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كلمة رئيس
مجلس اإلدارة
ّ
تخطــي التحديــات والثبــات فــي وســط األزمــات ،ســمة الزمــت شــركة «زيــن الســعودية» علــى مــدى الســنوات القليلــة الماضيــةّ .إال ّ
أن عــام 2020م ،شــكل
محطــة مفصليــة فــي مســار عمــل الشــركة؛ إذ علــى الرغــم مــن كونــه عامــا اســتثنائيًا ،مــن حيــث التحديــات التــي تخللتــه نتيجــة جائحــة فيــروس كورونــا
المســتجد ،شــهد تميـزًا 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 ،وفقــا لعــدد مــن التصنيفــات العالميــة المتخصصــة والمرموقــة فــي
ً
قطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات .وهــذه النتائــج ،إنمــا تؤكــد أننــا أكثــر قــدرة علــى صناعــة مســتقبل رقمــي يعــزز االبتــكار والتطـ ّـور للمجتمــع الســعودي،
ـب ألحــدث المتغيــرات العالميــة
ـع معرفــي ومواكـ ٍ
بمــا يتماشــى مــع مســتهدفات رؤيــة المملكــة  ،2030وتطلعــات القيــادة الرشــيدة فــي التحــول إلــى مجتمـ ٍ
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 مليئــا بالتحديــات ،لكننــا تمكنــا ،وعلــى الرغــم مــن جائحــة فيــروس «كورونــا المســتجد» ،مــن المحافظــة علــى ربحيتنــا للســنة
الرابعــة علــى التوالــي ،حيــث حققــت الشــركة خــال عــام 2020م أرباحــا صافيــة بلغــت  260مليــون ريــال .وفــي الوقــت نفســه ،مــن المتوقــع أن تحقــق
ً
إعــادة هيكلــة رأس المــال الناجحــة التــي أتمتهــا الشــركة ،تحــوال اســتراتيجيًا لــأداء المالــي.
إننــا فــي شــركة «زيــن الســعودية» سنســتمر فــي تنميــة عالقتنــا المثمــرة مــع وزارة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات ،وهيئــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات،
وجميــع شــركائنا فــي شــتى القطاعــات الحكوميــة ،وســنعمل جنبــا إلــى جنــب مــع شــركائنا االســتراتيجيين للمســاهمة فــي تحقيــق هدفيــن وطنييــن
رئيســيين :دعــم مســيرة التحـ ّـول الرقمــي الشــاملة فــي المملكــة وفــق مســتهدفات رؤيــة المملكــة  ،2030وتســريع تحقيــق الثــورة الصناعيــة الرابعــة فــي
ّ
ّ
المملكــة ،التــي ســتمكننا مــن رفــع القيمــة
المقدمــة إلــى عمالئنــا 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.
ونــدرك فــي «زيــن الســعودية» أن دعــم رحلــة المملكــة للتحـ ّـول الرقمــي ال تتــم فقــط مــن خــال االســتثمارات ،بــل أيضــا مــن خــال دعــم المواهــب

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 تقـ ّـدم وازدهــار المملكــة نحــو التحـ ّـول الرقمــي ،عبــر تقديــم أفضــل الخدمــات
ّ
الرقميــة المتطـ ّـورة ،وااللتــزام الراســخ بتبنــي الممارســات المســتدامة فــي كل أوجــه وعمليــات الشــركة ،ودعــم الكفــاءات والمواهــب الوطنيــة بمــا يحقــق
األهــداف الوطنيــة التــي نصبــو إليهــا جميعــا.

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 آفاقــا مســتقبلية.
خــال الســنة الماضيــة ،واجهنــا فــي «زيــن الســعودية» العديــد مــن التحديــات ،ال ســيما تحــت وطــأة فيــروس «كورونــا المســتجد» ،حيــث تمكنــا مــن التغلــب عليهــا
بفضــل اللــه عــز وجــل ثــم بفضــل دعــم مجلــس اإلدارة الــذي وضــع ثقتــه فــي عملياتنــا ،وبفضــل زميالتــي وزمالئــي ،موظفــي زيــن ،الذيــن أظهــروا والءهــم
واحترافيتهــم علــى الرغــم مــن األزمــة ،األمــر الــذي انعكــس إيجابــا 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  260مليــون
ّ
ريــال فــي عــام 2020م؛ ممــا يؤكــد نجــاح اســتراتيجية «النمــو الرقميــة» التــي تبنتهــا الشــركة.
إن «زيــن الســعودية» تتمتــع بوضــع مالــي متيــن وتدفقــات نقديــة عاليــة ،حيــث عــززت نتائــج عــام  2020مــن األداء المالــي للشــركة ،وتمثــل ذلــك بتحقيــق أربــاح
صافيــة ،واســتكمال إعــادة هيكلــة رأســمال ،وإطفــاء معظــم الخســائر المتراكمــة ،وســداد طوعــي إلجمالــي  3.5مليــار ريــال ســعودي مــن تمويــل المرابحــة ،إضافــة
إلــى إعــادة تمويــل وجدولــة عقــد المرابحــة المشــترك بشــروط تمويليــة وتجاريــة أفضــل ،كمــا اســتمرت الشــركة فــي االســتثمار الرأســمالي بإجمالــي  2.9مليــار ريــال
ســعودي ،وكان مــن أبرزهــا االســتثمار فــي شــبكة الجيــل الخامــس ،ممــا يبشــر بدخــول الشــركة فــي مرحلــة جديــدة مــن التحـ ّـول 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 لالبتــكار الرقمــي ،عبــر العديــد مــن المشــاريع الرائــدة .كان أبرزهــا االســتمرار فــي نشــر خدمــات
الجيــل الخامــس والتــي تتميــز زيــن بكونهــا تمتلــك أكبــر شــبكة للجيــل الخامــس ( )5Gفــي الشــرق األوســط وأوروبــا وأفريقيــا ورابــع أكبــر شــبكة فــي العالــم ،لتصــل
لــكل مناطــق مملكتنــا الحبيبــة ،بتغطيــة  50مدينــة مــن خــال أكثــر مــن  4700بــرج .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
ّ
ومقدمــي حلــول التمويــل االســتهالكي المصغــر عبــر عمليــة فوريــة ورقميــة بالكامــل ،وباقــات ياقــوت
الماليــة ،والتــي تعــد مــن أوائــل مــزودي التقنيــة الماليــة
الرقميــة والمبتكــرة.
ّ
إن هــذه اإلنجــازات حصلــت علــى اعتــراف دولــي بمســتوى التفـ ّـوق الــذي حققتــه «زيــن الســعودية» ،حيــث حــازت الشــركة علــى  3جوائــز خــال «قمــة قــادة قطــاع

االتصــاالت» ( )Telecom Reviewلــكل مــن فئــات« :أفضــل نمــو لمســتخدمي الجيــل الخامــس» ،و »أفضــل بنيــة تحتيــة لشــبكة الجيــل الخامــس» ،و »أفضــل
مقـ ّـدم للحوســبة الســحابية» .كمــا حصلــت «زيــن الســعودية» علــى جائــزة  SpeedTestالمقدمــة مــن شــركة «أوكال» ( )Ooklaالعالميــة ألســرع انترنــت منزلــي فــي
المملكــة خــال النصفيــن األول والثانــي مــن عــام  .2020وعلــى 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 ّ
أن 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 أن أهــم اســتثماراتنا هــي اســتثمارنا
فــي رأســمال البشــري ،والتــي تهــدف إلــى تمكيــن موظفــات وموظفيــن يتحلــون بالثقــة ،للمســاهمة فــي تمهيــد مســتقبل أفضــل لعمالئنــا ومواطنينــا.

وأخيـرًا ،وعلــى الصعيــد التشــغيلي ،نســعى إلــى االســتمرار فــي تحقيــق النجاحــات وبخطــى واثقــة لــكل مــا يســاهم فــي تحقيــق رؤيــة المملكــة  ،2030ونســعى
باســتمرار إلــى االســتثمار فــي تطويــر شــبكتنا الســتقطاب أحــدث االبتــكارات والخدمــات الرقميــة الرائــدة والتقنيــات الحديثــة ،خاصــة تلــك المرتبطــة بشــبكات الجيــل
الخامــس ( )5Gالتــي تمثــل داعمــا رئيسـيًا لمجــاالت مختلفــة مــن أبرزهــا انترنــت األشــياء ،المــدن الذكيــة ،الحوســبة الســحابية والمدفوعــات الرقميــة.

المهندس
سلطان بن عبد العزيز الدغيثر
الرئيس التنفيذي
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تقرير مجلس اإلدارة لعام 2020م

 .1نظرة ّ
عامة

الشركات التابعة

أ .عن زين السعودية
ّ
تأسســت «زيــن الســعودية» كشــركة مســاهمة ســعودية ،بموجــب المرســوم الملكــي رقــم /48م بتاريــخ  26جمــادى األولــى  1428هجريــة الموافــق  12يونيــو
2007م ،والقــرارات الوزاريــة رقــم  176بتاريــخ  25جمــادى األولــى  1428هجريــة الموافــق  11يونيــو 2007م ،والقــرار رقــم  357بتاريــخ  28ذي الحجــة 1428
هجريــة الموافــق  7ينايــر 2008م ،وبموجــب الســجل التجــاري رقــم  10246192الصــادر فــي الريــاض فــي  4ربيــع ّ
األول  1429هـــجرية الموافــق  12مــارس
2008م.
ّ
ّ
وقــد ســمحت هــذه التراخيــص للشــركة بالعمــل كمشــغل ثالــث لخدمــة الهاتــف المتنقــل بعــد حصولهــا علــى أول ترخيــص غيــر محــدد التقنيــة فــي
ـام فــي أكتوبــر 2016م ،الــذي تــم بموجبــه أيضــا منــح
المملكــة لمــدة  25عامــا ،وقــد تــم تمديــد فتــرة الترخيــص هــذه ً 15عامــا إضافيــة بموجــب أمـ ٍـر سـ ٍ
الشــركة ترخيصــا ّ
موح ـدًا لتقديــم جميــع خدمــات االتصــاالت ،إضافــة إلــى ذلــك طــورت «زيــن الســعودية» اســتراتيجية تشــغيلية وماليــة لتحفيــز ودعــم
التحــول الرقمــي فــي المملكــة.
ّ
تركــز االســتراتيجية الرقميــة الجديــدة علــى خدمــة جميــع شــرائح المجتمــع فــي أنحــاء المملكــة العربيــة الســعودية ،وتعتبــر جــزءًا محوريــا مــن خريطــة
الطريــق الوطنيــة المســتقبلية لالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات ،وفقــا لرؤيــة المملكــة  2030الهادفــة إلــى تعزيــز تنميــة المجتمــع واالرتقــاء بجــودة الحيــاة،
كذلــك ،تدعــم الشــركة الرؤيــة الوطنيــة فــي محاورهــا الرئيســية الثالثــة :وطــن طمــوح ،مجتمــع حيــوي ،واقتصــاد مزدهــر.
ومــن خــال اســتراتيجيتها المبنيــة علــى ســبع ركائــز أساســية ،تســعى زيــن الســعودية نحــو التحــول إلــى شــركة رائــدة فــي مجــال االتصــاالت وتقنيــة
المعلومــات فــي المملكــة العربيــة الســعودية ،ممــا يتيــح لعمالئنــا االســتفادة فــي مجتمــع متطـ ّـور ومترابــط ،لقــد نجحــت زيــن الســعودية ،مــن خــال
ّ
تركيزهــا األساســي علــى االســتدامة فــي أعمالهــا كافــة باإلضافــة إلــى شــبكاتها وبنيتهــا التحتيــة المتطـ ّـورة ،فــي ترســيخ مكانتهــا كمشــغل اتصــاالت
ومــزود خدمــات رقميــة موثــوق ،حيــث تشــمل عــروض االتصــاالت التــي تقدمهــا ،علــى ســبيل المثــال ال الحصــر ،خدمــات الدفــع الرقمــي ،والحوســبة
الســحابية ،وانترنــت األشــياء.
تماشـيًا مــع اســتراتيجيتها الرائــدة ،قامــت الشــركة فــي أكتوبــر 2019م بإطــاق شــبكتها للجيــل الخامــس ( )5Gلتصــل بنهايــة  2020إلــى  50مدينــة عبــر
أكثــر مــن  4700بــرج اتصــال ،لتصبــح رابــع أكبــر شــبكة للجيــل الخامــس علــى مســتوى العالــم ،وال تــزال شــبكة ( )5Gالخاصــة بالشــركة حتــى اآلن األكبــر
ّ
فــي الشــرق األوســط وأوروبــا وأفريقيــا والرابعــة عالميــا ،وتخــدم أكثــر مــن  7.01مليــون عميــل؛ ّ
ووســعت تغطيــة شــبكتها لتشــمل  99%مــن الســكان ،مــع
تغطيــة خاصــة للجيــل الخامــس بنســبة  61%مــن الســكان فيمــا تعمــل الشــركة باســتمرار علــى جــذب آالف مــن عمــاء خدمــات الهاتــف المتنقــل والبيانــات
الجــدد يوميــا.

شركة زين للمبيعات المحدودة (زين للمبيعات)
شــركة ذات مســؤولية محــدودة مسـ ّ
ـجلة وتعمــل فــي المملكــة العربيــة الســعودية مملوكــة بالكامــل لزيــن الســعودية ،وتــم تأسيســها فــي عــام 2018م
ّ
برأســمال قــدره  10,000ريــال ســعودي ،و يتمثــل نشــاط زيــن للمبيعــات فــي مجــاالت التوزيــع التجــاري وإدارة الشــركاء ،وقــد تــم تأسيســها لتكــون ذراع
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 المتوقــع 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
ّ
ّ
المتخصصــة ،لــم
برأســمال قــدره  10,000ريــال ســعودي ،ويتمثــل نشــاط زيــن أعمــال فــي مجــاالت االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات ،والتعاقــدات الفرعيــة
تبــدأ زيــن أعمــال ممارســة أنشــطتها التجاريــة بعــد ،لــذا لــم يكــن لهــا أي تأثيــر علــى أعمــال زيــن الســعودية أو نتائجهــا.
شركة زين للمدفوعات المحدودة (تمام)
ّ
تأسســت كشــركة ذات مســؤولية محــدودة فــي عــام 2019م وهــي مملوكــة بالكامــل لزيــن الســعودية برأســمال قــدره  100,000ريــال ســعودي ،ومــن ثــم
تمــت زيــادة رأســمالها إلــى  20مليــون 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  ،2030وقــد 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)
شــركة ذات مســؤولية محــدودة مســجلة وتعمــل فــي المملكــة العربيــة الســعودية مملوكــة بالكامــل لزيــن الســعودية ،تــم تأسيســها فــي عــام 2019م
ّ
ً
ّ
ـطوال ّ
متنوعــا مــن الطائــرات بــدون طيــار (درونــز) ذات مســتوى عالمــي ،وتطبيقــات تتمتــع بالقــدرات الالزمــة
برأســمال  10,000ريــال ســعودي ،حيــث توفــر أسـ
ّ
لتنفيــذ أحــدث حلــول الطائــرات بــدون طيــار وإجــراء تحليــات بيانيــة متطـ ّـورة للجهــات الحكوميــة والقطــاع الخــاص ،وســتخلق الخدمــات التــي توفرهــا
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.

علــى جانــب آخــر ،تفخــر زيــن الســعودية بتوظيفهــا خبــراء مــن ذوي الكفــاءات العاليــة ،حيــث تتكــون  92%مــن قيادتهــا التنفيذية مــن الخبراء الســعوديين
تحــت ســن  40عامــا ،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
ّ
ّ
ـف
الســعودية علــى تطويــر سياســات المــوارد البشــرية بمــا يضمــن التنــوع والمســاواة بيــن الجنســين ،وبالتالــي تحقيــق التحــول الثقافــي الداخلــي ،ولــم تكتـ ِ
فقــط بتوفيــر الفــرص الوظيفيــة للمــرأة الســعودية ،بــل اســتثمرت أيضــا فــي تطويــر المهــارات القياديــة لموظفاتهــا.
تواصــل الشــركة االســتثمار فــي كوادرهــا مــن المواهــب المتميــزة ،باإلضافــة إلــى بنيتهــا التحتيــة لالتصــاالت ،بمــا يتماشــى مــع أهــداف رؤيــة الســعودية
ّ
 ،2030وخطــة التحـ ّـول الرقمــي الوطنــي فــي المملكــة ،وذلــك مــن أجــل توفيــر الخدمــات الالزمــة لمجتمــع حيــوي وذكــي ،وجــودة حيــاة أفضــل.
معلومات ّ
ّ
عامة
شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
االسم القانوني
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الشكل القانوني

شركة مساهمة مدرجة

رمز الشركة في شركة السوق المالية
(تداول)

7030

رأسمال المدفوع (ريال سعودي)

8,987,291,750

عدد األسهم

898,729,175

القطاع

االتصاالت

تاريخ التأسيس

2008/03/12م

تاريخ اإلدراج

2008/03/22م

العنوان

مدينة الرياض ،حي الشهداء ،واحة غرناطة المكتبية ،مبنى رقم أ .3وعنوانها للمراسالت البريدية:
صندوق بريد  ،295814الرياض  ،11351المملكة العربية السعودية.

الهاتف

+966-59-244-8888

الفاكس

+966-11-461-2441

البريد اإللكتروني

investor.relations@sa.zain.com

الموقع

www.sa.zain.com
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ب .استراتيجية زين السعودية
ّ
ّ
يتمثل أساس استراتيجيتنا في التحول إلى شركة رائدة في مجال االتصاالت وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ،مما يتيح لعمالئنا االستفادة
ّ
ّ
التطور المستمر لمستقبل مترابط رقميًا لألشخاص والشركات واألجهزة،
متطور ومترابط ،وتشمل أهدافنا :النمو المثمر ،وزيادة الربحية ،وريادة
في مجتمع
وتقديم قيمة لكل أصحاب المصالح الرئيسين ،واستمرت زين السعودية في تنفيذ استراتيجيتها ذات السبع ركائز ،وهي:
 .1تعزيز األعمال األساسية
تعظيم قيمة قاعدة المستخدمين الخاصة
ً
ّ
كثيرًا ما ُيستشهد بالسكان السعوديين على أنهم من أكثر الشعوب كثافة من حيث تعداد الشباب ،مما أدى إلى تزايد الطلب على خدمات االتصال الرقمية
ً
ّ
الالسلكية ،وال تزال السوق السعودية تشهد نموًا هائال في الطلب على منتجات البيانات وتطبيقاتها ،ليس فقط من خالل فئة الشباب والمتصلين رقميًا ،بل
ّ
ّ
أيضًا مدفوعة باالعتماد المكثف على خدمات الحكومة اإللكترونية ورواج البيانات المرئية المتدفقة عبر االنترنت والمحتوى العالي الدقة عبر وسائل التواصل
ّ
االجتماعي ،تهدف استثماراتنا في توسيع الشبكة ،واالستحواذ على مزيد من الطيف الترددي ،إلى جعل زين السعودية أفضل مشغل للبيانات المتنقلة
واالختيار ّ
األول للطالب في مراحل التعليم المختلفة ،من المرحلة الثانوية إلى الجامعة ،كما نجحت زين السعودية في زيادة نسبة عمالئها السعوديين من
قاعدة الدفع اآلجل الى بـ .60%
 .2تحسين نظام إدارة النقد
تحسين الربحية والسيولة النقدية
ّ
تتمثل أهدافنا الرئيسية في تحسين التكلفة التشغيلية وتحديثها باستمرار وفق خطة واضحة التصميم والنتائج ،وتحدث باستمرار ،من خالل إبقاء الضوابط
الداخلية وتحسين كفاءة المشتريات ،عبر زيادة مهارات الفريق ،وجعل العمليات رقمية ،وتحسين هيكل رأسمال والعالقات مع الدائنين ،وضمان ارتفاع العائد
على االستثمارات واالستثمارات الذكية من خالل إدارة قيمة النفقات الرأسمالية.
 .3تحقيق النمو من الفرص الجديدة
إضفاء الطابع المهني وزيادة تدفقات اإليرادات الجديدة للمعامالت بين الشركات
ّ
التحول الرقمي عامل التمكين الرئيس في كل القطاعات ،وأصبح فتح النطاق العريض
كانت رؤية المملكة  2030القوة الدافعة لتنويع االقتصاد ،وأصبح
المتنقل الفائق السرعة ،مقرونًا بالتطبيقات الرقمية ،والتي في مجملها ستطرح تعريفًا جديدًا للطريقة التي نعيشها ،ونعمل من خاللها في المملكة العربية
السعودية ،ومن خالل استكمال محفظتنا من األجهزة المتنقلة ،نخطط للبدء في توصيل النطاق العريض القائم على األلياف البصرية ،إلى منازل العمالء.
ّ
ومن خالل الشراكات أيضًا ،نخطط لتقديم حلول للعمالء من الشركات ،على أساس االتصال الفائق السرعة والتطبيقات المتكاملة ،تتمثل 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  2020والتي كانت عامال أساسيًا للشركة.

ّ
.5
التحول الرقمي
ّ
ّ
التشغيل التلقائي للنظم والعمليات لغرض تقديم تجربة مالئمة متسقة وأفضل ،مع التعريف بخدماتنا الرقمية التي تعزز نمط الحياة والترفيه
ً
ّ
التحول الرقمي
نخطط لتعزيز قدراتنا الرقمية جديًا ،للتفاعل مع العمالء الرقميين في المملكة العربية السعودية ،فضال عن المشاركة في جهود ومشاريع
الحكومية واالقتصادية ،مما يساهم في تعزيز االقتصاد السعودي القائم على المعرفة ورؤية السعودية  ،2030حيث يعد الكثير من المستخدمين في المملكة
ّ
التحول
العربية السعودية متصلين رقميًا بدرجة كبيرة ،ومن أجل ضمان أن تظل زين السعودية في طليعة االقتصاد الرقمي المتنامي ،شرعنا في تنفيذ رحلة
الرقمي.
ّ
ّ
التحول الرقمي تدريجيًا ،في ظل توفير العروض للمستهلكين ،ومواكبة الطلب على تنفيذ جميع العمليات الداخلية والخارجية ،وإنشاء نقاط
سيتحسن هذا
ّ
ّ
التفاعل مع العمالء ،مما يجعل تعامالت المستهلكين معنا أسهل وأبسط وأكثر متعة ،حيث سيمنحنا التحول الرقمي الشامل فوائد التميز التشغيلي وتوسيع
نطاق بصمتنا الرقمية في السوق.

 .6تنمية رأسمال البشري
تطوير وتنفيذ إدارة المسارات الوظيفية من خالل أفضل الممارسات ّ
الفعالة
ّ
للتفوق في السوق ،من خالل تعزيز ثقافة الرعاية واالهتمام بين موظفينا ،كجزء من بيئة عمل تفي بالتزاماتها ،مع التأكيد على الحاجة إلى أن نكون
نخطط
ً
ّ
مشغل اتصاالت ذكيًا وفعاال ،وإننا إذ ّ
نود 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 خالل العمل الجماعي ،تقديم خدمة أفضل لعمالئنا،
وتطوير األفكار ّ
الجيدة ،والتصرف بشكل أسرع لترجمة المبادرات إلى
نجاح في السوق ،على الرغم من تحديات جائحة كورونا ( ،)COVID-19تمكنت زين
ٍ
السعودية من تقديم برامج تدريبية لنسبة  79%من موظفيها باستخدام مجموعة من حلول التعلم عن بعد.
 .7االستثمار 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
ّ
بالتحول الرقمي المتنامي ،من خالل تحديد البرنامج باعتباره مسؤولية الشركة فيما يتعلق بريادة
أهدافنا في تعزيز أسهم العالمة التجارية عن طريق ربطها
ّ
األعمال من أجل المساعدة في حل مشكلة البطالة ودفع محركات االبتكار في المملكة ،باإلضافة إلى ضمان تنوع 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 خالل حصولها على الترخيص لشركة
«تمام» خالل عام  ،2020لتكون أول منصة رقمية بالكامل للتمويل االستهالكي المصغر ومرخصة من البنك المركزي السعودي (ساما).

 .4تطور الشبكة الذكية
ّ
والموحدة عبر تقنيات الشبكة لدينا ،وتأسيس بنية الشبكة لعام  2020وما بعده
تقديم تجربة المستخدم السلسة والمتكاملة
تعتمد األهمية والقيادة في سوق البيانات على االستمرار في االستفادة من أحدث تقنيات ّ
تطور خدمات الجيل الخامس ،سنواصل االستثمار في التقنيات
المتقدمة ،وتوصيل األلياف البصرية إلى المباني ،واالتصال الالسلكي باأللياف المختلطة ،باإلضافة إلى ذلك ،سنضمن استثمارات ذكية ّ
ّ
وفعالية
الالسلكية
في النفقات الرأسمالية ،مع تحديد برامج تحسين النفقات التشغيلية وتنفيذها وتعزيز تجربة العمالء.
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ج .أﺑﺮز اﻷﺣﺪاث ﻓﻲ ﻣﺴﻴﺮة زﻳﻦ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

د .اﻹﻧﺠﺎزات واﻟﺨﻄﻂ
ّ
ﺗﻌﺘﺒــﺮ زﻳــﻦ اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ ﻧﻔﺴــﻬﺎ ﺷــﺮﻳﻜﴼ اﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﴼ ﻓــﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣــﺞ اﻟﺘﺤـ ّـﻮل اﻟﻮﻃﻨــﻲ ﻟﻘﻄــﺎع اﻻﺗﺼــﺎﻻت ،وأﺣــﺪ اﻟﻤﻤﻜﻨــﺎت اﻟﻤﻬﻤــﺔ ﻟﻠﻮﺻــﻮل إﻟــﻰ ﻣﺴــﺘﻬﺪﻓﺎﺗﻪ،
وﺗﺘﺮﺟــﻢ ﻫــﺬه اﻟﺮؤﻳــﺔ ﻓــﻲ ﻣﺸــﺎرﻛﺘﻬﺎ اﻟﻤﺴــﺘﻤﺮة ﻓــﻲ ﻛﻞ ﺗﻄـ ّـﻮرات اﻟﻘﻄــﺎع ﺣﻴــﺚ ﺗﻌﺘﺒــﺮ زﻳــﻦ اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ راﺋــﺪة ﻟﻠﻘﻄــﺎع ﺑﺄﻛﺒــﺮ ﺷــﺒﻜﺔ ﻟﻠﺠﻴــﻞ اﻟﺨﺎﻣــﺲ )(5G
ﻓــﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘــﺔ ،وﻫــﺬا ﻳﺘﺮﺟــﻢ إﻳﻤــﺎن اﻟﺸــﺮﻛﺔ واﻟﺘﺰاﻣﻬــﺎ ﺑﺘﻘﺪﻳــﻢ أﺣــﺪث وأﻓﻀــﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴــﺎت ﻟﻌﻤﻼﺋﻬــﺎ ،وﻫــﺬا اﻹﻧﺠــﺎز ﻧﺘﻴﺠــﺔ ﻋﻤــﻞ دؤوب اﺑﺘــﺪأ ﻓــﻲ ﻳﻮﻟﻴــﻮ
2018م ،ﺣﻴﻨﻤــﺎ أﻃﻠﻘــﺖ »زﻳــﻦ« أوﻟــﻰ ﻣﺮاﺣــﻞ اﻟﺠﻴــﻞ اﻟﺨﺎﻣــﺲ )ﺗﺠﺮﻳﺒﻴــﴼ( ﻓــﻲ ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﺮﻳــﺎض ،واﺳــﺘﻤﺮ اﻟﻌﻤــﻞ ﻋﻠــﻰ اﺧﺘﺒــﺎر وﺗﺠﺮﺑــﺔ ﻣﺤﻄــﺎت اﻟﺠﻴــﻞ
اﻟﺨﺎﻣــﺲ ،ﺛــﻢ اﻟﺒــﺪء ﻓــﻲ ﻧﺸــﺮ اﻟﻤﺤﻄــﺎت ﺣﺘــﻰ اﻹﻃــﻼق اﻟﺘﺠــﺎري ﻓــﻲ أﻛﺘﻮﺑــﺮ 2019م ،ﻋﻨﺪﻣــﺎ ﺗــﻢ ﺗﺸــﻐﻴﻞ أﻛﺜــﺮ ﻣــﻦ  2600ﺑــﺮج اﺗﺼــﺎل ﻟﺘﻐﻄــﻲ  27ﻣﺪﻳﻨــﺔ،
ّ
ﺑﺘﻐﻄﻴــﺔ ﺳــﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺼــﻞ إﻟــﻰ  ،43%ﻣﺤﻘﻘــﺔ ﺑﺬﻟــﻚ أﺣــﺪ اﻷﻫــﺪاف اﻟﻬﺎﻣــﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄــﺔ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴــﺎت اﻟﺘﺴــﻮﻳﺔ ﻣــﻊ وزارة اﻻﺗﺼــﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴــﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣــﺎت.
ـﺮددات ﻛﺒﻴــﺮة ﻹﻃــﻼق ﺷــﺒﻜﺔ اﻟﺠﻴــﻞ اﻟﺨﺎﻣــﺲ ،ﺑﺈﺟﻤﺎﻟــﻲ  190ﻣﻴﺠﺎﻫﺮﺗــﺰ ﻓــﻲ أﻫــﻢ ّ
ﻳﺄﺗــﻲ ﻫــﺬا ،ﺑﻌــﺪ اﺳــﺘﺤﻮاذ زﻳــﻦ اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ ﻋﻠــﻰ ﺗـ ّ
ﺗﺮددﻳــﻦ ﻋﺎﻟﻤﻴﻴــﻦ
ّ
ﻟﻠﺠﻴــﻞ اﻟﺨﺎﻣــﺲ ) 2600ﻣﻴﺠﺎﻫﺮﺗــﺰ و  3500ﻣﻴﺠﺎﻫﺮﺗــﺰ( ،وﺗﺤﺼﻠــﺖ اﻟﺸــﺮﻛﺔ ﻋﻠــﻰ ﻫــﺬه اﻟﺘــﺮددات ﻋﺒــﺮ ﻣــﺰادات أﻃﻠﻘﺘﻬــﺎ ﻫﻴﺌــﺔ اﻻﺗﺼــﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴــﺔ

اﻟﻤﻌﻠﻮﻣــﺎت ﺑﺪاﻳــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻌــﺎم 2019م ،واﺳــﺘﻤﺮارﴽ ﻻﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺸــﺮﻛﺔ واﻟﺘﺰاﻣﻬــﺎ ﺑﺘﻄﻮﻳــﺮ ﻗﻄــﺎع اﻻﺗﺼــﺎﻻت ،أﻛﻤﻠــﺖ زﻳــﻦ اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ ﺗﻨﻔﻴــﺬ اﻟﻤﺮﺣﻠــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ
ﻣــﻦ ﻣﺸــﺮوﻋﻬﺎ ” “Sophia Projectوﺗﻮﺳــﻌﺔ اﻧﺘﺸــﺎر ﺷــﺒﻜﺔ اﻟﺠﻴــﻞ اﻟﺨﺎﻣــﺲ ﻟﻴﺼــﻞ ﻋــﺪد أﺑــﺮاج اﻟﺠﻴــﻞ اﻟﺨﺎﻣــﺲ إﻟــﻰ أﻛﺜــﺮ ﻣــﻦ  4700ﺑــﺮج اﺗﺼــﺎل وﺗﻐﻄﻴــﺔ
ً
 50ﻣﺪﻳﻨــﺔ ،ﻣﺘﺼــﺪرة ﺑﺠﺎﺋــﺰة أﺳــﺮع اﻧﺘﺮﻧــﺖ ﻣﻨﺰﻟــﻲ ﻓــﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜــﺔ ﻣــﻦ ﺷــﺮﻛﺔ أوﻛﻼ ) (Ooklaاﻟﻌﺎﻟﻤﻴــﺔ ،اﻟﻤﺎﻟﻜــﺔ ﻟﻤﻮﻗــﻊ ) ،(SpeedTestﻟﻴﺼــﻞ ﻣﻌــﺪل
اﻟﺘﻐﻄﻴــﺔ اﻟﺴــﻜﺎﻧﻴﺔ إﻟــﻰ  61%وزﻳــﺎدة ﻣﻌــﺪل اﻟﺘﻐﻄﻴــﺔ اﻟﺴــﻜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻨﺤــﻮ اﻟﺘﺎﻟــﻲ:
ّ
 .1ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ) 99% :(2Gﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن.
ّ
 .2ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ) 98% :(3Gﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن.
ّ
 .3ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ) 94% :(4Gﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن.
ّ
 .4ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ ) 61% :(5Gﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن.

وﺑﻔﻀــﻞ ﺗﻐﻄﻴﺘﻬــﺎ ﻟﺨﺪﻣــﺎت اﻟﺠﻴــﻞ اﻟﺨﺎﻣــﺲ اﻷوﺳــﻊ اﻧﺘﺸــﺎرﴽ واﻷﺳــﺮع ﺣﺼــﺪت زﻳــﻦ اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ ﺟﺎﺋــﺰة أﻓﻀــﻞ ﺑﻨﻴــﺔ ﺗﺤﺘﻴــﺔ ﻟﺸــﺒﻜﺔ اﻟﺠﻴــﻞ اﻟﺨﺎﻣــﺲ ﺧــﻼل
ﻗﻤــﺔ  Telecom Reviewﻟﻘــﺎدة ﻗﻄــﺎع اﻻﺗﺼــﺎﻻت ﻓــﻲ دورﺗﻬــﺎ اﻟﺜﺎﻟﺜــﺔ ﻋﺸــﺮة ﺑﺪﺑــﻲ ،وﺳﻴﺴــﺘﻤﺮ اﻟﻤﺸــﺮوع ﻓــﻲ ﻣﺮﺣﻠــﺔ إﺿﺎﻓﻴــﺔ ﻳﺘــﻢ ﺧﻼﻟﻬﻤــﺎ ﺗﻮﺳــﻴﻊ رﻗﻌــﺔ
ﺷــﺒﻜﺔ اﻟﺠﻴــﻞ اﻟﺮاﺑــﻊ واﻟﺨﺎﻣــﺲ ﻋﻠــﻰ وﺟــﻪ اﻟﺘﺤﺪﻳــﺪ ،وﺗﻄﻮﻳــﺮ ﺷــﺒﻜﺔ اﻹرﺳــﺎل ،وﺗﻮﺳــﻴﻊ ﺷــﺒﻜﺔ اﻷﻟﻴــﺎف اﻟﻀﻮﺋﻴــﺔ ﻣﻤــﺎ ﺳــﻴﺘﻴﺢ ﺧﺪﻣــﺎت إﺿﺎﻓﻴــﺔ ﻣــﻦ اﻟﺠﻴــﻞ
ً
اﻟﺨﺎﻣــﺲ ﻣﺴــﺘﻘﺒﻼ.
ّ
ً
ﺗﻌﻤــﻞ »زﻳــﻦ« ﻋﻠــﻰ ﻧﺸــﺮ ﺷــﺒﻜﺎت اﻟــﻮاي ﻓــﺎي ،ﺣﻴــﺚ ﺗﻮﻓــﺮ ﻫــﺬه اﻟﺸــﺒﻜﺔ دﺧــﻮﻻ ﻟــﻜﻞ اﻟﻤﺴــﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﻟﻤــﺪة ﺳــﺎﻋﺘﻴﻦ إﻟــﻰ اﻧﺘﺮﻧــﺖ ﻋﺎﻟــﻲ اﻟﺴــﺮﻋﺔ ﻣﺠﺎﻧــﴼ،
ّ
وﺳــﺘﻠﻌﺐ ﻫــﺬه اﻟﺸــﺒﻜﺔ دورﴽ ﻣﻬﻤــﴼ ﻓــﻲ ﺗﺤﺴــﻴﻦ ﺗﺠﺮﺑــﺔ اﻟﻌﻤــﻼء ﻓــﻲ ﻣﻮاﻗــﻊ ﻋــﺪة ﻣﺜــﻞ اﻟﻤﺴﺘﺸــﻔﻴﺎت واﻟﻤﺮاﻛــﺰ اﻟﺘﺠﺎرﻳــﺔ واﻟﺤﺪاﺋــﻖ اﻟﻌﺎﻣــﺔ وﻏﻴﺮﻫــﺎ ،ﺣﻴــﺚ

ﺣﻘﻘــﺖ اﻟﺸــﺮﻛﺔ ﻫــﺪف اﻟﻤﺮﺣﻠــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻤﺸــﺮوع ﺑﺘﺸــﻐﻴﻞ  12,383ﻧﻘﻄــﺔ وﺻــﻮل.
ّ
أﻣــﺎ ﻓﻴﻤــﺎ ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺸــﺒﻜﺔ اﻹرﺳــﺎل اﻟﺨﺎﺻــﺔ ﺑﺎﻟﺸــﺮﻛﺔ ،ﻓﺘﻤﻜﻨــﺖ »زﻳــﻦ« ﻣــﻦ ﺗﺤﺴــﻴﻦ ﺟــﺰء ﻛﺒﻴــﺮ ﻣــﻦ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴــﻒ اﻟﺘﺸــﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﺮﺑــﻂ اﻟﺸــﺒﻜﺔ ،ﺑﻌــﺪ أن وﺳــﻌﺖ
اﺳــﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ ﻓــﻲ اﻷﻟﻴــﺎف اﻟﻀﻮﺋﻴــﺔ ،ﺧﺼﻮﺻــﴼ ﻓــﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘــﺔ اﻟﺸــﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺸــﺮﻗﻴﺔ واﻟﺤــﺪود اﻟﺸــﻤﺎﻟﻴﺔ ،وﺗﺆﻣــﻦ زﻳــﻦ اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ ﺑﺄﻫﻤﻴــﺔ وﺟــﻮد ﺑﻨﻴــﺔ ﺗﺤﺘﻴــﺔ
ّ
اﻟﺘﻮﺳــﻊ ﻓــﻲ ﺷــﺒﻜﺔ اﻷﻟﻴــﺎف اﻟﻀﻮﺋﻴــﺔ ﻓــﻲ
ﻣــﻦ اﻷﻟﻴــﺎف اﻟﻀﻮﺋﻴــﺔ ،ﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ وﺗﻨﻔﻴــﺬ ﺑﺮاﻣــﺞ اﻟﺠﻴــﻞ اﻟﺨﺎﻣــﺲ ،وﻣــﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗــﻊ أن ﺗﺨﻀــﻊ اﻟﺸــﺒﻜﺔ ﻟﻤﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ
اﻟﻤﺴــﺘﻘﺒﻞ اﻟﻘﺮﻳﺐ،ﻛﻤــﺎ ﺗــﻢ ﺗﻮﻗﻴــﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ ﺑﻴــﻦ زﻳــﻦ اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ وﺟﻤﻴــﻊ ﻣــﺰودي ﺷــﺒﻜﺔ اﻷﻟﻴــﺎف اﻟﻀﻮﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻤﻨــﺎزل ،ﺑﺤﻴــﺚ ﺗﺴــﺘﻄﻴﻊ ﺷــﺮﻛﺔ »زﻳــﻦ« ﺗﺰوﻳــﺪ
ﺧﺪﻣﺎﺗﻬــﺎ ﻷي ﻣﻨــﺰل ﻣﻐﻄــﻰ ﻣــﻦ ﻗﺒــﻞ أي ﺷــﺮﻛﺔ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣــﺞ اﻟﻨﻔــﺎذ اﻟﻤﻔﺘــﻮح ﻟﻬﻴﺌــﺔ اﻻﺗﺼــﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴــﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣــﺎت ،وﺗﻌﻤــﻞ ﺷــﺮﻛﺔ زﻳــﻦ اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻨﺴــﻴﻖ ﻣــﻊ ﻫﻴﺌــﺔ اﻻﺗﺼــﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴــﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣــﺎت ﻟﺘﻀﻤﻴــﻦ ﺧﺪﻣــﺎت اﻷﻋﻤــﺎل ﻟﻬــﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ.
ّ ً
ّ
ّ
ﻓﻌــﺎﻻ ﻣﺜﺎﻟﻴــﴼ ﻹدارة اﻟﻌﻤﻠﻴــﺎت اﻟﻤﺼﻤﻤــﺔ ﻟﻀﻤــﺎن اﻟﺘﺸــﻐﻴﻞ اﻟﻔﻌــﺎل ﻟﻠﺸــﺒﻜﺔ واﻷداء اﻟﻘــﻮي
أﻣــﺎ ﻓﻴﻤــﺎ ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴــﺎت واﻟﺼﻴﺎﻧــﺔ ،ﻓﺘﻌﺘﻤــﺪ اﻟﺸــﺮﻛﺔ ﻧﻤﻮذﺟــﴼ
ّ
وﺟــﻮدة اﻟﺨﺪﻣــﺔ ورﺿــﻰ اﻟﻌﻤــﻼء ،ﺗﻌﺘﻤــﺪ اﻟﺸــﺮﻛﺔ ﻋﻠــﻰ ﺧﺪﻣــﺎت ﻣــﺪارة ﻣــﻊ ﻣﻮردﻳــﻦ ذوي ﺧﺒــﺮة ﻹدارة ﻛﻞ أﻧﻈﻤــﺔ اﻟﺸــﺒﻜﺎت ،وأﻧﻈﻤــﺔ ﺗﻘﻨﻴــﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣــﺎت ،ﻓــﻲ
ّ
ّ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬــﺎ اﻟﺤﺮﺟــﺔ ﻛﺎﻓــﺔ ،وﺗﺘﺤﻘــﻖ ﺑﺎﻧﺘﻈــﺎم ﻣــﻦ أﻧﻬــﺎ ﺗﻘـ ّـﺪم ﺧﺪﻣﺎﺗﻬــﺎ ﺑﺄﻗﺼــﻰ ﻗــﺪر ﻣــﻦ اﻟﻜﻔــﺎءة ،وﺑﺎﻟﺤــﺪ اﻷدﻧــﻰ ﻣــﻦ اﻟﺘﻜﻠﻔــﺔ ،وﺧــﻼل اﻟﺴــﻨﻮات اﻷﺧﻴــﺮة،
اﻧﺨﻔﻀــﺖ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻬــﺎ اﻟﺨﺎﺻــﺔ ﺑﺎﻟﺼﻴﺎﻧــﺔ ،إﺛــﺮ اﻟﺪﻣــﺞ اﻹﻗﻠﻴﻤــﻲ اﻟﻤﺴـ ّ
ـﺘﻤﺮ 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 ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ ذﻟــﻚ ،ﺗﻮاﻇــﺐ اﻟﺸــﺮﻛﺔ ﻋﻠــﻰ ﺗﻌﺰﻳــﺰ ﻗﺪراﺗﻬــﺎ اﻟﻼزﻣــﺔ ﻹدارة ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬــﺎ وﺻﻴﺎﻧﺘﻬــﺎ.
ّ
ﻛﻤــﺎ ﺷــﺎرﻛﺖ ﺷــﺮﻛﺔ زﻳــﻦ اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ ﺑﺸــﻜﻞ ّ
ﻓﻌــﺎل وﻣﻜﺜــﻒ ،ﻓــﻲ ﻣﺮاﺟﻌــﺔ وﺗﺤﺪﻳــﺚ اﺷــﺘﺮاﻃﺎت أﺑــﺮاج وﻫﻮاﺋﻴــﺎت اﻻﺗﺼــﺎﻻت اﻟﻼﺳــﻠﻜﻴﺔ ﻣــﻊ وزارة اﻟﺸــﺆون
ّ
اﻟﺒﻠﺪﻳــﺔ واﻟﻘﺮوﻳــﺔ ،واﻟﺘــﻲ ﻛﺎﻧــﺖ ﺗﻤﺜــﻞ ﻋﺎﺋﻘــﴼ أﻣــﺎم ﺗﻨﻔﻴــﺬ اﻟﻤﺸــﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻮﺳــﻌﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳــﺮ اﻟﺒﻨــﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴــﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﻨﻴــﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜــﺔ وﺗﺤﺴــﻴﻦ ﺗﺠــﺎرب اﻟﻌﻤــﻼء،
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ إﻧﻬــﺎء ﻣﻌﻈــﻢ اﻟﻤﻮاﺿﻴــﻊ اﻟﻌﺎﻟﻘــﺔ ﻓﻴﻤــﺎ ﻳﺨــﺺ ﺗﺮاﺧﻴــﺺ أﺑــﺮاج اﻟﺠـ ّـﻮال واﻟﺘﺴــﻮﻳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴــﺔ ﻟﻠﻔﺘــﺮات اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ ﻣــﻊ أﻏﻠــﺐ اﻷﻣﺎﻧــﺎت واﻟﺒﻠﺪﻳــﺎت
واﻟﺠﻬــﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴــﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗــﺔ ،ﺑﺎﻟﺘﻌــﺎون ﻣــﻊ وزارة اﻻﺗﺼــﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴــﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣــﺎت.
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ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻟﻌﺎم 2020م

 .2قادة الشركة
أ .مجلس اإلدارة
 .1سمو األمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير – رئيس مجلس اإلدارة
يعتبــر األميــر نايــف بــن ســلطان بــن محمــد بــن ســعود الكبيــر رجــل أعمــال متمرســا ،وصاحــب خبــرات واســعة فــي العديــد مــن القطاعــات والمجــاالت
المهمــة مثــل االســتثمارات العامــة ،والبتروكيماويــات ،واألغذيــة ،والتأميــن ،وتجــارة الجملــة والتجزئــة ،وغيرهــا.
يشــغل ســمو األميــر العديــد مــن المناصــب القياديــة منهــا :رئاســة مجالــس العديــد مــن الشــركات العمالقــة مــن أهمهــا شــركة المراعــي .كمــا يتــرأس
ويشــغل عضويــة العديــد مــن مجالــس إدارات شــركات منهــا :إســمنت اليمامــة ،الــدرع العربــي للتأميــن ،الفارابــي للبتروكيماويــات ،الترابــط لالســتثمار
والتطويــر ،العالميــة للصناعــات التحويليــة .يحمــل ســمو األميــر درجــة البكالوريــوس فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة الملــك ســعود.
 .2بدر 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
ّ
الســيد بــدر الخرافــي منــذ ســبتمبر
التنفيــذي للمجموعــة منــذ مــارس 2017م ،بعدمــا ُع ّيــن فــي مجلــس إدارة المجموعــة فــي أبريــل 2011م ،ويشــغل
2013م ،منصــب عضــو مجلــس إدارة فــي شــركة الخاتــم لالتصــاالت ،وهــي شــركة مســاهمة مقفلــة فــي العــراق.
وفــي أكتوبــر 2015مُ ،ع ّيــن بــدر الخرافــي نائبــا لرئيــس مجلــس إدارة زيــن الســعودية ،إضافــة إلــى ذلــك ،يشــغل الســيد بــدر الخرافــي حاليــا ،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.
ّ
 .3أسامة ميشال متى – عضو مجلس اإلدارة
ّ
بعــد أن انضــم الســيد أســامة متــى إلــى مجموعــة زيــن فــي 2004م ،تــم تعيينــه بمنصــب الرئيــس التنفيــذي للشــؤون الماليــة للمجموعــة فــي يونيــو
2010م ،حيــث يتمتــع بســجل حافــل بأكثــر مــن  20عامــا مــن الخبــرة الماليــة واإلداريــة فــي الشــرق األوســط ،وهــو مــن أشــد المؤيديــن لحوكمــة الشــركات
والشــفافية .يلعــب دورًا مهمــا فــي فريــق اإلدارة التنفيذيــة العليــا لمجموعــة زيــن ،ويحــدد اســتراتيجية المجموعــة ،وهــو مســؤول عــن جميــع األمــور الماليــة
ّ
واالســتثمارية وعالقــات المســتثمرين .خــال فتــرة عملــه فــي شــركة زيــن ،أشــرف الســيد متــى علــى عمليــات الدمــج واالســتحواذ وقيــادة العديــد مــن عمليــات
االكتتــاب العــام وحقــوق األولويــة إلعــادة هيكلــة رأس المــال والمعامــات والقــروض الماليــة األخــرى التــي تتجــاوز  25مليــار دوالر أمريكــي .وقــد شــغل الســيد
ّ
أســامة متــى 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.
ّ
يحمــل الســيد أســامة متــى درجــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال التنفيذيــة (التركيــز فــي الماليــة ،واإلدارة اإلســتراتيجية ،وإدارة المشــاريع) مــن الجامعــة
األمريكيــة فــي بيــروت – لبنــان ،وشــهادة محاســب معتمــد (.)CPA
 .4رائد 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
مجلــس إدارة شــركة العربــي الوطنــي لالســتثمار ،وعضــو مجلــس إدارة فــي شــركة الــدرع العربــي للتأميــن ،باإلضافــة إلــى العديــد مــن العضويــات فــي
مجالــس إدارات أخــرى.
يحمل السيد رائد السيف درجة البكالوريوس في العلوم اإلدارية ،تخصص المحاسبة ،من جامعة الملك سعود.
.5سعود 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 عامــا 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.

 .7مارتيال أنطوان كاراتي – عضو مجلس اإلدارة
يملــك الســيد كاراتــي أكثــر مــن  30عامــا مــن الخبــرة فــي قطــاع االتصــاالت فــي أســواق الشــرق األوســط وأوروبــا .عمــل كاراتــي كعضــو فــي مجلــس إدارة
مجموعــة زيــن بيــن نوفمبــر  2017وديســمبر  ،2020باإلضافــة إلــى دوره الرئيســي كمديــر تنفيــذي للقطــاع المالــي لمجموعــة أومنتــل بيــن ســبتمبر 2015
وديســمبر  .2020بــدأ مســيرته المهنيــة فــي  1986فــي إن.ســي.آر فرنســا ( ،)NCR Franceمــزود حلــول تقنيــة متعــددة القنــوات .كمــا واصــل مســيرته
المهنيــة فــي مجــال االتصــاالت فــي فرنســا ،حيــث شــغل منصــب الرئيــس التنفيــذي للقطــاع المالــي فــي إحــدى الشــركات التابعــة لتيليكــوم فرنســا
( )France Telecomمــن  1992إلــى  .1996وفــي عــام  ،1996أصبــح المراقــب المالــي لمجموعــة تيليكــوم فرنســا ( )France Telecomلفــروع العمــاء
والمديــر المالــي فــي إتينيريــس ( ،)Itinerisوهــي جــزء مــن تيليكــوم فرنســا ( / )France Telecomمجموعــة أورانــج (.)Orange Group
أمــا بيــن  ،2006-2000فشــغل منصــب نائــب الرئيــس التنفيــذي للقطــاع المالــي  -مجموعــة أورانــج فرنســا ،إلــى جانــب دوره كنائــب للرئيــس التنفيــذي
لمجموعــة أورانــج الدوليــة ( )Orange International Financeفــي لنــدن .وفــي عــام  2007انضــم إلــى كاز يــوروب  KAZ Europeكمديــر تنفيــذي للقطــاع
المالــي لمنطقــة أوروبــا والشــرق األوســط وأفريقيــا.
وبين عامي  2008و  2015شغل السيد كاراتي منصب الرئيس التنفيذي للقطاع المالي لمشغل اتصاالت أوريدو  Ooredooفي تونس.
وهو حاصل على درجة البكالوريوس في المالية والمحاسبة من جامعة  ESLSCAفي باريس.
 .8فراس 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  20عامــا مــن العمــل فــي مؤسســات ضخمــة فــي الشــرق األوســط وفرنســا ،إذ تلقــى خــال مســيرته عــدة شــهادات
منهــا شــهادة اعتمــاد محامــي االعتمــاد وحلــف اليميــن أمــام محكمــة باريــس لالســتئناف 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 لالســتثمار 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 ( ،)ACCفــي الشــرق األوســط.
 .9كميل هاللي – 1عضو مجلس اإلدارة
ّ
عيــن الســيد كميــل هاللــي فــي منصــب الرئيــس التنفيــذي للشــؤون االســتراتيجية فــي مجموعــة زيــن فــي مــارس  ،2018وهــو مســؤول عــن تطويــر وتنفيــذ
ً
ًّ
اســتراتيجية فــور ســايت « »4Sightلمجموعــة زيــن .يتمتــع الســيد هاللــي بخبــرة تمتــد إلــى  18عامــا ،حيــث يملــك ســجل حافــا فــي مجــال تطويــر
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 الهاللــي علــى بكالوريــوس علــوم فــي الهندســة الصناعيــة مــن المدرســة الوطنيــة للصناعــة المعدنيــة بالمغــرب ( ،)2001ودرجــة
الماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة ســوفولك فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة ( ،)2005وماجســتير فــي الماليــة مــن كليــة لنــدن لألعمــال ،المملكــة
المتحــدة ( ،)2008والتدريــب المهنــي علــى رأس المــال االســتثماري فــي جامعــة ســتانفورد فــي كاليفورنيــا ،الواليــات المتحــدة األمريكيــة (.)2017
والســيد الهاللــي هــو أيضــا عضــو مجلــس إدارة شــركة االتصــاالت المغربيــة  ،INWI Corpوعضــو مجلــس إدارة منصــة التجــارة اإللكترونيــة السويســرية زود
مــول .Zoodmall
 .*9سكوت جيجنهايمر – 2عضو مجلس اإلدارة
شــــغل الســــيد ســــكوت جيجنهايمــــر منصــــب الرئيــس التنفيــــذي لمجموعــة زين من  2ديســــمبر 2012م حتــى  12مــــارس 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  25عامًا 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.

