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 م5201تقرير جملس اإلدارة للسادة املساهمني لعام 

 

 السادة/ مساهمي شركة إحتاد إتصاالت )موبايلي(

م، ويتضمن التقرير 2015نضع بني أيديكم تقرير جملس اإلدارة السنوي عن نشاطات وأعمال الشركة للعام املالي 

 م.2015ديسمرب  31املوحدة للسنة املنتهية يف  القوائم املالية

 ونشاط الشركة تأسيس

 981مت تأسيس شركة إحتاد إتصاالت )الشركة/موبايلي( شركة مساهمة سعودية مبوجب قرار جملس الوزراء رقم 

رجب  3بتاريخ  21املرسوم امللكي رقم م/ مبوجب م(3112أغسطس  91هـ )املوافق 9231مجادي الثاني  32بتاريخ 

م 3112ديسمرب  92بتاريخ  9191312811ري رقم حتت السجل التجا ،م(3112أغسطس  98)املوافق  هـ9231

واملسجل يف مدينة الرياض. تعترب الشركة احلاصلة على الرتخيص الثاني لتقديم خدمة االتصاالت املتنقلة الالسلكية 

 7.7يبلغ رأس مال الشركة  م.3111مايو  31وقد بدأت الشركة عملياتها التجارية يف  يف اململكة العربية السعودية،

ريال سعودي للسهم الواحد مدفوعة بالكامل كما يف  91مليون سهم بقيمة إمسية  771ر ريال سعودي مقسمة اىل ليام

 م.1201ديسمرب  29

 )"اجملموعة"( النشاط الرئيس للشركة و الشركات التابعة

اف البصرية يتمثل النشاط الرئيس للشركة يف إنشاء وتشغيل شبكة اإلتصاالت الالسلكية املتنقلة و شبكة األلي

ومتديداتها، و إدارة و تركيب  وتشغيل شبكات اهلاتف واألجهزة الطرفية و أنظمة وحدات االتصاالت باإلضافة إىل بيع 

 و صيانة أجهزة اهلاتف و أنظمة وحدات االتصال يف اململكة العربية السعودية.

 تتمثل النشاطات الرئيسية للشركات التابعة فيما يلي :

 لتقنية ألغراض الشركة وتقديم خدمات الدعم الفين لتقنية املعلومات.تطوير الربامج ا -

ــي          - ــة احلاســب ا ل ــب أنظم ــب وصــيانة شــبكات االتصــاالت  الســلكية والالســلكية وتركي ــود تركي ــع عق تنفي

 وخدمات املعطيات. 

ــة والتجزئــة يف املعــدات وا الت واألجهــزة اإللكرتونيــة والكهربائيــة وأجهــزة االتصــاال     - ت  الســلكية جتــارة المل

والالسلكية وأنظمة املباني العكية واالسترياد والتصـدير للغـري باإلضـافة إىل تسـويق وتوزيـع خـدمات االتصـاالت         

 وتقديم اخلدمات االستشارية جملال االتصاالت .

جتــارة الملــة والتجزئــة يف أجهــزة احلاســب ا لــي واألجهــزة اإللكرتونيــة وصــيانتها وتشــغيلها وتقــديم اخلــدمات       -

 املرتبطة بها.

 تقديم خدمة القنوات التلفزيونية باستخدام بروتوكول االنرتنت. -

 إنشاء وإدارة وتشغيل واالستثمار يف املشاريع اخلدمية والصناعية. -
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إنشاء وتشغيل وصيانة شبكات االتصاالت واحلاسـب ا لـي واألعمـال املتعلقـة بهـا، وبنـاء وصـيانة وتشـغيل بـرامج           -

 وتصدير وبيع أجهزة ومعدات وبرامج أنظمة االتصاالت واحلاسب ا لي.احلاسب ا لي واسترياد 

 تأسيس ومتلك الشركات املتخصصة يف األنشطة التجارية مبا يف ذلك األنشطة التجارية اليت ميارسها املؤسس. -

 التابعــة هلــا أو املشــاركة يف إدارة الشــركات األخــرا الـيت لــديها حصــص يلوكــة فيهــا وتــوفري  اتإدارة الشـرك  -

 الدعم الالزم هلا.

 استثمار أمواهلا يف األسهم والسندات واألوراق املالية. -

 متلك العقارات واملنقوالت الالزمة ملباشرة نشاطها يف احلدود املسموح بها وفقًا للقانون. -

متلــك أو تــأجري حقــوق امللكيــة الفكريــة مــن بــراءات االخــرتار والعالمــات التجاريــة وحقــوق االمتيــاز وغريهــا مــن      -

 حلقوق املعنوية واستغالهلا وتأجريها أو تأجري فرعي هلا للشركات التابعة هلا أو لغريها.ا

والـيت قـد تعاونهـا علـى حتقيـق      أأن تكون هلا مصلحة أو أن تشرتك بأي وجه مع اهليئات اليت تـزاول أعمـااًل شـبيهة     -

 أو تلحقها بها.وخارجها وهلا أن تشرتي هعه اهليئات العربية السعودية  ملكةاملأغراضها يف 

 القيام جبميع األعمال واخلدمات املتعلقة بتحقيق األغراض السابقة.  -

 

 الشركات التابعة

 م:2015 ديسمرب 29فيها كما يف  )موبايلي(فيما يلي بيان يوضح امساء الشركات التابعة وبلد املنشأ ونسبة ملكية 

-بلد املنشأ   االســـــم

 )العمليات(

ريال ) رأس املال

 (يسعود

 نسبة امللكية 

 غري مباشرة  مباشرة 

 %1.19 %11.11 1,836,000 اهلند  شركة موبايلي انفوتك احملدودة 

 %9 %11 150,000,000 اململكة العربية السعودية  شركة بيانات األوىل خلدمات الشبكات 

 %2 %11 10,000,000 اململكة العربية السعودية  شركة شبكة زاجل الدولية لالتصاالت

 %1 %11 10,000,000 اململكة العربية السعودية  الشركة الوطنية حللول األعمال 

 %0 60% 3,750,000 اململكة العربية السعودية  احملدودة بالي أند بلج – موبايلي شركة

 10% 90% 1,000,000 اململكة العربية السعودية  شركة صحيت للخدمات املعلوماتية

 0% 100% 2,510,000 البحرين   رز القابضةشركة موبايلي فينتش

 %911 %1 183,829 املتحدة العربية اإلمارات  الشركة الوطنية حللول األعمال م.م.ح 
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 شركة موبايلي انفوتك احملدودة

اهلند  -م باالستثمار يف شركة تابعة، شركة موبايلي انفوتك احملدودة، بنجالور3117قامت الشركة خالل سنة 

م. وجتدر االشارة اىل انه قد مت 3118% من رأس ماهلا واليت زاولت كامل نشاطها التجاري خالل سنة 11.11بنسبة 

% املتبقية من رأس مال الشركة التابعة من قبل الشركة الوطنية حللول 1.19م االستحواذ على الـ 3111بداية عام 

التجاري( وهي شركة تابعة. يتمثل نشاط شركة األعمال )املعروفة سابقًا باسم شركة إحتاد اتصاالت لإلستثمار 

حيث مساهمتها يف ، وتعترب مركز تكلفة ات الدعم الفين لتقنية املعلوماتانفوتك بتطوير الربامج التقنية وتقديم خدم

 .الف ريال 172االيرادات بقيمة 

 

 شركة بيانات األوىل خلدمات الشبكات

% من حصص الشركاء يف شركة بيانات األوىل 11ما نسبته  االستحواذ علىم، ب3118قامت الشركة خالل سنة 

مجيع حقوق وأصول وموجودات  االستحواذشركة سعودية ذات مسؤولية حمدودة وإشتمل وهي خلدمات الشبكات، 

مليار  9.1مسها التجاري وعالماتها التجارية احلالية واملستقبلية مقابل سعر شراء إمجالي قدره التزاماتها واالشركة و

. يتمثل نشاط شركة االستحواذمليار ريال سعودي كما يف تاريخ  1.466ل سعودي والعي نتج عنه شهرة مببلغ ريا

بيانات األوىل خلدمات الشبكات بتنفيع عقود صيانة شبكات االتصاالت السلكية والالسلكية وتركيب وصيانة 

 .مليار ريال 1.758ها يف االيرادات بقيمة ، و مساهمت انظمة احلاسب ا لي املتعلقة بها وتقديم خدمات املعطيات

 

 شركة شبكة زاجل الدولية لالتصاالت

% مــن حصــص الشــركاء يف شــركة شــبكة زاجــل 11مــا نســبته  االســتحواذ علــىبم 3118قامــت الشــركة خــالل ســنة 

يــع حقــوق وأصــول وموجــودات    مج االســتحواذ الدوليــة لالتصــاالت، شــركة ســعودية ذات مســؤولية حمــدودة وإشــتمل       

مليـون   81مسها التجاري وعالماتها التجارية احلالية واملستقبلية مقابل سـعر شـراء إمجـالي قـدره     التزاماتها واشركة وال

. يتمثـل نشـاط شـركة شـبكة     االسـتحواذ مليون ريـال سـعودي كمـا يف تـاريخ      12ريال سعودي نتج عن ذلك شهرة مببلغ 

هـزة احلاسـب ا لـي واألجهـزة اإللكرتونيـة وصـيانتها وتشـغيلها        زاجل الدولية لالتصـاالت بتجـارة الملـة والتجزئـة يف أج    

 .وتقديم اخلدمات املرتبطة بها

 

 الشركة الوطنية حللول األعمال 

م، باالستثمار يف شركة تابعة، الشركة الوطنية حللول األعمال )املعروفة سابقًا 3118قامت الشركة خالل سنة 

% من رأس 11بنسبة  ،شركة سعودية ذات مسؤولية حمدودةوهي ي(، باسم شركة إحتاد اتصاالت لالستثمار التجار

من  هام تغيري امس3191قرر الشركاء يف الشركة التابعة سابقة العكر يف سنة  و. مليون ريال سعودي 91البالغ  ماهلا

نية حللول شركة إحتاد اتصاالت لالستثمار التجاري إىل الشركة الوطنية حللول األعمال. يتمثل نشاط الشركة الوط
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األعمال بتجارة الملة والتجزئة يف املعدات وا الت واألجهزة االلكرتونية والكهربائية وأجهزة االتصاالت السلكية 

والالسلكية واالسترياد والتصدير للغري باإلضافة إىل تسويق وتوزيع خدمات االتصاالت وتقديم اخلدمات االستشارية 

 .مليون ريال 12يرادات بقيمة ، و مساهمتها يف االجملال االتصاالت

 

 احملدودة بالي أند بلج – موبايلي شركة

 وهي تابعة شركة يف باالستثمار ذات العالقةم اإلجراءات القانونية 3192الربع األول من سنة  خالل الشركة أنهت

مليون  3.75الغ الب ماهلا رأس من ٪11 بنسبة حمدودة مسؤولية ذات سعودية شركة  بالي أند بلج – موبايلي شركة

 بالي أند بلج لشركة يلوكة التابعة الشركة مال رأس من املتبقية ٪21 الـ ان إىل اإلشارة جتدر ريال سعودي.

يتمثل نشاط الشركة بشكل رئيس يف البحث عن فرص إستثمارية  .مريكيةاأل املتحدة الواليات ومقرها انرتناشيونال

 خلارج ونقلها إىل اململكة.يف شركات تعمل يف جمال التكنولوجيا يف ا

 

 شركة صحيت للخدمات املعلوماتية

شركة صحيت  وهي باالستثمار يف شركة تابعة، ذات العالقةم اإلجراءات القانونية 3192 عام أنهت الشركة خالل

 .مليون ريال سعودي 9البالغ  ماهلا رأس من ٪11للخدمات املعلوماتية شركة سعودية ذات مسؤولية حمدودة بنسبة 

بيانات األوىل خلدمات يلوكة من قبل شركة  التابعة الشركة مال رأس من املتبقية ٪91جتدر اإلشارة إىل ان الـ 

إنشاء وتشغيل وصيانة شبكات االتصاالت واحلاسب ويتمثل نشاط الشركة الرئيس يف  وهي شركة تابعة. الشبكات

احلاسب ا لي واسترياد وتصدير وبيع أجهزة ومعدات وبرامج ا لي واألعمال املتعلقة بها، وبناء وصيانة وتشغيل برامج 

 .، واليوجد هلا مساهمة يف اإليرادات أنظمة االتصاالت واحلاسب ا لي

 

 شركة موبايلي فينتشرز القابضة ش.ش.و 

 ذات العالقة باالستثمار يف شركة تابعة وهي شركة موبايليم اإلجراءات القانونية 3192أنهت الشركة خالل عام 

 ويبلغ رأس ماهلا شركة حبرينية )شركة الشخص الواحد( يلوكة بالكامل من قبل الشركة. فينتشرز القابضة

ر يف الشركات الناشئة اليت تعمل يف جماالت االنرتنت استثم. ويتمثل نشاط الشركة يف اإلمليون ريال سعودي 2.5

 .ساهمة يف اإليرادات، واليوجد هلا م وتقنية املعلومات مقابل حصة من ملكية الشركة

 

 الشركة الوطنية حللول األعمال م.م.ح 

ذات العالقة باالستثمار م اإلجراءات القانونية 3192أنهت الشركة التابعة، الشركة الوطنية حللول األعمال خالل عام 

وكة الشركة الوطنية حللول األعمال م.م.ح، شركة اماراتية )شركة الشخص الواحد( يل يف شركة تابعة وهي
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. ويتمثل نشاط الشركة الرئيس يف تقديم ألف ريال سعودي 184ويبلغ رأس ماهلا  بالكامل من قبل الشركة التابعة.

