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 تأسيس الشركة .1

 للمرسوم امللكي رقم م/   -وهي شركة مساهمة سعودية مدرجة  -تأسست شركة إتحاد عذيب لإلتصاالت )"جو"( 
ً
م( 26/2/2008هـــــــــــــــ )املواف  19/2/1429وتاريخ  6وفقا

ـــــــــــــــ )املواف  30/2/1430الصـادر يي الريا  اتاريخ  1010263273التجاري رقم  القاضـي  ااإلعال  عن تأسـ س الكـركةت ولعمل الكـركة اموجب ال ـجل م( 25/2/2009هـ

 م(ت1/4/2009هـ )املواف  5/4/1430وترخيص هيئة اإلتصاالت وتقنية املعلومات املؤرخ يي 
 

( مائة مليو  سهم قيمة كل 100,000,000سعودي مقسم إلى ) (  واحد مليار ريـــــال1,000,000,000وهذا اإلتحاد هو عبارة عن شراكة قوية تم تأس سها ارأسمال قدره )

 إلى شــرك10منها  )
ً
 منل " شــركة عذيب التجارية التـــــــــــــــــي تم لعديل إســمها الحقا

ً
ة اذار التجارية و ( عكــرة ريـــــــــــــــــاالت ســعودية وكلها أســهم عادية مدفوعة االكاملت وي ــم كال

ـــلاية "اتلكو"و شـــــركة مجموعة تراكو و شـــــركة عذيب للصـــــيا ة وا  دمات ال   تم لعديل شـــــركة النهلة للتجارة واملقاوالت و شـــــركة البحرين لإلتصـــــ ـــلاية والالســ االت الســ

 الى شــركة الريادة ا ةديلة لا دمات البيوية وشــركة اال لس ت الســعودية وشــركة عذيب للامبيوتر واإلتصــاالت التـــــــــــــــــي تم لعديل 
ً
 إلى شــركة اذار إســمها الحقا

ً
إســمها الحقا

 وتقنية املعلومات وشركاء آخرين"تلالتصاالت 
 

ـــلاية ملل  ويت ـــــــــمن اللسخيص الذي حارت عليح شـــــــــركة إتحاد عذيب لإلتصـــــــــاالت "جو"  تقديم ما يوي ل خدمات اإلتصـــــــــاالت اللااتة و محدودة ا ةركة وا  دمات الالســــــ

ـــر اإل لس ت ونلة ااسـت دام  تقنيةاإلتصـاالت الصـوتية الهاتفيةخوخدمات البيا ات و خدمات اال لس ت السـرو  و خدمات اإلتصـاال  وا جيل  ا جيل الراب  ت الصـوتية عبـــــــــــــ

ــــــــــــــــي ــــــــــــــــام الكــركة تنفيذها يي  ا  امس و كواال األلياف البصــرية  جمي  العمالء األفراد والكــركات وا جهات ا ةكوميةت هذا ااإل ــافة إلى خدمات  تقنية املعلومات التـ لعتـ

ــــــــــــــــــــــــــــ  )املواف  6/9/1432ااململاة العربية الســــــــــــــعوديةت وقد أوةــــــــــــــي  مجلس اإلدارة لاجمعية العامة املنعقدة اتاريخ املســــــــــــــتقبل  ــــــــــــــمن عمليا ها يي ق ا  اإلتصـــــــــــــــاالت  هـ

ـــــــــــــــــــــــــــــال ســــــــــــــعودي إلى )1,000,000,000م( ات فيض رأس املال من )6/8/2011 ـــــــــــــــــــــــــــــال ســــــــــــــعودي ونلة عن  ري  إل ـاء 400,000,000( واحد مليـار ريـ ( أرب  مائة مليو  ريـ

٪ من رأس املالت وعقب نلة تمت التوصـــية مرة أخرل لاجمعية العامة املنعقدة اتاريخ 60يو  ســـهم من أســـهم الكـــركة وبضســـبة ت فيض ال ت ( ســـتو  مل60,000,000)

و  ريـــال (  واحد مليار ومائة وخمسة وسبعو  ملي1,175,000,000م(  ارف  رأس املال من خالل  رح أسهم حقوق أولوية اقيمة )14/1/2012هـــ  )املواف  20/02/1433

ــــــــال سعوديت ولقد دعت شركة إتحاد عذيب لإلتصاالت "جو" 1,575,000,000سعودي ليصبح رأس املال ا جديد ) ( واحد مليار وخمس مائة وخمسة وسبعو  مليو  ريـ

م(خ حيث تمت املوافقة عوى قرار 14/1/2012  هـــــــ )املواف20/2/1433لعقد اجتما  ا جمعية العامة غيـــــــر العادية للموافقة والتصويت عوى قرار ريادة رأس املال اتاريخ 

( مائة وســـــــــــبعة عكـــــــــــر  مليو  وخمس مائة أل  ســـــــــــهم من خالل 117,500,000ريادة رأس املال واملصـــــــــــادقة عليحت وبناًء عوى نلة تم  رح أســـــــــــهم ريادة رأس املال اواق  )

 إصدار أسهم حقوق أولويةت
 

٪ ونلة   فض 60م( ات فيض رأس مال الكركة اواق  10/04/2017هـ )املواف  13/07/1438دية املنعقدة اتاريخ كما أوةي  مجلس اإلدارة  لاجمعية العامة غيـر العا

 م   ظام الكركات ا جديد ليصبح رأس املال بعد الت فيض )50ا  سائر امللساكمة دو  
ً
 630,000,000٪ ونلة تماشيا

ً
( ست مائة وثالثو  مليو  ريال سعوديت ولعا يا

م( ات فيض رأس املال 13/02/2018هــــــــــ )املواف  27/05/1439الي للكركةخ أوةي  مجلس اإلدارة مرة أخرل لاجمعية العامة غيــــــــــر العادية املنعقدة اتاريخ م  الو   امل

 ســــــــــــــعودي عن  ري  إل اء( أرب  مائة وإثنا  وســــــــــــــبعو  مليو  وخمس مائة أل  ريال 500,000,472( ســــــــــــــت مائة وثالثو  مليو  ريال ســــــــــــــعودي إلى )630,000,000من )

 للصـــــــعوبات املالية ال   واجهرها الكـــــــركة وبلو  25الكـــــــركة اضســـــــبة ت فيض  أســـــــهم من ( خمســـــــة عكـــــــر مليو  وســـــــب  مائة وخمســـــــو  أل  ســـــــهم750,000,15)
ً
٪ت و ظرا

هـ 19/08/1440لعامة غيــــــــــــــــر العادية املنعقدة اتاريخ ا  ســائر امللساكمة  صــ  رأس املالخ وبناًء عوى توصــية مجلس اإلدارة واف  مســاهمو الكــركة يي اجتما  ا جمعية ا

 وخمس مائة أل  ريال ســـــــــــــعودي إلى )472,500,000م( عوى ت فيض رأس مال الكـــــــــــــركة من )24/04/2019)املواف  
ً
( 350,529,000( أرب  مائة وإثنا  وســـــــــــــبعو  مليو ا

( إثنا عكـــر مليو  ومائة وســـبعة ولســـعو  أل  ومائة ســـهم 100,197,12إل اء )ثالث مائة وخمســـو  مليو  وخمس مائة ولســـعة وعكـــرو  أل  ريال ســـعودي عن  ري  

 ٪ت81.25من أسهم الكركةخ وبضسبة ت فيض يي رأس املال مقدارها 

ـــــــــــــــــــــر العادية اناًء عوى  تائي تصـــــــويت املســـــــاهم   اتاريخ  ـــــــــــــــــــــ )املواف  03/07/1441كما وافقت ا جمعية العامة غيـ لكـــــــركة من م( عوى ت فيض رأس مال ا27/02/2020هـ

( مائتا  وثما ية وعكــرو  مليو  وخمس مائة ولســعة 228,529,000( ثالث مائة وخمســو  مليو  وخمس مائة ولســعة وعكــرو  أل  ريال ســعودي إلى )350,529,000)

 ٪ت80.34رأس املال مقدارها  ( إثنا عكر مليو  ومائ   أل  سهم من أسهم الكركةخ وبضسبة ت فيض يي12,200,000وعكرو  أل  ريال سعودي عن  ري  إل اء )
 

م( ات فيض 23/01/2022هــــــــــــــــــــ )املواف  20/06/1443وبناًء عوى توصـــــية مجلس اإلدارة واف  مســـــاهف  الكـــــركة يي اجتما  ا جمعية العامة غ س العادية املنعقدة اتاريخ 

 م   ظام50٪ ونلة   فض ا  ســــائر امللساكمة دو  6260.رأس مال الكــــركة اواق  
ً
( 89,999,000الكــــركات ا جديد ليصــــبح رأس املال بعد الت فيض ) ٪ ونلة تماشــــيا

 ( ثالثة عكـــر مليو  وثما  مئة وثالثة وخمســـو  أل  ســـهم13,853,000لســـعة وثما و  مليو  ولســـ  مائة ولســـعة ولســـعو  أل  ريال ســـعوديخ ونلة عن  ري  إل اء )

 الكركةت أسهم من

 

 أعمال ونشاطات الشركة .2

 ا  دمات التاليةلتقوم "جو" اتقديم 
 

  اللااتة يي اململاة العربية السعوديةت اإلتصاالتخدمات 

 الن اق العريض اللااتت 
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 خدمات اال لس ت السلايةت 

 خدمات املع يات السلايةت 

 خدمات اال لس ت الالسلاية ت 

 خدمات املع يات الالسلايةت 

 خدمات مراكا االتصالت 
 

 :أخبار وقرارات الشركة املهمة .3

افقة  1.3  على تعيين مسؤول املراجعة الداخليةاملو

عوى عوى لعي   األســــــــــــــتـــان/ مـــاهر عبويخ للعمـــل كمســــــــــــــؤول املراجعـــة الـــداخليـــة يي شــــــــــــــركـــة اتحـــاد عـــذيـــب  م08/04/2021واف  مجلس اإلدارة اتـــاريخ 

 (تجولإلتصاالت )

 تشكيل اللجنة التنفيذية 2.3

 : تتكو  من خمسة أع اءخ عوى النحو التاليمخ عوى لكايل  جنة تنفيذية 25/04/2021واف  مجلس اإلدارة اتاريخ 

 رئ س مجلس االدارة -الدكتور/ ع سي  ان يسلم ااع سي   -1

 . ائب رئ س مجلس االدارة -الدكتور/ يايد ان صا ح السبيعي  -2

 ع و مجلس االدارة وع و  جنة املراجعة -السيد/ هاني ان فهد ق ا   -3

 .االدارة وع و  جنة املراجعةع و مجلس  -السيد/  عمر  صبحي شناعة  -4

 ع و مجلس االدارة وام   سر املجلست  -السيد/ سعد ان عمر الب ز  -5

 اعتماد الئحة عمل اللجنة التنفيذية 3.3

 مخ عوى الئحة عمل الاجنة التنفيذية يي صي رها النهائية07/06/2021واف  مجلس اإلدارة اتاريخ 

افقة على القوائم املالي 4.3 دة املســــــاهمين للعام م، واعتماد تقرير مجلس اإلدارة الســــــنوي للســــــا2021مارس  31املدققة للعام املالي املنتهي في  ةاملو

 م2021/  2020

ــــــــــــــــــــــرة املالية املكــــــــار إل ها أعالهخ حســــــــب ما ورد من مراج  عوى مخ 29/06/2021واف  مجلس اإلدارة اتاريخ  القوائم املالية املدققة وتقرير الفحص للفتـ

 للتعليمات 2020/2021ســـــــــــــــااات ا  ارري خ واعتماد تقرير مجلس اإلدارة للعام  ا ة
ً
مخ واملوافقة عوى ما ورد اح من ايا ات والنمانج املرتب ة اح وفقا

 الصادرة من قبل ا جهات امل تصةت

افقة على تع 5.3  يين مستشاريين ماليين وقانونيين لغرض تخفيض ورفع رأس مال الشركةاملو

تكلي  اإلدارة التنفيـــذيـــة اتعي   مســــــــــــــنكـــــــــــــــــاري   مـــالي   وقـــا و ي   ل ر  ت فيض ورف  رأس مـــال عوى  م05/07/2021ارة اتـــاريخ واف  مجلس اإلد

 الكركةت

 تجديد إتفاقية تقديم خدمات املراجعة الداخلية 6.3
اتفاقية تقديم خدمات املراجعة الداخلية م  املوافقة عوى تجديد اناًء عوى توصــــــــــــــية  جنة املراجعة عوى  م07/07/2021واف  مجلس اإلدارة اتاريخ 

 ت(BDO) مسنكار خدمات املراجعة الداخلية ماتب الدكتور/ محمد العمري وشركاؤه

 اعتماد سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عن املجلس واإلدارة التنفيذية 7.3
عوى ســــياســــة مكاف ت أع ــــاء مجلس اإلدارة والاجا  املنبلقة عن املجلس واإلدارة التنفيذيةخ عوى أ  يتم   م28/07/2021مجلس اإلدارة اتاريخ واف  

 تإدراجها يي جدول أعمال ا جمعية العامة يي أول اجتما  تال لها للمصادقة واإلعتماد النهائي
 ملجلس واإلدارة التنفيذيةاعتماد آلية صرف بدل حضور جلسات اجتماع مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عن ا 8.3

عوى اعتماد آلية صـــــــرف ادل ح ـــــــور جلســـــــات اجتما  مجلس اإلدارة والاجا  املنبلقة عن املجلس واإلدارة  29/07/2021مجلس اإلدارة اتاريخ واف  

 تالتنفيذية

 2021/2022إختيار وتعيين مراجع الحسابات الخارجي للعام املالي  9.3
عوى التوصــــــــية لاجمعية العامة ااملوافقة عوى اختيار ولعي   أحد املاتب   شــــــــركة العظم والســــــــديري وآل  مخ04/08/2021مجلس اإلدارة اتاريخ واف  

الكــــــــيخ محاســــــــبو  ومراجعو  قا و يو  "كروهورواث"خ وشــــــــركة البســــــــام وشــــــــرياح /ااراهيم احمد البســــــــام )محاســــــــبو  ومراجعو  قا و يو ( للقيام 

وكذلة الرب  األول من العام املالي للعام  مخ2021/2022اللاني واللالث والراب  والقوائم املالية الســــــــــــنوية للعام املالي اأعمال املراجعة الفصــــــــــــلية للرب  

 توالذين قاموا اتقديم عرو  الى الكركة للقيام اأعمال املراجعة مخ2022/2023
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 م2021يونيو  30اعتماد القوائم املالية عن الربع األول املنتهي في  10.3
مخ وتقرير الفحص املعـــد من قبـــل 2021يو يو  30عوى القوائم املـــاليـــة عن الرب  املـــالي األولخ واملنت   يي  م19/08/2021مجلس اإلدارة اتـــاريخ  واف 

 تكرو هورواث )"القوائم املالية"( –مراج  ا ةسااات ا  ارري السادة/ العظم والسديري وآل الكيخ محاسبو  ومراجعو  قا و يو  
 االدارة التنفيذية للتصرف في األبراج اعتماد خطة 11.3

 تعوى توصية  جنة املراجعة ااعتماد خ ة اإلدارة التنفيذية للتصرف يي األاراج م25/08/2021مجلس اإلدارة اتاريخ واف  

افقة على تعيين االستشاري املسؤول عن مشروع التحول في إدارة تقنية املعلومات 12.3  املو

لتحول يي إدارة عوى توصــــــــية الاجنة التنفيذية اتختيار ولعي   اإلســــــــنكــــــــاري املســــــــؤول عن تنفيذ مكــــــــرو  ا م08/09/2021مجلس اإلدارة اتاريخ واف  

 (ت Software Eskadeniaالسادة/ شركة إسكاديضيا سوفت وير )( ITتقنية املعلومات )

افقة على التوصية الى الجمعية  13.3  بتخفيض رأس مال الشركة العامةاملو
%( 99ت99عن  ري  إ فاء ) هاللكــــــــركة ااملوافقة عوى ت فيض رأس مال العامةعوى التوصــــــــية إلى ا جمعية  م10/10/2021اإلدارة اتاريخ واف  مجلس 

صـــول من إجمالي ا  ســـائر امللساكمة والدعوة لعقد ا جمعية العامة غيــــــــــــــــــر العادية للموافقة عوى إ فاء ا  ســـائر من خالل ت فيض رأس املال فور ح

 من ا جهـات نات العالقـة قبـل ا رهـاء املهلـة النظـاميـة املةـددة لـذلـة حســـــــــــــــب مـا ورد يي املـادة )الكــــــــــــــركـة عو
ً
( من  ظـام 150ى املوافقـات امل لوبـة  ظـامـا

 تالكركات الصادر عن ورارة التجارة

 تفويض رئيس مجلس اإلدارة بمتابعة واالنتهاء من تخفيض رأس املال 14.3
)الرئ س  الســــــيد/ يحي آل منصــــــور (خ و رئ س مجلس اإلدارة)الدكتور/ ع ســــــي  ااع ســــــي  فويض كل من عوى ت م18/10/2021مجلس اإلدارة اتاريخ واف  

مملل   للكــركة لدل هيئة الســوق املالية )"الهيئة"(  جمي  األغرا  املتعلقة ات فيض رأس مال الكــركة )"ت فيض رأس املال"( ك التنفيذي للكــركة(

 تلقة ات فيض رأس املالالتوقي  وإعتماد جمي  املسنندات املتعو 

 قبول إستقالة السيد/ عمر صبحي عبد الكريم شناعة عضو )غير تنفيذي( من عضوية مجلس اإلدارة ولجنة املراجعة واللجنة التنفيذية  15.3

مجلس عوى قبول إســــــــتقالة الســــــــيد/ عمر صــــــــبحي عبد الاريم شــــــــناعة )ع ــــــــو غ س تنفيذي( من ع ــــــــوية  م25/10/2021مجلس اإلدارة اتاريخ واف  

 تألسباب ش صية اإلدارة و جنة املراجعة والاجنة التنفيذية

 تعيين السيد/ احسان بن أمان هللا مخدوم لشغل املنصب الشاغر في عضوية لجنة املراجعة 16.3
خارج  من)ع ـــــــــــو مســـــــــــتقل عوى لعي   الســـــــــــيد/ احســـــــــــا  ان أما  ا م دوم يي ع ـــــــــــوية  جنة املراجعة  م31/10/2021مجلس اإلدارة اتاريخ واف  

 ت(مجلس اإلدارة

افقة على القوائم املالية األولية املختصرة لفترة الثالثة والستة أشهر املنتهية في  17.3  )الربع الثاني( وتقرير الفحص  2021سبتمبر  30املو

ى أ  تقوم اإلدارة التنفيذية للكــركة عوى اعتماد القوائم املالية وتقرير الفحص للفلسة املكــار ال ها أعالهخ عوم 08/11/2021مجلس اإلدارة اتاريخ واف  

لذلة وتاويد الهيئة  ااإلعال  ونكـــــر النتائي املالية للفلسه املذكورة عوى املوق  االلالسوني الرســـــف  للســـــوق املالية الســـــعودية )تداول( خالل املهلة املةددة

 تاض خ القوائم املالية حسب املتب 

 ان )عضو غير تنفيذي(  من عضوية اللجنة التنفيذيةقبول إستقالة السيد/ هاني بن فهد بن جميل قط 18.3
م عوى قبول إســـتقالة الســـيد/ هاني ان فهد ق ا  )ع ـــو غ س تنفيذي( من ع ـــوية الاجنة التنفيذية ألســـباب 10/11/2021مجلس اإلدارة اتاريخ واف  

 تش صية

افقة على تعيين السيد/ عيس ى عباس عيس ى السبع )غير تنفيذي( في اللجنة  19.3   التنفيذيةاملو
 عن شـــــــــركة 2021 /10/11واف  مجلس اإلدارة اتاريخ 

ً
ـــلاية مخ عوى لعي   ع ـــــــــو مجلس اإلدارة مملال ـــلاية والالســــــ )اتلكو( البحرين لإلتصـــــــــاالت الســــــ

 لكركة إتحاد عذيب لالتصاالتتالتنفيذية السيد/ ع سي  عباس السب  )غ س تنفيذي( يي الاجنة 

افقة على املهلة املمنوحة من  20.3  هيئة اإلتصاالت وتقنية املعلومات  للوفاء بإلتزامات الشركة حيال نشر شبكة الطيف الترددياملو
وتقنية املعلومات للوفاء اتللزامات الكــــــــــركة حيال نكــــــــــر شــــــــــباة  م عوى املهلة املمنوحة من هيئة اإلتصــــــــــاالت05/12/2021مجلس اإلدارة اتاريخ واف  

 تال ي  اللسددي

افقة على جدولة باقي  21.3  مكافآة الرئيس التنفيذي عن فترة الستة أشهر الثانية من السنة األولى من عقد العمل املوقع بينه وبين الشركةاملو
م عوى جدولة ااقي مكاف ة الرئ س التنفيذي عن فلسة الســــــــتة أشــــــــهر اللا ية من الســــــــنة األولى من عقد العمل 05/12/2021مجلس اإلدارة اتاريخ واف  

 تةاملوق  ا نح وب   الكرك
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افقة على ماتم التوصل اليه بخصوص مطابقة األرصدة بين الشركة وشركة  22.3  )بتلكو(البحرين لإلتصاالت السلكية والالسلكية املو
ـــلاية م عوى ماتم التوصـــــــل إليح ا صـــــــوة م ااقة األرصـــــــدة ا   الكـــــــركة وشـــــــركة 07/12/2021مجلس اإلدارة اتاريخ واف   البحرين لإلتصـــــــاالت الســــ

 ت(اتلكو)والالسلاية 

افقة على زيادة رأس مال الشركة 23.3  املو
مخ عوى التوصية لاجمعية العامة غ س العادية اايادة رأس مال الكركة من خالل إصدار أسهم حقوق أولوية 19/12/2021مجلس اإلدارة اتاريخ واف  

بســعر  رح يبل  خمســة وثالثو  مليو  ســهم عادي جديد ( 35,000,000ريال ســعودي مقســمة إلى )ثالثمائة وخمســو  مليو  ( 350,000,000اقيمة )

 تخ ونلة بعد ا ةصول عوى املوافقات امل لوبة من ا جهات امل تصةعكرة رياالت سعودية للسهم الواحد( 10)

افقة 24.3  م2021ديسمبر  31على القوائم املالية عن الربع الثالث املنتهي في  املو
اء عوى توصــــــــــــــية  جنة املراجعة وتقرير الفحصخ املعد من قبل مراج  ا ةســـــــــــــــااات ا  ارري الســـــــــــــــادة/ مخ ان06/02/2022مجلس اإلدارة اتاريخ واف  

 تم2021ديسمبس  31كرو هورواثخ  عوى القوائم املالية عن الرب  اللالث املنت   يي  –العظم والسديري وآل الكيخ محاسبو  ومراجعو  قا و يو  

 لشركة البحرين لإلتصاالت السلكية والالسلكية )بتلكو(  فيصل محمد نزيه قمحيهالسيد/ تعيين  25.3
ً
 )غير تنفيذي( في مجلس اإلدارة ممثال

ً
عضوا

 للعضو الشيخ/ محمد بن خليفة آل خليفة
ً
 خلفا

  فيصــــــــــل محمد  ايح قمحيحوى لعي   الســــــــــيد/ ع م06/03/2022واف  مجلس اإلدارة اتاريخ 
ً
 ع ــــــــــوا

ً
 )غ س تنفيذي( يي مجلس اإلدارة مملال

ً
 عن ع ــــــــــوا

 
ً
 من خ للع ـو الكـيخ/ محمد ان خليفة آل خليفةشـركة البحرين لإلتصـاالت السـلاية والالسـلاية )اتلكو( خلفا

ً
عوى أ  يامل مخ 01/03/2022إعتبارا

 نهاية الدورة ا ةالية )الرابعة(تالع و ا جديد مدة سلفح ح   

والسيد/ يحي آل منصور  ممثلين عن الشركة إلكمال جميع اإلجراءات الخاصة  عيس ى باعيس ى، والسيد/ عيس ى السبعتفويض كل من الدكتور/  26.3

 بموضوع الطيف الترددي
مخ عوى تفويض كل من الدكتور/ ع ســــــــــــي  ااع ســــــــــــي خ والســــــــــــيد/ ع ســــــــــــي  الســــــــــــب خ والســــــــــــيد/ يحي آل منصــــــــــــور  28/03/2022واف  مجلس اإلدارة اتاريخ 

كمال جمي  اإلجراءات ا  اصـة امو ـو  ال ي  اللسددي وللتفاو  م  الكـركات األخرل مجتمع   مفو ـ   عن الكـركة من مجلس إدارة الكـركة إل

وا  اصــــــــــة رمة أمام كافة ا جهات ا ةكومية وشــــــــــبح ا ةكومية بهذا ا  صــــــــــوةخ والتوصــــــــــل إلى إتفاق نهائي والقيام اجمي  التصــــــــــرفات واإلجراءات الال 

اللسدديخ والرجو  الى مجلس اإلدارة يي حال  رأ ل ي س جوهري عوى ماتم عر ـــــــــــــــح عوى وتوقي  كافة املســــــــــــــنندات الالرمة لإل رهاء من مو ــــــــــــــو  ال ي  

 تاملجلس

 عن الشركة إلكمال جميع اإلجراءات الخاصة بموضوع األبراج مع شركة توال 27.3
ً
 تفويض الرئيس التنفيذي للشركة السيد/ يحي آل منصور ممثال

االتفاو   خعوى تفويض الســـــــــــــيد/ يحي آل منصـــــــــــــورخ الرئ س التنفيذي لكـــــــــــــركة إتحاد عذيب لالتصـــــــــــــاالت م28/03/2022اتاريخ مجلس اإلدارة واف  

 تعوى  وء ما تم عر ح عوى املجلس  (Tawal)األاراج م  شركة توال مو و  والتوصل إلى إتفاق نهائي وتوقي  كافة املسنندات الالرمة لإل رهاء من 
 

 ألعمال الشركة الخطط والعمليات والتوقعات املستقبلية  .4

 الشبكة الخدمة: توصيل  1.4

  الشبكةانتشار  1.1.4

خ راب  خ املدينة املنورة خ يضب  خ خم س مكــــــــــــي  خ الدمام خ ا جبيل خ املارمةمدينة يي اململاةل الريا  خ جدة خ ماة  ةعكــــــــــــر  ثالث "جو"  ل  ي شــــــــــــباة 

 شــــــبكات شــــــركاعها من خالل لعايا االتفاقيات التجارية وتحديث شــــــبكاتا نكــــــارها عبس و  هاعتوســــــ "جو"  ا  بس خ الهفوف خ الق ي  خ وحائلت واصــــــلت

ي ســـــاهمت الكـــــركة يخ  لتقديم خدمات اال لس تأحد املكـــــ ل   الرئســـــي    ااإل ـــــافة الى وبصـــــفرهات ق ا  األعمالعمالء الرب  البين  لتلبية احتياجات 

ســــــــي  تواجدها يي جمي  أ حاء اململاة  من تو الكــــــــركة ت وقد مان نلةاللااتفتح الن اق العريض   دمة  وتقنية املعلومات اإلتصــــــــاالتهيئة  مبادرة

ال    هذه املبادرةالوفاء اجمي  اللزاما ها اموجب  الكـــــــركة عبس شـــــــبكات األلياف ال ـــــــوئيح اململوكة من قبل جمي  املكـــــــ ل   لا دمات اللااتحت حققت

مما املعلومات  جمي  مكــــــــــــ وي ا    اللاات ا خرينت  تقنيةوأ ظمة أ ظمرها املعلومات خ وحققت التكامل التام ا    وتقنية اإلتصــــــــــــاالتيســــــــــــر ها هيئة 

 تمانها من توف س خدمة األلياف ال وئية لألفراد والكركات

خدمة الهات  اللاات واإل لس ت بســـرعات أتاحت هذه ا   وة ريادة ا نكـــار خدمات الكـــركة لت  ي جمي  منا   اململاةت وبالتالي خ تمانت من توف س 

 تعالية لكريحة أكبس من املست دم  

 وتقنية املعلوماتت اإلتصاالتهيئة أ لقرها  يي مبادرة "إمكا ية  قل الرقم اللاات" ال   ااإل افة الى مساهمة الكركة

واســـــــتمرت يي التوســـــــ  من حيث الســـــــعة والت  ية يي منا   األعمال خدما ها لعمالعها الارام يي ق اعات األعمال واألفراد يي املنزل الكـــــــركة  واصـــــــلت

اتوصـــــــــــيل خدمة شـــــــــــباة األلياف ال ـــــــــــوئية يي بعض املنا    الكـــــــــــركة الرئ ســـــــــــية يي الريا  وجدة ومن قة ماة املارمةت ااإل ـــــــــــافة إلى نلة خ قامت
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ا  وا جبيل والدمام وا  بس( وبالتالي توف س وتلبية مت لبات خدمة الصــــــناعية خ ملل )املدينة الصــــــناعية اللا ية يي جدة( و )املنا   الصــــــناعية يي الري

  .الن اق العريض للعمالء

  .للوفاء االلزامها اتقديم أف ل ا  دمات للعمالء للبيا ات ا  دمات الصوتية الدولية اال لس تعوى تحديث وتوسي  شبكات الكركة العمل واصلت 

ا ات بكـــكل اســـر  وبجم اكبس والايادة القوية يي املبيعاتخ إلى  مو ال لب عوى  قل البيا ات الدولية وشـــباة لقد أدل النمو الاب س يي ال لب لنقل البي

 .٪35تاويد خدمة اإل لس ت وأ ظمرها الفرعية اضسبة 

ألعمالت ووكـــــــمل نلة لق اعي األفراد وااملواق  ا جديدة عوى مســـــــتول العالم لتقديم خدمات أف ـــــــل  م اتعايا وت وير الرب   الكـــــــركة ولذلة قامت

 .للرب  البين  لاال من لند  وباروس ومرسيليا وبال سمو وفرا افورت ودبي والبحرين الوجهات العاملية

  ملل (CDN)  اتوســـــــي  شـــــــباة توصـــــــيل املةتول ا  اصـــــــة بها من خالل رياده ســـــــرعات الرب  م  شـــــــركاء توصـــــــيل املةتول العاملي   الكـــــــركة و قامت

Google  و YouTube و Snapchat و Facebook و Netflix و Akamai .  
ً
  وقـد كـا  لهـذا تـأث سا  إيجـاايـا

ً
أدل إلى خفض  ممـا العميـلخعوى تجربـة  كب سا

 .التكالي  النك يلية بسبب اال  فا  الذي  ة  نلة يي ال لب عوى االسرهالك للرب  الدولي

الن اق العريض   دمة ق اعي األفراد واألعمالخ ونلة بكــــــــــراء أجهاه يي خدمات املســــــــــت دمة  AAA و BNG اتحديث أ ظمة ال الكــــــــــركة كما قامت

 احدل الكركات العاملية الرائدة يي هذا املجالت من جديدة مقدمة

 .و توف س م زات جديدة ة ا جديدة لايادة السعات امل لوبةشباة ا  دمات الصوتي كما  فذت الكركة

اســــــــــــت دام ار امي لتنفيذ وإدارة  SD WAN  حيث تت لب خدمة خدما ها يي الســــــــــــوقخ لتعاياك دمة جديدة   SD-WAN  خدمة وأ لقت الكــــــــــــركة

وتقنيات تنظيم الكـــــباة مركاًيات  (Firewalls)   وأجهاة ا ةماية (Routers) ألجهاة التوجيح (NFV) الكـــــبكات الاب سة خ اما يي نلة املةاكاة االفلسا ـــــية

 .يرادات يي العام املقبل م  استمرار  مو ق ا  األعمال يي اململاةو توق  لهذه املبادرة أنها ستفتح فرصة جديدة لإل 

لتتماشــــي  م  توجهات الســــوق وتظل  "جو"  مكــــرو  تحديث الكــــباة الكــــامل لكل من الكــــباة الرئ ســــية وشــــبكات التورو  وت    الكــــركة كما ادأت

 .لبدء املرحلة اللا ية الكركة وقد اكتملت املرحلة األولية ولستعد ق اعي األفراد واألعمالخعوى مستول توقعات عمالعها يي 

خ مما لتوف س ســـــــعة أكبس وخدمات متكاملة  خ وبدأ العمل االفعل يي املرحلة اللا ية"جو" اكتملت املرحلة األولى من ا  دمات ال ـــــــةااية ل 

 تال ةااية"جو" ي ي  املايد من املرو ة وامل زات إلى عرو  

 الشبكةيا تكنولوج   2.1.4

  الكركة وسعت
ً
واألعمال من األفراد  يق اعهاة تاويد خدمة اإل لس ت   دمة عمالء خ وأج,IP MPLS  Layer 2 aggregation من قدرات شبكات ال كال

ويي  وماتخاملعل وتقنية اإلتصاالتهيئة  املتاحح من خالل الرب  البين  ا   مك وي األلياف ال وئية تحت إشراف  الن اق العريض جل توف س خدمةأ

 .م  شركاء محلي   تفاقإلاا (LTE) ال وير شبكات الرب  البين  لتقديم خدمات ت الكركة واصلت الوقت  فسح

 ت(SIP TRUNKS ) من خالل لق اعي األفراد واألعمالوقامت الكركة اتحديث شباة املكاملات الصوتية اللااتة 

يي توســـي  امتداد الكـــركة  ااإل ـــافة إلى نلة خ اســـتمرت خاألعمال ق ا   دمة  PTP) -  (PTM الالســـلايةنفان وتواصـــل الكـــركة اســـت دام شـــبكات ال

الســرعة لق ا  األعمالت ويي  فس  ةعالي البيا ات واال لس تشــباة األلياف ال ــوئية لتصــل إلى بعض مراكا األعمال يي الريا  والدمام لتوف س خدمة 

