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كلمة رئيس 
مجلس اإلدارة

تخطــي التحديــات والثبــات فــي وســط األزمــات، ســمة الزمــت شــركة »زيــن الســعودية« علــى مــدى الســنوات القليلــة الماضيــة. إاّل أّن عــام 2020م، شــكّل 
محطــة مفصليــة فــي مســار عمــل الشــركة؛ إذ علــى الرغــم مــن كونــه عامــًا اســتثنائيًا، مــن حيــث التحديــات التــي تخللتــه نتيجــة جائحــة فيــروس كورونــا 
المســتجد، شــهد تميــزًا اســتثنائيًا لشــركة »زيــن الســعودية«، عبــر ترســيخ موقعهــا كأكبــر مالــك لشــبكة الجيــل الخامــس، وتوفيرهــا أفضــل خدمــات هــذا 
الجيــل فــي كل المناطــق. هــذا، إلــى جانــب تســجيل الشــركة نتائــج عالميــة مشــرفة، وفقــًا لعــدد مــن التصنيفــات العالميــة المتخصصــة والمرموقــة فــي 
قطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات. وهــذه النتائــج، إنمــا تؤكــد أننــا أكثــر قــدرًة علــى صناعــة مســتقبل رقمــي يعــزز االبتــكار والتطــّور للمجتمــع الســعودي، 
بمــا يتماشــى مــع مســتهدفات رؤيــة المملكــة 2030، وتطلعــات القيــادة الرشــيدة فــي التحــول إلــى مجتمــٍع معرفــي ومواكــٍب ألحــدث المتغيــرات العالميــة 

علــى كل الصعــد. 
يعتمــد نجاحنــا فــي التواجــد الرقمــي المتنامــي فــي قطــاع االتصــاالت، علــى الشــراكات االســتراتيجية، واالبتــكار الســريع، واالســتراتيجيات المرنــة فــي خدمــة 
العمــاء. لقــد كان عــام 2020م مليئــًا بالتحديــات، لكننــا تمكنــا، وعلــى الرغــم مــن جائحــة فيــروس »كورونــا المســتجد«، مــن المحافظــة علــى ربحيتنــا للســنة 
الرابعــة علــى التوالــي، حيــث حققــت الشــركة خــال عــام 2020م أرباحــًا صافيــة بلغــت 260 مليــون ريــال. وفــي الوقــت نفســه، مــن المتوقــع أن تحقــق 

إعــادة هيكلــة رأس المــال الناجحــة التــي أتمتهــا الشــركة، تحــواًل اســتراتيجيًا لــأداء المالــي. 
إننــا فــي شــركة »زيــن الســعودية« سنســتمر فــي تنميــة عاقتنــا المثمــرة مــع وزارة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات، وهيئــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات، 
ــى جنــب مــع شــركائنا االســتراتيجيين للمســاهمة فــي تحقيــق هدفيــن وطنييــن  ــًا إل ــة، وســنعمل جنب وجميــع شــركائنا فــي شــتى القطاعــات الحكومي
رئيســيين: دعــم مســيرة التحــّول الرقمــي الشــاملة فــي المملكــة وفــق مســتهدفات رؤيــة المملكــة 2030، وتســريع تحقيــق الثــورة الصناعيــة الرابعــة فــي 
المملكــة، التــي ســتمّكننا مــن رفــع القيمــة المقّدمــة إلــى عمائنــا ومســاهمينا، عبــر تعزيــز التفاعــل بيــن التقنيــات والمجتمــع. وفــي مــوازاة متابعــة ضــخ 

االســتثمارات النوعيــة بمــا يســاهم فــي وضــع قطــاع االتصــاالت الســعودي ضمــن أكثــر قطاعــات االتصــاالت تطــورًا وابتــكارًا حــول العالــم.
ــل أيضــًا مــن خــال دعــم المواهــب  ــم فقــط مــن خــال االســتثمارات، ب ــة المملكــة للتحــّول الرقمــي ال تت ــن الســعودية« أن دعــم رحل ــدرك فــي »زي ون
الوطنيــة واحتضانهــا. فهــذه المواهــب هــي العقــول التــي تقــف خلــف تحويــل االســتثمارات إلــى خدمــات ومنتجــات مبتكــرة. وتفخــر »زيــن الســعودية« 
بــأن المواهــب الســعودية تشــكل %86 مــن إجمالــي القــوى العاملــة فيهــا، فــي حيــن أن %92 مــن قيادتهــا التنفيذيــة هــم مــن شــباب وشــابات الوطــن. 

ونؤكــد فــي »زيــن الســعودية« التزامنــا المســتمر بالمســاهمة بفاعليــة فــي تقــّدم وازدهــار المملكــة نحــو التحــّول الرقمــي، عبــر تقديــم أفضــل الخدمــات 
ــي الممارســات المســتدامة فــي كل أوجــه وعمليــات الشــركة، ودعــم الكفــاءات والمواهــب الوطنيــة بمــا يحقــق  ــزام الراســخ بتبّن ــة المتطــّورة، وااللت الرقمي

األهــداف الوطنيــة التــي نصبــو إليهــا جميعــًا.

نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير
رئيس مجلس اإلدارة
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كلمة الرئيس 
التنفيذي

تهــدف »زيــن الســعودية« إلــى أن تكــون الشــركة الرائــدة فــي قطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات علــى مســتوى المملكــة، وتســعى إلــى تحقيــق ذلــك مــن خــال 
غــرس االســتدامة فــي صميــم أعمالنــا، وبالتزامنــا الــذي يتمحــور حــول اإلنســان )العميــل، الموظــف، المســاهم والمجتمــع ككل(، ممــا دفعنــا إلــى مواصلــة عملنــا 

للتغلــب علــى العقبــات والتحديــات، وتحــول عملياتنــا، وتبنــي برامــج التحــول الشــاملة، واالســتثمار بكثافــة فــي المشــاريع التــي تفتــح آفاقــًا مســتقبلية. 

خــال الســنة الماضيــة، واجهنــا فــي »زيــن الســعودية« العديــد مــن التحديــات، ال ســيما تحــت وطــأة فيــروس »كورونــا المســتجد«، حيــث تمكنــا مــن التغلــب عليهــا 
ــا، وبفضــل زمياتــي وزمائــي، موظفــي زيــن، الذيــن أظهــروا والءهــم  ــه فــي عملياتن ــذي وضــع ثقت ــه عــز وجــل ثــم بفضــل دعــم مجلــس اإلدارة ال بفضــل الل
واحترافيتهــم علــى الرغــم مــن األزمــة، األمــر الــذي انعكــس إيجابــًا علــى األداء المالــي والقيمــة الســوقية للشــركة خــال عــام  2020م، ومــن خــال عزمنــا علــى 
تحقيــق رؤيتنــا، نجحنــا فــي إحــداث نقلــة نوعيــة فــي الشــركة التــي كانــت تواجــه تحديــات عديــدة، لتصبــح شــركة ناجحــة، وتحقــق صافــي أربــاح بلــغ  260 مليــون 

ريــال فــي عــام 2020م؛ ممــا يؤكــد نجــاح اســتراتيجية »النمــو الرقميــة« التــي تبّنتهــا الشــركة. 

إن »زيــن الســعودية« تتمتــع بوضــع مالــي متيــن وتدفقــات نقديــة عاليــة، حيــث عــززت نتائــج عــام 2020 مــن األداء المالــي للشــركة، وتمثــل ذلــك بتحقيــق أربــاح 
صافيــة، واســتكمال إعــادة هيكلــة رأســمال، وإطفــاء معظــم الخســائر المتراكمــة، وســداد طوعــي إلجمالــي 3.5 مليــار ريــال ســعودي مــن تمويــل المرابحــة، إضافــة 
إلــى إعــادة تمويــل وجدولــة عقــد المرابحــة المشــترك بشــروط تمويليــة وتجاريــة أفضــل، كمــا اســتمرت الشــركة فــي االســتثمار الرأســمالي بإجمالــي 2.9 مليــار ريــال 
ســعودي، وكان مــن أبرزهــا االســتثمار فــي شــبكة الجيــل الخامــس، ممــا يبشــر بدخــول الشــركة فــي مرحلــة جديــدة مــن التحــّول االســتراتيجي ألدائهــا المالــي، 

ويمهــد الطريــق لتوزيــع األربــاح.

بالرغــم مــن زيــادة المنافســة وتنامــي التحديــات العالميــة التــي تواجــه الشــركات، اســتطعنا الحفــاظ علــى النمــو بفضــل اللــه عــز وجــل ثــم بفضــل قدرتنــا الســريعة 
علــى وضــع اســتراتيجيات ناجحــة أبقتنــا فــي طليعــة المبادريــن لابتــكار الرقمــي، عبــر العديــد مــن المشــاريع الرائــدة. كان أبرزهــا االســتمرار فــي نشــر خدمــات 
الجيــل الخامــس والتــي تتميــز زيــن بكونهــا تمتلــك أكبــر شــبكة للجيــل الخامــس )5G( فــي الشــرق األوســط وأوروبــا وأفريقيــا ورابــع أكبــر شــبكة فــي العالــم، لتصــل 
لــكل مناطــق مملكتنــا الحبيبــة، بتغطيــة 50 مدينــة مــن خــال أكثــر مــن 4700 بــرج. باإلضافــة إلــى إطــاق الشــريحة اإللكترونيــة بتجربــة رقميــة متكاملــة وللمــرة 
األولــى فــي المملكــة، خدمــات »ســحابة زيــن« لخدمــة قطــاع األعمــال والقطاعــات الحكوميــة، إضافــة إلــى إطــاق شــركة »تمــام«، ذراع »زيــن الســعودية« للتقنيــة 
الماليــة، والتــي تعــد مــن أوائــل مــزودي التقنيــة الماليــة ومقّدمــي حلــول التمويــل االســتهاكي المصغــر عبــر عمليــة فوريــة ورقميــة بالكامــل، وباقــات ياقــوت 

الرقميــة والمبتكــرة. 

إن هــذه اإلنجــازات حصلــت علــى اعتــراف دولــي بمســتوى التفــّوق الــذي حّققتــه »زيــن الســعودية«، حيــث حــازت الشــركة علــى 3 جوائــز خــال »قمــة قــادة قطــاع 
االتصــاالت« )Telecom Review( لــكل مــن فئــات: »أفضــل نمــو لمســتخدمي الجيــل الخامــس«، و »أفضــل بنيــة تحتيــة لشــبكة الجيــل الخامــس«، و »أفضــل 
مقــّدم للحوســبة الســحابية«. كمــا حصلــت »زيــن الســعودية« علــى جائــزة SpeedTest المقدمــة مــن شــركة »أوكا« )Ookla( العالميــة ألســرع انترنــت منزلــي فــي 
المملكــة خــال النصفيــن األول والثانــي مــن عــام 2020. وعلــى الصعيــد المحلــي، حققــت »زيــن الســعودية« مراتــب متقدمــة فــي تقريــر مؤشــرات مســتوى جــودة 

وســرعة خدمــات االنترنــت وســرعة الوصــول للمحتــوى الرقمــي فــي المملكــة »مقيــاس« الصــادر عــن هيئــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات. 

وال شــك فــي أّن الفضــل فــي نجاحاتنــا يعــود إلــى اللــه عــز وجــل ثــم إلــى الجهــود الشــغوفة التــي يبذلهــا كل موظفــات وموظفــي زيــن. ولذلــك، نؤمــن بأهميــة 
دعــم منســوبينا مــن خــال إتاحــة الفــرص المتكافئــة عبــر برامــج التنــوع واإلدمــاج، وتمكيــن المــرأة، وتطويــر الموظفيــن؛ حيــث أّن أهــم اســتثماراتنا هــي اســتثمارنا 

فــي رأســمال البشــري، والتــي تهــدف إلــى تمكيــن موظفــات وموظفيــن يتحلــون بالثقــة، للمســاهمة فــي تمهيــد مســتقبل أفضــل لعمائنــا ومواطنينــا. 

وأخيــرًا، وعلــى الصعيــد التشــغيلي، نســعى إلــى االســتمرار فــي تحقيــق النجاحــات وبخطــى واثقــة لــكل مــا يســاهم فــي تحقيــق رؤيــة المملكــة 2030، ونســعى 
باســتمرار إلــى االســتثمار فــي تطويــر شــبكتنا الســتقطاب أحــدث االبتــكارات والخدمــات الرقميــة الرائــدة والتقنيــات الحديثــة، خاصــة تلــك المرتبطــة بشــبكات الجيــل 

الخامــس )5G( التــي تمثــل داعمــًا رئيســيًا لمجــاالت مختلفــة مــن أبرزهــا انترنــت األشــياء، المــدن الذكيــة، الحوســبة الســحابية والمدفوعــات الرقميــة.

المهندس
سلطان بن عبد العزيز الدغيثر

الرئيس التنفيذي
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أ . عن زين السعودية
تأّسســت »زيــن الســعودية« كشــركة مســاهمة ســعودية، بموجــب المرســوم الملكــي رقــم 48/م بتاريــخ 26 جمــادى األولــى 1428 هجريــة الموافــق 12 يونيــو 
2007م، والقــرارات الوزاريــة رقــم 176 بتاريــخ 25 جمــادى األولــى 1428 هجريــة الموافــق 11 يونيــو 2007م، والقــرار رقــم 357 بتاريــخ 28 ذي الحجــة 1428 
هجريــة الموافــق 7 ينايــر 2008م، وبموجــب الســجل التجــاري رقــم 10246192 الصــادر فــي الريــاض فــي 4 ربيــع األّول 1429 هـــجرية الموافــق 12 مــارس 

2008م.
وقــد ســمحت هــذه التراخيــص للشــركة بالعمــل كمّشــغل ثالــث لخدمــة الهاتــف المتنقــل بعــد حصولهــا علــى أّول ترخيــص غيــر محــدد التقنيــة فــي 
المملكــة لمــدة 25 عامــًا، وقــد تــم تمديــد فتــرة الترخيــص هــذه 15 عامــًا إضافيــة بموجــب أمــٍر ســاٍم فــي أكتوبــر 2016م، الــذي تــم بموجبــه أيضــًا منــح 
الشــركة ترخيصــًا موّحــدًا لتقديــم جميــع خدمــات االتصــاالت، إضافــًة إلــى ذلــك طــورت »زيــن الســعودية« اســتراتيجية تشــغيلية وماليــة لتحفيــز ودعــم 

التحــول الرقمــي فــي المملكــة.

ترّكــز االســتراتيجية الرقميــة الجديــدة علــى خدمــة جميــع شــرائح المجتمــع فــي أنحــاء المملكــة العربيــة الســعودية، وتعتبــر جــزءًا محوريــًا مــن خريطــة 
الطريــق الوطنيــة المســتقبلية لاتصــاالت وتقنيــة المعلومــات، وفقــًا لرؤيــة المملكــة 2030 الهادفــة إلــى تعزيــز تنميــة المجتمــع واالرتقــاء بجــودة الحيــاة، 

كذلــك، تدعــم الشــركة الرؤيــة الوطنيــة فــي محاورهــا الرئيســية الثاثــة: وطــن طمــوح، مجتمــع حيــوي، واقتصــاد مزدهــر. 

ــى شــركة رائــدة فــي مجــال االتصــاالت وتقنيــة  ــز أساســية، تســعى زيــن الســعودية نحــو التحــول إل ومــن خــال اســتراتيجيتها المبنيــة علــى ســبع ركائ
ــط، لقــد نجحــت زيــن الســعودية، مــن خــال  ــا االســتفادة فــي مجتمــع متطــّور ومتراب ــا يتيــح لعمائن ــة الســعودية، مم المعلومــات فــي المملكــة العربي
تركيزهــا األساســي علــى االســتدامة فــي أعمالهــا كافــة باإلضافــة إلــى شــبكاتها وبنيتهــا التحتيــة المتطــّورة، فــي ترســيخ مكانتهــا كمشــّغل اتصــاالت 
ــبة  ــي، والحوس ــع الرقم ــات الدف ــال ال الحصــر، خدم ــبيل المث ــى س ــا، عل ــي تقدمه ــروض االتصــاالت الت ــث تشــمل ع ــوق، حي ــة موث ــات رقمي ــزود خدم وم

ــياء.  ــت األش الســحابية، وانترن

تماشــيًا مــع اســتراتيجيتها الرائــدة، قامــت الشــركة فــي أكتوبــر 2019م بإطــاق شــبكتها للجيــل الخامــس )5G( لتصــل بنهايــة 2020 إلــى 50 مدينــة عبــر 
أكثــر مــن 4700 بــرج اتصــال، لتصبــح رابــع أكبــر شــبكة للجيــل الخامــس علــى مســتوى العالــم، وال تــزال شــبكة )5G( الخاصــة بالشــركة حتــى اآلن األكبــر 
فــي الشــرق األوســط وأوروبــا وأفريقيــا والرابعــة عالميــًا، وتخــدم أكثــر مــن 7.01 مليــون عميــل؛ ووّســعت تغطيــة شــبكتها لتشــمل %99 مــن الســّكان، مــع 
تغطيــة خاصــة للجيــل الخامــس بنســبة %61 مــن الســكان فيمــا تعمــل الشــركة باســتمرار علــى جــذب آالف مــن عمــاء خدمــات الهاتــف المتنقــل والبيانــات 

الجــدد يوميــًا.

علــى جانــب آخــر، تفخــر زيــن الســعودية بتوظيفهــا خبــراء مــن ذوي الكفــاءات العاليــة، حيــث تتكــون %92 مــن قيادتهــا التنفيذية مــن الخبراء الســعوديين 
تحــت ســن 40 عامــًا، و %86 مــن قوتهــا العاملــة مــن مواهــب ســعودية نشــطة وملهمــة، كمــا تحفــل مســيرة الشــركة بالخطــط والبرامــج والمبــادرات التــي 
أطلقتهــا وتبنتهــا بهــدف تمكيــن المــرأة ضمــن اســتراتيجية متكاملــة لتحقيــق البعــد القيــادي للمــرأة الســعودية فــي قطــاع االتصــاالت، وقــد عملــت زيــن 
الســعودية علــى تطويــر سياســات المــوارد البشــرية بمــا يضمــن التنــّوع والمســاواة بيــن الجنســين، وبالتالــي تحقيــق التّحــول الثقافــي الداخلــي، ولــم تكتــِف 

فقــط بتوفيــر الفــرص الوظيفيــة للمــرأة الســعودية، بــل اســتثمرت أيضــًا فــي تطويــر المهــارات القياديــة لموظفاتهــا. 

تواصــل الشــركة االســتثمار فــي كوادرهــا مــن المواهــب المتميــزة، باإلضافــة إلــى بنيتهــا التحتيــة لاتصــاالت، بمــا يتماشــى مــع أهــداف رؤيــة الســعودية 
2030، وخّطــة التحــّول الرقمــي الوطنــي فــي المملكــة، وذلــك مــن أجــل توفيــر الخدمــات الازمــة لمجتمــع حيــوي وذكــي، وجــودة حيــاة أفضــل.

معلومات عاّمة

الشركات التابعة
شركة زين للمبيعات المحدودة )زين للمبيعات(

شــركة ذات مســؤولية محــدودة مســّجلة وتعمــل فــي المملكــة العربيــة الســعودية مملوكــة بالكامــل لزيــن الســعودية، وتــم تأسيســها فــي عــام 2018م 
ــل نشــاط زيــن للمبيعــات فــي مجــاالت التوزيــع التجــاري وإدارة الشــركاء، وقــد تــم تأسيســها لتكــون ذراع  برأســمال قــدره 10,000 ريــال ســعودي، و يتمّث
مبيعــات زيــن الســعودية فــي الســوق، والعمــل كوســيط بيــن زيــن الســعودية وقنــوات البيــع والتوزيــع للمســتهلكين، مــن أجــل إدارة قنــوات البيــع والتســويق  
بفعاليــة ورفــع كفــاءة المبيعــات بشــكل عــام، ومــن المتوّقــع أن تكــون مــن أكبــر المســاهمين فــي إيــرادات زيــن الســعودية، مــن خــال إيــرادات البيــع 
بالجملــة عبــر المكالمـــات الصوتيـــة والبطاقـــات المســـبقة الدفـــع والقســـائم، بــدأت زيــن للمبيعــات أنشــطتها التجاريــة فــي الربــع األول مــن عــام 2019م، 

وأســهمت مبيعاتهــا فــي العــام 2020م بمــا يصــل إلــى %3.5 مــن إجمالــي إيــرادات زيــن الســعودية للعــام 2020م.
شركة زين لألعمال المحدودة )زين أعمال(

شــركة ذات مســؤولية محــدودة مســجلة وتعمــل فــي المملكــة العربيــة الســعودية، مملوكــة بالكامــل لزيــن الســعودية وتــم تأسيســها فــي عــام 2018م 
برأســمال قــدره 10,000 ريــال ســعودي، ويتمّثــل نشــاط زيــن أعمــال فــي مجــاالت االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات، والتعاقــدات الفرعيــة المتخّصصــة، لــم 

تبــدأ زيــن أعمــال ممارســة أنشــطتها التجاريــة بعــد، لــذا لــم يكــن لهــا أي تأثيــر علــى أعمــال زيــن الســعودية أو نتائجهــا.
شركة زين للمدفوعات المحدودة )تمام(

تأّسســت كشــركة ذات مســؤولية محــدودة فــي عــام 2019م وهــي مملوكــة بالكامــل لزيــن الســعودية برأســمال قــدره 100,000 ريــال ســعودي، ومــن ثــم 
تمــت زيــادة رأســمالها إلــى 20 مليــون ريــال ســعوي وتحويلهــا إلــى شــركة مســاهمة مقفلــة فــي الربــع الثالــث مــن عــام 2020م، مــع تغييــر مســماها إلــى 
شــركة تمــام للتمويــل، وتهــدف »تمــام« إلــى رفــع الشــمول المالــي فــي المملكــة، بمــا يتماشــى مــع برنامــج تطويــر القطــاع المالــي الــذي يشــكل جــزءًا مــن 
رؤيــة المملكــة 2030، وقــد بــدأت »تمــام« أنشــطتها التجاريــة فــي الربــع الرابــع مــن عــام 2019م، وخــال العــام 2020م، ســاهمت »تمــام« بنســبة ضئيلــة 

مــن إجمالــي اإليــرادات، ولــم يكــن لهــا بالتالــي تأثيــر علــى أعمــال زيــن الســعودية أو نتائجهــا.
شركة زين المحدودة للطائرات المسيرة )زين درونز(

ــام 2019م  ــم تأسيســها فــي ع ــن الســعودية، ت ــة الســعودية مملوكــة بالكامــل لزي شــركة ذات مســؤولية محــدودة مســجلة وتعمــل فــي المملكــة العربي
برأســمال 10,000 ريــال ســعودي، حيــث توّفــر أســطواًل متنّوعــًا مــن الطائــرات بــدون طيــار )درونــز( ذات مســتوى عالمــي، وتطبيقــات تتمّتــع بالقــدرات الازمــة 
لتنفيــذ أحــدث حلــول الطائــرات بــدون طيــار وإجــراء تحليــات بيانيــة متطــّورة للجهــات الحكوميــة والقطــاع الخــاص، وســتخلق الخدمــات التــي توّفرهــا 
زيــن درونــز فــي مجــال حلــول الطائــرات بــدون طيــار العديــد مــن الفــرص أمــام صناعــات مختلفــة لتحقيــق نمــو ســريع، واالســتفادة مــن انترنــت األشــياء 
فــي بيئــة تتســم بالكفــاءة واألمــان والســرعة، بــدأت زيــن درونــز أنشــطتها التجاريــة فــي الربــع الرابــع مــن عــام 2019م، ولــم يكــن لهــا تأثيــر علــى أعمــال 

زيــن الســعودية أو نتائجهــا.

شركة االتصاالت المتنّقلة السعودية االسم القانوني

شركة مساهمة مدرجة الشكل القانوني

7030 رمز الشركة في شركة السوق المالية 
)تداول(

8,987,291,750 رأسمال المدفوع )ريال سعودي(
898,729,175 عدد األسهم

االتصاالت القطاع
2008/03/12م تاريخ التأسيس
2008/03/22م تاريخ اإلدراج

 مدينة الرياض، حي الشهداء، واحة غرناطة المكتبية، مبنى رقم أ3. وعنوانها للمراسالت البريدية: 
صندوق بريد 295814، الرياض 11351، المملكة العربية السعودية. العنوان

+966-59-244-8888 الهاتف
+966-11-461-2441 الفاكس 

investor.relations@sa.zain.com البريد اإللكتروني
www.sa.zain.com  الموقع 

1. نظرة عاّمة
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ب. استراتيجية زين السعودية
يتمّثل أساس استراتيجيتنا في التحّول إلى شركة رائدة في مجال االتصاالت وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، مما يتيح لعمائنا االستفادة 
واألجهزة،  والشركات  لأشخاص  رقميًا  مترابط  لمستقبل  المستمر  التطّور  وريادة  الربحية،  وزيادة  المثمر،  النمو  أهدافنا:  وتشمل  ومترابط،  في مجتمع متطّور 

وتقديم قيمة لكل أصحاب المصالح الرئيسين، واستمرت زين السعودية في تنفيذ استراتيجيتها ذات السبع ركائز، وهي:
1. تعزيز األعمال األساسية

تعظيم قيمة قاعدة المستخدمين الخاصة
كثيرًا ما ُيستشهد بالسكان السعوديين على أّنهم من أكثر الشعوب كثافًة من حيث تعداد الشباب، مما أدى إلى تزايد الطلب على خدمات االتصال الرقمية 
الاسلكية، وال تزال السوق السعودية تشهد نموًا هائًا في الطلب على منتجات البيانات وتطبيقاتها، ليس فقط من خال فئة الشباب والمّتصلين رقميًا، بل 
أيضًا مدفوعة باالعتماد المكّثف على خدمات الحكومة اإللكترونية ورواج البيانات المرئية المتدّفقة عبر االنترنت والمحتوى العالي الدقة عبر وسائل التواصل 
المتنّقلة  للبيانات  السعودية أفضل مشغل  الترددي، إلى جعل زين  الشبكة، واالستحواذ على مزيد من الطيف  االجتماعي، تهدف استثماراتنا في توسيع 
واالختيار األّول للطاب في مراحل التعليم المختلفة، من المرحلة الثانوية إلى الجامعة، كما نجحت زين السعودية في زيادة نسبة عمائها السعوديين من 

قاعدة الدفع اآلجل الى بـ 60%.
2. تحسين نظام إدارة النقد

تحسين الربحية والسيولة النقدية
تتمّثل أهدافنا الرئيسية في تحسين التكلفة التشغيلية وتحديثها باستمرار وفق خطة واضحة التصميم والنتائج، وتحدث باستمرار، من خال إبقاء الضوابط 
الداخلية وتحسين كفاءة المشتريات، عبر زيادة مهارات الفريق، وجعل العمليات رقمية، وتحسين هيكل رأسمال والعاقات مع الدائنين، وضمان ارتفاع العائد 

على االستثمارات واالستثمارات الذكية من خال إدارة قيمة النفقات الرأسمالية.
3. تحقيق النمو من الفرص الجديدة

إضفاء الطابع المهني وزيادة تدفقات اإليرادات الجديدة للمعامالت بين الشركات
كانت رؤية المملكة 2030 القوة الدافعة لتنويع االقتصاد، وأصبح التحّول الرقمي عامل التمكين الرئيس في كل القطاعات، وأصبح فتح النطاق العريض 
المتنقل الفائق السرعة، مقرونًا بالتطبيقات الرقمية، والتي في مجملها ستطرح تعريفًا جديدًا للطريقة التي نعيشها، ونعمل من خالها في المملكة العربية 

السعودية، ومن خال استكمال محفظتنا من األجهزة المتنقلة، نخطط للبدء في توصيل النطاق العريض القائم على األلياف البصرية، إلى منازل العماء. 
ومن خال الشراكات أيضًا، نخطط لتقديم حلول للعماء من الشركات، على أساس االتصال الفائق السرعة والتطبيقات المتكاملة، تتمّثل تطلعاتنا وخططنا 
أيضًا، في أن تصبح زين السعودية رائدة فيما يتعلق بعاملي االبتكار والسرعة في تقديم حلول تقنية المعلومات واالتصاالت في المملكة العربية السعودية، 

بما يضمن تفعيل زين السعودية التفاقية النطاق العريض في عام 2020 والتي كانت عامًا أساسيًا للشركة.
4. تطور الشبكة الذكية

 تقديم تجربة المستخدم السلسة والمتكاملة والموّحدة عبر تقنيات الشبكة لدينا، وتأسيس بنية الشبكة لعام 2020 وما بعده 
تعتمد األهمية والقيادة في سوق البيانات على االستمرار في االستفادة من أحدث تقنيات تطّور خدمات الجيل الخامس، سنواصل االستثمار في التقنيات 

الاسلكية المتقّدمة، وتوصيل األلياف البصرية إلى المباني، واالتصال الاسلكي باأللياف المختلطة، باإلضافة إلى ذلك، سنضمن استثمارات ذكية وفّعالية 
في النفقات الرأسمالية، مع تحديد برامج تحسين النفقات التشغيلية وتنفيذها وتعزيز تجربة العماء. 

5. التحّول الرقمي
التشغيل التلقائي للنظم والعمليات لغرض تقديم تجربة مالئمة مّتسقة وأفضل، مع التعريف بخدماتنا الرقمية التي تعّزز نمط الحياة والترفيه

نخطط لتعزيز قدراتنا الرقمية جديًا، للتفاعل مع العماء الرقميين في المملكة العربية السعودية، فضًا عن المشاركة في جهود ومشاريع التحّول الرقمي 
الحكومية واالقتصادية، مما يساهم في تعزيز االقتصاد السعودي القائم على المعرفة ورؤية السعودية 2030، حيث يعد الكثير من المستخدمين في المملكة 
العربية السعودية متصلين رقميًا بدرجة كبيرة، ومن أجل ضمان أن تظل زين السعودية في طليعة االقتصاد الرقمي المتنامي، شرعنا في تنفيذ رحلة التحّول 

الرقمي.
سيتحّسن هذا التحّول الرقمي تدريجيًا، في ظل توفير العروض للمستهلكين، ومواكبة الطلب على تنفيذ جميع العمليات الداخلية والخارجية، وإنشاء نقاط 
التفاعل مع العماء، مما يجعل تعامات المستهلكين معنا أسهل وأبسط وأكثر متعة، حيث سيمنحنا التحّول الرقمي الشامل فوائد التمّيز التشغيلي وتوسيع 

نطاق بصمتنا الرقمية في السوق.
6. تنمية رأسمال البشري

تطوير وتنفيذ إدارة المسارات الوظيفية من خالل أفضل الممارسات الفّعالة
نخطط للتفّوق في السوق، من خال تعزيز ثقافة الرعاية واالهتمام بين موظفينا، كجزء من بيئة عمل تفي بالتزاماتها، مع التأكيد على الحاجة إلى أن نكون 
مشّغل اتصاالت ذكيًا وفعااًل، وإننا إذ نوّد جذب المواطنين الموهوبين ذوي التوجه الريادي والحفاظ عليهم لتحفيز نمونا وزيادة نجاحنا، فإن ذلك سيتيح 
لنا تحسين األداء، وتعزيز روح المنافسة، وتقديم الدعم واالهتمام، وتمكين المرأة، واالبتكار والنجاح من خال العمل الجماعي، تقديم خدمة أفضل لعمائنا، 
وتطوير األفكار الجّيدة، والتصرف بشكل أسرع لترجمة المبادرات إلى نجاٍح في السوق، على الرغم من تحديات جائحة كورونا )COVID-19(، تمكنت زين 

السعودية من تقديم برامج تدريبية لنسبة %79 من موظفيها باستخدام مجموعة من حلول التعلم عن بعد.
7. االستثمار في رأسمال الجريء

االستفادة من النمو الذي تشهده التقنية
ثمة عنصر مؤثر جديد مهم آخذ في الظهور في عالم رأسمال االستثماري، إذ أحدثت مشاركته تغييرًا في الطريقة التي تمارس بها األعمال التجارية، وتتمثل 
أهدافنا في تعزيز أسهم العامة التجارية عن طريق ربطها بالتحّول الرقمي المتنامي، من خال تحديد البرنامج باعتباره مسؤولية الشركة فيما يتعلق بريادة 
األعمال من أجل المساعدة في حل مشكلة البطالة ودفع محركات االبتكار في المملكة، باإلضافة إلى ضمان تنّوع االستثمارات واإليرادات المستقبلية، تقوم 
زين السعودية بتقييم العديد من الفرص التي ال تقتصر على توفير عوائد إيجابية فحسب، بل أيضًا تعمل على تحقيق االنسجام والتكامل بين عملياتها 

التشغيلية.
باإلضافة إلى ذلك، تمكنت زين السعودية، وبكل فخر، من تحقيق خطوة متقدمة باتجاه قطاع التقنية المالية، من خال حصولها على الترخيص لشركة 

»تمام« خال عام 2020، لتكون أول منصة رقمية بالكامل للتمويل االستهاكي المصغر ومرخصة من البنك المركزي السعودي )ساما(.
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د. اإلنجازات والخطط
تعتبــر زيــن الســعودية نفســها شــريكًا اســتراتيجيًا فــي برنامــج التحــّول الوطنــي لقطــاع االتصــاالت، وأحــد الممّكنــات المهمــة للوصــول إلــى مســتهدفاته، 
 (5G) وتترجــم هــذه الرؤيــة فــي مشــاركتها المســتمرة فــي كل تطــّورات القطــاع حيــث تعتبــر زيــن الســعودية رائــدة للقطــاع بأكبــر شــبكة للجيــل الخامــس
فــي المنطقــة، وهــذا يترجــم إيمــان الشــركة والتزامهــا بتقديــم أحــدث وأفضــل التقنيــات لعمالئهــا، وهــذا اإلنجــاز نتيجــة عمــل دؤوب ابتــدأ فــي يوليــو 
ــة محطــات الجيــل  ــار وتجرب ــى اختب ــة الريــاض، واســتمر العمــل عل ــًا) فــي مدين ــى مراحــل الجيــل الخامــس (تجريبي 2018م، حينمــا أطلقــت «زيــن» أول
الخامــس، ثــم البــدء فــي نشــر المحطــات حتــى اإلطــالق التجــاري فــي أكتوبــر 2019م، عندمــا تــم تشــغيل أكثــر مــن 2600 بــرج اتصــال لتغطــي 27 مدينــة، 

بتغطيــة ســّكانية تصــل إلــى %43، محققــة بذلــك أحــد األهــداف الهامــة المرتبطــة باتفاقيــات التســوية مــع وزارة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات.
يأتــي هــذا، بعــد اســتحواذ زيــن الســعودية علــى تــرّددات كبيــرة إلطــالق شــبكة الجيــل الخامــس، بإجمالــي 190 ميجاهرتــز فــي أهــم ترّدديــن عالمييــن 
ــة  ــاالت وتقني ــة االتص ــا هيئ ــزادات أطلقته ــر م ــرددات عب ــذه الت ــى ه ــركة عل ــت الش ــز)، وتحّصل ــز و 3500 ميجاهرت ــس (2600 ميجاهرت ــل الخام للجي
المعلومــات بدايــة مــن العــام 2019م، واســتمرارًا الســتراتيجية الشــركة والتزامهــا بتطويــر قطــاع االتصــاالت، أكملــت زيــن الســعودية تنفيــذ المرحلــة الثانيــة 
مــن مشــروعها ”Sophia Project“ وتوســعة انتشــار شــبكة الجيــل الخامــس ليصــل عــدد أبــراج الجيــل الخامــس إلــى أكثــر مــن 4700 بــرج اتصــال وتغطيــة 
ــدل  ــل مع ــع (SpeedTest)، ليص ــة لموق ــة، المالك ــركة أوكال (Ookla) العالمي ــن ش ــة م ــي المملك ــي ف ــت منزل ــرع انترن ــزة أس ــدرًة بجائ ــة، متص 50 مدين

التغطيــة الســكانية إلــى %61 وزيــادة معــدل التغطيــة الســكانية علــى النحــو التالــي:
1. تقنية الجيل الثاني (2G): %99 من السّكان.
2. تقنية الجيل الثالث (3G): %98 من السّكان.
3. تقنية الجيل الرابع (4G): %94 من السّكان.

4. تقنية الجيل الخامس (5G): %61 من السّكان.
وبفضــل تغطيتهــا لخدمــات الجيــل الخامــس األوســع انتشــارًا واألســرع حصــدت زيــن الســعودية جائــزة أفضــل بنيــة تحتيــة لشــبكة الجيــل الخامــس خــالل 
قمــة Telecom Review لقــادة قطــاع االتصــاالت فــي دورتهــا الثالثــة عشــرة بدبــي، وسيســتمر المشــروع فــي مرحلــة إضافيــة يتــم خاللهمــا توســيع رقعــة 
شــبكة الجيــل الرابــع والخامــس علــى وجــه التحديــد، وتطويــر شــبكة اإلرســال، وتوســيع شــبكة األليــاف الضوئيــة ممــا ســيتيح خدمــات إضافيــة مــن الجيــل 

الخامــس مســتقبًال. 
تعمــل «زيــن» علــى نشــر شــبكات الــواي فــاي، حيــث توّفــر هــذه الشــبكة دخــوًال لــكل المســتخدمين لمــدة ســاعتين إلــى انترنــت عالــي الســرعة مجانــًا، 
وســتلعب هــذه الشــبكة دورًا مهمــًا فــي تحســين تجربــة العمــالء فــي مواقــع عــدة مثــل المستشــفيات والمراكــز التجاريــة والحدائــق العاّمــة وغيرهــا، حيــث 

حققــت الشــركة هــدف المرحلــة الثانيــة مــن المشــروع بتشــغيل 12,383 نقطــة وصــول.
أمــا فيمــا يتعلــق بشــبكة اإلرســال الخاصــة بالشــركة، فتمّكنــت «زيــن» مــن تحســين جــزء كبيــر مــن التكاليــف التشــغيلية لربــط الشــبكة، بعــد أن وســعت 
اســتثمارها فــي األليــاف الضوئيــة، خصوصــًا فــي المنطقــة الشــمالية والشــرقية والحــدود الشــمالية، وتؤمــن زيــن الســعودية بأهميــة وجــود بنيــة تحتيــة 
مــن األليــاف الضوئيــة، لتحقيــق وتنفيــذ برامــج الجيــل الخامــس، ومــن المتوقــع أن تخضــع الشــبكة لمزيــد مــن التوّســع فــي شــبكة األليــاف الضوئيــة فــي 
المســتقبل القريب،كمــا تــم توقيــع اتفاقيــة بيــن زيــن الســعودية وجميــع مــزودي شــبكة األليــاف الضوئيــة للمنــازل، بحيــث تســتطيع شــركة «زيــن» تزويــد 
خدماتهــا ألي منــزل مغطــى مــن قبــل أي شــركة مــن خــالل برنامــج النفــاذ المفتــوح لهيئــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات، وتعمــل شــركة زيــن الســعودية 

بالتنســيق مــع هيئــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات لتضميــن خدمــات األعمــال لهــذه االتفاقيــة.
أمــا فيمــا يتعلــق بالعمليــات والصيانــة، فتعتمــد الشــركة نموذجــًا فّعــاًال مثاليــًا إلدارة العمليــات المصّممــة لضمــان التشــغيل الفّعــال للشــبكة واألداء القــوي 
وجــودة الخدمــة ورضــى العمــالء، تعتمــد الشــركة علــى خدمــات مــدارة مــع موّرديــن ذوي خبــرة إلدارة كل أنظمــة الشــبكات، وأنظمــة تقنيــة المعلومــات، فــي 
عملياتهــا الحرجــة كافــة، وتتحّقــق بانتظــام مــن أّنهــا تقــّدم خدماتهــا بأقصــى قــدر مــن الكفــاءة، وبالحــد األدنــى مــن التكلفــة، وخــالل الســنوات األخيــرة، 
انخفضــت تكاليفهــا الخاصــة بالصيانــة، إثــر الدمــج اإلقليمــي المســتمّر للعمليــات الميدانيــة، فــي إطــار اتفاقيــة مــع أحــد المورديــن ، والتقــارب بيــن إدارة 
الشــبكة وإدارة تقنيــة المعلومــات، فــي إطــار قســم واحــد، كمــا تواصــل الشــركة بانتظــام، مراجعــة أنشــطة الصيانــة وقدراتهــا لتقليــل المصاريــف وتحســين 

جــودة الخدمــة، باإلضافــة إلــى ذلــك، تواظــب الشــركة علــى تعزيــز قدراتهــا الالزمــة إلدارة عملياتهــا وصيانتهــا.
كمــا شــاركت شــركة زيــن الســعودية بشــكل فّعــال ومكّثــف، فــي مراجعــة وتحديــث اشــتراطات أبــراج وهوائيــات االتصــاالت الالســلكية مــع وزارة الشــؤون 
البلديــة والقرويــة، والتــي كانــت تمثــل عائقــًا أمــام تنفيــذ المشــاريع التوّســعية لتطويــر البنــى التحتيــة بالتقنيــات الحديثــة وتحســين تجــارب العمــالء، 
باإلضافــة إلــى إنهــاء معظــم المواضيــع العالقــة فيمــا يخــص تراخيــص أبــراج الجــّوال والتســويات الماليــة للفتــرات الســابقة مــع أغلــب األمانــات والبلديــات 

والجهــات الحكوميــة ذات العالقــة، بالتعــاون مــع وزارة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات.

ج. أبرز األحداث في مسيرة زين السعودية
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تقرير مجلس اإلدارة لعام 2020متقرير مجلس اإلدارة لعام 2020م

أ. مجلس اإلدارة
1. سمو األمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير – رئيس مجلس اإلدارة

يعتبــر األميــر نايــف بــن ســلطان بــن محمــد بــن ســعود الكبيــر رجــل أعمــال متمرســًا، وصاحــب خبــرات واســعة فــي العديــد مــن القطاعــات والمجــاالت 
ــة، وغيرهــا. ــة والتجزئ ــة، والتأميــن، وتجــارة الجمل ــات، واألغذي ــل االســتثمارات العامــة، والبتروكيماوي المهمــة مث

يشــغل ســمو األميــر العديــد مــن المناصــب القياديــة منهــا: رئاســة مجالــس العديــد مــن الشــركات العماقــة مــن أهمهــا شــركة المراعــي. كمــا يتــرأس 
ــتثمار  ــط لاس ــات، التراب ــي للبتروكيماوي ــن، الفاراب ــي للتأمي ــدرع العرب ــة، ال ــمنت اليمام ــا: إس ــركات منه ــس إدارات ش ــن مجال ــد م ــة العدي ــغل عضوي ويش

ــك ســعود. ــال مــن جامعــة المل ــي إدارة األعم ــوس ف ــر درجــة البكالوري ــل ســمو األمي ــة. يحم ــات التحويلي ــة للصناع ــر، العالمي والتطوي

2. بدر ناصر الخرافي – نائب رئيس مجلس اإلدارة 
 يشــغل الســيد بــدر الخرافــي العديــد مــن المناصــب المهمــة أبرزهــا نائــب رئيــس مجلــس إدارة مجموعــة زيــن بالكويــت منــذ فبرايــر 2014م، والرئيــس 
ــذ ســبتمبر  ــدر الخرافــي من ــل 2011م، ويشــغل الســّيد ب ــي أبري ــة ف ــس إدارة المجموع ــن فــي مجل ــا ُعّي ــارس 2017م، بعدم ــذ م ــة من ــذي للمجموع التنفي

2013م، منصــب عضــو مجلــس إدارة فــي شــركة الخاتــم لاتصــاالت، وهــي شــركة مســاهمة مقفلــة فــي العــراق. 

وفــي أكتوبــر 2015م، ُعّيــن بــدر  الخرافــي نائبــًا لرئيــس مجلــس إدارة زيــن الســعودية، إضافــة إلــى ذلــك، يشــغل الســيد بــدر الخرافــي حاليــًا، منصــب رئيــس 
مجلــس اإلدارة، ونائــب الرئيــس، وعضــو مجلــس اإلدارة فــي عــدة شــركات تابعــة لـــ »مجموعــة الخرافــي«، وخــارج المجموعــة، ويحمــل الســيد بــدر الخرافــي 

درجــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال التنفيذيــة مــن جامعــة لنــدن بزنــس ســكول، ودرجــة البكالوريــوس فــي الهندســة الميكانيكيــة مــن جامعــة الكويــت.

3. أسامة ميشال مّتى – عضو مجلس اإلدارة 
ــى إلــى مجموعــة زيــن فــي 2004م، تــم تعيينــه بمنصــب الرئيــس التنفيــذي للشــؤون الماليــة للمجموعــة فــي يونيــو  بعــد أن انضــم الســيد أســامة مّت
2010م، حيــث يتمتــع بســجل حافــل بأكثــر مــن 20 عامــًا مــن الخبــرة الماليــة واإلداريــة فــي الشــرق األوســط، وهــو مــن أشــد المؤيديــن لحوكمــة الشــركات 
والشــفافية. يلعــب دورًا مهمــًا فــي فريــق اإلدارة التنفيذيــة العليــا لمجموعــة زيــن، ويحــدد اســتراتيجية المجموعــة، وهــو مســؤول عــن جميــع األمــور الماليــة 
واالســتثمارية وعاقــات المســتثمرين. خــال فتــرة عملــه فــي شــركة زيــن، أشــرف الســيد مّتــى علــى عمليــات الدمــج واالســتحواذ وقيــادة العديــد مــن عمليــات 
االكتتــاب العــام وحقــوق األولويــة إلعــادة هيكلــة رأس المــال والمعامــات والقــروض الماليــة األخــرى التــي تتجــاوز 25 مليــار دوالر أمريكــي. وقــد شــغل الســيد 
أســامة مّتــى خــال مســيرته العديــد مــن المناصــب القياديــة منهــا عضــو مجلــس المديريــن/اإلدارة فــي شــركة نكســجن أدفيــزوري جــروب )شــركة إماراتيــة 
ذات مســؤولية محــدودة(، وشــركة زيــن بروكيورمنــت فســلتيز )شــركة بحرينيــة ذات مســؤولية محــدودة(، وشــركة زيــن يــو كــي فســلتيز )شــركة بحرينيــة ذات 

مســؤولية محــدودة(، وشــركة موربيــث المحــدودة )شــركة إماراتيــة ذات مســؤولية محــدودة(، والشــركة الكويتيــة الســودانية القابضــة المحــدودة، وغيرهــا. 

ــى درجــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال التنفيذيــة )التركيــز فــي الماليــة، واإلدارة اإلســتراتيجية، وإدارة المشــاريع( مــن الجامعــة  يحمــل الســيد أســامة مّت
.)CPA( األمريكيــة فــي بيــروت – لبنــان، وشــهادة محاســب معتمــد

4. رائد بن علي السيف – عضو مجلس اإلدارة 
يتمتــع الســيد رائــد الســيف بخبــرة طويلــة فــي مجــال إدارة االســتثمارات واألعمــال المصرفيــة، حيــث يشــغل العديــد مــن المناصــب القياديــة منهــا رئيــس 
ــى العديــد مــن العضويــات فــي  ــدرع العربــي للتأميــن، باإلضافــة إل مجلــس إدارة شــركة العربــي الوطنــي لاســتثمار، وعضــو مجلــس إدارة فــي شــركة ال

مجالــس إدارات أخــرى.

يحمل السيد رائد السيف درجة البكالوريوس في العلوم اإلدارية، تخصص المحاسبة، من جامعة الملك سعود.

5.سعود بن عبد الله البواردي – عضو مجلس اإلدارة 
شــغل الســيد ســعود البــواردي منصــب نائــب الرئيــس التنفيــذي لـــ »زيــن الســعودية«، والرئيــس التنفيــذي للعمليــات فيهــا حتــى نهايــة عــام 2015م. 
ويتمتــع الســيد ســعود البــواردي بخبــرة تجــاوزت الســتة عشــر عامــًا فــي قطــاع االتصــاالت، والقطــاع المصرفــي، وقطــاع االســتثمار. كمــا يشــغل عــدة مناصــب 
قياديــة مــن ضمنهــا نائــب رئيــس مجلــس إدارة شــركة الجبــس األهليــة وعضــو مجلــس اإلدارة فــي شــركة فالكــم القابضــة ورئيــس مجلــس المديريــن فــي 
كل مــن شــركة األطعمــة الممتــازة، وشــركة المواقــف الذكيــة. يحمــل الســيد ســعود البــواردي درجــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال الدوليــة مــن كليــة األعمــال 

السويســرية فــي زيــورخ، ودرجــة البكالوريــوس فــي اإلعــام مــن جامعــة الملــك ســعود.

6. هشام بن محمد محمود عطار – عضو مجلس اإلدارة 
يشــغل الســيد هشــام عطــار منصــب مديــر إدارة تطويــر وتنميــة الشــراكات المحليــة فــي صنــدوق االســتثمارات العامــة، ويتمتــع بخبــرة واســعة فــي مجــال 
ــركة  ــي الش ــة ف ــة التنفيذي ــو اللجن ــا عض ــيرته منه ــال مس ــة خ ــب القيادي ــن المناص ــد م ــار العدي ــام عط ــيد هش ــغل الس ــتثمارية، ش ــظ االس إدارة المحاف
ــودي  الســعودية للصناعــات العســكرية )ســامي(، وعضــو مجلــس إدارة شــركة التصنيــع وخدمــات الطاقــة )طاقــة(، وعــدة مناصــب قياديــة فــي شــركة »ب
ماســترز«،كما عمــل الســيد هشــام عطــار كوســيط أّول فــي البنــك األهلــي التجــاري، يحمــل الســيد هشــام عطــار درجــة البكالوريــوس فــي االقتصــاد وإدارة 

ــراون بروفيدانــس، رود آيانــد فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة. األعمــال مــن جامعــة ب

7. مارتيال أنطوان كاراتي – عضو مجلس اإلدارة 
يملــك الســيد كاراتــي أكثــر مــن 30 عامــًا مــن الخبــرة فــي قطــاع االتصــاالت فــي أســواق الشــرق األوســط وأوروبــا. عمــل كاراتــي كعضــو فــي مجلــس إدارة 
مجموعــة زيــن بيــن نوفمبــر 2017 وديســمبر 2020، باإلضافــة إلــى دوره الرئيســي كمديــر تنفيــذي للقطــاع المالــي لمجموعــة أومنتــل بيــن ســبتمبر 2015 
وديســمبر 2020. بــدأ مســيرته المهنيــة فــي 1986 فــي إن.ســي.آر فرنســا )NCR France(، مــزود حلــول تقنيــة متعــددة القنــوات. كمــا واصــل مســيرته 
ــي فــي إحــدى الشــركات التابعــة لتيليكــوم فرنســا  المهنيــة فــي مجــال االتصــاالت فــي فرنســا، حيــث شــغل منصــب الرئيــس التنفيــذي للقطــاع المال
ــروع العمــاء  ــي لمجموعــة تيليكــوم فرنســا )France Telecom( لف ــح المراقــب المال ــى 1996. وفــي عــام 1996، أصب )France Telecom( مــن 1992 إل

.)Orange Group( مجموعــة أورانــج / )France Telecom( وهــي جــزء مــن تيليكــوم فرنســا ،)Itineris( والمديــر المالــي فــي إتينيريــس

أمــا بيــن 2000-2006، فشــغل منصــب نائــب الرئيــس التنفيــذي للقطــاع المالــي - مجموعــة أورانــج فرنســا، إلــى جانــب دوره كنائــب للرئيــس التنفيــذي 
لمجموعــة أورانــج الدوليــة )Orange International Finance( فــي لنــدن. وفــي عــام 2007 انضــم إلــى كاز يــوروب KAZ Europe كمديــر تنفيــذي للقطــاع 

المالــي لمنطقــة أوروبــا والشــرق األوســط وأفريقيــا.

وبين عامي 2008 و 2015 شغل السيد كاراتي منصب الرئيس التنفيذي للقطاع المالي لمشغل اتصاالت أوريدو Ooredoo في تونس.

وهو حاصل على درجة البكالوريوس في المالية والمحاسبة من جامعة ESLSCA في باريس.

8. فراس أوجار– عضو مجلس اإلدارة 
انضــم الســيد فــراس أوجــار فــي 2017م إلــى مجموعــة زيــن ليتولــى منصــب الرئيــس التنفيــذي لــإدارة القانونيــة، حيــث يملــك خبــرات واســعة فــي الشــؤون 
القانونيــة، مــع مســيرة مهنيــة تمتــد إلــى 20 عامــًا مــن العمــل فــي مؤسســات ضخمــة فــي الشــرق األوســط وفرنســا، إذ تلّقــى خــال مســيرته عــدة شــهادات 
منهــا شــهادة اعتمــاد محامــي االعتمــاد وحلــف اليميــن أمــام محكمــة باريــس لاســتئناف 2003م، وشــهادة محامــي معتمــد مــن كليــة باريــس للحقــوق 
2001م، وشــهادة فــي القانــون اإلنجليــزي مــن جامعــة وارويــك، المملكــة المتحــدة، كليــة الحقــوق فــي وارويــك 1999م. كمــا شــغل العديــد مــن المناصــب 
القياديــة المهمــة قبــل انضمامــه للمجموعــة منهــا مديــر اإلداراة القانونيــة لمجموعــة شــركات فــوالذ القابضــة )شــركة مســاهمة عامــة بحرينيــة( مــن 2012م 
إلــى 2015م، وكذلــك مديــر اإلدارة القانونيــة لمجموعــة شــركات الغريــر لاســتثمار مــن 2015م إلــى 2017م. يحمــل الســيد أوجــار ماجســتير فــي القانــون 
الدولــي واألوروبــي مــن جامعــة ليــل – فرنســا، وماجســتير فــي قانــون التجــارة الدولــي مــن جامعــة باريــس – فرنســا. الســيد أوجــار هــو عضــو مجلــس إدارة 

وأميــن صنــدوق جمعيــة مستشــاري الشــركات )ACC(، فــي الشــرق األوســط. 

9. كميل هاللي1 – عضو مجلس اإلدارة 
عّيــن الســيد كميــل هالــي فــي منصــب الرئيــس التنفيــذي للشــؤون االســتراتيجية فــي مجموعــة زيــن فــي مــارس 2018، وهــو مســؤول عــن تطويــر وتنفيــذ 
ــر  ــًا فــي مجــال تطوي ــك ســجّاً حاف ــث يمل ــًا، حي ــى 18 عام ــد إل ــرة تمت ــي بخب ــع الســيد هال ــن. يتمت ــور ســايت »4Sight« لمجموعــة زي اســتراتيجية ف
اســتراتيجية الشــركات، ويديــر التحــول الرقمــي لمجموعــة زيــن، وقطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات، وتطويــر قطــاع األعمــال، والبنيــة التحتيــة الرقميــة، 
وتجــارة الجملــة، وتطويــر األعمــال وعمليــات الدمــج واالســتحواذ. قبــل انضمامــه إلــى »زيــن«، عمــل فــي شــركة شــمال أفريقيــا القابضــة كمديــر أول فــي 
االســتثمار. حصــل الســيد الهالــي علــى بكالوريــوس علــوم فــي الهندســة الصناعيــة مــن المدرســة الوطنيــة للصناعــة المعدنيــة بالمغــرب )2001(، ودرجــة 
الماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة ســوفولك فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة )2005(، وماجســتير فــي الماليــة مــن كليــة لنــدن لأعمــال، المملكــة 

المتحــدة )2008(، والتدريــب المهنــي علــى رأس المــال االســتثماري فــي جامعــة ســتانفورد فــي كاليفورنيــا، الواليــات المتحــدة األمريكيــة )2017(. 