 .6هشام 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
إدارة المحافــظ االســتثمارية ،شــغل الســيد هشــام عطــار العديــد مــن المناصــب القياديــة خــال مســيرته منهــا عضــو اللجنــة التنفيذيــة فــي الشــركة
الســعودية للصناعــات العســكرية (ســامي) ،وعضــو مجلــس إدارة شــركة التصنيــع وخدمــات الطاقــة (طاقــة) ،وعــدة مناصــب قياديــة فــي شــركة «بــودي
ماســترز»،كما عمــل الســيد هشــام عطــار كوســيط ّأول فــي البنــك األهلــي التجــاري ،يحمــل الســيد هشــام عطــار درجــة البكالوريــوس فــي االقتصــاد وإدارة
األعمــال مــن جامعــة بــراون بروفيدانــس ،رود آيالنــد فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة.

 1وافق مجلس إدارة الشركة بالتمرير على استقالة السيد سكوت جيجنهايمر وتعيين السيد كميل هاللي خلفًا عنه بتاريخ .2020-12-6
 2وافق مجلس إدارة الشركة بالتمرير على استقالة السيد سكوت جيجنهايمر وتعيين السيد كميل هاللي خلفًا عنه بتاريخ .2020-12-6
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ب .اإلدارة التنفيذية
 .1المهندس 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 مكنت زين السعودية من أن تصبح شركة االتصاالت الرائدة والمفضلة في المملكة ،إلى جانب تميزها بجودة وخدمة
البيانات ،وأهمها مشروع  Project Reloadالذي ّ
يعد من أضخم المشاريع في تاريخ الشركة وبرأسمال  4.5مليار ريال سعودي.

شارك أيضًا في تطوير وتوسعة شبكات الشركة داخل المملكة ،حيث حققت زين السعودية تحت قيادته أوسع تغطية لشبكة الجيل الخامس ( ،)5Gكما ُصنف
ضمن أفضل عشرة رؤساء تنفيذيين في قطاع االتصاالت ،من بين أكثر من  700رئيس 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 ّ
تطور الشركة ،وساهم بفاعلية في تطوير عملياتها على المستويات التجارية والتقنية ،وكذلك تجربة العميل.
ّ
المتقدم في جامعة .IESE
يحمل الدغيثر شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية واالتصاالت من جامعة الملك سعود ،كما أكمل برنامج اإلدارة
 .2مهدي خلفاوي  -الرئيس التنفيذي للمالية
ّ
انضم مهدي خلفاوي إلى شركة زين السعودية كرئيس تنفيذي للقطاع المالي في شهر فبراير من عام 2017م ،وشارك من خالل منصبه في تحقيق التحسن
االستراتيجي في األرباح ،والتركيز بصورة استراتيجية على االستثمارات التجارية ،وزيادة السيولة المالية ،وتحسين هيكلة رأسمال ،وهو يتمتع بخبرة كبيرة في
القطاع الدولي لالتصاالت وتقنية المعلومات ،وفي العديد من المجاالت مثل اإلدارة المالية ،ومراقبة األداء ،والتخطيط ووضع الميزانيات والشؤون المالية المؤسسية.
ّ
التحول على مستوى خفض التكلفة واألعباء
وشغل مهدي خلفاوي العديد من المناصب في مجموعة زين منذ عام 2009م ،ونجح من خاللها في تحقيق

التشغيلية.
ً
قبل انضمامه إلى زين السعودية ،شغل خلفاوي العديد من المناصب االستراتيجية في عدد من شركات االتصاالت الدولية الرائدة ،حيث عمل محلال ومخططًا
ً
للميزانيات لدى أوراسكوم تيليكوم ،ومحلال ماليًا لدى .SGCIB
يحمل خلفاوي شهادة الماجستير في اإلدارة المالية للشركات من  ،INSEECودرجة التعلم االحترافي من برنامج التطوير القيادي لدى كلية هارفارد لألعمال.

 .3المهندس 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
ّ
التحول الرقمي ،والتي انعكست على تطوير األداء المؤسسي وتحسين العمليات وإعادة تصميم وهندسة تجارب العمالء.
على تنفيذ مبادرات
ّ
خبرة تمتد إلى  25عامًا ضمن مجاالت تطوير وتحول األعمال لدى
انضم طاحون إلى زين السعودية في عام 2015م كرئيس تنفيذي للمبيعات ،وهو يمتلك
ٍ
المؤسسات الكبرى في القطاعات الرئيسة مثل االتصاالت والسلع االستهالكية والنفط والغاز وإدارة االستثمارات.
وقبل انضمامه إلى زين السعودية ،شغل طاحون العديد من المناصب ضمن المجاالت التجارية وخدمة العمالء 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) ACPالمعتمدة.
ّ
 .4المهندس سعد السدحان  -الرئيس التنفيذي لقطاع األعمال والنواقل والمشغلين
ّ
يشغل السدحان منصب الرئيس التنفيذي لقطاع األعمال والنواقل والمشغلين في زين السعودية منذ يوليو 2018م ،وهو مسؤول عن اإلدارة الشاملة للمبيعات
ّ
ّ
الدولية للنواقل والمشغلين ،ويعمل على تحسين قدرات الشبكات الخاصة بالشركة ،عبر االستثمارات االستراتيجية لتلبية كل متطلبات المبيعات على مستوى
ّ
األفراد والمشغلين.
لعب السدحان دورًا رئيسيًا في إطالق «سحابة زين» ،والتي تتخذ من المملكة مقرًا لها ،بهدف تعزيز قدرات قطاع األعمال واستيعاب البيانات الضخمة
بسرعة واستجابة فائقة.
وتحليلها
ٍ
ّ
ّ
انضم السدحان إلى زين السعودية في يوليو 2016م ،وعمل مديرًا أول لعالقات النواقل والمشغلين ،حيث عمل سابقًا مديرًا عامًا تنفيذيًا ضمن القسم التجاري
ّ
للنواقل والمشغلين لكبرى شركات االتصاالت بالمملكة ،وقبلها مهندس اتصاالت لدى إريكسون.

 .5المهندس 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.
قاد المفدى فريقه بنجاح في تطبيق استراتيجية زين السعودية لتوفير شبكة الجيل الخامس ( )5Gفي جميع أنحاء المملكة ،محققًا أهم إنجاز للشركة
ّ
من نوعه على مستوى المملكة والمنطقة ،والذي أضاف آفاقًا أكبر لخدمات الشركة وللحلول والخدمات المبتكرة التي توفرها مثل تقنيات الواقع المعزز
واالفتراضي ،والتشغيل اآللي ،والروبوتات وغيرها.
ّ
ّ
كما ساهم في تطبيق مشروع  Project Reloadالذي يعد من أضخم مشاريع زين السعودية ،ومشروع  USFللنطاق العريض ،وكالهما جزء من برنامج التحول

الوطني .2020
ً
ّ
انضم عبد الرحمن المفدى إلى زين السعودية في عام 2013م كمدير تنفيذي للتخطيط ،كما شغل العديد من المناصب اإلدارية ،وصوال إلى منصبه الحالي،
ويمتلك خبرة تمتد إلى  15عامًا في مجال االتصاالت ،حيث عمل في عدة مناصب عليا قبل انضمامه إلى زين السعودية ،أبرزها مهندس بحث وتطوير،
ومدير مشاريع لدى مجموعة إريكسون.
ّ
المفدى خبيرًا معتمدًا في مجال إدارة المشاريع ،ويحمل شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة الملك سعود.
يعد عبد الرحمن

 .6المهندس 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 العمالء ،واستطاع من خالل خبرته ومهاراته تسريع عملية تطوير شبكات الشركة وتحسين عمليات
خدمة العمالء 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.
 .7شذى النفيسه  -الرئيسة التنفيذية للموارد البشرية
تشغل شذى بنت مطلب النفيسه منصبها كرئيسة تنفيذية للموارد البشرية في زين السعودية منذ سبتمبر 2019م ،وهي مسؤولة عن اختيار الكفاءات
المناسبة ،وتعزيز ثقافة النجاح والتخطيط ضمن بيئة العمل ،وجذب المواهب للعمل في الشركة باستمرار ،بما يوازي ّ
تطورها.
ّ
تمتد خبرة النفيسه ألكثر من  15عامًا في مجال الموارد البشرية ،حيث تولت عدة مناصب في القطاع الصحي ،وعملت مستشارة للموارد البشرية لدى عدد من
ّ
الشركات الرائدة من القطاعين العام والخاصّ ،
ّ
لشركات مختلفة عززت من
متميزة
وطورت العديد من االستراتيجيات للموارد البشرية وفرت عبرها خدمات
ٍ
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.
 .8تياغو روشا دا سيلفا  -الرئيس التنفيذي للتسويق
ّ
التحول الرقمي
انضم تياغو روشا دا سيلفا إلى شركة زين السعودية كرئيس تنفيذي للتسويق في سبتمبر 2020م ،ومن خالل منصبه ،يقود دا سيلفا مسيرة
للشركة بقنواتها الرقمية المختلفة بهدف إثراء تجربة العمالء بأفضل الخدمات والحلول ،وبالتالي تعزيز موقع زين السعودية كمزود رائد للخدمات الرقمية
في المملكة.
يتمتع تياغو روشا بأكثر من  13عامًا من الخبرة في التشخيص التجاري واستراتيجية المبيعات والتوزيع ،والتمركز االستراتيجي للعالمة التجارية ،وتجربة
ّ
والتحول الرقمي ،وغيرها ،وشغل سابقًا منصب المدير العام في أوليفر وايمان ،والمدير األول للتواصل والمشاركة في دلتا ،وعضو مجلس إدارة مجموعة
العمالء،
 ،Emerge Solutionsومدير التسويق والتخطيط االستراتيجي في .Movicel
تياغو روشا حاصل على درجة إدارة األعمال من  ،ISCTE Business Schoolوماجستير إدارة األعمال التنفيذية من .ISCTE Business School

يمتلك السدحان  15عامًا من الخبرة في قطاع االتصاالت ،ويحمل درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
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 .9فارس 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 عالقتها مع الجهات التنظيمية في وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات ،وهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات ،بما يضمن االمتثال للقرارات التنظيمية
والتزامات ترخيص الشركة لتسهيل إطالق خدمات زين السعودية الرقمية.
بدأ الربدي مسيرته مع زين السعودية في يناير 2018م ،حيث تولى منصبه كمدير عام للشؤون التنظيمية وااللتزام ،وقبل ذلك ،عمل كمدير للعالقات
التنظيمية ،وهو يمتلك أكثر من  15عامًا 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 اإلسالمية.
 .10المهندس صالح الغامدي  -نائب الرئيس للقطاع الرقمي والتحليل
يشغل المهندس صالح 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 خالل 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  17عامًا 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.
 .11ريان التركي  -نائب الرئيس للتواصل
يشغل ريان التركي منصب نائب الرئيس للتواصل في «زين السعودية« منذ نوفمبر 2018م ،يتمتع بخبرة تفوق  15عامًا في مجال التسويق واالتصاالت
وبناء الهوية التجارية ،وأسهم بشكل ّ
فعال في تحقيق التكامل لوحدات أعمال الشركة مع حمالت االتصاالت الخاصة بها ،وقاد استراتيجية زين السعودية
ٍ
التسويقية إلطالق خدماتها واستثماراتها في التقنيات المستقبلية.

 .13ندى الحارثي  -نائبة الرئيس لشؤون األعمال
ّ
انضمت 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 اإلعالم.
وانطالقًا 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  INSEADللتطوير اإلداري ،باإلضافـة إلى
برنامج تأهيل مدراء مجالس اإلدارات.
 .14تغريد باهديلة – نائبة الرئيس لعالقات المستثمرين
تشغل تغريد عبد الله باهديلة منصب نائبة الرئيس لعالقات المستثمرين في زين السعودية منذ مارس 2020م ،وتتولى مسؤولية تطوير الموقع االستراتيجي
للشركة وبناء عالقات مع مجتمع المستثمرين الدوليين ،وبفضل خبرتها في حوكمة عالقات المستثمرين في الشركات والتخطيط االستراتيجي ،تساهم
باهديلة في تعزيز إمكانيات زين السعودية في تطوير شراكاتها ،ودفع نمو حصتها في السوق ،وتعزيز مكانتها بين المستثمرين العالميين.
تمتلك باهديلة أكثر من  14سنة خبرة في التخطيط االستراتيجي وتطوير األعمال ،اكتسبتها من خالل 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.
ّ
وشهادتي ائتمان وتحليل مالي ،وشهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة
تحمل باهديلة شهادة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة كامبريدج،
الملك سعود.

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.
 .12المهندس حمد الكثيري  -نائب الرئيس إلدارة المخاطر وأمن المعلومات
ّ
تولى 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  15عامًا ،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 لإلدارة والقيادة التنفيذية.
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 .3نظرة ّ
عامة على الشؤون المالية

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

الفرق في النتائج التشغيلية:
بلغ الربح التشغيلي  1,002مليون ريال سعودي في العام  ،2020مقارنة بأرباح تشغيلية بلغت  1,511مليون 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%
ّ
 .1ملخص قوائم المركز المالي
ّ
يلخص الجدول التالي قائمة المركز المالي كما في  31ديسمبر 2016م2017 ،م2018 ،م2019 ،م و 2020م:
2016م
ّ
مدقـقـة

2017م
ّ
مدقـقـة

2018م
ّ
مدقـقـة

2019م
ّ
مدقـقـة

2020م
ّ
مدقـقـة

20/19

التغيير

التغيير %
20/19

الموجودات المتداولة

3,356

3,710

3,515

3,404

3,383

)(21

-0.6%

الموجودات غير المتداولة

23,158

22,230

22,808

24,334

24,775

441

1.8%

إجمالي الموجودات

26,514

25,940

26,323

27,738

28,158

420

1.5%

المطلوبات المتداولة

6,582

11,488

7,352

4,517

9,099

4,582

101.4%

المطلوبات غير المتداولة

16,374

10,888

14,959

19,118

10,330

)(8,788

-46%

إجمالي المطلوبات

22,956

22,376

22,311

23,635

19,429

)(4,206

-17.8%

حقوق المساهمين

3,559

3,563

4,012

4,103

8,729

4,626

112.7%

إجمالي المطلوبات
وحقوق المساهمين

26,515

25,940

26,323

27,738

28,158

420

1.5%

بماليين الرياالت

المصدر :القوائم المالية المدققة للسنوات المنتهية في 2016م2017 ،م2018 ،م2019 ،م2020 ،م.
مالحظة :قد ال تتوافق األرقام مع المجموع بسبب التقريب.

ّ
بلغ إجمالي موجودات الشركة كما في  31ديسمبر 2020م 28,158 ،مليون ريال سعودي ،منها  13,471مليون ريال سعودي (تشكل  48%من إجمالي الموجودات)
ّ
تتعلق بالقيمة الدفترية للرخصة التي حصلت عليها الشركة من هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات في عام 2007م ،إضافة إلى ذلك ،بلغت قيمة الممتلكات
ّ
ّ
والمعدات  6,857مليون ريال سعودي ،ما يشكل نسبة  24%من إجمالي الموجودات.
ويبلغ إجمالي المطلوبات كما في التاريخ نفسه  19,429مليون ريال سعودي ،منها  59%بمبلغ  11,524مليون ريال سعودي (تمويل ومستحقات المساهمين
ّ
المؤسسين فقط) يتعلق بما يلي:
• تسهيل المرابحة.
• القرض الحكومي.
• تسهيل المرابحة الثانوي.
• مستحقات المساهمين.

بماليين الرياالت

المدة

أصل
القرض

صافي المسدد /
المضاف
خالل العام 2020م

الجهة المانحة

الرصيد القائم

االستحقاق

تسهيل المرابحة

 5سنوات

4,535

)(2,707

تحالف  8بنوك

1,828

 30سبتمبر 2025

مستحقات المساهمين

غير ّ
محدد

5,020

)**(2,703

المساهمون
ّ
المؤسسون

2,323

غير ّ
محدد

 14سنة

بحد أقصى
 800في السنة

-

وزارة المالية

4,039

 1يونيو 2027

 3سنوات

2,250

القرض الحكومي
تسهيل المرابحة الثانوي

-

تحالف  5بنوك

اإلجمالي

2,250

15يونيو 2022

10,440

المصدر :البيانات المالية المدققة للسنوات المنتهية في 2020

مالحظة :قد ال يتم جمع األرقام بسبب التقريب
** تشمل المبلغ غير النقدي البالغ  1،667ريال سعودي الذي اكتتبت به مجموعة زين من خالل تحويل الدين من أصل الدين القائم.

تمويل المرابحة المشترك
في  27سبتمبر  ،2020قامت المجموعة بإعادة تمويل وتمديد تاريخ استحقاق تسهيل المرابحة المشترك القائم لمدة خمس سنوات حتى عام  2025بمبلغ
إجمالي متاح يصل إلى  6مليار ريال سعودي مع فترة سماح لمدة عامين ،بشروط تجارية أفضل ،عالوة على ذلك ،تتضمن االتفاقية تسهيالت رأس مال
عامل بقيمة  1مليار ريال سعودي (في األصل  0.65مليار ريال سعودي في عام  )2018وبذلك يصل إجمالي التسهيالت إلى  7مليار ريال سعودي حتى عام
 ،2025مما يوفر سيولة إضافية للمجموعة لتمويل خطط نمو أعمالها ،كما في  31ديسمبر  ،2020استخدمت المجموعة فقط المبلغ القائم لالتفاقية الحالية
 1.8مليار ريال سعودي مقابل  7مليارات من التسهيالت القائمة ،كما في  31ديسمبر  ،2020بلغ إجمالي المبلغ غير المسحوب مقابل وزارة المالية  5.2مليار
ريال سعودي.
ً
في  31يوليو  ،2013قامت الشركة بإعادة تمويل “اتفاقية تمويل المرابحة” لعام  2009مع مجموعة من البنوك ،والتي تشمل أيضا مستثمري تسهيالت
المرابحة الحاليين لتمديد تاريخ استحقاق تسهيل المرابحة الخاص بها لمدة خمس سنوات ،حتى  30يونيو  ،2018بعد أن كان مستحق في  31يوليو ،2013
بلغ أصل التسهيالت  8.6مليار ريال سعودي ،وبلغ إجمالي الجزء الخاص بالريال السعودي  6.3مليار ريال سعودي والجزء بالدوالر األمريكي يبلغ  0.6مليار دوالر
أمريكي ( 2.3مليار ريال سعودي) .تمت إعادة هيكلة هذا التسهيل كتسهيل إطفاء ،يستحق  25%منه خالل السنوات من  4إلى  5سنوات من عمر التسهيل،
كحد أدنى إلزامي للمبلغ المستحق ،مع استحقاق  75%في تاريخ االستحقاق ،قامت الشركة بتسوية  2.7مليار ريال سعودي من هذا التسهيل ليصل المبلغ
األساسي القائم إلى  5.9مليار ريال سعودي في تاريخ االستحقاق.
في  5يونيو  ،2018قامت الشركة بإعادة تمويل “اتفاقية تمويل المرابحة” لعام  2013ومددت تاريخ االستحقاق لخمس سنوات إضافية حتى  29يونيو 2023
مع فترة سماح مدتها ثالث سنوات ،ويبلغ رأس مال التسهيل الجديد في يوم التمويل  5.9مليار ريال سعودي ،حيث بلغ إجمالي الجزء الخاص بالريال
السعودي  4.25مليار ريال سعودي ،والجزء بالدوالر األمريكي يبلغ  0.45مليار دوالر أمريكي ( 1.705مليار ريال سعودي) ،عالوة على ذلك ،تتضمن االتفاقية
تسهيالت رأسمال العامل بمبلغ  647.3مليون ريال سعودي مع الجزء الذي يبلغ إجماليه  462.4مليون ريال سعودي ،والجزء بالدوالر األمريكي يبلغ إجمالية
 49.3مليون دوالر أمريكي ( 184.9مليون 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.
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دفعات طوعية لتمويل المرابحة المشترك
•خالل الربع الثالث من عام  ،2018سددت الشركة دفعة طوعية مبكرة بقيمة  600مليون ريال سعودي (جزء ريال سعودي 428.3 :مليون ريال سعودي،
والجزء األمريكي 45.8 :مليون دوالر أمريكي).
•خالل الربع الرابع من عام  ،2018سددت الشركة دفعة تطوعية مبكرة ثانية بمبلغ  525مليون ريال سعودي (الجزء الخاص بالريال السعودي 374.81 :مليون
ريال سعودي ،والجزء بالدوالر األمريكي 40.05 :مليون دوالر أمريكي).
•خالل الربع الثاني من عام  ،2019سددت الشركة الدفعة الطوعية المبكرة الثالثة بمبلغ  300مليون ريال سعودي (جزء ريال سعودي 214.2 :مليون ريال
سعودي ،والجزء بالدوالر األمريكي 22.88 :مليون دوالر أمريكي).
•خالل الربع الثاني من عام  ،2020سددت «المجموعة» دفعة اختيارية مبكرة رابعة (الجزء بالريال السعودي 481.9 :مليون ريال سعودي ،والجزء بالدوالر
األمريكي 51.5 :مليون دوالر أمريكي) بإجمالي  675مليون 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 لألداة 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  136مليون 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  ،2007وبلغ الرصيد القائم كما في  31ديسمبر  2020مبلغ  3.6مليار
ريال سعودي .بدأت تكلفة التمويل في الظهور في أغسطس  2009بعد 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
خالل عام  ،2013وقعت الشركة اتفاقية مع وزارة المالية في المملكة العربية السعودية لتأجيل سداد مستحقاتها للحكومة للسنوات السبع القادمة،
والمقدرة بنحو  5.6مليار ريال سعودي ،ستتحمل هذه الدفعات المؤجلة بموجب هذه االتفاقية عمولة تجارية مستحقة الدفع سنويًا ،بينما سيتم سداد
ً
المبلغ المستحق على أقساط متساوية
اعتبارا من يونيو  ،2021المبلغ المؤجل من قبل الشركة اعتبارًا من  31ديسمبر  2020بلغ  4,039مليون ريال سعودي
( 31ديسمبر  3,578 :2019مليون ريال سعودي).
تسهيل المرابحة الثانوي
في  16يونيو  ،2019وقعت الشركة اتفاقية تسهيل مرابحة جونيور جديدة بقيمة  2.25مليار ريال سعودي مع كونسورتيوم من خمسة بنوك لتسوية قرضها
التجاري الحالي الذي تم الحصول عليه من البنك الصناعي والتجاري الصيني ( ،)ICBCاالتفاقية لها شروط أفضل وسيكون لها تكلفة تمويل أقل ،مدة
االتفاقية عامين ،مع إمكانية التمديد لمدة عام ً
بناء 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.

22

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

2017م
ّ
مدققة

2018م
ّ
مدققة

2019م
ّ
مدققة

2020م
ّ
مدققة

20/19

التغيير

التغيير %
20/19

اإليرادات

6,927

7,306

7,531

8,386

7,917

)(469

-5.6%

تكلفة اإليرادات

)(2,526

)(2,510

)(2,106

)(2,418

)(2,472

)(54

2.2%

إجمالي الربح

4,401

4,796

5,425

5,968

5,445

)(523

-8.8%

مصاريف تشغيلية وإدارية

)(2,605

)(2,279

)(2,416

)(2,146

)(2,004

142

-6.6%

األرباح ما قبل األعباء التمويلية،
الضرائب ،االستهالك واإلطفاء

1,796

2,517

3,009

3,822

3,441

)(381

-10.0%

االستهالك واإلطفاء

)(1,850

)(1,614

)(1,790

)(2,312

)(2,439

)(127

5.5%

)(54

903

1,219

1,510

1,002

)(508

-33.6%

-

-

-

-

136

136

100%

32

18

44

37

40

3

8.1%

األعباء التمويلية

)(956

)(910

)(931

)(1,045

)(898

147

-14.0%

صافي (الربح/الخسارة) للسنة
قبل الزكاة

)(979

12

332

503

280

)(223

-44.4%

-

-

-

)(19

)(20

)(1

5.2%

)(979

12

332

485

260

)(225

-46.4%

بماليين الرياالت

(الربح/الخسارة) من العمليات
الدخل من تعديل القرض
دخل العموالت

الزكاة
صافي (الربح/الخسارة) للسنة

المصدر :البيانات المالية المدققة للسنوات المنتهية في 2020, 2019 ,2018 ,2017 ,2016

مالحظة :قد ال يتم جمع األرقام بسبب التقريب

•بلغت اإليرادات  7,917مليون ريال سعودي لعام  2020مقارنة بـ  8,386مليون ريال سعودي في العام السابق بانخفاض قدره  ،5.6%حيث تمثل إيرادات
البيانات ( 50%باستثناء خدمات القيمة المضافة والرسائل النصية القصيرة).
•بلغ إجمالي الربح  5,445مليون ريال في عام  2020مقابل  5,968مليون ريال في العام السابق بانخفاض قدره  ،8.8%وبلغ هامش الربح اإلجمالي 69%
مقارنة بـ  71%في العام السابق.
• المصاريف التشغيلية واإلدارية بلغت  2,004مليون ريال عام  ،2020بانخفاض قدره  6.6%مقارنة بـ  2,146مليون ريال للعام السابق.
•بلغت األرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء  3,441مليون ريال سعودي في عام  2020مقارنة بـ  3,822مليون ريال سعودي في العام
السابق ،بانخفاض قدره  ،10%ووصل هامش األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك إلى  43%مقارنة بـ  46%في العام السابق.
• بلغت مصاريف اإلهالك واالستهالك  2,439مليون ريال في عام  2020مقابل  2,312مليون ريال في العام السابق ،بزيادة قدرها .5.5%
• بلغ الربح التشغيلي  1,002مليون ريال سعودي في عام  2020مقارنة بخسارة تشغيلية قدرها  1,510مليون ريال سعودي للعام السابق.
• بلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة  260مليون ريال في  2020مقارنة بصافي ربح بعد الزكاة والضريبة  485مليون ريال في العام السابق.
• بلغ إجمالي الدخل الشامل  182مليون ريال في عام  2020مقارنة بإجمالي الدخل الشامل البالغ  384مليون ريال في العام السابق.
• بلغ ربح السهم  0.379ريال سعودي في عام  2020مقارنة بربح السهم  0.716ريال سعودي (المعاد بيانه بعد اإلصدار الصحيح لرأسمال) في العام السابق.
• بلغ إجمالي حقوق المساهمين (ال توجد حقوق أقلية)  8,729مليون ريال لعام  2020مقابل  4,103مليون ريال سعودي للعام السابق ،بزيادة قدرها .113%
•تمت زيادة حقوق المساهمين بشكل رئيسي نتيجة تخفيض رأس المال عن طريق استيعاب الخسائر المتراكمة بمقدار  1,350مليون ريال سعودي وإصدار
رأسمال إضافي بقيمة  4,500مليون ريال سعودي.
•بلغ العجز المتراكم  54مليون ريال لعام  2020م يمثل  0.60%من رأس مال الشركة البالغ  8,987مليون ريال مقابل عجز متراكم  1,608مليون ريال للعام
السابق يمثل  28%من رأس مال الشركة البالغ  5,837مليون ريال.
• ضمت قاعدة مشتركي زين السعودية  7ماليين مشترك في عام  2020مقارنة بـ  7.6مليون مشترك في العام السابق.
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 .4تحليل اإليرادات للسنوات 2016م2017 ،م2018 ،م2019 ،م و2020م:
2016م

2017م

2018م

2019م

2020م

20/19

التغيير %
20/19

6,926

7,306

7,531

8,085

7,641

)(444

-5%

-

-

-

2,875

2,360

)(515

-18%

-

0.023

0.729

0.706

3070%

شركة زين المحدودة للطائرات
المسيرة

-

-

-

-

-

-

0%

التصنيفات

-

-

-

)(2,573

)(2,085

-

-

6,926

7,306

7,531

8,386

7,917

)(470

5.6%

بماليين الرياالت
مجموعة االتصاالت المتنقلة
شركة زين للمبيعات المحدودة
شركة زين للمدفوعات المحدودة
"تمام"

إجمالي اإليرادات

التغيير

المصدر :البيانات المالية المدققة للسنوات المنتهية في  2016و 2017و 2018و 2019و:2020
مالحظة :قد ال يتم جمع األرقام بسبب التقريب.

ومن الجدير بالذكر أن التحليل الجغرافي لإليرادات ال ينطبق بسبب طبيعة عمليات الشركة ،ويعود ذلك إلى تنقل العميل داخل المملكة؛ لذلك قد يتم
ً
اعتمادا على الموقع ،عالوة على ذلك ،ال يمكن ربط األرباح
تسجيل معلومات العميل في بعض المناطق بينما يتم بدء أنشطة االتصاالت من مناطق مختلفة
الناتجة عن المكالمات الدولية بأي منطقة ألنها تحدث في الخارج.
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أسس إعداد القوائم المالية
ّ
الموحدة «للمجموعة» وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية « »IFRSوالمعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين «.»SOCPA
تم إعداد القوائم 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.
خالل 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 لألسهم من خالل إصدار أسهم حقوق
أولوية على النحو التالي:
 .1تخفيض رأس المال
ً
في  08أكتوبر  ،2020تم اإلعالن عن اجتماع الجمعية العمومية غير العادية ( )EGAالذي وافق فيها المساهمون على تخفيض رأس المال ،ووفقا لموافقة
الجمعية العمومية غير العادية وافق المساهمون على تخفيض رأس المال من خالل إلغاء  135.000.000سهم ،بلغ رأس المال قبل التخفيض 5,837,291,750
ريال سعودي وبلغ رأسمال بعد التخفيض  4,487,291,750ريال سعودي بتخفيض قدره  1,350,000,000ريال 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
 .2حقوق أولوية
في  14أكتوبر  ،2020تم اإلعالن عن اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( )EGAحيث تمت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من خالل اإلصدار الصحيح
ً
من قبل المساهمين ،ووفقا لموافقة الجمعية العمومية غير العادية ،وافق المساهمون على زيادة رأسمال من خالل إصدار  450.000.000سهم ،بلغ رأسمال
المعدل بعد اإلصدار الصحيح  8,987,291,750ريال سعودي عن طريق زيادة رأسمال بمبلغ  4,500,000,000ريال سعودي؛ من بينها اكتتبت مجموعة زين
من خالل تحويل دين بمبلغ  1,667مليون 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 قدمت الشركة القوائم المالية وإقرارات
ً
ّ
المقدمة.
الزكاة لألعوام من 2009م حتى 2019م ،حيث سددت الزكاة والضريبة المستقطعة ،طبقا لإلقرارات
ّ
تلقت الشركة في  18رمضان 1436هـ (الموافق  7يوليو 2015م) خطابًا من مصلحة الزكاة والدخل بتقييم الربط الزكوي الضريبي عن السنوات 2009م حتى
2011م ،حيث طالبت بموجبه بدفع مبالغ إضافية بإجمالي  620مليون ريال سعودي ،منها  352مليون ريال سعودي زكاة ،و  267مليون ريال سعودي ضريبة
استقطاع ،باإلضافة إلى غرامة تأخير بما يعادل  1%عن كل  30يومًا من تاريخ االستحقاق حتى تاريخ التسوية.
ّ
استأنفت زين أمام اللجنة االبتدائية على هذه المطالبات بتاريخ  27أغسطس 2015م ،الى أن تمكنت من نقض كامل المبلغ الخاص بالزكاة والبالغ 352
ّ
مليون ريال .كما تمكنت الشركة من نقض  219مليون ريال سعودي من المبلغ المطلوب الخاص بضريبة االستقطاع.
ّ
ّ
المحددة في نظام ضريبة الدخل السعودي ،وذلك
ولكي تتمكن زين السعودية من االعتراض أمام اللجنة االستئنافية الضريبية ،استكملت الشركة الشروط
ً
ضمانا بنكياً
بسداد الفواتير الصادرة من الهيئة بمبلغ  48مليون ريال سعودي بتاريخ  16نوفمبر 2017م ،والعائدة إلى ضرائب االستقطاع .كما أصدرت زين
ّ
المتوجبة على ضريبة االستقطاع.
بقيمة  43مليون ريال سعودي ،مقابل غرامة التأخير
المعدل للمبلغ المدفوع ،كما أنها ّ
ّ
ً
تقدمت باعتراضاتها أمام لجنة اإلستئناف الضريبي ،على قرار
بناء على ما ورد أعاله ،استلمت زين السعودية الربط الزكوي
اللجنة االبتدائية بتاريخ  19نوفمبر 2017م.
ً
ً
إضافيا للسنوات المتبقية حتى عام  ،2019والشركة بصدد الطعن على هذه التقييمات في أوائل عام .2021
تقييما
تلقت زين السعودية
ال يوجد تأثير مالي حيث أن لدى المجموعة مخصصات كافية لتغطية هذه المبالغ.
يتضمن الجدول التالي المصاريف القانونية في عام  2020أو المستحقة كما في  31ديسمبر  2020باإلضافة إلى وصف موجز وأسباب ذلك:

 .4الحوكمة
أ .المساهمون
يوجد لـدى زين السعودية فريق متخصص إلدارة عالقـات المساهمين والمسـتثمرين لتلبيـة طلبـات المسـتثمرين المحليين والعالميين ،والـرد علـى
ّ
استفسـاراتهم واألخذ بمالحظاتهم ومقترحاتهـم ،كما يعمل الفريق على إدارة توقعات السوق وتقديم صورة كاملة وشاملة عن جميع المعلومات ذات العالقة.
تأتي أهمية عالقات المستثمرين تحقيقًا ألهداف رؤية السعودية  2030الرامية إلى تنويع االقتصاد وفتح السوق المالية للمستثمرين األجانب وتعزيز أفضل
الممارسات ،بالتزامن مع إدراج السوق السعودي في المؤشرات العالمية ،والدور الريادي الذي تقوم به هيئة السوق المالية ،وشركة السوق المالية السعودية
(تداول).
تعمل إدارة عالقات المستثمرين على التواصل ّ
الفعال مع المجتمع المالي وبناء عالقات مثمرة مع أصحاب المصلحة جميعًا ،حيث تقوم بفتح حوار
ّ
بين مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي ،إليصال تطلعات المستثمرين وتوقعاتهم ،كما تقوم بتوفير قنوات عدة لالتصال بما في ذلك المراسالت البريدية
ّ
(عبر  )investor.relations@sa.zain.comوالمكالمات الهاتفية (من خالل  ،)+966-59-244-8888باإلضافة إلى حضور المؤتمرات المحلية والدولية.
تقـوم إدارة عالقات المسـتثمرين باستالم استفسـارات ومقترحـات ومالحظات المسـاهمين أو المسـتثمرين ،والمتعلقـة بالشـركة وأدائها حيـث يتـم التنسـيق
مـع مجلـس اإلدارة واإلدارة التنفيذيـة بشـأنها ،مـن أجـل اتخـاذ القـرارات أو اإلجـراءات الالزمة  -إن تطلب األمر ذلك  -التي تصب في مصلحة الشركة.
 .1عالقات المساهمين
يحتوي الجدول التالي على المساهمين الذين يملكون ما نسبته  5%أو أكثر من أسهم الشركة ،ومعلومات عن ملكيتهم في الشركة خالل عام
2020م:1

2020م
المسدد

مليون ريال سعودي

المساهم

وصف موجز  /األسباب

المستحق كما بتاريخ
 31ديسمبر 2019م ولم يسدد

هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات

534

1,531

ترتبــط هــذه المبالــغ بالمبلــغ
المدفــوع لهيئــة االتصــاالت وتقنيــة
المعلومــات مقابــل رســوم الطيــف
وحصــص اإليــرادات والرســوم
األخــرى ،الرصيــد المســتحق يتعلــق
برســوم الطيــف التــرددي.

وزارة المالية

164

4,039

هــذه التصاريــح مرتبطــة بقــرض
وزارة الماليــة ،كان المبلــغ المدفــوع
عبــارة عــن رســوم فائــدة بينمــا
ســيتم دفــع المبلــغ المســتحق علــى
أقســاط متســاوية اعتبـ ً
ـارا مــن يونيــو
.2021

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

44

-

تتعلــق هــذه المبالــغ بدفــع التأمينــات
لموظفــي زيــن.

الهيئة العامة للزكاة والدخل

324

143

ترتبــط هــذه المبالــغ بضريبــة
القيمــة المضافــة وضريبــة
االســتقطاع ومخصــص الــزكاة.

بتاريخ  1يناير 2020م
عدد األسهم

نسبة الملكية

بتاريخ  31ديسمبر 2020م
عدد األسهم

نسبة الملكية

صافي التغيير

نسبة التغيير

شركة االتصاالت
ّ
المتنقلة ش.م.ك .ع

216,243,575

37.05%

332,935,919

37.05%

116,692,344

0

2

شركة فادن للمقاوالت

34,856,143

5.97%

53,665,694

5.97%

18,809,551

0

3

مصنع البالستيك
السعودي

34,125,198

5.85%

26,357,300

2.93%

7,767,898

-2.92%

1

بخالف ذلك ،ال توجد مدفوعات قانونية أخرى.
ّ
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
ّ
بلغت قيمة مكافأة نهاية الخدمة للموظفين في زين السعودية كما في  31ديسمبر 2020م  125مليون ريال سعودي.

 1قامت الشركة خالل عام  2020بتخفيض رأسمالها ثم زيادته مما نتج عنه انخفاض في عدد األسهم.
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 .2أبرز اإلعالنات
يحتوي الجدول التالي على أبرز اإلعالنات التي قامت بها الشركة خالل عام 2020م:

28

#

التاريخ

اإلعالن

رابط اإلعالن

1

 05فبراير 2020

إعالن شركة االتصاالت المتنقلة السعودية (زين) عن النتائج المالية السنوية الموحدة المنتهية في
.2019-12-31

Link

2

 10فبراير 2020

إعالن 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

3

 10فبراير 2020

إعالن 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

4

 30ابريل 2020

إعالن شركة االتصاالت المتنقلة السعودية (زين السعودية) عن النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في
( 2020-03-31ثالثة أشهر).

Link

5

 10مايو 2020

إعالن شركة االتصاالت المتنقلة السعودية (زين السعودية) ("الشركة") عن دعوة مساهميها إلى حضور
اجتماع الجمعية العامة العادية (االجتماع األول).

Link

6

 04يوليو 2020

تعلن شركة االتصاالت المتنقلة السعودية (زين السعودية) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
(االجتماع األول).

Link

7

 05يوليو 2020

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

8

 14يوليو 2020

إعالن شركة االتصاالت المتنقلة السعودية (زين السعودية) عن النتائج المالية األولية للفترة المنتهية
( 2020-06-30ستة أشهر).

Link

9

 28يوليو 2020

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

10

 27أغسطس 2020

إعالن 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

11

 17سبتمبر 2020

إعالن 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

12

 21سبتمبر 2020

تدعو شركة االتصاالت المتنقلة السعودية (زين السعودية) مساهميها الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية
العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس المال الشركة (االجتماع األول).

Link

13

 29سبتمبر 2020

إعالن 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

14

 30سبتمبر 2020

إعالن 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

15

 30سبتمبر 2020

إعالن 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

 05أكتوبر 2020

إعالن 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).

 11اكتوبر 2020

إعالن شركة االتصاالت المتنقلة السعودية (زين السعودية) عن تاريخ بدء التصويت اإللكتروني على بنود
اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمتضمنة زيادة رأسمال الشركة (االجتماع األول).

 11أكتوبر 2020

إعالن شركة االتصاالت المتنقلة السعودية (زين السعودية) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية
التي تضمنت الموافقة على تخفيض رأسمال الشركة (االجتماع األول).

 11أكتوبر 2020

إعالن إلحاقي من شركة االتصاالت المتنقلة السعودية (زين السعودية) بخصوص إعالن نتائج اجتماع
الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على تخفيض رأسمال الشركة (االجتماع األول).

 15أكتوبر 2020

إعالن شركة االتصاالت المتنقلة السعودية (زين السعودية) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية
المتضمنة الموافقة على زيادة رأسمال الشركة (االجتماع األول).

 15اكتوبر 2020

إعالن شركة االتصاالت المتنقلة السعودية (زين السعودية) عن تحديد فترة تداول حقوق األولوية
واالكتتاب في األسهم الجديدة.

16

17

18

19

20

21

Link

Link

Link

Link

Link

Link

22

 19أكتوبر 2020

تعلن شركة االتصاالت المتنقلة السعودية (زين السعودية) عن بدء فترة تداول حقوق األولوية واالكتتاب
في األسهم الجديدة (تذكيري).

Link

23

 26أكتوبر 2020

تعلن شركة االتصاالت المتنقلة السعودية (زين السعودية) عن آخر يوم لتداول حقوق األولوية وآخر يوم
لالكتتاب في األسهم الجديدة (تذكيري).

Link

24

 01نوفمبر 2020

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

25

 03نوفمبر 2020

إعالن شركة االتصاالت المتنقلة السعودية (زين السعودية) عن النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في
( 2020-09-30تسعة أشهر).

Link

26

 08نوفمبر 2020

إعالن شركة االتصاالت المتنقلة السعودية (زين السعودية) عن إيداع المبالغ العائدة من بيع كسور األسهم
الناتجة عن تخفيض رأسمال الشركة في حسابات المساهمين المستحقين.

Link

27

 09نوفمبر 2020

تعلن شركة االتصاالت المتنقلة السعودية (زين السعودية) عن نتائج الطرح المتبقي وتخصيص أسهم
حقوق األولوية.

Link

28

 19نوفمبر 2020

تعلن شركة االتصاالت المتنقلة السعودية (زين السعودية) عن توزيع مبالغ التعويض لحملة حقوق
األولوية الذين لم يمارسوا حقهم في االكتتاب في األسهم الجديدة.

Link

29

 07ديسمبر 2020

إعالن شركة االتصاالت المتنقلة السعودية (زين السعودية) عن استقالة وتعيين عضو مجلس إدارة.

Link

29
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ً
ﻣﺴﺎء ،وﻗﺪ اﻧﻌﻘﺪت
 .2اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ 1442/02/21ﻫـ اﻟﻤﻮاﻓﻖ 2020/10/08م ﻓﻲ ﺗﻤﺎم اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ واﻟﻨﺼﻒ
ﻓﻲ ﻣﻘﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺮﻳﺎض ،وﺣﻀﺮﻫﺎ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻮن ﻋﺒﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ.

 .3اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ
ّ
ﺗﺠﺪون أدﻧﺎه ﺳﺠﻞ ﺣﻀﻮر أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﺧﻼل ﻋﺎم 2020م.
#

اﻻﺳﻢ

اﻟﺤﻀﻮر

#

اﻻﺳﻢ

1

ﺳﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ ﻧﺎﻳﻒ ﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻮد اﻟﻜﺒﻴﺮ



1

ﺳﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ ﻧﺎﻳﻒ ﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻮد اﻟﻜﺒﻴﺮ



2

ﺑﺪر ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺨﺮاﻓﻲ
ّ
أﺳﺎﻣﺔ ﻣﻴﺸﺎل ﻣﺘﻰ



2

ﺑﺪر ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺨﺮاﻓﻲ





3

4

راﺋﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺴﻴﻒ



ّ
أﺳﺎﻣﺔ ﻣﻴﺸﺎل ﻣﺘﻰ



5

ﺳﻌﻮد ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﺒﻮاردي



4

راﺋﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺴﻴﻒ



6

ﻫﺸﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻄﺎر



5

ﺳﻌﻮد ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﺒﻮاردي



7

ﻣﺎرﺗﻴﺎل ﻛﺎراﺗﻲ



6

ﻫﺸﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻄﺎر



8

ﻓﺮاس أوﺟﺎر



7

ﻣﺎرﺗﻴﺎل ﻛﺎراﺗﻲ



9

ﺳﻜﻮت ﺟﻴﺠﻨﻬﺎﻳﻤﺮ



8

ﻓﺮاس أوﺟﺎر



9

ﺳﻜﻮت ﺟﻴﺠﻨﻬﺎﻳﻤﺮ

3

1

• ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺑﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺑﻨﻮد اﻟﺠﺪول اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ اﻷﺻﻮات اﻟﺤﺎﺿﺮة:
#

ﺑﻨﻮد ﺟﺪول اﻷﻋﻤﺎل

1

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

2

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

3

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

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 ﻟﻸرﺑﺎع اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺮاﺑﻊ واﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ 2020م واﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم
اﻟﻤﺎﻟﻲ 2021م وﺗﺤﺪﻳﺪ أﺗﻌﺎﺑﻪ.

5

اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺮاﻋﻲ ،واﻟﺘﻲ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺳﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ /ﻧﺎﻳﻒ ﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻮد
اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻴﻬﺎ ،وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﻘﺪ ﺧﺪﻣﺎت اﺗﺼﺎﻻت وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة وﺑﺪون ﺷﺮوط ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ
ً
اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ 2019م ﻣﺒﻠﻐﴼ وﻗﺪره  2,886,332رﻳﺎﻻ ﺳﻌﻮدﻳﴼ.

6

اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺘﻮدﻋﺎت اﻷرﺷﻔﺔ اﻟﻤﺤﺪودة ،واﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺳﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ /ﻧﺎﻳﻒ
ً
ﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻮد اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻴﻬﺎ .وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﻘﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺨﺰﻳﻦ وأرﺷﻔﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺳﻨﻮﻳﺔ  916,793رﻳﺎﻻ ﺣﻴﺚ
وﻗﻌﺖ زﻳﻦ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻋﻘﺪﴽ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺘﻮدﻋﺎت اﻷرﺷﻔﺔ اﻟﻤﺤﺪودة ،وﻗﺪ ﺗﻢ اﻧﻬﺎء اﻟﻌﻘﺪ ﺑﺘﺎرﻳﺦ  30ﻳﻮﻧﻴﻮ 2019م.

7

اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺷﺮﻛﺔ اﻟﺪرع اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ واﻟﺘﻲ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺳﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ /ﻧﺎﻳﻒ ﺑﻦ
ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻮد اﻟﻜﺒﻴﺮ وﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻷﺳﺘﺎذ /راﺋﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﺴﻴﻒ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻴﻬﺎ ،وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﻘﺪ ﺧﺪﻣﺎت
ً
وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة وﺑﺪون ﺷﺮوط ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ 2019م ﻣﺒﻠﻐﴼ وﻗﺪره  531,981رﻳﺎﻻ
ﺳﻌﻮدﻳﴼ.

8

اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺷﺮﻛﺔ إﺳﻤﻨﺖ اﻟﻴﻤﺎﻣﺔ واﻟﺘﻲ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺳﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ /ﻧﺎﻳﻒ ﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﻦ ﺳﻌﻮد اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻴﻬﺎ ،وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﻘﺪ ﺧﺪﻣﺎت اﺗﺼﺎﻻت وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة وﺑﺪون ﺷﺮوط ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﺣﻴﺚ
ً
ﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﺧﻼل ﻋﺎم 2019م ﻣﺒﻠﻐﴼ وﻗﺪره  539,423رﻳﺎﻻ ﺳﻌﻮدﻳﴼ.

9

اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ إﺑﺮاء ذﻣﺔ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻋﻦ أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ 2019-12-31م.

10

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

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



1

• ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺑﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺑﻨﻮد اﻟﺠﺪول اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ اﻷﺻﻮات اﻟﺤﺎﺿﺮة:
#

1

ﺑﻨﻮد ﺟﺪول اﻷﻋﻤﺎل
اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﺗﻲ:
• رأس اﻟﻤﺎل ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ :ﺧﻤﺲ ﻣﻠﻴﺎرات وﺛﻤﺎﻧﻤﺎﺋﺔ وﺳﺒﻌﺔ وﺛﻼﺛﻮن ﻣﻠﻴﻮﻧﴼ وﻣﺎﺋﺘﺎن وواﺣﺪ وﺗﺴﻌﻮن أﻟﻔﴼ وﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ وﺧﻤﺴﻮن )(5,837,291,750
ً
رﻳﺎﻻ ﺳﻌﻮدﻳﴼ.
• رأس اﻟﻤﺎل ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ :أرﺑﻊ ﻣﻠﻴﺎرات وأرﺑﻌﻤﺎﺋﺔ وﺳﺒﻌﺔ وﺛﻤﺎﻧﻮن ﻣﻠﻴﻮﻧﴼ وﻣﺎﺋﺘﺎن وواﺣﺪ وﺗﺴﻌﻮن أﻟﻔﴼ وﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ وﺧﻤﺴﻮن )(4,487,291,750
ً
رﻳﺎﻻ ﺳﻌﻮدﻳﴼ.
• ﻋﺪد اﻷﺳﻬﻢ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ :ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ وﺛﻼﺛﺔ وﺛﻤﺎﻧﻮن ﻣﻠﻴﻮﻧﴼ وﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ وﺗﺴﻌﺔ وﻋﺸﺮون أﻟﻔﴼ وﻣﺎﺋﺔ وﺧﻤﺴﺔ وﺳﺒﻌﻮن ﺳﻬﻤﴼ ).(583,729,175
• ﻋﺪد اﻷﺳﻬﻢ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ :أرﺑﻌﻤﺎﺋﺔ وﺛﻤﺎﻧﻴﺔ وأرﺑﻌﻮن ﻣﻠﻴﻮﻧﴼ وﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ وﺗﺴﻌﺔ وﻋﺸﺮون أﻟﻔﴼ وﻣﺎﺋﺔ وﺧﻤﺲ وﺳﺒﻌﻮن ﺳﻬﻤﴼ ).(448,729,175
• وﺑﺤﺴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺮاﺟﻊ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ،ﻓﺈن ﺳﺒﺐ ﺗﺨﻔﻴﺾ رأس اﻟﻤﺎل ﻫﻮ ﻹﻃﻔﺎء ﻣﻌﻈﻢ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤﺔ ،ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ رأس
اﻟﻤﺎل ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺟﻮﻫﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
• ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺨﻔﻴﺾ رأس اﻟﻤﺎل :إﻟﻐﺎء ﻣﺎﺋﺔ وﺧﻤﺴﺔ وﺛﻼﺛﻴﻦ ﻣﻠﻴﻮن ) (135,000,000ﺳﻬﻢ )ﺑﻘﻴﻤﺔ اﺳﻤﻴﺔ ﻗﺪرﻫﺎ  10رﻳﺎﻻت ﺳﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺴﻬﻢ اﻟﻮاﺣﺪ(
ﻣﻦ أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.
• ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ :ﺳﻴﻜﻮن ﻗﺮار اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻧﺎﻓﺬﴽ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺴﺎﻫﻤﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﻘﻴﺪﻳﻦ ﺑﺴـﺠﻼت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﺪى ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺮﻛﺰ إﻳﺪاع اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
)ﻣﺮﻛﺰ إﻳﺪاع( ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﺗﺪاول ﺛﺎﻧﻲ ﻳﻮم ﻳﻠﻲ اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮر ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺨﻔﻴﺾ رأس اﻟﻤﺎل.
• ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ) (7ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ رأس اﻟﻤﺎل واﻷﺳﻬﻢ.
• ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ) (8ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑـﺎﻻﻛﺘﺘﺎب ﺑﺎﻷﺳﻬﻢ.
• إن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻴﻠﺔ ﺗﺨﻔﻴﺾ رأﺳﻤﺎل ﻫﻲ ،23.1% :وﺑﺬﻟﻚ ﺗﻜﻮن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻟﻜﻞ ﺳﻬﻢ .0.23

 1واﻓﻖ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﺮﻳﺮ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ اﻟﺴﻴﺪ ﺳﻜﻮت ﺟﻴﺠﻨﻬﺎﻳﻤﺮ وﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﺴﻴﺪ ﻛﻤﻴﻞ ﻫﻼﻟﻲ ﺧﻠﻔﴼ ﻋﻨﻪ ﺑﺘﺎرﻳﺦ .2020-12-6
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ً
ﻣﺴﺎء ،وﻗﺪ اﻧﻌﻘﺪت
 .3اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ 1442/02/27ﻫـ اﻟﻤﻮاﻓﻖ 2020/10/14م ﻓﻲ ﺗﻤﺎم اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ واﻟﻨﺼﻒ
ﻓﻲ ﻣﻘﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺮﻳﺎض وﺣﻀﺮﻫﺎ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻮن ﻋﺒﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ.
#

اﻟﺤﻀﻮر

اﻻﺳﻢ

 .4ﺳﺠﻼت اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ
ً
ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻄﻠﺐ أرﺑﻌﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﺠﻼ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﺧﻼل ﻋﺎم 2020م ،وذﻟﻚ ﺑﻬﺪف اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ وإﻛﻤﺎل إﺟﺮاءات ﺗﺨﻔﻴﺾ رأﺳﻤﺎل
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺛﻢ زﻳﺎدﺗﻪ ،وﻳﺤﺘﻮي اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺴﺠﻼت:
#

ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ

ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﺠﻞ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ

1

02/12/2020

01/12/2020

2

23/11/2020

23/11/2020

3

18/11/2020

18/11/2020

4

18/10/2020

15/10/2020

5

18/10/2020

18/10/2020

18/10/2020

14/10/2020
14/10/2020

1

ﺳﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ ﻧﺎﻳﻒ ﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻮد اﻟﻜﺒﻴﺮ



2

ﺑﺪر ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺨﺮاﻓﻲ



3

ّ
أﺳﺎﻣﺔ ﻣﻴﺸﺎل ﻣﺘﻰ



4

راﺋﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺴﻴﻒ



5

ﺳﻌﻮد ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﺒﻮاردي



6

6

ﻫﺸﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻄﺎر



7

14/10/2020

7

ﻣﺎرﺗﻴﺎل ﻛﺎراﺗﻲ



8

08/10/2020

08/10/2020

9

07/10/2020

06/10/2020

8

ﻓﺮاس أوﺟﺎر



10

05/10/2020

05/10/2020

9

ﺳﻜﻮت ﺟﻴﺠﻨﻬﺎﻳﻤﺮ

11

29/09/2020

29/09/2020

12

30/08/2020

27/08/2020

13

09/08/2020

31/07/2020

14

09/08/2020

31/07/2020

15

30/06/2020

30/06/2020

16

01/06/2020

31/01/2020

17

01/06/2020

30/04/2020

18

01/06/2020

31/05/2020

19

26/04/2020

31/03/2020

20

24/03/2020

24/03/2020

21

02/03/2020

27/02/2020

22

02/03/2020

29/02/2020

23

21/01/2020

02/10/0202

24

09/01/2020

31/12/2019

1



• ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺑﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺑﻨﻮد اﻟﺠﺪول اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ اﻷﺻﻮات اﻟﺤﺎﺿﺮة:
#

1

ﺑﻨﻮد ﺟﺪول اﻷﻋﻤﺎل
اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺰﻳﺎدة رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻃﺮح ﺣﻘﻮق أوﻟﻮﻳﺔ وﻓﻘﴼ ﻟﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
• رأﺳﻤﺎل ﻗﺒﻞ اﻟﺰﻳﺎدة :أرﺑﻌﺔ ﻣﻠﻴﺎرات وأرﺑﻌﻤﺎﺋﺔ وﺳﺒﻌﺔ وﺛﻤﺎﻧﻮن ﻣﻠﻴﻮﻧﴼ وﻣﺎﺋﺘﺎن وواﺣﺪ وﺗﺴﻌﻮن أﻟﻔﴼ وﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ وﺧﻤﺴﻮن )(4,487,291,750
ً
رﻳﺎﻻ ﺳﻌﻮدﻳﴼ.
• ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ رأﺳﻤﺎل%100.3 :
• رأﺳﻤﺎل ﺑﻌﺪ اﻟﺰﻳﺎدة :ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻠﻴﺎر وﺗﺴﻌﻤﺎﺋﺔ وﺳﺒﻌﺔ وﺛﻤﺎﻧﻮن ﻣﻠﻴﻮﻧﴼ وﻣﺎﺋﺘﺎن وواﺣﺪ وﺗﺴﻌﻮن أﻟﻔﴼ وﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ وﺧﻤﺴﻮن )(8,987,291,750
ً
رﻳﺎﻻ ﺳﻌﻮدﻳﴼ.
• اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺰﻳﺎدة :أرﺑﻌﺔ ﻣﻠﻴﺎر وﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ ﻣﻠﻴﻮن ) (4,500,000,000رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي.
• ﻋﺪد اﻷﺳﻬﻢ ﻗﺒﻞ اﻟﺰﻳﺎدة 448,729,175 :ﺳﻬﻤﴼ.
• ﻋﺪد اﻷﺳﻬﻢ ﺑﻌﺪ اﻟﺰﻳﺎدة 898,729,175 :ﺳﻬﻤﴼ.
• ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺰﻳﺎدة ﻟﻜﻞ ﺳﻬﻢ 1.003 :ﺣﻖ ﻟﻜﻞ ﺳﻬﻢ.