 .األساسية املرو ة وا ةماية الالرمت   لكبارها الوقت لست دم هذه البضية التحتية إل افة
 

  (5G)  أو شـــبكات ا جيل ا  امس (Pre 5G) متابعة التقدم التانولوري يي مجال الكـــبكات الالســـلاية اللااتة ما قبل ا جيل ا  امس الكـــركة تواصـــل

وقد اتصـــــــــــال دائم اامل ورين الرائدين ومصـــــــــــنعي األجهاة واأل ظمة ونلة من اجل الت  ي  لت وير شـــــــــــباة التورو  ا  اصـــــــــــة بها وتحدي هات وتبقى عوى 

 .املراحل األخ سة من اختتام االسلساتيجية ال   س تم اتباعها يي هذا املجال وصلت الى

لعظيم األعمال من خالل و  ي األفراد يل والصــــيا ة لتقديم أف ــــل ا  دمات لق اعاإلجراءات يي مجال النكــــ حســــضت الكــــركةااإل ــــافة إلى ما ســــب  خ 

 عوىاملوارد الداخلية وا  ارجيةت وقد انعاس نلة  االستفادة من
ً
 توت فيض تكالي  النك يلمؤشرات األداء الرئ سية للكباة  إيجااا

 الشبكةتطوير  3.1.4

ت وير الكـــــبكات األســـــاســـــية و شـــــبكات  خ ويي ســـــبيل نلة اســـــرهدفت الكـــــركةعوى ت وير الكـــــباة يي مجاالت البضية التحتية وا  دمات الكـــــركةركات 

يي  ــوء وتنفيذ جمي  التحديلات الالرمة ت ااإل ــافة إلى نلة خ تمت إعادة دراســة شــبكات التورو  أكبسبســرعات البيا ات  لرف  قدر ها عوى  قلالتورو   

 .الن اق العريضتحول السوق إلى توف س خدمة 

ـــعات من البيا ات ال   يمان توف سها  ت عوى املســــــــتوي   املةوي والدوليخ و ت وير شــــــــباة تاويد خدمات اإل لس واصــــــــل الكــــــــركة ت ت وير الســــــــرعات والســـــ

ــا خ تم توســـي  ل  ية شـــباة من الكـــباة الرئ ســـية لتمتد إلى شـــباة التورو  من  IP-MPLS للعمالء ااإل ـــافة الى التحســـ نات للكـــباة األســـاســـيةت واي ـ

 .ق ا  األعمال لكهدخالل رف  القدرة واملواصفات ا  اصة اأجهاة الكباة الرئ سية يي منا   معينة وال   

 ت اف هالتورو  ال   ت دم العمالء  وشبكاتيي املد  امل دومة حالًيا  الكركة عوى ترقية وتحديث مواصفات األجهاة عملتكما 
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 املعلوماتتكنولوجيا أجهزة  4.1.4

 إلست افة وتلبية احتياجات العمالءتالرئ سي  يي الريا  مركا البيا ات سنلمارا ها يي التوس  يي إ الكركة واصلت

ومراكا استمرارية األعمالت تم تصميم وبناء وتنفيذ  ا  األعمال وق ا  ا  دمات ا ةساسةووعتبس مركا البيا ات األساس لتقديم خدمات متم زة لق 

لعملية تدقي   "جو"  خ وال   لعتبس من أعوى مســـــتويات التصـــــضي  يي اململاة واملن قةت ااإل ـــــافة إلى نلة خ خ ـــــعت Tier3 مركا البيا ات وفًقا ملعاي س

 .ملركا ايا ا ها وحصلت عوى الكهادة الرسمية ا  اصة اذلة TIER-III صارمة من خالل مسنكارين ومراجع   دولي   معتمدين للتحق  من حالة

ارتفاًعا مســــــتمًرا يي عدد العمالء من الكــــــركات و ا ةكومة الذين حصــــــلوا عوى خدمات االســــــت ــــــافة املكــــــلسكة يي مواق  مراكا البيا ات "جو" شــــــهدت 

عتمادها عوى القول العاملة الســـــــــعودية والدولية املؤهلة خ وات ســـــــــروعة  حو النمو من خالل ا GOاملعتمدة وا ةاصـــــــــلة عوى شـــــــــهاداتت كما ات ذت 

 تأهيال عاليا يي مجال تانولوجيا املعلومات خ وال   أخذت عوى عاتقها مسؤوليات ت وير وصيا ة األ ظمةت 

خصص للشركة 5.1.4
ُ
 طيف التردد امل

الســــــــــت دامها يي التوســــــــــ  يي رب  أاراجها ومراكا شــــــــــبكا ها حصــــــــــلت الكــــــــــركة عوى ترددات يي   اقات م تلفة من هيئة اإلتصــــــــــاالت وتقنية املعلومات 

 ولتوف س ايا ات الن اق العريضت
ً
 امل تلفة السلايا

 ودوائر االتصال الدوليةالضوئية األلياف  6.1.4

كح  است دام ملدة خمسة عكر عاًما  (Lambda) لنقل البيا ات عوى شباة ألياف  وئية بسعة عالية دوائريي وقت ساا  ااسنئجار الكركة  قامت

ـــكل حلقت   منفصــــــــلت   (SNFN) من شــــــــركة ايا ات األولى وعوى شــــــــباة األلياف ال ــــــــوئية (IRU) غ س قاال لإلل اء ل  ي كل من املد   خ ونلة عوى شـــــ

 .املد تلة يي )الريا خ جدةخ ماة املارمةخ املدينة املنورةخ الدمامخ ا  بس(  لدعم لك يل شبارها 

من الرب  البين  من خالل  اتســــــــــنئجار الســــــــــعات امل لوبةواألعمال خ تواصــــــــــل الكــــــــــركة  األفرادولتلبية  مو ال لب امللزايد ااســــــــــتمرار يي كل من ق اعي 

 يي املةلية و الدوليةخ  اإلتصــــــاالتالعقود  ويلة األجل وقصــــــ سة األجل عبس شــــــركات 
ً
ضســــــبة اســــــت دام الن اق او نيجة لذلة فقد حققت الكــــــركة  موا

 .٪ مقار ة االعام املاضي 70

قدر ها عوى الرب  عامليا ومحليا من خالل ا ةصــــــــول عوى خ و  رب   الكــــــــركة ااإل ــــــــافة إلى الرب  الو ن  والدولي ا ةالي للوجهات امل تلفة خ عارت

 .األجلوقص سة جديدة  ويلة 

 بضية التحتية للرب  كال مما يويللكمل الو 

  قل عالي الســــــــــــــعة  حلق  (Lambda) م  ح  االســــــــــــــت دام غ س القاال لإلل اء (IRU)  من خالل شــــــــــــــركة ايا ات األولى عبس شــــــــــــــباة األلياف

 (SNFN) .ال وئية

  قل بسعة عالية ا   املن قة الوس ى وال ربية لايادة املرو ة وتلبية مت لبات النقل العالي السرعةقدرة . 

   تات اإل لس تللرب  البين  وخدم الو ن قسم املاتصال مباشر م 

 تدبي عبس ال ري  البسي مقسم اال لس ت يي االتصال ا 

  سم البحرين ونلة للرب  م  اتجراء رب  مباشر م  مق "جو" قامترب  مباشر م  مقسم البحرين ونلة للرب  م  أمارو  بككل مباشر

 أمارو ت

 من خالل رب  جديد عالي السعة إلى فرا افورت الدوليلرب  رياد سعة ا. 

   تالو ن    دمات التوصيل األولية واالحتيا يةالرب 

 التجارية: العمليات   2.4

 السعودية اإلتصاالتالشراكة االستراتيجية مع شركة  1.2.4

 يي توســـ  أعمال الكـــركة وباتجاهات عديدةخ ونلة من حيث ريادة عدد املنتجات وتوســـي  رقعة الت  ية لنكـــمل 
ً
ـــــــــــــــــرا  كبيـ

ً
معظم إ  لهذه الكـــراكة أثرا

لألفرادخ كما   LTEاململاةخ ومن أهم ا  دمات املقدمة  ـــمن هذه الكـــراكة هي خدمة األلياف البصـــرية لألفراد واملنارل وخدمات ا جيل الراب منا   

 تقديم حلول لق ا  األعمال ونلة من خالل تقديم خدمات اإل لس ت والرب  البين  عبـر األلياف البصريةت
ً
 أصبح ااست اعة "جو" أي ا
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 لشركةخدمات ا 2.2.4

ـــر خدمات األلياف البصــرية املنزلية ) ـــــــــــــ والن اق  FTTH)تنوعت خدمات "جو" لق ا  األفراد خالل األعوام املا ــية لنكــمل خدمة الن اق العريض عبـ

ـــــــــر تقنية ا جيل الراب   كة ااإل افة إلى الدخول يي اتفاقية الن اق العريض املفتوح لبي  اال لس ت املنزلي مما راد من تنو  خدمات الكر  LTEالعريض عبـ

 لعمالعهات
 

  دمة الكركات  (ICT)كما وسعت "جو"   اق خدما ها لق ا  األعمال لنكمل حلول  اال لس ت والرب  و ا  دمات املداره و خدمات تقنية املعلومات 

 ةكومية  ملل خدمات  اال لس ت امل صــص والكــباة االفلسا ــية ا  اصــة و خدمات الصــيا ة والنكــ يل للكــبكات املةلية وخدمات تركيب وا جهات ا

ولك يل الكبكاتت وتقوم "جو" بعقد شراكات محلية وعاملية م  العديد من الكركات لتقديم ا  دمات ال ةااية وخدمات االست افة مما سيمان 

 .حوان عوى حصة سوقية أكبسالكركة من االست
 

( واألرقام املجا ية وقد القت ا  دمات الصـوتية لق ا  9200xxxxكما تنوعت ا  دمات الصـوتيح لق ا  األعمال من أرقام ج رافيح وأرقام موحده )

 لعتمد بعض فرو  الق اعات
ً
 من العمالء يي م تل  الق اعات ا  اصــــة وا ةكوميةخ وحاليا

ً
 واســــعا

ً
ا ةكومية عوى ا  دمات الصــــوتية  االعمال قبوال

 املقدمة من "جو" بككل كاملت
 

حدثت هذا وقد قامت "جو" االعمل عوى ت وير ق ا  األعمال وريادة القول العاملة اح من فرق مبيعات و مهندس   مبيعات وفرق دعم املبيعات واست

والدولي وا  دمات الصوتيةخ عبــــــــر الوصالت الالسلاية وتقنية األلياف  مجموعة من ا ةلول املميــــــــاة   دمات اال لس ت بسرعات عالية والرب  املةوى

 البصرية وتوس    اق الت  ية لنكمل معظم منا   اململاة حيث يتم توفيـر تلة ا  دمات يي وقت قياسي  وبجودة عاليةت

 نقاط البيع والتوزيع 3.2.4

جا ها لألفراد وق ا  األعمال عوى حد سواءت  فقامت "جو" بعقد العديد من حرصت "جو" عوى الوصول إلى كافة شرائح املجتم  وتقديم خدما ها ومنت

وشركات  اإلتصاالتاالتفاقيات م  شركات رائدة نات عدد  قا  اي  كبيــــــــــــــــرة وشركات تقوم عوى تورو  منتجات الكركة عوى  قا  اي  ا ةاسب ا لي و 

 ( سبعمائة  ق ة اي ت700التجائة املننكرة ااململاة وبذلة ال  عدد  قا  البي  ملنتجات الكركة ما يايد عن )

ك من خالل هذا وباإل افة إلى  قا  البي  فت  الكركة استحدثت قسم املبيعات الهاتفية ال   لسرهدف جمي  العمالء املتوقع   والراغب   يي االشلسا

 التوصيل املجاني إلى مكا  تواجد العميلت نتجات التـي تناسب مت لبا هم من خالل عدة خيارات م روحةخ وتقدم "جو" خدمةاقناعهم اامل

 خدمة العمالء 4.2.4

ى إلى لعتبـــــــــــــــــــــــــر خدمة العمالء وخدمات ما بعد البي  أحد اهم الركائا االســــــــــلساتيجية يي الت ور املهم الذي لكــــــــــهده "جو"ت ومن أجل توفيـــــــــــــــــــــــــر خدمة ترق

 ت لعات العميلخ قامت  "جو"  ااالســــــــــنلمار يي إعادة هيكلة وتأهيل مركا خدمة العمالء وجذب وت وير كفاءات ســــــــــعودية شــــــــــااة و موحة قادرة عوى

تفهم احتيـاجـات العميـل والتعـامـل معهـا افـاعليـة وجودةت كمـا كـا  لـدور التقنيـات املســــــــــــــت ـدمـة دور رئ س يي ت وير مســــــــــــــتول ا  ـدمـةخ حيـث تركات 

عوى اســــــت دام الوســــــائ  التقنية ا ةديلة املتعددة القنوات والتـــــــــــــــــــــي ت ــــــمن خدمة ســــــروعة وتجربة ســــــلســــــة ومتماســــــاة من خالل كل قنوات  ا جهود

 االتصال االعمالءخ سواء كا  من خالل مركا اإلتصال أو قنوات التواصل االجتماعي أو موق  الكركةت

نافسة 5.2.4
ُ
 امل

ملنافســــــــح فيحخ فعرو  األســــــــعار والت في ــــــــات تظهر ااســــــــتمرار من قبل شــــــــركات ا  دمات املتنقلحخ ال ي فى عوى أي متاب  للســــــــوق مدل شــــــــراســــــــة ا

  لس تتوتحرة "جو " عوى تلقي  العميل أ  خدما ها منزليح وثااتح   دمة األسرة اأكملها م  إارار ا  دمات الصوتيح كقيمة م افة إلى خدمات اال 
 

حســـــــــب األســـــــــواق املصـــــــــنفة يي تقرير تحديد وتصـــــــــضي  األســـــــــواق  اإلتصـــــــــاالتارها اتصـــــــــضي  شـــــــــركات وتقنية املعلومات قر  اإلتصـــــــــاالتأصـــــــــدرت هيئة 

ــ(خ واهدف هذا القرار الى تنظيم املنافســة يي األســواق املةددة يي التقرير أ   الذكرخ ولان التأخر يي 1439م/2017) اإلتصــاالتوالســي رة اق ا   هـــــــــــــــ

ــ(   أدل صــــــعوبة 1439م/2017) اإلتصــــــاالتتفعيل االجراءات التنظيمية عوى الكــــــركات املصــــــنفة حســــــب تقرير الهيئة لتصــــــضي  األســــــواق اق ا   هـــــــــــــــــــ

 تتاإلتصاال املنافسة يي أسواق 

 خدمة املجتمع والتنمية اإلجتماعية 6.2.4

ســاهمت الكــركة يي ال ا ةصــر يي م تل  املجاالت وال روفخ فعوى ســبيل امللال املنو  بها أداء الدور املجتمعي عوى  منذ نكــا ها "جو"شــركة  حرصــت

 لرؤيــة حكومتنــا الرشــــــــــــــيــدة
ً
من خالل إ الق اــاقــات ا لس ــت لعليميــة  امحــاولــة الت في  من أثــار جــائحــة فــايروس كورو ــا خالقيــام اــدور إيجــابيخ وتنفيــذا

ـــكل كب س يي مســــــاعدةال الب وال البات عوى إكمال مســــــ س هم التع أســــــعار تناســــــب جمي  شــــــرائح املجتم خا خالل فلسة التعلم عن  ليميةمما ســــــاهم بكـــ
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لتفعيل اليوم العاملي للتبس  االدمخ حيث  االتعاو  م  املســـنكـــفى الســـعودي األملاني االريا  من ااب دعم املكـــاركة املجتمعيةخ "جو"كما قامت ُبعدخ 

كما نســـــــقت خ وتورو  البسوشـــــــورات التوعوية عن التبس  االدم وفوائده ملوظفي الكـــــــركةخ املســـــــنكـــــــفى اايارة مقر الكـــــــركة يي مدينة الريا  موظفوقام 

 تبس  موظفي الكركة االدم يي أي وقتتالكركة م  املسنكفى من أجل لسهيل عملية 

 املوارد البشرية 3.4

 الســــلساتيجية "جو" يي األعوام الســــااقةخ اهتمت إدارة املوراد البكــــرية االعنصــــر البكــــري واســــتق اب العناصــــر البكــــرية ا جيدة حيث
ً
قامت  اســــتمرارا

 منهم ما يقارب   143اتوظي   2021/2022 إدارة املوراد البكـــــرية وحتــــــــــــــــــــى نهاية الســـــنة املالية
ً
 ثااتا

ً
٪ ســـــعوديو  يي م تل  أقســـــام وإدارات 69موظفا

وم  تاايد  خالكـــــــــــركةت ويي ظل التنافس القوي ا   الكـــــــــــركات يي ســـــــــــوق العمل الســـــــــــعودي الســـــــــــتق اب املوارد البكـــــــــــرية املؤهلة املةلية وا  ارجية منها

هذا ادوره لسبب اارتفا  معدالت  .رد من أقول التحديات التـــــي تواجح الكركاتامل البة اتو    الوظائ  أصبح االستق اب واملةافظة عوى تلة املوا

ـــــــــــــــرل مما أدل إلى دف  املوظ  إلى االتجاه  حو الكـركات نات الرواتب املرتفعة وقامت إدارة املوارد البكـرية  .الرواتب واملاايا املقدمة من الكـركات الابـ

 ية املوظ  واالستفادة من العنصر البكري ودعم احتياجات العملتيي هذه الفتـرة االلسك ز عوى رف  كفاءة وإ تاج
 

ستقبلية ألعمال الشركة: 4.4
ُ
 التوقعات امل

 الثابتة اإلتصاالت 1.4.4

 حوالي يملل أي ما سانخ  خ  مليو   19ت2ال  حوالي  2020 عام انهاية اللاات  دمة اإل لس ت  العاملة يي اململاة ا   و  لكيـــر الدراسات اأ  عدد

مما يمان الكــــــــــــــركة من النموخ حيث وصــــــــــــــلت املنارل  كما تم إ الق مبادرة الن اق العريض 2020خالل العام العاملة  ا   و  إجمالي من ٪6ت35

 مليو ت 5ت3ا دمة الفايبس امل  اه 

ـــــــــــــــرة لتوسي  خ مما يعن  اأ  2030فقد يادهر م  اردهار الضكا  االقتصادي والتجاري يي البالد وتحقي  رؤية أما ق ا  األعمال  لدل "جو" فرصة كبيـ

خدما ها للهات  اللااتخ وا ةصول عوى حصة سوقية أكبــــــــــــــرخ اتسرهداف ق ا  األعمال بعرو  ترويجيح وخدمات متميــــــــــــــاه حديلح واسرهداف ق ا  

 األفراد واملنارل اأسعار مكاملات تنافسيةت

 الثابتة اإلتصاالت شبكات عبـر العريض النطاق خدمات 2.4.4

خ العريض الن اق خدمات عوى ال لب راد
ً
  ري  عن تتم ا ةكومية االجراءات الاليـــــــــــــــــر من أصــبحت أ  بعد االســنوات املا ــية  ونلة مقار ة مؤخرا

  االرتفا  هذا عوى ومما ســـاعد اإللالسو يةت التعامالت
ً
  أصـــبحت حيث املجتم  يي اإل لس ت خدمات اســـت دام ا نكـــار أي ـــا

ً
 يرئ ســـ مصـــدرا

ً
 للتواصـــلخ ا

 التواصـــــــــــل شـــــــــــبكات ت بيقات ملل تحميلها  يتم التـــــــــــــــــــــــــي والت بيقات البسامي من العديد ونلة اتســـــــــــت دام األعمالخ وإدارة للمعلومات والوصـــــــــــول 

 وسرعات كبيــــــــــــــــرة تحميل سعات تت لب الت بيقات وهذه وغيــــــــــــــــرهاخ واأللعاب املةادثةخ النصوةخ وبرامي األعمالخ ومعا جة وت بيقات االجتماعيخ

 .عالية
 

فرصة واعدة ملستقبل الكركة السرهداف ال لب امللزايد عوى خدمات األلياف البصرية وتقديم سرعات وباقات م تلفح لتناسب مت لبات  ولعد هذه

ولم ل فل "جو" عن ق ا  األعمال يي خ  ها املســتقبلية االتوســ  يي تقديم ا ةلول التقنية ا ةديلة وخدمات الرب  خ العمالء  وا  دمات الالســلاية

ـــر  األلياف البصرية والوصالت الالسلايةت حيث قامت شركة "جو" بعمليات حفر   دمة األلياف البصرية شملت مدين   الريا  والدمام ونلة عبـــــــــــــ

 للوصول إلى حصة أكبس من ق ا  األعمالت
 

 املنتجات املقدمة من الشركة: 5.4

 خدمات قطاع األفراد 1.5.4

 (FTTHباقات الفايبر املنزلية ) 1.1.5.4

ر الكركة خدمة 
ّ
 ميجا ات االلا ية عن  ري  تقنية األلياف ال وئيةت 500اإل لس ت فائ  السرعة م  خيارات سرعة متعددة تصل إلى توف
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 (LTEبرودباند الالسلكي الثابت ) 2.1.5.4

"ت وتوفر هذه ا  دمة ســـــــــرعات ملالية إلرســـــــــال واســـــــــتقبال البيا ات عبس الكـــــــــباة مما ينيح  LTEتقدم الكـــــــــركة خدمة اإل لس ت نات الن اق العريض "

املباشــر  للعميل االســتمتا  اتجربة إ لس ت مم زةخ عن  ري  التصــفح الفوري لإل لس تخ وتحميل امللفاتخ أو لكــ يل ألعاب اإل لس تخ أو مكــاهدة البث

 بسرعة ثااتةت

 خدمات قطاع األعمال 2.5.4

 SIP Trunk (GO Telالصوتية والهاتف الثابت )الحلول  1.2.5.4

ملســــاعدة العمالء يي تحســــ   تكالي  البضية األســــاســــية  GO Telتنيح هذه التقنية دمي خدمات الصــــوت اللااتة  ــــمن شــــباة واحدةت وقد تّم تصــــميم 

د من أّ  موظف هم يمانهم التواصــــــل بســــــهولة وكفاءة عبس اإلتصــــــاالت الصــــــوتية والبيا ات الق
ّ
ائمة عوى اروتوكول اإل لس تت كما تنيح هذه التقنية والتأك

 (خ م  إمكا ية است دام األرقام املوحدة واملجا يةتDOD( واالتصال ا  ارري املباشر )DIDخدمة االتصال الداخوي املباشر )

 (VPN - GO Secureحلول الشبكة الخاصة االفتراضية ) 2.2.5.4

اروتوكول اإل لس ت أ  يرب  فرع   أو أكثس من املواق  أو املباني أو الفرو  من خالل شــــــــــباة خاصــــــــــة تنيح خدمة الكــــــــــباة ا  اصــــــــــة االفلسا ــــــــــية عبس  -

 افلسا ية واحدة لسمح انبادل مر  ومتواصل للبيا ات والت بيقات ا   م تل  املست دم  ت

 (DIA - GO Netالربط املخصص لإلنترنت ) 3.2.5.4

صــة  ر هذه ا  دمة اتصــاالت إ لس ت م صــّ
ّ
للعمالء وت ــمن ا  دمة  قل البيا ات والت بيقات بكــكل موثوق وآمن وبدو  مكــاركةخ ح   يي أوقات توف

الذروة يي الكــــــــــباةت وتتوفر هذه ا  دمة من خالل مجموعة متنّوعة من ســــــــــرعات الوصــــــــــول اما يي نلة خدمة الوصــــــــــول املباشــــــــــر لإل لس ت عبس تقنية 

 عبس تقنية االلياف ال وئيةت املاياروي خ أو خدمة الوصول املباشر لإل لس ت

 (GMPLS – GO Global Secureالربط الشبكي العاملي ) 4.2.5.4

 يي توصــــــــــــــيل البيا ات عن  ري  الرب  املباشــــــــــــــر  )2( الرب  الدولي م  أي موق  يي العالم  )1لكــــــــــــــمل هذه ا  دمة توف س ) -
ً
( 3( وموثوقية عالية جدا

ـــالت الكـــــــباة تقوم ااألداء عوى أف ــــــل وتقديم الدعم عوى مدار الســـــــاعة ونلة عبس فري   مت صـــــــص من مهندســـــــي  دعم العمالء يعمل للتأكد اأ  وصــــ

 املستويات دو  حدوث أية ا ق اعات يي ا  دمة عوى مدار الساعة و وال أيام االسبو ت

 (GO Co-Locationلول مركز البيانات )ح 5.2.5.4

ر الكــركة خدمة تأج س مســاحات يي مركا ايا ا ها الســت ــافة ا  وادم ومعدات الرب  الكــبكي لعمالعهات ولســاعد هذه ا  دمة ات في  التكا
ّ
لي  توف

 وحدة امل ا ر املتعلقة امراكا الب ناتخ حيث يستع   العميل االكركة الست افة ولك يل وصيا ة خوادمح ورب ح الكبكيت 

 (DDoSهجمات تعطيل الخدمة )الحماية من  6.2.5.4

 (تAnti-DDoSتتكو  هذه ا  دمة من خدمات األمن السيبساني  ةماية أجهاة والرب  الكبكي للعمالء من هجمات بجب ا  دمة )

 (MRSخدمة إدارة الراوتر ) 7.2.5.4

للعمالءت ولســـاعد هذه ا  دمة عوى تقليل تقدم الكـــركة خدمات مراقبة وصـــيا ة الراوتر وحل مكـــاكلح ل ـــمن اســـتمرارية فاعليتح عوى الوجح األكمل 

 التكالي  النك يلية وت من استمرارية ا  دمة وأمانها وبالتالي استمرارية العمل للعمالءت
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 (GO Cloudخدمة الحوسبة السحابية ) 8.2.5.4

املرو ة وســــــــــرعة يي اداء تقدم الكــــــــــركة خدمة مركا البيا ات االفلساضــــــــــي  للعمالء حيث توفر اضية تحتية يي لــــــــــةااة الكــــــــــركة اقدر عالي من 

 .األعمال امعاي س عاملية تتواف  م  تنظيمات السوق السعودي

 خدمات قطاع مبيعات الجملة: 3.5.4

 توفر الكركة خيارات البي  اا جملة إلى املك ل   والنواقل داخل وخارج اململاةت

 خدمات تمرير املكاملات الدولية والربط البيني 1.3.5.4

عدد من املك ل   املةلييـــــــــن والدولييـــــــــن ونلة اتمرير مكاملات صوتية لالتصاالت اللااتة واملتنقلةخ مما يجعل خدمات قامت "جو" بعقد اتفاقيات م  

 الرب  البين  أحد مصادر اإليرادات اإل افية تحق  منح هامش ربح مناسبت

 

 الشركة ونتائج األعمال السنوية أصول ومطلوبات .5

 قائمة املركز املالي 1.5

 ايضاحات

 2018مارس  31 2019مارس  31 2020مارس  31 2021مارس  31 2022مارس  31

 )مراجعة( )مراجعة( )مراجعة( )مراجعة( )مراجعة( الوصف

 ريـال سعودي ريـال سعودي ريـال سعودي ريـال سعودي ريـال سعودي

ــــا   ــ ــــة ا ــ ــفــ ــ ا ــ ــفــض  ــنــيــجــ

ــــذمم ـــااـــــات  الـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــح  ةسـ ــــدينــ املـ

 العمالء ت

 إجمالي املوجودات املتداولة 329,149,041 397,152,533 469,741,092 303,690,232 259,182,502

ــــا   ــ ــــة ا ــ ــفــ ــ ا ــ ــفــض  ــنــيــجــ

ــــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ااملوجودات غ س امللموســ

 واصول ح  االست دامت

586,265,525 731,455,063 1,183,168,388 992,230,890 1,064,107,142 
ــــــــــــــــــــــــــر  إجمـــــــالي املوجودات غيـ

 املتداولة

 إجمالي املوجودات 1,393,256,183 1,389,383,423 1,652,909,480 1,035,145,295 845,448,027 حسب ما نكر أعاله

ــــا   ــ ــــة ا ــ ــفــ ــ ا ــ ــفــض  ــنــيــجــ

ــــارات  ــ ــ ــ ــــجــ ــ ــ ــ ــــات االيــ ــ ــ ــ ــــوبــ ــ ــ ــ ــلــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ مــ

وم صـــص الاكاة رغم ارتفا  

امل لوبــات الــدا ــة وامل وبــات 

 الدائنة األخرلت

 املتداولة إجمالي املطلوبات 806,340,009 980,531,920 1,090,366,566 450,023,421 441,756,477

ــــا   ــ ــــة ا ــ ــفــ ــ ا ــ ــفــض  ــنــيــجــ

امل لوبات الدائنة وم لوبات 

 االيجارات  

329,695,734 473,382,514 411,801,066 186,613,615 302,967,079 
ــــــــــــــــــــــــــر  إجمـــــــالي املطلوبـــــــات غيـ

 املتداولة

 املطلوباتإجمالي  1,109,307,088 1,167,145,535 1,502,167,632 923,405,935 771,452,211 حسب ما نكر أعاله

ــائر  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة  ا  ســـ ا  فض  نيجــ

 امللساكمة
 إجمالي حقوق املساهمين 283,949,095 222,237,888 150,741,848 111,739,360 73,995,816

 1,393,256,183 1,389,383,423 1,652,909,480 1,035,145,295 845,448,027 حسب ما نكر أعاله
إجمــــــالي املطلوبــــــات وحقوق 

 املساهمين

 

 الشركة والشركات التابعةإيرادات  .6

 الشركات التابعة، وتفاصيل األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل منها: 1.6

ت ص هذا  ال يوجد شــــــــركات تابعة يي الوقت الراهن وبالتالي ال تمتلة "جو" أية أســــــــهم يي أي شــــــــركة تابعة أو رميلةخ كما أنها لم تصــــــــدر أية أدوات دين

وحتــــــــــــــــى تاريخ هذا التقريرخ وسـوف تقوم "جو" يي املسـتقبل ااإلفصـاح عن ايا ات الكـركات التابعة ونكـا ا ها النو  من الكـركات منذ تاريخ التأسـ س 

 بها اتن  
ً
 اتوالدول محل عمليا ها الرئ سة ومقر تأس سهاخ وتفاصيل ملاية األسهم ف ها وأية تفاصيل تتعل  اأدوات الدين إنا تملات أسهما
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 األنشطة الرئيسة للشركة: 2.6

 تقديم خدمة اإل لس ت )الن اق العريض( لق ا  األفراد وق ا  األعمالت (:1نشاط )ال

 تقديم ا  دمات الصوتيح والرب  البين  لق ا  األفراد وق ا  األعمالت (:2النشاط )

 

 تأث س هذه األنك ة الرئ سية يي بجم أعمال الكركة وإسهامها يي النتائي عوى النحو التاليل

 النسبة إيرادات النشاط )ريال سعودي( األنشطة الرئيسية

 %79 300,457,599 ( خدمة اإل لس ت )الن اق العريض( لق ا  األفراد وق ا  األعمال1نكا  )

 %21 78,096,166 ( ا  دمات الصوتيح والرب  البين  لق ا  األفراد وق ا  األعمال2نكا  )

 ٪100 378,553,765 اإلجمالي
 

 

 الشركةتحليل إجمالي إيرادات  3.6

 الوصف 2018مارس  31 2019مارس  31     2020مارس  31    2021مارس  31    2022مارس  31 ايضاحات

 االيرادات ريـال سعودي ريـال سعودي ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي 

ارتفعت نتيجة 

  LTEارتفاع ايرادات 

وقطاع  FTTHو

 األعمال

 النطاق العريض 358,635,520 321,479,982 285,126,432 249,183,505 300,457,599

ارتفعت نتيجة 

ايرادات  ارتفاع

 الربط البيني

78,096,166 32,916,164 54,474,622 99,610,958 121,185,293 
الصوت والربط الداخلي/ 

 البيني

 إجمالي اإليرادات  479,820,813 421,090,940 339,601,054 282,099,669 378,553,765  
 

( 378,553,76)لقد  تي عن تقديم خدمات الكـــــركة الرئ ســـــية )اتصـــــاالت ثااتة ومحدودة ا ةركة وخدمات صـــــوتية وا لس ت( تحقي  إيرادات لكـــــ يلية 

وستو  ريال سعودي وهي تملل  تائي الضكا  الرئ سي  للكركة وخمسة وثما ية وسبعو  مليو  وخمسمائة وثالثة وخمسو  أل  وسبعمائة ثالثمائة 

 ت31/3/2022تاريخ  حتـى

 تحليل جغرافي إليرادات الشركة: 4.6
 

 السنة م
 التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركة

افية  املجموع إجمالي اإليرادات املنطقة الجغر

1 

2020/2021 

 891,034 أبها
 

 

 

 

 
 

 ريال 303,686,036

 

 

 

 

 
 

 14,927 األحساء 2

 782,871 ا  رج 3

 16,572,745 ا  بس 4

 68,949 الرس 5

 887,812 اريده 6

 5,079,721 الدمام 7

 791,354 حفر البا ن 8

 439,746 حائل 9

 906,210 الهفوف 10

 194,486 جارا  11

 24,165,587 جده 12

 1,509,587 ا جبيل 13

 796,891 خم س مكي  14
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 ألنشطة الشركة مقارنة بالسنة السابقة )ريـال سعودي( املعلومات التشغيلية 5.6
 

 نسبة التغير )٪(
 التغييرات

 باملوجب أو بالسالب

 املنتهيةالسنة 

 2021مارس  31في 

 السنة املنتهية

 2022مارس  31في 
 الوصف

34% 
96,454,096 

 اإليرادات التشغيلية 378,553,765 282,099,669

26% 
59,979,467 

 تكلفة الخدمات (286,710,000) 226,730,533-

-28% 
53,398,880- 

 املصروفات التشغيلية  (136,690,984) 190,089,864--

-71% 
-72,813,879 

 اإليرادات األخرى  29,354,479 102,168,358

-52% 
17,059,630- 

 الخسائر من العمليات (15,492,740) (32,552,370)

