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تأّسست "زين السعودية" كشركة مساهمة سعودية، بموجب المرسوم الملكي رقم 48/م بتاريخ 25 جمادى األولى 1428 هجرية الموافق 12 يونيو 
2007م، والقرارات الوزارية رقم 176 بتاريخ 25 جمادى األولى 1428 هجرية الموافق 11 يونيو 2007م، والقرار رقم 357 بتاريخ 28 ذي الحجة 

1428 هجرية الموافق 7 يناير 2008م، وبموجب السجل التجاري رقم 101246192 الصادر في الرياض في 4 ربيع األّول 1429 هـجرية الموافق 12 
مارس 2008م.

وقد سمحت المراسيم الملكية والقرارات الوزارية للشركة بالعمل كمّشغل ثالث لخدمة الهاتف المتنقل بعد حصولها على أّول ترخيص غير محدد 
التقنية في المملكة لمدة 25 عامًا، وقد تم تمديد فترة الترخيص هذه 15 عامًا إضافية بموجب أمٍر ساٍم في أكتوبر 2016م، والذي تم بموجبه أيضًا 

منح الشركة ترخيصًا موّحدًا لتقديم جميع خدمات االتصاالت. كما أصدرت هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات بتاريخ 2017/02/20م ترخيصًا موحدًا 
لشركة زين السعودية تنفيذًا لألمر السامي الكريم. وبموجب الرخصة الموحدة يحق للشركة تقديم كافة خدمات االتصاالت بما في ذلك خدمات 

االتصاالت الثابتة.

بدأت زين السعودية أعمالها التجارية في أغسطس 2008م، وذلك بعد طرح أسهمها لالكتتاب العام في فبراير 2008م. وفي سبتمبر 2011 اطلقت 
زين خدمات الجيل الرابع 4G/LTE  وفي أكتوبر 2019م أطلقت "زين السعودية" ثالث أكبر شبكة جيل خامس في العالم، واألكبر في الشرق األوسط 

وأوروبا وافريقيا.

لقد كان عام 2021م عامًا مفصليًا في مسيرة ”زين السعودية“. فالنجاح الذي حققته الشركة لم يقتصر على ناحية محددة، كما أنه جاء في 
ظروٍف أقل ما يقال عنها استثنائية، ومستمرة منذ عامين تقريبًا، تحت وطأة الواقع الجديد الذي فرضته جائحة كوفيد-19، بدءًا من االنتهاء 

من الديون المتراكمة والتحول إلى الربحية، مرورًا بالتوسع الجغرافي والتشغيلي في كل مناطق ومدن المملكة، ووصوًال إلى حصولها على 
أفضل التصنيفات والجوائز على الصعيدين المحلي والعالمي. كلها عوامل اجتمعت لتجعل من نجاح ”زين السعودية“ خالل العام 2021م 

استثنائيًا بكل المقاييس، وهو ما سنالحظه من خالل فصول هذا التقرير السنوي للشركة.
بذلك، تكون ”زين السعودية“ قد حافظت على وعدها والتزامها تجاه جميع شركائها وعمالئها ومساهميها، وهي اليوم تتحضر لالنتقال إلى 
مرحلة جديدة من النمو بكل ما تملكه من عناصر قّوة وعلى رأسها كوادرها وخبراتها المتراكمة، لتواكب من خاللها توجيهات القيادة الرشيدة 

بتعزيز مسيرة التحول الرقمي للمملكة، وتصبح العبًا أساسيًا في تحقيق استراتجية االقتصاد الرقمي الذي أقرته حوكمتنا الرشيدة، وتماشيًا 
مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

نبذة عنا

مقدمة

مليون عميل برج اتصال

9,343 8M

86%
 من قوتها العاملةأكثر من 51 مدينة

مواهب سعودية 

 أكثر من 

“
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و ترّكز االستراتيجية الرقمية الجديدة لـ ”زين السعودية“ على خدمة جميع شرائح المجتمع في أنحاء المملكة العربية السعودية التي تعتبر 
جزءًا محوريًا من خريطة الطريق الوطنية المستقبلية لالتصاالت وتقنية المعلومات، وفقًا لرؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تعزيز تنمية 

المجتمع واالرتقاء بجودة الحياة. 
حيث تعمل زين السعودية وفق استراتيجيتها المبنية على 8 ركائز أساسية، تسعى "زين السعودية" نحو التحول إلى شركة رائدة في مجال 

االتصاالت وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، مما يتيح لعمالئها االستفادة في مجتمع متطّور ومترابط. لقد نجحت "زين 
السعودية"، من خالل تركيزها األساسي على االستدامة في أعمالها كافة، باإلضافة إلى شبكاتها وبنيتها التحتية المتطّورة، في ترسيخ 

مكانتها كمشّغل اتصاالت ومزود خدمات رقمية موثوق، حيث تشمل عروض االتصاالت التي تقدمها، باإلضافة الى خدمات االتصاالت الصوتية 
.(IoT)وإنترنت األشياء ،(Cloud) والحوسبة السحابية ،(Fintech) وباقات البيانات لقطاعي األفراد واألعمال، الخدمات المالية الرقمية

حيث تعمل ”زين السعودية“ وفق ستراتجيتها الرائدة، قامت الشركة في أكتوبر 2019م بإطالق شبكتها للجيل الخامس (5G) لتصل في 
نهاية 2021 إلى 51 مدينة عبر أكثر من 5,000 برج اتصال، لتصبح من أكبر شبكات الجيل الخامس على مستوى المنطقة، ووّسعت تغطية 
شبكتها عبر تقنيات الجيل الخامس واالجيال السابقة لتشمل 99% من السّكان، وتخدم أكثر من 8 ماليين عميل، فيما تعمل الشركة باستمرار 

على جذب المزيد من عمالء خدمات الهاتف المتنقل والبيانات الجدد يوميًا.

على جانب آخر، تفخر "زين السعودية" بتوظيفها خبراء من ذوي الكفاءات العالية، خصوصًا الوطنية، إذ يشكل 86% من قوتها العاملة من 
مواهب سعودية نشطة وملهمة. كما تحفل مسيرة الشركة بخطط وبرامج ومبادرات أطلقتها وتبنتها بهدف تمكين المرأة ضمن استراتيجية 
متكاملة لتحقيق البعد القيادي للمرأة السعودية في قطاع االتصاالت. وقد عملت "زين السعودية" على تطوير سياسات الموارد البشرية بما 
يضمن التنّوع والمساواة بين الجنسين، وبالتالي تحقيق التّحول الثقافي الداخلي. ولم تكتِف فقط بتوفير الفرص الوظيفية للمرأة السعودية، 

بل استثمرت أيضًا في تطوير المهارات القيادية لموظفاتها.
تواصل الشركة االستثمار في كوادرها من المواهب المتميزة، باإلضافة إلى بنيتها التحتية لالتصاالت، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 

2030، وخّطة التحّول الرقمي الوطني في المملكة، وذلك من أجل توفير الخدمات الالزمة لمجتمع حيوي وذكي، وجودة حياة أفضل للمواطن 
والمقيم.

وطن طموح، مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر.

خدمات األفراد
(5G) الجيل الخامس

االتصاالت المتنقلة
األلياف الضوئية 

الهواتف الجوالة (األجهزة)

سحابة زين
حلول إنترنت األشياء

خدمات األعمال

أجهزة اإلتصاالت الثابتة (للمنازل) 
التمويل المصّغر لألفراد عبر منصة تمام

 الباقات الرقمية المؤتمتة بالكامل عبر العالمة التجارية ياقوت
OSN, Shahid, STARZPLAY, Apple الترفيه الرقمي بالشراكة مع

GeForce NOW  وااللعاب السحابية عبر منصة

والعديد من خدمات األعمال األخرى

حلول االتصاالت عبر األلياف
حلول االتصاالت عبر التقنيات

5G الالسلكية مثل 
طائرات بدون طيار 

IP-VPN
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االنتماء  

المرونة والسرعة  

الشمولية   

التواصل بشفافية  

شركة االتصاالت المتنّقلة السعودية االسم القانوني

شركة مساهمة مدرجة الشكل القانوني

1010246192 سجل تجاري رقم

7030 رمز الشركة في شركة السوق المالية (تداول)

8,987,291,750 رأس المال المدفوع (ريال سعودي)

898,729,175 عدد األسهم

االتصاالت القطاع

12/03/2008م تاريخ التأسيس

22/03/2008م تاريخ اإلدراج
 مدينة الرياض، حي الشهداء، واحة غرناطة المكتبية، مبنى رقم أ3. وعنوانها للمراسالت البريدية: 

صندوق بريد 295814، الرياض 11351، المملكة العربية السعودية. العنوان

 +966-59-244-8888 الهاتف

+966-11-461-2441 الفاكس 

investor.relations@sa.zain.com البريد اإللكتروني

www.sa.zain.com  الموقع 
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رؤيتنا 
أن نكون مّشغل االتصاالت ومزود الخدمات الرقمية الرائد على مستوى 

المملكة، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للعمالء في عالم شديد 
الترابط.

العميل محورنا 
نهتم بأدق التفاصيل ونستلهم أفضل 

التجارب، لنسخرها لخدمة عمالئنا 
وتحقيق أهدافهم

االنتماء  

المرونة والسرعة  

نفخر ببيئتنا، ونعتز بمواهبنا التي تسطر 
إنجازاتنا 

سالسة وسهولة الخدمة، بأسرع التقنيات 
وأكثرها تفوقًا

الشمولية   

التواصل بشفافية  

بيئة عمل تنافسية حيوية، عادلة، 
داعمة  لدور المرأة وذوي اإلحتياجات 

الخاصة وتنوع الثقافات واألجيال

 مصداقية التعامل، والتواصل بانفتاح ألداء 
أكثر موثوقية

و ترّكز االستراتيجية الرقمية الجديدة لـ ”زين السعودية“ على خدمة جميع شرائح المجتمع في أنحاء المملكة العربية السعودية التي تعتبر 
جزءًا محوريًا من خريطة الطريق الوطنية المستقبلية لالتصاالت وتقنية المعلومات، وفقًا لرؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تعزيز تنمية 

المجتمع واالرتقاء بجودة الحياة. 
حيث تعمل زين السعودية وفق استراتيجيتها المبنية على 8 ركائز أساسية، تسعى "زين السعودية" نحو التحول إلى شركة رائدة في مجال 

االتصاالت وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، مما يتيح لعمالئها االستفادة في مجتمع متطّور ومترابط. لقد نجحت "زين 
السعودية"، من خالل تركيزها األساسي على االستدامة في أعمالها كافة، باإلضافة إلى شبكاتها وبنيتها التحتية المتطّورة، في ترسيخ 

مكانتها كمشّغل اتصاالت ومزود خدمات رقمية موثوق، حيث تشمل عروض االتصاالت التي تقدمها، باإلضافة الى خدمات االتصاالت الصوتية 
.(IoT)وإنترنت األشياء ،(Cloud) والحوسبة السحابية ،(Fintech) وباقات البيانات لقطاعي األفراد واألعمال، الخدمات المالية الرقمية

حيث تعمل ”زين السعودية“ وفق ستراتجيتها الرائدة، قامت الشركة في أكتوبر 2019م بإطالق شبكتها للجيل الخامس (5G) لتصل في 
نهاية 2021 إلى 51 مدينة عبر أكثر من 5,000 برج اتصال، لتصبح من أكبر شبكات الجيل الخامس على مستوى المنطقة، ووّسعت تغطية 
شبكتها عبر تقنيات الجيل الخامس واالجيال السابقة لتشمل 99% من السّكان، وتخدم أكثر من 8 ماليين عميل، فيما تعمل الشركة باستمرار 

على جذب المزيد من عمالء خدمات الهاتف المتنقل والبيانات الجدد يوميًا.

على جانب آخر، تفخر "زين السعودية" بتوظيفها خبراء من ذوي الكفاءات العالية، خصوصًا الوطنية، إذ يشكل 86% من قوتها العاملة من 
مواهب سعودية نشطة وملهمة. كما تحفل مسيرة الشركة بخطط وبرامج ومبادرات أطلقتها وتبنتها بهدف تمكين المرأة ضمن استراتيجية 
متكاملة لتحقيق البعد القيادي للمرأة السعودية في قطاع االتصاالت. وقد عملت "زين السعودية" على تطوير سياسات الموارد البشرية بما 
يضمن التنّوع والمساواة بين الجنسين، وبالتالي تحقيق التّحول الثقافي الداخلي. ولم تكتِف فقط بتوفير الفرص الوظيفية للمرأة السعودية، 

بل استثمرت أيضًا في تطوير المهارات القيادية لموظفاتها.
تواصل الشركة االستثمار في كوادرها من المواهب المتميزة، باإلضافة إلى بنيتها التحتية لالتصاالت، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 

2030، وخّطة التحّول الرقمي الوطني في المملكة، وذلك من أجل توفير الخدمات الالزمة لمجتمع حيوي وذكي، وجودة حياة أفضل للمواطن 
والمقيم.
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تعتبر "زين السعودية" نفسها شريكًا استراتيجيًا في برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 ، وأحد الممّكنات المهمة للوصول إلى 
مستهدفاته. وتتمثل هذه الشراكة في كل التطّورات التي يشهدها القطاع ؛ حيث برزت "زين السعودية" كأحد أهم مزودي الخدمات على 

مستوى شبكات الجيل الخامس (5G) في المملكة والمنطقة، مع تطويرها المستمر لخدماتها وفق أحدث التقنيات وتسخيرها لخدمة 
عمالئها في قطاعي األعمال واألفراد.

فمنذ يوليو 2018م، أطلقت "زين السعودية" أولى مراحل الجيل الخامس (تجريبيًا) في مدينة الرياض، حتى جاءت مرحلة اإلطالق 
التجاري في أكتوبر 2019م، عندما تم تشغيل الشبكة مع أكثر من 2600 برج اتصال لتغطي 27 مدينة، بتغطية سّكانية تصل إلى 
43% كانت األعلى على مستوى المنطقة. وكانت في طليعة الداعمين لمبادرة هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات لتفعيل التجوال 

المحلي بين المشغلين في القرى التابعة لصندوق الخدمة الشاملة، بهدف تحسين تجربة العميل وإيصال خدمات االتصاالت إلى أكبر 
شريحة من سكان المملكة.

 Sophia” واستمرارًا الستراتيجية الشركة والتزامها بتطوير قطاع االتصاالت، أكملت "زين السعودية" تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروعها
Project“ وتوسعة انتشار شبكة الجيل الخامس ليصل عدد أبراج الجيل الخامس إلى أكثر من 5000 برج اتصال وتغطية 51 مدينة، 

والذي تزامن مع حصولها على العديد من الجوائز واإلعترافات على مستوى التصنيفات المحلية والعالمية.

زين السعودية تغطي 99% من المناطق المأهولة بالسكان

 اإلنجازات والخطط “

أما فيما يتعلق بشبكة اإلرسال الخاصة بالشركة، فتمّكنت "زين السعودية" من تحسين جزء كبير من التكاليف التشغيلية لربط الشبكة، 
بعدما وسعت استثمارها في األلياف الضوئية، خصوصًا في المناطق الشمالية والشرقية والحدود الشمالية. وتؤمن "زين السعودية" بأهمية 
وجود بنية تحتية من األلياف الضوئية، لتحقيق وتنفيذ برامج الجيل الخامس، ومن المتوقع أن تخضع الشبكة لمزيد من التوّسع في شبكة 

األلياف الضوئية في المستقبل القريب. كما تم توقيع اتفاقية بين "زين السعودية" وجميع مزودي شبكة األلياف الضوئية للمنازل، 
بحيث تستطيع "زين السعودية" تزويد خدماتها ألي منزل مغطى من قبل أي شركة من خالل برنامج النفاذ المفتوح لهيئة االتصاالت 
وتقنية المعلومات. وتعمل شركة "زين السعودية"، بالتنسيق مع هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات، لتضمين خدمات األعمال لهذه 

االتفاقية.

أما فيما يتعلق بالعمليات والصيانة، فتعتمد الشركة نموذجًا فّعاًال مثاليًا إلدارة العمليات المصّممة لضمان التشغيل الفّعال للشبكة واألداء 
القوي وجودة الخدمة ورضا العمالء. وتعتمد الشركة على خدمات مدارة مع موّردين ذوي خبرة إلدارة كل أنظمة الشبكات، وأنظمة تقنية 
المعلومات، في عملياتها الحرجة كافة، وتتحّقق بانتظام من أّنها تقّدم خدماتها بأقصى قدر من الكفاءة، وبالحد األدنى من التكلفة. 

وخالل السنوات األخيرة، انخفضت تكاليفها الخاصة بالصيانة، إثر الدمج اإلقليمي المستمّر للعمليات الميدانية، في إطار اتفاقية مع أحد 
الموردين، والتقارب بين إدارة الشبكة وإدارة تقنية المعلومات، في إطار قسم واحد. كما تواصل الشركة بانتظام، مراجعة أنشطة الصيانة 

وقدراتها لتقليل المصاريف وتحسين جودة الخدمة. باإلضافة إلى ذلك، تواظب الشركة على تعزيز قدراتها الالزمة إلدارة عملياتها 
وصيانتها.

شاركت "زين السعودية" بشكل فّعال ومكّثف، في مراجعة وتحديث اشتراطات أبراج وهوائيات االتصاالت الالسلكية مع وزارة الشؤون 
البلدية والقروية، التي كانت تمثل عائقًا أمام تنفيذ المشاريع التوّسعية لتطوير البنى التحتية بالتقنيات الحديثة وتحسين تجارب العمالء، 

باإلضافة إلى إنهاء معظم المواضيع العالقة فيما يخص تراخيص أبراج الجّوال والتسويات المالية للفترات السابقة مع أغلب األمانات 
والبلديات والجهات الحكومية ذات العالقة، بالتعاون مع وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات.

99% 
من السّكان

98% 
 %94من السّكان

من السّكان
63% 

من السّكان

(2G)

(3G)

(4G)

(5G)

تقنية الجيل الخامس تقنية الجيل الرابعتقنية الجيل الثالثتقنية الجيل الثاني
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يناير
إطالق "تمام"، ذراع التقنية المالية (فنتك) لـ"زين السعودية"، لتكون أول شركة 

حاصلة على ترخيص للتمويل االستهالكي المصغر في المملكة.
عقد شراكة استراتيجية مع جمعية "تمكين الشباب" (مينتور السعودية)، بهدف 

المشاركة في تمكين األطفال والشباب السعودي.
إطالق خدمات خطوط االتصاالت المؤجرة التي تعتمد على تقنية الجيل الخامس، 

والمخصصة لقطاع األعمال.

فبراير
توقيع اتفاقية حصرية مع شركة "البحر األحمر للتطوير"، لتقديم 

خدمات االتصاالت واإلنترنت في المواقع التابعة لمشروع البحر األحمر 
خالل مرحلة اإلنشاء، ليكون مشروع البحر األحمر أول منطقة إنشاءات 

مغطاة بالجيل الخامس (5G)  في الشرق األوسط.

يونيو
توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة لتطوير البنية 

التحتية لالتصاالت وتقنية المعلومات الخاصة بمشروع الفيصلية.
إطالق مبادرة BE WELL لتحسين الصحة النفسية والذهنية للموظفين.
إطالق حملة "وحوش اإلنترنت" بهدف نشر التوعية حول سالمة استخدام 

األطفال لشبكة اإلنترنت.

يوليو
توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "تدوير البيئة األهلية" (تدوير)، لتدوير 

المخلفات اإللكترونية.
توقيع اتفاقية مع شركة شبكات المستقبل لالتصاالت تمكنها من 

االستفادة من خدمات البنية التحتية لشبكة "زين السعودية" لتقديم 
خدمات الهاتف المتنقل لعمالئها األفراد كمشغل افتراضي.

أغسطس
إطالق خدمة التجوال المحلي، وذلك في إطار دعم مبادرة خدمة "التجوال 
المحلي" التي أطلقتها هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات بهدف توفير 
أعلى شمولية لخدمات االتصاالت في كل مناطق ومدن المملكة، وبخاصة 

القرى والهجر.

نوفمبر
شراكة مع شركة هواوي لتطوير أول ناقل بروتوكول إنترنت ذكي 

(Intelligent IP Transport) في المنطقة. 
إطالق مبادرة لتشجير وإعادة تأهيل روضة أم الشقوق، بالتعاون مع 

جمعية آفاق خضراء البيئية.

سبتمبر
توقيع مذكرة تفاهم مع المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، بهدف 

دعم الجهود في مجال نشر الثقافة والتوعية بالصحة النفسية وتعزيز 
الوصول إلى حياة أفضل.

أكتوبر
عقد شراكة مع شركة Netcracker لتطوير جميع أنظمة دعم األعمال 
التجارية وتحويلها إلى حلول تقنية رقمية وسحابية، في خطوة تواكب 

استراتيجيتها التطويرية والهادفة إلى تقديم تجربة رقمية مميزة للعمالء. 
توقيع مذكرات تفاهم مع عمالقة شركات االتصاالت والتقنية في العالم 

هواوي، نوكيا، تاتا، BTAS، واتفاقية موفر خدمة األمان المدارة مع شركة 
فورتينت. 

 ISO الحصول على شهادتي آيزو جديدتين ضمن مجموعة شهادات
ISMS 27001 الخاصة بأنظمة إدارة أمن المعلومات هما: 

 .ISO 27018و ISO 27017
الحصول على شهادة الدرجة البرونزية (L2) من تحالف أمن الحوسبة 

 Cloud) عن منظومة إدارة السحابة (Cloud Security Alliance)
v3.0.1. CCM (Control Matrix، والتي تعتبر المعيار المعتمد عالميًا 

لضمان األمن السحابي واالمتثال. 

ديسمبر 
إطالق عرض حصري على خدمة آبل ميوزيك (Apple Music)، ما 

أتاح لمشتركيها أكثر من 90 مليون أغنية دولية ومحلية وأكثر من 30 
ألفًا من أشهر قوائم الموسيقى.

مارس
التعاون مع NVIDIA، مزّود األلعاب اإللكترونية الرائد في الحوسبة، إلطالق 
منّصة GeForce NOW  لأللعاب السحابية، على شبكة الجيل الخامس 

(5G) في المملكة العربية السعودية.
الوصول إلى سرعات قياسية في خدمات الجيل الخامس داخل األماكن المغلقة، 
إذ بلغت 1.9 جيجابت في الثانية خالل التجربة الناجحة لنظام الراديو الداخلي

.AirScale Indoor Radio (ASiR) System
توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية 

(مدن) لتوفير خدمات الجيل الخامس واالتصاالت واإلنترنت عالي الجودة 
والخدمات السحابية وإنترنت األشياء في المدن الصناعية التابعة لـ"مدن".

ابريل
إطالق خطة التوسع العمودي لشبكة الجيل الخامس من خالل خطة 

استثمارية تستهدف تحقيق تحّول نوعي في القطاعات كافة، مع فتح 
آفاق جديدة لتطبيق تقنيات المستقبل من إنترنت األشياء والبيانات 

الضخمة والذكاء االصطناعي.

مايو
 (5G) توسيع النطاق الجغرافي لشبكة الجيل الخامس

ليغطي 51 مدينة في المملكة عبر أكثر من 5000 برج.

�
�
�

“2021بصماتنا في إنجازاتنا
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جائزة العمل 
جائز التوطين على مستوى قطاع االتصاالت وتقنية 

المعلومات في المملكة.

أسرع شبكة جيل الخامس (5G) وخدمات البيانات في الرياض.
أعلى سرعات لرفع الملفات وتحميلها في الرياض.

أقصر وقت لبدء الفيديوهات على YouTube في الرياض.

المركز األول في متوسط سرعات التحميل للجيل الخامس المتنقل للربع االول من 2021.
المركز األول في نشر خدمات الجيل الخامس في 8 من أصل 13 منطقة للربع الثاني.

المركز األول في سرعات التحميل للجيل الخامس المتنقل في مدينة الرياض للربع الثالث.
المركز األول في تغطية الجيل الخامس في مدينة الرياض للربع الثالث.

مستوى  على  منطقة   13 أصل  من   10 في   (5G) الخامس  الجيل  نشر  في  األول  المركز 
المملكة للربع الثالث.

على  منطقة  أصل 13  من  في 11   (5G) الخامس  الجيل  خدمات  نشر  في  األول  المركز 
مستوى المملكة للربع الرابع. 

المركز األول في سرعة االنترنت الثابت للربع الرابع.

زين السعودية
“في التصنيفات المحلية والعالمية

المركز األول في متوسط زمن استجابة األلعاب ألبرز 
4 ألعاب إلكترونية للنصف األول ومن 2021.

Telecom Review
.(5G) أفضل نمو لمستخدمي الجيل الخامس

أكثر مشغل اتصاالت ابتكارًا في الخدمات 
والمنتجات عن خدمة ”ياقوت“.

SpeedTest
أسرع إنترنت منزلي في المملكة.

أفضل تجربة تحميل لشبكة الجيل الخامس (5G) في المملكة.
أفضل تغطية لشبكة وخدمات الجيل الخامس (5G) في المملكة. 

أفضل سرعة تحميل لمستخدمي الجيل الخامس (5G) في المملكة.
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نستثمر في مجتمعنا
الشريك العلمي

لألولمبياد الوطني لإلبداع العلمي ”إبداع“، الذي تنظمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة 
واإلبداع ”موهبة“، بالشراكة مع وزارة التعليم.

الراعي االستراتيجي الرقمي
للنسخة الثانية من مسابقة ”اصنعها والعبها للناشئين“، وذلك في إطار الشراكة مع وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات ضمن 

مبادرة ThinkTech، بالشراكة مع االتحاد السعودي للرياضات اإللكترونية، وضمن موسم ”العبون بال حدود“ لعام 2021.

الراعي الرسمي لمبادرة ”رائد الفن“
التي أطلقتها الهيئة السعودية للفضاء، والتي تسعى إلى استقطاب الفنانين والموهوبين السعوديين في صناعة الهوية 

البصرية والتصميم، للتعبير عن الفضاء بحسهم الفني.

الراعي الرقمي لمعرض الرياض الدولي للكتاب
مواكبة لتحوله إلى مهرجان ثقافي متكامل من خالل التوسع الكبير في األنشطة والفعاليات ليشتمل على 16 قطاعًا ثقافيًا.

الشريك الرقمي لبينالي الدرعية للفن
لمواكبة ودعم الحراك الثقافي المحلي الفني وترسيخ مكانته كجزء أساسي من أسلوب حياة المجتمع، والمساهمة في ترسيخ 

دور الثقافة في دعم التنمية االقتصادية.  
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موظفونا أثمن أصولنا، ونحرص على تطوير بيئة العمل المناسبة لتعزيز قدراتهم والحفاظ عليهم. ونفخر في ”زين السعودية“ 
بأننا من أفضل الشركات الوطنية في معدالت االحتفاظ بموظفينا. وفي هذا المجال، فازت“زين السعودية“ بـ“جائزة العمل“ 

للتوطين على مستوى قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات اعترافًا بإسهاماتها في تمكين شابات وشبان الوطن.

“عائلتنا أولويتنا 
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زين السعودية في مدار رؤية المملكة 
في غمرة التحّول الرقمي االستثنائي الذي تعيشه المملكة في ظل رؤية 2030، نفخر في "زين السعودية" بأن نكون في طليعة مزودي 

الخدمات الرقمية واالتصاالت المواكبين لمستهدفات الرؤية، والملتزمين بتسخير كل إمكاناتنا ومقدراتنا ومواهبنا في خدمة أهدافها 
المتمثلة باالرتقاء بجودة الحياة وتنمية قدرات وطننا على كافة المستويات. وكذلك، حرصنا بشكٍل خاص على أن نكون ركيزة أساسية 
النطالقة االقتصاد الرقمي، تماشيًا مع توجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله- عبر تمكين قطاع االتصاالت المحلي ورفع تنافسيته 
عالميًا، وبالتالي تعزيز مساهمة هذا القطاع الحيوي في الناتج المحلي اإلجمالي، بما يدفع نحو تحقيق مزيد من التنّوع االقتصادي. 

ومع تنامي حجم المشاريع العمالقة في المملكة، بادرنا إلى مواءمة استراتيجيتنا التشغيلية لتكون العصب الحيوي لنجاح هذه المشاريع 
وتغطية كل متطلباتها، والتي تزامنت مع نمو هائل للخدمات الرقمية لألفراد، وبخاصة الترفيه الرقمي نتيجة الواقع الجديد الذي 

فرضته جائحة فيروس كورونا المستجد. فعملنا على ضخ استثمارات نوعية عززت من قدراتنا االستيعابية، ووفرت خدمات جديدة مبتكرة 
تركزت على توسعنا العمودي في خدمات وتطبيقات  الجيل الخامس (5G)، والتي سمحت لنا أن نكون أقرب إلى عمالئنا، ونتحول في 

الوقت نفسه إلى خيار مفضل للعمالء، وبخاصة في قطاع األعمال، الذين نعتز بخدمتهم ومساعدتهم على ترجمة طموحاتهم 
المستقبلية. بموازاة تعزيز انتشارنا الجغرافي لخدمات الجيل الخامس (5G)، بما يرّسخ دورنا في تحقيق التنمية المستدامة، وبالتالي 

تعزيز موقع المملكة المتقدم للتميز الرقمي و كبيئة حاضنة للثورة الصناعية الرابعة في كل المجاالت. 

“
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الشركات التابعة لشركة

شركة مساهمة مقفلة تأسست في عام 2019م، وتعمل في المملكة العربية السعودية، وهي مملوكة بالكامل  لـ شركة 
االتصاالت المتنقلة السعودية (زين السعودية)، بسجل تجاري رقم (1010573360). ويتمثل نشاط ”تمام“بتقديم خدمات 
التمويل االستهالكي المصغر، وفقًا لموافقة البنك المركزي السعودي (ساما) برقم 57/أ ش/202012 الصادرة في 5 جمادى 

األولى 1442 (هـ)، الموافق 20 ديسمبر 2020م، وتهدف ”تمام“ إلى رفع الشمول المالي في المملكة، بما يتماشى مع 
برنامج تطوير القطاع المالي الذي يشكل جزءًا من رؤية المملكة 2030.

تمت زيادة رأسمالها من 20 مليون ريال سعودي إلى 57 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من العام 2021م. وقد بدأت 
”تمام“ أنشطتها التجارية في الربع الرابع من العام 2019م. وخالل العام 2021م، ساهمت ”تمام“ بنسبة بسيطة من 

إجمالي اإليرادات، ولم يكن لها تأثير جوهري على أعمال ”زين السعودية“ أو نتائجها.

شركة ذات مسؤولية محدودة، سجل تجاري رقم (1010474932)، مسّجلة وتعمل في المملكة العربية السعودية، ومملوكة بالكامل لـ 
شركة االتصاالت المتنقلة السعودية (زين السعودية)، وتم تأسيسها في العام 2018م برأسمال قدره 10,000 ريال سعودي. ويتمّثل 
نشاط ”زين للمبيعات“ بمجاالت التوزيع التجاري وإدارة الشركاء. وقد تم تأسيسها لتكون ذراع مبيعات ”زين السعودية“ في السوق، 

والعمل كوسيط بين ”زين السعودية“ وقنوات البيع والتوزيع للمستهلكين، من أجل إدارة قنوات البيع والتسويق بفعالية ورفع كفاءة 
المبيعات بشكل عام. من المتوّقع أن تكون من أكبر المساهمين في إيرادات ”زين السعودية“، من خالل إيرادات البيع بالجملة عبر 

المكالمـات الصوتيـة والبطاقـات المسـبقة الدفـع والقسـائم. بدأت ”زين للمبيعات“ أنشطتها التجارية في الربع األول من العام 
2019م، وأسهمت مبيعاتها في العام 2021م في ما يصل إلى 1.6% من إجمالي إيرادات ”زين السعودية“ للعام 2021م.

شركة زين للمبيعات المحدودة (زين للمبيعات)
 

شركة ذات مسؤولية محدودة، سجل تجاري رقم (1010472408)، تعمل في المملكة العربية السعودية، ومملوكة بالكامل  
لـ شركة االتصاالت المتنقلة السعودية (زين السعودية)، وتم تأسيسها في العام 2018م برأسمال قدره 10,000 ريال 

سعودي. ويتمّثل نشاط ”زين أعمال“ بمجاالت االتصاالت وتقنية المعلومات، والتعاقدات الفرعية المتخّصصة. لم تبدأ ”زين 
أعمال“ ممارسة أنشطتها التجارية بعد، لذا لم يكن لها أي تأثير على أعمال ”زين السعودية“ أو نتائجها.

شركة زين لألعمال المحدودة (زين أعمال)

شركة تمام للتمويل (تمام)

شركة زين المحدودة للطائرات المسيرة (زين درونز) 
شركة ذات مسؤولية محدودة، مسجلة وتعمل في المملكة العربية السعودية، ومملوكة بالكامل لـ شركة االتصاالت المتنقلة 
السعودية (زين السعودية)، بسجل تجاري رقم (1010584404). تم تأسيسها في العام 2019م برأسمال 10,000 ريال 

سعودي، توفر ”زين درونز“ أسطوًال متنّوعًا من الطائرات بدون طيار (درونز) ذات مستوى عالمي، وتطبيقات تتمّتع بالقدرات 
الالزمة لتنفيذ أحدث حلول الطائرات بدون طيار وإجراء تحليالت بيانية متطّورة للجهات الحكومية والقطاع الخاص. وستخلق 

الخدمات التي توّفرها ”زين درونز“، في مجال حلول الطائرات بدون طيار، العديد من الفرص أمام صناعات مختلفة 
لتحقيق نمو سريع، في بيئة تتسم بالكفاءة واألمان والسرعة. بدأت ”زين درونز“ أنشطتها التجارية في الربع الرابع من العام 

2019م، ولم يكن لها تأثير على أعمال ”زين السعودية“ أو نتائجها.

2

3
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في رحلتنا لصناعة مستقبل رقمي لألجيال المقبلة، ننطلق في "زين السعودية" من ثالثية "الوطن، اإلنسان، االبتكار". فمحاور هذه 
الثالثية ترسم خط سيرنا، ونصوغ أهدافنا لخدمتها. وهي المحاور ذاتها التي مّدت "زين السعودية" بالعزيمة والثبات لمواجهة التحديات 

وتحقيق المنجزات، حتى وصلنا اليوم إلى ما نحن عليه: شركة رائدة في قطاع االتصاالت واإلنترنت والخدمات الرقمية على مستوى 
المملكة. 

في العام 2021م، كانت لنا محطات مشرقة عديدة أضافت إلى رصيدنا المشّرف والحافل بالمنجزات التي حققناها خالل السنوات 
الماضية، والتي تؤكد أننا على المسار الصحيح. فكان لنا شرف االستمرار بتحقيق نهج القيادة الرشيدة لتعزيز مسيرة التحّول الرقمي في 

مملكتنا الغالية، تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030؛ وتجّلى ذلك في دورنا الريادي بتعزيز حضور المملكة المتمّيز على خريطة 
أفضل دول العالم في قطاع االتصاالت والخدمات الرقمية، وتصّدر الرياض عواصم العالم على مستوى شبكة الجيل الخامس.

 وهو ما يعكس حرصنا على تمكين اإلنسان فوق هذه األرض الطيبة، وتعزيز رفاهية عيشه معززًا بأحدث التقنيات والخدمات، التي تدعم 
تحقيق طموحاته على المستويين الشخصي والمهني، وترتقي بجودة حياته. وكما لألفراد كذلك للمؤسسات وقطاع األعمال والقطاع العام، 

فقد سّخرنا أفضل اإلمكانات ووضعناها لخدمة هذه الجهات إلضفاء التطور والديناميكية والفعالية على كيفية أداء األعمال، وبما يعزز 
توجهات حكومة المملكة في التحول نحو االقتصاد الرقمي والخدمات اإللكترونية، وبالتالي رفع تنافسية اقتصادنا الوطني ليستمر في 

مصاف أفضل االقتصادات العالمية. 

وفي كل محطة ومع كل إنجاز، نستذكر البيئة الحاضنة والممكنة التي منها نستلهم نجاحنا واستمراريتنا وهي مملكتنا الحبيبة. فبالد 
الخير، بكل ما تملك من خيرات ومقومات وتوجيٍه من قيادة رشيدة ذات رؤية استشرافية، هي محرك النمو لقطاع االتصاالت وتقنية 

المعلومات، كما في كل القطاعات األخرى. وعليه، فإن أي إنجاز نحققه ليس ملكًا لـ"زين السعودية" بل نتشاركه مع وطننا الغالي في 
دعم مسيرته لتحقيق التحول الرقمي الشامل. هذا، إلى جانب أدوار أخرى نعتز بها عبر العديد من مبادرة اإلستدامة البيئية و االجتماعية 

واإلنسانية التي نفذناها خالل العام 2021م. 

وكما نحرص على ترسيخ وتطوير أدائنا التشغيلي باستمرار، نحرص في "زين السعودية" على تنمية حقوق مساهمينا ومبادلة هذه الثقة 
الكبيرة التي منحونا إياها، بتحقيق أداء مالي يليق بمكانة الشركة وبتطلعاتهم. وهذا ما تظهره النتائج المالية للعام 2021م مع 

تحقيقنا أرباحًا بلغت قيمتها 214 مليون ريال. كما بدأنا بجني ثمار عملية التحول المالي التي نفذناها في السابق والتي 
تجلت في إطفاء جميع خسائرنا المتراكمة وتحقيقنا وألول مرة في تاريخ الشركة ألرباح مبقاة، وبالتالي يمكنني القول إننا دخلنا في حقبة 

جديدة من التحول المالي والتشغيلي، والتي ستتبلور مالمحها بصورة أفضل في الفترة المقبلة. 

وفي رحلة صناعة مستقبل رقمي ألجيالنا، هناك من يقود "زين السعودية" نحو آفاق أكثر إشراقًا وازدهارًا. إنها عائلة "زين السعودية"، 
قياداٍت ومواهب، التي تمكنت من تحقيق بيئة مثالية تترجم تطلعاتهم وطموحاتهم، ووجدنا فيهم اإلمكانات األفضل لرفعة وطننا 

ورفاه اإلنسان فيه. 

نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير 
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هدفنا في "زين السعودية" هو أن نصبح الشركة الرائدة في قطاع االتصاالت والخدمات الرقمية، و نكون أكثر ابتكارًا وحداثة 
وتطويرًا، بتقديم أكثر قيمة ممكنة لمملكتنا واقتصادنا واإلنسان فيها، وأن نترجم هذة الريادة بلغة األرقام والنتائج، والمتابع 

لمسيرتنا في "زين السعودية" خالل العام 2021م، يمكنه أن يالحظ هذه المقاربة في خطط وبرامج ومبادرات الشركة كافة، 
والمكللة بالعديد من اإلنجازات التي تدفعنا قدمًا في رحلة تحقيق الريادة. وبنظرة سريعة على أبرز محطاتنا خالل العام 2021م، 

سأستعرض بعضًا من إنجازاتنا النوعية التي جاءت في ظل استراتيجية "زين السعودية" بالتركيز على مجاالٍت محددة، وأسهمت 
في دعم تميزنا على الصعيدين االبتكاري و التنموي. 

 
حيث تمكنا من مواصلة التوسع األفقي في شبكة الجيل الخامس (5G) فوصلنا إلى 51 مدينة من خالل أكثر من 5000 برج حول 

المملكة، وبذلك ساهمنا في سد الفجوة الرقمية وتعزيز خدمات االتصاالت واإلنترنت بطرق مبتكرة في المناطق ذات الكثافة 
السكانية العالية، والمناطق البعيدة عن المدن الرئيسية. ومع تعزيز توسعنا الجغرافي األفقي لشبكة الجيل الخامس (5G)، استثمرنا 

في التوسع العمودي لقطاع األفراد من خالل إضافة خدمات ومنتجات جديدة مثل المحتوى الترفيهي ومنصات األلعاب السحابية، 
ولقطاع األعمال عبر خطة استثمارية تستهدف تحقيق تحّول نوعي في القطاعات كافة، مع فتح آفاق جديدة لتطبيق تقنيات 

المستقبل من إنترنت األشياء (IOT) والبيانات الضخمة والذكاء االصطناعي، مما أسهم في تحّول "زين السعودية" إلى منظومة 
متكاملة للجيل الخامس ومركز متقدم لكل الخدمات والمنتجات الداعمة للتقنيات الحديثة. 

ونفخر في "زين السعودية" بأن انجازاتنا ومبادراتنا انطلقت في األساس كأفكار من عقول سعودية المعة، وتحوّلت إلى حقيقة بأياٍد 
سعودية كفؤة وقادرة. وهذه هي عائلة "زين السعودية" حيث كل فرد من أفرادها يحمل في قلبه وعقله رؤية "زين السعودية" 
ويجتهد لتحقيقها كل يوم، والواقع أن هذه اإلنجازات هي أيضًا دليل على نهج التوسع الذي تبنته "زين السعودية" الذي يمتد 

ليشمل كل الجوانب االستراتيجية والتشغيلية واالستثمارات النوعية، والخدمات، والمنتجات، والشبكات، والشراكات. وقد كانت له آثاره 
المباشرة على األداء المالي للشركة ومواصلة تحقيق نتائج مالية إيجابية ترافقت مع مواصلة تطبيق سياسات مالية دقيقة وتقوم 
على التخطيط السليم، وإجراءات الكفاءة المالية، والحوكمة والشفافية. حيث ُتظهر نتائج العام 2021م أداًء ماليًا متينًا ومستقرًا، 

حيث حافظنا على تحقيق األرباح للسنة الخامسة على التوالي، مع المحافظة على  الريادة في االستدامة المؤسسية، ممثًال بجهودنا 
في الريادة االجتماعية، الشمولية، تمكين جيل الشباب، والتصدي لمواضيع التغير المناخي حيث نجحنا كأول شركة اتصاالت في 

الشرق األوسط وأفريقيا تحصل على تصنيف (A-) في مجاالت التصدي لتغير المناخي.

ختامًا، ونحن ندخل عامًا جديدًا ملؤه األهداف والتحديات، نؤكد لوطننا وقيادتنا ومساهمينا وموظفينا وعمالؤنا وشركائنا التزامنا 
بمواصلة التحديث والتطوير واالبتكار لمستقبل رقمي أكثر تقدمًا ولمملكة أكثر ازدهارًا وإلنسان أكثر إبداعًا. 

م. سلطان بن عبد العزيز الدغيثر 
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 قادة زين السعودية 
أعضاء مجلس االدارة  

سمو األمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير – رئيس مجلس اإلدارة
يعتبر األمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير رجل أعمال متمرس، وصاحب خبرات 
واسعة في العديد من القطاعات والمجاالت المهمة مثل االستثمارات العامة، والبتروكيماويات، 

واألغذية، والتأمين، وتجارة الجملة والتجزئة، وغيرها.
يشغل سمو األمير العديد من المناصب القيادية منها: رئاسة مجالس العديد من الشركات العمالقة 

من أهمها شركة المراعي. كما يترأس ويشغل عضوية العديد من مجالس إدارات شركات منها: 
إسمنت اليمامة، الدرع العربي للتأمين، الفارابي للبتروكيماويات، ترابط لالستثمار والتطوير، العالمية 

للصناعات التحويلية. يحمل سمو األمير درجة البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة الملك 
سعود.

بدر بن ناصر الخرافي – نائب رئيس مجلس اإلدارة 
 يشغل األستاذ بدر الخرافي العديد من المناصب المهمة أبرزها نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة 

زين في الكويت منذ فبراير 2014م، والرئيس التنفيذي للمجموعة منذ مارس 2017م بعدما ُعّين 
في مجلس إدارة المجموعة في أبريل 2011م. كما يشغل منذ سبتمبر 2013م منصب عضو 

مجلس إدارة في شركة الخاتم لالتصاالت، وهي شركة مساهمة مقفلة في العراق. 
في أكتوبر 2015م ُعّين الخرافي نائبًا لرئيس مجلس إدارة ”زين السعودية“. إضافة إلى ذلك، 
يشغل منصب رئيس مجلس اإلدارة، ونائب الرئيس، وعضو مجلس اإلدارة في عدة شركات تابعة 

لـ“مجموعة الخرافي“ وخارج المجموعة. ويحمل األستاذ بدر الخرافي درجة الماجستير في إدارة 
األعمال التنفيذية من جامعة لندن بزنس سكول، ودرجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من 

جامعة الكويت.

أسامة ميشال مّتى – عضو مجلس اإلدارة 
يملك األستاذ أسامة مّتى رصيدًا من الخبرات يصل إلى أكثر من 23 عامًا في القطاع المالي 

واإلداري في أسواق الشرق األوسط. انضم إلى زين في العام 2004، وشغل منصب الرئيس التنفيذي 
للشؤون المالية ألعمال الشركة في لبنان "إم تي سي تاتش"، بعدها تمت ترقيته إلى منصب 
الرئيس التنفيذي للشؤون المالية لشركة زين الكويت، إلى أن أسندت إليه مهام أعمال الرئيس 

المالي لمجموعة زين في أسواق الشرق األوسط. واعتبارًا من 10 يونيو 2010، تولى األستاذ أسامة 
منصب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية لمجموعة زين.

يضطلع بدور محوري في فريق اإلدارة التنفيذية العليا التابع لمجموعة زين، وهو مسؤول عن تحديد 
استراتيجية المجموعة، باإلضافة إلى مسؤوليته عن الملفات المالية واالستثمارية وعالقات 

المستثمرين. وخالل مسيرته في مجموعة زين، قاد وأشرف على عمليات الدمج واالستحواذ وعدد من 
عمليات االكتتاب العام وحقوق إعادة هيكلة رأس المال والمعامالت والقروض المالية األخرى التي 

تتجاوز قيمتها 25 مليار دوالر أمريكي. وهو حريص على تحقيق أفضل النتائج للشركة وبأعلى 
إجراءات الحوكمة والشفافية.

يحمل األستاذ أسامة مؤهالت علمية في مجاالٍت عدة، أهمها شهادة الماجستير في إدارة األعمال 
من الجامعة األميركية في بيروت، وبكالوريوس إدارة األعمال من الجامعة األميركية في بيروت، 

.CPA ومحاسب قانوني معتمد
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رائد بن علي السيف – عضو مجلس اإلدارة 
يتمتع األستاذ  رائد السيف بخبرة طويلة في مجال إدارة االستثمارات واألعمال المصرفية، حيث 
يشغل العديد من المناصب القيادية منها رئيس مجلس إدارة شركة العربي الوطني لالستثمار، 
وعضو مجلس إدارة في شركة الدرع العربي للتأمين، باإلضافة إلى العديد من العضويات في 

مجالس إدارات أخرى. يحمل األستاذ السيف درجة البكالوريوس في العلوم اإلدارية تخصص 
المحاسبة من جامعة الملك سعود.

مارتيال أنطوان كاراتي – عضو مجلس اإلدارة 
يملك األستاذ مارتيال كاراتي أكثر من 30 عامًا من الخبرة في قطاع االتصاالت في أسواق 
الشرق األوسط وأوروبا، حيث بدأ مسيرته المهنية في العام 1986م في شركة NCR في 

فرنسا، وبعدها شغل منصب المدير المالي في إحدى الشركات التابعة لشركة فرانس تيليكوم 
من العام 1992م إلى العام 1996م. وفي العام 1996م، أصبح المراقب المالي لفرانس 

تليكوم جروب لفروع العمالء والمدير المالي لمشّغل الهاتف الفرنسي، وهي جزء من فرانس 
تيليكوم آنذاك / مجموعة أورانج حاليًا. كما شغل منصب نائب الرئيس للشؤون المالية - قسم 
المحتوى في مجموعة أورانج، مقر لندن، من العام 2000م إلى العام 2004م، ومنصب نائب 
رئيس المالية واإلدارية - قسم المحتوى في مجموعة أورانج فرنسا، من 2005م إلى 2006م، 

ثم عمل في منصب رئيس اإلدارة المالية في شركة أوريدو التونسية، مشّغل االتصاالت، من 
العام 2008م إلى العام 2015م. يحمل األستاذ كاراتي درجة البكالوريوس في العلوم المالية 

والمحاسبة من جامعة ESLSCA في باريس.

