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معلومات عن �ل�رشكة

معلومات عن ال�رشكة
مت تاأ�سي�س ال�رشكة يف اململكة العربية ال�سعودية حتت رقم ال�سجل التجاري 1010203896

�لعنو�ن

الطابق 26، برج اململكة

�ص.ب 23088 

الريا�س 11321 

اململكة العربية ال�سعودية

 http://www.mobily.com.sa :املوقع الإلكرتوين

�ملحا�سبون �لقانونيون

كي بي اأم جي الفوزان وال�سدحان

عبداهلل الفوزان

رقم الرتخي�س 348

عالقات �مل�ستثمرين

يتم توجيه الإ�ستف�سارات وطلبات املطبوعات اإىل:

�رشكة احتاد ات�سالت - موبايلي

املالية/ عالقات امل�ستثمرين

�ص.ب 9979 

الريا�س 11423 

اململكة العربية ال�سعودية

 investorcontact@mobily.com.sa : الربيد الإلكرتوين

ال�ستف�سارات بخ�سو�س ح�سابات امل�ستثمرين يف اأ�سهم ال�رشكة 

عن طريق: 4040 040 56 966+
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مراحل التطور �سنة بعد �سنة

مر�حل �لتطور �سنة بعد �سنة

2007

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

1.40 ريال )0.37 دولر(  97.14% من  ال�سهم  ربح  منى  	•
اإىل 2.76 ريال )0.74 دولر(. 

مليار   10.78 بقيمة  اإ�سالمي  متويل  على  احل�سول  مت  	•
ريال )2.875 مليار دولر( لت�سديد القر�س الق�سري الأجل 

التحتية  البنية  وتو�سعة  الت�سغيلية  العمليات  ولتمويل 

بحيث كان نقطة عالم بارزة يف طريقة اإعداد التمويل.

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

من   99.9% على  للح�سول  تفاهم  مذكرة  توقيع  مت  	•
�رشكة بيانات الوىل، التي لديها ترخي�س لبناء واإدارة 

�سبكة بيانات ات�سالت يف اململكة العربية ال�سعودية. 

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

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

2004

 3G لـ  الأول  امل�سغل  ترخي�س  على  موبايلي  ح�سلت  	•
وترخي�س امل�سغل الثاين للهاتف اجلوال. 

اأجنزت �سفقة التمويل الإ�سالمي بقيمة 2.35 مليار دولر اأمريكي. 	•
.GSM اإن�ساء �سبكة  بداأت يف  	•

لالإكتتاب  موبايلي  اأ�سهم  من  �سهم  مليون   20 طرح  مت  	•
قيمة  عن  مرة   51 الإكتتاب  قيمة  زادت  وقد  العام، 

الأ�سهم املعرو�سة. 

2005

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

اأطلقت موبايلي �سبكة GSM جتاريًا يف 32 مدينة وبلدة  	•
تغطية  وا�ستطاعت  فقط(،  مدن   7 الرتخي�س  )متطلبات 

79.2% من اإجمايل املناطق املاأهولة يف اململكة.

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

وال�رشائب والإ�ستهالك والإطفاء اإيجابية.

2006

اإطالق خدمة اجليل الثالث املتطور 3.5G لتكون الأوىل  	•
يف اململكة.

الإت�سالت  �رشكة  مع  اإ�سرتاتيجية  �رشاكة  اإقامة  مت  	•
املتكاملة و�رشكة بيانات الأوىل لإن�ساء �سبكة الألياف 

الب�رشية بطول 12600 كم.

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

وميثل ذلك مايزيد عن %30 من ال�سوق.

تغطية %90 من املناطق املاأهولة. 	•
3600 نقطة مبيعات. اأكرث من  موبايلي متوفرة يف  	•
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اأع�ضاء جمل�س الإدارة

�أع�ساء جمل�س �لإد�رة

تلتزم موبايلي باأعلى امل�ستويات يف ت�سيري واإدارة اأعمالها لتقدم حلملة اأ�سهمها تعامالت تت�سم بالروح الأخالقية والإن�ساف وال�سفافية. 

وقد و�سعت ال�رشكة مو�سع التطبيق الو�سائل الالزمة للو�سول اإىل هذا الهدف. وي�سعى جمل�س الإدارة ب�سكل م�ستمر اإىل الوفاء باأعلى معايري 

ال�سلوك امل�سوؤول للو�سول اإىل توازن جيد بني التوجيهات، والرقابة، وامل�سوؤولية، والن�ساف، وال�سفافية يف ال�رشكة. 

عبد�لعزيز بن �سالح �ل�سغري )رئي�س جمل�س �لإد�رة(

حا�سل على بكالوريو�س يف الهند�سة املدنية من جامعة كان�سا�س يف الوليات املتحدة الأمريكية، ورئي�س جمل�س اإدارة �رشكة عبدالعزيز 

ال�سغري لالإ�ستثمار التجاري، وع�سو الهيئة التنظيمية امل�سرتكة للكهرباء وتوليدها، وع�سو اللجنة التنفيذية يف �رشكة رنا لالإ�ستثمار.

خالد عمر �لكاف )�لرئي�س �لتنفيزي و�لع�سو �ملنتدب(

حا�سل على بكالوريو�س هند�سة احلا�سب الآيل مبرتبة ال�رشف من جامعة جورج وا�سنطن يف الوليات املتحدة، ولديه اأكرث من 17 �سنة من 

اخلربة يف وظائف عليا يف �سناعة الت�سالت. عمل يف فرن�سا، واليابان والإمارات العربية املتحدة.

حممد ح�سن عمر�ن

حا�سل على درجة الهند�سة يف الإلكرتونيات والت�سالت من جامعة القاهرة يف م�رش، رئي�س جمل�س اإدارة �رشكة ات�سالت الإماراتية 

ورئي�س جمل�س اإدارة �رشكة الرثيا.

�سامل �ل�رشهان 

حا�سل على بكالوريو�س يف املحا�سبة من جامعة الإمارات العربية املتحدة، املدير املايل العام ل�رشكة ات�سالت، ورئي�س جمل�س اإدارة 

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

عبد�لعزيز حمد بن عبد�لعزيز �جلميح

حا�سل على درجة بكالوريو�س يف الهند�سة املعمارية من جامعة امللك �سعود، اململكة العربية ال�سعودية، وحائز على درجة املاج�ستري يف 

الإدارة العامة من جامعة كاليفورنيا، الوليات املتحدة الأمريكية. نائب الرئي�س امل�ساعد يف �رشكة اجلميح القاب�سة، رئي�س جمل�س اإدارة 

�رشكة احلديد والفولذ البحرينية. نائب رئي�س جمل�س الإدارة   Arcapita Bank - البحرين.
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اأع�ضاء جمل�س الإدارة
�إبر�هيم بن حممد �ل�سيف

حائز على ماج�ستري يف الإقت�ساد من جامعة �ساوثرن كاليفورنيا، الوليات املتحدة الأمريكية. مدير عام الإ�ستثمار يف موؤ�س�سة التاأمينات 

الإجتماعية، وع�سو جمل�س اإدارة يف �رشكة �سافكو.

�سعيد بن زقر

حائز على بكالوريو�س يف العلوم من جامعة لينفيلد - الوليات املتحدة الأمريكية، نائب رئي�س �رشكة بن زقر.

د. مازن �إبر�هيم ح�سونة

حائز على ماج�ستري ودكتوراه يف التخطيط - جامعة تورنتو - كندا، وبكالوريو�س يف الهند�سة املدنية من جامعة البرتول واملعادن - اململكة 

العربية ال�سعودية، الرئي�س التنفيذي وع�سو جمل�س اإدارة �رشكة رنا لالإ�ستثمار، �سغل منا�سب اأكادميية مرموقة يف كندا واململكة املتحدة.

د. فهد عبد�لـله مبارك

التنفيذي ملورغن  العام  املدير  الأمريكية، وهو  املتحدة  الوليات  الأعمال من جامعة هيو�سنت -  اإدارة  الدكتوراه يف  حائز على درجة 

�ستانلي يف ال�سعودية.

�أحمد عبد�لكرمي جلفار

حائز على درجة البكالوريو�س يف الهند�سة املدنية من جامعة غونزاغا وا�سنطن - الوليات املتحدة الأمريكية، مدير العمليات الت�سغيلية 

يف �رشكة ات�سالت، وم�سوؤول عن الأعمال الرئي�سية يف �سوق الأمارات، وع�سو جمل�س اإدارة يف اإي-فيجن وهي �رشكة ت�سغيل تلفزيون 

كابل يف المارات، ع�سو جمل�س اإدارة يف اأكادميية ات�سالت.
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بيان رئي�س جمل�س �لإد�رة

بيان رئي�س جمل�س الإدارة
“من املتوقع اأن ي�سهد قطاع الإت�سالت يف اململكة العربية ال�سعودية طفرة منو قوية. وما زالت عوامل جناح موبايلي قائمة، فهنالك التطور 
الإدارة  - رئي�س جمل�س  ال�سكاين املطرد.”	 النمو  الإت�سالت، وكذلك  الفردي على  الن�سبي  الإنفاق  الذي ت�سهده اململكة، وانخفا�س  ال�رشيع 

الأ�ستاذ عبدالعزيز بن �سالح ال�سغري ي�رشح كيف اأن موبايلي ت�ستفيد اإىل احلد الأمثل من الظروف الراهنة لل�سوق. 

ويف هذه ال�سنة اأي�سًا �سهدت موبايلي حتقيق نتائج رائعة تظهر لنا قوة وكفاءة جمل�س اإدارتها وموظفيها.

اإجمايل  44.4%. وبلغ  الرقم زيادة تعادل  اأمريكي( وميثل هذا  )2250 مليون دولر  8440 مليون ريال  اإىل  فقد قفزت عائدات ال�رشكة 

الإيرادات )قبل احت�ساب الفوائد وال�رشائب والإ�ستهالك والإطفاء( EBITDA ـ 2947 مليون ريال )786 مليون دولر اأمريكي( اأي بزيادة 

ن�سبتها 47% عن ال�سنة املا�سية.

وهذا التوجه يف اأداء ال�رشكة من املتوقع اأن ي�ستمر لأنها ت�ستمر يف ال�ستفادة من منو قطاع الت�سالت يف اململكة.

وت�سهد اململكة العربية ال�سعودية يف الوقت الراهن حتوًل ل نظري له لت�سجيع دخول القطاع اخلا�س اإىل قطاعات اأخرى غري �سناعة البرتول. 

وقد اأقر البنك الدويل يف �سنة 2007 باأن اململكة هي اأف�سل الدول من حيث الأداء الإقت�سادي، كما اأنها اأف�سل مكان لالإ�ستثمار يف منطقة 

ال�رشق الأو�سط والعامل العربي.

كما اأن اإحتياطي العمالت الأجنبية للمملكة العربية ال�سعودية قد بلغ معدلت قيا�سية، كما اأن اقت�سادها اأقوى من اأي وقت م�سى.

ول �سك اأن الأ�س�س القوية التي اأر�سيناها يف بداية انطالقتنا منذ ثالث �سنوات، وتطوير بنيتنا الأ�سا�سية ب�سكل م�ستمر، وتطوير وتنمية مهارات 

موظفينا الذين يعملون بكل تفان واإخال�س �سوف ميكن موبايلي من حتقيق تطلعاتها واأهدافها امل�ستقبلية.

علمًا اأن معدل اإنفاق الفرد على الإت�سالت يف ال�سعودية هو اأدنى منه يف دول املنطقة مما يب�رش بتوقع منو كبري ومثري جداً. كما اأن �سوق 

النطاق العري�س Broadband يقدم لنا احتمالت قوية للربحية مع اأنه مل يتم اخرتاق هذا ال�سوق والإ�ستفادة منه ب�سكل وا�سع حتى الآن، 

وهناك طلب كبري على خدمة البيانات ناجت عن التو�سع يف قطاع الأعمال. 

ولأننا نتوقع منو هذا ال�سوق فاإننا نقوم حاليًا با�ستثمار مليار ريال �سعودي )266 مليون دولر( يف تو�سعة البنية التحتية للجيل الثالث 

املتطور 3.5G، اإ�سافة اإىل ن�رش �سبكة طولها 12600 كم من الألياف الب�رشية. واأنا على يقني باأن هذا ال�ستثمار  وما ي�سبهه من ا�ستثمارات 

�سيجعل من موبايلي املوفر الأول يف اململكة خلدمة النطاق العري�س وباأقل التكاليف املمكنة.

ي�ساف اإىل ذلك النمو ال�سكاين خا�سة يف فئة ال�سباب، وال�سكان الذي يتجهون اإىل احلياة الرغيدة واخلدمات، وازدياد اأعداد القادمني للعمل 

يف اململكة يوفر فر�سة اأخرى لنمو وتطور ال�رشكة.

هذا وقد مت منح رخ�سة ثالثة ل�رشكة ات�سالت متنقلة يف اململكة. واأنا على يقني اأنه على الرغم من املناف�سة ال�سديدة التي قد حتدث مع ال�رشكة اجلديدة التي 

تدخل �سوق الإت�سالت فاإننا �سنعمل معهم بطريقة ودية واأخالقية، كما اأننا �سوف نتيح لهم ا�ستخدام �سبكتنا. وبالطبع هنالك مكان لكافة موردي خدمات 

الت�سالت املتنقلة يف هذا ال�سوق. ونحن ننظر باأمل اإىل النمو القوي الذي حققته موبايلي يف املا�سي ونرى اأنه �سوف ي�ستمر يف ال�سنوات القادمة.

