة على ترخيص الهاتف الجوال في ظل عملية شديدة التنافس، وتفوقت     وقد حصلت ال).  مليار دوالر أمريكي٣,٢٥تعادل ( مليار ريال   ١٢,٢١نظير مقابل مالي قيمته   

اتحاد  ، و) مليار ريال ١١,٠٥عرض بقيمة  ( السعوديةإن تي إماتحاد . بعرضها على عروض خمس اتحادات منافسة، تضم العديد من مشغلي االتصاالت المعروفين دوليا  
 ٨,٧عرض بقيمة ( سموات اتحاد و)  مليار ريال ٩عرض بقيمة ( اتحاد االتصاالت المتنقلة وشركاؤهم  ، و )ال  مليار ري٩,٨عرض بقيمة  (ليكوم السعوديةيوراسكوم تأ

ترخيص الجيل    ("باإلضافة إلى ذلك، فقد تم منح الشركة ترخيص تقديم خدمات الجيل الثالث  ).  مليار ريال ٦,٧عرض بقيمة  (اتحاد المملكة تليفونيكا ، و)مليار ريال 
 . مليون ريال ٧٣٥,٨مقابل مالي قيمته   نظير  ") الثالث 

وتميزت تلك التراخيص    . ُمنحت تراخيص ثانية للهاتف الجوال بناءا على عروض تنافسية في دول أخرى في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، منها المغرب والجزائر         
رب، ُمنحت تلفونيكا موفيليس الترخيص الثاني للهاتف الجوال نظير         ففي المغ . بوجود فارق كبير في السعر المقدم من صاحب العرض األول وصاحب العرض الثاني   

وفي .  مليون دوالر أمريكي٨٠٠ مليار دوالر أمريكي، بينما كان العرض الذي قدمه المنافس الذي احتل المرتبة الثانية، وهو فرانس تليكوم،    ١,١مقابل مالي قدره 
 مليون دوالر أمريكي، وكان عرض المنافس الذي جاء في المركز الثاني،  ٧٣٧اني لخدمات الهاتف الجوال نظير  الجزائر، ُمنحت شركة أوراسكوم تيليكوم الترخيص الث

كمثال    . وأيضا تم منح تراخيص الهاتف الجوال في دول أخرى في الشرق األوسط وشمال أفريقيا بمقابل مالي كبير    .  مليون دوالر أمريكي٤٢١وهو فرانس تليكوم، بمبلغ 
إضافة إلى ذلك، ُمنحت شركة تركسل    .  مليار دوالر أمريكي٢,٥ُمنح اتحاد تليكوم إيطاليا موبايل وإيسبنك ترخيص للهاتف الجوال نظير مقابل مالي قدره         في تركيا، 

جوال في منطقة الشرق األوسط  مليار دوالر أمريكي، ويعتبر ذلك ثاني أعلى قيمة ترخيص للهاتف ال   ٣,١ترخيص لخدمات الهاتف الجوال في إيران بمقابل مالي قدره    
 . بعد المملكة

المقابل المالي الذي دفعته الشركة للحصول على الترخيص الثاني للهاتف الجوال في المملكة، مقارب لدول أخرى ذات كثافة سكانية عالية، مثل تركيا والمغرب     
ول، والثراء النسبي للسكان وفقا لقياسات متوسط دخل الفرد، وكون المملكة أكبر سوق    والجزائر، وذلك ينم على جاذبية سوق الهاتف الجوال السعودي مقارنةً بتلك الد 

 . جاذبية سوق الهاتف الجوال السعودي السعوديةإن تي إماتحاد كما يوضح الفارق الطفيف بين عرض إتحاد اتصاالت وعرض     . اتصاالت في الشرق األوسط 
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 بيئة العمل 

 السعودية نبذة اقتصادية عن المملكة العربية   

وقد عززت قوة أداء سوق النفط العالمية نمو االقتصاد    . من إجمالي الناتج المحلي للمملكة، والذي يشمل أعمال التنقيب عن النفط والغاز   % ٣٥يساهم النفط بنحو  
وتبذل الحكومة جهودا لتنويع مقومات  %. ١٤,٣ط بنسبة  م، بينما نما قطاع النف٢٠٠٣في عام % ٦م، إذ نما إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة  ٢٠٠٣السعودي في عام 

وقد شهد القطاع الخاص نموا مطردا خالل السنوات القليلة الماضية، ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو، نظرا إلى قوة االقتصاد     . االقتصاد، وتفعيل دور القطاع الخاص 
 .السعودي في الوقت الحالي

م، ونحو٢٠٠٣ مليون نسمة في عام ٢٣سنويا، ليصل عدد السكان إلى قرابة    % ٣ معدل نمو السكان في المملكة زيادة تقدر بـ خالل السنوات األربع الماضية شهد  
 . سنة٢٥من إجمالي سكان المملكة تقل أعمارهم عن  % ٦٠

زيادة في فرص العمل الناشئة في القطاع    ) ٢(فرد، وزيادة في متوسط عمر ال) ١: (من المتوقع أن يستمر نمو عدد السكان بنفس المعدالت، وسوف يصحب هذا النمو 
تعتقد الشركة أن هذه التغيرات السكانية سوف تؤدي إلى تكوين أسر صغيرة ذات دخل عال وإلى استمرار نزوح السكان للمناطق الحضرية القريبة من أماكن   . الخاص
ويتوقع ذلك أن يزيد من  . كبيرة، وسوف يقل عدد من يعيشون في وحدات سكينة فردية منعزلة  كما يتوقع أن تزداد أعداد السكان التي تعيش في مجمعات سكنية  . العمل

بناءا على ذلك، فإن الشركة تعتقد    . الحاجة إلى استخدامات االتصاالت عن طريق الهواتف المحمولة لتلبية متطلبات هذه الحياة العصرية التي تتميز بالحاجة إلى   التنقل  
يوضح الجدول التالي مؤشرات مهمة عن االقتصاد السعودي خالل      .  سيتسع مع ارتفاع مستويات دخل الفرد وزيادة متوسط عمر الفرد في المملكة أن سوق الهاتف الجوال

 :م٢٠٠٣م إلى عام ٢٠٠٠الفترة من عام  
٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣  

 ..........).......................................مليار ريال (إجمالي الناتج المحلي  ٧٠٧ ٦٩٨ ٧٠٧ ٧٩٢

 )نسبة التغيير (معدالت النمو الحقيقية      

 ............................................................          الناتج المحلي ٤,٩ ١,٢ ٠,٧ ٦,٤

 ..............................................................          قطاع النفط ٦,٩ )١,٢( )٥,٠( ١٤,٣

 .........................................................          القطاع الخاص  ٤,٣ ٣,٥ ٤,٢ ٣,٤

 .........................................................          القطاع الحكومي ٣,٢ ١,٧ ١,٠ ١,٥

 ..........................................)....................مليون نسمة(السكان  ٢٠,٩ ٢١,٤ ٢٢,٠ ٢٢,٨

 .............................................................          السعوديون  ١٥,٦ ١٦,٠ ١٦,٥ ١٧,٢

 ..........................................................          غير السعوديين ٥,٣ ٥,٤ ٥,٥ ٥,٦

 )...............................................دوالر أمريكي(متوسط دخل الفرد  ٩،٠٣٨ ٨،٦٩١ ٨،٥٧٠ ٩،٢٧٥

_____________ 
 سامبا: المصدر

 قطاع االتصاالت في المملكة العربية السعودية 

 ماليين، في حين بلغ عدد المشتركين في خدمة الهاتف   ٣,٤ الثابت بالمملكة نحو  تعد المملكة أكبر سوق لالتصاالت في الشرق األوسط، حيث بلغ عدد خطوط الهاتف 
تعد شركة االتصاالت السعودية حاليا مقدم الخدمة المسيطر في سوق االتصاالت بالمملكة، وتقدم خدمات الهاتف الثابت       . م٢٠٠٣ ماليين مشترك بنهاية عام   ٧,٥الجوال 

 . الالسلكية والنداء اآللي وخدمات االتصال عبر األقمار الصناعية وخدمات اإلنترنت    والجوال، إضافة إلى خدمات االتصاالت 

م، حين تم تأسيس شركة االتصاالت السعودية، لتحل محل وزارة البرق والبريد    ١٩٩٨تعتقد الشركة أن قطاع االتصاالت في المملكة قد شهد تطورا كبيرا منذ أبريل 
م، صدر نظام االتصاالت الذي ينظم القطاع، وتم إنشاء هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات بموجب تنظيمها، وفي            ٢٠٠١ في يونيو .والهاتف في تقديم خدمات االتصاالت

 .م٢٠٠٣من أسهم رأسمال شركة االتصاالت السعودية من خالل عملية اكتتاب عام في شهر يناير  % ٣٠م، طرحت الحكومة ٢٠٠٢نوفمبر 

ففي خالل   . تصاالت في المملكة نموا كبيرا، معتمدا بصفة أساسية على الزيادة في عدد مشتركي الهاتف الجوال ومستخدمي اإلنترنت      م، شهد قطاع اال١٩٩٨منذ عام 
سنوي معدل النمو ال(في السنة على التوالي % ١٣٠و% ٦٩م، ازداد متوسط عدد مشتركي الهاتف الجوال ومستخدمي اإلنترنت، بنسبة   ٢٠٠٣م إلى ١٩٩٨الفترة من عام 

 ٦,٧ ماليين مشترك، بينما ازداد عدد مشتركي الهاتف الجوال بحوالي    ٣,٤ مليون ليصل إلى   ١,٢، وخالل الفترة نفسها، ارتفع عدد مشتركي الهاتف الثابت بنحو    )المركب
م خدمات الهاتف الجوال وإقبال المشتركين على خدمات    وتعتقد الشركة أن وتيرة نمو مشتركي الهاتف الثابت قد تباطأت، نتيجة زيادة استخدا      . ماليين خالل تلك الفترة  

في السنة في  % ٢م، واقتصر النمو في عدد مشتركي الهاتف الثابت على  ٢٠٠٢حيث فاق عدد مشتركي الهاتف الجوال مثيلهم في الهاتف الثابت في عام  . الهاتف الجوال
 .م١٩٩٩في السنة في عام % ٢١م، مقابل  ٢٠٠٣عام 



 

 

 

 
١٢

 

١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣  

 )..........ألف مشترك(مشتركو الهاتف الثابت    ٢،٢٣٠ ٢،٧٠٦ ٢،٩٦٥ ٣،٢٣٣ ٣،٣١٨ ٣،٣٩٨

 (%)................................نسبة النمو ١,٠ ٢١,٣ ٩,٦ ٩,٠ ٢,٦ ٢,٤

 ).........ألف مشترك(مشتركو الهاتف الجوال  ٥٤٨ ٨٣٧ ١،٣٧٦ ٢،٥٢٩ ٥،٠٠٨ ٧،٤٥٧

 %)...............................(نسبة النمو  ١١٩,٠ ٥٢,٧ ٦٤,٤ ٨٣,٨ ٩٨,٠ ٤٨,٩

 )..............ألف مستخدم(مستخدمو اإلنترنت  - ١٩٠ ٣٥٠ ٦٧١ ١،٦٢٠ ٢،٣٢٣

 (%)...............................نسبة النمو  - - ٨٤,٢ ٩١,٧ ١٤١,٤ ٤٣,٤

_____________ 

 .IDCي، شركة االتصاالت السعودية، و  مؤسسة النقد العربي السعود: المصدر

بناءا على أحكام التراخيص، لن تقوم الهيئة بمنح . م٢٠٠٦من المتوقع أن يتم تقديم خدمات الهاتف الجوال في المملكة من قبل مقدمي خدمة أثنين فقط حتى سبتمبر  
هـ     ٧/٩/١٤٢٧ديم أي خدمات التصاالت الهاتف الجوال في المملكة قبل   أو إصدار أي تراخيص جديدة لتركيب أو نشر أي شبكة التصاالت الهاتف الجوال أو تق 

 :، باستثناء منح  )م٢٠٠٦ سبتمبر ٣٠الموافق (

، على أن يخضع لنفس أحكام وشروط المقابل المالي الذي ينطبق على )بناءاً على طلبها(ترخيص الجيل الثالث لشركة االتصاالت السعودية  •
 . الشركةترخيص الجيل الثالث الخاص ب

 . ترخيص أو تراخيص لخدمات اتصاالت النقل العام •

 ").GMPCS(" الشخصية المتنقلة عبر األقمار الصناعية ترخيص االتصاالت •

 كثافة انتشار الخدمة

مو السريع في قاعدة مشتركي م، وخفض تعرفة االتصال أثرا كبيرا في الن    ٢٠٠٢في عام ") خدمات مسبقة الدفع("لقد كان دخول خدمات الهاتف الجوال مسبقة الدفع 
 كثافة   ماليين مستخدم، مما أدى إلى زيادة٧,٥م، ليصل إلى  ٢٠٠٣ مليون مستخدم في عام ٢,٥فقد ازداد عدد مستخدمي الهاتف الجوال نحو . الهاتف الجوال في المملكة

. شتراكات في الخدمات مسبقة الدفع النسبة الكبرى من هذا النموومثلت اال. م٢٠٠٣في عام % ٣٣م  إلى نحو ٢٠٠٢في عام % ٢٣ الهاتف الجوال من انتشار خدمة 
% ٤٣من إجمالي قاعدة مشتركي الهاتف الجوال، مقابل % ٥٥ مليون مشترك، يمثلون نحو ٤,١م، كان إجمالي عدد مشتركي الخدمات مسبقة الدفع ٢٠٠٣وبنهاية عام 

 .م٢٠٠٢في عام 
 مشتركو الخدمة ٢٠٠٢   ٢٠٠٣

 )...........ألف مشترك(الدفع خدمات مسبقة ال ٢،١٥٣   ٤،١٥١

 ....................................نسبة النمو -   ٩٢,٨

 )................ألف مشترك(خدمة االشتراك  ٢،٨٥٥   ٣،٣٩٧

 ....................................نسبة النمو -   ١٩,٠

 ......................)ألف مشترك(اإلجمالي  ٥،٠٠٨   ٧،٥٤٧

______ 

 IDC: المصدر

 ١،٨٩٢ دوالر أمريكي مقابل ٩،٢٧٥يعد اقتصاد المملكة واحداً من أكبر اقتصاديات دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا، و يبلغ متوسط دخل الفرد في المملكة      
% ٣٣ منه في تلك الدول، حيث تصل نسبة كثافة االنتشار في المملكة إلى نحو    كما أن سوق الهاتف الجوال في المملكة يعتبر أكثر تطورا . دوالر أمريكي في تلك الدول

 دوالر أمريكي في   ١٩ دوالر أمريكي في المملكة مقابل  ٦٢في المتوسط بتلك الدول المذكورة في الجدول أدناه، في حين يصل متوسط العائد لكل مستخدم  % ١٧مقابل 
 .دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

 الدولة وسط دخل الفردمت عدد السكان  نسبة كثافة انتشار خدمة الهاتف الجوال   لكل مستخدم العائدمتوسط 

 .............................الجزائر ١،٩٣٩ ٣٢ %٤,٦ ٣٠,٠

 ................................مصر ٩٦٣ ٧٠ %٨,٣ ١٦,٠

 ................................إيران ١،٥٨٧ ٦٦ %٣,٨ ١٤,٠

 ..............................المغرب ١،٤٩٨ ٣٠ %٢٤,٣ ١١,٠

 ................................تونس ٢،٥٠٦ ١٠ %١٨,٦ ٢٧,٠

 .................................تركيا ٢،٨٥٦ ٦٧ %٤١,٨ ١٥,٠

 ..............المملكة العربية السعودية ٩،٢٧٥ ٢٣ %٣٢,٧ ٦٢,٠

 متوسط دخل الفرد ومتوسط الدخل لكل مستخدم بالدوالر األمريكي ) ٤(عدد السكان بالمليون ) ٣.(عدد سكان المملكة تقريبي) ٢.(م٢٠٠٣جميع البيانات لعام ) ١(، سامبا، ITU: المصدر

في كل من قطر  % ٨١و% ٥٤ين لم تصل نسبة انتشار خدمة الهاتف الجوال في المملكة إلى نسبة االنتشار التي وصلت إليها دول مجلس التعاون التي تتراوح ب     
ولذا تعتقد الشركة أن هنالك فرصة كبيرة ومواتية لمزيد من النمو والتطور في سوق خدمة الهاتف الجوال السعودي، نظرا للنمو المتوقع في  . واإلمارات، على التوالي

 .عدد السكان ومتوسط دخل الفرد واالرتفاع المتوقع في الطلب على خدمات الهاتف الجوال
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 الدولة متوسط دخل الفرد نسبة كثافة انتشار خدمة الهاتف الجوال   متوسط الدخل لكل مستخدم 

 ..............................البحرين ١٢،٦٣٢ %٥٦,٧ ٤٦,٠

 ..............................الكويت ١٥،٩٢٠ %٧٤,٤ ٤٦,٠

 ................................قطر ٣٠،٧٤٥ %٥٣,٨ ٥٤,٠

 .............................ماراتاإل ٢١،٠٩٥ %٨١,١ ٥١,٠

 .............المملكة العربية السعودية ٩،٢٧٥ %٣٢,٧ ٦٢,٠

 متوسط دخل ومتوسط الدخل لكل مستخدم بالدوالر األمريكي   ) ٢. (م٢٠٠٣جميع البيانات لعام ) ITU(" International Telecommunication Union  ،)١: ("المصدر

 ")ARPU("سط العائد لكل مستخدم متو

، نظرا )الذي يشمل مشتركي الخدمات مسبقة الدفع وخدمة االشتراك(م، انخفض متوسط العائد المختلط لكل مستخدم ٢٠٠٣م إلى عام ١٩٩٩خالل الفترة من عام  
م، انخفض متوسط العائد لكل  ٢٠٠٢الق الخدمات مسبقة الدفع في عام ومع إط. النتشار الخدمة وذلك تماشيا مع االتجاهات السائدة في أسواق الهاتف الجوال المماثلة

م، بينما انخفض متوسط العائد لكل مستخدم   ٢٠٠٣ دوالر أمريكي في عام ٧١ دوالر أمريكي إلى ما يعادل ٨٠مستخدم من خدمات االشتراك الشهري، من ما يعادل 
 .م٢٠٠٣ دوالر أمريكي في عام ٥١عادل  دوالر أمريكي ليصل إلى ما ي  ٢٠لخدمات مسبقة الدفع بحوالي 

يرجع سبب هبوط متوسط العائد المختلط لكل مستخدم في سوق الهاتف الجوال، بصفة أساسية إلى انتشار الخدمة والنمو الكبير في عدد مشتركي الهاتف الجوال   
% ٥٥م، مثَل مشتركو الخدمات المسبقة الدفع نحو  ٢٠٠٣في عام  . ف الجوالوخاصةً زيادة عدد مشتركي الخدمات مسبقة الدفع بالنسبة إلى إجمالي قاعدة مشتركي الهات   

على الرغم من أن متوسط العائد المختلط لكل مستخدم قد انخفض بنسبة  ). اإلضافات الجديدة(من المشتركين الجدد % ٨٠من إجمالي قاعدة مشتركي الهاتف الجوال ونحو  
حسب  (سنويا % ٤٦، إال أن إجمالي إيرادات خدمات الهاتف الجوال قد ازدادت بنسبة ) النمو السنوي المركبحسب معدل(م ٢٠٠٣م و ١٩٩٩سنويا بين عامي % ١٤

 مليار دوالر أمريكي خالل الفترة نفسها، ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى انتشار الخدمة وزيادة عدد المشتركين وارتفاع نسبة      ٤,٦لتصل إلى  ) معدل النمو السنوي المركب
 .الماتحركة المك

١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣  

 )...ألف مشترك(عدد المشتركين في خدمة الهاتف الجوال  ٨٣٧ ١،٣٧٥ ٢،٥٣٠ ٥،٠٠٨ ٧،٥٤٧

 ).........................مليون دوالر أمريكي(اإليرادات ١،٠١٣ ١،٢٨٧ ٢،٠٩٢ ٣،٤١٢ ٤،٦٣٠

 )..............دوالر أمريكي(متوسط العائد لكل مستخدم  ١١٤ ٩٥ ٨٧ ٧٢ ٦٢

 .IDC: المصدر

 .يشمل متوسط العائد المختلط لكل مستخدم، متوسط عائد كل مستخدم، كل من مشتركي الخدمات مسبقة الدفع وخدمات االشتراك    )  ١(

 حركة المكالمات 

م حيث بلغت حوالي ٢٠٠٣م و ٢٠٠٢سعودية خالل عامي مثلت المكالمات النسبة األعلى من إجمالي إنفاق العمالء على خدمات الهاتف الجوال في المملكة العربية ال 
 ).من إجمالي إنفاق العمالء% ٩٧( مليار دوالر أمريكي على التوالي ٤,٥ مليار دوالر أمريكي و٣,٢

 مليار دقيقة، كما كانت ١٧منها، أي % ٩٦م، مثلت االتصاالت المحلية نحو   ٢٠٠٣ مليار دقيقة اتصال في عام     ١٨قُدر إجمالي حركة مكالمات الهاتف الجوال بنحو  
وتشير البيانات المتعلقة بحركة مكالمات الهاتف الجوال الصادرة إلى أن االتصاالت التي أجراها        . م٢٠٠٣م و ٢٠٠٢داعمة لنمو اتصاالت الهاتف الجوال في عامي   

٢٠٠٢في عام % ١٦المات خدمات االتصاالت مسبقة الدفع من نحو  المشتركون في الخدمات مسبقة الدفع نمت ثالثة أضعاف، مما أدى إلى زيادة نسبة إجمالي حركة مك 
 .م٢٠٠٣في عام % ٣٠م إلى نحو 
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٢٠٠٢ ٢٠٠٣  
 )حسب مقصد المكالمة(اتصاالت الهاتف الجوال الصادرة   

 .....................................................................المكالمات المحلية ١٠،٥١٧ ١٧،٠٢١

 (%)............................................................................مو الن - %٦٢

 ....................................................................المكالمات الدولية  ٥٨٨ ٧٦٠

 ..............(%).............................................................النمو  - %٢٩

 .............................................................................اإلجمالي ١١،١٠٥ ١٧،٧٨١

 (%)...........................................................................النمو  - %٦٠

 )دفعحسب نوع ال(اتصاالت الهاتف الجوال الصادرة   

 .......................................................................اشتراك شهري ٩،٣٥٥ ١٢،٥٠٠

 (%)...........................................................................النمو  - %٣٤

 .................................................................الخدمات مسبقة الدفع ١،٧٥٠ ٥،٢٨١

 (%)...........................................................................النمو  - %٢٠٢

 .............................................................................اإلجمالي ١١،١٠٥ ١٧،٧٨١

 .IDC -ين الدقائق االتصاالت بمالي: المصدر

 فرصة االستثمار 

نظراً ألن المملكة تتميز بارتفاع معدالت النمو السكاني نسبيا، والسمات     . تعتقد الشركة أن سوق اتصاالت الهاتف الجوال في المملكة يوفر فرصا استثمارية مناسبة     
ترى الشركة أن هذه  . دة معدالت اإلقبال على خدمات الهاتف الجوال مقارنةً بالهاتف الثابت   الديموغرافية المواتية، واالنخفاض النسبي لمعدالت كثافة انتشار الخدمة، وزيا 

فضال عن ذلك، من المتوقع أن تؤدي . م، ستؤدي إلى فرصة عمل جذابة للشركة ٢٠٠٦العوامل مدعومة بوجود منافس واحد في الوقت الحالي في المملكة، حتى سبتمبر 
وترى الشركة أن النمو في خدمات الهاتف الجوال التي ستقدمها ستعتمد بصفة أساسية على     . جيل الثالث إلى فرص مواتية لزيادة إيراداتها    قدرة الشركة في تقديم خدمات ال

 :العوامل التالية 

 .انتشار الخدمة بدخول مقدمي منتجات وخدمات جديدة •

 .زيادة القدرة الشرائية للمشتركين الجدد ونمو سوق خدمات الهاتف الجوال •

 .تقديم مجموعة من الخدمات الجديدة، تشمل تطبيقات معطيات الهاتف الجوال •

 .تأسيس شبكة عالية الجودة، تتميز بالتغطية الشاملة وسرعة نقل المعلومات والكفاءة •

 .التطورات التقنية المستقبلية التي ترفع مستوى الجودة وتوسع نطاق استخدامها •

 :تطورات التكنولوجية في قطاع الهاتف الجوال من حيث ترى الشركة أنها سوف تستفيد كذلك من ال 

إن سوق الهاتف الجوال واإلنترنت، والهاتف الثابت، ووسائط البث، تتطور بسرعة لتخلق فرص جديدة، تستخدم فيها أنواع : تالقي التكنولوجيا •
 أن هذا االتجاه من ةترى الشرك. لجوال والعمالءمتعددة من الوسائط اإللكترونية، كوسائط ربط خاصة، بين مقدمي منتجات وخدمات الهاتف ا

المتوقع أن يتسارع مع تطور تقنيات الجيل الثالث، ومن المحتمل أن يقدم مشغلو الهاتف الجوال سلسلة واسعة من الخدمات التي ستمكن 
سُهل تطوير تلك الخدمات، سوف يدخل تعتقد الشركة أنه لكي ي. العمالء، وال سيما الشركات، من توفير خدمات مباشرة ومتكاملة لعمالئها

مشغلو الهاتف الجوال في تحالفات ومشروعات مشتركة وترتيبات أخرى مع مقدمي المنتجات والخدمات والمحتوى ومواقع اإلنترنت وآليات 
 .البحث والبوابات الخاصة بخدمات اإلنترنت

تف الجوال بنظام الجيل الثاني للمشغلين بتقديم الخدمات الهاتفية الصوتية تسمح تقنية الها: االنتقال إلى الجيل الثاني المطور والجيل الثالث •
أما منتجات وخدمات الجيل الثالث، التي تعتمد على . ومنتجات نقل المعطيات مثل خدمات الرسائل القصيرة بسرعة وسعة منخفضة نسبيا

بدأ كثير من مشغلي الهاتف الجوال في مناطق . ت تفاعلية متكاملةأحدث التقنيات، فتقدم منتجات وخدمات متقدمة لنقل البيانات ، توفر قدرا
 .أخرى من العالم االنتقال إلى تقنيات الجيل الثاني المطور والجيل الثالث

 وخدمات جديدة تربط   نتيجة لهذه العوامل ، تعتقد الشركة أن فرص نمو اإليرادات، من خالل زيادة حركة مرور الخدمات الصوتية وخدمات البيانات، وتقديم منتجات   
 . أجهزة الهاتف الجوال بالوسائل اإلعالمية، واستغالل اإلنترنت، مع إتاحتها في المستقبل   

 أهم نقاط القوة

، إضافة   ")ماراتاإل(" والفنية التي اكتسبتها اتصاالت من بناء عملها في خدمات الهاتف الجوال في دولة اإلمارات العربية المتحدة   ةتعتقد الشركة أن الخبرة التشغيلي
 .إلى نقاط القوة المذكورة أدناه، من شأنها تمكين الشركة من جذب قاعدة صلبة من العمالء ، ومن ثم القدرة على الزيادة في إيراداتها 

 قوة المساهمين المؤسسين  

شرق األوسط ولديها سجل حافل من النمو والربحية في  تعتبر اتصاالت مشغالً هاماً في ال . يتمتع المساهمون المؤسسون للشركة بخبرات في قطاعات عمل متنوعة 
. كما أنها سوف تعمل في السوق السعودي باستراتيجيات ناجحة مدعومة بخبرتها في اإلمارات   .  والجيل الثالث في اإلمارات  GSMمجال خدمات الهاتف الجوال بنظام   

وتنوي اتصاالت أن تستفيد من عالقاتها الراسخة مع  . لية وفنية، وموارد إدارة، لتأسيس شبكتها  تعتقد الشركة أن اتصاالت بوصفها المشغل، سوف تقدم للشركة خبرة تشغي  
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كما ستستفيد الشركة من خبرة المساهمين   . موردي المعدات واألجهزة ومطوري المحتوى والمشغلين الدوليين، لتقديم منتجات عالية الجودة وخدمات متميزة للعمالء
 .وق السعودي، ومن خبرتهم في العمل، والتوزيع، والدعم في اكتساب المواقع المؤسسين األخريين في الس 

 مشغل فني ذو خبرة 

تعتبر اتصاالت أحد أكبر مقدمي خدمات االتصاالت في منطقة الشرق األوسط لما لها من خبرة على مدار عشرين سنة في تأسيس وبناء وإدارة عمليات االتصاالت    
تشمل شبكتها . م١٩٨٥وبدأت اتصاالت في تقديم خدمات الهاتف الجوال تجاريا في سبتمبر عام     . ها الوطني وأسواق إقليمية أخرى وباألخص الهاتف الجوال في سوق

ية إلى  ويصل معدل كثافة انتشار خدمة الهاتف الجوال في السوق اإلمارات   .  ماليين عميل٣,٤ محطة أساسية للهاتف الجوال، تخدم ٤,١٠٠الحالية في اإلمارات أكثر من 
تعتقد الشركة أن خبرة اتصاالت الفنية قد ثبتت أكثر     . ، مما يجعل الشبكة وقاعدة هذه السوق في مصاف أكبر أسواق الهاتف الجوال في الشرق األوسط، بعد المملكة%٨٥

ا الفاعلة في عمليات الهاتف الجوال األخرى في      ألف مشترك، ومشاركته١٨٥في تأسيس وتشغيل شركة ثريا وهي مقدم خدمات اتصاالت عبر األقمار الصناعية، تخدم        
 ).زنجبار ( وتنزانيا  نكل من السودا

وتتمتع بعالقات جيدة مع مقدمي خدمات االتصاالت   . تستفيد اتصاالت من عالقاتها الراسخة مع كبار موردي معدات وخدمات البنية التحتية لشبكات الهاتف الجوال   
" فوج "و" فالج"لكل من شركتي . ت دولي رئيسي في المنطقة، حيث يتم الوصول إليها من خالل خدمة اتصاالت للبيانات بالمنطقة       تعتبر اإلمارات مركز اتصاال . الدوليين

 . نقاط نفاذ في دولة اإلمارات العربية المتحدة  

 االبتكار  

لث، وتقدم اتصاالت إلى عمالئها خدمات متقدمة، عالية السرعة،   تعتبر اتصاالت أول مشغل في منطقة الشرق األوسط يدخل خدمات الهاتف الجوال بتقنية الجيل الثا      
لنقل البيانات، ولديها حاليا أكثر من سبعة آالف عميل لخدمات الجيل الثالث، كما أطلقت مؤخرا خدمات الهاتف المرئي وخدمات اإلنترنت عالية السرعة في اإلمارات        

في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، ولديها أكبر عدد من المحطات     ") MMS("مات رسائل الوسائط المتعددة  كما أنها كانت أول من نفذ خد. لمشتركي الجيل الثالث  
وقد أنشأت العديد من وحدات العمل التابعة لها التي تقدم الخدمات  . األساسية التي تعمل بتقنية الجيل الثالث، وأكبر عدد من مستخدمي خدمات الجيل الثالث في المنطقة      

الخبرة في تقنية المعلومات وتطبيقات التجارة اإللكترونية، بينما تقدم وحدة         " e-Commerce"فمثال، تقدم وحدة التجارة اإللكترونية  . ركات األخرى في الشرق األوسطللش
 .الدعم الفني والخدمات االستشارية الخاصة باختبارات استالم وتجهيز المواقع للخدمة    " UAE Lab"مختبر اإلمارات 

 لعناية بالعمالء ا

تعتقد اتصاالت أنها تقدم أعلى مستوى من العناية بالعمالء في اإلمارات، وأنها تستخدم أحدث أنظمة تقنية المعلومات، حتى تضمن قدرة فريق العناية بالعمالء لديها       
 من عوامل نجاحها في تحقيق مستويات عالية من رضا العمالء وتحقيق      تعتقد اتصاالت أن العناية بالعمالء كان عامال مهما    . على تلبية احتياجات عمالئها على نحو أفضل    

من المجيبين عن رضاهم  % ٩٥في اإلمارات وفقاً لمسح أجرته اتصاالت في سوق اإلمارات، عّبر أكثر من % ٨٠معدالت كثافة انتشار خدمة الهاتف الجوال تجاوزت  
 .عن خدمات اتصاالت

 السمعة التجارية القوية 

تعتقد اتصاالت أنها قد بنت هذه السمعة بناءا على فهم متطلبات العميل وترجمة ذلك الفهم إلى منتجات         . اتصاالت بسمعة تجارية قوية في اإلمارات    يتمتع اسم 
 .سوف تستفيد الشركة من الخبرة العملية للتطبيقات والمنتجات التي اكتسبتها اتصاالت في أسواق المملكة     . وخدمات مبتكرة

  ةاالستراتيجي

 التعجيل بتأسيس شبكة عالية الجودة    

تأخذ الشركة على . تعتقد الشركة أن ضمان تحقيق تغطية جغرافية واسعة من خالل شبكة عالية الجودة هو عامل أساسي لنجاحها في سوق الهاتف الجوال في المملكة 
في مدن عديدة خالل ستة أشهر من " جي إس إم"ق خدمات الهاتف الجوال تجاريا بنظام    تتوقع الشركة إطال . عاتقها التعجيل بنشر شبكتها للوفاء أو تجاوز متطلبات الهيئة  

م في  ٢٠٠٦تتوقع الشركة إطالق خدمات الجيل الثالث في عام  . تخطط الشركة لضمان امتداد تغطية شبكاتها إلى معظم السكان خالل أربع سنوات . صدور التراخيص
 . بعد ذلكالمناطق الحضرية، وسوف يتم تمديد التغطية 

هذه التعزيزات التي سوف يتم   . )"EDGE"( وتقنية   )"GPRS"(تتوقع الشركة نشر تقنية متقدمة في كافة أنحاء شبكتها، بما في ذلك تقنية نقل حزم الراديو العامة    
 .اتف الجوال التقليدية تطبيقها على الهاتف الجوال مستخدمة حالياً حول العالم، وتساعد على نقل البيانات بسرعة أكثر عبر شبكات اله      