اﻟﻐﺮض

اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ
واﺳﺘﻜﻤﺎل إﺟﺮاءات ﺗﺨﻔﻴﺾ رأس ﻣﺎل
اﻟﺸﺮﻛﺔ وزﻳﺎدة رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻼﺣﻘﺔ

• ﺳﺒﺐ زﻳﺎدة رأﺳﻤﺎل :رﺳﻤﻠﺔ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ زﻳﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،وﺳﺪاد ﺟﺰء ﻣﻦ ﺗﺴﻬﻴﻼت اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ.
• ﻃﺮﻳﻘﺔ زﻳﺎدة رأﺳﻤﺎل :ﻃﺮح وإدراج أﺳﻬﻢ ﺣﻘﻮق أوﻟﻮﻳﺔ ﺑﻌﺪد أرﺑﻌﻤﺎﺋﺔ وﺧﻤﺴﻴﻦ ﻣﻠﻴﻮن ) (450,000,000ﺳﻬﻢ ﻋﺎدي.
• ﺗﺎرﻳﺦ اﻷﺣﻘﻴﺔ :ﺗﻜﻮن اﻷﺣﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﻦ ﻟﻸﺳﻬﻢ ﻳﻮم اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﻟﻤﻘﻴﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﻣﺴﺎﻫﻤﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﺪى
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺮﻛﺰ إﻳﺪاع اﻷوراق 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 اﻻﺳﻤﻴﺔ 10 :رﻳﺎﻻت ﺳﻌﻮدﻳﺔ.
• ﻋﺪد اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ :أرﺑﻌﻤﺎﺋﺔ وﺧﻤﺴﻮن ﻣﻠﻴﻮن ) (450,000,000ﺳﻬﻢ ﻋﺎدي.
• ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ) (7ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎس ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑـﺮأﺳﻤﺎل واﻷﺳﻬﻢ.
• ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ) (8ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎس ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑـﺎﻻﻛﺘﺘﺎب ﺑﺎﻷﺳﻬﻢ.
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ب .مجلس اإلدارة
ّ
ّ
واجبي العناية والوالء في إدارة زين السعودية ،ويضطلع مجلس اإلدارة باتخاذ كل اإلجراءات التي من
يمثل مجلس اإلدارة المساهمين جميعًا ،وعليه بذل
شأنها تحقيق المصلحة العامة لـ زين السعودية ،ويبذل كل ما من شأنه صون مصالحها وتنميتها وتعزيز قيمتها ،وللوفاء بهذا الدور الحساس على أفضل
ّ
وجه ،يتمتع مجلس اإلدارة بأوسع الصالحيات في إدارة الشركة وتوجيه أعمالها بما يحقق غرضها وأهدافها االستراتيجية.
 .1تكوين مجلس اإلدارة:
ّ
صوتت الجمعية العامة العادية لـ زين السعودية في اجتماعها الذي عقد بتاريخ  18أبريل 2019م ،على انتخاب مجلس اإلدارة للدورة التي بدأت بتاريخ 26
ّ
أبريل 2019م وستنتهي بتاريخ  25أبريل 2020م .حيث تكون مجلس اإلدارة خالل عام 2020م من األعضاء التالية أسماؤهم:
#

اسم العضو

1
2

بدر ناصر الخرافي (نائب رئيس مجلس اإلدارة)

3

ّ
أسامة ميشال متى

غير تنفيذي

4

رائد علي السيف

مستقل

5

سعود عبد الله البواردي

6

هشام محمد عطار

7

مارتيال كاراتي

غير تنفيذي

8

فراس أوجار

غير تنفيذي

9

كميل هاللي

9

*

اسم العضو

تصنيف العضوية

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

مستقل
غير تنفيذي
سمو األمير نايف بن سلطان
بن محمد بن سعود الكبير

غير تنفيذي
مستقل

1

سكوت جيجنهايمر

 .3المناصب األخرى ألعضاء مجلس اإلدارة:
ّ
يتضمن 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:

غير تنفيذي
2

غير تنفيذي

 .2االجتماعات:
يتضمن الجدول التالي تفاصيل االجتماعات التي عقدها مجلس اإلدارة خالل عام 2020م:
بدر ناصر الخرافي

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

االسم

االجتماع األول
 4فبراير
2020م

االجتماع الثاني االجتماع الثالث االجتماع الرابع
 06ديسمبر
 15نوفمبر
 29يونيو
2020م
2020م
2020م

1

سمو األمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير









4

2

بدر ناصر الخرافي









3

3

ّ
أسامة ميشال متى









4

4

رائد علي السيف









4

5

سعود عبد الله البواردي









4

6

هشام محمد عطار









4

7

مارتيال كاراتي









4

8

فراس أوجار









4

9

كميل هاللي

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق



1

*9

سكوت جيجنهايمر







ال ينطبق

3

1

2

عضوية مجالس اإلدارة  /المناصب التنفيذية في الشركات األخرى
ً
(حاليا)
• 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 لالستثمار والتنمية
• عضو مجلس إدارة شركة المصنع المثالي للحلويات والمعجنات
• عضو مجلس إدارة شركة النافورة للتجهيزات الغذائية
• عضو مجلس إدارة شركة النافورة لألسماك
• 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 السالل
• عضو مجلس إدارة شركة تيجوري
•رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للكابالت 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 المتنقلة (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 لإلتصاالت
• عضو مجلس إدارة كوتس آند كو إنجلترا  -عضو مستشار الشرق األوسط
• عضو مجلس إدارة شركة أثير لالتصاالت ،العراق المحدودة
• رئيس مجلس إدارة شركة زين السودان المحدودة
• الرئيس التنفيذي لشركة محمد عبد المحسن الخرافي وأوالده
• مدير عام شركة الخاتم لإلتصاالت ،العراق
ّ
• الرئيس التنفيذي لشركة االتصاالت المتنقلة (زين) ش.م.ك.ع الكويت

عضوية مجالس اإلدارة  /المناصب
التنفيذية في الشركات األخرى
(سابقًا)

•مدير عام شركة المشاريع
والمقاوالت الفنية
•مدير عام مؤسسة أشبال العرب
للمقاوالت

• ال يوجد

تم عقد آخر اجتماع للجمعية العمومية بتاريخ  14أكتوبر 2020م
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ّ
أسامة متى

• 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 المتنقلة (زين) ش.م.ك.ع
الكويت

رائد بن علي السيف

• رئيس مجلس إدارة شركة العربي الوطني لالستثمار
• 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 لألسماك
• 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 السالل
•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 المتنقلة
السعودية (زين السعودية)
•الرئيس التنفيذي للقطاع
التجاري في شركة االتصاالت
ّ
المتنقلة السعودية
(زين السعودية)

• عضو مجلس إدارة الشركة العربية السعودية لالستثمارات الصناعية (دسر)
• رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي األردني لالستثمار
• 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
لالستثمار

هشام عطار

• ال يوجد

مارتيال أنطوان كاراتي

ّ
• عضو مجلس إدارة شركة االتصاالت المتنقلة (زين) ش.م.ك.ع الكويت
• المدير المالي للشركة العمانية لإلتصاالت (عمانتل)

•المدير المالي لشركة أوريدو
التونسية لإلتصاالت

فراس أوجار

ّ
• الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في شركة االتصاالت المتنقلة (زين)
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 زين
• عضو مجلس اإلدارة في شركة االتصاالت المغربية INWI Crop

• مدير أول لالستثمار 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

• 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

كميل هاللي

سكوت جيجنهايمر

1
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ج .ﻟﺠﺎن اﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺗﻠﻌﺐ ﻟﺠﺎن اﻟﻤﺠﻠﺲ دورﴽ أﺳﺎﺳﻴﴼ ﻓﻲ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة 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 ووﻓﻘﴼ ﻟﻠﻤﺎدة  101ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ  50و 54
ﻣﻦ ﻟﻮاﺋﺢ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﺗﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ وﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎت واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت ،ﻟﺘﺄدﻳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻬﻤﺎ وواﺟﺒﺎﺗﻬﻤﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ
ّ
ّ
اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ زﻳﻦ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،ﺗﻀﻢ اﻷﻗﺴﺎم اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ وﺻﻔﴼ ﻣﺨﺘﺼﺮﴽ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻠﺠﺎن وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ وأﻧﺸﻄﺘﻬﺎ:
واﻟﻠﻮاﺋﺢ
 .1ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ
ﺗﺘﻜﻮن ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﻋﻀﺎء ﺗﻤﺖ إﻋﺎدة ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟـ زﻳﻦ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ اﻟﺬي ﻋﻘﺪ ﺑﺘﺎرﻳﺦ  18أﺑﺮﻳﻞ 2019م،
ﻟﻤﺪة ﺗﺒﻠﻎ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﺑﺪءﴽ ﻣﻦ  26أﺑﺮﻳﻞ 2019م إﻟﻰ  25أﺑﺮﻳﻞ 2022م.
أﺷﺮﻓﺖ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم 2020م ،ﻋﻠﻰ ﺟﺪوى وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﺪى زﻳﻦ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺠﻮدة واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺪد ﻣﻦ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ُﻋﻘﺪت ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺨﺼﻮص ﺧﻼل ﻋﺎم 2020م ﻣﻊ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻹدارة اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ وﻣﺮاﺟﻊ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎتّ ،
ﻳﻘﺪم ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ
ﻧﺒﺬة ﻣﺨﺘﺼﺮة ﻋﻦ ﻣﻬﺎم اﻟﻠﺠﻨﺔ وﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻬﺎ وﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻬﺎ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪﺗﻬﺎ ﺧﻼل ﻋﺎم 2020م .ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻬﺎم وﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ
اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ ﻻﺋﺤﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،اﻟﻤﻮاد ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﺸﺮﻛﺎت ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻟﺘﻲ ّ
ﺣﺪدﻫﺎ
ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ،وﺗﻤﺖ ﺗﺄدﻳﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت واﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت ﻣﻊ اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ وﻓﺮﻳﻖ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﻣﺮاﺟﻊ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ،ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻠﺨﺺ
اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻛﺎﻵﺗﻲ:
• ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻤﻪ ﻟﻤﺪى ﻛﻔﺎﻳﺔ وﻛﻔﺎءة أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ وﻧﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﻋﻤﻠﻴﺎت
اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ داﺧﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ.
ﻛﺎف ﻣﻦ ﻣﺒﺎدئ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت
ﺑﺸﻜﻞ
ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
ﺳﻼﻣﺔ
ﻣﻦ
ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ
واﻟﺨﺎرﺟﻴﻴﻦ
اﻟﺪاﺧﻠﻴﻴﻦ
واﻟﻤﺮاﺟﻌﻴﻦ
• ﻣﺮاﻗﺒﺔ وﻣﺮاﺟﻌﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ
ٍ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة.
• ﻣﺮاﺟﻌﺔ وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ وأي ﺗﻐﻴﺮات ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ،ورﻓﻊ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ووﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة.
• اﺳﺘﻌﺮاض وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺔ واﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وﺗﻘﺪﻳﻢ رأي وﺗﻮﺻﻴﺎت ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﻟﻀﻤﺎن ﺳﻼﻣﺘﻬﺎ وﻧﺰاﻫﺘﻬﺎ وﺷﻔﺎﻓﻴﺘﻬﺎ.
• إﺻﺪار اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ ﻣﺮاﺟﻊ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ وﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻪ وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻜﺎﻓﺂﺗﻪ.
• اﻹﺷﺮاف واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﺪى ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ أداء اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻤﻬﻤﺎت اﻟﻤﻨﻮﻃﺔ ﺑﻬﺎ.
• اﺳﺘﻌﺮاض ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﻨﻈﺎم ﻟﺮﺻﺪ اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻠﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻟﻮاﺋﺢ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ،وﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻹدارة وأﻳﺔ ﺣﺎﻻت ﻣﻦ ﻋﺪم
اﻻﻣﺘﺜﺎل.
• اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺜﺎق وﺳﻴﺎﺳﺎت وإﺟﺮاءات اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.
• اﻻﺟﺘﻤﺎع 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 واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ أﺟﺮﺗﻬﺎ ﺧﻼل ﻋﺎم 2020م ﻣﻊ ﺳﺠﻞ اﻟﺤﻀﻮر:

#

اﻻﺳﻢ

اﻟﺼﻔﺔ

اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻷول
 03ﻓﺒﺮاﻳﺮ
2020م

اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺮاﺑﻊ
 27أﻛﺘﻮﺑﺮ
 07ﻳﻮﻟﻴﻮ
 29أﺑﺮﻳﻞ
2020م

2020م

2020م

رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ









4









4









4

1

اﻟﺴﻴﺪ راﺋﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﺴﻴﻒ

2

ّ
اﻟﺴﻴﺪ أﺳﺎﻣﺔ ﻣﻴﺸﺎل ﻣﺘﻰ

ﻋﻀﻮ

3

اﻟﺴﻴﺪ ﻣﺎرﺗﻴﺎل أﻧﻄﻮان ﻛﺎراﺗﻲ

ﻋﻀﻮ

• اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وﻣﺴﺎﻧﺪة ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ.
• اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ.
• اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ وﻋﺪم وﺟﻮد أي ﺗﻌﺎرض ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎن أﺣﺪ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻀﻮﴽ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷﺮﻛﺔ
أﺧﺮى.
• إﻋﺪاد ﺳﻴﺎﺳﺎت واﺿﺤﺔ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﻜﺎﻓﺂت أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وأﻋﻀﺎء ﻟﺠﺎن اﻟﻤﺠﻠﺲ وﻛﺒﺎر اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺬﻟﻚ.
• اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻬﺎرات أو اﻟﺨﺒﺮات اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ووﻇﺎﺋﻒ اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ
ﻷداء اﻟﻤﺠﻠﺲ وﻟﺠﺎﻧﻪ.
ﻳﻀﻢ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎت واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪﺗﻬﺎ ﺧﻼل ﻋﺎم 2020م ﻣﻊ ﺳﺠﻞ اﻟﺤﻀﻮر:
ﻋﻘﺪت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم 2020م
#

اﻻﺳﻢ

1

اﻟﺴﻴﺪ ﻫﺸﺎم ﻋﻄﺎر

2

اﻟﺴﻴﺪ راﺋﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﺴﻴﻒ

3

ّ
اﻟﺴﻴﺪ أﺳﺎﻣﺔ ﻣﻴﺸﺎل ﻣﺘﻰ

4

ﻛﻤﻴﻞ ﻫﻼﻟﻲ

5

ﺳﻜﻮت ﺟﻴﺠﻨﻬﺎﻳﻤﺮ

1

2

3

3

اﻟﺼﻔﺔ

اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻷول
 04ﻓﺒﺮاﻳﺮ
2020م

اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺜﺎﻧﻲ
 14دﻳﺴﻤﺒﺮ
2020م

رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ

ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ



ﻋﻀﻮ



ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ

1

ﻋﻀﻮ





2

ﻋﻀﻮ

ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ



1

رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺳﺎﺑﻘﴼ



ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ

1

اﻟﻤﺠﻤﻮع
1

اﻟﻤﺠﻤﻮع

ﻋﻘﺪت اﻟﻠﺠﻨﺔ  4اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺧﻼل اﻟﻌﺎم 2019م

 .2ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎت واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت
ﺗﺘﻜﻮن ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎت واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﻋﻀﺎء ﺗﻢ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ،وﺗﻠﻌﺐ اﻟﻠﺠﻨﺔ دورﴽ ﻫﺎﻣﴼ ﻓﻲ دﻋﻢ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﺸﺆون اﻟﺤﺴﺎﺳﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎت واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت وﻣﺮاﺟﻌﺔ أداء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة واﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت
اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎت واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﺼﺮ ،ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

 1واﻓﻖ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻪ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 2020-09-21م ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﺴﻴﺪ ﻫﺸﺎم ﻋﻄﺎر رﺋﻴﺴﴼ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎت واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت.
 2واﻓﻖ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻪ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 2020-09-21م ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ اﻟﺴﻴﺪ راﺋﺪ اﻟﺴﻴﻒ ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎت واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت.
 3واﻓﻖ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﺮﻳﺮ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ اﻟﺴﻴﺪ ﺳﻜﻮت ﺟﻴﺠﻨﻬﺎﻳﻤﺮ وﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﺴﻴﺪ ﻛﻤﻴﻞ ﻫﻼﻟﻲ ﺧﻠﻔﴼ ﻋﻨﻪ ﺑﺘﺎرﻳﺦ .2020-12-6
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ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻟﻌﺎم 2020م

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻟﻌﺎم 2020م

د .المصالح في األسهم وأدوات الدين
 .1مجلس 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 خالل عام 2020م:
عدد األسهم المملوكة
#

مبلغ معين

بدل حضور جلسات المجلس

مجموع بدل حضور جلسات اللجان

مزايا عينية

رائد بن علي السيف

375,000

375,000

375,000

هشام محمد محمود عطار

375,000

375,000

375,000

1,125,000

1,125,000

1,125,000

كما في
 1يناير
2020م

كما في
 31ديسمبر
2020م

1

سعد السدحان

15

22

7

47%

المجموع

2

ريان عبد الله التركي

15

11

4

-27%

ثانيًا :األعضاء الغير التنفيذيين

3

تغريد عبد الله باهديله

15

11

4

-27%

هـ .المكافآت والتعويضات
 .1سياسة المكافآت
التزامًا بما ورد في الفقرة  1من المادة الرقم  61من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية ،قامت لجنة الترشيحات والمكافآت بإعداد سياسة
ّ
المكافآت لزين السعودية ،والتي تهدف إلى حوكمة الممارسات المتعلقة بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ولجان مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ،تم إعداد هذه
السياسة من قبل اللجنة وعرضها على مجلس اإلدارة بتاريخ  5ديسمبر 2017م ،حيث تمت الموافقة عليها والتوصية بها للجمعية العامة التي اعتمدتها في
اجتماعها المنعقد بتاريخ  12ديسمبر 2017م.
ّ
تهدف سياسة المكافآت إلى حوكمة الممارسات المتعلقة بالمكافآت في زين السعودية ،والمرتبطة بأعضاء مجلس اإلدارة ولجان المجلس واإلدارة التنفيذية بما
ُ
يتماشى مع األنظمة واللوائح ذات العالقة ،تعنى هذه السياسة بمالءمة 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) ّ
بشكل سنوي ،وأيضًا استحقاق األعضاء لمكافآت
تقرها الجمعية العامة للشركة
ٍ
ّ
متغيرة مرتبطة بتوزيع األرباح على المساهمين (إن وجدت) بما يتوافق مع المادة  76من نظام الشركات ،كما يتم تعويض أعضاء المجلس ولجانه عن
ّ
مصروفات محددة (مثل مصروفات السفر واإلقامة) والتي تكون مرتبطة باجتماعات اللجان والمجلس.

مكافأة األعمال الفيية واإلدارية واالستشارية

سمو األمير نايف بن سلطان بن
محمد بن سعود الكبير

375,000

375,000

375,000

صافي التغيير

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

مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر

#

ً
أوال :األعضاء المستقلين

نسبة التغيير %

عضو اإلدارة التنفيذية

المجموع

عدد األسهم المملوكة

نسبة من األرباح

 .2اإلدارة 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 خالل عام 2020م:

مكافآت دورية

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

خطط تحفيزية قصيرة األجل

أعضاء المجلس

خطط تحفيزية طويلة األجل

5

هشام محمد عطار

986

757

()229

-23%

المكافآت الثابتة

األسهم الممنوحة (يتم ادخال القيمة)

4

سعود عبد الله البواردي

1,000

1,538

538

54%

المكافآت المتغيرة

المجموع

3

رائد بن علي السيف

113,033

263,191

150,158

133%

 .2مكافآت مجلس اإلدارة (كل المبالغ بالريال السعودي)

مكافآت نهاية الخدمة

2

بدر ناصر الخرافي

1,540

1,183

()357

-23%

تحتوي األقسام التالية على تفاصيل المكافآت المدفوعة خالل عام 2020م:

المجموع الكلي

1

سمو األمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير

1,000

768

()232

-23%

اسم عضو مجلس اإلدارة

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  31ديسمبر 2019م ،كما ال يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل
ألحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.

بدل المصروفات

كما في
 1يناير
2020م

كما في
 31ديسمبر
2020م

صافي التغيير

نسبة التغيير %

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

بدر ناصر الخرافي

375,000

375,000

375,000

ّ
أسامة ميشال متى

375,000

375,000

375,000

سعود بن عبد الله البواردي

375,000

375,000

375,000

93,750

93,750

93,750

375,000

375,000

375,000

187,500

187,500

187,500

375,000

375,000

375,000

2,156,250

2,156,250

2,156,250

1

عبد العزيز بن يعقوب النفيسي
مارتيال أنطوان كاراتي
2

فراس أوجار

3

سكوت جيجنهايمر
المجموع

تماشيًا مع أحكام السياسة العامة ،تمت التوصية بأنه يحق لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة مبلغ  375,000ريال سعودي ويحق لكل عضو في اللجنة
الحصول على  50,000ريال 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  500ألف ريال سعودي
سنويًا ،وذلك طبقًا للمادة  76من نظام الشركات.
أما فيما يتعلق باإلدارة التنفيذية ،فتهدف سياسة المكافآت إلى اكتساب أفضل المهارات والخبرات واالحتفاظ بها ،حيث تتكون المزايا الممنوحة من راتب
ّ
متغيرة ومكافآت دورية مبنية على األداء ومكافأة نهاية الخدمة ،يعتمد تحديد هذه المنافع ً
بناء على عدة عوامل منها
ثابت وعدد من البدالت ومكافآت
الخبرة والكفاءة وغيرها ،وتخضع للسياسات الداخلية المعتمدة وموافقات الجهة المعنية.
يمكن االطالع على سياسة المكافآت هنا

40

 1لم يترشح األستاذ عبد العزيز النفيسي لعضوية مجلس اإلدارة في دورة المجلس الحالية والتي أقرت من قبل الجمعية العامة العادية المنعقدة في  13-08-1440الموافق .18-04-2019
 2تمت الموافقة على تعيين السيد فراس أوجار من قبل الجمعية العمومية في  18أبريل  ،2019وتستند أهليته للحصول على هذه المكافأة ( 50%من  375،000ريال سعودي) على حضوره في
 2من  4اجتماعات عقدها مجلس اإلدارة خالل عام .2019
 3وافق مجلس إدارة الشركة بالتمرير على استقالة السيد سكوت جيجنهايمر وتعيين السيد كميل هاللي خلفًا عنه بتاريخ .2020-12-6
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 .3مكافآت لجان مجلس اإلدارة (كل األرقام بالريال السعودي)
أعضاء اللجنة

بدل حضور الجلسات

المكافآت الثابتة

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

المجموع

2019

(ألف ريال سعودي)

أعضاء لجنة المراجعة
1

رائد بن علي السيف

50,000

-

50,000

2

ّ
أسامة ميشال متى

50,000

-

50,000

3

مارتيال أنطوان كاراتي

50,000

-

50,000

المجموع

150,000

-

150,000

ّ
شركة االتصاالت المتنقلة
ش.م.ك .ع

أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات
1

سكوت جيجنهايمر

50,000

-

50,000

2

ّ
أسامة ميشال متى

50,000

-

50,000

3

رائد بن علي السيف

50,000

-

50,000

المجموع

150,000

-

150,000

ّ
شركة االتصاالت المتنقلة
ش.م.ك .ع

انفرا كابيتال لالستثمارات

 .4مكافآت 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 خالل العام  2020تتماشى مع سياسة المكافآت المعتمدة وسلم الرواتب المعتمد من قبل
مجلس اإلدارة مع عدم وجود أي انحرافات جوهرية.
خمسة من كبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي
والرئيس التنفيذي المالي
)جميع المبالغ بالريال السعودي(

رواتب

بدالت

مزايا عينية

المجموع

مكافآت دورية

أرباح

خطط تحفيزية قصيرة االجل

خطط تحفيزية طويلة االجل

األسهم الممنوحة (يتم ادخال القيمة)

7,517,077

1,259,520

8,776,597

7,330,308

-

-

-

-

المجموع

المجموع

المكافآت الثابتة

-

المكافآت المتغيرة

مكافآت
نهاية
الخدمة

المجموع
الكلي

-

16,106,904

1,356,121

4,856,420

32,256

2020

(ألف ريال سعودي)

1,326,583

2,159,267

32,698

يتعلــق هــذا المبلــغ بأتعــاب اإلدارة المســتحقة،
ُويســتحق ألكبــر مســاهم فــي الشــركةُ ،يعــد هــذا
المبلــغ غيــر مضمــون وبــدون فوائــد وغيــر ّ
مقيــد
بــأي مـ ّـدة ســداد محـ ّـددة ،وال ُيســدد قبــل تحقيــق
بعــض شــروط تســهيل المرابحــة المشــترك.
ُ
تســتحق هــذه المبالــغ للمســاهمين ويتضمــن
ُ
فوائــد بأســعار الســوق ،تعــد هــذه المبالــغ غيــر
مضمونــة وال يمكــن ســدادها قبــل تحقيــق بعــض
شــروط تســهيل المرابحــة المشــترك .تتضمــن هــذه
المبالــغ الرســوم الماليــة المســتحقة بقيمــة 1,122
مليــون ريــال ســعودي ( 1,413 :2019مليــون ريــال
ســعودي).

المساهمون المؤسسون

130,861

130,861

يتعلــق هــذا المبلــغ برســوم التمويــل المســتحقة
ُويســتحق للمســاهمين المؤسســين للشــركةُ ،يعــد
هــذا المبلــغ غيــر مضمــون ويتضمــن فوائــد بأســعار
الســوق وغيــر ّ
مقيــد بــأي مــدة ســداد محــددة وال
ُيســدد قبــل تحقيــق بعــض شــروط تســهيل
المرابحــة المشــترك.

أطراف أخرى ذات عالقة

105

105

خدمات اتصاالت

اإلجمالي

6,375,763

3,649,514

تتضمن الجداول التالية تفاصيل متعلقة بالمعامالت بين شركة زين السعودية واألطراف ذات العالقة خالل عام 2020م:
الوصف

2020

(ألف ريال سعودي)
24,904

إيرادات من شركات ذات عالقة بمجموعة زين

1

مشتريات من شركات ذات عالقة بمجموعة زين
ّ
رسوم إدارية واستخدام عالمة تجارية ّ
محملة من شركة االتصاالت المتنقلة ش.م.ك.ع
ّ
رسوم تمويل من قبل شركة االتصاالت المتنقلة ش.م.ك.ع
1

7,330,308

توضيح

94,331
120,338
256,306

 1ترد تفاصيل هذه المعامالت في البند رقم  3من الجدول التالي.
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#

طبيعة وشروط
الطرف ذو العالقة العمل ،أو الصفقة،
أو العقد

1

شركة االتصاالت
ّ
المتنقلة ش.م.ك.ع
(مجموعة زين)

تعامالت ذات طبيعة
تشغيلية

2

شركة االتصاالت
ّ
المتنقلة ش.م.ك.ع
 /زين الكويت

خدمات اتصاالت

3

عمانتل ،وزين
البحرين ،وزين
األردن ،وتاتش
لبنان ،وزين الكويت،
وزين السودان ،وزين
العراق ،وشركة زين
العالمية لإلتصاالت

أعضاء مجلس اإلدارة /
كبار التنفيذيين ذوي
عالقة الطرف ذي العالقة
المصلحة (بشكل مباشر
مع زين السعودية
أو غير مباشر)

المدة

صافي القيمة /
المبلغ خالل عام
2020م
(بآالف الرياالت)

مفتوحة

()3,661

مساهم مؤسس لشركة زين
السعودية

مفتوحة

-

مساهم مؤسس لشركة زين
السعودية

4

شركة زين العالمية
لإلتصاالت SPC

خدمات اتصاالت

مفتوحة

()71,945

شركة زين العالمية لإلتصاالت
 SPCهي إحدى الشركات
التابعة لمجموعة زين،
والتي تعتبر من المساهمين
المؤسسين لشركة
«زين السعودية»

5

شركة الدرع العربي
للتأمين التعاوني

خدمات تأمين

مفتوحة

()19

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 بنسلطان بن محمد بن سعود
الكبير (رئيس مجلس
اإلدارة)
 السيد رائد بن عليالسيف (عضو مجلس
اإلدارة)

6

شركة المراعي

خدمات اتصاالت

مفتوحة

()4,841

يشغل سمو األمير نايف بن
سلطان بن محمد بن سعود
الكبير منصب رئيس مجلس
إدارة شركة المراعي

 سمو األمير نايف بنسلطان بن محمد بن سعود
الكبير (رئيس مجلس
اإلدارة)

7

شركة حلول التخزين
واألرشفة

خدمات أرشفة

مفتوحة

917

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 بنسلطان بن محمد بن سعود
الكبير (رئيس مجلس
اإلدارة)

8

شركة إسمنت
اليمامة

خدمات اتصاالت

مفتوحة

878

يشغل سمو األمير نايف بن
سلطان بن محمد بن سعود
الكبير منصب عضو في
مجلس إدارة شركة إسمنت
اليمامة

 سمو األمير نايف بنسلطان بن محمد بن سعود
الكبير (رئيس مجلس
اإلدارة)

SPC

يتم توزيع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف األخرى على الوجه التالي:

وتخصيصــه لغــرض أو أغــراض معينــة.

()69,427

خدمات اتصاالت
(التجوال /الربط
البيني)

المعتمــدة مــن مجلــس اإلدارة بتاريــخ  5ديســمبر 2017م ،تتكــون سياســة توزيــع األربــاح ممــا يلــي:

 .1يجنــب  10%مــن األربــاح الصافيــة لتكويــن احتياطــي نظامــي ،ويجــوز للجمعيــة العامــة العاديــة وقــف هــذا التجنيــب متــى بلــغ االحتياطــي المذكــور
 30%مــن رأســمال المدفــوع.
ً
 .2يجــوز للجمعيــة العامــة العاديــة بنــاء علــى اقتــراح مجلــس اإلدارة أن تجنــب نســبة ال تتجــاوز  20%مــن األربــاح الصافيــة لتكويــن احتياطــي اتفاقــي

 السيد بدر ناصر الخرافيشركة عمانتل مساهم ّفي
(نائب رئيس مجلس
شركة االتصاالت المتنقلة
اإلدارة)
ش.م.ك.ع ،في حين أن زين  -السيد سكوت جيجنهايمر
البحرين ،وزين األردن ،وتاتش
(عضو مجلس اإلدارة)
ّ
لبنان ،وزين الكويت ،وزين
 السيد أسامة متى (عضوالسودان ،وزين العراق ،وشركة
مجلس اإلدارة)
زين العالمية لالتصاالت
 السيد مارتيال أنطوانتابعة لشركة
كاراتي (عضو مجلس
شركات ّ
االتصاالت المتنقلة ش.م.ك.ع
اإلدارة)
أحد المساهمين المؤسسين
 السيد فراس أوجار (عضولشركة زين السعودية
مجلس اإلدارة)

مفتوحة

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

ّ
.3يجــوز للجمعيــة العامــة العاديــة أن تقــرر بنـ ً
ـاء علــى اقتــراح مجلــس اإلدارة أن تــوزع مــن الباقــي بعــد ذلــك دفعــة أولــى للمســاهمين تعــادل  5%مــن
رأســمال المدفــوع علــى األقــل.
.4مــع 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 متناسـبًا مــع عــدد الجلســات التــي حضرهــا العضــو.
 .5يجوز للجمعية العامة العادية أن تقرر ً
بناء 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 ،وفقــا للضوابــط التــي تضعهــا هيئــة الســوق الماليــة ،وذلــك
بنـ ً
ـاء علــى تفويــض صــادر مــن قبــل الجمعيــة العامــة العاديــة إلــى مجلــس اإلدارة بتوزيــع مثــل هــذه األربــاح.
ويخضــع اســتحقاق المســاهم لألربــاح لقــرار الجمعيــة العامــة – أو قــرار مجلــس اإلدارة بالنســبة لألربــاح المرحليــة – الصــادر فــي هــذا الشــأنّ ،
ويبيــن القــرار
تاريــخ االســتحقاق وتاريــخ التوزيــع ،وتكــون أحقيــة األربــاح لمالكــي األســهم المسـ ّ
ـجلين فــي ســجالت المســاهمين فــي نهايــة اليــوم المحــدد لالســتحقاق.

أمــا فيمــا يتعلــق بتوزيــع األربــاح لألســهم الممتــازة ،إذا لــم يتــم توزيــع أربــاح عــن أي ســنة ماليــة ،فــا يجــوز توزيــع أربــاح عــن الســنوات التاليــة إال بعــد
ّ
دفــع النســبة المحـ ّـددة وفقــا لحكــم المــادة ( )114مــن نظــام الشــركات ألصحــاب األســهم الممتــازة عــن هــذه الســنة ،فــي حــال عــدم تمكــن الشــركة مــن
دفــع النســبة المحــددة وفقــا لحكــم المــادة ( )114مــن نظــام الشــركات مــن األربــاح مــدة ثــاث ( )3ســنوات متتاليــة ،فإنــه يجــوز للجمعيــة الخاصــة ألصحــاب
هــذه األســهم – المنعقــدة طبقــا ألحــكام المــادة  89مــن 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.
ّ
وبنـ ً
ـاء علــى مــا ورد أعــاه ،تــرى لجنــة المراجعــة أن نظــام الرقابــة الداخليــة داخــل الشــركة مصمــم بشــكل مالئــم ويعمــل بشــكل فعــال فــي تحقيــق
األهــداف التنظيميــة والكفــاءة التشــغيلية وموثوقيــة التقاريــر الماليــة وااللتــزام الرقابــي دون أي نقــص جوهــري أو ضعــف مــادي.

ط .مراجع الحسابات
قامــت لجنــة المراجعــة بتقييــم عــروض مراجعــي الحســابات والتوصيــة لمجلــس اإلدارة بترشــيح مراجــع حســابات خارجــي للشــركة ،فبعــد أن تــم تقييــم
ّ
جميــع العــروض
المقدمــة مــع النظــر فــي الخبــرات والمؤهــات ،قامــت اللجنــة بتاريــخ  2020-04-28بالتوصيــة 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
لعرضهمــا علــى اجتمــاع الجمعيــة العامــة الختيــار أحدهمــا ،حيــث قامــت الجمعيــة العامــة فــي اجتماعهــا المنعقــد بتاريــخ  1441/10/11الموافــق
2020/06/03م باختيــار شــركة الدكتــور محمــد العمــري وشــركاه محاســبون قانونيــون (بــي دي أو) ،وذلــك لفحــص ومراجعــة وتدقيــق القوائــم الماليــة لألربــاع
الثانــي والثالــث والرابــع مــن عــام 2020م ،والقوائــم الماليــة الســنوية لعــام 2020م ،والقوائــم الماليــة للربــع األول مــن عــام 2021م.
ي .االلتزام بالئحة حوكمة الشركات
ّ
تتبنــى زيــن الســعودية إطــار حوكمــة مبنيــا 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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وانطالقــا مــن التــزام شــركة زيــن الســعودية بتطبيــق الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة ،تؤكــد زيــن الســعودية تطبيقهــا لكافــة
المــواد الــواردة فــي هــذه الالئحــة باســتثناء مــا يلــي:
المواد اإللزامية
#

رقم المادة

1

المادة  – 90الفقرة ()19

المادة  /الفقرة

أسباب عدم التطبيق

تقرير مجلس اإلدارة
يجــــب أن يتضمــــن تقريــــر مجلــــس اإلدارة عرضــــا
لعملياتـــه خــال الســـنة الماليـــة األخيــرة ،وجميـــع
العوامـــل المؤثـــرة فـــي أعمـــال الشـــركة ،ويجـــب أن
يشـــتمل تقريـــر مجلـــس اإلدارة علـــى مــا يلــي:
 )19تحليـــل جغرافـــي إلجمالــي إيـــرادات الشـــركة
وشـــركاتها التابعـــة.

نظـــرًا إلى طبيعــــة عمــــل قطاع االتصاالت ،فإنــه
ّ
ال يتوفــر تحليــــل جغرافــــي إلجمالــي إيــرادات
الشــركة كــون اإليــراد الناتــــج عــــن مشــترك واحــد
غيــر مرتبــط بمنطقــــة أو موقــع معيــن.

3

46

المادة 39

التدريب
تــم تطبيــق هــذه المــادة فيمــا يتعلــق بأعضــاء
يتعيــــن علــــى الشــــركة إيــــاء االهتمــام الكافــــي اإلدارة التنفيذيــة ،أمــا فيمــا يتعلــق بأعضــاء مجلــس
بتدريـــب وتأهيـــل أعضـــاء مجلـــس اإلدارة واإلدارة اإلدارة ،لــم َ
يــر مجلــس اإلدارة ضــرورة تدريــب
التنفيذيــــة ،ووضــــع البرامــــج الالزمــة لذلــــك.
وتأهيــل أعضائــه نظــرًا إلــى مــا يملكونــه مــن
قــدرات وخبــرات.

المادة 41

التقييم
ً
بنــاء علــى اقتــراح لجنــة
أ)يضــع مجلــس اإلدارة -
الترشــيحات – اآلليــات الالزمــة لتقييــم أداء المجلس
وأعضائــه ولجانــه واإلدارة التنفيذيــة ســنويًا؛ وذلــك
مــن خــال مؤشــرات قيــاس أداء مناســبة ترتبــط
بمــدى تحقيــق األهــداف االســتراتيجية للشــركة
وجــودة إدارة المخاطــر وكفايــة أنظمــة الرقابــة
الداخليــة وغيرهــا ،علــى أن تحـ َّـدد جوانــب القــوة
والضعــف واقتــراح معالجتهــا بمــا يتفــق مــع
مصلحــة الشــركة.
ب)يجــب أن تكــون إجــراءات تقييــم األداء مكتوبــة
وواضحــة وأن يفصــح عنهــا ألعضــاء مجلــس
اإلدارة واألشــخاص المعنييــن بالتقييــم.
ج)يجــب أن يشــتمل تقييــم األداء علــى المهــارات
والخبــرات التــي يمتلكهــا المجلــس ،وتحديــد
نقــاط الضعــف والقــوة فيــه ،مــع العمــل علــى
معالجــة نقــاط الضعــف بالطــرق الممكنــة
كترشــيح كفايــات مهنيــة تســتطيع تطويــر أداء
المجلــس ،ويجــب أيضــا أن يشــتمل تقييــم األداء
علــى تقييــم آليــات العمــل فــي المجلــس بشــكل
عــام.
د)يراعــى فــي التقييــم الفــردي ألعضــاء مجلــس
اإلدارة مــدى المشــاركة الفعالــة للعضــو والتزامــه
بــأداء واجباتــه ومســؤولياته بمــا فــي ذلــك حضــور
جلســات المجلــس ولجانــه وتخصيــص الوقــت
الــازم لهــا.
هـ)يتخــذ مجلــس اإلدارة الترتيبــات الالزمــة للحصول
علــى تقييــم جهــة خارجيــة مختصــة ألدائــه كل
ثــاث ســنوات.
و)يجــري أعضــاء مجلــس اإلدارة غيــر التنفيذييــن
تقييمــا دوريــا ألداء رئيــس المجلــس بعــد أخــذ
وجهــات نظــر األعضــاء التنفيذييــن  -مــن دون
أن يحضــر رئيــس المجلــس النقــاش المخصــص
َّ
تحــدد جوانــب القــوة
لهــذا الغــرض – علــى أن
والضعــف واقتــراح معالجتهــا بمــا يتفــق مــع
مصلحــة الشــركة.

لــم يتــم تطبيــق هــذه المــادة خــال عــام 2020م
فيمــا يتعلــق بتقييــم أداء مجلــس اإلدارة ولجانــه
وأعضائــه.
ولكــن مــن المخطــط وضــع اآلليــات الالزمــة لتطبيــق
المــادة خــال عــام 2021م للتأكــد مــن التــزام
الشــركة بالمــادة.
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المادة  – 85الفقرة ( )2و ()3

تحفيز العاملين
تضــع الشــركة برامــج تطوير وتحفيــز المشــاركة واألداء
للعامليــن فــي الشــركة ،علــى أن تتضمــن  -بصفــة
لــم يتــم تطبيــق هاتيــن الفقرتيــن خــال عــام
خاصــة  -مــا يلــي:
)2برامــج منــح العامليــن أســهمًا فــي الشــركة 2020م لعــدم الحاجــة لوضــع مثــل هــذه البرامــج أو
أو نصيبــا مــن األربــاح التــي تحققهــا وبرامــج الصناديــق أو المؤسســات االجتماعيــة.
التقاعــد ،وتأســيس صنــدوق مســتقل لإلنفــاق علــى
تلــك البرامــج.
 )3إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة.
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المادة 87

المسؤولية االجتماعية
ً
تضــع الجمعيــة العامــة العاديــة  -بنــاء علــى اقتــراح
مــن مجلــس اإلدارة – سياســة تكفــل إقامــة التــوازن
بيــن أهدافهــا واألهــداف التــي يصبــو المجتمــع
إلــى تحقيقهــا؛ بغــرض تطويــر األوضــاع االجتماعيــة
واالقتصاديــة للمجتمــع.
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المادة 88

مبادرات العمل االجتماعي
قامــت اإلدارة التنفيذيــة بهــذه المســؤولية خــال
يضــع مجلــس اإلدارة البرامــج ويحــدد الوســائل
عــام 2020م ،وســيتم العمــل علــى تطبيــق هــذه
الالزمــة لطــرح مبــادرات الشــركة فــي مجــال العمــل
المــادة فــي المســتقبل.
االجتماعــي.
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المادة 95

تشكيل لجنة حوكمة الشركات
فــي حــال تشــكيل مجلــس اإلدارة لجنــة مختصــة
بحوكمــة الشــركات ،فعلــى المجلــس أن يفــوض
إليهــا االختصاصــات المقــررة بموجــب المــادة
الرابعــة والتســعين مــن الئحــة حوكمــة الشــركات
الصــادرة هيئــة الســوق الماليــة ،وعلــى هــذه اللجنــة
متابعــة أي موضوعــات بشــأن تطبيقــات الحوكمــة،
وتزويــد مجلــس اإلدارة ،ســنويًا علــى األقــل ،بالتقاريــر
والتوصيــات التــي تتوصــل إليهــا.

5

المواد االسترشادية

2

4

المادة  70والمواد التابعة لها

تشكيل لجنة إدارة المخاطر
َّ
تشــكل بقــرار مــن مجلــس إدارة الشــركة لجنــة
تســمى (لجنــة إدارة المخاطــر) يكــون رئيســها لــم َ
يــر مجلــس اإلدارة ضــرورة لتشــكيل لجنــة
وغالبيــة أعضائهــا مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة غيــر
مختصــة بــإدارة المخاطــر خــال عــام 2020م.
التنفيذييــنُ ،ويشــترط أن يتوافــر فــي أعضائهــا
مســتوى مالئــم مــن المعرفــة بــإدارة المخاطــر
والشــؤون الماليــة.

كمــا هــو وارد فــي قســم االســتدامة ،شــاركت
شــركة زيــن الســعودية فــي العديــد مــن األنشــطة
والمبــادرات خــال عــام 2020م تحــت إشــراف اإلدارة
التنفيذيــة ،ولكــن ســيتم العمــل علــى تطبيــق هــذه
المــادة فــي المســتقبل.

لــم َ
يــر مجلــس اإلدارة ضــرورة لتشــكيل لجنــة
مختصــة بالحوكمــة خــال عــام 2020م لتأديــة
االختصاصــات المقــررة بموجــب المــادة الرابعــة
والتســعين مــن الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة
عــن هيئــة الســوق الماليــة ،ال ســيما مــع وجــود إدارة
الحوكمــة التــي تــؤدي هــذه المســؤوليات.
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تقرير مجلس اإلدارة لعام 2020م

 .5المسؤولية االجتماعية واالستدامة
ً
منــذ البدايــة ،كانــت إدارة االســتدامة والمســؤولية االجتماعيــة واحــدة مــن اإلدارات الجوهريــة فــي شــركة زيــن الســعودية ،ووفقــا لقناعتنــا ،تتأصــل االســتدامة
فــي اإليمــان بــأن المشــاركة فــي التطويــر االجتماعــي واالقتصــادي للمملكــة تخلــق قيمــة للجميــع.
ً
اســتنادا إلــى أهــداف رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية  2030وأهــداف األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة ( ،)SDGsتــم وضــع ركائــز زيــن الســعودية
لتســاهم فــي تحقيــق اتصــال هــادف ،مسترشــدة بالمقاييــس التــي تقيــس تأثيــر اســتثمارات الشــركة فــي مجتمعاتهــا العاملــة التــي تــؤدي إلــى التنميــة
االجتماعيــة واالقتصاديــة فــي جميــع أنحــاء المنطقــة ،تعتمــد مجــاالت تركيــز اســتدامة الشــركة علــى :ضمــان اســتدامة األعمــال االجتماعيــة واإلدمــاج
وتمكيــن الشــباب وإيجــاد حلــول للتغيــر المناخــي.
فــي عــام 2020م ،اســتندت زيــن الســعودية علــى العديــد مــن المعاييــر الدوليــة فــي مجــال االســتدامة وركــزت علــى  8مــن أهــداف األمــم المتحــدة للتنميــة
المســتدامة ( )SDGsالمذكــورة أدنــاه للمســاهمة فــي المســؤولية االجتماعية:

الهدف  - 4التعليم ّ
الجيد
ساهمت زين السعودية مع جمعية النهضة في «مشروع ثابر» الذي يهدف إلى تمكين عملية التعليم خالل أزمة «كورونا» والتعلم عن
ُبعد ،من خالل تزويد الطالب بشرائح وعروض وأجهزة االنترنت.
ً
وكجزء من مسؤوليتها االجتماعية المستدامة تجاه الوطن ،وحرصا منها على مواكبة ومؤازرة الجهود الوطنية التي ُسخرت الجتياز التحديات الصعبة التي
ً
فرضتها جائحة فيروس كورونا ،وتحديدا خالل فترة اإلغالق 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:
.1دعم الجانب التعليمي عبر ّ
التبرع لطالب وطالبات المملكة بـ  30ألف اشتراك لبيانات االنترنت ،وذلك في إطار مواكبة الشركة لمبادرة «كلنا عطاء»،
ً
جزءا من الرحلة التعليمية ألحدهمّ ،
وتبرع بجهازك اإلضافي» التي أطلقتها «وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات» في
وكذلك دعم حملة «كن
ّ
السعودية ،بالشراكة مع عدد من مؤسسات القطاع الحكومي ،والشركات الخاصة وغير الربحية ،بهدف شمولية التعليم وتذليل العقبات أمام التعلم عن
بعد ،وسد الفجوة التي يعاني منها طالب وطالبات المملكة من أبناء األسر المحدودة الدخل.
ّ
بتصفح ّ
ّ
للمنصات التعليمية عن ُبعد ،وللمواقع والتطبيقات الحكومية والصحية ،من دون استهالك البيانات ،وذلك من
مجاني
.2السماح للمستخدمين
ّ
خالل موقع بوابة التعليم الوطنية «عين» ،أو بوابة منظومة التعليم الموحدة في وزارة التعليم أو موقع وزارة الصحة.

• الهدف  - 1القضاء 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 خالل منصة جود اإلسكان خالل شهر رمضان المبارك.
ً
وكجزء من مسؤوليتها االجتماعية المستدامة تجاه الوطن ،وحرصا منها على مواكبة ومؤازرة الجهود الوطنية التي ُسخرت الجتياز التحديات الصعبة التي
ً
فرضتها جائحة فيروس كورونا ،وتحديدا خالل فترة اإلغالق 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 التبرع لطالب وطالبات
ً
المملكة األكثر حاجة بـ  30ألف اشتراك لبيانات االنترنت ،وذلك في إطار مواكبة الشركة لمبادرة «كلنا عطاء» ،وكذلك دعم حملة «كن جزءا من الرحلة
التعليمية ألحدهمّ ،
وتبرع 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 التعلم عن بعد ،وسد الفجوة التي يعاني منها طالب وطالبات
المملكة من أبناء األسر المحدودة الدخل.

