ً
إن ﻃﺮح أﺳﻬﻢ ﺣﻘﻮق اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬه اﻟﻨﺸﺮة ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﺑﺰﻳﺎدة رأس اﻟﻤﺎل وﻓﻘﺎ ﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة وﺣﺼﻮل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ،وﻟﻘﺪ ﺗﻢ ﻧﺸﺮ دﻋﻮة ﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
ً
إﺻﺪار أﺳﻬﻢ ﺣﻘﻮق أوﻟﻮﻳﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ١٤٤٢/٠٢/٠٤ﻫـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ ٢٠٢٠/٠٩/٢١م( ،وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄﻧﻪ إذا ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة رأس اﻟﻤﺎل ﻣﻦ ﺧﻼل إﺻﺪار أﺳﻬﻢ ﺣﻘﻮق أوﻟﻮﻳﺔ ،ﻓﺈن إﺻﺪار أﺳﻬﻢ ﺣﻘﻮق اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﺳﻴﺘﻮﻗﻒ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ،وﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﺳﻮف
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬه اﻟﻨﺸﺮة ﻻﻏﻴﺔ وﺳﻴﺘﻢ إﺷﻌﺎر اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﺑﺬﻟﻚ.

ﻧﺸﺮة إﺻﺪار أﺳﻬﻢ ﺣﻘﻮق أوﻟﻮﻳﺔ
ﺷﺮﻛﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﺷﺮﻛﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻫﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﻠﻜﻲ رﻗﻢ م ٤٨/اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ ١٤٢٨/٠٥/٢٦ﻫـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ ٢٠٠٧/٠٦/١٢م( وﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ ١٧٥
اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ ١٤٢٨/٠٥/٢٥ﻫـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ ٢٠٠٧/٠٦/١١م( وﻗﺮارﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ  ١٧٦اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ ١٤٢٨/٠٥/٢٥ﻫـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ ٢٠٠٧/٠٦/١١م( ،وﻣﺴﺠﻠﺔ ﺑﺎﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري رﻗﻢ  ١٠١٠٢٤٦١٩٢ﺑﺘﺎرﻳﺦ
١٤٢٩/٠٣/٠٤ﻫـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ ٢٠٠٨/٠٣/١٢م( اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺮﻳﺎض.
ﻃﺮح أرﺑﻌﻤﺎﺋﺔ وﺧﻤﺴﻮن ﻣﻠﻴﻮن ) (٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠ﺳﻬﻢ ﻋﺎدي ﺑﺴﻌﺮ ﻃﺮح ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺸﺮة ) (١٠رﻳﺎﻻت ﺳﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺴﻬﻢ اﻟﻮاﺣﺪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺻﺪار أﺳﻬﻢ ﺣﻘﻮق أوﻟﻮﻳﺔ ﺗﻤﺜﻞ زﻳﺎدة ﻓﻲ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٪١٠٠٫٣
َ
ﻟﻴﺼﺒﺢ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻠﻴﺎرات وﺗﺴﻌﻤﺎﺋﺔ وﺳﺒﻌﺔ وﺛﻤﺎﻧﻮن ﻣﻠﻴﻮن وﻣﺌﺘﺎن وإﺣﺪى وﺗﺴﻌﻮن أﻟﻔﺎ وﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ وﺧﻤﺴﻮن ) (٨,٩٨٧,٢٩١,٧٥٠رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ،ﻣﻘﺴﻢ إﻟﻰ ﺛﻤﺎﻧﻤﺎﺋﺔ وﺛﻤﺎﻧﻴﺔ وﺗﺴﻌﻮن
َ
ﻣﻠﻴﻮن وﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ وﺗﺴﻌﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ أﻟﻔﺎ وﻣﺎﺋﺔ وﺧﻤﺴﺔ وﺳﺒﻌﻮن ) (٨٩٨,٧٢٩,١٧٥ﺳﻬﻢ ﻋﺎدي.
ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺪاول :ﻣﻦ ﻳﻮم ١٤٤٢/٠٣/٠٢ﻫـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ ٢٠٢٠/١٠/١٩م( إﻟﻰ ١٤٤٢/٠٣/٠٩ﻫـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ ٢٠٢٠/١٠/٢٦م(
ﻓﺘﺮة اﻻﻛﺘﺘﺎب :ﻣﻦ ﻳﻮم ١٤٤٢/٠٣/٠٢ﻫـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ ٢٠٢٠/١٠/١٩م( إﻟﻰ ١٤٤٢/٠٣/١٢ﻫـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ ٢٠٢٠/١٠/٢٩م(
ﺗﺄﺳﺴﺖ ﺷﺮﻛﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ُ)ﻳﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺑـ »اﻟﺸﺮﻛﺔ« أو »ﺷﺮﻛﺔ زﻳﻦ«( ﻛﺸﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ
اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﻠﻜﻲ رﻗﻢ م ٤٨/اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ ١٤٢٨/٠٥/٢٦ﻫـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ ٢٠٠٧/٠٦/١٢م( وﻗﺮارﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ  ١٧٥اﻟﺼﺎدر
ﺑﺘﺎرﻳﺦ ١٤٢٨/٠٥/٢٥ﻫـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ ٢٠٠٧/٠٦/١١م( وﻗﺮارﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ  ١٧٦اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ ١٤٢٨/٠٥/٢٥ﻫـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ
٢٠٠٧/٠٦/١١م( ،وﻣﺴﺠﻠﺔ ﺑﺎﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري رﻗﻢ  ١٠١٠٢٤٦١٩٢ﺑﺘﺎرﻳﺦ ١٤٢٩/٠٣/٠٤ﻫـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ ٢٠٠٨/٠٣/١٢م( اﻟﺼﺎدر
ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺮﻳﺎض ،وﺑﺪأت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺘﺎرﻳﺦ
١٤٢٩/٠٣/٢١ﻫـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ ٢٠٠٨/٠٣/٢٩م(.
َ
ﻳﺒﻠﻎ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺤﺎﻟﻲ أرﺑﻌﺔ ﻣﻠﻴﺎرات وأرﺑﻌﻤﺎﺋﺔ وﺳﺒﻌﺔ وﺛﻤﺎﻧﻮن ﻣﻠﻴﻮن وﻣﺎﺋﺘﺎن وإﺣﺪى و ﺗﺴﻌﻮن اﻟﻔﺎ وﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ
َ
وﺧﻤﺴﻮن ) (٤,٤٨٧,٢٩١,٧٥٠رﻳﺎل ﺳﻌﻮديّ ،
ﻣﻘﺴﻢ إﻟﻰ أرﺑﻌﻤﺎﺋﺔ وﺛﻤﺎﻧﻴﺔ وأرﺑﻌﻮن ﻣﻠﻴﻮن وﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ وﺗﺴﻌﺔ وﻋﺸﺮون اﻟﻔﺎ وﻣﺎﺋﺔ
وﺧﻤﺴﺔ وﺳﺒﻌﻮن ) (٤٤٨,٧٢٩,١٧٥ﺳﻬﻢ ﻋﺎدي ﺑﻘﻴﻤﺔ اﺳﻤﻴﺔ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻗﺪرﻫﺎ ﻋﺸﺮة ) (١٠رﻳﺎﻻت ﺳﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻜﻞ ﺳﻬﻢ،
وﺟﻤﻴﻊ ﺗﻠﻚ اﻷﺳﻬﻢ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ.

وﻗﺪ أوﺻﻰ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ١٤٤٢/٠١/٠٨ﻫـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ ٢٠٢٠/٠٨/٢٧م( ،ﺑﻌﺪ ﺗﺨﻔﻴﺾ رأس اﻟﻤﺎل ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻠﻴﺎرات
ً
ً
وﺛﻤﺎﻧﻤﺎﺋﺔ وﺳﺒﻌﺔ وﺛﻼﺛﻮن ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ وﻣﺎﺋﺘﺎن وإﺣﺪى وﺗﺴﻌﻮن أﻟﻔﺎ وﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ وﺧﻤﺴﻮن ) (٥,٨٣٧,٢٩١,٧٥٠رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي إﻟﻰ
َ
أرﺑﻌﺔ ﻣﻠﻴﺎرات وأرﺑﻌﻤﺎﺋﺔ وﺳﺒﻌﺔ وﺛﻤﺎﻧﻮن ﻣﻠﻴﻮن وﻣﺎﺋﺘﺎن وإﺣﺪى و ﺗﺴﻌﻮن اﻟﻔﺎ وﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ وﺧﻤﺴﻮن ) (٤,٤٨٧,٢٩١,٧٥٠رﻳﺎل
َ
ﺳﻌﻮدي ،ﺑﺰﻳﺎدة رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ ﻣﻠﻴﺎرات وأرﺑﻌﻤﺎﺋﺔ وﺳﺒﻌﺔ وﺛﻤﺎﻧﻮن ﻣﻠﻴﻮن وﻣﺎﺋﺘﺎن وإﺣﺪى و ﺗﺴﻌﻮن اﻟﻔﺎ وﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ
وﺧﻤﺴﻮن ) (٤,٤٨٧,٢٩١,٧٥٠رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي إﻟﻰ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻠﻴﺎرات وﺗﺴﻌﻤﺎﺋﺔ وﺳﺒﻌﺔ وﺛﻤﺎﻧﻮن ﻣﻠﻴﻮن وﻣﺌﺘﺎن وإﺣﺪى وﺗﺴﻌﻮن
َ
أﻟﻔﺎ وﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ وﺧﻤﺴﻮن ) (٨,٩٨٧,٢٩١,٧٥٠رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ﻣﻦ ﺧﻼل إﺻﺪار أﺳﻬﻢ ﺣﻘﻮق أوﻟﻮﻳﺔ وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت اﻟﻼزﻣﺔ.
وﺑﺘﺎرﻳﺦ ]•[ﻫـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ ]•[م( واﻓﻘﺖ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻓﻲ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
إﺻﺪار أﺳﻬﻢ ﺣﻘﻮق أوﻟﻮﻳﺔ واﻟﺬي ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻃﺮح أرﺑﻌﻤﺎﺋﺔ وﺧﻤﺴﻴﻦ ﻣﻠﻴﻮن ) (٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠ﺳﻬﻢ ﺟﺪﻳﺪ ُ)ﻳﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺑـ »أﺳﻬﻢ
ﺣﻘﻮق اﻷوﻟﻮﻳﺔ« أو »اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪة«( ﺑﺴﻌﺮ ﻃﺮح ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺸﺮة ) (١٠رﻳﺎﻻت ﺳﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺴﻬﻢ اﻟﻮاﺣﺪ )»ﺳﻌﺮ اﻟﻄﺮح«( وﺑﻘﻴﻤﺔ
اﺳﻤﻴﺔ ﻣﻘﺪارﻫﺎ ﻋﺸﺮة ) (١٠رﻳﺎﻻت ﺳﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺴﻬﻢ اﻟﻮاﺣﺪ .وﺳﻴﻜﻮن ﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﻘﻴﺪﻳﻦ ﻛﻤﺎ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻓﺘﺮة ﺗﺪاول ﻳﻮم
اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ واﻟﻤﻘﻴﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﻣﺴﺎﻫﻤﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﺪى ﻣﺮﻛﺰ اﻹﻳﺪاع ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺛﺎﻧﻲ ﻳﻮم ﺗﺪاول
ﻳﻠﻲ اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺰﻳﺎدة رأس اﻟﻤﺎل ﺑﺘﺎرﻳﺦ ١٤٤٢/٠٣/٠١ﻫـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ ٢٠٢٠/١٠/١٨م( اﻟﺤﻖ ﻓﻲ
اﻻﻛﺘﺘﺎب ﻓﻲ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺣﺴﺐ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﻢ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﺎرﻳﺦ.
ﺳﻮف ﻳﺘﻢ إﺻﺪار ﺣﻘﻮق اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻛﺄوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺪاول ُ)ﻳﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺑـ ﻣﻨﻔﺮدة »ﺣﻖ اﻷوﻟﻮﻳﺔ« وﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﺑـ »ﺣﻘﻮق

اﻷوﻟﻮﻳﺔ«( ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﻦ ﻟﻸﺳﻬﻢ ﻳﻮم اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺰﻳﺎدة رأس اﻟﻤﺎل واﻟﻤﻘﻴﺪﻳﻦ ﻓﻲ
ﺳﺠﻞ ﻣﺴﺎﻫﻤﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﺪى ﻣﺮﻛﺰ اﻹﻳﺪاع ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺛﺎﻧﻲ ﻳﻮم ﺗﺪاول ﻳﻠﻲ ﻳﻮم اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺰﻳﺎدة رأس اﻟﻤﺎل ﺑﺘﺎرﻳﺦ ١٤٤٢/٠٣/٠١ﻫـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ ٢٠٢٠/١٠/١٨م( )»ﺗﺎرﻳﺦ اﻷﺣﻘﻴﺔ«( )ﻳﺸﺎر إﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﺑـ »اﻟﻤﺴﺎﻫﻢ
اﻟﻤﻘﻴﺪ« وإﻟﻴﻬﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﺑـ »اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ اﻟﻤﻘﻴﺪﻳﻦ«( ﻋﻠﻰ أن ﺗﻮدع ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻘﻮق ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ اﻟﻤﻘﻴﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ
ً
ﺛﺎﻧﻲ ﻳﻮم ﺗﺪاول ﻳﻠﻲ اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﺑﻌﺪد ) (١,٠٠٣ﺣﻖ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻟﻜﻞ ) (١ﺳﻬﻢ ﻣﻦ أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻳﻤﻠﻜﻪ
اﻟﻤﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻷﺣﻘﻴﺔ ،وﻳﻌﻄﻲ ﻛﻞ ﺣﻖ ﻟﺤﺎﻣﻠﻪ أﺣﻘﻴﺔ اﻻﻛﺘﺘﺎب ﻓﻲ ﺳﻬﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺴﻌﺮ اﻟﻄﺮح.
ﺳﻴﻜﻮن ﺑﺈﻣﻜﺎن اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ اﻟﻤﻘﻴﺪﻳﻦ وﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ )»اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﺠﺪد«(  Üاﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﻖ ﻟﻬﻢ ﺗﺪاول
اﻟﺤﻘﻮق واﻻﻛﺘﺘﺎب ﻓﻲ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪة  Üاﻟﺘﺪاول واﻻﻛﺘﺘﺎب ﻓﻲ أﺳﻬﻢ ﺣﻘﻮق اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ )»ﺗﺪاول«
أو »اﻟﺴﻮق«( ﺣﻴﺚ ﺗﺒﺪأ ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺪاول وﻓﺘﺮة اﻻﻛﺘﺘﺎب ﻓﻲ ﻳﻮم اﻷﺛﻨﻴﻦ ١٤٤٢/٠٣/٠٢ﻫـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ ٢٠٢٠/١٠/١٩م( ،ﻋﻠﻰ أن
ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺪاول ﻓﻲ ﻳﻮم اﻷﺛﻨﻴﻦ ١٤٤٢/٠٣/٠٩ﻫـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ ٢٠٢٠/١٠/٢٦م( )»ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺪاول«( ،وﺗﺴﺘﻤﺮ ﻓﺘﺮة اﻻﻛﺘﺘﺎب
ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻳﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ ١٤٤٢/٠٣/١٢ﻫـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ ٢٠٢٠/١٠/٢٩م( )»ﻓﺘﺮة اﻻﻛﺘﺘﺎب«( .وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺪاول
وﻓﺘﺮة اﻻﻛﺘﺘﺎب ﺗﺒﺪآن ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻴﻮم ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺪاول ﺣﺘﻰ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻴﻮم اﻟﺴﺎدس ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻔﺘﺮة ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺴﺘﻤﺮ
ﻓﺘﺮة اﻻﻛﺘﺘﺎب ﺣﺘﻰ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة.
ُ
ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن ﺷﺮﻛﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ ش .م .ك) .ﻳﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺑـ »زﻳﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ«( )إﺣﺪى ﻛﺒﺎر اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻚ
ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺦ ﻫﺬه اﻟﻨﺸﺮة  (٪٣٧٫٠٤ﻗﺪ ﺗﻌﻬﺪت ﺑﺎﻻﻛﺘﺘﺎب ﺑﻜﺎﻣﻞ ﻧﺴﺒﺔ أﺣﻘﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪة واﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ٪٣٧٫٠٤
ً
ً
ﻧﻘﺪا أو ﻣﻦ ﺧﻼل رﺳﻤﻠﺔ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻠﻴﺎر وﺳﺘﻤﺎﺋﺔ وﺳﺒﻌﺔ وﺳﺘﻮن ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ وﺛﻼﺛﺔ وﺛﻼﺛﻮن أﻟﻒ وأرﺑﻌﻤﺎﺋﺔ وﺗﺴﻌﻮن )(١,٦٦٧,٠٣٣,٤٩٠
رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي واﻟﺬي ﻳﺸﻜﻞ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ زﻳﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،وﻳﻌﺪ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻮن
ً
اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ زﻳﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺻﻔﻘﺔ ﻣﻊ ﻃﺮف ذي ﻋﻼﻗﺔ )ﻓﻀﻼ راﺟﻊ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ » ٢Ü٢Ü٤ﻛﺒﺎر اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ« ﻣﻦ اﻟﻘﺴﻢ
» ٤ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻃﺒﻴﻌﺔ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ«(.
وﺳﻴﻜﻮن ﺑﺈﻣﻜﺎن اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ اﻟﻤﻘﻴﺪﻳﻦ ﺗﺪاول ﺣﻘﻮق اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺪاول وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻴﻊ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ أو
ﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ أو ﺷﺮاء ﺣﻘﻮق إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺴﻮق ،ﻛﻤﺎ ﺳﻴﻜﻮن ﺑﺈﻣﻜﺎن اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﺠﺪد ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺪاول اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺸﺮاء
ﺣﻘﻮق ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺴﻮق وﺑﻴﻌﻬﺎ.
وﺳﻴﺘﺎح اﻻﻛﺘﺘﺎب ﻓﻲ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻻﻛﺘﺘﺎب ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ واﺣﺪة وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺎﻟﻲ:
Ü١

ﺳﻴﺘﺎح ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ اﻟﻤﻘﻴﺪﻳﻦ واﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﺠﺪد اﻻﻛﺘﺘﺎب ﻓﻲ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪة.

Ü٢

ﺳﻴﺘﺎح ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻢ اﻟﻤﻘﻴﺪ اﻻﻛﺘﺘﺎب ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻌﺪد أﺳﻬﻤﻪ أو أﻗﻞ ﻣﻦ ﻋﺪد أﺳﻬﻤﻪ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻻﻛﺘﺘﺎب ،وﻓﻲ ﺣﺎل
ﺷﺮاءه ﺣﻘﻮق ﺟﺪﻳﺪة ﻓﺴﻴﺘﺎح ﻟﻪ اﻻﻛﺘﺘﺎب ﺑﻬﺎ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﻓﺘﺮة ﺗﺴﻮﻳﺘﻬﺎ )ﻳﻮﻣﻲ ﻋﻤﻞ(.

Ü٣

ﺳﻴﺘﺎح ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﺠﺪد اﻻﻛﺘﺘﺎب ﻓﻲ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﻌﺪ إﻧﺘﻬﺎء ﻓﺘﺮة ﺗﺴﻮﻳﺘﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة )ﻳﻮﻣﻲ ﻋﻤﻞ(.
ً
ﺳﻴﺘﺎح اﻻﻛﺘﺘﺎب اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺎت وﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﺘﺪاول اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ
ﺧﻼﻟﻬﺎ إدﺧﺎل أواﻣﺮ اﻟﺒﻴﻊ واﻟﺸﺮاء ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻﻛﺘﺘﺎب ﻓﻲ اﻟﻘﻨﻮات واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻟﺪى اﻟﻮﺳﻴﻂ.