-3% 
1,258,944- 

(39,002,488) (37,743,544) 
إجمالي الربح الشامل)الخسارة 

 الشاملة(  للسنة
 

   ريال ســعودي  وســتة ولســعو   أل  واربعمائة واربعة وخمســو  ,ولســعو  مليو  وســتة  (96,454,096)ارتفعت اإليرادات النكــ يلية امبل

 ااملقار ة االعام الساا  ووعود نلة بككل رئ سي  إلىل
 

 أل  ريال سعوديتوخمسمائة مليو   ستة وعكرو ( 26,500,000إيرادات خدمات ق ا  األعمال امبل  )ارتفا   -1

إيرادات وارتفا  أل  ريال ســـــعودي وخمســـــمائة مليو  ( عكـــــرة 10,500,000)( امبل  FTTHإيرادات خدمة األلياف البصـــــرية )ارتفا   -2

 أل  ريال سعوديتومائة مليو  عكرو  ( 20,100,000( امبل  )LTEالن اق العريض نو السرعات العالية )

  تال سعوديأل  رياربعمائة واربعو  ( 440,000) ( امبل WIMAXويي  فس الفتـرة ا  ف ت إيرادات الن اق العريض ) -3

 2,849,544 املدينح 15

 1,101,459 املارمحماح  16

 379,446  جرا  17

 70,288 عن زه 18

 77,500 الق ي  19

 245,456,173 الريا  20

 209,831 تبوك 21

 194,166 ال ائ  22

 226,838 يضب  23

 1,051 ااوالروش 24

 1,986 الباحح 25

 1,013 حو ة سدير 26

 1,120 املجمعح 27

 4,447 عس سمحايل  28

 1,145 القنفذه 29

 1,480 راب  30

 2,184 رأس تنوره 31

 2,231 شروره 32

 989  ري  33

 1,223 الوجح 34
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( Dark Fiberأل  ريال سعودي وارتفعت مبيعات ا جملة )وستمائة مليو   اربعو  ( 40,600,000إيرادات الرب  البين  امبل  )ارتفا   -4

 تأل  ريال سعوديوأحد عكر ثما مائة  (811,000امبل  )

  واللسكيبـــات وتكـــالي  املوظف   والرســــــــــــــوم  ارتفـــا  تكـــالي  الســــــــــــــعـــات املســــــــــــــتـــأجره وتكـــالي  امل او تكـــالي  ا  ـــدمـــات إلى ارتفـــا  يعود

 تا ةكومية

 (  ثالثة و خمســــــو  مليو  و 53,398,880املصــــــروفات النكــــــ يلية ا  ف ــــــت امبل )  أل  وثالثمائة وثما ية ولســــــعو  وثماما مائة وثما و

ثالثــة و لســــــــــــــعو  مليو  ( 93,400,000ريــال ســــــــــــــعودي ونلــة  نيجــة إ  فــا  خســــــــــــــــائر ا  فــا  القيمــة يي املمتلكــات و املعــدات امبل  )

( ســــــــــــــبعــة وثالثو  مليو  وثالثمــائــة أل  ريــال 37,300,000واربعمــائــة أل  ريــال ســــــــــــــعودي و ارتفــا  املصــــــــــــــروفــات اإلداريــة والعــامــة امبل  )

( عكـــرة مليو  وســـتمائة أل  ريال ســـعودي وإرتفا  10,600,000ســـعودي وا  ف ـــت خســـائر ا  فا  القيمة يي الذمم التجارية امبل  )

 ثالثة عكر مليو  وثالثمائة أل  ريال سعوديت (13,300,000ات البي  والنسوي  امبل  )مصروف

 (  مليو  و 1,258,944يعود ا  فا  إجمالي ا  ســــــــــــارة  الكــــــــــــاملح للعام ا ةالي امبل ) ومائت   وثما ية وخمســــــــــــو  أل  ولســــــــــــعمائة واربعة

 أريال سعودي يعود إلى ارتفا  اإليرادات ت واربعو  
 

 بمعاييـر املحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونييـن االلتـزام 6.6

ات بي  كافة املعاييـــــــــــــــر املةاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسب   القا و  يـــــــــــــــن يي جمي  عمليا ها وحسااا ها ويي إعداد  الكركةلقد اللزمت 

 ايا ا ها وقوائمها املاليةخ وأ ح ال يوجد أية اختالفات تذكر يي هذا الصددت
 

  املالية الســــــنوية القوائم إعداد وقد تم
ً
 صــــــداراتواإل  املعاي س من الســــــعودية وغ سها العربية اململاة يي املعتمدة املالية اريرالدولية للتق للمعاي س وفقا

 .القا و ي   للمحاسب   السعودية اواس ة الهيئة الصادرة األخرل 

 مخاطر الشركة املحتملة .7

 
ً
 من ا جوي أ  أي ق ا  اقتصــــــادي ال ي لو من وجود م ا ر محتملةخ ومما ال شــــــة فيح أ  "جو" لداها بعض امل ا ر التـــــــــــــــــــــي لعتـــــــــــــــــــــر  عمليا ها وفقا

داخل اململاة العربية الســــعودية وخارجهاخ وعوى رأســــها دخول منافســــ   جدد وحصــــول شــــركة رين وشــــركة  اإلتصــــاالتللت ورات امل ــــ ردة يي ق ا  

املتكاملة عوى اللسخيص اللاات التـــــــــــــــــــــــي لكــــــــمل صــــــــميم رخصــــــــة جو ) الهات  اللاات( وارتفا  حدة  اإلتصــــــــاالتوي عوى الرخصــــــــة املوحده وشــــــــركة موباي

 وارتفا  تكلفرهات اإلتصاالتالت ور التقن  الهائل يي تقنيات و املنافسةخ 
 

 من امل ا ر ال  
ً
لق ا  األعمال مما قد  اإلتصــــاالت( من اي   فس خدمات شــــركة ISPاال لس ت )خدمة  تايد من حدة املنافســــة هو تمان ماودي أي ــــا

 ومن  منهم شركة "جو"ت اإلتصاالتينسبب يي ا  فا  أرباح شركات 
 

 يفيد اموافقة مجلس إدارة الهيئة عوى منح الكــــــــركة مهلة إ ــــــــافية وأخ سة ملدة ســــــــتة أشــــــــهر تضت   انهاي02/12/2021تلقت الكــــــــركة اتاريخ 
ً
ة م خ ااا

مخ ونلة للوفاء اتللزامات الكركة ونكر الكباة حسب ترخيص ال ي  اللسددي لتقديم خدمات االتصاالت اللااتة نات 2022الرب  اللاني من العام 

ة للكـــــــركة ميجاه ستا(توســـــــوف تقوم الهيئة اتت ان االجراء النظامي  ـــــــد الكـــــــركة  يي حال ا رهت املهلة املمنوح 3500البضية التحتية للسددات الن اق )

 .دو  الوفاء االلزامات نكر الكباة

 مخاطر البيئة التنظيمية 1.7

واملنافســـــــة فيحخ ويي هذا اإل ار فت  عدم ت ور  اإلتصـــــــاالتإ  الب ئة التنظيمية التـــــــــــــــــــــي لعمل "جو"  ـــــــمنها ال رالت تواصـــــــل الت ور  حو تحرير ق ا  

ها تحقي  أهدافالب ئة التنظيمية قد يحد من قدر ها عوى تنفيذ اسلساتيجيات أعمالها وتحد من املرو ة يي االستجااة لظروف السوق املت يــــــرةخ وبالتالي 

 عوى أعمال الكركةت ومن وخ   عملهات وال يوجد هناك  ما  أ  القوا    املعمول بها يي اململاة لن تت ي
ً
ــــر أو أ  تفسر عوى  حو يمان أ  يؤثر سلبا

 ةلتلة امل ا ر عوى سبيل امللال ال ا ةصر التحديات التنظيمية التالية والتـي قد تؤدي إلى م ا ر يمان أ  تؤثر يي إيرادات وربحية الكرك
 

  ه " اعتماد وثيقة "تنظيمات اللزامات التو    28/10/1442اتاريخ  464/1442وتقنية املعلومات قرارها  رقم  اإلتصـــــــــاالتأصـــــــــدرت هيئة

 " خ احيث يجب أ  تللزم الكركة اناء عوى نلة ااملت لبات التنظيمية التاليةلاإلتصاالتملقدمي خدمات 

 

 أ  يكو  الرئ س التنفيذي سعودي ا جضسيةت  -1

 % ت  75اإلللزام اتو    موظفي اإلدارة العليا )املستول األول( اضسبة التقل عن  -2
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 2021/2022ام لعاإلدارة  السنوي ملجلس التقرير                                               50 من  16 صفحة  

 

 % ت  80اإلللزام اتو    موظفي اإلدارة العليا )املستول االلاني( اضسبة التقل عن  -3

 %  عوى مستول جمي  املوظف   االكركةت  80اإلللزام اتحقي  نسبة عامة لتو    الوظائ  التقل عن نسبة  -4

 

 لب ريادة املصروفات النك يلية يي سبيل تحقي  ا لية الواردة يي الوثائ  املعتمدةتما يت 

 

  ه  "إل اء تكلفة التوصــــــــيل اإل رهائي   دمات  12/12/1442اتاريخ   1442/466  وتقنية املعلومات قرارها  رقم اإلتصــــــــاالتأصــــــــدرت هيئة

 أ ح من املتوق  أ  يؤثر يي إ  فا  إيرادات الكركةت ( ا   مقدمي ا  دمة" خ حيث9200أرقام املكاركة يي التكلفة )

  ه اعتماد العمل اوثيقة "تنظيمات التعر   22/03/1443اتاريخ  471/1443وتقنية املعلومات قرارها  رقم  اإلتصـــــــــــــــاالتأصـــــــــــــــدرت هيئة

 ة يي الوثائ  املعتمدةتللمجاالت الاهروم نا  سية" خ مما يت لب ريادة املصروفات النك يلية يي سبيل تحقي  ا لية الوارد

  ه اعتماد العمل اوثيقة "تنظيمات الكـــــــــبكات  29/05/1443اتاريخ  474/1443وتقنية املعلومات قرارها  رقم  اإلتصـــــــــاالتأصـــــــــدرت هيئة

 " خ مما يت لب ريادة املصروفات النك يلية يي سبيل تحقي  ا لية الواردة يي الوثائ  املعتمدةت WLANالالسلاية املةلية 

  ه اعتماد العمل اوثيقة "تنظيمات اســــــت دام  08/06/1443اتاريخ  475/1443رقم    وتقنية املعلومات قرارها اإلتصــــــاالتت هيئة أصــــــدر

 الوصالت الالسلاية اللااتة" خ مما يت لب ريادة املصروفات النك يلية يي سبيل تحقي  ا لية الواردة يي الوثائ  املعتمدةت

  اعتماد العمل اوثيقة "تنظيمات تراخيص  ه  23/07/1443اتاريخ  476/1443رقم    املعلومات قرارهاوتقنية  اإلتصـــاالتأصـــدرت هيئة

 وتقنية املعلومات " خ ما يت لب ريادة املصروفات النك يلية يي سبيل تحقي  ا لية الواردة يي الوثائ  املعتمدةت اإلتصاالتأجهاة 

   خ وال سيما يي سوق التجائة لإل لس ت اإلتصاالتلم يتم ت بي  قواعد املنافسة بككل فّعال للتحام يي إساءة است دام السي رة يي ق ا

 والب اقات مسبقة الدف  للمكاملات الدوليةخ واستمرار نلة يؤثر عوى إيرادات الكركة وربحيرهات

 خ وال سيما يي سوق التجائة لإل لس ت اإلتصاالتيي إساءة است دام السي رة يي ق ا   لم يتم ت بي  قواعد املنافسة بككل فّعال للتحام

 والب اقات مسبقة الدف  للمكاملات الدوليةخ واستمرار نلة يؤثر عوى إيرادات الكركة وربحيرهات

 ( االرغم من التــــــــــــــــــاام الكـــركات التــــــــــــــــــي تتحام يي الكـــباة الســـعودية الو نية لألليافSNFNأمام ا جها )   ت ا ةكومية والتنظيمية اتما

ــــــــــــــــــى ا   من املكــــاركة يي االســــت دامخ وتأخر  املكــــ ل   ا جدد من املكــــاركة يي اســــت دام هذه البضية التحتيةخ فت   الكــــركة لم تتمان حتـ

 ا جهات التنظيمية يي تنفيذ هذا االلتـاام يؤثر عوى قدر ها عوى ت فيض التكالي  النك يليةت

  ـــــــــــــــر إمكا ية اختيار املكـ ل ) االتاإلتصـتنص أ ظمة هيئة   24( سـوف ت ب  خالل Carrier Selectionوتقنية املعلومات عوى أ  توفيـ
ً
شـهرا

خ إال أ  ا جهة املنظمة لم 2011اللااتة عوى الرخصــــــــةخ أي أ  تتوفر هذه اإلمكا ية يي شــــــــهر إاريل  اإلتصــــــــاالتمن حصــــــــول أول منافس يي 

املك ل املسي ر يرفض توفيــــــــــــر هذه اإلمكا ية االرغم من  لب  الكركة املتارر لذلةخ وبالتالي فت   تبدأ اتفعيل دورها حتــــــــــــى ا   وال رال

 عوى إيرادات الكركة وربحيرهات
ً
 التأخيـر يي توفيـر إمكا ية اختيار املك ل سوف يؤثر سلبا

 املخاطر االقتصادية والتشغيلية 2.7

 األمنية االنقطاع املفاجئ في األعمال أو اختراق التدابير  1.2.7

د لعي  إ  "جو" ال لســـــــــــــت ي  تقديم ا  دمات إال إنا كا ت قادرة عوى حماية اضيرها التحتية وشـــــــــــــبارها من الع ل أو اال ق ا  يي العمليات بســـــــــــــبب قيو 

وترخ اميخ وفيــــروسات الامبي اقرهاخ أو  نيجة للظروف ا جوية الس ئةخ أو ا ةرب أو الاالرل أو ا ةرائ  أو ا ق ا  الاهرباءخ أو عيوب يي األجهاة والبــــر 

ــــــــــــــــــر املصــــرح اح أو ما شــــااح نلةت هذا وقد أثبنت "جو" من خالل  اإلتصــــاالتأو لع ل  وتق   الكااالت الاهربائيةخ أو األخ اء البكــــريةخ أو الدخول غيـ

 قدر ها عوى مواجهة ملل هذه امل ا رتالسااقة عمليا ها النك يلية يي األعوام 
 

 االعتماد على املوردين 2.2.7

يي تأم    لعتمد "جو" عوى موردي األجهاة واملعدات والبسمجيات وا  دماتت وإنا ما قرر أحد املوردين الرئ ســــــــــ   إنهاء عالقتح معهاخ فقد تجد صــــــــــعوبة

اةصــول مورد اديل امؤهالت مناســبةت وتننافس "جو" م  شــركات أخرل لاةصــول عوى خدمات هؤالء املوردينخ وهذا ما قد يرف  الســعر الذي تدفعح ل

الســــل   عوى خدما همت وإنا لم لســــت   "جو" االحتفاال بعالقا ها م  هؤالء املوردين الرئ ســــ يـــــــــــــــــــنخ أو إنا ما رادت الكــــرو  التـــــــــــــــــــي تحصــــل اموج ها عوى

أو إنا ا  ف ــت  وا  دمات من هؤالء املوردينخ أو إنا لم يتمان هؤالء املوردين من تنفيذ التـــــــــــــــــااما هم اموجب االتفاقات نات الصــلة عوى  حو كافخ

 عوى أعمالها وو عها املالي و تائي العمليات وآفاقها املستقبليةت
ً
 وفرة املنتجات وا  دماتخ فت  نلة يمان أ  يؤثر سلبا
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 املنافسة 3.2.7

عبـــــــــــــــــر األقمار الصـــناعية وخدمات البيا ات املدارة عبـــــــــــــــــر اإل لس تت  اإلتصـــاالتاللااتة واملتنقلة و  اإلتصـــاالتتواجح "جو" منافســـة من ماودي خدمات 

ـــــــــي حصلت عوى تراخيص من هيئة  وتقنية املعلومات إلى السوق وبدء عملهات كذلة فت  املنافسة  اإلتصاالتواشتدت املنافسة م  دخول الكركات التـ

اســـتق اب املكـــلسك   ا جدد وترف  من تكالي  النســـوي  وتؤثر عوى هياكل  تؤثر عوى حصـــة "جو" املتوقعة يي الســـوق وقدر ها عوى اإلتصـــاالتيي ق ا  

 عن نلة العوامل التــــــــــي قد تؤثر ادرجة كبيــــــــــرة عوى  مو الكركة وأعمالها وو عها املالي و تائي عمليا ها يي املستق
ً
ى بلت ي اف إلأسعار الكركةخ ف ال

خ لعن  أ  "جو" قد تواجح صـــــــــــعوبات يي اســـــــــــتق اب الافاءات نلة أ  املنافســـــــــــة امللزايدة عوى العمالة املاهرة يي املن
ً
خ واململاة خصـــــــــــوصـــــــــــا

ً
 قة عموما

 املناسبة من املوارد البكرية أو ربما ت  ر لدف  رواتب أعوى من املتوق خ األمر الذي ينعاس يي ريادة النفقات النك يليةت

 التكنولوجيا الجديدة أو الناشئة واملنتجات والخدمات الجديدة   4.2.7

واملعلومات عوى املنافسة  اإلتصاالتل يــــــــرات سروعة وكبيــــــــرة يي مجال التانولوجيات وقد تؤثر الت ورات يي مجال تانولوجيا  اإلتصاالتلكهُد صناعة 

 اأ  الت ور التانولوري أدل إلى عدد من الت ورات ا جديدةخ اما يي نلة أ واعا متعددة من  اإلتصــــــاالتيي ســــــوق 
ً
املتنقلة  اإلتصــــــاالتيي اململاةخ علما

ــــــــــــــــــر هيكل األســــعار التقليديةت كذلة هناك  اإلتصــــاالتوخدمات  ــــــــــــــــــي ل يـ أو ا  دمات املجمعة وشــــبكات النفان الالســــلاية املةلية وخدمات الهات  التـ

ـــــــــــــــــــي يمان أ  يكو  لها تأث س عوى املنافســـــة يي ق ا   والتـ
ً
 أو قد يتم ت ويرها مســـــتقبال

ً
ـــكل  اإلتصـــــاالت تقنيات أخرل يجري ت ويرها حاليا يي اململاة بكــ

ا جيل الراب   LTEاأي ت وير يجعلح منافس قوي لنظام يحظى عامت وقد نكرت "جو" منذ اداية لك ل ها منتجات معتمدة عوى  ظام واي ماكسخ  ولم 

(4Gواأللياف ال وئيةت ) 
 

دمات "جو"خ وقد ال تتمان من تحديد الفرة ا جديدة يي من جهة أخرلخ قد ينسبب استحداث تقنيات جديدة يي فقدا  امليـاة التنافسية لبعض خ

 لت وير خدمات ومنتجات جديدة أو لاةصول عوى تراخيص جديدة أو لتأس س 
ً
الوقت املناسب وتصبح احاجة السنلمارات إ افية كبيــــرة خصوصا

ــــــــــــــــــــــــــــي ت ا  تار "جو" االســــــــــــــنلمار ف ها عوى قدر ها عوى تحقي  أهدافهالبضية التحتية الالرمة إلاقاعها يي دائرة املنافســـــــــــــــةت وقد تؤثر التقنيات ا جديدة التـ

ـــ ر معح ــــــــــــــــــــــــن أو عدم تمانها من اجتذاب عمالء جدد أو ت ـــــــ تحمل تكالي  عالية من أجل  الى االســــــــــلساتيجيةخ مما قد يلستب عليح فقدا  عمالء حالييـ

 عوى أعمال الكر 
ً
 سلبيا

ً
 كة وو عها املالي و تائي عمليا ها وتوقعا هاتا ةفاال عوى قاعدة عمالعهاخ األمر الذي قد يتـرك تأث سا

 

ية من أجل توســــــي  قاعدة اإليرادات )جذب العمالء واالحتفاال بهم(خ يضب ي عوى "جو" أ  تواصــــــل انجاح تقديم منتجات وخدمات جديدةخ علما اأ  أ

 من النفقات واملوارد البكــريةت وق
ً
 كبيـــــــــــــــــرا

ً
د ال تتمان "جو" من تقديم منتجات وخدمات جديدةخ ملل مبادرات اســلساتيجية يي هذا الكــأ  تت لب قدرا

ت ورها  خدمة البيا ات املت ورة والن اق العريضت ويتوق   جاح االتصال عريض الن اق بككل كبيـر عوى توافر املةتول والت بيقات واألجهاة التـي

 ديدة قبل الكركةتوتوفرها جهات أخرلت وباإل افة إلى نلةخ قد يتمان املنافسو  من تقديم خدمات ج
 

 من عمالعها وتفكل يي جذب عمالء جدد أو تتابد تكالي  كبيـــــــرة من أجل املةافظة عوى قاعدة عمالعه
ً
اخ وهو و نيجة ملا سب خ فقد تفقد "جو" عددا

 ما قد يلستب عليح تأثيـر سلب  كبيـر عوى أعمالها وو عها املالي و تائي عمليا هات

 املخاطر املالية: 3.7

 أسعار صرف العمالت   1.3.7

ـــــــــــــــــــــر أســـــــعار صـــــــرف العمالت األجنبيةت وم  أ  كل أصـــــــول "جو" واســـــــنلمارا ها وإيرادا ها وم لوبا ها االعملة  خ ر تقلب قيمة األوراق املالية  نيجة لت يـ

لدوالر األمريكيت ويي هذه ا ةالةخ املةلية )الريــال السعودي(خ فقد دخلت "جو" م  شركات دولية يي اتفاقيات لكلس  هذه الكركات دف  مستحقا ها اا

 يمان أ  يكو  للتقلبات الابيـرة يي سعر الصرف تأثيـر سلب  كبيـر عوى األداء املاليت
 

 غطاء التأمين 2.3.7

ت العامةخ اتحتفظ "جو" اتأم   عوى السيارات واملمتلكاتخ تأم    د ا ق ا  العملخ تأم   عوى املالخ وتأم    د خيا ة األما ةخ تأم    د املسئولي

 من االســـترناءات الرئ ســـية وامل ا ر البيويةت وقد تؤدي أية خســـائر أو التــــــــــــــــــاامات تضكـــأ عن م ا ر 
ً
ـــر وتأم   صـــحيت وتت ـــمن هذه الوثائ  عددا غيـــــــــــــــ

 تمؤمنة إلى تقليل اإليرادات بككل كبيـر أو ريادة تكاليفها وقد يكو  لها تأثيـر سلب  كبيـر عوى عمليا ها و/أو و عها املالي



 

   مدرجة مساهمة شركة سعودية - (جوGO) لالتصاالت عذيب إتحاد شركة

 

 2021/2022ام لعاإلدارة  السنوي ملجلس التقرير                                               50 من  18 صفحة  

 

 السيولة 3.3.7

 
ً
ة  عن متابعتراقب "جو" بككل دائم امل ا ر املرتب ة االسيولة وخاصة يي  وء التمويالت املتاحة لها ويي ظل التـــــــــــااما ها ا ةالية واملستقبليةخ ف ال

تنوو  وإيجاد مصادر دخل جديدة ولعمل "جو" عوى  التدفقات النقدية وامل لوبات املاليةت ولعتبــر "جو" أنها عر ة مل ا ر جوهرية متعلقة االسيولة

 لدعم السيولةت

 اإلئتمان 4.3.7

ــــــــــــــــــــــــــي تقدم خدمات  اللااتة )محدودة ا ةركة( واال لس ت إلى م ا ر املديو ية من  اإلتصــــــــــــاالتإ  "جو" قد تتعر  عوى غرار مليال ها من الكــــــــــــركات التـ

يل امللال تدهور االقتصاد بككل عامخ أو عدم القدرة عوى تقييم حسااات عمالء أو م ا ر الديو  املتعسر تحصيلها  نيجة عدة أسباب منها عوى سب

 عوى و   وأعمال الكركة و تائجها املالية وتوقعا ها
ً
 ت املستقبلية ا جودة االئتما ية للمكلسك   ا جدد أو امل جل  ت وأ  تلة امل ا ر قد لسهم سلبا

 

 القوة القاهرة 5.3.7

واللورات أو إ ــــــــــــــراب العمالخ أو وقو   ا ةروبتتأثر "جو" عوى غرار مليال ها من الكــــــــــــــركات عند حدوث ظروف قاهرة خارجة عن إراد هاخ ملل ا دال  

 عوى و ـــــــــ  وأعمال الكـــــــــركة و تائجها املالية وتوقعا ها في ـــــــــا أو ال كــــــــــــــــــــــــالاالرل كوارث  بيعية 
ً
ات وا نكـــــــــار األوبئةت وأ  تلة الظروف قد لســـــــــهم ســـــــــلبا

 ملستقبليةتا
 

ــار ف سوس كوفيد  وما  تي عنح من لع ل لألنكــــ ة االجتماعية واالقتصــــادية يي األســــواق يي جمي  أ حاء العالم واململاة العربية  19ااالســــتجااة ال نكــ

 اإلتصــــــاالتضي  صــــــناعة الســــــعوديةخ قامت إدارة الكــــــركة اتقييم تأث سه عوى عمليا ها بكــــــكل اســــــنباقي وات ذت ســــــلســــــلة من التداا س الوقائيةت تم تصــــــ

ـــلاية ك دمة أســــــاســــــية من قبل حكومة اململاة العربية الســــــعوديةخ وبالتالي اســــــتمرت الكــــــركة يي العمل اا  دمات املتاحة لداها ـــلاية والالســـ م   الســـ

 31رهية يي كا  لح تأث س جوهري عوى النتائي املالية للكـــــــــــــركة للســـــــــــــنة املن 19مراعاة صـــــــــــــةة وســـــــــــــالمة القول العاملة لداهات لعتقد اإلدارة أ  وباء كوفيد 

)فلسة اإلقفال التام( ونلة ال  فا  اإليرادات من ق ا  املســــــــــــــرهلة بســــــــــــــبب عدم القدرة  2020مايو   31وح    2020أاريل  1للفلسة من  2021مارس 

عمال بســــــــــبب عوى اســــــــــتق اب عمالء جددخ ااإل ــــــــــافة إلى توق  توفر املنتجات واللوارم املســــــــــت دمة يي العملياتخ وال  فا  اإليرادات من ق ا  األ 

م ت ــرر القدرة املالية لعمالء الكــركة من الكــركات صــ  سة ومتوســ ة ا أجمت وعوي أي حالخ فت  اإلدارة ســتواصــل مراقبرها للو ــ  عن كلب وســتقو 

 بعاس أي ل  سات م لوبة يي فلسات التقرير املالية املستقليةت

 2022س مار  31ملخص النتائج املالية للشركة للسنة املالية املنتهية في  .8

  قائمة الدخل: 1.8

 للسنة املنتهية في

 2022مارس  31

 للسنة املنتهية في

 2021مارس  31

 للسنة املنرهية يي

 2020مارس  31

 للسنة املنرهية يي

 2019مارس  31

 للسنة املنرهية يي

 الوصف 2018مارس  31

 )مراجعة( )مراجعة( )مراجعة( )مراجعة( )مراجعة(

   ريـال سعودي ريـال سعودي ريـال سعودي سعوديريـال  ريـال سعودي

 مجمل الربح ) الخسارة( 90,934,823 135,386,636 187,616,247 160,051,833 91,843,765

 إجمالي  املصروفات التشغيلية (289,138,605) (210,761,990) (241,467,045) (190,089,864) (136,690,984)

(15,492,740) (32,552,370) (50,608,251) (38,431,580) (19,868,089) 
الربح )الخسارة( من العمليات 

 الرئيسية

(37,743,544) (39,002,488) (71,496,040) (52,215,075) (36,647,362) 
إجمالي الربح الشامل)الخسارة 

 الشاملة(  للسنة

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D9%86
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 قائمة التدفقات النقدية األولية:  2.8

 للسنة املنتهية في للسنة املنتهية في للسنة املنتهية في املنتهية فيللسنة  للسنة املنتهية في

 2018مارس  31 2019مارس  31 2020مارس  31 2021مارس  31 2022مارس  31 الوصف

 )مراجعة( )مراجعة( )مراجعة( )مراجعة( )مراجعة(

  ريـال سعودي ريـال سعودي ريـال سعودي ريـال سعودي ريـال سعودي

 قبل الزكاة  ربح )خسارة ( السنة صافي  (40,261,565) (53,291,075) (71,608,040) (13,558,894) (34,615,191)

 صافي النقدية املستخدمة في النشاطات التشغيلية 49,608,894 77,303,470 68,901,963 (16,173,557) 65,188,762

 صافي النقدية املستخدمة في النشاطات االستثمارية (67,354,039) (2,541,440) (2,731,078) 7,092,662 (23,281,366)

 صافي النقدية من النشاطات التمويلية (31,068,132) (31,068,059) (41,214,808) 28,151,425 (29,763,511)

12,143,885 (51,417,644) 24,956,077 43,693,971 (48,813,277) 
في الصندوق الزيادة في األرصدة لدى البنوك والنقد 

 خالل السنة

83,256,552 71,112,667 122,530,311 97,574,234 53,880,263 
األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق في نهاية 

 السنة

 املعامالت غيـر النقدية الهامة:     

 9أثر تطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية رقم   132ت496ت9   

 إستبعادات أصول غير ملموسة    292,196,494 

 97,800,000    
تخفيض في املصاريف املدفوعة مقدما واألصول 

 املتداولة األخرى 

 إضافات في املخزون    (4,903,750) 

 مقاصة الجزء املتداول من مطلوبات عقود االيجار    (18,000,000) (48,018,765)

(1,484,027) (22,565,429)    
املستحقة واملطلوبات املتداولة  تخفيض في املصاريف

 األخرى 

 إضافات واستبعادات أصول حق االستخدام   (21,621,998) (26,435,307) 101,470,350

 تخفيض في الذمم الدائنة    (445,659,703) 35,502,607

 16أثر تطبيق املعيار الدولي للتقرير املالي رقم    298,234,404  

 أصول حق االستخداماستبعادات    9,108,803  

 تخفيض رأس املال   (243,971,000)  
 

 القروض واملطلوبات: 3.8

 ال يوجد قرو  مستحقة عوى الكركة
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2022مارس  31 الوصف 2021مارس  31   

 0 0 القروض

 413,128,068 397,780,927 املطلوبات واجبة السداد واملصروفات املستحقة

 36,895,353 43,975,550 إيرادات مؤجلة

 473,382,514 329,695,734 املطلوبات األخرى 

 923,405,935 771,452,211 اإلجمالي بالريـال السعودي

 أدوات الدين والضمانات وحقوق التحويل واالكتتاب والحقوق املشابهه القابلة للتحويل   4.8

قاالة للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار من تاريخ التأس س لم تصدر "جو" أو تمنح أية أدوات دينخ أو خياراتخ أو ح  اكتتابخ أو أية حقوق مكابهح 

 وحتـى تاريخ هذا التقريرت

 حقوق التحويل وأدوات الدين القابلة لالسترداد  5.8

 لم تقم "جو" ااسرهالك أو شراء أو اسلسداد أو  إل اء أية أدوات دين قاالة لالسلسداد من تاريخ التأس س وحتـى تاريخ هذا التقريرت

 وضريبة الدخلالزكاة  .9

ــــــاام عوى املساهم  خ ويحمل م صص ال  لأل ظمة املالية املعمول بها يي اململاة العربية السعوديةخ وهي التـ
ً
اكاة و ريبة تحنسب الاكاة وال رائب وفقا

 الدخل عوى قائمة الت ييـرات يي حقوق املساهم   يي نهاية السنةت

 الزكاة املحملة للسنة/الفترة 1.9

2021  2022   

 ا  سارة املعدلةل    

(13,558,894)  خسارة الفلسة  (34,615,191)  

 لسوياتل م صصات وأخرل   (4,761,675)  112,909,156

 الربح املعدل/ا  سارة املعدلة للسنة  (39,376,866)  99,350,262

99,101,886  (19,242,399)  
حصة املساهم   السعودييـن من الربح 

%96املعدل/ا  سارة املعدلة   

     

 إ افاتل    

 رأس املال  228,529,000  228,529,000

 نمم دائنة  ويلة األجل  196,833,647  299,286,826

 م صصات  221,517,621  105,930,591

 م لوبات عقود االيجار  188,147,170  344,796,051

 املجمو   835,027,438  981,241,426

 خصمياتل    

(77,787,152)  خسائر ملساكمة يي اداية السنة  (116,789,639)  

(824,824,085)  (586,265,525)  
صايي القيمة الدفلسية للممتلكات واملعدات يي نهاية 

 السنة 

78,630,189  131,972,274   

     

%96حصة املساهم   السعودي     126,693,383  78,433,614  

99,101,886  130,630,183  
املساهم   السعودييـن من الربح املعدل حصة 

)ا  سارة املعدلة  (/  
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 وعاء الاكاة  111,387,783  177,535,500

     

 الاكاة املةملة للسنة   2,784,695  4,504,856

 ضريبة الدخل املحملة للفترة  2.9

 لا سارة املتابدة خالل السنة 
ً
 الفلسةت/ ال يوجد  ريبة دخل مستحقة  ظرا

 الزكوية والضريبيةالربوط   3.9

 م ولم يتم إجراء الرب  بعدت2020مارس  31لاكاة والدخل للفلسة املنرهية يي الهيئة العامة لقدمت "جو" االقرارات الاكوية وال ريبية إلي 

