
تأسست شركة اتحاد عذيب لالتصاالت )يشار إليها فيما بعد بـ »الشركة« أو »جو«( كشركة مساهمة سعودية بموجب المرسوم الملكي 
رقم )م/6( الصادر بتاريخ 1429/02/19هـ )الموافق 2008/02/26م( ومسجلة بالسجل التجاري رقم 1010263273 الصادر من مدينة 
االتصاالت  هيئة  من  الصادر  الترخيص  بموجب  نشاطها  الشركة  وبدأت  2009/02/25م(،  )الموافق  1430/02/30هـ  بتاريخ  الرياض 

والفضاء والتقنية المؤرخ في 1430/04/05هـ )الموافق 2009/04/01م(.

يبلغ رأس مال الشركة الحالي تسعة وثمانين مليوًنا وتسعمائة وتسعة وتسعين ألف )89,999,000( ريال سعودي مقّسم إلى ثمانية ماليين 
وتسعمائة وتسعة وتسعين ألًفا وتسعمائة )8,999,900( سهم عادي بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشرة )10( رياالت سعودية لكل 

سهم، وجميع تلك األسهم مدفوعة القيمة بالكامل )ويشار إليها بـ »األسهم الحالية«(.

بتاريخ  قراره  بموجب  والمعدل  2021/12/20م(  )الموافق  1443/05/16هـ  بتاريخ  قراره  بموجب  الشركة  إدارة  مجلس  أوصى  وقد 
ألف  وتسعين  وتسعة  وتسعمائة  مليوًنا  وثمانين  تسعة  من  الشركة  مال  رأس  بزيادة  2022/10/13م(  )الموافق  1444/03/17هـ 
)89,999,000( ريال سعودي إلى ثالثمائة وتسعة وثالثين مليوًنا وتسعمائة وتسعة وتسعين ألف )339,999,000( ريال سعودي من خالل 
إصدار أسهم حقوق أولوية بمبلغ إجمالي قدره مئتان وخمسون مليون )250,000,000( ريال سعودي وذلك بعد الحصول على الموافقات 

النظامية الالزمة وموافقة الجمعية العامة غير العادية. 

مليون  وثمانون  تسعة  من  الشركة  مال  رأس  زيادة  على  للشركة  العادية  غير  العامة  الجمعية  وافقت  )●(م(  )الموافق  )●(هـ  تاريخ  وفي 
ألف  وتسعين  وتسعة  وتسعمائة  مليوًنا  وثالثين  وتسعة  ثالثمائة  إلى  سعودي  ريال   )89,999,000( ألف  وتسعون  وتسعة  وتسعمائة 
)339,999,000( ريال سعودي وذلك بنسبة 277.78% من خالل إصدار أسهم حقوق األولوية وسيتم ذلك من خالل طرح خمسة وعشرين 
رياالت سعودية  يبلغ عشرة )10(  »أسهم حقوق األولوية«( بسعر طرح  أو  )»األسهم الجديدة«  مليون )25,000,000( سهم عادي جديد 
للسهم الواحد )»سعر الطرح«( وبقيمة اسمية مقدارها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد. وسيكون لمساهمي الشركة المقيدين 
العادية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع كما في نهاية  العامة غير  انعقاد الجمعية  بنهاية فترة تداول يوم  كما 
ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال بتاريخ )●(هـ )الموافق )●(م( الحق في االكتتاب في 

األسهم الجديدة حسب نسبة ملكيتهم في ذلك التاريخ.

األولوية«(  »حقوق  بـ  ومجتمعة  األولوية«  »حق  بـ  منفردة  بـ  إليها  )يُشار  للتداول  قابلة  مالية  كأوراق  األولوية  حقوق  إصدار  يتم  سوف 
للمساهمين المالكين لألسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال والمقيدين في سجل مساهمي الشركة 
لدى مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال بتاريخ )●(هـ )الموافق 
)●(م( )»تاريخ األحقية«( )يشار إلى كل منهم بـ »المساهم المقيد« وإليهم جميعاً بـ »المساهمين المقيدين«( على أن تودع تلك الحقوق 
في محافظ المساهمين المقيدين خالل يومي عمل من تاريخ األحقية بعدد )2.7778( حق تقريباً لكل )1( سهم من أسهم الشركة يملكه 

المساهم في تاريخ األحقية، ويعطي كل حق لحامله أحقية االكتتاب في سهم جديد بسعر الطرح.

سيكون بإمكان المساهمين المقيدين وغيرهم من عامة المستثمرين )»المستثمرين الجدد«( - الذين يحق لهم تداول الحقوق واالكتتاب 
في األسهم الجديدة - التداول واالكتتاب في أسهم حقوق األولوية في السوق المالية السعودية )»تداول« أو »السوق«( حيث تبدأ فترة 
التداول«(،  )»فترة  )●(م(  )الموافق  )●(هـ  يوم  في  التداول  فترة  تنتهي  أن  على  )●(م(  )الموافق  )●(هـ  يوم  في  االكتتاب  وفترة  التداول 
االكتتاب  وفترة  التداول  فترة  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر  االكتتاب«(.  )»فترة  )●(م(  )الموافق  )●(هـ  يوم  نهاية  حتى  االكتتاب  فترة  وتستمر 
تبدآن في نفس اليوم في حين تستمر فترة التداول حتى انتهاء اليوم السادس من بداية الفترة، بينما تستمر فترة االكتتاب حتى انتهاء 

اليوم التاسع من بداية نفس الفترة.

وسيكون بإمكان المساهمين المقيدين تداول حقوق األولوية خالل فترة التداول وذلك من خالل بيع الحقوق المكتسبة أو جزء منها أو 
شراء حقوق إضافية عن طريق السوق أو عدم اتخاذ أي إجراء بخصوص الحقوق التي يملكونها. كما سيكون بإمكان المستثمرين الجدد 

خالل فترة التداول القيام بشراء حقوق عن طريق السوق وبيعها.

وسيتاح االكتتاب في األسهم الجديدة خالل فترة االكتتاب على مرحلة واحدة وفًقا لما يلي: 	

سيتاح في هذه الفترة لجميع المساهمين المقيدين والمستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة. 	

االكتتاب، وفي حال شرائه حقوقاً  	 أقل من عدد أسهمه خالل فترة  أو  بعدد أسهمه  االكتتاب مباشرة  المقيد  للمساهم  سيتاح 
جديدة فسيتاح له االكتتاب بها بعد انتهاء فترة تسويتها )يومي عمل(.

سيتاح للمستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة بعد انتهاء فترة تسويتها )يومي عمل(. 	

سيتاح االكتتاب إلكترونياً عن طريق المحفظة االستثمارية في منصات وتطبيقات التداول التي يتم من خاللها إدخال أوامر البيع  	
والشراء باإلضافة إلى االكتتاب في القنوات والوسائل األخرى المتوفرة لدى الوسيط. 

انتهاء فترة االكتتاب )»األسهم المتبقية«( فستُطرح تلك األسهم بسعر الطرح كحد أدنى على  وفي حال تبقى أسهم لم يكتتب بها بعد 
وتقوم  المتبقي«(،  »الطرح  بـ  هذه  الطرح  عملية  إلى  )ويشار  االستثمارية«(  )»المؤسسات  المؤسسي  الطابع  ذوي  المستثمرين  من  عدد 
تلك المؤسسات االستثمارية بتقديم عروضها لشراء األسهم المتبقية، وسيتم استقبال تلك العروض ابتداًء من الساعة العاشرة )10:00( 
صباحاً يوم )●(هـ )الموافق )●(م( وحتى الساعة الخامسة )5:00( مساًء من يوم )●(هـ )الموافق )●(م(، )»فترة الطرح المتبقي«(. وسيتم 
يتم  أْن  الطرح( على  يقل عن سعر  أالَّ  األقل فاألقل )شرط  ثم  األعلى  العرض  ذات  االستثمارية  للمؤسسات  المتبقية  األسهم  تخصيص 
تخصيص األسهم بالتناسب على المؤسسات االستثمارية التي تقدم نفس العرض. أما بالنسبة لكسور األسهم فسيتم إضافتها إلى األسهم 
المتبقية ومعاملتها بالمثل، وسيتم تسديد إجمالي سعر طرح المحصل من عملية الطرح المتبقي للشركة، وتوزع باقي متحصالت عملية 
الطرح المتبقي )إن وجدت( بدون احتساب أي رسوم أو استقطاعات )بما يتجاوز سعر الطرح( على مستحقيها كل حسب ما يستحقه في 
موعد أقصاه )●(هـ )الموافق )●(م(. علماً بأن المستثمر الذي لم يكتتب أو يبيع حقوقه، وأصحاب كسور األسهم، قد ال يحصلون على 

أي مقابل إذا تم البيع في فترة الطرح المتبقي.

تغطية  لمتعهد  تبقى من أسهم  ما  األسهم، فسيخصص  المتبقية وكسور  األسهم  االستثمارية في جميع  المؤسسات  تكتتب  لم  وفي حال 
االكتتاب الذي سيقوم بشرائها بسعر الطرح )فضاًل راجع القسم 13 )»المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه«( من هذه 
النشرة(. وسيتم اإلعالن عن عملية التخصيص النهائية في موعد أقصاه يوم )●(هـ )الموافق )●(م( )»تاريخ التخصيص«( )فضاًل راجع 

القسم 13 )»المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه«( من هذه النشرة(.

وبعد اكتمال عملية االكتتاب سيصبح رأس مال الشركة ثالثمائة وتسعة وثالثون مليوناً وتسعمائة وتسعة وتسعون ألف )339,999,000( 
استخدام  وسيتم  عادي.  سهم   )33,999,900( وتسعمائة  ألًفا  وتسعين  وتسعة  وتسعمائة  مليوًنا  وثالثين  ثالثة  إلى  مقسم  سعودي،  ريال 
المالية ولدعم عمليات  المالءة  بمتطلبات  اإليفاء  للشركة بهدف  المالية  المالءة  لرفع هامش  االكتتاب بشكل رئيسي  صافي متحصالت 

التوسع في نشاط الشركة )فضاًل راجع القسم 7 )»استخدام متحصالت الطرح«( من هذه النشرة(. 

بالكامل  القيمة  الجديدة مدفوعة  الشركة من فئة واحدة، وال يعطي أي سهم لحامله حقوق تفضيلية، وستكون األسهم  إن جميع أسهم 
)»المساهم«( حضور  الشركة  في  مساهم  لكل  ويحق  واحد  في صوت  الحق  لحامله  سهم  كل  ويعطي  القائمة.  لألسهم  تماًما  ومساوية 
أية  العادية للمساهمين )»الجمعية العامة«( والتصويت فيها. ويستحق مالكو األسهم الجديدة  العادية وغير  العامة  اجتماعات الجمعية 

أرباح تعلنه الشركة عن توزيعها بعد تاريخ إصدارها )فضاًل راجع القسم 2 )»عوامل المخاطرة«( من هذه النشرة(.

بتاريخ  العام  االكتتاب  طريق  عن  )»تداول«(  السعودية  المالية  السوق  في  عادي  سهم   )100,000,000( مليون  مائة  الشركة  أدرجت 
وبتاريخ  الجمهور.  قبل  من  العام  لالكتتاب  األسهم  من   )%30( نسبته  ما  طرح  وتم  2009/03/31م(  )الموافق  1430/04/04هـ 
1432/09/06هـ )الموافق 2011/08/06م( انعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة وتمت الموافقة على تخفيض 
إلغاء ستين  ريال سعودي عن طريق   )400,000,000( مليون  أربعمائة  إلى  ريال سعودي   )1,000,000,000( مليار  من  الشركة  مال  رأس 
العامة غير  الجمعية  اجتماع  انعقد  )الموافق 2012/01/14م(  وبتاريخ 1433/02/20هـ  الشركة.  مليون )60,000,000( سهم من أسهم 
العادية لمساهمي الشركة وتمت الموافقة على زيادة رأس المال من أربعمائة مليون )400,000,000( ريال سعودي إلى مليار وخمسمائة 
وخمسة وسبعين مليون )1,575,000,000( ريال سعودي من خالل إصدار أسهم حقوق أولوية تبلغ مائة وسبعة عشر مليوًنا وخمسمائة ألف 
)117,500,000( سهم وبسعر إصدار قدره )10( رياالت للسهم الواحد. وبتاريخ 1438/07/13هـ )الموافق 2017/04/10م( انعقد اجتماع 
وسبعين  مليار وخمسمائة وخمسة  من  الشركة  مال  رأس  تخفيض  على  الموافقة  وتمت  الشركة  لمساهمي  العادية  غير  العامة  الجمعية 
مليوًنا  أربعة وتسعين  إلغاء  ريال سعودي عن طريق  مليون )630,000,000(  وثالثين  إلى ستمائة  ريال سعودي  مليون )1,575,000,000( 
الجمعية  اجتماع  انعقد  2018/02/13م(  )الموافق  1439/05/27هـ  وبتاريخ  الشركة.  أسهم  من  سهم   )94,500,000( ألف  وخمسمائة 
العامة غير العادية لمساهمي الشركة وتمت الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة من ستمائة وثالثين مليون )630,000,000( ريال 
سعودي إلى أربعمائة واثنين وسبعين مليوناً وخمسمائة ألف )472,500,000( ريال سعودي من خالل إلغاء خمسة عشر مليوًنا وسبعمائة 
وخمسين ألف )15,750,000( سهم من أسهم الشركة. وبتاريخ 1440/08/19هـ )الموافق 2019/04/24م( انعقد اجتماع الجمعية العامة 
ألف  وخمسمائة  مليوًنا  وسبعين  واثنين  أربعمائة  من  الشركة  مال  رأس  تخفيض  على  الموافقة  وتمت  الشركة  لمساهمي  العادية  غير 
ريال سعودي من خالل   )350,529,000( ألف  وتسعة وعشرين  مليوًنا وخمسمائة  ثالثمائة وخمسين  إلى  ريال سعودي   )472,500,000(
)الموافق  1441/07/03هـ  وبتاريخ  الشركة.  أسهم  من  سهم   )12,197,100( ومائة  ألًفا  وتسعين  وسبعة  ومائة  مليوًنا  عشر  اثني  إلغاء 
من  الشركة  مال  رأس  تخفيض  على  الموافقة  وتمت  الشركة  لمساهمي  العادية  غير  العامة  الجمعية  اجتماع  انعقد  2020/02/27م( 
ثالثمائة وخمسين مليوًنا وخمسمائة وتسعة وعشرين ألف )350,529,000( ريال سعودي إلى مئتين وثمانية وعشرين مليوًنا وخمسمائة 
وتسعة وعشرين ألف )228,529,000( ريال سعودي من خالل إلغاء اثني عشر مليوًنا ومئتي ألف )12,200,000( سهم من أسهم الشركة. 
العادية لمساهمي الشركة وتمت الموافقة على  العامة غير  وبتاريخ 1443/06/20هـ )الموافق 2022/01/23م( انعقد اجتماع الجمعية 
تخفيض رأس مال الشركة من مئتين وثمانية وعشرين مليوًنا وخمسمائة وتسعة وعشرين ألف )228,529,000( ريال سعودي إلى تسعة 
وثمانين مليوًنا وتسعمائة وتسعة وتسعين ألف )89,999,000( ريال سعودي، من خالل إلغاء ثالثة عشر مليوًنا وثمانمائة وثالثة وخمسين 
ألف )13,853,000( سهم عادي من األسهم المصدرة للشركة بقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد. وبتاريخ 
من  الشركة  مال  رأس  زيادة  على  الموافقة  وتمت  الشركة  لمساهمي  العادية  غير  العامة  الجمعية  اجتماع  انعقد  )●(م(  )الموافق  )●(هـ 
إلى ثالثمائة وتسعة وثالثين مليوناً وتسعمائة وتسعة  ريال سعودي  ألف )89,999,000(  تسعة وثمانين مليوًنا وتسعمائة وتسعة وتسعين 
وتسعين ألف )339,999,000( ريال سعودي من خالل إصدار أسهم حقوق أولوية. ويبلغ عدد األسهم المدرجة حتى تاريخ هذه النشرة 
ثمانية ماليين وتسعمائة وتسعة وتسعين ألف وتسعمائة )8,999,900( سهم. ويتم حالياً تداول األسهم القائمة للشركة في السوق، وقد 
تقدمت الشركة بطلب لهيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية )»الهيئة«( لتسجيل وطرح األسهم الجديدة، كما قدمت طلب إلى 
بكافة  والوفاء  المطلوبة  المستندات  جميع  تقديم  وتم  هذه،  اإلصدار  نشرة  على  الموافقة  وتمت  الجديدة،  األسهم  إدراج  لقبول  السوق 
المتطلبات من الجهات ذات العالقة. ومن المتوقع أن يبدأ تداول األسهم الجديدة في السوق خالل فترة قصيرة بعد االنتهاء من عملية 
تخصيص األسهم الجديدة ورد الفائض )فضاًل راجع الصفحة )»ع«( من هذه النشرة )»التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب«( من هذه 
النشرة(. سيكون التداول في األسهم الجديدة - بعد تسجيلها وقبول إدراجها - متاحاً للمواطنين السعوديين والمقيمين فيها إقامة نظامية 
ومواطني الدول األعضاء في مجلس التعاون الخليجي والشركات والبنوك وصناديق االستثمار السعودية والشركات والمؤسسات الخليجية 
باإلضافة إلى المستثمرين األجانب المؤهلين بموجب القواعد المنظمة الستثمار المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة في األوراق المالية 
المدرجة. وعالوة على ذلك، يحق للفئات األخرى من المستثمرين األجانب الحصول على الفوائد االقتصادية المرتبطة باألسهم الجديدة 
من خالل إبرام اتفاقيات مبادلة من األشخاص المرخص لهم من قبل الهيئة )»الشخص المرخص له«(، مع العلم أن الشخص المرخص 

له سيكون في هذه الحالة المالك القانوني المسجل لألسهم. 

ينبغي قراءة نشرة اإلصدار هذه بالكامل ودراسة قسم »إشعار مهم« في الصفحة )»أ«( والقسم 2 »عوامل المخاطرة« الواردين فيها بعناية 
قبل اتخاذ أي قرار استثماري يتعلق بالحقوق أو باألسهم الجديدة.

اإلدارة  مجلس  لتوصية  وفقاً  المال  رأس  بزيادة  المساهمين  موافقة  على  يتوقف  النشرة  هذه  بموجب  األولوية  حقوق  أسهم  طرح  إن 
وحصول الشركة على الموافقات النظامية، ولقد تم نشر دعوة النعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة للموافقة على زيادة رأس مال 
الشركة من خالل إصدار أسهم حقوق أولوية بتاريخ )●(هـ )الموافق )●(م(، وعلى المساهمين العلم بأنه إذا لم يتم الحصول على موافقة 
تلقائياً، وفي ذلك  المساهمين على زيادة رأس المال من خالل إصدار أسهم حقوق أولوية، فإن إصدار أسهم حقوق األولوية سيتوقف 

الوقت سوف تعتبر هذه النشرة الغية وسيتم إشعار المساهمين بذلك.

تحتوي نشرة اإلصدار هذه على معلومات ُقدمت ضمن طلب التسجيل وطرح األوراق المالية بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية )والمشار إليها بـ 
»الهيئة«( وطلب قبول إدراج األوراق المالية بحسب متطلبات قواعد اإلدراج الخاصة بالسوق المالية السعودية. ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الذين تظهر أسماؤهم في الصفحة )»د«( مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات 
الواردة في نشرة اإلصدار هذه، ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه ال توجد أّي وقائع أخرى يمكن أن يؤدى عدم تضمينها النشرة إلى جعل أّي إفادة واردة فيها مضللة. وال تتحمل الهيئة 
والسوق المالية السعودية أّي مسؤولية عن محتويات هذه النشرة، وال تعطيان أّي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخليان نفسيهما صراحة من أّي مسؤولية مهما كانت عن أّي خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو عن االعتماد على أي جزء 

منها. وفي حال تعذر فهم محتويات هذه النشرة، يجب استشارة مستشار مالي مرخص له.

صدرت هذه النشرة بتاريخ 1444/07/17هـ )الموافق 2023/02/08م(. 

مدير االكتتاب ومتعهد التغطيةالمستشار المالي

فترة ا�ك��ابفترة التداول

●●/●●/١٤٤٤هـ
●●/●●/٢٠٢٣م

●●/●●/١٤٤٤هـ
●●/●●/٢٠٢٣م

وحتى نهاية يومتبدأ من يوم

●●/●●/١٤٤٤هـ
●●/●●/٢٠٢٣م

●●/●●/١٤٤٤هـ
●●/●●/٢٠٢٣م

وحتى نهاية يومتبدأ من يوم

نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية
شركة اتحاد عذيب لالتصاالت هي شركة مساهمة سعودية تأسست بموجب المرسوم الملكي رقم )م/6( الصادر بتاريخ 
1429/02/19هـ )الموافق 2008/02/26م( ومسجلة بالسجل التجاري رقم 1010263273 الصادر من مدينة الرياض بتاريخ 

1430/02/30هـ )الموافق 2009/02/25م(.

طرح خمسة وعشرين مليون )25,000,000( سهم عادي بسعر طرح يبلغ عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد بقيمة 
اسمية تبلغ عشرة )10( رياالت سعودية عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية تمثل زيادة في رأس مال الشركة من تسعة 
وثمانين مليوًنا وتسعمائة وتسعة وتسعين ألف )89,999,000( ريال سعودي مقّسم إلى ثمانية ماليين وتسعمائة وتسعة 
ألًفا وتسعمائة )8,999,900( سهم عادي إلى ثالثمائة وتسعة وثالثين مليوًنا وتسعمائة وتسعة وتسعين ألف  وتسعين 
)339,999,000( ريال سعودي، مقّسم إلى ثالثة وثالثين مليوًنا وتسعمائة وتسعة وتسعين ألًفا وتسعمائة )33,999,900( 

سهم عادي أي بنسبة زيادة قدرها )%277.78(.





أ
جدول

المحتويـات

إشعار مهم

تحتوي نشرة اإلصدار هذه )»النشرة«( على تفاصيل كاملة عن المعلومات المتعلقة بالشركة وأسهم حقوق األولوية المطروحة لالكتتاب. وعند 
التقدم بطلب االكتتاب في أسهم حقوق األولوية، سيُعامل المستثمرون على أساس أن طلباتهم تستند إلى المعلومات الواردة في هذه النشرة 
والتي يمكن الحصول على نسخة منها من المقر الرئيسي للشركة أو من مدير االكتتاب، أو من خالل زيارة الموقع اإللكتروني لكل من الشركة 

 .)www.cma.org.sa( والهيئة )www.aljaziracapital.com.sa( والمستشار المالي )www.go.com.sa(

قبل موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية  سيتم نشر نشرة اإلصدار والتأكد من إتاحتها للجمهور خالل فترة ال تقل عن )14( يوماً 
الخاصة بزيادة رأس المال، وفي حال عدم موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال خالل ستة )6( أشهر من تاريخ 

موافقة الهيئة على تسجيل وطرح حقوق األولوية ُعّدت موافقة الهيئة ملغاة.

وقد قامت الشركة بتعيين شركة الجزيرة لألسواق المالية كمستشار مالي )»المستشار المالي«(، وشركة الخير كابيتال السعودية مديراً 
لالكتتاب )»مدير االكتتاب«( وكمتعهد لتغطية الطرح )»متعهد التغطية«( )فضاًل راجع القسم 11 )»التعهد بتغطية االكتتاب«( من هذه النشرة 

للمزيد من المعلومات(، وذلك فيما يتعلق بطرح أسهم حقوق األولوية لزيادة رأس مال الشركة بموجب هذه النشرة.

تحتوي هذه النشرة على معلومات تم تقديمها وفقاً لمتطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة 
السوق المالية بموجب القرار رقم 3-123-2017 وتاريخ 1439/04/09هـ الموافق )2017/12/27م( والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق 
المالية رقم 1-94-2022 وتاريخ 1444/01/24هـ )الموافق 2022/08/22م(. ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الواردة أسماؤهم في الصفحة 
)»د«(، مجتمعين أو منفردين، كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في هذه النشرة، ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء 
جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه ال توجد أية وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها في نشرة اإلصدار إلى جعل أي 
إفادة واردة فيها مضللة. وال تتحمل الهيئة والسوق المالية السعودية )تداول( أي مسؤولية عن محتويات هذه النشرة، وال تعطيان أي تأكيدات 
تتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخليان مسؤوليتهما صراحًة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو عن 

االعتماد على أي جزء منها. 

تاريخ  في  كما  النشرة  هذه  في  الواردة  المعلومات  دقة  من  للتأكد  المعقولة  والتحريات  الدراسات  بإجراء  الشركة  قيام  من  الرغم  وعلى 
إصدارها، إال أن جزءاً كبيراً من المعلومات الواردة في هذه النشرة والمتعلقة بالسوق والقطاع الذين تعمل فيهما الشركة تم الحصول عليها 
من مصادر خارجية، ومع أنه ال يوجد لدى الشركة أو أعضاء مجلس اإلدارة أو المستشار المالي أو أي من مستشاري الشركة الذين تظهر 
أسماؤهم في الصفحات )»ز«( و)»ح«( من هذه النشرة )»المستشارون«(، أي سبب لالعتقاد بأن المعلومات الواردة عن السوق والقطاع غير 
دقيقة في جوهرها، إال أنه لم يتم التحقق من هذه المعلومات من قبل الشركة أو المستشارين بشكل مستقل، وبالتالي ال يمكن تقديم أي 

تأكيد أو ضمان فيما يتعلق بدقتها أو اكتمالها.

إن المعلومات التي تضمنتها هذه النشرة في تاريخ إصدارها عرضة للتغيير، وال سيما أن الوضع المالي للشركة وقيمة األسهم يمكن أن يتأثرا 
بشكل سلبي نتيجة ألية تطورات مستقبلية مثل عوامل التضخم ومعدالت الربح والضرائب أو غيرها من العوامل االقتصادية والسياسية أو 
أي عوامل أخرى خارجة عن سيطرة الشركة )فضاًل راجع القسم 2 )»عوامل المخاطرة«( من هذه النشرة(. ويجب عدم اعتبار هذه النشرة 
أو أية معلومات شفهية أو خطية متعلقة بأسهم حقوق األولوية أو تفسيرها أو االعتماد عليها، بأي شكل من األشكال، على أنها وعد أو تأكيد 

أو إقرار بشأن تحقيق أي إيرادات أو نتائج أو أحداث مستقبلية.

ال يجوز اعتبار نشرة اإلصدار هذه بمثابة توصية من جانب الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو أي من مستشاريها للمشاركة في عملية 
االكتتاب في أسهم حقوق األولوية. وعالوة على ذلك تعتبر المعلومات الواردة في هذه النشرة ذات طبيعة عامة تم إعدادها دون األخذ في 
االعتبار األهداف االستثمارية الفردية أو الوضع المالي أو االحتياجات االستثمارية الخاصة باألشخاص الراغبين في االستثمار في أسهم 
حقوق األولوية. ويتحمل كل مستلم لهذه النشرة، قبل اتخاذ قراره باالستثمار، مسؤولية الحصول على استشارة مهنية مستقلة من مستشار 
مالي مرخص له من قبل الهيئة بخصوص االكتتاب في األسهم الجديدة لتقييم مدى مالءمة فرصة االستثمار والمعلومات الواردة في هذه 

النشرة لألهداف واألوضاع واالحتياجات المالية الخاصة به.

سيكون بإمكان المساهمين المقيدين وغيرهم من عامة المستثمرين )»المستثمرين الجدد«( التداول واالكتتاب في أسهم حقوق األولوية في 
السوق المالية السعودية )تداول( خالل مرحلة التداول ومرحلة االكتتاب اللتان تبدآن في الوقت ذاته في يوم )●(هـ )الموافق )●(م( على أن 
تنتهي فترة التداول في انتهاء اليوم السادس يوم )●(هـ )الموافق )●(م( )»فترة التداول«( وتستمر فترة االكتتاب حتى نهاية اليوم التاسع يوم 

)●(هـ )الموافق )●(م( )»فترة االكتتاب«(.

وسيكون بإمكان المساهمين المقيدين تداول حقوق األولوية خالل فترة التداول وذلك من خالل بيع الحقوق المكتسبة أو جزء منها أو شراء 
حقوق إضافية عن طريق السوق. كما سيكون بإمكان المستثمرين الجدد خالل فترة التداول القيام بشراء حقوق عن طريق السوق وبيعها.

https://www.go.com.sa/
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وسيتم االكتتاب في األسهم الجديدة )خالل فترة االكتتاب( على مرحلة واحدة وفقاً لما يلي:

سيتاح في هذه الفترة لجميع المساهمين المقيدين والمستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة. 	
سيتاح للمساهم المقيد االكتتاب مباشرة بعدد أسهمه خالل فترة االكتتاب. وفي حال شرائه حقوقاً جديدة فسيتاح له االكتتاب بها  	

بعد انتهاء فترة تسويتها )يومي عمل(.
سيتاح للمستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة بعد انتهاء فترة تسويتها )يومي عمل(. 	
سيتاح االكتتاب إلكترونياً عن طريق المحفظة االستثمارية في منصات وتطبيقات التداول التي يتم من خاللها إدخال أوامر البيع  	

والشراء باإلضافة إلى االكتتاب في القنوات والوسائل األخرى المتوفرة لدى الوسيط. 
وفي حال تبقى أسهم لم يتم االكتتاب فيها )»األسهم المتبقية«(، فسوف تطرح بسعر الطرح كحد أدنى على عدد من المستثمرين ذوي الطابع 
بتقديم  المؤسسات االستثمارية  تلك  وتقوم  »الطرح المتبقي«(.  بـ  الطرح هذه  إلى عملية  )»المؤسسات االستثمارية«( )ويشار  المؤسسي 
عروضها لشراء األسهم المتبقية، وسيتم استقبال هذه العروض ابتداء من الساعة العاشرة )10:00( صباحاً يوم )●(هـ )الموافق )●(م( وحتى 
الساعة الخامسة )5:00( مساًء من اليوم التالي بتاريخ )●(هـ )الموافق )●(م( )»فترة الطرح المتبقي«(. وسيتم تخصيص األسهم المتبقية 
للمؤسسات االستثمارية ذات العرض األعلى ثم األقل فاألقل )شرط أاّل يقل عن سعر الطرح( على أن يتم تخصيص األسهم بالتناسب على 
المؤسسات االستثمارية التي تقدم نفس العرض. أما بالنسبة لكسور األسهم فسيتم إضافتها إلى األسهم المتبقية ومعاملتها بالمثل، وسيتم 
تسديد إجمالي سعر طرح المحصل من عملية الطرح المتبقي للشركة، وتوزع باقي متحصالت عملية الطرح المتبقي )إن وجدت( بدون 
احتساب أي رسوم أو استقطاعات )بما يتجاوز سعر الطرح( على مستحقيها كل بحسب ما يستحقه في موعد أقصاه )●(هـ )الموافق )●(
م(. علماً بأن المستثمر الذي لم يكتتب أو يبيع حقوقه، وأصحاب كسور األسهم، قد ال يحصلون على أي مقابل إذا تم البيع في فترة الطرح 
المتبقي بسعر الطرح وفي حال لم تكتتب المؤسسات االستثمارية في جميع األسهم المتبقية وكسور األسهم، فسيخصص ما تبقى من هذه 
األسهم لمتعهد التغطية الذي سيقوم بشرائها بسعر الطرح )فضاًل راجع القسم 11 )»التعهد بتغطية االكتتاب«( والقسم 13 )»المعلومات 

المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه«( من هذه النشرة(.

إن طرح أسهم حقوق األولوية يتوقف على موافقة المساهمين بزيادة رأس المال وفقاً لتوصية مجلس اإلدارة وحصول الشركة على الموافقات 
النظامية، ولقد تم بتاريخ )●(هـ )الموافق )●(م( نشر دعوة النعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة للموافقة على زيادة رأس مال الشركة 
من خالل إصدار أسهم حقوق أولوية، وعلى المساهمين العلم بأنه إذا لم يتم الحصول على موافقة المساهمين على زيادة رأس المال من 
النشرة الغية  الوقت سوف تعتبر هذه  تلقائياً. وفي ذلك  خالل إصدار أسهم حقوق األولوية، فإن إصدار أسهم حقوق األولوية سيتوقف 

مباشرة، وسيتم إشعار المساهمين بذلك. 

معلومات القطاع والسوق

تم الحصول على المعلومات والبيانات المتعلقة باالقتصاد السعودي وبقطاع االتصاالت وبيانات السوق الواردة في هذه النشرة من مصادر 
عامة ومختلفة. وبالرغم من عدم وجود أي سبب لالعتقاد بأن هذه المعلومات تفتقر إلى الدقة في جوهرها، إال أن أعضاء مجلس اإلدارة 
والمساهمين والمستشارين لم يتحققوا بشكل مستقل من صحة هذه المعلومات والبيانات، وبالتالي ال يمكن إعطاء بيان أو تأكيد واضح 

بشأن صحة هذه المعلومات واكتمالها.

المعلومات المالية واإلحصائية

تم إعداد القوائم المالية المدققة للشركة عن السنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2020م، و2021م، و2022م، وفترة الستة أشهر المنتهية 
في 30 سبتمبر 2022م واإليضاحات المرفقة بها، وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية )IFRS( المعتمدة في المملكة العربية السعودية. 

تم تدقيق القوائم المالية للسنوات المالية الثالث األخيرة والمنتهية في 31 مارس 2020م و2021 و2022م، وفترة الستة أشهر المنتهية في 
30 سبتمبر 2022م من قبل شركة العظم والسديري وآل الشيخ وشركائهم محاسبون ومراجعون قانونيون عضو كرو الدولية.

إن بعض المعلومات المالية واإلحصائية التي تحتوي عليها هذه النشرة تم تقربها من خالل جبرها إلى أقرب عدد صحيح، وعليه، فإنه في 
حال تم جمع األرقام الواردة في الجداول، قد ال يتوافق مجموعها مع تم ذكره في هذه النشرة.
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التوقعات واإلفادات المستقبلية

لقد تم إعداد التوقعات المستقبلية التي تضمنتها هذه النشرة على أساس افتراضات مبنية على معلومات الشركة حسب خبرتها في السوق 
باإلضافة إلى معلومات السوق المعلنة والمتاحة للعامة. وقد تختلف ظروف الشركة في المستقبل عن االفتراضات المستخدمة، وبالتالي 
فإنه ال يوجد ضمان أو تعهد فيما يتعلق بدقة أو اكتمال أي من هذه التوقعات. وتؤكد الشركة بأن اإلفادات الواردة في هذه النشرة تمت بناًء 

على العناية المهنية الالزمة.

وتمثل بعض التوقعات واإلفادات الواردة في هذه النشرة »توقعات وإفادات مستقبلية« والتي من الممكن أن يستدل عليها من خالل استخدام 
بعض الكلمات ذات الداللة المستقبلية مثل »سوف«، »قد«، »تخطط«، »تنوي«، »تعتزم«، »تقدر«، »تعتقد«، »تتوقع« أو »من المتوقع«، »يمكن« 
أو »من الممكن«، »يحتمل« أو »من المحتمل« والصيغ النافية لها وغيرها من المفردات المقاربة أو المشابهة لها في المعنى. وتعكس هذه 
التوقعات واإلفادات وجهة نظر الشركة الحالية وإدارتها فيما يتعلق باألحداث المستقبلية، ولكنها ال تشكل ضماناً أو تأكيداً ألي أداء فعلي 
مستقبلي للشركة. وهناك العديد من العوامل التي قد تؤثر على األداء الفعلي للشركة أو إنجازاتها أو نتائجها وتؤدي إلى اختالفها بشكل كبير 
عما كان متوقعاً صراحًة أو ضمناً. وقد تم استعراض أهم المخاطر والعوامل التي يمكن أن تؤدي إلى ذلك بصورة أكثر تفصياًل في أقسام 
أخرى من هذه النشرة )فضاًل راجع القسم  2 )»عوامل المخاطرة«( من هذه النشرة(. وفي حال تحقق واحد أو أكثر من هذه المخاطر، أو 
لو ثبت عدم صحة أو عدم دقة أي من التوقعات واإلفادات المستقبلية الواردة في هذه النشرة، فإن النتائج الفعلية للشركة قد تختلف بشكل 

جوهري عن تلك التي تم توقعها أو تقديرها أو التخطيط لها أو افتراضها في هذه النشرة.

مع مراعاة متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، تلتزم الشركة بتقديم نشرة إصدار تكميلية إلى الهيئة إذا علمت في 
أي وقت بعد صدور موافقة الهيئة على هذه النشرة وقبل قبول وإدراج أسهمها في السوق بما يلي: )1( وجود تغيير مهم في أمور جوهرية 

واردة في هذه النشرة؛ أو )2( ظهور أي مسائل مهمة كان يجب تضمينها في النشرة. 

وباستثناء الحالتين المذكورتين أعاله، فإن الشركة ال تعتزم تحديث أو تعديل أي معلومات متعلقة بالقطاع أو السوق أو اإلفادات المستقبلية 
التي تتضمنها هذه النشرة سواًء كان ذلك نتيجة معلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك. ونتيجة لما تقدم وللمخاطر واالفتراضات 
واألمور غير المؤكدة األخرى، فإن توقعات األحداث والظروف المستقبلية المبينة في هذه النشرة قد ال تحدث على النحو الذي تتوقعه 
الشركة أو قد ال تحدث إطالقاً. وعليه فيجب على المستثمرين المحتملين من األشخاص فحص جميع اإلفادات المستقبلية في ضوء هذه 

التفسيرات مع عدم االعتماد على تلك اإلفادات المستقبلية بشكل أساسي.
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دليل الشركة 

أعضاء مجلس اإلدارة

أعضاء مجلس إدارة الشركة(ل 1و1الجدول رقم )

العمرالجنسيةالمنصباالسمم
صفة 

العضوية
تاريخ التعيين في 

مجلس اإلدارة

األسهم المملوكة

نسبة التملك غير مباشرمباشر

الدكتور / عيسى بن يسلم 1
بن فرج باعيسى*

رئيس مجلس 
---2020/10/26ممستقل49سعودياإلدارة

الدكتور/ يـزيـد بن صالح 2
بن مرزم السبيعي*

نائب رئيس 
---2020/10/26ممستقل49سعوديمجلس اإلدارة

األستاذ/ سعد بن عمر بن 3
سعد البيز

عضو مجلس 
غير 68سعودياإلدارة

0.0006445%-2020/10/2658متنفيذي

األستاذ/ فيصل محمد 4
نزيه قمحيه**

عضو مجلس 
غير 48أردنياإلدارة

---2022/03/01متنفيذي

األستاذ/ هاني بن فهد بن 5
جميل قطان

عضو مجلس 
غير 36سعودياإلدارة

---2020/10/26متنفيذي

األستاذ/ أيمن بن هالل 6
بن علي الجابر

عضو مجلس 
---2020/10/26ممستقل36سعودياإلدارة

األستاذ/ عيسى عباس 7
عيسى السبع

عضو مجلس 
غير 36بحرينياإلدارة

تنفيذي
---2021/01/01م***

األستاذ/ عمر بن نبيل بن 8
نوري الخضيري

عضو مجلس 
---2022/08/01م****مستقل46سعودياإلدارة

9
األستاذ/ صقر بن 

عبداللطيف بن محمد 
نادر شاه

عضو مجلس 
---2022/08/01م****مستقل58سعودياإلدارة

المصدر: الشركة
*قرر مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 1442/03/10هـ )الموافق 2020/10/27م( تعيين الدكتور/ عيسى بن يسلم بن فرج باعيسى رئيساً لـمجلس اإلدارة، وتعيين الدكتور/ يزيد بن 

صالح بن مرزم السبيعي نائباً لرئيس مجلس اإلدارة. 
**قدم الشيخ محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة استقالته من منصبه كعضو مجلس اإلدارة الممثل لشركة بتلكو بتاريخ 1443/07/28هـ )الموافق 2022/03/01م( ووافق مجلس إدارة الشركة 

على قبول استقالته بتاريخ 1443/08/03هـ )الموافق 2022/03/06م(. وبالتالي، تم تعيين األستاذ فيصل محمد نزيه قمحيه كعضو في مجلس اإلدارة )غيـر تنفيذي( وممثاًل لشركة بتلكو اعتبارا 
من 1443/07/28هـ )الموافق 2022/03/01م( وذلك بناء على خطاب رئيس مجلس إدارة شركة بتلكو الوارد للشركة بتاريخ 2022/03/01م ليكمل الفتـرة المتبقية في الدورة الحالية لمجلس 

اإلدارة والتـي ستنتهي في 2022/10/25م، وسوف يعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة إلقراره.
بتاريخ  اإلدارة  مجلس  كعضو  السبع  عيسى  عباس  عيسى  األستاذ/  المجلس  عّين  2020/12/31م(،  )الموافق  1442/05/16هـ  بتاريخ  حناوي  حنا  أنور  إيهاب  األستاذ/  استقالة  ***بعد 
1442/05/17هـ )الموافق 2021/01/01م( ليكمل الفتـرة المتبقية في الدورة الحالية لمجلس اإلدارة والتـي ستنتهي في 25 /2023/10م. وتم عرض هذا التعيين والموافقة عليه في اجتماع 

الجمعية العامة للشركة التي انعقدت بتاريخ 1443/01/17هـ )الموافق 2021/08/25م(.
****قدم األستاذ/ مشعل بن إبراهيم بن متعب بن عميرة استقالته من منصبه كعضو مجلس اإلدارة بتاريخ 1443/12/01هـ )الموافق 2022/06/30م( ووافق مجلس إدارة الشركة بموجب قرار 

صادر بالتمرير بتاريخ 1443/12/04هـ )الموافق 2022/07/03م( على قبول االستقالة، كما قدم األستاذ/ خالد بن عبدالرحمن بن علي الخضيري استقالته من منصبه كعضو مجلس اإلدارة 
بتاريخ 1443/11/20هـ )الموافق 2022/06/19م( ووافق مجلس إدارة الشركة على قبول استقالته بتاريخ 1443/11/21هـ )الموافق 2022/06/20م(. وبالتالي عّين مجلس اإلدارة األستاذ/ 
عمر بن نبيل بن نوري الخضيري واألستاذ/ صقر بن عبداللطيف بن محمد نادر شاه كعضوي مجلس اإلدارة بتاريخ 1444/01/03هـ )الموافق 2022/08/01م( ليكمال الفتـرة المتبقية في 

الدورة الحالية لمجلس اإلدارة والتـي ستنتهي في 2023/10/25م، وسوف يعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة إلقراره.
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أعضاء اإلدارة العليا 

أعضاء اإلدارة العليا(ل 2و1الجدول رقم )

تاريخ االنضمامالعمرالجنسيةالمنصباالسمم

األسهم المملوكة

نسبة 
التملك مباشر

غير 
مباشر

---2020/10/11م54سعوديالرئيس التنفيذياألستاذ/ يحيى بن صالح ال منصور1-

الرئيس التنفيذي للشؤون األستاذ/ محمود حمدان العبداهلل2-
---2016/02/09م59أردنيالمالية باإلنابة

الرئيس التنفيذي لقطاع دعم الدكتور/ صالح بن خلف الحارثي3-
---2020/11/22م58سعودياألعمال

الرئيس التنفيذي لقطاع المهندس/ تركي بن رمضان العنزي4-
---2021/11/07م43سعوديالتقنية

نائب الرئيس لمبيعات قطاع األستاذ/ محمد بن منصور كرحان5-
---2021/01/20م37سعودياألعمال

نائب الرئيس لقطاع األفراد المهندس/ محمد خليل قاعود6-
---2016/09/17م54أمريكيوالنواقل والمشغلين

---2021/01/03م38سودانينائب الرئيس لقطاع التسويقالمهندس/ مصطفى محمد األمين7-

نائب الرئيس للشؤون المهندس/ ابراهيم وليد العبيداء8-
---2016/09/17م41سعوديالتنظيمية

---2009/10/11م45باكستانينائب الرئيس لهندسة الشبكاتالمهندس/ رضوان عباس9-

---2020/11/16م45أردنينائب الرئيس لقطاع التقنيةاألستاذ/ بشار سمير شناوي10-

نائب الرئيس لقطاع الدعم األستاذ/ عايض بن صالح الشهري11-
---2020/11/16م43سعودياللوجستي

---2021/09/30م39سعودينائب الرئيس للعناية بالعمالءاألستاذ/ ياسر بن أحمد آل سعيدان12-

نائب الرئيس للموارد البشرية األستاذ/ عبداهلل بن حمد الحميد13-
---2021/04/26م39سعوديالمكلف

المصدر: الشركة

https://www.go.com.sa/


و
جدول

المحتويـات

عنوان الشركة وممثلوها

عنوان الشركة والممثلين المفوضين

عنوان الشركة

شركة اتحاد عذيب لالتصاالت 
رقم المبنى 3704 طريق الملك عبداهلل الفرعي، حي المغرزات 

ص.ب. 12482، الرياض 6488
المملكة العربية السعودية 

هاتف: 1400 511 )11( 966+ 
فاكس: 7100 146 )811( 966+

investor.relation@go.com.sa :البريد اإللكتروني
www.go.com.sa :الموقع اإللكتروني

ممثل الشركة المفوض الثانيممثل الشركة المفوض األول

الدكتور / عيسى بن يسلم بن فرج باعيسى
رئيس مجلس اإلدارة 

هاتف العمل: 5166 607 )12( 966+ تحويلة )201(
رقم فاكس: 5166 607 )12( 966+

عنوان العمل: جدة - حي الصفا
رمز بريدي: 23451 رقم اضافي 2231 وحدة رقم/11 

المملكة العربية السعودية
info@westrenpioneer.com :البريد اإللكتروني

السيد / يحيى بن صالح آل منصور
الرئيس التنفيذي

هاتف العمل: 1111 511 )11( 966+ )مباشر(
رقم فاكس: 8145 217 )11( 966+

عنوان العمل: ص.ب. 250398 الرياض 11391
المملكة العربية السعودية

y.almansour@go.com.sa :البريد اإللكتروني

سوق األسهم

السوق المالية السعودية )»تداول«(
طريق الملك فهد - العليا 6897

الرياض 3388-12211
المملكة العربية السعودية 

هاتف: 1919 92000 )11( 966+
فاكس: 9133 218 )11( 966+

 www.saudiexchange.sa :الموقع اإللكتروني
csc@saudiexchange.sa :البريد اإللكتروني
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المستشارون والمحاسبون القانونيون
المستشار المالي 

شركة الجزيرة لألسواق المالية 
طريق الملك فهد

الرياض 11455 - ص.ب 20438
المملكة العربية السعودية

هاتف: 2256000 )11( 966+
فاكس: 2256182 )11( 966+

 www.aljaziracapital.com.sa :الموقع اإللكتروني
contactus@aljaziracapital.com.sa :البريد اإللكتروني

مدير االكتتاب ومتعهد التغطية

شركة الخير كابيتال السعودية
طريق الملك عبد العزيز - حي الوزارات - مبنى كوارا القابضة

ص.ب: 69410، الرياض 11547
المملكة العربية السعودية

هاتف: 5678 245 )11( 966+
فاكس: 1270 219 )11( 966+

 info@alkhaircapital.com.sa :الموقع اإللكتروني
www.alkhaircapital.com.sa :البريد اإللكتروني

المستشار القانوني

عبد العزيز العجالن وشركاه محامون ومستشارون قانونيون
مبنى العليان، برج 2، الدور 3

شارع األحساء، الملز
ص.ب. 69103
الرياض 11547

المملكة العربية السعودية
هاتف: 8900 265 )11( 966+
فاكس: 8999 265 )11( 966+

 www.legal-advisors.com :الموقع اإللكتروني
legal.advisors@legal-advisors.com :البريد اإللكتروني

مستشار العناية المهنية الالزمة المالي

شركة برايس وترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون
برج المملكة، طريق الملك فهد

ص.ب 8282 الرياض 11482 المملكة العربية السعودية
هاتف: 0400 211 )11( 966+ 
فاكس: 0401 211 )11( 966+

www.pwc.com/middle-east :الموقع اإللكتروني
mer_project_globe@pwc.com :البريد اإللكتروني
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مستشار إعداد دراسة جدوى واستراتيجية التحول

شركة آرثر د لتل العربية السعودية
مكتب 502، الدور الخامس/ مدخل د

البالزا، مجمع العقارية، شارع العليا العام
ص.ب. 305005 الرياض، 11361

هاتف: 0023 293 )11( 966+
فاكس: 0490 293 )11( 966+

www.adl.com.sa :الموقع اإللكتروني
gm_ksa@adlittle.com :البريد اإللكتروني

المحاسب القانوني

)المعد للقوائم المالية للسنوات المنتهية في 31 مارس 2020م، و2021م، و2022م، والقوائم المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2022م(

العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم 
محاسبون ومراجعون قانونيون - عضو كرو الدولية
شارع األمير محمد بن عبد العزيز - وحدة رقم 11

ص.ب 10504 الرياض 11443
المملكة العربية السعودية

هاتف: 5000 217 )11( 966+
فاكس: 6000 217 )11( 966+

www.crowe.com/sa :الموقع اإللكتروني
 info@crowe.sa :البريد اإللكتروني

تنويهل
إن جميع المستشارين والمحاسب القانوني الواردة أسماؤهم أعاله قد قدموا موافقتهم الخطّية على تضمين أسمائهم وشعاراتهم بالشكل والمضمون الواردين في هذه النشرة، ولم يقم أي منهم 
بسحب هذه الموافقة حتى تاريخ هذه النشرة. وال يمتلك أي من المستشارين والمحاسب القانوني أعاله أو شركاتهم التابعة أو مساهميهم أو أعضاء مجلس إداراتهم أو أي من أقاربهم أية أسهم 

أو مصلحة مهما كان نوعها في الشركة حتى تاريخ هذه النشرة.
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ملخص الطرح

يتعين على المستثمرين المحتملين قراءة ومراجعة هذه النشرة بالكامل قبل اتخاذ أي قرار استثماري باالكتتاب أو بالتداول في أسهم حقوق 
األولوية. وعلى وجه الخصوص، فإنه من الضروري مراعاة ما ورد في قسم »إشعار مهم« والقسم 2 »عوامل المخاطرة« من هذه النشرة. 

وفيما يلي ملخص للطرح:

اسم المصدر ووصفه 
ومعلومات عن تأسيسه

تأسست شركة اتحاد عذيب لالتصاالت )يشار إليها فيما بعد بـ »الشركة« أو »جو«( كشركة مساهمة سعودية بموجب المرسوم الملكي 
رقم )م/6( الصادر بتاريخ 1429/02/19هـ )الموافق 2008/02/26م( ومسجلة بالسجل التجاري رقم 1010263273 الصادر من مدينة 
الترخيص الصادر من هيئة االتصاالت  الشركة نشاطها بموجب  )الموافق 2009/02/25م(، وبدأت  بتاريخ 1430/02/30هـ  الرياض 

والفضاء والتقنية المؤرخ في 1430/04/05هـ )الموافق 2009/04/01م(.
يبلغ رأس مال الشركة الحالي تسعة وثمانين مليوناً وتسعمائة وتسعة وتسعين ألف )89,999,000( ريال سعودي مقسم إلى ثمانية ماليين 
وتسعمائة وتسعة وتسعين ألًفا وتسعمائة )8,999,900( سهم عادي بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشرة )10( رياالت سعودية لكل 

سهم، وجميع تلك األسهم مدفوعة القيمة بالكامل.
بتاريخ  العام  االكتتاب  طريق  عن  )»تداول«(  السعودية  المالية  السوق  في  عادي  سهم   )100,000,000( مليون  مائة  الشركة  أدرجت 
وبتاريخ  الجمهور.  قبل  من  العام  لالكتتاب  األسهم  من   )%30( نسبته  ما  طرح  وتم  2009/03/31م(  )الموافق  1430/04/04هـ 
1432/09/06هـ )الموافق 2011/08/06م( انعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة وتمت الموافقة على تخفيض 
رأس مال الشركة من مليار )1,000,000,000( ريال سعودي إلى أربعمائة مليون )400,000,000( ريال سعودي عن طريق إلغاء ستين 
مليون )60,000,000( سهم من أسهم الشركة. وبتاريخ 1433/02/20هـ )الموافق 2012/01/14م( انعقد اجتماع الجمعية العامة غير 
العادية لمساهمي الشركة وتمت الموافقة على زيادة رأس المال من أربعمائة مليون )400,000,000( ريال سعودي إلى مليار وخمسمائة 
وخمسة وسبعين مليون )1,575,000,000( ريال سعودي من خالل إصدار أسهم حقوق أولوية تبلغ مائة وسبعة عشر مليوًنا وخمسمائة 
ألف )117,500,000( سهم وبسعر إصدار قدره )10( رياالت للسهم الواحد. وبتاريخ 1438/07/13هـ )الموافق 2017/04/10م( انعقد 
اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة وتمت الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة من مليار وخمسمائة وخمسة 
وسبعين مليون )1,575,000,000( ريال سعودي إلى ستمائة وثالثين مليون )630,000,000( ريال سعودي عن طريق إلغاء أربعة وتسعين 
مليوًنا وخمسمائة ألف )94,500,000( سهم من أسهم الشركة. وبتاريخ 1439/05/27هـ )الموافق 2018/02/13م( انعقد اجتماع الجمعية 
العامة غير العادية لمساهمي الشركة وتمت الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة من ستمائة وثالثين مليون )630,000,000( ريال 
سعودي إلى أربعمائة واثنين وسبعين مليوًنا وخمسمائة ألف )472,500,000( ريال سعودي من خالل إلغاء خمسة عشر مليوًنا وسبعمائة 
الجمعية  اجتماع  انعقد  2019/04/24م(  )الموافق  1440/08/19هـ  وبتاريخ  الشركة.  أسهم  من  سهم   )15,750,000( ألف  وخمسين 
العامة غير العادية لمساهمي الشركة وتمت الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة من أربعمائة واثنين وسبعين مليوًنا وخمسمائة 
ألف )472,500,000( ريال سعودي إلى ثالثمائة وخمسين مليوًنا وخمسمائة وتسعة وعشرين ألف )350,529,000( ريال سعودي من 
خالل إلغاء اثني عشر مليوًنا ومائة وسبعة وتسعين ألًفا ومائة )12,197,100( سهم من أسهم الشركة. وبتاريخ 1441/07/03هـ )الموافق 
الشركة من  مال  رأس  تخفيض  على  الموافقة  وتمت  الشركة  لمساهمي  العادية  غير  العامة  الجمعية  اجتماع  انعقد  2020/02/27م( 
ثالثمائة وخمسين مليوًنا وخمسمائة وتسعة وعشرين ألف )350,529,000( ريال سعودي إلى مئتين وثمانية وعشرين مليوًنا وخمسمائة 
وتسعة وعشرين ألف )228,529,000( ريال سعودي من خالل إلغاء اثني عشر مليوًنا ومئتي ألف )12,200,000( سهم من أسهم الشركة. 
وبتاريخ 1443/06/20هـ )الموافق 2022/01/23م( انعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة وتمت الموافقة على 
تخفيض رأس مال الشركة من مئتين وثمانية وعشرين مليوًنا وخمسمائة وتسعة وعشرين ألف )228,529,000( ريال سعودي إلى تسعة 
وثمانين مليوناً وتسعمائة وتسعة وتسعين ألف )89,999,000( ريال سعودي، من خالل إلغاء ثالثة عشر مليوًنا وثمانمائة وثالثة وخمسين 
ألف )13,853,000( سهم عادي من األسهم المصدرة للشركة بقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد. وبتاريخ 
)●(هـ )الموافق )●(م( انعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة وتمت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من 
تسعة وثمانين مليوناً وتسعمائة وتسعة وتسعين ألف )89,999,000( ريال سعودي إلى ثالثمائة وتسعة وثالثين مليوًنا وتسعمائة وتسعة 
وتسعين ألف )339,999,000( ريال سعودي من خالل إصدار أسهم حقوق أولوية. ويبلغ عدد األسهم المدرجة حتى تاريخ هذه النشرة 

ثمانية ماليين وتسعمائة وتسعة وتسعين ألًفا وتسعمائة )8,999,900( سهم.
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ملخص أنشطة المصدر 
بناء على نظامه األساسي

تمارس الشركة نشاطها بموجب السجل التجاري رقم )1010263273( وتاريخ 1430/02/30هـ )الموافق 2009/02/25م(.
وتتمثل أنشطة الشركة كما في نظامها األساسي بمزاولة وتنفيذ األغراض التالية:

هيئة أ.  من  الالزمة  التراخيص  على جميع  الحصول  بعد  المملكة  في  الحركة(  )محدودة  الثابتة  االتصاالت  تقديم جميع خدمات 
االتصاالت والفضاء والتقنية. وللشركة في حال رغبتها في تقديم خدمات اتصاالت أخرى، التقدم إلى هيئة االتصاالت والفضاء 

والتقنية للحصول على التراخيص الالزمة لذلك؛
في ب.  تجارية  أسس  على  وتطويرها،  وإدارتها  وتشغيلها  وصيانتها  وامتالكها  ومرافقها،  المعلومات  وتقنية  االتصاالت  بناء شبكات 

المملكة، وحيازة الرخص والمعدات واألجهزة الالزمة لذلك؛
استيراد جميع أنواع أجهزة الهاتف الثابت ونحوها من األجهزة والبضائع وتصديرها وتسويقها وتوريدها، والدخول في المناقصات ج. 

المتعلقة بذلك؛
االستثمار في المشاريع التجارية واالستثمارية المتعلقة بخدمات االتصاالت المختلفة بحسب ما تراه الشركة مناسباً لتنمية أعمالها د. 

وتطويرها، وفقاً لألنظمة واللوائح المرعية في المملكة؛
حيازة وإدارة وبيع واستئجار والتصرف بأي ممتلكات منقولة وغير منقولة والمنافع والحقوق المعنوية المتعلقة بأعمال الشركة والتي ه. 

تؤدي إلى تنمية وتعزيز أعمالها وفقاً لألنظمة واللوائح المرعية في المملكة؛
استيراد وتسويق وتركيب وصيانة أجهزة االتصاالت السلكية والالسلكية وتقنية المعلومات؛و. 
بيع وتوزيع وتسويق البطاقات المسبقة الدفع.ز. 

وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة - إن وجدت.
تمارس الشركة أنشطتها من خالل مقرها الرئيسي بمدينة الرياض. ولمزيد من المعلومات فضاًل راجع القسم 4 )»خلفية عن الشركة 

وطبيعة أعمالها«( من هذه النشرة.

كبار المساهمين

يوضح الجدول التالي كما في تاريخ هذه النشرة، عدد أسهم ونسبة ملكية المساهمين الكبار في الشركة )ممن يمتلكون نسبة 5% أو أكثر 
من أسهم الشركة( قبل الطرح وبعده:

ملكية كبار المساهمين في الشركة(ل 3و1الجدول رقم )

المساهم

الملكية بعد الطرح )بشكل مباشر(*الملكية قبل الطرح )بشكل مباشر(

نسبة الملكيةعدد األسهمنسبة الملكيةعدد األسهم

15%155,099,996%1,349,988شركة البحرين لالتصاالت السلكية والالسلكية
المصدر: تداول والشركة كما بتاريخ 1444/05/06هـ )الموافق 2022/11/30م(
* بافتراض قيام المساهمين الكبار باالكتتاب بكامل حصتهم في حقوق األولوية. 

زيادة رأس مال الشركة من خالل إصدار أسهم حقوق أولوية.طبيعة الطرح

الغرض من الطرح
من المتوقع أن يبلغ إجمالي متحصالت االكتتاب في أسهم حقوق األولوية مئتين وخمسين مليون )250,000,000( ريال سعودي.

األداء  وتحسين  االستراتيجي  والتوسع  للشركة  المالية  المالءة  رفع  في  رئيسي  بشكل  االكتتاب  متحصالت  صافي  استخدام  وسيتم 
التشغيلي والمالي ومعدالت االقتراض والتكاليف المتكبدة منها. ويوضح الجدول التالي االستخدام المقترح لمتحصالت االكتتاب: 
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إجمالي المتحصالت 
المتوقع الحصول عليها 

وتحليل ووصف االستخدام 
المقترح لها

الوصف
 المبلغ

النسبة من اإلجمالي) مليون ريال سعودي(

12.00%30.00سداد جزء من أرصدة ومستحقات قائمة ألحد موردي الشركة الرئيسيين
12.00%30.00سداد رصيد مستحق لهيئة االتصاالت والفضاء والتقنية

20.00%50.00سداد جزء من القيمة اإلجمالية الستئجار أبراج اتصاالت من مورد رئيسي
8.00%20.00سداد مستحقات مقابل استئجار مواقع أبراج الشركة

2.00%5.00سداد أرصدة ومستحقات قائمة لمشغلين آخرين
0.80%2.00سداد استحقاقات الزكاة

2.00%5.00تطوير واستبدال أنظمة تكنولوجيا المعلومات
)BusinessIntelligence( 0.40%1.00استحداث نظام التقارير وذكاء األعمال

0.80%2.00شراء معدات وأجهزة
)IP-MPLS( 16.00%40.00تطوير البنية التحتية عن طريق تطوير الربط الشبكي

2.00%5.00تطوير تقنية الميكروييف لدعم قطاع األعمال
)Clouds - Data Center( 2.00%5.00تطوير وبناء مراكز المعلومات

)Voice Over IP( 0.40%1.00تطوير النظام الصوتي
)Core Network Equipment( 4.00%10.00تحديث معدات الشبكة األساسية

)Cyber Security( 1.60%4.00تطبيق أنظمة األمن السيبراني
14.00%35.00تطوير سعة الشبكة

2.00%5.00تكاليف الطرح
100.0%250.00إجمالي متحصالت الطرح

المصدر: الشركة
ولمزيد من المعلومات فضاًل راجع القسم 7 )»استخدام متحصالت الطرح«( من هذه النشرة.

تكاليف الطرح

تتحمل الشركة كافة المصاريف الخاصة باالكتتاب في أسهم حقوق األولوية، والتي من المقدر أن تبلغ حوالي خمسة ماليين )5,000,000( 
ريال سعودي. وسيتم خصمها من إجمالي متحصالت الطرح البالغة مئتان وخمسون )250,000,000( ريال سعودي. وتشمل هذه المبالغ 
أتعاب كاًل من: المستشار المالي، والمستشار القانوني، والمحاسب القانوني، ومتعهد تغطية االكتتاب، ومدير الطرح، ومصاريف التسويق 
والطباعة والتوزيع وغيرها من المصاريف ذات العالقة )للمزيد من المعلومات فضاًل راجع القسم 7 )»استخدام متحصالت الطرح«( 

من هذه النشرة(.

من المتوقع أن يبلغ صافي متحصالت الطرح حوالي مئتان وخمسة وأربعون مليون )245,000,000( ريال سعودي )للمزيد من المعلومات صافي متحصالت الطرح
فضاًل راجع القسم 7 )»استخدام متحصالت الطرح«( من هذه النشرة(.

إجمالي المتحصالت التي 
سبق الحصول عليها في 

إصدار حقوق األولوية 
السابق وتحليلها ووصفها 

واستخداماتها

بلغ إجمالي متحصالت االكتتاب السابق مليار ومائة وخمسة وسبعين مليون )1,175,000,000( ريال سعودي، وتم استخدامه على الشكل 
التالي:

الوصف
المبلغ المعلن 
)مليون ريال(

االستخدام 
الفعلي 

)مليون ريال(
نسبة 
أسباب تغير استخدامات االكتتابالتغير

--25.025.0مصاريف االكتتاب
سداد القرض 

التجسيري المقدم 
من قبل الشركاء 

المؤسسين

120.0119.9-0.1%
القيمة  وهو  ريال سعودي  مليون   119.9 مبلغ  الشركة  دفعت  2012م،  يونيو   30 في  كما 
المتبقية من القرض التجسيري. كما في إعالن الشركة بتاريخ 1438/04/21هـ )الموافق 

2017/01/19م( عن آخر التطورات الستخدام متحصالت إصدار حقوق أولوية السابق.

سداد القرض 
المستحق للبنك 

السعودي الفرنسي 
وفوائده

768.0886.7+15.5%

البالغ  القرض  من  جزء  سداد  مقابل  سعودي  ريال  مليون   886.7 مبلغ  الشركة  دفعت 
نفس  في  مستحق  قسط  وسداد  القرض  أتعاب  وسداد  سعودي  ريال  مليون   1,137.3
فترة السداد إضافة إلى األقساط الربعية المستحقة. مّثل فارق االستخدام الفعلي البالغ 
118.7 مليون ريال سعودي عن المبلغ المعلن في نشرة اإلصدار السابقة األقساط الربعية 
)الموافق  1438/04/21هـ  بتاريخ  الشركة  إعالن  في  كما  الفرنسي.  السعودي  للبنك 

2017/01/19م( عن آخر التطورات الستخدام متحصالت إصدار حقوق أولوية السابق.
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الوصف
المبلغ المعلن 
)مليون ريال(

االستخدام 
الفعلي 

)مليون ريال(
نسبة 
أسباب تغير استخدامات االكتتابالتغير

دفعات لتغطية 
تكاليف البنية 

التحتية مستحقة 
لشركتي موتوروال و 

Power Horizon

155.058.3-62.3%

بتاريخ 1437/10/23هـ )الموافق 2016/07/28م(، أبرمت الشركة عقد تسوية مع - 
مورد رئيسي )ZTE( تنازل عن مبلغ 110 مليون ريال سعودي من مستحقات المورد 
الرئيسي البالغة إجماالً 151 مليون ريال سعودي، والخاصة ببناء وتزويد أبراج شبكة 
الشركة  وتزويد  بناء  إلى  باإلضافة  االتصاالت  بمعدات  الشرقية  بالمنطقة  الشركة 
الشركة  تزويد  إلى  باإلضافة   ،)Data Center( البيانات  مركز  وسيرفرات  بمعدات 
باالتفاقيات  المورد  التزام  عدم  عن  الشركة  تعويض  لقاء  مجانية  ومعدات  بأجهزة 
التسوية  هذه  عن  اإلعالن  تم  كما  الشركة.  بشبكة  والخاصة  مسبقاً  معه  الموقعة 
ريال  مليون   49.6 مبلغ  الشركة  دفعت  )2016/08/02م(.  1437/10/28هـ  بتاريخ 
سعودي من متحصالت الطرح السابق لشركة ZTE مقابل تكاليف جزء من معدات 
الشبكة ومصاريف إدارة الشبكة وذلك كما في إعالن الشركة بتاريخ 1438/04/21هـ 
)الموافق 2017/01/19م( عن آخر التطورات الستخدام متحصالت إصدار حقوق 

أولوية السابق
دفعت الشركة مبلغ 8.3 مليون ريال سعودي من متحصالت الطرح السابق لشركة - 

إدارة  وتشغيل  وتركيب  مقابل عقود تصميم  Power Horizon كجزء من مستحقاتها 
وصيانة حلول اتصال الواي فاي العريض )Wide WiFi(. وذلك كما في إعالن الشركة 
الستخدام  التطورات  آخر  عن  2017/01/19م(  )الموافق  1438/04/21هـ  بتاريخ 

متحصالت إصدار حقوق أولوية السابق.

دفعات مستحقة 
لموردي بضائع 

وخدمات
107.085.1-20.5%

السابق  الطرح  متحصالت  من  سعودي  ريال  مليون   85.1 مبلغ  لمورديها  الشركة  دفعت 
لكل من:

شركة اتحاد اتصاالت )موبايلي(، مبلغ 25,783,371 ريال سعودي مقابل بعض الفواتير - 
المستحقة مقابل خدمات اإلنترنت والصوت باإلضافة إلى مقابل شراء سعات إنترنت 

وخدمات االتصاالت البينية.
شركة موتوروال، تم دفع 14,961,135 ريال سعودي لتزويد الشركة ببعض المعدات - 

موتوروال  شركة  إن  حيث  الشركة  شبكة  وتطوير  لصيانة  الالزمة  الفنية  والخدمات 
قامت ببناء وتزويد الشركة بأبراج الواي ماكس )WiMax( بالمنطقة الوسطى والغربية

شركة Green Packet، تم دفع مبلغ 13,225,352 ريال سعودي مقابل بعض الفواتير - 
بتزويد  المستخدمة   )Routers( الراوتر  بأجهزة  الشركة  تزويد  مقابل  المستحقة 

)WiMax( العمالء بخدمة الواي ماكس
شركة ويبرو العربية )Wipro(، تم دفع مبلغ 26,032,451 ريال سعودي مقابل فواتير - 

شهرية صادرة على الشركة مقابل عقود تزويد الشركة ببرامج وعقود الدعم الفني 
لقسم تكنولوجيا المعلومات

الدعائية -  الخدمات  مقابل  سعودي  ريال   2,125,812 مبلغ  دفع  تم   ،ICOM شركة 
المقدمة للشركة بموجب عقود تقديم خدمات تسويقية ودعائية للشركة

سعودي -  ريال   2,994,984 مبلغ  دفع  تم  سي(،  تي  )اس  السعودي  االتصاالت  شركة 
مقابل استخدام الشركة لشبكة اس تي سي 

المبلغ  عن  ريال سعودي  مليون   21.9 البالغ  الفعلي  االستخدام  فارق  استخدام  تم  فيما 
في  كما  الفرنسي.  السعودي  للبنك  المستحق  القرض  من  المتبقي  المبلغ  لسداد  المعلن 
التطورات  آخر  عن  2017/01/19م(  )الموافق  1438/04/21هـ  بتاريخ  الشركة  إعالن 

الستخدام متحصالت إصدار حقوق أولوية السابق.
إجمالي متحصالت 

وو1,175.01,175.0الطرح

تسعة وثمانون مليوناً وتسعمائة وتسعة وتسعون ألف )89,999,000( ريال سعودي.رأس مال الشركة قبل الطرح

إجمالي عدد أسهم المصدر 
ثمانية ماليين وتسعمائة وتسعة وتسعون ألًفا وتسعمائة )8,999,900( سهم عادي.قبل الطرح

ثالثمائة وتسعة وثالثون مليوًنا وتسعمائة وتسعة وتسعون ألف )339,999,000( ريال سعودي.رأس مال الشركة بعد الطرح

إجمالي عدد أسهم المصدر 
ثالثة وثالثون مليوًنا وتسعمائة وتسعة وتسعون ألًفا وتسعمائة )33,999,900( سهم عادي.بعد الطرح

عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد.القيمة االسمية للسهم
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إجمالي عدد أسهم حقوق 
األولوية المطروحة 

لالكتتاب
خمسة وعشرون مليون )25,000,000( سهم عادي.

نسبة أسهم حقوق األولوية 
277.78%المطروحة من رأس المال

خمسة وعشرون مليون )25,000,000( سهم عادي، والتي ستصدر نتيجة لزيادة رأس مال الشركة.األسهم الجديدة

عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد.سعر الطرح

مئتان وخمسون مليون )250,000,000( ريال سعودي.إجمالي قيمة الطرح

عدد أسهم الطرح المتعهد 
خمسة وعشرون مليون )25,000,000( سهم عادي تمثل 100% من إجمالي الطرح.بتغطيتها

إجمالي قيمة الطرح 
مئتان وخمسون مليون )250,000,000( ريال سعودي.المتعهد بتغطيته

فئات المستثمرين 
جميع حملة حقوق األولوية سواًء أكانوا من المساهمين المقيدين أو المستثمرين الجدد )»األشخاص المستحقون«(.المستهدفين 

المساهمون المقيدون
العادية الخاصة بزيادة رأس المال والمقيدون في سجل  العامة غير  المساهمون المالكون لألسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية 
مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية لزيادة رأس المال بتاريخ )●(

هـ )الموافق )●(م(.

عامة المستثمرين من األفراد والمؤسسات -باستثناء المساهمين المقيدين- ممن قاموا بشراء حقوق األولوية خالل فترة التداول.المستثمرون الجدد

حقوق األولوية

هي أوراق مالية قابلة للتداول تعطي لحاملها أحقية االكتتاب في األسهم الجديدة المطروحة بعد الموافقة على الزيادة في رأس المال 
وهو حق مكتسب لجميع المساهمين المقيدين. ويجوز تداول الحق في فترة التداول. ويعطى كل حق لحامله أحقية االكتتاب بسهم واحد 
من األسهم الجديدة وذلك بسعر الطرح. وسيتم إيداع حقوق األولوية في محافظ المساهمين المقيدين خالل يومين من تاريخ انعقاد 
الجمعية العامة غير العادية لزيادة رأس المال. وستظهر هذه الحقوق في محافظ المساهمين المقيدين تحت رمز جديد خاص بحقوق 

األولوية، وسيتم إشعار المساهمين المقيدين بإيداع الحقوق في محافظهم.
عدد حقوق األولوية 

خمسة وعشرون مليون )25,000,000( حق.المصدرة

)2.7778( حق لكل )1( سهم قائم مملوك للمساهمين المقيدين، مع العلم أن تلك النسبة هي ناتج قسمة عدد األسهم الجديدة المصدرة معامل أحقية االكتتاب
على عدد األسهم الحالية للشركة.

تاريخ األحقية
العادية الخاصة بزيادة رأس المال والمقيدون في سجل  العامة غير  المساهمون المالكون لألسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية 
مساهمي الشركة بنهاية تداول ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال، وذلك بتاريخ )●(هـ 

)الموافق )●(م(.

تبدأ فترة التداول في يوم )●(هـ )الموافق )●(م(، وتستمر حتى نهاية يوم )●(هـ )الموافق )●(م(. ويجوز خالل هذه الفترة لجميع حملة فترة التداول
حقوق األولوية، سواء أكانوا مستثمرين مقيدين أو مستثمرين جدًدا، تداول حقوق األولوية.

فترة الطرح
تبدأ فترة الطرح في يوم )●(هـ )الموافق )●(م(، وتستمر حتى نهاية يوم )●(هـ )الموافق )●(م( وتستمر حتى نهاية يوم )●(هـ )الموافق 
)●(م(. ويجوز خالل هذه الفترة لجميع حملة حقوق األولوية، سواء أكانوا مساهمين مقيدين أو مساهمين غير مقيدين، ممارسة حقهم 

باالكتتاب في األسهم الجديدة.

يتعين على األشخاص المستحقين الراغبين في االكتتاب في األسهم الجديدة تقديم طلبات االكتتاب إلكترونياً عبر مواقع ومنصات طريقة االكتتاب
الوسطاء اإللكترونية التي تتيح هذه الخدمة للمكتتبين أو من خالل أي وسيلة أخرى يقدمها الوسطاء.

ممارسة حقوق أولوية 
االكتتاب

قيام األشخاص المستحقين باالكتتاب في أسهم حقوق األولوية الجديدة عن طريق االكتتاب إلكترونياً عبر مواقع ومنصات الوسطاء 
اإللكترونية التي تتيح هذه الخدمات للمكتتبين أو من خالل أي وسيلة أخرى يقدمها الوسطاء. ويمكن لألشخاص المستحقين ممارسة 

حقوق األولوية كالتالي:
يتاح في مرحلة االكتتاب ممارسة حقوق األولوية للمساهمين المقيدين الممنوحة لهم وأي حقوق إضافية قاموا بشرائها خالل . 1

فترة التداول، كما يحق لهم عدم اتخاذ أي إجراء بخصوص الحقوق التي يملكونها.
يتاح في مرحلة االكتتاب ممارسة حقوق األولوية للمساهمين غير المقيدين والتي قاموا بشرائها خالل فترة التداول، كما يحق . 2

لهم عدم اتخاذ أي إجراء بخصوص الحقوق التي يملكونها.
وفي حال عدم ممارسة حقوق األولوية من قبل المساهمين المقيدين والمستثمرين الجدد عند نهاية فترة االكتتاب، سيتم طرح األسهم 

المتبقية الناتجة عن عدم ممارسة تلك الحقوق في فترة الطرح المتبقي

القيمة اإلرشادية للحق
تتمثل قيمة الحق اإلرشادية في الفرق بين القيمة السوقية لسهم الشركة خالل فترة التداول وسعر الطرح.

وستقوم تداول باحتساب ونشر القيمة الحق اإلرشادية خالل فترة التداول على موقعها اإللكتروني متأخرة بخمس )5( دقائق، وسيقوم 
مزودو خدمة معلومات السوق بنشر هذه المعلومة حتى يتسنى للمستثمرين االطالع على قيمة الحق اإلرشادية عند إدخال األوامر.
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الطرح المتبقي

في حال تبقى أسهم لم يكتتب بها بعد انتهاء فترة االكتتاب )األسهم المتبقية( فستطرح تلك األسهم على عدد من المستثمرين ذوي الطابع 
المؤسسي )المؤسسات االستثمارية(. وتقوم تلك المؤسسات االستثمارية بتقديم عروض شراء لألسهم المتبقية، وسيتم استقبال هذه 
العروض ابتداء من الساعة العاشرة )10:00( صباحاً يوم )●(هـ )الموافق )●(م( وحتى الساعة الخامسة )5:00( مساًء من اليوم التالي 
بتاريخ )●(هـ )الموافق )●(م( )فترة الطرح المتبقي(. وسيتم تخصيص األسهم المتبقية للمؤسسات االستثمارية ذات العرض األعلى 
ثم األقل فاألقل )شرط أالَّ يقل عن سعر الطرح( على أن يتم تخصيص األسهم بالتناسب على المؤسسات االستثمارية التي تقدم نفس 

العرض. أما بالنسبة لكسور األسهم فسيتم إضافتها إلى األسهم المتبقية ومعاملتها بالمثل.

طريقة التخصيص ورد 
الفائض

سيتم تخصيص األسهم على األشخاص المستحقين بناء على عدد الحقوق التي مارسوها بشكل مكتمل وصحيح. وسيتم جمع كسور 
األسهم وإضافتها إلى األسهم المتبقية ومن ثم طرحها على المؤسسات االستثمارية خالل فترة الطرح المتبقي. وسيتم تسديد إجمالي 
سعر طرح األسهم المتبقية للشركة، وتوزيع باقي متحصالت بيع األسهم المتبقية وكسور األسهم )إن وجدت( بدون احتساب أي رسوم 
أو استقطاعات )بما يتعدى سعر الطرح( على مستحقيها الذين لم يكتتبوا كلياً أو جزئياً في األسهم الجديدة ولمستحقي كسور األسهم، 
علماً أن المستثمر الذي لم يكتتب أو يبع حقوقه، وأصحاب كسور األسهم، قد ال يحصلون على أي مقابل إذا تم البيع في فترة الطرح 

المتبقي بسعر الطرح. )فضاًل راجع القسم 13 )»المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه«( من هذه النشرة(.
وسيتم إعادة فائض االكتتاب )إن وجد( إلى المكتتبين دون أي عموالت أو استقطاعات من مدير االكتتاب.

سيتم تخصيص األسهم في موعد أقصاه )●(هـ )الموافق )●(م(.تاريخ التخصيص

تاريخ رد الفائض من 
سيتم رد الفائض من االكتتاب )إن وجد( دون أي عموالت أو استقطاعات من مدير االكتتاب في موعد أقصاه )●(هـ )الموافق )●(م(.االكتتاب

دفع مبالغ التعويض )إن 
وجدت(

الجديدة  األسهم  في  جزئياً  أو  كلياً  االكتتاب  في  حقهم  يمارسوا  لم  الذين  المستحقين  لألشخاص  نقدية  تعويض  مبالغ  دفع  سيتم 
)»المعلومات   13 القسم  راجع  )فضاًل  )●(م(  )الموافق  )●(هـ  أقصاه  موعد  في  استقطاعات  أي  دون  من  األسهم  كسور  ولمستحقي 
المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه«( من هذه النشرة(. علماً بأن مبالغ التعويض النقدي تمثل المبلغ الذي يزيد على سعر الطرح 

من صافي متحصالت بيع األسهم المتبقية وكسور األسهم.

تم تعديل سعر سهم الشركة في السوق المالية السعودية )تداول( إلى )●( ريال سعودي للسهم وذلك قبل تداول اليوم التالي ليوم انعقاد السعر المعدل
الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال. ويمثل ذلك انخفاض بسعر السهم بمقدار )●( ريال سعودي للسهم الواحد.

من المتوقع أن يبدأ تداول أسهم حقوق األولوية في السوق المالية السعودية )تداول( بعد استكمال كافة اإلجراءات المتعلقة بتسجيل تداول األسهم الجديدة
األسهم الجديدة وتخصيصها وإدراجها.

إدراج وتداول حقوق األولوية

تدرج حقوق األولوية في تداول ويتم تداولها خالل فترة تداول الحقوق األولوية. تقوم تداول بتجهيز آليات لتنظيم عملية تداول حقوق 
األولوية في أنظمتها. ويوضع رمز منفصل لحقوق األولوية للشركة يكون مستقاًل عن رمز سهم الشركة على شاشة التداول.

ويملك المساهمون المقيدون خالل فترة التداول عدة خيارات تتضمن بيع الحقوق المكتسبة أو جزء منها في السوق أو شراء حقوق 
إضافية من خالل السوق أو عدم القيام بأي شيء فيما يتعلق بحقوق األولوية سواء ببيعها أو شراء حقوق إضافية. وسيكون للمستثمرين 
الجدد خالل فترة التداول الحق في شراء حقوق أولوية عن طريق السوق وبيعها أو بيع جزء منها أو عدم اتخاذ أي إجراء حيال الحقوق 

التي تم شراؤها خالل فترة التداول.
وسيقوم نظام »تداول« بإلغاء رمز حقوق األولوية للشركة بعد انتهاء فترة التداول، وبالتالي سيتوقف تداول حقوق األولوية مع انتهاء هذه 

الفترة.

سيستحق مالكو األسهم المطروحة لالكتتاب أي أرباح تعلن الشركة عن توزيعها بعد تاريخ إصدارها.األحقية في األرباح

حقوق التصويت

إن جميع أسهم الشركة من فئة واحدة، وال يعطي أي سهم لحامله حقوق تفضيلية. وستكون األسهم الجديدة مدفوعة القيمة بالكامل 
ويجب  العادية،  وغير  العادية  العامة  الجمعيات  في  واحد  الحق في صوت  لحامله  كل سهم  ويعطي  القائمة.  لألسهم  تماماً  ومساوية 
العامة واشتراك المساهم في مداوالتها  التراكمي في انتخاب مجلس اإلدارة. ويجوز عقد اجتماعات الجمعيات  استخدام التصويت 

والتصويت على قراراتها بواسطة وسائل التقنية الحديثة وفقاً للضوابط التي تضعها الجهة المختصة.
القيود المفروضة على 

ال يوجد أية قيود مفروضة على تداول أسهم الشركة باستثناء القيود التنظيمية المفروضة على األسهم المدرجة بشكل عام.األسهم

القيود المفروضة على 
ال يوجد أي قيود مفروضة على تداول الحقوق.حقوق األولوية

https://www.go.com.sa/


س
جدول

المحتويـات

األسهم التي سبق للمصدر 
إدراجها

بتاريخ  العام  االكتتاب  طريق  عن  )»تداول«(  السعودية  المالية  السوق  في  عادي  سهم   )100,000,000( مليون  مائة  الشركة  أدرجت 
1430/04/04هـ )الموافق 2009/03/31م( وتم طرح ما نسبته )30%( من األسهم لالكتتاب العام من قبل الجمهور.

وبتاريخ 1432/09/06هـ )الموافق 2011/08/06م( انعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة وتمت الموافقة على 
تخفيض رأس مال الشركة من مليار )1,000,000,000( ريال سعودي إلى أربعمائة مليون )400,000,000( ريال سعودي عن طريق إلغاء 

ستين مليون )60,000,000( سهم من أسهم الشركة.
وبتاريخ 1433/02/20هـ )الموافق 2012/01/14م( انعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة وتمت الموافقة على 
زيادة رأس المال من أربعمائة مليون )400,000,000( ريال سعودي إلى مليار وخمسمائة وخمسة وسبعين مليون )1,575,000,000( ريال 
سعودي من خالل إصدار أسهم حقوق أولوية تبلغ مائة وسبعة عشر مليوًنا وخمسمائة ألف )117,500,000( سهم وبسعر إصدار قدره 

)10( رياالت للسهم الواحد.
وبتاريخ 1438/07/13هـ )الموافق 2017/04/10م( انعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة وتمت الموافقة على 
إلى ستمائة وثالثين مليون  ريال سعودي  الشركة من مليار وخمسمائة وخمسة وسبعين مليون )1,575,000,000(  تخفيض رأس مال 

)630,000,000( ريال سعودي عن طريق إلغاء أربعة وتسعين مليوًنا وخمسمائة ألف )94,500,000( سهم من أسهم الشركة.
وبتاريخ 1439/05/27هـ )الموافق 2018/02/13م( انعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة وتمت الموافقة على 
تخفيض رأس مال الشركة من ستمائة وثالثين مليون )630,000,000( ريال سعودي إلى أربعمائة واثنين وسبعين مليوًنا وخمسمائة ألف 

)472,500,000( ريال سعودي من خالل إلغاء خمسة عشر مليوًنا وسبعمائة وخمسين ألف )15,750,000( سهم من أسهم الشركة.
وبتاريخ 1440/08/19هـ )الموافق 2019/04/24م( انعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة وتمت الموافقة على 
تخفيض رأس مال الشركة من أربعمائة واثنين وسبعين مليوًنا وخمسمائة ألف )472,500,000( ريال سعودي إلى ثالثمائة وخمسين 
مليوًنا وخمسمائة وتسعة وعشرين ألف )350,529,000( ريال سعودي من خالل إلغاء اثني عشر مليوًنا ومائة وسبعة وتسعين ألًفا ومائة 

)12,197,100( سهم من أسهم الشركة.
وبتاريخ 1441/07/03هـ )الموافق 2020/02/27م( انعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة وتمت الموافقة على 
مئتين  إلى  ريال سعودي   )350,529,000( ألف  وعشرين  وتسعة  مليوًنا وخمسمائة  ثالثمائة وخمسين  من  الشركة  مال  رأس  تخفيض 
وثمانية وعشرين مليوًنا وخمسمائة وتسعة وعشرين ألف )228,529,000( ريال سعودي من خالل إلغاء اثني عشر مليوًنا ومئتي ألف 

)12,200,000( سهم من أسهم الشركة. 
وبتاريخ 1443/06/20هـ )الموافق 2022/01/23م( انعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة وتمت الموافقة على 
تخفيض رأس مال الشركة من مئتين وثمانية وعشرين مليوًنا وخمسمائة وتسعة وعشرين ألف )228,529,000( ريال سعودي إلى تسعة 
وثمانين مليوًنا وتسعمائة وتسعة وتسعين ألف )89,999,000( ريال سعودي، من خالل إلغاء ثالثة عشر مليوًنا وثمانمائة وثالثة وخمسين 

ألف )13,853,000( سهم عادي من األسهم المصدرة للشركة بقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد.
وبتاريخ )●(هـ )الموافق )●(م( انعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة وتمت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة 
إلى ثالثمائة وتسعة وثالثين مليوًنا وتسعمائة  من تسعة وثمانين مليوًنا وتسعمائة وتسعة وتسعين ألف )89,999,000( ريال سعودي، 
وتسعة وتسعين ألف )339,999,000( ريال سعودي من خالل إصدار أسهم حقوق أولوية. ويبلغ عدد األسهم المدرجة حتى تاريخ هذه 
النشرة ثمانية ماليين وتسعمائة وتسعة وتسعين ألًفا وتسعمائة )8,999,900( سهم، وتلتزم الشركة باإلعالن عن أي تغير في ملكية كبار 

المساهمين.
شروط االكتتاب في أسهم 

حقوق األولوية
يجب على األشخاص المستحقين الراغبين في االكتتاب باألسهم الجديدة استيفاء شروط االكتتاب ذات الصلة. ولالطالع على شروط 

وأحكام وتعليمات االكتتاب فضاًل راجع القسم 13 )»المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه«( من هذه النشرة.

الجمهور

تعني حسب قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة األشخاص غير المذكورين أدناه:
تابعي المصدر.. 1
المساهمون الكبار في المصدر.. 2
أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين في المصدر.. 3
أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي المصدر.. 4
أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في المصدر.. 5
أي أقارب األشخاص المشار إليهم في )4،3،2،1 أو 5( أعاله.. 6
أي شركة يسيطر عليها أي من األشخاص المشار إليهم في )5،4،3،2،1 أو 6( أعاله.. 7
األشخاص الذين يتصرفون باالتفاق معاً ويملكون مجتمعين )5%( أو أكثر من فئة األسهم المراد إدراجها.. 8

هو السعر الذي يتم تداول الحق به علًما بأن هذا السعر يتم تحديده من خالل آلية العرض والطلب في تداول وبالتالي فإنه قد يختلف سعر تداول الحق
عن قيمة الحق اإلرشادية.

ينطوي االستثمار في هذا االكتتاب على مخاطر معينة، ويمكن تصنيف هذه المخاطر إلى: )1( مخاطر متعلّقة بالشركة، و)2( مخاطر عوامل المخاطرة
متعلّقة بالسوق والقطاع، و)3( المخاطر المتعلّقة باألسهم )فضالُ راجع القسم 2 )»عوامل المخاطرة«( من هذه النشرة(.

التعديالت الجوهرية التي 
طرأت على المعلومات التي 

تم اإلفصاح عنها في آخر 
نشرة إصدار

تمت موافقة الهيئة على نشر آخر نشرة إصدار للشركة في تاريخ 1433/01/23هـ )الموافق 2012/12/18م(. 

تنويهل يجب قراءة قسم »إشعار مهم« الواردة في الصفحة )أ( والقسم  2 »عوامل المخاطرة« الواردين في هذه النشرة بعناية تامة قبل اتخاذ أي قرار يتعلق باالستثمار في أسهم حقوق األولوية 
وفق هذه النشرة.
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التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب

الجدول الزمني المتوقع لطرح أسهم حقوق األولوية(ل 4و1الجدول رقم )
التاريخالحدث

انعقاد الجمعية العامة غير العادية 
المتضمنة الموافقة على زيادة 

رأس المال وتحديد تاريخ األحقية 
والمساهمين المستحقين، علماً بأن 

المساهمين المستحقين هم المساهمون 
المالكون لألسهم في نهاية تداول يوم 

انعقاد الجمعية العامة غير العادية 
لزيادة رأس المال والمقيدون في 

سجالت الشركة لدى مركز إيداع في 
ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية 

)●(هـ )الموافق )●(م(.

فترة التداول*
تبدأ فترة التداول في يوم )●(هـ )الموافق )●(م(، على أن تنتهي فترة التداول في يوم )●(هـ )الموافق )●(م(. ويجوز خالل 

هذه الفترة لجميع حملة حقوق األولوية - سواًء أكانوا مستثمرين مقيدين أو مستثمرين جدًدا - القيام بتداول حقوق 
األولوية.

فترة االكتتاب
تبدأ فترة االكتتاب في يوم )●(هـ )الموافق )●(م(، على أن تنتهي فترة االكتتاب في يوم )●(هـ )الموافق )●(م(. ويجوز 
خالل هذه الفترة لجميع حملة حقوق األولوية - سواًء أكانوا مستثمرين مقيدين أو مستثمرين جدًدا - ممارسة حقهم 

باالكتتاب في األسهم الجديدة.

يوم )●(هـ )الموافق )●(م( وينتهي استقبال طلبات االكتتاب بانتهاء يوم )●(هـ )الموافق )●(م(.انتهاء فترة االكتتاب

من الساعة العاشرة )10( صباحاً من يوم )●(هـ )الموافق )●(م( وحتى الساعة الخامسة )5( مساًء من اليوم التالي بتاريخ فترة الطرح المتبقي
)●(هـ )الموافق )●(م(.

يوم )●(هـ )الموافق )●(م(.اإلشعار بالتخصيص النهائي

دفع مبالغ التعويض )إن وجدت( 
لألشخاص المستحقين الذين لم 

يشاركوا في االكتتاب ومستحقي كسور 
األسهم

سيتم دفع مبالغ التعويض، إن وجدت، في موعد أقصاه يوم )●(هـ )الموافق )●(م(.

التاريخ المتوقع لبدء التداول في األسهم 
الجديدة**

سوف يتم تداول األسهم المطروحة لالكتتاب عند االنتهاء من كافة اإلجراءات النظامية ذات العالقة. وسيتم اإلعالن عنه 
.)www.saudiexchange.sa( الحًقا في الصحف المحلية وموقع تداول اإللكتروني

.)www.saudiexchange.sa( )تنويه: جميع التواريخ المذكورة في الجدول الزمني أعاله تقريبية. وسيتم اإلعالن عن التواريخ الفعلية على موقع شركة السوق المالية السعودية )تداول
* تبدأ فترة التداول بعد ثالثة )3( أيام عمل من موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال.