سعود بن عبد الله البواردي – عضو مجلس اإلدارة 
شغل األستاذ سعود البواردي منصب نائب الرئيس التنفيذي في ”زين السعودية“، والرئيس 

التنفيذي للعمليات فيها حتى نهاية العام 2015م. وهو يتمتع بخبرة تجاوزت الستة عشر عامًا في 
قطاع االتصاالت، والقطاع المصرفي. كما يشغل عدة مناصب قيادية من ضمنها عضو مجلس إدارة 
شركة الجبس األهلية، ورئيس مجلس المديرين في كل من شركة األطعمة الممتازة، وشركة المواقف 

الذكية. يحمل األستاذ البواردي درجة الماجستير في إدارة األعمال الدولية من كلية األعمال السويسرية في 
زيورخ، ودرجة البكالوريوس في اإلعالم من جامعة الملك سعود.

هشام بن محمد محمود عطار – عضو مجلس اإلدارة 
يشغل األستاذ هشام عطار منصب مدير إدارة تطوير وتنمية الشراكات المحّلية في صندوق 

االستثمارات العامة، ويتمتع بخبرة واسعة في مجال إدارة المحافظ االستثمارية. شغل األستاذ عطار 
العديد من المناصب القيادية خالل مسيرته منها عضو اللجنة التنفيذية في الشركة السعودية 
للصناعات العسكرية (سامي)، وعضو مجلس إدارة شركة التصنيع وخدمات الطاقة (طاقة)، وعدة 

مناصب قيادية في شركة ”بودي ماسترز“، كما عمل  كوسيط أّول في البنك األهلي التجاري. يحمل 
األستاذ عطار درجة البكالوريوس في االقتصاد وإدارة األعمال من جامعة براون بروفيدانس، رود آيالند 

في الواليات المتحدة األمريكية.
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سمو األمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير – رئيس مجلس اإلدارة
يعتبر األمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير رجل أعمال متمرس، وصاحب خبرات 
واسعة في العديد من القطاعات والمجاالت المهمة مثل االستثمارات العامة، والبتروكيماويات، 

واألغذية، والتأمين، وتجارة الجملة والتجزئة، وغيرها.
يشغل سمو األمير العديد من المناصب القيادية منها: رئاسة مجالس العديد من الشركات العمالقة 

من أهمها شركة المراعي. كما يترأس ويشغل عضوية العديد من مجالس إدارات شركات منها: 
إسمنت اليمامة، الدرع العربي للتأمين، الفارابي للبتروكيماويات، ترابط لالستثمار والتطوير، العالمية 

للصناعات التحويلية. يحمل سمو األمير درجة البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة الملك 
سعود.

بدر بن ناصر الخرافي – نائب رئيس مجلس اإلدارة 
 يشغل األستاذ بدر الخرافي العديد من المناصب المهمة أبرزها نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة 

زين في الكويت منذ فبراير 2014م، والرئيس التنفيذي للمجموعة منذ مارس 2017م بعدما ُعّين 
في مجلس إدارة المجموعة في أبريل 2011م. كما يشغل منذ سبتمبر 2013م منصب عضو 

مجلس إدارة في شركة الخاتم لالتصاالت، وهي شركة مساهمة مقفلة في العراق. 
في أكتوبر 2015م ُعّين الخرافي نائبًا لرئيس مجلس إدارة ”زين السعودية“. إضافة إلى ذلك، 
يشغل منصب رئيس مجلس اإلدارة، ونائب الرئيس، وعضو مجلس اإلدارة في عدة شركات تابعة 

لـ“مجموعة الخرافي“ وخارج المجموعة. ويحمل األستاذ بدر الخرافي درجة الماجستير في إدارة 
األعمال التنفيذية من جامعة لندن بزنس سكول، ودرجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من 

جامعة الكويت.

أسامة ميشال مّتى – عضو مجلس اإلدارة 
يملك األستاذ أسامة مّتى رصيدًا من الخبرات يصل إلى أكثر من 23 عامًا في القطاع المالي 

واإلداري في أسواق الشرق األوسط. انضم إلى زين في العام 2004، وشغل منصب الرئيس التنفيذي 
للشؤون المالية ألعمال الشركة في لبنان "إم تي سي تاتش"، بعدها تمت ترقيته إلى منصب 
الرئيس التنفيذي للشؤون المالية لشركة زين الكويت، إلى أن أسندت إليه مهام أعمال الرئيس 

المالي لمجموعة زين في أسواق الشرق األوسط. واعتبارًا من 10 يونيو 2010، تولى األستاذ أسامة 
منصب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية لمجموعة زين.

يضطلع بدور محوري في فريق اإلدارة التنفيذية العليا التابع لمجموعة زين، وهو مسؤول عن تحديد 
استراتيجية المجموعة، باإلضافة إلى مسؤوليته عن الملفات المالية واالستثمارية وعالقات 

المستثمرين. وخالل مسيرته في مجموعة زين، قاد وأشرف على عمليات الدمج واالستحواذ وعدد من 
عمليات االكتتاب العام وحقوق إعادة هيكلة رأس المال والمعامالت والقروض المالية األخرى التي 

تتجاوز قيمتها 25 مليار دوالر أمريكي. وهو حريص على تحقيق أفضل النتائج للشركة وبأعلى 
إجراءات الحوكمة والشفافية.

يحمل األستاذ أسامة مؤهالت علمية في مجاالٍت عدة، أهمها شهادة الماجستير في إدارة األعمال 
من الجامعة األميركية في بيروت، وبكالوريوس إدارة األعمال من الجامعة األميركية في بيروت، 

.CPA ومحاسب قانوني معتمد

اإلدارة التنفيذية
المهندس سلطان بن عبد العزيز الدغيثر - الرئيس التنفيذي

يشغل المهندس سلطان بن عبد العزيز الدغيثر منصب الرئيس التنفيذي لشركة "زين 
السعودية" منذ يوليو 2018م، ويتمتع بمسيرة حافلة باإلنجازات والخبرة في اإلدارة التنفيذية 
والتشغيلية والتقنية. قاد المهندس الدغيثر العديد من المشاريع التي مّكنت "زين السعودية" 
من أن تصبح شركة االتصاالت الرائدة والمفضلة في المملكة، إلى جانب تميزها بجودة وخدمة 
البيانات، وأهمها مشروع Project Reload الذي يعّد من أضخم المشاريع في تاريخ الشركة 

وبرأسمال 4.5 مليار ريال سعودي. شارك أيضًا في تطوير وتوسعة شبكات الشركة داخل المملكة، 
حيث حققت "زين السعودية" تحت قيادته أوسع تغطية لشبكة الجيل الخامس (5G). كما 

ُصنف ضمن أفضل عشرة رؤساء تنفيذيين في قطاع االتصاالت، من بين أكثر من 700 رئيس 
لشركات مدرجة في قائمة دول مجلس التعاون الخليجي. من أهم بصماته في مسيرة الشركة، 

قيادته مع فريق عمله قصة تحول شركة "زين السعودية"، إذ تمكن من مضاعفة القيمة 
السوقية للشركة لثالثة أضعاف وتمكن من إطفاء أكثر من ملياري ريال من الخسائر المتراكمة، 
لتقفز "زين السعودية" إلى المرتبة 12 بين أكثر العالمات التجارية من حيث القيمة السوقية 

على مستوى المملكة العربية السعودية. عمل المهندس الدغيثر سابقًا رئيسًا تنفيذيًا للعمليات، 
ورئيسًا تنفيذيًا لقطاع التقنية في "زين السعودية". وقبل ذلك، شغل العديد من المناصب 

العليا منها رئيس هندسة الشبكات، حيث قام بدور رئيسي في تطّور الشركة، وساهم بفاعلية في 
تطوير عملياتها على المستويات التجارية والتقنية، وكذلك تجربة العميل. يحمل المهندس 

الدغيثر شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية واالتصاالت من جامعة الملك سعود، كما 
 . IESE أكمل برنامج اإلدارة المتقّدم في جامعة

 

فراس أوجار– عضو مجلس اإلدارة 
انضم األستاذ  فراس أوجار إلى مجموعة زين في 2017م  وتولى منصب الرئيس التنفيذي 

لإلدارة القانونية. يملك األستاذ أوجار خبرات واسعة في الشؤون القانونية، وتلّقى خالل مسيرته 
عدة شهادات منها شهادة اعتماد محامي االعتماد وحلف اليمين أمام محكمة باريس لالستئناف 

2003م، وشهادة محامي معتمد من كلية باريس للحقوق 2001م، وشهادة في القانون 
اإلنجليزي من كلية الحقوق في جامعة وارويك في المملكة المتحدة لعام 1999. كما شغل 

العديد من المناصب القيادية المهمة قبل انضمامه إلى المجموعة منها مدير اإلداراة القانونية 
لمجموعة شركات فوالذ القابضة (شركة مساهمة عامة بحرينية) من 2012م إلى 2015م، 
وكذلك مدير اإلدارة القانونية لمجموعة شركات الغرير لالستثمار من 2015م إلى 2017م. 

يحمل األستاذ أوجار ماجستير القانون الدولي واألوروبي من جامعة ليل – فرنسا، وماجستير قانون 
التجارة الدولي من جامعة باريس – فرنسا. 

كميل هاللي – عضو مجلس اإلدارة 
 يشغل األستاذ كميل هاللي منصب الرئيس التنفيذي لالستراتيجية في مجموعة زين منذ مارس

 2018 ويتمتع بخبرة تزيد عن 18 عاًما. كما يمتلك سجل حافل في مجال تطوير
 استراتيجيات الشركات، وبفضل تنوع قدراته القيادية في مجال األعمال، في يناير 2021،
 أصبح الرئيس التنفيذي لشركة زين غلوبال كونكت " ذراع البيع بالجملة والناقل لمجموعة

 زين". كما يشارك األستاذ هاللي في تنفيذ خطة التحول الرقمي لمجموعة زين وتقنية
 المعلومات واالتصاالت وتطوير العالقات التجارية بين المنشآت و البنى التحتية الرقمية وتطوير
 األعمال وعمليات الدمج واالستحواذ. قبل انضمامه إلى زين، عمل األستاذ هاللي بمنصب مدير

 استثمار أول في شركة شمال إفريقيا القابضة. يحمل األستاذ هاللي درجة بكالوريوس في
 الهندسة الصناعية من المدرسة الوطنية للصناعات المعدنية بالرباط، ودرجة الماجستير في إدارة

األعمال.
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مهدي خلفاوي � الرئيس التنفيذي للمالية 
انضم األستاذ مهدي خلفاوي إلى شركة ”زين السعودية“ كرئيس تنفيذي للقطاع المالي في 

شهر فبراير من عام2017م، وشارك من خالل منصبه في تحقيق التحّسن االستراتيجي في 
األرباح، والتركيز بصورة استراتيجية على االستثمارات التجارية، وزيادة السيولة المالية، وتحسين 
هيكلة رأس المال، 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. وشغل األستاذ خلفاوي العديد من المناصب في مجموعة زين منذ عام
2009 م، ونجح من خاللها في تحقيق التحّول على مستوى خفض التكلفة واألعباء التشغيلية.

قبل انضمامه إلى ”زين السعودية“، شغل األستاذ خلفاوي العديد من المناصب االستراتيجية في 
عدد من شركات االتصاالت الدولية الرائدة، حيث عمل محلًال ومخططًا للميزانيات لدى أوراسكوم 

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

لألعمال.

المهندس سعد السدحان � الرئيس التنفيذي لألعمال والنواقل والمشّغلين
يشغل المهندس سعد السدحان منصب الرئيس التنفيذي لقطاع األعمال والنواقل والمشّغلين 
في ”زين السعودية“ منذ يوليو2018 م، وهو مسؤول عن اإلدارة الشاملة للمبيعات الدولية 
للنواقل والمشّغلين، ويعمل على تحسين قدرات الشبكات الخاصة بالشركة، عبر االستثمارات 

االستراتيجية لتلبية كل متطّلبات المبيعات على مستوى قطاع األعمال والمشّغلين.
لعب األستاذ السدحان دورًا رئيسيًا في إطالق ”سحابة زين“، والتي تتخذ من المملكة مقرًا لها، 

بهدف تعزيز قدرات قطاع األعمال واستيعاب البيانات الضخمة وتحليلها بسرعٍة واستجابة 
فائقة. انضم األستاذ السدحان إلى ”زين السعودية“ في أبريل 2016 م، وعمل مديرًا أّول 

لعالقات النواقل والمشّغلين، حيث عمل سابقًا مديرًا عامًا تنفيذيًا ضمن القسم التجاري للنواقل 
والمشّغلين لكبرى شركات االتصاالت في المملكة، وقبلها مهندس اتصاالت لدى إريكسون.
يمتلك السدحان 18 عامًا من الخبرة في قطاع االتصاالت، ويحمل درجة البكالوريوس في 

الهندسة الكهربائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

المهندس عبد الرحمن المفدى � الرئيس التنفيذي للتقنية 
يشغل المهندس عبد الرحمن المفدى منصب الرئيس التنفيذي لقطاع التقنية في شركة ”زين 
السعودية“ منذ فبراير2019 م، حيث يقود الفرق التطويرية لدى الشركة، ويشرف على تطوير 

التقنيات واالبتكار الرقمي. قاد األستاذ المفدى فريقه بنجاح في تطبيق استراتيجية ”زين 
السعودية“ لتوفير شبكة الجيل الخامس (5G) في 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 المعّزز واالفتراضي، والتشغيل 
اآللي، والروبوتات وغيرها. كما ساهم في تطبيق مشروع Project Reload الذي يعّد من 
أضخم مشاريع ”زين السعودية “، ومشروع USF للنطاق العريض، وكالهما جزء من برنامج 

التحّول الوطني 2020. انضّم  المهندس المفدى إلى ”زين السعودية“ في عام 2013م كمدير 
تنفيذي للتخطيط، كما شغل العديد من المناصب اإلدارية، وصوًال إلى منصبه الحالي، ويمتلك 
خبرة تمتد إلى 18 عامًا في مجال االتصاالت، حيث عمل في عدة مناصب عليا قبل انضمامه 

إلى ”زين السعودية“، أبرزها مهندس بحث وتطوير، ومدير مشاريع لدى مجموعة إريكسون.
يعد المهندس المفّدى خبيرًا معتمدًا في مجال إدارة المشاريع، ويحمل شهادة البكالوريوس في 

الهندسة الكهربائية من جامعة الملك سعود.
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المهندس سلطان بن عبد العزيز الدغيثر - الرئيس التنفيذي
يشغل المهندس سلطان بن عبد العزيز الدغيثر منصب الرئيس التنفيذي لشركة "زين 

السعودية" منذ يوليو 2018م، ويتمتع بمسيرة حافلة باإلنجازات والخبرة في اإلدارة التنفيذية 
والتشغيلية والتقنية. قاد المهندس الدغيثر العديد من المشاريع التي مّكنت "زين السعودية" 
من أن تصبح شركة االتصاالت الرائدة والمفضلة في المملكة، إلى جانب تميزها بجودة وخدمة 
البيانات، وأهمها مشروع Project Reload الذي يعّد من أضخم المشاريع في تاريخ الشركة 

وبرأسمال 4.5 مليار ريال سعودي. شارك أيضًا في تطوير وتوسعة شبكات الشركة داخل المملكة، 
حيث حققت "زين السعودية" تحت قيادته أوسع تغطية لشبكة الجيل الخامس (5G). كما 

ُصنف ضمن أفضل عشرة رؤساء تنفيذيين في قطاع االتصاالت، من بين أكثر من 700 رئيس 
لشركات مدرجة في قائمة دول مجلس التعاون الخليجي. من أهم بصماته في مسيرة الشركة، 

قيادته مع فريق عمله قصة تحول شركة "زين السعودية"، إذ تمكن من مضاعفة القيمة 
السوقية للشركة لثالثة أضعاف وتمكن من إطفاء أكثر من ملياري ريال من الخسائر المتراكمة، 
لتقفز "زين السعودية" إلى المرتبة 12 بين أكثر العالمات التجارية من حيث القيمة السوقية 

على مستوى المملكة العربية السعودية. عمل المهندس الدغيثر سابقًا رئيسًا تنفيذيًا للعمليات، 
ورئيسًا تنفيذيًا لقطاع التقنية في "زين السعودية". وقبل ذلك، شغل العديد من المناصب 

العليا منها رئيس هندسة الشبكات، حيث قام بدور رئيسي في تطّور الشركة، وساهم بفاعلية في 
تطوير عملياتها على المستويات التجارية والتقنية، وكذلك تجربة العميل. يحمل المهندس 

الدغيثر شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية واالتصاالت من جامعة الملك سعود، كما 
 . IESE أكمل برنامج اإلدارة المتقّدم في جامعة

 

المهندس ماهر بن محمد الفواز � الرئيس التنفيذي للمبيعات 
يشغل المهندس ماهر الفواز منصب الرئيس التنفيذي لقطاع المبيعات في ”زين السعودية“ منذ 

سبتمبر 2019م، حيث ساهم في توسعة وتعزيز التوزيع والحصة السوقية للشركة وإدراج قنوات 
مبتكرة لحلول البيع. يمتلك المهندس 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 األستاذ الفواز إلى ”زين السعودية“ في عام 2013م كمدير لسعة 

الشبكات. وشغل قبل ذلك منصب، كبير المهندسين في قطاع الشبكة.
يحمل المهندس الفواز شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة الملك سعود، 

ودرجة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة األمير سلطان.

ريان التركي – الرئيس التنفيذي للتواصل 
يشغل األستاذ ريان التركي منصب الرئيس التنفيذي لقطاع التواصل في ”زين السعودية“ منذ 

يونيو 2021م، ويتمتع بخبرة تفوق 18 عامًا في مجال التسويق واالتصاالت وبناء الهوية التجارية، 
وأسهم بشكٍل فّعال في تحقيق التكامل لوحدات أعمال الشركة مع حمالت االتصاالت الخاصة بها، 

وقاد استراتيجية ”زين السعودية“ التسويقية إلطالق خدماتها واستثماراتها في التقنيات 
المستقبلية، أسهم في تفعيل استراتجية االستدامة المؤسسية وتطوير ممارسات عالقات المستثمرين 

وذلك عندما انضم إلى الشركة كنائب للرئيس في نوفمبر 2018 .
تولى األستاذ 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 األستاذ التركي شهادة ماجستير في التسويق وإدارة األعمال من جامعة روتشستر 

للتقنية في الواليات المتحدة، وشهادة البكالوريوس في علوم الحاسب من جامعة الملك سعود.

تياغو روشا دا سيلفا �  الرئيس التنفيذي للتسويق
انضم األستاذ تياغو روشا دا سيلفا إلى شركة "زين السعودية"، كرئيس تنفيذي لقطاع التسويق، 

في سبتمبر 2020م. يقود األستاذ دا سيلفا مسيرة التحّول الرقمي للشركة بقنواتها الرقمية 
المختلفة، بهدف إثراء تجربة العمالء بأفضل الخدمات والحلول، وبالتالي تعزيز موقع "زين 

السعودية" كمزود رائد للخدمات الرقمية في المملكة. باإلضافة إلى ذلك، يتولى مسؤولية كل ما 
له عالقة بقطاعات التسويق، القنوات الرقمية، العناية بالعمالء، والتقارير التجارية. 

 يتمتع األستاذ دا سيلفا بأكثر من 15 عامًا من الخبرة كاستشاري في بناء االستراتيجيات، وخبير 
في مجاالت التسويق، والتمركز االستراتيجي للعالمة التجارية، وتجربة العمالء، والتحّول الرقمي، 
 Greenwich وغيرها. عمل سابقًا في أوليفر وايمان، دلتا وشركائها، وفي الشركة االستشارية

.Consulting and Movicel
األستاذ دا سيلفا حاصل على بكالوريوس في إدارة األعمال، وماجستير في إدارة األعمال التنفيذية، 

.ISCTE/INDEG Business School من
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المهندس سعد السدحان � الرئيس التنفيذي لألعمال والنواقل والمشّغلين
يشغل المهندس سعد السدحان منصب الرئيس التنفيذي لقطاع األعمال والنواقل والمشّغلين 
في ”زين السعودية“ منذ يوليو2018 م، وهو مسؤول عن اإلدارة الشاملة للمبيعات الدولية 
للنواقل والمشّغلين، ويعمل على تحسين قدرات الشبكات الخاصة بالشركة، عبر االستثمارات 

االستراتيجية لتلبية كل متطّلبات المبيعات على مستوى قطاع األعمال والمشّغلين.
لعب األستاذ السدحان دورًا رئيسيًا في إطالق ”سحابة زين“، والتي تتخذ من المملكة مقرًا لها، 

بهدف تعزيز قدرات قطاع األعمال واستيعاب البيانات الضخمة وتحليلها بسرعٍة واستجابة 
فائقة. انضم األستاذ السدحان إلى ”زين السعودية“ في أبريل 2016 م، وعمل مديرًا أّول 

لعالقات النواقل والمشّغلين، حيث عمل سابقًا مديرًا عامًا تنفيذيًا ضمن القسم التجاري للنواقل 
والمشّغلين لكبرى شركات االتصاالت في المملكة، وقبلها مهندس اتصاالت لدى إريكسون.
يمتلك السدحان 18 عامًا من الخبرة في قطاع االتصاالت، ويحمل درجة البكالوريوس في 

الهندسة الكهربائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

المهندس عبد الرحمن المفدى � الرئيس التنفيذي للتقنية 
يشغل المهندس عبد الرحمن المفدى منصب الرئيس التنفيذي لقطاع التقنية في شركة ”زين 
السعودية“ منذ فبراير2019 م، حيث يقود الفرق التطويرية لدى الشركة، ويشرف على تطوير 

التقنيات واالبتكار الرقمي. قاد األستاذ المفدى فريقه بنجاح في تطبيق استراتيجية ”زين 
السعودية“ لتوفير شبكة الجيل الخامس (5G) في 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 المعّزز واالفتراضي، والتشغيل 
اآللي، والروبوتات وغيرها. كما ساهم في تطبيق مشروع Project Reload الذي يعّد من 
أضخم مشاريع ”زين السعودية “، ومشروع USF للنطاق العريض، وكالهما جزء من برنامج 

التحّول الوطني 2020. انضّم  المهندس المفدى إلى ”زين السعودية“ في عام 2013م كمدير 
تنفيذي للتخطيط، كما شغل العديد من المناصب اإلدارية، وصوًال إلى منصبه الحالي، ويمتلك 
خبرة تمتد إلى 18 عامًا في مجال االتصاالت، حيث عمل في عدة مناصب عليا قبل انضمامه 

إلى ”زين السعودية“، أبرزها مهندس بحث وتطوير، ومدير مشاريع لدى مجموعة إريكسون.
يعد المهندس المفّدى خبيرًا معتمدًا في مجال إدارة المشاريع، ويحمل شهادة البكالوريوس في 

الهندسة الكهربائية من جامعة الملك سعود.

المهندس صالح الغامدي � نائب الرئيس لألسواق المحاذية 
يشغل المهندس صالح الغامدي منصب نائب الرئيس إلدارة األسواق المحاذية 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 17 عامًا في مجاالت التسويق والتمويل واالتصاالت، حيث شغل قبل 

انضمامه إلى ”زين السعودية“ مناصب عليا في عدة شركات اتصاالت بالمملكة، وأخرى عالمية 
مثل إريكسون ونوكيا وتكامل القابضة. يحمل المهندس الغامدي شهادة الماجستير في هندسة 

االبتكار وريادة األعمال من جامعة ماكماستر - كندا، وشهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية 
من جامعة الملك سعود.

تغريد بنت عبد الله باهديلة – نائبة الرئيس لعالقات المستثمرين
تشغل األستاذة تغريد 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 األستاذة باهديلة أكثر من 14 سنة 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 األستاذة باهديلة كذلك لدى المركز الوطني للتخصيص وهيئة تطوير بوابة الدرعية. 
وشغلت منصب نائب الرئيس لشركة أبو نيان القابضة. تحمل األستاذة باهديلة شهادة الماجستير 
في إدارة األعمال من جامعة كامبريدج، وشهادتّي ائتمان وتحليل مالي، وشهادة البكالوريوس في 

المحاسبة من جامعة الملك سعود.

المهندسة مها القرناس � نائب الرئيس لإلنجاز واألعمال
عينت المهندسة مها القرناس بمنصب نائبة الرئيس إلدارة اإلنجاز واألعمال في ”زين 

السعودية“ اعتبارًا من يونيو 2021. وقبل ذلك، عملت مديرة عامة لألعمال ومشاريع التعاقد 
والمسؤولة عن جميع أنظمة دعم األعمال في الشركة، بما في ذلك قنوات التواصل اإلداري 
الشاملة، وكيفية تطبيق الخدمات والمنتجات. كما ترأست المهندسة القرناس قسم تقنية 

المعلومات، حيث لعبت دورًا رئيسيًا في تطوير المشاريع االستراتيجية وضمان المرونة الالزمة 
الستيعاب حجم الطلب المتزايد على خدمات الشركة في السوق. قادت العديد من المشاريع، 

وكان لها دور محوري في تطوير وتوسيع نطاق تقنية المعلومات وأنظمة دعم األعمال في 
الشركة. تحمل المهدنسة القرناس درجة البكالوريوس في تقنية المعلومات من جامعة الملك 

سعود، وماجستير إدارة األعمال من جامعة اليمامة، وشهادة القيادة الرقمية المعتمدة من إنسياد، 
وشهادة في تمويل الشركات المعتمدة من جامعة واشنطن.
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لولوة النويصر- نائبة الرئيس للموارد البشرية
تشغل األستاذة لولوة النويصر منصب نائبة الرئيس التنفيذي لقطاع الموارد البشرية في شركة 

"زين السعودية" منذ يونيو2021م، حيث قادت   عدة مشاريع استراتجية لتحول الموارد 
البشرية.

 بدأت األستاذة النويصر مسيرتها العملية في "زين السعودية" خالل عام 2014، حيث شغلت 
العديد من المناصب اإلدارية في التطوير والتخطيط، وكان آخرها منصب المديرة العامة إلدارة 
المواهب، التي تساهم في التخطيط للقوى العاملة، واستقطاب المواهب والكفاءات التنظيمية، 

وتدريب الموظفين وتعزيز مهاراتهم العملية، باإلضافة إلى خلق المسارات الوظيفية التي 
تضمن استدامة الميزة التنافسية المؤسسية للشركة. وقبل ذلك، شغلت النويصر منصبًا أساسيًا 

ضمن قطاع الموارد البشرية لكبرى الشركات التجارية العالمية "بيبسيكو".
تحمل األستاذة النويصر درجة البكالوريوس في إدارة الموارد البشرية من جامعة الملك سعود، 

باإلضافة إلى العديد من الشهادات المهنية المعتمدة في الموارد البشرية وإدارة األعمال.

فابريسيو مارتينيز – نائب الرئيس لالستراتيحية والتحول
تم تعيين األستاذ فابريسيو مارتينيز نائبًا للرئيس إلدارة االستراتيجية والتحول في 1 يوليو 

2021، ليتولى مهام استراتيجية زين، والتحول، وإدارة المشاريع، باإلضافة إلى التميز المؤسسي. 
كما ُكّلف موخرًا بقيادة أعمال زين للتحول الرقمي. انضم إلى ”زين السعودية“ في عام 

 (5G) 2018، حيث قاد عددًا من البرامج الرئيسية للشركة، مثل إطالق شبكة الجيل الخامس
في عام 2019، وتجربة العمالء في عام 2020. األستاذ مارتينيز إداري تنفيذي في قطاع 

االتصاالت ويتمتع بخبرة عمل تمتد لـ 20 عامًا في الشرق األوسط وأفريقيا وأوروبا، ولديه خبرة 
عالمية في االستشارات والشبكات وتطوير نماذج األعمال المتخصصة في التقنيات والخدمات 

الناشئة. كما شغل مناصب مختلفة في االستشارات وتطوير األعمال واالستراتيجيات وبرامج كفاءة 
النفقات الرأسمالية والتشغيلية. األستاذ مارتينيز حاصل على درجة الماجستير في التوجيه 

 Politécnica de  االستراتيجي في قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات من جامعة
.Madrid

المهندس عبدالعزيز السبيعي – نائب الرئيس للشؤون التنظيمية وااللتزام 
يشغل المهندس عبد العزيز السبيعي منصب نائب الرئيس للشؤون التنظيمية وااللتزام في 

”زين السعودية“ منذ يوليو 2021، حيث يتولى مهام الدعم التنظيمي وإدارة شؤون الشركة 
مع وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات وهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات، بهدف ضمان 

االمتثال للقرارات التنظيمية، وفقًا للترخيص الممنوح للشركة، وبما يضمن تيسير الحصول على 
خدمات ”زين السعودية“ الرقمية ونشرها. انضّم األستاذ السبيعي إلى ”زين السعودية“ في 

مايو 2008 كمهندس أساسي في عمليات الشبكة، وقد شغل مناصب عدة أبرزها مشرف رئيسي 
على الجودة في عام 2011، وخدمات التجوال، والتوصيل الداخلي، ومدير حسابات الشبكة 

الحكومية في عام 2014، ومدير عام عمليات الخدمات في عام 2018. وبفضل خبرته على 
مدى 13 عامًا في الشركة، ساهم األستاذ السبيعي في العديد من المشاريع الرئيسية، بما في 

 Zain ومشروع التحول التقني، ومشروع ،(5G) ذلك مؤخرًا مشروع شبكة الجيل الخامس
Network Virtu- ومشروع ، SS7 Firewall Deploymentومشروع ،External DPI

alization. يحمل المهندس السبيعي شهادة البكالوريوس في الهندسة اإللكترونية 
واالتصاالت من جامعة الملك سعود عام 2008. 
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المهندس فواز الحمود �  نائب الرئيس إلدارة المخاطر وأمن المعلومات
يشغل المهندس فواز الحمود منصب نائب الرئيس إلدارة المخاطر وأمن المعلومات في ”زين 

السعودية“ منذ ديسمبر 2021، وهو مسؤول حاليًا عن وضع وتنفيذ سياسات وإجراءات أمن 
المعلومات و إدارة مخاطر واستمرارية األعمال في الشركة.

يتمتع األستاذ الحمود بخبرة تزيد عن 15 عامًا، شغل خاللها عددًا من المناصب اإلدارية والتقنّية 
في عدد من الشركات في مجال األمن السيبراني، وبناء استراتيجياته. كما شغل األستاذ الحمود 

مناصب إدارية عليا في العديد من المنظمات العامة والخاصة في مختلف القطاعات، كان 
آخرها منصب مدير أول ألمن المعلومات في شركة القدية لالستثمار. وقبل ذلك، شغل عدة 

مناصب في شركة أرامكو السعودية، بما فيها منصب رئيس مجموعة الفريق األحمر للشركات، 
ورئيس مجموعة أمن الشبكات، إضافة إلى العديد من المناصب في شركات أخرى.

يحمل المهندس الحمود شهادة البكالوريوس في هندسة الكمبيوتر من جامعة الملك فهد 
للبترول والمعادن، وشهادة الماجستير في إدارة األعمال (MBA) من الجامعة المفتوحة في 

ماليزيا  (OUM)، وماجستير في أمن المعلومات من معهد جورجيا لبحوث التقنية.
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استراتيجيتنا
أن نصبح مّشغل االتصاالت ومزود الخدمات الرقمية الرائد على مستوى المملكة.

رؤيتنا دفعتنا إلى بناء استراتيجية تعتمد على التحول إلى مشغل االتصاالت ومزود الخدمات الرقمية الرائد في المملكة، بما يحقق لنا، في 
”زين السعودية“، االستفادة القصوى من إمكانياتنا ومصادرنا، وبما يتواءم مع متطلبات السوق، وذلك لمواصلة تقديم خدماتنا بكفاءة 
عالية. وبالتالي، التوسع في أعمالنا، مما يساهم في تطور قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية. ومن هذا 
 ESG المنطلق، عملت ”زين السعودية“، خالل العام 2021، على تحقيق استراتيجيتها باالعتماد على: البيئة، واالستدامة، والحوكمة

(Environment, Sustainability, and Governance) ، والتي تركز بشكل مباشر على المستثمر، والعميل، والموظف. كما أن لهذه 
العناصر إسهامًا مباشرًا في مساعدة الشركة على تحديد المخاطر، وذلك بتركيزها على أهم العوامل 

التي قد تؤثر على الشركة. وبالتالي، ترفع من كفاءتها وتعزز مكانتها في السوق.

“

المهندس عبدالعزيز السبيعي – نائب الرئيس للشؤون التنظيمية وااللتزام 
يشغل المهندس عبد العزيز السبيعي منصب نائب الرئيس للشؤون التنظيمية وااللتزام في 

”زين السعودية“ منذ يوليو 2021، حيث يتولى مهام الدعم التنظيمي وإدارة شؤون الشركة 
مع وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات وهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات، بهدف ضمان 

االمتثال للقرارات التنظيمية، وفقًا للترخيص الممنوح للشركة، وبما يضمن تيسير الحصول على 
خدمات ”زين السعودية“ الرقمية ونشرها. انضّم األستاذ السبيعي إلى ”زين السعودية“ في 

مايو 2008 كمهندس أساسي في عمليات الشبكة، وقد شغل مناصب عدة أبرزها مشرف رئيسي 
على الجودة في عام 2011، وخدمات التجوال، والتوصيل الداخلي، ومدير حسابات الشبكة 

الحكومية في عام 2014، ومدير عام عمليات الخدمات في عام 2018. وبفضل خبرته على 
مدى 13 عامًا في الشركة، ساهم األستاذ السبيعي في العديد من المشاريع الرئيسية، بما في 

 Zain ومشروع التحول التقني، ومشروع ،(5G) ذلك مؤخرًا مشروع شبكة الجيل الخامس
Network Virtu- ومشروع ، SS7 Firewall Deploymentومشروع ،External DPI

alization. يحمل المهندس السبيعي شهادة البكالوريوس في الهندسة اإللكترونية 
واالتصاالت من جامعة الملك سعود عام 2008. 

المستقبل بإتجاه 
شبكة الجيل الخامس

التركيز على نقاط القوة بما 
في ذلك رأس المال البشري 

كعوامل تمكينية لدفع عالمة 
زين السعودية التجارية

اعتماد اجراءات مستدامة 
ومبتكرة تساهم على فتح 

آفاق استثمارية جديدة تحقق 
اإلستفادة القصوى من اتمتة 

العمليات الرئيسية

توسيع قاعدة العمالء من 
خالل التركيز على التنوع 
وتحسين جودة الخدمات 
المقدمة لعمالء قطاعي 

األعمال واألفراد

صناعة مخرجات ايجابية 
تساعد على زيادة األرباح 
والتدفقات النقدية مع 

األخذ في االعتبار العوامل 
البيئية واالجتماعية

أتمتة العملياتاألسواق المحاذيةالهوية والثقافة
تحسين تجربة 

الممارسات المستدامةالشريك المثالي العميل النمو اإلقتصادي

0102030405060708
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الشريك المثالي والمفضل لدى القطاعات كافة
عززنا وجودنا في القطاعين الحكومي والخاص من خالل حلول "زين السعودية" المتميزة، و حيث تعتبر رؤية المملكة 2030 القوة الدافعة 
لتنويع االقتصاد، وأصبح التحّول الرقمي عامل التمكين الرئيس في كل القطاعات. ومن هذا المنطلق، جاءت "زين السعودية" باستراتيجية 

التوسع في تقديم الخدمات للقطاع الحكومي مما أدى إلى زيادة إيرداتها من الجهات الحكومية من 17% في 2020 إلى 25% خالل العام 
2021، إضافة إلى خدمات الشركة المميزة والمستمرة لدعم شراكتها مع قطاع األعمال بشكٍل واسع.

ومع فتح النطاق العريض المتنقل الفائق السرعة، شرعت "زين السعودية" في تقديم خدماتها للمنازل عبر النطاق العريض القائم على 
األلياف (FTTH) وكذلك لجميع مستخدمي الجيل الخامس (5G) بما يمكنهم من الحصول على خدمات انترنت فائقة السرعة معززة 

بالتطبيقات الرقمية المبتكرة ، والتي ستوفر نمطًا جديدًا للطريقة التي نعيش بها.

ومن خالل سلسلة شراكات رائدة، قدمت "زين السعودية" حلوًال لعمالئها في قطاع الشركات، على أساس االتصال الفائق السرعة والتطبيقات 
المتكاملة. وتتمّثل تطلعاتنا وخططنا أيضًا، بأن تصبح "زين السعودية" رائدة فيما يتعلق بعاملّي االبتكار والسرعة وتقديم حلول تقنية 

المعلومات واالتصاالت في المملكة العربية السعودية.

صناعة مخرجات إيجابية تساعد على زيادة األرباح والتدفقات 
النقدية حيث تتمّثل أهدافنا الرئيسة بتحسين الربحية في جميع 

المنتجات والخدمات التي تقدمها ”زين السعودية“ وفق خطة 
واضحة التصميم والنتائج، وُتحّدث باستمرار، وبضوابط داخلية 
تعمل على تحسين كفاءة المشتريات، وزيادة مهارات الفريق، 

وتعزيز العمليات الرقمية، وتحسين هيكل رأس المال والعالقات 
مع الدائنين، وضمان ارتفاع العائد على االستثمارات وإدارة االستثمار 

الذكي، باإلضافة إلى إدارة قيمة النفقات الرأسمالية.
ثمة عنصر مؤثر آخذ في التمدد بقّوة في عالم رأس المال 

االستثماري، وقد أحدث تغييرًا جذريًا في الطريقة التي ُتماَرس بها 
األعمال التجارية ، ويتمثل في التحول الرقمي وأهمية ربطه 

بالعالمة التجارية، وهو ما حرصنا على تحقيقه عبر برنامٍج شامل 
للتحول الرقمي ويحقق أهدافنا في تعزيز أسهم العالمة التجارية 
لدى ”زين السعودية“. ويعكس البرنامج مسؤولية الشركة ودورها 
في دعم ريادة األعمال والمساعدة في حّل مشكلة البطالة ودفع 

محركات االبتكار في المملكة، باإلضافة إلى ضمان تنّوع 
االستثمارات واإليرادات المستقبلية. وتقوم ”زين السعودية“ 
بتقييم العديد من الفرص التي ال تقتصر على توفير عوائد 

إيجابية فحسب، بل أيضًا تعمل على تحقيق االنسجام والتكامل 
بين عملياتها التشغيلية.

النمو اإلقتصادي
خلق بيئة ممكنة الزدهار ونمو قطاع تقنية المعلومات 

المعلومات واالتصاالت، تضمن النمو االقتصادي والتنمية 
المستدامة للمملكة العربية السعودية، مع األخذ في 

االعتبار العوامل البيئية واالجتماعية.
تهدف رؤية السعودية 2030 إلى االرتقاء بمستقبل 

المملكة العربية السعودية مع التركيز على االستدامة 
كمحور أساسي في التخطيط وتأسيس البنية التحتية. ومن 

هذا المنطلق، عملت ”زين السعودية“ ضمن 
استراتيجيتها على ترسيخ االستدامة كمحور أساسي، وذلك 

بتعزيز البنية التحتية والتوسع على نطاق واسع بشكل 
سريع ويتسم بالجودة وبتكاليف منخفضة، وبحلول متميزة 
تحافظ على معايير االستدامة، وبخاصة في البيئة والمناخ 

بقدر المستطاع.
وبناء على ذلك، اعتمدت ”زين السعودية“ مواصفات 

قياسية مع شركائها التقنيين للحد من استهالك الطاقة، 
وبالتالي الحد من اآلثار السلبية على تغير المناخ، وتحسين 

الكفاءة في استهالك الطاقة وجعل الحياة في المدن 
والمجتمعات أكثر راحة اعتمادًا على حلول مبتكرة مستدامة 

تحقق تطلعات ”زين السعودية“. 

الممارسات المستدامة
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(5G) مستقبل شبكة الجيل الخامس
تقديم تجربة سلسة للمستخدم ومتكاملة وموّحدة عبر تقنيات 

شبكة الجيل الخامس (5G) والتي تعتبر ثورة في عالم االتصاالت.
انطلقت "زين السعودية" في رحلتها الطموحة نحو شبكات 

الجيل الخامس (5G) في عام 2019، عندما بدأت في عملية 
إنشاء واحدة من أكثر الشبكات تقدمًا في المنطقة على يد فريق 

متخصص من المهندسين والمتخصصين. كما حرصت الشركة 
على تطوير شبكة الجيل الخامس، ما جعلها األفضل في 

السعودية والمنطقة.
حصدت "زين السعودية" العديد من الجوائز من عدة جهات، 

كأفضل مشغل لشبكة الجيل الخامس (5G)، وعن مختلف الفئات 
(السرعة، التغطية، واألداء)، وما زالت تلك الجوائز مستمرة لتجعل 

زين الرائدة للعام الثالث على التوالي. ويأتي هذا اإلنجاز المستحق 
نتيجة الجهود المستمرة التي تبذلها الشركة لبناء واحدة من أكثر 

شبكات الجيل الخامس تطورًا في المنطقة، حيث أن استخدام هذه 
التقنيات في مختلف الصناعات والقطاعات يختصر الطريق إلى 
التحول الرقمي في السعودية، ما سيدفع السعودية إلى مصاف 
الدول األكثر جاهزية في شبكاتها للجيل القادم من التقنيات 

الحديثة كقطاع األلعاب وإنترنت األشياء.

األسواق المحاذية والتنوع في اإليرادات
نسعى إلى دعم ثقافة االبتكار في التقنية، وذلك بتطوير 

القطاع بأعلى التقنيات التي تواكب رؤية 2030. 
يظهر ذلك بعدما تمكنت "زين السعودية"، وبكل فخر، 
من تحقيق خطوة متقدمة باتجاه قطاع التقنية المالية، 
وذلك ببدء أعمال شركة "تـــمـــام" خالل العام 2021، 

لتكون أول منصة رقمية بالكامل للتمويل االستهالكي 
المصغر ومرخصة من البنك المركزي السعودي (ساما). 

وتعمل "تـــمـــام" اليوم على التوسع من خالل تقديم 
خدمات متميزة ومبتكرة في القطاع المالي مما يجعل 
"زين السعودية" في موقع الريادة في مجال التقنية 

المالية في السوق السعودية.
وفي مجاٍل ابتكارٍي آخر، في عالم االتصاالت، انطلقت 

"زين السعودية" في االستثمار في الطائرات بدون طيار 
(Drones) والتي سيكون لها أثر كبير في مستقبل 

القطاع التقني، واللوجستي، واألمني. 
كما واصلت "زين السعودية" تعزيز شراكاتها مع 

الالعبين الرئيسيين في الصناعة لتقديم خدمات سحابية 
متميزة لقطاع الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

توسيع قاعدة العمالء من خالل التركيز على التنوع 
وتحسين جودة الخدمات المقدمة لعمالء قطاعي 

األعمال واألفراد، وذلك بالتركيز على العميل كمحور 
أساسي وفّعال عبر توفير خدمات ومنتجات تتالءم مع 

احتياجاته وتطلعاته وتسويقها بالشكل الصحيح. 
واألهم من ذلك، خدمات ما بعد البيع وتفعليها 

بكفاءة وجودة عالية من خالل قنواتنا المختلفة، وهو 
األمر نفسه الذي تعمل "زين السعودية" على 

تطبيقه على قطاع األعمال سعيًا منها إلى توسيع 
وتنمية قاعدة عمالئها.

التركيز على تحسين تجربة العميل
التشغيل التلقائي للنظم والعمليات لغرض تقديم تجربة أفضل، 

مع التعريف بخدماتنا الرقمية التي تعّزز نمط الحياة والترفيه.
نعمل باستمرار لتعزيز قدراتنا الرقمية، للتفاعل مع العمالء 

الرقميين في المملكة العربية السعودية، فضًال عن المواكبة 
والمشاركة في جهود ومشاريع التحّول الرقمي الحكومية 

واالقتصادية، مما يساهم في تعزيز االقتصاد السعودي القائم على 
المعرفة ورؤية السعودية 2030، حيث الكثير من المستهلكين في 
المملكة العربية السعودية متصلون رقميًا وبدرجة كبيرة. ومن أجل 

ضمان أن تظل "زين السعودية" في طليعة االقتصاد الرقمي 
المتنامي، شرعنا في تنفيذ رحلة التحّول الرقمي الشامل لخدماتنا.

وسنعمل على تعزيز هذا التحول وتحسينه تدريجيًا، عبر سلسلة من 
العروض للمستهلكين، ومواكبة الطلب على تنفيذ جميع 

العمليات الداخلية والخارجية، وإنشاء نقاط التفاعل مع العمالء، مما 
يجعل تعامالت المستهلكين معنا أسهل وأبسط وأكثر متعة، حيث 

سيمنحنا التحّول الرقمي الشامل فوائد التمّيز التشغيلي وتوسيع 
نطاق بصمتنا الرقمية في السوق.

أتمتة عمليات الشركة
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التركيز على نقاط القوة، بما فيها رأس المال البشري، كعوامل تمكينية لدفع عالمة "زين السعودية" التجارية، وألن 
التفّوق هدفنا الدائم، ونحرص على تحقيق ذلك من خالل تشجيع وإعداد المواهب والقادة وتطوير القدرات الرقمية 
الجديدة بما يضمن االزدهار والتنافسية، وبما يزيد من فرص التحدي والنجاح من خالل العمل الجماعي، ومن خالل 
تمكين المرأة. لذلك، عملت "زين السعودية" على توفير بيئة جاذبة ومحفزة لنمو للكوادر الوطنية. وحرصًا على 

تعزيز النهج اإليجابي واالستباقي، أطلقنا برنامج التحول الشامل في "زين السعودية" (ZETA)، والذي سيستمر على 
مدار عامين ليفتح المجال للموظفين لإلبداع واإلبتكار بمشاركة افكارهم في مختلف المجاالت التقنية والمالية وغيرها، 
والتي قد تجعل من زين بيئة تعاونية عالية األداء تساعد في تحفيز نمونا، وزيادة نجاحنا، وتحسين األداء، وتعزيز روح 

المنافسة، وتطوير األفكار الجّيدة، واالستجابة بشكٍل أسرع لترجمة المبادرات إلى نجاٍح في السوق.

الهوية والثقافة
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منذ البداية، كانت إدارة االستدامة المؤسسية واحدة من اإلدارات الجوهرية في "زين السعودية". ووفقًا لقناعتنا، تتأصل 
االستدامة في اإليمان بأن المشاركة في التطوير االجتماعي واالقتصادي للمملكة تخلق قيمة للجميع. 

استنادًا إلى أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs)، وضعنا في 
"زين السعودية" مجموعة من الركائز لتساهم في تحقيق اتصال هادف على مستوى اإلدارة البيئية واالجتماعية والحوكمة 

.(ESG)

ومنذ العام 2020م، استندت "زين السعودية" على العديد من المعايير الدولية في مجال االستدامة وركزت على11من 
أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة  (SDGs)، ونعمل على تحقيق رسالتنا ورؤيتنا في مجال االستدامة المؤسسية 

وتمكين القدرات عبر تطبيق استراتيجية من أربع ركائز:

“ESG “ اإلدارة البيئية واالجتماعية والحوكمة“
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æمواكبة الجهود الرامية إلى مواجهة التغير المناخي وخفض درجات الحرارة ما بين 1.5 و 2 درجة مئوية، ووضع خطط عملية 
لإلسهام في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتقليل النفقات التشغيلية وإدارة المخاطر. 