Ü٤

ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﺒﻘﺖ أﺳﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻻﻛﺘﺘﺎب ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﻓﺘﺮة اﻻﻛﺘﺘﺎب )»اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ«( ،ﻓﺴﻮف ﺗﻄﺮح ﺑﺴﻌﺮ اﻟﻄﺮح
ﻛﺤﺪ أدﻧﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ذوي اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ )»اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ«( وﻳﺸﺎر إﻟﻰ ﻫﺬا اﻟﻄﺮح ﺑـ »اﻟﻄﺮح
اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ«( ،ﻋﻠﻰ أن ﺗﻘﻮم ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻋﺮوض ﺷﺮاء ﻟﻸﺳﻬﻢ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ،وﺳﻴﺘﻢ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻫﺬه اﻟﻌﺮوض
ً
اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮة ) (١٠:٠٠ﺻﺒﺎﺣﺎ ﻳﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء ١٤٤٢/٠٣/١٧ﻫـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ ٢٠٢٠/١١/٠٣م( وﺣﺘﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ )(٥:٠٠
ً
ﻣﺴﺎء ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎﻟﻲ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ١٤٤٢/٠٣/١٨ﻫـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ ٢٠٢٠/١١/٠٤م( )وﻳﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺑـ »ﻓﺘﺮة اﻟﻄﺮح اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ«( .وﺳﻴﺘﻢ
ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ذات اﻟﻌﺮض اﻷﻋﻠﻰ ﺛﻢ اﻷﻗﻞ ﻓﺎﻷﻗﻞ )ﺷﺮﻳﻄﺔ أن ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻌﺮ اﻟﻄﺮح(
ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻷﺳﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﻧﻔﺲ اﻟﻌﺮض ،أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﺴﻮر اﻷﺳﻬﻢ
ﻓﺴﻴﺘﻢ إﺿﺎﻓﺘﻬﺎ إﻟﻰ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ وﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ ،وﺳﻮف ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺪﻳﺪ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺳﻌﺮ ﻃﺮح اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ
وﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺘﺤﺼﻼت ﺑﻴﻊ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ وﻛﺴﻮر اﻷﺳﻬﻢ )ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻌﺪى ﺳﻌﺮ اﻟﻄﺮح( ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب أي رﺳﻮم أو اﺳﺘﻘﻄﺎﻋﺎت
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺤﻘﻴﻬﺎ ،ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﻤﺎرﺳﻮا ﺣﻘﻬﻢ ﺑﺎﻻﻛﺘﺘﺎب ﻛﻠﻴﺎ أو ﺟﺰﺋﻴﺎ وﻛﺬﻟﻚ ﺣﻤﻠﺔ ﻛﺴﻮر اﻷﺳﻬﻢ،
ﻛﻞ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪ أﻗﺼﺎه ١٤٤٢/٠٣/٢٩ﻫـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ ٢٠٢٠/١١/١٥م(.
وﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﺒﻘﺖ أﺳﻬﻢ ﻟﻢ ﺗﻜﺘﺘﺐ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻓﺴﻮف ﻳﺘﻢ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻫﺬه اﻷﺳﻬﻢ ﻟﻤﺘﻌﻬﺪي ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻻﻛﺘﺘﺎب
اﻟﺬﻳﻦ ﺳﻮف ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺸﺮاﺋﻬﺎ ﺑﺴﻌﺮ اﻟﻄﺮح )ﻓﻀﻼ راﺟﻊ اﻟﻘﺴﻢ » ١٥اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺳﻬﻢ وأﺣﻜﺎم اﻟﻄﺮح وﺷﺮوﻃﻪ«(.
وﺑﻌﺪ اﻛﺘﻤﺎل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻛﺘﺘﺎب ﺳﻴﺼﺒﺢ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻠﻴﺎرات وﺗﺴﻌﻤﺎﺋﺔ وﺳﺒﻌﺔ وﺛﻤﺎﻧﻮن ﻣﻠﻴﻮن وﻣﺌﺘﺎن وإﺣﺪى
َ
وﺗﺴﻌﻮن أﻟﻔﺎ وﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ وﺧﻤﺴﻮن ) (٨,٩٨٧,٢٩١,٧٥٠رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ،ﻣﻘﺴﻢ إﻟﻰ ﺛﻤﺎﻧﻤﺎﺋﺔ وﺛﻤﺎﻧﻴﺔ وﺗﺴﻌﻮن ﻣﻠﻴﻮن وﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ
ً
َ
وﺗﺴﻌﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ أﻟﻔﺎ وﻣﺎﺋﺔ وﺧﻤﺴﺔ وﺳﺒﻌﻮن ) (٨٩٨,٧٢٩,١٧٥ﺳﻬﻤﺎ ﻋﺎدﻳﺎ ،وﺳﻴﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺘﺤﺼﻼت اﻻﻛﺘﺘﺎب ﺑﺸﻜﻞ
رﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻫﻴﻜﻞ رأس اﻟﻤﺎل اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ وﺗﺨﻔﻴﺾ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﺎ )ﻓﻀﻼ راﺟﻊ اﻟﻘﺴﻢ » ٩اﺳﺘﺨﺪام
ﻣﺘﺤﺼﻼت اﻟﻄﺮح«( ،وﺳﻴﺘﻢ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪ أﻗﺼﺎه ﻳﻮم اﻷﺣﺪ ١٤٤٢/٠٣/٢٢ﻫـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ
ً
٢٠٢٠/١١/٠٨م( )»ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ«( )ﻓﻀﻼ راﺟﻊ اﻟﻘﺴﻢ » ١٥اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺳﻬﻢ وأﺣﻜﺎم اﻟﻄﺮح وﺷﺮوﻃﻪ«(.
إن اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻮن اﻟﻜﺒﺎر ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻫﻢ ﺷﺮﻛﺔ زﻳﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ ) ،(٪٣٧٫٠٤وﺷﺮﻛﺔ ﻓﺎدن ﻟﻠﻤﻘﺎوﻻت ) ،(٪٥٫٩٧وﻣﺼﻨﻊ اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻚ
ً
اﻟﺴﻌﻮدي )) (٪٥٫٨٥ﻓﻀﻼ راﺟﻊ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ » ٢Ü٢Ü٤ﻛﺒﺎر اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ« ﻣﻦ اﻟﻘﺴﻢ » ٤ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻃﺒﻴﻌﺔ
أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ«( .إن ﺟﻤﻴﻊ أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﻓﺌﺔ واﺣﺪة ،وﻻ ﻳﻌﻄﻲ أي ﺳﻬﻢ ﻟﺤﺎﻣﻠﻪ ﺣﻘﻮق ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ،وﺳﺘﻜﻮن اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪة
ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ وﻣﺴﺎوﻳﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻟﻸﺳﻬﻢ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،وﻳﻌﻄﻲ ﻛﻞ ﺳﻬﻢ ﻟﺤﺎﻣﻠﻪ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺻﻮت واﺣﺪ ،وﻳﺤﻖ ﻟﻜﻞ ﻣﺴﺎﻫﻢ
ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ زﻳﻦ )»اﻟﻤﺴﺎﻫﻢ«( ﺣﻀﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ )»اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ«(
واﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻓﻴﻬﺎ ،وﻳﺴﺘﺤﻖ ﻣﺎﻟﻜﻮ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪة أﻳﺔ أرﺑﺎح ﺗﻌﻠﻨﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻨﺬ ﺗﺎرﻳﺦ إﺻﺪارﻫﺎ وﻋﻦ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻠﻴﻬﺎ إن وﺟﺪت )ﻓﻀﻼ راﺟﻊ اﻟﻘﺴﻢ » ٨ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻮزﻳﻊ اﻷرﺑﺎح« واﻟﻘﺴﻢ » ٢ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة«(.
ﺑﺘﺎرﻳﺦ ١٤٢٩/٠٣/١٤ﻫـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ ٢٠٠٨/٠٣/٢٢م( ،أدرﺟﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻠﻴﺎر وأرﺑﻌﻤﺎﺋﺔ ﻣﻠﻴﻮن ) (١,٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ﺳﻬﻢ ﻋﺎدي ﻓﻲ اﻟﺴﻮق
وﻗﺎﻣﺖ ﺑﻄﺮح ﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ ﻣﻠﻴﻮن ) (٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠ﺳﻬﻢ ﻋﺎدي ﻟﻼﻛﺘﺘﺎب اﻟﻌﺎم ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﻃﺮح ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ  ٪٥٠ﻣﻦ أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻟﻼﻛﺘﺘﺎب اﻟﻌﺎم ،وﺑﺘﺎرﻳﺦ ١٤٣٣/٠٨/١٤ﻫـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ ٢٠١٢/٠٧/٠٤م( واﻓﻘﺖ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻹﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ رأس
اﻟﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﺗﺨﻔﻴﺾ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﻠﻴﺎر ) (١٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ ﻣﻠﻴﺎرات وﺛﻤﺎﻧﻤﺎﺋﺔ
وواﺣﺪ ﻣﻠﻴﻮن ) (٤,٨٠١,٠٠٠,٠٠٠رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ،ﻛﻤﺎ ﺗﻤﺖ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة رأس ﻣﺎل
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺳﺘﺔ ﻣﻠﻴﺎر ) (٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ﺗﻤﺖ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ زﻳﺎدة رأس اﻟﻤﺎل ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ ﻣﻠﻴﺎرات وﺛﻤﺎﻧﻤﺎﺋﺔ وواﺣﺪ
ﻣﻠﻴﻮن ) (٤,٨٠١,٠٠٠,٠٠٠رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي إﻟﻰ ﻋﺸﺮة ﻣﻠﻴﺎرات وﺛﻤﺎﻧﻤﺎﺋﺔ وواﺣﺪ ﻣﻠﻴﻮن ) (١٠,٨٠١,٠٠٠,٠٠٠رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ﻣﻦ ﺧﻼل إﺻﺪار
أﺳﻬﻢ ﺣﻘﻮق أوﻟﻮﻳﺔ .ﺑﺘﺎرﻳﺦ ١٤٣٦/٠٥/٠٦ﻫـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ ٢٠١٥/٠٢/٢٥م( اﻧﻌﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻲ
اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺗﻤﺖ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻔﻴﺾ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﻋﺸﺮة ﻣﻠﻴﺎرات وﺛﻤﺎﻧﻤﺎﺋﺔ وواﺣﺪ ﻣﻠﻴﻮن ) (١٠,٨٠١,٠٠٠,٠٠٠رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي
إﻟﻰ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻠﻴﺎرات وﺛﻤﺎﻧﻤﺎﺋﺔ وﺳﺒﻌﺔ وﺛﻼﺛﻴﻦ ﻣﻠﻴﻮن وﻣﺎﺋﺘﺎن وواﺣﺪ وﺗﺴﻌﻴﻦ أﻟﻒ وﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ وﺧﻤﺴﻴﻦ )(٥,٨٣٧,٢٩١,٧٥٠
رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي .وﺑﺘﺎرﻳﺦ ]•[ﻫـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ ]•[م( واﻓﻘﺖ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻔﻴﺾ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ
ﻣﻠﻴﺎرات وﺛﻤﺎﻧﻤﺎﺋﺔ وﺳﺒﻌﺔ وﺛﻼﺛﻴﻦ ﻣﻠﻴﻮن وﻣﺎﺋﺘﺎن وواﺣﺪ وﺗﺴﻌﻴﻦ أﻟﻒ وﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ وﺧﻤﺴﻴﻦ ) (٥,٨٣٧,٢٩١,٧٥٠رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي
َ
إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ ﻣﻠﻴﺎرات وأرﺑﻌﻤﺎﺋﺔ وﺳﺒﻌﺔ وﺛﻤﺎﻧﻮن ﻣﻠﻴﻮن وﻣﺎﺋﺘﺎن وإﺣﺪى و ﺗﺴﻌﻮن اﻟﻔﺎ وﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ وﺧﻤﺴﻮن )(٤,٤٨٧,٢٩١,٧٥٠
رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي .وﺑﺘﺎرﻳﺦ ]•[ﻫـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ ]•[م( واﻓﻘﺖ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ ﻣﻠﻴﺎرات
َ
وأرﺑﻌﻤﺎﺋﺔ وﺳﺒﻌﺔ وﺛﻤﺎﻧﻮن ﻣﻠﻴﻮن وﻣﺎﺋﺘﺎن وإﺣﺪى وﺗﺴﻌﻮن اﻟﻔﺎ وﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ وﺧﻤﺴﻮن ) (٤,٤٨٧,٢٩١,٧٥٠رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي إﻟﻰ
َ
ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻠﻴﺎرات وﺗﺴﻌﻤﺎﺋﺔ وﺳﺒﻌﺔ وﺛﻤﺎﻧﻮن ﻣﻠﻴﻮن وﻣﺌﺘﺎن وإﺣﺪى وﺗﺴﻌﻮن أﻟﻔﺎ وﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ وﺧﻤﺴﻮن ) (٨,٩٨٧,٢٩١,٧٥٠رﻳﺎل
ﺳﻌﻮدي ﻣﻦ ﺧﻼل إﺻﺪار أﺳﻬﻢ ﺣﻘﻮق أوﻟﻮﻳﺔ .ﻳﺘﻢ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺗﺪاول اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ،وﻗﺪ ﺗﻘﺪﻣﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻄﻠﺐ
ﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ )»اﻟﻬﻴﺌﺔ«( ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ وﻃﺮح اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪة ،واﻟﺴﻮق ﻟﻘﺒﻮل إدراج اﻷﺳﻬﻢ
اﻟﺠﺪﻳﺪة ،وﺗﻤﺖ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮة اﻹﺻﺪار ﻫﺬه ،وﺗﻢ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ،وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن
ﻳﺒﺪأ ﺗﺪاول اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﻗﺼﻴﺮة ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪة ورد اﻟﻔﺎﺋﺾ
ً
)ﻓﻀﻼ راﺟﻊ اﻟﺼﻔﺤﺔ )»ن«( ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻨﺸﺮة »ﺗﻮارﻳﺦ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻠﻤﻜﺘﺘﺒﻴﻦ«( .وﺳﻴﻜﻮن اﻟﺘﺪاول ﻓﻲ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪة – ﺑﻌﺪ
ً
ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ وﻗﺒﻮل إدراﺟﻬﺎ – ﻣﺘﺎﺣﺎ ﻟﻤﻮاﻃﻨﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ إﻗﺎﻣﺔ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ وﻣﻮاﻃﻨﻲ اﻟﺪول
اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ واﻟﺸﺮﻛﺎت وﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺑﻺﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ
اﻟﻤﺆﻫﻠﻴﻦ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻤﺆﻫﻠﺔ ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ .وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ
ذﻟﻚ ،ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻔﺌﺎت اﻷﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻷﺳﻬﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﺧﻼل
إﺑﺮام اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻣﺒﺎدﻟﺔ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ )»اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻪ«( ،ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ أن اﻟﺸﺨﺺ
اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻪ ﺳﻴﻜﻮن ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻟﻸﺳﻬﻢ.
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻗﺮاءة ﻫﺬه اﻟﻨﺸﺮة ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ودراﺳﺔ ﻗﺴﻢ »إﺷﻌﺎر ﻣﻬﻢ« واﻟﻘﺴﻢ » ٢ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة« اﻟﻮاردﻳﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﻗﺒﻞ اﺗﺨﺎذ
أي ﻗﺮار ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر أو اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻗﺮار زﻳﺎدة رأس اﻟﻤﺎل ﻓﻲ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﻟﻼﻛﺘﺘﺎب ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬه اﻟﻨﺸﺮة.

ﻣﺪﻳﺮ اﻻﻛﺘﺘﺎب

اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ اﻟﻤﺎﻟﻴﻴﻦ

ﻣﺘﻌﻬﺪي اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ

ُ
ﺗﺤﺘﻮي ﻧﺸﺮة اﻹﺻﺪار ﻫﺬه ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻗﺪﻣﺖ ﺿﻤﻦ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ وﻃﺮح اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻗﻮاﻋﺪ ﻃﺮح اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ )واﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺑـ
»اﻟﻬﻴﺌﺔ«( وﻃﻠﺐ ﻗﺒﻮل إدراج اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻗﻮاﻋﺪ اﻹدراج اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ .وﻳﺘﺤﻤﻞ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻈﻬﺮ أﺳﻤﺎؤﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺤﺔ )»ج«( ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﻦ وﻣﻨﻔﺮدﻳﻦ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ دﻗﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
أي وﻗﺎﺋﻊ أﺧﺮى ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺆدى ﻋﺪم ﺗﻀﻤﻴﻨﻬﺎ اﻟﻨﺸﺮة إﻟﻰ ﺟﻌﻞ ّ
اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻧﺸﺮة اﻹﺻﺪار ﻫﺬه ،وﻳﺆﻛﺪون ﺑﺤﺴﺐ ﻋﻠﻤﻬﻢ واﻋﺘﻘﺎدﻫﻢ ،ﺑﻌﺪ إﺟﺮاء ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ وإﻟﻰ اﻟﺤﺪ اﻟﻤﻌﻘﻮل ،أﻧﻪ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ّ
أي إﻓﺎدة واردة ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻀﻠﻠﺔ .وﻻ ﺗﺘﺤﻤﻞ
أي ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻦ ّ
أي ﺗﺄﻛﻴﺪات ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪﻗﺘﻬﺎ أو اﻛﺘﻤﺎﻟﻬﺎ ،وﺗﺨﻠﻴﺎن ﻧﻔﺴﻴﻬﻤﺎ ﺻﺮاﺣﺔ ﻣﻦ ّ
أي ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻫﺬه اﻟﻨﺸﺮة ،وﻻ ﺗﻌﻄﻴﺎن ّ
اﻟﻬﻴﺌﺔ واﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ّ
أي ﺧﺴﺎرة ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻤﺎ ورد ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻨﺸﺮة أو ﻋﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد
ﻋﻠﻰ أي ﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ .وﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻌﺬر ﻓﻬﻢ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻫﺬه اﻟﻨﺸﺮة ،ﻳﺠﺐ اﺳﺘﺸﺎرة ﻣﺴﺘﺸﺎر ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺮﺧﺺ ﻟﻪ.
ﺻﺪرت ﻫﺬه اﻟﻨﺸﺮة ﺑﺘﺎرﻳﺦ ١٤٤٢/٠١/٢٢ﻫـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ ٢٠٢٠/٠٩/١٠م(.

إشعار مهم
تحتوي هذه النشرة على تفاصيل كاملة عن المعلومات المتعلقة بالشركة وأسهم حقوق األولوية المطروحة لالكتتاب .وعند التقدم بطلب االكتتاب في
أسهم حقوق األولوية ،سيعامل المستثمرون على أساس أن طلباتهم تستند على المعلومات الواردة في هذه النشرة والتي يمكن الحصول على نسخ منها من
خالل زيارة الموقع اإللكتروني للشركة ( )www.sa.zain.comأو الموقع اإللكتروني للهيئة ( )www.cma.org.saأو المواقع اإللكترونية للمستشارين الماليين
( ،)www.sfc.saو( ،)www.anbinvest.com.saو(.)www.alrajhi-capital.com
ً
سيتم نشر نشرة اإلصدار والتأكد من إتاحتها للجمهور خالل فترة ال تقل عن ( )14يوما قبل موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال،
وفي حال عدم موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال خالل ستة ( )6أشهر من تاريخ موافقة الهيئة على تسجيل وطرح حقوق األولوية
ُع ّدت موافقة الهيئة ملغاة.
وقد قامت الشركة بتعيين شركة السعودي الفرنسي كابيتال وشركة العربي الوطني لالستثمار وشركة الراجحي المالية كمستشارين ماليين («المستشارين الماليين»)،
وشركة السعودي الفرنسي كابيتال وشركة العربي الوطني لالستثمار وشركة الراجحي المالية والجزيرة كابيتال وشركة اإلنماء االستثمارية وشركة الرياض المالية
ً
كمتعهدي لتغطية الطرح (الرجاء مراجعة القسم « 13التعهد بتغطية االكتتاب» للمزيد من المعلومات) ،وشركة السعودي الفرنسي كابيتال مديرا لالكتتاب
(«مدير االكتتاب») وذلك فيما يتعلق بطرح أسهم حقوق األولوية لزيادة رأس مال الشركة بموجب هذه النشرة.
ً
تحتوي هذه النشرة على معلومات تم تقديمها وفقا لمتطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب
القرار رقم  2017-123-3وتاريخ 1439/04/09هـ الموافق (2017/12/27م) والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم  2019-104-1وتاريخ 1441/02/01هـ
(الموافق 2019/09/30م) .ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الواردة أسماؤهم في الصفحة («ج») ،مجتمعين أو منفردين ،كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة
في هذه النشرة ،ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم ،بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول ،أنه ال توجد أية وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم
تضمينها في نشرة اإلصدار إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة .وال تتحمل الهيئة وال السوق المالية السعودية («تداول») أي مسؤولية عن محتويات هذه النشرة،
ً
وال تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها ،وتخليان مسؤوليتهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو عن
االعتماد على أي جزء منها.
ً
ً
وعلى الرغم من قيام الشركة بإجراء الدراسات والتحريات المعقولة للتأكد من دقة المعلومات الواردة في هذه النشرة كما في تاريخ إصدارها ،إال أن جزءا كبيرا من
المعلومات الواردة في هذه النشرة والمتعلقة بالسوق والقطاع الذين تعمل فيهما الشركة تم الحصول عليها من مصادر خارجية ،ومع أنه ال يوجد لدى الشركة أو
أعضاء مجلس اإلدارة أو المستشارين الماليين أو أي من مستشاري الشركة الذين تظهر أسماؤهم في الصفحات («هـ») و(«و») و(«ز») من هذه النشرة ُ(يشار إليهم
ً
جميعا مع المستشارين الماليين بـ «المستشارون») أي سبب لالعتقاد بأن المعلومات الواردة عن السوق والقطاع غير دقيقة في جوهرها ،إال أنه لم يتم التحقق من
هذه المعلومات من قبل الشركة أو المستشارين بشكل مستقل ،وبالتالي ال يمكن تقديم أي تأكيد أو ضمان فيما يتعلق بدقتها أو اكتمالها.
إن المعلومات التي تضمنتها هذه النشرة كما في تاريخ إصدارها عرضة للتغير ،وعلى وجه الخصوص فإن الوضع المالي للشركة وقيمة األسهم يمكن أن يتأثرا
بشكل سلبي بأية تطورات مستقبلية مثل عوامل التضخم ومعدالت الفائدة والضرائب أو غيرها من العوامل االقتصادية والسياسية أو أي عوامل أخرى خارجة عن
ً
سيطرة الشركة (فضال راجع القسم « 2عوامل المخاطرة») .ويجب عدم اعتبار هذه النشرة أو أية معلومات شفهية أو خطية متعلقة بأسهم حقوق األولوية على أنه
وعد أو تأكيد أو إقرار بشأن تحقيق أي إيرادات أو نتائج أو أحداث مستقبلية.
ال يجوز اعتبار نشرة اإلصدار هذه بمثابة توصية من جانب الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو أي من مستشاريها لالكتتاب في أسهم حقوق األولوية .وتعتبر
المعلومات الواردة في هذه النشرة ذات طبيعة عامة تم إعدادها دون األخذ في االعتبار األهداف االستثمارية الفردية أو الوضع المالي أو االحتياجات االستثمارية
الخاصة باألشخاص الراغبين في لالكتتاب في أسهم حقوق األولوية .ويتحمل كل مستلم لهذه النشرة قبل اتخاذ قراره باالستثمار مسؤولية الحصول على استشارة
مهنية مستقلة من مستشار مالي مرخص له من الهيئة بخصوص االكتتاب في األسهم الجديدة لتقييم مدى مالئمة فرصة االستثمار والمعلومات الواردة في هذه
النشرة لألهداف واألوضاع واالحتياجات المالية الخاصة به.
سيكون بإمكان المساهمين المقيدين وغيرهم من عامة المستثمرين («المستثمرين الجدد») التداول واالكتتاب في أسهم حقوق األولوية في السوق المالية السعودية
(«تداول») خالل مرحلة التداول ومرحلة االكتتاب اللتان تبدآن في الوقت ذاته في يوم ١٤٤٢/٠٣/٠٢هـ (الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٩م) على أن تنتهي فترة التداول في
انتهاء اليوم السادس يوم ١٤٤٢/٠٣/٠٩هـ (الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٦م) («فترة التداول») وتستمر فترة االكتتاب حتى نهاية اليوم التاسع يوم ١٤٤٢/٠٣/١٢هـ (الموافق
٢٠٢٠/١٠/٢٩م) («فترة االكتتاب»).
وسيكون بإمكان المساهمين المقيدين تداول حقوق األولوية خالل فترة التداول وذلك من خالل بيع الحقوق المكتسبة أو جزء منها أو شراء حقوق إضافية عن طريق
السوق ،كما سيكون بإمكان المستثمرين الجدد خالل فترة التداول القيام بشراء حقوق عن طريق السوق وبيعها.
وسيتم االكتتاب في األسهم الجديدة خالل فترة االكتتاب على مرحلة واحدة وفقا للتالي:
1سيتاح في هذه الفترة االكتتاب لجميع المساهمين المقيدين والمستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة.ً
2سيتاح للمساهم المقيد االكتتاب مباشرة بعدد أسهمه خالل فترة االكتتاب ،وفي حال شراءه حقوقا جديدة فسيتاح له االكتتاب بها بعد انتهاء فترةتسويتها (يومي عمل).
3سيتاح للمستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة بعد إنتهاء فترة تسويتها (يومي عمل).ً
4سيتاح االكتتاب الكترونيا عن طريق المحفظة االستثمارية في منصات وتطبيقات التداول التي يتم من خاللها إدخال أوامر البيع والشراء باإلضافة إلىاالكتتاب في القنوات والوسائل األخرى المتوفرة لدى الوسيط.