 تقديم مجموعة من الخدمات الصوتية وغير الصوتية 

باإلضافة إلى الخدمات الصوتية سوف تقدم اتصاالت خدمات االتصال         . تتوقع الشركة تقديم مجموعة من الخدمات التي تلبي احتياجات شرائح السوق المستهدفة    
. )"VPN"(االتصال بشبكات اإلنترنت و خدمات الشبكات الخاصة االفتراضية        ) البيانات (ت المعطيات  ، في حين تضم خدماGPRSالدولي وخدمات التجوال بتقنية    

ومع إطالق خدمات  . ، وخدمات الرسائل القصيرة، وحلول المكاتب االفتراضية   )portal(وسوف تعزز هذه الخدمات بعدد من خدمات القيمة المضافة، منها بوابة اإلنترنت  
كون في مقدور مشتركي الجيل الثالث الذين يمتلكون األجهزة المناسبة االستفادة من سرعة كبيرة لنقل البيانات والتمتع بتغطية مرئية لألخبار           الجيل الثالث، سوف ي 

 .والرياضة واألحداث الدينية  

 توفير خدمات القيمة المضافة لقطاع عريض من المشتركين 

 بسلسلة متنوعة من خدمات القيمة المضافة، التي يتم تقديمها بطريقة سهلة ومناسبة للمستخدم وفي هذا الصدد،   تتمثل استراتيجية الشركة في تزويد قاعدة عمالئها  
 .تتوقع الشركة االستفادة من عالقات اتصاالت الحالية في إبرام سلسلة من عالقات الشراكة مع مقدمي خدمات المحتوى 

 تأسيس وتسويق العالمة التجارية   

تنوي الشركة إطالق . سم التجاري القوي يدعم موقف الشركة في السوق، ويعمق والء العميل، ويساعد في انتشار المنتجات والخدمات الجديدة تعتقد الشركة أن اال
ة والتعريف بها من الهدف من حملة ما قبل بدء الخدمة سيكون بناء وعي عن الشرك .  قبل بدء الخدمة ومع بداية النشاط وما يتبعه  -حملة ترويجية في المراحل الثالث  

وفي مرحلة . خالل حملة إعالمية، يتبعها مرحلة بدء الخدمة رسميا، ويكون الهدف في تلك المرحلة تعريف العميل بمجموعة المنتجات والتعريف بأماكن الحصول عليها    
 . ما بعد بدء الخدمة سوف تستهدف الحملة اإلعالنية شرائح خاصة من السوق 



 

 

 

 
١٦

 خدمة العمالءتقديم مستويات عالية من  

لهذا تتوقع الشركة تأسيس مركز اتصال للتعامل مع طلبات العمالء  . تعتقد الشركة أن االرتقاء بخدمة العمالء عامل أساسي لتحقيق مستويات عالية من رضا العميل 
مجية وإجراءات لمتابعة شكاوى العمالء وتصعيدها إذا لزم ، ومن المتوقع أن يقدم هذا المركز المعلومات إلى العمالء وتنوي الشركة أيضا تطوير تطبيقات بر     موشكاواه

 .األمر إلى مستويات إدارية أعلى لمعالجتها

 إنشاء وبناء شبكة التوزيع    

وفي . لمثالي أجل زيادة عدد العمالء واالرتقاء بتوزيع منتجاتها وخدماتها لعمالئها إلى المستوى ا نتنوي الشركة وضع استراتيجية وتطبيقها لنشر شبكة التوزيع م   
 .المملكة تنوي الشركة تطوير أنظمة متكاملة إلدارة أنشطة التوزيع كما تخطط الستغالل قنوات توزيع متعددة، منها استخدام منافذ التجزئة الخاصة بها     

 وضع هيكل مناسب وبسيط للتعرفة 

أن ذلك سوف يمكنها من تحقيق الريادة في تحديد األسعار وبناء حصتها     تنوي الشركة تطوير هيكل بسيط وواضح للتعرفة، واستخدامه والمحافظة عليه، حيث ترى      
 .من السوق ومن المتوقع أن تكون التعرفة تنافسية، وأن تعتمد على استخدام المشترك، وسوف تتيح الشركة للمشتركين إمكانية االشتراك في كل منتجات وخدمات الشركة 

 ات زيادة إمكانية المبيعات في قطاع خدمة المعلوم  

إن شبكة اإلنترنت توفر منبراً يجمع بين تقنية المعلومات واالتصاالت والترفيه، وتقدم فرصا لتعزيز اإليرادات بالنسبة إلى الشركة وعليه تتوقع الشركة أن تزداد     
، وأجهزة الكومبيوتر المحمول، مع نشر  )PDA("الجديدة ألجهزة الهاتف الجوال والمساِعدات الرقمية الشخصية ) بيانات  (اإليرادات مع تطوير تطبيقات المعطيات   

 .شبكات الجيل الثالث عالية السرعة 

 استهداف عمالء الشركات و المؤسسات 

، وخدمة المكتب االفتراضي،    "VPN"تنوي الشركة تقديم خدمات متخصصة لعمالء الشركات، وتعتقد أنها بتقديم منتجات معدة لتلبية احتياجات الشركات مثل شبكات   
تعتقد الشركة أن هذه المنتجات، إلى جانب تركيزها على تقديم مستوى عال من خدمة العمالء من   .  ذلك من خدمات القيمة المضافة، التي سوف تميزها عن منافسيها  وغير

 .الممكن أن تساعدها في الحصول على حصة هامة من عمالء الشركات

 نشاط الشركة

 شرائح السوق 

سة تصنيفية للسوق، وحددوا أهم شرائح الطلب على خدمات الهاتف الجوال، حيث أشار التحليل إلى وجود شرائح في السوق يمكن    أجرى المساهمون المؤسسون درا
لدفع أشارت الدراسة أيضا إلى أن معظم الشرائح سوف تتحول إلى الخدمات المسبقة ا    . أن يزداد فيها استخدام الهاتف الجوال من خالل تقديم منتجات وخدمات خاصة بهم  

 .على المدى الطويل

 الخدمات المقترحة 

توفير خدمات القيمة ) ٢(تقديم باقة من االشتراكات ذات قيمة مضافة للعمالء، و ) ١: (تتمثل فلسفة الشركة بالنسبة إلى خدمات الهاتف الجوال والجيل الثالث في  
تشمل هذه الخدمات مجموعة متكاملة من الخدمات . وفير المنتجات والخدمات لجميع المشتركينت) ٣(المضافة إلى جميع العمالء واحتساب المقابل بناءاً على االستخدام، و  

الصوتية وخدمات المعطيات وخدمات القيمة المضافة التي تخطط الشركة لتقديمها ونشرها على نطاق أوسع في السنوات التالية حين يتم إطالق خدمات الجيل الثالث             
 .معالجة وزيادة سرعة نقل البيانات   بتقنيات تتميز بزيادة قدرة ال     

التي تشمل مسبقة الدفع (تنوى الشركة تقديم خدمات صوتية من خالل باقات شهرية متنوعة لكل من مشتركي الخدمات مسبقة الدفع واالشتراك الشهري والمختلطة   
 عدة  ةالدولية، كما ستوفر الشركة شرائح متنوعة من بطاقات إعادة الشحن مع إتاحوتسمح الباقات المسبقة الدفع قيام المشتركين بالمكالمات المحلية و ). واالشتراك الشهري

أما باقات االشتراك الشهري، فسوف تشمل عددا من الدقائق الشهرية المجانية، وأسعار اتصاالت تنافسية، وفواتير تفصيلية، فضال عن السماح باستخدام         . طرق للقيام بذلك 
كما ستتيح الشركة خصائص أخرى للمشتركين مثل تحويل المكالمات، وخاصية االنتظار، ومنع    . يات وخدمات القيمة المضافة مجموعة متكاملة من خدمات المعط

 .المكالمات، وخدمات إظهار رقم المتصل

ف تستفيد هذه الخدمات من إطالق  سو. تنوي الشركة أيضاً تقديم خدمات المعطيات التي تمكن من االتصال الجوال بشبكة اإلنترنت والشبكات الخاصة االفتراضية     
 .خدمات الهاتف الجوال بتقنية الجيل الثالث، مما سيتيح للمستخدمين االستفادة من سرعة نقل البيانات المتاحة بتلك التقنية           

 خدمات القيمة المضافة لنقل البيانات  

 :تتمثل الخدمات التي تنوي تقديمها في.  التي طرحتها اتصاالت في اإلمارات  تنوي الشركة نشر مجموعة متكاملة من خدمات القيمة المضافة في المملكة تماثل تلك 

 البوابة 

إلغاء االشتراك في الخدمات والخصائص، واالستفادة من /كما يمكن للمشتركين االشتراك. سوف تمكن هذه البوابة المشتركين من إدارة وتعديل خدمات اشتراكهم
 .ل تلك البوابة سلسلة من خدمات تحميل البيانات من خال  

تنوي الشركة كذلك استخدام خبرة اتصاالت     . تنوي الشركة أن تطور وتنشر محتوى بيانات سعودي، مثل قنوات المعلومات والترفيه والفعاليات الدينية واالجتماعية    
 .طوير بالشركة في تقديم خدمات القيمة المضافة والمحتوى من خالل شركائها اإلقليميين الحاليين والموردين ومجموعة الت 

 خدمات الرسائل 

خدمات الرسائل القصيرة ستمكن المستخدمين من أن يتداولوا رسائل نصية من      . تنوي الشركة تقديم خدمات رسائل مثل خدمات الرسائل القصيرة ورسائل اإلنترنت    
وأيضا تخطط الشركة ألن تُدخل ضمن خدمات الرسائل   . القصيرة كذلك ستوفر الخدمة للمشتركين مرفقا لتحويل أو إرسال نسخا من الرسائل  . هاتف محمول إلى آخر

 .خدمات الرسائل القصيرة إلى البريد اإللكتروني والفاكس  

 خدمات التجوال الدولي 

. في المنطقة ، التي تعتبر المقاصة الرئيسية للتجوال      ")EDCH ("غرفـة اإلمارات لمقاصـة البيـانات   تنوي الشركة استخدام خدمة التجوال الدولي عن طريق 
وتكون خدمات التجوال   . بناءا على ذلك، تخطط الشركة لتقديم خدمة تجوال دولي إلى مشتركيها عند بدء الخدمة.  دولة١٢٤ مشغالً في ٢٨٩وللغرفة اتفاقيات تجوال مع   

 . على السواءاالشتراكللمكالمات وخدمات القيمة المضافة متاحة لمشتركي الخدمات المسبقة الدفع و
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 فسة المنا

حاليا سوف تواجه الشركة منافسة من شركة االتصاالت السعودية وفي المستقبل من مقدم ثالث محتمل لخدمات الهاتف الجوال إذا أصدرت الهيئة الترخيص الثالث  
 . م٢٠٠٦لخدمات الهاتف الجوال بعد سبتمبر 

ال الثاني يكتسب حصة كبيرة من السوق ، وإلى أن حصة المشغل الثاني من   تشير خبرات مشغلي الهاتف الجوال في بعض األسواق إلى أن مشغل الهاتف الجو
ـ  م تتوقع الشركة حدوث أن تحصل على حصة معقولة من المشتركين  ٢٠٠٦أثناء الفترة الحصرية حتى أواخر عام   . على المدى الطويل%٤٠أو % ٣٠السوق قد تصل ل

 .من سوق الهاتف الجوال% ٢٥سوف يحصل عادة على حصة أقل تقدر بنحو    ) المشغل الثالث(خر من يدخل السوق تعتقد الشركة أن الدالئل العملية تشير إلى أن آ . الجدد

 الشبكة والبنية التحتية

  تأسيس الشبكة والتخطيط لهاةاستراتيجي 

وقد اتخذ المساهمون المؤسسون  .  وسكانية موسعةمع الوصول إلى تغطية جغرافية   ") الشبكات("تتوقع الشركة أن تعجل بتأسيس شبكات الهاتف الجوال والجيل الثالث      
وتنوي الشركة االعتماد . فعال عددا من الخطوات التحضيرية فيما يتعلق بالتخطيط للشبكة وتحديد المعالم الرئيسية لها وتصميماتها واكتساب المواقع واتفاقيات الموردين    

 .لشبكة بناءا على عقود محددة القيمة والتسليم الجاهز للتشغيل لإلسراع في تأسيس الشبكة على الموردين والمقاولين في تنفيذ جزء كبير من أعمال بناء ا  

 استراتيجية وتخطيط انتشار تغطية الشبكة   

، (GPRS)، و خدمات نقل حزم الراديو العامة  (GSM)تعتزم الشركة على التعجيل بنشر شبكتها، وتقديم تغطية عالية الجودة باستخدام تقنية الهاتف الجوال     
 الجديدة ال سيما ت الخدمة بحزمة من الخدمات تضم عددا من الخدماق  أن تدعم الشبكة اعتبارا من إطال ةتنوي الشرك. (EDGE)وخدمات معدالت المعطيات المعززة 

 ألن تغطي الخدمة نحو  ةط الشركأشهر من صدور ترخيص الهاتف الجوال، كما تخط) ٦(خالل " GSM"من المقرر إطالق الخدمة تجاريا بنظام  . خدمات المعطيات
الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الدمام، الخبر، الظهران، الثقبة، الطائف، المبرز، الهفوف، بريدة،  : مدينة هي) ١٤(من السكان وأربع عشرة % ٥٧,٨

 .ع سنواتمن السكان خالل أرب% ٩٦تستهدف خطة الشركة أن تمتد تغطية الشبكة . خميس مشيط، وأبها

مدن رئيسية تشمل الرياض ومكة المكرمة      ) ٧(م في سبع ٢٠٠٦من المقرر توفير خدمات الهاتف الجوال للجمهور بتقنية الجيل الثالث في المملكة تجارياً في عام     
عند بدء الخدمة ثم تمتد % ٤٥,٢ق تغطية سكانية نسبتها   تهدف خطة نشر شبكة الجيل الثالث إلى تحقي . والمدينة المنورة وجدة والدمام والخبر والظهران، إضافة إلى الثقبة  

 .من السكان خالل خمس سنوات من بدء خدمة الجيل الثالث % ٥٨,٨إلى 

 شبكة الهاتف الجوال 

لهاتف الجوال من المقرر أن توفر شبكة ا. GPRS /EDGE لتغطية أنحاء المملكة، وتعتمد في كافة أجزائها على تقنية  ٩٠٠ GSMتخطط الشركة إلى نشر شبكة 
 .  كيلو بت في الثانية ١٢٨معدالت سرعة كبيرة في نقل البيانات تصل إلى      

وتكون متوافقة مع أنظمة  ). BSS(وأنظمة فرعية للمحطات األساسية ) MSC(تنوي الشركة أن تتكون شبكة الهاتف الجوال بصفة أساسية من مراكز مقاسم الجوال    
GSM   ويتمثل دور مراكز مقسم الجوال في العمل كوسيلة ربط بينها وبين شبكة مقاسم الهواتف العامة       .  االتصاالت  لقطاع ي العالمية واإلطار التنظيمPSTN  وشبكة ،

تقدم األنظمة الفرعية للمحطات األساسية وظائف السيطرة بين مراكز مقاسم الجوال والمستخدمين،  . ، ومراكز مقاسم الجوال األخرىPLMNالجوال األرضي العامة 
 . ومستويات الطاقة في الشبكة  توم بتخزين كافة بيانات الخاليا، كما أنها تكون مسؤولة عن تسليم المسؤوليا   وتق

. GPRS و EDGE، والتجوال الدولي والتجوال الوطني والعمل بعناصر وأنظمة تقنية    IP اإلنترنت   لٌصممت البنية الهيكلية للشبكة لتدعيم االتصال ببروتوكو   
 و شبكة الهاتف الجوال األرضية    PSTNن من بنية هيكلية مرنة مترامية جغرافيا قادرة على الربط بين كل من شبكة مقاسم الهواتف العامة    سوف تتكوGSMوشبكة 
خلية  والشبكات الدا٢٥.X وغير ذلك من شبكات نقل حزم البيانات وشبكات   ISP الخاصتين بشركة االتصاالت السعودية ومقدمي خدمات اإلنترنت  PLMNالعامة 
 .للشركات

يمكن أن تدعم السعة  .  النمو السنوي المتوقع في مشتركي الخدمات الصوتية وخدمات المعطيات GSMوأخذ في الحسبان عند تصميم شبكة الهاتف الجوال بنظام  
الجوال حلوال تقنية متقدمة لزيادة السعة بطريقة مرنة      يضم تصميم شبكة الهاتف . األولية للشبكة عند بدء الخدمة أكثر من مليون مشترك بناءا على حركة المرور المتوقعة 

أيضا تم تصميم متوسط السعة لجميع عناصر شبكة الهاتف الجوال بسعة احتياطية لضمان الجودة   . وتسمح بزيادة السعة المستخدمة، والحد من األعطال في الخدمة
 .واستيعاب النمو

وقد حددت الشركة مسبقا   . أو مواقع خاصة مثل مواسم الحج أو العمرة/كة توفير التغطية لفعاليات خاصة و أما بالنسبة إلى حلول التغطية الخاصة، فتنوي الشر 
 .لتغطية هذه الفعاليات" BTS"متطلبات السعة ومواقع وحدات إرسال واستقبال المحطات األساسية   

 شبكة الجيل الثالث 

تنوي الشركة أن تتمتع هذه الشبكة بسرعة عالية لنقل المعطيات    . في المملكة") WCDMA("قنية  تخطط الشركة لنشر شبكة خلوية من الجيل الثالث تحتوي على ت  
والخدمات الصوتية، وسوف تمكن الشركة من تقديم المنتجات والتطبيقات والخدمات الصوتية والخدمات الخاصة بالمعطيات إلى سلسلة عريضة من الشركات       ) البيانات  (

تعتزم  .  الثالث المزمع إنشاؤها بالقدرة على نقل المعطيات بسرعة عالية و االتصال باإلنترنت وتحميل البيانات لتطبيقات مختلفة بسرعة عالية      تتميز شبكة الجيل. والعمالء
سرعة وقدرة أكبر بالنسبة   والجيل الثالث، ولكن ب   " GSM"والخدمات الصوتية إلى عمالئها بنظامي   ) البيانات  (الشركة كذلك أن توفر حزمة متكاملة من خدمات المعطيات 

 .إلى عمالء الجيل الثالث 

فهي تقنية راديو عالية السرعة، عالية السعة تولد وتنقل سلسلة جديدة من الوسائط التقنية        . من أحدث تقنيات الجيل الثالث في العالم   " WCDMA"وتعتبر تقنية   
السمعيات الرقمية واإلنترنت والبريد اإللكتروني، وتمكّن هذه التقنية المستهلك من التمتع بتلك      والسريعة والملونة مثل الرسوم الملونة والفيديو والرسوم المتحركة و 

 :وقد تم اختيار هذه التقنية، بناءا على المزايا الرئيسية التالية      . الخدمات عبر جهاز الهاتف الجوال الخاص به

ممكن أن تتوفر الشبكتان معا في وجود خدمات مشتركة، مثل الفواتير تطورا طبيعيا لتقنية الجيل الثاني، إذ من ال" WCDMA"تعتبر تقنية  •
 . والعناية بالعمالء وإدارة الشبكات

 ".GSM"متوافقة مع شبكات الهاتف الجوال بنظام " WCDMA"أجهزة هواتف تقنية  •

 . تتحقق التكلفة االقتصادية لتشغيل الشبكة وصيانتها •

 ".WCDMA"خبرة اتصاالت المسبقة في تقنية  •
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 كيلو ١٢٨وقد تم تصميم الشبكة لضمان نقل المعطيات بسرعة  . وتتحمل اتصاالت بموجب اتفاقية اإلدارة المسؤولية عن تصميم وتخطيط وتشغيل شبكة الجيل الثالث  
 ميجابايت في الثانية في        ٢انات إلى   بأن تصل سرعة نقل البي     " WCDMA"سوف تسمح التطورات األخرى التي تشهدها تقنية  .  في الثانية في مدن التغطية الرئيسية    تباي 

 .المستقبل

 النقل 

 :تنوي الشركة أن تتكون شبكة النقل من

، وتوفر االتصال )ةالتي تجمع المرور الصادر من األنظمة الفرعية للمحطات األساسي(شبكة وطنية أساسية، تربط بين محاور النقل الرئيسية  •
رى، باإلضافة إلى االتصال بالشبكات الخارجية من خالل سعة خطوط مؤجرة عبر  وعناصر الشبكات األخMSCلمراكز مقاسم الجوال 

 .البنية التحتية الحالية لشركة االتصاالت السعودية

تنوي الشركة ". backhaul" بمحاور النقل الرئيسية لتقديم المرور ة، الذي يربط األنظمة الفرعية للمحطات األساسي")النفاذ("النقل اإلقليمي  •
 من خالل وصالت الميكروويف الخاصة بها وفقا للترددات المسموح بها، التي يتم تدعيمها بخطوط مؤجرة منخفضة ومتوسطة دعم ذلك

تعتقد الشركة أن استخدام وصالت الميكروويف الخاصة بها سوف يساعد . السرعة من شركة االتصاالت السعودية، حيثما كان ذلك مناسبا
 .المرجوةعلى تحقيق أهداف تأسيس الشبكة 

 استراتيجية ربط االتصال البيني 

الخاصتين بشركة    " PLMN"و شبكة الجوال األرضية العامة  " PSTN"ربط االتصال البيني هو عبارة عن تسليم وإنهاء المرور بين شبكة مقاسم الهواتف العامة     
لبيني عادة من أكبر النفقات المباشرة التي يتعرض لها مشغل الهاتف الجوال،    تعتبر مصروفات ربط االتصال ا      ". GSM"االتصاالت السعودية وبين شبكة الهاتف الجوال   

 .وقد أعدت الشركة تصميم شبكتها مسبقاً لهذا النشاط، وأعدت الحدود األساسية لربط االتصال البيني مع البنية التحتية لشركة االتصاالت السعودية       

ئة وإرشادات ربط االتصال البيني الصادرة عنها عند طلب أحد مقدمي الخدمة المرخص لهم، أن توفر له        يتعين على شركة االتصاالت السعودية بموجب أنظمة الهي
وقد  . خدمة ربط االتصال البيني بشبكتها وخدمة النفاذ إلى مرافق االتصاالت، بناءا على األحكام والشروط المناسبة، التي يتم التفاوض بشأنها، بحسن نية، بين الطرفين     

االتصاالت السعودية عرضاً مرجعياً لربط االتصال البيني، متضمنا األحكام والشروط التجارية والفنية والتشغيلية، بما في ذلك التعرفة، التي سيتم بموجبها         أعدت شركة 
تم نشر العرض   . ة اآلخرين المرخص لهمتقديم خدمات ربط االتصال البيني والنفاذ، والمشاركة في البنية التحتية، وخدمات المشاركة في المعدات، إلى مقدمي الخدم         

وبصفة عامة تتمتع  . م، في شكل إرشادات لمقدمي الخدمة المرخص لهم الذين يرغبون في االستفادة من تلك الخدمات٢٠٠٤المرجعي لربط االتصال البيني في مايو    
ل البيني، ولها أن تتأكد من أن المعدالت التي تُفرض نظير تلك الخدمة تعتمد   الهيئة، بصفتها المنظم الرسمي، بالصالحيات الالزمة لحل أي خالفات تتصل بربط االتصا       

 ربط االتصال    -البيئة التنظيمية   "يرجى مراجعة . على القواعد المتعارف عليها في السوق الدولية، وأن تكون غير تمييزية في طبيعتها، وأن تعكس تكلفة تقديم الخدمة  
 ". البيني  

 . ن وضع أحكام ربط االتصال البيني بين شبكتها وشبكات شركة االتصاالت السعودية وتحديد معدالت التعرفة قبل إطالق الخدمة      تتوقع الشركة االنتهاء م

 خدمة التجوال الوطني  

. نشر شبكتها على نحو تدريجيتنوى الشركة، عند إطالق الخدمة، أن تستخدم التجوال الوطني لتقديم خدمة تغطي المملكة بأكملها، في الوقت الذي تقوم فيه الشركة ب 
يمكن أن تمثل تكاليف   . سوف تنفذ الشركة مبادرات وتقنيات خاصة بالتجوال الوطني، تضمن قدرة أوسع على الوصول إلى ما تقدمه من خدمات وفقا لخطة تأسيس الشبكة             

دياد تغطية شبكة الشركة، سوف يقل االعتماد على التجوال الوطني، ويتم   مع از. التجوال الوطني جزءاً مهماً من التكاليف المباشرة في السنوات األولى من التشغيل  
 .التعامل مع متطلبات التجوال الوطني الخاص بالشركة، بدقة وعناية   

ل مقدم خدمٍة مرخص  كما تدرك الشركة، أنه بموجب أنظمة الهيئة، يمكن للهيئة أن تلزم شركة االتصاالت السعودية بتوفير خدمة التجوال الوطني، عند طلبها من قب
وقد عقدت الشركة، بناًء على نظام االتصاالت المعمول به في المملكة، مباحثات حول أحكام وشروط هذه الخدمة، بما في ذلك الخدمات والمعدالت المناسبة وفقا       . له

 . لخطة تأسيس الشبكة والتغطية

 بوابة النفاذ الدولية 

 : وتملك وتشغيل بوابة النفاذ الدولية الخاصة بها لتقديم خدمات االتصال العام، وبناءا على ذلك، يجوز للشركة    يجوز للشركة وفقاً ألحكام التراخيص إنشاء

 .تشغيل روابط بث أرضي وفضائي كجزء من خطتها لبوابة النفاذ الدولية •

 .بة النفاذ الدولية الخاصة بهاتوجيه االتصاالت الدولية الواردة من عمالء الشبكات األخرى الذين يتجولون خالل شبكتها عبر بوا •

 .تحديد التعرفة الدولية لعمالئها وفقا ألحكام نظام االتصاالت والئحته التنفيذية وتنظيم الهيئة •

 .إنهاء االتصاالت الدولية الواردة إلى المملكة على شبكتها، والحصول على معدالت التسوية من المشغلين الدوليين •

 .أو الجيل الثالث/  كانت مدعومة بمعايير الهاتف الجوال و تقديم خدمات مضافة القيمة طالما •

تنوي الشركة أن تكون بوابة النفاذ الدولية، الخاصة بها، بمثابة وصلة ربط بين شبكتها وشبكات المشغلين اآلخرين والمقاصد الدولية، وسوف تدير هذه البوابة       
سوف يكون االتصال الدولي بالمشغلين اآلخرين والنفاذ الدولي عبر وصالت بث مخصصة، عن طريق        . المرور الصادر من وإلى جميع الوجهات الدولية والوارد منها

وروعي في تصميم بوابة المرور     . شبكة األلياف الضوئية والميكروويف الخاصة بشركة االتصاالت السعودية، أو عبر وصالت أقمار صناعية مخصصة للشركة          
 .سوف توفر الشركة قدرة كافية لربط نقاط النفاذ الدولي ربطا مباشراً إذا اقتضت الحاجة    . ة مثل مواسم الحج والعمرةأو الموسمي في فعاليات خاص /اإلضافي و

 التجوال الدولي 

واسعة عند إطالق تمتلك اتصاالت قدرات إشعار وتجوال دولية قوية، وتنوي الشركة تعزيز هذه القدرات لتزويد الشركة بالوسائل الالزمة لتوفير تغطية تجوال دولية          
 .الخدمة

 مشغال عند ٢٨٩و) دولة( مقصدا ١٢٤لكن من المتوقع أن تستفيد الشركة من النفاذ إلى نحو . عمليا يمكن أن يستغرق إعداد اتفاقيات التجوال الدولية ثنائية شهورا     
 .جوال دولي وربط اتصال بيني بشركاء التجوال عند بداية إطالق الخدمة      ويتوقع أن توفر عالقات التجوال الدولي الثنائي الفردية مع اتصاالت نفاذ ت  . إطالق الخدمة

تعتقد الشركة على أن هذه . من خالل البنية التحتية لشبكتها عند إطالق الخدمة   " GSM"تخطط الشركة باإلضافة إلى ذلك أن تدعم خدمة التجوال الدولي بنظام     
والتي سوف يتم تعزيزها لمصلحة  " GSM"لدى اتصاالت اتفاقيات تجوال دولي بنظام     .  شركات أو أفرادالخدمة سوف تحقق دعما كبيرا للمستخدمين، سواء كانوا

 .الشركة
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 الترددات وتخصيص الطيف الترددي 

وتتوقع الشركة أنه بالنسبة      . التي تقوم الهيئة حاليا بإعدادها   ") خطة الترددات الوطنية   ("سوف يتم تخصيص الترددات لتغطي المملكة كلها وفقا لخطة الترددات الوطنية   
وتتوقع الشركة أنه بالنسبة   .  ميجاهرتز٩٣٥-٩٦٠ ميجاهرتز و٩١٥-٨٩٠ ميجا هيرتز من داخل النطاق المزدوج   ٥إلى ترخيص الهاتف الجوال سوف يتم تخصيص   

تنوي الهيئة حاليا توفير حزمة تردد   . اصة بالجيل الثالث إلى ترخيص الجيل الثالث سوف يكون تخصيص الترددات بناءا على النطاقات المحددة في أنظمة الراديو الخ  
 ميجاهرتز وتخصيصه الستخدام   ١٨٠٠من المتوقع توفير النطاق جي إس إم  .  ميجاهرتز١٨٠٠ ميجاهرتز و جي إس إم ٩٠٠إضافي في نطاقات التردد جي إس إم   

 ". الترددات-البيئة التنظيمية   " يرجى مراجعة  . لترددات الوطنيةم وفقا لخطة ا٢٠٠٦خدمة الهاتف الجوال العامة بحلول الربع األول من عام 

 ميجاهرتز  ٥تتوقع الشركة طلب طيف ترددي بإجمالي  . أعدت الشركة شبكتها وفقا ألنظمة الهيئة وبيانات وثيقة طلب تقديم العروض الخاصة بالطيف الترددي        
 ميجاهرتز  ٥السنة الثانية من التشغيل التجاري لشبكة الهاتف الجوال، وطيف تردد بإجمالي   بعد ) مزدوج( ميجاهرتز أخرى ١٠عند منح الترخيص، ثم ) مزدوج(
 . جيجاهرتز لخدمات شبكة الهاتف الجوال بتقنية الجيل الثالث   ٢داخل النطاق المتعارف عليه  ) مزدوج(

الترددات المتاحة، خاصة خالل الفترة األولية من تأسيس الشبكة، التي تقتصر          تنوي الشركة االستفادة من األساليب الفنية المتقدمة لزيادة القدرة على االستفادة من    
لتحقيق ترددات أوضح وسعة    " hopping"تنوي الشركة أن تعتمد هذه األساليب الفنية على حلول تقنية متقدمة، مثل تجميع الترددات      .  ميجاهرتز فقط ٥على حزمة تردد 

مختلفة عند إنهاء االتصاالت بناءا على نمط محدد من استخدام الترددات يقلل من تشوش االتصال ويؤدي إلى زيادة أعداد     تحقق هذه التقنية استخدام ترددات . أعلى
 .االتصاالت المنتهية بنفس الترددات  

 استراتيجية تأمين المواقع 

تعتمد االستراتيجية الناجحة الكتساب المواقع وإنشائها على    . تعتقد الشركة أن الحصول على المواقع وإنشائها عنصر مهم من عناصر خطة إنشاء الشبكة وتأسيسها   
وأن تأجير وتملك المباني مع استخدام نظام ناجح إلدارة العقارات هو المفتاح إلى تأمين أهم وأنسب المواقع   . المعرفة بالقوانين واألنظمة ومتطلبات تصميم الشبكات    

تنوي . لدى المساهمين المؤسسين عدد من المباني في المملكة مما سيسهل عملية الحصول على بعض من تلك المواقع. واختيارها للوفاء بالجدول الزمني لتأسيس الشبكة    
باإلضافة إلى ذلك ، تجري اتصاالت نيابة عن الشركة، مناقشات مع    . الشركة عدم إبرام أي عقود للمواقع إال إذا كانت تستوفي متطلبات الشركة بمقابل تجاري مالئم 

 .بكتها لتقديم خدمات تأمين المواقع كجزء من اتفاقيات توريد المعدات واألجهزة  موردي ش

يتوقف على الحصول على التصاريح الالزمة من وزارة الشئون البلدية       " BTS"الشركة على دراية بأن تشغيل مواقع أجهزة إرسال واستقبال المحطات األساسية    
عوامل المخاطرة " يرجى مراجعة . قل، وفي بعض الحاالت قد تلزم موافقة وزارة الدفاع والطيران ورئاسة الطيران المدني  والقروية ووزارة المياه والكهرباء ووزارة الن

 ". القدرة على تأمين المواقع-

 ترتيبات البائعين والموردين    

 ا لشركة، خطوات مع مورديها األساسين لمراجعة احتياجاته وقد اتخذت اتصاالت، نيابة عن ا  . تنوي الشركة أن تعتمد على عدد من الموردين لتوفير معدات الشبكة
 .من المعدات، وتحديد كميات المعدات الالزمة للوفاء بجدول التنفيذ المقترح وتاريخ إطالق الخدمة تجارياً    

شبكة الهاتف الجوال األساسية ومع العديد من في المرحلة المبدئية لتأسيس الشبكة، أجرت الشركة مباحثات موسعة ومفاوضات مع أحد كبار الموردين الدوليين بشأن   
م، أن تحصل على اتفاقيات ثابتة السعر على أساس التسليم الجاهز للتشغيل         ٢٠٠٤ سبتمبر  ٣٠تتوقع الشركة ،في موعد أقصاه . كبار البائعين بشأن معدات شبكات الراديو 

تجهيز معدات للخدمة، بما في ذلك كافة األنشطة الالزمة لكي تكون الشبكة جاهزة لالستخدام عند   سوف تشتمل االتفاقيات توريد وتركيب و   . مع هؤالء البائعين والموردين
إضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تغطي االتفاقيات أيضا توريد معدات الشبكات األساسية ومعدات الراديو للوفاء بمتطلبات االثني عشر شهرا التي تعقب بداية        . بداية الخدمة