æوّقعت زين السعودية اتفاقية مع "تدوير" بهدف تدوير المخلفات اإللكترونية التي تنتجها الشركة، وأطلقت حملة إعادة تدوير 
المخلفات اإللكترونية، تماشيًا مع أهداف برنامج األمم المتحدة، وتطلعات رؤية المملكة 2030 لتحسين جودة الحياة وحماية 

البيئة، وبما ينسجم مع مبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق األوسط األخضر".
æحصلت مجموعة "زين" على المركز األول كشركة اتصاالت في الشرق األوسط وأفريقيا في تصنيف مجاالت التصدي لتغير 

المناخ، حيث أنها مدرجة في القائمة العالمية لمشروع اإلفصاح عن انبعاثات الكربون "CDP" مع تصنيف متقدم في نطاق 
اإلدارة (-A)، وهو التصنيف الخاص بعمليات اإلفصاح عن اإلجراءات المناخية، إذ نجحت في تلبية المعايير والمتطلبات الخاصة 

لـ"مشروع اإلفصاح عن انبعاثات الكربون". 
æمشاركة موظفي "زين السعودية" في فعالية الرياض خضراء لتشجير منطقة الرياض.
æالمشاركة في مبادرة تشجير روضة أم شقوق، بالتعاون مع وزارة البيئة والمياة والزراعة. 

æتوقيع اتفاقية مع المركز الوطني للصحة النفسية بهدف رفع الوعي بالصحة بشكل عام للمشتركين والموظفين.
æالمشاركة في الحملة الوطنية للتبرعات عبر التبرع لمنصة "إحسان". 

-اإلسهام بتوفير 30 جهاز سمع لألطفال الذين يعانون من ضعف السمع.
-إطالق مبادرة النساء في التقنية (تدريب النساء في قطاع التقنية بهدف تهيئتهن لبيئة العمل). 

-تدريب الموظفين في خدمة العمالء والمبيعات على لغة األشارة للتعامل مع ذوي االحتياجات الخاصة. 
-الشراكة مع وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات في مبادرة "التقنية للكل" لتوعية كبار السن باستخدام التقنية.

-إطالق شراكة استراتيجية مع جمعية "تمكين الشباب" (مينتور السعودية)، إلطالق برامج هادفة ومبادرات فعالة لتطوير مهارات 
الشباب الحياتية وقدراتهم المهنية، وتشجيعهم على اإلبداع واالبتكار، وتعزيز مشاركتهم في مختلف مجاالت العمل االجتماعي 

والتنمية البشرية. 
-التزامًا بدورها في دعم وتطوير المواهب الوطنية الشابة في قطاع الترفيه الرقمي في المملكة، رعت "زين السعودية" النسخة 

الثانية من مسابقة "اصنعها والعبها للناشئين"، ضمن فئة الراعي االستراتيجي الرقمي، وذلك في إطار شراكتها مع وزارة 
االتصاالت وتقنية المعلومات ضمن مبادرة ThinkTech، بالشراكة مع االتحاد السعودي للرياضات اإللكترونية، وضمن موسم 

"العبون بال حدود" لعام 2021.
-رعاية األولمبياد الوطني لإلبداع العلمي «إبداع»، الذي يركز على المنافـسة بين طلبة المدارس على تقديم مشاريـع علمية في 

عدد من المسارات العلمية، بهدف تشكيل منتخب للمملكة للبحث العلمي، ثم التنافس ضمن أقوى محفل عالمي للبحوث 
العلمية، وهو الملتقى الدولي للعلوم والهندسة "آيسف".

-إطالق حملة "وحوش اإلنترنت" للتوعية بمخاطر اإلنترنت على األطفال، بالتعاون مع اليونسيف.  
-إطالق صفحة الرقابة األبوية. 

-إقامة ورش عمل ومؤتمرات توعوية حول مواضيع مثل الصحة والتنمر والسكري والتوعية بسرطان الثدي وإرهاق الموظفين.
-شارك موظفو "زين السعودية" في "ماراثون موفمبر" للتوعية بأهمية الوقاية من سرطان البروستاتا.

التصدي للتغير المناخي 

 الريادة االجتماعية

 الشمولية 

تمكين جيل الشباب

التقرير السنوي لشركة  | زين السعودية  | 2021م

32



تعتبر "زين السعودية" من أولى الشركات التي طبقت المبادرات الخاصة بالتنوع واالشتمال، والهادفة بشكل أساسي إلى الحد من عدم 
المساواة بين الجنسين والتمييز بين األعراق والجنسيات أو مختلف الطبقات االجتماعية. وهي تدخل في صميم استراتيجية الشركة، وتعد 

معيارًا أساسيًا لتحقيق التنوع في بيئة عملها وتمكين المجتمع عبر استقطاب مختلف فئاته.

WE مبادرة
تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 لتطوير الموارد البشرية واالستفادة من كل طاقات المجتمع، وانسجامًا مع برنامج تنمية القدرات البشرية، 

أحد برامج الرؤية التنفيذية، أطلقت "زين السعودية" مبادرة "WE" بهدف تمكين القوى العاملة في بيئة العمل عبر محوري زيادة 
نسبة القيادات النسائية في الشركة، وتحقيق التنوع الحقيقي بين الجنسين في مكان العمل.  

WE ABLE مبادرة
تتبنى "زين السعودية" مبادرة "WE ABLE" التي تستهدف دمج وتمكين ذوي اإلعاقة في بيئة العمل، لتمكينهم من خالل 

المراقبة والتوظيف والتطوير والترويج لفرص محددة مخصصة للموظفين ذوي اإلعاقة. وتتوافق هذه المبادرة مع رؤية المملكة العربية 
السعودية 2030، وهي الرؤية الوطنية الطموحة التي تستهدف مزيدًا من التنمية االجتماعية، عبر تمكين المواطنين ذوي اإلعاقة ليكونوا 

منتجين قادرين على اإلبداع والعمل والعطاء، األمر الذي يتطلب مزيدًا من فرص التدريب والتوظيف لهذه الفئة المهمة من المجتمع.

BE WELL مبادرة
انطالقًا من حرصها على تطوير بيئة العمل ودعمها بالعناصر الالزمة لتحقيق رفاه الموظفين، أطلقت "زين السعودية" 

مبادرة " BE WELL" لتحسين الصحة النفسية والذهنية لموظفيها.
تهدف "زين السعودية" عبر هذه المبادرة إلى رفع مستوى اإليجابية ضمن بيئة العمل لديها، وترسيخ األجواء المريحة للموظفين، من 

خالل اهتمام أكبر بالصحة النفسية والذهنية، واالرتقاء باألداء العام، وهو ما ينعكس إيجابًا على مستوى اإلنتاجية.

ZY مبادرة
هو برنامج لتنمية قدرات الشباب التي تتراوح أعمارهم بين 18 و20 عامًا، ويقوم على تمكين الموظفين والموظفات الشباب عبر 

تزويدهم بجميع المعارف والموارد المساعدة لتقديم أفضل ما لديهم في مكان العمل. وإطالق برنامج ZY مبادرات مختلفة لتعزيز 
مهارات الشباب مثل التوجيه العكسي والجيل Z وCODE 7. ومن خالل هذه المبادرات، سيعزز لدى الشباب شعور االنتماء واالندماج 

داخل "زين السعودية".
ويهدف هذا البرنامج إلى تبني ورعاية ثقافة متنوعة وشاملة، من خالل سلسلة من البرامج والمبادرات المصممة بعناية، والتي تحقق من 

خاللها "زين السعودية" ثمار عملها.

  ZANIAC مبادرة
هو محرك داخلي لالبتكار، هدفه تعزيز إطالق األفكار المبتكرة وريادة األعمال داخل الشركة. من خالل ZAINIAC، يمكن للموظفين 

والموظفات اختبار أساليب جديدة في بناء الشركات الناشئة والتعاون مع أصحاب المصلحة الخارجيين لتحقيق أهدافهم.

بيئتنا
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عالقات المساهمين
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 توّقعات السوق وتقديم صورة 
كاملة وشاملة عن جميع المعلومات ذات العالقة. 

تأتي أهمية عالقات المستثمرين تحقيقًا ألهداف رؤية السعودية 2030 الرامية 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 السعودية).

 تعمل إدارة عالقات المستثمرين على التواصل الفّعال مع المجتمع المالي وبناء عالقات مثمرة مع أصحاب المصلحة جميعًا، حيث 
تقوم بفتح حوار بين مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي، إليصال تطلعات المستثمرين وتوّقعاتهم، كما تقوم بتوفير قنوات عدة 

لالتصال بما في ذلك المراسالت البريدية عبر (investor.relations@sa.zain.com) والمكالمات الهاتفية  من خالل 
.QR Code (+966-59-244-8888)، أو تحميل تطبيق زين السعودية لعالقات المستثمرين من خالل المسح على

تقـوم إدارة عالقات المسـتثمرين باستالم استفسـارات ومقترحـات ومالحظات المسـاهمين أو المسـتثمرين، المتعلقـة بالشـركة وأدائها 
حيـث يتـم التنسـيق مـع مجلـس اإلدارة واإلدارة التنفيذيـة بشـأنها، مـن أجـل اتخـاذ القـرارات أو اإلجـراءات الالزمة - إن تطلب األمر 

ذلك - والتي تصب في مصلحة الشركة.

“الحوكمة

 المساهمون
يحتوي الجدول التالي على المساهمين الذين يملكون ما نسبته 5% أو أكثر من أسهم الشركة، ومعلومات عن ملكيتهم في الشركة 

خالل العام 2021م:

نسبة التغيير صافي التغيير
2021م بتاريخ 31 ديسمبر 2021م بتاريخ 1 يناير

المساهم
نسبة الملكية عدد األسهم نسبة الملكية عدد األسهم

0 0 %37.05 332,935,919 %37.05 332,935,919 شركة االتصاالت 
المتنّقلة ش.م.ك. ع 1

%5.97 53,665,694 0 0 %5.97 53,665,694 شركة فادن للمقاوالت 2

NUMBERS

+966-59-244-8888
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أبرز اإلعالنات
يحتوي الجدول التالي على أبرز اإلعالنات التي قامت بها الشركة خالل العام 2021م:

 اجتماعات المساهمين
تجدون أدناه سجّل حضور أعضاء مجلس اإلدارة اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد في تاريخ 1442/10/21 الموافق 2021/06/02م 

في تمام الساعة السابعة مساًء: 

رابط اإلعالناإلعالنالتاريخ #

21 فبراير 12021
 إعالن شركة االتصاالت المتنقلة السعودية (زين السعودية) عن النتائج المالية الموحدة السنوية المنتهية في

2020/12/31
Link

Linkإعالن شركة االتصاالت المتنقلة السعودية (زين السعودية) عن انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 0.60% من رأس المال25 فبراير 22021

28 فبراير 32021
إعالن تصحيحي من شركة االتصاالت المتنقلة السعودية (زين السعودية) بخصوص إعالنها عن انخفاض خسائرها 

المتراكمة إلى 0.60% من رأس المال
Link

24 مارس 42021
إعالن 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

06 مايو 52021
إعالن شركة االتصاالت المتنقلة السعودية (زين السعودية) عن النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في 2021/03/31 

(ثالثة أشهر)
Link

10 مايو 62021
دعوة شركة االتصاالت المتنقلة السعودية (زين السعودية) («الشركة») مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة 

العادية (االجتماع األول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة
Link

Linkإعالن شركة االتصاالت المتنقلة السعودية (زين السعودية) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (االجتماع األول)03 يونيو 72021

Linkإعالن شركة االتصاالت المتنقلة السعودية (زين السعودية) عن النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في 2021/06/30 (ستة أشهر)11 يوليو 82021

07 سبتمبر 92021

إعالن شركة االتصاالت المتنقلة السعودية (زين السعودية) عن آخر التطورات حول موافقة مجلس هيئة االتصاالت وتقنية 
المعلومات مبدئيًا على الطلب المرفوع من كل من شركة االتصاالت المتنقلة السعودية (زين السعودية)، وشركة اتحاد 

اتصاالت (موبايلي) وشركة االستثمارات الرائدة (الرائدة) وشركة آي أتش أس كي أس أيه المحدودة (آي أتش أس) بتشكيل 
تحالف لالستحواذ على أبراج االتصاالت المملوكة لكل من «موبايلي» و»زين السعودية»

Link

07 سبتمبر 102021
إعالن  شركة االتصاالت المتنقلة السعودية (زين السعودية) عن موافقة مجلس إدارة «زين السعودية» على العروض غير 
الملزمة («العروض») المقدمة من كل من صندوق االستثمارات العامة، وصاحب السمو الملكي األمير سعود بن فهد بن 

عبدالعزيز، وشركة سلطان القابضة، لالستحواذ على حصص في البنية التحتية ألبراج «زين السعودية»
Link

Linkإعالن شركة االتصاالت المتنقلة السعودية (زين السعودية) عن النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في 2021/09/30 (تسعة أشهر)25 أكتوبر 112021

الحضوراالسم#

صاحب السمو األمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير1

بدر ناصر الخرافي2

أسامة ميشال مّتى3

رائد علي السيف4

سعود عبد الله البواردي5

هشام محمد عطار6

مارتيال كاراتي7

فراس أوجار8

كميل هاللي9

الوقائية  اإلجراءات  الحديثة ضمن  التقنية  وسائل  عبر  المساهمون  وحضرها  الرياض  بمدينة  الرئيسي  الشركة  مقر  في  العامة  الجمعية  استضافة  تمت 
واالحترازية التي قامت بها الجهات المعنية للتصدي لوباء فيروس كورونا المستجد (COVID-19) ومنع انتشاره.
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قامت الجمعية العامة في هذا االجتماع بمناقشة بنود جدول األعمال التالية، والموافقة عليها بأغلبية األصوات الحاضرة: 

بنود جدول األعمال#

الموافقة على تقرير مجلس اإلدارة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31م1

الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م2

الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م3

4
الموافقة على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس اإلدارة سمو األمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن 

سعود الكبير وعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ رائد بن علي السيف مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد خدمات تأمين، وذلك بالشروط التجارية السائدة وبدون 
شروط تفضيلية حيث بلغ إجمالي قيمة التعامالت خالل العام المالي 2020م مبلغًا وقدره 19,000 ريال سعودي

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

مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد خدمات اتصاالت، وذلك بالشروط التجارية السائدة وبدون شروط تفضيلية حيث بلغ إجمالي قيمة التعامالت 
خالل العام المالي 2020م مبلغًا وقدره 4,841,000 ريال سعودي

6
الموافقة على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مستودعات األرشفة المحدودة، والتي يكون لصاحب السمو األمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن 
سعود الكبير رئيس مجلس إدارة «زين السعودية» مصلحة غير مباشرة فيها. وهي عبارة عن عقد خدمات تخزين وأرشفة بقيمة سنوية 917,000 ريال، وذلك 

بالشروط التجارية السائدة وبدون شروط تفضيلية، وقد تم انهاء العقد بتاريخ 30 يونيو 2019

7
الموافقة على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إسمنت اليمامة والتي لرئيس مجلس اإلدارة سمو األمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود 

الكبير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد خدمات اتصاالت، وذلك بالشروط التجارية السائدة وبدون شروط تفضيلية حيث بلغ إجمالي قيمة 
التعامالت خالل عام 2020م مبلغًا وقدره 878,000 ريال سعودي

الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن أعمالهم خالل السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م8

الموافقة على تعديل الئحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات9

الموافقة على صرف مبلغ 3,675,000 ريال سعودي مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م10

11
الموافقة على قرار مجلس اإلدارة بتعيين األستاذ كميل هاللي عضوًا غير تنفيذي في مجلس اإلدارة ابتداء من تاريخ 07 ديسمبر 2020 إلكمال دورة المجلس 

حتى تاريخ انتهائها في 25 أبريل 2022، وذلك خلفًا لألستاذ مارك سكوت جيجنهايمر (عضو غير تنفيذي)

12
الموافقة على تفويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك 

لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس اإلدارة المفوض أيهما أسبق، وفقًا للشروط الواردة في الضوابط واإلجراءات التنظيمية 
الصادرة تنفيذًا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة

13
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 للربع الثاني والثالث والرابع والسنوية من العام المالي 2021م والربع األول من العام المالي 2022م وتحديد أتعابه
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سجالت المساهمين
قامت الشركة بطلب خمسة عشر سجًال للمساهمين خالل العام 2021م، وذلك بهدف التحليل والتواصل مع المستثمرين لإلجابة على 

استفساراتهم، ويحتوي الجدول التالي على تفاصيل السجالت: 

الغرضتاريخ سجل المساهمينتاريخ تقديم الطلب#
113/01/202101/01/2021

التحليل والتفاعل مع المستثمرين 
واإلجابة على استفساراتهم

211/02/202131/01/2021
311/02/202110/02/2021
421/03/202128/02/2021
521/03/202121/03/2021
605/04/202104/04/2021
716/05/202131/03/2021
816/05/202130/04/2021
902/06/202102/06/2021

1014/06/202113/06/2021
1104/07/202130/06/2021
1223/08/202131/07/2021
1303/10/202130/09/2021
1421/11/202131/10/2021
1512/12/202130/11/2021
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القرض الحكومي. مستحقات المساهمين.   

الفرق في النتائج التشغيلية
بلغ الربح التشغيلي 699 مليون ريال سعودي في العام 2021، مقارنة بأرباح تشغيلية بلغت 1,002 مليون ريال سعودي في العام السابق، 

نتيجة زيادة تكلفة اإليرادات بنسبة 22%، التي قابلها انخفاض في المصاريف التشغيلية واإلدارية بنسبة %12

بلغ إجمالي موجودات الشركة كما في 31 ديسمبر 2021م، 27,877 مليون ريال سعودي، منها 12,954 مليون ريال سعودي (تشّكل 
46% من إجمالي الموجودات) تتعّلق بالقيمة الدفترية للرخصة التي حصلت عليها الشركة من هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات في 

العام 2007م، إضافة إلى ذلك، بلغت قيمة الممتلكات والمعّدات 6,640 ماليين ريال سعودي، ما يشّكل نسبة 24% من إجمالي 
الموجودات. يبلغ إجمالي المطلوبات كما في التاريخ نفسه 18,837 مليون ريال سعودي، منها 51% بمبلغ 9,584 مليون ريال سعودي 

(تمويل ومستحقات المساهمين المؤسسين فقط) يتعّلق بما يلي:

المبالغ بماليين الرياالت
المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المنتهية في 2017م، 2018م ,2019, 2020م.و2021م

مالحظة: قد ال تتوافق األرقام مع المجموع بسبب التقريب.

المبالغ بماليين الرياالت
المصدر: البيانات المالية المدققة للسنوات المنتهية في 2021

مالحظة: قد ال يتم جمع األرقام بسبب التقريب

نظرة على قروض الشركة
كما في 31 ديسمبر2021م، بلغت أرصدة القروض القائمة 9,584 ماليين ريال سعودي، وفيما يلي ملّخص لهذه القروض:

تسهيل المرابحة.  

ملّخص قوائم المركز المالي
يلّخص الجدول التالي قائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2017م، 2018م و2019م2020,م و2021م:

نظرة عاّمة على الشؤون المالية

تسهيل المرابحة الثانوي.

الرصيد القائمالجهة المانحة

 التغيير %
21/20

 التغيير
21/20

2021م
مدّقـقـة

2020م
مدّقـقـة

2019م
مدّقـقـة

2018م
مدّقـقـة

2017م
مدّقـقـة

%11.76 398 3,781 3,383 3,404 3,515 3,710 الموجودات المتداولة

(%2.7) (679) 24,096 24,775 24,334 22,808 22,230 الموجودات غير المتداولة

(%1) (281) 27,877 28,158 27,738 26,323 25,940 إجمالي الموجودات

%13 1,200 10,299 9,099 4,517 7,352 11,488 المطلوبات المتداولة

(%17) (1,792) 8,538 10,330 19,118 14,959 10,888 المطلوبات غير المتداولة

(%3) (592) 18,837 19,429 23,635 22,311 22,376  إجمالي المطلوبات

%3 310 9,039 8,729 4,103 4,012 3,563 حقوق المساهمين

%1 (281) 27,877 28,158 27,738 26,323 25,940
 إجمالي المطلوبات وحقوق

المساهمين

االستحقاق الرصيد القائم الجهة المانحة
صافي المسدد / المضاف

خالل العام 2021م
أصل القرض المدة

 30 سبتمبر
2025 2,957 تحالف 8 بنوك (1,340) 4,535 5 سنوات تسهيل المرابحة

2022 مايو 9 650 تحالف 8 بنوك 650 650 1 سنة تسهيل رأس مال عامل

غير محّدد 86  المساهمون
المؤّسسون  (2,172) 5.020 غير محّدد سلف المساهمين

1 يونيو 2027 3,585 وزارة المالية 538  بحد أقصى 800
في السنة 14 سنة القرض الحكومي

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

10,440 اإلجمالي
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في 27 سبتمبر 2020، قامت "زين السعودية" بإعادة تمويل 
وتمديد تاريخ استحقاق تسهيل المرابحة المشتركه القائم لخمس 
سنوات حتى عام 2025 بمبلغ إجمالي متاح يصل إلى 6 مليار 
ريال سعودي مع فترة سماح لمدة عامين، بشروط تجارية أفضل. 

عالوة على ذلك، تتضمن االتفاقية تسهيالت رأس مال عامل 
بمبلغ 1 مليار ريال سعودي (في األصل 0.65 مليار ريال 

سعودي في عام 2018) وبذلك يصل إجمالي التسهيالت إلى 7 
مليار ريال سعودي حتى عام 2025، مما يوفر سيولة إضافية 

للمجموعة لتمويل خطط نمو أعمالها. استخدمت المجموعة مبلغ 
1.3 مليار ريال سعودي من تسهيل المرابحة في الربع األول من 
2021 ومبلغ 0.650 مليار ريال سعودي من تسهيل رأس مال 

عامل في الربع الثاني من 2021.
كما في 31 ديسمبر 2021، استخدمت "زين السعودية" مبلغ 

3.8 مليار ريال سعودي (1.8 مليار ريال سعودي كما في 31 
ديسمبر 2020) من االتفاقية الحالية من أصل 7 مليار ريال 

سعودي. بلغ الجزء غير المستخدم من تسهيالت المرابحة مبلغ 
وقدرة 3.2 مليار ريال سعودي في 31 ديسمبر 2020.

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.

 تعيد "زين السعودية" 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 136 مليون ريال 

سعودي التي 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 العام 2007، وبلغ الرصيد القائم كما 
في 31 ديسمبر 2021 مبلغ 86 مليون سعودي. بدأت 

تكلفة التمويل في الظهور في أغسطس 2009 بعد إعادة 
تمويل المرابحة المشترك، الذي تم في ذلك الوقت، بينما 

تحمل القروض تكاليف تمويل على النحو المتفق عليه مع 
المساهمين المؤسسين.

حصلت الشركة في البداية على هذه السلف من المساهمين 
المؤسسين من أجل خدمة األغراض التالية:

æتمويل جزئي للحصول على ترخيص هيئة االتصاالت وتقنية 
المعلومات

æتمويل متطلبات رأس المال العامل
æتوفير الضمان المطلوب بموجب اتفاقية تمويل المرابحة 

المشتركة
æدفع جميع مستحقات ديون وقروض المبتدئين

مستحقات وزارة المالية
خالل عام 2013، وقعت "زين السعودية" اتفاقية مع وزارة 
المالية بالمملكة العربية السعودية لتأجيل سداد مستحقاتها 

للحكومة للسنوات السبع القادمة. ستتحمل هذه الدفعات 
المؤجلة بموجب هذه االتفاقية عمولة تجارية مستحقة السداد 
سنوًيا، بينما سيتم سداد المبلغ المستحق على أقساط متساوية 

اعتباًرا من سبتمبر 2021. دفعت "زين السعودية" مبلغ
0.538 مليار ريال سعودي في نوفمبر 2021. وبلغ المبلغ 
المؤجل من قبل الشركة كما في 31 ديسمبر 2021 مبلغ 
3.6 مليار ريال سعودي (31 ديسمبر 2020: 4 مليار ريال 

سعودي)، منها 0.524 مليار ريال سعودي ُمعترف به ضمن 
ذمم دائنة تجارية وأخرى (31 ديسمبر 2020: 1 مليار ريال 

سعودي).

تسهيل المرابحة الثانوي 
في 16 يونيو 2019م، أبرمت "زين السعودية" اتفاقية 

تسهيل مرابحة ثانوي جديدة بقيمة 2.25 مليار ريال 
سعودي مع تحالف يتكون من خمسة بنوك. مدة االتفاقية 

سنتان، مع إمكانية تمديدها لسنة واحدة بناًء على طلب 
"زين السعودية". قامت الشركة بالحصول على موافقة 

جميع البنوك المشاركة لتمديد اإلتفاقية حتى 16 يونيو 
2022. هذا القرض مؤمن بالكامل بضمان تجاري من شركة 
االتصاالت المتنقلة الكويتية ش.م.ك.ع. تستحق مصاريف 

التمويل على أقساط ربع سنوية.
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بلغت اإليرادات 7,901مليون ريال سعودي للعام 2021 مقارنة بـ 7,917 مليون ريال سعودي في العام السابق حيث تمثل إيرادات البيانات
 ٪48 (باستثناء خدمات القيمة المضافة والرسائل النصية القصيرة).

بلغ إجمالي الربح  4,885 ماليين ريال سعودي في العام 2021 مقابل 5,445 ماليين ريال سعودي في العام السابق بانخفاض قدره 10٪، وبلغ 
هامش الربح اإلجمالي 62٪ مقارنة بـ 69٪ في العام السابق. 

المصاريف التشغيلية واإلدارية بلغت 1,756  مليون ريال العام 2021، بانخفاض قدره 12٪ مقارنة بـ2,004 مليون ريال للعام السابق. 
بلغت األرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء 3,128ماليين ريال سعودي في العام 2021 مقارنة بـ3,441 مليون ريال سعودي 
في العام السابق، بانخفاض قدره 9٪، ووصل هامش األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك إلى 40٪ مقارنة بـ 43٪ في العام السابق. 

بلغت مصاريف اإلهالك واالستهالك 2,429 مليون ريال في العام 2021 مقابل 2,439 مليون ريال في العام السابق. 
بلغ الربح التشغيلي  699 مليون ريال سعودي في العام 2021 مقارنة بربح تشغيلي قدره 1,002 مليون ريال سعودي للعام السابق. 

بلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة 214 مليون ريال في 2021 مقارنة بصافي ربح بعد الزكاة والضريبة 260 مليون ريال في العام السابق. 
بلغ إجمالي الدخل الشامل 310 مليون ريال في العام 2021 مقارنة بإجمالي الدخل الشامل البالغ 182 مليون ريال في العام السابق. 

بلغ ربح السهم 0.24 ريال سعودي في العام 2021 مقارنة بربح السهم 0.38 ريال سعودي في العام السابق. 
بلغ إجمالي حقوق المساهمين (ال توجد حقوق أقلية)  9,040 ماليين ريال للعام 2021 مقابل 8,729 ماليين ريال سعودي للعام السابق، بزيادة 

قدرها ٪3.6. 
بلغت األرباح المبقاة 139 مليون ريال للعام 2021 م مقابل عجز متراكم 54 مليون ريال للعام السابق يمثل 6٪ من رأس مال الشركة البالغ 

8,987 ماليين ريال.
ضمت قاعدة مشتركي زين السعودية 8 ماليين مشترك في العام 2021 مقارنة بـ 7 ماليين مشترك في العام السابق.

يلخص الجدول التالي بيانات التشغيل للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر2017, 2018, 2019,2020, 2021
ملخص قائمة العمليات

 التغيير %
21/20

 التغيير
21/20

2021م
مدّقـقـة

2020م
مدّقـقـة

2019م
مدّقـقـة

2018م
مدّقـقـة

2017م
مدّقـقـة

0% (16) 7,901 7,917 8,386 7,531 7,306 اإليرادات

22% (544) (3,016) (2,472) (2,418) (2,106) (2,510) تكلفة اإليرادات

(10%) (560) 4,885 5,445 5,968 5,425 4,796 إجمالي الربح

(12%) 247 (1,756) (2,004) (2,146) (2,416) (2,279) مصاريف تشغيلية وإدارية

(9%) (313) 3,128 3,441 3,822 3,009 2,517  األرباح ما قبل األعباء التمويلية،
الضرائب، االستهالك واإلطفاء

(0.4%) (10) (2,429) (2,439) (2,312) (1,790) (1,614)  االستهالك واإلطفاء

(30%) (303) 699 1,002 1,510 1,219 903 الربح/الخسارة) من العمليات)

(99%) (134) 2 136 - - - الدخل من تعديل القرض

(49%) (20) 21 40 37 44 18  دخل العموالت

(46%) 409 (489) (898) (1,045) (931) (910) األعباء التمويلية

(17%) (48) 231 280 503 332 12  صافي (الربح/الخسارة) للسنة قبل
الزكاة

(13%) 3 (17) (20) (19) - - الزكاة

(18%) (46) 214 260 485 332 12   صافي (الربح/الخسارة) للسنة

المبالغ بماليين الرياالت
المصدر: البيانات المالية المدققة للسنوات المنتهية في2017 ,2018 ,2019 , 2020, 2021

مالحظة: قد ال يتم جمع األرقام بسبب التقريب
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يلخص الجدول التالي بيانات التشغيل للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر2017, 2018, 2019,2020, 2021
تحليل اإليرادات للسنوات 2017م، 2018م، 2019م، 2020م، 2021م:

 التغيير %
21/20

 التغيير
21/20 2021م 2020م 2019م 2018م 2017م بماليين الرياالت

%1.5 116 7,757 7,641 8,085 7,531 7,306  شركة االتصاالت المتنقلة

(%21) (503) 1,857 2,360 2,875 - -  شركة زين للمبيعات المحدودة

%2040 14.8 15.6 0.729 0.023 - - شركة زين للمدفوعات المحدودة 
"تمام"

%100 1.25 1.25 - - - -  شركة زين المحدودة للطائرات
المسيرة

%17 355 (1,730) (2,085) (2,573) - - التصنيفات

%0 (16) 7,901 7,917 8,386 7,531 7,306 إجمالي اإليرادات

المصدر: البيانات المالية المدققة للسنوات المنتهية في 2017 ,2018 ,2019 ,2020 ,2021
مالحظة: قد ال يتم جمع األرقام بسبب التقريب

تم إعداد القوائم المالية الموّحدة ”للمجموعة“ وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية "IFRS" والمعتمدة من الهيئة السعودية 
 ."SOCPA" للمحاسبين القانونيين

ال يوجد لدى الشركة أدوات دين أو خيارات أو ضمانات أو حقوق مماثلة قابلة للتحويل حتى تاريخ هذا التقرير.

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

الموقع، عالوة على ذلك، ال يمكن ربط األرباح الناتجة عن المكالمات الدولية بأي منطقة ألنها تحدث في الخارج.

أسس 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 2021م
أدوات الدين القابلة للتحويل

ال يوجد لدى الشركة حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، 
أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة 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.
حقوق التحويل أو االكتتاب
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وصف موجز / األسباب
2021م

المستحق كما بتاريخ 31 مليون ريال سعودي
ديسمبر 2021م ولم يسدد  المسدد

وتقنية  االتصاالت  لهيئة  المدفوع  بالمبلغ  المبالغ  هذه  ترتبط 
المعلومات مقابل رسوم الطيف وحصص اإليرادات والرسوم األخرى، 

الرصيد المستحق يتعلق برسوم الطيف الترددي.
1,743 801 هيئة االتصاالت وتقنية 

المعلومات

هذه التصاريح مرتبطة بقرض وزارة المالية، كان المبلغ المدفوع 
عبارة عن رسوم فائدة بينما سيتم دفع المبلغ المستحق على أقساط 

متساوية اعتباًرا من يونيو 2021.
3,642 640 وزارة المالية

تتعلق هذه المبالغ بدفع التأمينات لموظفي زين. 4 49 المؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية

االستقطاع  وضريبة  المضافة  القيمة  بضريبة  المبالغ  هذه  ترتبط 
ومخصص الزكاة. 71 793 الهيئة العامة للزكاة والدخل

بخالف ذلك، ال توجد مدفوعات قانونية أخرى.

مكافأة نهاية الخدمة للموّظفين 
بلغت قيمة مكافأة نهاية الخدمة للموّظفين في زين السعودية كما في 31 ديسمبر 2021م 135 مليون ريال سعودي.

بلغت اإليرادات 7,901مليون ريال سعودي للعام 2021 مقارنة بـ 7,917 مليون ريال سعودي في العام السابق حيث تمثل إيرادات البيانات
 ٪48 (باستثناء خدمات القيمة المضافة والرسائل النصية القصيرة).

بلغ إجمالي الربح  4,885 ماليين ريال سعودي في العام 2021 مقابل 5,445 ماليين ريال سعودي في العام السابق بانخفاض قدره 10٪، وبلغ 
هامش الربح اإلجمالي 62٪ مقارنة بـ 69٪ في العام السابق. 

المصاريف التشغيلية واإلدارية بلغت 1,756  مليون ريال العام 2021، بانخفاض قدره 12٪ مقارنة بـ2,004 مليون ريال للعام السابق. 
بلغت األرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء 3,128ماليين ريال سعودي في العام 2021 مقارنة بـ3,441 مليون ريال سعودي 
في العام السابق، بانخفاض قدره 9٪، ووصل هامش األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك إلى 40٪ مقارنة بـ 43٪ في العام السابق. 

بلغت مصاريف اإلهالك واالستهالك 2,429 مليون ريال في العام 2021 مقابل 2,439 مليون ريال في العام السابق. 
بلغ الربح التشغيلي  699 مليون ريال سعودي في العام 2021 مقارنة بربح تشغيلي قدره 1,002 مليون ريال سعودي للعام السابق. 

بلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة 214 مليون ريال في 2021 مقارنة بصافي ربح بعد الزكاة والضريبة 260 مليون ريال في العام السابق. 
بلغ إجمالي الدخل الشامل 310 مليون ريال في العام 2021 مقارنة بإجمالي الدخل الشامل البالغ 182 مليون ريال في العام السابق. 

بلغ ربح السهم 0.24 ريال سعودي في العام 2021 مقارنة بربح السهم 0.38 ريال سعودي في العام السابق. 
بلغ إجمالي حقوق المساهمين (ال توجد حقوق أقلية)  9,040 ماليين ريال للعام 2021 مقابل 8,729 ماليين ريال سعودي للعام السابق، بزيادة 

قدرها ٪3.6. 
بلغت األرباح المبقاة 139 مليون ريال للعام 2021 م مقابل عجز متراكم 54 مليون ريال للعام السابق يمثل 6٪ من رأس مال الشركة البالغ 

8,987 ماليين ريال.
ضمت قاعدة مشتركي زين السعودية 8 ماليين مشترك في العام 2021 مقارنة بـ 7 ماليين مشترك في العام السابق.

الدفعات النظامية 
أنهت المجموعة وضعها الزكوي والضريبي حتى عام 2008، وحصلت بموجب ذلك على شهادة الزكاة النهائية.

كما قدمت الشركة القوائم المالية وإقرارات الزكاة لألعوام من 2009 حتى 2020، حيث قامت بتسديد الزكاة والضريبة المستقطعة، طبقًا لإلقرارات المقدمة.

م).  الربط الزكوي وضريبة االستقطاع من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن  تلقت الشركة، في 18 رمضان 1436هـ (الموافق 7 يوليو 2015
السنوات 2009 2010 و2011، حيث طالبت بموجبه بدفع مبالغ إضافية بإجمالي 620 مليون ريال سعودي منها 352 مليون ريال سعودي زكاة، و

مليون ريال سعودي ضريبة استقطاع، باإلضافة إلى غرامة تأخير بما يعادل 1% عن كل 30 يومًا.

قامت زين باالستئناف أمام اللجنة االبتدائية على هذه المطالبات بتاريخ 27 أغسطس 2015، إلى أن تمكنت من تخفيض كامل المبلغ الخاص بالزكاة 
والبالغ 352 مليون ريال. كما تمكنت الشركة من تخفيض 219 مليون ريال سعودي من المبلغ المطلوب الخاص بضريبة االستقطاع.

ولكي تتمكن زين من االعتراض أمام اللجنة االستئنافية الضريبية، قامت باستكمال الشروط الشكلية المحددة في نظام ضريبة الدخل السعودي، وذلك 
بسداد الفواتير الصادرة عن الهيئة بمبلغ 48 مليون ريال سعودي بتاريخ 16 نوفمبر 2017، والعائدة إلى ضرائب االستقطاع. كما أصدرت زين ضمانًا بنكيًا 

بقيمة 43 مليون ريال سعودي، مقابل غرامة التأخير المتوجبة على ضريبة االستقطاع.
بناءً على ما ورد أعاله، استلمت زين الربط الزكوي المعدل للمبلغ المدفوع. كما أنها تقدمت باعتراضاتها أمام لجنة االستئناف الضريبي على قرار اللجنة 

االبتدائية بتاريخ 19 نوفمبر 2017.
تلقت زين تقييمًا إضافيًا للسنوات المتبقية حتى عام 2021. كما أن الشركة بصدد استئناف هذه التقييمات في أوائل عام 2022.

ال يوجد أي أثر مالي، حيث إن الشركة لديها المخصصات الكافية لتغطية هذه المبالغ.

يتضمن الجدول التالي المصاريف القانونية في العام 2021 أو المستحقة كما في 31 ديسمبر 2021، باإلضافة إلى وصف موجز وأسباب ذلك:
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االجتماعات: 
يتضمن الجدول التالي تفاصيل االجتماعات التي عقدها مجلس اإلدارة خالل عام 2021م: 

تصنيف العضويةاسم العضو #

مستقلسمو األمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (رئيس مجلس اإلدارة)1
غير تنفيذيبدر ناصر الخرافي (نائب رئيس مجلس اإلدارة) 2
غير تنفيذيأسامة ميشال مّتى3
مستقلرائد علي السيف4
غير تنفيذيسعود عبد الله البواردي5
مستقلهشام محمد عطار6
غير تنفيذيمارتيال كاراتي7
غير تنفيذيفراس أوجار8
غير تنفيذيكميل هاللي9

االسم

2021م اجتماعات خالل عام 4 مجلس اإلدارة أربعة عقد

وع
جم

الم

األول االجتماع
فبراير 18
2021م

االجتماع الثاني
06 مايو
2021م 

االجتماع الثالث
أكتوبر  24

2021م

االجتماع الرابع 
  12 ديسمبر 

2021م

4سمو األمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير1

3بدر ناصر الخرافي2

4أسامة ميشال مّتى3

4رائد علي السيف4

4سعود عبد الله البواردي5

4هشام محمد عطار6

4مارتيال كاراتي7

4فراس أوجار8

4كميل هاللي9

   تم عقد آخر اجتماع للجمعية العمومية بتاريخ 02 يوليو  2021م

يمّثل مجلس اإلدارة المساهمين جميعًا، وعليه بذل واجبّي العناية والوالء في إدارة "زين السعودية". ويضطلع مجلس اإلدارة باتخاذ كل اإلجراءات 
التي من شأنها تحقيق المصلحة العامة لـ"زين السعودية"، ويبذل كل ما من شأنه صون مصالحها وتنميتها وتعزيز قيمتها. وللوفاء بهذا الدور 

الحساس على أفضل وجه، يتمّتع مجلس اإلدارة بأوسع الصالحيات في إدارة الشركة وتوجيه أعمالها بما يحقق غرضها وأهدافها االستراتيجية.

 تكوين مجلس اإلدارة 
صّوتت الجمعية العامة العادية لـ"زين السعودية" في اجتماعها الذي عقد بتاريخ 18 أبريل 2019م، على انتخاب مجلس اإلدارة للدورة التي 

بدأت بتاريخ 26 أبريل 2019م وستنتهي بتاريخ 25 أبريل 2022م. حيث تكّون مجلس اإلدارة خالل عام 2021م من األعضاء التالية أسماؤهم:

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

فيها سواء كأعضاء مجلس إدارة أو مدراء تنفيذيين:  

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

عضوية مجالس اإلدارة / المناصب 
التنفيذية في الشركات األخرى 

(سابقًا) 

سمو األمير نايف بن سلطان 
بن محمد بن سعود الكبير

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

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

• عضو مجلس إدارة شركة ترابط لالستثمار والتنمية
• عضو مجلس إدارة شركة المصنع المثالي للحلويات والمعجنات

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

• رئيس مجلس إدارة شركة مذاق الدبلومات للحلويات
• رئيس مجلس إدارة مصنع الدبلوماسي للحلويات والمعجنات

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

• رئيس مجلس إدارة والمدير العام لشركة سلطان القابضة
• عضو مجلس إدارة شركة النافورة والمثالي المتحدة

•  مدير عام شركة المشاريع 
والمقاوالت الفنية

•  مدير عام مؤسسة أشبال العرب 
للمقاوالت 

بدر ناصر الخرافي 

•  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(ميتسوبيشي)، مصر
نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة االتصاالت المتنّقلة    •

(مجموعة زين)، ش.م.ك.ع بالكويت 
• عضو مجلس إدارة شركة المرطبات التجارية (كوكا كوال)، الكويت

• عضو مجلس إدارة بنك الخليج، ش.م.ك، الكويت
• عضو مجلس إدارة شركة الخاتم لالتصاالت

 •  عضو بمجلس استشاري الشرق األوسط «بنك كوتس وشركاه» في
المملكة المتحدة 

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

• عضو في اللجنة التنفيذية في القطاع الصناعي لمجموعة الخرافي 
• نائب رئيس مجلس ادارة الشركة األردنية لخدمات الهواتف المتنقله 

«زين االردن»
• عضو مجلس ادارة شركة بيال لالستثمار

• عضو مجلس ادارة شركة زين الدولية – هولندا
• عضو مجلس ادارة شركة زين البحرين ش.م.ل

• ال يوجد 

أسامة مّتى

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

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

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

• عضو مجلس إدارة شركة أثير العراق المحدودة 
• عضو مجلس إدارة شركة الخاتم لالتصاالت

• ال يوجد
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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

  •

•  نائب رئيس مجلس إدارة شركة 
جسور القابضة 

سعود بن عبد الله البواردي

• عضو مجلس إدارة شركة الجبس األهلية (شركة مساهمة مدرجة) 
• عضو مجلس إدارة شركة جفن الرياض 

• عضو مجلس إدارة شركة األطعمة الممتازة 
• عضو مجلس إدارة شركة المواقف الذكية 
• المدير التنفيذي للشركة المتحدة للتجارة

•  المدير التنفيذي للعمليات 
في شركة االتصاالت المتنّقلة 

السعودية (زين السعودية)
•  المدير التنفيذي للقطاع التجاري 

في شركة االتصاالت المتنّقلة 
السعودية (زين السعودية)

هشام عطار 

• 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

 •  مستشار مجلس إدارة لعدد من شركات االتصاالت فيمارتيال أنطوان كاراتي
المملكة المتحدة وفرنسا

 Ooredoo المدير المالي لشركة  •
تونس لالتصاالت

•  المدير المالي في الشركة العمانية 
لالتصاالت (عمانتل).

 •  عضو مجلس إدارة في
TRUE cooperation في 

 Orange Thailand) تايالند
سابقا)

•  عضو مجلس إدارة في 
Mobistar (مشغل اتصاالت  

(Orange Belguim
•  عضو مجلس إدارة العديد من 

 Orange الشركات التابعة لشركة
في إفريقيا

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

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

•  رئيس الشؤون القانونية في 
مجموعة الغرير

كميل هاللي

• الرئيس التنفيذي للشؤون االستراتيجية لمجموعة زين
Zain Global connect الرئيس التنفيذي لشركة •

INWI Corp عضو مجلس اإلدارة في شركة االتصاالت المغربية •
Zoodmall and Zoodpay عضو مجلس اإلدارة في منصة •

•  مدير أول لالستثمار في قسم 
األسهم الخاصة في شركة شمال 

أفريقيا القابضة
•  عضو مجلس إدارة شركتين 

تابعتين لشركة مشاريع الكويت
 Co مدير قسم إدارة األصول في  •

JPMorgan Chase &  في 
الواليات المتحدة األمريكية
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تتكون لجنة المراجعة من ثالثة أعضاء تمت إعادة تعيينهم من قبل الجمعية العامة لـ"زين السعودية" خالل اجتماعها الذي عقد 
بتاريخ 18 أبريل 2019م، لمدة ثالث سنوات بدءًا من 26 أبريل 2019م إلى 25 أبريل 2022م.

لجنة المراجعة
أشرفت لجنة المراجعة خالل العام 2021م، على جدوى وفعالية نظام الرقابة الداخلية لدى "زين السعودية"، حيث تم تقييم الجودة 
والفعالية من خالل عدد من االجتماعات التي ُعقدت في هذا الخصوص خالل العام 2021م مع المدير العام إلدارة المراجعة الداخلية 
واإلدارة العليا ومراجع الحسابات. يقّدم هذا القسم نبذة مختصرة عن مهام اللجنة ومسؤولياتها وتشكيالتها واالجتماعات التي عقدتها 

خالل العام 2021م. تتضمن مهام ومسؤوليات اللجنة الواجبات النظامية المذكورة في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق 
المالية، المواد ذات العالقة الواردة في نظام الشركات، باإلضافة إلى المسؤوليات التي حّددها مجلس اإلدارة، وتمت تأديتها من قبل 

اللجنة من خالل االجتماعات والمناقشات مع اإلدارة العليا وفريق المراجعة الداخلية ومراجع الحسابات، حيث تتلخص المسؤوليات األساسية 
للجنة المراجعة كاآلتي:

•تساعد لجنة المراجعة مجلس اإلدارة في تقييمه لمدى كفاية وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية والمالية والممارسات المحاسبية ونظم 
المعلومات وعمليات المراجعة المطبقة داخل الشركة.

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

•مراجعة ومناقشة السياسات المحاسبية المتبعة وأي تغيرات في السياسات المحاسبية، ورفع التوصيات ووجهات النظر إلى مجلس اإلدارة.
•استعراض وتحليل القوائم المالية األولية والسنوية قبل تقديمها إلى مجلس اإلدارة وتقديم رأي وتوصيات اللجنة بشأنها لضمان 

سالمتها ونزاهتها وشفافيتها.
•إصدار التوصية بتعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة ومراقبة فعاليته وتحديد مكافآته.

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

حاالت من عدم االمتثال.
•الموافقة على ميثاق وسياسات وإجراءات المراجعة الداخلية.

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

لجان المجلس

يضم الجدول التالي تفاصيل تشكيل لجنة المراجعة واالجتماعات التي أجرتها خالل العام 2021م مع سجل الحضور:

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من ثالثة أعضاء تم تعيينهم من قبل مجلس اإلدارة، وتلعب اللجنة دورًا هامًا في دعم 
مجلس اإلدارة من أجل تحقيق المتطلبات النظامية المتعلقة بعدد من الشؤون الحساسة مثل الترشيحات والمكافآت 

ومراجعة أداء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية، 

لجنة الترشيحات والمكافآت

الصفةاالسم

2021م اجتماعات خالل عام 4 عقدت اللجنة 

وع
جم

الم

األول االجتماع
فبراير 15
2021م

االجتماع الثاني
05 مايو
2021م 

االجتماع الثالث
يوليو  07

2021م

االجتماع الرابع 
  21 أكتوبر  

2021م

4رئيس اللجنة  رائد بن علي السيف1

4عضوأسامة ميشال مّتى2

4عضومارتيال أنطوان كاراتي3
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الصفةاالسم

2021م اجتماعات خالل عام 3 عقدت اللجنة 

وع
جم

الم

األول االجتماع
فبراير 15
2021م

االجتماع الثاني
10 مايو
2021م 

االجتماع الثالث
نوفمبر  07

2021م

3رئيس اللجنةهشام عطار1

3عضوأسامة ميشال مّتى2

3عضوكميل هاللي3

 تتضمن المسؤوليات الهامة للجنة الترشيحات والمكافآت، على سبيل المثال ال الحصر، ما يلي:
•التوصية بالسياسات والمعايير الالزمة لعضوية مجلس اإلدارة ومساندة مجلس اإلدارة في تنفيذها.