اإننا ندرك اأن فر�س ال�ستثمار املتاحة يف ال�سوق املحلي �ستدعم موقفنا كموفر رئي�سي خلدمات الت�سالت املتنقلة، كما اأن هنالك احتماًل 

قائمًا باأن نقوم بال�ستثمار خارج اململكة اأي�سًا، اإذ اأن كافة الفر�س التجارية املهمة التي توؤدي اإىل منونا تدخل �سمن ا�سرتاتيجيتنا.

كما اأن براجمنا لتطوير موظفينا ت�ستمر يف اإعطاء نتائج اإيجابية ومثمرة. وقوتنا العاملة التي بلغت ن�سبة ال�سعودة فيها ما يزيد على %80 

قد �ساهمت اإىل حد كبري يف جناح اأعمالنا.

واأود هنا اأن اأتوجه بال�سكر اجلزيل اإىل الإدارات العليا التي ت�رشف على قطاع الت�سالت يف اململكة وخا�سة هيئة الإت�سالت وتقنية املعلومات، 

على توجيهاتهم وتعاونهم، كما اأود اأن اأ�سكر جمل�س اإدارة ال�رشكة ومدرائها  التنفيذيني وموظفينا على جهودهم وعونهم ودعمهم امل�ستمر.

عبد�لعزيز بن �سالح �ل�سغري

رئي�س جمل�س الإدارة
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وجهة نظر الرئي�س التنفيذي
»اإننا نعمل جاهدين لكي ت�ستمر موبايلي �رشكة رابحة ت�سعى اإىل التفوق وامل�ساهمة يف تنمية قطاع الت�سالت �سمن الإقت�ساد ال�سعودي.« - خالد عمر الكاف.

يعترب النجاح الباهر الذي حققته موبايلي، والذي اأتى نتيجة للتخطيط والتنفيذ اجليد، بحق اإجنازاً مميزاً لي�س يف املنطقة وحدها فح�سب بل على م�ستوى العامل.

وت�سري النتائج املالية التي حققتها ال�رشكة اإىل زيادة يف عائداتها واأرباحها، ويعك�س ذلك التزامًا را�سخًا ومقدرة اأكيدة لفريق اإدارة ال�رشكة من مديرين واإدارة. واأننا 

نفخر على وجه اخل�سو�س باأن ربح ال�رشكة ال�سايف )قبل اقتطاع الزكاة( قد بلغ 1404 مليون ريال )374 مليون دولر اأمريكي( خالل ال�سنة وميثل ذلك زيادة 

قدرها  100 % على اأرقام العام ال�سابق. وقد زاد ربح �سهم موبايلي من 1.40 ريال )0.37 دولر( اإىل 2.76 ريال )0.74 دولر( اأي بزيادة ن�سبية تعادل 97.14 %

هذا ومازال الإنفاق على قطاع الإت�سالت يف اململكة يتو�سع، ويف نف�س الوقت ازدادت عائداتنا لي�س فقط بزيادة اأعداد املم�سرتكني من اجلن�سيات 

املختلفة بل بزيادة ح�ستنا يف ال�سوق اأي�سًا.

اإن من واجبنا اأن ن�ستمر يف تقدمنا بنف�س ال�سرتاتيجية التي ا�ستخدمناها، وهي ا�سرتاتيجية تعتمد على الإبداع التقني، وتقدمي اخلدمات املالئمة لكل قطاع معني من 

املجتمع، و و�سع الت�سعريات التناف�سية املنا�سبة وهي اخلطة التي خدمتنا يف املا�سي والتي �سوف ت�ستمر يف خدمتنا خالل ال�سنوات القادمة.

و�سوف ت�سهد �سنة 2008 اإجناز �سبكة الألياف الب�رشية والتي �سوف تتو�سع عامليًا بالتعاون مع �رشكة اإت�سالت يف المارات العربية املتحدة وات�سالت م�رش 

ويعني ذلك اإدخال �رشعات اأعلى لنقل البيانات واملعلومات وتخفي�س تكاليف الت�سالت الدولية واملحلية مما �سيتيح ل�سناعة الت�سالت يف اململكة اأن تتقدم 

ب�سكل كبري. علمًا اأن خدماتنا للجيل الثالث املتطورة متثل اأحدث تقنيات الت�سغيل يف العامل، و�سوف تقدم للم�ستخدمني اأحدث الت�سهيالت املتوفرة يف اأ�سواق العامل. 

وكنتيجة لذلك �ستنمو العائدات الناجمة عن نقل البيانات كما اأنها �ستدعم اأي �سغط على متو�سط الإيراد للم�ستخدم. واأهم دليل على جناح خدمة النطاق العري�س 

ا�سرتاك حوايل 1000 عميل يف اليوم منذ اليوم الأول الذي مت فيه الإعالن عن باقات الإنرتنت عايل ال�رشعة يف �سهر يونيو املا�سي وو�سعها  مو�سع التطبيق .

واأهم ما�سوف نركز عليه خالل ال�سنة احلالية هو تطوير تقنيات متعددة تتالءم مع الأنواع العديدة من الأجهزة امل�ستخدمة لدى امل�سرتكني. وحقيقة الأمر اأن امل�ستخدم يبحث 

عن �رشكة تقوم بتوحيد اإ�سدار الفواتري لهواتفهم )�سواء لهاتف البيت اأو الهاتف املحمول( كما يهمهم توفري خدمة جيدة للعمالء اأي�سًا. ونحن نركز الآن على هذه املتطلبات، 

ومن اأجل ذلك �سوف نقوم بالبحث عن م�ساركات جديدة واإر�ساء التعاون مع �رشكات اأخرى كما اأننا �سنقوم بال�ستحواذ على �رشكات يف �سبيل حتقيق هذا املطلب.

وقد و�سعنا خدمات امتيازنا و�سبكة توزيعنا، كما قمنا بتوظيف موظفني مدربني واأكفاء يف املدن الكبرية وال�سغرية والقرى. وبع�س من تلك القرى 

مل ي�سبق اأن كان فيها خدمات هاتفية يف املا�سي. كما قمنا باإ�سافة مركز اإت�سال جديد خلدمة العمالء يعمل فيه الآن ما يزيد عن 500 موظف.

واإ�سافة اإىل ذلك ا�ستطعنا اإر�ساء وجودنا يف ال�سوق ب�سكل قوي وظهرت عالماتنا التجارية يف خمتلف اأنحاء اململكة. وقد مت ذلك وفق ا�سرتاتيجيات 

معينة ركزت على قطاعات خمتلفة يف �سوق الت�سالت واأ�سبحت عالمة موبايلي ذات طابع جذب خا�س لل�سباب ولأولئك الذين ت�ستهويهم التكنولوجيا 

والذين يطمحون اإىل ا�ستخدام اأف�سل املنتجات واخلدمات ويف نف�س الوقت اأن يتلقوا اأف�سل عناية للعمالء. وتظهر الدرا�سات اأن 45 % من �سكان اململكة تقل 

اأعمارهم عن 20 �سنة. وميثل هذا قوة كبرية للنمو. وا�ستجابة ملتطلبات هذا القطاع ال�سبابي قمنا باإعداد منتجات وخدمات متخ�س�سة تلبي احتياجات 

ال�سباب. كما اأننا نتابع ا�سرتاتيجية للحلول حمل اخلطوط الثابتة مع منتجات خم�س�سة تعترب الأوىل من نوعها. كما اأننا نخطط لتقدمي اأجهزة ي�ستعي�س 

بها امل�ستخدمون يف بيوتهم عن اخلطوط الثابتة.

وقد تو�سعت اخلطة الإبداعية لل�رشكة يف دعم احلركة الريا�سية يف اململكة مبيزانية 200 مليون ريال )53 مليون دولر( لدعم نادي الهالل موزعة على فرتة 5 �سنوات.

الوقت ك�رشكة  نف�س  التزام موبايلي جتاه جمتمعها ويف  اململكة ويظهر من خالله  الريا�سة يف  لدعم  بداية عهد جديد  �سيكون  اأن هذا  ول�سك 

م�سوؤولة ب�سلوكها الواعي. ونود اأن تقوم ال�رشكات الأخرى بدورها يف تتبع موبايلي كقدرة يف هذا امل�سمار. اإن درا�ستنا للطموحات الإجتماعية 

قد �ساهم ب�سكل وا�سح يف حتديد اأهداف الرعايات يف موبايلي. وكما كان الأمر يف ال�سنوات املن�رشفة، �سوف من�سي قدمًا يف البحث عن تلك 

الفر�س للربامج املفيدة التي ميكن ملوبايلي ن ت�ساهم فيها.

ويف الوقت الراهن نقوم باإعداد درا�سة مع اإحدى ال�رشكات الإ�ستثمارية الكبرية، و�سوف حتدد تو�سيات الدرا�سة اأف�سل �رشوط للعمل، لي�س يف اململكة فح�سب 

ولكن يف املنطقة كلها. وقد مت الأخذ بربنامج لالإحتفاظ باملوظفني، كما اأن الدرا�سة املذكورة تقوم باإعادة النظر يف جدول الرواتب، واملزايا املقدمة 

للموظفني ومكفاآتهم وذلك لإيجاد ال�سعور بالر�سى يف جو العمل، وتاأكيد �سعور الثقة والإهتمام والراحة مما �سيكون له اأثر اإيجابي على مقدرة ال�رشكة يف 

الإحتفاظ بعمالئها. لقد مت اإنفاق مليارات الريالت لإن�ساء وتنظيم هيكلي متني، و�سبكة ات�سالت فعالة، وتقنية متطورة وكل ذلك مع اجلهود املخل�سة ملا 

يزيد عن 3000 موظف �سي�سمن اأن موبايلي ت�ستجيب بقوة ملتطلبات ومتغريات ال�سوق يف امل�ستقبل.

خالد �لكاف 

الرئي�س التنفيذي والع�ضو املنتدب

وجهة نظر �لرئي�س �لتنفيذي
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اإ�ضاءات على الأمور املالية
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ا�ستمرارية ال�رشكة ومنوها واإجنازاتها
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��ستمر�رية �ل�رشكة ومنوها و�إجناز�تها

ا�ستمرارية ال�رشكة ومنوها واإجنازاتها
غاية  تبذل  ال�رشكة  ومازالت  للعمل،  ال�سلبة  الأ�س�س  باإر�ساء  اإن�سائها  منذ  التزمت  فاإنها  الفائق  جناحها  يف  موبايلي  �رشكة  ت�ستمر  “لكي 

جهدها يف العمل ل�سالح حملة اأ�سهمها.”

وقد متيز العام املايل 2007 مبعامل ت�سمنت �سل�سلة من الإجنازات الهامة يف ميادين متويل ال�رشكة، وتو�سعة تغطية �سبكة موبايلي  وزيادة 

عدد منافذ البيع واخلدمة اإ�سافة اإىل براجمها ل�سالح املجتمع.

قر�س متويلي متو�فق مع �أحكام �ل�رشيعة

كان اأهم واأبرز اأحداث ال�سنة املالية هو احل�سول على قر�س متويلي بقيمة 10.78 مليار ريال �سعودي )875 2 مليون دولر اأمريكي( متوافق 

مع اأحكام ال�رشيعة الإ�سالمية. وهو ليعترب القر�س الأكرب قيمة فح�سب بل بالطريقة الفريدة التي مت بها، فقد كان تاأليف القر�س مبتكراً وغري 

م�سبوق لأنه ت�سمن �رشاء ومن ثم بيع الوقت على الهواء على اأ�سا�س اأنه �سلعة، وقد مت ترتيب ال�سفقة بنجاح مع بنك اإيه بي اإن عمرو، البنك 

ال�سعودي الفرن�سي، بنك كاليون، وبنك اأبو ظبي الوطني والبنك الأهلي التجاري، وجمموعة �سامبا املالية والبنك ال�سعودي الهولندي. ولقى 

ا�ستح�سانًا اأدى بالتايل اإىل زيادة الإكتتاب. وقد ا�ستخدم التمويل لت�سديد دين ق�سري الأجل ولتمويل عمليات تو�سعة البنية التحتية لل�رشكة.

تو�سعة �ل�سبكة

زاد ا�ستخدام حزمة النطاق العري�س )Broadband( زيادة كبرية وو�سل اإىل 7 تريابايت )7,000 جيجابايت( يف اليوم. وهذا الطلب املتزايد على 

اخلدمات الطرفية ال�رشيعة قد �سمنته تو�سعة كبرية بكلفة واحد مليار ريال ) 267 مليون دولر( ل�سبكة HSDPA. ويف نهاية ال�سنة مت اإجناز املرحلة 

الأوىل من التو�سع يف خطة اجليل الثالث املتطور 3.5G وبذلك اأ�سيفت ثالث مدن يف املنطقة ال�رشقية هي: الهفوف واجلبيل وحفر الباطن، مما جعل 

عدد املدن امل�سمولة ب�سبكة HSDPA وتقنية UMTS ـ 23 مدينة، اأما املناطق التي لي�س فيها 3.5G فاإن لديها تغطية اجليل الثالث 3G، واملناطق 

التي لي�س فيها 3G فاإن موبايلي تقدم مل�سرتكيها خدمة الو�سول اإىل الإنرتنت عن طريق تقنية EDGE. وتعترب موبايلي اأكرب ال�رشكات يف ال�رشق 

الأو�سط و�سمال اأفريقيا املوفرة خلدمة 3G الال�سلكية، و�سوف حتتفظ مبوقعها كموفر اأول خلدمة النطاق العري�س يف املنطقة.