 .الخدمة

ضافة إلى ذلك، سوف تستفيد اتصاالت من عالقاتها الراسخة مع كبار مقدمي حلول تقنية المعلومات والبنية التحتية، وقد حصلت على التزامات بخصوص هذا       باإل 
م الخدمة والعناية بالعمالء وإدارة الخدمات   تم تحديد المتطلبات المتعلقة بالبنية التحتية لتقنية المعلومات ونظام الفواتير وتقدي         . الشأن لدعم متطلبات الشركة في المملكة 

سوف يتم تنفيذ المشروع على مراحل متعددة، ومن المتوقع االنتهاء من خطط     . وتجري المفوضات وتقييم العروض بشأن ما سبق  . ومركز االتصاالت وأنظمة البريد 
 .التنفيذ خالل فترة وجيزة  

 التشغيل والصيانة 

الهدف مما سبق . ، تنوي اتصاالت تخصيص موارد بشرية عالية التأهيل مدعومة بأنظمة متقدمة إلدارة الشبكة ودعم تشغيل الشبكات   بناءا على شروط اتفاقية اإلدارة  
في شبكتها تبنت اتصاالت منهجا متكامال لحلول التشغيل والصيانة    . ذكره هو ضمان تقديم خدمات تشغيل متكاملة، وأداء مثالي وخدمة عالية الجودة وتحقيق رضا العميل 

 . التأكد من جودة الشبكةنإضافة إلى ذلك، سوف يتحمل فريق متخصص مسؤول ع . في اإلمارات

باإلضافة إلى فريق       . المنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية والمنطقة الجنوبية الغربية     : سوف يتم توزيع صيانة الشبكة على ثالث مناطق للتشغيل والصيانة، هي          
من المتوقع أن يتم نقل المعرفة الخاصة    . الشركة والخدمات الفنية لبائعي المعدات الخاصة بالصيانة الدورية الوقائية وعمليات توسيع الشبكة      المهندسين المتخصصين لدى  

في أكاديمية اتصاالت  بتشغيل الشبكة وصيانتها إلى الموظفين السعوديين من خالل دورات متخصصة، وبرامج للتدريب العملي المتعلقة بالوظيفة، والتدريب المتخصص     
 .في اإلمارات

 التخطيط لموارد الشركة 

من المستهدف أن تستفيد فرق التشغيل والصيانة التابعة للشركة من الخبرة الكاملة التصاالت في تشغيل وصيانة شبكات الهاتف الجوال ومعدتها المصنوعة من عدة            
 .كين ونشر عناصر الشبكة بطريقة سريعة واقتصادية، وتنفيذ تعزيزات الشبكات      موردين وتشمل هذه الخبرة عمل الصيانة لعدد كبير من المشتر   

أيضا تنوي الشركة تنفيذ نظام إدارة موارد الشركات  . تنوي الشركة تنفيذ مجموعة متكاملة من التطبيقات التي سوف تتيح عمليات مراقبة وتشغيل وصيانة الشبكة    
 .المستخدم حاليا في شبكات اتصاالت باإلمارات  

 نظام إدارة الفواتير والعناية بالعمالء 

سوف تعتمد الشركة على خبرات اتصاالت في تنظيم إدارة الفواتير والعناية بالعمالء ومن التقنيات واألدوات المتقدمة في تنفيذ نظاٍم إلدارة فواتير الشركات والعمالء     
 .لي إلدارة هذه العمليات بطريقة تتسم بالكفاءة  تنوي الشركة استخدام هذا النظام الذي يحتوي على نظام آ . المستخدم

ويتيح هذا النظام للشركة القدرة على تقديم خدمات جديدة، . سيعمل هذا النظام لتسهيل أعمال العناية بالعمالء وإعداد الفواتير من قبل الشركة وإدارة وحدات التشغيل  
 ).البيانات (وضمان معالجة كميات كبيرة من المعطيات 
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 العمالء  العناية ب

سوف تكون . تعتقد الشركة أن معايير الجودة وأهدافها سوف يتم تحديدها بشكل يضمن تحقيق المستويات العالية من رضا العميل التي حققتها اتصاالت في اإلمارات    
 .ء في الشركةتلك المعايير وراحة العميل وتوفر مراكز اتصاالت العمالء وممثلي خدمات العمالء هي نواة عمل العناية بالعمال 

من المتوقع أن يتمكن العمالء من الوصول   . من المأمول أن يمثل مركز االتصال حال متكامال ومتعدد القنوات، مدعوما بوحدات نظام إدارة فواتير الشركات والعمالء   
لشركة على شكاوى العمالء، وتتبع الشكاوى وتصعيدها سوف يشرف قسم العناية بالعمالء في ا  ". IVR"إلى فواتيرهم بعدد من الطرق، منها الرد الصوتي التفاعلي     

 .لضمان التعامل مع أي شكوى ألي عميل على نحو ُمرٍض

 إدارة المخاطر

اتصاالت قامت بتعريف هذه المخاطر بناًء على خبراتها في أسواق     ". عوامل المخاطرة" اتصاالت تعي عوامل المخاطرة التي قد تواجه الشركة والمذكورة في  
 بقدرتها على وضع برنامج إلدارة المخاطر المذكورة في   – بناء على خبرتها في األسواق األخرى  –تعتقد اتصاالت  .  الجوال األخرى ومعرفتها بالسوق السعوديالهاتف

 . نشرة اإلصدار

 التوظيف

 هيكل اإلدارة 

لذلك . ن متطلبات عمل الشركة ومتطلبات شرائح السوق الجغرافية الخاصة يعتمد الهيكل اإلداري للشركة على تصميم تنظيمي غير مركزي موزع، يحقق المواءمة بي
 .فقد تم تحديد أبعاد حجم ونطاق عمل الشركة، للوفاء بمتطلبات تخصيص الموارد والمتطلبات المحلية  

ة الرئيسي، والتخطيط لتأمين االستقالل     تعتزم الشركة بناء هيكل إداري موزع جغرافيا يغطي أربع مناطق مع بقاء تخصصات أساسية مركزية في مركز الشرك   
مع ذلك، فإن المنتجات والخدمات وأسعار الخدمات وأنواع الخدمات والفواتير  . الكافي للمراكز اإلقليمية، حتى يتسنى لها تكييف نموذج عملها مع المتطلبات المحلية   

شركة توظيف أفراد متخصصين لتقديم الدعم المباشر إلى الفرق اإلقليمية، وسوف تكون   تعتزم ال. والعناية بالعمالء والسياسات الترويجية سوف تتم بطريقة مركزية    
 .المناطق األربع هي مقر المتخصصين في الدعم الذين يمثلون القطاعات الرئيسية    

 التوظيف

يق السرعة في تأسيس الشبكة تعتزم الشركة توظيف     ولتحق. تعتزم الشركة القيام بعملها بصفتها كيانا سعوديا يقوم بتوظف نسبة عالية من المواطنين السعوديين      
 .وتدريب الموارد البشرية السعودية

تعمل الشركة حاليا بالتعاون مع الجامعات السعودية على توظيف كوادر من  . تعتزم الشركة التركيز على االستفادة من موارد ومهارات جامعة وأكاديمية اتصاالت 
 .عيين الكوادر القيادة في الشركةالمتفوقين في مجال االتصاالت وعلى ت 

وسوف يتم نقل مهارات مهنية   . تعتزم الشركة أن يكون السعوديون أغلبية العاملين لديها خالل ثالث سنوات من بدء الخدمة خاصة في قطاعات المبيعات والتسويق
 .سعوديين من ِقبل مهنيين متمرسين إلى الموظفين ال. الخ... خاصة مثل التخطيط التسوقي، وإدارة المنتجات، ودراسات الجدوى  

 اإلعارة من اتصاالت 

سوف تعير اتصاالت أعدادا كافية من المديرين والمهندسين والفنيين والمتخصصين التجاريين الذين يتمتعون بالمهارة والخبرة لتوفير الكوادر البشرية الالزمة          
وتعتقد الشركة أن هذا الترتيب سوف يمكنها من تدريب موظفيها السعوديين   . د بمواطنين سعوديينسوف يتم دعم هذه الموار. للشركة، للقيام بإنشاء وتأسيس الشبكة   

 .واإلسراع بتأسيس الشبكة

 استقطاب كوادر مؤهلة

شركة، بصفة خاصة،      تعتزم ال. تهدف الشركة إلى القيام بعمليات استقطاب كوادر مؤهلة باالشتراك مع مكاتب التوظيف المتخصصة والمؤسسات التعليمية المختارة     
استقطاب خريجي الجامعات والمواطنين السعوديين، واالعتماد بصفة مؤقتة، خالل الفترة التي تلي صدور التراخيص مباشرة وحتى إطالق الخدمة، على استشاريين         

 .ومقاولين متخصصين 

 استراتيجية التوزيع والتجزئة 

 شركة اوبوصفه .  بسرعة النمو في قاعدة مشتركي الهاتف الجوال، وزيادة استخدام خدمات نقل البيانات     ترى الشركة أن السوق السعودية تمر بمرحلة تطور وتتميز 
جديدة على السوق، فإن الشركة تنوي تطوير شبكات مترامية جغرافيا، عالية الكفاءة للتوزيع والتجزئة، وترسيخ صورة قوية عن االسم التجاري للشركة والتعريف   

 .واضحةبخيارات المنتج بطرق   

تعتزم الشركة استخدام قنوات توزيع مباشرة تتكون من منافذ التوزيع الخاصة بالشركة، وقنوات غير مباشرة تتكون بصفة أساسية من الموزعين والمراكز التجارية     
 .ة وتصل بسهولة إلى قاعدة العمالء المستهدفة  والمحالت، وقنوات أخرى مثل مكاتب البريد والمؤسسات الرياضية لتوسيع نطاق توزيعها حتى تغطي معظم أرجاء المملك    

 األسماء التجارية واإلعالن

. قبل التشغيل وأثناء التشغيل وبعد التشغيل  : سوف يتم تدشين الحملة على ثالث مراحل. تخطط الشركة كجزء من استراتيجيتها التسويقية إلطالق اسم تجاري جديد  
 والتعريف، وسوف تركز الحمالت التي سيتم تدشينها أثناء إطالق الخدمة على عرض الخدمات وكيفية االشتراك،      سوف تركز مرحلة ما قبل التشغيل على نشر الوعي  

 .بينما تستهدف حمالت ما بعد اإلطالق على شرائح خاصة من السوق 
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 اإلدارة ومجلس اإلدارة 
 اتفاقية اإلدارة 

. تلتزم الشركة باالبتكار التقني والتميز في الخدمة في عملياتها  . عقد اإلدارة بين الشركة واتصاالت حسب اتفاقية هاستتولى اتصاالت دور المشغل، وتتحدد مسؤوليات  
تعتقد الشركة أن اتفاقية اإلدارة سوف تمكنها من االستفادة من خبرة اتصاالت الراسخة في قطاع االتصاالت في منطقة الخليج، وتوفير كادر ناجح من األفراد والمنتجات   

 .والخدمات

المهم في اتفاقية اإلدارة هو نقل المهارات والخبرات    . تقتضي بنود اتفاقية اإلدارة بأن تتحمل اتصاالت المسؤولية المباشرة عن تصميم وتخطيط وتشغيل الشبكة    
 التدريجي المتوقع في مشاركة اتصاالت في إدارة تعكس اتفاقية اإلدارة هذا األمر بناءا على االنخفاض . والمعرفة من اتصاالت إلى الموظفين السعوديين العاملين بالشركة 

 .األعمال اليومية وإحالل الموظفين السعوديين خالل مدة االتفاقية 

وتتضمن   .  مواءمة مباشرة مع أداء الشركة، من حيث خطة العمل والتشغيل السنوية   - الذي سوف تحصل عليه اتصاالت     - تمت موائمة المقابل المادي لإلدارة  
يرجى مراجعة . يضا مكافآت على اإلنجازات التي تتجاوز مستويات األداء المستهدفة، كما تفرض غرامات عند انخفاض األداء عن المستويات المستهدفة    االتفاقية أ  

 ". اتفاقية اإلدارة -االتفاقيات القانونية     "

 مجلس اإلدارة  

سوف يتألف مجلس إدارة الشركة من عشرة أعضاء، ستة منهم  .  عمليات الشركة يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة الشركة، وسوف يتحمل مسؤولية اإلشراف على
يجتمع مجلس اإلدارة بناءا على دعوة  رئيس مجلس اإلدارة، حسب الطريقة المقررة في النظام   . يمثلون المساهمين المؤسسين السعوديين، وأربعة يمثلون اتصاالت

 .التأسيسي للشركة

يحدد المساهمون في جمعيتهم العامة مكافآت مجلس اإلدارة، وفقا . جلس اإلدارة حدا أدنى من األسهم وفقا لوثائق الشركة التأسيسية من المتوقع أن يمتلك أعضاء م
ارات  م في إطار الحدود المنصوص عليها في نظام الشركات أو في أي أنظمة أو قر٦/١/١٩٨٥هـ الموافق ٣٠/٤/١٤٠٥ بتاريخ  ٢٠٢لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 

 .أو تعليمات أخرى مكملة

، ريثما يتم تأكيد تعيينهم لمدة أولية قدرها خمس سنوات من قبل الجمعية التأسيسية       ")األعضاء المرشحون("رشح المساهمون المؤسسون األعضاء المذكورين أدناه 
 .للمساهمين

 عضو مجلس اإلدارة الجهة التي يمثلها 

  بن صالح الصغير  زعبد العزي/ األستاذ . الصغير لالستثمار التجاري  ز ممثال لشركة عبد العزي–ئيس مجلس اإلدارة  ر

 محمد حسن عمران/ األستاذ . ممثال التصاالت–عضو 

 عبيد سعيد بن مسحار/ األستاذ . ممثال التصاالت–عضو 

 خالد عمر الكاف/ األستاذ .  ممثال التصاالت-العضو المنتدب والمدير التنفيذي   

 محمد الحدادعيسى / األستاذ . ممثال التصاالت–عضو 

 إبراهيم بن محمد السيف/ األستاذ . ممثال للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية–عضو 

 عبيد بن زقر   سعيد بن محمد/األستاذ .بن زقر. و.  ممثال لشركة عبد اهللا وسعيد م–عضو 

  بن حمد الجميح زعبد العزي/ األستاذ .القابضة  ممثال لشركة الجميح –عضو 

 مازن إبراهيم حسونة / الدكتور . ممثال لشركة رنا لالستثمار–عضو 

 فهد بن عبد اهللا المبارك / الدكتور . ممثال لمجموعة شركات الرياض للكابالت –عضو 

 خبرات ومؤهالت أعضاء مجلس اإلدارة

تنظيم الكهرباء   هيئة مجلس إدارة  الصغير لالستثمار التجاري وعضو رئيس مجلس إدارة شركة عبد العزيز سنة، ٦٤، صالح الصغير بنعبد العزيز / اإلستاذ
مجلس إدارة كما كان األستاذ عبد العزيز الصغير رئيس مجلس إدارة البنك العربي الوطني وعضو   . وعضو في مجلس مديري شركة رنا لالستثمارواإلنتاج المزدوج  

األستاذ عبد العزيز الصغير حاصل على بكالوريوس هندسة مدنية      . للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ستثمار وعضو في لجنة االلمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ا
 .من كانسس، الواليات المتحدة األمريكية 

ارة شركة الثريا لالتصاالت     ورئيس مجلس إد وحدات العمل المساندة  سنة، الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة اإلمارات لالتصاالت     ٥١، حسن عمران محمد/ األستاذ
لمدير   األستاذ محمد عمران  م، تمت ترقية ١٩٨٢في عام . م عند إلتحاقه بإدارة الهندسة في اتصاالت  ١٩٧٧حياته العملية في عام  األستاذ محمد عمران بدأ . الفضائية  

أكبر منظمة أقمار صناعية في العلم    (عضو مجلس إدارة عرب سات عمران األستاذ محمد . م تم تعينه مساعد المدير العام التصاالت١٩٨٤منطقة رأس الخيمة وفي عام 
 مجلس  نائب رئيس  وو عضو مجلس إدارة هيئة المعلومات العامة و عضو مجلس إدارة هيئة بريد االمارات وعضو مجلس رئيسي الكليات العليا للتكنولوجيا   ) العربي

كما . م١٩٧٧ في عام  ى بكالوريوس هندسة إلكترونية واتصاالت من جامعة القاهرة، جمهورية مصر العربية     األستاذ محمد عمران حاصل عل. إدارة شركة أسمنت الخليج
 بعدة دورات تدريبية وندوات في االتصاالت واإلدارة والمهارات القيادية في كل من اليابان والسويد والمملكة المتحدة بإلضافة إلى دول           األستاذ محمد عمرانألتحق 
 .أخرى

 سنة الماضية عمل األستاذ عبيد بن مسحار في ٢٠خالل الـ. لمؤسسة اإلمارات لالتصاالت نائب الرئيس والمدير التنفيذي   سنة، ٤٦، سعيد بن مسحار عبيد/ األستاذ
ن المحلي واإلقليمي وذلك باإلشراف على  في اتصاالت، تقلد األستاذ عبيد بن مسحار العديد من مناصب اإلدارة التنفيذية على المستويي . قطاع تقنية المعلومات واالتصاالت 

وحاليا يشرف األستاذ عبيد بن مسحار على العمليات اليومية التصاالت، باالضافة إلى العديد       . إلخ...تمويل الشركات وتطوير األعمال وإدارة خدمات العمالء واالستثمار  
وعضوية   . ثمار باتصاالت وإكاديمية اتصاالت وعضوية مجلس إدارة هيئة الكهرباء ومياه دبي   من النشاطات المهنية واالجتماعية، التي تشمل رئاسة كل من لجنة االست 

لجنة المستشارين لكلية اإلدارة في جامعة دبي وعضوية مجلس إدارة نادي الوصل الرياضي وعضوية اللجنة التنفيذية لحكومة دبي االلكترونية ورئاسة تقنية المعلومات          
 مالية وإدارة أعمال من جامعة بكالوريوسواألستاذ عبيد بن مسحار حاصل على  . صندوق النقد الدولي واللجنة المنظمة للبنك الدولي م ٢٠٠٣ - دبي–واالتصاالت  

 .كما ألتحق األستاذ عبيد بن مسحار بالعديد من الدورات التدريبية في سويسرا ومدرسة لندن اإلدارية في المملكة المتحدة  . اإلمارات

 ." اإلدارة التنفيذية  –اإلدارة ومجلس اإلدارة " يرجي مراجعة ، مر الكافخالد ع/ األستاذ
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وعضو مجلس  ) GSMشبكة الخطوط الثابتة والمتحركة  ( سنة، مدير عام تخطيط شبكة االتصاالت بمؤسسة اإلمارات لالتصاالت     ٤٨،  الحدادمحمدعيسى / األستاذ
األستاذ عيسي الحداد حاصل على ماجستير إدارة أعمال من جامعة أكسفورد   . ة شركة زانتل لالتصاالت   إدارة شركة الثريا لالتصاالت الفضائية وعضو مجلس إدار      

تصاالت من كلية كورنل للتعليم العالي، المملكة     االوبروكس، المملكة المتحدة ومهندس قانوني من معهد المهندسين بالمملكة المتحدة وحاصل على دبلوم عالي في هندسة    
 .المتحدة

وتمتد خبرة اإلستاذ إبراهيم السيف ألكثر من  .  سنة، مدير عام إلدارة االستثمار المالي بالمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية٤٨، إبراهيم بن محمد السيف/ ذاألستا
عضو مجلس  اإلستاذ إبراهيم السيف  .م١٩٩٠ من عام عام إلدارة االستثمار الماليالمدير  حيث تقلد منصب مساعد ال المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية سنة في ٢٤

كما كان األستاذ إبراهيم السيف عضو في مجلس إدارة كل من مجموعة سامبا المالية وبنك الجزيرة والشركة األسمدة . إدارة في الشركة العربية السعودية إلنتاج الدواجن   
األستاذ إبراهيم السيف حاصل علي ماجستير في االقتصاد من جامعة جنوب      . خليج للمناطق السياحية  العربية السعودية وشركة الفنادق والمناطق السياحية وشركة ال   

 .كاليفورنيا، الواليات المتحدة األمريكية  

ازل وإيفون     سنة، نائب الرئيس لعمليات المنطقة الوسطي لشركة بن زقر وعضو مجلس إدارة كل من مصنع بن زقر للعو      ٣٣،  بن زقر  عبيدسعيد بن محمد/األستاذ
 .األستاذ سعيد بن زقر حاصل على بكالوريوس إدارة من جامعة لنفيلد بوالية أورجن، الواليات المتحدة األمريكية  . وشركة التسويق الدولية وبن زقر باربر للمالحة   

يح القابضة ورئيس مجلس إدارة شركة البحرين للحديد     إدارة االستثمارات بشركة الجم-سنة، مساعد نائب رئيس الشركة   ٤٢، عبد العزيز بن حمد الجميح/ األستاذ
األستاذ عبد . والصلب ونائب رئيس مجلس إدارة بنك االستثمار اإلسالمي األول وعضو مجلس إدارة كل من شركة الشارقة للغاز وشركة البحرين لمخلوطات الحديد    

 .اليات المتحدة األمريكية و بكالوريوس هندسة معمارية من جامعة الملك سعود  العزيز الجميح حاصل على ماجستير إدارة أعمال من جنوب كاليفورنيا، الو   

هو المدير العام وعضو مجلس مديري شركة رنا لالستثمار ، ولديه مايربو على العشرين عام من الخبرة في مجاالت     سنة، ٤٥،الدكتور مازن إبراهيم حسونة 
ع والشركات وإدارة االستثمارات والهندسة وذلك من خالل تقلده لعدة مناصب اكاديمية وغير اكاديمية في المملكة  التخطيط واالستشارات المالية وخطط تمويل المشاري

خدمات  مازن حسونه حياته العملية بالعمل لدى الهيئة الملكية للجبيل وينبع ومن ثم انتقل للعمل لدى الدار السعودية لل    / وبدأ الدكتور  .العربية السعودية وبريطانيا وكندا  
وتقلد بعد ذلك مناصب اكاديمية في كل من جامعة تورنتو في كندا وجامعة ساوثهاميتون في بريطانيا وذلك قبل التحاقة بالعمل لدى شركة رنا لالستثمار عام         . االستشارية

المعادن وكذلك على شهادتي الماجستير والدكتوراه في  مازن حسونه حاصل على شهادة البكالوريوس في علوم الهندسة المدنية من جامعة البترول و   / الدكتور  .م١٩٩٥
 .التخطيط من جامعة تورنتو في كندا

. ،أحد المكاتب الرائدة في تمويل الشركات والخدمات االستثماريةالملز لالستشارات المالية و أحد مؤسسي مجموعة الملز سنة، ٥١، فهد بن عبد اهللا المبارك/ الدكتور
 سنة في العديد من المناصب القيادية منها عضوية مجلس إدارة شركة االتصاالت السعودية ومستشار لوزارة البرق    ١٧المبارك ألكثر من وتمتد خبرة الدكتور فهد 

 في كل من  وعضو مجلس إدارةلجنة تقنية المعلومات في الغرفة التجارية والصناعية بالرياض       عضو في مجلس الشورى ورئيس الدكتور فهد المبارك . والبريد والهاتف
المحدودة و شركة تأجير اآلالت والمعدات والسيارات المحدودة وشركة مجموعة كابالت الرياض ) كارفور(شركة التصنيع الوطنية والشركة السعودية للمتاجر الشاملة   

 .ات المتحدة األمريكيةالدكتور فهد المبارك حاصل على الدكتوراه في إدارة األعمال من جامعة هيوستن، الوالي . وشركة مجموعة الملز

 .األعضاء المذكورين أعاله أو أي من أقربائهم حصص جوهرية في الشركةال يمتلك 

  اإلدارة التنفيذية

سؤولون وسوف يكون هؤالء الم. المدير التنفيذي، مدير التشغيل، المدير المالي، المدير الفني، والمدير التجاري : يوفر المشغل الكوادر اإلدارية للوظائف التالية 
 . مفوضين لدى المشغل أو من المهنيين الذين يتمتعون بالخبرات في المجاالت المعنية 

 المدير التنفيذي 

سيكون المدير التنفيذي هو عضو مجلس اإلدارة المنتدب للشركة، ويرفع تقاريره مباشرة إلى مجلس اإلدارة عن اإلدارة االستراتيجية واألداء المالي ألعمال التشغيل،         
 يكون مسؤوال عن كافة األمور اليومية، وسوف يعمل بوصفه ممثال للشركة في سائر الشؤون المتعلقة بإدارة الشركة وأنشطتها اإلدارية، وتشمل مسؤولياته إدارة      وسوف

 .التراخيص

 سنة، حاصل على شهادة بكالوريوس مع مرتبة    ٤٢السيد خالد، . خالد بن عمر الكاف، لهذا المنصب/ طبقا لشروط اتفاقية اإلدارة، فقد عينت اتصاالت األستاذ     
 سنة من العمل الدؤوب في ١٧تدرج السيد خالد في وظائف اإلدارة العليا خالل . الشرف في هندسة الحاسب اآللي من جامعة جورج واشنطن، الواليات المتحدة األمريكية

كما أمضى سنتين في التدريب والعمل في     . رمجيات وذلك كجزء من عمله لدى اتصاالتقطاع االتصاالت، وأمضى سنة في شركة الكاتل الفرنسية في مجال تطوير الب        
استطاع السيد خالد، خالل عمله في اتصاالت، وبصفته مديرا عاما لخدمات الشبكات، أن يسهم في بناء       .  اليابان-تطوير البرمجيات وتعزيز الخدمات في شركة فوجتسي  

وترَأس مبادرات التجارة اإللكترونية للحلول الشاملة الخاصة     " ابتكار"كما أسس مصنع البطاقات الذكية  . ثالث في اإلماراتأحدث شبكات الهاتف الجوال والجيل ال
و في  السيد خالد عض. وفريق أمن تقنية المعلومات والعديد من المبادرات االستراتيجية األخرى  . م٢٠٠٠بمدفوعات الخدمات من خالل اإلنترنت، كما ترَأس مشروع عام  

 .بصفته مديرا تنفيذيا سيكون السيد خالد عضوا في مجلس اإلدارة ومسؤوالً عن إدارة كافة أعمال الشركة   . مجموعة خبراء التجوال الدولية التابعة لجميعه الهاتف الجوال 

 رئيس الشئون المالية  

ويديرها لضمان جدواها على المدى الطويل، وتطوير القدرة على تحليل وإعداد  خطط الشركة الخاصة بالتدفقات المالية العامة والموارد   رئيس الشئون المالية يضع  
 .للشركةرئيس الشئون المالية  فياض يوسف صديقي،  / التقارير ووضع الموازنات، وقد عينت اتصاالت األستاذ   

عضو في كل من معهد المحاسبين القانونيين في       من كلية الهور الحكومية، وهو د في االقتصاس سنة، حاصل على بكالوريو  ٤٩السيد فياض يوسف صديقي،  
بعد فترة قصيرة من العمل مع بيت مافيك ميتشيل وشركاه في زامبيا وخمس سنوات مع الشركة نفسها في المملكة  . إنجلترا وويلز ومعهد المحاسبين القانونيين في باكستان   

ثم تبع ذلك بالعمل قرابة ثماني    .  مثل آي سي آي في باكستان وسمارك و بيترولوب في المملكة  عمل السيد فياض في وظائف اإلدارة العليا في شركات كبيرة   . المتحدة
قاد السيد فياض عملية التقويم المالي وإعداد العرض للحصول على  . سنوات في اتصاالت، حيث عمل مديرا أول للشؤون المالية لالستثمارات الدولية واالستراتيجيات 

 . فياض، بوصفه المدير المالي، مسؤوال عن وضع الخطط المالية واستراتيجيات الشركة  سوف يكون السيد. التراخيص

 .المدير التنفيذي ورئيس الشئون المالية أو أي من أقربائهم حصص جوهرية في الشركة   ال يمتلك كل من 

  اإلدارة العليا

من المتوقع أن يقدم هذا الفريق معطيات تتعلق بتصميم الشبكة،    . يل وإدارته الشبكةلقد وفر المشغل فريق اإلدارة العليا للمساعدة في إنشاء وتأسيس أعمال التشغ  
والتخطيط، والتشغيل والصيانة، والتسويق، وإدارة اإلنتاج، واإلعالن والعالقات العامة، والشؤون التنظيمية، وإدارة المبيعات، وخدمات العمالء، والتوظيف، والشؤون       

 .اإلدارية والمالية
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 االسم الوظيفة والمسؤولية

 علي أحمد يعروف/ األستاذ تطوير شبكات الجوال  

 محمد باصافي  / األستاذ الشبكة األساسية

 أحمد محمد حسن/ األستاذ التقنية وتطوير الخدمات   

 خليفة الشحي/ األستاذ العمليات الدولية

 راشد علي خان/ األستاذ التسويق واالستراتيجيات  

 حمد حسونيأ/ األستاذ ويق المنتجات والخدماتتس

 أناندا بوز / األستاذ شؤون اتصال الربط البيني والشؤون التنظيمية     

 عزت مدحت/ األستاذ مدير المبيعات

 علي ياسين أبو حجلة/ األستاذ المراقب المالي

 حامد الخرجي/ األستاذ الموارد البشرية

  غالبنعبد الرحم/ األستاذ العقود واإلدارة 
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 نظيميةالبيئة الت
 مقدمة  

وقد . تم إصدار األنظمة الخاصة بتنظيم قطاع االتصاالت في المملكة العربية السعودية لتعزيز المنافسة العادلة بين مقدمي الخدمة وتحقيق أقصى المزايا للمستهلكين      
تي تهدف إلى خلق ميدان للتنافس الشريف أمام المشغلين الجدد والمشغل    وفقا للقواعد الدولية المتعارف عليها، ال ) حسب تعريفها الوارد الحقا (تم إعداد أنظمة االتصاالت 

 سنة، تبدأ من تاريخ صدور التراخيص، وهي قابلة ٢٥تبلغ مدة التراخيص الممنوحة للشركة  . الحالي، وقد عززت نزاهة البيئة التنظيمية استقالل الهيئة ماليا وتشغيليا     
 . وبعد موافقتها للتجديد لمدة مماثلة، وفقا ألنظمة الهيئة

  والسلطات التنظيميةاتالتشريع

وأهم نظام يتعلق بتنظيم قطاع االتصاالت في المملكة هو    .  المملكة، وبصفة خاصة، لألنظمة التي تحكم قطاع االتصاالت في المملكة  ألنظمةسوف تخضع الشركة 
، والئحته التنفيذية الصادرة بقرار        ")نظام االتصاالت ) ("م٢٠٠١ يونيو ٤الموافق (ـ ه١٢/٣/١٤٢٢ بتاريخ  ١٢/نظام االتصاالت، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م   

تنظيم هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات، الصادر    ) ٢(؛ و)م٢٠٠٢ يوليو ٢٧الموافق (هـ ١٧/٥/١٤٢٣ بتاريخ  ١١معالي وزير االتصاالت وتقنية المعلومات رقم   
إرشادات ربط االتصال البيني، الصادرة عن     ) ٣(؛ و")نظام الهيئة) ("م٢٠٠١ مايو ٢٨الموافق (هـ ٥/٣/١٤٢٢ بتاريخ  ٧٤بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 

القواعد اإلجرائية السارية اعتبارا     ) ٤(؛ و")إرشادات اتصال الربط البيني    ) ("م٢٠٠٣ نوفمبر ١٨الموافق (هـ ٢٣/٩/١٤٢٤في ) ٢٥/١٤٢٤(الهيئة، بموجب القرار رقم 
يشار إلى نظام االتصاالت ولوائح االتصاالت ونظام الهيئة وإرشادات اتصال الربط البيني        ") (القواعد اإلجرائية) ("م٢٠٠٣ يونيو  ١٨الموافق (هـ ١٧/٤/١٤٢٤من 

 ").أنظمة االتصاالت "ـ بـ  ه٧/٧/١٤٢٥ وتاريخ ٢٠٠ الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم  التردداتوالقواعد اإلجرائية وكذلك الئحة المقابل المالي الستخدام   

 :تتمثل األهداف الرئيسية لنظام االتصاالت في    

 . مناسبةوبأسعارتوفير خدمات اتصاالت متطورة وكافية  •

 . مقبولةبأسعار وخدماتها وأجهزتهاحق الوصول إلى شبكات االتصاالت العامة  •

 .ت االتصاالتإيجاد المناخ المناسب للمنافسة العادلة والفعالة وتشجيعها في جميع مجاال •

 .استخدام الترددات بصورة فعالة دون تداخالت بينها •

 .االستخدام الفعال لخطة الترقيم الوطنية  •

 .اإلجراءاتتحقيق الوضوح والشفافية في   •

 .تحقيق مبادئ المساواة وعدم التمييز  •

 .ن المعلوماتحماية المصلحة العامة ومصالح المشتركين، والمحافظة على سرية معلومات االتصاالت وام  •

 .نقل تقنية االتصاالت وتوطينها ومواكبة تقدمها  •

تبين الالئحة التنفيذية لنظام االتصاالت العديد من حقوق والتزامات مقدمي خدمات االتصاالت في المملكة، وتتناول قضايا تنظيمية مختلفة، منها المنافسة بين مقدمي                 
قدمي الخدمات، وأسعار الخدمات، والعالقات بين مقدمي الخدمات والمستخدمين، وسياسة الخدمة الشاملة، وحق الدخول   الخدمات، وربط االتصال البيني، والنزاعات بين م     

الشامل ، والترددات، ودخول العقارات من قبل مقدمي خدمات االتصاالت، ونظام الترقيم ومعدات االتصاالت، واختراق الشبكات ومخالفات نظام االتصاالت ولوائح     
 .تاالتصاال 

 من األدوات النظامية، التي تتناول بالتفصيل النواحي المتعلقة بالتشغيل، بما في ذلك عملية الموافقة على التعرفة، وإرشادات ربط االتصال            اإلجرائيةتعتبر القواعد 
، والخطة الوطنية للترقيم،  ")مقدم الخدمة المسيطر("ر البيني التي تقدم توجيهات وإرشادات عن إعداد عرض ربط االتصال البيني المرجعي الخاص بمقدم الخدمة المسيط     