 سياسة توزيع األرباح وتوصيات مجلس اإلدارة .10

 سياسة توزيع األرباح  1.10

الباب اللامن  -مارس من الســـنة امليالدية التاليةت ولقد أواـــح النظام األســـاس 31أاريل وتضت   يي  تجدر اإلشـــارة أ  الســـنة املالية للكـــركة تبدأ من أول 

ســـــــياســـــــة آلية تورو  األرباح الســـــــنويةت ولقد اعتمد مجلس اإلدارة ســـــــياســـــــة لتورو  األرباح اما ال يتعار  م   ظام الكـــــــركات و ظامها األســـــــاست و هدف 

حيث لعمل سياسة التورو  امللالية عوى املوار ة ما ا   توروعات األرباح ا ةالية والنمو املستقبوي الذي يعظم سعر التورو  إلى لعظيم ثروة املساهم  خ 

 السهمت
 

 وتور  األرباح الصافية السنوية بعد خصم جمي  املصروفات العمومية والتكالي  األخرل عوى الوجح ا ليل
 

النظامي للكـــــــــركةخ ويجور أ  تقرر ا جمعية العامة العادية وق  هذا التجن ب م   ال  ( من صـــــــــايي األرباح لتكوين االحتيا ي ٪10يجنب ) تأ

 ( من رأس املال املدفو ت٪30االحتيا ي املذكور )

لاجمعية العامة العادية اناء عوى اقلساح مجلس اإلدارة أ  تجنب نســــــــــــــبة مئوية من األرباح الســــــــــــــنوية لتكوين احتيا ي اتفاقي ي صــــــــــــــص  تب

 ررها ا جمعية العامةتل ر  أو أغرا  تق

لاجمعية العامة العادية أ  تقرر تكوين احتيا يات أخرلخ ونلة االقدر الذي يحق  مصــــــــــــــاةة الكــــــــــــــركة أو يافل تورو  أرباح ثااتة قدر  تج

اإلمكا  عوى املســـــــــاهم  خ ولاجمعية املذكورة كذلة أ  تقت   من صـــــــــايي األرباح مبال  إلنكـــــــــاء مؤســـــــــســـــــــات اجتماعية لعاموي الكـــــــــركة أو 

 من هذه املؤسساتت
ً
 ملعاو ة ما يكو  قائما

( ٪5لاجمعية العامة العادية أ  تقرر اناء عوى اقلساح مجلس اإلدارة تورو  دفعة أولى للمســـــــــــــــاهم   من الباقي بعد نلة )إ  وجد( لعادل ) تد

 من رأسمال الكركة املدفو ت

امخ واملادة )الســـــــــادســـــــــة والســـــــــبع  ( من  ظام الكـــــــــركاتخ لاجمعية م  مراعاة األحكام املقررة يي املادة )ا ةادية والعكـــــــــرو ( من هذا النظ ته

 م  عدد ا جلســـــــــــات ال   
ً
العامة ت صـــــــــــيص بعد ما تقدم مكافأة أع ـــــــــــاء مجلس اإلدارةخ عوى أ  يكو  اســـــــــــتحقاق هذه املكافأة متناســـــــــــبا

 يح رها الع وت

ـــــــــــــــراح مجلس اإلدارة تورو  الباق تو ي بعد ما تقدم )إ  وجد( عوى املساهم   كحصة إ افية من لاجمعية العامة العادية أ  تقرر اناء عوى اقتـ

 األرباحت

 لل ـواا  الصـادرة عن ا جهة امل تصـةخ ونلة  تر
ً
ويجور للكـركة تورو  أرباح مرحلية عوى مسـاهم ها بكـكل  صـ  سـنوي أو رب  سـنوي وفقا

 حليةتاناء عوى تفويض صادر من قبل ا جمعية العامة العادية ملجلس اإلدارة اتورو  أرباح مر 
 

 لقرار ا جمعية العامة الصــــادر يي هذا الكــــأ خ ويب   القرار تاريخ االســــتحقاق وتاريخ التورو  و 
ً
تكو  أحقية ووســــتح  املســــاهم حصــــتح يي األرباح  وفقا

أرباح مرحليةخ ويب   القرار األرباح ملالكي األسهم امل جل   يي لجالت املساهم   يي نهاية اليوم املةدد لالستحقاقخ أوقرار مجلس إدارة يقضي  اتورو  

 لن
ً
 ملا هو منصــوة عليح يي ال ــواا  واإلجراءات التنظيمية الصــادرة تنفيذا

ً
ظام الكــركات تاريخ االســتحقاق وتاريخ التورو خ عوى أ  ينفذ القرار وفقا

 ا  اصـــــــــــــــة بكــــــــــــــركة املســـــــــــــــاهمة املدرجةت  وتدف  األرباح املقرر توروعها عوى املســـــــــــــــاهم   يي املكا  واملواع
ً
يد وا ليات ال   يحددها مجلس اإلدارة وفقا

 للتعليمات ال   تصدرها ا جهات امل تصةت
 

  ةام املادة 
ً
)الرابعة عكرة بعد وإنا لم تور  أرباح عن أي سنة ماليةخ فت ح ال يجور تورو  أرباح عن السنوات التالية إال بعد دف  الضسبة املةددة وفقا

  ةام املادة )الرابعة عكـرة بعد املائة( من  ظام الكـركات ألصـةاب 
ً
األسـهم املمتارة عن هذه السـنةت وإنا فكـلت الكـركة يي دف  الضسـبة املةددة وفقا

ملادة املائة من  ظام الكـــــــــركات( من األرباح مدة ثالث ســـــــــنوات متتاليةخ فت ح يجور لاجمعية ا  اصـــــــــة ألصـــــــــةاب هذه األســـــــــهمخ املنعقدة  بقا ألحكام ا
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من  ظام الكركاتخ أ  تقرر إما ح ورهم اجتماعات ا جمعية العامة للكركة واملكاركة يي التصويتخ أو لعي   مملل   عنهم يي )التاسعة واللما   ( 

ســــهم مجلس اإلدارة اما ينناســــب م  قيمة أســــهمهم يي رأس املالخ ونلة إلى أ  تتمان الكــــركة من دف  كل أرباح األولوية امل صــــصــــة ألصــــةاب هذه األ 

 ااقةتعن السنوات الس

 2021/2022توصيات مجلس اإلدارة لتوزيع األرباح عن العام املالي   2.10

 يي ظل الو   املالي ا ةالي وا  سائر املتـراكمة التـي تابد ها الكركةخ فلن تتمان الكركة من صرف أية أرباح عن العام املنصرمت

 الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهمأعضاء مجلس اإلدارة  وأعضاء اللجان، واإلدارة التنفيذية، ووظائفهم  .11

 2022مارس  31أعضاء مجلس اإلدارة كما هو في  1.11

 الخبرات املؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم 

ــــة   الدكتور/ ع سي  ان يسلم ااع سي  1 ــ ــــركــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــلــــس إدارة شـــ ــ ــــس مــــجــ رئــ

 عذيب لالتصاالت إتحاد

  ـــركة ا ت ــ ــ ــ ـــرية شـــ ــ ــ ــ ــــــس وشـــ ــ ــ مؤســ

 البلة 

  /تاجراسنكاري 

  ــــة ــــو مجلس ادارة خورئ س   جنـــ ــ ــ ــ ــ ــ ع ـ

 إتحادشــركة  –املكاف ت واللسشــيحات 

 ت2020عذيب لالتصاالت 

  شركة أسمنت ا جوف –مدير عام 

  أسمنت تبوك –مدير عام 

  شـــركة  –مدير املكـــارو  االســـلساتيجية

 أسمنت العربية

  ــــة ـــات الفنيــ ــ ــــدمـ ــــدير ا  ــ ـــة  –مــ ــ ـــركـ ــ ــ ــ ــ ــ شــ

  أسمنت العربية

  ــام ــــة لعــــدين عــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــالوريوس هنــــدسـ اكـ

1997 

  2008ماجست س إدارة أعمال عام 

  ـــار معتمد ــ ــــنكــ الهيئة  –مهندس مســـ

 2012السعودية للمهندس   عام 

 2013دكتوراة إدارة األعمال عام 

 

  

  ـــر من ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــناعة  20أكلــ ــ ــ ــ ــ ــ  يي مجال صـ
ً
عاما

 األسمنت ومواد البناءت

 10  ــــب تنفيــذيــة ويي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــنوات يي منــاصـ ــ ــ ــ ــ ــ ســ

 شركات مساهمةت

  ــــ   والت وير ــ ــــعة يي التحســ ــ ـــرة واســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ خبـــ

 واملكارو  االسلساتيجية  اإلداري 

   ـــا ــ ــجـــ ــــة و ـ ــ ــــذيــ ــ ــيــ ــنـــفـ ــتـ ــــا  الـ ــ ــجــ ــــو الـــاـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ع ــ

 املراجعة يي شركات مساهمة

 ائب رئ س مجلس إدارة شـــركة   الدكتور/ يايد ان صا ح السبيعي 2

 عذيب لالتصاالت إتحاد

  ـــ ت ــ ــ ــافـــ ــ ــ ــ ــكــ ــ ــ ــ ــــة املــ ــ ــ ــنــ ــ ــ ــ ــجــ ــ ــ ــ ــــو  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ع ـ

ـــركة  ــ ــ ــ ــ ــــيحات يي شـــ ــ ــ ــ ــ  إتحادواللسشــ

 عذيب لالتصالتت

 

  ــــركة تقنية ــ ــ رئ س الق ا  التجاري لكــ

 الف ائيةت

  ــــركة حلول ــ رئ س الق ا  التجاري لكــ

 موبايويت –االعمال 

  ــــة ــــؤو  التنظيميــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــب الرئ س للكـ ــائــ ــ  ــ

ــــة  ـــركــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة يي شــ ـــات ا جملــ ــــادومبيعـــ  إتحــ

 عذيب لالتصالتت

  مدير عام لنظم الكبكات واملعلومات

 يي الكركة السعودية لالتصالتت

  ــــب ا لي ــ ــ ــ ــت س  يي علوم ا ةاســ ــ ــ ــ ــ ماجســ

 ت1997عام 

  ا لة والذكاء دكتوراة يي مجال لعلم

 ت2020االص ناعي عام 

  ــثــــس مــــن ــبــــسة أكــ ـــال  20خــ ــ ــــة يــــي مــــجـــ ــ ــنــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ســـ

 واملعلوماتيةت اإلتصاالت

الســــــــــــــيــــــد/ خــــــالــــــد اـــن عـــبــــــدالـــرحـــمـــن  3

 ا    سي 

  ــــو مجلس االدارة ـــركة  –ع ــ ــ شـ

 إتحاد عذيب  لالتصاالت 

  ــــ ت ــ ــ ــافـــ ــ ــ ــ ــكـــ ــ ــ ــ ــــة املـــ ــ ــ ــنـــ ــ ــ ــ ــجـــ ــ ــ ــ ــــــس  ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ رئـــ

ــــيحات  ــ ــ ــ ــ ـــركة إتحاد  –واللسشــ ــ ــ ــ ــ ــ شـ

 عذيب لالتصاالت

  شـركة   بة  –مؤسـس/ شـرية

 ا  ليي   دمات األعمال 

  ــــو مجلس إدارة ــ ــ ــ ــ ــ ـــركــة  -ع ـ ــ ــ ــ ــ ــ شــ

ــــذ  ــــة منـــ ــ ــــريـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــارة للموارد البكـ ــ مهـ

 م 2021مايو 

  ــــات ــ ــيــــحــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــلــــسشــ ــــة الــ ــ ــنــ ــجــ ــ ــــس  ــ رئــ

ـــ ت  ــ ــافـــ ــ ــ ــــارة  –واملــكــ ــ ــــة مــهــ ــ ــــركــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ شـ

 للموارد البكرية

  ع ـــو  جنة اللسشـــيحات شـــركة

 مو ن العقارية 

  ــــذي ــ ــيـ ــ ــفــ ــ ــنــ ــ ــتـــ ــ ــــس الـــ ــ ـــ ــ ـــرئـــ ــ ــــب الــ ــ ـــائــ ــ  ـــ

ــلسكــــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ املركا  –لا ــــدمــــات املكـ

   للت صيصت الو ن

  شركة  –ع و مجلس اإلدارة

 تبوك للتنمية الاراعيةت

  رئ س  جنة املكاف ت

شركة جلوب  –واللسشيحات

 .ميد السعودية

  ــلـــــس ادارة ــ ــــجـ ــ ـــــس مـ ــ ــار  رئـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــنكـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مســ

 مجموعة فولاس واجن السعودية 

  ع ــو مجلس إدارة / شــرية يي شــركة

 رفاد األعمال لا دمات املؤسسيةت

  ــــة ــ ـــريــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــالـ  األفـ   –شــ ــ ــــة تـحـــ ــ ـــركــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ شــ

 املةدودةت

  ــــركة ــ ــ ــ ــ ــ ــــرية للكـ ــ ــ ــ ــ ــ مدير عام املوارد البكـ

 الو نية لإلسكا ت

  ــــة البوااات ــ ــــســ ــ الرئ س التنفيذي ملؤســ

 ا ةديلة لتقنية املعلوماتت

  مدير إدارة املواهب والت وير املنظمة

 لكركة الصاييت

  مدير  إدارة املوارد البكرية يي الكركة

 االلالسو ية ا ةديلةت

  ــــال ــ ــــة األعمـ ــ ــــة مجموعـ ــ ــــو يي  جنـ ــ ــ ــ ــ ــ ع ـ

ــــعــودي  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــد السـ ــ ــــة يــي املــعــهــ ــ ــــعــوديــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ السـ

 لإلكلسو يات واالجهاة املنزليةت

  ــــت س إدارة األعمال التنفيذي ــ ــ ــ ــ ــ ماجسـ

 ت2019عام 

  ــــريـــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــــالوريوس إدارة املوارد البكـ اكـ

 ت2014عام 

  ــــريـة ــ ــ ــ ــ ــ دالوم عـالي ت وير املوارد البكـ

 2011عام 

  ــــرية البس امي التنفيذي للموارد البكــ

 م2018عام 

  ــــنة يي مجال  15خبسة  اكثس من ــ املوارد ســ

ــســــي  وا  دمات  البكــــرية والتحول املؤســ

 املكلسكةت

  ــــاور ــــة تتجـــ ــــذيـــ  10خبسة يي اإلدارة التنفيـــ

سـنوات يي عدد من الق اعات امل تلفة 

 والكركات املةلية والعامليةت 

ــــو مجلس االدارة   السيد/ ع سي  عباس السب  4 ـــركة  –ع ــ ــ شـ

 عذيب  لالتصاالت إتحاد

  ــنلمـــاريـــةخ مجموعـــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرفيـــة االسـ ــ ــ ــ ــ ــ املصـ

UBS 

 االسنلمارخ شركة أركاا تا 

  ــــة ــ ــ ــ ــــياسـ ــ ــ ــ ــــفة والســ ــ ــ ــ اكالوريوس الفلســ

 ت2007واالقتصاد عام 

  ت2008ماجست س اقتصاد عام 

  االقتصـــادي جال امليي ســـنة  12اكثس من

 تواملصريي واإلسنلمار



 

   مدرجة مساهمة شركة سعودية - (جوGO) لالتصاالت عذيب إتحاد شركة

 

 2021/2022ام لعاإلدارة  السنوي ملجلس التقرير                                               50 من  23 صفحة  

 

 الخبرات املؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم 
ــــتحوان  الدميمدير عمليات  ــ ــ ــ ــ ــ واالسـ

 اتلكو –

ــــو   السيد/ هاني ان فهد ق ا ت  5 ــ ــ ــ ــ ــــو مجلس اإلدارة وع ـ ــ ــ ــ ــ ع ـ

ـــركة  – جنة املراجعة  ــ ــ ــ ــ  إتحادشــ

 عذيب لالتصاالت

  مســــؤول االســــنلمارات الضكــــ ة

 مجموعة النهلحت –

 

  ــــة ــ ــمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاصــ ــ ــــة يي العــ ــ ــاريــ ــ ــ ــــة التجــ ــ املاةقيــ

 واشن نت

  ــــة ــ ـــــات يي البنـ ــ ـــرـك ــ ــ ــ ــ ــ ــــة الكـــ ــ ــــدير عالقــ ــ مــ

 العربي الو ن ت

  ت2016ماجست س إدارة أعمال عام 

  2009اكالوريوس إدارة أعمال عام 

  ــــن ــ ــــس مــ ــ ــثــ ــ ــ ـــال  10اكــ ــ ــجـــ ــ ــ ــــي املــ ــ ــــوات يــ ــ ــنــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ســـ

 االقتصادي واملصريي واإلسنلمار

ــــو مـجـلـس اإلدارة ورئـ ـس    السيد/ أيمن ان هالل ا جاارت  6 ــ ــ ــ ــ ــ ع ــ

ـــركة  – جنة املراجعة  ــ ــ ــ ــ  إتحادشــ

 عذيب لالتصاالت

  ــــو  جنة املراجعة ـــركة  –ع ــ شـــ

 تمويل األولى

 ــــة الـ ــ ــــذي للـمـراجعـ ــ رئ ـس التـنـفـيــ

ــــة  ــ ــيــ ــلـ ــــداخـ ــ ــــة  –الــ ــ ــلـ ــلـ ــــة هـ ــ ـــركــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ شـ

 التجارية

  

  ــــديـــر إدارة ــ ــــة مــ ــ ــيــ ــلـ ــــداخـ ــ ــــة الــ ــ ــعــ  -املـــراجـ

 الكركة السعودية العقاريةت

  ــــارير ــ ــــات والتقــ ــ ــااــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــدير إدراة ا ةســـ ــ مــ

 ا جماركت  -املالية 

  رئ س التنفيـــذي للمراجعـــة الـــداخليـــة

 شركة ال سر لاليجار –

  ــــر مــدراء املراجعــة الــداخليــة يي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ كبيــ

 البنة السعودي البسي انيت

  ـــر املراجعي   الداخلي   يي شركة ــ ــ كبيـــ

 موبايويت

  ـــركة ارايس واتر كب س املراجعي   يي شــ

 هاوس كوبرر 

  ت2010اكالوروس محاسبة 

  ــــد ــ ــمـ ــتـ ــعــ ـــات مــ ــ ــلــــومـــ ــعــ مــــراجــــ   ــــظــــم مــ

 ت2014

  ت2019مراج  داخوي معتمد 

  

  ـــنوات يي مجال املراجعة  14اكثس من ــ ــ ــ ــ ســ

يي ق ــاعــات م تلفــة منهــا النف  وال ــار 

ـــاالتو  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــل  اإلتصــ ــ ــــويــ ــ ــمــ ــ ــ ــتــ ــ ــ ــــوك والــ ــ ــتــ ــ ــ ــبــ ــ ــ والــ

 والعقاراتت

ــــو مجلس إدارة   فيصل محمد  ايح قمحيحالسيد/  7 ــ ــ ــ ــ ـــركة  –ع ــ ــ ــ ــ ــ شـــ

 عذيب لالتصاالت إتحاد

   ــــؤو ــ ــ ــ ــ ــ ــــذي لــلكـــ ــ الــرئــ ــس الــتــنــفــيــ

 اتلكوت –املالية 

  ــــؤو  املالية ــ ــ ــ ــ ــ  –الرئ س التنفيذي للكـ

 أمنيةت

  ــــذي ــ ــيـ ــفــ ــنــ ــتــ ــ ــــس الــ ـــالــــي والــــرئــ ــ ــــديــــر املـــ ــ املــ

 رين األرد ت –للعمليات 

  ــــنلمـــارات ــ ــ ــ ــ ــ ـــركـــة  –مـــدير اإلسـ ــ ــ ــ ــ ــ  Ernشــ

Capitalت  

  ــــل عوى درجة البكالوريوس يي ــ ــ ــ ــ ــ حاصـ

ـــاد  ــ ــ ــ ــ ــ ــــبة من جامعة االقتصـ ــ ــ ــ ــ واملةاســ

 ال سموك ااألرد ت

  ــــد األمريكي ــ ــــارات املعهــ ــ ــــار اختبــ ــ اجتــ

ــــب   القـا و ي   املعتمـدين  ــ ــ ــ ــ ــ للمحـاسـ

(AICPA  يي والية ديالوير االواليات )

 املتحدة

  ـــام ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــرة  ويلـــة ومتنوعـــة يي األقسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ خبـــ

ــــن  ــ ــــد مــ ــ ــــديــ ــ ــــي عــ ــ ــــة يــ ــ ــيــ ــ ــ ــالــ ــ ــ ــــة واملــ ــ ــاريــ ــ ــ ــــجــ ــ ــتــ ــ ــ الــ

ـــا  املــــالي  ــا يي نلــــة الق ـ ـــاعــــاتخ امــ الق ـ

 تاإلتصاالتوق ا  

ــــو   السيد/ سعد ان عمر الب ز 8 ــ ــ ــ ــ ــــو مجلس اإلدارة وع ـ ــ ــ ــ ــ ع ـ

ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــافــــ ت واللسشـ ـــات ي جنــــة املكــ حـ

ــــر املجلس  والاجنة  ــ ــ ــ  –وأم   ســـ

 عذيب لالتصاالت إتحادشركة 

  ـــركة ــ ــ ــــو مجلس مديرين لكــ ــ ع ـــ

 نسما وشركاؤهت

  ــــذي ــ ــــة  –الرئ س التنفيــ ــ ـــركـ ــ ــ ــ ــ ــ شـــ

 عذيب القاا ة

  ــــن ــ ــــريـــ ــ ــ ــــديـ ــ ــ ــــــس مـ ــ ــلـ ــ ــ ــ ــــجـ ــ ــ ــــو مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ع ــ

ـــرـكـــات التــــابعــــة ملجموعـــة  ــ ــ ــ ــ ــ اــــالكــ

العربيـــة عــــذيــــب داخــــل اململاــــة 

 السعودية 

  ــــن ــ ــــريـــ ــ ــ ــــديـ ــ ــ ــــــس مـ ــ ــلـ ــ ــ ــ ــــجـ ــ ــ ــــو مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ع ــ

ـــرـكـــات التــــابعــــة ملجموعـــة  ــ ــ ــ ــ ــ اــــالكــ

عذيب خارج اململاة )يي اململاة 

 املتحدة وجار كايما (

  ــــرية  ائب الرئ س لإلدارة واملوارد البكــ

 لكركة اذار التجاريةت

  ــــال ـــام لت وير األعمـ ــــدير العــ ـــائـــــب املـ  ــ

 شركة عذيب التجاريةت –واملكارو  

  ـــرب مقـاتـلخ و ــ ــ ــ ــ ــ  يـار مقـاتـلخ وقـائـد ســ

ــــرا خ ومــــدير ادارة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــائــــد جنــــاح  يــ قــ

ــــدير إدارة  ــــة ومــ ــــب األ قم ا جويــ ــــدريــ تــ

ــــوات  ــقـ ــ ــــة ) الـ ــ ــــويــ ــجـ ــ ــــوات ا ـ ــقـ ــ ــــي الـ ـــرامـ اــ

ــــعوديــة( من عــام  ــ ــ ــ ــ ــ ا جويــة امللايــة السـ

 ت 2005الى عام  1973

  ـــرا  من ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اكالوريوس يي علوم ال يــ

ــــام  ــــة عــ ــــل ا جويــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة فيصـــ ــــة امللــ كليــ

1973 

  ــــة ــــة ومتنوعــ ـــرة  ويلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاالتل  خبـــ ــ يي مجـ

ــــرا خواإلدارة والقيــادةخ وتــدريــب  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ال يــ

ــــبساميخ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــارو  والــ ــ ــ ــ ال يارينخ وإدارة املكــ

 والكئو  اإلدارية واملوارد البكريةت

 

 

 2021مارس  31أعضاء مجلس اإلدارة املستقيلين خالل العام املالي املنتهي في   2.11

 الخبرات املؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم 

ــــذي   السيد/ عمر صبحي شناعة 4 ــ ــــب الــرئــ ــس الــتـنـفـيـ ــ ـــائــ ــ  ـــ

ـــركـــة عـــذيـــب  –للمــــاليـــة  ــ ــ ــ ــ ــ شــ

 القاا ة

  ــــــس اإلدارة ــ ــلـ ــ ــ ــ ــــجـ ــ ــ ــــو مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ع ــ

ــــو  جنــــة املراجعــــة  ــ ــ ــ ــ ــ  –وع ـ

ــــة  ــ ـــركــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــادشــ ــ ــ ــــحـ ــ ــــب  إتــ ــ ــــذيــ ــ عــ

 لالتصاالت

  ــــة ــ ــعـ ـــراجــ ــــة املــ ــ ــنــ ــجـــ ــــو  ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ع ــ

ـــركـة مقـاوالت  ــ ــ ــ ــ ــ والتـدقي  شــ

 ا  ليي للشةن والتفرو  

  ــار  –مـــدير مـــالي ومملـــل املالك ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــركـــة النصـ ــ ــ ــ ــ ــ شــ

 للتجارة واملقاوالت )ا  بس(

  شـــركة أيح الس لالســـنكـــارات  –مســـنكـــار مالي

 )األرد (

  ـــركـة أانـاء اراك امل  س  –مـدير مـالي وإداري ــ ــ ــ ــ ــ شــ

 القاا ة )الكويت(

  ـــاعـــد مـــدير مـــالي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   البنـــة االردني الكوي  –مسـ

 )األرد (

   ـــالي ــ ــــب تكــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاســ ــ ــــن  العربي ملواد  –محــ ــ ــ ــ ــ ــ املصـ

 الت لي  )األرد (

  1998اكالوريوس محاسبة عام 

  ـــرفية ماجســــت س علوم مالية مصـ

 2000عام  

  ــــد ــ ــــدخ مـــعـــهــ ــ ـــالـــي مـــعـــتـــمــ ــ ــــل مـــ ــ مـــحـــلــ

ــــرفيح /البنة  ــ ــ ــ ــ ــ ــــات املصـ ــ ــ ــ ــ ــ الدراســ

 2004املركاي األردني منذ عام 

 23  ســنة يي مجال املةاســبة واإلدارة

ــــارفخ واال  ــ ــ ــــارات املاليةخ واملصـ ــ ــ ــــنكـ ــ ــ سـ

ــــل من األرد   ــــة يي كــ ــــة امل تلفــ ــاليــ ــ املــ

ــــة  ــ ــيــ ــ ــ ــــربــ ــ ــعــ ــ ــ ــــة الــ ــ ــاــ ــ ــ ــلــ ــ ــ ــمــ ــ ــ ــــت واملــ ــ ــــويــ ــ ــكــ ــ ــ والــ

 السعودية



 

   مدرجة مساهمة شركة سعودية - (جوGO) لالتصاالت عذيب إتحاد شركة

 

 2021/2022ام لعاإلدارة  السنوي ملجلس التقرير                                               50 من  24 صفحة  

 

 الخبرات املؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم 
  ــــة ــ ــعـ ـــراجــ ــــة املــ ــ ــنــ ــجـــ ــــو  ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ع ــ

ــــدقي    ــــة إثراء  -والتــ ـــركــ ــ ــ ــ ــ ــ شــ

 املالية

املراجعة والتدقي  ع و  جنة 

ـــرـكــاهم  – ــ ــ ــ ــ ــ ــمـــا وشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــركـــة نسـ ــ ــ ــ ــ ــ شــ

 للمقاوالت

ــلــــس االدارة   الكيخ / محمد ان خليفة آل خليفة 2 ــــو مــــجــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  –ع ـــ

ــــة  ــ ـــركــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــادشــ ــ ــ ــــحـ ــ ــــب   إتــ ــ ــــذيــ ــ عــ

 لالتصاالت

  ــــذي لــلــنـمـو ــ الــرئــ ــس الــتــنــفــيــ

 شركة اتلكو  –الرقف  

  ــلــــس االدارة ــــو مــــجــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  –ع ـــ

 ادالة إ لس ت البحرين

  ــفـــ ـــس املـــجـــلـــس املـــجـــلـــس ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ســ

 GBBG –العاملي 

  ــــس ــ ــلـــ ــ ــ ــجـــ ــ ــ ــ ــــــس املـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــــب رئـ ــ ــ ــائـ ــ ــ ــ  ـ

ــــاري  ــ ــ ــ ــ ــــنكـــ ــ ــ ــ ــ  Bahrain –االســـ

Fintech Bay 

  ــلــــــس االدارة ــ ــــجــ ــ ــــــس مــ ــ  –رئــ

 اتلكو لا دمات املالية

  ــلــــــس االدارة ــ ــــجــ ــ ــــــس مــ ــ  –رئــ

Arc Solutions 

  ــلــــــس االدارة ــ ــــجــ ــ ــــــس مــ ــ  –رئــ

Public 2 

  ــــو مــجــلــس االدارة ــ ــ ــ ــ ــ ــ   –ع ـ

 أمنية )األرد (

  ــاء ــ ــ ــــو مــجــلــس األمــنــ ــ ــ ــ ــ ــ  –ع ـــ

 يناوليتانة البحر 

 

 سارت س  ثاني ماتب ورير ا  ارجية البحريضيةت 

  ــــدير ــ ـــاالتمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــات   اإلتصــ ــ ـــا املعلومــ ــ و تانولوجيــ

 يمجلس التنمية االقتصادي

  

  ــــة ــ ــ ــــياســ ــ ــ اكالوريوس يي علوم الســ

 ت2008عام 

  ـــة يي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــيـــاسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــت س  يي السـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مـــاجسـ

ــــ  عام  ــ ــ ــ ــ ــ ــــرق األوسـ ــ ــ ــ ــ ــ منظقة الكـ

 ت2011

  ـــال  10اكـــثـــس مـــن ــ ــنـــوات يـــي املـــجـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ســ

 االقتصاديت

 في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريهاأسماء الشركات   3.11
ً
 التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوا

 2022مارس  31أعضاء مجلس اإلدارة كما هو في نهاية السنة املالية في 

 العضو

أســــــــــــمـــــاء الشــــــــــــرـكــــات التي يكون 

 في 
ً
عضـــــــو مجلس اإلدارة عضـــــــوا

مجالس إدارتها )الحالية( أو من 

 مديريها

 الفانونيالكيان  مقرها

)مســـــــــــــــــاهمــــــة مــــــدرجــــــة / 

مســــــــــــــاهمـــة غير مـــدرجـــة/ 

ذات مســـئولية محدودة/ 

).. 

أســــــماء الشــــــركات التي يكون 

 
ً
عضـــو مجلس اإلدارة عضـــوا

في مجالس إدارتها )السابقة( 

 أو من مديريها

 مقرها
 الكيان الفانوني

)مساهمة مدرجة / 

مســــــــــــــــــاهـــــــمـــــــة غـــــــيـــــــر 

مــــــــــــــــدرجــــــــــــــــة/ ذات 

مسئولية محدودة/ 

).. 

داخـــــــــل 

 اململكة

خـــــــــــــارج 

 اململكة

داخـــــــــل 

 اململكة

خـــــــــــــارج 

 اململكة

 مساهمة مدرجة   شركة أسمنت ا جوف مساهمة مدرجة   عذيب لالتصاالت إتحادشركة  الدكتور/ ع سي  ان يسلم ااع سي  

 مساهمة مدرجة   شركة أسمنت تبوك نات مسؤولية محدودة   شركة ا ت البلة

 

 
 مساهمة مدرجة   شركة أسمنت العربية   

 مساهمة مدرجة       شركة  سند للتأم   مساهمة مدرجة   عذيب لالتصاالت إتحادشركة  الدكتور/ يايد ان صا ح السبيعي

 شركة تقنية الف ائية
  نات مسئولية محدودة   شركة حلول االعمال نات مسؤولية محدودة 

     مدرجةمساهمة    عذيب لالتصاالت إتحادشركة  السيد/ سعد ان عمر الب ز

     مساهمة مقفلة   شركة إثراء املالية

     نات مسئولية محدودة   شركة عذيب القاا ة

ــــة عبـــدالعايا ان أحمـــد ان  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــســ ــ ــ ــ ــ ــ مؤسـ

 عبدالعايا االنسا ية
 

 
 مؤسسة خ سية

    

     نات مسئولية محدودة   شركة عذيب القاا ة 

     مسئولية محدودةنات    شركة عذيب ا لسجراف السعودية 

     نات مسئولية محدودة   شركة عذيب للتموين ال ذائي 

     نات مسئولية محدودة   شركة عذيب  ت سول السعودية 

     نات مسئولية محدودة   شمس  إتحادشركة 



 

   مدرجة مساهمة شركة سعودية - (جوGO) لالتصاالت عذيب إتحاد شركة

 

 2021/2022ام لعاإلدارة  السنوي ملجلس التقرير                                               50 من  25 صفحة  

 

 العضو

أســــــــــــمـــــاء الشــــــــــــرـكــــات التي يكون 

 في 
ً
عضـــــــو مجلس اإلدارة عضـــــــوا

مجالس إدارتها )الحالية( أو من 

 مديريها

 الفانونيالكيان  مقرها

)مســـــــــــــــــاهمــــــة مــــــدرجــــــة / 

مســــــــــــــاهمـــة غير مـــدرجـــة/ 

ذات مســـئولية محدودة/ 

).. 

أســــــماء الشــــــركات التي يكون 

 
ً
عضـــو مجلس اإلدارة عضـــوا

في مجالس إدارتها )السابقة( 

 أو من مديريها

 مقرها
 الكيان الفانوني

)مساهمة مدرجة / 

مســــــــــــــــــاهـــــــمـــــــة غـــــــيـــــــر 

مــــــــــــــــدرجــــــــــــــــة/ ذات 

مسئولية محدودة/ 

).. 