•التوصية إلى مجلس اإلدارة فيما يتعلق بالتعيينات في المناصب التنفيذية الهامة.
•التحقق من استقاللية أعضاء المجلس المستقلين وعدم وجود أي تعارض في المصالح في حال كان أحد أعضاء المجلس عضوًا في مجلس 

إدارة شركة أخرى.
•إعداد سياسات واضحة بخصوص مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء لجان المجلس وكبار التنفيذيين وتقديم التوصيات المتعلقة بذلك.

•المراجعة السنوية لالحتياجات الالزمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة ووظائف اإلدارة التنفيذية بما في ذلك 
المراجعة السنوية ألداء المجلس ولجانه.

 المصالح في األسهم وأدوات الدين
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 العام 2021م:

يضم الجدول التالي تفاصيل تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت واالجتماعات التي عقدتها خالل العام 2021م مع سجل الحضور:

 اإلدارة التنفيذية
يحتوي الجدول التالي على كل التفاصيل المتوفرة عن أي مصلحة أو أوراق مالية تعاقدية أو حقوق اكتتاب ألعضاء اإلدارة التنفيذية 

وأقربائهم في أسهم الشركة خالل العام 2021م:

عضو مجلس اإلدارة

عدد األسهم المملوكة

نسبة التغيير%صافي التغيير كما في
فبراير 01
2021م

كما في
ديسمبر  31

2021م

0%7687680سمو األمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير1
0%1,1831,1830بدر ناصر الخرافي2
0%263,191263,1910رائد بن علي السيف3
0%1,5381,5380سعود بن عبد الله البواردي4
0%7577570هشام محمد عطار5

م. 2021 ال يوجد لدى أعضاء مجلس اإلدارة وأقربائهم (عدا المذكور أعاله) مصالح في أدوات دين الشركة خالل العام 

م. 2021 • ال يوجد لدى أعضاء                       وأقربائهم (عدا المذكور أعاله) مصالح في أدوات دين الشركة خالل العام 

عضو اإلدارة التنفيذية

عدد األسهم المملوكة

نسبة التغيير%صافي التغيير كما في
فبراير 01
2021م

كما في
31 ديسمبر

2021م

0%22220سعد السدحان1
0%11110ريان بن عبد الله التركي2
0%11110تغريد بنت عبد الله باهديلة3

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

لجنة المراجعة
أشرفت لجنة المراجعة خالل العام 2021م، على جدوى وفعالية نظام الرقابة الداخلية لدى "زين السعودية"، حيث تم تقييم الجودة 
والفعالية من خالل عدد من االجتماعات التي ُعقدت في هذا الخصوص خالل العام 2021م مع المدير العام إلدارة المراجعة الداخلية 
واإلدارة العليا ومراجع الحسابات. يقّدم هذا القسم نبذة مختصرة عن مهام اللجنة ومسؤولياتها وتشكيالتها واالجتماعات التي عقدتها 

خالل العام 2021م. تتضمن مهام ومسؤوليات اللجنة الواجبات النظامية المذكورة في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق 
المالية، المواد ذات العالقة الواردة في نظام الشركات، باإلضافة إلى المسؤوليات التي حّددها مجلس اإلدارة، وتمت تأديتها من قبل 

اللجنة من خالل االجتماعات والمناقشات مع اإلدارة العليا وفريق المراجعة الداخلية ومراجع الحسابات، حيث تتلخص المسؤوليات األساسية 
للجنة المراجعة كاآلتي:

•تساعد لجنة المراجعة مجلس اإلدارة في تقييمه لمدى كفاية وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية والمالية والممارسات المحاسبية ونظم 
المعلومات وعمليات المراجعة المطبقة داخل الشركة.

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

•مراجعة ومناقشة السياسات المحاسبية المتبعة وأي تغيرات في السياسات المحاسبية، ورفع التوصيات ووجهات النظر إلى مجلس اإلدارة.
•استعراض وتحليل القوائم المالية األولية والسنوية قبل تقديمها إلى مجلس اإلدارة وتقديم رأي وتوصيات اللجنة بشأنها لضمان 

سالمتها ونزاهتها وشفافيتها.
•إصدار التوصية بتعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة ومراقبة فعاليته وتحديد مكافآته.

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

حاالت من عدم االمتثال.
•الموافقة على ميثاق وسياسات وإجراءات المراجعة الداخلية.

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

سياسة المكافآت
التزامًا بما ورد في الفقرة (1) من المادة الرقم (61) من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، قامت لجنة الترشيحات 

والمكافآت بإعداد سياسة المكافآت لـ"زين السعودية"، التي تهدف إلى حوكمة الممارسات المتعّلقة بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
ولجان مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية. تم إعداد هذه السياسة من قبل اللجنة وعرضها على مجلس اإلدارة بتاريخ 5 ديسمبر 2017م، 

حيث تمت الموافقة عليها والتوصية بها للجمعية العامة التي اعتمدتها في اجتماعها المنعقد بتاريخ 12 ديسمبر 2017م.

تهدف سياسة المكافآت إلى حوكمة الممارسات المتعّلقة بالمكافآت في "زين السعودية"، والمرتبطة بأعضاء مجلس اإلدارة ولجان 
المجلس واإلدارة التنفيذية بما يتماثل 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 المحّلية والعالمية، وكذلك الشركات المدرجة في شركة السوق المالية (تداول السعودية)، مع النظر إلى 
تقارب حجم هذه الشركات وعملياتها مع "زين السعودية".

تنص سياسة المكافآت على استحقاق األعضاء لمبلغ ثابت (مكافأة أساسية) تقّرها الجمعية العامة للشركة بشكٍل سنوي، وأيضًا استحقاق 
األعضاء لمكافآت متغّيرة مرتبطة بتوزيع األرباح على المساهمين (إن وجدت) بما يتوافق مع المادة (76) من نظام الشركات، كما يتم 

تعويض أعضاء المجلس ولجانه عن مصروفات محّددة (مثل مصروفات السفر واإلقامة) التي تكون مرتبطة باجتماعات اللجان والمجلس.

تماشيًا مع أحكام السياسة العامة، تمت التوصية بأنه يحق لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة مبلغ 375,000 ريال سعودي، ويحق 
لكل عضو في اللجنة الحصول على 50,000 ريال سعودي، بشرط موافقة الجمعية العمومية.

وفي جميع األحوال، ال يتجاوز المبلغ اإلجمالي للمكافآت والمزايا المالية والعينية التي يتحصل عليها أي عضو في المجلس، ما قيمته 
500 ألف ريال سعودي سنويًا، وذلك طبقًا للمادة (76) من نظام الشركات.

أما فيما يتعلق باإلدارة التنفيذية، فتهدف سياسة المكافآت إلى اكتساب أفضل المهارات والخبرات واالحتفاظ بها، حيث تتكون 
المزايا الممنوحة من راتب ثابت وعدد من البدالت ومكافآت متغّيرة ومكافآت دورية مبنية على األداء ومكافأة نهاية الخدمة، يعتمد 

تحديد هذه المنافع بناًء على عدة عوامل منها الخبرة والكفاءة وغيرها، وتخضع للسياسات الداخلية المعتمدة وموافقات الجهة 
المعنية.   

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

المعمول بها.

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 10/21/ 1442هـ الموافق 2021/06/02م، على صرف مبلغ إجمالي 
قدره 3,675,000 ريال سعودي كمكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة ولجان المجلس عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2021م. 

كما ال يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.

تحتوي األقسام التالية على تفاصيل المكافآت المدفوعة خالل العام 2021م:

“المكافآت والتعويضات
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أعضاء المجلس

المكافآت المتغيرةالمكافآت الثابتة

مة
خد

ة ال
هاي

ت ن
افآ

مك

لي
الك

وع 
جم

الم

ات
وف

صر
الم

ل 
بد

ين
مع

لغ 
مب

س
جل

الم
ت 

سا
جل

ور 
ض

 ح
دل

ب

ان
لج

ت ال
سا

جل
ور 

ض
 ح

دل
ع ب

مو
مج

نية
عي

يا 
مزا

ية
شار

ست
واال

ية 
دار

واإل
ية 

في
ل ال

عما
 األ

فأة
مكا

سر
ن ال

أمي
أو 

ب 
تد

لمن
و ا

ض
الع

أو 
س 

جل
الم

س 
رئي

أة 
كاف

م

وع
جم

الم

باح
األر

ن 
ة م

سب
ن

ية
دور

ت 
افآ

مك

جل
 األ

يرة
ص

ة ق
يزي

حف
ط ت

خط

جل
 األ

يلة
طو

ية 
فيز

تح
ط 

خط

مة)
لقي

ل ا
خا

 اد
تم

 (ي
حة

منو
الم

هم 
ألس

ا

وع
جم

الم

أوًال: األعضاء المستقلين

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

375,000375,000375,000رائد بن علي السيف

375,000375,000375,000هشام محمد محمود عطار

1,125,0001,125,0001,125,000المجموع

ثانيًا: األعضاء الغير التنفيذيين

375,000375,000375,000بدر ناصر الخرافي

375,000375,000375,000أسامة ميشال مّتى

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

375,000375,000375,000مارتيال أنطوان كاراتي

375,000375,000375,000فراس أوجار

375,000375,000375,000كميل هاللي

2,250,0002,250,0002,250,000المجموع

 اإلدارة التنفيذية
يحتوي الجدول التالي على كل التفاصيل المتوفرة عن أي مصلحة أو أوراق مالية تعاقدية أو حقوق اكتتاب ألعضاء اإلدارة التنفيذية 

وأقربائهم في أسهم الشركة خالل العام 2021م:

مكافآت مجلس اإلدارة (كل المبالغ بالريال السعودي)

 مكافآت لجان مجلس اإلدارة (كل األرقام بالريال السعودي)

المجموعبدل حضور الجلساتالمكافآت الثابتةأعضاء اللجنة
أعضاء لجنة المراجعة

50,000-50,000رائد بن علي السيف1

50,000-50,000أسامة ميشال مّتى2

50,000-50,000 مارتيال أنطوان كاراتي3

150,000-150,000المجموع

أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات

50,000-50,000كميل هاللي1

50,000-50,000أسامة ميشال مّتى2

50,000-50,000هشام محمد محمود عطار3

150,000-150,000المجموع
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 مكافآت كبار التنفيذيين
يحتوي الجدول التالي على تفاصيل تتعلق بمكافآت خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى مكافآت من "زين السعودية"، ومن

ضمنهم الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي المالي. والجدير بالذكر أن المكافآت الممنوحة خالل العام 2021 تتماشى مع سياسة
المكافآت المعتمدة وسلم الرواتب المعتمد من قبل مجلس اإلدارة مع عدم وجود أي انحرافات جوهرية.
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 الرئيس التنفيذي للشؤون
المالية

الرئيس التنفيذي للتقنية

الرئيس التنفيذي
للتسويق

الرئيس التنفيذي لقطاع
األعمال والنواقل

والمشغلين

6,621,4382,286,510125,0009,032,948--5,358,374----13,485,147

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

2020
(ألف ريال سعودي)

2021
توضيح(ألف ريال سعودي)

شركة االتصاالت المتنّقلة
ع 1,444,0181,326,583ش.م.ك.

يتعلــق هــذا المبلــغ بأتعــاب اإلدارة المســتحقة، 
ــد هــذا ــركة، ُيع ــي الش ــاهم ف ــر مس وُيســتحق ألكب
ــد ــر مقّي ــد وغي ــدون فوائ ــون وب ــر مضم ــغ غي المبل
ــل تحقيــق ــأي مــّدة ســداد محــّددة، وال ُيســدد قب ب

ــترك. ــة المش ــهيل المرابح ــروط تس ــض ش بع

شركة االتصاالت المتنّقلة
ع 1,2622,159,267ش.م.ك.

ويتضمــن للمســاهمين  المبالــغ  هــذه  ُتســتحق 
فوائــد بأســعار الســوق، ُتعــد هــذه المبالــغ غيــر

مضمونــة وال يمكــن ســدادها قبــل تحقيــق بعــض 
شــروط تســهيل المرابحــة المشــترك. تتضمــن هــذه 
ــة 1,122  ــتحقة بقيم ــة المس ــوم المالي ــغ الرس المبال
ــال  ــون ري ــال ســعودي (2019: 1,413 ملي ــون ري ملي

ــعودي). س 32,698-انفرا كابيتال لالستثمارات 

84,573130,861المساهمون المؤسسون 

ــتحقة  ــل المس ــوم التموي ــغ برس ــذا المبل ــق ه يتعل
ــد ــركة، ُيع ــين للش ــاهمين المؤسس ــتحق للمس وُيس

 راعــسأب دــئاوف نــمضتيو نوــمضم رــيغ غــلبملا اذــه
محــددة ســداد  مــدة  بــأي  مقّيــد  وغيــر  الســوق 
وال ُيســدد قبــل تحقيــق بعــض شــروط تســهيل

المرابحــة المشــترك.

خدمات اتصاالت105105أطراف أخرى ذات عالقة
1,530,0903,649,514اإلجمالي

 مجموع مكافآت
 خمسة من كبار

 التنفيذيين ممن
  تلقوا أعلى مكافآت
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تتضمن الجداول التالية تفاصيل متعلقة بالمعامالت بين شركة زين السعودية واألطراف ذات العالقة خالل العام 2021م: 

الوصف
2021

(ألف ريال سعودي)

12,327إيرادات من شركات ذات عالقة بمجموعة زين1

84,656مشتريات من شركات ذات عالقة بمجموعة زين1

117,435رسوم إدارية واستخدام عالمة تجارية محّملة من شركة االتصاالت المتنّقلة ش.م.ك. ع

13,876رسوم تمويل من قبل شركة االتصاالت المتنّقلة ش.م.ك. ع

3 من الجدول التالي: ترد تفاصيل هذه المعامالت في البند رقم 

 

الطرف ذو العالقة #
طبيعة وشروط 

العمل، أو الصفقة، 
أو العقد

المدة

صافي القيمة /
المبلغ خالل عام

2021م
(بآالف الرياالت)

عالقة الطرف ذي العالقة 
مع زين السعودية

أعضاء مجلس اإلدارة / 
كبار التنفيذيين ذوي 

المصلحة (بشكل مباشر 
أو غير مباشر)

1
شركة االتصاالت 

المتنّقلة ش.م.ك.ع 
(مجموعة زين)

تعامالت ذات طبيعة 
مساهم مؤسس لشركة زين 7,185مفتوحةتشغيلية

السعودية 

(نائب رئيس مجلس 
اإلدارة)

(عضو مجلس اإلدارة) 
ى (عضو  ّ

مجلس اإلدارة) 

كاراتي (عضو مجلس 
اإلدارة) 

مجلس اإلدارة) 

2
شركة االتصاالت 

المتنّقلة ش.م.ك.ع 
/ زين الكويت 

مساهم مؤسس لشركة زين -مفتوحةخدمات اتصاالت
السعودية

3

عمانتل، وزين 
البحرين، وزين 
األردن، وتاتش 

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

SPC

خدمات اتصاالت 
(التجوال/ الربط 

البيني)
(72,329)مفتوحة

شركة عمانتل مساهم في 
شركة االتصاالت المتنّقلة 

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

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

زين العالمية لالتصاالت 
شركات تابعة لشركة 

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

لشركة زين السعودية

شركة زين العالمية 4
SPC (17,538)مفتوحةخدمات اتصاالت لإلتصاالت

شركة زين العالمية لإلتصاالت 
SPC هي إحدى الشركات 

التابعة لمجموعة زين، 
والتي تعتبر من المساهمين 

المؤسسين لشركة
«زين السعودية»

8,399مفتوحةخدمات اتصاالت شركة المراعي 5
يشغل سمو األمير نايف بن 
سلطان بن محمد بن سعود 
الكبير منصب رئيس مجلس 

إدارة شركة المراعي

سلطان بن محمد بن سعود 
الكبير (رئيس مجلس 

اإلدارة)

شركة إسمنت 6
1,101مفتوحةخدمات اتصاالتاليمامة

يشغل سمو األمير نايف بن 
سلطان بن محمد بن سعود 

الكبير منصب عضو في 
مجلس إدارة شركة إسمنت 

اليمامة

سلطان بن محمد بن سعود 
الكبير (رئيس مجلس 

اإلدارة)

السيد كميل هاللي
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الرقابة الداخلية
نظام الرقابة الداخلية له دور مركزي في نجاح أي مؤسسة. ومن هنا، تلتزم "زين السعودية" بالتأكد من وجود نظام فعال للرقابة الداخلية 
من أجل تحقيق األهداف التنظيمية، وحماية األصول، ودقة التقارير الداخلية والخارجية، والحد من المخاطر وااللتزام بالمتطلبات الرقابية.

تقوم لجنة المراجعة باإلشراف على أعمال إدارة المراجعة الداخلية، التي بدورها تقوم بشكل دوري بفحص مدى كفاية وفاعلية نظام الرقابة 
الداخلية. وكذلك، تقوم اللجنة بمراجعة تقارير مراجع الحسابات الخارجي وتقريره المرسل إلى مجلس اإلدارة، الذي يشمل أي نقص في

 الرقابة الداخلیة يالحظ من قبل المدقق الخارجي کجزء من التقييم للضوابط الداخلیة.
بناًء على ما ورد أعاله، ترى لجنة المراجعة أن نظام الرقابة الداخلية داخل الشركة مصمم بشكل مالئم ويعمل بشكل فّعال في تحقيق 

األهداف التنظيمية والكفاءة التشغيلية وموثوقية التقارير المالية وااللتزام الرقابي من دون أي نقص جوهري أو ضعف مادي. 

“

 سياسة توزيع األرباح

يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي، وفقًا للضوابط التي تضعها هيئة السوق المالية، 
وذلك بناًء على تفويض صادر من قبل الجمعية العامة العادية إلى مجلس اإلدارة بتوزيع مثل هذه األرباح.

يخضع استحقاق المساهم لألرباح لقرار الجمعية العامة – أو قرار مجلس اإلدارة بالنسبة لألرباح المرحلية – الصادر في هذا الشأن، 
ويبّين القرار تاريخ االستحقاق وتاريخ التوزيع، وتكون أحقية األرباح لمالكي األسهم المسّجلين في سجالت المساهمين في نهاية اليوم 

المحدد لالستحقاق.
أما فيما يتعلق بتوزيع األرباح لألسهم الممتازة، إذا لم يتم توزيع أرباح عن أي سنة مالية، فال يجوز توزيع أرباح عن السنوات التالية إال 
بعد دفع النسبة المحّددة وفقًا لحكم المادة (114) من نظام الشركات ألصحاب األسهم الممتازة عن هذه السنة. في حال عدم تمّكن 

الشركة من دفع النسبة المحددة، وفقًا لحكم المادة (114) من نظام الشركات، من األرباح مدة ثالث (3) سنوات متتالية، فإنه يجوز 
للجمعية الخاصة ألصحاب هذه األسهم – المنعقدة طبقًا ألحكام المادة 89 من نظام الشركات – أن تقرر إما حضورهم اجتماعات 

الجمعية العامة للشركة والمشاركة في التصويت، أو تعيين ممثلين عنهم في مجلس اإلدارة بما يتناسب مع قيمة أسهمهم في رأس 
المال، وذلك إلى أن تتمكن الشركة من دفع كل األرباح األولوية المخصصة ألصحاب هذه األسهم عن السنوات السابقة.

الجدير بالذكر أنه لم يتم توزيع أي أرباح على المساهمين خالل السنة المالية، كما ال يوجد مقترح لتوزيعها في نهاية السنة المالية، 
وال توجد ترتيبات أو اتفاقيات يتنازل بموجبها أحد المساهمين عن أي حق في توزيعات األرباح.

بناًء على النظام األساسي لشركة "زين السعودية" المعتمد من الجمعية العامة غير العادية بتاريخ14 أكتوبر 2020م، وسياسة حقوق 
المساهمين المعتمدة من مجلس اإلدارة بتاريخ5 ديسمبر 2017م، تتكون سياسة توزيع األرباح مما يلي:

يتم توزيع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف األخرى على الوجه التالي:
1. يجنب 10% من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي 

المذكور 30% من رأس المال المدفوع.
2. يجوز للجمعية العامة العادية بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب نسبة ال تتجاوز 20% من األرباح الصافية لتكوين احتياطي 

اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.
3. يجوز للجمعية العامة العادية أن تقرر بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة أن توّزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل %5 

من رأس المال المدفوع على األقل.
4. مع مراعاة األحكام المقررة في النظام األساسي للشركة ونظام الشركات، يجوز للجمعية العامة – بعد ما تقدم – تخصيص نسبة ال 

تزيد عن 5% من الباقي كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسبًا مع عدد الجلسات التي حضرها 
العضو.

5. يجوز للجمعية العامة العادية أن تقرر بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة توزيع الباقي بعد ذلك، على المساهمين كحصة إضافية في 
األرباح
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مراجع الحسابات
قامت لجنة المراجعة بتقييم عروض مراجعي الحسابات والتوصية لمجلس اإلدارة بترشيح مراجع حسابات خارجي للشركة. فبعد أن تم 

تقييم جميع العروض المقّدمة مع النظر في الخبرات والمؤهالت، قامت اللجنة بتاريخ 2021/04/27 بالتوصية لمجلس اإلدارة بترشيح 
شركتين هما: شركة الدكتور محمد العمري وشركاه محاسبون قانونيون (بي دي أو)، وشركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه المحاسبون 

المتحالفون (بي كي أف). وذلك لعرضهما على اجتماع الجمعية العامة الختيار إحداهما، حيث قامت الجمعية العامة في اجتماعها 
المنعقد الموافق 2021/06/2م باختيار شركة الدكتور محمد العمري وشركاه محاسبون قانونيون (بي دي أو)، وذلك لفحص ومراجعة 

وتدقيق القوائم المالية لألرباع الثاني والثالث والرابع من العام 2021م، والقوائم المالية السنوية للعام 2021م، والقوائم المالية للربع 
األول من العام 2022م.

االلتزام بالئحة حوكمة الشركات
تتبّنى "زين السعودية" إطار حوكمة مبنيًا على نظام الشركات، والئحة حوكمة الشركات وغيرها من اللوائح التنفيذية الصادرة عن هيئة 
السوق المالية. ويأخذ في االعتبار أفضل الممارسات المحلية والعالمية في مجال الحوكمة، حيث يتم تطبيق هذا اإلطار من قبل العديد 
من أصحاب المصالح في شركة "زين السعودية"، وتعمل إدارة الحوكمة على تطوير هذا اإلطار بشكل دوري ومتابعة االلتزام بما ورد فيه.

وانطالقًا من التزام شركة "زين السعودية" بتطبيق الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، تؤكد زين السعودية 
تطبيقها لكل المواد الواردة في هذه الالئحة باستثناء ما يلي:

المواد اإللزامية
أسباب عدم التطبيقالمادة / الفقرةرقم المادة#

المادة (90) – الفقرة (19)1

تقرير مجلس اإلدارة
ًا  ــــضرع ةرادإلا ســــلجم رــــيرقت نــــمضتي نأ بــــجي
ــع  ــرة، وجميـ ــة األخي ــنة الماليـ ــه خــالل السـ لعملياتـ

 نأ بـــجيو ،ةكرـــشلا لاـــمعأ يـــف ةرـــثؤملا لـــماوعلا
يشـــتمل تقريـــر مجلـــس اإلدارة علـــى مــا يلــي:

ــركة  ــرادات الشـ ــي إيـ ــي إلجمال ــل جغرافـ 19) تحليـ
ــة. وشـــركاتها التابعـ

 هــنإف ،تالاصتالا عاطق لــــمع ةــــعيبط ىلإ ًارــــظن 
ال يتوّفــر تحليــــل جغرافــــي إلجمالــي إيــرادات 
الشــركة كــون اإليــراد الناتــــج عــــن مشــترك واحــد 

ــن. ــة أو موقــع معي ــط بمنطقــ ــر مرتب غي

المادة (93) – الفقرة (4)2

المكافــآت  بشــأن  الالزمــة  التفاصيــل  بيــان   (4
كبــار  مــن  لخمســة  المدفوعــة  والتعويضــات 
مــن  المكافــآت  أعلــى  تلقــوا  ممــن  التنفيذييــن 
الرئيــس  ضمنهــم  مــن  يكــون  أن  علــى  الشــركة 

المالــي.   والمديــر  التنفيــذي 

الــى  الممنوحــة  المكافــآت  عــن  اإلفصــاح  تــم 
عنــه  المنبثقــة  واللجــان  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء 
وفقــًا للجــداول المرافقــة فــي الملحــق (1) مــن 
يختــص  فيمــا  وامــا  الشــركات  حوكمــة  الئحــة 
بالمكافــآت  والتعويضــات المدفوعــة لخمســة مــن 

 يــف تآــفاكملا ىــلعأ اوــقلت نــمم نــييذيفنتلا راــبك
 ظفحلو اــهحلاصم ةــيامحل هــنأ ةكرــشلا ىرــت ةكرــشلا

حقــوق مســاهميها ومنســوبيها ولتفــادي إلحــاق  أي 
ضــرر قــد يترتــب نتيجــة االفصــاح بشــكل مفصــل 
ــوارد فــي  ــل عــن النحــو ال ــم عــرض التفاصي ــم يت ل
الملحــق (1) الخــاص بكبــار التنفيذييــن مــن الئحــة 

حوكمــة الشــركات. 
المواد االسترشادية

المادة(39)1

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

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

تــم تطبيــق هــذه المــادة فيمــا يتعلــق بأعضــاء 
 ســلجم ءاــضعأب قــلعتي اــميف اــمأ ،ةــيذيفنتلا ةرادإلا

تدريــب  ضــرورة  اإلدارة  مجلــس  يــَر  لــم  اإلدارة، 
وتأهيــل أعضائــه نظــرًا إلــى مــا يملكونــه مــن 

قــدرات وخبــرات.
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الرقابة الداخلية

2(41) المادة

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

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

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

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

ــا. ــالزم له ال
(هـ)  يتخــذ مجلــس اإلدارة الترتيبــات الالزمــة للحصول 
علــى تقييــم جهــة خارجيــة مختصــة ألدائــه كل 

.تاونــس ث ثــال
(و)  يجــري أعضــاء مجلــس اإلدارة غيــر التنفيذييــن 
تقييمــًا دوريــًا ألداء رئيــس المجلــس بعــد أخــذ 

أن يحضــر رئيــس المجلــس النقــاش المخصــص 
ــوة  ــب الق د جوان ــدَّ ــى أن تح ــرض –  عل ــذا الغ له
والضعــف واقتــراح معالجتهــا بمــا يتفــق مــع 

مصلحــة الشــركة.

ــام 2021م  ــادة خــالل ع ــق هــذه الم ــم تطبي ــم يت ل
فيمــا يتعلــق بتقييــم أداء مجلــس اإلدارة ولجانــه 

ــه.  وأعضائ
 قــيبطتل ةــمزاللا تاــيلآلا عــضو طــطخملا نــم نــكلو

التــزام  مــن  للتأكــد  2022م  عــام  خــالل  المــادة 
ــادة. ــركة بالم الش

المادة (70) والمواد التابعة لها3
( 71) و (72)

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

الماليــة. والشــؤون 

لجنــة  لتشــكيل  ضــرورة  اإلدارة  مجلــس  يــَر  لــم 
2021م. عــام  خــالل  المخاطــر  بــإدارة  مختصــة 

المادة (85) – الفقرة (2) و (3)4

تحفيز العاملين
 ءادألاو ةكراــشملا زــيفحتو ريوطت جــمارب ةكرــشلا عــضت

الشــركة  فــي  أســهمًا  العامليــن  منــح  (2)  برامــج 
أو نصيبــًا مــن األربــاح التــي تحققهــا وبرامــج 

 ىــلع قاــفنإلل لقتــسم قودــنص سيــسأتو ،دــعاقتلا
تلــك البرامــج.

(3) إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة.

لــم يتــم تطبيــق هاتيــن الفقرتيــن خــالل عــام 
2021 وأ جــماربلا هذــه لــثم عــضول ةــجاحلا مدــعل م

الصناديــق أو المؤسســات االجتماعيــة.
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المخاطر اإلستراتيجية
:BSS التطبيق الناجح لبرنامج التحول الرقمي

تعتزم "زين السعودية" تنفيذ برنامج التحول الرقمي BSS، والذي سيسهم بعد نجاح تطبيقه كامًال في تعزيز مرونة الشركة، ورفع 
معدالت حضورها في السوق، وكذلك تحقيق دورها المطلوب لبرنامج التحول الرقمي الشامل للشركة. وعلى هذا األساس، فقد وضعت 

الشركة ضوابط وتدابير مختلفة لضمان حصول التحول وفق برنامج BSS ليكون في األولوية القصوى من قبل اإلدارة، وكذلك حصوله على 
األدوات الالزمة لضمان إنجازه بنجاح وفي الوقت المناسب. 

إدارة المخاطر
تلتزم "زين السعودية" بإدارة المخاطر وفق مقاربة ممنهجة ومنظمة وقائمة على هيكلية واضحة على امتداد المؤسسة، حيث قامت 
بتحديث اإلطار العام لسياسة وعمليات إدارة المخاطر المؤسسية إلدارة مخاطر "زين السعودية". ويتوافق هذا اإلطار مع الئحة حوكمة 

الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية وبما يتماشى مع مقاييس ISO 31000: 2018. ويواصل مجلس إدارة شركة "زين السعودية" 
اإلشراف على الجوانب التي قد تنتج مخاطر مرتفعة في الشركة.

إضافة إلى ذلك، أجرت "زين السعودية" اختبارًا حديثًا لتحديد المخاطر األبرز وقياس تأثيرها على مستهدفات الشركة. وقد تم إجراء 
هذا االختبار باالشتراك مع مجموعة زين. ويتم تتبع المخاطر القصوى بهدف رصد التقدم المحرز في خطط المعالجة والحد من المخاطر، 

وكذلك مراقبة مؤشرات المخاطر الرئيسية لتتبع اتجاهات المخاطر والعمل عند الضرورة لمعالجة أي مخاطرة ناشئة.
واتبعت شركة "زين السعودية" خالل العام المنصرم نهجًا تصاعديًا في تحديد المخاطر الرئيسية على مستوى اإلدارات واألقسام. تم 

القيام بذلك للتأكد من أن كل فرد في الشركة على دراية بالمخاطر، وأنه يتم اتخاذ اإلجراءات الالزمة للتخفيف من هذه المخاطر، التأكد 
من أنه يتم تقييم مخاطر الشركة بشكل منهجي والتخفيف من حدتها ومراقبتها، وبالتالي ترسيخ ثقافة إدارة المخاطر داخل شركة 

"زين السعودية".
ويتضمن هذا القسم المخاطر الرئيسية التي تواجه الشركة والتفاصيل الخاصة بسياسة الشركة وإجراءاتها إلدارة المخاطر والتخفيف من 

حدتها: 

“

المادة (87)5

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

ــع. ــة للمجتم واالقتصادي

شــاركت  االســتدامة،  قســم  فــي  وارد  هــو  كمــا 
ــن األنشــطة  ــد م ــي العدي ــن الســعودية ف ــركة زي ش

الل عــام 2021 ةرادإلا فارــشإ تــحت م ــخ تارداــبملاو
 هذــه قــيبطت ىــلع لــمعلا متيــس نــكلو ،ةــيذيفنتلا

ــتقبل. ــي المس ــادة ف الم

المادة (88)6

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

االجتماعــي.

قامــت اإلدارة التنفيذيــة بهــذه المســؤولية خــالل 
ــذه  ــق ه ــى تطبي ــل عل ــيتم العم ــام 2021م، وس ع

ــتقبل. ــي المس ــادة ف الم

المادة (95)7

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

والتوصيــات التــي تتوصــل إليهــا.

لجنــة  لتشــكيل  ضــرورة  اإلدارة  مجلــس  يــَر  لــم 
لتأديــة  2021م  عــام  خــالل  بالحوكمــة  مختصــة 
الرابعــة  المــادة  بموجــب  المقــررة  االختصاصــات 
ــادرة  ــركات الص ــة الش ــة حوكم ــن الئح ــعين م والتس
عــن هيئــة الســوق الماليــة، ال ســيما مــع وجــود إدارة 

الحوكمــة التــي تــؤدي هــذه المســؤوليات.
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التركيز على نقاط القوة، بما فيها رأس المال البشري، كعوامل تمكينية لدفع عالمة ”زين السعودية“ التجارية.
األعباء المتزايدة للنفقات الرأسمالية تواصل "زين السعودية" االستثمار في تقنية الجيل الخامس (5G) لتلبية الطلب المتزايد 
على خدمات النطاق العريض. وحيث ال تزال حاالت استخدام شبكات الجيل الخامس (5G) المتمحورة حول إنترنت األشياء في 
مراحلها األولى وتتطلب نهجًا محليًا أكثر لتخطيط الشبكة، فإن الفكرة العامة بأن النطاق العريض هو مجرد مرفق قد يقوض 

إمكانية تسعير خدمات الجيل الخامس (5G)، وفق هامش مرتفع. وتقوم "زين السعودية" باحتواء أي استثمارات رأسمالية 
إضافية لشبكات الجيل الخامس (5G) من خالل االستثمارات الذكية. كما يستمر التمويل الذاتي لمشاريع النفقات الرأسمالية من 

خالل التدفق النقدي التشغيلي للشركة وأي فائض نقدي ناتج عن العملية أو رأسمالها العامل سوف يتم استخدامه لسداد أي 
زيادة في الديون أو أي التزام تجاه المساهمين.

 المخاطر المالية

 عدم االمتثال لألنظمة
ال يزال النضج التنظيمي، كما تم تعريفه من قبل االتحاد الدولي لالتصاالت، غير متجانس في جميع أنحاء العالم. ومع تزايد التركيز على 

االتصاالت كأصل استراتيجي وطني، مما قد يؤدي إلى مزيد من تطوير النهج التنظيمية، فإن عدم االمتثال للمتطلبات التنظيمية (الصادرة 
عن هيئة السوق المالية، وهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات، ووزارة االتصاالت وتقنية المعلومات، والهيئة الوطنية لألمن السيبراني، وغيرها 

) قد يؤدي إلى تعريض شركة "زين السعودية" لمخاطر العقوبات والغرامات أو تعليق الترخيص، أو خفض التصنيف الذي قد يؤدي إلى 
زيادة التقلبات، ما ينعكس سلبًا على سعر السهم ويرفع من التكلفة الرأسمالية.

تواصل "زين السعودية" اعتماد تدابير وضوابط واستراتيجيات مختلفة لتعزيز وظائف الحوكمة واالمتثال لضمان االمتثال للمتطلبات 
التنظيمية المختلفة.

مخاطر االمتثال

اإلطار التنظيمي المتغّير 
مع مواصلة الجهات الحكومية الدفع نحو المجتمع الرقمي من خالل المبادرات والبرامج المتعددة، تقوم الجهات الناظمة بتوسيع 

لوائحها الخاصة بالتقنيات الناشئة مثل األلياف الضوئية وشبكة الجيل الخامس (5G) وغيرها. وبالتالي، أدى إشراك الجهات الناظمة 
للعديد من القطاعات والهيئات الحكومية إلى حدوث تداخل في النطاق التنظيمي، ما قد يؤدي إلى تأخير إطالق حلول جديدة 

للقطاعات المختلفة، وكذلك عدم االمتثال التنظيمي. وتتضمن بعض التوجيهات الحديثة / االستشارات المستمرة والتي قد تؤثر على 
تحقيق خطط "زين السعودية"، الوصول المفتوح و (FMC) و (WACC) للربط البيني. وقد نفذت "زين السعودية" تدابير 

واستراتيجيات مختلفة لضمان التخفيف من هذه المخاطر من خالل االستجابة االستباقية للمتطلبات التنظيمية، وتطوير العالقات مع 
أصحاب المصلحة الخارجيين، واالشتراك بشكل استباقي مع منظومات القطاعات المختلفة، والحصول على فهم أكبر للتحول الخاص 

بالصناعة ومتطلبات االمتثال التنظيمي.

تحديات التسعير 
تعمل "زين السعودية" في بيئة تنافسية، حيث أوصت الجهة الناظمة بأسعار محددة بهدف تمكين المتنافسين من تعزيز حصصهم 

السوقية. عالوة على ذلك، ال يعتبر المشغل مسيطرًا في سوق االتصاالت المتنقلة، وهو ما يدعوه للجوء الى تطبيق مراجعات قوية 
لألسعار األمر الذي يفاقم من حدة المنافسة في هذه األسواق.

وللتخفيف من هذه المخاطر، اعتمدت "زين السعودية" مبدأ تحليل األعمال لتحديد متطلبات العمالء والبيع العابر (المتقاطع) والبيع 
اإلضافي، وكذلك تمييز منتجاتها وخدماتها من خالل تصميمها خصيصًا لتناسب شرائح مختلفة من العمالء وفقًا الحتياجاتهم 

ومتطلباتهم.
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أمن المعلومات والمخاطر السيبرانية
ال تزال مخاطر أمن المعلومات واإلنترنت تسبب قلقًا متزايدًا للشركات على مستوى العالم، حيث تستمر التهديدات اإللكترونية في التقدم والنمو، وكذلك 
التغّير السريع في أساليب ابتزاز البيانات التي يستخدمها مجرمو اإلنترنت. ومع االنتشار المستمر لألجهزة والواجهات والشبكات التي تقدم احتماالت أعلى 
لالختراقات األمنية، واالتجاهات المتسارعة ونقاط الضعف التي فرضتها جائحة فيروس "كورونا المستجد" والمرتبطة بالتحول إلى العمل عن ُبعد، يظل 

األمن السيبراني أولوية قصوى لمعظم الشركات.
وتواصل "زين السعودية" التخفيف من هذه المخاطر من خالل التقييمات الداخلية والخارجية المنتظمة لضمان االمتثال ألفضل الممارسات والمعايير، 

باإلضافة إلى االستثمار في المشاريع األمنية للتخفيف من أنواع الهجمات الجديدة والتهديدات الالحقة. ومن خالل العديد من المشاريع والبرامج التي يتم 
تنفيذها بالتعاون مع مجموعة زين، فقد واصل فريق "زين السعودية" تطوير وتعزيز أمن المعلومات ونطاقات المخاطر اإللكترونية والمعارف المرتبطة 

بها. كذلك شاركت "زين السعودية" في العديد من المنتديات المتخصصة بالتعاون والتنسيق حول المخاطر، حيث شاركت شركات مجموعة زين وناقشت 
على نطاق واسع مناهج محددة لتعزيز أمن المعلومات في "زين السعودية" واستراتيجيات المخاطر اإللكترونية والمعرفة وخطط التخفيف منها. 

المخاطر التشغيلية

بينما تواصل حكومة المملكة العربية السعودية مبادراتها التحولية من خالل برامج رؤية 2030 المختلفة وبمشاركة الوزارات والمؤسسات الحكومية 
وشبه الحكومية، يتزايد الطلب على الموارد البشرية الكفؤة والمؤهلة والذي ينتج عنه ارتفاع جاذبية االنضمام إلى القطاعات الحكومية وشبه الحكومية 

من قبل هذه الكفاءات. في المقابل، تتطلب استراتيجيات التحول الرقمي، إلى جانب إصالح األنظمة والعمليات، تحوًال في قدرات القوى العاملة 
والمهارات، وكذلك في آليات وعمليات استقطاب المواهب في مجاالت مثل األتمتة والذكاء االصطناعي والشبكات القائمة على البرامج. ومن هذا 

المنطلق، قد ال تتمكن "زين السعودية" من تحقيق النتائج / الفوائد المرجوة / الفعالية التشغيلية إذا كانت غير قادرة على جذب الموظفين 
الرئيسيين واالحتفاظ بهم.

وتشتمل استراتيجيات تخفيف المخاطر التي اعتمدتها إدارة الموارد البشرية على تقييم فجوات المهارات من منظور مستقبلي، وإعادة هيكلة الشركة 
لتتماشى مع المستقبل الرقمي مع الحفاظ على توازن فعال بين التعيينات الخارجية ومزودي الخدمات وإعادة تشكيل المهارات الداخلية. وتواصل 
"زين السعودية" شراكاتها مع الجامعات الستقطاب الكفاءات ذات المهارات المناسبة، وتواصل جذب المواهب الرقمية والتقنية من خالل تقديم 

عروض ذات قيمة ومقنعة، في موازاة جهود االحتفاظ بالمواهب المهمة من خالل تحديد المسارات الوظيفية، والتأهيل من خالل األكاديميات، 
وفرص التعلم والمشاركة.

تبذل شركة زين السعودية جهودًا حثيثة من أجل االلتزام باألنظمة واللوائح والتعليمات التي تخضع لها الشركة، من أجل حماية مصالحها وبناء ثقافة 
االلتزام بين منسوبيها من أجل خلق شراكة فّعالة مع كل الجهات اإلشرافية والتنظيمية، يحتوي هذا القسم على تفاصيل الجزاءات المفروضة على 

الشركة من الجهات اإلشرافية والتنظيمية والقضائية، ووصفًا للضوابط التي عملت الشركة على وضعها لتفادي وقوع هذه الجزاءات مستقبًال، وااللتزام 
بتعليمات هذه الجهات التنظيمية:

إدارة المواهب 

 الجزاءات والعقوبات

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

وتفادي وقوعها مستقبًال

 فرض غرامات مالية قدرها 
310,000 ريال سعودي

عدم تنفيذ قرار الهيئة في الشكاوى 
المصعدة على الشركة خالل المهلة 

المحددة من الهيئة

لجنة النظر في مخالفات نظام 
االتصاالت

وضع إجراءات للتأكد تنفيذ القرارات 
الهيئة خالل المدة المحددة

فرض غرامات مالية قدرها 
266,000 ريال سعودي

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 غرامات مالية قدرها
50,000 ريال سعودي

وضع إجراءات للتأكد من توجيه عدم تنفيذ توجيه الهيئة
الهيئة

فرض غرامات مالية قدرها 
20,000 ريال سعودي

االمتناع عن تفعيل بطاقة اتصال 
مسبقة الدفع بالمخالفة لنظام 

االتصاالت
وضع إجراءات للتأكد من تقديم 

الخدمات المطلوبة

فرض غرامات مالية قدرها
10,000 ريال سعودي

تقديم معلومات غير واضحة 
للهيئة

وضع إجراءات للتحقق من وضوح 
المعلومات المقدمة للهيئة

فرض غرامات مالية قدرها
10,000 ريال سعودي

عدم فتح ملف للمنشأة في مكتب 
وزارة العملالعمل

إصدار سجالت تجارية في جميع 
المناطق اإلدارية في المملكة وفتح 
ملفات مكتب العمل تجنب إليقاف 
خدمات الشركة وتكرار المخالفات 
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لم يكن لعدد من الغرامات التي فرضتها هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات أي تأثير مالي على شركة "زين السعودية"، حيث تم 
تحميلها على الموزعين المسؤولين عن االنتهاكات، وفقًا لالتفاقيات المبرمة بين "زين السعودية" والموزعين. 

يوجد لدى الشركة عدد من الدعاوى القضائية القائمة بينها وبين هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات لدى المحكمة اإلدارية، تتعلق 
بالمخالفات والغرامات الصادرة عن هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات، وتحرص الشركة على اللجوء إلى الجهات القضائية المختّصة 

لضمان أن تكون قرارات الهيئة بشأن الشركة عادلة ومعقولة، ضمن األنظمة واللوائح المطّبقة في المملكة العربية السعودية. وال يمكن 
التنبؤ بالنتيجة النهائية للدعاوى المذكورة، ولكن تعمل الشركة على بذل جميع السبل المشروعة لحماية حقوقها.

أصدرت هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات خالل العام 2021 م مائة واثنتين وسبعين (172) قرارًا إداريًا بحّق الشركة ترتبت عليها 
غرامات مالية مختلفة. تعود أسباب اتخاذ تلك القرارات، بحسب رأي الهيئة، إلى مخالفة الشركة قرارات الهيئة. وعلى إثره، قامت 

اإلدارة القانونية في الشركة بالتظّلم على معظم هذه القرارات أمام المحكمة اإلدارية، وفقًا لما كفله لها النظام

وخالل العام 2021 م، نظرت المحكمة اإلدارية ومحكمة االستئناف اإلدارية في مائة واثنتين وسبعين (172) قضية إدارية مرفوعة من 
الشركة ضد الهيئة خالل عام 2021م، وصدر عن المحكمة اإلدارية خالل العام 2021م عدد من األحكام االبتدائية لصالح الشركة. 

قررت المحكمة بموجبها إلغاء قرارات الهيئة، كما صدرت أحكام نهائية لصالح الشركة خالل العام 2021م. وال تزال المحكمة اإلدارية 
ومحكمة االستئناف اإلدارية تنظران في عدد من القضايا حتى تاريخ هذا التقرير.

الدعاوى القضائية ذات العالقة
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اإلقرارات
تقر "زين السعودية" بما يلي:

عدت بالشكل الصحيح لالحتفاظ بدفاتر حسابات مناسبة.
ُ
1. إن سجالت الحسابات أ

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

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

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

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

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

11. ال توجد أسهم أو أدوات دين صادرة ألي شركة تابعة.
ــار  ــركة وكب ــس إدارة الش ــدا أعضــاء مجل ــود ألشــخاص (ع ــت تع ــي التصوي ــة ف ــة األســهم ذات األحقي ــي فئ ــة ف ــأي مصلح ــركة ب ــالغ الش ــم إب ــم يت 12.  ل

ال قاروألا حرــط دــعاوق نــم نيتــسلاو ةــنماثلا ةداــملا بــجومب كــلذو ،ةرــيخألا ةــيلاملا ةنــسلا ل ــخ قوــقحلا كــلت يــف رــييغت يأو )مــهئابرقأو نــييذيفنتلا
الماليــة وااللتزامــات المســتمرة.

13. وجود إدارة مستقلة للمراجعة الداخلية وقيامها بأنشطتها بصورة متكاملة خالل السنة.
ّ عــجارملا باــعتأ دــيدحت وأ ءادألا مــييقت وأ لزــع وأ نــييعتب ةــق لعتملا ةرادإلا ســلجم تارارــقو ةــعجارملا ةــنجل تاــيصوت نــيب ضراــعت يأ دوــجو مدــع   .14

الخارجــي أو فيمــا يتعلــق بتعييــن المراجــع الداخلــي.
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القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجع الحسابات المستقل 
“للسنة المنتهية في 31 ديسمبر2021م
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 اإلتصاالت المتنقلة السعودیةشركة 
 ( شركة مساھمة سعودیة )

 

 وتقریر مراجعي الحساباتالموحدة القوائم المالیة 
 ٢٠٢١دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 

 
 
  

 صفحة فھرس

  

 ٥-٢ مراجع الحسابات المستقلتقریر 

  

 ٦ الموحدة قائمة المركز المالي

  

 ٧ اآلخر الموحدة والدخل الشامل أو الخسارة الربحقائمة 

  

 ٨ الموحدة الملكیةقائمة التغیرات في حقوق 
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  شركة االتصاالت المتنقلة السعودیة
 ( شركة مساھمة سعودیة )

 

 الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 
 ٢٠٢١دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ باآلالف لایر سعودي ما لم ینص على خالف ذلك)
 

- ١٠ - 
 

 التكوین والنشاطات -١
 العامة المعلومات ١-١

ھــ (الموافق ١٤٢٨جمادى األولى  ٢٥بتاریخ  ١٧٦بموجب القرارات الوزاریة رقم  أنشأتإن الشركة ھي "شركة مساھمة سعودیة" 
 ٢٦م بتاریخ /٤٨م) والمرسوم الملكي رقم ٢٠٠٨ینایر  ٧ھـ (الموافق ١٤٢٨ذو الحجة  ٢٨بتاریخ  ٣٥٧م) ورقم ٢٠٠٧یونیو  ١١

من مدینة الریاض، بالمملكة  ١٠١٠٢٤٦١٩٢السجـل التجـاري رقم تم إصدار م) ٢٠٠٧یونیو ١٢ھـ (الموافق ١٤٢٨جمادى األولى 
وقامت الشركة  كمشغل ثالث لخدمة الھاتف المتنقلم) ٢٠٠٨مارس  ١٢ھـ (الموافق ١٤٢٩ربیع األول  ٤العربیة السعودیة بتاریخ 

 ) عام.٢٥كة العربیة السعودیة لمدة خمسة وعشرون (رخصة تشغیل غیر محدودة التقنیة في المملبالحصول على 

تقوم شركة االتصاالت المتنقلة السعودیة ("الشركة") والشركات التابعة (مجتمعة "المجموعة") بتقدیـم خدمات االتصاالت المتنقلة في 
كما تقوم الشركة  .خدمات الھاتف المتنقل المملكة العربیة السعودیة حیث تقوم بتشغیل وشراء وبیع وتوزیع وتقدیـم وتركیب وإدارة وصیانة

بخدمات استشاریة وبناء وإصالح أبراج االتصاالت وتقدیم الخدمات المالیة وتوفیر خدمات الطائرات المسیرة بدون طیار باالضافة الى 
 .٢-١بیع وإصالح الطائرات المسیرة بدون طیار كما ھو مذكور في ایضاح 

 .، المملكة العربیة السعودیة١١٣٥١، الریاض ٢٩٥٨١٤وق برید إن العنوان المسجل للشركة ھو صند

تعد الش���ركة ش���ركة تابعة لش���ركة االتص���االت المتنقلة الكویتیة ش.م.ك.ع. ("مجموعة زین"). مجموعة زین ھي ش���ركة تابعة لش���ركة 
 االتصاالت العمانیة ش م ع ع، عمان.