 .إلى جانب القرارات وطلب مرئيات العموم التي تصدرها الهيئة من وقت آلخر   

 الصالحيات

وطبقا لنظام   . هـ٢٨/٢/١٤٢٤، الصادر بتاريخ   ٢/ الملكي رقم أاألمر، بموجب "وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات  "تغّير مسمى وزارة البرق والبريد والهاتف إلى   
 على قطاع االتصاالت وتقوم بوضع السياسات والخطط وبرامج التطوير الخاصة      اإلشرافاالتصاالت، تعد وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات الجهة المسؤولة عن    

ي يتطلب النظام ذلك، التنسيق مع الجهات المعنية في المملكة     بقطاع االتصاالت في المملكة، ورفع طلبات منح التراخيص في المملكة على مجلس الوزراء في الحاالت الت  
 .كما تمثل وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات المملكة لدى الهيئات المحلية واإلقليمية والدولية فيما يتعلق بقطاع االتصاالت      . في هذا الشأن

ثم تغير االسم بعد أن ُأسند إلى الهيئة مهام جديدة تتعلق بتقنية المعلومات  . الهيئةتأسست الهيئة في األصل تحت مسمى هيئة االتصاالت السعودية، بموجب نظام   
 ).م٢٠٠٣ يوليو ٢١الموافق (هـ ٢١/٥/١٤٢٤، الصادر بتاريخ    ١٣٣لتصبح هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات، بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم      

كما تقوم الهيئة بتنظيم قطاع   . ذ الهيئة سياسات وخطط وبرامج المملكة الخاصة بتطوير قطاع االتصاالت لتحقيق األهداف المرجوة من نظام االتصاالت، تنف 
 وتنفيذ السياسة العامة لقطاع االتصاالت، وتوفير الحماية للمستخدمين المشغلين، وتنظيم وإدارة استخدام الطيف الترددي، تحديد إجراءات ورسوم   ألنظمتها االتصاالت وفقاً  

خيص التي تطبق على تخصيص األرقام وتحديد المعايير الخاصة بتحديد رسوم الخدمة، وضع شروط إصدار التراخيص، وفحص اتفاقية اتصال الربط البيني            الترا
 .والموافقة عليها باإلضافة لمهام أخرى ، كما أن لها كافة الصالحيات الالزمة للقيام بذلك   

 الترددات

 مشغل استخدام أي أو مستخدم ألي زال يجوو . ام االتصاالت، الذي ينص على أن الطيف الترددي هو ثروة طبيعية تملكها الدولة يخضع استخدام الطيف الترددي لنظ
اً  المدنية والتجارية قبل تخصيصه له من قبل الهيئة والحصول على الترخيص الالزم وتسديد المقابل المالي الستخدام هذا التردد، وذلك وفق        لألغراضتردد مخصص 

 أغسطس  ٢٣الموافق ( هـ ٧/٧/١٤٢٥ وتاريخ ٢٠٠لنظام االتصاالت والئحته التنفيذية والئحة المقابل المالي الستخدام الترددات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم    
 .")٢٠٠القرار رقم  ) ("م٢٠٠٤

يجب أن توزع . يص الالزم من الهيئة وسداد المقابل المالي المطلوب ال يمكن استخدام التردد المخصص لألغراض المدنية والتجارية إال بعد الحصول على الترخ   
يجب أن يتفق التخصيص مع األنظمة واالتفاقيات    . خطة الطيف الترددي الوطني النطاق الترددي بين أنواع استخدام مختلفة، وأن تحدد المعايير الفنية ذات العالقة   

عدد تراخيص الراديو إذا رأت أن ذلك يفيد مستخدمي خدمات االتصاالت وغيرهم من مستخدمي النطاق، أو يسهل المنافسة     للهيئة أن تحد من . والمعايير الدولية واإلقليمية 
 .أو يعزز الكفاءة ويشجع االبتكار في استخدام ذلك الطيف في المملكة
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للهيئة أن تعلق أو تلغي تراخيص مقدم الخدمة أو تأمر  يجوز يص، في حالة استخدام الترددات بطريقة تخالف نظام االتصاالت أو لوائح االتصاالت أو أحكام الترخ        
وقبل تعليق أو إلغاء أي ترخيص من تراخيص الراديو، يجب على الهيئة أن تخطر المرخص له المخالف خطيا، وأن  . بوقف استخدام المعدات ذات العالقة أو سحبها

 .تمنحه فرصة معقولة لعالج المخالفة

ومع ذلك، فقد صرحت الهيئة بأن خطة التردد الوطني وأنظمة الراديو      .  خطة الترددات الوطنية التي تحكم تخصيص الترددات، قيد اإلعداد      وفقاً للهيئة، ال تزال  
 . وضع الخطةدعنأخذها بعين االعتبار   الخاصة باالتحاد الدولي لالتصاالت، ومتطلبات الطيف الترددي لمختلف الخدمات والمستخدمين، ونمط الترددات المخصصة، سيتم     

ال تضمن الهيئة توفر ترددات الراديو المناسبة لكافة روابط البث؛ ومع ذلك، وفيما يتعلق      .  على روابط البث  اراديو بناء ال، تجيز التراخيص للشركة استخدام    وفقاً لذلك
بالنسبة إلى ترخيص الجيل الثالث، سوف   .  ميجاهرتز٩٠٠لتردد  ميجاهرتز في نطاق ا٥قدرها ) مزدوجة(بالتراخيص، يجوز للشركة أن تستخدم حزمة ترددية متماسة  
 .في أنظمة الراديو) للجيل الثالث (تخصص الهيئة للشركة ترددات في النطاق الترددي المحدد  

نها ترخيص الهاتف الجوال سوف تخصص الهيئة نطاقات تردد إضافية لتلبية احتياجات الشركة، ومساعدتها على تنفيذ أعمالها والوفاء بالتزاماتها التي يتضم         
 على خطة التردد الوطني وتماشيا مع   ايجوز للهيئة أن تمنح الشركة ترددات بديلة بناء. وترخيص الجيل الثالث، وفق اإلجراءات التنظيمية، بعد سداد المقابل المالي الالزم   

 .إجراءاتها المعتمدة

يستحق المقابل المالي   . ٢٠٠قرار رقم  ال لما ورد في الئحة المقابل المالي الستخدام الترددات الصادرة ب  تفرض الحكومة مقابال ماليا على استخدام طيف الراديو وفقاً 
تراجع الهيئة أسعار الطيف   . للسنة األولى في التاريخ الذي تطلق فيه الشركة خدماتها، ويستحق المقابل المالي للسنوات التي تلي ذلك، في التاريخ نفسه من كل عام  

 .صفة منتظمة، حتى تعكس التطورات التي تشهدها التقنية الترددي ب

 الترقيم

بمقتضى نظام االتصاالت، يجب على الهيئة أن تعد وتنشر وتدير خطة وطنية للترقيم، وأن تخصص األرقام ونطاق األرقام لمقدمي الخدمة والمستخدمين وفقا لتلك       
كما يجوز للهيئة تعديل   . سوم ترخيص االستخدام، التي يجب تطبيقها على تخصيص األرقام واستخدامها  يجب على الهيئة أيضا أن تحدد الشروط، وإجراءات ور . الخطة

 .مخطط الترقيم الذي تتضمنه خطة الترقيم، بشرط إعطاء المشغلين والمستخدمين إشعاراً بمدة كافية قبل إجراء أي تعديل   

تحتوي الخطة كذلك على قواعد وإرشادات  .  األرقام المراد استخدامها في مختلف خدمات االتصاالت تحدد الخطة الوطنية للترقيم التي قامت الهيئة بإعدادها نطاق     
ترقيم  كل نوع من خدمات االتصاالت في المملكة، حجم مدى الترقيم، مسؤوليات مقدمي الخدمات، مبادئ حجز األرقام وتخصيصها، وغير ذلك من المسائل المهمة التي      

كما تلتزم   . االت مثل خدمات الهاتف الثابت والهاتف الجوال، خدمات المعطيات، خدمات التلكس، والمقابل المالي لتخصيص األرقام واستخدامها  تنظم ترقيم خدمات االتص  
 .الخطة بتوصيات االتحاد الدولي لالتصاالت   

وتحسباً للطلبات اإلضافية على األرقام،    . ن ينفذوا تلك الخطط يجب على جميع مقدمي الخدمات أن يضعوا خططا الستخدام أرقامهم وفقا للخطة الوطنية للترقيم، وأ  
ونتيجة لمنح ترخيص الهاتف الجوال وترخيص الجيل الثالث، فقد غيرت الهيئة أرقام خدمات الهاتف الجوال للعموم من رقم داخلي يتألف من ثمانية خانات إلى رقم داخلي      

 . قد أدى إلى زيادة مدى األرقام المتاحة من عشرة ماليين رقم إلى مائة مليون رقمإن إضافة هذا الرقم الجديد. يتألف من تسعة خانات  

سوف تخصص الهيئة    . تقدمت الشركة إلى الهيئة بطلب لحجز وتخصيص مجموعات من األرقام، وفقا لإلجراءات المذكورة بالتفصيل في الخطة الوطنية للترقيم     
يجوز .  المالي لها، لتمكينها من تقديم خدمات الهاتف الجوال والجيل الثالث وفقا للخطة الوطنية للترقيم واألنظمة ذات العالقة   األرقام التي تطلبها الشركة بعد سداد المقابل

 .للشركة، بصفتها مقدم خدمة، أن تفرض رسوما زائدة على التعرفة المعتادة نظير خدمات محددة أو خاصة يطلبها أي مستخدم

 األرقامنقل قابلية 

عبرت الهيئة عن   .  االتصاالت، يجوز للهيئة أن تصدر قرارا، توجه بمقتضاه واحداً أو أكثر من مقدمي الخدمة، بتطوير خطة لتنفيذ قابلية األرقام للنقل        ظمةأنبموجب 
صاالت المرخص لهم إجراء ودعم إضافة إلى ذلك، يجب على جميع مقدمي خدمات االت . نيتها في مطالبة جميع مشغلي الهاتف الجوال في المملكة بتطوير تلك الخطة  

 ". إمكانية نقل األرقام  -البيئة التنظيمية      "لمزيد من التفاصيل، انظر   . وهذا يتطلب بناء شبكة اتصاالت متكاملة، وبناء قاعدة للبيانات   . إمكانية نقل األرقام  

يطلب العمالء هذه الخدمة، . أو من موقع أو من نوع خدمة إلى أخرىقابلية نقل األرقام هي خدمة تمكن المشتركين من نقل أرقامهم من شبكة أو من مقدم خدمة       
ينص نظام االتصاالت والئحته التنفيذية على أن المشتركين يجب أن يكونوا قادرين على اختيار مقدمي خدمات جدد أو خدمات ومواقع   . ويفرضها المنظمون حول العالم 

 .جديدة، مع احتفاظهم بأرقام هواتفهم الحالية 

 :، قررت الهيئة أن سياستها )٢/١٤٢٥اإلعالن العام رقم ( على سياسة وإرشادات قابلية نقل أرقام الهاتف الجوال     بناءا 

تشجع المنافسة في سوق خدمات الهاتف الجوال، من خالل ضمان قدرة المستخدمين في المملكة على االحتفاظ بأرقامهم الهاتفية الحالية عندما  •
 .ة الهاتف الجوال، والتأكد من نقل األرقام من دون تأثير سلبي على نوعية الخدمةيرغبون في  تغيير مقدمي خدم

تؤكد على استفادة المستخدم النهائي من قابلية األرقام للنقل، التي توفر له مرونة االختيار بين مقدمي الخدمة، وهو ما يجب أن يؤدي بدوره  •
 إلى خفض األسعار بالنسبة إلى المستخدم النهائي، 

 : بشأن قابلية أرقام الهاتف الجوال للنقل   ٢/١٤٢٥ في اإلعالن العام رقم ورد

ترى الهيئة أن المنافسة في سوق الهاتف الجوال هي أفضل طريقة لتخفيض األسعار، وأكثر الطرق تحفيزاً لمقدمي الخدمة على تقديم خدمات  •
 .مستخدم النهائيعالية الجودة، ونشر خدمات متقدمة، وتوفير مزيد من الخيارات أمام ال

ومن أهم . لتعزيز المنافسة في سوق خدمات الهاتف الجوال، تدرك الهيئة أن هناك عوائق معينة تحول دون المنافسة، ال بد من القضاء عليها •
 ".هذه العوائق، قدرة المستخدم النهائي على االنتقال من شركة هاتف إلى أخرى مع احتفاظه بنفس رقم هاتفه

الت ولوائحه التنفيذية من مزودي خدمة الهاتف الجوال من إعداد خطة تنفيذ قابلية نقل األرقام مع القدرة على إجراء يطلب نظام االتصا •
 .المكالمات من شبكاتهم لألرقام المنقولة في أي مكان في المملكة

 التراخيص

، إال بعد "ل شبكة اتصاالت تستخدم في تقديم خدمة االتصاالت إلى العموم    تشغي"، أو "تقديم خدمات اتصاالت للعموم "وفقاً ألنظمة االتصاالت، ال يجوز ألي شخص  
 .ويتعين على المشغلين ومقدمي الخدمة االلتزام بالشروط الواردة في التراخيص ذات العالقة الصادرة لهم . الحصول على ترخيص من الهيئة  

 . اتصاالت؛ تراخيص راديو؛ تراخيص أرقام؛ وتراخيص معدات   تراخيص:  االتصاالت ، يوجد أربعة أنواع من التراخيص، هي ألنظمةوفقاً 
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تحتاج الخدمات والشبكات التالية إلى    . تراخيص فردية وتراخيص فئوية :  االتصاالت ، هما أنظمةوهناك نوعان من تراخيص االتصاالت، حسب تعريفها في  
للعموم؛ وتشغيل شبكة اتصاالت عامة ؛ وخدمات االتصاالت الثابتة والمتنقلة لنقل       خدمات الهاتف الصوتي الثابت؛ وخدمات اتصاالت الهاتف الجوال  : ترخيص فردي

 . تتطلب ترخيصاً فردياً ؛ والتراخيص التي ُمنحت للشركة هي تراخيص اتصاالت فردية   أنها من الخدمات التي تقرر ا الهيئة  أخرى أنواع داخلياً ودولياً، ؛ أي  البيانات  

ال تزيد مدة التراخيص الفردية   . وافقة مجلس الوزراء الموقر قبل إصدار تراخيص تقديم خدمات اتصاالت الهاتف الثابت والجوال      يجب على الهيئة أن تحصل على م 
 .سنة) ٢٥(على خمس وعشرين 

دمات المراد تقديمها،  االتصاالت على أن للهيئة سلطة فرض شروط على التراخيص الفردية، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، نطاق الخ      أنظمةتنص 
 نفسها تنص على أن األنظمةومع ذلك، فإن . مستوى جودة الخدمات، متطلبات تأسيس الشبكة أو الخدمة، التزامات الخدمات اإلضافية، والشروط الخاصة بالتعرفة     

 .مكن تبريرها وفقاً لظروف موضوعية  التراخيص الفردية لنفس النوع من الخدمة يجب أن تحتوي على شروط مماثلة، ما لم تكن هناك اختالفات ي   

يجب على مقدمي الخدمات المرخص لهم التقدم إلى الهيئة بطلب لتجديد تراخيصهم قبل انتهاء      . يجوز لمجلس الهيئة أن يجدد أي ترخيص وفقا ألنظمة االتصاالت   
من أسباب عدم التجديد أو التعديل أو التعليق  . أو تعديلها أو تعليقها أو إلغائهاومع ذلك، فإن لمجلس الهيئة الحق في عدم تجديد التراخيص . مدتها ووفقا لبنودها وشروطها

زاولة معدم ) د( في تطبيق قرارات الهيئة ،   اإلخفاقتكرار ) ج(عدم سداد المقابل المالي للترخيص أو أي رسوم أخرى،   ) ب( ،  أساستكرار مخالفة شرط ) أ: (أو اإللغاء
 عن الترخيص    التنازل  ) ز(اإلفالس أو الحل أو التصفية،   ) و(القيام بأعمال تعارض المصلحة العامة،  ) هـ(واحدة من إصدار الترخيص،  العمل بالترخيص خالل مدة سنة  

 .دون موافقة الهيئة

يجب أن يمنح هذا اإلخطار  . لعالقةيجب على الهيئة في حالة عدم تجديد الترخيص أو تعديله أو تعليقه أو إلغائه أن تخطر مقدم الخدمة بأنها تنظر في اإلجراء ذي ا
إذا قام مجلس الهيئة  . مقدم الخدمة وقتا كافيا إلعداد مرئياته، وأن يتضمن أي إجراءات سوف تتخذها الهيئة، يجوز أن تدعو الهيئة األطراف ذوي العالقة لتقديم مرئياتهم      

 .ة وقتا كافيا لتنفيذ القرار واتخاذ الترتيبات الالزمة لضمان استمرار الخدمة للمستخدمين     بتعديل أو تعليق أو إلغاء أو عدم تجديد الترخيص، فيجب إعطاء مقدم الخدم 

 ربط االتصال البيني 

عند استالم طلب خطي من . بناءا على نظام االتصاالت، يحق لكل مشغٍل التفاوض مع المشغلين اآلخرين، حول اتفاقيات لربط االتصال البيني لشبكاتهم وخدماتهم            
ة آخر، يجب على مقدم الخدمة أن يدخل معه في المفاوضات بحسن نية، إلبرام اتفاقية ربط اتصال بيني لربط شبكات اتصاالت الطرفين والمحافظة عليها،           مقدم خدم

 .ومنحه حق الوصول إلى المرافق المطلوبة بشكل معقول

 :ت تلك االتفاقية، من وجهة نظره، ولم تستبعد الهيئة خالف ذلك  ال يتعين على مقدم الخدمة الدخول في اتفاقية لربط االتصال البيني، إذا كان     

 .سوف تتسبب في أو من المحتمل أن تسبب خطرا ماديا، أو ضررا أو إصابة لألشخاص أو الممتلكات •

 . تسبب ضررا ماديا أو تعوق بأي شكل آخر عمله أو خدماته •

 .غير مجدية فنيا أو تجاريا •

، عينت الهيئة شركة االتصاالت السعودية كمقدم خدمة  ")١/١٤٢٣القرار رقم ) ("م٢٠٠٢ سبتمبر ١الموافق (هـ ٢٣/٦/١٤٢٣ بتاريخ ١/١٤٢٣بموجب القرار رقم 
األنظمة  (مسيطر، فيما يتعلق بكافة أسواق االتصاالت في المملكة وبالتالي، فإن ترتيبات ربط االتصال البيني المقدمة من قبلها، يجب أن تتفق مع أنظمة االتصاالت               

 . وإرشادات ربط االتصال البيني    ) واللوائح

ومع ذلك، هناك   . بصفة عامة، تسري إرشادات ربط االتصال البيني على كافة مقدمي الخدمات الذين يقدمون خدمات ربط االتصال البيني إلى مقدمي خدمات آخرين         
 .ة المسيطر فقطبعض الشروط الخاصة التي تنص عليها تلك اإلرشادات، ال تنطبق إال على مقدم الخدم   

كما تتناول    . الغرض من إرشادات ربط االتصال البيني أن تكون أساسا التفاقية ربط اتصال بيني معقولة يتم التفاوض بشأنها بين مقدمي خدمة ربط االتصال البيني                  
رض مجموعة قياسية من الشروط التجارية والفنية       يجب أن يحدد هذا الع . اإلرشادات إعداد ونشر عرض االتصال البيني المبدئي من قبل مقدم الخدمة المسيطر      

الغرض من عرض ربط االتصال البيني       . والتشغيلية، منها التعرفة التي سيقدم مقدم الخدمة المسيطر خدمات ربط االتصال البيني بناءا عليها إلى مقدمي الخدمة اآلخرين           
 .لبيني لتقديم خدمات ربط االتصال البيني      المرجعي هو أن يكون أساسا للتفاوض إلبرام اتفاقية ربط االتصال ا    

عند تحديد رسوم خدمات ربط االتصال البيني والنفاذ، يتعين على مقدم الخدمة المسيطر أن يتقيد بإرشادات ربط االتصال البيني، بما في ذلك أي إرشادات عن        
ألطراف في إبرام اتفاقية ربط االتصال البيني، فإن لهما الحق في اللجؤ  إلى الهيئة،        في حالة فشل ا . األسعار أو التكاليف المنصوص عليها بتلك اإلرشادات أو التكاليف 

 .لتسوية النزاع بينهما، على أن يكون قرار الهيئة ملزما لجميع األطراف  

 مقدم الخدمة المسيطر 

لم تقرر الهيئة تغيير هذه النسبة وفقاً الوضاع         محدد ما من سوق اتصاالت  األقلعلى %) ٤٠( الهيئة فان المشغل المسيطر هو ذلك الذي يغطي خدمة  أنظمةحسب 
عند تحديد ما إذا كان مقدم الخدمة مسيطرا، تأخذ الهيئة في االعتبار حصة مقدم الخدمة من السوق وما إذا كانت تلك الحصة تعطيه وضعا اقتصاديا قويا يمكنه         . السوق 

هيكلية السوق، األسعار، توفر الخدمات القابلة للتبادل     :  باإلضافة إلى ذلك، سوف تراعي الهيئة العوامل التالية   .من العمل على نحو مستقل عن المنافسين أو المستخدمين 
أو مرافق االتصاالت التي توفر النفاذ إلى     /بشكل معقول، وطبيعة ومقدار عوائق الدخول، وما إذا كان مقدم الخدمة له سيطرة على مرافق مهمة لتقديم الخدمات و 

 .دمينالمستخ

 :وقد حددت الهيئة شركة االتصاالت السعودية كمقدم خدمة مسيطر وفقاً للشروط اآلتية

للهيئة صالحية تحديد ما . سأة استعمال وضعه  كمسيطر استعماالً غير مشروعإال يجوز لمقدم الخدمة المسيطر القيام بأي أعمال، تؤدي إلى  •
سأة الستعمال وضعه كمسيطر أو ما إذا كان يمارس أعماال ال تتفق مع أصول المنافسة إذا كان أي من أعمال مقدم الخدمة المسيطر تمثل ا

 .الشريفة، واتخاذ أي إجراءات الزمة ضده

 :يجب على كل مقدم خدمة مسيطر، في أسواق ربط االتصال البيني ذات العالقة، أن يضمن، من بين أشياء أخرى، أن •

يني بشبكته والنفاذ إلى مرافقه، إلى أي مقدم خدمة مرخص له بموجب اتفاقية ربط اتصال بيني يوفر، إذا طلب منه، خدمات ربط االتصال الب •
 .خطية

يوفر خدمات ربط االتصال البيني والنفاذ إلى أي مقدم خدمة مرخص له ومقدمي خدمة من األجانب، بموجب نفس الشروط  ونفس الجودة،  •
 .التي يقدم خدماته بناءا عليها

جميع المعلومات والمواصفات الضرورية لمقدم الخدمة المسيطر الذي يطلب خدمات ربط االتصال البيني والنفاذ، وأن يقدم، عند الطلب،  •
 .يعامل المعلومات التي يحصل عليها من مقدمي الخدمة اآلخرين معاملة سرية



 

 

 

 
٢٧

ن  المنافسة الشريفة في أسواق االتصاالت، بما في ذلك تحديد أسعار   باإلضافة إلى ذلك، ال يجوز ألي شخص، وفقاً لنظام االتصاالت، أن يشترك في أي عمل يحّد م   
 .أو شروط خدمة، أو عمل ترتيبات لتحديد الفائز بعقد االتصاالت، أو توزيع أجزاء من أسواق االتصاالت فيما بينهم    

 فصل الحسابات 

وتنص   ". اخ إيجابي يعزز ويشجع المنافسة العادلة في كافة مجاالت االتصاالت   تضمن إيجاد من"من أهداف الهيئة الثابتة، والتي ينص عليها نظام االتصاالت، أن       
وهذه اإلجراءات ". لمراقبة ومنع االستعمال غير المشروع لوضع مقدم الخدمة المسيطر " االتصاالت على أنه يتعين على الهيئة القيام بعدد من اإلجراءات المعينة     أنظمة

استعمال الوضع المسيطر استعماالً غير مشروع ولكشف أي محاولة من محاوالت استعمال مقدم الخدمة لوضعه كمسيطر استعماال   تشمل مراقبة السوق للتأكد من بوادر 
 .غير مشروع، مثل الدعم المتبادل بين الخدمات 

ثل فصل الحسابات في إعداد حسابات منفصلة لألعمال     ويتم. الهدف من فصل الحسابات هو تقديم بيانات مالية تبين الكيان المنفصل بدقة كما لو كان عمال قائما بذاته    
 .على نحو منفصل، وتوزيعها توزيعا سليما  ) والتحويالت التي تتم بين األعمال  (المختلفة التي تديرها نفس الشركة، حتى يمكن التعرف على تكاليف وإيرادات كل عمل  

أما عمل اإلنترنت، فهو يتمتع بوضع  . والهاتف الجوال) البيانات  (وتشمل شرائح المعطيات وستكون شرائح عمل شركة االتصاالت السعودية أول ما سيتم تطبيقه،  
عن العمل االحتكاري من  ) فيسات، اإلنترنت، البيانات، الهاتف الجوال   (وبصفة عامة، ترى الهيئة وجوب الفصل بين الشرائح التنافسية   . م١٩٩٦تنافسي منذ إدخاله في  

 . أن يسمح للهيئة بكشف أي دعم ينقل من الشريحة االحتكارية إلى الشريحة التنافسية   وهذا من شأنه. حيث الحسابات

 .الغرض من سياسات الهيئة المتعلقة بفصل الحسابات هو خلق بيئة تنافسية عادلة أمام المشغل الجديد، لمساعدته على المنافسة النزيهة مع المشغل الحالي    

 استخدام الممتلكات

 حصول جميع مشغلي االتصاالت على حق متساو، من حيث دخول جميع الممتلكات العامة والخاصة، بغرض تقديم خدمات االتصاالت في  تضمن أنظمة االتصاالت  
 .إطار الحدود الالزمة لتركيب وتشغيل وصيانة شبكات االتصاالت   

االتفاق المتبادل على بنود   ) ٢(ريع أو أي مكان عام آخر، والحصول على موافقة الجهة العامة المسؤولة عن طريق س) ١: ( االتصاالت ، وبعدأنظمةوبموجب 
معقولة تجاريا؛ يجوز لمقدم الخدمة من استخدام العمود أو المجرى أو البرج أو غيره من المنشآت الساندة لالتصاالت أو أي برج للطاقة الكهربائية، أو دخول الطرق      

ر، بغرض إنشاء أو صيانة أو تشغيل نظام لنقل االتصاالت، وله أن يبقى في المكان طوال المدة الالزمة لذلك    العامة وإجراء عمليات التكسير فيها أو أي مكان عام آخ
 .الغرض، من دون تعطيل االستخدام العام لذلك المرفق أو الطريق أو المكان العام اآلخر  

، والمعرفة فيه، )م١٩٧٢ ديسمبر ٢٢الموافق (هـ ١٦/١١/١٣٩٢ بتاريخ  ٦٥/تنطبق أنظمة نزع الملكية للمنفعة العامة ، الصادرة بموجب المرسوم الملكي رقم م  
 .على مشغلي االتصاالت 

عالوة على ذلك، يتعين على مقدمي الخدمات الذين لديهم مرافق اتصاالت قائمة حاليا، السماح لمقدمي الخدمة اآلخرين بمشاركتهم في أنظمة نقل االتصاالت الخاصة        
 .ى كان ذلك مجديا، بشرط أن يعوض الطرف الذي يطلب المشاركة في األنظمة الطرف المطلوب منه توفير تلك الخدمةبهم في مواقع التركيب، مت

 الجزاءات 

وهذه الغرامات تفرضها لجنة   . تنص أنظمة االتصاالت على أن المخالفات التي تنص عليها هذه األنظمة تخضع لغرامة ال تتجاوز خمسة ماليين ريال سعودي        
 . ديوان المظالمأمامويجوز التظلم من قرارات اللجنة .  االتصاالتألنظمةت المشكلة بموجب نظام االتصاالت ، والتي يتعين عليها اتخاذ قرارها وفقا  المخالفا
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 المساهمون المؤسسون
  اتصاالت - مؤسسة اإلمارات لالتصاالت

.  م١٩٧٦لعام ) ٧٨( من قبل الحكومة االتحادية اإلماراتية بموجب المرسوم رقم  م،١٩٧٦ أغسطس عام ٣٠في " اتصاالت  "مؤسسة اإلمارات لالتصاالت   تأسست
م، المتعلق بمؤسسة اإلمارات لالتصاالت، الذي أعاد هيكلة المؤسسة، وأعاد تحديد وظائفها   ١٩٩١ لعام ١تغير ذلك المرسوم بموجب القانون االتحادي اإلماراتي رقم 

 . وصالحياتها 

كما تقدم خدمات . واإلنترنت والوسائط المتعددة  ) البيانات (مة اتصاالت عريق، حيث تقدم الخدمات الصوتية والالسلكية، وخدمات المعطيات   تعتبر اتصاالت، مقدم خد  
 .تبادل اإلنترنت، وتوفر خدمات فائقة السرعة لمقدمي خدمات االتصاالت واإلنترنت اآلخرين في المنطقة       

 ماليين مشترك في خدمة الهاتف الجوال، يمثلون معدل  ٣,٤حاليا لدى اتصاالت . االت في منطقة الخليج، بعد المملكةكما تعتبر اتصاالت من أكبر مشغلي االتص
خالل  . في اإلمارات، وتعتبر هذه النسبة واحدة من أعلى معدالت كثافة انتشار خدمات الهاتف الجوال في دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا  % ٨٥ هكثافة انتشار نسبت 

فضال عن ذلك، كانت ).  ألف مشترك في السنة٥٥٠بمتوسط ( مليون مشترك جديد في خدمة الهاتف الجوال ٢,٢نوات األربع الماضية، أضافت اتصاالت نحو     الس
 .اتصاالت أول من أطلق عمليات الجيل الثالث في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا     

 اتصاالت عدد من وحدات العمل، التي توفر الخدمات المهنية للمشتركين وغيرهم من العمالء المحليين  إضافة إلى عمليات الهاتف الجوال الخاصة بها، لدى 
 ، وخدمات مقاصة التجوال الدولي، ووحدة تصنيع    e-businessيشمل نطاق الخدمات واألعمال، االتصال المباشر باإلنترنت، وحلول األعمال اإللكترونية     . والدوليين

 .باإلضافة إلى مرافق التعليم والتدريب  ") SIM ("شريحة هوية المشترك

 المساهمون

من أسهم %) ٤٠(ويمتلك المساهمون من الجمهور النسبة المتبقية    .  مليون سهما١٨٠ًمن أسهم رأسمال اتصاالت، تعادل   % ٦٠تمتلك حكومة اإلمارات المتحدة 
 .من األسهم% ١,٨٠٨٩ مساهماً، وال يملك أي منهم أكثر من ٨،٠٠٠لمساهمين ويبلغ عدد هؤالء ا.  مليون سهما١٢٠ًرأسمال اتصاالت، والتي تعادل  

 القيمة السوقية 

الشركة مدرجة في سوق أبو ظبي  .  دراهم إماراتية ١٠ مليون سهم عادي، قيمة كل منها ٣٠٠تتكون أسهم رأسمال اتصاالت المصدرة والمدفوعة بالكامل من 
 .م٢٠٠٤ سبتمبر ٢٣في )  مليار دوالر أمريكي١٥حوالي ( مليار درهم إماراتي ٥٤,٩قية لرأسمالها لألوراق المالية، وقد بلغت القيمة السو

 االستراتيجية 

تطمح اتصاالت إلى أن تكون أحد الالعبين اإلقليميين في سوق اتصاالت الهاتف الجوال في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وهي ملتزمة باالستمرار في تقديم       
 .ات االتصاالت، وهو مما يعتبر أساس استراتيجيته  أحدث خدما

تعتمد استراتيجية اتصاالت على تقديم مجموعة متكاملة من خدمات االتصاالت بأسعار تنافسية، واالستثمار في أحدث التقنيات، وجذب العمالء من خالل تقديم       
ير الموارد البشرية الوطنية مع التركيز في الوقت نفسه على جودة الخدمات والمساهمة    خدمات جديدة بصفة مستمرة، وتطوير شبكات واسع االنتشار، والمساهمة في تطو

 .اإليجابية الفعلة في المجتمعات التي تعمل فيها 

 اإلدارة والموظفون 

 ويضم مجلس اإلدارة عشرة أعضاء،  .، تُسند إدارة اتصاالت إلى مجلس اإلدارة، يرأسه وزير مالية اإلمارات١من القانون  ) ٢٥(طبقا للمادة الخامسة والعشرين  
يضم مجلس إدارة . ، والخمسة الباقين ينتخبهم المساهمون اآلخرون غير الحكومة  )يعينهم مجلس الوزراء الموقر اإلماراتي(خمسة منهم يمثلون الحكومة اإلماراتية 

 :اتصاالت ولجنتها التنفيذية األشخاص المذكورين أدناه  

 مجلس اإلدارة 

 دارةرئيس مجلس اإل معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش 

 نائب رئيس مجلس اإلدارة  معالي األستاذ خلف بن أحمد العتيبة 

 األعضاء   أحمد لوتاهمعالي األستاذ عبد اهللا

  معالي األستاذ حمد محمد الحر السويدي

  معالي الشيخ أحمد محمد سلطان بن سرور الظاهري

  تماني الرسنمعالي األستاذ عبد الرحم

  األستاذ عيسى بن ناصر السركال  

  معالي األستاذ خالد علي البستاني  

  األستاذ سعيد محمد الشارد

  األستاذ سعيد راشد اليتيم المهيري

 اللجنة التنفيذية   

 الرئيس  معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش 

 األعضاء  الرستمانينمعالي األستاذ عبد الرحم

  لد علي البستاني  معالي األستاذ خا

  )بديل(معالي الشيخ أحمد محمد سلطان بن سرور الظاهري 

  األستاذ عيسى بن ناصر السركال  



 

 

 

