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مقدمة 

تم تأســـيس شـــركة إتحاد إتصاالت )موبايلي( كشـــركة مساهمة ســـعودية بموجب قرار 
مجلـــس الـــوزراء رقـــم 189 بتاريخ 23 جمـــادي الثانـــي  1425 هــــ )الموافق 10 أغســـطس 
2004 م( بموجـــب المرســـوم الملكـــي رقـــم م/ 40 بتاريـــخ  2رجب 1425 هــــ )الموافق 18 
أغســـطس 2004 م( تحت الســـجل التجاري رقم 1010203896 بتاريخ 14 ديســـمبر 2004 

م والمســـجل في مدينـــة الرياض.

وتعتبر الشـــركة الحاصلـــة على الترخيـــص الثاني لتقديـــم خدمة االتصـــاالت المتنقلة الالســـلكية في المملكـــة العربية 
الســـعودية، وقـــد بـــدأت الشـــركة عملياتهـــا التجارية فـــي 25 مايـــو 2005م. يبلـــغ رأس مال الشـــركة 7.7 مليـــار ريال 
ســـعودي مقســـمة الى 770 مليون ســـهم بقيمة إســـمية 10 ريال ســـعودي للســـهم الواحد مدفوعـــة بالكامل كما في 

31 ديســـمبر 2014 م.

قامت الشـــركة خالل سنة 2007م باالســـتثمار في شـــركة تابعة، شـــركة موبايلي انفوتك المحدودة في بنجالور- الهند 
بنســـبة 99.99% مـــن رأس مالها والتي زاولـــت كامل نشـــاطها التجاري خالل ســـنة 2008م. وتجدر اإلشـــارة إلى أنه قد 
تـــم بدايـــة عام 2009م االســـتحواذ علـــى 0.01% المتبقية مـــن رأس مال الشـــركة التابعـــة من قبل الشـــركة الوطنية 

لحلول األعمال )المعروفة ســـابقًا باســـم شـــركة إتحاد اتصاالت لالســـتثمار التجاري( وهي شـــركة تابعة. 

قامـــت الشـــركة خالل ســـنة 2008 م، باالســـتحواذ على ما نســـبته 99 % من حصص الشـــركاء في شـــركة بيانات األولى 
لخدمات الشـــبكات، وهي شـــركة سعودية ذات مســـؤولية محدودة واشتمل االســـتحواذ جميع حقوق وأصول وموجودات 
الشـــركة والتزاماتها واســـمها التجاري وعالماتها التجارية الحالية والمســـتقبلية مقابل ســـعر شـــراء إجمالـــي قدره 1.5 

مليـــار ريال ســـعودي والذي نتج عنه شـــهرة بمبلـــغ 1.47 مليار ريال ســـعودي كما في تاريخ االســـتحواذ.

وقامـــت الشـــركة كذلـــك خـــالل ســـنة 2008م باالســـتحواذ علـــى ما نســـبته 96% مـــن حصص الشـــركاء في شـــركة 
شـــبكة زاجل الدولية لالتصاالت، شـــركة ســـعودية ذات مســـؤولية محدودة. واشـــتمل االســـتحواذ جميع حقوق وأصول 
وموجـــودات الشـــركة والتزاماتهـــا واســـمها التجاري وعالمتهـــا التجارية الحالية والمســـتقبلية مقابل ســـعر شـــراء 80 

مليـــون ريـــال ســـعودي نتج عن ذلـــك شـــهرة بمبلغ 63 مليـــون ريال ســـعودي كما فـــي تاريخ االســـتحواذ. 

فـــي العـــام 2013 وقعت شـــركة موبايلي اتفاقيـــة خدمة المشـــغل االفتراضي مع شـــركة إتحاد جوراء لالتصـــاالت وتقنية 
المعلومـــات. وتمكـــن هذه االتفاقيـــة إتحاد جـــوراء من االســـتفادة من خدمـــات البنية التحتيـــة لشـــبكة موبايلي وذلك 
لتقديـــم خدمـــات الهاتـــف المتحرك لعمالئهـــا األفراد كمشـــغل افتراضي وذلـــك بعد حصولهـــا على الرخصـــة الحكومية 

الالزمـــة من الجهـــات المعنية. 

وأنهت الشـــركة خـــالل الربـــع األول من ســـنة 2014 اإلجـــراءات القانونيـــة ذات العالقة باالســـتحواذ بنســـبة 100% على 
فـــرع جديد هو شـــركة موبايلي فينتشـــرز القابضـــة – البحرين، و60% من شـــركة موبايلـــي – بلج اند بالي. تجدر اإلشـــارة 
إلـــى أن الــــ 40% المتبقية مـــن رأس مال الشـــركة التابعة مملوكة لشـــركة بلج اند بـــالي انترناشـــيونال ومقرها الواليات 

المتحـــدة األمريكية. 

كمـــا أنهت الشـــركة خالل العـــام 2014 م اإلجراءات القانونيـــة ذات العالقة لالســـتحواذ على 90% م من شـــركة صحتي 
للخدمـــات المعلوماتيـــة) الــــ 10% المتبقية مملوكة لشـــركة بيانـــات األولى التابعـــة لموبايلي(، كما تم االســـتحواذ على 

100% مـــن الشـــركة الوطنية لحلول األعمـــال وهي شـــركة اماراتية مملوكـــة بالكامل من قبل الشـــركة التابعة. 

وألغيـــت المفاوضات لشـــراء حصة في شـــركة اتحاذ عذيب لالتصـــاالت والتي أطلقت فـــي 2013 عبر شـــركة بيانات األولى 
التابعـــة لموبايلي، ولن تتم عملية الشـــراء. 
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موبايلي والوضع 
االقتصادي في السعودية

 
رغـــم تباطـــؤ االقتصـــاد في المملكـــة العربية الســـعودية فـــي الربع األخيـــر من العـــام 2014، إال 
أن احتياطيـــات المملكـــة الهائلة مـــن النقد األجنبـــي وانخفاض الديـــن العام وفر هامشـــا كبيراً 

للمناورة. 

غيـــر أنه مـــن المتوقع أن يترك انخفاض أســـعار النفط وتقلـــص العائدات الحكوميـــة، تأثيراً كبيراً 
علـــى األداء االقتصـــادي. وبأخذ هذه العوامل في االعتبـــار، توقع خبراء االقتصاد أن يســـجل إجمالي 

الناتج المحلي نمواً بنســـبة 3.4% فـــي العام 2015. 

ويتوقـــع أن يســـجل النفـــط الخام ســـعراً يتـــراوح مـــا بيـــن 70 و100 دوالر للبرميل علـــى المدى 
المتوســـط. ومن شـــأن ذلك أن يؤثر بشـــكل ســـلبي على عائدات النفط ويخفض فائض الحساب 
الجـــاري والفائـــض المالي الذي شـــهدته المملكة خـــالل الســـنوات الماضية. ولذلك فـــإن الثمن 
المرتفـــع مـــن الناتـــج النفطـــي المطلـــوب لتحقيق التـــوازن فـــي الميزانية الســـعودية ســـيدفع 
الحكومـــة ألن تكـــون أكثـــر حرصا وأكثـــر تحفظا، بحســـب ما يـــرى الخبـــراء االقتصاديـــون. ومع 
ذلك فـــإن األصول األجنبيـــة الصافية الضخمة والقـــدرة على تحمل المديونية ستشـــكل عوامل 

حمايـــة تســـهل دورة األعمال. 

إن انخفـــاض مســـاهمة قطاع النفـــط في إجمالـــي الناتـــج المحلي ســـيعوضه نمو إجمالـــي الناتج 
المحلـــي فـــي القطاعـــات غيـــر النفطية والـــذي يتوقـــع أن يصـــل معدله إلـــى 4.3% خـــالل الفترة 
2015-2019 مـــع مواصلـــة معظـــم القطاعـــات )خاصة قطاعـــي التصنيـــع والبناء( جنـــي فوائد 
العديد من المشـــاريع المنجـــزة والتي نفذت خالل طفـــرة مخصصات اإلنفاق المالـــي الذي بلغ 1.2 

ترليون ريال ســـعودي خـــالل الفتـــرة 2013-2008. 

ومنذ صـــدور المراســـيم الملكية فـــي 2011 انخفـــض النمو الســـنوي في اإلنفـــاق الحكومي من 
26.4% إلـــى 12.7% ورافق ذلك انخفاض مماثـــل في تجاوز حدود اإلنفاق فـــي الميزانية من %42.5 
إلـــى 28.7% فـــي الفترة مـــا بيـــن 2011 و2014. وبالتالـــي يعتقـــد أن اإلنفاق الحكومي سيشـــهد 

مرحلـــة ثبـــات وهو ما ســـينتج عنه انخفـــاض في التحفيز المباشـــر وغير المباشـــر. 

إن االنكمـــاش فـــي قطـــاع النفـــط نظـــراً للخفـــض المتوقـــع فـــي إنتـــاج النفـــط الخـــام بنحـــو 
 200,000 برميـــل يوميًا، ســـيعوضه بشـــكل كبيـــر القطـــاع الخاص غيـــر النفطـــي المتوقع أن 

ينمو بنسبة %4. 

فـــي العام 2014 ســـجل الميزان المالي فـــي المملكة العربية الســـعودية أول عجز لـــه منذ العام 
2009 وصـــل إلى 54 مليار ريال ســـعودي، وتأثر نحـــو 1.9% من إجمالي الناتـــج المحلي بانخفاض 

عائدات النفط وزيـــادة اإلنفاق. 

واســـتناداً إلى أســـعار 2010 ســـجل االقتصـــاد الســـعودي نمواً بنســـبة 3.6% خالل العـــام 2014 
متجـــاوزاً نموه في العـــام 2013 والذي بلـــغ 2.7%. وعزز القطاع غير النفطي االقتصاد بتســـجيله 
نمـــواً بنحو 5.7% فـــي 2014 مقارنـــة مع العام الذي ســـبقه مدفوعـــا بقطاعات البنـــاء والتجارة 

والتصنيع التي ســـجلت نمـــواً بمعـــدالت 6.7 و 6 و6.5 بالمئة علـــى التوالي. 
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وتقـــدر ميزانيـــة 2015 اإليـــرادات بنحـــو 15 مليار ريال ســـعودي والنفقـــات بمقـــدار 860 مليار 
ريـــال ســـعودي، وتواصـــل التأكيد علـــى اإلنفـــاق على رأس المـــال البشـــري والفعلي لدعـــم النمو 
المســـتدام والمتوازن. ويتوقع تســـجيل عجز فـــي الميزانية بســـبب ضغوط أســـواق النفط على 
الميـــزان المالي للمملكـــة. ويواصل الدين الداخلـــي للمملكة عكس اقتصاد قـــوي وصحي حيث 

بلـــغ الديـــن 44.1 مليار ريال ســـعودي وهو ما نســـبته 1.6% مـــن إجمالي الناتـــج المحلي. 

ورغـــم أن الحكومـــة قـــادرة على تســـديد ديونهـــا بالكامـــل، إال أنها اختـــارت عدم القيـــام بذلك 
نظـــراً للتكلفـــة المنخفضـــة لخدمة تلك الديـــون، وفضّلت بـــداًل من ذلك تمويـــل خطط اإلنفاق 

الداخلـــي أو تنويع االســـتثمارات فـــي الخارج. 

وتواصـــل ميزانية 2015 عكـــس تركيز الحكومة على التنمية المســـتدامة علـــى المدى الطويل 
والتـــي تتطلب االســـتثمار في البنيـــة التحتيـــة والتعليـــم والرعايـــة الصحية ومشـــاريع التنمية 

واالقتصادية.  االجتماعيـــة 

ويعتبـــر التعليم والتدريب أساســـيا فـــي هذه اإلســـتراتيجية حيث يحصل هذا القطـــاع على 25.2 
% من إجمالـــي المخصصات بينمـــا تحصل الرعاية الصحيـــة على 18.6% من تلـــك المخصصات. 

وأدت الجهود الواســـعة للســـعودة إلـــى إضافة نحو 650 ألـــف وظيفة جديدة فـــي القطاع الخاص 
منـــذ العـــام 2011 – أي بارتفـــاع يصـــل إلـــى 75% - ومن المؤكـــد أن هذا العدد ســـيرتفع بشـــكل 
أكبر هـــذا العـــام ليقترب عـــدد الموظفين الســـعوديين هذا العام مـــن المليونـــي موظف، طبقا 

لتقديـــرات ما بعـــد الميزانية. 