والســيد الهالــي هــو أيضــًا عضــو مجلــس إدارة شــركة االتصــاالت المغربيــة INWI Corp، وعضــو مجلــس إدارة منصــة التجــارة اإللكترونيــة السويســرية زود 
.Zoodmall مــول

9*. سكوت جيجنهايمر2 – عضو مجلس اإلدارة 
شــــغل الســــيد ســــكوت جيجنهايمــــر منصــــب الرئيــس التنفيــــذي لمجموعــة زين من 2 ديســــمبر 2012م حتــى 12 مــــارس 2017م، قبــل أن  يتولـى 
منصـــب الرئيـــس التنفيـــذي للعمليـــات فـــي المجموعـــة منـــذ العـــام 2017م، الســـيد ســـكوت جيجنهايمـــر مخضـــرم فـــي مجـــال صناعـــة االتصاالت، إذ 
لديـــه خبـــرة تزيـــد علـــى 25 عامًا فـــي هـــذا المجـال، وســـجل حافـل بنتائـج باهـــرة، ويشـغل السـيد ســـكوت جيجنهايمـر مناصـب قياديــــة فــي العديــد 
مــــن الشــــركات منهــــا عضــــو مجلــس المديريــن/اإلدارة فــي شــركة نكســــجن أدفيــزوري جــروب )شــركة إماراتيــــة ذات مســؤولية محــدودة(، وشــركة 
زيــــن بروكيورمنــــت فســــلتيز )شــــركة بحرينيــــة ذات مســــؤولية محــدودة(، وشــــركة فــوو )شــركة مســــاهمة لبنانيـة(، يحمـل الســـيد جيجنهايمـر درجـة 

البكالوريـــوس فـــي العلـــوم الماليـــة واإلدارية مـــن جامعـة نورثيـــرن إلينـوي، ودرجـة الماجســـتير مـن جامعـة ديبـــول فـي شـيكاغو.

1 وافق مجلس إدارة الشركة بالتمرير على استقالة السيد سكوت جيجنهايمر وتعيين السيد كميل هالي خلفًا عنه بتاريخ 2020-12-6. 
2 وافق مجلس إدارة الشركة بالتمرير على استقالة السيد سكوت جيجنهايمر وتعيين السيد كميل هالي خلفًا عنه بتاريخ 2020-12-6.

2. قادة الشركة
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ب. اإلدارة التنفيذية
1. المهندس سلطان بن عبد العزيز الدغيثر - الرئيس التنفيذي

يشغل المهندس سلطان بن عبد العزيز الدغيثر منصب الرئيس التنفيذي لشركة زين السعودية منذ يوليو 2018م، ويتمتع بمسيرة حافلة باإلنجازات والخبرة 
في اإلدارة التنفيذية والتشغيلية والتقنية، وهو خبير في تطوير وإدارة أنظمة التقنية إلنتاج الحلول األكثر فعالية وكفاءة من حيث التكلفة.

قاد الدغيثر العديد من المشاريع التي مّكنت زين السعودية من أن تصبح شركة االتصاالت الرائدة والمفضلة في المملكة، إلى جانب تميزها بجودة وخدمة 
البيانات، وأهمها مشروع Project Reload الذي يعّد من أضخم المشاريع في تاريخ الشركة وبرأسمال 4.5 مليار ريال سعودي. 

شارك أيضًا في تطوير وتوسعة شبكات الشركة داخل المملكة، حيث حققت زين السعودية تحت قيادته أوسع تغطية لشبكة الجيل الخامس )5G(، كما ُصنف 
ضمن أفضل عشرة رؤساء تنفيذيين في قطاع االتصاالت، من بين أكثر من 700 رئيس لشركات مدرجة في قائمة دول مجلس التعاون الخليجي.

عمل الدغيثر سابقًا رئيسًا تنفيذيًا للعمليات، ورئيسًا تنفيذيًا لقطاع التقنية في زين السعودية، وقبل ذلك، شغل العديد من المناصب العليا منها رئيس 
هندسة الشبكات، حيث قام بدور رئيسي في تطّور الشركة، وساهم بفاعلية في تطوير عملياتها على المستويات التجارية والتقنية، وكذلك تجربة العميل.

  .IESE يحمل الدغيثر شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية واالتصاالت من جامعة الملك سعود، كما أكمل برنامج اإلدارة المتقّدم في جامعة
2. مهدي خلفاوي - الرئيس التنفيذي للمالية 

انضم مهدي خلفاوي إلى شركة زين السعودية كرئيس تنفيذي للقطاع المالي في شهر فبراير من عام 2017م، وشارك من خال منصبه في تحقيق التحّسن 
االستراتيجي في األرباح، والتركيز بصورة استراتيجية على االستثمارات التجارية، وزيادة السيولة المالية، وتحسين هيكلة رأسمال، وهو يتمتع بخبرة كبيرة في 
القطاع الدولي لاتصاالت وتقنية المعلومات، وفي العديد من المجاالت مثل اإلدارة المالية، ومراقبة األداء، والتخطيط ووضع الميزانيات والشؤون المالية المؤسسية.
التكلفة واألعباء  التحّول على مستوى خفض  2009م، ونجح من خالها في تحقيق  وشغل مهدي خلفاوي العديد من المناصب في مجموعة زين منذ عام 

التشغيلية. 
قبل انضمامه إلى زين السعودية، شغل خلفاوي العديد من المناصب االستراتيجية في عدد من شركات االتصاالت الدولية الرائدة، حيث عمل محلًا ومخططًا 

.SGCIB للميزانيات لدى أوراسكوم تيليكوم، ومحلًا ماليًا لدى
يحمل خلفاوي شهادة الماجستير في اإلدارة المالية للشركات من INSEEC، ودرجة التعلم االحترافي من برنامج التطوير القيادي لدى كلية هارفارد لأعمال.

3. المهندس شريف طاحون - الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري
يشغل المهندس شريف طاحون منصب الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري في زين السعودية، وكان ألدائه أثرًا بارزًا في نشر حلول الخدمات الرقمية المبنية 

على تنفيذ مبادرات التحّول الرقمي، والتي انعكست على تطوير األداء المؤسسي وتحسين العمليات وإعادة تصميم وهندسة تجارب العماء. 
انضم طاحون إلى زين السعودية في عام 2015م كرئيس تنفيذي للمبيعات، وهو يمتلك خبرٍة تمتد إلى 25 عامًا ضمن مجاالت تطوير وتحّول األعمال لدى 

المؤسسات الكبرى في القطاعات الرئيسة مثل االتصاالت والسلع االستهاكية والنفط والغاز وإدارة االستثمارات.
وقبل انضمامه إلى زين السعودية، شغل طاحون العديد من المناصب ضمن المجاالت التجارية وخدمة العماء في العديد من شركات التقنية واالستشارات، 
منها رئيس مبيعات المستهلكين وتسويق القنوات لدى فودافون، ومستشار تجاري لدى شركة »اتصاالت«،  كما عمل مديرًا عامًا لدى ترايستار مصر من 2010م 

إلى 2015م.
يحمل طاحون شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة القاهرة، ورخصة PMI Agile Certified Practitioner( ACP(  المعتمدة.

4. المهندس سعد السدحان - الرئيس التنفيذي لقطاع األعمال والنواقل والمشّغلين
يشغل السدحان منصب الرئيس التنفيذي لقطاع األعمال والنواقل والمشّغلين في زين السعودية منذ يوليو 2018م، وهو مسؤول عن اإلدارة الشاملة للمبيعات 
الدولية للنواقل والمشّغلين، ويعمل على تحسين قدرات الشبكات الخاصة بالشركة، عبر االستثمارات االستراتيجية لتلبية كل متطّلبات المبيعات على مستوى 

األفراد والمشّغلين. 
البيانات الضخمة  المملكة مقرًا لها، بهدف تعزيز قدرات قطاع األعمال واستيعاب  لعب السدحان دورًا رئيسيًا في إطاق »سحابة زين«، والتي تتخذ من 

وتحليلها بسرعٍة واستجابة فائقة.
انضم السدحان إلى زين السعودية في يوليو 2016م، وعمل مديرًا أّول لعاقات النواقل والمشّغلين، حيث عمل سابقًا مديرًا عامًا تنفيذيًا ضمن القسم التجاري 

للنواقل والمشّغلين لكبرى شركات االتصاالت بالمملكة، وقبلها مهندس اتصاالت لدى إريكسون. 
يمتلك السدحان 15 عامًا من الخبرة في قطاع االتصاالت، ويحمل درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

5. المهندس عبد الرحمن المفدى - الرئيس التنفيذي لقطاع التقنية
يشغل المهندس عبد الرحمن المفدى منصب الرئيس التنفيذي لقطاع التقنية في شركة زين السعودية منذ فبراير 2019م، حيث يقود الفرق التطويرية لدى 

الشركة، ويشرف على تطوير التقنيات واالبتكار الرقمي.  
للشركة  إنجاز  المملكة، محققًا أهم  أنحاء  )5G( في جميع  الخامس  الجيل  لتوفير شبكة  السعودية  استراتيجية زين  المفدى فريقه بنجاح في تطبيق  قاد 
المعّزز  الواقع  التي توفرها مثل تقنيات  المبتكرة  الشركة وللحلول والخدمات  آفاقًا أكبر لخدمات  المملكة والمنطقة، والذي أضاف  من نوعه على مستوى 

واالفتراضي، والتشغيل اآللي، والروبوتات وغيرها. 
كما ساهم في تطبيق مشروع Project Reload الذي يعّد من أضخم مشاريع زين السعودية، ومشروع USF للنطاق العريض، وكاهما جزء من برنامج التحّول 

الوطني 2020.
 انضّم عبد الرحمن المفدى إلى زين السعودية في عام 2013م كمدير تنفيذي للتخطيط، كما شغل العديد من المناصب اإلدارية، وصواًل إلى منصبه الحالي، 
ويمتلك خبرة تمتد إلى 15 عامًا في مجال االتصاالت، حيث عمل في عدة مناصب عليا قبل انضمامه إلى زين السعودية، أبرزها مهندس بحث وتطوير، 

ومدير مشاريع لدى مجموعة إريكسون. 
يعد عبد الرحمن المفّدى خبيرًا معتمدًا في مجال إدارة المشاريع، ويحمل شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة الملك سعود.

6. المهندس ماهر الفواز - الرئيس التنفيذي لقطاع المبيعات والتوزيع
يشغل المهندس ماهر بن محمد الفواز منصب الرئيس التنفيذي لقطاع المبيعات والتوزيع في زين السعودية منذ سبتمبر 2019م، حيث ساهم في توسعة 

وتعزيز التوزيع والحصة السوقية للشركة وإدراج قنوات مبتكرة لحلول البيع.
يمتلك الفواز خبرة كبيرة في هندسة الشبكات وخدمة العماء، واستطاع من خال خبرته ومهاراته تسريع عملية تطوير شبكات الشركة وتحسين عمليات 

خدمة العماء ومراكز االتصال. 
انضم الفواز إلى زين السعودية في عام 2013م كمدير لسعة الشبكات، وشغل قبل ذلك منصب، كبير المهندسين في قطاع الشبكة. 

يحمل الفواز شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة الملك سعود، ودرجة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة األمير سلطان.
7. شذى النفيسه - الرئيسة التنفيذية للموارد البشرية  

الكفاءات  اختيار  2019م، وهي مسؤولة عن  السعودية منذ سبتمبر  زين  البشرية في  للموارد  تنفيذية  النفيسه منصبها كرئيسة  بنت مطلب  تشغل شذى 
المناسبة، وتعزيز ثقافة النجاح والتخطيط ضمن بيئة العمل، وجذب المواهب للعمل في الشركة باستمرار، بما يوازي تطّورها.

تمتد خبرة النفيسه ألكثر من 15 عامًا في مجال الموارد البشرية، حيث توّلت عدة مناصب في القطاع الصحي، وعملت مستشارة للموارد البشرية لدى عدد من 
الشركات الرائدة من القطاعين العام والخاص، وطّورت العديد من االستراتيجيات للموارد البشرية وفرت عبرها خدمات متمّيزة لشركاٍت مختلفة عّززت من 

نجاحها على المدى الطويل، وهي أيضًا عضو في عدة لجان، منها لجنة الموارد البشرية وسوق العمل في غرفة الرياض.
تحمل النفيسه شهادة البكالوريوس في إدارة الموارد البشرية من جامعة الملك عبد العزيز.

8. تياغو روشا دا سيلفا - الرئيس التنفيذي للتسويق
انضم تياغو روشا دا سيلفا إلى شركة زين السعودية كرئيس تنفيذي للتسويق في سبتمبر 2020م، ومن خال منصبه، يقود دا سيلفا مسيرة التحّول الرقمي 
للشركة بقنواتها الرقمية المختلفة بهدف إثراء تجربة العماء بأفضل الخدمات والحلول، وبالتالي تعزيز موقع زين السعودية كمزود رائد للخدمات الرقمية 

في المملكة. 
التجارية، وتجربة  والتمركز االستراتيجي للعامة  والتوزيع،  المبيعات  التجاري واستراتيجية  التشخيص  الخبرة في  13 عامًا من  بأكثر من  يتمتع تياغو روشا 
العماء، والتحّول الرقمي، وغيرها، وشغل سابقًا منصب المدير العام في أوليفر وايمان، والمدير األول للتواصل والمشاركة في دلتا، وعضو مجلس إدارة مجموعة 

.Movicel ومدير التسويق والتخطيط االستراتيجي في ،Emerge Solutions
.ISCTE Business School وماجستير إدارة األعمال التنفيذية من ،ISCTE Business School تياغو روشا حاصل على درجة إدارة األعمال من
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9. فارس الربدي - نائب الرئيس للشؤون التنظيمية وااللتزام 
يشغل فارس الربدي منصب نائب الرئيس للشؤون التنظيمية وااللتزام في زين السعودية منذ سبتمبر 2019م، حيث يتولى مهام الدعم التنظيمي للشركة 
وتنسيق عاقتها مع الجهات التنظيمية في وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات، وهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات، بما يضمن االمتثال للقرارات التنظيمية 

والتزامات ترخيص الشركة لتسهيل إطاق خدمات زين السعودية الرقمية. 
للعاقات  وااللتزام، وقبل ذلك، عمل كمدير  التنظيمية  للشؤون  2018م، حيث تولى منصبه كمدير عام  يناير  السعودية في  الربدي مسيرته مع زين  بدأ 
التنظيمية، وهو يمتلك أكثر من 15 عامًا من الخبرة في مجاالت التنظيم والتجارة القانونية واالتصاالت، معظمها تركز في عمله مع العديد من شركات 

االتصاالت. 
يحمل الربدي شهادة البكالوريوس في نظم المعلومات من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسامية.

10. المهندس صالح الغامدي - نائب الرئيس للقطاع الرقمي والتحليل 
يشغل المهندس صاح الغامدي منصب نائب الرئيس للقطاع الرقمي والتحليل في شركة زين السعودية منذ نوفمبر 2016م، وكان له دور محوري في تعزيز 
رحلة التحول الرقمي للشركة من خال وضع االستراتيجيات والخطط التنفيذية، ال سيما عبر تبني نماذج أعمال رقمية جديدة في قطاعات عدة مثل التقنية 

المالية، والطائرات المسيرة، كما عمل على تطوير القنوات اإللكترونية، وذكاء األعمال، وبناء قدرات البيانات الضخمة والبنية التحتية الداعمة لها. 
يمتلك المهندس الغامدي خبرة تمتد لـ 17 عامًا في مجاالت التسويق والتمويل واالتصاالت، حيث شغل قبل انضمامه إلى زين السعودية مناصب عليا في 

عدة شركات اتصاالت بالمملكة، وأخرى عالمية مثل »إريكسون« و»نوكيا« و»تكامل القابضة«.
يحمل الغامدي شهادة الماجستير في هندسة االبتكار وريادة األعمال من جامعة ماكماستر - كندا، وشهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة 

الملك سعود. 
11. ريان التركي - نائب الرئيس للتواصل

يشغل ريان التركي منصب نائب الرئيس للتواصل في »زين السعودية« منذ نوفمبر 2018م، يتمتع بخبرة تفوق 15 عامًا في مجال التسويق واالتصاالت 
وبناء الهوية التجارية، وأسهم بشكٍل فّعال في تحقيق التكامل لوحدات أعمال الشركة مع حمات االتصاالت الخاصة بها، وقاد استراتيجية زين السعودية 

التسويقية إلطاق خدماتها واستثماراتها في التقنيات المستقبلية. 
تولى التركي العديد من المناصب القيادية في القطاعين العام والخاص، أبرزها مدير عام التسويق في وزارة النقل، إلى جانب العديد من الجهات الرائدة 

بما فيها شركة كريم، ووزارة التجارة واالستثمار. 
يحمل التركي شهادة ماجستير في التسويق وإدارة األعمال من جامعة روتشستر للتقنية في الواليات المتحدة، وشهادة البكالوريوس في علوم الحاسب من 

جامعة الملك سعود.
12. المهندس حمد الكثيري - نائب الرئيس إلدارة المخاطر وأمن المعلومات 

توّلى المهندس حمد الكثيري منصب نائب الرئيس إلدارة المخاطر وأمن المعلومات في زين السعودية منذ سبتمبر 2019م، أسهم في تطوير نظم عمليات 
إدارة المخاطر التي تخضع لمراجعات دورية وتحسينات مستمرة، وأشرف على تطوير استراتيجية محكمة إلدارة المخاطر المؤسسية واستمرارية األعمال وإدارة 
أمن المعلومات، وبفضل خبرته التي تصل إلى أكثر من 15 عامًا، يتمتع الكثيري بالقدرة على ربط أهداف العمل مع عوامل تمكين التقنية بما يحقق 

األهداف المؤسسية واالستراتيجية.
شغل الكثيري العديد من المناصب القيادية في مجال األمن السيبراني في عدد من الجهات الرائدة من القطاعين العام والخاص، بما فيها وزارة الخارجية، 

ومركز المعلومات الوطني.
يحمل الكثيري شهادة البكالوريوس في هندسة الحاسب اآللي من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، باإلضافة إلى شهادة في التعليم التنفيذي من 

جامعة كارنيجي ميلون في الواليات المتحدة، وشهادة في التعليم التنفيذي من معهد إنسياد لإدارة والقيادة التنفيذية.

13. ندى الحارثي - نائبة الرئيس لشؤون األعمال 
انضّمت ندى الحارثي إلى زين السعودية كنائبة الرئيس لشؤون األعمال في عام 2019م، وهي مسؤولة عن إدارة االستراتيجية وإدارة المشاريع والحوكمة 

واالستدامة ومهام أخرى تهدف لتحقيق التميز المؤسسي. 
تتمتع الحارثي بســجل حافــل فــي تطويـر اسـتراتيجيات األعمال، حيث تولت سابقًا العديـد مــن المناصــب القياديــة فــي الشــركة الســعودية للتنميــة 

واالســتثمار التقنــي )تقنيــة(، والمركــز الوطنــي للتخصيــص، ووزارة اإلعام.
 وانطاقًا مـن شـغفها باالستدامة وتمكيـن المـرأة، تعـد الحارثـي ناشـطة فـي المجـال غيـر الربحـي، وواحـدة مـن مؤسسـي »أقدمـي السـعودية« و »جمعيـة 

رفيـدة لصحـة المـرأة«. 
تحمـل الحارثـي شـهادة الماجسـتير فـي إدارة األعمال الدولية مـن جامعـة ثندربيـرد، وبكالوريوس في المالية من جامعة أوريجن، كمـا أكملـت العديـد مـن 
برامــج التعليــم التنفيــذي، بمــا فــيها برنامــج جامعة ســتانفورد التنفيــذي فــي القيــادة النســائية، وبرنامــج INSEAD للتطوير اإلداري، باإلضافـة إلى 

برنامج تأهيل مدراء مجالس اإلدارات.
14. تغريد باهديلة – نائبة الرئيس لعالقات المستثمرين

تشغل تغريد عبد الله باهديلة منصب نائبة الرئيس لعاقات المستثمرين في زين السعودية منذ مارس 2020م، وتتولى مسؤولية تطوير الموقع االستراتيجي 
تساهم  االستراتيجي،  والتخطيط  الشركات  في  المستثمرين  عاقات  حوكمة  في  خبرتها  وبفضل  الدوليين،  المستثمرين  مجتمع  مع  عاقات  وبناء  للشركة 

باهديلة في تعزيز إمكانيات زين السعودية في تطوير شراكاتها، ودفع نمو حصتها في السوق، وتعزيز مكانتها بين المستثمرين العالميين. 
تمتلك باهديلة أكثر من 14 سنة خبرة في التخطيط االستراتيجي وتطوير األعمال، اكتسبتها من خال عملها في عدد من المؤسسات حيث ترأست إدارة 
المؤسسات المالية في بنك الرياض، ومثلت المملكة في مؤتمر النقد الدولي ومؤتمر دافوس، وكذلك عملها في بنك ساب، وعملت باهديلة كذلك لدى المركز 

الوطني للتخصيص وهيئة تطوير بوابة الدرعية، وشغلت منصب نائب الرئيس لشركة أبو نيان القابضة. 
تحمل باهديلة شهادة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة كامبريدج، وشهادتّي ائتمان وتحليل مالي، وشهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة 

الملك سعود.



21 20
تقرير مجلس اإلدارة لعام 2020متقرير مجلس اإلدارة لعام 2020م

الفرق في النتائج التشغيلية:
بلغ الربح التشغيلي 1,002 مليون ريال سعودي في العام 2020، مقارنة بأرباح تشغيلية بلغت 1,511 مليون ريال سعودي في العام السابق، نتيجة زيادة 

اإليرادات بنسبة %5.6 وزيادة تكلفة اإليرادات بنسبة %2.2، والتي قابلها انخفاض في المصاريف التشغيلية واإلدارية بنسبة 6.6%.
1. ملّخص قوائم المركز المالي

يلّخص الجدول التالي قائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2016م، 2017م، 2018م، 2019م و 2020م:

التغيير %
20/19

التغيير
20/19

2020م
مدّقـقـة

2019م
مدّقـقـة

2018م
مدّقـقـة

2017م
مدّقـقـة

2016م
مدّقـقـة بماليين الرياالت

-0.6% (21) 3,383 3,404 3,515 3,710 3,356 الموجودات المتداولة

1.8% 441 24,775 24,334 22,808 22,230 23,158 الموجودات غير المتداولة

1.5% 420 28,158 27,738 26,323 25,940 26,514 إجمالي الموجودات

101.4% 4,582 9,099 4,517 7,352 11,488 6,582 المطلوبات المتداولة

-46% (8,788) 10,330 19,118 14,959 10,888 16,374 المطلوبات غير المتداولة

-17.8% (4,206) 19,429 23,635 22,311 22,376 22,956 إجمالي المطلوبات 

112.7% 4,626 8,729 4,103 4,012 3,563 3,559 حقوق المساهمين 

1.5% 420 28,158 27,738 26,323 25,940 26,515 إجمالي المطلوبات 
وحقوق المساهمين

المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المنتهية في 2016م، 2017م، 2018م، 2019م، 2020م.
ماحظة: قد ال تتوافق األرقام مع المجموع بسبب التقريب.

بلغ إجمالي موجودات الشركة كما في 31 ديسمبر 2020م، 28,158 مليون ريال سعودي، منها 13,471 مليون ريال سعودي )تشّكل %48 من إجمالي الموجودات( 
تتعّلق بالقيمة الدفترية للرخصة التي حصلت عليها الشركة من هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات في عام 2007م، إضافة إلى ذلك، بلغت قيمة الممتلكات 

والمعّدات 6,857 مليون ريال سعودي، ما يشّكل نسبة %24 من إجمالي الموجودات.
ويبلغ إجمالي المطلوبات كما في التاريخ نفسه 19,429 مليون ريال سعودي، منها %59 بمبلغ 11,524 مليون ريال سعودي )تمويل ومستحقات المساهمين 

المؤسسين فقط( يتعّلق بما يلي:
• تسهيل المرابحة.
• القرض الحكومي.

• تسهيل المرابحة الثانوي.
• مستحقات المساهمين.

2. نظرة على قروض الشركة
كما في 31 ديسمبر 2019م، بلغت أرصدة القروض القائمة 10,440 مليون ريال سعودي، وفيما يلي ملّخص لهذه القروض:

االستحقاق الرصيد القائم الجهة المانحة
صافي المسدد / 

المضاف
خالل العام 2020م

أصل
القرض المدة بماليين الرياالت

1,828 30 سبتمبر 2025  تحالف 8 بنوك (2,707) 4,535 5 سنوات تسهيل المرابحة

غير محّدد 2,323 المساهمون 
المؤّسسون

**(2,703) 5,020 غير محّدد مستحقات المساهمين

1 يونيو 2027 4,039 وزارة المالية - بحد أقصى 
800 في السنة

14 سنة القرض الحكومي

2,250 15يونيو 2022  تحالف 5 بنوك - 2,250 3 سنوات تسهيل المرابحة الثانوي

10,440 اإلجمالي

المصدر: البيانات المالية المدققة للسنوات المنتهية في 2020
ماحظة: قد ال يتم جمع األرقام بسبب التقريب

** تشمل المبلغ غير النقدي البالغ 1،667 ريال سعودي الذي اكتتبت به مجموعة زين من خال تحويل الدين من أصل الدين القائم.

تمويل المرابحة المشترك
في 27 سبتمبر 2020، قامت المجموعة بإعادة تمويل وتمديد تاريخ استحقاق تسهيل المرابحة المشترك القائم لمدة خمس سنوات حتى عام 2025 بمبلغ 
إجمالي متاح يصل إلى 6 مليار ريال سعودي مع فترة سماح لمدة عامين، بشروط تجارية أفضل، عاوة على ذلك، تتضمن االتفاقية تسهيات رأس مال 
عامل بقيمة 1 مليار ريال سعودي )في األصل 0.65 مليار ريال سعودي في عام 2018( وبذلك يصل إجمالي التسهيات إلى 7 مليار ريال سعودي حتى عام 
2025، مما يوفر سيولة إضافية للمجموعة لتمويل خطط نمو أعمالها، كما في 31 ديسمبر 2020، استخدمت المجموعة فقط المبلغ القائم لاتفاقية الحالية 
1.8 مليار ريال سعودي مقابل 7 مليارات من التسهيات القائمة، كما في 31 ديسمبر 2020، بلغ إجمالي المبلغ غير المسحوب مقابل وزارة المالية 5.2 مليار 

ريال سعودي.
 في 31 يوليو 2013، قامت الشركة بإعادة تمويل “اتفاقية تمويل المرابحة” لعام 2009 مع مجموعة من البنوك، والتي تشمل أيًضا مستثمري تسهيات 
المرابحة الحاليين لتمديد تاريخ استحقاق تسهيل المرابحة الخاص بها لمدة خمس سنوات، حتى 30 يونيو 2018، بعد أن كان مستحق في 31 يوليو 2013، 
بلغ أصل التسهيات 8.6 مليار ريال سعودي، وبلغ إجمالي الجزء الخاص بالريال السعودي 6.3 مليار ريال سعودي والجزء بالدوالر األمريكي يبلغ 0.6 مليار دوالر 
أمريكي )2.3 مليار ريال سعودي(. تمت إعادة هيكلة هذا التسهيل كتسهيل إطفاء، يستحق %25 منه خال السنوات من 4 إلى 5 سنوات من عمر التسهيل، 
كحد أدنى إلزامي للمبلغ المستحق، مع استحقاق %75 في تاريخ االستحقاق، قامت الشركة بتسوية 2.7 مليار ريال سعودي من هذا التسهيل ليصل المبلغ 

األساسي القائم إلى 5.9 مليار ريال سعودي في تاريخ االستحقاق.
في 5 يونيو 2018، قامت الشركة بإعادة تمويل “اتفاقية تمويل المرابحة” لعام 2013 ومددت تاريخ االستحقاق لخمس سنوات إضافية حتى 29 يونيو 2023 
الجزء الخاص بالريال  5.9 مليار ريال سعودي، حيث بلغ إجمالي  التمويل  مع فترة سماح مدتها ثاث سنوات، ويبلغ رأس مال التسهيل الجديد في يوم 
السعودي 4.25 مليار ريال سعودي، والجزء بالدوالر األمريكي يبلغ 0.45 مليار دوالر أمريكي )1.705 مليار ريال سعودي(، عاوة على ذلك، تتضمن االتفاقية 
تسهيات رأسمال العامل بمبلغ 647.3 مليون ريال سعودي مع الجزء الذي يبلغ إجماليه 462.4 مليون ريال سعودي، والجزء بالدوالر األمريكي يبلغ إجمالية 

49.3 مليون دوالر أمريكي )184.9 مليون ريال سعودي( لمدة عامين، لم يتم استخدام تسهيل رأسمال العامل حتى اآلن.

رسوم التمويل، كما هو محدد في “اتفاقية تمويل المرابحة”، يتم دفعها على أقساط ربع سنوية على مدى خمس سنوات، التسهيل الجديد مضمون جزئيًا 
بضمان من شركة االتصاالت المتنقلة ش.م.ك. ورهن أسهم الشركة المملوكة من قبل بعض المساهمين المؤسسين، إلى جانب التنازل عن بعض العقود 

والذمم المدينة واألصول الثابتة حتى الرصيد القائم.
تلتزم الشركة بتعهدات القرض الحالية.

3. نظرة عاّمة على الشؤون المالية
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دفعات طوعية لتمويل المرابحة المشترك
•   خال الربع الثالث من عام 2018، سددت الشركة دفعة طوعية مبكرة بقيمة 600 مليون ريال سعودي )جزء ريال سعودي: 428.3 مليون ريال سعودي، 

والجزء األمريكي: 45.8 مليون دوالر أمريكي(.
•  خال الربع الرابع من عام 2018، سددت الشركة دفعة تطوعية مبكرة ثانية بمبلغ 525 مليون ريال سعودي )الجزء الخاص بالريال السعودي: 374.81 مليون 

ريال سعودي، والجزء بالدوالر األمريكي: 40.05 مليون دوالر أمريكي(.
•  خال الربع الثاني من عام 2019، سددت الشركة الدفعة الطوعية المبكرة الثالثة بمبلغ 300 مليون ريال سعودي )جزء ريال سعودي: 214.2 مليون ريال 

سعودي، والجزء بالدوالر األمريكي: 22.88 مليون دوالر أمريكي(.
•  خال الربع الثاني من عام 2020، سددت »المجموعة« دفعة اختيارية مبكرة رابعة )الجزء بالريال السعودي: 481.9 مليون ريال سعودي، والجزء بالدوالر 

األمريكي: 51.5 مليون دوالر أمريكي( بإجمالي 675 مليون ريال سعودي.
•  تعيد »المجموعة« احتساب إجمالي القيمة الدفترية للمطلوبات المالية على أنها القيمة الحالية للتدفقات النقدية التعاقدية المستقبلية المقدرة التي 
يتم خصمها بسعر الفائدة الفعلي األصلي لأداة المالية، وبالتالي تعديل إجمالي القيمة الدفترية للقرض لتعكس الفعلي والتدفقات النقدية التعاقدية 
المقدرة المنقحة، الفرق بين القيمة الدفترية الحالية لتسهيل المرابحة وإجمالي القيمة الدفترية المعدلة 136 مليون ريال سعودي والتي تم االعتراف بها 

في بيان الربح والخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحد كأرباح من تعديل القروض.

مستحقات المساهمين
قام المساهمون المؤسسون بتقديم الدعم المادي للشركة وما زالوا يقدمونها منذ عام 2007، وبلغ الرصيد القائم كما في 31 ديسمبر 2020 مبلغ 3.6 مليار 
ريال سعودي. بدأت تكلفة التمويل في الظهور في أغسطس 2009 بعد إعادة تمويل المرابحة المشترك، الذي تم في ذلك الوقت، بينما تحمل القروض 

تكاليف تمويل على النحو المتفق عليه مع المساهمين المؤسسين.
حصلت الشركة في البداية على هذه السلف من المساهمين المؤسسين من أجل خدمة األغراض التالية:

• تمويل جزئي للحصول على ترخيص هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات
• تمويل متطلبات رأسمال العامل

• توفير الضمان المطلوب بموجب اتفاقية تمويل المرابحة المشتركة
• دفع جميع مستحقات ديون وقروض المبتدئين

مستحقات وزارة المالية
القادمة،  السبع  للسنوات  للحكومة  مستحقاتها  سداد  لتأجيل  السعودية  العربية  المملكة  في  المالية  وزارة  مع  اتفاقية  الشركة  وقعت   ،2013 عام  خال 
سداد  سيتم  بينما  سنويًا،  الدفع  مستحقة  تجارية  عمولة  االتفاقية  هذه  بموجب  المؤجلة  الدفعات  هذه  ستتحمل  سعودي،  ريال  مليار   5.6 بنحو  والمقدرة 
 المبلغ المستحق على أقساط متساوية اعتباًرا من يونيو 2021، المبلغ المؤجل من قبل الشركة اعتبارًا من 31 ديسمبر 2020 بلغ 4,039 مليون ريال سعودي

)31 ديسمبر 2019: 3,578 مليون ريال سعودي(.

تسهيل المرابحة الثانوي 
في 16 يونيو 2019، وقعت الشركة اتفاقية تسهيل مرابحة جونيور جديدة بقيمة 2.25 مليار ريال سعودي مع كونسورتيوم من خمسة بنوك لتسوية قرضها 
التجاري الحالي الذي تم الحصول عليه من البنك الصناعي والتجاري الصيني )ICBC(، االتفاقية لها شروط أفضل وسيكون لها تكلفة تمويل أقل، مدة 
االتفاقية عامين، مع إمكانية التمديد لمدة عام بناًء على طلب الشركة، هذا القرض مضمون بالكامل بضمان مؤسسي من شركة االتصاالت المتنقلة ش.م.ك.ع 

رسوم التمويل واجبة السداد على أقساط ربع سنوية. 

3. ملخص قائمة العمليات
يلخص الجدول التالي بيانات التشغيل للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2016, 2017, 2018, 2019, 2020:

التغيير % 
20/19

التغيير 
20/19

 2020م
مدّققة

 2019م
مدّققة

2018م 
مدّققة

2017م 
مدّققة

2016م 
مدّققة بماليين الرياالت

-5.6% (469) 7,917 8,386 7,531 7,306 6,927 اإليرادات

2.2% (54) (2,472) (2,418) (2,106) (2,510) (2,526) تكلفة اإليرادات

-8.8% (523) 5,445 5,968 5,425 4,796 4,401 إجمالي الربح

-6.6% 142 (2,004) (2,146) (2,416) (2,279) (2,605) مصاريف تشغيلية وإدارية

-10.0% (381) 3,441 3,822 3,009 2,517 1,796  األرباح ما قبل األعباء التمويلية،
الضرائب، االستهالك واإلطفاء

5.5% (127) (2,439) (2,312) (1,790) (1,614) (1,850)  االستهاك واإلطفاء

-33.6% (508) 1,002 1,510 1,219 903 (54) )الربح/الخسارة( من العمليات

100% 136 136 - - - - الدخل من تعديل القرض

8.1% 3 40 37 44 18 32  دخل العموالت

-14.0% 147 (898) (1,045) (931) (910) (956) األعباء التمويلية

-44.4% (223) 280 503 332 12 (979)  صافي )الربح/الخسارة( للسنة
قبل الزكاة

5.2% (1) (20) (19) - - - الزكاة

-46.4% (225) 260 485 332 12 (979)   صافي )الربح/الخسارة( للسنة
المصدر: البيانات المالية المدققة للسنوات المنتهية في 2016, 2017, 2018, 2019 ,2020

ماحظة: قد ال يتم جمع األرقام بسبب التقريب

      •  بلغت اإليرادات 7,917 مليون ريال سعودي لعام 2020 مقارنة بـ 8,386 مليون ريال سعودي في العام السابق بانخفاض قدره %5.6، حيث تمثل إيرادات 
البيانات %50 )باستثناء خدمات القيمة المضافة والرسائل النصية القصيرة(.

•  بلغ إجمالي الربح  5,445 مليون ريال في عام 2020 مقابل 5,968 مليون ريال في العام السابق بانخفاض قدره %8.8، وبلغ هامش الربح اإلجمالي 69% 
مقارنة بـ %71 في العام السابق. 

• المصاريف التشغيلية واإلدارية بلغت 2,004 مليون ريال عام 2020، بانخفاض قدره %6.6 مقارنة بـ 2,146 مليون ريال للعام السابق. 
•  بلغت األرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب واالستهاك واإلطفاء 3,441 مليون ريال سعودي في عام 2020 مقارنة بـ 3,822 مليون ريال سعودي في العام 

السابق، بانخفاض قدره %10، ووصل هامش األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهاك واالستهاك إلى %43 مقارنة بـ %46 في العام السابق. 
• بلغت مصاريف اإلهاك واالستهاك 2,439 مليون ريال في عام 2020 مقابل 2,312 مليون ريال في العام السابق، بزيادة قدرها 5.5%. 
• بلغ الربح التشغيلي 1,002 مليون ريال سعودي في عام 2020 مقارنة بخسارة تشغيلية قدرها 1,510 مليون ريال سعودي للعام السابق. 

• بلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة 260 مليون ريال في 2020 مقارنة بصافي ربح بعد الزكاة والضريبة 485 مليون ريال في العام السابق. 
• بلغ إجمالي الدخل الشامل 182 مليون ريال في عام 2020 مقارنة بإجمالي الدخل الشامل البالغ 384 مليون ريال في العام السابق. 

• بلغ ربح السهم 0.379 ريال سعودي في عام 2020 مقارنة بربح السهم 0.716 ريال سعودي )المعاد بيانه بعد اإلصدار الصحيح لرأسمال( في العام السابق. 
• بلغ إجمالي حقوق المساهمين )ال توجد حقوق أقلية(  8,729 مليون ريال لعام 2020 مقابل 4,103 مليون ريال سعودي للعام السابق، بزيادة قدرها 113%. 
•  تمت زيادة حقوق المساهمين بشكل رئيسي نتيجة تخفيض رأس المال عن طريق استيعاب الخسائر المتراكمة بمقدار 1,350 مليون ريال سعودي وإصدار 

رأسمال إضافي بقيمة 4,500 مليون ريال سعودي. 
•  بلغ العجز المتراكم 54 مليون ريال لعام 2020 م يمثل %0.60 من رأس مال الشركة البالغ 8,987 مليون ريال مقابل عجز متراكم 1,608 مليون ريال للعام 

السابق يمثل %28 من رأس مال الشركة البالغ 5,837 مليون ريال.
• ضمت قاعدة مشتركي زين السعودية 7 مايين مشترك في عام 2020 مقارنة بـ 7.6 مليون مشترك في العام السابق.
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4. تحليل اإليرادات للسنوات 2016م، 2017م، 2018م، 2019م و2020م:

 التغيير %
20/19

 التغيير
20/19 2020م 2019م 2018م 2017م 2016م بماليين الرياالت

-5% (444) 7,641 8,085 7,531 7,306 6,926  مجموعة االتصاالت المتنقلة

-18% (515) 2,360 2,875 - - -  شركة زين للمبيعات المحدودة

3070% 0.706 0.729 0.023 - شركة زين للمدفوعات المحدودة 
"تمام"

0% - - - - - -  شركة زين المحدودة للطائرات
المسيرة

- - (2,085) (2,573) - - - التصنيفات

5.6% (470) 7,917 8,386 7,531 7,306 6,926 إجمالي اإليرادات
المصدر: البيانات المالية المدققة للسنوات المنتهية في 2016 و2017 و2018 و2019 و2020:

ماحظة: قد ال يتم جمع األرقام بسبب التقريب.

ومن الجدير بالذكر أن التحليل الجغرافي لإيرادات ال ينطبق بسبب طبيعة عمليات الشركة، ويعود ذلك إلى تنقل العميل داخل المملكة؛ لذلك قد يتم 
تسجيل معلومات العميل في بعض المناطق بينما يتم بدء أنشطة االتصاالت من مناطق مختلفة اعتماًدا على الموقع، عاوة على ذلك، ال يمكن ربط األرباح 

الناتجة عن المكالمات الدولية بأي منطقة ألنها تحدث في الخارج.

أسس إعداد القوائم المالية
 .»SOCPA« والمعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين »IFRS« تم إعداد القوائم المالية الموّحدة »للمجموعة« وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية

وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة 
خالل السنة المالية 2020م.

ال يوجد لدى الشركة أدوات دين أو خيارات أو ضمانات أو حقوق مماثلة قابلة للتحويل حتى تاريخ هذا التقرير.
وصف ألي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو 

منحتها الشركة.
خال العام، وافق مجلس إدارة الشركة على تخفيض رأس المال والتحفيز اإلضافي، ونظرا للتحسن في عمليات الشركة وتقليص رأس المال، تم تخفيض 
الخسائر المتراكمة من حوالي %28 إلى حوالي %0.6؛ كما وافق مجلس إدارة الشركة على التخفيض والطرح اإلضافي لأسهم من خال إصدار أسهم حقوق 

أولوية  على النحو التالي: 
1. تخفيض رأس المال

في 08 أكتوبر 2020، تم اإلعان عن اجتماع الجمعية العمومية غير العادية )EGA( الذي وافق فيها المساهمون على تخفيض رأس المال، ووفًقا لموافقة 
الجمعية العمومية غير العادية وافق المساهمون على تخفيض رأس المال من خال إلغاء 135.000.000 سهم، بلغ رأس المال قبل التخفيض 5,837,291,750 
ريال سعودي وبلغ رأسمال بعد التخفيض 4,487,291,750 ريال سعودي بتخفيض قدره 1,350,000,000 ريال سعودي، النسبة المئوية للتغير في رأس المال 

بعد أن كانت نسبة تخفيض رأس المال %23.1، وبالتالي فإن نسبة التخفيض للسهم الواحد هي 0.23.
2. حقوق أولوية

في 14 أكتوبر 2020، تم اإلعان عن اجتماع الجمعية العامة غير العادية )EGA( حيث تمت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من خال اإلصدار الصحيح 
من قبل المساهمين، ووفًقا لموافقة الجمعية العمومية غير العادية، وافق المساهمون على زيادة رأسمال من خال إصدار 450.000.000 سهم، بلغ رأسمال 
المعدل بعد اإلصدار الصحيح 8,987,291,750 ريال سعودي عن طريق زيادة رأسمال بمبلغ 4,500,000,000 ريال سعودي؛ من بينها اكتتبت مجموعة زين 
من خال تحويل دين بمبلغ 1,667 مليون ريال سعودي من أصل القرض القائم والذي يعتبر بمثابة إدخال غير نقدي، بلغت نسبة الزيادة لكل سهم 1.003 

حقوق لكل سهم.      
تتوقع الشركة أن يمهد تخفيض رأسمال وإصدار حقوق األولوية الطريق لتوزيع أرباح على مساهمي الشركة بعد إطفاء جميع الخسائر المتراكمة، باإلضافة 
إلى أن زيادة رأسمال هذه تستخدم لتقليل ديون الشركة في الميزانية العمومية، وبالتالي ينتج عنها فائدة كبيرة التوفير، التي ظهرت من انخفاض تكلفة 

التمويل بنسبة %14، من المتوقع أن تؤدي إعادة هيكلة رأسمال إلى تحسين ربحية األداء المالي ومعدالت الرافعة المالية للشركة.
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الدفعات النظامية
أنهت الشركة وضعها الزكوي والضريبي حتى العام 2008م، وحصلت بموجب ذلك على شهادة الزكاة النهائية. كما قّدمت الشركة القوائم المالية وإقرارات 

الزكاة لأعوام من 2009م حتى 2019م، حيث سددت الزكاة والضريبة المستقطعة، طبًقا لإقرارات المقّدمة.
تلّقت الشركة في 18 رمضان 1436هـ )الموافق 7 يوليو 2015م( خطابًا من مصلحة الزكاة والدخل بتقييم الربط الزكوي الضريبي عن السنوات 2009م حتى 
2011م، حيث طالبت بموجبه بدفع مبالغ إضافية بإجمالي 620 مليون ريال سعودي، منها 352 مليون ريال سعودي زكاة، و 267 مليون ريال سعودي ضريبة 

استقطاع، باإلضافة إلى غرامة تأخير بما يعادل %1 عن كل 30 يومًا من تاريخ االستحقاق حتى تاريخ التسوية.
استأنفت زين أمام اللجنة االبتدائية على هذه المطالبات بتاريخ 27 أغسطس 2015م، الى أن تمّكنت من نقض كامل المبلغ الخاص بالزكاة والبالغ 352 

مليون ريال. كما تمّكنت الشركة من نقض 219 مليون ريال سعودي من المبلغ المطلوب الخاص بضريبة االستقطاع.
ولكي تتمّكن زين السعودية من االعتراض أمام اللجنة االستئنافية الضريبية، استكملت الشركة الشروط المحّددة في نظام ضريبة الدخل السعودي، وذلك 
بسداد الفواتير الصادرة من الهيئة بمبلغ 48 مليون ريال سعودي بتاريخ 16 نوفمبر 2017م، والعائدة إلى ضرائب االستقطاع. كما أصدرت زين ضماًنا بنكًيا 

بقيمة 43 مليون ريال سعودي، مقابل غرامة التأخير المتوّجبة على ضريبة االستقطاع.
بناًء على ما ورد أعاه، استلمت زين السعودية الربط الزكوي المعّدل للمبلغ المدفوع، كما أنها تقّدمت باعتراضاتها أمام لجنة اإلستئناف الضريبي، على قرار 

اللجنة االبتدائية بتاريخ 19 نوفمبر 2017م.
تلقت زين السعودية تقييًما إضافًيا للسنوات المتبقية حتى عام 2019، والشركة بصدد الطعن على هذه التقييمات في أوائل عام 2021.

ال يوجد تأثير مالي حيث أن لدى المجموعة مخصصات كافية لتغطية هذه المبالغ.
يتضمن الجدول التالي المصاريف القانونية في عام 2020 أو المستحقة كما في 31 ديسمبر 2020 باإلضافة إلى وصف موجز وأسباب ذلك:

وصف موجز / األسباب

2020م

المستحق كما بتاريخالمسدد
 31 ديسمبر 2019م ولم يسدد

مليون ريال سعودي

بالمبلــغ  المبالــغ  هــذه  ترتبــط 
المدفــوع لهيئــة االتصــاالت وتقنيــة 
ــف  ــوم الطي ــل رس ــات مقاب المعلوم
والرســوم  اإليــرادات  وحصــص 
األخــرى، الرصيــد المســتحق يتعلــق 

التــرددي. الطيــف  برســوم 

1,531 534 هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات

بقــرض  مرتبطــة  التصاريــح  هــذه 
ــوع  ــغ المدف ــة، كان المبل وزارة المالي
بينمــا  فائــدة  رســوم  عــن  عبــارة 
ســيتم دفــع المبلــغ المســتحق علــى 
أقســاط متســاوية اعتبــاًرا مــن يونيــو  

.2021

4,039 164 وزارة المالية

تتعلــق هــذه المبالــغ بدفــع التأمينــات 
لموظفــي زيــن.

- 44 المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

ترتبــط هــذه المبالــغ بضريبــة 
وضريبــة  المضافــة  القيمــة 
االســتقطاع ومخصــص الــزكاة.

143 324 الهيئة العامة للزكاة والدخل

بخالف ذلك، ال توجد مدفوعات قانونية أخرى.
مكافأة نهاية الخدمة للموّظفين

بلغت قيمة مكافأة نهاية الخدمة للموّظفين في زين السعودية كما في 31 ديسمبر 2020م 125 مليون ريال سعودي.

أ. المساهمون
علـى  والـرد  والعالميين،  المحليين  المسـتثمرين  طلبـات  لتلبيـة  والمسـتثمرين  المساهمين  عاقـات  إلدارة  متخصص  فريق  السعودية  زين  لـدى  يوجد 
استفسـاراتهم واألخذ بماحظاتهم ومقترحاتهـم، كما يعمل الفريق على إدارة توّقعات السوق وتقديم صورة كاملة وشاملة عن جميع المعلومات ذات العاقة. 
تأتي أهمية عاقات المستثمرين تحقيقًا ألهداف رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تنويع االقتصاد وفتح السوق المالية للمستثمرين األجانب وتعزيز أفضل 
السعودية  المالية  السوق  المالية، وشركة  السوق  الذي تقوم به هيئة  الريادي  العالمية، والدور  المؤشرات  السعودي في  السوق  إدراج  بالتزامن مع  الممارسات، 

)تداول(.
حوار  بفتح  تقوم  حيث  جميعًا،  المصلحة  أصحاب  مع  مثمرة  عاقات  وبناء  المالي  المجتمع  مع  الفّعال  التواصل  على  المستثمرين  عاقات  إدارة  تعمل   
 بين مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي، إليصال تطلعات المستثمرين وتوّقعاتهم، كما تقوم بتوفير قنوات عدة لاتصال بما في ذلك المراسات البريدية

 )عبر investor.relations@sa.zain.com( والمكالمات الهاتفية )من خال 8888-244-59-966+(، باإلضافة إلى حضور المؤتمرات المحّلية والدولية. 
تقـوم إدارة عاقات المسـتثمرين باستام استفسـارات ومقترحـات وماحظات المسـاهمين أو المسـتثمرين، والمتعلقـة بالشـركة وأدائها حيـث يتـم التنسـيق 

مـع مجلـس اإلدارة واإلدارة التنفيذيـة بشـأنها، مـن أجـل اتخـاذ القـرارات أو اإلجـراءات الازمة - إن تطلب األمر ذلك - التي تصب في مصلحة الشركة.
1. عالقات المساهمين

يحتوي الجدول التالي على المساهمين الذين يملكون ما نسبته %5 أو أكثر من أسهم الشركة، ومعلومات عن ملكيتهم في الشركة خالل عام  
2020م1:

نسبة التغيير صافي التغيير
بتاريخ 31 ديسمبر 2020م بتاريخ 1 يناير 2020م

المساهم
نسبة الملكية عدد األسهم نسبة الملكية عدد األسهم

0 116,692,344 37.05% 332,935,919 37.05% 216,243,575 شركة االتصاالت 
المتنّقلة ش.م.ك. ع 1

0 18,809,551 5.97% 53,665,694 5.97% 34,856,143 شركة فادن للمقاوالت 2

-2.92% 7,767,898 2.93% 26,357,300 5.85% 34,125,198 مصنع البالستيك 
السعودي 3

1 قامت الشركة خال عام 2020 بتخفيض رأسمالها ثم زيادته مما نتج عنه انخفاض في عدد األسهم. 

4. الحوكمة
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2. أبرز اإلعالنات
يحتوي الجدول التالي على أبرز اإلعانات التي قامت بها الشركة خال عام 2020م:

رابط اإلعالناإلعالنالتاريخ #

05 فبراير 12020
إعان شركة االتصاالت المتنقلة السعودية )زين( عن النتائج المالية السنوية الموحدة المنتهية في 

.2019-12-31
Link

10 فبراير 22020
إعان شركة االتصاالت المتنقلة السعودية )زين السعودية( عن آخر التطورات لـتوصية مجلس إدارتها 

بتخفيض رأسمال الشركة، والقيام بعد ذلك بزيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية.
Link

10 فبراير 32020
إعان شركة االتصاالت المتنقلة السعودية )زين السعودية( عن آخر التطورات لـتوصية مجلس ادارتها 

بتخفيض رأسمال الشركة، والقيام بعد ذلك بزيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية.
Link

30 ابريل 42020
إعان شركة االتصاالت المتنقلة السعودية )زين السعودية( عن النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في 

31-03-2020 )ثاثة أشهر(.
Link

10 مايو 52020
إعان شركة االتصاالت المتنقلة السعودية )زين السعودية( )"الشركة"( عن دعوة مساهميها إلى حضور 

اجتماع الجمعية العامة العادية )االجتماع األول(.
Link

04 يوليو 62020
تعلن شركة االتصاالت المتنقلة السعودية )زين السعودية( عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية 

)االجتماع األول(.
Link

05 يوليو 72020
تعلن شركة االتصاالت المتنقلة السعودية )زين السعودية( عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة اتحاد 

اتصاالت )موبايلي( لرفع نسبة المشاركة في أبراج االتصاالت بهدف تحقيق الكفاءة القصوى، واالرتقاء 
بمنظومة االتصاالت وتقنية المعلومات بدعم وإشراف من هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات.

Link

14 يوليو 82020
إعان شركة االتصاالت المتنقلة السعودية )زين السعودية( عن النتائج المالية األولية للفترة المنتهية 

30-06-2020 )ستة أشهر(.
Link

28 يوليو 92020

تعلن شركة االتصاالت المتنقلة السعودية )زين السعودية( عن آخر التطورات بخصوص توقيع مذكرة 
التفاهم مع شركة اتحاد اتصاالت )موبايلي( لرفع نسبة المشاركة في أبراج االتصاالت بهدف تحقيق 

الكفاءة القصوى، واالرتقاء بمنظومة االتصاالت وتقنية المعلومات بدعم وإشراف من هيئة االتصاالت وتقنية 
المعلومات.

Link

27 أغسطس 102020
إعان شركة االتصاالت المتنقلة السعودية )زين السعودية( عن آخر التطورات حول توصية مجلس ادارتها 

بتخفيض رأسمال الشركة، والقيام بعد ذلك بزيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية.
Link

17 سبتمبر 112020
إعان شركة االتصاالت المتنقلة السعودية )زين السعودية( عن دعوة مساهميها الكرام إلى حضور اجتماع 

الجمعية العامة غير العادية المتضمنة تخفيض رأس المال الشركة )االجتماع األول(.
Link

21 سبتمبر 122020
تدعو شركة االتصاالت المتنقلة السعودية )زين السعودية( مساهميها الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية 

العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس المال الشركة )االجتماع األول(.
Link

29 سبتمبر 132020
إعان شركة االتصاالت المتنقلة السعودية )زين السعودية( عن إعادة تمويل المرابحة المقدم من البنوك 

المشتركة في هذا التمويل وهي: مصرف الراجحي، البنك السعودي الفرنسي، البنك العربي الوطني، بنك 
الكويت الوطني، مجموعة سامبا المالية، بنك الجزيرة، بنك الخليج الدولي، بنك كريدى أجريكول.