وقد مت اإكمال التغطية اجلديدة للطرق ال�رشيعة يف �سمال اململكة عن طريق اإ�سافة 228 حمطة اأ�سا�سية وبتكلفة 500 مليون ريال )133 مليون 

دولر(، وهكذا فقد اأ�سبح عدد املحطات الأ�سا�سية 4843 حمطة وت�سمل عدد 993 حمطة تعمل بتقنية 3.5G مما يتيح تغطية ما يزيد عن 95% 

من املناطق املاأهولة وما يزيد عن 20.000 كم من الطرق الرئي�سية يف اململكة. وقد و�ّسعت موبايلي �سبكتها مبعدل بناء برجني كل يوم. ومت 

التغطية �سابقًا عن طريق �سبكة موبايلي امل�ستقلة،  التي مل ت�سملها  القرى  القرى والهجر والطرق ما بني  اإ�سافية �سملت  اأعمال  اإجناز  اأي�سًا 

اإ�سافة اإىل تو�سعة ال�سبكة اإىل مناطق يف اململكة مل يكن فيها �سبكة ات�سالت متنقلة اأ�ساًل و�سمل بع�س املواقع النائية ل�رشكة اأرامكو.

لالإت�سالت  الثالث  الرتخي�س  �سبكتنا. وجمموعة زين ح�سلت على  زين ل�ستخدام  الإتفاق بني �رشكتنا وجمموعة  2007 مت  �سنة  وخالل 

املتنقلة يف اململكة. وهذا الإتفاق ينظر اإليه على اأنه خطوة ا�سرتاتيجية بدون اأن يوؤثر ذلك على قوة موبايلي يف ال�سوق.

�سبكة �لألياف �لب�رشية

اأعلنت �رشكة موبايلي و�رشكة الإت�سالت املتكاملة و�رشكة بيانات الأوىل اإنتهاء املرحلة الأوىل من م�رشوع �سبكة الألياف الب�رشية التي 

تغطي املناطق الو�سطى والغربية وال�رشقية يف اململكة. وعندما ي�سبح امل�رشوع منتهيًا متاما يف �سنة 2008 �ستكون تكلفته الإجمالية 1 

مليار ريال )267 مليون دولر اأمريكي(. و�ست�سمل ال�سبكة 7 حلقات وبطول اإجمايل مقداره 12600 كم لرتبط كافة مناطق اململكة. وي�سمح 

ت�سميم ال�سبكة بتو�سعتها اإىل 10 اأ�سعاف اإذا تطلب الأمر. ومتثل ال�سبكة اجلديدة خياراً ا�سرتاتيجيًا ي�سمح ملوبايلي بنمو وتو�سع كبري يف 

�سوق خدمات النطاق العري�س الذي ينمو باطراد يف اململكة وي�سمح بتوليد عوائد اأكرب وبالتايل يوؤدي اإىل اأرباح اأف�سل.

وانطالقًا من الأهمية الإ�سرتاتيجية لهذه ال�سبكة مت توقيع مذكرة تفاهم لتملك 99.9% من �رشكة بيانات الأوىل وبقيمة 1.5 مليار ريال 

اأن �رشكة بيانات لديها رخ�سة لإن�ساء وت�سغيل �سبكة  اأمريكي(. وي�سمل ذلك ح�سة بيانات الأوىل يف ال�سبكة، علمًا  )400 مليون دولر 

ات�سالت للبيانات يف اململكة، وهي قد عقدت اتفاقية لإن�ساء اأكرب �سبكة WIMAX يف املنطقة. وت�سري هذه ال�سفقة اإىل اأن ال�رشكة حتقق 

اأهدافها يف تو�سعة التغطية للم�ستهلكني.
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�لتجو�ل

ا�ستمرت موبايلي يف تنفيذ برناجمها يف عقد اتفاقيات للتجوال الدويل خلدمة اأف�سل. وقد عقدت ال�رشكة حتى الآن اتفاقيات مع اأكرث من 

324 من م�سغلي الهاتف املحمول يف العامل يف 132 دولة. وي�سمل ذلك 168 اتفاقية لـ GRPS يف 39 دولة و 101 اتفاقية MMS للتجوال 

يف 50 دولة. كما مت عقد اتفاقيات للمكاملات املرئية ولنقل املعطيات والبيانات ب�رشعة عالية والبث التلفزيوين على الهاتف املحمول مع 

35 م�سغاًل يف 25 دولة. كما اأن م�سرتكي موبايلي يف اخلطوط امل�سبقة الدفع ي�ستطيعون ا�ستخدام خدمة التجوال الدويل مع 105 م�سغاًل 

يف 58 دولة وهذا ما يجعل موبايلي اأف�سل مقدمي خلدمات التجوال يف اململكة.

منو �لتوزيع 

ا�ستمرت موبايلي يف تو�سعها القوي عن طريق اعتمادها لنموذج توزيع  فريد من نوعه يقوم على اأ�سا�س )مراكز موبايلي الرئي�سية(، ومعار�س 

الإمتياز التجارية، وحمالت الإمتياز امل�سرتكة، ونقاط البيع املعتمدة للو�سول بخدماتنا اإىل الق�سم الأكرب من ال�سكان. واإ�سافة اإىل 24 مركز 

من مراكز موبايلي الرئي�سية مت اإ�سافة 43 معر�س من معار�س الإمتياز التجارية، و 288 حمل من حمالت الإمتياز امل�سرتكة. وقد مت تطوير 

مفهوم فعالية التكلفة ملعار�س الإمتياز التجارية ال�سغرية وافتتح 106 منها خالل ال�سنة. وهذا ما جعل عدد معار�س الإمتياز التجارية 

149 معر�سًا يف نهاية ال�سنة منها 46 تنت�رش يف املنطقة الو�سطى، و37 يف املنطقة الغربية و 49 يف املنطقة ال�رشقية و 17 يف املنطقة 

اجلنوبية. والعمالء الذين يزورون هذه املنافذ يح�سلون على نف�س اخلدمات املتنوعة التي تقدمها مراكز موبايلي الرئي�سية. ي�ساف اإىل هذه 

ال�سل�سلة املتينة للمبيعات والتوزيع 939 نقطة بيع معتمدة و4000 نقطة توزيع ينت�رشون يف كافة مناطق اململكة، وهذا ما يجعل لل�رشكة 

منافذ بيع تزيد عن5400 منفذ تنت�رش يف اأكرث من 77 مدينة وبلدة ومئات من القرى ال�سغرية والبلدات يف اململكة. وي�سمل ذلك مناطق بعيدة 

مل يكن بها  �سبكة من قبل. كما مت افتتاح مراكز جمهزة وم�سممة خلدمة ال�سيدات. ونتيجة لإلتزام موبايلي بتوفري اأف�سل اخلدمات فاإن �سبكة 

التوزيع هذه كانت من اأكرب عوامل النمو ال�رشيع والنجاح الفائق لل�رشكة. كما اأن هذا التو�سع القوي يف زيادة عدد نقاط الت�سال مع العمالء 

�سوف ي�ستمر خالل �سنة 2008 عن طريق م�ساعفة عدد معار�س الإمتياز التجارية.

ولكي ن�سيف بعداً جديداً اإىل خربة عمالئنا قمنا بافتتاح مركز ات�سال ثاٍن جمهز بكل ما يلزم من اأحدث التقنيات والأجهزة، اإ�سافة اإىل اإيجاد 

500 وظيفة للموظفني املدربني واملهرة يف مدينة الدمام.

�ل�سفافية جتاه حملة �لأ�سهم 

يقوم فريق عالقات امل�ستثمرين بتوفري معلومات ذات �سلة بال�رشكة واأمورها املالية ب�سكل دائم ومنتظم ودقيق اإىل قطاع كبري من املهتمني 

اإىل معلومات عنها. كما يقوم هذا  اأن �رشكة موبايلي تتميز بال�سفافية والو�سوح وامل�سداقية و�سهولة الو�سول  اأ�سا�س  ال�سوق على  باأمور 

الفريق مبعاجلة الأمور واملقرتحات الواردة من حملة الأ�سهم لتح�سني اخلدمات والأعمال. وقد اأجريت بنجاح العديد من التجارب على كافة 

و�سائل الت�سال امل�سممة لتلقي ال�سوء على الأداء املايل لل�رشكة وتوقعاته امل�ستقبلية.

ومع ازدياد اهتمام امل�ستثمرين يف ال�رشكة فقد و�سعت يف اخلدمة خطوط هاتفية خم�س�سة لت�سهيل الإت�سالت بني ال�رشكة وجمموعات امل�ستثمرين.

�لتز�مات �ل�رشكة جتاه �حلجاج

متت تو�سعة طاقة �سبكة موبايلي ب�سكل كبري يف امل�ساعر املقد�سة خالل مو�سم حج 2007 باملقارنة مع ال�سنة املا�سية. وقد مت اإن�ساء ما 

جمموعه 82 برجًا ثابتًا ومتحركًا لالت�سالت لتوقعنا زيادة كثافة الت�سالت ولتفادي حدوث ازدحام على ال�سبكة. وخالل اليوم الأول من 

عيد الأ�سحى و�سل عدد احلجاج الذين ا�ستخدموا �سبكة موبايلي 1.5 مليون حاج باملقارنة مع 850 األف حاج يف العام املا�سي. كما قامت 

ال�رشكة باإر�سال ر�سائل ن�سية بلغ جمموعها 1.5 مليون ر�سالة توعية للحجاج، كما جتاوزت موبايلي حدود اململكة لتوفري نقاط ات�سال 

ا�ستمرارية ال�رشكة ومنوها واإجنازاتها
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يف مواطن احلجاج يف بالد مثل ماليزيا، وم�رش. واأندوني�سيا، وتركيا، والأردن، وال�سودان، حيث عرفت النا�س على اخلدمات التي تقدمها 

للحجاج، و�سمل ذلك باقة )رحال( املعروفة وت�سعريتها الدولية التناف�سية واملخ�س�سة ب�سكل خا�س للحجاج. واإ�سافة لذلك وزعت موبايلي 

500,000 هدية على احلجاج من املظالت و�سجادات ال�سالة. وقد مت توفري اخلدمات عن طريق 38 نقطة خدمية يف منطقة امل�ساعر وبع�س 
منها كان يعمل 24 �ساعة يف اليوم. وتعاونت موبايلي مع �رشكة بيانات الأوىل لتوفري خدمة النرتنت املجانية بوا�سطة تقنية WIMAX من 

خالل 70 نقطة ات�سال م�ستخدمني اأحدث تقنيات الألياف الب�رشية - وهذا مثال جيد للدللة على التزام موبايلي بتوفري ات�سالت ل�سلكية 

للحجاج وكافة �رشائح املجتمع. علمًا اأنها املرة الأوىل التي يتم فيها توفري هذه اخلدمة للحجاج.

�جلو�ئز وتفوق �ل�رشكة

يف معر�س كابيتال فورم الثاين الذي مت تنظيمه يف دبي حازت �رشكة موبايلي على جائزة اأف�ضل �رضكة خليجية م�ضاهمة يف دول جمل�س 

التعاون، وذلك اعرتافًا مب�ساهمتها يف اقت�ساد اململكة، ولقدرتها التناف�سية الناجحة يف ال�سوق، وبرناجمها يف �سعودة الوظائف.

كما ح�سلت ال�رشكة على لقب اأف�ضل موفر خلدمات قطاع الت�ضالت يف ال�رضق الأو�ضط من بني مناف�سيها على اللقب : �رشكة دو، 

زين، وكيوتل، وبتلكو وغريها. كما اأن مديرها التنفيذي ال�سيد خالد الكاف قد ح�سل على جائزة اأف�ضل رجل اأعمال يف موؤمتر 

اإجنازات الأعمال يف ال�رشق الأو�سط املنعقد يف دبي. كما اأن العدد الأول من جملة عامل موبايلي قد حاز على جائزة امللكية 

الفكرية لل�ضحافة العربية.

��ستمر�رية �ل�رشكة ومنوها و�إجناز�تها
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تطور �ملنتجات و�خلدمات

تطور املنتجات واخلدمات
القيام  اأو اخلدمات مت  اأي من تلك املنتجات  اإطالق  ال�سوق، وقبل  2007 جمموعة كبرية من املنتجات واخلدمات يف  “اأطلقت موبايلي يف �سنة 

بالأبحاث والتخطيط بعناية. وقد لقت هذه اخلدمات واملنتجات قبول اجلمهور وظهر ذلك جليًا يف الأرباح التي حققتها ال�رشكة خالل ال�سنة.”