• الهدف  - 3الصحة ّ
الجيدة والرفاه
ً
ُ
كجــزء مــن مســؤوليتها االجتماعيــة المســتدامة تجــاه الوطــن ،وحرصــا منهــا علــى مواكبــة ومــؤازرة الجهــود الوطنيــة التــي ســخرت الجتيــاز التحديــات
ً
الصعبــة التــي فرضتهــا جائحــة فيــروس كورونــا ،وتحديــدا 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:
.1دعــم المشــتركين فــي باقــات األعمــال ،عبــر الســماح لموظفــي الشــركات بإجــراء مكالمــات المحــدودة بيــن بعضهــم البعــض بعــد أن كانــت مقيــدة بحــد
ّ
معيــن ،بمــا يسـ ّ
ـهل عملهــم مــن المنــزل ويعــزز مبــادرات العمــل عــن بعــد ،إضافــة إلــى قــرار الشــركة بعــدم فصــل الخدمــة عــن العمــاء مــن شــركات
صغيــرة ومتوســطة ،لعــدم تســديد الفواتيــر ،لمــدة شــهر.
ً
ّ
.2فــي إطــار المبــادرات الداعمــة للجهــود اإلنســانية والصحيــة للســلطات الرســمية ،قدمــت الشــركة خدماتهــا مجانــا للعمــاء المعزوليــن فــي المنــازل
ّ
والمستشــفيات ،والذيــن تأكــدت إصابتهــم بفيــروس «كورونــا».
ّ
وحثهــم علــى ّ
تحمــل المســؤولية ،أطلقــت زيــن الســعودية مبــادرة تفاعليــة مبتكــرة مــن خــال هاشــتاغ
.3لضمــان ســامة المواطنيــن والمقيميــن،
ّ
#بيتك_أزيــن ،بهــدف تشــجيع النــاس علــى البقــاء فــي منازلهــم واتبــاع اإلجــراءات والتوجيهــات الرســمية فــي الحــد مــن التجــول واالبتعــاد عــن
التجمعــات ،وذلــك كإجــراء احتــرازي ّ
فعــال لمكافحــة وبــاء «كورونــا» والحــد مــن انتشــاره.
ً
.4أطلقــت الشــركة علــى شــبكتها اســم  ،Stay Homeبــدال مــن  ،Zainوأرفقــت المكالمــات بإعــان صوتــي يدعــو المتصــل إلــى البقــاء فــي المنــزل وعــدم
مغادرتــه.

الهدف  - 5المساواة بين الجنسين
ً
ً
تقدم المبادرات المذكورة أدناه وصفا موجزا للجهود التي تبذلها زين السعودية فيما يتعلق بالمساوة بين الجنسين:
 .1مبــادرة  :WE Togetherهــي المبــادرة األولــى مــن نوعهــا فــي المنطقــة ،وتهــدف إلــى تشــجيع التنــوع والمســاواة فــي بيئــة العمــل مــن خــال  4أركان
رئيســية :تحـ ّـول سياســات المــوارد البشــرية ،وتطويــر القيــادات النســائية ،وتوظيــف الســيدات ،والتحـ ّـول الثقافــي.
.2مبــادئ تمكيــن المــرأة ( :)WEPوقــع الرئيــس التنفيــذي لشــركة زيــن الســعودية علــى بيــان دعــم مبــادئ تمكيــن المــرأة لتصبــح زيــن الســعودية واحــدة
مــن  7شــركات مدرجــة فــي تــداول تقــوم بالتوقيــع علــى المبــادئ فــي عــام 2020م.
.3انضمــت زيــن الســعودية إلــى مبــادرة «تمكيــن المــرأة» ( ،)EMPOWERوهــي شــبكة تقودهــا مجموعــة العشــرين ،والتــي تدعــم تمكيــن المــرأة فــي
المناصــب القياديــة فــي القطــاع الخــاص.
.4شــاركت زيــن الســعودية فــي منتــدى منظمــة الخليــج للمــرأة ( ،)GROWوهــي مبــادرة تنظمهــا أرامكــو الســعودية لزيــادة مشــاركة المــرأة فــي ســوق
العمــل وتحقيــق التطــور الوظيفــي.

الهدف  - 8العمل الالئق ونمو االقتصاد
ً
ً
تقدم المبادرات المذكورة أدناه وصفا موجزا للجهود التي تبذلها زين السعودية فيما يتعلق بالعمل الالئق ونمو االقتصاد:
ً
.1التدريــب التعاونــي :تقـ ّـدم زيــن الســعودية ســنويا – بالتعــاون مــع الجامعــات الســعودية – فــرص التدريــب التعاونــي للطــاب فــي مختلــف التخصصــات،
ً
وذلــك لتهيئتهــم لالنضمــام لســوق العمــل ،حيــث قامــت زيــن الســعودية فــي عــام 2020م بتدريــب  57طالبــا وطالبــة.
.2المتطوعــون حديثــو التخــرج :أتاحــت زيــن الســعودية الفرصــة أمــام عــدد مــن الخريجيــن الجــدد للتطــوع فــي إدارات الشــؤون القانونيــة والتواصــل لهــدف
تبــادل الخبــرات والمعرفة.

كما أطلقت زين السعودية مبادرات وأنشطة وحمالت تركز على زيادة الوعي منها:
« .1عيشها زين» :مبادرة تهدف إلى زيادة الوعي الصحي لموظفي زين السعودية وتشجيعهم على اتباع أساليب حياة صحية.
 .2للعام الرابع على التوالي ،شارك موظفو زين السعودية في ماراثون «نوفمبر» للتوعية بأهمية الوقاية من سرطان البروستاتا.
.3منــذ عــام  ،2011تســتمر الشــركة فــي حمالتهــا 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.
«.4حقــق أملهــم» :مبــادرة لتقديــم الهدايــا لألطفــال 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  24ســاعة وتــم تســليم الهدايــا أيضــا.
 .5إقامة ورش عمل ومؤتمرات توعوية حول مواضيع مثل الصحة والتنمر والسكري والتوعية بسرطان الثدي وإرهاق الموظفين.
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 .6إدارة المخاطر
الهدف  -10الحد من أوجه عدم المساواة
ً
ً
تقدم المبادرات المذكورة وصفا موجزا للجهود التي تبذلها زين السعودية فيما يتعلق بالحد من أوجه عدم المساواة:
.1إطــاق مبــادرة  :WE Ableتســعى مــن خاللهــا زيــن الســعودية إلــى اســتقطاب وتمكيــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة عبــر إيجــاد بيئــة عمــل مناســبة لهــم،
ً
تماشــيا مــع رؤيــة المملكــة  ،2030ســوف تعمــل المبــادرة علــى توفيــر وظائــف أكثــر ،وضمــان حمايــة اجتماعيــة وتوفيــر التدريــب الــازم لألشــخاص ذوي
اإلعاقة.
ً
ً
 .2قدمت زين السعودية في شهر ديسمبر خصما خاصا على باقاتها لتلبية احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة.

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

الهدف  -17عقد 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 ّ
النصيــة الخاصــة بالتبرعــات والدعــم لعمــاء زيــن الســعودية علــى مــدار العــام ،كما شــاركت
ً
زيــن الســعودية ،بالتعــاون مــع وزارة التجــارة ،فــي ورش عمــل تختــص بمعاييــر االســتدامة الوطنيــة تمهيــدا 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 والمنظمــة 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.
ُ
نظـرًا 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.
تــم تقييــم منهجيــة إدارة المخاطــر فــي الشــركة طبقــا للمعاييــر والتوجيهــات العالميــة الرائــدة المتاحــة فــي إدارة المخاطــر ،مثــل إطــار عمــل لجنــة
المنظمــات الراعيــة « ،»COSOونظــام آيــزو  ISO 31000:2018-02إلدارة مخاطــر المؤسســات وقــد ُصممــت هــذه المنهجيــة لتوفيــر البســاطة والتطبيــق
َ
الالزم ْيــن لتنفيــذ عمليــة إدارة المخاطــر علــى مســتوى الشــركة.
العملــي
تعـ ّـد 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 العالقــة بــإدارة المخاطــر ،حيــث يجــري تقييــم المخاطــر والتخفيــف منهــا
ومراقبتهــا بصــورة منهجيــة تجعــل ثقافــة إدارة المخاطــر مترســخة فــي أعمــال الشــركة.
ّ
يتضمن 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 ( ،)B2Bلــذا،
قــد يــؤدي اإلخفــاق فــي التنفيــذ ّ
الفعــال لالســتراتيجية إلــى فقــدان الفــرص ،وضعــف العالمــة 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 التقـ ّـدم المحــرز للمــدراء التنفيذييــن مــن أجــل مالءمــة األعمــال مــع األهــداف
االســتراتيجية.
ّ
ّ
التكيف مع األطر التنظيمية المتغيرة
ّ
بينمــا تتســابق الحكومــات إلــى دفــع عجلــة التحــول الرقمــي للمجتمعــات فــي كل أنحــاء العالــم ،ومــع وجــود البنيــة التحتيــة لألليــاف البصريــة وشــبكة
ً
ّ
الجيــل الخامــس فــي طليعــة تفكيرهــا ،وبمــا ّ
أن االتصــاالت أصبحــت بصــورة متزايــدة عامــا ممكنــا للتحـ ّـول الرقمــي فــي عــدد مــن قطاعــات الصناعــة؛
فــإن عــدم المشــاركة الكافيــة مــع القطاعــات ذات العالقــة 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 لمتطلبــات التحـ ّـول الخاصــة بالصناعــة ،ومتطلبــات التوافــق التنظيمــي والعمــل وفقــا لذلــك.

المخاطر المالية
زيادة عبء النفقات الرأسمالية
ّ
يتعامــل المشــغلون فــي كل أنحــاء العالــم مــع موجــة جديــدة مــن النفقــات الرأســمالية ،نتيجــة لطــرح شــبكة الجيــل الخامــس والتركيــز علــى االتصــال عبــر
ّ
ّ
األليــاف البصريــة ،والــذي ســيحفز بــدوره موجــة جديــدة مــن االســتثمارات فــي األليــاف ،كمــا أن حــاالت اســتخدام الجيــل الخامــس التــي تركــز علــى انترنــت
ّ
األشــياء ال تــزال فــي مراحلهــا األولــى وتتطلــب نهجــا أكثــر توطينــا لتخطيــط الشــبكات ،فــي حيــن أن تصــور النطــاق العريــض كخدمــة مناســبة قــد يؤثــر
ســلبًا فــي نمــوذج التســعير المرتفــع لألليــاف 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 ذاتيــا مــن التدفــق
النقــدي التشــغيلي للشــركة ،وســيتم اســتيعاب أي زيــادة فــي الديــون أو مطلوبــات المســاهمين ( )shareholders liabilityمــن 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
أدت زيــادة الديــون علــى مــر الســنين إلــى ارتفــاع تكاليــف التمويــل ،وهــذا بــدوره أدى إلــى انخفــاض فــي األربــاح وانخفــاض فــي األنشــطة التمويليــة
للتدفقــات النقديــة ،تعمــل الشــركة علــى التخفيــف مــن هــذه المخاطــر مــن خــال زيــادة هوامــش  EBIDTAمــن خــال نمــو اإليــرادات مــن خــال أعمــال
زيــن  / B2Bالعــروض الرقميــة ،إلــى جانــب تحســين التكلفــة ،واالســتثمارات الرأســمالية الذكيــة ،وكذلــك مــن عائــدات إعــادة هيكلــة رأســمال التــي تمــت
فــي نوفمبــر 2020؛ والتــي أدت إلــى ضــخ  4.5مليــار ريــال ســعودي ( 2.83مليــار ريــال ســعودي نقـ ًـدا وتحويــل الديــون  1.67مليــار ريــال ســعودي) وذلــك
لتقليــل ديــون الشــركة.
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مخاطر االلتزام
االلتزام باألنظمة
ّ
ال يــزال الوعــي التنظيمــي كمــا عرفــه االتحــاد الدولــي لالتصــاالت ،غيــر متســق فــي كل أنحــاء العالــم ،وســط تركيــز متزايــد علــى االتصــاالت بوصفهــا رصيـدًا
اســتراتيجيًا وطنيــا 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 التقلبــات والتأثيــر علــى ســعر الســهم وارتفــاع تكلفــة رأســمال ،لذلــك،
َ
اعتمــدت الشــركة خططــا وضوابــط إلدارة هــذه المخاطــر وتعزيــز الحوكمــة وااللتــزام مــن خــال تنفيــذ ومتابعــة قائمــة مرجعيــة شــاملة لاللتــزام ووضــع
السياســات الالزمــة لمتابعــة االلتــزام والتصعيــد ورفــع التقاريــر.
المخاطر التشغيلية
مخاطر أمن المعلومات والمخاطر السيبرانية
ال شــك فــي ّ
أن 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 مقدمــي 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 العالقــة.
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 المتنقلــة ش.م.ك.ع ،بــل يمتــد ليشــمل
شــركات تابعــة لهــا بحكــم أن جميــع المشــغلين فــي قطــاع االتصــاالت معرضــون لمخاطــر متشــابهة ،وال ســيما مخاطــر أمــن المعلومــات والمخاطــر
الســيبرانية ،إضافــة إلــى مــا تقــدم ،تشــارك زيــن الســعودية فــي منتــدى «تــآزر المخاطــر» الســنوي حيــث تشــارك شــركات مجموعــة زيــن كافــة ،وتتــم خاللــه
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 التحـ ّـول الــذي تشــهده المملكــة تحــت مظلــة رؤيــة الســعودية  ،2030والمشــاركة الفعالــة للــوزارات والجهــات شــبه الحكوميــة فيهــا ،نشــأ طلــب
ّ
تتوجــه لالنضمــام إلــى القطاعــات الحكوميــة ،وشــبه الحكوميــة ،وفــي الوقــت الــذي تســتثمر فيــه شــركة
كبيــر علــى المــوارد البشــرية الماهــرة التــي غالبــا مــا
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 يتطلبهــا القطاعــان الخــاص
ّ
والعــام ،يــؤدي إلــى منافســة غيــر متكافئــة ،نتيجــة لذلــك ،قــد ال تتمكــن الشــركة مــن تحقيــق النتائــج والفعاليــة التشــغيلية المرجــوة إذا لــم تتمكــن مــن
ّ
االحتفــاظ بالموظفيــن األساســيين ،لذلــك ،قامــت زيــن الســعودية بــإدارة هــذا الخطــر والتخفيــف منــه مــن خــال عقدهــا شــراكات مــع الجامعــات لجــذب
المــوارد البشــرية التــي تمتلــك المهــارات المطلوبــة ،باإلضافــة إلــى تنفيــذ برنامــج لالرتقــاء بالمهــارات ،كمــا أعــادت الشــركة تصميــم برامــج التدريــب
الداخلــي لحاملــي شــهادات ّ
معينــة ،وأنشــأت بيئــة عمــل مميــزة مــع سياســات عمــل مختلفــة مــن أجــل جــذب المــوارد البشــرية المختصــة التــي تتطلبهــا
الشــركة.

 .7الجزاءات والعقوبات
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 ّ
فعالــة مــع كل الجهــات اإلشــرافية والتنظيميــة ،يحتــوي هــذا القســم علــى تفاصيــل الجــزاءات
المفروضــة علــى الشــركة مــن الجهــات اإلشــرافية والتنظيميــة والقضائيــة ،ووصفــا للضوابــط التــي عملــت الشــركة علــى وضعهــا لتفــادي وقــوع هــذه
ً
الجــزاءات مســتقبال ،وااللتــزام بتعليمــات هــذه الجهــات التنظيميــة:
العقوبة  /الجزاء /التدبير
االحترازي  /القيد االحتياطي

أسباب المخالفة

الجهة الموقعة للمخالفة

الضوابط الموضوعة لعالجها
ً
وتفادي وقوعها مستقبل

تأسيس بطاقات اتصال بطريقة غير
نظامية

وضع إجراءات للحد من ارتكاب
مثل هذه المخالفات والمتابعة مع
اإلدارات ذات العالقة للتأكد من
االلتزام باألنظمة واللوائح

فرض غرمات مالية قدرها
 100,000ريال سعودي

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

وضع إجراءات للتأكد من تقديم
الخدمة المطلوبة وفق التواريخ
المحددة

فرض غرمات مالية قدرها
 1,100,000ريال سعودي

تقديم عرض ترويجي بالمخالفة
لنظام االتصاالت

فرض غرمات مالية قدرها
 100,000ريال سعودي

عدم االلتزام بتنفيذ قرار الهيئة

فرض غرامة مالية قدرها
 10,000ريال 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
 50,000ريال سعودي

االمتناع عن تنفيذ طلب أحد عمالء
الشركة بإلغاء رقم خدمة بالمخالفة
لنظام االتصاالت

وضع إجراءات للتأكد من تقديم
المعلومات المطلوبة وفق التواريخ
المحددة

فرض غرامة مالية قدرها
 10,000ريال سعودي

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

وضع إجراءات للتأكد من تقديم
الخدمة المطلوبة وفق التواريخ
المحددة

فرض غرامة مالية قدرها
 20,000ريال سعودي

عدم تنفيذ قرار الهيئة في شكاوى
خالل المهلة المحددة بالمخالفة
لنظام االتصاالت

وضع إجراءات للتأكد من تقديم
المعلومات المطلوبة وفق التواريخ
المحددة

فرض غرمات مالية قدرها
 10,000ريال سعودي

عدم فتح ملف للمنشأة في مكتب
العمل

فرض غرامات مالية قدرها
 1,031,000ريال سعودي

هيئة االتصاالت
وتقنية المعلومات

وزارة العمل

وضع إجراءات للتحقق من أن
العروض الترويجية المقدمة من
قبل الشركة تم اعتمادها من الهيئة
وضع إجراءات للتأكد من تنفيذ
قرارات الهيئة

إصدار سجالت 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 وفقــا لالتفاقيــات المبرمــة بيــن زيــن الســعودية والموزعيــن.
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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)،
ّ
المختصــة
تتعلــق بالمخالفــات والغرامــات الصــادرة عــن هيئــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات ،وتحــرص الشــركة علــى اللجــوء إلــى الجهــات القضائيــة
ّ
المطبقــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية ،وال يمكــن التنبــؤ
لضمــان أن تكــون قــرارات الهيئــة بشــأن الشــركة عادلــة ومعقولــة ،ضمــن األنظمــة واللوائــح
بالنتيجــة النهائيــة للدعــاوى المذكــورة ،ولكــن تعمــل الشــركة علــى بــذل جميــع الســبل المشــروعة لحمايــة حقوقهــا.
ّ
أصــدرت هيئــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات خــال عــام  2020م ثالثــة وســتين ( )63قــرارًا إداريــا بحــق الشــركة ترتبــت عليهــا غرامــات ماليــة مختلفــة،
تعــود أســباب اتخــاذ تلــك القــرارات ،بحســب رأي الهيئــة ،إلــى مخالفــة الشــركة قــرارات الهيئــة ومنهــا القــرار رقــم  4174994وغيــره مــن القــرارات ،وعلــى
ّ
إثــره ،قامــت اإلدارة القانونيــة فــي الشــركة بالتظلــم مــن معظــم هــذه القــرارات أمــام المحكمــة اإلداريــة (ديــوان المظالــم) وفقــا لمــا كفلــه لهــا النظــام.
وخــال عــام 2020م ،نظــرت المحكمــة اإلداريــة ومحكمــة االســتئناف اإلداريــة فــي ثمانيــة وأربعيــن قضيــة ( )48قضيــة 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.
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 .8اإلقرارات
تقر زين السعودية بما يلي:
ُ
 .1إن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحي الحتفاظ بدفاتر حسابات مناسبة.
ُ
ُ
 .2إن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
 .3ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
 .4ال يوجد أي لفت انتباه من المراجع الخارجي.
 .5لم يتضمن تقرير مراجع الحسابات أي تحفظات على القوائم المالية.
 .6ال يوجد أي اختالف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
 .7لم يقم مجلس اإلدارة بالتوصية بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها.
 .8ال توجد أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة.
 .9لم يتم إنشاء أي استثمارات أو احتياطيات لصالح موظفي الشركة.
 .10لم يتم استرداد أو شراء أو إلغاء أي أداة دين قابلة لالسترداد من قبل الشركة حتى تاريخ هذا التقرير.
 .11ال توجد أسهم أو أدوات دين صادرة ألي شركة تابعة.
.12لم يتم إبالغ 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 خالل السنة المالية األخيرة ،وذلك بموجب المادة الثامنة والستين من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة.
 .13وجود إدارة مستقلة للمراجعة الداخلية وقيامها بأنشطتها بصورة متكاملة خالل السنة.
ّ
.14عدم وجود أي تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس اإلدارة المتعلقة بتعيين أو عزل أو تقييم األداء أو تحديد أتعاب المراجع الخارجي
أو فيما يتعلق بتعيين المراجع الداخلي.

55

تقرير مجلس اإلدارة لعام 2020م

تقرير مجلس اإلدارة لعام 2020م

 .9اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

شركة اﻹتصاﻻت المتنقلة السعودية
) شركة مساهمة سعودية (
القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات
للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠

فهرس
تقرير مراجع الحسابات المستقل

صﻔحة
٤-١

قائمة المركز المالي الموحدة

٥

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اﻵخر الموحدة

٦

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة

٧

قائمة التدفقات النقدية الموحدة

٨

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

٥١ – ٩

ﺷﺮﻛﺔ اﻹﺗﺼﺎﻻت اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ(
اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة وﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ 2020م
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ﺹ.ﺏ  ٨٧٣٦ﺍﻟﺭﻳﺎﺽ ١١٤٩٢
ﺗﻠﻔﻭﻥ +٩٦٦ ١١ ٢٧٨ -٠٦٠٨ :
ﻓﺎﻛﺱ +٩٦٦ ١١ ٢٧٨ -٢٨٨٣ :

ﺹ.ﺏ  ٨٧٣٦ﺍﻟﺭﻳﺎﺽ ١١٤٩٢
ﺗﻠﻔﻭﻥ +٩٦٦ ١١ ٢٧٨ -٠٦٠٨ :
ﻓﺎﻛﺱ +٩٦٦ ١١ ٢٧٨ -٢٨٨٣ :

www.bdoalamri.com

www.bdoalamri.com

ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻣﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻝ

ﺍﻟﺳﺎﺩﺓ ﻣﺳﺎﻫﻣﻲ
ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻻﺗﺻﺎﻻﺕ ﺍﻟﻣﺗﻧﻘﻠﺔ ﺍﻟﺳﻌﻭﺩﻳﺔ
)ﺷﺭﻛﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺳﻌﻭﺩﻳﺔ(
ﺍﻟﺩﻣﺎﻡ  -ﺍﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﺳﻌﻭﺩﻳﺔ
ﺍﻟﺭﺃﻱ
ﻟﻘﺩ ﻗﻣﻧﺎ ﺑﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ ﻟﺷﺭﻛﺔ ﺍﻻﺗﺻﺎﻻﺕ ﺍﻟﻣﺗﻧﻘﻠﺔ ﺍﻟﺳﻌﻭﺩﻳﺔ )ﺷﺭﻛﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺳﻌﻭﺩﻳﺔ( )"ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ"( ﻭﺷﺭﻛﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
)ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ( ﻭﺍﻟﻣﺷﺗﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢٠ﻡ ،ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﺭﺑﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺧﺳﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﺷﺎﻣﻝ ﺍﻷﺧﺭ
ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ ﻭﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﺗﻐﻳﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ ﻭﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺦ ،ﻭﺍﻹﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﺣﻭﻝ
ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻣﻠﺧﺹ ﻟﻠﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ.
ﻭﻓﻲ ﺭﺃﻳﻧﺎ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ ﺍﻟﻣﺭﻓﻘﺔ ﺗﻌﺭﺽ ﺑﻌﺩﻝ ،ﻣﻥ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺟﻭﺍﻧﺏ ﺍﻟﺟﻭﻫﺭﻳﺔ ،ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ ﻟﻠﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ
 ٣١ﺩﻳﺳ�������ﻣﺑﺭ ٢٠٢٠ﻡ ،ﻭﺃﺩﺍءﻫﺎ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ ﻭﺗﺩﻓﻘﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ ﻟﻠﺳ�������ﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﻟﻠﺗﻘﺭﻳﺭ
ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﺳﻌﻭﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﻭﺍﻹﺻﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺍﻟﺻﺎﺩﻟﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻟﺳﻌﻭﺩﻳﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﻳﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﻳﻥ.
ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺭﺃﻱ
ﺗﻣﺕ ﻣﺭﺍﺟﻌﺗﻧﺎ ﻭﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﻟﻠﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﺳﻌﻭﺩﻳﺔ .ﺇﻥ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺗﻧﺎ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﻣﻭﺿﺣﺔ ﻻﺣﻘﺎ ً
ﺿ �ﻣﻥ ﻓﻘﺭﺓ "ﻣﺳ��ﺅﻭﻟﻳﺎﺕ ﻣﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﺣﺳ��ﺎﺑﺎﺕ ﺣﻭﻝ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ" ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ .ﻭﻧﺣﻥ ﻣﺳ��ﺗﻘﻠﻭﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻭﻓﻘًﺎ
ﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺁﺩﺍﺏ ﻭﺳ���ﻠﻭﻙ ﺍﻟﻣﻬﻧﺔ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﺳ���ﻌﻭﺩﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻ���ﻠﺔ ﺑﻣﺭﺍﺟﻌﺗﻧﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ ،ﻛﻣﺎ ﻭﻓﻳﻧﺎ ﺃﻳﺿ���ﺎ ً
ﺑﻣ ﺳﺅﻭﻟﻳﺎﺕ ﺳﻠﻭﻙ ﻭﺁﺩﺍﺏ ﺍﻟﻣﻬﻧﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻭﻓﻘًﺎ ﻟﺗﻠﻙ ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ .ﻭﻧﻌﺗﻘﺩ ﺃﻥ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺣ ﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻭﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﺗﻭﻓﺭ ﺃ ﺳﺎ ﺳﺎ ً
ﻹﺑﺩﺍء ﺭﺃﻳﻧﺎ.
ﺃﻣﺭ ﺁﺧﺭ
ﺗﻣﺕ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠١٩ﻡ ﺑﻭﺍﺳﻁﺔ ﻣﺭﺍﺟﻊ ﺁﺧﺭ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺍﺻﺩﺭ ﺭﺃﻳﺎ ً ﻏﻳﺭ ﻣﺗﺣﻔﻅ ﻓﻲ ٤
ﻓﺑﺭﺍﻳﺭ ٢٠٢٠ﻡ.
ﺃﻣﻭﺭ ﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ
ﺇﻥ ﺃﻣﻭﺭ ﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﻫﻲ ﺗﻠﻙ ﺍﻷﻣﻭﺭ ،ﺑﺣﺳﺏ ﺣﻛﻣﻧﺎ ﺍﻟﻣﻬﻧﻲ ،ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻫﻣﻳﺔ ﺍﻟﺟﻭﻫﺭﻳﺔ ﻋﻧﺩ ﻣﺭﺍﺟﻌﺗﻧﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ ﻟﻠ ﺳﻧﺔ
ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ .ﻭﻗﺩ ﺗﻡ ﺗﻧﺎﻭﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻣﻭﺭ ﻓﻲ ﺳ����ﻳﺎﻕ ﻣﺭﺍﺟﻌﺗﻧﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ ﻛﻛﻝ ،ﻭﻋﻧﺩ ﺗﻛﻭﻳﻥ ﺭﺃﻳﻧﺎ ﻓﻳﻬﺎ ،ﻟﻡ ﻧﻘﺩﻡ ﺭﺃﻳﺎ ٌ ﻣﻧﻔﺻ����ﻼٌ ﺣﻭﻝ
ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻣﻭﺭ.

ﺍﻟﺷﺭﻛﺎء :ﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﻌﻣﺭﻱ ) ، (٦٠ﺟﻣﺎﻝ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﻌﻣﺭﻱ ) ، (٣٣١ﺟﻬﺎﺩ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﻌﻣﺭﻱ ) ، (٣٦٢ﻣﺎﻫﺭ ﻁﻪ ﺍﻟﺧﻁﻳﺏ ) ، (٥١٤ﺃﺣﻣﺩ ﻓﻬﺩ ﺍﻟﺟﻣﻌﺔ )(٦٢١
 ﺟﺩﻩ :ﺗﻠﻔﻭﻥ  ٠١٢ ٦٣٩٤٤٧٧ﻓﺎﻛﺱ  ٠١٢ ٦٣٩٤٠٥٨ .ﺍﻟﺩﻣﺎﻡ :ﺗﻠﻔﻭﻥ  ٠١٣ ٨٣٤٤٣١١ﻓﺎﻛﺱ٠١٣ ٨٣٣٨٥٥٣ :
ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﻌﻣﺭﻱ ﻭﺷﺭﻛﺎﻩ ،ﺷﺭﻛﺔ ﻣﻬﻧﻳﺔ ﺳﻌﻭﺩﻳﺔ ﻣﺳﺟﻠﺔ ﺑﺭﻗﻡ  ٦٦/١١/٣٢٣ﻭﻋﺿﻭ ﻏﺭﻓﺔ ﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺭﻳﺎﺽ ﺭﻗﻡ ٢٥٨٢٧
ﻋﺿﻭ ﻓﻲ ﺑﻲ ﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻧﺗﺭﻧﺎﺷﻳﻭﻧﺎﻝ ﻟﻳﻣﺗﺩ ،ﺷﺭﻛﺔ ﺗﺿﺎﻣﻥ ﻣﺣﺩﻭﺩﺓ ﺑﺭﻳﻁﺎﻧﻳﺔ ،ﻭﺗﺷﻛﻝ ﺟﺯءﺃ ﻣﻥ ﻣﻛﺎﺗﺏ ﺍﻷﻋﺿﺎء ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻠﻳﻥ ﻓﻲ ﺷﺑﻛﺔ ﺑﻲ ﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ
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ﺃﻣﻭﺭ ﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﺍﻷﻋﺗﺭﺍﻑ ﺑﺎﻻﻳﺭﺍﺩﺍﺕ
ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺗﻧﺎﻭﻝ ﺍﻷﻣﺭ ﻓﻲ ﻣﺭﺍﺟﻌﺗﻧﺎ
ﺃﻣﺭ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺭﺋﻳﺳﻲ
ﺗﺗﻛﻭﻥ ﺇﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺑﺷ��ﻛﻝ ﺭﺋﻳﺳ��ﻲ ﻣﻥ ﺭﺳ��ﻭﻡ ﺍﻻﺷ��ﺗﺭﺍ� ﺗﺿ���ﻣﻧﺕ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﻣﻧﺎ ﺑﻬﺎ ،ﻣﻥ ﺑﻳﻥ ﺍﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺃﺧﺭﻯ،
ﻓﻲ ﺑﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺗﺻ�������ﺎﻻﺗﻭ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺍﺳ��ﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﺷ��ﺑﻛﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ  ٧٫٩ﻣﻠﻳﺎﺭ ﷼ ﺳ��ﻌﻭﺩﻱ ﻟﻠﺳ��ﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ
ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳ�����ﻣﺑﺭ ٢٠٢٠ﻡ ) ٣١ﺩﻳﺳ�����ﻣﺑﺭ ٢٠١٩ﻡ ٨٫٤ :ﻣﻠﻳﺎﺭ • ﺇﺷ���ﺭﺍ� ﻣﺗﺧﺻ���ﺻ���ﻳﻥ ﻓﻲ ﺗﻘﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻟﺩﻳﻧﺎ ﻓﻲ ﺍﺧﺗﺑﺎﺭ
ﺗﺻ�������ﻣﻳﻡ ﻭﺗﻧﻔﻳ��ﺫ ﻭﻓﻌ��ﺎﻟﻳ��ﺔ ﻧﻅ��ﺎﻡ ﺍﻟﺭﻗ��ﺎﺑ��ﺔ ﺍﻟ��ﺩﺍﺧﻠﻳ��ﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘ��ﺔ
﷼ ﺳﻌﻭﺩﻱ(.
ﺑﺎﻻﻋﺗﺭﺍﻑ ﺑﺎﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ.
ﻟﻘﺩ ﺍﻋﺗﺑﺭﻧﺎ ﻫﺫﺍ ﺃﻣﺭ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺭﺋﻳﺳ�������ﻲ ﺣﻳ� ﺃﻥ ﺗﻁﺑﻳ� ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭ • ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻣﺩﻯ ﻣﻼءﻣﺔ ﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﻑ ﺑﺎﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ.
ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻼﻋﺗﺭﺍﻑ ﺑﺎﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻻﺗﺻﺎﻻﺕ ﻳﺗﺿﻣﻥ • ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﻋﻳﻧﺔ ﻣﻥ ﺗﺳﻭﻳﺎﺕ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﻌﺩﺓ ﺑﻭﺍﺳﻁﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺑﻳﻥ ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﻔﻭﺗﺭﺓ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻭﺩﻓﺗﺭ ﺍﻷﺳﺗﺎﺫ ﺍﻟﻌﺎﻡ.
ﻋﺩﺩﺍ ً ﻣﻥ ﺍﻷﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍء.
• ﺇﺟﺭﺍء ﺍﺧﺗﺑ��ﺎﺭﺍﺕ ﺣﻭﻝ ﺗﻭﺯﻳﻊ ﺳ�������ﻌﺭ ﺍﻟﻣﻌ��ﺎﻣﻼﺕ ﻣﻘ��ﺎﺑ��ﻝ
ﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺍﻟﻣﺿﻣﻧﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ.
ﺇﺿ������ﺎﻓﺔ ﻟﺫﻟ� ،ﺍﻟﺗﻌﻘﻳﺩ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁ ﺑﺑﻳﺋﺔ ﺍﻟﺷ������ﺑﻛﺔ ،ﻭﺍﻻﻋﺗﻣﺎﺩ ﻋﻠ�
ﺗﻁﺑﻳﻘ�ﺎﺕ ﺗﻘﻧﻳ�ﺔ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭ ﻣﺎﺕ ،ﺣﺟﻡ ﺍﻟﺑﻳ�ﺎ ﻧﺎﺕ ﺍﻟﻛﺑﻳﺭﺓ ،ﻭﺍﻟﺗﻐﻳﺭﺍﺕ • ﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻣﺕ ﻗﺑﻝ ﻭﺑﻌﺩ ﺍﻟﺳ�������ﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻟﻠﺗ�ﻛﺩ
ﻣﻥ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﻑ ﺑﺎﻹﻳﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ.
ﺑﺳ��ﺑﺏ ﺗﺣﺩﻳ�ﺎﺕ ﺍﻷﺳ��ﻌﺎﺭ ﻭﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﺍﻟﺗﺭﻭﻳﺟﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗ��ﺭ ﻋﻠ�
ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ ﻭﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳ����ﺑﻳﺔ • ،ﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻹﻓﺻﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ.
ﻓﺿﻼً ﻋﻥ ﺍﻷﻫﻣﻳﺔ ﺍﻟﻧﺳﺑﻳﺔ ﻟﻠﻣﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ.
ﺭﺍﺟﻊ ﺍﻹﻳﺿﺎﺡ ﺭﻗﻡ  ٥ﻣﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ﻭﺇﻳﺿﺎﺡ  ٢٤ﻟﻺﻓﺻﺎﺣﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ.
ﺃﻣﻭﺭ ﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ
ﺭﺳﻣﻠﺔ ﺍﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﻌﺩﺍﺕ
ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺗﻧﺎﻭﻝ ﺍﻷﻣﺭ ﻓﻲ ﻣﺭﺍﺟﻌﺗﻧﺎ
ﺃﻣﺭ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺭﺋﻳﺳﻲ
ﺳ������ﺟﻠﺕ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺇﺿ������ﺎﻓﺎﺕ ﻋﻠ� ﺍﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﻌﺩﺍﺕ ﺑﻣﺑﻠﻎ ﺗﺿ���ﻣﻧﺕ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﻣﻧﺎ ﺑﻬﺎ ،ﻣﻥ ﺑﻳﻥ ﺍﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺃﺧﺭﻯ،
 ٢٫٠٧ﻣﻠﻳﺎﺭ ﷼ ﺳ�������ﻌﻭﺩﻱ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺳ�������ﻧﺔ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ .ﺗﻭﺍﺻ�������ﻝ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺗﻛﺑﺩ ﺍﻟﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺭﺃﺳ�������ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠ� ﺑﺎﻟﺗﻭﺳ�������ﻊ ﻓﻲ
ﺗﻐﻁﻳﺔ ﺷ����ﺑﻛﺗﻬﺎ ﻭﺗﺣﺳ����ﻳﻥ ﺟﻭﺩﺓ ﺍﻟﺷ����ﺑﻛﺔ .ﻳﺗﻡ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﻑ ﺍﻟﻣﺑﺩﺋﻲ • ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻣﺩﻯ ﻣﻼءﻣﺔ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﺭﺳﻣﻠﺔ.
ﻭﺗﺻ�������ﻧﻳﻑ ﺍﻟﻣﻣﺗﻠﻛ��ﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﻌ��ﺩﺍﺕ ﻭﺑﻌﺽ ﻋﻧ��ﺎﺻ�������ﺭ ﺍﻟﻧﻔﻘ��ﺎﺕ • ﺍﻟﺣﺻ������ﻭﻝ ﻋﻠ� ﺟﺩﻭﻝ ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﻣﺭﺳ������ﻣﻠﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺳ������ﻧﺔ
ﻭﺍﺧﺗﺑﺎﺭ ﺍﻛﺗﻣﺎﻝ ﻭﺩﻗﺔ ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ.
ﻛﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ.
• ﺇﺧﺗﺑﺎﺭ ﻋﻠ� ﺃﺳ�������ﺎﺱ ﺍﻟﻌﻳﻧﺔ ،ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻣﺕ ﺭﺳ�������ﻣﻠﺗﻬﺎ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﺳﺗﻧﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﺍﻋﻣﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ.
ﻟﻘﺩ ﺍﻋﺗﺑﺭﻧﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻣﺭ ﻣﻥ ﺃﻣﻭﺭ ﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳ����ﻳﺔ ﻧﺳ����ﺑﺔ ﻷﻧﻪ
ﻳﺗﺿ����ﻣﻥ ﺍﻓﺗﺭﺍﺿ����ﺎﺕ ﻭﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﺎﻹﺿ����ﺎﻓﺔ ﺇﻟ� ﺍﻷﻫﻣﻳﺔ • ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻁﺑﻳﻌ��ﺔ ﺍﻟﺗﻛﻠﻔ��ﺔ ﺍﻟﻣﺗﻛﺑ��ﺩﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻔﻲ ﺑﻣﻌ��ﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺭﺳ�������ﻣﻠ��ﺔ
ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ﺫﻱ ﺍﻟﺻﻠﺔ.
ﺍﻟﻧﺳﺑﻳﺔ ﻟﻠﻣﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ.
• ﺇﺧﺗﺑﺎﺭ ﻋﻠ� ﺃﺳ�������ﺎﺱ ﺍﻟﻌﻳﻧﺔ ،ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﻣﺷ�������ﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻣﻧﺟﺯﺓ ﻣﻥ
ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﻗﻳﺩ ﺍﻹﻧﺷ��ﺎء ﺇﻟ� ﺍﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺗﺷ��ﻐﻳﻠﻳﺔ
ﻣﻊ ﺍﻟﻣﺳ��ﺗﻧﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﺍﻋﻣﺔ ﻭﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺭﺳ��ﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳ��ﺗﻧﺩﺍﺕ
ﺍﻟﺩﺍﻋﻣﺔ.
• ﺍﺧﺗﺑﺎﺭ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺗﻡ ﺣﺳ��ﺎﺏ ﺍﻹﺳ��ﺗﻬﻼ� ﺑﺷ��ﻛﻝ ﺻ��ﺣﻳ� ﻣﻥ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺭﺳﻣﻠﺔ.
• ﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻹﻓﺻﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ.
ﺭﺍﺟﻊ ﺍﻹﻳﺿﺎﺡ ﺭﻗﻡ  ٥ﻣﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ﻭﺇﻳﺿﺎﺡ  ١٢ﻟﻺﻓﺻﺎﺣﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ.

ﺍﻟﺷﺭﻛﺎء :ﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﻌﻣﺭﻱ ) ، (٦٠ﺟﻣﺎﻝ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﻌﻣﺭﻱ ) ، (٣٣١ﺟﻬﺎﺩ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﻌﻣﺭﻱ ) ، (٣٦٢ﻣﺎﻫﺭ ﻁﻪ ﺍﻟﺧﻁﻳﺏ ) ، (٥١٤ﺃﺣﻣﺩ ﻓﻬﺩ ﺍﻟﺟﻣﻌﺔ )(٦٢١
 ﺟﺩﻩ :ﺗﻠﻔﻭﻥ  ٠١٢ ٦٣٩٤٤٧٧ﻓﺎﻛﺱ  ٠١٢ ٦٣٩٤٠٥٨ .ﺍﻟﺩﻣﺎﻡ :ﺗﻠﻔﻭﻥ  ٠١٣ ٨٣٤٤٣١١ﻓﺎﻛﺱ٠١٣ ٨٣٣٨٥٥٣ :
ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﻌﻣﺭﻱ ﻭﺷﺭﻛﺎﻩ ،ﺷﺭﻛﺔ ﻣﻬﻧﻳﺔ ﺳﻌﻭﺩﻳﺔ ﻣﺳﺟﻠﺔ ﺑﺭﻗﻡ  ٦٦/١١/٣٢٣ﻭﻋﺿﻭ ﻏﺭﻓﺔ ﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺭﻳﺎﺽ ﺭﻗﻡ ٢٥٨٢٧
ﻋﺿﻭ ﻓﻲ ﺑﻲ ﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻧﺗﺭﻧﺎﺷﻳﻭﻧﺎﻝ ﻟﻳﻣﺗﺩ ،ﺷﺭﻛﺔ ﺗﺿﺎﻣﻥ ﻣﺣﺩﻭﺩﺓ ﺑﺭﻳﻁﺎﻧﻳﺔ ،ﻭﺗﺷﻛﻝ ﺟﺯءﺃ ﻣﻥ ﻣﻛﺎﺗﺏ ﺍﻷﻋﺿﺎء ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻠﻳﻥ ﻓﻲ ﺷﺑﻛﺔ ﺑﻲ ﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ
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ﺹ.ﺏ  ٨٧٣٦ﺍﻟﺭﻳﺎﺽ ١١٤٩٢
ﺗﻠﻔﻭﻥ +٩٦٦ ١١ ٢٧٨ -٠٦٠٨ :
ﻓﺎﻛﺱ +٩٦٦ ١١ ٢٧٨ -٢٨٨٣ :
www.bdoalamri.com

ﺃﻣﻭﺭ ﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﺗﻌﺩﻳﻝ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻁﻭﻳﻠﺔ ﺍﻻﺟﻝ
ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺗﻧﺎﻭﻝ ﺍﻷﻣﺭ ﻓﻲ ﻣﺭﺍﺟﻌﺗﻧﺎ
ﺃﻣﺭ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺭﺋﻳﺳﻲ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺳ���ﻧﺔ ،ﻗﺎﻣﺕ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺑﺗﻌﺩﻳﻝ ﺷ���ﺭﻭﻁ ﻗﺭﻭﺿ���ﻬﺎ ﻁﻭﻳﻠﺔ ﺗﺿﻣﻧﺕ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﺩﻗﻳﻖ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﻣﻧﺎ ﺑﻬﺎ ،ﻣﻥ ﺑﻳﻥ ﺃﻣﻭﺭ ﺃﺧﺭﻯ ،ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺍﻷ ﺟﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﺑﻧﻭﻙ ﻣ ﻣﺎ ﻧﺗﺞ ﻋ ﻧﻪ ﺗﺣﻘﻳﻖ ﺭﺑﺢ ﻣﻥ ﺗ ﻌﺩ ﻳﻝ ﺍﻟﻘﺭﺽ
• ﺍﻟﺣﺻ�������ﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﻔ�ﺎﻗﻳ�ﺔ ﺍﻟﻣﻌ�ﺩﻟ�ﺔ ﻟﻠﻘﺭﻭﺽ ﻁﻭﻳﻠ�ﺔ ﺍﻷ ﺟﻝ
ﻁﻭﻳﻝ ﺍﻷﺟﻝ ﺑﻣﺑﻠﻎ  ٠٫١٣٦ﻣﻠﻳﺎﺭ ﷼ ﺳﻌﻭﺩﻱ.
ﻭﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﺷﺭﻭﻁ ﻭﺍﻷﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ.
ﻳﺗﻁﻠﺏ ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺭﻗﻡ " ٩ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ" • ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﺣﺗﺳﺎﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﻼﺧﺗﺑﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ ﻭﺗﻘﻳﻳﻡ
ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺇﺣﺗﺳ�������ﺎﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺭﺑﺢ
ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺗﻌﺩﻳﻝ ﺷ�������ﺭﻭﻁ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻁﻭﻳﻠﺔ
ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ ﻳﺗﻭﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ
ﺍﻷﺟﻝ ﺟﻭﻫﺭﻳًﺎ ﺃﻡ ﻻ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺧﺫ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﺗﺑﺎﺭ ﺻ���ﺎﻓﻲ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ
ﺭﻗﻡ .٩
ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﻭﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺷ���ﺭﻭﻁ ﺍﻟﻣﻌﺩﻟﺔ ﻣﻊ ﺻ���ﺎﻓﻲ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ
ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻷﺻﻠﻳﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻣﻌﺩﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ • .ﺍﻟﺗﺣﻘﻖ ﻣﻥ ﺃﻥ ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻭﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳ�������ﺗﺧﺩﻣﺔ
ﻓﻲ ﺇﺣﺗﺳﺎﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺗﺗﻭﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ.
ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺻ�������ﺎﻓﻲ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﺩﻝ ﻟﻠﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ،ﻳﺟﺏ • ﺍﻟﺗﺄﻛﺩ ﻣﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻣﺳ����ﺗﺧﺩﻣﺔ ﻟﺧﺻ����ﻡ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ
ﺗﺗﻭﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ.
ﺗﺣ���ﺩﻳ���ﺩ ﺇﺫﺍ ﻣ���ﺎ ﻛ���ﺎﻥ ﻳﺗﻁﻠ���ﺏ ﺇﻟﻐ���ﺎء ﺍﻹﻋﺗﺭﺍﻑ ﻭﻓﻘ���ﺎ ً ﻟﻠﻣﺑ���ﺎﺩ�
• ﻓﺣﺹ ﺍﻟﺩﻗﺔ ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﻳﺔ ﻟﻺﺣﺗﺳﺎﺏ.
ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺹ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺭﻗﻡ .٩
• ﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻹﻓﺻﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ.
ﻟﻘﺩ ﺍﻋﺗﺑﺭﻧﺎ ﻫﺫﺍ ﺃﻣﺭ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺭﺋﻳﺳ�����ﻲ ﻧﺳ�����ﺑﺔ ﻟﺗﻌﻘﻳﺩ ﺍﻟﺣﺳ�����ﺎﺑﺎﺕ
ﻭﺃﻫﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ.
ﺭﺍﺟﻊ ﺍﻹﻳﺿﺎﺡ ﺭﻗﻡ  ٥ﻣﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ﻭﺇﻳﺿﺎﺡ  ١٦ﻟﻺﻓﺻﺎﺣﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ.
ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺃﺧﺭﻯ
ﺗﺗﺿﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺷﻣﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﺳﻧﻭﻱ ﻟﻠﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻟﺳﻧﺔ ٢٠٢٠ﻡ ،ﻭﻟﻛﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺗﺿﻣﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ
ﻭﺗﻘﺭﻳﺭ ﻣﺭﺍﺟﻌﺗﻧﺎ .ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺗﻘﺭﻳﺭﻫﺎ ﺍﻟﺳﻧﻭﻱ
ﻻ ﻳﻐﻁﻲ ﺭﺃﻳﻧﺎ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻭﻛﺫﻟﻙ ﻻ ﻧﺑﺩﻱ ﺃﻱ ﺷﻛﻝ ﻣﻥ ﺃﺷﻛﺎﻝ ﺍﻹﺳﺗﻧﺗﺎﺝ ﺍﻟﺗﺄﻛﻳﺩﻱ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺷﺄﻥ.
ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻖ ﺑﻣﺭﺍﺟﻌﺗﻧﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ ،ﻓﺈﻥ ﻣﺳ��ﺋﻭﻟﻳﺗﻧﺎ ﻫﻲ ﻗﺭﺍءﺓ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ ،ﻭﻋﻧﺩ ﺍﻟﻘﻳﺎﻡ ﺑﺫﻟﻙ ،ﻧﺄﺧﺫ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﺗﺑﺎﺭ ﻓﻳﻣﺎ ﺍﺫﺍ
ﻛﺎﻧﺕ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻏﻳﺭ ﻣﺗﺳ�����ﻘﺔ ﺑﺷ�����ﻛﻝ ﺟﻭﻫﺭﻱ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ ﺃﻭ ﻣﻌﺭﻓﺗﻧﺎ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﺩ ﺗﻡ ﺍﻟﺣﺻ�����ﻭﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﻋﻣﻠﻳﺔ
ﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ،ﺃﻭ ﻳﻅﻬﺭ ﺑﻁﺭﻳﻘﺔ ﺃﺧﺭﻯ ﺍﻧﻬﺎ ﻣﺣﺭﻓﺔ ﺑﺷ������ﻛﻝ ﺟﻭﻫﺭﻱ .ﻭﺍﺫﺍ ﺗﻡ ﺍﻹﺳ������ﺗﻧﺗﺎﺝ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﻣﻧﺎ ﺑﻪ ،ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻭﺩ ﺗﺣﺭﻳﻑ
ﺟﻭﻫﺭﻱ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻣﻁﺎﻟﺑﻭﻥ ﺑﺎﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﺔ .ﻭﻟﻳﺱ ﻟﺩﻳﻧﺎ ﻣﺎ ﻧﻘﺭﺭ ﻋﻧﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺷﺄﻥ.
ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻣﻭﻛﻠﻳﻥ ﺑﺎﻟﺣﻭﻛﻣﺔ ﻟﻠﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ
ﺇﻥ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﻣﺳ��ﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ ﻭﻋﺭﺿ��ﻬﺎ ﺑﺷ��ﻛﻝ ﻋﺎﺩﻝ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﻟﻠﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﺳﻌﻭﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﻭﺍﻹﺻﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻟﺳﻌﻭﺩﻳﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﻳﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﻳﻥ ﻭﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ
 /ﻋﻘﺩ ﺗﺄﺳ�����ﻳﺱ ﺍﻟﺷ�����ﺭﻛﺔ ،ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻣﺳ�����ﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺭﺍﻫﺎ ﺿ�����ﺭﻭﺭﻳﺔ ﻟﺗﻣﻛﻳﻧﻬﺎ ﻣﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻗﻭﺍﺋﻡ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﻭﺣﺩﺓ ﺧﺎﻟﻳﺔ ﻣﻥ
ﺍﻟﺗﺣﺭﻳﻑ ﺍﻟﺟﻭﻫﺭﻱ ،ﺳﻭﺍ ًء ﺑﺳﺑﺏ ﻏﺵ ﺃﻭ ﺧﻁﺄ.
ﻋﻧﺩ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﻣﺳ�����ﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺗﻘﺩﻳﺭ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳ�����ﺗﻣﺭﺍﺭﻳﺔ ﻛﻣﻧﺷ�����ﺄﺓ ﻣﺳ�����ﺗﻣﺭﺓ ،ﻭﻋﻥ
ﺍﻹﻓﺻﺎﺡ ،ﺑﺣﺳﺏ ﻣﻘﺗ ﺿﻰ ﺍﻟﺣﺎﻝ ،ﻋﻥ ﺍﻷﻣﻭﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﻣﺭﺍﺭﻳﺔ ﻭﺇﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻣﺑﺩﺃ ﺍﻻﺳﺗﻣﺭﺍﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻣﺎ ﻟﻡ ﺗﻌﺗﺯﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺇﻣﺎ ﺗﺻﻔﻳﺔ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺃﻭ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﻋﻣﻠﻳﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ ،ﺃﻭ ﻫﻧﺎﻟﻙ ﺧﻳﺎﺭ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺑﺧﻼﻑ ﺫﻟﻙ.
ﺇﻥ ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ ﺍﻟﻣﻛﻠﻔﻳﻥ ﺑﺎﻟﺣﻭﻛﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﻫﻡ ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻭﻥ ﻋﻥ ﺍﻹﺷﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣﻭﻋﺔ.