Link

30 سبتمبر 142020
إعان إلحاقي من شركة االتصاالت المتنقلة السعودية )زين السعودية( بخصوص دعوة مساهميها الكرام 

إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة تخفيض رأسمال الشركة )االجتماع األول(.
Link

30 سبتمبر 152020
إعان إلحاقي من شركة االتصاالت المتنقلة السعودية )زين السعودية( بخصوص دعوة مساهميها الكرام 

إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة )االجتماع األول(.
Link

05 أكتوبر 162020
إعان شركة االتصاالت المتنقلة السعودية )زين السعودية( عن تاريخ بدء التصويت اإللكتروني على بنود 

اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمتضمنة تخفيض رأس مال الشركة )االجتماع األول(.
Link

11 اكتوبر 172020
إعان شركة االتصاالت المتنقلة السعودية )زين السعودية( عن تاريخ بدء التصويت اإللكتروني على بنود 

اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمتضمنة زيادة رأسمال الشركة )االجتماع األول(.
Link

11 أكتوبر 182020
إعان شركة االتصاالت المتنقلة السعودية )زين السعودية( عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية 

التي تضمنت الموافقة على تخفيض رأسمال الشركة )االجتماع األول(.
Link

11 أكتوبر 192020
إعان إلحاقي من شركة االتصاالت المتنقلة السعودية )زين السعودية( بخصوص إعان نتائج اجتماع 

الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على تخفيض رأسمال الشركة )االجتماع األول(.
Link

15 أكتوبر 202020
إعان شركة االتصاالت المتنقلة السعودية )زين السعودية( عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية 

المتضمنة الموافقة على زيادة رأسمال الشركة )االجتماع األول(.
Link

15 اكتوبر 212020
إعان شركة االتصاالت المتنقلة السعودية )زين السعودية( عن تحديد فترة تداول حقوق األولوية 

واالكتتاب في األسهم الجديدة.
Link

19 أكتوبر 222020
تعلن شركة االتصاالت المتنقلة السعودية )زين السعودية( عن بدء فترة تداول حقوق األولوية واالكتتاب 

في األسهم الجديدة )تذكيري(.
Link

26 أكتوبر 232020
تعلن شركة االتصاالت المتنقلة السعودية )زين السعودية( عن آخر يوم لتداول حقوق األولوية وآخر يوم 

لاكتتاب في األسهم الجديدة )تذكيري(.
Link

01 نوفمبر 242020
تعلن شركة االتصاالت المتنقلة السعودية )زين السعودية( عن نتائج تداول حقوق األولوية واالكتتاب في 

األسهم الجديدة وتفاصيل عملية بيع األسهم التي لم ُيكتتب فيها.
Link

03 نوفمبر 252020
إعان شركة االتصاالت المتنقلة السعودية )زين السعودية( عن النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في 

30-09-2020 )تسعة أشهر(.
Link

08 نوفمبر 262020
إعان شركة االتصاالت المتنقلة السعودية )زين السعودية( عن إيداع المبالغ العائدة من بيع كسور األسهم 

الناتجة عن تخفيض رأسمال الشركة في حسابات المساهمين المستحقين.
Link

09 نوفمبر 272020
تعلن شركة االتصاالت المتنقلة السعودية )زين السعودية( عن نتائج الطرح المتبقي وتخصيص أسهم 

حقوق األولوية.
Link

19 نوفمبر 282020
تعلن شركة االتصاالت المتنقلة السعودية )زين السعودية( عن توزيع مبالغ التعويض لحملة حقوق 

األولوية الذين لم يمارسوا حقهم في االكتتاب في األسهم الجديدة.
Link

Linkإعان شركة االتصاالت المتنقلة السعودية )زين السعودية( عن استقالة وتعيين عضو مجلس إدارة.07 ديسمبر 292020

https://www.tadawul.com.sa/wps/portal/tadawul/home/announcement-details/!ut/p/z1/pZFdU6MwGIX_ynrRSydv-GjZvUOKQKFopVXhxomQRZxCGEhb66_fF1DHj23dmc3AxZs855zMCUnILUkqti1yJgtRsTXOcTK-C93AcsFQfFjaAOb8YnZ-pc-oEQC56QFFsQz6U4MAggkFc-yAt5hrKixUkrzXO_ZSxePp3LoKPQXgi97xwgmYC9O9Pr9G1FD-Tw_aR_2h-8OBZcK_6Q_lO-p3-hlJ8rW4H6p-kLL-NYIRSJax3WY9wvhUlDWr9tG-vBcITUDtQpNPvq4yxV5s359augJn-gtw7F0-An8p_ijQNdsDx6rrAe_S0aiHlzSW4zMwV1YQTsOIgj7-JgLLi7HdyTuH0Mfnt6kPmjunoGlkVYmmxPJutgXfkahzZNm2aEXTBkUrSXxKu72a5TwUJFZI3M8Zk7xhVc4xAcd2KDfuy-3wRmSbVC73NQJ2T_BUisbLXg1bzpr0YQD6DVZVYpOWvHpR0bsBlPxJRj08RHXJl7wpBFrRH3s8IRH-dbnCdfsc_I68wnvU89J40rfh23dqnpz8AfvDbSY!/dz/d5/L0lDU0lKQ2dwUkNpQ2xFQSEvb01vUUFBSVF4QkFJRW95akNVNXdYQlNnaUhBIS80SkNpanNZcE1oVGpVRTF1MGxzcHFhUSEvWjdfTkhMQ0gwODJLMFRORjBBUVZPQ0JNRUtVMjIvWjZfTkhMQ0gwODJLMFRORjBBUVZPQ0JNRUtVSzYvQU5OT1VOQ0VNRU5UX05VTUJFUi81NzQ3Ni9odHRwOiUwJTB0YWRhd3VsJTAvYW5uQ2F0LzE!/
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https://www.tadawul.com.sa/wps/portal/tadawul/home/announcement-details/!ut/p/z1/pZFdU6MwGIX_ynrRSydv-GjZvUOKQKFopVXhxomQRZxCGEhb66_fF1DHj23dmc2EiyTPOSeckITckqRi2yJnshAVW-M6TsZ3oRtYLhiKD0sbwJxfzM6v9Bk1AiA3PaAolkF_ahBAMKFgjh3wFnNNhYVKkvd6x16qeDydW1ehpwB80TteOAFzYbrX59eIGsr_6UH7qD90fzgwTPg3_aF8R_1OPyNJvhb3Q9UPUta_RjACyTK226xHGJ-KsmbVPtqX9wKhCahdaPLJ11Wm2Ivt-1NLV-BMfwGOvctH4C_FHwW6ZnvgWHU94F06GvXwksZyfAbmygrCaRhR0MffRGB5MbY7eecQ-vj8NvVBc-cUNI2sKtGUWN7NtuA7EnWOLNsWrWjaoGgliU9pt1eznIeCxJTE_Y9lTPKGVTnHBFy2Q7lxX26HNyLbpHK5rxGwe4KnUjRe9mrYctakDwPQb7CqEpu05NWLit4NoORPMurhIapLvuRNIdCK_tjjCYnwq8sVjtvn4HfkFd6jnpfGk74N3-apeXLyB7bS6TA!/dz/d5/L0lDU0lKQ2dwUkNpQ2xFQSEvb01vUUFBSVF4QkFJRW95akNVNXdYQlNnaUhBIS80SkNpanNZcE1oVGpVRTF1MGxzcHFhUSEvWjdfTkhMQ0gwODJLMFRORjBBUVZPQ0JNRUtVMjIvWjZfTkhMQ0gwODJLMFRORjBBUVZPQ0JNRUtVSzYvQU5OT1VOQ0VNRU5UX05VTUJFUi82MTAxMC9odHRwOiUwJTB0YWRhd3VsJTAvYW5uQ2F0LzE!/
https://www.tadawul.com.sa/wps/portal/tadawul/home/announcement-details/!ut/p/z1/pZFdU6MwGIX_ynrRSydv-GjZvUOKQKFopVXhxomQRZxCGEhb66_fF1DHj23dmc2EiyTPOSeckITckqRi2yJnshAVW-M6TsZ3oRtYLhiKD0sbwJxfzM6v9Bk1AiA3PaAolkF_ahBAMKFgjh3wFnNNhYVKkvd6x16qeDydW1ehpwB80TteOAFzYbrX59eIGsr_6UH7qD90fzgwTPg3_aF8R_1OPyNJvhb3Q9UPUta_RjACyTK226xHGJ-KsmbVPtqX9wKhCahdaPLJ11Wm2Ivt-1NLV-BMfwGOvctH4C_FHwW6ZnvgWHU94F06GvXwksZyfAbmygrCaRhR0MffRGB5MbY7eecQ-vj8NvVBc-cUNI2sKtGUWN7NtuA7EnWOLNsWrWjaoGgliU9pt1eznIeCxJTE_Y9lTPKGVTnHBFy2Q7lxX26HNyLbpHK5rxGwe4KnUjRe9mrYctakDwPQb7CqEpu05NWLit4NoORPMurhIapLvuRNIdCK_tjjCYnwq8sVjtvn4HfkFd6jnpfGk74N3-apeXLyB7bS6TA!/dz/d5/L0lDU0lKQ2dwUkNpQ2xFQSEvb01vUUFBSVF4QkFJRW95akNVNXdYQlNnaUhBIS80SkNpanNZcE1oVGpVRTF1MGxzcHFhUSEvWjdfTkhMQ0gwODJLMFRORjBBUVZPQ0JNRUtVMjIvWjZfTkhMQ0gwODJLMFRORjBBUVZPQ0JNRUtVSzYvQU5OT1VOQ0VNRU5UX05VTUJFUi82MTE2MC9odHRwOiUwJTB0YWRhd3VsJTAvYW5uQ2F0LzE!/
https://www.tadawul.com.sa/wps/portal/tadawul/home/announcement-details/!ut/p/z1/pZFdU6MwGIX_ynrRSydv-GjZvUOKQKFopVXhxomQRZxCGEhb66_fF1DHj23dmc2EiyTPOSeckITckqRi2yJnshAVW-M6TsZ3oRtYLhiKD0sbwJxfzM6v9Bk1AiA3PaAolkF_ahBAMKFgjh3wFnNNhYVKkvd6x16qeDydW1ehpwB80TteOAFzYbrX59eIGsr_6UH7qD90fzgwTPg3_aF8R_1OPyNJvhb3Q9UPUta_RjACyTK226xHGJ-KsmbVPtqX9wKhCahdaPLJ11Wm2Ivt-1NLV-BMfwGOvctH4C_FHwW6ZnvgWHU94F06GvXwksZyfAbmygrCaRhR0MffRGB5MbY7eecQ-vj8NvVBc-cUNI2sKtGUWN7NtuA7EnWOLNsWrWjaoGgliU9pt1eznIeCxJTE_Y9lTPKGVTnHBFy2Q7lxX26HNyLbpHK5rxGwe4KnUjRe9mrYctakDwPQb7CqEpu05NWLit4NoORPMurhIapLvuRNIdCK_tjjCYnwq8sVjtvn4HfkFd6jnpfGk74N3-apeXLyB7bS6TA!/dz/d5/L0lDU0lKQ2dwUkNpQ2xFQSEvb01vUUFBSVF4QkFJRW95akNVNXdYQlNnaUhBIS80SkNpanNZcE1oVGpVRTF1MGxzcHFhUSEvWjdfTkhMQ0gwODJLMFRORjBBUVZPQ0JNRUtVMjIvWjZfTkhMQ0gwODJLMFRORjBBUVZPQ0JNRUtVSzYvQU5OT1VOQ0VNRU5UX05VTUJFUi82MTI4Ny9odHRwOiUwJTB0YWRhd3VsJTAvYW5uQ2F0LzE!/
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3. اجتماعات المساهمين
تجدون أدناه سجّل حضور أعضاء مجلس اإلدارة الجتماعات الجمعيات العامة المنعقدة خالل عام 2020م.

الحضوراالسم#

سمو األمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير1

بدر ناصر الخرافي2

أسامة ميشال مّتى3

رائد علي السيف4

سعود عبد الله البواردي5

هشام محمد عطار6

مارتيال كاراتي7

فراس أوجار8

سكوت جيجنهايمر91

• قامت الجمعية العامة في هذا االجتماع بمناقشة بنود الجدول األعمال التالية والموافقة عليها بأغلبية األصوات الحاضرة:

بنود جدول األعمال#

الموافقة على تقرير مجلس اإلدارة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2019م.1

الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019م.2

الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019م.3

4
الموافقة على تعيين شركة الدكتور محمد العمري وشركاه محاسبون قانونيون (بي دي أو) لمراجعة حسابات الشركة من بين قائمة المراجعين 

المرشحين، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية لألرباع الثاني والثالث والرابع والسنوية من العام المالي 2020م والربع األول من العام 
المالي 2021م وتحديد أتعابه.

5
الموافقة على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المراعي، والتي لرئيس مجلس اإلدارة سمو األمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود 

الكبير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد خدمات اتصاالت وذلك بالشروط التجارية السائدة وبدون شروط تفضيلية حيث بلغ إجمالي قيمة 
التعامالت خالل العام المالي 2019م مبلغًا وقدره 2,886,332 رياًال سعوديًا.

6
الموافقة على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مستودعات األرشفة المحدودة، والتي يكون لرئيس المجلس سمو األمير/ نايف 

بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة غير مباشرة فيها. وهي عبارة عن عقد خدمات تخزين وأرشفة بقيمة سنوية 916,793 رياًال حيث 
وقعت زين السعودية عقدًا مع شركة مستودعات األرشفة المحدودة، وقد تم انهاء العقد بتاريخ 30 يونيو 2019م.

7

الموافقة على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس اإلدارة سمو األمير/ نايف بن 
سلطان بن محمد بن سعود الكبير وعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ رائد بن علي السيف مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد خدمات 

وذلك بالشروط التجارية السائدة وبدون شروط تفضيلية حيث بلغ إجمالي قيمة التعامالت خالل العام المالي 2019م مبلغًا وقدره 531,981 رياًال 
سعوديًا.

8
الموافقة على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إسمنت اليمامة والتي لرئيس مجلس اإلدارة سمو األمير/ نايف بن سلطان بن محمد 

بن سعود الكبير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد خدمات اتصاالت وذلك بالشروط التجارية السائدة وبدون شروط تفضيلية حيث 
بلغ إجمالي قيمة التعامالت خالل عام 2019م مبلغًا وقدره 539,423 رياًال سعوديًا.

الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن أعمالهم خالل السنة المالية المنتهية في 31-12-2019م.9

الموافقة على صرف مبلغ إجمالي مقداره 3,675,000 ريال سعودي مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان مجتمعين عن السنة المالية 10
المنتهية في 31-12-2019م.

1 وافق مجلس إدارة الشركة بالتمرير على استقالة السيد سكوت جيجنهايمر وتعيين السيد كميل هاللي خلفًا عنه بتاريخ 6-12-2020. 1 وافق مجلس إدارة الشركة بالتمرير على استقالة السيد سكوت جيجنهايمر وتعيين السيد كميل هاللي خلفًا عنه بتاريخ 2020-12-6. 

2.  اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد في تاريخ 1442/02/21هـ الموافق 2020/10/08م في تمام الساعة السادسة والنصف مساًء، وقد انعقدت 
في مقر الشركة الرئيس بمدينة الرياض، وحضرها المساهمون عبر وسائل التقنية الحديثة.

الحضوراالسم#

سمو األمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير1

بدر ناصر الخرافي2

أسامة ميشال مّتى3

رائد علي السيف4

سعود عبد الله البواردي5

هشام محمد عطار6

مارتيال كاراتي7

فراس أوجار8

سكوت جيجنهايمر1 9

• قامت الجمعية العامة في هذا االجتماع بمناقشة بنود الجدول األعمال التالية والموافقة عليها بأغلبية األصوات الحاضرة:

بنود جدول األعمال#

1

 الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأس المال الشركة ليصبح على النحو اآلتي:
•  رأس المال قبل التخفيض: خمس مليارات وثمانمائة وسبعة وثالثون مليونًا ومائتان وواحد وتسعون ألفًا وسبعمائة وخمسون (5,837,291,750) 

رياًال سعوديًا.
•  رأس المال بعد التخفيض: أربع مليارات وأربعمائة وسبعة وثمانون مليونًا ومائتان وواحد وتسعون ألفًا وسبعمائة وخمسون (4,487,291,750) 

رياًال سعوديًا.
• عدد األسهم قبل التخفيض: خمسمائة وثالثة وثمانون مليونًا وسبعمائة وتسعة وعشرون ألفًا ومائة وخمسة وسبعون سهمًا (583,729,175).
• عدد األسهم بعد التخفيض: أربعمائة وثمانية وأربعون مليونًا وسبعمائة وتسعة وعشرون ألفًا ومائة وخمس وسبعون سهمًا (448,729,175).

•  وبحسب تقرير مراجع الحسابات، فإن سبب تخفيض رأس المال هو إلطفاء معظم خسائر الشركة المتراكمة، كما أنه ال يوجد لتخفيض رأس 
المال تأثير جوهري على التزامات الشركة المالية.

• طريقة تخفيض رأس المال: إلغاء مائة وخمسة وثالثين مليون (135,000,000) سهم (بقيمة اسمية قدرها 10 رياالت سعودية للسهم الواحد) 
من أسهم الشركة الحالية.

•  تاريخ التخفيض: سيكون قرار التخفيض نافذًا على جميع مساهمي الشركة المقيدين بسـجالت الشركة لدى شركة مركز إيداع األوراق المالية 
(مركز إيداع) بنهاية تداول ثاني يوم يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تخفيض رأس المال.

• تعديل المادة السابعة (7) من النظام األساسي للشركة المتعلقة رأس المال واألسهم.
• تعديل المادة الثامنة (8) من النظام األساسي للشركة المتعلقة بـاالكتتاب باألسهم.

• إن نسبة التغير في رأس المال الشركة من عميلة تخفيض رأسمال هي: %23.1، وبذلك تكون نسبة التخفيض لكل سهم 0.23.
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3.  اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد في تاريخ 1442/02/27هـ الموافق 2020/10/14م في تمام الساعة السادسة والنصف مساًء، وقد انعقدت 
في مقر الشركة الرئيس بمدينة الرياض وحضرها المساهمون عبر وسائل التقنية الحديثة.

الحضوراالسم#

سمو األمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير1

بدر ناصر الخرافي2

أسامة ميشال مّتى3

رائد علي السيف4

سعود عبد الله البواردي5

هشام محمد عطار6

مارتيال كاراتي7

فراس أوجار8

سكوت جيجنهايمر91

• قامت الجمعية العامة في هذا االجتماع بمناقشة بنود الجدول األعمال التالية والموافقة عليها بأغلبية األصوات الحاضرة:

بنود جدول األعمال#

1

الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح حقوق أولوية وفقًا لما يلي:
• رأسمال قبل الزيادة: أربعة مليارات وأربعمائة وسبعة وثمانون مليونًا ومائتان وواحد وتسعون ألفًا وسبعمائة وخمسون (4,487,291,750) 

  رياًال سعوديًا.
•  نسبة التغيير في رأسمال: %100.3

•   رأسمال بعد الزيادة: ثمانية مليار وتسعمائة وسبعة وثمانون مليونًا ومائتان وواحد وتسعون ألفًا وسبعمائة وخمسون (8,987,291,750) 
  رياًال سعوديًا.

• المبلغ اإلجمالي للزيادة: أربعة مليار وخمسمائة مليون (4,500,000,000) ريال سعودي.
• عدد األسهم قبل الزيادة: 448,729,175 سهمًا.
• عدد األسهم بعد الزيادة: 898,729,175 سهمًا.
• نسبة الزيادة لكل سهم: 1.003 حق لكل سهم.

• سبب زيادة رأسمال: رسملة جزء من المبالغ المستحقة على الشركة لشركة زين الكويت، وسداد جزء من تسهيالت المرابحة.
• طريقة زيادة رأسمال: طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية بعدد أربعمائة وخمسين مليون (450,000,000) سهم عادي.

•  تاريخ األحقية: تكون األحقية للمساهمين المالكين لألسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى 
شركة مركز إيداع األوراق المالية (مركز إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 1442/03/01هـ الموافق 

2020/10/18م.
• قيمـة الطـرح لكـل سـهم وقيمتـه االسمية: 10 رياالت سعودية.

• عدد األسهم المطروحة: أربعمائة وخمسون مليون (450,000,000) سهم عادي.
• تعديل المادة السابعة (7) من النظام األساس للشركة المتعلقة بـرأسمال واألسهم.

• تعديل المادة الثامنة (8) من النظام األساس للشركة المتعلقة بـاالكتتاب باألسهم.

4. سجالت المساهمين
قامت الشركة بطلب أربعة وعشرين سجًال للمساهمين خالل عام 2020م، وذلك بهدف التحليل والتواصل مع المستثمرين وإكمال إجراءات تخفيض رأسمال 

الشركة ثم زيادته، ويحتوي الجدول التالي على تفاصيل السجالت:

الغرضتاريخ سجل المساهمينتاريخ تقديم الطلب#
102/12/202001/12/2020

التحليل والتفاعل مع المساهمين 
واستكمال إجراءات تخفيض رأس مال 

الشركة وزيادة رأس المال الالحقة

223/11/202023/11/2020
318/11/202018/11/2020
418/10/202015/10/2020
518/10/202018/10/2020
618/10/202014/10/2020
714/10/202014/10/2020
808/10/202008/10/2020
907/10/202006/10/2020
1005/10/202005/10/2020
1129/09/202029/09/2020
1230/08/202027/08/2020
1309/08/202031/07/2020
1409/08/202031/07/2020
1530/06/202030/06/2020
1601/06/202031/01/2020
1701/06/202030/04/2020
1801/06/202031/05/2020
1926/04/202031/03/2020
2024/03/202024/03/2020
2102/03/202027/02/2020
2202/03/202029/02/2020
2321/01/202002/10/0202
2409/01/202031/12/2019

1 وافق مجلس إدارة الشركة بالتمرير على استقالة السيد سكوت جيجنهايمر وتعيين السيد كميل هاللي خلفًا عنه بتاريخ 2020-12-6.  
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ب. مجلس اإلدارة
يمّثل مجلس اإلدارة المساهمين جميعًا، وعليه بذل واجبّي العناية والوالء في إدارة زين السعودية، ويضطلع مجلس اإلدارة باتخاذ كل اإلجراءات التي من 
شأنها تحقيق المصلحة العامة لـ زين السعودية، ويبذل كل ما من شأنه صون مصالحها وتنميتها وتعزيز قيمتها، وللوفاء بهذا الدور الحساس على أفضل 

وجه، يتمّتع مجلس اإلدارة بأوسع الصاحيات في إدارة الشركة وتوجيه أعمالها بما يحقق غرضها وأهدافها االستراتيجية.
1. تكوين مجلس اإلدارة: 

صّوتت الجمعية العامة العادية لـ زين السعودية في اجتماعها الذي عقد بتاريخ 18 أبريل 2019م، على انتخاب مجلس اإلدارة للدورة التي بدأت بتاريخ 26 
أبريل 2019م وستنتهي بتاريخ 25 أبريل 2020م. حيث تكّون مجلس اإلدارة خال عام 2020م من األعضاء التالية أسماؤهم: 

تصنيف العضويةاسم العضو#

مستقلسمو األمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير )رئيس مجلس اإلدارة(1

غير تنفيذيبدر ناصر الخرافي )نائب رئيس مجلس اإلدارة( 2

غير تنفيذيأسامة ميشال مّتى3

مستقلرائد علي السيف4

غير تنفيذيسعود عبد الله البواردي5

مستقلهشام محمد عطار6

غير تنفيذيمارتيال كاراتي7

غير تنفيذيفراس أوجار8

غير تنفيذيكميل هالي91
غير تنفيذيسكوت جيجنهايمر2  9*

2. االجتماعات: 
يتضمن الجدول التالي تفاصيل االجتماعات التي عقدها مجلس اإلدارة خال عام 2020م: 

االسم

عقد مجلس اإلدارة أربعة )4( اجتماعات خالل عام 2020م 

وع
جم

الم

االجتماع  األول 
4 فبراير
2020م 

االجتماع الثاني 
29 يونيو  
2020م 

االجتماع الثالث 
15 نوفمبر  

2020م 

االجتماع الرابع 
 06 ديسمبر 

2020م 

4سمو األمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير1

3بدر ناصر الخرافي2

4أسامة ميشال مّتى3

4رائد علي السيف4

4سعود عبد الله البواردي5

4هشام محمد عطار6

4مارتيال كاراتي7

4فراس أوجار8

1ال ينطبقال ينطبقال ينطبقكميل هالي91

3ال ينطبقسكوت جيجنهايمر2  9*

تم عقد آخر اجتماع للجمعية العمومية بتاريخ 14 أكتوبر 2020م

3. المناصب األخرى ألعضاء مجلس اإلدارة: 
يتضّمن الجدول التالي الشركات التي يعمل فيها أعضاء مجلس اإلدارة داخل وخارج المملكة العربية السعودية، أو التي سبق لهم العمل فيها سواء كأعضاء 

مجلس إدارة أو مدراء تنفيذيين:    

عضوية مجالس اإلدارة / المناصب التنفيذية في الشركات األخرى اسم العضو 
)حالًيا(

عضوية مجالس اإلدارة / المناصب 
التنفيذية في الشركات األخرى 

)سابقًا( 

سمو األمير نايف بن سلطان 
بن محمد بن سعود الكبير

•  رئيس مجلس إدارة شركة المراعي )شركة مساهمة مدرجة(
• عضو مجلس إدارة شركة إسمنت اليمامة )شركة مساهمة مدرجة( 

•  رئيس مجلس إدارة شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني )شركة مساهمة 
مدرجة(

• عضو مجلس إدارة شركة الفارابي للبتروكيماويات
• عضو مجلس إدارة شركة ترابط لاستثمار والتنمية

• عضو مجلس إدارة شركة المصنع المثالي للحلويات والمعجنات
• عضو مجلس إدارة شركة النافورة للتجهيزات الغذائية

• عضو مجلس إدارة شركة النافورة لأسماك 
• عضو مجلس إدارة شركة النافورة للتموين الغذائي 

• رئيس مجلس إدارة شركة ذوق الدبلوماسيين للحلويات
• رئيس مجلس إدارة مصنع الدبلوماسي للحلويات والمعجنات

• رئيس مجلس إدارة شركة دار السال 
• عضو مجلس إدارة شركة تيجوري  

•  مدير عام شركة المشاريع 
والمقاوالت الفنية

•  مدير عام مؤسسة أشبال العرب 
للمقاوالت 

بدر ناصر الخرافي 

•  رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للكابات والصناعات الكهربائية، 
ش.م.ك، الكويت 

• عضو مجلس إدارة شركة فوالذ القابضة ش.م.ب، البحرين 
• نائب رئيس مجلس إدارة شركة دايموند إنترناشيونال موتورز، مصر

•  نائب رئيس مجلس إدارة شركة االتصاالت المتنّقلة )زين(، ش.م.ك.ع 
بالكويت 

• عضو مجلس إدارة شركة المرطبات التجارية، الكويت
• عضو مجلس إدارة بنك الخليج، ش.م.ك، الكويت

• عضو مجلس إدارة شركة الخاتم لإتصاالت
• عضو مجلس إدارة كوتس آند كو إنجلترا - عضو مستشار الشرق األوسط

• عضو مجلس إدارة شركة أثير لاتصاالت، العراق المحدودة 
• رئيس مجلس إدارة شركة زين السودان المحدودة 

• الرئيس التنفيذي لشركة محمد عبد المحسن الخرافي وأوالده 
• مدير عام شركة الخاتم لإتصاالت، العراق 

• الرئيس التنفيذي لشركة االتصاالت المتنّقلة )زين( ش.م.ك.ع الكويت

• ال يوجد 

1 وافق مجلس إدارة الشركة بالتمرير على استقالة السيد سكوت جيجنهايمر وتعيين السيد كميل هالي خلفًا عنه بتاريخ 2020-12-6.   
2 وافق مجلس إدارة الشركة بالتمرير على استقالة السيد سكوت جيجنهايمر وتعيين السيد كميل هالي خلفًا عنه بتاريخ 2020-12-6. 
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أسامة مّتى 

•  عضو مجلس إدارة شركة زين شارلوت 
• عضو مجلس إدارة مجموعة نكسجن االستشارية ذ.م.م 

• عضو مجلس إدارة شركة زين للمرافق في المملكة المتحدة
• عضو في مجلس إدارة شركة زين دلمون للمرافق

• عضو مجلس إدارة شركة زين فيكتوريا للمرافق
• عضو مجلس إدارة شركة زين للمشتريات 

• عضو مجلس إدارة شركة موربيث المحدودة 
• عضو مجلس إدارة شركة زين السودان المحدودة 

• عضو مجلس إدارة شركة زين أجيال 
• عضو مجلس إدارة شركة وانا 

•  الرئيس التنفيذي للشؤون المالية لشركة االتصاالت المتنّقلة )زين( ش.م.ك.ع 
الكويت

•  ال يوجد

رائد بن علي السيف 

•   رئيس مجلس إدارة شركة العربي الوطني لاستثمار 
• عضو مجلس إدارة شركة المصنع المثالي للحلويات والمعجنات

• عضو مجلس إدارة شركة النافورة للتجهيزات الغذائية
•  عضو مجلس إدارة شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني )شركة مساهمة 

مدرجة(
• عضو مجلس إدارة شركة النافورة لأسماك 

• عضو مجلس إدارة شركة النافورة للتموين الغذائي 
• عضو مجلس إدارة شركة ذوق الدبلوماسيين للحلويات 

• عضو مجلس إدارة مصنع الدبلوماسي للحلويات والمعجنات
• عضو مجلس إدارة شركة دار السال

•  رئيس قسم االستثمار وتطوير األعمال في مكتب صاحب السمو الملكي 
األمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير آل سعود

•  نائب رئيس مجلس إدارة شركة 
جسور القابضة

سعود بن عبد الله البواردي

• نائب رئيس مجلس إدارة شركة الجبس األهلية )شركة مساهمة مدرجة( 
• عضو مجلس إدارة شركة فالكم القابضة 

• رئيس مجلس المديرين في شركة األطعمة الممتازة 
• رئيس مجلس المديرين في شركة المواقف الذكية

• الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للتجارة

 •  نائب الرئيس التنفيذي 
والرئيس التنفيذي للعمليات 
في شركة االتصاالت المتنّقلة 

السعودية )زين السعودية(
•  الرئيس التنفيذي للقطاع 

التجاري في شركة االتصاالت 
 المتنّقلة السعودية

)زين السعودية(

هشام عطار 

•  عضو مجلس إدارة الشركة العربية السعودية لاستثمارات الصناعية )دسر(
• رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي األردني لاستثمار

• عضو مجلس إدارة شركة الفارابي الطبية 
• عضو مجلس إدارة شركة التسويق والتجارة المحدودة

• عضو مجلس إدارة شركة األكاديمية المتميزة للتدريب الرياضي 
• عضو اللجنة التنفيذية في الشركة السعودية للصناعات العسكرية )سامي(

• النائب األول لرئيس صندوق االستثمارات العامة 

•  عضو مجلس إدارة شركة 
التصنيع وخدمات الطاقة 

)طاقة( 
•  النائب األول لرئيس إدارة 

االستثمارات الحكومية في 
صندوق االستثمارات العامة 

•  مدير عام شركة أموال الخليج 
لاستثمار

•  عضو مجلس إدارة شركة االتصاالت المتنّقلة )زين( ش.م.ك.ع الكويتمارتيال أنطوان كاراتي 
• المدير المالي للشركة العمانية لإتصاالت )عمانتل( 

•  المدير المالي لشركة أوريدو 
التونسية لإتصاالت 

•   الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في شركة االتصاالت المتنّقلة )زين( فراس أوجار
ش.م.ك.ع الكويت

•  رئيس الشؤون القانونية في شركة 
فوالذ القابضة ش.م.ب.، البحرين 

•  رئيس الشؤون القانونية في 
مجموعة الغرير

• الرئيس التنفيذي للشؤون االستراتيجية لمجموعة زينكميل هالي
INWI Crop عضو مجلس اإلدارة في شركة االتصاالت المغربية •

•   مدير أول لاستثمار في قسم 
األسهم الخاصة في شركة شمال 

أفريقيا القابضة
•  عضو مجلس إدارة شركتين 

تابعتين لشركة مشاريع الكويت
•  مدير قسم إدارة األصول في

     JPMorgan Chase & Co   
  في الواليات المتحدة االمريكية

سكوت جيجنهايمر1

• عضو مجلس إدارة شركة زين شارلوت 
•  عضو مجلس إدارة مجموعة نكسجن االستشارية ذ.م.م 

•  عضو مجلس إدارة شركة زين للمرافق في المملكة المتحدة 
•  عضو في مجلس إدارة شركة زين دلمون للمرافق 

•  عضو مجلس إدارة شركة زين فيكتوريا للمرافق 
•  عضو مجلس إدارة شركة زين للمشتريات 

•   عضو مجلس إدارة شركة موربيث المحدودة 
• عضو مجلس إدارة شركة فوو أوف شور 
• عضو مجلس إدارة شركة فوو القابضة 

•   الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة االتصاالت المتنقلة
   )زين السعودية( ش.م.ك.ع، الكويت

•  الرئيس التنفيذي للعمليات في 
شركة االتصاالت المتنقلة 

  )زين السعودية( ش.م.ك.ع،      
  الكويت

1 وافق مجلس إدارة الشركة بالتمرير على استقالة السيد سكوت جيجنهايمر وتعيين السيد كميل هالي خلفًا عنه بتاريخ 2020-12-6.
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ج. لجان المجلس
تلعب لجان المجلس دورًا أساسيًا في تمكين مجلس اإلدارة من تأدية مهامه بفعالية، حيث تلتزم كل لجنة بمهامها أمام المجلس من دون أي تأثير على 
المهام والمسؤوليات العامة التي تقع على عاتق المجلس فيما يخص شؤون الشركة، بموجب ذلك ووفقًا للمادة 101 من نظام الشركات والمادتين 50 و 54   
من لوائح حوكمة الشركات من هيئة السوق المالية، تم تشكيل لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت، لتأدية مهامهما وواجباتهما بموجب القوانين 

واللوائح المطّبقة على زين السعودية، تضم األقسام التالية وصفًا مختصرًا باختصاصات اللجان ومعلومات متعّلقة بتشكيلها وأنشطتها:
1. لجنة المراجعة

تتكون لجنة المراجعة من ثالثة أعضاء تمت إعادة تعيينهم من قبل الجمعية العامة لـ زين السعودية خالل اجتماعها الذي عقد بتاريخ 18 أبريل 2019م، 
لمدة تبلغ ثالث سنوات بدءًا من 26 أبريل 2019م إلى 25 أبريل 2022م.

أشرفت لجنة المراجعة خالل عام 2020م، على جدوى وفعالية نظام الرقابة الداخلية لدى زين السعودية، حيث تم تقييم الجودة والفعالية من خالل عدد من 
االجتماعات التي ُعقدت في هذا الخصوص خالل عام 2020م مع المدير العام إلدارة المراجعة الداخلية واإلدارة العليا ومراجع الحسابات، يقّدم هذا القسم 
نبذة مختصرة عن مهام اللجنة ومسؤولياتها وتشكيالتها واالجتماعات التي عقدتها خالل عام 2020م. تتضمن مهام ومسؤوليات اللجنة الواجبات النظامية 
المذكورة في الئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية، المواد ذات العالقة الواردة في نظام الشركات، باإلضافة إلى المسؤوليات التي حّددها 
مجلس اإلدارة، وتمت تأديتها من قبل اللجنة من خالل االجتماعات والمناقشات مع اإلدارة العليا وفريق المراجعة الداخلية ومراجع الحسابات، حيث تتلخص 

المسؤوليات األساسية للجنة المراجعة كاآلتي:
•  تساعد لجنة المراجعة مجلس اإلدارة في تقييمه لمدى كفاية وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية والمالية والممارسات المحاسبية ونظم المعلومات وعمليات 

المراجعة المطبقة داخل الشركة.
•  مراقبة ومراجعة أعمال الشركة والمراجعين الداخليين والخارجيين للتحقق من سالمة السياسات المالية للتأكد بشكل كاٍف من مبادئ المحاسبة والممارسات 

المالية المعتمدة.
• مراجعة ومناقشة السياسات المحاسبية المتبعة وأي تغيرات في السياسات المحاسبية، ورفع التوصيات ووجهات النظر إلى مجلس اإلدارة.

• استعراض وتحليل القوائم المالية األولية والسنوية قبل تقديمها إلى مجلس اإلدارة وتقديم رأي وتوصيات بشأنها لضمان سالمتها ونزاهتها وشفافيتها.
• إصدار التوصية بتعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة ومراقبة فعاليته وتحديد مكافآته.

• اإلشراف والرقابة على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة للتحقق من مدى فاعليتها في أداء األعمال والمهمات المنوطة بها. 
•  استعراض فاعلية النظام لرصد االمتثال للقوانين واللوائح المعمول بها بما في ذلك لوائح حوكمة الشركات، ونتائج تحقيقات اإلدارة وأية حاالت من عدم 

االمتثال.
• الموافقة على ميثاق وسياسات وإجراءات المراجعة الداخلية.

•  االجتماع بصورة منفردة وبشكل دوري مع مدير عام المراجعة الداخلية لمناقشة أي أمور قد ترى لجنة المراجعة أو مدير عام المراجعة الداخلية، ضرورة 
مناقشتها.

يضم الجدول التالي تفاصيل تشكيل لجنة المراجعة واالجتماعات التي أجرتها خالل عام 2020م مع سجل الحضور:

الصفةاالسم#

عقدت اللجنة 4 اجتماعات خالل العام 2019م

وع
جم

الم

االجتماع  األول
03 فبراير 
2020م 

االجتماع الثاني
29 أبريل 

2020م

 االجتماع الثالث
 07 يوليو  

2020م

االجتماع الرابع
27 أكتوبر 

2020م

4رئيس اللجنةالسيد رائد بن علي السيف1

4عضوالسيد أسامة ميشال مّتى2

4عضوالسيد مارتيال أنطوان كاراتي3

2. لجنة الترشيحات والمكافآت
تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من ثالثة أعضاء تم تعيينهم من قبل مجلس اإلدارة، وتلعب اللجنة دورًا هامًا في دعم مجلس اإلدارة من أجل تحقيق 

المتطلبات النظامية المتعلقة بعدد من الشؤون الحساسة مثل الترشيحات والمكافآت ومراجعة أداء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية، تتضمن المسؤوليات 
الهامة للجنة الترشيحات والمكافآت، على سبيل المثال ال الحصر، ما يلي:

• التوصية بالسياسات والمعايير الالزمة لعضوية مجلس اإلدارة ومساندة مجلس اإلدارة في تنفيذها.
• التوصية إلى مجلس اإلدارة فيما يتعلق بالتعيينات في المناصب التنفيذية الهامة.

• التحقق من استقاللية أعضاء المجلس المستقلين وعدم وجود أي تعارض في المصالح في حال كان أحد أعضاء المجلس عضوًا في مجلس إدارة شركة 
أخرى.

• إعداد سياسات واضحة بخصوص مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء لجان المجلس وكبار التنفيذيين وتقديم التوصيات المتعلقة بذلك.
• المراجعة السنوية لالحتياجات الالزمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة ووظائف اإلدارة التنفيذية بما في ذلك المراجعة السنوية 

ألداء المجلس ولجانه.
يضم الجدول التالي تفاصيل تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت واالجتماعات التي عقدتها خالل عام 2020م مع سجل الحضور:

الصفةاالسم#

عقدت اللجنة اجتماعين خالل العام 2020م

المجموع االجتماع األول
 04 فبراير 

2020م

االجتماع الثاني 
14 ديسمبر 

 2020م

1ال ينطبقرئيس اللجنةالسيد هشام عطار1 1

1ال ينطبقعضوالسيد رائد بن علي السيف2 2

2عضوالسيد أسامة ميشال مّتى3

1ال ينطبقعضوكميل هاللي43

1ال ينطبقرئيس اللجنة سابقًاسكوت جيجنهايمر3 5

1 وافق مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 21-09-2020م على تعيين السيد هشام عطار رئيسًا للجنة الترشيحات والمكافآت.
2 وافق مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 21-09-2020م على استقالة السيد رائد السيف من لجنة الترشيحات والمكافآت. 

3 وافق مجلس إدارة الشركة بالتمرير على استقالة السيد سكوت جيجنهايمر وتعيين السيد كميل هاللي خلفًا عنه بتاريخ 2020-12-6. 
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د. المصالح في األسهم وأدوات الدين
1. مجلس اإلدارة

•   يحتوي الجدول التالي على كل التفاصيل المتاحة عن أي مصلحة أو أوراق مالية تعاقدية أو حقوق اكتتاب ألعضاء مجلس اإلدارة وأقربائهم في أسهم 
الشركة خال عام 2020م:

اسم عضو مجلس اإلدارة#

عدد األسهم المملوكة

نسبة التغيير %صافي التغيير  كما في
1 يناير 
2020م

 كما في
31 ديسمبر 

2020م

%23-(232)1,000768سمو األمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير1

%23-(357)1,5401,183بدر ناصر الخرافي2

%113,033263,191150,158133رائد بن علي السيف3

%1,0001,53853854سعود عبد الله البواردي4

%23-(229)986757هشام محمد عطار5

•  ال يوجد لدى أعضاء مجلس اإلدارة وأقربائهم )عدا المذكور أعاله( مصالح في أدوات دين الشركة خالل عام 2020م.

2. اإلدارة التنفيذية
يحتوي الجدول التالي على كل التفاصيل المتوفرة عن أي مصلحة أو أوراق مالية تعاقدية أو حقوق اكتتاب ألعضاء اإلدارة التنفيذية وأقربائهم في أسهم 

الشركة خال عام 2020م:

عضو اإلدارة التنفيذية#

عدد األسهم المملوكة

نسبة التغيير %صافي التغيير  كما في
 1 يناير 
2020م

 كما في
31 ديسمبر 

2020م

%1522747سعد السدحان1

%27- 15114ريان عبد الله التركي2

%27- 15114تغريد عبد الله باهديله3

• ال يوجد لدى أعضاء اإلدارة التنفيذية )عدا المذكور أعاله( وأقربائهم مصالح في أدوات دين الشركة خالل عام 2020م.

هـ. المكافآت والتعويضات
1. سياسة المكافآت

التزامًا بما ورد في الفقرة 1 من المادة الرقم 61 من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، قامت لجنة الترشيحات والمكافآت بإعداد سياسة 
المكافآت لزين السعودية، والتي تهدف إلى حوكمة الممارسات المتعّلقة بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ولجان مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية، تم إعداد هذه 
السياسة من قبل اللجنة وعرضها على مجلس اإلدارة بتاريخ 5 ديسمبر 2017م، حيث تمت الموافقة عليها والتوصية بها للجمعية العامة التي اعتمدتها في 

اجتماعها المنعقد بتاريخ 12 ديسمبر 2017م.
تهدف سياسة المكافآت إلى حوكمة الممارسات المتعّلقة بالمكافآت في زين السعودية، والمرتبطة بأعضاء مجلس اإلدارة ولجان المجلس واإلدارة التنفيذية بما 
يتماشى مع األنظمة واللوائح ذات العاقة، ُتعنى هذه السياسة بماءمة المكافآت مع استراتيجية وأهداف زين السعودية، وجعلها منسجمة مع حجم وطبيعة 
ودرجة المخاطر التي تواجه الشركة، كما أنها تأخذ في االعتبار ممارسات شركات االتصاالت وتقنية المعلومات المحلية والعالمية، وكذلك الشركات المدرجة 

في شركة السوق المالية )تداول(، مع النظر إلى تقارب حجم هذه الشركات وعملياتها مع زين السعودية.
تنص سياسة المكافآت على استحقاق األعضاء لمبلغ ثابت )مكافأة أساسية( تقّرها الجمعية العامة للشركة بشكٍل سنوي، وأيضًا استحقاق األعضاء لمكافآت 
المجلس ولجانه عن  الشركات، كما يتم تعويض أعضاء  76 من نظام  المادة  )إن وجدت( بما يتوافق مع  المساهمين  األرباح على  متغّيرة مرتبطة بتوزيع 

مصروفات محّددة )مثل مصروفات السفر واإلقامة( والتي تكون مرتبطة باجتماعات اللجان والمجلس.
تماشيًا مع أحكام السياسة العامة، تمت التوصية بأنه يحق لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة مبلغ 375,000 ريال سعودي ويحق لكل عضو في اللجنة 

الحصول على 50,000 ريال سعودي بشرط موافقة الجمعية العمومية.
وفي جميع األحوال، ال يتجاوز المبلغ اإلجمالي للمكافآت والمزايا المالية والعينية التي يتحصل عليها أي عضو في المجلس، ما قيمته 500 ألف ريال سعودي 

سنويًا، وذلك طبقًا للمادة 76 من نظام الشركات.
أما فيما يتعلق باإلدارة التنفيذية، فتهدف سياسة المكافآت إلى اكتساب أفضل المهارات والخبرات واالحتفاظ بها، حيث تتكون المزايا الممنوحة من راتب 
ثابت وعدد من البدالت ومكافآت متغّيرة ومكافآت دورية مبنية على األداء ومكافأة نهاية الخدمة، يعتمد تحديد هذه المنافع بناًء على عدة عوامل منها 

الخبرة والكفاءة وغيرها، وتخضع للسياسات الداخلية المعتمدة وموافقات الجهة المعنية.
يمكن االطالع على سياسة المكافآت هنا

يحتوي هذا التقرير على بيان بالمكافآت المصروفة ألعضاء مجلس اإلدارة ولجان المجلس واإلدارة التنفيذية، وذلك التزامًا بالمواد الرقم 90 و 93 من الئحة 
حوكمة الشركات. جدير بالذكر عدم وجود انحراف جوهري بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها.

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 1441/10/11هـ الموافق 2020/06/03م، على صرف مبلغ إجمالي قدره 3,675,000 
ريال سعودي كمكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة ولجان المجلس عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2019م، كما ال يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل 

ألحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.
تحتوي األقسام التالية على تفاصيل المكافآت المدفوعة خال عام 2020م:

2. مكافآت مجلس اإلدارة )كل المبالغ بالريال السعودي(

أعضاء المجلس

المكافآت المتغيرةالمكافآت الثابتة
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أواًل: األعضاء المستقلين

سمو األمير نايف بن سلطان بن 
375,000375,000375,000محمد بن سعود الكبير

375,000375,000375,000رائد بن علي السيف

375,000375,000375,000هشام محمد محمود عطار

1,125,0001,125,0001,125,000المجموع

ثانيًا: األعضاء الغير التنفيذيين

375,000375,000375,000بدر ناصر الخرافي

375,000375,000375,000أسامة ميشال مّتى

375,000375,000375,000سعود بن عبد الله البواردي

93,75093,75093,750عبد العزيز بن يعقوب النفيسي1

375,000375,000375,000مارتيال أنطوان كاراتي

187,500187,500187,500فراس أوجار2

375,000375,000375,000سكوت جيجنهايمر3 

2,156,2502,156,2502,156,250المجموع

1 لم يترشح األستاذ عبد العزيز النفيسي لعضوية مجلس اإلدارة في دورة المجلس الحالية والتي أقرت من قبل الجمعية العامة العادية المنعقدة في 1440-08-13 الموافق 18-04-2019.
2 تمت الموافقة على تعيين السيد فراس أوجار من قبل الجمعية العمومية في 18 أبريل 2019، وتستند أهليته للحصول على هذه المكافأة )%50 من 375،000 ريال سعودي( على حضوره في

  2 من 4 اجتماعات عقدها مجلس اإلدارة خال عام 2019. 
3 وافق مجلس إدارة الشركة بالتمرير على استقالة السيد سكوت جيجنهايمر وتعيين السيد كميل هالي خلفًا عنه بتاريخ 2020-12-6.

https://sa.zain.com/ar/investors/policies-and-regulations
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3. مكافآت لجان مجلس اإلدارة )كل األرقام بالريال السعودي(

المجموعبدل حضور الجلساتالمكافآت الثابتةأعضاء اللجنة
أعضاء لجنة المراجعة

50,000-50,000رائد بن علي السيف1

50,000-50,000أسامة ميشال مّتى2

50,000-50,000 مارتيال أنطوان كاراتي3

150,000-150,000المجموع

أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات

 50,000-50,000سكوت جيجنهايمر1

50,000-50,000أسامة ميشال مّتى2

 50,000-50,000رائد بن علي السيف3

 150,000-150,000المجموع

4. مكافآت كبار التنفيذيين
يحتوي الجدول التالي على تفاصيل تتعلق بمكافآت خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى مكافآت من زين السعودية، ومن ضمنهم الرئيس التنفيذي 
والرئيس التنفيذي المالي، والجدير بالذكر أن المكافآت الممنوحة خال العام 2020 تتماشى مع سياسة المكافآت المعتمدة وسلم الرواتب المعتمد من قبل 

مجلس اإلدارة مع عدم وجود أي انحرافات جوهرية.
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16,106,904- 7,330,308---- 8,776,5977,330,308-7,517,0771,259,520المجموع

و. معامالت األطراف ذات العالقة
يحتوي الجدول التالي على المبالغ المستحقة لأطراف ذات العاقة

2019
)ألف ريال سعودي(

2020
توضيح)ألف ريال سعودي(

شركة االتصاالت المتنّقلة 
1,356,1211,326,583ش.م.ك. ع

ــتحقة،  ــاب اإلدارة المس ــغ بأتع ــذا المبل ــق ه يتعل
ــر مســاهم فــي الشــركة، ُيعــد هــذا  وُيســتحق ألكب
ــد  ــر مقّي ــد وغي ــدون فوائ ــر مضمــون وب ــغ غي المبل
بــأي مــّدة ســداد محــّددة، وال ُيســدد قبــل تحقيــق 

ــترك. ــة المش ــروط تســهيل المرابح بعــض ش

شركة االتصاالت المتنّقلة 
4,856,4202,159,267ش.م.ك. ع

ويتضمــن  للمســاهمين  المبالــغ  هــذه  ُتســتحق 
ــر  ــغ غي ــذه المبال ــد ه ــوق، ُتع ــعار الس ــد بأس فوائ
مضمونــة وال يمكــن ســدادها قبــل تحقيــق بعــض 
شــروط تســهيل المرابحــة المشــترك. تتضمــن هــذه 
ــة 1,122  ــة المســتحقة بقيم ــغ الرســوم المالي المبال
مليــون ريــال ســعودي )2019: 1,413 مليــون ريــال 

ــعودي(. س 32,25632,698انفرا كابيتال لالستثمارات 

130,861130,861المساهمون المؤسسون 

ــتحقة  ــل المس ــوم التموي ــغ برس ــق هــذا المبل يتعل
ــد  ــركة، ُيع ــين للش ــاهمين المؤسس ــتحق للمس وُيس
هــذا المبلــغ غيــر مضمــون ويتضمــن فوائــد بأســعار 
ــددة وال  ــداد مح ــدة س ــأي م ــد ب ــر مقّي ــوق وغي الس
تســهيل  شــروط  بعــض  تحقيــق  قبــل  ُيســدد 

ــترك. ــة المش المرابح

خدمات اتصاالت105105أطراف أخرى ذات عالقة

6,375,7633,649,514اإلجمالي

تتضمن الجداول التالية تفاصيل متعلقة بالمعامات بين شركة زين السعودية واألطراف ذات العاقة خال عام 2020م: 

الوصف
2020

)ألف ريال سعودي(

24,904إيرادات من شركات ذات عالقة بمجموعة زين1

94,331مشتريات من شركات ذات عالقة بمجموعة زين1

120,338رسوم إدارية واستخدام عالمة تجارية محّملة من شركة االتصاالت المتنّقلة ش.م.ك.ع

256,306رسوم تمويل من قبل شركة االتصاالت المتنّقلة ش.م.ك.ع

1 ترد تفاصيل هذه المعامات في البند رقم 3 من الجدول التالي.
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الطرف ذو العالقة #
طبيعة وشروط 

العمل، أو الصفقة، 
أو العقد

المدة

صافي القيمة / 
المبلغ خالل عام 

2020م
)بآالف الرياالت(

عالقة الطرف ذي العالقة 
مع زين السعودية

أعضاء مجلس اإلدارة / 
كبار التنفيذيين ذوي 

المصلحة )بشكل مباشر 
أو غير مباشر(

1
شركة االتصاالت 

المتنّقلة ش.م.ك.ع 
)مجموعة زين(

تعامات ذات طبيعة 
مساهم مؤسس لشركة زين (3,661)مفتوحةتشغيلية

السعودية 

- السيد بدر ناصر الخرافي 
)نائب رئيس مجلس 

اإلدارة(
- السيد سكوت جيجنهايمر 

)عضو مجلس اإلدارة( 
- السيد أسامة مّتى )عضو 

مجلس اإلدارة( 
- السيد مارتيال أنطوان 
كاراتي )عضو مجلس 

اإلدارة( 
- السيد فراس أوجار )عضو 

مجلس اإلدارة( 

2
شركة االتصاالت 

المتنّقلة ش.م.ك.ع 
/ زين الكويت 

مساهم مؤسس لشركة زين -مفتوحةخدمات اتصاالت
السعودية

3

عمانتل، وزين 
البحرين، وزين 
األردن، وتاتش 

لبنان، وزين الكويت، 
وزين السودان، وزين 
العراق، وشركة زين 
العالمية لإلتصاالت 

SPC

خدمات اتصاالت 
)التجوال/ الربط 

البيني(
(69,427)مفتوحة

شركة عمانتل مساهم في 
شركة االتصاالت المتنّقلة 

ش.م.ك.ع، في حين أن زين 
البحرين، وزين األردن، وتاتش 

لبنان، وزين الكويت، وزين 
السودان، وزين العراق، وشركة 

زين العالمية لاتصاالت 
شركات تابعة لشركة 

االتصاالت المتنّقلة ش.م.ك.ع 
أحد المساهمين المؤسسين 

لشركة زين السعودية

شركة زين العالمية 4
SPC (71,945)مفتوحةخدمات اتصاالت لإلتصاالت

شركة زين العالمية لإتصاالت 
SPC هي إحدى الشركات 

التابعة لمجموعة زين، 
والتي تعتبر من المساهمين 

المؤسسين لشركة
»زين السعودية«

شركة الدرع العربي 5
(19)مفتوحةخدمات تأمين للتأمين التعاوني 

يترأس سمو األمير نايف 
بن سلطان بن محمد بن 
سعود الكبير مجلس إدارة 

شركة الدرع العربي للتأمين 
التعاوني، ويشغل السيد رائد 
بن علي السيف منصب عضو 

في مجلس اإلدارة

- سمو األمير نايف بن 
سلطان بن محمد بن سعود 

الكبير )رئيس مجلس 
اإلدارة( 

- السيد رائد بن علي 
السيف )عضو مجلس 

اإلدارة( 

(4,841)مفتوحةخدمات اتصاالت شركة المراعي 6
يشغل سمو األمير نايف بن 
سلطان بن محمد بن سعود 
الكبير منصب رئيس مجلس 

إدارة شركة المراعي

- سمو األمير نايف بن 
سلطان بن محمد بن سعود 

الكبير )رئيس مجلس 
اإلدارة(

شركة حلول التخزين 7
917مفتوحةخدمات أرشفةواألرشفة 

يشغل سمو األمير نايف بن 
سلطان بن محمد بن سعود 

الكبير منصب عضو في 
مجلس إدارة شركة تجوري 

المالكة لشركة حلول التخزين 
واألرشفة

- سمو األمير نايف بن 
سلطان بن محمد بن سعود 

الكبير )رئيس مجلس 
اإلدارة(

شركة إسمنت 8
878مفتوحةخدمات اتصاالتاليمامة

يشغل سمو األمير نايف بن 
سلطان بن محمد بن سعود 

الكبير منصب عضو في 
مجلس إدارة شركة إسمنت 

اليمامة

- سمو األمير نايف بن 
سلطان بن محمد بن سعود 

الكبير )رئيس مجلس 
اإلدارة(

ز. سياسة توزيع األرباح
بنــاًء علــى النظــام األساســي لشــركة زيــن الســعودية المعتمــد مــن الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة بتاريــخ 13 أبريــل 2017م، وسياســة حقــوق المســاهمين 

المعتمــدة مــن مجلــس اإلدارة بتاريــخ 5 ديســمبر 2017م، تتكــون سياســة توزيــع األربــاح ممــا يلــي:
يتم توزيع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف األخرى على الوجه التالي:

1.  يجنــب %10 مــن األربــاح الصافيــة لتكويــن احتياطــي نظامــي، ويجــوز للجمعيــة العامــة العاديــة وقــف هــذا التجنيــب متــى بلــغ االحتياطــي المذكــور 
%30 مــن رأســمال المدفــوع.