ومـــن وجهـــة نظر موبايلي فـــإن المملكة العربية الســـعودية ال تـــزال في واجهة ثـــورة االتصاالت 
وتقنية المعلومـــات وما يرافقها من تأثيـــرات اجتماعية واقتصادية. فقد وصل عدد اشـــتراكات 
الهواتـــف المتنلقـــة إلـــى نحـــو 51 مليـــون اشـــتراك فـــي 2014، وشـــّكلت اشـــتراكات الهواتـــف 

المدفوعـــة مســـبقا نحو 86% من ســـوق الهواتـــف المتنقلة. 

وأدى النمـــو الكبيـــر فـــي النطـــاق العريـــض إلى رفـــع إجمالي عـــدد المســـتخدمين إلى نحـــو 16.5 
مليـــون مســـتخدم، وذلك يؤكد علـــى النمو الممتـــاز لقطاع االتصـــاالت وتقنيـــة المعلومات في 
المملكـــة العربية الســـعودية. ويزداد عدد االشـــتراكات فـــي الهواتف المتنقلة المســـبقة الدفع 

ومســـتخدمي االنترنـــت ومســـتخدمي البيانـــات على الجوال بشـــكل يومي. 

ويتوقـــع محللو القطـــاع أن تتجاوز قيمة ســـوق تقنيـــة المعلومات في المملكـــة 14 مليار دوالر 
بحلـــول العام 2017 تســـاعد فـــي ذلك اســـتثمارات الحكومة التي تشـــجع االقتصاد علـــى االبتكار 

وتعـــزز التنمية ونمو األعمـــال واإلنتاجية. 

وبشـــكل عام فإنه مـــن المتوقع أن ينمـــو اإلنفاق على ســـوق تقنية المعلومات الـــذي يعد األكبر 
في منطقة الشـــرق األوســـط بمعـــدل 23% حيث ســـيرتفع من 11.5 مليـــار دوالر فـــي 2014 إلى 
14.2 مليـــار دوالر في 2017 طبقا لشـــركة البيانات الدولية، الشـــركة المرموقة في أبحاث قطاع 
تقنيـــة المعلومـــات. وستســـجل الحكومة أســـرع نمـــو في هـــذه الفتـــرة حيث ســـيصل نموها 

الســـنوي المجمع إلى نســـبة %12.9. 

ونظـــراً إلـــى أن المملكـــة تحتـــل المرتبـــة السادســـة عالميًا فـــي اســـتخدام تقنيـــة المعلومات 
واالتصـــاالت الحكوميـــة، وفًقـــا لمؤشـــر جاهزيـــة الشـــبكات 2014 التابـــع للمنتـــدى االقتصادي 
العالمـــي، فـــإن االســـتثمار الـــذي تقـــوده الحكومـــة فـــي قطـــاع االتصـــاالت وتقنيـــة المعلومات 
والخدمـــات االلكترونيـــة واالســـتثمار فـــي البنـــى التحتيـــة يزيد مـــن نمـــو االقتصـــاد القائم على 
المعرفـــة، وهـــو أمـــر يبشـــر بالخيـــر لشـــركة موبايلي التـــي تتمتـــع بمكانة راســـخة فـــي القطاع. 

رؤيتنا 

رسالتنا 

أهدافنا 

مبادؤنا

 أن نواصل اإلبداع والمبادرة بشكل مستمر في خدمات االتصاالت لنثري حياتك. 

 أن نســـّخر كافـــة الطاقـــات والقـــدرات لتفـــوق إنجازاتنـــا توقعـــات 
وعمالئنـــا.  منســـوبينا 

•  أن نكون أفضل بيئة عمل في المنطقة من خالل اهتمامنا بالموظف أوال. 

•  أن نكون الشركة األولى في إثراء حياة عمالئنا. 

•  أن نحافظ على الريادة في تطبيقات وخدمات البيانات.

الريادة   •

االحترام  •

التفاني  •

التمكين  •

الموثوقية  •

رؤيتنا، رسالتنا، أهدافنا 
ومبادؤنا
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أعضاء مجلس اإلدارة

سليمان عبد الرحمن القويز )رئيس مجلس اإلدارة( 
بكالوريـــوس فـــي إدارة األعمال جامعـــة بورتالند )الواليـــات المتحـــدة األمريكية(. محافظ المؤسســـة العامـــة للتأمينات 

االجتماعيـــة. رئيس مجلس إدارة البنك الســـعودي الفرنســـي

عبد العزيز صالح الصغير
بكالوريوس في الهندســـة المدنية، جامعة كانســـاس، الواليات المتحدة، رئيس مجلس إدارة شـــركة الصغير لالســـتثمار 

التجاري

خليفة حسن الشامسي
بكالوريوس فـــي الهندســـة الكهربائية، جامعـــة كينتكي )الواليـــات المتحدة األمريكيـــة(. الرئيس التنفيـــذي لمجموعة 

اتصاالت

محمد هادي أحمد الحسيني
ماجســـتير في التجـــارة الدولية ، جامعة ويبســـتر، سويســـرا ، رئيس مجلـــس إدارة  اإلمـــارات للخدمات الماليـــة، اتصاالت ، 

عالـــم المناطق االقتصادية ، مؤسســـة دبـــي العقارية

عبد اهلل محمد العيسى 
بكالوريوس وماجستير الهندسة. عضو مستقل في شركة اتحاد اتصاالت

سيركان اوكاندان ) نائب الرئيس التنفيذي(
بكالوريـــوس في االقتصـــاد ، جامعة بوغـــاز اتش، تركيـــا ، رئيس تنفيذي للشـــؤون الماليـــة لمجموعة اتصـــاالت، اإلمارات 

العربيـــة المتحدة

احمد عبد الكريم جلفار
بكالوريـــوس هندســـة مدنية ، جامعـــة قونزاقا، واشـــنطن، الواليـــات المتحدة األمريكيـــة. الرئيس التنفيـــذي لمجموعة 

اتصـــاالت ، مديـــر مجلس إدارة شـــركة ايفيجن.

إبراهيم بن محمد السيف
ماجســـتير اقتصاد. جامعـــة كاليفورنيا الجنوبية، الواليات المتحدة األمريكية. مدير عام قســـم االســـتثمار، المؤسســـة 

العامة للتأمينـــات االجتماعية، عضو مجلس إدارة )ســـافكو(

عبد العزيز حمد عبد العزيز الجميح 
بكالوريـــوس هندســـة معماريـــة، جامعة الملك ســـعود، المملكـــة العربية الســـعودية . ماجســـتير إدارة عامـــة، جامعة 
كاليفورنيـــا، الواليـــات المتحـــدة األمريكية. مســـاعد نائب رئيس  شـــركة الجميح القابضـــة. نائب رئيـــس مجلس اإلدارة 

البحرين. أركابيتـــا،  بنك 
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صالح بن ناصر الجاسر 
ماجســـتير هندســـة مدنية، جامعـــة الملك ســـعود، الريـــاض . بكالوريـــوس هندســـة صناعية، 
جامعـــة الملـــك عبد العزيـــز، جدة .عضـــو مجلـــس إدارة المجموعـــة الســـعودية لألبحاث والتســـويق.

محمد إبراهيم المنصور 
ماجســـتير علـــم حاســـوب، جامعة ويســـت ميشـــيغان، الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة. رئيس 

مجلـــس اإلدارة والرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة شـــبكة المعرفـــة للحاســـب اآللي

عبد الرحمن عبد اهلل الفهيد
بكالوريوس هندســـة اتصاالت، جامعة الملك ســـعود، المملكة العربية الســـعودية. نائب سابق 

لمحافـــظ هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات لشـــؤون السياســـات التنظيمية والتراخيص.

مبارك راشد المنصوري 
ماجســـتير علـــوم ماليـــة، جامعـــة ويســـت فلوريـــدا، الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة. الرئيـــس 

التنفيـــذي لجهـــاز اإلمـــارات لالســـتثمار.

عيسى عبد الرسول الحداد 
ماجســـتير ودبلوم عالي هندســـة اتصاالت مـــن المملكة المتحـــدة .المدير التجـــاري لمجموعة 

اتصـــاالت ، اإلمارات العربيـــة المتحدة ، عضو مجلس إدارة ، شـــركة اتصـــاالت نيجيريا

اإلدارة التنفيذية 

سيركان اوكاندان
نائب الرئيس التنفيذي

فايز عوض
الرئيس التنفيذي للموارد البشرية 

جون سعد 
رئيس تنفيذي للتسويق

احمد الحوسني 
الرئيس التنفيذي لحوكمة الشركة

عامر موافي
الرئيس التنفيذي لمبيعات المشغلين 

وخدمات النواقل

مزيد الحربي
القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا

كارل هينيكنج 
الرئيس التنفيذي للتخطيط والدمج 

واالستحواذ

إسماعيل الغامدي 
الرئيس التنفيذي لقطاع األعمال باإلنابة

عادل الياقوت
مدير عام خدمة العمالء 

عبد اهلل الرويس 
الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي

أليكساندروس باتيراكيس
المدير التنفيذي للمعلومات
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 محطات بارزة 
في مسيرة موبايلي

2004
فازت شـــركة اتحـــاد اتصاالت بالرخصة األولى لتشـــغيل خدمـــات الجيل الثالـــث 3G والرخصة الثانيـــة لتقديم خدمات  •

الهاتـــف المحمول وفقـــًا لتقنية جي اس ام )GSM( في الســـعودية.
• .GSM البدء في إنشاء شبكة الهاتف المحمول بتقنية
اكتتاب 20 مليون سهم وتغطية االكتتاب 51 مرة. •

2005
إطالق االسم التجاري موبايلي •
توقيع اتفاقية خدمة التجوال الوطني مع شركة االتصاالت السعودية. •
اإلطالق التجاري لخدمات الهاتف المحمول بتقنية GSM في 32 مدينة. •
تغطية 79.2% من سكان المملكة. •
وصول عدد المشتركين إلى مليون مشترك. •
 تحقيق عائد إيجابي بعد احتساب الفوائد والضريبة واالستهالك واالطفاءات. •

2006
إطالق خدمات الجيل الثالث المتطور 3.5G للمرة األولى في المملكة العربية السعودية. •
الدخـــول في شـــراكة مع شـــركة االتصـــاالت المتكاملة وشـــركة بيانـــات األولى لبناء شـــبكة ألياف بصريـــة متطورة  •

بطـــول 12,600  كيلومتر.
 موبايلي تحقق تدفق مالي إيجابي •
تخطي عدد المشتركين عتبة الـ 6 ماليين مشترك بحصة سوقية تجاوزت الـ 30 بالمئة. •
تغطية أكثر من 90% من سكان المملكة. •
توفير موبايلي في أكثر من 3600 نقطة بيع في جميع أنحاء المملكة. •

2007
تحقيق دخل صاف بقيمة 1.404 مليار ريال قبل خصم قيمة الزكاة. •
 نمو ربحية السهم بنسبة 97.14 بالمئة من 1.40 ريال إلى 2.76 ريال. •
الحصول على تمويل إسالمي بلغت قيمته 10.78 مليار ريال. •
•  3.5G استثمار مليار ريال في تحسين شبكة الجيل الثالث المتطورة
االستحواذ على 99.9 بالمئة في شركة بيانات األولى.  •
• 3.5G امتالك 4,843 محطة أساسية منها 993 محطة قادرة على تقديم خدمات الجيل الثالث المتطور
تخطي عدد المشتركين عتبة الـ 11 مليون مشترك. •

2008
ارتفاع صافي األرباح بنسبة 52 في المئة مقارنة بعام 2007. •
توزيع أرباح نقدية على المساهمين للمرة األولى. •
انضمام موبايلي إلى ائتالف دولي لتوسعة شبكة األلياف البصرية الوطنية. •
توقيع اتفاقية حصرية للتجوال الوطني مع الوافد الجديد في سوق االتصاالت السعودي آنذاك، زين السعودية. •
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اإلعـــالن أن شـــبكة موبايلـــي هـــي األكبـــر فـــي العالـــم مـــن ناحيـــة حجـــم بيانـــات المحملة  •
الســـلكيًا. 