** ستكون الفترة الزمنية بين نهاية االكتتاب في حقوق األولوية وإيداع األسهم في محافظ المساهمين تسعة )9( أيام عمل. 
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تواريخ اإلعالنات المهمة(ل 5و1الجدول رقم )
تاريخ اإلعالنالمعلناإلعالن

يوم )●(هـ )الموافق )●(م(.الشركةإعالن الدعوة النعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال

يوم )●(هـ )الموافق )●(م(.الشركةإعالن نتائج الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال

يوم )●(هـ )الموافق )●(م(.تداولإعالن تعديل سعر سهم الشركة وإيداع الحقوق وإعالن قيمة الحق اإلرشادية

يوم )●(هـ )الموافق )●(م(.إيداعإعالن إضافة حقوق األولوية لشركة اتحاد عذيب لالتصاالت 

يوم )●(هـ )الموافق )●(م(.الشركةإعالن تحديد فترة تداول الحقوق وفترة االكتتاب في األسهم الجديدة

يوم )●(هـ )الموافق )●(م(.الشركةإعالن عن بدء فترة التداول الحقوق وفترة االكتتاب

يوم )●(هـ )الموافق )●(م(.الشركةإعالن تذكيري عن بدء فترة تداول الحقوق وفترة االكتتاب

إعالن تذكيري عن آخر يوم لتداول حقوق األولوية والتنويه بأهمية قيام الذين 
يوم )●(هـ )الموافق )●(م(.تداولال يرغبون في االكتتاب ببيع الحقوق التي يملكونها

يوم )●(هـ )الموافق )●(م(.الشركةإعالن عن انتهاء فترة االكتتاب

اإلعالن عن:
نتائج االكتتاب.. 1
تفاصيل عملية بيع األسهم التي لم يتم االكتتاب فيها )إن وجدت( وبدء . 2

فترة الطرح المتبقي

يوم )●(هـ )الموافق )●(م(.الشركة

يوم )●(هـ )الموافق )●(م(.الشركةإعالن نتائج الطرح المتبقي واإلشعار بالتخصيص النهائي

يوم )●(هـ )الموافق )●(م(.إيداعإعالن بإيداع األسهم الجديدة في محافظ المستثمرين

يوم )●(هـ )الموافق )●(م(.الشركةإعالن توزيع مبالغ التعويض )إن وجدت( على األشخاص المستحقين
www.( اإللكتروني )تنويه: جميع التواريخ المذكورة في الجدول الزمني أعاله تقريبية. وسوف يتم اإلعالن عن التواريخ والمواعيد الفعلية على موقع شركة السوق المالية السعودية )تداول

saudiexchange.sa(. باإلضافة إلى ذلك سيتم تحديد تاريخ إيداع األسهم الجديدة في محافظ المستثمرين بالتنسيق مع شركة مركز إيداع األوراق المالية )إيداع(.

كما تجدر اإلشارة بأنه في حال نشر إعالن يتعلق بالطرح في جريدة محلية بعد نشر نشرة اإلصدار سوف يتضمن اإلعالن ما يلي، وفًقا 
للمادة 33)هـ( من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة:

اسم المصدر ورقم سجله التجاري.. 1
األوراق المالية وقيمتها ونوعها وفئتها التي يشملها طلب تسجيل األوراق المالية وطرحها.. 2
المواقع اإللكترونية التي يمكن للجمهور الحصول فيها على نشرة اإلصدار.. 3
تاريخ نشر نشرة اإلصدار.. 4
بيان بأن اإلعالن هو للعلم فقط وال يشكل دعوًة أو طرحاً المتالك األوراق المالية بشرائها أو االكتتاب فيها.. 5
اسم مدير االكتتاب ومتعهدي التغطية والمستشارين الماليين والمستشار القانوني.. 6
إخالء مسؤولية بالصيغة اآلتية: »ال تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية )تداول( أي مسؤولية عن محتويات . 7

هذا اإلعالن، وال تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحًة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة 
ا ورد في هذا اإلعالن أو عن االعتماد على أي جزء منه«. تنتج عمَّ
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كيفية التقدم بطلب االكتتاب

يقتصر االكتتاب في أسهم حقوق األولوية في البداية على األشخاص المستحقين سواًء أكانوا من المستثمرين المقيدين أو المساهمين 
الجدد. وفي حال عدم ممارسة حقوق األولوية الخاصة باألشخاص المستحقين فسوف تطرح أية أسهم متبقية على المؤسسات االستثمارية 
من خالل فترة الطرح المتبقي. ويتعين على األشخاص المستحقين الراغبين في االكتتاب في األسهم الجديدة تقديم طلبات االكتتاب عبر 

الوسائل والخدمات التي يوفرها الوسيط للمستثمرين، وذلك بشرطين أساسيين هما: 

أن يكون للشخص المستحق حساب لدى أحد الوسطاء الذين يقدمون هذه الخدمات. 	
ثة، وأالَّ يكون قد طرأ أي تغييرات على البيانات أو المعلومات الخاصة بالشخص  	 أن تكون البيانات الخاصة بالشخص المستحق محدَّ

التعديالت قد بلغت للوسطاء  مالم تكن هذه  اكتتابه في طرح جرى حديثاً  المستحق )بحذف أو إضافة أحد أفراد عائلته( منذ 
واعتمدت من قبلهم.

يتم تقديم طلبات االكتتاب عن طريق المحفظة االستثمارية في منصات وتطبيقات التداول التي يتم من خاللها إدخال أوامر البيع والشراء، 
إضافة إلى إمكانية االكتتاب من خالل أي وسائل أخرى يوفرها الوسيط وأمين حفظ األسهم. وتحتفظ الشركة بحقها في رفض أي طلب 
لالكتتاب في األسهم الجديدة كلياً أو جزئياً، في حالة عدم استيفائه ألي من شروط أو متطلبات االكتتاب. وال يجوز التعديل في طلب االكتتاب 
أو سحبه بعد تسليمه، ويمثل هذا الطلب عند تقديمه عقداً ملزماً بين الشركة والمساهم المستحق )فضاًل راجع القسم 13 )»المعلومات 

المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه«( من هذه النشرة(.
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أسئلة وأجوبة عن آلية طرح حقوق األولوية الجديدة

ما هي حقوق األولوية؟

هي أوراق مالية قابلة للتداول تعطي حاملها أحقية االكتتاب في األسهم الجديدة المطروحة عند اعتماد زيادة رأس المال، وهو حق مكتسب 
لجميع المساهمين المالكين لألسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال والمقيدين في سجالت الشركة لدى 
مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية. ويعطى كل حق لحامله أحقية االكتتاب بسهم واحد جديد 

وذلك بسعر الطرح.

لمن تمنح حقوق األولوية؟

لجميع حملة األسهم المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير 
العادية، وهو ما يعرف بتاريخ األحقية.

متى يتم إيداع حقوق األولوية؟

بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية وموافقتها على زيادة رأس المال من خالل طرح أسهم حقوق أولوية، وتودع حقوق األولوية كأوراق 
مالية في المحافظ الخاصة بالمساهمين في سجالت الشركة لدى مركز اإليداع بنهاية ثاني يوم تداول بعد انعقاد الجمعية العامة غير 
العادية، وستظهر األسهم في محافظهم تحت رمز جديد خاص بحقوق األولوية، ولن يسمح بتداول هذه الحقوق أو االكتتاب فيها إال عند 

بداية فترتي التداول واالكتتاب.

كيف يتم إشعار المساهم المقيد بإيداع حقوق األولوية في المحفظة؟

يتم اإلشعار عن طريق اإلعالن في موقع تداول وكذلك عن طريق خدمة )تداوالتي( المقدمة من قبل شركة مركز إيداع األوراق المالية ورسائل 
نصية قصيرة ترسل عن طريق شركات الوساطة.

كم عدد حقوق األولوية التي سيحصل عليها المساهم المقيد؟

يعتمد العدد على نسبة ما يملكه كل مساهم في رأس المال بحسب سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع بنهاية ثاني يوم تداول بعد 
انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

ما هو معامل أحقية االكتتاب؟ 

هو المعامل الذي يمكن المساهمين المقيدين من معرفة عدد حقوق األولوية المستحقة لهم عن األسهم التي يملكونها وفقاً لسجل مساهمي 
الشركة لدى مركز اإليداع بنهاية ثاني يوم تداول بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية. ويحسب هذا المعامل بقسمة عدد األسهم الجديدة 
على عدد األسهم الحالية للشركة. على سبيل المثال، إذا كان عدد األسهم المصدرة لشركة ألف )1.000( سهم ورفعت تلك الشركة رأس 
مالها عن طريق طرح مائتي )200( سهم جديد بحيث ارتفع عدد أسهمها إلى ألف ومائتي )1.200( سهم كون معامل أحقية االكتتاب حينئذ 

1 إلى 5 )سهم واحد لكل خمسة أسهم(.

هل سيتم تداول هذه الحقوق وإضافتها لمحافظ المستثمرين بنفس اسم / رمز أسهم الشركة؟

نعم، حيث سيتم إضافة الحق المكتسب إلى محافظ المستثمرين تحت اسم السهم األصلي، وبإضافة كلمة حقوق أولوية، إضافة إلى رمز 
جديد لهذه الحقوق.

ما هي قيمة الحق عند بداية تداوله؟

سيكون سعر االفتتاح هو الفرق بين سعر إغالق سهم الشركة في اليوم السابق إلدراج الحق وسعر الطرح )قيمة الحق اإلرشادية(. فعلى 
سبيل المثال )باستخدام أسعار افتراضية( لو كان سعر إغالق السهم في اليوم السابق خمسة وعشرين )25( ريااًل سعودياً وسعر الطرح 
عشرة )10( رياالت سعودية، عندها يكون سعر االفتتاح لحقوق األولوية عند بداية التداول خمسة عشر )15( ريااًل سعودياً )وهو الفرق ما 

بين السعرين المذكورين(.
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من هو المساهم المقيد؟

هو أي مساهم يظهر في سجل مساهمي الشركة بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

هل يستطيع المساهمون المقيدون االكتتاب في أسهم إضافية؟

نعم، يستطيع المساهمون المقيدون االكتتاب في أسهم إضافية من خالل شراء حقوق جديدة عن طريق السوق خالل فترة التداول.

هــل مــن الممكــن أن يفقــد المســاهم المقيــد أحقيتــه فــي االكتتــاب حتــى لــو كان لــه حــق حضــور الجمعيــة العامــة غيــر 
العاديــة والتصويــت علــى زيــادة رأس المــال عــن طريــق طــرح أســهم حقــوق أولويــة؟

نعم، يفقد المساهم أحقيته في االكتتاب في حال قام ببيع أسهمه في يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية أو قبلها بيوم عمل.

كيف تتم عملية االكتتاب؟

تتم عملية االكتتاب عن طريق تقديم طلبات االكتتاب من خالل المحفظة االستثمارية في منصات التداول التي يتم من خاللها إدخال أوامر 
البيع والشراء، إضافة إلى إمكانية االكتتاب من خالل أي وسائل أخرى يوفرها الوسيط وأمين حفظ األسهم.

هل يمكن للشخص المستحق االكتتاب في أسهم أكثر من الحقوق المملوكة له؟

ال يمكن للشخص المستحق االكتتاب في أسهم أكثر من الحقوق المملوكة له.

هل يمكن االكتتاب أكثر من مرة ومن خالل أكثر من جهة مستلمة؟

نعم يمكن ذلك، ولكن يجب مراعاة أالَّ تزيد كمية األسهم المكتتب بها عن عدد الحقوق المملوكة عند انتهاء فترة التداول، حيث إن أي زيادة 
في كمية األسهم المكتتب بها عن عدد الحقوق المملوكة عند انتهاء فترة التداول سينتج عنها إلغاء طلب االكتتاب.

فــي حالــة امتــالك أســهم الشــركة مــن خــالل أكثــر مــن محفظــة اســتثمارية، فــي أي محفظــة يتــم إيــداع حقــوق 
األولويــة؟

سيتم إيداع حقوق األولوية في نفس المحفظة المودع بها أسهم الشركة المرتبطة بالحقوق، فعلى سبيل المثال إذا كان مساهم يملك ألف 
)1000( سهم في الشركة موزعة كما يلي، ثمانمائة )800( سهم في محفظة )أ(، ومائتي )200( سهم في محفظة )ب(، فإن مجموع الحقوق 
ا واحًدا، عليه فسيتم إيداع ثمانمائة )800( حق في محفظة )أ( ومائتي )200(  التي ستودع ألف )1000( حق على اعتبار أن لكل سهم حّقً

حق في محفظة )ب(.

في حالة االكتتاب من خالل أكثر من محفظة أين يتم إيداع األسهم الجديدة بعد التخصيص؟

يكون إيداع األسهم في المحفظة االستثمارية المذكورة في طلب االكتتاب األول.

هل يحق لحملة شهادات األسهم االكتتاب والتداول؟

نعم، يحق لحملة شهادات األسهم االكتتاب لكن لن يستطيعوا التداول إال بعد إيداع الشهادات في محافظ استثمارية إلكترونية عن طريق 
الوسطاء أو مركز اإليداع في تداول وإحضار الوثائق الالزمة، وذلك قبل نهاية فترة االكتتاب.

إذا تم االكتتاب في األسهم الجديدة وتم بيع الحقوق بعد ذلك ماذا يحدث في هذه الحالة؟

في حال قام أحد المساهمين المقيدين باالكتتاب ومن ثم بيع حقوق األولوية ولم يتم شراء عدد حقوق أولوية يعادل عدد الحقوق التي اكتتب 
فيها قبل نهاية فترة التداول فسيتم رفض طلب االكتتاب كلياً في حال تم بيع جميع الحقوق أو جزئياً بما يعادل ما تم بيعه من حقوق وسيتم 

إبالغ المساهم المقيد وإعادة مبلغ االكتتاب المرفوض إليه عبر الجهة المستلمة.

هل يحق لمن اشترى حقوق إضافية تداولها مرة أخرى؟

نعم، يحق له بيعها وشراء حقوق أخرى خالل فترة التداول فقط.
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هل باإلمكان بيع جزء من هذه الحقوق؟

نعم بإمكان المستثمر بيع جزء من هذه الحقوق واالكتتاب بالجزء المتبقي.

متى يستطيع المساهم االكتتاب في حقوق األولوية التي اشتراها خالل فترة التداول؟

أي وقت خالل فترة االكتتاب، أي حتى اليوم التاسع )9(، بعد تسوية شراء الحقوق )يومي عمل(.

هل يستطيع الشخص المستحق بيع الحق بعد انقضاء فترة التداول؟

ال يمكن ذلك، بعد انقضاء فترة التداول يتبقى للشخص المستحق فقط ممارسة الحق في االكتتاب بأسهم حقوق األولوية أو عدم ممارسة 
ذلك، وفي حال عدم ممارسة الحق يمكن أن يخضع المستثمر للخسارة أو االنخفاض في قيمة محفظته االستثمارية.

ماذا يحدث لحقوق األولوية التي لم يتم بيعها أو ممارسة االكتتاب فيها خالل فترة االكتتاب؟

في حال عدم االكتتاب بكامل األسهم الجديدة خالل فترة االكتتاب، تطرح األسهم الجديدة المتبقية الكتتاب ينظمه مدير االكتتاب، ويتم 
احتساب قيمة التعويض )إن وجد( لمالك الحقوق بعد خصم قيمة االكتتاب. علماً بأن المستثمر قد ال يحصل على أي مقابل إذا تم البيع 

في فترة الطرح المتبقي بسعر الطرح. 

مــن لــه األحقيــة فــي حضــور الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة والتصويــت علــى زيــادة رأس مــال المصــدر عــن طريــق 
طــرح أســهم حقــوق أولويــة؟

يحق للمساهم المقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع بنهاية يوم تداول يوم الجمعية العامة غير العادية حضور الجمعية العامة 
غير العادية والتصويت على زيادة رأس مال المصدر عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

متى يتم تعديل سعر السهم نتيجة لزيادة رأس مال المصدر عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية؟

يتم تعديل سعر السهم عن طريق السوق قبل بداية تداول اليوم التالي ليوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

لــو قــام مســتثمر بشــراء أســهم فــي الشــركة فــي يــوم انعقــاد الجمعيــة فهــل يحــق لــه الحصــول علــى حقــوق األولويــة 
المترتبــة علــى زيــادة رأس مــال المصــدر؟

نعم، حيث إنه سيتم قيد المستثمر في سجل مساهمي الشركة بعد يومي عمل من تاريخ شراء األسهم )أي بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد 
الجمعية غير العادية(، مع العلم بأن حقوق األولوية ستمنح لجميع حملة األسهم المقيدين في سجالت الشركة بنهاية ثاني يوم تداول يلي 

تاريخ انعقاد الجمعية غير العادية، ولكن لن يحق له الحضور أو التصويت في الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال.

إذا كان لدى المستثمر أكثر من محفظة مع أكثر من شركة وساطة، كيف سيتم احتساب الحقوق له؟

سيتم توزيع نصيب المستثمر على المحافظ التي يمتلكها المستثمر، بحسب نسبة الملكية الموجودة في كل محفظة، وفي حال وجود كسور 
سيتم تجميع تلك الكسور، وإذا أكملت رقماً صحيحاً أو أكثر يتم إضافة الرقم الصحيح إلى المحفظة التي يملك فيها المستثمر أكبر كمية 

من الحقوق.

ما هي فترات التداول واالكتتاب؟

يبدأ تداول واكتتاب الحقوق في الوقت ذاته حتى انتهاء التداول في اليوم السادس، بينما يستمر االكتتاب حتى اليوم التاسع وذلك حسب ما 
هو مذكور في هذه النشرة وإعالنات الشركة.

هل يمكن االكتتاب خالل عطلة نهاية األسبوع؟

ال، ال يمكن ذلك.
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هل يستطيع عامة المستثمرين من غير المساهمين المقيدين االكتتاب في أسهم حقوق أولوية؟

نعم، وذلك بعد إتمام شراء حقوق األولوية عن طريق السوق خالل فترة التداول.

هل سيتم إضافة أي رسوم أخرى لعمليات تداول حقوق األولوية؟

سيتم تطبيق نفس العموالت على عمليات البيع والشراء كما هي باألسهم ولكن دون حد أدنى لمبلغ العمولة.

مساعدة إضافية:
في حال وجود أي استفسارات، الرجاء التواصل مع الشركة على البريد اإللكتروني ))●(( وألسباب قانونية، سوف يكون بمقدور  	

النشرة ولن يكون بمقدورها تقديم المشورة بشأن األسس الموضوعية إلصدار  الواردة في هذه  المعلومات  الشركة فقط تقديم 
الحقوق أو حتى تقديم المشورة المالية أو الضريبية أو القانونية أو االستثمارية.

ولمزيد من المعلومات عن شروط وأحكام وتعليمات االكتتاب، فضاًل راجع القسم 13 )»المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح  	
وشروطه«( وبقية المعلومات الواردة من هذه النشرة.
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ملخص المعلومات األساسية

يقدم هذا الملخص نبذة موجزة عن المعلومات الواردة في هذه النشرة، غير أنه ال يشتمل على كافة المعلومات التي قد تكون مهمة للمكتتبين. 
لذا، يجب على مستلمي هذه النشرة قراءتها بالكامل قبل اتخاذ قرار باالستثمار في األسهم الجديدة المطروحة. وقد تم تعريف جميع 

المصطلحات والعبارات المختصرة الواردة في هذه النشرة في القسم 1 »التعريفات والمصطلحات«، وفي أماكن أخرى من هذه النشرة.

نبذة عن الشركة

التاريخ والتأسيس
تأسست شركة اتحاد عذيب لالتصاالت )يشار إليها فيما بعد بـ »الشركة« أو »جو«( كشركة مساهمة سعودية بموجب المرسوم الملكي رقم 
)م/6( الصادر بتاريخ 1429/02/19هـ )الموافق 2008/02/26م( ومسجلة بالسجل التجاري رقم 1010263273 الصادر من مدينة الرياض 
بتاريخ 1430/02/30هـ )الموافق 2009/02/25م(، وبدأت الشركة نشاطها بموجب الترخيص الصادر من هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية 

المؤرخ في 1430/04/05هـ )الموافق 2009/04/01م(.

يقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض، رقم المبنى 3704 طريق الملك عبداهلل الفرعي، حي المغرزات، ص.ب. 12482، الرياض 
6488، المملكة العربية السعودية. 

رأس المال
تسعة وثمانون مليوًنا وتسعمائة وتسعة وتسعون ألف )89,999,000( ريال سعودي مقسم إلى ثمانية ماليين وتسعمائة وتسعة وتسعين ألًفا 

وتسعمائة )8,999,900( سهم عادي بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد.

التغيرات الرئيسية في رأس مال الشركة
أدرجت الشركة مائة مليون )100,000,000( سهم عادي في السوق المالية السعودية )»تداول«( عن طريق االكتتاب العام بتاريخ 1430/04/04هـ 

)الموافق 2009/03/31م( وتم طرح ما نسبته )30%( من األسهم لالكتتاب العام من قبل الجمهور.

على  الموافقة  وتمت  الشركة  لمساهمي  العادية  غير  العامة  الجمعية  اجتماع  انعقد  2011/08/06م(  )الموافق  1432/09/06هـ  وبتاريخ 
تخفيض رأس مال الشركة من مليار )1,000,000,000( ريال سعودي إلى أربعمائة مليون )400,000,000( ريال سعودي عن طريق إلغاء ستين 

مليون )60,000,000( سهم من أسهم الشركة.

وبتاريخ 1433/02/20هـ )الموافق 2012/01/14م( انعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة وتمت الموافقة على زيادة 
رأس المال من أربعمائة مليون )400,000,000( ريال سعودي إلى مليار وخمسمائة وخمسة وسبعين مليون )1,575,000,000( ريال سعودي 
من خالل إصدار أسهم حقوق أولوية تبلغ مائة وسبعة عشر مليوًنا وخمسمائة ألف )117,500,000( سهم وبسعر إصدار قدره )10( رياالت 

للسهم الواحد.

وبتاريخ 1438/07/13هـ )الموافق 2017/04/10م( انعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة وتمت الموافقة على تخفيض 
رأس مال الشركة من مليار وخمسمائة وخمسة وسبعين مليون )1,575,000,000( ريال سعودي إلى ستمائة وثالثين مليون )630,000,000( 

ريال سعودي عن طريق إلغاء أربعة وتسعين مليوًنا وخمسمائة ألف )94,500,000( سهم من أسهم الشركة.

على  الموافقة  وتمت  الشركة  لمساهمي  العادية  غير  العامة  الجمعية  اجتماع  انعقد  2018/02/13م(  )الموافق  1439/05/27هـ  وبتاريخ 
تخفيض رأس مال الشركة من ستمائة وثالثين مليون )630,000,000( ريال سعودي إلى أربعمائة واثنين وسبعين مليوًنا وخمسمائة ألف 

)472,500,000( ريال سعودي من خالل إلغاء خمسة عشر مليوًنا وسبعمائة وخمسين ألف )15,750,000( سهم من أسهم الشركة.

على  الموافقة  وتمت  الشركة  لمساهمي  العادية  غير  العامة  الجمعية  اجتماع  انعقد  2019/04/24م(  )الموافق  1440/08/19هـ  وبتاريخ 
وخمسين  ثالثمائة  إلى  سعودي  ريال   )472,500,000( ألف  وخمسمائة  مليوًنا  وسبعين  واثنين  أربعمائة  من  الشركة  مال  رأس  تخفيض 
مليوًنا وخمسمائة وتسعة وعشرين ألف )350,529,000( ريال سعودي من خالل إلغاء اثني عشر مليوًنا ومائة وسبعة وتسعين ألًفا ومائة 

)12,197,100( سهم من أسهم الشركة.

على  الموافقة  وتمت  الشركة  لمساهمي  العادية  غير  العامة  الجمعية  اجتماع  انعقد  2020/02/27م(  )الموافق  1441/07/03هـ  وبتاريخ 
تخفيض رأس مال الشركة من ثالثمائة وخمسين مليوًنا وخمسمائة وتسعة وعشرين ألف )350,529,000( ريال سعودي إلى مئتين وثمانية 
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وعشرين مليوًنا وخمسمائة وتسعة وعشرين ألف )228,529,000( ريال سعودي من خالل إلغاء اثني عشر مليوًنا ومئتي ألف )12,200,000( 
سهم من أسهم الشركة. 

على  الموافقة  وتمت  الشركة  لمساهمي  العادية  غير  العامة  الجمعية  اجتماع  انعقد  2022/01/23م(  )الموافق  1443/06/20هـ  وبتاريخ 
إلى تسعة  ألف )228,529,000( ريال سعودي  الشركة من مئتين وثمانية وعشرين مليوًنا وخمسمائة وتسعة وعشرين  تخفيض رأس مال 
وثمانين مليوًنا وتسعمائة وتسعة وتسعين ألف )89,999,000( ريال سعودي، من خالل إلغاء ثالثة عشر مليوًنا وثمانمائة وثالثة وخمسين ألف 

)13,853,000( سهم عادي من األسهم المصدرة للشركة بقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد.

وبتاريخ )●(هـ )الموافق )●(م( انعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة وتمت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من 
تسعة وثمانين مليوًنا وتسعمائة وتسعة وتسعين )89,999,000( ريال سعودي، إلى ثالثمائة وتسعة وثالثين مليوًنا وتسعمائة وتسعة وتسعون 

ألف )339,999,000( ريال سعودي من خالل إصدار أسهم حقوق أولوية.

كبار المساهمين
يتألف كبار المساهمين في الشركة الذين يمتلك كل منهم نسبة 5% أو أكثر من أسهم رأس مال الشركة من شركة البحرين لالتصاالت السلكية 

والالسلكية. وفيما يلي جدول يوضح ملكية كبار المساهمين كما في تاريخ هذه النشرة:

ملكية كبار المساهمين في الشركة(ل 6و1الجدول رقم )
نسبة الملكية في الشركةعدد األسهمالمساهمون

15%1,349,988شركة البحرين لالتصاالت السلكية والالسلكية1
المصدر: تداول والشركة )كما بتاريخ 1444/05/06هـ )الموافق 2022/11/30م((

ملخص عن أنشطة الشركة ومنتجاتها
تقوم الشركة بتقديم مجموعة من الخدمات في مجال االتصاالت والتي تخدم القطاعات التالية: )1( قطاع األعمال؛ و)2( قطاع األفراد؛ 
و)3( قطاع البيع بالجملة. وتزاول الشركة نشاطها وفقاً لنظام االتصاالت والئحته التنفيذية واألنظمة والتعليمات األخرى السارية في المملكة 
تحت إشراف هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية وقد حصلت الشركة على موافقات هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية على جميع المنتجات 

التي تقدمها.

حلول اإلنترنت والربط لقطاع األعمال
الحلول الصوتية والهاتف الثابت SIP Trunk (GO Tel) - تتيح هذه التقنية دمج خدمات الصوت الثابتة ضمن شبكة واحدة. وقد تّم تصميم 
GO Tel لمساعدة العمالء في تحسين تكاليف البنية األساسية والتأّكد من أّن موظفيهم يمكنهم التواصل بسهولة وكفاءة عبر االتصاالت 
الخارجي  المباشر )DID( واالتصال  الداخلي  التقنية خدمة االتصال  تتيح هذه  اإلنترنت. كما  بروتوكول  القائمة على  والبيانات  الصوتية 

المباشر )DOD(، مع إمكانية استخدام األرقام الموحدة والمجانية.

حلول الشبكة الخاصة االفتراضية )VPN - GO Secure( - تتيح خدمة الشبكة الخاصة االفتراضية عبر بروتوكول اإلنترنت أن يربط 
فرعين أو أكثر من المواقع أو المباني أو الفروع من خالل شبكة خاصة افتراضية واحدة تسمح بتبادل مرن ومتواصل للبيانات والتطبيقات 

بين مختلف المستخدمين.

البيانات  نقل  الخدمة  للعمالء وتضمن  إنترنت مخّصصة  اتصاالت  الخدمة  توّفر هذه   - )DIA - GO Net( المخصص لإلنترنت  الربط 
والتطبيقات بشكل موثوق وآمن وبدون مشاركة، حتى في أوقات الذروة في الشبكة. وتتوفر هذه الخدمة من خالل مجموعة متنّوعة من 
سرعات الوصول بما في ذلك خدمة الوصول المباشر لإلنترنت عبر تقنية المايكرويف، أو خدمة الوصول المباشر لإلنترنت عبر تقنية 

األلياف الضوئية.

الربط الشبكي العالمي )GMPLS - GO GLOBAL( - تشمل هذه الخدمة توفير )1( الربط الدولي مع أي موقع في العالم؛ )2( وموثوقية 
عالية جداً في توصيل البيانات عن طريق الربط المباشر؛ )3( وتقديم الدعم على مدار الساعة وذلك عبر فريق متخصص من مهندسي 
دعم العمالء يعمل للتأكد بأن وصالت الشبكة تقوم باألداء على أفضل المستويات دون حدوث أية انقطاعات في الخدمة على مدار الساعة 

وطوال أيام األسبوع.
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حلول الخدمات تقنية المعلومات واالتصاالت لقطاع األعمال
حلول مركز البيانات )GO Co-Location( - توّفر الشركة خدمة تأجير مساحات في مركز بياناتها الستضافة الخوادم ومعدات الربط 
الشبكي لعمالئها. وتساعد هذه الخدمة بتخفيف التكاليف وحدة المخاطر المتعلقة بمراكز البيانات، حيث يستعين العميل بالشركة الستضافة 

وتشغيل وصيانة خوادمه وربطه الشبكي. 

الحماية من هجمات تعطيل الخدمة )DDoS( - تتكون هذه الخدمة من خدمات األمن السيبراني لحماية أجهزة والربط الشبكي للعمالء من 
.)Anti-DDoS( هجمات حجب الخدمة

خدمة إدارة الراوتر )MRS( - تقدم الشركة خدمات مراقبة وصيانة الراوتر وحل مشاكله لضمن استمرارية فاعليته على الوجه األكمل 
للعمالء. وتساعد هذه الخدمة على تقليل التكاليف التشغيلية وتضمن استمرارية الخدمة وأمانها وبالتالي استمرارية العمل للعمالء.

الخدمات المقدمة لقطاع األفراد
باقات الفايبر المنزلية )FTTH( - توّفر الشركة خدمة اإلنترنت فائق السرعة مع خيارات سرعة متعددة تصل إلى 500 ميجا بت بالثانية 

عن طريق تقنية األلياف الضوئية.

برودباند الالسلكي الثابت )LTE( - تقدم الشركة خدمة اإلنترنت ذات النطاق العريض "LTE". وتوفر هذه الخدمة سرعات مثالية إلرسال 
واستقبال البيانات عبر الشبكة مما يتيح للعميل االستمتاع بتجربة إنترنت مميزة، عن طريق التصفح الفوري لإلنترنت، وتحميل الملفات، أو 

تشغيل ألعاب اإلنترنت، أو مشاهدة البث المباشر بسرعة ثابتة.

الخدمات المقدمة لقطاع البيع بالجملة
توفر الشركة خيارات البيع بالجملة إلى المشغلين والنواقل داخل وخارج المملكة.

رسالة الشركة واستراتيجيتها وقيمها 

رسالة الشركة
تهدف الشركة ألْن تصبح الرائدة والمفّضلة في مجال خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية، وذلك عبر االستفادة الُمثلى من مواردها 
بتقديم أحدث التقنيات الرائدة عالمياً كما تلتزم الشركة التزاماً كاماًل بخدمة المجتمع والحفاظ على البيئة، وذلك عبر سعيها إلحداث 

تغييرات جذرية في معايير االتصاالت السلكية والالسلكية، وتقديم خدمات عالمية المستوى لعمالئها في كافة مناطق المملكة.

استراتيجية الشركة
اعتمد مجلس اإلدارة في 1442/08/08هـ )الموافق 2021/03/21م( خطة عمل استراتيجية التحول والتي تتضمن مجموعة من المبادرات 
الهادفة إلى تحقيق تنمية كبرى في أعمال الشركة. وقد ُصممت تلك المبادرات لتعزيز األعمال األساسية للشركة من خالل االستفادة من 

نقاط قوتها ومكانتها الحالية في السوق إليجاد فرص جديدة وتحسين كفاءة عملياتها.

تقوم استراتيجية الشركة على خمس ركائز لتعزيز نموها وهي كالتالي:

بناء عرض تجاري غير تقليدي لقطاع األعمال واألفرادأ. 

تقوم الشركة بتطوير خدمات غير تقليدية لقطاع األعمال، من خالل تقديم حلول اتصال متقدمة وذو تكلفة فعالة مثل شبكة االتصال واسعة 
النطاق المعرفة بالبرمجيات )SD-WAN(، والحلول المعتمدة على تقنية السحابة، والخدمات الصوتية المحّسنة )مثل الخدمة الصوتية 
عبر بروتوكول اإلنترنت )VoIP( المحّسنة واالتصاالت الموحدة كخدمة )UCaaS((، وحلول األمان المحّسنة لألعمال )مثل نظام المعلومات 
العروض  إلى  وباإلضافة  تقديمها.  الشركة في  التي ستستمر  الحالية  الخدمات  من  تكمل عدداً  والتي   ))SIEM( الحوادث  وإدارة  األمنية 
المطروحة على قطاع األعمال، سوف تقدم الشركة أيًضا خدمات النطاق العريض المحدثة لقطاع األفراد والتي تعزز المنتجات الحالية 
الشاملة لباقات الفايبر المنزلية )FTTH( والوصول الالسلكي الثابت عبر الجيل الرابع )4G FWA( وتعتمد على شبكات المشغلين المحليين 
اآلخرين بناًء على اتفاقية فتح النطاق العريض. وتخطط الشركة أيًضا إلطالق شبكة وخدمات خاصة بها قائمة على الوصول الالسلكي 
الثابت عبر الجيل الخامس )5G FWA( بالشراكة مع مشغل محلي آخر، من خالل االستفادة من موارد الطيف وبعض البنية التحتية للشبكة 

التي تمتلكها الشركة حالياً.
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ومن المتوقع لكل من الخدمات الموجودة في محفظة منتجات الشركة التي تم إعادة تصميمها أن تشهد نمواً كبيراً في السنوات القادمة 
وأن تعتمد في ذلك على قدرات الشركة. وتُعد هذه الخدمات مكملة لبعضها البعض وستمّكن الشركة من استهداف الشركات الصغيرة 
والمتوسطة الحجم في نفس الوقت مع الشركات الضخمة، وهي قطاعات سريعة النمو وتُعد فيها المنافسة أقل شأناً مما هي عليه في سوق 

قطاع األفراد الشديدة التنافس.

 إصالح وتحديث الشبكة والبنية التحتية لتقنية المعلوماتب. 

يلزم على الشركة، لتقديم محفظة المنتجات والخدمات المخطط لها، أن تجري ترقيات أو تحسينات مختلفة لشبكتها ونظامها الحاليين في 
مجال تقنية المعلومات. وفي سبيل ذلك، تعتزم الشركة اعتماد نموذج »تقليل األصول« حيث ستتبع الشركة نموذج النفقات التشغيلية الكثيفة، 
بما في ذلك نشر البنية التحتية لأللياف النشطة فقط، والبنية التحتية لتقنية المعلومات القائمة على السحابة ذات النفقات التشغيلية 

الضخمة، واالستثمارات الرأسمالية االنتقائية في الشبكة.

إعادة تنظيم القدرات والعمليات التنظيمية	. 

تخطط الشركة لتعزيز قدراتها الداخلية خالل جميع مراحل العالقة مع العميل وفي كل قطعات السوق التي تُعنى باألعمال واألفراد، لتحقيق 
الكفاءات وتحسين جودة الخدمة. على وجه الخصوص، تخطط الشركة لتنفيذ العمليات في كل مرحلة من مراحل تقديم الخدمات القطاعية 
الرئيسية، بما يشمل تطوير المنتج والبيع والتوصيل وإعداد الفواتير وخدمة العمالء، باإلضافة إلى هيكلة المنظمة بطريقة تسهل لها تطبيق 

االستراتيجية.

تحسين تجربة العميلد. 

في إطار استراتيجيتها الطموحة، تخطط الشركة العتماد نهج يتمحور حول العمالء، وبخاصة عمالء قطاع األعمال. ويشمل ذلك اعتماد نهج 
حديث لتوزيع قنوات المبيعات، واختيار األدوات المناسبة لجذب العمالء المحتملين، وإنشاء عوامل تمكين فعالة لتحويل العمالء المحتملين 

إلى عمالء فعليين واالستفادة من الشراكات الرئيسية إلنشاء عروض ذات قيمة أقوى.

تخطط الشركة أيًضا لتعزيز منصاتها الرقمية بهدف تقديم وظائف رئيسية إضافية من شأنها تعزيز تجربة العميل. وسوف يتحقق ذلك 
من خالل تحديث أنظمة تقنية المعلومات الخاصة بها من خالل االستجابة لالتجاهات الرئيسية الحالية مثل تخصيص الخدمات الرقمية 
وتقديم الخدمات اإللكترونية والوسائط االجتماعية والتطبيقات كقناة خدمة، حيث أثبتت جميع هذه األساليب أنها تحسن تجربة العمالء.

تطوير شراكات قويةه. 

ستتمكن الشركة بفضل استراتيجية »تقليل األصول« من االستفادة من نقاط القوة لدى مشغلي االتصاالت اآلخرين في السوق، األمر الذي 
سيتطلب منها الحفاظ على الشراكات الحالية القوية وتطوير شراكات جديدة تمكنها من تقديم عروض جديدة ذات قيمة مضافة.

تخطط الشركة لمواصلة توطيد عالقتها القوية مع شركة االتصاالت السعودية، تزامًنا مع إقامة عالقات جديدة مع المشغلين اآلخرين 
وتجار الجملة في السوق. على وجه الخصوص، تخطط الشركة للتفاوض بشأن شراكة مع مشغل محلي لتطوير شبكة الجيل الخامس بصورة 

مشتركة، مع تطوير المزيد من الشراكات بشأن البائعين والمبيعات والمنتجات.

قيم الشركة
تنبع قيم الشركة من اهتمامها بعمالئها، وهم مركز أولوياتها بحيث:

الشركة  أحكام  وإن  والشفافية،  بالوضوح  الشركة  لدى  الفواتير  نظام  يمتاز  كما  الفهم،  بالصراحة وسهولة  يمتاز  الشركة  أسلوب  األمانةل 
وشروطها وجميع إجراءاتها بغاية السهولة والدقة؛ فهي تلتزم بأقصى درجات المصداقية والنزاهة في كل أعمالها.

اإلبداعل الشركة تتحدى المقاييس المعتادة وتتجاوز المألوف، تبتكر الحلول الجديدة باستمرار، تتطلع دوماً للتفوق والريادة، وتفاجئ عمالءها 
بما يسرهم بمدى عنايتها بأدق التفاصيل؛ فالشركة تفتخر بأن هدفها هو رفع مستوى خدماتها ألقصى درجة لكي تتجاوز حدود توقعات 

عمالئها في كل ما تفعل. 

اإلقدامل الشركة واثقة من قدرتها على تقديم منتجات متميزة وخدمات راقية، فالشركة تتحلى بالمعرفة العميقة والخبرة الواسعة وتمتلك 
المعايير والقدرة على التفوق في اإلنجاز، كما تتمتع بروح االبتكار التي تؤهلها للتقدم.

احترام اآلخرل الشركة تحرص على خلق اجواء ترحيبية لعمالئها تضمن سهولة التواصل والتفاهم معها فالشركة تتعامل مع الجميع بأقصى 
درجات االحترام لخصوصياتهم، وتحرص على توفير أفضل حلول االتصاالت لعمالئها من خالل تقديم خدماتها بطريقة مبسطه وسهلة 
االستخدام، وتمنح كل عميل من عمالئها االستقبال والترحيب الالئق الذي يستحقه، واالهتمام الذي يتطلع إليه، في الوقت الذي توفر له 

عالماً من الخدمات الراقية التي يطمح إليها.
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ملخص المزايا التنافسية ونواحي القوة

حضور قوي في السوق من خالل شبكة توزيع قويةأ. 

كما في تاريخ هذه النشرة، تمتلك الشركة شبكًة تضم أكثر من 700 نقطة بيٍع مرخّصة تسّهل لها الوصول إلى قنوات التوزيع المنتشرة في 
جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. 

لقد أقامت الشركة عالقات تجارية قوية مع شركاء قنوات التوزيع )المباشرين وغير المباشرين(، حيث إن شركاء القنوات غير المباشرين 
الذين تتعامل معهم الشركة يُتيحون لها إمكانية الوصول إلى أنواع مختلفة من المنافذ التجارية، مثل سالسل المتاجر الكبرى، التي تغطي 
نسبًة كبيرًة من إجمالي مبيعات الشركة لعمالء قطاع األفراد. أّما شركاء القنوات غير المباشرين الذين يتعاملون مع الشركة فهم يتمّتعون 
أيضاً بخبرة واسعة في مجال االتصاالت، ولديهم معرفٌة واسعٌة في مجال البيع بالتجزئة والقدرات المتقدمة، ما يتيح لشبكات التوزيع التابعة 

للشركة فرصَة االستفادة من أفضل الممارسات العالمية.

أّما بالنسبة إلى قنوات الشركة المباشرة، إن الشركة في صدد إنشاء نقط بيع في مدينتي الرياض وجدة.

يكون قسم التسويق للشركة جزءاً تكميلياً لقنوات البيع المباشرة وغير المباشرة التابعة للشركة، حيث يطلق الحمالت التسويقية على وسائل 
التواصل االجتماعي، ويجري التسويق لنقاط البيع ويتفاوض بشأن ترتيبات الحوافز والعمولة مع نقاط البيع. 

الطيفب. 

الترددي 3.5 جيجاهرتز من الطيف  بتاريخ 1440/09/01هـ )الموافق 2019/05/12م( حصلت الشركة على 50 ميجاهرتز في النطاق 
بموجب ترخيص الطيف الترددي الذي أصدرته هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية للشركة. وقد تّم استخدام الترددات التي حصلت عليها 

الشركة في روابط السلكية لربط أبراج الشركة بمختلف مراكز الشبكات لديها ولتوفير بيانات النطاق العريض.

وإّن الطيف القّيم الذي تملكه الشركة اليوم يجعلها جديرًة على تطوير شبكة جيل خامس، بالشراكة مع مشغٍل محلي آخر، وذلك من خالل 
تجميع موارد الطيف المخصصة لكل شركة سعياً إلى تقديم شبكة جيل خامس ذات جودٍة عاليٍة. وتعود الـ 50 ميجاهرتز التي تملكها الشركة 
حالياً في النطاق الترددي 3.5 جيجاهرتز، إلى النطاق الترددي NR n78 في شبكة الجيل الخامس، وهو أحد أبرز النطاقات المستخدمة 

لنشر شبكة الجيل الخامس في جميع أنحاء العالم. 

توسيع نطاق شبكة عالية الجودة	. 

لقد أقامت الشركة شبكًة لها تمتّد لتصل إلى جميع المراكز التجارية الرئيسية التي يتركز فيها العمالء من قطاع األعمال. وقد تّم العمل 
مؤخراً على توسيع نطاق هذه الشبكة لتشمل منطقتَْي رابغ وحائل، فأصبحت بذلك تشتمل اليوم على 13 مدينًة من بين المدن الرئيسية في 
المملكة العربية السعودية وهي: الرياض، وجدة، ومكة المكرمة، ورابغ، والمدينة المنورة، وينبع، وخميس مشيط، والدمام، والجبيل، والخبر، 

والهفوف، والقطيف، وحائل. 

الشبكة  الوصول. فمن حيث  الرئيسية وشبكة  الشبكة  إجراء تحسينات جوهرية على  بتعزيز شبكتها من خالل  أيضاً  الشركة  قامت  كما 
األساسية، تّم تعزيز الشبكة الخاصة ببروتوكول نقل الصوت عبر اإلنترنت )VoIP( من خالل زيادة سعتها وترقية مواصفات المعدات. وعلى 
وجه التحديد، تّم توسيع نطاق تغطية شبكة تبديل الوسوم المتعدد البروتوكوالت )IP-MPLS( بدءاً من العمود الفقري للشبكة وصوالً إلى 
نقاط الوصول في شبكة الوصول التي أُدِخلَت عليها تحسيناٌت في قدرة وموثوقية االتصال للعمالء. أّما من حيث شبكة الوصول، فقد قامت 
الشركة بترقية وتحديث مواصفات المعدات وسعتها. وقد تم استكمال البنية التحتية غير اإللكترونية الخاصة بالشركة لتوسيع شبكة الوصول 

لتقديم الخدمات للمزيد من العمالء من قطاع األعمال.

َم هذا المركز وبُني  ويأتي مركز البيانات الجديد التابع للشركة والقائم في الرياض ليكون إتماماً لجودة شبكة الشركة وسعتها. وقد ُصمِّ
وُوضع في الخدمة وفقاً لمعايير تير Tier3( 3( التي تُصّنف في أعلى مستويات التصنيف على مستوى كلٍّ من المملكة والمنطقة. وإّن مركز 
البيانات الجديد هذا يمنح الشركة مركزاً قوّياً كي تقّدم بدورها خدمات الحلول السحابية الُمخطط لها وتكتسب المزيد من العمالء نتيجة 

السعة الموسعة واألكثر أماًنا.

عالمة تجارية راسخة في السوقد. 

تعتقد اإلدارة أّن عالمتها التجارية »Go« هي عالمٌة ديناميكيٌة ومميزةٌ تربط الشركة ارتباطاً وثيقاً بعمالئها المستهدفين. كما تعتقد الشركة 
أّن تموضع عالمتها التجارية يلعب دوراً أساسياً في جذب العمالء من القطاعات المستهدفة واالحتفاظ بهم. لذلك؛ فإّن الهدف الرئيسي 
للشركة فيما يتعلق بتسويق المنتجات والخدمات يكمن في الترويج لعالمة Go التجارية وللقيم التي تقوم عليها فضاًل عن تقديم عرض ذي 

قيمة مضافة من شأنه أن يمّيز الشركة عن نظرائها المنافسين لها. 

https://www.go.com.sa/


ظ
جدول

المحتويـات

وتستخدم الشركة عالمتها التجارية لدفع النمو والربحية، ذلك من خالل مواءمة العالمة التجارية مع التحسينات في الجودة وتجربة العميل 
لبناء الثقة في العالمة التجارية.

شركة ُمتَمْوِضعة الستهداف قطاع األعمال ه. 

على الرغم من أّن قطاع االتصاالت السعودي هو القطاع األكبر في المنطقة، إاّل أّن سوق قطاع األفراد يشهد منافسًة شديدًة بين العمليات 
التي تقوم بها الشركات المحلية الكبرى المسيطرة على السوق.

ملحوظاً، ال سّيما  نمواً  السوق  أن يشهد هذا  وتتوقع  الخدمات  في  يعاني نقصاً  من قطاع األعمال  أّن جزءاً  الشركة  تعتقد  المقابل،  في 
المعلومات  البيانات، والخدمات األمنية، وإدارة خدمات تقنية  إنترنت األشياء، والحلول السحابية، وحلول مراكز  بـ منظومات  فيما يتعلق 
واالتصاالت. لذا، تقوم الشركة بإعادة هيكلة الخدمات التي تقّدمها تلبيًة للطلب المتزايد الُمتأتي من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم 

ٍد واحٍد يتضّمن مجموعًة متقّدمًة من الخدمات الموجهة إلى قطاع األعمال. ومن كبار العمالء وتشجيعاً الستخدام مزوِّ

َشَراكات قائمة ونموذ	 فعال قائم على تكليف جهات خارجية و. 

لقد عملت الشركة ضمن استراتيجيتها على إقامة شراكات قوية والتي مّكنتها من تطوير نموذج قوي قائم على تكليف جهات خارجية لتنفيذ 
أعمالها. وقد نجحت الشركة من خالل هذا النموذج في تحسين هيكل التكاليف وكفاءاتها، ما تُرجم أيضاً تحسيناً في قيمة عرضها. وإّن 
الشراكة االستراتيجية التي أقامتها الشركة مع شركة االتصاالت السعودية قد مّكنتها من زيادة عدد المنتجات التي تقدّمها بشكل كبير، ومن 
توسيع نطاق تغطية شبكتها حتى بلغت المناطق الرئيسية في المملكة عبر االتصال بشبكة الوصول التابعة لشركة االتصاالت السعودية. 
وقد دخلت الشركة أيضاً في شراكات محلية ودولية مع العديد من الشركات بهدف تقديم الخدمات السحابية وخدمات استضافة الويب، ما 

سيمّكن الشركة من االستحواذ على حصة أكبر في السوق.

وتعتقد الشركة أّنه من خالل إقامة شراكات مع مزودي الشبكات والمعدات والخدمات من ذوي الخبرة في مجاالت معينة، فإّنها تحظى 
بفرصة االستفادة من فوائد تجربة شركائها من الجهات الخارجية، والذين يساعدون الشركة في جزء كبير من أعمالها. وتعتبر الشركة 
أّن هذا النموذج هو وسيلٌة فّعالة وناجعة إلدارة نمو قاعدة عمالئها، وتحسين قيمة عرضها وزيادة جودة خدماتها. وقد وّقعت الشركة على 
مروراً  وصيانتها،  المعدات  تشغيل  وبدء  للشبكات،  التحتية  بالبنية  متعلقة  اتفاقيات  من  بدءاً  مختلفة،  مجاالت  عدة  في  اتفاقيات خدمة 

باتفاقيات متعلقة بمراكز االتصال بخدمة العمالء، ووصوالً إلى اتفاقيات متعلّقة بخدمات التوزيع.

النظرة العامة إلى السوق 
عالمياً، شهد مزودو خدمة االتصاالت تحواًل في مصادر اإليرادات من الخدمات التقليدية إلى الخدمات المتقدمة التي توفر أحدث التقنيات. 
يعتبر سوق االتصاالت في المملكة العربية السعودية ناضًجا ومشبًعا من حيث انتشار الهاتف المحمول، مما يدعم المشغلين لزيادة اإليرادات 
من خالل زيادة قاعدة المشتركين. إضافة إلى ذلك، تواجه إيرادات المكالمات الصوتية والرسائل النصية لمشغلي االتصاالت تهديًدا من 
االستخدام المتزايد لتطبيقات المراسلة واالتصال. لذلك، يركز المشغلون على اعتماد تكنولوجيا جديدة لتوزيع محفظة الخدمات لديهم، 
حيث يركزون بشكل متزايد على أعمال حلول المؤسسات وتوسيع شبكة الجيل الخامس )5G(، ومن المتوقع أن يكون اعتماد هذه التقنية مهًما 
لشركات االتصاالت، حيث قد تتيح الفرص مثل خدمة إنترنت األشياء )IoT(، والحوسبة السحابية )Clouds(، والبنية التحتية للمدن الذكية.

)5G( تقنية الجيل الخامس
يبحث المشغلون عن فرص جديدة للنمو باستمرار، حيث إن نطاق النمو المحدود في خدمات االتصاالت التقليدية. وتعد المملكة العربية 
يوفر فرصة لقطاع  الخليجي، مما  التعاون  )5G( في منطقة دول مجلس  الخامس  الجيل  تقنية  التي اعتمدت  الدول  أوائل  السعودية من 
االتصاالت المحلي لالستفادة من الفرص في المستقبل. ازدادت كمية البيانات المتوفرة في قطاع االتصاالت وذلك بفضل استخدام إنترنت 
 )in-store beacons( والذي يقوم بدوره بجمع البيانات من خالل استخدام أجهزة االستشعار كأجهزة اإلرشاد في المتاجر )IoT( األشياء

واألجهزة المحمولة.
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الشكل رقم )1(: عدد مشتركي تقنية الجيل الخامس )5G( المتوقع في المملكة العربية السعودية

٤٠١٫٠٠٠
١٫٥٠٣٫٠٠٠

٣٫٩٧٣٫٠٠٠

٧٫٥٥٥٫٠٠٠

١١٫٩٠٠٫٠٠٠

٠

٣٫٠٠٠٫٠٠٠

٦٫٠٠٠٫٠٠٠

٩٫٠٠٠٫٠٠٠

١٢٫٠٠٠٫٠٠٠

١٥٫٠٠٠٫٠٠٠

٢٠٢٠ ٢٠٢١ ٢٠٢٢ ٢٠٢٣ ٢٠٢٤

المصدر: فتش سلوشنز

يتوقع أن تدعم بيانات إنترنت األشياء )IoT( جودة خدمات مشغلي االتصاالت 
يمكن لمشغلي االتصاالت توسيع نطاق خدمات البيانات والتغطية لخدمة البيانات المتعلقة بإنترنت األشياء والحد من انقطاع المكالمات 
وزيادة سرعات التحميل، بحيث تكون مزايا فورية للعمالء. من جانب آخر، يمكن لمشغلي االتصاالت أيًضا االستفادة من خالل تخفيض 

خسارة بعض إيراداتها نتيجة النقطاع الخدمات.

)Clouds( فرص أعمال جديدة من توفير خدمات الحوسبة السحابية
أدى تطور اإلنترنت إلى ظهور نموذج أعمال جديد باسم »الحوسبة السحابية« حيث يتم استخدام تقنيات الحوسبة السحابية لتقليل تكاليف 
الخوادم  االستثمار في مساحات  إلى  الحاجة  دون  الخدمات  الحصول على مختلف  إمكانية  واألفراد  للشركات  توفر  إنها  التشغيل، حيث 
الداخلية بالطريقة التقليدية. حيث يقوم العمالء بالدفع مقابل البنية التحتية والتطبيقات المستخدمة خالل فترة استخدام خدمات الحوسبة 
السحابية فقط. نظًرا ألن مشغلي االتصاالت رواد في تقديم خدمات االتصاالت ولديهم البنية التحتية المطلوبة، فإن لديهم ميزة تنافسية 

على الشركات األخرى في قطاع الحوسبة السحابية.

)B2B( التركيز على قطاع األعمال
ضمن توجه الرقمنة في المملكة العربية السعودية، يتم استخدام أنظمة االتصاالت لقطاع األعمال )B2B( لنقل النصوص والصوت والفيديو 
لتسهيل التواصل بين منشآت األعمال أو مع العمالء. توفر هذه األنظمة إمكانيات هائلة لشركات حلول المؤسسات بالمشغلين. تقدم منصات 
االتصال بين الشركات امكانية الوصول إلى البيانات واإلحصاءات المتعلقة باألوامر والحاالت والتمويل. مما يساعد في تسهيل اإلدارة، 
والذي يمثل بنية المؤسسة من خالل تمكين الوصول إلى التقارير المفصلة، وإعداد سياسات التحكم الفوري أو تقسيم الفواتير على استخدام 

الخدمات. مما يزيد النمو في قطاع األعمال بشكل كبير.

)FTTH( خدمات األلياف البصرية المنزلية
ارتفع انتشار األلياف البصرية في المملكة العربية السعودية خالل العام 2020م إلى ما يقارب 42% مقابل حوالي 34% في العام 2018م. 
ومع تركيز الحكومة على الرقمنة. يعتبر انتشار تقنية االتصاالت باأللياف البصرية في المملكة العربية السعودية أقل من متوسط منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا، في إشارة لوجود فرصة لزيادة االشتراكات لدى مشغلي االتصاالت. مع استخدام نموذج الوصول المفتوح 
في شبكة األلياف البصرية، يتوقع أن يزداد استخدام البنية التحتية لأللياف الضوئية، األمر الذي سيساعد في تحقيق هدف الوصول إلى 

أكثر من 3.5 مليون مشترك نهاية العام 2020م.
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الشكل رقم )2(: انتشار تقنية األلياف البصرية

٪٩٨٫٠

٪٤١٫٨

٪٢٢٫٦

٪٥٥٫٥

٪١٣٫١

٪٠

٪٢٠

٪٤٠

٪٦٠

٪٨٠

٪١٠٠

٪١٢٠

اإلمارات السعودية عمان الشرق األوسط
وشمال أفريقيا

اإلحتاد
األوروبي

Telecoms.com :المصدر

المدن الذكية كمركز لخدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
تخطط المملكة العربية السعودية لالستثمار بشكل كبير في بناء مدن ذكية بمستويات عالمية في إطار برنامج رؤية المملكة 2030م. 

تقدر تكلفة مشروع نيوم في المملكة بحوالي 500 مليار دوالر أمريكي. من المتوقع أن تقوم نيوم ومشاريع المدن الذكية األخرى ببناء البُنَى 
التحتية المتكاملة المطلوبة للتقنيات المتقدمة. تعد تقنية المعلومات واالتصاالت أمًرا بالغ األهمية في تطوير المدن الذكية، حيث تعمل 
كحلقة وصل بين مختلف مكونات البنية التحتية في هذه المدن. وبالتالي، من المرجح أن يستفيد مشغلو االتصاالت من هذه الفرص من 

خالل استخدام خبراتهم الحالية في تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتلبية الطلب في هذه المدن الذكية.
المصدر: فتش سلوشونز، Telecoms.com، هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية، أبحاث شركة الجزيرة لألسواق المالية.
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ملخص المعلومات المالية

ينبغي أن تقرأ جدول مؤشرات األداء الرئيسية وملخص القوائم المالية أدناه للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2020م، و2021م، 
و2022م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م و2022م بما في ذلك اإليضاحات المرفقة بها.

مؤشرات األداء الرئيسية(ل 7و1الجدول رقم )

نسبة مئوية

السنة المالية 
المنتهية في 31 

مارس 2020 م

السنة المالية 
المنتهية في 31 

مارس 2021 م

السنة المالية 
المنتهية في 31 

مارس 2022 م

فترة الستة أشهر 
المنتهية في 30 
سبتمبر 2021م

فترة الستة أشهر 
المنتهية في 30 
سبتمبر 2022م

28.0%22.1%24.3%19.6%55.3%هامش مجمل الربح

4.9%-7.3%-4.1%-11.5%-21.1%هامش الربح التشغيلي

11.7%14.4%-9.9%-13.6%-21.1%هامش الربح

0.6%-2.1%-4.4%-3.7%-4.3%العائد على الموجودات

6.3%-24.2%-50.5%-34.2%-47.5%العائد على حقوق الملكية
المصدر: الشركة

ملخص قائمة الدخل(ل 8و1الجدول رقم )

)بالرياالت السعودية(

السنة المالية 
المنتهية في 31 

مارس 2020 م

السنة المالية 
المنتهية في 31 

مارس 2021 م

السنة المالية 
المنتهية في 31 

مارس 2022 م

فترة الستة أشهر 
المنتهية في 30 
سبتمبر 2021م

فترة الستة أشهر 
المنتهية في 30 
سبتمبر 2022م

339,601,054282,099,669378,553,765155,814,829288,504,174المبيعات

)207,840,029()121,457,237()286,710,000()226,730,533()151,984,807(تكلفة المبيعات

)80,664,145(187,616,24755,369,13691,843,76534,357,592مجمل الربح

14,182,170)11,317,523()15,492,740()32,552,370()71,608,040(ربح )خسارة( التشغيل

4,966,245)21,788,233()37,399,886()38,258,894()71,608,040(صافي الربح )الخسارة( للفترة
المصدر: القوائم المالية والشركة

ملخص قائمة المركز المالي(ل 9و1الجدول رقم )

)بالرياالت السعودية(

السنة المالية 
المنتهية في 31 

مارس 2020 م

السنة المالية 
المنتهية في 31 

مارس 2021 م

السنة المالية 
المنتهية في 31 

مارس 2022 م

فترة الستة أشهر 
المنتهية في 30 
سبتمبر 2021م

فترة الستة أشهر 
المنتهية في 30 
سبتمبر 2022م

1,183,168,388731,455,063586,265,525698,210,127565,688,840مجموع الموجودات غير المتداولة

469,741,092303,690,232259,182,502323,633,531268,659,577مجموع الموجودات المتداولة

1,652,909,4801,035,145,295845,448,0271,021,843,658834,348,417مجموع الموجودات

411,801,066473,382,541329,695,734186,613,615259,932,299مجموع المطلوبات غير المتداولة

1,090,366,566450,023,421441,756,477980,531,920495,454,056مجموع المطلوبات المتداولة

1,502,167,632923,405,935771,452,2111,167,145,535755,386,355مجموع المطلوبات

150,741,848111,739,36073,995,81689,951,12778,962,062مجموع حقوق المساهمين

1,652,909,4801,035,145,295845,448,0271,389,383,423834,348,417مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين
المصدر: القوائم المالية والشركة
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ملخص قائمة التدفقات النقدية(ل 10و1الجدول رقم )

)بالرياالت السعودية(

السنة المالية 
المنتهية في 31 

مارس 2020 م

السنة المالية 
المنتهية في 31 

مارس 2021 م

السنة المالية 
المنتهية في 31 

مارس 2022 م

فترة الستة أشهر 
المنتهية في 30 
سبتمبر 2021م

فترة الستة أشهر 
المنتهية في 30 
سبتمبر 2022م

)24,138,098(65,188,76221,564,364)16,173,557(68,901,963صافي النقد الناتج من/ )المستخدم في( األنشطة التشغيلية

)8,739,033()4,490,144()23,281,366()7,092,662()2,731,078(صافي النقد الناتج من/ )المستخدم في( األنشطة االستثمارية

)15,104,041()12,834,777()29,763,511()82,151,425()41,214,808(صافي النقد الناتج من/ )المستخدم في( األنشطة التمويلية

)47,981,172(12,143,8854,239,443 )51,417,644(24,956,077صافي التغير في النقد وما في حكمه للسنة/الفترة

97,574,234122,530,31171,112,66771,112,66783,256,552النقد وما في حكمه في بداية السنة/الفترة

132,530,31171,112,66783,256,55275,352,11035,275,380النقد وما في حكمه في نهاية السنة/الفترة
المصدر: القوائم المالية والشركة
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ملخص عوامل المخاطرة

النشرة بعناية بما في ذلك على وجه الخصوص  الواردة في هذه  المعلومات  ينبغي على المستثمرين المحتملين أن يقوموا بدراسة كافة 
عوامل المخاطرة الواردة أدناه، وذلك قبل اتخاذ أي قرار باالكتتاب في أسهم حقوق األولوية، والموضحة بشكل مفصل في القسم 2 »عوامل 

المخاطرة«(.

هنالك عدد من المخاطر المتعلقة بإصدار أسهم حقوق األولوية ويمكن تلخيصها فيما يلي:

المخاطر المتعّلقة بالشركة وبنشاطها وعملياتها 	

المخاطر المتعلقة بالخسائر المتراكمة- 
المخاطر المتعلقة بعدم التأكد الجوهري ذو العالقة بمبدأ االستمرارية- 
المخاطر المتعلقة بعدم القدرة على تنفيذ االستراتيجية- 
المخاطر المتعلقة باالعتماد على المصادر الخارجية- 
المخاطر المتعلقة باالعتماد على عدد من الموّزعين الرئيسيين من أطراف ثالثة- 
المخاطر المتعلقة بالعقوبات والجزاءات وتعليق األعمال من قبل الجهات المختصة- 
المخاطر المتعلقة بترخيص الطيف الترددي- 
المخاطر المتعلقة بالتعامالت مع األطراف ذات العالقة- 
المخاطر المتعلقة بالتشغيل واالنقطاع غير المتوّقع لألعمال- 
المخاطر المتعلقة بفشل أنظمة تقنية المعلومات أو خرق التدابير األمنية- 
المخاطر المتعلقة باألعمال الرأسمالية المكثفة التي تتطلّب استثمارات مستمّرة في البنية التحتية- 
المخاطر المتعلقة باالعتماد على الموظفين الرئيسيين- 
المخاطر المتعلقة بسوء سلوك الموظفين و/أو ارتكابهم لألخطاء- 
المخاطر المتعلقة باللوائح التنظيمية والتصاريح والتراخيص والموافقات الضرورية ألعمال الشركة- 
المخاطر المتعلقة بعقود اإليجار- 
المخاطر المتعلقة بعقود إيجار أبراج اتصال الشركة- 
مخاطر المطالبات القضائية والمنازعات والدعاوى- 
المخاطر المتعلقة باستحقاقات الزكاة المحتملة- 
المخاطر المتعلقة بالرأي المتحفظ لمراجع الحسابات القانوني- 
المخاطر المتعلقة بترتيبات التمويل القائمة لدى الشركة- 
المخاطر المتعلقة بحماية العالمة التجارية- 
العالمي -  االنتشار  ذلك  في  بما  العامة،  الصحة  تهدد  التي  المخاوف  من  غيرها  أو  المعدية  األمراض  بتفشي  المتعلقة  المخاطر 

)COVID-19( المستمر لفيروس الكورونا
المخاطر المتعلقة بالسيولة ورأس المال العامل- 
المخاطر المتعلقة بتحصيل الذمم المدينة التجارية- 
المخاطر المتعلقة بتقادم أنظمة تخطيط موارد المؤسسات- 
المخاطر المتعلقة بانخفاض قيمة أصول الشركة- 
المخاطر المتعلقة بتقلبات األداء المالي للشركة- 
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المخاطر المتعلقة بسوق االتصاالت والبيئة القانونية والتنظيمية في المملكة العربية السعودية 	

مخاطر االلتزام بأنظمة االتصاالت- 
المخاطر المتعلقة بالتراخيص الصادرة من هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية- 
المخاطر االقتصادية والسياسية- 
المخاطر المتعلقة بتخصيص الطيف الترددي- 
المخاطر المتعلقة بتغيير سلوك المستهلك والتقنيات المستقبلية- 
المخاطر المتعلقة بنظام العمل وعدم القدرة على االلتزام بمتطلبات السعودة ومتطلبات وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية- 
المخاطر المتعلقة بعدم توفر الموظفين المحليين المؤهلين في قطاع االتصاالت- 
المخاطر المتعلقة بالموظفين غير السعوديين- 

المخاطر المتعّلقة باألسهم 	

المخاطر المتعلقة بالسيولة والتقلّب في سعر السهم- 
مخاطر التقلّبات المحتملة في سعر أسهم حقوق األولوية- 
المخاطر المتعلّقة بعدم وجود طلب على أسهم حقوق األولوية وأسهم الشركة- 
مخاطر عدم توزيع أرباح- 
مخاطر انخفاض نسب الملكية- 
المخاطر المتعلقة بالتداول في حقوق األولوية- 
المخاطر المتعلقة بعدم ممارسة الحقوق في الوقت المناسب- 
المخاطر المتعلّقة بالبيانات التطلّعية- 
المخاطر المتعلّقة بضعف وعي المساهمين بآلية تداول وممارستهم لحقوق األولوية- 
المخاطر المتعلّقة بطرح أسهم جديدة في المستقبل- 
مخاطر عدم ضمان حصول المساهمين المؤّهلين على تعويض- 
المخاطر المتعلقة بتعليق تداول أو إلغاء أسهم الشركة نتيجة عدم نشر قوائمها المالية خالل المدة النظامية- 
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1 التعريفات والمصطلحات    .1

8 عوامل المخاطرة   .2

8 المخاطر المتعّلقة بالشركة وبنشاطها وعملياتها   1-2

8 المخاطر المتعلقة بالخسائر المتراكمة   1-1-2

9 المخاطر المتعلقة بعدم التأكد الجوهري ذو العالقة بمبدأ االستمرارية    2-1-2

9 المخاطر المتعلقة بعدم القدرة على تنفيذ االستراتيجية   3-1-2

9 المخاطر المتعلقة باالعتماد على المصادر الخارجية   4-1-2

10 المخاطر المتعلقة باالعتماد على عدد من الموّزعين الرئيسيين من أطراف ثالثة   5-1-2
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11 المخاطر المتعلقة بترخيص الطيف الترددي   7-1-2

12 المخاطر المتعلقة بالتعامالت مع األطراف ذات العالقة   8-1-2

12 المخاطر المتعلقة بالتشغيل واالنقطاع غير المتوّقع لألعمال   9-1-2

12 المخاطر المتعلقة بفشل أنظمة تقنية المعلومات أو خرق التدابير األمنية   10-1-2

13 المخاطر المتعلقة باألعمال الرأسمالية المكثفة التي تتطّلب استثمارات مستمّرة في البنية التحتية   11-1-2
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14 المخاطر المتعلقة بعقود إيجار أبرا	 اتصال الشركة   16-1-2
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المخاطر المتعلقة بتفشي األمراض المعدية أو غيرها من المخاوف التي تهدد الصحة العامة، بما في ذلك   22-1-2
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الموارد  وزارة  ومتطلبات  السعودة  بمتطلبات  االلتزام  على  القدرة  وعدم  العمل  بنظام  المتعلقة  المخاطر   6-2-2
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22 المخاطر المتعلقة بالتداول في حقوق األولوية   6-3-2
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1
جدول

المحتويـات

التعريفات والمصطلحات . 	

يبين الجدول التالي قائمة بالتعريفات والمصطلحات للعبارات المستخدمة في نشرة اإلصدار:

التعريفات والمصطلحات(ل 1و1الجدول رقم )
التعريفالمصطلح

شركة اتحاد عذيب لالتصاالت - شركة مساهمة سعودية.جو أو الشركة

فريق إدارة شركة اتحاد عذيب لالتصاالت.اإلدارة أو اإلدارة العليا

مجلس إدارة الشركة، والذين تظهر أسماؤهم على الصفحة )د(.المجلس أو مجلس اإلدارة

المملكة العربية السعودية.المملكة أو السعودية

حكومة المملكة العربية السعودية.الحكومة

سهم من أسهم الشركة مدفوع بالكامل بقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت.سهم

ثمانية ماليين وتسعمائة وتسعة وتسعون ألًفا وتسعمائة )8,999,900( سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم األسهم الحالية
الواحد، وجميعها مدفوعة بالكامل.

الحقوق أو حقوق األولوية

هي أوراق مالية قابلة للتداول تمنح حاملها أحقية االكتتاب في األسهم الجديدة عند الموافقة على الزيادة في رأس المال. وهو حق 
الطرح.  بسعر  الجديدة  األسهم  من  واحد  سهم  في  االكتتاب  أحقية  لحامله  حق  كل  ويعطي  المقيدين،  المساهمين  لجميع  مكتسب 
)الموافق  )●(/)●(/1443هـ  بتاريخ  وذلك  المال  رأس  بزيادة  الخاصة  العادية  غير  العامة  الجمعية  انعقاد  بعد  الحقوق  إيداع  ويتم 
إبالغ  المقيدين تحت رمز جديد خاص بحقوق األولوية. وسيتم  المساهمين  الحقوق في حسابات  )●(/)●(/2022م( .وستظهر هذه 
المساهمين المقيدين بإيداع الحقوق في محافظهم عن طريق اإلعالن في موقع تداول وكذلك عن طريق خدمة )تداوالتي( المقدمة من 

قبل شركة مركز إيداع األوراق المالية ورسائل نصية قصيرة ترسل عن طريق شركات الوساطة.

األسهم الجديدة أو أسهم 
حقوق األولوية

خمسة وعشرون مليون )25,000,000( سهم عادي جديد التي سيتم طرحها بسعر طرح يبلغ عشرة )10( رياالت سعودي للسهم الواحد 
بقيمة اسمية تبلغ عشرة )10( رياالت سعودية عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية تمثل زيادة في رأس مال الشركة بنسبة )%277.78( 
ليصبح رأس مال الشركة ثالثمائة وتسعة وثالثين مليوًنا وتسعمائة وتسعة وتسعين ألف )339,999,000( ريال سعودي، مقسم إلى ثالثة 

وثالثين مليوًنا وتسعمائة وتسعة وتسعين ألًفا وتسعمائة )33,999,900( سهم عادي.

النظام اآللي لتداول األسهم السعودية.نظام تداول

القوائم المالية

يقصد بها القوائم المالية المدققة للشركة عن السنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2020م، و2021م، و2022م والقوائم المالية للفترة 
.)IFRS( المنتهية في 30 سبتمبر 2022م، واإليضاحات المرفقة بها، والتي أعدت وفًقا للمعايير الدولية للتقارير المالية

حيث تم تدقيق القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020م، و2021م، 2022م والقوائم المالية للفترة المنتهية في 30 
سبتمبر 2022م من قبل شركة العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم محاسبون ومراجعون قانونيون - عضو كرو الدولية.

شركة الجزيرة لألسواق المالية.المستشار المالي

شركة الخير كابيتال السعودية.مدير االكتتاب

شركة الخير كابيتال السعودية.متعهد تغطية االكتتاب

كل مساهم مستحق يكتتب أو يقدم طلباً لالكتتاب في أسهم حقوق األولوية وفقاً لشروط وأحكام اإلصدار.المستثمر أو المكتتب

النظام األساسي للشركة.النظام األساسي

طرح أسهم حقوق األولوية أو األسهم الجديدة.الطرح

عشرة )10( ريال سعودي للسهم الواحد.سعر الطرح

قواعد طرح األوراق المالية 
وااللتزامات المستمرة

قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 3-123-2017 وتاريخ 
1439/04/09هـ )الموافق 2017/12/27م( بناء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 1424/06/02هـ 
)الموافق  1444/01/24هـ  وتاريخ   2022-94-1 رقم  المالية  السوق  هيئة  مجلس  بقرار  والمعدلة  2003/08/01م(،  )الموافق 

2022/08/22م(.

قواعد اإلدراج
المالية رقم 2017-123-3  السوق  بقرار مجلس هيئة  والموافق عليها  )تداول(  السعودية  المالية  السوق  الصادرة عن  اإلدراج  قواعد 
الموافق  1441/02/01هـ  بتاريخ   2019-104-1 رقم  قرار  بموجب  والمعدلة  )2017/12/27م(،  الموافق  1439/04/09هـ  بتاريخ 

)2019/09/30م( والمعدلة بموجب قرار رقم 3-96-2022 بتاريخ 1444/02/10هـ الموافق )2022/09/06م(.

نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 بتاريخ 1424/06/02هـ )الموافق 2003/07/31م(، وتعديالته.نظام السوق المالية
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صافي المتحصالت أو 
صافي متحصالت الطرح بعد حسم مصاريف الطرح.صافي متحصالت الطرح

مستشارو الشركة فيما يتعلق باالكتتاب والواردة أسماؤهم في الصفحات )»ز«( و)»ح«(.المستشارون

هذه الوثيقة المعدة من قبل الشركة فيما يتعلق باكتتاب أسهم حقوق األولوية.نشرة اإلصدار 

هيئة السوق المالية أو 
هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية.الهيئة

شركة السوق المالية 
السعودية 

شركة السوق المالية السعودية، المؤسسة وفقاً لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 1428/02/29هـ )الموافق 2007/03/19م(، وذلك تنفيذاً 
لنظام السوق المالية، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية، والجهة الوحيدة المصرح لها بالعمل كسوق لألوراق المالية في المملكة العربية 

السعودية، حيث تقوم بإدراج األوراق المالية وتداولها.
السوق المالية السعودية 
أو السوق المالية أو سوق 
األسهم أو السوق أو تداول

السوق المالية السعودية لتداول األسهم. 

كبار المساهمين
هم المساهمون الذين يمتلكون 5% وأكثر من إجمالي أسهم الشركة. وكما بتاريخ نشرة اإلصدار هذه، لدى الشركة مساهم رئيسي واحد 

وهي:
شركة البحرين لالتصاالت السلكية والالسلكية، المالكة لعدد 1,349,988 سهم تمثل نسبة 15% من إجمالي أسهم الشركة المصدرة.

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

الجمعية العامة غير العادية 
لزيادة رأس المال 

الجمعية العامة غير العادية للشركة التي يتم انعقادها للموافقة على زيادة رأس مال الشركة من تسعة وثمانون مليون وتسعمائة وتسعة 
وتسعون ألف )89,999,000( ريال سعودي إلى ثالثمائة وتسعة وثالثون مليون وتسعمائة وتسعة وتسعون ألف )339,999,000( من خالل 

إصدار أسهم حقوق أولوية.

الجمعية العامة للمساهمين المنعقدة وفقاً للنظام األساسي للشركة.الجمعية العامة 

الجمعية العامة العادية للمساهمين المنعقدة وفقاً للنظام األساسي للشركة.الجمعية العامة العادية 

الئحة حوكمة الشركات
وتاريخ   2017-16-8 رقم  القرار  بموجب  المالية  السوق  هيئة  عن  الصادرة  السعودية  العربية  المملكة  في  الشركات  حوكمة  الئحة 
1437/01/28هـ،  وتاريخ  م/3  رقم  الملكي  بالمرسوم  الصادر  الشركات  نظام  على  بناًء  2017/02/13م(  )الموافق  1438/05/16هـ 

والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 1-94-2022 وتاريخ 1444/01/24هـ )الموافق 2022/08/22م(. 

األطراف ذوي العالقة

يقصد بهم في قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، وبموجب قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق 
)الموافق 2004/10/04هـ(  وتاريخ 1425/08/20هـ  القرار رقم 2004-11-4  بموجب  الهيئة  الصادرة عن مجلس  المالية وقواعدها 

والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 1-94-2022 وتاريخ 1444/01/24هـ )الموافق 2022/08/22م(، على ما يلي:
تابعي المصدر.. 1
المساهمون الكبار في المصدر.. 2
أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين في المصدر.. 3
أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي المصدر.. 4
أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في المصدر.. 5
أي أقارب األشخاص المشار إليهم في )4،3،2،1 أو 5( أعاله.. 6
أي شركة يسيطر عليها أي من األشخاص المشار إليهم في )5،4،3،2،1 أو 6( أعاله.. 7
األشخاص الذين يتصرفون باالتفاق معاً ويملكون مجتمعين )5%( أو أكثر من فئة األسهم المراد إدراجها.. 8

نظام الشركات
نظام الشركات في المملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 وتاريخ 1437/01/28هـ )الموافق 2015/11/10م(، 
وتاريخ  )م/79(  رقم  الملكي  بالمرسوم  والمعدل  2016/05/02م(  )الموافق  1437/07/25هـ  تاريخ  في  التنفيذ  حيز  دخل  والذي 

1439/07/25هـ )الموافق 2018/04/11م(.

وزارة التجارة بالمملكة العربية السعودية.وزارة التجارة 

وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان بالمملكة العربية السعودية.وزارة الشؤون البلدية
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الجمهور

تعني حسب قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة األشخاص غير المذكورين أدناه:
تابعي المصدر.. 1
المساهمون الكبار في المصدر.. 2
أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين في المصدر.. 3
أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي المصدر.. 4
أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في المصدر.. 5
أي أقارب األشخاص المشار إليهم في )4،3،2،1 أو 5( أعاله.. 6
أي شركة يسيطر عليها أي من األشخاص المشار إليهم في )5،4،3،2،1 أو 6( أعاله.. 7
األشخاص الذين يتصرفون باالتفاق معاً ويملكون مجتمعين )5%( أو أكثر من فئة األسهم المراد إدراجها.. 8

االتفاقية التي أبرمتها الشركة مع متعهد تغطية االكتتاب شركة الخير كابيتال السعودية.اتفاقية التعهد بالتغطية

المعايير الدولية إلعداد 
)IFRS( التقارير المالية

 International Financial Reporting( الدولية  المحاسبة  معايير  مجلس  عن  الصادرة  وتفسيراتها  المحاسبية  المعايير  من  مجموعة 
.)Standards

حملة حقوق األولوية سواًء أكانوا من المساهمين المقيدين أو عامة المستثمرين من المؤسسات واألفراد ممن قاموا بشراء حقوق األولوية األشخاص المستحقون
خالل فترة التداول.

السنة المالية / السنوات 
المالية

هي الفترة الزمنية لعرض نتيجة نشاط المنشأة والمحددة بدايتها ونهايتها في عقد التأسيس أو النظام األساسي للشركة المعنية. علماً 
أن السنة المالية للشركة تنتهي في 31 مارس من كل عام ميالدي.

إحالل المواطنين السعوديين مكان العمالة الوافدة في وظائف القطاع الخاص.التوطين / السعودة 

العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية.ريال سعودي

الهيئة السعودية للمراجعين 
)SOCPA( الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين في المملكة العربية السعودية.والمحاسبين

المؤسسة العامة للتأمينات 
المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية في المملكة العربية السعودية.االجتماعية

المساهمون المقيدون
العادية الخاصة بزيادة رأس المال والمقيدون في سجل  العامة غير  المساهمون المالكون لألسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية 
مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية لزيادة رأس المال بتاريخ )●(

هـ )الموافق )●(م(.

التاريخ الذي سيتم اإلعالن فيه عن عملية التخصيص النهائية في موعد أقصاه يوم )●(هـ )الموافق )●(م(.تاريخ التخصيص

الفترة من يوم )●(هـ )الموافق )●(م(، وتستمر حتى نهاية تداول يوم )●(هـ )الموافق )●(م(.فترة التداول

الفترة من يوم )●(هـ )الموافق )●(م(، وتستمر حتى نهاية تداول يوم )●(هـ )الموافق )●(م(.فترة االكتتاب

هي مجموعة من العوامل المحتملة التي يجب اإللمام بها والتحوط لها قبل اتخاذ قرار باالكتتاب أو التداول في أسهم حقوق األولوية.عوامل المخاطرة

مساهمو الشركة الذين ال تظهر أسمائهم في سجل مساهمي الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.المساهمين غير المقيدين

أي يوم عمل فيما عدا يومي الجمعة والسبت وأي يوم يكون عطلة رسمية في المملكة العربية السعودية أو أي يوم تغلق فيه المؤسسات يوم العمل
المصرفية أبوابها عن العمل بموجب األنظمة السارية واإلجراءات الحكومية األخرى.

نظام العمل السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 1426/08/23هـ )الموافق 2005/09/27م( وتعديالته.نظام العمل 

التقويم الهجري.هـ

التقويم الميالدي.م

شركة مركز إيداع األوراق 
المالية / مركز إيداع

هي شركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل لشركة السوق المالية السعودية )تداول(، تأسست في عام 2016م بموجب نظام الشركات 
السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 بتاريخ 1437/01/28هـ )الموافق 2015/11/11م(.

تقليل رؤية 2030 إلى  يهدف  والذي  2016م  عام  في  السعودية  العربية  المملكة  حكومة  أعلنته  الذي  الوطني  االستراتيجي  االقتصادي  البرنامج 
االعتماد على النفط وصناعة البتروكيماويات وتنويع االقتصاد السعودي وتطوير الخدمات العامة.

ضريبة القيمة المضافة 

قرر مجلس الوزراء بتاريخ 1438/05/02هـ )الموافق 2017/01/30م( الموافقة على االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي بدأ العمل بها ابتداء من 1 يناير 2018م، كضريبة جديدة تضاف لمنظومة الضرائب والرسوم 
األخرى الواجب العمل بها من قبل قطاعات محددة في المملكة، وفي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي. مقدار هذه الضريبة )%5( 
وقد تم استثناء عدد من المنتجات منها )كاألغذية األساسية والخدمات المتعلقة بالرعاية الصحية والتعليم(. وقررت حكومة المملكة 

زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة من )5%( إلى )15%( وذلك ابتداء من تاريخ 01 يوليو 2020م.

الفرق بين القيمة السوقية لسهم الشركة خالل فترة التداول وسعر الطرح.قيمة الحق اإلرشادية 
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هو السعر الذي يتم تداول الحق به علًما بأنه يحدد من خالل آلية العرض والطلب، وبالتالي فإنه قد يختلف عن قيمة الحق اإلرشادية.سعر تداول الحق

األسهم المتبقية التي لم يتم االكتتاب بها خالل فترة االكتتاب.األسهم المتبقية 

طرح أية أسهم متبقية غير مكتتب فيها من قبل األشخاص المستحقين على المؤسسات االستثمارية من خالل طرحها في فترة الطرح الطرح المتبقي
المتبقي.

الفترة التي تبدأ من الساعة العاشرة صباًحا يوم )●(هـ )الموافق )●(/)●(/2021م( وحتى الساعة الخامسة مساًء من اليوم التالي يوم فترة الطرح المتبقي
)●(هـ )الموافق )●(/)●(/2021م(.

ناتج قسمة عدد األسهم الجديدة على عدد األسهم الحالية للشركة.معامل األحقية 

الشخص الطبيعي.الشخص

إدراج األوراق المالية في السوق الرئيسية أو - حيث يسمح سياق النص بذلك - تقديم طلب إدراج إلى شركة السوق المالية السعودية اإلدراج
)تداول(

عامة المستثمرون من األفراد والمؤسسات - باستثناء المساهمون المقيدون - ممن قاموا بشراء حقوق األولوية خالل فترة التداول.المستثمرون الجدد

هم مؤسسات السوق المرخص لهم عن طريق هيئة السوق المالية بمزاولة نشاط التعامل باألوراق المالية بصفة وكيل.الوسطاء

المؤسسات االستثمارية

تشمل مجموعة من المؤسسات وهي كالتالي:
الجهات الحكومية والشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق مدير محفظة خاصة، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، . 1

أو السوق، وأي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة، أو مركز اإليداع.
صناديق االستثمار العامة المؤسسة في المملكة المطروحة طرحاً عاماً إضافة إلى الصناديق الخاصة والتي تستثمر في األوراق . 2

والقيود  باألحكام  االلتزام  مع  ذلك،  له  تتيح  الصندوق  وأحكام  شروط  كانت  إذا  السعودية  المالية  السوق  في  المدرجة  المالية 
المنصوص عليها في الئحة صناديق االستثمار.

األشخاص المرخص لهم في التعامل في األوراق المالية بصفة أصيل، مع التزام متطلبات الكفاية المالية.. 3
عمالء شخص مرخص له في ممارسة أعمال اإلدارة شريطة أن يكون ذلك الشخص المرخص له قد تم تعيينه بشروط تمكنه من . 4

اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح واالستثمار في السوق المالية السعودية نيابة عن العميل دون الحاجة إلى 
الحصول على موافقة مسبقة منه.

أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع، أخذاً باالعتبار ضوابط . 5
استثمار الشركات المدرجة في األوراق المالية، على أاّل تؤدي مشاركة الشركة إلى أي تعارض في المصالح.

المستثمرين الخليجيين من ذوي الشخصية االعتبارية والتي تشمل الشركات والصناديق المؤسسة في مجلس التعاون لدول الخليج . 6
العربية. 

مالك أو حامل األسهم اعتباراً من أي وقت محدد.المساهم

مجلس التعاون لدول الخليج العربي.مجلس التعاون الخليجي

أحد الطرق المستخدمة لحساب معدل النمو في بند معين خالل فترة زمنية محددة.معدل النمو السنوي المركب

هو مرض فيروسي معدي يعرف باسم فيروس كورونا واختصاراً »كوفيد - 19«، حيث بدأ باالنتشار في معظم دول العالم ومن ضمنها فيروس كورونا أو كوفيد - 19
المملكة العربية السعودية وذلك في مطلع العام 2020م، وعلى أثر ذلك صنفته منظمة الصحة العالمية بأنه جائحة.

هيئة الزكاة والضريبة 
والجمارك

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك )مصلحة الزكاة والدخل سابقاً(، وهي إحدى الجهات الحكومية التي ترتبط تنظيمياً بوزير المالية، وهي 
الجهة الموكلة بأعمال جباية الزكاة وتحصيل الضرائب.

اإلجراءات والتعليمات 
الخاصة بالشركات المدرجة 

أسهمها في السوق التي 
بلغت خسائرها المتراكمة 

20% فأكثر من رأس مالها

قواعد خاصة بالشركات ذات الخسائر المتراكمة صادرة عن مجلس الهيئة بموجب القرار رقم 4-48-2013 وتاريخ 1435/01/15هـ 
)الموافق 2013/11/18م( والمعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم 1-77-2018 وتاريخ 1439/11/05هـ )الموافق 2018/07/18م(.

القواعد المنظمة الستثمار 
المؤسسات المالية األجنبية 
المؤهلة في األوراق المالية 

المدرجة

هي قواعد خاصة بتنظيم االستثمار باألوراق المالية من قبل أشخاص غير سعوديين مقيمين خارج المملكة. الصادرة عن مجلس هيئة 
السوق  بقرار مجلس هيئة  والمعدلة  )الموافق 2015/05/04م(  وتاريخ 1436/07/15هـ  القرار 2015-42-1  بموجب  المالية  السوق 

المالية رقم 3-65-2019 وتاريخ 1440/10/14هـ )الموافق 2019/06/17م(. 

برنامج نطاقات

هو أحد البرامج التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية وهو برنامج لتحفيز المنشآت على توظيف السعوديين، تم اعتماده 
بتاريخ   )50( رقم  الوزراء  مجلس  قرار  على  المبني  2011/09/10م(  )الموافق  1432/10/12هـ  وتاريخ   )4040( رقم  القرار  بموجب 
1415/05/13هـ )الموافق 1994/10/27م(، ويقيم البرنامج أداء المنشأة على أساس نطاقات محددة )البالتيني واألخضر واألصفر 
وتاريخ   )63717( رقم  القرار  بموجب  نطاقات  برنامج  تعديل  تم  وقد  الشركة  تحتهما  تندرج  اللذان  والقطاع  النشاط  وفق  واألحمر( 
1441/03/29هـ )الموافق 2019/11/26م( حيث تم إلغاء النطاق األصفر من برنامج نطاقات ونقل جميع المنشآت في النطاق األصفر 

إلى النطاق األحمر وتطبيق معايير النطاق األحمر الواردة في دليل برنامج نطاقات على هذه المنشآت. 
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التعريفالمصطلح

الجزء من األقساط المكتتبة الذي يغطي أخطاراً تتعلق بالفترات المالية الالحقة.األقساط غير المكتسبة

هيئة االتصاالت والفضاء 
والتقنية

هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية السعودية، هي هيئة حكومية سعودية تتمتع بشخصية اعتبارية واستقاللية مالية، أنشئت بموجب قرار 
مجلس الوزراء رقم 74 وتاريخ 1422/3/5هـ. تعنى بنشر خدمات االتصاالت ونشر الوعي حول االتصاالت وتقنية المعلومات وتوفير بيئة 

تنظيمية عادلة بين جميع األطراف.

نظام االتصاالت، ولوائح االتصاالت، ولوائح هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية وتوجيهات االتصاالت البينية وقواعد اإلجراءات.نظام االتصاالت

https://www.go.com.sa/
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التعريفات والمصطلحات الفنية(ل 2و1الجدول رقم )
التعريفالمصطلح

Backhaul.وصلة موجية دقيقة لعمليات اإلرسال األّولي

B2B.األعمال إلى األعمال

B2C.األعمال إلى المستهلكين

Cloud/وخدمة النسخ االحتياطي.الحوسبة السحابية SIEM والمكتب في صندوق والسحابة العامة والمكتب 365 و VoIP يتضمن خدمات مثل

Cloud Solutions / الحلول 
السحابية

لتشغيلها  ومنصة  الوظائف  كاملة  وتطبيقات  كخدمة(  التحتية  )البنية  والتخزين  الحوسبة  قدرات  تشمل  سحابية  خدمات 
)البرمجيات كخدمة(.

DIA.الربط المخصص لإلنترنت

DID.خدمة االتصال الداخلي المباشر

DDos.الحماية من هجمات تعطيل الخدمة

DOD.االتصال الخارجي المباشر

EMS.نظام إدارة العناصر

FCAPS للتوحيد الدولية  المنظمة  قبل  من  إنشاؤه  تم  شبكة  عمل  إطار  وهو  واألمن«،  واألداء  والمحاسبة  والتكوين  »الخطأ  نموذج 
.)ISO( القياسي

FTTB.حلول الوصول إلى األلياف الضوئية المصممة لعمليات النشر التجارية

FTTH.حلول الوصول إلى األلياف الضوئية المصممة لعمليات النشر السكنية

FWA.الوصول الالسلكي الثابت

GMPLS.شبكة تبديل تسمية متعدد البرتوكوالت

Hosted VoIP.الخدمة الصوتية عبر بروتوكول اإلنترنت والمستندة على خدمة حوسبة سحابية

 Hyper converged
 - Infrastructure

البنية التحتية عالية االندماج

البنية التحتية عالية االندماج هي نظام برمجي موحد ومحدد يجمع بين جميع عناصر مركز البيانات التقليدي: التخزين 
والحساب والربط الشبكي واإلدارة.

IaaS.الخدمات التي تشمل البنية التحتية كخدمة

Internet of Things )IoT( إنترنت األشياء، نظام من األجهزة المترابطة التي يتم تزويدها بمعرفات فريدة لنقل البيانات عبر شبكة دون الحاجة إلى
تفاعل بشري.