2. يجــوز للجمعيــة العامــة العاديــة بنــاًء علــى اقتــراح مجلــس اإلدارة أن تجنــب نســبة ال تتجــاوز %20 مــن األربــاح الصافيــة لتكويــن احتياطــي اتفاقــي 
وتخصيصــه لغــرض أو أغــراض معينــة.

3.  يجــوز للجمعيــة العامــة العاديــة أن تقــرر بنــاًء علــى اقتــراح مجلــس اإلدارة أن تــوّزع مــن الباقــي بعــد ذلــك دفعــة أولــى للمســاهمين تعــادل %5 مــن 
رأســمال المدفــوع علــى األقــل.

4.  مــع مراعــاة األحــكام المقــررة فــي النظــام األساســي للشــركة ونظــام الشــركات، يجــوز للجمعيــة العامــة – بعــد مــا تقــدم – تخصيــص نســبة ال تزيــد عــن 
%5 مــن الباقــي كمكافــأة ألعضــاء مجلــس اإلدارة، علــى أن يكــون اســتحقاق هــذه المكافــأة متناســبًا مــع عــدد الجلســات التــي حضرهــا العضــو.

5. يجوز للجمعية العامة العادية أن تقرر بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة توزيع الباقي بعد ذلك، على المساهمين كحصة إضافية في األرباح.

ويجــوز للشــركة توزيــع أربــاح مرحليــة علــى المســاهمين بشــكل نصــف ســنوي أو ربــع ســنوي، وفقــًا للضوابــط التــي تضعهــا هيئــة الســوق الماليــة، وذلــك 
بنــاًء علــى تفويــض صــادر مــن قبــل الجمعيــة العامــة العاديــة إلــى مجلــس اإلدارة بتوزيــع مثــل هــذه األربــاح.

ويخضــع اســتحقاق المســاهم لأربــاح لقــرار الجمعيــة العامــة – أو قــرار مجلــس اإلدارة بالنســبة لأربــاح المرحليــة – الصــادر فــي هــذا الشــأن، ويبّيــن القــرار 
تاريــخ االســتحقاق وتاريــخ التوزيــع، وتكــون أحقيــة األربــاح لمالكــي األســهم المســّجلين فــي ســجات المســاهمين فــي نهايــة اليــوم المحــدد لاســتحقاق.

أمــا فيمــا يتعلــق بتوزيــع األربــاح لأســهم الممتــازة، إذا لــم يتــم توزيــع أربــاح عــن أي ســنة ماليــة، فــا يجــوز توزيــع أربــاح عــن الســنوات التاليــة إال بعــد 
دفــع النســبة المحــّددة وفقــًا لحكــم المــادة )114( مــن نظــام الشــركات ألصحــاب األســهم الممتــازة عــن هــذه الســنة، فــي حــال عــدم تمّكــن الشــركة مــن 
دفــع النســبة المحــددة وفقــًا لحكــم المــادة )114( مــن نظــام الشــركات مــن األربــاح مــدة ثــاث )3( ســنوات متتاليــة، فإنــه يجــوز للجمعيــة الخاصــة ألصحــاب 
هــذه األســهم – المنعقــدة طبقــًا ألحــكام المــادة 89 مــن نظــام الشــركات – أن تقــرر إمــا حضورهــم اجتماعــات الجمعيــة العامــة للشــركة والمشــاركة فــي 
التصويــت، أو تعييــن ممثليــن عنهــم فــي مجلــس اإلدارة بمــا يتناســب مــع قيمــة أســهمهم فــي رأســمال، وذلــك إلــى أن تتمكــن الشــركة مــن دفــع كل 

األربــاح األولويــة المخصصــة ألصحــاب هــذه األســهم عــن الســنوات الســابقة.
الجديــر بالذكــر أنــه لــم يتــم توزيــع أي أربــاح علــى المســاهمين خــال الســنة الماليــة، كمــا ال يوجــد مقتــرح لتوزيعهــا فــي نهايــة الســنة الماليــة، وال توجــد 

ترتيبــات أو اتفاقيــات يتنــازل بموجبهــا أحــد المســاهمين عــن أي حــق فــي توزيعــات األربــاح.
ح. الرقابة الداخلية

نظــام الرقابــة الداخليــة لــه دور مركــزي فــي نجــاح أي مؤسســة، ومــن هنــا، تلتــزم زيــن الســعودية بالتأكــد مــن وجــود نظــام فعــال للرقابــة الداخليــة مــن 
أجــل تحقيــق األهــداف التنظيميــة، وحمايــة األصــول، ودقــة التقاريــر الداخليــة والخارجيــة، والحــد مــن المخاطــر وااللتــزام بالمتطلبــات الرقابيــة.

تقــوم لجنــة المراجعــة باإلشــراف علــى أعمــال إدارة المراجعــة الداخليــة، والتــي بدورهــا تقــوم بشــكل دوري بفحــص مــدى كفايــة وفاعليــة نظــام الرقابــة 
الداخليــة. وكذلــك، تقــوم اللجنــة بمراجعــة تقاريــر مراجــع الحســابات الخارجــي وتقريــره المرســل إلــى مجلــس اإلدارة، والــذي يشــمل أي نقــص فــي الرقابة 

الداخلیة لوحــظ مــن قبــل المدقــق الخارجــي كجــزء مــن تقيمنــا للضوابــط الداخليــة.
ــال فــي تحقيــق  ــم ويعمــل بشــكل فّع ــة داخــل الشــركة مصمــم بشــكل مائ ــة الداخلي ــة المراجعــة أن نظــام الرقاب ــرى لجن ــا ورد أعــاه، ت ــى م ــاًء عل وبن

ــادي.  ــف م ــري أو ضع ــص جوه ــي دون أي نق ــزام الرقاب ــة وااللت ــر المالي ــة التقاري ــغيلية وموثوقي ــاءة التش ــة والكف ــداف التنظيمي األه
ط. مراجع الحسابات

قامــت لجنــة المراجعــة بتقييــم عــروض مراجعــي الحســابات والتوصيــة لمجلــس اإلدارة بترشــيح مراجــع حســابات خارجــي للشــركة، فبعــد أن تــم تقييــم 
جميــع العــروض المقّدمــة مــع النظــر فــي الخبــرات والمؤهــات، قامــت اللجنــة بتاريــخ 28-04-2020 بالتوصيــة لمجلــس اإلدارة بترشــيح شــركتين، شــركة 
الدكتــور محمــد العمــري وشــركاه محاســبون قانونيــون )بــي دي أو(، شــركة إبراهيــم أحمــد البســام وشــركائه المحاســبون المتحالفــون )بــي كــي أف(، وذلــك 
ــق  ــخ 1441/10/11 المواف ــد بتاري ــا المنعق ــي اجتماعه ــة ف ــة العام ــت الجمعي ــث قام ــا، حي ــار أحدهم ــة الختي ــة العام ــاع الجمعي ــى اجتم ــا عل لعرضهم
2020/06/03م باختيــار شــركة الدكتــور محمــد العمــري وشــركاه محاســبون قانونيــون )بــي دي أو(، وذلــك لفحــص ومراجعــة وتدقيــق القوائــم الماليــة لأربــاع 

الثانــي والثالــث والرابــع مــن عــام 2020م، والقوائــم الماليــة الســنوية لعــام 2020م، والقوائــم الماليــة للربــع األول مــن عــام 2021م.
ي. االلتزام بالئحة حوكمة الشركات

تتبّنــى زيــن الســعودية إطــار حوكمــة مبنيــًا علــى نظــام الشــركات، والئحــة حوكمــة الشــركات وغيرهــا مــن اللوائــح التنفيذيــة الصــادرة عــن هيئــة الســوق 
الماليــة، ويأخــذ فــي االعتبــار أفضــل الممارســات المحليــة والعالميــة فــي مجــال الحوكمــة، حيــث يتــم تطبيــق هــذا اإلطــار مــن قبــل العديــد مــن أصحــاب 

المصالــح فــي شــركة زيــن الســعودية، وتعمــل إدارة الحوكمــة علــى تطويــر هــذا اإلطــار بشــكل دوري ومتابعــة االلتــزام بمــا ورد فيــه.
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وانطاقــًا مــن التــزام شــركة زيــن الســعودية بتطبيــق الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة، تؤكــد زيــن الســعودية تطبيقهــا لكافــة 
المــواد الــواردة فــي هــذه الائحــة باســتثناء مــا يلــي:

المواد اإللزامية

أسباب عدم التطبيقالمادة / الفقرةرقم المادة#

المادة 90 – الفقرة )19(1

تقرير مجلس اإلدارة
يجــــب أن يتضمــــن تقريــــر مجلــــس اإلدارة عرضــــًا 
ــع  ــرة، وجميـ ــة األخي ــنة الماليـ ــه خــال السـ لعملياتـ
العوامـــل المؤثـــرة فـــي أعمـــال الشـــركة، ويجـــب أن 

يشـــتمل تقريـــر مجلـــس اإلدارة علـــى مــا يلــي:
ــركة  ــرادات الشـ ــي إيـ ــي إلجمال ــل جغرافـ 19( تحليـ

ــة. وشـــركاتها التابعـ

 نظــــرًا إلى طبيعــــة عمــــل قطاع االتصاالت، فإنــه 
ال يتوّفــر تحليــــل جغرافــــي إلجمالــي إيــرادات 
الشــركة كــون اإليــراد الناتــــج عــــن مشــترك واحــد 

ــن. ــة أو موقــع معي ــط بمنطقــ ــر مرتب غي

المواد االسترشادية

المادة 239

التدريب
يتعيــــن علــــى الشــــركة إيــــاء االهتمــام الكافــــي 
بتدريـــب وتأهيـــل أعضـــاء مجلـــس اإلدارة واإلدارة 

ــك. ــة لذلــ ــج الازم ــع البرامــ ــة، ووضــ التنفيذيــ

تــم تطبيــق هــذه المــادة فيمــا يتعلــق بأعضــاء 
اإلدارة التنفيذيــة، أمــا فيمــا يتعلــق بأعضــاء مجلــس 
تدريــب  ضــرورة  اإلدارة  مجلــس  يــَر  لــم  اإلدارة، 
وتأهيــل أعضائــه نظــرًا إلــى مــا يملكونــه مــن 

قــدرات وخبــرات.

المادة 341

التقييم
أ(  يضــع مجلــس اإلدارة - بنــاًء علــى اقتــراح لجنــة 
الترشــيحات – اآلليــات الازمــة لتقييــم أداء المجلس 
وأعضائــه ولجانــه واإلدارة التنفيذيــة ســنويًا؛ وذلــك 
مــن خــال مؤشــرات قيــاس أداء مناســبة ترتبــط 
بمــدى تحقيــق األهــداف االســتراتيجية للشــركة 
الرقابــة  أنظمــة  وكفايــة  المخاطــر  إدارة  وجــودة 
ــب القــوة  د جوان ــى أن تحــدَّ ــة وغيرهــا، عل الداخلي
مــع  يتفــق  بمــا  معالجتهــا  واقتــراح  والضعــف 

ــركة. ــة الش مصلح
ــة  ــم األداء مكتوب ب(  يجــب أن تكــون إجــراءات تقيي
مجلــس  ألعضــاء  عنهــا  يفصــح  وأن  وواضحــة 

بالتقييــم. المعنييــن  واألشــخاص  اإلدارة 
ــارات  ــى المه ــم األداء عل ــتمل تقيي ــب أن يش ج(  يج
وتحديــد  المجلــس،  يمتلكهــا  التــي  والخبــرات 
ــى  ــل عل ــع العم ــه، م ــوة في ــف والق ــاط الضع نق
الممكنــة  بالطــرق  الضعــف  نقــاط  معالجــة 
ــر أداء  ــتطيع تطوي ــة تس ــات مهني ــيح كفاي كترش
المجلــس، ويجــب أيضــًا أن يشــتمل تقييــم األداء 
علــى تقييــم آليــات العمــل فــي المجلــس بشــكل 

ــام. ع
د(  يراعــى فــي التقييــم الفــردي ألعضــاء مجلــس 
ــه  ــو والتزام ــة للعض ــاركة الفعال ــدى المش اإلدارة م
بــأداء واجباتــه ومســؤولياته بمــا فــي ذلــك حضــور 
الوقــت  وتخصيــص  ولجانــه  المجلــس  جلســات 

ــا. ــازم له ال
هـ(  يتخــذ مجلــس اإلدارة الترتيبــات الازمــة للحصول 
علــى تقييــم جهــة خارجيــة مختصــة ألدائــه كل 

ثــاث ســنوات.
و(  يجــري أعضــاء مجلــس اإلدارة غيــر التنفيذييــن 
تقييمــًا دوريــًا ألداء رئيــس المجلــس بعــد أخــذ 
وجهــات نظــر األعضــاء التنفيذييــن - مــن دون 
أن يحضــر رئيــس المجلــس النقــاش المخصــص 
ــوة  ــب الق د جوان ــدَّ ــى أن تح ــرض –  عل ــذا الغ له
والضعــف واقتــراح معالجتهــا بمــا يتفــق مــع 

مصلحــة الشــركة.

ــام 2020م  ــادة خــال ع ــق هــذه الم ــم تطبي ــم يت ل
فيمــا يتعلــق بتقييــم أداء مجلــس اإلدارة ولجانــه 

ــه.  وأعضائ
ولكــن مــن المخطــط وضــع اآلليــات الازمــة لتطبيــق 
التــزام  مــن  للتأكــد  2021م  عــام  خــال  المــادة 

ــادة. ــركة بالم الش

المادة 70 والمواد التابعة لها4
 71 و 72

تشكيل لجنة إدارة المخاطر
لجنــة  الشــركة  إدارة  مجلــس  مــن  بقــرار  ل  تشــكَّ
رئيســها  يكــون  المخاطــر(  إدارة  )لجنــة  تســمى 
ــر  ــس اإلدارة غي ــاء مجل ــن أعض ــا م ــة أعضائه وغالبي
أعضائهــا  فــي  يتوافــر  أن  وُيشــترط  التنفيذييــن، 
المخاطــر  بــإدارة  المعرفــة  مــن  مائــم  مســتوى 

الماليــة. والشــؤون 

لجنــة  لتشــكيل  ضــرورة  اإلدارة  مجلــس  يــَر  لــم 
2020م. عــام  خــال  المخاطــر  بــإدارة  مختصــة 

المادة 85 – الفقرة )2( و )3(5

تحفيز العاملين
تضــع الشــركة برامــج تطوير وتحفيــز المشــاركة واألداء 
ــة  ــى أن تتضمــن - بصف ــن فــي الشــركة، عل للعاملي

خاصــة - مــا يلــي:
الشــركة  فــي  أســهمًا  العامليــن  منــح  2(  برامــج 
أو نصيبــًا مــن األربــاح التــي تحققهــا وبرامــج 
التقاعــد، وتأســيس صنــدوق مســتقل لإنفــاق علــى 

تلــك البرامــج.
3( إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة.

لــم يتــم تطبيــق هاتيــن الفقرتيــن خــال عــام 
2020م لعــدم الحاجــة لوضــع مثــل هــذه البرامــج أو 

الصناديــق أو المؤسســات االجتماعيــة.

المادة 687

المسؤولية االجتماعية
تضــع الجمعيــة العامــة العاديــة - بنــاًء علــى اقتــراح 
ــوازن  ــة الت ــس اإلدارة – سياســة تكفــل إقام مــن مجل
بيــن أهدافهــا واألهــداف التــي يصبــو المجتمــع 
إلــى تحقيقهــا؛ بغــرض تطويــر األوضــاع االجتماعيــة 

ــع. ــة للمجتم واالقتصادي

شــاركت  االســتدامة،  قســم  فــي  وارد  هــو  كمــا 
ــن األنشــطة  ــد م ــي العدي ــن الســعودية ف ــركة زي ش
والمبــادرات خــال عــام 2020م تحــت إشــراف اإلدارة 
التنفيذيــة، ولكــن ســيتم العمــل علــى تطبيــق هــذه 

ــتقبل. ــي المس ــادة ف الم

المادة 788

مبادرات العمل االجتماعي
الوســائل  ويحــدد  البرامــج  اإلدارة  مجلــس  يضــع 
ــادرات الشــركة فــي مجــال العمــل  الازمــة لطــرح مب

االجتماعــي.

قامــت اإلدارة التنفيذيــة بهــذه المســؤولية خــال 
ــذه  ــق ه ــى تطبي ــل عل ــيتم العم ــام 2020م، وس ع

ــتقبل. ــي المس ــادة ف الم

المادة 895

تشكيل لجنة حوكمة الشركات
فــي حــال تشــكيل مجلــس اإلدارة لجنــة مختصــة 
يفــوض  أن  المجلــس  فعلــى  الشــركات،  بحوكمــة 
المــادة  بموجــب  المقــررة  االختصاصــات  إليهــا 
الرابعــة والتســعين مــن الئحــة حوكمــة الشــركات 
الصــادرة هيئــة الســوق الماليــة، وعلــى هــذه اللجنــة 
ــة،  ــات الحوكم ــأن تطبيق ــات بش ــة أي موضوع متابع
وتزويــد مجلــس اإلدارة، ســنويًا علــى األقــل، بالتقاريــر 

والتوصيــات التــي تتوصــل إليهــا.

لجنــة  لتشــكيل  ضــرورة  اإلدارة  مجلــس  يــَر  لــم 
لتأديــة  2020م  عــام  خــال  بالحوكمــة  مختصــة 
الرابعــة  المــادة  بموجــب  المقــررة  االختصاصــات 
ــادرة  ــركات الص ــة الش ــة حوكم ــن الئح ــعين م والتس
عــن هيئــة الســوق الماليــة، ال ســيما مــع وجــود إدارة 

الحوكمــة التــي تــؤدي هــذه المســؤوليات.
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منــذ البدايــة، كانــت إدارة االســتدامة والمســؤولية االجتماعيــة واحــدة مــن اإلدارات الجوهريــة فــي شــركة زيــن الســعودية، ووفقــًا لقناعتنــا، تتأصــل االســتدامة 
فــي اإليمــان بــأن المشــاركة فــي التطويــر االجتماعــي واالقتصــادي للمملكــة تخلــق قيمــة للجميــع. 

اســتنادًا إلــى أهــداف رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 2030 وأهــداف األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة )SDGs(، تــم وضــع ركائــز زيــن الســعودية 
لتســاهم فــي تحقيــق اتصــال هــادف، مسترشــدة بالمقاييــس التــي تقيــس تأثيــر اســتثمارات الشــركة فــي مجتمعاتهــا العاملــة التــي تــؤدي إلــى التنميــة 
ــاج  ــة واإلدم ــال االجتماعي ــان اســتدامة األعم ــى: ضم ــز اســتدامة الشــركة عل ــد مجــاالت تركي ــة، تعتم ــع أنحــاء المنطق ــة فــي جمي ــة واالقتصادي االجتماعي

وتمكيــن الشــباب وإيجــاد حلــول للتغيــر المناخــي.
فــي عــام 2020م، اســتندت زيــن الســعودية علــى العديــد مــن المعاييــر الدوليــة فــي مجــال االســتدامة وركــزت علــى 8 مــن أهــداف األمــم المتحــدة للتنميــة 

المســتدامة )SDGs( المذكــورة أدنــاه للمســاهمة فــي المســؤولية االجتماعية:

• الهدف 1 - القضاء على الفقر
أتاحت مبادرة »زين بأفعالك«، بالتعاون مع وزارة اإلسكان، لموظفي زين السعودية المساهمة في تأمين وحدة سكنية واحدة بقيمة 220 

ألف ريال سعودي ألسرة محتاجة من خال منصة جود اإلسكان خال شهر رمضان المبارك.
وكجزء من مسؤوليتها االجتماعية المستدامة تجاه الوطن، وحرصًا منها على مواكبة ومؤازرة الجهود الوطنية التي ُسخرت الجتياز التحديات الصعبة التي 

فرضتها جائحة فيروس كورونا، وتحديدًا خال فترة اإلغاق التام، خصصت زين السعودية العديد من المبادرات التي كان لها أثر نوعي على مختلف 
نواحي الحياة في المملكة، وأسهمت في تعزيز استدامة األنشطة التي شملتها، ومن بين هذه المبادرات: دعم الجانب التعليمي عبر التبّرع لطاب وطالبات 

المملكة األكثر حاجة بـ 30 ألف اشتراك لبيانات االنترنت، وذلك في إطار مواكبة الشركة لمبادرة »كلنا عطاء«، وكذلك دعم حملة »كن جزءًا من الرحلة 
التعليمية ألحدهم، وتبّرع بجهازك اإلضافي« التي أطلقتها »وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات« في السعودية، بالشراكة مع عدد من مؤسسات القطاع 
الحكومي، والشركات الخاصة وغير الربحية، بهدف شمولية التعليم وتذليل العقبات أمام التعّلم عن بعد، وسد الفجوة التي يعاني منها طاب وطالبات 

المملكة من أبناء األسر المحدودة الدخل.

• الهدف 3 - الصحة الجّيدة والرفاه
ــات  ــاز التحدي ــخرت الجتي ــي ُس ــة الت ــة ومــؤازرة الجهــود الوطني ــى مواكب ــة المســتدامة تجــاه الوطــن، وحرصــًا منهــا عل كجــزء مــن مســؤوليتها االجتماعي
الصعبــة التــي فرضتهــا جائحــة فيــروس كورونــا، وتحديــدًا خــال فتــرة اإلغــاق التــام، خصصــت زيــن الســعودية العديــد مــن المبــادرات التــي كان لهــا أثــر 

نوعــي علــى مختلــف نواحــي الحيــاة فــي المملكــة، وأســهمت فــي تعزيــز اســتدامة األنشــطة التــي شــملتها، ومــن بيــن هــذه المبــادرات: 
1.  دعــم المشــتركين فــي باقــات األعمــال، عبــر الســماح لموظفــي الشــركات بإجــراء مكالمــات المحــدودة بيــن بعضهــم البعــض بعــد أن كانــت مقيــدة بحــد 
معيــن، بمــا يســّهل عملهــم مــن المنــزل ويعــّزز مبــادرات العمــل عــن بعــد، إضافــة إلــى قــرار الشــركة بعــدم فصــل الخدمــة عــن العمــاء مــن شــركات 

صغيــرة ومتوســطة، لعــدم تســديد الفواتيــر، لمــدة شــهر.
ــازل  ــن فــي المن ــاء المعزولي ــًا للعم ــة للســلطات الرســمية، قدمــت الشــركة خدماتهــا مجان ــة للجهــود اإلنســانية والصّحي ــادرات الداعم 2.  فــي إطــار المب

ــا«. ــروس »كورون ــدت إصابتهــم بفي ــن تأّك ــفيات، والذي والمستش
ــتاغ ــال هاش ــن خ ــرة م ــة مبتك ــادرة تفاعلي ــعودية مب ــن الس ــت زي ــؤولية، أطلق ــل المس ــى تحّم ــم عل ــن، وحّثه ــن والمقيمي ــامة المواطني ــان س  3.  لضم
ــن  ــاد ع ــن التجــّول واالبتع ــي الحــد م ــاع اإلجــراءات والتوجيهــات الرســمية ف ــي منازلهــم واتب ــاء ف ــى البق ــاس عل ــن، بهــدف تشــجيع الن #بيتك_أزي

ــاره. ــن انتش ــا« والحــد م ــاء »كورون ــال لمكافحــة وب ــرازي فّع ــك كإجــراء احت ــات، وذل التجمع
4.  أطلقــت الشــركة علــى شــبكتها اســم Stay Home، بــداًل مــن Zain، وأرفقــت المكالمــات بإعــان صوتــي يدعــو المتصــل إلــى البقــاء فــي المنــزل وعــدم 

مغادرتــه.
كما أطلقت زين السعودية مبادرات وأنشطة وحمات تركز على زيادة الوعي منها: 

1. »عيشها زين«: مبادرة تهدف إلى زيادة الوعي الصحي لموظفي زين السعودية وتشجيعهم على اتباع أساليب حياة صحية.
2. للعام الرابع على التوالي، شارك موظفو زين السعودية في ماراثون »نوفمبر« للتوعية بأهمية الوقاية من سرطان البروستاتا.

3.  منــذ عــام 2011، تســتمر الشــركة فــي حماتهــا للتبــرع بالــدم بالتعــاون مــع الجهــات الحكوميــة المختلفــة لمعالجــة نقــص الــدم فــي بنــوك الــدم، حيــث 
وفــرت الشــركة للموظفيــن فــي جميــع أنحــاء المملكــة، الفرصــة للتبــرع بالــدم بشــكل منتظــم. حيــث تــم خــال 2020م التعــاون مــع تطبيــق »وتيــن« 

للتبــرع بالــدم مــن المنــزل فــي أوقــات الحجــر المنزلــي.
4.  »حقــق أملهــم«: مبــادرة لتقديــم الهدايــا لأطفــال المصابيــن بالســرطان، حيــث حقــق موظفــو زيــن الســعودية جميــع رغبــات االطفــال المصابيــن فــي 

مستشــفى الملــك فيصــل التخصصــي ومركــز األبحــاث ومرضــى مدينــة الملــك فهــد الطبيــة، فــي أقــل مــن 24 ســاعة وتــم تســليم الهدايــا أيضــًا. 
5. إقامة ورش عمل ومؤتمرات توعوية حول مواضيع مثل الصحة والتنمر والسكري والتوعية بسرطان الثدي وإرهاق الموظفين.

الهدف 4 - التعليم الجّيد 
ساهمت زين السعودية مع جمعية النهضة في »مشروع ثابر« الذي يهدف إلى تمكين عملية التعليم خال أزمة »كورونا« والتعلم عن 

ُبعد، من خال تزويد الطاب بشرائح وعروض وأجهزة االنترنت.
وكجزء من مسؤوليتها االجتماعية المستدامة تجاه الوطن، وحرصًا منها على مواكبة ومؤازرة الجهود الوطنية التي ُسخرت الجتياز التحديات الصعبة التي 

فرضتها جائحة فيروس كورونا، وتحديدًا خال فترة اإلغاق التام، خصصت زين السعودية العديد من المبادرات التي كان لها أثر نوعي على مختلف 
نواحي الحياة في المملكة، وأسهمت في تعزيز استدامة هذه األنشطة في:

1.  دعم الجانب التعليمي عبر التبّرع لطاب وطالبات المملكة بـ 30 ألف اشتراك لبيانات االنترنت، وذلك في إطار مواكبة الشركة لمبادرة »كلنا عطاء«، 
وكذلك دعم حملة »كن جزءًا من الرحلة التعليمية ألحدهم، وتبّرع بجهازك اإلضافي« التي أطلقتها »وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات« في 

السعودية، بالشراكة مع عدد من مؤسسات القطاع الحكومي، والشركات الخاصة وغير الربحية، بهدف شمولية التعليم وتذليل العقبات أمام التعّلم عن 
بعد، وسد الفجوة التي يعاني منها طاب وطالبات المملكة من أبناء األسر المحدودة الدخل. 

2.  السماح للمستخدمين بتصّفح مّجاني للمنّصات التعليمية عن ُبعد، وللمواقع والتطبيقات الحكومية والصحية، من دون استهاك البيانات، وذلك من 
خال موقع بوابة التعليم الوطنية »عين«، أو بوابة منظومة التعليم الموّحدة في وزارة التعليم أو موقع وزارة الصحة.

الهدف 5 - المساواة بين الجنسين
تقدم المبادرات المذكورة أدناه وصفًا موجزًا للجهود التي تبذلها زين السعودية فيما يتعلق بالمساوة بين الجنسين:

1.  مبــادرة WE Together: هــي المبــادرة األولــى مــن نوعهــا فــي المنطقــة، وتهــدف إلــى تشــجيع التنــوع والمســاواة فــي بيئــة العمــل مــن خــال 4 أركان 
رئيســية: تحــّول سياســات المــوارد البشــرية، وتطويــر القيــادات النســائية، وتوظيــف الســيدات، والتحــّول الثقافــي. 

2.  مبــادئ تمكيــن المــرأة )WEP(: وقــع الرئيــس التنفيــذي لشــركة زيــن الســعودية علــى بيــان دعــم مبــادئ تمكيــن المــرأة لتصبــح زيــن الســعودية واحــدة 
مــن 7 شــركات مدرجــة فــي تــداول تقــوم بالتوقيــع علــى المبــادئ فــي عــام 2020م.

3.  انضمــت زيــن الســعودية إلــى مبــادرة »تمكيــن المــرأة« )EMPOWER(، وهــي شــبكة تقودهــا مجموعــة العشــرين، والتــي تدعــم تمكيــن المــرأة فــي 
المناصــب القياديــة فــي القطــاع الخــاص.

4.  شــاركت زيــن الســعودية فــي منتــدى منظمــة الخليــج للمــرأة )GROW(، وهــي مبــادرة تنظمهــا أرامكــو الســعودية لزيــادة مشــاركة المــرأة فــي ســوق 
العمــل وتحقيــق التطــور الوظيفــي. 

الهدف 8 - العمل الالئق ونمو االقتصاد
تقدم المبادرات المذكورة أدناه وصفًا موجزًا للجهود التي تبذلها زين السعودية فيما يتعلق بالعمل الائق ونمو االقتصاد:

1.  التدريــب التعاونــي: تقــّدم زيــن الســعودية ســنويًا – بالتعــاون مــع الجامعــات الســعودية – فــرص التدريــب التعاونــي للطــاب فــي مختلــف التخصصــات، 
وذلــك لتهيئتهــم لانضمــام لســوق العمــل، حيــث قامــت زيــن الســعودية فــي عــام 2020م بتدريــب 57 طالبــًا وطالبــة. 

2.  المتطوعــون حديثــو التخــرج: أتاحــت زيــن الســعودية الفرصــة أمــام عــدد مــن الخريجيــن الجــدد للتطــوع فــي إدارات الشــؤون القانونيــة والتواصــل لهــدف 
تبــادل الخبــرات والمعرفة.

5. المسؤولية االجتماعية واالستدامة
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الهدف 16- السالم والعدل والمؤسسات القوية 
أظهــرت اإلحصائيــات أن %71 مــن األهالــي ال يشــرفون علــى اســتخدام أطفالهــم لانترنــت بعــد ســن الرابعــة عشــر، ومــع ذلــك فــإن %72 مــن حــاالت 
األطفــال المفقوديــن التــي بــدأت مــن خــال االنترنــت تضمنــت أطفــااًل يبلغــون مــن العمــر 15 عامــًا أو أكبــر، ولمواجهــة التحــدي الــذي يواجــه األهالــي 
ومقدمــو الرعايــة حاليــًا، توفــر زيــن الســعودية لموظفيهــا األدوات والمــوارد التــي تقــدم النصائــح والمشــورة حــول كيفيــة الحفــاظ علــى أمــان أطفالهــم 

أثنــاء اســتخدامهم االنترنــت.

الهدف 17- عقد الشراكات لتحقيق األهداف
تهــدف زيــن الســعودية إلــى تعزيــز شــراكاتها مــع مختلــف الجهــات، وذلــك لتحقيــق األهــداف المشــتركة، وتحــرص علــى أن تكــون الشــراكات مســتدامة 
وذات أثــر عميــق، وعلــى ســبيل المثــال، تعمــل شــراكات زيــن الســعودية مــع مختلــف الجمعيــات والمؤسســات الخيريــة علــى دعــم هــذه الجهــات والتوعيــة 
بأدوارهــا المختلفــة، كمــا يتــم دعمهــا مــن خــال إرســال الرســائل النّصيــة الخاصــة بالتبرعــات والدعــم لعمــاء زيــن الســعودية علــى مــدار العــام، كما شــاركت 

زيــن الســعودية، بالتعــاون مــع وزارة التجــارة، فــي ورش عمــل تختــص بمعاييــر االســتدامة الوطنيــة تمهيــدًا لتطبيقهــا فــي المســتقبل.

اعتمــد مجلــس إدارة شــركة زيــن الســعودية إطــار عمــل وسياســة إلدارة مخاطــر الشــركة، حيــث يتوافــق هــذا اإلطــار مــع لوائــح حوكمــة الشــركات الصــادرة 
عــن هيئــة الســوق الماليــة، ويتماشــى مــع الممارســات الرائــدة فــي هــذا المجــال، وتلتــزم زيــن الســعودية بــاإلدارة المنهجيــة والمنّظمــة لمختلــف المخاطــر 
فــي الشــركة، إضافــة إلــى ذلــك، تقــدم مجموعــة زيــن دعمهــا لشــركة زيــن الســعودية مــن أجــل تحديــد أبــرز المخاطــر االســتراتيجية بشــكل ســنوي، كمــا 
تســتفيد زيــن الســعودية مــن الخبــرة والمعرفــة التــي تمتلكهــا المجموعــة فــي إدارة هــذه المخاطــر وتخفيــف أثرهــا، وكذلــك فــي وضــع مؤشــرات المخاطــر 
الرئيســية مــن أجــل متابعــة التقــدم المحــرز فــي خطــط إدارة المخاطــر والتخفيــف منهــا ومراقبــة اتجاهــات المخاطــر التــي يتــم تحديدهــا بالتعــاون مــع 

إدارة شــركة زيــن الســعودية.
نظــرًا إلــى طبيعــة أعمــال الشــركة وديناميكيــة عملهــا، تشــكل المخاطــر بطبيعــة الحــال أحــد الجوانــب الرئيســية التــي ُتؤخــذ فــي االعتبــار فــي أعمــال زيــن 

الســعودية وأنشــطتها كافــة، لــذا، مــن المهــم تحديــد المخاطــر وإدارتهــا بكفــاءة، ممــا يدعــم عمليــة اتخــاذ قــرارات رشــيدة، والســعي وراء الفــرص الجديــدة.
ــة  ــل إطــار عمــل لجن ــدة المتاحــة فــي إدارة المخاطــر، مث ــة الرائ ــر والتوجيهــات العالمي ــًا للمعايي ــة إدارة المخاطــر فــي الشــركة طبق ــم منهجي ــم تقيي ت
المنظمــات الراعيــة »COSO«، ونظــام آيــزو ISO 31000:2018-02 إلدارة مخاطــر المؤسســات وقــد ُصممــت هــذه المنهجيــة لتوفيــر البســاطة والتطبيــق 

ــن لتنفيــذ عمليــة إدارة المخاطــر علــى مســتوى الشــركة. العملــي الازَمْي
تعــّد عمليــة إدارة المخاطــر فــي شــركة زيــن الســعودية جــزءًا مــن كل عمليــات الرقابــة وصنــع القــرار، وفــي هــذا الصــدد، تــم تطويــر أدوار ومســؤوليات وأدوات 
وعناصــر تمكيــن وتوجيهــات محــددة وإتاحتهــا كمرجــع لــكل األشــخاص ذوي العاقــة بــإدارة المخاطــر، حيــث يجــري تقييــم المخاطــر والتخفيــف منهــا 

ومراقبتهــا بصــورة منهجيــة تجعــل ثقافــة إدارة المخاطــر مترســخة فــي أعمــال الشــركة. 
يتضّمن القسم التالي المخاطر التي تواجهها الشركة، وتفاصيل حول سياسة الشركة في إدارة هذه المخاطر والتخفيف من أثرها:

المخاطر االستراتيجية
االنحراف في تنفيذ االستراتيجية 

تعتمــد االســتراتيجية علــى ركائــز أساســية تشــمل تعزيــز نمــو الحصــة الســوقية، والقيمــة الرقميــة المقدمــة، والمعامــات فــي قطــاع األعمــال )B2B(، لــذا، 
قــد يــؤدي اإلخفــاق فــي التنفيــذ الفّعــال لاســتراتيجية إلــى فقــدان الفــرص، وضعــف العامــة التجاريــة، وزيــادة التكاليــف، وتدنــي مســتوى الخدمــات، 
وعــدم االلتــزام بمســتوى الخدمــة، تقــوم الشــركة بــإدارة هــذا الخطــر بفعاليــة مــن خــال عــدد مــن الضوابــط، مــن ضمنها إنشــاء قســم مركــزي إلدارة المشــاريع 
مــن أجــل متابعــة المبــادرات االســتراتيجية، وتقديــم آليــة متوازنــة لتســجيل التقــّدم المحــرز للمــدراء التنفيذييــن مــن أجــل ماءمــة األعمــال مــع األهــداف 

االســتراتيجية.
التكّيف مع األطر التنظيمية المتغّيرة

بينمــا تتســابق الحكومــات إلــى دفــع عجلــة التحــّول الرقمــي للمجتمعــات فــي كل أنحــاء العالــم، ومــع وجــود البنيــة التحتيــة لأليــاف البصريــة وشــبكة 
الجيــل الخامــس فــي طليعــة تفكيرهــا، وبمــا أّن االتصــاالت أصبحــت بصــورة متزايــدة عامــًا ممّكنــًا للتحــّول الرقمــي فــي عــدد مــن قطاعــات الصناعــة؛ 
فــإن عــدم المشــاركة الكافيــة مــع القطاعــات ذات العاقــة بصناعــة االتصــاالت والجهــات التنظيميــة األخــرى والتفاعــل فــي الملتقيــات التنظيميــة قــد 
يــؤدي إلــى التأخــر فــي إطــاق حلــول جديــدة ينتــج عنهــا مخالفــات للوائــح والتعليمــات التنظيميــة أو الرقابيــة، لــذا، تعمــل الشــركة علــى إدارة هــذا الخطــر 
مــن خــال المشــاركة االســتباقية مــع منظومــة صناعــة هــذا القطــاع مــن أجــل المســاعدة فــي فتــح مجــاالت ونمــاذج أعمــال جديــدة، كمــا تقــوم الشــركة 

بتطويــر فهــم أكبــر لمتطّلبــات التحــّول الخاصــة بالصناعــة، ومتطّلبــات التوافــق التنظيمــي والعمــل وفقــًا لذلــك.
المخاطر المالية

زيادة عبء النفقات الرأسمالية
يتعامــل المشــّغلون فــي كل أنحــاء العالــم مــع موجــة جديــدة مــن النفقــات الرأســمالية، نتيجــة لطــرح شــبكة الجيــل الخامــس والتركيــز علــى االتصــال عبــر 
األليــاف البصريــة، والــذي ســيحّفز بــدوره موجــة جديــدة مــن االســتثمارات فــي األليــاف، كمــا أن حــاالت اســتخدام الجيــل الخامــس التــي ترّكــز علــى انترنــت 
األشــياء ال تــزال فــي مراحلهــا األولــى وتتطلــب نهجــًا أكثــر توطينــًا لتخطيــط الشــبكات، فــي حيــن أن تصــّور النطــاق العريــض كخدمــة مناســبة قــد يؤثــر 
ســلبًا فــي نمــوذج التســعير المرتفــع لأليــاف البصريــة، تقــوم الشــركة بــإدارة خطــر زيــادة النفقــات الرأســمالية لشــبكة الجيــل الخامــس مــن خــال احتــواء 
أي نفقــات رأســمالية إضافيــة لهــذه الشــبكة عبــر االســتثمارات الذكيــة، إضافــة إلــى ذلــك، يتــم تمويــل مشــاريع النفقــات الرأســمالية ذاتيــًا مــن التدفــق 
النقــدي التشــغيلي للشــركة، وســيتم اســتيعاب أي زيــادة فــي الديــون أو مطلوبــات المســاهمين )shareholders liability( مــن خــال الفائــض النقــدي 
المتحقــق مــن العمليــات ورأس المــال العامــل، أمــا فيمــا يتعلــق بالخطــر المتمثــل فــي انخفــاض الربحيــة، فســيتم تحقيــق عائــد االســتثمار بعــد عــدد مــن 

الســنوات وعــودة مســتوى الربحيــة بطبيعــة الحــال.
مستوى مرتفع للدين

ــاح وانخفــاض فــي األنشــطة التمويليــة  ــى انخفــاض فــي األرب ــدوره أدى إل ــى ارتفــاع تكاليــف التمويــل، وهــذا ب ــادة الديــون علــى مــر الســنين إل أدت زي
للتدفقــات النقديــة، تعمــل الشــركة علــى التخفيــف مــن هــذه المخاطــر مــن خــال زيــادة هوامــش EBIDTA مــن خــال نمــو اإليــرادات مــن خــال أعمــال 
زيــن B2B / العــروض الرقميــة، إلــى جانــب تحســين التكلفــة، واالســتثمارات الرأســمالية الذكيــة، وكذلــك مــن عائــدات إعــادة هيكلــة رأســمال التــي تمــت 
فــي نوفمبــر 2020؛ والتــي أدت إلــى ضــخ 4.5 مليــار ريــال ســعودي )2.83 مليــار ريــال ســعودي نقــًدا وتحويــل الديــون 1.67 مليــار ريــال ســعودي( وذلــك 

لتقليــل ديــون الشــركة.

6. إدارة المخاطر
الهدف 10- الحد من أوجه عدم المساواة

تقدم المبادرات المذكورة وصفًا موجزًا للجهود التي تبذلها زين السعودية فيما يتعلق بالحد من أوجه عدم المساواة:
1.  إطــاق مبــادرة WE Able: تســعى مــن خالهــا زيــن الســعودية إلــى اســتقطاب وتمكيــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة عبــر إيجــاد بيئــة عمــل مناســبة لهــم، 
تماشــيًا مــع رؤيــة المملكــة 2030، ســوف تعمــل المبــادرة علــى توفيــر وظائــف أكثــر، وضمــان حمايــة اجتماعيــة وتوفيــر التدريــب الــازم لأشــخاص ذوي 

اإلعاقة.
2. قدمت زين السعودية في شهر ديسمبر خصمًا خاصًا على باقاتها لتلبية احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة.
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مخاطر االلتزام
االلتزام باألنظمة

ال يــزال الوعــي التنظيمــي كمــا عرفــه االتحــاد الدولــي لاتصــاالت، غيــر مّتســق فــي كل أنحــاء العالــم، وســط تركيــز متزايــد علــى االتصــاالت بوصفهــا رصيــدًا 
اســتراتيجيًا وطنيــًا يمكــن أن يدفــع إلــى مزيــد مــن التطــور فــي النهــج التنظيمــي، قــد يــؤدي عــدم االلتــزام بالمتطلبــات التنظيميــة )الصــادرة عــن هيئــة 
الســوق الماليــة، وهيئــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات، ووزارة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات، وغيرهــا مــن الجهــات التنظيميــة( إلــى تعريــض الشــركة 
لخطــر العقوبــات أو خفــض درجــة التصنيــف الــذي مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى زيــادة التقّلبــات والتأثيــر علــى ســعر الســهم وارتفــاع تكلفــة رأســمال، لذلــك، 
اعتمــدت الشــركة خططــًا وضوابــَط إلدارة هــذه المخاطــر وتعزيــز الحوكمــة وااللتــزام مــن خــال تنفيــذ ومتابعــة قائمــة مرجعيــة شــاملة لالتــزام ووضــع 

السياســات الازمــة لمتابعــة االلتــزام والتصعيــد ورفــع التقاريــر.
المخاطر التشغيلية

مخاطر أمن المعلومات والمخاطر السيبرانية
ال شــك فــي أّن مخاطــر أمــن المعلومــات والمخاطــر الســيبرانية تســببت فــي قلــق  متزايــد علــى الصعيــد العالمــي، حيــث يــؤدي انتشــار األجهــزة والوصــات 
البينيــة والشــبكات إلــى زيــادة احتمــال التهديــد األمنــي، باإلضافــة لزيــادة الضبابيــة فــي حــدود مســؤولية مقّدمــي الخدمــات فيمــا يتعلــق بالخصوصيــة 
واألمــن، لذلــك، تتــم إدارة هــذه المخاطــر مــن خــال التقييمــات الداخليــة والخارجيــة التــي تتــم بشــكل دوري لضمــان االلتــزام بأفضــل الممارســات/األطر، 

باإلضافــة إلــى االســتثمار فــي مشــاريع أمــن المعلومــات للحــد مــن أنــواع جديــدة للهجمــات والتهديــدات ذات العاقــة. 
كمــا يعمــل فريــق أمــن المعلومــات فــي زيــن الســعودية، مــن خــال عــدة مشــاريع وبرامــج مــع مجموعــة زيــن، علــى تحســين خطــط إدارة مخاطــر أمــن 
المعلومــات والمخاطــر الســيبرانية والتخفيــف مــن أثرهــا وبنــاء المعرفــة فــي هــذا المجــال، ويتــم التنســيق بشــكل متواصــل بيــن زيــن الســعودية ومجموعــة 
زيــن مــن أجــل تحديــد أفضــل الحلــول إلدارة مثــل هــذه المخاطــر، وال يقتصــر هــذا التعــاون مــع شــركة االتصــاالت المتنّقلــة ش.م.ك.ع، بــل يمتــد ليشــمل 
ــر  ــات والمخاط ــن المعلوم ــر أم ــيما مخاط ــابهة، وال س ــر متش ــون لمخاط ــاالت معرض ــاع االتص ــي قط ــغلين ف ــع المش ــم أن جمي ــا بحك ــة له ــركات تابع ش
الســيبرانية، إضافــة إلــى مــا تقــدم، تشــارك زيــن الســعودية فــي منتــدى »تــآزر المخاطــر« الســنوي حيــث تشــارك شــركات مجموعــة زيــن كافــة، وتتــم خالــه 

مناقشــة منهجيــات محــددة تــؤدي إلــى تحســين خطــط إدارة مخاطــر أمــن المعلومــات والمخاطــر الســيبرانية.
عدم القدرة على توظيف أشخاص على درجة كافية من المهارة

فــي ظــل التحــّول الــذي تشــهده المملكــة تحــت مظّلــة رؤيــة الســعودية 2030، والمشــاركة الفعالــة للــوزارات والجهــات شــبه الحكوميــة فيهــا، نشــأ طلــب 
كبيــر علــى المــوارد البشــرية الماهــرة التــي غالبــًا مــا تتوّجــه لانضمــام إلــى القطاعــات الحكوميــة، وشــبه الحكوميــة، وفــي الوقــت الــذي تســتثمر فيــه شــركة 
زيــن الســعودية وتتوســع فــي تقديــم عــروض خدمــات رقميــة ومؤسســية جديــدة، تزيــد الحاجــة إلــى توظيــف المــوارد البشــرية التــي تمتلــك مهــارات 
العصــر الحديــث )علــم البيانــات، انترنــت األشــياء، وأتمتــة العمليــات اآلليــة(. حيــث أن وجــود تداخــل فــي المهــارات التــي يتطّلبهــا القطاعــان الخــاص 
والعــام، يــؤدي إلــى منافســة غيــر متكافئــة، نتيجــة لذلــك، قــد ال تتمّكــن الشــركة مــن تحقيــق النتائــج والفعاليــة التشــغيلية المرجــوة إذا لــم تتمكــن مــن 
االحتفــاظ بالموّظفيــن األساســيين، لذلــك، قامــت زيــن الســعودية بــإدارة هــذا الخطــر والتخفيــف منــه مــن خــال عقدهــا شــراكات مــع الجامعــات لجــذب 
ــم برامــج التدريــب  ــا أعــادت الشــركة تصمي ــاء بالمهــارات، كم ــذ برنامــج لارتق ــى تنفي ــة، باإلضافــة إل ــك المهــارات المطلوب ــي تمتل المــوارد البشــرية الت
الداخلــي لحاملــي شــهادات معّينــة، وأنشــأت بيئــة عمــل مميــزة مــع سياســات عمــل مختلفــة مــن أجــل جــذب المــوارد البشــرية المختصــة التــي تتطلبهــا 

الشــركة.

تبــذل شــركة زيــن الســعودية جهــودًا حثيثــة مــن أجــل االلتــزام باألنظمــة واللوائــح والتعليمــات التــي تخضــع لهــا الشــركة، مــن أجــل حمايــة مصالحهــا 
وبنــاء ثقافــة االلتــزام بيــن منســوبيها مــن أجــل خلــق شــراكة فّعالــة مــع كل الجهــات اإلشــرافية والتنظيميــة، يحتــوي هــذا القســم علــى تفاصيــل الجــزاءات 
ــى وضعهــا لتفــادي وقــوع هــذه  ــت الشــركة عل ــي عمل ــط الت ــًا للضواب ــة، ووصف ــة والقضائي ــى الشــركة مــن الجهــات اإلشــرافية والتنظيمي المفروضــة عل

الجــزاءات مســتقبًا، وااللتــزام بتعليمــات هــذه الجهــات التنظيميــة:

العقوبة / الجزاء/ التدبير
الضوابط الموضوعة لعالجها الجهة الموقعة للمخالفةأسباب المخالفةاالحترازي / القيد االحتياطي

وتفادي وقوعها مستقباًل

فرض غرامات مالية قدرها 
1,031,000 ريال سعودي

تأسيس بطاقات اتصال بطريقة غير 
نظامية

هيئة االتصاالت 
وتقنية المعلومات

وضع إجراءات للحد من ارتكاب 
مثل هذه المخالفات والمتابعة مع 
اإلدارات ذات العاقة للتأكد من 

االلتزام باألنظمة واللوائح

فرض غرمات مالية قدرها 
100,000 ريال سعودي

التأخر في نقل مجموعة األرقام 
إلى مقدم خدمة آخر خال مهلة 
محددة، بالمخالفة لنظام االتصاالت

وضع إجراءات للتأكد من تقديم 
الخدمة المطلوبة وفق التواريخ 

المحددة

فرض غرمات مالية قدرها 
1,100,000 ريال سعودي

 تقديم عرض ترويجي بالمخالفة 
لنظام االتصاالت

وضع إجراءات للتحقق من أن 
العروض الترويجية المقدمة من 

قبل الشركة تم اعتمادها من الهيئة

فرض غرمات مالية قدرها 
وضع إجراءات للتأكد من تنفيذ عدم االلتزام بتنفيذ قرار الهيئة100,000 ريال سعودي

قرارات الهيئة

فرض غرامة مالية قدرها
10,000 ريال سعودي

عدم التزام الشركة بتزويد الهيئة 
بالمعلومات المطلوبة منها 
بالمخالفة لنظام االتصاالت

وضع إجراءات للتأكد من تقديم 
المعلومات المطلوبة وفق التواريخ 

المحددة

فرض غرامة مالية قدرها
50,000 ريال سعودي

االمتناع عن تنفيذ طلب أحد عماء 
الشركة بإلغاء رقم خدمة بالمخالفة 

لنظام االتصاالت

وضع إجراءات للتأكد من تقديم 
المعلومات المطلوبة وفق التواريخ 

المحددة

فرض غرامة مالية قدرها
10,000 ريال سعودي

عدم االلتزام بتنفيذ التوجيه في 
شكوى وعدم االلتزام بتزويد الهيئة 
بالمعلومات المطلوبة خال المهلة 
المحددة بالمخالفة لنظام االتصاالت

وضع إجراءات للتأكد من تقديم 
الخدمة المطلوبة وفق التواريخ 

المحددة

فرض غرامة مالية قدرها
20,000 ريال سعودي

عدم تنفيذ قرار الهيئة في شكاوى 
خال المهلة المحددة بالمخالفة 

لنظام االتصاالت

وضع إجراءات للتأكد من تقديم 
المعلومات المطلوبة وفق التواريخ 

المحددة

فرض غرمات مالية قدرها
10,000 ريال سعودي

عدم فتح ملف للمنشأة في مكتب 
وزارة العملالعمل

إصدار سجات تجارية في جميع 
المناطق اإلدارية في المملكة وفتح 
ملفات مكتب العمل تجنب إليقاف 
خدمات الشركة وتكرار المخالفات 

لــم يكــن لعــدد مــن الغرامــات التــي فرضتهــا هيئــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات أي تأثيــر مالــي علــى شــركة زيــن الســعودية حيــث تــم تحميلهــا علــى 
الموزعيــن المســؤولين عــن االنتهــاكات وفًقــا لاتفاقيــات المبرمــة بيــن زيــن الســعودية والموزعيــن.

7. الجزاءات والعقوبات
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الدعاوى القضائية ذات العالقة
يوجــد لــدى الشــركة عــدد مــن الدعــاوى القضائيــة القائمــة بينهــا وبيــن هيئــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات لــدى المحكمــة اإلداريــة )ديــوان المظالــم(، 
تتعلــق بالمخالفــات والغرامــات الصــادرة عــن هيئــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات، وتحــرص الشــركة علــى اللجــوء إلــى الجهــات القضائيــة المختّصــة 
لضمــان أن تكــون قــرارات الهيئــة بشــأن الشــركة عادلــة ومعقولــة، ضمــن األنظمــة واللوائــح المطّبقــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وال يمكــن التنبــؤ 

بالنتيجــة النهائيــة للدعــاوى المذكــورة، ولكــن تعمــل الشــركة علــى بــذل جميــع الســبل المشــروعة لحمايــة حقوقهــا.
أصــدرت هيئــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات خــال عــام 2020 م ثاثــة وســتين )63( قــرارًا إداريــًا بحــّق الشــركة ترتبــت عليهــا غرامــات ماليــة مختلفــة، 
تعــود أســباب اتخــاذ تلــك القــرارات، بحســب رأي الهيئــة، إلــى مخالفــة الشــركة قــرارات الهيئــة ومنهــا القــرار رقــم 4174994 وغيــره مــن القــرارات، وعلــى 

إثــره، قامــت اإلدارة القانونيــة فــي الشــركة بالتظّلــم مــن معظــم هــذه القــرارات أمــام المحكمــة اإلداريــة )ديــوان المظالــم( وفقــًا لمــا كفلــه لهــا النظــام.
وخــال عــام 2020م، نظــرت المحكمــة اإلداريــة ومحكمــة االســتئناف اإلداريــة فــي ثمانيــة وأربعيــن قضيــة )48( قضيــة إداريــة مرفوعــة مــن الشــركة ضــد 
الهيئــة خــال عــام 2020م، وصــدر عــن المحكمــة اإلداريــة خــال عــام 2020م عــدد مــن األحــكام االبتدائيــة لصالــح الشــركة، قــررت المحكمــة بموجبهــا 
إلغــاء قــرارات الهيئــة، كمــا لــم تصــدر أحــكام نهائيــة لصالــح الشــركة خــال عــام 2020م، وال تــزال المحكمــة اإلداريــة ومحكمــة االســتئناف اإلداريــة تنظــران 

فــي عــدد مــن القضايــا حتــى تاريــخ هــذا التقريــر.