ﺍﻟﺷﺭﻛﺎء :ﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﻌﻣﺭﻱ ) ، (٦٠ﺟﻣﺎﻝ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﻌﻣﺭﻱ ) ، (٣٣١ﺟﻬﺎﺩ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﻌﻣﺭﻱ ) ، (٣٦٢ﻣﺎﻫﺭ ﻁﻪ ﺍﻟﺧﻁﻳﺏ ) ، (٥١٤ﺃﺣﻣﺩ ﻓﻬﺩ ﺍﻟﺟﻣﻌﺔ )(٦٢١
 ﺟﺩﻩ :ﺗﻠﻔﻭﻥ  ٠١٢ ٦٣٩٤٤٧٧ﻓﺎﻛﺱ  ٠١٢ ٦٣٩٤٠٥٨ .ﺍﻟﺩﻣﺎﻡ :ﺗﻠﻔﻭﻥ  ٠١٣ ٨٣٤٤٣١١ﻓﺎﻛﺱ٠١٣ ٨٣٣٨٥٥٣ :
ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﻌﻣﺭﻱ ﻭﺷﺭﻛﺎﻩ ،ﺷﺭﻛﺔ ﻣﻬﻧﻳﺔ ﺳﻌﻭﺩﻳﺔ ﻣﺳﺟﻠﺔ ﺑﺭﻗﻡ  ٦٦/١١/٣٢٣ﻭﻋﺿﻭ ﻏﺭﻓﺔ ﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺭﻳﺎﺽ ﺭﻗﻡ ٢٥٨٢٧
ﻋﺿﻭ ﻓﻲ ﺑﻲ ﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻧﺗﺭﻧﺎﺷﻳﻭﻧﺎﻝ ﻟﻳﻣﺗﺩ ،ﺷﺭﻛﺔ ﺗﺿﺎﻣﻥ ﻣﺣﺩﻭﺩﺓ ﺑﺭﻳﻁﺎﻧﻳﺔ ،ﻭﺗﺷﻛﻝ ﺟﺯءﺃ ﻣﻥ ﻣﻛﺎﺗﺏ ﺍﻷﻋﺿﺎء ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻠﻳﻥ ﻓﻲ ﺷﺑﻛﺔ ﺑﻲ ﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ
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شركة اﻻتصاﻻت المتنقلة السعودية
) شركة مساهمة سعودية (

شركة اﻻتصاﻻت المتنقلة السعودية
) شركة مساهمة سعودية (

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠

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

)جميع المبالغ باﻵﻻف ﷼ سعودي ما لم ينص علﻰ خﻼف ذلك(

)جميع المبالغ باﻵﻻف ﷼ سعودي ما لم ينص علﻰ خﻼف ذلك(

 -١التكوين والنشاطات )تتمة(

 -١التكوين والنشاطات
١-١

 ٣-١هيكلة رأس المال

المعلومات العامة

إن الشركة هي "شركة مساهمة سعودية" أنشئت بموجب القرارات الوزارية رقم  ١٧٦بتاريخ  ٢٥جمادى اﻷولﻰ ١٤٢٨هــ )الموافق ١١
يونيو ٢٠٠٧م( وقرار رقم  ٣٥٧بتاريخ  ٢٨ذو الحجة ١٤٢٨هـ )الموافق  ٧يناير ٢٠٠٨م( والمرسوم الملكي رقم /٤٨م بتاريخ ٢٦
جمادى اﻷولﻰ ١٤٢٨هـ )الموافق  ١٢يونيو  (٢٠٠٧والسجـل التجـاري رقم  ١٠١٠٢٤٦١٩٢الصادر من مدينة الرياض بالمملكة العربية
السعودية بتاريخ  ٤ربيع اﻷول ١٤٢٩هـ )الموافق  ١٢مارس ٢٠٠٨م( كمشغل ثالث لخدمة الهاتف النقال ولديه رخصة تشغيل غير
محدودة التقنية في المملكة العربية السعودية تبلغ مدتها  ٢٥عام.
تقوم شركة اﻻتصاﻻت المتنقلة السعودية )"الشركة"( والشركات التابعة )مجتمعة "المجموعة"( بتقديـم خدمات اﻻتصاﻻت المتنقلة في
المملكة العربية السعودية حيث تقوم بتشغيل وشراء وتقديـم وتركيب وإدارة وصيانة خدمات الهاتف المتنقل .كما تقوم الشركة بخدمات
استشارية وبناء وإصﻼح ابراج اﻻتصاﻻت وتقديم الخدمات المالية وتوفير خدمات الطائرات المسيرة بدون طيار باﻻضافة الﻰ بيع وإصﻼح
الطائرات المسيرة بدون طيار كما هو مذكور في إيضاح ٢-١
إن العنوان المسجل للشركة هو صندوق بريد  ، ٢٩٥٨١٤الرياض  ، ١١٣٥١المملكة العربية السعودية.
تعتبر الش��ركة تابعة لش��ركة اﻻتص��اﻻت المتنقلة الكويتية ش.م.ك").مجموعة زين"( .مجموعة زين هي ش��ركة تابعة لش��ركة اﻻتص��اﻻت
العمانية ش م ع ع  ،عمان.
في  ١٦جمادى اﻷولﻰ  ١٤٤٠هـ����� )الموافق  ٢٢يناير  ، (٢٠١٩استحوذت الشركة علﻰ طيف ترددي  ٢٦٠٠ميجا هرتز لمدة  ١٥عا ًما
تبدأ من  ١يناير  ، ٢٠٢٠مقابل رسوم ترخيص إجمالية قدرها  ٣٢٤مليون ﷼ سعودي تدفع علﻰ أقساط سنوية متساوية لمدة  ١٥عا ًما
تبدأ من  ١يناير .٢٠٢٠
في  ١٠رجب  ١٤٤٠هـ )الموافق  ١٧مارس  ، (٢٠١٩استحوذت الشركة علﻰ  ١٠٠ميجاهرتز من الطيف الترددي اﻹضافي في نطاق
 ٣٫٥جيجاهرتز  ،لمدة  ١٥عا ًما تبدأ من  ١يناير  ، ٢٠٢٠مقابل رسوم ترخيص إجمالية قدرها  ٦٢٤مليون ﷼ سعودي تدفع بالتساوي
أقساط سنوية لمدة  ١٣عا ًما تبدأ من  ١يناير .٢٠٢٢
حققت الشركة صافي ربح للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر  ٢٦٠ :٢٠٢٠مليون ﷼ سعودي ) ٤٨٥ :٢٠١٩مليون ﷼ سعودي(  ،وبلغ
العجز المتراكم  ٥٤مليون ﷼ سعودي كما في هذا التاريخ ) ٣١ديسمبر ١٫٦ :٢٠١٩مليار ﷼ سعودي( والمطلوبات المتداولة للشركة
تتجاوز الموجودات المتداولة للش��ركة بمبلغ  ٥٫٧مليار ﷼ س��عودي )إيض��اح رقم  (٣١الذي يش��ير الﻰ  ٣٫٦مليار ﷼ يتعلق بالمس��تحق
الﻰ اﻻطراف ذات عﻼقة )إيض���اح  .(١٨بنا ًء علﻰ أحدث خطة أعمال معتمدة  ،تعتقد إدارة المجموعة أنها س���تنجح في الوفاء بالتزاماتها
في المس��ار الطبيعي لعمليات التش��غيل اﻹعتيادي مع اﻻخذ في اﻻعتبار الجزء غير المس��حوب من اتفاقية التمويل والبالغ قيمتة  ٥٫٢مليار
﷼ س���عودي )إيض���اح  .(٤-١لدى مديري المجموعة توقعات معقولة بأن المجموعة لديها موارد كافية لمواص���لة عملياتها التش���غيلية في
المستقبل المنظور.

٢-١

أ( تم اﻹعﻼن عن اجتماع الجمعية العامة غير العادية في  ٠٨أكتوبر  ٢٠٢٠والذي تمت فيه الموافقة علﻰ تخفيض رأس المال من
قبل المساهمين .وافق المساهمون علﻰ تخفيض رأس المال من خﻼل إلغاء  ١٣٥٫٠٠٠٫٠٠٠سهم .حيث بلغ رأس المال قبل
التخفيض  ٥،٨٣٧،٢٩١،٧٥٠﷼ سعودي  ،وأصبح رأس المال بعد التخفيض  ٤،٤٨٧،٢٩١،٧٥٠﷼ سعودي بتخفيض قدره
 ١،٣٥٠،٠٠٠،٠٠٠﷼ سعودي .نسبة التغيير في رأس المال  ،بعد تخفيض رأس المال هي  ، ٪٢٣٫١وبالتالي فﺈن نسبة التخفيض
للسهم الواحد هي ٠٫٢٣
ب( في  ١٤أكتوبر  ،٢٠٢٠تم اﻹعﻼن عن اجتماع الجمعية العامة غير العادية حيث تمت الموافقة من قبل المساهمين علﻰ زيادة رأس
مال الشركة من خﻼل إصدار حقوق أولوية .وذلك وفقا ً لموافقة الجمعية العامة غير العادية ،وافق المساهمون علﻰ زيادة رأس المال
من خﻼل إصدار  ٤٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠سهم .بلغ رأس المال المعدل بعد اﻹصدار الصحيح  ٨،٩٨٧،٢٩١،٧٥٠﷼ سعودي عن
طريق زيادة رأس المال بمبلغ  ٤،٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠﷼ سعودي .بخﻼف ذلك قامت مجموعة زين باﻹكتتاب من خﻼل تحويل ديون
بقيمة  ١٬٦٦٧مليون ﷼ سعودي من اصل الدين القائم والذي تم اعتباره معاملة غير نقدية .بلغت نسبة الزيادة لكل سهم ١٫٠٠٣
حقوق لكل سهم.

 ٤-١اتﻔاﻗيات إعادة التمويل
في  ٢٧س����بتمبر  ، ٢٠٢٠قامت المجموعة بﺈعادة تمويل وتمديد تاريخ اس����تحقاق المرابحة المش����تركة القائمة لخمس س����نوات حتﻰ عام
 ٢٠٢٥بمبلغ إجمالي متاح يص���ل إلﻰ  ٦مليار ﷼ س���عودي مع فترة س���ماح لمدة عامين ،بش���روط تجارية أفض���ل .عﻼوة علﻰ ذلك ،
تتض��من اﻻتفاقية تس��هيﻼت رأس مال عامل بمبلغ  ١مليار ﷼ س��عودي )في اﻷص��ل  ٠٫٦٥مليار ﷼ س��عودي في عام  (٢٠١٨وبذلك
يص��ل إجمالي التس��هيﻼت إلﻰ  ٧مليار ﷼ س��عودي حتﻰ عام  ،٢٠٢٥مما يوفر س��يولة إض��افية للمجموعة لتمويل خطط نمو أعمالها.
لذلك ،في  ٣٠سبتمبر  ، ٢٠٢٠استخدمت المجموعة فقط المبلغ القائم من اﻻتفاقية الحالية ) ٣٫٨٥مليار ﷼ سعودي( .قامت المجموعة
بتس���وية  ٢٫٨٣٢مليار ﷼ س���عودي في  ٣٠نوفمبر  .٢٠٢٠وس���حبت المجموعة مبلغًا إض���افيًا قدره  ٠٫٨مليار ﷼ س���عودي في ٣١
ديس��مبر  ٢٠٢٠وفقًا لمتطلبات أعمال المجموعة .بلغ الجزء غير المس��حوب من تس��هيﻼت المرابحة مبلغ وقدرة  ٥٫٢مليار كما في ٣١
ديسمبر ) ٢٠٢٠إيضاح .(١٦

الشركات التابعة

أنشأت الشركة الشركات التابعة والمملوكة لها بالكامل في المملكة العربية السعودية كما يلي:
شركة زين للمبيعات والتي ستكون مسؤولة عن توزيع وبيع أجهزة ومعدات اﻻتصاﻻت .وتقديم الخدمات اﻻستشارية .رأس المال
أ.
 ١٠٫٠٠٠﷼ سعودي .بدأت الشركة ممارسة اﻷنشطة التجارية خﻼل الربع اﻷول من عام ٢٠١٩م.
ب .شركة زين لﻸعمال والتي ستكون مسؤولة عن إنشاء  ،بناء  ،اصﻼح وصيانة محطات وأبراج اﻹتصاﻻت .رأس المال ١٠٫٠٠٠
﷼ سعودي .لم تبدء الشركة اﻷنشطة التجارية بعد.
ج .شركة زين المدفوعات المحدودة والتي ستقدم التقنية في الخدمات المالية .رأس المال  ١٠٠٫٠٠٠﷼ سعودي .بدأت الشركة
ممارسة اﻷنشطة التجارية خﻼل الربع الرابع من عام ٢٠١٩م .في عام  ،٢٠٢٠قامت الشركة بتعديل راس مالها بمبلغ  ٢٠مليون
﷼ سعودي.
د .شركة زين للطائرات ال ُمسيرة بدون طيار والتي توفر الخدمات المهنية والعلمية والتقنية للطائرات ال ُمسيرة بدون طيار باﻹضافة
إلﻰ بيع وإصﻼح الطائرات ال ُمسيرة بدون طيار .رأس المال  ١٠٫٠٠٠﷼ سعودي .بدأت الشركة ممارسة اﻷنشطة التجارية خﻼل
الربع الرابع من عام ٢٠١٩م
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شركة اﻻتصاﻻت المتنقلة السعودية
) شركة مساهمة سعودية (

شركة اﻻتصاﻻت المتنقلة السعودية
) شركة مساهمة سعودية (

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

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

)جميع المبالغ باﻵﻻف ﷼ سعودي ما لم ينص علﻰ خﻼف ذلك(

)جميع المبالغ باﻵﻻف ﷼ سعودي ما لم ينص علﻰ خﻼف ذلك(

 -٢أسس اﻻعداد

تم إ عداد القوائم ال مال ية المو حدة للمجمو عة وف قا للم عايير ا لدول ية للتقرير ال مالي المعت مدة في الممل كة العرب ية الس�������عود ية والم عايير
واﻹصدارات اﻷخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين.

أسس القياس
مخص���ص
تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا قياس مش���تقات اﻷص���ول المالية المقاس���ة بالقيمة العادلة و
ّ
مكافأة نهاية الخدمة والذي تم تقييمه اكتواريا ُ باستخدام طريقة وحدة القياس المتوقعة.
استخدمت المجموعة نفس السياسة المحاسبية للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٩م ،ما لم يذكر خﻼف ذلك.
أسس التوحيد
تتضمن القوائم المالية الموحدة ،القوائم المالية للشركة والكيانات التي تسيطر عليها الشركة .تتحقق السيطرة عندما تكون الشركة:
 سلطة علﻰ اﻷعمال ال ُمستثمر فيها.
تعرض لـ ،أو لديها حقوق في ،عوائد متقلبة من ارتباطها باﻷعمال ال ُمستثمر فيها ،و

ﱡ
 لديها القدرة علﻰ استخدام سلطتها علﻰ اﻷعمال ال ُمستثمر فيها للتأثير علﻰ مبلغ عوائدها.
تقوم الشركة بتقييم ما إذا كانت تسيطر علﻰ الشركة المستثمر فيها ام ﻻ ،إذا أشارت الحقائق والظروف إلﻰ وجود تغييرات الﻰ واحد أو
اكثر من الثﻼث عناصر المذكورة اعﻼه.
تش���تمل هذه القوائم المالية الموحدة علﻰ قائمة المركز المالي الموحد  ،قائمة الرباح أو الخس���ارة والدخل الش���امل اﻻخر الموحدة وقائمة
التغيرات في حقوق الملكية الموحدة وقائمة التدفقات النقدية الموحدة  ،واﻻيض�������احات علﻰ القوائم المالية الموحدة للمجموعة  ،بما في
ذلك الموجودات والمطلوبات ونتائج عمليات المجموعة وفروعها المملوكة بالكامل  ،كما هو موض�������ح في )إيض�������اح .(٢-١يتم توحيد
الشركات التابعة من التاريخ الذي تبدأ فيه الملكية حتﻰ تاريخ توقفها .يتم ضبط السياسات المحاسبية للشركات التابعة  ،عند الضرورة ،
لضمان توافقها مع السياسات المتبعة من قبل المجموعة .تتمتع المجموعة والشركات التابعة المملوكة لها بالكامل بنفس فترات التقارير.
جميع اﻻصول واﻻلتزامات والدخل والمصاريف والتدفقات النقدية دخل المجموعة والمتعلقة بمعامﻼت بين اعضاء المجموعة تم الغائها
في القوائم الموحدة.
العملة الوظيﻔية وعملة العرض
تم عرض القوائم المالية الموحدة بالس���عودي ﷼ حيث تمثل ايض���ا ً العملة الوظيفية للمجموعة ،جميع المبالغ تم تقريبها الﻰ اﻻﻻف ﷼
سعودي ما لم يذكر خﻼف ذلك.

 -٣التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة

يوضح ما يلي التغييرات في السياسات المحاسبية خﻼل العام المنتهي في  ٣١ديسمبر .٢٠٢٠
وف ًقا لما يس�����مح به المعيار الدولي للتقرير المالي  ، ٩اختارت المجموعة اﻻنتقال إلﻰ تطبيق متطلبات محاس�����بة التحوط للمعيار الدولي
�ارا من  ١يوليو  .٢٠٢٠عن��د التحول إلﻰ المعي��ار ال��دولي للتقرير الم��الي  ٩في  ،٢٠١٨اخت��ارت المجموع��ة
للتقرير الم��الي  ٩اعتب� ً
اﻻستمرار في تطبيق متطلبات محاسبة التحوط وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم .٣٩

تحتفظ متطلبات محاس��بة التحوط العامة للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ٩باﻷنواع الثﻼثة لمحاس��بة التحوط .ومع ذلك  ،تم تقديم قدر
أكبر من المرونة ﻷنواع المعامﻼت المؤهلة لمحاسبة التحوط ،وعلﻰ وجه التحديد توسيع أنواع اﻷدوات المؤهلة ﻷدوات التحوط وأنواع
مكونات المخاطر للبنود غير المالية المؤهلة لمحاس�������بة التحوط .باﻹض�������افة إلﻰ ذلك  ،تم اس�������تبدال اختبار الفعالية بمبدأ "العﻼقة
أيض��ا .كما تم تقديم متطلبات إفص��اح محس��نة حول أنش��طة إدارة
اﻻقتص��ادية" .كما أن التقييم بأثر رجعي لفعالية التحوط لم يعد مطلوبًا
ً
المخاطر للمجموعة.
أيض�������ا لمحاس�������بة التحوط وف ًقا للمعيار الدولي للتقرير المالي ، ٩
إن عﻼقات التحوط المؤهلة للمجموعة في  ١يوليو  ٢٠٢٠مؤهلة
ً
نظرا ﻷن
.
تحول
ال
عند
التحوط
عﻼقات
من
أي
في
التوازن
دة
إعا
��روري
وبالتالي تم اعتبارها عﻼقات تحوط مس���تمرة .لم يكن من الض�
ً
الشروط الهامة ﻷدوات التحوط تتطابق مع البنود المتحوط لها المقابلة ،فﺈن عﻼقات التحوط تستمر في أن تكون فعالة بموجب متطلبات
أيض���ا أي عﻼقات تحوط وفقا ً للمعيار الدولي للتقرير المالي  ٩والتي لم
تقييم فعالية المعيار الدولي للتقرير المالي  .٩لم تحدد المجموعة
ً
تكن لتفي بمعايير محاسبة التحوط المؤهلة بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم .٣٩
لم يكن لتطبيق متطلبات محاسبة التحوط للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ٩أي تأثير علﻰ النتائج والمركز المالي للمجموعة للسنوات
الحالية و/أو السنوات السابقة.
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 -٣التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(
سياسة محاسبة التحوط

لمحاس�����بة التحوط ،تص�����نف المجموعة المش�����تقات إما كتحوطات للقيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات المعترف بها أو التزام مؤكد
)تحوط القيمة العادلة(؛ أو التحوطات من مخاطر معينة مرتبطة بأص�������ل أو التزام معترف به أو معاملة متوقعة محتملة للغاية )تحوط
التدفق النقدي( أو تحوطات صافي استثمار في عملية أجنبية )تحوط صافي اﻻستثمار(.
في بداية عﻼقة التحوط ،توثق المجموعة العﻼقة بين أداة التحوط والبند المتحوط منه ،إلﻰ جانب أهداف إدارة المخاطر واس�����تراتيجيتها
ﻹجراء معامﻼت التحوط المختلفة .عﻼوة علﻰ ذلك ،عند بداية التحوط وعلﻰ أس���اس مس���تمر ،توثق المجموعة ما إذا كانت أداة التحوط
فعالة في تعويض التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية للبند المتحوط له المن سوب إلﻰ مخاطر التحوط ،أي عندما تلبي عﻼقات
التحوط جميع متطلبات فعالية التحوط التالية:
• توجد عﻼقة اقتصادية بين البند المتحوط له وأداة التحوط.
• أﻻ يهيمن أثر المخاطر اﻻئتمان علﻰ التغيرات في القيمة التي تنتج عن تلك العﻼقة اﻻقتصادية .و
• أن تكون نسبة التحوط لعﻼقة التحوط هي نفسها مثل تلك الناتجة عن كمية البند المتحوط له التي تقوم المجموعة بالتحوط لها  -فعليا ً
 وكمية أداة التحوط التي تستخدمها المجموعة  -فعليا ً  -للتحوط لتلك الكمية من البند المتحوط له.إذا توقفت عﻼقة التحوط عن الوفاء بمتطلبات فعال ية التحوط المتعلقة بنس�������بة التحوط ولكن ظل هدف إدارة المخاطر لعﻼقة التحوط
المحددة كما هو ،تقوم المجموعة بتعديل نس�����بة التحوط الخاص�����ة بعﻼقة التحوط )أي إعادة التوازن للتحوط( بحيث تلبي معايير التأهيل
مرة أخرى.
تحدد المجموعة التغير الكامل في القيمة العادلة للعقد اﻵجل )أي بما في ذلك العناص����ر اﻵجلة( كأداة تحوط لجميع عﻼقات التحوط التي
تنطوي علﻰ عقود آجلة.
تحدد المجموعة فقط القيمة الحقيقية لعقود الخيار كبند متحوط له ،أي باس���تثناء القيمة الزمنية للخيار .يتم اﻻعتراف بالتغيرات في القيمة
العادلة للقيمة الزمنية المناس��بة للخيار في الدخل الش��امل اﻵخر ويتم تجميعها في تكلفة احتياطي التحوط .إذا كان البند المتحوط له عﻼقة
بالمعاملة ،يتم إعادة تص������نيف القيمة الزمنية إلﻰ الربح أو الخس������ارة عندما يؤثر البند المتحوط علﻰ الربح أو الخس������ارة .إذا كان البند
المتحوط منه مرتبطا ً بفترة زمنية ،فس���يتم إعادة تص���نيف المبلغ المتراكم في تكلفة احتياطي التحوط إلﻰ الربح أو الخس���ارة علﻰ أس���اس
منطقي  -تطبق المجموعة إطفاء القس������ط الثابت .يتم اﻻعتراف بتلك المبالغ المعاد تص������نيفها في الربح أو الخس������ارة في نفس بند البند
المتحوط له .إذا كان البند المتحوط منه بندا ً غير مالي ،فﺈن المبلغ المتراكم في تكلفة احتياطي التحوط يتم حذفه مباش�������رة من حقوق
الملكية وإدراجه في القيمة الدفترية اﻷولية للبند غير المالي المعترف به .عﻼوة علﻰ ذلك ،إذا كانت المجموعة تتوقع أن بعض أو كل
الخس���ارة المتراكمة في تكلفة احتياطي التحوط لن يتم اس���تردادها في المس���تقبل ،يتم إعادة تص���نيف هذا المبلغ علﻰ الفور إلﻰ الربح أو
الخسارة.

تحوطات القيمة العادلة
يتم اﻻعتراف بتغير القيمة العادلة علﻰ أدوات التحوط المؤهلة في الربح أو الخسارة باستثناء عندما تقوم أداة التحوط بتغطية أداة حقوق
الملكية المص����نفة بالقيمة العادلة من خﻼل الدخل الش����امل اﻵخر وفي هذه الحالة يتم اﻻعتراف بها في الدخل الش����امل اﻵخر .يتم تعديل
القيمة الدفترية للبند المتحوط له الذي لم يتم قياس��ه بالفعل بالقيمة العادلة لتغير القيمة العادلة المنس��وب إلﻰ المخاطر المحوطة مع إدخال
مقابل في الربح أو الخس��ارة .بالنس��بة ﻷدوات الدين المقاس��ة بالقيمة العادلة من خﻼل الدخل الش��امل اﻵخر ،ﻻ يتم تعديل القيمة الدفترية
ﻷنها مدرجة بالفعل بالقيمة العادلة ،ولكن يتم اﻻعتراف بأرباح أو خسائر التحوط في الربح أو الخسارة بدﻻً من الدخل الشامل اﻵخر.
عندما يكون البند المتحوط هو أداة حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خﻼل الدخل الش��امل اﻵخر ،فﺈن مكس��ب أو خس��ارة التحوط تظل في
الدخل الش��امل اﻵخر لمطابقة أداة التحوط .عندما يتم اﻻعتراف بأرباح أو خس��ائر التحوط في الربح أو الخس��ارة ،يتم اﻻعتراف بها في
نفس البند المتحوط له.
تتوقف المجموعة عن محاس����بة التحوط فقط عندما تتوقف عﻼقة التحوط )أو جزء منها( عن تلبية المعايير المؤهلة )بعد إعادة التوازن،
إن وجدت( .يتض������من ذلك الحاﻻت التي تنتهي فيها أداة التحوط أو يتم بيعها أو اس������تبعادها أو ممارس������تها .يتم احتس������اب التوقف بأثر
مس��تقبلي .يتم إطفاء تعديل القيمة العادلة علﻰ القيمة الدفترية للبند المتحوط الناتج عن المخاطر المحوطة إلﻰ الربح أو الخس��ارة من ذلك
التاريخ.
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شركة اﻻتصاﻻت المتنقلة السعودية
) شركة مساهمة سعودية (

شركة اﻻتصاﻻت المتنقلة السعودية
) شركة مساهمة سعودية (

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

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

)جميع المبالغ باﻵﻻف ﷼ سعودي ما لم ينص علﻰ خﻼف ذلك(

)جميع المبالغ باﻵﻻف ﷼ سعودي ما لم ينص علﻰ خﻼف ذلك(

 -٤المعايير والتﻔسيرات والتعديﻼت )تتمة(

 -٣التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(
تحوطات التدفق النقدي

تعديﻼت على المعيار الدولي للتقرير المالي رﻗم ) ١٦امتيازات اﻹيجار ذات الصلة بكوفيد (١٩ -

الجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة للمش���تقات وأدوات التحوط المؤهلة اﻷخرى المص���نفة والمؤهلة كتحوطات للتدفقات النقدية
يتم اﻻعتراف بها في الدخل الش�������امل اﻵخر وتجميعها تحت عنوان احتياطي تحوطات التدفقات النقدية ،والتي تقتص�������ر علﻰ التغير
التراكمي في القيمة العادلة البند المغطﻰ من بداية التحوط .يتم اﻻعتراف باﻷرباح أو الخس����ائر المتعلقة بالجزء غير الفعال مباش����رة في
الربح أو الخسارة ،ويتم تضمينها في بند "اﻷرباح والخسائر اﻷخرى".

في  ٢٨مايو  ، ٢٠٢٠أص��در مجلس معايير المحاس��بة الدولية ) (IASBامتيازات اﻹيجار ذات الص��لة بكوفيد  ١٩-تعديل علﻰ المعيار
الدولي ﻹعداد التقارير المالية رقم  ١٦عقود اﻹيجار كوس�����يلة عملية ،قد يختار المس�����تأجر عدم تقييم ما إذا كان امتياز اﻹيجار المرتبط
ً
تعديﻼ لعقد اﻹيجار .يقوم المس������تأجر الذي يقوم بﺈجراء هذا اﻻختيار بالحس������ابات ﻷي تغيير في مدفوعات
بكوفيد  ١٩-من المؤجر يعد
اﻹيجار ناتج عن امتياز اﻹيجار المرتبط بكوفيد ١٩-بنفس الطريقة التي يفس��ر بها التغيير بموجب المعيار الدولي ﻹعداد التقارير المالية
ً
تعديﻼ لعقد اﻹيجار .ينطبق التعديل علﻰ فترات التقارير الس�������نوية التي تبدأ في أو بعد  ١يونيو .٢٠٢٠
رقم  ، ١٦إذا لم يكن التغيير
يُسمح بالتطبيق المبكر .لم يكن لهذا التعديل أي تأثير علﻰ البيانات المالية الموحدة للمجموعة.

المبالغ المعترف بها س��ابقا ً في الدخل الش��امل اﻵخر والمتراكمة في حقوق الملكية يتم إعادة تص��نيفها إلﻰ الربح أو الخس��ارة في الفترات
التي يؤثر فيها البند المتحوط منه علﻰ الربح أو الخس�������ارة ،في نفس بند التحوط المعترف به .ومع ذلك ،عندما تؤدي المعاملة المتوقعة
المحوطة إلﻰ اﻻعتراف بأص����ل غير مالي أو التزام غير مالي ،فﺈن اﻷرباح والخس����ائر المعترف بها س����ابقا ً في الدخل الش����امل اﻵخر
والمتراكمة في حقوق الملكية يتم حذفها من حقوق الملكية وإدراجها في القياس اﻷولي لتكلفة اﻷصل غير المالي أو اﻻلتزام غير المالي.
ﻻ يؤثر هذا التحويل علﻰ الدخل الش�������امل اﻵخر .عﻼوة علﻰ ذلك ،إذا كانت المجموعة تتوقع عدم اس�������ترداد بعض أو كل الخس�������ارة
المتراكمة في احتياطي التحوط للتدفق النقدي في المستقبل ،فسيتم إعادة تصنيف هذا المبلغ علﻰ الفور إلﻰ الربح أو الخسارة.
تتوقف المجموعة عن محاس����بة التحوط فقط عندما تتوقف عﻼقة التحوط )أو جزء منها( عن تلبية المعايير المؤهلة )بعد إعادة التوازن،
إن وجدت( .يتض������من ذلك الحاﻻت التي تنتهي فيها أداة التحوط أو يتم بيعها أو اس������تبعادها أو ممارس������تها .يتم احتس������اب التوقف بأثر
مس����تقبلي .أي ربح أو خس����ارة معترف بها في الدخل الش����امل اﻵخر والمتراكمة في احتياطي تحوطات التدفقات النقدية في ذلك الوقت
تظل في حقوق الملكية ويتم إعادة تص�������نيفها إلﻰ الربح أو الخس�������ارة عند حدوث المعاملة المتوقعة .عندما ﻻ يكون من المتوقع حدوث
معاملة متوقعة ،يتم إعادة تص�������نيف المكس�������ب أو الخس�������ارة المتراكم في احتياطي تحوطات التدفقات النقدية علﻰ الفور إلﻰ الربح أو
الخسارة.

تحوطات صافي اﻻستثمارات في العمليات اﻷجنبية
يتم المحاسبة عن تحوطات صافي اﻻستثمارات في العمليات اﻷجنبية بشكل مشابه لتحوطات التدفقات النقدية .يتم اﻻعتراف بأي مكسب
أو خس������ارة من عقود العمﻼت اﻷجنبية اﻵجلة المتعلقة بالجزء الفعال من التحوط في الدخل الش������امل اﻵخر ويتم تجميعها في احتياطي
تحويل العمﻼت اﻷجنبية .يتم اﻻعتراف باﻷرباح أو الخس��ائر المتعلقة بالجزء غير الفعال مباش��رة في الربح أو الخس��ارة ،ويتم تض��مينها
في بند "اﻷرباح والخس���ائر اﻷخرى" .يتم إعادة تص���نيف المكاس���ب والخس���ائر من أداة التحوط المتراكمة في احتياطي تحويل العمﻼت
اﻷجنبية إلﻰ الربح أو الخسارة عند البيع أو البيع الجزئي للعملية اﻷجنبية.
تنطبق بعض التعديﻼت والتفس�������يرات ﻷول مرة في عام ٢٠٢٠م ،ولكن ليس لها تأثير علﻰ المعلومات المالية اﻷولية الموحدة الموجزة
للمجموعة.

 -٤المعايير والتﻔسيرات والتعديﻼت

أ(

معايير وتﻔسيرات وتعديﻼت جديدة تم إعتمادها في السنة الحالية

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

المعيار الدولي للتقرير المالي رﻗم  :٣تعريف اﻷعمال
يوض�����ح التعديل الذي أُدخل علﻰ المعيار الدولي للتقرير المالي رقم " ٣تجميع اﻷعمال" أنه لكي يتم اعتباره عمﻼً  ،يجب أن تتض�����من
مجموعة متكاملة من اﻷنش�����طة واﻷص�����ول  ،كحد أدنﻰ  ،مدخﻼت وعملية جوهرية تس�����اهم معًا بش�����كل كبير في القدرة علﻰ إنش�����اء
المخرجات .عﻼوة علﻰ ذلك  ،فﺈنه يوض�������ح أن اﻷعمال يمكن أن توجد دون تض�������مين جميع المدخﻼت والعمليات الﻼزمة ﻹنش�������اء
المخرجات .لم يكن لهذه التعديﻼت أي تأثير علﻰ البيانات المالية الموحدة للمجموعة  ،ولكنها قد تؤثر علﻰ الفترات المس����تقبلية في حال
دخول المجموعة في أي عمليات تجميع اﻷعمال.
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تعديﻼت على المعايير الدولية للتقرير المالي رﻗم  ٧و  ٩ومعيار المحاسبة الدولي رﻗم " ٣٩إحﻼل معدل الﻔائدة المرجعي"
التعديﻼت علﻰ المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ٩ومعيار المحاس�������بة الدولي رقم  ٣٩اﻷدوات المالية :اﻻعتراف والقياس توفر عددًا
من التخفيفات  ،والتي تنطبق علﻰ جميع عﻼقات التحوط التي تتأثر بش����كل مباش����ر بﺈحﻼل معدل الفائدة المرجعي .تتأثر عﻼقة التحوط
إذا أدى اﻹحﻼل إلﻰ عدم التأكد من التوقيت و  /أو المبلغ لﻼس�������اس المرجعي لل تدفقات النقدية للبند المتحوط له أو أداة التحوط .تقوم
المجموعة بعملية تحليل لل تأثير المحتمل لهذا اﻹص�������ﻼح وليس من العملي اﻵن تقديم تقدير معقول ﻵثار تطبيق هذا التعديل حتﻰ تقوم
الشركة بمراجعة مفصلة.

معايير أخرى
المعايير الجديدة التي تم تطبيقها في القوائم المالية المجمعة السنوية للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر  ، ٢٠٢٠ولكن لم يكن لها تأثير كبير
علﻰ المجموعة هي:
• معيار المحاسبة الدولي رقم  ١عرض القوائم المالية ومعيار المحاسبة الدولي رقم  ٨السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات
المحاسبية واﻷخطاء )تعديل  -مبادرة اﻹفصاح  -تعريف اﻻهمية النسبية( ؛ و
• مراجعات اﻹطارالعام المفاهيمي ﻹعداد التقارير المالية.

ب( معايير وتﻔسيرات وتعديﻼت جديدة تم إصدارها ولكن لم تصبح سارية
هناك عدد من المعايير والتعديﻼت علﻰ المعايير والتفسيرات الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية والتي تعتبر سارية المفعول
في الفترات المحاسبية المستقبلية التي قررت المجموعة عدم التطبيق المبكر لها.

التعديﻼت التالية سارية المفعول للفترة التي تبدأ في او بعد  ١يناير :٢٠٢١
تعديﻼت على معاير المحاسبة الدولي رﻗم  " ١عرض القوائم المالية" ،خاص بتصنيف اﻻلتزامات.
توضح هذه التعديﻼت ضيقة النطاق علﻰ معيار المحاسبة الدولي " ، ١عرض القوائم المالية"  ،أن المطلوبات مصنفة علﻰ أنها متداولة
أو غير متداولة  ،اعتمادًا علﻰ الحقوق الموجودة في نهاية فترة التقرير .ﻻ يتأثر التص�������نيف بتوقعات المجموعة أو اﻷحداث بعد تاريخ
أيض �ا ما يعنيه معيار المحاس��بة الدولي  ١عندما يش��ير إلﻰ
التقرير )علﻰ س��بيل المثال  ،اس��تﻼم تنازل أو خرق لتعهد( .يوض��ح التعديل
ً
"تسوية" التزام.

التعديﻼت التالية سارية المفعول للفترة التي تبدأ في  ١يناير :٢٠٢٢
• العقود غير المجدية  -تكلفة إتمام العقد )تعديﻼت علﻰ معيار المحاسبة الدولي رقم .(٣٧
• الممتلكات واﻵﻻت والمعدات :العائدات قبل اﻻستخدام المقصود )تعديﻼت علﻰ معيار المحاسبة الدولي رقم  (١٦؛
• التحسينات السنوية علﻰ معايير المحاسبة الدولية ) ٢٠٢٠-٢٠١٨تعديﻼت علﻰ المعايير الدولي للتقرير المالي رقم  ١ورقم  ٩ورقم
 ١٦و معاير المحاسبة الدولي رقم  ( ٤١؛ و
• اﻹشارات إلﻰ اﻹطار العام المفاهيمي )تعديﻼت علﻰ المعيار الدولي للتقرير المالي .(٣
ﻻ تتوقع المجموعة أي معايير أخرى صادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية  ،ولكنها غير سارية المفعول بعد  ،أن يكون لها تأثير
جوهري علﻰ المجموعة.
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شركة اﻻتصاﻻت المتنقلة السعودية
) شركة مساهمة سعودية (

شركة اﻻتصاﻻت المتنقلة السعودية
) شركة مساهمة سعودية (

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

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

)جميع المبالغ باﻵﻻف ﷼ سعودي ما لم ينص علﻰ خﻼف ذلك(

)جميع المبالغ باﻵﻻف ﷼ سعودي ما لم ينص علﻰ خﻼف ذلك(

 -٥السياسات المحاسبية الهامة

 -٥السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

الممتلكات والمعدات

تطبق المجموعة معدﻻت اﻹطفاء السنوية التالية علﻰ أصولها غير الملموسة:

تدرج الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقص��ا اﻹهﻼك المتراكم وخس��ائر انخفاض القيمة المتراكمة باس��تثناء اﻷعمال الراس��مالية قيد التنفيذ
واﻻراضي.
ويتم اﻹعتراف باﻹهﻼك لش����طب تکلفة اﻷص����ول ناقص����ا قيمتها المتبقية علی مدى أعمارها اﻹنتاجية باس����تخدام طريقة القس����ط الثابت.
ويجب م راجعة اﻷعمار اﻹنتاجية المقدرة والقيم المتبقية وطريقة اﻹهﻼك في نهاية فترة التقرير الس������نوي  ،وتحتس������ب أي تغيرات في
التقديرات علﻰ أساس مستقبلي.
تتم رسملة المصروفات الﻼحقة فقط إذا كان من المحتمل تدفق المنافع اﻻقتصادية المستقبلية المرتبطة بالنفقات إلﻰ المجموعة.
تطبق المجموعة معدﻻت اﻹهﻼك السنوية التالية علﻰ ممتلكاتها ومعداتها:
٪٢٠أو مدة اﻹيجار أيهما أقل
 ٪٥إلﻰ ٪٣٣٫٣
 ٪٢٠إلﻰ ٪٣٣٫٣
٪٢٠
٪٢٠

تحسينات علﻰ العقارات المستأجرة
معدات شبكة اﻹتصاﻻت
نظم المعلومات والخوادم
اﻷثاث والتجهيزات واﻷدوات المكتبية
السيارات ومعدات النقل اﻷخرى

يتم اس���تبعاد أي من بنود الممتلكات والمعدات بمجرد التص���رف فيه أو عندما ﻻ يُتوقع أي منافع اقتص���ادية مس���تقبلية من اﻻس���تمرار في
استخدام اﻷصل .ويتم تحديد أي ربح أو خسارة ناتجة عن بيع أو استبعاد أحد بنود الممتلكات والمعدات علﻰ أنه الفرق بين متحصﻼت
البيع والقيمة الدفترية لﻸصل ،ويتم اﻻعتراف به في الربح أو الخسارة.
يتم إثبات اﻷعمال الرأس����مالية قيد التنفيذ بالتكلفة وﻻ يتم اس����تهﻼكها .يبدأ اﻻس����تهﻼك علﻰ اﻻعمال الرأس����مالية قيد التنفيذ عندما تكون
اﻷص��ول جاهزة لﻼس��تخدام المقص��ود .عندما تكون اﻷص��ول جاهزة لﻼس��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 اﻷص���ول المؤهلة خﻼل الفترة المطلوبة ﻹكمال وإعداد
اﻷصل لﻼستخدام المقصود.

دفعات رأسمالية مقدمة
يتم دفع دفعات رأس��مالية مقدمة إلﻰ موردي المعدات الرأس��مالية .يس��تمر اﻻعتراف بتلك الدفعات علﻰ أنها دفعات رأس��مالية مقدمة حتﻰ
يتم تسليم اﻷصل .بمجرد أن يتم توريد المعدات  ،يتم تحويل الدفعات الرأسمالية المقدمة إلﻰ معدات اﻻتصاﻻت أو اﻷعمال الرأسمالية
قيد التنفيذ.

اﻷصول غير الملموسة
تدرج اﻷ صول غير الملمو سة ذات اﻷعمار اﻹنتاجية المحددة التي يتم شراؤها ب شكل منف صل بالتكلفة ناق صا اﻹطفاء المتراكم وخ سائر
انخفاض القيمة المتراكمة .ويتم اﻻعتراف باﻹطفاء علﻰ أس�������اس القس�������ط الثابت علﻰ مدى أعمارها اﻹنتاجية المقدرة .ويجب مراجعة
اﻷعمار اﻹنتاجية المقدرة وطريقة اﻹطفاء في نهاية فترة التقرير الس�����نوي ،وتحتس�����ب تأثيرات أي تغيرات في التقديرات علﻰ أس�����اس
مستقبلي.
ﻻ يتم إستهﻼك اﻷصول غير الملموسة ذات اﻷعمار اﻹنتاجية غير المحددة ،ولكن يتم التحقق من وجود إضمحﻼل سنوياً ،سواء بشكل
منفص�������ل أو علﻰ مس�������توى وحدات توليد النقد .تتم مراجعة تقييم اﻻعمار اﻻنتاجية غير المحددة س�������نويًا لتحديد ما إذا كانت اﻻعمار
اﻻنتاجية غير المحددة س�������وف تظل داعمة .إذا لم يكن اﻷمر كذلك  ،فﺈن التغيير في العمر اﻹنتاجي من غير محدد إلﻰ محدد يتم علﻰ
أساس مستقبلي.
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٪٢٫٥
 ٪٢٠إلﻰ ٪٥٠
 ٪٦٫٦٧إلﻰ ٪١٠
٪٦٫٦٧

رسوم الترخيص
برامج الحاسوب
حقوق اﻻستخدام غير القابلة للتحديد
الطيف الترددي

يكون للعﻼمات التجارية عمر إنتاجي غير محدد ،ويتم تقييم انخفاض قيمتها في تاريخ التقرير السنوي.
يتم استبعاد أي أ صل غير ملموس بمجرد الت صرف فيه أو عندما ﻻ يُتوقع أي منافع اقت صادية مستقبلية من استخدامه أو الت صرف فيه.
يتم اﻹعتراف بالمكا سب أو الخ سائر الناتجة عن ا ستبعاد اﻷ صل غير الملموس ،التي تح سب علﻰ أ ساس الفرق بين صافي متح صﻼت
البيع والقيمة الدفترية لﻸصل ،في اﻷرباح أو الخسائر عند استبعاد اﻷصل.

انخﻔاض ﻗيمة اﻷصول الملموسة وغير الملموسة
تُراجع الشركة -في نهاية كل فترة تقرير  -القيم الدفترية ﻷصولها الملموسة وغير الملموسة لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر علﻰ أن
تلك اﻷص��ول قد تعرض��ت لخس��ائر انخفاض القيمة .في حالة وجود مثل هذه المؤش��رات ،يتم تقدير القيمة القابلة لﻼس��ترداد لﻸص��ل من
أجل تحديد مدى خس������ارة انخفاض القيمة )إن وجدت( .عندما ﻻ يكون من الممكن تقدير المبلغ القابل لﻼس������ترداد ﻷص������ل منفرد ،تقوم
الش���ركة بتقدير المبلغ القابل لﻼس���ترداد لوحدة توليد النقد التي ينتمي إليها اﻷص���ل .وعندما يمكن تحديد أس���اس معقول وثابت للتوزيع،
تُوزع كذلك أص��ول الش��ركات إلﻰ وحدات توليد النقد الفردية ،أو يتم توزيعها بخﻼف ذلك علﻰ أص��غر مجموعة من وحدات إنتاج النقد
التي يمكن تحديد أساس توزيع معقول وثابت لها.
ويكون المبلغ القابل لﻼس��ترداد هو ما يتعدى القيمة العادلة ناقص��ا تكلفة البيع والقيمة الناتجة من اﻻس��تخدام .عند تقدير قيمة اﻻس��تخدام،
يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة من قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم ما قبل الضريبة الذي يعكس تقييمات السوق الحالية
للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المحددة لﻸصل الذي لم يتم تعديل التدفقات النقدية المستقبلية له.
إذا كان المبلغ القابل لﻼس��ترداد لﻸص��ل )وحدة توليد النقد( قد قُ ّدِر أقل من قيمته الدفترية ،يتم تخفيض القيمة الدفترية )وحدة توليد النقد(
لﻸصل إلﻰ مبلغه القابل لﻼسترداد .يتم إدراج خسارة انخفاض القيمة مباشرة في اﻷرباح أو الخسائر.

انخﻔاض ﻗيمة اﻷصول الملموسة وغير الملموسة )تتمة(
وفي حال عكس خس����ارة القيمة ﻻحقًا ،يجب زيادة القيمة الدفترية لﻸص����ل )أو وحدة توليد النقد( إلﻰ أن تص����ل للتقديرات المعدلة للمبلغ
القابل لﻼس�������تر داد ،ولكن بحيث ﻻ تزيد القيمة الدفترية التي تمت زيادتها عن القيمة الدفترية التي كان من الممكن تحديدها إذا لم يتم
اﻻعتراف بخسارة اﻻنخفاض في القيمة لﻸصل )أو وحدة توليد للنقد( في السنوات السابقة .يتم اﻻعتراف بعكس خسارة انخفاض القيمة
مباشرة في اﻷرباح أو الخسائر.

المخزون
تقدر قيمة المخزون بالتكلفة أو ص���افي القيمة القابلة للتحقق ،أيهما أقل .وتحدد تكاليف المخزون علﻰ أس���اس المتوس���ط المرجح للتكلفة.
صا كل التكاليف المقدرة لﻺنهاء والتكاليف الﻼزمة ﻹتمام البيع.
يمثل صافي القيمة القابلة للتحقق سعر البيع المقدر للمخزون ناق ً

النقد وأرصدة البنوك
يش��مل النقد وأرص��دة لدى البنوك علﻰ النقد بالص��ندوق والبنوك و الودائع مع البنوك والتي ﻻ يتجاوز تاريخ اس��تحقاقها  ٣اش��هر وتكون
متاحة لﻺستخدام عن طريق المجموعة ،ما لم يذكر خﻼف ذلك.
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منافع الموظﻔين

الزكاة

مكافأة نهاية الخدمة

تحتس��ب المجموعة الزكاة وتخص��ص��ها وفقا للوائح المالية الس��عودية ،ويتم تحميلها علﻰ الربح أو الخس��ارة .يتم تقديم الزكاة علﻰ اس��اس
المجموعة ككل .وتحتسب باستخدام معدﻻت الزكاة السارية أو المطبقة جوهريا ً بنهاية الفترة المشمولة بالتقرير.

يتم تحديد مخ صص مكافأة نهاية الخدمة ،وهو عبارة عن خطة مزايا محددة ،با ستخدام طريقة وحدة اﻻئتمان المخططة ،مع إجراء تقييم
إكتواري في نهاية كل فترة التقريرالسنوي .وتُدرج عمليات إعادة القياس ،التي تشمل المكاسب والخسائر الناتجة عن التقييم اﻷكتواري،
مباش���رة في قائمة المركز المالي مع قيد أي خص���م أو ائتمان في الدخل الش���امل اﻷخر في الفترة التي تحدث فيها .وتدرج عمليات إعادة
القياس المعترف بها في الدخل الش���امل اﻵخر علﻰ الفور في اﻷرباح المبقاة ،ولن يتم إعادة تص���نيفها ض���من اﻷرباح أو الخس���ائر .ويتم
إثبات تكلفة الخدمة السابقة في الربح أو الخسارة في فترة تعديل الخطة .كما يتم احتساب الفائدة من خﻼل تطبيق معدل الخصم في بداية
الفترة الﻰ صافي اﻻلتزامات أو اﻷصول المحددة .وتُصنف تكاليف المنافع المحددة علﻰ النحو التالي:
 تکاليف الخدمة )بما في ذلك تكلفة الخدمة الح الية ،تكلفة الخدمة السابقة ،وكذلك المكاسب والخسائر الناتجة عن التخفيضات والتسوية(؛
 مصروفات الفوائد؛
 إعادة القياس.
تقوم المجموعة بعرض العنصرين اﻷولين لتكاليف المنافع المحددة في الربح أو الخسارة في بند "المصاريف التشغيلية واﻻدارية".
قامت الش�������ركة بالبدء بﺈس�������تخدام التقويم اﻻكتواري ﻹلتزامات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين من بداية التحول للمعايير الدولية للتقرير
المالي ،علﻰ أساس سنوى.
إستحقاقات التقاعد
تدفع الش��ركة اش��تراكات التقاعد عن موظفيها الس��عوديين إلﻰ المؤس��س��ة العامة للتأمينات اﻹجتماعية .ويمثل ذلك خطة مس��اهمة محددة.
وتسجل المدفوعات كمصاريف عند تكبدها.
منافع الموظفين قصيرة اﻷجل
يتم اﻹعتراف باﻻلتزام بالمنافع المس����تحقة للموظفين فيما يتعلق باﻷجور والرواتب واﻷجازات الس����نوية واﻷجازات المرض����ية وتذاكر
السفرفي الفترة التي يتم فيها تقديم الخدمة ذات العﻼقة بالمبلغ غير المخصوم من المنافع المتوقع دفعها مقابل تلك الخدمة.
وتقاس اﻻلتزامات المعترف بها فيما يتعلق بمنافع الموظفين القص���يرة اﻷجل بالمبلغ غير المخص���وم للمنافع المتوقع دفعها مقابل الخدمة
ذات العﻼقة.

المنح الحكومية

رأس المال
يتم تصنيف اﻷدوات المالية التي تصدرها المجموعة كحقوق ملكية فقط إلﻰ الحد الذي ﻻ تستوفي فيه تعريف المطلوب المالي أو اﻷصل
المالي .يتم تصنيف اﻷسهم العادية للمجموعة كأدوات حقوق ملكية.

مخصصات
يتم إثبات المخص��ص��ات عندما يكون لدى المجموعة إلتزام قانوني حالي أو متوقع ناتج عن حدث س��ابق ،وهناك إحتمال وجود إس��تخدام
للموارد لتسوية اﻹلتزام ،وإمكانية تقدير المبلغ بشكل يعتمد عليه.

اﻻلتزامات المحتملة
ﻻ يتم اﻻعتراف باﻷ صول المحتملة كأ صل حتﻰ ي صبح تحقيقها مؤكدًا تقريبًا .ﻻ يتم اﻻعتراف باﻻلتزامات المحتملة  ،بخﻼف تلك التي
تنش��أ عن اﻻس��تحواذ علﻰ الش��ركات التابعة  ،كالتزام إﻻ إذا كان من المحتمل نتيجة أحداث س��ابقة أن يكون هناك تدفق خارجي للموارد
اﻻقتصادية لتسوية التزام حالي أو قانوني أو ضمني ؛ ويمكن تقدير المبلغ بشكل موثوق .يتم اﻻعتراف بالمطلوبات الطارئة الناشئة عن
اندماج اﻷعمال إذا كان من الممكن قياس قيمتها العادلة بشكل موثوق.

عقود اﻹيجار
المجموعة كمستأجر
تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان العقد عقد ايجارأو يحتوي علﻰ إيجار ،عند بدء العقد .تعترف الش���ركة بحق اس���تخدام اﻷص���ول والتزام
اﻹيجار المقابل في التاريخ الذي يجعل المؤجر فيه الموجود متا ًحا لﻼستخدام من قبل الشركة )تاريخ البدء(.
في ذلك التاريخ  ،تقيس الشركة حق اﻻستخدام بالتكلفة  ،والتي تشمل:
•
•
•
•

ﻻ يتم اﻹعتراف بالمنح الحكومية حتﻰ يكون هناك تأكيد معقول بأن المجموعة ستلتزم بالشروط المتعلقة بها وبأن المنح سيتم استﻼمها.
يتم تسجيل المنح الحكومية المتعلقة بالممتلكات والمعدات كخصم من تكلفة الموجودات عند تسجيلها في القيمة الدفترية ذات الصلة  .يتم
تسجيل أي مبالغ مسبقة الدفع إضافية مستلمه كمنحة مؤجلة ويتم تسويتها مقابل النفقات الرأسمالية المسجلة علﻰ الموجودات .أي فائض
يتم تسجيله في اﻹيرادات اﻷخرى.
يتم تسوية المنح المتعلقة باﻻيرادات )استرداد المصروفات( مقابل المصاريف ذات الصلة.