أ

وفي حال تبقت أسهم لم يتم االكتتاب فيها («األسهم المتبقية») ،فسوف تطرح بسعر الطرح كحد أدنى على عدد من المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي
(«المؤسسات االستثمارية») (ويشار إلى عملية الطرح هذه بـ «الطرح المتبقي») ،على أن تقوم تلك المؤسسات االستثمارية بتقديم عروض شراء لألسهم المتبقية،
ً
ً
مساء من اليوم
وسيتم استقبال هذه العروض ابتداء من الساعة العاشرة ( )10:00صباحا يوم ١٤٤٢/٠٣/١٧هـ (الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٣م) وحتى الساعة الخامسة ()5:00
التالي بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٨هـ (الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٤م) («فترة الطرح المتبقي») ،وسيتم تخصيص األسهم المتبقية للمؤسسات االستثمارية ذات العرض األعلى ثم
األقل فاألقل على أن يتم تخصيص األسهم بالتناسب على المؤسسات االستثمارية التي تقدم نفس العرض ،أما بالنسبة لكسور األسهم فسيتم إضافتها إلى األسهم
المتبقية ومعاملتها بالمثل ،وسوف يتم تسديد إجمالي سعر طرح األسهم المتبقية للشركة وتوزيع باقي متحصالت بيع األسهم المتبقية وكسور األسهم (بما يتعدى
سعر الطرح) بدون احتساب أي رسوم أو استقطاعات على مستحقيها ،من األشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم باالكتتاب كليا أو جزئيا وكذلك حملة كسور
األسهم ،كل حسب ما يستحقه في موعد أقصاه ١٤٤٢/٠٣/٢٩هـ (الموافق ٢٠٢٠/١١/١٥م) .وفي حال لم تكتتب المؤسسات االستثمارية في جميع األسهم المتبقية
وكسور األسهم ،فسيخصص ما تبقى من هذه األسهم لمتعهدي التغطية الذين سيقومون بشرائها بسعر الطرح (فضال راجع القسم « 13التعهد بتغطية االكتتاب»
والقسم « 15المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه»).
إن انعقاد نصاب الجمعية العامة غير العادية يتطلب حضور مساهمين يمثلون نصف ( )%50من رأس المال على األقل فإذا لم يتوفر هذا النصاب في االجتماع ،إما
( )1يعقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد االجتماع األول ما يفيد اإلعالن عن إمكانية عقد
هذا االجتماع؛ أو ( )2توجه الدعوة إلى اجتماع ثان وتنشر الدعوة النعقاد الجمعية العامة في صحيفة يومية توزع في المدينة التي بها المركز الرئيس للشركة قبل
الميعاد المحدد لالنعقاد بعشرة ( )10أيام على األقل وتشتمل الدعوة على جدول األعمال ،ويجوز االكتفاء بتوجيه الدعوة في الميعاد المذكور إلى جميع المساهمين
بخطابات مسجلة فقط .وترسل صورة من الدعوة وجدول األعمال إلى وزارة التجارة وهيئة السوق المالية خالل المدة المحددة للنشر .وإذا لم يتوافر النصاب الالزم
ً ً
في االجتماع الثاني وجهت دعوة إلى اجتماع ثالث ينعقد باألوضاع نفسها السالفة الذكر ،ويكون االجتماع الثالث صحيحا أيا كان عدد األسهم الممثلة فيه بعد
موافقة الجهة المختصة.
وقد تم بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٤هـ (الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢١م) نشر دعوة النعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة لزيادة رأس مال الشركة من خالل إصدار أسهم حقوق
ً
أولوية ،وذلك وفقا لألنظمة الصادرة عن وزارة التجارة بهذا الشأن ،ويجب التنويه أنه إذا لم يتم الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية لزيادة رأس المال
على طرح أسهم حقوق األولوية ،فإن إصدار أسهم حقوق األولوية سيتوقف ،وتعتبر هذه النشرة الغية مباشرة ،وسيتم إشعار المساهمين بذلك.

معلومات عن السوق والقطاع
تم الحصول على المعلومات والبيانات الواردة في هذه النشرة فيما يتعلق بقطاع االتصاالت وسوق الهواتف المتنقلة في الشرق األوسط والمملكة العربية السعودية
من شركة ستراتيجي آند ومن خالل تقديرات إدارة الشركة وما تعده من تقارير داخلية ودراسات ذات صلة وبيانات وتحليالت تم الحصول عليها من مستندات
ومصادر مختلفة أعدتها أطراف أخرى وهي متاحة للجمهور.
َ
والمستخرجة من مصادر أخرى ،هي معلومات وبيانات موثوقة يمكن االعتماد عليها ،إال أنه لم يتم
وتعتقد الشركة أن المعلومات والبيانات الواردة في هذه النشرة
التحقق من هذه المعلومات من قبل الشركة أو المستشارين بشكل مستقل ،وبالتالي ال يمكن تقديم أي تأكيد أو ضمان فيما يتعلق بدقتها أو اكتمالها.

المعلومات المالية واإلحصائية

ً
أعدت القوائم المالية الموحدة المراجعة للشركة من قبل إدارتها للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي
( )IFRSالمعتمدة في المملكة والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ،وتمت مراجعتها من قبل شركة الدار لتدقيق
الحسابات عبدالله البصري وشركاه (عضو جرانت ثورنتون الدولية) («المحاسبون القانونيون») .الجدير بالذكر ،بهدف عرض البيانات المالية في هذه النشرة ،تم
الحصول على بيانات النتائج المالية والمركز المالي للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م من المعلومات المالية المقارنة الواردة في القوائم المالية المدققة للسنة
المنتهية في  31ديسمبر 2018م ،وتم الحصول على بيانات النتائج المالية والمركز المالي للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م من المعلومات المالية المقارنة
الواردة في القوائم المالية المدققة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م وتم تضمين هذه القوائم المالية في القسم («( )٢٠تقرير المحاسب القانوني») .إن
بعض المعلومات المالية واالحصائية بالنشرة تم تقريبها من خالل جبرها إلى أقرب عدد صحيح ،وعليه ،فإنه في حال تم جمع األرقام الواردة في الجداول ،قد ال
يتوافق مجموعها مع ما تم ذكره في هذه النشرة.

التوقعات واإلفادات المستقبلية

تم إعداد التوقعات الواردة في هذه النشرة ً
بناء على افتراضات مبنية على معلومات الشركة حسب خبرتها في السوق باإلضافة إلى معلومات السوق المعلنة
والمتاحة للعامة .وقد تختلف ظروف الشركة في المستقبل عن االفتراضات المستخدمة ،وبالتالي فإنه ال يوجد ضمان أو تعهد فيما يتعلق بدقة أو اكتمال أي من
هذه التوقعات .وتؤكد الشركة بأن اإلفادات الواردة في هذه النشرة تمت ً
بناء على العناية المهنية الالزمة.
وتمثل بعض التوقعات واإلفادات الواردة في هذه النشرة «توقعات وإفادات مستقبلية» والتي من الممكن أن يستدل عليها من خالل استخدام بعض الكلمات ذات
الداللة المستقبلية مثل «سوف»« ،قد»« ،تخطط»« ،تنوي»« ،تعتزم»« ،تقدر»« ،تعتقد»« ،تتوقع» أو «من المتوقع»« ،يمكن» أو «من الممكن»« ،يحتمل» أو «من
ً
المحتمل» والصيغ النافية لها وغيرها من المفردات المقاربة أو المشابهة لها في المعنى .وتعكس هذه التوقعات واإلفادات وجهة نظر الشركة حاليا فيما يتعلق
ً
ً
باألحداث المستقبلية ،ولكنها ال تشكل ضمانا أو تأكيدا ألي أداء فعلي مستقبلي للشركة ،إذ أن هناك العديد من العوامل التي قد تؤثر على األداء الفعلي للشركة
ً
ً
ً
أو إنجازاتها أو نتائجها وتؤدي إلى اختالفها بشكل كبير عما كان متوقعا صراحة أو ضمنا .وقد تم استعراض أهم المخاطر والعوامل التي يمكن أن تؤدي إلى ذلك
ً
ً
بصورة أكثر تفصيال في أقسام أخرى من هذه النشرة (فضال راجع القسم « 2عوامل المخاطرة») .وفي حال تحقق واحد أو أكثر من هذه المخاطر ،أو لو ثبت عدم
صحة أو عدم دقة أي من التوقعات واإلفادات المستقبلية الواردة في هذه النشرة ،فإن النتائج الفعلية للشركة قد تختلف بشكل جوهري عن تلك التي تم توقعها
أو تقديرها أو التخطيط لها أو افتراضها في هذه النشرة.
ومراعاة لمتطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة ،تلتزم الشركة بتقديم نشرة إصدار تكميلية إلى الهيئة إذا علمت في أي وقت بعد صدور موافقة
الهيئة على هذه النشرة وقبل قبول وإدراج أسهمها في السوق بما يلي )1( :وجود تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في هذه النشرة؛ أو ( )2ظهور أي مسائل
مهمة كان يجب تضمينها في النشرة.

ب

وباستثناء الحالتين المذكورتين أعاله ،فإن الشركة ال تعتزم تحديث أو تعديل أي معلومات متعلقة بالقطاع أو السوق أو اإلفادات المستقبلية التي تتضمنها
هذه النشرة ً
سواء كان ذلك نتيجة معلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك .ونتيجة لما تقدم وللمخاطر واالفتراضات واألمور غير المؤكدة األخرى ،فإن
ً
توقعات األحداث والظروف المستقبلية المبينة في هذه النشرة قد ال تحدث على النحو الذي تتوقعه الشركة أو قد ال تحدث إطالقا .وعليه فيجب على المستثمرين
المحتملين من األشخاص فحص جميع اإلفادات المستقبلية في ضوء هذه التفسيرات مع عدم االعتماد على تلك اإلفادات المستقبلية بشكل أساسي.

التعريفات والمصطلحات

ً
لتفسير بعض المصطلحات المعرفة واالختصارات وبعض المصطلحات الفنية المتعلقة بقطاع االتصاالت والمستخدمة في هذه النشرة (فضال راجع القسم 1
«التعريفات والمصطلحات»).
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المصدر :الشركة

***

* التواريخ المذكورة في هذا الجدول هي تواريخ بداية تعيين كل من أعضاء مجلس اإلدارة في المجلس الحالي الذي تم تعيينه في الجمعية العامة العادية التي انعقدت بتاريخ 1440/08/12هـ (الموافق
2019/04/18م) ،لمدة ثالث ( )3سنوات من تاريخ 2019/04/26م.
** تملك كل من شركة اتصاالت بلس (ش.م.ك) ،وشركة مجموعة االتصاالت والمعلومات ،وشركة النهار لالستثمارات االقتصادية عدد  1,000سهم في الشركة.
*** يمتلك فراس أوجار نسبة ملكية غير مباشرة قدرها  %37.04بصفته ممثل عن شركة زين الكويت.
**** كما بتاريخ هذه النشرة.
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عنوان الشركة وممثلوها
عنوان الشركة
شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
العنوان :حي الشهداء ،واحة غرناطة لألعمال،
مبنى رقم أ  ،3ص.ب 295814 .الرياض ،11351
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 5924 11111 :
فاكس+966 )11( 461 2441 :
الموقع اإللكترونيwww.sa.zain.com :
البريد اإللكترونيinfo@sa.zain.com :

ممثل الشركة المفوض الثاني

ممثل الشركة المفوض األول
مهدي عمر خلفاوي

رائد علي عبداللطيف السيف
عضو مجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي للشؤون المالية

شركة االتصاالت المتنقلة السعودية

شركة االتصاالت المتنقلة السعودية

العنوان :الرياض ،حي الشهداء ،واحة غرناطة لألعمال ،مبنى A3

العنوان :الرياض ،حي الشهداء ،واحة غرناطة لألعمال ،مبنى A3

هاتف+966 )١١( 4825572:

هاتف+966 )11( 461 2441 :

جوال+966 599999777 :

جوال+966 5924 43030 :

فاكس+966 )١١( 4880813 :

فاكس+966 )11( 488 0813 :

البريد اإللكترونيralseif@gmail.com :

البريد اإللكترونيmehdi.khalfaoui@sa.zain.com :

السوق المالية السعودية («تداول»)
شركة السوق المالية السعودية (« تداول»)
طريق الملك فهد – العليا 6897
الرياض3388-12211
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 )11( 92000 1919 :
فاكس+966 )11( 218 9133 :
الموقع اإللكترونيwww.tadawul.com.sa :
البريد اإللكترونيcsc@tadawul.com.sa :

د

المستشارون
المستشارون الماليون
شركة السعودي الفرنسي كابيتال
طريق الملك فهد
ص.ب ،23454 .الرياض 11426
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 )11( 2٨2 6666 :
فاكس+966 )11( 2٨2 6٨23 :
الموقع اإللكترونيwww.sfc.sa :
البريد اإللكترونيzain.ri@fransicapital.com.sa :

شركة العربي الوطني لإلستثمار
شارع الملك فيصل – مبنى شركة العربي الوطني لالستثمار
ص.ب ،220009 .الرياض 11311
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 )11( 406 2500 :
فاكس+966 )11( 406 254٨ :
الموقع اإللكترونيwww.anbinvest.com.sa :
البريد اإللكترونيipo@anbinvest.com.sa :

شركة الراجحي المالية
طريق الملك فهد
ص.ب ،5561 .الرياض 11432
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 920005٨56 :
فاكس+966 )11( 4600625 :
الموقع اإللكترونيwww.alrajhi-capital.com :
البريد اإللكترونيPR@alrajhi-capital.com :

مدير الطرح
شركة السعودي الفرنسي كابيتال
طريق الملك فهد
ص.ب ،23454 .الرياض 11426
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 )11( 2٨2 6666 :
فاكس+966 )11( 2٨2 6٨23 :
الموقع اإللكترونيwww.sfc.sa :
البريد اإللكترونيzain.ri@fransicapital.com.sa :

هـ

متعهدو التغطية
شركة السعودي الفرنسي كابيتال
طريق الملك فهد
ص.ب ،23454 .الرياض 11426
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 )11( 2٨2 6666 :
فاكس+966 )11( 2٨2 6٨23 :
الموقع اإللكترونيwww.sfc.sa :
البريد اإللكترونيzain.ri@fransicapital.com.sa :

شركة العربي الوطني لإلستثمار
شارع الملك فيصل – مبنى شركة العربي الوطني لالستثمار
ص.ب ،220009 .الرياض 11311
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 )11( 406 2500 :
فاكس+966 )11( 406 254٨ :
الموقع اإللكترونيwww.anbinvest.com.sa :
البريد اإللكترونيipo@anbinvest.com.sa :

شركة الراجحي المالية
طريق الملك فهد
ص.ب ،5561 .الرياض 11432
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 920005٨56 :
فاكس+966 )11( 4600625 :
الموقع اإللكترونيwww.alrajhi-capital.com :
البريد اإللكترونيPR@alrajhi-capital.com :

الجزيرة كابيتال
طريق الملك فهد
ص.ب ،2043٨ .الرياض 11455
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 112256000 :
فاكس+966 225606٨11 :
الموقع اإللكترونيwww.aljaziracapital.com.sa :
البريد اإللكترونيcontactus@aljaziracapital.com.sa :

شركة الرياض المالية
حي الشهداء
ص.ب ،7279 .الرياض 13241
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 )11( 92001229 :
فاكس+966 )11( 4٨6590٨ :
الموقع اإللكترونيwww.riyadcapital.com :
البريد اإللكترونيask@riyadcapital.com :

شركة اإلنماء لالستثمار
طريق الملك فهد
ص.ب ،55560 .الرياض 11544
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 )11( 21٨5555 :
فاكس+966 )11( 21٨5900 :
الموقع اإللكترونيwww.alinmainvestment.com :
البريد اإللكترونيinfo@alinmainvestment.com :

و

المستشار القانوني
عبد العزيز العجالن وشركاه محامون ومستشارون قانونيون
مبنى العليان ،برج  ،2الدور 3
شارع األحساء ،الملز
ص.ب ،69103 .الرياض 11547
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 )١١( 265 8900 :
فاكس+966 )١١( 265 8999 :
الموقع اإللكترونيwww.legal-advisors.com :
البريد اإللكترونيlegal.advisors@legal-advisors.com :

المحاسب القانوني
الدار لتدقيق الحسابات عبدالله البصري وشركاه (عضو جرانت ثورنتون الدولية)
مجمع الموسى التجاري ،البرج الرابع ،الدورالسابع
شارع العليا العام
ص.ب ،2195 .الرياض 11451
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 )١١( 463 0680 :
فاكس+966 )١١( 464 5939 :
الموقع اإللكترونيwww.aldaraudit.com :
البريد اإللكترونيinfor@aldaraudit.com :

مستشار السوق
ستراتيجي آند
الطابق الثامن  -برج العليا (أ) شارع العليا
الرياض 11452
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 )١١( 2497781 :
فاكس+966 )١١( 2497763 :
الموقع اإللكترونيwww.strategyand.pwc.com/me :
البريد اإللكترونيMiddleEeast.Marketing@strategyand.ae.pwc.com :

تنويه :قدم المستشارون الواردة أسماؤهم أعاله موافقتهم الخطية على اإلشارة إلى أسمائهم وشعاراتهم وعلى تضمين إفاداتهم بالشكل والمضمون الواردين في
هذه النشرة ،ولم يتم سحب تلك الموافقات حتى تاريخ إصدار هذه النشرة .وال يوجد ألي من المستشارين أعاله أو شركاتهم التابعة أو مساهميهم أو أعضاء مجلس
إداراتهم أو أي من أقربائهم أسهم أو مصلحة مهما كان نوعها في الشركة حتى تاريخ هذه النشرة ماعدا شركة العربي الوطني لإلستثمار إحدى المستشارين الماليين
ً
ومتعهدي التغطية التي رئيس مجلس إدارتها السيد رائد علي السيف هو أيضا عضو في مجلس إدارة الشركة ،وهو يملك  2٣,٠٦٤سهم من أسهم الشركة.