وسيلة لنقل المعلومات عبر اإلنترنت بحزم معطيات )بروتوكول اإلنترنت(.IP/ )بروتوكول اإلنترنت(

IP Centrex.PBX خدمات هاتفية قائمة على حوسبة سحابية وتوفر وظائف

IPوMPLS.شبكة تبديل تسمية متعدد البرتوكوالت المعتمدة على بروتوكول اإلنترنت

IPوVPN.حلول الشبكة الخاصة االفتراضية عبر بروتوكول اإلنترنت

IRU.حق االستعمال غير القابل لإللغاء

ITوBSS.نظام دعم األعمال القائم على تقنية المعلومات

LTE.واجهة ربط بيني هوائي عالية األداء ألنظمة االتصاالت المتنقلة لزيادة قدرة وسرعة شبكات الهواتف المتنقلة

MPLS.شبكة تبديل تسمية متعدد البرتوكوالت

MRS.خدمة إدارة الراوتر

MW.الميكروويف

OLO.المشغلين اآلخرين المرخص لهم

OSS.نظام التشغيل

P2P.شبكة الند للند

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

حل تخزين قائم على حوسبة سحابية.PCloud السحابية

https://www.go.com.sa/
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التعريفالمصطلح

POP.نقطة تواجد التي تسهل نقل البيانات من نقطة وصول أو مكان إلى باقي اإلنترنت

SaaS.الخدمات التي تشمل البرمجيات كخدمة

SDوWAN.شبكة واسعة النطاق معّرفة بالبرمجيات

SIEM.األمن والمعلومات وإدارة األحداث

SIP Trunk.الصوت عبر تقنية بروتوكول اإلنترنت وخدمة بث الوسائط المعتمدة على بروتوكول بدء الجلسة

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

UCaaS
االتصاالت الموحدة كخدمة هي نموذج اتصاالت موحد يتم تسليمه عبر السحابة ويدعم ست وظائف اتصاالت: المهاتفة 
المؤسسية، االجتماعات )الصوت / الفيديو / مؤتمرات الويب( المراسلة الموحدة، الرسائل الفورية والحضور )الشخصي 

والجماعي(.

Voice over LTE.4( - التطور طويل األمدG(المكالمة الصوتية عبر تقنية الجيل الرابع

VoIP.الخدمة الصوتية عبر بروتوكول اإلنترنت

VPN.حلول الشبكة الخاصة االفتراضية

»5G« 5(« أوG( الجيل الخامس للتكنولوجيا الالسلكية.»الجيل الخامس

»4G« 4(« أوG( الجيل الرابع«
هذه التقنية هي تطور مستمر على المدى البعيد لتقنية النطاق العريض بحيث توفر خدمة شاملة وآمنة قائمة على بروتوكوالت 
اإلنترنت »IP« حيث يمكن تزويد المستخدمين بخدمات مثل االتصال الهاتفي عبر اإلنترنت واالتصال فائق السرعة باإلنترنت 

وتشغيل الوسائط المتعددة مباشرة عن طريق اإلنترنت.

3000 الطيف الترددي إلى  يمتد  الذي  األعلى  الحد  إلى  كيلوهيرتز   9 التردد  من  عملياً  الترددي  الطيف  يبدأ  محدود،  طبيعي  مورد  هو 
جيجاهيرتز.

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

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

https://www.go.com.sa/
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عوامل المخاطرة. 	

ينبغي على المستثمرين المحتملين أن يقوموا بدراسة كافة المعلومات الواردة في هذه النشرة بعناية بما في ذلك على وجه الخصوص عوامل 
حة في هذا القسم من نشرة  المخاطرة الواردة أدناه، وذلك قبل اتخاذ أي قرار باالكتتاب في أسهم حقوق األولوية. علماً بأن المخاطر الموضَّ
اإلصدار ليست شاملة لكافة المخاطر التي قد تواجهها الشركة، فقد توجد مخاطر أخرى مجهولة حالياً أو تُعتبر غير جوهرية بالنسبة 
للشركة حيث أنها قد ال تؤدي إلى عرقلة عملياتها، وقد يتأثر نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية وتوقعاتها 

المستقبلية بشكل سلبي وجوهري إذا تحققت أيٌّ من المخاطر المشار إليها أدناه.

كما يُِقّر أعضاء مجلس اإلدارة، على حّد علمهم واعتقادهم، بعدم وجود أي مخاطر جوهرية من الممكن أن يؤثر عدم ذكرها على قرار 
المساهمين حتى تاريخ هذه النشرة، باستثناء ما هو مفصح عنه في هذا القسم.

إّن االستثمار في أسهم حقوق األولوية مناسٌب فقط للمستثمرين القادرين على تقييم مخاطره وفوائده، والذين يمتلكون موارد كافية لتحمل 
أي خسارة ناجمة عن هذا االستثمار. ويجب على أي مستثمر محتَمل لديه أي شّك حيال االكتتاب في الشركة أن يطلب المشورة بشأن هذه 

ص له من هيئة السوق المالية. االستثمارات من مستشار مالي مرخَّ

وفي حال تحّقق أيٍّ من عوامل المخاطرة التي تعتقد الشركة في الوقت الحاضر بأنها مهمة، أو أي مخاطر أخرى لم يتسن للشركة أن 
تحددها، أو التي تعتبرها في الوقت الحاضر غير جوهرية فإن ذلك يؤدي إلى انخفاض السعر السوقي لألسهم وقد يخسر المستثمرون 

المحتملون جزءاً من استثماراتهم أو كلّها.

دة فيما يلي بحسب ترتيب يعبر عن مدى أهميتها، كما أن المخاطر اإلضافية - المجهولة حالياً أو غير الجوهرية  لم تُسَرد المخاطر المحدَّ
- قد يكون لها ذات التأثيرات المبّينة في هذه النشرة.

المخاطر المتعّلقة بالشركة وبنشاطها وعملياتها --	

المخاطر المتعلقة بالخسائر المتراكمة ----	
بلغت الخسائر المتراكمة للشركة 11.04 مليون ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2022م، ما يمثل حوالي 12.26% من رأس مالها. ويعود 
العجز المتراكم بشكل أساسي إلى زيادة خسائر انخفاض القيمة في الممتلكات والمعدات وزيادة مخصص الزكاة وضريبة الدخل. ومن 
شأن هذه الخسائر المتراكمة أن تشكل ضغطاً إضافياً على اإلدارة التنفيذية ومجلس اإلدارة لالستمرار بالبحث عن حلول لتخفيض تكاليف 

الشركة وزيادة إيراداتها بكلفة أعلى.

ال يوجد ضمان بأّن الشركة لن تستمّر بتكّبد خسائر إضافية. وفي حال تكّبد الشركة خسائر إضافية، ستخضع لعدد من القوانين واألنظمة 
ذات الصلة في المملكة العربية السعودية، على سبيل المثال المادة )150( من نظام الشركات التي تنص على وجوب إبالغ أعضاء مجلس 
إدارة الشركة فوراً إذا بلغت خسائرها ما يعادل نصف رأس المال المدفوع للشركة، وعلى مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية 
لالجتماع للنظر في استمرارية الشركة أو حلها قبل األجل المحدد في نظامها األساسي، وفي حال عدم القيام بذلك )أو في بعض الظروف 

األخرى(، ستُعد الشركة منقضية بقوة النظام.

كما تجدر اإلشارة أنه بتاريخ 1438/01/23هـ )الموافق 2016/10/24م( صدر قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم )1-130-2016( بتعديل 
اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس مالها في ضوء 
نظام الشركات، وتم تعديل مسماها لتصبح »اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها 
المتراكمة 20% فأكثر من رأس مالها« وتم العمل بها ابتداء من تاريخ 1438/07/25هـ )الموافق 2017/04/22م(، والتي تنص على أنه في 

حال بلغت الخسائر المتراكمة للشركة 20% أو أكثر من رأس مالها، يجب على الشركة أن تعلن عن هذا الحدث فوراً.

كذلك تنص تلك اإلجراءات على أنه في حال بلغت الخسائر المتراكمة للشركة 50% أو أكثر من رأس مالها، يجب على الشركة أن تعلن عن 
هذا الحدث فوراً مع تقديم توصية من مجلس إدارتها إلى الجمعية العامة غير العادية، تبعاً لمتطلّبات المادة 150 من نظام الشركات، موّضحاً 

ما إذا تقترح الجمعية زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه أو تصفية الشركة قبل التاريخ المحّدد في نظامها األساسي.

وفي حال تصفية الشركة بموجب القانون وفًقا للفقرة )2( من المادة )150( من نظام الشركات أو بقرار من الجمعية العامة غير العادية، 
سيُلغى إدراج أسهم الشركة.
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المخاطر المتعلقة بعدم التأكد الجوهري ذو العالقة بمبدأ االستمرارية  	---	
شملت القوائم المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022م والقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022م 
مالحظة لدى المراجع القانوني للشركة إلى وجود حالة عدم تأكد جوهرية حول قدرة الشركة على االستمرار على أساس مبدأ االستمرارية. 
حيث تضمنت القوائم المالية كما في 30 سبتمبر 2022م والقوائم المالية كما في 31 مارس 2022م لفت انتباه من المراجع القانوني لإلشارة 
إلى أن الخسائر المتراكمة للشركة قد بلغت 11.04 مليون ريال سعودي )تمثل 12.26% من رأس مال الشركة( و16.0 مليون ريال سعودي 
)تمثل 17.78% من رأس مال الشركة(، على التوالي. كما تجاوزت المطلوبات المتداولة للشركة موجوداتها المتداولة بمبلغ 226.79 مليون 
ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2022م و182.57 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م، وحققت ربح قدره 4.97 مليون ريال 
سعودي كما في 30 سبتمبر 2022م وخسارة قدرها 37.40 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م. وتشير هذه الظروف إلى وجود 
حالة عدم تأكد جوهرية، والتي قد تثير شكوكاً جوهرية حول قدرة الشركة على االستمرار على أساس مبدأ االستمرارية. وفي حال لم تنجح 
الشركة في الحصول على تمويل أو في حال لم تنجح في زيادة إيراداتها، تكون الشركة أمام مخاطر متعلقة بأدائها المالي واستمراريتها مما 
سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية )وللمزيد من المعلومات فضاًل 

راجع القسم 6-3-2 )»االستمرارية«( من هذه النشرة(.

المخاطر المتعلقة بعدم القدرة على تنفيذ االستراتيجية ----	
تعتمد قدرة الشركة على زيادة إيراداتها وتحسين ربحيتها على مدى تحقيقها الستراتيجيتها بنجاح. وتعتمد استراتيجية الشركة على عدة 
عوامل من بينها زيادة حّصة الشركة في السوق في مختلف قطاعات األعمال الرئيسية، وال سيما عبر تلبية الطلب المتزايد على الخدمات 
المتعلّقة بالبيانات، وتوسيع نطاق خدماتها الستهداف مجاالت نمو جديدة، واالستمرار في تحسين نموذج مبيعاتها وتجربة العمالء، وزيادة 
إنتاجية رأس مال الشبكة وإيجاد أفضل الحلول للتكاليف التشغيلية )فضاًل راجع القسم الفرعي 4-3-2 )»استراتيجية الشركة«( من القسم 

4 )»خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها«( من هذه النشرة(.

تخضع قدرة الشركة على تنفيذ استراتيجيتها الحالية لعوامل مختلفة، منها ما هو خارج عن سيطرتها. وفي حال فشل الشركة في تنفيذ 
دة في هذا القسم،  استراتيجيتها أو فشلها في إدارة استراتيجية نمّوها ألي سبب من األسباب أو تجوهر أيٍّ من عوامل المخاطرة المحدَّ

فذلك سيؤدي إلى التأثير سلبًيا وجوهرًيا على أعمال الشركة وآفاقها ووضعها المالي وسمعتها ونتائج عملياتها. 

كما أنه ال يوجد أي ضمان بأّن تنفيذ الشركة الستراتيجيتها بنجاح سيُثمر في نتائج عملياتها. والجدير بالذكر أن اإلدارة التنفيذية ستقوم 
بمراجعة استراتيجية األعمال وتقييمها مع مجلس اإلدارة بشكل منتظم. وبناًء عليه، يحق للشركة أن تقرر تغيير أو تعليق بعض الجوانب 
الستراتيجية أعمالها، أو أن تعتمد استراتيجيات بديلة أو إضافية وفقاً لما تتطلبها البيئة التشغيلية للشركة أو الوضع التنافسي أو وفقاً ألي 
عوامل أو أحداث أخرى. وفي حال إخفاق الشركة في تنفيذ أي جزء من استراتيجيتها ألي سبب من األسباب، فإن ذلك سيكون له تأثير 

سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة باالعتماد على المصادر الخارجية ----	
تعتمد الشركة على مصادر خارجية من خالل إبرام شراكات مع مزّودي الخدمات ذوي الخبرة والمقدرة على المساعدة في جزء كبير من 

أعمال الشركة، بما في ذلك البنية التحتية للشبكة. 

وبالنسبة للبنية التحتية للشبكة ومعّداتها، أبرمت الشركة اتفاقيات بيع بالجملة وخدمات توفير األلياف البصرية لتستأجر العديد من األلياف 
من مشغلي االتصاالت التاليين: شركة ضوئيات المتكاملة لالتصاالت وتقنية المعلومات وشركة اتحاد االتصاالت )موبايلي( وشركة االتصاالت 
المتكاملة المحدودة )سالم( وشركة االتصاالت السعودية، وتعتمد الشركة على بعض من تلك الكيانات كشركاء تستعين بهم كمصادر خارجية 
إلدارة شبكتها. وتعتمد الشركة على هؤالء الشركاء لتوفير خدمات مستمّرة وموثوق بها، خاصًة فيما يتعلّق بالعمليات الجارية ودعم الصيانة. 
وتستند قدرة الشركة على النمو وتلبية احتياجات قاعدة عمالئها إلى قدرتها على توفير إمدادات كافية من معّدات الشبكة وبرامجها في 
الوقت المناسب وكذلك توفير مستوى عاٍل من خدمة العمالء. وليس لدى الشركة سيطرة تشغيلية أو مالية مباشرة على مزّودي خدماتها أو 
شركاء المصادر الخارجية. كما ال يمكنها أن تتنّبأ بشكل مؤّكد باإلنهاء غير المتوّقع وغير المسبب أليٍّ من عقود المصادر الخارجية وفقاً 
لألوضاع المنصوص عليها في تلك العقود. )وللمزيد من المعلومات حول هذه االتفاقيات، فضاًل راجع القسم الفرعي 10-6-2 )»العقود 

المتعلقة بالربط والشبكة«( من القسم 10 )»المعلومات القانونية«( من هذه النشرة(.

وقد يؤّثر عجز مزّودي الخدمات الرئيسيين أو عدم رغبتهم في تجديد العقود المبرمة لتقديم الخدمات والمعّدات واللوازم الكافية في 
الوقت المناسب وبأسعار مغرية تأثيراً سلبياً جوهرياً على قدرة الشركة على جذب الزبائن أو تقديم عروض منتجات جّذابة، ما يؤّدي إلى 
خرق شروط الترخيص والتأثير سلبياً وبشّدة على أعمال الشركة وتوقعاتها المستقبلية ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية.
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المخاطر المتعلقة باالعتماد على عدد من الموّزعين الرئيسيين من أطراف ثالثة ----	
تستند قدرة الشركة على مواصلة توزيع منتجاتها وخدماتها استناداً كبيراً إلى توافر عدد من الموزعين الرئيسيين وموّزعي التجزئة وشركاء 
األعمال والحفاظ عليهم. وتتوّلى أطراف ثالثة من الموزعين إدارة وتشغيل عدد كبير من قنوات التوزيع الرئيسية للشركة. على سبيل المثال، 
تستغل الشركة شركاء القنوات غير المباشرة للحصول على العديد من العمالء الجدد من قطاع األفراد. وقد يتوّقف ورود الخدمات من 
أطراف ثالثة بسبب، انتهاء مّدة عقد أو إنهاء عقد، وال يمكن للشركة أن تضمن قدرة المورِّدين المختارين على توفير الوظائف أو الخدمات 

التي جرى التعاقد معهم على أساسها.

وعلى الرغم من أّن الشركة قد تستبدل الموّزعين التابعين ألطراف ثالثة أو تقّرر أن تُجري بنفسها بعض وظائف التوزيع، إاّل أّنها ال تستطيع 
أن تضمن إمكانية تحّقق مثل هذا االستبدال في الوقت المناسب أو من دون تكّبد تكاليف كبيرة أو التسّبب بأي تعطيل للعمليات أو ضمان 
إمكانية استبدال أحد األطراف الثالثة بطرف يقدم نفس جودة إدارة وتشغيل قنوات التوزيع. فإّن فشل الشركة في بناء عالقات متينة مع 
موّزعين رئيسيين، أو تسّبب موّزعين من أطراف ثالثة بأي أعطال أو إخفاقات )بما في ذلك فشل شركاء التوزيع الرئيسيين للشركة في تأمين 
ما يكفي من العمالء(، سيترك تأثيراً سلبياً وجوهرياً على أعمال الشركة وتوقعاتها المستقبلية ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتدفقاتها 

النقدية.

المخاطر المتعلقة بالعقوبات والجزاءات وتعليق األعمال من قبل الجهات المختصة  ----	
نظراً ألن أعمال الشركة تخضع لعديد من األنظمة والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية وعدد من الجهات الحكومية األخرى منها 
هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية ، فإن الشركة عرضة للعقوبات والجزاءات في حال عدم تقيدها بأي من تلك األنظمة واللوائح والتعليمات 
أو التأخر في استيفاء أي منها. قد تتعرض الشركة لعدد من العقوبات والمخالفات من قبل هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية وهيئة السوق 
المالية ومنها تعليق بعض أو جميع أعمالها بما سيأثر بصورة سلبية وجوهرية على أعمالها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية )فضاًل 
راجع القسم الفرعي 10-4 )»االلتزامات المستمرة التي تفرضها الجهات الحكومية على الشركة«( من القسم 10 )»المعلومات القانونية«( 

من هذه النشرة(.

وتجدر اإلشارة إلى أنه قد تم فرض عدد من الغرامات على الشركة خالل السنوات الثالث السابقة كالتالي:

غرامة مالية قدرها )15,000( ريال سعودي تم فرضها من قبل هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية في 1443/02/25هـ  	
)الموافق 2021/10/02م(، وذلك نظير عدم التزام الشركة بخطاب موجه من هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية بشأن 
تحقيق مستهدفات المؤشرات الخاصة بتفعيل اإلصدار السادس لبرتوكول اإلنترنت خالل المدة المحددة )قبل نهاية الربع 
الرابع من عام 2019م(، مما يعتبر مخالفة للقسم الفرعي 2 من المادة 37 من نظام االتصاالت )االمتناع عن تنفيذ قرار 

صادر من هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية في حق المشّغل(.
غرامة مالية قدرها )50,000( ريال سعودي تم فرضها من قبل هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية في 1443/02/28هـ  	

)الموافق 2021/10/05م(، وذلك نظير عدم التزام الشركة بخطاب موجه من هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية بشأن 
وجوب قيام الشركة بتزويد هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية األمن السيبراني خالل ثالثة أيام عمل من تاريخ صدور 
الخطاب بتقارير االلتزام بالضوابط األساسية لألمن السيبراني وضوابط األمن السيبراني لألنظمة الحساسة وتزويد هيئة 
االتصاالت والفضاء والتقنية كذلك بنسخة من تلك التقارير مع تبرير أسباب التأخير مما يعتبر مخالفة للقسم الفرعي 3 
من المادة 37 من نظام االتصاالت )عدم التزام الشركة بتسليم التقارير الخاصة بطلبات هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية 

خالل المهل المحددة من قبلها( .
غرامة مالية قدرها )25,000( ريال سعودي تم فرضها من قبل هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية في 1444/02/10هـ  	

)الموافق 2022/09/06م(، وذلك نظير عدم التزام الشركة بإصالح األعطال الواقعة على خدماتها المقدمة للمستخدمين 
عام  من  يونيو  شهر  خالل  شكاوى  لمعالجة  مباشرتها  أثناء  والتقنية  والفضاء  االتصاالت  هيئة  من  رصده  تم  لما  وفقاً 
2022م، مما يعتبر مخالفة للقسم الفرعي 3 من المادة 37 من نظام االتصاالت )االمتناع عن تنفيذ قرار صادر من هيئة 
االتصاالت والفضاء والتقنية في حق المشّغل( ومخالفة قرار هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية رقم )1441/423( وتاريخ 
1441/12/27هـ في الفقرة )1( من المادة )13( )يجب على مقدم الخدمة أن يقوم بإصالح أعطال الخدمات فور اكتشافها 
من قبله أو عند إبالغ المستخدم لمقدم الخدمة عن تعطل الخدمة المقدمة أيهما أوالً، وضمان عدم احتساب أي رسوم 

مالية على المستخدم خالل فترة االنقطاعات واألعطال(. 
غرامة مالية قدرها )25,000( ريال سعودي تم فرضها من قبل هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية في 1443/02/14هـ  	

)الموافق 2022/09/10م(، وذلك نظير قيام الشركة بتأسيس خدمة باسم مستخدم دون طلب منه أو موافقة ودون أن تقدم 
ما يثبت صحة إجراءات التأسيس خالل شهر يونيو من عام 2022م، مما يعتبر مخالفة للقسم الفرعي 3 من المادة 37 من 
نظام االتصاالت )االمتناع عن تنفيذ قرار صادر من هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية في حق المشّغل( ومخالفة قرار هيئة 
االتصاالت والفضاء والتقنية رقم )1441/423( وتاريخ 1441/12/27هـ في البند )ج( من الفقرة )1( من المادة )27( )عدم 

تمكن مقدم الخدمة من إثبات صحة االجراء المتخذ وفقاً لما صدر في هذه الوثيقة(.
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غرامة مالية قدرها )50,000( ريال سعودي تم فرضها من قبل هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية في 1444/05/08هـ  	
المكالمات  ورود  لمنع  الالزمة  الحلول  تطبيق  من  بالتحقق  الشركة  التزام  عدم  نظير  وذلك  2022/12/02م(،  )الموافق 
االنتحالية أثناء عملية نقل األنظمة أو إشعار هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية مسبقاً ليتم التنسيق مع الشركات األخرى 
للتأكد من تفادي المكالمات االنتحالية كما تم االتفاق عليه في محضر اجتماع منعقد في مقر هيئة االتصاالت والفضاء 
والتقنية، مما يعتبر مخالفة للقسم الفرعي 3 من المادة 37 من نظام االتصاالت )االمتناع عن تنفيذ قرار صادر من هيئة 

االتصاالت والفضاء والتقنية في حق المشّغل(.
والتقنية في 1444/05/09هـ  	 والفضاء  االتصاالت  تم فرضها من قبل هيئة  ريال سعودي  مالية قدرها )5,000(  غرامة 

)الموافق 2022/12/03م(، وذلك نظير عدم التزام الشركة بتقديم ورفع إشعار بالغ انقطاع خدمة عبر منصة )بُنية( - 
المخصصة لهذا الشأن - خالل المهلة النظامية المقرر الرفع بها، مما يعتبر مخالفة للقسم الفرعي 3 من المادة 37 من 
نظام االتصاالت )االمتناع عن تنفيذ قرار صادر من هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية في حق المشّغل( ومخالفة قرار 
هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية رقم )1443/470( وتاريخ 1443/02/08هـ في الفقرة )5-1( )يجب على مقدم الخدمة 
إشعار هيئة االتصاالت والفضاء حال تعطل الشبكة عبر النظام اإللكتروني لخدمة اإلبالغ عن أعطال الشبكة وذلك خالل 
)10( دقائق كحد أقصى لدرجات الخطورة الحرجة والعالية، وخالل )20( دقيقة كحد أقصى لدرجات الخطورة المتوسطة 
والمنخفضة( وفي الفقرة )1( من المادة )6( )يجب على مقدم الخدمة االلتزام باإلبالغ بحسب الفترات الزمنية المحددة 

في الملحق رقم )1((. 
وفي حال عدم التزام الشركة مستقباًل بكافة األنظمة والتعليمات التي تخص قطاع االتصاالت وأنظمة وقواعد ومتطلبات هيئة السوق المالية 
ولوائحها التنفيذية فإنها معرضة للغرامات والعقوبات التي قد يفرضها عليها هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية و/أو هيئة السوق المالية 
و/أو أية جهة تنفيذية أخرى، مما سينتج عنه تعطل عمليات الشركة وتكبدها تكاليف إضافية مما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال 

الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بترخيص الطيف الترددي ----	
الذي  الترددي  الطيف  ترخيص  2019/05/12م(  )الموافق  1440/09/01هـ  بتاريخ  للشركة  والتقنية  والفضاء  االتصاالت  هيئة  أصدرت 
خصصت هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية بموجبه للشركة نطاقات من الطيف الترددي بمجموع 50 ميجاهرتز في النطاق الترددي 3.5 
جيجاهرتز وذلك حتى تاريخ 1455/04/04هـ )الموافق 2033/07/01م(، الستخدامها لتقديم الخدمات المرخص لها في المدن التالية: 
الرياض، جدة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الدمام، األحساء، )الهفوف والمبرز(، الطائف، تبوك، بريدة، خميس مشيط، الجبيل، حائل، 
أبها، سكاكا، عرعر، الباحة، نجران، جازان. بموجب هذا الترخيص، الشركة ملتزمة بتغطية المناطق المأهولة بالسكان في هذه المدن بما 
ال يقل عن 10% قبل نهاية العام 2021م و30% قبل نهاية العام 2022م و50% قبل نهاية العام 2027م. وبتاريخ 1443/04/27هـ )الموافق 
2021/12/02م( منحت هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية الشركة مهلة إضافية لمدة ستة أشهر تنتهي في 30 يونيو 2022م وذلك للوفاء 

بالتزامات الشركة بتغطية المناطق المأهولة بالسكان في هذه المدن بما ال يقل عن %10.

وبتاريخ 1443/10/25هـ )الموافق 2022/5/26م( تلقت الشركة خطاباً من هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية يتضمن نيتها إلغاء ترخيص 
الشركة  التزام  المهلة اإلضافية وعدم  انتهاء  الترددي 3.5 جيجاهيرتز في حال  النطاق  االتصاالت في  لتقديم خدمات  الترددي  الطيف 

بالتغطية المطلوبة حسب قرارها بتاريخ 1443/10/13هـ )الموافق 2022/5/14م(. 

)الموافق 2022/09/05م(،  بتاريخ 1444/02/09هـ  الصادر  رقم 1444/474/هـ ت  والتقنية  والفضاء  االتصاالت  هيئة  وبموجب خطاب 
قررت هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية قبول وفاء الشركة بااللتزام الحالي بتغطية المناطق المأهولة بالسكان في المدن محل االلتزام بما 

ال يقل عن %10.

أبرمت الشركة في تاريخ 2022/11/03م اتفاقية إطارية لخدمات إقبال الشبكة مع شركة علوم الشبكة لالتصاالت السلكية )واي كونكت( 
لغرض زيادة قدرتها بتغطية المناطق المأهولة بالسكان في المدن المذكورة أعاله بما ال يقل عن 30% قبل نهاية العام 2022م و50% قبل 
نهاية العام 2027م. وللمزيد من المعلومات حول هذه االتفاقية فضاًل راجع القسم الفرعي 10-6-2-5 )»اتفاقية إطار إقبال الشبكة )3500 
ميغاهرتز(«( من القسم 10 )»المعلومات القانونية«( من هذه النشرة. وكما في تاريخ هذه النشرة، لم تحصل الشركة على خطاب تأكيد بأنها 
تستوفي التزام التغطية بنسبة 30% والتزام التغطية بنسبة 50%، ومن المقرر أن تخضع الشركة لإلجراءات واالختبارات الالزمة إلصدار هذا 

التأكيد من قبل هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية في نهاية عام 2022م و2027م، على التوالي.

في حال عدم امتثال الشركة في المستقبل اللتزاماتها بتغطية المناطق المأهولة حسب الرخصة الممنوحة لها والتزاماتها، ستتعرض الشركة 
لإلجراءات النظامية الالزمة من قبل هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية، مما سيؤثر سلبًيا وجوهرًيا على أعمال الشركة وسمعتها ونتائج 

عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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المخاطر المتعلقة بالتعامالت مع األطراف ذات العالقة ----	
تتعامل الشركة في سياق أعمالها االعتيادية مع الشركات التي تعرف بأنها أطراف ذات عالقة، تمثل بشكل أساسي العضوية في مجلس 
اإلدارة والمناصب التنفيذية التي يشغلها المساهمون بشركة اتحاد عذيب لالتصاالت في الشركات األخرى والمعامالت المنفذة مع األطراف 
ذات العالقة. وبلغ إجمالي األرصدة المطلوبة لألطراف ذات العالقة ما يقارب و30,463,525 ريال سعودي، و31,606,034 ريال سعودي 
وصفر ريال سعودي وصفر ريال سعودي كما في 31 مارس 2020، و2021م، و2022م و30 سبتمبر 2022م على التوالي. وتجدر اإلشارة إلى 
أنه قد تم الحصول على موافقة الجمعية العامة على جميع التعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل السنوات المالية المنتهية في 31 
مارس 2020م، و2021م، و2022م، وتم الحصول على موافقة الجمعية العامة على جميع التعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل السنة 
التعامالت مع  المالية المنتهية في 31 مارس 2022م، في االجتماع المنعقد في1444/02/12هـ )الموافق 2022/09/08م(. ويتم تنظيم 
األطراف ذات العالقة بموجب األنظمة واللوائح السعودية الخاصة بإبرام تلك التعامالت. وتعتقد اإلدارة أن تلك التعامالت مع األطراف 
ذات العالقة تم إبرامها بناء على أسس تجارية بحتة طبقاً لسياسات حوكمة الشركة المتعلقة بتعارض المصالح. وفي حال لم تتم التعامالت 
واالتفاقيات مع األطراف ذات العالقة في المستقبل على أسس تجارية بحتة فإن ذلك سيؤثر سلباً على أعمال الشركة ونتائج عملياتها 
ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية )فضاًل راجع القسم الفرعي 6-6-3 )» قائمة المركز المالي«( تحديدا )»األطراف ذات عالقة«( من 
القسم 6 )»المعلومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة«( والقسم الفرعي 10-4 )»االلتزامات المستمرة التي تفرضها الجهات الحكومية 

على الشركة«( من القسم 10 )»المعلومات القانونية«( من هذه النشرة(.

المخاطر المتعلقة بالتشغيل واالنقطاع غير المتوّقع لألعمال ----	
تخضع مواقع الشركة ومراكز بياناتها وشبكة اتصاالتها الالسلكية وغيرها من البنية التحتية لشبكتها ومرافقها للمخاطر المرتبطة بالكوارث 
الطبيعية أو غيرها من األحداث الكارثية، على غرار الظروف الجّوية القاسية وانقطاع التيار الكهربائي واألعطال الفجائية واألداء الفاشل 
أو الضعيف للمعّدات وعدم تمكن الشركة من الحصول على معّدات بديلة مناسبة وإخفاقات الشبكات واالتصاالت وإمكانية حصول حاالت 
التوّقف عن العمل واالضطرابات المدنية والحرائق واالنفجارات واألخطار العادية المرتبطة بتشغيل بنية تحتية معقدة، باإلضافة إلى فقدان 
البيانات التي قد تنتج عن ذلك. وباإلضافة إلى ذلك، قد ال تكون اإلجراءات التشغيلية التي تّتخذها الشركة كافية للحّد من األضرار المحتملة 
التي قد تنجم عن هذه األحداث غير المتوقعة. وتتخذ الشركة عدداً من اإلجراءات التشغيلية لضمان استمرارية األعمال حيث تقوم الشركة 
بنسخ قاعدة بياناتها بشكل دوري وحفظها في موقع آخر وذلك لتجنب حدوث أي واقعة قد تؤدي إلى خسارة المعلومات في مركز البيانات 
الرئيسي. وللحد من فشل أداء الشبكات يوجد لدى الشركة روابط احتياطية وذلك لضمان تمرير حركة مرور المكالمات والبيانات. كما تقوم 

الشركة باتخاذ جميع اإلجراءات الوقائية الالزمة ومنها تطبيق نظام مكافحة الحرائق األوتوماتيكي في مواقعها.

وقد يؤّدي أي فشل في أداء الشبكات أو الخوادم أو أي رابط في سلسلة التسليم إلى تعطيل العمليات أو تعّذر توفير أيٍّ من خدمات الشركة، 
والذي بدوره سيؤثر سلباً على قدرة الشركة على اجتذاب العمالء واالحتفاظ بهم، ما يؤّثر سلبا على أعمال الشركة ونتائج عملياتها. وعالوة 
على ذلك، إذا حصل انقطاع في العمليات في واحٍد أو أكثر من المرافق الرئيسية للشركة، مثل مراكز بيانات تكنولوجيا المعلومات، وتعّذر 
نقل العمليات إلى مواقع أخرى أو تطلّب نقلها تكاليف باهظة جّداً، فهذا أيضاً قد يؤّثر على قدرة الشركة على تقديم خدماتها وقد يؤّدي إلى 
زيادة المصاريف. وبناًء عليه، فإّنه يمكن ألي حدث غير متوّقع أن يسّبب انقطاع في أعمال الشركة مما سيؤّثر سلباً وبشكل جوهري على 

أعمال الشركة وتوّقعاتها المستقبلية ووضعها المالي ونتائج عملياتها.

المخاطر المتعلقة بفشل أنظمة تقنية المعلومات أو خرق التدابير األمنية 1----	
تدعم أنظمة تقنية المعلومات في الشركة كافة جوانب األعمال، وهي ضرورية لتوفير خدمات الشركة لعمالئها.

وبينما يصبح قطاع االتصاالت السلكية والالسلكية أكثر رقمنًة وآليًة واعتماداً على اإلنترنت، يزيد تعّرض مزّودي خدمات االتصاالت، بما 
دة للبيانات والشبكات والبرمجيات. وعالوة على ذلك،  فيهم الشركة، لمخاطر القرصنة والهجمات اإللكترونية وكذلك االختراقات المتعمَّ
فإّن زيادة استخدام الخدمات السحابية من قبل الشركة لتخزين البيانات قد تؤدي إلى تفاقم خطر فشل نظام تكنولوجيا المعلومات عموماً. 
وعلى وجه الخصوص، قد يؤّدي هجوٌم إلكترونٌي ناجٌح على شبكة االتصاالت السلكية والالسلكية إلى عجز الشركة عن تقديم الخدمات 
إلى عمالئها، مما يُلِحق الضرر بسمعتها ويسّبب خسارة في إيراداتها والتعّرض لخطر العقوبات المالية. وبما أّن شبكات الشركة تخّزن 
كمياٍت كبيرة من االتصاالت الصوتية والبيانات السّرية )الشخصية والتجارية( للعمالء، فإّن أي فشل في حماية هذه البيانات أو استخدامها 
استخداماً صحيًحا سيؤّدي إلى خسائر في - أو الوصول غير المصّرح به إلى - بيانات العمالء. كما يمكن أن يعرض ذلك الشركة إلى دعاوى 

من قبل عمالئها المتضررين. 

وتخضع أيضاً أنظمة تكنولوجيا المعلومات لدى الشركة لمخاطر خارجية وداخلية أخرى، مثل البرامج الضاّرة وعيوب الشفرات ومحاوالت 
اختراق شبكات الشركة وعدم توّفر التحديثات أو التعديالت المطلوبة وتسّرب البيانات وحدوث أخطاء بشرية، كلّها تشّكل خطراً مباشراً 
على خدمات الشركة وبياناتها. ولهذا فإن الشركة تحرص كل الحرص على المسح المستمر لكل األنظمة للحد من المخاطر المستمرة 
وتصحيح الثغرات المختلفة والقيام بالتوعية األمنية للموظفين بكافة المستويات للحد من األخطاء البشرية. ومن التهديدات األخرى تعّطل 
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المعّدات والهجوم البدني وسرقة معلومات العمالء والحرائق واالنفجارات والفيضانات والطقس القاسي وانقطاع التيار الكهربائي وغيرها 
من المشاكل التي قد تحدث أثناء عمليات الترقية والتغييرات الرئيسية. وتجدر اإلشارة بأنه قد تتوّقف أنشطة الشركة التجارية أو تتأّثر 
بشّدة في حال حصول انهيار جزئي أو كلي في أيٍّ من أنظمة تقنية المعلومات أو االتصاالت. ويمكن ألي خلل في النظام أو حادث أو خرق 
يسّبب انقطاعاً في عمليات الشركة فيما يتعلق باألنظمة التقنية أن يؤّثر على فعاليتها في تقديم الخدمات لعمالئها، وبالتالي يؤّثر جوهرياً 
على إيراداتها ودخلها التشغيلي. كما قد تحمل هذه االضطرابات تأثيراً سلبياً شديداً على صورة الشركة وسمعتها وتقلّل ثقة عمالئها بها، 
ما سيؤّدي باألخّص إلى خسارة هؤالء العمالء. وباإلضافة إلى ذلك، قد تُضطّر الشركة إلى تحّمل تكاليف إضافية من أجل إصالح أي ضرر 
ناجم عن تلك االضطرابات. وطالما ينتج أي تعطيل من هذا القبيل عن فقداٍن أو تلٍف لبيانات العمالء أو تطبيقاتهم أو عن الكشف غير 
المالئم لمعلومات السّرية، فإّن الشركة قد تتحّمل المسؤولية بالنتيجة. وتترك هكذا حاالت من فشل األداء أو العطل الفجائي أو االنقطاع 

أو العرقلة أو المصاريف تأثيراً سلبياً جوهرياً على أعمال الشركة وتوقعاتها المستقبلية ووضعها المالي ونتائج عملياتها. 

تتطّلب استثمارات مستمّرة  -----	 التي  المكثفة  الرأسمالية  باألعمال  المتعلقة  المخاطر 
في البنية التحتية

قامت الشركة خالل عام 2021م باعتماد االستثمارات الرأسمالية إلطالق خدمات )كالبيانات الثابتة األسرع واتصاالت النطاق العريض 
الثابت( بقيمة )7.09( مليون ريال سعودي.

وتستند قدرة الشركة على استرداد تكاليفها وتحقيق عائٍد كاٍف من استثماراتها وإدارة وضعها المالي مع متابعة مستوى عاٍل من االستثمار 
الرأسمالي إلى الطلب في السوق على الخدمات التي تقّدمها الشركة وإلى تسعير هذه الخدمات. وإذا كان الطلب على هذه الخدمات أقّل 
من المتوّقع، أو إذا عجزت الشركة عن تقديم مثل هذه الخدمات بناًء على استراتيجية تسعير تنافسية، أو إذا أّدت التقنيات الجديدة أو 
نة إلى إلغاء دور البنية التحتية للشركة، فقد تعجز هذه األخيرة عن استرجاع تكاليفها واالستفادة من مصاريفها الرأسمالية التشغيلية. المحسَّ

وقد تختلف كثيراً قيمة متطلّبات رأس المال المستقبلية للشركة وتوقيتها عن التوّقعات الحالية لها بسبب عوامل مختلفة والتي كثيٌر منها 
خارجة عن سيطرة الشركة. وإذا تطّور استخدام الشبكة أو التكنولوجيا بشكل أسرع مّما تتوّقعه الشركة أو تطالب به البيئة التنافسية، 
فقد تحتاج الشركة إلى استثمارات رأسمالية أكبر في أطر زمنية أقصر من المتوّقع وقد ال تتوّفر لديها الموارد الالزمة إلجراء مثل هذه 
االستثمارات. ومن الممكن ألي إخفاق في تنفيذ هذه االستثمارات أن يؤّثر سلبياً وجوهرياً على أعمال الشركة وتوقعاتها المستقبلية ووضعها 

المالي ونتائج عملياتها.

المخاطر المتعلقة باالعتماد على الموظفين الرئيسيين 	----	
تعتمد الشركة وأداؤها اعتماداً كبيراً على الخبرة والمعرفة الفّنية والقدرات التجارية لموّظفيها، حيث يتأّلف فريق إدارة الشركة من أفراد 
ذوي خبرة واسعة في قطاع االتصاالت، كما يعتمد نجاح الشركة، على استمرار الخدمة التي يقّدمها فريق اإلدارة والموظفون الرئيسيون 

وكذلك قدرتهم على استقطاب الموظفين المؤّهلين والحفاظ عليهم وتحفيزهم.

وعالوة على ذلك، فإّن المنافسة على الموظفين ذوي الخبرة ذات الصلة شديدةٌ في سوق المملكة العربية السعودية بسبب ندرة األفراد 
المؤّهلين في قطاع االتصاالت. وحفاظاً على أصحاب المهارة والكفاءة، قد تحتاج الشركة إلى تقديم تعويضات أعلى وغيرها من المزايا. 
نة ضّد التأثيرات الضاّرة التي قد تتعّرض لها أعمالها نتيجة خسارتها لموّظفين رئيسيين، وال تستطيع أن تفترض أّنها سوف  ولكّنها غير مؤمَّ

تكون قادرة بسهولة على استقطاب وإبقاء الموّظفين الرئيسيين الذين سيساعدونها على تحقيق أهداف أعمالها. 

وإذا عجزت الشركة عن إبقاء الموظفين الرئيسيين أو استقطاب موظفين مؤّهلين جدد لدعم نمّو أعمالها، فإّنها ستعاني من انعكاس سلبي 
على أعمالها وتوقعاتها المستقبلية ووضعها المالي ونتائج عملياتها.

المخاطر المتعلقة بسوء سلوك الموظفين و/أو ارتكابهم لألخطاء -----	
قد ال تكون الشركة دائماً قادرة على منع موظفيها من ارتكاب أي سوء سلوك، مثل القيام بأنشطة غير مشروعة وسوء استخدام المعلومات 
أو األنظمة واإلفصاح عن المعلومات السّرية والمشاركة في نشر معلومات مضلِّلة أو عدم االمتثال لألنظمة الداخلية، مما قد يسّبب للشركة 
خسائر أو غرامات أو أعباء مالية أو سوء سمعة. كما أّن أي سوء سلوك من هذا القبيل قد يؤّدي إلى رفع دعاوى أو إنهاء عقد التوظيف 
نتيجة اإلخالل به. ويمكن ألي غرامات أو عقوبات أو مطالبات أن تؤّثر على ربحية الشركة، باإلضافة إلى أّن الدعاية السلبية فيما يتعلّق 
بسوء سلوك الموظفين قد تؤثر على سمعة الشركة وإيراداتها، مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها 

ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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المخاطر المتعلقة باللوائح التنظيمية والتصاريح والتراخيص والموافقات الضرورية  -----	
ألعمال الشركة

باإلضافة إلى ترخيص خدمات االتصاالت الثابتة ذات بنية تحتية الصادر من هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية )للمزيد من المعلومات حول 
المخاطر المتعلقة بالتراخيص الصادرة من هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية، فضاًل راجع القسم 2-2-2 )»المخاطر المتعلقة بتراخيص 
والموافقات  والتراخيص  التصاريح  أن تحصل على عدد من  الشركة  ينبغي على  النشرة(،  والتقنية«( من هذه  هيئة االتصاالت والفضاء 
التنظيمية فيما يتعلّق بأنشطتها وأن تحافظ عليها )الرجاء مراجعة القسم 4-5 )»الترخيص«( من هذه النشرة(. وتملك الشركة حالياً عدداً 
من التراخيص والتصاريح والموافقات المتعلّقة بتشغيل أعمالها، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، شهادة السجّل التجاري للشركة 
والتي صدرت عن وزارة التجارة ورخص البلدية الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان، بما في ذلك مواقع األبراج، وشهادات 
السعودة وشهادات الضرائب والزكاة. وباإلضافة إلى ذلك، تخضع معظم تراخيص الشركة لشروط يمكن بموجبها تعليق التراخيص أو إنهاؤها 
في حال فشلت الشركة في الوفاء بالشروط األساسية والتقّيد بها. كما أّنه عند السعي إلى تجديد الترخيص أو تعديله، ال يوجد ضمان 
حيال أّن الجهة المعنّية ستقوم بذلك، أو حيال أّنه - في حال لم تجّدد الجهة الترخيص - لن تُفَرض أي شروط إضافية والتي يُحتَمل أن 

تؤّثر سلبياً على أداء الشركة. 

كما بتاريخ هذه النشرة، لم تحصل الشركة على أي رخص بلدية أو رخص دفاع مدني وذلك بالنسبة لفرعيها النشطين الكامنين في مدينتي 
جدة والخبر. كما لم تحصل الشركة على جميع رخص البلدية الالزمة لتشغيل أبراج اتصاالتها، حيث أنها حصلت على 655 رخصة من أصل 
1085 رخصة. إن عدم حصول الشركة على تراخيص البلدية الالزمة قد يعرض الشركة لدفع غرامة تتراوح قيمتها بين ألف )1,000( ريال 
سعودي إلى خمسة آالف )5,000( ريال سعودي لكل ترخيص، كما أن عدم تجديد تراخيص البلدية قد يعرض الشركة لدفع غرامة تتراوح 
بين مائتين )200( ريال سعودي إلى خمسمائة )500( ريال سعودي لكل ترخيص. وتجدر اإلشارة إلى أن الشركة ال تملك نظام آلي لمتابعة 
صالحية تراخيص البلدية الخاصة بأبراج االتصاالت التابعة لها. كما أن عدم حصول الشركة على تراخيص الدفاع المدني الالزمة أو عدم 
تجديد رخص الدفاع المدني قد يعرض الشركة لدفع غرامة عن كل مخالفة تصل إلى ثالثين ألف )30,000( ريال سعودي، أو توقف بعض 

أعمالها.

وإذا تعّذر على الشركة تجديد الترخيص أو الحصول على التراخيص الالزمة ألعمالها، أو إذا انتهت أو علقت صالحية أيٍّ من تراخيصها 
الحالية، أو إذا تم تجّديد التراخيص بشروط ال تخدم مصالح الشركة، أو إذا عجزت الشركة عن الحصول على تراخيص إضافية مطلوبة 
مستقباًل، فقد تعاني الشركة من تعطل عملياتها وقد تتكّبد تكاليف إضافية، األمر الذي سيخلف تأثيراً سلبياً جوهرياً على أعمال الشركة 

وأوجه نشاطها ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. 

المخاطر المتعلقة بعقود اإليجار -----	
إن جميع مواقع الشركة )بما في ذلك المقرات الرئيسية ومراكز الشبكات الكبرى ومركز البيانات( مستأجرة بموجب عقود إيجار محددة 
المدة يتم تجديدها تلقائيا مالم يشعر أحد الطرفين اآلخر رسمياً برغبته بعدم التجديد خالل فترة محددة قبل نهاية مدة العقد. وإذا رفض 
المؤجر تجديد عقد اإليجار، أو إذا وافق على تجديده بشروط ال تخدم مصالح الشركة، فسوف تقوم الشركة بتغيير موقع المقر المؤجر 
أو ستقوم بإقفاله، وكال القرارين سيكلفان الشركة مصاريف إضافية أو يخفضان من هامش دخلها بسبب تعطل الخدمات مؤقتاً في المقر 
المعني. وإذا تعّذر على الشركة تجديد عقود اإليجار الالزمة ألعمالها، أو إذا انتهت أو علقت صالحية أيٍّ من إيجاراتها الحالية، أو إذا تم 
تجّديد اإليجارات بشروط ال تخدم مصالح الشركة، أو إذا عجزت الشركة عن الحصول على إيجارات إضافية مطلوبة مستقباًل، فقد تعاني 
الشركة من تعطل عملياتها وقد تتكّبد تكاليف إضافية، األمر الذي سيخلف تأثيراً سلبياً جوهرياً على أعمال الشركة وأوجه نشاطها ومركزها 

المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بعقود إيجار أبرا	 اتصال الشركة -----	
إن جميع مواقع األبراج لدى الشركة مستأجرة بموجب عقود إيجار محددة المدة يتم تجديدها تلقائياً مالم يشعر أحد الطرفين اآلخر رسمياً 
برغبته بعدم التجديد خالل فترة محددة قبل نهاية مدة العقد. وإذا رفض المؤجر تجديد عقد اإليجار، أو إذا وافق على تجديده بشروط ال 
تخدم مصالح الشركة، فسوف تقوم الشركة بتغيير موقع المقر المؤجر أو ستقوم بإقفاله، وكال القرارين سيكلفان الشركة مصاريف إضافية 

أو يخفضان من هامش دخلها بسبب تعطل الخدمات مؤقتاً في المقر المعني.

والجدير بالذكر بأن كما في تاريخ هذه النشرة لم تدفع الشركة أجرة لما نسبته حوالي 57% من مجمل مواقع األبراج التي تشغلها الشركة 
وذلك بسبب تأخر تجديد وتوقيع عقود اإليجار، ونتيجة لذلك فإن المبالغ المحتمل دفعها ما يقارب 52 مليون ريال سعودي من قيمة عقود 
اإليجار البالغة 90 مليون ريال سعودي )حيث بلغ اإليجار المستحق ما قبل أبريل 2019م 33 مليون ريال سعودي، وبلغ الجزء المستحق بعد 
أبريل 2019م ولغاية 2022م 57 مليون ريال سعودي(. كما أن الشركة ال تملك نظام آلي لمتابعة صالحية عقود اإليجار المتعلقة بأبراج 
اتصال الشركة. وإذا تعّذر على الشركة تجديد عقود اإليجار الالزمة ألعمالها، أو إذا انتهت أو علقت صالحية أيٍّ من إيجاراتها الحالية، أو 
إذا تم تجّديد اإليجارات بشروط ال تخدم مصالح الشركة، أو إذا عجزت الشركة عن الحصول على إيجارات إضافية مطلوبة مستقباًل، فقد 
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تعاني الشركة من تعطل عملياتها وقد تتكّبد تكاليف إضافية، األمر الذي سيخلف تأثيراً سلبياً جوهرياً على أعمال الشركة وأوجه نشاطها 
ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

مخاطر المطالبات القضائية والمنازعات والدعاوى -----	
قد تتعّرض الشركة أثناء إجراء عملياتها لمطالبات أو نزاعات مع أطراف ثالثة، مثل الموّردين أو الموّزعين أو العمالء، أو قد تواجه إجراءاٍت 
تنظيمية ذات صلة بالعمليات. وفي مثل هذه الحالة، لن تتمّكن الشركة من توّقع نتيجة أي مطالبة أو نزاع أو إجراء أو التأثير المالي لهذه 

النتيجة على الشركة.

وكما في تاريخ هذه النشرة، توجد هناك 89 مطالبة مرفوعة ضد الشركة تتعلق بعقود إيجار أبرمتها الشركة بصفتها الطرف المستأجر 
مع عدد من المؤجرين، بمبلغ إجمالي قدره 11.2 مليون ريال سعودي. وال تزال هذه القضايا قائمة ولم يصدر أي حكم قضائي نهائي في 
هذا الخصوص حتى تاريخ هذه النشرة. )فضاًل راجع القسم الفرعي 10-7 )»المنازعات والدعاوى القضائية«( من القسم 10 )»المعلومات 
القانونية«( من هذه النشرة(. كما يجب على الشركة سداد مبلغ 8.5 مليون ريال سعودي إلى أحد مورديها الرئيسيين بموجب اتفاقية خدمات 
مبرمة بينهما، وكما بتاريخ هذه النشرة، ال تزال هناك مفاوضات قائمة لتسوية هذه المبالغ )فضاًل راجع القسم الفرعي 10-7 )»المنازعات 
والدعاوى القضائية«( من القسم 10 )»المعلومات القانونية«( من هذه النشرة(. ونظراً إلى أّنه ال يمكن أصاًل التنّبؤ باإلجراءات القضائية 
دة، فإّن النزاعات القائمة قد يكون لها تأثيراً سلبياً جوهرياً على الوضع المالي للشركة أو نتائج  والتنظيمية وبالتالي ال تكون نتيجتها مؤكَّ

عملياتها في حال ثبوتها. 

والحكم لصالح أي طرف آخر في أيٍّ من النزاعات الحالية )أو في أي دعوى قضائية أو نزاع مع أي طرف آخر في المستقبل( سينعكس 
سلبياً على أعمال الشركة وتوقعاتها ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتدّفقاتها النقدية. وال تستطيع الشركة أن تتوقع بشكل دقيق حجم 
تكلفة الدعاوى أو اإلجراءات القضائية التي يمكن أن تقيمها أو تقام ضدها في المستقبل أو النتائج النهائية لتلك الدعاوى أو األحكام التي 
تصدر فيها وما تتضمنه من تعويضات وجزاءات. وقد تشمل هذه الدعاوى - على سبيل المثال ال الحصر - المسائل الزكوية والضريبية 
ونظام العمل واألخطاء والشكاوى واألضرار األخرى التي تنجم عن اإلهمال أو االحتيال من قبل أشخاص أو مؤسسات بشكل يكون خارج 
عن نطاق سيطرة الشركة. وبالتالي فإن أي نتائج سلبية لمثل هذه القضايا ستؤثر سلباً على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي 

وتوقعاتها المستقبلية.

وعالوة على ذلك، بغض النظر عن نتيجة أي دعوى أو إجراءات تنظيمية، فقد تتطلّب هذه األخيرة تكاليف كبيرة باإلضافة إلى تخصيص 
موارد كبيرة من قبل الشركة لتدافع عن نفسها، األمر الذي سيؤّثر بشّدة أيضاً على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها 

المستقبلية.

المخاطر المتعلقة باستحقاقات الزكاة المحتملة -----	
قّدمت الشركة إقرارات الزكاة إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لجميع السنوات حتى العام المنتهي في 31 مارس 2022م. وهنالك 
مخاطر تتمثل في احتمال قيام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك باالعتراض على اإلقرارات المقدمة من قبل الشركة عن األعوام 2010م 

حتى 2020م والتي هي قيد الدراسة حالياً ومطالبة الشركة بدفع مبالغ زكاة إضافية.

2012م  وحتى  2010م  من  للسنوات  االستقطاع  وضريبة  الزكاة  على  الربط  2015م  يوليو  في  والجمارك  والضريبة  الزكاة  هيئة  أصدرت 
لدى هيئة الزكاة والضريبة  التوالي، وقد قدمت الشركة اعتراضاً  بمبلغ 17,43 مليون ريال سعودي ومبلغ 0,83 مليون ريال سعودي على 
والجمارك على هذا الربط في أغسطس 2015م.ورًدا على االعتراض المقدم من الشركة، أصدرت لجنة االعتراضات االبتدائية )اللجنة 
االبتدائية( حكًما في أكتوبر 2016م والذي على أساسه تم تخفيض مستحقات الزكاة على الشركة لتصبح مبلغ 6,98 مليون ريال سعودي وال 
زالت مستحقات ضريبة االستقطاع بنفس القيمة البالغة 0,83 مليون ريال سعودي، كما أن الشركة مطالبة بدفع غرامة تأخير على ضريبة 

االستقطاع بمبلغ 0,6 مليون ريال سعودي وفقاً لحكم اللجنة االبتدائية.

االبتدائية  اللجنة  العليا( في ديسمبر 2016م تعترض فيه على حكم  )اللجنة  العليا  الشركة اعتراضا لدى لجنة االعتراضات  وقد قدمت 
فيما يتعلق بالزكاة وبفرض غرامة تأخير على ضريبة االستقطاع، إال أن الشركة قامت بتسوية مستحقات ضريبة االستقطاع البالغة 0,83 
مليون ريال سعودي مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، باإلضافة إلى غراماتها البالغة 0,6 مليون ريال سعودي مع هيئة الزكاة والضريبة 
والجمارك. وفي مارس 2022م، تلقت الشركة قراراً بشأن االستئناف من الدائرة االستئنافية األولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل، 
للجان  العامة  األمانة  إلى  استئنافاً  الشركة  رفعت  عليه  وبناء  اآلخر،  بعضها  ورفض  عليها  المعترض  النقاط  بعض  قبول  فيه  ورد  والذي 

الضريبية ولم يتم تلقى أي مالحظات أو طلبات حتى تاريخ هذه النشرة.

لم تقم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك حتى اآلن بإصدار ربطاً زكوياً عن السنة المالية 2013م.
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في يوليو 2020م، أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ربطاً زكوياً عن السنة المالية 2014م بمبلغ إضافي بقيمة 5.53 مليون ريال 
سعودي. وفي سبتمبر 2020م، قدمت الشركة اعتراضاً عن الربط المقدم من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. وفي ديسمبر 2020م، عدلت 
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المبلغ اإلضافي ليصبح بقيمة 5,44 مليون ريال سعودي. ومع ذلك، قدمت الشركة اعتراضاً لألمانة العامة 
للجان الضريبية مقابل رد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على اعتراض الشركة وقد تم تعليق طلب االعتراض حيث تقدمت الشركة بطلب 
تسوية من خالل لجنة التسويات في أغسطس 2021م، وقد حضرت الشركة جلسة استماع مع لجنة التسويات وقد تم تقديم عرض تسوية 

من قبل اللجنة للسنوات من 2014م وحتى 2018م.

قامت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في 29 ديسمبر 2020 بالربط الزكوي والضريبي عن السنوات المالية 2015م و2016م و2018م 
بمبلغ إضافي بقيمة 4.09 مليون ريال سعودي و4.57 مليون ريال سعودي و18 مليون ريال سعودي، على التوالي. في حين لم يتم إصدار 
أي مبلغ إضافي عن الربط الزكوي والضريبي عن السنة المالية 2017م. وفي فبراير 2021م، قدمت الشركة اعتراضاً على هذه الربوط. 
وفي يوليو 2021م، عدلت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المبلغ اإلضافي المتعلق بالسنة المالية 2015م ليصبح 4.09 مليون ريال سعودي 
والمبلغ اإلضافي المتعلق بالسنة المالية 2016م ليصبح 4.44 مليون ريال سعودي والمبلغ اإلضافي المتعلق بالسنة المالية 2018م ليصبح 
9.28 مليون ريال سعودي. ومع ذلك، قدمت الشركة اعتراضاً لألمانة العامة للجان الضريبية مقابل رد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك 
على اعتراض الشركة وقد تم تعليق طلب االعتراض حيث تقدمت الشركة بطلب تسوية من خالل لجنة التسويات في أغسطس 2021م، 
وقد حضرت الشركة جلسة استماع مع لجنة التسويات وقد تم تقديم عرض تسوية بدفع 20.85 مليون ريال سعودي للسنوات من 2014م 
وحتى 2018م. وقد قامت الشركة بقبول عرض التسوية المقدم من لجنة التسويات، حيث قامت الشركة بدفع 4.17 مليون ريال سعودي، بما 
يعادل 20% من مبلغ التسوية المتفق عليه وليصبح المبلغ المتبقي 16.68 مليون ريال سعودي سيتم دفعه من قبل الشركة على أربع دفعات 

ربع سنوية متساوية.

في اكتوبر 2021م، أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ربطاً زكوياً عن السنة المالية 2019م بدون أي مبالغ إضافية، وهو متوافق مع 
اإلقرار الذي تم تقديمة للسنة موضوع الربط.

كما قامت الشركة طبقا لألنظمة المحاسبية بعمل مخصص للزكاة لمقابلة أي فروقات زكوية تنتج عن الربوط الصادرة عن هيئة الزكاة 
والضريبة والجمارك، وتجدر اإلشارة إلى أنه يتم تجنيب مخصص للزكاة وفقاً ألنظمة وتعليمات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وقد بلغ 
رصيد مخصص الزكاة للشركة 2.7 مليون ريال سعودي و27.4 مليون ريال سعودي و17.4 مليون ريال سعودي و6.3 مليون ريال سعودي على 
التوالي، كما في السنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2020 م، و 2021 م، و2022م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022م. 
وفي حال لم يكن مخصص الزكاة كافًيا لمقابلة أي التزامات زكاة إضافية قد تفرضها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، فمن شأن ذلك أن 

يؤثر بشكل جوهري وسلبي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بالرأي المتحفظ لمراجع الحسابات القانوني -----	
لقد تضمنت القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021م رأياً متحفظاً لمراجع الحسابات المستقل بناًء على عدم استطاعته 
الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة عن الفروقات البالغة 8,500,000 ريال سعودي بين المبلغ الدفتري كما في 31 مارس 
2021م لطرف ذي عالقة والمصادقة المستلمة، باإلضافة إلى عدم استطاعته التحقق من المبلغ الدفتري للطرف ذو العالقة كما في ذلك 
التاريخ من خالل تنفيذ إجراءات مراجعة بديلة، والذي أدى إلى عدم استطاعة المراجع تحديد ما إذا كان هناك ضرورة إلجراء أية تعديالت 
على هذا المبلغ. ونتيجة لذلك، فإن قيمة التعامالت مع الطرف ذو العالقة غير مؤكدة. في حال كانت قيمة التعامالت مع الطرف ذو العالقة 
أعلى من القيمة المبينة في القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021م، فمن شأن ذلك أن يؤثر بشكل جوهري وسلبي على 

أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

فيما تضمنت القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022م رأياً متحفظاً لمراجع الحسابات المستقل فيما يخص تلقي الشركة 
خطاباً من هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية تم فيه إشعار الشركة بنّية هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية بإلغاء ترخيص الطيف الترددي 
لتقديم خدمات االتصاالت الثابتة ذات البنية التحتية لترددات النطاق )3.5 جيجاهرتز( في حال انتهت المهلة الممنوحة للشركة في 30 
يونيو 2022م المتعلقة بالتزامات نشر الشبكة للتردد، باإلضافة إلى عدم استطاعة مراجع الحسابات المستقل على الحصول على ما يكفي 
من أدلة المراجعة بشأن ما إذا كان يوجد هبوط في قيمة الترخيص كما في 31 مارس 2022م. في حال عدم امتثال الشركة في المستقبل 
اللتزاماتها بموجب ترخيص الطيف الترددي الصادر من هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية أو في حال هبوط في قيمة الترخيص، سيؤثر ذلك 
سلبًيا وجوهرًيا على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية. )للمزيد من المعلومات حول المخاطر المتعلقة 

بترخيص الطيف الترددي، فضاًل راجع القسم 2-1-7 )»المخاطر المتعلقة بترخيص الطيف الترددي«( من هذه النشرة(.
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المخاطر المتعلقة بترتيبات التمويل القائمة لدى الشركة 1	---	
قد أبرمت الشركة تسهيالت تمويل مع البنك السعودي الفرنسي بتاريخ 2021/03/28م بما يساوي 80 مليون ريال سعودي لغرض إصدار 
ضمانات حسن تنفيذ أو ضمانات العطاء. وتشمل هذه التسهيالت 30 مليون ريال سعودي كتسهيالت تمويل مضمون بالتغطية النقدية و50 

مليون ريال سعودي كتسهيالت إلصدار ضمانات حسن تنفيذ.

تنص عدد من أحكام وثائق التمويل هذه على منح البنك السعودي الفرنسي بحقوق مقاصة واسعة النطاق على حسابات الشركة وأصولها، 
مما سيؤثر على التدفق النقدي المتاح للشركة في حال اختار البنك السعودي الفرنسي ممارسة حقوق المقاصة.

كما يحق للبنك السعودي الفرنسي اتخاذ أي خطوات للحفاظ على حقوقه مثل التعجيل بسداد المبالغ المستحقة وإنهاء التسهيالت. وقد 
ال تتمكن الشركة من الحصول على مصادر تمويل بديلة لسداد هذه الديون مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج 

عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية. 

وإن لم تتمكن الشركة من الحصول على تمويل كاف عند احتياجها لذلك، أو طبقا لشروط مواتية لها، أو إذا أصبحت الشركة عاجزة عن 
سداد ديونها عند استحقاقها، فإن ذلك سيؤثر سلباً على قدرة الشركة على تسيير أعمالها، أو تحقيق معدل النمو المخطط له، مما سيؤثر 

بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بحماية العالمة التجارية -	---	
تعتمد قدرة الشركة في تسويق منتجاتها وتطوير أعمالها على استخدام اسمها والعالمة التجارية »جو«. الجدير بالذكر أن الشركة تملك 

العالمات التجارية »جو« المسجلة لدى وزارة التجارة برقم 1442036856 باللغتين العربية واالنجليزية تحت الفئة 38.

أو  أو نتيجة تحقيقات  التشغيلي،  الفشل  الموظفين، أو حاالت  الدعاوى، أو سوء سلوك  كما أن الشركة معرضة لعدد من المخاطر منها 
إجراءات تنظيمية أو غيرها، أو سمعة الشركاء في الشركة أو أحد منافسيها، أو المقاالت المنشورة في وسائل اإلعالم، أو الدعاية السيئة، 
سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة التي قد تؤثر على اسمها والعالمة التجارية »جو« بالتالي على سمعتها، وقد ال تؤدي جهود الشركة 
لتحسين ذلك االعتراف وتلك السمعة، ومنها االستثمارات الكبيرة في الحمالت التسويقية، إلى اآلثار المرجوة. كما قد تتعرض الشركة لضرر 
محتمل على سمعتها والعالمة التجارية »جو« بسبب ضعف األداء فيما يتعلق بخدمة العمالء أو عدم رضا العمالء عن المنتجات، األمر الذي 

يؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية. 

المخاطر المتعلقة بتفشي األمراض المعدية أو غيرها من المخاوف التي تهدد الصحة  		---	
)COVID---( العامة، بما في ذلك االنتشار العالمي المستمر لفيروس الكورونا

سيترتب عن تفشي مرض من األمراض الُمعدية - مثل متالزمة الشرق األوسط التنفسية )MERS( وفيروس اإلنفلونزا أ )H1N1( ومتالزمة 
العدوى التنفسية الحادة )SARS( وفيروس كورونا )COVID-19( - في الشرق األوسط أثر سلبي وجوهري على اقتصاد المملكة وعمليات 

الشركة.

وبعد تفشي فيروس كورونا )COVID-19( ، نفذت الحكومة السعودية مجموعة من اإلجراءات االحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا 
)COVID-19(، بما فيها قيود على السفر أو تدابير الحجر الصحي اإللزامي للمسافرين الدوليين، إضافة إلى فرض قيود على سكان مناطق 
أو أقاليم أو مقاطعة بعض البلدان، والتعليق المؤقت لتأشيرات السفر للسياح الزائرين ألغراض دينية والذين يعتزمون زيارة مدينتي مكة 
المكرمة والمدينة المنورة ألداء فريضتي الحج والعمرة، وفرض قيود مؤقتة على جميع الحجاج والمعتمرين المقيمين في المملكة لمنعهم 
من زيارة مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، والتعليق المؤقت لجميع الرحالت )الدولية والمحلية( وخدمات التنقل بين المدن بواسطة 

الباصات وسيارات األجرة والقطارات.

المملكة  اقتصاد  المعدية على  أو غيره من األمراض  الفيروس من جديد  الذي قد يحدثه تفشي ذلك  المحتمل  األثر  الصعب تقدير  من 
والعمليات التجارية للشركة، كما من الممكن أن يعّرض الشركة لمخاطر انقطاع األعمال. كما ال يمكن ضمان أن اإلجراءات االحترازية )كتلك 
المنّوه عنها أعاله( سوف تنجح في إيقاف أو الحد من تفشي فيروس كورونا )COVID-19( في المملكة مستقباًل. باإلضافة إلى ذلك، من 
المرجح أن يكون لهذه اإلجراءات آثار سلبية وجوهرية على االقتصاد السعودي وعلى ثقة المستثمرين واألعمال لدرجة يصعب التنبؤ بها، 

وسيؤثر ذلك بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة، ونتائج عملياتها، ووضعها المالي، وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بالسيولة ورأس المال العامل -	---	
تواجه الشركة مخاطر السيولة عندما تعجز عن توفير األموال الالزمة للوفاء بالتزاماتها المالية الناشئة عن األنشطة التشغيلية والمطلوبات 
في الوقت المحدد. قامت الشركة بحرق السيولة النقدية من السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019م حتى الفترة المنتهية في 30 
سبتمبر 2021م بمبلغ يقارب 184.9 مليون ريال سعودي في الخسائر المتكبدة خالل هذه الفترة. وقد بلغ معدل السيولة للشركة )0.43( 
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مرة كما في 31 مارس 2020م، و)0.65( مرة كما في 31 مارس 2021م، و)0.57( مرة كما في 31 مارس 2022م، و )0.52( مرة كما في 
الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2022م. وال يوجد ضمان على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها في مواعيد االستحقاق ويكمن أن تنتج 
مخاطر السيولة أيضاً عن عدم مقدرة الشركة على بيع موجودات مالية بسرعة وبمبلغ يقارب القيمة العادلة لها، مما يؤثر على أداء التشغيلي 
للشركة وعلى وضعها المالي. وتجدر اإلشارة أنه ليس لدى الشركة أي تسهيالت بنكية يمكن استخدامها كمصدر للتمويل نتيجة للخسائر 
الكبيرة المتكبدة تاريخًيا. )ولمزيد من المعلومات المتعلقة بسيولة الشركة ورأس المال العامل فضاًل راجع القسم الفرعي 6-3 )»قائمة 
المركز المالي«( من القسم 6 )»المعلومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة«( من هذه النشرة(. لذلك، فإن عدم قدرة الشركة على الحصول 

على تمويل من جهات ممولة، سيكون له أثر سلبي على أداء الشركة وعملياتها التشغيلية وخططها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بتحصيل الذمم المدينة التجارية -	---	
تواجه الشركة صعوبات في قدرتها على تحصيل المبالغ المستحقة بشكل فعال. كما في 30 سبتمبر 2022م ، بلغت الديون المستحقة للشركة 
التي تجاوز تاريخ استحقاقها 180 يوم مبلغ 184.0 مليون ريال سعودي ما نسبته 64.0% من إجمالي الديون المستحقة. بينما بلغت الديون 
المستحقة للشركة التي مّر على موعد استحقاقها ما يزيد عن العام مبلغ 94.6 مليون ريال سعودي ما نسبته 32.9% من الديون المستحقة 
للشركة كما في 30 سبتمبر 2022م. ورغم أن مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها بلغت 118.2 مليون ريال سعودي كما في 30 
سبتمبر 2022م، فليس هناك ما يضمن كفاية هذا المبلغ. إن أي تعثر في سداد تلك الديون أو إفالس أو إعسار عمالء الشركة سيؤثر بشكل 

سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بتقادم أنظمة تخطيط موارد المؤسسات -	---	
يتطلب نظام الشركة ترقية لتمكين معالجة البيانات في الوقت الفعلي لعمل تقارير مالية وتشغيلية مخصصة ليتم استخراجها بأقل وقت 
وجهد. حيث تدير الشركة عملياتها التشغيلية من خالل نظامين لتخطيط موارد المؤسسات )ERP( وهما نظام البيع )Sales System( ونظام 
 )Sales System( إدخال بعض المعلومات يدوياً للتوافق مع نظام البيع )BRM System( ويتطلب نظام بي آر إم ،)BRM System( بي آر إم
عند إعداد التقارير الداخلية للشركة ووجود بعض القيود في النظام الحالي إلنشاء تقارير تشغيلية مخصصة. وفي حال لم تتمكن الشركة 
من تطوير أنظمة تخطيط موارد المؤسسات، فقد يؤثر ذلك على دقة إعداد التقارير المالية للشركة مما سيؤثر سلبا على أعمال الشركة 

ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بانخفاض قيمة أصول الشركة -	---	
عملت الشركة على فحص القيمة العادلة لجميع أصول الشركة، مما بّين أن قيمة تقنية )Wimax(، والتي تعتبر تقنية قديمة أقل من القيمة 
المسجلة في القوائم المالية. وعليه، قررت الشركة التخلص من عدد 543 برج مملوك من مجموع 700 برج مملوك نظًرا الرتباطها بتقنية 
)Wimax(. مما أدى ذلك إلى انخفاض قيمة البنية التحتية للشبكة )المسجلة ضمن الممتلكات والمعدات( بمبلغ إجمالي قدره 93.4 مليون 

ريال سعودي في السنة المالية 2021م. 

لدى الشركة 200 برج مملوك، باإلضافة إلى 500 برج مؤجر كما في نهاية الفترة المالية 30 سبتمبر 2022م. نتج عن ذلك، تأثير على 
الميزانية العمومية يتمثل في إلغاء مبلغ 101.5 مليون ريال سعودي من موجودات حق االستخدام ومبلغ 101.1 مليون ريال سعودي من 

مطلوبات عقود اإليجار كما في السنة المالية 2022م. 

باإلضافة إلى ذلك ومنذ السنة المالية 2016م، بدأت الشركة بإطفاء موجودتها غير الملموسة المتمثلة بشكل رئيسي في ترخيص هيئة 
االتصاالت والفضاء والتقنية البالغة 300.0 مليون ريال سعودي على مدى 32 سنة مالية مع األخذ باالعتبار احتمال وجود انخفاض في 

الموجودات غير الملموسة للشركة. 

إن االنخفاض في قيمة أصول الشركة قد ينتج عنه تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها 
المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بتقلبات األداء المالي للشركة -	---	
بلغت إيرادات الشركة 339.6 مليون ريال سعودي و282.1 مليون ريال سعودي و378.6 مليون ريال سعودي و288.5 مليون ريال سعودي 
كما في السنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2020م و2021م و2022م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022م، على التوالي. 
فيما انخفض هامش إجمالي الربح من 55.2% كما في 31 مارس 2020م إلى 19.6% كما 31 مارس 2021م مدفوعاً بشكل رئيسي بإعادة 
تصنيف االستهالكات واإلطفاءات لتكون تحت بند تكلفة اإليرادات. وتحسن هامش إجمالي الربح كما في 31 مارس 2022م و30 سبتمبر 
2022م حيث شكل نسبة 24.3% و28.0%، على التوالي، وذلك بسبب تحسن إيرادات الشركة وانخفاض االستهالك واإلطفاء بعد التخلص 

من 543 موقعاً لألبراج. 
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انخفضت خسارة التشغيل من 50.6 مليون ريال سعودي في 31 مارس 2020م إلى 32.6 مليون ريال سعودي في 31 مارس 2021م مدفوعًة 
بانخفاض المصروفات العامة واإلدارية، ثم انخفضت لتبلغ 15.5 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م، وذلك بسبب إعادة تصنيف 
الرسوم الحكومية وانخفاض تكاليف الموظفين. وتحولت خسارة التشغيل إلى أرباح تشغيلية بلغت 14.2 مليون ريال سعودي كما في 30 

سبتمبر 2022م مدفوعة بارتفاع إيرادات الشركة.

تكبدت الشركة خسائر بلغت 71.6 مليون ريال سعودي و38.3 مليون ريال سعودي و37.4 مليون ريال سعودي، كما في السنوات المالية 
المنتهية في 31 مارس 2020م و2021م و2022م، على التوالي. فيما حققت الشركة صافي ربح بلغ 5.0 مليون ريال سعودي لفترة الستة 

أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022م.

مرت الشـركة بتقلبات فـي أدائها المالي خالل السنة المالية 2020م وحتى فترة الستة أشهر المنهية في 30 سبتمبر 2022م، وال يوجـد أي 
ضمان بأن الشركة ستحافظ علـى أداءها اإليجابي الحالي وأنها لن تتكبـد أي خسائر أو تسجل تراجعات في إيراداتها مستقباًل، مما سيكون 

له تأثير سلبي وجوهري علـى وضع الشركة المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة باتفاقية الوصول المفتوح -	---	
تواصل الشركة االستفادة من اتفاقية OAN بواسطة هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية لخدمة باقات الفايبر المنزلية )FTTH(. حيث وقعت 
الشركة اتفاقيات مع جميع مزودي خدمة OAN )شركة االتصاالت السعودية، شركة اتحاد االتصاالت، شركة ضوئيات المتكاملة لالتصاالت 
وتقنية المعلومات وشركة سالم لالتصاالت(. وتنّص هذه االتفاقيات على حق الشركة في استخدام البنية التحتية لأللياف البصرّية التابعة 
لتلك الشركات والمتعلقة بهذه الخدمات كي تقّدم الشركة بدورها حلول لخدمات باقات الفايبر المنزلية )FTTH( وخدمات باقات الفايبر 
دة للخدمات، وذلك بموجب »اتفاقية وصول مفتوح« أوجدتها هيئة  إلى المباني )FTTB( إلى أي منزل أو شركة تغّطيها تلك الشركات المزوِّ
االتصاالت والفضاء والتقنية. وفي حال تم إلغاء هذه االتفاقيات ألي سبب من األسباب كوقف التعامل مع مزودي الخدمات أو إلغاء هيئة 

االتصاالت والفضاء والتقنية لهذه االتفاقيات، فسيؤثر ذلك سلبياً وجوهرياً على أعمال الشركة وآفاقها ووضعها المالي ونتائج عملياتها

المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع  	-	

مخاطر االلتزام بأنظمة االتصاالت --	-	
يخضع قطاع االتصاالت، وعليه أعمال الشركة، ألنظمٍة تضعها حكومة المملكة العربية السعودية. وما يزال اإلطار التنظيمي الذي تعمل في 
حدوده الشركة قيد التطوير من أجل تحرير قطاع االتصاالت وتنظيم المنافسة. وقد يقيِّد هذا اإلطار الجاري تطويره قدرة الشركة على 
تنفيذ استراتيجيات مستقبلية لألعمال ويحّد من مرونتها لالستجابة لظروف السوق المتغّيرة ولتحقيق أهداف أعمالها وخططها. وعالوة 
على ذلك، فإّن أي تغييرات تنظيمية تزايدية هامشية قد تولِّد تكاليف إضافية للشركة. وحتى توّقع تغييرات محتملة قد يخلق شكوكاً تؤثر 
على عمليات صنع القرار في اإلدارة. وال يوجد أي ضمان حيال أّنه لن يطرأ المزيد من التغييرات على القوانين السارية في المملكة العربية 
السعودية أو على اإلطار التنظيمي أو يجري تفسير هذه القوانين أو اإلطار التنظيمي بطريقٍة تؤّثر سلبياً وبشّدة على عمليات الشركة، بما 

في ذلك قدرتها على التنافس بفعالية وكسب اإليرادات، عبر تقييد قدرتها على تنفيذ استراتيجيات أعمالها.

ح به  إلى جانب ذلك، وبموجب أنظمة االتصاالت، تتحلّى هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية بالسلطة )إاّل في حالة إعادة التنازل غير المصرَّ
عن الترخيص، حيث تكون موافقة وزير االتصاالت وتقنية المعلومات مطلوبة( لتعليق الترخيص وإبطاله وعدم تجديده وفرض عقوبات على 
جميع مزّودي خدمات االتصاالت المرّخص لهم، بما فيهم الشركة )راجع القسم الفرعي 10-3 »الترخيص وربط اتصال البيني« من القسم 
10 »المعلومات القانونية«(. وتحمل أي إجراءات من هذا القبيل ضّد الشركة أو مؤثِّرة عليها أو فرض العقوبات تأثيراً سلبياً جوهرياً على 

أعمال الشركة وتوقعاتها المستقبلية ووضعها المالي ونتائج عملياتها.

المخاطر المتعلقة بالتراخيص الصادرة من هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية 	-	-	
الممنوحة لها من قبل هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية حيث تملك الشركة ترخيص  التراخيص  تقوم الشركة بتقديم خدماتها بموجب 

خدمات االتصاالت الثابتة ذات بنية تحتية. 

وعماًل بقرار هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية رقم 1438/336 بشأن »اإلطار التنظيمي لتصنيف التراخيص« والصادر بتاريخ 1438/04/11هـ 
)الموافق 2017/01/09م(، تحّول نظام منح التراخيص إلى نظام محايد للخدمات. واستناداً إلى تطّور أسواق االتصاالت في المملكة العربية 
السعودية وإلى سلطة هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية بموجب أنظمة االتصاالت، فقد طرحت هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية نظاماً 
محايداً من ناحيتَي التقنيات والخدمات في المملكة، وبالتالي عّدلت التصنيف والنطاق الخاَصين بتراخيص االتصاالت التي يمكن لها أن 
د المستند إلى مرافٍق ووسائٍل على ترخيص واحد لتوفير مجموعة  تصدرها. ويسمح النظام المحايد للتقنيات وللخدمات بأن يحصل المزوِّ
التحتية  البنية  من  نوع  أي  باستخدام  لها،  ص  المرخَّ والشبكات  الخدمات  من  وغيرها  والبيانات  الثابتة  االتصاالت  خدمات  من  واسعة 

لالتصاالت أو التكنولوجيا القادرة على إيصال الخدمة المطلوبة.
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وفي حال عجز الشركة عن تأدية بعض الخدمات الرئيسية، فستواجه خطر اإلخالل بشروط التراخيص الصادرة لها )وفي مثل هذه الحاالت، 
يجوز لمجلس إدارة هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية أن يمارس صالحياته لتعليق ترخيصها أو إلغائه(، ما سيؤثر سلبياً وجوهرياً على أعمال 
الشركة وآفاقها ووضعها المالي ونتائج عملياتها، )فضاًل راجع القسم الفرعي 2-2-1 )»مخاطر االلتزام بأنظمة االتصاالت«( من القسم 2 

)»عوامل المخاطرة«( من هذه النشرة(.

المخاطر االقتصادية والسياسية  --	-	
ما تزال مساهمة قطاع النفط في الناتج المحلّي اإلجمالي للمملكة كبيرًة بالرغم من استمرار سياسة التنويع التي تنتهجها الحكومة. وبالتالي 
ونشاطها  السعودية  العربية  المملكة  اقتصاد  على  مباشراً  سلبياً  تأثيراً  الكبيرة،  انخفاضاتها  وخاصة  النفط،  أسعار  في  التقلّبات  تُحِدث 
الشباب  والبطالة وسط  السّكاني  للنمّو  العالية نسبياً  المستويات  المتمّثل في  التحّدي  السعودية  العربية  المملكة  تواجه  االقتصادي. كما 
السعودي. ورّبما تنعكس هذه الظروف وغيرها من المخاطر الخارجة عن سيطرة الشركة انعكاساً سلبياً على االقتصاد السعودي الذي ال 
يُظِهر حالياً سوى مستويات اسمية للنمو )يرجى الرجوع إلى القسم 3 )»نظرة عامة عن السوق والقطاع« لمزيد من المعلومات«( من هذه 

النشرة(.

ومن شأن أي تدهور في الظروف االقتصادية أن يوّلد على األرجح مزيداً من الضغوطات على الدخل المتاح للعمالء في المملكة العربية 
السعودية، كما سيؤّثر سلبياً على إيرادات الشركة، حيث إّن مستوى إنفاق العمالء عرضة للتغيير واالنخفاض وقد يّتجه طلبهم نحو الرسوم 

 .)OTT( األرخص أو نحو خدمات بث المحتوى عبر اإلنترنت

كما تعاني العديد من دول منطقة الشرق األوسط من عدم االستقرار السياسي أو األمني في الوقت الحاضر. وال يوجد ضمانات بأن الظروف 
االقتصادية والسياسية في تلك البلدان لن يكون لها تأثير سلبي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

وعالوة على ذلك، يمكن لفرض أي ضرائب ورسوم إضافية في المملكة العربية السعودية أو دول مجلس التعاون الخليجي، أن يؤثر سلبياً 
وجوهرياً على أعمال الشركة ورّبما مستوى الطلب على خدماتها، مما ينعكس بشّدة على أعمالها أو وضعها المالي أو نتائج عملياتها أو 
عة في البيئة االقتصادية أو السياسية في المملكة العربية السعودية أو البلدان المجاورة  توّقعاتها. كما يمكن ألي تغييرات جوهرية غير متوقَّ

أن تؤثر سلبياً وبشدة على أعمال الشركة وآفاقها ووضعها المالي ونتائج عملياتها.

المخاطر المتعلقة بتخصيص الطيف الترددي --	-	
ل، ويتأثر أيضاً بأنماط استخدام  صة للمشغِّ يُقيَّد عدد العمالء الذين يمكن استيعابهم على شبكة االتصاالت بكّمية الطيف الترددي المخصَّ
الراديو  تنفرد فيه موجات  الكهرومغناطيسية،  الترّددات  التحتية وتصميمها. والطيف هو حّيز متواصل من  بنيتها  للشبكة وجودة  العمالء 
متعلّقة  بالسكان ألسباب  بفعالية في مناطق مكتظة  الطيف  إدارة  العملي  يُصبح من غير  معّينة، قد  نقطة  بعد  ولكن  بخصائص محّددة. 
بالمصاريف أو القيود التقنية. وفي حال زاد نمو الشركة عن التوقعات بشكل كبير، قد ال يكون حجم النطاق الترددي المخصص لشبكة 

الشركة كافًيا الستيعاب قاعدة عمالئها.

ويجوز لهيئة االتصاالت والفضاء والتقنية تخصيص الطيف الترددي، حيثما أمكن، لتلبية احتياجات الشركة من حيث تقديم خدماتها والوفاء 
بالتزاماتها بموجب الترخيص، تماشياً مع اإلجراءات التنظيمية ومقابل دفع رسوم الطيف الترددي. 

ولكن الحصول على تخصيصات إضافية للترددات سيكون فقط حين تثبت الشركة أن لديها زيادة في عدد العمالء أو توقعات معقولة بزيادة 
العمالء. وحيث تبرهن أّنها استخدمت الترددات التي سبق أن تّم تخصيصها لها استخداًما فعاالً وبالشكل الذي يرضي هيئة االتصاالت 
والفضاء والتقنية بالكامل. وال يوجد تأكيد على أن هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية ستمنح الشركة نطاًقا إضافًيا من الطيف الترددي أو 
أنها ستمتنع عن منح مثل هذا النطاق اإلضافي إلى أحد منافسي الشركة أو أي طرف آخر. وإن اإلخفاق في الحصول على النطاق اإلضافي 
من الطيف الترددي، إذا ما احتاجت إليه الشركة، أو عدم التزام الشركة بخطة تغطية أو شروط هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية، سيؤثر 

تأثيًرا سلبياً على عمل الشركة ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية ونتائج عملياتها.

المخاطر المتعلقة بتغيير سلوك المستهلك والتقنيات المستقبلية --	-	
يتصف قطاع االتصاالت باالبتكار والتغيير على الصعيد التقني، بما في ذلك تزايد وتيرة التغيير في نظم االتصاالت القائمة ومعايير القطاع 
والتحسينات المستمّرة في إمكانيات التقنية ونوعيتها. وقد أثمر التقّدم التقني عن عدٍد من التطّورات الجديدة في قطاع االتصاالت، بما 
فيها األشكال المتعّددة لالتصاالت عبر األجهزة النّقالة وخدمات االتصاالت القائمة على الكابالت باالعتماد على التلفاز واالتصاالت عبر 
الدوائر الالسلكية المغلقة )WLL( وخدمات الهاتف الثابت التي تتحايل كلّها على هياكل التعريفات التقليدية والتقنيات األخرى الجاري 

تطويرها أو التي قد تتطّور في المستقبل.

ويعتمد النجاح التجاري للشركة على عدد العمالء الذين يمكنها اجتذابهم واالحتفاظ بهم وقدرتها على زيادة اإليرادات والحد من تخلّي 
العمالء عن خدماتها وتحديث الشبكات والخدمات القائمة والنجاح في طرح خدمات جديدة ذات قيمة مضافة. وإذا عجزت الشركة عن 

https://www.go.com.sa/


21
جدول

المحتويـات

توّقع تفضيالت العمالء أو تغّيرات القطاع أو تعديل خدماتها في الوقت المناسب، فإّنها قد تخسر العمالء والعمالء المستهدفين. ومن جهة 
أخرى، إذا عجزت عن االستحواذ على تقنيات أو خدمات جديدة من أطراف ثالثة من المطوِّرين، أو إذا كانت هذه االستحواذات مكلفة أو 
متأّخرة، فقد يقلِّل هذا األمر من نمّو الشركة وربحيتها. كما ستتضّرر النتائج التشغيلية للشركة إذا لم تستجب منتجاتها وخدماتها الجديدة 
ت جّيداً مع فرص السوق أو لم تُطَرح في السوق بطريقة فّعالة. واستجابًة للتغّيرات التقنية، تواصل الشركة  الحتياجات عمالئها أو لم تُوقَّ
االستثمار والبحث في التقنيات والخدمات الجديدة، مثل إجراء المكالمات عبر شبكة واي فاي وخدمة االتصال الصوتي عبر تقنية التطّور 

طويل األمد )Voice over LTE( وخدمة LTE-Advanced )تقنية التطّور طويل األمد(. 

سيعتمد توفير خدمات متقّدمة وسهلة االستعمال وواسعة االنتشار على توّفر واسع النطاق ومعقول التكلفة لألجهزة. وإذا لم ينخفض سعر 
لدفع المزيد لقاء أجهزة LTE، فقد تضعف قدرة الشركة على تقديم مثل هذه  أجهزة LTE إلى حدٍّ كاٍف أو لم يُظِهر العمالء استعداداً 

الخدمات لعدد أكبر من العمالء.

ط لها، وسيحمل فشلها تأثيراً سلبياً جوهرياً على أعمال  وال يمكن للشركة أن تضمن النجاح التجاري أليٍّ من مبادراتها الحالية أو المخطَّ
الشركة وتوقعاتها المستقبلية ووضعها المالي ونتائج عملياتها.

السعودة  --	-	 بمتطلبات  االلــتــزام  على  الــقــدرة  وعـــدم  العمل  بنظام  المتعلقة  المخاطر 
ومتطلبات وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

لتشجيع  تصميمه  تم  الذي  »نطاقات«  برنامج  بتطبيق  السعودية  االجتماعية  والتنمية  االجتماعية  والتنمية  البشرية  الموارد  وزارة  بدأت 
الشركات على توظيف المواطنين السعوديين وزيادة نسبة الموظفين السعوديين ضمن القوى العاملة. ووفقا لهذا البرنامج، فإنه يتم قياس 
العاملة، مقارنة بمتوسط نسبة السعودة في الشركات  القوى  المواطنين السعوديين ضمن  التزام الشركة بمتطلبات السعودة مقابل نسبة 

العاملة في نفس المجال.

وقد حققت الشركة نسبة سعودة قدرها 72.23% كما في العام 2022م، وهي بالتالي مصنفة ضمن النطاق »األخضر البالتيني« من برنامج 
»نطاقات«. ومع ذلك، ال يوجد أي ضمان بأن تستمر الشركة في المحافظة على نسبة السعودة المطلوبة ضمن المستويات المحددة نظاًما. 
وقد تتعرض الشركة لعقوبات في حالة عدم التزامها بالقرارات الصادرة في هذا الشأن، بما في ذلك وقف إصدار تأشيرات العمل الجديدة 
للموظفين األجانب الذين تحتاج إليهم الشركة و/ أو وقف عمليات نقل كفالة الموظفين غير السعوديين و/ أو استبعاد الشركة من االشتراك 

في المناقصات الحكومية، مما قد يؤثر سلًبا على أعمال الشركة ونتائج عملياتها.

المخاطر المتعلقة بعدم توفر الموظفين المحليين المؤهلين في قطاع االتصاالت --	-	
قد ال يفي سوق العمل السعودي باحتياجات الشركة من الموظفين المؤهلين. وفي حال تعذر على الشركة استقطاب موظفين مؤهلين من 
السوق المحلي، فإنها ستضطر الستقدامهم من خارج المملكة. لكن الشركة ال تستطيع ضمان أنها سوف تكون قادرة على الحصول على 
العدد الكافي من تأشيرات العمل الالزمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية في المملكة، خاصة في ضوء متطلبات السعودة، 
مما يخلق منافسة عالية بين شركات االتصاالت في المملكة لتدريب وتأهيل كوادرها وتعيين موظفين مؤهلين من السوق المحلية، مما قد 
ينتج عنه زيادة في األجور التي قد تشكل عبئاً إضافياً على الشركة. باإلضافة إلى ذلك، إن عدم قدرة الشركة على استقطاب الموظفين 

المؤهلين واالحتفاظ بهم سوف يؤدي إلى إعاقة تنفيذ استراتيجيتها، األمر الذي قد يؤثر سلًبا على مركزها المالي وعملياتها ونتائجها.

المخاطر المتعلقة بالموظفين غير السعوديين --	-	
اتخذت حكومة المملكة تدابير وإجراءات لتنظيم توظيف الموظفين غير السعوديين وفقاً لنظام العمل وأنظمة اإلقامة والتي تسعى من خاللها 
إلى اتخاذ إجراءات ضد الشركات والموظفين األجانب الذين ال يعملون لدى صاحب العمل الذي يكلفهم أو يقومون بأعمال ال تتطابق مع 

المسمى الوظيفي وفًقا لرخص إقاماتهم.