 .واليوجد هلا مساهمة يف اإليرادات ، الدعم الفين وخدمات مراكز اإلتصال للشركات يف اململكة

 

 :حداث مهمةأ

مات املوقعة مع شركة االتصاالت املتنقلة السعودية اللجوء للتحكيم خبصوص إتفاقية اخلدطلب شركة موبايلي 

 (:)زين السعودية

من اتفاقية اخلدمات املربمة مع شركة االتصاالت  اطلب اللجوء للتحكيم خبصوص املبالغ املستحقة هلبشركة قامت ال

سعودية تشمل خدمات دمات لشركة زين الخلشركة الم ديقتم و املتعلقة ب3118مايو  1املتنقلة )زين السعودية( بتاريخ 

  .التجوال الوطين و املشاركة يف مواقع األبراج و وصالت الرتاسل و نقل احلركة الدولية

نوفمرب  21مليار ريال سعودي كما يف  3.3شركة بقيمة الترتب على هعه االتفاقية مبالغ مستحقة الدفع لصاحل 

شركة منع ذلك اللعديد من املساعي الودية من جانب . تععر الوصول اىل حل للخالف على تلك املبالغ رغم بعل ا3192

شركة اللجوء اىل التحكيم مبوجب نظام التحكيم وفقا لإلتفاقية سابقة العكر و ذلك حفظا الالتاريخ، وعليه قررت 

ومت عقد  وقد مت تعيني حمكمني من قبل الطرفني، وبدأت هيئة التحكيم النظر يف اخلالف، حلقوق الشركة. هعا

حيث قامت كل شركة بتقديم مستنداتها والرد على معكرات الطرف األخر.  أمام هيئة التحكيمللسات عدد من ا

م، و قد تقرر يف تلك 26/93/3191هـ املوافق 91/12/9227عقدت هيئة التحكيم جلسة إجرائية يوم السبت وقد 

  .م91/93/3191هـ املوافق 38/13/9227اللسة متديد مدة التحكيم اثنى عشر شهرًا تبدأ من 

 

 :وتعيني رئيس جملس إدارة جديد منصبهإستقالة رئيس جملس اإلدارة من 

من منصبه كرئيس للمجلس باستقالته رئيس جملس اإلدارة األستاذ/عبدالعزيز صاحل الصغري )عضو مستقل(  تقدم

هـ 12/11/9221حد يوم األ ةبنهاي ةستقالإلمع بقاء عضويته يف اجمللس، وقد تقدم بطلب ا فقط لظروفه الصحية

م. 32/13/3191هـ املوافق 12/11/9221إعتبارًا من تاريخ يوم األثنني  ةستقالإلم، وسريان ا33/3/3191املوافق 

تأمينات اإلجتماعية األستاذ /سليمان بن و تعيني معالي حمافظ املؤسسة العامة ل ةستقالإلوقد قرر اجمللس قبول ا

املتبقية من دورة اجمللس احلالية وذلك إعتبارًا من  ةجمللس اإلدارة للفرت رئيسًا عبدالرمحن القويز )عضو غري تنفيعي(،

 .م32/13/3191هـ املوافق 12/11/9221تاريخ يوم األثنني 

مصرفية كبرية ويتقلد حاليًا منصب حمافظ  ويتمتع معالي األستاذ/ سليمان بن عبدالرمحن بن عبداهلل القويز خبربة

 .ات االجتماعية، باإلضافه إىل أنه رئيس جملس إدارة البنك السعودي الفرنسياملؤسسة العامة للتأمين
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 :إعفاء العضو املنتدب والرئيس التنفيذي

يف القوائم املالية لعامي  لية حيال ما ورد من أخطاءوبتحديد املسؤاملضطلعة بعد االطالر على تقرير لنة املراجعة 

م إعفاء املهندس / خالد عمر الكاف من 32/3/3191نعقد بتاريخ امل ة الشركةجملس إدارقرر ، 2014و  2013

،كعلك اختع اجمللس اإلجراءات  م32/3/3191منصبه كعضو منتدب ورئيس تنفيعي للشركة اعتبارًا من تاريخ 

 الشركة واملساهمني . حقوق القانونية الالزمة حلماية

 

 :تأجيل اجتماع اجلمعية العامة العادية للشركة

املقرر عقدها يف متام الساعة الرابعة والنصف اليت كان من إلدارة تأجيل إجتمار المعية العامة العادية وقرر جملس ا

يف فندق انرتكونتيننتال بالرياض قاعة بريدة اىل حني  2015/06/09هـ املوافق 33/18/9221عصرًا يوم الثالثاء 

ملتخصص املكلف من قبل هيئة السوق املالية والعي توىل اإلنتهاء من دراسة املالحظات اليت توصل إليها فريق العمل ا

فحص القوائم املالية للشركة واإلفصاح عن مدا وجود أثر مالي على القوائم املالية ومن ثم خماطبة الهات ذات 

 .العالقة لتحديد املوعد الديد لعقد المعية

 

 :م4102لقوائم املالية املوحدة املعد َّلة للربع األول من م وا4102عادة إصدار القوائم املالية املوحدة املعد َّلة لعام إ

م والقوائم املالية املوحدة املعد َّلة للربع األول من 3192الشركة إعادة إصدار القوائم املالية املوحدة املعد َّلة لعام قررت 

هـ 92/91/9221ريخ وقد قامت الشركة بتا .م3191م قبل إنتهاء فرتة اإلعالنات لنشر نتائج الربع الثاني 3191

 م.2014م بنشر األثر املالي إلعادة اإلصدار، وهو ما مت تفصيله يف تقرير جملس اإلدارة لعام 21/17/3191املوافق 

 

 :تعيني رئيس تنفيذي

على تعيني االستاذ أمحد فروخ  م93/17/3191جملس ادارتها وافق بتاريخ اليوم ن أبشركة إحتاد إتصاالت  تعلنأ

بالعكر أن السيد فروخ يتمتع بأكثر من ثالثني  جدير .م93/17/3191لشركة ابتداء من تاريخ كرئيس تنفيعي ل

عامًا من اخلربة التجارية الدولية يف منطقة الشرق األوسط وأفريقيا وأمريكا الشمالية وأوروبا، آخرها كان دوره 

يف الشؤون املالية املهنية حيث  جنوب أفريقيا. ويعترب السيد فروخ من ذوي اخلربة MTN كرئيس تنفيعي لشركة

 .التدقيق وإدارة العمليات و يظهر مساره املهين سجاًل حافاًل من النجاح يف جمال اإلدارة املالية
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 : اجتماع اجلمعية العامة العادية

فندق يف م 91/11/3191املوافق هـ 13/93/9221بتاريخ  91:21ي متام الساعة إنعقد اجتمار المعية العامة العادية 

انرتكونتينينتال، القاعة الرئيسية يف مدينة الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على 

 :جدول أعمال المعية على النحو التالي

 .م11/11/1112املوافقة على القوائم املالية للشركة املعاد إصدارها وتقرير مراقب احلسابات للعام املالي املنتهي يف  (1

 .م11/11/1112ملوافقة على تقرير جملس اإلدارة للعام املالي املنتهي يف ا (1

 .م11/11/1112عدم إبراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة عن العام املالي املنتهي يف  (1

ربع األول للاملوافقة على ما قام به جملس اإلدارة بتعيني مراقب احلسابات برايس وتر هاوس كوبر ملراجعة القوائم املالية  (2

 . م1112م والربع الثاني من العام املالي 1112ن العام املالي م

من بني املرشحني من قبل لنة املراجعة ملراجعة القوائم املالية  (KPMG)املوافقة على تعيني مراقب حسابات الشركة (2

 .م والبيانات املالية ربع السنوية وحتديد أتعابه1112للشركة للعام املالي 

مليون ريال على املساهمني عن  (1,925)لس اإلدارة على ما مت توزيعه من أرباح أولية مقدارها املوافقة على توصية جم (6

 .( ريال عن كل سهم1521م بواقع )1112األول والثاني من العام  نيالربع

 .م1112املوافقة على توصية جملس اإلدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن الربع الثالث والرابع من العام  (7

شركة مساهمة سعودية، كأحد  - ا(ة على التعاقدات اليت متت مع الشركة املتحدة لإللكرتونيات )إكسرتاملوافق (8

املوزعني لشركة احتاد اتصاالت )موبايلي(. وذلك مللكية شركة عبدالعزيز الصغري لالستثمار التجاري حصة يف 

ة سنة( لرئيس جملس اإلدارة املهندس/ وبالتالي وجود مصلحة غري مباشرة يف هعا العقد السنوي )ملد(، )إكسرتا

 .م2014( ريال عن العام املالي 162,712عبدالعزيز الصغري بقيمة )

املوافقة على قرار جملس اإلدارة بتعيني معالي األستاذ/ سليمان بن عبدالرمحن القويز عضوًا يف جملس اإلدارة بداًل من  (9

 .سعادة األستاذ/ إبراهيم حممد السيف

رار جملس اإلدارة بتعيني سعادة األستاذ/ حممد هادي احلسيين عضوًا يف جملس اإلدارة بداًل من سعادة املوافقة على ق (11

 .األستاذ/ عيسى بن عبدالرسول احلداد

املوافقة على قرار جملس اإلدارة بتعيني سعادة األستاذ/ عبداهلل حممد العيسى عضوًا يف جملس اإلدارة بداًل من سعادة  (11

 .ناصر الاسراألستاذ/ صاحل بن 

املوافقة على قرار جملس اإلدارة بتعيني سعادة األستاذ/ خليفة حسن الشامسي عضوًا يف جملس اإلدارة بداًل من  (11

 .األستاذ/ خالد عمر الكاف

املوافقة على قرار جملس اإلدارة بتعيني سعادة الدكتور/ خالد عبدالعزيز الغنيم عضوًا يف جملس اإلدارة بداًل من  (11

 .بدالعزيز صاحل الصغرياألستاذ/ ع
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 عية العامة العادية )إلنتخاب أعضاء جملس إدارة جديد(:اجتماع اجلم

يف  م32/99/3191املوافق  هـ99/13/9227بتاريخ  91:11اجتمار المعية العامة العادية يف متام الساعة إنعقد 

قانوني حيث كانت نتائج التصويت على فندق نوفوتيل العنود، قاعة لطيفة يف مدينة الرياض بعد اكتمال النصاب ال

 :جدول أعمال المعية على النحو التالي

م 19/93/3191هـ املوافق 1437/ 02/19املوافقة على تعيني جملس إدارة جديد للدورة القادمة اليت تبدأ من تاريخ

 :وملدة ثالث سنوات ويتكون من كل من السادة

 سليمان عبدالرمحن القويز -

 ىعبداهلل حممد العيس -

 عبدالعزيز محد الميح  -

 خالد عبدالعزيز الغنيم -

 محود بن عبداهلل التوجيري -

 علي عبدالرمحن السبيهني -

 أمحد عبدالكريم جلفار  -

 خليفة حسن الشامسي  -

 سركان أوكاندان  -

 حممد هادي احلسيين  -

ملوافق هـ، ا99/13/9227اإلثنني  العي مت عقده يومه اتاجتماعأوىل لديد يف وقد قام جملس اإلدارة ا

م ، بتعيني السيد/ سليمان بن عبد الرمحن القويز، رئيسًا جمللس اإلدارة لدورته القادمة اليت تبدأ من 32/99/3191

م وملدة ثالث سنوات، وتعيني السيد/ خليفة بن حسن الشامسي عضوًا منتدبًا. كما شكل اجمللس 19/93/3191

 .دةاللجان املنبثقة عنه وفق املهام والصالحيات املعتم

 

 حلج:ا

أعمال التوسعة اهلائلة يف احلرم املكي، إال أن نتائج موسم احلج  الستمرار رغم اخنفاض أعداد احلجاج هلعا العام نظرًا

% وكعلك سجلت 911حيث سجلت الشبكة منوًا يف حركة البيانات بلغ أكثر من  ،عدد من اإلجنازاتأسفرت عن 

باإلضافة إىل منو غري مسبوق يف استخدام منصات وتطبيقات التواصل % ، 17زيادة يف أعداد املتجولني الدوليني بلغت 

، وذلك مقارنة باألرقام اليت مت  %104االجتماعي حيث ارتفعت نسبة استخدام تطبيقات التواصل اإلجتماعية إىل 

وا بلغ كما شهدت خدمة الواي فاي إقبااًل كبريًا وسجلت من حتقيقها بعات الفرتة من موسم احلج املاضي.

 .مقارنة بالعام املاضي % 993

وكعلك على مستوا املنافسني وهو األمر العي أضاف  شركةالعلى مستوا توقعات العلمًا بأن ما مت حتقيقه فاق 

 .ملوبايلي املزيد من املكانة السوقية والتنافسية
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 :التفاوض مع اجلهات املقرضة للتوصل اىل إعادة اإلتفاق على أحد الشروط املالية

 تتمكن الشركة من الوفاء بأحد الشروط املالية مبوجب اتفاقيات التسهيالت املالية طويلة األجل املوقعة مع عدد من مل

ديسمرب  29املقرضني وبالتالي مت إعادة تصنيف القروض طويلة األجل وأوراق الدفع ضمن املطلوبات املتداولة كما يف 

 م. 2014

فاوض من الهات املقرضة للتوصل اىل إعادة اإلتفاق على الشرط املالي ذات بالت 2015خالل العام الشركة  قامت

 .الديون وفقا التفاقيات التسهيالت املاليةب هاإستمراريتها يف التزامات ةواصلمالعالقة، 

إلتفاق مع غالبية الهات السعودية املقرضة للتنازل عن خمالفة الشرط املالي  31/93/3191ت الشركة بتاريخ توصل

 مليار ريال سعودي. 93.9ذو العالقة، واملتعلق بعدة تسهيالت تبلغ 

هعا وتستمر الشركة يف مفاوضاتها مع املقرضني األخرين خبصوص تسهيالت وكاالت تصدير اإلئتمان والتسهيالت 

 .الثنائية األخرا للحصول على نفس التنازل السابق ذكره

 

 إفتتاح مشروعات تقنية جديدة:

ة موبايلي يف مواصلة الريادة والتطور يف جمال اإلتصاالت وتقنية املعلومات، وحرصها على تقديم أفضل انطالقًا من رؤي

مستوا من اخلدمة لعمالئها يف كافة أحناء اململكة، فقد مت اإلنتهاء بنجاح من تنفيع عدد من املبانى التقنية مثل املبنى 

مرت مربع  113ساحات املتخصصة ألجهزة اإلتصاالت واملعلومات ومربع من املمرت  228املشرور ويوفر  عنيزةالتقين يف 

مرت مربع من املساحات املتخصصة ألجهزة اإلتصاالت  117ويوفر املشرور  بريدة، واملبنى التقين يف للمستقبل

جهزة مرت مربع من املساحات املتخصصة أل 111ويوفر املشرور  الظهران، كما مت افتتاح املبنى التقين يف واملعلومات

وفقًا  (Tier II). مجيع املراكز التقنية السابق ذكرها مصممة بأعلى وأحدث التقنيات لتصنف اإلتصاالت واملعلومات

 لتلبية مجيع متطلبات التطوير يف نطاق شبكة اإلتصاالت يف تلك املناطق كما مت التخطيط هلا.  Uptimeملعهد 

 ،(Tier IV)املكتملة يف ا ونة األخرية مثل مبنى امللقا حدث املباني جدير بالعكر أن تلك املشروعات تأتي امتدادًا أل

 .ليعزز موقف موبايلي الرائد يف هعا القطار (Tier III )  ( والدمام (Tier III ومبنى جدة
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 التوقعات املستقبلية ألعمال الشركة 

احتوت على برامج تنموية عديدة تغطي  واليت، م2016أعلنت حكومة اململكة العربية السعودية عن ميزانية العام  

القطاعات املختلفة مثل التعليم واخلدمات الصحية والبنية التحتية والنقل والصناعة واإلستثمار يف العنصر البشري. 