ز

البنوك الرئيسية التي تتعامل معها الشركة
البنك السعودي الفرنسي
طريق المعذر
ص ب ،56006 :الرياض 11554
المملكة العربية السعودية
هاتف+996 )11( 2٨9 1136 :
فاكس+966 )11( 403 7261 :
الموقع اإللكترونيwww.alfransi.com.sa :
البريد اإللكترونيcommunications@alfransi.com.sa :

مصرف الراجحي
شارع العليا
ص ب  ،2٨الرياض 11411
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 )11( ٨2٨ 2515 :
فاكس+966 )11( 279 ٨190 :
الموقع اإللكترونيwww.alrajhibank.com.sa :
البريد اإللكترونيcontactcenter1@alrajhibank.com.sa :

البنك السعودي البريطاني و ساب
طريق األمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي
ص ب  ،90٨4الرياض 11413
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 )11( 440 ٨440 :
فاكس+966 )11( 276 3414 :
الموقع اإللكترونيwww.sabb.com :
البريد اإللكترونيsabb@sabb.com:

البنك العربي الوطني
شارع الملك فيصل
ص.ب  ،56921الرياض 11564
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 )11( 402 9000 :
فاكس+966 )11( 405 0707 :
الموقع اإللكترونيwww.anb.com.sa :
البريد اإللكترونيinfo@anb.com.sa:

ح

ملخص الطرح
يتعين على المستثمرين المحتملين قراءة ومراجعة هذه النشرة بالكامل قبل اتخاذ أي قرار استثماري باالكتتاب أو بالتداول في أسهم حقوق األولوية .وعلى وجه
الخصوص ،فإنه من الضروري مراعاة ما ورد في قسم «إشعار مهم» والقسم « 2عوامل المخاطرة» من هذه النشرة .وفيما يلي ملخص للطرح:
تم تأسيس شركة االتصاالت المتنقلة السعودية ُ(يشار إليها بـ «الشركة» أو «شركة زين») كشركة مساهمة وفقا لما يلي )1( :المرسوم
الملكي رقم م 48/بتاريخ 1428/05/26هـ (الموافق 2007/06/12م) )2( ،قرارمجلس الوزراء رقم  175الصادر بتاريخ 1428/05/25هـ
(الموافق 2007/06/11م) )3( ،قرارمجلس الوزراء رقم  176الصادر بتاريخ 1428/05/25هـ (الموافق 2007/06/11م) )4( ،وقرار وزير
التجارة والصناعة رقم (/81ق) وتاريخ 1429/03/04هـ (الموافق 2008/03/12م)؛ ( )5بموجب السجل التجاري رقم  1010246192بتاريخ
1429/03/04هـ (الموافق 2008/03/12م) .ويقع مقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض ،حي الشهداء ،واحة غرناطة لألعمال ،مبنى رقم
أ  ،3ص.ب 295814 .الرياض  ،11351المملكة العربية السعودية.
َ
يبلغ رأس مال الشركة الحالي أربعة مليارات وأربعمائة وسبعة وثمانون مليون ومائتان وإحدى وتسعون الفا وسبعمائة وخمسون
َ
( )4,487,291,750ريال سعوديّ ،
مقسم إلى أربعمائة وثمانية وأربعون مليون وسبعمائة وتسعة وعشرون الفا ومائة وخمسة وسبعون
( )448,729,175سهم عادي بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد.

اسم المصدر ووصفه ومعلومات عن
تأسيسه

ملخص أنشطة المصدر بناء على
نظامه األساسي

أدرجت الشركة مليار وأربعمائة مليون ( )1,400,000,000سهم عادي في تداول وقامت بطرح سبعمائة مليون ( )700,000,000سهم عادي
لالكتتاب العام بتاريخ 1429/03/14هـ (الموافق 2008/03/22م) حيث تم طرح ما نسبته  %50من أسهم الشركة لالكتتاب العام ،وبتاريخ
1433/08/14هـ (الموافق 2012/07/04م) ،وافقت الجمعية العامة غير العادية إلعادة هيكلة رأس المال على قرار تخفيض رأس مال
الشركة من أربعة عشر مليار ( )14,000,000,000ريال سعودي إلى أربعة مليارات وثمانمائة ومليون ( )4,801,000,000ريال سعودي .كما تمت
الموافقة في تلك الجمعية على زيادة رأس مال الشركة بقيمة ستة مليارات ( )6,000,000,000ريال سعودي تمت بموجبها زيادة رأس المال
من أربعة مليارات وثمانمائة ومليون ( )4,801,000,000ريال سعودي إلى عشرة مليارات وثمانمائة ومليون ( )10,801,000,000ريال سعودي من
خالل إصدار أسهم حقوق أولوية .بتاريخ 1436/05/06هـ (الموافق 2015/02/25م) انعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي
الشركة وتمت الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة من عشرة مليارات وثمانمائة ومليون ( )10,801,000,000ريال سعودي إلى خمسة
مليارات وثمانمائة وسبعة وثالثون مليون ومائتان واحدى وتسعون ألف وسبعمائة وخمسون ( )5,837,291,750ريال سعودي .وبتاريخ
[•]هـ (الموافق [•]م) وافقت الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال الشركة من خمسة مليارات وثمانمائة وسبعة وثالثون
مليون ومائتان واحدى وتسعون ألف وسبعمائة وخمسون ( )5,837,291,750ريال سعودي إلى أربعة مليارات وأربعمائة وسبعة وثمانون
َ
مليون ومائتان وإحدى وتسعون الفا وسبعمائة وخمسون ( )4,487,291,750ريال سعودي .وبتاريخ [•]هـ (الموافق [•]م) وافقت الجمعية
َ
العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة من أربعة مليارات وأربعمائة وسبعة وثمانون مليون ومائتان وإحدى وتسعون الفا
َ
وسبعمائة وخمسون ()4,487,291,750ريال سعودي إلى ثمانية مليارات وتسعمائة وسبعة وثمانون مليون ومئتان وإحدى وتسعون ألفا
وسبعمائة وخمسون ( )8,987,291,750ريال سعودي من خالل إصدار أسهم حقوق أولوية .ويبلغ عدد األسهم المدرجة حتى تاريخ هذه
َ
النشرة أربعمائة وثمانية وأربعون مليون وسبعمائة وتسعة وعشرون الفا ومائة وخمسة وسبعون ( )448,729,175سهم عادي.
تتلخص أنشطة الشركة في تقديم جميع خدمات االتصاالت المتنقلة في المملكة العربية السعودية ،وبناء وامتالك وصيانة وتشغيل
وإدارة وتطوير شبكات االتصاالت وتقنية المعلومات ومرافقها على أسس تجارية في المملكة العربية السعودية وحيازة الرخص
والمعدات واألجهزة الالزمة لذلك ،استيراد وتصدير وتسويق كافة أنواع أجهزة الهاتف المتنقلة وغيرها من األجهزة والبضائع والدخول
في المناقصات المتعلقة بذلك وتوريدها ،االستثمار في المشاريع التجارية واالستثمارية المتعلقة بخدمات االتصاالت المختلفة.
المساهمون في الشركة الذين يمتلك كل منهم بشكل مباشر نسبة  %5أو أكثر من أسهم رأس مال الشركة .وفيما يلي جدول يوضح
ملكية كبار المساهمين قبل وبعد الطرح:

  (1-1):لودجلاملكية كبار المساهمين في الشركة
بعد الطرح
بشكل مباشر

قبل الطرح
بشكل مباشر

المساهم

**

عدد األسهم

نسبة
الملكية

عدد األسهم

شركة االتصاالت المتنقلة ش .م .ك«(.شركة زين الكويت»)

166,232,570

%37.04

332,935,921

%37.04

شركة فادن للمقاوالت

26,794,905

%5.97

53,665,694

%5.97

مصنع البالستيك السعودي

26,233,007

%5.85

52,540,307

%5.85

كبار المساهمين

المصدر :الشركة

نسبة
الملكية
*

*

* في حال اكتتب كل من شركة فادن للمقاوالت ومصنع البالستيك السعودي بكامل نسبة أحقيتهم في األسهم الجديدة
** في حال اكتتب كل من شركة فادن للمقاوالت ومصنع البالستيك السعودي بأكثر مما تم تخصيصه لهم عن طريق شراءهم لحقوق من خالل تداول
فستتغير نسبة ملكيتهم.

الغرض من الطرح

دفع جزء من تسهيل المرابحة باإلضافة إلى رسملة جزء من المبالغ المستحقة على الشركة لشركة زين الكويت.

ط

الوصف

إجمالي المتحصالت المتوقع الحصول
عليها وتحليل ووصف االستخدام
المقترح لها

المبلغ (ريال سعودي)

النسبة المئوية من االجمالي

رسملة  /تسديد جزء من المبالغ المستحقة على الشركة لشركة
زين الكويت

1,667,033,490

%37.04

تسديد جزء من تسهيالت المرابحة

2,767,966,510

%61.5

مصاريف االكتتاب

65,000,000

%1.4

مجموع المتحصالت

4,500,000,000

%100

يتوقع أن يبلغ إجمالي قيمة الطرح مبلغ أربعة مليارات وخمسمائة مليون ( )4,500,000,000ريال سعودي قبل خصم مصاريف االكتتاب
ً
ً
البالغة خمسة وستون مليونا ( )65,000,000ريال سعودي ،وقد يصل مجموع المبلغ النقدي ملياران وسبعمائة وسبعة وستون مليونا
وتسعمائة وستة وستون ألف وخمسمائة وعشرة ( )2,767,966,510ريال سعودي والذي سيتم استخدامه بعد خصم مصاريف االكتتاب
ً
لسداد جزء من تسهيالت المرابحة ،ومبلغ مليار وستمائة وسبعة وستون مليونا وثالثة وثالثون ألف وأربعمائة وتسعون ()1,667,033,490
ً
ريال سعودي سيتم استخدامه لرسملة  /تسديد جزء من تمويل األطراف ذات العالقة (فضال راجع القسم « 9استخدام متحصالت
الطرح»).
بلغ إجمالي متحصالت االكتتاب السابق ستة مليارات ( )6,000,000,000ريال سعودي ،وتم استخدامه على الشكل التالي:

الوصف
إجمالي المتحصالت التي سبق
الحصول عليها في اصدار حقوق
األولوية السابق وتحليلها ووصفها
واستخداماتها

المبلغ المعلن

االستخدام الفعلي

نسبة التغير

رسملة جزء من تمويل األطراف ذات العالقة

2,546,190,640

2,546,190,640

%0.0

سداد جزء من تسهيل المرابحة لصالح بنوك المرابحة

750,000,000

750,000,000

%0.0

تمويل المصروفات الرأسمالية للشبكة (بشكل اساسي لتطوير
الشبكة وتحديثها واالستثمار في الشبكة االم)

1,150,000,000

1,150,000,000

%0.0

تخفيض المطلوبات المتداولة

1,433,809,360

1,459,394,951

%1.8

مصاريف االكتتاب

120,000,000

94,414,409

6,000,000,000

6,000,000,000

إجمالي المتحصالت
ً
(للمزيد من التفاصيل ،فضال راجع القسم « 9استخدام متحصالت الطرح»).

%21.3%0.0

رأس مال الشركة قبل الطرح

َ
أربعة مليارات وأربعمائة وسبعة وثمانون مليون ومائتان وإحدى وتسعون الفا وسبعمائة وخمسون ( )4,487,291,750ريال سعودي.

إجمالي عدد أسهم المصدر قبل
الطرح

َ
أربعمائة وثمانية وأربعون مليون وسبعمائة وتسعة وعشرون الفا ومائة وخمسة وسبعون ( )448,729,175سهم عادي.

رأس مال الشركة بعد الطرح

َ
ثمانية مليارات وتسعمائة وسبعة وثمانون مليون ومئتان وإحدى وتسعون ألفا وسبعمائة وخمسون ( )8,987,291,750ريال سعودي

إجمالي عدد أسهم المصدر بعد
الطرح

َ
ثمانمائة وثمانية وتسعون مليون وسبعمائة وتسعة وعشرين ألفا ومائة وخمسة وسبعون ( )898,729,175سهم عادي.

القيمة االسمية للسهم

عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد.

طبيعة الطرح

زيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية.

إجمالي عدد أسهم حقوق األولوية
المطروحة لالكتتاب

أربعمائة وخمسون مليون ( )450,000,000سهم عادي.
ً
وسوف يتم تصنيف أسهم حقوق األولوية المطروحة لالكتتاب إلى فئتين( :أ) مائتين وثالثة وثمانون مليونا ومائتين وستة وتسعون ألف
وستمائة وواحد وخمسين ( )283,296,651سهم تمثل نحو  %62.96من إجمالي أسهم حقوق األولوية والتي سيتم طرحها للمساهمين
ً
ً
المقيدين (ما عدا شركة زين الكويت) مقابل االكتتاب بها نقدا؛ و(ب) مائة وستة وستون مليونا وسبعمائة وثالثة آالف وثالثمائة وتسعة
وأربعون ( )166,703,349سهم تمثل حوالي  %37.04من إجمالي أسهم حقوق األولوية ،ستكتتب فيها شركة زين الكويت من خالل
ً
رسملة جزء من المبالغ المستحقة على الشركة لشركة زين الكويت (فضال راجع القسم « 9استخدام متحصالت الطرح»).
وفي حال تبقت أسهم لم يتم االكتتاب فيها خالل فترة االكتتاب ،فسوف تقوم المؤسسات االستثمارية بتقديم عروض شراء لألسهم
المتبقية خالل فترة الطرح المتبقي وسيتم تخصيص األسهم المتبقية للمؤسسات االستثمارية ذات العرض األعلى ثم األقل فاألقل (شرط
أن ال يقل عن سعر الطرح) على أن يتم تخصيص األسهم بالتناسب على المؤسسات االستثمارية التي تقدم نفس العرض ،أما بالنسبة
ً
لكسور األسهم فسيتم إضافتها إلى األسهم المتبقية ومعاملتها بالمثل ،وسوف يتم تسديد إجمالي سعر طرح األسهم المتبقية نقدا،
ً
(للمزيد من التفاصيل ،فضال راجع القسم « 9استخدام متحصالت الطرح»).

نسبة أسهم حقوق األولوية
المطروحة من رأس المال

%100.3

سعر الطرح

عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد.

إجمالي قيمة الطرح

أربعة مليارات وخمسمائة مليون ( )4,500,000,000ريال سعودي تتألف من:
ً
 -1مبلغ نقدي مقداره ملياران وثمانمائة واثنين وثالثون مليونا وتسعمائة وستة وستون ألف وخمسمائة وعشرة ()2,832,966,510
ريال سعودي.
ً
 -2مبلغ مليار وستمائة وسبعة وستون مليونا وثالثة وثالثون ألف وأربعمائة وتسعين ( )1,667,033,490ريال سعودي لرسملة جزء
من المبالغ المستحقة على الشركة لشركة زين الكويت.
ً
(فضال راجع القسم « 9استخدام متحصالت الطرح»).

ي

رسملة المبالغ المستحقة على
الشركة لشركة زين الكويت

الغاية من رسملة المبالغ المستحقة
على الشركة لشركة زين الكويت
عدد أسهم الطرح المتعهد
بتغطيتها

ً
ستقوم شركة زين الكويت باالكتتاب في فترة االكتتاب بكامل نسبة أحقيتها في األسهم الجديدة والتي تمثل مائة وستة وستون مليونا
وسبعمائة وثالثة آالف وثالثمائة وتسعة وأربعون ( )166,703,349سهم وبنسبة  %37.04من خالل رسملة مليار وستمائة وسبعة وستون
ً
مليونا وثالثة وثالثون ألف وأربعمائة وتسعون ( )1,667,033,490ريال سعودي والذي يمثل جزء من المبالغ المستحقة على الشركة
لشركة زين الكويت.
ً
(فضال راجع القسم « 9استخدام متحصالت الطرح»).
ً
ستساعد رسملة مليار وستمائة وسبعة وستون مليونا وثالثة وثالثون ألف وأربعمائة وتسعون ( )1,667,033,490ريال سعودي من تمويل
األطراف ذات العالقة خالل فترة االكتتاب على خفض مبلغ الفائدة واجبة الدفع من قبل الشركة والذي سيؤدي الى خفض تكاليف دين
الشركة بنحو مائة وسبعة عشر مليون ( )117,000,000ريال سعودي (يعتمد الرقم على تقلب سعر اإلقراض «سايبور» و«اليبور»).
ً
مائتين وثالثة وثمانون مليونا ومائتان وستة وتسعون ألف وستمائة وواحد وخمسين ( )283,296,651سهم عادي تمثل  %62.96من
إجمالي الطرح ،وذلك حيث أن شركة زين الكويت قد تعهدت باالكتتاب بكامل نسبة أحقيتها في أسهم حقوق األولوية والتي تمثل
ً
 %37.04من خالل رسملة مبلغ مليار وستمائة وسبعة وستون مليونا ووثالثة وثالثون ألف وأربعمائة وتسعين ( )1,667,033,490ريال
سعودي من إجمالي المبالغ المستحقة على الشركة لشركة زين الكويت.

إجمالي قيمة الطرح المتعهد
بتغطيته

ً
ملياران وثمانمائة واثنان وثالثون مليونا وتسعمائة وستة وستون ألف وخمسمائة وعشرة ( )2,832,966,510ريال سعودي.

فئات المستثمرين المستهدفين

جميع حملة حقوق األولوية ً
سواء كانوا من المساهمين المقيدين أو المستثمرون الجدد («األشخاص المستحقون»).

حقوق األولوية

إدراج وتداول حقوق األولوية

طريقة االكتتاب
شروط االكتتاب في أسهم حقوق
األولوية

طريقة التخصيص ورد الفائض

هي أوراق مالية قابلة للتداول تعطي لحاملها أحقية االكتتاب في األسهم الجديدة المطروحة بعد الموافقة على الزيادة في رأس المال
وهو حق مكتسب لجميع المساهمين المقيدين  .ويجوز تداول الحق في فترة التداول .ويعطى كل حق لحامله أحقية االكتتاب بسهم
واحد جديد وذلك بسعر الطرح .وسيتم إيداع حقوق األولوية خالل يومين من تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية لزيادة رأس المال.
وستظهر الحقوق في محافظ المساهمين المقيدين تحت رمز جديد خاص بحقوق األولوية ،وسيتم إشعار المساهمين المقيدين بإيداع
الحقوق في محافظهم.
ً
تقوم تداول بتجهيز آليات لتنظيم عملية تداول حقوق األولوية في أنظمتها .ويوضع رمز منفصل لحقوق األولوية للشركة يكون مستقال
عن رمز سهم الشركة على شاشة التداول.
ويملك المساهمون المقيدون خالل فترة التداول عدة خيارات تتضمن بيع الحقوق المكتسبة أو جزء منها في السوق أو شراء حقوق
إضافية من خالل السوق أو عدم القيام بأي شيء فيما يتعلق بحقوق األولوية سواء ببيعها أو شراء حقوق إضافية .وسيكون للمستثمرين
الجدد خالل فترة التداول الحق في شراء حقوق أولوية عن طريق السوق وبيعها أو بيع جزء منها أو عدم اتخاذ أي إجراء حيال الحقوق
التي تم شرائها خالل فترة التداول.
وسيقوم نظام «تداول» بإلغاء رمز حقوق األولوية للشركة بعد انتهاء فترة التداول ،وبالتالي سيتوقف تداول حقوق األولوية مع انتهاء
هذه الفترة.
ً
يتعين على األشخاص المستحقين الراغبين في االكتتاب في األسهم الجديدة تقديم طلبات االكتتاب الكترونيا عبر مواقع ومنصات
الوسطاء االلكترونية التي تتيح هذه الخدمة للمكتتبين أو من خالل أي وسيلة أخرى يقدمها الوسطاء.
يجب على األشخاص المستحقين الراغبين في االكتتاب باألسهم الجديدة استيفاء شروط االكتتاب ذات الصلة .ولالطالع على شروط
ً
وأحكام وتعليمات االكتتاب فضال راجع القسم « 15المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه».
سيتم تخصيص األسهم لكل مستثمر ً
بناء على عدد الحقوق التي مارسها بشكل مكتمل وصحيح ،أما بالنسبة لكسور األسهم (إن
وجدت) ،فسيتم جمعها وطرحها على المؤسسات االستثمارية خالل فترة الطرح المتبقي .وسيتم تسديد إجمالي سعر طرح األسهم
المتبقية للشركة ،وتوزيع باقي متحصالت بيع األسهم المتبقية وكسور األسهم (بما يتعدى سعر الطرح) بدون احتساب أي رسوم أو
ً
استقطاعات على مستحقيها كل حسب ما يستحقه في موعد أقصاه يوم ١٤٤٢/٠٣/٢٩هـ (الموافق ٢٠٢٠/١١/١٥م) (فضال راجع القسم
« 15المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه»).
وسوف يتم إعادة فائض االكتتاب (إن وجد) إلى المكتتبين دون أي عموالت أو استقطاعات من مدير االكتتاب.

فترة التداول

تبدأ فترة التداول في يوم ١٤٤٢/٠٣/٠٢هـ (الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٩م) ،وتستمر حتى نهاية يوم ١٤٤٢/٠٣/٠٩هـ (الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٦م).
ويجوز خالل هذه الفترة لجميع حملة حقوق األولوية ،سواء أكانوا مستثمرين مقيدين أو مستثمرين جدد ،تداول حقوق األولوية.

فترة االكتتاب

تبدأ فترة االكتتاب في يوم ١٤٤٢/٠٣/٠٢هـ (الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٩م) ،وتستمر حتى نهاية يوم ١٤٤٢/٠٣/١٢هـ (الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٩م).
ويجوز خالل هذه الفترة لجميع حملة حقوق األولوية ،سواء أكانوا مساهمين مقيدين أو مساهمين غير مقيدين ،ممارسة حقهم
باالكتتاب في األسهم الجديدة.

معامل أحقية االكتتاب

 1.003حق لكل ( )1سهم قائم مملوك للمساهمين المقيدين ،مع العلم أن تلك النسبة هي ناتج قسمة عدد األسهم الجديدة المصدرة
على عدد األسهم الحالية للشركة.

ك

تعيين شركة الفرنسي كابيتال وشركة الراجحي المالية وشركة العربي الوطني لالستثمار للقيام بمهام المستشارون الماليون للشركة
لعملية زيادة رأس المال.
تعيين مكتب عبد العزيز العجالن وشركاه محامون ومستشارون قانونيون كمستشار قانوني لعملية زيادة رأس المال.
تعيين شركة الفرنسي كابيتال وشركة الراجحي المالية وشركة العربي الوطني لالستثمار والجزيرة كابيتال والرياض المالية وشركة
اإلنماء لالستثمار كمتعهدي تغطية طرح أسهم حقوق األولوية.