 
٢٩

  األستاذ سعيد محمد الشارد

 الرئيس والمدير التنفيذي  األستاذ محمد حسن عمران

 نائب الرئيس والمدير التنفيذي    األستاذ عبيد سعيد بن مسحار

 سكرتير الشركة   النعيمي ن عبد الرحمحميد عبد اهللاألستاذ 

 

من قوة العمل اإلدارية لديها و% ٧٢موظف، وكدليل على التزامها بتطوير الموارد البشرية الوطنية، فإن    ١٠،٥٠٠م، بلغ عدد العاملين في اتصاالت ٢٠٠٤في مايو 
 .من إجمالي عدد الموظفين من مواطني دولة اإلمارات% ٤١

يها، حتى يحققوا مستويات عالية من المعرفة، تمكنهم من إدارة وصيانة شبكتها على أكمل وجه دون الحاجة إلى االعتماد على أي     تؤمن اتصاالت بتطوير موظف  
ي ولذا أنشأت أكاديمية اتصاالت، التي تقدم حلول تدريبية لتطوير الموظفين، ودورات متخصصة في مجال هندسة االتصاالت ودورات ف    . متخصصي الموردين الفنيين 
يتم إعداد هذه البرامج الفنية حسب احتياجات    . تغطي المناهج الفنية في األكاديمية تقنية المعلومات وأمن المعلومات والشبكات واألنظمة   . اإلدارة والمحاسبة والمالية

 .ومتطلبات مختلف األقسام الهندسية في اتصاالت، بما في ذلك التصميم والتطوير والصيانة واإلدارة    

 كة نشاط الشر

يتمتع االقتصاد اإلماراتي بواحد من أعلى متوسطات دخل الفرد في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وعلى الرغم من أن صناعات النفط والغاز الطبيعي تسهم          
ليم وتقنية المعلومات من المتوقع أن يدفع عجلة   من إجمالي الناتج المحلي اإلماراتي إال أن التنويع الجاري في قطاعات مثل السياحة والخدمات المالية والتع   % ٦٠بنحو

 .النمو االقتصادي

بدأت اتصاالت  . اتصاالت هي المقدم الوحيد لخدمات االتصاالت في اإلمارات، وتقوم حاليا بتشغيل خدمات شبكات الهاتف الثابت والجوال في جميع أنحاء اإلمارات  
دام خدمات الهاتف الجوال األحادية، وبدأت تقديم خدمات الهاتف الجوال بتقنية جي إس إم في سبتمبر من عام      م باستخ١٩٨٥بالعمل في مجال اتصاالت الجوال منذ عام  

 مليون  ١,١تدعم شبكة الهاتف الثابت نحو  .  في جميع أنحاء اإلماراتGPRS محطة أساسية وتقدم خدمات ٤،٠٠٠تضم شبكة الهاتف الجوال لديها أكثر من . م١٩٩٤
 . فائقة  تثانية إلى سرعا  /ت كيلو باي٥٦ شركة بمعدالت تتراوح حول ٥،٣٠٠الخدمات لنحو ) البيانات (تقدم شبكات نقل المعطيات  . مشترك إنترنت  ٣٢٠،٠٠٠مستخدم و

 التسويق  

 ومتطلباتهم، وتقديم المنتجات  تعتمد اتصاالت على سياسات تسويقية متقدمة في اإلمارات، التي تعتمد على عمليات بحثية ودراسية متعددة، لتحليل سلوكيات العمالء 
مع مرور الوقت، ظلت  . تشمل منظومتها الشاملة قاعدة للبيانات العمالء حلوال متقدمة لدراسة العميل من كافة النواحي وتقييم متطلباته   . وحلول العمالء المستهدفة

 بمرحلة إطالق خدماتها ومرورا بمرحلة النمو السريع وانتهاًء بمرحلة السوق  اتصاالت تكّيف استراتيجيات مبيعاتها وتسويقها حسب مراحل نمو السوق المختلفة، بدءا    
 .الناضجة الحالية 

 البيع والتوزيع  

من ") واصل("وفرت اتصاالت بطاقات مسبقة الدفع  . تبنت اتصاالت في اإلمارات استراتيجيةً للبيع والتوزيع تراعي توفير الخدمات بطرق سهلة وميسرة للعمالء      
 .أسهم شركاء التوزيع الوطنيون في زيادة توزيع بطاقات واصل في اإلمارات    .  وطنية منتشرة لتوزيعها  خالل قنوات

كان هذا التوزيع الواسع النطاق لبطاقات إعادة الشحن، باالستفادة من قنوات التوزيع المباشرة وغير المباشرة، من السمات الرئيسية الستراتيجية النمو الخاصة          
ومنافذ التجزئة لبقية السوق     ) إعادة بيع البطاقات من خالل سلسلة من المتاجر   (نوات توزيع اتصاالت في اإلمارات على عدد كبير من شركاء التوزيع    تشتمل ق . باتصاالت  
 .هذا المنهج الثنائي االتجاه أثبت نجاحا كبيراً في الوصول إلى عدد كبير من العمالء في اإلمارات   . اإلماراتي

 المنتجات والخدمات 

إذ أنها تقدم سلسلة متكاملة من الخدمات . قدمت اتصاالت مجموعة من الخدمات الصوتية، التي تضفي قيمة لعمالئها، وتتميز بسهولة استيعابها وانخفاض تكلفتها    
لخدمات التي تقدمها اتصاالت في اإلمارات  تشمل سلسلة ا. الصوتية، منها الخدمات الصوتية عبر الهاتف الجوال، والخدمات الصوتية عبر الهاتف الثابت المحلي والدولي    

 :ما يلي
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 الخدمة البيان  أمثلة التطبيق  

  الصوتية   الجوال فخدمة الهات مسبقة الدفع وخدمة االشتراك الشهري )مسبقة الدفع(واصل  

اتصاالت هاتفية محلية ودولية، صادرة من    
 .واتصاالت هاتفية دولية إلى اإلمارات. اإلمارات

تسمح هذه البطاقة لمشتركي الهاتف الثابت واالشتراك الشهري بإجراء    
هاتفية المحلية والدولية من أي هاتف، وتضاف المكالمات إلى   االتصاالت ال 

عند السفر إلى الخارج، يمكنهم استخدام هذا التسهيل من إجراء . فواتيرهم 
 .االتصاالت إلى اإلمارات 

  اتصاالت   لبطاقة اتصا   

اتصاالت هاتفية محلية ودولية، صادرة من    
. واتصاالت هاتفية دولية إلى اإلمارات   . ماراتاإل

 .إعادة شحن بطاقة واصل  

من . تتيح للمستخدم الفرصة إلدارة ميزانيته بدفع ائتمان مقدم لالتصاالت    
السمات الفريدة للبطاقات المسبقة الدفع وبطاقات االتصال أن البطاقات يمكن        

ة والخطوط األرضية وهواتف العملة بنفس     الجوالاستخدامها على الهواتف 
 .السعر

 دفعخدمة البطاقة المسبقة ال

 الخدمات المضافة القيمة

تسمح بإرسال عدد كبير من الرسائل القصيرة   
إلى عدد من المستخدمين، بواسطة الشركات أو 

 . ات الحكوميةالجه

 خدمات الرسائل القصيرة    .بث رسائل قصيرة جماعية ورسائل قصيرة إلى البريد اإللكتروني      

تمكن إدارة المدارس من التخاطب مع 
المجتمعات التابعة لها وأولياء األمور والتالميذ 

 .الخ...

 المعلومات .يتم توفيرها من خالل أطراف موزعي البيانات  

بريد إلكتروني باستخدام   /إرسال واستقبال فاكس   
 .ةالجوالالهواتف 

المدفوعة مقدما " (إم إسجي "كة تتيح هذه الخدمة لمشتركي الهواتف المتحر 
/ رقماً /  حرفاً ١٦٠(، إرسال الرسائل النصية   )واالشتراك الشهري" واصل  "

إلى أي رقم فاكس أو عنوان بريد إلكتروني من ) رمزاً بحد أقصى لكل رسالة 
 .هواتفهم المتحركة

خدمة الرسائل النصية القصيرة       
إلى الفاكس وإلى البريد  

 اإللكتروني

 خدمات أخرى  

ية بالعمالء  خدمات نقل، وبنوك، وخدمات عنا 
 .وبيع عبر الهاتف

خدمة مجانية على مستوى الدولة توفر لمؤسسات قطاع األعمال أداة قيمة 
. لتسويق منتجاتها وخدماتها بكفاءة بواسطة االتصال برقم خاص يسهل تذكره   

وهذه الخدمة تمكن المشتركين من تنظيم اتصاالتهم الداخلية وتقليل تكاليف        
 الموظفين 

 ٨٠٠الخدمة 

تقدم هذه الخدمة لمؤسسات قطاع األعمال التي ترغب في توفير معلومات      .اجتماعية وثقافية ومالية وإخبارية ورياضية     
وقد تتعلق المعلومات التي يتم . للمتصلين شكل أنظمة استجابة صوتية تفاعلية    

توفيرها باألمور االجتماعية أو الثقافية أو التعليمية أو المالية أو األخبار أو     
ن لهذه الخدمة هما برنامج المشاركة في اإليرادات ياريويتوفر خ. لرياضة   ا

 .وبرنامج عدم المشاركة في اإليرادات  

 ٩٠٠٠الخدمة 

خدمات مصرفية إلكترونية، محطات تلفزيونية       
 .وإذاعية، وإدارات حكومية

تمكن هذه الخدمة العمالء من استرداد المعلومات في شكل رسائل مسجلة 
  .الل مركز اتصال لخدمة الرد الصوتي التفاعلي أو من خ 

 ٦٠٠الخدمة 

االتصال باإلنترنت ومستخدمي اإلنترنت الدوليين       
الذين يتجولون في اإلمارات، اطلب خدمات الرقم 

٥٠٠ . 

يمكن . PSTNهذه خدمة بيانات هاتفية عادية على شبكة مقاسم الهواتف العامة     
للمستخدم الوصول إلى قواعد بيانات مركزية وخدمات االتصال عن بعد،    

ات إعالنية، ودعم الخط المؤجر، وخدمات ومزودي معلومات، وإنترنت، ولوح 
 .GPRSالبيانات وخدمات   

 ٥٠٠الخدمة 

 التدريبية واالتصاالت للجيش والشرطة،    تقدم اتصاالت خدمات خاصة بالقطاعات والصناعات المختلفة، فهي توفر لحكومة اإلمارات مراكز االتصال والدورات       
وفي قطاع التعليم،  . أما بالنسبة إلى البنوك والمؤسسات المالية تقدم اتصاالت التدريب على أمن التجارة اإللكترونية       .  المرور الفورية توخدمات الملقم، وخدمات مخالفا

 .يات التقنية العليا في مجال التجارة اإللكترونية، وقد أسست في هذا اإلطار أكاديمية اتصاالت   تقدم اتصاالت شهادات دبلوم معتمدة وبرامج جامعية، كما تتعاون مع كل 

 عدد المشتركين  

. م٢٠٠٣ مليون مشترك في نهاية عام ١,١، ليصل إلى  %١٦,٥م، ازداد عدد مشتركي الهاتف الثابت بنسبة    ٢٠٠٣م إلى نهاية عام ١٩٩٩خالل الفترة من عام  
فيما يلي أعداد مشتركي اتصاالت،  . م٢٠٠٣ليصل إلى حوالي ثالثة ماليين مشترك في نهاية عام      % ٢٥٨ا، ازداد عدد مشتركي الهاتف الجوال بنسبة   وخالل الفترة نفسه 
 : محسب اشتراكاته

 )فباآلل(  شريحة األعمال ومشترك ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣

 ........................................................الهاتف الثابت  ٩٧٥ ١،٠٢٠ ١،٠٥٣ ١،٠٩٤ ١،١٣٦

 ........................................................الجوالالهاتف  ٨٣٠ ١،٤٢٨ ١،٩٠٩ ٢،٤٢٨ ٢،٩٧٢

 ..............................................................اإلنترنت  ١٢٧ ٢٠٩ ٢٥٦ ٢٩١ ٣١٧

 

 الخبرة الفنية

 .نجاح اتصاالت في اإلمارات يعود إلى حرصها على تحقيق رضا العميل، وسهولة توجيهات وإجراءات التشغيل، فضال عن جودة خدماتها   إن 

 . وفيما يلي أهم إنجازات اتصاالت في هذا المجال 
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 . ماليين مشترك٣,٤قامت اتصاالت بزيادة طاقتها وتغطيتها إلى  •

 .ات القيمة المضافة ، التي تم تطوير معظمها في الشركة أو باالشتراك مع شركات محليةأدخلت اتصاالت مجموعة متكاملة من خدم •

 .حققت معدالت عالية من العائد لكل مستخدم، بالرغم من أن تعرفتها تعتبر تنافسية في اإلطار اإلقليمي •

 .ودة العالية عبر شبكاتهاطورت اتصاالت خبرة كبيرة في تخطيط الشبكات ونشر حلول مبتكرة، لتقديم خدمات تتسم بالج •

 .تتمتع اتصاالت بخبرة واسعة في توفير التغطية والسعة المؤقتة الالزمة لتغطية الفعاليات الكبرى وارتفاع حركة االتصاالت في المواسم •

 االستثمارات

، وشركة زنجبار لالتصاالت المحدودة   ")الثريا  ("الفضائية   تمتلك اتصاالت استثمارات متنوعة داخل اإلمارات وخارجها، منها استثمارات في شركة الثريا لالتصاالت        
 ").كيوتل ("وشركة االتصاالت القطرية   ") سوداتيل ("، وشركة السودانية لالتصاالت المحدودة   ")زانتل  ("

 الثريا   

تعتبر الثريا شركة التصاالت الهاتف     . لثريام، قادت اتصاالت تحالف من مشغلي االتصاالت اإلقليميين والدوليين وبيوت االستثمار إلنشاء شركة ا    ١٩٩٧في عام 
 .في رأسمال شركة الثريا، وهي أكبر مساهم في الشركة% ٣٤,٥تمتلك اتصاالت ما نسبته . GMPCSالجوال الخاصة عبر األقمار الصناعية    

 دولة في الشرق األوسط  ١٠٠ريا، التي تغطي أكثر من   اعتمدت اتصاالت بصفة أساسية على فرقها الفنية واإلدارية في نشر عمليات اتصاالت الفيسات الخاصة بالث        
م، ثم  ٢٠٠٠ أكتوبر ٢١في " ١-ثريا  "أطلقت الثريا قمرها الصناعي األول  ).  مليار نسمة٢,٤مساحة يقطنها نحو (وشمال أفريقيا وأوروبا وشبه القارة الهندية ووسط آسيا   

 مشترك في المنطقة التي تغطيها   ١٨٥،٥٧٦م، كان لديها نحو ٢٠٠٣م، وبنهاية عام ٢٠٠١ة في عام وٌأطلقت خدماتها التجاري. م٢٠٠٣أطلقت القمر الثاني في عام   
 ).م٢٠٠٢عن عام % ١٤٥بزيادة تصل إلى   (

أطقم اإلغاثة واإلنقاذ،  تخدم الثريا سلسلة متنوعة من المستخدمين، مثل المتجولين اإلقليميين، والرحالة الدوليين، وأساطيل النقل الدولية، ومشغلي الموانئ الوطنيين، و     
 :تستهدف الثريا بصفة خاصة الشرائح التالية من السوق     . والعاملين في المواقع الصناعية النائية    

 .قطاعا النفط والغاز، وقطاعا التنقيب والتعدين، والقطاع البحري وقطاع الطيران •

 .قطاعا المغامرة واإلغاثة، والطوارئ، والمسافرين الدوليين •

تم إطالق القمرين . ثريا من شريحة فضائية وشريحة أرضية، وتدار كافة عمليات الشبكة مركزيا من قاعدة الثريا في إمارة الشارقة اإلماراتية   تتكون شبكة ال
 :الصناعيين في مدار ثابت أرضي، يتميز بعدد من السمات، منها     

 كفاءات البث العالية  •

 .التغطية والسعة الخاصة حسب الطلب •

 دديكفاءة الطيف التر •

 ) سنة١٥ إلى ١٢(امتداد عمر القمر  •

كل جهاز يوفر الخدمات الصوتية ونقل البيانات      .  كلها في جهاز هاتفي واحدGPSتقدم خدمات القمر الصناعي والهاتف الجوال ونظام تحديد المواقع العالمي  
 .والفاكس والرسائل وتحديد المواقع باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي  

 زانتل   

المساهمون اآلخرون في زانتل    . من أسهم رأسمال زانتل % ٣٤تمتلك اتصاالت  .  تنزانيا  ةل هي مشغل شبكة هاتف محمول في جزيرة زنجبار التابعة لجمهوري  زانت  
بلغ . م١٩٩٩وال في يوليو ُأطلقت خدمات زانتل للهاتف الج  . تدير اتصاالت زانتل بموجب عقد إدارة  %). ٤٨(واثنان من بيوت االستثمارات %) ١٨(هم حكومة زنجبار 

 ).م٢٠٠٢عن عام % ١٥١بزيادة قدرها   (من إجمالي السوق في زنجبار % ٧٤ ألف مشترك يمثلون ٥٠م، نحو ٢٠٠٣عدد المشتركين في زانتل في نهاية عام   

من مزايا هذا النظام  . قة الدفع بصورة أساسيةتقدم زانتل الخدمات مسب  . تتحقق إيرادات زانتل األساسية من التجوال الدولي، بسبب موقع الجزيرة كمقصد سياحي    
 .، وعدم وجود الديون المعدومة، وانخفاض مصروفات اكتساب المشتركين)ال حاجة إلى نظام فواتير أو تقديم خدمات (سرعة االنتشار 

 استثمارات أخرى 

 سوداتل 

م، أصبحت سوداتل مقدم خدمات  ١٩٩٤ مة في األول من فبراير عا  م، بعد تخصيص شركة االتصاالت العامة السوداني ١٩٩٣ سبتمبر ١٣تأسست سوداتل في  
تشارك  . في موبيتل، مشغل الهاتف الجوال في السودان  % ٦١وتمتلك سوداتل  . من رأسمال سوداتل % ٤,٦االتصال الوحيد في جمهورية السودان، تمتلك اتصاالت    

 . اتصاالت مشاركة فعالة في الشركة من خالل تمثيلها في مجلس إدارتها  

تستهدف خدمات االشتراكات . تقدم موبيتل منتجات مسبقة الدفع وباشتراك شهري  .  مشتركا٤٥٠،٠٠٠ًم، تجاوز عدد المشتركين في موبيتل  ٢٠٠٣في ديسمبر 
 .شتركين في موبيتل  من قاعدة الم% ٨٠أما الخدمات المسبقة الدفع فتستهدف العموم، وتمثل أكثر من  . الشهرية الشركات واألفراد من ذوي الدخل المرتفع

 كيوتيل  

أحرزت الشركة تقدما كبيرا خالل السنوات  . من األسهم المصدرة في رأسمال شركة كيوتل، التي تعتبر مشغل االتصاالت الوحيد في قطر % ١تمتلك اتصاالت  
 .القليلة الماضية في تحديث إدارتها، فضال عن معدالت النمو الكبيرة التي حققتها في قاعدة عمالئها   

 دات العمل المساندة وح

إضافة إلى عمليات الهاتف الجوال، تمتلك اتصاالت عددا من وحدات العمل، التي تقدم الخدمات الفنية التصاالت وغيرها من شركات االتصاالت الوطنية والدولية     
 :كالتالي

بلغ عدد . م خدمات النفاذ واالتصاالت إلى خدمات وأعمال المجتمع م كموقع على اإلنترنت، يقد ٢٠٠٢تأسست في عام : وحدة اإلمارات لإلنترنت والوسائط المتعددة
 .م٢٠٠٣ ألف مشترك في ديسمبر ٣٥٠المشتركين في الوحدة 
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تقدم هذه الوحدة خدمات النفاذ المباشر إلى . أول نقطة اتصال شبكية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا: EMIXوحدة إيميكس  •
 . جيجابايت لإلمارات وكثير من مقدمي خدمة اإلنترنت اإلقليميين١,٧وروبا وآسيا، وتوفر سعة اتصالية قدرتها اإلنترنت للواليات المتحدة وأ

 .تعتبر كومترست المقدم الوحيد لحلول األعمال التجارية المتكاملة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا: Comtrustوحدة كومترست  •

 .توفر خدمات التجوال والخدمات ذات العالقة للمشغلين الدوليين: اإلمارات لمقاصـة البيـانات غرفـة •

، وتصل طاقة )الذكية والمسبقة الدفع" (SIM"وحدة تطوير لتصنيع البطاقات المتخصصة في إنتاج بطاقات وحدة تعريف المشترك : ابتكار •
 . مليون بطاقة في السنة٣٠٠الوحدة حاليا إلى أكثر من 

 .ليمية تركز على التدريب المهني وتقنية المعلومات وعقد الندوات والمنتديات اإلداريةمؤسسة تع: أكاديمية اتصاالت •

الكلية، التي تعتبر مؤسسة تعليمية معتمدة، من قبل مؤسسة مهندسي الكهرباء البريطانية، وتقدم شهادات  تأسست: كلية اتصاالت الهندسية •
 .م٢٠٠٣إضافة إلى ذلك، اُفتًتحت جامعة اتصاالت في عام . ليجامعية في االتصاالت واإللكترونيات وهندسة الحاسب اآل

هو عبارة عن مرفق اختبارات متخصص في اختبار واعتماد معدات االتصاالت الستخدامها في شبكة اإلمارات، : مختبر اإلمارات لالتصاالت •
 .ويقدم كذلك خدمات االختبار إلى مشغلين آخرين في المنطقة

 ملخص البيانات المالية 

عد ملخص البيانات المالية التالي ـ دون إجراء أي تعديالت جوهرية ـ من البيانات المالية الخاصة بشركة اتصاالت، والتي تم إعدادها وفقا للمعايير المحاسبية          ُأ
مكتب       : كل سنة من هاتين السنتين، كل من  قد قام بمراجعة البيانات المالية ل   . م٢٠٠٣م وعام ٢٠٠٢ ديسمبر عام  ٣١المتعارف عليها دوليا، للسنتين المنتهيتين في    

 .كي بي إم جي ومكتب ساجد وحيدر وشركاه ومكتب برايس ووتر هاوس كوبرز 

 

 )ما لم ُيذكر خالف ذلكدرهم إماراتي لف آ(  ديسمبر٣١السنة المنتهية في 

٢٠٠٣  ٢٠٠٢  
  الموحدت اإليراداملخص بيان   

 .......................................................................................اإليرادات  ٩،٢٢٥،٧٤٧  ٨،٠٠٤،٢٣٥
 ....................................................................................ربح التشغيل  ٢،٨٠١،٠١٤  ٢،٣٦٧،٩٤٥

 ..................................................................................أخرى إيرادات  ٧١،٦٠٤  ٩٠،٤١١
 ......................................................................................ربح السنة  ٢،٨٧٢،٦١٨  ٢،٤٦٥،٣٥٦

 .................. ................................................المنقولةرباح غير موزعة واأل ١٥،٠١٥  ٦،٦٥٩
 ..................................................................................صافي األرباح ٢،٨٨٧،٦٣٣  ٢،٤٦٥،٠١٥

 ...... ............................................................المرحلةموزعة والرباح غير األ ١٧،٦٣٣  ١٥،٠١٥
 ....................................... .......................................الواحدربح السهم  درهم إماراتي ٩,٦   درهم إماراتي ٨,٢

    
 الموحدةملخص بيانات الميزانية العمومية    

 ............................. ....................... ...................أرصدة مصرفية ونقدية ٧،٩١٦،٧٨٩  ٥،٤٧١،٣٣٦
 .......................... ..................................................متداولة موجودات  ٩٦٥،٩٤٦  ١،٠٩٣،٠٢٦
 .....................................................................................استثمارات ٣١٥،٥٥٦  ٤٠١،٢٦١

 ................................................................................ ثابتةموجودات  ٨،٦٦٩،٣٩٩  ٩،٠٩٦،٣٥١
  ...........................................................................مجموع الموجودات ١٧،٨٦٧،٦٩٠  ١٦،٠٦١،٩٧٤

 .................................................................... المطلوبات المتداولةمجموع ٥،٩٨٠،٩٩٩  ٥،٥٠٠،٧٧٣
 ............................................................................ المطلوباتمجموع ٦،٣٥٠،٠٥٧  ٥،٩١٦،٩٥٩

    
 .................................................................. حقوق المساهمين مجموع ١١،٥١٧،٦٣٣  ١٠،١٤٥،٠١٥

    
 ة النقدياتملخص بيان التدفق   

 ........................ ..........................................صافي النقد من أنشطة العمليات ٤،٨٦٣،٨٥٦  ٢،٧٦٥،٩١٧
 ................................................................ االستثمار شطةصافي النقد من أن ٩١٨،٤٠٣-  ١،٠٥١،٨٧٢-
 ..)....................................توزيعات أرباح(التدفق النقدي المتحقق من األنشطة المالية  ١،٥٠٠،٠٠٠-  ١،٥٠٠،٠٠٠-

 .....................................................................................صافي النقدية ٢،٤٤٥،٤٥٣  ٢١٤،٠٤٥

 

 المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 

ظفين،   تأسست المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية كمؤسسة عامة، لتطبيق أنظمة ولوائح التأمين االجتماعي الخاصة بتغطية التأمين االجتماعي الخاص بالمو       
 .وتحصيل اشتراكات التأمين من أصحاب العمل، وسداد المزايا إلى األشخاص المؤمن عليهم المستحقين لها أو إلى أفراد عائالتهم  



 

 

 

 
٣٣

 األنشطة الرئيسية  

وقرار  ) م٢٠٠٠وفمبر  ن٣٠الموافق (هـ ٣/٩/١٤٢١وتاريخ ) ٣٣/م(أصبحت المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية مؤسسة عامة بموجب المرسوم الملكي رقم  
وتغطي . ، اللذَين صدر بمقتضاهما نظام المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية )م١٩٩٩ ديسمبر ٢١الموافق (هـ ١٣/٩/١٤٢٠وتاريخ  ) ١٢٤(مجلس الوزراء الموقر رقم 

 .  ألف مؤسسة في المملكة٩٢، ألكثر من المؤسسة، التي تعتبر الجهة الحكومية المسؤولة عن تنفيذ وتحصيل التأمينات االجتماعية في المملكة   

ومحافظ ) رئيس المجلس (وزير العمل : المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية كيان مستقل ماليا وإداريا، يشرف عليه مجلس إدارة يتألف من أحد عشر عضوا، هم  
ون وزارة العمل ووزارة المالية ووزارة الصحة، وثالثة أعضاء يتمتعون بمؤهالت    وثالث أعضاء يمثل) نائب رئيس مجلس اإلدارة (المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 

تؤدي المؤسسة أعمالها من مركزها الرئيسي وعشرين مكتبا ميدانيا موزعة على جميع مناطق   . عالية يمثلون المؤمن عليهم، وثالثة أعضاء يمثلون أصحاب األعمال
 .المملكة

 ر التجاري الصغير لالستثمازشركة عبد العزي

، مسجلة في مدينة الرياض بتاريخ        ١٠١٠١٧٤٠٠٤ الصغير لالستثمار التجاري هي شركة  تمارس نشاطها التجاري تحت السجل التجاري رقم  زشركة عبد العزي
 بن زمتلك األستاذ عبد العزيوي.  رياال٥٠ حصة، قيمة كل منها ٢٤،٠٠٠ ريال سعودي موزع على ١،٢٠٠،٠٠٠ويبلغ رأسمال شركة الصغير. هـ١٤٢٢ ذي القعدة ٢٦

 .من أسهم رأسمال شركة الصغير% ٩٧صالح الصغير  

 األنشطة الرئيسية  

 .األنشطة الرئيسية لشركة الصغير هي األعمال التجارية ومقاوالت البناء واالستثمار في العقارات واألسهم، على الصعيدين المحلي والدولي   

 بن زقر . و. شركة عبد اهللا وسعيد م

 صادر ٤٠٣٠٠٠٥٣٣٥بن زقر هي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في مدينة جدة، المملكة العربية السعودية، سجل تجاري رقم  . و. بد اهللا وسعيد مشركة ع
 ريال سعودي  ١٩،٩٣٠،٠٠٠ويبلغ رأسمال شركة بن زقر   . ، تعمل كشركة استثمارية قابضة في مختلف المجاالت التجارية   هـ ١٣٨٧بتاريخ الرابع من ربيع األول لعام    

 : رياال، وهي موزعة على الشركاء المذكورين أدناه٥٠ حصة، قيمة كل منها ٣٩٨،٦٠٠موزع على 

 اسم الشريك نسبة الملكية  عدد الحصص )ريال(رأس المال 

 .......................................................بن زقر بن سعيد وهيب  %١٦,١٦ ٦٤،٤٠٠ ٣،٢٢٠،٠٠٠

 .......................................................بن زقر بن سعيد فيصل    %١٦,١٦ ٦٤،٤٠٠ ٣،٢٢٠،٠٠٠

 ..................................................بن زقر عبيد بن سعيد محمد  %١٦,١٦ ٦٤،٤٠٠ ٣،٢٢٠،٠٠٠

 ......................................................بن زقر بن سعيد  عبد اهللا %١٦,١٦ ٦٤،٤٠٠ ٣،٢٢٠،٠٠٠

 ........................................................بن زقر بنت سعيد  ثريا   %٧,٠٧ ٢٨،٢٠٠ ١،٤١٠،٠٠٠

 ........................................................بن زقر بنت سعيد نجا أ %٧,٠٧ ٢٨،٢٠٠ ١،٤١٠،٠٠٠

 ......................................................بن زقر بنت سعيد  صفية   %٧,٠٧ ٢٨،٢٠٠ ١،٤١٠،٠٠٠

 ........................................................بن زقر بنت سعيد د اسع %٧,٠٧ ٢٨،٢٠٠ ١،٤١٠،٠٠٠

 ........................................................بن زقر بنت سعيد ُألفت  %٧,٠٧ ٢٨،٢٠٠ ١،٤١٠،٠٠٠

 ......................................................................اإلجمالي  %١٠٠,٠٠ ٣٩٨،٦٠٠ ١٩،٩٣٠،٠٠٠

 

 األنشطة الرئيسية  

إضافة إلى ذلك، تعمل شركة بن زقر في بيع وتوزيع السلع  . يتركز النشاط الرئيسي لشركة بن زقر في بيع العطور ومستحضرات التجميل، بالجملة والتجزئة     
االستهالكية بالجملة والتجزئة، وبيع زيت السيارات والشحوم والبطاريات واإلطارات والخدمات المتعلقة بها بالجملة والتجزئة كذلك، إلى جانب الخدمات التجارية        

 .وخدمات الدعاية واإلعالن وخدمات النقل والسياحة 

 جميح القابضة شركة ال

يبلغ رأسمال الشركة . ١٣٧٦ ذي القعدة ٢٠ وتاريخ ١٠١٠٠٠٧٣٤شركة الجميح القابضة هي شركة ذات مسؤولية محدودة، مسجلة في الرياض، سجل تجاري رقم  
 : ريال، موزع على الشركاء المذكورين أدناه ١،٠٠٠ حصة، قيمة كل منها ١٠٠،٠٠٠ ريال سعودي، موزع على  ١٠٠،٠٠٠،٠٠٠



 

 

 

 
٣٤

 

 اسم الشريك نسبة الملكية  عدد الحصص )ريال(أس المال ر

 ............................. الجميحمحمد العبد اهللا %٤٠,٠٠ ٤٠،٠٠٠ ٤٠،٠٠٠،٠٠٠

 ........................ الجميح زعبد العزيالمحمد  %٢٠,٠٠ ٢٠،٠٠٠ ٢٠،٠٠٠،٠٠٠

 ..................جميح  الزعبد العزيال نعبد الرحم %٢٠,٠٠ ٢٠،٠٠٠ ٢٠،٠٠٠،٠٠٠

 .... ...................... الجميحزعبد العزيالحمد  %٢٠,٠٠ ٢٠،٠٠٠ ٢٠،٠٠٠،٠٠٠

 .........................................اإلجمالي  %١٠٠,٠٠ ١٠٠،٠٠٠ ١٠٠،٠٠٠،٠٠٠

 

 األنشطة الرئيسية  

، من بين أنشطة أخرى، استيراد وتسويق السيارات التي تصنعها شركة جنرال موتورز، واآلالت         تشمل األنشطة الرئيسية لشركة الجميح والشركات التابعة لها  
كما تعمل الجميح في تعبئة زجاجات المياه الغازية وخلط وتعليب الشحوم والزيوت، فضال عن  . والمعدات الزراعية، وقطع الغيار، واإلطارات، وورش التشغيل والصيانة  

 . اجيةوحدات تصنيع األغطية الت 

 شركة رنا لالستثمار 

يبلغ  .  هـ١٤٠٧ صفر  ١ بتاريخ  ١٠١٠٠٦٣٦٧٠شركة رنا لالستثمار هي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية السعودية، سجل تجاري رقم 
 :شركاء على النحو التالي موزعة على ال.  ريال١،٠٠٠ حصة قيمة كل منها ١٠٠،٠٠٠ ريال سعودي، موزع على ١٠٠،٠٠٠،٠٠٠رأسمال الشركة 

 

 اسم المساهم نسبة الملكية  عدد األسهم )ريال(رأس المال 

 ............... لالستثمارات التجارية  يل قالم عبد اهللافهد أبناء مجموعة  %١٠,٥ ١٠،٥٠٠ ١٠،٥٠٠،٠٠٠

 ................................................الحبيب إبراهيم  عبد اهللا %٥,٠ ٥،٠٠٠ ٥،٠٠٠،٠٠٠

 ..........................................ن ومساهمون آخرون مجتمع %٨٤,٥ ٨٤،٥٠٠ ٨٤،٥٠٠،٠٠٠

 .............................................................اإلجمالي %١٠٠ ١٠٠،٠٠٠ ١٠٠،٠٠٠،٠٠٠

 

 األنشطة الرئيسية  

كما تستثمر شركة رنا في   . ستثمار في العقار والمشروعات الصناعية والزراعية والتجارية داخل المملكة وخارجها   تتمثل األنشطة الرئيسية لشركة رنا في اال  
 .االستثمارات المسعرة رسميا وغير المسعرة، وفي التداول في األسهم المدرجة في السوق المالية، كما تقدم خدمات استثمارية إلى عمالئها، مثل توظيف األموال الخاصة  