وصول عدد المشـــتركين في خدمة ”التبادل الســـريع لحزم البيانـــات” )HSPA(  إلى 300 ألف  •
3.5G مشـــترك وتغطية 70 بالمئة من ســـكان المملكة بخدمة الـ

جذب 3.8 مليون مشترك جديد على الرغم من دخول مشغل خدمة ثالث إلى السوق. •
زيـــادة رأس المـــال بمبلـــغ 2 مليـــار ريـــال مـــن خالل طـــرح 200 مليـــون ســـهم لالكتتاب  •

ووصـــول نســـبة التغطيـــة إلـــى 2.3 مرة.
امتالك 7800 نقطة للتواصل مع العمالء من خالل الوكالء والوكالء المفضلين. •
  

2009
نمـــو أداء ســـهم موبايلـــي بنســـبة 40 بالمئـــة خـــالل العـــام متفوقـــًا علـــى مؤشـــر تداول  •

تـــداول لجميع األســـهم. لالتصـــاالت ومؤشـــر 
وصـــول عدد المشـــتركين في باقـــات النطـــاق العريض إلى مليـــون مشـــترك وارتفاع حجم  •

االســـتخدام إلـــى 50 تيرابايـــت يوميًا مقارنة بــــ 19 تيرابايـــت يوميًا في نهايـــة عام 2008.
زيـــادة عائـــد خدمـــة ”التبـــادل الســـريع لحـــزم البيانـــات” )HSPA(  بنســـبة 159 بالمئة على  •

أســـاس ســـنوي وتغطيـــة 80 بالمئة مـــن ســـكان المملكة.
المشاركة في الجزء الخليجي من كابل تاتا الدولي. •
• 3GS 3 وG إطالق هواتف آيفون
نمو األرباح الصافية بنسبة 44 بالمئة واإليرادات بنسبة 21 بالمئة. •
وصول عدد المشركين اإلجمالي إلى 18.2 مليون مشترك. •
الفوز بجائزة القيادة من مؤسسة “ديل كارنيجي” العالمية للتدريب. •
ترتيـــب حزم إعـــادة تمويل قـــرض بقيمـــة 1.5 مليـــار ريال والحصـــول على تمويـــل بقيمة  •

900 مليـــون ريـــال لدعم مشـــاريع البنيـــة التحتية.
توزيع أرباح نقدية بواقع 1.25 ريال لكل سهم مقارنة بـ 0.75  ريال في العام السابق.   •

2010
نمـــو إيـــرادات الشـــركة بنســـبة 3 مليارات ريـــال وهي الزيـــادة األكبـــر منذ إطالق الشـــركة  •

وبنســـبة نمو ســـنوية بلغـــت 23 بالمئة.
توزيع أرباح نقدية بواقع ريالين عن كل سهم بزيادة قدرها %60 . •
تغطية 92 من السكان بخدمات النطاق العريض. •
ارتفاع إيرادات الخدمات المســـبقة الدفع بنســـبة 50 في المئة وإيـــرادات الخدمات الموجهة  •

للشـــركات بأكثر من الضعف.
تجاوز عدد المشتركين في خدمات النطاق العريض عتبة الـ 2.3 مليون مشترك. •
ارتفـــاع الحركة المحليـــة والدولية خالل موســـم الحج بنســـبة 46 في المئـــة والوصول إلى  •

رقم قياســـي في عدد مســـتخدمي شـــبكتها في مشـــعر منى في أول أيام العيـــد، حيث وصل 
عدد المســـجلين في الشـــبكة 1.48 مليون مستخدم.

توقيـــع اتفاقيـــة قـــرض بقيمـــة 1.2 مليار بســـعر مرابحـــة تنافســـي وذلك لغايات توســـيع  •
وتحديـــث قـــدرات شـــبكة البيانـــات الحالية.

التعـــاون مع ســـتة مشـــغلين لالتصـــاالت إلنشـــاء أطول شـــبكة شـــاملة للبنيـــة التحتية  •
لالتصـــاالت األرضيـــة تعمـــل علـــى ربط الشـــرق األوســـط بأوروبـــا، والتـــي يصـــل طولها في 

االتجاهيـــن إلـــى 7750 كيلومتـــر .

2011
االتفـــاق مع ســـبعة مصـــارف محليـــة إلعـــادة تمويل المتبقـــي من قـــرض 10 مليـــارات ريـــال وتحويـــل المتبقي من  •

القـــروض الطويلـــة والمتوســـطة والقصيـــرة األجل إلى قـــرض يتكون من أربع شـــرائح، تتـــراوح مـــدة كل منها 5 إلى 
سنوات.  7

إقرار سياسة توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بداًل من نصف سنوية. •
تجديد اتفاقية اإلدارة مع شركة اإلمارات لالتصاالت لمدة خمس سنوات. •
• .4G LTE إطالق خدمات شبكة الجيل الرابع
إطالق مركز اتصال جديد للسيدات في جدة. •
 إطالق مبادرة أفضل خدمة عمالء لتوفير أفضل تجربة ممكنة االتصاالت. •

2012
تحقيق أرقام قياسية في صافي األرباح السنوية وتوزيع األرباح. •
موافقة مجلس إدارة الشركة على زيادة رأس مال الشركة بنسبة 10 بالمئة من خالل زيادة األسهم. •
التخطيط إلنفاق رأس مالي تبلغ قيمته 22 مليار ريال. •
عقـــد اتفاقيـــات شـــراكة لتحقيـــق النمـــو مـــع شـــركات عالميـــة رائـــدة لقيـــادة الجهـــود نحـــو التحـــول إلـــى بيئـــة تكنولوجيـــا  •

المعلومـــات واالتصـــاالت.
تحقيق نمو كبير في اإليرادات من قطاع األعمال وخدمات البيانات. •
إكمال اتفاقية إعادة تمويل بقيمة 10 مليارات ريال الستبدال القروض القائمة بأخرى بشروط أفضل. •
•  .Comms MEA الفوز بجائزة أفضل مشغل شبكة اتصاالت في الشرق األوسط من مجلة

2013
تحقيق نمو مستدام في اإليرادات من خدمات البيانات وقطاع األعمال •
افتتاح أول مركز بيانات حاصل على شهادة Tier IV في  آسيا والشرق األوسط وشمال أفريقيا. •
• . IBM إطالق خدمات األمن المدارة بالتعاون مع شركة
•  .Virtustream إطالق خدمات الحوسبة السحابية بالتعاون مع شركة
إضافة أكثر من 2,040 موقع خدمة 4G جديد. •
ربط 530,000 منزل بشبكة األلياف البصرية. •
الحصول على تمويل متوافق مع الشريعة بقيمة 650 مليون دوالر. •
توقيع عدة عقود بالماليين لغايات تجهيز البنية التحتية للمدينة الذكية. •
الفوز بالجائزة البالتينية التي تمنحها منظمة AMEC ألفضل تطبيق عالمي لوسائل التواصل االجتماعي. •

2014
استثمارات بقيمة 6 مليارات  ريال لتوسعة وتحديث الشبكة. •
•  .Virtustream إطالق خدمات الحوسبة السحابية بالتعاون مع شركة
إنشاء صندوق »موبايلي فينشرز« Mobily Ventures  لالستثمار في الشركات الناشئة ذات التقنية العالية. •
األولى في تسويق أحدث الهواتف الذكية في المملكة مثل هاتف آيفون 6.  •
•  .4G تعد موبايلي الشركة األولى في العالم التي تطرح خدمات تجوال البيانات بتقنية الـ 
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تقرير رئيس مجلس اإلدارة

التطّلع قدمًا بثقة
نـــادراً ما تنعم الشـــركات العظيمـــة بنجاح متواصل ال يتعثـــر. فعالم األعمال دائـــم التقّلب، وإحدى ثوابتـــه القليلة تكمن 

في حتمية مواجهة النكســـات على طـــول الطريق.

وفـــي مـــا يتعّلق بموبايلي، فقـــد أنجزنا عقداً ممّيـــزاً من النمّو الثابـــت. وربّما لو كان أداؤنـــا متفاوتًا، لما أثـــارت أحداث أواخر 
2014 القلق قـــدر ما َفعلت.

غيـــر أن ما يمّيز الشـــركات العظيمـــة كذلك هو مواجهة النكســـات بواقعّيـــة وبرغماتّية واالقـــرار بها ثّم اتّخـــاذ إجراءات 
لمعالجتهـــا. هكـــذا رّدت موبايلـــي، وأعتقـــد أن شـــركتنا أصبحت أقـــوى بالنتيجة وســـتعود ســـريعًا إلى ســـّكة األداء الذي 

لطالمـــا مّيزنا.

مـــا زالت األســـس التـــي انبثقت منهـــا إنجازاتنا هـــي ذاتها: شـــبكة اتصاالت وطنيـــة ال مثيل لهـــا، وتكنولوجيـــا معلومات 
واتصـــاالت ســـّباقة، وشـــركاء عالميـــون يتيحـــون لنـــا التمّيز عبـــر ضمـــان حّصة مرتفعـــة في أســـواق جديـــدة قّيمة. في 

المقابل، أســـهمت هذه األســـس فـــي بلورة رّدنـــا االســـتراتيجي على أحـــداث 2014.

ســـنبذل 80% مـــن جهودنا في التخطيط للمســـتقبل و20% فـــي التعّلم من األخطاء. ســـنرّكز على مشـــاريع تنتج دفقًا 
ماليـــًا وعلـــى الركيزتين األهّم في تجربة العمـــالء: الجودة العالية لخدمات الشـــبكة ولخدمات الفوتـــرة. فيجب أال يتدهور 

أي منهما بســـبب األحداث األخيرة. بـــل إننا عوضًا عن ذلك ســـنكّرس جهودنا لتحســـينهما وتطويرهما.

ســـنرّكز فـــي العاميـــن المقبليـــن على عكـــس مســـار تراجع المـــردود، لنحّقـــق االســـتقرار فـــي 2015 والنمو فـــي 2016 
عبـــر الدفـــاع عن حصتنا مـــن المســـتهلكين وتنمية حصتنا فـــي قطاع األعمـــال التجارية. تشـــغيلّيًا، بدأنا نتخـــذ إجراءات 
لتحســـين الكفـــاءة وللتوفيـــر في النفقـــات من خالل الســـعي دومًا إلـــى أعلى معاييـــر االمتياز مـــع إعـــادة التحجيم وإغالق 

الثغـــرات في كفاءات المؤسســـة.

لقـــد نجحنـــا فـــي تطوير قاعـــدة مهّمـــة من األصـــول والمـــوارد، ونســـعى إلى اســـتنباط قيمـــة هـــذه األصول عبـــر توليد 
المّدخـــرات فـــي نفقـــات رأس المـــال وزيـــادة عائدات األصـــول الثابتـــة والســـيولة النقديـــة إلى الحـــد األقصى.

بيـــن 2016 و2019 ســـنركز على تعزيز النمـــو في نقاط قّوتنا الرئيســـية، وزيادة أســـهمنا في قطاعات بيانـــات المحمول 
ومّد شـــبكات األلياف البصريـــة إلى المنـــازل واألعمال بالتزامن مـــع تعزيز حصتنا اإلجمالية في ســـوق األعمـــال التجارية.

باالضافة إلى ذلك، ســـنواصل االســـتثمار فـــي تكنولوجيا المعلومـــات واالتصاالت، وزيـــادة حصتنا في الخدمات الســـحابية 
وخدمات االســـتضافة واكتســـاب القدرات من أجل مكاملـــة النظام.

كما ســـنرّكز بشـــدة على االبتكار، هـــذه الميزة األخرى التـــي لطالما مّيزت موبايلي، وســـنذهب في ذلك أبعد من أنشـــطتنا 
المركزيـــة لنطّور الخدمات الرقمية للمســـتهلكين، والتجـــارة االلكترونية، وما يعرف في مجالنـــا بالمحتوى “فوق القمة” 

OTT  وهو توفير وســـائط ســـمعية وفيديو وغيرها مباشـــرة عبر االنترنت.

كما ســـبق وذكـــرت، تتمّتع موبايلي بأســـس ســـليمة وتثير حســـد الكثير مـــن المنافســـين. أضف إلى ذلك حـــّس واضح 
ـــط ســـّلط تركيزه على إنجـــاز أهداف دقيقة. وكل ذلك يشـــّكل مجموعـــة رائعة من  باالتجـــاه، وفريق إداري متجّدد ومنشَّ

المـــوارد، وكّلي ثقـــة في أنّهم ســـيحّققون معًا أكثر مما يتوّقع المســـاهمون والمســـتثمرون واألســـواق.