تقر زين السعودية بما يلي:
عدت بالشكل الصحي الحتفاظ بدفاتر حسابات مناسبة.

ُ
1. إن سجات الحسابات أ

عد على أسس سليمة وُنفذ بفاعلية.
ُ
2. إن نظام الرقابة الداخلية أ

3. ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
4. ال يوجد أي لفت انتباه من المراجع الخارجي.

5. لم يتضمن تقرير مراجع الحسابات أي تحفظات على القوائم المالية.
6. ال يوجد أي اختاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

7. لم يقم مجلس اإلدارة بالتوصية بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها.
8. ال توجد أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة.

9. لم يتم إنشاء أي استثمارات أو احتياطيات لصالح موظفي الشركة.
10. لم يتم استرداد أو شراء أو إلغاء أي أداة دين قابلة لاسترداد من قبل الشركة حتى تاريخ هذا التقرير.

11. ال توجد أسهم أو أدوات دين صادرة ألي شركة تابعة.
12.  لم يتم إباغ الشركة بأي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص )عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم( 

وأي تغيير في تلك الحقوق خال السنة المالية األخيرة، وذلك بموجب المادة الثامنة والستين من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة.
13. وجود إدارة مستقلة للمراجعة الداخلية وقيامها بأنشطتها بصورة متكاملة خال السنة.

14.  عدم وجود أي تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس اإلدارة المتعّلقة بتعيين أو عزل أو تقييم األداء أو تحديد أتعاب المراجع الخارجي 
أو فيما يتعلق بتعيين المراجع الداخلي.

8. اإلقرارات
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9. القوائم المالية

شركة اإلتصاالت المتنقلة السعودية
(شركة مساهمة سعودية)

القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م

  اإلتصاالت المتنقلة السعوديةشركة 
  ( شركة مساهمة سعودية )

  

  وتقرير مراجعي الحساباتالموحدة القوائم المالية 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
  
    

  صفحة  فهرس

    

  ٤-١ مراجع الحسابات المستقلتقرير 

    

  ٥  الموحدة قائمة المركز المالي

    

  ٦  اآلخر الموحدة والدخل الشامل أو الخسارة الربحقائمة 

    

  ٧  الموحدة الملكيةقائمة التغيرات في حقوق 

    

  ٨  الموحدة قائمة التدفقات النقدية

    

  ٥١ – ٩  الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
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  ١١٤٩٢الرياض  ٨٧٣٦ص.ب 
  +٩٦٦ ١١ ٢٧٨ -٠٦٠٨تلفون : 

  +٩٦٦ ١١ ٢٧٨ -٢٨٨٣:  فاكس
www.bdoalamri.com  

  )٦٢١) ، أحمد فهد الجمعة (٥١٤، ماهر طه الخطيب ( )٣٦٢) ، جهاد محمد العمري (٣٣١جمال محمد العمري ( ) ،٦٠الشركاء: الدكتور محمد العمري (
  ٠١٢ ٦٣٩٤٠٥٨فاكس.  ٠١٢ ٦٣٩٤٤٧٧جده: تلفون   ٠١٣ ٨٣٣٨٥٥٣فاكس:  ٠١٣ ٨٣٤٤٣١١الدمام: تلفون  

  ٢٥٨٢٧ضو غرفة تجارة الرياض رقم وع ٣٢٣/١١/٦٦شركة الدكتور محمد العمري وشركاه، شركة مهنية سعودية مسجلة برقم 
 العالميةشركة تضامن محدودة بريطانية، وتشكل جزءأ من مكاتب األعضاء المستقلين في شبكة بي دي أو عضو في بي دي أو انترناشيونال ليمتد،

  أمور المراجعة الرئيسية (تتمة)
  األعتراف بااليرادات
  كيفية تناول األمر في مراجعتنا  أمر مراجعة رئيسي

تتكون إيرادات المجموعة بش��كل رئيس��ي من رس��وم االش��ترا� 
البيانات والخدمات األخرى من خالل  وفي باقات االتص�������االت
مليار لایر س��عودي للس��نة المنتهية  ٧٫٩اس��تخدام الش��بكة بمبلغ 

مليار  ٨٫٤م: ٢٠١٩ديس�����مبر  ٣١م (٢٠٢٠ديس�����مبر  ٣١في 
 لایر سعودي).

  
لقد اعتبرنا هذا أمر مراجعة رئيس�������ي حي� أن تطبي� المعيار 

من المحاسبي لالعتراف باإليرادات في قطاع االتصاالت يتض
 عدداً من األحكام الرئيسية والتزامات األداء.

  
إض������افة لذل�، التعقيد المرتبط ببيئة الش������بكة، واالعتماد عل� 

نات الكبيرة، والتغيرات  حجمتطبيق�ات تقني�ة المعلومات،  البي�ا
بس��بب تحدي�ات األس��عار والعروض الترويجية التي ت��ر عل� 
المنتجات والخدمات المختلفة المقدمة خالل الفترة المحاس����بية، 

  فضالً عن األهمية النسبية للمبالغ المعنية.

أخرى،  اجراءاتالتي قمنا بها، من بين  المراجعةتض���منت إجراءات 
 ما يلي:

  
تقنية المعلومات لدينا في اختبار  متخص���ص���ين فيإش���را�  •

ال��داخلي��ة المتعلق��ة  نظ��ام الرق��اب��ةتص�������ميم وتنفي��ذ وفع��الي��ة 
 اإليرادات.ب باالعتراف

 تقييم مدى مالءمة سياسات االعتراف باإليرادات. •
مراجعة عينة من تسويات اإليرادات المعدة بواسطة اإلدارة  •

 لعام.بين نظام الفوترة األساسي ودفتر األستاذ ا
إجراء اختب��ارات حول توزيع س�������عر المع��امالت مق��اب��ل  •

 التزامات األداء المختلفة المضمنة في العقود.
تقييم المعامالت التي تمت قبل وبعد الس�������نة المنتهية للت�كد  •

 من االعتراف باإليراد في الفترة المناسبة.
 تقييم اإلفصاحات المتعلقة في القوائم المالية الموحدة. •
  

  لإلفصاحات ذات العالقة. ٢٤من القوائم المالية للسياسة المحاسبية وإيضاح  ٥اإليضاح رقم راجع 
  

  أمور المراجعة الرئيسية
  رسملة الممتلكات والمعدات

  كيفية تناول األمر في مراجعتنا  أمر مراجعة رئيسي
س������جلت المجموعة إض������افات عل� الممتلكات والمعدات بمبلغ 

مليار لایر س�������عودي خالل الس�������نة الحالية. تواص�������ل  ٢٫٠٧
المجموعة تكبد النفقات الرأس�������مالية فيما يتعل� بالتوس�������ع في 
تغطية ش����بكتها وتحس����ين جودة الش����بكة. يتم االعتراف المبدئي 

 النفق��اتوتص�������نيف الممتلك��ات والمع��دات وبعض عن��اص�������ر 
 ودات أو مصروفات.كموج

  
لقد اعتبرنا هذا األمر من أمور المراجعة الرئيس����ية نس����بة ألنه 
يتض����من افتراض����ات وتقديرات اإلدارة باإلض����افة إل� األهمية 

  النسبية للمبالغ المعنية.

أخرى،  اجراءاتالتي قمنا بها، من بين  المراجعةتض���منت إجراءات 
 ما يلي:

  
 تقييم مدى مالءمة سياسة الرسملة. •
الحص������ول عل� جدول التكاليف المرس������ملة خالل الس������نة  •

 الجدول. ودقةر اكتمال اواختب
ر عل� أس�������اس العينة، التكاليف التي تمت رس�������ملتها اإختب •

 خالل السنة مع المستندات الداعمة األساسية.
تقييم طبيع��ة التكلف��ة المتكب��دة التي تفي بمع��ايير الرس�������مل��ة  •

 بموجب المعايير المحاسبية ذي الصلة.
ر عل� أس�������اس العينة، تكلفة المش�������اريع المنجزة من اتبإخ •

الموجودات قيد اإلنش��اء إل� الممتلكات والمعدات التش��غيلية 
مع المس��تندات الداعمة ومقارنة تاريخ الرس��ملة بالمس��تندات 

 الداعمة.
ر إذا ما كان تم حس��اب اإلس��تهال� بش��كل ص��حي� من ااختب •

 تاريخ الرسملة.
  ي القوائم المالية الموحدة.تقييم اإلفصاحات المتعلقة ف •

  لإلفصاحات ذات العالقة. ١٢من القوائم المالية للسياسة المحاسبية وإيضاح  ٥راجع اإليضاح رقم 
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  المستقل تقرير مراجع الحسابات
  
  

    
  مساهميالسادة 

  
  شركة االتصاالت المتنقلة السعودية

  (شركة مساهمة سعودية)
  المملكة العربية السعودية - الدمام

  
  

  الرأي

تها التابعة اوشرك )"الشركة"((شركة مساهمة سعودية)  االتصاالت المتنقلة السعودية لشركةالموحدة  لقد قمنا بمراجعة القوائم المالية
والدخل الشامل األخر  الربح أو الخسارة قائمة ،م٢٠٢٠ ديسمبر ٣١كما في الموحدة  قائمة المركز المالي على والمشتملة(المجموعة) 

حول  اإليضاحاتوللسنة المنتهية في ذلك التاريخ، الموحدة  لتدفقات النقديةا قائمةوالموحدة  التغيرات في حقوق الملكية قائمةوالموحدة 
 . هامةلسياسات المحاسبية اللملخص  ، بما في ذلكالموحدة المالية لقوائما

كما في  للمجموعة وحدالم الجوهرية، المركز المالي الجوانب جميعبعدل، من  ضرعت المرفقةالموحدة  ن القوائم الماليةفإوفي رأينا، 
الدولية للتقرير  معاييرللوفقاً  للس�������نة المنتهية في ذلك التاريخ ها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدةءوأدا م،٢٠٢٠ ديس�������مبر ٣١

  الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. الصادلرة عنخرى األصدارات إلوا والمعايير السعودية العربية المملكة في المعتمدة المالي

  
  أساس الرأي

ً بموجب تلك المعايير  مسؤوليتناالعربية السعودية. إن  المملكة لمراجعة المعتمدة فيل الدوليةلمعايير لتمت مراجعتنا وفقًا   موضحة الحقا
وفقًا  المجموعةمس��تقلون عن  التقرير. ونحنمن هذا  "الموحدة "مس��ؤوليات مراجع الحس��ابات حول مراجعة القوائم الماليةمن فقرة ض��

أيض���اً  وفيناذات الص���لة بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، كما  الس���عودية العربية المملكة في المعتمدةآداب وس���لوك المهنة  لمتطلبات
ً  لتوفرعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومالئمة ون. المتطلباترى وفقًا لتلك األخسلوك وآداب المهنة  اتبمسؤولي سا سا  أ

 بداء رأينا.إل

  
  أمر آخر

 ٤في  رأياً غير متحفظ اصدر م  بواسطة مراجع آخر والذي٢٠١٩ديسمبر  ٣١تمت مراجعة القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  .م٢٠٢٠فبراير 

  
  أمور المراجعة الرئيسية

سنة عند مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة لل جوهريةهمية الألاذات مور، بحسب حكمنا المهني، ة هي تلك األيلمراجعة الرئيسامور إن أ
ٌ مور في س����ياق مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة ككل، وعند تكوين رأينا فيها، لم . وقد تم تناول هذه األالحالية حول  الٌ منفص���� نقدم رأيا

  . مورألا هذه
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 العالميةشركة تضامن محدودة بريطانية، وتشكل جزءأ من مكاتب األعضاء المستقلين في شبكة بي دي أو عضو في بي دي أو انترناشيونال ليمتد،

  
  

  أمور المراجعة الرئيسية (تتمة)
  تعديل القروض طويلة االجل

  كيفية تناول األمر في مراجعتنا  أمر مراجعة رئيسي
المجموعة بتعديل ش���روط قروض���ها طويلة خالل الس���نة، قامت 

يل القرض  عد ما نتج عنه تحقيق ربح من ت األجل مع البنوك م
 مليار لایر سعودي. ٠٫١٣٦طويل األجل بمبلغ 

  
"األدوات المالية"  ٩يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

من المجموعة تقييم إذا ما كان تعديل ش�������روط القروض طويلة 
أم ال من خالل األخذ في اإلعتبار ص���افي القيمة األجل جوهريًا 

الحالية للتدفقات النقدية وفقًا للش���روط المعدلة مع ص���افي القيمة 
 الحالية للتدفقات النقدية األصلية باستخدام معدل الفائدة الفعلي.

  
بناًء على ص�������افي القيمة الحالية المعدل للتدفقات النقدية، يجب 

ً للمب���اد�  تح���دي���د إذا م���ا ك���ان يتطل���ب إلغ���اء اإلعتراف وفق���ا
 .٩المنصوص عليها في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

  
لقد اعتبرنا هذا أمر مراجعة رئيس�����ي نس�����بة لتعقيد الحس�����ابات 

  وأهمية المبالغ المعنية.

تضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها، من بين أمور أخرى، ما يلي:
  
طويل�ة األجل  الحص�������ول على االتف�اقي�ة المع�دل�ة للقروض •

 وتقييم الشروط واألحكام الجديدة.
الحصول على إحتساب اإلدارة لالختبار على التعديل وتقييم  •

إذا ما كان إحتس�������اب اإلدارة على التعديل بما في ذلك ربح 
مالي  لدولي للتقرير ال بات المعيار ا عديل يتوافق مع متطل الت

 .٩رقم 
النقدية المس�������تخدمة التحقق من أن تكلفة المعاملة والتدفقات  •

 في إحتساب اإلدارة تتوافق مع االتفاقية.
التأكد من أن المعدالت المس����تخدمة لخص����م التدفقات النقدية  •

 تتوافق مع االتفاقية.
 فحص الدقة الحسابية لإلحتساب. •
  تقييم اإلفصاحات المتعلقة في القوائم المالية الموحدة. •

  لإلفصاحات ذات العالقة. ١٦للسياسة المحاسبية وإيضاح من القوائم المالية  ٥راجع اإليضاح رقم 
  

  معلومات أخرى

م، ولكنها ال تتضمن القوائم المالية الموحدة ٢٠٢٠تتضمن المعلومات األخرى المعلومات المشمولة في التقرير السنوي للمجموعة لسنة 
  قريرها السنويالواردة في ت هي المسؤولة عن المعلومات األخرىوتقرير مراجعتنا. اإلدارة 

  نبدي أي شكل من أشكال اإلستنتاج التأكيدي في هذا الشأن.  ال يغطي رأينا حول القوائم المالية الموحدة المعلومات األخرى وكذلك ال

، فإن مس��ئوليتنا هي قراءة المعلومات األخرى، وعند القيام بذلك، نأخذ في اإلعتبار فيما اذا الموحدةفيما يتعلق بمراجعتنا للقوائم المالية 
أو معرفتنا التي قد تم الحص�����ول عليها خالل عملية الموحدة كانت المعلومات األخرى غير متس�����قة بش�����كل جوهري مع القوائم المالية 

واذا تم اإلس������تنتاج من خالل العمل الذي قمنا به، إلى وجود تحريف المراجعة، أو يظهر بطريقة أخرى انها محرفة بش������كل جوهري. 
 جوهري في هذه المعلومات األخرى فإننا مطالبون بالتقرير عن هذه الحقيقة. وليس لدينا ما نقرر عنه في هذا الشأن.

  
  الموحدة  لقوائم الماليةلبالحوكمة  اإلدارة والموكلينمسؤوليات 

ً الموحدة  القوائم المالية هذه عدادمس��ؤولة عن إهي ال االدارةإن   في الدولية للتقرير المالي المعتمدة لمعاييرل وعرض��ها بش��كل عادل وفقا
 الشركات نظام ومتطلبات من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الصادرةخرى األصدارات إلوا والمعايير السعودية العربية المملكة

خالية من موحدة  من إعداد قوائم مالية لتمكينهاض�����رورية  الداخلية التي تراها عن الرقابةوهي المس�����ؤولة  عقد تأس�����يس الش�����ركة، /
  أو خطأ. غش بسبب، سواًء التحريف الجوهري

 عنو كمنش�����أة مس�����تمرة، يةعلى االس�����تمرار المجموعةقدرة دير مس�����ؤولة عن تقاإلدارة هي ال، فإن الموحدة عند إعداد القوائم المالية
تعتزم اإلدارة ما لم  ةالمحاسب في  مبدأ االستمرارية وإستخدامضى الحال، عن األمور ذات العالقة باالستمرارية حسب مقتباإلفصاح، 

  أو هنالك خيار واقعي بخالف ذلك.، التشغيلية أو إيقاف عملياتهاة الشركة تصفيإما 

  التقارير المالية للمجموعة.مسؤولون عن اإلشراف على عملية خاصة لجنة المراجعة هم ال بالحوكمة شخاص المكلفينن األإ
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   شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
  ( شركة مساهمة سعودية )

 

  )تتمة( الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 لم ينص على خالف ذلك)(جميع المبالغ باآلالف لایر سعودي ما 

١٠ 
 

 التكوين والنشاطات (تتمة) -١
  هيكلة رأس المال ٣-١

فيض رأس المال من والذي تمت فيه الموافقة على تخ ٢٠٢٠أكتوبر  ٠٨في  تماع الجمعية العامة غير العاديةتم اإلعالن عن اج  )أ
بلغ رأس المال قبل  حيث سهم. ١٣٥٫٠٠٠٫٠٠٠وافق المساهمون على تخفيض رأس المال من خالل إلغاء  المساهمين.قبل 

لایر سعودي بتخفيض قدره  ٤،٤٨٧،٢٩١،٧٥٠لایر سعودي ، وأصبح رأس المال بعد التخفيض  ٥،٨٣٧،٢٩١،٧٥٠التخفيض 
٪ ، وبالتالي فإن نسبة التخفيض ٢٣٫١تخفيض رأس المال هي  لایر سعودي. نسبة التغيير في رأس المال ، بعد ١،٣٥٠،٠٠٠،٠٠٠

 ٠٫٢٣للسهم الواحد هي 
حيث تمت الموافقة من قبل المساهمين على زيادة رأس  تماع الجمعية العامة غير العادية، تم اإلعالن عن اج٢٠٢٠أكتوبر  ١٤في   )ب

وافق المساهمون على زيادة رأس المال  العامة غير العادية،وذلك وفقاً لموافقة الجمعية  مال الشركة من خالل إصدار حقوق أولوية.
لایر سعودي عن  ٨،٩٨٧،٢٩١،٧٥٠سهم. بلغ رأس المال المعدل بعد اإلصدار الصحيح  ٤٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠من خالل إصدار 

ديون  بخالف ذلك قامت مجموعة زين باإلكتتاب من خالل تحويللایر سعودي.  ٤،٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠طريق زيادة رأس المال بمبلغ 
 ١٫٠٠٣بلغت نسبة الزيادة لكل سهم مليون لایر سعودي من اصل الدين القائم والذي تم اعتباره معاملة غير نقدية.  ١٬٦٦٧بقيمة 

  حقوق لكل سهم.
  

 اتفاقيات إعادة التمويل ٤-١

مس س����نوات حتى عام ، قامت المجموعة بإعادة تمويل وتمديد تاريخ اس����تحقاق المرابحة المش����تركة القائمة لخ ٢٠٢٠س����بتمبر  ٢٧في 
مليار لایر س���عودي مع فترة س���ماح لمدة عامين، بش���روط تجارية أفض���ل. عالوة على ذلك ،  ٦بمبلغ إجمالي متاح يص���ل إلى  ٢٠٢٥

) وبذلك ٢٠١٨مليار لایر س��عودي في عام  ٠٫٦٥مليار لایر س��عودي (في األص��ل  ١تتض��من االتفاقية تس��هيالت رأس مال عامل بمبلغ 
، مما يوفر س��يولة إض��افية للمجموعة لتمويل خطط نمو أعمالها. ٢٠٢٥مليار لایر س��عودي حتى عام  ٧يالت إلى يص��ل إجمالي التس��ه

مليار لایر سعودي). قامت المجموعة  ٣٫٨٥، استخدمت المجموعة فقط المبلغ القائم من االتفاقية الحالية ( ٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠لذلك، في 
 ٣١مليار لایر س���عودي في  ٠٫٨. وس���حبت المجموعة مبلغًا إض���افيًا قدره ٢٠٢٠فمبر نو ٣٠مليار لایر س���عودي في  ٢٫٨٣٢بتس���وية 
 ٣١مليار كما في  ٥٫٢بلغ الجزء غير المس��حوب من تس��هيالت المرابحة مبلغ وقدرة وفقًا لمتطلبات أعمال المجموعة.  ٢٠٢٠ديس��مبر 
 .)١٦إيضاح ( ٢٠٢٠ديسمبر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
  ( شركة مساهمة سعودية )

 

  الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١منتهية في للسنة ال

  (جميع المبالغ باآلالف لایر سعودي ما لم ينص على خالف ذلك)
 

- ٩ - 
 

 التكوين والنشاطات -١
 العامة المعلومات ١-١

 ١١هــ (الموافق ١٤٢٨جمادى األولى  ٢٥بتاريخ  ١٧٦إن الشركة هي "شركة مساهمة سعودية" أنشئت بموجب القرارات الوزارية رقم 
 ٢٦م بتاريخ /٤٨م) والمرسوم الملكي رقم ٢٠٠٨يناير  ٧هـ (الموافق ١٤٢٨ذو الحجة  ٢٨بتاريخ  ٣٥٧م) وقرار رقم ٢٠٠٧يونيو 

ربية الصادر من مدينة الرياض بالمملكة الع ١٠١٠٢٤٦١٩٢) والسجـل التجـاري رقم ٢٠٠٧يونيو  ١٢هـ (الموافق ١٤٢٨جمادى األولى 
م) كمشغل ثالث لخدمة الهاتف النقال ولديه رخصة تشغيل غير ٢٠٠٨مارس  ١٢هـ (الموافق ١٤٢٩ربيع األول  ٤السعودية بتاريخ 

 عام. ٢٥محدودة التقنية في المملكة العربية السعودية تبلغ مدتها 
مجموعة") بتقديـم خدمات االتصاالت المتنقلة في تقوم شركة االتصاالت المتنقلة السعودية ("الشركة") والشركات التابعة (مجتمعة "ال

كما تقوم الشركة بخدمات  .المملكة العربية السعودية حيث تقوم بتشغيل وشراء وتقديـم وتركيب وإدارة وصيانة خدمات الهاتف المتنقل
بدون طيار باالضافة الى بيع وإصالح  استشارية وبناء وإصالح ابراج االتصاالت وتقديم الخدمات المالية وتوفير خدمات الطائرات المسيرة

   ٢-١يضاح إ فيمذكور الطائرات المسيرة بدون طيار كما هو 

 .، المملكة العربية السعودية ١١٣٥١، الرياض  ٢٩٥٨١٤إن العنوان المسجل للشركة هو صندوق بريد 

مجموعة زين هي ش��ركة تابعة لش��ركة االتص��االت . الش��ركة تابعة لش��ركة االتص��االت المتنقلة الكويتية ش.م.ك.("مجموعة زين")تعتبر 
  العمانية ش م ع ع ، عمان.

عاًما  ١٥ميجا هرتز لمدة  ٢٦٠٠ ترددي ) ، استحوذت الشركة على طيف٢٠١٩يناير  ٢٢هـ����� (الموافق  ١٤٤٠جمادى األولى  ١٦في 
عاًما  ١٥مليون لایر سعودي تدفع على أقساط سنوية متساوية لمدة  ٣٢٤، مقابل رسوم ترخيص إجمالية قدرها  ٢٠٢٠يناير  ١تبدأ من 
  .٢٠٢٠يناير  ١تبدأ من 

اإلضافي في نطاق ترددي الميجاهرتز من الطيف  ١٠٠) ، استحوذت الشركة على ٢٠١٩مارس  ١٧هـ (الموافق  ١٤٤٠رجب  ١٠في 
مليون لایر سعودي تدفع بالتساوي  ٦٢٤، مقابل رسوم ترخيص إجمالية قدرها  ٢٠٢٠يناير  ١عاًما تبدأ من  ١٥جيجاهرتز ، لمدة  ٣٫٥

  .٢٠٢٢يناير  ١عاًما تبدأ من  ١٣أقساط سنوية لمدة 

مليون لایر سعودي) ، وبلغ  ٤٨٥: ٢٠١٩ سعودي (مليون لایر ٢٦٠: ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١حققت الشركة صافي ربح للسنة المنتهية في 
مليار لایر سعودي) والمطلوبات المتداولة للشركة  ١٫٦: ٢٠١٩ديسمبر ٣١لایر سعودي كما في هذا التاريخ ( مليون ٥٤العجز المتراكم 

مليار لایر يتعلق بالمس��تحق  ٣٫٦) الذي يش��ير الى ٣١(إيض��اح رقم  مليار لایر س��عودي ٥٫٧تتجاوز الموجودات المتداولة للش��ركة بمبلغ 
ماتها أنها س���تنجح في الوفاء بالتزا المجموعة. بناًء على أحدث خطة أعمال معتمدة ، تعتقد إدارة )١٨الى االطراف ذات عالقة (إيض���اح 

مليار  ٥٫٢مع االخذ في االعتبار الجزء غير المس��حوب من اتفاقية التمويل والبالغ قيمتة  التش��غيل اإلعتيادي المس��ار الطبيعي لعملياتفي 
لديها موارد كافية لمواص���لة عملياتها التش���غيلية في  المجموعةتوقعات معقولة بأن  المجموعةلدى مديري . )٤-١لایر س���عودي (إيض���اح 

  المستقبل المنظور.

 الشركات التابعة ٢-١
  التابعة والمملوكة لها بالكامل في المملكة العربية السعودية كما يلي:أنشأت الشركة الشركات 

شركة زين للمبيعات والتي ستكون مسؤولة عن توزيع وبيع أجهزة ومعدات االتصاالت. وتقديم الخدمات االستشارية. رأس المال   .أ
 م.٢٠١٩عام لایر سعودي. بدأت الشركة ممارسة األنشطة التجارية خالل الربع األول من  ١٠٫٠٠٠

 ١٠٫٠٠٠ستكون مسؤولة عن إنشاء ، بناء ، اصالح وصيانة محطات وأبراج اإلتصاالت. رأس المال  شركة زين لألعمال والتي  .ب
  لایر سعودي. لم تبدء الشركة األنشطة التجارية بعد.

بدأت الشركة   سعودي.لایر ١٠٠٫٠٠٠شركة زين المدفوعات المحدودة والتي ستقدم التقنية في الخدمات المالية. رأس المال   .ج
مليون  ٢٠قامت الشركة بتعديل راس مالها بمبلغ  ،٢٠٢٠. في عام م٢٠١٩ممارسة األنشطة التجارية خالل الربع الرابع من عام 

 . لایر سعودي
طيار باإلضافة شركة زين للطائرات الُمسيرة بدون طيار والتي توفر الخدمات المهنية والعلمية والتقنية  للطائرات الُمسيرة بدون   .د

لایر سعودي. بدأت الشركة ممارسة األنشطة التجارية خالل  ١٠٫٠٠٠إلى بيع وإصالح الطائرات الُمسيرة بدون طيار. رأس المال 
 م٢٠١٩الربع الرابع من عام 
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   شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
  ( شركة مساهمة سعودية )

 

  )تتمة( الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 لم ينص على خالف ذلك)(جميع المبالغ باآلالف لایر سعودي ما 

١٢ 
 

 (تتمة)السياسات المحاسبية الهامة التغيرات في  -٣
  سياسة محاسبة التحوط

لمحاس�����بة التحوط، تص�����نف المجموعة المش�����تقات إما كتحوطات للقيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات المعترف بها أو التزام مؤكد 
مخاطر معينة مرتبطة بأص�������ل أو التزام معترف به أو معاملة متوقعة محتملة للغاية (تحوط (تحوط القيمة العادلة)؛ أو التحوطات من 

  التدفق النقدي) أو تحوطات صافي استثمار في عملية أجنبية (تحوط صافي االستثمار).
رة المخاطر واس�����تراتيجيتها في بداية عالقة التحوط، توثق المجموعة العالقة بين أداة التحوط والبند المتحوط منه، إلى جانب أهداف إدا

إلجراء معامالت التحوط المختلفة. عالوة على ذلك، عند بداية التحوط وعلى أس���اس مس���تمر، توثق المجموعة ما إذا كانت أداة التحوط 
ا تلبي عالقات المنسوب إلى مخاطر التحوط، أي عندم لهفعالة في تعويض التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية للبند المتحوط 

  التحوط جميع متطلبات فعالية التحوط التالية:
  وأداة التحوط. لهتوجد عالقة اقتصادية بين البند المتحوط •  
  التغيرات في القيمة التي تنتج عن تلك العالقة االقتصادية. وعلى مخاطر االئتمان ال أال يهيمن أثر•  
فعلياً  - بالتحوط لهاتقوم المجموعة  تيال لهالناتجة عن كمية البند المتحوط مثل تلك نسبة التحوط لعالقة التحوط هي نفسها أن تكون •  

ً  -وكمية أداة التحوط التي تستخدمها المجموعة  -   .لهتلك الكمية من البند المتحوط لللتحوط  - فعليا
بة التحوط ولكن ظل هدف إدارة المخاطر لعالقة التحوط إذا توقفت عالقة التحوط عن الوفاء بمتطلبات فعال ية التحوط المتعلقة بنس�������

المحددة كما هو، تقوم المجموعة بتعديل نس�����بة التحوط الخاص�����ة بعالقة التحوط (أي إعادة التوازن للتحوط) بحيث تلبي معايير التأهيل 
  مرة أخرى.

اآلجل (أي بما في ذلك العناص����ر اآلجلة) كأداة تحوط لجميع عالقات التحوط التي تحدد المجموعة التغير الكامل في القيمة العادلة للعقد 
  تنطوي على عقود آجلة.

، أي باس���تثناء القيمة الزمنية للخيار. يتم االعتراف بالتغيرات في القيمة لهلعقود الخيار كبند متحوط  الحقيقيةتحدد المجموعة فقط القيمة 
للخيار في الدخل الش��امل اآلخر ويتم تجميعها في تكلفة احتياطي التحوط. إذا كان البند المتحوط له عالقة العادلة للقيمة الزمنية المناس��بة 

على الربح أو الخس������ارة. إذا كان البند  المتحوطبالمعاملة، يتم إعادة تص������نيف القيمة الزمنية إلى الربح أو الخس������ارة عندما يؤثر البند 
س���يتم إعادة تص���نيف المبلغ المتراكم في تكلفة احتياطي التحوط إلى الربح أو الخس���ارة على أس���اس المتحوط منه مرتبطاً بفترة زمنية، ف

تطبق المجموعة إطفاء القس������ط الثابت. يتم االعتراف بتلك المبالغ المعاد تص������نيفها في الربح أو الخس������ارة في نفس بند البند  -منطقي 
الي، فإن المبلغ المتراكم في تكلفة احتياطي التحوط يتم حذفه مباش�������رة من حقوق . إذا كان البند المتحوط منه بنداً غير ملهالمتحوط 

الملكية وإدراجه في القيمة الدفترية األولية للبند غير المالي المعترف به. عالوة على ذلك، إذا كانت المجموعة تتوقع أن بعض أو كل 
في المس���تقبل، يتم إعادة تص���نيف هذا المبلغ على الفور إلى الربح أو الخس���ارة المتراكمة في تكلفة احتياطي التحوط لن يتم اس���تردادها 

  الخسارة.

  تحوطات القيمة العادلة
وق يتم االعتراف بتغير القيمة العادلة على أدوات التحوط المؤهلة في الربح أو الخسارة باستثناء عندما تقوم أداة التحوط بتغطية أداة حق

الملكية المص����نفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الش����امل اآلخر وفي هذه الحالة يتم االعتراف بها في الدخل الش����امل اآلخر. يتم تعديل 
الذي لم يتم قياس��ه بالفعل بالقيمة العادلة لتغير القيمة العادلة المنس��وب إلى المخاطر المحوطة مع إدخال  لهمة الدفترية للبند المتحوط القي

 ريةمقابل في الربح أو الخس��ارة. بالنس��بة ألدوات الدين المقاس��ة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الش��امل اآلخر، ال يتم تعديل القيمة الدفت
  ألنها مدرجة بالفعل بالقيمة العادلة، ولكن يتم االعتراف بأرباح أو خسائر التحوط في الربح أو الخسارة بدالً من الدخل الشامل اآلخر.

التحوط تظل في  خس��ارةأو مكس��ب عندما يكون البند المتحوط هو أداة حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الش��امل اآلخر، فإن 
امل اآلخر لمطابقة أداة التحوط. عندما يتم االعتراف بأرباح أو خس��ائر التحوط في الربح أو الخس��ارة، يتم االعتراف بها في الدخل الش��

  .لهنفس البند المتحوط 

 تتوقف المجموعة عن محاس����بة التحوط فقط عندما تتوقف عالقة التحوط (أو جزء منها) عن تلبية المعايير المؤهلة (بعد إعادة التوازن،
إن وجدت). يتض������من ذلك الحاالت التي تنتهي فيها أداة التحوط أو يتم بيعها أو اس������تبعادها أو ممارس������تها. يتم احتس������اب التوقف بأثر 

لك مس��تقبلي. يتم إطفاء تعديل القيمة العادلة على القيمة الدفترية للبند المتحوط الناتج عن المخاطر المحوطة إلى الربح أو الخس��ارة من ذ
  التاريخ.
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 أسس االعداد -٢
ية الموحدة  مال عداد القوائم ال قا للمعايير للمجموعة تم إ ية للتوف لدول مالي  قريرا مدةال ية والمعايير  المعت ية الس�������عود كة العرب في الممل

  .واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين
 أسس القياس

ص و القيمة العادلةالمقاس���ة ب األص���ول الماليةمش���تقات قياس  التاريخية فيما عدا تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقًا لمبدأ التكلفة مخص���ّ
  .باستخدام طريقة وحدة القياس المتوقعة مكافأة نهاية الخدمة والذي تم تقييمه اكتوارياُ 

 م، ما لم يذكر خالف ذلك.٢٠١٩ديسمبر  ٣١نفس السياسة المحاسبية للسنة المنتهية في  المجموعةاستخدمت 
  أسس التوحيد

  تتضمن القوائم المالية الموحدة، القوائم المالية للشركة والكيانات التي تسيطر عليها الشركة. تتحقق السيطرة عندما تكون الشركة:
 سلطة على األعمال الُمستثمر فيها. 
 ض ل  ، و، أو لديها حقوق في، عوائد متقلبة من ارتباطها باألعمال الُمستثمر فيهاـتعرُّ
  ها.القدرة على استخدام سلطتها على األعمال الُمستثمر فيها للتأثير على مبلغ عوائدلديها 

تقوم الشركة بتقييم ما إذا كانت تسيطر على الشركة المستثمر فيها ام ال، إذا أشارت الحقائق والظروف إلى وجود تغييرات الى واحد أو 
  اكثر من الثالث عناصر المذكورة اعاله.

قائمة ووالدخل الش���امل االخر الموحدة  رةرباح أو الخس���االم المالية الموحدة على قائمة المركز المالي الموحد ، قائمة تش���تمل هذه القوائ
، بما في  مجموعةالتغيرات في حقوق الملكية الموحدة  وقائمة التدفقات النقدية الموحدة ، وااليض�������احات على القوائم المالية الموحدة لل

). يتم توحيد ٢-١وفروعها المملوكة بالكامل ، كما هو موض�������ح في (إيض�������اح مجموعةبات ونتائج عمليات الذلك الموجودات والمطلو
السياسات المحاسبية للشركات التابعة ، عند الضرورة ،  ضبطالشركات التابعة من التاريخ الذي تبدأ فيه الملكية حتى تاريخ توقفها. يتم 

والشركات التابعة المملوكة لها بالكامل بنفس فترات التقارير.  المجموعة. تتمتع المجموعةل لضمان توافقها مع السياسات المتبعة من قب
جميع االصول وااللتزامات والدخل والمصاريف والتدفقات النقدية دخل المجموعة والمتعلقة بمعامالت بين اعضاء المجموعة تم الغائها 

  في القوائم الموحدة.
  العملة الوظيفية وعملة العرض 

 تم عرض القوائم المالية الموحدة بالس���عودي لایر حيث تمثل ايض���اً العملة الوظيفية للمجموعة، جميع المبالغ تم تقريبها الى االالف لایر
  سعودي ما لم يذكر خالف ذلك.

 السياسات المحاسبية الهامةالتغيرات في  -٣
  .٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ يوضح ما يلي التغييرات في السياسات المحاسبية خالل العام المنتهي في

، اختارت المجموعة االنتقال إلى تطبيق متطلبات محاس�����بة التحوط للمعيار الدولي  ٩وفقًا لما يس�����مح به المعيار الدولي للتقرير المالي 
، اخت��ارت المجموع��ة ٢٠١٨في  ٩إلى المعي��ار ال��دولي للتقرير الم��الي  التحول. عن��د ٢٠٢٠يوليو  ١اعتب��اًرا من  ٩ر الم��الي ريللتق

  .٣٩رقم  االستمرار في تطبيق متطلبات محاسبة التحوط وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي
باألنواع الثالثة لمحاس��بة التحوط. ومع ذلك ، تم تقديم قدر  ٩تحتفظ متطلبات محاس��بة التحوط العامة للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

تحوط، وعلى وجه التحديد توسيع أنواع األدوات المؤهلة ألدوات التحوط وأنواع أكبر من المرونة ألنواع المعامالت المؤهلة لمحاسبة ال
بة التحوط. باإلض�������افة إلى ذلك ، تم اس�������تبدال اختبار الفعالية بمبدأ "العالقة  مكونات المخاطر للبنود غير المالية المؤهلة لمحاس�������

ا. كما تم تقديم متطلبات إفص��اح محس��نة حول أنش��طة إدارة االقتص��ادية". كما أن التقييم بأثر رجعي لفعالية التحوط لم يعد مطلوبً  ا أيض��ً
  .المخاطر للمجموعة

ا لمحاس�������بة التحوط وفًقا للمعيار الدولي للتقرير المالي  ٢٠٢٠يوليو  ١ن عالقات التحوط المؤهلة للمجموعة في إ ،  ٩مؤهلة أيض�������ً
. نظًرا ألن تحولدة التوازن في أي من عالقات التحوط عند الوبالتالي تم اعتبارها عالقات تحوط مس���تمرة. لم يكن من الض���روري إعا

الشروط الهامة ألدوات التحوط تتطابق مع البنود المتحوط لها المقابلة، فإن عالقات التحوط تستمر في أن تكون فعالة بموجب متطلبات 
ا أي عالقات٩تقرير المالي للتقييم فعالية المعيار الدولي  ً تحوط  . لم تحدد المجموعة أيض���ً والتي لم  ٩لمعيار الدولي للتقرير المالي ل وفقا

  .٣٩رقم  تكن لتفي بمعايير محاسبة التحوط المؤهلة بموجب معيار المحاسبة الدولي
أي تأثير على النتائج والمركز المالي للمجموعة للسنوات  ٩رقم لم يكن لتطبيق متطلبات محاسبة التحوط للمعيار الدولي للتقرير المالي 

  .السنوات السابقة و/أوالحالية 
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  )تتمة( الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 لم ينص على خالف ذلك)(جميع المبالغ باآلالف لایر سعودي ما 

١٤ 
 

  (تتمة)المعايير والتفسيرات والتعديالت  -٤
  )١٩ -(امتيازات اإليجار ذات الصلة بكوفيد  ١٦ رقمالمالي  للتقريرالمعيار الدولي تعديالت على 

تعديل على المعيار  ١٩- كوفيد) امتيازات اإليجار ذات الص��لة بIASB، أص��در مجلس معايير المحاس��بة الدولية ( ٢٠٢٠مايو  ٢٨في 
ما إذا كان امتياز اإليجار المرتبط ، قد يختار المس�����تأجر عدم تقييم كوس�����يلة عملية عقود اإليجار ١٦الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

من المؤجر يعد تعديًال لعقد اإليجار. يقوم المس������تأجر الذي يقوم بإجراء هذا االختيار بالحس������ابات ألي تغيير في مدفوعات  ١٩-كوفيد ب
دولي إلعداد التقارير المالية بنفس الطريقة التي يفس��ر بها التغيير بموجب المعيار ال١٩-كوفيد اإليجار ناتج عن امتياز اإليجار المرتبط ب

. ٢٠٢٠يونيو  ١، إذا لم يكن التغيير تعديًال لعقد اإليجار. ينطبق التعديل على فترات التقارير الس�������نوية التي تبدأ في أو بعد  ١٦رقم 
  يُسمح بالتطبيق المبكر. لم يكن لهذا التعديل أي تأثير على البيانات المالية الموحدة للمجموعة.

  "إحالل معدل الفائدة المرجعي" ٣٩ رقم ومعيار المحاسبة الدولي ٩و  ٧ رقم المالي للتقريرالمعايير الدولية  تعديالت على
عدًدا  توفر األدوات المالية: االعتراف والقياس ٣٩ رقم ومعيار المحاس�������بة الدولي ٩ رقم المالي للتقريرالتعديالت على المعيار الدولي 

. تتأثر عالقة التحوط بإحالل معدل الفائدة المرجعيمن التخفيفات ، والتي تنطبق على جميع عالقات التحوط التي تتأثر بش����كل مباش����ر 
 تقوم أو أداة التحوط. المتحوط لهتدفقات النقدية للبند لالس�������اس المرجعي للمبلغ التوقيت و / أو الإلى عدم التأكد من  اإلحاللإذا أدى 

تأثير المحتمل لهذا اإلص�������الح وليس من العملي اآلن تقديم تقدير معقول آلثار تطبيق هذا التعديل حتى تقوم لعملية تحليل لبالمجموعة 
  الشركة بمراجعة مفصلة.

  معايير أخرى
سنة المنتهية في  المجمعة المالية القوائمالمعايير الجديدة التي تم تطبيقها في  سنوية لل ، ولكن لم يكن لها تأثير كبير  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ال

 على المجموعة هي:

التقديرات السياسات المحاسبية والتغييرات في  ٨ رقم المالية ومعيار المحاسبة الدولي القوائمعرض  ١ رقم معيار المحاسبة الدولي• 
  ) ؛ واالهمية النسبيةعريف ت -مبادرة اإلفصاح  -واألخطاء (تعديل المحاسبية 

  .المفاهيمي إلعداد التقارير المالية العاممراجعات اإلطار• 
  تم إصدارها ولكن لم تصبح سارية معايير وتفسيرات وتعديالت جديدة  )ب

سبة الدولية والتي تعتبر سارية المفعول  هناك عدد من المعايير والتعديالت على المعايير والتفسيرات الصادرة عن مجلس معايير المحا
  .التطبيق المبكر لهافي الفترات المحاسبية المستقبلية التي قررت المجموعة عدم 

 :٢٠٢١يناير  ١ او بعد التعديالت التالية سارية المفعول للفترة التي تبدأ في

  " عرض القوائم المالية"، خاص بتصنيف االلتزامات. ١المحاسبة الدولي رقم  تعديالت على معاير
المالية" ، أن المطلوبات مصنفة على أنها متداولة  القوائم، "عرض  ١توضح هذه التعديالت ضيقة النطاق على معيار المحاسبة الدولي 

أو األحداث بعد تاريخ  المجموعةأو غير متداولة ، اعتماًدا على الحقوق الموجودة في نهاية فترة التقرير. ال يتأثر التص�������نيف بتوقعات 
ا ما يعنيه متالتقرير (على س��بيل المثال ، اس��تالم تنازل أو خرق ل عندما يش��ير إلى  ١عيار المحاس��بة الدولي عهد). يوض��ح التعديل أيض��ً

  "تسوية" التزام.

  :٢٢٠٢يناير  ١التعديالت التالية سارية المفعول للفترة التي تبدأ في 
  ).٣٧ رقم تكلفة إتمام العقد (تعديالت على معيار المحاسبة الدولي - غير المجديةالعقود • 
  ) ؛١٦ رقم االستخدام المقصود (تعديالت على معيار المحاسبة الدوليالممتلكات واآلالت والمعدات: العائدات قبل • 
 رقمو ٩ رقمو ١ المعايير الدولي للتقرير المالي رقم (تعديالت على ٢٠٢٠-٢٠١٨المحاسبة الدولية التحسينات السنوية على معايير • 

  ) ؛ و ٤١معاير المحاسبة الدولي رقم و  ١٦
  ).٣المالي للتقرير المفاهيمي (تعديالت على المعيار الدولي  العام اإلشارات إلى اإلطار• 

ال تتوقع المجموعة أي معايير أخرى صادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية ، ولكنها غير سارية المفعول بعد ، أن يكون لها تأثير 
 على المجموعة. جوهري
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 (تتمة)السياسات المحاسبية الهامة التغيرات في  -٣
  تحوطات التدفق النقدي

الجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة للمش���تقات وأدوات التحوط المؤهلة األخرى المص���نفة والمؤهلة كتحوطات للتدفقات النقدية 
تحوطات التدفقات النقدية، والتي تقتص�������ر على التغير يتم االعتراف بها في الدخل الش�������امل اآلخر وتجميعها تحت عنوان احتياطي 

ي التراكمي في القيمة العادلة البند المغطى من بداية التحوط. يتم االعتراف باألرباح أو الخس����ائر المتعلقة بالجزء غير الفعال مباش����رة ف
 الربح أو الخسارة، ويتم تضمينها في بند "األرباح والخسائر األخرى".

بها س��ابقاً في الدخل الش��امل اآلخر والمتراكمة في حقوق الملكية يتم إعادة تص��نيفها إلى الربح أو الخس��ارة في الفترات المبالغ المعترف 
التي يؤثر فيها البند المتحوط منه على الربح أو الخس�������ارة، في نفس بند التحوط المعترف به. ومع ذلك، عندما تؤدي المعاملة المتوقعة 

ص����ل غير مالي أو التزام غير مالي، فإن األرباح والخس����ائر المعترف بها س����ابقاً في الدخل الش����امل اآلخر المحوطة إلى االعتراف بأ
. والمتراكمة في حقوق الملكية يتم حذفها من حقوق الملكية وإدراجها في القياس األولي لتكلفة األصل غير المالي أو االلتزام غير المالي

ل اآلخر. عالوة على ذلك، إذا كانت المجموعة تتوقع عدم اس�������ترداد بعض أو كل الخس�������ارة ال يؤثر هذا التحويل على الدخل الش�������ام
  المتراكمة في احتياطي التحوط للتدفق النقدي في المستقبل، فسيتم إعادة تصنيف هذا المبلغ على الفور إلى الربح أو الخسارة.

أو جزء منها) عن تلبية المعايير المؤهلة (بعد إعادة التوازن، تتوقف المجموعة عن محاس����بة التحوط فقط عندما تتوقف عالقة التحوط (
إن وجدت). يتض������من ذلك الحاالت التي تنتهي فيها أداة التحوط أو يتم بيعها أو اس������تبعادها أو ممارس������تها. يتم احتس������اب التوقف بأثر 

تحوطات التدفقات النقدية في ذلك الوقت مس����تقبلي. أي ربح أو خس����ارة معترف بها في الدخل الش����امل اآلخر والمتراكمة في احتياطي 
تظل في حقوق الملكية ويتم إعادة تص�������نيفها إلى الربح أو الخس�������ارة عند حدوث المعاملة المتوقعة. عندما ال يكون من المتوقع حدوث 

ر إلى الربح أو معاملة متوقعة، يتم إعادة تص�������نيف المكس�������ب أو الخس�������ارة المتراكم في احتياطي تحوطات التدفقات النقدية على الفو
  الخسارة.

 تحوطات صافي االستثمارات في العمليات األجنبية

يتم المحاسبة عن تحوطات صافي االستثمارات في العمليات األجنبية بشكل مشابه لتحوطات التدفقات النقدية. يتم االعتراف بأي مكسب 
التحوط في الدخل الش������امل اآلخر ويتم تجميعها في احتياطي أو خس������ارة من عقود العمالت األجنبية اآلجلة المتعلقة بالجزء الفعال من 

تحويل العمالت األجنبية. يتم االعتراف باألرباح أو الخس��ائر المتعلقة بالجزء غير الفعال مباش��رة في الربح أو الخس��ارة، ويتم تض��مينها 
حوط المتراكمة في احتياطي تحويل العمالت في بند "األرباح والخس���ائر األخرى". يتم إعادة تص���نيف المكاس���ب والخس���ائر من أداة الت

  األجنبية إلى الربح أو الخسارة عند البيع أو البيع الجزئي للعملية األجنبية.

م، ولكن ليس لها تأثير على المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة ٢٠٢٠تنطبق بعض التعديالت والتفس�������يرات ألول مرة في عام 
  للمجموعة.

 المعايير والتفسيرات والتعديالت  -٤
  في السنة الحاليةمعايير وتفسيرات وتعديالت جديدة تم إعتمادها   )أ

يوض���ح ادناه المعايير وتفس���يرات وتعديالت الجديدة على المعايير والتي تم إعتماد تطبيقها في الس���نة الحالية، والتي ادت الى تغيير في 
  السياسة المحاسبية للمجموعة:

   : تعريف األعمال٣رقم  المالي للتقريرالمعيار الدولي 
أنه لكي يتم اعتباره عمالً ، يجب أن تتض�����من  "األعمال "تجميع ٣المعيار الدولي للتقرير المالي رقم يوض�����ح التعديل الذي أُدخل على 

مجموعة متكاملة من األنش�����طة واألص�����ول ، كحد أدنى ، مدخالت وعملية جوهرية تس�����اهم معًا بش�����كل كبير في القدرة على إنش�����اء 
ش�������اء المخرجات. عالوة على ذلك ، فإنه يوض�������ح أن األعمال يمكن أن توجد دون تض�������مين جميع المدخالت والعمليات الالزمة إلن

 المخرجات. لم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على البيانات المالية الموحدة للمجموعة ، ولكنها قد تؤثر على الفترات المس����تقبلية في حال
  ل.عمااأل تجميعدخول المجموعة في أي عمليات 
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 (تتمة)السياسات المحاسبية الهامة  -٥
  معدالت اإلطفاء السنوية التالية على أصولها غير الملموسة: المجموعةتطبق 

  ٪٢٫٥  رسوم الترخيص
  ٪٥٠٪ إلى ٢٠  برامج الحاسوب

  ٪١٠٪ إلى ٦٫٦٧  حقوق االستخدام غير القابلة للتحديد
  ٪٦٫٦٧  التردديالطيف 

  .السنوي تقريراليكون للعالمات التجارية عمر إنتاجي غير محدد، ويتم تقييم انخفاض قيمتها في تاريخ 

ستخدامه أو التصرف فيه.  ستبعاد أي أصل غير ملموس بمجرد التصرف فيه أو عندما ال يُتوقع أي منافع اقتصادية مستقبلية من ا يتم ا
ساس الفرق بين صافي متحصالت يتم اإلعتراف بالمكاسب أو الخ ستبعاد األصل غير الملموس، التي تحسب على أ سائر الناتجة عن ا

  البيع والقيمة الدفترية لألصل، في األرباح أو الخسائر عند استبعاد األصل.

  انخفاض قيمة األصول الملموسة وغير الملموسة
ألصولها الملموسة وغير الملموسة لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن القيم الدفترية  -في نهاية كل فترة تقرير -تُراجع الشركة 

تلك األص��ول قد تعرض��ت لخس��ائر انخفاض القيمة. في حالة وجود مثل هذه المؤش��رات، يتم تقدير القيمة القابلة لالس��ترداد لألص��ل من 
قدير المبلغ القابل لالس������ترداد ألص������ل منفرد، تقوم أجل تحديد مدى خس������ارة انخفاض القيمة (إن وجدت). عندما ال يكون من الممكن ت

الش���ركة بتقدير المبلغ القابل لالس���ترداد لوحدة توليد النقد التي ينتمي إليها األص���ل. وعندما يمكن تحديد أس���اس معقول وثابت للتوزيع، 
غر مجموعة من وحدات إنتاج النقد تُوزع كذلك أص��ول الش��ركات إلى وحدات توليد النقد الفردية، أو يتم توزيعها بخالف ذلك على أص��

  التي يمكن تحديد أساس توزيع معقول وثابت لها.

خدام، ويكون المبلغ القابل لالس��ترداد هو ما يتعدى القيمة العادلة ناقص��ا تكلفة البيع والقيمة الناتجة من االس��تخدام. عند تقدير قيمة االس��ت
ة يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة من قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم ما قبل الضريبة الذي يعكس تقييمات السوق الحالي

  للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المحددة لألصل الذي لم يتم تعديل التدفقات النقدية المستقبلية له. 

ر أقل من قيمته الدفترية، يتم تخفيض القيمة الدفترية (وحدة تول يد النقد) إذا كان المبلغ القابل لالس��ترداد لألص��ل (وحدة توليد النقد) قد قُّدِ
  لالسترداد. يتم إدراج خسارة انخفاض القيمة مباشرة في األرباح أو الخسائر.لألصل إلى مبلغه القابل 

  انخفاض قيمة األصول الملموسة وغير الملموسة (تتمة)
وفي حال عكس خس����ارة القيمة الحقًا، يجب زيادة القيمة الدفترية لألص����ل (أو وحدة توليد النقد) إلى أن تص����ل للتقديرات المعدلة للمبلغ 

داد، ولكن بحيث ال تزيد القيمة الدفترية التي تمت زيادتها عن القيمة الدفترية التي كان من الممكن تحديدها إذا لم يتم القابل لالس�������تر
مة االعتراف بخسارة االنخفاض في القيمة لألصل (أو وحدة توليد للنقد) في السنوات السابقة. يتم االعتراف بعكس خسارة انخفاض القي

  .لخسائرمباشرة في األرباح أو ا

  المخزون
. وتحدد تكاليف المخزون على أس���اس المتوس���ط المرجح للتكلفة. أقلتقدر قيمة المخزون بالتكلفة أو ص���افي القيمة القابلة للتحقق، أيهما 

  .البيعيمثل صافي القيمة القابلة للتحقق سعر البيع المقدر للمخزون ناقًصا كل التكاليف المقدرة لإلنهاء والتكاليف الالزمة إلتمام 

  وأرصدة البنوكالنقد 
اش��هر وتكون  ٣على النقد بالص��ندوق والبنوك و الودائع مع البنوك والتي ال يتجاوز تاريخ اس��تحقاقها وأرص��دة لدى البنوك النقد  يش��مل

 متاحة لإلستخدام عن طريق المجموعة، ما لم يذكر خالف ذلك.
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  المحاسبية الهامةسياسات ال -٥
  الممتلكات والمعدات

الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقص��ا اإلهالك المتراكم وخس��ائر انخفاض القيمة المتراكمة باس��تثناء األعمال الراس��مالية قيد التنفيذ تدرج 
  واالراضي.