العمﻼت اﻷجنبية
يتم اﻹعتراف بالمعامﻼت التﻰ تتم بعمﻼت أخرى غير العملة الرس���مية للمجموعة )العمﻼت اﻷجنبية( ،والتي هي ال﷼ الس���عودي وفقا
ﻷس������عار الص������رف الس������ائدة في تاريخ المعامﻼت .في نهاية كل فترة تقرير ،يتم إعادة تحويل البنود النقدية المقومة بالعمﻼت اﻷجنبية
بأسعار الصرف السائدة في ذلك التاريخ .ﻻ يتم إعادة تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها من حيث التكلفة التاريخية بعملة أجنبية.
يتم اﻹعتراف بفروقات الصرف علﻰ البنود النقدية في اﻷرباح أو الخسائر في الفترة التي تنشأ فيها.
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مقدار القياس اﻷولي ﻻلتزام اﻹيجار.
أي مدفوعات إيجار يتم إجراؤها في أو قبل تاريخ البدء  ،مطرو ًحا منها أي حوافز إيجار مستلمة.
أي تكاليف مباشرة أولية  ،و
تقدير للتكاليف التي يتعين تكبدها ﻻستعادة اﻷصل اﻷساسي إلﻰ الحالة المطلوبة بموجب شروط وأحكام عقد اﻹيجار نتيجة ﻻستخدام
اﻷصل اﻷساسي خﻼل فترة معينة ؛ يتم اﻻعتراف بذلك كجزء من تكلفة حق استخدام اﻷصل عندما تتحمل المجموعة التزا ًما بهذه
التكاليف  ،والذي قد يكون في تاريخ البدء أو كنتيجة ﻻستخدام اﻷصل خﻼل فترة معينة.

في تاريخ البدء  ،تقيس الش������ركة التزام اﻹيجار بالقيمة الحالية لمدفوعات اﻹيجار التي لم يتم دفعها في ذلك التاريخ .وفي ذلك التاريخ ،
يتم خص��م مدفوعات اﻹيجار باس��تخدام س��عر الفائدة الض��مني في عقد اﻹيجار  ،إذا كان يمكن تحديد هذا الس��عر بس��هولة .إذا تعذر تحديد
هذا المعدل بسهولة  ،فﺈن المجموعة تستخدم معدل اﻻقتراض التراكمي.
ت شمل مدفوعات اﻹيجار المدرجة في قياس التزام اﻹيجار المدفوعات التالية لحق ا ستخدام اﻷ صل اﻷ سا سي خﻼل فترة اﻹيجار التي لم
يتم دفعها في تاريخ البدء:
•
•
•
•
•

دفعات ثابتة )بما في ذلك دفعات ثابتة مضمونة(  ،مطرو ًحا منها حوافز اﻹيجار المستحقة القبض.
دفعات إيجار متغيرة والتي تكون بناءاً علﻰ مؤشر أو معدل.
المبالغ التي يتوقع أن يدفعها المستأجر بموجب ضمانات القيمة المتبقية.
سعر المعاملة لخيار الشراء إذا كان المستأجر علﻰ يقين معقول من ممارسة هذا الخيار و
دفع غرامات إنهاء عقد اﻹيجار ،إذا كانت مدة اﻹيجار تعكس المستأجر الذي يمارس هذا الخيار.
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عقود اﻹيجار )تتمة(

يتم إدراج المدفوعات المرتبطة بعقود اﻹيجار قصيرة اﻷجل واﻷصول منخفضة القيمة علﻰ أساس القسط الثابت كمصروف في الربح
أو الخسارة.
عندما تتحمل المجموعة التزا ًما بتكاليف تفكيك وإزالة أصل مؤجر ،أو استعادة الموقع الذي توجد عليه أو استعادة اﻷصل اﻷساسي إلﻰ
الحالة المطلوبة بموجب ش��روط وش��روط عقد اﻹيجار ،يتم اﻻعتراف بالمخص��ص وقياس��ه وفقًا لمعايير المحاس��بة الدولية  .٣٧إلﻰ الحد
الذي تكون فيه التكاليف المتعلقة بأص���ل حق اﻻس���تخدام ،يتم إدراج التكاليف في أص���ل حق اﻻس���تخدام ذي الص���لة  ،ما لم يتم تكبد هذه
التكاليف ﻹنتاج مخزون.
القياس الﻼحق
ناقص�ا اﻻس��تهﻼك المتراكم وخس��ائر انخفاض القيمة .يتم احتس��اب
بعد تاريخ البدء ،تقوم المجموعة بقياس أص��ل حق اﻻس��تخدام بالتكلفة
ً
اﻻس����تهﻼك علﻰ أس����اس القس����ط الثابت علﻰ المدى اﻷقص����ر من العمر اﻹنتاجي لﻸص����ل ومدة اﻹيجار .تحدد الش����ركة ما إذا كان حق
اس��تخدام اﻷص��ول قد انخفض��ت قيمته وتقر بأية خس��ائر انخفاض في القيمة تم تحديدها في قائمة الربح او الخس��ارة .يبدأ اﻻس��تهﻼك في
تاريخ بدء عقد اﻹيجار.
تطبق المجموعة معيار المحاسبي الدولي رقم  ٣٦لتحديد ما إذا كان أصل حق اﻻستخدام قد انخفضت قيمته ويتم المحاسبة علﻰ خسارة
انخفاض القيمة المحددة.
ب عد تاريخ ال بدء  ،تقوم المجمو عة بق ياس التزا مات اﻹي جار عن طريق ز يادة القي مة ا لدفتر ية لتعكس ال فا ئدة علﻰ التزا مات اﻹي جار
وتخفيض القيمة الدفترية لتعكس دفعات اﻹيجار المدفوعة.
تقوم المجموعة بﺈعادة قياس التزام اﻹيجار )وتجري تعديﻼً مماثﻼً ﻷصل حق اﻻستخدام ذي الصلة( كلما:
• تغيرت مدة عقد اﻹيجار أو حدث أو تغيير كبير في الظروف مما أدى إلﻰ تغيير في تقييم ممارسة خيار الشراء  ،وفي هذه الحالة
يتم إعادة قياس التزام اﻹيجار عن طريق خصم مدفوعات اﻹيجار المعدلة باستخدام معدل الخصم المعدل.
• تتغير مدفوعات اﻹيجار بسبب التغييرات في مؤشر أو معدل أو تغيير في المدفوعات المتوقعة بموجب قيمة متبقية مضمونة  ،وفي
هذه الحاﻻت يتم إعادة قياس التزام اﻹيجار عن طريق خصم مدفوعات اﻹيجار المعدلة باستخدام معدل خصم غير متغير )ما لم
تتغير مدفوعات اﻹيجار بسبب التغيير في سعر الفائدة العائم  ،وفي هذه الحالة يتم استخدام معدل الخصم المعدل(.
يتم تعديل عقد اﻹيجار وﻻ يتم احتساب تعديل عقد اﻹيجار كعقد إيجار منفصل  ،وفي هذه الحالة يتم إعادة قياس التزام اﻹيجار بنا ًء علﻰ
مدة عقد اﻹيجار المعدّل عن طريق خصم مدفوعات اﻹيجار المعدلة باستخدام معدل الخصم المعدل في تاريخ نفاذ التعديل.
يتم تخص�������يص كل دفعة إيجار بين اﻻلتزام وتكلفة التمويل .يتم تحميل تكلفة التمويل علﻰ الربح أو الخس�������ارة علﻰ مدار فترة اﻹيجار
ﻹنتاج معدل فائدة دوري ثابت علﻰ الرص��يد المتبقي من اﻻلتزام لكل فترة .س��عر الفائدة الدوري الثابت هو معدل الخص��م المس��تخدم في
القياس اﻷولي ﻻلتزام اﻹيجار.
بالنسبة للعقود التي تحتوي علﻰ عنصر إيجار واحد أو أكثر من عناصر اﻹيجار أو غير اﻹيجار  ،تخصص الشركة اﻻعتبار في العقد
لكل عنصر إيجار علﻰ أساس السعر المستقل النسبي لعنصر التأجير الﻰ المجموع الكلي وسعر المكونات غير المستأجرة.

المجموعة كمؤجر
يتم تص����نيف عقود اﻹيجار التي تكون الش����ركة مؤجّرا لها كﺈيجارات تمويلية أو تش����غيلية .عندما تنقل ش����روط عقد اﻹيجار كل مخاطر
ومزايا الملكية إلﻰ المس����تأجر  ،يتم تص����نيف العقد علﻰ أنه عقد إيجار تمويلي .يتم تص����نيف جميع عقود اﻹيجار اﻷخرى كعقود إيجار
تشغيلية.
يتم احتس���اب إيرادات اﻹيجار من عقود اﻹيجار التش���غيلية علﻰ أس���اس القس���ط الثابت علﻰ مدى مدة عقد اﻹيجار ذات الص���لة .تض���اف
التكاليف المباش�رة اﻷولية المتكبدة في التفاوض وترتيب عقد إيجار تش�غيلي إلﻰ القيمة الدفترية لﻸص�ل المؤجر ويتم اﻻعتراف بها علﻰ
أساس القسط الثابت علﻰ مدى فترة اﻹيجار.
عندما يتض��من العقد عناص��ر التأجير وغير التأجير  ،تطبق الش��ركة المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ١٥لتخص��يص اﻻعتبار بموجب
العقد لكل عنصر.
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اﻹيرادات
تتكون إيرادات التش�����غيل من اﻹيرادات متكررة الحدوث مثل فواتير العمﻼء لرس�����وم اﻻش�����تراكات الش�����هرية ورس�����وم خدمة التجوال
والخطوط المؤجرة والمكالمات وتتكون أيض��ا من اﻹيرادات غير متكررة الحدوث مثل رس��وم اﻻتص��ال التي تدفع لمرة واحدة ومبيعات
أجهزة الهواتف وملحقاتها.

أجهزة الهواتف وخدمات اﻻتصاﻻت
يتم اﻻعتراف باﻹيرادات من خدمات اﻻتص�������اﻻت المتنقلة المقدمة لعمﻼء الدفع اﻵجل والدفع مقدما ً عند نقل الخدمات .إذا قام العميل
بأداء اﻻلتزام أوﻻً ،علﻰ س������بيل المثال ،من خﻼل الس������داد المس������بق للمقابل الموعود به ،يص������بح لدى المجموعة التزام عقد .إذا قامت
المجموعة بتقديم الخدمة أوﻻً من خﻼل اس���تيفاء التزامها باﻷداء ،فﺈن المجموعة لديها العقد اﻷص���لي .يتم احتس���اب المبالغ المس���تلمة من
بيع الرصيد المدفوع مقدما كالتزامات العقد حتﻰ يستخدم العميل الخدمات حينما يتم اﻹعتراف بها كﺈيراد.
تقدم المجموعة هواتف مدعومة لعمﻼئها إلﻰ جانب خدمات اﻻتص�������اﻻت المتنقلة .يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ١٥من
الشركات توزيع سعر المعاملة علﻰ كل التزام أداء محدد في العقد علﻰ أساس سعر البيع المستقل لكل منها .ونتج عن ذلك إعادة تبويب
جزء من إيرادات المتاجرة ض���من إيرادات الخدمات والتي س���بق تس���جيلها فور إبرام العقد مع العميل وبالتالي نش���أ أص���ل بموجب عقد
يتض��من بعض البنود التي س��بق عرض��ها كمدينين تجاريين وأرص��دة مدينة أخرى .يمثل اﻷص��ل الناتج عن العقد المبالغ المس��تحقة من
العميل والتي لم تتحقق صفتها القانونية بعد .ويتم تحديد أ سعار البيع المستقلة استنادًا إلﻰ اﻷسعار المعلنة .يتم تسجيل اﻹيرادات الناتجة
من مبيعات اﻷجهزة عند تس�����ليم الجهاز للعميل .ويحدث ذلك عادة عند إبرام العميل للعقد.أما اﻷجهزة التي تباع منفص�����لة ،يدفع العميل
قيمتها بالكامل في مركز البيع .يتم تس��جيل اﻹيرادات الناتجة من اﻻتص��اﻻت الص��وتية والرس��ائل وخدمات اﻹنترنت المتض��منة في حزم
الباقات عندما يتم تقديم الخدمات خﻼل فترة العقد.

خدمات القيمة المضافة – الموكلين مقابل الوكﻼء
تس����تند اﻹيرادات الناتجة من خدمات القيمة المض����افة وترتيبات مش����اركتها إلﻰ تحليل اﻷحداث والظروف المحيطة بتلك المعامﻼت يتم
اﻻعتراف باﻹيرادات الناتجة من خدمات القيمة المض������افة عند تقديم المجموعة الخدمات ذات الص������لة اس������تنادًا إلﻰ س������يطرتها أو فقد
س���يطرتها علﻰ الخدمات المحولة للعميل حيث يتم اﻻعتراف إما بﺈجمالي المبلغ الص���ادر به فاتورة إلﻰ العميل أو بالمبلغ المس���تحق من
قبل المجموعة كعمولة لتسهيل تقديم الخدمة.

عنصر التمويل الهام
إذا امتلك العميل خيار الدفع مقابل اﻷجهزة أو الخدمات علﻰ مدى فترة ما ،يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ١٥اتخاذ حكم
لتحديد ما إذا كان العقد يتضمن عنصر تمويل هام .وفي هذه الحالة ،يتم تعديل سعر المعاملة ليعكس القيمة الزمنية لﻸموال.

العموﻻت وتكاليف العقود اﻷخرى
وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ،١٥يتم تأجيل بعض التكاليف اﻹض�������افية ال ُمتكبدة في الحص�������ول علﻰ عقد مع عميل في قائمة
المركز المالي الموحدة ويتم إطفاؤها بالتوافق مع إثبات إيراد العقد ذي الص��لة .وس��يؤدي ذلك بش��كل عام إلﻰ اﻻعتراف في وقت ﻻحق
بمبالغ بعض العموﻻت المستحقة لموزعين وموظفين تابعين لطرف ثالث.
تقدم الش��ركة حوافز للجهات الوس��يطة وذلك ﻻكتس��اب عمﻼء جدد وترقية الخدمات المباعة للعمﻼء الحاليين .يتم إطفاء عموﻻت التفعيل
وإعادة ال تجديد المدفوعة مقابل خدمات الدفع اﻵجل علﻰ مدار فترة العقد .وفي حالة عمﻼء الدفع المس����بق ،يتم تحميل تكاليف العموﻻت
كمصروف عند تكبدها.

برامج وﻻء العمﻼء
تطبق الش����ركة برنامج وﻻء العمﻼء الذي يوفر مجموعة متنوعة من المزايا للعمﻼء .وتخص����ص الش����ركة المقابل المقبوض فيما يتعلق
بالمنتجات والخدمات المقدمة في الباقة بما في ذلك نقاط الوﻻء كالتزام أداء منفصل استنادًا إلﻰ أسعار البيع.
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خدمات التثبيت والتفعيل

يتم ﻻحقًا قياس أدوات الدين التي تستوفي الشروط التالية بالقيمة العادلة من خﻼل الدخل الشامل اﻵخر:

يتم اﻻعتراف باﻻيرادات من بيع ش����رائح اﻻتص����ال عند تفعيلها عندما تنتقل الس����يطرة علﻰ ش����ريحة اﻻتص����ال إلﻰ العميل النهائي.تقدم
الش����ركة خدمات التركيب بش����كل مدمج مع بيع اﻷجهزة للعميل.تتألف العقود المجمعة لمبيعات اﻷجهزة وخدمات التركيب من التزامات
أداء واحدة ﻷن وعود نقل اﻷجهزة وتوفير خدمات التركيب غير قادرة علﻰ أن تكون خاصة .وبنا ًء علﻰ ذلك  ،تقوم الشركة باﻹعتراف
باﻹيرادات الناتجة عن المبيعات المجمعة لﻸجهزة وخدمات التركيب مع مرور الوقت  ،باس�������تخدام طريقة إدخال لقياس التقدم نحو
الرضاء التام عن الخدمة  ،وذلك ﻷن العميل يتلقﻰ ويستهلك في نفس الوقت الفوائد التي تقدمها الشركة.

اﻷدوات المالية



المجموعة ليس لديها ادوات دين مقاسة بالقيمة العادة من خﻼل الدخل الشامل اﻻخرى.

اﻷصول المالية

بش����كل افتراض����ي  ،يتم قياس جميع اﻷص����ول المالية اﻷخرى ﻻحقًا بالقيمة العادلة من خﻼل الربح أو الخس����ارة .المجموعة ليس لديها
اصول مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خﻼل الربح او الخسارة.

تقوم المجموعة بتصنيف اﻷصول المالية في واحدة من الفئات التي يتم ذكرها أدناه ،وهذا يعود علﻰ الغرض التي تم الحصول علية من
أجله .بخﻼف اﻷصول المالية التي لها عﻼقة بالتحوط ،السياسات المحاسبية لكل فئة كما يلي:

عند اﻻعتراف المبدئي باس�������تثمار في حقوق الملكية غير محتفظ به للمتاجرة ،قد تختار المجموعة بش�������كل غير قابل للرجوع عرض
التغييرات الﻼحقة في القيمة العادلة لﻼستثمار في الدخل الشامل اﻵخر .يتم إجراء هذه اﻻختيار علﻰ أساس كل استثمار علﻰ حدة.

القيمة العادلة من خﻼل الربح أو الخسارة

يتم قياس اﻷص���ل المالي )ما لم يكن ذمم مدينة تجارية بدون عنص���ر تمويلي هام يتم قياس���ه مبدئيًا بس���عر المعاملة( مبدئيًا بالقيمة العادلة
باﻹضافة إلﻰ تكاليف المعاملة التي يمكن أن تنسب مباشرة إلﻰ اﻻستحواذ  ،للبند غير المدرج بالقيمة العادلة في الربح أو الخسارة.

تص�������نف اﻷص�������ول المالية بالقيمة العادلة من خﻼل الربح أو الخس�������ارة في قائمة المركز المالي الموحدة بالقيمة العادلة مع اﻻعتراف
بالتغيرات في القيمة العادلة في قائمة الربح أو الخس���ارة والدخل الش���امل في ايرادات التمويل أو فئة المص���روفات .ليس لدى المجموعة
أي أصول مالية مصنفة طوعا ً بالقيمة العادلة من خﻼل الربح أو الخسارة.

القيمة العادلة من خﻼل الدخل الشامل اﻵخر
يتم إدراج اﻷص�������ول المالية التي يتم تقييمها بالقيمة العادلة من خﻼل الدخل الش�������امل اﻵخر بالقيمة العادلة مع اﻻعتراف بالتغيرات في
القيمة العادلة في الدخل الشامل اﻵخر ويتم تجميعها بالقيمة العادلة من خﻼل احتياطي الدخل الشامل اﻵخر عند البيع ،يتم إعادة تصنيف
أي رص��يد ض��من القيمة العادلة من خﻼل احتياطي الدخل الش��امل اﻵخر مباش��رة إلﻰ اﻷرباح المحتجزة وﻻ يتم إعادة تص��نيفه إلﻰ قائمة
الربح أو الخسارة والدخل الشامل اﻷخر.
يتم إدراج مش��تريات ومبيعات اﻷص��ول المالية المقاس��ة بالقيمة العادلة من خﻼل الدخل الش��امل اﻵخر في تاريخ التس��وية مع تس��جيل أي
تغيير في القيمة العادلة بين تاريخ المتاجرة وتاريخ التس�وية بالقيمة العادلة من خﻼل احتياطي الدخل الش�امل اﻵخر .ﻻ تمتلك المجموعة
أي أصول مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خﻼل الدخل الشامل اﻻخر.
تنش�أ هذه اﻷص�ول بش�كل أس�اس�ي من توفير الس�لع والخدمات للعمﻼء )مثل الذمم المدينة التجارية( ،ولكنها تتض�من أيض�ً ا أنواعًا أخرى
من اﻷص��ول المالية حيث يكون الهدف اﻷس��اس��ي اﻻحتفاظ بهذه اﻷص��ول من أجل التدفقات النقدية التعاقدية ،والتدفقات النقدية التعاقدية
هي مجرد مدفوعات .أص����ل الدين والفوائد .يتم إثباتها مبدئيًا بالقيمة العادلة زائدًا تكاليف المعاملة التي تنس����ب مباش����رة إلﻰ حيازتها أو
صا مخصص اﻻنخفاض في القيمة ،إن وجدت.
إصدارها ،ويتم تسجيلها ﻻحقًا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي ،ناق ً

القياس الﻼحق لﻸصول المالية
يتم ﻻحقًا قياس أدوات الدين التي تستوفي الشروط التالية بالتكلفة المطفأة:



اﻷصول المالية بالتكلفة المطفأة
يتم قياس هذه اﻷص���ول ﻻحقًا بالتكلفة المطفأة باس���تخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي .يتم تخفيض التكلفة المطفأة بخس���ائر انخفاض القيمة
)انظر أدناه( .يتم اﻻعتراف بﺈيرادات الفوائد وأرباح وخس�����ائر ص�����رف العمﻼت اﻷجنبية وانخفاض القيمة في الربح أو الخس�����ارة .يتم
اﻻعتراف بأي مكسب أو خسارة من إلغاء اﻻعتراف في الربح أو الخسارة.

انخفاض قيمة اﻷصول المالية
تتكون اﻷصول المالية بالتكلفة المطفاة من الذمم التجارية المدينة والنقد وما يُعادله والذمم المدينة اﻷخرى.
تُقاس مخصصات الخسارة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ٩وفق أي من اﻷسس التالية:


شهرا :وهي خسائر اﻹئتمان المتوقعة الناتجة عن حاﻻت تقصير محتملة في غضون
خسائر اﻻئتمان المتوقعة علﻰ مدى ١٢
ً
 ١٢شهرا ً من تاريخ التقرير.
الخسائر اﻹئتمان المتوقعة علﻰ مدى العمر :وهي خسائر اﻹئتمان المتوقعة التي تنشأ جراء جميع حاﻻت التقصير المحتملة علﻰ
مدار مدة اﻷداة المالية المتوقعة.



تقيس المجموعة مخصصات الخسارة بمبلغ يساوي خسائر اﻹئتمان المتوقعة علﻰ مدى العمر ،باستثناء ما يلي ،والتي تقاس
شهرا:
باعتبارها خسائر ائتمان متوقعة علﻰ مدى ١٢
ً




سندات الدين التي تحددت بأن لديها مخاطر ائتمانية منخفضة في تاريخ التقرير.
سندات الدين واﻷرصدة البنكية اﻷخرى التي لم تزداد مخاطر اﻹئتمان لها )أي مخاطر التقصير التي تحدث علﻰ مدار الفترة
المتوقعة لﻸداة المالية( زيادة ً ملحوظة ً منذ التسجيل اﻷولي.



التكلفة المطفأة

اﻷصل المالي محتفظ به ضمن نموذج أعمال يهدف إلﻰ اﻻحتفاظ بأصول مالية من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية.
تؤدي الشروط التعاقدية لﻸصل المالي في تواريخ محددة إلﻰ تدفقات نقدية تكون فقط مدفوعات المبلغ اﻷصلي والفائدة علﻰ
المبلغ اﻷساسي القائم.
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يتم اﻻحتفاظ باﻷصل المالي ضمن نموذج أعمال يتم تحقيق هدفه من خﻼل جمع التدفقات النقدية التعاقدية وبيع اﻷصول المالية؛
و
تؤدي الشروط التعاقدية لﻸصل المالي في تواريخ محددة إلﻰ تدفقات نقدية تكون فقط مدفوعات المبلغ اﻷصلي والفائدة علﻰ
المبلغ اﻷساسي القائم.

اختارت المجموعة قياس مخ ص صات الخ سارة للذمم التجاري ة المدينة وأ صول العقود بمبلغ ي ساوي خ سائر اﻹئتمان المتوقعة علﻰ مدى
العمر.
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عند تحديد ما إذا كانت مخاطر اﻹئتمان لﻸص������ل المالي قد ازدادت زيادة ً ملحوظة منذ التس������جيل اﻷولي وعند تقدير خس������ائر اﻹئتمان
المتوقعة ،تضع الشركة في اعتبارها المعلومات المعقولة والقابلة للدعم التي تكون ذات صلة ومتوفرة دون تكلفة ﻻ حاجة لها أو مجهود
ﻻ مبرر لها .ويش�������مل ذلك المعلومات والتحليﻼت الكمية والنوعية علﻰ ح ٍد س�������واء ،اس�������تنادا ً إلﻰ الخبرة التاريخية والتقييم اﻹئتماني
المدروس للشركة بما في ذلك المعلومات التطلعية المستقبلية.

ﻻحقا ً  ،يتم قياس المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعالة فيما عدا المشتقات والمطلوبات المالية المحددة بالقيمة
العادلة من خﻼل الربح أو الخس���ارة ،والتي تدرج ﻻحقا ً بالقيمة العادلة مع اﻹعتراف بالربح أو الخس���ارة في قائمة اﻷرباح أو الخس���ائر
)بخﻼف اﻷدوات المالية المشتقة التي تم تحديدها و تفعيلها كأدوات تحوط(.

تفترض الشركة زيادة مخاطر اﻹئتمان علﻰ اﻷصل المالي زيادة ً ملحوظة إذا تجاوزت مدة استحقاقها أكثر من  ٣٠يوماً .تعتبر الشركة
أن اﻷصل المالي يكون في حالة تعثر عندما:
•
•

يكون من غير المحتمل أن يدفع المقترض التزاماته اﻹئتمانية إلﻰ الش���ركة بالكامل ،دون لجوء الش���ركة إلﻰ إجراءات مثل التحقق
من الضمان )إذا كان ُمحتفظ به( ،أو
ً
يتجاوز تاريخ اﻷصل المالي أكثر من  ٩٠يوما بعد اﻹستحقاق.

تتمثل الفترة القص�������وى التي تؤخذ في اﻹعتبار عند تقدير خس�������ائر اﻹئتمان المتوقعة في الفترة التعاقدية القص�������وى التي تتعرض فيها
المجموعة لمخاطر اﻹئتمان.

قياس خسائر اﻹئتمان المتوقعة
تُمثل خسائر اﻹئتمان المتوقعة تقديرا ً مرجحا ً ﻻحتمالية خسائر اﻹئتمان .تُقاس خسائر اﻹئتمان علﻰ أنها القيمة الحالية لجميع العجوزات
النقدية )أي الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة للكيان وفقا ً للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع الشركة تلقيها(.
تُخصم خسائر اﻹئتمان المتوقعة بسعر الفائدة الفعلي لﻸصل المالي.

أصول مالية ذات مستوى إئتماني هابط
تقيّم المجموعة في كل تاريخ للتقارير ما إذا كانت الخص������وم المالية المدرجة بالتكلفة المطفاة وس������ندات الدين بالقيمة العادلة في الدخل
الش��امل اﻵخر ذات مس��توى إئتماني هابط .يكون اﻷص��ل المالي ذو مس��توى إئتماني هابط عند وقوع حدث أو أكثر له تأثير س��لبي علﻰ
التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لﻸصل المالي.

عرض انخﻔاض القيمة
تُخصم مخصصات الخسائر لﻸصول المالية ال ُمقاسة بالتكلفة المطفاة من إجمالي القيمة الدفترية لﻸصول.
تُعرض خس�����ائر اﻹنخفاض في القيمة المتعلقة بالذمم التجارية المدينة والذمم المدينة اﻷخرى ،بما في ذلك أص�����ول العقود علﻰ حدة في
قائمة الربح او الخسارة والدخل الشامل اﻻخر الموحدة.

إلغاء اﻻعتراف باﻷصول المالية
تقوم المجموعة بﺈلغاء اﻻعتراف باﻷص��ل المالي فقط عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من اﻷص��ل  ،أو عندما تقوم بتحويل
اﻷص��ل المالي وجميع مخاطر ومزايا ملكية اﻷص��ل إلﻰ كيان آخر .إذا لم تقم المجموعة بتحويل أو اﻻحتفاظ بش��كل كبير بجميع مخاطر
ومزايا الملكية وا ستمرت ف ي ال سيطرة علﻰ اﻷ صل المحول  ،فﺈن ال شركة تعترف بح صتها المحتفظ بها في اﻷ صل واﻹلتزام المرتبطة
بالمبالغ التي قد يتعين عليها دفعها .إذا احتفظت الش���ركة بش���كل جوهري بجميع مخاطر ومزايا ملكية اﻷص���ل المالي المحول  ،تس���تمر
الشركة في اﻻعتراف باﻷصل المالي وتعترف أيضًا باﻻقتراض المضمون للعائدات المستلمة.
القيمة العادلة من خﻼل الربح أو الخسارة
تصنف اﻹلتزامات المالية بالقيمة العادلة من خﻼل الربح أو الخسارة في قائمة المركز المالي بالقيمة العادلة مع اﻻعتراف بالتغيرات في
القيمة العادلة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل ا لشامل .ليس لدى الشركة أي أصول مالية محتفظ بها للمتاجرة ولم تحدد أي إلتزامات
مالية بالقيمة العادلة من خﻼل الربح أو الخسارة.
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القروض والس�������لف والتزامات عقود اﻹيجار والذمم الدائنة اﻷخرى  ،والتي يتم اﻻعتراف بها مبدئيًا بالقيمة العادلة ويتم إدراجها ﻻح ًقا
بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.

الغاء اﻹعتراف

عندما يتم استبدال التزام مالي حالي بآخر من نفس ال ُمقرض بشروط مختلفة إلﻰ حد كبير أو يتم تعديل شروط التزام قائم بشكل جوهري
 ،فﺈن مثل هذا التبادل أو التعديل يتم التعامل معه علﻰ أنه اس���تبعاد لﻼلتزام اﻷص���لي واﻻعتراف بالتزام جديد .يتم اﻻعتراف بالفرق في
القيم الدفترية ذات الصلة في قائمة الربح أو الخسارة.

مقاصة اﻷدوات المالية

يتم تعويض اﻷص�����ول المالية واﻹلتزامات المالية ويتم إظهار المبلغ الص�����افي في قائمة المركز المالي إذا كان هناك حق قانوني واجب
النفاذ في الوقت الحالي لموازنة المبالغ المعترف بها وكان هناك نية لتسوية علﻰ أساس صافي ،لتحقيق اﻷصول وتسوية اﻻلتزامات في
وقت واحد.

 -٦اﻷحكام المحاسبية الهامة والتقديرات واﻹفتراضات

يتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة وفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية استخدام بعض التقديرات
واﻻفتراضات الهامة التي تؤثر علﻰ المبالغ ال ُمدرجة للموجودات والمطلوبات واﻹفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة كما في
تاريخ التقرير المالي والمبالغ ال ُمدرجة لﻺيرادات والمص������روفات خﻼل الفترة المش������مولة بالتقرير .يتم تقييم التقديرات واﻷحﮐام بشﮐل
مستمر وتستند إلی الخبرة التاريخية والعوامل اﻷخرى  ،بما في ذلك توقعات اﻷحداث المستقبلية التي يُعتقد أنها معقولة تحت الظروف.
تقوم الش���ركة بعمل تقديرات وافتراض���ات تتعلق بالمس���تقبل .إن التقديرات المحاس���بية الناتجة  ،بحكم تعريفها  ،نادرا ً ما تس���اوي النتائج
الفعلية ذات الصلة.
التقديرات الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية
العرض اﻹجمالي مقابل العرض الصافي
عندما تقوم المجموعة ببيع س����لع أو خدمات كمص����در رئيس����ي  ،يتم تس����جيل اﻹيرادات والمدفوعات للموردين علﻰ أس����اس إجمالي في
اﻹيرادات وتكاليف التش�������غيل .إذا قامت المجموعة ببيع س�������لع أو خدمات كوكيل  ،يتم تس�������جيل اﻹيرادات والمدفوعات للموردين في
اﻹيرادات علﻰ أساس صافي  ،والذي يمثل الهامش المكتسب.
يعتمد تحديد ما إذا كانت المجموعة علﻰ أنها الش���ركة الرئيس���ية أو الوكيل في الص���فقة علﻰ التحليل الذي تجريه اﻹدارة لكل من الش���كل
القانوني ومض���مون اﻻتفاقية بين المجموعة وش���ركائها التجاريين ؛ تؤثر هذه اﻷحكام علﻰ مبلغ اﻹيرادات ومص���اريف التش���غيل المعلنة
ولكنها ﻻ تؤثر علﻰ الموجودات أو المطلوبات أو التدفقات النقدية المبلغ عنها.
الهبوط في قيمة اﻷصول غير المالية
يحدث اﻻنخفاض في القيمة عندما تتجاوز القيمة الدفترية لﻸص�������ل أو وحدة توليد النقد قيمته القابلة لﻼس�������ترداد  ،والتي هي أعلﻰ من
ناقص���ا تكاليف احتس���اب اﻻس���تبعاد إلﻰ البيانات المتاحة من
ناقص���ا تكاليف البيع وقيمة اﻻس���تخدام .تس���تند القيمة العادلة
قيمتها العادلة
ً
ً
صا التكاليف اﻹضافية للتخلص
معامﻼ ت البيع الملزمة التي تتم علﻰ أسس تجارية لموجودات مماثلة أو أسعار سوق يمكن مﻼحظتها ناق ً
من اﻷصل .يستند حساب قيمة اﻻستخدام إلﻰ نموذج التدفقات النقدية المخصومة .التدفقات النقدية مستمدة من الموازنة للسنوات الخمس
القادمة وﻻ تش���مل أنش���طة إعادة الهيكلة التي لم تلتزم بها المجموعة بعد أو اﻻس���تثمارات المس���تقبلية الهامة التي من ش���أنها تعزيز أداء
اﻷص��ل لوحدة إنتاج النقد التي يتم اختبارها .يعتبر المبلغ القابل لﻼس��ترداد أكثر حس��اس��ية لمعدل الخص��م المس��تخدم في نموذج التدفقات
النقدية المخصومة باﻹضاف ة إلﻰ التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة ومعدل النمو المستخدم ﻷغراض اﻻستقراء.
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شركة اﻻتصاﻻت المتنقلة السعودية
) شركة مساهمة سعودية (

شركة اﻻتصاﻻت المتنقلة السعودية
) شركة مساهمة سعودية (

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

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

)جميع المبالغ باﻵﻻف ﷼ سعودي ما لم ينص علﻰ خﻼف ذلك(

)جميع المبالغ باﻵﻻف ﷼ سعودي ما لم ينص علﻰ خﻼف ذلك(

 -٦اﻷحكام المحاسبية الهامة والتقديرات واﻹفتراضات )تتمة(

 -٧النقد وما في حكمه

انخفاض قيمة الذمم المدينة وأصول العقد

يتم تقدير القيمة القابلة للتحصيل للذمم المدينة واص�����ول العقد علی أساس نموذج الخسارة اﻻئتمانية المتوقعة بمبلغ يساوي قيمة المدى
الزمنﻰ لخ سائر اﻻئتمان المتوقعة .عند تحديد ما إذا كانت مخاطر اﻹئتمان لﻸ صل المالي قد ازدادت ب شكل كبير منذ اﻹعتراف المبدئﻰ
وعند تقدير خس����ائر اﻻئتمان المتوقعة  ،فﺈن الش����ركة تعتبر المعلومات المعقولة والداعمة ذات الص����لة والمتوفرة بدون تكلفة أو مجهود
غير مبرر .ويشمل ذلك المعلومات والتحليﻼت الكمية والنوعية علﻰ حد سواء  ،استنادا ً إلﻰ الخبرة التاريخية للشركة والتقييم اﻹئتماني
المدروس  ،بما في ذلك المعلومات اﻻستشرافية.
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نقد في الصندوق
نقد لدى البنوك
ودائع ﻷجل
نقدية لدى البنوك محتجزة

الترتيبات في حالة وجود أكثر من التزام اداء
في ترتيبات اﻹيرادات حيث يتم تقديم أكثر من س�������لعة أو خدمة واحدة للعميل  ،يتم تخص�������يص المقابل للعميل بين الس�������لع والخدمات
باس���تخدام مبادئ القيمة العادلة النس���بية .تحدد المجموعة بش���كل عام القيمة العادلة للعناص���ر الفردية بنا ًء علﻰ اﻷس���عار التي يتم بها بيع
المنتج بشكل منتظم علﻰ أساس مستقل .قد تؤثر مراجعة تقديرات هذه القيم العادلة بشكل جوهري علﻰ تخصيص إجمالي مقابل الترتيب
بين العناصر الفردية.
اﻷعمار اﻹنتاجية والقيم المتبقية للممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسة
تُقدر اﻷعمار اﻹنتاجية والقيم المتبقية للممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموس���ة والتي تُش���كل جز ًء كبيرا ً من إجمالي موجودات
الش�����ركة ﻷغراض احتس�����اب اﻻهﻼك واﻹطفاء تباعا ً .تُعد هذه التقديرات بنا ًء علﻰ اﻻس�����تخدام المتوقع لﻸعمار اﻹنتاجية .تُحدد القيمة
المتبقية بنا ًء علﻰ الخبرة والبيانات القابلة للمﻼحظة حيثما كان ذلك متاحا ً.
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
تُعد الشركة تقديرات مختلفة في تحديد مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين .تُوضح هذه التقديرات في اﻹيضاح رقم .١٨
الربط الزكوي
يتم تحديد مخص���ص الزكاة وض���رائب اﻻس���تقطاع من قبل الش���ركة وفقًا لمتطلبات الهيئة العامة للزكاة والدخل )" ("GAZTويخض���ع
للتغيير بنا ًء علﻰ التقييمات النهائية الواردة من الهيئة العامة للزكاة والدخل .تقوم الش�������ركة باﻻعتراف بالتزامات الزكاة وض�������ريبة
اﻻس���تقطاع المتوقعة بنا ًء علﻰ أفض���ل تقديرات اﻹدارة فيما إذا كان هناك زكاة  /ض���رائب إض���افية مس���تحقة .تعتمد النتيجة النهائية ﻷي
مبلغ إض��افي يتم تقييمه بواس��طة الهيئة العامة للزكاة والض��رائب علﻰ النتيجة النهائية ﻹجراءات اﻻعتراض التي يحق للش��ركة تقديمها.
عندما تكون النتيجة النهائية للضريبة لهذه اﻷمور مختلفة عن المبالغ التي تم تسجيلها مبدئيًا  ،فقد تؤثر هذه اﻻختﻼفات علﻰ قائمة الربح
أو الخسارة الموحدة في الفترة التي يتم فيها اتخاذ هذا القرار النهائي.
قياس القيمة العادلة لﻸدوات المالية
عندما يتعذر قياس القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المس������جلة في بيان المركز المالي علﻰ أس������اس اﻷس������عار المدرجة في
اﻷس�����واق النش�����طة  ،يتم قياس قيمتها العادلة باس�����تخدام تقنيات التقييم بما في ذلك نموذج التدفقات النقدية المخص�����ومة ) .(DCFتؤخذ
مدخﻼت هذه النماذج من اﻷس�������واق التي يمكن مﻼحظتها حيثما أمكن ذلك  ،ولكن عندما ﻻ يكون ذلك ممك ًنا  ،يلزم وجود درجة من
الحكم في تحديد القيم العادلة .تش�������مل اﻷحكام اعتبارات المدخﻼت مثل مخاطر الس�������يولة ومخاطر اﻻئتمان والتقلبات .التغيرات في
اﻻفتراضات المتعلقة بهذه العوامل يمكن أن تؤثر علﻰ القيمة العادلة لﻸدوات المالية .انظر إيضاح  ٢١٫٤لمزيد من اﻹفصاحات.
اﻹيجارات  -تقدير معدل اﻻقتراض اﻹضافي
ﻻ يمكن للمجموعة بس��هولة تحديد س��عر الفائدة الض��مني في عقد اﻹيجار  ،وبالتالي  ،فﺈنها تس��تخدم معدل اﻻقتراض اﻹض��افي )(IBR
لقياس التزامات اﻹيجار IBR .هو معدل ا لفائدة الذي يتعين علﻰ المجموعة دفعه لﻼقتراض علﻰ مدى فترة مماثلة  ،وبض����مان مماثل ،
اﻷموال الﻼزمة للحص���ول علﻰ أص���ل بقيمة مماثلة ﻷص���ل حق اﻻس���تخدام في بيئة اقتص���ادية مماثلة .وبالتالي  ،يعكس معدل  IBRما
تقديرا في حالة عدم توفر معدﻻت ملحوظة أو عندما يلزم تعديلها لتعكس ش�������روط
"يتعين علﻰ المجموعة دفعه"  ،اﻷمر الذي يتطلب
ً
وأحكام عقد اﻹيجار .تقدر المجموعة معدل  IBRباستخدام المدخﻼت التي يمكن مﻼحظتها )مثل أسعار الفائدة في السوق( عندما تكون
متاحة ومطلوبة لعمل تقديرات معينة خاصة بالمنشأة.
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٢٠١٩
١٬١١٩
٥٥٦٬٣١٩
٦٠٠٬٠٠٠
١٬١٥٧٬٤٣٨
)(٢٦١٫٥٣٦
٨٩٥٫٩٠٢

تستثمر المجموعة جز ًءا من الفائض النقدي في الودائع ﻷجل مع فترة استحقاق مدتها ثﻼثة أشهر أو أقل لدى البنوك التجارية المحلية ،بلغ
متوسط معدﻻت العمولة السنوية علﻰ هذه الودائع خﻼل عام  ٢٠٢٠بلغت  (٪٢٫٤٧ : ٢٠١٩ ) ٪١٫٤بلغ إجمالي العموﻻت التي حصلت
عليها الشركة خﻼل عام  ٢٠٢٠بلغت  ١٢مليون ﷼ سعودي ) ٢٦٫٣ :٢٠١٩مليون ﷼ سعودي(.

 -٨ذمم مدينة تجارية وأخرى
٢٠٢٠

٢٠١٩

ذمم تجارية مدينة
يخصم :مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
ذمم تجارية مدينة صافي
دفعات مقدمة للموردين
إيجار مدفوع مقدما ً
دفعات مقدمة لخطوط النقل ووصﻼت اﻷلياف

٢٬٨٥٧٬٩٢٢
)(١٬٢٦٩٬٨٦٣
١٬٥٨٨٬٠٥٩
١٩٬٤٣٠
٦٠٬١٧٦
١٧٬٩٧٥

٢٬٢٥٨٬١٣٢
)(١٬٠٠٨٬٨٢٨
١٬٢٤٩٬٣٠٤
٥٩٬٦٨٤
٥١٬٦٩٣
٥١٬٧٣١

ذمم مدينة أخرى

٣١٠٫٣٧٣

٣١٧٫٨٨٢

١٫٩٩٦٫٠١٣

١٬٧٣٠٬٢٩٤

التفاصيل الخاصة الذمم المدينة التجارية مبين في إيضاح  . ٣١القيم الدفترية للذمم المدينة التجارية واﻷخرى للمجموعة مقومة بالعمﻼت
التالية:
٢٠٢٠

١٫٨٦٠٫٢٩٢
١٣٥٫٧٢١
١٫٩٩٦٫٠١٣

﷼ سعودي
دوﻻر أمركي

٢٠١٩

١٫٧١٦٫٥٤٩
١٣٬٧٤٥
١٫٧٣٠٫٢٩٤

يبلغ متوسط فترة اﻹئتمان علﻰ مبيعات السلع والخدمات  ٣٠يوما .ﻻ يتم إحتساب أية فوائد علﻰ الذمم التجارية المدينة .تعترف المجموعة
بمخصصات مقابل الخسارة اﻻئتمانية المتوقعة بنا ًء علﻰ نموذج الخسائر اﻻئتمانية المتوقعة مع اﻷخذ في اﻻعتبار أعمار المدينين المتأخرين
عن السداد والتي تزداد كلما تأخر المدينون في السداد ﻷن الخبرة التاريخية تشير إلﻰ أن احتمالية استرداد المبالغ تنخفض كلما تأخر المبلغ.
تقوم المجموعة بﺈجراء فحص اﻻئتمان قبل منح اﻻئتمان لعمﻼء جدد .تتم مراجعة هذه اﻹجراءات وتحديثها علﻰ أساس مستمر .لم تطرأ
أي تغييرات علﻰ هذه اﻹجراءات عن العام السابق.
يمثل اثنين من المدينين  ٪١٩من إجمالي رصيد الذمم التجارية المدينة للشركة ) .(٢٣٪ :٢٠١٩وﻻ يوجد عمﻼء آخرين يشكلون أكثر من
 ٪١٠من إجمالي رصيد الذمم التجارية المدينة.
وجود ذمم مدينة تجارية بﺈجمالي  ٧٢١مليون ﷼ سعودي ) ٧٣٦ :٢٠١٩مليون ﷼ سعودي( في تاريخ التقرير والتي تجاوز موعد
استحقاقها ولم يتم تكوين مخصص لها  ،وفقًا للسياسة  ،ﻻ تزال المبالغ قابلة لﻼسترداد ولم يكن هناك انخفاض كبير في جودة اﻻئتمان منذ
منح اﻻئتمان في البداية.
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شركة اﻻتصاﻻت المتنقلة السعودية
) شركة مساهمة سعودية (

شركة اﻻتصاﻻت المتنقلة السعودية
) شركة مساهمة سعودية (

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

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

)جميع المبالغ باﻵﻻف ﷼ سعودي ما لم ينص علﻰ خﻼف ذلك(

)جميع المبالغ باﻵﻻف ﷼ سعودي ما لم ينص علﻰ خﻼف ذلك(

 -٨ذمم مدينة وتجارية أخرى )تتمة(

 -١٠مخزون

عمر الذمم التجارية المتأخرة الغير مكون لها مخصص:

 ٦٠يوم الﻰ  ٩٠يوم
 ١٢٠يوم الﻰ  ١٨٠يوم
 ١٨٠يوم الﻰ  ٣٦٠يوم
أكثر من  ٣٦٠يوم

٢٠٢٠
٣٩٨٬٩٤٥

٢٠١٩
٤٤٣٬٢٤٩

٩٤٬٧٧٥
٨٤٬١٠٨
١٤٣٬١٨١

١٠٣٬٨٨٠
١١١٬٥٨٣
٧٧٬٢٣٥

٧٢١٬٠٠٩

٧٣٥٬٩٤٧

لم تكن هناك مبالغ في تاريخ التقرير لم تتأخر عن موعد استحقاقها وﻻ تعرضت ﻻنخفاض في قيمتها والتي انخفضت جودة اﻻئتمان الخاصة
بها منذ منح اﻻئتمان اﻷولي.
الحركة في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
الرصيد اﻻفتتاحي

٢٠٢٠
١٬٠٠٨٬٨٢٨

٢٠١٩
٧٦٤٬٨٢٢

محمل خﻼل السنة
المبالغ المعادة خﻼل السنة
الرصيد النهائي

٢٦١٫٠٣٥
١٬٢٦٩٬٨٦٣

٢٤٤٬٠٠٦
١٬٠٠٨٬٨٢٨

٢٠٢٠
٢٦١٫٠٣٥
)(١٩٫٧٥٩

٢٠١٩
٢٤٤٫٠٠٦
-

٢٤١٫٢٧٦

٢٤٤٫٠٠٦

إجمالي المبالغ المحملة على ﻗائمة الربح او الخسارة:
الخسائر اﻻئتمانية للعام
عكس المخصصات اﻻخرى *
الرصيد النهائي

عند تحديد قابلية استرداد الذمم التجارية المدينة  ،تأخذ المجموعة في اﻻعتبار أي تغيير في جودة اﻻئتمان للذمم التجارية المدينة من تاريخ
منح اﻻئتمان مبدئيًا حتﻰ نهاية فترة التقرير .إن تركيز مخاطر اﻻئتمان محدود بسبب حقيقة أن قاعدة العمﻼء كبيرة وغير مرتبطة .ﻻ تحتفظ
المجموعة بأي ضمانات علﻰ الذمم التجارية المدينة التي انخفضت قيمتها.
* يمثل الرصيد الغير قابل لﻺسترداد المكون في الفترة السابقة كدين معدون لـخدمات القيمة المضافة.

 -٩أصول العقد

اﻹيرادات غير المفوترة
مخصوما منه :مخصص خسائر انخفاض القيمة
متداولة
غير متداولة

٢٠٢٠
٣١٩٬٠٦١

٢٠١٩
٤٠٩٬٤٥٢

)(٢٬٥٣٩
٣١٦٬٥٢٢
٩٦٬٤٥٠
٢٢٠٬٠٧٢
٣١٦٬٥٢٢

)(٣٬٢٤٣
٤٠٦٬٢٠٩
٢٧٤٬٩٥٦
١٣١٬٢٥٣
٤٠٦٬٢٠٩

الحركة في مخصص الخسائر اﻻئتمانية المتوقعة ﻷصول العقد:
الرصيد اﻹفتتاحي

٣٫٢٤٣

-

مبالغ تم عكسها خﻼل العام
الرصيد النهائي

)(٧٠٤
٢٫٥٣٩

٣٫٢٤٣
٣٫٢٤٣

اﻹيرادات المؤجلة والتزامات العقد
التزامات العقد – دفعات مقدمة من العمﻼء

٢٠٢٠
٤٩٠٫٢٥٤

٢٠١٩
٦٢١٫٣١٩

إيرادات مؤجلة – منح حكومية )إيضاح (٣٤

٥٣٫٨٣٢
٥٤٤٫٠٨٦

٦٢١٫٣١٩
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٢٠٢٠

٢٠١٩

٢٠٢٠
١٩٥٫٣٤١
٦٫١٦٩
١٫٦٦١
١٫٥٦٠
٢٠٤٫٧٣١
)(١٧٫٦٢٨
١٨٧٫١٠٣
٨١٠٫٧٥٠

أجهزة هاتف وملحقاتها
شرائح هاتف جوال
بطاقات إعادة شحن مسبقة الدفع
أخرى
يخصم :مخصص المخزون بطيء الحركة
تكلفة المخزون المعترف به كمصروف

٢٠١٩
٢٥٥٬٧٩٦
١٬٦٧٦
١٬٠٧٢
٢٬٥٨٩
٢٦١٬١٣٣
)(١٩٬١٦١
٢٤١٬٩٧٢
١٬١١٣٬٩٦٧

 -١١حق استخدام اﻷصول
حق استخدام اﻻصول المعترف به يتعلق بنوعية اﻻصول التالي:

٢٠٢٠

الرصيد اﻹفتتاحي
يضاف :اﻹضافات
يخصم :اﻹطفاء
يخصم :اﻻستبعادات
الرصيد النهائي

اراضي ومباني
١٬٢٩٥٬٦٢٧
٢٢٨٬١١١
)(٢٨١٬٨٩٤
)(٢٩٬١٨٥
١٬٢١٢٬٦٥٩

خلوية ومعدات اخرى
١٥٢٬٨٥٢
٠
)(٦٥٬١٤٢
)(١٥٬٤٨١
٧٢٬٢٢٩

٢٠١٩
الرصيد اﻹفتتاحي
يضاف :اﻹضافات
يخصم :اﻹطفاء
يخصم :اﻻستبعادات
الرصيد النهائي
•
•
•

اراضي ومباني
١٫٢١٨٫٢٢٢
٤٠٠٫٧٢٥
)(٣٠١٫٨٣٢
)(٢١٫٤٨٨
١٫٢٩٥٫٦٢٧

خلوية ومعدات اخرى
٣٦٦٫٩٨١
١٤٫٦٣٩
)(١٠٤٫٩٠٨
)(١٢٣٫٨٦٠
١٥٢٫٨٥٢

المجموع
١٬٤٤٨٬٤٧٩
٢٢٨٬١١١
)(٣٤٧٬٠٣٦
)(٤٤٬٦٦٦
١٬٢٨٤٬٨٨٨

المجموع
١٫٥٨٥٫٢٠٣
٤١٥٫٣٦٤
)(٤٠٦٫٧٤٠
)(١٤٥٫٣٤٨
١٫٤٤٨٫٤٧٩

إجمالي المبلغ المسجل في الربح أو الخسارة لحق استخدام اﻷصول مبلغ وقدرة  ٢٦مليون فيما يتعلق بﺈيجار الموقع.
تتكون اﻷرض والمباني بشكل أساسي من مواقع اﻻتصاﻻت السلكية والﻼسلكية المؤجرة.
ليس لدى المجموعة أي عقود إيجار بمدفوعات إيجار متغيرة لم يتم تضمينها في قياس مطلوبات اﻹيجار.

أنشطة التأجير للمجموعة وكيﻔية احتسابها:
تستأجر المجموعة في الغالب مساحات داخلية وخارجية لتركيب مواقع اﻻتصاﻻت الخاصة بها .عادة ما يتم إبرام عقود اﻹيجار لفترات
محددة من  ١إلﻰ  ١٠سنوات ولكن قد يكون لها خيارات تمديد .يتم التفاوض علﻰ شروط اﻹيجار علﻰ أساس فردي وتحتوي علﻰ مجموعة
واسعة من الشروط واﻷحكام المختلفة .ﻻ تفرض اتفاقيات اﻹيجار أي تعهدات  ،ولكن ﻻ يجوز استخدام اﻷصول المؤجرة كضمان ﻷغراض
اﻻقتراض.