إن تغريم الشركة أو فرض عقوبات عليها في حال عدم التزامها بنظام العمل واللوائح والتعليمات المطبقة بهذا الخصوص قد يكون له تأثير 
سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية. 
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المخاطر المتعّلقة باألسهم --	

المخاطر المتعلقة بالسيولة والتقّلب في سعر السهم ----	
قد يعجز المستثمرون عن إعادة بيع أسهمهم )بما فيها أسهم حقوق األولوية( بسعر الطرح أو بأعلى منه، حيث يمكن للسعر السوقي لألسهم 
بعد الطرح أن يتأّثر سلبياً بعوامل تقع ضمن سيطرة الشركة أو خارجها، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، التغّيرات في نتائج 

عمليات الشركة أو ظروف السوق أو األنظمة الحكومية.

ويجب على األشخاص المستحقين أن يدركوا أّن قيمة االستثمار في األسهم )بما فيها أسهم حقوق األولوية( قد تنخفض أو ترتفع، وقد يكون 
السعر السوقي لألسهم متقلّباً وخاضعاً لتقلّبات كبيرة بسبب تغّير المعنويات في السوق فيما يتعلّق باألسهم. وقد شهدت أسواق األسهم 
من وقت آلخر تقلّبات كبيرة في األسعار والحجم أّثرت على األسعار السوقية لألوراق المالية وقد ال تكون ذات صلة بأداء الشركة أو آفاق 
أنشطتها. وعالوة على ذلك، قد تقّل النتائج والتوقعات التشغيلية للشركة من وقت آلخر عن توقعات محلّلي السوق وأحوال السوق عموماً. 

وقد يؤدي أيٌّ من هذه األحداث إلى تراجع السعر السوقي لألسهم.

مخاطر التقّلبات المحتملة في سعر أسهم حقوق األولوية 	---	
قد يواجه السعر السوقي لحقوق األولوية المتعلقة بأسهم الشركة تقلّبات كبيرة بسبب تغّير توّجهات السوق المالية السعودية )»تداول«(. 
وقد تكون هذه التقلّبات كبيرة نظراً الختالف نطاق التغيير المسموح به )والتي تتمثل في )10.0%( ارتفاعاً وهبوطاً من سعر اإلغالق لليوم 
السابق( في أسعار تداول حقوق األولوية مقارنًة بنطاق التغيير المسموح به ألسهم الشركة. كما أّنه نظراً العتماد سعر حقوق األولوية على 
سعر التداول الخاص بالشركة وأسعار السوق المحتملة ألسهم حقوق األولوية، فإّن هذه العوامل باإلضافة إلى العوامل المذكورة المتعلّقة 
ع بيع عدد  بالسيولة والتقلّب في سعر السهم قد تؤثر على سعر حقوق األولوية. وقد يؤّثر بيع عدد كبير من أسهم الشركة في »تداول«، أو توقُّ

كبير منها، تأثيراً سلبياً على أسعار األسهم في »تداول« عموماً وأسهم الشركة باألخّص.

المخاطر المتعّلقة بعدم وجود طلب على أسهم حقوق األولوية وأسهم الشركة ----	
ال يوجد أي ضمان حيال أّنه سيكون هنالك طلب كاٍف على أسهم حقوق األولوية خالل فترة التداول وذلك لتمكين حامل هذه الحقوق )سواء 
كان شخص مستحق أو مستثمراً جديداً( من بيعها وتحقيق ربح أو تمكينه من مجّرد بيعها. كما ال يوجد ضمان حيال أّنه سيكون هنالك 
طلب كاٍف على أسهم الشركة المتبّقية من المستثمرين خالل فترة الطرح المتبقي. وفي حال لم تقم المؤسسات االستثمارية بتقديم عروض 
لألسهم المتبّقية بسعر مرتفع، فقد ال يكون مبلغ التعويض كافياً لتوزيعه على األشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم باالكتتاب. 
وعالوة على ذلك، ليس هناك ضمان حيال أّنه سيكون هناك طلب كاٍف في السوق على أسهم حقوق األولوية التي سيحصل عليها المكتتب 

إّما: )أ( من خالل االكتتاب بالحقوق أو )ب( من خالل طرح األسهم المتبّقية أو )ج( في السوق المفتوحة.

مخاطر عدم توزيع أرباح  ----	
يعتمد توزيع أرباح في المستقبل على عدة عوامل من بينها الوضع المالي واألرباح المستقبلية، ومتطلبات رأس المال، واالحتياطات القابلة 
للتوزيع، والظروف االقتصادية العامة، وأي عوامل أخرى ذات صلة يراها مجلس إدارة الشركة ذات أهمية من حين إلى آخر. وبالتالي، فإن 

الشركة ال تضمن توزيع أي أرباح في المستقبل. 

مخاطر انخفاض نسب الملكية ----	
إذا لم يكتتب األشخاص المستحقين بكامل حقهم في األسهم الجديدة، بنهاية فترة االكتتاب، سوف تنخفض نسب ملكيتهم وحقوق التصويت 
التابعة لهم. وبالنسبة لألشخاص المستحقين الذين سيكتتبون في كافة حقوق األولوية بنهاية فترة االكتتاب، فقد يتعّرضون لتخفيض حّصتهم 
المساهمين  بإمكان هؤالء  إلى أقرب عدد صحيح من أسهم حقوق األولوية. ولكن سيظل  في الشركة حيث سيجري تقريب مستحقاتهم 
االكتتاب بأسهم حقوق األولوية اإلضافية التي ستمّكنهم من الحفاظ على حّصتهم التناسبية في الشركة أو زيادتها. كما أنه ليس هناك ضمان 
بأن المساهمين المؤّهلين الذين لم يقوموا ببيع حقوق األولوية الخاصة بهم خالل فترة التداول سيتلقون عائداً كافياً لتعويضهم عن انخفاض 

نسب ملكيتهم في رأس مال الشركة نتيجة لزيادة رأس مالها. 

المخاطر المتعلقة بالتداول في حقوق األولوية ----	
قد تُسبِّب المضاربة المتعلِّقة بأسهم حقوق األولوية خسائر مادية. وتتجاوز حدود التغّير المسموح به في األسعار لتداول الحقوق )»القيمة 
أو انخفاضاً(. وهنالك أيضاً عالقة مباشرة بين سعر سهم الشركة  اإلرشادية للحق«( النسبة المسموح بها ألسعار األسهم )10% ارتفاعاً 

والقيمة اإلرشادية للسهم. وبالتالي ستتأّثر حدود األسعار اليومية لتداول الحق بحدود األسعار اليومية لتداول األسهم.
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الحقوق  فإّنها ستُضطّر الستخدام هذه  األولوية،  تداول حقوق  فترة  نهاية  قبل  األولوية  بيع حقوق  المضاربة في  الجهة  وفي حال فشلت 
لالكتتاب في أسهم حقوق األولوية وقد تتكّبد بعض الخسائر. وعليه، يجب على المستثمرين مراجعة التفاصيل الكاملة آللية إدراج وتداول 
حقوق األولوية وأسهم حقوق األولوية وطريقة عملها، ويجب أن يكونوا على دراية بجميع العوامل المؤثِّرة عليهم، للتأّكد من أّن أي قرار 

استثماري سيقوم على الوعي والفهم الكاملَين. 

المخاطر المتعلقة بعدم ممارسة الحقوق في الوقت المناسب ----	
تبدأ فترة االكتتاب في )●(هـ )الموافق )●(م( وتنتهي في )●(هـ )الموافق )●(م(. يجب على مالكي الحقوق وممّثليهم من الوسطاء الماليين 
أن يّتخذوا التدابير المناسبة للوفاء بكافة تعليمات الممارسة المطلوبة للحقوق والشهادات الواجب استالمها قبل انتهاء فترة االكتتاب. وإذا 
عجز األشخاص المستحقين والوسطاء الماليين عن اّتباع إجراءات اكتتاب الحقوق بالطريقة الصحيحة، فقد يُقابَل طلب االكتتاب بالرفض 
)فضاًل راجع القسم 13 )»المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه«( من هذه النشرة(. وإذا عجز األشخاص المؤّهلون عن 
ع مبلغ  استخدام حقوقهم لالكتتاب استخداماً صحيحاً في نهاية فترة االكتتاب، تبعاً للحقوق التي يمتلكونها، فال يوجد ضمان حيال أّنه سيُوزَّ
لين الذين لم يكتتبوا أو الذين لم يّتبعوا إجراءات االكتتاب بالطريقة الصحيحة، األمر الذي يؤّدي بدوره إلى  تعويضي على المساهمين المؤهَّ

انخفاٍض في نسبة ملكّيتهم.

المخاطر المتعّلقة بالبيانات التطّلعية ----	
إّن بعض البيانات الواردة في هذه النشرة بياناٌت تطلّعية وتتضمن مخاطر معروفة وأخرى مجهولة وبعض الشكوك التي تؤثر على نتائج 
الشركة. وتضّم هذه البيانات، على سبيل المثال ال الحصر، بيانات متعلّقة بالوضع المالي للشركة واستراتيجية أعمالها وخططها وأهدافها 
المستقبلية )فضاًل راجع القسم 4 )»خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها«( والقسم 6 )»المعلومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة«( من 
هذه النشرة( )بما في ذلك خطط التطوير وأهدافه ألعمال الشركة(. وإذا كان أيٌّ من االفتراضات غير صحيح أو غير صالح، فإّن النتائج 

الفعلية قد تختلف جوهرياً عن النتائج المذكورة في هذه النشرة، مما قد يؤّدي إلى خسارة المستثمرين الستثماراتهم في أسهم الشركة.

المخاطر المتعّلقة بضعف وعي المساهمين بآلية تداول وممارستهم لحقوق األولوية ----	
يشكل تداول حقوق األولوية سوقاً جديدة للمستثمرين في »تداول«. فإّن العديد من المستثمرين قد ال يعرفون الكثير عن آلية تداول هذه 
الحقوق، ما سيؤّثر سلبياً على استعدادهم لالستثمار فيها وتداولها. وعليه، ستنخفض نسبة ملكّيتهم في الشركة، ما سيضّر أولئك الذين 
لم يستخدموا حقوقهم في االكتتاب، خاصًة في حال عدم توزيع أي تعويضات عليهم، عندما ال يعرض المستثمرون أسعاراً أعلى لألسهم 

المتبّقية.

المخاطر المتعّلقة بطرح أسهم جديدة في المستقبل 1----	
ليس للشركة حالياً خططاً مستقبلية إلصدار أسهم جديدة )غير أسهم حقوق األولوية المذكورة في هذه النشرة(. ولكن في حال قررت 
الشركة زيادة رأس مالها عن طريق إصدار أسهم جديدة، وعدم ممارسة المساهمين الحاليين حقوقهم عند إصدار حقوق أولوية جديدة، 
سوف تنخفض ملكيتهم لألسهم بشكل تناسبي وما يلحقها من حق تصويت وحق الحصول على األرباح. وقد يكون ألي طرح إضافي أثر 

جوهري على السعر السوقي لألسهم.

مخاطر عدم ضمان حصول المساهمين المؤّهلين على تعويض -----	
ستبدأ فترة االكتتاب في )●(هـ )الموافق )●(م( وستنتهي في )●(هـ )الموافق )●(م(. ويجب على المساهمين المؤّهلين وممّثليهم من الوسطاء 
الماليين أن يّتخذوا التدابير المناسبة للوفاء بكافة التعليمات المطلوبة واالكتتاب في أسهم حقوق األولوية قبل انتهاء فترة االكتتاب. وإذا 
للحقوق التي يمتلكونها، فال  عجز المساهمون المؤّهلون عن استخدام حقوقهم لالكتتاب استخداماً صحيحاً في نهاية فترة الطرح، تبعاً 
لين الذين لم يشاركوا أو لم يكتتبوا بالطريقة الصحيحة في أسهم حقوق  ع مبلغ تعويضي على المساهمين المؤهَّ يوجد ضمان حيال أّنه سيُوزَّ

األولوية.

قوائمها  	----	 نشر  عــدم  نتيجة  الشركة  أسهم  إلغاء  أو  تــداول  بتعليق  المتعلقة  المخاطر 
المالية خالل المدة النظامية

في حال عدم تمكن الشركة من نشر معلوماتها المالية خالل المدة النظامية )30 يوم من نهاية الفترة المالية للقوائم المالية األولية، وثالثة 
أشهر من نهاية الفترة المالية للقوائم المالية السنوية( يتم تطبيق إجراءات تعليق األوراق المالية المدرجة وفقاً لقواعد اإلدراج الموافق عليها 
بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم )1-22-2021( بتاريخ 1442/07/12هـ )الموافق 2021/02/24م(. والتي تنص على أن تقوم السوق 
بتعليق تداول األوراق المالية لمدة جلسة تداول واحدة تلي انتهاء المهلة النظامية. وفي حال عدم نشر المعلومات المالية خالل عشرين جلسة 
تداول تلي جلسة التداول األولى، تقوم تداول باإلعالن عن إعادة تعليق األوراق المالية للشركة إلى أن تقوم باإلعالن عن نتائجها المالية. وفي 
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حال استمر تعليق تداول أسهم الشركة مدة ستة أشهر من دون أن تأخذ الشركة اإلجراءات المناسبة لتصحيح ذلك التعليق، فيجوز للهيئة 
إلغاء إدراج األوراق المالية للشركة. وتقوم السوق المالية برفع التعليق بعد مرور جلسة تداول واحدة تلي اإلعالن عن النتائج المالية للشركة. 
ولكن في حال تأخرت الشركة في إعالنها عن نتائجها المالية، أو في حال لم تتمكن من نشرها خالل المهلة النظامية المشار إليها أعاله، 
فإن ذلك سيتسبب في تعليق أسهم الشركة أو إلغاء إدراج أسهمها، مما من شأنه أن يؤثر بشكل جوهري وسلبي على أعمال الشركة ونتائج 

عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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نظرة على قطاع االتصاالت في المملكة العربية السعودية. 	

نظرة على السوق ---

أحدث  توفر  التي  المتقدمة  الخدمات  إلى  التقليدية  الخدمات  من  اإليرادات  مصادر  في  تحول  االتصاالت  خدمة  مزودي  شهد  عالميا، 
التقنيات. يعتبر سوق االتصاالت في المملكة العربية السعودية ناضج ومشبع من حيث انتشار الهاتف المحمول، مما يدعم المشغلين لزيادة 
اإليرادات من خالل زيادة قاعدة المشتركين. إضافة إلى ذلك، تواجه إيرادات المكالمات الصوتية والرسائل النصية لمشغلي االتصاالت 
تهديد من االستخدام المتزايد لتطبيقات المراسلة واالتصال. لذلك، يركز المشغلون على اعتماد تكنولوجيا جديدة لتوزيع محفظة الخدمات 
لديهم، حيث يركزون بشكل متزايد على أعمال حلول المؤسسات وتوسيع شبكة الجيل الخامس )5G(، ومن المتوقع أن يكون اعتماد هذه 
التقنية مهم لشركات االتصاالت، حيث قد تتيح الفرص مثل خدمة إنترنت األشياء )IoT(، والحوسبة السحابية )Clouds(، والبنية التحتية 

للمدن الذكية.

--	 )-G( تقنية الجيل الخامس

يبحث المشغلون عن فرص جديدة للنمو باستمرار، حيث إن نطاق النمو المحدود في خدمات االتصاالت التقليدية. وتعد المملكة العربية 
لقطاع  يوفر فرصة  مما  الخليجي،  التعاون  دول مجلس  )5G( في منطقة  الخامس  الجيل  تقنية  اعتمدت  التي  الدول  أولى  السعودية من 
االتصاالت المحلي لالستفادة من الفرص في المستقبل. ازدادت كمية البيانات المتوفرة في قطاع االتصاالت وذلك بفضل استخدام إنترنت 
 )in-store beacons( والذي يقوم بدوره بجمع البيانات من خالل استخدام أجهزة االستشعار كأجهزة اإلرشاد في المتاجر )IoT( األشياء

واألجهزة المحمولة.

الشكل رقم )3-1(: عدد مشتركي تقنية الجيل الخامس )5G( المتوقع في المملكة العربية السعودية
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المصدر: فتش سلوشنز

يتوقع أن تدعم بيانات إنترنت األشياء )IoT( جودة خدمات مشغلي االتصاالت  ---

يمكن لمشغلي االتصاالت توسيع نطاق خدمات البيانات والتغطية لخدمة البيانات المتعلقة بإنترنت األشياء والحد من انقطاع المكالمات 
وزيادة سرعات التحميل، بحيث تكون مزايا فورية للعمالء. من جانب آخر، يمكن لمشغلي االتصاالت أيًضا االستفادة من خالل تخفيض 

خسارة بعض إيراداتها نتيجة النقطاع الخدمات.

--- )Clouds( فرص أعمال جديدة من توفير خدمات الحوسبة السحابية

أدى تطور اإلنترنت إلى ظهور نموذج أعمال جديد باسم »الحوسبة السحابية« حيث يتم استخدام تقنيات الحوسبة السحابية لتقليل تكاليف 
الخوادم  االستثمار في مساحات  إلى  الحاجة  دون  الخدمات  الحصول على مختلف  إمكانية  واألفراد  للشركات  توفر  إنها  التشغيل، حيث 
الداخلية بالطريقة التقليدية. حيث يقوم العمالء بالدفع مقابل البنية التحتية والتطبيقات المستخدمة خالل فترة استخدام خدمات الحوسبة 
السحابية فقط. نظًرا ألن مشغلي االتصاالت رواد في تقديم خدمات االتصاالت ولديهم البنية التحتية المطلوبة، فإن لديهم ميزة تنافسية 
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على الشركات األخرى في قطاع الحوسبة السحابية.

--- )B2B( التركيز على قطاع األعمال

ضمن توجه الرقمنة في المملكة العربية السعودية، يتم استخدام أنظمة االتصاالت لقطاع األعمال )B2B( لنقل النصوص والصوت والفيديو 
لتسهيل التواصل بين منشآت األعمال أو مع العمالء. توفر هذه األنظمة إمكانيات هائلة لشركات حلول المؤسسات بالمشغلين. تقدم منصات 
االتصال بين الشركات امكانية الوصول إلى البيانات واإلحصاءات المتعلقة باألوامر والحاالت والتمويل. مما يساعد في تسهيل اإلدارة، 
والذي يمثل بنية المؤسسة من خالل تمكين الوصول إلى التقارير المفصلة، وإعداد سياسات التحكم الفوري أو تقسيم الفواتير على استخدام 

الخدمات. مما يزيد النمو في قطاع األعمال بشكل كبير.

--- )FTTH( خدمات األلياف البصرية المنزلية

ارتفع انتشار األلياف البصرية في المملكة العربية السعودية خالل العام 2020م إلى ما يقارب 42% مقابل حوالي 34% في العام 2018م. 
ومع تركيز الحكومة على الرقمنة. يعتبر انتشار تقنية االتصاالت باأللياف البصرية في المملكة العربية السعودية أقل من متوسط منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا، في إشارة لوجود فرصة لزيادة االشتراكات لدى مشغلي االتصاالت. مع استخدام نموذج الوصول المفتوح 
في شبكة األلياف البصرية، يتوقع أن يزداد استخدام البنية التحتية لأللياف الضوئية، األمر الذي سيساعد في تحقيق هدف الوصول إلى 

أكثر من 3.5 مليون مشترك نهاية العام 2020م.

الشكل رقم )3-2(: انتشار تقنية األلياف البصرية
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اإلمارات السعودية عمان الشرق األوسط
وشمال أفريقيا

اإلحتاد
األوروبي

Telecoms.com :المصدر

المدن الذكية كمركز لخدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ---

تخطط المملكة العربية السعودية لالستثمار بشكل كبير في بناء مدن ذكية بمستويات عالمية في إطار برنامج رؤية المملكة 2030م. 

تقدر تكلفة مشروع نيوم في المملكة بحوالي 500 مليار دوالر أمريكي. من المتوقع أن تقوم نيوم ومشاريع المدن الذكية األخرى ببناء البنَى 
التحتية المتكاملة المطلوبة للتقنيات المتقدمة. تعد تقنية المعلومات واالتصاالت أمًرا بالغ األهمية في تطوير المدن الذكية، حيث تعمل 
كحلقة وصل بين مختلف مكونات البنية التحتية في هذه المدن. وبالتالي، من المرجح أن يستفيد مشغلو االتصاالت من هذه الفرص من 

خالل استخدام خبراتهم الحالية في تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتلبية الطلب في هذه المدن الذكية.
المصدر: فتش سلوشونز، Telecoms.com، هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية ، أبحاث شركة الجزيرة لألسواق المالية
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خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها. 	

مقدمة ---

تأسست شركة اتحاد عذيب لالتصاالت )يشار إليها فيما بعد بـ »الشركة« أو »جو«( كشركة مساهمة سعودية بموجب المرسوم الملكي رقم 
)م/6( الصادر بتاريخ 1429/02/19هـ )الموافق 2008/02/26م( ومسجلة بالسجل التجاري رقم 1010263273 الصادر من مدينة الرياض 
بتاريخ 1430/02/30هـ )الموافق 2009/02/25م(، وبدأت الشركة نشاطها بموجب الترخيص الصادر من هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية 
المؤرخ في 1430/04/05هـ )الموافق 2009/04/01م(. يقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض، رقم المبنى 3740 طريق الملك 

عبداهلل الفرعي، حي المغرزات، ص.ب. 12482، الرياض 6488، المملكة العربية السعودية. 

يبلغ رأس مال الشركة الحالي تسعة وثمانين مليوناً وتسعمائة وتسعة وتسعين ألف )89,999,000( ريال سعودي مقسم إلى ثمانية ماليين 
وتسعمائة وتسعة وتسعين ألفاً وتسعمائة )8,999,900( سهم عادي بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم 

الواحد.

تعتبر الشركة من أوائل الشركات المرخص لها في المملكة العربية السعودية لتقديم خدمات االتصاالت الثابتة ذات البنية التحتية. وهي تقدم 
خدمات الهاتف الثابت، وخدمات البيانات، خدمات اإلنترنت السريع )النطاق العريض(، خدمات االتصاالت الصوتية عبر اإلنترنت ومحطات 
االتصال الدولي؛ وخطوط الهاتف الثابت وعبر كوابل األلياف البصرية لجميع العمالء سواًء أكانوا من قطاع األفراد أو الشركات أو القطاع 

الحكومي. وتعمل الشركة تحت العالمة التجارية »جو«، وهي شركة مدرجة في السوق المالية السعودية )»تداول«(.

وبعد أكثر من عامين من تعليق تداول أسهمها عقب إعالن السوق المالية السعودية )»تداول«( بتاريخ 1439/10/17هـ )الموافق 2018/07/01م( 
لعدم التزام الشركة باإلعالن عن قوائمها المالية السنوية المنتهية في 2018/03/31م، أعلنت السوق المالية السعودية )»تداول«( بتاريخ 

1442/06/20هـ )الموافق 2021/02/11م( رفع تعليق تداول أسهم الشركة ابتداًء من 1442/07/02هـ )الموافق 2021/02/14م(.

ولغرض تعزيز أعمال الشركة وتحسين كفاءة عمليتها، اعتمد مجلس اإلدارة في 1442/08/08هـ )الموافق 2021/03/21م( خطة عمل 
استراتيجية التحول التي أعدتها شركة آرثر لتل العربية السعودية )»خطة عمل استراتيجية التحول«( والتي تتضمن مجموعة من المبادرات 

الهادفة إلى تحقيق تنمية كبرى في أعمال الشركة. 

أصدرت هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية للشركة بتاريخ 1430/04/05هـ )الموافق 2009/04/01م( ترخيصاً لتقديم خدمات االتصاالت 
الثابتة ذات البنية التحتية في المملكة العربية السعودية مدته 25 سنة من تاريخ إصداره، قابل للتجديد لمدة مماثلة بموجب قرار صادر عن 
هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية. وبتاريخ 1437/12/30هـ )الموافق 2016/10/01م(، صدر أمر سامي أعلنت عنه هيئة السوق المالية 
بتاريخ 1438/01/01هـ )الموافق 2016/10/02م( يتضمن قيام هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية بالتنسيق مع الشركة لتمديد رخصتها 

لمّدة 15 عاماً إضافية مقابل حصول الدولة على نسبة 5% من صافي األرباح السنوية للشركة خالل مدة التمديد.

ثم بموجب الخطاب رقم 4538 / هـ ت المؤرخ في 1440/05/16هـ )الموافق 2019/01/22م(، منحت هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية 
الشركة حق تقديم خدمات اإلنترنت اعتباراً من تاريخ 1440/05/16هـ )الموافق 2019/01/22م(.

الذي  الترددي  وبتاريخ 1440/09/01هـ )الموافق 2019/05/12م(، أصدرت هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية للشركة ترخيص الطيف 
خصصت هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية بموجبه للشركة نطاقات من الطيف الترددي بمجموع 50 ميجاهرتز في النطاق الترددي 3.5 
جيجاهرتز وذلك حتى تاريخ 1455/04/04هـ )الموافق 2033/07/01م(، الستخدامها لتقديم الخدمات المرخص لها في المدن التالية: 
الرياض، جدة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الدمام، األحساء، )الهفوف والمبرز(، الطائف، تبوك، بريدة، خميس مشيط، الجبيل، حائل، 

أبها، سكاكا، عرعر، الباحة، نجران، جازان.

وبموجب شهادة التسجيل رقم51-ت1-42 الصادرة بتاريخ 1443/04/20هـ )الموافق 2021/11/23م(، أصدرت هيئة االتصاالت والفضاء 
والتقنية الموافقة على تسجيل الشركة في إطار الفئة )أ( لتقديم خدمة الحوسبة السحابية لألفراد والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي 

والقطاع الحكومي فيما يخص البيانات المصنفة كبيانات عامة.

وبموجب الترخيص رقم LGPO222-2 الصادر في تاريخ رقم 1443/10/10هـ )الموافق 2022/05/11م(، منحت هيئة االتصاالت والفضاء 
.)IoT-VNO( والتقنية الشركة حق تقديم خدمات مشغلي شبكات االتصاالت االفتراضية إلنترنت األشياء
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التغييرات الرئيسية في رأس مال الشركة 	--

أدرجت الشركة مائة مليون )100,000,000( سهم عادي في السوق المالية السعودية )»تداول«( عن طريق االكتتاب العام بتاريخ 1430/04/04هـ 
)الموافق 2009/03/31م( وتم طرح ما نسبته )30%( من األسهم لالكتتاب العام من قبل الجمهور.

على  الموافقة  وتمت  الشركة  لمساهمي  العادية  غير  العامة  الجمعية  اجتماع  انعقد  2011/08/06م(  )الموافق  1432/09/06هـ  وبتاريخ 
تخفيض رأس مال الشركة من مليار )1,000,000,000( ريال سعودي إلى أربعمائة مليون )400,000,000( ريال سعودي عن طريق إلغاء ستين 

مليون )60,000,000( سهم من أسهم الشركة. 

وبتاريخ 1433/02/20هـ )الموافق 2012/01/14م( انعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة وتمت الموافقة على زيادة 
رأس المال من أربعمائة مليون )400,000,000( ريال سعودي إلى مليار وخمسمائة وخمسة وسبعين مليون )1,575,000,000( ريال سعودي 

من خالل إصدار أسهم حقوق أولوية.

وبتاريخ 1438/07/13هـ )الموافق 2017/04/10م( انعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة وتمت الموافقة على تخفيض 
رأس مال الشركة من مليار وخمسمائة وخمسة وسبعين مليون )1,575,000,000( ريال سعودي إلى ستمائة وثالثين مليون )630,000,000( 

ريال سعودي عن طريق إلغاء أربعة وتسعين مليوًنا وخمسمائة ألف )94,500,000( سهم من أسهم الشركة.

على  الموافقة  وتمت  الشركة  لمساهمي  العادية  غير  العامة  الجمعية  اجتماع  انعقد  2018/02/13م(  )الموافق  1439/05/27هـ  وبتاريخ 
تخفيض رأس مال الشركة من ستمائة وثالثين مليون )630,000,000( ريال سعودي إلى أربعمائة واثنين وسبعين مليوًنا وخمسمائة ألف 

)472,500,000( ريال سعودي من خالل إلغاء خمسة عشر مليوًنا وسبعمائة وخمسين ألف )15,750,000( سهم من أسهم الشركة.

على  الموافقة  وتمت  الشركة  لمساهمي  العادية  غير  العامة  الجمعية  اجتماع  انعقد  2019/04/24م(  )الموافق  1440/08/19هـ  وبتاريخ 
وخمسين  ثالثمائة  إلى  سعودي  ريال   )472,500,000( ألف  وخمسمائة  مليوًنا  وسبعين  واثنين  أربعمائة  من  الشركة  مال  رأس  تخفيض 
مليوًنا وخمسمائة وتسعة وعشرين ألف )350,529,000( ريال سعودي من خالل إلغاء اثني عشر مليوًنا ومائة وسبعة وتسعين ألًفا ومائة 

)12,197,100( سهم من أسهم الشركة.

على  الموافقة  وتمت  الشركة  لمساهمي  العادية  غير  العامة  الجمعية  اجتماع  انعقد  2020/02/27م(  )الموافق  1441/07/03هـ  وبتاريخ 
تخفيض رأس مال الشركة من ثالثمائة وخمسين مليوًنا وخمسمائة وتسعة وعشرين ألف )350,529,000( ريال سعودي إلى مئتين وثمانية 
وعشرين مليوًنا وخمسمائة وتسعة وعشرين ألف )228,529,000( ريال سعودي من خالل إلغاء اثني عشر مليوًنا ومئتي ألف )12,200,000( 

سهم من أسهم الشركة.

على  الموافقة  وتمت  الشركة  لمساهمي  العادية  غير  العامة  الجمعية  اجتماع  انعقد  2022/01/23م(  )الموافق  1443/06/20هـ  وبتاريخ 
إلى تسعة  ألف )228,529,000( ريال سعودي  الشركة من مئتين وثمانية وعشرين مليوًنا وخمسمائة وتسعة وعشرين  تخفيض رأس مال 
وثمانين مليوناً وتسعمائة وتسعة وتسعين ألف )89,999,000( ريال سعودي، من خالل إلغاء ثالثة عشر مليوًنا وثمانمائة وثالثة وخمسين ألف 

)13,853,000( سهم عادي من األسهم المصدرة للشركة بقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد.

 وبتاريخ )●(هـ )الموافق )●(م( انعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة وتمت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة 
من تسعة وثمانين مليوناً وتسعمائة وتسعة وتسعين ألف )89,999,000( ريال سعودي، إلى ثالثمائة وتسعة وثالثين مليوًنا وتسعمائة وتسعة 

وتسعين ألف )339,999,000( ريال سعودي من خالل إصدار أسهم حقوق أولوية.

كبار المساهمين --	--
يتألف كبار المساهمين في الشركة الذين يمتلك كل منهم نسبة 5% أو أكثر من أسهم رأس مال الشركة من شركة البحرين لالتصاالت السلكية 

والالسلكية. وفيما يلي جدول يوضح ملكية كبار المساهمين كما في تاريخ هذه النشرة:

ملكية كبار المساهمين في الشركة(ل 1و4الجدول رقم )
نسبة الملكية في الشركةعدد األسهمالمساهمون

15%1,349,988شركة البحرين لالتصاالت السلكية والالسلكية1
المصدر: تداول والشركة )كما بتاريخ 1444/05/06هـ )الموافق 2022/11/30م((
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نبذة عن كبار المساهمين 	-	--

شركة البحرين لالتصاالت السلكية والالسلكية
تأسست شركة البحرين لالتصاالت السلكية والالسلكية كشركة مساهمة بحرينية عامة بموجب سجل تجاري رقم 11700 في مملكة البحرين 
)»البحرين«( عام 1981م. ويقع مقّرها الرئيسي في المنامة، البحرين. وهي شركة رائدة في قطاع االتصاالت في البحرين وهي مدرجة في 
بورصة البحرين. توفر الشركة خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية ومستلزماتها وخدمات المعلومات ووسائل التسلية باستخدام شبكات 

االتصاالت والمعلومات داخل مملكة البحرين وخارجها.

رسالة الشركة واستراتيجيتها وقيمها ---

رسالة الشركة -----
الُمثلى من  تهدف الشركة ألْن تصبح الشركة الرائدة والمفّضلة في مجال خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية، وذلك عبر االستفادة 
مواردها بتقديم أحدث التقنيات الرائدة عالمياً كما تلتزم الشركة التزاماً كاماًل بخدمة المجتمع والحفاظ على البيئة، وذلك عبر سعيها 

إلحداث تغييرات جذرية في معايير االتصاالت السلكية والالسلكية، وتقديم خدمات عالمية المستوى لعمالئها في مناطق المملكة كافة.

استراتيجية الشركة 	----
اعتمد مجلس اإلدارة في 1442/08/08هـ )الموافق 2021/03/21م( خطة عمل استراتيجية التحول والتي تتضمن مجموعة من المبادرات 
الهادفة إلى تحقيق تنمية كبرى في أعمال الشركة. وقد ُصممت تلك المبادرات لتعزيز األعمال األساسية للشركة من خالل االستفادة من 

نقاط قوتها ومكانتها الحالية في السوق إليجاد فرص جديدة وتحسين كفاءة عملياتها.

تقوم استراتيجية الشركة على خمس ركائز لتعزيز نموها وهي كالتالي:

بناء عرض تجاري غير تقليدي لقطاع األعمال واألفرادأ. 

تقوم الشركة بتطوير خدمات غير تقليدية لقطاع األعمال، من خالل تقديم حلول اتصال متقدمة وذو تكلفة فعالة مثل شبكة االتصال واسعة 
النطاق المعرفة بالبرمجيات )SD-WAN(، والحلول المعتمدة على تقنية السحابة، والخدمات الصوتية المحّسنة )مثل الخدمة الصوتية 
عبر بروتوكول اإلنترنت )VoIP( المحّسنة واالتصاالت الموحدة كخدمة )UCaaS((، وحلول األمان المحّسنة لألعمال )مثل نظام المعلومات 
العروض  إلى  وباإلضافة  تقديمها.  الشركة في  التي ستستمر  الحالية  الخدمات  من  تكمل عدداً  والتي   ))SIEM( الحوادث  وإدارة  األمنية 
المطروحة على قطاع األعمال، سوف تقدم الشركة أيًضا خدمات النطاق العريض المحدثة لقطاع األفراد والتي تعزز المنتجات الحالية 
الشاملة لباقات الفايبر المنزلية )FTTH( والوصول الالسلكي الثابت عبر الجيل الرابع )4G FWA( وتعتمد على شبكات المشغلين المحليين 
اآلخرين بناًء على اتفاقية فتح النطاق العريض. وتخطط الشركة أيًضا إلطالق شبكة وخدمات خاصة بها قائمة على الوصول الالسلكي 
الثابت عبر الجيل الخامس )5G FWA( بالشراكة مع مشغل محلي آخر، من خالل االستفادة من موارد الطيف وبعض البنية التحتية للشبكة 

التي تمتلكها الشركة حالياً.

ومن المتوقع لكل من الخدمات الموجودة في محفظة منتجات الشركة التي تم إعادة تصميمها أن تشهد نمواً كبيراً في السنوات القادمة 
وأن تعتمد في ذلك على قدرات الشركة. وتُعد هذه الخدمات مكملة لبعضها البعض وستمّكن الشركة من استهداف الشركات الصغيرة 
والمتوسطة الحجم في نفس الوقت مع الشركات الضخمة، وهي قطاعات سريعة النمو وتُعد فيها المنافسة أقل شأناً مما هي عليه في سوق 

قطاع األفراد الشديدة التنافس.

يتضمن الجدول التالي نظرة عامة على محفظة منتجات الشركة المحدثة والسوق المستهدفة:

طريقة التوصيلوصف المنتج / الخدمةالشريحة المستهدفةالخدمة / المنتجالرقم

1
باقات الفايبر المنزلية 

)FTTH( / باقات الفايبر 
)FTTB( إلى المبنى

قطاع األفراد وقطاع 
األعمال

خدمات األلياف للمنزل / 
المكتب عبر شبكة الوصول 

الثابتة أو شبكة الوصول 
باأللياف، بما في ذلك اإلنترنت، 

مع تقديم مجموعة خيارات 
مختلفة للسرعة.

يتم تقديم حالياً باقات الفايبر المنزلية )FTTH( من 
خالل تأجير سعة الوصول من مشغلين آخرين من خالل 

اتفاقية فتح النطاق العريض.
 )FTTB( سيتم تقديم باقات الفايبر إلى المبنى

بالطريقة نفسها.
تخطط الشركة لتوجيه حركة اإلنترنت من خالل الشبكة 

األساسية لتبديل تسمية متعدد البروتوكوالت المعتمدة 
على بروتوكول اإلنترنت )IP-MPLS( الخاصة بها.
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طريقة التوصيلوصف المنتج / الخدمةالشريحة المستهدفةالخدمة / المنتجالرقم

الوصول الالسلكي الثابت 2
)FWA(

قطاع األفراد وقطاع 
األعمال

االتصال باإلنترنت عبر تقنية 
الجيل الرابع/ الجيل الخامس مع 

مجموعة من الخيارات:
سرعات مختلفة للمستخدمين 

النهائيين؛
خيارات جودة مختلفة؛

خيارات فوترة مختلفة )مثل 
الدفع المسبق والدفع اآلجل(.

يتم تقديم حالياً الوصول الالسلكي الثابت )FWA( عبر 
الجيل الرابع من خالل تأجير سعة الدخول من شركة 
االتصاالت السعودية بناًء على اتفاقية البيع بالجملة 

للتعاون االستراتيجي المؤرخ 2015/05/28م والمعدل 
بتاريخ 2017/06/30م و2019/11/1م.

سيتم تقديم الوصول الالسلكي الثابت )FWA( عبر 
الجيل الخامس بالشراكة مع مشغل آخر من خالل 

استخدام شبكة وصول ذلك الشريك. تجري الشركة 
حالًيا مفاوضات مع شركاء محتملين لالتفاق على 

شروط تشغيل شبكة الجيل الخامس بشكل مشترك.
في كلتا الحالتين، سوف يتم توجيه حركة اإلنترنت من 

خالل شبكة تبديل تسمية متعدد البروتوكوالت المعتمدة 
على بروتوكول اإلنترنت )IP-MPLS(الخاصة بالشركة.

3
شبكة االتصال واسعة 

النطاق المعرفة 
)SD-WAN( بالبرمجيات

قطاع األعمال )الشركات 
الصغيرة والمتوسطة 

الحجم(

يتضمن ذلك توفير نوعين من 
خدمات االتصال:

شبكة الند للند االفتراضية 
)Virtual P2P( - أي خدمة 
شبكة الند للند االفتراضية 
عبر اتصال إنترنت قياسي: 
مثل باقات الفايبر المنزلية 

)FTTH(، والدخول الالسلكي 
الثابت )FWA(، من خالل شبكة 
االتصال واسعة النطاق المعرفة 

.)SD-WAN( بالبرمجيات
األمان - شبكة خاصة افتراضية 

تضمن خصوصية ومصداقية 
المعلومات التي تتم مشاركتها 

عبر مكاتب العميل.

سيتم توفير خدمات شبكة االتصال واسعة النطاق 
المعرفة بالبرمجيات )SD-WAN( من خالل شبكة حلول 

جديدة )على سبيل المثال من خالل منتجات جاهزة 
لالستخدام عبر مزود خارجي(.

 )Virtual P2P( ستتمثل شبكة الند للند االفتراضية
في تقديم شبكة االتصال واسعة النطاق المعرفة 

بالبرمجيات )SD-WAN( عبر باقات الفايبر المنزلية 
)FTTH( مع إمكان زيادة اتصال احتياطي للدخول 

الالسلكي الثابت )FWA(، كالهما عبر شبكة المشغلين 
.)OLO network( اآلخرين المرخص لهم

4

الوصول المباشر إلى 
اإلنترنت )االتصال 

 P2P( بشبكة الند للند
))Connectivity

قطاع األعمال

خدمة اتصال إنترنت المخصصة 
 P2P( لشبكة الند للند

Connectivity( عبر تقنية األلياف 
أو الميكروويف مع تقديم خيارات 

مختلفة للسرعة.

 P2P( سوف يُقدم االتصال بشبكة الند للند 
Connectivity( عبر الميكروويف من خالل شبكة الشركة 

باستخدام تردد مرخص وغير مرخص.
 P2P( سوف يُقدم االتصال بشبكة الند للند

Connectivity( عبر األلياف من خالل شبكة الوصول 
الخاصة بالمشغلين اآلخرين المرخص لهم )OLO( أو 

من خالل شبكة الشركة الخاصة.

االتصال بالشبكة الخاصة 5
 )VPN( قطاع األعمالاالفتراضية

خدمة اتصال المخصصة لشبكة 
 )P2P Connectivity( الند للند

عبر تقنية األلياف أو 
الميكروويف مع تقديم خيارات 

مختلفة للسرعة.

 P2P( سوف يُقدم االتصال بشبكة الند للند 
Connectivity( عبر الميكروويف من خالل شبكة الشركة 

باستخدام تردد مرخص وغير مرخص.
 P2P( سوف يُقدم االتصال بشبكة الند للند

Connectivity( عبر األلياف بالمشغلين اآلخرين 
المرخص لهم )OLO( أو من خالل شبكة الشركة 

الخاصة.

6 SIP( الحلول الصوتية
Trunk( والصوت الثابت 

قطاع األعمال
خدمة الصوت الثابت لربط 

عمالء األعمال، بما في ذلك 
األرقام الموحدة والمجانية

سوف تُقدم خدمة الصوت الثابت باإلضافة إلى خدمة 
االتصال لحركة المكالمات الصوتية
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طريقة التوصيلوصف المنتج / الخدمةالشريحة المستهدفةالخدمة / المنتجالرقم

قطاع األعمالحلول السحابية 7

خدمات سحابية تشمل قدرات 
الحوسبة والتخزين )البنية 
التحتية كخدمة( وتطبيقات 

كاملة الوظائف ومنصة لتشغيلها 
)البرمجيات كخدمة(

تعمل الشركة كمنصة جامعة للخدمات السحابية وتوفر 
لعمالئها خدمات الحوسبة السحابية المتعددة التي 

تشمل البرمجيات كخدمة )SaaS( والبنية التحتية 
كخدمة )IaaS(، باالعتماد على خدمات الشركاء 

الخارجيين
سيتم تجميع الخدمات السحابية عبر االتصال األساسي 

/ المتقدم للشركة )باقات الفايبر المنزلية/ الوصول 
الالسلكي الثابت )FTTH/FWA(، باقات الفايبر 
المنزلية/ شبكة االتصال واسعة النطاق المعرفة 

بالبرمجيات )FTTH / SD-WAN(، وشبكة الند للند 
.))P2P(

توسيع نطاق الخدمة الصوتية عبر بروتوكول اإلنترنت 
/ الحلول الصوتية )VoIP/SIP Trunk( الحالية لتشمل 

PBX/( مقسم الفرع الخاص / السنترال االفتراضي
 )UCaaS ( واالتصاالت الموحدة كخدمة )IP Centrex

المستضيفة.
موفرو الحلول السحابية.

خدمات إنترنت األشياء 8
)IoT(قطاع األعمال

 )IoT( منتجات إنترنت األشياء
لتوصيل األجهزة واآلالت بناًء 

على منهجية وصف االستخدام 
الذكية باستخدام الذكاء 

االصطناعي والتحليل

ستُقدم خدمات إنترنت األشياء )IoT( عدة منهجيات 
ذكية لوصف االستخدام باستخدام شبكة وصول الشركاء

نظام المعلومات األمنية 9
 )SIEM( وإدارة األحداث

قطاع األعمال )الشركات 
الصغيرة والمتوسطة / 

والشركات الكبيرة(

يتمثل نظام المعلومات األمنية 
وإدارة األحداث )SIEM( في 

مراقبة في الوقت الفعلي وتخزين 
وتحليل لبيانات الحوادث األمنية 

طويلة المدى عبر شبكات 
وخوادم وتطبيقات العمالء في 

قطاع األعمال.

سيتم تقديم الخدمات األمنية للمستخدمين النهائيين 
في قطاع األعمال عبر االتصال بشبكة االتصال واسعة 

النطاق المعرفة بالبرمجيات )SD-WAN ( من خالل 
شبكة الشركة الخاصة وشبكة المشغلين اآلخرين.

 إصالح وتحديث الشبكة والبنية التحتية لتقنية المعلوماتب. 

يلزم على الشركة، لتقديم محفظة المنتجات والخدمات المخطط لها، أن تجري ترقيات أو تحسينات مختلفة لشبكتها ونظامها الحاليين في 
مجال تقنية المعلومات. وفي سبيل ذلك، تعتزم الشركة اعتماد نموذج »تقليل األصول« حيث ستتبع الشركة نموذج النفقات التشغيلية الكثيفة، 
بما في ذلك نشر البنية التحتية لأللياف النشطة فقط، والبنية التحتية لتقنية المعلومات القائمة على السحابة ذات النفقات التشغيلية 

الضخمة، واالستثمارات الرأسمالية االنتقائية في الشبكة.

نتيجة لذلك، تشمل الترقيات الرئيسية التي تخطط لها الشركة لشبكتها وعناصر البنية التحتية لتقنية المعلومات ما يلي:

ألياف الناقل/ الوصول )metro/access fiber( - هدف الشركة هو )1( إجراء الحد األدنى من التحسين للبنية التحتية غير اإللكترونية 
للموقع )حسب الحاجة( من أجل تحسين جودة خدمة الوصول المباشر لإلنترنت القائمة على الميكروويف عبر بروتوكول الوقت الدقيق؛ 
و)2( فتح قطاع األلياف الحالي أمام العمالء الحاليين أو المحتملين في قطاع األعمال وربطهم بمركز البيانات. وتتوقع الشركة أن تسمح لها 
هذه التحسينات بجذب الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم / الشركات الضخمة التي تحتاج إلى مزيد من النطاق الترددي والموثوقية 
المعززة؛ و)3( التفاوض بشأن اتفاقيات مستوى الخدمة وشبكة الوصول المفتوح مع المشغلين اآلخرين المرخص لهم إلتاحة الفرصة أمام 
عمالء قطاع األعمال لالتصال بباقات الفايبر المنزلية )FTTH( وخدمة اإلنترنت ذات النطاق العريض )LTE( وزيادة عروض الخدمات 

للعمالء األفراد.

شبكة تبديل تسمية متعدد البروتوكوالت المعتمدة على بروتوكول اإلنترنت )IP-MPLS(: يتمثل هدف الشركة في )1( تحسين أداء وموثوقية 
طبقة النقل األساسية لبروتوكول اإلنترنت؛ و)2( إدخال المرونة في شبكة النقل من خالل برمجة البرامج، مما سيتيح للشركة سرعة تلبية 

احتياجات العمالء المتغيرة.

مركز البيانات / الخدمات السحابية: هدف الشركة هو )1( نشر البنية التحتية عالية االندماج/ السحابية )على سبيل المثال، دل إي أم 
سي، في أكس بلوك( وترحيل بعض خدمات بروتوكول اإلنترنت الرئيسية وإضافة إمكانات الخدمات السحابية الموحدة؛ و)2( تقديم خدمات 

سحابية عمودية في مجاالت ذات إمكانات عالية )مثل الرعاية الصحية والتعليم وما إلى ذلك(.
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الشبكة  أداء  الحالية لتحسين قدرات مراقبة  إدارة األداء واألنظمة  أدوات  إلى: )1( تحديث بعض  الشركة  التشغيل )OSS(: تسعى  نظام 
بشكل عام؛ و)2( نشر نظام إدارة العناصر )EMS Systems( من بائعي البنية التحتية الجدد مع تحسين قدرات نموذجي »الخطأ والتكوين 

والمحاسبة واألداء واألمن« )FCAPS( والتزويد.

نظام دعم األعمال القائم على تقنية المعلومات )IT-BSS(: تهدف الشركة إلى توسيع ورفع قدرات تقنية المعلومات في المجاالت الرئيسية 
التنفيذ، والتأمين، والفواتير، والدعم التشغيلي(، وتنفيذ حزمة متكاملة لتقنية المعلومات لألفراد / قطاع  المطلوبة )على سبيل المثال: 

األعمال.

إعادة تنظيم القدرات والعمليات التنظيمية	. 

تخطط الشركة لتعزيز قدراتها الداخلية خالل جميع مراحل العالقة مع العميل وفي كل قطعات السوق التي تُعنى باألعمال واألفراد، لتحقيق 
الكفاءات وتحسين جودة الخدمة. على وجه الخصوص، تخطط الشركة لتنفيذ العمليات في كل مرحلة من مراحل تقديم الخدمات القطاعية 
الرئيسية، بما يشمل تطوير المنتج والبيع والتوصيل وإعداد الفواتير وخدمة العمالء، باإلضافة إلى هيكلة المنظمة بطريقة تسهل لها تطبيق 

االستراتيجية.

تحسين تجربة العميلد. 

في إطار استراتيجيتها الطموحة، تخطط الشركة العتماد نهج يتمحور حول العمالء، وبخاصة عمالء قطاع األعمال. ويشمل ذلك اعتماد نهج 
حديث لتوزيع قنوات المبيعات، واختيار األدوات المناسبة لجذب العمالء المحتملين، وإنشاء عوامل تمكين فعالة لتحويل العمالء المحتملين 

إلى عمالء فعليين واالستفادة من الشراكات الرئيسية إلنشاء عروض ذات قيمة أقوى.

تخطط الشركة أيًضا لتعزيز منصاتها الرقمية بهدف تقديم وظائف رئيسية إضافية من شأنها تعزيز تجربة العميل. وسوف يتحقق ذلك 
من خالل تحديث أنظمة تقنية المعلومات الخاصة بها من خالل االستجابة لالتجاهات الرئيسية الحالية مثل تخصيص الخدمات الرقمية 
وتقديم الخدمات اإللكترونية والوسائط االجتماعية والتطبيقات كقناة خدمة، حيث أثبتت جميع هذه األساليب أنها تحسن تجربة العمالء.

تطوير شراكات قويةه. 

ستتمكن الشركة بفضل استراتيجية »تقليل األصول« من االستفادة من نقاط القوة لدى مشغلي االتصاالت اآلخرين في السوق، األمر الذي 
سيتطلب منها الحفاظ على الشراكات الحالية القوية وتطوير شراكات جديدة تمكنها من تقديم عروض جديدة ذات قيمة مضافة.

تخطط الشركة لمواصلة توطيد عالقتها القوية مع شركة االتصاالت السعودية، تزامًنا مع إقامة عالقات جديدة مع المشغلين اآلخرين 
وتجار الجملة في السوق. على وجه الخصوص، تخطط الشركة للتفاوض بشأن شراكة مع مشغل محلي لتطوير شبكة الجيل الخامس بصورة 

مشتركة، مع تطوير المزيد من الشراكات بشأن البائعين والمبيعات والمنتجات.

قيم الشركة -----
تنبع قيم الشركة من اهتمامها بعمالئها، وهم مركز أولوياتها بحيث:

الفواتير لدى الشركة بالوضوح والشفافية وإن  	 الفهم، كما يمتاز نظام  األمانة: أسلوب الشركة يمتاز بالصراحة وسهولة 
أحكام الشركة وشروطها وجميع إجراءاتها بغاية السهولة والدقة؛ فهي تلتزم بأقصى درجات المصداقية والنزاهة في كل 

أعمالها.
اإلبداع: الشركة تتحدى المقاييس المعتادة وتتجاوز المألوف، تبتكر الحلول الجديدة باستمرار، تتطلع دوماً للتفوق والريادة،  	

وتفاجئ عمالءها بما يسرهم بمدى عنايتها بأدق التفاصيل؛ فالشركة تفتخر بأن هدفها هو رفع مستوى خدماتها ألقصى 
درجة لكي تتجاوز حدود توقعات عمالئها في كل ما تفعل. 

اإلقدام: الشركة واثقة من قدرتها على تقديم منتجات متميزة وخدمات راقية، فالشركة تتحلى بالمعرفة العميقة والخبرة  	
الواسعة وتمتلك المعايير والقدرة على التفوق في اإلنجاز، كما تتمتع بروح االبتكار التي تؤهلها للتقدم.

احترام اآلخر: الشركة تحرص على خلق أجواء ترحيبية لعمالئها تضمن سهولة التواصل والتفاهم معها فالشركة تتعامل  	
مع الجميع بأقصى درجات االحترام لخصوصياتهم، وتحرص على توفير أفضل حلول االتصاالت لعمالئها من خالل تقديم 
الذي يستحقه،  الالئق  والترحيب  االستقبال  وتمنح كل عميل من عمالئها  خدماتها بطريقة مبسطه وسهلة االستخدام، 

واالهتمام الذي يتطلع إليه، في الوقت الذي توفر له عالماً من الخدمات الراقية التي يطمح إليها.
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المزايا التنافسية ونواحي القوة ---

حضور قوي في السوق من خالل شبكة توزيع قويةأ. 

كما في تاريخ هذه النشرة، تمتلك الشركة شبكًة تضم أكثر من 700 نقطة بيٍع مرخّصة تسّهل لها الوصول إلى قنوات التوزيع المنتشرة في 
جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. 

لقد أقامت الشركة عالقات تجارية قوية مع شركاء قنوات التوزيع المباشرين وغير المباشرين، حيث إن شركاء القنوات غير المباشرين 
الذين تتعامل معهم الشركة يُتيحون لها إمكانية الوصول إلى أنواع مختلفة من المنافذ التجارية، مثل سالسل المتاجر الكبرى، التي تغطي 
نسبًة كبيرًة من إجمالي مبيعات الشركة لعمالء قطاع األفراد. أّما شركاء القنوات غير المباشرين الذين يتعاملون مع الشركة فهم يتمّتعون 
أيضاً بخبرة واسعة في مجال االتصاالت، ولديهم معرفٌة واسعٌة في مجال البيع بالتجزئة والقدرات المتقدمة، ما يتيح لشبكات التوزيع التابعة 

للشركة فرصَة االستفادة من أفضل الممارسات العالمية.

أّما بالنسبة إلى قنوات الشركة المباشرة، إن الشركة في صدد إنشاء نقط بيع في مدينتي الرياض وجدة.

يكون قسم التسويق للشركة جزءاً تكميلياً لقنوات البيع المباشرة وغير المباشرة التابعة للشركة، حيث يطلق الحمالت التسويقية على وسائل 
التواصل االجتماعي، ويجري التسويق لنقاط البيع ويتفاوض بشأن ترتيبات الحوافز والعمولة مع نقاط البيع. 

الطيفب. 

الترددي 3.5 جيجاهرتز من الطيف  بتاريخ 1440/09/01هـ )الموافق 2019/05/12م( حصلت الشركة على 50 ميجاهرتز في النطاق 
بموجب ترخيص الطيف الترددي الذي أصدرته هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية للشركة. وقد تّم استخدام الترددات التي حصلت عليها 

الشركة في روابط السلكية لربط أبراج الشركة بمختلف مراكز الشبكات لديها ولتوفير بيانات النطاق العريض.

وإّن الطيف القّيم الذي تملكه الشركة اليوم يجعلها جديرًة على تطوير شبكة جيل خامس، بالشراكة مع مشغٍل محلي آخر، وذلك من خالل 
تجميع موارد الطيف المخصصة لكل شركة سعياً إلى تقديم شبكة جيل خامس ذات جودٍة عاليٍة. وتعود الـ 50 ميجاهرتز التي تملكها الشركة 
حالياً في النطاق الترددي 3.5 جيجاهرتز، إلى النطاق الترددي NR n78 في شبكة الجيل الخامس، وهو أحد أبرز النطاقات المستخدمة 

لنشر شبكة الجيل الخامس في جميع أنحاء العالم. 

توسيع نطاق شبكة عالية الجودة	. 

لقد أقامت الشركة شبكًة لها تمتّد لتصل إلى جميع المراكز التجارية الرئيسية التي يتركز فيها العمالء من قطاع األعمال. وقد تّم العمل 
مؤخراً على توسيع نطاق هذه الشبكة لتشمل منطقتَْي رابغ وحائل، فأصبحت بذلك تشتمل اليوم على 13 مدينًة من بين المدن الرئيسية في 
المملكة العربية السعودية وهي: الرياض، وجدة، ومكة المكرمة، ورابغ، والمدينة المنورة، وينبع، وخميس مشيط، والدمام، والجبيل، والخبر، 

والهفوف، والقطيف، وحائل. 

الشبكة  الوصول. فمن حيث  الرئيسية وشبكة  الشبكة  إجراء تحسينات جوهرية على  بتعزيز شبكتها من خالل  أيضاً  الشركة  قامت  كما 
األساسية، تّم تعزيز الشبكة الخاصة ببروتوكول نقل الصوت عبر اإلنترنت )VoIP( من خالل زيادة سعتها وترقية مواصفات المعدات. وعلى 
وجه التحديد، تّم توسيع نطاق تغطية شبكة تبديل الوسوم المتعدد البروتوكوالت )IP-MPLS( بدءاً من العمود الفقري للشبكة وصوالً إلى 
نقاط الوصول في شبكة الوصول التي أُدِخلَت عليها تحسيناٌت في قدرة وموثوقية االتصال للعمالء. أّما من حيث شبكة الوصول، فقد قامت 
الشركة بترقية وتحديث مواصفات المعدات وسعتها. وقد تم استكمال البنية التحتية غير اإللكترونية الخاصة بالشركة لتوسيع شبكة الوصول 

لتقديم الخدمات للمزيد من العمالء من قطاع األعمال.

َم هذا المركز وبُني  ويأتي مركز البيانات الجديد التابع للشركة والقائم في الرياض ليكون إتماماً لجودة شبكة الشركة وسعتها. وقد ُصمِّ
وُوضع في الخدمة وفقاً لمعايير تير Tier3( 3( التي تُصّنف في أعلى مستويات التصنيف على مستوى كلٍّ من المملكة والمنطقة. وإّن مركز 
البيانات الجديد هذا يمنح الشركة مركزاً قوّياً كي تقّدم بدورها خدمات الحلول السحابية الُمخطط لها وتكتسب المزيد من العمالء نتيجة 

السعة الموسعة واألكثر أماًنا.

عالمة تجارية راسخة في السوقد. 

تعتقد اإلدارة أّن عالمتها التجارية »Go« هي عالمٌة ديناميكيٌة ومميزةٌ تربط الشركة ارتباطاً وثيقاً بعمالئها المستهدفين. كما تعتقد الشركة 
أّن تموضع عالمتها التجارية يلعب دوراً أساسياً في جذب العمالء من القطاعات المستهدفة واالحتفاظ بهم. لذلك، فإّن الهدف الرئيسي 
للشركة فيما يتعلق بتسويق المنتجات والخدمات يكمن في الترويج لعالمة Go التجارية وللقيم التي تقوم عليها فضاًل عن تقديم عرض ذي 

قيمة مضافة من شأنه أن يمّيز الشركة عن نظرائها المنافسين لها. 
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وتستخدم الشركة عالمتها التجارية لدفع النمو والربحية، ذلك من خالل مواءمة العالمة التجارية مع التحسينات في الجودة وتجربة العميل 
لبناء الثقة في العالمة التجارية.

شركة ُمتَمْوِضعة الستهداف قطاع األعمال ه. 

على الرغم من أّن قطاع االتصاالت السعودي هو القطاع األكبر في المنطقة، إاّل أّن سوق قطاع األفراد يشهد منافسًة شديدًة بين العمليات 
التي تقوم بها الشركات المحلية الكبرى المسيطرة على السوق.

ملحوظاً، ال سّيما  نمواً  السوق  أن يشهد هذا  وتتوقع  الخدمات  في  يعاني نقصاً  من قطاع األعمال  أّن جزءاً  الشركة  تعتقد  المقابل،  في 
المعلومات  تقنية  وإدارة خدمات  األمنية،  والخدمات  البيانات،  مراكز  وحلول  السحابية،  والحلول  األشياء،  إنترنت  بـمنظومات  يتعلق  فيما 
واالتصاالت. لذا، تقوم الشركة بإعادة هيكلة الخدمات التي تقّدمها تلبيًة للطلب المتزايد الُمتأتي من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم 

ٍد واحٍد يتضّمن مجموعًة متقّدمًة من الخدمات الموجهة إلى قطاع األعمال. ومن كبار العمالء وتشجيعاً الستخدام مزوِّ

َشَراكات قائمة ونموذ	 فعال قائم على تكليف جهات خارجية و. 

لقد عملت الشركة ضمن استراتيجيتها على إقامة شراكات قوية والتي مّكنتها من تطوير نموذج قوي قائم على تكليف جهات خارجية لتنفيذ 
أعمالها. وقد نجحت الشركة من خالل هذا النموذج في تحسين هيكل التكاليف وكفاءاتها، ما تُرجم أيضاً تحسيناً في قيمة عرضها. وإّن 
الشراكة االستراتيجية التي أقامتها الشركة مع شركة االتصاالت السعودية قد مّكنتها من زيادة عدد المنتجات التي تقدّمها بشكل كبير، ومن 
توسيع نطاق تغطية شبكتها حتى بلغت المناطق الرئيسية في المملكة عبر االتصال بشبكة الوصول التابعة لشركة االتصاالت السعودية. 
وقد دخلت الشركة أيضاً في شراكات محلية ودولية مع العديد من الشركات بهدف تقديم الخدمات السحابية وخدمات استضافة الويب، ما 

سيمّكن الشركة من االستحواذ على حصة أكبر في السوق.

وتعتقد الشركة أّنه من خالل إقامة شراكات مع مزودي الشبكات والمعدات والخدمات من ذوي الخبرة في مجاالت معينة، فإّنها تحظى 
بفرصة االستفادة من فوائد تجربة شركائها من الجهات الخارجية، والذين يساعدون الشركة في جزء كبير من أعمالها. وتعتبر الشركة 
الشركة  فّعالة وناجحة إلدارة نمو قاعدة عمالئها، وتحسين قيمة عرضها وزيادة جودة خدماتها. وقد وّقعت  النموذج هو وسيلٌة  أّن هذا 
على اتفاقيات خدمة في عدة مجاالت مختلفة، بدءاً من اتفاقيات متعلقة بالبنية التحتية للشبكات، وبدء تشغيل المعدات وصيانتها، مروراً 

باتفاقيات متعلقة بمراكز االتصال بخدمة العمالء، ووصوالً إلى اتفاقيات متعلّقة بخدمات التوزيع.

الترخيص ---

أصدرت هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية للشركة بتاريخ 1430/04/05هـ )الموافق 2009/04/01م( ترخيصاً لتقديم خدمات االتصاالت 
الثابتة ذات البنية التحتية في المملكة العربية السعودية مدته 25 سنة من تاريخ إصداره، قابل للتجديد لمدة مماثلة بموجب قرار صادر عن 
هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية. وبتاريخ 1437/12/30هـ )الموافق 2016/10/01م(، صدر أمر سامي أعلنت عنه هيئة السوق المالية 
بتاريخ 1438/01/01هـ )الموافق 2016/10/02م( يتضمن قيام هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية بالتنسيق مع الشركة لتمديد رخصتها 

لمّدة 15 عاماً إضافية مقابل حصول الدولة على نسبة 5% من صافي األرباح السنوية للشركة خالل مدة التمديد.

ويسمح ترخيص هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية المذكور أعاله للشركة مزاولة الخدمات التالية:

إنشاء شبكة االتصاالت الثابتة في المملكة ومنافذ دولية وتشغيلها وصيانتها على بما يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة  	
من قبل منظمات المعايير الدولية المعترف بها، والتي تكون مقبولة لدى هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية ، وذلك لتقديم 

خدمات االتصاالت الثابتة ذات البنية التحتية وفقاً ألحكام وشروط الرخصة؛
المحلي والداخلي والدولي بما في ذلك، على سبيل  	 المستوى  المرخصة على  التالية  الثابتة  وتوفير خدمات االتصاالت 

المثال ال الحصر:
خدمات االتصاالت الصوتية الثابتة؛- 
خدمات اتصاالت المعطيات الثابتة؛- 

وخدمات أخرى ذات عالقة بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، الخدمات الصوتية، والنصية والمرئية والصور أو  	
الجمع بين أي منها، والخدمات ذات القيمة المضافة التي قد يرغبها مستخدمو الشركة وتعرضها لهم الشركة.

وال يشمل هذا الترخيص توفير الخدمات األخرى مثل خدمات اإلنترنت، أو خدمات االتصاالت المتنقلة، أو خدمات االتصاالت عبر األقمار 
الصناعية، إال بموجب تراخيص منفصلة أخرى التي تصدرها هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية وفقاً للوائحها.
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ثم بموجب الخطاب رقم 4538 / هـ ت المؤرخ في 1440/05/16هـ )الموافق 2019/01/22م(، منحت هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية 
الشركة حق تقديم خدمات اإلنترنت اعتباراً من تاريخ 1440/05/16هـ )الموافق 2019/01/22م(.

وبموجب شهادة التسجيل رقم51-ت1-42 الصادرة بتاريخ 1443/04/20هـ )الموافق 2021/11/23م(، أصدرت هيئة االتصاالت والفضاء 
والتقنية الموافقة على تسجيل الشركة في إطار الفئة )أ( لتقديم خدمة الحوسبة السحابية لألفراد والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي 

والقطاع الحكومي فيما يخص البيانات المصنفة كبيانات عامة.

وبموجب الترخيص رقم LGPO222-2 الصادر في تاريخ رقم 1443/10/10هـ )الموافق 2022/05/11م(، منحت هيئة االتصاالت والفضاء 
.)IoT-VNO( والتقنية الشركة حق تقديم خدمات مشغلي شبكات االتصاالت االفتراضية إلنترنت األشياء

عروض المنتجات والخدمات ---

يرتكز تطوير عروض منتجات الشركة وخدماتها على 3 فئات رئيسية هي: )1( قطاع الشركات؛ و)2( قطاع األفراد؛ و)3( قطاع البيع بالجملة. 
وتقّدم الشركة ضمن هذه الفئات منتجات وخدمات مختلفة مصّممة لتلبية احتياجات التواصل وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ومتطلّبات 

العمالء.

الخدمات المقدمة لقطاع األعمال -----

حلول اإلنترنت والربط لقطاع العمال -------
وقد  واحدة.  الثابتة ضمن شبكة  الصوت  التقنية دمج خدمات  تتيح هذه   -  SIP Trunk (GO Tel) الثابت  والهاتف  الحلول الصوتية 
تّم تصميم GO Tel لمساعدة العمالء في تحسين تكاليف البنية األساسية والتأّكد من أّن موظفيهم يمكنهم التواصل بسهولة وكفاءة عبر 
االتصاالت الصوتية والبيانات القائمة على بروتوكول اإلنترنت. كما تتيح هذه التقنية خدمة االتصال الداخلي المباشر )DID( واالتصال 

الخارجي المباشر )DOD(، مع إمكانية استخدام األرقام الموحدة والمجانية.

حلول الشبكة الخاصة االفتراضية (VPN - GO Secure) - تتيح خدمة الشبكة الخاصة االفتراضية عبر بروتوكول اإلنترنت أن يربط 
فرعين أو أكثر من المواقع أو المباني أو الفروع من خالل شبكة خاصة افتراضية واحدة تسمح بتبادل مرن ومتواصل للبيانات والتطبيقات 

بين مختلف المستخدمين.

الربط المخصص لإلنترنت (DIA - GO Net) - توّفر هذه الخدمة اتصاالت إنترنت مخّصصة للعمالء وتضمن الخدمة نقل البيانات 
والتطبيقات بشكل موثوق وآمن وبدون مشاركة، حتى في أوقات الذروة في الشبكة. وتتوفر هذه الخدمة من خالل مجموعة متنّوعة من 
سرعات الوصول بما في ذلك خدمة الوصول المباشر لإلنترنت عبر تقنية المايكرويف، أو خدمة الوصول المباشر لإلنترنت عبر تقنية 

األلياف الضوئية.

الربط الشبكي العالمي (GMPLS - GO GLOBAL) - تشمل هذه الخدمة توفير )1( الربط الدولي مع أي موقع في العالم؛ )2( 
وموثوقية عالية جداً في توصيل البيانات عن طريق الربط المباشر؛ )3( وتقديم الدعم على مدار الساعة وذلك عبر فريق متخصص من 
مهندسي دعم العمالء يعمل للتأكد بأن وصالت الشبكة تقوم باألداء على أفضل المستويات دون حدوث أية انقطاعات في الخدمة على مدار 

الساعة وطوال أيام األسبوع.

حلول الخدمات تقنية المعلومات واالتصاالت لقطاع العمال 	------
حلول مركز البيانات (GO Co-Location) - توّفر الشركة خدمة تأجير مساحات في مركز بياناتها الستضافة الخوادم ومعدات الربط 
الشبكي لعمالئها. وتساعد هذه الخدمة بتخفيف التكاليف وحدة المخاطر المتعلقة بمراكز البيانات، حيث يستعين العميل بالشركة الستضافة 

وتشغيل وصيانة خوادمه وربطه الشبكي.

 الحماية من هجمات تعطيل الخدمة (DDoS) - تتكون هذه الخدمة من خدمات األمن السيبراني لحماية أجهزة والربط الشبكي للعمالء 
.)Anti-DDoS( من هجمات حجب الخدمة

خدمة إدارة الراوتر (MRS) - تقدم الشركة خدمات مراقبة وصيانة الراوتر وحل مشاكله لضمن استمرارية فاعليته على الوجه األكمل 
للعمالء. وتساعد هذه الخدمة على تقليل التكاليف التشغيلية وتضمن استمرارية الخدمة وأمانها وبالتالي استمرارية العمل للعمالء.
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الخدمات المقدمة لقطاع األفراد 	----
باقات الفايبر المنزلية (FTTH) - توّفر الشركة خدمة اإلنترنت فائق السرعة مع خيارات سرعة متعددة تصل إلى 500 ميجا بت بالثانية 

عن طريق تقنية األلياف الضوئية. 

برودباند الالسلكي الثابت (LTE) - تقدم الشركة خدمة اإلنترنت ذات النطاق العريض "LTE". وتوفر هذه الخدمة سرعات مثالية إلرسال 
واستقبال البيانات عبر الشبكة مما يتيح للعميل االستمتاع بتجربة إنترنت مميزة، عن طريق التصفح الفوري لإلنترنت، وتحميل الملفات، أو 

تشغيل ألعاب اإلنترنت، أو مشاهدة البث المباشر بسرعة ثابتة.

الخدمات المقدمة لقطاع البيع بالجملة -----
توفر الشركة خيارات البيع بالجملة إلى المشغلين والنواقل داخل وخارج المملكة.

الشبكة والبنية التحتية ---

نظرة عامة -----
تقوم البنية التحتية الخاصة بالشركة على ثالث شبكات هي: شبكة الوصول، وشبكة النقل، والشبكة األساسية. 

يتم أّوالً جمع حركة الصوت والبيانات الخاصة بكل عميل من خالل الميل األخير ثّم تُنقل الحقاً عبر شبكتَْي النقل والوصول من خالل وسائط 
إرسال مختلفة مثل موجات الميكروويف واأللياف البصرّية. فتبلغ بذلك الحركة الشبكة األساسية التي تتم فيها عملياُت التوجيه، والتشغيل، 

والشحن وتحرير الفواتير بفضل الربط البيني عند البوابة ذات الصلة )أكانت بوابة دولية أو محلية للصوت أو للبيانات(.

مت الشبكة بشكٍل يمنح العمالء تجربة مستخدٍم سلسة من البداية إلى النهاية، بفضل استخدام مجموعة تقنيات وبنى تحتية خاصة  وقد ُصمِّ
بالشبكات وتابعة للشركة أو تعود ملكيتها لمشّغلين محليين آخرين المرخص لهم )OLO(، إّنما يحق للشركة استخدامها بموجب اتفاقيات 

ُمبرمة معهم.

شبكة الوصول 	----
توّفر الشركة لعمالئها إمكانية الوصول إلى الميل األخير في جميع المدن التي تقيم فيها الشركة أعمالها من خالل تقنية تبديل تسمية متعدد 
البروتوكوالت المعتمدة على بروتوكول اإلنترنت )IP- MPLS( في الشبكة األساسية، وذلك من خالل نقاط تواجدها )إما من خالل معدات 
األبراج أو معدات تبديل تسمية متعدد البروتوكوالت المعتمدة على بروتوكول اإلنترنت( التي تربط الشركة بعمالئها في قطاع األعمال عبر 

موجات الميكروويف أو األلياف البصرية، كي تتم بذلك عملية جمع البيانات ومن ثّم نقلها من خالل شبكة النقل. 

فحيث يكون للشركة نقطُة تواجٍد، تستأجر الشركة الوصول إلى الميل األخير من مشّغلين محليين آخرين المرخص لهم )OLO( متواجدين 
هم أيضاً في تلك المواقع فتتمّكن الشركة بذلك من بلوغ عمالئها أّوالً ومن ثّم يتّم توجيه حركة العمالء نحو مركز بيانات الشركة.

أّما لما يتعلّق بخدمات باقات الفايبر المنزلية )FTTH( وخدمات باقات الفايبر إلى المباني )FTTB(، فقد أبرمت الشركة اتفاقيات مع عدد 
من المزودين لتلك الخدمات مثل شركة ضوئيات، وشركة سالم، وشركة االتصاالت السعودية، وشركة موبايلي، وتنّص هذه االتفاقيات على 
حق الشركة في استخدام البنية التحتية لأللياف البصرّية التابعة لتلك الشركات والمتعلقة بهذه الخدمات كي تقّدم الشركة بدورها حلول 
لخدمات باقات الفايبر المنزلية )FTTH( وخدمات باقات الفايبر إلى المباني )FTTB( إلى أي أسرة أو شركة تغّطيها تلك الشركات المزوِّدة 
للخدمات، وذلك بموجب »اتفاقية وصول مفتوح« كانت هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية أّول َمْن أوجدها )لمزيد من المعلومات حول هذه 
االتفاقية، يرجى مراجعة القسم الفرعي 10-6-1 )»العقود والتعامالت مع األطراف ذات العالقة«( من القسم 10 )»المعلومات القانونية«( 

من هذه النشرة( .

وتوّفر الشركة لعمالئها من األفراد خدمة اإلنترنت ذات النطاق العريض »LTE« من خالل البنية التحتية التابعة لشركة االتصاالت السعودية 
فحسب، وذلك وفقاً لما تنّص عليه أحكام اتفاقية بيع بالجملة أبرمتها الشركة مع شركة االتصاالت السعودية )لمزيد من المعلومات حول 
هذه االتفاقية، يرجى مراجعة القسم 10-6-1 )»العقود والتعامالت مع األطراف ذات العالقة«( من القسم 10 )»المعلومات القانونية« من 

هذه النشرة(.
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شبكة النقل -----
 .)backhaul MW( تتأّلف شبكة النقل من مجموعة ألياف وروابط الميكروويف

تستخدم الشركة روابط الميكروويف )backhaul MW( لنقل البيانات من نقاط تواجد )POP( الشركة القائمة في المدن التي تعمل فيها، 
إلى رواتر تبديل تسمية متعدد البروتوكوالت المعتمدة على بروتوكول اإلنترنت )IP- MPLS( التي تشّكل جزًءا من الشبكة األساسية. وتحتوي 
روابط الميكروويف على ميزات تساعد في إدارة فئات مختلفة من التحركات بناًء على أولويات معينة، كما تساعد على تكييف قدرات السرعة 

مع التغيرات المناخية بهدف تحسين الموثوقية وزيادة الكفاءة.

وفي الرياض، قامت الشركة بنشر األلياف التي تمّر عبر عدد من مواقع العمالء والمواقع التي تمتلك الشركة فيها حالياً أبراَج ميكروويف 
لالتصال بمركز بيانات الشركة. أّما بالنسبة إلى استراتيجية الشركة، فإّن هذه األخيرة تخطط لتوسيع نطاق األلياف حتى يبلغ مواقع أخرى. 

وفي حين تعتمد الشركة على مشّغلين محليين آخرين المرخص لهم )OLO( لخدمات توصيل الميل األخير، فإّنها تستخدم شبكات اإلرسال 
الخاصة بهؤالء المشّغلين كي تتمّكن من نقل البيانات مّرًة أخرى إلى شبكتها األساسية. وقد أقامت الشركة شراكًة متينًة مع شركة االتصاالت 
السعودية  التابعة لشركة االتصاالت  البصرّية  األلياف  الشركة في استخدام شبكة  تنّص على حق  بالجملة  بيع  اتفاقية  السعودية بموجب 

استخداماً كاماًل.

الشبكة األساسية -----
تمتلك الشركة شبكًة أساسيًة قائمًة على تبديل تسمية متعدد البروتوكوالت المعتمدة على بروتوكول اإلنترنت )IP- MPLS( وتستفيد منها 
لتوجيه الحركة في المواقع التي يتواجد فيها العمالء في شّتى أنحاء المملكة العربية السعودية والعالم أجمع؛ ومن موقع العميل إلى شبكة 
اإلنترنت ورجوعاً. وتتأّلف الشبكة األساسية من ستة أجهزة توجيه منتشرة في مراكز البيانات وتعمل على ربط المناطق الشرقية والوسطى 

والغربية بين بعضها البعض.

أّما بالنسبة إلى استراتيجية الشركة، فإّن الشركة تنوي إعادة تصميم الشبكة األساسية من خالل استخدام تقنيات جديدة تمّكن الشركة 
من إدخال تعديالٍت على الشبكة بطريقة مرنة بهدف ترقية النطاق الترددي وسرعة االرتباط الذي يشتريه العميل، كما تمّكنها من إضافة 

موقع جديد للعميل. 

وتشمل الشبكة األساسية »بوابتين« أّولهما في جدة وثانيهما في الرياض تعمالن على توفير الوصول العالمي إلى اإلنترنت من خالل وصالت 
مخصصة لدول أخرى، وذلك عبر الدارات الدولية الخاصة المؤجرة )IPLC( والربط الصوتي لمشغلي األجهزة الثابتة والمتنقلة المحليين 

منهم والدوليين.

الترتيبات المبرمة مع البائعين والموّردين -----
أبرمت الشركة اتفاقيات مع شركات لتوفير ترتيبات التوريد الالزمة للشبكة ومنهم:

شركة االتصاالت السعودية 	
شركة ضوئيات المتكاملة لالتصاالت وتقنية المعلومات 	
شركة االتصاالت المتكاملة المحدودة )سالم( 	
شركة اتحاد االتصاالت )موبايلي( 	

العمليات والصيانة -----
تعتمد الشركة على خدمات مدارة مع الموّردين ذوي الخبرة إلدارة كافة أنظمة الشبكات وأنظمة تكنولوجيا المعلومات في كافة عملياتها 
الحرجة، وتتحّقق بانتظام من أّنها تقّدم خدماتها بأقصى قدر من الكفاءة وبالحد األدنى من التكلفة. كما تواصل الشركة بانتظام مراجعة 

أنشطة الصيانة وقدراتها لتقليل المصاريف وتحسين جودة الخدمة.

وباإلضافة إلى ذلك، تواظب الشركة على تعزيز قدراتها الالزمة إلدارة عمليات الشركة وصيانتها.
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الطيف الترددي ---

الذي  الترددي  الطيف  ترخيص  2019/05/12م(  )الموافق  1440/09/01هـ  بتاريخ  للشركة  والتقنية  والفضاء  االتصاالت  هيئة  أصدرت 
خصصت هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية بموجبه للشركة نطاقات من الطيف الترددي بمجموع 50 ميجاهرتز في النطاق الترددي 3.5 
جيجاهرتز وذلك حتى تاريخ 1455/04/04هـ )الموافق 2033/07/01م(، الستخدامها لتقديم الخدمات المرخص لها في المدن التالية: 
الرياض، جدة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الدمام، األحساء، )الهفوف والمبرز(، الطائف، تبوك، بريدة، خميس مشيط، الجبيل، حائل، 

أبها، سكاكا، عرعر، الباحة، نجران، جازان. 

بموجب هذا الترخيص، الشركة ملتزمة بتغطية المناطق المأهولة بالسكان في هذه المدن بما ال يقل عن 10% قبل نهاية العام 2021م و%30 
قبل نهاية العام 2022م و50% قبل نهاية العام 2027م. وبتاريخ 1443/04/27هـ )الموافق 2021/12/02م( منحت هيئة االتصاالت والفضاء 
والتقنية الشركة مهلة إضافية لمدة ستة أشهر تنتهي في 30 يونيو 2022م وذلك للوفاء بالتزامات الشركة بتغطية المناطق المأهولة بالسكان 

في هذه المدن بما ال يقل عن %10.

)الموافق 2022/09/05م(،  بتاريخ 1444/02/09هـ  الصادر  رقم 1444/474/هـ ت  والتقنية  والفضاء  االتصاالت  هيئة  وبموجب خطاب 
قررت هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية قبول وفاء الشركة بااللتزام الحالي بتغطية المناطق المأهولة بالسكان في المدن محل االلتزام بما 

ال يقل عن %10.

أبرمت الشركة في تاريخ 2022/11/03م اتفاقية إطارية لخدمات إقبال الشبكة مع شركة علوم الشبكة لالتصاالت السلكية )واي كونكت( 
لغرض زيادة قدرتها بتغطية المناطق المأهولة بالسكان في المدن المذكورة أعاله بما ال يقل عن 30% قبل نهاية العام 2022م و50% قبل 
نهاية العام 2027م. وللمزيد من المعلومات حول هذه االتفاقية فضاًل راجع القسم الفرعي 10-6-2-5 )»اتفاقية إطار إقبال الشبكة )3500 

ميغاهرتز(«( من القسم 10 )»المعلومات القانونية«( من هذه النشرة. 

أنظمة تقنية المعلومات ---

تدعم أنظمة تكنولوجيا تقنية المعلومات المعتمدة في الشركة كافة جوانب األعمال، وتوّفر اإلمكانيات الالزمة للواجهات األمامية للعمالء 
والبرمجيات الوسيطة وحلول الواجهات الخلفية، بحيث تغّطي، من بين أمور أخرى، المجاالت األساسية التالية:

التحكم في خدمات العمالء. 	
التحكم في العالقة مع العمالء. 	
الفوترة والتحصيل من العمالء. 	
التأكد من االستجابة لطلبات العمالء بجودة عالية.  	
التحكم في الموارد في إدارة أنظمة وإجراءات الشركة. 	
إدارة االتصال والتوافق مع األطراف الخارجية للشركة. 	

قنوات البيع والتوزيع 1---

تستخدم الشركة قنوات البيع والتوزيع المباشرة وغير المباشرة، مع دعٍم من فريق دعم متخّصص في المبيعات، لضمان الكفاءة التشغيلية. 
وتمتّد قنوات التوزيع في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية، ما يساعد على دعم اكتساب عمالء جدد وتعزيز تجربة العمالء الحاليين.

وقد قامت الشركة بتطوير عالقات تجارية مع شركاء قنوات مباشرة وغير مباشرة. ويتيح شركاء القنوات غير المباشرة للشركة إمكانية 
البيع المستقلّة واألكشاك وغيرها من القنوات البديلة، والتي تمثل حصة جيدة من إجمالي  الوصول ألنماط ومنافذ مختلفة، مثل نقاط 

مبيعات الشركة. 

ويتمتع شركاء القنوات غير المباشرة العاملين مع الشركة بخبرة واسعة في مجال االتصاالت، وبمستوى عاٍل من المعرفة في مجال تجارة 
التجزئة، مع تميزهم بقدراٍت متطورة، األمر الذي يتيح لشبكات التوزيع الخاصة بالشركة فرصة االستفادة من أفضل الممارسات.

التوزيع المباشر --1---
تعمل الشركة على إقامة فرعين رئيسيين في جدة والرياض بحيث يحتل كل منهما موقعاً استراتيجياً في قلب المدينة ويعد بمثابة نقطة بيع 

متميزة بحيث يمكن للعمالء التعرف فيها على منتجات الشركة عن كثب.
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المبيعات عبر الهاتف 	-1---
يعمل لدى الشركة فريق للمبيعات عبر الهاتف مخصص لحسابات األفراد وكبار الشخصيات.

موقع جو اإللكتروني --1---
يقدم الموقع اإللكتروني كافة المعلومات عن الشركة وخدمتها، باإلضافة إلى سلسلة كاملة من العمليات التي تتيح للعمالء التعرف على 
عروض الشركة وإتمام عمليات الشراء كما تساعد العمالء على التحقق من وجود التغطية في المواقع المختلفة. كما يمكن للعمالء بإتمام 

.»Self Service App« عمليات الشراء عبر تطبيق الهاتف المحمول للشركة

التوزيع غير مباشر --1---
تعاقدت الشركة مع عدد من محالت التجزئة الرئيسية لبيع خدمات الشركة عبر شبكاتها، مضيفة إلى نطاق وجودها أكثر من 700 محل 
تجاري في مناطق تغطيتها. كما أبرمت الشركة منذ شهر فبراير 2021م عدة اتفاقيات تسويق وبيع ميداني مع موزع على مستوى المملكة 
والذي سيقوم الموزع بموجبها تسويق منتجات الشركة خالل أكشاك مبيعات ميدانية متنقلة وجميع نشاطات المبيعات الميدانية. ستتيح 
هذه االتفاقية توفير منتجات قطاع السكني للشركة )شبكة األلياف البصرية لألفراد( ومنتجات قطاع األعمال لها )خدمات البيانات الوطنية 

وخدمات االتصاالت وتقنية المعلومات( في األسواق في جميع أنحاء المملكة. 

البحث والتطوير --1---
تعمل الشركة على التركيز على تقييم وتقديم منتجات جديدة في السوق المحلية بناء على االتجاهات واالحتياجات المتوقعة في السوق.

وتؤمن الشركة باالبتكار وتنفيذ التقنيات والخدمات في جميع مجاالت العمل وتعمل جنباً إلى جنب مع شركائها ومورديها الختبار وتطوير 
أحدث خيارات التقنيات والمنتجات والخدمات قبل إطالقها على شبكتها أو لعمالئها.

ولهذا، فقد اتخذت الخطوات الالزمة من أجل تطوير خدماتها ومنتجاتها من خالل تطوير بنيتها التحتية والدخول في شراكات استراتيجية 
مع شركات رائدة في المجال. باإلضافة إلى ذلك، بدأت الشركة بتطوير استراتيجية لتدريب وتطوير كادرها البشرى للعمل على التطوير 

المستر لألعمال.

انقطاع األعمال --1---
حي  الفرعي،  عبدالعزيز  الملك  طريق  الموقع  من  الرياض  بمدينة  الرئيسي  مقرها  انتقال  عن  2021/01/18م  بتاريخ  الشركة  أعلنت 
السليمانية، الرياض، إلى المبنى 3704 طريق الملك عبداهلل الفرعي، حي المغرزات، الرياض. وعند انتقالها إلى مقرها الجديد، واجهت 
الشركة انقطاعاً مؤقتاً في أعمالها بسبب بعض المشاكل الفنية التي نتجت عن نقل مركز البيانات لها، بما في ذلك بعض التأخيرات في 
نظام الفوترة. ومع ذلك، عالجت الشركة تلك المشاكل في غضون شهر واحد فقط. وتؤّكد الشركة أّنه لم يوجد لهذا االنقطاع في أعمالها 
أي أثر جوهري وسلبي على وضعها المالي. كما تؤّكد الشركة أّنه لم يوجد أي انقطاع آخر في أعمال الشركة من شأنه أن يؤثر أو قد أّثر 

تأثيراً ملحوظاً في الوضع المالي للشركة خالل االثني عشر شهراً األخيرة. 

وللمزيد من المعلومات حول المخاطر المتعلقة بانقطاع األعمال وفشل تقنية المعلومات، فضاًل راجع القسم الفرعي 2-1-9 )»المخاطر 
المتعلقة بالتشغيل واالنقطاع غير المتوّقع لألعمال«( والقسم الفرعي 2-1-10 )»المخاطر المتعلقة بفشل أنظمة تقنية المعلومات أو 

خرق التدابير األمنية«( من القسم 2 )»عوامل المخاطرة«( من هذه النشرة.
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الموظفون. 	

برامج األسهم للموظفين القائمة قبل تقديم طلب تسجيل وقبول إدرا	 أسهم  ---
حقوق أولوية

ليس لدى الشركة أي برامج ألسهم الموظفين أو غيرها من الترتيبات التي قد تسهل لموظفي الشركة )بما فيهم اإلدارة العليا( االستحواذ 
على أسهم الشركة.

ترتيبات تشرك الموظفين في رأس المال 	--

ال يوجد ترتيبات تشرك الموظفين في رأس مال الشركة حتى تاريخ هذه النشرة.
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المعلومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة. 	

مقدمة ---

تم إعداد مناقشة وتحليل اإلدارة للمركز المالي لشركة اتحاد عذيب لالتصاالت )»الشركة«( ونتائج عملياتها كما هو مبين فيما يلي بناًء على 
القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2020م، 2021م و2022م واإليضاحات المرفقة بهم، إضافة إلى القوائم 

المالية المختصرة )غير مدققة( لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022م.

 )IFRS( أعدت الشركة قوائمها المالية للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2020م و2021م و2022م وفًقا للمعاير الدولية للتقرير المالي
 .)SOCPA( المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين
أما القوائم المالية األولية المختصرة )غير مدققة( لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022م فقد أعّدت من قبل اإلدارة وفًقا 
لمعيار المحاسبة الدولي )34( »التقرير المالي األولي« المعتمد في المملكة العربية السعودية. وقد تمت مراجعة وتدقيق البيانات المالية 
للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2020م،2021م و2022م والستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022م من قبل شركة العظم 

والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم محاسبون قانونيون.

ال تملك شركة العظم والسديري )محاسبون ومراجعون قانونيون( وال أي من شركاتها التابعة أو الشقيقة أي حصة أو مصلحة من أي نوع 
في الشركة. كما وأعطت موافقتها الكتابية ولم تتراجع عنها فيما يتعلق بنشر اسمها وشعارها وإفاداتها في نشرة اإلصدار هذه كمراجع 

حسابات للشركة لألعوام المذكورة أعاله.

خالل السنة المالية 2020م قامت الشركة باعتماد المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 »عقود اإليجار«. يحل المعيار الدولي للتقرير 
المالي رقم 16 محل المعيار الدولي للمحاسبة رقم 17 »عقود اإليجار«، وتفسير لجنة معايير التقارير رقم 4 »ما إذا كان الترتيب يحتوي 
على عقد إيجار«، وتفسير لجنة معايير التقرير رقم 15 »عقود إيجار تشغيلية - حوافز«، وتفسير لجنة معايير التقرير رقم 27 »تقييم جوهر 
المعامالت التي تنطوي على الشكل القانوني لإليجار«. يحدد هذا المعيار مبادئ التعرف، القياس، العرض واإليضاح لعقود اإليجار ويتطلب 

من المستأجر المحاسبة عن معظم عقود اإليجار عن طريق نموذج منفرد يتم عرضه على قائمة المركز المالي.

قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 باستخدام طريقة األثر الرجعي المعدلة مع كون التطبيق األساسي بتاريخ 1 
ابريل 2019. اختارت الشركة تطبيق االستثناء العملي المتوفر عند التحول للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16. على ذلك لن يتم إعادة 
تقييم احتواء العقد على عقد إيجار من عدمه، مما يسمح بتطبيق المعيار للعقود المعترف بها مسبقاً كعقود إيجار فقط، بتطبيق المعيار 
االستثناءات  بتطبيق  أيًضا  الشركة  قامت  األساسي.  التطبيق  تاريخ  في   4 رقم  التقارير  معايير  لجنة  وتفسير   17 رقم  للمحاسبة  الدولي 
العملية التالية عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 لعقود اإليجار المصنفة مسبقاً كعقود إيجار تشغيلية ضمن المعيار الدولي 

للمحاسبة رقم 17:

تطبيق نسبة تخفيض موحدة لمحفظة من عقود اإليجار بمواصفات متقاربة في إطار المعقول. 	
تطبيق االستثناء بعدم االعتراف بحق االستخدام والمطلوبات للعقود المنتهية خالل عام 2019م. 	
استثناء التكاليف المباشرة المبدئية من احتساب أصل حق االستخدام في تاريخ التطبيق األساسي. 	

اختارت الشركة أيًضا تطبيق االستثناء العملي لعقود التأجير التي، في تاريخ االبتداء، تحتوي على مدة تأجيرية مكونة من 12 شهر أو اقل 
وال تحتوي على خيار شراء )»عقود تأجيريه قصيرة األجل«( وعقود التأجير المنطوية على أصل منخفض القيمة )»أصل منخفض القيمة«(.

تضمنت القوائم المالية المراجعة الموحدة للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2020 م، 2021م و 2022م والستة أشهر المنتهية في 30 
سبتمبر 2022م آراء متحفظة للمراجع المالي والتي تم اإلفصاح عنها في هذا القسم.