باســـم مجلس اإلدارة، أود أن اعّبر عن االمتنان لمســـاهمينا على ثقتهم ودعمهم ومســـاهمتهم في الشـــركة، والتنويه 
بـــوالء وثقة عمالئنا الذين يشـــكلون جزءاً حيويًا من نجاحنا المســـتمّر.
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كمـــا يـــود مجلـــس اإلدارة أن يعـــرب عن تقديـــره الصـــادق وشـــكره إلى مقـــام خـــادم الحرمين 
الشـــريفين الملـــك ســـلمان بـــن عبـــد العزيـــز آل ســـعود، وســـمّو األمير مقـــرن بن عبـــد العزيز 
ولـــّي العهـــد، ونائب رئيـــس مجلس الـــوزراء، ووزير الدفـــاع، ونائب رئيـــس مجلس الـــوزراء الثاني 
والمستشـــار والمبعوث الخاص لخـــادم الحرمين الشـــريفين والوزراء كافـــة حفظهم اهلل، على 

حكمتهـــم فـــي قيادتهم وتوجيههـــم لالقتصـــاد الوطني.

كمـــا نشـــكر وزارة االتصـــاالت وتقنيـــة المعلومات وهيئـــة االتصـــاالت وتقنيـــة المعلومات على 
إشـــرافهما وقيادتهمـــا للبيئـــة التنظيميـــة وهيئة الســـوق المالية علـــى توجيهاتهـــا الثمينة.

سليمان القويز
رئيس مجلس اإلدارة
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مراجعة نائب الرئيس 
التنفيذي

رّد حاسم على ظروف صعبة

شـــّكلت الشـــفافية والكشـــف واالنفتاح المبـــادئ األساســـية في جهود 
إدارة موبايلـــي للصعوبـــات التـــي واجهتها فـــي أواخر 2014.

 ال يمكـــن إنـــكار حـــدوث أخطاء فـــي تحديد العائـــدات في النصـــف الثاني 
مـــن 2013، أّثـــرت علـــى نتائجنـــا فـــي 2014. وقـــد أقَررنا بهـــذه األخطاء، 
ويمكـــن االطالع على تفاصيـــل تبعاتها في بياناتنـــا المالية والمذكرات 

.2014 للعـــام  بها  المرفقة 

باختصـــار، أجرينـــا مراجعـــة لبعـــض أرقـــام 2013 انعكســـت فـــي تراجع 
الربـــح الصافـــي للعام. كمـــا أجرينا إعـــادة تقييـــم إضافية وســـط مناخ 
ســـريع التبـــّدل قّررنـــا إثرها الحـــّد من المخاطـــر المتوســـطة والبعيدة 
المـــدى عبـــر االســـتعانة باحتياطـــي نقـــص قيمة األصـــول لمـــّرة واحدة 
فقط مـــن نتائج 2014 مـــا انعكس في خســـائر في العام نفســـه. بالتالي 
اضطـــرت المجموعة إلى اإلخـــالل بتنفيـــذ تعهدات ذات مهـــل في إطار 
التســـهيالت المالية علـــى المدى الطويـــل المّتفق عليها مـــع عدد من 

الدائنين.

شركة أقوى
أتـــى رّد موبايلـــي حاســـمًا وحازمًا. ولـــم تكن الضربـــات التـــي تلّقيناها، رغـــم خطورتهـــا، فتاكة، 

فالمجموعـــة تملـــك القـــوة والصالبـــة الســـتيعابها والنهوض بعدهـــا أقوى.
ففيمـــا لم تكـــن أرقامنـــا الرئيســـية مـــا أردنـــا أو خّططنـــا لهـــا أن تكـــون، تحركنا بحســـم على 
المســـتويين االســـتراتيجي والتشـــغيلي، إلعادة مســـارنا نحو اســـتمرارية اإلنجازات التي تندرج في 

موبايلي. تقاليـــد 

وحددنـــا خياراتنـــا اإلســـتراتيجية اســـتناداً إلى عـــدة عناصر: قوة عالمـــة موبايلـــي التجارية، حجم 
وفعالية شـــبكتنا، النوعية العالية لرأس المال البشـــري الـــذي كان وراء نجاحنا فـــي العقد األخير، 
دعم البيئـــة الحيوية التي ننشـــط فيهـــا – المصرفيون، الدائنون، والشـــركاء – وبالطبـــع االلتزام 

مســـاهمينا. كبار  من  المطلق 

فـــي المناخ الحالـــي تبدو النقطة أخيـــرة ذات أهمية كبيرة. فشـــركة “إتصاالت” التـــي تبلغ حصتها 
27,4% هـــي أكبـــر مســـاهمينا المنفرديـــن، وليـــس ذلـــك فحســـب، بل هـــي أيضًا شـــريك قّيم. 

ويوّفـــر اتفاق الخدمـــة الذي أبرمنـــاه معها مظلـــة عالمية في توفيـــر االتصاالت وخبراتها علمًا أنه أســـهم بشـــكل حيوّي 
فـــي نمّونا. وتشـــكل المؤسســـة الســـعودية العامة للتأمينـــات االجتماعية المســـاهم األكبـــر الثاني مع حصـــة %11,80، 
وقـــد أّكدت لنـــا كذلك على دعمهـــا المســـتمّر. كما أن رئيـــس مجلس إدارتنا الســـيد ســـليمان القويز هـــو محافظ تلك 

المؤسســـة ما يضاعف متانـــة العالقة بيـــن منظمتينا.

االستثمار من أجل المستقبل
ينعكـــس التـــزام موبايلي الدائم لتقوية وتوســـيع شـــبكتنا جليـــًا في اســـتثمارنا 6 مليارات ريال ســـعودي فـــي 2014، ما 
يمكننـــا مـــن الدفاع عن ريادتنا في الســـوق على مســـتوى الوطن والقطـــاع. كما أن اســـتثمارنا في مراكـــز البيانات يحافظ 

على األفضليـــة الممّيزة التـــي نتمتع بها في الســـوق.

ومـــا زال مركـــز بياناتنـــا »الملقا 2« في الرياض المنشـــأة األولـــى والوحيدة الحائزة علـــى تصنيف الدرجة الرابعة في الشـــرق 
األوســـط وآســـيا وشـــمال أفريقيا. هذه المصادقة التي تصدر عن مؤسســـة »أبتايم«، الســـلطة الدولية لالعتمادات، توفر 
لعمالئنـــا ضمانات مســـتقلة على أمـــان وجدارة مراكز بياناتنـــا. وحصلت 3 من مراكزنـــا األخرى على اعتمـــادات من أبتايم 

أدنى. بتصنيف 

وشـــكلت مواردنـــا وقيادتنا في هذا المجـــال المتخصص فـــي تكنولوجيا المعلومـــات واالتصاالت عناصر أساســـية أدت إلى 
فوزنا بأهـــم المناقصات في قطاعنـــا للعام 2014.

وتتعّلـــق هـــذه المناقصة بمشـــروع لصالح مجلس الضمـــان الصحي التعاونـــي أراد عبره إنشـــاء منصـــة الكترونية جامعة 
لقطـــاع الضمـــان الصحـــي تربط جميـــع أطرافه مـــن خالل حـــل تقني أطلقـــت عليه تســـمية » برنامـــج تبـــادل التعامالت 

اإللكترونية«.

ويرمـــي العقـــد المبرم على 10 ســـنوات إلى بنـــاء وتطوير وتشـــغيل منصـــة برنامج تبـــادل المعلومات التي ســـتخدم 28 
شـــركة ضمان صحـــي و2190 هيئة صحيـــة وثماني جهات إداريـــة ثالثة. كما أنها ســـتخدم وزارة الصحـــة ووزارة الداخلية 
والهيئـــة العامـــة للغذاء والـــدواء والمجلس الصحـــي الســـعودي والهيئة الســـعودية للتخصصات الصحيـــة ووزارة العمل 

ونظام ســـداد للمدفوعـــات، والجمعية العلميـــة الســـعودية للمعلومات الصحية ومؤسســـة النقد العربي الســـعودي.
ويعكس الفوز بمشروع متمّيز وطويل المدى كهذا قدرات موبايلي وكفاءتها وإيمان السوق بالشركة.

علـــى مســـتوى تعهدنـــا للدائنيـــن ما زالـــت المفاوضات مســـتمرة وكّلنـــا ثقة فـــي التوصل إلـــى نتيجة مرضية مـــع نهاية 
الفصـــل الثاني من العـــام 2015.

التزام وإخالص في الدعم
يشـــكل العمالء باســـتمرار أولويّة لنا، ويبـــدو تفضيلهم ودعمهم لموبايلـــي جليًا من خالل إحصائيات شـــبكات التواصل 
االجتماعـــي. فقناتنا على موقع يوتيوب تشـــمل أكبر عدد من المشـــتركين في الشـــرق الوســـط، كما أننـــا رواد عالميًا في 
قطـــاع االتصاالت من خـــالل عدد متابعينا علـــى غوغل + فيما تعـــّد صفحات موبايلي على فيســـبوك أكثر مـــن 1,4 ماليين 

متابع.

وتعكـــس هـــذه اإلحصـــاءات الصـــادرة عن جهـــات مســـتقلة للتدقيق فـــي القطاع، نجـــاح الشـــركة فـــي إدارة العالقات مع 
العمـــالء وقيمـــة التواصل المســـتمر مع المشـــتركين. وهـــذه العالقة غيـــر محصورة بتوفيـــر منتجات وخدمـــات جّذابة 

وعاليـــة الجودة، فنحن نســـعى إلـــى تزويـــد عمالئنا بمكاســـب إضافية.

على ســـبيل المثـــال، نحن من رعـــاة المنتخب الســـعودي لكرة القـــدم وفريقين آخريـــن كبيرين من المنطقة الوســـطى 
همـــا الهالل والنصر، يجمعـــون معًا أكبر قاعدة مشـــجعين في المملكـــة. كما ندعم 13 فريقـــًا رياضيًا، ولجانـــًا أولمبية، 
ودوري المـــدارس الســـعودية. يمكـــن االطالع علـــى تفاصيل إضافية حـــول األنشـــطة المتعلقة بالعمـــالء والمجتمع في 

فصل ”المســـؤولية االجتماعية للشـــركة” في هـــذا التقرير.
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ختامًا، أوّد أن أشـــّدد، بالرغم من مواجهتنا تحّديات على المدى القصير، على شـــعوري بالحماســـة 
إزاء المســـتقبل، حيث نـــرى فرصًا كثيرة للمدى المتوســـط وأبعد. وفيما نمضـــي ُقدمًا في حقبة 

جديدة مـــن تكنولوجيا االتصاالت وتوقعـــات العمالء، نؤمن بأننا في موقـــع ممّيز للريادة.

إن أهـــم الموارد التي نملكهـــا لتحقيق أهدافنا تكمن فـــي الزمالء الذين يعملـــون بال كلل لتلبية 
حاجـــات العمالء. ونيابـــة عن الفريق اإلداري يســـعدني أن أعبر عـــن امتناننا لكّل فـــرد منهم على 

كّل ما فعلوه، ال ســـّيما فـــي الظروف الصعبة التي شـــهدناها مؤخراً.

سيركان أوكاندان
نائب الرئيس التنفيذي
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المالّية

مراجعة البيانات المالية أّثر على نتائج 2014

راجعـــت المجموعـــة أرقام العائـــدات والدخل الصافـــي واألرباح المســـتبقاة واألرصدة 
المســـتبقاة للعام الـــذي انتهى في ديســـمبر 2013، بســـبب خطأ في توقيـــت االعتراف 
باإليراد. لذلك اســـتخدمت األرقـــام الُمصّححـــة للمقارنة بيـــن 2013 و2014. باإلضافة 
إلى ذلـــك، قامت الشـــركة باعادة إصـــدار قوائمها الماليـــة للعـــام 2014 نتيجة التغير 
فـــي السياســـة المحاســـبية لالعتـــراف باإليـــرادات لبعـــض المعامـــالت، بما فـــي ذلك 
التأجيـــر التمويلي، وتعديل المحاســـبة عن صافـــي الممتلكات والمعـــدات في الفترات 

الصادرة ســـابقًا 

بالتالـــي تمـــت مراجعـــة صافي األربـــاح في 2013 مـــن 6,677 مليـــون ريال إلـــى 4,692 مليون، واإليراد الســـنوي للســـهم 
مـــن 8,67 ريـــال إلى 6.09 ريال. كذلـــك تمت مراجعة العائـــدات اإلجمالية للعـــام 2013 من 25,190 مليـــون إلى 18,103 

ســـعودي. ريال  مليون 
ونتيجـــة لخرق الشـــركة تعهداً ماليـــًا معّينًا في إطار تســـهيالتها المالية على المـــدى الطويل مع عدة دائنيـــن، تمت إعادة 

تصنيـــف هذه القروض وســـندات الدفع في خانة الخصـــوم المتداولة اعتباراً من 31 ديســـمبر 2014.