داخـــــــــل 

 اململكة

خـــــــــــــارج 

 اململكة

داخـــــــــل 

 اململكة

خـــــــــــــارج 

 اململكة

     نات مسئولية محدودة   شركة نسما و شركاهم للمقاوالت 

     مسئولية محدودةنات    شركة اا  نسما 

     نات مسئولية محدودة   شركة   بة املعرفة

ــــة  ــ ـــات الـــ ـــبـــيـ ــ ــــدمـــ ــ ــ ــ ــــة إثـــراء لـــاـ ــ ـــركــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ شـ

 املةدودة
 

 
 نات مسئولية محدودة

    

ــنلمـــار و الت وير  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــركـــة إثراء لإلسـ ــ ــ ــ ــ ــ شــ

 العقاري 
 

     نات مسئولية محدودة 

ـــاالت و املراكا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة إثراء لإلتصــ ـــركـ ــ ــ ــ ــ ــ شــ

 الريا ية
 

 
 محدودةنات مسئولية 

    

     نات مسئولية محدودة   شركة اذار االعمال 

     نات مسئولية محدودة   شركة اذار العقارية للعقارات 

     نات مسئولية محدودة   شركة معارف ا ةياة

     نات مسئولية محدودة   شركة املضك ت املتكاملة للمقاوالت 

     مسئولية محدودةنات    شركة ع اء املتقدمة 

ــــعودية  ــ ــ ــ ــ ــ ــــة السـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــركة تقنية الريا ــ ــ ــ ــ ــ ــ شــ

 التجارية
 

 
 نات مسئولية محدودة

    

     نات مسئولية محدودة   شركة الريا ة املتقدمة 

     نات مسئولية محدودة   شركة  وراش للديكور 

     نات مسئولية محدودة   املركا السعودي للاوى

     نات مسئولية محدودة   شركة اج س لالسنلمار

     نات مسئولية محدودة   شركة فيفا فت لالسنلمار

ــــعوديـــة لا ـــدمـــات  ــ ــ ــ ــ ــ ـــركـــة فيفـــا السـ ــ ــ ــ ــ ــ شــ

 التجارية
 

 
 نات مسئولية محدودة

    

     نات مسئولية محدودة   شركة دعم ا جواد العربي املةدودة

Athba Stud (UK)    نات مسئولية محدودة     

Atheeb (UK)   نات مسئولية محدودة     

Athbah Stud (Cayman)   نات مسئولية محدودة     

Arabian Horse Services   نات مسئولية محدودة     

Equine International    نات مسئولية محدودة     

Training Volunteers   نات مسئولية محدودة     

Telecom Investments   نات مسئولية محدودة     

Wavelength   نات مسئولية محدودة     

Kensington Property   نات مسئولية محدودة     

North Star Investment Company   نات مسئولية محدودة     

Park Holdings   نات مسئولية محدودة     

Starpoint   نات مسئولية محدودة     

Rock Castle Properties   نات مسئولية محدودة     

Two Stars Holdings   نات مسئولية محدودة     

 عذيب  لالتصاالت إتحادشركة  السيد/ خالد ان عبدالرحمن ا    سي 

 

  شركة تحال  األف   مساهمة مدرجة

 املةدودة

  نات  مسؤولية محدودة 

 مساهمة مدرجة   شركة تبوك للتنمية الاراعية مدرجة مساهمة   شركة مهارة للموارد البكرية

   شركة مو ن العقارية

 مساهمة م لقة

الرئ س التنفيذي ملؤسسة 

البوااات ا ةديلة لتقنية 

 املعلومات

  مؤسسة 

 شركة   بة ا  ليي   دمات األعمال

 

  
 نات مسئولية محدودة

    

 مساهمة مدرجة   الكركة السعودية العقارية مساهمة مدرجة   عذيب  لالتصاالتشركة إتحاد  السيد/ أيمن ان هالل ا جاارت

 حكومية   هيئة ا جمارك مساهمة غ س مدرجة   شركة تمويل األولى

 مساهمة مدرجة   البنة السعودي البسي اني مساهمة غ س مدرجة   التجارية شركة هللة

 مساهمة مدرجة   شركة موبايوي    



 

   مدرجة مساهمة شركة سعودية - (جوGO) لالتصاالت عذيب إتحاد شركة

 

 2021/2022ام لعاإلدارة  السنوي ملجلس التقرير                                               50 من  26 صفحة  

 

 العضو

أســــــــــــمـــــاء الشــــــــــــرـكــــات التي يكون 

 في 
ً
عضـــــــو مجلس اإلدارة عضـــــــوا

مجالس إدارتها )الحالية( أو من 

 مديريها

 الفانونيالكيان  مقرها

)مســـــــــــــــــاهمــــــة مــــــدرجــــــة / 

مســــــــــــــاهمـــة غير مـــدرجـــة/ 

ذات مســـئولية محدودة/ 

).. 

أســــــماء الشــــــركات التي يكون 

 
ً
عضـــو مجلس اإلدارة عضـــوا

في مجالس إدارتها )السابقة( 

 أو من مديريها

 مقرها
 الكيان الفانوني

)مساهمة مدرجة / 

مســــــــــــــــــاهـــــــمـــــــة غـــــــيـــــــر 

مــــــــــــــــدرجــــــــــــــــة/ ذات 

مسئولية محدودة/ 

).. 

داخـــــــــل 

 اململكة

خـــــــــــــارج 

 اململكة

داخـــــــــل 

 اململكة

خـــــــــــــارج 

 اململكة

 نات مسئولية محدودة   شركة ارايس واتر هاوس كوبرر     

 مساهمة مقفلة   رين األرد  مساهمة مدرجة   شركة إتحاد عذيب  لالتصاالت فيصل محمد  ايح قمحيحالسيد/

     مساهمة مدرجة   شركة اتلكو

Dhivehi Raajjeyge Gulhun Plc 

(Dhiraagu) 

  مساهمة مدرجة     

     مساهمة مقفلة   سبأ فو  

BTC Sure Group   نات مسئولية محدودة     

BEYON Solutions   نات مسئولية محدودة     

     مساهمة مقفلة   (BFSاتلكو لا دمات املالية )

Dhivehi Raajjeyge Gulhun Plc 

(Dhiraagu) 

  مساهمة مدرجة     

 مساهمة مدرجة   )فر  دبي( UBSمجموعة  مساهمة مدرجة   لالتصاالت  شركة إتحاد عذيب السيد/ ع سي  عباس السب 

 Dhivehi Raajjeyge Gulhun مساهمة مدرجة   شركة اتلكو

Plc (Dhiraagu) 

  مساهمة مدرجة 

ARC Solutions   نات مسئولية محدودة     

BEYON Connect   مساهمة مقفلة     

Batelco International Group 

Holding Limited 

  
 نات مسئولية محدودة

    

     مساهمة مقفلة   شركة اتلكو لا دمات املالية

شركة اتلكو الكرق األوس  

 القاا ة

  مساهمة مقفلة     

املاةقية التجارية يي العاصمة  مساهمة مدرجة   شركة إتحاد عذيب  لالتصاالت السيد/ هاني ان فهد ق ا 

 واشن نت

   

     نات مسئولية محدودة   مجموعة النهلة

 2022مارس  31أعضاء مجلس اإلدارة املستقيلين خالل السنة املالية املنتهية في 

 العضو

أســــــــــــماء الشــــــــــــركات التي يكون 

 في 
ً
عضو مجلس اإلدارة عضوا

مجــــالس إدارتهــــا )الحــــاليــــة( أو 

 من مديريها

 مقرها
 الكيان الفانوني

)مســـــــــــــــــاهمــــــة مــــــدرجــــــة / 

مســــــــــــــاهمـــة غير مـــدرجـــة/ 

ذات مســـئولية محدودة/ 

).. 

أســــــماء الشــــــركات التي يكون 

 
ً
عضـــو مجلس اإلدارة عضـــوا

في مجالس إدارتها )السابقة( 

 أو من مديريها

 مقرها
 الكيان الفانوني

)مســـــــــــــــــاهمــــــة مــــــدرجــــــة / 

مســــــــــــــاهمـــة غير مـــدرجـــة/ 

ذات مســــئولية محدودة/ 

).. 

داخـــــــــل 

 اململكة

خـــــــــــــارج 

 اململكة

داخـــــــــل 

 اململكة

خـــــــــــــارج 

 اململكة

 السيد/ عمر صبحي شناعح

 مساهمة مقفلة   شركة النصار  للتجارة  واملقاوالت نات مسئولية محدودة   إتحاد شركة عذيب  القاا ح

   شركة أاناء اراك امل  س القاا ة    
 نات مسئولية محدودة

    شركة إتحاد عذيب لالتصاالت    

 خليفةالكيخ/ محمد ان خليفة آل 

   شركة إتحاد عذيب  لالتصاالت
     مساهمة مدرجة

   ادالة إ لس ت البحرين
     مساهمة حكومية

   شركة اتلكو
     مساهمة مدرجة

Bahrain Fintech Bay   
     نات مسئولية محدودة

   (BFSاتلكو لا دمات املالية) -
     مساهمة مقفلة

Public 2   
     مساهمة مقفلة

Arc Solutions   
     نات مسئولية محدودة

   أمنية )األرد (
     مساهمة مقفلة

   اوليتانة البحرين
     مؤسسة حكومية
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 2022مارس  31أعضاء لجان مجلس اإلدارة )من خارج املجلس( خالل السنة املالية املنتهية في 

 العضو

أسماء الشركات التي يكون 

 في عضو مجلس اإلدارة 
ً
عضوا

مجالس إدارتها )الحالية( أو  

 لجانها أو من مديريها

 مقرها
 الكيان الفانوني

)مساهمة مدرجة / 

مساهمة غير مدرجة/ 

ذات مسئولية محدودة/ 

).. 

 الخبرات املؤهالت الوظائف السابقة
داخل 

 اململكة

خارج 

 اململكة

 السيد/ إحسا  ان أما  ا م دوم

 ديلويت آ د توش –شرية  مساهمة مدرجة   لالتصاالت   شركة اتحاد عذيب

 

- (Diploma in 

Board 

Directorship) 

 Board) من

Directors  

Institute)/األكاد

 يمية املالية

بكالوريوس  -

محاسبة من 

جامعة امللك فهد 

  -للبترول واملعادن 

 الظهران

زمالة الهيئة  -

السعودية 

للمراجعين 

 حاسبينوامل

(SOCPA) 

الزمالة األمريكية  -

للمحاسبين 

 (CPAاملعتمدين )

 

عاما في  20خبرة أكثر من 

 مجال املراجعة واملحاسبة.

 

 :داخل اململكة

اململكة  –ديلويت آند توش 

 العربية السعودية

 

 :خارج اململكة

الواليات  –ديلويت آند توش 

 املتحدة األمريكية

ع و  -الكركة التعاو ية للتأم   

  جنة املراجعة
 مساهمة مدرجة  

 -شركة داو  تاو  السعودية 

 ع و  جنة املراجعة
 مساهمة غ س مدرجة  

ع و  -شركة امل احن اللاللة 

  جنة املراجعة
 مساهمة غ س مدرجة  

ع و  -شركة روشن العقارية 

  جنة املراجعة
 مساهمة غ س مدرجة  

للصناعات الكركة السعودية 

 ع و  جنة املراجعة -ا ج سية 
 مساهمة غ س مدرجة  

شركة كريدي اجريكول سي  آي بي 

ع و مجلس  –العربية املالية 

 إدارة ورئ س  جنة املراجعة

 مساهمة غ س مدرجة  

ع و  -شركة الوادي للت وير 

  جنة املراجعة
 مساهمة غ س مدرجة  

 

 

 

 التنفيذيةأعضاء اإلدارة  

 الخبرات املؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم 

 الرئ س التنفيذي يحى ان صا ح ال منصور  تأ 1

الرئ س التنفيـــذي لق ـــا  

مبيعات األفراد يي شــــــــــركة 

 رين

 اكالوريوس إدارة أعمال

 ماجست س إدارة األعمال

ــــــــــــــــــرة عملية تفوق    عمل خاللها يي العديد من  21خبـ
ً
الكـــــــركات عاما

ا   شـــركة رين وشـــركة االتصـــاالت الســـعوديةخ وغ سها من الكـــركات 

 الرائدة يي اململاة العربية السعوديةت

2 

 محمود حمدا  العبدا تأ

الرئ س التنفيــــذي للكــــــــــــئو  

 املالية ااإل ااة

مـــــــديـــــــر عـــــــام املـــــــ ـــــــزا ـــــــيـــــــة 

 والت  ي  والتقارير
 اكالوريوس محاسبة

 ماجست س إدارة أعمال مالية

 يي اإلدارة املالية ويي مجال االتصـــاالت  30خبـــــــــــــــرة عملية تفوق 
ً
عاما

وتقنية املعلومات عمل خاللها يي العديد الكـــركات منها شـــركة اور ي 

 .وشركة االتصاالت السعودية

 دت صا ح ان خل  ا ةارثي 3
الــرئــ ــس الــتــنــفــيــــــذي لــقــ ــــــا  

 دعم األعمال

الرئ س التنفيذي لكـــــركة 

 أيو  هيوت السعودية

 لوريوس هندسة كهربائيةاكا

 ماجست س هندسة كهربائية

دكتوراه هنـــدســــــــــــــة كهربـــائيـــة 

 واتصاالت

 يي مجال اإلدارة العامة واالتصـــــــــاالت  21خبسة عملية تفوق عن 
ً
عاما

وتقنيـة املعلومـات خ شــــــــــــ ـل ف هـا العـديـد من املنـاصـــــــــــــب يي شــــــــــــركـات 

م تلفة منها شــــــــــــركة االتصــــــــــــاالت الســــــــــــعودية وشــــــــــــركة ايو  هويت 

 .السعودية

 *مت محمد ان سعيد الكمراني 4
الــرئــ ــس الــتــنــفــيــــــذي لــقــ ــــــا  

 التقنية

 ــــــائــــــب الــــرئــــ ــــس لــــقــــ ــــــا  

املكــارو  واملنتجات شــركة 

 Tetcoت وير 

اكالوريوس هندســـــة حاســـــب 

 آلي واتصاالت

 دالوم عالي اتصاالت

 يي مجال االتصــــــــــــاالتخ و عمل خاللها يي  25خبسة عملية تفوق 
ً
عاما

العديد من الكــــــــــــركات ا   شــــــــــــركة لوســــــــــــضتخ وشــــــــــــركة ارياســــــــــــو  

 STCالسعوديةخ و شركة االتصاالت السعودية  

 تركي ان رم ا  العنزي** .م 5
الــرئــ ــس الــتــنــفــيــــــذي لــقــ ــــــا  

 التقنية

مســــــــــــنكــــــــــــار  ائب الرئ س 

األعمال للعمليات   لق ا 

 stcالنك يلية يي 

اكالوريوس هندســــــــــة و علوم 

 حاسب آلي 

عـــــام يي مجـــــال ق ـــــا  االتصــــــــــــــــاالت وتقنيـــــة  ١٨خبسة عمليـــــة تفوق 

املعلوماتت  شــــــــــ ل عدة مناصــــــــــب يي ق ا  االتصــــــــــاالت وكا  أخرها 

منصــــــــب مســــــــنكــــــــار النائب األول لعمليات ق ا  األعمال يي شــــــــركة 

 شــــــــــــباــــــة االتصـــــــــــــــــاالت يي  يومتاالتصـــــــــــــــــاالت الســــــــــــعوديــــــة لتنفيــــــذ 

كمــا شــــــــــــ ــل منصــــــــــــــب مــدير عــام اول إلدارة عمالء وعمليــات ق ــا  

 األعمال يي شركة موبايويت

 مت فهد ان عبدالرحمن البواردي 6

املســـــــــــــاعــد التنفيــذي للرئ س 

لــــــــــلكـــــــــــــــــــــؤو  الــــــــــتــــــــــقــــــــــنــــــــــيــــــــــة 

 واإلسلساتيجية

الرئ س التنفيذي ااإل ااـة 

ـــــــــــــــــــــــ شـــــــــــركة اتحاد عذيب  لـ

 لالتصاالت

ا ةاســــب ماجســــت س يي علوم 

 ا لي

عام يي مناصــــــــــــب تقنية وإدارية عدة يي مجال  32خبسة عملية تفوق 

االتصــاالت وتقنية املعلوماتخ حيث شــ ل عدة مناصــب يي عدد من 

 شركات االتصاالتت
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 مت  محمد خليل قاعود
 ـــائـــب الرئ س لق ـــا  االفراد 

 والنواقل واملك ل  

مــــــــديــــــــر إدارة الــــــــتــــــــجــــــــارة 

 الدولية

 كهربائيةاكالوريوس هندسة 

 ماجست س هندسة كمبيوتر

 يي مجال االتصـــــــــاالت وتقنية املعلومات خ  26خبسة عملية تفوق 
ً
عاما

شــــــــــــ ل ف ها العديد من املناصــــــــــــب يي شــــــــــــركات م تلفة منها شــــــــــــركة 

االتصاالت املتكاملة وشركة االتصاالت الفلس يضية وشركة ف سايا  

 وشركة لي موبيل 
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 مت إاراهيم ان وليد العبيداء
ئــــــب الــــرئــــ ــــس لــــلكــــــــــــــــؤو   ــــــا

 التنظيمية

مدير عام إدارة الكـــــــــــؤو  

 التنظيمية والقا و ية

 اكالوريوس هندسة كهربائية

 ماجست س هندسة اتصاالت

 يي مجــــــال االتصـــــــــــــــــاالت وتقنيــــــة  19خبسة عمليــــــة تفوق عن 
ً
عــــــامــــــا

املعلوماتخ شـــــ ل ف ها العديد من املناصـــــب يي شـــــركات م تلفة منها 

 شركة االتصاالت املتكاملةت 

 مص فى محمد االم   .م 9
 ـــــــائـــــــب الـــــــرئـــــــ ـــــــس لـــــــقـــــــ ـــــــا  

 النسوي 

مــــــديـــــر لســــــــــــــــويـــــ  قـــــ ــــــا  

 األعمال يي شركة رين

اـــــــكـــــــالـــــــوريـــــــوس هـــــــنـــــــدســــــــــــــــــة 

 اإللالسو يات

 ماجست س يي إدارة األعمال

 شــــــــــ ل خاللها العديد من املناصــــــــــب منها  17خبسة عملية تفوق 
ً
عاما

مدير لســوي  ق ا  األعمال بكــركة رين ومســنكــار النســع س بكــركة 

التصــاالت الســعودية ومدير النســع س بكــركة رين الســودا  وغ سها ا

 من الكركات الرائدة يي اململاة العربية السعوديةت

 محمد ان منصور كرحا  تأ 10
 ــائــب الرئ س ملبيعــات ق ــا  

 األعمال

مـــــــديـــــــر عـــــــام مـــــــبـــــــيـــــــعـــــــات 

 الكركات يي موبايوي
 اكالوريوس إدارة عامة

 يي مجال االتصاالت ش ل خاللها العديد  14خبسة عملية تفوق 
ً
عاما

من املناصـــــــــــب ا   شـــــــــــركة رين وشـــــــــــركة موبايويخ وشـــــــــــ ل غ سها من 

 املناصب يي الكركات الرائدة يي اململاة العربية السعوديةت

 بكار سم س شناوي  تأ 11
 ــــائــــب الرئ س لق ــــا  تقنيــــة 

 املعلومات

 ــــــائــــــب الــــــرئــــــ ــــــس قــــــ ــــــا  

املــــعــــلــــومــــــات يــــي شـــــــــــــــركــــــة 

 STC"جوي" من 

 اكالوريوس حاسب آلي

 ماجست س يي  ظم املعلومات

ـــــرة عملية تفوق   يي مجال االتصاالت وتقنية املعلومات خ  22خبـ
ً
عاما

شــــــــــــ ل ف ها العديد من املناصــــــــــــب يي شــــــــــــركات م تلفة منها شــــــــــــركة 

االتصـــــــاالت الســـــــعودية وشـــــــركة اتحاد اتصـــــــاالت "موبايوي" وشـــــــركة 

 ارياسو  

 عايض ان صا ح الكهري  تأ 12
 ـــائـــب الرئ س لق ـــا  الـــدعم 

 اللوجس   

 ــــائــــب الرئ س لا ــــدمــــات 

 املسا دة شركة عجايل

 اكالوريوس إدارة أعمال

 ماجست س إدارة أعمال

 عمل خاللها يي العديد من الكركات ملل  19خبسة عملية تفوق 
ً
عاما

شـــركة العيوني لالســـنلمار واملقاوالت وشـــركة عبس اململاة الســـعودية 

ــــ( وغ سها من الكركات الرائدة يي للتجارة والصناعة و  املقاوالت )سباـ

 اململاة العربية السعوديةت
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 مت  ر وا  عباس
 ــــــائــــــب الـــرئـــ ـــس لـــهـــنــــــدســـــــــــــــــة 

 الكبكات

مــــــديــــــر عــــــام هــــــنــــــدســــــــــــــــــة 

 اكالوريوس هندسة كهربائية الكباة ااإل ااة

ـــــــــرة عملية تفوق   يي مجال االتصاالت وتقنية املعلومات خ 22خبـ
ً
عاما

شــــ ل ف ها العديد من املناصــــب يي شــــركات م تلفة منها شــــركة وارد 

 االتصاالت الباكستا ية )مجموعة ااوظب ( 

 -مالحظةل

 من  /تمت استقالة املهندس *
ً
 .م22/08/2021محمد ان سعيد الكمراني اعتبارا

 من تركي ان رم ا  ا /تم لعي   املهندس **
ً
 .م07/11/2021لعنزي اعتبارا

 تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه .12

أع ـــاء للدورة ا ةالية ) الرابعة(  9( لســـعة أع ـــاءخ وتم لعي   و ا ت اب عدد 9حدد النظام األســـاس للكـــركة عدد أع ـــاء مجلس إدارة الكـــركة اــــــــــــــــــ )

 مت25/10/2020( من قبل ا جمعية العامة املنعقدة اتاريخ 25/10/2023)تضت   يي م  وملدة ثالث سنوات 26/10/2020ملجلس اإلدارة ال   ادأت يي 
 

 لم2022مارس  31ويب   ا جدول التالي قائمة أسماء أع اء مجلس اإلدارة يي نهاية السنة املالية املنت   يي 

 

 م2022مارس  31أعضاء مجلس اإلدارة كما هو في نهاية السنة املالية املنتهية في 

 االسم م

 تصنيف العضوية

)تنفيذي/ غير 

 تنفيذي/ مستقل(

 جهة التمثيل

 ا جمهور  مستقل الدكتور/ ع سي  ان يسلم ان فرج ااع سي  1

 ا جمهور  مستقل الدكتور/ يايد ان صا ح ان مررم السبيعي 2

 ا جمهور  مستقل السيد/ خالد ان عبدالرحمن ان عوي ا    سي  3

 ا جمهور  مستقل ارعوي ا جاالسيد/ أيمن ان هالل ان  4

 النهلة غ س تنفيذي السيد/ هاني ان فهد ان جميل ق ا  5

 شركة البحرين لالتصاالت السلاية والالسلاية )اتلكو( غ س تنفيذي السيد/ ع سي  عباس ع سي  السب  6

 )اتلكو(شركة البحرين لالتصاالت السلاية والالسلاية  غ س تنفيذي * فيصل محمد  ايح قمحيحالسيد/  7

8 
 

 شركة اذار التجارية غ س تنفيذي السيد/ سعد ان عمر ان سعد الب ز

 من  فيصل محمد  ايح قمحيحلعي   السيد/ * تم 
ً
 مت01/03/2022يي مجلس اإلدارة إعتبارا
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 م2022مارس  31أعضاء مجلس اإلدارة املستقيلين خالل العام املالي املنتهي في 

 االسم م
 تصنيف العضوية

 )تنفيذي/ غير تنفيذي/ مستقل(
 جهة التمثيل

 شركة اال لس ت السعودية غ س تنفيذي عمر صبحي شناعةالسيد/  1

 شركة البحرين لالتصاالت السلاية والالسلاية )اتلكو( غ س تنفيذي الكيخ/ محمد ان خليفة آل خليفة 2
 من  عمر صبحي عبدالاريم شناعةالسيد/ تم قبول إستقالة 

ً
 تم25/10/2021من مجلس اإلدارة اعتبارا

 من  ييالكيخ/ محمد ان خليفة آل خليفة  إ رهاء ع ويةتم 
ً
 مت01/03/2022مجلس اإلدارة إعتبارا

 

 اجتماعات مجلس اإلدارة .13

ت ووعال عدم ح ور م31/3/2022يب   ا جدول التالي عدد اجتماعات مجلس اإلدارة وح ور األع اء لتلة اإلجتماعات خالل العام املالي املنت   يي 

إجتما  عقد تمت الدعوة الى  حبعض األع اء لبعض اجتماعات مجلس اإلدارة والاجا  الفرعية لظروف خاصة أو لدواعي السفرت وتجدر اإلشارة اأ 

 والذي إنعقدالدورة الرابعةخ  -( 10وهو إجتما  مجلس اإلدارة العاشـــــــــر )خ 2022 مارس 31ملجلس اإلدارة خالل العام املالي املنت   يي  إســـــــــترنائي  ار  

معالي محافظ هيئة االتصـاالت وتقنية املعلومات الدكتور/ محمد ان سـعود التميف خ ا صوة  منالرسـالة الواردة مخ ملناقكـة 05/12/2021اتاريخ 

مو ـــــــو  ت اا  األرصـــــــدة ا   الكـــــــركة وشـــــــركة البحرين لالتصـــــــاالت  كما تم مناقكـــــــة أخر املســـــــتجدات حيال مو ـــــــو  نكـــــــر شـــــــباة ال ي  اللسدديخ

ـــلاية )اتلكو(خ ـــلاية والالســــــ أي  لب ماتوب بعقد أي اجتماعات  ارئة من أي من أع ـــــــــاء املجلس أو مراج  ا ةســـــــــااات رئ س املجلس لم يتل  و  الســــــ

انعقاد جلســـــــــــاتح عوى مناقكـــــــــــة األمور االســـــــــــلساتيجية والهامة وكذلة ت ويحرة املجلس أثناء م2022مارس  31ا  ارري خالل الســـــــــــنة املالية املنرهية يي 

 مقلسحات املساهم   وماةوظا هم حيال الكركة وأداءها يي ح ور غالبية األع اءت
 

 

 

 

 سجل حضور أعضاء مجلس اإلدارة الحاليين

 

 

 م

 

 

 اإلسم / العضو

 ( اجتماعات6عدد االجتماعات )

2022 

 اإلجتماع األول 

 إبريل 25

 اإلجتماع الثاني

 يوليو 05

 اإلجتماع الثالث

 أكتوبر 10

 اإلجتماع الرابع

 نوفمبر 08

 لخامسا اإلجتماع

 ديسمبر 05

 اإلجتماع السادس

 مارس 28

       الدكتور/ ع سي  ان يسلم ااع سي   1

       الكيخ/ محمد ان خليفة آل خليفة * 2

       السيد/ ع سي  عباس السب   3

       السيد/ أيمن ان هالل ا جاار  4

       الدكتور/ يايد ان صا ح السبيعي  5

       السيد/ عمر صبحي شناعة ** 6

       السيد/ هاني ان فهد ق ا   7

السيد/ خالد ان عبد الرحمن  8

 ا    سي 
      

       السيد/ سعد ان عمر الب ز 9

       * فيصل محمد  ايح قمحيحالسيد/  10

 عن شركة اتلكو اتاريخ  فيصل محمد  ايح قمحيح* تم لعي   السيد/ 
ً
 للكيخ/ محمد ان خليفة آل خليفة مملال

ً
 ت01/03/2022خلفا

 25/10/2021** تم إ رهاء ع وية السيد/ عمر صبحي شناعة من مجلس اإلدارة اتاريخ 
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 اإلدارة املستقيلين سجل حضور أعضاء مجلس

 

 االسم/ العضو م

 ( اجتماعات6عدد االجتماعات )

2021 - 2022 

 اإلجتماع األول 

 إبريل 25 7

 اإلجتماع الثاني

 يونيو 05 23

 اإلجتماع الثالث

 أكتوبر 10

 االجتماع الرابع

 نوفمبر  08

 االجتماع الخامس

 ديسمبر 05

االجتماع السادس 

 مارس 28

       صبحي شناعةعمر السيد/  2

       الكيخ/ محمد ان خليفة آل خليفة 3
 من  السيد/ عمر صبحي شناعة* تم قبول إستقالة 

ً
 مت14/10/2021من مجلس اإلدارة اعتبارا

 من 
ً
 ت01/03/2022* تم إ رهاء ع وية الكيخ/ محمد ان خليفة آل خليفة من مجلس اإلدارة اعتبارا

 

 

 

 لجان مجلس اإلدارة .14

 ــــــــــــــاء ومهام واجتماعات هذه (  الدورة الرابعة ثالثة  جا خ وفيما يوي ايا  اأســــــــــــــماء وأع2022 – 2021املالي ا ةالي )العام اإلدارة خالل   ــــــــــــــم مجلس

 الاجا ت

 

 

 

 

 

 

 لجنة املراجعة :

مخ كمـا تم لكـــــــــــــايـل  جنـة املراجعـة للـدورة الرابعـة اموافقـة 26/10/2020قـدة اتـاريخ تم لكـــــــــــــايـل ولعي   أع ــــــــــــــاء  جنـة املراجعـة للـدورة الرابعـة ملجلس اإلدارة اموافقـة ا جمعيـة العـامـة العـامـة املنع

ا جمعية م وتقوم  جنة املراجعة اأعمالها حســــــــب  اللوائح التنفيذية الصــــــــادرة من ا جهات الرســــــــمية امل تصــــــــة والئحة عمل  جنة املراجعة املعتمدة من 01/12/2020ا جمعية العامة املنعقدة اتاريخ 

 مت    26/10/2017تاريخ  العامة ا

 أعضاء واجتماعات لجنة املراجعة الدورة الدورة الرابعة

طبيعة  االسم م

 العضوية

 (13عدد إجتماعات الدورة الرابعة )

2022 

14 

 إبريل

20 

 مايو

23 

 يونيو

08 

 أغسطس

17 

 أغسطس

08 

 سبتمبر

04 

 نوفمبر

10 

 نوفمبر

08 

 ديسمبر

15 

 ديسمبر

31 

 يناير

08 

 مارس

             رئ س الاجنة السيد/ أيمن ان هالل ا جاار 1

             ع و السيد/ عمر صبحي شناعح 2

             ع و السيد/ هاني ان فهد ق ا  3

             ع و السيد/ إحسا  ان أما  ا م دوم 4

 من    -
ً
 مت25/10/2021تم قبول إستقالة السيد/ عمر صبحي شناعة من  جنة املراجعة إعتبارا

 من  -  
ً
 مت31/10/2021تم لعي   السيد/ إحسا  ان أما  ا م دوم يي  جنة املراجعة من )خارج مجلس اإلدارة( اعتبارا
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 سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عن املجلس واإلدارة التنفيذية .15

واإلدارة التنفيذية وآلية صـــــــرفهات  املنبلقة عن املجلسســـــــياســـــــة مكاف ت أع ـــــــاء مجلس اإلدارة والاجا   مخ28/07/2021اعتمد مجلس اإلدارة اتاريخ 

 لقواعدم25/08/2021للكــــــركة اتاريخ  من تاريخ اعتمادها من ا جمعية العامةالســــــياســــــة العمل اموجب هذه وقد ادأ 
ً
 الئحة وأحكام خ ونلة امتلاال

 خ هـ 16/05/1438 وتاريخ (16-2017-8رقم ) القرار اموجب املالية السوق  مجلس هيئة عن الكركات الصادرة حوكمة
ً
 الكركات ملت لبات  ظام ووفقا

 هـتت 28/01/1437وتاريخ  3م/ رقم امللكي ااملرسوم الصادر
 

من املجلس ااإل ـــــافة إلى وت تص  جنة املكاف ت واللسشـــــيحات االتوصـــــية إلى مجلس اإلدارة امكاف ت أع ـــــاء مجلس اإلدارة وأع ـــــاء الاجا  املنبلقة 

 ألحكام هذه السياسةخ عوى أ  تراعي الاجنة املعاي س التاليةل
ً
 مكاف ت كبار التنفيذي   االكركة وفقا

 

 .وأهدافها الكركة استـراتيجية م  ان جامها تأ

 اللجنة التنفيذية :

ـــــــــــــــــــرامي االنكــــــ يل املتعلقة الكــــــئو   امراجعة دورية الاجنة اصــــــفة مخ وتقوم25/04/2021من قبل مجلس اإلدارة اتاريخ تم لكــــــايل ولعي   أع ــــــاء الاجنة التنفيذية   مجلس اجتما  قبل املالية والبـ

 ادعم مجلس اإلدارة يي أدائح  ملجلس تقاريرها التنفيذية الاجنة وترف  اإلدارة مجلس انعقاد ا تظار تحتمل ال التـــــــــــــــــــــي ال ارئة املهام بعض تنفذ قد كما اإلدارةخ
ً
اإلدارةت وتقوم الاجنة التنفيذية أي ــــــــا

ركةت والهدف الرئ س لاجنة هو رف  مســتول أداء الكــركةخ ملســئولياتحخ وتاويد اإلدارة التنفيذية االتوجيح واإلرشــاد  حو أف ــل املمارســات إلدارة الكــركةخ والتأكيد ا ــرورة تحقي  خ   وأهداف الكــ

 دارة الكركة العليا والتضسي  بكأ  اسلساتيجيات الكركة وأهداف األعمال واألنك ةتوو   األهداف إل 

 أعضاء واجتماعات اللجنة التنفيذية 

 طبيعة العضوية االسم م

 (7عدد االجتماعات )