قد يشتمل هذا الجزء على بيانات ذات طبيعة مستقبلية مرتبطة بإمكانيات الشركة المستقبلية استناداً إلى خطط اإلدارة وتوقعاتها الحالية 
فيما يتعلق بنمو الشركة ونتائج عملياتها وأوضاعها المالية وقد تنطوي على مخاطر وتوقعات غير مؤكدة. كما قد تختلف نتائج الشركة 
جوهرياً عن تلك التوقعات وذلك نتيجة لعوامل وأحداث مستقبلية متعددة بما في ذلك العوامل التي تمت مناقشتها في هذا القسم من نشرة 

اإلصدار أو في أماكن أخرى منها وخاصة تلك الواردة في القسم رقم 2 »عوامل المخاطرة«.

إن جميع المعلومات المالية التي يحتويها هذا القسم تم عرضها بالريال السعودي ما لم ينص على خالف ذلك. وتم تقريب المبالغ إلى أقرب 
عدد صحيح، وعليه فإنه في حال تم جمع األرقام الواردة في الجداول، قد ال يتوافق مجموعها مع المجاميع المذكورة في تلك الجداول. كما 
تجدر اإلشارة إلى أنه تم احتساب جميع نسب النمو السنوية وهوامش الربحية والتكاليف ومعدالت النمو السنوية المركبة بناًء على األرقام 

التي تم تقريبها في الجداول أدناه.
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إقرار أعضاء مجلس اإلدارة حول القوائم المالية 	--

يقر أعضاء مجلس اإلدارة بما يلي:

أن المعلومات المالية الواردة في هذه النشرة قد تم استخراجها من القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في . 1
31 مارس 2020م و2021م و2022م والستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022م واإليضاحات المرفقة بهم دون إجراء أي 
تعديل جوهري عليها، وأنها تشمل على معلومات مالية مقدمة على شكل يتفق مع القوائم المالية التي تقرها الشركة سنوياً 

.)IFRS( بحسب المعايير الدولية للتقارير المالية
أن الشركة تكبدت خسائر خالل السنوات الثالث الماضية، وباستثناء ما تم اإلفصاح عنه في هذا القسم والقسم 2 »عوامل . 2

المخاطرة« من هذه النشرة فيما يتعلق بالخسائر المتراكمة، لم يكن هناك أي تغيير سلبي جوهري في الوضع المالي 
والتجاري للشركة خالل السنوات المالية الثالث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب إصدار أسهم حقوق أولوية إضافة إلى 
نهاية الفترة التي يشملها تقرير المحاسب القانوني في اعتماد نشرة اإلصدار. ويؤكد أعضاء مجلس اإلدارة بأن كل الحقائق 
الجوهرية المتعلقة بالشركة وأدائها المالي تم اإلفصاح عنها في هذه النشرة، وأنه ال توجد أي معلومات أو مستندات أو 

حقائق أخرى لو تم إغفال ذكرها ستصبح البيانات الواردة في هذه النشرة بيانات مضللة.
أن ليس لدى الشركة أي ممتلكات بما في ذلك أوراق مالية تعاقدية أو غيرها من األصول التي تكون قيمتها عرضة للتقلبات . 3

أو يصعب التأكد من قيمتها مما يؤثر بشكل كبير في تقييم الموقف المالي باستثناء ما جرى اإلفصاح عنه في هذا القسم.
لم يتم منح أي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو عوض غير نقدي من قبل الشركة ألي من أعضاء مجلس اإلدارة . 4

المذكورين في الجدول )1-1( من هذه النشرة، أو كبار التنفيذيين، أو القائمين بعرض أو طرح األوراق المالية أو الخبراء 
خالل السنوات الثالث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب إصدار أسهم حقوق أولوية.

أنه ال يوجد لدى الشركة أي قروض أو مديونيات أخرى بما في ذلك السحب على المكشوف من الحسابات المصرفية، كما . 5
يقرون بعدم وجود أي التزامات ضمان )بما في ذلك الضمان الشخصي أو غير المشمولة بضمان شخصي أو المضمونة 
برهن أو غير المضمونة برهن( أو التزامات تحت القبول أو ائتمان القبول أو التزامات الشراء التأجيري باستثناء ما تم 

اإلفصاح عنه في هذا القسم والقسم 10 »المعلومات القانونية« من هذه النشرة.
أنه ال توجد أي رهونات أو حقوق أو أي أعباء أو تكاليف على ممتلكات الشركة كما في تاريخ هذه النشرة، باستثناء ما جرى . 6

اإلفصاح عنه في هذا القسم والقسم 10 »المعلومات القانونية« وفي أقسام أخرى من هذه النشرة.
أنه ال يوجد لدى الشركة أي التزامات محتملة أو ضمانات أو أي أصول ثابتة مهمة مزمع على شرائها أو استئجارها بخالف . 7

ما تم اإلفصاح عنه في هذا القسم والقسم 7 »استخدام متحصالت الطرح« من هذه النشرة.
أن الشركة غير مطلعة على أية معلومات تتعلق بسياسات حكومية أو اقتصادية أو مالية نقدية أو سياسية أو أي عوامل . 8

أخرى قد تؤثر أو يكون لها تأثير جوهري )بصورة مباشرة أو غير مباشرة( على عملياتها.
بخالف ما ورد ذكره في القسم  2 »عوامل المخاطرة« من هذه النشرة، ليست الشركة على دراية بأي عوامل موسمية أو . 9

دورات اقتصادية متعلقة بالنشاط قد يكون لها تأثير على أعمال الشركة أو وضعها المالي
رأس مال الشركة ال يخضع لحق الخيار.. 10

نبذة عن الشركة ---

شركة اتحاد عذيب لالتصاالت )»الشركة«( هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري )رقم 
1010263273( الصادر في الرياض في 30 صفر 1430 هـ )الموافق 25 فبراير 2009م(. العنوان المسجل للشركة هو 3704 طريق الملك 

عبد اهلل الفرعي - حي المغرزات ص.ب. ب: 12482-6488 الرياض. المملكة العربية السعودية.

حصلت الشركة بموجب القرار الوزاري رقم 41 بتاريخ 18 صفر 1429هـ )25 فبراير 2008م( والذي تم اعتماده بصدور المرسوم الملكي رقم 
6/م بتاريخ 19 صفر 1429هـ )26 فبراير 2008م( على رخصة الهاتف الثابت والطيف الترددي المستخدم لتقديـم خدمات الهاتف الثابت 
في المملكة العربية السعودية لمدة 25 سنة )اعتباراً من 1 أبريل 2009م وتنتهي في 31 مارس 2034م(. في 30 ربيع األول 1438هـ )الموافق 

29 ديسمبر 2016م( قامت هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية بتمديد فترة ترخيص الشركة بـ 15 سنة )تنتهي في 31 مارس 2049م(.

بتاريخ 1 رمضان 1440هـ )الموافق 12 مايو 2019م( أصدرت هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية ترخيص الطيف الترددي حيث تم تخصيص 
نطاقات بمجموع 50 ميجاهرتز في النطاق الترددي 3.5 جيجاهرتز للشركة الستخدامها لتقديم الخدمات المرخصة لها بالمدن الرئيسية 
بالمملكة، حيث إن الشركة ملتزمة بتغطية المناطق المأهولة بالسكان في المدن الرئيسية بما ال يقل عن 10% قبل نهاية العام 2021م، وبتاريخ 
27 ربيع الثاني 1443هـ )الموافق 2 ديسمبر 2021م( استلمت الشركة مهلة نهائية من هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية على تمديد فتـرة 
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التـزام الشركة لنشر الشبكة بموجب التـرخيص الممنوح لها من قبل هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية بتـرددات النطاق 3.5 جيجاهرتز 
لمدة ستة أشهر إضافية تنتهي في 30 يونيو 2022م.

بتاريخ 25 شوال 1443هـ )الموافق 26 مايو 2022م( استلمت الشركة خطاب من هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية يفيد الشركة بقرار هيئة 
االتصاالت والفضاء والتقنية بسحب رخصة ترددات النطاق 3.5 جيجاهيرتز إذا لم تلتزم بنشر شبكتها حسب تعليمات هيئة االتصاالت 

والفضاء والتقنية بموعد أقصاه 30 يونيو 2022م.

بتاريخ 1 ذو الحجة 1443هـ )الموافق 30 يونيو 2022م(، أنهت الشركة نشر 100% من المرحلة األولى )االلتزام بنشر الشبكة في %10 
من المملكة( حسب متطلبات هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية بخصوص رخصة الطيف الترددي وقامت الشركة بتزويد هيئة االتصاالت 
والفضاء والتقنية بجميع الوثائق التي تثبت الوفاء بالتزامها حسب متطلبات هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية. وبتاريخ 9 صفر 1444هـ 
)الموافق 5 سبتمبر 2022م(، تلقت الشركة خطاباً من هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية يفيد بأن هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية قررت 
البنية  الثابتة ذات  الترددي لتقديم خدمات االتصاالت  قبول وفاء الشركة بااللتزام بنشر الشبكة للمرحلة األولى حسب ترخيص الطيف 
التحتية لترددات النطاق 3.5 جيجاهيرتز الممنوح لها مع وجود بعض المالحظات من قبل هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية والتي تعهدت 
الشركة بمعالجتها في مدة أقصاها نهاية العام الحالي 2022م )وهو موعد وفائها بالتزامات الترخيص للمرحلة الثانية لتغطية ما ال يقل عن 
30% من المناطق المأهولة بالسكان في المدن محل االلتزام(. وستقوم هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية بمتابعة الشركة حيال التزاماتها 
القادمة بما يضمن االستخدام األمثل للطيف الترددي واستغالله بطريقة مالئمة تتسم بالفعالية والكفاءة وفقاً للترخيص الممنوح للشركة 

وتنظيمات هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية ذات العالقة. 

ومن خالل سعي الشركة لمعالجة مالحظات هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية ولوفائها بالتزامات الترخيص للمرحلة الثانية، فقد قامت 
الشركة بتوقيع اتفاقية مع أحد الموردين بتاريخ 21 سبتمبر 2022م )تاريخ بدء سريان االتفاقية( لتزويدها بمواد ومعدات وخدمات وتقنيات 
ستمكن الشركة من الوفاء بالتزاماتها تجاه هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية ، وتسري هذه االتفاقية مبدئيا لمدة خمس سنوات من تاريخ 
سريان هذه االتفاقية أو لحين استيفاء المورد لمتطلبات االتفاقية. وتعتقد اإلدارة أنها ستكون قادرة على الوفاء بالتزامات هيئة االتصاالت 

والفضاء والتقنية للمرحلة الثانية خالل المهلة المحددة.

لإلنترنت  برودباند  وخدمات  البيانات  وخدمات  الصوتية  الخدمات  مثل  والالسلكية  الثابتة  االتصاالت  من خدمات  العديد  الشركة  تقّدم 
وخدمات اإلنترنت الهاتفية والبوابة الدولية وخدمات الهاتف الثابت لألفراد والمنازل والشركات. بدأت الشركة أعمالها التجارية في 1 يناير 

2010م.

كما في 31 مارس 2021م، يبلغ رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع 228.529 مليون ريال سعودي مقسم إلى 22.853 مليون 
سهم بقيمة 10 ريال سعودي لكل سهم.

بتاريخ 10 أكتوبر 2021م، أصدر مجلس اإلدارة توصيًة إلى الجمعية العامة بتخفيض رأس مال الشركة من 228,529,000  ريال سعودي إلى 
 89,999,000 من خالل تخفيض رأس مال الشركة بمبلغ 138,530,000 ريال سعودي عن طريق إلغاء 13,853,000 سهم.

بتاريخ 23 يناير 2022م، وافقت الجمعية العامة في اجتماعها غير العادي على تخفيض رأس مال الشركة بمبلغ 138,530,000 ريال سعودي 
)من 228,529,000 ريال سعودي إلى 89,999,000 ريال سعودي( عن طريق إلغاء 13,853,000 سهم إلطفاء الخسائر المتراكمة كما في 30 

سبتمبر 2021م البالغة 138,577,873 ريال سعودي بمعدل %99.97.

كما في 30 سبتمبر2022م، يبلغ رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع  89.999 مليون ريال سعودي مقسم إلى 8.9999 مليون 
سهم بقيمة 10 ريال سعودي لكل سهم.

بتاريخ 19 ديسمبر 2021م، أوصى مجلس اإلدارة للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار أسهم بقيمة 350 
مليون ريال سعودي مقسمة إلى 35 مليون سهم عادي بقيمة 10 ريال سعودي لكل سهم، هدفها الرئيسي بعد الحصول على الموافقات 
المطلوبة من الجهات المختصة هو زيادة رأس المال لدفع التزامات الشركة وتطوير وتحديث أنظمة وشبكات أعمالها. قدمت الشركة الملف 
للجهات المختصة ولم تصدر الموافقة النهائية حتى تاريخ هذه القوائم المالية األولية المختصرة. وبتاريخ 13 اكتوبر 2022م أصدر مجلس 
اإلدارة قراراً بالتمرير بتعديل التوصية بزيادة رأس المال للجمعية العامة غير العادية من خالل طرح أسهم حقوق أولوية من 350,000,000 

ريال سعودي إلى 250,000,000 ريـال سعودي.
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الرأي المتحفظ  ---

أصدر المراجع القانوني رأي متحفظ فيما يتعلق بالقوائم المالية للسنة المنتهية في 31 مارس 2022م، لعدم استطاعته الحصول على ما 
يكفي من أدلة المراجعة المناسبة بشأن ما إذا كان يوجد هبوط في قيمة ترخيص طيف الترددات كما في 31 مارس 2022م. حيث تلّقت 
الشركة خطاًبا من هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية بنّية هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية بإلغاء ترخيص الطيف الترددي لتقديم خدمات 
االتصاالت الثابتة ذات البنية التحتية لترددات النطاق )3500 ميجاهرتز( في حال انتهت المهلة الممنوحة للشركة بتاريخ 30 يونيو 2022 
المتعلقة بالتزامات نشر الشبكة للتردد. وحيث إن هذا الحدث غير مؤكد ومرتبط بأحداث مستقبلية فلم تتمكن اإلدارة من تحديد مبلغ األثر 

المالي على قوائمها المالية المنتهية في 31 مارس 2022م.

االستمرارية ---

تم إعداد هذه القوائم المالية على أساس مبدأ االستمرارية، والذي يفترض أن الشركة ستكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها في ظل الظروف 
المحيطة.

كما في 31 مارس 2022م، بلغت الخسائر المتراكمة للشركة والبالغة 16 مليون ريال سعودي والتي تمثل )17.8%( قيمة من رأس المال، 
كما تجاوزت المطلوبات المتداولة للشركة موجوداتها المتداولة بمبلغ 182.6 مليون ريال سعودي )31 مارس 2021 م: 146.3 مليون ريال 

سعودي(، وتكبدت الشركة خسارة قدرها 37.7 مليون ريال سعودي للسنة المنتهية بذلك التاريخ.

توضح قائمة المركز المالي األولية المختصرة للشركة كما في 30 سبتمبر 2022م، أن الخسائر المتراكمة للشركة والبالغة 11 مليون ريال 
سعودي والتي تمثل )12.3%( من رأسمالها، كما تجاوزت المطلوبات المتداولة للشركة موجوداتها المتداولة بمبلغ 226.8 مليون ريال سعودي 

كما في ذلك التاريخ )كما في 31 مارس 2022م: 182.6 مليون ريال سعودي(.

 في يناير 2022م خفضت الشركة رأس مال الشركة بمبلغ 138.5 مليون ريال سعودي )من 228.5 مليون ريال سعودي إلى 89.9 مليون ريال 
سعودي( بمقدار إلغاء 13.853 مليون سهم وذلك إلطفاء الخسائر المتراكمة. 

تعتقد اإلدارة أن التدفقات النقدية الداخلة، في سياق األعمال العادية، ستكون كافية للوفاء بالتزاماتها لفترة ال تقل عن 12 شهًرا من تاريخ 
القوائم المالية بناًء على ما يلي: 

في فبراير 2021م، وقعت الشركة اتفاقية، بتاريخ نفاذ رجعي يبدأ من تاريخ 31 ديسمبر 2020م، مع أحد مورديها الرئيسيين لتسوية جميع 
األرصدة والمستحقات بين الطرفين والتي نتج عنها صافي تخفيض )ربح( قدره 101 مليون ريال سعودي. على األرصدة الصافية المستحقة 
لمورد رئيسي. سيكون الرصيد الجديد المستحق الدفع للمورد الرئيسي 370 مليون ريال سعودي وتمت إعادة جدولة سداده كدفعة مقدمة 
قدرها 125 مليون ريال سعودي عند توقيع االتفاقية مع المبلغ المتبقي 245 مليون ريال سعودي يتم دفعه على خمسة أقساط متساوية )كما 

هو موضح أدناه( ينتج عنها مكاسب إضافية بقيمة 36 مليون ريال سعودي من إعادة الجدولة.

تاريخ الدفعةالمبلغ )ريال سعودي(الدفعة

1 يوليو 492022 مليوناألولى
1 يوليو 492023 مليونالثانية
1 يوليو 492024 مليونالثالثة
1 يوليو 492025 مليونالرابعة

1 يناير 492026 مليونالخامسة
و245 مليونالمجموع

في 25 يناير 2022م حصلت الشركة على موافقة وزارة المالية على تقسيط المبلغ المتعلق برسوم حكومية بقيمة 22.23  	
مليون ريال سعودي على مدى 36 شهًرا اعتباًرا من 20 فبراير 2022م.

تتحسن أعمال الشركة من خالل إبرام اتفاقيات مبيعات جديدة والتي أدت إلى نمو اإليرادات وتحقيق صافي ارباح لفترة  	
بالتزاماتها عند  الوفاء  الشركة من  الذي سيمكن  النقد  توليد  وبالتالي  بتاريخ 30 سبتمبر 2022م  المنتهية  الستة أشهر 

استحقاقها.
تقوم اإلدارة أيًضا بوضع خطط مستقبلية في بعض الجوانب األخرى لتحسين أداء الشركة، بما في ذلك بشكل أساسي  	

الترددي  للنطاق  البديلة  واستكشاف االستخدامات  تقنيات جديدة،  ونشر  للشركة،  الحالية  للشبكة  التحتية  البنية  تعزيز 
للشركة، وخطط تحسين التكلفة وقد أخذت اإلدارة ببعض المبادرات المنبثقة من هذه الدراسة.
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كما هو موضح أعاله ، لدى اإلدارة توقعات معقولة بأن الشركة لديها موارد كافية للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها. إذا كانت الشركة ألي 
سبب من األسباب غير قادرة على االستمرار كمنشأة مستمرة، فقد يكون لذلك تأثير على قدرة الشركة على تحقيق األصول بقيمتها المعترف 

بها وسداد االلتزامات في سياق األعمال العادية بالمبالغ المذكورة في القوائم المالية.

أسس اإلعداد ---

بيان االلتزام -----
تم إعداد القوائم المالية للسنوات المالية المنتهية 31 مارس 2020م، 2021م، 2022م وفًقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في 

المملكة العربية السعودية، والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

تم إعداد القوائم المالية األولية المختصرة لفترة الستة أشهر المنتهية 30 سبتمبر 2022م وفًقا لمعيار المحاسبة الدولي ۳4 »التقرير المالي 
األولي« المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

أسس القياس 	----
الحالية  بالقيمة  تقييمها  تم  والتي  المحددة  الموظفين  منافع  مطلوبات  باستثناء  التاريخية  التكلفة  أساس  على  المالية  القوائم  إعداد  تم 

لاللتزامات المستقبلية باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة.

العملة الوظيفية وعملة العرض -----
تم عرض هذه البيانات المالية بالريال السعودي، الذي يمثل العملة الوظيفية وعملة العرض للشركة. تم تقريب جميع المبالغ إلى أقرب ريال 

سعودي ما لم ينص على خالف ذلك.

ملخص السياسات المحاسبية الهامة -----

ممتلكات ومعدات -------
يتم قياس بنود الممتلكات والمعدات بالتكلفة بعد خصم االستهالك المتراكم وأي خسائر متراكمة لالنخفاض في القيمة.

تتكون التكلفة من التكلفة المبدئية لشراء المعدات والمواد، بما في ذلك الشحن والتأمين، ونفقات مقاولي أعمال التركيب والبناء، وتكاليف 
العمالة المباشرة، وتكاليف التمويل المرسملة، وتقدير تكاليف التفكيك واإلزالة واستعادة الموقع القائمة فيه.

إذا كان لألجزاء الهامة من بند من الممتلكات والمعدات أعمار إنتاجية مختلفة، فعندئذ يتم احتسابها كبنود منفصلة )مكونات هامة( من 
الممتلكات والمعدات.

يتم اثبات أي أرباح أو خسائر ناتجة عن استبعاد بند من الممتلكات والمعدات في الربح أو الخسارة.

تتم رسملة النفقات الالحقة فقط إذا كان هناك احتمال بتدفق منافع اقتصادية للشركة مرتبطة بالنفقات.

تعتزم الشركة خالل السنوات العشرة القادمة زيادة االستثمار في الممتلكات والمعدات وذلك لتحسين جودة الخدمات المقدمة ومواكبة 
أو  شراؤها  المزمع  الثابتة  األصول  حول  المعلومات  من  ولمزيد   )5G تقنية  )كإضافة  االتصاالت  عالم  في  المتسارعة  التقنية  التطورات 
استئجارها يرجى االطالع على الفقرة 3-2 »استراتيجية الشركة« من القسم رقم 4 »خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها« والفقرة 2-2 

»تطوير أنظمة الشركة« والقسم 7 »استخدام متحصالت الطرح«(. 

استهالك
يتم حساب االستهالك للتحميل المنتظم لشطب تكلفة بنود الممتلكات والمعدات ناقًصا قيمتها المتبقية المقدرة باستخدام طريقة القسط 
الثابت على مدى أعمارها اإلنتاجية المقدرة ويتم إثباتها في قائمة الربح أو الخسارة. يتم تحميل االستهالك من التاريخ الذي يكون فيه 

األصل متاًحا لالستخدام حتى تاريخ االستبعاد أو التوقف عن اإلثبات.
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فيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة للبنود المختلفة من الممتلكات والمعدات:

السنواتالوصف

فترة اإليجار أو 10 سنوات أيهما أقلتحسينات على عقارات مستأجرة

25-4البنية التحتية للشبكات

5مرافق وسيارات ودعم ومعدات تقنية المعلومات
يتم مراجعة طرق االستهالك واألعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية في تاريخ قائمة كل مركز مالي وتعدل عند اللزوم.

الموجودات غير الملموسة 	------
يتم قياس الموجودات غير الملموسة التي تم اقتناؤها بصورة مستقلة بالتكلفة عند االعتراف المبدئي بها. بعد االعتراف المبدئي، تدرج 
أي إطفاء متراكم وأي خسائر متراكمة لالنخفاض في القيمة. يتم احتساب اإلطفاء للتحميل  الموجودات غير الملموسة بالتكلفة ناقصاً 
المنتظم لتكلفة الموجودات غير الملموسة واالعتراف بها في قائمة الربح أو الخسارة. يتم تحميل اإلطفاء من التاريخ الذي يكون فيه األصل 
غير الملموس متاحاً لالستخدام حتى تاريخ االستبعاد أو التوقف عن اإلثبات. يتم مراجعة طرق اإلطفاء واألعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية 

في تاريخ قائمة كل مركز مالي سنوي وتُعّدل عند اللزوم.

النفقات الالحقة

يتم رسملة النفقات الالحقة فقط عندما تزيد من المنافع االقتصادية المستقبلية الكامنة في األصل المحدد المتعلق بها. يتم إثبات كافة 
النفقات األخرى في قائمة الربح أو الخسارة عند تكبدها.

تتكون الموجودات غير الملوسة للشركة مما يلي:

التراخيص

األعمار  الثابت على مدى  القسط  التراخيص على أساس  إطفاء  يتم  بالتكلفة.  المستحوذ عليها مبدئياً  االتصاالت  تراخيص  يتم تسجيل 
اإلنتاجية من وقت توفر الشبكات ذات العالقة لالستخدام.

حق االستخدام غير القابل لإللغاء سعة الشبكة

يمثل حق االستخدام غير القابل لإللغاء الحق في استخدام جزء من سعة سلك التوصيل الممنوح لفترة ثابتة. ويتم االعتراف بحق االستخدام 
الشركة حق استخدام غير قابل لإللغاء خاص بجزء محدد من  بالتكلفة كموجودات غير ملموسة عندما يصبح لدى  القابل لإللغاء  غير 

الموجودات ذات العالقة أي األلياف البصرية بشكل عام. يتم اإلطفاء على أساس القسط الثابت على مدى فترة العقد.

برامج الحاسب اآللي

يتم االعتراف المبدئي ببرامج الحاسب اآللي بالتكلفة ويتم إطفاؤها على أساس القسط الثابت على مدى أعمارها اإلنتاجية المقدرة وذلك 
من تاريخ االعتراف المبدئي. 

األعمار اإلنتاجية

فيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات غير الملموسة:

السنواتالوصف

40التراخيص

7-15سعة الشبكة

5برامج الحاسب اآللي
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عقود اإليجار -------
تقوم الشركة بتقييم ما إذا كان العقد يحتوي على عقد إيجار عند انشاء العقد. لترتيبات العقود المشابهة تعترف الشركة بموجودات حق 

االستخدام ومطلوبات عقود اإليجار باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل والعقود المنطوية على أصل منخفض القيمة كالتالي:

أصول حق االستخدام 

تقوم الشركة باالعتراف بموجودات حق االستخدام في تاريخ ابتداء عقد اإليجار )بمعنى، عند جاهزية ذلك األصل لالستخدام(. يتم قياس 
أصول حق االستخدام بالتكلفة، ناقًصا أي إهالك متراكم وخسائر االنخفاض في القيمة، ويتم تعديل المبلغ بأي إعادة قياس لمطلوبات عقود 
اإليجار. تتضمن تكلفة أصول حق االستخدام مبلغ مطلوبات عقود اإليجار المعترف بها، التكاليف المبدئية المباشرة المتحملة، ومبالغ عقود 
اإليجار المدفوعة عند، أو قبل تاريخ البدء مطروًحا منها أي محفزات مستلمة لعقد اإليجار، يتم استهالك أصول حق االستخدام المعترف 
به باستخدام مبدأ القسط الثابت على العمر االفتراضي المتوقع لألصل أو مدة العقد، أيهما أقصر إال في حال كون الشركة متأكدة بشكل 

معقول باالستحواذ على ملكية األصل المستأجر في نهاية مدة عقد اإليجار. تخضع أصول حق االستخدام النخفاض القيمة.

مطلوبات عقود اإليجار

عند تاريخ ابتداء عقود اإليجار، تعترف الشركة بمطلوبات عقود اإليجار بالقيمة الحالية لدفعات عقود اإليجار التي سيتم دفعها خالل فترة 
العقد. تتضمن دفعات عقود اإليجار دفعات ثابتة )تشمل دفعات ثابتة في جوهرها( مطروحا منها أي محفزات سيتم استالمها ضمن عقود 
اإليجار، دفعات عقود اإليجار المتغيرة المعتمدة على مؤشر أو معدل، وأي مبالغ من المتوقع دفعها كضمان القيمة المتبقية. تتضمن دفعات 
عقود اإليجار أيًضا سعر التنفيذ لخيار الشراء في حال كون تنفيذ الخيار من قبل الشركة مؤكد بشكل معقول وأي غرامات إلنهاء العقود، إذا 
كانت مدة العقد تعكس تنفيذ الشركة لخيار اإلنهاء. بالنسبة لدفعات عقود اإليجار المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل، يتم االعتراف 

بها كمصروف في الفترة التي يقع فيها الشرط أو الحدث الذي يوجب الدفع. 

عند قياس القيمة الحالية لدفعات عقود اإليجار، تستخدم الشركة معدل االقتراض اإلضافي في تاريخ بدء العقود إذا كان معدل الفائدة 
الضمني للعقود غير قابل للتحديد بسهولة. 

بعد تاريخ ابتداء العقود، يتم زيادة مبلغ مطلوبات عقود اإليجار لتعكس الفائدة المتراكمة وتخفض بمبلغ مدفوعات عقود اإليجار. باإلضافة 
إلى ذلك، يتم إعادة قياس القيمة الدفترية لمطلوبات عقود اإليجار في حال وجود تعديل، أو تغيير في مدة العقود، أو تغيير في جوهر 

الدفعات الثابتة لعقود اإليجار أو تغيير في تقييم شراء األصل محل العقد.

انخفاض قيمة األصول غير المالية -------
تقوم الشركة في تاريخ كل تقرير مالي بمراجعة القيم الدفترية لموجوداتها غير المالية، للتحقق مما إذا كان هناك أي مؤشر ألي انخفاض 

في القيمة. في حالة وجود مثل ذلك المؤشر، يتم تقدير قيمة األصل القابلة لالسترداد.

المستمر وتكون  تنتج تدفقات نقدية من االستخدام  في أصغر مجموعة موجودات  الموجودات معاً  يتم تجميع  لغرض اختبار االنخفاض 
مستقلة إلى حد كبير عن التدفقات النقدية للموجودات األخرى أو الوحدات المنتجة للنقد.

تتمثل القيمة القابلة لالسترداد لألصل أو الوحدة المنتجة للنقد في قيمة االستخدام أو القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع، أيهما أعلى. 
تستند قيمة االستخدام على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة المخصومة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم قبل الضريبة 

يعكس التقييمات السوقية الحالية للقيمة الزمنية للمال والمخاطر المتعلقة باألصل أو الوحدة المنتجة للنقد.

يتم االعتراف بخسائر االنخفاض عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المنتجة للنقد قيمته القابلة لالسترداد.

يتم االعتراف بخسائر االنخفاض ضمن الربح أو الخسارة. ويتم توزيعها لتخفيض القيمة الدفترية للموجودات في الوحدة المنتجة للنقد 
بالتناسب.

األدوات المالية -------
تعترف الشركة بالموجودات المالية أو المطلوبات المالية في قائمة المركز المالي عندما تصبح طرفاً في األحكام التعاقدية لألداء.

يجب على الشركة عند االعتراف األولي، أن تقيس األصل المالي أو االلتزام المالي بقيمته العادلة زائدا أو مطروحاً منه، تكاليف المعاملة 
التي تتعلق - بشكل مباشر - باقتناء أو إصدار األصل المالي أو االلتزام المالي. باستثناء أصل مالي أو التزام مالي بالقيمة العادلة من خالل 

الربح أو الخسارة.
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الموجودات المالية

يتطلب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9 تصنيف جميع الموجودات المالية وقياسها الحقاً بالتكلفة المستنفذة أو القيمة العادلة. 
يعتمد التصنيف على نموذج العمل إلدارة الموجودات المالية وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية، والتي يتم تحديدها 
في وقت االعتراف األّولي. يتم تصنيف الموجودات المالية في الفئات المحددة التالية بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9:

أدوات دين بالتكلفة المستنفذ. 	
أدوات دين بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل اآلخر )مع إعادة التبويب إلى قائمة الربح أو الخسارة(. 	
أدوات ملكية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل اآلخر )مع إعادة التبويب إلى قائمة الربح أو الخسارة(.  	
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة. 	

الموجودات المالية المصنفة بالتكلفة المطفأة

يتم القياس الالحق ألدوات الدين بالتكلفة المستنفذة ناقصاً خسائر االنخفاض في القيمة إذا تم استيفاء كل من الشرطين التاليين )باستثناء 
أدوات الدين المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة عند االعتراف المبدئي(:

يحتفظ باألصل المالي ضمن نموذج أعمال هدفه هو االحتفاظ بالموجودات المالية لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية. 	
الشروط التعاقدية لألصل المالي تنشأ تدفقات نقدية في تواريخ محددة لمدفوعات األصل والفائدة على المبلغ األصلي. 	

إذا لم يستوف أحد الموجودات المالية هذين الشرطين، فإنه يتم قياسها بالقيمة العادلة.

تقوم الشركة بإجراء تقييم لنموذج األعمال على مستوى المحفظة حيث يعكس هذا أفضل طريقة تدار بها األعمال وتوفير المعلومات إلى 
اإلدارة. عند إجراء تقييم ما إذا كان األصل محتفظ به ضمن نموذج األعمال الذي يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات لجمع التدفقات النقدية 

التعاقدية، فإن الشركة تأخذ بعين االعتبار:

سياسات اإلدارة المعلنة وأهداف المحفظة وتشغيل هذه السياسات في الممارسة؛ 	
المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال )والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نموذج العمل(، وعلى وجه الخصوص،  	

الطريقة التي تدار بها تلك المخاطر؛
كيف تقوم اإلدارة بتقييم أداء المحفظة؛ 	
ما إذا كانت استراتيجية اإلدارة تركز على كسب إيرادات العموالت التعاقدية؛ 	
درجة تكرار أي مبيعات للموجودات المتوقعة؛ 	
السبب وراء أي مبيعات للموجودات و 	
ما إذا كانت الموجودات التي يتم بيعها يتم االحتفاظ بها لفترة ممتدة من الوقت بالنسبة إلى تاريخ استحقاقها التعاقدي أو  	

بيعها بعد فترة وجيزة من اكتسابها أو لفترة طويلة قبل االستحقاق.
في حالة تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي مجرد مدفوعات ألصل الدين أو الفائدة، فستقوم الشركة بالنظر في الشروط 
التعاقدية لألداة. وسيشمل هذا تقييم ما إذا كان األصل المالي يحتوي على مدة تعاقدية يمكن أن تغير توقيت أو مقدار التدفقات النقدية 

التعاقدية بحيث ال تستوفي هذا الشرط.

يتم إثبات الدخل على أساس الفائدة الفعالة ألدوات الدين التي تم قياسها الحقاً بالتكلفة المستنفذة ويتم إثبات الفائدة في قائمة الربح أو 
الخسارة.

أدوات الدين التي يتم قياسها الحًقا بالتكلفة المستنفذة، تخضع الختبار الهبوط في القيمة.

الموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر مــع إعــادة التبويــب إلــى قائمــة الربــح أو 
الخســارة 

يتم القياس الالحق ألدوات الدين التي تستوفي الشروط التالية في )القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر(:

النقدية  	 التدفقات  الهدف منه من خالل تحصيل  يتحقق  والذي  أعمال  نموذج  المالية ضمن  بالموجودات  يتم االحتفاظ 
التعاقدية وبيع الموجودات المالية؛ و

الشروط التعاقدية لألصل المالي تنشأ تدفقات نقدية في تواريخ محددة لمدفوعات األصل والفائدة على المبلغ األصلي. 	
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العمولة وخسائر  إثبات دخل  يتم  الشامل اآلخر(،  الدخل  العادلة من خالل  )القيمة  تم قياسها في  التي  للديون  المالية  بالنسبة لألدوات 
بالتكلفة  يتم قياسها  التي  المالية  الموجودات  الطريقة كما في  بنفس  ويتم احتسابها  الخسارة  أو  الربح  القيمة في قائمة  االنخفاض في 

المستنفذة.

تدرج جميع التغيرات األخرى في القيمة الدفترية لهذه األدوات في قائمة الدخل الشامل اآلخر وتتراكم تحت احتياطي إعادة تقييم االستثمار 
وعندما يتم استبعاد هذه األدوات، يتم إعادة تصنيف األرباح أو الخسائر المتراكمة المعترف بها في الدخل الشامل اآلخر إلى قائمة الربح 

أو الخسارة.

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

يتم تصنيف أدوات االستثمار في الحقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، إال إذا قامت الشركة بتعين ذلك االستثمار على 
أنه محتفظ به لغير المتاجرة كما في القيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل اآلخر عند االعتراف األولي.

يتم قياس أدوات الدين التي ال تفي بالتكلفة المستنفذة لمعايير القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بالقيمة العادلة من خالل الربح 
أو الخسارة. باإلضافة إلى ذلك، يتم قياس أدوات الدين التي تستوفي معايير التكلفة المستنفذة، والتي تم تحديدها بالقيمة العادلة من خالل 

الربح أو الخسارة لتجنب عدم مطابقة الحسابات، بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة.

يمكن تصنيف أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة عند التحقق المبدئي إذا كان هذا التصنيف يلغي أو يقلل بشكل كبير 
من عدم تناسق القياس أو االعتراف الذي قد ينشأ من قياس الموجودات أو المطلوبات أو االعتراف بالمكاسب والخسائر على أساسات 

مختلفة.

يتم إعادة تصنيف أدوات الدين من التكلفة المستنفذة إلى القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة عندما يتم تغيير نموذج األعمال بحيث 
لم يعد مستوفي معايير التكلفة المستنفذة. ال يُسمح بإعادة تصنيف أدوات الدين المحددة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة عند 

االعتراف األولي.

يتم قياس الموجودات المالية بالقيمة العادلة في نهاية كل فترة مراجعة، مع إدراج أي أرباح أو خسائر ناتجة عن إعادة قياس في قائمة 
الربح أو الخسارة.

تدرج إيرادات العمولة على أدوات الدين بالقيمة العادلة في قائمة الربح أو الخسارة.

يتم إثبات دخل توزيعات األرباح على االستثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في قائمة الربح أو 
الخسارة عندما يتم تأسيس حق الشركة في استالم توزيعات األرباح وفًقا.

االستثمار في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

عند االعتراف األولي، يمكن للشركة إجراء قرار ال رجعة فيها )على أساس كل أداة على حدة( حيث يصنف القرار االستثمارات في أدوات 
حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. ال يسمح بتصنيف هذه االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

اآلخر إذا تم االحتفاظ بها للمتاجرة.

يتم االحتفاظ بأصل مالي أو التزام مالي للمتاجرة في الحاالت التالية: 

يتم اكتسابها أو تكبدها بشكل أساسي لغرض بيعها أو إعادة شرائها على المدى القريب؛ 	
عند االعتراف المبدئي، يعد هذا جزًءا من محفظة أدوات مالية محددة يتم إدارتها معاً والتي يوجد دليل على وجود نمط  	

حقيقي من جني األرباح على المدى القصير. أو
مشتق باستثناء مشتق عقد ضمان مالي أو معين وأداة تحوط فعالة. 	

مبدئياً يتم قياس االستثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر باإلضافة إلى تكاليف المعاملة.

بعد ذلك، يتم قياسها بالقيمة العادلة مع االعتراف باألرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر 
والمتراكمة في احتياطيات أخرى. ال يتم أبًدا إعادة تصنيف األرباح والخسائر على أدوات حقوق الملكية إلى قائمة الربح أو الخسارة وال 
يتم إثبات أي انخفاض في قائمة الربح أو الخسارة. لن يتم إعادة تصنيف الربح أو الخسارة المتراكمة إلى قائمة الربح أو الخسارة عند بيع 

االستثمارات.

يتم إثبات توزيعات األرباح على هذه االستثمارات في قائمة الربح أو الخسارة عندما يثبت حق الشركة في استالم توزيعات األرباح، ما لم 
تمثل األرباح الموزعة بوضوح استرداد جزء من تكلفة االستثمار.
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يتضمن احتياطي إعادة تقييم االستثمار التغير التراكمي الصافي في القيمة العادلة لالستثمار في حقوق الملكية المقاسة بالقيمة العادلة 
من خالل الدخل الشامل اآلخر. عندما يتم استبعاد هذه األدوات المالية، فإن المبلغ المتراكم في القيمة العادلة يتم تحويل االحتياطي إلى 

األرباح المحتجزة.

االنخفاض في قيمة الموجودات المالية

تقوم الشركة بتحديد مخصص خسائر االئتمان المتوقعة ألدوات الدين التي يتم قياسها بالتكلفة المستنفذة أو بالقيمة العادلة للدخل الشامل 
اآلخر، مثل عقود التأجير المدينة، والذمم المدينة التجارية، باإلضافة إلى التزامات القروض وعقود الضمان المالي.

ال يتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة لالستثمارات في أدوات حقوق الملكية. يعكس مبلغ خسائر انخفاض القيمة التغيرات في مخاطر 
االئتمان منذ االعتراف األولي باألداة المالية المعنية.

االعتبار  في  األخذ  مع  التجارية،  المدينة  للذمم  بالنسبة  القيمة  في  االنخفاض  الحتساب  المبسط  المدخل  أو  الطريقة  الشركة  تطبق 
الموجودات  على  المتوقعة  االئتمانية  الخسائر  تقدير  يتم  المقدرة.  النقدية  التدفقات  في  العمر  مدى  على  المتوقعة  االئتمانية  الخسائر 
المالية باستخدام معدل تدفق بناء على الخبرة التاريخية للخسائر االئتمانية للشركة، مع تعديلها وفقاً للعوامل الخاصة بالمدينين، والظروف 

االقتصادية العامة وتقييم كل من الظروف الحالية والمستقبلية في تاريخ التقرير، بما في ذلك القيمة الزمنية للنقود إذا كان ذلك مناسباً.

بالنسبة لجميع األدوات المالية األخرى، تطبق الشركة الطريقة أو النهج العام لحساب قيمة االنخفاض. يتم تسجيل الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى الحياة عندما تكون هناك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي ويتم تسجيل الخسائر االئتمانية المتوقعة 
لمدة 12 شهراً إذا لم تتزايد مخاطر االئتمان على األداة المالية بشكل كبير منذ االعتراف األولي. يتم تقييم ما إذا كانت المخاطر االئتمانية 
لألداة المالية قد زادت بشكل كبير منذ االعتراف األولي من خالل األخذ في االعتبار التغير في مخاطر التخلف عن السداد على مدى العمر 

المتبقي لألداة المالية.

قياس تقدير خسائر انخفاض القيمة

 يعد قياس خسائر انخفاض القيمة دالة على احتمال التعثر في السداد، أو الخسارة المعطاة االفتراضية )بمعنى حجم الخسارة إذا كان 
هناك تعثر في السداد(. يعتمد تقييم احتمالية التعثر في السداد على المعلومات التاريخية التي تم تعديلها بواسطة المعلومات المستقبلية 

التي من الممكن توقعها كما هو موضح أعاله. 

بالنسبة للتعثر في السداد في الموجودات المالية، فإن ذلك يتم تمثيله بالقيمة الدفترية اإلجمالية للموجودات في تاريخ التقرير. يتم الوصول 
إلى التعثر في السداد عن البنود خارج الميزانية عن طريق تطبيق معامل تحويل الرصيد على الجزء غير المسحوب من التعرض. عندما 
يتم قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى الحياة لمعرفة الحاالت التي قد ال يتوفر فيها دليل على حدوث زيادات كبيرة في مخاطر 

االئتمان على مستوى األداة الفردية، يتم تجميع األدوات المالية على أساس التالي:

طبيعة األدوات المالية )أي الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى، مستحقات التأجير التمويلي والمبالغ المستحقة  	
القيمة على أساس  يتم تقييم خسائر انخفاض  بالنسبة لقروض أطراف ذات عالقة،  العمالء كمجموعات منفصلة.  من 

فردي(؛
حاالت تخلف سابقة؛  	
طبيعة وحجم قطاع العمل للمدينين؛ 	
تصنيفات ائتمانية خارجية إذا كان ذلك متاًحا. 	

تعترف الشركة بأرباح أو خسائر انخفاض القيمة في قائمة الربح أو الخسارة لكافة األدوات المالية مع تعديل مقابل لقيمتها الدفترية من 
خالل حساب مخصص للخسارة، باستثناء استثمارات في أدوات الدين التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، 
والتي يتم االعتراف بمخصص بالخسارة فيها من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر في احتياطي إعادة تقييم االستثمار، وال يقلل من القيمة 

الدفترية لألصل المالي في قائمة المركز المالي.
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استبعاد الموجودات المالية

تقوم الشركة بإلغاء تحقق األصل المالي فقط عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصل؛ أو تقوم بتحويل األصل المالي أو 
جميع مخاطر ومزايا الملكية إلى كيان آخر. إذا لم تقم الشركة بنقل أو االحتفاظ بشكل جوهري بجميع مخاطر ومكافآت الملكية واستمرت 
في السيطرة على الموجودات المحولة، تعترف الشركة بحصتها المحتفظ بها في الموجودات والمطلوبات المرتبطة بالمبالغ التي قد تضطر 
لدفعها. إذا احتفظت الشركة بكافة مخاطر ومزايا ملكية األصل المالي المحول، تستمر الشركة في االعتراف باألصل المالي وتقر أيضاً 

باالقتراض المضمون للعوائد المستلمة.

المطلوبات المالية

تم تصنيف وقياس المطلوبات المالية المدرجة بالتكلفة المستنفذة باستخدام طريقة العائد الفعلي. بالنسبة للمطلوبات المالية المحددة 
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، مقدار التغيير في القيمة العادلة للمطلوبات المالية التي تُعزى إلى التغيرات في مخاطر االئتمان 
االئتمان  التغييرات في مخاطر  بتأثيرات  االعتراف  يكن  لم  ما  اآلخر،  الشامل  الدخل  التعرف عليه من خالل  يتم  االلتزام  بهذا  الخاصة 
بالمطلوبات في الدخل الشامل اآلخر سيخلق أو يوسع عدم تطابق محاسبي في قائمة الربح أو الخسارة. التغيرات في القيمة العادلة لم يتم 

إعادة تصنيف مخاطر االئتمان الناتجة عن االلتزام المالي في قائمة الربح أو الخسارة.

أو  الربح  خالل  من  العادلة  بالقيمة  المالية  للمطلوبات  العادلة  القيمة  في  المتراكمة  التغيرات  على  المطلوبات  ائتمان  احتياطي  يشتمل 
الخسارة والتي تُعزى إلى التغيرات في مخاطر االئتمان لهذه المطلوبات التي لن تؤدي إلى إنشاء أو عدم تطابق في المحاسبة في قائمة 
الربح أو الخسارة. ال يتم الحقاً تحويل المبلغ المقدم في احتياطي االئتمان إلى قائمة الربح أو الخسارة. عندما تكون هذه االستثمارات عند 

استبعادها، يتم تحويل المبلغ المتراكم في احتياطي ائتمان المطلوبات إلى األرباح المحتجزة.

إلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية

تقوم الشركة بإلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية فقط عندما يتم الوفاء أو إلغاء أو انتهاء مطلوبات الشركة.

المخزون -------
يتكون المخزون من أجهزة اتصال )المودم( والبطاقات مسبقة الدفع وبطاقات الكشط ومعدات االتصاالت األخرى ويتم قياسها بالتكلفة 
أو صافي القيمة القابلة لالسترداد أيهما أقل. تشتمل التكلفة على النفقات التي يتم تكبدها لشراء المخزون، أو التكاليف األخرى التي يتم 

تكبدها من أجل الوصول بالمخزون إلى الموقع بحالته الراهنة.

تتكون صافي القيمة القابلة لالسترداد من سعر البيع التقديري خالل السياق االعتيادي لألعمال بعد خصم التكاليف المقدرة لإلكمال 
والتكاليف المقدرة الضرورية إلجراء البيع. ويتم تكوين مخصص )عند اللزوم( بالمخزون المتقادم وبطيء الحركة والتالف.

نقد وما في حكمه -------
يتكون النقد وما في حكمه من النقد في الصندوق والنقد في الحسابات الجارية لدى البنوك واالستثمارات األخرى قصيرة األجل عالية 

السيولة ذات االستحقاق األصلي ثالثة أشهر أو أقل )إن وجدت( والمتاحة للشركة دون أي قيود.

مطلوبات المنافع المحددة - منافع الموظفين  -------
تقوم الشركة بعمل خطط غير ممولة للمكافآت لجميع موظفيها وفقاً لمتطلبات نظام العمل السعودي. يتم حساب التزامات الشركة المتعلقة 

بخطط المزايا بتقدير مبلغ المزايا المستقبلية المستحقة للموظفين في الفترات الحالية والسابقة على أساس اكتواري.

يتم االعتراف بعمليات إعادة القياس التي تتكون من األرباح والخسائر االكتوارية مباشرة في قائمة المركز المالي مع ما يقابلها من مبالغ 
مدينة ودائنة إلى األرباح المبقاة من خالل الدخل الشامل اآلخر في الفترة التي تقع فيها. ال يتم إعادة تصنيف عمليات إعادة القياس إلى 

الربح أو الخسارة في الفترات الالحقة.

تعترف الشركة بالتغييرات التالية في التزام المنافع المحددة في حساب الربح أو الخسارة:

المحذوفات  	 من  والخسائر  واألرباح  السابقة  الخدمة  وتكاليف  الحالية  الخدمة  تكاليف  من  المكونة  الخدمة  تكاليف 
والتسويات غير المعتادة.

مصروفات الفوائد 	
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تم احتساب مطلوبات منافع الموظفين المحددة بواسطة خبير اكتواري مؤهل باستخدام طريقة تقدير المبالغ المستحقة حسب الوحدة. تم 
تنفيذ آخر تقييم اكتواري في 31 مارس 2022م.

مخصصات -------

مخصص إزالة االصول 

ينشأ مخصص إزالة األصول عند إنشاء مواقع الشبكات. يتم االعتراف بالموجودات المقابلة في الممتلكات والمعدات عند االعتراف األولي 
بالمخصص. يتم تحديد التزام اإلزالة بالقيمة الحالية للتكاليف المتوقعة لتسوية االلتزام باستخدام التدفقات النقدية المقدرة. يتم خصم 
التدفقات النقدية بمعدل خصم ما قبل الضريبة الحالي والذي يعكس المخاطر الخاصة بالتزام إزالة األصول. ويتم قيد إلغاء الخصم عند 
تكبده واالعترافواالعتراف به في قائمة الربح أو الخسارة كتكلفة تمويل. تتم مراجعة التكاليف المستقبلية المقدرة لإلزالة سنوياً وتعديلها 

عند الضرورة. التغيرات في التكاليف المستقبلية المقدرة أو في معدل الخصم المطبق يتم إضافتها أو خصمها من تكلفة األصل.

عام

يتم االعتراف بالمخصص إذا ظهر نتيجة ألحداث سابقة أن لدى الشركة التزام حالي قانوني أو تعاقدي يمكن تقدير مبلغه بشكل موثوق 
ومن المحتمل أن يتطلب تدفقات خارجة لمنافع اقتصادية لتسوية هذا االلتزام. يتم تحديد المخصصات من خالل خصم التدفقات النقدية 
المستقبلية المتوقعة بمعدالت ما قبل الضريبة تعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المحددة للمطلوبات. يتم 

إثبات عكس الخصم كتكلفة تمويل في حساب الربح أو الخسارة.

االعتراف باإليرادات 1-------
يتم قياس اإليرادات على أساس المبلغ المحدد في العقد مع العميل ويستثنى المبلغ الذي يتم جمعه نيابة عن أطراف ثالثة. 

تعترف الشركة باإليرادات عندما تنقل السيطرة على منتج أو خدمة إلى عميل. ويتم تطبيق المبادئ في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
15 باستخدام الخطوات الخمس التالية:

الخطوة األولىل تحاسب الشركة العقد مع العميل في الحاالت التالية:

أطراف العقد قد اتفقت على العقد وأن تكون ملتزمة بأداء التزاماتها. 	
بإمكان الشركة تحديد حقوق كل طرف فيما يتعلق بالسلع أو الخدمات التي سيتم تحويلها.  	
بإمكان الشركة تحديد شروط السداد مقابل السلع أو الخدمات التي سيتم تحويلها.  	
للعقد مضمون تجاري. 	
من المتوقع الحصول على العوض بشكل كبير. 	

الخطوة الثانيةل تحدد الشركة جميع السلع أو الخدمات المتعهدة بها في العقد مع العميل ويجب عليها تحديد ما إذا كان سيتم احتساب 
كل سلعة أو خدمة كالتزام أداء منفصل. تعتبر السلعة أو الخدمة متميزة ويتم فصلها عن االلتزامات األخرى في العقد إذا كان كالهما:

يستطيع العميل االنتفاع من سلعة أو خدمة في حد ذاتها أو االنتفاع من السلعة أو الخدمة إلى جانب موارد أخرى متاحة  	
فوراً

أن السلعة أو الخدمة ال تعتمد بدرجة عالية أو ال ترتبط بدرجة عالية مع سلع أو خدمات أخرى متعهد بها في العقد. 	
الخطوة الثالثةل تحدد الشركة سعر المعاملة، وهو مبلغ العوض الذي تتوقع أن تستحقه مقابل تحويل السلع أو الخدمات المتعهد بها إلى 

العميل.

الخطوة الرابعةل تخصص الشركة سعر المعاملة على كل التزام أداء بمبلغ يصف مبلغ العوض/المقابل الذي تتوقع الشركة أن يكون لها حق 
فيه مقابل تحويل السلع أو الخدمات المتعهد بها إلى العميل.

العميل. تحصل عملية نقل السلع أو  إلى  أو الخدمات  تتم نقل السيطرة على السلع  الخطوة الخامسةل يتم االعتراف باإليرادات عندما 
الخدمات عندما يتملك العميل السيطرة على تلك السلع أو الخدمات المحولة له. يحصل العميل على السيطرة على السلع أو الخدمات إذا 

كانت لديه القدرة على االستخدام المباشر واستحقاق الفائدة من السلعة أو الخدمة.

يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة لمبلغ العوض أو المبالغ المستحقة، مع مراعاة شروط الدفع المحددة تعاقدياً واستبعاد الضرائب أو 
الرسوم.
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يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق، مع األخذ في شروط الدفع المحددة بموجب العقد وباستثناء الضرائب 
أو الرسوم.

أحكام وتقديرات محاسبية هامة
فيما يلي هو وصف السياسات المحاسبية واألحكام الهامة لألنشطة الرئيسية التي تحقق منها الشركة إيراداتها:

إيرادات البيانات والصوت

يتم االعتراف باإليرادات من البيانات والخدمات الصوتية عند تنفيذ االلتزام أو تقديم الخدمات. عندما تتضمن الخدمات التزامات أداء 
متعددة، تقوم الشركة بتخصيص سعر المعاملة لكل التزام أداء خاص بناء على سعر البيع الفردي لكل منها. إذا لم تكن التزامات األداء 

خاصة، يتم االعتراف باإليرادات على مدى فترة العقد. يتم االعتراف باإليرادات من االستهالك اإلضافي عند تقديم الخدمات.

خدمات التثبيت والتفعيل

تشتمل خدمات قطاع األفراد التي تقدمها الشركة على عناصر رسوم التثبيت والتفعيل التي يتم إصدار فاتورة بها للعميل عند بداية الخدمة.

تحدد الشركة أن رسوم التثبيت والتفعيل لمرة واحدة هي عرضية لتوفير الخدمات بموجب العقد وأن العميل ال يمكنه االستفادة من التثبيت 
والتفعيل بمفرده. وبالتالي، يتم إثبات اإليرادات على مدى متوسط عمر العقد.

تكلفة الحصول على العمالء وااللتزام بتنفيذ العقود

تتكبد الشركة تكاليف إضافية في سبيل التالي:

الحصول على عقود مع العمالء )مثل العموالت وحوافز المبيعات وما إلى ذلك(  	
الوفاء بااللتزامات بموجب العقود المبرمة مع العمالء )أي تكاليف المقاول من الباطن( والتي لن يتم تكبدها بطريقة أخرى. 	

رسملتها  وتم  عميل  مع  عقد  بموجب  بالتزاماتها  الوفاء   / عقد  على  الحصول  نتيجة  مباشرة  والمتكبدة  اإلضافية  التكاليف  هذه  جميع 
واستهالكها على مدى مدة العقد، إلى الحد الذي تنوي الشركة استرداد هذه األرصدة.

المصروفات --------
مصروفات البيع والتسويق هي تلك المصروفات الناجمة عن جهود الشركة التي تقوم بها إدارات التسويق والبيع والتوزيع. تصنف جميع 
المصروفات األخرى، ما عدا تكلفة المبيعات ونفقات التمويل، كمصروفات عمومية وإدارية. يتم إجراء توزيع للمصروفات المشتركة بين 

تكلفة المبيعات ومصروفات البيع والتسويق والمصروفات العمومية واإلدارية عند اللزوم، على أساس ثابت.

المعامالت بالعمالت األجنبية 	-------
يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى العملة الوظيفية للشركة على أساس أسعار التحويل السائدة بتاريخ تلك المعامالت. أما 
الموجودات والمطلوبات النقدية المقومة بالعمالت األجنبية فيتم ترجمتها إلى العملة الوظيفية للشركة على أساس أسعار التحويل السائدة 

بتاريخ قائمة المركز المالي. تدرج فروقات التحويل الناتجة عن تحويل العمالت األجنبية في حساب الربح أو الخسارة.

الزكاة وضريبة الدخل --------
تخضع الشركة للزكاة وضريبة الدخل وذلك وفقاً ألنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية )»الهيئة«(. ويتم 

تحميل الزكاة وضريبة الدخل للشركة على قائمة الربح أو الخسارة. 

الضريبة الحالية هي الضريبة المتوقعة سواًء كانت دائنة أو مدينة على الربح أو الخسارة الخاضعة للضريبة للفترة باستخدام الشرائح 
الضريبية المقررة بتاريخ التقرير باإلضافة ألي تسويات على الضريبة المستحقة تتعلق بسنوات سابقة. يتم حساب مطلوبات الزكاة وضريبة 
الدخل اإلضافية، إن وجدت، والتي تتعلق بالربط على السنوات السابقة الناتجة عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في الفترة التي يتم 

فيها إصدار الربط النهائي.

المالية  القوائم  إعداد  والمطلوبات ألغراض  للموجودات  الدفترية  القيم  بين  المؤقتة  للفروقات  بالنسبة  المؤجلة  بالضريبة  االعتراف  يتم 
والمبالغ المستخدمة ألغراض ضريبية. تقاس الضريبة المؤجلة وفقاً للشرائح الضريبية التي يتوقع تطبيقها على الفروقات المؤقتة عند 

القيام بعكسها استناداً إلى األنظمة المقررة بتاريخ التقرير.
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يتم االعتراف بالموجودات الضريبية المؤجلة بالنسبة للخسائر الضريبية غير المستخدمة واإلعفاءات الضريبية والفروقات المؤقتة القابلة 
للخصم بالقدر الذي يكون فيه من المرجح توفر أرباح مستقبلية خاضعة للضريبية مقابل إمكانية استخدامها. يتم مراجعة الموجودات 
الضريبة المؤجلة في كل تاريخ تقييم ويتم تخفيضها بالقدر الذي ال يمكن معه استخدام المزايا الضريبية المتعلقة بها. لم تقم الشركة 

باالعتراف بأي موجودات أو التزامات ضريبية مؤجلة حيث إن الفروقات الزمنية ليست جوهرية.

تكاليف االقتراض --------
لالستخدام  ليكون جاهزاً  إلى فترة زمنية جوهرية  إنتاج أصل يحتاج  أو  إنشاء  أو  باقتناء  المتعلقة مباشرًة  تكاليف االقتراض  تتم رسملة 
المقصود منه أو البيع كجزء من تكلفة األصل ذي الصلة. ويتم تسجيل كافة تكاليف االقتراض األخرى كمصروفات في فترة تكبدها. تتكون 

تكاليف االقتراض من الفوائد والتكاليف األخرى التي تتكبدها الشركة فيما يتعلق باقتراض األموال.

التقارير القطاعية --------
يعَرف القطاع بأنه جزء يمكن تمييزه من الشركة ويعمل في أنشطة أعمال تؤدي إلى اكتساب إيرادات وتكبد مصروفات بما في ذلك اإليرادات 
والمصروفات التي تتعلق بالمعامالت مع أي مكونات أخرى للشركة. تتم مراجعة النتائج التشغيلية للقطاعات التشغيلية من قبل صانع القرار 
التشغيلي الرئيسي للشركة وذلك التخاذ القرارات بشأن الموارد التي سيتم تخصيصها للقطاع وتقييم أدائها، والمتاح لها معلومات مالية 

منفصلة.

المقاصة --------
يتم مقاصة المطلوبات المالية مقابل الموجودات المالية ، وال يظهر المبلغ الصافي في المركز المالي إال عندما تكون الحقوق القانونية 

الملزمة متاحة وعندما يتم التسديد على أساس صافي أو يتم تحقيق األصول أو تسوية المطلوبات في نفس الوقت .

المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات --------
اعتمدت الشركة المعايير الجديدة والتعديالت التالية ألول مرة لفترة التقرير السنوي اعتباراً من 1 أبريل 2021م

تعديــالت علــى المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي رقــم 7 والمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي رقــم 16 تصحيــح قيــاس 
ســعر الفائــدة - المرحلــة الثانيــة

تعالج تعديالت المرحلة الثانية المشكالت التي تنشأ عن تنفيذ اإلصالحات، بما في ذلك استبدال األسعار القياسية بأسعار بديلة. توفر 
تعديالت المرحلة الثانية إعفاءات مؤقتة إضافية من تطبيق متطلبات محاسبة التحوط الخاصة بمعيار المحاسبة الدولي رقم 39 والمعيار 

الدولي للتقرير المالي رقم 9 على عالقات التحوط المتأثرة بشكل مباشر بإصالح مؤشر سعر الفائدة..

تعديل على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16، »عقود اإليجار« - امتيازات اإليجار المتعلقة بجائحة كوفيد-19

نتيجة لجائحة فيروس كورونا )كوفيد-19(، تم منح امتيازات إيجار للمستأجرين. في مايو 2020م، نشر مجلس معايير المحاسبة الدولي 
تعدياًل على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 يوفر وسيلة عملية اختيارية للمستأجرين لتقييم ما إذا كان امتياز اإليجار المتعلق بفيروس 
كوفيد-19 يعد تعدياًل لعقد اإليجار. في 31 مارس 2021م، نشر مجلس معايير المحاسبة الدولي تعدياًل إضافياً لتمديد التاريخ من 30 
يونيو 2021م إلى 30 يونيو 2022م. يمكن للمستأجرين اختيار المحاسبة عن امتيازات اإليجار بنفس الطريقة التي يقومون بها إذا لم تكن 
هناك تعديالت على اإليجار. في كثير من الحاالت، ينتج عن ذلك المحاسبة عن االمتياز كمدفوعات إيجار متغيرة في الفترة )الفترات( التي 

وقع فيها الحدث أو الظرف الذي أدى إلى حدوث الدفعة المخفضة.

إن تطبيق هذه التعديالت ليس له أي تأثير جوهري على القوائم المالية الموحدة خالل الفترة.

المعايير الصادرة التي لم يتم تطبيقها بعد 

فيما يلي بيان بالمعايير الجديدة والتعديالت على المعايير المطبقة للسنوات التي تبدأ في أو بعد 1 أبريل 2022م مع السماح بالتطبيق 
المبكر ولكن لم تقم الشركة بتطبيقها عند إعداد هذه القوائم المالية.

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 1، »عرض القوائم المالية« على تصنيف المطلوبات 	
توضح هذه التعديالت ضيقة النطاق على معيار المحاسبة الدولي رقم 1، »عرض القوائم المالية«، على أن المطلوبات يتم تصنيفها متداولة 
أو غير متداولة، اعتماًدا على الحقوق الموجودة في نهاية فترة التقرير. ال يتأثر التصنيف بتوقعات المنشأة أو باألحداث بعد تاريخ التقرير 
)على سبيل المثال، استالم تنازل أو إخالل بتعهد(. يوضح التعديل أيًضا ما يعنيه معيار المحاسبة الدولي رقم 1 عندما يشير إلى »تسوية« 

التزام.
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تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 3 ومعايير المحاسبة الدولية رقم 16 و37 	
المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 3، »اندماج األعمال« تحديث إلشارة في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 3 لإلطار المفاهيمي للتقارير 

المالية دون تغيير المتطلبات المحاسبية الندماج األعمال.

يحظر معيار المحاسبة الدولي رقم 16، »الممتلكات واآلالت والمعدات« على الشركة أن تخصم من تكلفة الممتلكات واآلالت والمعدات 
المبالغ المستلمة من بيع العناصر المنتجة أثناء تحضير الشركة لألصل لالستخدام المقصود منه. بدالً عن ذلك، سوف تعترف الشركة 

بعائدات المبيعات هذه والتكاليف ذات الصلة في قائمة الربح أو الخسارة.

يحدد المعيار المحاسبي الدولي رقم 37، »المخصصات والمطلوبات والموجودات المحتملة« التكاليف التي تتضمنها الشركة عند تقييم ما 
إذا كان العقد سيتسبب في خسارة.

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 1 وبيان الممارسة رقم 2 ومعيار المحاسبة الدولي رقم 8 	
تهدف التعديالت إلى تحسين إفصاحات السياسة المحاسبية ومساعدة مستخدمي القوائم المالية على التمييز بين التغييرات في التقديرات 

المحاسبية والتغيرات في السياسات المحاسبية.

تعديل على معيار المحاسبة الدولي رقم 12- الضريبة المؤجلة المتعلقة بالموجودات والمطلوبات الناشئة من معاملة واحدة 	
تتطلب هذه التعديالت من الشركات أن تثبت الضريبة المؤجلة على المعامالت التي تؤدي عند اإلثبات المبدئي، إلى مبالغ متساوية من 

الفروقات المؤقتة القابلة للخصم والخاضعة للضريبة.

التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة -----
إن أعداد البيانات المالية الموحدة وتطبيق السياسات المحاسبية يتطلب من إدارة الشركة القيام باجتهادات وتقديرات وافتراضات تؤثر 
 في مبالغ الموجودات المالية والمطلوبات المالية وكذلك اإلفصاح عن االلتزامات المحتملة. كما أّن هذه التقديرات واالجتهادات تؤثر في 
 اإليرادات والمصاريف والمخصصات بشكل عام والخسائر االئتمانية المتوقعة وكذلك في التغيرات في القيمة العادلة التي تظهر في  بيان 
الدخل الشامل وضمن حقوق المساهمين. وبشكل خاص يتطلب من إدارة الشركة إصدار أحكام واجتهادات هامة لتقدير مبالغ  التدفقات 
النقدية المستقبلية وأوقاتها. إّن التقديرات المذكورة مبنية بالضرورة على فرضيات وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من  التقدير وعدم 

التيقن وإّن النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغيرات الناجمة عن أوضاع وظروف تلك التقديرات في  المستقبل . 

يتم مراجعة االجتهادات والتقديرات واالفتراضات بشكل دوري، ويتم قيد أثر التغير في التقديرات في الفترة المالية التي حدث فيها هذا 
 التغير في حال كان التغير يؤثر على هذه الفترة المالية فقط ويتم قيد أثر التغير في التقديرات في الفترة المالية التي حدث فيها هذا التغير 
 وفي الفترات المالية المستقبلية في حال كان التغير يؤثر على الفترة المالية والفترات المالية المستقبلية .  في اعتقاد إدارة الشركة بأن 

تقديراتها ضمن البيانات المالية الموحدة معقولة ومفصلة على النحو التالي :

األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات واألصول غير الملموسة  -------
تقوم اإلدارة بشكل دوري بإعادة تقييم العمر اإلنتاجي االقتصادي للممتلكات واآلالت والمعدات والموجودات غير الملموسة ، بناًء على الحالة 

العامة لهذه األصول وتوقع عمرها اإلنتاجي في المستقبل. يتم االعتراف بخسارة انخفاض القيمة في قائمة الربح أو الخسارة للسنة.

تتم مراجعة العمر اإلنتاجي المقدر لكل أصل بشكل دوري ويتم تحديثه إذا اختلفت التوقعات عن التقديرات السابقة بسبب التقادم الفني 
أو التجاري والقيود القانونية أو غيرها على استخدام األصل. ومع ذلك، فمن الممكن أن تتأثر نتائج التشغيل المستقبلية بصورة جوهرية 
بالتغيرات في مبالغ وتوقيت النفقات المسجلة الناتجة عن التغيرات في العوامل المذكورة أعاله. إن  التخفيض في العمر اإلنتاجي المقدر 

إلى بند من بنود الممتلكات والمعدات من شأنه أن يزيد من مصاريف التشغيل المسجلة  ويخفض الموجودات غير المتداولة. 

الزكاة  	------
للقوانين واللوائح  للربح الخاضع للضريبة وفًقا  بناًء على تقدير اإلدارة  الزكاة المطلوب للسنة  بالزكاة ومخصص  تقوم اإلدارة باالعتراف 

السائدة والمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.

مخصص القضايا  -------
يتم تكوين مخصص لمواجهة أية التزامات قضائية محتملة استناداً للدراسة القانونية المعدة من قبل المستشار القانوني في الشركة  والتي 

تحدد المخاطر المحتمل حدوثها بالمستقبل ويعاد النظر في تلك الدراسة بشكل دوري . 
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خطط المزايا المحددة -------
يتم تحديد تكلفة المزايا المحددة والقيمة الحالية لاللتزام ذي العالقة باستخدام التقييمات اإلكتوارية. يتضمن التقييم اإلكتوارية القيام 
والزيادات  الخصم  معدل  تحديد  العوامل  وتشمل هذه  المستقبل.  في  الفعلية  التطورات  تختلف عن  قد  والتي  افتراضات مختلفة  بوضع 
المستقبلية في المرتبات ومعدالت الوفيات. نظًرا للتعقيد في التقييم واالفتراضات األساسية وطبيعتها طويلة األجل، فإّن التزام المزايا 

المحدد شديد التأثر بالتغيرات في هذه االفتراضات. تتم مراجعة جميع االفتراضات في تاريخ كل تقرير.

الموجودات والمطلوبات التي تظهر بالتكلفة -------
تقوم اإلدارة بمراجعة الموجودات والمطلوبات التي تظهر بالكلفة بشكل دوري لغايات تقدير أي تدني في قيمتها ويتم قيد خسارة التدني  في 

بيان الربح أو الخسارة الموحد للسنة.

مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة  -------
يتطلب من إدارة الشركة استخدام اجتهادات وتقديرات هامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية وأوقاتها وتقدير مخاطر الزيادة 
 الهامة في مخاطر االئتمان للموجودات المالية بعد االعتراف األولي بها ومعلومات القياس المستقبلية لخسائر االئتمان المتوقعة والتي  تعتمد 
على مدخالت وأسس وفرضيات معتمدة من قبل إدارة الشركة وما يتضمن من تطلعات مستقبلية لتقدير المخصص الواجب  تكوينه بموجب 

متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )9(.

تقييم نموذ	 األعمال  -------
يعتمد تصنيف وقياس الموجودات المالية على نتائج اختبار مدفوعات المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم واختبار نموذج 
أعمال معين.  لتحقيق هدف  مًعا  المالية  الموجودات  إدارة مجموعات  كيفية  يعكس  األعمال على مستوى  نموذج  الشركة   األعمال. تحدد 
 ويتضمن هذا التقييم الحكم الذي يعكس جميع األدلة ذات الصلة بما في ذلك كيفية تقييم أداء الموجودات وقياس أدائها، والمخاطر التي 
 تؤثر على أداء الموجودات وكيفية إدارتها وكيف يتم تعويض مديري الموجودات. تراقب الشركة الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة  المطفأة 
أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والتي تم استبعادها قبل استحقاقها لفهم سبب استبعادها وما إذا كانت األسباب  متفقة مع 
الهدف من األعمال المحتفظ بها. وتعتبر المراقبة جزًءا من التقييم المتواصل للمجموعة حول ما إذا كان نموذج األعمال الذي  يتم بموجبه 
االحتفاظ بالموجودات المالية المتبقية مناسًبا، وإذا كان من غير المناسب ما إذا كان هناك تغيير في نموذج األعمال وبالتالي  يتم إدخال 

تغييًرا مستقبلًيا لتصنيف تلك الموجودات .

تصنيف وقياس الموجودات والمطلوبات المالية -------
تصنف الشركة األدوات المالية أو مكونات الموجودات المالية عند االعتراف المبدئي إما كأصل مالي أو التزام مالي أو كأداة ملكية  وفًقا 

لجوهر اتفاقيات التعاقد وتعريف األداة. يخضع إعادة تصنيف األداة المالية في البيانات المالية لجوهرها وليس لشكلها  القانوني . 

وتحدد الشركة التصنيف عند االعتراف المبدئي وكذلك إجراء إعادة تقييم لذلك التحديد، إن أمكن وكان مناسًبا، في تاريخ كل بيان  المركز 
المالي . 

وعند قياس الموجودات والمطلوبات المالية، يُعاد قياس بعض من موجودات ومطلوبات الشركة بالقيمة العادلة ألغراض إعداد  التقاريـر 
المالية. وتستعين الشركة عند تقدير القيمة العادلة ألي من الموجودات أو المطلوبات ببيانات السوق المتاحة القابلة للمالحظة.  وفي حال 
عدم وجود مدخالت المستوى 1، تجري الشركة التقييمات باالستعانة بمقيمين مستقلين مؤهلين مهنًيا. وتعمل الشركة  بالتعاون وثيق مع 

المقيمين المؤهلين الخارجين لوضع تقنيات تقييم وبيانات مناسبة على نموذج تقدير القيمة العادلة . 

قياس القيمة العادلة -------
في حال تعذر الحصول من األسواق النشطة على القيم العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية المدرجة في قائمة المركز المالي، يتم 
تحديد تلك القيم العادلة باالستعانة بمجموعة من تقنيات التقييم التي تتضمن استعمال نماذج حسابية. ويتم التحصل على  البيانات المدخلة 
لتلك النماذج من بيانات السوق، إن أمكن. وفي غياب تلك البيانات السوقية، فيتم تحديد القيم العادلة عن طريق اتخاذ  أحكام. وتتضمن تلك 
األحكام اعتبارات السيولة والبيانات المدخلة للنماذج مثل تقلب المشتقات ونسب الخصم ذات مدى أطول ونسب  الدفعات المسبقة ونسب 
التعثر في السداد بشأن األوراق المالية المدعمة بالموجودات. وتعتقد اإلدارة أن تقنيات التقييم المستخدمة التي تم  اختيارها هي مناسبة 

لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية . 
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اإليجارات 1-------
يتم تضمين خيارات التمديد واإلنهاء في عدد من عقود اإليجار. تستخدم هذه الشروط لزيادة المرونة التشغيلية من حيث إدارة العقود، إن 

 معظم خيارات التمديد واإلنهاء المحتفظ بها قابلة للتجديد من قبل كلٍّ من الشركة والمؤجر . 

عند تحديد مدة عقد اإليجار، تأخذ اإلدارة في االعتبار جميع الحقائق والظروف التي تخلق حافًزا اقتصادًيا خيار التمديد، أو عدم خيار 
 اإلنهاء. يتم تضمين خيارات التمديد )أو الفترات التي تلي خيارات اإلنهاء( فقط في مدة عقد اإليجار إذا كان عقد اإليجار مؤكًدا بشكل 
 معقول أن يتم تمديده )أو لم يتم إنهاؤه(. تتم مراجعة التقييم في حالة حدوث حدث مهم أو تغيير كبير في الظروف التي تؤثر على هذا 

 التقييم والتي تكون ضمن سيطرة المستأجر . 

المصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة  --------
فيما يلي التقديرات الرئيسية التي استخدمتها اإلدارة في عملية تطبيق السياسات المحاسبية للشركة والتي لها التأثير األكثر أهمية على 

المبالغ المعترف بها في البيانات المالية:

عند قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة، تستخدم الشركة معلومات مستقبلية معقولة ومدعومة تستند إلى افتراضات الحركة المستقبلية 
لمختلف المحركات االقتصادية وكيف تؤثر هذه المحركات على بعضها البعض.

احتمالية التعثر 	-------
تشكل احتمالية التعثر مدخاًل رئيسًيا في قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة. وتعتبر احتمالية التعثر تقديراً الحتمالية التعثر عن السداد على 

مدى فترة زمنية معينة، والتي تشمل احتساب البيانات التاريخية واالفتراضات والتوقعات المتعلقة بالظروف المستقبلية

الخسارة بافتراض التعثر --------
تعتبر الخسارة بافتراض التعثر هي تقدير للخسارة الناتجة عن التعثر في السداد. وهو يستند إلى الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية 
االئتمانية  والتعديالت  اإلضافية  الضمانات  من  النقدية  التدفقات  االعتبار  في  األخذ  مع  الممول تحصيلها،  يتوقع  التي  وتلك  المستحقة 

المتكاملة.

قياس القيمة العادلة وإجراءات التقييم --------
عند تقدير القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية تستخدم الشركة بيانات السوق المتاحة القابلة للمالحظة. وفي حال عدم 

وجود مدخالت المستوى )1(، تجري الشركة التقييمات باالستعانة بنماذج تقييم مناسبة لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية.

خصم مدفوعات اإليجار --------
يتم خصم مدفوعات اإليجار باستخدام سعر إعادة الخصم ومنحنى العائد، طبقت اإلدارة األحكام والتقديرات لتحديد معدل االقتراض 

اإلضافي عند بدء عقد اإليجار.

االلتزامات المحتملة --------
تدخل الشركة حالًيا في عدد من اإلجراءات القانونية. تم تطوير تقديرات التكاليف المحتملة لتسوية هذه المطالبات ، إن وجدت، بالتشاور 
مع المستشارين الداخليين والخارجيين الذين يتعاملون مع مسئولي الشركة في هذه األمور وتستند إلى احتمالية النتائج المحتملة. تعتقد 
إدارة الشركة حالًيا أن هذه اإلجراءات لن يكون لها تأثير مادي على البيانات المالية. ومع ذلك، فمن الممكن أن تتأثر النتائج المستقبلية 

للعمليات مادًيا اعتماًدا على النتيجة النهائية لإلجراءات.

اإليرادات --------

تحديد التزامات األداء في بيع مجمع لألجهزة والخدمات معا

تقوم الشركة بتحليل ما إذا كانت هذه األجهزة والخدمات يمكن تميزها وفصلها أم ل. تقدم الشركة خدمات تُباع بشكل منفصل أو مجمعة 
مع بيع األجهزة للعميل.

النظر في عنصر تمويل المؤثر في العقد 

تقوم الشركة بتحليل عنصر التمويل المؤثر في العقد حيث تتجاوز شروط الدفع أكثر من عام واحد لتاريخ الخدمات المقدمة. لتحديد 
الفائدة التي سيتم تطبيقها على مبلغ المقابل، تستخدم الشركة معدل الخصم بالشكل المناسب في ظل الظروف المتاحة.
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العوامل الرئيسية المؤثرة على أداء الشركة وعملياتها ---

فيما يلي مناقشة ألهم العوامل التي أثرت أو من المتوقع أن تؤثر على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها. وتستند هذه العوامل 
على المعلومات المتاحة حالًيا للشركة والتي قد ال تمثل جميع العوامل التي من الممكن أن يكون لها تأثير على أعمال الشركة. يرجى أيضاً 

مراجعة القسم رقم 2 »عوامل المخاطرة« من هذه النشرة.

جائحة كوفيد-19

باالستجابة النتشار فيروس كوفيد 19 مما أدى إلى اضطرابات في األنشطة االجتماعية واالقتصادية في األسواق في جميع أنحاء العالم 
الوقائية. تم تصنيف  التدابير  آثاره بشكل استباقي على عملياتها واتخذت سلسلة من  ، قامت اإلدارة بتقييم  العربية  السعودية  والمملكة 
 صناعة االتصاالت السلكية والالسلكية كخدمة أساسية من قبل حكومة المملكة العربية السعودية، وعلى هذا النحو  تواصل الشركة العمل 
مع مراعاة صحة وسالمة العاملين لديها، قامت الشركة بضمان أّن جميع العاملين بالشركة حصلوا على اللقاحات المطلوبة حسب تعليمات 

وزارة الصحة ووزارة العمل.

تعتقد اإلدارة أن جائحة كوفيد 19 لم يكن لها أي آثار جوهرية على نتائج البيانات المالية المعلنة للشركة للسنة المنتهية في 31 مارس 2022م 
ولفترة الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022م.

ستستمر اإلدارة في مراقبة الوضع عن كثب وستقوم بتعديل أي تغييرات مطلوبة في فترات إعداد القوائم المالية المستقبلية.

عذيب  --- اتــحــاد  شــركــة  عمليات  ونتائج  المالي  للمركز  اإلدارة  وتحليل  مناقشة 
لالتصاالت

يجب قراءة المعلومات المالية المحددة للشركة ومؤشرات األداء الرئيسية الموضحة أدناه جنًبا إلى جنب مع المعلومات المالية للسنوات 
المالية المنتهية في 31 مارس 2020م و 2021م و 2022م الُمعّدة وفًقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير 
المحاسبة الدولية على النحو المعتمد في المملكة والمعايير األخرى والتصريحات الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، 

والتي تم تضمين كل منها في قسم البيانات المالية وتقرير المدققين.

نتائج العمليات ---

قوائم الدخل للسنوات المنتهية في -- مارس 1	1	م و-	1	م و		1	م  -----

قوائم الدخل للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2020م و2021م و2022م(ل 1و6الجدول رقم )

آالف الرياالت السعودية

السنة المالية 
2020م

)مراجعة(

السنة المالية 
2021م

)مراجعة(

السنة المالية 
2022م

)مراجعة(

التغيير 
السنوي

2020م - 2021م
التغيير السنوي
2021م - 2022م

النمو السنوي 
المرّكب

2020م - 2022م

5.6% 34.2% )16.9%(378,554 282,100 339,601 اإليرادات

37.3% 26.5% 49.2% )286,710()226,730()151,985(تكلفة اإليرادات

)30.0%(65.9% )70.5%(91,844 55,369 187,616 مجمل الربح

11.8% 84.9% )32.4%()81,216()43,914()64,940(مصروفات عمومية وإدارية

19.4% 38.4% 3.0% )47,889()34,599()33,575(مصروفات بيع وتسويق

ال ينطبقال ينطبق)100.0%(- - )122,541(استهالك وإطفاء

خسائر انخفاض القيمة في الذمم التجارية 
)39.0%()58.3%()10.8%()7,586()18,208()20,410(المدينة

ال ينطبق)100.0%(ال ينطبق-  )93,369(- انخفاض في األصول الثابتة

200.9% )71.3%(3050.4% 29,354 102,168 3,243 إيرادات أخرى، بالصافي

)44.7%()52.4%()35.7%()15,493()32,552()50,608(خسارة التشغيل

)4.6%()200.7%()190.4%()19,122(18,993 )21,000()تكاليف( إيرادات تمويلية، بالصافي
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آالف الرياالت السعودية

السنة المالية 
2020م

)مراجعة(

السنة المالية 
2021م

)مراجعة(

السنة المالية 
2022م

)مراجعة(

التغيير 
السنوي

2020م - 2021م
التغيير السنوي
2021م - 2022م

النمو السنوي 
المرّكب

2020م - 2022م

)خسارة( ربح السنة قبل الزكاة وضريبة 
)30.5%(155.3% )81.1%()34,615()13,559()71,608(الدخل

ال ينطبق)88.7%(ال ينطبق)2,785()24,700(- الزكاة وضريبة الدخل

)27.7%()2.2%()46.6%()37,400()38,259()71,608(صافي )خسارة( ربح السنة

إعادة قياس مطلوبات منافع الموظفين 
ال ينطبق)53.7%()763.4%()344()743(112 المحددة

)27.3%()3.2%()45.4%()37,744()39,002( )71,496(إجمالي الخسارة الشاملة للسنة
المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020م و2021م و2022م

مؤشرات األداء الرئيسية للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2020م و 2021م و 2022م(ل 2و6الجدول رقم )

مؤشرات األداء

السنة المالية 
2020م

)مراجعة(

السنة المالية 
2021م

)مراجعة(

السنة المالية 
2022م

)مراجعة(
التغيير السنوي
2020م - 2021م

التغيير 
السنوي

2021م - 2022م

النمو السنوي 
المركب

2020م - 
2022م

نقطة مئويةكنسبة مئوية من اإليرادات

)31.0(4.6)35.6(24.3%19.6%55.2%مجمل الربح

5.92.3)3.6(21.5%15.6%19.1%مصروفات عمومية وإدارية

12.72.40.42.8%12.3%9.9%مصروفات بيع وتسويق

)36.1(ال ينطبق)36.1(0.0%0.0%36.1%استهالك وإطفاء

خسائر انخفاض القيمة في الذمم التجارية 
)4.0()4.5(2.00.4%6.5%6.0%المدينة

ال ينطبق)33.1(0.033.1%33.1%0.0%انخفاض في األصول الثابتة

6.8)28.5(7.835.3%36.2%1.0%إيرادات أخرى، بالصافي

)10.8()7.4()3.4(4.1%11.5%14.9%خسارة التشغيل

1.1)11.8(12.9)5.1%(6.7%)6.2%()تكاليف( إيرادات تمويلية، بالصافي

)خسارة( ربح السنة قبل الزكاة وضريبة 
11.9)4.3(16.3)9.1%()4.8%()21.1%(الدخل

0.7)8.0(0.78.8%8.8%0.0%الزكاة وضريبة الدخل

7.53.711.2)9.9%()13.6%()21.1%(صافي )خسارة( ربح السنة

2.9%15.9%)8.5%(6,9036,3137,314عدد الخدمات المقدمة للشركات

18.8%66.2%)15.1%(52,66344,73774,348عدد الخدمات المقدمة لألفراد
المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020م و2021م و2022م

اإليرادات
تتكون إيرادات الشركة من إيرادات االستخدام والتفعيل )83.9% من إجمالي اإليرادات خالل الفترة المالية الممتدة من 2020م إلى 2022م( 
وإيرادات الصوت )16.1% من إجمالي اإليرادات خالل الفترة المالية الممتدة من 2020م إلى 2022م(، لمجموعة من العمالء مكونة من 
شركات )شكلت حوالي 58% من مجموع اإليرادات المسجلة خالل الفترة الممتدة بين السنوات المالية 2020م و2022م(، أفراد )شكلت 
حوالي 28% من مجموع اإليرادات المسجلة خالل الفترة الممتدة بين السنوات المالية 2020م و 2022م(، ومبيعات الجملة )شكلت حوالي 

15% من مجموع اإليرادات المسجلة خالل الفترة الممتدة بين السنوات المالية 2020م و 2022م(. 
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انخفضت إيرادات الشركة من 339.6 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م إلى 282.1 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م، 
أي بنسبة 17% ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى )1( انخفاض متوسط عدد خدمات ال LTE و ال FTTH و ال »واي ماكس« المقدمة للعمالء 
األفراد من 52.6 ألف في العام 2020م إلى 44.7 ألف في العام المالي 2021م نتيجة زيادة المنافسة في القطاع )2( انخفاض في إيرادات 
 )3( COVID-19 خدمات اإلنترنت المقدمة للشركات ويعود ذلك إلى انخفاض عدد الخدمات المقدمة أو تقليص حجمها نتيجة جائحة
انخفاض في عائدات البيع بالجملة مدفوعا بشكل أساسي بعائدات التوصيل البيني على خلفية جائحة COVID-19 مما أّدى إلى انخفاض 

حركة الصوت، حيث كان العمالء أكثر اعتماًدا على المكالمات الجماعية عبر اإلنترنت.

ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 34% في السنة المالية 2022م لتصل إلى 378.6 مليون ريال سعودي ويعود هذا التحسن بشكل رئيسي إلى 
)1( زيادة في عائدات األفراد ناتجة عن خدمات LTE و FTTH مدفوعة بشكل أساسي بزيادة كبيرة في متوسط عدد الخدمات المقدمة 
 للعمالء األفراد بما يعادل 30 ألف خدمة قابلها انخفاض في متوسط اإليراد للفرد نتيجة خلفية التسعير التنافسية المعتمدة من الشركة 
)2( زيادة في عائدات الشركات ناتجة عن خدمات البيانات والخدمات الصوتية مدفوعة بزيادة عدد الخدمات المقدمة للشركات بنسبة 
15.9% نتيجة اعتماد الشركة استراتيجية جديدة تعتمد على عروض باقات لخدمات اإلنترنت للشركات، بالتحديد في خدمات اإلنترنت 
المخصصة »DIA" )3( زيادة كبيرة في عائدات الربط البيني بالجملة نتيجة زيادة 5 أضعاف في حركة المرور الدولية الموجهة عبر شبكة 

الشركة، من خالل تحسين عالقة الشركة مع شركائها الدوليين.

تكلفة اإليرادات
تتكون تكلفة اإليرادات بشكل أساسي من التكاليف المرتبطة برسوم استئجار السعة )بمعّدل 36% من إجمالي تكاليف اإليرادات المسجلة 
خالل الفترة الممتدة بين السنوات المالية 2020م و 2022م(، استهالكات وإطفاءات )شّكلت 38% من إجمالي تكاليف إيرادات السنة المالية 
2021م و 18% من إجمالي تكلفة إيرادات السنة المالية 2022م، علًما أّن االستهالكات و اإلطفاءاإلطفاءات خالل السنة المالية 2020م كانت 
مدرجة في بند مستقّل وقد تّمت إعادة تصنيفها(، وتكاليف الربط الصوتي )تمثل معّدل 11% من إجمالي تكاليف اإليرادات المسجلة خالل 
الفترة الممتدة بين السنوات المالية 2020م و2022م(. لقد مثلت هذه التكاليف مجتمعة ما يوازي تقريًبا 74% من إجمالي تكاليف اإليرادات 

المسجلة خالل الفترة الممتدة بين السنوات المالية 2020م و2022م.

ارتفعت تكلفة اإليرادات من 152.0 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م إلى 226.7 مليون ريال سعودي خالل السنة المالية 2021م، 
بقيمة 74.7 مليون ريال سعودي ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى إدراج االستهالكات و اإلطفاءاإلطفاءات بقيمة 85.7 مليون ريال سعودي تحت 
بند تكلفة اإليرادات بعد أن كانت مدرجة في بند مستقل في السنة المالية 2020م باإلضافة إلى زيادة في الرسوم الحكومية من 0,7 مليون 
ريال سعودي في السنة المالية 2020م إلى 22.9 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى إدراج الرسوم 
الحكومية بقيمة 21.7 مليون ريال سعودي تحت بند مصروفات عمومية وإدارية في السنة المالية 2020م, قابلها انخفاض التكاليف المرتبطة 

برسوم استئجار السعة وتكاليف الربط الصوتي تماشياً مع انخفاض اإليرادات وأعداد الخدمات المقدمة للعمالء خالل الفترة نفسها.

ارتفعت تكلفة اإليرادات إلى 286.7 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2022م ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى االرتفاع في رسوم استئجار 
السعة، االرتفاع في تكاليف الموظفين، االرتفاع في تكلفة التركيب والمستخدم من المخزون، االرتفاع في رسوم الربط الصوتي واالرتفاع 
في الرسوم الحكومية تماشياً مع ارتفاع اإليرادات وأعداد الخدمات المقدمة للعمالء خالل الفترة نفسها. علًما أّن مجمل تكلفة اإليرادات 
كنسبة مئوية من مجمل اإليرادات تراجعت من 80% في العام 2021 إلى 76% في العام 2022 ويعود ذلك لسبب انخفاض في االستهالكات 

واإلطفاءات كنسبٍة مئويٍة من اإليرادات.

إجمالي الربح
تراجع مجمل الربح من 187.6 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م إلى 55.4 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م مع 
تراجع في هامش الربحية من 55.2% إلى 19.6% ويعود ذلك بشكٍل رئيسيٍّ إلى تبويب بند االستهالك واإلطفاء والرسوم الحكومية تحت 

بند تكلفة اإليرادات في السنة المالية 2021م.

ارتفع مجمل الربح إلى 91.8 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2022م مع تحّسن في هامش الربحية إلى 24.3% ويعود ذلك بشكل 
رئيسي إلى زيادة اإليرادات بعد أن تبّنت الشركة استراتيجية تحّول من خالل إدخال خطوط إنتاج جديدة ضمن خدمات الشركات وزيادة 

مبيعات الجملة إلى جانب االنخفاض الكبير في رسوم االستهالك واإلطفاء خالل هذه الفترة.

مصروفات عمومية وإدارية
تتكون المصروفات العمومية واإلدارية بشكل أساسي من تكاليف موظفي اإلدارة والدعم التي شّكلت تقريًبا 35% من إجمالي المصروفات 
العمومية واإلدارية خالل الفترة الممتدة بين السنوات المالية 2020م - 2022م. في حين تتوّزع المكّونات األخرى لهذا البند بشكل أساسي 
على مصاريف دعم وصيانة الشبكة )بمعّدل 9% من إجمالي المصروفات العمومية واإلدارية المسّجلة خالل الفترة الممتدة بين السنوات 
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المالية 2020م و 2022م( ، استهالكات وإطفاءات )بمعّدل 17% من إجمالي المصروفات العمومية واإلدارية المسجلة خالل الفترة الممتدة 
بين السنوات المالية 2020م و 2022م( ، ومصاريف أخرى )بمعّدل 13% من إجمالي المصروفات العمومية واإلدارية المسجلة خالل الفترة 

الممتدة بين السنوات المالية 2020م و 2022م(. 