وتجـــري الشـــركة محادثات مـــع الدائنين مـــن أجل إعادة ضبـــط التعّهد المعنـــّي بعد أن أكـــدت لهم أنها ســـتواصل خدمة 
التزامـــات ديونها بموجب االتفاقات الســـارية. 

واســـتناداً إلـــى معلومات إضافية وتقييمات أعيدت مراجعتها في 2014 ، ســـجلت الشـــركة خســـائر صافيـــة بلغت 1,576 
مليـــون ريـــال لهذا العام. وأوصـــى مجلس اإلدارة بأرباح أســـهم بقيمة 2,50 ريـــال في الفصلين األولين مـــن 2014، لكنه 

قرر االمتناع عـــن توزيعها للفصليـــن الثالث والرابع.

يمكـــن االطـــالع علـــى التفاصيل الكاملـــة لتصحيحـــات اإليـــرادات والدخـــل الصافي فـــي مجموع البيانـــات الماليـــة للعام 
حتـــى ديســـمبر 2014. والتي تشـــكل جـــزءاً من هـــذا التقريـــر وطلب مجلـــس اإلدارة مـــن لجنـــة التدقيق المالـــي تحديد 
المســـؤوليات بخصوص األخطاء المعلنة فـــي 2014 واتخاذ اإلجراءات الضرورية لضمان االســـتقاللية والشـــفافية وعماًل 

بأفضـــل الممارســـات المطّبقة في ظـــروف مماثلة لمصلحة المســـاهمين والشـــركة.

وقـــد قامت هيئة الســـوق الماليـــة بانتداب فريـــق عمل متخصص لمراجعـــة القوائم المالية للشـــركة، و الـــذي قام الحقًا 
بتقديـــم ملخصـــا للتقريـــر األولي للمالحظـــات التي توصـــل اليها. وبدراســـة تلك المالحظـــات، قرر مجلـــس اإلدارة إعادة 

إصـــدار القوائم الماليـــة للعام 2014.
فـــي ما يتعّلـــق بالمبالـــغ المســـتحّقة لموبايلـــي الناتجة عـــن اتفاق الخدمـــة مع زين الســـعودية فـــي مايـــو 2008 لتوفير 
خدمات تشـــمل التجوال الوطني ومشـــاركة الموقع وروابـــط البث وحركة البيانـــات الدولية، عّين كّل مـــن الطرفين جهة 
تحكيـــم. فبالرغـــم من طـــرح موبايلي عـــدداً من مبادرات حســـن النيـــة تعّذر التوصـــل إلى حـــل بالتراضي مـــع زين. لكن 

لحمايـــة حقوق الشـــركة قّررت موبايلـــي اللجوء إلـــى التحكيم.

بموجب شـــروط اتفـــاق الخدمة اســـتحٌق مبلغ 2,2 مليـــار ريال لموبايلـــي اعتباراً مـــن 30 نوفمبر 2013. ومـــذاك تحاول 
موبايلـــي التوصل إلـــى اتفاق بالتراضـــي مع زين.

علـــى مـــدى العاميـــن المقبليـــن، موبايلي مصّممة على تســـريع وتحديث وتوســـيع شـــبكاتها مـــن الجيل الرابـــع –التطور 
علـــى المدى البعيـــد )LTE( والجيلين الثالث والثانـــي. لذلك أبرمت الشـــركة اتفاقات تمويل فـــي 2014 مع مجلس ضمان 
قـــروض التصدير الســـويدي ووكالة قـــروض التصديـــر الفنلندية بقيمـــة 2,1 مليار ريال، مـــن دون أية كفالة من الشـــركة.

وســـيجيز تمويـــل الباعة على المـــدى الطويل التـــزود بمعدات اتصاالت من شـــبكات اريكســـون ونوكيا ســـيمنز. وعينت 
لهـــذا الغرض مصـــارف كريديه اغريكول، ودويتشـــه بنك، وسوســـييتيه جنـــرال، كمدبّرين رئيســـيين مفّوضين.

هـــذه التســـهيالت تحترم أحكام الشـــريعة وستســـتخدم ألكثـــر من عام ونصـــف. وُحّدد أجـــل كّل من القرضين بعشـــر 
ســـنوات بنســـبة فائدة تنافســـية ثابتـــة تبلغ 2,4% ســـنويًا، يعاد تســـديدها على 17 دفعـــة متوازية مرتين ســـنويًا.

فـــي خالل العـــام، أبرمـــت موبايلي كذلك اتفـــاق تمويل علـــى المدى الطويل مـــع وكالة قـــروض التصديـــر الكندية بقيمة 
200 مليـــون دوالر كنـــدي )750 مليون ريـــال( بال كفالة من الشـــركة.
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FY 11
ACT

FY 12
ACT

FY 13
ACT

FY 14
ACT

19,783

5%

إيرادات
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هامش الربح قبل خصم االستهالك 
واإلطفاء وتكاليف المرابحة 
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المبالغ 
بمليون 
الرياالت 
السعودية
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6.1
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السعودية
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العمليات والتكنولوجيا

مواصلة تحسينات الشبكة

في 2014 استثمرت موبايلي 6 مليارات ريال إضافية في تحديث وتحسين شبكتها.

وأتّمـــت الشـــركة تغطية أكثـــر من 100 حّي ســـكنّي في أكثر مـــن 20 مدينة بشـــبكة ألياف 
بصرية في إطار الخطة المســـتمرة لتغطية أكثر من مليون وحدة ســـكنية بهذه الشـــبكة 

المتطـــورة التي تجمـــع االنترنت الفائق الســـرعة والموثوقية العالية.

حاليـــًا تغطـــي الشـــبكة أكثـــر مـــن 4000 موقع بتقنيـــة الجيـــل الرابع التـــي باتت تصـــل إلى أكثر مـــن 78% مـــن المناطق 
المأهولـــة فـــي المملكـــة، فيما تصـــل تغطية شـــبكة الجيـــل الثالث إلـــى 97% منها.

مة لتصبح أوســـع شـــبكة للنطاق  اعتمـــدت موبايلـــي إســـتراتيجية ثابتة لتوســـيع شـــبكتها باألليـــاف البصريـــة المصمَّ
العريـــض فـــي الخليـــج. ويطّبق ذلـــك عبر إنشـــاء بنيـــة تحتية تقنيـــة يليها تشـــغيل شـــبكة األليـــاف البصرية.

كما حّدثت الشـــركة شـــبكات الكابالت في محطات الوصـــول التابعة لها في جـــدة والخبر. وتربط هـــذه المحطات الخليج 
بنظـــام كابالت “تي جي ان” البحري الذي تشـــغله شـــركة تاتا لالتصـــاالت. وموبايلي هـــي الطرف الحصري المكّلف تشـــغيل 

محطات الوصول في الســـعودية في شـــبكة تاتـــا العالمية.

بفضـــل التغطيـــة الواســـعة لشـــبكتي الجيل الرابـــع LTE واألليـــاف البصرية إلـــى المنزل ســـيدعم هذا التحديـــث للكابالت 
جهود الشـــركة فـــي تلبيـــة الطلب المتزايـــد على خدمـــات صوتيـــة وبيانية ذات حيـــز نطاق مرتفـــع، وعلـــى تقليص زمن 

الوصـــول، وإطالـــة مدة التشـــغيل بـــال انقطاع، وعلى قابلية توّســـع سلســـة.

كما ستســـاعد هـــذه القـــدرة على دعم التوســـع المســـتمر لتغلغـــل النطاق العريـــض واســـتخدام االنترنـــت وتطبيقات 
الشـــركات في منطقة الســـوق الناشـــئة هذه التي تشهد تمّدداً ســـريعًا. وال توفر شـــبكة األلياف البصرية البحرية فحسب 
تنوعـــًا بين الشـــرق والغـــرب، بل تتيـــح لموبايلي الوصول إلـــى جمهور دولي مـــع توفير خدمـــة ممتازة النوعيـــة لعمالئها.

ســـبق أن بـــدأت موبايلـــي توفيـــر أفضل بيئة ســـحابية ألكثـــر مـــن 35 وكالة فـــي القطاعين الرســـمي والخاص مـــع توخي 
أقصـــى مســـتويات الموثوقيـــة واألمـــان، وتمكينها من التعامـــل مع جميع أنـــواع التطبيقـــات. فموبايلي لديها شـــراكات 
اســـتراتيجية مـــع أكبر مـــزودي خدمات الحوســـبة الســـحابية العالميين على غـــرار “اي بـــي أم” و”فيرتوســـتريم”، من أجل 

جلب آخـــر التجـــارب والخبرات  إلـــى المملكة.

تســـتند خدمـــات الحوســـبة الســـحابية التي توفرها الشـــركة إلـــى عدة محـــاور، على غـــرار توفيـــر رزمات متنوعـــة لتلبية 
حاجـــات الـــوكاالت الحكوميـــة ومختلـــف مقاييس الشـــركات، وتقـــّدم خدمة عاليـــة الجودة عبـــر مراكز بيانـــات مرتبطة 

بشـــبكات موثوقة عاليـــة الســـرعة حصلت علـــى تصنيفات الدرجتيـــن الثالثـــة والرابعة.

لقـــد بـــّددت موبايلي مخاوف عدد مـــن الوكاالت الحكومية وشـــركات األعمال بخصـــوص االعتماد على خدمات الحوســـبة 
الســـحابية، علـــى غرار أمـــن المعلومـــات وضبـــط البنيـــة التحتيـــة لتكنولوجيـــا المعلومـــات. ويتصف تصميـــم خدمات 
الحوســـبة الســـحابية التـــي توفرها الشـــركة بميـــزات ذات أمن معـــّزز، ومراقبـــة أداء مرنة، ويوّفـــر مزايا كبرى فـــي البنية 
التحتيـــة التقليدية للوكاالت الحكومية والشـــركات، علمًا أن جميـــع البيانات ُتحفظ وُتدار في المملكـــة بموجب القوانين 

. عية لمر ا

لذلك يجدر الذكر أن موبايلي أصبحت أول وأهّم مزّود لخدمات الحوســـبة الســـحابية في الشـــرق األوســـط وتركيا معتمدة 
على “انتل لتكنولوجيا الســـحابة”، وأنها أحرزت شـــهادة ISO27001 في إدارة مركـــز عملياتها ألمن المعلومات.
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وســـاهم التحـــول التقنـــي الذي شـــهدته موبايلـــي في ابتـــكار خدمات جديـــدة وفاعلة فـــي قطاع 
األعمـــال فـــي المملكة، حيـــث ترتدي حلـــول اســـتمرارية األعمال أهميـــة كبرى.

ونظـــراً إلـــى التهديـــدات المتزايدة التي تتعـــرض لها الكثير من الشـــركات والمواقـــع المهمة في 
المملكـــة والعالـــم، تبـــرز الحاجـــة الطارئة إلـــى اســـتمرارية األعمال كـــي تتمكن الشـــركات من 

التعافي ســـريعًا بعد أي كارثـــة تقنية.

وتضمـــن خدمة النســـخ االحتياطي الُمـــدار التي توّفرها موبايلـــي إجراء نســـخ احتياطية منتظمة 
تتيـــح ألي شـــركة اســـتعادة بياناتها بســـرعة بعد أي تلـــف ناجم عن حالـــة طارئة أو كارثـــة أو في 
ان بالنســـبة إلى خدمة االســـترجاع مـــن الخادم االفتراضي  حال انقطاع بنية االتصاالت. واألمر ســـيّ
العاملـــة على التكنولوجيات الســـحابية الذكية التي نجحت بعملّية وفعالّيـــة في تجاوز الصعوبات 

التي تواجه الشـــركات. التقنية 

بشـــكل عام، تجيـــز حلول اســـتمرارية األعمـــال التـــي توفرهـــا موبايلي بالتعـــاون مـــع “اي بي ام” 
تقليـــل الصعوبـــات الناجمة عن خســـارة البيانـــات وتقليـــص الوقت الـــالزم الســـترجاع البيانات 
المفقـــودة من الخـــوادم. كما أنهـــا ذات تكلفة فعالـــة نظراً النعـــدام الحاجة إلى حجـــز أموال في 

مراكز خاصـــة الســـتمرارية األعمال.