18 

 مايو

04 

 يوليو

24 

 أغسطس

19 

 سبتمبر

28 

 نوفمبر

05 

 يناير

20 

 مارس

         رئ س الاجنة الدكتور/ يايد ان صا ح السبيعي 1

        ع و  الدكتور/ ع سي  ان يسلم ااع سي  2

        ع و *السيد/ هاني ان فهد ق ا   3

        ع و *السيد/  عمر  صبحي شناعة  4

        ع و السيد/ سعد ان عمر الب ز 5

        ع و **السيد/ ع سي  عباس السب   6

 مت14/10/2021قبول إستقالة السيد/ عمر صبحي شناعة من الاجنة التنفيذية اتاريخ * تم 

 مت10/11/2021السيد/ هاني ان فهد ق ا  من الاجنة التنفيذية اتاريخ  * تم قبول إستقالة

 مت10/11/2021* * تم لعي   السيد ع سي  عباس السب  يي الاجنة التنفيذية اتاريخ 

 والترشيحات :لجنة املكافآت 

 للسياسات واملعاييــــــــــــــر املعتمدةخ وإجراء املراج
ً
عة السنوية لالحتياجات امل لوبة من املهارات املناسبة لع وية تقوم  جنة املكاف ت واللسشيحات االتوصية ملجلس اإلدارة االلسشيح لع وية املجلس وفقا

  الت ييـــــــــــــــــرات التـــــــــــــــــي يمان إجراؤهاخ وتحديد جوا ب ال ــــع  والقوة يي مجلس اإلدارةخ واقتـــــــــــــــــراح معا جرها اما يتف  م  مصــــاةة مجلس اإلدارةخ ومراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورف  التوصــــيات يي شــــأ

 والتأكد بككل سنوي من استقاللية األع اء املستقل   وو   سياسات وااةة لتعوي ات ومكاف ت أع اء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذييـنت .الكركة

 املكافآت والترشيحات واجتماعات لجنةأعضاء 

 االسم م
طبيعة 

 العضوية

 ( اجتماعات10عدد االجتماعات )

 

22 

 إبريل

25 

 إبريل

23 

 مايو

24 

 يونيو

07 

 سبتمبر

29 

 سبتمبر

11 

 نوفمبر

14 

 ديسمبر

10 

 فبراير

29 

 مارس

           رئ س الاجنة السيد/ خالد ان عبد الرحمن ا    سي  1

           ع و الدكتور/ يايد ان صا ح السبيعي 2

           ع و السيد/ سعد ان عمر الب ز 3
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م أ  تب  ا جاء ترب  كأ  ال ويلخ املدل عوى الكـركة وتنميرها إ جاح عوى التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس أع ـاء حث ب ر  املكاف ت تقدَّ

 املدل ال ويلت عل ااألداء املكاف ت من املت  س

د أ  تج  واملهاراتخ العمليةخ العلميةخ وا  بـــــــــــــــــرات بكـــاغلها واملؤهالت املنو ة واملســـؤوليات واملهام الوظيفةخ مســـتول  عوى اناءً  املكاف ت تحدَّ

 .األداء ومستول 

 .الكركة دلل امل ا ر ودرجة و بيعة بجم م  ان جامها تد

 ما تفادي م  املكاف تخ األخذ يي االعتبار ممارســــات الكــــركات األخرل وخاصــــة ال   لعمل يي  فس املجال تمارس  فس األنكــــ ة يي تحديد ته

 .والتعوي ات للمكاف ت مبـرر  غيـر ارتفا  من نلة يضكأ عن قد

 .ف ها املبال ة عدم م  وتحف زهاخ عل ها للعمل االكركة واملةافظة املهنية الافاءات استق اب لسرهدف املكاف ت أ  تو

  التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس ألع ـــاء الكـــركة رغبت الكـــركة تبن  ار امي ملنح أســـهم يي حال يي تر
ً
 أم أســـهما

ً
 جديدا

ً
ســـواء أكا ت إصـــدارا

و ظام الكـــــركات  س للكـــــركةاألســـــا النظام م  يتواف  اما واللسشـــــيحات اشـــــلس ها الكـــــركةخ يجب أ  يتم نلة تحت إشـــــراف  جنة املكاف ت

 .العالقة السوق املالية ولوائحهما التنفيذية نات هيئة وأ ظمة

تصــرف ادالت ح ــور االجتماعات وغ سها من االســتحقاقات أو لعويض املصــروفات املتعلقة ااجتماعات املجلس والاجا  املنبلقة عنح و  تح

 عقب كل اجتما خ 
ً
ع ـــــــــــــاء عوى ا  يتم اإلفصـــــــــــــاح عن جمي  ما يتم صـــــــــــــرفح أل ا جمعيات العامة واالجتماعات الرســـــــــــــمية األخرل مباشـــــــــــــرة

اليح اتقرير مجلس اإلدارة الســـنوي اناًء عوى لعليمات هيئة الســـوق س اإلدارة الســـنوي حســـب البند املكـــار املجلس والاجا  يي تقرير مجل

 املاليةت

 :اإلدارة وأعضاء اللجان املنبثقة عن املجلس مجلس أعضاء معايير  وآلية صرف مكافآت 1.15

أو  مق و  ماايا عيضية أو مبل  أو ا جلســــات عن ح ــــور  ادل من اإلدارة وأع ــــاء الاجا  املنبلقة عن املجلس مجلس أع ــــاء مكافأة تتكو   تأ

 املاايات هذه من أكثس أو ا   اثضت   ا جم  الكركةخ ويجور  صايي أرباح نسبة معينة من

 مباشر غ س أو مباشر بككل مبضية تكو   أ  أو الكركة ال   تحققها األرباح من نسبة عن عبارة اإلدارة مجلس أع اء مكافأة تكو   يجور أ   تب

 الكركةت ربحية عوى

 االحتيا يات خصم بعد ونلة األرباحخ من صايي (٪10عوى ) الضسبة هذه تايد أ  يجور  فال الكركةخ أرباح من معينة نسبة املكافأة كا ت إنا تج

  العامة ا جمعية قرر ها ال  
ً
 رأس من (٪5)عن  يقل ال املســاهم   عوى ربح تورو  وبعد األســاسخ الكــركة  ظام الكــركات و ظام ألحكام ت بيقا

  املكافأة هذه استحقاق يكو   أ  عوى الكركة املدفو خ مال
ً
 يكو   نلة ي ال  وكل تقدير الع وخ يح رها ال   ا جلسات عدد م  متناسبا

 
ً
 .اا ال

 لعدد مرات ح ـــــــور الع ـــــــو  املقدار متفاوتة املكافأة املرصـــــــودة لألع ـــــــاء تكو   أ  يجور  تد
ً
لالجتماعات وت تل  قيمرها من ع ـــــــو  خر  وفقا

 اإلدارةت مجلس واللسشيحات واعتماد املكاف ت وتناسبخ ويتم تقدير قيمة املكافأة لكل ع و اتوصية من  جنة كضسبة

 تيتم صرف مكاف ة أع اء مجلس اإلدارة التنفيذي   وغ س التنفيذي   اناًء عوى توصية من مجلس اإلدارة وبعد موافقة ا جمعية العامة ته

 املكاف تأد اه اناًء عوى توصــــــية  جنة املجلس املســــــتقل   اقرار من مجلس اإلدارة وف  التصــــــضي  الواد اا جدول  يتم صــــــرف مكافاة اع ــــــاء تو

 واللسشيحاتت

 يتم صرف مكاف ت كافة أع اء الاجا  املنبلقة من املجلس اقرار من مجلس اإلدارة اناًء عوى توصية  جنة املكاف ت واللسشيحاتت تر

 72,000عليح الع ــو من ادل ح ــور إجتماعات مجلس اإلدارة والاجا  الفرعية وا جمعيات ال يتعدل مبل  يكو  ا ةد األقصــي  ملا يحصــل  تح

 ريال يي السنة املالية الواحدةت

 يي أكثس من  جنة مبل  ال يتجاور  ت 
ً
يكو  ا ةد األقصــــــــــي  ملا يحصــــــــــل عليح الع ــــــــــو من مكاف ة من ع ــــــــــويات  جا  املجلس يي حال كا  ع ــــــــــوا

 السنة املالية الواحدةتريال يي  100,000

( 150,000( مائتا  أل  ريالخ وا ةد األدنى ملكاف ت اع ـــــاء املجلس الســـــنوية )200,000يكو  ا ةد األدنى ملكاف ت رئ س املجلس الســـــنوية ) تي

 مائة وخمسو  ال  ريالخ عوى أ  ال يتجاور ا ةد األقصي  لللمكاف ت السنوية املبل  املواح وف  ا جدول أد اهت

كل سنة مالية توةي   جنة املكاف ت واللسشيحات ملجلس اإلدارة اصرف املكاف ة املالية ألع اء املجلس والاجا  املنبلقة من املجلس  يي نهاية تك

 -عوى النحو التالي م  مراعاة نسبة ا ة ورل
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 رئ س املجلس تصضي  املكاف ت
ع و مجلس 

 اإلدارة
 ا ةد األقصي  ادل ح ور   جنة املراجعة  جا  املجلس

 ا ةد األدنى

 )عند عدم تحقي  أرباح(
200,000 150,000 50,000 75,000 3,000 300,000 

 ا ةد األقصي 

 )عند تحقي  أرباح(
250,000 200,000 50,000 75,000 3,000 400,000 

 

 )خمســـــــــــــة  جوم( لألع ـــــــــــــاء تتحمل الكـــــــــــــركة تكالي  تذاكر الســـــــــــــفر عوى درجة رجال األعمال والتنقالت واإلعاشـــــــــــــة واإلقامة يي غرفة افندق  تل

املقيم   خارج مدينة مقر اإلجتما خ ويي حالة عدم تأم   أي من هذه النســـهيالت وا  دمات من قبل الكـــركةخ يتم لعويض األع ـــاء عن هذه 

 لســــــــياســــــــة ح ــــــــور اجتماعات مجلس اإلدار 
ً
ة والاجا  املصــــــــروفات الفعلية بعد تقديم الفوات س واملســــــــنندات املؤيدة للمبال  املنصــــــــرفةخ ووفقا

 املنبلقة عن املجلس وا جمعيات وسداد  فقات السفر واملصروفات ال   يعتمدها املجلس بهذا الكأ ت

ل ال يتجاور مجمو  ما يحصل عليح ع و مجلس اإلدارة من مكاف ت وماايا مالية أو عيضية املبال  املذكورة يي ا جدول أعالهخ يي جمي  األحوال  تم

 ا جهة امل تصةت ركات والئحتح التنفيذية وال واا  ال   ت عهاوف  ما  ص عليح  ظام الك

 مكافآت رئيس مجلس اإلدارة ونائبه وأمين سر املجلس وأمناء سر اللجان املنبثقة من املجلس:  2.15

ــــــــر املنصوة عل ها يى الفقرة )أعاله( 5) ااملادةم  مراعاة ما ورد  أعاله لرئ س مجلس اإلدارة و ائبح ( 5خ ملجلس اإلدارة أ  ُيقر صرف مكافأة إ افية غيـ

  من اتوصـــــــــــية من  جنة املكافات واللسشـــــــــــيحاتت وكذلة ُيقر مجلس اإلدارة مكافأة أم   ســـــــــــر املجلس وأمناء ســـــــــــر الاجا  املنبلقة عن املجلس املعين 

 اح أعالهتخ عوى أ  ال يتجاور ما يصرف لهم السق  األعوى املو خارج املجلس اتوصية من  جنة املكاف ت واللسشيحات

 التنفيذية: اإلدارةةمكافآ  3.15

هارات ال    هدف املكاف ت إلى توف س ا ةالة التنافســــــــــــــية امل لوبة  جذب واالحتفاال ااملوظف   املؤهل   واألكفاء وا ةفاال عوى املســــــــــــــتول العالي من امل

ملل  –ت واللسشــيحات اناًء عوى توصــية  جنة املكاف  –تحتاج لها الكــركةت ويحدد مجلس اإلدارة أ وا  املكاف ت ال   تمنح لابار التنفيذي   يي الكــركة 

وترعى املساهمةت  املكاف ت اللااتةخ واملكاف ت املرتب ة ااألداء واملكافأة النكيجيعيةخ اما ال يتعار  م  ال واا  واإلجراءات املنظمة لذلة االكركات 

 اإلدارة التنفيذيةللفري  كاف ت األمور التالية عند صرف امل
 

ـــكل دو  املكاف تتقوم  جنة  تأ والتوصــــــية حيال خ    ري امراجعة ســــــلم الرواتب املعتمد  جمي  املوظف   اما ف هم كبار التنفيذي  واللسشــــــيحات بكـــ

 وبرامي تحف ز املوظف   كلما دعت ا ةاجة الى نلةت

م صـــــص يتم التوصـــــية اتعي   الرئ س التنفيذي من قبل  جنة املكاف ت واللسشـــــيحات وإقلساح مدة عقد العمل معح والتعوي ـــــات ا  اصـــــة اح م  .ب

 املكاف ة املقلسحة لح ويتم التوصية اصرفها من قبل الاجنةخ وتكو  املوافقة النهائية واإلعتماد من مجلس اإلدارةت

وتكو  املوافقة النهائية واإلعتماد من مجلس  للرئ س التنفيذي ويم رب ها ااملكاف ة من قبل  جنة املكاف ت واللسشــــــــــــــيحاتاء جت يتم تحديد معاي س األد

 تاإلدارة

مل لوبة من دت يتم تحديد معاي س األداء لابار التنفيذي   من قبل الرئ س التنفيذي ال   تكو  مرتب ة االتوج هات العامة للكــــــــــــــركة وراعية لألهداف ا

   الرئ س التنفيذي وتكو  املوافقة النهائية واإلعتماد من  جنة املكاف ت واللسشيحاتت

امناقكــة توصــيات اإلدارة التنفيذية لصــرف مكاف ت ســنوية أو اســترنائية عن األداء وعر ــها عوى مجلس اإلدارة هت تقوم  جنة املكاف ت واللسشــيحات 

ـــكل مســـــتمر  وكذلة مراجعة عقود خ للموافقة واإلعتماد تقوم  جنة املكاف ت واللسشـــــيحات امراجعة خ   ا ةوافا ا  اصـــــة اابار التنفيذي   بكــ

 حيالها ملجلس اإلدارة العتمادهات ااملكاف ت السنوية )إ  وجدت( ورف  التوصياتالتوظي  املبسمة معهم فيما يتعل  

 تحدد املكاف ت اناًء عوى مستول الوظيفةخ واملهام واملسئوليات واملؤهالت العلميةخ وا  بـرات العمليةخ واملهارات ومستول األداءت تو

 للســــــياســــــات الداخلية املعتمدة من تصــــــرف ادالت ســــــفر وا تداب  جمي  املوظف   حســــــب الدرجات واملســــــتو رت 
ً
يات الوظيفية وعقود التوظي  ووفقا

 قبل مجلس اإلدارة اناًء عوى توصيات  جنة املكاف ت واللسشيحات بهذا الكأ ت

 إيقاف صرف املكافآت وحاالت املطالبة بالتعويض واالسترداد:  4.15

ــا  الكــــركة املالية ومت لبات العملخ لاجنة املكاف ت و  اللسشــــيحات التوصــــية إلى مجلس اإلدارة اتيقاف صــــرف املكاف ت  جمي  املســــتفيدين م  مراعاة أو ــ

ارتكاب املوظ  أو الع ـو عمل م ل االكـرف أو األما ة أو اللزوير و/أو إخاللح  -وامل البة ااسـلسدادها يي حاالت معينة ) ومنها عوى سـبيل امللال ال ا ةصـر 

عليح  ـرر امصـا ح الكـركة و/أو إنهاء ع ـويتح اقرار من ا جمعية العامة إنا ل يب عن ح ـور ثالث جلسـات  يي القيام امسـؤولياتح أو واجباتح مما يلستب
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ي صـــورة متتالية ادو  عذر مكـــرو  يقبلح املجلسخ فعوى الع ـــو إعادة جمي  املكاف ت ال   صـــرفت عن الفلسة ال   تلت آخر اجتما  ح ـــره( أو خصـــمها اأ

الوظيفي  الو ــــــ  اســــــت الل ملن  ونلة التنفيذيةخ اإلدارة أو مجلس اإلدارة يي ع ــــــو دقيقة قدمها غيـــــــــــــــــــــر معلومات عوى اناءً  تقررت أنها تب   إنا مالئمةخ

ســــــــياســــــــة مكاف ت أع ــــــــاء مجلس اإلدارة والاجا  املنبلقة عن املجلس واإلدارة  ومن ا جدير االذكر أ ح تم إعتمادمســــــــتحقةت  غ س مكاف ت عوى لاةصــــــــول 

 م25/08/2021ية العامة للكــــركة اناريخ عمن ا جمالتنفيذية 
ً
خ عوى أ  يتم العمل امقت ــــاها من تاريخ إعتمادها من ا جمعية العامةخ ويتم ت بيقها إاتدا

 من الدورة الرابعة ملجلس اإلدارةت

 مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذييـن .16
 

 2022مارس  31مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة خالل العام املالي املنتهي في 
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 أوال: األعضاء املستقلين

 18,173 42,000 0 0 0 0 0 0 0 42,000 0 0 0 27000 15000 0 ع سي  ان يسلم ااع سي  1

 0 72000 0 0 0 0 0 0 0 72000 0 0 0 54000 18000 0 يايد ان صا ح السبيعي 2

 0 81000 0 0 0 0 0 0 0 81000 0 0 0 51000 30000 0 أيمن ان هالل ا جاار 3

 0 48,000 0 0 0 0 0 0 0 48,000 0 0 0 33000 15000 0 خالد ان عبد الرحمن ا    سي  4

 0 243000 0 0 0 0 0 0 0 243000 0 0 0 165000 78000 0 املجموع

 : األعضاء غيـر التنفيذييـن
ً
 ثانيا

 0 72000 0 0 0 0 0 0 0 72000 0 0 0 57000 15000 0 سعد ان عمر الب ز 1

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 محمد ان خليفة آل خليفة  2

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ع سي  عباس السب  3

 0 42000 0 0 0 0 0 0 0 42000 0 0 0 33000 9000 0 عمر صبحي شناعح 4

 3,583.03 78000 0 0 0 0 0 0 0 78000 0 0 0 60000 18000 0 هاني ان فهد ق ا  5

 21,756.03 192000 0 0 0 0 0 0 0 192000 0 0 0 15000 42000 0 املجموع

: األعضاء التنفيذيين
ً
 ثانيا

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ال يوجد -

 

 و/أو تكالي  اإلقامة يي الفندق املقدمة من الكركة(ت ادل املصروفات يكمل )التعويض عن املصروفات الفعلية ال   تابدها األع اء و/أو قيمة تذاكر السفر  ] 1[* مالحظةل 

ــــر العادية( املنعقدة خالل العام املالي املنت ااإل ــــافة إلى املكاف ت والب ]2[*  مالحظةل  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ريال لاجمعية 3000اواق   2021مارس  31  يي دالت املواــــةة اا جدول أعالهخ تم صــــرف ادل ح ــــور اجتماعات ا جمعية العامة )العادية وغيــ

 الواحدةت
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   مدرجة مساهمة شركة سعودية - (جوGO) لالتصاالت عذيب إتحاد شركة

 

 2021/2022ام لعاإلدارة  السنوي ملجلس التقرير                                               50 من  35 صفحة  

 

 

 2022مارس  31مكافآت أعضاء اللجان الفرعية خالل العام املالي املنتهي في 
 

 املجموع بدل املصروفات )*( بدل حضور الجلسات املكافآت الثابتة األعضاء

 أعضاء لجنة املراجعة

 45000 0 45000 0 أيمن ان هالل ا جاار 1

 42000 0 42000 0 هاني ان فهد ق ا  2

 18,000 0 18,000 0 إحسا  ان أما  ا م دوم * 3

 18000 0 18000 0 عمر صبحي شناعح** 4

 123000 0 123000 - املجموع

 من إحسا  ان أما  ا م دوم )ع و من خارج مجلس اإلدارة(  /* تم لعي   السيد
ً
 مت 31/10/2021يي  جنة املراجعة اعتبارا

 من  /**تم قبول استقالة السيد
ً
 مت14/10/2021عمر صبحي شناعة من  جنة املراجعة اعتبارا

 أعضاء اللجنة التنفيذية

 21,000 0 21,000 0 صا ح السبيعي يايد ان 1

 21000 0 21000 0 ع سي  ان يسلم ااع سي  2

 24,000 0 24,000 0 سعد ان عمر الب ز 3

 0 0 0 0 ع سي  عباس السب * 4

 12000 0 12000 0 هاني ان فهد ق ا ** 5

 12000 0 12000 0 عمر صبحي شناعح** 6

 90000 0 90000 0 املجموع

 من  /* تم لعي   السيد
ً
 مت10/11/2021ع سي  عباس السب  يي الاجنة التنفيذية اعتبارا

 من  /**تم قبول استقالة السيد
ً
 مت14/10/2021عمر صبحي شناعة من الاجنة التنفيذية اعتبارا

 من  /** تم قبول استقالة السيد
ً
 مت10/11/2021هاني ان فهد ق ا  من الاجنة التنفيذية اعتبارا

 والترشيحاتأعضاء لجنة املكافآت 

 27,000 0 27,000 0 خالد ان عبد الرحمن ا    سي  1

 27000 0 27000 0 يايد ان صا ح السبيعي 2

 30000 0 30000 0 سعد ان عمر الب ز 3

 84000 0 84000 - املجموع

 قدمة من الكركة(تو/أو تكالي  اإلقامة يي الفندق امل ادل املصروفات يكمل )لعويض املصروفات الفعلية لألع اء ال   تابدها األع اء و/أو  قيمة تذاكر السفر  ] 1[مالحظةل  * 

 

 ؤون املالية(مكافآت خمسة من كبار التنفيذييـن )من ضمنهم الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للش

 2022مارس  31املنتهي في  خالل العام املالي

وظـــــــــــــــائـــــــــــــــف كـــــــــــــــبـــــــــــــــار 

 التنفيذييـن

 املكافآت املتغيرة املكافآت الثابتة
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1 
  0 7242750     7242750 2,160,000  162000 1998000 الرئ س التنفيذي

9,402,750 

2 
الرئ س التنفيذي 

للكـــــــــــــئو  املــــاليــــة 

 ااإل ااة

480000 480000  960,000 280000     280000 590823  
1,830,823 

3 
الرئ س التنفيذي 

لــــــــــقــــــــــ ــــــــــا  دعــــــــــم 

 األعمال

1158000 162000  1,320,000 675500     675500 0  
1,995,500 

الرئ س التنفيذي  4

  لق ا  التقنية
366000 54000  420,000 89639     89639 0  

509,639 
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محمد الكـــــــــمراني 

* 

5 
الرئ س التنفيذي 

 لق ا  التقنية

 تركي العنزي **

463200 64800  528,000 228705     228705 0  
756,705 

6 

تنفيذي مســــــــــــاعد 

للرئ س للكـــــــــؤو  

الـــــــــــــــتـــــــــــــــقـــــــــــــــنـــــــــــــــيـــــــــــــــة 

 واإلسلساتيجية

606000 285000  891,000 50500     50500 815839  
1,757,339 

  1,406,662 8,567,094     8,567,094 6,279,000  1,207,800 5,071,200 املجموع
16,252,756 

 -مالحظةل

 من  /تمت استقالة املهندس *
ً
 .م22/08/2021محمد ان سعيد الكمراني اعتبارا

 من  /تم لعي   املهندس **
ً
 .م07/11/2021تركي ان رم ا  العنزي اعتبارا

  العالقة بين املكافآت املمنوحة وسياسة املكافآت املعمول بها 1.16

 واللسشـــــــــيحات( أعاله تم اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة اتوصـــــــــية من  جنة املكاف ت 15من ا جدير االذكر أ  ســـــــــياســـــــــة املكاف ت املواـــــــــةة االبند )

وحســــــــــب  تائي  مخ25/08/2021اتاريخ املنعقدة العادية الرابعة عكــــــــــر  ا جمعية العامة إجتما  خ وتم إدراجها يي جدول أعمال م28/07/2021اتاريخ 

بهاخ وبيا  أي ت وســــــ تم تو ــــــيح العالقة ا   املكاف ت املمنوحة وســــــياســــــة املكاف ت املعمول عوى أ  يتمتصــــــويت املســــــاهم   تم اعتماد هذه الســــــياســــــة 

 تا حراف جوهري عن هذه السياسة

 التقييم السنوي ملجلس اإلدارة .17

د يقوم مجلس اإلدارة اــتجراء تقييم ســــــــــــــنوي داخوي يعتمــد عوى عمليــات التقييم الــذالي واملراجعــة/التقييم من قبــل رؤســــــــــــــــاء الاجــا خ حيــث يتم تحــديــ

مصــاةة الكــركةت وال توجد جهة خارجية قامت اتقييم أداء مجلس اإلدارة وأداء  جا حت جوا ب القوة وال ــع  واقتـــــــــــــــــراح ســبل معا جرها اما يتف  م  

والاجا  ومن ا جدير االذكر أ   جنة املكاف ت واللسشيحات اصدد إعداد آلية وسياسة شاملة لعملية التقييم السنوي ألداء مجلس اإلدارة واألع اء 

 العتمادها من مجلس اإلدارة والبدء يي ت بيقهات وســـــــــــوف تحرة الكـــــــــــركة عوى واإلدارة التنفيذيةخ وجاري إجراءات التحســـــــــــ نات ال
ً
نهائية عل ها تمهيدا

ــــــــــــــــاام اما ورد يي املادة االســلسشــادية رقم ) يي التقارير القادمة اتن   ( من الئحة حوكمة الكــركات اصــورة كاملة يي املســتقبل واالفصــاح عن نلة41االلتـ

 ات

 أو أزواجهم أو أوالدهم القصر اإلدارة وكبار التنفيذييـنمصالح أعضاء مجلس . 18

 وصف للمصالح في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت )اشعار ملكية حصص كبيـرة من األسهم( 1.18

أو أكلـر من األسهم ٪( 5لم يرد لإلدارة التنفيذية للكركة أو إدارة عالقات املساهم   أية االغات أو اشعارات من أي ش ص  بيعي أو اعتباري يملة )

املصـــــدره للكـــــركةخ أو االغات عن وجود أية مصـــــاةة يي فئة األســـــهم نات األحقية يي التصـــــويت ســـــواء من األشـــــ اة ني العالقة أو من هيئة الســـــوق 

توجد مصا ح يي فئة األسهم  املالية اموجب املادة اللالث   من قواعد الن جيل واإلدراج من تاريخ التأس س وحتـــــــــــــــى تاريخ هذا التقريرت ولذلة  فت ح ال

 نات األحقية يي التصويت من املساهم   أو أع اء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذييـن وأرواجهم وأوالدهم القصرت

 أو أزواجهم أو أوالدهم القصر مصلحة وحقوق خيار وحقوق االكتتاب ألعضاء املجلس وكبار التنفيذييـن 2.18

حقوق اكتتاب لعود ألي من أع ـــــاء املجلس أو كبار التنفيذييــــــــــــــــــــن االكـــــركة أو أرواجهم أو أوالدهم القصـــــر يي ال توجد أية مصـــــا ح أو حقوق خيار أو 

 أسهم أو أدوات دين للكركةت

أقاربهم في العقود املبرمة مع شركة  3.18  عذيب لالتصاالت إتحادمصالح أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذييـن و

ـــــــــــــــــــي أارمرها يقر مجلس اإلدارة اأ ح ال يوجد  ألي من أع ـــــاء املجلس أو الرئ س التنفيذي أو املدير املالي أو أقاربهم أية مصـــــا ح شـــــ صـــــية يي العقود التـ

 الكركة سول العقود املواةة اا جدول أد اهل
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 شروط العمل/ العقد مدة العمل/ العقد مبلغ العمل/ العقد طبيعة العمل/ العقد م
اســـم العضـــو/ كبار التنفيذيين أو أي 

 شخص ذي عالقة بأي منهم

1 
اتفــاقيــة تمرير و قــل ا ةركــة 

 الدولية م  شركة اتلكو

يتم احنســــــــــــــاب قيمـــة املكـــاملـــات 

حســـب األســـعار لكل دولة ومدة 

االتصـــال لكل اتصـــال عوى حدة 

 ونلة اأسعار مت يـرة

تم توقي  هـــذه االتفـــاقيـــة 

ت 2009يــي شــــــــــــــهــر فــبــسايــر 

 
ً
 وتجدد سنويا

هـــــذه االتفـــــاقيـــــة من  ــــــــــــمن اتفـــــاقيـــــة 

الرب  الب نـي م  شركة اتلكو )الكرية 

ــــــــــي تم توقيعها واالتفاق عل ها  الفن ( التـ

 2009يي شهر فبساير 

ومؤسس( شركة اتلكو )ع و مجلس اعتباري 

الكــــــــــــيخ/ محمــد ان  ويمللهــا يي مجلس اإلدارةل

 للســــــــــــيــد رائــد عبــدا خليفــة آل خليفــة 
ً
)خلفــا

  /والســـــــيدف ري( 
ً
ع ســـــــي  عباس الســـــــب  )خلفا

 ااهاب حناوي( /للسيد

2 
دائــــرة ربــــ  لـــــــدوائــــر الــــنــــفـــــــان 

 الدولي م  شركة اتلكو

ــــل دائرة عوى  يتم احنســـــــــــــــــاب كـ

 حدة بسعر منافس

تم توقي  هـــذه االتفـــاقيـــة 

 10/11/2016يي شــــــــــــهر  

 وتجدد عوى أساس شهري 

دائـــــرة ربـــــ  لــــــدوائـــــر الـــــنـــــفــــــان الــــــدولـــــي 

ا  اصــة ااملعلومات نات ســعات عالية 

لكو و يتم است دامها لكل من عمالء ات

 "جو" لالستفادة من ا  دمة

شركة اتلكو )ع و مجلس اعتباري ومؤسس( 

ويمللهــا يي مجلس اإلدارةل الكــــــــــــيخ/ محمــد ان 

 للســــــــــــيــد رائــد عبــدا 
ً
خليفــة آل خليفــة )خلفــا

  /ف ري( والســـــــيد
ً
ع ســـــــي  عباس الســـــــب  )خلفا

 ااهاب حناوي( /للسيد

3 
اتفـــاقيـــة األليـــاف البصـــــــــــــريــــة 

 املعتمة م  شركة اتلكو

مليو  ريال  5القيمة التقديرية 

 سعودي

تم توقي  هـــذه االتفـــاقيـــة 

 26/02/2018اـــــــــتـــــــــاريـــــــــخ 

 سنة15ومد ها 

اســـــــــــــتـ ــــــدام جـاء مـعـ ـ  مـن األلـيــــــاف 

البصــــــرية املعتمة وال   تم شــــــراؤها من 

هيئــــــة الرب  الاهربــــــائي لــــــدول مجلس 

الــتــعــــــاو  ا ــ ــلــيــ ــي والــ ــ  تــربــ  عــــــدة 

  قا  م تلفة يي دول ا  ليي العربي

كو )ع و مجلس اعتباري ومؤسس( شركة اتل

ويمللهــا يي مجلس اإلدارةل الكــــــــــــيخ/ محمــد ان 

 للســــــــــــيــد رائــد عبــدا 
ً
خليفــة آل خليفــة )خلفــا

  /ف ري( والســـــــيد
ً
ع ســـــــي  عباس الســـــــب  )خلفا

 ااهاب حناوي( /للسيد
 

ـــــــــــــــن عالوة عوى ما نكر  يي ا جدول أعالهخ تقوم الكركة اتقديم خدما ها  ةلول لالتصاالت والبيا ات  واال لس ت لبعض أع اء مجلس اإلدارة االعتبارييـ

ــــــــــــراك ملل اقية عمالء الكركة األخرين دو  أي ماايا تف يليةخ ويتم االفصاح عنها  من التعامال  ــــــــــــر رسوم اشتـ ت م  والكركات نات العالقة بهم  ظيـ

  ا جمعية العامة الســـــــنويت ملايد من املعلومات عن التعامالت م  األ راف نات العالقة يي القوائم املالية حســـــــب املتب خ وكذلة التبلي  عنها يي اجتما

 ( أد اهت19األ راف نوي العالقةخ يررى اإل ال  عوى الفقرة )

 التعامالت مع األطراف ذوي العالقة .19

الء أو املوردين وفيمـــا يوي تمـــت التعـــامالت م  األ راف نوي العالقـــة انـــاًء عوى شــــــــــــــرو  وأســــــــــــــعـــار متف  عل هـــا تملـــل التعـــامـــل التجـــاري املعتـــاد م  العم

 التفاصيلل

 مدتها نوع الصفقة/ العملية العالقة الطرف ذو العالقة
 القيمة )ريال سعودي(

2022 2021 

ـــلاية  شــــــــــــــركة البحرين لالتصــــــــــــــاالت الســـــــــــ

 والالسلاية )اتلكو(
 مساهم مؤسس

 3,895,043 1,082,090 2010من يناير   إيرادات ايا ات

 3,046,516 189,140 2009فبساير  من إيرادات رب  اين 

 1,123,594 4,418,193 2009من فبساير  تكلفة رب  اين 

  3,652,886 2021ديسمبس  مصروفات لسوية

الكـــــــــــــركة العربية الســـــــــــــعودية للنســـــــــــــوي  

 والتوكيالت)ساماكو(

شقيقح لكركة 

 النهلح
 643,662 56,464 2012من أكتوبر  إيرادات ايا ات

 276,919 66,051 2009من  وفمبس  إيرادات ايا ات مساهم مؤسس التجارية املةدودةشركة اذار 

 شركة إتحاد شمس
شقيقح لكركة 

 اذار التجارية
 30,141 5,947 2011من يناير  إيرادات ايا ات

شــــــــــــــركــــة عــــذيــــب للصــــــــــــــيــــا ــــة وا  ــــدمــــات 