اإلجراءات الرئيسية المطلوبة لزيادة
رأس المال وإدراج أسهم جديدة

التقدم بطلب إلى هيئة السوق المالية للحصول على موافقتها على زيادة رأس مال الشركة من  4,487,291,750ريال سعودي إلى
 8,987,291,750ريال سعودي وذلك عن طريق إصدار وطرح  450,000,000أسهم حقوق أولوية ،وتم اإلعالن عن هذه الموافقة على
موقع هيئة السوق المالية بتاريخ 2020/09/10م.
التقدم بطلب إلى السوق للحصول على موافقتها على زيادة رأس مال الشركة من  4,487,291,750ريال سعودي إلى
 8,987,291,750ريال سعودي وذلك عن طريق إصدار وطرح  450,000,000أسهم حقوق أولوية ،وتم إعطاء هذه الموافقة بتاريخ
2020/09/08م.
التقدم بطلب إلى هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات للحصول على عدم ممانعتها على زيادة رأس مال الشركة.
الحصول على موافقة السوق المالية (تداول) المشروطة بتاريخ 2020/09/08م.
الحصول على عدم ممانعة هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات.
عقد الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة للتصويت على عملية زيادة رأس المال.

األحقية في األرباح

الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال.
ً
سيستحق مالكو األسهم المطروحة لالكتتاب أي أرباح تعلنها الشركة اعتبارا من بداية فترة االكتتاب والسنوات المالية التي تليها.
قامت الشركة بالحصول على الموافقات التالية المطلوبة لزيادة رأس المال:
موافقة مجلس إدارة الشركة.

الموافقات المطلوبة لزيادة رأس
المال

موافقة هيئة السوق المالية.
موافقة السوق المالية السعودية («تداول») المشروطة.
عدم ممانعة هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات.
موافقة الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة على عملية زيادة رأس المال.

حقوق التصويت

لكل مساهم صوت عن كل سهم في الجمعيات العامة العادية وغير العادية ،ويجب استخدام التصويت التراكمي في انتخاب مجلس
اإلدارة .ويجوز عقد اجتماعات الجمعيات العامة واشتراك المساهم في مداوالتها والتصويت على قراراتها بواسطة وسائل التقنية
ً
الحديثة وفقا للضوابط التي تضعها الجهة المختصة.

القيود المفروضة على األسهم

ال يوجد أية قيود مفروضة على تداول أسهم الشركة باستثناء القيود التنظيمية المفروضة على األسهم المدرجة بشكل عام ،وعلى
المساهمون الخاضعين لفترة الحظر وفق قواعد اإلدراج.

القيود المفروضة على حقوق األولوية

ال توجد قيود مفروضة على اكتتاب المساهمين في أسهم حقوق األولوية الجديدة .وقد قدمت شركة زين الكويت بتاريخ 2020/03/23م
خطاب التزام باالكتتاب في كامل حقوق األولوية الخاصة بها .وستكون زيادة رأس المال المقترحة مشروطة بموافقة المساهمين في
اجتماع الجمعية العامة غير العادية.
أدرجت الشركة مليار وأربعمائة مليون ( )1,400,000,000سهم عادي ،وبقيمة اسمية قدرها ( )10عشرة رياالت سعودية في تداول وقامت
بطرح سبعمائة مليون ( )700,000,000سهم عادي لالكتتاب العام بتاريخ 1429/03/14هـ (الموافق 2008/03/22م) حيث تم طرح ما
نسبته  %50من أسهم الشركة لالكتتاب العام من قبل الجمهور.
بتاريخ 1433/08/14هـ (الموافق 2012/07/04م) انعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة وتمت الموافقة على
تخفيض رأس مال الشركة من أربعة عشر مليار ( )14,000,000,000ريال سعودي إلى أربعة مليارات وثمانمائة ومليون ( )4,801,000,000ريال
سعودي بنسبة تخفيض  .%65.7كما تمت الموافقة في تلك الجمعية على زيادة رأس مال الشركة بقيمة ستة مليار ()6,000,000,000
ريال سعودي تمت بموجبها زيادة رأس المال من أربعة مليارات وثمانمائة وواحد مليون ( )4,801,000,000ريال سعودي إلى عشرة
مليارات وثمانمائة ومليون ( )10,801,000,000ريال سعودي من خالل إصدار ستمائة مليون ( )600,000,000أسهم حقوق أولوية بقيمة اسمية
قدرها ( )10عشرة ريال سعودي.

األسهم التي سبق إدراجها

بتاريخ 1436/05/06هـ (الموافق 2015/02/25م) انعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة وتمت الموافقة
على تخفيض رأس مال الشركة من عشرة مليارات وثمانمائة ومليون ( )10,801,000,000ريال سعودي إلى خمسة مليارات وثمانمائة
وسبعة وثالثين مليون ومائتان واحدى وتسعين ألف وسبعمائة وخمسين ( )5,837,291,750ريال سعودي بنسبة تخفيض .%46.0
بتاريخ [•]هـ (الموافق [•]م) انعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة وتمت الموافقة على تخفيض رأس مال
الشركة من خمسة مليارات وثمانمائة وسبعة وثالثين مليون ومائتان واحدى وتسعين ألف وسبعمائة وخمسين ()5,837,291,750
َ
ريال سعودي إلى أربعة مليارات وأربعمائة وسبعة وثمانون مليون ومائتان وإحدى وتسعون الفا وسبعمائة وخمسون ()4,487,291,750
ريال سعودي بنسبة تخفيض .%23.1
بتاريخ [•]هـ (الموافق [•]م) انعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة وتمت الموافقة على زيادة رأس مال
َ
الشركة من أربعة مليارات وأربعمائة وسبعة وثمانون مليون ومائتان وإحدى وتسعون الفا وسبعمائة وخمسون ()4,487,291,750ريال
َ
سعودي إلى ثمانية مليارات وتسعمائة وسبعة وثمانون مليون ومئتان وإحدى وتسعون ألفا وسبعمائة وخمسون ()8,987,291,750
ريال سعودي من خالل إصدار أربعمائة وخمسين مليون ( )450,000,000أسهم حقوق أولوية بقيمة اسمية قدرها ( )10عشرة رياالت
سعودية.
يبلغ عدد األسهم الحرة ( )298,504,259سهما حتى تاريخ هذه النشرة ،وتلتزم الشركة باإلعالن عن أي تغير في ملكية كبار
المساهمين.

ل

تكاليف الطرح

ً
تتحمل الشركة كافة المصاريف الخاصة باالكتتاب في أسهم حقوق األولوية ،والتي من المقدر أن تبلغ حوالي خمسة وستون مليونا
( )65,000,000ريال سعودي .وسيتم خصمها من إجمالي متحصالت االكتتاب البالغة أربعة مليارات وخمسمائة مليون ( )4,500,000,000ريال
ً
سعودي .وتشمل هذه المبالغ أتعاب كال من المستشارين الماليين ،والمستشار القانوني ،والمحاسب القانوني ،ومتعهدي تغطية االكتتاب،
ومدير الطرح ،ومصاريف الوسطاء ،ومصاريف التسويق والطباعة والتوزيع وغيرها من المصاريف ذات العالقة (للمزيد من المعلومات
الرجاء مراجعة القسم « 9متحصالت الطرح»).

صافي متحصالت الطرح

أربعة مليارات وأربعمائة وخمسة وثالثون مليون ( )4,435,000,000ريال سعودي (للمزيد من المعلومات الرجاء مراجعة القسم 9
«متحصالت الطرح»).

تاريخ األحقية

نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال ،وذلك بتاريخ 1442/03/01هـ (الموافق
2020/10/18م).

تاريخ التخصيص

سيتم اإلعالن عن تخصيص األسهم في موعد أقصاه 1442/03/22هـ (الموافق 2020/11/08م).

المساهمون المقيدون

المساهمون المالكون لألسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال والمقيدون في سجل
مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية لزيادة رأس المال بتاريخ
1442/03/01هـ (الموافق 2020/10/18م).

المساهمون الجدد

عامة المستثمرون من األفراد والمؤسسات -باستثناء المساهمون المقيدون -ممن قاموا بشراء حقوق األولوية خالل فترة التداول.

األسهم الجديدة

أربعمائة وخمسون مليون ( )450,000,000سهم عادي ،والتي ستصدر نتيجة لزيادة رأس مال الشركة.

عدد حقوق األولوية المصدرة

أربعمائة وخمسون مليون ( )450,000,000حق.

الطرح المتبقي

في حال تبقى أسهم لم يكتتب بها بعد انتهاء فترة االكتتاب (األسهم المتبقية) فستطرح تلك األسهم على عدد من المستثمرين
ذوي الطابع المؤسسي («المؤسسات االستثمارية») ويشار إلى هذا الطرح بـ («الطرح المتبقي») ،على أن تقوم تلك المؤسسات االستثمارية
ً
بتقديم عروض شراء لألسهم المتبقية ،وسيتم استقبال هذه العروض ابتداء من الساعة العاشرة ( )10:00صباحا يوم 1442/03/17هـ
ً
مساء من اليوم التالي بتاريخ 1442/03/18هـ (الموافق 2020/11/04م) («فترة
(الموافق 2020/11/03م) وحتى الساعة الخامسة ()5:00
الطرح المتبقي») .وسيتم تخصيص األسهم المتبقية للمؤسسات االستثمارية ذات العرض األعلى ثم األقل فاألقل (شرط أال يقل عن سعر
الطرح) على أن يتم تخصيص األسهم بالتناسب على المؤسسات االستثمارية التي تقدم نفس العرض ،أما بالنسبة لكسور األسهم فسيتم
إضافتها إلى األسهم المتبقية ومعاملتها بالمثل.

القيمة اإلرشادية للحق
السعر المعدل

ممارسة حقوق أولوية االكتتاب

دفع مبالغ التعويض (إن وجدت)

تداول األسهم
عوامل المخاطرة

تعكس القيمة اإلرشادية للحق الفرق بين القيمة السوقية لسهم الشركة خالل فترة التداول وسعر الطرح.
وستقوم تداول باحتساب ونشر القيمة اإلرشادية للحق وبشكل مستمر خالل فترة التداول على موقعها متأخرة بخمس ( )5دقائق ،إضافة
إلى مزودي خدمة معلومات السوق حتى يتسنى للمستثمرين االطالع على القيمة اإلرشادية للحق عند إدخال األوامر.
تم تعديل سعر سهم الشركة في السوق المالية السعودية (تداول) إلى [•] ريال سعودي للسهم وذلك قبل تداول اليوم التالي ليوم
انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال .ويمثل ذلك انخفاض بسعر السهم بمقدار [•] ريال سعودي للسهم الواحد.
ً
قيام األشخاص المستحقين باالكتتاب في أسهم حقوق األولوية الجديدة عن طريق االكتتاب إلكترونيا عبر مواقع ومنصات الوسطاء
االلكترونية التي تتيح هذه الخدمات للمكتتبين أو من خالل أي وسيلة أخرى يقدمها الوسطاء .ويمكن لألشخاص المستحقين ممارسة
حقوق األولوية كالتالي:
 -1يتاح في مرحلة االكتتاب ممارسة حقوق األولوية للمساهمين المقيدين الممنوحة لهم وأي حقوق إضافية قاموا بشرائها خالل
فترة التداول ،كما يحق لهم عدم اتخاذ أي إجراء بخصوص الحقوق التي يملكونها.
 -2يتاح في مرحلة االكتتاب ممارسة حقوق األولوية للمساهمين غير المقيدين والتي قاموا بشرائها خالل فترة التداول ،كما يحق
لهم عدم اتخاذ أي إجراء بخصوص الحقوق التي يملكونها.
وفي حال عدم ممارسة حقوق األولوية من قبل المساهمين المقيدين والمستثمرين الجدد عند نهاية فترة االكتتاب ،سيتم طرح األسهم
المتبقية الناتجة عن عدم ممارسة تلك الحقوق في فترة الطرح المتبقي.
ً
ً
سيتم دفع مبالغ تعويض نقدية لألشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم في االكتتاب كليا أو جزئيا في األسهم الجديدة
ولمستحقي كسور األسهم من دون أي استقطاعات في موعد أقصاه 1442/03/29هـ (الموافق 2020/11/15م) (فضال راجع القسم 15
«المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه») .علما بأن مبالغ التعويض النقدي تمثل المبلغ الذي يزيد على سعر الطرح
من صافي متحصالت بيع األسهم المتبقية وكسور األسهم.
من المتوقع أن يبدأ تداول أسهم حقوق األولوية في السوق المالية السعودية («تداول») بعد االنتهاء من كافة اإلجراءات المتعلقة
بتسجيل األسهم الجديدة وتخصيصها وإدراجها.
ّ
ينطوي االستثمار في هذا االكتتاب على مخاطر معينة ،ويمكن تصنيف هذه المخاطر إلى )1( :مخاطر متعلقة بالشركة ،و( )2مخاطر
ُ
ّ
ّ
متعلقة بسوق االتصاالت والبيئة القانونية والتنظيمية في المملكة العربية السعودية ،و( )3المخاطر المتعلقة باألسهم (فضال راجع
القسم « 2عوامل المخاطرة»).

تنويه :يجب قراءة قسمي «إشعار مهم» الوارد في الصفحة (أ) والقسم « 2عوامل المخاطرة» الوارد في هذه النشرة بعناية تامة قبل اتخاذ أي قرار يتعلق باالستثمار
في أسهم حقوق األولوية وفق هذه النشرة.

م

التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب
  (1-2):لودجلاالجدول الزمني المتوقع لطرح أسهم حقوق األولوية
التاريخ

الحدث
تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية لزيادة رأس
المال وتحديد تاريخ األحقية والمساهمين المستحقين

1442/02/27هـ (الموافق 2020/10/14م).

فترة التداول

تبدأ فترة التداول في يوم 1442/03/02هـ (الموافق 2020/10/19م) ،على أن تنتهي فترة التداول في يوم
1442/03/09هـ (الموافق 2020/10/26م) .ويجوز خالل هذه الفترة لجميع حملة حقوق األولوية – سواء كانوا مستثمرين
مقيدين أو مستثمرين جدد – القيام بتداول حقوق األولوية.

فترة االكتتاب

تبدأ فترة االكتتاب في يوم 1442/03/02هـ (الموافق 2020/10/19م) ،على أن تنتهي فترة االكتتاب في يوم
1442/03/12هـ (الموافق 2020/10/29م) .ويجوز خالل هذه الفترة لجميع حملة حقوق األولوية – سواء كانوا مستثمرين
مقيدين أو مستثمرين جدد – ممارسة حقهم باالكتتاب في األسهم الجديدة.

تاريخ انتهاء فترة االكتتاب وآخر موعد لتقديم طلبات
االكتتاب

يوم 1442/03/12هـ (الموافق 2020/10/29م).

فترة الطرح المتبقي

ً
صباحا من يوم 1442/03/17هـ (الموافق 2020/11/03م) وحتى الساعة الخامسة (ً )5:00
مساء
من الساعة العاشرة ()10:00
من اليوم التالي بتاريخ 1442/03/18هـ (الموافق 2020/11/04م).

اإلشعار بالتخصيص النهائي

يوم 1442/03/22هـ (الموافق 2020/11/08م).

دفع مبالغ التعويض (إن وجدت) لألشخاص المستحقين
ً
ً
الذين لم يشاركوا في االكتتاب كليا أو جزئيا ومستحقي
كسور األسهم

سيتم دفع مبالغ التعويض ،إن وجدت ،في موعد أقصاه يوم 1442/03/29هـ (الموافق 2020/11/15م).

بدء تداول األسهم المطروحة لالكتتاب

سوف يتم تداول األسهم المطروحة لالكتتاب عند االنتهاء من كافة اإلجراءات النظامية ذات العالقة .وسيتم االعالن
عنه الحقا في الصحف المحلية وموقع تداول اإللكتروني (.)www.tadawul.com.sa

تنويه:
جميع التواريخ المذكورة في الجدول الزمني أعاله تقريبية .وسوف يتم اإلعالن عن التواريخ والمواعيد الفعلية على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول)
اإللكتروني ( )www.tadawul.com.saوالمواقع اإللكترونية للمستشارين الماليين ( ،)www.sfc.saو( ،)www.anbinvest.com.saو(.)www.alrajhi-capital.com

ن

تواريخ اإلعالنات المهمة
اإلعالن

تاريخ اإلعالن

المعلن

إعالن الدعوة الجتماع الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال

الشركة

يوم 1442/02/04هـ (الموافق 2020/09/21م).

إعالن نتائج الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال

الشركة

يوم 1442/02/28هـ (الموافق 2020/10/15م).

إعالن تعديل سعر سهم الشركة وإيداع الحقوق وإعالن قيمة الحق اإلرشادية

تداول

يوم 1442/03/01هـ (الموافق 2020/10/18م).

إعالن إضافة حقوق األولوية لشركة االتصاالت المتنقلة السعودية

إيداع

يوم 1442/03/01هـ (الموافق 2020/10/18م).

إعالن تحديد فترة تداول الحقوق وفترة االكتتاب

الشركة

يوم 1442/02/28هـ (الموافق 2020/10/15م).

إعالن عن بدء فترة تداول الحقوق وفترة االكتتاب

الشركة

يوم 1442/03/02هـ (الموافق 2020/10/19م).

إعالن تذكيري عن بدء فترة تداول الحقوق وفترة االكتتاب

الشركة

يوم 1442/03/04هـ (الموافق 2020/10/21م).

إعالن تذكيري عن آخر يوم لتداول حقوق األولوية والتنويه بأهمية قيام الذين ال
يرغبون في االكتتاب ببيع الحقوق التي يملكونها

الشركة

يوم 1442/03/09هـ (الموافق 2020/10/26م).

اإلعالن عن:
 -1نتائج االكتتاب.

الشركة

يوم 1442/03/15هـ (الموافق 2020/11/01م).

إعالن نتائج الطرح المتبقي واإلشعار بالتخصيص النهائي

الشركة

يوم 1442/03/22هـ (الموافق 2020/11/08م).

إعالن بإيداع األسهم الجديدة في محافظ المستثمرين

إيداع

يوم [•]هـ (الموافق [•]م).

إعالن توزيع مبالغ التعويض (إن وجدت)

الشركة

يوم 1442/03/29هـ (الموافق 2020/11/15م).

 -2تفاصيل عملية بيع األسهم التي لم يتم االكتتاب فيها (إن وجدت)
وبدء فترة الطرح المتبقي

تنويه:
جميع التواريخ المذكورة في الجدول الزمني أعاله تقريبية .وسوف يتم اإلعالن عن التواريخ والمواعيد الفعلية على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول)
اإللكتروني ( )www.tadawul.com.saوالمواقع اإللكترونية للمستشارين الماليين ( ،)www.sfc.saو( ،)www.anbinvest.com.saو(.)www.alrajhi-capital.com
باإلضافة إلى ذلك سيتم تحديد تاريخ إيداع األسهم الجديدة في محافظ المستثمرين بالتنسيق مع شركة مركز إيداع األوراق المالية (إيداع).
كما تجدر اإلشارة بأنه في حال نشر إعالن يتعلق بالطرح في جريدة محلية بعد نشر نشرة اإلصدار سوف يتضمن اإلعالن ما يلي:
1اسم المصدر ورقم سجله التجاري.2األوراق المالية وقيمتها ونوعها وفئتها التي يشملها طلب تسجيل األوراق المالية وطرحها.3المواقع االلكترونية التي يمكن للجمهور الحصول فيها على نشرة اإلصدار.4تاريخ نشر نشرة اإلصدار.ً
ً
5بيان بأن اإلعالن هو للعلم فقط وال يشكل دعوة أو طرحا المتالك األوراق المالية بشرائها أو االكتتاب فيها.6اسم مدير االكتتاب ومتعهدي التغطية والمستشارين الماليين والمستشار القانوني.7إخالء مسؤولية بالصيغة اآلتية« :ال تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا اإلعالن ،والً
تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله ،وتخليان نفسيهما صراحة من أي سؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا اإلعالن أو
عن االعتماد على أي جزء منه».

كيفية التقدم بطلب االكتتاب
يقتصر االكتتاب في أسهم حقوق األولوية في البداية على األشخاص المستحقين ،سواء كانوا من المساهمين المقيدين أو مستثمرين جدد .وفي حال عدم ممارسة
حقوق األولوية الخاصة باألشخاص المستحقين غير المشاركين فسوف تطرح أية أسهم متبقية غير مكتتب بها من قبل األشخاص المستحقين غير المشاركين على
المؤسسات االستثمارية من خالل طرحها في فترة الطرح المتبقي.
يمكن االكتتاب باستخدام منصات التداول التي يتم من خاللها إدخال أوامر البيع والشراء ،إضافة إلى إمكانية االكتتاب من خالل أي وسائل أخرى يوفرها الوسيط
للمستثمرين ،وذلك بشرط أن يكون للشخص المستحق حساب لدى أحد الوسطاء الذين يقدمون هذه الخدمات.
ً
ً
وتحتفظ الشركة بحقها في رفض أي طلب لالكتتاب في األسهم الجديدة كليا أو جزئيا ،في حالة عدم استيفائه ألي من شروط أو متطلبات االكتتاب .وال يجوز
ً
ً
ً
التعديل في طلب االكتتاب أو سحبه بعد تسليمه ،ويمثل هذا الطلب عند تقديمه عقدا ملزما بين الشركة والمساهم المستحق (فضال راجع القسم « 15المعلومات
المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه» من هذه النشرة).