ويتم اإلعتراف باإلهالك لش����طب تکلفة األص����ول ناقص����ا قيمتها المتبقية علی مدى أعمارها اإلنتاجية باس����تخدام طريقة القس����ط الثابت. 
في  راجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة والقيم المتبقية وطريقة اإلهالك في نهاية فترة التقرير الس������نوي ، وتحتس������ب أي تغيراتويجب م

  التقديرات على أساس مستقبلي.

  عة.تتم رسملة المصروفات الالحقة فقط إذا كان من المحتمل تدفق المنافع االقتصادية المستقبلية المرتبطة بالنفقات إلى المجمو

  معدالت اإلهالك السنوية التالية على ممتلكاتها ومعداتها: المجموعةتطبق 

  ٪أو مدة اإليجار أيهما أقل٢٠  تحسينات على العقارات المستأجرة
  ٪٣٣٫٣٪ إلى ٥  معدات شبكة اإلتصاالت
  ٪٣٣٫٣٪ إلى ٢٠  نظم المعلومات والخوادم

  ٪ ٢٠  األثاث والتجهيزات واألدوات المكتبية
  ٪٢٠  ومعدات النقل األخرى السيارات

يتم اس���تبعاد أي من بنود الممتلكات والمعدات بمجرد التص���رف فيه أو عندما ال يُتوقع أي منافع اقتص���ادية مس���تقبلية من االس���تمرار في 
استخدام األصل. ويتم تحديد أي ربح أو خسارة ناتجة عن بيع أو استبعاد أحد بنود الممتلكات والمعدات على أنه الفرق بين متحصالت 

  .رةأو الخسا ربحاالعتراف به في ال ويتملدفترية لألصل، البيع والقيمة ا

عندما تكون  االعمال الرأس����مالية قيد التنفيذ يتم إثبات األعمال الرأس����مالية قيد التنفيذ بالتكلفة وال يتم اس����تهالكها. يبدأ االس����تهالك على
األص��ول جاهزة لالس��تخدام المقص��ود. عندما تكون األص��ول جاهزة لالس��تخدام المقص��ود منها ، يتم تحويلها إلى ممتلكات ومعدات أو 
أص���ول غير ملموس���ة. تتم رس���ملة تكاليف التمويل على القروض لتمويل إنش���اء األص���ول المؤهلة خالل الفترة المطلوبة إلكمال وإعداد 

  ام المقصود.األصل لالستخد

  ات رأسمالية مقدمةدفع
حتى دفعات رأس��مالية مقدمة  اعلى أنه الدفعاتبتلك  االعترافالمعدات الرأس��مالية. يس��تمر  دييتم دفع دفعات رأس��مالية مقدمة إلى مور

 يةالرأسمال األعمالإلى معدات االتصاالت أو الدفعات الرأسمالية المقدمة ، يتم تحويل  المعدات  توريديتم تسليم األصل. بمجرد أن يتم 
  .قيد التنفيذ

  األصول غير الملموسة
شكل منفصل بالتكلفة ناقصا اإلطفاء المتراكم وخسائر  تدرج األصول غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة التي يتم شراؤها ب

س�������ط الثابت على مدى أعمارها اإلنتاجية المقدرة. ويجب مراجعة انخفاض القيمة المتراكمة. ويتم االعتراف باإلطفاء على أس�������اس الق
، وتحتس�����ب تأثيرات أي تغيرات في التقديرات على أس�����اس الس�����نوي تقريرالاألعمار اإلنتاجية المقدرة وطريقة اإلطفاء في نهاية فترة 

  مستقبلي.

، ولكن يتم التحقق من وجود إضمحالل سنوياً، سواء بشكل األصول غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة ال يتم إستهالك 
االعمار س�������نوًيا لتحديد ما إذا كانت  االعمار االنتاجية غير المحددةتقييم  تتم مراجعةمنفص�������ل أو على مس�������توى وحدات توليد النقد. 

نتاجي من غير محدد إلى محدد يتم على إذا لم يكن األمر كذلك ، فإن التغيير في العمر اإلس�������وف تظل داعمة. غير المحددة االنتاجية 
 أساس مستقبلي.
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  )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة  -٥
  الزكاة

يتم تقديم الزكاة على اس��اس . الربح أو الخس��ارةالزكاة وتخص��ص��ها وفقا للوائح المالية الس��عودية، ويتم تحميلها على  المجموعةتحتس��ب 
ً المجموعة ككل.   فترة المشمولة بالتقرير.البنهاية  وتحتسب باستخدام معدالت الزكاة السارية أو المطبقة جوهريا

  رأس المال
األدوات المالية التي تصدرها المجموعة كحقوق ملكية فقط إلى الحد الذي ال تستوفي فيه تعريف المطلوب المالي أو األصل يتم تصنيف 

  المالي. يتم تصنيف األسهم العادية للمجموعة كأدوات حقوق ملكية.

  مخصصات
ن حدث س��ابق، وهناك إحتمال وجود إس��تخدام إلتزام قانوني حالي أو متوقع ناتج ع المجموعةيتم إثبات المخص��ص��ات عندما يكون لدى 

  للموارد لتسوية اإللتزام، وإمكانية تقدير المبلغ بشكل يعتمد عليه.

  االلتزامات المحتملة
، بخالف تلك التي  المحتملةال يتم االعتراف باألصول المحتملة كأصل حتى يصبح تحقيقها مؤكًدا تقريبًا. ال يتم االعتراف بااللتزامات 

تنش��أ عن االس��تحواذ على الش��ركات التابعة ، كالتزام إال إذا كان من المحتمل نتيجة أحداث س��ابقة أن يكون هناك تدفق خارجي للموارد 
شئة عن االقتصادية لتسوية التزام حالي أو قانوني أو ضمني ؛ ويمكن تقدير المبلغ بشكل موثوق. يتم االعتراف بالمطلوبات الطارئة النا

 اندماج األعمال إذا كان من الممكن قياس قيمتها العادلة بشكل موثوق.

  عقود اإليجار 
  كمستأجر المجموعة

بتقييم ما إذا كان العقد عقد ايجارأو يحتوي على إيجار، عند بدء العقد. تعترف الش���ركة بحق اس���تخدام األص���ول والتزام  المجموعةتقوم 
  اإليجار المقابل في التاريخ الذي يجعل المؤجر فيه الموجود متاًحا لالستخدام من قبل الشركة (تاريخ البدء).

  تكلفة ، والتي تشمل:في ذلك التاريخ ، تقيس الشركة حق االستخدام بال

  مقدار القياس األولي اللتزام اإليجار. •
  أي مدفوعات إيجار يتم إجراؤها في أو قبل تاريخ البدء ، مطروًحا منها أي حوافز إيجار مستلمة. •
  أي تكاليف مباشرة أولية ، و •
تقدير للتكاليف التي يتعين تكبدها الستعادة األصل األساسي إلى الحالة المطلوبة بموجب شروط وأحكام عقد اإليجار نتيجة الستخدام  •

التزاًما بهذه  المجموعةاألصل األساسي خالل فترة معينة ؛ يتم االعتراف بذلك كجزء من تكلفة حق استخدام األصل عندما تتحمل 
  يكون في تاريخ البدء أو كنتيجة الستخدام األصل خالل فترة معينة. التكاليف ، والذي قد

خ ، في تاريخ البدء ، تقيس الش������ركة التزام اإليجار بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي لم يتم دفعها في ذلك التاريخ. وفي ذلك التاري
ار ، إذا كان يمكن تحديد هذا الس��عر بس��هولة. إذا تعذر تحديد يتم خص��م مدفوعات اإليجار باس��تخدام س��عر الفائدة الض��مني في عقد اإليج

  تستخدم معدل االقتراض التراكمي. المجموعةهذا المعدل بسهولة ، فإن 

ستخدام األصل األساسي خالل فترة اإليجار التي لم  شمل مدفوعات اإليجار المدرجة في قياس التزام اإليجار المدفوعات التالية لحق ا ت
  تاريخ البدء:يتم دفعها في 

  .دفعات ثابتة (بما في ذلك دفعات ثابتة مضمونة) ، مطروًحا منها حوافز اإليجار المستحقة القبض •
  معدل.مؤشر أو دفعات إيجار متغيرة والتي تكون بناءاً على  •
  .المبالغ التي يتوقع أن يدفعها المستأجر بموجب ضمانات القيمة المتبقية •
  ان المستأجر على يقين معقول من ممارسة هذا الخيار ولخيار الشراء إذا ك سعر المعاملة •
 دفع غرامات إنهاء عقد اإليجار، إذا كانت مدة اإليجار تعكس المستأجر الذي يمارس هذا الخيار. •
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  (تتمة) السياسات المحاسبية الهامة -٥
  منافع الموظفين

  مكافأة نهاية الخدمة

ستخدام طريقة وحدة االئتمان المخططة، مع إجراء تقييم  يتم تحديد مخصص مكافأة نهاية الخدمة، وهو عبارة عن خطة مزايا محددة، با
كتواري، إكتواري في نهاية كل فترة التقريرالسنوي. وتُدرج عمليات إعادة القياس، التي تشمل المكاسب والخسائر الناتجة عن التقييم األ

مباش���رة في قائمة المركز المالي مع قيد أي خص���م أو ائتمان في الدخل الش���امل األخر في الفترة التي تحدث فيها. وتدرج عمليات إعادة 
القياس المعترف بها في الدخل الش���امل اآلخر على الفور في األرباح المبقاة، ولن يتم إعادة تص���نيفها ض���من األرباح أو الخس���ائر. ويتم 

تكلفة الخدمة السابقة في الربح أو الخسارة في فترة تعديل الخطة. كما يتم احتساب الفائدة من خالل تطبيق معدل الخصم في بداية  إثبات
  الفترة الى صافي االلتزامات أو األصول المحددة. وتُصنف تكاليف المنافع المحددة على النحو التالي:

 الية، تكلفة الخدمة السابقة، وكذلك المكاسب والخسائر الناتجة عن التخفيضات والتسوية)؛تکاليف الخدمة (بما في ذلك تكلفة الخدمة الح  
 مصروفات الفوائد؛ 
 .إعادة القياس 

  

  ".التشغيلية واالداريةالعنصرين األولين لتكاليف المنافع المحددة في الربح أو الخسارة في بند "المصاريف  المجموعة بعرض تقوم

للتقرير قامت الش�������ركة بالبدء بإس�������تخدام التقويم االكتواري إللتزامات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين من بداية التحول للمعايير الدولية 
  ى.سنو، على أساس المالي

 إستحقاقات التقاعد

. ويمثل ذلك خطة مس��اهمة محددة. تدفع الش��ركة اش��تراكات التقاعد عن موظفيها الس��عوديين إلى المؤس��س��ة العامة للتأمينات اإلجتماعية
 وتسجل المدفوعات كمصاريف عند تكبدها.

  منافع الموظفين قصيرة األجل

يتم اإلعتراف بااللتزام بالمنافع المس����تحقة للموظفين فيما يتعلق باألجور والرواتب واألجازات الس����نوية واألجازات المرض����ية وتذاكر 
 ذات العالقة بالمبلغ غير المخصوم من المنافع المتوقع دفعها مقابل تلك الخدمة.السفرفي الفترة التي يتم فيها تقديم الخدمة 

وتقاس االلتزامات المعترف بها فيما يتعلق بمنافع الموظفين القص���يرة األجل بالمبلغ غير المخص���وم للمنافع المتوقع دفعها مقابل الخدمة 
  ذات العالقة.

  المنح الحكومية
 ستلتزم بالشروط المتعلقة بها وبأن المنح سيتم استالمها. المجموعةال يتم اإلعتراف بالمنح الحكومية حتى يكون هناك تأكيد معقول بأن 

يتم تسجيل المنح الحكومية المتعلقة بالممتلكات والمعدات كخصم من تكلفة الموجودات عند تسجيلها في القيمة الدفترية ذات الصلة . يتم 
أي مبالغ مسبقة الدفع إضافية مستلمه كمنحة مؤجلة ويتم تسويتها مقابل النفقات الرأسمالية المسجلة على الموجودات. أي فائض تسجيل 

  يتم تسجيله في اإليرادات األخرى.

  يتم تسوية المنح المتعلقة بااليرادات (استرداد المصروفات) مقابل المصاريف ذات الصلة.

  العمالت األجنبية
(العمالت األجنبية)، والتي هي اللایر الس���عودي وفقا  للمجموعةيتم اإلعتراف بالمعامالت التى تتم بعمالت أخرى غير العملة الرس���مية 

ألس������عار الص������رف الس������ائدة في تاريخ المعامالت. في نهاية كل فترة تقرير، يتم إعادة تحويل البنود النقدية المقومة بالعمالت األجنبية 
السائدة في ذلك التاريخ. ال يتم إعادة تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها من حيث التكلفة التاريخية بعملة أجنبية.  لصرفابأسعار 

  يتم اإلعتراف بفروقات الصرف على البنود النقدية في األرباح أو الخسائر في الفترة التي تنشأ فيها.
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  (تتمة) السياسات المحاسبية الهامة -٥

  اإليرادات
مثل فواتير العمالء لرس�����وم االش�����تراكات الش�����هرية ورس�����وم خدمة التجوال تتكون إيرادات التش�����غيل من اإليرادات متكررة الحدوث 

والخطوط المؤجرة والمكالمات وتتكون أيض��ا من اإليرادات غير متكررة الحدوث مثل رس��وم االتص��ال التي تدفع لمرة واحدة ومبيعات 
  أجهزة الهواتف وملحقاتها.

 أجهزة الهواتف وخدمات االتصاالت

ات من خدمات االتص�������االت المتنقلة المقدمة لعمالء الدفع اآلجل والدفع مقدماً عند نقل الخدمات. إذا قام العميل يتم االعتراف باإليراد
بأداء االلتزام أوالً، على س������بيل المثال، من خالل الس������داد المس������بق للمقابل الموعود به، يص������بح لدى المجموعة التزام عقد. إذا قامت 

خالل اس���تيفاء التزامها باألداء، فإن المجموعة لديها العقد األص���لي. يتم احتس���اب المبالغ المس���تلمة من المجموعة بتقديم الخدمة أوالً من 
  بيع الرصيد المدفوع مقدما كالتزامات العقد حتى يستخدم العميل الخدمات حينما يتم اإلعتراف بها كإيراد.

من  ١٥رقم  للتقرير الماليهواتف مدعومة لعمالئها إلى جانب خدمات االتص�������االت المتنقلة. يتطلب المعيار الدولي  مجموعةتقدم ال
. ونتج عن ذلك إعادة تبويب لكل منهاالشركات توزيع سعر المعاملة على كل التزام أداء محدد في العقد على أساس سعر البيع المستقل 

إيرادات الخدمات والتي س���بق تس���جيلها فور إبرام العقد مع العميل وبالتالي نش���أ أص���ل بموجب عقد جزء من إيرادات المتاجرة ض���من 
يتض��من بعض البنود التي س��بق عرض��ها كمدينين تجاريين وأرص��دة مدينة أخرى. يمثل األص��ل الناتج عن العقد المبالغ المس��تحقة من 

سعار البيع المستقلة استناًدا إلى األسعار المعلنة. يتم تسجيل اإليرادات الناتجة العميل والتي لم تتحقق صفتها القانونية بعد. ويتم تحديد أ
من مبيعات األجهزة عند تس�����ليم الجهاز للعميل. ويحدث ذلك عادة عند إبرام العميل للعقد.أما األجهزة التي تباع منفص�����لة، يدفع العميل 

جة من االتص��االت الص��وتية والرس��ائل وخدمات اإلنترنت المتض��منة في حزم قيمتها بالكامل في مركز البيع. يتم تس��جيل اإليرادات النات
 الباقات عندما يتم تقديم الخدمات خالل فترة العقد.

  الموكلين مقابل الوكالء –خدمات القيمة المضافة 

يطة بتلك المعامالت يتم تس����تند اإليرادات الناتجة من خدمات القيمة المض����افة وترتيبات مش����اركتها إلى تحليل األحداث والظروف المح
الخدمات ذات الص������لة اس������تناًدا إلى س������يطرتها أو فقد  مجموعةالاالعتراف باإليرادات الناتجة من خدمات القيمة المض������افة عند تقديم 

ق من س���يطرتها على الخدمات المحولة للعميل حيث يتم االعتراف إما بإجمالي المبلغ الص���ادر به فاتورة إلى العميل أو بالمبلغ المس���تح
  كعمولة لتسهيل تقديم الخدمة. مجموعةقبل ال

  عنصر التمويل الهام

اتخاذ حكم  ١٥رقم  للتقرير الماليإذا امتلك العميل خيار الدفع مقابل األجهزة أو الخدمات على مدى فترة ما، يتطلب المعيار الدولي 
  .ديل سعر المعاملة ليعكس القيمة الزمنية لألمواللتحديد ما إذا كان العقد يتضمن عنصر تمويل هام. وفي هذه الحالة، يتم تع

  العموالت وتكاليف العقود األخرى

تكبدة في الحص�������ول على عقد مع عميل في قائمة ، يتم تأجيل بعض التكاليف اإلض�������افية المُ ١٥رقم  للتقرير الماليالدولي  وفقا للمعيار
العقد ذي الص��لة. وس��يؤدي ذلك بش��كل عام إلى االعتراف في وقت الحق  المركز المالي الموحدة ويتم إطفاؤها بالتوافق مع إثبات إيراد

 .بمبالغ بعض العموالت المستحقة لموزعين وموظفين تابعين لطرف ثالث

تقدم الش��ركة حوافز للجهات الوس��يطة وذلك الكتس��اب عمالء جدد وترقية الخدمات المباعة للعمالء الحاليين. يتم إطفاء عموالت التفعيل 
تجديد المدفوعة مقابل خدمات الدفع اآلجل على مدار فترة العقد. وفي حالة عمالء الدفع المس����بق، يتم تحميل تكاليف العموالت وإعادة ال

 كمصروف عند تكبدها.

 برامج والء العمالء

ض فيما يتعلق تطبق الش����ركة برنامج والء العمالء الذي يوفر مجموعة متنوعة من المزايا للعمالء. وتخص����ص الش����ركة المقابل المقبو
  .بالمنتجات والخدمات المقدمة في الباقة بما في ذلك نقاط الوالء كالتزام أداء منفصل استناًدا إلى أسعار البيع

   شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
  ( شركة مساهمة سعودية )

 

  )تتمة( الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
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 (تتمة) السياسات المحاسبية الهامة -٥
  عقود اإليجار (تتمة)

منخفضة القيمة على أساس القسط الثابت كمصروف في الربح يتم إدراج المدفوعات المرتبطة بعقود اإليجار قصيرة األجل واألصول 
  أو الخسارة.

التزاًما بتكاليف تفكيك وإزالة أصل مؤجر، أو استعادة الموقع الذي توجد عليه أو استعادة األصل األساسي إلى  المجموعةعندما تتحمل 
. إلى الحد ٣٧ياس��ه وفقًا لمعايير المحاس��بة الدولية الحالة المطلوبة بموجب ش��روط وش��روط عقد اإليجار، يتم االعتراف بالمخص��ص وق

الذي تكون فيه التكاليف المتعلقة بأص���ل حق االس���تخدام، يتم إدراج التكاليف في أص���ل حق االس���تخدام ذي الص���لة ، ما لم يتم تكبد هذه 
 التكاليف إلنتاج مخزون.

  القياس الالحق
ا االس��تهالك المتراكم وخس��ائر انخفاض القيمة. يتم احتس��اب بقياس  تقوم المجموعة، تاريخ البدءبعد  أص��ل حق االس��تخدام بالتكلفة ناقص��ً

االس����تهالك على أس����اس القس����ط الثابت على المدى األقص����ر من العمر اإلنتاجي لألص����ل ومدة اإليجار. تحدد الش����ركة ما إذا كان حق 
. يبدأ االس��تهالك في الربح او الخس��ارةلقيمة تم تحديدها في قائمة اس��تخدام األص��ول قد انخفض��ت قيمته وتقر بأية خس��ائر انخفاض في ا

  تاريخ بدء عقد اإليجار.
خسارة  يتم المحاسبة علىلتحديد ما إذا كان أصل حق االستخدام قد انخفضت قيمته و ٣٦معيار المحاسبي الدولي رقم  المجموعةتطبق 

  انخفاض القيمة المحددة.
بدء ،  تاريخ ال عد  ياستقوم المجموعب جار  ة بق مات اإلي ئدة على التزا فا ية لتعكس ال لدفتر مة ا يادة القي جار عن طريق ز مات اإلي التزا

  اإليجار المدفوعة. دفعاتوتخفيض القيمة الدفترية لتعكس 

  قياس التزام اإليجار (وتجري تعديالً مماثالً ألصل حق االستخدام ذي الصلة) كلما: تقوم المجموعة بإعادة

اإليجار أو حدث أو تغيير كبير في الظروف مما أدى إلى تغيير في تقييم ممارسة خيار الشراء ، وفي هذه الحالة  تغيرت مدة عقد• 
  يتم إعادة قياس التزام اإليجار عن طريق خصم مدفوعات اإليجار المعدلة باستخدام معدل الخصم المعدل.

تغيير في المدفوعات المتوقعة بموجب قيمة متبقية مضمونة ، وفي تتغير مدفوعات اإليجار بسبب التغييرات في مؤشر أو معدل أو • 
هذه الحاالت يتم إعادة قياس التزام اإليجار عن طريق خصم مدفوعات اإليجار المعدلة باستخدام معدل خصم غير متغير (ما لم 

  م معدل الخصم المعدل).تتغير مدفوعات اإليجار بسبب التغيير في سعر الفائدة العائم ، وفي هذه الحالة يتم استخدا
على يتم تعديل عقد اإليجار وال يتم احتساب تعديل عقد اإليجار كعقد إيجار منفصل ، وفي هذه الحالة يتم إعادة قياس التزام اإليجار بناًء 

  ديل.مدة عقد اإليجار المعّدل عن طريق خصم مدفوعات اإليجار المعدلة باستخدام معدل الخصم المعدل في تاريخ نفاذ التع
يتم تخص�������يص كل دفعة إيجار بين االلتزام وتكلفة التمويل. يتم تحميل تكلفة التمويل على الربح أو الخس�������ارة على مدار فترة اإليجار 
إلنتاج معدل فائدة دوري ثابت على الرص��يد المتبقي من االلتزام لكل فترة. س��عر الفائدة الدوري الثابت هو معدل الخص��م المس��تخدم في 

  ولي اللتزام اإليجار.القياس األ
بالنسبة للعقود التي تحتوي على عنصر إيجار واحد أو أكثر من عناصر اإليجار أو غير اإليجار ، تخصص الشركة االعتبار في العقد 

  لكل عنصر إيجار على أساس السعر المستقل النسبي لعنصر التأجير الى المجموع الكلي وسعر المكونات غير المستأجرة.
  ؤجركم المجموعة

يتم تص����نيف عقود اإليجار التي تكون الش����ركة مؤّجرا لها كإيجارات تمويلية أو تش����غيلية. عندما تنقل ش����روط عقد اإليجار كل مخاطر 
ومزايا الملكية إلى المس����تأجر ، يتم تص����نيف العقد على أنه عقد إيجار تمويلي. يتم تص����نيف جميع عقود اإليجار األخرى كعقود إيجار 

  تشغيلية.
س���اب إيرادات اإليجار من عقود اإليجار التش���غيلية على أس���اس القس���ط الثابت على مدى مدة عقد اإليجار ذات الص���لة. تض���اف يتم احت

التكاليف المباش�رة األولية المتكبدة في التفاوض وترتيب عقد إيجار تش�غيلي إلى القيمة الدفترية لألص�ل المؤجر ويتم االعتراف بها على 
  دى فترة اإليجار.أساس القسط الثابت على م

لتخص��يص االعتبار بموجب  ١٥رقم  للتقرير الماليعندما يتض��من العقد عناص��ر التأجير وغير التأجير ، تطبق الش��ركة المعيار الدولي 
  العقد لكل عنصر.
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  (تتمة)السياسات المحاسبية الهامة  -٥
  (تتمة) األدوات المالية

  يتم الحقًا قياس أدوات الدين التي تستوفي الشروط التالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:

  أعمال يتم تحقيق هدفه من خالل جمع التدفقات النقدية التعاقدية وبيع األصول المالية؛ يتم االحتفاظ باألصل المالي ضمن نموذج
  و

  تؤدي الشروط التعاقدية لألصل المالي في تواريخ محددة إلى تدفقات نقدية تكون فقط مدفوعات المبلغ األصلي والفائدة على
  المبلغ األساسي القائم.

   قيمة العادة من خالل الدخل الشامل االخرى.المجموعة ليس لديها ادوات دين مقاسة بال

المجموعة ليس لديها  بش����كل افتراض����ي ، يتم قياس جميع األص����ول المالية األخرى الحقًا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخس����ارة.
  اصول مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة.

عرض للرجوع عند االعتراف المبدئي باس�������تثمار في حقوق الملكية غير محتفظ به للمتاجرة، قد تختار المجموعة بش�������كل غير قابل 
  على أساس كل استثمار على حدة. االختيارالتغييرات الالحقة في القيمة العادلة لالستثمار في الدخل الشامل اآلخر. يتم إجراء هذه 

ما لم يكن ذمم مدينة تجارية بدون عنص���ر تمويلي هام يتم قياس���ه مبدئيًا بس���عر المعاملة) مبدئيًا بالقيمة العادلة يتم قياس األص���ل المالي (
  باإلضافة إلى تكاليف المعاملة التي يمكن أن تنسب مباشرة إلى االستحواذ ، للبند غير المدرج بالقيمة العادلة في الربح أو الخسارة.

  طفأةاألصول المالية بالتكلفة الم
ة يتم قياس هذه األص���ول الحقًا بالتكلفة المطفأة باس���تخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. يتم تخفيض التكلفة المطفأة بخس���ائر انخفاض القيم

(انظر أدناه). يتم االعتراف بإيرادات الفوائد وأرباح وخس�����ائر ص�����رف العمالت األجنبية وانخفاض القيمة في الربح أو الخس�����ارة. يتم 
  راف بأي مكسب أو خسارة من إلغاء االعتراف في الربح أو الخسارة.االعت

  انخفاض قيمة األصول المالية

  تتكون األصول المالية بالتكلفة المطفاة من الذمم التجارية المدينة والنقد وما يُعادله والذمم المدينة األخرى.

  وفق أي من األسس التالية: ٩تُقاس مخصصات الخسارة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
  

  ي غضون شهًرا: وهي خسائر اإلئتمان المتوقعة الناتجة عن حاالت تقصير محتملة ف ١٢ على مدىخسائر االئتمان المتوقعة
  .تقريرشهراً من تاريخ ال ١٢

 التقصير المحتملة على  : وهي خسائر اإلئتمان المتوقعة التي تنشأ جراء جميع حاالتالعمرن المتوقعة على مدى خسائر اإلئتماال
 مدار مدة األداة المالية المتوقعة.

  

  باستثناء ما يلي، والتي تقاس العمرمخصصات الخسارة بمبلغ يساوي خسائر اإلئتمان المتوقعة على مدى  المجموعةتقيس ،
  شهًرا: ١٢على مدى باعتبارها خسائر ائتمان متوقعة 

  

  ائتمانية منخفضة في تاريخ التقرير.سندات الدين التي تحددت بأن لديها مخاطر  
  سندات الدين واألرصدة البنكية األخرى التي لم تزداد مخاطر اإلئتمان لها (أي مخاطر التقصير التي تحدث على مدار الفترة

 المتوقعة لألداة المالية) زيادةً ملحوظةً منذ التسجيل األولي.

ساوي خسائر اإلئتمان المتوقعة على مدى قياس مخصصات الخسارة للذمم التجاري المجموعةاختارت  ة المدينة وأصول العقود بمبلغ ي
  .العمر
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  (تتمة)السياسات المحاسبية الهامة  -٥
  (تتمة) اإليرادات

  خدمات التثبيت والتفعيل

تفعيلها عندما تنتقل الس����يطرة على ش����ريحة االتص����ال إلى العميل النهائي.تقدم يتم االعتراف بااليرادات من بيع ش����رائح االتص����ال عند 
الش����ركة خدمات التركيب بش����كل مدمج مع بيع األجهزة للعميل.تتألف العقود المجمعة لمبيعات األجهزة وخدمات التركيب من التزامات 

تكون خاصة. وبناًء على ذلك ، تقوم الشركة باإلعتراف  أداء واحدة ألن وعود نقل األجهزة وتوفير خدمات التركيب غير قادرة على أن
باإليرادات الناتجة عن المبيعات المجمعة لألجهزة وخدمات التركيب مع مرور الوقت ، باس�������تخدام طريقة إدخال لقياس التقدم نحو 

  لشركة.الرضاء التام عن الخدمة ، وذلك ألن العميل يتلقى ويستهلك في نفس الوقت الفوائد التي تقدمها ا

  األدوات المالية
  األصول المالية

بتصنيف األصول المالية في واحدة من الفئات التي يتم ذكرها أدناه، وهذا يعود على الغرض التي تم الحصول علية من  المجموعةتقوم 
  أجله. بخالف األصول المالية التي لها عالقة بالتحوط، السياسات المحاسبية لكل فئة كما يلي:

  العادلة من خالل الربح أو الخسارةالقيمة 
بالقيمة العادلة مع االعتراف  الموحدة تص�������نف األص�������ول المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخس�������ارة في قائمة المركز المالي

 المجموعةبالتغيرات في القيمة العادلة في قائمة الربح أو الخس���ارة والدخل الش���امل في ايرادات التمويل أو فئة المص���روفات. ليس لدى 
 ً   بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. أي أصول مالية مصنفة طوعا

  آلخرالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ا
 يتم إدراج األص�������ول المالية التي يتم تقييمها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الش�������امل اآلخر بالقيمة العادلة مع االعتراف بالتغيرات في

يف القيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر ويتم تجميعها بالقيمة العادلة من خالل احتياطي الدخل الشامل اآلخر عند البيع، يتم إعادة تصن
أي رص��يد ض��من القيمة العادلة من خالل احتياطي الدخل الش��امل اآلخر مباش��رة إلى األرباح المحتجزة وال يتم إعادة تص��نيفه إلى قائمة 

  الربح أو الخسارة والدخل الشامل األخر.

تاريخ التس��وية مع تس��جيل أي  يتم إدراج مش��تريات ومبيعات األص��ول المالية المقاس��ة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الش��امل اآلخر في
 المجموعةتغيير في القيمة العادلة بين تاريخ المتاجرة وتاريخ التس�وية بالقيمة العادلة من خالل احتياطي الدخل الش�امل اآلخر. ال تمتلك 

  مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر. أي أصول مالية

  التكلفة المطفأة 
ا أنواًعا أخرى  تنش�أ هذه األص�ول بش�كل أس�اس�ي من توفير الس�لع والخدمات للعمالء (مثل الذمم المدينة التجارية)، ولكنها تتض�من أيض�ً

من األص��ول المالية حيث يكون الهدف األس��اس��ي االحتفاظ بهذه األص��ول من أجل التدفقات النقدية التعاقدية، والتدفقات النقدية التعاقدية 
فوائد. يتم إثباتها مبدئيًا بالقيمة العادلة زائًدا تكاليف المعاملة التي تنس����ب مباش����رة إلى حيازتها أو هي مجرد مدفوعات. أص����ل الدين وال

  إصدارها، ويتم تسجيلها الحقًا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي، ناقًصا مخصص االنخفاض في القيمة، إن وجدت.

  القياس الالحق لألصول المالية

  الحقًا قياس أدوات الدين التي تستوفي الشروط التالية بالتكلفة المطفأة:يتم 

  .األصل المالي محتفظ به ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ بأصول مالية من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية  
  مدفوعات المبلغ األصلي والفائدة على تؤدي الشروط التعاقدية لألصل المالي في تواريخ محددة إلى تدفقات نقدية تكون فقط

  المبلغ األساسي القائم.
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  )تتمة( الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 لم ينص على خالف ذلك)(جميع المبالغ باآلالف لایر سعودي ما 

٢٤ 
 

  (تتمة)السياسات المحاسبية الهامة  -٥
  (تتمة) األدوات المالية

 ً قيمة ، يتم قياس المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعالة فيما عدا المشتقات والمطلوبات المالية المحددة بال الحقا
 العادلة من خالل الربح أو الخس���ارة، والتي تدرج الحقاً بالقيمة العادلة مع اإلعتراف بالربح أو الخس���ارة في قائمة األرباح أو الخس���ائر

  (بخالف األدوات المالية المشتقة التي تم تحديدها و تفعيلها كأدوات تحوط).

اإليجار والذمم الدائنة األخرى ، والتي يتم االعتراف بها مبدئًيا بالقيمة العادلة ويتم إدراجها الحًقا التزامات عقود و والس�������لفالقروض 
  بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.

  اء اإلعترافالغ
عندما يتم استبدال التزام مالي حالي بآخر من نفس الُمقرض بشروط مختلفة إلى حد كبير أو يتم تعديل شروط التزام قائم بشكل جوهري 

ق في ، فإن مثل هذا التبادل أو التعديل يتم التعامل معه على أنه اس���تبعاد لاللتزام األص���لي واالعتراف بالتزام جديد. يتم االعتراف بالفر
  الربح أو الخسارة.قائمة القيم الدفترية ذات الصلة في 

  مقاصة األدوات المالية
يتم تعويض األص�����ول المالية واإللتزامات المالية ويتم إظهار المبلغ الص�����افي في قائمة المركز المالي إذا كان هناك حق قانوني واجب 

هناك نية لتسوية على أساس صافي، لتحقيق األصول وتسوية االلتزامات في النفاذ في الوقت الحالي لموازنة المبالغ المعترف بها وكان 
  وقت واحد.

  والتقديرات واإلفتراضاتاألحكام المحاسبية الهامة  -٦
المعتمدة في المملكة العربية السعودية استخدام بعض التقديرات  للتقرير الماليوفقاً للمعايير الدولية  الموحدة المالية القوائميتطلب إعداد 

في  كما فصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملةللموجودات والمطلوبات واإلالُمدرجة  واالفتراضات الهامة التي تؤثر على المبالغ 
ل بشکم ألحکارات وايدلتقم اتقييم يتش������مولة بالتقرير. إليرادات والمص������روفات خالل الفترة الموالمبالغ الُمدرجة لتاريخ التقرير المالي 

ظروف. لت الة تحونها معقد ألتي ُيعتقالمستقبلية داث األحت اقعاوتك لذبما في رى ، ألخل اموالعوايخية رلتارة الخبالی د إتستنر ومستم
بحكم تعريفها ، نادراً ما تس���اوي النتائج  تقوم الش���ركة بعمل تقديرات وافتراض���ات تتعلق بالمس���تقبل. إن التقديرات المحاس���بية الناتجة ،

  الفعلية ذات الصلة.

  التقديرات الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية
 العرض اإلجمالي مقابل العرض الصافي

عندما تقوم المجموعة ببيع س����لع أو خدمات كمص����در رئيس����ي ، يتم تس����جيل اإليرادات والمدفوعات للموردين على أس����اس إجمالي في 
ات وتكاليف التش�������غيل. إذا قامت المجموعة ببيع س�������لع أو خدمات كوكيل ، يتم تس�������جيل اإليرادات والمدفوعات للموردين في اإليراد

  اإليرادات على أساس صافي ، والذي يمثل الهامش المكتسب.

جريه اإلدارة لكل من الش���كل يعتمد تحديد ما إذا كانت المجموعة على أنها الش���ركة الرئيس���ية أو الوكيل في الص���فقة على التحليل الذي ت
القانوني ومض���مون االتفاقية بين المجموعة وش���ركائها التجاريين ؛ تؤثر هذه األحكام على مبلغ اإليرادات ومص���اريف التش���غيل المعلنة 

  ولكنها ال تؤثر على الموجودات أو المطلوبات أو التدفقات النقدية المبلغ عنها.
  الهبوط في قيمة األصول غير المالية

قيمته القابلة لالس�������ترداد ، والتي هي أعلى من  وحدة توليد النقديحدث االنخفاض في القيمة عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألص�������ل أو 
ا تكاليف  ا تكاليف احتس���اب االس���تبعاد إلى البيانات المتاحة من قيمة االس���تخدامو البيعقيمتها العادلة ناقص���ً . تس���تند القيمة العادلة ناقص���ً

ت البيع الملزمة التي تتم على أسس تجارية لموجودات مماثلة أو أسعار سوق يمكن مالحظتها ناقًصا التكاليف اإلضافية للتخلص معامال
للسنوات الخمس  الموازنةإلى نموذج التدفقات النقدية المخصومة. التدفقات النقدية مستمدة من  قيمة االستخداممن األصل. يستند حساب 

نش���طة إعادة الهيكلة التي لم تلتزم بها المجموعة بعد أو االس���تثمارات المس���تقبلية الهامة التي من ش���أنها تعزيز أداء القادمة وال تش���مل أ
األص��ل لوحدة إنتاج النقد التي يتم اختبارها. يعتبر المبلغ القابل لالس��ترداد أكثر حس��اس��ية لمعدل الخص��م المس��تخدم في نموذج التدفقات 

 .ة إلى التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة ومعدل النمو المستخدم ألغراض االستقراءالنقدية المخصومة باإلضاف
  

   شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
  ( شركة مساهمة سعودية )

 

  )تتمة( الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 لم ينص على خالف ذلك)(جميع المبالغ باآلالف لایر سعودي ما 
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  (تتمة)السياسات المحاسبية الهامة  -٥
  (تتمة) األدوات المالية

عند تحديد ما إذا كانت مخاطر اإلئتمان لألص������ل المالي قد ازدادت زيادةً ملحوظة منذ التس������جيل األولي وعند تقدير خس������ائر اإلئتمان 
المتوقعة، تضع الشركة في اعتبارها المعلومات المعقولة والقابلة للدعم التي تكون ذات صلة ومتوفرة دون تكلفة ال حاجة لها أو مجهود 
ال مبرر لها. ويش�������مل ذلك المعلومات والتحليالت الكمية والنوعية على حٍد س�������واء، اس�������تناداً إلى الخبرة التاريخية والتقييم اإلئتماني 

 لشركة بما في ذلك المعلومات التطلعية المستقبلية.المدروس ل

يوماً. تعتبر الشركة  ٣٠تفترض الشركة زيادة مخاطر اإلئتمان على األصل المالي زيادةً ملحوظة إذا تجاوزت مدة استحقاقها أكثر من 
  عندما: تعثرأن األصل المالي يكون في حالة 

اإلئتمانية إلى الش���ركة بالكامل، دون لجوء الش���ركة إلى إجراءات مثل التحقق يكون من غير المحتمل أن يدفع المقترض التزاماته  •
  من الضمان (إذا كان ُمحتفظ به)، أو

  يوماً بعد اإلستحقاق. ٩٠يتجاوز تاريخ األصل المالي أكثر من  •

تتمثل الفترة القص�������وى التي تؤخذ في اإلعتبار عند تقدير خس�������ائر اإلئتمان المتوقعة في الفترة التعاقدية القص�������وى التي تتعرض فيها 
  لمخاطر اإلئتمان.المجموعة 

  قياس خسائر اإلئتمان المتوقعة

اإلئتمان على أنها القيمة الحالية لجميع العجوزات  تُمثل خسائر اإلئتمان المتوقعة تقديراً مرجحاً الحتمالية خسائر اإلئتمان. تُقاس خسائر
  النقدية (أي الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة للكيان وفقاً للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع الشركة تلقيها).

  تُخصم خسائر اإلئتمان المتوقعة بسعر الفائدة الفعلي لألصل المالي.

  بطمستوى إئتماني هامالية ذات  أصول

في كل تاريخ  للتقارير ما إذا كانت الخص������وم المالية المدرجة بالتكلفة المطفاة وس������ندات الدين بالقيمة العادلة في الدخل  المجموعةتقيّم 
عند وقوع حدث أو أكثر له تأثير س��لبي على ذو مس��توى إئتماني هابط . يكون األص��ل المالي مس��توى إئتماني هابطالش��امل اآلخر ذات 

  النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي.التدفقات 

  عرض انخفاض القيمة
  تُخصم مخصصات الخسائر لألصول المالية الُمقاسة بالتكلفة المطفاة من إجمالي القيمة الدفترية لألصول.

تُعرض خس�����ائر اإلنخفاض في القيمة المتعلقة بالذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى، بما في ذلك أص�����ول العقود على حدة في 
  .قائمة الربح او الخسارة والدخل الشامل االخر الموحدة

  إلغاء االعتراف باألصول المالية
بإلغاء االعتراف باألص��ل المالي فقط عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األص��ل ، أو عندما تقوم بتحويل  المجموعةتقوم 

بتحويل أو االحتفاظ بش��كل كبير بجميع مخاطر  المجموعةاألص��ل المالي وجميع مخاطر ومزايا ملكية األص��ل إلى كيان آخر. إذا لم تقم 
ستمرت ف شركة تعترف بحصتها المحتفظ بها في األصل واإللتزام المرتبطة ومزايا الملكية وا سيطرة على األصل المحول ، فإن ال ي ال

بالمبالغ التي قد يتعين عليها دفعها. إذا احتفظت الش���ركة بش���كل جوهري بجميع مخاطر ومزايا ملكية األص���ل المالي المحول ، تس���تمر 
  باالقتراض المضمون للعائدات المستلمة. الشركة في االعتراف باألصل المالي وتعترف أيًضا

  القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

في  تصنف اإللتزامات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في قائمة المركز المالي بالقيمة العادلة مع االعتراف بالتغيرات
لشامل. ليس لدى الشركة أي أصول مالية محتفظ بها للمتاجرة ولم تحدد أي إلتزامات القيمة العادلة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل ا

  .مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
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 وما في حكمه النقد -٧
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

 ١٬١١٩ ١٬٢٩٧  نقد في الصندوق
 ٥٥٦٬٣١٩ ١٬١٠٢٬١٠٤ نقد لدى البنوك

 ٦٠٠٬٠٠٠ -  ودائع ألجل 
  ١٬١٥٧٬٤٣٨  ١٬١٠٣٬٤٠١  

  )٢٦١٫٥٣٦(  )٢٢٠٫٦٠٧(  نقدية لدى البنوك محتجزة
  ٨٩٥٫٩٠٢  ٨٨٢٫٧٩٤  

جزًءا من الفائض النقدي في الودائع ألجل مع فترة استحقاق مدتها ثالثة أشهر أو أقل لدى البنوك التجارية المحلية، بلغ  المجموعةتستثمر 
بلغ إجمالي العموالت التي حصلت  ٪)٢٫٤٧ :  ٢٠١٩(  ٪١٫٤بلغت  ٢٠٢٠متوسط معدالت العمولة السنوية على هذه الودائع خالل عام 

  لایر سعودي).مليون  ٢٦٫٣: ٢٠١٩مليون لایر سعودي ( ١٢بلغت  ٢٠٢٠عليها الشركة خالل عام 

 أخرىوذمم مدينة تجارية  -٨
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

 ٢٬٢٥٨٬١٣٢ ٢٬٨٥٧٬٩٢٢  ذمم تجارية مدينة
 )١٬٠٠٨٬٨٢٨( )١٬٢٦٩٬٨٦٣(  يخصم: مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

 ١٬٢٤٩٬٣٠٤ ١٬٥٨٨٬٠٥٩  ذمم تجارية مدينة صافي
 ٥٩٬٦٨٤ ١٩٬٤٣٠  دفعات مقدمة للموردين

 ً  ٥١٬٦٩٣ ٦٠٬١٧٦  إيجار مدفوع مقدما
 ٥١٬٧٣١ ١٧٬٩٧٥  دفعات مقدمة لخطوط النقل ووصالت األلياف 

  ٣١٧٫٨٨٢ ٣١٠٫٣٧٣  ذمم مدينة أخرى
  ١٬٧٣٠٬٢٩٤  ١٫٩٩٦٫٠١٣  

. القيم الدفترية للذمم المدينة التجارية واألخرى للمجموعة مقومة بالعمالت ٣١الذمم المدينة التجارية مبين في إيضاح  اصيل الخاصةتفال
  التالية:

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
 ١٫٧١٦٫٥٤٩ ١٫٨٦٠٫٢٩٢  لایر سعودي 

 ١٣٬٧٤٥ ١٣٥٫٧٢١  دوالر أمركي 
  ١٫٧٣٠٫٢٩٤ ١٫٩٩٦٫٠١٣ 

تعترف المجموعة ال يتم إحتساب أية فوائد على الذمم التجارية المدينة.  يوما. ٣٠السلع والخدمات ى مبيعات يبلغ متوسط فترة اإلئتمان عل
تأخرين بمخصصات مقابل الخسارة االئتمانية المتوقعة بناًء على نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة مع األخذ في االعتبار أعمار المدينين الم

  المدينون في السداد ألن الخبرة التاريخية تشير إلى أن احتمالية استرداد المبالغ تنخفض كلما تأخر المبلغ.عن السداد والتي تزداد كلما تأخر 

تقوم المجموعة بإجراء فحص االئتمان قبل منح االئتمان لعمالء جدد. تتم مراجعة هذه اإلجراءات وتحديثها على أساس مستمر. لم تطرأ 
  عام السابق.أي تغييرات على هذه اإلجراءات عن ال

ال يوجد عمالء آخرين يشكلون أكثر من و. )٢٣: ٪٢٠١٩( ٪ من إجمالي رصيد الذمم التجارية المدينة للشركة١٩يمثل اثنين من المدينين 
  ٪ من إجمالي رصيد الذمم التجارية المدينة.١٠

في تاريخ التقرير والتي تجاوز موعد مليون لایر سعودي)  ٧٣٦: ٢٠١٩مليون لایر سعودي ( ٧٢١وجود ذمم مدينة تجارية بإجمالي 
منذ استحقاقها ولم يتم تكوين مخصص لها ، وفقًا للسياسة ، ال تزال المبالغ قابلة لالسترداد ولم يكن هناك انخفاض كبير في جودة االئتمان 

  منح االئتمان في البداية.

   شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
  ( شركة مساهمة سعودية )

 

  )تتمة( الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 لم ينص على خالف ذلك)(جميع المبالغ باآلالف لایر سعودي ما 

٢٥ 
 

  (تتمة) والتقديرات واإلفتراضاتاألحكام المحاسبية الهامة  -٦
  وأصول العقد انخفاض قيمة الذمم المدينة

المدى قيمة وي بمبلغ يساوقعة لمتاالئتمانية رة الخساوذج انمس ساأعلی  واص�����ول العقد ينةدلمم امذللل لقابلة للتحصيالقيمة ر ايدتقم يت
شكل كبير منذ اإلعتراف المبدئى  الزمنى لخسائر االئتمان المتوقعة. عند تحديد ما إذا كانت مخاطر اإلئتمان لألصل المالي قد ازدادت ب

معقولة والداعمة ذات الص����لة والمتوفرة بدون تكلفة أو مجهود وعند تقدير خس����ائر االئتمان المتوقعة ، فإن الش����ركة تعتبر المعلومات ال
سواء ، استناداً إلى الخبرة التاريخية للشركة والتقييم اإلئتمان ي غير مبرر. ويشمل ذلك المعلومات والتحليالت الكمية والنوعية على حد 

  المدروس ، بما في ذلك المعلومات االستشرافية.
  ن التزام اداءالترتيبات في حالة وجود أكثر م

في ترتيبات اإليرادات حيث يتم تقديم أكثر من س�������لعة أو خدمة واحدة للعميل ، يتم تخص�������يص المقابل للعميل بين الس�������لع والخدمات 
 يعباس���تخدام مبادئ القيمة العادلة النس���بية. تحدد المجموعة بش���كل عام القيمة العادلة للعناص���ر الفردية بناًء على األس���عار التي يتم بها ب

المنتج بشكل منتظم على أساس مستقل. قد تؤثر مراجعة تقديرات هذه القيم العادلة بشكل جوهري على تخصيص إجمالي مقابل الترتيب 
  .بين العناصر الفردية

  األعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية للممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسة
  

من إجمالي موجودات  كبيراً ت غير الملموس���ة والتي تُش���كل جزًء للممتلكات والمعدات والموجودا تُقدر األعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية
ً الش�����ركة ألغراض احتس�����اب االهالك واإلطفاء تباع . تُعد هذه التقديرات بناًء على االس�����تخدام المتوقع لألعمار اإلنتاجية. تُحدد القيمة ا

ً المتبقية بناًء على الخبرة والبيانات القابلة ل  .لمالحظة حيثما كان ذلك متاحا
  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

  .١٨رقم هذه التقديرات في اإليضاح  تُوضحتُعد الشركة تقديرات مختلفة في تحديد مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين. 
  الربط الزكوي

") ويخض���ع GAZT(" والدخلمن قبل الش���ركة وفقًا لمتطلبات الهيئة العامة للزكاة  االس���تقطاعض���رائب يتم تحديد مخص���ص الزكاة و
زكاة وض�������ريبة الالتزامات ب باالعتراف الش�������ركة تقوم. والدخلالهيئة العامة للزكاة للتغيير بناًء على التقييمات النهائية الواردة من 

ض���افية مس���تحقة. تعتمد النتيجة النهائية ألي إزكاة / ض���رائب  ان هناكإذا ك فيمابناًء على أفض���ل تقديرات اإلدارة المتوقعة االس���تقطاع 
. تقديمهاالتي يحق للش��ركة على النتيجة النهائية إلجراءات االعتراض الهيئة العامة للزكاة والض��رائب مبلغ إض��افي يتم تقييمه بواس��طة 

قائمة الربح عندما تكون النتيجة النهائية للضريبة لهذه األمور مختلفة عن المبالغ التي تم تسجيلها مبدئيًا ، فقد تؤثر هذه االختالفات على 
  في الفترة التي يتم فيها اتخاذ هذا القرار النهائي.أو الخسارة الموحدة 

  قياس القيمة العادلة لألدوات المالية

القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المس������جلة في بيان المركز المالي على أس������اس األس������عار المدرجة في عندما يتعذر قياس 
). تؤخذ DCFاألس�����واق النش�����طة ، يتم قياس قيمتها العادلة باس�����تخدام تقنيات التقييم بما في ذلك نموذج التدفقات النقدية المخص�����ومة (

يمكن مالحظتها حيثما أمكن ذلك ، ولكن عندما ال يكون ذلك ممكًنا ، يلزم وجود درجة من مدخالت هذه النماذج من األس�������واق التي 
الحكم في تحديد القيم العادلة. تش�������مل األحكام اعتبارات المدخالت مثل مخاطر الس�������يولة ومخاطر االئتمان والتقلبات. التغيرات في 

  لمزيد من اإلفصاحات. ٢١٫٤العادلة لألدوات المالية. انظر إيضاح االفتراضات المتعلقة بهذه العوامل يمكن أن تؤثر على القيمة 
  تقدير معدل االقتراض اإلضافي -اإليجارات 

) IBRال يمكن للمجموعة بس��هولة تحديد س��عر الفائدة الض��مني في عقد اإليجار ، وبالتالي ، فإنها تس��تخدم معدل االقتراض اإلض��افي (
لفائدة الذي يتعين على المجموعة دفعه لالقتراض على مدى فترة مماثلة ، وبض����مان مماثل ، هو معدل ا IBRلقياس التزامات اإليجار. 

ما  IBR. وبالتالي ، يعكس معدل بيئة اقتص���ادية مماثلةاألموال الالزمة للحص���ول على أص���ل بقيمة مماثلة ألص���ل حق االس���تخدام في 
ة عدم توفر معدالت ملحوظة أو عندما يلزم تعديلها لتعكس ش�������روط "يتعين على المجموعة دفعه" ، األمر الذي يتطلب تقديًرا في حال

باستخدام المدخالت التي يمكن مالحظتها (مثل أسعار الفائدة في السوق) عندما تكون  IBRوأحكام عقد اإليجار. تقدر المجموعة معدل 
  متاحة ومطلوبة لعمل تقديرات معينة خاصة بالمنشأة.
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   شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
  ( شركة مساهمة سعودية )

 

  )تتمة( الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 لم ينص على خالف ذلك)(جميع المبالغ باآلالف لایر سعودي ما 

٢٨ 
 

 مخزون -١٠
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

  ٢٥٥٬٧٩٦  ١٩٥٫٣٤١  أجهزة هاتف وملحقاتها 
  ١٬٦٧٦  ٦٫١٦٩  شرائح هاتف جوال 

  ١٬٠٧٢  ١٫٦٦١  بطاقات إعادة شحن مسبقة الدفع 
 ٢٬٥٨٩ ١٫٥٦٠  أخرى 

  ٢٦١٬١٣٣  ٢٠٤٫٧٣١  
  )١٩٬١٦١(  )١٧٫٦٢٨(  المخزون بطيء الحركةيخصم: مخصص 

  ٢٤١٬٩٧٢  ١٨٧٫١٠٣  
  ١٬١١٣٬٩٦٧  ٨١٠٫٧٥٠  كمصروف بهتكلفة المخزون المعترف 

  
 حق استخدام األصول -١١

  بنوعية االصول التالي:حق استخدام االصول المعترف به يتعلق 
٢٠٢٠  

  المجموع  خلوية ومعدات اخرى    اراضي ومباني   
  ١٬٤٤٨٬٤٧٩  ١٥٢٬٨٥٢    ١٬٢٩٥٬٦٢٧    اإلفتتاحيالرصيد 
  ٢٢٨٬١١١  ٠    ٢٢٨٬١١١    : اإلضافات يضاف
  )٣٤٧٬٠٣٦(  )٦٥٬١٤٢(    )٢٨١٬٨٩٤(    : اإلطفاءيخصم
  )٤٤٬٦٦٦(  )١٥٬٤٨١(    )٢٩٬١٨٥(    : االستبعاداتميخص
  ١٬٢٨٤٬٨٨٨  ٧٢٬٢٢٩    ١٬٢١٢٬٦٥٩    نهائيالد يالرص

  
٢٠١٩  

  المجموع  خلوية ومعدات اخرى    اراضي ومباني   
  ١٫٥٨٥٫٢٠٣  ٣٦٦٫٩٨١    ١٫٢١٨٫٢٢٢    اإلفتتاحيالرصيد 

  ٤١٥٫٣٦٤  ١٤٫٦٣٩    ٤٠٠٫٧٢٥    يضاف: اإلضافات 
  )٤٠٦٫٧٤٠(  )١٠٤٫٩٠٨(    )٣٠١٫٨٣٢(    يخصم: اإلطفاء

  )١٤٥٫٣٤٨(  )١٢٣٫٨٦٠(    )٢١٫٤٨٨(    يخصم: االستبعادات
  ١٫٤٤٨٫٤٧٩  ١٥٢٫٨٥٢    ١٫٢٩٥٫٦٢٧    نهائيالرصيد ال

  مليون فيما يتعلق بإيجار الموقع. ٢٦ مبلغ وقدرةإجمالي المبلغ المسجل في الربح أو الخسارة لحق استخدام األصول  •
  تتكون األرض والمباني بشكل أساسي من مواقع االتصاالت السلكية والالسلكية المؤجرة. •
  لدى المجموعة أي عقود إيجار بمدفوعات إيجار متغيرة لم يتم تضمينها في قياس مطلوبات اإليجار.ليس  •

  :تأجير للمجموعة وكيفية احتسابهاأنشطة ال
تستأجر المجموعة في الغالب مساحات داخلية وخارجية لتركيب مواقع االتصاالت الخاصة بها. عادة ما يتم إبرام عقود اإليجار لفترات 

سنوات ولكن قد يكون لها خيارات تمديد. يتم التفاوض على شروط اإليجار على أساس فردي وتحتوي على مجموعة  ١٠إلى  ١من محددة 
واسعة من الشروط واألحكام المختلفة. ال تفرض اتفاقيات اإليجار أي تعهدات ، ولكن ال يجوز استخدام األصول المؤجرة كضمان ألغراض 

  .االقتراض

   شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
  ( شركة مساهمة سعودية )

 

  )تتمة( الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 لم ينص على خالف ذلك)(جميع المبالغ باآلالف لایر سعودي ما 

٢٧ 
 

  (تتمة) ذمم مدينة وتجارية أخرى -٨
  لها مخصص: مكون التجارية المتأخرة الغيرعمر الذمم 

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
 ٤٤٣٬٢٤٩ ٣٩٨٬٩٤٥  يوم ٩٠يوم الى  ٦٠

 ١٠٣٬٨٨٠ ٩٤٬٧٧٥  يوم ١٨٠يوم الى  ١٢٠
 ١١١٬٥٨٣ ٨٤٬١٠٨  يوم ٣٦٠يوم الى  ١٨٠

 ٧٧٬٢٣٥ ١٤٣٬١٨١  يوم ٣٦٠أكثر من 
  ٧٣٥٬٩٤٧  ٧٢١٬٠٠٩ 

النخفاض في قيمتها والتي انخفضت جودة االئتمان الخاصة لم تكن هناك مبالغ في تاريخ التقرير لم تتأخر عن موعد استحقاقها وال تعرضت 
  بها منذ منح االئتمان األولي.