٢٨
85

تقرير مجلس اإلدارة لعام 2020م

تقرير مجلس اإلدارة لعام 2020م

86
87

تقرير مجلس اإلدارة لعام 2020م
تقرير مجلس اإلدارة لعام 2020م

شركة اﻻتصاﻻت المتنقلة السعودية
) شركة مساهمة سعودية (
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠

١٣٬٧٩٤٬٨٤١
١٬٤٤٣٬٥٥٨
٢٧٬٨٢٢
١٥٬٢٦٦٬٢٢١

٣١٣٬٨٨٦
٢٬٥٨٠
٨٠٩
٣١٧٬٢٧٥
٢٨٩٬١٤٧
١٤٬٢١٠
٣٠٣٬٣٥٧
١٣٬٩١٨

٦٬٥٤٩
٦٬٥٤٩
٦٬٥٤٩

٣٥٩٬٠٤٧
٤٬٠٤٩
٤٫٦٧٤
)(٥٣٫٨٨٤
٣١٣٬٨٨٦
٣٢١٬٤٧١
٢١٬٤٠٠
)(٥٣٬٧٢٤
٢٨٩٬١٤٧
٢٤٬٧٣٩

٦٬٥٤٩
٦٬٥٤٩
٦٬٥٤٩

التكلفة
 ١يناير ٢٠١٩
إضافات
تحويﻼت
استبعادات
كما في  ٣١ديسمبر ٢٠١٩
اﻻستهﻼكات
 ١يناير ٢٠١٩
إضافات
استبعادات
كما في  ٣١ديسمبر ٢٠١٩
صافي القيمة الدفترية

أراضي

أنظمة وخوادم
تقنية معلومات
٦٣١٬١٨٠
٣٩٬٧٥٤
٢٫٦٣٤
)(٣٫٠٨٦
٦٧٠٬٤٨٢
٧٬٩٤٦٬١٩٧
١٬٢١٨٬٧٣٤
٩٬١٦٤٬٩٣١
٦٬١٠١٬٢٩٠

تحسينات على
ﻷماكن مستأجرة

١٤٤٬٨٥٤
٢٬٢٦٧
)(٢٥٤
١٤٦٬٨٦٧
٥٣١٬٥٦٠
٤٢٬٨٧٥
)(٢٬٨١١
٥٧١٬٦٢٤
٩٨٫٨٥٨

معدات شبكة
اﻻتصاﻻت

أثاث ومﻔروشات سيارات ومعدات أعمال رأسمالية
تحت اﻹنشاء
النقل اﻷخرى
ومعدات مكتبية
٣٬٨٥١
٣٬٨٥١
١٢٣٬٢٩٣
١٢٬٠٩٣
)(٢٥٤
١٣٥٬١٣٢
١١٬٧٣٥

اﻻجمالي
٧٨٬٨٢٨
٥٨١٬٥٦١
)(٣٥٬٩٢٦
٦٢٤٬٤٦٣
٣٬٨١١
١٦
٣٫٨٢٧
٢٤

)جميع المبالغ باﻵﻻف ﷼ سعودي ما لم ينص علﻰ خﻼف ذلك(

 -١٢ممتلكات ومعدات

التكلﻔة
 ١يناير ٢٠٢٠
إضافات
تحويﻼت
استبعادات
كما في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠

١٤٬٩٧٣٬٩٨٩
٢٬٠٦٩٬٧٢٠
)(٤٬٦٦١
)(٣٫٣٤٠
١٧٬٠٣٥٬٧٠٨
٦٢٤٬٤٦٣

١٢٬٥٤٣٬٢٤٧
١٬١٥٨٬٢٨٦
١٠٣٫٦٧٤
)(١٠٫٣٦٦
١٣٬٧٩٤٬٨٤١
٦٬٨٥٩٬٢٨٠
١٬٠٩٧٬٠٠٦
)(١٠٬٠٨٩
٧٬٩٤٦٬١٩٧
٥٬٨٤٨٬٦٤٤

اﻻستهﻼكات
 ١يناير ٢٠٢٠
إضافات
استبعادات
كما في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
صافي القيمة الدفترية

٨٬٨٩٤٬٠٠٨
١٬٢٨٧٬٩٢٨
)(٣٬٠٦٥
١٠٬١٧٨٬٨٧١
٦٫٨٥٦٫٨٣٧

أنظمة وخوادم
تقنية معلومات
٦٤٢٬٧٢٧
١٣٬٢٣٧
٤٢٫٠٢٠
)(٦٦٫٨٠٤
٦٣١٬١٨٠
٥٥٥٬١٦٤
٤١٬٥٩١
)(٦٥٬١٩٥
٥٣١٬٥٦٠
٩٩٬٦٢٠

أراضي

١٨٢٬٤٣٣
٤٬٤٨٠
٢٩
)(٤٢٫٠٨٨
١٤٤٬٨٥٤
١٤٧٬٩٥٤
١٧٬٣٠٥
)(٤١٬٩٦٦
١٢٣٬٢٩٣
٢١٬٥٦١

تحسينات علﻰ
ﻷماكن مستأجرة

٣٬٨٥١
٣٬٨٥١
٣٬٧٩٤
١٧
٣٬٨١١
٤٠

معدات شبكة
اﻻتصاﻻت

أثاث ومفروشات سيارات ومعدات أعمال رأسمالية
تحت اﻹنشاء
النقل اﻷخرى
ومعدات مكتبية
٢٧٢٬٤٢٣
٥٣٬١٧٥
)(١٨١٫٠١٥
)(٦٥٫٧٥٥
٧٨٬٨٢٨
٧٨٬٨٢٨

اﻻجمالي
١٤٬٠١٠٬٢٧٧
١٬٢٣٣٬٢٢٧
)(٣٠٫٦١٨
)(٢٣٨٫٨٩٧
١٤٬٩٧٣٬٩٨٩
٧٬٨٨٧٬٦٦٣
١٬١٧٧٬٣١٩
)(١٧٠٬٩٧٤
٨٬٨٩٤٬٠٠٨
٦٬٠٧٩٬٩٨١

٢٠٢٠
١٣٢٬٨٣٢

٢٠١٩
٤٥٧٬٩٥٢

٢٩

قامت المجموعة برسملة رواتب فنية داخلية خﻼل السنة المنتهية في  ٣١ديسمبر  ٢٠٢٠بمبلغ  ٢٥مليون ﷼ ،بلغ صافي اﻹضافات في الممتلكات والمعدات خﻼل العام  ٢،٠٦٦مليون ﷼
متضمنة اﻹضافة غير النقدية بمبلغ  ٤٩٨مليون ﷼.

شركة اﻻتصاﻻت المتنقلة السعودية
) شركة مساهمة سعودية (
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
)جميع المبالغ باﻵﻻف ﷼ سعودي ما لم ينص علﻰ خﻼف ذلك(

-١٣دفعات رأسمالية مقدمة
دفعات رأسمالية مقدمة

 -١٤موجودات غير ملموسة
رسم الترخيص
*

٢٣٬٣٦٤٬٢٣٠
٢٣٬٣٦٤٬٢٣٠
٩٬٣٧٦٬١١٦
٥١٧٬١٣٤
٩٬٨٩٣٬٢٥٠
١٣٬٤٧٠٬٩٨٠

رخص برامج حاسوبية
٤٣٧٬١٨٢
١٣٬٨١٧
٢٬٦٦١
)(٨٤٠
٤٥٢٬٨٢٠
٣٣٠٬٠٣٨
٣٨٬٥٨٨
)(٧٧٢
٣٦٧٬٨٥٤
٨٤٬٩٦٦

حقوق اﻻستخدام
١٬٢٢٦٬٠٨٢
٢١٧٬٩٧٩
١٬٤٤٤٬٠٦١
٢٥٨٬٦٥٧
٩٦٫٢٣٥
٣٥٤٬٨٩٢
١٬٠٨٩٬١٦٩

**

٧٬٥٠٠
٧٬٥٠٠
٧٬٥٠٠

عﻼمة تجارية**** الطيف الترددي
١٬٢٧٧٬٩٩٢
٦٠٥٬٤٩٧
٢٬٠٠٠
١٬٨٨٥٬٤٨٩
١٣٢٬٢٤٧
١٢٥٬٦٩٨
٢٥٧٬٩٤٥
١٫٦٢٧٫٥٤٤

***

٢٦٬٣١٢٬٩٨٦
٨٣٧٬٢٩٣
٤٬٦٦١
)(٨٤٠
٢٧٬١٥٤٬١٠٠
١٠٬٠٩٧٬٠٥٨
٧٧٧٫٦٥٥
)(٧٧٢
١٠٬٨٧٣٬٩٤١
١٦٬٢٨٠٬١٥٩

رسم الترخيص
*

٢٣٬٣٦٤٬٢٣٠
٢٣٬٣٦٤٬٢٣٠
٨٬٨٥٨٬٩٨٣
٥١٧٬١٣٣
٩٫٣٧٦٫١١٦

رخص برامج حاسوبية
٤٢٨٬٤٥٦
٨٬٩٦٦
٢٤٫٣٧٧
)(٢٤٫٦١٧
٤٣٧٬١٨٢
٣٠٩٬٧٩١
٤٣٬٥٢٠
)(٢٣٫٢٧٣
٣٣٠٫٠٣٨

١٣٫٩٨٨٫١١٤

حقوق اﻻستخدام
١٬١٢٧٬٦١٧
٩٢٬٧٢٤
٥٫٧٤١
١٬٢٢٦٬٠٨٢
١٧٧٬٠١٩
٨١٬٦٣٨
٢٥٨٫٦٥٧

١٠٧٫١٤٤

**

٧٬٥٠٠
٧٬٥٠٠
-

٩٦٧٫٤٢٥

عﻼمة تجارية
٧٠٥٬٧١٦
٥٧١٬٧٧٦
٥٠٠
١٬٢٧٧٬٩٩٢
٤٧٬٠٤٧
٨٥٬٢٠٠
١٣٢٫٢٤٧

٧٫٥٠٠

اﻻجمالي
٢٥٬٦٣٣٬٥١٩
٦٧٣٬٤٦٦
٣٠٫٦١٨
)(٢٤٫٦١٧
٢٦٬٣١٢٬٩٨٦
٩٬٣٩٢٬٨٤٠
٧٢٧٬٤٩١
)(٢٣٫٢٧٣
١٠٫٠٩٧٫٠٥٨

١٫١٤٥٫٧٤٥

الطيف الترددي

***

اﻻجمالي

تتعلق الدفعات الرأسمالية بسدادات للمورد مقد ًما وقبل اﻻنتهاء من مشروع لمعدات اﻻتصاﻻت .عند اﻻنتهاء  ،يتم إعادة تصنيف المبالغ المعترف بها كدفعات رأسمالية إلﻰ ممتلكات ومعدات.

التكلﻔة
 ١يناير ٢٠٢٠
إضافات
تحويﻼت
استبعادات
كما في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
اﻻطﻔاء
 ١يناير ٢٠٢٠
إضافات
استبعادات
كما في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
صافي القيمة الدفترية
التكلفة
 ١يناير ٢٠١٩
إضافات
تحويﻼت
استبعادات
كما في  ٣١ديسمبر ٢٠١٩
اﻻطفاء
 ١يناير ٢٠١٩
إضافات
إستبعادات
كما في  ٣١ديسمبر ٢٠١٩
صافي القيمة الدفترية

١٦٫٢١٥٫٩٢٨

٣٠

شركة اﻻتصاﻻت المتنقلة السعودية
) شركة مساهمة سعودية (

شركة اﻻتصاﻻت المتنقلة السعودية
) شركة مساهمة سعودية (

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

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

)جميع المبالغ باﻵﻻف ﷼ سعودي ما لم ينص علﻰ خﻼف ذلك(

)جميع المبالغ باﻵﻻف ﷼ سعودي ما لم ينص علﻰ خﻼف ذلك(

 -١٥ذمم دائنة و تجارية أخرى

 -١٤موجودات غير ملموسة )تتمة(
فيما يلي صافي القيمة الدفترية وتواريخ انتهاء الصﻼحية لﻸكثر أهمية:
نهاية فترة اﻹطفاء
يناير ٢٠٤٧
رسوم الترخيص
بين  ٢٠٢٣و ٢٠٣٤
حقوق اﻻستخدام )عناصر متعددة(
ديسمبر ٢٠٣٢
الطيف  ١٠ × ٢من  ١٨٠٠ميجا هرتز
ديسمبر ٢٠٣٣
الطيف  ١٠ × ٢من  ٨٠٠ميجا هيرتز
ديسمبر ٢٠٣٤
الطيف  ٢٦٠٠و  ٣٥٠٠ميجا هيرتز

٢٠٢٠
١٣٬٤٧٠٬٩٨٠
١٬٠٨٩٬١٦٨
٥٦٤٬٥٧٤
٤٩٥٬٩٧٢
٥٦٦٬٩٩٨

٢٠١٩
١٣٬٩٨٨٬١١٤
٩٦٧٬٤٢٥
٦١١٬٦٢٠
٥٣٤٬١٢٥
-

١٦٬١٨٧٬٦٩٢

١٦٬١٠١٬٢٨٤

بلغ صافي اﻹضافات في اﻷصول غير الملموسة خﻼل العام  ٨٠٥مليون ﷼ منها إضافات الطيف  ٦٠٥مليون ﷼ .تشمل اﻹضافات
إضافة غير نقدية بمبلغ  ٥٨٢مليون ﷼ سعودي.

الذمم الدائنة التجارية
اﻻستحقاقات
اوراق دفع المستحقة
الرسوم الحكومية المستحقة
تكاليف تمويل مستحقة لوزارة المالية
المستحقات المتعلقة بالموظفين
مخصص الزكاة
مستحق لوزارة المالية  -متداول
رسوم مالية مستحقة
ذمم دائنة أخرى

*مصاريف الترخيص
بموجب القرارات الوزارية رقم  ١٧٦بتاريخ  ٢٥جمادى اﻷولﻰ ١٤٢٨هــ )الموافق  ١١يونيو  (٢٠٠٧ورقم  ٣٥٧بتاريخ  ٢٨ذو الحجة
١٤٢٨هــ )الموافق  ٧يناير  ،(٢٠٠٨والمرسوم الملكي رقم  /٤٨م بتاريخ  ٢٦جمادى اﻷولﻰ ١٤٢٨هـ )الموافق  ١٢يونيو  (٢٠٠٧تم منح
الشركة الترخيص كمشغل ثالث لخدمات الهاتف الجوال في المملكة العربية السعودية لمدة  ٢٥سنة مقابل  ٢٢٫٩١مليار ﷼ سعودي.
وتشمل رسوم الترخيص أيضا ً علﻰ مبلغ يعادل  ٤٤٩٫١٨مليون ﷼ سعودي لتمويل التكاليف المتعلقة بها وتم رسملتها كجزء من تكلفة
الترخيص وفقا ً للمعايير المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية في ذلك الوقت.
بناء علﻰ اﻷمر السامي بتاريخ  ٣٠ذي الحجة  ١٤٣٧هــ )الموافق  ١أكتوبر  (٢٠١٦الذي تم اﻹعﻼن عنه من قبل هيئة السوق المالية
بتاريخ  ٠١محرم  ١٤٣٨هـ )الموافق  ٢أكتوبر  (٢٠١٦والذي وجه لهيئة اﻻتصاﻻت وتقنية المعلومات ) (CITCللتنسيق مع شركة
اﻻتصاﻻت المتنقلة السعودية )زين( لتمديد ترخيصها لمدة  ١٥سنة إضافية ،لتصل الفترة المتبقية الﻰ  ٣٢سنة تنتهي في  ٢١ربيع اﻷول
 ١٤٦٩هـ )الموافق  ١٨يناير .(٢٠٤٧

**حقوق اﻻستخدام الغير ﻗابلة لﻺلغاء
يتعلق هذا البند بحق استخدام جزء من سعة كابﻼت النقل اﻷرضي أو البحري الذي تم منح حق استخدامه لفترة محددة .يتم اﻹعتراف بحقوق
اﻹستخدام غير القابلة لﻺلغاء بالتكلفة كأصل عندما يكون لدى الشركة الحق المحدد غير القابل لﻺلغاء ﻹستخدام جزء من اﻷصل المعني،
التي تتكون عموما ً من اﻷلياف البصرية أو أصول النط اق العريض  ،وتمتد فترة حق اﻹستخدام ﻷغلبية العمراﻹنتاجي لﻸصل المعني .ويتم
إطفاؤها بطريقة القسط الثابت علﻰ الفترة المتوقعة لﻺستخدام أو فترة العقد ،أيهما أقصر والتي تتراوح عادة ما بين  ١٠الﻰ  ٢٠عاما.
يتوافق الطيف مع التردد الﻼسلكي المخصص للهاتف المحمول الذي حصلت عليه لجنة اﻻتصاﻻت وتقنية المعلومات..يتم اﻹعتراف بالطيف
بسعر الخصم باستخدام طريقة الفائدة الفعالة ويتم إطفاؤه علﻰ أساس القسط الثابت.علﻰ مدار فترة السداد التعاقدية يتم تسجيل ورسملة مبلغ
اﻻلتزام المتعلق بالطيف الترددي الذي تم رسملته تحت الموجودات غير الملموسة ضمن المطلوبات اﻷخرى غير المتداولة.

٤٫٥٨٥٫٧٨٠

٣٫٥٣٢٫٠١٦

تتضمن الرسوم الحكومية المستحقة و الذمم الدائنة المستحقة اﻷخرى علﻰ مخصصات تنظيمية وقانونية بمبلغ  ٤٠٠مليون ﷼ سعودي
) ٩٩٩ :٢٠١٩مليون ﷼ سعودي( .هذه الحركة في المخصص هي معامﻼت غير نقدية.
تتضمن الذمم الدائنة التجارية مبالغ مستحقة ﻷطراف ذات عﻼقة بمبلغ  ٢٫٣مليون ﷼ سعودي ) ٤٫٤ :٢٠١٩مليون ﷼( مقابل توفير
خدمات اﻹتصاﻻت لﻸطراف ذات العﻼقة.
ﻻ يتم تحميل فوائد علﻰ الذمم الدائنة والتجارية .لدى الشركة سياسات إدارة المخاطر المالية لضمان دفع جميع الذمم الدائنة ضمن اﻹطار
الزمني لﻺئتمان.

 -١٦القروض طويلة اﻷجل
تسهيل مرابحة مشترك – الجزء المتداول )(١٦-١
تسهيل مرابحة ثانوي )(١٦-٢

٢٠٢٠
١٬٥٩١٬٣٠٩
٢٬٢٤٤٬٨٣٦

٢٠١٩
٤٬٤٧١٬٠٨٥
٢٬٢٣٥٬٩٤٩

اﻻجمالي

٣٬٨٣٦٬١٤٥

٦٬٧٠٧٬٠٣٤

إن القيم الدفترية لقروض المجموعة مقومة بالعمﻼت التالية:

***الطيف الترددي

٢٠٢٠
١٫٤٠٠٫٧٦٩
١٫٢٣١٫٦٨٩
٥٥٩٫٥٣٣
٢٠٥٫٤٨١
٥٢٫٠٥١
٤٣٫٥٦٦
٢٤٫٢٥٤
٥٣٨٫٠٠٦
١٫٥٨٧
٥٢٨٫٨٤٤

٢٠١٩
٩٦٦٫٠٠١
٦٧٧٫٦١٤
٤٣٢٫٠٨٥
٨١٩٫٥٤٠
٨٧٫٣٨٤
٧٤٫٧٢٠
١٨٫٦٠٧
٨٧٢
٤٥٥٫١٩٣

٢٠٢٠
٣٬٥٣٨٬٠٠٢
٢٩٨٬١٤٣
٣٬٨٣٦٬١٤٥

سعودي ﷼
دوﻻر أمريكي

**** العﻼمة التجارية

٢٠١٩
٥٬٤٢٧٬٨٧٣
١٬٢٧٩٬١٦١
٦٬٧٠٧٬٠٣٤

تتوافق العﻼمة التجارية مع العﻼمة التجارية " "ALOالتي استحوذت عليها المجموعة ،في عام  ٢٠١٥لعمر إنتاجي غير محدد ،مع جميع
مزاياها .ﻻ تخضع العﻼمة التجارية لﻺطفاء ﻷن عمرها غير محدد .يتم اختبار العﻼمة التجارية سنويًا للكشف عن وجود إضمحﻼل.
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شركة اﻻتصاﻻت المتنقلة السعودية
) شركة مساهمة سعودية (

شركة اﻻتصاﻻت المتنقلة السعودية
) شركة مساهمة سعودية (

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

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

)جميع المبالغ باﻵﻻف ﷼ سعودي ما لم ينص علﻰ خﻼف ذلك(

)جميع المبالغ باﻵﻻف ﷼ سعودي ما لم ينص علﻰ خﻼف ذلك(

-١٦

١-١٦

 -١٦القروض طويلة اﻷجل )تتمة(
 ١-١٦تسهيل مرابحة مشترك )تتمة(

القروض طويلة اﻷجل )تتمة(
تسهيل مرابحة مشترك

في  ٢٧سبتمبر  ، ٢٠٢٠قامت المجموعة بﺈعادة تمويل وتمديد تاريخ استحقاق تسهيل المرابحة المشترك القائم لخمس سنوات حتﻰ عام
 ٢٠٢٥بمبلغ إجمالي متاح يصل إلﻰ  ٦مليار ﷼ سعودي مع فترة سماح لمدة عامين  ،بشروط تجارية أفضل .عﻼوة علﻰ ذلك  ،تتضمن
اﻻتفاقية تسهيﻼت رأس مال عامل بمبلغ  ١مليار ﷼ سعودي )في اﻷصل  ٠٫٦٥مليار ﷼ سعودي في عام  (٢٠١٨وبذلك يصل إجمالي
التسهيﻼت إلﻰ  ٧مليار ﷼ سعودي حتﻰ عام  ، ٢٠٢٥مما يوفر سيولة إضافية للمجموعة لتمويل خطط نمو أعمالها .كما في  ٣١ديسمبر
 ، ٢٠٢٠استخدمت المجموعة فقط المبلغ القائم لﻼتفاقية الحالية  ١٫٨مليار ﷼ سعودي مقابل  ٧مليارات تسهيﻼت قائمة .كما في ٣١
ديسمبر  ،٢٠٢٠يمثل إجمالي المبلغ الغير مسحوب من إتفاقية تسهيل المرابحة  ٥٬٢مليار.
في  ٣١يوليو ٢٠١٣م ،قامت المجموعة بﺈعادة تمويل " اتفاقية تمويل المرابحة "  ٢٠٠٩مع مجموعة من البنوك والتي تشمل مستثمري
تسهيل المرابحة الحاليين لتمديد تاريخ إستحقاق تسهيل المرابحة لفترة خمس سنوات تنتهي في  ٣٠يونيو ٢٠١٨م والتي كانت تستحق في
 ٣١يوليو ٢٠١٣م .ويبلغ رصيد أصل القرض  ٨٬٦مليار ﷼ سعودي ،الجزء بال﷼ السعودي يبلغ  ٦٬٣مليار ﷼ سعودي والجزء
بالدوﻻر اﻷمريكي يبلغ  ٠٬٦مليار دوﻻر أمريكي ) ٢٬٣مليار ﷼ سعودي( .وقد تم إعادة هيكلة اﻹتفاقية بحيث يتم سداد القرض بشكل
تدريجي ،حيث يستحق  ٪٢٥من القرض خﻼل السنتين الرابعة والخامسة من مدة التسهيل كحد أدنﻰ إلزامي ،فيما تستحق الـ  ٪٧٥المتبقية
عند حلول تاريخ اﻹستحقاق .قامت الشركة بسداد  ٢٬٧مليار ﷼ سعودي من التسهيل وبلغ رصيد أصل القرض  ٥٬٩مليار ﷼ سعودي
في تاريخ اﻻستحقاق .

تعيد المجموعة احتساب إجمالي القيمة الدفترية للمطلوبات المالية علﻰ أنها القيمة الحالية للتدفقات النقدية التعاقدية المستقبلية المقدرة التي
يتم خصمها بسعر الفائدة الفعلي اﻷصلي لﻸداة المالية وبالتالي تعديل إجمالي القيمة الدفترية للقرض لتعكس الفعلي والمعدل التدفقات النقدية
التعاقدية المقدرة .الفرق بين القيمة الدفترية الحالية لتسهيل المرابحة وإجمالي القيمة الدفترية المعدلة  ١٣٦مليون ﷼ سعودي والتي تم
اﻹقرار بها في بيان الربح والخسارة المرحلي المجمع المكثف والدخل الشامل اﻵخر ،كأرباح من تعديل القروض.
٢-١٦

في  ١٦يونيو  ، ٢٠١٩أبرمت الشركة اتفاقية تسهيل مرابحة ثانويي جديدة بقيمة  ٢٫٢٥مليار ﷼ سعودي مع تحالف يتكون من خمسة
بنوك لتسوية القرض التجاري القائم الذي تم الحصول عليه من البنك الصناعي والتجاري الصيني) أي سي بي سي ( .تتضمن اﻻتفاقية
شروطا ً أفضل و سيكون لها تكلفة تمويل أقل .مدة اﻻتفاقية سنتان ،مع إمكانية تمديدها لسنة واحدة بنا ًء علﻰ طلب الشركة .هذا القرض مؤمن
بالكامل بضمان تجاري من شركة اﻻتصاﻻت المتنقلة الكويتية ش.م.ك .تُدفع مصاريف التمويل علﻰ أقساط ربع سنوية.

 -١٧التزامات عقود اﻹيجار
الرصيد كما في  ١يناير ٢٠٢٠
اﻹضافات
تكلفة التمويل
التقاعد
المدفوعات
الرصيد  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠

في  ٥يونيو  ٢٠١٨قامت الشركة بﺈعادة تمويل "اتفاقية تمويل المرابحة"  ٢٠١٣ومددت تاريخ اﻹستحقاق لخمس سنوات إضافية تنتهي في
 ٢٩يونيو ٢٠٢٣م مع فترة سماح مدتها ثﻼث سنوات .و بلغ الرصيد الجديد ﻷصل القرض  ٥٬٩مليار ﷼ سعودي ،الجزء بال﷼ السعودي
يبلغ  ٤٬٢٥مليار ﷼ سعودي والجزء بالدوﻻر اﻷمريكي يبلغ  ٠٬٤٥مليار دوﻻر أمريكي ) ١٬٧٠٥مليار ﷼ سعودي( .و عﻼوة علﻰ
ذلك ،تشتمل اﻹتفاقية علﻰ تسهيﻼت رأس المال العامل يبلغ مجموعها  ٠٫٦٤٧٣مليار ﷼ سعودي ،الجزء بال﷼ السعودي يبلغ ٠٫٤٦٢٤
مليار ﷼ سعودي  ،والجزء بالدوﻻر اﻷمريكي البالغ  ٠٫٠٤٩٣مليار دوﻻر أمريكي ) ٠٫١٨٤٩مليار ﷼ سعودي( لمدة عامين .لم يتم
إستعمال تسهيﻼت رأس المال العامل حتﻰ اﻻن.
إن مصاريف التمويل كما هو محدد في "اتفاقية تمويل المرابحة" تستحق بأقساط ربع سنوية خﻼل خمس سنوات .إن التسهيل الجديد مضمون
جزئيا بموجب ضمان من شركة اﻹتصاﻻت المتنقلة ش.م.ك .ورهن بعض أسهم الشركة المملوكة بواسطة بعض المساهمين المؤسسين و
التنازل عن بعض العقود والذمم المدينة واﻷصول الثابتة بما يعادل الرصيد القائم في تاريخ التقرير المذكور اعﻼه.
تلتزم المجموعة بالتعهدات المالية للقروض القائمة.
خﻼل الربع الثالث من عام  ، ٢٠١٨قامت المجموعة بدفع مبلغ طوعي في وقت مبكر )الجزء بال﷼ السعودي ٤٢٨٬٣ :مليون ﷼ سعودي
 ،والجزء بالدوﻻر اﻷمريﮐي ٤٥٬٨ :مليون دوﻻر أمريﮐي( بﺈجمالي مبلغ  ٦٠٠مليون ﷼ سعودي.
ثان في وقت مبكر )الجزء بال﷼ السعودي ٣٧٤٬٨١ :مليون ﷼
خﻼل الربع الرابع من عام  ، ٢٠١٨قامت المجموعة بدفع مبلغ طوعي ٍ
سعودي  ،والجزء بالدوﻻر اﻷمريﮐي ٤٠٬٠٥ :مليون دوﻻر أمريﮐي( بﺈجمالي مبلغ  ٥٢٥مليون ﷼ سعودي.
خﻼل الربع الثاني من عام  ، ٢٠١٩قامت الشركة بدفع مبلغ طوعي ثالث في وقت مبكر )الجزء بال﷼ السعودي ٢١٤٬٢ :مليون ﷼
سعودي  ،والجزء بالدوﻻر اﻷمريﮐي ٢٢٬٨٨ :مليون دوﻻر أمريﮐي( بﺈجمالي مبلغ  ٣٠٠مليون ﷼ سعودي.
خﻼل الربع الثاني من عام  ، ٢٠٢٠قامت المجموعة بدفع مبلغ طوعي رابع في وقت مبكر )الجزء بال﷼ السعودي ٤٨١٬٩ :مليون ﷼
سعودي  ،والجزء بالدوﻻر اﻷمريكي ٥١٬٥ :مليون دوﻻر أمريكي( بﺈجمالي مبلغ  ٦٧٥مليون ﷼ سعودي.
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متداولة
غير متداولة

٢٠٢٠
١٬٤٧٦٬٢٢٥
١٩٦٬٦٠٤
٧٩٬١٠٣
)(٥٢٬١١٦
)(٣١٥٬٥٦٩
١٬٣٨٤٬٢٤٧

٢٠١٩
١٬٦٠٩٬٨١٩
٣٧٣٬٢٠٠
٨٣٬٨٠٨
)(١٧٦٬٠٦٤
)(٤١٤٬٥٣٨
١٬٤٧٦٬٢٢٥

٣١٩٬١٥٠
١٬٠٦٥٬٠٩٧
١٬٣٨٤٬٢٤٧

٣٦٤٬٠٩٨
١٬١١٢٬١٢٧
١٬٤٧٦٬٢٢٥

معظم التزامات عقود اﻹيجار بال﷼ السعودي ،يوضح إيضاح  ٣١اﻻستحقاقات المتعلقة بالتزامات عقود اﻹيجار.

 -١٨مبالغ مستحقة ﻷطراف ذات العﻼﻗة
شركة اﻻتصاﻻت المتنقلة ش.م.ك(١٨-١) .
شركة اﻻتصاﻻت المتنقلة ش.م.ك(١٨-٣) .
المساهمون المؤسسون )(١٨-٢
انفرا كابيتال لﻼستثمارات )(١٨-٣
أطراف أخرى ذات عﻼقة

٢٠٢٠
١٬٣٢٦٬٥٨٣
٢٬١٥٩٬٢٦٧
١٣٠٬٨٦١
٣٢٬٦٩٨
١٠٥
٣٬٦٤٩٬٥١٤

٢٠١٩
١٬٣٥٦٬١٢١
٤٬٨٥٦٬٤٢٠
١٣٠٬٨٦١
٣٢٬٢٥٦
١٠٥
٦٬٣٧٥٬٧٦٣

متداول
غير متداول

٣٫٦٤٩٫٥١٤
-

٦٫٣٧٥٫٧٦٣

في  ٢٧سبتمبر  ، ٢٠٢٠قامت المجموعة بﺈعادة تمويل وتمديد تاريخ استحقاق تسهيل المرابحة المشترك القائم لخمس سنوات حتﻰ عام
٢٠٢٥م بمبلغ إجمالي متاح يصل إلﻰ  ٦مليار ﷼ سعودي مع فترة سماح لمدة عامين  ،بشروط تجارية أفضل .عﻼوة علﻰ ذلك  ،تتضمن
اﻻتفاقية تسهيﻼت رأس مال عامل بمبلغ  ١مليار ﷼ سعودي )في اﻷصل  ٠٫٦٥مليار ﷼ سعودي في عام  (٢٠١٨وبذلك يصل إجمالي
التسهيﻼت إلﻰ  ٧مليار ﷼ سعودي حتﻰ عام  ، ٢٠٢٥مما يوفر سيولة إضافية للمجموعة لتمويل خطط نمو أعمالها .لذلك  ،في ٣٠
سبتمبر  ، ٢٠٢٠استخدمت المجموعة فقط المبلغ القائم لﻼتفاقية الحالية ) ٣٫٨٥مليار ﷼ سعودي( وسحبت مبلغ  ٠٫٨مليار ﷼ سعودي
في  ٣١ديسمبر .٢٠٢٠

ي تعلق هذا المبلغ بأتعاب اﻹدارة المستحقة ويُستحق ﻷكبر مساهم في الشركة .يُعد هذا المبلغ غير مضمون وبدون فوائد وغير مقيد بأي مدة
سداد محددة وﻻ يُسدد قبل تتحقيق بعض شروط تسهيل المرابحة المشترك المشار إليها في إيضاح .١-١٦

٣٣

٣٤

١-١٨

شركة اﻻتصاﻻت المتنقلة ش.م.ك.
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شركة اﻻتصاﻻت المتنقلة السعودية
) شركة مساهمة سعودية (

شركة اﻻتصاﻻت المتنقلة السعودية
) شركة مساهمة سعودية (

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

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

)جميع المبالغ باﻵﻻف ﷼ سعودي ما لم ينص علﻰ خﻼف ذلك(

)جميع المبالغ باﻵﻻف ﷼ سعودي ما لم ينص علﻰ خﻼف ذلك(

 -٢١مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظﻔين )تتمة(

 -١٨مبالغ مستحقة ﻷطراف ذات العﻼﻗة )تتمة(
٢-١٨

المساهمون المؤسسون

يتعلق هذا المبلغ برسوم التمويل المستحقة ويُستحق للمساهمين المؤسسين للشركة .يُعد هذا المبلغ غير مضمون ويتضمن فوائد بأسعار
السوق وغير مقيد بأي مدة سداد محددة وﻻ يُسدد قبل تتحقيق بعض شروط تسهيل المرابحة المشترك المشار إليها في إيضاح .١-١٦

 ٣-١٨شركة اﻻتصاﻻت المتنقلة ش.م.ك .وإنﻔرا كابيتال لﻺستثمارات

تُستحق هذه المبالغ للمساهمين ويتضمن فوائد بأسعار السوق .تُعد هذه المبالغ غير مضمونة وﻻ يمكن سدادها قبل تتحقيق بعض شروط
تسهيل المرابحة المشترك المشار إليها في إيضاح  .١-١٦تتضمن هذه المبالغ الرسوم المالية المستحقة بقيمة ١٬١٢٢مليون ﷼ سعودي
) ١٬٤١٣ :٢٠١٩مليون ﷼ سعودي(.

 -١٩مطلوبات اخرى غير متداولة
٢٠٢٠
٣٬٥٠٠٬٦١٤
١٫٣٨٩٫٩٥١
٢٠٧٫٠٤٣
٥٫٠٩٧٫٦٠٨

مدفوع لوزارة المالية
مدفوعات طويلة اﻻجل – الطيف
أخرى

٢٠١٩
٣٫٥٧٨٫٥٩٠
٩٢٢٬٦٨٨
١٨٨٬٩٩٣
٤٫٦٩٠٫٢٧١

خﻼل عام  ، ٢٠١٣وقعت المجموعة اتفاقية مع وزارة المالية بالمملكة العربية السعودية لتأجيل سداد مستحقاتها للحكومة للسنوات السبع
القادمة .ستتحمل هذه الدفعات المؤجلة بموجب هذه اﻻتفاقية عمولة تجارية مستحقة السداد سنويًا  ،بينما سيتم سداد المبلغ المستحق علﻰ
اعتبارا من سبتمبر  .٢٠٢١وبلغ المبلغ المؤجل من قبل الشركة كما في  ٣١ديسمبر  ٢٠٢٠مبلغ  ٤،٠٣٩مليون ﷼
أقساط متساوية
ً
سعودي  ،منها  ٥٣٨مليون ﷼ سعودي ُمعترف به ضمن ذمم دائنة تجارية وأخرى ) ٣١ديسمبر  ٣٫٥٧٨ :٢٠١٩مليون ﷼ سعودي(.
يتم تسجيل الفائدة المستحقة المتعلقة بالدائنين لوزارة المالية ضمن ذمم دائنة تجارية وأخرى.

 -٢٠مشتقات ادوات مالية
دخلت المجموعة في عقود مقايضات معدل الربح المستحقة في عام  .٢٠٢٥تم تمديد استحقاق مقايضات معدل الربح حتﻰ تاريخ استحقاق
القرض المعاد تمويله )ايضاح  (١-١٦و بلغت القيمة اﻻسمية للعقد كما في  ٣١ديسمبر  ٢٠٢٠بقيمة  ١٬٨٢٧مليون ﷼ سعودي ):٢٠١٩
 ٢٬٩٨٠مليون ﷼ سعودي( ،وبلغت القيمة العادلة مبلغ سالب قدره  ٢٠٦مليون ﷼ سعودي ) ١٢٧٬٩ :٢٠١٩مليون ﷼ سعودي( كما
في ذلك التاريخ .قامت المجموعة بتغيير السياسة المحاسبية لحساب ادوات التحوط من معيار المحاسبة الدولي  ٣٩الﻰ المعيار الدولي
للتقرير المالي  , ٩ومع ذلك فﺈن المعالجة الحسابية التي تتبعها المجموعة تتوافق مع متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي ) ٩ايضاح .(٣
يتراوح متوسط سعر الفائدة الثابت المتعاقد عليه بين  ٪٢و .٪٣تم إدراج خسارة بقيمة  ٧٨٫٣مليون ﷼ سعودي في الدخل الشامل
اﻵخر) ١٠٦٫٣ :٢٠١٩مليون ﷼ سعودي( نتيجة لتحركات القيمة العادلة المتعلقة بهذا التحوط .تُحدد القيمة العادلة لمبادﻻت أسعار الفائدة
في نهاية مدة إعداد التقرير عن طريق حسم التدفقات النقدية المستقبلية باستخدام المنحنيات في نهاية مدة إعداد التقرير ومخاطر اﻻئتمان
المﻼزمة في العقد.

 -٢١مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظﻔين
توفر المجموعة مزايا نهاية الخدمة لموظفيها ،يعتمد اﻻستحقاق علﻰ الراتب النهائي للموظفين وطول مدة الخدمة  ،بشرط إكمال الحد اﻻدنﻰ
لسنة الخدمة  ،ويتم احتسابها وفقًا ﻷحكام قانون العمل وتدفع عند استقالة الموظف أو إنهائه .يتم استحقاق التكاليف المتوقعة لهذه الفوائد علﻰ
مدار عام التوظيف.
تتعرض خطة المجموعة لمخاطر اكتوارية مثل معدل الخصم ومخاطر الراتب.
• مخاطر الخصم :إن انخفاض معدل الخصم سيزيد من التزامات الخطة.
• مخاطر الراتب :يتم احتساب القيمة الحالية ﻻلتزامات 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.

٣٥
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الرصيد اﻻفتتاحي
تكلفة الخدمة الحالية
تكلفة الفائدة
المدفوعات
)أرباح( إكتوارية
الرصيد الختامي

٢٠٢٠
١٠٤٬٨٧٥
٢١٬٦٨٣
٤٬٥٢٢
)(٥٬٥٦٤
)(٤٣٤

٢٠١٩
٩٣٬٤٢٥
١٧٬٥٩٦
٤٬٣١٥
)(٥٬٥٧٥
)(٤٬٨٨٦

١٢٥٬٠٨٢

١٠٤٬٨٧٥

تم إجراء التقييم اﻻكتواري اﻷخير من قبل شركة لوكس خبراء اكتواريين ومستشاريين وأجريت باستخدام طريقة وحدة اﻻئتمان المتوقعة.
وكانت اﻻفتراضات الرئيسية المستخدمة ﻷغراض التقييم اﻻكتواري علﻰ النحو التالي:
٢٠٢٠
%١٠الى %١٣
%٣
%٣٫٦٥

معدﻻت التناقص
زيادة الرواتب
معدل الخصم

٢٠١٩
%١٠الﻰ %١٣
%٤
%٤٫٤٥

يتم إثبات جميع الحركات في التزامات مكافأة نهاية الخدمة في الربح أو الخسارة باستثناء اﻷرباح اﻻكتوارية التي يتم إدراجها في الدخل
الشامل اﻵخر.
٢٠٢٠
١٢٥٬٠٨٢
١١٢٬٩٦٤
١٣٩٬٣٣٣
١٣٩٬٢٨١
١١٢٬٧٨٣

٢٠١٩
١٠٤٬٨٧٥
٩٤٬٩٢٧
١١٧٬٢٠٠
١١٧٬١٣٠
٩٤٬٢٩١

التفاصيل
التغير في اﻻفتراضات المالية
التغير في افتراض معدل الراتب
التغيير في سعر الخصم
التغيير في اﻻفتراض الديموغرافي
التغيير في افتراض معدل الوفيات
التغيير في افتراض معدل اﻻستنزاف
تعديﻼت الخبرة
إجمالي الربح اﻻكتواري

٢٠٢٠

١٢٬٥٤٩
)(٩٬٨٢٩
٠
٠
٠
)(٢٬٢٨٦
٤٣٤

٢٠١٩
)(٤٬٩١٢
)(٤٬٩١٢
٩٬٧٩٨
٤٬٨٨٦

اﻻحتياطيات اﻻخرى
الرصيد اﻻفتتاحي
اعادة القياس
الرصيد الختامي

٢٠٢٠
١٬٥٨٤
٤٣٤
٢٬٠١٨

٢٠١٩
)(٣٬٣٠٢
٤٬٨٨٦
١٬٥٨٤

السيناريو اﻷساسي
معدل الخصم :زيادة بنسبة ٪ ١
معدل الخصم :انخفاض بنسبة ٪ ١
معدل تصاعد الرواتب :زيادة بنسبة ٪ ١
معدل تصاعد الرواتب :انخفاض بنسبة ٪ ١

٢٬٧٢٠
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شركة اﻻتصاﻻت المتنقلة السعودية
( ) شركة مساهمة سعودية

( )ﺗﺗ 
 

(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة
٢٠٢٠  ديسمبر٣١ للسنة المنتهية في

()جميع المبالغ باﻵﻻف ﷼ سعودي ما لم ينص علﻰ خﻼف ذلك



 مساهمات منافع التقاعد-٢٢

 -


()














ﺗﺗ



 مليون ﷼ سعودي٢٢  إلﻰ المؤسسة العامة للتأمينات اﻻجتماعية٢٠٢٠ دفعت المجموعة مساهمات التقاعد لموظفيها السعوديين لعام
.( مليون ﷼ سعودي٢٥ :٢٠١٩)

 رأس المال-٢٣
 سهم ( وتبلغ القيمة٥٨٣٬٧٢٩٬١٧٥ : ٢٠١٩  ديسمبر٣١ )  سهم٨٩٨٬٧٢٩٬١٧٥ ،٢٠٢٠  ديسمبر٣١ يتكون رأس مال الشركة كما في
(٣-١  ﷼ سعودي )ايضاح١٠ اﻹسمية لكل سهم
تسوية اﻷسهم في بداية ونهاية العام
٥٨٣٬٧٢٩٬١٧٥
(١٣٥٬٠٠٠٬٠٠٠)
٤٤٨٬٧٢٩٬١٧٥
٤٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠
٨٩٨٬٧٢٩٬١٧٥
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()


 


ﺗ



٣٨

٢٠٢٠  يناير٠١ عدد اﻷسهم في
تعديل اﻷسهم مقابل الخسائر المتراكمة
إجمالي اﻷسهم قبل اﻹصدار
إصدار أسهم
٢٠٢٠  ديسمبر٣١ عدد اﻷسهم في

 اﻹيرادات-٢٤

 معلومات اﻹيرادات المﻔصلة١-٢٤
:إجمالي اﻹيرادات مصنفة حسب خطوط الخدمة الرئيسية
٢٠١٩
٥٬١٦٨٬٠٨١
١٬٩٢١٬٣٤٠
١٬١٣٥٬٩٢١
١٦٠٬٨٨٥
٨٬٣٨٦٬٢٢٧

٢٠٢٠
٥٬١٦٥٬٥٧٥
١٬٨٠٢٬٩٨٣
٧٧٤٬٧٩١
١٧٣٬١٩٦
٧٬٩١٦٬٥٤٥

٧٬٢٥٠٬٣٠٦
١٬١٣٥٬٩٢١

٧٬١٤١٬٧٥٤
٧٧٤٬٧٩١

٢٠١٩
١٬٠٧١٬٢٤٤
١٬١٠٦٬٤٢٨
٢٤٠٬٠٤٩
٢٬٤١٧٬٧٢١

٢٠٢٠
١٬٣١١٬٦٩٦
٨٠٧٬٠٨٢
٣٥٣٬١٢٩
٢٬٤٧١٬٩٠٧

٢٠١٩
٦٢٢٬٨٢٥
٥١٬٤٦١
٤٧٨٬٩٠٤
٢١٥٬٥٠٤
٢٢٬٢٤١
٩٤٬٣٩٠
١١٢٬٠٩٨
٥٦٬١٤٠
٧٥٬٠٠٣
٥٦٬٥٦٨
١١٣٬٥١٨
١٬٨٩٨٬٦٥٢

رسوم إستخدام
اشتراك
مبيعات أجهزة
أخرى
توﻗيت اﻻعتراف باﻹيرادات
علﻰ مدى فترة من الزمن – المكالمات والبيانات
عند نقطة زمنية محددة – أرباح التجارة

 تكلﻔة اﻹيرادات-٢٥
رسوم استخدام
تكلفة اﻷجهزة
أخرى

 مصاريف تشغيلية وإدارية-٢٦

٢٠٢٠
٥٦٠٬٤٠٣
٣٠٬٩٥٦
٥٢٩٬٥٥٣
١٢٠٬٣٣٨
١١٬٥٣٨
٩٣٬٧٤٠
٩١٬٤٧٤
٦٠٬١٤٧
٩١٬٩٢٣
٣١٬٦٧٦
١٤١٬٢٣٢
١٬٧٦٢٬٩٨٠

رواتب الموظفين واﻷعباء المتعلقة بها
مصاريف إيجار
إصﻼح وصيانة
(١-١٨ رسوم اﻹدارة والعﻼمات التجارية )إيضاح
(مصروفات تأكيد الهوية )البصمة
ترددات الميكروويف
إعﻼنات
خطوط مستأجرة
منافع عامة
خدمات استشارات
أخرى
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شركة اﻻتصاﻻت المتنقلة السعودية
) شركة مساهمة سعودية (

شركة اﻻتصاﻻت المتنقلة السعودية
) شركة مساهمة سعودية (

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

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

)جميع المبالغ باﻵﻻف ﷼ سعودي ما لم ينص علﻰ خﻼف ذلك(

)جميع المبالغ باﻵﻻف ﷼ سعودي ما لم ينص علﻰ خﻼف ذلك(

 -٣١اﻷدوات المالية

 -٢٩مكونات الوعاء الزكوي )تتمة(
مخصص الزكاة

٢٠٢٠
١٨٬٦٠٧
١٩٬٥٨١
)(١٣٬٩٣٤
٢٤٬٢٥٤

الرصيد في بداية السنة
مكون خﻼل العام
تم الدفع خﻼل العام
الرصيد كما في نهاية السنة

٢٠١٩

١٨٬٦٠٧
٠
١٨٬٦٠٧

تم اﻻفصاح عن مخصص الزكاة في اﻻيضاح رقم ).(١٥

وضع الربوطات الزكوية
أنهت المجموعة وضعها الزكوي والضريبي حتﻰ عام  ٢٠٠٨وحصلت بموجب ذلك علﻰ شهادة الزكاة النهائية.
كما قدمت الشركة القوائم المالية واقرارات الزكاة لﻸعوام من  ٢٠٠٩حتﻰ  ٢٠١٩حيث قامت بتسديد الزكاة والضريبة المستقطعة طبقا
لﻼقرارات المقدمة.
تلقت الشركة ،في  ١٨رمضان ١٤٣٦هـ )الموافق  ٧يوليو ٢٠١٥م( .خطاب من الهيئة العامة للزكاة والدخل بتقييم الربط الزكوي الضريبي
عن السنوات  ٢٠٠٩حتﻰ  ٢٠١١حيث طالبت بموجبه بدفع مبالغ إضافية باجمالي  ٦٢٠مليون ﷼ سعودي منها .٣٥٢مليون ﷼ سعودي
زكاة و٢٦٧مليون ﷼ سعودي ضريبة استقطاع باﻻضافة الﻰ غرامة تأخير بما يعادل  %١عن كل  ٣٠يوم.
قامت زين باﻹستئناف امام اللجنة اﻻبتدائية علﻰ هذه المطالبات بتاريخ  ٢٧أغسطس  ،٢٠١٥الﻰ أن تمكنت من تخفيض كامل المبلغ الخاص
بالزكاة البالغ  ٣٥٢مليون ﷼ .كما تمكنت الشركة من تخفيض  ٢١٩مليون ﷼ سعودي من المبلغ المطلوب الخاص بضريبة اﻹستقطاع.
ولكي تتمكن زين من اﻹعتراض أمام اللجنة اﻻستئنافية الضريبية ،قامت باستكمال الشروط الشكلية المحددة في نظام ضريبة الدخل
السعودي ،وذلك بسداد الفواتير الصادرة من الهيئة بمبلغ  ٤٨مليون ﷼ سعودي بتاريخ  ١٦نوفمبر  ،٢٠١٧العائدة لضرائب اﻻستقطاع.
كما أصدرت زين ضمان بنكي بقيمة  ٤٣مليون ﷼ سعودي مقابل غرامة التأخير المتوجبة علﻰ ضريبة اﻹستقطاع.
بنا ًء علﻰ ما ورد أعﻼه استلمت زين الربط الزكوي المعدل للمبلغ المدفوع ،كما أنها تقدمت بﺈعتراضاتها أمام لجنة اﻹستئناف الضريبي
علﻰ قرار اللجنة اﻻبتدائية بتاريخ  ١٩نوفمبر .٢٠١٧
تلقت زين تقييما اضافيا للسنوات المتبقية حتﻰ عام  , ٢٠١٩كم أن الشركة بصدد استئناف هذي التقييمات في اوائل عام .٢٠٢١
ﻻ يوجد أي أثر مالي حيث أن الشركة لديها المخصصات الكافية لتغطية هذه المبالغ.

 -٣٠ربح السهم

تتعرض المجموعة من خﻼل عملياتها للمخاطر المالية التالية:
 مخاطر السوق
 مخاطر العمﻼت اﻻجنبية
 مخاطر اﻻئتمان
 مخاطر أسعار الفائدة
 مخاطر السيولة

مخاطر السوق

يُقصد بمخاطر السوق المخاطر التي تتعلق بتقلب قيمة اﻷدوات المالية نتيجة ً للتغيرات في أسعار الفائدة في السوق أو سعر السوق نتيجةً
للتغير في التصنيف اﻻئتماني لجهة اﻹصدار أو اﻷداة والتغير في الشعور السائد في السوق وأنشطة المضاربة والعرض والطلب علﻰ
اﻷوراق المالية والسيولة في السوق .تتعرض المجموعة لمخاطر العمﻼت اﻷجنبية ومخاطر أسعار الفائدة فقط .تستخدم الشركة المشتقات
ﻹدارة مخاطر السوق.