 املةــدودة 
ً
التي تم تعـديـل اســـــــــــمهـا الحقـا

الى شـــــــــــركــة الريــادة الحــديثــة للخــدمــات 

 البيئية

 20,160  2015من سبتمبس  إيرادات ايا ات مساهم مؤسس

 شركة عذيب ا لسجراف السعودية

شقيقح لكركة 

اذار التجارية 

 املةدودة

 189,660 58,296 2012من يو يو  إيرادات ايا ات

 شركة اذار التجارية املةدودة  -
 

مساهمو  

 مؤسسو  

لعويض املساهم   املؤسس   

عن العمولة املةملة عل هم 
 18,915 - 2009من أاريل 
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ـــلاية  - شـــــــــــركة البحرين لالتصـــــــــــاالت الســــــــ

 والالسلاية )اتلكو(
 

شـــــــــــــــــركـــــــة الـــنـــهـــلـــــــة لـــلـــتـــجـــــــارة واملـــقـــــــاوالت  -

 املةدودة 
 

شــــــــــــــــــركـــــــة تــــراكــــو لــــلــــتــــجـــــــارة واملــــقـــــــاوالت   -

 املةدودة
 

شــــــــــــــركـــة اـــذار لالتصـــــــــــــــــاالت واملعلومـــات  -

 املةدودة  
 

 شركة اال لس ت السعودية املةدودة  -
 

شــــــــــــــركـــة عـــذيـــب للصــــــــــــــيـــا ـــة وا  ـــدمـــات  -

  املةدودة
ً
التي تم تعديل اســــــــــمها الحقا

الى شـــــــــــركة الريادة الحديثة للخدمات 

 البيئية

واملدفوعة من قبلهم للبنة 

السعودي الفرنسي  )البال ة  

٪( مقاال خ ااات 5ت0

ال ما  ال   أصدرها 

املساهمو  املؤسسو   يااة 

عن الكركة امبل  إجمالي 

 00.000,000,592,1قدره 

)مليار وخمس مئة وإثنا  

ولسعو  مليو  ريـال 

سعودي(خ ونلة فيما ي ص 

نسبة جمهور املساهم   

العامة فق  وعوي أساس 

تناسب  حسب ا ةصص 

 اململوكة لكل مساهم مؤسس

وتصرف العموالت 

يي نهاية كل سنة 

ميالدية ح   تبقى 

ال ما ات سارية 

 املفعول 

 

 مستحقات من أطرف ذات عالقة 1.19

الطرف/ أو أي شخص ذي عالقة بأي أسم  م

 منهم
 نوع العملية العالقة

2022 

 )ريـال سعودي(

2021 

 )ريـال سعودي(

1 

شـــــــــــــــــركـــــــة الـــبـــحـــريـــن لـــالتصـــــــــــــــــــــاالت الســـــــــــــــــلـــاـــيـــــــة 

والالســــــــــــــلايـــة )اتلكو( ويمللهـــا ع ــــــــــــــوي مجلس 

اإلدارة الكــــــــــــــيخ/ محمـــــد ان خليفـــــة آل خليفـــــة 

 للســـــــــيد
ً
 /والســـــــــيد ع ســـــــــي  عباس الســـــــــب  )خلفا

 ااهاب حناوي(

 42,556,016 841,493 التعامل التجاري  مساهم مؤسس

2 
شـــــــــــــركة اذار التجارية املةدودة ويمللها ع ــــــــــــو  

 مجلس اإلدارة السيد سعد ان عمر الب زت
 735,148  التعامل التجاري  مساهم مؤسس

3 
الكــــــــــــــــركـــــــة الــعــربــيـــــــة الســــــــــــــــعــوديـــــــة لــلــنســــــــــــــــويــ  

 والوكاالت)ساماكو(

شقيقح لكركة 

 النهلح
 التعامل التجاري 

 
 

 

4,460,352 

4 

ــذيــــب ا لسجراف الســــــــــــــعوديــــة لوجود  شــــــــــــــركــــة عــ

مصــاةة لع ــوي مجلس اإلدارة الســيد فهد ان 

عبدالعايا الصضي  والسيد سعد ان عمر البيـا 

كونهما ع ـــــــــــوين يي مجلس املديري   يي شـــــــــــركة 

 عذيب ا لسجراف السعودية

شقيقح لكركة اذار 

 التجارية املةدودة
 التعامل التجاري 

 

 

 

94,930 

5 

التي تم شــــــــــــــركـــة عـــذيـــب للصــــــــــــــيـــا ـــة وا  ـــدمـــات 

 الى شـــــــــــركـــــة الريـــــادة 
ً
تعـــــديـــــل اســـــــــــمهـــــا الحقـــــا

ويمللهـــــا ع ــــــــــــــو  الحــــديثــــة للخــــدمــــات البيئيــــة

 مجلس اإلدارة السيد سعد ان عمر البيـا

 التعامل التجاري  مساهم مؤسس

 

 

 

86,068 

6 

شـــــــــركة إتحاد شـــــــــمس لوجود مصـــــــــاةة لع ـــــــــو 

ــــا  كو ح مجلس اإلدارة السيد سعد ان عمر البيـ

ع ــــــــــــــو يي مجلس املــــــديرين يي شــــــــــــــركــــــة إتحــــــاد 

 شمس

شقيقح لكركة اذار 

 التجارية املةدودة
 التعامل التجاري 

 
 

 

 

11,978 
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 مستحقات ألطراف ذات عالقة 2.19
 

أسم ال رف/ أو أي ش ص ني عالقة اأي  م

 منهم
  و  العملية العالقة

2022 

 )ريـال سعودي(

2021 

 )ريـال سعودي(

1 

ـــلايـــــة شــــــــــــــركـــــة البحرين  لالتصـــــــــــــــــــاالت الســـــــــــ

والالســلاية )اتلكو( ويمللها ع ــوي مجلس 

اإلدارة الكـــــــــــــيخ محمد ان خليفة آل خليفة 

 للسيد
ً
 /والسيد ع سي  عباس السب  )خلفا

 ااهاب حناوي(

 مساهم مؤسس
التعامل التجاري/ ألعاب 

  ما ات
 29,710,737 

2 

شــــــــــــــركــــة اــــذار التجــــاريــــة املةــــدودة ويمللهــــا 

الســيد ســعد ان عمر ع ــو  مجلس اإلدارة 

 للســــــــــــــيـــــدا فهـــــد ان عبـــــدالعايا 
ً
الب زت خلفـــــا

 الصضي 

 53,381  ألعاب  ما ات مساهم مؤسس

3 

مجموعــة تراكو لوجود مصــــــــــــاةــة كو ــح 

مســــاهم مؤســــس ســــاا  ول س للكــــركة 

 مملل يي مجلس اإلدارة

مساهم 

 مؤسس
 924,988  ألعاب  ما ات

4 

شــــــــــــركــــة اال لس ــــت الســــــــــــعوديــــة ويمللهــــا 

اإلدارة الســــــــــــيــــــد/ عمر ع ــــــــــــو مجلس 

 صبحي شناعح

مساهم 

 مؤسس
 213,216  ألعاب  ما ات

5 

شــــــــــــركـــة اـــذار لالتصــــــــــــــاالت واملعلومـــات 

ويمللها ع ـــــــــو مجلس اإلدارة  املةدودة

 السيد/ عمر صبحي شناعح

مساهم 

 مؤسس
 265,716  ألعاب  ما ات

6 

التي شــــــركة عذيب للصــــــيا ة وا  دمات 

 الى شـــــركة 
ً
الريادة تم تعديل اســـــمها الحقا

ويمللها ع ــو  الحديثة للخدمات البيئية

مجلس اإلدارة الســــــــــيد/ ســــــــــعد ان عمر 

 الب زت

مساهم 

 مؤسس
 265,716  ألعاب  ما ات

7 

شــــــــــــــركــــــة الـــنـــهـــلــــــة لـــلـــتـــجــــــارة واملـــقــــــاوالت 

ويـمــلــلــهــــــا  يـي مـجــلــس اإلدارة  املـةــــــدودة

 السيد هاني ان فهد ق ا 

مساهم 

 مؤسس
 172,280  ألعاب  ما ات

 

 

 التنازل عن التعويضات واملكافآت  .20

 ن قبل كبار التنفيذييـن االكركةتلم يتم التنارل عن أية لعوي ات أو مكاف ت م
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 األسهم اململوكة ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذييـن بالشركة  .21

 األسهم اململوكة ألعضاء مجلس اإلدارة  1.21
 

 األسهم اململوكة ألعضاء مجلس اإلدارة )االعتبارييـن( 1.1.21

 

 أسم العضو م

 األسهم اململوكة

فــــــــــي بــــــــــدايــــــــــة الــــــــــعــــــــــام 

1/4/2021 

 األسهم اململوكة

 في نهاية العام

31/3/2022 

 صافي التغييـر
 نسبة التغييـر

)٪( 

1 
شــــــــــــــركــة اــذار التجــاريــة املةــدودة ويمللهــا ع ــــــــــــــو 

 سعد ان عمر الب ز /مجلس اإلدارة السيد
٪100- ( سهم687,683) سهم 0 سهم 687,683  

2 

البحرين لالتصـــاالت الســـلاية والالســـلاية شـــركة 

 /لكـــــــــــيخ)اتلكو( ويمللها ع ـــــــــــوي مجلس اإلدارة ا

ــي   /والســــــــــــــيــد محمــد ان خليفــة آل خليفــة  ع ســــــــــــ

 عباس السب  

 %-60.62 سهم 2,077,955 سهم 1,349,988 سهم 943,427,3

3 
شــــــركة النهلة للتجارة واملقاوالت املةدودة ويمللها 

 ان فهد ق ا هاني /ع و مجلس اإلدارة السيد
٪100- ( سهم2,031,373) سهم 0 سهم 373,031,2  

4 
شــــركة اال لس ت الســــعودية ويمللها ع ــــو مجلس 

 عمر صبحي شناعح  /اإلدارة السيد
٪100- ( سهم255,952) سهم 0 سهم 0  

 

 األسهم اململوكة ألعضاء املجلس الطبيعييـن/ الشخصية، وأزواجهم وأوالدهم القصر  2.1.21

 أسم العضو م

 األسهم اململوكة

في بداية العام 

1/4/2021 

 األسهم اململوكة

 في نهاية العام

31/3/2022 

 صافي التغييـر
 نسبة التغييـر

)٪( 

 ٪0 سهم 0 سهم 0 سهم 0 الدكتور/ ع سي  ان يسلم ااع سي  1

 ٪0 سهم 0 سهم 0 سهم 0 الدكتور/ يايد ان صا ح السبيعي 2

 ٪0 سهم 0 سهم 0 سهم 0 محمد ان خليفة آل خليفة /الكيخ 3

 ٪0 سهم 0 سهم 0 سهم 0 السيد/ ع سي  عباس السب   4

 ٪86,4 سهم 91 سهم 58 سهم 149 السيد/ سعد ان عمر الب ز 5

 ٪0 سهم 0 سهم 0 سهم 0 السيد/ هاني ان فهد ق ا  6

 ٪0 سهم 0 سهم 0 سهم 0 السيد/ أيمن ان هالل ا جاار 7

 ٪0 سهم 0 سهم 0 سهم 0 ا    سي السيد/ خالد ان عبد الرحمن  8

 ٪0 سهم 0 سهم 0 سهم 0 السيد/ عمر صبحي شناعح  9
 : ال تمتلك زوجات أعضاء مجلس اإلدارة أو أوالدهم القصر أي أسهم شخصية في الشركة حتـى تاريخ إعداد هذا التقريرمالحظة* 

 

 )اإلدارة التنفيذية(األسهم اململوكة لكبار التنفيذييـن، وأزواجهم وأوالدهم القصر  3.1.21

 الوظيفة اسم العضو م

األسهم اململوكة 

في بداية العام 

1/4/2021 

 األسهم اململوكة

 في نهاية العام

31/3/2022 

صافي 

 التغييـر

نسبة 

 التغييـر

)٪( 

 ٪0 0 ال يوجد ال يوجد الرئ س التنفيذي السيد/يحي ان صا ح ال منصور  1

 ٪0 0 ال يوجد ال يوجد التنفيذي للكئو  املالية ااإل ااة الرئ س السيد/ محمود حمدا  عبدا 2

 ٪0 0 ال يوجد ال يوجد الرئ س التنفيذي لق ا  دعم االعمال صا ح ان خل  ا ةارثي/الدكتور  3



 

   مدرجة مساهمة شركة سعودية - (جوGO) لالتصاالت عذيب إتحاد شركة

 

 2021/2022ام لعاإلدارة  السنوي ملجلس التقرير                                               50 من  41 صفحة  

 

 ٪0 0 ال يوجد ال يوجد الرئ س التنفيذي لق ا  التقنية محمد ان سعيد الكمراني*/املهندس 4

 ٪0 0 ال يوجد ال يوجد الرئ س التنفيذي لق ا  التقنية تركي ان رم ا  العنزي** /املهندس 5

 فهد ان عبدالرحمن البواردي /املهندس 6
مســـــــــــــــــاعــــد تنفيــــذي للرئ س للكـــــــــــــؤو  التقنيــــة 

 واإلسلساتيجية
 ٪0 0 ال يوجد ال يوجد

 من  /تمت استقالة املهندس *
ً
 .م22/08/2021محمد بن سعيد الشمراني اعتبارا

 من  /تم تعيين املهندس **
ً
 .م07/11/2021تركي بن رمضان العنزي اعتبارا

 ال يمتلك أي من كبار التنفيذييـن الحالييـن أو زوجاتهم أو أوالدهم القصر أي أسهم شخصية في الشركة حتـى تاريخ إعداد هذا التقرير لمالحظة* 

 

 التنازل عن أرباح األسهم 2.21

 ي الكركة عن أي حقوق يي األرباحتتنارل اموج ها أي من املساهم   ي ال توجد أية اتفاقات أو ترت بات

 

 املستحقات واملدفوعات النظامية  .22
 

 بيان
 املسدد

 )ريـال السعودي(

املستحق حتى نهاية الفترة 

 املالية ولم يسدد
 األسباب الوصف

 11,574,741 25,307,065 اللسخيص /الرسوم ا ةكومية

وتقنية  اإلتصاالترسوم هيئة 

املعلوماتخ الست دام ال ي  

 اللسددي

 مت لب  ظامي

 مت لب  ظامي رسوم الت ليص ا جمركي  54,185 الرسوم ا جمركية

املــــؤســـــــــــــســـــــــــــــــــة الــــعـــــــامـــــــة لــــلــــتـــــــأمــــيــــنـــــــات 

 االجتماعية
 مت لب  ظامي التأمينات اإلجتماعية للموظف    2,331,315

  18,039,447 الاكاة وال رائب
مكلسيات خارجية  عوى رائب 

 وركاة
 مت لب  ظامي

  1,020,322 رسوم ماتب العمل وا جوارات
رسوم اصدر وتجديد رخص العمل 

 والتأش سات
 مت لب  ظامي

إجمالي املبال  املستحقة واملدفوعة إلى 

 ا جهات ا ةكومية وشبح ا ةكومية
334,752,46 11,574,741 

 املستحقة النظامية املبال  تملل

 العربية اململاة  ةكومة واملدفوعة

 السعودية

 

 
 

 

 العقوبات والغرامات أو القيود الوقائية والدعاوى القائمة .23

العقوبة/ الجزاء/ الغرامة/ التدبير 

 االحترازي/ القيد االحتياطي
 أسباب املخالفة

الجهة املوقعة 

 للمخالفة
 سبل عالجها وتفادي وقوعها في املستقبل

50,000 

بتسليم التقارير عدم إلتزام الشركة 

الخاصة بطلبات الهيئة خالل املهل 

 املحددة من قبلها

وتقنية  اإلتصاالتهيئة 

 املعلومات

دراسة موق  الكركة من امل الفة وإعمال حقها 

النظامي يي االعتـرا  عل هاخ وو   معاي س دقيقة 

يي متابعة أداء االدارات املعنية االرد عوى  لبات 

 ملعلوماتتوتقنية ا اإلتصاالتهيئة 

 عوى ح  الكركة القا وني والنظامي فقد 
ً
وحفاظا

 تم االعلسا  عوى امل الفة امام ا جهات الق ائية
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15,000 

عدم تحقيق الشركة للمؤشرات 

املطلوبة خالل املهلة املحددة من قبل  

 الهيئة.

وتقنية  اإلتصاالتهيئة 

 املعلومات

دراسة موق  الكركة من امل الفة وإعمال حقها 

النظامي يي االعتـرا  عل هاخ وو   معاي س دقيقة 

يي متابعة أداء االدارات املعنية االرد عوى  لبات 

 وتقنية املعلوماتت اإلتصاالتهيئة 

 عوى ح  الكركة القا وني والنظامي فقد 
ً
وحفاظا

 يةتم االعلسا  عوى امل الفة امام ا جهات الق ائ

 

 

وتقنيـة املعلومـات لـدل املةامـة اإلداريـة )ديـوا  املظالـم( تتعلـ   اإلتصاالتلـدل الكـركة عـدد مـن الدعـاول الق ائيـة القائمـة منها دعاوي اينهـا وبيـن هيئـة 

بكــــأ  الكــــركة  االلسددات امل صصة للكركة والقرارات والتــــراخيصت وتحــــرة الكــــركة عند الاجــــوء لاجهــــات الق ائيــــة امل تصــــة أ  تاــــو  قــــرارات الهيئــــة

ة العربيـة السـعوديةت وال يماـن التضبـؤ االننيجـة النهائيـة للدعـاول املذكـورةخ ولاـن سـتقوم الكـركة ابـذل جميـ  عادلـة  وف  األ ظمة واللوائـح امل بقـة ااململاـ

 سـبل املكـروعة  ةمايـة حقوقهـاتال

 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين  .24

أل  ريــــــــــــــــــــــــــــــال ســــــــــــــعودي كما يي تاريخ  ثما ية مليو  وثالثمائة واثن   وثالثو   (000,332,8) ال  رصــــــــــــــيد إجمالي مكافأة نهاية ا  دمة للموظف   يي الكــــــــــــــركة

 تم31/03/2022

 االستثمارات واالحتياطات التـي تم إنشاؤها ملصلحة موظفي الشركة  .25

 لتأس س وحتـى تاريخ هذا التقريرتلم تضشي ء "جو" أية اسنلمارات أو احتيا ات ملصاةة موظف ها منذ تاريخ ا

افق مع الئحة حوكمة الشركات  .26  التو

ســلسشــادية الواردة اللزمت الكــركة ات بي  جمي  األحكام الواردة يي الئحة حوكمة الكــركات الصــادرة عن هيئة الســوق املالية ااســترناء األحكام اإللاامية واال 

 أد اهل

 أسباب عدم التطبيق نص املادة / الفقرة رقم املادة / الفقرة م

 املادة )ا  امسة والعكرو ( ل  1

 اإلشراف عوى اإلدارة التنفيذية

(خ حيــث لم يتم 8( مـا عـدا الفقرة )25اللزمـت الكــــــــــــركـة اـاملـادة ) ( و   خ   التعاقب عوى إدارة الكركةت8

و ــــــــــــ  خ   التعــــــاقــــــب بكــــــــــــكــــــل رســــــــــــف  ماتوبخ ولان يتم 

 االكــــــــــــركةخ أو البحث عن 
ً
االســــــــــــتعا ة االكوادر املتوفرة داخليا

خ شـة   املةتمل   يي سـوق العمل من خالل القنوات املعتبسةاملر 

الكــــــركة لعمل عوى و ــــــ  ا     ا  اصــــــة االتعاقب الوظيفي 

 2025- 2022ا  اة ااالدارة التنفيذية ا  القا من 

 املادة )التاسعة واللالثو ( ل 2

 التدريب

واإلدارة  اإلدارة مجلس أع ــــــاء وتأهيل اتدريب الكايي االهتمام إيالء الكــــــركة عوى يتع  

 لذلةت الالرمة البسامي وو   التنفيذيةخ

واإلدارة  اإلدارة مجلس هذه املادة اســـــلسشـــــاديةخ كما أ  أع ـــــاء

ولداهم خبـــــــــرات كافية إلدارة  التنفيذية يتمتعو  ااألهلية التامة

الكـــركةخ واقتنا  املجلس بعدم  ـــرورة إعادة تدري هم وتأهيلهم 

 للو ـــــــــ  املالي 
ً
ســـــــــ تم و ـــــــــ  خ للكـــــــــركة يي الوقت الراهنمراعاة

ا     التدريبية  جمي  املســتويات االدارية كجاء أســاســي  من 

 ا   ة االسلساتيجية للكركة

 املادة )ا ةادية واألربعو ( ل 3

 التقييم

 أداء لتقييم الالرمة ا ليات اللسشــــــــــيحات  جنة اقلساح عوى اناءً  اإلدارة مجلس أ( ي ــــــــــ 

  التنفيذية واإلدارة و جا ح املجلس وأع ــــائح
ً
 قياس مؤشــــرات خالل من ونلة ســــنويا

 امل ا ر إدارة وجودة للكركة االسلساتيجية األهداف تحقي  ترتب  امدل مناسبة أداء

د أ  عوى وغ سهاخ الرقااة الداخلية أ ظمة وكفاية  واقلساح وال ــع  القوة جوا ب تحدَّ

 .مصاةة الكركة م  يتف  اما معا جرها
 

 م تصــــــــــة خارجية جهة عوى تقييم لاةصــــــــــول  الالرمة اللست بات اإلدارة مجلس ه( يت ذ

 .سنوات كل ثالث ألدائح

هذه املادة اســـــــلسشـــــــاديةخ يقوم املجلس اتجراء تقييم داخوي ولم 

يتم تقييم أداء املجلس أو اإلدارة التنفيـــذيـــة من قبـــل أي جهـــة 

خارجيةت والكـــــركة اصـــــدد و ـــــ  آلية وســـــياســـــة شـــــاملة لعملية 

ء مجلس اإلدارة واألع ــــــاء والاجا  واإلدارة التنفيذية تقييم أدا

 بعد تحسن األو ا  املالية للكركةت 

 

 املادة )السبعو ( ل 4

 لكايل  جنة إدارة امل ا ر

ل
َّ
 رئ ســــها يكو    )امل ا ر إدارة  جنة( لســــف    جنة الكــــركة إدارة مجلس من اقرار لكــــك

 يي يتوافر أ  وُوكـــــــــــلس  .التنفيذي   غ س اإلدارة مجلس أع ـــــــــــاء من وغالبية أع ـــــــــــاعها

 .املالية والكؤو  امل ا ر اتدارة املعرفة مالئم من مستول  أع اعها

 

  جنة لكـــايل  ـــرورة املجلس يرل  هذه املادة اســـلسشـــاديةخ ولم

امل ـا ر حـاليـا واالكتفـاء اـالتقـارير املعـدة من  اـتدارة م تصـــــــــــــة

 قبل  جنة املراجعةت
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 أسباب عدم التطبيق نص املادة / الفقرة رقم املادة / الفقرة م

ـــــــــــــــــــــــاام    بهـــا يي املســــــــــــتقبـــلوســــــــــــتحرة الكــــــــــــركـــة عوى االلتـ
ً
وفقـــا

 للوائح واأل ظمــــة املعتمــــدة من قبــــل 
ً
الحتيــــاجــــات العمــــل و بقــــا

 ا جهات نات العالقةت 

 املادة )ا ةادية والسبعو ( ل 5

 اختصاصات  جنة إدارة امل ا ر

 :يوي اما امل ا ر إدارة  جنة ت تص

 وبجم  بيعة م  ينناســــب اما امل ا ر إلدارة شــــاملة وســــياســــات اســــلساتيجية (  و ــــ 1

 املت  سات عوى انــاءً  وتحــدي هــا ومراجعرهــا تنفيــذهــا من والتحق  أنكــــــــــــ ــة الكــــــــــــركــةخ

 .وا  ارجية للكركة الداخلية

 عليـــح وا ةفـــاال الكــــــــــــركـــة لهـــا تتعر  قـــد ال   للم ـــا ر مقبول  مســــــــــــتول  تحـــديـــد ( 2

 . لح الكركة عدم تجاور  من والتحق 

 امل ا ر تحديد م  انجاحخ نكـــــا ها ومواصـــــلة الكـــــركة اســـــتمرار من جدول  ( التحق 3

  عكر االثن  خالل  هدد استمرارها ال  
ً
 .القادمة شهرا

 وقياس تحديد وآليات  ظم فعالية وتقييم االكـركة امل ا ر إدارة  ظام عوى ( اإلشـراف4

 .بها القصور  أوجح لتحديد ونلة الكركة  لها تتعر  قد ال   ومتابعة امل ا ر

 خالل من( دوري بكــــكل لها ولعّر ــــها امل ا ر تحمل عوى الكــــركة قدرة تقييم ( إعادة5

 امللال(ت سبيل عوى التحمل إجراء اختبارات

 هــــذه إلدارة املقلسحــــة وا   وات للم ــــا ر التعر  حول  مفصــــــــــــلــــة تقــــارير ( إعــــداد6

 .اإلدارة مجلس ورفعها إلى امل ا رخ

 .امل ا ر اتدارة املتعلقة املسائل حول  للمجلس التوصيات ( تقديم7

 .امل ا ر إلدارة الكافية والنظم املوارد توافر (  ما 8

 من اعتماده قبل بكـــــــأ ح توصـــــــيات وو ـــــــ  امل ا ر إلدارة التنظيف  الهيكل مراجعة ( 9

 .مجلس اإلدارة قبل

 لعر  عنها يضكــأ قد ال   األنكــ ة عن امل ا ر إدارة موظفي اســتقالل من ( التحق 10

 .الكركة للم ا ر

 والعمل االكــــــركةخ املةي ة للم ا ر امل ا ر إدارة موظفي اســــــنيعاب من التحق ( 11

 .امل ا ر القافة ريادة الوعي عل

 .الكركة يي امل ا ر إدارة يي تؤثر قد مسائل من املراجعة  جنة تل سه ما ( مراجعة12

هذه املادة اسـلسشـاديةخ وسـتحرة الكـركة عوى االلتـــــــــــــاام بها يي 

  املســــــــــــتقبــــل
ً
 للوائح واأل ظمــــة وفقــــا

ً
الحتيــــاجــــات العمــــل و بقــــا

 املعتمدة من قبل ا جهات نات العالقةت
 

ولقد اعتمد مجلس إدارة الكـــركة ســـياســـة إلدارة امل ا ر وآلية 

التعـــــامـــــل معهـــــا ونلـــــة تحـــــت إشــــــــــــراف  جنـــــة املراجعـــــة اتـــــاريخ 

 مت 30/01/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املادة )اللا ية والسبعو ( ل 7

 امل ا راجتماعات  جنة إدارة 

 ا ةاجة دعت وكلما األقلخ عوى  )أشهر ستة( كل دورية اصفة امل ا ر إدارة  جنة تجتم 

 .إلى نلة

هذه املادة اسـلسشـاديةخ وسـتحرة الكـركة عوى االلتـــــــــــــاام بها يي 

 الحتياجات العمل عند لكايل  جنة امل ا رت املستقبل
ً
 وفقا

 املادة )ا  امسة واللما و ( ل 8

 تحفيـا العامل  

هذه املادة اســـــــــلسشـــــــــاديةخ تقوم الكـــــــــركة بعمل اســـــــــنبا ات ألخذ  الكركة يي للعامل   واألداء املكاركة وتحف ز ت وير ارامي الكركة ت  

مرئيــــات العــــامل   اــــالكــــــــــــركــــة تجــــاه بعض املو ــــــــــــوعــــات محــــل 

القرارات املهمةت وكذلة قامت الكـــــركة او ـــــ  ســـــياســـــة وبرامي 

يي  للعــــــامل   تحف زيــــــة أخرل لت وير وصــــــــــــرف مكــــــافــــــ ت أداء

الكـــركةخ ولان ل س من اينها منح العامل   أســـهم يي الكـــركة أو 

 صــــ ب يي األرباح وكذلة إنكــــاء مؤســــســــات اجتماعيةت وســــوف 

 تحرة الكركة عوى أخذ نلة يي االعتبار يي املستقبلت

 املادة )السابعة واللما و ( ل 9

 املسؤولية االجتماعية

ــــــــــــــراح عوى اناءً  العادية العامة ا جمعية ت ــ   إقامة تافل ســياســة اإلدارة مجلس من اقتـ

 األو ــــا  ت وير ب ر  تحقيقها  إلى املجتم  يصــــبو ال   واألهداف أهدافها التوار  ا  

 .للمجتم  االجتماعية واالقتصادية

هذه املادة اسـلسشـاديةخ ولسـعى الكـركة للمكـاركة يي الفعاليات 

 ية امل صــــصــــة واألنكــــ ة االجتماعية قدر املســــت ا  وف  امل زا

لذلةت كما و ـــــــــ  مجلس اإلدارة ســـــــــياســـــــــة داخلية للمســـــــــؤولية 

االجتمــــاعيــــة اـــالكــــــــــــركـــة وجـــاري تحــــدي هــــا ومن ثم اعتمــــاد هـــذه 

 السياسة من ا جمعية العامةت

 املادة )اللامنة واللما و ( ل 10

 االجتماعي العمل مبادرات

ـــــــــــــــرامي اإلدارة مجلس ي ـــ   مجال يي الكـــركة مبادرات ل رح الالرمة الوســـائل ويحدد البـ

 العمل االجتماعي

 العمل مجال يي الكــــــــــــركة هذه املادة اســــــــــــلسشــــــــــــاديةخ مبادرات

 يي وســــــــــ تم النظر حاليا التنفيذية اإلدارة إلى اإلجتماعي موكلة

  املادة هذه
ً
 .مستقبال

11 

 

 املادة )ا  امسة والنسعو ( ل

 لكايل  جنة حوكمة الكركات

إل ها  يفو  أ  فعليح الكــــركاتخ احوكمة م تصــــة  جنة اإلدارة مجلس لكــــايل حال يي

 هذه وعوى الالئحةخ هذه من والنســـــــــع   الرابعة املادة اموجب املقررة االختصـــــــــاصـــــــــات

  اإلدارةخ مجلس وتاويد ا ةوكمةخ ت بيقات بكـــأ  مو ـــوعات متابعة  أي الاجنة
ً
 ســـنويا

 .إل ها تتوصل ال   االتقارير والتوصيات األقلخ عوى

ــــــــــــاام بها يي  هذه املادة اسلسشاديةخ وستحرة الكركة عوى  االلتـ

 للوائح واأل ظمــــة  املســــــــــــتقبــــل
ً
 الحتيــــاجــــات العمــــل و بقــــا

ً
وفقــــا

 املعتمدة من قبل ا جهات نات العالقةت
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 جمعيات املساهمين .27

 الحاضرين لهذه الجمعيات:وأسماء أعضاء مجلس اإلدارة  2021/2022الجمعيات العامة للمساهمين املنعقدة خالل السنة املالية    1.27
 

 سجل حضور أعضاء مجلس اإلدارة اجتماعات الجمعية العامة م

1 
(  املنعقـــــدة اتـــــاريخ اللـــــاني)االجتمـــــا   خعكـــــــــــــرالرابعـــــة ا جمعيـــــة العـــــامـــــة العـــــاديـــــة 

 مت25/08/2021

 الدكتور/ ع سي  ان يسلم ااع سي  -

 الدكتور/ يايد ان صا ح السبيعي -

 أيمن ان هالل ا جاار /السيد -

 خالد ان عبدالرحمن ا    سي السيد/  -

 هاني ان فهد ق ا السيد/  -

 الكيخ/ محمد ان خليفة آل خليفة -

 لسيد/ ع سي  عباس السب ا -

 السيد/ عمر صبحي شناعة -

 السيد/ سعد ان عمر الب ز -

2 
عكـــــــــــــرة )االجتمـــا  اللـــاني( املنعقـــدة اتـــاريخ اللـــاللـــة عـــاديـــة   س ا جمعيـــة العـــامـــة ال

 م23/01/2022

 ع سي  ان يسلم ااع سي الدكتور/  -

 الدكتور/ يايد ان صا ح السبيعي -

 السيد/ أيمن ان هالل ا جاار -

 السيد/ خالد ان عبدالرحمن ا    سي  -

 السيد/ هاني ان فهد ق ا  -

 الكيخ/ محمد ان خليفة آل خليفة -

 السيد/ ع سي  عباس السب  -

 السيد/ سعد ان عمر الب ز -
 

 سجل املساهمين 2.27

كل شـهر ل ـجل املسـاهم   من شـركة السـوق املالية السـعودية )تداول(خ ولقد تقدمت الكـركة ا لب ا ةصـول عوى تحصـل الكـركة عوى تقرير دوري 

 خالل العام املالي املنصرمخ وفيما يوي ايا  اتواريخ هذه ال لبات واألسباب الداعية لذلةل ةعكر مر ( سبعة 17لجل املساهم   )

 

عدد طلبات الشركة 

 لسجل املساهمين
 أسباب الطلب بتاريخ الطل

 اجراءات الكركات م29/04/2021 1

 اجراءات الكركات م31/05/2021 2

 اجراءات الكركات م21/06/2021 3

 اجراءات الكركات م30/06/2021 4

 اجراءات الكركات م31/07/2021 5

 ا جمعية العامة العادية   م25/08/2021 6

 اجراءات الكركات م31/08/2021 7

 اجراءات الكركات م30/09/2021 8

 اجراءات الكركات م31/10/2021 9

 اجراءات الكركات م09/11/2021 10

 اجراءات الكركات م30/11/2021 11

 اجراءات الكركات م30/12/2021 12

 اجراءات الكركات م18/01/2022 13

 ا جمعية العامة غ س العادية  م23/01/2022 14

 اجراءات الكركات م31/01/2022 15

 اجراءات الكركات م28/02/2022 16

 اجراءات الكركات م31/03/2022 17
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 إبالغ أعضاء مجلس اإلدارة بمقترحات املساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها:  3.27

اإلدارة التنفيذية  وتقوم ومقلسحا همخ امالحظا هم واألخذ استفسارا هم عوى والرد املسنلمرين  لبات املساهم   االكركة اتلبية ت تص إدارة عالقات