 اخنفاض سلبيات من التخفيف يفاإلنفاق توقع أن تثمر السياسات اإلقتصادية السعودية واستمرار اململكة يف سياسة ي

 .  اململكة يف االقتصادي االستقرار على رتولالب أسعار

 

 بالقيمة االمسية اإلطالق على عجز أكرب تتضمن ميزانية بإقرارها االقتصاد بدعم التزامها احلكومة أكدت قد و

 وسوف ل .مليار ريا 821تبلغ  مليار ريال ومصروفات 192وذلك بناًء على إيرادات تبلغ مليار ريال ، 231 بلغت قيمته

 من واالستدانة“ ساما”لدا الضخمة األجنبية املوجودات من السحب بني املزاوجة طريق عن العجز متويل ليتواص

 امليزانية يف احلكومي بنود اإلنفاق أهم ميثالن الصحية والرعاية التعليم اقطاع وبقي  احمللية البنوك
 

والعمل ، جة دخول املشغلني اإلفرتاضينينتي ارتفار حدة املنافسة يف السوق أما على مستوا سوق اإلتصاالت، فإن

غري معروف على األداء العام  هاليزال اثرالعي خبصوص تطبيق خدمة التوثيق بالبصمة للمشرتكني خبدمات االتصاالت 

، متثل حتديات تسعى الشركة سعيًا حثيثا إىل التغلب ، فضال عن تراجع أعداد احلجاج نتيجة توسعة احلرمللشركة

املتوفرة لديها وتصحيح  البنية التحتيةاإلستفادة من لى على الرتكيز عم 3191الشركة خالل العام  ستعملو  .عليها

 .هلا ةمع االستفادة من املوارد املتاحوضعيتها يف السوق، 
 

مراجعة  علىالشركة ت ملع اليت مرت بها الشركة خالل الفرتة املاضية الظروف االستثنائية يف ضوء فإنه  ،داخليًا

ا التنظيمي، و بناء عليه مت إحداث بعض التغيريات اليت هدفت لتحسني االستفادة من استثمارات شبكة األلياف هيكله

قامت الشركة  و البصرية بأفضل صورة يكنة و وضع مجيع اإلمكانيات املتاحة لتحسني أعمال إدارة تقنية املعلومات

مت الرتكيز خالل   و احلصول على أفضل حصة سوقية يكنة. أعمال املبيعات مبا يتيحهيكلية  يفبإعادة النظر  أيضًا

تطبيق اهليكلة التنظيمية الديدة للشركة على تطوير و حتسني جتربة العميل و جعل هعا املفهوم من ضمن املكونات 

األساسية لكل أعمال الشركة. كما مشل اهليكل التنظيمي الديد إنشاء قسم شؤون الشركة و العي سيعنى بكل 

 يتعلق بالشؤون التنظيمية و القانونية للشركة.  ما

 

اإلعالن عن قرار سيتم  ،م32/93/3191سسة االمارات لالتصاالت واليت تنتهي يف ؤاتفاقية االدارة مع موخبصوص 

 مبا يعود بالنفع على عمالء ومساهمي شركة موبايلي. وذلك الشركة قبل فرتة اإلنتهاء بستة أشهر 
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 خماطر الشركة

 ملكة العربية السعودية مالتغريات يف الوضع االقتصادي لل طرخما

يؤثرعلى مستوا  أن كنمياإلنفاق احلكومي والعي  على وانعكاسهاسعار النفط ملستويات غري مسبوقة ألنزول  نظرًا

  .لدا الشركات واألفراد االنفاق

 

 خماطر االعتماد على موردي املعدات ومزودي اخلدمات

ود تزويد البنية التحتية مع العديد من األطراف. تتحمل هعه األطراف مبوجب هعه اإلتفاقيات يف عق الشركةتدخل 

تمثل ىل إدارة خدمات القيمة املضافة. ويإ الالزمة وتوفري خدمات التنفيع، إضافًة ةملسئولية عن توريد وتصنيع األجهزا

 امات املرتتبة عليهم.لتزيف حالة عدم وفاء املزودين باال كة سلبيًاراخلطر يف تأثر الش

 

 

 خماطر تطور تقنيات االتصاالت

ما هي إال  نشهدها حاليًا من التطورات الديدة اليت ًان عددًا كبريأاالتصاالت عرضة لتغيريات سريعة وحيث أن تقنية 

ا تستطيع التوقع عما إذا كان من املمكن أن تصبح إحد نتيجة للتطور التقين يف هعا القطار، فإن الشركة ال

عليه، فقد حتتاج الشركة بأن تقوم  غري مناسبة يف املستقبل. وبناًء أو أكثر من اليت تستخدمها حاليًا التقنيات

 بإستثمارات إضافية وتطوير تقنيات جديدة لكي تبقى على مستوا املنافسة.

 

  تشبع السوق خماطر اإلرتفاع يف معدالت 

ينتج السوقية عرضة ملخاطر الرتاجع. وقد  الشركةيعي أن تكون حصة فإنه من الطب وتشبع السوق  مع إزدياد املنافسة

 . الشركةإيرادات وأرباح عن ذلك تقلص يف مستويات النمو  يا قد يؤثر سلبيًا على 

 

 

  األدوات املالية

، خماطر إن أنشطة اجملموعة تعرضها إىل خماطر مالية خمتلفة، وتتضمن هعه املخاطر: خماطر السوق )تشمل خماطر العملة

القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر العمولة وخماطر األسعار(، خماطر االئتمان وخماطر السيولة. يركز برنامج إدارة املخاطر 

العام للمجموعة علـى عدم إمكانية التنبؤ بأوضار األسواق املالية ويسعى إىل التقليل من التأثريات العكسية احملتملة علـى األداء 

  .للمجموعة املالي



 

 

 12  12 

 
اتصالت )موبايلي(حتاد إي شركة سادة مساهملالتقرير السنوي جمللس اإلدارة ل          

 

 

                                                                            

 

تتم إدارة املخاطر من قبل اإلدارة العليا وفقًا لسياسات معتمدة من قبل جملس اإلدارة. تقوم اإلدارة العليا بتحديد وتقييم والتحوط 

خماطر وضد املخاطر املالية من خالل تعاون وثيق مع الوحدات التشغيلية للمجموعة. إن أهم أنوار املخاطر هي خماطر االئتمان، 

 .لة وخماطر القيمة العادلة وخماطر التدفقات النقدية لسعر العمولةالعم

تتضمن األدوات املالية املعروضة ضمن قائمة املركز املالي النقدية وشبه النقدية واالستثمارات قصرية األجل والعمم املدينة 

دائنة واملطلوب إىل أطراف ذوي عالقة واملطلوب من أطراف ذوي عالقة والقروض قصرية وطويلة األجل وأوراق الدفع والعمم ال

إن طرق القيد املطبقة واخلاصة بهعه البنود مت اإلفصاح عنها ضمن السياسة و واملصاريف املستحقة واملطلوبات املتداولة األخرا. 

 .احملاسبية للموجودات واملطلوبات املالية

يف بالقوائم املالية عندما يكون لدا اجملموعة حق قانوني يف إجراء يتم إجراء املقاصة بني املوجودات واملطلوبات املالية وإثبات الصا

 املقاصة والنية إما للتسوية على أساس الصايف أو إثبات املوجودات واملطلوبات يف نفس الوقت.

 

 

 ئتمانخماطر اإل

الطرف األخر  إن خماطر االئتمان هي عدم مقدرة طرف ما ألداة مالية على الوفاء بالتزاماته يا يؤدي إىل تكبد

تقوم اجملموعة بتحديث توقعاتها النقدية و يتم إيدار النقد لدا بنوك ذوي تصنيف ائتماني مرتفع. و خلسارة مالية. 

لدا اجملموعة و بشكل منتظم وعندما يكون ذلك مناسبًا يضاف أي فائض نقدي ضمن االستثمارات قصرية األجل. 

ديسمرب  29% كما يف  22م ) 3191ديسمرب  29املدينة كما يف  % من إمجالي العمم22عميالن رئيسان ميثالن 

ال يوجد لبقية األرصدة تركيز هام ملخاطر االئتمان حيث يتم توزيع باقي املخاطر على عدد كبري من و م(. 3192

تطورات تقوم اجملموعة بعملية مراجعة لسياستها االئتمانية بشكل مستمر متاشيًا مع و األطراف املقابلة والعمالء. 

  .خماطر السيولة لديها

قبول طلبات الشراء  أو يتم إجراء تقييم لالئتمان بهدف التحقق من املالءة املالية لميع العمالء قبل توقيع العقود معهم

  .منهم. تقيَّد العمم املدينة بعد خصم خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها

 ال تقاس بقيمة االستحقاق أو بقيمة االخنفاض عن طريق قياس القدرة يتم تقييم القدرة االئتمانية لألصول املالية اليت

املالية والتاريخ االئتماني للعمالء، مع مراعاة أرصدة العمالء العين مت استالم مجيع مستحقاتهم يف املاضي بغض النظر 

صيل األموال من عن تأخرهم يف السداد غري الوهري. تعرتف اجملموعة باملخصصات عن طريق قياس احتمالية حت

العمالء إذا كانت احتمالية التحصيل منخفضة وتأخع يف االعتبار شطب الديون املستحقة. تعطي عمليات االئتمان 

 والتحصيل مؤشرات دورية عن أعمار األصول املالية.
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 خماطر العمالت األجنبية

و الدير غريات يف أسعار صرف العمالت األجنبية. إن خماطر العملة هي خماطر التغري يف قيمة األدوات املالية بسبب الت

 .إن معظم معامالت اجملموعة هي بالريـال السعودي والدوالر األمريكيبالعكر هو 

تقوم اإلدارة مبراقبة التقلبات يف أسعار العمالت عن كثب وبشكل مستمر. وبناًء على خربتها تعتقد اإلدارة أنه من و 

 العمالت األجنبية حيث أن معظم عملياتها بالريـال السعودي والدوالر األمريكي. غري الضروري التغطية ضد خماطر

 

 خماطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر العمولة 

إن خماطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر العمولة هي التعرض ملخاطر خمتلفة تتعلق بتأثري تعبعبات أسعار 

املركز املالي والتدفقات النقدية للمجموعة. إن تعرض اجملموعة ملخاطر السوق من التغريات يف العمولة يف السوق على 

أسعار العمولة تنتج بشكل رئيسي من قروض اجملموعة اليت مت احلصول عليها لتمويل متطلبات رأس املال العامل 

رض اجملموعة ملخاطر التدفقات النقدية واملصاريف الرأمسالية. تتم إعادة تسعري هعه القروض على أساس دوري وهي تع

لسعر العمولة. تدير اجملموعة خماطر التدفقات النقدية لسعر العمولة من خالل استغالل النقدية املتوفرة واحلد من 

االقرتاض. عندما تضطر اجملموعة لالقرتاض تتم مطابقة مدة القروض مع اإليصاالت املتوقعة. هناك مراجعة دورية 

 لة للتحقق من احلد من آثار هعه املخاطر.ألسعار العمو

 

 خماطر السيولة

إن خماطر السيولة هي خماطر أن تواجه منشأة ما صعوبات يف تأمني السيولة الالزمة ملقابلة االلتزامات املتعلقة باألدوات 

قارب قيمته العادلة. تقوم املالية. قد تنتج خماطر السيولة عن عدم القدرة على بيع أحد املوجودات املالية بسرعة وبقيمة ت

اإلدارة عن كثب وبشكل مستمر مبراقبة خماطر السيولة عن طريق إجراء مراجعة منتظمة عن توفر السيولة 

الكافية، االلتزامات احلالية واملستقبلية والنفقات التشغيلية والرأمسالية. إضافة إىل ذلك، تراقب اجملموعة التدفقات 

 .يخ استحقاقها مع موجوداتها املالية ومطلوباتها املاليةالنقدية الفعلية وتطابق توار

 

 خماطر السعر

االسهم  إن اجملموعة غري معرضة ملخاطر السعر فيما يتعلق بأسهم امللكية ألنها ال متلك حاليًا استثمارات جوهرية يف 

 م.3191ديسمرب  29كما يف 
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 :املالية لتعهداتخماطر عدم وفاء الشركة بأحد ا

املالية. قد ينتج عن ذلك خماطر إرتفار العمولة  التعهداتاملخاطر متعلقة بعدم قدرة الشركة على الوفاء بأحد  إن تلك

على القروض أو تغري يف مواعيد إستحقاق بعض هعه القروض. إن الشركة تعمل حاليا عن قرب مع الهات املقرضة و 

 ركة و مستثمريها.على وشك اإلنتهاء من التوصل إىل إتفاق يرضي طموحات الش

م مل تتمكن الشركة من الوفاء بأحد التعهدات املالية مبوجب اتفاقيات التسهيالت املالية 3192ديسمرب  29كما يف 

طويلة األجل وبالتالي مت إعادة تصنيف القروض طويلة األجل وأوراق الدفع ضمن املطلوبات املتداولة. وكانت إدارة 

 .هات املقرضة للتوصل إىل إعادة حتديد التعهدالشركة قد قامت بالتفاوض مع ال

 

م يف التوصل إلتفاق مع غالبية الهات السعودية 3191ديسمرب  31وكنتيجة هلعه املفاوضات، جنحت الشركة بتاريخ 

مليار ريال سعودي واليت أدت  93.9املقرضة للتنازل عن خمالفة الشرط املالي ذو العالقة، واملتعلق بعدة تسهيالت تبلغ 

 .إىل إعادة تصنيف املبلغ املتبقي من هعه التسهيالت من مطلوبات متداولة إىل مطلوبات غري متداولة

 

هعا وتستمر الشركة يف مفاوضاتها مع املقرضني األخرين خبصوص تسهيالت وكاالت تصدير اإلئتمان والتسهيالت 

ركة يف الوفاء بالتزامات الديون وفقا الثنائية األخرا للحصول على نفس التنازل السابق ذكره. كما تستمر الش

 التفاقيات التسهيالت املالية.