إدارة مخاطر العمﻼت اﻷجنبية
تعتبر عملة ال﷼ السعودي هي العملة الوظيفية للمجموعة وهي مربوطة بالدوﻻر اﻷمريكي .لذلك  ،فﺈن المجموعة معرضة فقط لتقلبات
أسعار الصرف من المعامﻼت التي تتم بعمﻼت أجنبية غير الدوﻻر اﻷمريكي.
تقوم المجموعة بﺈجراء معامﻼت بالعمﻼت اﻷجنبية التي يتم تعويمها مقابل ال﷼ السعودي ،وبالتالي تنشأ التعرض لتقلبات أسعار الصرف.
لم يتم التحوط لهذه المبالغ حيث أن التعرضات ﻻ تعتبر جوهرية للمجموعة.
كانت القيم الدفترية للمطلوبات النقدية المقومة بالعمﻼت اﻷجنبية للمجموعة في نهاية السنة المالية كما يلي:

الربح العائد للمساهمين العاديين
تم احتساب كل من ربحية السهم اﻷساسية والمخففة بﺈستخدام الربح المنسوب الﻰ مساهمي المجموعة كبسط ,اي انه لم تكن هناك حاجة
ﻹجراء تعديﻼت علﻰ الربح في  ٢٠٢٠أو  .٢٠١٩بلغ الربح العائد لﻺستخدام المساهمين في إحتساب ربحية السهم  ٢٥٩مليون ﷼ سعودي
لعام  ٤٨٥ :٢٠١٩) ٢٠٢٠مليون ﷼ سعودي(
المتوسط المرجح لعدد اﻷسهم العادية
يكون المتوسط المرجح لعدد اﻷسهم في حساب ربحية السهم اﻷساسية كما يلي:
الرصيد القائم خﻼل العام
ربحية السهم اﻷساسية )﷼ سعودي(

٢٠٢٠
٦٨٦٫٥٣٩
٠٫٣٧٨٦٣

٢٠١٩
٦٧٧٫٤٩٥
٠٫٧١٦١٣١

يتم إحتساب ربحية السهم اﻷساسية بقسمة الربح بعد الضريبة العائد للمساهمين العاديين للشركة علﻰ المتوسط المرجح لعدد اﻷسهم العادية
القائمة خﻼل السنة .ﻻ يوجد تأثير مخفض علﻰ ربحية السهم في الشركة.
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إن استخدام المجموعة لﻸدوات المالية يعرضها لمجموعة متنوعة من المخاطر المالية .تقوم المجموعة بشكل مستمر بمراجعة تعرضاتها
للمخاطر وتتخذ إجراءات للحد منها عند المستويات المقبولة .يتحمل مجلس اﻹدارة المسؤولية الكاملة عن إنشاء ومراقبة إطار عمل إدارة
المخاطر للمجموعة وتطوير ومراقبة سياسات إدارة المخاطر بالتعاون الوثيق مع وحدات التشغيل بالمجموعة .تم وضع سياسات إدارة
المخاطر للمجموعة لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها المجموعة  ،لوضع حدود وضوابط مناسبة للمخاطر  ،ومراقبة المخاطر واﻻلتزام
بالحدود .تتم مراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر بانتظام لتعكس التغيرات في ظروف السوق وأنشطة المجموعة .تهدف المجموعة من
خﻼل معايير وإجراءات التدريب واﻹدارة إلﻰ تطوير بيئة رقابية منضبطة وبناءة يفهم فيها جميع الموظفين أدوارهم والتزاماتهم .تشرف
لجنة مجلس اﻹدارة بالمجموعة علﻰ كيفية مراقبة اﻹدارة لﻼلتزام بسياسات وإجراءات إدارة المخاطر ومراجعة مدى كفاية إطار إدارة
المخاطر فيما يتعلق بالمخاطر التي تواجهها المجموعة .يتم مساعدة لجنة مجلس اﻹدارة في دورها الرقابي من خﻼل التدقيق الداخلي وإدارة
المخاطر بالمجموعة.

إدارة مخاطر العمﻼت اﻷجنبية

العملة اﻷجنبية مبلغ العملة ﻷجنبية
التاريخ
التﻔاصيل
٨٦٥
اليورو
٢٠٢٠
الذمم الدائنة والتجارية اﻷخرى
٣٠٧
اليورو
٢٠١٩
الذمم الدائنة والتجارية اﻷخرى
فيما يلي القيم الدفترية للموجودات النقدية المقومة بالعملة اﻷجنبية للشركة في نهاية مدة التقرير:
سعر الصرف
مبلغ العملة اﻷجنبية
العملة اﻷجنبية
التﻔاصيل ٢٠٢٠
٤٫٤٩
١٣٣
اليورو
النقد وأرصدة البنوك
٥٫٤٧
٢٩٣
الجنيه اﻻسترليني
النقد وأرصدة البنوك
التفاصيل ٢٠١٩
النقد وأرصدة البنوك
النقد وأرصدة البنوك

سعر الصرف
٤٫٤٨
٤٫٠٦

مبلغ العملة اﻷجنبية
١٤٤
٣٦١

العملة اﻷجنبية
اليورو
الجنية اﻻسترليني

سعر الصرف
٤٫٢٠
٤٫٨٤

٣٬٨٧٥
١٬٢٤٥
٥٩٧
١٬٦٠٢
٢٫١٩٩
٦٠٧
١٬٧٤٩
٢٬٣٥٦
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شركة اﻻتصاﻻت المتنقلة السعودية
) شركة مساهمة سعودية (

شركة اﻻتصاﻻت المتنقلة السعودية
) شركة مساهمة سعودية (

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

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

)جميع المبالغ باﻵﻻف ﷼ سعودي ما لم ينص علﻰ خﻼف ذلك(

)جميع المبالغ باﻵﻻف ﷼ سعودي ما لم ينص علﻰ خﻼف ذلك(

 -٣١اﻷدوات المالية )تتمة(

 -٣١اﻷدوات المالية )تتمة(

تحليل مدى حساسية العمﻼت اﻷجنبية

إدارة مخاطر اﻻئتمان

تتعرض المجموعة في الغالب لعملة أوروبا )اليورو( والمملكة المتحدة )الجنية اﻻسترليني(.
يُوضح الجدول التالي مدى الحساسية لزيادة ال﷼ السعودي وانخفاضه بنسبة  ٪٥مقابل العمﻼت اﻷجنبية ذات الصلة .تُعد نسبة  ٪٥معدل
الحساسية ال ُمستخدم عند اﻹبﻼغ عن مخاطر العمﻼت اﻷجنبية داخليا ً إلﻰ موظفي اﻹدارة العليا ويمثل تقييم اﻹدارة للتغير المحتمل المعقول
في أسعار صرف العمﻼت اﻷجنبية .ﻻ يتضمن تحليل مدى الحساسية إﻻ البنود النقدية المستحقة المقومة بالعملة اﻷجنبية ويُعدل نقلها في
نهاية المدة لتغير بنسبة  ٪ ٥في أسعار العمﻼت اﻷجنبية .يشير الرقم الموجب أدناه إلﻰ انخفاض الربح عندما يُعزز ال﷼ السعودي بنسبة
 ٪٥مقابل العملة ذات الصلة وبالنسبة لضعف ال﷼ السعودي بنسبة  ٪٥مقابل العملة ذات الصلة ،سيتأثر الربح تأثرا ً
ً
مماثﻼ وستظهر
اﻷرصدة أدناه بالسالب.
العملة
٢٠٢٠
اليورو
الجنية اﻹسترليني

التأثير على الربح

٣٠
٨٠

العملة
٢٠١٩
اليورو
الجنية اﻹسترليني

التأثير علﻰ الربح

٣٠
٨٧

إدارة مخاطر الﻔوائد والسيولة
إطارا مناسبًا ﻹدارة مخاطر السيولة ﻹدارة متطلبات
تقع المسؤولية النهائية عن إدارة مخاطر السيولة علﻰ عاتق مجلس اﻹدارة الذي وضع
ً
المجموعة قصيرة ومتوسطة وطويلة اﻷجل ومتطلبات إدارة السيولة .تدير المجموعة مخاطر السيولة من خﻼل اﻻحتفاظ باحتياطيات كافية
وتسهيﻼت مصرفية وتسهيﻼت اﻻقتراض اﻻحتياطي من خﻼل مراقبة التدفقات النقدية المتوقعة والفعلية باستمرار ومطابقة مواعيد استحقاق
الموجودات والمطلوبات المالية .لم يطرأ أي تغيير في هذه اﻻستراتيجية عن العام السابق.
تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار الفائدة ﻷن كيانات المجموعة تقترض اﻷموال بأسعار فائدة متغيرة .تُدير المجموعة المخاطر باستخدام
عقود مبادلة أسعار الفائدة .ت ُ َقيﱠم أنشطة التحوط بانتظام لتتماشﻰ مع تغيرات أسعار الفائدة وتحديد مدى اﻹقبال علﻰ المخاطر بما يضمن
التأكد من تطبيق استراتيجيات التحوط اﻷكثر فعالية من حيث التكلفة.
ترد تعرضات المجموعة ﻷسعار الفائدة علﻰ الموجودات المالية والمطلوبات المالية مفصلة في قسم إدارة مخاطر السيولة من هذا اﻹيضاح.

تحليل مدى حساسية سعر الفائدة
ُحددت تحليﻼت مدى الحساسية الواردة أدناه علﻰ أساس التعرض ﻷسعار الفائدة لجميع اﻷدوات غير المحوطة في نهاية مدة التقرير .بالنسبة
للمطلوبات ذات السعر المتغير ،يُعد التحليل بافتراض أن مبلغ المطلوبات القائمة في نهاية مدة التقرير كان مستحقًا للسنة كاملةً .ت ُستخدم
عملية زيادة أو إنقاص  ٥٠نقطة أساس عند اﻹبﻼغ عن مخاطر أسعار الفائدة داخليا ً إلﻰ موظفي اﻹدارة العليا ويمثل تقييم اﻹدارة للتغير
المحتمل المعقول في أسعار الفائدة.
إذا بلغت أسعار الفائدة أعلﻰ أو أقل من  ٥٠نقطة أساس وظلت جميع المتغيرات اﻷخرى ثابتة ،فﺈن ربح الشركة للسنة المنتهية في ٣١
ديسمبر  ٢٠٢٠سينخفض أو يزيد بمبلغ قدره  ٤٤٬٩١٠٬٢٩٦﷼ سعودي )  ٣١ديسمبر  ٥٤٬٢٥٢٬١٦٤ : ٢٠١٩﷼ سعودي ( .يعود
سا إلﻰ تعرض المجموعة ﻷسعار الفائدة علﻰ القروض ذات المعدﻻت المتغيرة.
ذلك أسا ً
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تُشير مخاطر اﻻئتمان إلﻰ المخاطر التي تنتج عن تخلف الطرف المقابل عن التزاماته التعاقدية مما يؤدي إلﻰ خسارة مالية للشركة .تتكون
سا من الذمم التجارية المدينة والمبالغ المستحقة من اﻷطراف ذات العﻼقة واﻻستثمارات النقدية
التركيزات المحتملة لمخاطر اﻻئتمان أسا ً
قصيرة اﻷجل .يوضح اﻹيضاح  ٧تفاصيل اﻹفصاح عن كيفية إدارة مخاطر اﻻئتمان المتعلقة بالذمم التجارية المدينة .تُراقب المبالغ المستحقة
من اﻷطراف ذات العﻼقة ويتم تكوين مخصص ،عند الضرورة ،ﻷي مبالغ غير قابلة لﻼسترداد .اﻻستثمارات النقدية قصيرة اﻷجل يتم
وضعها فقط مع البنوك ذات التصنيف اﻻئتماني العالي.

ﻗياس الخسارة اﻻئتمانية المتوﻗعة

يحدد المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ٩نموذج "المراحل الثﻼث" لﻼنخفاض في القيمة بنا ًء علﻰ التغييرات في جودة اﻻئتمان منذ
اﻻعتراف المبدئي حيث يتم تصنيف اﻷداة المالية التي لم تنخفض قيمتها في حالة اﻻعتراف اﻷولي في المرحلة  .١إذا كانت هناك زيادة
كبيرة في مخاطر اﻻئتمان )"  (' SICRمنذ تحديد اﻻعتراف اﻷولي  ،يتم نقل اﻷداة المالية إلﻰ المرحلة  ٢ولكن لم يتم اعتبارها قد انخفضت
قيمتها اﻻئتمانية وإذا كانت اﻷداة المالية منخفضة القيمة اﻻئتمانية  ،يتم بعد ذلك نقل اﻷداة المالية إلﻰ المرحلة .٣
زيادة جوهرية في مخاطر اﻻئتمان
عند تحديد ما إذا كان خطر التأخر عن السداد قد زاد بشكل كبير منذ اﻻعتراف المبدئي  ،تقوم الشركة بدراسة المعلومات الكمية والنوعية
ومؤشرات الدعم والتحليل بنا ًء علﻰ الخبرة التاريخية للشركة وتقييم مخاطر اﻻئتمان للخبراء  ،بما في ذلك المعلومات اﻻستشرافية .بالنسبة
للعميل  ،الموزعين  ،والذمم المدينة التجارية للتجوال والربط البينﻰ  ،ﻻ تسري زيادة جوهرية في معايير مخاطر اﻻئتمان ﻷن الشركة
ً
مبسطا الذي يتطلب استخدام مخصص الخسارة المتوقعة لعمر اﻷداء.
تستخدم نه ًجا
بالنسبة للمبالغ المستحقة من البنوك  ،تستخدم الشركة اﻹعفاء من مخاطر اﻻئتمان علﻰ النحو المسموح به في المعيار الدولي للتقرير المالي
رقم  ٩بنا ًء علﻰ درجات ائتمان وكالة التصنيف الخارجي .إذا تم تصنيف اﻷداة المالية تحت ) -BBBدرجة اﻻستثمار الفرعي( في تاريخ
التقرير ،فﺈن الشركة تعتبرها زيادة جوهرية في مخاطر اﻻئتمان.
تعتبر اﻷداة المالية ذات مخاطر ائتمانية منخفضة إذا:
• اﻷداة المالية لديها مخاطر منخفضة من التعثر عن السداد ،
• لدى المدين قدرة قوية علﻰ الوفاء بالتزاماته بالتدفقات النقدية التعاقدية علﻰ المدى القريب  ،و
• قد تؤدي التغييرات السلبية في الظروف اﻻقتصادية والتجارية علﻰ المدى الطويل  ،ولكنها لن تقلل بالضرورة  ،إلﻰ قدرة المقترض
علﻰ الوفاء بالتزاماته بالتدفقات النقدية التعاقدية.
تعتبر المجموعة أن الموجودات المالية لها مخاطر ائتمانية منخفضة عندما يكون لﻸصل تصنيف ائتماني خارجي "درجة اﻻستثمار" وف ًقا
للتعريف المفهوم عالميًا أو في حالة عدم توفر تصنيف خارجي  ،يكون لﻸصل تصنيف داخلي "لﻸداء"  .اﻷداء يعني أن الطرف المقابل
لديه وضع مالي قوي وليس هناك مبالغ مستحقة متأخرة.
اﻷصول منخفضة القيمة اﻻئتمانية
تعتبر المجموعة أن اﻷصل المالي في حالة تعثر عندما ﻻ يُرجح للمقترض دفع التزاماته اﻻئتمانية إلﻰ الشركة بالكامل أو وجود شك كافٍ
بشأن إمكانية التحصيل النهائية أو إذا كان العميل قد تأخر ﻷكثر من  ٩٠يو ًما.

دمج المعلومات المستشرفة
تقوم الشركة بدمج المعلومات المستشرفة في كل من تقييمها لما إذا كانت مخاطر اﻻئتمان الخاصة بأداة ما قد زادت بشكل ملحوظ منذ
ً
تحليﻼ تاريخيًا وحددت إجمالي الناتج المحلي لكل جغرافية تعمل فيها
اﻻعتراف اﻷولي وقياس مخاطر اﻻئتمان المتوقعة .أجرت المجموعة
كمتغيرات اقتصادية رئيسية تؤثر علﻰ مخاطر اﻻئتمان و مخاطر اﻻئتمان المتوقعة لكل محفظة .يتم تطبيق التعديﻼت اﻻقتصادية الكلية
ذات الصلة ﻻلتقاط اﻻختﻼفات من السيناريوهات اﻻقتصادية .هذه تعكس تنبؤات معقولة وداعمة لظروف اﻻقتصاد الكلي المستقبلية التي لم
يتم تسجيلها ضمن حسابات مخاطر اﻻئتمان المتوقعة اﻷساسية .يؤدي دمج المعلومات التطلعية إلﻰ زيادة درجة الحكم الﻼزم لكيفية تأثير
التغييرات في الناتج المحلي اﻹجمالي علﻰ مخاطر اﻻئتمان المتوقعة .تتم مراجعة المنهجيات واﻻفتراضات بما في ذلك أي توقعات للظروف
اﻻقتصادية المستقبلية بانتظام.
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شركة اﻻتصاﻻت المتنقلة السعودية
) شركة مساهمة سعودية (

شركة اﻻتصاﻻت المتنقلة السعودية
) شركة مساهمة سعودية (

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

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

)جميع المبالغ باﻵﻻف ﷼ سعودي ما لم ينص علﻰ خﻼف ذلك(

)جميع المبالغ باﻵﻻف ﷼ سعودي ما لم ينص علﻰ خﻼف ذلك(

 -٣١اﻷدوات المالية )تتمة(

 -٣١اﻷدوات المالية )تتمة(

يحتوي الجدول التالي علﻰ تحليل للحد اﻷقصﻰ من التعرض لمخاطر اﻻئتمان لﻸدوات المالية التي تم اﻻعتراف بمخصص الخسائر
اﻻئتمانية المتوقعة لها:
٢٠٢٠
منهج مبسط لمدى
العمر

٢٠١٩
منهج مبسط لمدى
العمر

اﻻجمالي
١٫٩٨٤٫٩٠٠
٢٦٢٫٥٦٧
٣١٩٫٠٦١
)(١٫٢٦٦٫٤٣٠
١٫٣٠٠٫٠٩٨

اﻻجمالي
١٫٦٣٨٫١٢٣
٢٧٤٫٠٣٩
٤٠٩٫٤٥٢
)(١٫٠٠٩٫٤٠٣
١٫٣١٢٫٢١١

شركاء التجوال
المشغلين اﻵخرين )ربط بيني(
يخصم مخاطر اﻻئتمان المتوقع

٦٠٫١٦٦
٥٤١٫٧١٠
)(٥٫٨٩٠
٥٩٥٫٩٨٦

٤٣٫٨٣٤
٢٨٩٫٢٣٣
)(٢٫٥٨٦
٣٣٠٫٤٨١

ذمم مدينة أخرى
يخصم مخاطر اﻻئتمان المتوقع

٨٫٥٧٩
)(٨٢
٨٫٤٩٧

١٢٫٩٠٣
)(٨٢
١٢٫٨٢١

العمﻼء
الموزعين
أصول العقد
يخصم مخاطر اﻻئتمان المتوقع

تم تقييم مخصص مخاطر اﻻئتمان المتوقع للذمم المدينة والتجارية اﻷخرى علﻰ النحو التالي:
٢٠٢٠
١٫٢٦٦٫٤٣٠
٥٫٩٧٢
١٫٢٧٢٫٤٠٢

تقييم جماعي
تقييم فردي

بالنسبة للعميل والموزع وأصول العقد ،تستخدم الشركة مصفوفة مخصصات تستند إلﻰ معدﻻت التعثر عن السداد التاريخية التي تمت
مﻼحظتها وتعديلها للعوامل اﻻستشرافية لقياس خسائر اﻻئتمان المتوقعة كما هو موضح أدناه.
٢٠٢٠
فئات التحليل العمري
لﻸرصدة التجارية
المدينة لعمﻼء الدفع
اﻵجل

غير مستحقة  /أقل من  ٣٠يوم
 ٦٠ -٣١يوما ً
 ٩٠ -٦١يوما ً
 ١٨٠ -٩١يوما ً
أكثر من  ١٨١يوما ً
أكثر من  ٣٦٠يوما ً

مجمل القيمة
الدفترية المقدرة
عن التعثر

معدل الخسارة
اﻹئتمانية
المتوﻗعة

٢٠١٩
الخسارة
اﻹئتمانية
المتوﻗعة مدى
العمر

مجمل القيمة
الدفترية
المقدرة عن
التعثر

معدل الخسارة
اﻹئتمانية
المتوﻗعة

الخسارة
اﻹئتمانية
المتوﻗعة مدى
العمر

٨٩٥٫٢١٤

%٠٫٣٧

٣٫٢٩٠

٨٩٩٬٨٦٠

%٠٫٤٠

٣٬٦٠٦

٤٥٫٤٤٤
٤٠٫٩٦٣
١٢٣٫٧٤٢
١٦٨٫٥١٠
١٫٢٩٢٫٦٥٥
٢٫٥٦٦٫٥٢٨

%٠٫٢٨
%٠٫٤٢
%٢٣٫٤١
%٥٠٫٠٩
%٨٨٫٩٢

١٢٧
١٧٠
٢٨٫٩٦٧
٨٤٫٤٠٢
١٫١٤٩٫٤٧٤
١٫٢٦٦٫٤٣٠

٨٧٬٠٨٦
٣٦٬٣٢٨
١٢٩٬٣٧٤
١٨٧٬٦٠٨
٩٨١٬٣٥٨
٢٬٣٢١٬٦١٤

%٠٫١٢
%٠٫١٣
%١٩٫٧١
%٤٠٫٥٢
%٩٢٫١٣

١٠٨
٤٧
٢٥٬٤٩٤
٧٦٬٠٢٥
٩٠٤٬١٢٣
١٬٠٠٩٬٤٠٣

فيما يلي الجودة اﻻئتمانية ﻷرصدة التجوال والربط البيني واﻷرصدة اﻷخرى:
٢٠٢٠
٦٠٢٬٥٦٠
٧٬٨٩٥
)(٥٬٩٧٢
٦٠٤٬٤٨٣

الجودة اﻻئتمانية – منتظمة
منخفضة القيمة
الخسارة اﻹئتمانية المتوقعة

٢٠١٩
١٫٠٠٩٫٤٠٣
٢٫٦٦٨
١٫٠١٢٫٠٧١

٢٠١٩
٣٤٣٬٩٧٢
١٬٩٩٨
)(٢٬٦٦٨
٣٤٣٬٣٠٢

يوضح الجدول التالي الحركة في مخصص الخسارة التي تم اﻻعتراف بها للذمم المدينة والتجارية اﻷخرى:
تقييم جماعي
الرصيد كما في  ١يناير  ٢٠٢٠بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي ١٬٠٠٩٬٤٠٣ ٩
)(٧٠٤
مبالغ معكوسة
٢٥٧٬٧٣١
صافي الزيادة في مخصص الخسارة
١٬٢٦٦٬٤٣٠
الرصيد كما في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠

٤٣

تقييم فردي
٢٬٦٦٨
٣٬٣٠٤
٥٬٩٧٢

اﻻجمالي
١٬٠١٢٬٠٧١
)(٧٠٤
٢٦١٬٠٣٥
١٬٢٧٢٬٤٠٢

٤٤
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شركة اﻻتصاﻻت المتنقلة السعودية
) شركة مساهمة سعودية (

شركة اﻻتصاﻻت المتنقلة السعودية
) شركة مساهمة سعودية (

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

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

)جميع المبالغ باﻵﻻف ﷼ سعودي ما لم ينص علﻰ خﻼف ذلك(

)جميع المبالغ باﻵﻻف ﷼ سعودي ما لم ينص علﻰ خﻼف ذلك(

 -٣١اﻷدوات المالية )تتمة(

 -٣١اﻷدوات المالية )تتمة(
 ١-٣١القيمة العادلة لﻸدوات المالية

مخاطر السيولة
تتمثل مخاطر السيولة في الصعوبات التي تواجه منشأة ما في توفير اﻷموال للوفاء باﻻلتزامات المرتبطة باﻷدوات المالية .قد تنتج مخاطر
ً
اعتبارا من ذلك التاريخ.
عجزا
السيولة عن عدم القدرة علﻰ بيع موجودات مالية بسرعة بمبلغ قريب من قيمته العادلة .تراكمت الشركة
ً
تشير هذه الشروط إلﻰ أن قدرة الشركة علﻰ الوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها واﻻستمرار كمنشأة مستمرة تعتمد علﻰ قدرة الشركة علﻰ
ترتيب أموال كافية في الوقت المناسب .لدى اﻻدارة توقعات معقولة بأن لدى الشركة موارد كافية لمواصلة العمل في المستقبل المنظور.
تتم إدارة مخاطر السيولة من خﻼل المراقبة المنتظمة لتوفير أموال كافية للوفاء بأي التزامات مستقبلية .توضح الجداول التالية تفاصيل
اﻻستحقاق التعاقدي المتبقي للشركة ﻻلتزاماتها المالية غير المشتقة مع فترات سداد متفق عليها .تم إعداد الجداول بنا ًء علﻰ التدفقات النقدية
غير المخصومة لﻼلتزامات المالية بنا ًء علﻰ أقرب تاريخ يمكن للشركة دفعه.
خﻼل سنة
كما في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
القروض
مستحق لوزارة المالية
ذمم دائنة تجارية وأوراق الدفع
مستحق ﻷطراف ذات عﻼقة
التزامات عقود اﻹيجار
ذمم دائنة طويلة اﻷجل – الطيف
صافي اﻻلتزامات المشتقة المسددة
مقايضة سعر الفائدة
كما في  ٣١ديسمبر ٢٠١٩
القروض
مستحق لوزارة المالية
ذمم دائنة تجارية وأوراق الدفع
مستحق ﻷطراف ذات عﻼقة
التزامات عقود اﻹيجار
ذمم دائنة طويلة اﻷجل  -الطيف
صافي اﻻلتزامات المشتقة المسددة
مقايضة سعر الفائدة

من سنة إلى
سنتين

من سنتين إلى
خمس سنوات

أكثر من
خمس سنوات

اﻹجمالي

٤٫٧١٦٫٦٥٧
٤٫٨١٣٫٣٢٤ ١٫٥١٤٫٤٦٧
٢٫٤٨٩٫١٤٦
٣٫٨٢٨٫٤٠٨
١٫٥٤٤٫٣٣٦
٣٣٠٫٩٤١
٢٫٠٦٠٫٠٨٦ ١٫١٦٤٫٥٩٦

١٣٦٫٢٠٧
٧٢٢٫٣٠٥
٢٫٤٨٩٫١٤٦
٣٫٨٢٨٫٤٠٨
٣٧٩٫٩٧٥
١٤٠٫٦٩٨

٣٫٠٠٣٫٠٨٦
٦٨٤٫٧٤٣
٢٨٨٫٩٤١
٣٧٧٫٣٩٦

١٫٥٧٧٫٣٦٤
١٫٨٩١٫٨٠٩
٥٤٤٫٤٧٩
٣٧٧٫٣٩٦

٥٦٫٦٥١

٦٤٫٠١٨

٨٥٫٣٤٨

-

٧٫٧٥٣٫٣٩٠

٤٫٤١٨٫١٨٤

٤٫٤٧٦٫٣٩٦

١٩٫٦٥٧٫٩٧٤ ٣٫٠١٠٫٠٠٤

٢٠٦٫٠١٧

القيمة الدفترية
٣٫٨٣٦٫١٤٥
٤٫٠٣٨٫٦٢٠
٢٫٤٨٩٫١٤٦
٣٫٦٤٩٫٥١٤
١٫٣٨٤٫٢٤٧
١٫٥٣٠٫٦٤٩

المستوى  : ١اﻷسعار المعروضة )غير المعدلة( في اﻷسواق النشطة لﻸصول أو الخصوم المتطابقة.
المستوى  :٢مدخﻼت بخﻼف اﻷسعار المعروضة ضمن المستوى  ١والتي يمكن مﻼحظتها للموجودات أو المطلوبات  ،إما مباشرة )أي
كأسعار( أو بشكل غير مباشر )أي مشتقة من اﻷسعار(.
المستوى  :٣مدخﻼت الموجودات أو المطلوبات التي ﻻ تستند إلﻰ بيانات سوق يمكن مﻼحظتها )مدخﻼت ﻻ يمكن مﻼحظتها(.
تدرج جميع الموجودات والمطلوبات المالية للشرﮐة بالتﮐلفة المطفأة .باستثناء مشتقات اﻻدوات المالية .لذلك  ،لم يتم اﻹفصاح عن التسلسل
الهرمي للقيمة العادلة الذي يتطلب تصنيف من ثﻼث مستويات للقيمة العادلة.

 ٢-٣١القيمة الدفترية مقابل القيمة العادلة
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
اﻹقتراض
اﻹلتزامات اﻷخرى الغير متداولة

٢٠٦٫٢١٠
١٧٫١٣٤٫٥٣١

٣٢٨٫١٨٦
١٥٣٫٨٧٩
١٫٨٥٣٫٢٧٩
٤٨٤٫٥٦٣
١١٩٫٠٩٨

٥٫٥٤٩٫٤١٠
٩٥٣٫٨٧٩
٣٧٨٫٠٠٢
٢٣٨٫١٩٦

١٫٩٠٤٫١٢٦
٣٫٠٥٠٫١٠٦
٧٫٥٢١٫٦٥١
٧٢٤٫٥٢١
٣٥٧٫٢٩٤

٥٤٩٫٠٦٨
٥٣٨٫١٩٥

٧٫٧٨١٫٧٢٢
٤٫١٥٧٫٨٦٤
١٫٨٥٣٫٢٧٩
٧٫٥٢١٫٦٥١
٢٫١٣٦٫١٥٤
١٫٢٥٢٫٧٨٣

٦٫٧٠٧٫٠٣٤
٣٫٥٧٨٫٥٩٠
١٫٨٥٣٫٢٧٩
٦٫٣٧٥٫٧٦٣
١٫٤٧٦٫٢٢٥
٩٢٢٫٦٨٨

٦٦٫٣٦٣

٧٧٫٣٩٤

٨٨٫١٤٦

-

٢٣١٫٩٠٣

١٢٧٫٨٩٩

٣٫٠٠٥٫٣٦٨

٧٫١٩٦٫٨٨١

١٣٫٦٤٥٫٨٤٤

١٫٠٨٧٫٢٦٣

٢٤٫٩٣٥٫٣٥٦

٢١٫٠٤١٫٤٧٨

٤٥

يتم تجميع الموجودات والمطلوبات المقاسة بالقيمة العادلة في قائمة المركز المالي الموحدة في ثﻼثة مستويات من التسلسل الهرمي للقيمة
العادلة .يتم تحديد هذا التجميع علﻰ أساس أدنﻰ مستوى من المدخﻼت الهامة المستخدمة في قياس القيمة العادلة  ،علﻰ النحو التالي:

مشتقات اﻻدوات المالية

 ٣-٣١اساليب التقييم

٢٠٢٠
ﻗياس القيمة
العادلة التسلسل
الهرمي
المستوى الثاني

القيمة
الدفترية
٢٠٦٬٢١٠

القيمة العادلة
٢٠٦٬٢١٠

٢٠١٩
القيمة
الدفترية
١٢٧٬٨٩٩

القيمة العادلة
١٢٧٬٨٩٩

يتم تقييم هذه المشتقات باستخدام نماذج تقييم معترف بها علﻰ نطاق واسع .تعتمد المجموعة علﻰ الطرف المقابل لتقييم هذه المشتقات.
تتضمن أساليب التقييم المطبقة من قبل اﻷطراف المقابلة استخدام نماذج قياسية للتسعير اﻵجل باستخدام حسابات القيمة الحالية وتقييمات
السوق المتوسطة  .حيثما ينطبق ذلك ،تتوقع هذه النماذج التدفقات النقدية المستقبلية وتخصم المبالغ المستقبلية إلﻰ القيمة الحالية باستخدام
المدخﻼت التي يمكن مﻼحظتها في السوق بما في ذلك منحنيات أسعار الفائدة وفروق اﻻئتمان وأسعار الصرف اﻷجنبي واﻷسعار اﻵجلة
والسريعة.

٤٦
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شركة اﻻتصاﻻت المتنقلة السعودية
) شركة مساهمة سعودية (

شركة اﻻتصاﻻت المتنقلة السعودية
) شركة مساهمة سعودية (

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

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

)جميع المبالغ باﻵﻻف ﷼ سعودي ما لم ينص علﻰ خﻼف ذلك(

)جميع المبالغ باﻵﻻف ﷼ سعودي ما لم ينص علﻰ خﻼف ذلك(

 -٣١اﻷدوات المالية )تتمة(

 -٣٢معلومات اﻷطراف ذات العﻼﻗة
٢٠٢٠

اﻷصول المالية
اﻷصول المالية بالتكلﻔة المطﻔأة:
النقد و أرصدة البنوك
الذمم التجارية
إجمالي اﻷصول المالية بالتكلﻔة المطﻔأة
إجمالي اﻷصول المالية

١٫١٠٣٫٤٠١
١٫٥٨٨٫٠٥٩
٢٫٦٩١٫٤٦٠
٢٫٦٩١٫٤٦٠

٢٠١٩

١٫١٥٧٫٤٣٨
١٫٢٤٩٫٣٠٤
٢٫٤٠٦٫٧٤٢
٢٫٤٠٦٫٧٤٢

المطلوبات المالية
المطلوبات المالية بالتكلﻔة المطﻔأة:
الذمم التجارية الدائنة وأوراق الدفع
مستحق الﻰ وزارة المالية  -متداول
مستحق ﻷطراف ذات عﻼقة
مطلوبات أخرى غير متداولة
القروض
المطلوبات المالية بالتكلﻔة المطﻔأة:

٢٫٤٨٩٫١٤٦
٥٣٨٫٠٠٦
٣٫٦٤٩٫٥١٤
٤٫٨٩٠٫٥٦٥
٣٫٨٣٦٫١٤٥
١٥٫٤٠٣٫٣٧٦

المطلوبات المالية بالقيمة العادلة:
مشتقات اﻷدوات المالية
إجمالي المطلوبات المالية بالقيمة العادلة
مجموع المطلوبات المالية

٢٠٦٫٢١٠
٢٠٦٫٢١٠
١٥٫٦٠٩٫٥٨٦

١٫٨٥٣٫٢٧٨
٦٫٣٧٥٫٧٦٣
٤٫٥٠١٫٢٧٨
٦٫٧٠٧٫٠٣٤
١٩٫٤٣٧٫٣٥٣
١٢٧٫٨٩٩
١٢٧٫٨٩٩
١٩٫٥٦٥٫٢٥٢

 ٤-٣١اﻹنتقال ﻷصﻼحات الليبور
في يوليو  ، ٢٠١٧أعلنت هيئة اﻻدارة المالية في المملكة المتحدة )' ، ('FCAالتي تنظم سعر الفائدة المعروض بين البنوك في لندن
)' ، ('LIBORأن مؤشر الفائدة سيتوقف بعد عام  .٢٠٢١الليبور هو أحد أكثر معدﻻت الفائدة مرجعيا ً.
لن تؤثر إصﻼحات ليبور وتوقع توقف سعر ليبور بشكل كبير علﻰ استراتيجية إدارة المخاطر الحالية للمجموعة وربما المحاسبة عن بعض
اﻷدوات المالية .لدى المجموعة قروض طويلة اﻷجل يهيمن عليها الدوﻻر اﻷمريكي  ،تبلغ  ١٤٨٫٨مليون ﷼ سعودي  ،وهي معرضة
لتأثير الليبور ،اعتمدت المجموعة معدل التمويل المضمون لليلة الواحدة )" ، ("SOFRكمعدل مرجعي بدﻻً من سعر الليبور ،الذي أوصت
به لجنة المعدﻻت المرجعية البديلة )" ("ARRCالمعينة من قبل مجلس اﻻحتياطيات الفيدرالية اﻷمريكية.

إجراءات التخﻔيف:
أنشأت المجموعة برنام ًجا في جميع مجاﻻت أعمالها ومناطقها التشغيلية والمناطق الجغرافية التي تركز علﻰ:



تقييم وتقليل تعرض المجموعة والعمﻼء لعقود  LIBORالقديمة من خﻼل تعديل أو استبدال العقود الحالية لتشمل أحكا ًما احتياطية
قوية أو استبدال  LIBORبمعدﻻت خالية من المخاطر أو بسعر بديل) .إيضاح .(٢٠
تعزيز البنية التحتية الحالية والنماذج المالية للتحضير ﻻنتقال سلس إلﻰ معدﻻت مرجعية بديلة خالية من المخاطر.

خﻼل العام ،دخلت المجموعة في معامﻼت تجارية مع أطراف ذات عﻼقة:
الطرف ذات العﻼﻗة
شركة اﻻتصاﻻت العمانية ش م ع ع
شركة اﻻتصاﻻت المتنقلة ش.م.ك) .مجموعة زين(
زين البحرين
زين السودان
ام تي سي لبنان اس ايه ار ال
زين العراق  /أثير تليكوم العراق المحدودة "أثير"
شركة زين جلوبال كوميونيكيشنز
مجموعة إنفرا كابيتال لﻼستثمار
خﻼل السنة  ،أبرمت المجموعة المعامﻼت التجارية التالية مع أطراف ذات عﻼقة:

العﻼﻗة

الشركة اﻷم لشركة اﻻتصاﻻت المتنقلة ش.م.ك.
المساهم المؤسس  /الشركة اﻷم
شركة تابعة لمجموعة زين
شركة تابعة لمجموعة زين
شركة تابعة لمجموعة زين
شركة تابعة لمجموعة زين
شركة تابعة لمجموعة زين
مساهم مؤسس
٢٠٢٠
٢٤٬٩٠٤
٩٤٬٣٣١
١٢٠٬٣٣٨
٢٥٦٬٣٠٦

إيرادات من شركات تابعة
مشتريات من شركات تابعة
رسوم محملة من قبل مساهمين مؤسسين )ايضاح (٢٦
رسوم تمويل من قبل مساهمين مؤسسين)ايضاح (٢٨
فيما يلي اﻷرصدة القائمة كما في تاريخ التقرير:

٢٠٢٠
٣٬٦٤٩٬٥١٤
١٠٥
٦٦٥
٠

مبالغ مستحقة لمساهمين مؤسسين
مبالغ مستحقة إلﻰ شركات تابعة للمجموعة
مبالغ مستحقة من مساهمين مؤسسين
مبالغ مستحقة من شركات تابعة

٢٠١٩
١٩٬٤١٥
٧٨٬٣٠١
٢١٥٬٥٠٤
٣٢٣٬٨٩٣
٢٠١٩
٦٬٣٧٥٬٦٥٨
١٠٥
٢٬٢٩٥
٢٣٠

المبالغ اﻷخرى المستحقة لﻸطراف ذات عالقة تم إفصاح عنها في اﻹيضاح رقم .١٨
المبالغ القائمة غير مضمونة وسيتم سدادها نقدا .لم يتم تقديم أو تلقي أية ضمانات من قبل أطراف ذات العﻼقة غير تلك التي تم اﻹفصاح
عنها في اﻹيضاح  . ١٨ولم يتم تسجيل أي مبالغ كمصروف في السنة الحالية للديون المشكوك في تحصيلها فيما يتعلق بالمبالغ المستحقة
من أطراف ذات العﻼقة.
التعويضات والمزايا لموظفي اﻹدارة الرئيسيين والتي تتضمن مكافآت أعضاء مجلس اﻹدارة وغيرها من أعضاء اﻹدارة العليا.
٢٠٢٠
٣٦٬٢٤٩
٢٬٨٩٣

منافع قصيرة اﻷجل
منافع طويلة اﻷجل

٢٠١٩
٣٣٬١٩٤
٢٬٥٠٢

توا صل المجموعة تطوير وتنفيذ خطط للتخفيف من المخاطر المرتبطة بوقف سعر الليبور مع تطور معدﻻت مرجعية بديلة.
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شركة اﻻتصاﻻت المتنقلة السعودية
) شركة مساهمة سعودية (

شركة اﻻتصاﻻت المتنقلة السعودية
) شركة مساهمة سعودية (

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

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

)جميع المبالغ باﻵﻻف ﷼ سعودي ما لم ينص علﻰ خﻼف ذلك(

)جميع المبالغ باﻵﻻف ﷼ سعودي ما لم ينص علﻰ خﻼف ذلك(

 -٣٦التقارير القطاعية

 -٣٣إلتزامات رأسمالية
لدى المجموعة التزامات رأسمالية بمبلغ  ١٩٤مليون ﷼ سعودي )  ٣١ديسمبر ٢٠١٩م ١٬٤٤١ :مليون ﷼ سعودي(.
لدى المجموعة التزامات تعاقدية لﻸصول غير الملموسة بلغ مجموعها ﻻ شيء ،والتي تتعلق بالطيف الترددي في عام  ،٢٠٢٠وتبلغ
التزامات الطيف للسنة السابقة  ٩٤٨مليون ﷼ سعودي والتي تم تشغيلها في عام ٢٠٢٠
ادارة رأس المال
تدير المجموعة رأس مالها للتأكد من قدرتها علﻰ اﻻستمرار كمنشأة مستمرة مع تعظيم العائد للمساهمين من خﻼل تعظيم رصيد الدين
وحقوق الملكية .تظل اﻹستراتيجية العامة للمجموعة دون تغيير عن العام السابق.
يتكون هيكل رأس المال للمجموعة من الديون وحقوق الملكية التي تتكون من رأس المال واحتياطي التحوط والعجز المتراكم والقروض
طويلة اﻷجل والمبالغ المستحقة ﻷطراف ذات عﻼقة.
تراقب المجموعة رأس المال علﻰ أساس نسبة المديونية .يتم حساب هذه النسبة علﻰ أساس قسمة صافي الدين علﻰ إجمالي رأس المال .يتم
صا النقد والنقد المعادل .يتم احتساب إجمالي رأس المال
احتساب صافي الدين علﻰ أنه إجمالي القروض بما في ذلك مطلوبات اﻹيجار ناق ً
كحقوق ملكية  ،كما هو موضح في بيان المركز المالي المجمع  ،زائد صافي الدين.
نسبة صافي الدين إلﻰ حقوق الملكية في نهاية العام هي كما يلي:
٢٠٢٠
٨٫١٥٥٫٦١١
١٦٫٨٨٤٫٦٩٤
%٤٨

صافي الدين
حقوق الملكية
نسبة صافي الدين إلﻰ حقوق الملكية

٢٠١٩
١٠٫٦٠٤٫٤١١
١٤٫٧٠٧٫٢٦٢
%٧٢

 -٣٤منح حكومية مستلمة
تلقت المجموعة إجمالي دخل المنح الحكومية خﻼل عام  ٢٠٢٠م ١٥٠ :مليون ﷼ سعودي ) ١٨ :٢٠١٩مليون ﷼ سعودي( .تم تعديل
مبلغ  ٩٣مليون ﷼ سعودي مقابل رصيد الذمم المدينة وتمت مقاصة مبلغ  ٣مليون ﷼ سعودي مقابل الممتلكات والمعدات ):٢٠١٩
 ١٧٢مليون ﷼ سعودي( وتم إدراج ﻻ شيء في صافي ربح هذا العام ) ٩ :٢٠١٩مليون ﷼ سعودي( .يتم تسجيل اﻹيرادات المؤجلة
مقابل المنحة الحكومية البالغة  ٥٣،٨٣٢﷼ سعودي ضمن اﻹيرادات المؤجلة.

 -٣٥اﻻلتزامات المحتملة
لدى المجموعة التزامات محتملة في شكل خطابات ضمان وخطابات اعتمادات مستندية كما يلي:
٢٠٢٠
خطابات ضمان
خطابات اعتماد

٧٨٬٣٥٢
١٧٠٬٠٠٠
٢٤٨٫٣٥٢

٢٠١٩
١٠٠٬٢٨٦
١٦١٬٢٥٠
٢٦١٬٥٣٦

تخضع المجموعة في سياق اﻷعمال اﻻعتيادية لمواصلة الدعاوى القضائية ومتابعة العقوبات والغرامات المفروضة من قبل الجهات المنظمة
والبلديات وغيرها من المطالبات من الموردين وشركات اﻻتصاﻻت التي تقدم خدمات الخلوية .تعتقد اﻹدارة بعد التشاور مع مستشاريها
القانوبيين الداخليين و الخارجيين واﻻستشاريين الفنيين أن هذه المسائل لن يكون لها تأثير كبير علﻰ المركز المالي أو نتائج عمليات
المجموعة.

فيما يلي تحليل ﻹيرادات المجموعة ونتائجها على أساس ﻗطاعي:
اﻻيرادات

للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر
٢٠٢٠
٢٠١٩
٧٬٦٤٠٬٥٧٣
٢٬٣٥٩٬٩٤٨
٧٢٩
٠
)(٢٬٠٨٤٬٧٠٥
٧٬٩١٦٬٥٤٥
)(٤٬٢٣٤٬٨٨٧
)(٢٬٤٣٩٬١٢٢
)(٢٤٠٬٥٧٢
١١٬٩٣٩
٢٧٬٥٧٤
١٣٦٬٢٥٥
)(٨٩٨٬٢٠٦
)(١٩٬٥٨١
٢٥٩٬٩٤٥

شركة اﻻتصاﻻت المتنقلة
شركة زين للمبيعات
شركة زين للمدفوعات
شركة زين للطائرات ال ُمسيرة بدون طيار
اﻹقصاءات  /التعديﻼت
اجمالي اﻻيرادات
تكلفة العمليات
اﻻستهﻼك واﻹطفاء
خسائر اﻻنخفاض في قيمة الموجودات المالية
إيرادات الفوائد
إيرادات أخرى
الدخل من تعديل اﻹقتراض
أعباء تمويل
الزكاة
صافي الربح

٨٬٠٨٤٬٦٨٤
٢٬٨٧٤٬٧٩٠
٢٣
)(٢٬٥٧٣٬٢٧٠
٨٬٣٨٦٬٢٢٧
)(٤٬٣١٦٬٣٧٣
)(٢٬٣١١٬٥٥١
)(٢٤٧٬٢٤٩
٢٦٬٣٣٨
١٠٬٨٩١
٠
)(١٬٠٤٤٬٥٠١
)(١٨٬٦٠٧
٤٨٥٬١٧٥

تمثل اﻹيرادات المذكورة أعﻼه اﻹيرادات الناتجة عن العمﻼء الخارجيين والداخليين .كان هناك  ٢٬٠٨٤مليون ﷼ سعودي في عام ٢٠٢٠
) ٢٬٥٧٣ :٢٠١٩مليون ﷼ سعودي( تم استبعاد و تسوية إيرادات شركة زين للمبيعات عند توحيد القوائم.
فيما يلي تحليل للموجودات والمطلوبات للمجموعة على أساس ﻗطاعي:

٢٠٢٠

٢٠١٩

الموجودات
شركة اﻻتصاﻻت المتنقلة
شركة زين للمبيعات
شركة زين للمدفوعات
شركة زين للطائرات ال ُمسيرة بدون طيار
اﻹقصاءات  /التعديﻼت
اجمالي الموجودات
المطلوبات
شركة اﻻتصاﻻت المتنقلة
شركة زين للمبيعات
شركة زين للمدفوعات
شركة زين للطائرات ال ُمسيرة بدون طيار
شركة زين أعمال
اﻹقصاءات  /التعديﻼت
اجمالي المطلوبات

٣٥٬٣٢٨٬٩٣٠
٦٬٦٠٢٬٧٧٣
٢٧٬٦٥٣
٤٧٣٬٨٥٤
)(١٤٬٢٧٥٬٤٥٥
٢٨٬١٥٧٬٧٥٥

٣١٬٩٤٧٬٠٠٨
٣٬٧٦٥٬٢٦٥
٧٣٤
٣١٧
)(٧٬٩٧٥٬٠٧١
٢٧٬٧٣٨٬٢٥٣

٢٦٬٧٧٤٬٧٨٢
٦٬٤٥٨٬٨٣٣
١٨٬٠٤٣
١٬٧٠١
١٠
)(١٣٬٨٢٤٬٦٩٧

٢٧٬٩٥٢٬٣٧٦
٣٬٦٦٦٬٦٤٨
٨٨٠
٥٨٤
٠
)(٧٬٩٨٥٬٠٨٦

١٩٬٤٢٨٬٦٧٢

٢٣٬٦٣٥٬٤٠٢

أصدرت لجنة المخالفات بهيئة اﻻتصاﻻت وتقنية المعلومات عدة قرارات جزائية ضد الشركة ؛ التي اعترضت عليها الشركة .تختلف
أسباب إصدار هذه القرارات بين الربط بين الهوية لبطاقات الشرائح المدفوعة مسبقًا الصادرة وتقديم العروض الترويجية التي لم تتم الموافقة
عليها من قبل هيئة اﻻتصاﻻت وتقنية المعلومات و  /أو أسباب أخرى .كما في  ٣١ديسمبر  ,٢٠٢٠بلغ اجمالي قيمة الدعاوي والمخالفات
 ٦٠٬٣٦مليون ﷼ سعودي وقد تم تسجيلها بالكامل.

تتمثل اﻹضافات واﻻستبعادات الرئيسية في الممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسة إلﻰ جانب اﻻستهﻼك واﻹطفاء المرتبطين
بشركة اﻻتصاﻻت المتنقلة.

٤٩
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شركة اﻻتصاﻻت المتنقلة السعودية
) شركة مساهمة سعودية (
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠

)جميع المبالغ باﻵﻻف ﷼ سعودي ما لم ينص على خﻼف ذلك(

 -٣٧اﻷثر المترتب على وباء كوفيد – ١٩

أدى تفشي فيروس كورونا المستجد )كوفيد  (١٩ -في مطلع عام ٢٠٢٠م في معظم البلدان إلى تعطل اﻷعمال التجارية على نحو واسع
النطاق ،وما ترتب على ذلك من أثر سلبي على اﻷنشطة اﻻقتصادية .تراقب المجموعة باستمرار اﻷثر الواقع عليها ،كما تتعاون جنبا ً إلى
جنب مع الهيئات الرقابية المحلية ﻹدارة التعطل المحتمل في اﻷعمال بسبب تفشي وباء كوفيد .١٩ -
نظراً لتفشي وباء كوفيد  ، ١٩ -تحققت المجموعة من وجود أي تسويات وتغيرات في اﻷحكام والتقديرات وإدارة المخاطر يتعين أخذها في
اﻻعتبار واﻻفصاح عنه ا في القوائم المالية اﻷولية الموحدة الموجزة .فيما يلي اﻻفتراضات الرئيسية حول مصادر التقديرات الرئيسية
المستقبلية واﻷخرى التي قد تنطوي على مخاطر جوهرية تتسبب في إجراء تسويات مادية على القوائم المالية اﻷولية الموحدة.

انخفاض قيمة الموجودات غير المالية
تحققت المجموعة من وجود أي مؤشرات على انخفاض القيمة وأي حاﻻت عدم تأكد جوهرية فيما يتعلق بالممتلكات والمعدات وموجودات
حق اﻻستخدام الخاصة بها وخصوصا ً تلك الناتجة عن أي تغير في فترات عقود اﻹيجار ،وخلصت إلى أنه ﻻ يوجد أثر مادي مترتب على
وباء كوفيد .١٩ -

الخسائر اﻻئتمانية المتوقعة وانخفاض قيمة الموجودات المالية
طبقت المجموعة مخصصات إضافية تقديرية على النماذج القائمة للخسائر اﻻئتمانية المتوقعة من خﻼل تطبيق السيناريوهات المرجحة
باﻻحتماﻻت على عوامل اﻻقتصاد الكلي ذات الصلة المتعلقة بالمناخ اﻻقتصادي للسوق الذي تزاول فيه أنشطتها .كما قامت الشركة بتقييم
التعرضات في القطاعات المحتمل تأثرها لتحديد وجود أي مؤشرات على انخفاض القيمة ،وخلصت إلى أنه ﻻ يوجد أثر مادي مترتب على
وباء كوفيد .١٩ -

اﻻلتزامات واﻹلتزامات المحتملة
قامت المجموعة بتقييم تأثير أي اضطرابات تشغيلية ،بما في ذلك أي تحديات تعاقدية وتغييرات في اﻷعمال أو العﻼقات التجارية بين
العمﻼء والموردين  ،بهدف الزيادة المحتملة في اﻻلتزامات واﻻلتزامات الطارئة ولم يتم تسجيل أي مشاكل.

اﻻستمرارية
قامت المجموعة بإجراء تقييم لما إذا كانت منشأة مستمرة في ضوء الظروف اﻻقتصادية الحالية وجميع المعلومات المتاحة حول المخاطر
والشكوك المستقبلية .تم إعداد التوقعات التي تغطي اﻷداء المستقبلي للمجموعة ورأس المال والسيولة .قد يستمر تأثير كوفيد ١٩-في التطور،
ولكن في الوقت الحالي تُظهر التوقعات أن المجموعة لديها موارد كافية لﻼستمرار في الوجود التشغيلي وأن موقفها المستمر ﻻ يزال غير
متأثر إلى حد كبير ولم يتغير .نتيجة لذلك  ،تم إعداد هذه البيانات المالية الموحدة بشكل مناسب على أساس مبدأ اﻻستمرارية.

 -٣٨أرﻗام المقارنة
تم إعادة تصنيف بعض عناصر قائمة المركز المالي الموحدة للسنة الماضية لكي تتوافق مع عرض السنة الحالية .تم إجراء إعادة تصنيف
هامة في قائمة المركز المالي الموحد للمستحقات وزارة المالية من القروض طويلة اﻷجل إلى اﻻلتزامات غير المتداولة اﻷخرى بمبلغ
نظرا ﻷن اﻹدارة أعادت تقييم اﻻتفاقية بالتفصيل وتوصلت الى انه مستحقات دائنة
 ٣٫٥٧٩مليون ﷼ سعودي كما في  ٣١ديسمبر ً .٢٠١٩
بطبيعتها.

 -٣٩اﻷحداث اﻻحقة
في رأي اﻹدارة  ،لم تكن هناك أحداث ﻻحقة هامة منذ نهاية السنة تتطلب اﻹفصاح أو التعديل في القوائم المالية الموحدة.

 -٤٠الموافقة على القوائم المالية الموحدة
تمت الموافقة على القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس اﻹدارة في  ١٨فبراير .٢٠٢١
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