  الحركة في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

 ٧٦٤٬٨٢٢ ١٬٠٠٨٬٨٢٨  الرصيد االفتتاحي
 ٢٤٤٬٠٠٦ ٢٦١٫٠٣٥  محمل خالل السنة 

 - -  المبالغ المعادة خالل السنة
  ١٬٠٠٨٬٨٢٨  ١٬٢٦٩٬٨٦٣  النهائيالرصيد 

  إجمالي المبالغ المحملة على قائمة الربح او الخسارة:
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

 ٢٤٤٫٠٠٦ ٢٦١٫٠٣٥  الخسائر االئتمانية للعام
 - )١٩٫٧٥٩(  * عكس المخصصات االخرى

  ٢٤٤٫٠٠٦  ٢٤١٫٢٧٦  الرصيد النهائي
في االعتبار أي تغيير في جودة االئتمان للذمم التجارية المدينة من تاريخ عند تحديد قابلية استرداد الذمم التجارية المدينة ، تأخذ المجموعة 

تحتفظ منح االئتمان مبدئيًا حتى نهاية فترة التقرير. إن تركيز مخاطر االئتمان محدود بسبب حقيقة أن قاعدة العمالء كبيرة وغير مرتبطة. ال 
  فضت قيمتها.المجموعة بأي ضمانات على الذمم التجارية المدينة التي انخ

  الرصيد الغير قابل لإلسترداد المكون في الفترة السابقة كدين معدون لـخدمات القيمة المضافة.يمثل * 
  العقد أصول -٩

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
 ٤٠٩٬٤٥٢ ٣١٩٬٠٦١  اإليرادات غير المفوترة

 )٣٬٢٤٣( )٢٬٥٣٩(  مخصوما منه: مخصص خسائر انخفاض القيمة
  ٤٠٦٬٢٠٩  ٣١٦٬٥٢٢  

 ٢٧٤٬٩٥٦ ٩٦٬٤٥٠  متداولة
 ١٣١٬٢٥٣ ٢٢٠٬٠٧٢  غير متداولة

  ٤٠٦٬٢٠٩ ٣١٦٬٥٢٢ 
  

  ألصول العقد: المتوقعةالحركة في مخصص الخسائر االئتمانية 
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

 - ٣٫٢٤٣  الرصيد اإلفتتاحي
 ٣٫٢٤٣ )٧٠٤(  مبالغ تم عكسها خالل العام

  ٣٫٢٤٣  ٢٫٥٣٩  الرصيد النهائي
    

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  اإليرادات المؤجلة والتزامات العقد
 ٦٢١٫٣١٩ ٤٩٠٫٢٥٤  دفعات مقدمة من العمالء –التزامات العقد 
 - ٥٣٫٨٣٢  )٣٤منح حكومية (إيضاح  –إيرادات مؤجلة 

  ٦٢١٫٣١٩  ٥٤٤٫٠٨٦  
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صاالت المتنقلة السعودية
شركة االت

   
( شركة مساهمة سعودية )

  
 

ضاحات حول القوائم المالية
إي

 
الموحدة

 )
تتمة

(  
للسنة المنتهية في 

٣١
 

ديسمبر 
٢٠٢٠

  
لایر سعودي ما 

ف 
(جميع المبالغ باآلال

ف ذلك)
ص على خال

لم ين
 

٣٠
 

 ١٣
- 

دفعات رأسمالية مقدمة
 

  
٢٠٢٠

  
٢٠١٩

  
ت رأسمالية مقدمة

دفعا
  

١٣٢٬٨٣٢
  

٤٥٧٬٩٥٢
  

تتعلق 
ت

الدفعا
 

الرأسمالية 
ت 

بسدادا
ف بها 

ف المبالغ المعتر
صني

ت. عند االنتهاء ، يتم إعادة ت
صاال

ت االت
للمورد مقدًما وقبل االنتهاء من مشروع لمعدا

ت
كدفعا

 
ت.

ت ومعدا
رأسمالية إلى ممتلكا

  
١٤

- 
موجودات غير ملموسة

 
  

ص
رسم الترخي

*
  

ص برامج حاسوبية
رخ

  
حقوق االستخدام

**
  

عالمة تجارية
****

 
ف الترددي

الطي
***

 
االجمالي

 
ا

لتكلفة 
  

  
  

  
  

  
  

١ 
يناير 

٢٠٢٠
  

٢٣٬٣٦٤٬٢٣٠
 

٤٣٧٬١٨٢
  

١٬٢٢٦٬٠٨٢
 

٧٬٥٠٠
 

١٬٢٧٧٬٩٩٢
  

٢٦٬٣١٢٬٩٨٦
  

ضافات
إ

  
-  

١٣٬٨١٧
  

٢١٧٬٩٧٩
 

- 
٦٠٥٬٤٩٧

  
٨٣٧٬٢٩٣

  
تحويالت

  
- 

٢٬٦٦١
 

-  
- 

٢٬٠٠٠
  

٤٬٦٦١
  

استبعادات
  

-  
)

٨٤٠
(  

-  
-  

-  
)

٨٤٠
(  

كما في 
٣١

 
ديسمبر 

٢٠٢٠
  

٢٣٬٣٦٤٬٢٣٠
  

٤٥٢٬٨٢٠
  

١٬٤٤٤٬٠٦١
  

٧٬٥٠٠
  

١٬٨٨٥٬٤٨٩
  

٢٧٬١٥٤٬١٠٠
 

  
  

  
  

  
  

  

االطفاء 
  

  
  

  
  

  
  

١ 
يناير 

٢٠٢٠
  

٩٬٣٧٦٬١١٦
  

٣٣٠٬٠٣٨
  

٢٥٨٬٦٥٧
  

-  
١٣٢٬٢٤٧

  
١٠٬٠٩٧٬٠٥٨

  
ضافات

إ
  

٥١٧٬١٣٤
  

٣٨٬٥٨٨
  

٩٦٫٢٣٥
 

-  
١٢٥٬٦٩٨

  
٧٧٧٫٦٥٥

  
استبعادات 

  
- 

)
٧٧٢

( 
- 

- 
-  

)
٧٧٢

( 
كما في 

٣١
 

ديسمبر 
٢٠٢٠

  
٩٬٨٩٣٬٢٥٠

 
٣٦٧٬٨٥٤

  
٣٥٤٬٨٩٢

 
- 

٢٥٧٬٩٤٥
  

١٠٬٨٧٣٬٩٤١
 

صافي القيمة الدفترية
  

١٣٬٤٧٠٬٩٨٠
  

٨٤٬٩٦٦
 

١٬٠٨٩٬١٦٩
 

٧٬٥٠٠
 

١٫٦٢٧٫٥٤٤
  

١٦٬٢٨٠٬١٥٩
 

  

  
ص

رسم الترخي
*

  
ص برامج حاسوبية

رخ
  

حقوق االستخدام
**

  
عالمة تجارية

 
ف الترددي

الطي
***

 
االجمالي

 
التكلفة 

  
  

  
  

  
  

  
١ 

يناير 
٢٠١٩

  
٢٣٬٣٦٤٬٢٣٠

 
٤٢٨٬٤٥٦

  
١٬١٢٧٬٦١٧

 
٧٬٥٠٠

 
٧٠٥٬٧١٦

  
٢٥٬٦٣٣٬٥١٩

 
ت

ضافا
إ

  
-  

٨٬٩٦٦
  

٩٢٬٧٢٤
 

- 
٥٧١٬٧٧٦

  
٦٧٣٬٤٦٦

  
ت

تحويال
  

-  
٢٤٫٣٧٧

  
٥٫٧٤١

  
-  

٥٠٠
  

٣٠٫٦١٨
  

ت
استبعادا

  
-  

)
٢٤٫٦١٧

( 
-  

- 
-  

)
٢٤٫٦١٧

(  
كما في 

٣١
 

ديسمبر 
٢٠١٩

  
٢٣٬٣٦٤٬٢٣٠

  
٤٣٧٬١٨٢

  
١٬٢٢٦٬٠٨٢

  
٧٬٥٠٠

  
١٬٢٧٧٬٩٩٢

  
٢٦٬٣١٢٬٩٨٦

 
  

  
  

  
  

  
  

االطفاء 
  

  
  

  
  

  
  

١ 
يناير 

٢٠١٩
  

٨٬٨٥٨٬٩٨٣
  

٣٠٩٬٧٩١
  

١٧٧٬٠١٩
  

-  
٤٧٬٠٤٧

  
٩٬٣٩٢٬٨٤٠

  
ت

ضافا
إ

  
٥١٧٬١٣٣

  
٤٣٬٥٢٠

  
٨١٬٦٣٨

 
-  

٨٥٬٢٠٠
  

٧٢٧٬٤٩١
  

ت
إستبعادا

  
-  

)
٢٣٫٢٧٣

(  
-  

-  
-  

)
٢٣٫٢٧٣

(  
كما في 

٣١
 

ديسمبر 
٢٠١٩

  
٩٫٣٧٦٫١١٦

 
٣٣٠٫٠٣٨

 
٢٥٨٫٦٥٧

 
- 

١٣٢٫٢٤٧
  

١٠٫٠٩٧٫٠٥٨
 

صافي القيمة الدفترية
  

١٣٫٩٨٨٫١١٤
 

١٠٧٫١٤٤
  

٩٦٧٫٤٢٥
 

٧٫٥٠٠
 

١٫١٤٥٫٧٤٥
  

١٦٫٢١٥٫٩٢٨
 

صاالت المتنقلة السعودية
شركة االت

   
( شركة مساهمة سعودية )

  
 

ضاحات حول القوائم المالية
إي

 
الموحدة

 )
تتمة

(  
للسنة المنتهية في 

٣١
 

ديسمبر 
٢٠٢٠

  
لایر سعودي ما 

ف 
(جميع المبالغ باآلال

ف ذلك)
ص على خال

لم ين
 

٢٩
 

 ١٢
- 

ممتل
كات ومعدات

 

  
ضي

أرا
  

تحسينات على 
ألماكن مستأجرة

  
معدات شبكة 

صاالت
االت

  
أنظمة وخوادم 
تقنية معلومات

 
أثاث ومفروشات 
ومعدات مكتبية

 
سيارات ومعدات 

النقل األخرى
  

أعمال رأسمالية 
تحت اإلنشاء

 
االجمالي

 
ا

لتكلفة 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

١ 
يناير 

٢٠٢٠
  

٦٬٥٤٩
 

٣١٣٬٨٨٦
 

١٣٬٧٩٤٬٨٤١
 

٦٣١٬١٨٠
 

١٤٤٬٨٥٤
  

٣٬٨٥١
  

٧٨٬٨٢٨
  

١٤٬٩٧٣٬٩٨٩
 

ضافات
إ

  
-  

٢٬٥٨٠
  

١٬٤٤٣٬٥٥٨
 

٣٩٬٧٥٤
 

٢٬٢٦٧
  

-  
٥٨١٬٥٦١

  
٢٬٠٦٩٬٧٢٠

  
تحويالت

  
- 

٨٠٩
 

٢٧٬٨٢٢
  

٢٫٦٣٤
 

-  
-  

)
٣٥٬٩٢٦

(  
)

٤٬٦٦١
(  

استبعادات
  

-  
-  

-  
)

٣٫٠٨٦
(  

)
٢٥٤

(  
-  

-  
)

٣٫٣٤٠
(  

كما في 
٣١

 
ديسمبر 

٢٠٢٠
  

٦٬٥٤٩
 

٣١٧٬٢٧٥
  

١٥٬٢٦٦٬٢٢١
  

٦٧٠٬٤٨٢
 

١٤٦٬٨٦٧
  

٣٬٨٥١
  

٦٢٤٬٤٦٣
  

١٧٬٠٣٥٬٧٠٨
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
االستهالكات 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
١ 

يناير 
٢٠٢٠

  
-  

٢٨٩٬١٤٧
  

٧٬٩٤٦٬١٩٧
  

٥٣١٬٥٦٠
  

١٢٣٬٢٩٣
  

٣٬٨١١
  

-  
٨٬٨٩٤٬٠٠٨

  
ضافات

إ
  

-  
١٤٬٢١٠

  
١٬٢١٨٬٧٣٤

 
٤٢٬٨٧٥

  
١٢٬٠٩٣

  
١٦

  
-  

١٬٢٨٧٬٩٢٨
  

استبعادات 
  

- 
- 

- 
)

٢٬٨١١
( 

)
٢٥٤

(  
-  

-  
)

٣٬٠٦٥
( 

كما في 
٣١

 
ديسمبر 

٢٠٢٠
  

- 
٣٠٣٬٣٥٧

  
٩٬١٦٤٬٩٣١

 
٥٧١٬٦٢٤

 
١٣٥٬١٣٢

  
٣٫٨٢٧

  
-  

١٠٬١٧٨٬٨٧١
 

صافي القيمة الدفترية
  

٦٬٥٤٩
 

١٣٬٩١٨
 

٦٬١٠١٬٢٩٠
 

٩٨٫٨٥٨
 

١١٬٧٣٥
  

٢٤
  

٦٢٤٬٤٦٣
  

٦٫٨٥٦٫٨٣٧
 

    
ضي

أرا
  

ت على 
تحسينا

ألماكن مستأجرة
  

ت شبكة 
معدا

ت
صاال

االت
  

أنظمة وخوادم 
ت

تقنية معلوما
 

ت 
ث ومفروشا

أثا
ت مكتبية

ومعدا
 

ت 
ت ومعدا

سيارا
النقل األخرى

  
أعمال رأسمالية 

ت اإلنشاء
تح

 
االجمالي

 
التكلفة 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
١ 

يناير 
٢٠١٩

  
٦٬٥٤٩

 
٣٥٩٬٠٤٧

 
١٢٬٥٤٣٬٢٤٧

 
  

٦٤٢٬٧٢٧
 

١٨٢٬٤٣٣
  

٣٬٨٥١
  

٢٧٢٬٤٢٣
  

١٤٬٠١٠٬٢٧٧
 

ت
ضافا

إ
  

-  
٤٬٠٤٩

  
١٬١٥٨٬٢٨٦

 
١٣٬٢٣٧

 
٤٬٤٨٠

  
-  

٥٣٬١٧٥
  

١٬٢٣٣٬٢٢٧
  

ت
تحويال

  
- 

٤٫٦٧٤
 

١٠٣٫٦٧٤
  

٤٢٫٠٢٠
 

٢٩
  

-  
)

١٨١٫٠١٥
(  

)
٣٠٫٦١٨

(  
ت  

استبعادا
  

-  
)

٥٣٫٨٨٤
(  

)
١٠٫٣٦٦

(  
)

٦٦٫٨٠٤
(  

)
٤٢٫٠٨٨

(  
-  

)
٦٥٫٧٥٥

(  
)

٢٣٨٫٨٩٧
(  

كما في 
٣١

 
ديسمبر 

٢٠١٩
  

٦٬٥٤٩
 

٣١٣٬٨٨٦
  

١٣٬٧٩٤٬٨٤١
  

٦٣١٬١٨٠
 

١٤٤٬٨٥٤
  

٣٬٨٥١
  

٧٨٬٨٢٨
  

١٤٬٩٧٣٬٩٨٩
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
ت 

االستهالكا
  

  
  

  
  

  
  

  
  

١ 
يناير 

٢٠١٩
  

-  
٣٢١٬٤٧١

  
٦٬٨٥٩٬٢٨٠

  
٥٥٥٬١٦٤

  
١٤٧٬٩٥٤

  
٣٬٧٩٤

  
-  

٧٬٨٨٧٬٦٦٣
  

ت
ضافا

إ
  

-  
٢١٬٤٠٠

  
١٬٠٩٧٬٠٠٦

 
٤١٬٥٩١

  
١٧٬٣٠٥

  
١٧

  
-  

١٬١٧٧٬٣١٩
  

ت 
استبعادا

  
- 

)
٥٣٬٧٢٤

( 
)

١٠٬٠٨٩
( 

)
٦٥٬١٩٥

( 
)

٤١٬٩٦٦
(  

-  
-  

)
١٧٠٬٩٧٤

( 
كما في 

٣١
 

ديسمبر 
٢٠١٩

  
- 

٢٨٩٬١٤٧
  

٧٬٩٤٦٬١٩٧
 

٥٣١٬٥٦٠
 

١٢٣٬٢٩٣
  

٣٬٨١١
  

-  
٨٬٨٩٤٬٠٠٨

 
صافي القيمة الدفترية

  
٦٬٥٤٩

 
٢٤٬٧٣٩

 
٥٬٨٤٨٬٦٤٤

 
٩٩٬٦٢٠

 
٢١٬٥٦١

  
٤٠

  
٧٨٬٨٢٨

  
٦٬٠٧٩٬٩٨١

 

ب فنية داخلية خالل السنة المنتهية في 
ت المجموعة برسملة روات

قام
٣١

 
ديسمبر 

٢٠٢٠
 

بمبلغ 
٢٥

 
لایر

مليون 
 ،

ت خالل العام 
ت والمعدا

ت في الممتلكا
ضافا

صافي اإل
بلغ 

٢،٠٦٦
 

لایر 
مليون 

ضافة غير النقدية بمبلغ 
ضمنة اإل

مت
٤٩٨

 
لایر.

مليون 
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   شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
  ( شركة مساهمة سعودية )

 

  )تتمة( الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 لم ينص على خالف ذلك)(جميع المبالغ باآلالف لایر سعودي ما 

٣٢ 
 

  دائنة و تجارية أخرى ذمم -١٥
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

  ٩٦٦٫٠٠١  ١٫٤٠٠٫٧٦٩  الذمم الدائنة التجارية
  ٦٧٧٫٦١٤  ١٫٢٣١٫٦٨٩  االستحقاقات 

  ٤٣٢٫٠٨٥  ٥٥٩٫٥٣٣  دفع المستحقةاوراق 
  ٨١٩٫٥٤٠  ٢٠٥٫٤٨١  الرسوم الحكومية المستحقة

  ٨٧٫٣٨٤  ٥٢٫٠٥١  تكاليف تمويل مستحقة لوزارة المالية
  ٧٤٫٧٢٠  ٤٣٫٥٦٦  المستحقات المتعلقة بالموظفين

  ١٨٫٦٠٧  ٢٤٫٢٥٤  مخصص الزكاة
  -  ٥٣٨٫٠٠٦   متداول - ة الماليةرالوزمستحق 

  ٨٧٢  ١٫٥٨٧  رسوم مالية مستحقة
  ٤٥٥٫١٩٣  ٥٢٨٫٨٤٤  ذمم دائنة أخرى

  ٣٫٥٣٢٫٠١٦  ٤٫٥٨٥٫٧٨٠  
  

مليون لایر سعودي  ٤٠٠ بمبلغالذمم الدائنة المستحقة األخرى على مخصصات تنظيمية وقانونية و تتضمن الرسوم الحكومية المستحقة 
  غير نقدية.هذه الحركة في المخصص هي معامالت  .مليون لایر سعودي) ٩٩٩: ٢٠١٩(

مليون لایر)  مقابل توفير  ٤٫٤: ٢٠١٩مليون لایر سعودي ( ٢٫٣تتضمن الذمم الدائنة التجارية مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة بمبلغ 
 .خدمات اإلتصاالت لألطراف ذات العالقة

دفع جميع الذمم الدائنة ضمن اإلطار ال يتم تحميل فوائد على الذمم الدائنة والتجارية. لدى الشركة سياسات إدارة المخاطر المالية لضمان 
  .الزمني لإلئتمان

  

 القروض طويلة األجل -١٦
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

  ٤٬٤٧١٬٠٨٥  ١٬٥٩١٬٣٠٩  )١٦-١الجزء المتداول ( –تسهيل مرابحة مشترك 
  ٢٬٢٣٥٬٩٤٩  ٢٬٢٤٤٬٨٣٦  )١٦-٢تسهيل مرابحة ثانوي (

  ٦٬٧٠٧٬٠٣٤  ٣٬٨٣٦٬١٤٥  االجمالي
  

  المجموعة مقومة بالعمالت التالية:إن القيم الدفترية لقروض 
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

  ٥٬٤٢٧٬٨٧٣  ٣٬٥٣٨٬٠٠٢ سعودي لایر
  ١٬٢٧٩٬١٦١  ٢٩٨٬١٤٣  دوالر أمريكي

  ٦٬٧٠٧٬٠٣٤  ٣٬٨٣٦٬١٤٥  
  

   شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
  ( شركة مساهمة سعودية )

 

  )تتمة( الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 لم ينص على خالف ذلك)(جميع المبالغ باآلالف لایر سعودي ما 

٣١ 
 

 (تتمة) موجودات غير ملموسة -١٤
  

  :يةأهملألكثر  فيما يلي صافي القيمة الدفترية وتواريخ انتهاء الصالحية 
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  فترة اإلطفاءنهاية   

  ١٣٬٩٨٨٬١١٤  ١٣٬٤٧٠٬٩٨٠  ٢٠٤٧يناير   رسوم الترخيص
  ٩٦٧٬٤٢٥  ١٬٠٨٩٬١٦٨  ٢٠٣٤و  ٢٠٢٣بين   (عناصر متعددة) حقوق االستخدام

  ٦١١٬٦٢٠  ٥٦٤٬٥٧٤  ٢٠٣٢ديسمبر   ميجا هرتز ١٨٠٠من  ١٠×  ٢الطيف 
  ٥٣٤٬١٢٥  ٤٩٥٬٩٧٢  ٢٠٣٣ديسمبر   ميجا هيرتز ٨٠٠من  ١٠×  ٢الطيف 
  -  ٥٦٦٬٩٩٨  ٢٠٣٤ديسمبر   ميجا هيرتز ٣٥٠٠و  ٢٦٠٠الطيف 

    ١٦٬١٠١٬٢٨٤  ١٦٬١٨٧٬٦٩٢  

مليون لایر. تشمل اإلضافات  ٦٠٥مليون لایر منها إضافات الطيف  ٨٠٥بلغ صافي اإلضافات في األصول غير الملموسة خالل العام 
  مليون لایر سعودي. ٥٨٢إضافة غير نقدية بمبلغ 

  مصاريف الترخيص*
ذو الحجة  ٢٨بتاريخ  ٣٥٧) ورقم ٢٠٠٧يونيو  ١١هــ (الموافق ١٤٢٨جمادى األولى  ٢٥بتاريخ  ١٧٦بموجب القرارات الوزارية رقم 

) تم منح ٢٠٠٧يونيو  ١٢هـ (الموافق ١٤٢٨جمادى األولى  ٢٦م بتاريخ  /٤٨)، والمرسوم الملكي رقم ٢٠٠٨يناير  ٧هــ (الموافق ١٤٢٨
مليار لایر سعودي.  ٢٢٫٩١سنة مقابل  ٢٥الث لخدمات الهاتف الجوال في المملكة العربية السعودية لمدة الشركة الترخيص كمشغل ث

مليون لایر سعودي لتمويل التكاليف المتعلقة بها وتم رسملتها كجزء من تكلفة  ٤٤٩٫١٨وتشمل رسوم الترخيص أيضاً على مبلغ يعادل 
 لمملكة العربية السعودية في ذلك الوقت. الترخيص وفقاً للمعايير المتعارف عليها في ا

) الذي تم اإلعالن عنه من قبل هيئة السوق المالية ٢٠١٦أكتوبر  ١هــ (الموافق  ١٤٣٧ذي الحجة  ٣٠بناء على األمر السامي بتاريخ 
للتنسيق مع شركة ) CITC) والذي وجه لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات (٢٠١٦أكتوبر  ٢هـ (الموافق  ١٤٣٨محرم  ٠١بتاريخ 

ربيع األول  ٢١سنة تنتهي في  ٣٢سنة إضافية، لتصل الفترة المتبقية الى  ١٥االتصاالت المتنقلة السعودية (زين) لتمديد ترخيصها لمدة 
 ). ٢٠٤٧يناير  ١٨هـ (الموافق  ١٤٦٩

  حقوق االستخدام الغير قابلة لإللغاء**
النقل األرضي أو البحري الذي تم منح حق استخدامه لفترة محددة. يتم اإلعتراف بحقوق  يتعلق هذا البند بحق استخدام جزء من سعة كابالت

، اإلستخدام غير القابلة لإللغاء بالتكلفة كأصل عندما يكون لدى الشركة الحق المحدد غير القابل لإللغاء إلستخدام جزء من األصل المعني
اق العريض ، وتمتد فترة حق اإلستخدام ألغلبية العمراإلنتاجي لألصل المعني. ويتم التي تتكون عموماً من األلياف البصرية أو أصول النط

 عاما. ٢٠الى  ١٠إطفاؤها بطريقة القسط الثابت على الفترة المتوقعة لإلستخدام أو فترة العقد، أيهما أقصر والتي تتراوح عادة ما بين 

  الطيف الترددي***
يتم اإلعتراف بالطيف ص للهاتف المحمول الذي حصلت عليه لجنة االتصاالت وتقنية المعلومات..يتوافق الطيف مع التردد الالسلكي المخص

يتم تسجيل ورسملة مبلغ على مدار فترة السداد التعاقدية على أساس القسط الثابت.إطفاؤه بسعر الخصم باستخدام طريقة الفائدة الفعالة ويتم 
 رسملته تحت الموجودات غير الملموسة ضمن المطلوبات األخرى غير المتداولة.االلتزام المتعلق بالطيف الترددي الذي تم 

  **** العالمة التجارية
غير محدد، مع جميع  لعمر إنتاجي ٢٠١٥" التي استحوذت عليها المجموعة، في عام ALOتتوافق العالمة التجارية مع العالمة التجارية "

.عن وجود إضمحاللمزاياها. ال تخضع العالمة التجارية لإلطفاء ألن عمرها غير محدد. يتم اختبار العالمة التجارية سنويًا للكشف 
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   شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
  ( شركة مساهمة سعودية )

 

  )تتمة( الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 لم ينص على خالف ذلك)(جميع المبالغ باآلالف لایر سعودي ما 

٣٤ 
 

  (تتمة)القروض طويلة األجل  -١٦
 (تتمة) تسهيل مرابحة مشترك ١-١٦

احتساب إجمالي القيمة الدفترية للمطلوبات المالية على أنها القيمة الحالية للتدفقات النقدية التعاقدية المستقبلية المقدرة التي تعيد المجموعة 
 النقدية يتم خصمها بسعر الفائدة الفعلي األصلي لألداة المالية وبالتالي تعديل إجمالي القيمة الدفترية للقرض لتعكس الفعلي والمعدل التدفقات

مليون لایر سعودي والتي تم  ١٣٦التعاقدية المقدرة. الفرق بين القيمة الدفترية الحالية لتسهيل المرابحة وإجمالي القيمة الدفترية المعدلة 
  .بها في بيان الربح والخسارة المرحلي المجمع المكثف والدخل الشامل اآلخر، كأرباح من تعديل القروض قراراإل

 الثانويتسهيل المرابحة سهيل ت ٢-١٦
مليار لایر سعودي مع تحالف يتكون من خمسة  ٢٫٢٥، أبرمت الشركة اتفاقية تسهيل مرابحة ثانويي جديدة بقيمة  ٢٠١٩يونيو  ١٦في 

بنوك لتسوية القرض التجاري القائم الذي تم الحصول عليه من البنك الصناعي والتجاري الصيني( أي سي بي سي ). تتضمن االتفاقية 
سيكون لها تكلفة تمويل أقل. مدة االتفاقية سنتان، مع إمكانية تمديدها لسنة واحدة بناًء على طلب الشركة. هذا القرض مؤمن شروطاً أفضل و

  بالكامل بضمان تجاري من شركة االتصاالت المتنقلة الكويتية ش.م.ك. تُدفع مصاريف التمويل على أقساط ربع سنوية.

  يجاراإلعقود التزامات  -١٧
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

  ١٬٦٠٩٬٨١٩  ١٬٤٧٦٬٢٢٥  ٢٠٢٠يناير  ١الرصيد كما في 
  ٣٧٣٬٢٠٠  ١٩٦٬٦٠٤  اإلضافات

  ٨٣٬٨٠٨  ٧٩٬١٠٣  تكلفة التمويل
  )١٧٦٬٠٦٤(  )٥٢٬١١٦(  التقاعد

  )٤١٤٬٥٣٨(  )٣١٥٬٥٦٩(  المدفوعات
  ١٬٤٧٦٬٢٢٥  ١٬٣٨٤٬٢٤٧  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١الرصيد 

 ٣٦٤٬٠٩٨  ٣١٩٬١٥٠  متداولة
  ١٬١١٢٬١٢٧  ١٬٠٦٥٬٠٩٧  غير متداولة

  ١٬٤٧٦٬٢٢٥  ١٬٣٨٤٬٢٤٧  

 االستحقاقات المتعلقة بالتزامات عقود اإليجار. ٣١معظم التزامات عقود اإليجار باللایر السعودي، يوضح إيضاح 

 ذات العالقة طرافألمبالغ مستحقة  -١٨
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

  ١٬٣٥٦٬١٢١  ١٬٣٢٦٬٥٨٣  )١٨-١شركة االتصاالت المتنقلة ش.م.ك. (
  ٤٬٨٥٦٬٤٢٠  ٢٬١٥٩٬٢٦٧  )١٨-٣المتنقلة ش.م.ك. (شركة االتصاالت 

  ١٣٠٬٨٦١  ١٣٠٬٨٦١  ) ١٨-٢المساهمون المؤسسون (
  ٣٢٬٢٥٦  ٣٢٬٦٩٨  )١٨-٣انفرا كابيتال لالستثمارات (
  ١٠٥  ١٠٥  أطراف أخرى ذات عالقة

  ٦٬٣٧٥٬٧٦٣  ٣٬٦٤٩٬٥١٤  

  -  ٣٫٦٤٩٫٥١٤  متداول
  ٦٫٣٧٥٫٧٦٣  -  غير متداول

  
  المتنقلة ش.م.ك.شركة االتصاالت   ١-١٨
ة تعلق هذا المبلغ بأتعاب اإلدارة المستحقة ويُستحق ألكبر مساهم في الشركة. يُعد هذا المبلغ غير مضمون وبدون فوائد وغير مقيد بأي مدي

  .١-١٦المشار إليها في إيضاح سداد محددة وال يُسدد قبل تتحقيق بعض شروط تسهيل المرابحة المشترك 

   شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
  ( شركة مساهمة سعودية )

 

  )تتمة( الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 لم ينص على خالف ذلك)(جميع المبالغ باآلالف لایر سعودي ما 

٣٣ 
 

 (تتمة) القروض طويلة األجل -١٦
 تسهيل مرابحة مشترك ١-١٦
استحقاق تسهيل المرابحة المشترك القائم لخمس سنوات حتى عام ، قامت المجموعة بإعادة تمويل وتمديد تاريخ  ٢٠٢٠سبتمبر  ٢٧في 

مليار لایر سعودي مع فترة سماح لمدة عامين ، بشروط تجارية أفضل. عالوة على ذلك ، تتضمن  ٦بمبلغ إجمالي متاح يصل إلى  ٢٠٢٥
) وبذلك يصل إجمالي ٢٠١٨سعودي في عام مليار لایر  ٠٫٦٥مليار لایر سعودي (في األصل  ١االتفاقية تسهيالت رأس مال عامل بمبلغ 

ديسمبر  ٣١، مما يوفر سيولة إضافية للمجموعة لتمويل خطط نمو أعمالها. كما في  ٢٠٢٥مليار لایر سعودي حتى عام  ٧التسهيالت إلى 
 ٣١كما في  يالت قائمة.مليارات تسه ٧مليار لایر سعودي مقابل  ١٫٨، استخدمت المجموعة فقط المبلغ القائم لالتفاقية الحالية  ٢٠٢٠

  مليار. ٥٬٢ مرابحةال تسهيل، يمثل إجمالي المبلغ الغير مسحوب من إتفاقية ٢٠٢٠ديسمبر 
مع مجموعة من البنوك والتي تشمل مستثمري  ٢٠٠٩بإعادة تمويل " اتفاقية تمويل المرابحة "  المجموعةم، قامت ٢٠١٣ يوليو ٣١في 

م والتي كانت تستحق في ٢٠١٨يونيو  ٣٠تسهيل المرابحة الحاليين لتمديد تاريخ إستحقاق تسهيل المرابحة لفترة خمس سنوات تنتهي في 
مليار لایر سعودي والجزء  ٦٬٣سعودي، الجزء باللایر السعودي يبلغ  مليار لایر ٨٬٦م. ويبلغ رصيد أصل القرض ٢٠١٣يوليو  ٣١

مليار لایر سعودي). وقد تم إعادة هيكلة اإلتفاقية بحيث يتم سداد القرض بشكل  ٢٬٣مليار دوالر أمريكي ( ٠٬٦بالدوالر األمريكي يبلغ 
٪ المتبقية ٧٥لتسهيل كحد أدنى إلزامي، فيما تستحق الـ ٪ من القرض خالل السنتين الرابعة والخامسة من مدة ا٢٥تدريجي، حيث يستحق 

مليار لایر سعودي  ٥٬٩مليار لایر سعودي من التسهيل وبلغ رصيد أصل القرض   ٢٬٧عند حلول تاريخ اإلستحقاق. قامت الشركة بسداد 
  ق .الستحقاايخ رفي تا

ومددت تاريخ اإلستحقاق لخمس سنوات إضافية تنتهي في  ٢٠١٣قامت الشركة بإعادة تمويل "اتفاقية تمويل المرابحة"  ٢٠١٨يونيو  ٥في 
مليار لایر سعودي، الجزء باللایر السعودي  ٥٬٩م مع فترة سماح مدتها ثالث سنوات. و بلغ الرصيد الجديد ألصل القرض ٢٠٢٣يونيو  ٢٩

مليار لایر سعودي). و عالوة على  ١٬٧٠٥(مليار دوالر أمريكي  ٠٬٤٥مليار لایر سعودي والجزء بالدوالر األمريكي يبلغ  ٤٬٢٥يبلغ 
 ٠٫٤٦٢٤لایر سعودي، الجزء باللایر السعودي يبلغ  مليار ٠٫٦٤٧٣ذلك، تشتمل اإلتفاقية على تسهيالت رأس المال العامل يبلغ مجموعها 

سعودي) لمدة عامين. لم يتم لایر  مليار ٠٫١٨٤٩دوالر أمريكي ( يارمل ٠٫٠٤٩٣لایر سعودي ، والجزء بالدوالر األمريكي البالغ  مليار
  إستعمال تسهيالت رأس المال العامل حتى االن.

إن مصاريف التمويل كما هو محدد في "اتفاقية تمويل المرابحة" تستحق بأقساط ربع سنوية خالل خمس سنوات. إن التسهيل الجديد مضمون 
لشركة المملوكة بواسطة بعض المساهمين المؤسسين و جزئيا بموجب ضمان من شركة اإلتصاالت المتنقلة ش.م.ك. ورهن بعض أسهم ا

  في تاريخ التقرير المذكور اعاله. الثابتة بما يعادل الرصيد القائمزل عن بعض العقود والذمم المدينة واألصول التنا

  .للقروض القائمةبالتعهدات المالية  المجموعةتلتزم 

مليون لایر سعودي  ٤٢٨٬٣في وقت مبكر (الجزء باللایر السعودي: عي طوفع مبلغ دب المجموعةت قام،  ٢٠١٨م عان مث لثالابع رلل اخال
  ون لایر سعودي.ملي ٦٠٠مبلغ بإجمالي يکي)  رمر أالون دوملي ٤٥٬٨يکي: رألمزء بالدوالر الج، وا

مليون لایر  ٣٧٤٬٨١سعودي: ثاٍن في وقت مبكر (الجزء باللایر العي طوفع مبلغ دبالمجموعة ت قام،  ٢٠١٨م عان مالرابع بع رلل اخال
  ون لایر سعودي.ملي ٥٢٥مبلغ بإجمالي يکي)  رمر أالون دوملي ٤٠٬٠٥يکي: رألمزء بالدوالر الجسعودي ، وا

مليون لایر  ٢١٤٬٢ثالث في وقت مبكر (الجزء باللایر السعودي: عي طوفع مبلغ دبت الشركة قام،  ٢٠١٩م عان مالثاني بع رلل اخال
 ون لایر سعودي.ملي ٣٠٠مبلغ بإجمالي يکي)  رمر أالون دوملي ٢٢٬٨٨يکي: رألمر ازء بالدواللجسعودي ، وا
مليون لایر  ٤٨١٬٩: السعوديالجزء باللایر قامت المجموعة بدفع مبلغ طوعي رابع في وقت مبكر ( ، ٢٠٢٠ الثاني من عامخالل الربع 

    مليون لایر سعودي. ٦٧٥مليون دوالر أمريكي) بإجمالي مبلغ  ٥١٬٥والجزء بالدوالر األمريكي:  ،سعودي 
، قامت المجموعة بإعادة تمويل وتمديد تاريخ استحقاق تسهيل المرابحة المشترك القائم لخمس سنوات حتى عام  ٢٠٢٠سبتمبر  ٢٧في 

مع فترة سماح لمدة عامين ، بشروط تجارية أفضل. عالوة على ذلك ، تتضمن مليار لایر سعودي  ٦بمبلغ إجمالي متاح يصل إلى  م٢٠٢٥
) وبذلك يصل إجمالي ٢٠١٨مليار لایر سعودي في عام  ٠٫٦٥مليار لایر سعودي (في األصل  ١االتفاقية تسهيالت رأس مال عامل بمبلغ 

 ٣٠لمجموعة لتمويل خطط نمو أعمالها. لذلك ، في ، مما يوفر سيولة إضافية ل ٢٠٢٥مليار لایر سعودي حتى عام  ٧التسهيالت إلى 
مليار لایر سعودي  ٠٫٨مليار لایر سعودي) وسحبت مبلغ  ٣٫٨٥، استخدمت المجموعة فقط المبلغ القائم لالتفاقية الحالية ( ٢٠٢٠سبتمبر 

  .٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
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   شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
  ( شركة مساهمة سعودية )

 

  )تتمة( الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 لم ينص على خالف ذلك)(جميع المبالغ باآلالف لایر سعودي ما 

٣٦ 
 

  
 (تتمة) الخدمة للموظفينمخصص مكافأة نهاية  -٢١

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
  ٩٣٬٤٢٥  ١٠٤٬٨٧٥  الرصيد االفتتاحي 

  ١٧٬٥٩٦  ٢١٬٦٨٣  تكلفة الخدمة الحالية
  ٤٬٣١٥  ٤٬٥٢٢  تكلفة الفائدة
  )٥٬٥٧٥(  )٥٬٥٦٤(  المدفوعات

  )٤٬٨٨٦(  )٤٣٤(  (أرباح) إكتوارية
  ١٠٤٬٨٧٥  ١٢٥٬٠٨٢  الرصيد الختامي

  م طريقة وحدة االئتمان المتوقعة.وأجريت باستخدا يينخبراء اكتواريين ومستشار لوكس شركة من قبل تم إجراء التقييم االكتواري األخير

  وكانت االفتراضات الرئيسية المستخدمة ألغراض التقييم االكتواري على النحو التالي:

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
  %١٣الى %١٠  %١٣الى %١٠  معدالت التناقص

  %٤  %٣  زيادة الرواتب
  %٤٫٤٥  %٣٫٦٥  معدل الخصم

االكتوارية التي يتم إدراجها في الدخل  األرباحيتم إثبات جميع الحركات في التزامات مكافأة نهاية الخدمة في الربح أو الخسارة باستثناء 
  .الشامل اآلخر

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
  ١٠٤٬٨٧٥  ١٢٥٬٠٨٢  السيناريو األساسي

  ٩٤٬٩٢٧  ١١٢٬٩٦٤  ٪ ١معدل الخصم: زيادة بنسبة 
  ١١٧٬٢٠٠  ١٣٩٬٣٣٣  ٪ ١الخصم: انخفاض بنسبة معدل 

  ١١٧٬١٣٠  ١٣٩٬٢٨١  ٪ ١معدل تصاعد الرواتب: زيادة بنسبة 
  ٩٤٬٢٩١  ١١٢٬٧٨٣  ٪ ١معدل تصاعد الرواتب: انخفاض بنسبة 

  

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  التفاصيل
  )٤٬٩١٢(  ٢٬٧٢٠  التغير في االفتراضات المالية

  -  ١٢٬٥٤٩  التغير في افتراض معدل الراتب
  )٤٬٩١٢(  )٩٬٨٢٩(  التغيير في سعر الخصم

  -  ٠  التغيير في االفتراض الديموغرافي
  -  ٠  التغيير في افتراض معدل الوفيات

  -  ٠  التغيير في افتراض معدل االستنزاف
  ٩٬٧٩٨  )٢٬٢٨٦( تعديالت الخبرة

  ٤٬٨٨٦  ٤٣٤  إجمالي الربح االكتواري 
  

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  االحتياطيات االخرى
  )٣٬٣٠٢(  ١٬٥٨٤  االفتتاحيالرصيد 

  ٤٬٨٨٦  ٤٣٤  اعادة القياس
  ١٬٥٨٤  ٢٬٠١٨  الرصيد الختامي

  

   شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
  ( شركة مساهمة سعودية )

 

  )تتمة( الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 لم ينص على خالف ذلك)(جميع المبالغ باآلالف لایر سعودي ما 

٣٥ 
 

  

 (تتمة) طراف ذات العالقةمبالغ مستحقة أل -١٨
  المساهمون المؤسسون  ٢-١٨

يتعلق هذا المبلغ برسوم التمويل المستحقة ويُستحق للمساهمين المؤسسين للشركة. يُعد هذا المبلغ غير مضمون ويتضمن فوائد بأسعار 
  .١-١٦المشار إليها في إيضاح السوق وغير مقيد بأي مدة سداد محددة وال يُسدد قبل تتحقيق بعض شروط تسهيل المرابحة المشترك 

  المتنقلة ش.م.ك. وإنفرا كابيتال لإلستثمارات شركة االتصاالت  ٣-١٨
تُستحق هذه المبالغ للمساهمين ويتضمن فوائد بأسعار السوق. تُعد هذه المبالغ غير مضمونة وال يمكن سدادها قبل تتحقيق بعض شروط 

مليون لایر سعودي ١٬١٢٢بقيمة  . تتضمن هذه المبالغ الرسوم المالية المستحقة١-١٦تسهيل المرابحة المشترك المشار إليها في إيضاح 
  لایر سعودي).مليون  ١٬٤١٣: ٢٠١٩(

 مطلوبات اخرى غير متداولة -١٩
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

  ٣٫٥٧٨٫٥٩٠  ٣٬٥٠٠٬٦١٤  مدفوع لوزارة المالية
  ٩٢٢٬٦٨٨  ١٫٣٨٩٫٩٥١  الطيف –مدفوعات طويلة االجل 

  ١٨٨٬٩٩٣  ٢٠٧٫٠٤٣  أخرى
  ٤٫٦٩٠٫٢٧١  ٥٫٠٩٧٫٦٠٨  

اتفاقية مع وزارة المالية بالمملكة العربية السعودية لتأجيل سداد مستحقاتها للحكومة للسنوات السبع  المجموعة، وقعت  ٢٠١٣خالل عام  
ى القادمة. ستتحمل هذه الدفعات المؤجلة بموجب هذه االتفاقية عمولة تجارية مستحقة السداد سنويًا ، بينما سيتم سداد المبلغ المستحق عل

مليون لایر  ٤،٠٣٩مبلغ  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١. وبلغ المبلغ المؤجل من قبل الشركة كما في ٢٠٢١سبتمبر  أقساط متساوية اعتباًرا من
مليون لایر سعودي).  ٣٫٥٧٨: ٢٠١٩ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي ُمعترف به ضمن ذمم دائنة تجارية وأخرى ( ٥٣٨سعودي ، منها 

  المالية ضمن ذمم دائنة تجارية وأخرى. يتم تسجيل الفائدة المستحقة المتعلقة بالدائنين لوزارة

  مشتقات ادوات مالية -٢٠
معدل الربح حتى تاريخ استحقاق  مقايضاتتم تمديد استحقاق . ٢٠٢٥الربح المستحقة في عام  معدل مقايضاتفي عقود  المجموعةدخلت 

: ٢٠١٩( مليون لایر سعودي ١٬٨٢٧بقيمة  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١بلغت القيمة االسمية للعقد كما في و  )١-١٦ ايضاح( القرض المعاد تمويله
كما  ليون لایر سعودي)م ١٢٧٬٩: ٢٠١٩( مليون لایر سعودي ٢٠٦، وبلغت القيمة العادلة مبلغ سالب قدره مليون لایر سعودي) ٢٬٩٨٠

الى المعيار الدولي  ٣٩قامت المجموعة بتغيير السياسة المحاسبية لحساب ادوات التحوط من معيار المحاسبة الدولي في ذلك التاريخ. 
).  ٣ايضاح ( ٩ للتقرير المالي, ومع ذلك فإن المعالجة الحسابية التي تتبعها المجموعة تتوافق مع متطلبات المعيار الدولي ٩ للتقرير المالي

مليون لایر سعودي في الدخل الشامل  ٧٨٫٣إدراج خسارة بقيمة  تم٪. ٣٪ و٢ائدة الثابت المتعاقد عليه بين يتراوح متوسط سعر الف
نتيجة لتحركات القيمة العادلة المتعلقة بهذا التحوط. تُحدد القيمة العادلة لمبادالت أسعار الفائدة  لایر سعودي)مليون  ١٠٦٫٣: ٢٠١٩(اآلخر

مان في نهاية مدة إعداد التقرير عن طريق حسم التدفقات النقدية المستقبلية باستخدام المنحنيات في نهاية مدة إعداد التقرير ومخاطر االئت
 في العقد. المالزمة

 نهاية الخدمة للموظفينمخصص مكافأة  -٢١
 الحد االدنى يعتمد االستحقاق على الراتب النهائي للموظفين وطول مدة الخدمة ، بشرط إكمال ،مزايا نهاية الخدمة لموظفيها المجموعةتوفر 
ه الفوائد على الخدمة ، ويتم احتسابها وفقًا ألحكام قانون العمل وتدفع عند استقالة الموظف أو إنهائه. يتم استحقاق التكاليف المتوقعة لهذ لسنة

  مدار عام التوظيف.

  لمخاطر اكتوارية مثل معدل الخصم ومخاطر الراتب. المجموعةتتعرض خطة 

  من التزامات الخطة. مخاطر الخصم: إن انخفاض معدل الخصم سيزيد• 
مخاطر الراتب: يتم احتساب القيمة الحالية اللتزامات خطة منافع نهاية الخدمة بالرجوع إلى الرواتب المستقبلية المقدرة للمشاركين في • 

  .الخطة. على هذا النحو ، فإن زيادة رواتب المشاركين في الخطة سوف تزيد من مسؤولية الخطة
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   شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
  ( شركة مساهمة سعودية )

 

  )تتمة( الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 لم ينص على خالف ذلك)(جميع المبالغ باآلالف لایر سعودي ما 

٣٧ 
 

 منافع التقاعدمساهمات  -٢٢
مليون لایر سعودي  ٢٢إلى المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية  ٢٠٢٠مساهمات التقاعد لموظفيها السعوديين لعام  المجموعةدفعت 

  .مليون لایر سعودي) ٢٥: ٢٠١٩(

 رأس المال  -٢٣
سهم ) وتبلغ القيمة   ٥٨٣٬٧٢٩٬١٧٥:  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١سهم (  ٨٩٨٬٧٢٩٬١٧٥ ،٢٠٢٠ديسمبر  ٣١يتكون رأس مال الشركة كما في 

 )٣-١ايضاح ( لایر سعودي ١٠اإلسمية لكل سهم 
 تسوية األسهم في بداية ونهاية العام

  ٥٨٣٬٧٢٩٬١٧٥  ٢٠٢٠ يناير ٠١في  سهمعدد األ
  )١٣٥٬٠٠٠٬٠٠٠(  مقابل الخسائر المتراكمةتعديل األسهم 

  ٤٤٨٬٧٢٩٬١٧٥  إجمالي األسهم قبل اإلصدار 
  ٤٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠  إصدار أسهم

  ٨٩٨٬٧٢٩٬١٧٥  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١عدد األسهم في 

 اإليرادات -٢٤
  معلومات اإليرادات المفصلة ١-٢٤

  إجمالي اإليرادات مصنفة حسب خطوط الخدمة الرئيسية:
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

  ٥٬١٦٨٬٠٨١  ٥٬١٦٥٬٥٧٥  رسوم إستخدام 
  ١٬٩٢١٬٣٤٠  ١٬٨٠٢٬٩٨٣  اشتراك

  ١٬١٣٥٬٩٢١  ٧٧٤٬٧٩١ مبيعات أجهزة
  ١٦٠٬٨٨٥  ١٧٣٬١٩٦  أخرى 

  ٨٬٣٨٦٬٢٢٧  ٧٬٩١٦٬٥٤٥  
      توقيت االعتراف باإليرادات

  ٧٬٢٥٠٬٣٠٦  ٧٬١٤١٬٧٥٤  المكالمات والبيانات – على مدى فترة من الزمن
  ١٬١٣٥٬٩٢١  ٧٧٤٬٧٩١  أرباح التجارة – عند نقطة زمنية محددة

  تكلفة اإليرادات -٢٥
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

  ١٬٠٧١٬٢٤٤  ١٬٣١١٬٦٩٦ رسوم استخدام 
  ١٬١٠٦٬٤٢٨  ٨٠٧٬٠٨٢  تكلفة األجهزة

  ٢٤٠٬٠٤٩  ٣٥٣٬١٢٩  أخرى
  ٢٬٤١٧٬٧٢١  ٢٬٤٧١٬٩٠٧  

  تشغيلية وإداريةمصاريف  -٢٦
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

 ٦٢٢٬٨٢٥ ٥٦٠٬٤٠٣  رواتب الموظفين واألعباء المتعلقة بها
 ٥١٬٤٦١ ٣٠٬٩٥٦  مصاريف إيجار 
 ٤٧٨٬٩٠٤ ٥٢٩٬٥٥٣  إصالح وصيانة 

 ٢١٥٬٥٠٤ ١٢٠٬٣٣٨  ) ١-١٨رسوم اإلدارة والعالمات التجارية (إيضاح 
  ٢٢٬٢٤١  ١١٬٥٣٨  (البصمة) مصروفات تأكيد الهوية

  ٩٤٬٣٩٠  ٩٣٬٧٤٠  ترددات الميكروويف
 ١١٢٬٠٩٨ ٩١٬٤٧٤  إعالنات 

  ٥٦٬١٤٠  ٦٠٬١٤٧  خطوط مستأجرة
 ٧٥٬٠٠٣ ٩١٬٩٢٣  منافع عامة

 ٥٦٬٥٦٨ ٣١٬٦٧٦  خدمات استشارات
 ١١٣٬٥١٨ ١٤١٬٢٣٢  أخرى 

  ١٬٨٩٨٬٦٥٢  ١٬٧٦٢٬٩٨٠  
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   شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
  ( شركة مساهمة سعودية )

 

  )تتمة( الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 لم ينص على خالف ذلك)(جميع المبالغ باآلالف لایر سعودي ما 

٤٠ 
 

 األدوات المالية -٣١
المالية يعرضها لمجموعة متنوعة من المخاطر المالية. تقوم المجموعة بشكل مستمر بمراجعة تعرضاتها  إن استخدام المجموعة لألدوات

للمخاطر وتتخذ إجراءات للحد منها عند المستويات المقبولة. يتحمل مجلس اإلدارة المسؤولية الكاملة عن إنشاء ومراقبة إطار عمل إدارة 
إدارة المخاطر بالتعاون الوثيق مع وحدات التشغيل بالمجموعة. تم وضع سياسات إدارة  المخاطر للمجموعة وتطوير ومراقبة سياسات

المخاطر للمجموعة لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها المجموعة ، لوضع حدود وضوابط مناسبة للمخاطر ، ومراقبة المخاطر وااللتزام 
م لتعكس التغيرات في ظروف السوق وأنشطة المجموعة. تهدف المجموعة من بالحدود. تتم مراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر بانتظا

خالل معايير وإجراءات التدريب واإلدارة إلى تطوير بيئة رقابية منضبطة وبناءة يفهم فيها جميع الموظفين أدوارهم والتزاماتهم. تشرف 
ات وإجراءات إدارة المخاطر ومراجعة مدى كفاية إطار إدارة لجنة مجلس اإلدارة بالمجموعة على كيفية مراقبة اإلدارة لاللتزام بسياس

رة المخاطر فيما يتعلق بالمخاطر التي تواجهها المجموعة. يتم مساعدة لجنة مجلس اإلدارة في دورها الرقابي من خالل التدقيق الداخلي وإدا
  المخاطر بالمجموعة.