 موعة شركات الرياض للكابالتمج

، أحد شركات مجموعة شركات الرياض للكابالت، وهي التي ساهمت في رأس المال الشركة   ")كابالت الرياض ("الشركة السعودية لصناعة الكابالت المحدودة  
 .وسددت قيمة حصتها

 ربيع ١٤، صادر من الرياض بتاريخ   ١٠١٠٠٥٢٩٢٧تجاري رقم كابالت الرياض هي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة، مسجلة في المملكة بموجب سجل 
 نوفمبر  ٥الموافق (هـ ١٤١٦ جمادى الثاني ١٢ر بتاريخ  /٣٩٦تقوم كابالت الرياض بأنشطتها وفقاً للترخيص رقم    ). م١٩٨٤ يناير ١٨الموافق (هـ، ١٤٠٤الثاني  
تبلغ قيمة أسهم رأسمال كابالت  ). م١٩٩٧ مايو ١٢الموافق (هـ ١٤١٨ محرم ٥اريخ  س بت/٣٦، وما جرى عليه من تعديل بموجب الترخيص الصناعي رقم  )م١٩٩٥

 : ريال، وموزعة بين المساهمين المذكورين أدناه على النحو التالي١٠٠ سهم، قيمة كل منها ٧٥٠،٠٠٠ ريال سعودي، موزعة على  ٧٥،٥٠٠،٠٠٠الرياض 

 

 ماسم المساه نسبة الملكية  عدد األسهم )ريال(رأس المال 

 ...........................................الزعيم  نسعد الديحكمت  %٢٩,٠٠ ٢١٧،٥٠٠ ٢١،٧٥٠،٠٠٠

 .................................. والده المهيدب وأرشركة عبد القاد %٣١,٠٠ ٢٣٢،٥٠٠ ٢٣،٢٥٠،٠٠٠

 ............................................الزعيم  نسعد الديحمدي  %٢٤,٠٠ ١٨٠،٠٠٠ ١٨،٠٠٠،٠٠٠

 ................................................مر الزعيم اأحمد س %٥,٠٠ ٣٧،٥٠٠ ٣،٧٥٠،٠٠٠

 .................................................سعد حمدي الزعيم %٥,٠٠ ٣٧،٥٠٠ ٣،٧٥٠،٠٠٠

 ...............................................محمد حكمت الزعيم %٥,٠٠ ٣٧،٥٠٠ ٣،٧٥٠،٠٠٠

 .............................................خضر محسن االبراهيم %١,٠٠ ٧،٥٠٠ ٧٥٠،٠٠٠

 ..........................................................اإلجمالي  %١٠٠,٠٠ ٧٥٠،٠٠٠ ٧٥،٥٠٠،٠٠٠

 

 األنشطة الرئيسية  

 :ئيسية لمجموعة شركات الرياض للكابالت في إنتاج   تتمثل األنشطة الر  



 

 

 

 
٣٥

 األسالك الخاصة بالكابالت النحاسية المتعددة القضبان، المعزولة وغير المعزولة، والتي تشمل الموصالت الحرارية التي تستخدم في كابالت  •
 . الكهرباء المنخفضة والمتوسطة والعالية الجهد

 . دامات الهالوجين الحرارية في كابالت الكهرباء المنخفضة والمتوسطة والعالية الجهدكابالت ألومنيوم متعددة القضبان، الستخ •

 ذات الجهد المنخفض وإنتاج األنابيب النحاسية فالمعادن المستخدمة في صناعة أسالك الهاتف والكهرباء والكابالت و أحادية أو متعددة اللفائ •
 .لصناعة التبريد واأللمنيوم

ة واألسالك متعددة االستخدام في السيارات والحاسبات واألجهزة الكهربائية والكابالت المائية واأللمنيوم ذو الجودة العالية  الكابالت الكهربائي •
 . والموصالت والكابالت المانعة للحرائق

 . األسالك والنحاس وكابالت الهاتف وكابالت األلياف الضوئية •



 

 

 

 
٣٦

 االتفاقيات القانونية
 اتفاقية اإلدارة 

ا ألحد شروط الهيئة المتعلقة بالتراخيص، يتعين على الشركة أن تبرم اتفاقية لإلدارة مع مشغل دولي لتقديم خدمات الهاتف الجوال للعموم، على أن يكون ذا           تنفيذ 
 اتفاقية اإلدارة وسيتم إتمام اإلجراءات   تم االتفاق بين اتصاالت، بوصفها المشغل، والشركة على شروط    . خبرة في تقديم الخدمات الفنية واإلدارية في قطاع االتصاالت   

، اتفق المساهمون المؤسسون على اعتبار اتفاقية اإلدارة سارية ابتداًء من     )م٢٠٠٤ سبتمبر عام ٢٦الموافق (هـ ١١/٨/١٤٢٥في . الخاصة بالعقد بعد تأسيس الشركة
عدد من المسائل التي تتعلق بتأسيس الشركة، ومنها االكتتاب العام المبدئي، وتأسيس        ، وذلك تسهيالً للشركة إلنهاء )م٢٠٠٤ أغسطس عام ١٤الموافق (هـ ٢٨/٦/١٤٢٥

 .شبكة الهاتف الجوال والجيل الثالث، وتشغيل التراخيص  

 المدة 

 إذا قدمت اتصاالت إشعارا بإنهاء  المدة المبدئية التفاقية اإلدارة سبع سنوات، تبدأ من تاريخ سريانها، ويجوز تجديد االتفاقية تلقائيا لمدد قدرها خمس سنوات، إال       
 . أشهر من انتهاء المدة األصلية ٦ شهراً من تاريخ انتهاء المدة األصلية، أو قدمت الشركة إشعارا بإنهاء االتفاقية قبل     ١٢االتفاقية قبل   

 الخدمات 

:        األعمال، الخبرة الفنية، واإلجراءات الثابتة وتشمل الخدمات   تشمل الخدمات التي سوف تقدمها اتصاالت، توفير الموارد الفنية والتجارية المتخصصة، موارد    
) ٦(تقديم خدمات العمالء ) ٥(إدارة برنامج استثمار رأس المال ) ٤(تنفيذ برنامج تأسيس الشبكة   ) ٣(تقديم خدمات اإلدارة العليا ) ٢(تقديم خدمات اإلدارة التنفيذية  ) ١(

وتشمل   (الترخيص بحقوق الملكية الفكرية  ) ٩(فتح قنوات وطنية للتوزيع    ) ٨(امج السعودة ونقل المهارات وتدريب القوى العاملة   تنفيذ برن  ) ٧(تقديم عمليات الشبكة  
د وسوف تقدم اتصاالت هذه الخدمات بشكل حصري، ما لم تتفق اتصاالت والشركة على خالف ذلك، بع  ). العالمات التجارية واألسماء التجارية والشعارات المسجلة

 .الحصول على أي موافقة الزمة من الهيئة

 المقابل المالي لإلدارة 

. يحصل المشغل على مقابل مالي لإلدارة، قدره عشرة ماليين دوالر أمريكي، عن كل سنة من سنوات التعاقد، نظير تقديم الخدمات التي تنص عليها اتفاقية اإلدارة 
 والمالية، مثل النمو في قاعدة   ةي، تتم هيكلته بناءاً على حوافز األداء، ويقاس بناءاً على األهداف التشغيلي     إضافة إلى ذلك، يحصل المشغل على مقابل مالي إضاف      

في حالة فشل المشغل   ). EBITDA(، ومعدالت العائد لكل مستخدم، واألرباح قبل خصم الفوائد والضرائب واالستهالك واإلهالك    تالمشتركين، ومعدالت إلغاء االشتراكا
 .يق أدنى المستويات المحددة، فإنه يتعرض لغرامة، تُقتطع من المقابل المالي التفاقية اإلدارة    في تحق

 العالمات التجارية واألسماء التجارية والمعرفة الفنية 

 .ارات المسجلة، طوال مدة االتفاقيةينوي المشغل الترخيص للشركة باستخدام جميع حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك العالمات التجارية واألسماء التجارية والشع 

 المسؤولية 

 .ال تتجاوز مسؤولية اتصاالت وفقا التفاقية اإلدارة، ألي سنة من سنوات التعاقد، قيمة المقابل المالي لإلدارة لسنتين من سنوات التعاقد    

يجب على . يض العمال من أي مسؤولية تجاه أي طرف آخريتعين على الشركة الحصول على غطاء تأميني، يغطي كافة المخاطر التي تلحق الممتلكات وتعو
 .اتصاالت اتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان تنفيذ أنواع التأمين المشار إليها آنفا والمحافظة عليها نيابة عن الشركة   

 إنهاء االتفاقية 

 :يجوز إنهاء اتفاقية اإلدارة وفقاً لآلتي 

 .بموجب اتفاق مكتوب بين اتصاالت والشركة •

ومع ذلك، هناك قيود تفرضها أنظمة الهيئة ونظام الشركات على نقل اتصاالت ( قبل اتصاالت، إذا نقلت ملكيتها الكاملة في الشركة من •
 ).ألسهمها في الشركة

 تاريخ تسلم  يوما من٣٠ما لم تتم تسويته خالل (من قبل الشركة أو اتصاالت في حالة ارتكاب الطرف اآلخر إخالالً جوهرياً بشروط االتفاقية  •
 ).إيصال اإلخالل

 .من قبل الشركة أو اتصاالت في حالة إفالس الطرف اآلخر •

 ).التراخيص(من قبل الشركة أو اتصاالت إذا تم إنهاء الترخيص  •

البالغة       أشهر بإنهاء االتفاقية قبل تاريخ انتهاء مدة التعاقد األصلية  ) ٦(من قبل الشركة، بعد تقديم إشعار خطي ال تقل مدته عن ستة  •
 .سنوات) ٥(سنوات، أو قبل انتهاء مدة التعاقد التي تلي المدة األصلية، والتي تبلغ خمس ) ٧(سبع 

شهرا بإنهاء االتفاقية قبل تاريخ انتهاء مدة التعاقد األصلية البالغة ) ١٢(من قبل اتصاالت بعد تقديم إشعار خطي ال تقل مدته عن اثني عشر  •
 .سنوات) ٥(ل انتهاء مدة التعاقد التي تلي المدة األولية، والتي تبلغ خمس سنوات، أو قب) ٧(سبع 

 يوما إذا قّل صافي اإليرادات أو األرباح قبل الفائدة والضرائب واالستهالك واإلهالك عن  ٣٠من قبل الشركة بعد تقديم إشعار خطي مدته  •
ألي سبب يعزى إلى اتصاالت في خطة ) ولى من الفترة األولى من التعاقدبعد إتمام السنة األ(من القيمة المقررة في سنة من السنوات% ٥٠

 .اتفاقية اإلدارة

 التنازل 

مع عدم اإلخالل بحق اتصاالت في التنازل عن اتفاقية اإلدارة إلى الشركات التابعة لها من دون موافقة الشركة، ال يجوز ألي من الطرفين التنازل عن اتفاقية اإلدارة               
 .ال يجوز التصاالت التنازل عن اتفاقية اإلدارة خالل السنوات الخمس األولى من دون موافقة الهيئة     .  خطية من الطرف اآلخرمن دون موافقة
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 التعاقد من الباطن 

شركة بأي عقد من يجب على اتصاالت إخطار ال. يجوز التصاالت التعاقد من الباطن على أي جزء من الخدمات، بعد الحصول على الموافقة الالزمة من الهيئة
 .الباطن يخص أي جزء جوهري من الخدمة

 الزكاة / الضرائب 

المقابل المالي  (تتحمل اتصاالت مسؤولية سداد أي ضريبة تفرضها مصلحة الزكاة وضريبة الدخل بخصوص اتفاقية اإلدارة، وذلك فيما يتعلق بمصروفات المشغل           
 %. ١٥اة من الشركة خصماً على مصروفات المشغل بمقدار  ، ويحق لها أن تسترد تلك الضريبة أو الزك   )لإلدارة

 تراخيص الهاتف الجوال والجيل الثالث 

 :أدناه ملخص ألهم شروط التراخيص

 خدمات الهاتف الجوال للعموم 

:         ك على سبيل المثال ال الحصر   تقضي التراخيص، بجواز تقديم الشركة خدمات الهاتف الجوال للعموم باستخدام تقنيات جي إس إم والجيل الثالث، بما في ذل      
الخدمات الرقمية ) ٤(الخدمات المضافة القيمة، بما في ذلك خدمات الرسائل القصيرة؛      ) ٣(؛ )البيانات  (خدمات المعطيات ) ٢(خدمات االتصاالت الصوتية؛   ) ١(

 .خدمات النفاذ الدولي) ٥( وإظهار رقم المتصل؛  والخواص المساعدة، مثل خدمة انتظار المكالمات، وحجز المكالمات، وتحويل المكالمات، 

يجوز للشركة تشغيل شبكة نفاذ دولي، بشرط أال تعرض أو تقدم أي خدمات عبر شبكة النفاذ الدولي الخاصة بها إلى أي شخص كجزء من الخدمات التي تقدمها من      
لك أن تقدم خدمات اإلنترنت من خالل شبكتها بعد الحصول على ترخيص لتقديم خدمات   يجوز للشركة باإلضافة إلى ذ . خالل شبكة الهاتف الجوال للعموم إلى عمالئها

 .اإلنترنت من الهيئة 

 المقابل المالي للترخيص 

وفقاً لمتطلبات    ، فيما يتعلق بالتراخيص، وذلك )")صافي اإليرادات ("يعبر عنها كنسبة من صافي اإليرادات (لتقديم الخدمة تجارياً، السنوي يجب سداد المقابل المالي 
 :األتيالهيئة حسب 

 .من صافي اإليرادات في السنة األولى من الخدمة التجارية% ٥ •

 .من صافي اإليرادات في السنة الثانية% ١٠ •

 .من صافي اإليرادات في السنة الثالثة وما بعدها% ١٥ •

 يجب على الشركة سدادها نظير تقديم خدمات الهاتف الجوال والجيل  ذيلمتكرر الإضافة إلى المقابل المالي السنوي لتقديم الخدمة تجارياً، يكون المقابل المالي ا   
 :الثالث، على النحو التالي 

٢٠٠قرار رقم ال التي تخصصها الهيئة  وفقاً لما ورد في الئحة المقابل المالي الستخدام الترددات الصادرة بالتردداتمبلغ سنوي عن استخدام  •
. 

 .السنة من صافي إيرادات الشركة، مقابل الترخيصفي %) ١(دفع واحد في المائة  •

 .هـ٣٤/١٤٢٥مبلغ نظير استخدام األرقام المخصصة للشركة حسب قرار الهيئة رقم  •

 . والخدمات التي تقدمها الهيئة وفقا ألنظمتها في الحالة التي يطبق فيها ذلك الرسملألعمالمقابل مالي  •

تخدم كمشاركة في الخدمة الشاملة وحق الدخول الشامل بناًء علي سياسة سيتم تطبيقها من مقابل مالي سنوي كنسبة من صافي اإليرادات يس •
 .قبل الهيئة كما في األنظمة

 منح تراخيص جديدة 

دمات لن تمنح الهيئة ولن تصدر أي ترخيص جديد، ولن تحدد ألي حامل ترخيص جديد، ترخيصا يجيز لصاحبه، في المستقبل، تركيب أو نشر أي شبكة لتقديم خ           
ترخيص لخدمات الجيل الثالث،   ) ١: (، باستثناء )م٢٠٠٦ سبتمبر ٣٠الموافق (هـ ٧/٩/١٤٢٧الهاتف الجوال للعموم أو لتقديم أي خدمات اتصاالت للهاتف الجوال حتى 

٢(ية نفس المقابل المالي الذي تدفعه الشركة، ستمنح الهيئة لشركة االتصاالت السعودية عند طلب شركة االتصاالت السعودية، وبشرط أن تسدد شركة االتصاالت السعود 
 . GMPCSتراخيص اتصاالت الجوال الفضائية    ) ٣(خدمات مقاسم الجوال العامة، و ) 

 تأسيس الشبكة والتغطية  

 .يجب على الشركة الوفاء بمتطلبات تأسيس الشبكة والتغطية المذكورة في التراخيص  

 التعرفة 

ال تعتزم الهيئة حاليا تنظيم تعرفات      .  الهيئةألنظمةيئة إال إذا تم تعيين الشركة كمقدم خدمة مسيطر أو مقدم خدمة شامل، وفقا  ال تخضع تعرفات الشركة لموافقة اله 
 .الشركة، ولكن، يجب على الشركة أن تقدم أسعار تلك الخدمات إلى الهيئة قبل بدء تطبيقها   

 اتفاقية الضمان 

، أبرم المساهمون المؤسسون، بصفتهم الفردية، اتفاقية إصدار ضمان تمويلي، مع كل من البنك األهلي    )م٢٠٠٤ أغسطس ٣١الموافق (هـ ١٥/٧/١٤٢٥في 
أصدر كل من البنك األهلي التجاري وسامبا بموجب االتفاقية    "). اتفاقية الضمان  ("، ومع سامبا بصفتها وكيال  ")البنك المصدر ("التجاري وسامبا بصفتهما البنك المصدر  

ريال   ) ١٠،٣٧١،٠٠٠،٠٠٠(يبلغ مجموع قيمة الضمانين عشرة مليار وثالثمائة وواحد وسبعين مليون    "). الضامن ("ابل لإللغاء وغير مشروط إلى الهيئة    ضمانا غير ق 
مول بموجب اتفاقية الضمان   يتحمل كل طرف م . من المقابل الواجب سداده إلى الهيئة نظير التراخيص ") قيمة الضمان%) ("٨٠(سعودي، أي ما يعادل ثمانين في المائة  

كما تعتبر التزامات كل من المساهمين المؤسسين التي تنص   . المسؤولية عن التزاماته فقط، ويحق له أن ينفذ على نحو منفصل، حقوقه التي تنص عليها اتفاقية الضمان   
هم، التي تنص عليها اتفاقية الضمان، حقوقا منفصلة ومستقلة عن حقوق   كما تعتبر حقوق كل مسا. عليها اتفاقية الضمان، مقصورة على حصة كل منهم في قيمة الضمان 

 .بقية المساهمين 
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 المدة 

وتستمر حتى تنتهي مسؤوليات كل بنك مصدر، بموجب    ") تاريخ السريان  ) ("م٢٠٠٤ أغسطس ٣١الموافق (هـ ١٥/٧/١٤٢٥تبدأ مدة اتفاقية الضمان اعتبارا من    
هـ ١٠/١١/١٤٢٥ويظل كل ضمان يصدره البنك المصدر ساريا حتى في ذلك     . ا أفرجت الهيئة عن الضمان وأخلت طرف صاحبهاضمانه، تجاه الضامن أو قبل ذلك، إذ 

 . يوما، وفقا لرغبة الهيئة ٣٦٥، ولكن يجوز تمديد مدته لمدة تصل إلى  )م٢٠٠٤ ديسمبر ٢٢الموافق (

 الشروط

 المؤسسين ببعض الشروط األساسية، وتقديم رهن قيمته خمسة مليار وستمائة مليون                       كان صدور الضمانات إلى الهيئة متوقفا على وفاء المساهمين   
 .إضافة إلى ذلك، أصدر كل مساهم مؤسس سندا ألمر، واجب السداد عند الطلب، بقيمة تعادل حصته في قيمة الضمان  . ريال ) ٥،٦٠٠،٠٠٠،٠٠٠(

 الضمانات

يتعين على   . ك مصدر النموذج القياسي لطلب الضمان، الذي يجوز للهيئة أن تطلبه، في أي وقت من األوقات، دون قيد أو شرط     الصادر من قبل كل بن   نيعتبر الضما 
 .كل مساهم أن يسدد إلى البنكين المصدرين أي مبالغ تطلبها الهيئة، وأن يعوضهما عن أي تكاليف أو خسارة أو مطالبات يتعرضان لها  

 التنازل عن الحساب ورهنه 

، أبرم المساهمون المؤسسون، بصفتهم الفردية، تنازالً ورهنا للحساب مع سامبا بصفته وكيل ضمان،         )م٢٠٠٤ أغسطس ٣١الموافق (هـ ١٥/٧/١٤٢٥بتاريخ   
حق للوكيل مقاصة أو خصم    إضافة إلى ذلك، ي  . وبموجب هذا الرهن، فرضت البنوك المصدرة رهناً على حسابات الضمان النقدية المقدمة كتأمين بموجب اتفاقية الضمان       

 .الحسابات نظير أي مبالغ ال تُسدد بموجب اتفاقية الضمان   

 المدة 

 .تعتبر حسابات كل مساهم متنازل عنها ومرهونة حتى يتم الوفاء بالتزاماته، التي تنص عليها اتفاقية الضمان، تجاه البنوك المصدرة       

  اتفاقية الوديعة المشروطة 

البنك األهلي التجاري، وكيل   ) ١: (، والتي تم الموافقة عليها من قبل الهيئة، وهي بين كل من  ")اتفاقية الوديعة المشروطة  ("وديعة المشروطة سوف يتم إبرام اتفاقية ال   
شركة اتصاالت الدولية،  ) ٤(؛ و")وكيل الضمان ("مجموعة سامبا المالية، بصفتها وكيل الضمان     ) ٣(الهيئة، و ) ٢(، و")وكيل الوديعة المشروطة ("الوديعة المشروطة 

 ").المشتري األصلي("وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة 

 :الترتيبات المبنية على اتفاقية الوديعة المشروطة     

إيداع مبلغ في حساب وديعة مشروطة يتضمن مساهمة المساهمين المؤسسين، ومبالغ التمويل المؤقت من المساهمين وتمويل المساهمين  •
 .من التمويل اإلسالمي" أ"لبات المستقبلية لرأس المال وصافي المتحصالت من االكتتاب العام و الشريحة المؤسسين للمتط

 إيداع الهيئة للتراخيص في لوديعة المشروطة •

 .وبناًء على عملية طلب المبالغ المذكورة بعالية، ودفع قيمة التراخيص للهيئة ستقوم الهيئة بإصدار التراخيص للشركة    

إيداع التراخيص الصادرة من الهيئة  ) ٢(إيداع األموال في الحسابات ذات العالقة، و) ١: (وكيل الوديعة المشروطة، بمقتضى اتفاقية الوديعة المشروطة  يتعين على 
ل الضمان والمشتري األصلي    السماح لممثلي المشتري األصلي ووكيل الضمان بمراجعة التراخيص، وتقديم بيانات خطية لوكي  ) ٣(في صندوق إيداع سالمة التراخيص، و
 .أو توزيع األموال المودعة في حسابات الوديعة المشروطة واإلفراج عن التراخيص/اإلفراج عن و) ٤(والهيئة عن إجمالي األموال المستلمة، و

 اتفاقية التمويل اإلسالمي 

كوَّن المساهمون المؤسسون شركة سعودية ذات . بإعالن تأسيس الشركة  إلى حين إتمام االكتتاب وإجراءات تأسيس الشركة ونشر قرار وزير التجارة والصناعة   
. غرض خاص إلبرام وثائق معينة للتمويل مقابل التراخيص والوفاء بالتكاليف العامة األخرى المتعلقة بتأسيس الشبكات وتنفيذها، ريثما يتم االنتهاء من إجراءات االكتتاب      

وط أخرى معينة، مذكورة في تلك الوثائق، من المستهدف تحويل كافة التزامات الشركة ذات الغرض الخاص المتعلقة بهذا  بعد االنتهاء من هذه األمور والوفاء بشر
بخالف الحقوق التي تنشأ     (ليس من المقصود أن تتحمل الشركة ذات الغرض الخاص أي مسؤوليات أو التزامات مادية وال أن تكون لها أي أصول  . االكتتاب إلى الشركة

 .سوف يتم تجديد أي من تلك المسؤوليات أو األصول أو نقلها بأي شكل آخر إلى الشركة ). وثائق التمويل المشار إليها سالفا عن 

وسوف . سوف يدير الشركة ذات الغرض الخاص مجلس إدارة يتكون من ثالثة مدراء، أحدهم يمثل اتصاالت، واآلخران يمثالن المساهمين المؤسسين السعوديين  
لمجلس بكافة الصالحيات والسلطات الالزمة إلدارة الشركة ذات الغرض الخاص، وسوف يقوم بتعيين مدير تنفيذي، يكون مسؤوال عن األعمال اليومية لهذه    يتمتع ا
 . يختار المدراء رئيسا لمجلس اإلدارة من بينهم. الشركة

مي مع اتحاد من البنوك اإلقليمية والدولية والبنوك اإلسالمية المحلية والمؤسسات المالية  لتمويل إسال) بموجب الوثائق(لقد أّمن المساهمون المؤسسون التزام ضمان 
 مليار دوالر أمريكي    ٢,٣٥سوف يقدم التمويل اإلسالمي لشركة الغرض الخاص ثم الشركة بعد ذلك، تسهيالت تمويل تبلغ قيمتها اإلجمالية نحو    . اإلسالمية األخرى

 ").ب"والشريحة " أ"الشريحة (وسوف تتألف اتفاقية التمويل اإلسالمي من شريحتين      ). السعوديأو ما يعادلها بالريال    (

وبعد االنتهاء من هذه األمور وبعد الوفاء ببعض الشروط األساسية األخرى المذكورة في الوثائق الخاصة    . سوف تبرم الشركة ذات الغرض الخاص وثائق الشريحة 
، وستبلغ قيمته  "توّرق"سوف يكون تسهيل الشريحة في شكل . التزامات الشركة ذات الغرض الخاص المتعلقة بالتسهيل إلى الشركة،  سوف تحال كافة "أ"بالشريحة  

 ).أو ما يعادلها بالريال السعودي   ( مليار دوالر أمريكي ١,٦اإلجمالية نحو 

 أشهر، حسب اختيار الشركة وموافقة اتحاد  ٦مكن تمديدها لفترة أخرى مدتها  شهرا اعتبارا من التوقيع، وي ١٢لفترة أولية تصل إلى   " أ"سوف تتوفر الشريحة 
، )بالتناسب مع ما يمتلكونه من أسهم في شركة الغرض الخاص (ضمانا كامال على أساس تضامني من قبل المساهمين المؤسسين  " أ"سوف يتم ضمان الشريحة   . البنوك

من التمويل اإلسالمي ـ عند سحبها ـ في المساعدة على اإلفراج عن  " أ"يتمثل الغرض من الشريحة  . ي للتراخيص  وسيتم استخدامها في تمويل جزء من المقابل المال 
 .وإخالء الضمانات الصادرة بموجب اتفاقية التمويل 

 الفشل في سداد أي مبلغ ،أخرىمن هذا النوع وتشمل، من ضمن أشياء سهيالت سوف تكون حاالت التقصير الرئيسية بموجب التمويل اإلسالمي معياراً في الت    
 أو مالية الشركة ذات الغرض   أنشطةمستحق، التدليس، عدم التقيد بما ورد في خطاب التأكيد الصادر من هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات، التغيير الجوهري في   

،  اإلدارة على ةسيطرك عن العمل كمشغل أو اتصاالت خيص، توقف ا الترإلغاءالخاص أو المساهمين المؤسسين، عدم المشروعية، التقصير المقابل، التعجيل المقابل،    
 .الخ... الوديعة المشروطة اتفاقية  أو إلغاء الشركةتخفيض حصة أي من اتصاالت أو المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية في رأس مال   
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 مليار دوالر أمريكي           ٠,٧٥، وسوف تبلغ قيمتها اإلجمالية "مرابحة"في شكل تسهيل " ب"وسوف تكون الشريحة ". ب"سوف تبرم الشركة وثائق الشريحة  
في تمويل شراء المعدات، والوفاء " ب"وسوف يتم استخدام الشريحة . من قبل المساهمين المؤسسين" ب"لن يتم ضمان الشريحة ). أو ما يعادلها بالريال السعودي  (

 أشهر، حسب اختيار الشركة  ٦، وسوف تمدد لمدة أخرى مدتها "أ"حتى تاريخ االستحقاق األولي للشريحة  " ب"شريحة سوف تتاح ال. باحتياجات رأسمال تشغيل الشركة 
 .وموافقة اتحاد البنوك

كذلك سيحتوي و. على اإلقرارات والضمانات والتعهدات وحاالت التقصير التي تنطبق عادة على هذا النوع من التمويل       وستتضمن اتفاقية التمويل اإلسالمي تعهدات     
 .الشركةفي اإلسالمي على جزئية تمتد إلى المساهمين المؤسسين وتشغيل أعمالهم ذات العالقة ومالءتهم المالية وسيطرتهم على ملكيتهم مويل الت

 دوالر أمريكي ون ملي٣٠٠ على أن يتم سحب مبلغ) أ( مليار دوالر أمريكي من قبل الشركة ذات الغرض الخاص مباشرة بعد توقيع الشريحة ١,٣سوف يتم سحب 
 ). الشركة ذات الغرض الخاص للشركةوالتزاماتوإحالة جميع حقوق .(المتبقي بمجرد تأسيس الشركة 

 عام برأكتو قبل نهاية شهر  "أ "يتوقع توقيع الشريحة( عشر شهراً من تاريخ التوقيع  اثنيخالل ) باإلضافة إلى العموالت المستحقة (يتوقع رد مبالغ التمويل اإلسالمي 
 إضافية   أشهر ٦من عائدات التمويل اإلسالمي طويل األجل، ما لم يتم تمديد تاريخ رد المبالغ لمدة   )  بمجرد تأسيس الشركة"ب"م وسوف يتم توقيع الشريحة ٢٠٠٤

 .وموافقة اتحاد البنوك باختيار الشركة 

 ؤقت من المؤسسين  مالمويل  و التتمويل من المؤسسين لمقابلة متطلبات رأس المال المستقبلية 

 مليار ريال سعودي، ويتوقع    ١,٦ تمويل من المساهمين المؤسسين لمتطلبات رأس المال المستقبلية بمبلغ   ن المؤسسون بتقديم تمويل للشركة في شكل والتزم المساهم
 .من نفس الفئةجديدة  أسهم  بزيادة رأس المال عن طريق إصدار   سهم عند القيامأتحويل هذا المبلغ إلى 

 بزيادة رأس المال  قيام الشركة  يتوقع أن يتم استرداده بعد  مليون ريال سعودي وهي تمثل قرض مؤقت ٤٠٠ بتمويل مبلغ إضافي قدره  لتزم المساهمون المؤسسون ا
كان ذلك متاحاً للشركة في الوقت  إذا إسالمي دون فوائد ويجوز استبدال هذه الشريحة بتمويل اتين الدفعاتسوف يكون كل من ه.  األسهم من نفس الفئةإصدارعلى 

 .المناسب
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 وثائق التأسيس وحقوق األسهم
 القرار 

ينص القرار والمرسوم الملكي على طرح            . اعتمد القرار والمرسوم الملكي توصية الهيئة بمنح التراخيص للشركة وأوجبا تأسيسها كشركة مساهمة عامة   
 في المائة أخرى من األسهم المخصصة للمساهمين المؤسسين للتداول، خالل ثالث سنوات من تاريخ تأسيس    ٢٠ويطلبان طرح   في المائة من األسهم لالكتتاب العام، ٢٠

 .لكيباإلضافة إلى ذلك، يجب على وزارة التجارة والصناعة ووزارة االتصاالت وتقنية المعلومات وهيئة السوق المالية والهيئة تنفيذ بنود القرار والمرسوم الم      . الشركة

 خطاب التأكيد 

يحق للمساهمين المؤسسين بدء تأسيس شبكة الشركة قبل تكوين . يؤكد خطاب التأكيد أن الهيئة قد منحت التراخيص وأنها سوف تصدرها للشركة عند تأسيسها
ينص خطاب  . لك األعمال إلى الشركة بمجرد تأسيسهايجوز للمساهمين المؤسسين االتفاق مع الشركة على نقل ت  . الشركة باسمهم وتحت مسئوليتهم بموجب خطاب التأكيد
 .التأكيد على عقد الشركة المعتمد بموجب المرسوم الملكي

 عقد الشركة

 الغرض األساسي والمركز الرئيسي والمدة  

سوف يكون المركز الرئيسي للشركة في . ةيتمثل الغرض الرئيسي للشركة في القيام بأعمال االتصاالت وفقا للتراخيص واألنظمة واللوائح المعمول بها في المملك   
 .هذه المدة قابلة للتمديد بموجب قرار المساهمين.  سنة حسب التقويم الميالدي ٩٩سوف تكون مدة الشركة . مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية

 أسهم رأس المال 

بعد الحصول على الموافقة الالزمة، يجوز للشركة أن  .  رياال٥٠ًة كل منها سهم، قيم١٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ريال، موزعة على  ٥،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠يبلغ رأسمال الشركة 
تتمتع هذه األسهم بحقوق تفضيلية للمشاركة في أرباح األسهم واالسترداد   "). األسهم الممتازة("من رأسمالها % ٥٠تصدر أسهماً ممتازة ليس لها حقوق تصويت، تصل إلى     

 .في حالة تصفية الشركة  

  المالتغيير أسهم رأس 

بعد ثبوت الجدوى االقتصادية والحصول على      ( في اجتماع الجمعية العمومية العادية نيجوز للشركة أن تزيد أسهم رأس المال المصدرة، بقرار يصدر من المساهمي   
 .كما يجب نشر الدعوة إلى عقد اجتماع زيادة رأس المال في إحدى الصحف اليومية ). الموافقة النظامية المسبقة

بعد ثبوت الجدوى االقتصادية    ( في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية نللشركة أيضا أن تقرر تخفيض أسهم رأس المال المصدرة بقرار من المساهمي يجوز 
 الشركة وكذلك نظام الشركات  ينص عقد. ، وذلك إذا تجاوز رأسمال الشركة احتياجات الشركة، أو إذا تعرضت الشركة لخسائر)والحصول على الموافقة النظامية المسبقة

 .على أن دائني الشركة يحق لهم إبداء اعتراضهم على أي تخفيض في رأس المال خالل ستين يوما من نشر اإلعالن بذلك 