 

 القيمة العادلة

ان القيمة العادلة هي القيمة اليت يتم بها تبادل أصل أو تسوية التزام بني أطراف ذوي دراية ولديهم الرغبة يف ذلك وتتم 

 ملالية للمجموعة على أساس التكلفة التارخييةبنفس شروط التعامل مع أطراف مستقلة. حيث أنه يتم جتميع األدوات ا

قد تنتج فروقات بني القيمة الدفرتية وتقديرات القيمة العادلة. تعتقد اإلدارة أن القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات 

 املالية للمجموعة ال ختتلف بشكل جوهري عن قيمتها الدفرتية.

 

 خماطر اتفاقيات الربط البيين

اقيات الربط البيين إلشراف هيئة اإلتصاالت، فإن املشغلني يتحملون مسئولية التفاوض حول شروط هعه بينما ختضع اتف

اإلتفاقيات بني بعضهم البعض، و قد تتسبب تلك اإلتفاقيات يف بعض األحيان يف منازعات بني املشغلني فيما يتعلق 

ا على أعمال الشركة و وضعها املالي و نتائج بتحصيل الرسوم. و يف حال حتقق تلك املخاطر فإن ذلك قد يؤثر سلب
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عملياتها و توقعاتها. و للحد من هعه املخاطر، تقوم الشركة بصفة دورية بأخع خمصصات للمبالغ املتنازر عليها مبا 

 يتوافق مع املعايري احملاسبية.

 

 خماطر التعديالت يف القوائم املالية

ملالية السابق نشرها يعكس حرص وشفافية الشركة حيال تصحيح أي برغم أن قيام الشركة بتعديالت على قوائمها ا

يتمثل يف إحتمالية ظهور تبعات قانونية من  اسلبي اخطأ من شأنه اإلضرار مبصلحة الشركة واملساهمني، إال أن له جانب

 الدائنني واملساهمني.

 

 خماطر االعتماد على مؤسسة االمارات لالتصاالت

 على مؤسسة االمارات لالتصاالت . اهباعتماد ةقعلتم خاطرإن اجملموعة غري معرضة مل

 

 الرئيسة لان جملس اإلدارة

 جلنة املراجعة

لنة املراجعة من كل من األستاذ/ حممد عبداحملسن األشقر )رئيسًا للجنة من خارج جملس اإلدارة(، والعي  تتكون

اهيم حممد السيف )عضو جملس إدارة غري تنفيعي( ، مت تعيني االستاذ/ ابر3191مايو  93إستقال من اللجنة بتاريخ 

م، وقرار اجمللس رقم 3191يونيو  31بتاريخ  BOD/3191/12-71/1قرار جملس اإلدارة رقم حسب رئيسًا للجنة 

/99-3191/3/BOD  م، واألستاذ/ مبارك راشد املنصورا )عضو جملس إدارة غري 3191نوفمرب  32بتاريخ

م، واألستاذ/ حممد هادي احلسيين 3191نوفمرب  32يف جملس اإلدارة واللجنة بتاريخ  تنفيعي(، والعي أنتهت عضويته

 BoD/3191/2-72/32.9( والعي مت تعينيه مبوجب قرار جملس اإلدارة رقم غري تنفيعي )عضو جملس إدارة 

واالستاذ م، 3191نوفمرب  32بتاريخ  BOD/3191/3-81/99م، وقرار جملس اإلدارة رقم 3191أبريل  33بتاريخ 

(، والعي مت تعينه من قبل جملس اإلدارة مبوجب قرار جملس اإلدارة رقم من خارج اجمللسعضو لنة مجيل امللحم )

71/1-3191/12/BOD  3191/3-81/99م وقرار جملس اإلدارة رقم 3191يونيو  31بتاريخ/BOD  بتاريخ

عضو جملس إدارة مستقل(، واألستاذ/ سريكان م، وكعلك األستاذ/ محود بن عبد اهلل التوجيري )3191نوفمرب  32

قرار جملس اإلدارة رقم   نهما يف عضوية اللجنة مبوجبيي(، والعان مت تعغري تنفيعيأوكاندان )عضو جملس إدارة 

81/99-3191/3/BOD  م.3191نوفمرب  32بتاريخ 
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مرات بتاريخ  2اللجنة   عن إجتمارم، وتغيب األستاذ/ مبارك املنصوري 3191مرة خالل العام  92وقد اجتمعت اللجنة 

 م مفوضًا رئيس اللجنة3191أبريل  31األستاذ/ أمحد جلفار نيابة عنه و   مفوضًا العضو املكلف 3191فرباير  91

 األستاذ/ حممد هادي احلسيين نيابة عنه.مفوضا م 3191كتوبر أ98و نيابة عنه

 

لداخلية يف الشركة من أجل التحقق من مدا فعاليتها يف تنفيع من مهام لنة املراجعة، اإلشراف على إدارة املراجعة ا

األعمال واملهمات واملهام اليت حددها هلا جملس اإلدارة، ودراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها 

حظات الواردة فيها، وتوصياتها يف شأنه، ودراسة تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيع اإلجراءات التصحيحية للمال

والتوصية جمللس اإلدارة بتعيني احملاسبني القانونيني وفصلهم وحتديد أتعابهم، ويراعى عند التوصية بالتعيني التأكد 

من استقالليتهم، ومتابعة أعمال احملاسبني القانونيني، وإعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال املراجعة اليت يكلفون بها 

حظاتها عليها، ودراسة مالحظات املراجعة، ودراسة خطة املراجعة مع احملاسب القانوني وإبداء مالأثناء قيامهم بأعمال 

احملاسب القانوني على القوائم املالية ومتابعة مامت يف شأنها، ودراسة القوائم املالية األولية والسنوية قبل عرضها على 

ياسات احملاسبية املتبعة وإبداء الرأي والتوصية جمللس اإلدارة جملس اإلدارة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها، ودراسة الس

 يف شأنها. 

باملتطلبات  م بالتأكد من تضمني مهام لنة املراجعة 97/19/3192املنعقد بتاريخ  هقام جملس اإلدارة يف اجتماع

ا ومتارس اللجنة هع النظامية كما نصت عليه الفقرة )ج( من املادة الرابعة عشرة من الئحة حوكمة الشركات.

صالحياتها خالل مدة جملس اإلدارة، وتنتهي بإنتهاء مدة اجمللس. وقد تضمنت الئحة عمل اللجنة الضوابط املتعلقة 

إليها مبا فيها إجتماعات اللجنة وما يصدر عنها  ةلتحقق من قيامها باألعمال املوكلمبتابعة عمل اللجنة بشكل دوري ل

 اإلدارة بها. من توصيات وكيفية إخطار جملس 

 

  

 جلنة الرتشيحات واملكافآت

تتكون لنة الرتشيحات واملكافأت من كل من املهندس/ عبدالعزيز الصغري )رئيسًا للجنة، رئيس جملس إدارة 

تعيني الدكتور خالد  ثم متم، 3191مايو  31مستقل(، والعا إستقال من جملس اإلدارة واللجنة بتاريخ - الشركة 

 31بتاريخ  BOD/3191/12-71/1إدارة مستقل( بتاريخ مبوجب قرار جملس اإلدارة رقم  الغنيم )عضو جملس

م، واألستاذ/ عيسى احلداد 3191ديسمرب  91بتاريخ  اللجنةإختياره رئيسًا للجنة يف إجتمار كما مت م، 3191يونيو 

تعيني وقد مت م، 3191رباير ف 32)عضو جملس إدارة غري تنفيعي(،والعي إستقال من عضوية اجمللس واللجنة بتاريخ 

األستاذ/ خليفة بن حسن الشامسي )العضو املنتدب( يف عضوية اللجنة من قبل اجمللس قرار جملس اإلدارة رقم 

71/1-3191/12/BOD  م، واألستاذ/ عبدالعزيز الميح )عضو جملس إدارة مستقل(. وقد 3191يونيو  31بتاريخ

 م.3191( مرات خالل العام 1اجتمعت اللجنة )
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ومن مهام لنة الرتشيحات واملكافآت ومسؤولياتها، التوصية جمللس اإلدارة بالرتشيح لعضوية اجمللس وفقًا للسياسات 

إدانته جبرمية خملة بالشرف واألمانة، واملراجعة السنوية  تواملعايري املعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي عضو سبق

ة لعضوية جملس اإلدارة وإعداد وصف للقدرات واملؤهالت املطلوبة لعضوية لإلحتياجات املطلوبة من املهارات املناسب

كعلك مراجعة هيكل  العضو ألعمال جملس اإلدارة. هك حتديد الوقت العي يلزم أن خيصصجملس اإلدارة، مبا يف ذل

يف جملس وحتديد جوانب الضعف والقوة  جملس اإلدارة ورفع التوصيات يف شأن التغيريات اليت ميكن إجراؤها.

سنوي من استقاللية األعضاء املستقلني،  والتأكد بشكل اإلدارة، وإقرتاح معالتها مبا يتفق مع مصلحة الشركة.

وعدم وجود أي تعارض مصاحل إذا كان العضو يشغل عضوية جملس إدارة شركة أخرا. ووضع سياسات واضحة 

راعي عند وضع تلك السياسات إستخدام معايري لتعويضات ومكافآت أعضاء جملس اإلدارة وكبار التنفيعيني، وي

 ترتبط باألداء. 

هعا ومتارس اللجنة صالحياتها خالل مدة جملس اإلدارة، وتنتهي بإنتهاء مدة اجمللس. وقد تضمنت الئحة عمل اللجنة 

ا إجتماعات إليها، مبا فيه ةلتحقق من قيامها باألعمال املوكلالضوابط املتعلقة مبتابعة عمل اللجنة بشكل دوري ل

  اللجنة وما يصدر عنها من توصيات وكيفية إخطار جملس اإلدارة بها.

 

 جلنة املخاطر

تتكون لنة املخاطر من كل من األستاذ/ أمحد جلفار )رئيسًا للجنة، عضو جملس إدارة غري تنفيعي(، واألستاذ/ 

م، 3191نوفمرب  32اللجنة بتاريخ حممد املنصور )عضو جملس إدارة مستقل(، والعي انتهت عضويته يف اجمللس و

نوفمرب  32واألستاذ/ عبد الرمحن الفهيد )عضو جملس إدارة مستقل( والعي انتهت عضويته يف اجمللس واللجنة بتاريخ 

أبريل  32بتاريخ  )نه )العضو املنتدبيي، باإلضافة اىل املهندس / خليفة بن حسن الشامسي والعي مت تع م3191

   .م3191

م، مت تعيني األستاذ/ أمحد 3191نوفمرب  32بتاريخ  BOD/3191/3-81/99اجمللس رقم  ومبوجب قرار

ضو جملس إدارة غري تنفيعي(، واألستاذ/ خليفة بن حسن الشامسي )العضو املنتدب(، واألستاذ/ عبدالكريم جلفار )ع

على عبدالرمحن صاحل السبيهني )عضو جملس إدارة مستقل(، واألستاذ/ محود بن عبداهلل التوجيري )عضو جملس 

 عضاء للجنة املخاطر بالشركة.أإدارة مستقل(، ك

 

 ، حبضور مجيع أعضائها. 3191( إجتماعات خالل العام 2وية حيث مت عقد )و تعقد اللجنة إجتماعات ربع سن

ومن مهام لنة املخاطر ومسؤولياتها، مراجعة وتقييم سالمة وكفاءة املخاطر يف الشركة، ومتابعة تطبيق إسرتاتيجية 

بها واإلجراءات الالزم  وإطار عمل إدارة املخاطر ، وكعلك مراجعة مستويات حتمل وحدود املخاطر والتقارير املتعلقة

وذلك  تطبيقها لتقليص حدوث املخاطر، والتأكد من تقييم حجم التعرض للمخاطر بشكل يضمن عدم تأثر الشركة 

 مبقارنة جممور حجم التعرض للمخاطر مع احلدود املقبولة للمخاطر وفق اإلسرتاتيجية وإطار العمل املعمول بهما. 
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خالل مدة جملس اإلدارة، وتنتهي بانتهاء مدة اجمللس. وقد تضمنت الئحة عمل اللجنة هعا ومتارس اللجنة صالحياتها  

الضوابط املتعلقة مبتابعة عمل اللجنة بشكل دوري للتحقق من قيامها باألعمال املوكلة إليها مبا فيها اجتماعات اللجنة 

  وما يصدر عنها من توصيات وكيفية إخطار جملس اإلدارة بها.

 

 

 

 

 م 2201ديسمبر  10تائج المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في ملخص الن

 :م3199و  م3193و  م3192 و  م3192 و  م3191 ديسمبر 29في   للشركة كما الموحدة المركز المالي قائمةيلخص الجدول 

 )مليون لاير(

 
 م4100 م4104 م4101 م2014 م4102

 
 موحدة موحدة موحدة موحدة موحدة

  9,893          10,100         14,720        12,502       8,398 الموجودات المتداولة

  27,608        28,197         31,768        34,142       33,978 الموجودات غير المتداولة

  37,501        38,297         45,488        46,644       42,376 إجمالي الموجودات

  18,047        9,748           13,697        29,790       18,150 المطلوبات المتداولة

  1,066          7,643           10,171        200            8,666 المطلوبات غير المتداولة

  19,113        17,391         24,372        29,990       26,816 إجمالي المطلوبات

  18,388        20,906         21,116        16,654       15,560 حقوق المساهمين

إجمالي المطلوبات وحقوق 

 المساهمين
42,376       46,644       45,488         38,297        37,501  

 

جمالي مطلوبات إمليون لاير، فى حين بلغ  42,376م 1201ديسمبر  29جمالى موجودات الشركة كما في إبلغ 

 مليون لاير كما في ذلك التاريخ. 15,560مليون لاير وحقوق المساهمين  26,816الشركة 

مليون لاير، فيما  24,466 ي الممتلكات والمعدات والتي بلغت صافي قيمتها الدفتريهوتمثلت معظم الموجودات ف

مليون لاير. وقد تم إستخدامها فى تشغيل وتأسيس البنية  14,274تمثلت معظم المطلوبات في القروض والتي بلغت 

 التحتية للشركة ومتطلبات رأس المال العامل.