يمكن للمشـــتركين تحديد توقعات نفقاتهم، بحيث يســـتند التســـديد إلـــى الخدمات المطلوبة 
والحاجـــة الممكنة للتوّســـع، ما يتيـــح لقطاع األعمال إدارة شـــؤونه المالية بفعاليـــة أكبر من أي 

وقت.
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وسيستكشف المشروع إمكانات االستثمار في شركات قد تكون شريكة محتملة في تسويق وتكامل المنتج.

وأبـــرم اتفاقان في هـــذا العام مع “أنغامـــي”، وهي منصة لبنانيـــة لبث ملفات موســـيقية على المحمـــول واالنترنت، بحيث 
يســـدد المســـتخدمون 7 ريـــاالت أســـبوعيًا مقابل الحصـــول على بـــث غير محدود للموســـيقى، ومـــع “إيزي تاكســـي” التي 
توظف ســـائقي ســـيارات أجـــرة عليهم أن يكونـــوا متصليـــن باالنترنت على الـــدوام لذلك يحتاجـــون إلى هاتـــف ذكي مزود 

بيانات. SIM وبباقة  ببطاقـــة 

ويعكـــس إنشـــاء موبايلـــي للصندوق إســـتراتيجية الشـــركة للتوســـع مـــن قطـــاع االتصاالت وحـــده إلى قطـــاع االتصاالت 
وتكنولوجيـــا المعلومـــات األضخم وفضـــاءات البيانـــات الجديدة.

تجّدد استراتيجي

التغيير يدعم الريادة في السوق

يهـــدف مشـــروع موبايلـــي للتغيير إلـــى الحفاظ علـــى الدور القيادي للشـــركة في الســـوق 
العالميـــة، فيما يســـعى إلـــى تطوير الســـوق عبر طـــرح منتجـــات وخدمات وحلـــول متجّددة.

ويطبق المشـــروع رؤيـــة موبايلي من أجـــل التغيير والتحـــّول من مزود لخدمـــات الهاتف 
المحمـــول إلى شـــركة تقدم خدمات كاملـــة في قطـــاع تكنولوجيا االتصـــاالت والمعلومات.

والهـــدف هـــو النجاح، ليس في الخدمات األساســـية فحســـب،بل كذلـــك في مواصلة تطويـــر تطبيقات أفقيـــة وعامودية، 
ولعـــب دور مؤثـــر في قطـــاع االتصـــاالت وتكنولوجيـــا المعلومات. وهـــذا يعني تغييـــر ما يبـــاع، وطريقة بيعـــه، بما يحفظ 

نجـــاح موبايلي وريادتهـــا في الســـوق عوضًا عن اللحـــاق بآخرين.

فـــي 2015 ســـتتمكن موبايلـــي مـــن تقليص الوقت الـــالزم للوصـــول إلى الســـوق، وذلك من خـــالل قدرة تنافســـة عالية 
تســـتند إلى طرح منتجـــات جديدة وإحـــراز اإليرادات المســـتهدفة.

ويجـــري مركز االبتكار التابع لموبايلي أبحاثًا معّمقة مع شـــركاء عالميين بخصوص القـــدرات المنبثقة عن التكنولوجيات 
الجديـــدة. كما يتـــّم تقييم الجدوى المالية لألفكار إضافـــة إلى التفاصيل العملية لطرح المنتج أو الخدمة في الســـوق.

فـــي حـــال اجتياز هـــذا االمتحان، تنتقـــل الفكرة إلى مرحلـــة اإلعداد التجـــاري حيث يتّم تطويـــر نموذج متناســـق، يليه رصد 
اســـتجابة المســـتهلك ومـــدى تقّبله. وقد يســـتغرق هذا العمـــل التعاوني بين ثالثة أشـــهر إلـــى عام من انطـــالق الفكرة 

النهائي. المنتـــج  إطالق  إلى 

وحصـــل الفائـــزون الثالثة فـــي مســـابقة االبتكار اإلعالنـــي للموظفيـــن على جوائـــز بقيمة 55 الـــف ريال. ورّكـــزت الفكرة 
الفائـــزة على تحويل شـــعار موبايلـــي إلى رمـــز عالمي لالبتـــكار بمجرد إيمـــاءة باليد.

ويشـــمل إطالق وحدات تطوير المنتجات فـــي 2014، إدارة المنتجات وتخطيط الكفاءات، وتطويـــر وإدارة الخبرة بالمنتج، 
وإدارة جـــودة المنتـــج، ويتمّثـــل في إنشـــاء أقســـام دعم محورية لتســـليم خرائـــط طريق تقنيـــة مرّكبة لجميـــع حاجات 

خدمـــة العمالء والخدمات المشـــتركة علـــى غرار الماليـــة والموارد البشـــرية ودعم األعمال وحوكمة الشـــركات.

كمـــا تّمـــت مراجعة عملية تطويـــر الحلول التقنية الشـــاملة التي تغطي جميع المســـارات كي تتالءم مع نموج التشـــغيل 
المستهدف للشـــركة، بدعم من فريق امتياز أســـلوب الشـــركة ورواد التحّويل المتوازي التدريجي.

وبالتعـــاون مع استشـــاريي مكتب “ارثر د. ليتل”، تجـــري مراجعة آلية تطوير الحلول التقنية التي ســـتعّرف مؤشـــرات األداء 
األساســـية قبل البـــدء بالتخطيط للطلب والقـــدرة التقنية للعام 2015 مـــع األخذ بخارطة طريق جميع المســـارات بعين 

االعتبار.

وفي أغســـطس أطلقت الشـــركة صندوق “موبايلي فنشـــرز” لتمويل الشـــركات الناشـــئة الذي يسعى إلى اســـتثمار ما بين 
300 الـــف وثالثة ماليين دوالر في شـــركات تقنيـــة فتّية واعدة فـــي المنطقة العربية.
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العمالء

الفوائد في قطاعي التعليم واألعمال
في العـــام 2014 وّقعـــت موبايلي اتفاقـــًا لتزويد جامعة األميـــرة نورا بنت عبـــد الرحمن بخدمات 
انترنـــت عالـــي الســـرعة، بغيـــة بنـــاء مجتمـــع مّطلـــع وتوفيـــر تســـهيالت تعليمية عبـــر حلول 

ذكية. اتصـــاالت 

لضمـــان االســـتمرارية ســـتوّفر موبايلـــي للجامعة آخـــر تكنولوجيـــات االنترنت إلـــى جانب خطط 
طـــوارئ لضمـــان اتصـــال الجامعة الدائم بالشـــبكة.

وقـــد ســـبق أن وّقعت موبايلي عقـــوداً على المـــدى الطويل مع جامعـــات كثيرة فـــي المملكة، ما 
يعكـــس األولوية التي توليها الشـــركة لهـــذا القطاع. ويـــؤدي هذا إلى إثـــراء العمليـــة التعليمية 

فيما يســـتفيد القطـــاع التعليمي من ســـخاء النفقـــات الحكومية.

ومـــن بيـــن الجامعـــات التـــي قدمت لهـــا موبايلـــي خدمـــات متطـــورة: جامعـــة طيبـــة بالمدينة 
المنـــورة، وجامعـــة الملك عبد العزيـــز في جـــدة، وجامعة الملك خالـــد في أبها، وجامعـــة الدمام 
وجامعـــة الملك فيصل في اإلحســـاء، والجامعة اإلســـالمية في المدينة المنـــورة، وجامعة الملك 

والتقنية. للعلـــوم  اهلل  عبد 

ومن أجـــل تلبية الطلـــب المتزايد من قطاع الشـــركات الصغيـــرة أطلقت موبايلي عرضـــًا جديداً 
للحوســـبة الســـحابية فـــي إطـــار التحالـــف االســـتراتيجي مـــع “فيرتوســـتريم”، يتيح للشـــركات 

والمنّظمـــات التعامـــل مع جميـــع أنـــواع التطبيقات.

وتوّفـــر حلـــول أمـــن المعلومات المطـــّورة بالتعـــاون مع شـــركات عالميـــة كبرى حمايـــة فّعالة 
لقطـــاع األعمال من االختراقـــات. وتتراوح هذه الحلول من حلول أمنية ســـحابية إلـــى إدارة مراكز 

المعلومات. أمـــن  عمليات 

وتشـــمل هـــذه الخدمات إدارة أمـــن الشـــبكة وإدارة التهديـــدات المحتملة، والحد مـــن المخاطر 
الممكنـــة، وإدارة معـــدات أمن الشـــبكة، ومراقبـــة وتحليل ســـجّلات األحداث األمنيـــة، وتقييم 

نقاط الضعـــف التي يتـــم رصدها.

كمـــا تتولـــى موبايلي أمن مواقع الشـــركات وتوفـــر حماية أمنيـــة للبريد االلكترونـــي أو الهجمات 
لقطع الخدمـــة، مدعومة مـــن أهّم مركز أمـــن معلوماتي فـــي المملكة.

واســـتكمااًل للتعـــاون المثمـــر مع “هـــواوي”، طرحت موبايلـــي هاتف “أســـيند بي7” الـــذي أطلقته 
الشـــركة الصينيـــة مؤخـــراً، فـــي تأكيد علـــى ســـعي موبايلي إلغنـــاء الســـوق الســـعودية بأحدث 
األجهـــزة. كمـــا اشـــتملت التحســـينات اإلضافيـــة للمنتجـــات والخدمـــات علـــى إطـــالق رزمات 
االتصـــال بشـــبكة الجيل الرابـــع، وإضافـــة ميزات جديـــدة تلبي حاجـــات المشـــتركين، ناهيك عن 
خمس باقـــات اتصال تتيـــح للعمالء االشـــتراك بأفضـــل خيار يالئـــم متطلباتهم على مســـتوى 

البيانات. خدمـــة 
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وحصل المشـــتركون فـــي برنامج فّلـــه المصّمـــم لتلبية حاجـــات عمالءنا الشـــباب على 3000 
دقيقـــة اتصـــال و2 جيجابايـــت شـــهريا مجانًا فـــي الشـــهرين األولين، فـــي حملة تســـويق جديدة 
تســـتهدف الشـــريحة العمريـــة بيـــن 15-25 عامـــًا. ويمكـــن للعمالء الشـــباب إضافـــة فّلة إلى 
لـــة الدفـــع عبر توجيه رســـالة قصيرة فحســـب. وتشـــمل  أي مـــن رزمهـــم المســـبقة أو المؤجَّ
العـــروض الحصرية لمســـتخدمي فّلة  حســـومات علـــى الوجبـــات والمالبس الرياضيـــة واألزياء. 
كمـــا قّدمت العـــروض على رزم “كنكـــت الجيل الرابـــع” للمشـــتركين الجدد والقدامـــى إضافات 

تصـــل إلى 300% مـــن الرزمة األساســـية.

ويبـــّدل تطبيـــق “أذان رنـــان” رنين الهاتـــف المعتاد في مواقيت الصالة بحســـب موقع المشـــترك 
الجغرافـــي، ويرفق ذلك برســـالة مســـجلة مفادها امتناع المشـــترك عن تلّقي االتصـــاالت في تلك 
الفتـــرة. ويتيح إطالق رزمة تويتر المفتوحة للمشـــتركين نشـــر قدر ما يشـــاؤون من التغريدات 

عبر صفحة تويتـــر للجوال.

المبيعات والتسويق

الخدمات الجديدة تدفع النتائج إلى أعلى
بالرغـــم مـــن تراجع عـــدد الحجاج نتيجة أشـــغال توســـيع الحرم المكـــي الشـــريف، أتت نتائج موســـم الحج للعـــام 2014 
أفضل من المتوقع. فقد ســـّجلت شـــبكة موبايلي نمـــّواً كبيراً في عدد مســـتخدمي التجوال الدوليين فـــي مكة والمدينة 

ومنـــى، ارتفـــع من 21% إلـــى 71%، ما يثبـــت أن موبايلي ما زالت الشـــبكة المفضلة لدى مســـتخدمي التجـــوال الدوليين.

وارتفع عدد المشـــتركين من الحجاج بنســـبة 18%، فيما فاق حجم االتصاالت الدولية على شـــبكة الشـــركة نســـبة %10 
فـــي المدينـــة و15% في مكة. وســـجل النمّو األكبر فـــي نقل البيانات الـــذي بلغ أقصاه فـــي اليوم الثالث من الحـــج، بارتفاع 
60% عن اليوم نفســـه في العـــام 2013. وبات االتصال الالســـلكي متاحًا مجانًا في الحرمين الشـــريفين فـــي 1300 موقع.