س

أسئلة وأجوبة عن آلية طرح حقوق األولوية الجديدة
ما هي حقوق األولوية؟
هي أوراق مالية قابلة للتداول تعطي حاملها أحقية االكتتاب في األسهم الجديدة المطروحة عند صدور قرار الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال
عن طريق إصدار أسهم جديدة ،وهو حق مكتسب لجميع المساهمين المالكين لألسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال والمقيدين
في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال .ويعطي كل حق
لحامله أحقية االكتتاب بسهم واحد جديد وذلك بسعر الطرح.
لمن تمنح حقوق األولوية؟
لجميع حملة األسهم المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع في نهاية تداول ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة
بزيادة رأس المال.
متى يتم إيداع حقوق األولوية؟
بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية وموافقتها على زيادة رأس المال من خالل طرح أسهم حقوق أولوية ،تودع حقوق األولوية كأوراق مالية في المحافظ الخاصة
بالمساهمين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع بنهاية ثاني يوم تداول بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية ،وستظهر األسهم في محافظهم تحت
رمز جديد خاص بحقوق األولوية ،ولن يسمح بتداول هذه الحقوق أو االكتتاب فيها إال عند بداية فترة التداول واالكتتاب.
كيف يتم إشعار المساهم المقيد بإيداع حقوق األولوية في المحفظة؟
يتم إشعار المساهم المقيد عن طريق اإلعالن في موقع تداول وكذلك عن طريق خدمة (تداوالتي) المقدمة من قبل شركة مركز إيداع األوراق المالية ورسائل نصية
قصيرة ترسل عن طريق شركات الوساطة.
كم عدد الحقوق التي سيحصل عليها المساهم المقيد؟
يعتمد العدد على نسبة ما يملكه كل مساهم في رأس المال بحسب سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع بنهاية ثاني يوم تداول بعد انعقاد الجمعية العامة
غير العادية.
ما هو معامل أحقية االكتتاب؟
هو المعامل الذي يمكن للمساهمين المقيدين من معرفة عدد حقوق األولوية المستحقة لهم مقابل األسهم التي يمتلكونها بنهاية ثاني يوم تداول بعد انعقاد
الجمعية العامة غير العادية ،ويحسب هذا المعامل بقسمة عدد األسهم الجديدة على عدد األسهم الحالية للشركة ،وعليه فإن معامل األحقية هو ( )1.003حق
ً
ً
تقريبا لكل سهم ( )1واحد مملوك للمساهم المقيد في تاريخ األحقية ،ووفقا لذلك ،إذا كان مساهم مقيد يملك ( )1,000سهم في تاريخ األحقية فسيخصص له
( )1,003حق مقابل ما يملكه من أسهم.
هل سيتم تداول هذه الحقوق وإضافتها لمحافظ المستثمرين بنفس اسم  /رمز أسهم الشركة أو أن هناك مسمى آخر لها؟
سيتم إضافة الحق المكتسب إلى محافظ المستثمرين تحت اسم السهم األصلي ،وبإضافة كلمة حقوق أولوية ،إضافة إلى رمز جديد لهذه الحقوق.
ما هي قيمة الحق عند بداية تداوله؟
سيكون سعر االفتتاح هو الفرق بين سعر إغالق سهم الشركة في اليوم السابق إلدراج الحق وسعر الطرح (قيمة الحق اإلرشادية) .فعلى سبيل المثال (باستخدام أسعار
افتراضية) لو كان سعر إغالق السهم في اليوم السابق خمسة وعشرين ( )25ريال سعودي وسعر الطرح عشرة ( )10رياالت سعودية ،عندها يكون سعر االفتتاح لحقوق
األولوية عند بداية التداول خمسة عشر ( )15ريال سعودي (وهو الفرق ما بين السعرين المذكورين).
من هو المساهم المقيد؟
هو أي مساهم يظهر في سجل مساهمي الشركة بنهاية ثاني يوم تداول بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
هل يستطيع المساهمون المقيدون االكتتاب في أسهم إضافية؟
يستطيع المساهمون المقيدون االكتتاب في أسهم إضافية من خالل شراء حقوق جديدة خالل فترة التداول ومن ثم االكتتاب بها في أي وقت بعد إتمام شراء
وتسوية الحقوق.
هل من الممكن أن يفقد المساهم أحقيته في االكتتاب حتى لو كان له حق حضور الجمعية العامة غير العادية والتصويت على زيادة رأس المال عن طريق
طرح أسهم حقوق أولوية؟
نعم ،يفقد المساهم أحقيته في االكتتاب في حال قام ببيع أسهمه يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية أو قبلها بيوم.
كيف تتم عملية االكتتاب؟
تتم عن طريق تقديم طلبات االكتتاب أثناء فترة االكتتاب عن طريق المحفظة االستثمارية في منصات التداول التي يتم من خاللها إدخال أوامر البيع والشراء،
إضافة إلى إمكانية االكتتاب من خالل أي وسائل أخرى يوفرها الوسيط وأمين حفظ األسهم.

ع

هل يمكن للشخص المستحق االكتتاب في أسهم أكثر من الحقوق المملوكة له؟
ال يمكن للشخص المستحق االكتتاب في أسهم أكثر من الحقوق المملوكة له.
هل يمكن االكتتاب أكثر من مرة ومن خالل أكثر من جهة مستلمة؟
نعم يمكن ذلك ،ولكن يجب مراعاة أال تزيد كمية األسهم المكتتب بها عن عدد الحقوق المملوكة عند انتهاء فترة التداول ،حيث أن أي زيادة في كمية األسهم
المكتتب بها عن عدد الحقوق المملوكة عند انتهاء فترة التداول سينتج عنها إلغاء طلب االكتتاب.
في حالة امتالك أسهم الشركة من خالل أكثر من محفظة استثمارية في أي محفظة يتم إيداع حقوق األولوية؟
سيتم إيداع حقوق األولوية في نفس المحفظة المودع بها أسهم الشركة المرتبطة بالحقوق ،فعلى سبيل المثال إذا كان مساهم يملك ألف ( )1,000سهم في الشركة
موزعة كما يلي ،ثمانمائة ( )800سهم في محفظة (أ) ،ومائتي ( )200سهم في محفظة (ب) ،فإن مجموع الحقوق التي ستودع ألف ( )1,000حق على اعتبار أن لكل
سهم حق واحد ،عليه فسيتم إيداع ثمانمائة ( )800حق في محفظة (أ) ومائتي ( )200حق في محفظة (ب).
في حالة االكتتاب من خالل أكثر من محفظة أين يتم إيداع األسهم الجديدة بعد التخصيص؟
يكون إيداع األسهم في المحفظة االستثمارية المذكورة في طلب االكتتاب األول.
هل يحق لحملة شهادات األسهم االكتتاب والتداول؟
نعم يحق لحملة شهادات األسهم االكتتاب لكن لن يستطيعوا التداول إال بعد إيداع الشهادات في محافظ استثمارية إلكترونية عن طريق الوسطاء أو مركز اإليداع
في تداول وإحضار الوثائق الالزمة ،وذلك قبل نهاية فترة االكتتاب.
إذا تم االكتتاب في األسهم الجديدة وتم بيع الحقوق بعد ذلك ماذا يحدث في هذه الحالة؟
في حال قام أحد المساهمين المقيدين باالكتتاب ومن ثم بيع حقوق األولوية ولم يتم شراء عدد حقوق أولوية يعادل عدد الحقوق التي اكتتب فيها قبل نهاية
ً
ً
فترة التداول فسيتم رفض طلب االكتتاب كليا في حال تم بيع جميع الحقوق أو جزئيا بما يعادل ما تم بيعه من حقوق وسيتم إبالغ المساهم المقيد وإعادة مبلغ
االكتتاب المرفوض إليه عبر الجهة المستلمة.
هل يحق لمن اشترى حقوق إضافية تداولها مرة أخرى؟
نعم ،يحق له بيعها وشراء حقوق أخرى خالل فترة التداول فقط.
هل باإلمكان بيع جزء من هذه الحقوق؟
نعم بإمكان المستثمر بيع جزء من هذه الحقوق واالكتتاب بالجزء المتبقي.
متى يستطيع المساهم االكتتاب في حقوق األولوية التي اشتراها خالل فترة التداول؟
أي وقت خالل فترة االكتتاب ،أي حتى اليوم التاسع ( ،)9بعد تسوية شراء الحقوق (يومي عمل).
هل يستطيع الشخص المستحق بيع الحق بعد انقضاء فترة التداول؟
ال يمكن ذلك ،بعد انقضاء فترة التداول يتبقى للشخص المستحق فقط ممارسة الحق في االكتتاب بأسهم حقوق األولوية أو عدم ممارسة ذلك ،وفي حال عدم
ممارسة الحق يمكن أن يخضع المستثمر للخسارة أو االنخفاض في قيمة محفظته االستثمارية.
ماذا يحدث لحقوق األولوية التي لم يتم بيعها أو ممارسة االكتتاب فيها خالل فترة االكتتاب؟
في حال عدم االكتتاب بكامل األسهم الجديدة خالل فترة االكتتاب ،تطرح األسهم الجديدة المتبقية الكتتاب ينظمه مدير االكتتاب ،ويتم احتساب قيمة التعويض
ً
(إن وجد) لمالك الحقوق بعد خصم سعر االكتتاب .علما بأن المستثمر قد ال يحصل على أي مقابل إذا تم البيع في فترة الطرح المتبقي بسعر الطرح.
من له األحقية في حضور الجمعية العامة غير العادية والتصويت على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية؟
يحق للمساهم المقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع بعد نهاية يوم تداول الجمعية العامة غير العادية حضور الجمعية العامة غير العادية
والتصويت على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.
متى يتم تعديل سعر السهم نتيجة لزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية؟
يتم تعديل سعر السهم عن طريق السوق قبل بداية تداول اليوم التالي ليوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
لو قام مستثمر بشراء األوراق المالية في يوم انعقاد الجمعية فهل يحق له الحصول على حقوق األولوية المترتبة على زيادة رأس مال المصدر؟
نعم ،حيث أنه سيتم قيد المستثمر في سجل مساهمي الشركة بعد يومي عمل من تاريخ شراء األسهم (أي بنهاية تداول ثاني يوم يلي يوم انعقاد الجمعية العامة
غير العادية) ،مع العلم بأن حقوق األولوية ستمنح لجميع حملة األسهم المقيدين في سجل مساهمي الشركة بنهاية تداول ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد
الجمعية العامة غير العادية .ولكن لن يحق له الحضور أو التصويت في الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال.

ف

إذا كان لدى المستثمر أكثـر من محفظة مع أكثـرمن شركة وساطة ،كيف سيتم احتساب الحقوق له؟
سيتم توزيع نصيب المستثمر على المحافظ التي يملكها المستثمر ،بحسب نسبة الملكية الموجودة في كل محفظة ،وفي حال وجود كسور سيتم تجميع تلك
ً
ً
الكسور ،وإذا أكملت رقما صحيحا أو أكثر يتم إضافة الرقم الصحيح إلى المحفظة التي يملك فيها المستثمر أكبر كمية من الحقوق.
ماهي فترات التداول واالكتتاب؟
يبدأ تداول واكتتاب الحقوق في الوقت ذاته حتى انتهاء التداول في اليوم السادس ،بينما يستمر االكتتاب حتى اليوم التاسع وذلك حسب ما هو مذكور في هذه
النشرة وإعالنات الشركة.
هل يمكن االكتتاب خالل عطلة نهاية األسبوع؟
ال ،ال يمكن ذلك.
هل يستطيع عامة المستثمرين من غيرالمساهمين المقيدين االكتتاب في أسهم حقوق األولوية؟
نعم ،وذلك بعد إتمام شراء حقوق األولوية خالل فترة التداول.
هل سيتم إضافة أي رسوم أخرى لعمليات تداول حقوق األولوية؟
سيتم تطبيق نفس العموالت على عمليات البيع والشراء كما هي باألسهم ولكن دون حد أدنى لمبلغ العمولة.

ملخص المعلومات األساسية
يقدم هذا الملخص نبذة موجزة عن المعلومات الواردة في هذه النشرة ،غير أنه ال يشتمل على كافة المعلومات التي قد تكون مهمة للمكتتبين .لذا ،يجب على
مستلمي هذه النشرة قراءتها بالكامل قبل اتخاذ قرار باالستثمار في األسهم الجديدة المطروحة .وقد تم تعريف جميع المصطلحات والعبارات المختصرة الواردة
في هذه النشرة في القسم « 1التعريفات والمصطلحات» ،وفي أماكن أخرى من هذه النشرة.

نبذة عن الشركة
التاريخ والتأسيس

تم تأسيس شركة االتصاالت المتنقلة السعودية ُ(يشار إليها بـ «الشركة» أو «شركة زين») كشركة مساهمة وفقا لما يلي )1( :المرسوم الملكي رقم م 48/بتاريخ
1428/05/26هـ (الموافق 2007/06/12م) )2( ،قرارمجلس الوزراء رقم  175الصادر بتاريخ 1428/05/25هـ (الموافق 2007/06/11م) )3( ،قرارمجلس الوزراء رقم 176
الصادر بتاريخ 1428/05/25هـ (الموافق 2007/06/11م) )4( ،قرار وزير التجارة والصناعة رقم (/81ق) وتاريخ 1429/03/04هـ (الموافق 2008/03/12م)؛ ( )5بموجب
السجل التجاري رقم  1010246192بتاريخ 1429/03/04هـ (الموافق 2008/03/12م) .ويقع مقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض ،حي الشهداء ،واحة غرناطة
لألعمال ،مبنى رقم أ  ،3ص.ب 295814 .الرياض  ،11351المملكة العربية السعودية.

تعتبر الشركة إحدى الثالث شركات المرخص لها في المملكة العربية السعودية لتقديم خدمات اتصاالت الهواتف المتنقلة .وهي تقدم خدمات اتصاالت الهواتف
المتنقلة بما في ذلك خدمات النطاق العريض المتنقلة لألفراد والشركات عبر مختلف أنحاء المملكة ،وبناء وامتالك وصيانة وتشغيل وإدارة وتطوير شبكات
االتصاالت وتقنية المعلومات ومرافقها على أسس تجارية في المملكة العربية السعودية وحيازة الرخص والمعدات واألجهزة الالزمة لذلك ،واستيراد وتصدير
وتسويق كافة أنواع أجهزة الهاتف المتنقلة وغيرها من األجهزة والبضائع والدخول في المناقصات المتعلقة بذلك وتوريدها ،واالستثمار في المشاريع التجارية
واالستثمارية المتعلقة بخدمات االتصاالت المختلفة .وتعمل الشركة تحت العالمة التجارية «زين» ،وهي شركة مدرجة في السوق المالية السعودية («تداول»).
ً ً
أصدرت هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات للشركة بتاريخ 1429/03/21هـ (الموافق 2008/03/29م) ترخيصا ثالثا لتقديم خدمات االتصاالت المتنقلة في المملكة
العربية السعودية مدته  25سنة هجرية من تاريخ إصداره ،قابل للتجديد («الرخصة السابقة») .وبتاريخ 1437/12/30هـ (الموافق 2016/10/01م) ،صدر أمر سامي
أعلنت عنه هيئة السوق المالية بتاريخ 1438/01/01هـ (الموافق 2016/10/02م) يتضمن قيام هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات بالتنسيق مع الشركة لتمديد
ً
رخصتها ّ
لمدة  15عاما إضافية مقابل حصول الدولة على نسبة  %5من صافي األرباح السنوية للشركة خالل مدة التمديد ،باإلضافة إلى التنسيق مع الشركة لمنحها
ُ
رخصة موحدة لتقديم خدمات االتصاالت كافة.
ثم بتاريخ 1438/05/23هـ (الموافق 2017/02/20م) ،أصدرت هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات للشركة الترخيص الموحد ذي البنية التحتية بفترة َّ
ّ
ممددة لـ
ً
ً
َّ
 15سنة إضافية ليصبح إجمالي المدة المتبقية  28عاما تقريبا بحيث تنتهي في 1469/03/20هـ (الموافق 2047/01/17م) («الترخيص الموحد») .ويستبدل هذا
َّ
الموحد الرخصة السابقة إال أن جميع االلتزامات المذكورة وفقا للرخصة السابقة تظل سارية ما لم يتم إنهاؤها أو تعديلها وفقا ألنظمة هيئة االتصاالت
الترخيص
َّ
ّ
وتقنية المعلومات وتشمل )1 :التزامات الجهة المرخص لها بتقديم خدمات مختلفة ومنها التزامات التشغيل والتغطية المعينة المنصوص عليها بموجب الرخصة
ّ
السابقة ،و )2استحقاق الشركة لبعض ّ
(«الترددات»).
الترددات بموجب الرخصة السابقة
ً
ً
تعتبر زين نفسها شريكا استراتيجيا في برنامج التحول الوطني لقطاع االتصاالت وأحد الممكنات المهمة للوصول لمستهدفاته وتترجم هذه الرؤية في مشاركة زين
المستمرة في كل تطورات القطاع ،ونفذت الشركة بمجموعة من مشاريع صناديق الخدمة الشاملة األساسية والنطاق العريض الالسلكي في المناطق النائية لتشمل
ما يفوق  800ألف مستفيد و 124,000منزل في  3,959هجرة وقرية ضمن  29محافظة كما في تاريخ هذه النشرة.
كما تعمل زين على نشر الشبكات الالسلكية (واي فاي) بالتنسيق مع وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات وهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات للوصول إلى 12,000
ً
ً
نقطة وصول بنهاية عام 2020م .وستوفر هذه الشبكة دخول مجاني لكافة المستخدمين لمدة ساعتين النترنت عالي السرعة .وستلعب هذه الشبكة دورا هاما لتحسين
تجربة العمالء في المستشفيات والمراكز التجارية والحدائق العامة وخالفه.
وفي مجال الجيل الخامس فإن زين تعتبر رائدة للقطاع بأكبر شبكة جيل خامس في المنطقة وهذا يترجم إيمان زين والتزامها بتقديم أحدث وأفضل التقنيات
ص

وهذا االنجاز هو نتيجة عمل دؤوب ابتدأ من يوليو 2018م حين أطلقت زين أولى محطات الجيل الخامس (اطالق تجريبي) في مدينة الرياض واستمر العمل على
اختبار وتجربة محطات الجيل الخامس ثم البدء في نشر المحطات حتى االطالق التجاري في أكتوبر 2019م .واستحوذت زين على ترددات كبيرة إلطالق الجيل
الخامس بمقدار  190ميجاهرتز في أهم ترددين عالميين للجيل الخامس ( 2600و 3500ميجاهرتز) وحصلت زين على هذه الترددات عبر مزادات أطلقتها هيئة
االتصاالت وتقنية المعلومات في مارس 2019م .وتستخدم زين أحدث الشبكات التي توصل لها الموردون العالميون والتي توفر قدرات اتصاالت عالية ولها قدرة
استيعابية كبيرة.

رأس المال

َ
يبلغ رأس مال الشركة الحالي أربعة مليارات وأربعمائة وسبعة وثمانون مليون ومائتان وإحدى وتسعون الفا وسبعمائة وخمسون ( )4,487,291,750ريال سعودي،
َ
ّ
مقسم إلى أربعمائة وثمانية وأربعون مليون وسبعمائة وتسعة وعشرون الفا ومائة وخمسة وسبعون ( )448,729,175سهم عادي بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل
قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد.

التغيرات الرئيسية في رأس مال الشركة
بتاريخ 1429/02/15هـ (الموافق 2008/03/22م) أدرجت الشركة مليار وأربعمائة مليون ( )1,400,000,000سهم عادي في تداول وقامت بطرح سبعمائة مليون ()700,000,000
سهم لالكتتاب العام حيث تم طرح ما نسبته  %50من أسهم الشركة لالكتتاب العام ،وبتاريخ 1433/08/14هـ (الموافق 2012/07/04م) ،وافقت الجمعية العامة
غيرالعادية على تخفيض رأس مال الشركة من أربعة عشر مليار ( )14,000,000,000ريال سعودي إلى أربعة مليارات وثمانمائة ومليون ( )4,801,000,000ريال سعودي .كما
تمت الموافقة في تلك الجمعية على زيادة رأس مال الشركة بقيمة ستة مليار ( )6,000,000,000ريال سعودي تمت بموجبها زيادة رأس المال من أربعة مليارات وثمانمائة
ومليون ( )4,801,000,000ريال سعودي إلى عشرة مليارات وثمانمائة ومليون ( )10,801,000,000ريال سعودي من خالل إصدار أسهم حقوق أولوية .وبتاريخ 1436/05/06هـ
(الموافق 2015/02/25م) ،انعقد اجتماع الجمعية العامة الغير عادية لمساهمي الشركة وتمت الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة من عشرة مليارات وثمانمائة
ومليون ( )10,801,000,000ريال سعودي إلى خمسة مليارات وثمانمائة وسبعة وثالثين مليون ومئتين وواحد وتسعين ألف وسبعمائة وخمسين ( )5,837,291,750ريال
سعودي .وبتاريخ [•]هـ (الموافق [•]م) وافقت الجمعية العامة غيرالعادية على تخفيض رأس مال الشركة من خمسة مليارات وثمانمائة وسبعة وثالثين مليون
َ
ومئتين وواحد وتسعين ألف وسبعمائة وخمسين ( )5,837,291,750ريال سعودي إلى أربعة مليارات وأربعمائة وسبعة وثمانون مليون ومائتان وإحدى وتسعون الفا
وسبعمائة وخمسون ()4,487,291,750ريال سعودي .وبتاريخ [•]هـ (الموافق [•]م) وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة من أربعة مليارات
َ
وأربعمائة وسبعة وثمانون مليون ومائتان وإحدى وتسعون الفا وسبعمائة وخمسون ( )4,487,291,750ريال سعودي إلى ثمانية مليارات وتسعمائة وسبعة وثمانون
َ
مليون ومئتان وإحدى وتسعون ألفا وسبعمائة وخمسون ( )8,987,291,750ريال سعودي من خالل إصدار أسهم حقوق أولوية.