انخفضت المصروفات العمومية واإلدارية من 64.9 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م إلى 43.9 مليون ريال سعودي في السنة 
المالية 2021م أي بنسبة 32.4% مع تراجع المصروفات العمومية واإلدارية كنسبة مئوية من اإليرادات من 19.1% في السنة المالية 2020م 
إلى 15.6% في السنة المالية 2021م ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى )1( انخفاض الرسوم الحكومية من 21.7 مليون ريال سعودي في السنة 
المالية 2020م إلى ال شيء في السنة المالية 2021م و 2022م نتيجة إعادة تصنيف الحساب من ضمن تكلفة اإليرادات في السنة المالية 
2021م و 2022م )2( االنخفاض في تكاليف الموظفين بنسبة 43.3% نتيجة عكس فائض مخصصات الموظفين. قابلها ارتفاع في بند 
االستهالكات واإلطفاءات من ال شيء في السنة المالية 2020م إلى 14 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م نتيجة إعادة تصنيف 

الحساب من بند مستقّل إلى بنود المصروفات العمومية واإلدارية وتكلفة اإليرادات.

ارتفعت المصروفات العمومية واإلدارية إلى 81.2 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2022م أي بنسبة 84.9% ويعود ذلك بشكل رئيسي 
إلى )1( االرتفاع في تكاليف الموظفين نتيجة مكافآت للموظفين كجزء من استراتيجية الشركة الجديدة )2( االرتفاع في المصاريف العمومية 
واإلدارية األخرى وخاصة تلك المرتبطة باألعمال االستشارية لزيادة رأس المال المحتمل من خالل إصدار حقوق أولوية في السوق المالية 

السعودية )3( االرتفاع في األتعاب المهنية واالستشارية الناتجة عن التقييم الزكوي وخطة تطوير الموارد البشرية.

مصاريف البيع والتسويق
تتكون مصاريف البيع والتسويق بشكل أساسي من تكاليف الموظفين )شّكلت تقريًبا 57% من إجمالي مصاريف البيع والتسويق خالل الفترة 
الممتدة بين السنوات المالية 2020م-2022م( وعموالت البيع )شّكلت تقريًبا 37% من إجمالي مصاريف البيع والتسويق خالل الفترة الممتدة 
بين السنوات المالية 2020م-2022م(. تشكل هذه المصاريف مجتمعة ما يوازي تقريًبا 94% من إجمالي مصروفات البيع والتسويق خالل 

الفترة الممتدة بين السنوات المالية 2020م-2022م.

ارتفعت مصاريف البيع والتسويق من 33.6 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م إلى 34.6 مليون ريال سعودي في السنة المالية 
2021م، مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع تكاليف الموظفين من 16.6 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م إلى 21.3 مليون ريال 
سعودي في السنة المالية 2021م ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع عدد موظفي البيع والتسويق في هذه الفترة، وقد قابل هذا االرتفاع 
بتكاليف الموظفين انخفاضاً في عمولة البائعين من 14.6 مليون ريال سعودي في العام 2020م إلى 11.2 مليون ريال سعودي في العام 
2021م تماشياً مع االنخفاض في إيرادات الفترة. ارتفعت مصروفات البيع والتسويق كنسبة مئوية من اإليرادات من 9.9% في العام 2020م 

إلى 12.3% في العام 2021م.

ارتفعت مصاريف البيع والتسويق في السنة المالية 2022م لتصل إلى 47.9 مليون ريال سعودي وذلك مع )1( ارتفاع تكاليف الموظفين إلى 
28.4 مليون ريال سعودي نتيجة زيادة عدد الموظفين وارتفاع متوسط الرواتب نتيجة تقديم عروض عمل تنافسية )2( ارتفاع عمولة البائعين 
إلى 17.4 مليون ريال سعودي على خلفية اكتساب عمالء جدد. علًما أّن مجمل مصاريف البيع والتسويق كنسبة مئوية من اإليرادات سّجلت 

12.7% خالل الفترة المذكورة.

خسائر انخفاض القيمة في الذمم التجارية المدينة
يتأثر تعرض الشركة لمخاطر االئتمان بصورة رئيسية بالخصائص الفردية لكل عميل. قامت الشركة بإنشاء سياسة االئتمان والتي بموجبها 
يتم تحليل كل عميل جديد بصورة فردية لتحديد مدى القدرة االئتمانية له. توضع حدود ائتمانية لكل عميل والتي تمثل الحد األقصى للمبلغ 
المفتوح دون الحاجة لموافقة اإلدارة. يتم مراجعة هذه الحدود سنوًيا. العمالء الذين ال يستوفون معايير القدرة االئتمانية الخاصة بالشركة 

يمكنهم التعامل مع الشركة على أساس الدفع النقدي فقط.

بلغت خسائر انخفاض القيمة في الذمم المدينة التجارية 20.4 مليون ريال سعودي في العام 2020م وانخفضت إلى 18.2 مليون ريال 
سعودي في العام 2021م وذلك نتيجة االنخفاض في الذمم التجارية المدينة الذي ترافق مع انخفاض في إيرادات الشركة ويعود ذلك بشكل 

رئيسي إلى تأثير جائحة COVID-19 على عمليات الشركة. 

انخفضت خسائر انخفاض القيمة في الذمم المدينة التجارية إلى 7.6 مليون ريال سعودي خالل السنة المالية 2022م، ويعود هذا التحّسن 
بشكل رئيسي إلى تحسن نسبة تحصيل الذمم المدينة التجارية باإلضافة إلى التعاقد مع شركات تحصيل ديون خالل السنة المالية 2022م.
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انخفاض في األصول الثابتة
يتم اختبار انخفاض القيمة للموجودات غير المالية سنوياً حيث تقوم اإلدارة بتحديد مدى وجود المؤشرات على االنخفاض في القيمة. 
تستند القيمة القابلة لالسترداد إلى قيمة االستخدام والتي يتم تحديدها عن طريق خصم التدفقات النقدية المستقبلية التي سيتم تحققها 

من االستخدام المستمر للموجودات غير المالية. 

خالل السنة المالية 2021م، وبناء على فحص القيمة العادلة الذي أجرته اإلدارة، تبين أّن القيمة العادلة لبعض المعدات المتعلقة بخدمات 
ال »واي ماكس« )تعتبر هذه التقنية قديمة( أقّل من القيمة المسجلة. بناء على ذلك، تم تسجيل خسارة من انخفاض القيمة العادلة بقيمة 
93.4 مليون ريال سعودي. استخدمت الشركة االفتراضات التالية الحتساب القيمة: )1( معدل خصم 10%، )2( معدل نمو متوقع على المدى 

الطويل %2 .

و قد أجرت اإلدارة تقييما لالنخفاض في قيمة موجوداتها كما في 31 مارس 2022م وتم تحديد القيمة القابلة لالسترداد بأعلى من القيمة 
الدفترية. وعليه، لم يتم اثبات أي خسارة ناتجة عن االنخفاض في القيمة.

إيرادات أخرى
خالل السنة المالية 2020م بلغت اإليرادات األخرى 3.2 مليون ريال سعودي وتكونت بشكل أساسي من خصم ممنوح من أحد موردي الشركة 

مقابل الدفع المبكر.

بلغت اإليرادات األخرى 102.2 مليون ريال سعودي خالل السنة المالية 2021م وتكونت بشكل أساسي من إيرادات ناتجة عن التوصل إلى 
تسوية مع شركة االتصاالت السعودية إلعادة 40,000 وحدة من األلياف البصرية للمنازل، وذلك مقابل تصفية المدفوعات المتأخرة على 

الشركة.

خالل العام 2022م بلغ مجمل اإليرادات األخرى 29.4 مليون ريال سعودي تكّونت بشكل أساسي من خصم ممنوح عدة موردي الشركة مقابل 
الدفع المبكر.

)تكاليف( إيرادات تمويلية ، بالصافي 
خالل السنة المالية 2020م، سّجل هذا البند مجمل تكاليف تمويلية بقيمة 21.0 مليون ريال سعودي مكّونة بشكل أساسي من تكلفة الفائدة 

على مطلوبات عقود اإليجار.

خالل السنة المالية 2021م, سّجل هذا البند إيرادات تمويل بقيمة 19.0 مليون ريال سعودي، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى )1( توقيع اتفاقية 
مع شركة اتصاالت السعودية لتسوية جميع األرصدة والمستحقات بين الطرفين والتي نتج عنها ربح بقيمة 35.9 مليون ريال سعودي بعد 
إعادة تقييم القيمة الحالية لرصيد االلتزامات غير المتداولة للعقد . )2( قوبلت هذه اإليرادات التمويلية بتكلفة الفائدة على مطلوبات عقود 

اإليجار بقيمة 12.5 مليون ريال سعودي و )3( إلغاء الخصم على االلتزام الطويل األجل بقيمة 2.8 مليون ريال سعودي. 

انخفضت مصاريف التمويل إلى مصاريف بقيمة 19.1 مليون ريال سعودي خالل السنة المالية 2022م ويعود ذلك إلى مصاريف تمويل 
إضافية على عقود اإليجار التمويلية والذمم الدائنة.

الزكاة وضريبة الدخل
خالل السنة المالية 2021م سجلت الشركة مصاريف زكاة وضريبة دخل بقيمة 24.7 مليون ريال سعودي، وتتكون بشكل أساسي من مخصص 
عن الربوطات الزكوية لألعوام السابقة )2015م-2018م(. تقدمت الشركة بطعن ضد هذه الربوطات ورّدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك 
على اعتراض الشركة وقد تم تعليق طلب االعتراض حيث تقدمت الشركة بطلب تسوية من خالل لجنة التسويات في أغسطس 2021م، وقد 

حضرت الشركة جلسة استماع مع لجنة التسويات وقد تم تقديم عرض تسوية من قبل اللجنة للسنوات من 2015م وحتى 2018م.

قدمت الشركة االقرارات الزكوية والضريبية إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للسنوات حتى31 مارس 2021م بقيمة 24.7 مليون ريال 
سعودي، كما أن الشركة تقوم بإجراءات تقديم اإلقرار الزكوي والضريبي إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للسنة المنتهية في 31 مارس 

2022م بمخصص زكاة متوقع قدره 2.8 مليون ريال سعودي. 

في مارس 2022م، تلّقت الشركة قراًرا بشأن االستئناف من الدائرة االستئنافية األولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل والذي ورد فيه 
قبول بعض النقاط المعترض عليها ورفض بعضها اآلخر، وبناء عليه رفعت الشركة استئناًفا إلى األمانة العامة للجان الضريبية ولم يتم تلّق 

أي مالحظات أو طلبات حتى اآلن.
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صافي الخسارة
انخفض صافي الخسارة من 71.6 مليون ريال سعودي خالل السنة المالية 2020م إلى 38.3 مليون ريال سعودي خالل السنة المالية 
2021م، رغم االنخفاض في اإليرادات، وذلك بسبب انخفاض استهالكات وإطفاءات الممتلكات والمعدات وموجودات غير ملموسة، باإلضافة 

إلى إيرادات تمويلية ناتجة من التسوية مع شركة االتصاالت السعودية.

خالل السنة المالية 2022م، انخفضت خسارة الشركة بنسبة 2.2% بالرغم من االرتفاع في اإليرادات بنسبة 34.2%، حيث سّجلت الشركة 
خسارة بقيمة 37.4 مليون ريال سعودي في هذه الفترة ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض اإليرادات التمويلية من إيرادات بقيمة 19.0 
مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م إلى تكاليف بقيمة 19.1 مليون ريال سعودي خالل السنة المالية 2022م، وبالمقابل انخفاض 

استهالكات وإطفاءات الممتلكات والمعدات، حق استخدام الموجودات وموجودات غير ملموسة.

اإليرادات حسب الخدمات والقطاعات -------

إيرادات الشركة حسب الخدمات للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2020م و 2021م و2022م(ل 3و6الجدول رقم )

آالف الرياالت السعودية

السنة المالية 
2020م

)مراجعة(

السنة المالية 
2021م

)مراجعة(

السنة المالية 
2022م

)مراجعة(
التغيير السنوي
2020م - 2021م

التغيير 
السنوي

2021م - 
2022م

النمو السنوي 
المركب

2020م - 2022م

2.7%20.6%)12.6%(300,458 249,184 285,126 إيرادات االستخدام والتفعيل

19.7%137.3%)39.6%(78,096 32,916 54,475 إيرادات الصوت

5.6%34.2%)16.9%(378,554 282,100 339,601 إجمالي اإليرادات حسب الخدمة
المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020م و2021م و2022م

انخفضت إيرادات االستخدام والتفعيل من 285.1 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م إلى 249.2 مليون ريال سعودي في السنة 
المالية 2021م أي بنسبة 12.6%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى االنخفاض في أعداد الخدمات المقدمة للعمالء مع تزايد المنافسة في 

القطاع وتأثير جائحة كورونا على أعمال عدد من عمالء الشركة )الشركات( مما دفع بالبعض إلى إغالق عدد من الفروع.

ارتفعت إيرادات االستخدام والتفعيل إلى 300.5 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2022م أي بنسبة 20.6% ويعود ذلك بشكل رئيسي 
إلى اعتماد الشركة استراتيجية جديدة لزيادة اإليرادات. 

انخفضت إيرادات الصوت من 54.5 مليون ريال سعودي خالل السنة المالية 2020م إلى 32.9 مليون ريال سعودي خالل السنة المالية 
 .COVID-19 2021م ويعود ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض الطلب على هذه الخدمة من قبل عمالء الشركة متأثرين بتداعيات جائحة

خالل السنة المالية 2022م، ارتفعت إيرادات االتصال الصوتي مجدداً بنسبة 137.3% لتصل إلى 78.1 مليون ريال سعودي ويعود ذلك بشكل 
رئيسي إلى زيادة كبيرة في عائدات الربط البيني بالجملة نتيجة زيادة 5 أضعاف في حركة المرور الدولية الموجهة عبر شبكة الشركة.

اإليرادات حسب قطاع األعمال للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2020م و 2021م و2022م(ل 4و6الجدول رقم )

آالف الرياالت السعودية
معلومات اإلدارة

2020م
معلومات اإلدارة

2021م
معلومات اإلدارة

2022م
التغيير السنوي
2020م - 2021م

التغيير السنوي
2021م - 2022م

النمو السنوي 
المركب

2020م - 2022م

0.7%11.6%)9.1%(195,343177,624198,225الشركات 

3.9%40.4%)23.2%(97,13074,638104,785األفراد 

26.6%153.2%)36.7%(47,12829,83875,544إيرادات الجملة 

5.6%34.2%)16.9%(339,601282,100378,554اإلجمالي

عدد الخدمات

2.9%15.9%)8.5%(6,9036,3137,314عدد الخدمات المقدمة للشركات

18.8%66.2%)15.1%(52,66344,73774,348عدد الخدمات المقدمة لألفراد
المصدر: معلومات اإلدارة 
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قطاع الشركات: تتكون إيرادات قطاع الشركات بشكل أساسي من إيرادات »خدمات اإلنترنت المخصصة«.

انخفضت إيرادات الشركات من 195.3 مليون ريال سعودي خالل السنة المالية 2020م إلى 177.6 مليون ريال سعودي خالل السنة المالية 
2021م بسبب )1( انخفاض عدد الخدمات المقدمة للشركات من 6.9 ألف خدمة في السنة المالية 2020م إلى 6.3 ألف خدمة في السنة 
المالية 2021م )أي بنسبة انخفاض 8.5%(، )2( تقليص حجم العقود نتيجة جائحة COVID-19 )3( انخفاض معدل اإليرادات للخدمة من 

28.3 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2020م إلى 28.1 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2021م.

 عاودت إيرادات قطاع الشركات االرتفاع لتصل إلى 198.2 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2022م ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى )1( 
اعتماد الشركة استراتيجية جديدة تعتمد على عروض باقات لخدمات اإلنترنت للشركات، بالتحديد في خدمات اإلنترنت المخصصة )2( 
ارتفاع عدد الخدمات المقدمة للشركات من 6.3 ألف خدمة في السنة المالية 2021م إلى 7.3 ألف خدمة في السنة المالية 2022م أي 
بنسبة 15.9% علًما أن معدل اإليرادات لخدمة الشركات انخفض من 28.1 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2021م إلى 27.1 ألف ريال 

سعودي في السنة المالية 2022م نتيجة زيادة المنافسة في القطاع. 

شّكلت إيرادات الشركات معّدل 58% من مجمل اإليرادات خالل الفترة الممتدة من 2020م إلى 2022م. 

قطاع األفراد: تتكون إيرادات قطاع األفراد بشكل أساسي من )1( إيرادات »خدمات ال تي إي )LTE(« التي توفر الشركة  	
من خاللها باقات اإلنترنت للعمالء، وشكلت إيرادات هذه الخدمات الجزء األكبر من إيرادات قطاع األفراد، )2( إيرادات 

»خدمات األلياف البصرية إلى المنزل )FTTH(« والتي توفر الشركة من خاللها خدمات اإلنترنت للعمالء في المنزل.
انخفضت إيرادات األفراد من 97.1 مليون ريال سعودي خالل السنة المالية 2020م إلى 74.6 مليون ريال سعودي خالل السنة المالية 
2021م نتيجة )1( انخفاض معدل الخدمات المقدمة لألفراد بنسبة 15.1% )من 52.7 ألف خدمة في السنة المالية 2020م إلى 44.7 ألف 
خدمة خالل السنة المالية 2021م(، )2( انخفاض معدل اإليراد للخدمة من 1.8 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2021م إلى 1.7 ألف 

ريال سعودي في السنة المالية 2022م نتيجة زيادة المنافسة في القطاع إضافة إلى خصومات ممنوحة لألفراد.

ارتفعت إيرادات األفراد لتصل إلى 104.8 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2022م ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى اعتماد تسعيرة تنافسّية 
وتحسين الخدمة والباقات المقدمة للعمالء. تزامن هذا االرتفاع مع ارتفاع في عدد الخدمات المقدمة لألفراد من 44.7 ألف خدمة في 
السنة المالية 2021م إلى 74.3 ألف خدمة في السنة المالية 2022م، باإلضافة إلى تطوير الخدمات المقدمة للعمالء وتقديم باقات جديدة 
بأسعار تنافسية، حيث انخفض معدل اإليراد للخدمة انخفض من 1.7 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2021م إلى 1.4 ألف ريال 

سعودي في السنة المالية 2022م نتيجة زيادة المنافسة في القطاع. 

شّكلت إيرادات األفراد معّدل 29% من مجمل اإليرادات خالل الفترة الممتدة من 2020م إلى 2022م. 

إيرادات الجملة: تتكون بشكل أساسي من )أ( إيرادات »الترابط بين الشبكات )الداخلية(« الناتجة عن ربط االتصاالت داخل المملكة بين 
مشغلين آخرين، )ب( إيرادات »الترابط بين الشبكات )الخليج(« الناتجة عن ربط االتصاالت من خارج المملكة بين مشغلين آخرين، )ج( 

إيرادات خدمات »الترابط الداخلي« والتي أطلقتها الشركة خالل العام 2018م.

انخفضت إيرادات الجملة من 47.1 مليون ريال سعودي خالل السنة المالية 2020م إلى 29.8 مليون ريال سعودي خالل السنة المالية 
.COVID-19 2021م بسبب اعتماد العمالء على المكالمات الجماعية عبر اإلنترنت خالل جائحة

ارتفعت إيرادات الجملة لتصل إلى 75.5 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2022م ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة كبيرة في عائدات 
الربط البيني بالجملة نتيجة زيادة ما يقارب 5 أضعاف في حركة المرور الدولية الموجهة عبر شبكة الشركة، من خالل تحسين عالقة 

الشركة مع شركائها الدوليين، كما بقي معّدل اإليراد لدقيقة المكالمة ثابًتا خالل الفترة المدروسة.

شّكلت إيرادات الجملة معّدل 15% من مجمل اإليرادات خالل الفترة الممتدة من 2020م إلى 2022م. 
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تكلفة اإليرادات 	------

تكلفة اإليرادات للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2020م و 2021م و2022م(ل 5و6الجدول رقم )

آالف الرياالت السعودية

السنة 
المالية 
2020م

)مراجعة(

السنة 
المالية 
2021م

)مراجعة(

السنة 
المالية 
2022م

)مراجعة(
التغيير السنوي
2020م - 2021م

التغيير السنوي
2021م - 2022م

النمو السنوي 
المركب

2020م - 2022م

9.4%52.7%)21.7%(93,34173,077111,612رسوم استئجار السعة

ال ينطبق)38.9%(ال ينطبق85,65752,307-استهالكات وإطفاءات

14.2%30.7%)0.2%(14,63914,60519,094تكاليف موظفين

118.7%84.0%159.9%4,51611,73521,591تركيبات والمستخدم من المخزون

)41.8%()55.0%()24.7%(10,4737,8833,551صيانة ودعم الشبكة

32.5%590.5%)74.6%(24,4556,21842,933رسوم الربط الصوتي

563.5%33.6%3194.4%69422,86330,550رسوم حكومية

40.0%68.8%16.1%1,4111,6382,765تأجير المواقع والمرافق

)3.1%()24.5%(24.3%2,4563,0542,307أخرى

37.3%26.5%49.2%151,985226,730286,710اإلجمالي

نقطة مئويةكنسبة مئوية من اإليرادات

3.62.0)1.6(29.5%25.9%27.5%رسوم استئجار السعة

13.8)16.5(13.830.4%30.4%0.0%استهالكات وإطفاءات

0.7)0.1(5.00.9%5.2%4.3%تكاليف موظفين

5.72.81.54.4%4.2%1.3%تركيبات والمستخدم من المخزون

)2.1()1.9()0.3(0.9%2.8%3.1%صيانة ودعم الشبكة

9.14.1)5.0(11.3%2.2%7.2%رسوم الربط الصوتي

7.9)0.0(8.17.9%8.1%0.2%رسوم حكومية

0.70.20.10.3%0.6%0.4%تأجير المواقع والمرافق

)0.1()0.5(0.60.4%1.1%0.7%أخرى

متوسط عدد العاملين

0.0%12.1%)10.8%(373337متوسط عدد العاملين بدوام كامل

متوسط الراتب الشهري لكل موظف )بالريال 
)5.4%(3.0%)13.2%(10,5929,1979,473السعودي(

متوسط عدد الموظفين الذين تم االستعانة بهم من 
15.3%22.1%8.9%7986105مصادر خارجية

متوسط الراتب الشهري لكل موظف خارجي )بالريال 
2.4%3.5%1.3%10,07910,20510,560السعودي( 

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020م و2021م و2022م ومعلومات اإلدارة 

رسوم استئجار السعة

تمّثل رسوم استئجار السعة الرسوم التي تتكبدها الشركة من مشغلين آخرين مقابل سعة اإلنترنت والخدمات األخرى التي تستخدمها الشركة 
لتقديم خدماتها للعمالء. تخضع رسوم استئجار السعة لظروف السوق فيما يتعلق بتكلفة استئجار السعة ومدة اإليجار، عالوة على ذلك، فهي 
تخضع لتقدير الطلب والقدرة المطلوبة لدعم عمليات الشركة وعمالئها. باإلضافة إلى ذلك ، تتم إضافة سعة فائضة لزيادة حركة المرور 

غير المتوقعة، بالتالي رسوم استئجار السعة تتأرجح توازياً لإليرادات. 
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انخفضت رسوم استئجار السعة من 93.3 مليون ريال سعودي خالل السنة المالية 2020م إلى 73.1 مليون ريال سعودي خالل السنة المالية 
2021م توازياً مع انخفاض اإليرادات خالل الفترة نفسها، علًما أّن رسوم استئجار السعة كنسبٍة من اإليرادات انخفضت من 27.5% في 

السنة المالية 2020م إلى 25.9% في السنة المالية 2021م. 

ارتفعت رسوم استئجار السعة إلى 111.6 مليون ريال سعودي خالل السنة المالية 2022م أي بنسبة 52.7% وذلك تماشًيا مع االرتفاع في 
اإليرادات خالل الفترة المالية نفسها. تجدر اإلشارة إلى أن مجمل رسوم استئجار السعة ارتفعت كنسبة من اإليرادات خالل السنة المالية 

2022م لتصل إلى %29.5.

رسوم الربط الصوتي 

تمّثل رسوم الربط الصوتي الرسوم التي تتكبدها الشركة من مشغلين آخرين مقابل دقائق الربط الصوتي توازياً مع إيرادات الربط البيني 
بالجملة، وتعتمد رسوم الربط الصوتي بشكل كبير على ظروف السوق، بما في ذلك طرق المرور بين الشركة والمشغلين اآلخرين، حيث 
يكون لكل مسار سعر محدد قد يتغير على أساس يومي. انخفضت رسوم الربط البيني من 24.5 مليون ريال سعودي خالل السنة المالية 
2020م إلى 6.2 مليون ريال سعودي خالل السنة المالية 2021م مع انخفاض عدد دقائق حركة المرور الدولية الموجهة عبر شبكة الشركة.

ارتفعت رسوم الربط الصوتي إلى 42.9 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2022م أي بنسبة 590.5% ويعود هذا االرتفاع بشكل رئيسي 
إلى وتوازياً مع ارتفاع الربط البيني بالجملة نتيجة زيادة ما يقارب 5 أضعاف في حركة المرور الدولية الموجهة عبر شبكة الشركة دقائق 

الربط الصوتي.

استهالكات وإطفاءات

تم إعادة تصنيف بند االستهالكات واإلطفاءات من بند مسقل للسنة المالية 2020م ضمن مصاريف التشغيل إلى )1( استهالكات وإطفاءات 
مدرجة ضمن تكلفة اإليرادات و )2( استهالكات وإطفاءات مدرجة ضمن المصاريف العمومية واإلدارية للسنة المالية 2021م. 

بلغ إجمالي االستهالكات و اإلطفاءاإلطفاءات 122.5 مليون ريال سعودي خالل السنة المالية 2020م في حين بلغ إجمالي االستهالكات و 
اإلطفاءاإلطفاءات 99.7 مليون ريال سعودي خالل السنة المالية 2021م، تم تبويب )1( 85.7 مليون ريال سعودي منها ضمن تكلفة اإليرادات 
خالل السنة المالية 2021م و )2( 14.0 مليون ريال سعودي ضمن المصاريف العمومية واإلدارية خالل السنة المالية 2021م. يعود هذا 
االنخفاض بشكل أساسي إلى )1( االتفاقية مع شركة اتصاالت السعودية بإعادة 40 ألف وحدة IRU مقابل تخفيض جزء من رصيد الذمم 

الدائنة لألخير )2( وتمديد الرخصة مع »هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية« لغاية 31 مارس 2049م )32 عاًما من تاريخ التمديد(. 

تم تسجيل استهالكات وإطفاءات بقيمة 85.7 مليون ريال سعودي من ضمن تكلفة اإليرادات خالل السنة المالية 2021م )شّكلت 37.8% من 
إجمالي تكلفة اإليرادات و 30.4% من إجمالي اإليرادات خالل هذه الفترة(. 

المالية 2022م  السنة  ريال سعودي خالل  مليون  إلى 52.3  اإليرادات  تكلفة  المسجلة ضمن  واإلطفاءاإلطفاءات  االستهالكات  انخفضت 
)18.2% من إجمالي تكلفة اإليرادات و 13.8% من إجمالي اإليرادات خالل هذه الفترة( ويعود هذا االنخفاض بشكل رئيسي إلى االنخفاض 
في اإلطفاءات المتعلقة بأصول حق االستخدام، حيث تّم إلغاء 543 عقد إيجار متعلقة بمواقع أبراج اتصاالت غير مستخدمة مدرجة ضمن 

بند أصول حق االستخدام. 

تكاليف الموظفين

بلغت تكاليف الموظفين المدرجة ضمن تكلفة اإليرادات 14.6 مليون ريال سعودي خالل السنة المالية 2020م مكونة من )1( 37 موظًفا 
بدوام كامل وبمعدل راتب شهري بقيمة 10.6 ألف ريال سعودي )2( 79 موظًفا مستأجًرا بمعدل راتب شهري 10.1 ألف ريال سعودي.

استقرت تكاليف الموظفين المدرجة ضمن تكلفة اإليرادات خالل السنة المالية 2021م ويعود ذلك إلى )1( انخفاض عدد الموظفين إلى 33 
موظًفا بدوام كامل وبمعدل راتب شهري بقيمة 9.2 ألف ريال سعودي، مقابل ذلك )2( ارتفاع عدد الموظفين 86 موظًفا مستأجًرا بمعدل 

راتب شهري 10.2 ألف ريال سعودي.

ارتفعت تكاليف الموظفين إلى 19.1 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2022م ويعود هذا االرتفاع بشكل رئيسي إلى )1( االرتفاع في 
عدد الموظفين، حيث ارتفع عدد الموظفين بدوام كامل من 33 موظًفا خالل السنة المالية 2021م إلى 37 موظًفا خالل السنة المالية 2022م 
كما ارتفع عدد الموظفين المستأجرين من 86 موظًفا في السنة المالية 2021م إلى 105 موظفين في السنة المالية 2022م، )2( االرتفاع 
في معّدل الرواتب الشهرية لموظفي الشركة من 9.2 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2021م إلى 9.5 ألف ريال سعودي خالل السنة 
المالية 2022م كما ارتفع معدل الرواتب الشهرية للموظفين المستأجرين من 10.2 ألف ريال سعودي خالل السنة المالية 2021م إلى 10.6 

ألف ريال سعودي خالل السنة المالية 2022م. 
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شّكلت تكاليف الموظفين معّدل 7.6% من إجمالي تكلفة اإليرادات ومعّدل 4.8% من مجمل اإليرادات خالل الفترة المالّية الممتّدة من 
2020م إلى 2022م.

تجدر اإلشارة إلى أن الشركة قامت برسملة رواتب الفنيين الداخليين بمبلغ 1.4 مليون ريال سعودي خالل السنة المالية 2022م )1.2 مليون 
ريال سعودي خالل السنة المالية 2021م و 657 ألف ريال سعودي خالل السنة المالية 2020م(.

تركيبات والمستخدم من المخزون

تتعلق تكلفة استهالك المخزون والتركيب بأجهزة الراوتر التي يتم تركيبها لدى العمالء، إضافة إلى بطاقات الشحن وأجهزة اتصاالت متنوعة 
يتم استعمالها لوصل المستخدم على الشبكة. 

ارتفعت تكلفة استهالك المخزون والتركيب من 4.5 مليون ريال سعودي في العام 2020م إلى 11.7 مليون ريال سعودي في العام 2021م 
عقب إلغاء اتفاقية شراء منافذ اإلنترنت من شركة اتصاالت السعودية والتي بموجبها كانت األخيرة مسؤولة عن توفير األجهزة وتركيبها 

للعمالء.

ارتفعت تكلفة استهالك المخزون والتركيب إلى 21.6مليون ريال سعودي في العام 2022م تماشياً مع الزيادة العامة في عمليات الشركة 
والزيادة في إيراداتها. 

تجدر اإلشارة إلى أّن تكاليف التركيب واستهالك المخزون ارتفعت باستمرار خالل السنوات الثالث األخيرة كنسبة مئوية من اإليرادات من 
1.3% إلى 4.2% و 5.7% خالل السنوات المالية 2020م، 2021م و 2022م على التوالي.

صيانة ودعم الشبكة 

تتعلق تكاليف صيانة ودعم الشبكة بشكل أساسي بمصاريف صيانة متعلقة باألبراج المستخدمة من الشركة، إضافة إلى تكاليف صيانة 
البرامج والمواقع. 

انخفضت تكلفة صيانة ودعم الشبكة من 10.5 مليون ريال سعودي خالل السنة المالية 2020م إلى 7.9 مليون ريال سعودي خالل السنة 
المالية 2021م نتيجة )1( االتفاقية مع شركة االتصاالت السعودية بإعادة 40 ألف وحدة IRU مما أدى إلى االنخفاض بالتكاليف المتعلقة 
بالصيانة )2( زيادة االعتماد على تنفيذ أعمال الصيانة داخلًيا وتقليل االعتماد على موردي خدمات الصيانة. تجدر اإلشارة إلى أن تكاليف 
الصيانة والدعم للعام 2021م تشمل تكاليف نقل مركز بيانات الشركة )3.1 مليون ريال سعودي( حيث فرضت الحكومة نقل معدات وخوادم 

مركز البيانات إلنجاز مشروع ضخم في الموقع. 

انخفضت تكاليف الصيانة ودعم الشبكة إلى 3.6 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2022م ويعود ذلك )1( إلى تكّبد الشركة تكاليف نقل 
مركز البيانات خالل السنة المالية 2021م )2( انخفاض تكاليف الصيانة نتيجة تنفيذ أعمال الصيانة داخلًيا.

رسوم حكومية

تمّثل الرسوم الحكومية الرسوم المفروضة من هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية، الهيئة الرسمية لتنظيم قطاع االتصاالت في المملكة، 
تلك المتعلقة بتوفير خدمات االتصاالت واإلنترنت باإلضافة إلى رسوم الموجات الالسلكية، حيث إّن الشركة تمتلك صحوًنا لبّث والتقاط 
بة على أبراج اتصاالت مستخدمة من قبل الشركة وتمثل الرسوم 11% من صافي إيرادات الشركة المعرفة من قبل  الموجات الالسلكية ُمركَّ
هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية. ارتفعت تكلفة الرسوم الحكومية من 0.7 مليون ريال سعودي خالل السنة المالية 2020م إلى 22.9 مليون 
ريال سعودي خالل السنة المالية 2021م نتيجة تسجيل الرسوم الحكومية ضمن بند تكلفة اإليرادات خالل السنة المالية 2021م في حين 

كانت معظم الرسوم الحكومية تصّنف ضمن المصاريف اإلدارية والعمومية خالل السنوات السابقة.

ارتفعت الرسوم الحكومية إلى 30.6 مليون ريال سعودي خالل السنة المالية 2022م تماشياً مع االرتفاع في إيرادات الشركة وبقيت ثابتة 
كنسبة مئوية من اإليرادات على معدل 8.1% خالل السنتين الماليتين 2021م و 2022م.

تأجير المواقع والمرافق

تمّثل تكلفة تأجير المواقع والمرافق المصاريف المتعلقة بمرافق وتكلفة الكهرباء لمواقع أبراج االتصاالت وسعة الشبكة. 

ارتفعت تكلفة تأجير المواقع والمرافق بنسبة ضئيلة من 1.4 مليون ريال سعودي خالل السنة المالية 2020م إلى 1.6 مليون ريال سعودي 
خالل السنة المالية 2021م.
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ارتفعت تكلفة تأجير المواقع والمرافق إلى 2.8 مليون ريال سعودي خالل السنة المالية 2022م مدفوعة بشكل رئيسي بالزيادة في رسوم 
الكهرباء ونفقات المرافق تماشًيا مع الزيادة في أعمال الشركة.

مصاريف أخرى

تتكّون المصاريف األخرى بشكل رئيسي من مصاريف مستلزمات تقنية ومصاريف مدفوعة لهيئة االتصاالت والفضاء والتقنية لالستحواذ 
على أرقام جديدة. 

ارتفعت المصاريف األخرى من 2.5 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م ، إلى 3.1 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م 
حيث ارتفعت المستلزمات التقنية خالل السنة المالية 2021م تماشًيا مع نقل مركز بيانات الشركة.

عادت المصاريف األخرى إلى معدلها الطبيعي خالل السنة المالية 2022م حيث سجلت 2.3 مليون ريال سعودي خالل هذه الفترة أي %0.6 
من إجمالي إيرادات الفترة )1.1% خالل السنة المالية 2021م و 0.7 خالل السنة المالية 2020م(.

المصاريف اإلدارية والعمومية -------

المصاريف اإلدارية والعمومية للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2020م و 2021م و2022م(ل 6و6الجدول رقم )

آالف الرياالت السعودية

السنة المالية 
2020م

)مراجعة(

السنة المالية 
2021م

)مراجعة(

السنة المالية 
2022م

)مراجعة(
التغيير السنوي
2020م - 2021م

التغيير السنوي
2021م - 2022م

النمو السنوي 
المركب

2020م - 2022م

)100.0%(ال ينطبق)100.0%(--21,738رسوم حكومية

28.5%191.0%)43.3%(22,90312,98637,793تكاليف موظفين 

14.1%50.1%)13.3%(5,0354,3656,552دعم وصيانة الشبكة 

)100.0%(ال ينطبق)100.0%(--3,749إيجار المكتب

)2.4%(4.0%)8.3%(2,8692,6302,735رسوم فحص طبي وتأشيرات وإقامات

115.5%284.8%20.7%1,4011,6916,507أتعاب مهنية واستشارية

)73.4%()88.0%()40.6%(1,8171,079129مصروفات مرافق خدمية

29.8%)1.1%(70.4%108184182برامج ولوازم أجهزة كمبيوتر

54.0%81.4%30.8%5,3206,96012,624أخرى

ال ينطبق4.8%ال ينطبق14,01914,694-استهالكات وإطفاءات

11.8%84.9%)32.4%(64,94043,91481,216اإلجمالي

نقطة مئويةكنسبة مئوية من اإليرادات

)6.4(-)6.4(0.0%0.0%6.4%رسوم حكومية

5.43.2)2.1(10.0%4.6%6.7%تكاليف موظفين 

1.70.10.20.2%1.5%1.5%دعم وصيانة الشبكة 

)1.1(-)1.1(0.0%0.0%1.1%إيجار المكتب

)0.1()0.2(0.70.1%0.9%0.8%رسوم فحص طبي وتأشيرات وإقامات

1.70.21.11.3%0.6%0.4%أتعاب مهنية واستشارية

)0.5()0.3()0.2(0.0%0.4%0.5%مصروفات مرافق خدمية

0.0)0.0(0.00.0%0.1%0.0%برامج ولوازم أجهزة كمبيوتر

3.30.90.91.8%2.5%1.6%أخرى

3.9)1.1(3.95.0%5.0%0.0%استهالكات وإطفاءات
المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020م و 2021م و2022م
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الرسوم الحكومية 

تمّثل الرسوم الحكومية الرسوم المفروضة من هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية، الهيئة الرسمية لتنظيم قطاع االتصاالت في المملكة، 
تلك المتعلقة بتوفير خدمات االتصاالت واإلنترنت باإلضافة إلى رسوم الموجات الالسلكية، حيث إّن الشركة تمتلك صحوًنا لبّث والتقاط 
الموجات الالسلكية مركبة على أبراج اتصاالت مستخدمة من قبل الشركة وتمثل الرسوم 11% من صافي إيرادات الشركة المعرفة من قبل 

هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية.

سّجلت الشركة رسوم حكومية بقيمة 21.7 مليون ريال سعودي خالل السنة المالية 2020م )شّكلت 33% من إجمالي المصروفات اإلدارية 
والعمومية و6.4% من إجمالي اإليرادات خالل هذه الفترة(. تم إعادة تبويب الرسوم الحكومية خالل السنوات المالية 2021م و 2022م ضمن 

تكلفة اإليرادات ابتداء من السنة المالية 2021م. 

تكاليف موظفين

تتكون تكاليف الموظفين من تكلفة الموظفين العاملين في اإلدارة بدوام كامل إضافة إلى تكاليف الموظفين المستأجرين. 

انخفضت تكلفة موظفي اإلدارة والدعم من 22.9 مليون ريال سعودي خالل السنة المالية 2020م )شّكلت 6.7% من إجمالي إيرادات الفترة( 
إلى 13.0 مليون ريال سعودي خالل السنة المالية 2021م )شّكلت 4.1% من إجمالي إيرادات الفترة(. ويعود هذا االنخفاض بشكل أساسي 

إلى عكس جزء من مخصص اإلجازات بسبب احتساب مخصص أعلى من المطلوب خالل السنة المالية 2020م.

تجدر اإلشارة إلى أن عدد موظفي اإلدارة بدوام كامل انخفض من 62 موظًفا براتب شهري بمعدل 16.3 ألف ريال سعودي في السنة 
المالية 2020م إلى 60 موظًفا بدوام كامل وبراتب شهري بمعدل 17.2 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2021م )ارتفاع بنسبة %5.4(. 
أما بالنسبة لعدد الموظفين المستأجرين فقد ارتفع العدد من 5 موظفين خالل السنة المالية 2020م براتب شهري بمعدل 47.5 ألف 
ريال سعودي في السنة المالية 2020م إلى 7 موظفين خالل السنة المالية 2021م براتب شهري 25.6 ألف ريال سعودي )انخفاض بنسبة 

.)%46.2

ارتفعت تكاليف الموظفين اإلداريين خالل السنة المالية 2022م لتسّجل 37.8 مليون ريال سعودي خالل هذه الفترة أي 47% من إجمالي 
المصاريف اإلدارية والعمومية و 10% من إجمالي اإليرادات للفترة نفسها. يعود االرتفاع في تكاليف الموظفين بشكل رئيسي إلى )1( عالوات 
ومكافآت تّم منحها للموظفين خالل هذه الفترة بقيمة 14.6 مليون ريال سعودي خالل السنة المالية 2022م، )2( االرتفاع في معدل الرواتب 
األساسية بقيمة 4.3 مليون ريال سعودي نتيجة االرتفاع في المعدل الشهري لرواتب الموظفين بدوام كامل من 17.2 ألف في السنة المالية 
2021م إلى 25.2 ألف في السنة المالية 2022م، حيث قامت الشركة بإعادة هيكلة القوى العاملة وقامت بتوظيف موظفين بكفاءات مميزة.

انخفض عدد موظفي اإلدارة بدوام كامل من 60 موظًفا براتب شهري بمعدل 17.2 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2021م إلى 58 
موظًفا بدوام كامل وبراتب شهري بمعدل 25.2 ألف ريال سعودي )ارتفاع بنسبة 46.4%(. أما بالنسبة لعدد الموظفين المستأجرين فقد 
استقّر العدد على 7 موظفين خالل السنة المالية 2022م مع انخفاض بنسبة 8.2% بمعدل الراتب الشهري ليصبح 23.5 ألف ريال سعودي.

دعم وصيانة الشبكة

انخفضت مصاريف دعم وصيانة الشبكة العمومية من 5.0 مليون ريال سعودي خالل السنة المالية 2020م إلى 4.4 مليون ريال سعودي 
خالل السنة المالية 2021م ويعود هذا االنخفاض إلى االنخفاض في أعمال الصيانة وخدمات تشغيل تكنولوجيا المعلومات.

وعاودت مصاريف دعم الشبكة وصيانتها االرتفاع خالل السنة المالية 2022م وسّجلت 6.6 مليون ريال سعودي في هذه الفترة ويعود هذا 
االرتفاع بشكل أساسي إلى تلزيم أعمال صيانة و تطوير تكنولوجيا المعلومات إلى أطراف خارجية حيث تم عقد اتفاقيات جديدة خالل 

هذه الفترة. 

علًما أن مصاريف دعم الشبكة وصيانتها شّكلت 1.7% من إجمالي اإليرادات خالل هذه الفترة )1.5% في السنة المالية 2021م(.

إيجار المكتب

تتكون مصاريف إيجار المكتب من رسوم إيجار المقّر الرئيسي للشركة فقط. سّجلت الشركة تكاليف إيجار مكتب بقيمة 3.7 مليون ريال 
سعودي خالل السنة المالية 2020م )شّكلت 6% من إجمالي المصروفات اإلدارية والعمومية في هذه الفترة(. 

تم تصنيف إيجار المكتب كعقد إيجار تشغيلي وفًقا للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 16 خالل السنة المالية 2020م حيث اضطرت 
الشركة إلى إخالء المبنى بسبب قرار فرضته الحكومة إلنجاز مشروع ضخم في الموقع. 
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بدأت الشركة بتسجيل مصروفات إيجار المقّر الرئيسي من ضمن حق استخدام األصول خالل السنوات المالية 2021م و 2022م.

رسوم الفحص الطبي والتأشيرات واإلقامات 

تمّثل رسوم الفحص الطبي والتأشيرات واإلقامات تلك المصاريف المتعلقة بموظفي الشركة المتعاقدين بدوام كامل، والتي تتكون بشكل 
رئيسي من مصاريف التأمين الصحي للموظفين. 

انخفضت رسوم الفحص الطبي والتأشيرات واإلقامات من 2.9 مليون ريال سعودي خالل السنة المالية 2020م إلى 2.6 مليون ريال سعودي 
خالل السنة المالية 2021م ويعود هذا االنخفاض إلى انخفاض طفيف في النفقات الطبية في السنة المالية 2021م.

 ارتفعت رسوم الفحص الطبي والتأشيرات واإلقامات إلى 2.7 مليون ريال سعودي خالل السنة المالية 2022م نتيجة )1( االرتفاع في أعداد 
.COVID-19 الموظفين )2( تخفيف قيود السفر التي فرضت خالل فترة جائحة

أتعاب مهنية واستشارية

تتكون األتعاب المهنية واالستشارية من رسوم أتعاب مدققي الحسابات، االستشاريين التقنيين، االستشاريين القانونيين ومصاريف التوظيف.

ارتفعت األتعاب االستشارية والمهنية من 1.4 مليون ريال سعودي خالل السنة المالية 2020م إلى 1.7 مليون ريال سعودي خالل السنة 
المالية 2021م نتيجة ارتفاعات في المصاريف القانونية.

ارتفعت األتعاب المهنية واالستشارية لتصل إلى 6.5 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2022م ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى استشارات 
متعلقة بالتقييم الزكوي من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تابعة لسنوات مالية سابقة وبخطة تطوير الموارد البشرية.

مصروفات مرافق خدمية 

تتكون نفقات المرافق بشكل رئيسي من رسوم الكهرباء المتعلقة بالمقر الرئيسي للشركة. 

انخفضت نفقات المرافق الخدمية من 1.8 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م إلى 1.1 مليون ريال سعودي خالل السنة المالية 
2021م ويعود ذلك إلى احتساب رسوم كهرباء أعلى من الرسوم الفعلية خالل العام 2020م نتيجة عدم صدور الفواتير في تلك الفترة.

انخفضت نفقات المرافق إلى 129 ألف ريال سعودي خالل السنة المالية 2022م حيث تّمت إعادة تصنيف هذه المصاريف ضمن تكلفة 
اإليرادات بسبب نقل مركز البيانات إلى مبنى جديد منفصل عن المكتب الرئيسي.

مصاريف عمومية وإدارية أخرى

تتكون المصاريف العمومية واإلدارية األخرى بشكل رئيسي من الرسوم المتعلقة بمجلس اإلدارة والرسوم االستشارية. 

ارتفعت المصاريف العمومية واإلدارية األخرى من 5.3 مليون ريال سعودي خالل السنة المالية 2020م إلى 7.0 مليون ريال سعودي خالل 
السنة المالية 2021م ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى إدراج مصاريف إيجار المقّر الرئيسي للشركة بقيمة 2.8 مليون ريال سعودي استثنائياً 

خالل السنة المالية 2021م بسبب القرار الذي فرضته الحكومة بإخالء المبنى إلنجاز مشروع ضخم في الموقع.

و استمّرت باالرتفاع خالل السنة المالية 2022م لتصل إلى 12.6 مليون ريال سعودي ويعود ذلك بشكل أساسي إلى )1( الرسوم االستشارية 
المتكبدة فيما يتعلق بزيادة رأس المال المحتمل من خالل إصدار حقوق أولوية في السوق المالية السعودية )»Tadawul«( بقيمة 4.0 مليون 

ريال سعودي )2( ورسوم البلدية المدفوعة لبلدية الرياض بقيمة 1.2 مليون ريال سعودي.

استهالكات وإطفاءات

تم إعادة تصنيف بند االستهالكات واإلطفاءات للسنة المالية 2021م من بند مسقل ضمن مصاريف التشغيل إلى )1( استهالكات وإطفاءات 
مدرجة ضمن تكلفة اإليرادات و)2( استهالكات وإطفاءات مدرجة ضمن المصاريف العمومية واإلدارية. 

بلغ إجمالي االستهالكات واإلطفاءاإلطفاءات 122.5 مليون ريال سعودي خالل السنة المالية 2020م في حين بلغ إجمالي االستهالكات 
تكلفة  منها ضمن  ريال سعودي  مليون   85.7  )1( تبويب  تم  2021م،  المالية  السنة  ريال سعودي خالل  مليون   99.7 واإلطفاءاإلطفاءات 

اإليرادات خالل السنة المالية 2021م و )2( 14.0 مليون ريال سعودي ضمن المصاريف العمومية واإلدارية خالل السنة المالية 2021م. 
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تم تسجيل استهالكات وإطفاءات بقيمة 14.0 مليون ريال سعودي من ضمن المصاريف اإلدارية والعمومية خالل السنة المالية 2021م 
)شّكلت 32% من إجمالي المصروفات اإلدارية والعمومية و 5% من إجمالي اإليرادات خالل هذه الفترة(. 

ارتفعت االستهالكات واإلطفاءاإلطفاءات المسجلة ضمن المصاريف اإلدارية والعمومية إلى 14.7 مليون ريال سعودي خالل السنة المالية 
2022م )شكلت 18% من إجمالي المصروفات اإلدارية والعمومية و3.9% من إجمالي اإليرادات خالل هذه الفترة( ويعود هذا االرتفاع البسيط 
إلى )1( االرتفاع في االستهالكات المتعلقة بالمستودعات )2( االرتفاع في االستهالكات المتعلقة بمرافق ودعم ومعدات تقنية )3( االرتفاع 

في االستهالكات المتعلقة بتحسينات على عقارات مستأجرة )نتيجة إضافات خالل السنة المالية بقيمة 1.4 مليون ريال سعودي(.

مصاريف البيع والتسويق -------

مصاريف البيع والتسويق للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2020م و 2021م و2022م(ل 7و6الجدول رقم )

آالف الرياالت السعودية

السنة المالية 
2020م

)مراجعة(

السنة المالية 
2021م

)مراجعة(

السنة المالية 
2022م

)مراجعة(
التغيير السنوي
2020م - 2021م

التغيير السنوي
2021م - 2022م

النمو السنوي 
المركب

2020م - 2022م

30.8%33.5%28.1%16,59921,26428,386تكاليف موظفين

9.1%54.5%)22.9%(14,58111,24717,371عمولة بائعين

)5.5%()6.2%()4.8%(2,0961,9961,872خدمة العمالء

)100.0%(ال ينطبق)100.0%(--69استئجار نقطة العرض الرئيسية

6.2%182.6%)60.1%(23092260أخرى

19.4%38.4%3.0%33,57534,59947,889اإلجمالي

نقطة مئويةكنسبة مئوية من اإليرادات

2.6)0.0(7.52.6%7.5%4.9%تكاليف الموظفين

0.60.3)0.3(4.6%4.0%4.3%عمولة البائعين

)0.1()0.2(0.50.1%0.7%0.6%خدمة الزبائن

)0.0(-)0.0(0.0%0.0%0.0%استئجار نقطة العرض الرئيسية

0.60.10.50.6%0.1%0.1%التكاليف األخرى
المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020م و2021م و2022م

تكاليف الموظفين

ارتفعت تكاليف موظفي البيع والتسويق من 16.6 مليون ريال سعودي خالل السنة المالية 2020م إلى 21.3 مليون ريال سعودي خالل 
السنة المالية 2021م نتيجة زيادة عدد موظفي البيع والتسويق بدوام كامل من 51 موظًفا في السنة المالية 2020م إلى 60 موظًفا في السنة 
المالية 2021م باإلضافة إلى زيادة عدد موظفي البيع والتسويق المستأجرين من 44 موظًفا في السنة المالية 2020م إلى 48 موظًفا في 

السنة المالية 2021م.

ارتفعت تكاليف الموظفين في السنة المالية 2022م إلى 28.4 مليون ريال سعودي خالل السنة المالية 2022م، مدفوعة بشكل أساسي من 
)1( ارتفاع العموالت المعطاة للموظفين وذلك مع استقطاب عمالء جدد )2( ارتفاع معدل الرواتب الشهرية للموظفين بدوام كامل من 11 
ألف ريال سعودي في السنة المالية 2021م إلى 19.8 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2022م نتيجة إعادة هيكلة نظام الموارد البشرية 
للموظفين  الشهرية  الرواتب  معدل  في  انخفاض   )3( قابلها  مرتفعة،  برواتب  وبالتالي  مميزة  بكفاءة  موظفين جدد  وتوظيف  الشركة،  في 
المستأجرين من 18 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2021م إلى 13 ألف ريال سعودي خالل السنة المالية 2022م حيث قامت الشركة 

بالتعاقد مع ثالث شركات جدد لتأمين العمالة بعروض أسعار منخفضة. 

عمولة البائعين 

تتمثل عمولة البائعين بالعمولة الممنوحة نتيجة ارتفاع عدد الخدمات المقدمة من الشركة. 

انخفضت عمولة البائعين من 14.6 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م إلى 11.2 مليون ريال سعودي خالل السنة المالية 2021م 
تماشياً مع االنخفاض في اإليرادات خالل هذه الفترة.
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عاودت نفقات العموالت االرتفاع في السنة المالية 2022م لتصل إلى 17.4 مليون ريال سعودي تزامًنا مع ارتفاع إيرادات الشركة تماشياً 
مع االرتفاع في الخدمات المقدمة من الشركة.

خدمة العمالء

تتكون تكلفة خدمة العمالء من الرسوم المتعلقة بالخط الساخن لخدمة الزبائن وهي ملّزمة لجهة خارجية. 

انخفضت تكلفة خدمة العمالء خالل الفترة األخيرة من 2.1 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م إلى 2.0 مليون ريال سعودي في 
السنة المالية 2021م وذلك نتيجة الخطوات المتخذة من اإلدارة لتخفيض النفقات.

كما انخفضت إلى 1.9 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2022م، وذلك نتيجة اعتماد اإلدارة تدابير لتخفيض النفقات.

استئجار نقطة العرض

يتكون بند استئجار نقطة العرض من االعالنات على المركبات ألغراض تسويقية.

انخفضت هذه المصاريف من 69 ألف خالل السنة المالية 2020م إلى ال شيء خالل السنوات المالية 2021م و 2022م حيث اعتمدت 
الشركة قنوات تسويقية بديلة.

مصاريف بيع وتسويق أخرى

تتعلق المصاريف األخرى بشكل أساسي بمصاريف التسويق واإلعالن وعمولة موظفي المبيعات اإلضافية وخدمات التحصيل النقدي. 

انخفضت مصاريف البيع والتسويق األخرى من 230 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2020م إلى 92 ألف ريال سعودي في السنة المالية 
2021م.

ارتفعت مصاريف البيع والتسويق األخرى إلى 260 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2022م.

اإليرادات األخرى -------

اإليرادات األخرى للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2020م و 2021م و2022م(ل 8و6الجدول رقم )

آالف الرياالت السعودية

السنة المالية 
2020م

)مراجعة(

السنة المالية 
2021م

)مراجعة(

السنة المالية 
2022م

)مراجعة(
التغيير السنوي
2020م - 2021م

التغيير السنوي
2021م - 2022م

النمو السنوي 
المركب

2020م - 2022م

ال ينطبق)70.7%(ال ينطبق101,13229,633-تسوية مع موردين ومشغلين، بالصافي

)100.0%(ال ينطبق)100.0%(--3,196خصم دفع مبكر من مورد

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق)5,008(--غرامات حكومية

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق4,386--دعم حجم تعامل مع مورد رئيسي

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق)353(--خسائر استبعاد عقود إيجار

284.8%)32.8%(2104.3%471,036696أخرى

200.9%)71.3%(3050.4%3,243102,16829,354اإلجمالي
المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020م و 2021م و2022م

خالل السنة المالية 2020م بلغت اإليرادات األخرى 3.2 مليون ريال سعودي وتكونت بشكل أساسي من خصم ممنوح من أحد موردي الشركة 
مقابل الدفع المبكر.

بلغت اإليرادات األخرى 102.2 مليون ريال سعودي خالل السنة المالية 2021م وتكونت بشكل أساسي من إيرادات ناتجة عن التوصل إلى 
تسوية مع شركة االتصاالت السعودية إللغاء االتفاقية القديمة وتصفية المدفوعات المتأخرة على الشركة.

خالل العام 2022م بلغ مجمل اإليرادات األخرى 29.4 مليون ريال سعودي تكّونت بشكل أساسي من تسوية مع موردين ومشغلين بقيمة 29.6 
مليون ريال سعودي مقابل الدفع المبكر.
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قائمة الربح أو الخسارة لفترة الستة أشهر المنتهية في 1- سبتمبر -	1	م و1- سبتمبر  	----
		1	م

قائمة الربح أو الخسارة للشركة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م و30 سبتمبر 2022م(ل 9و6الجدول رقم )

آالف الرياالت السعودية

فترة الستة أشهر المنتهية 
في 30 سبتمبر 2021م

)مفحوصة(

فترة الستة أشهر المنتهية 
في 30 سبتمبر 2022م

)مفحوصة(

التغيير السنوي
30 سبتمبر 2021م -
30 سبتمبر 2022م

85.2%155,815288,504اإليرادات

71.1%)207,840()121,457(تكلفة اإليرادات

134.8%34,35880,664إجمالي الربح

)16.0%()31,326()37,295(مصروفات إدارية وعمومية

49.7%)33,689()22,510(مصروفات بيع وتسويق

)25.6%()6,672()8,972(خسائر انخفاض القيمة في الذمم التجارية المدينة

)77.5%(23,1025,206إيرادات أخرى

)225.3%(14,183)11,317(األرباح )الخسائر( التشغيلية

)12.0%()9,215()10,471(تكاليف تمويلية

)122.8%(4,968)21,788(ربح )خسارة( الفترة قبل الزكاة وضريبة الدخل

ال ينطبق--الزكاة وضريبة الدخل

)122.8%(4,968)21,788(صافي ربح )الخسارة( للسنة

مؤشرات األداء

نقطة مئويةكنسبة مئوية من اإليرادات

)5.9(72.0%77.9%تكلفة اإليرادات

28.05.9%22.1%إجمالي الربح

)13.1(10.9%23.9%مصروفات إدارية وعمومية

)2.8(11.7%14.4%مصروفات بيع وتسويق

4.912.2%)7.3%(األرباح )الخسائر( التشغيلية

1.715.7%)14.0%(صافي ربح )الخسارة( للسنة

عدد الخدمات

)18.7%(6,0234,899عدد الخدمات - الشركات

64.1%53,60987,997عدد الخدمات - األفراد
المصدر: القوائم المالية المفحوصة المنتهية في 30 سبتمبر 2021م و 30 سبتمبر2022م ومعلومات اإلدارة

اإليرادات
ارتفعت اإليرادات من 155.8 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م إلى 288.5 مليون ريال سعودي 

خالل الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022م )يمثل ارتفاًعا بمقدار 85.2%(، نتيجة االرتفاع في :

إيرادات األفراد من 45.6 مليون ريال سعودي خالل الستة أشهر المنتهية 30 سبتمبر 2021م إلى 81.9 مليون ريال سعودي . 1
خالل الستة أشهر المنتهية 30 سبتمبر 2022م، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع عدد الخدمات لألفراد )بشكل رئيسي 
المنتهية 30  الستة أشهر  ألف خدمة خالل  )FTTH(، من 53.6  للمنازل  البصرية  واأللياف   )LTE( أي  تي  ال  خدمات 

سبتمبر 2021م إلى 88.0 ألف خدمة خالل الستة أشهر المنتهية 30 سبتمبر 2022م أي بنسبة %64.1.
إيرادات الشركات من 95.0 مليون ريال سعودي خالل الستة أشهر المنتهية 30 سبتمبر 2021م إلى 125.1 مليون ريال . 2

سعودي خالل الستة أشهر المنتهية 30 سبتمبر 2022م، بالتحديد في خدمات اإلنترنت المخصصة “DIA“. ويعود هذا 
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االرتفاع إلى زيادة أسعار الباقات وتوفير خدمات جديدة للمستخدمين كجزء من خطة الشركة لزيادة التنافسية، باإلضافة 
إلى استراتيجية الشركة بتركيز وتطوير خدماتها مع عمالئها الرئيسيين.

إيرادات الجملة من 15.3 مليون ريال سعودي خالل الستة أشهر المنتهية 30 سبتمبر 2021م إلى 81.6 مليون ريال سعودي . 3
خالل الستة أشهر المنتهية 30 سبتمبر 2022م نتيجة االرتفاع في إيرادات خدمات الربط البيني ويعود ذلك إلى الزيادة 
في حركة المرور الدولية الموجهة عبر شبكة الشركة، باإلضافة إلى االرتفاع في إيرادات األلياف البصرية الداكنة المقدمة 

إلى أحد عمالء الشركة بالجملة.

تكلفة اإليرادات 
ارتفعت تكلفة اإليرادات من 121.5 مليون ريال سعودي خالل الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م إلى 207.8 مليون ريال سعودي 
خالل الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022م، تزامًنا مع ارتفاع اإليرادات في نفس الفترة ويعود هذا االرتفاع بشكل رئيسي إلى )1( 
االرتفاع في رسوم استئجار السعة بقيمة 28.7 مليون ريال سعودي )2( االرتفاع في رسوم الربط الصوتي بقيمة 47.6 مليون ريال سعودي 
)3( االرتفاع في الرسوم الحكومية بقيمة 5.8 مليون ريال سعودي و )4( االرتفاع في التركيبات والمستخدم من المخزون بقيمة 7.7 مليون 

ريال سعودي. 

تجدر اإلشارة إلى أن تكلفة اإليرادات كنسبة مئوية من اإليرادات انخفضت من 77.9% خالل الستة أشهر المنتهية 30 سبتمبر 2021م إلى 
72% خالل الستة أشهر المنتهية 30 سبتمبر 2022م.

إجمالي الربح
ارتفع هامش ربح الشركة من 22.1% خالل الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م إلى 28% خالل الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 
2022م أي من 34.4 مليون ريال سعودي إلى 80.7 مليون ريال سعودي على التوالي. ويعود ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض تكلفة اإليرادات 
خالل الفترة المذكورة باإلضافة انخفاض في رسوم االستهالك واإلطفاء نتيجة إلغاء الشركة بضعة عقود أبراج االتصاالت )543 عقًدا( 

مبوبة تحت حق استخدام الموجودات خالل السنة المالية السابقة.

 مصروفات عمومية وإدارية
انخفضت المصروفات اإلدارية والعمومية من 37.3 مليون ريال سعودي خالل الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م إلى 31.3 مليون 
ريال سعودي خالل الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022م ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى االنخفاض في األتعاب المهنية واالستشارية 

باإلضافة إلى انخفاض في المصاريف األخرى )تحديًدا نفقات تعليق العمل والغرامات(.

مصاريف البيع والتسويق
ارتفعت مصاريف البيع والتسويق من 22.5 مليون ريال سعودي خالل الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م إلى 33.7 مليون ريال 
سعودي خالل الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022م، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى )1( االرتفاع في عموالت البائعين من 8.7 مليون 
ريال سعودي خالل الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م إلى 16.8 مليون ريال سعودي خالل الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 

2022م )2( االرتفاع في مصاريف الدعاية والتسويق )3( االرتفاع في متوسط رواتب موظفي البيع والتسويق بدوام كامل.

خسائر انخفاض القيمة في الذمم التجارية المدينة
يتم احتساب خسائر انخفاض القيمة في الذمم التجارية المدينة المتوقعة باستخدام معلومات تطلعية تعتمد على افتراضات المحركات 

المستقبلية لمختلف العوامل االقتصادية، والكيفية التي تؤثر بها هذه المحركات على بعضها البعض. 

بلغت خسائر انخفاض القيمة في الذمم التجارية المدينة 9.0 مليون ريال سعودي خالل الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م، وذلك 
بشكل رئيسي بسبب تقديرات اإلدارة لبعض الحاالت في الذمم المدينة. شكلت خسائر انخفاض القيمة في الذمم التجارية المدينة ما يوازي 

معدل 5,8% من اإليرادات خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م. 

انخفضت خسائر الذمم المدينة خالل الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022م إلى 6.7 مليون ريال سعودي مع تحسن النسبة المئوية 
من اإليرادات إلى 2.3% خالل نفس الفترة ويعود ذلك إلى التعاقد مع شركات تحصيل ديون خالل السنة المالية السابقة.
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إيرادات األخرى
انخفضت اإليرادات األخرى من 23.1 مليون ريال سعودي خالل الستة أشهر المنتهية 30 سبتمبر 2021م إلى 5.2 مليون ريال سعودي في 
فترة الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022م، وتكّونت اإليرادات األخرى من إيرادات ناتجة عن خصم من عدة موردي الشركة نتيجة 

الدفع المبكر خالل الستة أشهر المنتهية. 

تكاليف تمويلية 
انخفضت تكاليف التمويل من 10.5 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية 30 سبتمبر 2021م إلى 9.2 مليون ريال سعودي خالل 

الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022م مدفوعا بشكل أساسي بانخفاض الفائدة في مطلوبات اإليجار على أصول حق االستخدام.

اإليرادات حسب الخدمات والقطاعات --	----

إيرادات الشركة حسب الخدمات لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م و30 سبتمبر 2022م(ل 10و6الجدول رقم )

آالف الرياالت السعودية

فترة الستة أشهر المنتهية 
في 30 سبتمبر 2021م

)مفحوصة(

فترة الستة أشهر المنتهية 
في 30 سبتمبر 2022م

)مفحوصة(

التغيير السنوي
30 سبتمبر 2021م - 30 

سبتمبر 2022م

80.0%135,210243,409إيرادات االستخدام والتفعيل

118.9%20,60545,095إيرادات ربط االتصال البيني الصوتي

85.2%155,815288,504اإلجمالي
المصدر: القوائم المالية المفحوصة المنتهية في 30 سبتمبر 2021م و 30 سبتمبر 2022م

ارتفعت إيرادات االستخدام والتفعيل من 135.2 مليون ريال سعودي خالل الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م إلى 243.4 مليون 
ريال سعودي خالل الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022م مدفوعة بشكل أساسي من ارتفاع أعداد الخدمات لألفراد بنسبة %64.1 

مع اعتماد الشركة خطوات جديدة لزيادة التنافس واستقطاب عدد أكبر من العمالء. 

ارتفعت إيرادات االتصال البيني الصوتي من 20.6 مليون ريال سعودي خالل الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م إلى 45.1 مليون 
ريال سعودي خالل الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022م نتيجة زيادة حركة المرور الدولية الموجهة عبر شبكة الشركة، من خالل 

تحسين عالقة الشركة مع شركائها الدوليين، كما بقي معّدل اإليراد لدقيقة المكالمة ثابًتا خالل الفترة المدروسة.

اإليرادات حسب قطاع األعمال لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م و30 سبتمبر 2022م(ل 11و6الجدول رقم )

آالف الرياالت السعودية

فترة الستة أشهر المنتهية 
في 30 سبتمبر 2021م

)معلومات اإلدارة(

فترة الستة أشهر المنتهية 
في 30 سبتمبر 2022م

)معلومات اإلدارة(

التغيير السنوي
30 سبتمبر 2021م - 30 

سبتمبر 2022م

31.7%94,955125,085الشركات 

79.6%45,59581,866األفراد 

434.2%15,26581,553إيرادات الجملة 

85.2%155,815288,504اإلجمالي

عدد الخدمات

)18.7%(6,0234,899عدد الخدمات - الشركات

64.1%53,60987,997عدد الخدمات - األفراد

61.9%15,76625,533معدل إيراد الخدمة - الشركات )بالريال السعودي(

9.4%851930معدل إيراد الخدمة - األفراد )بالريال السعودي(
المصدر: معلومات اإلدارة 
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قطاع الشركاتل ارتفعت إيرادات قطاع الشركات من 95.0 مليون ريال سعودي خالل الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م إلى 125.1 
مليون ريال سعودي خالل الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022م مدفوعة ب )1( تركيز الشركة على العمالء الرئيسيين وتحسين 
عروض منتجاتها وخدماتها خاصًة في خدمات الوصول إلى اإلنترنت المخصصة، )2( تقديم المزيد من الميزات )الوظائف اإلضافية( كجزء 

من استراتيجية الشركة التنافسية.

تجدر اإلشارة إلى أن عدد الخدمات للشركات انخفض من 6.0 ألف خدمة في الستة أشهر المنتهية 30 سبتمبر 2021م  	
إلى 4.9 ألف خدمة في الستة أشهر المنتهية 30 سبتمبر 2022م نتيجة انخفاض خدمات «Go Secure» بشكل كبير حيث 

إن هذه الخدمات غير مطلوبة كالسابق.
من جهة أخرى ارتفع معدل إيراد الخدمة للشركات بنسبة 61.9% من 15.8 ألف ريال سعودي في الستة أشهر المنتهية  	

30 سبتمبر 2021م إلى 25.5 ألف ريال سعودي خالل الستة أشهر المنتهية 30 سبتمبر 2022م.
قطاع األفرادل ارتفعت إيرادات قطاع األفراد من 45.6 مليون ريال سعودي خالل الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م إلى 81.9 
مليون ريال سعودي خالل الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022م )1( نتيجة زيادة كبيرة في عدد الخدمات لألفراد من 53.6 ألف 
خدمة خالل الستة أشهر المنتهية 30 سبتمبر 2021م إلى 88.0 ألف خدمة في 30 سبتمبر 2022م على خلفية األسعار التنافسية المقدمة 
في منتجات وخدمات األفراد كجزء من استراتيجية التحول، )2( توسيع جهود الشركة في التسويق واإلعالن ، و )3( تطوير مخطط توزيع 

عموالت البيع.

إيرادات الجملةل ارتفعت إيرادات قطاع الجملة من 15.3 مليون ريال سعودي خالل الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م إلى 81.6 
مليون ريال سعودي خالل الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022م نتيجة االرتفاع في إيرادات خدمات الربط البيني ويعود ذلك إلى 
الزيادة في حركة المرور الدولية الموجهة عبر شبكة الشركة, باإلضافة إلى االرتفاع في إيرادات األلياف البصرية الداكنة المقدمة إلى أحد 

عمالء الشركة بالجملة.

تكلفة اإليرادات  	-	----

تكلفة اإليرادات للفترة الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م و30 سبتمبر 2022م(ل 12و6الجدول رقم )

آالف الرياالت السعودية

فترة الستة أشهر 
المنتهية في 30 
سبتمبر 2021م
)مفحوصة(

فترة الستة أشهر 
المنتهية في 30 
سبتمبر 2022م
)مفحوصة(

التغيير السنوي
30 سبتمبر 2021م - 30 

سبتمبر 2022م

63.3%45,35474,073رسوم استئجار السعة

888.8%5,35352,928رسوم الربط الصوتي

)25.8%(30,45122,584استهالكات وإطفاءات

39.9%14,49320,274رسوم حكومية

62.9%12,24619,946تركيبات والمستخدم من المخزون

19.4%9,41411,243تكاليف موظفين

54.7%1,5422,385صيانة ودعم الشبكة

17.0%1,3911,627تأجير المواقع والمرافق

129.2%1,2132,780أخرى

71.1%121,457207,840اإلجمالي

نقطة مئويةكنسبة مئوية من اإليرادات

)3.4(25.7%29.1%رسوم استئجار السعة

18.314.9%3.4%رسوم الربط الصوتي

)11.7(7.8%19.5%استهالكات وإطفاءات

)2.3(7.0%9.3%رسوم حكومية

)0.9(6.9%7.9%تركيبات والمستخدم من المخزون

)2.1(3.9%6.0%تكاليف موظفين
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آالف الرياالت السعودية

فترة الستة أشهر 
المنتهية في 30 
سبتمبر 2021م
)مفحوصة(

فترة الستة أشهر 
المنتهية في 30 
سبتمبر 2022م
)مفحوصة(

التغيير السنوي
30 سبتمبر 2021م - 30 

سبتمبر 2022م

)0.2(0.8%1.0%صيانة ودعم الشبكة

)0.3(0.6%0.9%تأجير المواقع والمرافق

1.00.2%0.8%أخرى

متوسط عدد العاملين

25.8%3139متوسط عدد العاملين بدوام كامل

)39.8%(14,3818,659متوسط الراتب الشهري لكل موظف )بالريال السعودي(

2.8%107110متوسط عدد الموظفين الذين تم االستعانة بهم من مصادر خارجية

35.7%10,05813,651متوسط الراتب الشهري لكل موظف خارجي )بالريال السعودي( 
المصدر: القوائم المالية المفحوصة المنتهية في 30 سبتمبر 2021م و 30 سبتمبر 2022م ومعلومات اإلدارة

ارتفعت تكلفة اإليرادات من 121.5 مليون ريال سعودي خالل الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م إلى 207.8 مليون ريال سعودي 
خالل الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022م، تزامًنا مع االرتفاع في إيرادات الشركة ويعود هذا االرتفاع بشكل رئيسي إلى )1( االرتفاع 
في رسوم استئجار السعة )2( االرتفاع في رسوم الربط الصوتي )3( االرتفاع في الرسوم الحكومية و )4( االرتفاع في التركيبات والمستخدم 

من المخزون. 

علًما أن إجمالي تكلفة اإليرادات كنسبة من اإليرادات انخفضت من 78% خالل الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م إلى 72% خالل 
الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022م.

رسوم استئجار السعة

ارتفعت رسوم استئجار السعة من 45.4 مليون ريال سعودي خالل الستة أشهر المنتهية 30 سبتمبر 2021م إلى 74.1 مليون ريال سعودي 
خالل الستة أشهر المنتهية 30 سبتمبر 2022م على ضوء االرتفاع في التكاليف المتعلقة بمنافذ LTE و FTTH الناتجة من االرتفاع في 

إيرادات األفراد.

رسوم الربط الصوتي

ارتفعت رسوم الربط الصوتي من 5.4 مليون ريال سعودي خالل الستة أشهر المنتهية 30 سبتمبر 2021م إلى 52.9 مليون ريال سعودي 
خالل الستة أشهر المنتهية 30 سبتمبر 2022م تماشياً مع االرتفاع في إيرادات ربط االتصال البيني خالل الفترة المذكورة.

رسوم حكومية 

ارتفعت الرسوم الحكومية من 14.5 مليون ريال سعودي خالل الستة أشهر المنتهية 30 سبتمبر 2021م إلى 20.3 مليون ريال سعودي خالل 
الستة أشهر المنتهية 30 سبتمبر 2022م بسبب ارتفاع رسوم التراخيص تماشياً مع ارتفاع اإليرادات.

التركيبات والمستخدم من المخزون

ارتفعت التركيبات والمستخدم من المخزون من 12.2 مليون ريال سعودي خالل الستة أشهر المنتهية 30 سبتمبر 2021م إلى 19.9 مليون 
ريال سعودي خالل الستة أشهر المنتهية 30 سبتمبر 2022م نتيجة )1( الزيادة في المستخدم من المخزون والتركيبات المتعلقة بخدمات 

 .FTTH و ال LTE الشركات و )2( الزيادة في أجهزة التوجيه المستخدمة في خدمات ال

تكاليف موظفين

ارتفعت تكاليف الموظفين من 9.4 مليون ريال سعودي خالل الستة أشهر المنتهية 30 سبتمبر 2021م إلى 11.2 مليون ريال سعودي خالل 
الستة أشهر المنتهية 30 سبتمبر 2022م نتيجة ارتفاع عدد الموظفين المستأجرين ب 5 موظفين باإلضافة إلى زيادة متوسط الرواتب 
الشهرية للموظفين المستأجرين بنسبة 29% من 10.1 ألف ريال سعودي خالل الستة أشهر المنتهية 30 سبتمبر 2021م إلى 13.7 ألف ريال 
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سعودي خالل الستة أشهر المنتهية 30 سبتمبر 2022م. ويعود هذا االرتفاع بشكل رئيسي إلى عقود جديدة وقعتها الشركة مع 3 شركات 
تأمين عمالة بأسعار مرتفعة تزامًنا مع الكفاءات المميزة المطلوبة.

صيانة ودعم الشبكة 

ارتفعت تكاليف صيانة ودعم الشبكة من 1.5 مليون ريال سعودي خالل الستة أشهر المنتهية 30 سبتمبر 2021م إلى 2.4 مليون ريال سعودي 
خالل الستة أشهر المنتهية 30 سبتمبر 2022م ويعود ذلك إلى االرتفاع في تكاليف صيانة مركز البيانات.

تأجير المواقع والمرافق

ارتفعت تكاليف تأجير المواقع والمرافق من 1.4 مليون ريال سعودي خالل الستة أشهر المنتهية 30 سبتمبر 2021م إلى 1.6 مليون ريال 
سعودي خالل الستة أشهر المنتهية 30 سبتمبر 2022م نتيجة ارتفاع تكاليف الكهرباء بقيمة 236 ألف ريال سعودي.

تجدر اإلشارة إلى أن تكلفة تأجير المواقع والمرافق كنسبة مئوية من اإليرادات انخفضت من 0.9% خالل فترة الستة أشهر المنتهية 30 
سبتمبر 2021م إلى 0.6% خالل فترة الستة أشهر المنتهية 30 سبتمبر 2022م

تكاليف أخرى

ارتفعت التكاليف األخرى من 1.2 مليون ريال سعودي خالل الستة أشهر المنتهية 30 سبتمبر 2021م إلى 2.8 مليون ريال سعودي خالل 
الستة أشهر المنتهية 30 سبتمبر 2022م نتيجة االرتفاع في تكاليف خدمة االستضافة السحابية. تجدر اإلشارة إلى أن التكاليف األخرى 
كنسبة مئوية من اإليرادات ارتفعت من 0.8% خالل فترة الستة أشهر المنتهية 30 سبتمبر 2021م إلى 1.0% خالل فترة الستة أشهر المنتهية 

30 سبتمبر 2022م.

المصاريف اإلدارية والعمومية --	----

المصاريف اإلدارية والعمومية للشركة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م و30 سبتمبر 2022م(ل 13و6الجدول رقم )

آالف الرياالت السعودية

فترة الستة أشهر المنتهية 
في 30 سبتمبر 2021م

)معلومات اإلدارة(

فترة الستة أشهر المنتهية 
في 30 سبتمبر 2022م

)معلومات اإلدارة(

التغيير السنوي
30 سبتمبر 2021م - 30 

سبتمبر 2022م

8.7%12,83013,944تكاليف الموظفين اإلداريين وموظفي الدعم
3.9%7,2847,570استهالكات وإطفاءات
61.6%2,2743,675دعم الشبكة وصيانتها

)54.3%(1,482678رسوم الفحص الطبي والتأشيرات واإلقامة
)56.5%(3,4681,509أتعاب مهنية واستشارية

49.2%5988نفقات المرافق العامة
15.0%100115البرمجيات والمستلزمات وأجهزة الكمبيوتر

)61.8%(9,7983,747أخرى
)16.0%(37,29531,326اإلجمالي

نقطة مئويةكنسبة مئوية من اإليرادات
)3.4(4.8%8.2%تكاليف الموظفين اإلداريين وموظفي الدعم

)2.1(2.6%4.7%استهالكات وإطفاءات
)0.2(1.3%1.5%دعم الشبكة وصيانتها

)0.7(0.2%1.0%رسوم الفحص الطبي والتأشيرات واإلقامة
)1.7(0.5%2.2%أتعاب مهنية واستشارية

)0.0(0.0%0.0%نفقات المرافق العامة
)0.0(0.0%0.1%البرمجيات والمستلزمات وأجهزة الكمبيوتر

)5.0(1.3%6.3%أخرى
المصدر: معلومات اإلدارة
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تكاليف الموظفين اإلداريين وموظفي الدعم

ارتفعت تكلفة موظفي اإلدارة والدعم من 12.8 مليون ريال سعودي خالل الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م إلى 13.9 مليون ريال 
سعودي خالل الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022م ويعود ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع عدد الموظفين العاملين لدى الشركة )من 

74 إلى 81( باإلضافة إلى االرتفاع في معّدل الراتب الشهري )من 18.7 ألف ريال سعودي إلى 20.3 ألف ريال سعودي(.

تجدر اإلشارة إلى أن تكاليف موظفي اإلدارة انخفضت كنسبة مئوية من اإليرادات من 8.2% خالل الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 
2021م إلى 4.8% خالل الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022م.

دعم الشبكة وصيانتها

ارتفعت مصاريف دعم الشبكة وصيانتها من 2.3 مليون ريال سعودي خالل الستة أشهر المنتهية 30 سبتمبر 2021م إلى 3.7 مليون ريال 
سعودي خالل الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022م نتيجة ارتفاع مصاريف صيانة وتطوير تكنولوجيا المعلومات. انخفضت مصاريف 

دعم الشبكة وصيانتها كنسبة مئوية من اإليرادات من 1.5% إلى 1.3% خالل نفس الفترة.

رسوم الفحص الطبي والتأشيرات واإلقامة 

انخفضت رسوم الفحص الطبي والتأشيرات واإلقامة من 1.5 مليون ريال سعودي خالل الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م إلى 
0.7 مليون ريال سعودي خالل الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022م نتيجة تصنيف هذه المصاريف ضمن »مصاريف إدارية وعمومية 

أخرى« للفترة الممتدة من مايو 2022م إلى يوليو 2022م.

أتعاب مهنية واستشارية

انخفضت مصاريف األتعاب المهنية واالستشارية من 3.5 مليون ريال سعودي خالل الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م إلى 1.5 
مليون ريال سعودي خالل الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022م، نتيجة االنخفاض في المصاريف المتعلقة باالستشارات التقييم 

الزكوي من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وبخطة تطوير الموارد البشرية.

نفقات المرافق العامة

ارتفعت مصاريف المرافق العامة من 59 ألف ريال سعودي خالل الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م إلى 88 ألف ريال سعودي 
خالل الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022م نتيجة االرتفاع بمصاريف الكهرباء بقيمة 27 ألف ريال سعودي خالل هذه الفترة.

البرمجيات والمستلزمات وأجهزة الكمبيوتر

استقّرت مصاريف البرمجيات والمستلزمات وأجهزة الكمبيوتر بمعدل 108 ألف ريال سعودي خالل الفترات المتعلقة بالستة أشهر المنتهية 
في 30 سبتمبر 2021م و 30 سبتمبر 2022م.

مصاريف عمومية وإدارية أخرى

انخفضت المصاريف العمومية واإلدارية األخرى من 9.8 مليون ريال سعودي خالل الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م إلى 3.7 
مليون ريال سعودي خالل الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022م نتيجة االنخفاض في المصاريف غير المتكررة والمتعلقة بالرسوم 
االستشارية المتكبدة فيما يتعلق بزيادة رأس المال المحتمل من خالل إصدار حقوق أولوية في السوق المالية السعودية )»Tadawul«( و)2( 

ورسوم البلدية المدفوعة لبلدية الرياض.
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مصاريف البيع والتسويق --	----

مصاريف البيع والتسويق للشركة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م و30 سبتمبر 2022م(ل 14و6الجدول رقم )

آالف الرياالت السعودية

فترة الستة أشهر المنتهية 
في 30 سبتمبر 2021م

)مفحوصة(

فترة الستة أشهر المنتهية 
في 30 سبتمبر 2022م

)مفحوصة(

التغيير السنوي
30 سبتمبر 2021م - 30 

سبتمبر 2022م

6.5%11,41412,154تكاليف موظفين

94.0%8,67316,829عمولة البائعين

41.8%9691,374خدمة العمالء

120.9%1,4243,145دعاية وتسويق

523.3%30187أخرى

49.7%22,51033,689اإلجمالي

نقطة مئويةكنسبة مئوية من اإليرادات

)3.1(4.2%7.3%تكاليف موظفين

5.80.3%5.6%عمولة البائعين

)0.1(0.5%0.6%خدمة العمالء

1.10.2%0.9%دعاية وتسويق

0.10.0%0.0%أخرى
المصدر: القوائم المالية المفحوصة المنتهية في 30 سبتمبر 2021م و 30 سبتمبر 2022م

تكاليف الموظفين

ارتفعت تكاليف موظفي البيع والتسويق من 11.4مليون ريال سعودي خالل الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م إلى 12.2 مليون 
ريال سعودي خالل الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022م ويعود ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع عدد الموظفين العاملين لدى الشركة 
بدوام كامل )+7 موظفين( مع تعيين متخصصين في المبيعات. علًما أن تكلفة الموظفين كنسبة مئوية من اإليرادات انخفضت من %7.3 

خالل الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م إلى 4.2% خالل الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022م.

عمولة البائعين 

ارتفعت عمولة البائعين من 8.7 مليون ريال سعودي خالل الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م إلى 16.8 مليون ريال سعودي خالل 
الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022م تزامًنا مع ارتفاع في اإليرادات وعمليات الشركة وارتفاع نسبة الخدمات المقدمة للعمالء.

خدمة العمالء

ارتفعت تكلفة خدمة الزبائن من 1.0 مليون ريال سعودي خالل الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م إلى 1.4 مليون ريال سعودي 
خالل الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022م تزامًنا مع الخطوات المتخذة من اإلدارة لتحسين جودة الخدمات المقدمة وزيادة التنافس.

دعاية وتسويق

ارتفعت تكاليف الدعاية والتسويق من 1.4 مليون ريال سعودي خالل الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م إلى 3.1 مليون ريال 
سعودي خالل الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022م ويعود ذلك إلى استراتيجية الشركة الجديدة المتعلقة باستقطاب عمالء جدد.

مصاريف بيع وتسويق أخرى

ارتفعت مصاريف البيع والتسويق األخرى من 30 ألف ريال سعودي خالل الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م إلى 187 ألف ريال 
سعودي خالل الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022م نتيجة المصاريف التسويقية واإلعالنية اإلضافية كجزء من استراتيجية تحول 

الشركة.
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قائمة المركز المالي كما في -- مارس 1	1	م و-	1	م و		1	م و1- سبتمبر 		1	م -----

قائمة المركز المالي كما في 31 مارس 2020م و2021م و2022م و30 سبتمبر 2022م(ل 15و6الجدول رقم )

ألف ريال سعودي
31 مارس 2020م

)المراجعة(
31 مارس 2021م

)المراجعة(
31 مارس 2022م

)المراجعة(
30 سبتمبر 2022م

)المفحوصة(

الموجودات
الموجودات غير المتداولة

221,878117,624124,449125,507ممتلكات ومعدات
260,274248,808117,279107,187حق استخدام الموجودات

701,016365,024344,538332,995موجودات غير ملموسة
1,183,168731,456586,266565,689إجمالي الموجودات غير المتداولة

الموجودات المتداولة
3,3529,5578,15113,432مخزون

212,397187,750117,681169,536الذمم المدينة 
131,46235,27150,09450,416مصروفات مدفوعة مقدًما وأرصدة مدينة أخرى

122,53071,11383,25735,275نقد وما في حكمه
469,741303,690259,183268,660إجمالي الموجودات المتداولة

1,652,9091,035,146845,448834,348إجمالي الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات

حقوق الملكية
228,529228,52989,99989,999رأس المال

)11,037()16,003()116,790()77,787(خسائر متراكمة
150,742111,73973,99678,962إجمالي حقوق الملكية

المطلوبات

المطلوبات غير المتداولة
143,946211,583185,013137,449ذمم دائنة طويلة األجل 

256,450250,254132,503110,602التزامات عقود إيجار
8,3108,3328,8448,482التزامات منافع الموظفين

3,0953,2133,3363,399مخصص إزالة األصول
411,801473,382329,696259,932إجمالي المطلوبات غير المتداولة

المطلوبات المتداولة
---7,767الجزء المتداول من قروض مرابحة

805,934160,224188,043235,242ذمم دائنة ومستحقات ومطلوبات أخرى
131,816112,087136,694148,070مصروفات مستحقة الدفع ومطلوبات متداولة أخرى

106,745113,41755,64464,683التزامات عقود إيجار
--مكاسب مؤجلة قصيرة األجل

35,40436,89543,97641,184إيرادات مؤجلة
2,69927,39917,3996,275مخصص الزكاة وضريبة الدخل

1,090,367450,023441,756495,454إجمالي المطلوبات المتداولة
1,502,165923,406771,452755,386إجمالي المطلوبات 

1,652,9091,035,145845,448834,348إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية
المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020م و2021م و 2022م والقوائم المالية المفحوصة المنتهية في 30 سبتمبر 2022م
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الموجودات غير المتداولة
يتكّون بند الموجودات غير المتداولة من )1( موجودات غير ملموسة تتمثل بشكل رئيسي من رخصة من هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية 
 )2( ، )STC , ITC ،سارية حتى العام 2049م سعة الشبكة التي تمثل مختلف مشغلي االتصاالت في المملكة العربية السعودية )بيانات
التحتية لالتصاالت،  البنية  أبراج االتصاالت ومستودعات مؤجرة، )3( ممتلكات ومعدات عبارة عن  تمثل مواقع  موجودات حق استخدام 

األعمال والمشاريع قيد التنفيذ وتحسينات على العقارات المستأجرة.

انخفضت الموجودات غير المتداولة من 1.2 مليار ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م إلى 0.7 مليار ريال سعودي كما في 31 مارس 
2021م نتيجة انخفاض في )1( الممتلكات والمعدات ويرجع ذلك إلى الفروقات الناتجة ما بين القيمة السوقية لألصول عند التقييم والقيمة 

الدفترية، )2( الموجودات غير الملموسة بعد االتفاقية على التسوية وإبرام عقد جديد مع شركة االتصاالت السعودية.

انخفضت الموجودات غير المتداولة من 731.5 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2021م إلى 586.3 مليون ريال سعودي كما في 31 
مارس 2022م نتيجة إلغاء بعض اتفاقيات حقوق استخدام مواقع أبراج االتصاالت.

استخدام  االنخفاض في حق  نتيجة  كما في 30 سبتمبر 2022م  ريال سعودي  مليون  إلى 565.7  المتداولة  الموجودات غير  انخفضت   
الموجودات واالنخفاض في الموجودات غير الملموسة نتيجة مصاريف إطفاء.

الموجودات المتداولة
المدفوعة  المصروفات  النقدية مقابل خطابات ضمان،  التأمينات  النقد،  المدينة،  الذمم  المخزون،  المتداولة من  الموجودات  بند  يتكون 

مقدًما، واألرصدة المدينة األخرى.

انخفضت الموجودات المتداولة من 469.7 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م إلى 303.7 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 
2021م بسبب انخفاض )1( مصروفات مدفوعة مقدًما وأرصدة مدينة أخرى بقيمة 96.2 مليون ريال سعودي، )2( النقد وما في حكمه 

بمقدار 51.4 مليون ريال سعودي، و )3( الذمم المدينة بقيمة 24.6 مليون ريال سعودي.

انخفضت الموجودات المتداولة إلى 259.2 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م نتيجة انخفاض الذمم المدينة.

ارتفعت الموجودات المتداولة إلى 268.7 مليون ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2022م بسبب االرتفاع في )1( المخزون بقيمة 5.3 مليون 
ريال سعودي حيث اضطرت الشركة إلى شراء أجهزة توجيه FFTH و LTE لعمالئها في حين كان يتم تأمين هذه األجهزة بواسطة شركة 
االتصاالت السعودية كجزء من العقد القديم، )2( والذمم المدينة بمقدار 51.9 مليون ريال سعودي، قابلها انخفاض في النقد وما في حكمه 

بقيمة 48.0 مليون ريال سعودي.

حقوق الملكية
انخفض إجمالي حقوق الملكية من 150.7 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م إلى 111.7 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 

2021م نتيجة االرتفاع في الخسائر المتراكمة خالل الفترة نفسها.

انخفض إجمالي حقوق الملكية من 111.7 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2021م إلى 73.9 مليون ريال كما في 31 مارس 2022م، 
نتيجة )1( قرار من مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأس مال الشركة بمبلغ 138.53 مليون ريال سعودي مقابل إطفاء الخسائر المتراكمة، 

)2( خسائر تم تسجيلها كما في 31 مارس 2022م بقيمة 16.0 ميلون ريال سعودي. 

ارتفع رأس مال الشركة كما في 30 سبتمبر 2022م إلى 78.9 مليون ريال سعودي نتيجة انخفاض في الخسائر التي تم تسجيلها خالل الفترة 
من 16.0 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م إلى 11.0 مليون ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2022م. 

المطلوبات غير المتداولة
ارتفعت المطلوبات غير المتداولة من 411.8 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م إلى 473.4 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 
2021م نتيجة ارتفاع ذمم دائنة طويلة األجل بمقدار 67.6 مليون ريال سعودية بعد إعادة جدولة مدفوعات لشركة االتـصاالت السعودية 

على خمسة أقساط متساوية.

طويلة  دائنة  ذمم   )1( انخفاض  نتيجة  2022م  مارس   31 في  كما  سعودي  ريال  مليون   329.7 إلى  المتداولة  غير  المطلوبات  انخفضت 
األجل بقيمة 26.6 مليون ريال سعودي، و )2( التزامات عقود إيجار بمقدار 117.8 مليون ريال سعودي نتيجة التخلص من عدد من عقود 

االستخدام المتعلقة بأبراج االتصال. 
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انخفضت المطلوبات غير المتداولة إلى 259.9 مليون ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2022م نتيجة انخفاض )1( ذمم دائنة طويلة األجل 
بقيمة 47.6 مليون ريال سعودي، و )2( التزامات عقود إيجار بمقدار 21.9 مليون ريال سعود نتيجة مصروفات اإلطفاء.