 سداد قيمة األسهم 

يمكن للمساهمين  . يبيع األسهم في مزاد عام إذا فشل أي من المساهمين في سداد قيمة األسهم في المواعيد المعينة لذلك، يجوز لمجلس اإلدارة، بموجب إشعار، أن 
يجوز للشركة مقاصة المبالغ المستحقة من  . الذين فشلوا في الدفع أن يسددوا المبلغ المستحق حتى التاريخ المحدد للمزاد، إضافة إلى المصروفات التي تتكبدها الشركة     

 .د الشركة اإليرادات وإعادتها إلى المساهم أو إلغاء األسهم، وكل ذلك وفقا لعق

 قيود نقل ملكية األسهم 

ال يجوز نقل ملكية األسهم التي تُسدد قيمتها بإسهامات عينية أو أسهم المساهمين المؤسسين، قبل نشر البيان المالي آلخر سنتين ماليتين كاملتين للشركة أو إصدار       
 .لحظر على األسهم المكتتب فيها بهذه الطريقة ال يسري ا. قرار باعتماد التصرف إذا زاد رأسمال الشركة من خالل اكتتاب عام   

 .أثناء مدة الحظر، يجوز التصرف في أسهم المساهمين المؤسسين فيما بينهم أو إلى ورثتهم أو إلى أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة، كضمان اللتزامهم   

 أعضاء مجلس اإلدارة 

 التعيين  

سنوات، باستثناء    ) ٣(وال يجوز تعيين األعضاء لمدة تزيد على ثالث  . لعامة للمساهمين، إلدارة الشركةيتألف مجلس اإلدارة من عشرة أعضاء، تعينهم الجمعية ا 
ولكي يكتمل . من قبل بقية المساهمين   ) ٦(أعضاء من قبل اتصاالت، وستة   ) ٤(ويجري ترشيح أربعة  . المدة األولى للمجلس، التي تستمر لمدة خمس سنوات بحد أقصى  

 .قد اجتماع الجمعية العامة، يتعين حضور سبعة أعضاء؛ ويحتاج قرار المجلس إلى تصويت أغلبية الحاضرين بالموافقة في اجتماع قانوني    النصاب القانوني لع   

 شرط امتالك األسهم 

 .ريال ١٠،٠٠٠يجب على كل عضو في مجلس اإلدارة أن يمتلك أسهما في رأسمال الشركة ال تقل قيمتها االسمية عن   

 نتدب ورئيس مجلس اإلدارة تعيين العضو الم 

وال يمكن أن . يجوز أن يشغل عضواً واحداً من أعضاء المجلس المنصبين معا  . يجب على مجلس اإلدارة أن يعين من بين أعضاءه عضوا منتدبا ورئيسا للمجلس 
ن العضو المنتدب من أعضاء المجلس األربعة المرشحين من قبل   وطالما ظلت اتفاقية اإلدارة سارية المفعول، يتم تعيي . يكون الرئيس عضوا تم ترشيحه من قبل اتصاالت 

 .اتصاالت 

 مسؤوليات العضو المنتدب وسلطته

 :وُيمنح العضو المنتدب الصالحيات والسلطات التالية  . سوف يكون العضو المنتدب هو المدير التنفيذي للشركة، وسيكون مسؤوال عن األعمال اليومية للشركة  

 .الموازنة التي يعتمدها أعضاء مجلس اإلدارةاإلنفاق في حدود قيمة  •

 )أو مبلغا أعلى، يوافق عليه مجلس اإلدارة(دوالر أمريكي، فيما يتعلق بأي عقد واحد أو معاملة ) خمسة ماليين (٥،٠٠٠،٠٠٠االستدانة حتى  •

ك المعاملة أو المعامالت في أصول أن تستخدم إيرادات تل) ١: (بيع أو نقل أو التصرف بأي شكل من األشكال في أي من األصول، بشرط •
 .أن تستخدم تلك اإليرادات في سداد أي مديونية مسموح بها) ٢(ذات قيمة معادلة على األقل؛ أو 
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 سلطات عضو مجلس اإلدارة 

 :يجوز لمجلس اإلدارة دون موافقة المساهمين القيام بما يلي 

 .بيع أو رهن عقارات الشركة •

 .إعفاء مديني الشركة من ديونهم •

 .إبرام اتفاقية اإلدارة والمحافظة عليها وتجديدها •

 .أو ضمان، داخل المملكة أو في أي مكان آخر/اقتراض األموال لفترة تزيد على ثالث سنوات والدخول في عقود قروض و •

 اجتماعات المساهمين

 اجتماعات الجمعية  العامة

على الرغم من هذا، يجوز عقد الجمعية العامة . أشهر من نهاية السنة المالية للشركة) ٦(يجب عقد أي اجتماع عادي من اجتماعات الجمعية العامة خالل ستة 
 .من أسهم رأس المال المصدرة الشركة% ٥للمساهمين في أي وقت، بدعوة من مجلس اإلدارة، بناءا على طلب المراجع القانوني أو مساهمين يمتلكون ما ال يقل عن  

 سهما أن يحضر الجمعية العامة للمساهمين أو أن ينيب مساهما آخر، من غير أعضاء مجلس اإلدارة،  ٢٠ق لكل مساهم يمتلك باستثناء االجتماع التأسيسي، يح   
 .للحضور بالوكالة عنه  

 أسهم رأس المال   من% ٥٠ينعقد النصاب القانوني للجمعية العامة العادية للمساهمين والجمعية العامة غير العادية، بحضور مساهمين يمتلكون ما ال يقل عن      
 .المصدرة للشركة

 )الجمعية التأسيسية (االجتماع التأسيسي  

 :تقرر الجمعية التأسيسية في األمور التالية . وكيال عنه) من غير أعضاء مجلس اإلدارة(يحق لكل مساهم حضور االجتماع التأسيسي، أو أن يعين مساهما آخر 

 .فاء بالحد األدنى من رأس المال والقيمة المستحقة من االكتتاب لشروط ونظام الشركاتضمان مطابقة االكتتاب الكامل في رأس المال والو •

، بشرط عدم إدخال تعديالت جوهرية عليه من دون الحصول على موافقة جميع )النظام التأسيسي للشركة(وضع األحكام النهائية لعقد الشركة  •
 .الشركاء الممثلين فيه

 لمدة ال تتجاوز خمس سنوات والمراجع القانوني األول إذا لم يكن قد ُعين بالفعل في مذكرة الشركة أو في تعيين أعضاء مجلس اإلدارة األول •
 .عقد الشركة 

 .دراسة تقرير المؤسسين الخاص باألعمال والتكاليف المطلوبة للتأسيس، والنظر في الموافقة على قيمة المساهمات العينية، إن وجدت •

 التصويت

ومع ذلك، ال يحق ألي مساهم أن يدلي بأصوات تمثل أكثر من   . ر اجتماعا للمساهمين أن يدلي بصوت واحد عن كل سهم يمتلكه في الشركةيحق لكل مساهم يحض
 .عقد الشركةمن إجمالي أسهم رأسمال الشركة المصدرة فيما يتعلق بالقرارات التي تخص تعيين أو عزل أعضاء مجلس اإلدارة أو المراجعين القانونيين أو تعديل    % ٣٥

أما قرارات الجمعية العامة غير العادية للمساهمين فتتطلب  . من األسهم الممثلة في االجتماع % ٦٦تتطلب قرارات الجمعية العامة العادية للمساهمين موافقة أغلبية    
كة أو خفضه، أو تمديد مدة الشركة، أو تصفية الشركة، أو    من األصوات التي يتم الحصول عليها، ما عدا القرارات الخاصة بزيادة رأسمال الشر    % ٦٦موافقة أغلبية 

 .من األسهم الممثلة في االجتماع% ٧٥دمج الشركة في شركة أو مؤسسة أخرى؛ في تلك الحالة، تتعين موافقة أغلبية قدرها  

لعادية وعند عقد اجتماع يجب على مجلس اإلدارة نشر  من األسهم الممثلة في الجمعية العمومية غير ا% ٨٦أي قرار بتعديل عقد الشركة يتطلب أغلبية قدرها 
 .اإلعالن لذلك وفقا لنظام الشركة 

 .طبقا لنظام الشركات، ال يجوز ألعضاء مجلس إدارة الشركة التصويت على قرارات المساهمين التي تتعلق بإعفائهم من المسؤولية المتعلقة بإدارتهم للشركة      

 توزيع أرباح األسهم 

 :افي الربح السنوي للشركة بعد حسم التكاليف، بما في ذلك قروض المساهمين والزكاة، على النحو التالي سوف يتم توزيع ص 

 ).حتى يصل ذلك االحتياطي إلى نصف قيمة رأسمال الشركة المصدر(من صافي ربح الشركة إلى االحتياطي النظامي % ١٠يحب تحويل  •

 .ص نسبة من صافي الربح لتكوين احتياطي ألغراض معينةيجوز للمساهمين في الجمعية العامة للمساهمين تخصي •

 .توزيع أرباح األسهم على المساهمين •

ويتم سداد الزكاة وفقا لنظام مصلحة    . يتم دفع األرباح  المقرر توزيعها على المساهمين في المكان والوقت اللذين يحددهما مجلس اإلدارة وفقا للتعليمات السارية   
 .جب على الشركة أن تقتطع الزكاة من إجمالي العوائد قبل سداد أرباح األسهم وي. الزكاة وضريبة الدخل

في حالة عدم سداد أي عائد في أي سنة مالية، ال يجوز توزيع أي أرباح أسهم  في السنوات التالية، حتى يحصل أصحاب األسهم الممتازة على المبالغ التي    
 .يستحقونها

 حّل الشركة 

في المائة من قيمة أسهم رأسمال المصدر، يتعين على مجلس اإلدارة عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية  %) ٧٥(مسة وسبعين إذا بلغت خسائر الشركة خ
 .ويجب نشر أي قرار يصدر عن ذلك االجتماع في الجريدة الرسمية. للنظر في استمرار الشركة أو حلها قبل حلول موعد انتهائها 

 عند حلها، يحدد المساهمون، بموجب قرار يصدر في الجمعية العمومية غير العادية بناءا على عرض مقدم من مجلس اإلدارة، طريقة      عند انتهاء مدة الشركة أو
وتستمر صالحيات مجلس اإلدارة إلى تعيين المصفي أو المصفين، بشرط أال تتعارض هذه     . وتحديد صالحياتهم وأتعابهم) مصفين(تصفية الشركة وتعيين مصٍف    

 .وإذا تم حل الشركة، تتوقف صالحيات مجلس اإلدارة . صالحيات مع صالحيات المصفي وسلطته ال



 

 

 

 
٤٢

 النزاعات

 .وفقاً ألي شروط نظامية معمول بها، يحق للمساهمين تقديم دعاوى مطالبة ضد أعضاء مجلس اإلدارة، إذا ارتكب المجلس خطأ نتج عنه ضرر    



 

 

 

 
٤٣

 الدعوى القضائية
، والمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية، وشركة عبد   ")اتصاالت ("مؤسسة اإلمارات لالتصاالت  كل من  – أنه من تاريخه –أن المساهمون المؤسسون يأكدون 

 بن زقر، وشركة الجميح القابضة، وشركة رنا لالستثمار، ومجموعة شركات الرياض للكابالت    . و. العزيز الصغير لالستثمار التجاري ، وشركة عبد اهللا وسعيد م  
 ها أو مركزالشركة يمكن أن تؤثر تأثيًرا جوهرًيا على أعمال   ) بما في ذلك أي دعوى قائمة أو مهدد بإقامتها(دعوى قضائية أو مطالبة الشركة ليسوا طرفا في أى و

 .المالي



 

 

 

 
٤٤

 تعليمات وشروط االكتتاب
 إجراءات نموذج طلب االكتتاب 

اإلصدار    ويمكن الحصول على نشرات  . للمواطنين السعوديينلالكتتاب العام  من إجمالي أسهم الشركة  %)٢٠( سيتم طرح عشرين في المائة   نشرة اإلصدار،بموجب 
 : التالية المستلمةنماذج طلب االكتتاب من البنوك  و

البنك   وبنك الرياض،    وبريطاني،   البنك السعودي ال والبنك العربي الوطني،   والبنك األهلي التجاري،   وشركة الراجحي المصرفية لالستثمار،   ومجموعة سامبا المالية، 
 .البنك السعودي لالستثماروبنك الجزيرة، والبنك السعودي الهولندي،  والسعودي الفرنسي، 

داً   يمثل نموذج طلب االكتتاب، بمجرد توقعيه وتسليمه إلى البنك المستلم، عق   .أصدرت الشركة دعوة للمكتتبين الراغبين في االكتتاب باألسهم طبقا لنشرة االكتتاب    
 .ملزماً بين الشركة والمكتتب

 هـ ١٤٢٥ رمضان ٢يوم ع البنوك المستلمة في كافة أرجاء المملكة في أي وقت أثناء فترة االكتتاب، التي تبدأ من و نماذج طلبات االكتتاب لدى فرتقديمويمكن 
لمكتتب صورة من نموذج طلب شاركة لك الموالبنتسلم وس. )م٢٠٠٤بر  أكتو٢٥م حتى نهاية  ٢٠٠٤ أكتوبر ١٦الموافق ( هـ ١٤٢٥ رمضان ١١ويستمر حتى نهاية يوم  

وسوف يعتبر نموذج طلب االكتتاب الغيا في حالة عدم ختمه من قبل البنك المستلم أو إذا كانت المعلومات المقدمة فيه من قبل المكتتب غير     . قام بتقديمه االكتتاب الذي 
 .صحيحة

 رياال لكل سهم من األسهم المطروحة ٥٠سعر االكتتاب علما بأن  . هاباالكتتاب رغب لب االكتتاب عدد األسهم التي ييجب على المكتتب أن يحدد في نموذج طو
 .االكتتابعلي المكتتب، بضرب عدد األسهم المطلوبة في سعر المستحق إجمالي المبلغ تم احتساب  يو. لالكتتاب

           على أن ال يزيد االكتتاب عن عشرة آالف سهم . كتتب الحق في االكتتاب بهذا القدر ومضاعفاته  أسهم ويكون لكل م) ١٠(الحد األدنى لالكتتاب عشرة يبلغ 
 .لن يقبل االكتتاب في عدد أقل أو في كسر من هذا العدد   . للمكتتب) سهم ١٠،٠٠٠(

ويجب تقديم النموذج وأصل وصورة   .االكتتاب مبلغ إضافة ل  نماذج طلب االكتتاب مع أصل وصورة بطاقة األحوال المدنية، وبطاقة تعريف العائلة، قديم يجب تو
 ويجب ).واألبويناألبناء (الدرجة األولى يقتصر على أفراد األسرة من    علما بأن التوكيل . التوكيل الذي يثبت سلطة ذلك الشخص بإلزام المكتتب مع نموذج طلب االكتتاب 

يعيشون في المملكة العربية السعودية، ويجب توثيقه من السفارة أو القنصلية السعودية في الدولة ذات العالقة،    أن يكون التوكيل صادرا أمام كاتب عدل بالنسبة للذين 
 الصور مقابل     سيقوم بمطابقة  المسؤول في البنك المستلم علما أن. عائلة واحد لذين يتضمنهم دفتر   لوال يلزم توكيل بالنسبة   . بالنسبة إلى الذين يعيشون خارج المملكة   

 .ويجب أن يأخذ المكتتبون بعين االعتبار أن ثمة قيود على إرسال النشرة إلى خارج المملكة  .لمكتتبل األصول  ةادإعألصول، وا

 تم تسجيل جميع األسهموعند ذلك سي. نفس عدد األسهمجميع أفراد األسرة المشمولين في دفتر العائلة في حال اكتتابهم ب يجب تعبئة نموذج طلب اكتتاب واحد لو
 رئيسي   ألسهم المخصصة للمكتتب الل ةوزعاألرباح الم على جميع الرئيسي يحصل المكتتب  كما  رئيسي، باسم المكتتب الين التابعين   والمكتتب رئيسي  للمكتتب الةخصصالم

 في األسهم المطروحة المكتتب فيها من قبل     على أي أموال ترد من المبالغ المدفوعةرئيسي ويحصل المكتتب ال ،)في حالة عدم بيع تلك األسهم (ين التابعين والمكتتب 
 . ولم يتم تخصيصها ين التابعين  والمكتتب رئيسي لمكتتب الا

 ، أو إذا كان المكتتبون  الرئيسييتم تسجيلها باسم آخر غير اسم المكتتب وف جب استخدام نماذج طلب اكتتاب منفصلة، إذا كانت األسهم المطروحة لالكتتاب س ي
 .رئيسيتاب في كمية من األسهم تختلف عن األسهم التي يكتتب فيها المساهم ال يطلبون االكتالتابعون  

ويقر كل مكتتب بموافقته على االكتتاب في األسهم المحدودة وامتالك ذلك العدد منها في نماذج طلب االكتتاب المقدمة من المكتتب مقابل عدد األسهم المطلوب 
تقديم المكتتب الستمارة طلب ) ١: (ر كل مكتتب قد امتلك ذلك العدد من األسهم الذي تمت الموافقة على اكتتابه بها عند ويعتب. االكتتاب فيها مضروبا بسعر االكتتاب

ص الذي يحدد تقديم البنك المشارك إلشعار التخصي ) ٣(دفع المكتتب للقيمة اإلجمالية لألسهم التي طلب االكتتاب بها كاملة للبنك المستلم، و ) ٢(االكتتاب للبنك المستلم، و
 .عدد األسهم التي خصصت للمساهم

إذا لم و. صدقأو بتسليم شيك مصرفي م   نك بالخصم من حسابه،  ب التفويض   : بها كاملة لدي أحد فروع البنوك المستلمة من خالل  اكتتبالتي يجب سداد قيمة األسهم و
 ." إتحاد اتصاالت االكتتاب العام في شركة  " صدق ألمرمستحق بشيك مصرفي ميكن للمكتتب حساب لدى البنك المستلم، فيجب على المكتتب أن يسدد المبلغ ال

عدد  بموافقته على قبول   المكتتب ، كما يقر إذا كان غير مطابق لشروط ومتطلبات االكتتاب ئيا أو جزيا كلقدمة االكتتاب المات طلبأي منيحق للشركة أن ترفض 
 . له ةاألسهم المخصص

 التخصيص واسترداد األموال 

ويودع كل   ".  االكتتاب العام في شركة إتحاد اتصاالت -) اسم البنك المستلم: "(تتم تسميته على النحو التالي  حساب وديعة مشروطة، ولالكتتابفتح البنوك المستلمة   ت
 . في حساب الوديعة المشروطةالمحصلةبنك مستلم أموال المكتتبين  

 أسهم لكل   ١٠الحد األدنى للتخصيص هو ) ١(: الشركة المطروحة لالكتتاب على النحو التاليصص أسهم ختوف في أقرب وقت ممكن بعد نهاية مدة االكتتاب، س 
) ٢(وز عدد المكتتبين مليوني  اإذا تج.  لالكتتابلوبة كل مكتتب إلى إجمالي األسهم المط طلب على نسبةاً يتم التخصيص على أساس تناسبي بناء   ذلكوبعد) ٢(مكتتب 

 .بالتساوي على عدد المكتتبين ص مكتتب، سيتم التخصي  

     ، في يهالم تخصص الفائضة من األسهم التي  موال األتخصيص األسهم المطروحة لالكتتاب لكل مكتتب إلى جانب رد ستقوم البنوك المشاركة بإرسال إشعارات 
 البنوك المستلمة   تعمدو المكتتبين على معلومات التخصيص  إلطالعلمملكة باوسوف تعلن الشركة في الصحف المحلية . )م٢٠٠٤ نوفمبر الموافق(٤هـ ٢١/٩/١٤٢٥

 .اًبدء عملية رد األموال التي لم تخصص لها أسهم

االكتتاب هم إلى جانب مبالغ كال منالعدد النهائي من األسهم التي تم تخصيصه ل   والتي تحدد لمكتتبين التخصيص ل بإرسال إشعاراتم البنوك المستلمة وستقكما 
 من األسهم  يتم رد المبالغ الفائضة سو. إشعارات التخصيص إلى المكتتبين حسب ما يرد في  غير المخصصة   من األسهم المبالغ الفائضة برد ذلك و. جدت، إن والفائضة  

ن االتصال بفرع البنك     على المكتتبي  وينبغي  . صدق دون أي رسوم أو احتجاز، إما بإيداعها في حسابات المكتتبين لدى البنك أو بشيك مصرفي م  كاملةًغير المخصصة 
 .أي معلومات أخرىفي حال الرغبة بالحصول على   م نموذج طلب االكتتاب يقدتم تالمستلم الذي 

 اإلقرارات  

 :باآلتيالمكتتب يقر ويضمن  فإن بموجب تعبئة وتسليم نموذج طلب االكتتاب، 

 تعديله أو حق للمكتتب ال يبالتالي، وطلوبةء األسهم المعرض ملزم وغير مشروط لشراوقع يعتبر بمثابة نموذج طلب االكتتاب المعبأ والم •
 التي تقدم  بطلب شرائها أو أي كمية أقل يتم تخصيصها األسهم تلك الكمية من  امتالكأن المكتتب ملزم ببسحبه في أي وقت من األوقات، و

 .فعليا للمكتتب والوفاء بجميع المبالغ المستحقة مقابل شراء تلك األسهم

 .عقداً نهائياً ملزماً بين المكتتب والشركةيعتبر نموذج طلب االكتتاب من قبل الشركة،  بمجرد قبول •



 

 

 

 
٤٥

 .ديوأنه مواطن سع المكتتب بعلى نموذج طلب االكتتاب، يتعهد في حالة التوقيع  •

بعدم مسؤولية  قر فإنه يعليهو ،صريحا أو ضمنيا، فيما يتعلق بالشركةالمكتتب لم يستند على أي معلومات أو إفادات أو ضمانات، سواًء أكان  •
من هذا القبيل كما  أي معلومات أو إفادات أو ضماناتعن سواًء بالتضامن أو التكافل نشرة االكتتاب أو أي جزء منها قام بإعداد أي شخص 

 .يقر بإخالء طرفهم من أي خسائر أو أضرار تترتب على ذلك

استند بشكل حصري ومطلق على تقديره الذاتي وتحليله المستقل لمطروحة لالكتتاب قد الستثمار في األسهم ااقرار من خالل اتخاذه لالمكتتب  •
 مخاطر ومزايا للحقائق ذات الصلة باالستثمار في األسهم المطروحة لالكتتاب وحالة وأوضاع الشركة وموجوداتها ومطلوباتها إضافة إلى

 .االستثمار في األسهم المطروحة لالكتتاب

 متفرقات

لفائهم والمتنازل إليهم ، والمصفين، وورثتهم؛ على أنه ال    ح ألطراف االكتتاب، و مين طلب االكتتاب وكافة البنود والشروط والمواثيق ذات العالقة ملز يعتبر نموذج 
 أي من أطرافه، دون موافقة خطية   ها من قبلفيااللتزامات المترتبة عليه، وال التفويض   يجوز التنازل عن نموذج طلب االكتتاب وال عن أي من الحقوق أو المصالح أو   
 .مسبقة من الطرف اآلخر، ما لم تنص هذه البنود والتعليمات بشكل محدد على ذلك

ولديوان المظالم سلطة الفصل    . ألنظمة المملكة وتفسر وتنفذ طبقا لها   وفقا مترتبة عليها  العقود التخضع هذه التعليمات والبنود وأي استالم لنماذج طلب االكتتاب أو 
 .طرفين المترتبة عليه  حقوق والتزامات الأو  ذاته بأي شكل من األشكال بالطلب إذا تعلق  طلب نموذج االكتتاب، يالقضائي في أي نزاع بين طرف  

 .يتم األخذ بما ورد في النسخة العربية النسختين  باللغتين العربية واإلنجليزية، وفي حالة وجود تعارض بين    نشرة اإلصدار وقد تم توزيع

 لتداول ونقل األسهم ا

التداول في األسهم المعروضة   ، وسيتم بدء"تداول "السوق المالية سوف يتم إدراج األسهم في . قبل هذا الطرح لم توجد سوق لتداول األسهم المطروحة لالكتتاب 
 :  على- أشياء أخرى من بين - مديعتالشركة إدراج أسهم إن  و. تأسيس الشركةفي أقرب فرصة ممكنة بعد سوف يبدأ التداول  . لالكتتاب فقط

 .)يتم اإلعالن عن جدول أعمال االجتماع في الصحف المحلية (الجمعية التأسيسية وعقدهااإلعالن عن  •

 .نشر قرار وزير التجارة والصناعة، الذي يعلن فيه تأسيس الشركة وصدور السجل التجاري لهابتأسيس الشركة  •

.  عقب البدء في تداول األسهم المطروحة لالكتتاب العاممؤشر ال في ومن المتوقع أن تُدرج األسهم مباشرةً.  في السوق الماليةهاال يجوز نقل األسهم إال بعد بدء تداول
أسهم الي المشمولة فيه، والتي ستضم إجم على األسهم ابناء المؤشر تم تقييم  يو. هو مؤشر يقيس أداء أسهم جميع الشركات المتداولة في سوق األسهم العام مؤشر الو

 .الشركة

وُيحظر التداول المسبق   . العاممؤشر الوإدراج الشركة في تداول  حسابات المكتتبين في في ال يمكن التداول على األسهم المطروحة إال بعد اعتماد تخصيص األسهم  
 .ها، ولن تتحمل الشركة أي مسؤولية قانونية في تلك الحالة من التداول المسؤولية الكاملة عنالمحظورة نشطة األ في تعاملونحظرا تاما، ويتحمل المكتتبون الذي ي



 

 

 

 
٤٦

 )تداول(نبذة عن السوق المالية 
وقد بلغت  .م١٩٩٠ عام ، وبدأ تداول األسهم اإللكتروني في المملكة معلومات األوراق المالية اإللكتروني بديل لنظام  نظام كم، ٢٠٠١ في عام نظام تداول  م تأسيست

 شركة حتى   ٧٢ويبلغ عدد الشركات المساهمة المدرجة في النظام . م٢٠٠٣ مليار ريال سعودي بنهاية العام    ٥٨٩,٩لمتداولة عبر نظام تداول  القيمة السوقية لألسهم ا
 .تاريخه 

 ١٢ صباحاً وحتى  ١٠لساعة األولى من ا) ١: (ويتم التداول على فترتين   . ونظام تداول يغطي عملية التداول بشكل متكامل ابتداًء بتنفيذ الصفقة وانتهاًء بالتسوية        
أما خارج هذه األوقات فيسمح بإدخال األوامر وتعديلها وإلغائها صباحاً من .  مساًء ويتم خاللها تنفيذ األوامر ٦:٣٠ عصراً وحتى ٤:٣٠الثانية من الساعة  ) ٢(ظهراً، و 

 . وتتغير هذه األوقات خالل شهر رمضان وتعلن من قبل إدارة تداول . ساًء م٨ إلى ٦:٣٠ وبين فترتين التداول إضافةً لفترة قبل ا إلغالق من الساعة      ٨الساعة 

وفي . وبشكل عام تنفذ أوامر السوق أوالً، وتليها األوامر محددة السعر. تنفذ الصفقات من خالل مطابقة آلية لألوامر، ويتم استقبال وتحديد أولوية األوامر وفقاً للسعر     
 .نه يتم تنفيذها وفقاً لتوقيت اإلدخال   حال إدخال عدة أوامر بنفس السعر فإ 

ويقوم نظام تداول بتوزيع نطاق شامل من المعلومات من خالل قنوات مختلفة أبرزها موقع تداول على اإلنترنت وتوفير بيانات السوق بشكل فوري لمزودي             
 . كية لألسهم يتم مباشرة بعد تنفيذ الصفقة  وتتم تسوية الصفقات آنياً خالل اليوم، أي أن نقل المل     . المعلومات المعروفين مثل رويترز 

وتقع على عاتق إدارة تداول مسؤولية مراقبة السوق بهدف . ويجب على الشركة اإلفصاح عن جميع القرارات والمعلومات ذات األهمية للمستثمرين عبر نظام تداول   
 .ضمان عدالة التداول وكفاءة عمليات السوق

 



 

 

 

 
٤٧

  المستقبلية قائمة المركز المالي – ١الملحق 
 تقرير مراجعة خاص

كما في تاريخ بداية النشاط واإليضاحات المرفقة       ) الشركة) (شركة مساهمة تحت التأسيس( اتصاالت  إتحادلمرفقة لشركة القد فحصنا قائمة المركز المالي المستقبلية   
ل عن إعداد وعرض قائمة المركز المالي، وتقتصر مسئوليتنا على إبداء رأينا على      المسئووحده المرشح دارة اإل، والتي تعتبر مسئولية مجلس  ) ١٢(إلى رقم ) ١(من رقم 

 .الفحص الذي قمنا به

، وشمل الفحص اإلجراءات التي رأينها     ")هيئة المحاسبين (" الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين  القوائم المالية المستقبلية الصادرة عن   وفقاً لمعايير  تم فحصنا كما 
هذا الفحص أقل ويعد . لتكوين درجة معقولة من اإلقناع تمكننا من إبداء الرأي حول إعداد وعرض قائمة المركز المالي واالفتراضات التي أعدت على أساسها  ضرورية  

إلى إبداء الرأي على قائمة المركز المالي ككل    والتي تهدف أساساً المحاسبين نطاقاً من عملية المراجعة التي تتم وفقاً لمعايير المراجعة المتعارف عليها الصادرة عن هيئة   
 .لذا فإننا ال نبدي مثل هذا الرأي . 

