لمحة موجزة عن أحداث عام 2019م
 24يناير
إطالق أول أكاديمية مشتركة لالتصاالت وتقنية المعلومات
في المملكة
وقعت كل من موبايلي وشركة هواوي اتفاقية يتم بموجبها تأسيس أول
أكاديمية مشتركة لالتصاالت وتقنية المعلومات في المملكة العربية
السعودية ،بهدف تخريج  300متخصص معتمد من هواوي في مجال
االتصاالت وتقنية المعلومات يلتحقون بالعمل في شركة موبايلي ،وذلك
قبل عام 2020م .وتتيح هذه األكاديمية لطالب الجامعات المهتمين بهذا
المجال فرصة الحصول على اعتماد شركة هواوي لخبراء االتصاالت وتكنولوجيا
المعلومات ،مما يساهم في تقليل الفجوة القائمة بين الكفاءات المتوفرة في
القطاع وبين احتياجات المملكة لتحقيق رؤية .2030

 28أبريل
بدء تجارب شبكة الجيل الخامس
أجرت شركة موبايلي بنجاح االختبارات الميدانية لشبكة الجيل
الخامس بالتعاون مع شركة إريسكون ،وسجلت سرعات
تجاوزت  1غيغابت في الثانية (أي ما يتجاوز  1,000ميغابت في
الثانية) .وتعتبر هذه االختبارات األولى من نوعها في منطقة
الحرم المكي ،وهي منطقة تشهد أعلى تركيز الستخدام
الهواتف المتنقلة في العالم .ومن المتوقع أن تساهم شبكة
الجيل الخامس ،بمجرد بدء التشغيل الرسمي لها ،في تعزيز
تجربة المستخدمين وإطالق موجة جديدة من النمو واالبتكار.

 14مايو
صدور الموافقة على اندماج شركة بيانات لالتصاالت

 24فبراير
تعيين رئيس تنفيذي جديد للشركة
أعلنت شركة موبايلي عن تعيين المهندس سلمان بن عبد
رئيسا تنفيذ ًيا للشركة اعتبا ًرا من تاريخ  1أبريل
العزيز البدران
ً
2019م ،في إطار جهودها لدعم التنفيذيين السعوديين
الموهوبين وذوي الخبرة .ويتولى المهندس سلمان البدران
منصبه ً
خلفا للمهندس أحمد أبو دومة ،والذي نجح من خالل
رؤية واستراتيجية واضحة من تحقيق تحسن قوي وثابت في
األداء التشغيلي والمالي على مدى السنتين الماضيتين.
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وافق مساهمو شركة موبايلي على اندماج شركة بيانات األولى لخدمات
الشبكات (شركة مندمجة) بما لها من حقوق وما عليها من التزامات بما
في ذلك كافة الحقوق الفكرية بما فيها االسماء والعالمات التجارية وكافة
األصول بمحتوياتها وكافة المشاريع والعقود واألعمال التي تكون الشركة
ً
طرفا بها وبما تملكه من عناصر فنية وإدارية وتراخيص في شركة
المندمجة
اتحاد اتصاالت موبايلي (شركة دامجة) وذلك بعد االنتهاء من إجراءات استحواذ
«شراء» شركة اتحاد اتصاالت موبايلي لكامل حصص الشركة الوطنية
لحلول األعمال في شركة بيانات األولى لخدمات الشبكات والبالغ عددها
 1,500حصة من أصل  150,000حصة وتحويل شركة بيانات األولى لخدمات
ً
ً
وفقا لإلجراءات المتبعة
الشبكات إلى شركة شخص واحد
نظاما وذلك بناءً
على الطلب الموجه من هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات.

 01لمحة عامة عن الشركة

 15ديسمبر
توقيع اتفاقية إعادة تمويل مرابحة

 19نوفمبر
توقيع اتفاقية تمويل مع
مصرف اإلنماء

 19مايو
تعيين رئيس تنفيذي جديد
للشؤون المالية
رئيسا
عيّنت شركة موبايلي األستاذ خالد أبانمي
ً
تنفيذ ًيا للشؤون الماليةً ،
خلفا لألستاذ قيس بن
حميدة ،وذلك في إطار جهود تمكين الكفاءات
الوطنية وتهيئتها ّ
لتولي المناصب الرئيسية في
الشركة .ويملك خالد أبانمي خبرة واسعة اكتسبها
من تولي مناصب هامة في قطاع التمويل ،باإلضافة
إلى اطالع واسع ومتعمق في قطاع االتصاالت
وإعادة الهيكلة المالية والتمويل وخفض التكاليف
وتطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
والتحول الرقمي ،وهي جوانب تلعب دو ًرا ً
هاما في
دعم جهود الشركة خالل المرحلة المقبلة من النمو
وخلق القيمة.

وقعت موبايلي اتفاقية تمويل مع مصرف
اإلنماء مدتها عشر سنوات بقيمة  3مليارات
ريال سعودي ،الستبدال التمويل القائم بتمويل
بديل والستخدامه في أغراض الشركة العامة
بما في ذلك النفقات الرأسمالية.

وقعت موبايلي اتفاقية إعادة تمويل مرابحة بقيمة
 7.6مليار ريال سعودي مع مجموعة من البنوك
السعودية هي بنك الرياض (الوكيل) والبنك
العربي الوطني ،والبنك السعودي الفرنسي ،والبنك
السعودي البريطاني ،ومجموعة سامبا المالية.
وتهدف االتفاقية الستبدال التمويل المشترك
القائم بتمويل بديل وتخفيض تكلفة التمويل
وبشروط تمويلية أفضل.

منجزاتنا
حصلت موبايلي خالل عام 2019م على عدد من الجوائز القيمة تقديرًا للتقدم الذي أحرزته الشركة في مجال تقديم
خدمات رائدة لعمالئها في سوق االتصاالت .ومن هذه التكريمات والجوائز ما يلي:

•

كرّم صاحب السمو الملكي األمير خالد الفيصل شركة موبايلي تقديرًا لشراكتها االستراتيجية في حملة “الحج
عبادة وسلوك حضاري”.
كرّم وزير االتصاالت وتقنية المعلومات شركة موبايلي تقديرًا لدورها االستثنائي في مشروع صندوق الخدمة
الشاملة (.)USF
كرّمت هيئة االتصاالت شركة موبايلي تقديرًا لمساهمتها في نجاح خطة الهيئة التشغيلية لموسم الحج
كرّم وزير العمل والتنمية االجتماعية بالمملكة شركة موبايلي تقديرًا لمساهمتها في برنامج اإلخاء
منحت لجنة تحكيم جوائز البحث في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا شركة موبايلي جائزة “أفضل
حملة باللغة العربية في مجال الدفع– ”PPC

•
•
•
•
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