 واقلساحات املســاهم  خ إلســتقبال مالحظات وســائل عدة الكــركة خصــصــت مجلس اإلدارة عن مقلسحات ولســاؤالت املســاهم  ت كما اتحا ة االكــركة

 .البسيدية والتواصل عبس البسيد االلالسوني واملراسالت الهاتفية اإلتصاالت منها
 

 العامة السنويةتوصيات مجلس اإلدارة إلى الجمعية  4.27

 يوةي  مجلس اإلدارة إلى ا جمعية العامة للكركة اما يويل
 

 تم31/3/2022التصويت عوى تقرير مجلس اإلدارة للعام املالي املنت   يي  ت1

 تم31/3/2022التصويت عوى تقرير مراجعي ا ةسااات عن العام املالي املنت   يي  ت2

 تم31/3/2022التصدي  عوى القوائم املالية للكركة كما هي يي  ت3

ب  التصويت عوى اختيار مراج  ا ةسااات من ا   املرشة   اناًء عوى توصية  جنة املراجعةخ ونلة لفحص ومراجعة وتدقي  القوائم املالية الر  ت4

 حتخ وتحديد ألعاام2022/2023والرب  األول لعام م 2021/2022سنوية للرب  اللاني واللالث والراب  والقوائم املالية السنوية لعام 

ــــــــــــــــــــي تمت م  األ راف نات العالقة كما هو يي اإلي ــــــاح  ت5 القوائم املالية الســــــنوية للعام املالي املنت   يي  ( من31رقم )التصــــــويت عوى العمليات التـ

 تم31/3/2022

 ما يستجد من أعمالت ت6

 الرقابة الداخلية ولجنة املراجعة. 28

 الرقابة الداخلية 1.28

واســنكــاري مو ــوعي ومســتقل ب ر  إ ــافة قيمة وتحســ   عمليات الكــركةت كما أ  الرقااة الداخلية تلعب إ  الرقااة الداخلية هي نكــا  تأكيدي 

 يي تحقي  الكـــــركة ألهدافها ونلة من خالل تأم   وتوف س مدخل منتظم لتقويم وتحســـــ   فاعلية إدارة امل ا ر والرقااة واألع
ً
 رئ ســـــيا

ً
ـــــــــــــــــــي دورا مال التـ

  لكركةت يعد التأكد من وجود  ظام رقابي داخوي شامل وفعال ينناسب م  مستول امل ا ر ال   قد تتعر  لها الكركةين وي عل ها األداء الرقابي يي ا

من مسؤوليات اإلدارة التنفيذيةت كما أ  وجود  ظام رقابي داخوي فعال  -يت من سياسات وإجراءات عمل تم إعدادها تحت إشراف مجلس اإلدارة  -

اإلدارة لتحقي  األهداف االســلساتيجية ا  اصــة االكــركةت  وتقوم  جنة املراجعة امراقبة أعمال الكــركة والتحق  بكــكل يعتبس من مســؤوليات مجلس 

رة التنفيذية معقول من ســــالمة و ااهة التقارير والقوائم املالية وأ ظمة الرقااة الداخلية ف ها من خالل اجتماعات واتصــــاالت مباشــــرة ودورية م  اإلدا

 .رة وكذلة من خالل ما يرف  لها من إدارة املراجعة الداخلية واملراج  ا  ارري كال فيما ي صح من أعمالومجلس اإلدا
 

م  فري  عمل مســــــــنكــــــــار املراجعة الداخليةخ و  واســــــــننادا إلى  تائي االعمال ال   ا لعت عل ها الاجنة خالل العام ســــــــواء من اعمال املراجعة الداخلية

( الذي تم م  اإلدارات او ما قام اح املراج  ا  ارري  ــــــــــــــمن   اق COSOوفقا لاجنة املنظمات الداعمة لاجنة تريدوي ) اســــــــــــــتبيا  الرقااة الداخلية

دارة عملح فقد تب   لنا وجود عدة مالحظات ا صـــوة األ ظمة ا لية والســـياســـات واإلجراءات والعمليات النكـــ يلية يي الكـــركة وال   تم مكـــاركة اإل 

دارة حولهات وتقوم  جنة املراجعة بكــــــــــكل دوري امتابعة تنفيذ توصــــــــــيات ملعا جة تلة املالحظات م  اإلدارة التنفيذية االكــــــــــركة التنفيذية ومجلس اإل 

اءات ومجلس اإلدارةخ وعليح فت   جنة املراجعة ترل ا  النظام الرقابي الداخوي ا ةالي يحتاج إلى ت وير وتحســــــــــــــ   اداء ل ــــــــــــــما  رف  مســــــــــــــتول اإلجر 

 الكركة ولم ينب   لھا وجود مسائل جوھریة یمان نكرھا يي ھذا التقریرت الرقااية يي
 

ا اننفيــذ عــدة مكـــــــــــــــارو  تحول م تلفــة يي مجــاالت ا ةوكمــة والبضيــة التحتيــة لكــــــــــــــ باــة عالوة عوى مــا ســــــــــــــب  خ تجــدر اإلشـــــــــــــــارة إلى أ  اإلدارة تقوم حــاليــً

ت وير  ظام الرقااة الداخلية والت في  من امل ا ر نات الصــــــــــلةخ و نلة احســــــــــب  االتصــــــــــاالت وتقنية املعلومات واملوارد البكــــــــــرية واملالية من أجل

 اسلساتيجية التحول لكركة اتحاد عذيب لالتصاالتت

 لجنة املراجعة   2.28

ة وفاعلية تقوم  جنة املراجعة املنبلقة من مجلس اإلدارة ااإلشراف عوى أعمال الرقااة الداخلية االكركة التـــــــــــــي تقوم بككل دوري افحص مدل كفاي

 عن مراجعة القوائم املال
ً
ية )األولية  ظام الرقااة الداخلية اما يســــاعد عوى تقويم  ظام الرقااة الداخلية اصــــفة مســــتمرة والتأكد من فعاليتحخ ف ــــال

ـــــــــــــــــــــنت ولقد قامت  جنة املراجعة بعقد  االجتماعات م  املةاســـــــب   والنهائية( والتضســـــــي  م  ا جهات املعنية واإلشـــــــراف عوى أعمال املةاســـــــب   القا و  يـ

 .س العمل االكركةالقا و  يـن واملراجع   الداخلي   واإلدارة التنفيذية للكركة ملناقكة األمور املالية والقا و ية وااللتـاامات األخرل املتعلقة بس 
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والقوائم الربعية ورف  توصـــيا ها للمجلس بكـــأنهمخ وكذلة مراجعة "خ اب  م2022مارس  31وقامت الاجنة امراجعة القوائم املالية الســـنوية كما يي 

نفيذ التوصيات االدارة" الصادر من املراجع   ا  ارجي  خ ومراجعة التقارير الواردة من إدارة الكركة حول املت لبات القا و ية والتنظيمية ومتابعة ت

رةخ عن أنك ة الاجنة ونلة عن  ري  رف  محا ر اجتماعا ها إلى املجلست ومن ا جدير االذكر امل منة يي التقاريرخ وتقوم الاجنة اتاال  مجلس اإلدا

ا   توصــــــــــــــيات  جنة املراجعة وب   قرارات مجلس اإلدارة أو م 2022مارس  31أ ح ال يوجد ولم يلبت أي لعار  خالل العام املالي املنصــــــــــــــرم املنت   يي 

 ملراجعة الداخلية وتحديد ألعابهماتحيال لعي   مراج  ا ةسااات ا  ارري أو ا

 مراجع الحسابات الخارجي )املحاسب القانوني( .29

كروو هورواث يي اجتما  ا جمعية العامة العادية املنعقدة اتاريخ  -تم اختيار ولعي   الســــــــــــادة/ ماتب العظم والســــــــــــديري محاســــــــــــبو  ومراجعو  قا و يو  

وتقديم خدمات املراجعة السنوية والفصلية )الرب  اللاني واللالث والراب ( للعام املالي م 2022/م2021كمراج  حسااات خارري للعام املالي م 25/08/2021

ـــــــــــــــرة املع   من م 2023/م2022وكذلة الرب  األول للعام املالي م 2022/م2021 ـــــــــــــــر مراج  ا ةسااات ا  ارري قبل ا رهاء الفتـ ولم يوةي  مجلس اإلدارة ات ييـ

 أجلهات
 

 املعد من قبل مراج  ا ةسااات ا  ارريخ وورد فيح ا لي لم 2022مارس  31لقوائم املالية السنوية املنرهية يي وصدر تقرير فحص ا

 

 املتحفظالرأي 

ا  ســارة خ وقوائم الربح أو 2022مارس  31خ وال   لكــمل قائمة املركا املالي كما يي لشــركة اتحاد عذيب لالتصــاالت )رالشــركةر( لقد راجعنا القوائم املالية

اليةخ اما يي نلة والدخل الكــــــــــــامل ا خر والت  سات يي حقوق امللاية والتدفقات النقدية للســــــــــــنة املنرهية اذلة التاريخخ واالي ــــــــــــاحات املرفقة م  القوائم امل

 ما ص السياسات املةاسبية الهامةت
 

املتحفظ" الوارد يي تقرير اخ فت  القوائم املالية املرفقة لعر  بعدلخ من كافة ويي رأيناخ وباســــترناء التأث سات املةتملة لألمر املواــــح يي قســــم "أســــاس الرأي 

 للمعاي س الدولية للتقرير 2022مارس  31النواحي ا جوهريةخ املركا املالي للكركة كما يي 
ً
خ وأداعها املالي وتدفقا ها النقدية للسنة املنرهية يي نلة التاريخخ وفقا

 واملعاي س واإلصدارات األخرل املعتمدة من الهيئة السعودية للمراجع   واملةاسب  ت العربية السعوديةخ املالي املعتمدة يي اململاة
 

 أساس الرأي املتحفظ

 من هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات تم فيح إشعار الكركة اضية الهيئة 2022مايو  26( تلقت الكركة اتاريخ 1كما هو مواح يي اإلي اح )
ً
اتل اء م خ ااا

ميجاه ستا( يي حال ا رهت املهلة املمنوحة للكـــــركة  3500ترخيص ال ي  اللسددي لتقديم خدمات االتصـــــاالت اللااتة نات البضية التحتية للسددات الن اق )

لم تتمان اإلدارة من تحديد م املتعلقة االلزامات نكـــر الكـــباة لللسددت وحيث أ  هذا ا ةدث غ س مؤكد ومرتب  اأحداث مســـتقبلية ف2022يو يو  30اتاريخ 

ت وكنا غ س قادرين عوى ا ةصــــــــــــــول عوى ما يافي من أدلة املراجعة املناســــــــــــــبة بكــــــــــــــأ  ما إنا كا  2022مارس  31مبل  األثر املالي عوى قوائمها املالية املنرهية يي 

 ند اللساخيص املتعل  ااألصول غ س امللموسةت(  من ا6املذكور يي اإلي اح ) 2022مارس  31يوجد هبو  يي قيمة ترخيص  ي  اللسددات كما يي 

 للمعــاي س الــدوليــة للمراجعــة املعتمــدة يي اململاــة العربيــة الســــــــــــــعوديــةت ومســــــــــــــؤوليننــا اموجــب تلــة املعــاي س تم تو ــــــــــــــ
ً
يحهــا يي قســــــــــــــم لقــد قمنــا اــاملراجعــة وفقــا

 لقواعد ســـــــــــــلوك وآداب املهنة املعتمدة يي اململاة العربية "مســـــــــــــؤوليات املراج  عن مراجعة القوائم املالية" يي تقرير ات و حن مســـــــــــــتقلو  عن الكـــــــــــــر 
ً
كة وفقا

 لتلة القواعدت ونعتقد أ 
ً
 امت لبات ســـــلوك وآداب املهنة األخرل وفقا

ً
أدلة املراجعة ال    الســـــعودية نات الصـــــلة امراجعتنا للقوائم املاليةخ كما وفينا أي ـــــا

 حفظتحصلنا عل ها كافية ومناسبة لتوف س أساس لرأينا املت
 

 عدم التأكد الجوهري ذات العالقة باالستمرارية

 ٣١ملیو  ریال ســــــعودي كما يي  16( املرف  م  القوائم املاليةخ الذي يكــــــ س إلى أ  ا  ســــــائر امللساكمة للكــــــركة قد ال ت 1 ود أ   لفت اال نباه إلى اإلي ــــــاح )

مليو  ريال ســــــــعودي  182٫57بات املتداولة للكــــــــركة موجودا ها املتداولة امبل  % من رأس مال الكــــــــركةت كما تجاورت امل لو 17٫8خ حيث تملل 2022مارس 

مليو  ريال ســــــــــــــعودي للســــــــــــــنة املنرهية يي نلة التاريخت لكــــــــــــــ س هذه الظروف إلى وجود حالة عدم تأكد  37٫74كما يي نلة التاريخخ وحققت خســـــــــــــــارة قدرها 

 جوهرية حول قدرة الكـركة عو
ً
(خ قامت اإلدارة اتجراء 1ى االسـتمرار عوى أسـاس مبدأ االسـتمراريةت وكما ھو مب   يي اإلی ـاح )جوهريةخ وال   قد تل س شـكوكا

 ملبدأ االسـتمراریةخ وبناء عوى نلةخ تم إعداد القوائم املالية املرفقة عوى أسـاس 
ً
مبدأ االسـتمراريةت لم يتم تقییم ملقدرة الكـركة عوى االسـتمرار يي العمل وفقا

 تعل  بهذا األمرتلعديل رأينا فيما ي

 
 

 األمور الرئيسية للمراجعة
 ةاليةت وقد تم تناول األمور الرئ ســــــــــية للمراجعة هي تلة االمور ال   كا تخ احســــــــــب حامنا املغ خ لها األهمية البال ة عند مراجعتنا للقوائم املالية للســــــــــنة ا

 يي تلة االمورت 
ً
 منفصــال

ً
وباإل ــافة إلى األمر املواــح يي قســم أســاس هذه األمور يي ســياق مراجعتنا للقوائم املالية ككلخ وعند تكوين رأينا ف هاخ ولم  قدم رأيا
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رئ سـة للمراجعةخ الرأي املتحفظ واألمر املواـح يي قسـم عدم التأكد ا جوهري نات العالقة ااالسـتمراريةخ لقد حدد ا أ  األمور املواـةة أد اه لتكو  أمور 

 س تم اإلاال  عنها يي تقرير ات

 
 

 إثبات اإليرادات

 أمر رئيس ي للمراجعة مراجعتناكيفية معالجة هذا األمر عند 

اشتملت إجراءات مراجعتنا عوى اختبارات الرقااة نات الصلة وكذلة عوى إجراءات 

 أساسيةخ خاصة ا ليل

  تقييم مدل مالئمة سياسة االعلساف ااإليرادات امل بقة عوى م تل  املنتجات

  وكذلة مجموعة املنتجات ب ر  تقييم ما إنا كا ت وفقا لإل ار املةاسب

 امل ب  

  امساعدة م تصي  تانولوجيا املعلومات لديناخ تم تقييم تصميم وتنفيذ وكفاءة

النك يل للرقااة الداخلية الرئ سية لإلدارة بكأ  ا ئة تانولوجيا املعلومات ال   

لعمل بها  ظم األعمال اما يي نلة الرقااة عوى الوصول إلى املعلومات ول ي س 

 ولوجيا املعلوماتتالبس امي وت ويره ولك يل تان

  امساعدة م تصي  تانولوجيا املعلومات لديناخ تم تقييم تصميم وتنفيذ وكفاءة

النك يل للرقااة الداخلية الرئ سية لتانولوجيا املعلومات لإلدارة بكا  مدی 

اكتمال ودقة التصضي  وإصدار الفوات س و واا  امل ااقات اليومية من  ظم 

 املةاسب ت التصضي  والفوات س عوى النظام

  إجراء اختبارات حول مدل دقة إصدار فوات س العمالء عوى أساس العينة وكذلة

 اختبار االئتما ات وا  صومات امل بقةت

 القيام امراجعات تحليلية ملصادر اإليرادات الهامةت 

  القيام اتجراءات محددة الختبار مدل دقة واكتمال التعديالت املتعلقة االعقود

 اللزامات أداء متعددة تاملت منة 

ثمة م ا ر متأصلة تتعل  امدل وجود ودقة واكتمال اإليرادات 

 لتعقيد  ظم الن جيل وا أجم الاب س من البيا ات 
ً
امل جلة  ظرا

وكذلة وجود مجموعة من ا  دمات  من املنتجات امل تلفة وال   

 تبا  اأسعار مت  سةت م لوب من اإلدارة است دام أحكام
ً
 هامة عند ا

تحديد القياس املالئم وتوقيت إثبات العناصر امل تلفة من 

اإليرادات  من املنتجات متعددة العناصرت وبسبب التقديرات 

واألحكام املدرجة عند ت بي  معيار االعلساف ااإليرادات ولعقيد  ظم 

وعمليات تقنية املعلومات املتعلقة بهاخ فقد قمنا اتحديد هذا األمر 

 كأمر مراجعة رئ سي ت

 ( ا  اة ااإلفصاحات نات العالقة19( ا  اة االسياسة املةاسبية واإلي اح )10-3ااإلشارة إلى اإلي اح )

 

 األمور الرئيسية للمراجعة )تتمة(
 

 رسملة املوجودات وتقييم األعمار اإلنتاجية والقيم املتبقية للممتلكات واملعدات

 للمراجعةأمر رئيس ي  كيفية معالجة هذا األمر عند مراجعتنا

لقد حصلنا عوى فهم حول  واا  اإلدارة نات الصلة املتعلقة ارسملة 

 املمتلكات واملعداتت

قمنا اتقييم سياسات الرسملة وتقييم توقيت تحويل املوجودات قيد اإلنكاء 

 من خالل م ااقة تاريخ ادء االسرهالك م  تاریخ جاهاية املوجودات لالست دامت 

 

األساسية لتحديد األعمار اإل تاجية املقدرة والقيم املتبقية ت منت االختبارات 

 ما يويل

  األخذ ااالعتبار أحكام اإلدارة اما يي نلة مدل مالئمة افلسا ات األعمار

 اإل تاجية والقيم املتبقية امل بقة يي احنساب االسرهالكت

  اختبار عوى اساس العينة مدل دقة رسملة التكالي  واستحقاق النفقات

 أسماليةت الر 

 

تملل املمتلكات واملعدات نسبة كب سة من موجودات الكركةت تم است دام 

التقديرات واالفلسا ات لتحديد القيم الدفلسيةخ اما يي نلة فيما إنا كا  

وم   س تم رسملة تكالي  معينة أو قيدها كمصروفاتخ وتحديد ما إنا كا ت 

للكركةت تؤخذ النفقات   فقات االسرهالك جوهرية للمركا واألداء املالي

املتعلقة ااالسرهالك الدوري بعد تقدير العمر اإل تاري املتوق  لألصل 

والقيمة املتبقية املتوقعةت قد تؤدي الت  سات يي القيمة الدفلسية للموجودات 

أو األعمار اإل تاجية املتوقعة أو القيم املتبقية إلى تاث س جوهري عوى القوائم 

 امة ملراجعتناتاملالية وهي مسألة ه

تم اعتبار هذا األمر کأمر مراجعة رئ سي  بسبب مستول األحكام واالفلسا ات 

 املست دمة يي تقييم األعمار اإل تاجية والقيم املتبقيةت

 

 ( ا  اة ااإلفصاحات نات العالقة5( ا  اة االسياسة املةاسبية واإلي اح )1-3ااإلشارة إلى اإلي اح )
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 قیمة الذمم املدينة التجاريةمخصص االنخفاض في 

 أمر رئيس ي للمراجعة  كيفية معالجة هذا األمر عند مراجعتنا

 :ت منت إجراءات مراجعتناخ من ا   إجراءات أخرلخ ما یوي

  قیمنا تصمیم وتنفیذ والفعالیة النك يلية ألدوات الرقااة الرئیسیة عوى

وتقاریر أعمار أرصدة ل جیل أرصدة الذمم املدینة التجاریة وتحصیلھاخ 

 .الذمم املدینة التجاریة

  اختبس ا عینة من أرصدة الذمم املدینة التجاریة لتقيیم فیما إنا تم

 .ل جیل ا  سائر اإلئتما یة املتوقعة يي الوقت املناسب

  قیمنا االفلسا ات الھامة املست دمة يي احنساب ا  سائر اإلئتما یة

 .املتوقعة

   نج ا  سائر اإلئتما یة املتوقعةاختبس ا صةة احنساب  مو. 

 قیمنا مالئمة االفصاحات نات العالقة يي القوائم املالیةت 

مليو  ریال سعوديخ  229٬2ال ت أرصدة الذمم املدینة التجاریة للكركة 

مليو   111٬5وال   يي مقاالھا تم تجنیب م صص ا  فا  يي القیمة قدره 

 ت2022مارس  31ریال سعودي كما يي 

 

الكركة  مونج ا  سائر اإلئتما یة املتوقعة كما ھو مت لب من اتبعت 

"األدوات املالیة"  ةساب م صص اال  فا   ٩املعیار الدولي للتقریر املالي 

يي قیمة الذمم املدینة التجاریةت كما تقوم الكركة اتجراء تقییم اناء عوى 

 .مجموعة من العوامل النوعیة نات الصلة ابعض فئات العمالء

 

بس ا نلة أمر مراجعة رئیسي  أل ح یت لب  رق حساایة معقدة وإجراء اعت

 افلسا ات من قبل اإلدارةخ ااإل افة لألھمیة الضسبیة للمبال  املتعلقة اھات

 ( ا  اة ااإلفصاحات نات العالقة9( ا  اة االسياسة املةاسبية واإلي اح )5-3ااإلشارة إلى اإلي اح )
 

 

 

 

 املوجودات غير املالیةاالنخفاض في قیمة 

 أمر رئيس ي للمراجعة كيفية معالجة هذا األمر عند مراجعتنا

 :ت منت إجراءات مراجعتناخ من ا   إجراءات أخرلخ ما یوي

 

  مراجعة إجراءات اإلدارة عند تحدید مؤشرات اال  فا  يي قیمة

 املوجودات غ س املاليةخ

 عند تحدید  تقيیم مدل معقولیة افلسا ات وتقدیرات اإلدارة

القیمة القاالة لالسلسداد للوحدات املولدة للنقدیة ا  اصة 

االكركةخ اما يي نلة تلة املتعلقة ااإلیرادات املتوقعة والتكالی  

املتوقعة ومعدالت النمو ومعدل ا  صم وغ سھات وقد ت لب نلة 

االستعا ة ااملت صص   الداخلی   لدینا لتقییم ھذه االفلسا ات 

ت قیاسیة خارجیة واملعلومات املتوفرة حول الكركة مقاال مؤشرا

 وأنك تھاخ

  التأكد من صةة احنساب  مونج اال  فا  يي القیمةخ وم ااقة

 البیا ات نات العالقة م  أحدث خ   األعمال واملوار اتخ و

   تقيیم مدل كفایة اإلفصاحات ال   قامت اھا الكركة بكأ

دمة لتحدید القیم االفلسا ات والتقدیرات األساسیة املست 

الدفلسیة وخسائر اال  فا  يي قیمة الوحدات املولدة للنقدیة 

 نات الصلةت

 

موجودات  2022مارس  ٣١ت منت قائمة املركا املالي للكركة كما يي 

 ریال سعوديت 586٫265٫525غ س مالية امبل  

 

يي تاريخ كل تقرير خ تقوم إدارة الكركة اتقييم ما إنا كا  هناك أي 

عوى ا  فا  قيمة املوجودات غ س املاليةت يي حالة وجود أي  مؤشر

مؤشرخ يتم إجراء تقييم للمبال  القاالة لالسلسداد للموجودات غ س 

املاليةت  فذت اإلدارة تمريًنا لتحديد املبل  القاال لالسلسداد لوحدات 

 توليد النقدت

  

 
ً
 من أمور لقد اعتبس ا اال  فا  يي قیمة املوجودات غ س املالية أمرا

املراجعة الرئیسیة أل  تقيیم اال  فا  يي القیمة یت لب من اإلدارة 

إاداء درجة كب سة من األحكام عند تحدید االفلسا ات األساسیة بكأ  

القیمة القاالة لالسلسدادخ ملل اإلیرادات املتوقعة والتكالی  املتوقعة 

 ومعدالت النمو ومعدل ا  صم وغ سھات

 

 ( ا  اة ااإلفصاحات نات العالقة5( ا  اة االسياسة املةاسبية واإلي اح )4-3ي اح )ااإلشارة إلى اإل 
 

 

 املعلومات األخرى 
املالية وتقرير ا  إ  اإلدارة هي املســــــــــؤولة عن املعلومات األخرلخ ولكــــــــــمل املعلومات األخرل املعلومات الواردة يي التقرير الســــــــــنويخ ولان ال تت ــــــــــمن القوائم

 املتوق  أ  يكو  التقرير السنوي متاح لنا بعد تاريخ تقرير ا هذاتعنهاخ ومن 

 وال ي  ي رأينا يي القوائم املالية املعلومات األخرلخ ولن  بدي أي شكل من اشكال االستضتاج التأكيدي ف هات
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ما تصبح متاحةخ وعند فعل نلةخ األخذ يي ا ةسبا  ما وب صوة مراجعتنا للقوائم املاليةخ فت  مسؤوليننا هي قراءة املعلومات األخرل املةددة أعاله عند

يقة أخرل أنها انا كا ت املعلومات األخرل غ س منســــــــــــــقة بكــــــــــــــكل جوهري م  القوائم املاليةخ أو م  املعرفة ال   حصــــــــــــــلنا عل ها خالل املراجعةخ أو يظهر ا ر 

 محرفة بككل جوهريت

 جوهري فيحخ  كو  م الب   ااإلاال  عن األمر للمكلف   اا ةوكمةتعندما  قرأ التقرير السنويخ إنا تب   لنا وجود تحري  
 

 مسؤوليات اإلدارة واملكلفين بالحوكمة عن القوائم املالية

 للمعاي س الدولية للتقرير املالي املعتمدة يي اململاة العر 
ً
واملعاي س بية الســــــــــــــعوديةخ إ  اإلدارة هي املســــــــــــــؤولة عن إعداد القوائم املالية وعر ــــــــــــــها العادلخ وفقا

وأحكام  ظام الكـــــــركات و ظام الكـــــــركة االســـــــاســـــــي خ وهي املســـــــؤولة عن الرقااة  واالصـــــــدارات األخرل املعتمدة من الهيئة الســـــــعودية للمراجع   واملةاســـــــب  

 الداخلية ال   تراها اإلدارة  روريةخ لتماينها من إعداد قوائم مالية خالية من تحري  جوهريخ سواء بسبب غش أو خ أت
  

عن األمور  ند إعداد القوائم املاليةخ فت  اإلدارة هي املسؤولة عن تقدير قدرة الكركة عوى البقاء كمضكأة مستمرة وعن اإلفصاح احسب مقتضي  ا ةالخوع

 س هنالة خيار نات العالقة ااالســــــــتمرايةخ واســــــــت دام أســــــــاس االســــــــتمراية يي املةاســــــــبةخ ما لم تان هنالة  ية لتصــــــــفية الكــــــــركة أو إيقاف عمليا هاخ أو ل

 واقعي ا الف نلةت
 

 إ  املكلف   اا ةوكمةخ أي مجلس إدارة الكركةخ هم املسؤولو  عن االشراف عوى عملية التقرير املالي يي الكركةت
 

 مسؤوليات املراجع عن مراجعة القوائم املالية

ية من تحري  جوهري ســــــــــــــواء بســــــــــــــبب غش أو خ أخ وإصــــــــــــــدار تقرير تتملل أهدافنا يي ا ةصــــــــــــــول عوى تأكيد معقول عما إنا كا ت القوائم املالية ككل خال

 للمعاي س الدولية املراج  الذي يت ـــــــــمن رأينات أ  التأكيد املعقول هو مســـــــــتول عال من التأكيدخ إال ا ح ل س  ـــــــــما ا عوى ا  املراجعة ال   تم القيام بها وف
ً
قا

 
ً
عن اي تحري  جوهري عندما يكو  موجودت ويمان أ  تضكأ التحريفات عن غش او خ أخ  للمراجعة املعتمدة يي اململاة العربية السعودية ستاك  دائما

أســاس هذه  ولعد جوهرية إنا كا  يمان بكــكل معقول توق  انها ســتؤثر امفردها او يي مجموعهاخ عوى القرارات االقتصــادية ال   يت ذها املســت دمو  عوى

 القوائم املاليةت 
 

 للم
ً
عاي س الدولية للمراجعة املعتمدة يي اململاة العربية الســـعوديةخ فأ نا  مارس ا ةام املغ  و حافظ عوى  اعة الكـــة املغ  خالل وكجاء من املراجعة وفقا

ل
ً
 مراجعتنات وعلينا اي ا

 

  اســــــــــــــتجااة لتلة تحديد م ا ر التحريفات ا جوهرية يي القوائم املالية وتقديرها ســــــــــــــواًء بســــــــــــــبب غش أو خ أخ وتصــــــــــــــميم وتنفيذ إجراءات مراجعة

 لرأينات ووعد خ ر عدم اكنكــاف تحري  جوهري  اتي عن غش أعوى من ا   ر
ً
 امل ا رخ وا ةصــول عوى أدلة مراجعة كافية ومناســبة لتوف س أســاســا

 الناتي عن خ أخ أل  ال ش قد ين وي عوى توا ؤ أو تاوير أو حذف متعمد أو إفادات م للة أو تجاور الرقااة الداخليةت

 ى فهم للرقااة الداخلية نات الصلة ااملراجعةخ من أجل تصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروفخ ول س ب ر  إاداء رأي حول فعالية ا ةصول عو

 الرقااة الداخلية للكركةت

  بها اإلدارةتتقييم مدل مناسبة السياسات املةاسبية املست دمةخ ومدل معقولية التقديرات املةاسبية واإلفصاحات نات العالقة ال   قامت 

  هنالة عدم  اســتضتاج مدل مناســبة اســت دام اإلدارة ألســاس االســتمرارية يي املةاســبةخ واســننادا إلى أدلة املراجعة ال   تم ا ةصــول عل هاخ ما إنا كا

 بكــــــــــأ  قدرة الكــــــــــركة عوى البقاء كمضكــــــــــأة مســــــــــتمرةت وإنا خلصــــــــــ
ً
 كب سا

ً
نا الى وجود عدم تأكد تأكد جوهري نا عالقة  اأحداث أو ظروف قد تل س شــــــــــكا

 منا لفت اال نباه يي تقرير ا إلى اإلفصــــــاحات نات العالقة الواردة يي القوائم املاليةخ وإنا كا ت تلة اإلفصــــــاحات
ً
غ س كافيةخ يتم  جوهريخ يكو  م لوبا

نلةخ فت  األحداث أو الظروف املســــــــــــــتقبلية قد لعديل رأينات ولســــــــــــــنند اســــــــــــــتضتاجاتنا إلى أدلة املراجعة ال   تم ا ةصــــــــــــــول عل ها ح   تاريخ تقرير ات وم  

 تنسبب يي توق  الكركة عن البقاء كمضكأة مستمرةت 

 اث ال   تمللها تقييم العر  الكاملخ وهيكل ومحتول القوائم املاليةخ اما يي نلة اإلفصاحاتخ وما إنا كا ت القوائم املالية لعبس عن املعامالت واألحد

ت
ً
 عادال

ً
 ا ريقة تحق  عر ا

 

نلـــة أي أوجـــح قـــد أال نـــا املكلف   اـــا ةوكمـــةخ فيمـــا يتعل خ من ا   أمور أخرلخ اـــالن ـــاق والتوقيـــت امل    للمراجعـــة والنتـــائي املهمـــة للمراجعـــةخ امـــا يي ل

 قصور مهمة يي الرقااة الداخلية اكنكفناها خالل مراجعتنات
 

 املكلف   اا ةوكمة ابيا  يفيد أ نا قد اللزمنا اا
ً
ملت لبات األخالقية نات الصـــــــــلة املتعلقة ااالســـــــــتقالليةخ وأال ناهم اجمي  العالقات واألمور لقد رود ا أي ـــــــــا

 األخرل ال   قد نعتقد بككل معقول أنها ستؤثر عوى استقاللناخ وبحسب مقتضي  ا ةال إجراءات الوقاية نات العالقةت
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  كا ت لها األهمية البال ة عند مراجعة القوائم املالية للســــــــــــــنة ا ةاليةخ وبناًء عوى نلة ومن األمور ال   تم إاالغها للمكلف   اا ةوكمةخ  حدد تلة االمور ال 

 ادرة لل ايةخ  رل أ   لعد االمور الرئ سية للمراجعةت و واح هذه االمور يي تقرير ا ما لم يمن   ظام أو الئحة اإلفصاح العلن  عن األمرخ أو عندماخ يي ظروف

   عنح يي تقرير ا بسبب أ ح من املتوق  بككل معقول أ  تفوق التبعات السلبية لفعل نلة فوائد املصاةة العامة من نلة اإلاال تاألمر يضب ي أال يتم اإلاال 

 
 

 العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم

 محاسبون ومراجعون قانونيون 
 

 

 إعادة تصنيف. 30

 .م2022مارس  31لتتماشي  م  التصضي  املست دم للسنة املنرهية يي م 2021مارس  31لقد تم إعادة تصضي  بعض أرقام املقار ة للسنة املنرهية يي 
 

 إقرارات مجلس اإلدارة. 31

 يقر مجلس اإلدارة اا ليل

 عّدت االككل الصةيحت
ُ
 أ  لجالت ا ةسااات أ

 عّد عوى
ُ
ّفذ افاعليةت أ   ظام الرقااة الداخلية أ

ُ
 أسس سليمة و 

 أ ح ال يوجد أي شة يذكر يي قدرة الكركة عوى مواصلة نكا هات    
 

 

 

  