المحاسبين، وإن االفتراضات التي    هيئة وفي رأينا، فإن المركز المالي المستقبلي تم عرضه واإلفصاح عنه وفقا لمتطلبات معيار القوائم المالية المستقبلية الصادر عن   
 .المرشحدارة اإلمجلس ساسا معقوال لقائمة المركز المالي المعدة من بني عليها التوقع توفر أ 

، لذلك فإن المركز المالي المتوقع قد ال يمكن تحقيقه، وقد يكون الفرق بين المركز نظراً ألن األحداث والظروف في كثير من األحيان، قد ال تحدث كما تم توقعها
 تغير األحداث والظروف بين فترة وأخرى، فإننا لسنا مسئولين عن تحديث هذا التقرير نتيجة لألحداث والظروف التي     ونظرا الحتمال. المالي المتوقع والفعلي جوهريا

 .تطرأ بعد تاريخ هذا التقرير  

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــ

  حمد الفوزانعبد اهللا

 ٣٤٨ترخيص رقم 

  هـ١٤٢٥ شعبان ٢٩: الرياض في

 م٢٠٠٤ أكتوبر  ١٣ق الموافـ

 



 

 

 

 
٤٨

 اتصاالتشركة إتحاد 

 )شركة مساهمة تحت التأسيس(

 المستقبلية  يالمركز المالقائمة 

 كما في تاريخ بداية النشاط

 )ريال سعودي(
   إيضاح   

 األصول    

 متداولـةال األصول    

 نقد بالصندوق ولدى البنوك     ٤  ٢٤،٤٧٤،٩٥٠

 دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى  ٥  ١،٥٧٨،٧٢٨

  األصول المتداولة مجموع    ٢٦،٠٥٣،٦٨٧

  
 متداولةال غير األصول    

 مشاريع تحت التنفيذ   ٦  ٤٠٠،٠٠٠،٠٠٠

 رسوم تراخيص  ٧  ١٢،٩٦٣،٧٥٠،٠٠٠

 مصاريف التأسيس     ٨  ٥١،١٩٢،١٤١

 مجموع األصول غير المتداولة    ١٣،٤١٤،٩٤٢،١٤١

 مجموع األصول    ١٣،٤٤٠،٩٩٥،٨١٩

     

 ق المساهمين الخصوم وحقو    

 خصوم متداولة    

 قروض بنكية   ٩  ٦،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠

 مستحق ألطراف ذوي عالقة  ١٠  ٤٠،٩٩٥،٨١٩

 مستحق لمقاولين  ٦  ٤٠٠،٠٠٠،٠٠٠

 تمويل مؤقت من المؤسسين  ١١  ٤٠٠،٠٠٠،٠٠٠

 مجموع الخصوم المتداولة    ٦،٨٤٠،٩٩٥،٨١٩

  
  المؤسسين لمتطلبات رأس المال المستقبلية   تمويل من  ١٢  ١،٦٠٠،٠٠٠،٠٠٠

 مجموع الخصوم    ٨،٤٤٠،٩٩٥،٨١٩

 حقوق المساهمين    

 )بعد إتمام االكتتاب العام(رأس المال المدفوع   ١٣  ٥،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠

 مجموع الخصوم وحقوق المساهمين    ١٣،٤٤٠،٩٩٥،٨١٩

 

 عضو مجلس اإلدارة المرشح رة المرشحعضو مجلس اإلدا

 

 

 :تاريخ

 

 

 :تاريخ

 

 .من هذه القوائم المالية جزءاً ال يتجزأ) ١٢( رقم إلى) ١( اإليضاحات المرفقة من رقم  تعتبر



 

 

 

 
٤٩

 التنظيم والنشاط  .١
الموافق  (هـ ٢٣/٦/١٤٢٥ بتاريخ  ١٨٩هي شركة مساهمة سعودية تحت التأسيس بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم ") الشركة( "إن شركة إتحاد اتصاالت  

وهي الشركة الثانية المعتمدة  ) م٢٠٠٤ أغسطس ١٨الموافق (هـ ٢/٧/١٤٢٥ بتاريخ   ٤٠/المصادق عليه وبموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م ) م٢٠٠٤ أغسطس ١٤
 .لتقديم خدمة الهاتف الجوال في المملكة 

 .لكة، والمعتمدة على تقنية جي إس إم و تقنية الجيل الثالث     النشاط الرئيسي للشركة هو إنشاء وتشغيل شبكة الهاتف الجوال في المم   

) ١٢(من رأسمال الشركة ، كما هو مبين في إيضاح    % ٨٠ مساهمين سعوديين ٦ اإلمارات العربية المتحدة و  –يمتلك المؤسسون وهم مؤسسة اإلمارات لالتصاالت  
 .ن حصة رأس المال فيملكها أفراد سعوديون من خالل االكتتاب العام  م% ٢٠أما النسبة المتبقية   . لقائمة المركز المالي المستقبلية 

 ") .تاريخ بداية النشاط   "يشار إليه فيما بعد بـ (م ٢٠٠٤ ديسمبر ١٥من المتوقع أن تبدأ الشركة نشاطها في 

  السياسات المحاسبية الهامة .٢
يير المحاسبة المتعارف عليها الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وفيما يلي ملخص  وفقاً لمعاالمرفقة المستقبلية المتوقعة   قائمة المركز المالي تم إعداد

 : بأهم السياسات المحاسبية المطبقة من قبل الشركة 

 :تقليد محاسبي متعارف عليه   أ 

 . وباستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي مع افتراض استمرارية النشاط  تم إعداد قائمة المركز المالي المستقبلية بالريال السعودي، وعلى أساس مبدأ التكلفة التاريخية    

  رسوم التراخيص ب 

ويتم تحميل اإلطفاء على قائمة     .  سنة٢٥ سنة والتي تقل عن فترة التراخيص وهي     ٢٠يتم إطفاء رسوم تراخيص الشبكة بطريقة القسط الثابت على فترة التراخيص          
 .ما تتم مراجعة رسوم التراخيص المرسملة دوريا للتأكد من معقولية القيمة المسجلةك. الدخل من تاريخ بداية خدمة الشبكة  

 مصاريف التأسيس ج  

مصاريف التأسيس سوف يتم تحميلها على قائمة الدخل في أول فترة مالية تلي بداية النشاط ، إال إذا أمكن تحديد منافع مستقبلية لهذه المصاريف ، وفي هذه الحالة        
 . سنوات أو الفترة المتوقعة لمنافعها االقتصادية أيهما أقصر ٧يف التأسيس بطريقة القسط الثابت على فترة      سيتم إطفاء مصار 

 أرصدة العمالت األجنبية  د 

 .لك التاريخ  يتم تحويل األصول والخصوم المالية المقيمة بالعمالت األجنبية في تاريخ المركز المالي إلى الريال السعودي باستخدام أسعار الصرف السائدة في ذ      

 استخدام التقديرات في إعداد قائمة المركز المالي المتوقعة  .٣
كما تتضمن   . قامت اإلدارة بعمل تقديرات وتوقعات معينة في إعداد قائمة المركز المالي المستقبلية، والتي أثرت في أرصدة األصول والخصوم المضمنة في القائمة   

ى تاريخ بداية النشاط، كما أن األرصدة الفعلية للموجودات والخصوم قد تختلف عن األرصدة الموضحة نظراً ألن األحداث     قائمة المركز المالي المستقبلية تنبؤات حت   
 .والظروف، في كثير من األحيان، قد ال تحدث كما خطط لها

 نقد بالصندوق ولدى البنوك  .٤
     

 نقد في البنوك      ٢٤،٤٢٤،٩٥٠

 نقد في الصندوق      ٥٠،٠٠٠

٢٤،٤٧٤،٩٥٠     

 دفعات مقدمةً وأرصدة مدينة أخرى .٥
     

  
 دفعات مقدمة    ١،٣٦٣،٩٦٨

 تأمينات      ٢١٤،٧٦٠

١،٥٧٨،٧٢٨     

 

 االلتزامات واالرتباطات المحتملة ومستحقات المقاولين  .٦
 مليار ريال سعودي من أصل       ١,٥عودي تقريباً، تم التعاقد على مبلغ   مليار ريال س ٢,٥ شهراً من تاريخ بدأ النشاط  ١٢تبلغ النفقات الرأسمالية المقدرة لفترة الـ   

 .ولم يتم سداده قبل تاريخ بدء النشاط " كمشاريع تحت التنفيذ" مليون ريال سعودي تم تحمله ورسملته في قائمة المركز المالي  ٤٠٠المبلغ، منها 

 رسوم التراخيص  .٧
 رجب ٢ بتاريخ  ٤٠/والمرسوم الملكي رقم م) م٢٠٠٤ أغسطس ١٤الموافق (هـ ١٤٢٣ جمادى الثانية  ٢٣ بتاريخ  ١٨٩بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 

تم منح الشركة التراخيص إلنشاء وتشغيل شبكة لخدمات الهاتف الجوال في المملكة وفقاً لتقنية جي إس إم وتقنية الجيل       ) م٢٠٠٤ أغسطس ١٨الموافق (هـ ١٤٢٥الثاني  
 ريال سعودي لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات، وهي الجهة المنظمة لالتصاالت      ١٢،٩٦٣،٧٥٠،٠٠٠ي هذا الصدد دفعت الشركة مبلغ وف.  سنة٢٥الثالث لمدة 

 .بالمملكة



 

 

 

 
٥٠

 مصاريف التأسيس  .٨
     

  
  مالية مدفوعة مقدماأتعاب استشارات    ١٥،٥٦٣،٠٨٥

  استشارية مدفوعة مقدماأتعاب استشارات    ٢،٧٠٢،٩٥١

 أتعاب إدارة لمؤسسة اإلمارات لالتصاالت     ١٢،٤٠٠،٠٠٠

 )  مليون ريال شهريا ٢,٥بدل انتداب  (مصاريف موظفين     ١٠،٠٠٠،٠٠٠

 أتعاب ضمانات     ٣،٩٨٢،٦٠٠

 مصاريف بنكية      ١،٤٢٦،٦٩٢

 أتعاب استشارات متعلقة لطرح الشركة لالكتتاب العام    ٥،١١٦،٨١٣

٥١،١٩٢،١٤١     

 : بنكية قروض .٩
 مليار ريال السعودي  ٨,٨وفقاً لالتفاقية فقد تم منح تسهيالت تمويلية إسالمية مؤقتة تبلغ  . دخلت الشركة في اتفاقية تمويل مع مجموعة من البنوك المحلية والعالمية 

 مليار ريال السعودي والذي تم استخدامه من قبل      ٦لتورق بمبلغ  تمويل با) أ(يمثل الشريحة  . إلى الشركة على شرحتين) تشمل تمويل الدوالر األمريكي والريال السعودي (
فهو تمويل بالمرابحة بمبلغ   ) ب(أما الشريحة . ، وتم ضمانها بواسطة المساهمين المؤسسين)٦(الشركة لدفع جزء من رسوم التراخيص المشار إليها في اإليضاح رقم  

 .هيزات والمعدات المطلوبة، وهذه المعدات والتجهيزات ستستخدم كضمان لهذا التمويل مليار ريال السعودي والذي سوف يستخدم في شراء التج ٢,٨

 أشهر أخرى إذ رغبت الشركة في ذلك وبموافقة ٦ شهراً من تاريخ توقيع مستندات التسهيالت قابلة للتمديد لمدة   ١٢تاريخ االستحقاق النهائي لهذه التسهيالت هو   
 .البنوك المقرضة 

 عالقة  مستحق ألطراف ذوي  .١٠

  اإلمارات العربية المتحدة –مؤسسة اإلمارات لالتصاالت      ٢٢،٩٢٦،٠٣٩

 المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية     ٥،٦٢٥،٠٠٠

 التجاري    الصغير لالستثمار زشركة عبد العزي    ٢،٥٤٨،٦٩٥

 بن زقر . و.  وسعيد مشركة عبد اهللا    ٢،٥٤٨،٦٩٥

 يح القابضة شركة الجم    ٢،٢٥٠،٠٠٠

 شركة رنا لالستثمار     ٢،٥٤٨،٦٩٥

 مجموعة شركات الرياض للكابالت    ٢،٥٤٨،٦٩٥

٤٠،٩٩٥،٨١٩     

 .)٨( اتصاالت المشار إليها في اإليضاح رقم   إتحاد شركة المبالغ أعاله تخص مساهمات من المؤسسين لدفعات من مصاريف التأسيس  

 تمويل مؤقت من المؤسسين .١١
) ٧( مليون ريال سعودي الستخدامه لسداد جزء من رسوم التراخيص المشار إليها في اإليضاح   ٤٠٠ منح الشركة قرض مؤقت بدون فوائد بمبلغ اعتمد المؤسسون

عجز في  كما تتضمن اتفاقية منح هذا القرض خياراً لتحويل مبلغ القرض إلى حقوق ملكية في حال وجود أي   ). ٨(ومصاريف التأسيس المشار إليها في اإليضاح   
 .متطلبات رأس المال المستقبلية 

 تمويل من المؤسسين لمقابلة متطلبات رأس المال المستقبلية  .١٢
 مليار ريال سعودي كقرض بدون فوائد لمتطلبات رأس المال المستقبلية، والذي تم استخدامه لسداد جزء من رسوم التراخيص كما هو مشار   ١,٦قدم المؤسسون مبلغ 

 .)٧(إليه في إيضاح رقم   



 

 

 

 
٥١

 رأس المال المدفوع   .١٣
 : ريال سعودي، ويمتلكها مساهمون وفقاً للحصص التالية   ٥٠ مليون سهم قيمة كل سهم ١٠٠ مليار ريال سعودي مقسمة إلى  ٥يبلغ رأسمال الشركة المدفوع 

   نسبة المساهمة   المجموع

  اإلمارات العربية المتحدة –مؤسسة اإلمارات لالتصاالت    %٣٥  ١،٧٥٠،٠٠٠،٠٠٠

 المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية   %١٥  ٧٥٠،٠٠٠،٠٠٠

  يالتجار  الصغير لالستثمار زشركة عبد العزي  %٦  ٣٠٠،٠٠٠،٠٠٠

 بن زقر. و. شركة عبد اهللا وسعيد م  %٦  ٣٠٠،٠٠٠،٠٠٠

 شركة الجميح القابضة   %٦  ٣٠٠،٠٠٠،٠٠٠

 شركة رنا لالستثمار   %٦  ٣٠٠،٠٠٠،٠٠٠

 مجموعة شركات الرياض للكابالت  %٦  ٣٠٠،٠٠٠،٠٠٠

 أفراد سعوديون  %٢٠  ١،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠

١٠٠  ٥،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠%   

 ).٧(تم استخدام جزء من المبالغ المستلمة من المساهمين في الشركة لرأس المال في سداد جزء من رسوم الترخيص كما هو في إيضاح  
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  خطاب المحاسب القانوني- ٢الملحق 
 اإلدارة المرشحمجلس 

 )شركة مساهمة تحت التأسيس(شركة إتحاد اتصاالت 

 ٢٣٠٨٨٨. ب.ص

  المملكة العربية السعودية-الرياض 

 

ـ  ١٤٢٥ شعبان ٢٩  ه

 م ٢٠٠٤ أكتوبر ١٣الموافق 

 :م خطاب التحقق من الحسابات لغرض طرح أسهم شركة ال تملك أي سجالت تجارية وتم تأسيسها بموجب مرسوم ملكي لالكتتاب العا 

الشركة تحت التأسيس لدى وزارة التجارة والصناعة بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم   "). الشركة) ("شركة مساهمة تحت التأسيس(شركة إتحاد اتصاالت 
تم تعييننا من قبل  )  م٢٠٠٤ أغسطس ١٨الموافق ( هـ ٢/٧/١٤٢٥ بتاريخ  ٤٠\والمرسوم الملكي رقم م) م٢٠٠٤ أغسطس ١٤الموافق ( هـ ٢٣/٦/١٤٢٥ بتاريخ  ١٨٩

 زبن زقر وشركة عبد العزي . و.  اإلمارات العربية المتحدة والمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية وشركة عبد اهللا وسعيد م  -مؤسسة اإلمارات لالتصاالت  ( المؤسسين 
إلصدار تقريرنا عن الشركة بغرض    ") المؤسسون) ("رنا لالستثمارالصغير لالستثمار التجاري وشركة الجميح القابضة ومجموعة شركات الرياض للكابالت وشركة  

 .طرحها لالكتتاب العام ألغراضكم

بغرض التقرير عن ) أ٢كما هي موضحة في ملحق ( لقد قمنا بتنفيذ اإلجراءات المتفق عليها مع مجلس اإلدارة المرشح بغرض طرح أسهم الشركة لالكتتاب العام  
تم تنفيذ هذه اإلجراءات على القوائم المالية   ). م٢٠٠٤ أكتوبر ١٣الموافق  (هـ١٤٢٥ شعبان ٢٩رجة ضمن نشرة االكتتاب العامة بتاريخ   بعض المعلومات المالية المد

 . للشركة في تاريخ بدأ النشاط، وتتحملون وحدكم المسئولية عن كفاية اإلجراءات المتبعة 

ف عليها في المملكة والتي تتعلق بتنفيذ إجراءات متفق عليها، والصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين     تم القيام بهذه العملية وفقا لمعايير المراجعة المتعار
 :القانونيين، تم تنفيذ اإلجراءات للتقرير عن ما إذا كانت     

 مدققة للشركة في تاريخ بدأ النشاط   مصاريف التأسيس كما تظهر في نشرة االكتتاب العامة قد تم المحاسبة واإلفصاح عنها في قائمة المركز المالي الغير    .١
 . الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين    ١٧، وفقاً للمبادئ المحاسبية التي تتعلق بمصاريف التأسيس، وكما وردت في المعيار المحاسبي رقم     

رأس المال في المستقبل والموضح في القوائم المالية   األموال الخاصة برأس المال المخصص للمؤسسين والقرض الممنوح من المؤسسين لتمويل وزيادة  .٢
 .للشركة كما في تاريخ بدأ النشاط قد تم استالمه من قبل الشركة 

مجلس اإلدارة المرشح قد أعد مذكرته عن مصادر التمويل المتوقعة والتي تتضمن تمويل إسالمي، مساهمات المؤسسين في حقوق الملكية، النقد المتوفر     .٣
لعام، قرض المساهمين لتمويل زيادة رأس المال في المستقبل، وتمويل مؤقت من المساهمين، واستخدامات التمويل التي تتضمن رسوم      من االكتتاب ا

 شهراً من بداية النشاط كما تظهر في الجزء الخاص باستخدامات األموال في     ١٢التصاريح، ومتطلبات رأس المال العامل والمصاريف الرأسمالية لفترة         
 .االكتتاب العامةنشرة 

 :أ ، فإن النتائج التي توصلنا إليها كما يلي  ٢بناءاً على اإلجراءات الموضحة في ملحق  

مصاريف التأسيس كما تظهر في نشرة االكتتاب العامة قد تم المحاسبة واإلفصاح عنها في قائمة المركز المالي الغير مدققة للشركة في تاريخ بدأ النشاط       .١
 . الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين    ١٧حاسبية التي تتعلق بمصاريف التأسيس، وكما وردت في المعيار المحاسبي رقم     ، وفقاً للمبادئ الم

 مليار ريال سعودي تم المساهمة بها من قبل المؤسسين، والباقي     ٤ آالف مليون ريال سعودي منها مبلغ  ٥رأسمال الشركة حسب المرسوم الملكي هو  .٢
 مليار ريال سعودي لتغطية زيادة رأس المال في      ١,٦ آالف مليون ريال سعودي، ومبلغ  ٤إن مساهمة المؤسسين بمبلغ . رح لالكتتاب العام  سوف يط

 .المستقبل ستستخدم في سداد جزء من رسوم التراخيص

. راضات التجارية التي بنيت عليها مذكرة مجلس اإلدارة       لقد فحصنا مذكرة مجلس اإلدارة المرشح المذكورة أعاله، واالفتراضات األساسية بما فيها االفت   .٣
 . وإننا على قناعة بأن مجلس اإلدارة قد قام بإعداد هذه المذكرة بعد التحقق الالزم  

فحص أو مراجعة من أي بما أن اإلجراءات التي نقوم بها ليست عملية مراجعة أو فحص وفقاً لمعايير المراجعة المتعارف عليها في المملكة فإننا ال نقدم ضمانات 
نوع على مصاريف التأسيس، أو على مساهمة المؤسسين في حقوق الملكية أو تعرض الممنوح من المساهمين لتمويل زيادة رأس المال في المستقبل أو مذكرة مجلس      

 . اإلدارة المرشح، ولو قمنا بإجراءات إضافية ربما نمت إلى علمنا بأمور أخرى يتعين علينا التقرير عنها     

إن الغرض الوحيد من تقريرنا هو المبين في الفقرة الثانية من هذا التقرير، ولمعلومات الشركة فقط، فإن هذا التقرير يستخدم لنشرة االكتتاب العامة، وال يجوز     
ة التجارة والصناعة، هيئة االتصاالت وتقنية      استخدامه ألي غرض آخر أو تقديمه ألي أطراف خارجية فيما عدا هيئة السوق المالية و ومجموعة سامبا المالية، وزار

 . المعلومات بدون إذن مكتوب من قبلنا

 

 

 عن كي بي إم جي الفوزان وبانقا  

 

 

  الفوزانعبد اهللا

 ٣٤٨ترخيص رقم 
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  اإلجراءات المتفق على تنفيذها–أ ٢ملحق 
 ")الشركة) ("شركة مساهمة تحت التأسيس(شركة إتحاد اتصاالت 

حصة المؤسسين في حقوق  ("عليها بخصوص مصاريف التأسيس، المبالغ المستلمة من المؤسسين مقابل حصصهم في حقوق الملكية في الشركة       اإلجراءات المتفق 
قعة  لفترة الـ، القرض الممنوح من المؤسسين لزيادة رأس المال في المستقبل، ومذكرة مجلس اإلدارة المرشح الخاصة بمصادر التمويل واستخدام األموال المتو   ")الملكية
 . ، لتدرج في الجزء الخاص باستخدامات األموال في نشرة االكتتاب العامة للشركة")مذكرة مجلس اإلدارة المرشح(" شهر من تاريخ بداية الشركة  ١٢

 مصاريف التأسيس

 .السداد / الحصول على قائمة بمصاريف التأسيس تظهر قيمة وطبيعة المصروف والتاريخ الذي تم فيه الصرف        .١

، والتأكد من أنها حقيقية وأنه تم تبويبها بشكل صحيح عن طريق المستندات        )على األقل%٩٠تغطي (اختيار عناصر رئيسية من مصاريف التأسيس         .٢
 .المؤيدة المقدمة من إدارة الشركة

توجيهات الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين  ال/ تقييم المعالجة المحاسبية لمصاريف التأسيس التي تحملتها الشركة والتأكد أنها تمت وفقاً للمعايير     .٣
 .القانونيين  

 حصة المؤسسين في حقوق الملكية والقرض الممنوح من المؤسسين لتمويل زيادة رأس المال في المستقبل   

 . الحصول على االتفاقية بين المؤسسين الخاصة بالحصص المطلوبة من كل من المؤسسين    .١

 . بالغ من المؤسسين في الحسابات البنكية ذات العالقة، والتأكد من مطابقتها مع االتفاقية بين المؤسسين   الحصول على تأكيد بنكي باستالم م  .٢

إننا على علم بأن المبالغ المستلمة من المؤسسين والمودعة في حساب بنكي لدى سامبا استخدمت في سداد جزء من رسوم التراخيص، ولذا سوف نقوم     .٣
 . أكيدات البنكية للتحقق من أن المبالغ كانت مودعة لدى سامبا لصالح الشركة باالطالع على التفاصيل في الت   

 مذكرة مجلس اإلدارة المرشح

 .الحصول على نسخة من مذكرة مجلس اإلدارة المرشح وفحصها .١

تجارية، وخصوصاً ما يتعلق برسوم   قراءة مذكرة مجلس اإلدارة المرشح وتقييم معقولية االفتراضات األساسية التي بنيت عليها بما فيها االفتراضات ال      .٢
 . شهراً من تاريخ بدأ النشاط١٢التراخيص، متطلبات رأس المال العامل المتوقعة، والمصاريف الرأسمالية لفترة الـ    

رض الحصول على تفاصيل التمويل اإلسالمي، حصص المؤسسين في حقوق الملكية، وصافي النقد المتوفر من طرح الشركة لالكتتاب العام، الق        .٣
الممنوح من المساهمين لتمويل زيادة رأس المال في المستقبل، والتمويل المؤقت من المساهمين، المذكورة في مذكرة مجلس اإلدارة المرشح، ومطابقة     

 .التفاصيل مع االتفاقيات مع البنوك والمساهمين    



 

 

 

 
٥٤

 المستندات المتاحة للمعاينة - ٣ملحق 
وذلك من الساعة العاشرة صباحا حتي الثانية      . ٢٨في مكاتب الشركة بمدينة الرياض، برج المملكة الدور   تهامعاينن في ستكون المستندات التالية متاحة للراغبي  

 :عشرة ظهرا خالل مدة االكتتاب

 . ومستندات التأسيس األخرىشركةلعقد تأسيس ا •

 .موافقة هيئة السوق المالية لالكتتاب •

 .اتفاقية اإلدارة •

 .التنازل عن الحساب ورهنه •

 .اتفاقية الوديعة المشروطة •

 .اتفاقية الضمان •

 .مسودة التراخيص •

 .قائمة المركز المالي المستقبلية •

 .خطاب المحاسب القانوني •
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 تعريفات
 أ 

الهيئة،  ) ٢(البنك األهلي التجاري، وكيل الوديعة المشروطة ، و ) ١: (اتفاقية الوديعة المشروطة بين كل من  
شركة اتصاالت الدولية، وهي شركة سعودية  ) ٤( و،تها وكيل الضمانمجموعة سامبا المالية، بصف ) ٣(و

 .المشتري األصلي اباعتباره  ذات مسؤولية محدودة 

 اتفاقية الوديعة المشروطة  

 اتصاالت    اتصاالت –تصاالت  ال اإلمارات لمؤسسة

 اتفاقية الضمان    وعة سامبا المالية اتفاقية التي وقعها المساهمون المؤسسون بصفتهم الفردية مع البنك األهلي التجاري ومجم   

 أسهم المساهمين المؤسسين من أسهم رأسمال شركة إتحاد اتصاالت المكتتب بهم من قبل المساهمين المؤسسين  % ٨٠

طرح الشركة عشرين مليون سهماً ، تمثل عشرين في المائة من إجمالي األسهم العادية لرأسمال الشركة 
 طنين السعوديينالعادية، لالكتتاب العام للموا

 االكتتاب

هـ ٢٣/٩/١٤٢٤بتاريخ  ) ٢٥/١٤٢٤(إرشادات اتصال الربط البيني الصادرة بموجب قرار الهيئة رقم       
 )م٢٠٠٣ نوفمبر ١٧الموافق (

 إرشادات اتصال الربط البيني     

 األسهم المكتتب فيها من أسهم رأسمال شركة إتحاد اتصاالت  % ٢٠

 اتفاقية اإلدارة    .الت بصفتها المشغل والشركة  اتفاقية اإلدارة المبرمة بين اتصا    

 إطالق الخدمة  الجوالاإلطالق المبدئي من قبل الشركة لخدمات الهاتف  

 والئحة المقابل المالي   اإلجرائية مجموعة نظام االتصاالت والئحته التنفيذية وتنظيم الهيئة والقواعد    
 . الربط البيني   وإرشاداتالستخدام الترددات،

 تصاالت أنظمة اال

 اإلمارات دولة اإلمارات العربية المتحدة 

 األسهم الممتازة .هي األسهم التي تتمتع بحقوق تفضيلية للمشاركة في أرباح األسهم واالسترداد في حالة تصفية الشركة     

 األعضاء المرشحون .هم أعضاء مجلس اإلدارة المرشحون من قبل المساهمين المؤسسين 

 ب 

 بي إن بي باريبا      تمويل الشركات، المستشار المالي للمصدر بي إن بي باريبا،   

 البنك الُمِصدر  مجموعة سامبا المالية بصفتها البنك الذي يصدر الضمان    

مجموعة سامبا المالية، وشركة الراجحي المصرفية   :البنوك المستلمة لطلبات االكتتاب التي تتألف من  
العربي الوطني، والبنك السعودي البريطاني، وبنك الرياض،      لالستثمار، والبنك األهلي التجاري، والبنك   

  .والبنك السعودي الفرنسي، والبنك السعودي الهولندي، وبنك الجزيرة، والبنك السعودي لالستثمار
 البنوك المستلمة

 ت 

 تداول  السوق المالية

 ترخيص الهاتف الجوال  .ترخيص النظام الشامل التصاالت الهاتف الجوال  

 ترخيص الجيل الثالث   . خدمات الجيل الثالث تقديم

اتفاقية التمويل اإلسالمية التي سوف توقعها الشركة مع بنوك مختلفة، للحصول على تسهيالت ائتمانية       
  مليار ريال سعودي  ٨,٨بإجمالي بنحو 

 التمويل اإلسالمي

 تاريخ السريان   .م٢٠٠٤ أغسطس ٣١بداية مدة اتفاقية الضمان اعتبارا من    

 التراخيص   والجيل الثالث  الجوالخيص الهاتف ترا

 ث 

 الثريا   شركة الثريا لالتصاالت الفضائية     

 ج  

 االجتماع التأسيسي  االجتماع األول للجمعية العامة للمساهمين

 ح  

 الحكومة حكومة المملكة العربية السعودية

 خ  

 خطاب التأكيد هيئة تنوي إصدار تراخيص للشركة خطاب التأكيد الصادر من الهيئة إلى المساهمين المؤسسين، بأن ال 

وصلة بين شبكات الشركة في المملكة وشبكات االتصاالت الدولية في دول أخرى، لتقديم خدمات اتصال         
 . الدولية الجوالالهاتف 

 خدمات النفاذ الدولي

 خطة الترددات الوطنية   خطة الترددات الوطنية التي تقوم الهيئة حاليا بإعدادها   

 خطة الترقيم الوطني   ة الترقيم الوطني التي أصدرتها الهيئة   خط
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 د 

 الدوالر األمريكي دوالر الواليات المتحدة األمريكية 

 ز 

 زانتل    شركة زنجبار لالتصاالت المحدودة  

 س 

 سوداتل  الشركة السودانية لالتصاالت المحدودة  

 سامبا مجموعة سامبا المالية، مدير االكتتاب   

 سعر االكتتاب   رياال سعوديا٥٠ًتتاب في األسهم، وهو سعر االك

 ش 

وهي شركة مساهمة سعودية تحت التأسيس، بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر شركة إتحاد اتصاالت،  
 هـ ٢/٧/١٤٢٥ الصادر في ٤٠/هـ  والمرسوم الملكي رقم م٢٣/٦/١٤٢٥ بتاريخ  ١٨٩رقم 

 الشركة

 الشبكات لث  والجيل الثا الجوالشبكات الهاتف 

شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة أسست من قبل المساهمين المؤسسين بهدف إبرام اتفاقية التمويل     
 .التي سوف يتم استخدامها في سداد المقابل المالي للتراخيص" أ "الخاصة بالشريحة  

 شركة ذات غرض خاص

 ص 

 :ُيقصد بصافي اإليرادات   

 التي تقدمها إلى مشتركيها، كما الجوالمن خدمات اتصاالت الهاتف إجمالي إيرادات الشركة التي تحققها 
 في قوائمها المالية

المشغلين في المملكة نظير خدمات االتصاالت التي  ) أو إلى(صافي المقابل الذي ُيدفع من  ) أو ناقص(زائد 
 .الشركة) أو تحصل عليها (تقدمها 

إلى مقدمي خدمة أجانب، حسب ) أو الذي ُيسدد( من صافي المقابل الذي يتم الحصول عليه) أو ناقص(زائد 
 . ما تعكسه نتائج التسوية الدولية 

 صافي اإليرادات  

 ض 

كل من البنك األهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية بموجب اتفاقية الضمان ضمانا غير قابل لإللغاء      
 .وغير مشروط للهيئة

 الضامن

 ط 

 طلب االكتتاب على المكتتبين تعبئتها وتقديمها للبنك المستلم عند الرغبة في االكتتاب    نماذج طلبات االكتتاب التي ينبغي   

 ق  

من قيمة  % ٨٠الضمان المقدم من قبل مجموعة سامبا المالية والبنك األهلي التجاري إلى الهيئة مقابل  
  ريال سعودي ١٠،٣٧١،٠٠٠،٠٠٠التراخيص، والذي يعادل 

 قيمة الضمان

م، الذي تم بموجبه  ٢٠٠٢ سبتمبر ١ هـ، الموافق٢٣/٦/١٤٢٣، الصادر بتاريخ   ١/١٤٢٣قرار الهيئة رقم 
 تعيين شركة االتصاالت السعودية كمقدم خدمة مسيطر  

 ١/١٤٢٣القرار رقم 

) م٢٠٠٤ أغسطس ١٤الموافق (هـ ٢٣/٦/١٤٢٥ الصادر بتاريخ   ١٨٩رقم مجلس الوزراء الموقر قرار 
 المتعلق بشركة إتحاد اتصاالت  

 رار الق

 القواعد اإلجرائية )م٢٠٠٤ يونيو ١٨الموافق (هـ ١٧/٤/١٤٢٥القواعد اإلجرائية التي بدأ العمل بها في  

 ك 

 كيوتل  الشركة االتصاالت القطرية  

 كابالت الرياض  )كابالت الرياض(الشركة السعودية الحديثة لصناعة الكابالت المحدودة    

 كي بي إم جي .و االكتتابكي بي إم جي الفوزان وبانقا بصفتهم محاسب   

 ل 

هـ ١٧/٥/١٤٢٥ بتاريخ  ١١لوائح االتصاالت التنفيذية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم    
 )م٢٠٠٢ يوليو ٢٧الموافق (

 لوائح االتصاالت 

 م 

 المستشارون "ز "األطراف التي تقدم الخدمات الخاصة باالكتتاب والمذكورون في صفحة   

أو أكثر من إجمالي اإليرادات في سوق اتصاالت   %) ٤٠(مة المسيطر الذي يحصل على  هو مقدم الخد
 .معينة

 مقدم الخدمة المسيطر 

 ز اتصاالت، والمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية، و شركة عبد العزي -مؤسسة اإلمارات لالتصاالت  
وشركة الجميح القابضة، وشركة رنا     بن زقر ، . و. الصغير لالستثمار التجاري، وشركة عبد اهللا وسعيد م 

 المساهمون المؤسسون



 

 

 

 
٥٧

 .لالستثمار، ومجموعة شركات الرياض للكابالت

 المستشار المالي للمصدر  بي إن بي باريبا، تمويل الشركات     

 مدير االكتتاب  مجموعة سامبا المالية 

 المملكة المملكة العربية السعودية 

 المقابل المالي لإلدارة   الت نظير تقديم الخدمات التي تنص عليها اتفاقية اإلدارة   المقابل المالي الذي ستحصل عليه اتصا    

 المدير التنفيذي  العضو المنتدب لشركة إتحاد اتصاالت 

 المشغل اتصاالت بوصفها المشغل الفني لشركة إتحاد اتصاالت   

 المشتري األصلي لوديعة المشروطة شركة اتصاالت الدولية، وشركات سعودية ذات مسؤولية محدودة بموجب اتفاقية ا 

بخصوص ) م٢٠٠٤ أغسطس ١٨الموافق (هـ ٢/٧/١٤٢٥ الصادر بتاريخ   ٤٠/المرسوم الملكي رقم م
 شركة إتحاد اتصاالت

 المرسوم الملكي

 أكتوبر    ٢٥م حتى ٢٠٠٤ أكتوبر ١٦الموافق ( هـ ١١/٩/١٤٢٥ هـ ويستمر حتى نهاية يوم ٢/٩/١٤٢٥
 )م٢٠٠٤

 مدة االكتتاب 

 مجلس اإلدارة افقة المساهمين للجمعية العامة العادية على اقتراح مجلس إدارة الشركة  مو

 مجلس الهيئة مجلس إدارة هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات  

 المكتتب  المكتتب في األسهم المطروحة لالكتتاب 

 ن 

 النظام التأسيسي   النظام التأسيسي المقترح لشركة إتحاد اتصاالت   

 هـ ٥/٣/١٤٢٢، بتاريخ  ٧٤رقم مجلس الوزراء الموقر يئة الصادر بموجب قرار    نظام اله
 )م٢٠٠١ مايو ٢٨الموافق (

 نظام الهيئة 

هـ، وما جرى عليه من ٢٢/٣/١٣٨٥ بتاريخ ٦/الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م  نظام الشركات 
 .تعديل

 نظام الشركات

 نشرة اإلصدار أو النشرة م٢٠٠٤ أكتوبر ٦هـ الموافق ١٤٢٥  شعبان٢٢نشرة االكتتاب العام المؤرخة 

  هـ١٢/٣/١٤٢٢ بتاريخ ١٢/نظام االتصاالت الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م 
 )م٢٠٠١ يونيو ٤الموافق (

 نظام االتصاالت  

ـ    ه

 هيئة السوق المالية  هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية  

 الهيئة  التصاالت وتقنية المعلومات    هيئة ا

 هيئة المحاسبين .الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين   

 و 

 وكيل الوديعة المشروطة البنك األهلي التجاري هو وكيل الوديعة المشروطة بموجب اتفاقية الوديعة المشروطة   

 الوزارة وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات  

 وكيل الضمان   بوصفها وكيل ضمان بموجب اتفاقية الوديعة المشروطة  مجموعة سامبا المالية، 

 واصل   االسم التجاري الذي تقدم اتصاالت تحته خدماتها المسبقة الدفع في اإلمارات  

 المصتلحات األجنبية  

 ARPU متوسط العائد عن كل مستخدم

 BSS األنظمة الفرعية للمحطات األساسية 

 BTS حطات األساسيةوحدات إرسال واستقبال الم 

 EDCH اإلمارات لمقاصـة البيـانات    غرفـة

 EDGE الجوال معدالت المعطيات المعززة لتقييم الهاتف 

 GMPCS االتصاالت الشخصية المتنقلة عبر األقمار الصناعية     

 GPRS تقنية خدمات نقل حزم الراديو العامة   

 GPS نظام تحديد المواقع العالمي

 GSM  الجوالالت الهاتف النظام الشامل التصا  

 MMS .خدمات رسائل الوسائط المتعددة 

 PDA الجديدة ألجهزة الهاتف الجوال والمساِعدات الرقمية الشخصية ) بيانات (تطبيقات المعطيات   
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 PLMN  األرضية العامة  الجوالشبكة 

 PMCS  للعمومالجوالخدمات الهاتف 

 PSTN شبكة مقاسم الهواتف العامة 

 WCDMA متعدد لتوزيع رموز النطاق العريض النفاذ ال 

 

 

 

 