ملیون لایر س���عودي) ،  ٢٦٠: ٢٠٢٠ملیون لایر س���عودي ( ٢١٤ :٢٠٢١دیس���مبر  ٣١حققت الش���ركة ص���افي ربح للس���نة المنتھیة في 
لایر  ونملی ٥٤خس�����ائر متراكمة : ٢٠٢٠دیس�����مبر ٣١( ٢٠٢١دیس�����مبر  ٣١لایر س�����عودي كما في  ملیون ١٣٩ المبقاةاألرباح  توبلغ

ملیار لایر  ٥٫٧: ٢٠٢٠( ملیار لایر س���عودي ٦٫٥س���عودي) والمطلوبات المتداولة للش���ركة تتجاوز الموجودات المتداولة للش���ركة بمبلغ 
. بناًء على أحدث )١٧ملیار لایر یتعلق بالمس��تحق الى االطراف ذات عالقة (إیض��اح  ١٫٥) الذي یش��یر الى ٣٠(إیض��اح رقم  س��عودي)

مع االخذ  تش��غیل اإلعتیاديال المس��ار الطبیعي لعملیاتماتھا في أنھا س��تنجح في الوفاء بالتزا المجموعةخطة أعمال معتمدة ، تعتقد إدارة 
 المجموعة إدارةلدى . )٤-١ملیار لایر س�������عودي (إیض�������اح  ٣٫٢في االعتبار الجزء غیر المس�������حوب من اتفاقیة التمویل والبالغ قیمتة 

 لدیھا موارد كافیة لمواصلة عملیاتھا التشغیلیة في المستقبل المنظور. المجموعةتوقعات معقولة بأن 

 الشركات التابعة ٢-١
 الشركة الشركات التابعة والمملوكة لھا بالكامل في المملكة العربیة السعودیة كما یلي:أنشأت 

رأس المال  وبلغ مسؤولة عن توزیع وبیع أجھزة ومعدات االتصاالت. وتقدیم الخدمات االستشاریة. وھيشركة زین للمبیعات  .أ
 م.٢٠١٩لایر سعودي. بدأت الشركة ممارسة األنشطة التجاریة خالل الربع األول من عام  ١٠٫٠٠٠

 ١٠٫٠٠٠رأس المال و بلغ مسؤولة عن إنشاء ، بناء ، اصالح وصیانة محطات وأبراج اإلتصاالت.  وھيشركة زین لألعمال  .ب
 لایر سعودي. لم تبدء الشركة األنشطة التجاریة بعد.

لایر سعودي. بدأت  ١٠٠٫٠٠٠رأس المال وبلغ التقنیة في الخدمات المالیة.  تقدمشركة زین المدفوعات المحدودة (تمام) والتي  .ج
 مبلغ الى مالھا راس بزیادة الشركة قامت، ٢٠٢١في عام م. ٢٠١٩الل الربع الرابع من عام الشركة ممارسة األنشطة التجاریة خ

 سعودي لایر ملیون ٥٧
شركة زین للطائرات الُمسیرة بدون طیار والتي توفر الخدمات المھنیة والعلمیة والتقنیة  للطائرات الُمسیرة بدون طیار باإلضافة   .د

لایر سعودي. بدأت الشركة ممارسة األنشطة التجاریة  ١٠٫٠٠٠رأس المال وبلغ إلى بیع وإصالح الطائرات الُمسیرة بدون طیار. 
 م٢٠١٩ام خالل الربع الرابع من ع
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  شركة االتصاالت المتنقلة السعودیة
 سعودیة )( شركة مساھمة 

 

 )تتمة( الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة
 ٢٠٢١دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ باآلالف لایر سعودي ما لم ینص على خالف ذلك)

١١ 
 

 التكوین والنشاطات (تتمة) -١
 ھیكلة رأس المال ٣-١

فیض رأس المال من والذي تمت فیھ الموافقة على تخ ٢٠٢٠أكتوبر  ٠٨في  تماع الجمعیة العامة غیر العادیةتم اإلعالن عن اج )أ
بلغ رأس المال قبل  حیث سھم. ١٣٥٫٠٠٠٫٠٠٠وافق المساھمون على تخفیض رأس المال من خالل إلغاء  قبل المساھمین.

لایر سعودي بتخفیض قدره  ٤،٤٨٧،٢٩١،٧٥٠لایر سعودي ، وأصبح رأس المال بعد التخفیض  ٥،٨٣٧،٢٩١،٧٥٠التخفیض 
٪ ، وبالتالي فإن نسبة التخفیض ٢٣٫١لایر سعودي. نسبة التغییر في رأس المال ، بعد تخفیض رأس المال ھي  ١،٣٥٠،٠٠٠،٠٠٠

 ٠٫٢٣للسھم الواحد ھي 
حیث تمت الموافقة من قبل المساھمین على زیادة رأس  تماع الجمعیة العامة غیر العادیة، تم اإلعالن عن اج٢٠٢٠أكتوبر  ١٤في  )ب

وافق المساھمون على زیادة رأس المال  وذلك وفقاً لموافقة الجمعیة العامة غیر العادیة، مال الشركة من خالل إصدار حقوق أولویة.
لایر سعودي عن  ٨،٩٨٧،٢٩١،٧٥٠سھم. بلغ رأس المال المعدل بعد اإلصدار الصحیح  ٤٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠من خالل إصدار 

بخالف ذلك قامت مجموعة زین باإلكتتاب من خالل تحویل لایر سعودي.  ٤،٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠طریق زیادة رأس المال بمبلغ 
بلغت نسبة الزیادة لكل سھم ر نقدیة. ملیون لایر سعودي من اصل الدین القائم والذي تم اعتباره معاملة غی ١٬٦٦٧دیون بقیمة 

 حقوق لكل سھم. ١٫٠٠٣
 
 اتفاقیات إعادة التمویل ٤-١

، قامت المجموعة بإعادة تمویل وتمدید تاریخ اس����تحقاق المرابحة المش����تركة القائمة لخمس س����نوات حتى عام  ٢٠٢٠س����بتمبر  ٢٧في 
لمدة عامین، بش���روط تجاریة أفض���ل. عالوة على ذلك ، ملیار لایر س���عودي مع فترة س���ماح  ٦بمبلغ إجمالي متاح یص���ل إلى  ٢٠٢٥

) وبذلك ٢٠١٨ملیار لایر س��عودي في عام  ٠٫٦٥ملیار لایر س��عودي (في األص��ل  ١تتض��من االتفاقیة تس��ھیالت رأس مال عامل بمبلغ 
خطط نمو أعمالھا. ، مما یوفر س��یولة إض��افیة للمجموعة لتمویل ٢٠٢٥ملیار لایر س��عودي حتى عام  ٧یص��ل إجمالي التس��ھیالت إلى 

ملیار لایر س�������عودي). قامت  ٣٫٨٥، اس�������تخدمت المجموعة فقط المبلغ القائم من االتفاقیة الحالیة ( ٢٠٢٠س�������بتمبر  ٣٠لذلك، في 
ملیار لایر س��عودي  ٠٫٨. وس��حبت المجموعة مبلغًا إض��افیًا قدره ٢٠٢٠نوفمبر  ٣٠ملیار لایر س��عودي في  ٢٫٨٣٢المجموعة بتس��ویة 

ملیون لایر س����عودي في  ٦٥٠و مبلغ  ٢٠٢١ملیار لایر س����عودي في الربع األول من  ١٫٣، كما س����حبت نبلغ ٢٠٢٠دیس����مبر  ٣١في 
ملیار كما  ٣٫٢بلغ الجزء غیر المس��حوب من تس��ھیالت المرابحة مبلغ وقدرة وفقًا لمتطلبات أعمال المجموعة.  ٢٠٢١الربع الثاني من 

 .)١٥إیضاح ( ٢٠٢١دیسمبر  ٣١في 
 

 العرض غیر الملزم لبیع األبراج  ٥-١

صندوق االستثمارات العامة و سمو  من الوارد الملزمغیر  العرضتھا على إدار مجلس طرف من موافقة على حصولھا الشركة أعلنت
وستستحوذ الكیانات الثالثة  األمیر سعود بن فھد و شركة سلطان القابضة باستحواذھم على حصة من ابراج البنیة التحتیة لشركة زین،

 ٪.٢٠٪ على التوالي، في حین ستمتلك زین السعودیة الحصة المتبقیة البالغة ١٠٪ و١٠٪ و٦٠على حصة 

وبموجب . ملیون دوالر أمریكي) ٨٠٧ملیون لایر سعودي ( ٣٬٠٢٦زین السعودیة ل ا المملوكةبرج ٨٬٠٦٩ المقترحة لـ������� قیمةالبلغت 
عودیة ببیع بنیتھا التحتیة الس���لبیة والمادیة لألبراج واالحتفاظ بجمیع ھوائیات االتص���االت الالس���لكیة ، س���تقوم زین الس���العرضش���روط 

.تعمل زین الس���عودیة حالیا مع مختلف األطراف على أفض���ل طریقة لتنفیذ بروتوكول االنترنت األخرى والبرامج والتكنولوجیا وأجھزة
وتخض��ع االتفاقات النھائیة لموافقة الس��لطات الرس��میة، والموافقات الداخلیة من المش��ترین أي التزام ، یمثل العرض المقدم وال . العرض

، للدراس�ات التفص�یلیة و العنایة الواجبة و الفحوص�ات النافیة للجھالة على نحو مس�توفي و مرض�ي س�تحوذةالجھات الم تمامالمعنیین، وإ
 ة.طراف المعنیوأي شروط أخرى قد یتم االتفاق علیھا بین األ
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  شركة االتصاالت المتنقلة السعودیة
 سعودیة )( شركة مساھمة 

 

 )تتمة( الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة
 ٢٠٢١دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ باآلالف لایر سعودي ما لم ینص على خالف ذلك)

١٢ 
 

 أسس االعداد -٢
یة الموحدة  مال عداد القوائم ال قا للمعاییر للمجموعة تم إ یة للتوف لدول مالي  قریرا مدةال یة والمعاییر  المعت یة الس�������عود كة العرب في الممل

 .للمراجعین و المحاسبینواإلصدارات األخرى المعتمدة من الھیئة السعودیة 
 أسس القیاس

 مالم یذكر خالف ذلك في اإلیضاحات المرفقة للقوائم المالیة.تم إعداد القوائم المالیة الموحدة وفقًا لمبدأ التكلفة التاریخیة 
 م، ما لم یذكر خالف ذلك.٢٠٢٠دیسمبر  ٣١نفس السیاسة المحاسبیة للسنة المنتھیة في  المجموعةاستخدمت 

 أسس التوحید
 ، القوائم المالیة للشركة والكیانات التي تسیطر علیھا الشركة. تتحقق السیطرة عندما تكون الشركة:تتضمن القوائم المالیة الموحدة

 سلطة على األعمال الُمستثمر فیھا. 
 ض ل  ، و، أو لدیھا حقوق في، عوائد متقلبة من ارتباطھا باألعمال الُمستثمر فیھاـتعرُّ
  ھا.الُمستثمر فیھا للتأثیر على مبلغ عوائدالقدرة على استخدام سلطتھا على األعمال لدیھا 

تقوم الشركة بتقییم ما إذا كانت تسیطر على الشركة المستثمر فیھا ام ال، إذا أشارت الحقائق والظروف إلى وجود تغییرات الى واحد أو 
 اكثر من الثالث عناصر المذكورة اعاله.

قائمة ووالدخل الش���امل االخر الموحدة  رةرباح أو الخس���االالي الموحد ، قائمة تش���تمل ھذه القوائم المالیة الموحدة على قائمة المركز الم
، بما في  مجموعةالتغیرات في حقوق الملكیة الموحدة  وقائمة التدفقات النقدیة الموحدة ، واالیض�������احات على القوائم المالیة الموحدة لل

). یتم توحید الش����ركات التابعة من التاریخ ٢-١ض����ح في (إیض����اح، كما ھو مو مجموعةذلك الموجودات والمطلوبات ونتائج عملیات ال
السیاسات المحاسبیة للشركات التابعة ، عند الضرورة ، لضمان توافقھا مع السیاسات  ضبطالذي تبدأ فیھ الملكیة حتى تاریخ توقفھا. یتم 

جمیع االص���ول وااللتزامات ل بنفس فترات التقاریر. والش���ركات التابعة المملوكة لھا بالكام المجموعة. تتمتع المجموعةالمتبعة من قبل 
 والدخل والمصاریف والتدفقات النقدیة دخل المجموعة والمتعلقة بمعامالت بین اعضاء المجموعة تم الغائھا في القوائم الموحدة.

 العملة الوظیفیة وعملة العرض 
ملة الوظیفیة للمجموعة، جمیع المبالغ تم تقریبھا الى االالف لایر تم عرض القوائم المالیة الموحدة بالس���عودي لایر حیث تمثل ایض���اً الع

 سعودي ما لم یذكر خالف ذلك.
 
 ، التفسیرات، و التغیراتالمعاییر -٣

 معاییر وتفسیرات وتعدیالت جدیدة ساریة المفعول في السنة الحالیة. 
(ما لم یذكر خالف  ٢٠٢١ینایر  ١التي تبدأ في أو بعد طبقت المجموعة ألول مرة معاییر وتعدیالت معینة تس������ري للفترات الس������نویة 

 مبكر ألي معیار أو تفسیر أو تعدیل آخر تم إصداره ولكنھ لم یصبح ساري المفعول بعد. ذلك). لم تقم المجموعة بتطبیق
 
(تعدیالت على المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  ٢٠٢١یونیو  ٣٠بعد  ١٩-COVIDامتیازات اإلیجار المتعلقة بـ�����������  -أ

١٦( 
على المعیار  ١٩-Covidامتیازات اإلیجار المتعلقة بـ������ تعدیل ) IASB، أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة ( ٢٠٢٠مایو  ٢٨في 

كوس���یلة عملیة ، قد یختار المس���تأجر عدم تقییم إذا كان امتیاز اإلیجار المرتبط بـ عقود اإلیجار.  ١٦یر المالیة رقم الدولي إلعداد التقار
Covid-أي تغییر في مدفوعات باحتس�������اب من المؤجر یعد تعدیًال لعقد اإلیجار. یقوم المس�������تأجر الذي یقوم بإجراء ھذا االختیار  ١٩

ة التي یفسر بھا التغییر بموجب المعیار الدولي إلعداد التقاریر بنفس الطریق ١٩-Covidاإلیجار ناتج عن امتیاز اإلیجار المرتبط بـ������� 
 ، إذا لم یكن التغییر تعدیًال لعقد اإلیجار. ١٦المالیة رقم 
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١٣ 
 

 
 المعاییر، التفسیرات، و التغیرات (تتمة) -٣

 
(تعدیالت على المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  ٢٠٢١یونیو  ٣٠بعد  ١٩-COVIDامتیازات اإلیجار المتعلقة بـ�����������  -أ

 ) (تتمة)١٦
، مدد مجلس معاییر المحاس�����بة  ١٩-Covid، ولكن مع اس�����تمرار تأثیر جائحة  ٢٠٢١یونیو  ٣٠تطبیق التعدیل حتى  كان من المقرر

فترات التقاریر ینطبق التعدیل على . ٢٠٢٢یونیو  ٣٠فترة تطبیق الوس�������یلة العملیة حتى  ، ٢٠٢١مارس  ٣١في  )IASBالدولیة (
، ولكنھا تخطط لتطبیق  ١٩-Covidم تتلق المجموعة امتیازات اإلیجار المتعلقة بـ������ . ومع ذلك ، ل٢٠٢١أبریل  ١التي تبدأ في أو بعد 

 الوسیلة العملیة إذا أصبحت قابلة للتطبیق خالل الفترة المسموح بھا من التطبیق.
 الفائدةإصالح معیار سعر  ٣٩ومعیار المحاسبة الدولي  ٩و  ٧تعدیالت على المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة  

) بس��عر فائدة IBORتوفر التعدیالت إعفاءات مؤقتة تتناول آثار التقاریر المالیة عندما یتم اس��تبدال س��عر الفائدة المعروض بین البنوك (
 ). تشمل التعدیالت الوسائل العملیة التالیة:RFRبدیل شبھ خاٍل من المخاطر (

التدفقات النقدیة التي یتطلبھا اإلص���الح مباش���رة ، لیتم التعامل معھا على أنھا  وس���یلة عملیة تتطلب تغییرات تعاقدیة ، أو تغییرات في• 
 تغییرات في سعر الفائدة المتغیر ، بما یعادل الحركة في سعر الفائدة في السوق

 حوطلیتم إجراؤھا للتحوط من التخصیصات ووثائق التحوط دون وقف عالقة الت IBORتغییرات التصاریح التي یتطلبھا إصالح • 
من االض���طرار إلى تلبیة المتطلبات القابلة للتحدید بش���كل منفص���ل عندما یتم تخص���یص أداة االقتص���ادیة  توفیر إعفاء مؤقت للكیانات• 

RFR كتحوط لمكون المخاطر 
في الفترات الوس�������ائل العملیة  لم یكن لھذه التعدیالت أي تأثیر على البیانات المالیة الموحدة للمجموعة. تعتزم المجموعة اس�������تخدام

 المستقبلیة إذا أصبحت قابلة للتطبیق.
 
 معاییر وتفسیرات وتعدیالت جدیدة لم تصبح ساریة المفعول بعد -ب

ھناك عدد من المعاییر والتعدیالت على المعاییر والتفسیرات التي أصدرھا مجلس معاییر المحاسبة الدولیة والتي تعتبر ساریة المفعول 
 المستقبلیة التي قررت المجموعة عدم تطبیقھا مبكًرا.في الفترات المحاسبیة 

 :٢٠٢٢ینایر  ١التعدیالت التالیة ساریة المفعول للفترة التي تبدأ في 
 ) ؛٣٧تكلفة إتمام العقد (تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي  - غیر المجدیةالعقود • 
 ) ؛١٦الت على معیار المحاسبة الدولي الممتلكات واآلالت والمعدات: العائدات قبل االستخدام (تعدی• 
 ) ؛ و٤١ IASو  ١٦ IFRSو  ٩ IFRSو  ١ IFRS(تعدیالت على  ٢٠٢٠-٢٠١٨ IFRSالتحسینات السنویة على معاییر • 
 ).٣اإلشارات إلى اإلطار المفاھیمي (تعدیالت على المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة • 
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١٤ 
 

 

 التغیرات (تتمة)المعاییر، التفسیرات، و  -٣
 :٢٠٢٣ینایر  ١التعدیالت التالیة ساریة المفعول للفترة التي تبدأ في 

للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر  ٢وبیان الممارس���ة  ١اإلفص���اح عن الس���یاس���ات المحاس���بیة (تعدیالت على معیار المحاس���بة الدولي • 
 المالیة).

 ). و٨ر المحاسبة الدولي تعریف التقدیرات المحاسبیة (تعدیالت على معیا• 
 ).١٢الضرائب المؤجلة المتعلقة باألصول والخصوم الناشئة عن معاملة واحدة (تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي • 

ال تتوقع المجموعة أي معاییر أخرى صادرة عن مجلس معاییر المحاسبة الدولیة ، ولكنھا غیر ساریة المفعول بعد ، أن یكون لھا تأثیر 
 ي على المجموعة.ماد
 المحاسبیة الھامةسیاسات ال -٤

 الممتلكات والمعدات
ذ تدرج الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقص��ا اإلھالك المتراكم وخس��ائر انخفاض القیمة المتراكمة باس��تثناء األعمال الراس��مالیة قید التنفی

 واالراضي.

المتبقیة علی مدى أعمارھا اإلنتاجیة باس����تخدام طریقة القس����ط الثابت. ویتم اإلعتراف باإلھالك لش����طب تکلفة األص����ول ناقص����ا قیمتھا 
في  ویجب مراجعة األعمار اإلنتاجیة المقدرة والقیم المتبقیة وطریقة اإلھالك في نھایة فترة التقریر الس������نوي ، وتحتس������ب أي تغیرات

 التقدیرات على أساس مستقبلي.

 لمحتمل تدفق المنافع االقتصادیة المستقبلیة المرتبطة بالنفقات إلى المجموعة.تتم رسملة المصروفات الالحقة فقط إذا كان من ا

 معدالت اإلھالك السنویة التالیة على ممتلكاتھا ومعداتھا: المجموعةتطبق 

 ٪أو مدة اإلیجار أیھما أقل٢٠ تحسینات على العقارات المستأجرة
 ٪٣٣٫٣٪ إلى ٥ معدات شبكة اإلتصاالت

 ٪٣٣٫٣٪ إلى ٢٠ والخوادمنظم المعلومات 
 ٪ ٢٠ األثاث والتجھیزات واألدوات المكتبیة

 ٪٢٠ السیارات ومعدات النقل األخرى
یتم اس���تبعاد أي من بنود الممتلكات والمعدات بمجرد التص���رف فیھ أو عندما ال یُتوقع أي منافع اقتص���ادیة مس���تقبلیة من االس���تمرار في 
استخدام األصل. ویتم تحدید أي ربح أو خسارة ناتجة عن بیع أو استبعاد أحد بنود الممتلكات والمعدات على أنھ الفرق بین متحصالت 

 .رةأو الخسا ربحاالعتراف بھ في ال ویتملدفتریة لألصل، البیع والقیمة ا

عندما تكون  االعمال الرأس����مالیة قید التنفیذ یتم إثبات األعمال الرأس����مالیة قید التنفیذ بالتكلفة وال یتم اس����تھالكھا. یبدأ االس����تھالك على
منھا ، یتم تحویلھا إلى ممتلكات ومعدات أو  األص��ول جاھزة لالس��تخدام المقص��ود. عندما تكون األص��ول جاھزة لالس��تخدام المقص��ود

أص���ول غیر ملموس���ة. تتم رس���ملة تكالیف التمویل على القروض لتمویل إنش���اء األص���ول المؤھلة خالل الفترة المطلوبة إلكمال وإعداد 
 األصل لالستخدام المقصود.

 ات رأسمالیة مقدمةدفع
حتى دفعات رأس��مالیة مقدمة  اعلى أنھ الدفعاتبتلك  االعترافالمعدات الرأس��مالیة. یس��تمر  ديیتم دفع دفعات رأس��مالیة مقدمة إلى مور

 یةالرأسمال األعمالإلى معدات االتصاالت أو الدفعات الرأسمالیة المقدمة ، یتم تحویل  المعدات  توریدیتم تسلیم األصل. بمجرد أن یتم 
 .قید التنفیذ

 األصول غیر الملموسة
شكل منفصل بالتكلفة ناقصا اإلطفاء المتراكم وخسائر  شراؤھا ب تدرج األصول غیر الملموسة ذات األعمار اإلنتاجیة المحددة التي یتم 
انخفاض القیمة المتراكمة. ویتم االعتراف باإلطفاء على أس�������اس القس�������ط الثابت على مدى أعمارھا اإلنتاجیة المقدرة. ویجب مراجعة 

، وتحتس�����ب تأثیرات أي تغیرات في التقدیرات على أس�����اس الس�����نوي تقریرالالمقدرة وطریقة اإلطفاء في نھایة فترة األعمار اإلنتاجیة 
 مستقبلي.
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 (تتمة)السیاسات المحاسبیة الھامة  -٤
 (تتمة)   األصول غیر الملموسة

، ولكن یتم التحقق من وجود إضمحالل سنویاً، سواء بشكل األصول غیر الملموسة ذات األعمار اإلنتاجیة غیر المحددة ال یتم إستھالك 
االعمار س�������نوًیا لتحدید ما إذا كانت  االعمار االنتاجیة غیر المحددةتقییم  تتم مراجعةمنفص�������ل أو على مس�������توى وحدات تولید النقد. 

نتاجي من غیر محدد إلى محدد یتم على إذا لم یكن األمر كذلك ، فإن التغییر في العمر اإلس�������وف تظل داعمة. غیر المحددة االنتاجیة 
 أساس مستقبلي.

 معدالت اإلطفاء السنویة التالیة على أصولھا غیر الملموسة: المجموعةتطبق 

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

 ٪١٠٪ إلى ٦٫٦٧ حقوق االستخدام غیر القابلة للتحدید
 ٪٦٫٦٧ الطیف الترددي

 .السنوي تقریرالیكون للعالمات التجاریة عمر إنتاجي غیر محدد، ویتم تقییم انخفاض قیمتھا في تاریخ 

ستخدامھ أو التصرف فیھ.  ستبعاد أي أصل غیر ملموس بمجرد التصرف فیھ أو عندما ال یُتوقع أي منافع اقتصادیة مستقبلیة من ا یتم ا
ساس الفرق بین صافي متحصالت  یتم اإلعتراف بالمكاسب أو الخسائر الناتجة عن ستبعاد األصل غیر الملموس، التي تحسب على أ ا

 البیع والقیمة الدفتریة لألصل، في األرباح أو الخسائر عند استبعاد األصل.

 انخفاض قیمة األصول الملموسة وغیر الملموسة
وغیر الملموسة لتحدید ما إذا كان ھناك أي مؤشر على أن القیم الدفتریة ألصولھا الملموسة  -في نھایة كل فترة تقریر -تُراجع الشركة 

تلك األص��ول قد تعرض��ت لخس��ائر انخفاض القیمة. في حالة وجود مثل ھذه المؤش��رات، یتم تقدیر القیمة القابلة لالس��ترداد لألص��ل من 
ل لالس������ترداد ألص������ل منفرد، تقوم أجل تحدید مدى خس������ارة انخفاض القیمة (إن وجدت). عندما ال یكون من الممكن تقدیر المبلغ القاب

الش���ركة بتقدیر المبلغ القابل لالس���ترداد لوحدة تولید النقد التي ینتمي إلیھا األص���ل. وعندما یمكن تحدید أس���اس معقول وثابت للتوزیع، 
ت إنتاج النقد تُوزع كذلك أص��ول الش��ركات إلى وحدات تولید النقد الفردیة، أو یتم توزیعھا بخالف ذلك على أص��غر مجموعة من وحدا

 التي یمكن تحدید أساس توزیع معقول وثابت لھا.

 انخفاض قیمة األصول الملموسة وغیر الملموسة
. عند تقدیر قیمة االستخدام، , أیھما أعلىالقیمة العادلة ناقصا تكلفة البیع والقیمة الناتجة من االستخدامن المبلغ القابل لالسترداد ھو ویكو

ة یتم خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة من قیمتھا الحالیة باستخدام معدل خصم ما قبل الضریبة الذي یعكس تقییمات السوق الحالی
 تعدیلھا , لم یتمالتدفقات النقدیة المستقبلیة لھللقیمة الزمنیة للنقود والمخاطر المحددة لألصل الذي لم یتم تعدیل 

ر أقل من قیمتھ الدفتریة، یتم تخفیض القیمة الدفتریة (وحدة تول ید النقد) إذا كان المبلغ القابل لالس��ترداد لألص��ل (وحدة تولید النقد) قد قُّدِ
 لألصل إلى مبلغھ القابل لالسترداد. یتم إدراج خسارة انخفاض القیمة مباشرة في األرباح أو الخسائر.

القیمة الحقًا، یجب زیادة القیمة الدفتریة لألص����ل (أو وحدة تولید النقد) إلى أن تص����ل للتقدیرات المعدلة للمبلغ وفي حال عكس خس����ارة 
 القابل لالس�������ترداد، ولكن بحیث ال تزید القیمة الدفتریة التي تمت زیادتھا عن القیمة الدفتریة التي كان من الممكن تحدیدھا إذا لم یتم

مة في القیمة لألصل (أو وحدة تولید للنقد) في السنوات السابقة. یتم االعتراف بعكس خسارة انخفاض القیاالعتراف بخسارة االنخفاض 
 .مباشرة في األرباح أو الخسائر

 المخزون
. وتحدد تكالیف المخزون على أس���اس المتوس���ط المرجح للتكلفة. أقلتقدر قیمة المخزون بالتكلفة أو ص���افي القیمة القابلة للتحقق، أیھما 

 .البیعیمثل صافي القیمة القابلة للتحقق سعر البیع المقدر للمخزون ناقًصا كل التكالیف المقدرة لإلنھاء والتكالیف الالزمة إلتمام 
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 (تتمة) السیاسات المحاسبیة الھامة -٤
 وأرصدة البنوكالنقد 
اش��ھر وتكون  ٣على النقد بالص��ندوق والبنوك و الودائع مع البنوك والتي ال یتجاوز تاریخ اس��تحقاقھا وأرص��دة لدى البنوك النقد  یش��مل

 متاحة لإلستخدام عن طریق المجموعة، ما لم یذكر خالف ذلك.

 منافع الموظفین
 مكافأة نھایة الخدمة

یا محددة، باستخدام طریقة وحدة االئتمان المخططة، مع إجراء تقییم یتم تحدید مخصص مكافأة نھایة الخدمة، وھو عبارة عن خطة مزا
إكتواري في نھایة كل فترة التقریرالسنوي. وتُدرج عملیات إعادة القیاس، التي تشمل المكاسب والخسائر الناتجة عن التقییم األكتواري، 

ل األخر في الفترة التي تحدث فیھا. وتدرج عملیات إعادة مباش���رة في قائمة المركز المالي مع قید أي خص���م أو ائتمان في الدخل الش���ام
القیاس المعترف بھا في الدخل الش���امل اآلخر على الفور في األرباح المبقاة، ولن یتم إعادة تص���نیفھا ض���من األرباح أو الخس���ائر. ویتم 

ب الفائدة من خالل تطبیق معدل الخصم في بدایة إثبات تكلفة الخدمة السابقة في الربح أو الخسارة في فترة تعدیل الخطة. كما یتم احتسا
 الفترة الى صافي االلتزامات أو األصول المحددة. وتُصنف تكالیف المنافع المحددة على النحو التالي:

  والتسویة)؛تکالیف الخدمة (بما في ذلك تكلفة الخدمة الحالیة، تكلفة الخدمة السابقة، وكذلك المكاسب والخسائر الناتجة عن التخفیضات 
 مصروفات الفوائد؛ 
 .إعادة القیاس 

 

 ".التشغیلیة واالداریةالعنصرین األولین لتكالیف المنافع المحددة في الربح أو الخسارة في بند "المصاریف  المجموعة بعرض تقوم
 إستحقاقات التقاعد

للتأمینات اإلجتماعیة. ویمثل ذلك خطة مس��اھمة محددة. تدفع الش��ركة اش��تراكات التقاعد عن موظفیھا الس��عودیین إلى المؤس��س��ة العامة 
 وتسجل المدفوعات كمصاریف عند تكبدھا.

 منافع الموظفین قصیرة األجل

یتم اإلعتراف بااللتزام بالمنافع المس����تحقة للموظفین فیما یتعلق باألجور والرواتب واألجازات الس����نویة واألجازات المرض����یة وتذاكر 
 م فیھا تقدیم الخدمة ذات العالقة بالمبلغ غیر المخصوم من المنافع المتوقع دفعھا مقابل تلك الخدمة.السفرفي الفترة التي یت

وتقاس االلتزامات المعترف بھا فیما یتعلق بمنافع الموظفین القص���یرة األجل بالمبلغ غیر المخص���وم للمنافع المتوقع دفعھا مقابل الخدمة 
 ذات العالقة.

 المنح الحكومیة
 ستلتزم بالشروط المتعلقة بھا وبأن المنح سیتم استالمھا. المجموعةال یتم اإلعتراف بالمنح الحكومیة حتى یكون ھناك تأكید معقول بأن 

یتم تسجیل المنح الحكومیة المتعلقة بالممتلكات والمعدات كخصم من تكلفة الموجودات عند تسجیلھا في القیمة الدفتریة ذات الصلة . یتم 
أي مبالغ مسبقة الدفع إضافیة مستلمھ كمنحة مؤجلة ویتم تسویتھا مقابل النفقات الرأسمالیة المسجلة على الموجودات. أي فائض تسجیل 

 یتم تسجیلھ في اإلیرادات األخرى.

 یتم تسویة المنح المتعلقة باالیرادات (استرداد المصروفات) مقابل المصاریف ذات الصلة.

 العمالت األجنبیة
(العمالت األجنبیة)، والتي ھي اللایر الس���عودي وفقا  للمجموعةراف بالمعامالت التى تتم بعمالت أخرى غیر العملة الرس���میة یتم اإلعت

ألس������عار الص������رف الس������ائدة في تاریخ المعامالت. في نھایة كل فترة تقریر، یتم إعادة تحویل البنود النقدیة المقومة بالعمالت األجنبیة 
في ذلك التاریخ. ال یتم إعادة تحویل البنود غیر النقدیة التي یتم قیاسھا من حیث التكلفة التاریخیة بعملة أجنبیة. لصرف السائدة ابأسعار 

 یتم اإلعتراف بفروقات الصرف على البنود النقدیة في األرباح أو الخسائر في الفترة التي تنشأ فیھا.
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  شركة االتصاالت المتنقلة السعودیة
 سعودیة )( شركة مساھمة 

 

 )تتمة( الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة
 ٢٠٢١دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ باآلالف لایر سعودي ما لم ینص على خالف ذلك)

١٧ 
 

  )تتمة(السیاسات المحاسبیة الھامة  -٤
 الزكاة

یتم تقدیم الزكاة على اس��اس . الربح أو الخس��ارةالزكاة وتخص��ص��ھا وفقا للوائح المالیة الس��عودیة، ویتم تحمیلھا على  المجموعةتحتس��ب 
ً المجموعة ككل.   فترة المشمولة بالتقریر.البنھایة  وتحتسب باستخدام معدالت الزكاة الساریة أو المطبقة جوھریا

 رأس المال
تصدرھا المجموعة كحقوق ملكیة فقط إلى الحد الذي ال تستوفي فیھ تعریف المطلوب المالي أو األصل یتم تصنیف األدوات المالیة التي 

 المالي. یتم تصنیف األسھم العادیة للمجموعة كأدوات حقوق ملكیة.

 االحتیاطي القانوني
 %١٠الشركة االعتراف باحتیاطي یتكون من وفقا للنظام األساسي للشركة و لوائح الشركات في المملكة العربیة السعودیة, یتعین على 

 من رأس المال. ھذا االحتیاطي غیر قابل للتوزیع حالیا على المساھمین. %٣٠من أرباحھا للسنة حتى تصل إلى 
 مخصصات

إلتزام قانوني حالي أو متوقع ناتج عن حدث س���ابق، وھناك إحتمال وجود إس���تخدام  المجموعةیتم إثبات المخص���ص���ات عندما یكون لدى 
 للموارد لتسویة اإللتزام، وإمكانیة تقدیر المبلغ بشكل یعتمد علیھ.

 االلتزامات المحتملة
، بخالف تلك التي  المحتملةال یتم االعتراف باألص��ول المحتملة كأص��ل حتى یص��بح تحقیقھا مؤكًدا تقریبًا. ال یتم االعتراف بااللتزامات 

تنش���أ عن االس���تحواذ على الش���ركات التابعة ، كالتزام إال إذا كان من المحتمل نتیجة أحداث س���ابقة أن یكون ھناك تدفق خارجي للموارد 
شكل موثوق. یتم االعتراف بالمطلوبات الطا سویة التزام حالي أو قانوني أو ضمني ؛ ویمكن تقدیر المبلغ ب شئة عن االقتصادیة لت رئة النا

 اندماج األعمال إذا كان من الممكن قیاس قیمتھا العادلة بشكل موثوق.

 عقود اإلیجار 
 كمستأجر المجموعة

بتقییم ما إذا كان العقد عقد ایجارأو یحتوي على إیجار، عند بدء العقد. تعترف الش����ركة بحق اس����تخدام األص����ول والتزام  المجموعةتقوم 
 اإلیجار المقابل في التاریخ الذي یجعل المؤجر فیھ الموجود متاًحا لالستخدام من قبل الشركة (تاریخ البدء).

 تكلفة ، والتي تشمل:في ذلك التاریخ ، تقیس الشركة حق االستخدام بال

 مقدار القیاس األولي اللتزام اإلیجار. •
 أي مدفوعات إیجار یتم إجراؤھا في أو قبل تاریخ البدء ، مطروًحا منھا أي حوافز إیجار مستلمة. •
 أي تكالیف مباشرة أولیة ، و •
روط وأحكام عقد اإلیجار نتیجة الستخدام تقدیر للتكالیف التي یتعین تكبدھا الستعادة األصل األساسي إلى الحالة المطلوبة بموجب ش •

التزاًما بھذه  المجموعةاألصل األساسي خالل فترة معینة ؛ یتم االعتراف بذلك كجزء من تكلفة حق استخدام األصل عندما تتحمل 
 التكالیف ، والذي قد یكون في تاریخ البدء أو كنتیجة الستخدام األصل خالل فترة معینة.

س الشركة التزام اإلیجار بالقیمة الحالیة لمدفوعات اإلیجار التي لم یتم دفعھا في ذلك التاریخ. وفي ذلك التاریخ ، یتم في تاریخ البدء ، تقی
خص��م مدفوعات اإلیجار باس��تخدام س��عر الفائدة الض��مني في عقد اإلیجار ، إذا كان یمكن تحدید ھذا الس��عر بس��ھولة. إذا تعذر تحدید ھذا 

یتم تض�مین مدفوعات اإلیجار المتغیرة فقط في قیاس التزام اإلیجار  تس�تخدم معدل االقتراض التراكمي. مجموعةالالمعدل بس�ھولة ، فإن 
اذا كانت تعتمد على مؤشر أو معدل. في مثل ھذه الحاالت, یفترض القیاس األولى اللتزام اإلیجار أن العنصر المتغیر سیبقى دون تغییر 

 اإلیجار المتغیرة األخرى كمصروفات في الفترة التي تتعلق بھا. طوال مدة اإلیجار. یتم دفع مدفوعات

تش��مل مدفوعات اإلیجار المدرجة في قیاس التزام اإلیجار المدفوعات التالیة لحق اس��تخدام األص��ل األس��اس��ي خالل فترة اإلیجار التي لم 
 یتم دفعھا في تاریخ البدء:
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  شركة االتصاالت المتنقلة السعودیة
 سعودیة )( شركة مساھمة 

 

 )تتمة( الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة
 ٢٠٢١دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 
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١٨ 
 

  (تتمة)السیاسات المحاسبیة الھامة  -٤
 .(بما في ذلك دفعات ثابتة مضمونة) ، مطروًحا منھا حوافز اإلیجار المستحقة القبضدفعات ثابتة  •
 معدل.مؤشر أو دفعات إیجار متغیرة والتي تكون بناءاً على  •
 .المبالغ التي یتوقع أن یدفعھا المستأجر بموجب ضمانات القیمة المتبقیة •
 لخیار الشراء إذا كان المستأجر على یقین معقول من ممارسة ھذا الخیار و سعر المعاملة •
 دفع غرامات إنھاء عقد اإلیجار، إذا كانت مدة اإلیجار تعكس المستأجر الذي یمارس ھذا الخیار. •

كمصروف في الربح أو یتم إدراج المدفوعات المرتبطة بعقود اإلیجار قصیرة األجل واألصول منخفضة القیمة على أساس القسط الثابت 
 الخسارة.

سي إلى  المجموعةعندما تتحمل  ستعادة األصل األسا ستعادة الموقع الذي توجد علیھ أو ا التزاًما بتكالیف تفكیك وإزالة أصل مؤجر، أو ا
. إلى الحد ٣٧الحالة المطلوبة بموجب ش��روط وش��روط عقد اإلیجار، یتم االعتراف بالمخص��ص وقیاس��ھ وفقًا لمعاییر المحاس��بة الدولیة 

الذي تكون فیھ التكالیف المتعلقة بأص����ل حق االس����تخدام، یتم إدراج التكالیف في أص����ل حق االس����تخدام ذي الص����لة ، ما لم یتم تكبد ھذه 
 التكالیف إلنتاج مخزون.

 القیاس الالحق
ا االس��تھالك المتراكم وخس��ائر انخفاض القیمة. یتم احتس��اب بقیاس  تقوم المجموعة، تاریخ البدءبعد  أص��ل حق االس��تخدام بالتكلفة ناقص��ً

االستھالك على أساس القسط الثابت على المدى األقصر من العمر اإلنتاجي لألصل ومدة اإلیجار. تحدد الشركة ما إذا كان حق استخدام 
. یبدأ االس��تھالك في تاریخ بدء الربح او الخس��ارةلقیمة تم تحدیدھا في قائمة األص��ول قد انخفض��ت قیمتھ وتقر بأیة خس��ائر انخفاض في ا

 عقد اإلیجار.
سبي الدولي رقم  المجموعةتطبق  سبة علىلتحدید ما إذا كان أصل حق االستخدام قد انخفضت قیمتھ و ٣٦معیار المحا خسارة  یتم المحا

 انخفاض القیمة المحددة.
التزامات اإلیجار عن طریق زیادة القیمة الدفتریة لتعكس الفائدة على التزامات اإلیجار وتخفیض  ة بقیاستقوم المجموعبعد تاریخ البدء ، 

 اإلیجار المدفوعة. دفعاتالقیمة الدفتریة لتعكس 

 قیاس التزام اإلیجار (وتجري تعدیالً مماثالً ألصل حق االستخدام ذي الصلة) كلما: تقوم المجموعة بإعادة

اإلیجار أو حدث أو تغییر كبیر في الظروف مما أدى إلى تغییر في تقییم ممارسة خیار الشراء ، وفي ھذه الحالة  تغیرت مدة عقد• 
 یتم إعادة قیاس التزام اإلیجار عن طریق خصم مدفوعات اإلیجار المعدلة باستخدام معدل الخصم المعدل.

تغییر في المدفوعات المتوقعة بموجب قیمة متبقیة مضمونة ، وفي تتغیر مدفوعات اإلیجار بسبب التغییرات في مؤشر أو معدل أو • 
ھذه الحاالت یتم إعادة قیاس التزام اإلیجار عن طریق خصم مدفوعات اإلیجار المعدلة باستخدام معدل خصم غیر متغیر (ما لم 

 م معدل الخصم المعدل).تتغیر مدفوعات اإلیجار بسبب التغییر في سعر الفائدة العائم ، وفي ھذه الحالة یتم استخدا
على یتم تعدیل عقد اإلیجار وال یتم احتس��اب تعدیل عقد اإلیجار كعقد إیجار منفص��ل ، وفي ھذه الحالة یتم إعادة قیاس التزام اإلیجار بناًء 

 دیل.مدة عقد اإلیجار المعّدل عن طریق خصم مدفوعات اإلیجار المعدلة باستخدام معدل الخصم المعدل في تاریخ نفاذ التع
ج یتم تخصیص كل دفعة إیجار بین االلتزام وتكلفة التمویل. یتم تحمیل تكلفة التمویل على الربح أو الخسارة على مدار فترة اإلیجار إلنتا

معدل فائدة دوري ثابت على الرص��ید المتبقي من االلتزام لكل فترة. س��عر الفائدة الدوري الثابت ھو معدل الخص��م المس��تخدم في القیاس 
 ولي اللتزام اإلیجار.األ

بالنس��بة للعقود التي تحتوي على عنص��ر إیجار واحد أو أكثر من عناص��ر اإلیجار أو غیر اإلیجار ، تخص��ص الش��ركة االعتبار في العقد 
 لكل عنصر إیجار على أساس السعر المستقل النسبي لعنصر التأجیر الى المجموع الكلي وسعر المكونات غیر المستأجرة.

 ؤجركم المجموعة
یتم تص����نیف عقود اإلیجار التي تكون الش����ركة مؤّجرا لھا كإیجارات تمویلیة أو تش����غیلیة. عندما تنقل ش����روط عقد اإلیجار كل مخاطر 
ومزایا الملكیة إلى المس�����تأجر ، یتم تص�����نیف العقد على أنھ عقد إیجار تمویلي. یتم تص�����نیف جمیع عقود اإلیجار األخرى كعقود إیجار 

 تشغیلیة.
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١٩ 
 

 (تتمة) سات المحاسبیة الھامةالسیا -٤
 (تتمة) ؤجركم المجموعة

یتم احتس���اب إیرادات اإلیجار من عقود اإلیجار التش���غیلیة على أس���اس القس���ط الثابت على مدى مدة عقد اإلیجار ذات الص���لة. تض���اف 
لألص���ل المؤجر ویتم االعتراف بھا على التكالیف المباش���رة األولیة المتكبدة في التفاوض وترتیب عقد إیجار تش���غیلي إلى القیمة الدفتریة 

 أساس القسط الثابت على مدى فترة اإلیجار.

لتخص��یص االعتبار بموجب  ١٥رقم  للتقریر الماليعندما یتض��من العقد عناص��ر التأجیر وغیر التأجیر ، تطبق الش��ركة المعیار الدولي 
 العقد لكل عنصر.

 اإلیرادات
متكررة الحدوث مثل فواتیر العمالء لرسوم االشتراكات الشھریة ورسوم خدمة التجوال والخطوط تتكون إیرادات التشغیل من اإلیرادات 

المؤجرة والمكالمات وتتكون أیض������ا من اإلیرادات غیر متكررة الحدوث مثل رس������وم االتص������ال التي تدفع لمرة واحدة ومبیعات أجھزة 
 الھواتف وملحقاتھا.

 أجھزة الھواتف وخدمات االتصاالت

ء االعتراف باإلیرادات من خدمات االتص��االت المتنقلة المقدمة لعمالء الدفع اآلجل والدفع مقدماً عند نقل الخدمات. إذا قام العمیل بأدایتم 
االلتزام أوالً، على س���بیل المثال، من خالل الس���داد المس���بق للمقابل الموعود بھ، یص���بح لدى المجموعة التزام عقد. إذا قامت المجموعة 

الخدمة أوالً من خالل اس��تیفاء التزامھا باألداء، فإن المجموعة لدیھا العقد األص��لي. یتم احتس��اب المبالغ المس��تلمة من بیع الرص��ید  بتقدیم
 المدفوع مقدما كالتزامات العقد حتى یستخدم العمیل الخدمات حینما یتم اإلعتراف بھا كإیراد.