 م.2015ديسمبر  29مليون لاير كما في  321موظفي الشركة ل بلغ رصيد احتياطي مكافأة نهاية الخدمة
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 :م4100و م 4104و م 4101 م  و4102 م  و4102 ديسمبر 10إيرادات التشغيل للسنوات المنتهية في 

 )مليون لاير(

 م2011 م2012 م3201 م4201 م5201 

 موحدة موحدة موحدة موحدة موحدة 

 15,685 17,093 14,446 10,409 11,550 إستخدام

 1,138 1,232 1,771 2,654 1,893 األشتراك رسوم التشغيل و

 

 1,986 1,457 1,886 941 981 خرىاخدمات 

 18,809 19,782 18,103 14,004 14,424 يراداتإجمالي اإل

 

:م4100و م 4104و م 4101 م  و4102 م  و4102 ديسمبر 10للشركة للسنوات المنتهية في  الموحدة قائمة الدخل  

 مليون لاير سعودي((

 م4100 م4104 م2013 م2014 م2015 
قيمة التغير 

15/14 

التغير نسبة 

15/14 

   موحدة موحدة موحدة موحدة موحدة 

 %3 420 18,809 19,782 18,103 14,004 14,424 يرادات اإل

 (99%( (759) (8,531) (7,805) (6,896) (7,225) (6,466) والمبيعات تكلفة الخدمات

 %17 (1,179) 10,278 11,977 11,207 6,779 7,958 إجمالي الربح

 %(22) )219( (1,174) (1,398) ((1,533 (94822) (94223) عية وتسويقيةمصاريف بي

 %33 886 (1,699) (2,045) ((2,209 (2,689) (3,575) عمومية وإداريةمصاريف 

 %3 92 (2,149) (2,399) ((2,760 (3,533) (3,625) اإلستهالك و اإلطفاء

  (12(    (12)  إطفاء الشهرة

 %49 665 5,256 6,135 4,705 (1,349) (684) يليةالربح من العمليات التشغ

 %34 92 (213) (169) (191) (311) (361) مصاريف تمويلية

 %44 37 94 122 257 82 121 إيرادات أخرى

 %320 128 (54) (70) ((79 (41) (911) الزكاة

 %30 483 5,083 6,018 4,692 (1,576) (1,093) الربح )الخساره(  صافي
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مليون ريال من العام السابق وذلك  14,004مليون ريال، مقابل  14,424م مبلغ 1319رادات السنة املالية بلغت إي

 %.  3 قدره ارتفارب

م وذلك 2319مليون ريال للسنة املالية  6,779مليون ريال، مقابل  7,958م مبلغ 1319بلغ إمجالي ربح السنة املالية 

بشكل رئيسي إىل اخنفاض تكلفة االيرادات نتيجة الخنفاض تكلفة الربط  االرتفار %. ويعود سبب97 اقدره زيادةب

 البيين.

م مبلغ 1319وبلغ هامش الربح قبل خصم االستهالك واإلطفاء وتكاليف املراحبة اإلسالمية والزكاة يف السنة املالية 

 م.2319مليون ريال للسنة املالية  2,246مليون ريال مقابل مبلغ  2,941

 

مليون ريال للعام السابق.  1,576مليون ريال مقابل صايف ربح  1,093م، مبلغ 1319خلسارة للسنة املالية بلغ صايف ا

التحسن امللحوظ يف هامش الربح قبل خصم بشكل رئيسي إىل  %31اخلسارة بنسبة صايف  اإلخنفاض يفيعود سبب 

 128الزيادة يف مصروفات الزكاة مببلغ االستهالك واإلطفاء وتكاليف املراحبة اإلسالمية والزكاة، وإن كانت 

مليون ريال خالل الفرتة احلالية قد خفضت بشكل طفيف من هعا  92مليون ريال وزيادة املصاريف التمويلية مببلغ 

  التحسن.

 

 

 :دفع طويلة األجلوراق أوالقروض  

 (لاير سعودي)القروض وأوراق الدفع   -0

 م2014 م2015  

 16,993,462 14,274,815  قروض وأوراق دفع

 (16,993,462) (5,848,773)  الزء املتداول :يطرح

 - 8,426,042  غري متداولة
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مبوجب اتفاقيات التسهيالت التمويلية   3191الوفاء بأحد التعهدات املالية منع الربع االول لعام ب اجملموعةمل تتمكن 

مع غالبية الهات السعودية املقرضة للتنازل عن خمالفة  توصلت اجملموعة إلتفاقثم  طويلة األجل مع عدة جهات مقرضة

 مليار ريال سعودي كاالتي 93.9الشرط املالي ذو العالقة، واملتعلق بعدة تسهيالت تبلغ 

 

 .مليار ريال 91بقيمة  3193فرباير  93متويل بيع الدقائق ومتويل راس املال العامل املوقع بتاريخ  -

 مليار ريال 9.1بقيمة  3192يوليو  92خلاص بشركة بيانات واملوقع بتاريخ املال العامل اس أرمتويل  - 

 3192ديسمرب  99مليون ريال واملوقع بتاريخ  111التمويل الثنائي بقيمة  -

 3192مارس   97مليون ريال واملوقع بتاريخ  111التمويل الثنائي بقيمة  -

 

خبصوص تسهيالت وكاالت تصدير اإلئتمان والتسهيالت  هعا وتستمر الشركة يف مفاوضاتها مع املقرضني األخرين

 .الثنائية األخرا للحصول على نفس التنازل السابق ذكره

 

اجملموعة بالوفاء جبميع التزامات إعادة السداد املرتبطة بهعه التسهيالت خالل فرتة الثالثة أشهر املنتهية يف دارة إقامت 

ء بالتزامات إعادة السداد قصرية األجل كما هو على أساس أن م وتتوقع أن تستمر يف الوفا3191ديسمرب  29

 املفاوضات مع الهات املقرضة للتوصل إىل إعادة حتديد التعهد سوف تكلل بالنجاح.

 

يف حال جناح هعه املفاوضات والتوصل إىل إعادة حتديد التعهد املالي، فإن التفاصيل املفرتضة لتصنيف واستحقاق 

 :املستحقة وقائمة املركز املالي األولية املوحدة امللخصة املفرتضة ستكون على النحو التاليالقروض وأوراق الدفع 
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 )باستثناء إعادة التصنيف(تصنيف القروض وأوراق الدفع 

 م2014 م2015  

 16,993,462 14,274,815  قروض وأوراق دفع

 (2,413,472) (5,848,773)  الجزء المتداول :يطرح

 14,579,990 8,426,042  ولغير متدا

 التصنيف إعادة باستثناء الدفع وأوراق القروض استحقاق تفاصيل (أ )

 م2014 م2015  

 2,413,472 5,848,773  أقل من سنة واحدة

 12,697,301 8,426,042  من سنة واحدة إلى خمس سنوات

 1,882,689 -  أكثر من خمس سنوات

  14,274,815 16,993,462 

 التصنيف إعادة باستثناء م2015 ديسمرب 29 يف كما املفرتضة وحدةامل األولية املالي زاملرك قائمة (ب )
 

 م2015 

 8,398,097 مجموع الموجودات المتداولة

 33,978,278 مجموع الموجودات غير المتداولة

 42,376,375 مجموع الموجودات

 14,670,890 مجموع المطلوبات المتداولة

 12,144,719 متداولةمجموع المطلوبات غير ال

 26,815,609 مجموع المطلوبات

 15,560,766 مجموع حقوق الملكية

 42,376,375 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
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سادة مساهمي شركة احتاد اتصالت )موبايلي(لالتقرير السنوي جمللس اإلدارة ل          

 

 

 تفاصيل القروض واوراق دفع طويلة األجل:

 جهة اإلقراض
 الشركة

 المقترضة

 طبيعة

 القرض
 العملة التاريخ الغرض من االقتراض

قيمة 

 القرض
 مقيمة المستخد

الجزء المسدد 

 5102خالل 
 المدة شروط الدفع معدل الربح

الجزء 

 المتداول

الجزء طويل 

 األجل
 االجمالي

 شروط أخرى

اتفاقيةةةةةةةةةةةةةةة  موبايلي بنوك محلية

اعةةةةةةةةةةةةةةةةا   

تمويةةةةةةةةةةةةةة   

طويلةةةةةةةةةةةةةةة 

األجةةةةةةةةةةةةةة  

متوافق مة  

أحكةةةةةةةةةةةةةةةا  

الشةةةةةةةةة ي ة 

 االسالمية

سةة ا  األ ةةة   الةا مةةة 

مةةةةةةةةةةةةة  الةةةةةةةةةةةةةةة و  

المتحةةة  علي ةةا سةةابةا  

تحةةا  مةة  قبةة  شةة كة  

 تةةةةةةةةةاال  وتمويةةةةةةةة  

المةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة وفا  

ال أسةةةةةةةمالية للشةةةةةةة كة 

ومتطلبةةا   أا المةةا  

 ال ام 

ال بةةةةةةةة  

األو  

مةةةةةةةةةةةةةة  

1111  

لاير 

 س و ي

11 

مليةةةةةةةةا  

لاير 

 س و ي

مليةةةةةةةةةا   11

 لاير س و ي

مليةةو   1172

 لاير س و ي

م    م ابحةة 

قةةةةةةةا   علةةةةةةة  

السةةةةةةةةةةةةةةةةةيبو  

مضةةةةةافا   ليةةةةة  

هةةةةامح  بةةةة  

 ثاب 

أقسةةةةةةاط نةةةةةةة  

سةةةةنوية مج ولةةةةة 

ةسةةط مةة  سةة ا  ال

األو  فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي 

أغسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةطا 

  وعلةةةةةةة  1111

أ  يةةةةةةةةت  سةةةةةةةة ا  

الةسط األخي  في 

فب ايةةةةةةةةةةةةةةةةة   11

1119  

تتوزع مة   

الةةةةةةةةةةة   

 لةة  خمةةا 

وسةةةةةةةةةةةةةةةب  

 سنوا 

15111 

مليةةةةةةةةةةو  

لاير 

 س و ي

6,616 

مليةةةةةو  لاير 

 س و ي

7,816 

مليةةةةةةةةةةو  

لاير 

 س و ي

 ال يوج 

وكالةةةة ا تمةةةا  

التةةةةةةةةةةةةةةةة ي  

الفنلن يةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

(Finnvera )

ووكالة ا تمةا  

التةةةةةةةةةةةةةةةة ي  

 ية السةةةةةةةةةةةةةةةوي

(EKN) 

تمويةةةةةةةةةةةةةة   موبايلي

طويةةةةةةةةةةةةةة  

األجةةةةةةةةةةةةةة  

متوافق مة  

أحكةةةةةةةةةةةةةةةا  

الشةةةةةةةةة ي ة 

 االسالمية

للحةةةو  علةة  م ةة ا  

لشةةةبكت ا مةةة  كةةة  مةةة  

شةةة كتي نوكيةةةا سةةةيمنز 

نتةةةةو كا وا يكسةةةةو  

لت قيةة وت زيةز قة  ا  

البنيةةةةةةةةةةةةةةة التحتيةةةةةةةةةةةةةةة 

واسةةةةةةةتح ات تةنيةةةةةةةا  

ج يةة   وت زيةةز الةةة    

التنافسةةةةةةةية ل ةةةةةةةا فةةةةةةةي 

شةة يحة خةة ما  قطةةاع 

 األعما 

ال بةةةةةةةة  

الثالةةةةةةةت 

مةةةةةةةةةةةةةة  

1111  

 

 وال  

 ام يكي

622 

مليةةةةةةو  

 وال  

أم يكةةي 

(152 

مليةةةةةةةةا  

لاير 

سةة و ي

) 

مليةةةو   221

 وال  

أم يكةةةةةةةةةةةةةي 

(1,627 

مليةةةةةو  لاير 

 س و ي(

مليةةةةةةةو   192

 لاير س و ي

 15118 سنوا  11 أقساط مج ولة م    ثاب  

مليةةةةةةةةةةو  

لاير 

 س و ي

 1,118 

مليةةةةةةةةةةو  

لاير 

 س و ي

فتةةةةةةةةةةةةةةةةةة   

اسةةةةةةةةةتخ ا  

 152مةةة ت ا 

  سةةنة وفتةة 

سةةةةةةةةةةةةةةةةة ا  

مطولةةةةةةةةةةةةة 

 852مةةة ت ا 

 سنوا 
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سادة مساهمي شركة احتاد اتصالت )موبايلي(لالتقرير السنوي جمللس اإلدارة ل          

 

 

 جهة اإلقراض
 الشركة

 المقترضة

 طبيعة

 القرض

الغرض من 

 االقتراض
 قيمة القرض العملة التاريخ

قيمة 

 المستخدم

الجزء المسدد 

 5102خالل 
 معدل الربح

شروط 

 الدفع
 المدة

الجزء 

 المتداول

الجزء 

طويل 

 األجل

 االجمالي

شروط 

 أخرى

وكالةةةةةةة ا تمةةةةةةا  

التةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ي  

فنلن يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ال

(Finnvera )

ووكالةةةةة ا تمةةةةا  

التةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ي  

السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوي ي  

(EKN) 

تموي  طوي   موبايلي

األجةةةةةةةةةةةةةةةةةة  

متوافةةةق مةةة  

أحكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  

الشةةةةةةةةةةةة ي ة 

 االسالمية

للحةةةةةةةو  علةةةةةة  

م ةةةةة ا  لشةةةةةبكت ا 

مةةةةةةة  كةةةةةةة  مةةةةةةة  

شةةةةةةة كتي نوكيةةةةةةةا 

سةةةةيمنز نتةةةةو كا 

وا يسةةكو  لت قيةةة 

وت زيةةةةةز قةةةةة  ا  

البنيةةةةةةةةة التحتيةةةةةةةةة 

واسةةتح ات تةنيةةا  

ج يةةةةةة   وت زيةةةةةةز 

تنافسةةةةةية الةةةةةة    ال

ل ةةةةا فةةةةي شةةةة يحة 

خةةةةةةة ما  قطةةةةةةةاع 

 االعما 

ال بةةةةةةةةةةةة  

األو  م  

1112  

 وال  

 ام يكي

مليةةةةةةةةةةةةةةو   261

 وال  ام يكةةةةةةةي 

مليةةةا  لاير  151)