المساهمون المؤسسون
تم تأسيس الشركة من قبل عدد من الشركات والمؤسسات االقليمية والسعودية.
ّ
يفصل الجدول التالي نسب مساهمة المساهمون المؤسسون في الشركة عند التأسيس والحالية كما في تاريخ هذه النشرة.
  (1-3):لودجلانسب مساهمة المساهمون المؤسسون في الشركة عند التأسيس والحالية
عدد األسهم
عند التأسيس

قيمة األسهم
من رأس المال
*
عند التأسيس

-1

شركة اال تصاال ت
المتنقلة ش .م.ك

الكويت

350,000,000

3,500,000,000

%25

-2

شركة فادن
للمقاوالت

المملكة العربية
السعودية

96,250,000

962,500,000

%6.88

26,794,905

-3

مصنع البالستيك
السعودي

المملكة العربية
السعودية

96,250,000

962,500,000

%6.88

26,233,007

262,330,070

-4

انفرا كابيتال
لالستثمارات ش.م.خ

اإلمارات العربية
المحدودة

-

-

-

9,615,627

96,156,270

%2.14

-5

مؤسسة أشبال العرب
للمقاوالت

المملكة العربية
السعودية

35,000,000

350,000,000

%2.50

9,539,274

95,392,740

%2.13

-6

شركة المراعي

المملكة العربية
السعودية

35,000,000

350,000,000

%2.50

9,539,274

95,392,740

%2.13

-7

شركة الجريسي
للتنمية المحدودة

المملكة العربية
السعودية

17,500,000

175,000,000

%1.25

4,769,637

47,696,370

%1.06

-8

مؤسسة النخبة
المعمارية للمقاوالت

المملكة العربية
السعودية

17,500,000

175,000,000

%1.25

2,493,229

24,932,290

%0.56

-9

شركة السيل الشرقية
المحدودة

المملكة العربية
السعودية

8,750,000

87,500,000

%0.63

2,384,818

23,848,180

%0.53

م

1

بلد المنشأ

المساهم

1

النسبة التملك
عند التأسيس
()%

عدد األسهم
الحالية

قيمة األسهم
من رأس المال
**
الحالي

نسبة التملك
الحالية ()%

166,232,570

1,662,325,700

%37.04

267,949,050

%5.97
%5.85

طبقا التفاقيات التسوية ،استحوذت انفرا كابيتال لالستثمارات ش.م.خ على  30.000.000سهم من شركة ركيزة القابضة (أحد المساهمين المؤسسين) بتاريخ 2012/05/15مً .
وبناء عليه ،فقد طلبت هيئة
السوق المالية معاملة انفرا كابيتال لالستثمارات ش.م.خ كمساهم مؤسس ألغراض التجميد.

ق

م

المساهم

-10

شركة ركيزة القابضة

المصدر :الشركة

بلد المنشأ

عدد األسهم
عند التأسيس

قيمة األسهم
من رأس المال
*
عند التأسيس

النسبة التملك
عند التأسيس
()%

43,750,000

437,500,000

%3.13

المملكة العربية
السعودية

عدد األسهم
الحالية

قيمة األسهم
من رأس المال
**
الحالي

1,958,965

19,589,650

نسبة التملك
الحالية ()%
%0.44

* رأس المال عند التأسيس ( )14,000,000,000ريال سعودي
** رأس المال الحالي ( )4,487,291,750ريال سعودي

كبار المساهمين
يتألف كبار المساهمين في الشركة الذين يمتلكون كل منهم نسبة  %5أو أكثر من أسهم رأس مال الشركة من ثالث شركات وهم شركة زين الكويت التي تعد
المساهم الرئيسي للشركة وشركة فادن للمقاوالت ومصنع البالستيك السعودي .وفيما يلي جدول يوضح ملكية كبار المساهمين:
  (1-4):لودجلاملكية كبار المساهمين في الشركة

*

عدد األسهم

نسبة الملكية

المساهم
شركة االتصاال ت المتنقلة ش .م.ك

166,232,570

%37.04

شركة فادن للمقاوالت

26,794,905

%5.97

مصنع البالستيك السعودي

26,233,007

%5.85

المصدر :الشركة

* كما بتاريخ هذه النشرة.

وقد قدمت شركة زين الكويت بتاريخ 2020/03/23م خطاب التزام باالكتتاب في كامل حقوق االولوية الخاصة بها.

رؤية الشركة ورسالتها وقيمها
رؤية الشركة

ِّ
تهدف الشركة بحلول عام 2021م أن تصبح شركة رائدة في مجال االتصاالت وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية بحيث تمكن الناس من االستفادة
عالم شديد الترابط.
من خدماتها في ٍ

رسالة الشركة

ً
ً
ً
ّ
ّ
لمستقبل يعمل بشكل مترابط ومتكامل رقميا لألفراد والشركات واآلالت ،وضمان أفضل القيم والجودة لجميع أصحاب
المستمر
التطور
أن تلعب دورا رائدا في مسيرة
ٍ
المصلحة الرئيسيين.

قيم الشركة

ً
تنبع قيم الشركة أساسا من حوكمتها والقواعد والمباديء األخالقية لديها .وتتطلع الشركة للحفاظ على سمعة جيدة مع عمالئها ومورديها والمجتمع الذي تعمل
ً
فيه اعتمادا على األولويات التالية:
ً
التركيز على العميل أوال.
استمرارية االبتكار.
النزاهة في جميع التعامالت.
االلتزام بإلهام اآلخرين.

ر

ملخص المزايا التنافسية للشركة والفرص المتاحة لها
 ّ
قوة أداء الشبكة وجودتها

ّ
تعتقد إدارة شركة زين ّ
تشكل ميزة تنافسية ّ
مهمة في سوق تتزايد فيه الحاجة إلى توفير بنية تحتية سريعة
بأن التحسينات األخيرة التي أدخلت على الشبكة
تتيح استهالك البيانات بشكل أكبر وأفضل ،حيث قامت الشركة خالل شهر أغسطس من عام 2019م باعتماد االستثمارات الرأسمالية إلطالق خدمات الجيل الخامس
في المملكة العربية السعودية ،إضافة إلى توسعة الشبكة وترقيتها على عدة مراحل ،حيث يهدف المشروع ( )Sophiaإلى تأكيد إلتزام الشركة بمسار الريادة في
قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات من خالل إطالق المرحلة األولى من خدمات شبكة الجيل الخامس ( )5Gفي المملكة العربية السعودية ،والتي انطلقت في
الربع األخير من عام 2019م حيث تعد شبكة الجيل الخامس في زين الثالثة على مستوى العالم واألولى في الشرق األوسط وأفريقيا وأوروبا من حيث عدد المواقع
التي تجاوزت  2600موقع بتغطية تصل إلى  27مدينة مما مكنها من الحصول على جائزة أفضل بنية تحتية لشبكة الجيل الخامس خالل قمة ()Telecom Revie
لقادة قطاع االتصاالت في دورتها الثالثة عشر بدبي.
كما أن خدمات الجيل الثالث ( )3Gتغطي في المملكة العربية السعودية أكثر من  566مدينة (زيادة بنسبة  %7.6مقارنة بالعام 2017م) ،كما وصلت تغطية
الجيل الرابع ( )4Gإلى  479مدينة (زيادة بنسبة  %35.7مقارنة بالعام 2017م) كما وصلت تغطية الجيل الخامس ( )5Gإلى  27مدينة وذلك بنهاية العام 2019م،
وللمضي قدما في متطلبات توسيع الشبكة ،قامت الشركة باعتماد توسعة الشبكة وترقيتها في المشروع ( )Sophiaبإضافة  530برج مزود بأحدث التقنيات وتوسعة
الجيل الرابع لعدد  500برج والذي بدأ تنفيذه الفعلي في عام 2019م.
وقد رفعت الشركة مركزها في تطبيق قياس سرعة البيانات من قبل ( )Ooklaفي خدمات البيانات إلى ما يزيد على  40ميجا بت في الثانية بنسبة زيادة قدرها
 %135كما تعتبر الشركة أيضا أول مشغل يقوم بإطالق خدمات االتصال من خالل حزمة البيانات ( )VoLTEوكذلك االتصال من خالل الواي فاي ( )VoWiFiوكذلك
أول خدمة تجوال دولي للجيل الخامس ( )5Gبشكل تجاري لجميع عمالء التجوال في دولة الكويت باستخدام شبكة زين الكويت ،وتعد هذه الخطوة بداية لتجوال
ً
ُ َ
كملت المرحلة األولى من برنامجها ( ،)Sophiaارتفعت التغطية السكانية إلى
البيانات للجيل الخامس والتي ستشمل مستقبال دول متعددة ومختلفة ،وبعد أن است ِ
المستويات التالية:
تقنية الجيل الثاني ( %99 :)2Gمن السكان.
تقنية الجيل الثالث ( %98 :)3Gمن السكان.
تقنية الجيل الرابع ( %93 :)4Gمن السكان.
تقنية الجيل الخامس ( %42 :)5Gمن السكان.

وجود قوي في السوق عن طريق وجود شبكة توزيع قوية

تمتلك الشركة حتى تاريخ هذه النشرة حوالي  300متجر من أفضل المتاجر الحاصلة على حقوق امتياز والحاملة السم «زين» في المملكة العربية السعودية ،إلى
مصرح بها ،مما ّ
ّ
َّ
الممتدة في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية ويدعم جهود
يسهل الوصول إلى قنوات التوزيع
جانب شبكة من أكثر من  4آالف نقطة بيع
ّ
اكتساب عمالء جدد ويعزز تجربة العمالء الحاليين .وكانت شبكة التوزيع هذه عنصر أساسي لتعزيز قدرة الشركة على التخفيف من أثر انخفاض عدد المشتركين
ّ
في الشركة إثر تطبيق هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات أنظمة تقتضي على المشتركين تسجيل بصماتهم عند طلب الشرائح ( ،)SIMحيث تمكنت الشركة من
ّ
تسجيل غالبية قاعدة مشتركيها بأقل تأثير على العمالء النشطين.
وقد تم تطوير مفهوم متاجر الشركة ،فيما يتعلق بأفضليتها وامتيازها ،في كافة المدن الرئيسية في المملكة العربية السعودية ،من أجل خلق تجربة أفضل
ّ
ً
ً
للعمالء .وتعتقد اإلدارة ّ
ّ
النمو المتوقع في سوق خدمات الدفع اآلجل وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وحلول
بأن هذه المبادرة ستلعب دورا هاما في استيعاب
األعمال.

قاعدة متنامية من العمالء الراضين

ازدادت قاعدة عمالء الشركة ،وخاصة شريحة المستهلكين ،ووصلت إلى ما يزيد على  7,6مليون مشترك بحصة سوقية إجمالية تشكل أكثر من  %19حتى نهاية
عام 2019م ،ونجحت الشركة في االستحواذ على حصة ال تقل عن  %20من سوق الدفع المفوتر (الدفع اآلجل) في عام 2018م ،كما تحسنت مستويات الرضا من قبل
ّ
العمالء وجودة تجاربهم ً
(بناء على نتائج مؤشر الترويج الصافي ( )NPSومؤشر رضا العمالء من خالل مستوى الذكاء العاطفي ( .))eQ Satisfaction Indexوتعزو
اإلدارة ذلك إلى نجاح مشروعات توسيع وتطوير الشبكة للجيل الخامس ومختلف المبادرات الخاصة بالمستهلك والمبيعات والتسويق واالهتمام بالعمالء.

المكانة القوية للعالمة التجارية وتقديرها

ً
ً
جديدا يعكس بشكل أفضل خدماتها ومكانتها األساسية في السوق السعودية .وتعتقد اإلدارة ّ
ّ
بأن
جددت الشركة عالمتها التجارية في عام 2014م واعتمدت شعارا
ّ
َ
تجديد العالمة التجارية للشركة قد جعلها أقرب من المستهلكين المستهدفين ،مع الحفاظ على ارتباطها القوي بكل ما تتحلى به عالمة زين التجارية اإلقليمية
المرموقة من مصداقية ومعرفة وجاذبية ،األمر الذي يبرز على نطاق واسع في وسائل اإلعالم اإلقليمية في الشرق األوسط.
ً
ّ
وترى الشركة ّ
أن مكانة عالمتها التجارية تشكل أداة أساسية لجذب العمالء واالحتفاظ بهم في كافة الشرائح .لذلك يكمن الهدف الرئيسي للشركة بالنسبة لتسويق
منتجاتها وخدماتها في التعبير عن العالمة التجارية «زين» وقيمها وتقديم عروض للعمالء بطريقة إيجابية واستباقية من أجل تمييز الشركة عن منافسيها.

ثقافة ابتكار المنتجات والخدمات

َ
يكمن أحد عوامل النجاح الرئيسية وراء ّ
ومبتكرة وبذل الجهود المتواصلة ّ
لتثبت
النمو التاريخي لقاعدة عمالء الشركة في إدخال منتجات وخدمات وتسعيرات جديدة
ّ
َ
مقترحة للمستهلكين .وفي السنوات الثالث الماضية ،جددت الشركة التزامها باالبتكار مع إطالق مشروع تطوير الشبكة (Project
الشركة نفسها كأفضل قيمة
 ،)Reloadوما تزال حريصة كل الحرص على تزويد عمالئها بأفضل الخدمات في السوق وتعزيز تجربتهم باستمرار .وقد استثمرت الشركة في األونة األخيرة في
مجاالت التقنية المالية ( )FinTechعن طريق تطوير وإصدار تطبيق تمام للتمويل متناهي الصغر ،باإلضافة للتوسع والتطوير في تقنيات الطائرات بدون طيار
( )Dronesلتواكب النمو السريع للتقنية والذي يتواكب مع استراتيجية االتصاالت بالمملكة العربية السعودية.

ش

النموذج ّ
الفعال لالستعانة بمصادر خارجية

ّ
يتمثل جزء أساسي من استراتيجية الشركة في تطوير نموذج متين لعملية االستعانة بمصادر خارجية بحيث ّ
يحسن هيكل المصاريف والكفاءات للشركة .وتعتقد
ّ
ِّ
ّ
ّ
الشركة بأن إبرامها للشراكات مع مزودي المعدات والخدمات ذوي الخبرة في مجاالت محددة ،على غرار هواوي ( )Huaweiوإريكسون ( )Ericssonوإتصال ()Etisal
ً
ّ
وسيلة ّ
فعالة إلدارة ّ
نمو قاعدة
ونوكيا ( ،)Nokiaيمكنها من االستفادة من خبرات شركائها الذين يساعدونها في جزء كبير من أعمالها .وترى أن هذا النموذج
ّ
ّ
ّ
َ
عمالئها وتحسين قيمته المقترحة وزيادة جودة خدماته .وقد وقعت الشركة اتفاقيات خدمات في عدة مجاالت ،من البنية التحتية للشبكة وتشغيل المعدات
ً
والصيانة إلى مراكز خدمة العمالء وخدمات التعبئة والتغليف والتخزين ،فضال عن التوزيع.

تحديد السوق المالئم

ّ
مجمعة في عام 2018م .وفي حين ّ
حقق أكثر من  73مليار ريال سعودي بشكل إيرادات َّ
أن نمو إيرادات
ُي َع ّد قطاع االتصاالت السعودي األكبر في المنطقة ،حيث
ّ
ّ
ٌ
ّ ّ
الهواتف النقالة التقليدية ضمن شريحة المستهلكين آخذ في التباطؤ ،إل أنه من المتوقع للخدمات الرقمية أن تدفع عجلة النمو ،وسط طلب كبير من مجتمع
ّ
ّ
النمو الراسخ في شريحة الشركات يزداد من خالل الطلب على خدمات تكنولوجيا المعلومات
الشباب المتصلين ببعضهم البعض .وفي الوقت نفسه ،ما يزال
ّ
المتقدمة ،وذلك مع ازدياد استخدام الشركات للتقنية ّ
وتوسع القطاع الخاص.
واالتصاالت
ّ
ً
ًّ
ِّ
واستجابة لتدفق الطلب على البيانات ،تشهد الشركة تحوال لتصبح شركة مشغلة مرتكزة على البيانات ،األمر الذي بدأ مع مشروع تطوير شبكة التحميل وإجراءات
توسيع شبكتها وترقيتها لزيادة السرعة وتلبية االستهالك المتزايد للبيانات .وقد طرحت الشركة في عام 2017م استراتيجية تسييل خدمات البيانات بما يتماشى
ً
ً
مع المعايير الدولية ،حيث أفادت المملكة العربية السعودية في ذلك الحين بانخفاض أسعار البيانات انخفاضا ملحوظا .وتشكل عائدات خدمات البيانات اليوم
«متوسط اإليرادات من كل مستخدم» ( ،)ARPUبينما يتواصل ازدياد نسبة االستخدام ،ما ُيثبت برأي اإلدارة ّ
ّ
صحة استراتيجية الشركة لتصبح
أكثر من  %50من
ِ
مرتكزة على البيانات.

فريق إدارة من ذوي الخبرة

ً
ً
ّ
ً
أساسيا في زيادة ّ
الحصة
يتألف فريق إدارة الشركة من قيادات تمتلك خبرة واسعة في قطاع االتصاالت المتنقلة ،خاصة في منطقة الشرق األوسط ،وتلعب دورا
السوقية للشركة .في عام 2018م ،تم تعيين المهندس سلطان الدغيثر رئيس تنفيذي للشركة ،والذي لديه خبرة تزيد عن  14سنة في قطاع االتصاالت كما بتاريخ
انضم إلى فريق إدارتها ّ
ّ
عدة قياديين ،وفي جعبتهم خبرة كبيرة في مجاالت تنفيذ االستراتيجيات
هذه النشرة ،باإلضافة إلى ذلك تم إعادة هيكلة الشركة حيث
َ
ّ
وإدارة المخاطر المالية والتخطيط وبناء الشبكات والخدمات وإدارة عمليات تحولها ،إلى جانب تطوير استراتيجية قوية للعالمة التجارية وإدخال منتجات مبتكرة.
ّ
فع ٌال في تنفيذ استراتيجية تقديم البيانات .كما تؤمن الشركة ّ
دور ّ
تشكل إحدى نقاط ّ
إن لفريق إدارة الشركة ٌ
قوتها الرئيسية.
أن الخبرة التراكمية لفريق إدارتها

العالقة مع مجموعة زين

ً
ً
تحظى الشركة بدعم من ِّ
مزود خدمات اتصاالت رائد في أسواق المنطقة (مجموعة زين) ،وهو يعد من المزودين األكثر رسوخا وابتكارا في المنطقة ،وهو ما يمنحها
العديد من المزايا نتيجة هذا االرتباط ،حيث يوفر لها ،على سبيل المثال ال الحصر ،المزايا التالية:
ّ
خبرة فريق مجموعة زين في بناء شبكات االتصاالت المتنقلة وابتكار المنتجات الرقمية
العالقات المالية لمجموعة زين
وفورات الحجم والعالقات التجارية لمجموعة زين
ِّ
المتجدد من شركة زين الكويت
الدعم

ملخص استراتيجية الشركة

ّ
ّ
هدف الشركة هو ّ
للنمو عبر تعزيز أعمالها
النمو بصورة مربحة وخلق قيمة لجميع أصحاب المصلحة ،مع الحفاظ على تركيز «متمحور حول العمالء» .وتخطط الشركة
األساسية والبحث عن فرص جديدة ،إلى جانب تحسين كفاءة عملياتها .وتقوى خطط النمو هذه إثر االلتزام بمواصلة تحسين عمليات تقديم الخدمات وتجربة
العمالء باالرتكاز على نهج «الفوز من خالل االهتمام».
وقد تبلورت استراتيجية الشركة على أساس سبع محاور لتعزيز ّ
نموها:

1تعزيز األعمال األساسيةرفع قيمة قاعدة المستخدمين الحالية
ً
كثيرا ما ُيستشهد بالسكان السعوديين على أنهم من أكثر الشعوب كثافة من حيث تعداد الشباب مما أدى إلى تزايد الطلب على خدمات االتصال الرقمية
ً
الالسلكية .وال تزال السوق السعودية تشهد ً
ً
رقميا ولكن
نموا هائل في الطلب على منتجات البيانات وتطبيقاتها ليس فقط من خالل فئة الشباب والمتصلين
ّ
أيضا مدفوعة باالعتماد المكثف لخدمات الحكومة اإللكترونية ورواج البيانات المرئية المتدفقة عبر اإلنترنت والمحتوى عالي الدقة عبر وسائل التواصل االجتماعي.
تهدف استثمارات الشركة في توسيع الشبكة واالستحواذ على المزيد من الطيف الترددي إلى جعل الشركة أفضل مشغل للبيانات المتنقلة واالختيار األول للطالب
في مراحل التعليم المختلفة.

2تحسين نظام إدارة النقدتحسين الربحية والسيولة النقدية
تتمثل أهداف الشركة الرئيسة في تنفيذ خطة تحسين التكلفة السنوية وتصميمها من خالل اإلبقاء على الضوابط الداخلية وتحسين كفاءة المشتريات من خالل
زيادة مهارات الفريق وجعل العمليات رقمية وتحسين هيكل رأس المال والعالقات مع الدائنين وضمان ارتفاع العائد على االستثمارات واالستثمارات الذكية من
خالل إدارة قيمة النفقات الرأسمالية.

ت

3تحقيق النمو من الفرص الجديدةإضفاء الطابع المهني وزيادة تدفقات اإليرادات الجديدة من قطاع األعمال
تعتبر رؤية  2030القوة الدافعة لتنويع االقتصاد بالمنطقة ،وألن التحول الرقمي سيكون عامل التمكين الرئيس في جميع القطاعات سيستمر الحصول على النطاق
ً
العريض المتنقل فائق السرعة مقرونا بالتطبيقات الرقمية في إعادة تحديد الطريقة التي نعيشها ونعمل من خاللها في المملكة العربية السعودية .ومن خالل
استكمال محفظتنا من األجهزة الالسلكية ،تخطط الشركة للبدء في توصيل النطاق العريض القائم على األلياف البصرية إلى المنازل للعمالء .ومن خالل الشراكات
ً
أيضا ،تخطط لتقديم حلول للعمالء من الشركات على أساس االتصال فائق السرعة والتطبيقات المتكاملة .تتمثل تطلعات الشركة وخططها أيضا في أن تصبح
ّ
بعاملي االبتكار والسرعة في تقديم حلول تقنية المعلومات واالتصاالت في المملكة العربية السعودية.
شركة رائدة فيما يتعلق

4تطوير الشبكة الذكيةتقديم تجربة سلسة ومتكاملة موحدة عبر استثمارات ّ
فعالة في تقنيات الشبكة
تعتمد األهمية والقيادة في سوق البيانات على االستمرار في االستفادة من أحدث تقنيات تطور خدمات الجيل الخامس .تركز شركة زين على مواصلة االستثمار في
التقنيات الالسلكية المتقدمة ،وتوصيل األلياف البصرية إلى المباني واالتصال الالسلكي باأللياف المختلطة .باإلضافة إلى ذلك ،ستضمن استثمارات ذكية وفعالية
في النفقات الرأسمالية مع تحديد برامج تحسين النفقات التشغيلية وتنفيذها وتعزيز تجربة العمالء.