من  ١٥رقم  للتقریر الماليدمات االتص�������االت المتنقلة. یتطلب المعیار الدولي ھواتف مدعومة لعمالئھا إلى جانب خ مجموعةتقدم ال
سعر البیع المستقل  ساس  سعر المعاملة على كل التزام أداء محدد في العقد على أ شركات توزیع  . ونتج عن ذلك إعادة تبویب لكل منھاال

ر إبرام العقد مع العمیل وبالتالي نش����أ أص����ل بموجب عقد جزء من إیرادات المتاجرة ض����من إیرادات الخدمات والتي س����بق تس����جیلھا فو
یتض���من بعض البنود التي س���بق عرض���ھا كمدینین تجاریین وأرص���دة مدینة أخرى. یمثل األص���ل الناتج عن العقد المبالغ المس���تحقة من 

س��عار المعلنة. یتم تس��جیل اإلیرادات الناتجة العمیل والتي لم تتحقق ص��فتھا القانونیة بعد. ویتم تحدید أس��عار البیع المس��تقلة اس��تناًدا إلى األ
من مبیعات األجھزة عند تس�������لیم الجھاز للعمیل. ویحدث ذلك عادة عند إبرام العمیل للعقد.أما األجھزة التي تباع منفص�������لة، یدفع العمیل 

مات اإلنترنت المتض��منة في حزم قیمتھا بالكامل في مركز البیع. یتم تس��جیل اإلیرادات الناتجة من االتص��االت الص��وتیة والرس��ائل وخد
 الباقات عندما یتم تقدیم الخدمات خالل فترة العقد.

 الموكلین مقابل الوكالء –خدمات القیمة المضافة 

تس�����تند اإلیرادات الناتجة من خدمات القیمة المض�����افة وترتیبات مش�����اركتھا إلى تحلیل األحداث والظروف المحیطة بتلك المعامالت یتم 
الخدمات ذات الصلة استناًدا إلى سیطرتھا أو فقد سیطرتھا  مجموعةالاالعتراف باإلیرادات الناتجة من خدمات القیمة المضافة عند تقدیم 

 مجموعةالمحولة للعمیل حیث یتم االعتراف إما بإجمالي المبلغ الصادر بھ فاتورة إلى العمیل أو بالمبلغ المستحق من قبل العلى الخدمات 
 كعمولة لتسھیل تقدیم الخدمة.

 عنصر التمویل الھام

لدولي  لدفع مقابل األجھزة أو الخدمات على مدى فترة ما، یتطلب المعیار ا اتخاذ حكم  ١٥رقم  ریر الماليللتقإذا امتلك العمیل خیار ا
 .لتحدید ما إذا كان العقد یتضمن عنصر تمویل ھام. وفي ھذه الحالة، یتم تعدیل سعر المعاملة لیعكس القیمة الزمنیة لألموال

 العموالت وتكالیف العقود األخرى

تكبدة في الحص�������ول على عقد مع عمیل في قائمة ، یتم تأجیل بعض التكالیف اإلض�������افیة المُ ١٥رقم  للتقریر الماليالدولي  وفقا للمعیار
المركز المالي الموحدة ویتم إطفاؤھا بالتوافق مع إثبات إیراد العقد ذي الص���لة. وس���یؤدي ذلك بش���كل عام إلى االعتراف في وقت الحق 

 .بمبالغ بعض العموالت المستحقة لموزعین وموظفین تابعین لطرف ثالث
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  شركة االتصاالت المتنقلة السعودیة
 سعودیة )( شركة مساھمة 

 

 )تتمة( الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة
 ٢٠٢١دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 
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٢٠ 
 

  )(تتمةالسیاسات المحاسبیة الھامة  -٤
 (تتمة) اإلیرادات

تقدم الش���ركة حوافز للجھات الوس���یطة وذلك الكتس���اب عمالء جدد وترقیة الخدمات المباعة للعمالء الحالیین. یتم إطفاء عموالت التفعیل 
العموالت  وإعادة التجدید المدفوعة مقابل خدمات الدفع اآلجل على مدار فترة العقد. وفي حالة عمالء الدفع المس�������بق، یتم تحمیل تكالیف

 كمصروف عند تكبدھا.

 برامج والء العمالء

تطبق الش�����ركة برنامج والء العمالء الذي یوفر مجموعة متنوعة من المزایا للعمالء. وتخص�����ص الش�����ركة المقابل المقبوض فیما یتعلق 
 .أسعار البیعبالمنتجات والخدمات المقدمة في الباقة بما في ذلك نقاط الوالء كالتزام أداء منفصل استناًدا إلى 

 خدمات التثبیت والتفعیل

 یتم االعتراف باالیرادات من بیع شرائح االتصال عند تفعیلھا عندما تنتقل السیطرة على شریحة االتصال إلى العمیل النھائي.تقدم الشركة
التركیب من التزامات أداء واحدة خدمات التركیب بش���كل مدمج مع بیع األجھزة للعمیل.تتألف العقود المجمعة لمبیعات األجھزة وخدمات 

ألن وعود نقل األجھزة وتوفیر خدمات التركیب غیر قادرة على أن تكون خاص��ة. وبناًء على ذلك ، تقوم الش��ركة باإلعتراف باإلیرادات 
الرض��اء التام عن الناتجة عن المبیعات المجمعة لألجھزة وخدمات التركیب مع مرور الوقت ، باس��تخدام طریقة إدخال لقیاس التقدم نحو 

 الخدمة ، وذلك ألن العمیل یتلقى ویستھلك في نفس الوقت الفوائد التي تقدمھا الشركة.

 األدوات المالیة
 األصول المالیة

بتص��نیف األص��ول المالیة في واحدة من الفئات التي یتم ذكرھا أدناه، وھذا یعود على الغرض التي تم الحص��ول علیة من  المجموعةتقوم 
 ف األصول المالیة التي لھا عالقة بالتحوط، السیاسات المحاسبیة لكل فئة كما یلي:أجلھ. بخال

 القیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
بالقیمة العادلة مع االعتراف  الموحدة تص�������نف األص�������ول المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخس�������ارة في قائمة المركز المالي

أي  المجموعةبالتغیرات في القیمة العادلة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل في ایرادات التمویل أو فئة المصروفات. لیس لدى 
 ً  بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. أصول مالیة مصنفة طوعا

 آلخرالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل ا
القیمة  یتم إدراج األصول المالیة التي یتم تقییمھا بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بالقیمة العادلة مع االعتراف بالتغیرات في
یف أي العادلة في الدخل الش����امل اآلخر ویتم تجمیعھا بالقیمة العادلة من خالل احتیاطي الدخل الش����امل اآلخر عند البیع، یتم إعادة تص����ن

رصید ضمن القیمة العادلة من خالل احتیاطي الدخل الشامل اآلخر مباشرة إلى األرباح المحتجزة وال یتم إعادة تصنیفھ إلى قائمة الربح 
 أو الخسارة والدخل الشامل األخر.

تاریخ التس��ویة مع تس��جیل أي  یتم إدراج مش��تریات ومبیعات األص��ول المالیة المقاس��ة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الش��امل اآلخر في
 المجموعةتغییر في القیمة العادلة بین تاریخ المتاجرة وتاریخ التس���ویة بالقیمة العادلة من خالل احتیاطي الدخل الش���امل اآلخر. ال تمتلك 

 مقاسة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر. أي أصول مالیة

 التكلفة المطفأة 
أساسي من توفیر السلع والخدمات للعمالء (مثل الذمم المدینة التجاریة)، ولكنھا تتضمن أیًضا أنواًعا أخرى من  تنشأ ھذه األصول بشكل

األص���ول المالیة حیث یكون الھدف األس���اس���ي االحتفاظ بھذه األص���ول من أجل التدفقات النقدیة التعاقدیة، والتدفقات النقدیة التعاقدیة ھي 
فوائد. یتم إثباتھا مبدئًیا بالقیمة العادلة زائًدا تكالیف المعاملة التي تنس�������ب مباش�������رة إلى حیازتھا أو مجرد مدفوعات. أص�������ل الدین وال

 إصدارھا، ویتم تسجیلھا الحقًا بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي، ناقًصا مخصص االنخفاض في القیمة، إن وجدت.
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٢١ 
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)  -٤
 (تتمة) األدوات المالیة

 القیاس الالحق لألصول المالیة

 یتم الحقًا قیاس أدوات الدین التي تستوفي الشروط التالیة بالتكلفة المطفأة:

  .األصل المالي محتفظ بھ ضمن نموذج أعمال یھدف إلى االحتفاظ بأصول مالیة من أجل تحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة 
  تؤدي الشروط التعاقدیة لألصل المالي في تواریخ محددة إلى تدفقات نقدیة تكون فقط مدفوعات المبلغ األصلي والفائدة على

 المبلغ األساسي القائم.
 

 قیاس أدوات الدین التي تستوفي الشروط التالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر: یتم الحقًا

  یتم االحتفاظ باألصل المالي ضمن نموذج أعمال یتم تحقیق ھدفھ من خالل جمع التدفقات النقدیة التعاقدیة وبیع األصول المالیة؛
 و

 ددة إلى تدفقات نقدیة تكون فقط مدفوعات المبلغ األصلي والفائدة على تؤدي الشروط التعاقدیة لألصل المالي في تواریخ مح
 المبلغ األساسي القائم.

  المجموعة لیس لدیھا ادوات دین مقاسة بالقیمة العادة من خالل الدخل الشامل االخرى.

المجموعة لیس لدیھا اصول  أو الخسارة.بشكل افتراضي ، یتم قیاس جمیع األصول المالیة األخرى الحقًا بالقیمة العادلة من خالل الربح 
 مالیة مقاسة بالقیمة العادلة من خالل الربح او الخسارة.

عرض للرجوع عند االعتراف المبدئي باس�������تثمار في حقوق الملكیة غیر محتفظ بھ للمتاجرة، قد تختار المجموعة بش�������كل غیر قابل 
 على أساس كل استثمار على حدة. االختیارالتغییرات الالحقة في القیمة العادلة لالستثمار في الدخل الشامل اآلخر. یتم إجراء ھذه 

لة یتم قیاس األص���ل المالي (ما لم یكن ذمم مدینة تجاریة بدون عنص���ر تمویلي ھام یتم قیاس���ھ مبدئیًا بس���عر المعاملة) مبدئیًا بالقیمة العاد
 ضافة إلى تكالیف المعاملة التي یمكن أن تنسب مباشرة إلى االستحواذ ، للبند غیر المدرج بالقیمة العادلة في الربح أو الخسارة.باإل

 األصول المالیة بالتكلفة المطفأة
أة بخس����ائر انخفاض القیمة یتم قیاس ھذه األص����ول الحقًا بالتكلفة المطفأة باس����تخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي. یتم تخفیض التكلفة المطف

(انظر أدناه). یتم االعتراف بإیرادات الفوائد وأرباح وخس������ائر ص������رف العمالت األجنبیة وانخفاض القیمة في الربح أو الخس������ارة. یتم 
 االعتراف بأي مكسب أو خسارة من إلغاء االعتراف في الربح أو الخسارة.

 انخفاض قیمة األصول المالیة

 بالتكلفة المطفاة من الذمم التجاریة المدینة والنقد وما یُعادلھ والذمم المدینة األخرى. تتكون األصول المالیة

 وفق أي من األسس التالیة: ٩تُقاس مخصصات الخسارة بموجب المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 
 

  ١٢ي غضون شھًرا: وھي خسائر اإلئتمان المتوقعة الناتجة عن حاالت تقصیر محتملة ف ١٢ على مدىخسائر االئتمان المتوقعة 
 .تقریرشھراً من تاریخ ال

 وھي خسائر اإلئتمان المتوقعة التي تنشأ جراء جمیع حاالت التقصیر المحتملة على العمرن المتوقعة على مدى خسائر اإلئتماال :
 مدار مدة األداة المالیة المتوقعة.

 

 باستثناء ما یلي، والتي تقاس العمرمخصصات الخسارة بمبلغ یساوي خسائر اإلئتمان المتوقعة على مدى  المجموعةقیس ت ،
 شھًرا: ١٢على مدى باعتبارھا خسائر ائتمان متوقعة 
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٢٢ 
 

  (تتمة)السیاسات المحاسبیة الھامة  -٤
 (تتمة) األدوات المالیة

 األصول المالیة بالتكلفة المطفأة(تتمة)
 
 

 .سندات الدین التي تحددت بأن لدیھا مخاطر ائتمانیة منخفضة في تاریخ التقریر 
  سندات الدین واألرصدة البنكیة األخرى التي لم تزداد مخاطر اإلئتمان لھا (أي مخاطر التقصیر التي تحدث على مدار الفترة

 المتوقعة لألداة المالیة) زیادةً ملحوظةً منذ التسجیل األولي.

قیاس مخص��ص��ات الخس��ارة للذمم التجاریة المدینة وأص��ول العقود بمبلغ یس��اوي خس��ائر اإلئتمان المتوقعة على مدى  جموعةالماختارت 
 .العمر

عند تحدید ما إذا كانت مخاطر اإلئتمان لألص�������ل المالي قد ازدادت زیادةً ملحوظة منذ التس�������جیل األولي وعند تقدیر خس�������ائر اإلئتمان 
اعتبارھا المعلومات المعقولة والقابلة للدعم التي تكون ذات ص��لة ومتوفرة دون تكلفة ال حاجة لھا أو مجھود المتوقعة، تض��ع الش��ركة في 

مدروس ال مبرر لھا. ویشمل ذلك المعلومات والتحلیالت الكمیة والنوعیة على حٍد سواء، استناداً إلى الخبرة التاریخیة والتقییم اإلئتماني ال
 ات التطلعیة المستقبلیة.للشركة بما في ذلك المعلوم

یوماً. تعتبر الش��ركة  ٣٠تفترض الش��ركة زیادة مخاطر اإلئتمان على األص��ل المالي زیادةً ملحوظة إذا تجاوزت مدة اس��تحقاقھا أكثر من 
 عندما: تعثرأن األصل المالي یكون في حالة 

بالكامل، دون لجوء الشركة إلى إجراءات مثل التحقق من یكون من غیر المحتمل أن یدفع المقترض التزاماتھ اإلئتمانیة إلى الشركة  •
 الضمان (إذا كان ُمحتفظ بھ)، أو

 یوماً بعد اإلستحقاق. ٩٠یتجاوز تاریخ األصل المالي أكثر من  •

ھا تتمثل الفترة القص�������وى التي تؤخذ في اإلعتبار عند تقدیر خس�������ائر اإلئتمان المتوقعة في الفترة التعاقدیة القص�������وى التي تتعرض فی
 لمخاطر اإلئتمان.المجموعة 

 قیاس خسائر اإلئتمان المتوقعة

جوزات تُمثل خس��ائر اإلئتمان المتوقعة تقدیراً مرجحاً الحتمالیة خس��ائر اإلئتمان. تُقاس خس��ائر اإلئتمان على أنھا القیمة الحالیة لجمیع الع
 والتدفقات النقدیة التي تتوقع الشركة تلقیھا).النقدیة (أي الفرق بین التدفقات النقدیة المستحقة للكیان وفقاً للعقد 

 تُخصم خسائر اإلئتمان المتوقعة بسعر الفائدة الفعلي لألصل المالي.

 مستوى إئتماني ھابطمالیة ذات  أصول

في كل تاریخ  للتقاریر ما إذا كانت الخص�������وم المالیة المدرجة بالتكلفة المطفاة وس�������ندات الدین بالقیمة العادلة في الدخل  المجموعةتقیّم 
عند وقوع حدث أو أكثر لھ تأثیر س���لبي على ذو مس���توى إئتماني ھابط . یكون األص���ل المالي مس���توى إئتماني ھابطالش���امل اآلخر ذات 

 المقدرة لألصل المالي. التدفقات النقدیة المستقبلیة

 عرض انخفاض القیمة
 تُخصم مخصصات الخسائر لألصول المالیة الُمقاسة بالتكلفة المطفاة من إجمالي القیمة الدفتریة لألصول.

ي تُعرض خس�������ائر اإلنخفاض في القیمة المتعلقة بالذمم التجاریة المدینة والذمم المدینة األخرى، بما في ذلك أص�������ول العقود على حدة ف
 .قائمة الربح او الخسارة والدخل الشامل االخر الموحدة
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  شركة االتصاالت المتنقلة السعودیة
 سعودیة )( شركة مساھمة 

 

 )تتمة( الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة
 ٢٠٢١دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ باآلالف لایر سعودي ما لم ینص على خالف ذلك)

٢٣ 
 

  (تتمة)السیاسات المحاسبیة الھامة  -٤
 (تتمة) األدوات المالیة

 إلغاء االعتراف باألصول المالیة
بإلغاء االعتراف باألص���ل المالي فقط عندما تنتھي الحقوق التعاقدیة للتدفقات النقدیة من األص���ل ، أو عندما تقوم بتحویل  المجموعةتقوم 

بتحویل أو االحتفاظ بش���كل كبیر بجمیع مخاطر  المجموعةاألص���ل المالي وجمیع مخاطر ومزایا ملكیة األص���ل إلى كیان آخر. إذا لم تقم 
ي الس��یطرة على األص��ل المحول ، فإن الش��ركة تعترف بحص��تھا المحتفظ بھا في األص��ل واإللتزام المرتبطة ومزایا الملكیة واس��تمرت ف

بالمبالغ التي قد یتعین علیھا دفعھا. إذا احتفظت الش����ركة بش����كل جوھري بجمیع مخاطر ومزایا ملكیة األص����ل المالي المحول ، تس����تمر 
 باالقتراض المضمون للعائدات المستلمة. الشركة في االعتراف باألصل المالي وتعترف أیًضا

 القیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

في  تص��نف اإللتزامات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخس��ارة في قائمة المركز المالي بالقیمة العادلة مع االعتراف بالتغیرات
الش�امل. لیس لدى الش�ركة أي أص�ول مالیة محتفظ بھا للمتاجرة ولم تحدد أي إلتزامات القیمة العادلة في قائمة الربح أو الخس�ارة والدخل 

 .مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 ً قیمة ، یتم قیاس المطلوبات المالیة بالتكلفة المطفأة باس��تخدام طریقة الفائدة الفعالة فیما عدا المش��تقات والمطلوبات المالیة المحددة بال الحقا
 العادلة من خالل الربح أو الخس����ارة، والتي تدرج الحقاً بالقیمة العادلة مع اإلعتراف بالربح أو الخس����ارة في قائمة األرباح أو الخس����ائر

 (بخالف األدوات المالیة المشتقة التي تم تحدیدھا و تفعیلھا كأدوات تحوط).

اإلیجار والذمم الدائنة األخرى ، والتي یتم االعتراف بھا مبدئًیا بالقیمة العادلة ویتم إدراجھا الحًقا التزامات عقود و والس�������لفالقروض 
 بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي.

 اء اإلعترافالغ
شروط التزام قائم بشكل جوھري  عندما یتم استبدال التزام مالي حالي بآخر من نفس الُمقرض بشروط مختلفة إلى حد كبیر أو یتم تعدیل 

ق في ، فإن مثل ھذا التبادل أو التعدیل یتم التعامل معھ على أنھ اس����تبعاد لاللتزام األص����لي واالعتراف بالتزام جدید. یتم االعتراف بالفر
 الربح أو الخسارة.قائمة القیم الدفتریة ذات الصلة في 

 مقاصة األدوات المالیة
یتم تعویض األص�������ول المالیة واإللتزامات المالیة ویتم إظھار المبلغ الص�������افي في قائمة المركز المالي إذا كان ھناك حق قانوني واجب 

ھناك نیة لتسویة على أساس صافي، لتحقیق األصول وتسویة االلتزامات في النفاذ في الوقت الحالي لموازنة المبالغ المعترف بھا وكان 
 وقت واحد.

 المشتقات وأنشطة التحوط
لمحاسبة التحوط ، تصنف المجموعة المشتقات إما كتحوطات للقیمة العادلة للموجودات أو المطلوبات المعترف بھا أو التزام مؤكد (تحوط 

طر معینة مرتبطة بأصل أو التزام معترف بھ أو معاملة متوقعة محتملة للغایة (تحوط التدفق النقدي) القیمة العادلة) ؛ أو التحوطات لمخا
 أو تحوطات صافي االستثمار في عملیة أجنبیة (تحوط صافي االستثمار).

 
إدارة المخاطر واستراتیجیتھا  في بدایة عالقة التحوط ، تقوم المجموعة بتوثیق العالقة بین أداة التحوط والبند المغطى ، إلى جانب أھداف

إلجراء معامالت التحوط المختلفة. عالوة على ذلك ، عند بدایة التحوط وعلى أساس مستمر ، توثق المجموعة ما إذا كانت أداة التحوط 
عندما تفي عالقات  فعالة في تعویض التغیرات في القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة للبند المغطى المنسوب إلى مخاطر التحوط ، وذلك

 التحوط بالجمیع. من متطلبات فعالیة التحوط التالیة:
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 )تتمة( الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة
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  (تتمة)السیاسات المحاسبیة الھامة  -٤
 األدوات المالیة (تتمة)

 وجود عالقة اقتصادیة بین البند المغطى وأداة التحوط.• 
 العالقة االقتصادیة.تأثیر مخاطر االئتمان ال یسیطر على التغیرات في القیمة التي تنتج عن تلك • 
نسبة التحوط لعالقة التحوط ھي نفسھا الناتجة عن كمیة البند المغطى الذي تقوم المجموعة بتحوطھ بالفعل وكمیة أداة التحوط التي • 

 تستخدمھا المجموعة بالفعل للتحوط لتلك الكمیة من البند المغطى.
التحوط المتعلقة بنسبة التحوط ، لكن ھدف إدارة المخاطر لعالقة التحوط المحددة إذا توقفت عالقة التحوط عن الوفاء بمتطلبات فعالیة 

 ظل كما ھو ، تقوم المجموعة بتعدیل نسبة التحوط لعالقة التحوط (أي إعادة توازن التحوط) بحیث تلبي معاییر التأھیل مرة أخرى.
بما في ذلك العناصر اآلجلة) كأداة تحوط لجمیع عالقات التحوط التي تحدد المجموعة التغییر الكامل في القیمة العادلة للعقد اآلجل (أي 

 تنطوي على عقود آجلة.
ة تحدد المجموعة فقط القیمة الجوھریة لعقود الخیار كبند مغطى ، أي باستثناء القیمة الزمنیة للخیار. یتم االعتراف بالتغیرات في القیم

خل الشامل اآلخر ویتم تجمیعھا في تكلفة احتیاطي التحوط. إذا كان البند المغطى مرتبًطا العادلة للقیمة الزمنیة المحاذیة للخیار في الد
بالمعامالت ، یتم إعادة تصنیف القیمة الزمنیة إلى الربح أو الخسارة عندما یؤثر البند المغطى على الربح أو الخسارة. إذا كان البند 

لمبلغ المتراكم في تكلفة احتیاطي التحوط إلى الربح أو الخسارة على أساس منطقي المغطى مرتبًطا بفترة زمنیة ، فسیتم إعادة تصنیف ا
تطبق المجموعة إطفاء القسط الثابت. یتم االعتراف بتلك المبالغ المعاد تصنیفھا في الربح أو الخسارة في نفس بند البند المغطى. إذا  -

تكلفة احتیاطي التحوط یتم إزالتھ مباشرة من حقوق الملكیة وإدراجھ في القیمة  كان البند المغطى بندا غیر مالي ، فإن المبلغ المتراكم في
 الدفتریة األولیة للبند غیر المالي المعترف بھ. عالوة على ذلك ، إذا كانت المجموعة تتوقع عدم استرداد بعض أو كل الخسارة المتراكمة

 ھذا المبلغ على الفور إلى الربح أو الخسارة.في تكلفة احتیاطي التحوط في المستقبل ، فسیتم إعادة تصنیف 
 تحوطات القیمة العادلة

یتم االعتراف بتغیر القیمة العادلة على أدوات التحوط المؤھلة في الربح أو الخسارة إال عندما تقوم أداة التحوط بتغطیة أداة حقوق 
الحالة یتم االعتراف بھا في الدخل الشامل اآلخر. یتم تعدیل  الملكیة المصنفة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ، وفي ھذه

ال مقابل القیمة الدفتریة للبند المغطى الذي لم یتم قیاسھ بالفعل بالقیمة العادلة لتغیر القیمة العادلة المنسوب إلى المخاطر المحوطة مع إدخ
ة من خالل الدخل الشامل اآلخر ، ال یتم تعدیل القیمة الدفتریة ألنھا في الربح أو الخسارة. بالنسبة ألدوات الدین المقاسة بالقیمة العادل

 مدرجة بالفعل بالقیمة العادلة ، ولكن یتم االعتراف بأرباح أو خسائر التحوط في الربح أو الخسارة بدالً من الدخل الشامل اآلخر.
من خالل الدخل الشامل اآلخر ، تظل مكاسب أو خسائر التحوط عندما یكون البند المتحوط ھو أداة حقوق ملكیة ُمصنَّفة بالقیمة العادلة 

في الدخل الشامل اآلخر لتتناسب مع أداة التحوط. عندما یتم االعتراف بأرباح أو خسائر التحوط في الربح أو الخسارة ، یتم االعتراف 
 بھا في نفس بند البند المغطى.

القة التحوط (أو جزء منھا) عن تلبیة معاییر التأھیل (بعد إعادة التوازن ، إن تتوقف المجموعة عن محاسبة التحوط فقط عندما تتوقف ع
وجدت). یتضمن ذلك الحاالت التي تنتھي فیھا أداة التحوط أو یتم بیعھا أو إنھاؤھا أو ممارستھا. یتم احتساب التوقف بأثر رجعي. یتم 

 ط الناتج عن المخاطر المحوطة إلى الربح أو الخسارة من ذلك التاریخ.إطفاء تعدیل القیمة العادلة على القیمة الدفتریة للبند المتحو

 

 تحوطات التدفق النقدي
یتم االعتراف بالجزء الفعال من التغیرات في القیمة العادلة للمشتقات وأدوات التحوط المؤھلة األخرى المصنفة والمؤھلة كتحوط 

تحت عنوان احتیاطي تحوط التدفقات النقدیة ، والتي تقتصر على التغیر التراكمي  للتدفقات النقدیة في الدخل الشامل اآلخر ویتم تجمیعھا
 في القیمة العادلة للبند المغطى منذ بدایة التحوط. یتم االعتراف بالربح أو الخسارة المتعلقة بالجزء غیر الفعال مباشرة في الربح أو

 الخسارة ، ویتم تضمینھا في بند "المكاسب والخسائر األخرى"
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  (تتمة)السیاسات المحاسبیة الھامة  ٤
 األدوات المالیة (تتمة)
 تحوطات التدفق النقدي

 المبالغ المعترف بھا سابقًا في الدخل الشامل اآلخر والمتراكمة في حقوق الملكیة یتم إعادة تصنیفھا إلى الربح أو الخسارة في الفترات
رة ، في نفس بند بند التحوط المعترف بھ. ومع ذلك ، عندما ینتج عن المعاملة المتوقعة التي یؤثر فیھا البند المتحوط على الربح أو الخسا

المتحوط لھا االعتراف بأصل غیر مالي أو التزام غیر مالي ، فإن األرباح والخسائر المعترف بھا سابقًا في الدخل الشامل اآلخر 
اجھا في القیاس األولي لـ تكلفة األصل غیر المالي أو المطلوبات غیر والمتراكمة في حقوق الملكیة یتم حذفھا من حقوق الملكیة وإدر

المالیة. ال یؤثر ھذا التحویل على الدخل الشامل اآلخر. عالوة على ذلك ، إذا كانت المجموعة تتوقع عدم استرداد بعض أو كل الخسائر 
 دة تصنیف ھذا المبلغ على الفور إلى الربح أو الخسارة.المتراكمة في احتیاطي التحوط للتدفقات النقدیة في المستقبل ، فسیتم إعا

تتوقف المجموعة عن محاسبة التحوط فقط عندما تتوقف عالقة التحوط (أو جزء منھا) عن تلبیة معاییر التأھیل (بعد إعادة التوازن ، إن 
مارستھا. یتم احتساب التوقف بأثر رجعي. أي وجدت). یتضمن ذلك الحاالت التي تنتھي فیھا أداة التحوط أو یتم بیعھا أو إنھاؤھا أو م

ربح أو خسارة معترف بھا في الدخل الشامل اآلخر والمتراكمة في احتیاطي تحوط التدفقات النقدیة في ذلك الوقت تظل في حقوق 
حدوث معاملة متوقعة ، یتم الملكیة ویتم إعادة تصنیفھا إلى الربح أو الخسارة عند حدوث المعاملة المتوقعة. عندما ال یكون من المتوقع 

 إعادة تصنیف الربح أو الخسارة المتراكمة في احتیاطي تحوط التدفقات النقدیة على الفور إلى الربح أو الخسارة

 

 تحوطات صافي االستثمارات في العملیات األجنبیة
التدفقات النقدیة. یتم االعتراف بأي مكسب یتم المحاسبة عن تحوطات صافي االستثمارات في العملیات األجنبیة بشكل مشابھ لتحوطات 

 أو خسارة من عقود العمالت األجنبیة اآلجلة المتعلقة بالجزء الفعال من التحوط في الدخل الشامل اآلخر ویتم تجمیعھا في احتیاطي تحویل
ح أو الخسارة ، ویتم تضمینھا في بند العمالت األجنبیة. یتم االعتراف بالربح أو الخسارة المتعلقة بالجزء غیر الفعال مباشرة في الرب

"المكاسب والخسائر األخرى". یتم إعادة تصنیف المكاسب والخسائر من أداة التحوط المتراكمة في احتیاطي تحویل العمالت األجنبیة إلى 
 الربح أو الخسارة عند البیع أو البیع الجزئي للعملیة األجنبیة.

 
 واإلفتراضاتوالتقدیرات األحكام المحاسبیة الھامة  -٥

المعتمدة في المملكة العربیة الس���عودیة اس���تخدام بعض التقدیرات  للتقریر الماليوفقاً للمعاییر الدولیة  الموحدة المالیة القوائمیتطلب إعداد 
في  كما المحتملةفص��اح عن الموجودات والمطلوبات للموجودات والمطلوبات واإلالُمدرجة  واالفتراض��ات الھامة التي تؤثر على المبالغ 

ل بشکم ألحکارات وایدلتقم اتقییم یتإلیرادات والمص�������روفات خالل الفترة المش�������مولة بالتقریر. والمبالغ الُمدرجة لتاریخ التقریر المالي 
ظروف. لت الة تحونھا معقد ألتي یُعتقالمستقبلیة داث األحت اقعاوتك لذبما في رى ، ألخل اموالعوایخیة رلتارة الخبالی د إتستنر ومستم

تقوم الش���ركة بعمل تقدیرات وافتراض���ات تتعلق بالمس���تقبل. إن التقدیرات المحاس���بیة الناتجة ، بحكم تعریفھا ، نادراً ما تس���اوي النتائج 
 الفعلیة ذات الصلة.

 التقدیرات الھامة في تطبیق السیاسات المحاسبیة
 العرض اإلجمالي مقابل العرض الصافي

ع أو خدمات كمص����در رئیس����ي ، یتم تس����جیل اإلیرادات والمدفوعات للموردین على أس����اس إجمالي في عندما تقوم المجموعة ببیع س����ل
اإلیرادات وتكالیف التشغیل. إذا قامت المجموعة ببیع سلع أو خدمات كوكیل ، یتم تسجیل اإلیرادات والمدفوعات للموردین في اإلیرادات 

 على أساس صافي ، والذي یمثل الھامش المكتسب.

تحدید ما إذا كانت المجموعة على أنھا الش���ركة الرئیس���یة أو الوكیل في الص���فقة على التحلیل الذي تجریھ اإلدارة لكل من الش���كل  یعتمد
القانوني ومض���مون االتفاقیة بین المجموعة وش���ركائھا التجاریین ؛ تؤثر ھذه األحكام على مبلغ اإلیرادات ومص���اریف التش���غیل المعلنة 

 الموجودات أو المطلوبات أو التدفقات النقدیة المبلغ عنھا.ولكنھا ال تؤثر على 
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  شركة االتصاالت المتنقلة السعودیة
 سعودیة )( شركة مساھمة 

 

 )تتمة( الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة
 ٢٠٢١دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ باآلالف لایر سعودي ما لم ینص على خالف ذلك)

٢٦ 
 

 (تتمة) والتقدیرات واإلفتراضاتاألحكام المحاسبیة الھامة  -٥
 

 الھبوط في قیمة األصول غیر المالیة

قیمتھ القابلة لالس�ترداد ، والتي ھي أعلى من قیمتھا  وحدة تولید النقدیحدث االنخفاض في القیمة عندما تتجاوز القیمة الدفتریة لألص�ل أو 
. تستند القیمة العادلة ناقًصا تكالیف احتساب االستبعاد إلى البیانات المتاحة من معامالت البیع قیمة االستخدامو البیعالعادلة ناقًصا تكالیف 

ا التكالیف اإلض��افیة للتخلص من األص��ل. الملزمة التي تتم على أس��س تجاریة لموجودات مماثلة أو أس��عار س��وق یمكن مالح ظتھا ناقص��ً
للس��نوات الخمس القادمة وال  الموازنةإلى نموذج التدفقات النقدیة المخص��ومة. التدفقات النقدیة مس��تمدة من  قیمة االس��تخدامیس��تند حس��اب 

 تش��مل أنش��طة إعادة الھیكلة التي لم تلتزم بھا المجموعة بعد أو االس��تثمارات المس��تقبلیة الھامة التي من ش��أنھا تعزیز أداء األص��ل لوحدة
التدفقات النقدیة المخصومة إنتاج النقد التي یتم اختبارھا. یعتبر المبلغ القابل لالسترداد أكثر حساسیة لمعدل الخصم المستخدم في نموذج 

 .باإلضافة إلى التدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة ومعدل النمو المستخدم ألغراض االستقراء
 

 وأصول العقد انخفاض قیمة الذمم المدینة
المدى قیمة وي مبلغ یسابوقعة لمتاالئتمانیة رة الخساوذج انمس ساأعلی  واص������ول العقد ینةدلمم امذللل لقابلة للتحصیالقیمة ر ایدتقم یت

الزمنى لخس��ائر االئتمان المتوقعة. عند تحدید ما إذا كانت مخاطر اإلئتمان لألص��ل المالي قد ازدادت بش��كل كبیر منذ اإلعتراف المبدئى 
فة أو مجھود غیر وعند تقدیر خسائر االئتمان المتوقعة ، فإن الشركة تعتبر المعلومات المعقولة والداعمة ذات الصلة والمتوفرة بدون تكل

مبرر. ویش�����مل ذلك المعلومات والتحلیالت الكمیة والنوعیة على حد س�����واء ، اس�����تناداً إلى الخبرة التاریخیة للش�����ركة والتقییم اإلئتماني 
 المدروس ، بما في ذلك المعلومات االستشرافیة.

 الترتیبات في حالة وجود أكثر من التزام اداء
تقدیم أكثر من سلعة أو خدمة واحدة للعمیل ، یتم تخصیص المقابل للعمیل بین السلع والخدمات باستخدام في ترتیبات اإلیرادات حیث یتم 

بش��كل  مبادئ القیمة العادلة النس��بیة. تحدد المجموعة بش��كل عام القیمة العادلة للعناص��ر الفردیة بناًء على األس��عار التي یتم بھا بیع المنتج
مراجعة تقدیرات ھذه القیم العادلة بشكل جوھري على تخصیص إجمالي مقابل الترتیب بین العناصر منتظم على أساس مستقل. قد تؤثر 

 .الفردیة
 األعمار اإلنتاجیة والقیم المتبقیة للممتلكات والمعدات والموجودات غیر الملموسة

 

ً ت غیر الملموس�����ة والتي تُش�����كل جزًء تُقدر األعمار اإلنتاجیة والقیم المتبقیة للممتلكات والمعدات والموجودا من إجمالي موجودات  كبیرا
ً الش������ركة ألغراض احتس������اب االھالك واإلطفاء تباع . تُعد ھذه التقدیرات بناًء على االس������تخدام المتوقع لألعمار اإلنتاجیة. تُحدد القیمة ا

 ً  .المتبقیة بناًء على الخبرة والبیانات القابلة للمالحظة حیثما كان ذلك متاحا
 مخصص مكافأة نھایة الخدمة للموظفین

 .٢٠رقم ھذه التقدیرات في اإلیضاح  تُوضحتُعد الشركة تقدیرات مختلفة في تحدید مخصص مكافأة نھایة الخدمة للموظفین. 
 الربط الزكوي

") ویخض����ع GAZT(" والدخلمن قبل الش����ركة وفقًا لمتطلبات الھیئة العامة للزكاة  االس����تقطاعض����رائب یتم تحدید مخص����ص الزكاة و
زكاة وضریبة االستقطاع الالتزامات ب باالعتراف الشركة تقوم. والدخلالھیئة العامة للزكاة للتغییر بناًء على التقییمات النھائیة الواردة من 

ضافیة مستحقة. تعتمد النتیجة النھائیة ألي مبلغ إضافي یتم إزكاة / ضرائب  إذا كان ھناك فیمابناًء على أفضل تقدیرات اإلدارة المتوقعة 
. عندما تكون النتیجة تقدیمھاالتي یحق للشركة على النتیجة النھائیة إلجراءات االعتراض الھیئة العامة للزكاة والضرائب تقییمھ بواسطة 

سجیلھا مبدئیًا ،  قائمة الربح أو الخسارة الموحدة فقد تؤثر ھذه االختالفات على النھائیة للضریبة لھذه األمور مختلفة عن المبالغ التي تم ت
 في الفترة التي یتم فیھا اتخاذ ھذا القرار النھائي.
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 سعودیة )( شركة مساھمة 

 

 )تتمة( الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة
 ٢٠٢١دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ باآلالف لایر سعودي ما لم ینص على خالف ذلك)

٢٧ 
 

 (تتمة) والتقدیرات واإلفتراضاتاألحكام المحاسبیة الھامة 
 

 قیاس القیمة العادلة لألدوات المالیة

المالیة المسجلة في بیان المركز المالي على أساس األسعار المدرجة في األسواق عندما یتعذر قیاس القیم العادلة للموجودات والمطلوبات 
). تؤخذ مدخالت ھذه DCFالنش���طة ، یتم قیاس قیمتھا العادلة باس���تخدام تقنیات التقییم بما في ذلك نموذج التدفقات النقدیة المخص���ومة (

عندما ال یكون ذلك ممكًنا ، یلزم وجود درجة من الحكم في تحدید  النماذج من األس�������واق التي یمكن مالحظتھا حیثما أمكن ذلك ، ولكن
القیم العادلة. تش����مل األحكام اعتبارات المدخالت مثل مخاطر الس����یولة ومخاطر االئتمان والتقلبات. التغیرات في االفتراض����ات المتعلقة 

 لمزید من اإلفصاحات. ٢١٫٤ بھذه العوامل یمكن أن تؤثر على القیمة العادلة لألدوات المالیة. انظر إیضاح
 تقدیر معدل االقتراض اإلضافي -اإلیجارات 

) IBRال یمكن للمجموعة بس���ھولة تحدید س���عر الفائدة الض���مني في عقد اإلیجار ، وبالتالي ، فإنھا تس���تخدم معدل االقتراض اإلض���افي (
لالقتراض على مدى فترة مماثلة ، وبض�������مان مماثل ،  ھو معدل الفائدة الذي یتعین على المجموعة دفعھ IBRلقیاس التزامات اإلیجار. 

ما  IBR. وبالتالي ، یعكس معدل بیئة اقتص����ادیة مماثلةاألموال الالزمة للحص����ول على أص����ل بقیمة مماثلة ألص����ل حق االس����تخدام في 
لزم تعدیلھا لتعكس ش�������روط "یتعین على المجموعة دفعھ" ، األمر الذي یتطلب تقدیًرا في حالة عدم توفر معدالت ملحوظة أو عندما ی

باس��تخدام المدخالت التي یمكن مالحظتھا (مثل أس��عار الفائدة في الس��وق) عندما تكون  IBRوأحكام عقد اإلیجار. تقدر المجموعة معدل 
 متاحة ومطلوبة لعمل تقدیرات معینة خاصة بالمنشأة.

 وما في حكمھ النقد -٦
 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 

 ١٬٢٩٧ ١٬٣١٣ نقد في الصندوق
 ١٬١٠٢٬١٠٤ ٥١٠٬٦٦٤ البنوك نقد لدى

 ١٬١٠٣٬٤٠١ ٥١١٬٩٧٧ 
 )٢٢٠٬٦٠٧( )٤٬٧٨٨( نقدیة لدى البنوك محتجزة

 ٨٨٢٬٧٩٤ ٥٠٧٬١٨٩ 

جزًءا من الفائض النقدي في الودائع ألجل مع فترة استحقاق مدتھا ثالثة أشھر أو أقل لدى البنوك التجاریة المحلیة، بلغ  المجموعةتستثمر 
بلغ إجمالي العموالت التي حصلت  ٪)١٫٤ :  ٢٠٢٠(  ٪٠٫٤بلغت  ٢٠٢١متوسط معدالت العمولة السنویة على ھذه الودائع خالل عام 

 لایر سعودي).ملیون  ١٢: ٢٠٢٠ملیون لایر سعودي ( ١٫٣لغت ب ٢٠٢١علیھا الشركة خالل عام 

 ذمم مدینة وتجاریة أخرى -٧
 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 

 ٢٬٨٥٧٬٩٢٢ ٣٬٢٥٤٬٦١٤ ذمم تجاریة مدینة
 )١٬٢٦٩٬٨٦٣( (١٬٠٨٣٬٠١٤) المتوقعةالخسائر اإلئتمانیة یخصم: 

 ١٬٥٨٨٬٠٥٩ ٢٬١٧١٬٦٠٠ ذمم تجاریة مدینة صافي
 ١٩٬٤٣٠ ٦٧٬٣٥٦ دفعات مقدمة للموردین

 ً  ٦٠٬١٧٦ ١٦٬٧١٧ إیجار مدفوع مقدما
 ١٧٬٩٧٥ ١٣٬٨٢٨ دفعات مقدمة لخطوط النقل ووصالت األلیاف 

 ٣١٠٬٣٧٣ ٧١٨٬٨٤٧ ذمم مدینة أخرى

      ٢٬٩٨٨٬٣٤٨ 
 ١٬٩٩٦٬٠١٣ 
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 )تتمة( الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة
 ٢٠٢١دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ باآلالف لایر سعودي ما لم ینص على خالف ذلك)

٢٨ 
 

 (تتمة) ذمم مدینة وتجاریة أخرى -٧
الدفتریة للذمم المدینة التجاریة واألخرى للمجموعة مقومة بالعمالت . القیم ٣٠الذمم المدینة التجاریة مبین في إیضاح  اصیل الخاصةتفال

 التالیة:

 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 ١٬٨٦٠٬٢٩٢ ٢٬٩١٠٬٩٤٢ لایر سعودي 

 ١٣٥٬٧٢١ ٧٧٬٤٠٦ دوالر أمركي 
 ١٬٩٩٦٬٠١٣ ٢٬٩٨٨٬٣٤٨ 

تعترف المجموعة ال یتم إحتساب أیة فوائد على الذمم التجاریة المدینة.  یوما. ٣٠ى مبیعات السلع والخدمات یبلغ متوسط فترة اإلئتمان عل
تأخرین بمخصصات مقابل الخسارة االئتمانیة المتوقعة بناًء على نموذج الخسائر االئتمانیة المتوقعة مع األخذ في االعتبار أعمار المدینین الم

 خبرة التاریخیة تشیر إلى أن احتمالیة استرداد المبالغ تنخفض كلما تأخر المبلغ.عن السداد والتي تزداد كلما تأخر المدینون في السداد ألن ال

تقوم المجموعة بإجراء فحص االئتمان قبل منح االئتمان لعمالء جدد. تتم مراجعة ھذه اإلجراءات وتحدیثھا على أساس مستمر. لم تطرأ أي 
 تغییرات على ھذه اإلجراءات عن العام السابق.

ال یوجد عمالء آخرین یشكلون أكثر من و. )١٩: ٪٢٠٢٠( ٪ من إجمالي رصید الذمم التجاریة المدینة للشركة٢٦المدینین  یمثل اثنین من
 ٪ من إجمالي رصید الذمم التجاریة المدینة.١٠

ملیون لایر سعودي) في تاریخ التقریر والتي تجاوز موعد  ٧٢١: ٢٠٢٠ملیون لایر سعودي ( ١٬٣٦٢وجود ذمم مدینة تجاریة بإجمالي 
منذ استحقاقھا ولم یتم تكوین مخصص لھا ، وفقًا للسیاسة ، ال تزال المبالغ قابلة لالسترداد ولم یكن ھناك انخفاض كبیر في جودة االئتمان 

 منح االئتمان في البدایة.
 مكون لھا مخصص: التجاریة المتأخرة الغیرعمر الذمم 

 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 ٣٩٨٬٩٤٥ ٤٩٦٬٦٧٦ یوم ٩٠یوم الى  ٦٠

 ٩٤٬٧٧٥ ١٥١٬٤٨٨ یوم ١٨٠یوم الى  ١٢٠
 ٨٤٬١٠٨ ١٥٤٬٧١٣ یوم ٣٦٠یوم الى  ١٨٠

 ١٤٣٬١٨١ ٥٥٨٬٧٧٣ یوم ٣٦٠أكثر من 

 ٧٢١٬٠٠٩ ١٬٣٦١٬٦٥٠ 
قیمتھا والتي انخفضت جودة االئتمان الخاصة لم تكن ھناك مبالغ في تاریخ التقریر لم تتأخر عن موعد استحقاقھا وال تعرضت النخفاض في 

 بھا منذ منح االئتمان األولي.
 الحركة في مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا

 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 ١٬٠٠٨٬٨٢٨ ١٬٢٦٩٬٨٦٣ الرصید االفتتاحي

 ٢٦١٬٠٣٥ ١٤٦٬١٧٦ محمل خالل السنة 
 - )١٩٣٬٦٢٦( مخصصات الدیون المشطوبة

 - )١٣٩٬٣٩٩( السنةالمبالغ المعادة خالل 
 ١٬٢٦٩٬٨٦٣ ١٬٠٨٣٬٠١٤ النھائيالرصید 

 إجمالي المبالغ المحملة على قائمة الربح او الخسارة:
 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 

 ٢٦١٬٠٣٥ ١٤٦٬١٧٦ الخسائر االئتمانیة للعام
 )١٩٬٧٥٩( (١٣٩٬٣٩٩) عكس المخصصات االخرى *

 ٢٤١٬٢٧٦ ٦٬٧٧٧ الرصید النھائي
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 )تتمة( الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة
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٢٩ 
 

 (تتمة) ذمم مدینة وتجاریة أخرى -٧
من تاریخ عند تحدید قابلیة استرداد الذمم التجاریة المدینة ، تأخذ المجموعة في االعتبار أي تغییر في جودة االئتمان للذمم التجاریة المدینة 

مرتبطة. ال تحتفظ منح االئتمان مبدئًیا حتى نھایة فترة التقریر. إن تركیز مخاطر االئتمان محدود بسبب حقیقة أن قاعدة العمالء كبیرة وغیر 
 المجموعة بأي ضمانات على الذمم التجاریة المدینة التي انخفضت قیمتھا.