 س و ي(

مليةةةةةةةةةةةو   21

 وال  

أم يكةةةةةةةةةةةةةةةةةي 

مليةةةةو   191)

 لاير س و ي(

م ةةةةة   ثابةةةةة   -

 سنويا

أقسةةةةةةةةةةاط 

 مج ولة

 181 سنوا  11

مليو  

لاير 

 س و ي

- 181 

مليةةةةةةةةةةو  

لاير 

 س و ي

فتةةةةةةةةةةة   

تخ ا  اسةة

مةةةةةةةة ت ا 

152 

سةةةةةةةةةةةةنة 

وفتةةةةةةة   

سةةةةةةةةةة ا  

مطولةةةةةة 

مةةةةةةةة ت ا 

852 

 سنوا 

البنةةةك السةةة و ي 

 لالستثما 

تموي  طوي   موبايلي

األجةةةةةةةةةةةةةةةةةة  

متوافةةةق مةةة   

أحكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  

الشةةةةةةةةةةةة ي ة 

 االسالمية

لتمويةةةة  متطلبةةةةا  

 أا الما  ال امة  

 للش كة

ال بةةةةةةةةةةةة  

األو  م  

1112  

لاير 

 س و ي

مليةةةةةةا  لاير  152

 س و ي

مليةةةةةةةةةةةا   152

 لاير س و ي

  م ابحةة م   -

قةةةةةةةا   علةةةةةةة  

السةةةةةةةةةةةةةةةةةيبو  

مضةةةةةافا   ليةةةةة  

هةةةةامح  بةةةة  

 ثاب  

يسةةةةةةةةةةةةة   

علةةةةةةةةةةةةةة  

 ف ةةةةةةةةةةةةةةة 

واح   في 

يونيو  18

1111  

752 

 سنوا 

1,299  

مليو  

لاير 

 س و ي

- 1,299  

مليو  

 لاير

 س و ي

 ال يوج 

أنظمةةةةة سيسةةةةكو 

 ال المية

تسةةةةةةةةةة يال   موبايلي

 مو  ي 

للحةةةةةةةو  علةةةةةة  

أج ةةةةةةز  وانظمةةةةةةة 

 سيسكو

ال بةةةةةةةةةةةة  

األو  م  

1112  

وال   

 ام يكي

مليةةةةةةةةةةةةةةو   112

 وال  ام يكةةةةةةةي 

مليةةةةو   .2162)

 لاير س و ي(

93.69 

مليةةةةو   وال  

أم يكةةةةةةةةةةةةةةةةةي 

(121512 

مليةةةةةةةةةو  لاير 

 س و ي(

مليةةو  لاير  111

 س و ي

أقسةةةةةةةةةةاط  م    ثاب  

نةةةةةةةةةةة  

 سنوية

 197 سنوا  1

مليةةةةةةةةةةو  

لاير 

 س و ي

- 197 

مليةةةةةةةةةةو  

لاير 

 س و ي

 ال يوج 
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 الشركة جهة اإلقراض

 المقترضة

 طبيعة

 قرضال

الجزء المسدد خالل  قيمة المستخدم قيمة القرض العملة التاريخ الغرض من االقتراض

5102 

شروط  معدل الربح

 الدفع

الجزء  المدة

 المتداول

الجزء طويل 

 األجل

شروط  االجمالي

 أخرى

وكالةةةةةة تطةةةةةوي  

الةةةةةةةةةةةةةةةةا  ا  

 (EDCالكن ية )

تموي  طوي   موبايلي

األجةةةةةةةةةةةةةةةةةة  

متوافةةةق مةةة  

أحكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  

الشةةةةةةةةةةةة ي ة 

 يةاإلسالم

للحةةةةةةةو  علةةةةةة  

أج ةةةةةز  وم ةةةةة ا  

اتةةةةةةةةةاال  مةةةةةةةة  

 ش كة الكات 

ال بةةةةةةةةةةةة  

الثاني م  

1112  

 وال  

 ام يكي

مليةةةةةةةةةةةةةةو   111

 وال  ام يكةةةةةةةي 

مليةةةةةةةةةةةو   721)

 لاير س و ي(

مليةةةةةةةةةةةو   19

 وال  

أم يكةةةةةةةةةةةةةةةةةي 

مليةةةةو   119)

 لاير س و ي(

م ةةةةة   ثابةةةةة   -

 سنويا  

أقسةةةةةةةةةةاط 

نةةةةةةةةةةة  

 سنوية

1152 

 سنوا 

119 

مليو  

لاير 

 س و ي

- 119 

 مليو  

لاير 

 س و ي

فتةةةةةةةةةةة   

اسةةتخ ا  

مةةةةةةةة ت ا 

سةةةةةةةنتي  

وفتةةةةةةة   

سةةةةةةةةةة ا  

مطولةةةةةة 

مةةةةةةةة ت ا 

852 

 سنوا 

بنةةةةةك سوسةةةةةيتي  

 جن ا 

تموية  ثنةا ي  موبايلي

طوي  األج  

متوافةةةق مةةة  

أحكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  

الشةةةةةةةةةةةة ي ة 

 االسالمية

لتمويةةةةةةة  الجةةةةةةةز  

الغيةة  مغطةة  مةة  

االتفاقيةةا  مةة  كةة  

مةة  وكالةةة ا تمةةا  

التةةةة ي  الفنلن يةةةة 

(Finnvera )

ووكالةةةةةةةة ا تمةةةةةةةا  

التةةة ي  السةةوي ية 

(EKN ووكالةةةةةةةةةة )

تطوي  الةةا  ا  

 (EDCالكن ية )

ال بةةةةةةةةةةةة  

الثاني م  

1112  

 وال  

 ام يكي

مليةةةةةةةةةةةةةةو   111

 وال  ام يكةةةةةةةي 

مليةةةةةةةةةةةو   721)

 لاير س و ي(

مليةةةةةةةو   116

 وال  

أم يكةةةةةةةةةةةةةةةةةي 

مليةةةةو   216)

 لاير س و ي(

م    م ابحةة  

قةةةةةةةا   علةةةةةةة  

الليبو  مضافا  

 ليةةةةة  هةةةةةامح 

  ب  ثاب  

يسةةةةةةةةةةةةة   

علةةةةةةةةةةةةةة  

  ف ةةةةةةةةةةةةةةة

واحةةةةةةةةةة   

تسةةةةةةةةتحق 

 16فةةةةةةةي 

يونيةةةةةةةةةةةةو 

1117   

 216 سنوا  1

مليةةةةةةةةةةو  

لاير 

 س و ي

- 216 

 مليو  

لاير 

 س و ي

 ال يوج 
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 الشركة جهة اإلقراض

 المقترضة

 طبيعة

 القرض

الغرض من 

 االقتراض

قيمة  قيمة القرض العملة التاريخ

 المستخدم

الجزء المسدد 

 5102خالل 

شروط  معدل الربح

 الدفع

الجزء  المدة

 لالمتداو

الجزء 

طويل 

 األجل

شروط  االجمالي

 أخرى

تموي  طوي   موبايلي سامبا

األجةةةةةةةةةةةةةةةةةة  

متوافةةةق مةةة  

الشةةةةةةةةةةةة ي ة 

 االسالمية

لتمويةةةة  متطلبةةةةا  

 أا الما  ال امة  

 للش كة

ال بةةةةةةةةةةةة  

الثالةةةةةةةةةةت 

مةةةةةةةةةةةةةةةةة  

1112  

لاير 

 س و ي

مليةةو  لاير  611

 س و ي

مليةةةةةةةو   611

 لاير س و ي

مليةةةةةةو  لاير  11

 س و ي

م    م ابحةة 

قةةةةةةةا   علةةةةةةة  

يبو  السةةةةةةةةةةةةةةةةة

مضةةةةةافا  اليةةةةة  

 هامح  ب  

22 ٪

علةةةةةةةةةةةةةة  

 نةةةةةةةةةةة 

و  سةةةةنوية

22 ٪

 ف ةةةةةةةةةةةةةةة 

واحةةةةةةةةةة   

تسةةةةةةةةتحق 

فةةةةةةةةةةةةةةةةةةي 

1111  

 81 سنوا  7

مليو  

لاير 

 س و ي

287 

 مليو  

لاير 

 س و ي

267 

 مليو  

لاير 

 س و ي

 ال يوج 

السةةةةةةةةةةةةةةةةةةة و ي 

 الف نسي

تموي  طوي   موبايلي

األجةةةةةةةةةةةةةةةةةة  

متوافةةةق مةةة  

أحكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  

الشةةةةةةةةةةةة ي ة 

 االسالمية

تمويةةةةةةة  النفةةةةةةةةا  

ة للش كة ال أسمالي

ومتطلبةةةةةةةةا   أا 

 الما  ال ام 

ال بةةةةةةةةةةةة  

الثالةةةةةةةةةةت 

مةةةةةةةةةةةةةةةةة  

1112  

لاير 

 س و ي

مليةةو  لاير  211

 س و ي

مليةةةةةةةو   211

 لاير س و ي

مليةةةةةةةوم  لاير  7

 س و ي

م    م ابحةة 

قةةةةةةةا   علةةةةةةة  

السةةةةةةةةةةةةةةةةةيبو  

مضةةةةةافا  اليةةةةة  

هةةةةامح  بةةةة  

 ٪1512ثاب  

 سنوا  7

يسةةةةةةةةةةةةة   

علةةةةةةةةةةةةةة  

اقسةةةةةةةةةةاط 

نةةةةةةةةةةة  

 سنوية و

27 %

تسةةةةةةةةتحق 

 ف ةةةةةةةةةةةةةةة 

واح   في 

1111  

 21 سنوا  7

مليو  

لاير 

 س و ي

221 

مليةةو  لاير 

 س و ي

291 

مليةةةةةةةةةةو  

لاير 

 س و ي

 ال يوج 
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 الشركة جهة اإلقراض

 المقترضة

 طبيعة

 القرض

الغرض من 

 االقتراض

قيمة  قيمة القرض العملة التاريخ

 المستخدم

الجزء المسدد 

 5102خالل 

شروط  معدل الربح

 الدفع

الجزء  المدة

 المتداول

الجزء 

طويل 

 جلاأل

شروط  االجمالي

 أخرى

بنةةةةةةةوك محليةةةةةةةة 

 و ولية

تسةةةةةةةةةة يال   موبايلي

مةةةةةةةةةةةةو  ي  

متوافةةةةة مةةة  

أحكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  

الشةةةةةةةةةةةة ي ة 

 االسالمية

ال بةةةةةةةةةةةة   تس يال  مو  ي 

الثاني م  

عةةةةةةةةةةةةةةةةا  

1111  

الاير 

 س و ي

مليةةةةةةةةو   15622

 لاير س و ي 

15622 

مليةةةةةةةةةو  لاير 

 س و ي

مليةةةةةةةةو   15116

 لاير س و ي

م ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   

الم ابحةةةةةةةةةةا  

قةةةةةةةا   علةةةةةةة  

 السيبو 

ف ةةةةةةةةةا   

 متف قة

 268 سنوا  2

مليةةةةةةةةةةو  

لاير 

 س و ي

- 

 

268 

مليةةةةةةةةةةو  

لاير 

 س و ي

 ال يوج 

تموي  طوي   بيانا  بنوك محلية

األجةةةةةةةةةةةةةةةةةة  

متوافةةةق مةةة  

أحكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  

الشةةةةةةةةةةةة ي ة 

 االسالمية

لتمويةةةةةةةةة  سةةةةةةةةة ا  

األ ةةةةة   الةا مةةةةة 

مةةةةةةةة  الةةةةةةةةة و  

طويلةةةةةةةةة األجةةةةةةةة  

المتحةةةةة  علي ةةةةا 

سةةةةةابةا  مةةةةة  قبةةةةة  

شةةةةةةةة كة بيانةةةةةةةةا  

األولةةةةة  لخةةةةة ما  

الشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبكا  

اإلضةةةةةةةافة  لةةةةةةة  ب

تمويةةةةة  متطلبةةةةةا  

 أا الما  ال امة  

 للش كة التاب ة

ال بةةةةةةةةةةةة  

الثاني م  

1111  

لاير 

 س و ي

مليةةةةةةا  لاير  152

 س و ي

مليةةةةةةةةةةةا   152

 لاير س و ي

مليةةو  لاير  111

 س و ي

م    م ابحةة 

قةةةةةةةا   علةةةةةةة  

السةةةةةةةةةةةةةةةةةيبو  

مضةةةةةافا  اليةةةةة  

هةةةةامح  بةةةة  

 ٪1512ثاب  

أقسةةةةةةةةةةاط 

نةةةةةةةةةةة  

سةةةةةةةةةةنوية 

مج ولةةةةةةة 

علةةةةةة  ا  

يةةت  سةة ا  

ةسةةةةةةةةةةط ال

األخيةةةةةةةة  

 17فةةةةةةةي 

يونيةةةةةةةةةةةةو 

1118  

 111 سنوا  2

مليةةةةةةةةةةو  

لاير 

 س و ي

891 

 مليو  

لاير 

 س و ي

15191 

 مليو 

لاير 

 س و ي

 ال يوج 

مليةةو  لاير  817           اإلجمالي

 س و ي

   25829 

مليةةةةةةةةةةو  

لاير 

 س و ي

82212 

مليةةو  لاير 

 س و ي

122172 

مليةةةةةةةةو   

لاير 

 س و ي
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 :قة السدادالمدفوعات النظامية المستح

 )مليون لاير(المبلغ  الجهة مستحقة السداد البيان

  795 تصاالت وتقنية المعلوماتهيئة اإل تجاريا   رسوم مشاركة الحكومة في العوائد

  57  تصاالت وتقنية المعلوماتهيئة اإل رسوم الرخصة

  77  مصلحة الزكاة والدخل الزكاة

 

 

 

 

 الزكاة

حيث تقوم اجملموعة  .عليمات مصلحة الزكاة والدخل يف اململكة العربية السعوديةختضع اجملموعة للزكاة حسب ت

واليت تتضمن  م وما بعدها2009ديسمرب  31بتقديم إقراراتها الزكوية بشكل موحد ابتداًء من السنة املالية املنتهية يف 

تعود . دارتها من قبل الشركةم إتتالشركة وشركاتها التابعة وذلك لكون اجملموعة ذمة مالية واحدة يلوكة و

 إعادة تصنيفوحيث مت تعديل نتائج السنة السابقة فقد مت عمل  .البيانات املالية التالية لإلقرارات املوحدة للمجموعة

وعة تقدميه ملصلحة الزكاة مبناًء على اإلقرار التقديري املـُعدَّل العي تعتزم اجمل 2014لعام بيانات املالية ال لبعض

 .والدخل

 .وقامت بسداد الزكاة املستحقة م2014عام قدمت اجملموعة إقرارتها الزكوية ملصلحة الزكاة والدخل لألعوام حتى 

 .م2014م و 2013عامي نتيجة لتعديالت  م2014م و 2013اقراراتها الزكوية املعدلة لعامي تعتزم اجملموعة تقديم 

 

لك بعد ذ. م2006ة النهائية لألعوام حتى السنة املالية أنهت اجملموعة وضعها الزكوي وحصلت على الربوط الزكوي

م واليت أظهرت فروقات إضافية يف الزكاة وضريبة 2011م إىل 2007ستلمت اجملموعة الربوط الزكوية للسنوات من إ

اعرتضت عليها إدارة  ، واليتعلى التوالي ،مليون ريـال سعودي 237مليون ريـال سعودي و 317االستقطار مببلغ 

تعتقد اإلدارة أن لديها مربرات كافية لالعرتاض  .موعة أمام اللجان االبتدائية واالستئنافية ملصلحة الزكاة والدخلاجمل

 .على األمور الواردة يف الربط ومن غري املتوقع أن تؤدي النتيجة النهائية لالعرتاض إىل أي التزام جوهري
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 سياسة توزيع األرباح 

 

من النظام األساسي للشركة على أن توزر أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم مجيع املصروفات  23نصت املادة 

 العمومية والتكاليف األخرا مبا يف ذلك قروض املساهمني والزكاة على الوجه ا تي:

لتجنيب ن إحتياطي نظامي وجيوز للجمعية العامة العادية وقف هعا اي%( من األرباح الصافية لتكو91جتنيب ) -

 متى بلغ اإلحتياطي املعكور نصف رأس املال.