المطلوبات المتداولة
انخفضت المطلوبات المتداولة من 1.09 مليار ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م إلى 450.0 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 

2021م نتيجة االنخفاض في الذمم الدائنة. 

انخفضت المطلوبات المتداولة إلى 441.8 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م نتيجة انخفاض )1( التزامات عقود اإليجار بقيمة 
57.7 مليون ريال سعودي، و )2( مخصص الزكاة وضريبة الدخل بقيمة 10.0 مليون ريال سعودي، قابلها ارتفاع في )1( الذمم الدائنة 

ومستحقات ومطلوبات أخرى بقيمة 52.4 مليون ريال سعودي و )2( اإليرادات المؤجلة بقيمة 7.1 مليون ريال سعودي.

ارتفعت المطلوبات المتداولة إلى 495.5 مليون ريال سعودي كما في 30 سبتمبر2022م بشكل أساسي نتيجة زيادة الذمم الدائنة بقيمة 
47.2 مليون ريال سعودي.

الموجودات غير المتداولة

الموجودات غير المتداولة كما في 31 مارس 2020م و2021م و2022م و30 سبتمبر 2022م(ل 16و6الجدول رقم )

ألف ريال سعودي
31 مارس 2020م

)المراجعة(
31 مارس 2021م

)المراجعة(
31 مارس 2022م

)المراجعة(
30 سبتمبر 2022م

)المفحوصة(

221,878117,624124,449125,507ممتلكات ومعدات

260,274248,808117,279107,187حق استخدام الموجودات

701,016365,024344,538332,995موجودات غير ملموسة

1,183,168731,455586,266565,689إجمالي الموجودات غير المتداولة
المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020م و2021م و 2022م والقوائم المالية المفحوصة المنتهية في 30 سبتمبر 2022م

ممتلكات ومعدات ---------

صافي القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات كما في 31 مارس 2020م و2021م و2022م و30 سبتمبر 2022م(ل 17و6الجدول رقم )

ألف ريال سعودي
31 مارس 2020م

)المراجعة(
31 مارس 2021م

)المراجعة(
31 مارس 2022م

)المراجعة(
30 سبتمبر 2022م

)المفحوصة(

1,3543,4413,198-تحسينات مباني مستأجرة

213,971107,802111,435112,629البنية التحتية للشبكات

3,2783,8385,7055,813مرافق وسيارات ودعم ومعدات تقنية معلومات

4,6304,6303,8673,867أعمال رأسمالية تحت االنشاء
المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020م و2021م و 2022م والقوائم المالية المفحوصة المنتهية في 30 سبتمبر 2022م

استهالكات الممتلكات والمعدات المتراكم كما في 31 مارس 2020م و2021م و2022م و30 سبتمبر 2022م(ل 18و6الجدول رقم )

ألف ريال سعودي
31 مارس 2020م

)المراجعة(
31 مارس 2021م

)المراجعة(
31 مارس 2022م

)المراجعة(
30 سبتمبر 2022م

)المفحوصة(

3,6713,6934,0684,312تحسينات مباني مستأجرة

852,190963,132976,066983,172البنية التحتية للشبكات

29,47529,85830,47730,808مرافق وسيارات ودعم ومعدات تقنية معلومات

----أعمال رأسمالية تحت االنشاء
المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020م و2021م و 2022م والقوائم المالية المفحوصة المنتهية في 30 سبتمبر 2022م
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تحسينات مباني مستأجرة

تتعلق تحسينات المباني المستأجرة بترميمات وتحسينات التي تم إجراؤها على مباني الشركة باإلضافة إلى أعمال كهربائية. 

بلغت صافي القيمة الدفترية المتعلقة بتحسينات المباني المستأجرة صفر كما في 31 مارس 2020م نتيجة االستهالك الكامل. 

ارتفع صافي القيمة الدفترية لتحسينات المباني المستأجرة إلى 1.4 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2021م نتيجة إضافات خالل 
نفس الفترة واستمرت باالرتفاع إلى 3.4 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م. 

مصاريف  نتيجة  2022م  سبتمبر   30 في  سعودي  ريال  مليون   3.2 إلى  المباني  بتحسينات  المتعلقة  الدفترية  القيمة  صافي  انخفضت 
االستهالك. 

البنية التحتية للشبكات

تتكون البنية التحتية للشبكات بشكل رئيسي من أجهزة توصيل الشبكة والتي شكلت 90.0% من القيمة الدفترية كما في 30 سبتمبر 2022م.

انخفض صافي القيمة الدفترية للبنية التحتية للشبكة من 214 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م إلى 107.8 مليون ريال سعودي 
كما في 31 مارس 2021م نتيجة الفروقات الناتجة ما بين القيمة السوقية لألصول عند التقييم والقيمة الدفترية، والتي أدت إلى خسائر 
بقيمة 93.4 مليون ريال سعودي، باإلضافة إلى استهالكات الفترة التي بلغت 17.6 مليون ريال سعودي، قابلها إضافات بقيمة 4.7 مليون 

ريال سعودي خالل نفس الفترة. 

ارتفعت البنية التحتية للشبكات إلى 111.4 مليون ريال كما في 31 مارس 2022م، نتيجة إضافات للبنية التحتية بقيمة 15.8 مليون ريال 
سعودي لهدف التحول لتقنية الجيل الخامس مقابل استهالكات بقيمة 12.9 مليون ريال سعودي خالل الفترة. 

ارتفعت البنية التحتية للشركات إلى 112.6 كما في 30 سبتمبر 2022م، نتيجة إضافات بقيمة 8.3 مليون ريال سعودي مقابل استهالكات 
بقيمة 7.1 مليون ريال سعودي خالل الفترة.

تجدر اإلشارة إلى أن نسبة استهالك البنية التحتية كما في 30 سبتمبر 2022م شكلت 90% من إجمالي قيمة البنية التحتية.

مرافق وسيارات ودعم ومعدات تقنية معلومات

بلغ صافي القيمة الدفترية المتعلق بمرافق وسيارات ودعم ومعدات تقنية معلومات ما قيمته 3.3 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 
2020م.

ارتفع صافي القيمة الدفترية للمرافق والسيارات الدعم والمعدات إلى 3.8 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2021م ويعود ذلك إلى 
إضافات بقيمة 0.9 مليون ريال سعودي خالل السنة مقابل مصروف االستهالك المحمل خالل العام الذي بلغ 0.4 مليون ريال سعودي. 

ارتفع صافي القيمة الدفترية للمرافق وسيارات الدعم ومعدات تقنية المعلومات إلى 5.7 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م, 
ويعود ذلك إلى إضافات بقيمة 2.5 مليون ريال مقابل مصروف االستهالك المحمل خالل العام والذي بلغ قيمته 0.6 مليون ريال سعودي. 

ارتفع صافي القيمة الدفترية المتعلقة بمرافق وسيارات الدعم ومعدات تقنية معلومات إلى 5.8 مليون ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 
2022م, نتيجة إضافات بقيمة 0.4 مليون ريال سعودي والتي قابلها مصروف االستهالك بقيمة 0.3 مليون ريال سعودي.

أعمال رأسمالية تحت االنشاء

تشمل األعمال الرأسمالية تحت االنشاء مشاريع يتم تنفيذها. بلغ صافي القيمة الدفترية لهذه األعمال 4.6 مليون ريال سعودي كما في 31 
مارس 2020م و2021م.

خالل العام 2022م، تم تحويل 0.8 مليون ريال سعودي من أعمال رأسمالية تحت االنشاء إلى البنية التحتية للشبكات وبالتالي انخفض صافي 
القيمة الدفترية لهذا البند الى 3.9 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م و30 سبتمبر 2022م.
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حق استخدام الموجودات 	--------

حق استخدام الموجودات كما في 31 مارس 2020م و2021م و2022م و30 سبتمبر 2022م(ل 19و6الجدول رقم )

ألف ريال سعودي

كما في 31 مارس 
2020م

)مراجعة(

كما في 31 مارس 
2021م

)مراجعة(

كما في 31 مارس 
2022م

)مراجعة(

كما في 30 
سبتمبر 2022م
)مفحوصة(

259,051236,706107,68498,177مواقع أبراج االتصاالت

673497322234أبراج االتصاالت

55011,6059,2738,776المستودعات

260,274248,808117,279107,187إجمالي
المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020م و2021م و 2022م والقوائم المالية المفحوصة المنتهية في 30 سبتمبر 2022م

مواقع أبرا	 االتصاالت

قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 »عقود اإليجار« حيث يتم إثبات عقود اإليجار كموجودات حق استخدام مع 
االلتزامات المقابلة لها بالتاريخ الذي تصبح فيه الموجودات المستأجرة جاهزة لالستخدام من قبل الشركة. يتم توزيع دفعات اإليجار بين 
التزام اإليجار وتكلفة التمويل. يتم إثبات تكلفة التمويل في قائمة الربح والخسارة على مدى فترة عقد اإليجار. ويتم استهالك موجودات حق 
االستخدام على مدى العمر اإلنتاجي لألصل أو مدة عقد اإليجار على أساس القسط الثابت، وتتكون بشكل رئيسي من إيجارات المواقع 

المرتبطة بأبراج تمتلكها الشركة. 

بلغت صافي القيمة الدفترية لمواقع أبراج االتصاالت كما في 31 مارس 2020م ما قيمته 259.1 مليون ريال سعودي، و236.7 مليون ريال 
سعودي كما في 31 مارس 2021م. 

انخفضت مواقع أبراج االتصاالت إلى 107.7 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م نتيجة إلغاء الشركة بضعة عقود أبراج االتصاالت 
)543 عقًدا( بقيمة 101.5 مليون ريال سعودي. استمرت مواقع أبراج االتصاالت باالنخفاض إلى 98.2 مليون ريال سعودي كما في 30 

سبتمبر 2022م نتيجة مصروفات اإلطفاء خالل الفترة.

أبرا	 االتصاالت

بلغت صافي القيمة الدفترية ألبراج االتصاالت 0.2 مليون ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2022م، وتمثل القيمة المرتبطة ب500 برج تم 
بيعها وإعادة تأجيرها من شركة االتصاالت السعودية.

المستودعات

 بلغت صافي القيمة الدفترية للمستودعات ما قيمته 8.8 مليون ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2022م والتي تتعلق بالمستودعات ومباني 
أخرى مستأجرة.

موجودات غير ملموسة ---------

موجودات غير ملموسة كما في 31 مارس 2020م و2021م و2022م و30 سبتمبر 2022م(ل 20و6الجدول رقم )

ألف ريال سعودي

كما في 31 مارس 
2020م

)مراجعة(

كما في 31 مارس 
2021م

)مراجعة(

كما في 31 مارس 
2022م

)مراجعة(

كما في 30 
سبتمبر 2022م
)مفحوصة(

328,280316,960305,640299,980ترخيص

372,56647,99138,89833,015سعة الشبكة

--17073برامج الحساب اآللي

701,016365,024344,538332,995إجمالي
المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020م و2021م و 2022م والقوائم المالية المفحوصة المنتهية في 30 سبتمبر 2022م
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رخص

قامت هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية بتمديد فترة ترخيص الشركة لمدة 15 سنة. وعليه، اعتباراً من 1 ديسمبر 2016م يتم إطفاء القيمة 
الدفترية المتبقية لترخيص الشركة على مدى العمر اإلنتاجي المعّدل والبالغ 32 سنة )تنتهي بتاريخ 31 مارس 2049(. 

انخفضت القيمة الدفترية المتعلقة بالرخص من 328.3 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م إلى 317.0 مليون ريال سعودي كما 
في 31 مارس 2021م نتيجة مصاريف إطفاء بقيمة 11.3 مليون ريال سعودي.

 انخفضت القيمة الدفترية المتعلقة بالرخص من 317.0 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2021م إلى 305.6 مليون ريال سعودي كما 
في31 مارس 2022م نتيجة مصاريف إطفاء بقيمة 11.3 مليون ريال سعودي ثم إلى 300.0 مليون ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2022م, 

نتيجة مصاريف إطفاء بقيمة 5.7 مليون ريال سعودي تم تسجيلها خالل الفترة المذكورة.

سعة الشبكة

تتعلق سعة الشبكة بعدة اتفاقيات من حقوق االستخدام )IRU( غير قابلة لإللغاء، موقعة مع مشغلي االتصاالت في المملكة العربية السعودية. 

تمت إعادة االتفاق بخصوص )IRU( األلياف البصرية للمنازل مع شركة االتصاالت السعودية مقابل اتفاقية تسوية ، حيث أعادت الشركة 
40 ألف وحدة IRU )تم شراؤها خالل العام 2017( إلى المشغل مقابل تخفيض جزء من رصيد الذمم الدائنة لألخير ما أّدى إلى انخفاض 

القيمة الدفترية من372.6 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م إلى 48.0 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2021م.

انخفض بند سعة الشبكة إلى 38.9 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م نتيجة مصاريف إطفاء بقيمة 11.6 مليون ريال سعودي.

انخفض بند سعة الشبك من 38.9 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م إلى 33.0 مليون ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2022م 
نتيجة مصاريف اإلطفاء بقيمة 5.9 مليون ريال سعودي.

برامج الكمبيوتر

انخفضت القيمة الدفترية لبرامج الكمبيوتر من 170 ألف ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م إلى 73 ألف ريال سعودي كما في 31 مارس 
2021م نتيجة مصاريف اإلطفاء بقيمة 97 ألف ريال سعودي.

انخفضت القيمة الدفترية لبرامج الكمبيوتر من 73 ألف ريال سعودي كما في 31 مارس 2021مالى صفر كما في 31 مارس 2022م وصفر 
كما في 30 سبتمبر 2022م، نتيجة مصاريف اإلطفاء.

الموجودات المتداولة -------

الموجودات المتداولة كما في 31 مارس 2020م و2021م و2022م و30 سبتمبر 2022م(ل 21و6الجدول رقم )

ألف ريال سعودي

كما في 31 مارس 
2020م

)مراجعة(

كما في 31 مارس 
2021م

)مراجعة(

كما في 31 مارس 
2022م

)مراجعة(

كما في 30 
سبتمبر 2022م
)مفحوصة(

3,3529,5578,15113,432مخزون

212,397187,750117,681169,536الذمم المدينة 

131,46235,27150,09450,416موجودات متداولة أخرى

122,53071,11383,25735,275نقد وما في حكمه

469,741303,690259,183268,660إجمالي الموجودات المتداولة
المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020م و2021م و 2022م والقوائم المالية المفحوصة المنتهية في 30 سبتمبر 2022م
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المخزون ---------

المخزون كما في 31 مارس 2020م و2021م و2022م و30 سبتمبر 2022م(ل 22و6الجدول رقم )

ألف ريال سعودي

كما في 31 مارس 
2020م

)مراجعة(

كما في 31 مارس 
2021م

)مراجعة(

كما في 31 مارس 
2022م

)مراجعة(

كما في 30 سبتمبر 
2022م

)معلومات اإلدارة(

15,47121,18214,22120,992معدات خاصة بموقع العميل

1,6612,1547,7096,219قطع غيار

171171171171بطاقات مدفوعة مقدًما 

17,30323,50722,10127,382إجمالي المخزون

)13,951()13,951()13,951()13,951(مخصص مخزون متقادم وبطيء الحركة

3,3529,5578,15113,432إجمالي
المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020م و2021م و 2022م والقوائم المالية المفحوصة المنتهية في 30 سبتمبر 2022م

معدات خاصة بموقع العميل

تستخدم الشركة معدات خاصة لتوفير خدماتها لجميع العمالء الذين يتم التعاقد معهم. 

ارتفع رصيد المعدات الخاصة بموقع العميل من 15.5 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م إلى 21.2 مليون ريال سعودي كما 
في 31 مارس 2021م نتيجة إبرام العقد مع شركة االتصاالت السعودية والذي أدى إلى شراء معدات األلياف البصرية المنزلية و إل تي إي 

من أجل العمالء. 

انخفضت قيمة المعدات الخاصة بموقع العميل من 21.2 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2021م إلى 14.2 مليون ريال سعودي كما 
في 31 مارس 2022م نتيجة ارتفاع المبيعات الخاصة بعمالء األفراد وبالتالي بيع هذه القطع مع خدمات اإلنترنت الخاصة بها . 

ارتفعت معدات خاصة بموقع العميل إلى 21.0 مليون ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2022م نتيجة ارتفاع عمليات الشركة بشكل عام . 

قطع غيار

تتكون قطع الغيار من قطع مستخدمة في أصول البنية التحتية.

ارتفعت قطع الغيار من 1.7 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م إلى 2.2 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2021م نتيجة 
إضافات تمت خالل السنة.

ارتفعت قطع الغيار من 2.2 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2021م إلى 7.7 مليون ريال سعودي كما في31 مارس 2022م نتيجة 
إضافات تمت خالل السنة.

انخفض بند قطع الغيار إلى 6.2 مليون ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2022م نتيجة استعمال هذه المعدات.

البطاقات المدفوعة مقدًما

استقر رصيد البطاقات المدفوعة مسبقاً على 171 ألف ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م و31 مارس 2021م 31 مارس 2022م و 30 
سبتمبر 2022م.

مخصص المخزون المتقادم والبطيء الحركة

شكلت الشركة مخصًصا للمخزون المتقادم والبطيء الحركة والذي بلغ 14.0 مليون ريال سعودي كما في31 مارس 2020م و31 مارس 
2021م 31 مارس 2022م و 30 سبتمبر 2022م. ويتعلق هذا المخصص بشكل رئيسي بمعدات خاصة بموقع العميل والتي لم تشهد أي حركة 

على الرصيد خالل الفترة.
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الذمم المدينة 	--------

الذمم المدينة كما في 31 مارس 2020م و2021م و2022م و30 سبتمبر 2022م(ل 23و6الجدول رقم )

ألف ريال سعودي

كما في 31 مارس 
2020م

)مراجعة(

كما في 31 مارس 
2021م

)مراجعة(

كما في 31 مارس 
2022م

)مراجعة(

كما في 30 سبتمبر 
2022م

)مفحوصة(

298,120291,682229,198287,726الذمم المدينة التجارية

)118,190()111,518()103,932()85,724(مخصص انخفاض القيمة في الذمم المدينة التجارية

212,397187,750117,681169,536إجمالي

259309174101متوسط أيام الذمم المدينة التجارية )يوم(
المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020م و2021م و 2022م والقوائم المالية المفحوصة المنتهية في 30 سبتمبر 2022م

الحركة في مخصص االنخفاض في الذمم المدينة التجارية كما في 31 مارس 2020م و2021م و2022م و30 سبتمبر (ل 24و6الجدول رقم )
2022م

ألف ريال سعودي
31 مارس 2020م

)المراجعة(
31 مارس 2021م

)المراجعة(
31 مارس 2022م

)المراجعة(
30 سبتمبر 2022م

)المفحوصة(

65,31385,724103,932111,518الرصيد في بداية السنة
20,41018,2087,5866,672المكون خالل السنة

85,724103,932111,518118,190الرصيد في نهاية السنة
المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020م و2021م و 2022م والقوائم المالية المفحوصة المنتهية في 30 سبتمبر 2022م

تحليل أعمار صافي الذمم المدينة التجارية كما في 31 مارس 2020م2021م و2022م و 30 سبتمبر 2022م(ل 25و6الجدول رقم )
اإلجماليغير حكوميةحكوميةألف ريال سعودي

كما في 30 سبتمبر 2022 )مفحوصة(
32,26868,568100,836ليست متأخرة

متأخرةل
1044,05144,051 - 180 يوًما

3,58821,06124,649أكثر من 180 يوًما
35,856133,680169,536صافي الذمم المدينة التجارية

كما في 31 مارس 2022 )مراجعة( 
2,81234,92737,739ليست متأخرة

متأخرةل
19,17850,51459,692 - 180 يوًما

5,87414,37620,250أكثر من 180 يوًما
17,86499,817117,681صافي الذمم المدينة التجارية

كما في 31 مارس 2020 )مراجعة( 
2,52690,76993,376ليست متأخرة

متأخرةل

111,08449,64060,724 - 180 يوًما
14,53443,84458,379أكثر من 180 يوًما

28,144184,253212,397صافي الذمم المدينة التجارية
المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021م و 2022م والقوائم المالية المفحوصة المنتهية في 30 سبتمبر 2022م

تتعلق الذمم التجارية بالمبالغ التي تم فوترتها للعمالء والشركات مقابل توفير الخدمات.
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انخفض إجمالي الذمم المدينة التجارية من 298.1 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م إلى 291.7 مليون ريال سعودي كما في 
31 مارس 2021م نتيجة تحصيالت خالل العام باإلضافة إلى االنخفاض في اإليرادات. 

انخفض إجمالي الذمم المدينة التجارية إلى 229.2 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م نتيجة تسوية حسابات دائنة مع حسابات 
مدينة لبعض العمالء تمت خالل نفس الفترة.

ارتفع إجمالي الذمم المدينة التجارية من 229.2 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022 إلى 287.7 كما في 30 سبتمبر 2022م نتيجة 
ارتفاع المبيعات من مشاريع حكومية وبعض العمالء الجدد خالل الفترة . 

تجدر اإلشارة إلى أن الذمم المدينة التجارية تتضمن مستحقات من أطراف ذات عالقة بقيمة 44.7 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 
2020م، 47.9 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2021م، 841 ألف ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م و 601 ألف ريال سعودي 

كما في 30 سبتمبر 2022م مستحق من أطراف ذات عالقة.

يتم احتساب مخصص الذمم المدينة بناء على طريقة الخسارة المتوقعة في االئتمان والذي تم تطبيقه في عام 2019م حسب المعيار الدولي 
للتقرير المالي رقم 9 والذي أدى إلى تكوين مخصصات إضافية ألرصدة مشكوك في تحصيلها خالل العام. 

تم تكوين مخصص إضافي بقيمة 20.4 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م، 18.2 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2021م، 
7.6 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م و 6.7 مليون ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2022م، حيث بلغ رصيد المخصصات 
المحتسبة للذمم التجارية المدينة 85.7 مليون ريال سعودي، 103.9 مليون ريال سعودي، 111.5 مليون ريال سعودي و 118.2 مليون ريال 

سعودي كما في 31 مارس 2020م، 31 مارس 2021م، 31 مارس 2022م، و 30 سبتمبر 2022م على التوالي.

تتكون صافي الذمم المدينة من مستحقات حكومية وغير حكومية، وتشكل الذمم المدينة الحكومية 21% من إجمالي صافي الذمم المدينة 
كما في 30 سبتمبر 2022م )15% كما في 31 مارس 2022م(. 

تشكل الذمم المدينة غير المتأخرة 59% من إجمالي صافي الذمم المدينة كما في 30 سبتمبر 2022م )32% كما في 31 مارس 2022م(، 
في حين تشكل الذمم المدينة المتأخرة ما بين 1 و 180 يوًما 26% من إجمالي صافي الذمم المدينة كما في 30 سبتمبر 2022م )51% كما 
في 31 مارس 2022م(، والذمم المدينة المتأخرة أكثر من 180 يوم 15% من إجمالي صافي الذمم المدينة كما في 30 سبتمبر 2022م )%17 

كما في 31 مارس 2022م(.

موجودات متداولة أخرى ---------

موجودات متداولة أخرى كما في 31 مارس 2020م و2021م و2022م و30 سبتمبر 2022م(ل 26و6الجدول رقم )

ألف ريال سعودي
كما في 31 مارس 2020م

)مراجعة(
كما في 31 مارس 2021م

)مراجعة(
كما في 31 مارس 2022م

)مراجعة(
كما في 30 سبتمبر 2022م

)مفحوصة(

تأمينات نقدية محتفظ بها لدى البنوك مقابل 
14,00415,45920,52220,783خطابات الضمان المصدرة

2,70710,82520,69523,427دفعات مقدمة لموردين

8,5287,267732173مصاريف مدفوعة مقدًما

1,8751,0967,4995,332ذمم مدينة أخرى

1,072624647700سلف للموظفين

---97,800مستحق من مورد رئيسي

---5,476ضريبة القيمة المضافة القابلة لالسترداد

131,46235,27150,09450,416إجمالي
المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020م و2021م و 2022م والقوائم المالية المفحوصة المنتهية في 30 سبتمبر 2022م
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تأمينات نقدية محتفظ بها لدى البنوك مقابل خطابات الضمان المصدرة

ارتفعت التأمينات النقدية المحتفظ بها لدى البنوك من 14.0 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م إلى 15.5 مليون ريال سعودي 
كما في 31 مارس 2021م وتتعلق بشركة هيواوي وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

 ارتفعت التأمينات النقدية المحتفظ بها لدى البنوك من 15.5 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2021م إلى 20.5 مليون ريال سعودي 
كما في 31 مارس 2022م وثم إلى 20.8 مليون ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2022م نتيجة ارتفاع مبيعات الشركات وازدياد أعمال 

الشركة بشكل عام.

دفعات مقدمة لموردين

ارتفعت الدفعات المقدمة للموردين من 2.7 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م إلى 10.8 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 
2021م مدفوعة بشكل رئيسي بدفعات مقدمة لموردي معدات تستخدم لتوفير الخدمات للعمالء.

 STC استمرت الدفعات المقدمة للموردين باالرتفاع لتصل إلى 20.7 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م نتيجة ارتفاع دفعات إلى
والمتعلقة بمعدات خاصة بموقع العميل.

ارتفعت الدفعات المقدمة للموردين من 20.7 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م إلى 23.4 مليون ريال سعودي كما في 30 
سبتمبر 2022م. لنفس األسباب المذكورة سابقاً.

مصاريف مدفوعة مقدمًا

على  القدرة  الشركة  تمنح  التي  أخرى  اتصاالت  لشركات  ومدفوعات  التأمين  لشركات  بالمدفوعات  مقدًما  المدفوعة  المصاريف  تتعلق 
استخدام البنية التحتية الخاصة بها. انخفضت المصاريف المدفوعة مقدًما من 8.5 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م إلى 7.3 

مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2021. 

كما انخفضت المصاريف المدفوعة مقدًما انخفاًضا ملحوًظا لتسجل 732 ألف ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م نتيجة إعادة تصنيف 
بضع الحسابات إلى دفعات مقدمة إلى عمالء.

انخفضت المصاريف المدفوعة مقدًما من 732 ألف ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م إلى 173 ألف ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 
2022م. لنفس األسباب المذكورة سابًقا.

ذمم مدينة أخرى

انخفضت الذمم المدينة األخرى من 1.9 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م إلى 1.1 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 
2021م تمشياً مع الزيادة في المقدمات من الوكالء . 

بلغت الذمم المدينة األخرى 7.5 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م و 5.3 مليون ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2022م تمشياً 
مع الزيادة في المقدمات من الوكالء .

سلف للموظفين

ارتفعت سلف الموظفين من 624 ألف ريال سعودي كما في 31 مارس 2021م إلى 647 ألف ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م و 700 
ألف ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2022م كاستثناء لبعض الموظفين الجدد تخص حصولهم على بدل السكن مقدماً. 

مستحق من مورد رئيسي

يتكون المستحق من مورد رئيسي من دفعة مقدمة مقابل العقد الذي تم إبرامه مع شركة االتصاالت السعودية والذي بلغ 97.8 مليون ريال 
سعودي كما في 31 مارس 2020م. انخفض المستحق من مورد رئيسي إلى صفر كما في 31 مارس 2021م و31 مارس 2022م و 30 سبتمبر 

2022م بفعل اتفاقية التسوية بين الشركتين في ديسمبر 2020 والتي تم توقيعها في فبراير 2021م.
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ضريبة القيمة المضافة القابلة لالسترداد

بلغت ضريبة القيمة المضافة القابلة لالسترداد ما قيمته 5.5 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م. انخفضت ضريبة القيمة 
المضافة القابلة لالسترداد إلى صفر كما في 31 مارس 2021م و 31 مارس 2022م و 30 سبتمبر 2022م بفعل تسويتها مع ضريبة القيمة 

المضافة المستحقة.

النقد وما في حكمه ---------

نقد وما في حكمه كما في 31 مارس 2020م و2021م و2022م و30 سبتمبر 2022م(ل 27و6الجدول رقم )

ألف ريال سعودي
31 مارس 2020م

)المراجعة(
31 مارس 2021م

)المراجعة(
31 مارس 2022م

)المراجعة(
30 سبتمبر 2022م

)المفحوصة(

122,53071,11383,25735,275النقد وما في حكمه
المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020م و2021م و 2022م والقوائم المالية المفحوصة المنتهية في 30 سبتمبر 2022م

انخفض رصيد النقد وما في حكمه من 122.5 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م إلى 71.1 مليون ريال سعودي كما في 31 
مارس 2021م نتيجة انخفاض النقد التشغيلي بفعل خسائر تدني قيمة األصول الثابتة بقيمة 101.1 مليون ريال سعودي. 

ارتفع رصيد النقد وما في حكمه من 71.1 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2021م إلى 83.3 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 
2022م نتيجة تحقيق رأس مال عامل إيجابي 

انخفض رصيد النقد وما في حكمه من 83.3 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م إلى 35.3 مليون ريال سعودي كما في 30 
سبتمبر 2022م نتيجة انخفاض النقد التشغيلي.

حقوق الملكية 	------

حقوق الملكية كما في 31 مارس 2020م و2021م و 2022م و30 سبتمبر 2022م(ل 28و6الجدول رقم )

ألف ريال سعودي
كما في 31 مارس 2020م

)مراجعة(
كما في 31 مارس 2021م

)مراجعة(
كما في 31 مارس 2022م

)مراجعة(
كما في 30 سبتمبر 2022م

)مفحوصة(

228,529228,52989,99989,999رأس المال

)11,037()16,003()116,790()77,787(خسائر متراكمة

150,742111,73973,99678,962إجمالي حقوق الملكية
المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020م و2021م و 2022م والقوائم المالية المفحوصة المنتهية في 30 سبتمبر 2022م

رأس المال --	------
كما في 31 مارس 2021 م، بلغ رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع 228.5 مليون ريال سعودي مقسم إلى 22.85 مليون سهم 

بقيمة 10 ريال سعودي لكل سهم.

كما في10 أكتوبر 2021م، أصدر مجلس اإلدارة قراراً بتخفيض رأس مال الشركة من  228.5 مليون ريال سعودي إلى 90.0 مليون ريال 
سعودي من خالل تخفيض رأس مال الشركة بمبلغ 138.5 مليون ريال سعودي عن طريق إلغاء 13.853 مليون سهم وقد وافقت الجمعية 

العمومية على هذا القرار بتاريخ 23 يناير 2022م. 

كما في 31 مارس 2022م و30 سبتمبر 2022م، بلغ رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع 90.0 مليون ريال سعودي.

خسائر متراكمة 	-	------
ارتفعت الخسائر المتراكمة من خسائر بقيمة 77.8 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م إلى خسائر بقيمة 116.8 مليون ريال 

سعودي كما في 31 مارس 2021م.

انخفضت الخسائر إلى 16 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م نتيجة تخفيض رأس مال الشركة خالل السنة بمبلغ 138.5 مليون 
ريال سعودي وتحويلها إلى الخسائر المتراكمة.
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انخفضت الخسائر المتراكمة إلى 11 مليون ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2022م نتيجة تسجيل الشركة صافي ربح بقيمة 5.0 مليون 
ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022م.

المطلوبات غير المتداولة -------

المطلوبات غير المتداولة كما في 31 مارس 2020م و2021م و2022م و30 سبتمبر 2022م(ل 29و6الجدول رقم )

ألف ريال سعودي
31 مارس 2020م

)المراجعة(
31 مارس 2021م

)المراجعة(
31 مارس 2022م

)المراجعة(
30 سبتمبر 2022م

)المفحوصة(

143,946211,583185,013137,449ذمم دائنة طويلة األجل 

256,450250,254132,503110,602التزامات عقود إيجار

8,3108,3328,8448,482التزامات منافع الموظفين

3,0953,2133,3363,399مخصص إزالة األصول

411,801473,383329,696259,932اإلجمالي
المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020م و2021م و 2022م والقوائم المالية المفحوصة المنتهية في 30 سبتمبر 2022م

ذمم دائنة طويلة األجل ---------
تشكل الذمم الدائنة طويلة األجل الدفعات المتعلقة باالتفاقية الجديدة مع شركة االتصاالت السعودية.

ارتفعت الذمم دائنة طويلة األجل من 143.9 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م إلى 211.6 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 
2021م. انخفضت الذمم الدائنة طويلة األجل إلى 185.0 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م و 137.4 مليون ريال سعودي كما 

في 30 سبتمبر 2022م وذلك بفعل تسديد الدفعات السنوية.

مطلوبات عقود اإليجار - الجزء غير المتداول 	--------
تتعلق التزامات عقود اإليجار بشكل أساسي بعقود إيجار المواقع المرتبطة باألبراج التي تمتلكها الشركة والتي تم تسجيلها وفق المعيار 
الدولي للتقرير المالي رقم 16، وبلغت 256.5 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م، 250.3 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 

2021م بفعل تراكم الدفعات نتيجة الشح المالي في الشركة. 

انخفضت التزامات عقود اإليجار من 250.3 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2021م الى132.5 مليون ريال سعودي كما في31 مارس 
2022 نتيجة إلغاء عقود اإليجار المتعلقة باألبراج غير المستعملة.

انخفضت التزامات عقود اإليجار من 132.5 مليون ريال سعودي كما في31 مارس 2022 إلى 110.6 مليون ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 
2022م نتيجة القيام بدفعات بقيمة 15.1 مليون ريال سعودي قابلها إضافات بقيمة 5.1 مليون ريال سعودي.

مطلوبات منافع الموظفين المحددة ---------

مطلوبات منافع الموظفين المحددة كما في 31 مارس 2020م و2021م و2022م و30 سبتمبر 2022م(ل 30و6الجدول رقم )

ألف ريال سعودي

كما في 31 مارس 
2020م

كما في 31 مارس 
2021م

كما في 31 مارس 
2022م

كما في 30 
سبتمبر 2022م

)معلومات اإلدارة()مراجعة()مراجعة()مراجعة(

9,5248,3108,3328,844الرصيد كما في أول السنة / الفترة

1,6551,3321,447795المبلغ المثبت في الربح أو الخسارة

-743344)112(إعادة قياس الخسارة )المكاسب( المسجلة في الدخل الشامل اآلخر

)1,157()1,279()2,054()2,757(منافع مدفوعة خالل السنة / الفترة

8,3108,3328,8448,482الرصيد في نهاية السنة / الفترة 
المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020م و2021م و 2022م والقوائم المالية المفحوصة المنتهية في 30 سبتمبر 2022م

https://www.go.com.sa/


93
جدول

المحتويـات

تقوم الشركة بعمل خطط غير ممولة للمكافآت لجميع موظفيها وفقاً لمتطلبات نظام العمل السعودي. يتم حساب التزامات الشركة المتعلقة 
بخطط المزايا بتقدير مبلغ المزايا المستقبلية المستحقة للموظفين في الفترات الحالية والسابقة على أساس إكتواري.

يتم االعتراف بعمليات إعادة القياس التي تتكون من األرباح والخسائر االكتوارية مباشرة في قائمة المركز المالي مع ما يقابلها من مبالغ 
مدينة ودائنة إلى األرباح المبقاة من خالل الدخل الشامل اآلخر في الفترة التي تقع فيها. ال يتم إعادة تصنيف عمليات إعادة القياس إلى 

الربح أو الخسارة في الفترات الالحقة.

تقوم الشركة باالعتراف بالتغيرات الواردة في مطلوبات منافع الموظفين المحددة في حساب الربح أو الخسارة:

المحذوفات . 1 من  والخسائر  واألرباح  السابقة  الخدمة  وتكاليف  الحالية  الخدمة  تكاليف  من  المكونة  الخدمة  تكاليف 
والتسويات غير المعتادة.

مصروفات الفوائد. 2

تم احتساب مطلوبات منافع الموظفين المحددة بواسطة خبير إكتواري مؤهل باستخدام طريقة تقدير المبالغ المستحقة حسب الوحدة. تم 
تنفيذ آخر تقييم اكتواري في 31 مارس 2022.

تحليل الحساسية لمخصص التزامات منافع الموظفين كما في 31 مارس 2020م و2021م و2022م و30 سبتمبر 2022م(ل 31و6الجدول رقم )

ألف ريال سعودي
31 مارس 2020م

)المراجعة(
31 مارس 2021م

)المراجعة(
31 مارس 2022م

30 سبتمبر 2022م)المراجعة(

ال ينطبق3.80%3.80%3.80%معدل الخصم

ال ينطبق0.50%0.50%0.50%زيادات الرواتب المستقبلية
المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020م و2021م و 2022م 

استند تحليل الحساسية أعاله على أساس طريقة تستنبط األثر على التزامات المنافع المحددة نتيجة التغيرات المعقولة في االفتراضات 
الرئيسية التي حدثت في نهاية كل فترة. يستند تحليل الحساسية إلى التغير في افتراض جوهري مع بقاء جميع الفرضيات األخرى ثابتة. 
إن تحليل الحساسية قد ال يمثل التغير الفعلي في التزامات المنافع المحددة حيث إنه من غير المحتمل حدوث تغييرات في الفرضيات 

بمعزل عن بعضها البعض.

استقر مخصص التزامات منافع الموظفين على 8.3 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م و 8.3 مليون ريال كما في 31 مارس 
2021، ولم يتحرك الرصيد في السنة نتيجة تسجيل مبالغ مثبتة في الربح أو الخسارة للعام بقيمة 1.3 مليون ريال سعودي باإلضافة إلى 
خسائر بقيمة 743.6 ألف ريال سعودي التي تم تسجيلها في الدخل الشامل اآلخر الناتجة عن إعادة القياس المدرجة، مقابل مبالغ تم 

تسديدها للموظفين بقيمة 2.1 مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة. 

بلغ مخصص التزامات منافع الموظفين 8.8 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض المنافع 
المدفوعة خالل الفترة. 

انخفض رصيد مخصص التزامات منافع الموظفين إلى 8.4 مليون ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2022م نتيجة القيام بدفعات خالل 
الفترة.

مخصص إزالة األصول ---------
ينشأ مخصص إزالة األصول عند إنشاء مواقع الشبكات ويتم االعتراف بالموجودات المقابلة في الممتلكات والمعدات عند االعتراف األولي 
بالمخصص. يتم تحديد التزام اإلزالة بالقيمة الحالية للتكاليف المتوقعة لتسوية االلتزام باستخدام التدفقات النقدية المقدرة ويتم خصم 
إلغاء الخصم  إزالة األصول. ويتم قيد  بالتزام  الخاصة  المخاطر  الحالي والذي يعكس  النقدية بمعدل خصم ما قبل الضريبة  التدفقات 
عند تكبده واالعتراف به في قائمة الربح أو الخسارة كتكلفة تمويل. تتم مراجعة التكاليف المستقبلية المقدرة لإلزالة سنوياً وتعديلها عند 

الضرورة. التغيرات في التكاليف المستقبلية المقدرة أو في معدل الخصم المطبق يتم إضافتها أو خصمها من تكلفة األصل. 

ارتفع مخصص إزالة األصول من 3.1 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م إلى 3.2 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2021م 
بفعل زيادة المخصص.

ارتفع مخصص إزالة األصول من 3.2 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2021م إلى ، 3.3 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م 
بفعل زيادة المخصص. 
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 ارتفع مخصص إزالة األصول من 3.3 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م إلى 3.4 مليون ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 
2022م بفعل زيادات خالل السنة.

المطلوبات المتداولة -------

المطلوبات المتداولة كما في 31 مارس 2020م و2021م و2022م و30 سبتمبر 2022م(ل 32و6الجدول رقم )

ألف ريال سعودي
كما في 31 مارس 2020م

)مراجعة(
كما في 31 مارس 2021م

)مراجعة(
كما في 31 مارس 2022م

)مراجعة(
كما في 30 سبتمبر 2022م

)مفحوصة(

---7,767الجزء المتداول من قروض مرابحة

805,934160,224188,043235,242ذمم دائنة 

131,816112,087136,694148,070مطلوبات متداولة أخرى

106,745113,41755,64464,683مطلوبات عقود إيجار - الجزء المتداول

35,40436,89543,97641,184إيرادات مؤجلة

2,69927,39917,3996,275مخصص الزكاة وضريبة الدخل

1,090,367450,023441,756495,454إجمالي المطلوبات المتداولة
المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020م و2021م و 2022م والقوائم المالية المفحوصة المنتهية في 30 سبتمبر 2022م

الجزء المتداول من قروض مرابحة ---------
يمثل هذا البند الجزء المتداول من قروض المرابحة التي حصلت عليها الشركة والذي تم استخدامه لمواجهة النفقات الرأسمالية التشغيلية، 
التي انخفضت من 7.8 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م إلى صفر كما في 31 مارس 2021م و 31 مارس 2022م و 30 سبتمبر 

2022م بفعل تسديد القرض.

ذمم دائنة 	--------

ذمم دائنة كما في 31 مارس 2020م و2021م و2022م و30 سبتمبر 2022م(ل 33و6الجدول رقم )

ألف ريال سعودي
كما في 31 مارس 2020م

)معلومات اإلدارة(
كما في 31 مارس 2021م

)معلومات اإلدارة(
كما في 31 مارس 2022م

)معلومات اإلدارة(
كما في 30 سبتمبر 2022م

)معلومات اإلدارة(

495,4383,27884,775134,783شركة االتصاالت السعودية
WiMAX 45,10433,79841,54832,985مواقع اجار

20,70018,700--توال
8,91214,91432,55432,486هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية

12,441-4,4975,250ضوئيات المتكاملة
221,62671,57116,34111,722أخرى

--30,46431,606أطراف ذات العالقة
805,934160,224188,043235,242اإلجمالي

المصدر: معلومات اإلدارة

انخفض إجمالي الذمم الدائنة من 805.9 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م إلى 160.2 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 
2021م ويعود هذا االنخفاض بشكل رئيسي إلى االنخفاض في الذمم المستحقة إلى شركة االتصاالت السعودية. 

ارتفعت الذمم الدائنة إلى 188.0 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م واستمرت باالرتفاع لتصل إلى 235.2 مليون ريال سعودي 
كما في 30 سبتمبر 2022م.

تتكون الذمم الدائنة بشكل رئيسي من مبلغ مستحق لشركة االتصاالت السعودية فيما يتعلق باتفاقية حق استخدام غير قابل لإللغاء لأللياف 
.)FTTH IRU( البصرية للمنازل

تجدر اإلشارة إلى أن الذمم الدائنة إلى شركة االتصاالت السعودية انخفضت من 495.4 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م إلى 
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3.3 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2021م نتيجة االتفاقية بين الطرفين في فبراير 2021م لتسوية جميع األرصدة والمستحقات 
مقابل إعادة 40 ألف وحدة IRU )تم شراؤها خالل العام 2017(. ارتفعت الذمم الدائنة إلى شركة االتصاالت السعودية مجدًدا كما في 31 
مارس 2022م إلى 84.8 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م واستمرت باالرتفاع لتصل إلى 134.8 مليون ريال سعودي كما في 

30 سبتمبر 2022م نتيجة االرتفاع في عدد العقود والعمالء.

تتعلق مواقع اجار WiMAX بأرصدة لم يتم تسديدها لمالكي األراضي لعدم توفر السيولة في الشركة. ويجدر الذكر أن الشركة تقوم حالياً 
بالمناقشة مع مالك األراضي إلعادة جدولة الدفعات. 

تتعلق أطراف ذات العالقة برصيد دائن لشركة البحرين لالتصاالت السلكية والالسلكية مقابل خدمات تواصل توفرها للشركة. ويجدر الذكر 
أنه تم تسديد الرصيد بالكامل كما في 31 مارس 2022م.

مطلوبات متداولة أخرى ---------

مطلوبات متداولة أخرى كما في 31 مارس 2020م و2021م و2022م و30 سبتمبر 2022م(ل 34و6الجدول رقم )

ألف ريال سعودي

كما في 31 مارس 
2020م

)مراجعة(

كما في 31 مارس 
2021م

)مراجعة(

كما في 31 مارس 
2022م

)مراجعة(

كما في 30 سبتمبر 
2022م

)مفحوصة(

78,80470,88873,82089,018رسوم حكومية 

9,7619,12722,29611,921تكاليف متعلقة بالموظفين 

5,1981,4951,1469,714الربط الصوتي 

356-14,8385,304سعات الدوائر المستأجرة

6,543616529668كهرباء 

16,67324,65738,90536,393أرصدة مستحقة أخرى

131,816112,087136,694148,070إجمالي 
المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020م و2021م و 2022م والقوائم المالية المفحوصة المنتهية في 30 سبتمبر 2022م

تتكون المطلوبات المتداولة األخرى من رسوم حكومية غير مدفوعة لهيئة االتصاالت والفضاء والتقنية، تكاليف موظفين، مصاريف مستحقة 
متعلقة بالربط الصوتي، مصاريف سعات الدوائر المستأجرة، ومصاريف متراكمة دائنة إلى شركات اتصاالت أخرى. 

انخفضت المطلوبات المتداولة األخرى من 131.8 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م إلى 112.1 مليون ريال سعودي كما في 
31 مارس 2021م ويعود ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض المصاريف والرسوم الحكومية غير المدفوعة لهيئة االتصاالت والفضاء والتقنية.

ارتفع رصيد المطلوبات المتداولة إلى 136.7 مليون ريال كما في 31 مارس 2022م و 148.1 مليون ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2022م 
نتيجة ارتفاع اإليرادات وبالتالي ارتفاع المستحقات المرتبطة بهذه الخدمات.

بتاريخ 25 يناير 2022، حصلت الشركة على موافقة وزارة المالية على تقسيط المبلغ المتعلق برسوم حكومية بقيمة 22.23 مليون ريال 
سعودي على مدى 36 شهًرا اعتباًرا من 20 فبراير 2022.

مطلوبات عقود إيجار - الجزء المتداول ---------
يمثل هذا البند الجزء المتداول من عقود اإليجار المتفق عليها مع شركة االتصاالت السعودية إلعادة استئجار األبراج التي تم بيعها. ارتفعت 
التزامات عقود اإليجار من 106.7 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م إلى 113.4 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2021م. 

انخفضت التزامات عقود اإليجار إلى 55.6 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م بفعل إلغاء عقود األبراج غير المستعملة وعاودت 
ارتفاعها لتصل إلى 64.7 مليون ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2022م بفعل الزيادات خالل السنة. 
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إيرادات مؤجلة ---------
يمثل هذا البند مبالغ مفوترة، محصلة مقدماً من العمالء وسيتم إثباتها كإيرادات على مدى فترة الخدمة. 

ارتفعت اإليرادات المؤجلة من 35.4 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م إلى 36.9 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2021م 
نتيجة زيادات خالل السنة.

ارتفعت اإليرادات المؤجلة من 36.9 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2021م 44.0 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م 
تماشياً مع نمو عدد العمالء. انخفض رصيد اإليرادات المؤجلة إلى 41.2 مليون ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2022م بفعل تحقيق هذه 

اإليرادات.

مخصص الزكاة وضريبة الدخل ---------

الحركة في مخصص الزكاة كما في 31 مارس2020م و2021م و 2022م و30 سبتمبر 2022م(ل 35و6الجدول رقم )

ألف ريال سعودي

كما في 31 مارس 
2020م

)مراجعة(

كما في 31 مارس 
2021م

)مراجعة(

كما في 31 مارس 
2022م

)مراجعة(

كما في 30 
سبتمبر 2022م
)مفحوصة(

2,6992,69927,39917,399الرصيد في بداية السنة / الفترة

-4,5052,784-الزكاة المحملة على السنة / الفترة

--37-ضريبة الدخل المحملة على السنة / الفترة

--20,158-المحمل من الربوطات الزكوية

)11,124()12,784(--مدفوعات الزكاة خالل السنة

2,69927,39917,3996,275الرصيد في نهاية السنة / الفترة
المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020م و2021م و 2022م والقوائم المالية المفحوصة المنتهية في 30 سبتمبر 2022م

قدمت الشركة اإلقرارات الزكوية والضريبية إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك )»الهيئة«( للسنوات حتى 31 مارس 2021م، كما أّن الشركة 
تقوم بإجراءات تقديم اإلقرار الزكوي والضريبي إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للسنة المنتهية في 31 مارس 2022.

2012م  وحتى  2010م  من  للسنوات  االستقطاع  وضريبة  الزكاة  على  الربط  2015م  يوليو  في  والجمارك  والضريبة  الزكاة  هيئة  أصدرت 
بمبلغ 17.43 مليون ريال سعودي ومبلغ 0.83 مليون ريال سعودي على التوالي، وقد قدمت الشركة اعتراضاً لدى هيئة الزكاة والضريبة 
م من الشركة، أصدرت لجنة االعتراضات االبتدائية )اللجنة  ا على االعتراض المقدَّ والجمارك على هذا الربط في أغسطس 2015م.ورّدً
االبتدائية( حكًما في أكتوبر 2016م والذي على أساسه تم تخفيض مستحقات الزكاة على الشركة لتصبح مبلغ 6.98 مليون ريال سعودي وال 
زالت مستحقات ضريبة االستقطاع بنفس القيمة البالغة 0,83 مليون ريال سعودي، كما أن الشركة مطالبة بدفع غرامة تأخير على ضريبة 

االستقطاع بمبلغ 0.6 مليون ريال سعودي وفقاً لحكم اللجنة االبتدائية.

وقد قدمت الشركة اعتراضاً لدى لجنة االعتراضات العليا )اللجنة العليا( في ديسمبر 2016م تعترض فيه على حكم اللجنة االبتدائية فيما 
يتعلق بالزكاة وبفرض غرامة تأخير على ضريبة االستقطاع، إال أن الشركة قامت بتسوية مستحقات ضريبة االستقطاع البالغة 0.83 مليون 

ريال سعودي باإلضافة إلى غراماتها البالغة 0.6 مليون ريال سعودي مع الهيئة.

 وفي مارس 2022م تلقت الشركة قراًرا بشأن االستئناف من الدائرة االستئنافية األولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل ، والذي ورد 
فيه قبول بعض النقاط المعترض عليها ورفض بعضها اآلخر ، وبناء عليه رفعت الشركة استئناًفا إلى األمانة العامة للجان الضريبية ولم يتم 

تلقي أي مالحظات أو طلبات حتى اآلن.

لم تقم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك حتى اآلن بالربط عن السنة المالية 2013.

المالية 2014 بمبلغ إضافي بقيمة 5.53 مليون ريال  السنة  زكوياً عن  الزكاة والضريبة والجمارك ربطاً  يوليو 2020، أصدرت هيئة  في 
سعودي. وفي سبتمبر 2020، قدمت الشركة اعتراضاً عن الربط المقدم من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. وفي ديسمبر 2020، عدلت 
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المبلغ اإلضافي ليصبح بقيمة 5.44 مليون ريال سعودي. ومع ذلك، قدمت الشركة اعتراضاً لألمانة العامة 
للجان الضريبية مقابل رد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على اعتراض الشركة وقد تم تعليق طلب االعتراض حيث تقدمت الشركة بطلب 
تسوية من خالل لجنة التسويات في أغسطس 2021م، وقد حضرت الشركة جلسة استماع مع لجنة التسويات وقد تم تقديم عرض تسوية 

من قبل اللجنة للسنوات من 2014م وحتى 2018م.
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قامت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ديسمبر 2020 بالربط الزكوي والضريبي عن السنوات المالية 2015 و 2016 و 2017 و 2018 
بمبلغ إضافي بقيمة 4,089 مليون ريال سعودي و 4.57 مليون ريال سعودي و صفر ريال سعودي و 18 مليون ريال سعودي على التوالي. 
وفي فبراير 2021، قدمت الشركة اعتراضاً عن الربط المقدم من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. وفي يوليو 2021، عدلت هيئة الزكاة 
والضريبة والجمارك المبلغ اإلضافي المتعلق بالسنة المالية 2015 ليصبح 4.087 مليون ريال سعودي والمبلغ اإلضافي المتعلق بالسنة 
المالية 2016 ليصبح 4.44 مليون ريال سعودي والمبلغ اإلضافي المتعلق بالسنة المالية 2018 ليصبح 9.28 مليون ريال سعودي. ومع ذلك، 
قدمت الشركة اعتراضاً لألمانة العامة للجان الضريبية مقابل رد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على اعتراض الشركة وقد تم تعليق طلب 
االعتراض حيث تقدمت الشركة بطلب تسوية من خالل لجنة التسويات في أغسطس 2021م، وقد حضرت الشركة جلسة استماع مع لجنة 
التسويات وقد تم تقديم عرض تسوية بدفع 20.85 مليون ريال سعودي للسنوات من 2014م وحتى 2018م، وقد قامت الشركة بقبول عرض 
التسوية المقدم من لجنة التسويات حيث قامت الشركة بدفع 20% من مبلغ التسوية 4.17 مليون ريال سعودي من المبلغ المتفق عليه وليصبح 

المبلغ المتبقي 16.68 مليون ستدفع على أربع دفعات ربع سنوية متساوية بشكل أقساط تبدأ من شهر مارس 2022.

في أكتوبر 2021 م، أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ربًطا زكوياً عن السنة المالية 2019م بمبلغ صفر ريال سعودي ، وهو ما يطابق 
النموذج المقدم للسنة ، وحتى تاريخ القوائم المالية الحالية لم يتم استالم أي ربط زكوي للسنة المالية 2020 م من هيئة الزكاة والضريبة 

والجمارك.

قد تم سداد قيمة الدفعة األولى بمبلغ 4.17 مليون ريال سعودي في مارس 2022م. 

كما أّن الشركة بصدد تعبئة اإلقرار الضريبي والزكوي مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022 م 
بمخصص زكاة متوقع قدره 2.78 مليون ريال سعودي.

ومن وجهة نظر اإلدارة والمستشار الزكوي أنه ال يلزم تسجيل أي مخصص إضافي للزكاة بخالف ما تم تسجيله.

خسارة السهم -------

خسارة السهم كما في 31 مارس 2020م و2021م و2022م و30 سبتمبر 2022م(ل 36و6الجدول رقم )
كما في 31 مارس 

2020م
)مراجعة(

كما في 31 مارس 
2021م

)مراجعة(

كما في 31 مارس 
2022م

)مراجعة(

كما في 30 
سبتمبر 2022م
)مفحوصة(

4,966)37,400()38,259()71,608(صافي ربح )خسارة( السنة / الفترة )ألف ريال سعودي(

22,582,90020,272,06720,272,0678,999,900المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة للسنة / للفترة

0.55)1.84()1.89()3.13(الخسارة األساسية والمخفضة للسهم الواحد )ريال سعودي(
المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020م و2021م و 2022م والقوائم المالية المفحوصة المنتهية في 30 سبتمبر 2022م

يتم حساب خسارة السهم بتقسيم الخسارة العائدة على المساهمين العاديين في الشركة للسنوات المنتهية في 31 مارس 2020 م و 31 مارس 
2021م و 31 مارس 2022م و 30 سبتمبر 2022م على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة المنتهية في 31 مارس 2020م 

و 31 مارس 2021م و 31 مارس 2022م و 30 سبتمبر 2022م على التوالي.
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األطراف ذات العالقة -------
تتعامل  العليا.  اإلدارة  وموظفي  والشقيقة  التابعة  نفود جوهري وشركاتهم  لهم  الذين  الشركاء  من  بالشركة  العالقة  ذات  األطراف  تتكون 
الشركة خالل السياق االعتيادي لألعمال مع أطراف ذات عالقة على أساس أسعار متفق عليها بين الطرفين وشروط تعاقدية معتمدة من 

قبل مجلس إدارة الشركة.

فيما يلي أهم المعامالت التي تمت مع األطراف ذات العالقة:

أطراف ذات العالقة كما في 31 مارس 2020م و2021م و2022م و30 سبتمبر 2022م(ل 37و6الجدول رقم )

أطراف ذات العالقة
طبيعة المعاملةالعالقة)ألف ريال سعودي(

كما في 31 مارس 
2020م

)مراجعة(

كما في 31 مارس 
2021م

)مراجعة(

كما في 31 مارس 
2022م

)مراجعة(

كما في 30 
سبتمبر 2022م
)مفحوصة(

شركة عذيب للصيانة والخدمات 
--8120إيرادات بياناتمساهمالمحدودة

-22319058إيرادات بياناتمساهمشركة عذيب انترجراف السعودية

شركة البحرين لالتصاالت

6,1053,8951,082899إيرادات بيانات

3,2793,047189135إيرادات ربط بيني

1,5001,1244,4181,275تكلفة ربط بيني

-3,653--تسوية مصروفات

-41327766إيرادات بياناتمساهمشركة بذار التجارية المحدودة

الشركة العربية السعودية للتسويق 
-1,16364456إيرادات بياناتشركة شقيقةوالوكاالت

-31306إيرادات بياناتشركة شقيقةشركة اتحاد شمس المحدودة

--12219أتعاب ضمانمساهمالمساهمون المؤسسون

موظفو اإلدارة العليا

1,7313,45217,2313,790منافع قصيرة األجل

-1,249--منافع طويلة األجل

1,2611,40780-منافع نهاية الخدمة

---222مصروفات مجلس اإلدارة
المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020م و2021م و2022م والقوائم المالية المفحوصة المنتهية في 30 سبتمبر 2022م

نتج عن المعامالت أعاله األرصدة التالية مع هذه الشركات:

مستحق من أطراف ذات عالقة كما في 31 مارس 2020م و2021م و2022م و30 سبتمبر 2022م(ل 38و6الجدول رقم )

مستحق من أطراف ذات عالقة
العالقة)ألف ريال سعودي(

كما في 31 مارس 
2020م

)مراجعة(

كما في 31 مارس 
2021م

)مراجعة(

كما في 31 مارس 
2022م

)مراجعة(

كما في 30 
سبتمبر 2022م
)مفحوصة(

40,16942,556841601مساهم رئيسيشركة البحرين لالتصاالت

--458735مساهمشركة بذار التجارية المحدودة

--3,8674,460شركة شقيقةالشركة العربية السعودية للتسويق والوكاالت

--14895مساهمشركة عذيب انترجراف السعودية

--8186مساهمشركة عذيب للصيانة والخدمات المحدودة

--312شركة شقيقةشركة اتحاد شمس المحدودة

44,72647,944841601إجمالي
المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020م و2021م و 2022م والقوائم المالية المفحوصة المنتهية في 30 سبتمبر 2022م
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مستحق ألطراف ذات عالقة كما في 31 مارس 2020م و2021م و2022م و30 سبتمبر 2022م(ل 39و6الجدول رقم )

مستحق ألطراف ذات عالقة
العالقة)ألف ريال سعودي(

كما في 31 مارس 
2020م

)مراجعة(

كما في 31 مارس 
2021م

)مراجعة(

كما في 31 مارس 
2022م

)مراجعة(

كما في 30 
سبتمبر 2022م
)مفحوصة(

--28,57429,711مساهمشركة البحرين لالتصاالت

--5253مساهمشركة بذار التجارية المحدودة

--924925مساهممجموعة تراكو للتجارة والمقاوالت 

--213213مساهمالشركة السعودية لإلنترنت

--265266مساهمشركة بذار لالتصاالت والمعلومات المحدودة

--265266مساهمشركة عذيب للصيانة والخدمات المحدودة

--171172مساهمشركة النهلة للتجارة والمقاوالت المحدودة

30,46431,60600إجمالي
المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020م و2021م و 2022م والقوائم المالية المفحوصة المنتهية في 30 سبتمبر 2022م

انخفض المستحق من األطراف ذات العالقة من 44.7 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م إلى 601 ألف ريال سعودي كما في 
30 سبتمبر 2022م، بسبب )1( مقاصة أرصدة مستحقة من والى أطراف ذات عالقة، باإلضافة إلى )2( بعض األطراف ذات الصلة باعت 

حصتها في الشركة وبالتالي لم تعد مصنفة كأطراف ذات عالقة و )3( تحصيل بعض أرصدة األطراف ذات العالقة.

بلغ المستحق من األطراف ذات العالقة 601 ألف ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2022م ويتألف بشكل رئيسي من أرصدة من شركة 
اتصاالت البحرين تتعلق بالخدمات المقدمة لربط االتصال البيني. 

وفًقا لإلدارة، فإن الخدمات المقدمة إلى األطراف ذات الصلة تتم على أسس تجارية. لم يتم تحصيل أرصدة الذمم المدينة خالل فترة 
المراجعة حيث إن لدى اإلدارة أرصدة دائنة لألطراف ذات الصلة ولديها اتفاقية شفهية لمواصلة الخدمات، والتي تم خصمها. 

تجدر اإلشارة إلى أن الشركة قامت بتصفية المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة مع أرصدة مستحقة من أطراف ذات عالقة. كما تجدر 
اإلشارة إلى أن شركة بذار التجارية المحدودة وشركة النهلة للتجارة والمقاوالت باعتا حصصهما خالل يونيو ويوليو 2021م على التوالي، 

وبالتالي لم تعد هذه الشركات تصنف كشركات تابعة.

االلتزامات المحتملة -------

خطابات الضمان

أصدرت البنوك التي تتعامل معها الشركة خطابات ضمان بمبلغ 50 مليون ريال سعودي كما في30 سبتمبر 2022م ،31 مارس 2022م، 31 
مارس 2021م، و31 مارس 2020م .

موقف الدعاوى القضائية 

أصبحت الشركة طرفاً في قضايا قانونية مع بعض الموردين والموظفين خالل السياق االعتيادي لألعمال. وبرأي اإلدارة بأن األحكام سوف 
تكون لمصلحة الشركة، وعليه لم يتم تسجيل أي مخصص.

التزام هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية 

طلبت وزارة المالية من الشركة بموجب خطابها بتاريخ 26 أغسطس 2017م دفع مبلغ 155.7 مليون ريال سعودي إلى هيئة االتصاالت 
والفضاء  االتصاالت  لهيئة  المستحقة  االمتياز  رسوم  احتساب  آللية  الجوانب  بعض  الشركة  أنهت  وقد  امتياز.  كرسوم  والتقنية  والفضاء 
والتقنية، وأصدرت هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية فواتير معدلة لرسوم. إال أنها أصدرت كذلك فواتير رسوم امتياز على إيرادات اإلنترنت 
للشركة. ترى اإلدارة والمستشار القانوني بأن إيرادات اإلنترنت ال تخضع لرسوم امتياز وعليه فقد أثارت األمر مع هيئة االتصاالت والفضاء 
والتقنية. ترى اإلدارة بأن المبلغ الفعلي المستحق لهيئة االتصاالت والفضاء والتقنية مقابل جميع مطالباتها لن يتجاوز المبلغ المستحق 
في دفاتر الحسابات وعليه لم يتم تسجيل أي مستحقات تتعلق بالفواتير المتنازع عليها. بعد ذلك اعتباًرا من 31 يناير 2018 ، قامت هيئة 

االتصاالت والفضاء والتقنية بمراجعة حساب رسوم االمتياز لتشمل خدمات اإلنترنت.
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قائمة التدفقات النقدية الموحدة -----

قائمة التدفقات النقدية كما في 31 مارس 2020م و2021م و2022م والستة أشهر المنتهية 30 سبتمبر 2022م(ل 40و6الجدول رقم )

ألف ريال سعودي

السنة المالية 
2020م

)مراجعة(

السنة المالية 
2021م

)مراجعة(

السنة المالية 
2022م

)مراجعة(

فترة الستة أشهر المنتهية 
في 30 سبتمبر 2022م

)مفحوصة(

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيليةل

4,966)34,615()13,559()71,608(خسارة السنة قبل الزكاة وضريبة الدخل

تسويات:

122,54199,67667,00130,154استهالك وإطفاء

--93,369-انخفاض في األصول الثابتة

-)29,633()101,132(-تسوية مع موردين

-)4,386(--دعم تعامل مع مورد رئيسي

20,41018,2087,5866,672خسائر انخفاض القيمة في الذمم المدينة التجارية

-353--الخسارة من بيع ممتلكات ومعدات

19,1229,216)18,993(21,000)إيرادات( / تكاليف تمويلية

1,3241,0171,112627مخصص مطلوبات منافع الموظفين المحددة

---3,195خصم دفع مبكر من مورد

)394(---أرباح استبعاد عقود إيجار

)183(---تسوية التزامات عقود اإليجار مقابل إيرادات أخرى

 96,86278,58626,54051,058

التغيرات في رأس المال العامل

)5,281(1,405)1,300()2,255(مخزون

)58,528(6,43862,483)69,894(ذمم مدينة تجارية

)322()20,292()1,609()13,154(موجودات متداولة أخرى

)6,783()11,267()99,406(74,510ذمم دائنة

2,83623,12311,376)13,744(مطلوبات متداولة أخرى

)2,791(1,5761,4917,080إيرادات مؤجلة

 73,901)12,964(89,072)11,271(

)587()9,820()1,155()2,242(تكاليف تمويلية مدفوعة

)1,157()1,279()2,054()2,757(المدفوع من مطلوبات منافع الموظفين المحددة 

)11,124()12,784(--مدفوعات الزكاة
صافي التدفقات النقد الناتج من / )المستخدم في( األنشطة 

)24,139(65,189)16,173(68,902التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثماريةل

)8,739()20,753()7,093()2,730(إضافات لممتلكات ومعدات

-)2,528(-1إضافات موجودات غير ملموسة

)8,739()23,281()7,093()2,729(صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويليةل

--)7,737()31,068(المسدد من تمويل مرابحة
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ألف ريال سعودي

السنة المالية 
2020م

)مراجعة(

السنة المالية 
2021م

)مراجعة(

السنة المالية 
2022م

)مراجعة(

فترة الستة أشهر المنتهية 
في 30 سبتمبر 2022م

)مفحوصة(

)15,104()29,764()20,414()10,147(مطلوبات عقود اإليجار المدفوعة

)15,104()29,764()28,151()41,215(صافي النقد)المستخدم في( / الناتج من األنشطة التمويلية

)47,982(12,144)51,417(24,958الزيادة / النقص في النقد و ما في حكمه

97,572122,53071,11383,257النقد وما حكمه في بداية السنة / الفترة

122,53071,11383,25735,275النقد وما حكمه في نهاية السنة / الفترة
المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس2020م و2021م و2022م والقوائم المالية المفحوصة المنتهية في 30 سبتمبر 2022م

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية -------
انخفض صافي النقد المتوفر من األنشطة التشغيلية من 68.9 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م إلى نقد مستخدم بقيمة 16.2 
مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تغيرات سلبية في رأس المال العامل للشركة بلغت 91.6 مليون 
ريال سعودي خالل الفترة المذكورة سببها األساسي انخفاض الذمم الدائنة بقيمة 99.4 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م. يعود 

االنخفاض في الذمم الدائنة إلى االتفاقية مع شركة االتصاالت السعودية لتسديد مستحقات الشركة. 

خالل السنة المالية 2022م، بلغ صافي النقد المتوفر من األنشطة التشغيلية 65.2 مليون ريال سعودي ويعود ذلك إلى التغّير اإليجابي في 
رأسمال الشركة العامل بقيمة 62.5 مليون ريال سعودي الناتج من انخفاض الذمم المدينة التجارية وارتفاع في المطلوبات المتداولة، قابلها 

مدفوعات زكاة بقيمة 12.8 مليون ريال سعودي وتكاليف تمويلية بقيمة 9.8 مليون ريال سعودي.

انخفض صافي النقد من األنشطة التشغيلية إلى نقد مستخدم بقيمة 24.1 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية 30 سبتمبر 
2022م ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى التغّير السلبي في الرأسمال العامل للشركة حيث بلغ 62.3 مليون ريال سعودي خالل هذه الفترة 
نتيجة االرتفاع في الذمم المدينة التجارية بقيمة 58.5 مليون ريال سعودي باإلضافة إلى مدفوعات زكاة بقيمة 11.1 مليون ريال سعودي.

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 	------
بلغ النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية 2.7 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م، و7.1 مليون ريال سعودي في السنة المالية 
2021م،23.3 مليون ريال سعودي في الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2022م، و 8.7 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية 
30 سبتمبر 2022م والتي تعلقت بشكل رئيسي باإلضافات إلى البنية التحتية للشبكات وتحسينات على عقارات مستأجرة ومرافق الدعم 

ومعدات تقنية معلومات.

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية -------
بلغ النقد المستخدم في األنشطة التمويلية 41.2 مليون ريال سعودي خالل السنة المالية 2020م، 28.2 مليون ريال سعودي خالل السنة 
المالية 2021م، 29.8 مليون ريال سعودي خالل السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022م، و 15.1 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة 
أشهر المنتهية 30 سبتمبر 2022م وذلك نتيجة تسديد قروض المرابحة خالل الفترات 2020م و 2021م باإلضافة إلى التزامات عقود إيجار 

بموجب حق استخدام الموجودات خالل الفترات المالية المذكورة.
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استخدام متحصالت الطرح. 	

صافي متحصالت الطرح ---

يقدر إجمالي متحصالت طرح أسهم حقوق األولوية بقيمة مئتين وخمسين مليون )250,000,000( ريال سعودي سيدفع منها خمسة ماليين 
)5,000,000( ريال سعودي لتغطية مصاريف الطرح والتي تشمل أتعاب المستشار المالي ومدير االكتتاب والمستشار القانوني والمحاسب 
القانوني ومستشار اإلعالم والعالقات العامة باإلضافة إلى مصاريف التعهد بالتغطية ومصاريف التسويق والطباعة والتوزيع وغيرها من 
المصاريف المتعلقة باالكتتاب. فيما سيبلغ صافي متحصالت الطرح مبلغاً وقدره مئتان وخمسة وأربعون مليون )245,000,000( ريال سعودي 

والذي سيستخدم لدفع بعض االلتزامات القائمة على الشركة مستحقة لمورديها، إضافًة إلى تطوير أنظمة الشركة والبنية التحتية. 

بين  أكثر  أو   )%5( بنسبة  اختالف  وجود  عند  التداول،  افتتاح جلسة  قبل  السعودية  تداول  موقع  على  للجمهور  باإلفصاح  الشركة  ستقوم 
االستخدامات الفعلية لمتحصالت الطرح مقابل ما تم اإلفصاح عنه في نشرة اإلصدار هذه فْور علمها بذلك وفًقا للفقرة )و( من المادة 
الرابعة والخمسين )54( من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة التي تنص على أنه »يجب على الُمصدر اإلفصاح للجمهور، 
عند وجود انحراف بنسبة )5%( أو أكثر بين االستخدام الفعلي لمتحصالت إصدار أسهم حقوق األولوية مقابل ما أُفصح عنه في نشرة 

اإلصدار ذات العالقة فْور علمه بذلك.

وقد قامت الشركة بتعيين شركة آرثر د لتل العربية السعودية )Arthur D. Little( كمستشار للشركة إلعداد دراسة جدوى واستراتيجية 
التحول للشركة والتي تم بناًء عليها اعتماد استخدام متحصالت الطرح.

استخدام متحصالت الطرح 	--

تعتزم الشركة استخدام متحصالت الطرح من أجل تسوية األرصدة المستحقة على الشركة، وتمويل خططها ومشاريعها المستقبلية لتطوير 
األنظمة والبنية التحتية للشركة.

سيتم استخدام متحصالت الطرح والبالغة مئتان وخمسة وأربعون مليون )245,000,000( ريال سعودي فيما يلي:

سداد التزامات --	--
أحد  	 مع  الشركة  وقعت  فبراير 2021م،  الرئيسيين: في  الشركة  أرصدة ومستحقات قائمة ألحد موردي  سداد جزء من 

بين  عليه  متفق  جديد  رصيد  عنه  نتج  الطرفين  بين  والمستحقات  األرصدة  جميع  تسوية  اتفاقية  الرئيسيين  الموردين 
الشركة والمورد الرئيسي يبلغ ثالثمائة وسبعون مليون )370,000,000( ريال سعودي. تم دفع مائة وخمسة وعشرون مليون 
)125,000,000( ريال سعودي كُدفعة أولى على أن يتم سداد المبلغ المتبقي على خمس دفعات متساوية بشكل سنوي كل 
دفعة تشكل مبلغ تسعة وأربعين مليون )49,000,000( ريال سعودي بمجموع مائتين وخمسة وأربعين مليون )245,000,000( 
ريال سعودي مستحقة ابتداء من 1 يوليو 2022م. ستستخدم الشركة مبلغ ثالثين مليون )30,000,000( ريال سعودي من 
البالغة تسعة وأربعون مليون )49,000,000( ريال سعودي والمستحقة  الثانية  متحصالت الطرح لسداد جزء من الدفعة 
بتاريخ 1 يوليو 2023م. فيما سيتم دفع الجزء المتبقي من الدفعة الثانية من دخل عمليات الشركة. يمثل هذا الرصيد 
بالبنية  المتعلقة  األخرى  الخدمات  وبعض  الشركة  لعمالء  مة  المقدَّ  )FTTH( المنزلية  البصرية  األلياف  توفير  خدمات 

التحتية للشركة. 
ريال  	  )30,000,000( مليون  ثالثين  مبلغ  الشركة  ستستخدم  والتقنية:  والفضاء  االتصاالت  لهيئة  رصيد مستحق  سداد 

سعودي من صافي متحصالت الطرح لسداد جزء من الرصيد المستحق والبالغ مائة وستة ماليين وثالثمائة وثمانية آالف 
وستمائة وستة وعشرون )106,308,626( ريااًل سعودياً كما في 30 سبتمبر 2022م، والتي لم تقم الشركة بسداده مقابل 
رسوم مستحقة لهيئة االتصاالت والفضاء والتقنية والتي تمثل رسوم ترخيص لتقديم خدمات االتصاالت الثابتة ذات البنية 
التحتية. وهي عبارة عن مبلغ يعادل )10%( من صافي إيرادات الشركة مقابل تقديم الخدمة الثابتة تجارياً، ومبلغ يعادل 
)1%( من صافي إيرادات الشركة مقابل هذا الترخيص تدفع سنوياً )وللمزيد من المعلومات حول رسوم الترخيص، فضاًل 
راجع القسم الفرعي 10-3 )»ترخيص وربط االتصال البيني«( من القسم 10 )»المعلومات القانونية«( من هذه النشرة(.

مليون  	 خمسين  مبلغ  الشركة  ستستخدم  رئيسي:  مورد  من  اتصاالت  أبراج  الستئجار  اإلجمالية  القيمة  من  جزء  سداد 
)50,000,000( ريال سعودي لسداد جزء من قيمة اتفاقية استئجار أبراج اتصاالت من مورد رئيسي للشركة. حيث أبرمت 
الشركة في عام 2017م اتفاقية مع المورد الرئيسي لبيع وإعادة استئجار عدد )500( برج اتصاالت بقيمة تسعين مليون 
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)90,000,000( ريال سعودي. تبلغ القيمة المتبقية من هذه االتفاقية اثنين وخمسين مليون )52,000,000( ريال سعودي 
كما في 30 سبتمبر 2022م.

سداد مستحقات مقابل استئجار مواقع أبراج الشركة: ستستخدم الشركة مبلغ عشرين مليون )20,000,000( ريال سعودي  	
لسداد جزء من المبالغ المستحقة مقابل استئجار الشركة مواقع ومرافق أبراج االتصاالت والبالغة ستة وتسعون مليوًنا 

وتسعمائة وتسعة وأربعون ألًفا وثمانمائة وثمانون )96,949,880( ريااًل سعودياً كما بتاريخ 30 سبتمبر 2022م. 
سعودي  	 ريال   )5,000,000( ماليين  خمسة  مبلغ  الشركة  ستستخدم  آخرين:  لمشغلين  قائمة  ومستحقات  أرصدة  سداد 

لتقديم  اإلنترنت  لسعة  الشركة  استئجار  مقابل  وذلك  المملكة  في  آخرين  لمشغلين  مستحقة  أرصدة  من  جزء  لسداد 
خدمات اإلنترنت لعمالء الشركة. إضافًة لرسوم الربط البيني التي يستخدمها عمالء الشركة. حيث تستأجر الشركة بعض 
البيانات  الخدمات من مشغلي االتصاالت عبر اتفاقيات بيع بالجملة، وخدمات توفير األلياف، وشبكات تقديم خدمات 

.)B2B( لعمالء الشركات
سداد استحقاقات الزكاة: ستستخدم الشركة مبلغ مليوني )2,000,000( ريال سعودي لسداد جزء من مستحقات الزكاة  	

وثمانون  وستة  وتسعمائة  ألفاً  وثمانون  وواحد  وتسعمائة  ماليين  ستة  والبالغة  و2011م  و2010م  2009م،  السنوات  عن 
)6,981,986( ريااًل سعودياً كما في القوائم المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2022م.

تطوير أنظمة الشركة 	-	--
تطوير واستبدال أنظمة تكنولوجيا المعلومات: ستقوم الشركة باستخدام مبلغ خمسة ماليين )5,000,000( ريال سعودي  	

لتطوير كل من نظام تخطيط موارد المؤسسات )ERP( ونظام الفوترة )Billing System( ونظام إدارة عالقات العمالء 
النظم األخرى. حيث إن األنظمة الحالية متقادمة وال تخدم تطلعات الشركة المستقبلية.  )CRM( باإلضافة إلى بعض 
يجدر بالذكر أن الشركة أبرمت عقد مع مزود خدمات لتطوير أنظمة تكنولوجيا المعلومات على أن يتم االنتهاء من تطوير 
هذه األنظمة خالل سنة من تاريخ توقيع العقد مع مزود خدمات تطوير أنظمة التكنولوجيا. ويجدر بالذكر أيًضا أنه سيتم 
تمويل ما نسبته 54% من هذا المشروع من متحصالت الطرح على أن يتم تمويل الجزء المتبقي من دخل عمليات الشركة. 

ويوضح الجدول التالي المراحل الرئيسية والجدول الزمني المتوقع لتنفيذ المشروع:

الربع الثالث 2023م الربع الثاني 2023م الربع األول 2023م الربع الرابع 2022م المشروع

تفعيل النظام واالنتهاء التدريب واالنتقال 
التدريجي

أعمال البرمجة والربط 
البيني

 البدء في المشروع 
ودراسة المتطلبات )ERP( تطوير نظام تخطيط موارد المؤسسات

تفعيل النظام واالنتهاء التدريب واالنتقال 
التدريجي

أعمال البرمجة والربط 
البيني

 البدء في المشروع 
ودراسة المتطلبات )Billing System( تطوير نظام الفوترة

تفعيل النظام واالنتهاء التدريب واالنتقال 
التدريجي

أعمال البرمجة والربط 
البيني

 البدء في المشروع 
ودراسة المتطلبات )CRM( تطوير نظام إدارة عالقات العمالء

المصدر: الشركة

استحداث نظام التقارير وذكاء األعمال (Business Intelligence): ستقوم الشركة باستخدام مبلغ مليون )1,000,000(  	
ريال سعودي الستحداث نظام ذكاء األعمال )Business Intelligence( والذي سيخدم الشركة التخاذ القرارات فيما يتعلق 
بالخدمات المقدمة عن طريق تحليل بيانات العمالء. ويوضح الجدول التالي المراحل الرئيسية والجدول الزمني المتوقع 

لتنفيذ المشروع:

الربع الثالث 2023م الربع الثاتي 2023م الربع األول 2023م الربع الرابع 2022م المشروع

التشغيل والفحص 
والتسليم التركيب والتنفيذ توريد المعدات 

واالنظمة
التخطيط والبدء في 

المشروع )Business Intelligence( استحداث نظام ذكاء األعمال

المصدر: الشركة

شراء معدات وأجهزة: ستقوم الشركة باستخدام مبلغ مليوني )2,000,000( ريال سعودي لشراء واستبدال األجهزة والمعدات  	
المتعلقة بأعمال الشركة كأجهزة الحاسب اآللي ومعدات تقنية المعلومات. 
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تطوير البنية التحتية عن طريق تطوير الربط الشبكي (IP-MPLS): ستقوم الشركة بضخ أربعين مليون )40,000,000(  	
ريال سعودي لرفع مستوى مواصفات وقدرات أنواع المعدات المرتبطة بالشبكة األساسية إلى المستوى األمثل. ويوضح 

الجدول التالي المراحل الرئيسية والجدول الزمني المتوقع لتنفيذ المشروع:

الربع األول 
2024م

الربع الرابع 
2023م

الربع الثالث 
2023م

الربع الثاني 
2023م

الربع األول 
2023م

الربع الرابع 
2022م المشروع

التشغيل 
والتسليم

الفحص 
واالنتقال 
التدريجي 

للشبكة

استمرار 
التركيب 
والربط 
البيني

التركيب 
والربط 
البيني

توريد 
األجهزة 
والمعدات

التخطيط 
والتصميم 

للشبكة
 )IP-MPLS( تطوير البنية التحتية عن طريق تطوير الربط الشبكي

المصدر: الشركة

تطوير تقنية الميكروييف لدعم قطاع األعمال: ستقوم الشركة بضخ خمسة ماليين )5,000,000( ريال سعودي لتحديث  	
تقنية الميكروييف الخاصة بقطاع األعمال لزيادة الطاقة االستيعابية ألبراج االتصاالت في المناطق ذات الطلب العالي 
وتعزيز الخدمات المقدمة لقطاع األعمال كخدمة الربط المخصص لإلنترنت )DIA(، وحلول الشبكة الخاصة االفتراضية 

)VPN(. ويوضح الجدول التالي المراحل الرئيسية والجدول الزمني المتوقع لتنفيذ المشروع:

الربع الرابع 
2023م

الربع الثالث 
2023م

الربع الثاني 
2023م

الربع األول 
2023م

الربع الرابع 
2022م المشروع

التشغيل والتسليم التركيب والربط 
البيني

االستمرار 
في التصنيع 

وتوريد األجهزة 
والمعدات

التصنيع 
وتوريد األجهزة 

والمعدات

التخطيط 
وتصميم الشبكة تطوير تقنية الميكروييف لدعم قطاع األعمال

المصدر: الشركة

ريال  	  )5,000,000( الشركة بضخ خمسة ماليين  (Clouds - Data Center): ستقوم  المعلومات  وبناء مراكز  تطوير 
سعودي لتطوير مراكز المعلومات الحالية وبناء مركز معلومات جديد حسب المعايير العالمية لزيادة القدرة االستيعابية 
لمراكز المعلومات. حيث إن الطاقة االستيعابية المستخدمة حالياً تمثل حوالي 0.8 ميغاواط من مجمل الطاقة االستيعابية 
لمراكز المعلومات والبالغة 3 ميغاواط. ومن المتوقع أن يتم استخدام كامل الطاقة االستيعابية بعد تطوير مراكز المعلومات 
)Data Center - Clouds(. وسيتم تمويل ما نسبته 10% من هذا المشروع من متحصالت الطرح على أن يتم تمويل الجزء 

المتبقي من دخل عمليات الشركة. ويوضح الجدول التالي المراحل الرئيسية والجدول الزمني المتوقع لتنفيذ المشروع:

الربع 
الرابع 
2024م

الربع 
الثالث 
2024م

الربع 
الثاني 
2023م

الربع 
األول 
2024م

الربع 
الرابع 
2023م

الربع 
الثالث 
2023م

الربع 
الثاني 
2023م

الربع 
األول 
2023م

الربع 
الرابع 
2022م المشروع

- -

البدء 
بالتسويق 
واعمال 
المبيعات

التشغيل 
النهائي 
والتسليم

الفحص 
والتشغيل 
المبدئي

استمرار 
التركيب 
والربط

التركيب 
والربط

توريد 
األجهزة 
والمعدات

التخطيط 
والتصميم 

ووضع 
خطة 

ألعمال 
المبيعات

 تطوير مراكز المعلومات
)Clouds - Data Center(

التشغيل 
النهائي 
والتسليم

الفحص 
والتشغيل 
المبدئي

استمرار 
التركيب 
والربط

التركيب 
والربط

االستمرار 
بتوريد 
األجهزة 
والمعدات

توريد 
األجهزة 
والمعدات

التخطيط 
والتصميم - -  بناء مركز المعلومات

)Clouds - Data Center( جديد

المصدر: الشركة
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تطوير النظام الصوتي (Voice Over IP): ستقوم الشركة بضخ مليون )1,000,000( ريال سعودي لدعم المرحلة الثانية  	
من تطوير النظام الصوتي )Voice Over IP(. يجدر بالذكر أنه تم االنتهاء من المرحلة األولى من المشروع. وسيتم تمويل 
مصاريف المرحلة الثانية للمشروع من متحصالت الطرح، أي ما نسبته 25% من تكلفة المشروع على أن يتم تمويل الجزء 

المتبقي من دخل عمليات الشركة. ويوضح الجدول التالي المراحل الرئيسية والجدول الزمني المتوقع لتنفيذ المشروع:

الربع الثاني 
2024م

الربع األول 
2024م

الربع الرابع 
2023م

الربع الثالث 
2023م

الربع الثاني 
2023م

الربع األول 
2023م الربع الرابع 2022م المشروع

االنتهاء والتسليم
االستمرار 
باالنتقال 

التدرجي للخدمة

االنتقال 
التدرجي للخدمة

الفحص الشامل 
لقنوات الربط

االستمرار 
بالتركيب والربط

توريد األنظمة 
والبدء بالتركيب التخطيط والتصميم

تطوير النظام الصوتي
)Voice over IP(

المصدر: الشركة

ماليين  	 عشرة  مبلغ  باستخدام  الشركة  ستقوم   :(Core Network Equipment) األساسية  الشبكة  معدات  تحديث 
)10,000,000( ريال سعودي الستحداث المعدات واألجهزة المتقادمة الخاصة بالشبكة األساسية.

تطبيق األمن السيبراني (Cyber Security): ستقوم الشركة باستخدام مبلغ أربعة ماليين )4,000,000( ريال سعودي  	
والتقنية  والفضاء  لمتطلبات هيئة االتصاالت  )Cyber Security( تطبيقاً  السيبراني  األمن  أنظمة  لتطبيق وشراء أجهزة 
والهيئة الوطنية لألمن السيبراني على شركات االتصاالت السعودية. حيث إن الشركة تعمل حالياً على تطبيق كافة متطلبات 
األمن السيبراني في المملكة العربية السعودية. وسيتم تمويل جزء من تطبيق األمن السيبراني من متحصالت الطرح. 

ويوضح الجدول التالي المراحل الرئيسية والجدول الزمني المتوقع لتنفيذ المشروع:

الربع الثالث 
2024م

الربع الثاني 
2024م

الربع األول 
2024م

الربع الرابع 
2023م

الربع الثالث 
2023م

الربع الثاني 
2023م

الربع األول 
2023م

الربع الرابع 
2022م المشروع

االستمرار 
بأعمال 
المراقبة 
والحماية

االستمرار 
بأعمال 
المراقبة 
والحماية

االستمرار 
بأعمال 
المراقبة 
والحماية

االستمرار 
بأعمال 
المراقبة 
والحماية

االستمرار 
بأعمال 
المراقبة 
والحماية

االنتهاء 
من روابط 
المراقبة 

وبدء األعمال 
وتدريب 
الموظفين

دراسة 
المتطلبات 
والتقييم ثم 

البدء بتركيب 
روابط 
المراقبة

تجهيز أعمال 
الحوكمة 

والوثائق للهيئة

 تطبيق األمن السيبراني
)Cyber Security(

المصدر: الشركة

تطوير سعة الشبكة: ستقوم الشركة باستخدام خمسة وثالثين مليون )35,000,000( ريال سعودي لسداد جزء من تكاليف  	
عقود للحصول على حق استخدام طويلة األمد )IRU( غير القابلة لإللغاء الستخدام األلياف الداكنة للربط بين المدن 
وزيادة سعة اإلنترنت الكلي للشركة، وذلك لزيادة الطاقة االستيعابية. حيث يتوقع أن تمتد مدة العقد إلى )15( سنة على أن 
يتم سداد خمسة وثالثين مليون )35,000,000( ريال سعودي من متحصالت الطرح لإليفاء باحتياجات العام 2022م فقط.

الربع الثالث 2023م الربع الثاني 2023م الربع األول 2023م الربع الرابع 2022م المشروع

االنتقال التدريجي واالنتهاء من 
المشروع

تطوير الخدمات المرافقة 
للربط البيني واالنتقال 

التدريجي

التركيب والفحص البيني لكل 
من مراكز البيانات في الرياض 

وجدة

اتفاقيات الربط البيني مع 
محطات لندن وفرانكفورت 
وباإلضافة إلى الربط بين 
مراكز البيانات باستخدام 

األلياف الداكنة

تطوير سعة الشبكة

المصدر: الشركة
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وفيما يلي الجدول المتوقع الستخدام متحصالت الطرح:

النسبة اإلجمالي

2023م
الربع الرابعمليون ريال سعودي* الربع الثالث الربع الثاني الربع األول

%12.00 30.00 - - 30.00 - سداد جزء من أرصدة ومستحقات قائمة ألحد موردي الشركة 
الرئيسيين

%12.00 30.00 - - 30.00 - سداد رصيد مستحق لهيئة االتصاالت والفضاء والتقنية

%20.00 50.00 - - - 50.00 سداد جزء من القيمة اإلجمالية الستئجار أبراج اتصاالت من مورد 
رئيسي

%8.00 20.00 - 10.00 10.00 - سداد مستحقات مقابل استئجار مواقع أبراج الشركة

%2.00 5.00 - - - 5.00 سداد أرصدة ومستحقات قائمة لمشغلين آخرين

%0.80 2.00 - - - 2.00 سداد استحقاقات الزكاة

%2.00 5.00 - - - 5.00 تطوير واستبدال أنظمة تكنولوجيا المعلومات

%0.40 1.00 - - - 1.00 )Business Intelligence( استحداث نظام التقارير وذكاء األعمال

%0.80 2.00 - - 1.00 1.00 شراء معدات وأجهزة

%16.00 40.00 10.00 10.00 10.00 10.00 )IP-MPLS( تطوير البنية التحتية عن طريق تطوير الربط الشبكي

%2.00 5.00 - - 2.00 3.00 تطوير تقنية الميكروييف لدعم قطاع األعمال

%2.00 5.00 - 1.00 2.00 2.00 )Clouds - Data Center( تطوير وبناء مراكز المعلومات

%0.40 1.00 - - - 1.00 )Voice Over IP( تطوير النظام الصوتي

%4.00 10.00 2.00 2.00 3.00 3.00 )Core Network Equipment( تحديث معدات الشبكة األساسية

%1.60 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 )Cyber Security( تطبيق أنظمة األمن السيبراني

%14.00 35.00 5.00 10.00 10.00 10.00 تطوير سعة الشبكة

%2.00 5.00 - - - 5.00 تكاليف الطرح

%100 250.00 18.00 34.00 99.00 129.00 إجمالي متحصالت الطرح
المصدر: الشركة

* تم تقريب المبالغ والنسب إلى أقرب رقم عشري.

وتنوي الشركة البدء بهذه االستثمارات فْور االنتهاء من عملية الطرح.

https://www.go.com.sa/


107
جدول

المحتويـات

إفادة الخبراء. 	

تم الحصول على موافقة خطية لكل من المستشارين ومراجعي الحسابات الواردة أسماؤهم في الصفحات )»ز«( و)»ح«( إلدراج أسمائهم 
من  ألي  ليس  أنه  كما  النشرة،  هذه  تاريخ  حتى  الموافقات  تلك  يتم سحب  ولم  النشرة،  هذه  في  الواردة  بالصيغة  وإفاداتهم  وشعاراتهم 
المستشارين أو شركاتهم التابعة أو مساهميهم أو أعضاء مجلس إداراتهم أو أي من أقربائهم أسهم أو مصالح مهما كان نوعها في الشركة.

عّينت الشركة شركة آرثر د لتل العربية السعودية )Arthur D. Little( كمستشار للشركة إلعداد دراسة جدوى واستراتيجية التحول للشركة 
والتي تم بناًء عليها اعتماد استخدام متحصالت الطرح. 

شركة آرثر د لتل العربية السعودية )Arthur D. Little( هي شركة مستقلة مقرها الرياض، بعنوان مكتب 502، البالزا، مجمع العقارية، شارع 
 )Arthur D. Little( العليا العام، ص.ب. 305005، الرياض 11361، المملكة العربية السعودية. وتقدم شركة آرثر د لتل العربية السعودية

الخدمات االستراتيجية واستشارات األعمال وتحليالت السوق.
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اإلقرارات. 	

يقر أعضاء مجلس اإلدارة حتى تاريخ هذه النشرة بما يلي:

لم يكن هناك أي انقطاع في أعمال الشركة يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيراً ملحوظاً في الوضع المالي خالل االثني عشر )12(  	
شهراً األخيرة.