وخالل ال�سنة بلغ عدد اخلدمات اجلديدة 44 خدمة موجهة اإىل قطاعات حمددة ت�سمل ال�سباب والن�ساء ورجال الأعمال وغريهم. وتتنوع تلك 

اخلدمات بني خدمات الت�سلية والإت�سال واملعلوماتية، وكل من تلك اخلدمات قد �ساهم يف تغيري مفاهيم الإت�سال بني النا�س.

ولكي ن�ستطيع حتديد اإحتياجات ومتطلبات العميل قمنا باإجراء حوايل 70 م�سحًا اإح�سائيًا كميًا ونوعيًا خالل ال�سنة، ومتت مقابلة حوايل 

50,000 �سخ�س. وهكذا �رشعت موبايلي يف مبادراتها التي ت�ستهدف قطاعات حمددة يف ال�سوق عن طريق تلبية متطلباتهم وما يطمحون 

اإليه، وبالتايل قامت ال�رشكة بتقدمي عرو�س نوعية �سخية توفر قيمة اإ�سافية للم�ستهلكني، وعلى �سبيل املثال: 

برنامج )نقاطي( هو برنامج مكافاآت ي�ستفيد منه كافة امل�سرتكني يف موبايلي، وقد لقى كثرياً من الرتحيب يف �سوق الإت�سالت. ويتم 

اكت�ساب النقاط على اأ�سا�س الوقت وغري ذلك من الأ�س�س، وي�ستفيد منه امل�سرتكون م�سبقو وموؤجلو الدفع.

اأما بالن�سبة ملزايا نقل رقم اخلط من �سبكة اأخرى اإىل �سبكة موبايلي، فاإن موبايلي قد �سهلت اإجراءات عملية النقل مع خدمة )رقمي(. وبالطبع 

توجد عدة عوامل توؤثر على عائدات نقل الأرقام، وب�سكل خا�س: الزمن الالزم لإنهاء عملية نقل الرقم، وكذلك ب�ساطة عملية النقل وتكلفتها. ويف 

كل هذه الأحوال ا�ستطاعت موبايلي اأن تي�رش العملية وتب�سطها اإىل اأبعد حد، فالعمالء الذين يرغبون يف نقل اأرقامهم اإىل موبايلي لي�سوا م�سطرين 

لزيارة موفر اخلدمة احلايل للقيام باإجراءات الطلب قبل عملية النقل، فقد مت توفري خدمة نقل الرقم اإىل موبايلي يف اأكرث من 110 نقاط مبيعات.

وقد قامت ال�رشكة بفتح مورد جديد مع اإدخال باقات الإنرتنت عايل ال�رضعة - ومنها الباقة الالحمدودة - وهي الأوىل من نوعها يف اململكة 

بالإنرتنت  يت�سلون  الذين  والعمالء  ي�ستخدمها.  التي  والأداة  العميل  بها  يوجد  التي  املنطقة  ح�سب  بالإنرتنت  الإت�سال  �رشعات  وتختلف  واملنطقة. 

م�ستخدمني GPRS أو  GPRS-EDGE اأو 3.5G على اأ�سا�س HSDPA لديهم ثالث باقات يختارون منها وباأ�سعار تناف�سية وهي: باقة 1 جيجابايت، 

وباقة 5 جيجابايت والباقة الالمحدودة التي هي الأوىل من نوعها يف ال�رشق الأو�سط.

كما اأ�سافت موبايلي خدمة جديدة لعمالئها هي خدمة )كنكت( وهي خدمة ت�ستهدف العمالء الذين هم يف حالة تنقل م�ستمر ومعهم )الالب 

توب( ويودون الإت�سال بالإنرتنت ب�رشعات عالية. ولذلك مت توفري بطاقة )كنكت( لهم والتي تعطيهم �رشعة اأعلى بـ 14 مرة لتنزيل امللفات 

واأعلى بـ 22 مرة لتحميل امللفات على الإنرتنت.

خدمة        اإدخال  اإىل  البيوت  يف  واملكاتب  ال�سغرية  واملوؤ�س�سات  ال�رشكات  قبل  من  العري�س  النطاق  خدمات  على  الطلب  زيادة  عملت  وقد 

)كنكت راوتر( وهو جهاز يقوم بتوزيع خدمات الإنرتنت لغاية 32 م�ستخدم، ويتم تركيب الراوتر ب�سهولة و�رشعة مما ي�سمح للم�سرتكني 

بالإت�سال بالإنرتنت خالل دقائق معدودة.
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ومت تقدمي خط )كونرتول( وهو خدمة م�سبقة الدفع مت تقدميها للمرة الأوىل. وي�ستطيع العمالء الإ�ستفادة من مزايا خا�سة مع هذا املنتج ويح�سلون 

على تعرفة خا�سة بالأعمال. وليتم اإ�سدار فواتري مامل يتم طلبها ب�سكل خا�س.

ومت�سيًا مع نهج ال�رشكة يف التطوير فاإنها حتركت بقوة اإىل قطاع ال�سباب، وطورت لهم خدمة جديدة م�سبقة الدفع وبتكلفة منخف�سة، وهي خدمة 

)فله(. وقد لقت اخلدمة جناحًا قويًا منذ اإطالقها حيث ا�ستهدفت ال�سباب من الزمرة العمرية 17-21 �سنة، وقامت على بناء عالقة قوية بني ال�سباب 

وخدمة )فله( عن طريق ا�ستخدام اللغة ال�سبابية. ومت القيام بالدعايات التقليدية لها اإ�سافة اإىل دعايات الطرقات مما اأدى اإىل انت�سار اخلدمة فور 

اإطالقها.

وبعد جناح اإطالق خدمة )بالك بريي( لقطاع الأعمال، قامت ال�رشكة باإدخال خدمة )بالك بريي( لالأفراد.

اأما خدمة )حّول( فهي خدمة )اإ�سغط وحتدث(. وقد وفرت لالأفراد خدمة ات�سال ل�سلكي لالأفراد والأعمال وبت�سعرية تناف�سية، وفيها ميكن 

لأن  معينة  مب�سافة  مقيدة  غري  اأنها  كما  الوقت،  نف�س  يف  اأ�سخا�س   10 وحتى  خمتارة  جمموعة  مع  اأو  واآخر  �سخ�س  بني  املحادثة  اإجراء 

الإت�سالت تتم على �سبكة GPRS. ومبا اأن �سبكة موبايلي تغطي اململكة بكاملها فاإن اخلدمة متوفرة الآن يف كافة املناطق.

كما اأدخلت ال�رشكة خدمة )خطي( و )خطي بل�س( لتكون خدمته م�سبقة الدفع تت�سم بال�سهولة وت�سعر على اأ�سا�س الثانية وباأقل ا�سرتاك 

�سهري يف اململكة. وتعطي باقة )خطي بل�س( للم�سرتك احلق يف اختيار 5 اأرقام داخلية مف�سلة ت�ستفيد من ت�سعرية خمف�سة للدقيقة الواحدة، 

اإ�سافة اإىل اختيار رقم دويل واحد ي�ستفيد من ت�سعرية خمف�سة اأي�سًا.

اأما اأف�سل ت�سعرية موحدة يف اململكة فهي ت�سعرية باقة )حال(. وفيها ميكن الإت�سال باأي مكان يف اململكة )عمالء موبايلي اأو خطوط ثابتة اأو اأي 

�سبكة اأخرى( بت�سعرية موحدة خمف�سة. والعمالء الذين يختارون الإنتقال اإىل )حال( من باقات م�سبقة الدفع مثل )اأني�س( اأو )وفري( فاإنهم �سي�ستمرون 

يف احل�سول على التمتع بخ�سم خا�س على رقمهم الدويل املف�سل.

واأدخلت موبايلي خدمة جديدة اأطلقت عليها اإ�سم )مدى(، وهي تتميز بت�سعرية تناف�سية مع اخلطوط الثابتة على الرغم من اأن الإت�سال يتم على �سبكة 

الهاتف املحمول. وهذه اأول خدمة من هذا النوع يف اململكة ودول جمل�س التعاون حيث تعتمد الت�سعرية على املنطقة التي يتم الإت�سال من داخلها. 

وي�ستطيع امل�ستخدم حتديد املنطقة )عادة يكون قطرها يف حدود 1000 مرت( وي�ستطيع اإجراء الإت�سال باأي رقم داخل اململكة باأ�سعار تناف�سية.

ولكي تزيد موبايلي وتفعل رعايتها لنادي الهالل قامت باإ�سدار ن�سخة من الهاتف املحمول حتت م�سمى )الزعيم( مبنا�سبة م�سي 50 �سنة على 

انطالقة النادي. وقد ح�سل حمبو النادي الذين ا�سرتوا جهازاً من 1377 جهاز هاتف )الزعيم( على ا�سرتاك جماين ملدة 12 �سهراً يف اأي قناة 

من قنوات اأخبار نادي الهالل، اإ�سافة اإىل ح�سولهم على رقم ذهبي مميز. كما اأن هنالك باقات اأخرى م�سبقة وموؤجلة الدفع قد مت تطويرها خ�سي�سًا 

مل�سجعي نادي الهالل.

اأما خدمة Video Mail Service، وهي الأوىل من نوعها يف اململكة وهي تطوير خلدمة الربيد ال�سوتي، فاإنها ت�سمح لعمالء الربيد املرئي 

اإر�سال ر�سالة مرئية بتقنية 3.5G بدًل من الر�سالة امل�سموعة فقط.

وتقدم باقات الر�سائل الق�سرية SMS و�سيلة غري مكلفة لالإت�سال باإر�سال الر�سائل الدولية وبتعرفة خمف�سة للعائلة والأ�سدقاء والزمالء. 

اأما خدمة SMS 2 Voice فتمكن العميل من اإر�سال الر�سالة املكتوبة وحتولها اإىل ر�سائل م�سموعة �سواء للخطوط الثابتة اأو املتحركة. بينما 

خدمة SMS 2 Email فاإنها حتول الر�سالة املر�سلة اإىل الربيد الإلكرتوين للمر�سل اإليه، وخدمة الر�سائل ال�رشيعة Flash SMS فاإنها تر�سل ن�س 
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الر�سالة فورِا اإىل �سا�سة الهاتف املر�سلة اإليه.

وكنتيجة لالإتفاقيات املعقودة بخ�سو�س حمتوى البث التلفزيوين فقد مت اإ�سافة قناة CNN الإخبارية اإىل خدمة ا�ستقبال البث التلفزيوين 

املبا�رش TV Streaming وغري املحدود وبالت�سعرية املوحدة. علمًا اأن هذه هي املرة الأوىل يف ال�رشق الأو�سط التي يتمكن فيها امل�ساهد من 

متابعة برامج CNN على �سا�سة املحمول، وكذلك اأول مرة تكون فيها هذه القناة متاحة للم�ساهدين يف اململكة.

وي�ستطيع م�ستخدمو خدمة البث التلفزيوين املبا�رش الإختيار بني 14 حمطة تلفزيونية رئي�سية على الهواء مبا�رشة، وت�سمل قنوات الأخبار 

والأفالم والريا�سة. ومن اجلدير بالذكر اأنه بعد ثالثة اأيام من ت�سغيل خدمة البث املبا�رش بلغ عدد امل�سرتكني فيها 12000 م�سرتك.

وللمرة الأوىل يف ال�رشق الأو�سط، وبا�ستخدام الكامريا املوجودة يف جهاز الهاتف املحمول ي�ستطيع امل�سرتك اأن يتفاعل مع لعبة الفيديو عن 

طريق تقنية ك�سف احلركة. وهذه التقنية التفاعلية تعتمد على ك�سف حركة امل�ستخدم وتدخله يف اللعبة املعرو�سة ب�سكل اإفرتا�سي.

والآن اأ�سبحت طرق الت�سديد �ست طرق بعد الإتفاق مع البنك ال�سعودي الربيطاين على طريقة اخل�سم املبا�رش للفاتورة للعمالء املوؤجلي الدفع.

وت�سمل طرق الت�سديد: الت�سديد يف فروع موبايلي، الدفع على اخلط ببطاقة الإئتمان، الت�سديد عن طريق جهاز ال�رشاف، والت�سديد النقدي عن 

طريق جهاز موبايلي اأوتوما�سني، طريقة M-Pay املتوفرة لدى معار�س و وكالء موبايلي.

تطور املنتجات واخلدمات

23



الرعايات وخدمة املجتمع

24



الرعايات وخدمة املجتمع
“لدينا التزام عميق جتاه املجتمع الذي نعمل فيه ون�سعى جاهدين لقتنا�س الفر�س للعمل مع الآخرين يف امل�ساهمة يف حت�سني بيئتنا وجمتمعنا.” 

القيام بربنامج للرعاية ي�سمل برامج ثقافية  التي تعمل بها، فاإنها اختارت  الأ�سواق  ال�رشكة يف  التي قامت بها  الكثرية  ومن الأبحاث 

متنوعة ورعاية اأحداث ريا�سية ون�ساطات اإجتماعية.