 .في استرداد األرصدة التي تم تكوین مخصصات لھا في الفترات السابقةالرصید یمثل * 
 العقد أصول -٨
 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 

 ٣١٩٬٠٦١ ٣٥٨٬٧٧٩ اإلیرادات غیر المفوترة
 )٢٬٥٣٩( (٢٬٧٣٣) القیمةمخصوما منھ: مخصص خسائر انخفاض 

 ٣١٦٬٥٢٢ ٣٥٦٬٠٤٦ 
 ٩٦٬٤٥٠ ٦٧٬٢٢٤ متداولة

 ٢٢٠٬٠٧٢ ٢٨٨٬٨٢٢ غیر متداولة
 ٣١٦٬٥٢٢ ٣٥٦٬٠٤٦ 

 ألصول العقد: المتوقعةالحركة في مخصص الخسائر االئتمانیة 
 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 

 ٣٫٢٤٣ ٢٬٥٣٩ الرصید اإلفتتاحي
 )٧٠٤( ١٩٤ مبالغ تم عكسھا خالل العام

 ٢٫٥٣٩ ٢٬٧٣٣ النھائيالرصید 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ اإلیرادات المؤجلة والتزامات العقد
 ٤٩٠٫٢٥٤ ٥٤٨٬٧٩٢ دفعات مقدمة من العمالء –التزامات العقد 
 ٥٣٫٨٣٢ ٥٢٬٢٥٧ )٣٣منح حكومیة (إیضاح  –إیرادات مؤجلة 

 ٥٤٤٫٠٨٦ ٦٠١٬٠٤٩ 

 مخزون -٩
 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 

 ١٩٥٬٣٤١ ٢٢٠٬٨٢٧ أجھزة ھاتف وملحقاتھا 
 ٦٬١٦٩ ٥٬٧٧٤ شرائح ھاتف جوال 

 ١٬٦٦١ ١٬٦٢٦ بطاقات إعادة شحن مسبقة الدفع 
 ١٬٥٦٠ ٢٬٤٤٥ أخرى 

 ٢٠٤٬٧٣١ ٢٣٠٬٦٧٢ 
 )١٧٬٦٢٨( (١٦٬٩٤٩) المخزون بطيء الحركةیخصم: مخصص 

 ١٨٧٬١٠٣ ٢١٣٬٧٢٣ 
 ٨١٠٬٧٥٠ ٧٦٥٬٤٥٢ كمصروف بھتكلفة المخزون المعترف 
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  شركة االتصاالت المتنقلة السعودیة
 سعودیة )( شركة مساھمة 

 

 )تتمة( الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة
 ٢٠٢١دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ باآلالف لایر سعودي ما لم ینص على خالف ذلك)

٣٠ 
 

 األصولحق استخدام  -١٠
 حق استخدام االصول المعترف بھ یتعلق بنوعیة االصول التالي:

٢٠٢١ 
 المجموع خلویة واخرى معدات  اراضي ومباني  

 ١٬٢٨٤٬٨٨٨ ٧٢٬٢٢٩  ١٬٢١٢٬٦٥٩  اإلفتتاحيالرصید 
 ٥٢٣٬١٥٠ ٢٠٩٬٩٩٤  ٣١٣٬١٥٦  یضاف: اإلضافات 

 (٤١٥٬٤٩٥) (٩٦٬٥٦٥)  (٣١٨٬٩٣٠)  یخصم: اإلطفاء
 (٦١٬٥٦٨) (٦٠٬٨٧١)  (٦٩٧)  االستبعاداتیخصم: 

 ١٬٣٣٠٬٩٧٥ ١٢٤٬٧٨٧  ١٬٢٠٦٬١٨٨  نھائيالرصید ال
 

٢٠٢٠ 
 المجموع خلویة واخرى معدات  اراضي ومباني  

 ١٬٤٤٨٬٤٧٩ ١٥٢٬٨٥٢  ١٬٢٩٥٬٦٢٧  اإلفتتاحيالرصید 
 ٢٢٨٬١١١ -  ٢٢٨٬١١١  یضاف: اإلضافات 

 )٣٤٧٬٠٣٦( )٦٥٬١٤٢(  )٢٨١٬٨٩٤(  یخصم: اإلطفاء
 )٤٤٬٦٦٦( )١٥٬٤٨١(  )٢٩٬١٨٥(  یخصم: االستبعادات

 ١٬٢٨٤٬٨٨٨ ٧٢٬٢٢٩  ١٬٢١٢٬٦٥٩  نھائيالرصید ال

 ٢٦: ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١لایر سعودي ( ملیون ٦٣ مبلغ وقدرةإجمالي المبلغ المسجل في الربح أو الخسارة لحق استخدام األصول  •
 فیما یتعلق بإیجار الموقع. ملیون لایر سعودي)

 تتكون األرض والمباني بشكل أساسي من مواقع االتصاالت السلكیة والالسلكیة المؤجرة. •
 لیس لدى المجموعة أي عقود إیجار بمدفوعات إیجار متغیرة لم یتم تضمینھا في قیاس مطلوبات اإلیجار. •

 :تأجیر للمجموعة وكیفیة احتسابھاأنشطة ال
تستأجر المجموعة في الغالب مساحات داخلیة وخارجیة لتركیب مواقع االتصاالت الخاصة بھا. عادة ما یتم إبرام عقود اإلیجار لفترات 

سنوات ولكن قد یكون لھا خیارات تمدید. یتم التفاوض على شروط اإلیجار على أساس فردي وتحتوي على مجموعة  ١٠إلى  ١محددة من 
حكام المختلفة. ال تفرض اتفاقیات اإلیجار أي تعھدات ، ولكن ال یجوز استخدام األصول المؤجرة كضمان ألغراض واسعة من الشروط واأل

.االقتراض
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  شركة االتصاالت المتنقلة السعودیة
 سعودیة )( شركة مساھمة 

 

 )تتمة( الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة
 ٢٠٢١دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ باآلالف لایر سعودي ما لم ینص على خالف ذلك)

٣٣ 
 

 موجودات غیر ملموسة (تتمة) -١٣
 

 :یةأھملألكثر  فیما یلي صافي القیمة الدفتریة وتواریخ انتھاء الصالحیة 
 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ نھایة فترة اإلطفاء 

 ١٣٬٤٧٠٬٩٨٠ ١٢٬٩٥٣٬٨٦٢ ٢٠٤٧ینایر  رسوم الترخیص
 ١٬٠٨٩٬١٦٨ ١٬٠٣٥٬٧٨٤ ٢٠٣٦و  ٢٠٢٣بین  (عناصر متعددة) حقوق االستخدام

 ٥٦٤٬٥٧٤ ٥١٧٬٥٢٥ ٢٠٣٢دیسمبر  میجا ھرتز ١٨٠٠من  ١٠×  ٢الطیف 
 ٤٩٥٬٩٧٢ ٤٥٧٬٨٢١ ٢٠٣٣دیسمبر  میجا ھیرتز ٨٠٠من  ١٠×  ٢الطیف 
 ٥٦٦٬٩٩٨ ٥٢٦٬٤٩٨ ٢٠٣٤دیسمبر  میجا ھیرتز ٣٥٠٠و  ٢٦٠٠الطیف 

  ١٦٬١٨٧٬٦٩٢ ١٥٬٤٩١٬٤٩٠ 

 مصاریف الترخیص*
ذو الحجة  ٢٨بتاریخ  ٣٥٧) ورقم ٢٠٠٧یونیو  ١١ھــ (الموافق ١٤٢٨جمادى األولى  ٢٥بتاریخ  ١٧٦بموجب القرارات الوزاریة رقم 

) تم ٢٠٠٧یونیو  ١٢ھـ (الموافق ١٤٢٨جمادى األولى  ٢٦م بتاریخ  /٤٨)، والمرسوم الملكي رقم ٢٠٠٨ینایر  ٧ھــ (الموافق ١٤٢٨
ملیار لایر سعودي.  ٢٢٫٩١سنة مقابل  ٢٥الث لخدمات الھاتف الجوال في المملكة العربیة السعودیة لمدة منح الشركة الترخیص كمشغل ث

ملیون لایر سعودي لتمویل التكالیف المتعلقة بھا وتم رسملتھا كجزء من تكلفة  ٤٤٩٫١٨وتشمل رسوم الترخیص أیضاً على مبلغ یعادل 
 لمملكة العربیة السعودیة في ذلك الوقت. الترخیص وفقاً للمعاییر المتعارف علیھا في ا

) الذي تم اإلعالن عنھ من قبل ھیئة السوق المالیة ٢٠١٦أكتوبر  ١ھــ (الموافق  ١٤٣٧ذي الحجة  ٣٠بناء على األمر السامي بتاریخ 
للتنسیق مع شركة ) CITC) والذي وجھ لھیئة االتصاالت وتقنیة المعلومات (٢٠١٦أكتوبر  ٢ھـ (الموافق  ١٤٣٨محرم  ٠١بتاریخ 

ربیع األول  ٢١سنة تنتھي في  ٣٢سنة إضافیة، لتصل الفترة المتبقیة الى  ١٥االتصاالت المتنقلة السعودیة (زین) لتمدید ترخیصھا لمدة 
 ). ٢٠٤٧ینایر  ١٨ھـ (الموافق  ١٤٦٩

 حقوق االستخدام الغیر قابلة لإللغاء**
النقل األرضي أو البحري الذي تم منح حق استخدامھ لفترة محددة. یتم اإلعتراف بحقوق  یتعلق ھذا البند بحق استخدام جزء من سعة كابالت

، اإلستخدام غیر القابلة لإللغاء بالتكلفة كأصل عندما یكون لدى الشركة الحق المحدد غیر القابل لإللغاء إلستخدام جزء من األصل المعني
اق العریض ، وتمتد فترة حق اإلستخدام ألغلبیة العمراإلنتاجي لألصل المعني. ویتم التي تتكون عموماً من األلیاف البصریة أو أصول النط

 عاما. ٢٠الى  ١٠إطفاؤھا بطریقة القسط الثابت على الفترة المتوقعة لإلستخدام أو فترة العقد، أیھما أقصر والتي تتراوح عادة ما بین 

 الطیف الترددي***
یتم اإلعتراف بالطیف ص للھاتف المحمول الذي حصلت علیھ لجنة االتصاالت وتقنیة المعلومات..یتوافق الطیف مع التردد الالسلكي المخص

یتم تسجیل ورسملة مبلغ على مدار فترة السداد التعاقدیة على أساس القسط الثابت.إطفاؤه بسعر الخصم باستخدام طریقة الفائدة الفعالة ویتم 
 رسملتھ تحت الموجودات غیر الملموسة ضمن المطلوبات األخرى غیر المتداولة.االلتزام المتعلق بالطیف الترددي الذي تم 

 **** العالمة التجاریة
غیر محدد، مع جمیع  لعمر إنتاجي ٢٠١٥" التي استحوذت علیھا المجموعة، في عام ALOتتوافق العالمة التجاریة مع العالمة التجاریة "

.عن وجود إضمحالللإلطفاء ألن عمرھا غیر محدد. یتم اختبار العالمة التجاریة سنویًا للكشف  مزایاھا. ال تخضع العالمة التجاریة
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  شركة االتصاالت المتنقلة السعودیة
 سعودیة )( شركة مساھمة 

 

 )تتمة( الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة
 ٢٠٢١دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ باآلالف لایر سعودي ما لم ینص على خالف ذلك)

٣٤ 
 

 ذمم دائنة و تجاریة أخرى -١٤
 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 

 ١٬٤٠٠٬٧٦٩ ١٬٤٤٦٬٦٢٨ الذمم الدائنة التجاریة
 ١٬٢٣١٬٦٨٩ ١٬٣٩٤٬٤١٤ االستحقاقات 

 ٥٥٩٬٥٣٣ ٤٧٤٬٢٩٢ اوراق دفع المستحقة
 ٢٠٥٬٤٨١ ١٢٥٬٤٨٩ المستحقةالرسوم الحكومیة 

 ٥٢٬٠٥١ ٥٧٬٥٩١ تكالیف تمویل مستحقة لوزارة المالیة
 ٤٣٬٥٦٦ ٤٨٬٠٦٧ المستحقات المتعلقة بالموظفین

 ٢٤٬٢٥٤ ٤١٬٢٣٢ )٢٨(إیضاح  مخصص الزكاة
 ٥٣٨٬٠٠٦ ٥٢٤٬٩٩٥ متداول  -مستحق لوزارة المالیة 

 ١٬٥٨٧ ٥٬٠٠١ رسوم مالیة مستحقة
 ٥٢٨٬٨٤٤ ٥٧٣٬٤٩٠ ذمم دائنة أخرى

 ٤٬٥٨٥٬٧٨٠ ٤٬٦٩١٬١٩٩ 
 

ملیون لایر سعودي  ٣٩١ بمبلغالذمم الدائنة المستحقة األخرى على مخصصات تنظیمیة وقانونیة و تتضمن الرسوم الحكومیة المستحقة 
 غیر نقدیة.ھذه الحركة في المخصص ھي معامالت  .ملیون لایر سعودي) ٤٠٠: ٢٠٢٠(

ملیون لایر)  مقابل توفیر  ٢٫٣: ٢٠٢٠ملیون لایر سعودي ( ١٫٧تتضمن الذمم الدائنة التجاریة مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة بمبلغ 
 .خدمات اإلتصاالت لألطراف ذات العالقة

جمیع الذمم الدائنة ضمن اإلطار  ال یتم تحمیل فوائد على الذمم الدائنة والتجاریة. لدى الشركة سیاسات إدارة المخاطر المالیة لضمان دفع
 .الزمني لإلئتمان

 

 إقتراض -١٥
 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 

 ١٬٥٩١٬٣٠٩ ٢٬٩٥٤٬٨٢٤ )١٥-١الجزء المتداول ( –تسھیل مرابحة مشترك 
 - ٦٥٠٬٠٠٠ )١٥-١( عاملرأس مال تسھیل 

 ٢٬٢٤٤٬٨٣٦ ٢٬٢٤٦٬٧٤٩ )١٥-٢تسھیل مرابحة ثانوي (

 ٣٬٨٣٦٬١٤٥ ٥٬٨٥١٬٥٧٣ االجمالي

 
 المتداولة و الغیر متداولة كاآلتي:  المستحقات

 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 - ٣٬٢١٣٬٥٤٩ اقتراض متداول

 ٣٬٨٣٦٬١٤٥ ٢٬٦٣٨٬٠٢٤ اقتراض غیر متداول
 ٣٬٨٣٦٬١٤٥ ٥٬٨٥١٬٥٧٣ االجمالي

 
 إن القیم الدفتریة لقروض المجموعة مقومة بالعمالت التالیة:

 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 ٣٬٥٣٨٬٠٠٢ ٥٬١٧٨٬٩٠٣ سعودي لایر

 ٢٩٨٬١٤٣ ٦٧٢٬٦٧٠ (تعرض باللایر السعودي) أمریكيدوالر 
 ٣٬٨٣٦٬١٤٥ ٥٬٨٥١٬٥٧٣ 
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  كة االتصاالت المتنقلة السعودیةشر
 ( شركة مساھمة سعودیة )

 

 )تتمة( الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة
 ٢٠٢١دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ باآلالف لایر سعودي ما لم ینص على خالف ذلك)

٣٥ 
 

 
 (تتمة) القروض -١٥

 المرابحة المشتركةتسھیل  ١-١٥
القائم لخمس سنوات حتى عام  ھ، قامت المجموعة بإعادة تمویل وتمدید تاریخ استحقاق تسھیل المرابحة المشترك ٢٠٢٠سبتمبر  ٢٧في 

مع فترة سماح لمدة عامین ، بشروط تجاریة أفضل. عالوة على ذلك ، تتضمن ملیار لایر سعودي  ٦بمبلغ إجمالي متاح یصل إلى  ٢٠٢٥
) وبذلك یصل إجمالي ٢٠١٨ملیار لایر سعودي في عام  ٠٫٦٥ملیار لایر سعودي (في األصل  ١االتفاقیة تسھیالت رأس مال عامل بمبلغ 

استخدمت المجموعة  لمجموعة لتمویل خطط نمو أعمالھا.، مما یوفر سیولة إضافیة ل ٢٠٢٥ملیار لایر سعودي حتى عام  ٧التسھیالت إلى 
ملیار لایر سعودي من تسھیل رأس مال عامل  ٠٫٦٥٠ومبلغ  ٢٠٢١في الربع األول من  من تسھیل المرابحة ملیار لایر سعودي ١٫٣مبلغ 

 .٢٠٢١في الربع الثاني من 
 )٢٠٢٠دیسمبر  ٣١ملیار لایر سعودي كما في  ١٫٨( ديسعو لایر ملیار ٣٫٨مبلغ استخدمت المجموعة ، ٢٠٢١دیسمبر  ٣١كما في  

 سعودي لایر ملیار ٣٫٢ وقدرة مبلغ المرابحة تسھیالت من المستخدمالجزء غیر  بلغ .سعودي لایر ملیار ٧ أصل منمن االتفاقیة الحالیة 
 .٢٠٢٠دیسمبر  ٣١في 

أنھا القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة التعاقدیة المستقبلیة المقدرة التي  تعید المجموعة احتساب إجمالي القیمة الدفتریة للمطلوبات المالیة على.
النقدیة  یتم خصمھا بسعر الفائدة الفعلي األصلي لألداة المالیة وبالتالي تعدیل إجمالي القیمة الدفتریة للقرض لتعكس الفعلي والمعدل التدفقات

ملیون لایر سعودي والتي تم  ١٣٦یة لتسھیل المرابحة وإجمالي القیمة الدفتریة المعدلة التعاقدیة المقدرة. الفرق بین القیمة الدفتریة الحال
 .في بیان الربح والخسارة المجمع المكثف والدخل الشامل اآلخر، كأرباح من تعدیل القروض ٢٠٢٠في  بھا قراراإل

ع سنویة خالل خمس سنوات. إن التسھیل الجدید مضمون إن مصاریف التمویل كما ھو محدد في "اتفاقیة تمویل المرابحة" تستحق بأقساط رب
جزئیا بموجب ضمان من شركة اإلتصاالت المتنقلة ش.م.ك.ع. ورھن بعض أسھم الشركة المملوكة بواسطة بعض المساھمین المؤسسین 

 التنازل عن بعض العقود والذمم المدینة واألصول الثابتة بما یعادل الرصید القائم.و 
 التعھدات المالیة الحالیة للقرض.تلتزم الشركة ب

 تسھیل المرابحة الثانوي ٢-١٥
ملیار لایر سعودي مع تحالف یتكون من خمسة  ٢٫٢٥اتفاقیة تسھیل مرابحة ثانوي جدیدة بقیمة  مجموعة، أبرمت الم٢٠١٩یونیو  ١٦في 

مت المجموعة بالحصول على موافقة جمیع البنوك قا .المجموعةمدة االتفاقیة سنتان، مع إمكانیة تمدیدھا لسنة واحدة بناًء على طلب  .بنوك
ھذا القرض مؤمن بالكامل بضمان تجاري من شركة االتصاالت المتنقلة الكویتیة  .٢٠٢٢یونیو  ١٦المشاركة لتمدید اإلتفاقیة حتى 

 مصاریف التمویل على أقساط ربع سنویة. ستحقش.م.ك.ع. ت

 یجاراإلعقود التزامات  -١٦
 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 

 ١٬٤٧٦٬٢٢٥ ١٬٣٨٤٬٢٤٧ تاحياإلفتالرصید 
 ١٩٦٬٦٠٤ ٥٢٣٬٧٤٥ اإلضافات

 ٧٩٬١٠٣ ٧٢٬٥٩٢ تكلفة التمویل
 )٥٢٬١١٦( (٨٠٬٥٢٢) التقاعد

 )٣١٥٬٥٦٩( (٤٢٧٬٥١٧) المدفوعات
 ١٬٣٨٤٬٢٤٧ ١٬٤٧٢٬٥٤٥ نھائيالرصید ال

 متداولة
 

٣١٩٬١٥٠ ٢٦٣٬٧٧١ 
 ١٬٠٦٥٬٠٩٧ ١٬٢٠٨٬٧٧٤ غیر متداولة

 ١٬٣٨٤٬٢٤٧ ١٬٤٧٢٬٥٤٥ 

 االستحقاقات المتعلقة بالتزامات عقود اإلیجار. ٣٠معظم التزامات عقود اإلیجار باللایر السعودي، یوضح إیضاح 
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  شركة االتصاالت المتنقلة السعودیة
 سعودیة )( شركة مساھمة 

 

 )تتمة( الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة
 ٢٠٢١دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ باآلالف لایر سعودي ما لم ینص على خالف ذلك)

٣٦ 
 

 ذات العالقة طرافألمبالغ مستحقة  -١٧
 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 

 ١٬٣٢٦٬٥٨٣ ١٬٤٤٤٬٠١٨ )١٧-١شركة االتصاالت المتنقلة ش.م.ك. (
 ٢٬١٥٩٬٢٦٧ ١٬٢٦٢ )١٧-٣شركة االتصاالت المتنقلة ش.م.ك. (

 ١٣٠٬٨٦١ ٨٤٬٥٧٣ ) ١٧-٢المساھمون المؤسسون (
 ٣٢٬٦٩٨ - )١٧-٣كابیتال لالستثمارات ( انفرا

 ١٠٥ ٢٣٧ أطراف أخرى ذات عالقة
 ٣٬٦٤٩٬٥١٤ ١٬٥٣٠٬٠٩٠ 
 

 شركة االتصاالت المتنقلة ش.م.ك. ١-١٧
ة تعلق ھذا المبلغ بأتعاب اإلدارة المستحقة ویُستحق ألكبر مساھم في الشركة. یُعد ھذا المبلغ غیر مضمون وبدون فوائد وغیر مقید بأي مدی

 .١-١٥المشار إلیھا في إیضاح سداد محددة وال یُسدد قبل تتحقیق بعض شروط تسھیل المرابحة المشترك 

 المساھمون المؤسسون ٢-١٧
یتعلق ھذا المبلغ برسوم التمویل المستحقة ویُستحق للمساھمین المؤسسین للشركة. یُعد ھذا المبلغ غیر مضمون ویتضمن فوائد بأسعار 

 .١-١٥المشار إلیھا في إیضاح السوق وغیر مقید بأي مدة سداد محددة وال یُسدد قبل تتحقیق بعض شروط تسھیل المرابحة المشترك 
 المتنقلة ش.م.ك. وإنفرا كابیتال لإلستثمارات شركة االتصاالت ٣-١٧

الفترة المنتھیة  في. تحمل الدفعات المقدمة بفوائد طبقا ألسعار السوقلفائدة المساھمین.   ةستحقتتضمن ھذه المبالغ دفعات مقدمة و مبالغ مُ 
، قامت المجموعة بسداد مجموع المبالغ االساسیة و فوائدھا. المبالغ المتبقیة تمثل مستحقات أخرى و ال تتحمل أي ٢٠٢١ دیسمبر ٣١في 

 ملیون لایر سعودي)  ١٬١٢٢: ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١فوائد (

 مطلوبات اخرى غیر متداولة -١٨
 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 

 ٣٬٥٠٠٬٦١٤ ٣٬٠٥٩٬٦٩٠ )١٨-١( مدفوع لوزارة المالیة
 ١٬٣٨٩٬٩٥١ ١٬٢٨٢٬٣٠٢ )١٨-٢( الترددي الطیف –طویلة االجل مدفوعات 

 ٢٠٧٬٠٤٣ ١٠٣٬٤٢٤ أخرى
 ٥٬٠٩٧٬٦٠٨ ٤٬٤٤٥٬٤١٦ 

  

اتفاقیة مع وزارة المالیة بالمملكة العربیة السعودیة لتأجیل سداد مستحقاتھا للحكومة للسنوات السبع  المجموعة، وقعت  ٢٠١٣خالل عام 
ى القادمة. ستتحمل ھذه الدفعات المؤجلة بموجب ھذه االتفاقیة عمولة تجاریة مستحقة السداد سنویًا ، بینما سیتم سداد المبلغ المستحق عل

وبلغ المبلغ المؤجل من . ٢٠٢١ملیار لایر سعودي في نوفمبر  ٠٫٥٣٨دفغت المجموعة مبلغ. ٢٠٢١أقساط متساویة اعتباًرا من سبتمبر 
 ارملی ٠٫٥٢٤، منھا ملیار لایر سعودي) ٤: ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١( لایر سعودي ارملی ٣٫٦مبلغ  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١قبل الشركة كما في 

لایر سعودي). یتم تسجیل الفائدة المستحقة المتعلقة  ارملی ١: ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١لایر سعودي ُمعترف بھ ضمن ذمم دائنة تجاریة وأخرى (
 بالدائنین لوزارة المالیة ضمن ذمم دائنة تجاریة وأخرى.

 لایر ارملی ١٫٥: ٢٠٢٠ دیسمبر ٣١( سعودي لایر ارملی١٫٤٧ مبلغ بالترددات المتعلق و المستحق بلغ اإلجمالي، ٢٠٢١ دیسمبر ٣١في 
 ).سعودي لایر ارملی ٠٫١٤: ٢٠٢٠ دیسمبر ٣١( وأخرى تجاریة دائنة ذمم ضمن مدرج سعودي لایر  ارملی ٠٫١٨٨ یتضمن) سعودي
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  شركة االتصاالت المتنقلة السعودیة
 سعودیة )( شركة مساھمة 

 

 )تتمة( الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة
 ٢٠٢١دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ باآلالف لایر سعودي ما لم ینص على خالف ذلك)

٣٧ 
 

 األدوات المالیة المشتقة -١٩
معدل الربح حتى تاریخ استحقاق  مقایضاتتم تمدید استحقاق . ٢٠٢٥الربح المستحقة في عام  معدل مقایضاتفي عقود  المجموعةدخلت 

: ٢٠٢٠( ملیون لایر سعودي ٣٬٢٠٠بقیمة  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١بلغت القیمة االسمیة للعقد كما في و  )١-١٥ ایضاح( القرض المعاد تمویلھ
كما  لایر سعودي)لیون م ٢٠٦: ٢٠٢٠( ملیون لایر سعودي ١١٠، وبلغت القیمة العادلة مبلغ سالب قدره ملیون لایر سعودي) ١٬٨٢٧

 في ذلك التاریخ. 

 :٢٠٢٠(ملیون لایر سعودي في الدخل الشامل اآلخر ٩٦بقیمة  ربحإدراج  تم٪. ٣٪ و٢یتراوح متوسط سعر الفائدة الثابت المتعاقد علیھ بین 
نتیجة لتحركات القیمة العادلة المتعلقة بھذا التحوط. تُحدد القیمة العادلة لمبادالت أسعار الفائدة في  لایر سعودي)ملیون  ٧٨٫٣ خسارة بقیمة

 نھایة مدة إعداد التقریر عن طریق حسم التدفقات النقدیة المستقبلیة باستخدام المنحنیات في نھایة مدة إعداد التقریر ومخاطر االئتمان
 في العقد. المالزمة

 فأة نھایة الخدمة للموظفینمكا إلتزامات -٢٠
 الحد االدنى یعتمد االستحقاق على الراتب النھائي للموظفین وطول مدة الخدمة ، بشرط إكمال ،مزایا نھایة الخدمة لموظفیھا المجموعةتوفر 
ه الفوائد على الخدمة ، ویتم احتسابھا وفقًا ألحكام قانون العمل وتدفع عند استقالة الموظف أو إنھائھ. یتم استحقاق التكالیف المتوقعة لھذ لسنة

 مدار عام التوظیف.

 لمخاطر اكتواریة مثل معدل الخصم ومخاطر الراتب. المجموعةتتعرض خطة 

 من التزامات الخطة. مخاطر الخصم: إن انخفاض معدل الخصم سیزید• 
مخاطر الراتب: یتم احتساب القیمة الحالیة اللتزامات خطة منافع نھایة الخدمة بالرجوع إلى الرواتب المستقبلیة المقدرة للمشاركین في • 

 .الخطة. على ھذا النحو ، فإن زیادة رواتب المشاركین في الخطة سوف تزید من مسؤولیة الخطة
 
 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 

 ١٠٤٬٨٧٥ ١٢٥٬٠٨٢ الرصید االفتتاحي 
 ٢١٬٦٨٣ ١٨٬٢٧٤ تكلفة الخدمة الحالیة

 ٤٬٥٢٢ ٤٬٣٠٢ تكلفة الفائدة
 )٥٬٥٦٤( (١٢٬١٧٦) المدفوعات

 )٤٣٤( (٤٨) (أرباح) إكتواریة

 ١٢٥٬٠٨٢ ١٣٥٬٤٣٤ الرصید الختامي

 م طریقة وحدة االئتمان المتوقعة.وأجریت باستخدا یینخبراء اكتواریین ومستشار لوكس شركة تم إجراء التقییم االكتواري األخیر من قبل

 وكانت االفتراضات الرئیسیة المستخدمة ألغراض التقییم االكتواري على النحو التالي:

 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 %١٣الى %١٠ %١٣الى %١٠ معدالت التناقص

 %٣ %٣ زیادة الرواتب
 %٣٫٦٥ %٤ معدل الخصم

االكتواریة التي یتم إدراجھا في الدخل  األرباحیتم إثبات جمیع الحركات في التزامات مكافأة نھایة الخدمة في الربح أو الخسارة باستثناء 
 الشامل اآلخر
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  شركة االتصاالت المتنقلة السعودیة
 سعودیة )( شركة مساھمة 

 

 )تتمة( الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة
 ٢٠٢١دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ باآلالف لایر سعودي ما لم ینص على خالف ذلك)

٣٨ 
 

 (تتمة) مخصص مكافأة نھایة الخدمة للموظفین -٢٠
 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 

 ١٢٥٬٠٨٢ ١٣٥٬٤٣٤ السیناریو األساسي
 ١١٢٬٩٦٤ ١٢٢٬٨٧٤ ٪ ١ معدل الخصم: زیادة بنسبة

 ١٣٩٬٣٣٣ ١٥٠٬١٢٤ ٪ ١معدل الخصم: انخفاض بنسبة 
 ١٣٩٬٢٨١ ١٥٠٬١٢٤ ٪ ١معدل تصاعد الرواتب: زیادة بنسبة 

 ١١٢٬٧٨٣ ١٢٢٬٦٤٦ ٪ ١معدل تصاعد الرواتب: انخفاض بنسبة 
 

 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ التفاصیل
 ٢٬٧٢٠ ٤٣ التغیر في االفتراضات المالیة

 ١٢٬٥٤٩ - الراتب التغیر في افتراض معدل
 )٩٬٨٢٩( ٤٣ التغییر في سعر الخصم

 - - التغییر في االفتراض الدیموغرافي
 - - التغییر في افتراض معدل الوفیات

 - - التغییر في افتراض معدل االستنزاف
 )٢٬٢٨٦( ٥ تعدیالت الخبرة

 ٤٣٤ ٤٨ إجمالي الربح االكتواري 
 

 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ االحتیاطیات االخرى
 ١٬٥٨٤ ٢٬٠١٨ الرصید االفتتاحي

 ٤٣٤ ٤٨      اعادة القیاس
 ٢٬٠١٨ ٢٬٠٦٦ الرصید الختامي

 

 منافع التقاعدمساھمات  -٢١
ملیون لایر سعودي  ٢٧إلى المؤسسة العامة للتأمینات االجتماعیة  ٢٠٢١مساھمات التقاعد لموظفیھا السعودیین لعام  المجموعةدفعت 

 .ملیون لایر سعودي) ٢٢: ٢٠٢٠(

 رأس المال  -٢٢
سھم ) وتبلغ   ٨٩٨٬٧٢٩٬١٧٥:  ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١سھم (  ٨٩٨٬٧٢٩٬١٧٥ ،٢٠٢١دیسمبر  ٣١یتكون رأس مال الشركة كما في 

 )٣-١ایضاح ( لایر سعودي ١٠القیمة اإلسمیة لكل سھم 

 اإلیرادات -٢٣
 معلومات اإلیرادات المفصلة ١-٢٣

 إجمالي اإلیرادات مصنفة حسب خطوط الخدمة الرئیسیة:
 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 

 ٥٬١٦٥٬٥٧٥ ٤٬٩٦٣٬٧٤٩ رسوم إستخدام 
 ١٬٨٠٢٬٩٨٣ ١٬٨١١٬٧٧٩ اشتراك

 ٧٧٤٬٧٩١ ٧٩٦٬٥٣٣ مبیعات أجھزة
 ١٧٣٬١٩٦ ٣٢٨٬٥٨٥ أخرى 

 ٧٬٩١٦٬٥٤٥ ٧٬٩٠٠٬٦٤٦ 
   توقیت االعتراف باإلیرادات

 ٧٬١٤١٬٧٥٤ ٧٬١٠٤٬١١٣ المكالمات والبیانات – على مدى فترة من الزمن
 ٧٧٤٬٧٩١ ٧٩٦٬٥٣٣ أرباح التجارة – محددةعند نقطة زمنیة 
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  شركة االتصاالت المتنقلة السعودیة
 سعودیة )( شركة مساھمة 

 

 )تتمة( الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة
 ٢٠٢١دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ باآلالف لایر سعودي ما لم ینص على خالف ذلك)

٣٩ 
 

 تكلفة اإلیرادات -٢٤
 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 

 ١٬٣١١٬٦٩٦ ١٬٤١١٬٠٨٢ رسوم استخدام 
 ٨٠٧٬٠٨٢ ٧٥٧٬٥١٤ تكلفة األجھزة

 ٣٥٣٬١٢٩ ٨٤٧٬٤٥٥ أخرى
 ٢٬٤٧١٬٩٠٧ ٣٬٠١٦٬٠٥١ 

  تشغیلیة وإداریةمصاریف  -٢٥
 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 

 ٥٦٠٬٤٠٣ ٥٧٦٬٣٩٥ رواتب الموظفین واألعباء المتعلقة بھا
 ٣٠٬٩٥٦ ١٩٬٦٨٧ مصاریف إیجار 
 ٥٢٩٬٥٥٣ ٥٣٤٬٣٥٧ إصالح وصیانة 

 ١٢٠٬٣٣٨ ١١٧٬٥٦٧ ) ١-١٧رسوم اإلدارة والعالمات التجاریة (إیضاح 
 ١١٬٥٣٨ ١٠٬٩٥٣ (البصمة) مصروفات تأكید الھویة

 ٩٣٬٧٤٠ ٩٣٬٨٢٣ ترددات المیكروویف
 ٩١٬٤٧٤ ١٠٢٬٣٨٠ إعالنات 

 ٦٠٬١٤٧ ٥٢٬٧٠٢ خطوط مستأجرة
 ٩١٬٩٢٣ ١٠٦٬٠١٠ منافع عامة

 ٣١٬٦٧٦ ١٥٬٨٦٤ خدمات استشارات
 ١٤١٬٢٣٢ ١١٩٬٥٤٩ أخرى 

 ١٬٧٦٢٬٩٨٠ ١٬٧٤٩٬٢٨٧ 

 إیرادات أخرى -٢٦
 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 ٦٬٤٤٩ (٣٬٢٥١) (خسائر) / أرباح  صرف العمالت األجنبیة 

 ١٬٢٩٦ ٣٬٣٥٨ أرباح استبعاد ممتلكات ومعدات
 ١٦٬٦٢٥ ١٨٬٤٣٨ اإلیجارالدخل من عقود 

 ٣٬٢٠٤ ١٬٨٣٤ اخرى
 ٢٧٬٥٧٤ ٢٠٬٣٧٩ 

 التمویل مصاریف -٢٧
 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 

 ٢٨٦٬٨٥٧ ١٦٤٬٠٩٠ تسھیل المرابحة المشترك
 ٢٥٦٬٣٠٥ ١٣٬٨٧٦ أطراف ذات عالقة

 ١٢٨٬٦٨٧ ١٠٧٬٢٩٢ وزارة المالیة
 ٧٩٬١٠٣ ٧٢٬٥٩٢ الفائدة على التزامات التأجیر

 ٦٣٬١٩١ ٥٠٬٢٥٩ تسھیل المرابحة الثانوي
 ٨٤٬٠٦٣ ٨١٬٠٤٩ الفائدة على الطیف 

 ٨٩٨٬٢٠٦ ٤٨٩٬١٥٨ 
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  شركة االتصاالت المتنقلة السعودیة
 سعودیة )( شركة مساھمة 

 

 )تتمة( الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة
 ٢٠٢١دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ باآلالف لایر سعودي ما لم ینص على خالف ذلك)

٤٠ 
 

 مخصص الزكاة -٢٨
الخاضعة إلى بعض التعدیالت حسب و ٢٠٢١دیسمبر ٣١المكونة للوعاء الزكوي التقریبـي للسنة المنتھیة في  االساسیةتتكون العناصر 

 مما یلي: ھیئة الزكاة و الضریبة و الجماركأنظمة 

 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 ٧٬٣٦٩٬١٤١ ٨٬٩٣٣٬٢٧٥ حقوق المساھمین في بدایة السنة

 ١٬٤١٨٬٢٩٤ ١٬٤٨٧٬٩٥٤ المخصصات في بدایة السنة
 ١٢٬٩٦٣٬٢٩٧ ١٢٬٩٦٨٬٣١٣ قروض طویلة األجل ودفعات مقدمة من المساھمین

 ٢٬٠٣١٬٠٨٤ ١٬٢٨٢٬٣٠١ مطلوبات أخرى غیر متداولة
 ٧٨٣٬٢٥٥ ٥٢٬١٨٨ صافي الربح المعدل للسنة (انظر أدناه)

 ٤٬٦٧٢ ٢٤٬٢٥٤ الرصید االفتتاحي لمخصص الزكاة
 )٨٬١٣٨٬٠٣٢( (٧٬٩٦٩٬٥٩١) ممتلكات و معدات

 )١٦٬٢٨٣٬٨٥٣( (١٥٬٥٦١٬٠٤٤) الموجودات غیر الملموسة
 )١٣٢٬٨٣٢( (٢٧٤٬٨٤١) دفعات رأسمالیة مقدمة

 )٧٦٨٬٢٢٩( ٨٩٠٬٦٢١ للمجموعةالوعاء الزكوي التقریبي الموجب 
 

 ثر.أو صافي الدخل المعدل، أیھما أك من الوعاء الزكوي التقریبي %٢٫٥الزكاة الشرعیة بواقع  تُحتسب

 صافي الربح المعدل مكونات
 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 

 ٢٧٩٬٥٢٦ ٢١٤٬٣٠٢ صافي الربح  للسنة
 ٢٠٬٢٠٧ ١٠٬٤٠٠ مكافأة نھایة الخدمة للموظفین 

 ٥٠٠٬٠٧٣ (١٨٧٬٥٠١) بطيء الحركةمخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا و مخصص مخزون 
 )١٦٬٥٥١( ١٤٬٩٨٧ مخصصات أخرى

 ٧٨٣٬٢٥٥ ٥٢٬١٨٨ صافي الربح المعدل للسنة
 

 
 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ مخصص الزكاة

 ١٨٬٦٠٧ ٢٤٬٢٥٤ الرصید في بدایة السنة  
 ١٩٬٥٨١ ١٦٬٩٧٨ مكون خالل العام

 )١٣٬٩٣٤( - تم الدفع خالل العام
 ٢٤٬٢٥٤ ٤١٬٢٣٢ الرصید كما في نھایة السنة

 ).١٤تم االفصاح عن مخصص الزكاة في االیضاح رقم (

 وضع الربوطات الزكویة
 وحصلت بموجب ذلك على شھادة الزكاة النھائیة. ٢٠٠٨وضعھا الزكوي والضریبي حتى عام  المجموعةأنھت 

حیث قامت بتسدید الزكاة والضریبة المستقطعة طبقا  ٢٠٢٠حتى  ٢٠٠٩كما قدمت الشركة القوائم المالیة واقرارات الزكاة لألعوام من 
 لالقرارات المقدمة.

 ھیئة الزكاة و الضریبة و الجماركمن  تم إستالم الربط الزكوي و ضریبة اإلستقطاع ،م)٢٠١٥یولیو  ٧ھـ (الموافق ١٤٣٦رمضان  ١٨في 
لایر  ملیون.٣٥٢لایر سعودي منھا ملیون  ٦٢٠بموجبھ بدفع مبالغ إضافیة باجمالي  الھیئة حیث طالبت ٢٠١١حتى  ٢٠٠٩عن السنوات 

 یوم. ٣٠عن كل  %١لایر سعودي ضریبة استقطاع باالضافة الى غرامة تأخیر بما یعادل  ملیون٢٦٧سعودي زكاة و
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  شركة االتصاالت المتنقلة السعودیة
 سعودیة )( شركة مساھمة 

 

 )تتمة( الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة
 ٢٠٢١دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ باآلالف لایر سعودي ما لم ینص على خالف ذلك)

٤١ 
 

 كونات الوعاء الزكوي (تتمة)م -٢٨
كامل المبلغ  إلغاء، الى أن تمكنت من ٢٠١٥أغسطس  ٢٧ھذه المطالبات بتاریخ ائیة على امام اللجنة االبتد باإلستئناف المجموعةقامت 

من المبلغ المطلوب الخاص بضریبة  سعودي ملیون لایر ٢١٩ إلغاء مبلغملیون لایر. كما تمكنت الشركة من  ٣٥٢الخاص بالزكاة البالغ 
 ستقطاع.اإل

الضریبیة، قامت باستكمال الشروط الشكلیة المحددة في نظام ضریبة الدخل  عتراض أمام اللجنة االستئنافیةمن اإل المجموعةتمكن كي تول
العائدة لضرائب االستقطاع. ، ٢٠١٧نوفمبر  ١٦ملیون لایر سعودي بتاریخ  ٤٨لغ السعودي، وذلك بسداد الفواتیر الصادرة من الھیئة بمب

 ستقطاع.التأخیر المتوجبة على ضریبة اإل ملیون لایر سعودي مقابل غرامة ٤٣ضمان بنكي بقیمة  المجموعةكما أصدرت 

إعتراضاتھا أمام لجنة اإلستئناف الضریبي الربط الزكوي المعدل للمبلغ المدفوع، كما أنھا تقدمت ب المجموعةعاله استلمت أعلى ما ورد  ناءً ب
 .٢٠١٧نوفمبر  ١٩على قرار اللجنة االبتدائیة بتاریخ 

 .٢٠٢٢أن الشركة بصدد استئناف ھذي التقییمات في اوائل عام  ا, كم٢٠٢١تقییما اضافیا للسنوات المتبقیة حتى عام  المجموعةتلقت 

 .ال یوجد أي أثر مالي حیث أن الشركة لدیھا المخصصات الكافیة لتغطیة ھذه المبالغ

 ربح السھم -٢٩
 الربح العائد للمساھمین العادیین 

بإستخدام الربح المنسوب الى مساھمي المجموعة كبسط, اي انھ لم تكن ھناك حاجة  ساسیة والمخففةاألتم احتساب كل من ربحیة السھم 
ملیون لایر  ٢١٤بلغ الربح العائد لإلستخدام المساھمین في إحتساب ربحیة السھم . ٢٠٢٠أو  ٢٠٢١إلجراء تعدیالت على الربح في 

  ملیون لایر سعودي) ٢٦٠: ٢٠٢٠( ٢٠٢١سعودي لعام 

 لعدد األسھم العادیة المرجحالمتوسط 
 

 لعدد األسھم في حساب ربحیة السھم األساسیة كما یلي:  المرجحیكون المتوسط 
 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 

 ٦٨٦٬٥٣٩ ٨٩٨٬٧٢٩ الرصید القائم خالل العام
 ٠٫٣٨ ٠٫٢٤ ربحیة السھم األساسیة (لایر سعودي)

لعدد األسھم العادیة  المرجحیتم إحتساب ربحیة السھم األساسیة بقسمة الربح بعد الضریبة العائد للمساھمین العادیین للشركة على المتوسط 
 القائمة خالل السنة. ال یوجد تأثیر مخفض على ربحیة السھم في الشركة. 

 األدوات المالیة -٣٠
لمجموعة متنوعة من المخاطر المالیة. تقوم المجموعة بشكل مستمر بمراجعة تعرضاتھا إن استخدام المجموعة لألدوات المالیة یعرضھا 

للمخاطر وتتخذ إجراءات للحد منھا عند المستویات المقبولة. یتحمل مجلس اإلدارة المسؤولیة الكاملة عن إنشاء ومراقبة إطار عمل إدارة 
التعاون الوثیق مع وحدات التشغیل بالمجموعة. تم وضع سیاسات إدارة المخاطر للمجموعة وتطویر ومراقبة سیاسات إدارة المخاطر ب

المخاطر للمجموعة لتحدید وتحلیل المخاطر التي تواجھھا المجموعة ، لوضع حدود وضوابط مناسبة للمخاطر ، ومراقبة المخاطر وااللتزام 
في ظروف السوق وأنشطة المجموعة. تھدف المجموعة من  بالحدود. تتم مراجعة سیاسات وأنظمة إدارة المخاطر بانتظام لتعكس التغیرات

خالل معاییر وإجراءات التدریب واإلدارة إلى تطویر بیئة رقابیة منضبطة وبناءة یفھم فیھا جمیع الموظفین أدوارھم والتزاماتھم. تشرف 
ة المخاطر ومراجعة مدى كفایة إطار إدارة لجنة مجلس اإلدارة بالمجموعة على كیفیة مراقبة اإلدارة لاللتزام بسیاسات وإجراءات إدار

رة المخاطر فیما یتعلق بالمخاطر التي تواجھھا المجموعة. یتم مساعدة لجنة مجلس اإلدارة في دورھا الرقابي من خالل التدقیق الداخلي وإدا
 المخاطر بالمجموعة.
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  شركة االتصاالت المتنقلة السعودیة
 سعودیة )( شركة مساھمة 

 

 )تتمة( الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة
 ٢٠٢١دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ باآلالف لایر سعودي ما لم ینص على خالف ذلك)

٤٢ 
 

 (تتمة)األدوات المالیة  -٣٠
 لیة التالیة:تتعرض المجموعة من خالل عملیاتھا للمخاطر الما

 مخاطر السوق 
 مخاطر العمالت االجنبیة 
 مخاطر االئتمان 
 مخاطر أسعار الفائدة 
 مخاطر السیولة 

 مخاطر السوق
 یُقصد بمخاطر السوق المخاطر التي تتعلق بتقلب قیمة األدوات المالیة نتیجةً للتغیرات في أسعار الفائدة في السوق أو سعر السوق نتیجةً 
للتغیر في التصنیف االئتماني لجھة اإلصدار أو األداة والتغیر في الشعور السائد في السوق وأنشطة المضاربة والعرض والطلب على 

لمخاطر العمالت األجنبیة ومخاطر أسعار الفائدة فقط. تستخدم الشركة المشتقات  المجموعةمالیة والسیولة في السوق. تتعرض األوراق ال
 إلدارة مخاطر السوق. 

 إدارة مخاطر العمالت األجنبیة
فإن المجموعة معرضة فقط لتقلبات تعتبر عملة اللایر السعودي ھي العملة الوظیفیة للمجموعة وھي مربوطة بالدوالر األمریكي. لذلك ، 

 أسعار الصرف من المعامالت التي تتم بعمالت أجنبیة غیر الدوالر األمریكي.