للجمعية العامة العادية بناء على إقرتاح جملس اإلدارة أن جتنب نسبة مئوية من األرباح الصافية لتكوين  -

 إحتياطي كايف خيصص ألغراض معينة.

 دفع األرباح إىل املساهمني. -

 ع األرباح التالية:تطبيق سياسة توزيعن الشركة أعلنت م 23/17/3199بتاريخ و

 .تعترب موبايلي أن حتقيق مصاحل مساهميها من أهم أولوياتها -

باإلعتبار أداء الشركة ألعماهلا واستثماراتها  إىل حتقيق تطلعات املساهمني أخعًاتهدف سياسة توزيع األرباح  -

 املستقبلية.

قل مستويات األرباح السنوية تنوي الشركة إنتهاج سياسة توزيع أرباح متصاعدة، ما أمكن ذلك، حبيث الت -

 املوزعة يف أي سنة عن السنة اليت سبقتها.

توزيع بتفويضه  توصية جملس اإلدارة م على99/12/3193وافقت بتاريخ  قد المعية العامة للشركةوكانت 

 . ويقوم اجمللس مبراجعة دورية لسياسة توزيع األرباح، م3193أرباح ربع سنوية اعتبارًا من السنة املالية 
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 م5410إجتماعات جملس اإلدارة خالل العام  

م كما هو مبني يف الدول أدناه، وقد خصص 3191عشر إجتماعًا خالل العام  عقد جملس إدارة الشركة إثين

لإلضطالر مبسؤولياته، مبا فيه ذلك التحضري إلجتماعات اجمللس واللجان، واحلرص على  ًااجمللس وقت كافي

ر رئيس جملس اإلدارة مع أعضاء جملس اإلدارة ا خرين والرئيس التنفيعي للشركة عند إعداد وقد تشاو  حضورها.

يف إجتماعات اجمللس، ومت إرسال جداول األعمال إلجتماعات اجمللس، مصحوبًة  تجداول املوضوعات اليت عرض

تسنى هلم دراسة املوضوعات، جبميع املستندات الضرورية، إىل أعضاء جملس اإلدارة قبل اإلجتمار بوقت كاف حتى ي

مت توثيق  قدو ومل حيصل أن أعرتض أي من أعضاء جملس اإلدارة على جدول أعمال أي من اجتماعات جملس اإلدارة،

إجتماعات اجمللس وإعداد حماضر باملناقشات واملداوالت مبا فيها عمليات التصويت اليت متت وتبويبها وحفظها حبيث 

 يســهل الرجور إليها.

 اإلســـــــــم مالرق
05 

 يناير

23 

 فبراير

24 

 فبراير

33 

 أبريل

31 

 مايو

11 

 يونيو

31 

 يونيو

91 

 سبتمبر

91 

 إكتوبر

32 

 نوفمبر

32 

 نوفمبر

97 

 ديسمرب

 حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر - سليمان عبد الرحمن القويز 9

 - - - - - - - - حضر حضر حضر حضر عبدالعزيز صالح الصغير 3

 - - - - - - - - - حضر حضر حضر عيسى محمد الحداد 2

 حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر أحمد عبدالكريم جلفار 2

 - - حضر حضر حضر لم يحضر حضر لم يحضر حضر حضر حضر حضر عبدالرحمن عبدهللا الفهيد 1

 - - - - - - - - - - - حضر ابراهيم محمد السيف 1

لم  حضر حضر حضر حمد الجميح عبدالعزيز 7

 يحضر

 حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر لم يحضر

 - - حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر محمد ابراهيم المنصور 8

لم  مبارك راشد المنصوري 1

 يحضر

 - - حضر لم يحضر لم يحضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر

لم  حضر خالد عمر الكاف 91

 ريحض

لم 

 يحضر

- - - - - - - - - 

 حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر - عبد هللا محمد العيسى  99

لم  حضر حضر حضر لم يحضر حضر حضر حضر - - - محمد هادي الحسيني 93

 يحضر

 حضر

 حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر - - - خليفة حسن الشامسي 92

 حضر حضر حضر حضر حضر حضر - - - - - - الغنيم خالد عبد العزيز  92

 حضر حضر - - - - - - - - - - حمود عبد هللا التويجري 91

لم  - - - - - - - - - - على عبد الرحمن السبيهين 91

 يحضر

 حضر

لم  - - - - - - - - - - سيركان صبري أوكاندان 97

 يحضر

 حضر
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م وأوالدهم القصر يف أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي وصف ملصلحة أعضاء جملس اإلدارة وأزواجه

 من شركاتها التابعة 

 م3191قبل نهاية العام انتهت عضويته  * 

 (مت حجز أسهم ضمان العضوية يف حمفظة مؤسسة االمارات لالتصاالت )اتصاالت **

 نات اإلجتماعية مت حجز أسهم ضمان العضوية من حمفظة املؤسسة العامة لتأمي ***

 م3191عضويته بعد بداية عام  بدأت ****

 

 تصنيف العضوية اإلســــــم

 عدد األسهم بداية

 م4102العام 

 عدد األسهم نهاية

 م4102العام 

 924112 **** غير تنفيذي-رئيس مجلس اإلدارة سليمان عبد الرحمن القويز

 8,322 8,322 مستقل حمد الجميح يزعبدالعز

 224111 **** مستقل عبد هللا محمد العيسى

 200,500 **** مستقل حمود عبد هللا التويجري

 26,600 **** مستقل على عبد الرحمن السبيهين

 36,000 **** مستقل خالد عبد العزيز الغنيم 

 1,540 1,540 غير تنفيذي أحمد عبدالكريم جلفار

 ** ** غير تنفيذي الشامسي خليفة حسن

 ** ** غير تنفيذي محمد هادي الحسيني

 ** ** غير تنفيذي سيركان صبري أوكاندان

 * 5,541,283 سابقال رئيس مجلس اإلدارة *عبدالعزيز صالح الصغير

 * ** * مبارك راشد المنصوري

 * ** * عيسى محمد الحداد

 * 24,000 * ابراهيم محمد السيف

 * 4,673 * عبدهللا الفهيد عبدالرحمن

 * 4,730 * محمد ابراهيم المنصور

 * 2184291 * خالد عمر الكاف
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وصف ملصلحة كبار التنفيذيني وأزواجهم وأوالدهم القصر يف أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من 

 شركاتها التابعة

 المنصب االسم
عدد األسهم بداية 

 م4102العام 

عدد األسهم نهاية 

 م4102العام 

 * 2,377 لمعلوماتاتقنية  -الرئيس التنفيذي مدحت عامر

 * 3,300 دعم األعمال -الرئيس التنفيذي إياس الهاجري

 * 60,500 مبيعات النواقل-الرئيس التنفيذي محمد باصافي

 استقال*  

 مع أطراف ذات عالقة: معامالت

هي مساهم رئيس اتصاالت اإلمارات وسسة ؤم مع العالقة ذات األطراف معامالت بإجراء السنة خالل اجملموعة قامت

حممد هادي  خليفة الشامسي، حيث ميثل اتصاالت االمارات عدد من أعضاء جملس اإلدارة وهم )أمحد جلفار،

 :احلسيين، سريكان أوكندان(

 العالقة        هةاجل

 مؤسس مساهم     التابعةها وشركات لإلتصاالت اإلمارات مؤسسة

 لإلتصاالت اإلمارات سةملؤس شقيقة     البيانات ملقاصة اإلمارات غرفة

 الرسوم احتسابيتم  .األطراف هعه  معيها عل متفق وأسعار شروط على بناًء العالقة ذات األطراف مع التعامالت تتم

 فيما يلي  .لالتصاالت اإلمارات مؤسسة مع الصلة ذات اقيات االتف على بناء األخرارية اإلدا ريف واملصارية اإلدا

 م.3191ديسمرب 31 يف تهية املن السنة خالل العالقة ذات األطراف مع ة يرهالو املعامالتصيل تف

 م 4102   م 4102

 67,954  35,813    والتجوال البيني الربط خدمات صافي

 ,54337 ,37 533        إدارية رسوم

 93,138  71,995      )اخرى إدارية )مصاريف

 3,814   4,145      إتصاالت خدمات

 5,407   4,526      أخرى خدمات
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لياف البصرية وقد تقوم مبوجبة الشركة املعكورة بتقديم خدمات األ  حلول االتصاالت احملدودةيوجد عقد مع شركة 

حيث كانت الشركة ريال   (7,900,000)بقيمة  م  03/30/2302تاريخ طريق املنافسة العامة يف مت التعاقد عن 

.كعالك كانت ريال  000333م بقيمة 00/03/2300ريخ وكعالك يوجد عقد بتاصاحبة العرض األفضل 

ر خالد عبدالعزيز ولوجود مصلحة غري مباشرة لعضو جملس اإلدارة الدكت ومت التنويهالشركة صاحبة العرض األفضل 

  .الغنيم

 

  مكافآت وتعويضات أعضاء جملس اإلدارة وكبار التنفيذيني

  .اإلدارة جملسألعضاء  م2015 عاممكافآت قرر جملس اإلدارة بعدم صرف أي 

 )الف ريال(                                                                                                      

 المستقلين/  أعضاء المجلس غير التنفيذيين * مكافأت وتعويضات مجلس اإلدارة

 912 المجلس واللجان حضور  بدالت

 921 التعويضات

-         مكافآت الدورية والسنويةال  

 - الخطط التحفيزية

تعويضات ومزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو 

 سنوي

- 

 .تعويضات عن مهمات وعضوية لان *

 ) الف ريال(           

 تفاصيل مكافأت وتعويضات  كبار التنفيذيين

خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت 

ضات ومن ضمنهم الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي والتعوي

 للشؤون المالية

 74222  الرواتب

 14977 بدالتال

 -  المكافآت الدورية والسنوية

 24282 الخطط التحفيزية

تعويضات ومزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو 

 سنوي

218 
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 عضوية أعضاء جملس اإلدارة يف الشركات املساهمة األخرى

 

 سليمان عبد الرمحن القويز

 معادن - اجملموعة السعودية لالستثمار    – البنك السعودي الفرنسي  -

  

 عبد اهلل حممد العيسى

 بنك الرياض –  سابك  - االمسنت العربية     –  دور الضيافة  -

 الغنيم عبدالعزيز خالد 

 شركة املياه الوطنية -

 السبيهنيعبدالرمحن علي 

 خلدمات التأمني شركة جنم –  مني ألتالتعاونية  -

 يرالتوجي عبداهلل محود 

 امسنت تبوك –  التعاونية لتأمني   –  مصرف اإلمناء   -

  أمحد عبدالكريم جلفار

  اتصاالت مصر   – اتصاالت املغرب    -

 الشامسيحسن خليفة  

  أي مينا- االمارات ية ؤرشركة    – اتصاالت افغانستان    -

 حممد هادي احلسيين 

جمموعة  –دبي للمرطبات  –مصرف االمارات االسالمي - بنك االمارات دبي الوطين   –الت االمارات   اتصا -

 اتصاالت املغرب –اعمار مولز 

 سريكان صربي اوكندان 

 اتصاالت للخدمات القابضة  –اتصاالت املغرب  –يوفون  - اتصاالت باكستان   –اتصاالت نيجرييا    -
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  اتواملخالف الدعاوي

 

مليون ريـال سعودي  237يوجد على اجملموعة التزامات حمتملة على شكل خطابات ضمان و اعتمادات مستندية مببلغ 

 .م 3191ديسمرب  29كما يف 

أصدرت لنة النظر يف املخالفات التابعة هليئة االتصاالت وتقنية املعلومات )"اهليئة"( عددًا من القرارات بفرض غرامات 

وقامت اجملموعة بالتظلم من هعه القرارات وفقًا لنظام االتصاالت. تتعلق هعه القرارات بعدة خمالفات ضد اجملموعة، 

 .تتضمن كيفية إصدار شرائح االتصال مسبقة الدفع وتقديم لعروض غري معتمدة من قبل اهليئة

الطعن ضد قرارات اللجنة وفقًا كما توجد دعاوا إدارية مقامة من اجملموعة أمام احملكمة اإلدارية )ديوان املظامل( ب

 :مبا يلي م3191ديسمرب  29للنظام تتمثل كما يف 

 

 .مليون ريـال سعودي 123دعوا مقدمة من اجملموعة ضد اهليئة وبلغت قيمتها  227بلغ عدد الدعاوا   •

بعة للهيئة الصادرة قرارًا من قرارات اللجنة التا 971حكمًا لصاحل اجملموعة تقضي بإلغاء 971وقد أصدر ديوان املظامل  •

 .مليون ريـال سعودي 211بتغريم الشركة وتبلغ القيمة االمجالية للغرامات امللغاة مبلغ وقدره 

 ابعض هعه األحكام أصبح نهائيا واجب النفاذ )بعد تأكيدها من حمكمة االستئناف( وبلغ جممور غراماتها امللغاة مبلغ •

 .مليون ريـال سعودي 911قدره 

دعاوا منها تتعلق بآلية احتساب الرسوم  1 ،دعوا مرفوعة من قبل اجملموعة ضد اهليئة  91 هناك إضافة إىل ذلك،

حصلت اجملموعة على حكم نهائي لصاحلها يف ثالث قضايا وحكمني  ،م3191ديسمرب  29احلكومية كما يف 

وأعضاء جملس دارة إلا. تعتقد ابتدائيني يف قضيتني أخرتني. وما زالت القضايا األخرا قيد النظر لدا ديوان املظامل

اإلدارة بأن احتمال وجود التزامات جوهرية إضافية هو أمر مستبعد وأن لديها خمصصات مناسبة وكافية بناًء على 

 تقدير كاٍف للمبالغ اليت ميكن أن تدفعها. 