اأثار  الريا�س. وهذا ما  الهالل يف  لرعاية نادي  القادمة  �سنوات  200 مليون ريال �سعودي موزعًا على اخلم�س  وقد خ�س�ست موبايلي مبلغ 

اهتمامًا كبرياً خالل ال�سنة ونظر اإليه النا�س على اأنه بداية دخول عهد جديد يف حقل رعاية الريا�سة. ونتج عن هذه الرعاية فوائد جمة منها 

تطوير باقة خا�سة للم�ستهلكني ا�ستهدفت م�سجعي النادي. وعدد امل�سجعني املذكور يعترب من اأكرب اجلماهري يف تاريخ الريا�سة العربية التي 

تدعم هذا النادي. وهذه الرعاية متثل فل�سفة ال�رشكة التي تدعم ال�سباب العربي ال�سعودي وال�ستثمار يف املجتمع املحلي بطريقة بناءة، كما ميثل 

ذلك اأي�سًا نقطة حتول تاريخي لكرة القدم ال�سعودية مما �سيوؤدي حتمًا اإىل حتفيز ال�رشكات ال�سعودية على رعاية احلركة الريا�سية.

وكذلك رعت �رشكة موبايلي مع وزارة املعارف ع�رشين من هواة كرة القدم تراوحت اأعمارهم بني 14 و 17 �سنة مع مدربني اثنني لل�سفر 

اأ�سبوعني. وبع�س من هوؤلء ال�سباب هم من فريق موبايلي لكرة القدم، وقد  اإ�سبانيا لال�سرتاك يف برنامج تدريبي مدته  اإىل بر�سلونة - 

تعاقدت مع بع�س منهم نوادي ريا�سية حملية فور عودتهم من بر�سلونة.

كما دعم مركز موبايلي خلدمة العمالء موكب التربع بالدم يف جدة، وعمل بالتعاون مع م�ست�سفى امللك فهد للو�سول اإىل اأفراد املجتمع 

حلثهم على التربع بالدم.

وخالل ال�سنة تو�سعت م�ساركة موبايلي يف ميدان الريا�سية يف اململكة وا�ستمرت خالل ال�سنة كلها مع امل�ساركة يف العديد من الفعاليات 

التي �سملت 13 احتاداً و 7 نوادي وكرة القدم ال�سعودية.

وهذه بع�س من املنا�سبات/الفعاليات الأخرى التي مت دعمها من موبايلي:

•		اأف�سل لعب كرة قدم �سعودي خالل ال�سنة. •		الدورة ال�سابعة لل�سباحة يف املياه املفتوحة.  
ميداليات  ال�سعودي  الفريق  ربح  حيث  اخلليجية،  ال�سباحة  بطولة  	• "•		فريق موبايلي الفي�سل لرايل ال�سيارات.  

•		رايل ال�سيارات والدراجات النارية )كا�سرتول رايل(.      ذهبية وف�سية وبرونزية.
•		دوري موبايلي للمدار�س. •		بطولة اململكة املفتوحة للتن�س الأر�سي.  

•		�سباقات الكارتنغ. •		مهرجان الإبل الرابع.    
•		ماراثون جدة اخلريي. •		بطولة الكرة الطائرة ال�ساطئية.   

وقد كانت امل�ساركة يف خدمة املجتمع تتجاوز الفعاليات الريا�سية، حيث اأن موبايلي �ساركت يف عدد كبري من املنا�سبات وامل�ساريع 

الهادفة اإىل تثقيف املجتمع والرفع من �ساأنه.

وكذلك مت اإعداد برنامج تدريبي لإعداد ال�سباب ال�سعودي لدخول �سوق العمل. كما مت توقيع اتفاقية مع معهد الإدارة العامة لتوفري مهارات وظيفية للطالب 

املتفوقني. كما رعت موبايلي اتفاقية مع املوؤ�س�سة العامة للتدريب التقني واملهني للطالب املتميزين. ومت اأي�سًا التفاو�س مع جامعة امللك �سعود يف الريا�س 

لإن�ساء ودعم م�رشوع وادي الريا�س التقني. وقد لقى امل�رشوع اهتمامًا كبرياً من ال�سباب، وهو م�سمم مل�ساعدة الطالب للو�سول اإىل م�ستويات تعليمية م�سابهة 

لتلك التي تطلبها املعاهد العاملية. و�سوف ين�سئ هذا امل�رشوع خمترباً لتقنية املعلومات والإت�سالت �سوف يطلق عليه )خمترب موبايلي للبحث والتطوير(.

واإ�سافة اإىل كل ما ذكر قامت موبايلي بامل�ساركة يف املنا�سبات التالية :

600 غوا�س �سعودي من �سكوبا �سعودية للم�ساعدة  يف حماية البيئة واملوارد الب�رشية. •	حملة موؤلفة من 
•		املنتدى الإقت�سادي ال�سعودي الإماراتي. •		املوؤمتر ال�ساد�س لتنمية املوارد الب�رشية.  

•		معر�س جايتك�س الريا�س.    .3G •		معر�س تقنية اجليل الثالث 
•		القمة العربية.

�لرعايات وخدمة �ملجتمع
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نظرة عامة على الإقت�ساد ال�سعودي

نظرة عامة على �لإقت�ساد �ل�سعودي

عدد ال�سكان )باملليون( : 25

الناجت املحلي الإجمايل / الفرد : 14581 دولر اأمريكي

الناجت املحلي الإجمايل )الإ�سمي( / )مليار دولر( : 347.9

منو الناجت املحلي الإجمايل )الإ�سمي( )%(: 12.4

منو الناجت املحلي الفعلي )%(: 4.2

زيادة موؤ�رش الأ�سعار للم�ستهلك )%(: 3.1

اإجمايل ال�سادرات )% الزيادة(: 6.7

�سادرات غري نفطية )% الزيادة( 24.9

�سادرات غري نفطية )% اإجمايل ال�سادرات(: 12.4

اإجمايل الواردات )% الزيادة(: 20.5

فائ�س امليزان التجاري )مليار دولر( 91.84

* * بع�س الأرقام عبارة عن تقديرات اأثناء اإعداد التقرير

تتميز الأحوال الإقت�سادية يف اململكة العربي ال�سعودية يف كونها ثابتة وم�ستقرة نظراً لتدفق العوائد النفطية ب�سكل اأ�سا�سي، وانخفا�س 

معدل الت�سخم الذي يبقى منخف�سًا ن�سبيًا، ومع الأ�سعار احلالية للنفط والتي يتوقع لها اأن ترتفع اأكرث خالل 2008 فاإنه من املحتمل جداً 

اأن مير الإقت�ساد ب�سنة ممتازة.

ومتر اململكة بفرتة اإ�سالح ثقايف واقت�سادي وا�سح املعامل مما �سيوؤدي اإىل وجود بيئة ا�ستثمارية تناف�سية على امل�ستوى العاملي وذلك 

بالن�سبة للقطاع اخلا�س. وهذا التغيري �سيوؤدي اإىل زيادة كبرية يف ال�سيولة النقدية.

اأما �سوق الأ�سهم فهو الأكرب والأكرث �سيولة بني دول اخلليج ويعادل 40% من اإجمايل اأ�سواق املنطقة من ناحية الر�سملة و 70 % من ناحية 

القيمة املتاجر بها.

واململكة العربية ال�سعودية هي اأكرب منتج للنفط يف العامل، كما اأن احتياطيها من النفط اخلام يعادل حوايل 22 % من احتياطي النفط يف 

العامل. وت�سكل عائدات النفط حوايل 85 % من العائدات احلكومية، و 70 % من ال�سادرات و 50 % من اإجمايل الناجت املحلي.

ذلك  وي�سمل  اململكة،  يف  جغرافيًا  تنت�رش  اإقت�سادية  مدن  �ست  اإن�ساء  ذلك  وي�سمل  احلكومة  بها  تقوم  �سخمة  م�ساريع  يف  ال�رشوع  مت  وقد 

ا�ستثمار حوايل 1.125 مليار ريال �سعودي )300 مليار دولر( يف تلك امل�ساريع التي �ستوؤدي اإىل مزيد من التنمية وزيادة اإنت�سار الفعاليات 

الإقت�سادية. واأغلب امل�ساريع هي م�ساريع م�سرتكة بني القطاعني العام واخلا�س علمًا اأن 70 % من ال�ستثمار ياأتي من القطاع اخلا�س.

ونتيجة لأ�سعار النفط احلالية، وكذلك التخطيط التنموي، فاإنه من املتوقع اأن ي�ستمر امل�ستوى العايل للفعاليات الإقت�سادية حتى 2010 

على الأقل. ومن املتوقع اأن الق�سم الأكرب من هذا النمو �سوف يتولد داخليًا باملقارنة مع العوامل اخلارجية )مثل ت�سدير النفط( التي كانت 

عوامل حمركة يف العام املا�سي.

ومن املتوقع اأن تدخل اململكة العربية ال�سعوديةالآن يف مرحلة النمو الإقت�سادي الذي ل يعتمد على النفط، وهذا �سبيه ملا حدث يف ال�سبعينات.
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البيانات املالية

�لبيانات �ملالية
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تقرير مر�جع �حل�سابات

البيانات املالية
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املوجودات

املـوجـودات املتداولـة

523 547)4(النقد والنقد املماثل

066 734)5(ذمم مدينة )�سايف(

162 5)12اأ(م�ستحق من اأطراف ذوي عالقة

048 38خمزون

688 716)6(موجودات متداولة اأخري

487 041 2اإجمايل املوجودات املتداولة

املوجودات غري املتداولة

532 847 3  )7(املمتلكات واملعدات )�سايف(

160 800 11  )8(ر�سوم اقتناء الرتخي�س )�سايف(

    -         )9(ا�ستثمارات

692 647 15  اإجمايل املوجودات غري املتداولة

179 689 17  اإجمايل املوجودات

املطلوبات وحقوق امل�ضاهمني

مطلوبات متداولة 

943 839 7  )10(قرو�س ق�سرية الأجل

-)10(اجلزء املتداول من القرو�س طويلة الأجل

019 526 2  )11(ذمم دائنة

335 179   )12ب(م�ستحق لأطراف ذوي عالقة

294 320   )13(مطلوبات متداولة اأخرى  

513 677   )14(م�رشوفات م�سـتحقة

104 543 11  اإجمايل املطلوبات املتداولة

املطلوبات غري املتداولة 

096 13   خم�س�س مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

000 600 1  )10(قر�س امل�ساهمني املوؤ�س�سني

-)10(قرو�س طويلة الأجل

096 613 1  اإجمايل املطلوبات غري املتداولة

200 156 13  اإجمايل املطلوبات

حقوق امل�ضاهمني

000 000 5  )1(راأ�س املال املدفوع

)021 467(الأرباح املرحلة / )اخل�سائر املرتاكمة(

-)15(الأحتياطي النظامي

979 532 4  اإجمايل حقوق امل�ضاهمني

179 689 17  اإجمايل املطلوبات وحقوق امل�ضاهمني

قائمة �ملركز �ملايل

اإي�ضاح

�رضكة اإحتاد اإت�ضالت )�رشكة م�ساهمة �سعودية(

كما يف 31 دي�سمرب 2007م 

)باآلف الريالت ال�سعودية(

2006

الإي�ساحات املرفقة من )1( حتى )25( ت�سكل جزءاً ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية.

الرئي�س التنفيذي لل�سئون املالية:

ثامر حممد احلو�سني

الع�سو املنتدب والرئي�س التنفيذي:

خالد عمر الكاف

2007

703 198

1 459 733

   71 061

   69 190

   810 295

  3 113 477

  5 478 552

  11 286 694

   1 836

  16 767 082

  19 880 559

-

  1 010 625

  3 076 067

   111 485

   623 687

  1 207 463

  6 029 327

   26 349

-

  7 912 356

  7 938 705

  13 968 032

  5 000 000

   774 572

   137 955

  5 912 527

  19 880 559
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قائمة �لدخل

�رضكة اإحتاد اإت�ضالت )�رشكة م�ساهمة �سعودية(

لل�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2007م 

)باآلف الريالت ال�سعودية(

815 840 5  )16(اإيرادات الت�سغيل

)466 680 2()17(تكلفة اخلدمات

349 160 3  جممل الربح

م�ضاريف الت�ضغيـــل

)200 365()18(م�ساريف بيع وت�سويق

)471 670()19(م�ساريف ادارية وعمومية

)979 844()8,7(ال�ستهالك والطفاء

)174 124(خم�س�سات

)824 004 2(اإجماىل م�ضاريف الت�ضغيـــل

525 155 1  ربح الت�ضغيل

)680 478(نفقات متويلية

513 23   اإيرادات اأخرى

358 700   �ضايف الربح قبل الزكاة

-)21(خم�س�س الزكاة

358 700   �ضايف الربح

1.40)20(ربحية ال�ضهم الأ�ضا�ضية

اإي�ضاح

من 1/1/ 2006م

اإىل 12/31/ 2006م

من 1/1/ 2007م

اإىل 12/31/ 2007م

  8 440 432

)3 792 193(

  4 648 239

)466 553(

)943 030(

)1 030 919(

)291 847(

)2 732 349(

  1 915 890

)555 391(

   43 251

  1 403 750

)24 202(

  1 379 548

2.76

الإي�ساحات املرفقة من )1( حتى )25( ت�سكل جزءاً ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية.
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2006اإي�ساح