ف. تقوم المجموعة بإجراء معامالت بالعمالت األجنبیة التي یتم تعویمھا مقابل اللایر السعودي، وبالتالي تنشأ التعرض لتقلبات أسعار الصر
 حیث أن التعرضات ال تعتبر جوھریة للمجموعة.لم یتم التحوط لھذه المبالغ 

 كانت القیم الدفتریة للمطلوبات النقدیة المقومة بالعمالت األجنبیة للمجموعة في نھایة السنة المالیة كما یلي:

 إدارة مخاطر العمالت األجنبیة
  سعر الصرف مبلغ العملة ألجنبیة العملة األجنبیة التاریخ التفاصیل

 ٢٬٧٣٥ ٤٫٤٣ ٦١٧ الیورو ٢٠٢١ والتجاریة األخرىالذمم الدائنة 
 ٣٬٨٧٥ ٤٫٤٨ ٨٦٥ الیورو ٢٠٢٠ الذمم الدائنة والتجاریة األخرى

 فیما یلي القیم الدفتریة للموجودات النقدیة المقومة بالعملة األجنبیة للشركة في نھایة مدة التقریر:
 

  الصرف سعر مبلغ العملة األجنبیة العملة األجنبیة  ٢٠٢١التفاصیل 
 ٢٦٧ ٤٫٢٤ ٦٣ الیورو النقد وأرصدة البنوك
 ١٬٥٤١ ٥٫٠٥ ٣٠٥ الجنیھ االسترلیني النقد وأرصدة البنوك

    ١٬٨٠٨ 
  سعر الصرف مبلغ العملة األجنبیة العملة األجنبیة  ٢٠٢٠التفاصیل 

 ٥٩٧ ٤٫٤٩ ١٣٣ الیورو النقد وأرصدة البنوك
 ١٬٦٠٢ ٥٫٤٧ ٢٩٣ الجنیة االسترلیني النقد وأرصدة البنوك

    ٢٬١٩٩ 
 تحلیل مدى حساسیة العمالت األجنبیة 

 في الغالب لعملة أوروبا (الیورو) والمملكة المتحدة (الجنیة االسترلیني). مجموعةتتعرض ال

٪ معدل ٥تُعد نسبة ٪ مقابل العمالت األجنبیة ذات الصلة. ٥یُوضح الجدول التالي مدى الحساسیة لزیادة اللایر السعودي وانخفاضھ بنسبة 
المعقول الحساسیة الُمستخدم عند اإلبالغ عن مخاطر العمالت األجنبیة داخلیاً إلى موظفي اإلدارة العلیا ویمثل تقییم اإلدارة للتغیر المحتمل 

جنبیة ویُعدل نقلھا في في أسعار صرف العمالت األجنبیة. ال یتضمن تحلیل مدى الحساسیة إال البنود النقدیة المستحقة المقومة بالعملة األ
٪ في أسعار العمالت األجنبیة. یشیر الرقم الموجب أدناه إلى انخفاض الربح عندما یُعزز اللایر السعودي بنسبة ٥نھایة المدة لتغیر بنسبة 

اً مماثًال وستظھر ٪ مقابل العملة ذات الصلة، سیتأثر الربح تأثر٥٪ مقابل العملة ذات الصلة وبالنسبة لضعف اللایر السعودي بنسبة ٥
 األرصدة أدناه بالسالب.
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 سعودیة )( شركة مساھمة 

 

 )تتمة( الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة
 ٢٠٢١دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 
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٤٣ 
 

 (تتمة)األدوات المالیة  -٣٠
 

 العملة 
٢٠٢١  

 التأثیر على الربح

 ١٣ الیورو
 ٧٧ الجنیة اإلسترلیني

 
 العملة 
 التأثیر على الربح  ٢٠٢٠

 ٣٠ الیورو
 ٨٠ الجنیة اإلسترلیني

 
 إدارة مخاطر الفوائد والسیولة

إدارة مخاطر السیولة على عاتق مجلس اإلدارة الذي وضع إطاًرا مناسبًا إلدارة مخاطر السیولة إلدارة متطلبات تقع المسؤولیة النھائیة عن 
مخاطر السیولة من خالل االحتفاظ باحتیاطیات كافیة  مجموعةقصیرة ومتوسطة وطویلة األجل ومتطلبات إدارة السیولة. تدیر ال مجموعةال

ض االحتیاطي من خالل مراقبة التدفقات النقدیة المتوقعة والفعلیة باستمرار ومطابقة مواعید استحقاق وتسھیالت مصرفیة وتسھیالت االقترا
 الموجودات والمطلوبات المالیة. لم یطرأ أي تغییر في ھذه االستراتیجیة عن العام السابق.

المخاطر باستخدام  مجموعةائدة متغیرة. تُدیر التقترض األموال بأسعار ف مجموعةلمخاطر أسعار الفائدة ألن كیانات ال مجموعةتتعرض ال
ضمن عقود مبادلة أسعار الفائدة. تُقَیَّم أنشطة التحوط بانتظام لتتماشى مع تغیرات أسعار الفائدة وتحدید مدى اإلقبال على المخاطر بما ی

 التأكد من تطبیق استراتیجیات التحوط األكثر فعالیة من حیث التكلفة.

 .ألسعار الفائدة على الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة مفصلة في قسم إدارة مخاطر السیولة من ھذا اإلیضاح مجموعةترد تعرضات ال

 تحلیل مدى حساسیة سعر الفائدة

ریر. بالنسبة ُحددت تحلیالت مدى الحساسیة الواردة أدناه على أساس التعرض ألسعار الفائدة لجمیع األدوات غیر المحوطة في نھایة مدة التق
 ُ ستخدم للمطلوبات ذات السعر المتغیر، یُعد التحلیل بافتراض أن مبلغ المطلوبات القائمة في نھایة مدة التقریر كان مستحقًا للسنة كاملةً. ت

م اإلدارة للتغیر نقطة أساس عند اإلبالغ عن مخاطر أسعار الفائدة داخلیاً إلى موظفي اإلدارة العلیا ویمثل تقیی ٥٠عملیة زیادة أو إنقاص 
 المحتمل المعقول في أسعار الفائدة.

 ٣١نقطة أساس وظلت جمیع المتغیرات األخرى ثابتة، فإن ربح الشركة للسنة المنتھیة في  ٥٠إذا بلغت أسعار الفائدة أعلى أو أقل من 
لایر سعودي ). یعود  ٤٬٤٩١٬٠٣٠:  ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١لایر سعودي (  ٢٬٤٤٥٬٧٩١سینخفض أو یزید بمبلغ قدره  ٢٠٢١دیسمبر 

 ذلك أساًسا إلى تعرض المجموعة ألسعار الفائدة على القروض ذات المعدالت المتغیرة.
 

 إدارة مخاطر االئتمان
ن تُشیر مخاطر االئتمان إلى المخاطر التي تنتج عن تخلف الطرف المقابل عن التزاماتھ التعاقدیة مما یؤدي إلى خسارة مالیة للشركة. تتكو

 ذات العالقة واالستثمارات النقدیة طرافاألالتركیزات المحتملة لمخاطر االئتمان أساًسا من الذمم التجاریة المدینة والمبالغ المستحقة من 
تفاصیل اإلفصاح عن كیفیة إدارة مخاطر االئتمان المتعلقة بالذمم التجاریة المدینة. تُراقب المبالغ المستحقة  ٧قصیرة األجل. یوضح اإلیضاح 

الستثمارات النقدیة قصیرة األجل یتم امخصص، عند الضرورة، ألي مبالغ غیر قابلة لالسترداد.  تكوین ویتمذات العالقة  طرافاألمن 
 .ا فقط مع البنوك ذات التصنیف االئتماني العاليوضعھ

 قیاس الخسارة االئتمانیة المتوقعة 
نموذج "المراحل الثالث" لالنخفاض في القیمة بناًء على التغییرات في جودة االئتمان منذ  ٩رقم  للتقریر الماليیحدد المعیار الدولي 

. إذا كانت ھناك زیادة ١االعتراف المبدئي حیث یتم تصنیف األداة المالیة التي لم تنخفض قیمتھا في حالة االعتراف األولي في المرحلة 
انخفضت  قدولكن لم یتم اعتبارھا  ٢دید االعتراف األولي ، یتم نقل األداة المالیة إلى المرحلة ') منذ تح SICRكبیرة في مخاطر االئتمان (" 

 .٣قیمتھا االئتمانیة وإذا كانت األداة المالیة منخفضة القیمة االئتمانیة ، یتم بعد ذلك نقل األداة المالیة إلى المرحلة 
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  شركة االتصاالت المتنقلة السعودیة
 سعودیة )( شركة مساھمة 

 

 )تتمة( الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة
 ٢٠٢١دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ باآلالف لایر سعودي ما لم ینص على خالف ذلك)

٤٤ 
 

 (تتمة) األدوات المالیة -٣٠
 

 في مخاطر االئتمان جوھریةزیادة 
المعلومات الكمیة والنوعیة  بدراسة الشركة تقومعن السداد قد زاد بشكل كبیر منذ االعتراف المبدئي ،  التأخرعند تحدید ما إذا كان خطر 

االستشرافیة. بالنسبة ومؤشرات الدعم والتحلیل بناًء على الخبرة التاریخیة للشركة وتقییم مخاطر االئتمان للخبراء ، بما في ذلك المعلومات 
في معاییر مخاطر االئتمان ألن الشركة  جوھریة، ال تسري زیادة  تجوال والربط البینىوالذمم المدینة التجاریة للللعمیل ، الموزعین ، 
 .عمر األداءل یتطلب استخدام مخصص الخسارة المتوقعةالذي  تستخدم نھًجا مبسًطا 

 للتقریر الماليبالنسبة للمبالغ المستحقة من البنوك ، تستخدم الشركة اإلعفاء من مخاطر االئتمان على النحو المسموح بھ في المعیار الدولي 
ستثمار الفرعي) في تاریخ (درجة اال -BBBبناًء على درجات ائتمان وكالة التصنیف الخارجي. إذا تم تصنیف األداة المالیة تحت  ٩ رقم
 في مخاطر االئتمان. جوھریة، فإن الشركة تعتبرھا زیادة قریرالت

 تعتبر األداة المالیة ذات مخاطر ائتمانیة منخفضة إذا:
 عن السداد ، التعثراألداة المالیة لدیھا مخاطر منخفضة من • 
 ، و لدى المدین قدرة قویة على الوفاء بالتزاماتھ بالتدفقات النقدیة التعاقدیة على المدى القریب• 
قد تؤدي التغییرات السلبیة في الظروف االقتصادیة والتجاریة على المدى الطویل ، ولكنھا لن تقلل بالضرورة ، إلى قدرة المقترض • 

 على الوفاء بالتزاماتھ بالتدفقات النقدیة التعاقدیة.
تصنیف ائتماني خارجي "درجة االستثمار" وفقًا أن الموجودات المالیة لھا مخاطر ائتمانیة منخفضة عندما یكون لألصل  المجموعةتعتبر 

للتعریف المفھوم عالمیًا أو في حالة عدم توفر تصنیف خارجي ، یكون لألصل تصنیف داخلي "لألداء" . األداء یعني أن الطرف المقابل 
 لدیھ وضع مالي قوي ولیس ھناك مبالغ مستحقة متأخرة.

 األصول منخفضة القیمة االئتمانیة

عندما ال یُرجح للمقترض دفع التزاماتھ االئتمانیة إلى الشركة بالكامل أو وجود شك كاٍف  تعثرأن األصل المالي في حالة  وعةالمجمتعتبر 
 یوًما. ٩٠من  تأخر ألكثربشأن إمكانیة التحصیل النھائیة أو إذا كان العمیل قد 

 المعلومات المستشرفةدمج 

في كل من تقییمھا لما إذا كانت مخاطر االئتمان الخاصة بأداة ما قد زادت بشكل ملحوظ منذ  المستشرفةتقوم الشركة بدمج المعلومات 
تحلیًال تاریخیًا وحددت إجمالي الناتج المحلي لكل جغرافیة تعمل فیھا  المجموعة. أجرت مخاطر االئتمان المتوقعةاالعتراف األولي وقیاس 

لكل محفظة. یتم تطبیق التعدیالت االقتصادیة الكلیة مخاطر االئتمان المتوقعة تمان و كمتغیرات اقتصادیة رئیسیة تؤثر على مخاطر االئ
م ذات الصلة اللتقاط االختالفات من السیناریوھات االقتصادیة. ھذه تعكس تنبؤات معقولة وداعمة لظروف االقتصاد الكلي المستقبلیة التي ل

األساسیة. یؤدي دمج المعلومات التطلعیة إلى زیادة درجة الحكم الالزم لكیفیة تأثیر  االئتمان المتوقعة رمخاطیتم تسجیلھا ضمن حسابات 
. تتم مراجعة المنھجیات واالفتراضات بما في ذلك أي توقعات للظروف مخاطر االئتمان المتوقعةالتغییرات في الناتج المحلي اإلجمالي على 

 .االقتصادیة المستقبلیة بانتظام
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  شركة االتصاالت المتنقلة السعودیة
 سعودیة )( شركة مساھمة 

 

 )تتمة( الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة
 ٢٠٢١دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ باآلالف لایر سعودي ما لم ینص على خالف ذلك)

٤٥ 
 

 (تتمة) المالیةاألدوات  -٣٠
یحتوي الجدول التالي على تحلیل للحد األقصى من التعرض لمخاطر االئتمان لألدوات المالیة التي تم االعتراف بمخصص الخسائر 

 االئتمانیة المتوقعة لھا:

 ٢٠٢١ 
منھج مبسط لمدى 

 العمر

٢٠٢٠ 
منھج مبسط لمدى 

 العمر
 االجمالي االجمالي 

 ١٬٩٨٤٬٩٠٠ ٢٬٤٤٢٬٥١٤ العمالء
 ٢٦٢٬٥٦٧ ١٨٣٬٧٨٢ الموزعین

 ٣١٩٬٠٦١ ٣٥٨٬٧٧٩ أصول العقد
 )١٬٢٦٦٬٤٣٠( (١٬٠٨٣٬٥٩٧) یخصم مخاطر االئتمان المتوقع

 ١٬٣٠٠٬٠٩٨ ١٬٩٠١٬٤٧٨ 
   

 ٦٠٬١٦٦ ١٠٢٬٧٣٨ شركاء التجوال
 ٥٤١٬٧١٠ ٥١٦٬٩٤٣ المشغلین اآلخرین (ربط بیني)
 )٥٬٨٩٠( (٢٬١٥٠) یخصم مخاطر االئتمان المتوقع

 ٥٩٥٬٩٨٦ ٦١٧٬٥٣١ 
   

 ٨٬٥٧٩ ٨٬٦٣٧ ذمم مدینة أخرى
 )٨٢( - یخصم مخاطر االئتمان المتوقع

 ٨٬٤٩٧ ٨٬٦٣٧ 

 على النحو التالي: األخرىلتجاریة لمدینة واللذمم ا ھاالئتمان المتوقع خسائرتم تقییم مخصص 

 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 ١٬٢٦٦٬٤٣٠ ١٬٠٨٣٬٥٩٧ تقییم جماعي
 ٥٬٩٧٢ ٢٬١٥٠ تقییم فردي

 ١٬٢٧٢٬٤٠٢ ١٬٠٨٥٬٧٤٧ 

 التجاریة األخرى:ویوضح الجدول التالي الحركة في مخصص الخسارة التي تم االعتراف بھا للذمم المدینة 

 االجمالي تقییم فردي تقییم جماعي 
بموجب المعیار الدولي للتقریر المالي  ٢٠٢١ینایر  ١الرصید كما في 

١٬٢٧٢٬٤٠٢ ٥٬٩٧٢ ١٬٢٦٦٬٤٣٠ ٩ 
 ١٤٦٬٣٧٠ - ١٤٦٬٣٧٠ في مخصص الخسارةصافي الزیادة 
 (١٩٣٬٦٢٦) - (١٩٣٬٦٢٦) مبالغ مشطوبة
 (١٣٩٬٣٩٩) (٣٬٨٢٢) (١٣٥٬٥٧٧)  مبالغ معكوسة

 ١٬٠٨٥٬٧٤٧ ٢٬١٥٠ ١٬٠٨٣٬٥٩٧ ٢٠٢١دیسمبر   ٣١الرصید كما في 
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  كة االتصاالت المتنقلة السعودیةشر
 ( شركة مساھمة سعودیة )

 

 )تتمة( الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة
 ٢٠٢١دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ باآلالف لایر سعودي ما لم ینص على خالف ذلك)

٤٦ 
 

 (تتمة) األدوات المالیة -٣٠
التاریخیة التي تمت  عن السدادالتعثر ، تستخدم الشركة مصفوفة مخصصات تستند إلى معدالت أصول العقدبالنسبة للعمیل والموزع و

 كما ھو موضح أدناه. خسائر االئتمان المتوقعةمالحظتھا وتعدیلھا للعوامل االستشرافیة لقیاس 

 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 

 العمري التحلیل ئاتف
 التجاریة لألرصدة

 الدفع لعمالء المدینة
 اآلجل

مجمل القیمة 
الدفتریة المقدرة 

 عن التعثر

معدل الخسارة 
اإلئتمانیة 
 المتوقعة

الخسارة 
اإلئتمانیة 

مدى المتوقعة 
 العمر

مجمل القیمة 
الدفتریة المقدرة 

 عن التعثر

معدل الخسارة 
اإلئتمانیة 
 المتوقعة

الخسارة 
ئتمانیة اإل

مدى المتوقعة 
 العمر

 ٣٬٢٩٠ %٠٫٣٧ ٨٩٥٬٢١٤ ٣٬٠٥٥ ٪٠٫٣٤ ٨٩٤٬٧٠٨ یوم ٣٠أقل من  / غیر مستحقة

٦٠ -٣١  ً  ١٢٧ %٠٫٢٨ ٤٥٬٤٤٤ ٤٨ ٪٠٫٠٦ ٧٩٬٦٠٣ یوما
٩٠ -٦١  ً  ١٧٠ %٠٫٤٢ ٤٠٬٩٦٣ ٦٣ ٪٠٫١٠ ٦٥٬٣٥٩ یوما
١٨٠ -٩١  ً  ٢٨٬٩٦٧ %٢٣٫٤١ ١٢٣٬٧٤٢ ٢٤٬٣٢٦ ٪١٣٫٨٤ ١٧٥٬٨١٤ یوما

ً  ١٨١ أكثر من  ٨٤٬٤٠٢ %٥٠٫٠٩ ١٦٨٬٥١٠ ٥٢٬٤٥٣ ٪٢٥٫٣٢ ٢٠٧٬١٦٦ یوما
ً  ٣٦٠أكثر من   ١٬١٤٩٬٤٧٤ %٨٨٫٩٢ ١٬٢٩٢٬٦٥٥ ١٬٠٠٣٬٦٥٢ ٪٦٤٫٢٤ ١٬٥٦٢٬٤٢٥ یوما

 ١٬٢٦٦٬٤٣٠  ٢٬٥٦٦٬٥٢٨ ١٬٠٨٣٬٥٩٧  ٢٬٩٨٥٬٠٧٥ 

 :األخرى واألرصدة البیني والربط التجوال ألرصدة االئتمانیة الجودة یلي فیما

 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 ٦٠٢٬٥٦٠ ٦٢٤٬٣٢٥ منتظمة –الجودة االئتمانیة 

 ٧٬٨٩٥ ٣٬٩٩٣ منخفضة القیمة
 )٥٬٩٧٢( )٢٬١٥٠( الخسارة اإلئتمانیة المتوقعة

 ٦٠٤٬٤٨٣ ٦٢٦٬١٦٨ 
 

 مخاطر السیولة
المالیة. قد تنتج مخاطر  تتمثل مخاطر السیولة في الصعوبات التي تواجھ منشأة ما في توفیر األموال للوفاء بااللتزامات المرتبطة باألدوات

السیولة عن عدم القدرة على بیع موجودات مالیة بسرعة بمبلغ قریب من قیمتھ العادلة. تراكمت الشركة عجًزا اعتباًرا من ذلك التاریخ. 
درة الشركة على تشیر ھذه الشروط إلى أن قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتھا عند استحقاقھا واالستمرار كمنشأة مستمرة تعتمد على ق

ترتیب أموال كافیة في الوقت المناسب. لدى االدارة توقعات معقولة بأن لدى الشركة موارد كافیة لمواصلة العمل في المستقبل المنظور. 
یتمثل نھج المجموعة في إدارة  تتم إدارة مخاطر السیولة من خالل المراقبة المنتظمة لتوفیر أموال كافیة للوفاء بأي التزامات مستقبلیة.

ء مخاطر السیولة ضمان، قدر اإلمكان، توافر السیولة الكافیة و/أو التسھیالت االئتمانیة الملزمة وغیر المسحوبة في جمیع األوقات؛ للوفا
ملیار لایر سعودي، وتسھیل  ٠٫٤م، لدى المجموعة تسھیل رأس المال العامل غیر المسحوب بمبلغ ٢٠٢١ دیسمبر ٣١كما في  بالتزاماتھا.

ملیار لایر سعودي. ولدى إدارة المجموعة توقعات معقولة بأن المجموعة لدیھا موارد كافیة؛ لمواصلة  ٢٫٨المھلة غیر المسحوب بمبلغ 
الجداول التالیة تفاصیل االستحقاق التعاقدي المتبقي للشركة اللتزاماتھا المالیة غیر المشتقة  توضح عملیاتھا التشغیلیة في المستقبل المنظور.

كن مع فترات سداد متفق علیھا. تم إعداد الجداول بناًء على التدفقات النقدیة غیر المخصومة لاللتزامات المالیة بناًء على أقرب تاریخ یم
 للشركة دفعھ.
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  شركة االتصاالت المتنقلة السعودیة
 سعودیة )( شركة مساھمة 

 

 )تتمة( الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة
 ٢٠٢١دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ باآلالف لایر سعودي ما لم ینص على خالف ذلك)

٤٧ 
 

 

 (تتمة) األدوات المالیة -٣٠
 

 (تتمة) مخاطر السیولة
 

 خالل سنة 
من سنة إلى 

 سنتین
من سنتین إلى 

 سنوات خمس
أكثر من 

 القیمة الدفتریة اإلجمالي خمس سنوات

       ١٢٢٠دیسمبر  ٣١كما في 
 ٥٬٨٥١٬٥٧٣ ٦٬٤٢٤٬٧٥٠ - ١٬٥٧٢٬٨٥٠ ١٬٤٩٤٬٩١٨ ٣٬٣٥٦٬٩٨٢ القروض 

 ٣٬٥٨٤٬٦٨٥ ٤٬٠٥٢٬٦٠٧ ٨١٧٬١٠٣ ١٬٢٧٧٬٤٣٧ ١٬٣١٨٬٧٠٦ ٦٣٩٬٣٦١ مستحق لوزارة المالیة
 ٢٬٤٩٤٬٤١١ ٢٬٤٩٤٬٤١١ - - - ٢٬٤٩٤٬٤١١ وأوراق الدفع ذمم دائنة تجاریة

 ١٬٥٣٠٬٠٩٠ ١٬٥٣٠٬٠٩٠ - - - ١٬٥٣٠٬٠٩٠ مستحق ألطراف ذات عالقة
 ١٬٤٧٢٬٥٤٥ ١٬٦٨٣٬٩٥٥ ٢٦٩٬٤٣٣ ٥٣٥٬١٤٢ ٢٥٣٬٨٣٢ ٦٢٥٬٥٤٨ التزامات عقود اإلیجار
 ١٬٤٧١٬٠٠٠ ١٬٩١٩٬٣٨٨ ٧٨٧٬٢٠٠ ٥٦٦٬٠٩٤ ٣٧٧٬٣٩٦ ١٨٨٬٦٩٨ الطیف –ذمم دائنة طویلة األجل 

المشتقة المسددة  االلتزاماتصافي 
 ١١٠٬١٢٣ ١٤٨٬١٩٤ - ٣٢٬٤١٣ ١١٥٬٣٨٦ ٣٩٥ مقایضة سعر الفائدة

 ١٦٬٥١٤٬٤٢٧ ١٨٬٢٥٣٬٣٩٥ ١٬٨٧٣٬٧٣٦ ٣٬٩٨٣٬٩٣٦ ٣٬٥٦٠٬٢٣٨ ٨٬٨٣٥٬٤٨٥ 

       ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١كما في 
 ٣٬٨٣٦٬١٤٥ ٤٬٧١٦٬٦٥٧ - ١٬٥٧٧٬٣٦٤ ٣٬٠٠٣٬٠٨٦ ١٣٦٬٢٠٧ القروض

 ٤٬٠٣٨٬٦٢٠ ٤٬٨١٣٬٣٢٤ ١٬٥١٤٬٤٦٧ ١٬٨٩١٬٨٠٩ ٦٨٤٬٧٤٣ ٧٢٢٬٣٠٥ المالیةمستحق لوزارة 
 ٢٬٤٨٩٬١٤٦ ٢٬٤٨٩٬١٤٦ - - - ٢٬٤٨٩٬١٤٦ وأوراق الدفع ذمم دائنة تجاریة

 ٣٬٦٤٩٬٥١٤ ٣٬٨٢٨٬٤٠٨ - - - ٣٬٨٢٨٬٤٠٨ مستحق ألطراف ذات عالقة
 ١٬٣٨٤٬٢٤٧ ١٬٥٤٤٬٣٣٦ ٣٣٠٬٩٤١ ٥٤٤٬٤٧٩ ٢٨٨٬٩٤١ ٣٧٩٬٩٧٥ التزامات عقود اإلیجار
 ١٬٥٣٠٬٦٤٩ ٢٬٠٦٠٬٠٨٦ ١٬١٦٤٬٥٩٦ ٣٧٧٬٣٩٦ ٣٧٧٬٣٩٦ ١٤٠٬٦٩٨ الطیف -ذمم دائنة طویلة األجل 

المشتقة المسددة  االلتزاماتصافي 
 ٢٠٦٬٢١٠ ٢٠٦٬٠١٧ - ٨٥٬٣٤٨ ٦٤٬٠١٨ ٥٦٬٦٥١ مقایضة سعر الفائدة

 ١٧٬١٣٤٬٥٣١ ١٩٬٦٥٧٬٩٧٤ ٣٬٠١٠٬٠٠٤ ٤٬٤٧٦٬٣٩٦ ٤٬٤١٨٬١٨٤ ٧٬٧٥٣٬٣٩٠ 
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  شركة االتصاالت المتنقلة السعودیة
 سعودیة )( شركة مساھمة 

 

 )تتمة( الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة
 ٢٠٢١دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ باآلالف لایر سعودي ما لم ینص على خالف ذلك)

٤٨ 
 

 )تتمة( األدوات المالیة -٣٠
 القیمة العادلة لألدوات المالیة ١-٣٠

في ثالثة مستویات من التسلسل الھرمي للقیمة  ةالمركز المالي الموحد قائمةیتم تجمیع الموجودات والمطلوبات المقاسة بالقیمة العادلة في 
 العادلة. یتم تحدید ھذا التجمیع على أساس أدنى مستوى من المدخالت الھامة المستخدمة في قیاس القیمة العادلة ، على النحو التالي:

 : األسعار المعروضة (غیر المعدلة) في األسواق النشطة لألصول أو الخصوم المتطابقة.١المستوى 
والتي یمكن مالحظتھا للموجودات أو المطلوبات ، إما مباشرة (أي  ١ضمن المستوى المعروضة األسعار  بخالف: مدخالت ٢مستوى ال

 كأسعار) أو بشكل غیر مباشر (أي مشتقة من األسعار).
 ).مالحظتھا یمكن ال أو المطلوبات التي ال تستند إلى بیانات سوق یمكن مالحظتھا (مدخالت الموجوداتمدخالت : ٣وى لمستا

التسلسل لذلك ، لم یتم اإلفصاح عن  .مشتقات االدوات المالیةباستثناء  ة.فأطلماکة بالتکلفة رلمالیة للشت اباولطلمودات واجولماجمیع درج ت
 لقیمة العادلة الذي یتطلب تصنیف من ثالث مستویات للقیمة العادلة.الھرمي ل

 العادلةالقیمة الدفتریة مقابل القیمة  ٢-٣٠

 :تعتبر المجموعة أن القیمة الدفتریة للموجودات والمطلوبات المالیة التالیة ھي تقریب معقول لقیمتھا العادلة

 النقد وما یعادلھ 
 ذمم تجاریة مدینة وأخرى 
 ذمم تجاریة دائنة وأخرى 
 اإلقتراض 
 اإللتزامات األخرى الغیر متداولة 

  ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
قیاس القیمة  

 العادلة التسلسل
 الھرمي

القیمة 
 القیمة العادلة الدفتریة

القیمة 
 القیمة العادلة الدفتریة

 ٢٠٦٬٢١٠ ٢٠٦٬٢١٠ ١١٠٬١٢٣ ١١٠٬١٢٣ المستوى الثاني مشتقات االدوات المالیة
 

 اسالیب التقییم ٣-٣٠
یتم تقییم ھذه المشتقات باستخدام نماذج تقییم معترف بھا على نطاق واسع. تعتمد المجموعة على الطرف المقابل لتقییم ھذه المشتقات. 

ات تتضمن أسالیب التقییم المطبقة من قبل األطراف المقابلة استخدام نماذج قیاسیة للتسعیر اآلجل باستخدام حسابات القیمة الحالیة وتقییم
. حیثما ینطبق ذلك، تتوقع ھذه النماذج التدفقات النقدیة المستقبلیة وتخصم المبالغ المستقبلیة إلى القیمة الحالیة باستخدام المتوسطة السوق

المدخالت التي یمكن مالحظتھا في السوق بما في ذلك منحنیات أسعار الفائدة وفروق االئتمان وأسعار الصرف األجنبي واألسعار اآلجلة 
 ة.والسریع
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  شركة االتصاالت المتنقلة السعودیة
 سعودیة )( شركة مساھمة 

 

 )تتمة( الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة
 ٢٠٢١دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ باآلالف لایر سعودي ما لم ینص على خالف ذلك)

٤٩ 
 

 (تتمة) األدوات المالیة -٣٠
 

 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
   األصول المالیة

   

   األصول المالیة بالتكلفة المطفأة:
 ١٬١٠٣٬٤٠١ ٥١١٬٩٧٧ النقد و أرصدة البنوك

 ١٬٥٨٨٬٠٥٩ ٢٬١٧١٬٦٠٠ التجاریةالمدینة الذمم 
 ٢٬٦٩١٬٤٦٠ ٢٬٦٨٣٬٥٧٧ إجمالي األصول المالیة بالتكلفة المطفأة

 ٢٬٦٩١٬٤٦٠ ٢٬٦٨٣٬٥٧٧ إجمالي األصول المالیة
   

   المطلوبات المالیة
   

   المطلوبات المالیة بالتكلفة المطفأة:
 ٢٬٤٨٩٬١٤٦ ٢٬٤٩٤٬٤١١ الذمم التجاریة الدائنة وأوراق الدفع

 ٥٣٨٬٠٠٦ ٥٢٤٬٩٩٥ متداول –مستحق الى وزارة المالیة 
 ٣٬٦٤٩٬٥١٤ ١٬٥٣٠٬٠٩٠ مستحق ألطراف ذات عالقة

                   ٤٬٣٤١٬٩٩٢ مطلوبات أخرى غیر متداولة
٤٬٨٩٠٬٥٦٥ 

 ٣٬٨٣٦٬١٤٥ ٥٬٨٥١٬٥٧٣ قروضال
 ١٥٬٤٠٣٬٣٧٦ ١٤٬٧٤٣٬٠٦١ المطلوبات المالیة بالتكلفة المطفأة:

   

   المطلوبات المالیة بالقیمة العادلة:
 ٢٠٦٬٢١٠ ١١٠٬١٢٣ مشتقات األدوات المالیة 

 ٢٠٦٬٢١٠ ١١٠٬١٢٣ المطلوبات المالیة بالقیمة العادلةإجمالي 
 ١٥٬٦٠٩٬٥٨٦ ١٤٬٨٥٣٬١٨٤ مجموع المطلوبات المالیة

 

 معلومات األطراف ذات العالقة -٣١
 معامالت تجاریة مع أطراف ذات عالقة:في  المجموعة، دخلت العامخالل 
 

 العالقة الطرف ذات العالقة
 الشركة األم لشركة االتصاالت المتنقلة ش.م.ك. شركة االتصاالت العمانیة ش م ع ع

 المساھم المؤسس / الشركة األم شركة االتصاالت المتنقلة ش.م.ك. (مجموعة زین)
 شركة تابعة لمجموعة زین زین البحرین
 شركة تابعة لمجموعة زین زین السودان

 شركة تابعة لمجموعة زین ام تي سي لبنان اس ایھ ار ال
 شركة تابعة لمجموعة زین أثیر تلیكوم العراق المحدودة "أثیر"زین العراق / 

 شركة تابعة لمجموعة زین شركة زین جلوبال كومیونیكیشنز
 مساھم مؤسس مجموعة إنفرا كابیتال لالستثمار

 خالل السنة ، أبرمت المجموعة المعامالت التجاریة التالیة مع أطراف ذات عالقة:
 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 

 ٢٤٬٩٠٤ ١٢٬٣٢٧ شركات تابعةإیرادات من 
 ٩٤٬٣٣١ (٨٤٬٦٥٦) مشتریات من شركات تابعة

 ١٢٠٬٣٣٨ (١١٧٬٤٣٥) )٢٥(ایضاح  ن مؤسسینرسوم محملة من قبل مساھمی
 ٢٥٦٬٣٠٦ (١٣٬٨٧٦) )٢٧(ایضاح مؤسسینرسوم تمویل من قبل مساھمین 
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  شركة االتصاالت المتنقلة السعودیة
 سعودیة )( شركة مساھمة 

 

 )تتمة( الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة
 ٢٠٢١دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ باآلالف لایر سعودي ما لم ینص على خالف ذلك)

٥٠ 
 

 (تتمة) معلومات األطراف ذات العالقة -٣١
 في تاریخ التقریر:فیما یلي األرصدة القائمة كما 

  ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 ٣٬٦٤٩٬٥١٤ ١٬٥٣٠٬٠٩٠ مؤسسین مبالغ مستحقة لمساھمین

 ١٠٥ ١٠٥ شركات تابعة للمجموعةمبالغ مستحقة إلى 
 ٦٦٥ ١٬٢٠٣ اھمین مؤسسینمبالغ مستحقة من مس

 

 .١٧المبالغ األخرى المستحقة لألطراف ذات عالقة  تم إفصاح عنھا في اإلیضاح رقم 

ح المبالغ القائمة غیر مضمونة وسیتم سدادھا نقدا. لم یتم تقدیم أو تلقي أیة ضمانات من قبل أطراف ذات العالقة غیر تلك التي تم اإلفصا
. ولم یتم تسجیل أي مبالغ كمصروف في السنة الحالیة للدیون المشكوك في تحصیلھا فیما یتعلق بالمبالغ المستحقة ١٧عنھا في اإلیضاح 

 ف ذات العالقة.من أطرا

 التعویضات والمزایا لموظفي اإلدارة الرئیسیین والتي تتضمن مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وغیرھا من أعضاء اإلدارة العلیا.
 

 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 ٣٦٬٢٤٩ ٣٠٬٥٣٣ منافع قصیرة األجل
 ٢٬٨٩٣ ٢٬٥٨٣ منافع طویلة األجل

 
 

 إلتزامات رأسمالیة  -٣٢
 ).ملیون لایر سعودي ١٩٤م: ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١(   ملیون لایر سعودي ٥١٦التزامات رأسمالیة بمبلغ  المجموعةلدى 

 
 ادارة رأس المال

تدیر المجموعة رأس مالھا للتأكد من قدرتھا على االستمرار كمنشأة مستمرة مع تعظیم العائد للمساھمین من خالل تعظیم رصید الدین 
 اإلستراتیجیة العامة للمجموعة دون تغییر عن العام السابق.وحقوق الملكیة. تظل 

یتكون ھیكل رأس المال للمجموعة من الدیون وحقوق الملكیة التي تتكون من رأس المال واحتیاطي التحوط والعجز المتراكم والقروض 
 طویلة األجل والمبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة.

نسبة المدیونیة. یتم حساب ھذه النسبة على أساس قسمة صافي الدین على إجمالي رأس المال. یتم تراقب المجموعة رأس المال على أساس 
احتساب صافي الدین على أنھ إجمالي القروض بما في ذلك مطلوبات اإلیجار ناقًصا النقد والنقد المعادل. یتم احتساب إجمالي رأس المال 

 لي المجمع ، زائد صافي الدین.كحقوق ملكیة ، كما ھو موضح في بیان المركز الما

 في نھایة العام ھي كما یلي: الملكیةنسبة صافي الدین إلى حقوق 

 ١٢٠٢  ٢٠٢٠  
 ٨٬١٥٥٬٦١١ ١٠,٣٩٦٬٨٢٦ صافي الدین

 ١٦٬٨٨٤٬٦٩٤ ١٩٬٤٣٦٬٣٤٦ حقوق الملكیة
%٥٣ نسبة صافي الدین إلى حقوق الملكیة  ٤٨%  

 منح حكومیة مستلمة -٣٣
 ١٫٧ملیون لایر سعودي). تم تعدیل مبلغ  ١٥٠: ٢٠٢٠( الشيءم:  ٢٠٢١دخل المنح الحكومیة خالل عام من تلقت المجموعة إجمالي 

 ٩٣: ٢٠٢٠ملیون لایر سعودي مقابل الممتلكات والمعدات ( ٠٫١٤لایر سعودي مقابل رصید الذمم المدینة وتمت مقاصة مبلغ  ونملی
). یتم تسجیل اإلیرادات ملیون لایر سعودي مقابل الممتلكات والمعدات ٣ة مبلغ مقابل رصید الذمم المدینة وتمت مقاص ملیون لایر سعودي

 لایر سعودي ضمن اإلیرادات المؤجلة.ملیون  ١٫٦المؤجلة مقابل المنحة الحكومیة البالغة 
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  شركة االتصاالت المتنقلة السعودیة
 سعودیة )( شركة مساھمة 

 

 )تتمة( الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة
 ٢٠٢١دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ باآلالف لایر سعودي ما لم ینص على خالف ذلك)

٥١ 
 

 االلتزامات المحتملة -٣٤
 كما یلي: ات مستندیةالتزامات محتملة في شكل خطابات ضمان وخطابات اعتماد المجموعةلدى 

 ١٢٠٢  ٢٠٢٠  
 ٧٨٬٣٥٢ ١٦٧٬٧٦٠ خطابات ضمان
 ١٧٠٬٠٠٠ ٢٤٢٬٧٧٦ خطابات اعتماد

 ٢٤٨٬٣٥٢ ٤١٠٬٥٣٦ 
 

في سیاق األعمال االعتیادیة لمواصلة الدعاوى القضائیة ومتابعة العقوبات والغرامات المفروضة من قبل الجھات المنظمة  المجموعةتخضع 
والبلدیات وغیرھا من المطالبات من الموردین وشركات االتصاالت التي تقدم خدمات الخلویة. تعتقد اإلدارة بعد التشاور مع مستشاریھا 

الخارجیین واالستشاریین الفنیین أن ھذه المسائل لن یكون لھا تأثیر كبیر على المركز المالي أو نتائج عملیات الداخلیین والقانوبیین 
 .المجموعة

وتقنیة المعلومات عدة قرارات جزائیة ضد الشركة ؛ التي اعترضت علیھا الشركة. تختلف  االتصاالتأصدرت لجنة المخالفات بھیئة 
المدفوعة مسبقًا الصادرة وتقدیم العروض الترویجیة التي لم تتم الموافقة ن الربط بین الھویة لبطاقات الشرائح ات بیأسباب إصدار ھذه القرار

 , بلغ اجمالي قیمة الدعاوي والمخالفات٢٠٢١دیسمبر  ٣١كما في  علیھا من قبل ھیئة االتصاالت وتقنیة المعلومات و / أو أسباب أخرى.
 بالكامل.  التحوط لھاوقد تم  ملیون لایر سعودي ١٣  مبلغ

 التقاریر القطاعیة -٣٥
 فیما یلي تحلیل إلیرادات المجموعة ونتائجھا على أساس قطاعي:

 دیسمبر ٣١في  المنتھیة للسنة 
 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ االیرادات

   

 ٧٬٦٤٠٬٥٧٣ ٧٬٧٥٧٬٣٨٨ شركة االتصاالت المتنقلة
 ٢٬٣٥٩٬٩٤٨ ١٬٨٥٦٬٥٤٣ شركة  زین للمبیعات

 ٧٢٩ ١٥٬٦٢٠ تمام - للمدفوعاتشركة  زین 
 ٠ ١٬٢٥٠ شركة  زین للطائرات الُمسیرة بدون طیار

 )٢٬٠٨٤٬٧٠٥( (١٬٧٣٠٬١٥٥) اإلقصاءات / التعدیالت
 ٧٬٩١٦٬٥٤٥ ٧٬٩٠٠٬٦٤٦ اجمالي االیرادات 

 )٤٬٢٣٤٬٨٨٧( (٤٬٧٦٥٬٣٣٨) تكلفة العملیات
 )٢٬٤٣٩٬١٢٢( (٢٬٤٢٩٬٥٩٧) االستھالك واإلطفاء

 )٢٤٠٬٥٧٢( (٦٬٩٧١) االنخفاض في قیمة الموجودات المالیةخسائر 
 ١١٬٩٣٩ ١٬٣١٩ إیرادات الفوائد
 ٢٧٬٥٧٤ ٢٠٬٣٧٩ إیرادات أخرى

 ١٣٦٬٢٥٥ - الدخل من تعدیل اإلقتراض
 )٨٩٨٬٢٠٦( (٤٨٩٬١٥٨) أعباء تمویل 

 )١٩٬٥٨١( (١٦٬٩٧٨) الزكاة 
 ٢٥٩٬٩٤٥ ٢١٤٬٣٠٢ صافي الربح  

 ٢٠٢١ملیون لایر سعودي في عام  ١٬٧٣٠تمثل اإلیرادات المذكورة أعاله اإلیرادات الناتجة عن العمالء الخارجیین والداخلیین. كان ھناك 
 تم استبعاد و تسویة إیرادات شركة زین للمبیعات عند توحید القوائم. ملیون لایر سعودي) ٢٬٠٨٤: ٢٠٢٠(
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  شركة االتصاالت المتنقلة السعودیة
 سعودیة )( شركة مساھمة 

 

 )تتمة( الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة
 ٢٠٢١دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ باآلالف لایر سعودي ما لم ینص على خالف ذلك)

٥٢ 
 

 (تتمة) التقاریر القطاعیة -٣٥
 

 تحلیل للموجودات والمطلوبات للمجموعة على أساس قطاعي: فیما یلي
 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 

   الموجودات
 ٣٥٬٣٢٨٬٩٣٠ ٣٦٬٢٨٠٬٨٩٧ شركة االتصاالت المتنقلة

 ٦٬٦٠٢٬٧٧٣ ٨٬٨٨٠٬٠٣٨ شركة زین للمبیعات 
 ٢٧٬٦٥٣ ٧٥٬٩٨٠ تمام - شركة زین للمدفوعات

 ٤٧٣٬٨٥٤ ١٬٨٠٠ شركة زین للطائرات الُمسیرة بدون طیار
 )١٤٬٢٧٥٬٤٥٥( (١٧٬٣٦١٬٧٦٦) اإلقصاءات / التعدیالت

 ٢٨٬١٥٧٬٧٥٥ ٢٧٬٨٧٦٬٩٤٩ اجمالي الموجودات
   المطلوبات

 ٢٦٬٧٧٤٬٧٨٢ ٢٧٬٣٧٣٬٨٤٥ شركة االتصاالت المتنقلة 
 ٦٬٤٥٨٬٨٣٣ ٨٬٧٦١٬٣٠٩ شركة زین للمبیعات 

 ١٨٬٠٤٣ ٤١٬٢٥٨ تمام - شركة زین للمدفوعات
 ١٬٧٠١ ٣٬٤٤٣ الُمسیرة بدون طیارشركة زین للطائرات 

 ١٠ ٢٠ شركة زین أعمال
 )١٣٬٨٢٤٬٦٩٧( (١٧٬٣٤٢٬٤٤٦) اإلقصاءات / التعدیالت

 ١٩٬٤٢٨٬٦٧٢ ١٨٬٨٣٧٬٤٢٩ اجمالي المطلوبات 

المرتبطین االستھالك واإلطفاء  إلى جانب الموجودات غیر الملموسةوإلضافات واالستبعادات الرئیسیة في الممتلكات والمعدات تتمثل ا
 .بشركة االتصاالت المتنقلة

 ١٩ –األثر المترتب على وباء كوفید   -٣٦
م في معظم البلدان إلى تعطل األعمال التجاریة على نحو واسع ٢٠٢٠) في مطلع عام ١٩ -أدى تفشي فیروس كورونا المستجد (كوفید 

المجموعة باستمرار األثر الواقع علیھا، كما تتعاون جنباً إلى النطاق، وما ترتب على ذلك من أثر سلبي على األنشطة االقتصادیة. تراقب 
 .١٩ -جنب مع الھیئات الرقابیة المحلیة إلدارة التعطل المحتمل في األعمال بسبب تفشي وباء كوفید 

ر یتعین أخذھا في ، تحققت المجموعة من وجود أي تسویات وتغیرات في األحكام والتقدیرات وإدارة المخاط١٩ -نظراً لتفشي وباء كوفید 
الرئیسیة  االعتبار واالفصاح عنھا في القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة. فیما یلي االفتراضات الرئیسیة حول مصادر التقدیرات

 المستقبلیة واألخرى التي قد تنطوي على مخاطر جوھریة تتسبب في إجراء تسویات مادیة على القوائم المالیة األولیة الموحدة.

 قیمة الموجودات غیر المالیة انخفاض

على الكیانات العاملة  ١٩ -، مع األخذ في االعتبار األثر األدنى وباء كوفید النقد تولیدأجرت المجموعة تقییما نوعیا الستثمارھا في وحدات 
دیسمبر  ٣١ستنتج أن تقییم انخفاض القیمة حتى في قطاع االتصاالت، وقارنت النتائج الفعلیة للفترة بالمقارنة مع معاییر المیزانیة والصناعة لت

 لم یتغیر إلى حد كبیر. ٢٠٢١

 وموجوداتوجود أي مؤشرات على انخفاض القیمة وأي حاالت عدم تأكد جوھریة فیما یتعلق بالممتلكات والمعدات   من مجموعةتحققت ال
ً حق االستخدام الخاصة بھا وخصوص تلك الناتجة عن أي تغیر في فترات عقود اإلیجار، وخلصت إلى أنھ ال یوجد أثر مادي مترتب على  ا

 .١٩ -وباء كوفید 
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  شركة االتصاالت المتنقلة السعودیة
 سعودیة )( شركة مساھمة 

 

 )تتمة( الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة
 ٢٠٢١دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ باآلالف لایر سعودي ما لم ینص على خالف ذلك)

٥٣ 
 

 

 ١٩ –األثر المترتب على وباء كوفید  -٣٦
 الخسائر االئتمانیة المتوقعة وانخفاض قیمة الموجودات المالیة

مخصصات إضافیة تقدیریة على النماذج القائمة للخسائر االئتمانیة المتوقعة من خالل تطبیق السیناریوھات المرجحة  مجموعةطبقت ال
 تقییمالشركة  تواصلباالحتماالت على عوامل االقتصاد الكلي ذات الصلة المتعلقة بالمناخ االقتصادي للسوق الذي تزاول فیھ أنشطتھا. كما 

 .المنطقة في الوبائي الوضع تطور مع تزامنا ةاالضافی المخصصات فاعلیة

 االلتزامات واإللتزامات المحتملة

، بما في ذلك أي تحدیات تعاقدیة وتغییرات في األعمال أو العالقات التجاریة بین تقییم تأثیر أي اضطرابات تشغیلیةقامت المجموعة ب
 وااللتزامات الطارئة ولم یتم تسجیل أي مشاكل.العمالء والموردین ، بھدف الزیادة المحتملة في االلتزامات 

 االستمراریة

ً  مجموعةأجرت ال حول قدرتھا على االستمرار كمنشأة مستمرة في ظل الظروف االقتصادیة الحالیة وكافة المعلومات المتاحة حول  تقییما
تقبلي للشركة ورأس المال والسیولة. رغم األثر المتفاقم المخاطر وحاالت عدم التأكد المستقبلیة. تم إعداد التوقعات التي تتناول األداء المس

، إال أنھ في الوقت الراھن، تشیر التوقعات إلى أن الشركة لدیھا موارد كافیة لالستمرار في مزاولة عملیاتھا التشغیلیة ١٩ -لوباء كوفید 
م. ونتیجة لذلك، فقد أُعدت ھذه القوائم ٢٠٢١دیسمبر  ٣١ى حد كبیر ولم یتغیر منذ العن أن موقفھا المتعلق باالستمراریة لم یتأثر  فضالً 

 .المالیة األولیة الموحدة الموجزة: بما یتوافق مع أساس مبدأ االستمراریة

 األحداث االحقة -٣٧
 .القوائم المالیة الموحدةفي رأي اإلدارة ، لم تكن ھناك أحداث الحقة ھامة منذ نھایة السنة تتطلب اإلفصاح أو التعدیل في 

 الموافقة على القوائم المالیة الموحدة -٣٨
 .٢٠٢٢ ینایر ٢٩من قبل مجلس اإلدارة في  القوائم المالیة الموحدةتمت الموافقة على 
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