مت بتكوين م، تسملت اجملموعة مطالبات إضافية من هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات وقا3191خالل عام 

م اعتقادًا 3191ديسمرب  29مليون ريـال سعودي خالل فرتة الثالثة أشهر والسنة املنتهية يف  979خمصصات هلا مببلغ 

 .تقدير مناسب للمبالغ اليت ميكن أن تدفعها اجملموعة مقابل تسوية تلك املطالباتنها أبمن اإلدارة 

 

ألعمال الطبيعية. تعتقد اإلدارة وأعضاء جملس اإلدارة أن لديها تتعرض اجملموعة لبعض الدعاوي القضائية يف سياق ا

 .م3191ديسمرب  29خمصصات مناسبة وكافية بناًء على موقف هعه الدعاوا كما يف 

م وقامت بسداد الزكاة املستحقة. 3192قدمت اجملموعة إقرارتها الزكوية ملصلحة الزكاة والدخل لألعوام حتى 

 29م نتيجة للتعديالت للسنة املنتهية يف 3192م و 3192رها الزكوي املـُعدَّل لسنة تعتزم اجملموعة تقديم إقرا

 .م3192ديسمرب



 

  36     

  
سادة مساهمي شركة احتاد اتصالت )موبايلي(لالتقرير السنوي جمللس اإلدارة ل          

 

 

م. استلمت اجملموعة 3111أنهت اجملموعة وضعها الزكوي وحصلت على الربوط الزكوية النهائية لألعوام حتى 

 الزكاة وضريبة االستقطار مببلغ م واليت أظهرت فروقات إضافية يف3199م حتى 3117الربوط الزكوية للسنوات من 

عليها إدارة اجملموعة أمام اللجان االبتدائية عرتضت إمليون ريـال سعودي، على التوالي  327مليون ريـال سعودي و  297

واالستئنافية ملصلحة الزكاة والدخل. تعتقد اإلدارة أن لديها مربرات كافية لالعرتاض على األمور الواردة يف الربط 

 . املتوقع أن تؤدي النتيجة النهائية لالعرتاض إىل أي التزام جوهريومن غري

قضية مرفوعة من قبل العديد من حاملي األسهم ضد  911م، هناك 3192ديسمرب  29باإلضافة إىل ذلك، والحقًا لــ 

( 29تلقت الشركة )اجملموعة لدا لنة الفصل يف منازعات األوراق املالية، وال تزال قيد النظر من قبل هعه اللجنة. 

( حكم ابتدائي عن هعه القضايا لصاحل اجملموعة. تعتقد اإلدارة وجملس اإلدارة بأن من املستبعد 11حكم نهائي و )

 .كون هناك أية التزامات إضافية جوهرية ناشئة عن هعه القضاياتأن 

 

 م9/9/3197 (IFRS) بدء تطبيق معايري احملاسبة الدولية 

لية السعودية تطبيق معايري احملاسبة الدولية على القوائم املالية املعدة عن فرتات مالية تبدأ يف أقرت هيئة السوق املا

 م، وذلك لميع الشركات املدرجة يف السوق املالية السعودية.9/9/3197

ية، بادرت ويف إطار االستعداد لتطبيق املعايري احملاسبية الدولية وما يتضمنه تطبيقها من مراجعة للسياسات احملاسب

إلدارة ملباشرة التعديالت و اإلشراف على التطبيق، وقد بدأت استشاري إالشركة بتشكيل لنة إلختيار مكتب 

بالفعل يف تلقي العروض من املكاتب االستشارية، ومن املتوقع أن تنتهي اللجنة من اختيار مقدم اخلدمة حبلول منتصف 

 شهر إبريل القادم.

م يف تدريب وتهيئة بعض العاملني على 2015قد بدأت بالفعل يف الربع الرابع من العام دارة إلا أن جدير بالعكر

عدد من العاملني. وقد قامت أكرب م بتوسيع نطاق التدريب ليشمل 2016التعديالت الديدة، وستقوم خالل العام 

 م وما بعده.   2015الل العام الشركة أيضًا باالشرتاك مع املراجع اخلارجي بتفعيل كثري من التعديالت املعكورة خ
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 أنشطة موبايلي لدعم املسؤلية األجتماعية

إلتزمت شركة موبايلي منع تأسيسها باألهتمام بتنمية اجملتمع, فلقد ساهمت يف دعم املسؤولية األجتماعية يف اململكة 

       نامج امللك سلمان للتأهيل و التدريبباالعديد من األنشطة و الفعاليات. ومن ضمنها رعاية و دعم شركة موبايلي لرب

(SAP  يف جامعة االمري سلطان بن عبدالعزيز, حيث يتم سنوي )تدريب اكثر من مخسني شاب و شابة سعوديني على  ًا

موبايلي من رعايتها ألندية اهلالل و النصر بإقامت محلة ) ال للتعصب (  توتأهيلهم لسوق العمل. واستفاد SAP برنامج 

يف حل قضية التعصب. وكان للمرضى شفاهم اهلل نصيب من مسؤولية موبايلي  ةموجهة للشارر الرياضي للمساهموهي 

شاركة يف دعم مرضى الكلى بالتعاون مع مجعية كالنا وذلك باملساهمة يف األعالن عن الرقم املوحد ملاألجتماعية با

 لمع التربعات لربنامج غسيل الدم ملرضى الفشل الكلوي. 

حرصت موبايلي على مشاركة موظفيها يف دعم املسؤولية األجتماعية باملشاركة بالتربر باالدم و املساهمة يف  اخليًاود

 لمعية أخاء. ةمحلة مجعية نقاء للتوقف عن التدخني وكعلك مجع التربعات العيني

 

 

 تقرير احملاسب القانوني:

 

  :ىل ما يليورد يف تقرير احملاسب القانوني "نود لفت االنتباه إ

حول القوائم املالية املوحدة املرفقة والعي يبني أساس إعداد هعه القوائم املالية  9-3نود لفت اإلنتباه إىل اإليضاح 

مليار ريال سعودي  1.7، تكبدت اجملموعة خسائر تشغيلية قدرها 3191ديسمرب  29املوحدة. خالل السنة املنتهية يف 

( مليار ريال 1.7م، بلغ صايف املطلوبات املتداولة للمجموعة )3191ديسمرب  29يف  مليار ريال سعودي(، 9.2: 3192)

مليار ريال سعودي( واليت تشري إىل أن قدرة اجملموعة على الوفاء بإلتزاماتها  97.2م: 3192ديسمرب  29سعودي )يف 

للقوائم  93ما هو موضح يف إيضاح عند استحقاقها تعتمد على قدرتها على حتسني نتائج أعماهلا وتدفقاتها النقدية. ك

م ومن خالل مناقشاتها مع الهات املقرضة توصلت اجملموعة إىل إتفاق إلعادة 3191املالية املوحدة، خالل ديسمرب 

هيكلة التعهدات املالية لبعض التسهيالت طويلة األجل. إن إدارة اجملموعة يف مراحل متقدمة من املفاوضات مع الهات 

حول  9-3ا للحصول على إعادة هيكلة التعهدات املالية. إضافة لعلك، كما هو موضح يف إيضاح املقرضة األخر

القوائم املالية املوحدة تتوقع اجملموعة  بناء على التدفقات النقدية استمرار الوفاء بإلتزاماتها عند إستحقاقها يف سياق 

 املوحدة املرفقة وفقا ملبدأ االستمرارية. أعماهلا التشغيلية. وبناء على ذلك مت إعداد القوائم املالية
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 التوافق مع الئحة حوكمة الشركات

بعد اإلطالر على الئحة حوكمة الشركات يف اململكة العربية السعودية الصادرة عن جملس هيئة  الشركة قامت

. كمة الشركات السعوديةالسوق املالية، بإعتماد القواعد واملعايري اخلاصة باحلوكمة تطبيقًا ملتطلبات الئحة حو

  :ذلك سبابأو تطبيقه عدم مت ما إىل اإلشارة نود السعودية، الشركات حوكمة بالئحة الشركة إلتزام ملدا وتفصياًل

 

 اإليضاح المادة

 

 النظام هلا يشري اليت التصويت طريقة ماهي

 للشركة؟ األساسي

 

 

. العادي التصويت أسلوب اتبار على ينص للشركة األساسي النظام إن

 اعتبارًا احلالية لدورته اإلدارة جملس أعضاء اختيار يف تطبيقه مت وقد

 نظام تطبيق يتم ومل سنوات، ثالث وملدةم 19/93/3191 من

 .الرتاكمي التصويت

 

  الشركة إيرادات إلمجالي جغرايف حتليل

 

 

 

 

 

 خارج التابعة الشركات إيرادات إمجالي

 اململكة

 

 

 عمل لطبيعة نظرًا الشركة إيرادات إلمجالي جغرايف حتليل يتوفر ال

 مبنطقة امرتبًط ليس املشرتك عن الناتج اإليراد ألن وذلك القطار،

 أما ما، منطقة يف حسابه إنشاء يتم املشرتك أن حيث واحدة،

 وذلك مناطق عدة يف تكون قد عليها فوترته يتم اليت مكاملاته

 فال جيريها اليت لدوليةا املكاملات أما. اململكة داخل تواجده حبسب

 .اململكة حدود خارج تتم ألنها منطقة بأي ربطها ميكن

 

 

 ويتمثل تكلفة، مركز)اهلند(  احملدودة انفوتك موبايلي شركة تعترب

 لتقنية الفين الدعم خدمات وتقديم التقنية الربامج بتطوير نشاطها

 .املعلومات

شركة مقرها كما تعترب الشركة الوطنية حللول األعمال م.م.ح، 

  .لوكة بالكامل من قبل الشركة التابعةاألمارات مركز تكلفة ي

ــايلي فينتشـــرز القابضـــة  . .    ــاء شـــركة موبـ ــا مت إنشـ ومقرهـــا كمـ

اإلجــراءات القانونيــة ذات العالقــة  وإنهــاء م 3192خــالل عــام  البحــرين 

 م.3191يف العام املالي تشغيلية أي إيرادات باالستثمار ومل يتم تسجيل 
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 نتائج املراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية

 

لية باإلشراف على أعمال املراجعة الداخلية يف الشركة بشكل دوري للتأكد من كفاية وفاع  تقوم لنة املراجعة

لرقابة الداخلية وفيما يتصل بعدالة القوائم املالية حتديدًا، وتوفري تقويم مستمر لنظام ا نظام الرقابة الداخلية عمومًا

ومدا فاعليته، واإلهتمام بأي مالحظات تتبني هلا والتعامل معها جبدية. ويأتي ذلك ضمن أهداف جملس اإلدارة يف 

 احلصول على إقتنار معقول عن مدا سالمة تصميم وفاعلية أداء نظام الرقابة الداخلية بالشركة.

 
 

الدورية اليت تعدها املراجعة الداخلية، ورفع  م بدراسة التقارير5319قامت اللجنة خالل العام املالي  ويف هعا السياق،

تقارير إىل جملس اإلدارة عن اإلجراءات والتوصيات اليت تراها مناسبة، واإلجتمار مع املدققني اخلارجيني واإلدارة 

  أعمال الشركة.التنفيعية للشركة لبحث أمور ذات صلة بأعمال اللجنة وكافة الوانب األخرا اليت تتعلق بسري 

 
 

ان النظام حيتاج اىل تطوير وحتديث من  ،يف الشركة نتائج املراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية  وجاءت

لتواكب التطورات املتسارعه يف بيئة العمل باإلضافة باألنظمة التشغيلية ة املتعلقة يجرات الرقاباإلحيث األنظمة األلية و

 . ظمة املستحدثه يف اهليئات الرقابية املنظمة لعمل الشركةاىل مواكبة األن

 

والعمل على  التحديثوعليه مت البدء بإعادة تقييم شاملة ومراجعة النظام الرقابي بشكل كامل وذلك لتحديد مواطن 

عتماد على معالتها لضمان حتقيق أهداف نظام الرقابة الداخلية من خالل مدا كفاءة العمليات وفعاليتها، و مدا اإل

  التقارير املالية، و مدا اإللتزام بالقوانني واألنظمة املعمول بها.
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 إقرارات جملس اإلدارة 

 
 يقر جملس اإلدارة مبا يلي:

 

 

  عدت بالشكل الصحيحأأن سجالت احلسابات. 

 ج املراجعة السنوية نتائ)بإستثناء ماذكر يف  أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفع بفاعلية

 .الفقره أعاله( لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية

 أنه ال يوجد أي شك يعكر يف قدرة املصدر على مواصلة نشاطه. 

 طرفًا فيه وتوجد فيه مصلحة جوهرية ألحد أعضاء جملس اإلدارة أو  الشركة كانت بعدم وجود أي عقد

الية أو ألي شخص ذو عالقة بأي منهم عدا مامت ذكره يف الرئيس التنفيعي أو الرئيس التنفيعي للشؤون امل

 وصف مصاحل األطراف ذات العالقة. 

 

 

 

 

 

 جملـس اإلدارة

تصاالت إحتاد إشركة 

 ي(موبايل)