قائمة �لتدفقات �لنقدية

�رضكة اإحتاد اإت�ضالت )�رشكة م�ساهمة �سعودية(

لل�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2007م 

)باآلف الريالت ال�سعودية(

2007

32

التدفقات النقدية من الأن�سطة الت�سغيلية

�سايف ربح العام قبل الزكاة

تعديالت لت�سوية �سايف الربح اىل �سايف النقد الناجت من الأن�سطة الت�سغيلية:

)8(اإطفاء ر�سوم اقتناء الرتاخي�س

)7(ا�ستهالك املمتلكات واملعدات

خم�س�س مكافاأة نهاية اخلدمة

خم�س�سات ديـون م�سكوك فى حتـ�سيلها

تكلفة القرتا�س

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

التغريات فى راأ�س املال العامل:

الذمم املدينة

املخزون

املوجودات املتداولة الأخرى

م�ستحق من اأطراف ذوي عالقة

الذمم الدائنة

م�ستحق لأطراف ذوي عالقة

املطلوبات املتداولة الأخرى

امل�ساريف امل�ستحقة

النقد الناجت من الت�سغيل

خم�س�س مكافاأة نهاية اخلدمة املدفوع 

امل�سدد من تكلفة الأقرتا�س

�ضايف النقد الناجت من الأن�ضطة الت�ضغيلية

التدفقات النقدية من الأن�ضطة ال�ضتثمارية

�رشاء ممتلكات ومعدات

اإ�ستثمارات

�ضايف النقد )امل�ضتخدم يف( الأن�ضطة ال�ضتثمارية

التدفقات النقدية من الأن�ضطة التمويلية

)10(امل�سدد للقرو�س ق�سرية الأجل

)10(امل�سدد لقر�س امل�ساهمني املوؤ�س�سني طويل الأجل 

)10(املح�سل من القرو�س الأ�سالمية

)10(امل�سدد من القرو�س الأ�سالمية

املح�سل من القرو�س ق�سرية الأجل

�ضايف النقد )امل�ضتخدم يف(/ الناجت من الأن�ضطة التمويلية

�ضايف التغري فى اأر�ضدة النقد والنقد املماثل

النقد والنقد املماثل فى بداية العام

)4(النقد والنقد املماثل يف نهاية العام

   700 358

   513 466

   331 513

   10 698

   113 476

   668 376

  2 337 887

)680 720(

) 5 973(

   66 077

) 5 162(

   597 705

)13 916(

   102 277

)39 700(

  2 358 475

)252(

)430 213(

  1 928 010

)1 819 310(

 -

)1 819 310(

)6 869 449(

 -

 -

 -

  7 123 100

   253 651

   362 351

   185 172

   547 523

  1 403 750

   513 466

   517 453

   15 006

   251 478

   540 700

  3 241 853

 )977 146(

)31 142(

)93 607(

)65 899(

   277 914

)67 849(

   303 393

   505 749

  3 093 266

)1 753(

)938 311(

  2 153 202

)1 876 341(

)1 836(

)1 878 177(

)7 523 100(

)1 600 000(

  9 187 500

)183 750(

 -

) 119 350(

   155 675

   547 523

   703 198

  1 403 750

   513 466

   517 453

   15 006

   251 478

   540 700

  3 241 853

 )977 146(

)31 142(

)93 607(

)65 899(

   277 914

)67 849(

   303 393

   505 749

  3 093 266

)1 753(

)938 311(

  2 153 202

)1 876 341(

)1 836(

)1 878 177(

)7 523 100(

)1 600 000(

  9 187 500

)183 750(

 -

) 119 350(

   155 675

   547 523

   703 198

  1 403 750

   513 466

   517 453

   15 006

   251 478

   540 700

  3 241 853

 )977 146(

)31 142(

)93 607(

)65 899(

   277 914

)67 849(

   303 393

   505 749

  3 093 266

)1 753(

)938 311(

  2 153 202

)1 876 341(

)1 836(

)1 878 177(

)7 523 100(

)1 600 000(

  9 187 500

)183 750(

 -

) 119 350(

   155 675

   547 523

   703 198



قائمة �لتغري�ت يف حقوق �مل�ساهمني

621 832 3  -         )379 167 1(000 000 5  الر�سيد فى2005/12/31 م

358 700   -         358 700   - �سايف الربح لل�سنة املالية املنتهية فى 31 دي�سمرب 2006م

979 532 4  -         )021 467 (000 000 5  الر�ضيد يف2006/12/31 م

548 379 1  -         548 379 1  - �سايف الربح لل�سنة املالية املنتهية فى 31 دي�سمرب 2007م

-         955 137   )955 137 (الأحتياطي النظامي املكون عن العام

527 912 5  955 137   572 774   000 000 5  الر�ضيد يف2007/12/31 م

الإجمايل)اخل�ضائر املرتاكمة(/ الأرباح املرحلةراأ�س املال الأحتياطي النظامي

�رضكة اإحتاد اإت�ضالت )�رشكة م�ساهمة �سعودية(

لل�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2007م 

)باآلف الريالت ال�سعودية(
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اإي�ضاحات حول القوائم املالية

�إي�ساحات حول �لقو�ئم �ملالية

1.  �لتنظيم و�لن�ساط 

1425/6/23هـ  189 بتاريخ  مت تاأ�سي�س �رشكة اإحتاد اإت�سالت )ال�رشكة( �رشكة م�ساهمة �سعودية مبوجب قرار جمل�س الوزراء رقم 

2004م(  اأغ�سط�س   18 1425/7/2هـ )املوافق  2004م( ومبوجب املر�سوم امللكي الكرمي رقم م/40 بتاريخ  اأغ�سط�س   10 )املوافق 

حتت ال�سجل التجاري رقم 1010203896 بتاريخ 14 دي�سمرب 2004م. تعترب ال�رشكة احلا�سلة علي الرتخي�س الثاين لتقدمي خدمة 

ال�سعودية. العربية  اململكة  الال�سلكية يف  املتنقلة  الت�سالت 

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

عملياتها التجارية يف 25 مايو 2005م.

ا�سدرت ال�رشكة 100 مليون �سهم، القيمة ال�سمية لل�سهم الواحد 50 ريال. و مبوجب قرار جمل�س هيئة ال�سوق املالية رقم 2006-154-4 

بتاريخ 27 مار�س 2006م مت جتزئة ال�سهم اىل خم�سة اأ�سهم اأعتباراً من تاريخ 8 ابريل 2006م بقيمة ا�سمية 10 ريال وبالتاىل اأ�سبح عدد 

الأ�سهم ال�سادرة 500 مليون �سهم.  ميتلك املوؤ�س�سون وهم موؤ�س�سة الإمارات لالإت�سالت –ات�سالت- الإمارات العربية املتحدة %35 من راأ�س 

املال و 6 م�ساهمني �سعوديني %45 من راأ�س املال اأما الن�سبة املتبقية %20 من راأ�س املال فهي مطروحة للتداول ومملوكة للجمهور.

2.  �لتنظيم و�لن�ساط 

مت اإعداد القوائم املالية وفقًا ملعايري املحا�سبة املتعارف عليها و ال�سادرة من الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني، مت اإعداد القوائم 

املالية بالريال ال�سعودي بناءاً على مفهوم التكلفة التاريخية وتتبع ال�رشكة اأ�سا�س ال�ستحقاق املحا�سبي، مع افرتا�س ا�ستمرارية الن�ساط 

)فيما عدا املذكور يف الأي�ساح 3�س(

3.  �ل�سيا�سات �ملحا�سبية �لهامة 

تتمثل اأهم ال�سيا�سات املحا�سبية املطبقة فيما يلي:

اأ(     النقد والنقد املماثل

لأغرا�س اإعداد قائمة التدفقات النقدية يتكون النقد والنقد املماثل من النقد بال�سندوق واحل�سابات اجلارية لدى البنوك �ساملة الودائع التى 

ت�ستحق خالل ثالثة اأ�سهر اأو اأقل من تاريخ �رشائها.

ب(    الذمم املدينة )ال�ضايف(

يتم ت�سجيل الذمم املدينة ب�سايف قيمتها القابلة للتحقق بعد اأخذ خم�س�س كاٍف للديون امل�سكوك يف حت�سيلها.   مت احت�ساب خم�س�س الديون 

امل�سكوك يف حت�سيلها بناءاأ على العمر الزمني للديون وخربة ال�رشكة ال�سابقة يف حت�سيلها.

ت(    املخزون 

يتم ت�سجيل املخزون بالتكلفة اأو �سايف القيمة القابلة للتحقق اأيهما اأقل.  ومتثل القيمة القابلة للتحقق الفرق بني �سعر البيع التقديري يف 

ظروف العمل العتيادية وم�ساريف ا�ستكمال البيع.  يتم حتديد التكلفة با�ستخدام طريقة املتو�سط املرجح.

ث(    املخ�ض�ضات

تتحقق املخ�س�سات يف القوائم املالية عندما يكون لل�رشكة اإلتزامًا قائمًا )قانوين اأو افرتا�سي( نتيجة حلدث �سابق ومن املحتمل اأن يكون 

هناك تدفقات للمنافع الإقت�سادية لت�سوية قيمة اللتزام الذى ميكن تقديره ب�سورة عادلة.
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ج(    املمتلكات واملعدات 

لالأرا�سي بالن�سبة  املرتاكم.  ال�ستهالك  منها  مطروحا  بالتكلفة  الأرا�سي،  با�ستثناء  واملعدات،  املمتلكات  ت�سجيل   يتم 

والأعمال الراأ�سمالية حتت التنفيذ فت�سجل بالتكلفة.  يتم ت�سجيل ال�سيانة الدورية كم�ساريف عند حتققها.

يحمل ا�ستهالك املمتلكات واملعدات على قائمة الدخل با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت على مدى العمر الإنتاجي املقدر لكل منها وفقًا للن�سب 

املئوية التالية:

املعدل     

%5 مباين    

معدات �سبكة الت�سالت                5 - %10

%10 حت�سينات عقار م�ستاأجر   

%20 حا�سب اآيل ومعدات مكتبية و مفرو�سات  

%20 �سيارات    

والتح�سينات  ال�سالحات  اأما  للموجودات،  الت�سغيلي  العمر  اأو  النتاجية  من  تزيد  كانت  اذا  الرئي�سة  والتح�سينات  التجديدات  ر�سملة  تتم 

ال�سغرية فيتم حتميلها كم�ساريف عند حدوثها.  كما يتم اإثبات الربح اأو اخل�سارة الناجتة عن عملية التخل�س من املوجودات والتى متثل 

الفرق بني املتح�سالت والقيمة الدفرتية للموجودات فى قائمة الدخل. 

ح(  النخفا�س فى قيمة املوجودات

تتم مراجعة القيمة الدفرتية ملوجودات ال�رشكة يف تاريخ كل قائمة مركز مايل للتحقق مما اذا كان هنالك موؤ�رش انخفا�س دائم للموجودات.  

ويف حالة وجود مثل ذلك املوؤ�رش يتم تقدير القيمة املمكن ا�سرتدادها لتلك املوجودات.  ويتم حتميل خ�سائر الإنخفا�س الدائم يف قيمة 

املوجودات عندما تزيد قيمة املوجودات يف الدفاتر عن القيمة املمكن ا�سرتدادها لتلك املوجودات ويتم حتميل خ�سائر النخفا�س الدائم 

يف قيمة املوجودات يف قائمة الدخل.

خ(  ر�ضوم اقتناء الرتخي�س

يتم اإطفاء ر�سوم اقتناء الرتخي�س على مدة 25 �سنة وهو العمر النظامي للرخ�سة.  يتم حتميل الإطفاء كم�ساريف يف قائمة الدخل.  ويتم 

مراجعة ر�سوم الرتخي�س املر�سملة يف كل تاريخ تقرير لتحديد اأي اإنخفا�س دائم يف القيمة.  

د(  ا�ضتثمارات

ت�سجل الإ�ستثمارات طويلة الأجل بالتكلفة وتخف�س قيمتها الدفرتية فى حالة وجود اإنخفا�س غري موؤقت فى قيمتها ويتم حتميل هذا 

الإنخفا�س على قائمة الدخل.

ذ(  الذمم الدائنة

يتم ت�سجيل الألتزامات اخلا�سة بذمم الدائنني التجارية والراأ�سمالية طبقًا للمبلغ امل�ستحق �سداده يف امل�ستقبل للمعدات وال�سلع اأو اخلدمات الواردة.

ر(  خم�ض�س مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

يتم اإحت�ساب خم�س�س مكافاأة نهاية اخلدمة وفقًا لأحكام نظام العمل والعمال باململكة العربية ال�سعودية بال�سافة اىل �سيا�سات ال�رشكة للموظفني.
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�س(  املعامالت بالعمالت الأجنبية  

يتم حتويل املعامالت بالعمالت الأجنبية اإىل الريال ال�سعودي با�ستخدام اأ�سعار ال�رشف ال�سائدة عند حدوث تلك املعامالت، اأما املوجودات واملطلوبات 

بالعمالت الأجنبية يف تاريخ املركز املايل فيتم حتويلها اإىل الريال ال�سعودي وفقًا لأ�سعار ال�رشف ال�سائدة يف تاريخ املركز املايل، وتدرج الأرباح 

واخل�سائر الناجتة عن فروق اأ�سعار ال�رشف يف قائمة الدخل.