لم تمنح أي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أي عوض غير نقدي من قبل الشركة خالل السنوات الثالث )3( السابقة  	
مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق المالية فيما يتعلق بإصدار أو طرح أي أوراق مالية.

لم يكن هناك أي تغيير سلبي جوهري في الوضع المالي والتجاري للشركة خالل السنوات الثالث )3( السابقة مباشرة لتاريخ تقديم  	
طلب التسجيل وطرح األوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة، إضافة إلى الفترة التي يشملها تقرير المحاسب القانوني حتى اعتماد 

هذه النشرة.
بخالف ما ورد في القسم الفرعي 10-6-1 »العقود والتعامالت مع األطراف ذات العالقة« من القسم 10 »المعلومات القانونية«،  	

ليس ألعضاء مجلس اإلدارة أو ألي من أقربائهم أي أسهم أو مصلحة من أي نوع في الشركة.
لم تحتفظ الشركة بأسهم خزينة، ولم تقم الجمعية العامة غير العادية للشركة بالموافقة على عملية شراء أسهم الشركة.  	
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المعلومات القانونية. 		

تأسيس الشركة والتراخيص والتصاريح التي تعمل بموجبها --1-

تأسست شركة اتحاد عذيب لالتصاالت )يشار إليها فيما بعد بـ »الشركة« أو »جو«( كشركة مساهمة سعودية بموجب المرسوم الملكي رقم 
)م/6( الصادر بتاريخ 1429/02/19هـ )الموافق 2008/02/26م( ومسجلة بالسجل التجاري رقم 1010263273 الصادر من مدينة الرياض 
بتاريخ 1430/02/30هـ )الموافق 2009/02/25م(، وبدأت الشركة نشاطها بموجب الترخيص الصادر من هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية 
المؤرخ في 1430/04/05هـ )الموافق 2009/04/01م(. يقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض، رقم المبنى 3740 طريق الملك 

عبداهلل الفرعي، حي المغرزات، ص.ب. 12482، الرياض 6488، المملكة العربية السعودية. 

يبلغ رأس مال الشركة الحالي تسعة وثمانون مليوناً وتسعمائة وتسعة وتسعون ألف )89,999,000( ريال سعودي مقسم إلى ثمانية ماليين 
وتسعمائة وتسعة وتسعين ألفاً وتسعمائة )8,999,900( سهم عادي بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم 

الواحد.

باستثناء ما تم ذكره في الجدول أدناه، حصلت الشركة على كافة التراخيص والموافقات الالزمة لمزاولة نشاطها وفقاً لألنظمة المعمول 
بها وهي على النحو التالي:

التراخيص الالزمة التي حصلت عليها الشركة لمزاولة نشاطها وفقًا لألنظمة المعمول بها(ل 1و10الجدول رقم )
الجهة المصدرةتاريخ االنتهاءتاريخ اإلصداررقم الرخيصالغرضنوع الترخيصالرقم

شهادة السجل 1-
التجاري

تأسيس وتسجيل 
وزارة التجارة 1446/02/29هـ1430/02/30هـ 1010263273الشركة

-2
شهادة المؤسسة 
العامة للتأمينات 

االجتماعية

شهادة الوفاء 
بمتطلبات المؤسسة 

العامة للتأمينات 
االجتماعية

المؤسسة العامة للتأمينات 1444/05/26هـ1444/04/27هـ50599100
االجتماعية

-3
شهادة المؤسسة 
العامة للتأمينات 

االجتماعية

شهادة الوفاء 
بمتطلبات المؤسسة 

العامة للتأمينات 
االجتماعية

المؤسسة العامة للتأمينات 1432/12/07هـ1432/09/07هـ11371211
االجتماعية

شهادة االلتزام شهادة السعودة4-
وزارة الموارد البشرية والتنمية 2022/12/18م2022/09/19م141477-16744873بمتطلبات السعودة

االجتماعية

-5
شهادة عضوية 

في غرفة 
الرياض

الغرفة التجارية الصناعية 2022/12/29م-204000-
بالرياض

شهادة الزكاة6-
شهادة االلتزام 

بمتطلبات مصلحة 
الزكاة وضريبة الدخل

هيئة الزكاة والضريبة 1445/01/13هـ1443/12/22هـ1110337430
والجمارك

رخصة البلدية7-
رخصة مطلوبة نظاماً 
وفقاً لنظام إجراءات 

التراخيص البلدية
بلدية الرياض1444/06/21هـ-43047975250

رخصة الدفاع 8-
المدني

رخصة مطلوبة نظاماً 
وفقاً لنظام الدفاع 

المدني
المديرية العامة للدفاع المدني1444/06/21هـ21-06-1443هـ1-000839725-43

المصدر: الشركة
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أغراض الشركة 	-1-

تكون أغراض الشركة وفقاً لنظامها األساسي ما يلي:

تقديم جميع خدمات االتصاالت الثابتة )محدودة الحركة( في المملكة بعد الحصول على جميع التراخيص الالزمة من هيئة االتصاالت 
والفضاء والتقنية. وللشركة في حال رغبتها في تقديم خدمات اتصاالت أخرى، التقدم إلى هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية للحصول على 

التراخيص الالزمة لذلك.

بناء شبكات االتصاالت وتقنية المعلومات ومرافقها، وامتالكها وصيانتها وتشغيلها وإدارتها وتطويرها، على أسس تجارية في المملكة، وحيازة 
الرخص والمعدات واألجهزة الالزمة لذلك.

استيراد جميع أنواع أجهزة الهاتف الثابت ونحوها من األجهزة والبضائع وتصديرها وتسويقها وتوريدها، والدخول في المناقصات المتعلقة 
بذلك.

أعمالها  لتنمية  مناسباً  الشركة  تراه  ما  بحسب  المختلفة  االتصاالت  بخدمات  المتعلقة  واالستثمارية  التجارية  المشاريع  في  االستثمار 
وتطويرها، وفقاً لألنظمة واللوائح المرعية في المملكة.

حيازة وإدارة وبيع واستئجار والتصرف بأي ممتلكات منقولة وغير منقولة والمنافع والحقوق المعنوية المتعلقة بأعمال الشركة والتي تؤدي 
إلى تنمية وتعزيز أعمالها وفقاً لألنظمة واللوائح المرعية في المملكة.

استيراد وتسويق وتركيب وصيانة أجهزة االتصاالت السلكية والالسلكية وتقنية المعلومات.

بيع وتوزيع وتسويق البطاقات المسبقة الدفع.

وتمارس الشركة أنشطتها بعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة، إن وجدت.

الترخيص وربط االتصال البيني --1-

نورد فيما يلي ملّخصاً للتراخيص الصادرة للشركة من قبل هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية ، والشروط واألحكام الخاصة بها.

ترخيص لتقديم خدمات االتصاالت الثابتة ذات البنية التحتية
أصدرت هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية للشركة بتاريخ 1430/04/05هـ )الموافق 2009/04/01م( ترخيصاً لتقديم خدمات االتصاالت 
الثابتة ذات البنية التحتية في المملكة العربية السعودية مدته 25 سنة من تاريخ إصداره، قابل للتجديد لمدة مماثلة بموجب قرار صادر عن 
هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية. وبتاريخ 1437/12/30هـ )الموافق 2016/10/01م(، صدر أمر سامي أعلنت عنه هيئة السوق المالية 
بتاريخ 1438/01/01هـ )الموافق 2016/10/02م( يتضمن قيام هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية بالتنسيق مع الشركة لتمديد رخصتها 

لمّدة 15 عاماً إضافية مقابل حصول الدولة على نسبة 5% من صافي األرباح السنوية للشركة خالل مدة التمديد.

ويسمح ترخيص هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية المذكور أعاله للشركة مزاولة الخدمات التالية:

إنشاء شبكة االتصاالت الثابتة في المملكة ومنافذ دولية وتشغيلها وصيانتها بما يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة من قبل منظمات 
المعايير الدولية المعترف بها، والتي تكون مقبولة لدى هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية، وذلك لتقديم خدمات الهاتف الثابت وفقاً ألحكام 

وشروط الرخصة؛

وتوفير خدمات االتصاالت الثابتة التالية المرخصة على المستوى المحلي والداخلي والدولي بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر:

خدمات االتصاالت الصوتية الثابتة؛ 	
خدمات اتصاالت المعطيات الثابتة؛ 	

وخدمات أخرى ذات عالقة بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، الخدمات الصوتية، النصية والمرئية والصور أو الجمع بين أي منها، 
والخدمات ذات القيمة المضافة التي قد يرغبها مستخدمو الشركة وتعرضها لهم الشركة.

ال يشمل هذا الترخيص توفير الخدمات األخرى مثل خدمات اإلنترنت، أو خدمات االتصاالت المتنقلة، أو خدمات االتصاالت عبر األقمار 
الصناعية، إال بموجب تراخيص منفصلة أخرى التي تصدرها هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية وفقاً للوائحها.
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ثم بموجب الخطاب رقم 4538 / هـ ت المؤرخ في 1440/05/16هـ )الموافق 2019/01/22م(، منحت هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية 
الشركة حق تقديم خدمات اإلنترنت اعتباراً من تاريخ 1440/05/16هـ )الموافق 2019/01/22م(.

وبموجب شهادة التسجيل رقم51-ت1-42 الصادرة بتاريخ 1443/04/20هـ )الموافق 2021/11/23م(، أصدرت هيئة االتصاالت والفضاء 
والتقنية الموافقة على تسجيل الشركة في إطار الفئة )أ( لتقديم خدمة الحوسبة السحابية لألفراد والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي 

والقطاع الحكومي فيما يخص البيانات المصنفة كبيانات عامة.

النطاق الجغرافي للترخيص 
يُسَمح للشركة بإنشاء شبكة اتصاالت ثابتة عامة بجميع عناصرها في المملكة العربية السعودية وتشغيلها، وكذلك تقديم جميع خدماتها على 

المستويات المحلية والداخلية من خالل شبكتها الخاصة، وفقاً لنظامها األساسي واألنظمة المعمول بها.

مّدة الترخيص وتجديدها
صدر الترخيص لمدة )25( خمس وعشرين سنة ابتداء من 2009/04/05م ويجوز تجديد هذا الترخيص لمدة مماثلة بموجب قرار صادر 
عن هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية وفق أنظمتها. وفي تاريخ 1437/12/30هـ )الموافق 2016/11/01م( صدر أمر سامي أعلنت عنه 
هيئة السوق المالية بتاريخ 1438/01/01هـ )الموافق 2016/10/02م( يتضمن قيام هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية بالتنسيق مع الشركة 
لتمديد رخصتها لمّدة 15 عاماً إضافية، لتصبح الفترة اإلجمالية لمدة الترخيص )40( سنة، مقابل حصول الدولة على نسبة 5% من صافي 

األرباح السنوية للشركة خالل مدة التمديد.

التعاقد من الباطن
تتعاقد مع أشخاص آخرين من  أن  والتقنية،  والفضاء  االتصاالت  المسبقة من هيئة  الخطية  الموافقة  الحصول على  بعد  للشركة،  يجوز 
الباطن، لتقديم خدمات االتصاالت المرخص لها بتقديمها بموجب هذا الترخيص. وتظّل جميع االلتزامات المترتبة على هذا الترخيص من 

مسؤولية الشركة.

رسوم الترخيص
تبعاً للترخيص، يجب على الشركة أن تسّدد المدفوعات التالية:

مبلغ يدفع سنوياً بما يعادل عشرة في المئة )10%( من صافي إيرادات الشركة مقابل تقديم الخدمة الثابتة تجارياً.  	
مبلغ يدفع سنوياً بما يعادل واحد في المئة )1%( من صافي إيرادات الشركة مقابل الترخيص.  	
ويجوز لهيئة االتصاالت والفضاء والتقنية فرض مقابالت مالية نظير إصدار التراخيص وتجديدها والتحويل بين أنواعها  	

المختلفة وطلب ضمانات بنكية، ويجوز لهيئة االتصاالت والفضاء والتقنية أيًضا تطبيق مقابل مالي وفقاً لسياسة الخدمة 
الشاملة وحق االستخدام الشامل المعتمدة.

المقابل المالي السنوي الستخدام الطيف الترددي المخصص للشركة وذلك وفقاً ألحكام الئحة المقابل المالي الستخدام  	
الترددات.

والفضاء  	 االتصاالت  ألنظمة هيئة  الشركة وحجزها وتخصيصيها، وذلك وفقاً  أرقام  مقابل مالي سنوي نظير استخدام 
والتقنية.

الترددات
الذي  الترددي  الطيف  ترخيص  2019/05/12م(  )الموافق  1440/09/01هـ  بتاريخ  للشركة  والتقنية  والفضاء  االتصاالت  هيئة  أصدرت 
خصصت هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية بموجبه للشركة نطاقات من الطيف الترددي بمجموع 50 ميجاهرتز في النطاق الترددي 3.5 
جيجاهرتز وذلك حتى تاريخ 1455/04/04هـ )الموافق 2033/07/01م(، الستخدامها لتقديم الخدمات المرخص لها في المدن التالية: 
الرياض، جدة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الدمام، األحساء، )الهفوف والمبرز(، الطائف، تبوك، بريدة، خميس مشيط، الجبيل، حائل، 
أبها، سكاكا، عرعر، الباحة، نجران، جازان. الشركة ملتزمة بتغطية المناطق المأهولة بالسكان في هذه المدن بما ال يقل عن 10% قبل 
نهاية العام 2021 و30% قبل نهاية العام 2022 و50% قبل نهاية العام 2027. وبتاريخ 1443/04/27هـ )الموافق 2021/12/02م( منحت 
هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية الشركة مهلة إضافية لمدة ستة أشهر تنتهي بنهاية الربع الثاني من العام 2022م وذلك للوفاء بالتزمات 
الشركة بتغطية المناطق المأهولة بالسكان في هذه المدن بما ال يقل عن 10%. وبموجب خطاب هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية رقم 
1444/474/هـ ت الصادر بتاريخ 1444/02/09هـ )الموافق 2022/09/05م(، قررت هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية قبول وفاء الشركة 

بااللتزام الحالي بتغطية المناطق المأهولة بالسكان في المدن محل االلتزام بما ال يقل عن %10.
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أبرمت الشركة في تاريخ 2022/11/03م اتفاقية إطارية لخدمات إقبال الشبكة مع شركة علوم الشبكة لالتصاالت السلكية )واي كونكت( 
لغرض زيادة قدرتها بتغطية المناطق المأهولة بالسكان في المدن المذكورة أعاله بما ال يقل عن 30% قبل نهاية العام 2022م و50% قبل 
نهاية العام 2027م. وللمزيد من المعلومات حول هذه االتفاقية فضاًل راجع القسم الفرعي 10-6-2-5 )»اتفاقية إطار إقبال الشبكة )3500 
ميغاهرتز(«( من القسم 10 »المعلومات القانونية« من هذه النشرة. وكما في تاريخ هذه النشرة، لم تحصل الشركة على خطاب تأكيد بأنها 
تستوفي التزام التغطية بنسبة 30% والتزام التغطية بنسبة 50%، ومن المقرر أن تخضع الشركة لإلجراءات واالختبارات الالزمة إلصدار هذا 

التأكيد من قبل هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية في نهاية عام 2022م و2027م، على التوالي.

تحول التقنية
يتعين على الشركة إخطار هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية، عند نيتها إحداث أي تغيير جوهري في التقنية المستخدمة لنشر الشبكة 
ويجوز لهيئة االتصاالت والفضاء والتقنية أن تطلب من الشركة القيام بإجراءات لتخفيف أي آثار عكسية تترتب على التحول المقترح للتقنية.

استمرار الخدمة في حاالت الطوارئ
المعنية  الحكومية  للجهات  أن تسمح  الشركة  الحكومة، يجب على  الكوارث، وفق تحديدها من قبل  أو  الطوارئ  في أي حالة من حاالت 

باستخدام شبكة االتصاالت العامة العائدة للشركة، ويحق للشركة الحصول على تعويض من تلك الجهات عن ذلك االستخدام.

االلتزامات المستمرة التي تفرضها الجهات الحكومية على الشركة --1-

تلزم الجهات الرقابية أدناه الشركة االلتزام ببعض المتطلبات الجوهرية على النحو التالي: 

االلتزامات المستمرة حسب متطلبات وزارة التجارة ----1-
بموجب  الرئيسي  المقر  حيث  الرياض  مدينة  في  التجاري  السجل  إدارة  لدى  التسجيل  لناحية  التجاري  السجل  بنظام  ملتزمة  الشركة 
شهادة رقم )1010263273( وتاريخ 1430/02/30هـ )الموافق 2009/02/25م( والتي تنتهي صالحيتها بتاريخ 1444/02/29هـ )الموافق 

2022/09/25م(. 

الشركة ملتزمة بنظام الشركات حيث تمت الموافقة من قبل وزارة التجارة على مسودة النظام األساسي المقترح وتمت الموافقة عليه من قبل 
المساهمين في اجتماع الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2020/09/06م، وتم إصدار النظام األساسي بتاريخ 2020/10/05م.

)»هيئة  	---1- والتقنية  والــفــضــاء  االتــصــاالت  هيئة  متطلبات  حسب  المستمرة  االلــتــزامــات 
االتصاالت«( 

يجب على الشركة أن تفي بكافة االلتزامات المنصوص عليها في نظام االتصاالت وفي الترخيص لتقديم خدمات االتصاالت الثابتة ذات 
بالمتطلّبات  تتقّيد  يتعّين على الشركة أن  التحتية، بما في ذلك استمرارية الخدمات وتطويرها وتحسينها. وعلى وجه الخصوص،  البنية 

التالية:

تطبيق كافة السياسات والقواعد والتعليمات الصادرة عن هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية وغيرها من الهيئات الرسمية  	
والتقّيد بها وإظهار النزاهة والسلوك الحسن.

ضمان خصوصية المستخدمين وعدم التمييز بينهم. 	
شرح رسوم الخدمات ومّيزاتها مقّدماً للمهتّمين باالشتراك فيها. 	
االمتثال لحقوق التأليف والنشر وغيرها من الحقوق وفقاً لألنظمة ذات الصلة عند تقديم البرامج للمستخدمين. ويجب  	

على الشركة أن تحصل على موافقة وزارة الثقافة: )1( قبل إرسال المحتوى بأي شكل من األشكال من خالل أي وسائل 
إعالم؛ )2( وإذا كانت الخدمة تتضّمن إرسال أو استقبال معلومات أو مواد مسموعة أو مرئية أو نصوص مكتوبة أو رسومات 

باإلضافة إلى أي خدمات مستقبلية جديدة مرتبطة بحقوق الملكية الفكرية أو معلومات النشر والطباعة.
الحصول على موافقة الغرفة التجارية إذا كانت الخدمة مّتصلة بشكل مباشر أو غير مباشر بتقديم مكافأة أو ترويج تجاري،  	

وفي أي حال الحصول على موافقة السلطات المعنية األخرى قبل البدء بتقديم الخدمة.
أو  	 قوانين  أي  انتهاك  العام، وعدم  والذوق  واألعراف  العامة  والقواعد  الشريعة اإلسالمية واألخالقيات  بأحكام  االلتزام 

أنظمة داخلية مطّبقة في المملكة.
الواردة  	 المكالمات  خالل  من  عليها  الحصول  يجري  التي  األرقام  أو  المستخدمين  هواتف  أرقام  من  االستفادة  عدم 

تلك  بما فيها  البيانات،  بيع قواعد  أو  الحمالت اإلعالنية  بأي وسيلة، مثل استخدامها في  أو استغاللها  للمستخدمين، 
األرقام، إلى الهيئات األخرى من دون الحصول على إذن مسبق من مالكي األرقام.
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توفير اإلمكانيات الفنّية ألجهزة الشبكة ومعّداتها من أجل )1( الربط مع األجهزة والمعّدات األخرى )يجب ملء وتوقيع  	
نموذج المتطلّبات الخاصة لتشغيل الشبكة واستخدامها(؛ )2( تحديد بيانات المستخدمين والرجوع إليها عند الضرورة 

لمّدة ال تقّل عن اثني عشر شهًرا أو وفقاً لقرار هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية.
كما بتاريخ هذه النشرة، الشركة ملزمة بنظام االتصاالت ولوائحه التنفيذية، إال أن الشركة قد سبق أن تعرضت لغرامات  	

مالية لمخالفتها بعض األحكام وفقاً لما يلي: 
غرامة مالية قدرها )15,000( ريال سعودي تم فرضها من قبل هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية في 1443/02/25هـ  	

)الموافق 2021/10/02م(، وذلك نظير عدم التزام الشركة بخطاب موجه من هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية بشأن 
تحقيق مستهدفات المؤشرات الخاصة بتفعيل اإلصدار السادس لبرتوكول اإلنترنت خالل المدة المحددة )قبل نهاية الربع 
الرابع من عام 2019م(، مما يعتبر مخالفة للقسم الفرعي 2 من المادة 37 من نظام االتصاالت )االمتناع عن تنفيذ قرار 

صادر من هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية في حق المشّغل(.
غرامة مالية قدرها )50,000( ريال سعودي تم فرضها من قبل هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية في 1443/02/28هـ  	

)الموافق 2021/10/05م(، وذلك نظير عدم التزام الشركة بخطاب موجه من هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية بشأن 
وجوب قيام الشركة بتزويد هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية األمن السيبراني خالل ثالثة أيام عمل من تاريخ صدور 
الخطاب بتقارير االلتزام بالضوابط األساسية لألمن السيبراني وضوابط األمن السيبراني لألنظمة الحساسة وتزويد هيئة 
االتصاالت والفضاء والتقنية كذلك بنسخة من تلك التقارير مع تبرير أسباب التأخير مما يعتبر مخالفة للقسم الفرعي 3 
من المادة 37 من نظام االتصاالت )عدم التزام الشركة بتسليم التقارير الخاصة بطلبات هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية 

خالل المهل المحددة من قبلها( .
غرامة مالية قدرها )25,000( ريال سعودي تم فرضها من قبل هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية في 1444/02/10هـ  	

)الموافق 2022/09/06م(، وذلك نظير عدم التزام الشركة بإصالح األعطال الواقعة على خدماتها المقدمة للمستخدمين 
عام  من  يونيو  شهر  خالل  شكاوى  لمعالجة  مباشرتها  أثناء  والتقنية  والفضاء  االتصاالت  هيئة  من  رصده  تم  لما  وفقاً 
2022م، مما يعتبر مخالفة للقسم الفرعي 3 من المادة 37 من نظام االتصاالت )االمتناع عن تنفيذ قرار صادر من هيئة 
االتصاالت والفضاء والتقنية في حق المشّغل( ومخالفة قرار هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية رقم )1441/423( وتاريخ 
1441/12/27هـ في الفقرة )1( من المادة )13( )يجب على مقدم الخدمة أن يقوم بإصالح أعطال الخدمات فْور اكتشافها 
ل الخدمة المقدمة أيهما أوالً، وضمان عدم احتساب أي رسوم  من قبله أو عند إبالغ المستخدم لمقدم الخدمة عن تعطُّ

مالية على المستخدم خالل فترة االنقطاعات واألعطال(. 
غرامة مالية قدرها )25,000( ريال سعودي تم فرضها من قبل هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية في 1443/02/14هـ  	

)الموافق 2022/09/10م(، وذلك نظير قيام الشركة بتأسيس خدمة باسم مستخدم دون طلب منه أو موافقة ودون أن تقدم 
ما يثبت صحة إجراءات التأسيس خالل شهر يونيو من عام 2022م، مما يعتبر مخالفة للقسم الفرعي 3 من المادة 37 من 
نظام االتصاالت )االمتناع عن تنفيذ قرار صادر من هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية في حق المشّغل( ومخالفة قرار هيئة 
االتصاالت والفضاء والتقنية رقم )1441/423( وتاريخ 1441/12/27هـ في البند )ج( من الفقرة )1( من المادة )27( )عدم 

تمكن مقدم الخدمة من إثبات صحة اإلجراء المّتخذ وفقاً لما صدر في هذه الوثيقة(.
غرامة مالية قدرها )50,000( ريال سعودي تم فرضها من قبل هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية في 1444/05/08هـ  	

المكالمات  ورود  لمنع  الالزمة  الحلول  تطبيق  من  بالتحقق  الشركة  التزام  عدم  نظير  وذلك  2022/12/02م(،  )الموافق 
االنتحالية أثناء عملية نقل األنظمة أو إشعار هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية مسبقاً ليتم التنسيق مع الشركات األخرى 
للتأكد من تفادي المكالمات االنتحالية كما تم االتفاق عليه في محضر اجتماع منعقد في مقر هيئة االتصاالت والفضاء 
والتقنية، مما يعتبر مخالفة للقسم الفرعي 3 من المادة 37 من نظام االتصاالت )االمتناع عن تنفيذ قرار صادر من هيئة 

االتصاالت والفضاء والتقنية في حق المشّغل(.
والتقنية في 1444/05/09هـ  	 والفضاء  االتصاالت  تم فرضها من قبل هيئة  ريال سعودي  مالية قدرها )5,000(  غرامة 

)الموافق 2022/12/03م(، وذلك نظير عدم التزام الشركة بتقديم ورفع إشعار بالغ انقطاع خدمة عبر منصة )بُنية( - 
المخصصة لهذا الشأن - خالل المهلة النظامية المقرر الرفع بها، مما يعتبر مخالفة للقسم الفرعي 3 من المادة 37 من 
نظام االتصاالت )االمتناع عن تنفيذ قرار صادر من هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية في حق المشّغل( ومخالفة قرار 
هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية رقم )1443/470( وتاريخ 1443/02/08هـ في الفقرة )5-1( )يجب على مقدم الخدمة 
إشعار هيئة االتصاالت والفضاء حال تعطل الشبكة عبر النظام اإللكتروني لخدمة اإلبالغ عن أعطال الشبكة وذلك خالل 
)10( دقائق كحد أقصى لدرجات الخطورة الحرجة والعالية، وخالل )20( دقيقة كحد أقصى لدرجات الخطورة المتوسطة 
والمنخفضة( وفي الفقرة )1( من المادة )6( )يجب على مقدم الخدمة االلتزام باإلبالغ بحسب الفترات الزمنية المحددة 

في الملحق رقم )1((.
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االلتزامات المستمرة حسب متطلبات الهيئة ----1-
تلزم الهيئة الشركات المدرجة االلتزام بقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة والتعليمات الخاصة الصادرة عن الهيئة وقواعد 
اإلدراج ال سّيما االلتزام باإلفصاح الدوري عن التطورات الجوهرية والمالية وتقرير مجلس اإلدارة ويجب التقيد بنماذج اإلعالنات الواردة 
ضمن التعليمات الخاصة بإعالنات الشركات لنتائجها المالية، وعلى الشركة أيضاً تقديم بيان بجميع األسباب والمؤثرات للتغير في النتائج 

المالية للسنة المالية الحالية مع فترة المقارنة بحيث تشمل األسباب جميع بنود إعالن النتائج المالية.

بتاريخ 1438/01/23هـ )الموافق 2016/10/24م( صدر قرار مجلس الهيئة رقم )1-130-2016( بتعديل اإلجراءات والتعليمات الخاصة 
بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة )50%( فأكثر من رأس مالها في ضوء نظام الشركات الجديد، التي تم 
تعديل مسماها لتصبح »اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة )20%( فأكثر 

من رأس مالها«، والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم )1-77-2018( وتاريخ 1439/11/05 الموافق 2018/07/18م. 

كما ألزمت الهيئة الشركات المدرجة في السوق المالية باتباع التعليمات الخاصة بإعالنات الشركات الصادرة بموجب قرار مجلس الهيئة رقم 
)1-199-2006( وتاريخ 1427/07/18هـ )الموافق 2006/08/12م( والمعدلة بموجب القرار رقم )1-104-2019( وتاريخ 1441/02/01هـ 

)الموافق 2019/09/30م(.

كما ألزمت الهيئة الشركات المدرجة في السوق المالية باإلفصاح على مراحل عن مواكبتهم للتحول لمعايير المحاسبة الدولية.

فروع الشركة --1-

نصت المادة )5( من النظام األساسي للشركة على أنه يجوز للشركة أن تُنشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيالت داخل المملكة أو خارجها. 
للشركات  فروع  بافتتاح  المتعلقة  النظامية  باإلجراءات  التقيد  بضرورة  لها  فروع  افتتاح  في  ترغب  التي  االتصال  شركات  على  ويشترط 

المساهمة والصادرة عن وزارة التجارة. وحتى تاريخ هذه النشرة، لدى الشركة ثمانية )8( فروع وفق ما يلي:

تفاصيل شهادات السجل التجاري المصدرة لفروع الشركة(ل 2و10الجدول رقم )
تاريخ االنتهاءتاريخ التسجيلرقم السجل التجاريالموقعالرقم

1440/10/29هـ )الموافق 2019/07/02م(1433/10/29هـ )الموافق 2012/09/16م( 2050085898الدمام*1

1445/10/29هـ )الموافق 2024/05/08م(1433/10/29هـ )الموافق 2012/09/16م(2051050130الخبر2

1440/10/29هـ )الموافق 2019/07/02م(1433/10/29هـ )الموافق 2012/09/16م(2053026540القطيف*3

1440/10/29هـ )الموافق 2019/07/02م(1433/10/29هـ )الموافق 2012/09/16م(2250048702األحساء*4

1446/02/23هـ )الموافق 2024/12/25م(1431/02/23هـ )الموافق 2010/02/07م(4030197139جدة )نقطة بيع(5

1440/10/29هـ )الموافق 2019/07/02م(1433/10/29هـ )الموافق 2012/09/16م(4031072075مكة المكرمة*6

1440/10/29هـ )الموافق 2019/07/02م(1433/10/29هـ )الموافق 2012/09/16م(4650058563المدينة المنورة*7

1440/10/29هـ )الموافق 2019/07/02م(1433/10/29هـ )الموافق 2012/09/16م(5855046378خميس مشيط*8
المصدر: الشركة

* هذه الفروع غير نشطة وال تستخدمها الشركة كما في تاريخ هذه النشرة. ستلغي الشركة شهادات السجل التجاري لجميع الفروع غير النشطة بحلول 31 مارس 2023م.
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ملخص العقود الجوهرية --1-

العقود والتعامالت مع األطراف ذات العالقة ----1-
يقر أعضاء مجلس إدارة الشركة أن جميع العقود مع األطراف ذات العالقة الموضحة في هذا القسم ال تشتمل على أي شروط تفضيلية وأنها 
قد تمت بشكل نظامي وقانوني وعلى أسس تجارية مالئمة وعادلة. وباستثناء ما تم ذكره في هذا القسم من هذه النشرة، يقر أعضاء مجلس 
اإلدارة أن الشركة ال ترتبط بأي تعامالت أو اتفاقيات أو عالقات تجارية أو صفقات عقارية مع طرف ذي عالقة بما في ذلك المستشار 

المالي والمستشار القانوني للطرح.

كما يقر أعضاء مجلس اإلدارة على التقيد بالمادة الحادية والسبعين )71( والمادة الثانية والسبعين )72( من نظام الشركات وبتعليمات 
المادة السادسة واألربعين )46( من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة فيما يتعلق باالتفاقيات مع األطراف ذات العالقة. وقد تمت 
موافقة الجمعية العامة على التعامالت والعقود مع األطراف ذات العالقة للشركة من قبل المساهمين في الجمعية العامة للشركة بتاريخ 
الجمعية  في  اعتمادها  تم  والتي  العالقة  ذات  األطراف  مع  التعامالت  قيمة  إجمالي  وبلغت  2022/09/08م(  )الموافق  1444/02/12هـ 

العمومية 1.5 مليون ريال سعودي عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2022م، وهي تمثل نسبة 0.4% من إجمالي إيرادات الشركة.

تتمثل طبيعة المعامالت الخاصة بالشركة مع أطراف ذات عالقة في خدمات الربط البيني للمكالمات الدولية وخدمات البيانات واإلنترنت 
ودفع رسوم إدارية متعلقة بالضمانات بنكية.

العقود مع شركة االتصاالت البحرينية )بتلكو(

اتفاقيات خدمات األصوات الدولية

أبرمت الشركة في تاريخ 2010/02/01م وفي تاريخ فبراير 2009م اتفاقيات خدمات مع شركة بتلكو، وهي طرف ذات عالقة، حيث يمثلها 
األستاذ/ عيسى عباس عيسى السبع ولذلك لديه مصلحة غير مباشرة.

وبموجب هذه االتفاقيات توفر شركة بتلكو والشركة خدمات تقنية إلرسال الخدمات الصوتية المبدلة الطرفية إلى بعضها البعض. ويتم 
احتساب رسوم الخدمات المستحقة للشركة أو لشركة بتلكو وفقاً لدقائق محادثة قابلة للفوترة من قبل مقدم الخدمة، وتلتزم الشركة وشركة 
بتلكو بتسوية الرسوم بشكل شهري. وستظل هذه االتفاقيات سارية المفعول ما لم يتم فسخها بما يتماشى مع شروط وأحكام االتفاقية. وكما 

في تاريخ هذه النشرة، تعد اتفاقية الخدمات المبرمة قائمة على أسس تجارية بحتة.

صك الضمان والتعويض

قدمت شركة بتلكو بتاريخ 1442/08/15هـ )الموافق 2021/03/28م( ضماناً لصالح البنك السعودي الفرنسي يتعلق باتفاقية تسهيل مبرمة 
مع الشركة لقيمة 11,715,606.12 ريال سعودي كحد أقصى، حيث تضمن بتلكو جميع التزامات الشركة بالتسهيالت. 

تعوض الشركة شركة بتلكو للرسوم اإلدارية المتعلقة بالضمان. وتعد شركة بتلكو طرف ذات عالقة، حيث يمثلها األستاذ/ عيسى عباس 
عيسى السبع ولذلك لديه مصلحة غير مباشرة.

العقود المتعلقة بالربط والشبكة 	---1-

-1---	--  Fiber Wholesale( الــمــنــزلــيــة  الــبــصــريــة  األلـــيـــاف  تــوفــيــر  وخـــدمـــات  بالجملة  بــيــع  اتــفــاقــيــات 
)Bitstream Access Service Agreements )FTTH(

أبرمت الشركة 4 اتفاقيات بيع بالجملة وخدمات توفير األلياف البصرية المنزلية )FTTH( لكي تستأجر العديد من األلياف من مشغلي 
اتصاالت األلياف المنزلية لغرض تقديم خدماتها للعمالء. وتشمل هذه االتفاقيات التالي:

االتفاقية المبرمة بين الشركة وشركة ضوئيات المتكاملة لالتصاالت وتقنية المعلومات بتاريخ 2020/02/16م؛ 	
واالتفاقية المبرمة بين الشركة وشركة اتحاد االتصاالت )موبايلي( بتاريخ 2020/02/16م؛ 	
واالتفاقية المبرمة بين الشركة وشركة االتصاالت المتكاملة المحدودة )سالم( بتاريخ 2020/02/16م؛ 	
واالتفاقية المبرمة بين الشركة وشركة االتصاالت السعودية بتاريخ 2021/02/21م. 	

يقدم مشغلو االتصاالت بموجب هذه االتفاقيات خدمات األلياف البصرية المنزلية )FTTH( حيث إنهم يمتلكون شبكة نفاذ قائمة على تقنية 
األلياف البصرية والشركة تستخدم خدمات األلياف البصرية لكي توفر لعمالئها خدمات االتصال عبر شبكة نفاذ األلياف البصرية المنزلية 
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على وصف وسرعة الخدمة وتكلفة غير متكررة للخدمات  من خالل االتفاقية. وتتضمن االتفاقية تكلفة شهرية متكررة مختلفة اعتماداً 
المستحقة. وستظل هذه االتفاقيات سارية المفعول لمدة ثالث )3( سنوات تتجدد تلقائياً لمدة مماثلة ما لم يتم فسخها بإخطار خطي من 
أي من األطراف للطرف اآلخر بعدم رغبته في تجديد العقد قبل ستة )6( أشهر على األقل من انتهاء مدة العقد. وكما في تاريخ هذه النشرة، 

ما تزال هذه االتفاقيات سارية المفعول. 

-1---	-	  Fiber Wholesale( الــمــنــزلــيــة  الــبــصــريــة  األلـــيـــاف  تــوفــيــر  وخـــدمـــات  بالجملة  بــيــع  اتــفــاقــيــات 
)Bitstream Access Service Agreement )FTTB(

من مشغلي  األلياف  من  العديد  تستأجر  لكي   )FTTB( األعمال  لقطاع  األلياف  توفير  بالجملة وخدمات  بيع  اتفاقيات   4 الشركة  أبرمت 
اتصاالت األلياف المنزلية لغرض تقديم خدماتها للعمالء. وتشمل هذه االتفاقيات التالي:

االتفاقية المبرمة بين الشركة وشركة ضوئيات المتكاملة لالتصاالت وتقنية المعلومات بتاريخ 2021/02/16م؛ 	
واالتفاقية المبرمة بين الشركة وشركة اتحاد االتصاالت )موبايلي( بتاريخ 2021/06/30م؛ 	
واالتفاقية المبرمة بين الشركة وشركة االتصاالت المتكاملة المحدودة )سالم( بتاريخ 2021/05/30م؛ 	
واالتفاقية المبرمة بين الشركة وشركة االتصاالت السعودية بتاريخ 2021/05/30م. 	

يقدم مشغلو االتصاالت بموجب هذه االتفاقيات خدمات األلياف البصرية لقطاع األعمال )FTTB( حيث إنهم يمتلكون شبكة نفاذ قائمة على 
تقنية األلياف البصرية والشركة تستخدم خدمات األلياف البصرية لكي توفر لعمالئها خدمات االتصال عبر شبكة نفاذ األلياف البصرية 
لقطاع األعمال من خالل االتفاقية. وتتضمن االتفاقية تكلفة شهرية متكررة مختلفة اعتماداً على وصف وسرعة الخدمة وتكلفة غير متكررة 
للخدمات المستحقة. وستظل هذه االتفاقيات سارية المفعول لمدة ثالث )3( سنوات وتتجدد تلقائياً لمدة مماثلة ما لم يتم فسخها بإخطار 
خطي من أي من األطراف للطرف اآلخر بعدم رغبته في تجديد العقد قبل ستة )6( أشهر على األقل من انتهاء مدة العقد. وكما في تاريخ 

هذه النشرة، ما تزال هذه االتفاقيات سارية المفعول. 

-1---	-- )IRU( اتفاقية حقوق االستخدام غير القابلة لإللغاء
العربية  المملكة  اتصاالت في  الداكنة من مشغل  األلياف  لإللغاء الستخدام  القابلة  )IRU( غير  األمد  استخدام طويلة  الشركة حق  لدى 

السعودية. وال يخضع هذا الحق لعقد رسمي ويستند على أوامر تقديم خدمات ممضية من الشركة.

اتفاقية البيع بالجملة --	---1-
شركة  مع  و2019/11/01م(  2017/06/20م  تاريخ  في  معدل  هو  )كما  بالجملة  بيع  اتفاقية  2014/05/28م  تاريخ  في  الشركة  أبرمت 
واأللياف   4G الثابت  العريض  النطاق  وخدمات   ،LTE ذلك  في  بما  التحتية  البنية  مشاركة  للشركة خدمات  لتوفير  السعودية  االتصاالت 

البصرية المنزلية )FTTH(. وستظل هذه االتفاقية سارية المفعول طوال مدة كل خدمة مقدمة بموجبها ما لم يتم تعديلها أو فسخها.

اتفاقية إطارية لخدمات إقبال الشبكة )11-- ميغاهرتز( --	---1-
أبرمت الشركة في تاريخ 2022/11/03م اتفاقية إطارية لخدمات إقبال الشبكة مع شركة علوم الشبكة لالتصاالت السلكية )واي كونكت( 
لتوفير للشركة منتجات وخدمات إقبال الشبكة بنطاق 3500 ميغاهرتز بقيمة إجمالية تساوي 180 مليون ريال سعودي )شاملة ضريبة القيمة 
المضافة(. ويتم تقديم هذه المنتجات والخدمات بناًء على أوامر شراء تصدرها الشركة بموجب شروط وأحكام هذه االتفاقية. وتسعى 
الشركة من خالل هذه االتفاقية بتوسيع شبكتها المتعلقة بخدمات تقنية الجيل الخامس )5G( ووفاء التزاماتها المنصوص عليها في ترخيص 
الطيف الترددي بتاريخ 1440/09/01هـ )الموافق 2019/05/12م( التي تشمل التزام الشركة بتغطية المناطق المأهولة بالسكان في المدن 
محل االلتزام بما ال يقل عن 30% قبل نهاية العام 2022م و50% قبل نهاية العام 2027م. وستظل هذه االتفاقية سارية المفعول لمدة 5 سنوات، 

وتجدد تلقائياً كل سنة إن لم يتم إنهاؤها بموجب األحكام المفصلة في االتفاقية. 

اتفاقيات حلول تكنولوجية المعلومات واالتفاقيات المتعلقة بالبرمجيات ----1-

عقد مبرم بين الشركة وشركة اسكادنيا سوفتوير ------1-
 .ESKA Telecom Systems تمنح اتفاقية الترخيص المبرمة بين الشركة واسكادنيا سوفتوير في 2021/11/1م الشركة ترخيًصا الستخدام
تعتبر الشركة هذا الترخيص جوهرياً لتطبيق خطة عمل استراتيجية التحول حيث سيساهم في التخفيف من المخاطر المتعلقة بالنظام 
الحالي وضمان استمرارية أعمال الشركة )EATC(، على سبيل المثال سيساعد في إدارة العالقات مع العمالء والفواتير وتحصيل المدفوعات.

https://www.go.com.sa/


117
جدول

المحتويـات

اتفاقية مشاركة مواقع ----1-
االتصاالت  تأجر شركة  بموجبها  السعودية حيث  االتصاالت  مع شركة  مواقع  اتفاقية مشاركة  تاريخ 2017/01/30م  في  الشركة  أبرمت 
السعودية للشركة وتشاركها في استخدام 500 برج مقابل رسوم تدفعها الشركة سنوياً. وستظل هذه االتفاقية سارية المفعول لمدة 7 سنوات 

تبدأ من تاريخ 2017/01/30م. ويتم تجديد االتفاقية بموافقة الطرفين.

االتفاقيات مع الجهات الحكومية ----1-

مشروع مع جامعة حكومية ------1-
تم تعيين الشركة من قبل جامعة حكومية لتقديم مجموعة من الخدمات والحلول التي تخضع لالتفاقيات التالية:

أبرمت الشركة في تاريخ 2022/06/27م اتفاقية مع جامعة حكومية لتقديم خدمات الربط الشبكي االفتراضي. والتزمت  	
الشركة بموجب هذه االتفاقية بتنفيذ وإتمام جميع األعمال والخدمات خالل مدة 36 شهراً ميالدياً ابتداًء من تاريخ توقيع 

نموذج التفعيل. 
أبرمت الشركة في تاريخ 2022/06/22م اتفاقية مع جامعة حكومية لتقديم خدمات تأسيس مراكز البيانات. والتزمت  	

الشركة بموجب هذه االتفاقية بتنفيذ وإتمام جميع األعمال والخدمات خالل مدة 36 شهراً ميالدياً ابتداًء من تاريخ توقيع 
نموذج التفعيل.

أبرمت الشركة في تاريخ 2022/06/23م اتفاقية مع جامعة حكومية لتقديم خدمات اإلنترنت وخطوط الهاتف والخدمات  	
المدارة. والتزمت الشركة بموجب هذه االتفاقية بتنفيذ وإتمام جميع األعمال والخدمات خالل مدة 36 شهراً ميالدياً ابتداًء 

من تاريخ توقيع نموذج التفعيل.
أبرمت الشركة في تاريخ 2022/06/23م اتفاقية مع جامعة حكومية لتقديم خدمات استضافة مركز بيانات احتياطي مع  	

خدمات المدارة. والتزمت الشركة بموجب هذه االتفاقية بتنفيذ وإتمام جميع األعمال والخدمات خالل مدة 36 شهراً 
ميالدياً ابتداًء من تاريخ توقيع نموذج التفعيل.

وتبلغ قيمة المشروع مع الجامعة الحكومية 22 مليون ريال سعودي )شاملة ضريبة القيمة المضافة(.

مشروع مع جهة حكومية 	-----1-
تم تعيين الشركة من قبل جهة حكومية لتقديم الخدمات االتصاالت وتقنية المعلومات لقطاع األعمال بموجب اتفاقية تم إبرامها في تاريخ 
2022/07/27م بقيمة إجمالية تساوي 31 مليون ريال سعودي )شاملة ضريبة القيمة المضافة(. وستظل هذه االتفاقية سارية المفعول لمدة 
شهر )1( من تاريخ توفير الخدمة للعميل وتتجدد تلقائياً لمدة مماثلة ما لم يطلب العميل تعديل أو إلغاء الخدمة قبل تسعين )90( يوماً من 

تاريخ انتهاء العقد. 

مشروع مع إمارة منطقة تبوك ------1-
تاريخ  في  إبرامها  تم  اتفاقية  بموجب  الرقمي  التحول  وحلول  استشارية  خدمات  لتقديم  تبوك  منطقة  إمارة  قبل  من  الشركة  تعيين  تم 
2022/12/29م بقيمة إجمالية تساوي 28,234,800 ريال سعودي )شاملة ضريبة القيمة المضافة(. وستظل هذه االتفاقية سارية المفعول 
لمدة ستة وثالثين )36( شهراً من تاريخ توفير الخدمة للعميل وتتجدد تلقائياً لمدة مماثلة ما لم يطلب العميل تعديل أو إلغاء إنهاء الخدمة 

قبل تسعين )90( يوماً من تاريخ انتهاء العقد.

كما تم تعيين الشركة من قبل إمارة منطقة تبوك لتقديم خدمة الربط الشبكي للمراكز بموجب اتفاقية تم إبرامها في تاريخ 2022/12/29م 
بقيمة إجمالية تساوي 2,713,232 ريال سعودي )شاملة ضريبة القيمة المضافة(. وستظل هذه االتفاقية سارية المفعول لمدة ستة وثالثين 
)36( شهراً من تاريخ توفير الخدمة للعميل وتتجدد تلقائياً لمدة مماثلة ما لم يطلب العميل إنهاء الخدمة قبل تسعين )90( يوماً من تاريخ 

انتهاء العقد.

مشروع مع إمارة منطقة نجران ------1-
تم تعيين الشركة من قبل إمارة منطقة نجران لتقديم خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات وتقديم خدمات استشارية وحلول التحول الرقمي 
بموجب اتفاقية تم إبرامها في تاريخ 2022/12/29م بقيمة إجمالية تساوي 77,004,000 ريال سعودي )شاملة ضريبة القيمة المضافة(. 
وستظل هذه االتفاقية سارية المفعول لمدة ستين )60( شهًرا من تاريخ توفير الخدمة للعميل وتتجدد تلقائياً لمدة مماثلة ما لم يطلب العميل 

تعديل أو إلغاء الخدمة قبل تسعين )90( يوماً من تاريخ انتهاء العقد.
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المنازعات والدعاوى القضائية --1-

باستثناء ما يلي، ليست هناك أي نزاعات قضائية أو قضايا أو شكاوى فعلية أو محتملة أو إجراءات تحقيق قائمة من الممكن أن يكون لها، 
مجتمعة أو منفردة، تأثير جوهري على الشركة، كما لم يصل إلى علم الشركة وجود أي نزاعات قضائية جوهرية منظورة حالياً أو محتملة 

أو حقائق يمكن أن ينشأ عنها، مجتمعة أو منفردة، تأثير جوهري على الشركة.

أبرمت الشركة في تاريخ 2020/12/31م اتفاقية تسوية مع أحد موردي الرئيسيين لتسوية جميع األرصدة والديون المستحقة التي بلغت 
تنفيذ  عند  ريال سعودي   125,000,000 قدره  مبدئي  مبلغ  بدفع  الشركة  وأقرت  2020/12/31م.  حتى  ريال سعودي  مليون   370 قيمتها 
االتفاقية، وسيتم دفع الرصيد المتبقي التي بلغت قيمتها 245 مليون ريال سعودي على مدى 5 سنوات من خالل أقساط سنوية قدرها 49 

مليون ريال سعودي، بشرط أن يتم سداد القسط األخير بحلول 2026/01/01م. 

كما أبرمت الشركة في تاريخ 2019/07/30م اتفاقية تسوية مع أحد مورديها لتسوية جميع األرصدة والديون المستحقة التي بلغت قيمتها 
9,520,995 ريال سعودي حتي تاريخ 2019/04/30م. وأقرت الشركة بدفع مبلغ نهائي قدره 5,300,000 ريال سعودي خالل 15يوًما عمل 

من تاريخ تنفيذ االتفاقية.

والجدير بالذكر بأن هناك مفاوضات قائمة بين الشركة وأحد مورديها الرئيسيين بخصوص تسوية ديون مستحقة بمبلغ 8.5 مليون ريال 
سعودي إلى المورد بموجب اتفاقية خدمات مبرمة بينهما.

وكما في تاريخ هذه النشرة، توجد هناك )89( مطالبة مرفوعة ضد الشركة تتعلق بعقود إيجار أبرمتها الشركة بصفتها الطرف المستأجر 
مع عدد من المؤجرين، بمبلغ إجمالي قدره )11,204,543.94( ريال سعودي. وال تزال هذه القضايا قائمة ولم يصدر أي حكم قضائي نهائي 

في هذا الخصوص حتى تاريخ هذه النشرة.

الموافقات المطلوبة لزيادة رأس المال --1-

قامت الشركة بالحصول على الموافقات التالية المطلوبة لزيادة رأس المال:

موافقة مجلس إدارة الشركة. 	
موافقة هيئة السوق المالية. 	
موافقة السوق المالية السعودية )»تداول«( المشروطة. 	
موافقة الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة على عملية زيادة رأس المال. 	

إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة --1-

يقر أعضاء مجلس اإلدارة حتى تاريخ هذه النشرة، فيما يتعلق بالمعلومات القانونية، بما يلي:

أن إصدار أسهم حقوق األولوية بموجب هذه النشرة ال يخالف األنظمة واللوائح ذات العالقة في المملكة العربية السعودية. 	
ال يخّل إصدار أسهم حقوق األولوية بموجب هذه النشرة بأٍيّ من العقود أو االتفاقيات التي تكون الشركة طرفاً فيها.  	
تم اإلفصاح عن جميع المعلومات القانونية الجوهرية المتعلقة بالُمصدر في نشرة اإلصدار. 	

بخالف ما ورد في القسم الفرعي 10-7 »المنازعات والدعاوى القضائية« من القسم 10 »المعلومات القانونية«، إن الشركة ليست خاضعة 
ألّي دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهرياً في أعمالها أو في وضعها المالي.

إن أعضاء مجلس إدارة الشركة ليسوا خاضعين ألّي دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهرياً في أعمال الشركة أو 
في وضعها المالي.

وأنه ال توجد معلومات قانونية جوهرية أخرى لم ترد في هذا القسم يؤدي إغفالها إلى أن تصبح البيانات األخرى مضللة.
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التعهد بتغطية االكتتاب. 		

متعهد التغطية ----

أبرمت الشركة ومتعهد تغطية االكتتاب )شركة الخير كابيتال السعودية( اتفاقية تعهد تغطية اكتتاب خمسة وعشرين مليون )25,000,000( 
سهم عادي بسعر طرح يبلغ عشرة )10( رياالت سعودي للسهم الواحد، تمثل 100% من أسهم حقوق األولوية المطروحة لالكتتاب )»اتفاقية 

التعهد بالتغطية«(.

متعهد تغطية االكتتاب(ل 1و11الجدول رقم )
نسبة أسهم حقوق األولية المطروحة لالكتتابعدد أسهم حقوق األولوية المطروحة لالكتتابالمتعهد بالتغطية

100%25,000,000شركة الخير كابيتال السعودية 

متعهد التغطية وعنوانه  	---

شركة الخير كابيتال السعودية
طريق الملك عبد العزيز - حي الوزارات - مبنى كوارا القابضة

ص.ب: 69410، الرياض 11547
المملكة العربية السعودية

هاتف: 966112155678+
فاكس: 966112191270+

 info@alkhaircapital.com.sa :الموقع اإللكتروني
 www.alkhaircapital.com.sa :البريد اإللكتروني

الشروط األساسية التفاقية التعهد بتغطية االكتتاب ----

تنص الشروط واألحكام المنصوص عليها في اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب على ما يلي:

تتعهد الشركة لمتعهد التغطية أنه في تاريخ التخصيص سوف تصدر وتخصص لمتعهد التغطية جميع أسهم حقوق األولوية . 1
المتعهد بتغطيتها في هذا االكتتاب والتي لم يكتتب بها المساهمون المستحقون كأسهم إضافية وذلك بسعر االكتتاب.

يتعهد متعهد التغطية للشركة بأنه في تاريخ التخصيص، سوف يقوم بشراء األسهم المتعهد بتغطيتها في هذا االكتتاب، . 2
والتي لم يتم االكتتاب بها من قبل األشخاص المستحقين كأسهم إضافية وذلك بسعر االكتتاب.

يتقاضى متعهد التغطية مقاباًل مادياً محدداً؛ لقاء تعهده بالتغطية والذي سيتم دفعه من متحصالت الطرح.. 3
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اإلعفاءات. 		

لم تتقدم الشركة أو المستشار المالي إلى هيئة السوق المالية أو تداول بطلب إعفائها من أي من المتطلبات الواردة في قواعد اإلدراج 
وقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة.
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المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه. 		

تم التقدم بطلب إلى الهيئة لتسجيل وطرح األوراق المالية الجديدة وبطلب اإلدراج لدى السوق المالية السعودية )»تداول«( إلدراجها، وتم 
الوفاء بكافة المتطلبات بموجب قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة وقواعد اإلدراج.

الطرح  وأحكام  باألسهم  المتعلقة  المعلومات  قراءة  العروض  ومقدمي  المكتسبة  الحقوق  وحملة  المستحقين  األشخاص  على جميع  يجب 
وشروطه بعناية قبل االكتتاب اإللكتروني أو تقديم طلب االكتتاب من خالل الوسيط أو تعبئة نموذج الطرح المتبقي. حيث يعتبر تقديم طلب 

االكتتاب أو توقيع وتسليم نموذج الطرح المتبقي بمثابة موافقة وقبول بالشروط واألحكام المذكورة.

الطرح ----

مليون  إلى خمسة وعشرين  ريال سعودي مقسم  بقيمة مئتين وخمسين مليون )250,000,000(  الشركة  زيادة في رأس مال  الطرح  يعتبر 
)25,000,000( سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد وسعر طرح بقيمة عشرة )10( رياالت سعودية 

للسهم الواحد. 

كيفية التقدم بطلب االكتتاب في أسهم حقوق األولوية )األسهم الجديدة(  	---

عن طريق  االكتتاب  فترة  أثناء  االكتتاب  طلب  تقديم  األولوية  أسهم حقوق  في  االكتتاب  في  والراغبين  المقيدين  المساهمين  على  يتعين 
المحفظة االستثمارية في منصات التداول التي يتم من خاللها إدخال أوامر البيع والشراء، إضافة إلى إمكانية االكتتاب من خالل أي وسائل 
أخرى يوفرها الوسيط وأمين حفظ األسهم في المملكة خالل فترة االكتتاب. وفي حال وجود فترة طرح متبقية فيمكن أن يتم خاللها تقديم 

طلبات اكتتاب ألية أسهم متبقية من قبل المؤسسات االستثمارية فقط.

يحسب عدد األسهم التي يحق للشخص المستحق االكتتاب فيها بحسب عدد حقوق األولوية التي يملكها. أما مبلغ االكتتاب الذي يتعين على 
المكتتب دفعه فيحسب بضرب عدد حقوق األولوية القائمة التي يملكها قبل نهاية فترة االكتتاب في عشرة )10( رياالت سعودية.

بالمشاركة في االكتتاب فإنَّ المكتتب يقرُّ بما يلي:

الموافقة على اكتتابه في الشركة بعدد األسهم الموضحة في طلب االكتتاب.  	
أنه قد اطلع على نشرة اإلصدار وعلى كافة محتوياتها ودرسها وفهم مضمونها.  	
الموافقة على النظام األساسي للشركة والشروط الواردة في نشرة االصدار.  	
أنه لم يسبق له التقدم االكتتاب في نفس األسهم لهذا الطرح لدى الوسيط وللشركة الحق في رفض كافة الطلبات في حال  	

تكرار طلب االكتتاب.
قبوله األسهم المخصصة بموجب طلب االكتتاب، وقبوله كافة شروط وتعليمات االكتتاب الواردة في الطلب وفي نشرة اإلصدار. 

ضمان عدم إلغاء أو تعديل الطلب بعد تقديمه للوسيط.

طلب االكتتاب ----

على الشخص المستحق الذي يرغب بممارسة كامل حقه واالكتتاب في جميع أسهم حقوق األولوية التي يحق له االكتتاب فيها أن يقوم 
باالكتتاب عن طريق المحفظة االستثمارية في منصات التداول التي يتم من خاللها إدخال أوامر البيع والشراء أو من خالل أي وسائل أخرى 

يوفرها الوسيط وأمين حفظ األسهم.

يحسب عدد األسهم التي يحق للشخص المستحق االكتتاب فيها بحسب عدد حقوق األولوية التي يملكها. أما مبلغ االكتتاب الذي يتعين على 
المكتتب دفعه فيحسب بضرب عدد حقوق األولوية القائمة التي ملكها قبل نهاية فترة االكتتاب في )10( عشرة رياالت سعودية.
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فترة التداول وفترة االكتتاب وفترة الطرح المتبقي  ----

يتعين على المساهمين المستحقين والراغبين في االكتتاب في أسهم حقوق األولوية تقديم طلب االكتتاب أثناء فترة االكتتاب والتي تبدأ في 
يوم )●(هـ )الموافق )●(م( وتنتهي في يوم )●(هـ )الموافق )●(م(.

وافقت الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال المنعقدة في يوم )●(هـ )الموافق )●(م( على توصية مجلس اإلدارة بزيادة 
رأس مال الشركة عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية. وبموجب نشرة االصدار هذه سيتم طرح خمسة وعشرون مليون )25,000,000( سهم 
عادي لالكتتاب في أسهم حقوق األولوية والتي تمثل نسبة 277.78% من رأس مال الشركة قبل الطرح وبسعر طرح يبلغ عشرة )10( رياالت 
سعودية للسهم الواحد وبقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية وبقيمة طرح إجمالية تبلغ مئتان وخمسون مليون )250,000,000( 
ريال سعودي. وسيتم إصدار األسهم الجديدة بنسبة سهم واحد لكل حق من حقوق األولوية، بمن فيهم المساهمين المقيدين الذين قاموا 

بشراء حقوق أولوية إضافية بجانب الحقوق التي تملكونها أصاًل.

وفي حال عدم ممارسة حقوق األولوية الخاصة باألشخاص المستحقين بحلول نهاية فترة االكتتاب، سوف تطرح األسهم المتبقية الناتجة عن 
عدم ممارسة تلك الحقوق أو بيعها من قبل األشخاص المستحقين على المؤسسات االستثمارية من خالل طرحها في فترة الطرح المتبقي.

سيكون بإمكان المساهمين المقيدين تداول حقوق األولوية التي تم إيداعها في المحافظ عبر السوق المالية السعودية )»تداول«(. وتعتبر 
هذه الحقوق حقاً مكتسباً لجميع المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد 
الجمعية العامة غير العادية )»تاريخ األحقية«(. ويعطي كل حق لحامله أحقية ممارسة االكتتاب بسهم واحد جديد، وذلك بسعر الطرح. وسيتم 
إيداع حقوق األولوية بعد انعقاد الجمعية. وستظهر الحقوق في محافظ المساهمين المقيدين تحت رمز جديد خاص بحقوق األولوية وسيتم 

حينها إشعار المساهمين المقيدين بإيداع الحقوق في محافظهم. 

وسيكون الجدول الزمني لتسلسل وتفصيل عملية طرح أسهم حقوق األولوية كاآلتي:

تاريخ األحقية: نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية يوم )●(هـ )الموافق )●(م(. 	
فترة التداول وفترة االكتتاب: تبدأ فترة التداول وفترة االكتتاب في يوم )●(هـ )الموافق )●(م(، على أن تنتهي فترة التداول  	

في يوم )●(هـ )الموافق )●(م( وتستمر فترة االكتتاب حتى نهاية يوم )●(هـ )الموافق )●(م(.
الخامسة  	 الساعة  وحتى  صباحاً   )10( العاشرة  الساعة  من  )●(م(  )الموافق  )●(هـ  يوم  من  تبدأ  المتبقي:  الطرح  فترة 

)5( مساًء من اليوم التالي بتاريخ )●(هـ )الموافق )●(م(، وسيتم خالل هذه الفترة طرح األسهم المتبقية على عدد من 
المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي )»المؤسسات االستثمارية«( على أن تقوم تلك المؤسسات االستثمارية بتقديم عروض 
شراء لألسهم المتبقية. وسيتم تخصيص األسهم المتبقية للمؤسسات االستثمارية ذات العرض األعلى ثم األقل فاألقل 
على أن يتم تخصيص األسهم بالتناسب على المؤسسات االستثمارية التي تقدم نفس العرض، أما بالنسبة لكسور األسهم 
فسيتم إضافتها إلى األسهم المتبقية ومعاملتها بالمثل، وسيكون سعر االكتتاب في األسهم الجديدة التي لم يكتتب بها في 
هذه الفترة بحد أدنى بسعر الطرح، وإذا كان سعر األسهم غير المكتتب بها أعلى من سعر الطرح يوزع الفرق )إن وجد( 

كتعويض لحملة حقوق األولوية الذين لم يقوموا باالكتتاب بحقوقهم بنسبة ما يملكون من حقوق.
مكتمل  	 بشكل  مارسها  التي  الحقوق  عدد  على  بناء  مستثمر  لكل  األسهم  تخصيص  سيتم  لألسهم:  النهائي  التخصيص 

وصحيح، أما بالنسبة لمستحقي كسور األسهم، فسيتم جمع كسور األسهم وطرحها على المؤسسات االستثمارية خالل فترة 
الطرح المتبقي. وسوف يتم تسديد إجمالي سعر طرح األسهم المتبقية للشركة، وتوزع باقي متحصالت بيع األسهم المتبقية 
وكسور األسهم )بما يتعدى سعر الطرح( على مستحقيها كل حسب ما يستحقه في موعد أقصاه يوم )●(هـ )الموافق )●(م(.

تداول األسهم الجديدة في السوق: سيبدأ تداول األسهم المطروحة لالكتتاب في نظام تداول عند استكمال كافة اإلجراءات  	
المتعلقة بتسجيل األسهم المطروحة وتخصيصها.

التخصيص ورد الفائض ----

ستقوم الشركة ومدير االكتتاب بفتح حساب أمانة ليتم إيداع متحصالت الطرح فيه.

يتم تخصيص أسهم حقوق األولوية على األشخاص المستحقين بناء على عدد الحقوق التي مارسوها بشكل مكتمل وصحيح. أما بالنسبة 
لمستحقي كسور األسهم فسيتم جمع كسور األسهم وطرحها على المؤسسات االستثمارية خالل فترة الطرح المتبقي. وسوف يتم تسديد 
الطرح( على  يتعدى سعر  )بما  المتبقية وكسور األسهم  بيع األسهم  باقي متحصالت  وتوزع  للشركة،  المتبقية  إجمالي سعر طرح األسهم 
مستحقيها كل بحسب ما يستحقه في موعد أقصاه يوم )●(هـ )الموافق )●(م( وفي حال تبقى أسهم بعد ذلك غير مكتتب فيها فسيقوم 

متعهد التغطية بشراء تلك األسهم الجديدة المتبقية وستخصص له.
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ويتوقع اإلعالن عن العدد النهائي لألسهم التي تم تخصيصها لكل شخص مستحق دون أي عموالت أو استقطاعات من مدير االكتتاب وذلك 
بقيدها في حساب المكتتبين. ويجب على األشخاص المستحقين االتصال بالوسيط الذي تم تقديم طلب االكتتاب من خالله للحصول على 

أية معلومات إضافية. وسوف يتم اإلعالن عن نتائج التخصيص في موعد أقصاه )●(هـ )الموافق )●(م(.

دفع مبالغ التعويض ----

سيتم دفع مبالغ التعويض لألشخاص المستحقين الذين لم يشاركوا كلياً أو جزئياً في االكتتاب بأسهم حقوق األولوية )إن وجدت(، في موعد 
أقصاه )●(هـ )الموافق )●(م(.

بنود متفرقة ----

سيكون طلب االكتتاب وكافة الشروط واألحكام والتعهدات ذات العالقة ملزمة ولمنفعة أطرافها وخلفائهم والمتنازل منهم لصالحهم ومنفذي 
الوصايا ومديري التركات والورثة، وفيما عدا ما جرى عليه النص تحديداً في هذه النشرة، فإنه ال يتم التنازل عن الطلب أو عن أي حقوق أو 
مصالح أو التزامات ناشئة عنه أو التفويض بها ألي من األطراف المشار إليهم دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الطرف اآلخر.

تخضع هذه التعليمات والبنود وأي استالم لنماذج طلب االكتتاب أو العقود المترتبة عليها ألنظمة المملكة العربية السعودية وتفسر وتنفذ 
طبقاً لها.

وقد يتم توزيع نشرة اإلصدار هذه باللغتين العربية واإلنجليزية، وفي حال التعارض بين النص العربي والنص اإلنجليزي، يعمل بالنص العربي 
لنشرة اإلصدار.

مع أن الهيئة قد اعتمدت نشرة اإلصدار هذه، فإنه يجوز لها تعليق هذا الطرح إذا علمت الشركة في أي وقت بعد اعتماد هذه النشرة من 
الهيئة وقبل قبول وإدراج األسهم في السوق بأنه: 

المطلوب  	 المستندات  أي من  أو  النشرة  الواردة في هذه  األساسية  المعلومات  أي من  تغيير جوهري في  أي  تم حدوث 
تضمينها فيها بموجب قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة؛ أو

توافر أي مسائل إضافية كان يجب تضمينها في هذه النشرة. 	
وفي الحالتين أعاله، يتعين على الشركة أن تقدم إلى الهيئة نشرة إصدار تكميلية وذلك حسب متطلبات قواعد طرح األوراق  	

المالية وااللتزامات المستمرة وعندئذ سيتم نشر نشرة اإلصدار التكميلية وإعالن تواريخ الطرح المترتبة عليها. كما أنه من 
الممكن أن يتم تعليق هذا الطرح في حال عدم موافقة الجمعية العامة غير العادية على تفاصيل الطرح.

رسم توضيحي آللية التداول واكتتاب حقوق األولوية المتداولة

رسم توضيحي 13-1: آللية تداول واكتتاب حقوق األولوية المتداولة
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أسئلة وأجوبة عن آلية طرح حقوق األولوية الجديدة

ما هي حقوق األولوية؟

هي أوراق مالية قابلة للتداول تعطي حاملها أحقية االكتتاب في األسهم الجديدة المطروحة عند اعتماد الزيادة في رأس المال وهو حق 
في سجل  والمقيدين  المال  رأس  بزيادة  الخاصة  العادية  غير  العامة  الجمعية  انعقاد  يوم  لألسهم  المالكين  المساهمين  لجميع  مكتسب 
مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية لزيادة رأس المال. ويعطى كل حق 

لحامله أحقية االكتتاب بسهم واحد جديد وذلك بسعر الطرح.

لمن تمنح حقوق األولوية؟

لجميع حملة األسهم المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع في نهاية تداول ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة 
غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال.

متى يتم إيداع حقوق األولوية؟

بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة وموافقتها على زيادة رأس المال من خالل طرح أسهم حقوق أولوية، وتودع حقوق األولوية 
كأوراق مالية في المحافظ الخاصة بالمساهمين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع بنهاية ثاني يوم تداول بعد انعقاد الجمعية 
العامة غير العادية، وستظهر األسهم في محافظهم تحت رمز جديد خاص بحقوق األولوية، ولن يسمح بتداول هذه الحقوق أو االكتتاب فيها 

إال عند بداية فترة التداول وفترة االكتتاب.

كيف يتم إشعار المساهم المقيد بإيداع حقوق األولوية في المحفظة؟

يتم إشعار المساهم المقيد عن طريق اإلعالن في موقع تداول وكذلك عن طريق خدمة )تداوالتي( المقدمة من قبل شركة مركز إيداع األوراق 
المالية ورسائل نصية قصيرة ترسل عن طريق شركات الوساطة.

كم عدد الحقوق التي سيحصل عليها المساهم المقيد؟

يعتمد العدد على نسبة ما يملكه كل مساهم في رأس المال بحسب سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع بنهاية ثاني يوم تداول بعد 
انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

ما هو معامل أحقية االكتتاب؟ 

هو المعامل الذي يمكن المساهم المقيد من معرفة عدد حقوق األولوية المستحقة له مقابل األسهم التي يمتلكها بنهاية ثاني يوم تداول بعد 
انعقاد الجمعية العامة غير العادية، ويحسب هذا المعامل بقسمة عدد األسهم الجديدة على عدد األسهم الحالية للشركة. على سبيل المثال، 
إذا كان عدد األسهم المصدرة لشركة ألف )1.000( سهم ورفعت تلك الشركة رأس مالها عن طريق طرح مائتي )200( سهم جديد بحيث 

ارتفع عدد أسهمها إلى ألف ومائتي )1.200( سهم كون معامل أحقية االكتتاب حينئذ 1 إلى 5 )سهم واحد لكل خمسة أسهم(.

هــل ســيتم تــداول هــذه الحقــوق وإضافتهــا لمحافــظ المســتثمرين بنفــس اســم / رمــز أســهم الشــركة أو أن هنــاك 
مســمى آخــر لهــا؟

سيتم إضافة الحق المكتسب إلى محافظ المستثمرين تحت اسم السهم األصلي، وبإضافة كلمة حقوق أولوية، إضافة إلى رمز جديد لهذه 
الحقوق.

ما هي قيمة الحق عند بداية تداوله؟

سيكون سعر االفتتاح هو الفرق بين سعر إغالق سهم الشركة في اليوم السابق إلدراج الحق وسعر الطرح. فعلى سبيل المثال )باستخدام 
أسعار افتراضية( لو كان سعر إغالق السهم في اليوم السابق خمسة وعشرين )25( ريااًل سعودياً وسعر الطرح عشرة )10( رياالت سعودية، 

عندها يكون سعر االفتتاح لحقوق األولوية عند بداية التداول خمسة عشر )15( ريااًل سعودياً )وهو الفرق ما بين السعرين المذكورين(.
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من هو المساهم المقيد؟

هو أي مساهم يظهر في سجل مساهمي الشركة بنهاية ثاني يوم تداول بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية. 

هل يستطيع المساهمون المقيدون االكتتاب في أسهم إضافية؟

يستطيع المساهمون المقيدون االكتتاب في أسهم إضافية من خالل شراء حقوق جديدة خالل فترة التداول ومن ثم االكتتاب بها في أي 
وقت بعد إتمام شراء وتسوية الحقوق.

هــل مــن الممكــن أن يفقــد المســاهم أحقيتــه فــي االكتتــاب حتــى لــو كان لــه حــق حضــور الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة 
والتصويــت علــى زيــادة رأس المــال عــن طريــق طــرح أســهم حقــوق أولويــة؟

نعم، يفقد المساهم أحقيته في االكتتاب في حال قام ببيع أسهمه يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية أو قبلها بيوم.

كيف تتم عملية االكتتاب؟

تتم عملية االكتتاب كما هو معمول به حالياً عن طريق تقديم طلبات االكتتاب أثناء فترة االكتتاب عن طريق المحفظة االستثمارية في منصات 
التداول التي يتم من خاللها إدخال أوامر البيع والشراء، إضافة إلى إمكانية االكتتاب من خالل أي وسائل أخرى يوفرها الوسيط وأمين 

حفظ األسهم في المملكة خالل فترة االكتتاب.

هل يمكن للشخص المستحق االكتتاب في أسهم أكثر من الحقوق المملوكة له؟

ال يمكن للشخص المستحق االكتتاب في أسهم أكثر من الحقوق المملوكة له.

هل يمكن االكتتاب أكثر من مرة ومن خالل أكثر من جهة مستلمة؟

نعم يمكن ذلك، ولكن يجب مراعاة أالَّ تزيد كمية األسهم المكتتب بها عن عدد الحقوق المملوكة عند انتهاء فترة التداول، حيث إن أي زيادة 
في كمية األسهم المكتتب بها عن عدد الحقوق المملوكة عند انتهاء فترة التداول سينتج عنها إلغاء طلب االكتتاب.

فــي حالــة امتــالك أســهم الشــركة مــن خــالل أكثــر مــن محفظــة اســتثمارية فــي أي محفظــة يتــم إيــداع حقــوق 
األولويــة؟

سيتم إيداع حقوق األولوية في نفس المحفظة المودع بها أسهم الشركة المرتبطة بالحقوق، فعلى سبيل المثال إذا كان مساهم يملك ألف 
)1,000( سهم في الشركة موزعة كما يلي، ثمانمائة )800( سهم في محفظة )أ(، ومائتي )200( سهم في محفظة )ب(، فإن مجموع الحقوق 
التي ستودع ألف )1,000( حق على اعتبار أن لكل سهم حق واحد، عليه فسيتم إيداع ثمانمائة )800( حق في محفظة )أ( ومائتي )200( 

حق في محفظة )ب(.

في حالة االكتتاب من خالل أكثر من محفظة أين يتم إيداع األسهم الجديدة بعد التخصيص؟

يكون إيداع األسهم في المحفظة االستثمارية المذكورة في طلب االكتتاب األول.

هل يحق لحملة شهادات األسهم االكتتاب والتداول؟

نعم يحق لحملة شهادات األسهم االكتتاب لكن لن يستطيعوا التداول إال بعد إيداع الشهادات في محافظ استثمارية عن طريق الوسطاء أو 
مركز اإليداع في تداول وإحضار الوثائق الالزمة، وذلك قبل نهاية فترة االكتتاب.

إذا تم االكتتاب في األسهم الجديدة وتم بيع الحقوق بعد ذلك ماذا يحدث في هذه الحالة؟

في حال قام أحد المساهمين المقيدين باالكتتاب ومن ثم بيع حقوق األولوية ولم يتم شراء عدد حقوق أولوية يعادل عدد الحقوق التي اكتتب 
فيها قبل نهاية فترة التداول فسيتم رفض طلب االكتتاب كلياً في حال تم بيع جميع الحقوق أو جزئياً بما يعادل ما تم بيعه من حقوق وسيتم 

إبالغ المساهم المقيد وإعادة مبلغ االكتتاب المرفوض إليه عبر الجهة المستلمة.
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هل يحق لمن اشترى حقوق إضافية تداولها مرة أخرى؟

نعم، يحق له بيعها وشراء حقوق أخرى خالل فترة التداول فقط.

هل باإلمكان بيع جزء من هذه الحقوق؟

نعم بإمكان المستثمر بيع جزء من هذه الحقوق واالكتتاب بالجزء المتبقي.

متى يستطيع المساهم االكتتاب في حقوق األولوية التي اشتراها خالل فترة التداول؟

أي وقت خالل فترة االكتتاب، أي حتى اليوم التاسع )9(، بعد تسوية شراء الحقوق )يومي عمل(.

هل يستطيع الشخص المستحق بيع الحق بعد انقضاء فترة التداول؟

ال يمكن ذلك، بعد انقضاء فترة التداول يتبقى للشخص المستحق فقط ممارسة الحق في االكتتاب بالزيادة في رأس المال أو عدم ممارسة 
ذلك، وفي حال عدم ممارسة الحق يمكن أن يخضع المستثمر للخسارة أو االنخفاض في قيمة محفظته االستثمارية.

ماذا يحدث لحقوق األولوية التي لم يتم بيعها أو ممارسة االكتتاب فيها خالل فترة االكتتاب؟

في حال عدم االكتتاب بكامل األسهم الجديدة خالل فترة االكتتاب، تطرح األسهم الجديدة المتبقية الكتتاب ينظمه مدير االكتتاب، ويتم 
احتساب قيمة التعويض )إن وجد( لمالك الحقوق بعد خصم سعر االكتتاب. علماً بأن المستثمر قد ال يحصل على أي مقابل إذا تم البيع في 

فترة الطرح المتبقي بسعر الطرح.

مــن لــه األحقيــة فــي حضــور الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة والتصويــت علــى زيــادة رٔاس مــال الشــركة عــن طريــق 
طــرح ٔاســهم حقــوق أولويــة؟

يحق للمساهم المقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع بعد نهاية يوم تداول الجمعية العامة غير العادية حضور الجمعية العامة 
غير العادية والتصويت على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

متى يتم تعديل سعر السهم نتيجة لزيادة رٔاس مال الشركة عن طريق طرح ٔاسهم حقوق ٔاولوية؟

يتم تعديل سعر السهم عن طريق السوق قبل بداية تداول اليوم التالي ليوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

لــو قــام مســتثمر بشــراء األوراق الماليــة فــي يــوم انعقــاد الجمعيــة فهــل يحــق لــه الحصــول علــى حقــوق األولويــة 
المترتبــة علــى زيــادة رٔاس مــال المصــدر؟ 

نعم، حيث أنه سيتم قيد المستثمر في سجل مساهمي الشركة بعد يومي عمل من تاريخ شراء األسهم )أي بنهاية تداول ثاني يوم يلي يوم 
انعقاد الجمعية العامة غير العادية(، مع العلم بأن حقوق األولوية ستمنح لجميع حملة األسهم المقيدين في سجل مساهمي الشركة بنهاية 
تداول ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. ولكن لن يحق له الحضور أو التصويت في الجمعية العامة غير العادية 

الخاصة بزيادة رأس المال. 

ٕاذا كان لدى المستثمر ٔاكثر من محفظة مع ٔاكثر من شركة وساطة، كيف سيتم احتساب الحقوق له؟ 

سيتم توزيع نصيب المستثمر على المحافظ التي يملكها المستثمر، بحسب نسبة الملكية الموجودة في كل محفظة، وفي حال وجود كسور 
سيتم تجميع تلك الكسور، وإذا أكملت رقماً صحيحاً أو أكثر يتم إضافة الرقم الصحيح إلى المحفظة التي يملك فيها المستثمر أكبر كمية 

من الحقوق.

ماهي فترات التداول واالكتتاب؟ 

يبدأ تداول واكتتاب الحقوق في الوقت ذاته حتى انتهاء التداول في اليوم السادس، بينما يستمر االكتتاب حتى اليوم التاسع وذلك حسب ما 
هو مذكور في هذه النشرة وإعالنات الشركة.
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هل يمكن االكتتاب خالل عطلة نهاية األسبوع؟

ال، ال يمكن ذلك.

هل يستطيع عامة المستثمرين من غير المساهمين المقيدين االكتتاب في أسهم حقوق األلوية؟ 

نعم، وذلك بعد إتمام شراء حقوق األلوية خالل فترة التداول. 

هل سيتم إضافة أي رسوم أخرى لعمليات تداول حقوق األولوية؟

سيتم تطبيق نفس العموالت على عمليات البيع والشراء كما هي باألسهم ولكن دون حد أدنى لمبلغ العمولة.

القرارات والموافقات التي ستطرح بموجبها األسهم
قد أوصى مجلس إدارة الشركة بتاريخ 1443/05/16هـ )الموافق 2021/12/20م( بزيادة رأس مال الشركة من خالل إصدار أسهم حقوق 

أولوية بقيمة )●( ))●(( ريال سعودي بعد الحصول على الموافقات النظامية الالزمة.

وافقت الجمعية العامة غير العادية بتاريخ )●(هـ )الموافق )●(م( على توصية مجلس اإلدارة على زيادة رأس المال على النحو المذكور وسوف 
تقتصر الزيادة على المساهمين المستحقين المقيدين في نهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية.

يوم  الهيئة  موقع  في  إعالنها  بتاريخ  وذلك  الهيئة  طلبتها  التي  المؤيدة  المستندات  وكافة  هذه  اإلصدار  نشرة  على  الموافقة  تمت  كما 
1444/07/17هـ )الموافق 2023/02/08م(.

إفادة عن أي ترتيبات قائمة لمنع التصرف في أسهم معينة
ال يوجد أي ترتيبات قائمة لمنع التصرف في أي أسهم.
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التغير في سعر السهم نتيجة لزيادة وتخفيض رأس المال. 		

التغير في سعر السهم نتيجة لزيادة رأس المال 
إن سعر اإلغالق لسهم الشركة في يوم الجمعية العامة غير العادية هو )●( ومن المتوقع أن يصل إلى )●( في افتتاح اليوم الذي يليه والتغيير 
يمثل نقص بنسبة )●(%. وفي حال عدم اكتتاب أٍي من حملة األسهم المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع في نهاية ثاني 

يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية، فإن ذلك سيؤدي إلى انخفاض نسبة ملكيتهم في الشركة.

طريقة احتساب سعر السهم لزيادة رأس المال كالتالي:
أوالً: احتساب القيمة السوقية للشركة عند اإلغالق في يوم الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال: 	

عدد األسهم في نهاية الجمعية العامة غير العادية × سعر اإلغالق لسهم الشركة في يوم الجمعية العامة غير العادية = 
القيمة السوقية للشركة عند اإلغالق في يوم الجمعية العامة غير العادية.

ثانياً: احتساب سعر السهم في افتتاحية اليوم الذي يلي يوم الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال: 	
)القيمة السوقية للشركة عند اإلغالق في يوم الجمعية العامة غير العادية + قيمة األسهم المطروحة( / )عدد األسهم في 
نهاية يوم الجمعية العامة غير العادية + عدد األسهم المطروحة لالكتتاب( = سعر السهم المتوقع في افتتاحية اليوم الذي 

يلي يوم الجمعية العامة غير العادية.

https://www.go.com.sa/


129
جدول

المحتويـات

الطرح المتبقي. 		

الطابع  ذوي  المستثمرين  تطرح على عدد من  المتبقية«( فسوف  )»األسهم  االكتتاب  بها في مرحلة  االكتتاب  يتم  لم  أسهم  بقاء  في حال 
المؤسسي )»المؤسسات االستثمارية«( على أن تقوم تلك المؤسسات االستثمارية بتقديم عروض لشراء األسهم المتبقية باإلضافة إلى كسور 
األسهم وسيتم استقبال هذه العروض ابتداء من الساعة العاشرة )10( صباحاً يوم )●(هـ )الموافق )●(م( وحتى الساعة الخامسة )5( مساًء 
من اليوم التالي بتاريخ )●(هـ )الموافق )●(م(. ويشار إلى هذا الطرح بـ )»الطرح المتبقي«(. وسيتم تخصيص األسهم المتبقية للمؤسسات 
االستثمارية بإعطاء األولوية للعرض األعلى سعراً ثم األقل فاألقل، على أن يتم تخصيص األسهم بالتناسب على المؤسسات االستثمارية 

التي تقدم نفس العرض.

عن  الناتجة  المتحصالت  جميع  وتوزع  المتبقي.  الطرح  خالل  االستثمارية  للمؤسسات  وطرحها  األسهم  استحقاقات  كسور  جمع  سيتم 
بيع األسهم المتبقية وكسور األسهم حتى سعر الطرح المدفوع على الشركة وتوزع أي متحصالت تزيد عن سعر الطرح على األشخاص 
المستحقين الذين لم يكتتبوا كلّيًا أو جزئّيًا في األسهم الجديدة ومستحقي الكسور ويكون ذلك بالتناسب مع استحقاقهم وسيكون ذلك في 

تاريخ )●(هـ )الموافق )●(م(.

من المتوقع أن يبدأ تداول األسهم المطروحة لالكتتاب على نظام تداول عند استكمال كافة اإلجراءات المتعلقة بتسجيل األسهم المطروحة 
وتخصيصها.

وتم التقدم بطلب إلى الهيئة لتسجيل وطرح األسهم الجديدة وإلى السوق المالية السعودية )»تداول«( إلدراجها.
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التعهدات الخاصة باالكتتاب. 		

نبذة عن طلب االكتتاب وتعهدات االكتتاب ----

يُمكن االكتتاب باستخدام منصات التداول أو من خالل أّي وسائل أخرى يوفرها الوسيط للمستثمرين. وسيتم االكتتاب باألسهم الجديدة 
على مرحلة واحدة وفقاً لما يلي:

سيتاح في هذه الفترة لجميع المساهمين المقيدين والمستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة.. 1
سيتاح للمساهم المقيد االكتتاب مباشرة بعدد أسهمه أو أقل من عدد أسهمه خالل فترة االكتتاب، وفي حال شرائه حقوقاً . 2

جديدة فسيتاح له االكتتاب بها بعد انتهاء فترة تسويتها )يومي عمل(.
سيتاح للمستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة بعد تسوية عملية شراء الحقوق مباشرة )يومي عمل(.. 3
سيتاح االكتتاب إلكترونياً عن طريق المحفظة االستثمارية في منصات وتطبيقات التداول التي يتم من خاللها إدخال أوامر . 4

البيع والشراء باإلضافة إلى االكتتاب في القنوات والوسائل األخرى المتوفرة لدى الوسيط.

يعطي كل حق من حقوق األولوية لحامله أحقية االكتتاب بسهم واحد جديد، وذلك بسعر الطرح. ويقر المكتتب في األسهم الجديدة بالتالي:

قبوله كافة شروط وتعليمات االكتتاب الواردة في نشرة اإلصدار هذه. 	
بأنه قد اطلع على نشرة اإلصدار هذه وعلى كافة محتوياتها ودرسها بعناية وفهم مضمونها. 	
قبوله للنظام األساسي للشركة. 	
التعهد بعدم إلغاء أو تعديل طلب االكتتاب بعد تنفيذه. 	

عملية التخصيص 	---

بنسبة  أما  التي مارسوها بشكل مكتمل وصحيح.  الحقوق  بناًء على عدد  المستحقين  أولوية على األشخاص  يتم تخصيص أسهم حقوق 
لمستحقي كسور أسهم، فسيتم جمع كسور األسهم وطرحها على المؤسسات االستثمارية خالل فترة الطرح المتبقي، وسوف يتم تسديد 
الطرح( على  يتعدى سعر  )بما  المتبقية وكسور األسهم  بيع األسهم  باقي متحصالت  وتوزع  للشركة،  المتبقية  إجمالي سعر طرح األسهم 
مستحقيها كل بحسب ما يستحقه في موعد أقصاه يوم )●(هـ )الموافق )●(م(. وفي حال تبقي أسهم بعد ذلك غير مكتتب فيها فسيقوم 

متعهد التغطية بشراء تلك األسهم الجديدة المتبقية وستخصص لهم.

ويجب على األشخاص المستحقين االتصال بالوسيط التي تم تقديم طلب االكتتاب من خالله للحصول على أي معلومات إضافية. وسوف 
يتم اإلعالن عن نتائج التخصيص في موعد أقصاه يوم )●(هـ )الموافق )●(م(.

السوق المالية السعودية )»تداول«( ----

تم تأسيس نظام تداول في عام 2001م كنظام بديل لنظام معلومات األوراق المالية اإللكتروني، وبدأ تداول األسهم اإللكتروني في المملكة 
في عام 1990م. تتم عملية التداول كل يوم عمل من أيام األسبوع من يوم األحد حتى يوم الخميس على فترة واحدة من الساعة العاشرة )10( 
صباحاً وحتى الساعة الثالثة )3( عصراً ويتم خاللها تنفيذ األوامر. أما خارج هذه األوقات فسيسمح بإدخال األوامر وتعديلها وإلغائها من 

الساعة التاسعة والنصف )9:30( صباحاً وحتى الساعة العاشرة )10( صباحاً.

ويتم تنفيذ الصفقات من خالل مطابقة آلية لألوامر وفقاً للسعر. وبشكل عام تنفذ أوامر السوق أوالً وهي األوامر المشتملة على أفضل 
األسعار، وتليها األوامر المحددة السعر، وفي حال إدخال عدة أوامر بنفس الوقت فإنه يتم تنفيذها وفقاً لتوقيت اإلدخال.

يقوم نظام تداول بتوزيع نطاق شامل من المعلومات من خالل قنوات مختلفة أبرزها موقع تداول على اإلنترنت، ويتم توفير بيانات السوق 
.)T+2( بشكل فوري لمزودي المعلومات المعروفين مثل »رويترز«. وتتم تسوية الصفقات آلياً خالل يومي عمل حسب

وينبغي على الشركة اإلفصاح عن جميع القرارات والمعلومات المهمة بالنسبة للمستثمرين عبر نظام »تداول«. ويتولى نظم تداول مسؤولية 
مراقبة السوق، بهدف ضمان عدالة التداول وكفاءة عمليات السوق.
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تداول أسهم الشركة في سوق األسهم العادي ----

تم التقدم بطلب إلى الهيئة لتسجيل وطرح األسهم الجديدة وإلى السوق المالية السعودية )»تداول«( إلدراجها وتمت الموافقة على نشرة 
اإلصدار هذه وتم الوفاء بالمتطلبات كافة.

ومن المتوقع اعتماد التسجيل والطرح وبدء التداول في أسهم حقوق األولوية في السوق المالية السعودية )»تداول«( بعد االنتهاء من عملية 
التخصيص النهائي ألسهم حقوق األولوية، وسوف يعلن عن ذلك في حينه في موقع تداول اإللكتروني. وتعتبر التواريخ المذكورة في هذه 

النشرة مبدئية ويمكن تغييرها بموافقة الهيئة.

وبالرغم من أن األسهم القائمة مسجلة في السوق المالية السعودية )»تداول«(، إال أنه ال يمكن التداول في األسهم الجديدة إال بعد اعتماد 
التخصيص النهائي لألسهم وإيداعها في محافظ المكتتبين. ويحظر حظًرا تاماً التداول في األسهم الجديدة قبل اعتماد عملية التخصيص.

يتحمل المكتتبون ومقدمو العروض في الطرح المتبقي الذين يتعاملون في نشاطات التداول المحظورة هذه المسؤولية الكاملة عنها ولن 
تتحمل الشركة أي مسؤولية قانونية في هذه الحالة.
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المستندات المتاحة للمعاينة. 		

ستكون المستندات التالية متاحة للمعاينة في المقر الرئيسي للشركة الذي يقع في الرياض، المملكة العربية السعودية، وذلك خالل ساعات 
العمل الرسمية بين الساعة التاسعة )9( صباحاً حتى الساعة الخامسة )5( مساًء قبل 14 يوماً قبل موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية 

إلى نهاية فترة االكتتاب. 

وثائق الشركة 
شهادة السجل التجاري. 	
النظام األساسي. 	

طرح األسهم
إعالن موافقة الهيئة على طرح أسهم حقوق األولوية. 	
توصية مجلس اإلدارة على زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق األولوية. 	
موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة الصادرة بتاريخ )●(هـ )الموافق )●(م( على الطرح. 	

التقارير والخطابات والمستندات
اتفاقية التعهد بالتغطية المشار إليها في القسم 11 »التعهد بتغطية االكتتاب«. 	
موافقة خطية من قبل المستشار المالي )شركة الجزيرة لألسواق المالية( على إدراج اسمه وشعاره ضمن نشرة اإلصدار هذه. 	
موافقة خطية من قبل متعهد التغطية ومدير االكتتاب )شركة الخير كابيتال السعودية( على إدراج اسمه وشعاره ضمن نشرة اإلصدار  	

هذه.
موافقة خطية من قبل المستشار القانوني )عبد العزيز العجالن وشركاه محامون ومستشارون قانونيون( على إدراج اسمه وشعاره  	

ضمن نشرة اإلصدار هذه.
موافقة خطية من قبل مستشار العناية المهنية المالية )شركة برايس وترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون( على إدراج اسمه وشعاره  	

ضمن نشرة اإلصدار هذه.
موافقة خطية من قبل شركة )العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم( على إدراج اسمها وشعاراتها وإفاداتهم كمحاسب قانوني  	

للشركة للقوائم المالية المدققة عن السنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2020م، و2021م، و2022م والفترة المنتهية في 30 
سبتمبر 2022م، ضمن نشرة اإلصدار هذه، ونشر تقرير المحاسب القانوني.

	  )Arthur D. Little( دراسة جدوى وخطة عمل مستقبلية الستخدام متحصالت الطرح والتي قامت شركة آرثر د لتل العربية السعودية
بإعدادها، باإلضافة إلى الدراسة الخاصة باستخدام متحصالت الطرح.

القوائم المالية
القوائم المالية المدققة للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2020م، و2021م، و2022م والفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2022م.
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