علـــى مســـتوى المنتجـــات الجديدة، كانـــت موبايلي المشـــغل الحصري إلطـــالق هاتف “لينوفـــو فايب ز” الذكـــي الجديد في 
الســـعودية. وُطـــرح الهاتف الجديد بعـــدة خيارات. كمـــا أطلقت الشـــركة هاتف موتـــوروال “موتو جي” الجديـــد المخّصص 
لـــكّل من يريد هاتفًا ذكّيا عالي الجودة بســـعر تنافســـّي. واســـتتباعًا لكون موبايلي الســـّباقة في الشـــرق األوســـط 2009 

في إطـــالق اآليفون، طرحـــت في 2014 آخر نســـخه، أي آيفـــون6 و6بالس.

كما كانت موبايلي ســـّباقة في الشـــرق األوســـط في إطـــالق جهاز “إي-اليف وان” لمشـــتركي خدمة األلياف إلـــى المنزل. هذا 
الجهـــاز الغنـــّي بميزات غير مســـبوقة ُصّمم خصيصـــًا لموبايلي وهو خطـــوة فريدة إلعـــادة صياغة المحتـــوى عالي الدقة 
الـــذي توفـــره األلياف إلـــى المنزل. وتـــم تنفيذ منصة آلة إلـــى آلة )M2M( بالتعاون مع “جاســـبر انترناشـــنال”، وهي تشـــكل 

قفزة نوعّيـــة في خدمات M2M فـــي المملكة.

أطلـــق برنامج “شـــريكي بـــالس” لمبيعـــات الموّزعين في المنطقـــة الغربية فـــي جدة بغـــرض تحفيـــز أداء المبيعات لدى 
الموّزعيـــن الحالييـــن وجذب موّزعيـــن إضافيين.

وتصّنـــف الشـــركة الموّزعين فـــي ثالث فئـــات، البالتينيـــة والذهبيـــة والفضيـــة، ويتلقون مكافـــآت ماليـــة وحوافز أخرى 
تضاعـــف التنافســـية وتنتج مبيعات في المســـتقبل. ويعكـــس البرنامج عزم موبايلي على تعزيز شـــراكاتها بشـــكل عام 
وال ســـيما على مســـتوى المبيعـــات والتوزيع، كما أنـــه يدعم األهداف اإلســـتراتيجية عبـــر تمكين الموزعيـــن من تحقيق 

أهـــداف المبيعـــات وتوفير مســـاعدة تقنية على مدار الســـاعة.

فـــي قطاع خدمـــات البيانات وقعت موبايلـــي اتفاقًا لخدمات االتصـــاالت وتكنولوجيا المعلومات مع مصـــرف الراجحي يزوده 
بخدمات الرســـائل النصية والبيانات ويربط جميع فروعه بشـــبكة موبايلـــي لأللياف البصرية.

ســـتقّدم موبايـــل خدمة اتصـــال متطّورة بمواصفات تقنية عالية تســـتخدم بشـــكل خـــاص في نقل وتبـــادل المعلومات 
بيـــن مراكـــز البيانـــات. ويشـــكل االتفـــاق اســـتمراراً للتعاون بيـــن موبايلـــي والراجحي، بعـــد إطالق نظـــام اإليـــداع النقدي 
للشـــركات )أجهـــزة جـــي ار جي الذكية( للمـــرة االولى فـــي المنطقة. ويعتبر هـــذا النظام أحـــد األجهـــزة االلكترونية األكثر 
ابتـــكاراً في العالـــم لجمع الســـيولة من الشـــركات الكبـــرى والمتاجر بحيـــث تودعها مباشـــرة في آالت بنظـــام الصندوق 

. لمقفل ا
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شـــهد عـــام 2014 توقيـــع عدد مـــن االتفاقـــات الدوليـــة المهمـــة. وســـيجيز اتفاق للتســـويق 
والمبيعـــات مع سيســـكو التعاون وربط الموارد التنافســـية في إســـتراتيجية “ذهاب إلى الســـوق” 
مشـــتركة لقطـــاع االتصـــاالت وتكنولوجيـــا المعلومات فـــي الســـعودية. وسيســـتثمر الطرفان 
معا فـــي تكنولوجيات متجـــّددة ويطّورانها مـــن أجل خدمـــات مّوجهة تفيد قطاعات الشـــركات 
الكبـــرى والشـــركات الصغيـــرة والتعليـــم والصحـــة. كمـــا يقضـــي اتفـــاق شـــراكة مشـــابه مـــع 
“اكسنتشـــور” ُوّقع فـــي نيويورك، علـــى تطوير الشـــركتين معـــًا وتوفيرهما خدمـــات تكنولوجيا 
االتصـــاالت والمعلومـــات في الســـوق الســـعودية. وباإلضافـــة إلى ذلك، ســـتعزز اتفاقـــات جديدة 

للتجـــوال الدولـــي مـــع “اي تي&تـــي” وفودافون شـــبكة موبايلـــي العالمية الواســـعة أصاًل.

وأخيـــراً، فقد كانـــت موبايلي الســـّباقة عالمّيًا فـــي توفير التجوال على شـــبكة الجيـــل الرابع، وهي 
توّفر هـــذه الخدمة اآلن فـــي 15 دولة.
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وقـــد انطلق البرنامج في ديســـمبر 2012 وانتهى في ديســـمبر 2014، ونفذ 88 دورة تنقل ناجحـــة بين الوظائف، و11360 
ســـاعة تدريب و132 جلسة توجيه، وشـــكل مســـاهمة كبرى في فعاليات ومشاريع موبايلي.

على مســـتوى امتياز عملّيات الشـــركة، أعاد قســـم  الموارد البشـــرية تصميم العملّيات الحاســـمة الســـت األولى لتعزيز 
دخـــول اإليـــرادات، وأنجز بالتالـــي مّدخرات بقيمـــة 35,5 مليون ريـــال. كما أعيد تصميـــم العملّيات الحاســـمة الـ15 األولى 

بحيث قّلصـــت فترة التنفيـــذ بمعدل %68.

وكانـــت 211 عملّية مـــن العمليات الـ253 التي تّم تطويرها تتعلق بالعمالء، وســـاهمت في تحســـين ســـجل رضاهم عن 
األداء. وأحرز مســـتوى التطبيق الحالي 94% من جميع مؤشـــرات األداء الرئيســـية للتعامل المباشـــر مع العمالء.

وصّنفـــت عمليـــات الشـــركة ولوحة قيـــاس مؤشـــرات األداء الرئيســـية لموبايلي مـــن بيـــن المراتب الخمســـة األولى في 
الشـــرق الوســـط في المؤتمـــر الســـنوي الرابـــع إلدارة تجربة العمـــالء في قطـــاع االتصاالت.

وفـــي إطار ســـعي موبايلـــي إلـــى توفير نوعيـــة أرقى مـــن الخدمة إلـــى موظفيهـــا، أطلق قســـم المـــوارد البشـــرية مكتب 
المســـاعدة فـــي الموارد البشـــرية، وهو األول من نوعه في الشـــرق األوســـط. وقد أنشـــئ هـــذا المكتب لمكننـــة عمليات 
تســـجيل ومتابعة وحّل اســـتعالمات وشـــكاوى الموظفين بخصـــوص مختلف الخدمـــات التي يوّفرها القســـم طوال فترة 
عملهـــم. وفـــي العام 2014 تلقى مكتب المســـاعدة 3351 ملفـــا من بينها 2051 تّم حّلها في اليوم نفســـه، ما شـــكل 

مســـاعدة لـ1571 موّظفًا.

وشـــهد العـــام 2014 تطبيـــق الكثيـــر مـــن برامـــج وفعاليـــات مشـــاركة الموظفين مـــن أجل نســـج العالقـــات بينهم. 
فقد شـــارك حوالـــى 5000 طفل فـــي فعالية “أبـــي فـــي العمـــل” Daddy@Work. وللمرة األولى شـــارك موظفـــو موبايلي 
والمتعاقـــدون مـــن هيئـــات ثالثـــة الذيـــن بلغ عددهـــم االجمالي 7000 شـــخص فـــي ثـــالث مناطق فـــي فعالية »نحـــن نهتم«.

بشـــكل عام تـــّم تبني ثقافـــة ابتكار تســـتند إلى ثالثـــة ركائز هي: المشـــاركة والتعـــاون وتبـــادل المعارف. وأجرى قســـم 
المـــوارد البشـــرية في إطار هـــذا البرنامج 40 جلســـة لتبـــادل المعارف.

وفـــي الفصل الثالـــث من 2014 حصلت موبايلي علـــى جائزة مجلس التعـــاون الخليجي ألفضل رب عمل. وهـــي الجائزة التي 
ُتمنـــح اســـتناداً إلى قـــوة التعليم باالقتـــداء ومبـــادرات التطوير، والتعبيـــر عن التمّيز في ممارســـات التوظيـــف والتدريب 

والتشـــغيل، إضافة إلى التجّدد المســـتمّر.

كمـــا نالت موبايلي شـــهادة امتياز فـــي الحفل الســـنوي لجوائز االمتياز في الموارد البشـــرية في منطقة الشـــرق األوســـط 
وشـــمال أفريقيـــا، اعترافًا بدورهـــا المميز فـــي تطبيق أفضل الممارســـات فـــي مجاالت التوظيف وتحســـين بيئـــة العمل 

ودعـــم مبـــادرات ترفع من مســـتوى أداء الموظفين، ســـواء بالتدريـــب أو التحفيز.

الموارد البشرية والسعَودة

العنصر البشري أولوية أساسّية
أطلقـــت موبايلـــي عام 2014 مكّونًا جديداً فـــي نمّوها وفعالّيتها وتمّيزها، يكمن في إســـتراتيجية عمل ســـمّيت “غريت”، 

ســـتضع الشـــركة في قمة الئحة الالعبين في ســـاحة المعلومات والتصاالت والتكنولوجيا مـــع العام 2020.

وقـــد أدى ذلـــك إلى مبـــادرة تحّولية كبرى على مســـتوى جميع وحدات األعمال تهدف إلى ســـد الثغرات في القدرات وإنشـــاء 
مناخـــات فعالة وتآزريـــة عبر الوظائف. فـــي المقابل جرى تعديـــل وظيفة الموارد البشـــرية في إطار إســـتراتيجية طموحة 

هدفها بنـــاء الجيل الجديد من الثروة البشـــرية.

وعماًل بشـــعار “من الجودة إلـــى الَعَظمة” طّور قســـم الموارد البشـــرية أربعة برامج إســـتراتيجية لتطبيق اإلســـتراتيجية 
الجديـــدة: نموذج تشـــغيلي معّدل للموارد البشـــرية، بنـــاء جيل تكنولوجيـــا المعلومـــات واالتصاالت، إحصائيـــات الموارد 

البشـــرية، وأطـــر انخراط ودمـــج الموظفين في العالمـــة التجارية.

وبالنتيجـــة تمـــت أعـــادة هيكلة وتعزيز عدد من األقســـام العاملة، وإنشـــاء أقســـام جديدة مـــع ما يتبع ذلـــك من تقييم 
ونقـــل للموظفين المعنيين. وتشـــمل األمثلة:

اإلطالق الناجح لوظيفة تطوير المنتجات واألعمال التي تركز على تطوير المنتج ونوعيته والخبرة فيه •
تحليـــالت مركزيـــة ومنّمطة لجمع معلومات األعمـــال والبيانات في الشـــركة بأكملها تؤّدي إلى تعزيـــز دّقة البيانات  •

وفعاليتها
تجميع وظائف خدمات العمالء واألعمال لتوفير خدمات موّحدة •

ومـــن أجل التأقلـــم مع الوتيـــرة الســـريعة لصناعـــة تكنولوجيـــا االتصـــاالت والمعلومات، طرح قســـم الموارد البشـــرية 
سياســـات جديـــدة أو ُمحّدثة لترشـــيد تطويـــر الموّظفيـــن وإدارة األداء، والتـــوازن بين العمـــل والحياة الخاصـــة، على غرار 

اإلعـــارة والمكتـــب “الســـحابي” وإدارة األداء والتعويض والتقـــدم المهني.

واســـتمّر نجـــاح موبايلـــي في تحقيق هـــدف تطويـــر الموظفين فـــي العـــام 2014. فاليوم بات عـــدد الموظفيـــن الكاملي 
التدريـــب 1883 )57% مـــن القـــوة العاملـــة اإلجمالية( بعـــد تنفيـــذ 17 برنامج تدريب في 63 جلســـة، اســـتغرقت 9982 

. ما يو

ولضمـــان مكانة تنافســـية فـــي القطـــاع من حيـــث األربـــاح المالية راجع قســـم الموارد البشـــرية إســـتراتيجية سياســـة 
المكافـــآت فـــي الشـــركة. ونتج عن ذلـــك نظام تصنيـــف جديد مع سلســـلة رواتب مناســـبة تقترب من المعـــدل المئوي 

الـ75 على مقياس الســـوق الســـعودية.