�س(  الزكاة  

يتم اإحت�ساب الزكاة وفقًا لقوانني الزكاة و�رشيبة الدخل واأنظمة م�سلحة الزكاة والدخل، وحتمل اإلتزامات الزكاة على قائمة الدخل.

�س(  امل�رضوفات

 م�رشوفات البيع والت�سويق هي تلك امل�ساريف اخلا�سة ببيع وت�سويق منتجات ال�رشكة وت�ستمل على م�ساريف العمولت والأعالنات.  باقي 

امل�ساريف الأخرى بخالف تكلفة اخلدمات مت تبويبها كم�ساريف عمومية واإدارية.

قامت ال�رشكة بتغيري ترتيبات بع�س التعامالت التجارية مع املوزعني خالل عام 2007 ومبوجب ذلك مت تبويب بع�س اخل�سومات التي 

كانت �سمن بند م�ساريف البيع والت�سويق يف ال�سابق ليتم الأن خ�سمها مبا�رشة عند امتام عملية التبادل التجاري.  اأرقام املقارنة لعام 

2006 لكاًل من م�ساريف البيع والت�سويق والأيرادات مت اإعادة تبويبها لتتما�سى مع تبويب العام احلايل.

�س(  الر�ضوم احلكومية

متثل الر�سوم احلكومية التكاليف املرتتبة على ال�رشكة مقابل حقوق تقدمي خدمات الإت�سالت باململكة كما يف اتفاقيات الرتخي�س مبا يف 

ذلك ا�ستخدام الطيف الرتددي. ويتم اثباتها يف الفرتات املتعلقة بها وقت ال�ستخدام.

ط(  الأدوات املالية

يتم اثبات املوجودات واملطلوبات اخلا�سة بالأدوات املالية عندما ت�سبح ال�رشكة جزءاً من الرتتيبات التعاقدية لالأدوات املالية، وانعك�ست 

القيمة الدفرتية لكافة املوجودات واملطلوبات يف القوائم املالية مقدرة بالقيمة العادلة لها وقد حددت القيمة العادلة على اأ�سا�س القرائن 

املو�سوعية يف تاريخ قائمة املركز املايل.

�س(  م�ضاريف الربط البيني

متثل م�ساريف الربط البيني م�ساريف الربط ب�سبكات اإت�سالت اأجنبية وحملية. ويتم اإثباتها يف فرتات تنفيذ املكاملات ذات ال�سلة.

ع(  حتقق الإيرادات

يتم اإحت�ساب الإيرادات ذات العالقة بخدمات الإت�سالت للفرتة عند تقدمي خدمات الإت�سالت ويتم حتديدها بعد طرح اخل�سومات واملدفوعات 

البيعية اخلا�سة بفرتة حتقيق الإيرادات.

الإيرادات من بيع اجهزة الإت�سالت وملحقاتها يتم حتققها عند اإ�ستالم العميل لإجهزة الإت�سالت اأو ملحقاتها.

غ(  ايجارات ت�ضغيلية

تدرج مدفوعات ايجارات الت�سغيل حتت ايجارات الت�سغيل يف قائمة الدخل وفقا لطريقة الق�سط الثابت على فرتات الإيجارات، اأما م�سرتدات الإيجارات 

فيتم قيدها يف قائمة الدخل خم�سومة من م�رشوف الإيجار.
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4. �لنقد و�لنقد �ملماثل

468نقد يف ال�سندوق

055 547نقد لدى البنوك

547 523

5. ذمم مدينة )�سايف(

274 189 م�سرتكني

)693 77( * خم�س�س ديون م�سكوك فى حت�سيلها 

111 581

723 492ذمم �رشكات ات�سالت اأخرى

762 129 موزعني

734 066

* تتمثل حركة خم�س�س الديون امل�سكوك يف حت�سيلها فيما يلي :

000 50الر�سيد يف 1 يناير

476 113املكون خالل العام

163 476

)783 85(ديون مت اأعدامها

77 693

421 6175. موجود�ت متد�ولة �أخرى

227 243 م�رشوفات مدفوعة مقدمًا

060 227 **  دفعات مقدمة للموردين 

178 2 اإيرادات م�ستحقة

802 68 دفعات مقدمة للموظفني

688 716 موجـــــودات متداولــة اأخـــــرى 

2006 2007

�إي�ساحات حول �لقو�ئم �ملالية

** ت�سمل دفعات مقدمة للموردين مبلغ 238 مليون ريال �سعودي )2006: 229مليون ريال �سعودي( مدفوعة ل�سالح موردي معدات ال�سبكة.
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590

702 608

703 198

474 928

)329 171(

145 757

1 089 574

 224 402

1 459 733

77 693

251 478

329 171

-

329 171

186 483

282 042

196 163

2 823

142 784

810295

)باآلف �لريالت �ل�سعودية(
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7. �ملمتلكات و�ملعد�ت )�سايف(

39

)باآلف �لريالت �ل�سعودية(

معدات �سبكةمبايناأرا�سي

برامج واأجهزة

كمبيوتر

معدات مكاتب

ومفرو�سات

�سيارات

حت�سينات الأماكن

امل�ستاأجرة

الأعمال الراأ�سمالية

حتت التنفيذ

الإجمايل

التكلفة

573 252 5584 064 0851 684180 585 439139 477319 541 2-745 6التكلفة يف 2007/1/1م

473 148 2)361 119(069 62-142 08254 89 231 013 2332 0778 41الإ�سافات خالل العام

046 401 1976 154945 727684242 521193 708408 554 2334 8228 47اإجمايل التكلفة يف 2007/12/31م

جممع الإ�ستهالك

041 405-105 59233531 64132 36862 278--جممع الإ�ستهالك يف 2007/1/1م

453 517-177 4329223 29135 15278 309380-ا�ستهالك عام

494 922-282 02442754 93268 520140 309658-جممع الإ�ضتهالك يف 2007/12/31م

552 478 1975 872945 703257187 589125 188267 896 9243 8227 47�ضايف القيمة الدفرتية يف 2007/12/31م

532 847 5583 064 9801 993349148 798106 109256 263 2-745 6�ضايف القيمة الدفرتية يف 2006/12/31م



رخ�سة خدمات

الإت�سالت املتنقلة

رخ�سة خدمات اجليل

)3G( الثالث
اإجمايل تراخي�ستراخي�س اأخرى 

239 979 48912 75015 753 000 210 12 التكلفة يف 2007/1/1م

239 979 48912 75015 753 000 210 12 التكلفة يف 2007/12/31م

يخ�ضم منها:

079 179 2911 7241 06467 110 1جممع الإطفاء يف 2007/1/1م

466 033513 8271 60629 482اإطفاء العام

545 692 3241 5512 67097 592 1جممع الإطفاء يف 2007/12/31م

694 286 16511 19913 330656 617 10الر�ضيد يف 2007/12/31م

160 800 19811 02614 936686 099 11الر�ضيد يف 2006/12/31م

8. ر�سوم �قتناء �لرتخي�س )�سايف(
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9.  ��ستثمار�ت

ن�ساط  يتمثل  الهند.  بنجالور-  املحدودة-  اإنفوتك  موبايلي  �رشكة  يف   %99.99 بن�سبة  الأ�ستثمار  يف  ال�ستثمارات  تلك  تتمثل 

بال�رشكة. املعلومات  لتقنية  الفني  الدعم  خدمات  وتقدمي  ال�رشكة  لأغرا�س  التقنية  الربامج  تطوير  يف  اإنفوتك  موبايلي   �رشكة 

مل تقوم ال�رشكة باإ�سدار قوائم مالية موحدة مع هذا الأ�ستثمار لأنخفا�س اهميته الن�سبية.

10.  قرو�س

لتمويل  2007م  مار�س   14 يف  والأجنبية  والأقليمية  املحلية  البنوك  من  جمموعة  مع  متويل  اتفاقيات  توقيع  مت 

ملبلغ )املعادل  اأمريكي  دولر  مليار   2.875 بقيمة  ال�سالمية  ال�رشيعة  اأحكام  مع  متوافق  الأجل  طويل  بقر�س   ال�رشكة 

10.782 مليار ريال �سعودي( حيث ين�س نظام القر�س الإ�سالمي على بيع دقائق الإت�سال الهوائي للبنوك امل�ساركة ومن ثم 

اإعادة توزيعها على م�سرتكي ال�رشكة بالنيابة عن البنوك امل�ساركة.

ويتم احل�سول علي القر�س على مراحل كالتايل:

اأ –	املتح�سل من بيع الدقائق واإعادة توزيعها مببلغ 2.45 مليار دولر اأمريكي )9.1875 مليار ريال �سعودي(.

ب - قر�س مرابحة لتمويل راأ�س املال العامل مببلغ 200 مليون دولر اأمريكي )750 مليون ريال �سعودي(.

جـ - متويل مرابحة مببلغ 225 مليون دولر اأمريكي )843.75 مليون ريال �سعودي(.

هذا وقد قامت ال�رشكة باإ�ستالم قيمة قر�س بيع دقائق الت�سال الهوائي يف 29 مار�س 2007م البالغ 9.1875 مليار 

اإىل قرو�س  بالإ�سافة  �سعودي  7.1 مليار ريال  ال�سابق مببلغ  القر�س  �سداد  املبلغ يف  ا�ستخدام هذا  �سعودي ومت  ريال 

امل�ساهمني املوؤ�س�سني.

كاًل من قر�س مرابحة لتمويل راأ�س املال العامل و قر�س متويل مرابحة مل يتم اأ�ستخدامهم حتي نهاية ال�سنة.

�سداد  مت  القيمة،  متغرية  �سنوية  ن�سف  اأق�ساط  على  القر�س  اأ�سل  �سداد  و�سيتم  �سنوات   6 تبلغ  القر�س  مدة  اإن 

يف القر�س  عمر  نهاية  يف  الأجل  طويل  القر�س  قيمة  من   %33 �سداد  و�سيتم  2007م  دي�سمرب   31 يف  الأول   الق�سط 

31 دي�سمرب 2012م.  كما �سيتم �سداد عائد املرابحة كل ربع �سنة.

اإن القر�س طويل الأجل يظهر بقائمة املركز املايل بعد خ�سم النفقات التمويلية غري امل�ستهلكة وبعد اإ�سافة عائد املرابحة امل�ستحق.
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11. ذمم د�ئنة

431 758   ذمم دائنني جتارية

588 767 1 التزامات راأ�سمـــالية دائنة

2 526 019

2006 2007
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1 036 346

2 039 721

3 076 067



وفيما يلي طبيعة العالقة :

- موؤ�س�ســــــــــة الإمارات لالإت�ســــالت                 - غرفة المارات ملقا�سة البيانات   

    م�ساهم مبا�رش بن�سبة %35  بال�رشكة .                     �رشكة �سقيقة ملوؤ�س�ســــــــــة الإمارات لالإت�ســــالت.

12. م�ضتحقات لأطراف ذوي عالقة

دخلت ال�رشكة يف اتفاقية اإدارية مع موؤ�س�سة الإمارت لالإت�سالت –ات�سالت- كم�سغل لها اعتباراً من14 اأغ�سط�س 2004م، وتتطلب هذه التفاقية باأن تقوم )اإت�سالت( بتوفري اخلدمات التي ت�ستمل على اخلدمات الرئي�سية والتنفيذية، تطبيق برامج اأعمال ال�سبكة امل�ستمرة، اإدارة برنامج ال�ستثمار 

الراأ�سمايل، توفري عمليات خدمة العمالء، تطبيق �سيا�سة �سعودة الوظائف، اإن�ساء قنوات التوزيع واحل�سول على ترخي�س حقوق امللكية الفكرية و�ستقوم ال�رشكة بدفع ر�سوم اإدارية �سنوية ت�سل اإىل مبلغ 37.5 مليون ريال �سعودي )10مليون دولر اأمريكي( مقابل هذه اخلدمات املقدمة مبوجب الإتفاقية 

وتتم ت�سوية املعامالت وفقًا لالإجراءات التجارية املعتادة مع اأي طرف اآخر غري ذي عالقة.  

متتد الإتفاقية اإىل 7 �سنوات وميكن جتديدها تلقائيًا لفرتات متتالية مدة كل منها خم�س �سنوات يف حالة رف�س ال�رشكة للتجديد يتوجب اإخطار الطرف الأخر)اإت�سالت( قبل 6 ا�سهر من اإنتهاء فرتة التعاقد اأما يف حال رف�س )اإت�سالت( للتجديد فيتم ذلك باخطار ال�رشكة قبل 12 �سهر من اإنتهاء فرتة التعاقد.