  ة:تتعرض المجموعة من خالل عملياتها للمخاطر المالية التالي
 مخاطر السوق 
 مخاطر العمالت االجنبية 
 مخاطر االئتمان 
 مخاطر أسعار الفائدة 
 مخاطر السيولة  

  مخاطر السوق
 يُقصد بمخاطر السوق المخاطر التي تتعلق بتقلب قيمة األدوات المالية نتيجةً للتغيرات في أسعار الفائدة في السوق أو سعر السوق نتيجةً 
للتغير في التصنيف االئتماني لجهة اإلصدار أو األداة والتغير في الشعور السائد في السوق وأنشطة المضاربة والعرض والطلب على 

لمخاطر العمالت األجنبية ومخاطر أسعار الفائدة فقط. تستخدم الشركة المشتقات  المجموعةمالية والسيولة في السوق. تتعرض األوراق ال
 إلدارة مخاطر السوق. 

  إدارة مخاطر العمالت األجنبية
فإن المجموعة معرضة فقط لتقلبات تعتبر عملة اللایر السعودي هي العملة الوظيفية للمجموعة وهي مربوطة بالدوالر األمريكي. لذلك ، 

  أسعار الصرف من المعامالت التي تتم بعمالت أجنبية غير الدوالر األمريكي.

ف. تقوم المجموعة بإجراء معامالت بالعمالت األجنبية التي يتم تعويمها مقابل اللایر السعودي، وبالتالي تنشأ التعرض لتقلبات أسعار الصر
 حيث أن التعرضات ال تعتبر جوهرية للمجموعة.لم يتم التحوط لهذه المبالغ 

 كانت القيم الدفترية للمطلوبات النقدية المقومة بالعمالت األجنبية للمجموعة في نهاية السنة المالية كما يلي:

  إدارة مخاطر العمالت األجنبية
  سعر الصرف مبلغ العملة ألجنبية العملة األجنبية  التاريخ التفاصيل

  ٣٬٨٧٥  ٤٫٤٨ ٨٦٥ اليورو  ٢٠٢٠ والتجارية األخرىالذمم الدائنة 
  ١٬٢٤٥  ٤٫٠٦ ٣٠٧ اليورو  ٢٠١٩  الذمم الدائنة والتجارية األخرى

  فيما يلي القيم الدفترية للموجودات النقدية المقومة بالعملة األجنبية للشركة في نهاية مدة التقرير:
  الصرفسعر  مبلغ العملة األجنبية العملة األجنبية  ٢٠٢٠التفاصيل 
 ٥٩٧ ٤٫٤٩ ١٣٣ اليورو النقد وأرصدة البنوك
 ١٬٦٠٢ ٥٫٤٧ ٢٩٣ الجنيه االسترليني النقد وأرصدة البنوك

    ٢٫١٩٩ 
  سعر الصرف مبلغ العملة األجنبية العملة األجنبية  ٢٠١٩التفاصيل 
 ٦٠٧ ٤٫٢٠ ١٤٤ اليورو النقد وأرصدة البنوك
 ١٬٧٤٩ ٤٫٨٤ ٣٦١ الجنية االسترليني النقد وأرصدة البنوك

    ٢٬٣٥٦ 

   شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
  ( شركة مساهمة سعودية )

 

  )تتمة( الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 لم ينص على خالف ذلك)(جميع المبالغ باآلالف لایر سعودي ما 

٣٩ 
 

 (تتمة) مكونات الوعاء الزكوي -٢٩
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  مخصص الزكاة

 - ١٨٬٦٠٧  الرصيد في بداية السنة  
 ١٨٬٦٠٧ ١٩٬٥٨١  مكون خالل العام

  ٠  )١٣٬٩٣٤(  تم الدفع خالل العام
  ١٨٬٦٠٧  ٢٤٬٢٥٤  الرصيد كما في نهاية السنة

  ).١٥تم االفصاح عن مخصص الزكاة في االيضاح رقم (

  وضع الربوطات الزكوية
 وحصلت بموجب ذلك على شهادة الزكاة النهائية. ٢٠٠٨وضعها الزكوي والضريبي حتى عام  المجموعةأنهت 

حيث قامت بتسديد الزكاة والضريبة المستقطعة طبقا  ٢٠١٩حتى  ٢٠٠٩كما قدمت الشركة القوائم المالية واقرارات الزكاة لألعوام من 
 لالقرارات المقدمة.

لزكاة والدخل بتقييم الربط الزكوي الضريبي الهيئة العامة لم).  خطاب من ٢٠١٥يوليو  ٧فق هـ (الموا١٤٣٦رمضان  ١٨تلقت الشركة، في 
لایر سعودي  مليون.٣٥٢لایر سعودي منها مليون  ٦٢٠حيث طالبت بموجبه بدفع مبالغ إضافية باجمالي  ٢٠١١حتى  ٢٠٠٩عن السنوات 

  يوم. ٣٠عن كل  %١ة تأخير بما يعادل لایر سعودي ضريبة استقطاع باالضافة الى غرام مليون٢٦٧زكاة و

كامل المبلغ الخاص  تخفيض، الى أن تمكنت من ٢٠١٥أغسطس  ٢٧ائية على هذه المطالبات بتاريخ امام اللجنة االبتد باإلستئنافقامت زين 
 ستقطاع.من المبلغ المطلوب الخاص بضريبة اإل سعودي مليون لایر ٢١٩ تخفيضمليون لایر. كما تمكنت الشركة من  ٣٥٢بالزكاة البالغ 

عتراض أمام اللجنة االستئنافية الضريبية، قامت باستكمال الشروط الشكلية المحددة في نظام ضريبة الدخل تمكن زين من اإلكي تول
العائدة لضرائب االستقطاع.  ،٢٠١٧نوفمبر  ١٦مليون لایر سعودي بتاريخ  ٤٨لغ السعودي، وذلك بسداد الفواتير الصادرة من الهيئة بمب

 ستقطاع.مليون لایر سعودي مقابل غرامة التأخير المتوجبة على ضريبة اإل ٤٣كما أصدرت زين ضمان بنكي بقيمة 

إعتراضاتها أمام لجنة اإلستئناف الضريبي عاله استلمت زين الربط الزكوي المعدل للمبلغ المدفوع، كما أنها تقدمت بأعلى ما ورد  ناءً ب
  .٢٠١٧نوفمبر  ١٩قرار اللجنة االبتدائية بتاريخ على 

  .٢٠٢١, كم أن الشركة بصدد استئناف هذي التقييمات في اوائل عام ٢٠١٩تلقت زين تقييما اضافيا للسنوات المتبقية حتى عام 

 .ال يوجد أي أثر مالي حيث أن الشركة لديها المخصصات الكافية لتغطية هذه المبالغ

  ربح السهم -٣٠
  الربح العائد للمساهمين العاديين 
بإستخدام الربح المنسوب الى مساهمي المجموعة كبسط, اي انه لم تكن هناك حاجة  ساسية والمخففةتم احتساب كل من ربحية السهم األ

مليون لایر سعودي  ٢٥٩بلغ الربح العائد لإلستخدام المساهمين في إحتساب ربحية السهم . ٢٠١٩أو  ٢٠٢٠إلجراء تعديالت على الربح في 
   مليون لایر سعودي) ٤٨٥: ٢٠١٩( ٢٠٢٠لعام 

  لعدد األسهم العادية المرجحالمتوسط 
  

  لعدد األسهم في حساب ربحية السهم األساسية كما يلي:  المرجحيكون المتوسط 
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

 ٦٧٧٫٤٩٥ ٦٨٦٫٥٣٩  الرصيد القائم خالل العام
  ٠٫٧١٦١٣١  ٠٫٣٧٨٦٣  ربحية السهم األساسية (لایر سعودي)

لعدد األسهم العادية  المرجحيتم إحتساب ربحية السهم األساسية بقسمة الربح بعد الضريبة العائد للمساهمين العاديين للشركة على المتوسط 
  القائمة خالل السنة. ال يوجد تأثير مخفض على ربحية السهم في الشركة. 
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   شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
  ( شركة مساهمة سعودية )

 

  )تتمة( الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 لم ينص على خالف ذلك)(جميع المبالغ باآلالف لایر سعودي ما 

٤٢ 
 

 (تتمة) األدوات المالية -٣١
  

  إدارة مخاطر االئتمان
ن تُشير مخاطر االئتمان إلى المخاطر التي تنتج عن تخلف الطرف المقابل عن التزاماته التعاقدية مما يؤدي إلى خسارة مالية للشركة. تتكو

ذات العالقة واالستثمارات النقدية  طرافاألالتركيزات المحتملة لمخاطر االئتمان أساًسا من الذمم التجارية المدينة والمبالغ المستحقة من 
تفاصيل اإلفصاح عن كيفية إدارة مخاطر االئتمان المتعلقة بالذمم التجارية المدينة. تُراقب المبالغ المستحقة  ٧قصيرة األجل. يوضح اإليضاح 

ارات النقدية قصيرة األجل يتم الستثمامخصص، عند الضرورة، ألي مبالغ غير قابلة لالسترداد.  تكوين ويتمذات العالقة  طرافاألمن 
  .وضعها فقط مع البنوك ذات التصنيف االئتماني العالي

  قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة 
نموذج "المراحل الثالث" لالنخفاض في القيمة بناًء على التغييرات في جودة االئتمان منذ  ٩رقم  للتقرير المالييحدد المعيار الدولي 

. إذا كانت هناك زيادة ١االعتراف المبدئي حيث يتم تصنيف األداة المالية التي لم تنخفض قيمتها في حالة االعتراف األولي في المرحلة 
انخفضت  قدولكن لم يتم اعتبارها  ٢ديد االعتراف األولي ، يتم نقل األداة المالية إلى المرحلة ') منذ تح SICRكبيرة في مخاطر االئتمان (" 

  .٣قيمتها االئتمانية وإذا كانت األداة المالية منخفضة القيمة االئتمانية ، يتم بعد ذلك نقل األداة المالية إلى المرحلة 
  في مخاطر االئتمان جوهريةزيادة 

المعلومات الكمية والنوعية  بدراسة الشركة تقومعن السداد قد زاد بشكل كبير منذ االعتراف المبدئي ،  التأخرن خطر عند تحديد ما إذا كا
لنسبة ومؤشرات الدعم والتحليل بناًء على الخبرة التاريخية للشركة وتقييم مخاطر االئتمان للخبراء ، بما في ذلك المعلومات االستشرافية. با

مخاطر االئتمان ألن الشركة  في معايير جوهرية، ال تسري زيادة  تجوال والربط البينىوالذمم المدينة التجارية للللعميل ، الموزعين ، 
  .عمر األداءل يتطلب استخدام مخصص الخسارة المتوقعةالذي  تستخدم نهًجا مبسًطا 

 للتقرير الماليبالنسبة للمبالغ المستحقة من البنوك ، تستخدم الشركة اإلعفاء من مخاطر االئتمان على النحو المسموح به في المعيار الدولي 
ستثمار الفرعي) في تاريخ (درجة اال -BBBبناًء على درجات ائتمان وكالة التصنيف الخارجي. إذا تم تصنيف األداة المالية تحت  ٩ رقم

  في مخاطر االئتمان. جوهرية، فإن الشركة تعتبرها زيادة التقرير

  تعتبر األداة المالية ذات مخاطر ائتمانية منخفضة إذا:
  عن السداد ، التعثراألداة المالية لديها مخاطر منخفضة من • 
  لدى المدين قدرة قوية على الوفاء بالتزاماته بالتدفقات النقدية التعاقدية على المدى القريب ، و• 
إلى قدرة المقترض قد تؤدي التغييرات السلبية في الظروف االقتصادية والتجارية على المدى الطويل ، ولكنها لن تقلل بالضرورة ، • 

  على الوفاء بالتزاماته بالتدفقات النقدية التعاقدية.
أن الموجودات المالية لها مخاطر ائتمانية منخفضة عندما يكون لألصل تصنيف ائتماني خارجي "درجة االستثمار" وفقًا  المجموعةتعتبر 

صل تصنيف داخلي "لألداء" . األداء يعني أن الطرف المقابل للتعريف المفهوم عالميًا أو في حالة عدم توفر تصنيف خارجي ، يكون لأل
  لديه وضع مالي قوي وليس هناك مبالغ مستحقة متأخرة.

 األصول منخفضة القيمة االئتمانية

عندما ال يُرجح للمقترض دفع التزاماته االئتمانية إلى الشركة بالكامل أو وجود شك كاٍف  تعثرأن األصل المالي في حالة  المجموعةتعتبر 
  يوًما. ٩٠من  تأخر ألكثربشأن إمكانية التحصيل النهائية أو إذا كان العميل قد 

  المعلومات المستشرفةدمج 

في كل من تقييمها لما إذا كانت مخاطر االئتمان الخاصة بأداة ما قد زادت بشكل ملحوظ منذ  المستشرفةتقوم الشركة بدمج المعلومات 
تحليًال تاريخيًا وحددت إجمالي الناتج المحلي لكل جغرافية تعمل فيها  المجموعة. أجرت مخاطر االئتمان المتوقعةاالعتراف األولي وقياس 

لكل محفظة. يتم تطبيق التعديالت االقتصادية الكلية مخاطر االئتمان المتوقعة تمان و كمتغيرات اقتصادية رئيسية تؤثر على مخاطر االئ
م ذات الصلة اللتقاط االختالفات من السيناريوهات االقتصادية. هذه تعكس تنبؤات معقولة وداعمة لظروف االقتصاد الكلي المستقبلية التي ل

ساسية. يؤدي دمج المعلومات التطلعية إلى زيادة درجة الحكم الالزم لكيفية تأثير األ االئتمان المتوقعة رمخاطيتم تسجيلها ضمن حسابات 
. تتم مراجعة المنهجيات واالفتراضات بما في ذلك أي توقعات للظروف مخاطر االئتمان المتوقعةالتغييرات في الناتج المحلي اإلجمالي على 

  .االقتصادية المستقبلية بانتظام

   شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
  ( شركة مساهمة سعودية )

 

  )تتمة( الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 لم ينص على خالف ذلك)(جميع المبالغ باآلالف لایر سعودي ما 

٤١ 
 

 (تتمة)األدوات المالية   -٣١
 تحليل مدى حساسية العمالت األجنبية

  في الغالب لعملة أوروبا (اليورو) والمملكة المتحدة (الجنية االسترليني). مجموعةتتعرض ال

٪ معدل ٥العمالت األجنبية ذات الصلة. تُعد نسبة ٪ مقابل ٥يُوضح الجدول التالي مدى الحساسية لزيادة اللایر السعودي وانخفاضه بنسبة 
المعقول الحساسية الُمستخدم عند اإلبالغ عن مخاطر العمالت األجنبية داخلياً إلى موظفي اإلدارة العليا ويمثل تقييم اإلدارة للتغير المحتمل 

المستحقة المقومة بالعملة األجنبية ويُعدل نقلها في  في أسعار صرف العمالت األجنبية. ال يتضمن تحليل مدى الحساسية إال البنود النقدية
٪ في أسعار العمالت األجنبية. يشير الرقم الموجب أدناه إلى انخفاض الربح عندما يُعزز اللایر السعودي بنسبة ٥نهاية المدة لتغير بنسبة 

ً مماثًال وستظهر ٪ مقابل العملة ٥٪ مقابل العملة ذات الصلة وبالنسبة لضعف اللایر السعودي بنسبة ٥ ذات الصلة، سيتأثر الربح تأثرا
  األرصدة أدناه بالسالب.

  العملة 
 التأثير على الربح  ٢٠٢٠

  ٣٠ اليورو
  ٨٠ الجنية اإلسترليني

  
  العملة 
 التأثير على الربح  ٢٠١٩

  ٣٠ اليورو
  ٨٧ الجنية اإلسترليني

 
 إدارة مخاطر الفوائد والسيولة

عن إدارة مخاطر السيولة على عاتق مجلس اإلدارة الذي وضع إطاًرا مناسبًا إلدارة مخاطر السيولة إلدارة متطلبات تقع المسؤولية النهائية 
مخاطر السيولة من خالل االحتفاظ باحتياطيات كافية  مجموعةقصيرة ومتوسطة وطويلة األجل ومتطلبات إدارة السيولة. تدير ال مجموعةال

تراض االحتياطي من خالل مراقبة التدفقات النقدية المتوقعة والفعلية باستمرار ومطابقة مواعيد استحقاق وتسهيالت مصرفية وتسهيالت االق
 الموجودات والمطلوبات المالية. لم يطرأ أي تغيير في هذه االستراتيجية عن العام السابق.

المخاطر باستخدام  مجموعةر فائدة متغيرة. تُدير التقترض األموال بأسعا مجموعةلمخاطر أسعار الفائدة ألن كيانات ال مجموعةتتعرض ال
ضمن عقود مبادلة أسعار الفائدة. تَُقيَّم أنشطة التحوط بانتظام لتتماشى مع تغيرات أسعار الفائدة وتحديد مدى اإلقبال على المخاطر بما ي

  التأكد من تطبيق استراتيجيات التحوط األكثر فعالية من حيث التكلفة.

  .ألسعار الفائدة على الموجودات المالية والمطلوبات المالية مفصلة في قسم إدارة مخاطر السيولة من هذا اإليضاح جموعةمترد تعرضات ال

  تحليل مدى حساسية سعر الفائدة

التقرير. بالنسبة ُحددت تحليالت مدى الحساسية الواردة أدناه على أساس التعرض ألسعار الفائدة لجميع األدوات غير المحوطة في نهاية مدة 
 ُ ستخدم للمطلوبات ذات السعر المتغير، يُعد التحليل بافتراض أن مبلغ المطلوبات القائمة في نهاية مدة التقرير كان مستحقًا للسنة كاملةً. ت

تقييم اإلدارة للتغير نقطة أساس عند اإلبالغ عن مخاطر أسعار الفائدة داخلياً إلى موظفي اإلدارة العليا ويمثل  ٥٠عملية زيادة أو إنقاص 
 المحتمل المعقول في أسعار الفائدة.

 ٣١نقطة أساس وظلت جميع المتغيرات األخرى ثابتة، فإن ربح الشركة للسنة المنتهية في  ٥٠إذا بلغت أسعار الفائدة أعلى أو أقل من 
لایر سعودي ). يعود  ٥٤٬٢٥٢٬١٦٤:  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١لایر سعودي (  ٤٤٬٩١٠٬٢٩٦سينخفض أو يزيد بمبلغ قدره  ٢٠٢٠ديسمبر 

  ذلك أساًسا إلى تعرض المجموعة ألسعار الفائدة على القروض ذات المعدالت المتغيرة.
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   شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
  ( شركة مساهمة سعودية )

 

  )تتمة( الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 لم ينص على خالف ذلك)(جميع المبالغ باآلالف لایر سعودي ما 

٤٤ 
 

 (تتمة) األدوات المالية -٣١
التاريخية التي تمت  عن السدادالتعثر ، تستخدم الشركة مصفوفة مخصصات تستند إلى معدالت أصول العقدبالنسبة للعميل والموزع و

  كما هو موضح أدناه. خسائر االئتمان المتوقعةمالحظتها وتعديلها للعوامل االستشرافية لقياس 

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

 العمري التحليل فئات
 التجارية لألرصدة

 الدفع لعمالء المدينة
  اآلجل

مجمل القيمة 
الدفترية المقدرة 

  عن التعثر

معدل الخسارة 
اإلئتمانية 
 المتوقعة

الخسارة 
اإلئتمانية 

مدى المتوقعة 
  العمر

مجمل القيمة 
الدفترية 

المقدرة عن 
  التعثر

معدل الخسارة 
اإلئتمانية 
 المتوقعة

الخسارة 
اإلئتمانية 

مدى المتوقعة 
  العمر

  ٣٬٦٠٦  %٠٫٤٠  ٨٩٩٬٨٦٠  ٣٫٢٩٠  %٠٫٣٧  ٨٩٥٫٢١٤  يوم ٣٠أقل من  / غير مستحقة
٦٠ -٣١  ً   ١٠٨  %٠٫١٢  ٨٧٬٠٨٦  ١٢٧  %٠٫٢٨  ٤٥٫٤٤٤  يوما
٩٠ -٦١  ً   ٤٧  %٠٫١٣  ٣٦٬٣٢٨  ١٧٠  %٠٫٤٢  ٤٠٫٩٦٣  يوما
١٨٠ -٩١  ً   ٢٥٬٤٩٤  %١٩٫٧١  ١٢٩٬٣٧٤  ٢٨٫٩٦٧  %٢٣٫٤١  ١٢٣٫٧٤٢  يوما

ً  ١٨١أكثر من    ٧٦٬٠٢٥  %٤٠٫٥٢  ١٨٧٬٦٠٨  ٨٤٫٤٠٢  %٥٠٫٠٩  ١٦٨٫٥١٠  يوما
ً  ٣٦٠أكثر من    ٩٠٤٬١٢٣  %٩٢٫١٣  ٩٨١٬٣٥٨  ١٫١٤٩٫٤٧٤  %٨٨٫٩٢  ١٫٢٩٢٫٦٥٥  يوما

  ١٬٠٠٩٬٤٠٣    ٢٬٣٢١٬٦١٤  ١٫٢٦٦٫٤٣٠    ٢٫٥٦٦٫٥٢٨  

  :األخرى واألرصدة البيني والربط التجوال ألرصدة االئتمانية الجودة يلي فيما

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
 ٣٤٣٬٩٧٢ ٦٠٢٬٥٦٠  منتظمة –الجودة االئتمانية 

 ١٬٩٩٨ ٧٬٨٩٥  منخفضة القيمة
  )٢٬٦٦٨(  )٥٬٩٧٢(  الخسارة اإلئتمانية المتوقعة

  ٣٤٣٬٣٠٢  ٦٠٤٬٤٨٣  
  

   شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
  ( شركة مساهمة سعودية )

 

  )تتمة( الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 لم ينص على خالف ذلك)(جميع المبالغ باآلالف لایر سعودي ما 

٤٣ 
 

 (تتمة) األدوات المالية -٣١
يحتوي الجدول التالي على تحليل للحد األقصى من التعرض لمخاطر االئتمان لألدوات المالية التي تم االعتراف بمخصص الخسائر 

  االئتمانية المتوقعة لها:

  ٢٠٢٠  
منهج مبسط لمدى 

  العمر

٢٠١٩  
منهج مبسط لمدى 

  العمر
  االجمالي  االجمالي  

  ١٫٦٣٨٫١٢٣  ١٫٩٨٤٫٩٠٠  العمالء
  ٢٧٤٫٠٣٩  ٢٦٢٫٥٦٧  الموزعين

  ٤٠٩٫٤٥٢  ٣١٩٫٠٦١  أصول العقد
  )١٫٠٠٩٫٤٠٣(  )١٫٢٦٦٫٤٣٠(  يخصم مخاطر االئتمان المتوقع

  ١٫٣١٢٫٢١١  ١٫٣٠٠٫٠٩٨  
      

  ٤٣٫٨٣٤  ٦٠٫١٦٦  شركاء التجوال
  ٢٨٩٫٢٣٣  ٥٤١٫٧١٠  المشغلين اآلخرين (ربط بيني)
  )٢٫٥٨٦(  )٥٫٨٩٠(  يخصم مخاطر االئتمان المتوقع

  ٣٣٠٫٤٨١  ٥٩٥٫٩٨٦  
      

  ١٢٫٩٠٣  ٨٫٥٧٩  ذمم مدينة أخرى
  )٨٢(  )٨٢(  يخصم مخاطر االئتمان المتوقع

  ١٢٫٨٢١  ٨٫٤٩٧  

  على النحو التالي: األخرىلتجارية لمدينة واتم تقييم مخصص مخاطر االئتمان المتوقع للذمم ا

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
 ١٫٠٠٩٫٤٠٣ ١٫٢٦٦٫٤٣٠  تقييم جماعي
 ٢٫٦٦٨ ٥٫٩٧٢  تقييم فردي

  ١٫٠١٢٫٠٧١  ١٫٢٧٢٫٤٠٢  

  التجارية األخرى:ويوضح الجدول التالي الحركة في مخصص الخسارة التي تم االعتراف بها للذمم المدينة 

  االجمالي  تقييم فردي  تقييم جماعي  
  ١٬٠١٢٬٠٧١  ٢٬٦٦٨  ١٬٠٠٩٬٤٠٣  ٩ للتقرير الماليبموجب المعيار الدولي  ٢٠٢٠يناير  ١الرصيد كما في 
  )٧٠٤(  -  )٧٠٤(  مبالغ معكوسة

  ٢٦١٬٠٣٥ ٣٬٣٠٤  ٢٥٧٬٧٣١   صافي الزيادة في مخصص الخسارة
  ١٬٢٧٢٬٤٠٢  ٥٬٩٧٢  ١٬٢٦٦٬٤٣٠  ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١الرصيد كما في 
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   شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
  ( شركة مساهمة سعودية )

 

  )تتمة( الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 لم ينص على خالف ذلك)(جميع المبالغ باآلالف لایر سعودي ما 

٤٦ 
 

 )تتمة( األدوات المالية -٣١
  القيمة العادلة لألدوات المالية  ١-٣١

في ثالثة مستويات من التسلسل الهرمي للقيمة  ةالمركز المالي الموحد قائمةيتم تجميع الموجودات والمطلوبات المقاسة بالقيمة العادلة في 
  العادلة. يتم تحديد هذا التجميع على أساس أدنى مستوى من المدخالت الهامة المستخدمة في قياس القيمة العادلة ، على النحو التالي:

  : األسعار المعروضة (غير المعدلة) في األسواق النشطة لألصول أو الخصوم المتطابقة.١وى المست
والتي يمكن مالحظتها للموجودات أو المطلوبات ، إما مباشرة (أي  ١ضمن المستوى المعروضة األسعار  بخالف: مدخالت ٢المستوى 

  كأسعار) أو بشكل غير مباشر (أي مشتقة من األسعار).
  ).مالحظتها ال يمكن أو المطلوبات التي ال تستند إلى بيانات سوق يمكن مالحظتها (مدخالت الموجوداتمدخالت : ٣وى لمستا

التسلسل لذلك ، لم يتم اإلفصاح عن  .مشتقات االدوات الماليةباستثناء  ة.فأطلماکة بالتکلفة رلمالية للشت اباولطلمودات واجولماجميع درج ت
  الذي يتطلب تصنيف من ثالث مستويات للقيمة العادلة.لقيمة العادلة الهرمي ل

  القيمة الدفترية مقابل القيمة العادلة  ٢-٣١

  :تعتبر المجموعة أن القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية التالية هي تقريب معقول لقيمتها العادلة

 النقد وما يعادله 
 ذمم تجارية مدينة وأخرى 
 ذمم تجارية دائنة وأخرى 
 اإلقتراض 
 اإللتزامات األخرى الغير متداولة  

    ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
قياس القيمة   

العادلة التسلسل 
  الهرمي

القيمة 
  القيمة العادلة  الدفترية

القيمة 
  القيمة العادلة  الدفترية

 ١٢٧٬٨٩٩  ١٢٧٬٨٩٩  ٢٠٦٬٢١٠  ٢٠٦٬٢١٠  المستوى الثاني  مشتقات االدوات المالية
  اساليب التقييم ٣-٣١

يتم تقييم هذه المشتقات باستخدام نماذج تقييم معترف بها على نطاق واسع. تعتمد المجموعة على الطرف المقابل لتقييم هذه المشتقات. 
ات تتضمن أساليب التقييم المطبقة من قبل األطراف المقابلة استخدام نماذج قياسية للتسعير اآلجل باستخدام حسابات القيمة الحالية وتقييم

. حيثما ينطبق ذلك، تتوقع هذه النماذج التدفقات النقدية المستقبلية وتخصم المبالغ المستقبلية إلى القيمة الحالية باستخدام المتوسطة السوق
المدخالت التي يمكن مالحظتها في السوق بما في ذلك منحنيات أسعار الفائدة وفروق االئتمان وأسعار الصرف األجنبي واألسعار اآلجلة 

  ة.والسريع

   شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
  ( شركة مساهمة سعودية )

 

  )تتمة( الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 لم ينص على خالف ذلك)(جميع المبالغ باآلالف لایر سعودي ما 

٤٥ 
 

 (تتمة) األدوات المالية -٣١
  

  مخاطر السيولة
األموال للوفاء بااللتزامات المرتبطة باألدوات المالية. قد تنتج مخاطر  توفيرما في  منشأةالتي تواجه  الصعوباتتتمثل مخاطر السيولة في 

بسرعة بمبلغ قريب من قيمته العادلة. تراكمت الشركة عجًزا اعتباًرا من ذلك التاريخ.  موجودات ماليةالسيولة عن عدم القدرة على بيع 
تشير هذه الشروط إلى أن قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها واالستمرار كمنشأة مستمرة تعتمد على قدرة الشركة على 

ات معقولة بأن لدى الشركة موارد كافية لمواصلة العمل في المستقبل المنظور. توقع االدارةترتيب أموال كافية في الوقت المناسب. لدى 
ل تتم إدارة مخاطر السيولة من خالل المراقبة المنتظمة لتوفير أموال كافية للوفاء بأي التزامات مستقبلية. توضح الجداول التالية تفاصي

المشتقة مع فترات سداد متفق عليها. تم إعداد الجداول بناًء على التدفقات النقدية  االستحقاق التعاقدي المتبقي للشركة اللتزاماتها المالية غير
  غير المخصومة لاللتزامات المالية بناًء على أقرب تاريخ يمكن للشركة دفعه.

 خالل سنة 
من سنة إلى 

  سنتين
من سنتين إلى 
  خمس سنوات

أكثر من 
  القيمة الدفترية اإلجمالي خمس سنوات

             ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في 
  ٣٫٨٣٦٫١٤٥ ٤٫٧١٦٫٦٥٧  - ١٫٥٧٧٫٣٦٤ ٣٫٠٠٣٫٠٨٦ ١٣٦٫٢٠٧  القروض

  ٤٫٠٣٨٫٦٢٠ ٤٫٨١٣٫٣٢٤  ١٫٥١٤٫٤٦٧ ١٫٨٩١٫٨٠٩ ٦٨٤٫٧٤٣  ٧٢٢٫٣٠٥  مستحق لوزارة المالية
  ٢٫٤٨٩٫١٤٦ ٢٫٤٨٩٫١٤٦ - - -  ٢٫٤٨٩٫١٤٦ وأوراق الدفع ذمم دائنة تجارية

  ٣٫٦٤٩٫٥١٤ ٣٫٨٢٨٫٤٠٨ - - - ٣٫٨٢٨٫٤٠٨ مستحق ألطراف ذات عالقة
  ١٫٣٨٤٫٢٤٧ ١٫٥٤٤٫٣٣٦ ٣٣٠٫٩٤١ ٥٤٤٫٤٧٩ ٢٨٨٫٩٤١ ٣٧٩٫٩٧٥ التزامات عقود اإليجار
  ١٫٥٣٠٫٦٤٩  ٢٫٠٦٠٫٠٨٦  ١٫١٦٤٫٥٩٦  ٣٧٧٫٣٩٦  ٣٧٧٫٣٩٦  ١٤٠٫٦٩٨  الطيف –ذمم دائنة طويلة األجل 

المشتقة المسددة  االلتزاماتصافي 
  ٢٠٦٫٢١٠  ٢٠٦٫٠١٧  -  ٨٥٫٣٤٨  ٦٤٫٠١٨  ٥٦٫٦٥١  مقايضة سعر الفائدة

 ١٧٫١٣٤٫٥٣١ ١٩٫٦٥٧٫٩٧٤ ٣٫٠١٠٫٠٠٤ ٤٫٤٧٦٫٣٩٦ ٤٫٤١٨٫١٨٤ ٧٫٧٥٣٫٣٩٠  

              ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في 
  ٦٫٧٠٧٫٠٣٤ ٧٫٧٨١٫٧٢٢ - ١٫٩٠٤٫١٢٦ ٥٫٥٤٩٫٤١٠ ٣٢٨٫١٨٦  القروض

  ٣٫٥٧٨٫٥٩٠ ٤٫١٥٧٫٨٦٤ -  ٣٫٠٥٠٫١٠٦ ٩٥٣٫٨٧٩ ١٥٣٫٨٧٩ مستحق لوزارة المالية
  ١٫٨٥٣٫٢٧٩ ١٫٨٥٣٫٢٧٩ -  - -  ١٫٨٥٣٫٢٧٩ وأوراق الدفع تجارية ذمم دائنة

  ٦٫٣٧٥٫٧٦٣ ٧٫٥٢١٫٦٥١ -  ٧٫٥٢١٫٦٥١ - - مستحق ألطراف ذات عالقة
  ١٫٤٧٦٫٢٢٥ ٢٫١٣٦٫١٥٤ ٥٤٩٫٠٦٨  ٧٢٤٫٥٢١ ٣٧٨٫٠٠٢ ٤٨٤٫٥٦٣  التزامات عقود اإليجار
  ٩٢٢٫٦٨٨  ١٫٢٥٢٫٧٨٣  ٥٣٨٫١٩٥  ٣٥٧٫٢٩٤  ٢٣٨٫١٩٦  ١١٩٫٠٩٨  الطيف -ذمم دائنة طويلة األجل 

المشتقة المسددة  االلتزاماتصافي 
  ١٢٧٫٨٩٩  ٢٣١٫٩٠٣  -  ٨٨٫١٤٦  ٧٧٫٣٩٤  ٦٦٫٣٦٣  مقايضة سعر الفائدة

  ٢١٫٠٤١٫٤٧٨ ٢٤٫٩٣٥٫٣٥٦ ١٫٠٨٧٫٢٦٣  ١٣٫٦٤٥٫٨٤٤ ٧٫١٩٦٫٨٨١ ٣٫٠٠٥٫٣٦٨  
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   شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
  ( شركة مساهمة سعودية )

 

  )تتمة( الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 لم ينص على خالف ذلك)(جميع المبالغ باآلالف لایر سعودي ما 

٤٨ 
 

 معلومات األطراف ذات العالقة -٣٢
  :معامالت تجارية مع أطراف ذات عالقةفي  المجموعة، دخلت العامخالل 
  

  العالقة  الطرف ذات العالقة
  الشركة األم لشركة االتصاالت المتنقلة ش.م.ك.  شركة االتصاالت العمانية ش م ع ع

  المساهم المؤسس / الشركة األم  شركة االتصاالت المتنقلة ش.م.ك. (مجموعة زين)
  شركة تابعة لمجموعة زين  زين البحرين
 شركة تابعة لمجموعة زين  زين السودان

 شركة تابعة لمجموعة زين  ام تي سي لبنان اس ايه ار ال
 شركة تابعة لمجموعة زين  أثير تليكوم العراق المحدودة "أثير" زين العراق /

  شركة تابعة لمجموعة زين  شركة زين جلوبال كوميونيكيشنز
 مساهم مؤسس  مجموعة إنفرا كابيتال لالستثمار

  خالل السنة ، أبرمت المجموعة المعامالت التجارية التالية مع أطراف ذات عالقة:
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

  ١٩٬٤١٥  ٢٤٬٩٠٤  شركات تابعةإيرادات من 
  ٧٨٬٣٠١  ٩٤٬٣٣١  مشتريات من شركات تابعة

  ٢١٥٬٥٠٤  ١٢٠٬٣٣٨  )٢٦(ايضاح  ن مؤسسينمحملة من قبل مساهميرسوم 
  ٣٢٣٬٨٩٣  ٢٥٦٬٣٠٦  )٢٨(ايضاح مؤسسينرسوم تمويل من قبل مساهمين 

  
  فيما يلي األرصدة القائمة كما في تاريخ التقرير:

   ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
  ٦٬٣٧٥٬٦٥٨  ٣٬٦٤٩٬٥١٤  مؤسسين مستحقة لمساهمينمبالغ 

  ١٠٥  ١٠٥  شركات تابعة للمجموعةمبالغ مستحقة إلى 
  ٢٬٢٩٥  ٦٦٥  اهمين مؤسسينمبالغ مستحقة من مس

  ٢٣٠  ٠  شركات تابعةمبالغ مستحقة من 
 

 .١٨المبالغ األخرى المستحقة لألطراف ذات عالقة  تم إفصاح عنها في اإليضاح رقم 

ح المبالغ القائمة غير مضمونة وسيتم سدادها نقدا. لم يتم تقديم أو تلقي أية ضمانات من قبل أطراف ذات العالقة غير تلك التي تم اإلفصا
. ولم يتم تسجيل أي مبالغ كمصروف في السنة الحالية للديون المشكوك في تحصيلها فيما يتعلق بالمبالغ المستحقة ١٨عنها في اإليضاح 

  ف ذات العالقة.من أطرا

 التعويضات والمزايا لموظفي اإلدارة الرئيسيين والتي تتضمن مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وغيرها من أعضاء اإلدارة العليا.
 

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
 ٣٣٬١٩٤ ٣٦٬٢٤٩ منافع قصيرة األجل
 ٢٬٥٠٢ ٢٬٨٩٣ منافع طويلة األجل

   شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
  ( شركة مساهمة سعودية )

 

  )تتمة( الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 لم ينص على خالف ذلك)(جميع المبالغ باآلالف لایر سعودي ما 

٤٧ 
 

 (تتمة) األدوات المالية -٣١
  
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

    األصول المالية
    

      األصول المالية بالتكلفة المطفأة:
  ١٫١٥٧٫٤٣٨  ١٫١٠٣٫٤٠١  النقد و أرصدة البنوك

  ١٫٢٤٩٫٣٠٤  ١٫٥٨٨٫٠٥٩  الذمم التجارية
  ٢٫٤٠٦٫٧٤٢  ٢٫٦٩١٫٤٦٠  إجمالي األصول المالية بالتكلفة المطفأة

  ٢٫٤٠٦٫٧٤٢  ٢٫٦٩١٫٤٦٠  األصول الماليةإجمالي 
      

    المطلوبات المالية
      

      المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة:
  ١٫٨٥٣٫٢٧٨  ٢٫٤٨٩٫١٤٦  الذمم التجارية الدائنة وأوراق الدفع

  -  ٥٣٨٫٠٠٦  متداول -مستحق الى وزارة المالية 
  ٦٫٣٧٥٫٧٦٣  ٣٫٦٤٩٫٥١٤  مستحق ألطراف ذات عالقة

  ٤٫٥٠١٫٢٧٨  ٤٫٨٩٠٫٥٦٥  أخرى غير متداولة مطلوبات
  ٦٫٧٠٧٫٠٣٤  ٣٫٨٣٦٫١٤٥  قروضال

  ١٩٫٤٣٧٫٣٥٣  ١٥٫٤٠٣٫٣٧٦  المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة:
      

      المطلوبات المالية بالقيمة العادلة:
  ١٢٧٫٨٩٩  ٢٠٦٫٢١٠  مشتقات األدوات المالية 

  ١٢٧٫٨٩٩  ٢٠٦٫٢١٠  إجمالي المطلوبات المالية بالقيمة العادلة
  ١٩٫٥٦٥٫٢٥٢  ١٥٫٦٠٩٫٥٨٦  مجموع المطلوبات المالية

  
  اإلنتقال ألصالحات الليبور ٤-٣١

') ، التي تنظم سعر الفائدة المعروض بين البنوك في لندن FCAفي المملكة المتحدة (' االدارة المالية، أعلنت هيئة  ٢٠١٧في يوليو 
')LIBOR هو أحد أكثر  الليبور. ٢٠٢١') ، أن مؤشر الفائدة سيتوقف بعد عام ً   .معدالت الفائدة مرجعيا

لن تؤثر إصالحات ليبور وتوقع توقف سعر ليبور بشكل كبير على استراتيجية إدارة المخاطر الحالية للمجموعة وربما المحاسبة عن بعض 
مليون لایر سعودي ، وهي معرضة  ١٤٨٫٨يمن عليها الدوالر األمريكي ، تبلغ األدوات المالية. لدى المجموعة قروض طويلة األجل يه

، الذي أوصت مرجعي بدالً من سعر الليبور ") ، كمعدلSOFR(" معدل التمويل المضمون لليلة الواحدةاعتمدت المجموعة  ،لتأثير الليبور
  االحتياطيات الفيدرالية األمريكية.") المعينة من قبل مجلس ARRCالمرجعية البديلة (" المعدالتبه لجنة 

  إجراءات التخفيف:
  أنشأت المجموعة برنامًجا في جميع مجاالت أعمالها ومناطقها التشغيلية والمناطق الجغرافية التي تركز على:

  تقييم وتقليل تعرض المجموعة والعمالء لعقودLIBOR  القديمة من خالل تعديل أو استبدال العقود الحالية لتشمل أحكاًما احتياطية
  .)٢٠ إيضاحبمعدالت خالية من المخاطر أو بسعر بديل. ( LIBORقوية أو استبدال 

 .تعزيز البنية التحتية الحالية والنماذج المالية للتحضير النتقال سلس إلى معدالت مرجعية بديلة خالية من المخاطر  

  صل المجموعة تطوير وتنفيذ خطط للتخفيف من المخاطر المرتبطة بوقف سعر الليبور مع تطور معدالت مرجعية بديلة.توا
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   شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
  ( شركة مساهمة سعودية )

 

  )تتمة( الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 لم ينص على خالف ذلك)(جميع المبالغ باآلالف لایر سعودي ما 

٥٠ 
 

 التقارير القطاعية -٣٦
  فيما يلي تحليل إليرادات المجموعة ونتائجها على أساس قطاعي:

  ديسمبر ٣١في  المنتهية للسنة  
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  االيرادات

   

  ٨٬٠٨٤٬٦٨٤  ٧٬٦٤٠٬٥٧٣  شركة االتصاالت المتنقلة
  ٢٬٨٧٤٬٧٩٠  ٢٬٣٥٩٬٩٤٨  شركة  زين للمبيعات

  ٢٣  ٧٢٩  للمدفوعاتشركة  زين 
  -  ٠  شركة  زين للطائرات الُمسيرة بدون طيار

  )٢٬٥٧٣٬٢٧٠(  )٢٬٠٨٤٬٧٠٥(  اإلقصاءات / التعديالت
  ٨٬٣٨٦٬٢٢٧  ٧٬٩١٦٬٥٤٥  اجمالي االيرادات 

  )٤٬٣١٦٬٣٧٣(  )٤٬٢٣٤٬٨٨٧(  تكلفة العمليات
  )٢٬٣١١٬٥٥١(  )٢٬٤٣٩٬١٢٢(  االستهالك واإلطفاء

  )٢٤٧٬٢٤٩(  )٢٤٠٬٥٧٢(  الموجودات الماليةخسائر االنخفاض في قيمة 
  ٢٦٬٣٣٨  ١١٬٩٣٩  إيرادات الفوائد
  ١٠٬٨٩١  ٢٧٬٥٧٤  إيرادات أخرى

  ٠  ١٣٦٬٢٥٥  الدخل من تعديل اإلقتراض
  )١٬٠٤٤٬٥٠١(  )٨٩٨٬٢٠٦(  أعباء تمويل 

  )١٨٬٦٠٧(  )١٩٬٥٨١(  الزكاة 
  ٤٨٥٬١٧٥  ٢٥٩٬٩٤٥  صافي الربح  

 ٢٠٢٠مليون لایر سعودي في عام  ٢٬٠٨٤تمثل اإليرادات المذكورة أعاله اإليرادات الناتجة عن العمالء الخارجيين والداخليين. كان هناك 
  تم استبعاد و تسوية إيرادات شركة زين للمبيعات عند توحيد القوائم. مليون لایر سعودي) ٢٬٥٧٣: ٢٠١٩(

  

  للمجموعة على أساس قطاعي: فيما يلي تحليل للموجودات والمطلوبات
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

      الموجودات
 ٣١٬٩٤٧٬٠٠٨  ٣٥٬٣٢٨٬٩٣٠  شركة االتصاالت المتنقلة

 ٣٬٧٦٥٬٢٦٥  ٦٬٦٠٢٬٧٧٣  شركة زين للمبيعات 
 ٧٣٤  ٢٧٬٦٥٣  شركة زين للمدفوعات

 ٣١٧  ٤٧٣٬٨٥٤  شركة زين للطائرات الُمسيرة بدون طيار
 )٧٬٩٧٥٬٠٧١(  )١٤٬٢٧٥٬٤٥٥(  اإلقصاءات / التعديالت

 ٢٧٬٧٣٨٬٢٥٣  ٢٨٬١٥٧٬٧٥٥  اجمالي الموجودات
      المطلوبات

  ٢٧٬٩٥٢٬٣٧٦  ٢٦٬٧٧٤٬٧٨٢  شركة االتصاالت المتنقلة 
  ٣٬٦٦٦٬٦٤٨  ٦٬٤٥٨٬٨٣٣  شركة زين للمبيعات 

  ٨٨٠  ١٨٬٠٤٣  شركة زين للمدفوعات
  ٥٨٤  ١٬٧٠١  شركة زين للطائرات الُمسيرة بدون طيار

  ٠  ١٠  شركة زين أعمال
  )٧٬٩٨٥٬٠٨٦(  )١٣٬٨٢٤٬٦٩٧(  اإلقصاءات / التعديالت

  ٢٣٬٦٣٥٬٤٠٢  ١٩٬٤٢٨٬٦٧٢  اجمالي المطلوبات 

االستهالك واإلطفاء المرتبطين  إلى جانب الموجودات غير الملموسةوإلضافات واالستبعادات الرئيسية في الممتلكات والمعدات تتمثل ا
  .بشركة االتصاالت المتنقلة

   شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
  ( شركة مساهمة سعودية )

 

  )تتمة( الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 لم ينص على خالف ذلك)(جميع المبالغ باآلالف لایر سعودي ما 

٤٩ 
 

 إلتزامات رأسمالية  -٣٣
  ).مليون لایر سعودي ١٬٤٤١م: ٢٠١٩ديسمبر  ٣١(   مليون لایر سعودي ١٩٤التزامات رأسمالية بمبلغ  المجموعةلدى 
وتبلغ  ،٢٠٢٠في عام  الترددي ، والتي تتعلق بالطيفال شيءالتزامات تعاقدية لألصول غير الملموسة بلغ مجموعها  المجموعةلدى 

  ٢٠٢٠مليون لایر سعودي والتي تم تشغيلها في عام  ٩٤٨التزامات الطيف للسنة السابقة 
  ادارة رأس المال

تدير المجموعة رأس مالها للتأكد من قدرتها على االستمرار كمنشأة مستمرة مع تعظيم العائد للمساهمين من خالل تعظيم رصيد الدين 
  عامة للمجموعة دون تغيير عن العام السابق.وحقوق الملكية. تظل اإلستراتيجية ال

يتكون هيكل رأس المال للمجموعة من الديون وحقوق الملكية التي تتكون من رأس المال واحتياطي التحوط والعجز المتراكم والقروض 
  طويلة األجل والمبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة.

يتم حساب هذه النسبة على أساس قسمة صافي الدين على إجمالي رأس المال. يتم  تراقب المجموعة رأس المال على أساس نسبة المديونية.
احتساب صافي الدين على أنه إجمالي القروض بما في ذلك مطلوبات اإليجار ناقًصا النقد والنقد المعادل. يتم احتساب إجمالي رأس المال 

  د صافي الدين.كحقوق ملكية ، كما هو موضح في بيان المركز المالي المجمع ، زائ

  في نهاية العام هي كما يلي: الملكيةنسبة صافي الدين إلى حقوق 

 ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
 ١٠٫٦٠٤٫٤١١ ٨٫١٥٥٫٦١١ صافي الدين

 ١٤٫٧٠٧٫٢٦٢ ١٦٫٨٨٤٫٦٩٤ حقوق الملكية
%٤٨ نسبة صافي الدين إلى حقوق الملكية  ٧٢%  

 منح حكومية مستلمة -٣٤
مليون لایر سعودي). تم تعديل  ١٨: ٢٠١٩مليون لایر سعودي ( ١٥٠م:  ٢٠٢٠تلقت المجموعة إجمالي دخل المنح الحكومية خالل عام 

: ٢٠١٩مليون لایر سعودي مقابل الممتلكات والمعدات ( ٣مليون لایر سعودي مقابل رصيد الذمم المدينة وتمت مقاصة مبلغ  ٩٣مبلغ 
لایر سعودي). يتم تسجيل اإليرادات المؤجلة مليون  ٩: ٢٠١٩تم إدراج ال شيء في صافي ربح هذا العام (مليون لایر سعودي) و ١٧٢

 لایر سعودي ضمن اإليرادات المؤجلة. ٥٣،٨٣٢مقابل المنحة الحكومية البالغة 

 االلتزامات المحتملة -٣٥
  كما يلي: مستنديةات التزامات محتملة في شكل خطابات ضمان وخطابات اعتماد المجموعةلدى 

 ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
 ١٠٠٬٢٨٦  ٧٨٬٣٥٢ خطابات ضمان
 ١٦١٬٢٥٠ ١٧٠٬٠٠٠ خطابات اعتماد

 ٢٦١٬٥٣٦  ٢٤٨٫٣٥٢  
  

في سياق األعمال االعتيادية لمواصلة الدعاوى القضائية ومتابعة العقوبات والغرامات المفروضة من قبل الجهات المنظمة  المجموعةتخضع 
والبلديات وغيرها من المطالبات من الموردين وشركات االتصاالت التي تقدم خدمات الخلوية. تعتقد اإلدارة بعد التشاور مع مستشاريها 

الخارجيين واالستشاريين الفنيين أن هذه المسائل لن يكون لها تأثير كبير على المركز المالي أو نتائج عمليات الداخليين والقانوبيين 
  .المجموعة

وتقنية المعلومات عدة قرارات جزائية ضد الشركة ؛ التي اعترضت عليها الشركة. تختلف  االتصاالتأصدرت لجنة المخالفات بهيئة 
المدفوعة مسبقًا الصادرة وتقديم العروض الترويجية التي لم تتم الموافقة ن الربط بين الهوية لبطاقات الشرائح ات بيأسباب إصدار هذه القرار

 , بلغ اجمالي قيمة الدعاوي والمخالفات ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في  عليها من قبل هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات و / أو أسباب أخرى.
  وقد تم تسجيلها بالكامل.  مليون لایر سعودي ٦٠٬٣٦
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   شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
  ( شركة مساهمة سعودية )

 

  )تتمة( الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 لم ينص على خالف ذلك)(جميع المبالغ باآلالف لایر سعودي ما 

٥١ 
 

  ١٩ –األثر المترتب على وباء كوفيد   -٣٧
م في معظم البلدان إلى تعطل األعمال التجارية على نحو واسع ٢٠٢٠) في مطلع عام ١٩ -أدى تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 

كما تتعاون جنباً إلى النطاق، وما ترتب على ذلك من أثر سلبي على األنشطة االقتصادية. تراقب المجموعة باستمرار األثر الواقع عليها، 
  .١٩ -جنب مع الهيئات الرقابية المحلية إلدارة التعطل المحتمل في األعمال بسبب تفشي وباء كوفيد 

، تحققت المجموعة من وجود أي تسويات وتغيرات في األحكام والتقديرات وإدارة المخاطر يتعين أخذها في ١٩ -نظراً لتفشي وباء كوفيد 
الرئيسية  ا في القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة. فيما يلي االفتراضات الرئيسية حول مصادر التقديراتاالعتبار واالفصاح عنه

  المستقبلية واألخرى التي قد تنطوي على مخاطر جوهرية تتسبب في إجراء تسويات مادية على القوائم المالية األولية الموحدة.

  قيمة الموجودات غير المالية انخفاض

تحققت المجموعة من وجود أي مؤشرات على انخفاض القيمة وأي حاالت عدم تأكد جوهرية فيما يتعلق بالممتلكات والمعدات وموجودات 
حق االستخدام الخاصة بها وخصوصاً تلك الناتجة عن أي تغير في فترات عقود اإليجار، وخلصت إلى أنه ال يوجد أثر مادي مترتب على 

  .١٩ -وباء كوفيد 

  سائر االئتمانية المتوقعة وانخفاض قيمة الموجودات الماليةالخ

طبقت المجموعة مخصصات إضافية تقديرية على النماذج القائمة للخسائر االئتمانية المتوقعة من خالل تطبيق السيناريوهات المرجحة 
لذي تزاول فيه أنشطتها. كما قامت الشركة بتقييم باالحتماالت على عوامل االقتصاد الكلي ذات الصلة المتعلقة بالمناخ االقتصادي للسوق ا

التعرضات في القطاعات المحتمل تأثرها لتحديد وجود أي مؤشرات على انخفاض القيمة، وخلصت إلى أنه ال يوجد أثر مادي مترتب على 
  .١٩ -وباء كوفيد 

  االلتزامات واإللتزامات المحتملة

، بما في ذلك أي تحديات تعاقدية وتغييرات في األعمال أو العالقات التجارية بين تشغيليةتقييم تأثير أي اضطرابات قامت المجموعة ب
  العمالء والموردين ، بهدف الزيادة المحتملة في االلتزامات وااللتزامات الطارئة ولم يتم تسجيل أي مشاكل.

  االستمرارية

لظروف االقتصادية الحالية وجميع المعلومات المتاحة حول المخاطر قامت المجموعة بإجراء تقييم لما إذا كانت منشأة مستمرة في ضوء ا
في التطور،  ١٩-كوفيدوالشكوك المستقبلية. تم إعداد التوقعات التي تغطي األداء المستقبلي للمجموعة ورأس المال والسيولة. قد يستمر تأثير 

لالستمرار في الوجود التشغيلي وأن موقفها المستمر ال يزال غير  ولكن في الوقت الحالي تُظهر التوقعات أن المجموعة لديها موارد كافية
  متأثر إلى حد كبير ولم يتغير. نتيجة لذلك ، تم إعداد هذه البيانات المالية الموحدة بشكل مناسب على أساس مبدأ االستمرارية.

  أرقام المقارنة -٣٨
تم إجراء إعادة تصنيف  بعض عناصر قائمة المركز المالي الموحدة للسنة الماضية لكي تتوافق مع عرض السنة الحالية. تم إعادة تصنيف

وزارة المالية من القروض طويلة األجل إلى االلتزامات غير المتداولة األخرى بمبلغ مستحقات المركز المالي الموحد للقائمة في  هامة
مستحقات دائنة وتوصلت الى انه . نظًرا ألن اإلدارة أعادت تقييم االتفاقية بالتفصيل ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في  مليون لایر سعودي كما ٣٫٥٧٩
  .بطبيعتها

 األحداث االحقة -٣٩
  .القوائم المالية الموحدةفي رأي اإلدارة ، لم تكن هناك أحداث الحقة هامة منذ نهاية السنة تتطلب اإلفصاح أو التعديل في 

 ئم المالية الموحدةالموافقة على القوا -٤٠
  .٢٠٢١فبراير  ١٨من قبل مجلس اإلدارة في  القوائم المالية الموحدةتمت الموافقة على 
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