كمـــا أدى إلـــى مراجعة خطـــط التحفيز ومســـاعدات اإلســـكان والنقل، وزيـــادة مســـاعدة التعليم لتغطي جميـــع موظفي 
موبايلـــي وتزيد من قيمة الشـــركة لدى المرشـــحين الموجودين أو المســـتقبليين. هـــذه اإلجراءات أســـهمت، إضافة إلى 

بعض إجـــراءات االســـتبقاء، في الحفاظ على نســـبة التناقـــص في محيـــط 6% في 2014.

وبالرغـــم مـــن االفتقار إلـــى محترفـــي تكنولوجيا االتصـــاالت والمعلومات المهـــرة في الســـوق المحلية، تمكنـــت الموارد 
البشـــرية مـــن تطبيـــق خطة قـــوة العمل للعـــام 2014، حيـــث شـــّكل الســـعوديون 55% مـــن الموظفين الجـــدد، تولى 
ثلثهـــم مناصـــب عليـــا. وتم تســـهيل هـــذه المهمة بإطـــالق بوابة جديـــدة للوظائف تتناســـق مـــع نظام التشـــغيل تّم 

تعزيزهـــا بـــأدوات صارمـــة لتقييم الموّظفيـــن الجدد.

وبـــدا برنامـــج موبايلي “ايليـــت للتطوير المهني الســـريع” الذي يهـــدف إلى جذب وتنمية مواهب الشـــباب الســـعودي، يؤتي 
بثمـــاره، حيث انضم 50 شـــابًا متمّيزاً من المرشـــحين يحملون شـــهادات كفاءة وبكالوريوس إلى الشـــركة ليســـاهموا 

بفعالية فـــي رؤيتها.
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المسؤولية االجتماعية 
للشركات 

يأخذ دعم المجتمع أشكاالً عدة 
تســـعى موبايلي بصفتها كشـــركة ســـعودية رائـــدة جاهدًة إلـــى خلق أجـــواء مفعمٍة بالرعاية فـــي المنزل وفـــي العمل وفي 

عام.  بشـــكل  والمجتمع  البيئة 

تعـــي موبايلـــي المســـؤوليات التي تقـــع علـــى عاتقها في مجـــاالت رئيســـية مثل رفاهيـــة موظفيهـــا وتقديم المســـاعدة 
الماليـــة والعمليـــة للمجتمـــع واعتماد أفضل الممارســـات فـــي المســـائل البيئية.

تشـــمل التزامـــات موبايلي لتحقيـــق هذا الهدف العديـــد من المجـــاالت  مثل التعليـــم والرعاية الصحية ورعاية األنشـــطة 
الثقافيـــة وممارســـات توفيـــر الطاقـــة. وال ينحصر الدافـــع فقط لمجـــرد مزاولـــة العمل بطريقـــة جيدة تجـــاه المجتمع 

واإلنســـان بـــل يتعـــداه إلى جعل العمـــل مربحًا ليســـتمر بالمســـاهمة في خدمـــة المجتمع بشـــكل أكبر. 

كما تتـــرك هذه الجهود أثراً وقيمة اقتصادية واســـعة تشـــمل اإليرادات وتكاليف التشـــغيل واألجـــور والرواتب والتبرعات 
وغيرهـــا مـــن االســـتثمارات المجتمعيـــة باإلضافة إلـــى الدفعـــات المقدمة ألصحـــاب رأس المـــال والضرائب أو الرســـوم 

المدفوعة للســـلطات المحليـــة أو للحكومة.

من ضمن النشاطات التي قامت بها موبايلي ما يلي:

المشـــاركة فـــي حفل الزواج الجماعـــي الخامس الذي نظمته جمعيـــة ذوي اإلعاقة الحركية حيث قام صاحب الســـمو  •
الملكـــي األميـــر عبدالرحمـــن بن مســـاعد بتكريم موبايلـــي لمســـاهمتها الكريمة فـــي الحفل حيث أهـــدت موبايلي 

األزواج مئـــة جهاز راوتر مع االشـــتراك بخدمـــة اإلنترنت مجانًا لمدة ســـنة.

اســـتضافة وزيـــر العمـــل معالـــي عادل فقيـــه الذي أشـــاد بـــدور وجهـــود موبايلي فـــي توظيف النســـاء حيث تســـعى  •
موبايلـــي جاهـــدًة لخلق بيئة عمـــل مميزة ومريحة للنســـاء وقامت بتوظيف أكثـــر من 700  امرأة ســـعودية، يعمل 

320 منهن في خدمـــة العمالء. حوالـــي 

كمـــا قام الوزيـــر فقيه برعاية حفـــل تخريج  400 فتاة ضمـــن برنامج موبايلـــي لتدريب الفتيات علـــى صيانة الهاتف  •
الجـــوال بالتعاون مـــع المعهد الوطني النســـائي المتخصص بجدة.

نـــادي موبايلـــي لمطـــوري التطبيقات المطوريـــن – يعد هـــذا النـــادي األول من نوعه في الشـــرق األوســـط حيث يوفر  •
لمطـــوري التطبيقـــات األدوات والتدريـــب الالزم إلنجاح مشـــاريعهم. وقد تـــم عقد ورش عمـــل متقدمة خالل عام 
2014 منهـــا ورشـــة تحت عنـــوان »يـــوم األندرويـــد« حيث تناولت بشـــكل رئيـــس تطبيقـــات التعرف علـــى الصوت 
والوجـــه فـــي األندرويـــد. كما تـــم تنظيـــم دورة تدريبيـــة مجانية لمدة عشـــرة أيـــام للمبتدئيـــن في مجال إنشـــاء 
تطبيقـــات iOS وهـــي البيئـــة التي تعمل فـــي أجهزة اآليفـــون واآليباد وذلك باســـتخدام لغـــات البرمجـــة »اوبجيكتيف 

ســـي وكوكوا«. 

كـــّرم صاحب الســـمو الملكي األمير تركـــي بن عبد اهلل بن عبـــد العزيز، نائب أميـــر منطقة الرياض، شـــركة موبايلي  •
الســـعودية لإلعاقة السمعية. الجمعية  لدعمها 
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كـــرم صاحب الســـمو الملكـــي األمير أحمـــد بـــن عبدالعزيز شـــركة موبايلي وذلـــك لدورها  •
ـــال في دعـــم الجمعية الســـعودية الخيرية لمـــرض الزهايمر. كما قام صاحب الســـمو  الفعَّ
األميـــر ســـعود بـــن خالد بـــن عبـــداهلل بن عبـــد الرحمـــن آل ســـعود رئيـــس مجلـــس إدارة 
الجمعيـــة الســـعودية للزهايمر وشـــركة موبايلي بتوقيـــع مذكرة تفاهـــم  لتثقيف وتوعية 

المجتمع حـــول مـــرض الزهايمر من خـــالل الرســـائل النصية. 

قام ولي العهد صاحب الســـمو الملكي ســـلمان بن عبـــد العزيز بتكريم موبايلـــي لرعايتها  •
مهرجـــان الجنادرية الثقافي.

قامـــت موبايلـــي بالتعـــاون مع الفنـــان محمد عبـــده بإطالق أغنيـــة »صقور االبتـــكار« والتي  •
تســـلط الضوء على اإلنجـــازات التي حققتهـــا المملكة فـــي مختلف المجـــاالت. وجاء إطالق 

األغنيـــة كجـــزء من جهـــود موبايلي لتعزيـــز ثقافة االبتـــكار كجزء مـــن هويتها.

قامـــت موبايلـــي بتأهيـــل 50 طالبـــًا من جامعـــة األمير ســـلطان ضمـــن برنامـــج »موبايلي  •
.»SAP

قـــام صاحـــب الســـمو الملكي األميـــر خالد بـــن بندر بن عبـــد العزيـــز أمير منطقـــة الرياض  •
بتكريـــم شـــركة موبايلي لدعمهـــا المســـتمر لجمعية إنســـان لأليتام.

كـــرم صاحب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بـــن عبدالعزيز ولـــي العهد  شـــركة موبايلي   •
لرعايتهـــا للمبـــادرة الوطنيـــة للســـالمة المروريـــة »اهلل يعطيـــك خيرهـــا« التـــي تنظمها 

جمعيـــة األطفـــال المعوقين.

كـــرم أميـــر المنطقـــة الشـــرقية شـــركة موبايلـــي لرعايتهـــا جمعيـــة التوعيـــة والتأهيل  •
الرياض. فـــي  »واعـــي«  االجتماعـــي 

بحضـــور صاحـــب الســـمو الملكي األميـــر تركي بـــن عبـــداهلل بـــن عبدالعزيز أميـــر منطقة  •
الريـــاض، قدمـــت موبايلـــي دعًمـــا مالًيا قـــدره مليـــون ريـــال لصالـــح الجمعية الســـعودية 

»نقاء«. التدخيـــن  لمكافحـــة 

الجوائز 

لقـــد نالت موبايلي بفضـــل إنجازاتها العديد مـــن الجوائز من عدد من الجهات المســـتقلة واألجهـــزة المتخصصة بالقطاع 
ووســـائل اإلعالم المتخصصة، حيـــث كان لها حضور دائـــم في العديد من حفـــالت توزيع الجوائز فـــي المنطقة والعالم. 

وقد استمر ذلك خالل العام 2014 حيث حصلت الشركة على الجوائز التالية: 

جائزة أفضل صفقة تمويل من مجموعة يوروموني •
جائزة أفضل تمويل تجاري، اسالميك فاينانس نيوز  •
جائـــزة االمتياز فـــي الموارد البشـــرية في منطقة الشـــرق األوســـط وشـــمال أفريقيا، من جوائـــز االمتياز فـــي الموارد  •

البشـــرية في الشـــرق األوسط وشـــمال أفريقيا
جائزة إدارة األزمات األكثر فعالية من منظمة استمرارية األعمال للشرق األوسط  •
جائـــزة أفضـــل عالمة تجاريـــة للموظفيـــن فـــي دول مجلس التعـــاون الخليجـــي لعـــام 2014، من معهـــد العالمات  •

للموظفين  التجاريـــة 
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معلومات عن الشركة

تم تأسيس الشركة في المملكة العربية السعودية بموجب سجل تجاري رقم 1010203896

االسم المسجل
شركة اتحاد اتصاالت

)موبايلي هو االسم التجاري للشركة(

عنوان الشركة
طابق 26، برج المملكة

صندوق بريد 9979
الرياض 11423

المملكة العربية السعودية

موقع إلكتروني
http://www.mobily.com.sa

المدققون
برايس وترهاوس كوبرز

العنوان لعالقات المستثمرين
شركة اتحاد اتصاالت - موبايلي المالية

صندوق بريد 9979
الرياض 11423

المملكة العربية السعودية

إلستفسارات المستثمرين بشأن حسابات األوراق المالية:

هاتف: 4099 031 56(0) 966+
فاكس: 6605 031 56(0) 966+

لطلبات معلومات المستثمرين يجب إرسال إلى:
Investorcontact@mobily.com.sa

رمز تداول:  7020 )اتحاد اتصاالت(

EEC AB  :رمز بلومبرغ

SE .7020 :رمز رويترز

معلومات عن الشركة

تم تأسيس الشركة في المملكة العربية السعودية بموجب سجل رقم 1010203896

Registered Name
Etihad Etisalat Company

(Mobily is the trading name of the company)

Business Address
26th Floor, The Kingdom Tower

P.O Box 9979
Riyadh 11423

Kingdom of Saudi Arabia

Website
http://www.mobily.com.sa

Auditors
PWC

PricewaterhouseCoopers

Investor Relations Postal
Etihad Etisalat Company – Mobily Finance

P.O Box 9979
Riyadh 11423

Kingdom of Saudi Arabia

Shareholder enquiries regarding stock accounts should be direct to:

Telephone: +966 (0)56 031 4099
Fax: +966 (0)56 031 6605

Investor information and literature request should be direct to:
Investorcontact@mobily.com.sa

Tadawul Code: 7020 (Etihad Etisalat)

Bloomberg Code: EEC AB

RIC (Reuters Instrument Code): 7020.SE
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