اأما عالقة ال�رشكة باأطراف اأخرى ذوي عالقة فهي كما يلي:

  طبيعة التعامل          البيــان

اإجماىل املعامالت  عن ال�ضنة املالية

     2007            2006           

500 50037 37- ر�ســـــوم اإداريةموؤ�س�سة الإمارات لالإت�سـالت

983 22170 40- م�ساريف املوظفني املنتدبني

-963 76- م�ساريف اإدارة اأخرى

830 86194 133- �سايف خدمات اإت�سالت

156 79512 2- خدمات جتوالغرفة الإمارات ملقا�سة البيانات

اأ. م�ستحق من اأطراف ذوي عالقة

162 0615 71موؤ�س�سة الإمارات لالإت�سـالت

71 0615 162

ب. م�ستحق لأطراف ذوي عالقة

262 641176 106موؤ�س�ســــــــــة الإمارات لالإت�ســــالت

073 8443 4غرفة المارات ملقا�سة البيانات

111 485179 335
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13. �ملطلوبات �ملتد�ولة �لأخرى

200 313 558 553اإيرادات موؤجلة

094 1297 70اأخرى

623 687320 294

14. �مل�ساريف �مل�ستحقة 

475 729351 348 م�رشوفات م�ستحقة ل�رشكات اإت�سالت

247 1851 19ر�سوم الرخـ�سة

075 49010 283ر�سوم م�سـاركة احلكومة يف العوائد جتاريا

705 50115 29 الإجازات امل�ستحقة

143 7246 3م�ساريف تدريب موظفني م�ستحقة

071 514105 142م�ساريف بيع و ت�سويق مــــــــ�ستـحقـة

797 320187 380اأخرى

1 207 463677 513
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15. �لأحتياطي �لنظامي

اأن تقرر اجلمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ هذا الأحتياطي ن�سف راأ�س املال. هذا الأحتياطي غري متاح للتوزيع علي  %10 علي الأقل من �سايف الدخل كاأحتياطي نظامي. ويجوز  125 من قانون ال�رشكات باململكة العربية ال�سعودية، يجب ان تقوم ال�رشكة بتجنيب  طبقًا للمادة 

امل�ساهمني.

2007



16. �إير�د�ت �لت�سغيل

883 76719 26 ر�ســوم الت�سغيل

786 966213 291 ر�سوم ال�سرتاك ال�سهرية

619 365 7264 411 6ا�ستخدام

587 110 2031 462 1 ايرادات الربط البيني

898 11181 110 ايرادات التجوال 

042 65949 137 اأخرى

8 440 4325 840 815

17. تكلفة �خلدمات

533 09685 173 تكلفة امل�ستخدم من املخزون

243 242 2121 763 1 م�ساريف الربط البيني

130 142364 123 تكـاليــف التجــوال املحلـي والدولــي

600 13444 63ر�سوم الرخـ�سة

582 594444 947ر�سوم م�سـاركة احلكومة يف العوائد جتاريا

355 31322 39ر�سوم الطيف الرتددي

055 815222 280تكاليف الرتا�سل ومنافذ الت�سالت الدولية

901 510126 244 اإ�سالح و�سيانة التقنيات 

165 203114 143 ايجار معدات ال�سبكة

902 17413 14اأخرى

3 792 1932 680 466
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18. م�ساريف �لبيع و�لت�سويق

019 347 دعاية واعالن وعمولت بيع

181 18 اأخرى

365 200

19. م�ساريف �إد�رية وعمومية

241 359تكاليف املوظفني

664 30ايجارات

257 29ا�ست�سارات وخدمات مهنية

500 37ر�سوم اإدارية

983 70م�ساريف املوظفني املنتدبني

      -م�ساريف اإدارة اأخرى

005 2مكافاأت وبدلت اأع�ساء جمل�س الأدارة

426 14تذاكـر �سفر و�سكن

395 126اأخرى

670 471

443 564

22 989

466 553

555 885

38 881

73 448

37 500

40 221

76 963

4 464

18 767

96 901

943 030
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000 000 5راأ�س املال

129 348 7قــرو�س ق�سرية/طويلة الأجـل

000 600 1قــــر�س املـ�ساهمني املـوؤ�س�سني

-م�ستحق لأطراف ذوي العالقة

665 49�سايف ربح  ال�سنة املــعدل

650 52ر�ســــــــيد املخـــ�س�سات فى اأول املدة

035 725 1اإلتزامات متـــــــويل اأ�سول ثابـــــــتة

15 775 479

يخـ�سـم:

130 822 14�سـايف املــوجودات الثابتة

415 229دفعات مقدمة ملوردي معدات ال�سبكة

-اإ�ستثمارات

379 167 1ر�سيد اول املدة للخ�سائر املرحلة املعدلة

)445 443(وعاء الزكاة

-الزكاة بواقع %2.5

مت تعديل وت�سوية بع�س من هذه املبالغ للو�سول اىل �سايف ربح ال�سنة املعدل.

358 700�سايف ربح  ال�سنة

ي�ضـاف / )يخ�ضم(:

476 113خمــ�س�س ديون م�ســـكوك فى حت�سيلها

446 10خمــ�س�س مكافــــاأة نهاية اخلدمـــة 

)615 774(فروقات ا�ستهالك وم�رشوفات اأخرى

49 665

حركة خم�س�س الزكاة

-خم�س�س الزكاة للعام

-خم�س�س اأ�سايف للزكاة

-

21. �لزكاة

مت تقدمي الأقرار الزكوي لل�سنتني املنتهيتني يف 31 دي�سمرب 2005م و 31 دي�سمرب 2006م  مل�سلحة الزكاة والدخل. ومل تقم امل�سلحة حتى الأن باإ�سدار الربط الزكوي لتلك الأعوام.

مت تكوين خم�س�س للزكاة فى القوائم املالية لل�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2007م، ومت احت�سابة طبقًا لأنظمة الزكاة والدخل باململكة العربية ال�سعودية.

وتتكون العنا�رش الرئي�سية للزكاة من الأتي:

5 000 000

8 922 981

-

2 344

969 599

90 789

2 039 721

17 025 434

14 978 278

238 366

1 836

1 471 854

335 100

8 378

1 403 750

251 478

13 253

)698 882(

969 599

8 378

15 824

24 202
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22.  �لأدو�ت �ملالية

اأطراف ذوي عالقة، وموجودات  املدينني، م�ستحق من  البنوك، ح�سابات  بال�سندوق ولدى  النقد  لل�رشكة من  املالية  تتكون املوجودات 

اأخرى، اأما املطلوبات املالية لل�رشكة تتكون من قرو�س ق�سرية الأجل، قرو�س امل�ساهمني، ح�سابات الدائنني، م�ستحقات لأطراف ذوي 

عالقة، خم�س�س مكافاأة نهاية اخلدمة للعاملني، ومطلوبات اأخرى.  مت عر�س ال�سيا�سات املحا�سبية للموجودات املالية واملطلوبات يف 

الإي�ساح رقم 3. 

خماطر الإئتمان

املوجودات املالية التي من املحتمل اأن تتعر�س اىل خماطر الإئتمان، تتكون ب�سورة اأ�سا�سية من النقد لدى البنوك وح�سابات املدينني. 

يتم اإيداع النقدية و�سبه النقدية ببنوك ذات �سمعة طيبة وبالتايل يكون خطر الإئتمان حمدوداً. اأما فيما يتعلق مبخاطر الإئتمان حل�سابات 

املدينني فهي حمدودة نظراً لأن اإجمايل مبلغ ح�سابات املدينني يتوزع على عدد كبري من احل�سابات .

خماطر العمالت الأجنبية

تقوم الإدارة مبراقبة التقلبات يف اأ�سعار العمالت الأجنبية ب�سكل متوا�سل. بناءاً على خربتها، تعتقد الإدارة اأنه من غري ال�رشوري التغطية 

�سد خماطر العمالت الأجنبية.  يتم تكوين اأرتباطات مالية للحد من خماطر التغري عندما يرتائي لإدارة ال�رشكة اهميتها.

خماطر ن�ضبة املرابحة

ل يوجد لدى ال�رشكة خماطر ن�سبة مرابحة ذات اأهميه حيث انه يتم حتديد تكلفة مرابحة الودائع لدى البنوك و القرو�س ق�سرية/طويلة 

الأجل وقر�س امل�ساهمني املوؤ�س�سني م�سبقًا بناًء على اأ�سعار املرابحه ال�سارية يف ال�سوق. يتم تكوين اأرتباطات مالية للحد من خماطر 

التغري عندما يرتائي لإدارة ال�رشكة اهميتها.

خماطر ال�ضيولة

تقوم الدارة مبراقبة خماطر ال�سيولة ب�سفة دورية للتمويالت املتاحة والإلتزامات احلالية وامل�ستقبلية.

القيمة العادلة 

القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية لل�رشكة ل تختلف جوهريًا عن املبالغ امل�سجلة بالدفاتر. ترى الإدارة اأنها ل تتعر�س لأي 

خماطر هامة كما مو�سح اأعاله.

23.  �لإرتباطات و�لإلتز�مات 

بلغت املايل  املركز  تاريخ  حتى  تنفيذها  يتم  مل  ثابتة  موجودات  توريد  عقود  عن  ناجتة  راأ�سمالية  اإرتباطات  ال�رشكة  على   اأ( 
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2.645 مليار ريال �سعودى فى 31 دي�سمرب 2007م )2.701 مليار ريال �سعودى فى 31 دي�سمرب 2006م(

قامت ال�رشكة بالدخول يف م�رشوع �رشاكة ا�سرتاتيجي )م�رشوع ال�سبكة ال�سعودية لالألياف ال�سوئية( لبناء واإقامة وت�سغيل �سبكة األياف 

�سوئية مبدَى 600 12 كيلومرت لربط جميع اأنحاء اململكة. ملكية امل�رشوع مق�سمة بني ال�رشكة و�رشكتني اأخريني.

وقد دخلت ال�رشكة يف هذا امل�رشوع لتدعيم وا�ستكمال �سبكة الهاتف املتنقل عن طريق احل�سول على خدمات تكنولوجية عالية التقنية.  

اإجمايل تكلفة هذا امل�رشوع تبلغ حوايل مليار ريال �سعودي ح�سة ال�رشكة منها ثلث هذا املبلغ.  و�سيتم بناء واقامة امل�رشوع على 7 �سبكات 

قطرية، مت الإنتهاء من ال�سبكة الأوىل والثانية و ال�سابعة يف يونيو 2007م، يوليو 2007م و دي�سمرب 2007علي التوايل.

من املتوقع الإنتهاء من ال�سبكات الأربع الخرى حتى �سهر اأكتوبر 2008م.

خلدمات  الأوىل  »بيانات  �رشكة  اأ�سهم  من   99.99% ن�سبة  ل�رشاء  تفاهم  مذكرة  بتوقيع  2007م  �سبتمرب   18 بتاريخ  ال�رشكة  قامت  ب( 

وا�سمها  والتزاماتها  ال�رشكة  وموجودات  واأ�سول  حقوق  جميع  للمذكرة  طبقًا  ال�رشاء  وي�ستمل  حمدودة  م�سئولية  ذات  �رشكة  ال�سبكات« 

التجاري وعالماتها التجارية احلالية وامل�ستقبلية مقابل �سعر اإجمايل مقداره 1.5 مليار ريال �سعودي. 

و تعترب مذكرة التفاهم امل�سار اإليها اأعاله لغيه دون اأدنى م�سئولية علي اأي من الأطراف يف حالة عدم موافقة هيئة الإت�سالت وتقنية 

املعلومات اأو اأي جهة حكومية اأخرى على بيع وانتقال ملكية احل�س�س اأو اأي جزء منها اإىل ال�رشكة.    

ج( الإلتزامات

خالل مزاولة ال�رشكة لأن�سطتها العادية رفعت �سد ال�رشكة دعاوي ق�سائية ول يتوقع ان ينتج عن تلك الدعاوي اأي مبالغ جوهرية توؤثر 

على نتائج اأعمال ال�رشكة ومركزها املايل كما هو مو�سح بالقوائم املالية املرفقة.

24.  �لأحد�ث �لالحقة

الفقرة  تنفيذ  بعزمهم  املوؤ�س�سني  من  اإخطاراً  ال�رشكة  تلقت  فقد  1425/7/2هـ  وتاريخ  )م/40(  رقم  الكرمي  امللكي  املر�سوم  على  بناءا 

)الثالثه( من املر�سوم امللكي الكرمي وذلك من خالل بيعهم جمتمعني لعدد مائة مليون �سهم من الأ�سهم التي ميلكونها.

5 اآلف مليون ريال  اإدارة ال�رشكة التو�سية للجمعية العامة غري العادية لل�رشكة باملوافقة على رفع راأ�س مال ال�رشكة من  قرر جمل�س 

�سعودي اإىل 7 اآلف مليون ريال �سعودي، وذلك من خالل اإ�سدار اأ�سهم جديدة بالقيمة ال�سمية 10 ريال �سعودي. 

بتاريخ 1429/2/13هـ )املوافق 2008/2/20م( اأو�سى جمل�س الإدارة بتوزيع %5 من راأ�س املال املدفوع كارباح عن العام املنتهي 

يف 31 دي�سمرب 2007م ومبقدار 250 مليون ريال �سعودي اي بواقع 0.50 ريال �سعودي عن كل �سهم.

25.  �أرقام �ملقارنة

مت اإعادة تبويب بع�س اأرقام املقارنة يف القوائم املالية لتتما�سى مع التبويب احلايل للقوائم املالية فى 31 دي�سمرب 2007م.

�إي�ساحات حول �لقو�ئم �ملالية
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