5التحول الرقميالتشغيل التلقائي للنظم والعمليات لغرض تقديم تجربة مالئمة بخدمات الشركة الرقمية التي تعزز نمط الحياة والترفيه
ً
تخطط الشركة لتعزيز قدراتها الرقمية ً
جديا للتفاعل مع العمالء الرقميين في المملكة العربية السعودية وخدمة أكثر من  %30من العمالء إلكترونيا فضال عن
المشاركة في جهود ومشاريع التحول الرقمي الحكومية واالقتصادية مما يساهم في االقتصاد السعودي القائم على المعرفة ورؤية .2030
يعد المستهلكون في المملكة العربية السعودية متصلين ً
رقميا بدرجة كبيرة ،ومن أجل ضمان أبقاء شركة زين في طليعة االقتصاد الرقمي المتنامي ،فقد شرعت
ً
الشركة في تنفيذ رحلة التحول الرقمي .سيتحسن هذا التحول الرقمي تدريجيا ،في ظل توفير العروض للمستهلكين ،وكفاية العمليات الداخلية والخارجية وإنشاء
نقاط التفاعل مع العمالء ،مما يجعل تعامالت المستهلكين مع الشركة أسهل وأبسط وأكثر متعة حيث أنه سيجلب التحول الرقمي لتجربة عمالئنا فوائد التميز
التشغيلي مع توسيع نطاق بصمتنا الرقمية في السوق.

6تنمية رأس المال البشريتطوير وتنفيذ إدارة المسارات الوظيفية من خالل أفضل الممارسات ّ
الفعالة
تخطط شركة زين للتفوق في السوق من خالل تعزيز ثقافة الرعاية واالهتمام بين موظفيها ،كجزء من بيئة عمل تفي بالتزاماتها ،مع التأكيد على الحاجة إلى
أن تكون مشغل اتصاالت ذكي وفعال .والشركة ترغب في جذب السعوديين الموهوبين ذوي التوجه الريادي والحفاظ عليهم لتحفيز نموها وزيادة نجاحها .ستتيح
للشركة عوامل مثل األداء ،وروح المنافسة ،ووضع المنافسين ،واالهتمام ،وتمكين المرأة ،واالبتكار والنجاح من خالل العمل الجماعي تقديم خدمة أفضل لعمالئها،
وتطوير األفكار ّ
بشكل أسرع لترجمة المبادرات إلى نجاح في السوق.
الجيدة والتصرف
ٍ

7االستثمار في رأس المال الجريء ()Venture Capitalاالستفادة من النمو الذي تشهده التقنية
ً
ُ
تغييرا في الطريقة التي ُت َ
مارس بها األعمال التجارية المجازفة.
ثمة عنصر مؤثر جديد مهم آخذ في الظهور في عالم رأس المال المجازف ،إذ تحدث مشاركته
تتمثل أهداف الشركة في تعزيز أسهم العالمة التجارية عن طريق ربطها بالتحول الرقمي المتنامي من خالل تحديد البرنامج باعتباره مسؤولية الشركة فيما يتعلق
بريادة األعمال من أجل المساعدة في حل مشكلة البطالة ودفع محركات االبتكار في المملكة العربية السعودية باإلضافة إلى ضمان تنوع االستثمارات واإليرادات
المستقبلية.
نظرة عامة عن قطاع االتصاالت في المملكة العربية السعودية
يعتبر قطاع االتصاالت السعودي هو القطاع األكبر في المنطقة ،حيث يضم أكثر من  44مليون مشترك في خدمات الهواتف الجوالة وتقدر إيراداته المجمعة بمبلغ
 73.3مليار ريال سعودي في عام 2018م .يهيمن على قطاع االتصاالت السعودي ثالثة شركات وهم :الشركة وشركة االتصاالت السعودية وشركة اتحاد اتصاالت
ويتميز القطاع بقدرة تنافسية عالية ،ال ّ
ّ
سيما مع دخول شركات جديدة تقدم خدمات مشغلي شبكات االتصاالت المتنقلة االفتراضية مثل شركة اتحاد
(موبايلي).
فيرجن موبايل السعودية وشركة اتحاد جوراء لالتصاالت وتقنية المعلومات (ليبارا موبايلي) .وتواجه شركات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المملكة العربية
التطور بشكل عام .وتجدر اإلشارة ّ
ّ
أن قطاع االتصاالت يتغير بشكل مستمر وخاصة مع دخول شركات مبتكرة مثل غوغل وآبل وغيرهم
السعودية ديناميكيات سريعة
ِّ
من ِّ
مزودي خدمات بث المحتوى عبر اإلنترنت .ومن ناحية أخرى ،تولد الرغبة المتزايدة لدى العمالء والكيانات الخاصة والعامة في الحصول على الخدمات الرقمية
ً
فرصا لالعبين في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

ث

ملخص المعلومات المالية
ينبغي أن تقرأ المعلومات المالية المبينة أدناه جنبا إلى جنب مع القوائم المالية المدققة لعام 2017م و2018م و2019م والتي أعدت من قبل إدارة الشركة وتم
مراجعتها من قبل المحاسب القانوني للشركة شركة الدار لتدقيق الحسابات – عبدالله البصري وشركاه (محاسبون قانونيون) لصالح الشركة باإلضافة إلى اإليضاحات
المرفقة به ،والتي تم إدراجها في القسم («( )20تقرير المحاسب القانوني»).
  (1-5):لودجلاملخص قائمة الربح والخسارة لألعوام 2017م و2018م و2019م
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بآالف الرياالت السعودية

ارتفاع( /انخفاض)

معدل النمو السنوي المركب

2017م
مدققة

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2018م

2019م

2017م2019-م

اإليرادات

7,305,822

7,530,527

8,386,227

%3.1

%11.4

%7.1

تكلفة اإليرادات والمبيعات

()2,509,656

()2,105,968

()2,417,721

()%16.1

%14.8

()%1.8

إجمالي الربح

4,796,166

5,424,559

5,968,506

%13.1

%10.0

%11.6

مصاريف إدارية وتشغيلية

()2,278,980

()2,261,121

()1,898,652

()%0.8

()%16.0

()%8.7

االستهالك واإلطفاء

()1,613,944

()1,790,028

()2,311,551

%10.9

%29.1

%19.7

خسائر اإلنخفاض المتوقعة في قيمة
الموجودات المالية

-

()154,184

()247,249

ال يوجد

%60.4

ال يوجد

إيرادات الفوائد

16,605

26,826

26,338

%61.6

()%1.8

%25.9

إيرادات اخرى

1,785

17,042

10,891

%854.7

()%36.1

%147.0

اعباء تمويل

()910,093

()930,732

()1,044,501

%2.3

%12.2

%7.1

صافي الربح قبل الزكاة

11,539

332,362

503,782

%2,780.3

%51.6

%560.7

الزكاة

-

-

()18,607

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

(الخسارة) ربح الفترة

11,539

332,362

%2,780.3

%46.0

%548.4

المصدر :القوائم المالية المدققة للشركة عن السنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م

485,175

  (1-6):لودجلاملخص قائمة المركز المالي كما في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م
كما في  31ديسمبر
بآالف الرياالت السعودية

ارتفاع( /انخفاض)

معدل النمو السنوي المركب

2017م
مدققة

2018م
مدققة

2019م
مدققة

ديسمبر
2018م

ديسمبر
2019م

2017م2019-م

الموجودات غير المتداولة

22,229,620

22,808,222

24,333,593

%2.6

%6.7

%4.6

الموجودات المتداولة

3,710,508

3,515,088

3,404,660

()%5.3

()%3.1

()%4.2

مجموع الموجودات

25,940,128

26,323,310

27,738,253

%1.5

%5.4

%3.4

المطلوبات غير المتداولة

10,888,437

14,959,456

19,147,285

%37.4

%28.0

%32.6

المطلوبات المتداولة

11,488,130

7,351,606

4,488,117

()%36.0

()%39.0

()%37.5

مجموع المطلوبات

22,376,567

23,635,402

()%0.3

%5.9

%2.8

4,102,851

%12.6

%2.3

%7.3

27,738,253

%1.5

%5.4

%3.4

إجمالي حقوق المساهمين
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

3,563,561
25,940,128

22,311,062
4,012,248
26,323,310

المصدر :القوائم المالية المدققة للشركة عن السنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م

خ

  (1-7):لودجلاملخص قائمة التدفقات النقدية للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م
كما في  31ديسمبر
ألف ريال سعودي

معدل النمو السنوي المركب

ارتفاع( /انخفاض)

2017م
مدققة

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2018م

2019م

2017م2019-م

صافي النقد من األنشطة التشغيلية

2,464,087

2,998,660

3,326,804

%21.7

%10.9

%16.2

صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

()1,605,853

()1,541,629

()2,034,803

()%4.0

%32.0

%12.6

صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

()661,073

()1,155,168

()1,550,707

%74.7

%34.2

%53.2

التغير في أرصدة النقد ومافي حكمه

197,161

301,863

()258,706

%53.1

()%185.7

اليوجد

النقد وما في حكمه في بداية السنة

918,560

1,115,809

1,416,731

%21.5

%27.0

%24.2

تغير في سعر الصرف

88

()941

()587

()%1,169.3

()%37.6

اليوجد

النقد وما في حكمه في نهاية السنة

1,115,809

1,416,731

%27.0

()%18.3

%1.8

1,157,438

المصدر :القوائم المالية المدققة للشركة عن السنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م

  (1-8):لودجلامؤشرات األداء الرئيسية لألعوام 2017م و2018م و2019م
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
2017م

2019م

2018م

ارتفاع( /انخفاض)
2017م2018-م

2018م2019-م

مؤشرات األداء الرئيسية المالية
معدل النمو في اإليرادات

%5.5

%3.10

%11.40

ال ينطبق

ال ينطبق

عدد المشتركين (فرد)

8,215

8,134

7,596

()%1.0

()%6.6

متوسط اإليرادات لكل مستخدم  -الخطوط المفوترة (ريال سعودي)

146.2

139.1

153.5

()%4.9

%10.4

متوسط اإليرادات لكل مستخدم  -الخطوط مسبقة الدفع (ريال سعودي)

52.6

47.1

51.8

()%10.5

%10.0

متوسط اإليرادات لكل مستخدم  -مركبة (ريال سعودي)

63.6

63.6

80.3

-

%26.3

4,796,166

5,424,559

5,968,506

%13.1

%10.0

هامش إجمالي الربح ()%

%65.6

%72.0

%71.2

ال ينطبق

ال ينطبق

صافي الربح (ألف ريال سعودي)

11,539

332,362

485,175

%2,780.3

%46.0

هامش صافي الربح ()%

%0.2

%4.4

%5.8

ال ينطبق

ال ينطبق

ربحية السهم (ريال سعودي)

0.020

0.569

0.831

%2,745.0

%46.0

العائد على األصول

%0.0

%1.3

%1.8

ال ينطبق

ال ينطبق

العائد على حقوق الملكية

%0.3

%8.8

%12.0

ال ينطبق

ال ينطبق

الموجودات المتداولة  /المطلوبات المتداولة

0.32

0.48

0.76

%15.5

%28.0

إجمالي الربح (ألف ريال سعودي)

المصدر :معلومات اإلدارة

مالحظة :تهدف نسب اإلرتفاع واإلنخفاض الى رصد حركة مؤشرات األداء الرئيسية المذكورة في الجدول أعاله بإستثناء معدالت ونسب النمو.

ذ

ملخص عوامل المخاطرة
ينبغي على المستثمرين المحتملين أن يقوموا بدراسة كافة المعلومات الواردة في هذه النشرة بعناية بما في ذلك على وجه الخصوص عوامل المخاطرة الواردة
أدناه ،وذلك قبل اتخاذ أي قرار باالكتتاب في أسهم حقوق األولوية ،والموضحة بشكل مفصل في القسم « 2عوامل المخاطرة».

المخاطر المتعلقة بالشركة

ّ
المخاطر المتعلقة بالعجز المتراكم
المخاطر المتعلقة باالعتماد على شركة زين الكويت
اتفاقية اإلدارةالمساهمة في الشركةترخيص استخدام اسم شركة زين وعالمتها التجاريةالمخاطر المتعلقة بعدم القدرة على تنفيذ االستراتيجية
المخاطر المتعلقة بخدمات الربط البيني والتجوال
المخاطر المتعلقة باالعتماد على إيرادات االشتراكات في النطاق العريض المتنقل
المخاطر المتعلقة باالعتماد على المصادر الخارجية
ّ
المخاطر المتعلقة باالعتماد على عدد من الموزعين الرئيسيين من أطراف ثالثة
ّ
المخاطر المتعلقة بالتمويل ومتطلباته
المخاطر المتعلقة بالضمانات المقدمة لكبار الدائنين المضمونين
ّ
ّ
مستمرة في البنية التحتية
المخاطر المتعلقة باألعمال الرأسمالية المكثفة التي تتطلب استثمارات
المخاطر المتعلقة بمنح االئتمان للعمالء
ّ
المخاطر المتعلقة بالتشغيل واالنقطاع غير المتوقع لألعمال
المخاطر المتعلقة بفشل أنظمة تقنية المعلومات أو خرق التدابير األمنية
المخاطر المتعلقة بالتغييرات الموسمية في استخدام الخدمة
ّ
المخاطر المتعلقة بأهداف التوطين ومتطلبات التوظيف
المخاطر المتعلقة باالعتماد على الموظفين الرئيسيين
المخاطر المتعلقة بسوء سلوك الموظفين و/أو ارتكابهم لألخطاء
المخاطر المتعلقة بعدم استخراج أو انتهاء صالحية تراخيص أعمال الشركة أو عدم تجديدها
المخاطر المتعلقة بعقود اإليجار
المخاطر المتعلقة بالعمالت األجنبية وأسعار الفائدة
المخاطر المتعلقة بعدم كفاية التغطية التأمينية
المخاطر المتعلقة باستهالك معظم القيمة الدفترية لألصول
المخاطر المتعلقة بتفشي األمراض المعدية أو غيرها من المخاوف التي تهدد الصحة العامة ،بما في ذلك االنتشار العالمي المستمر لفيروس الكورونا
()COVID-19

ّ
المخاطر المتعلقة بسوق االتصاالت والبيئة القانونية والتنظيمية في المملكة العربية السعودية
المخاطر المتعلقة بأنظمة االتصاالت
المخاطر المتعلقة بالتراخيص
المخاطر المتعلقة باالعتماد على تطوير سوق االتصاالت المتنقلة في المملكة العربية السعودية
المخاطر المتعلقة بالسوق التنافسية
المخاطر المتعلقة بنظام المنافسة والئحته التنفيذية
المخاطر االقتصادية والسياسية
المخاطر المتعلقة بالنزاعات القانونية أو التنظيمية
المخاطر المتعلقة بتخصيص الطيف الترددي
المخاطر المتعلقة بتغيير سلوك المستهلك والتقنيات المستقبلية
ّ
ّ
بمعدالت تخلي العمالء عن الخدمة
المخاطر المتعلقة
ّ
المخاطر المتعلقة بالمخاطر المحتملة للهواتف النقالة وسماعات األذن الالسلكية والمحطات المركزية الالسلكية
المخاطر المتعلقة بحماية الملكية الفكرية

ض

ّ
المخاطر المتعلقة باألسهم

ِّ
المؤسسين
المخاطر المتعلقة بسيطرة المساهمين
ّ
المخاطر المتعلقة بالسيولة والتقلب في سعر السهم
المخاطر المتعلقة بسياسة توزيع األرباح
المخاطر المتعلقة بتخفیض المساهمات الحالیة
المخاطر المتعلقة بالتصرف باألسهم من جانب المساهمين المؤسسين
ّ
المخاطر المتعلقة بالتقلبات المحتملة في سعر أسهم حقوق األولوية
ّ
المخاطر المتعلقة بانعدام الطلب على أسهم الشركة وحقوق مساهميها
ّ
المخاطر المتعلقة بالتداول في الحقوق
ّ
المكتتبين
المخاطر المتعلقة بانخفاض نسبة المساهمين غير
ِ
المخاطر المتعلقة بالعجز عن استخدام الحقوق في الوقت المناسب
ّ
ّ
المخاطر المتعلقة بالبيانات التطلعية
ّ
المخاطر المتعلقة بطرح أسهم جديدة في المستقبل
ّ
ّ
المؤهلين على تعويض
المخاطر المتعلقة بعدم وجود ضمان بحصول األشخاص

غ

جدول المحتويات
المساهمون
كبار

ق

المؤسسون

المساهمين

 	 -1التعريفات
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8
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ّ

ّ
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11-1-2
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13

19-1-2
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14

20-1-2
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()19-COVID
15
ّ
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15
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المخاطر المتعلقة بأنظمة االتصاالت

15

2-2-2

المخاطر المتعلقة بالتراخيص

15
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16

4-2-2

المخاطر المتعلقة بالسوق التنافسية 

16
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16

6-2-2
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16
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17

8-2-2

المخاطر المتعلقة بتخصيص الطيف الترددي

17

المخاطر المتعلقة بتغيير سلوك المستهلك والتقنيات المستقبلية

17
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	  3-2

1

ّ
المخاطر المتعلقة بالشركة

10-1-2

	  2-2

ر

ّ

ّ
بمعدالت تخلي العمالء عن الخدمة
المخاطر المتعلقة

18

المخاطر المتعلقة بالمخاطر المحتملة للهواتف النقالة ّ
وسماعات األذن الالسلكية والمحطات المركزية الالسلكية 

18

المخاطر المتعلقة بحماية الملكية الفكرية

18

12-2-2
ّ
المخاطر المتعلقة باألسهم

18

1-3-2

ِّ
المؤسسين 
المخاطر المتعلقة بسيطرة المساهمين

18

2-3-2

المخاطر المتعلقة بالسيولة والتقلب في سعر السهم

19

3-3-2

ّ

المخاطر المتعلقة بسياسة توزيع األرباح

19

4-3-2

المخاطر المتعلقة بتخفیض المساهمات الحالیة

19

5-3-2

المخاطر المتعلقة بالتصرف باألسهم من جانب المساهمين المؤسسين

19

6-3-2

المخاطر المتعلقة بالتقلبات المحتملة في سعر أسهم حقوق األولوية

19

ّ

ّ

7-3-2

المخاطر المتعلقة بانعدام الطلب على أسهم الشركة وحقوق مساهميها

19

8-3-2

المخاطر المتعلقة بالتداول في الحقوق

19

9-3-2
10-3-2

المكتتبين
المخاطر المتعلقة بانخفاض نسبة المساهمين غير
ِ

المخاطر المتعلقة بالعجز عن استخدام الحقوق في الوقت المناسب

20

المخاطر المتعلقة بالبيانات التطلعية

20

ّ

ّ

11-3-2
ّ
 12-3-2المخاطر المتعلقة بطرح أسهم جديدة في المستقب 
ل
13-3-2

20

المخاطر المتعلقة بعدم وجود ضمان بحصول األشخاص المؤهلين على تعويض

 	 -3نظرة عامة عن السوق

والقطاع
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21
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ّ
مقدمة

21

	  2-3
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1-5-3
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المشهد التنافسي

1-6-3

26

الحصص السوقية لمشتركي الهواتف الجوالة
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29

رؤية الشركة

29

2-3-4

رسالة الشركة

29

3-3-4

قيم الشركة

29
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1-4-4
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30

3-4-4
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ّ
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ّ
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32

استراتيجية الشركة
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1-5-4

تعزيز األعمال األساسية

34

2-5-4
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 1-التعريفات والمصطلحات
قائمة التعريفات والمصطلحات
  (1-1):لودجلاالتعريفات والمصطلحات للعبارات المستخدمة في هذه النشرة:
التعريف

المصطلح أو االختصار المعرف
االكتتاب أو الطرح

طرح أسهم حقوق األولوية أو األسهم الجديدة.

أسهم حقوق األولوية أو األسهم
الجديدة

طرح أربعمائة وخمسون مليون ( )450,000,000سهم جديد لزيادة رأس مال الشركة من أربعة مليارات وأربعمائة وسبعة وثمانون مليون
َ
ومائتان وإحدى وتسعون الفا وسبعمائة وخمسون ( )4,487,291,750ريال سعودي إلى ثمانية مليارات وتسعمائة وسبعة وثمانون مليون
َ
ومئتان وإحدى وتسعون ألفا وسبعمائة وخمسون ( )8,987,291,750ريال سعودي.

اتفاقية التعهد بالتغطية

االتفاقية التي أبرمتها الشركة مع متعهدي تغطية االكتتاب.

اإلدراج

إدراج األوراق المالية في السوق الرئيسية ،وحيث يسمح سياق النص بذلك ،تقديم طلب اإلدراج إلى شركة السوق المالية السعودية
(«تداول»).

الشركة أو شركة زين

شركة االتصاالت المتنقلة السعودية.

شركة زين الكويت

شركة االتصاالت المتنقلة ش.م.ك ،.وهي أحد المساهمين المؤسسين للشركة ،وهي شركة كويتية مساهمة قائمة ومؤسسة بموجب
أنظمة الكويت مسجلة بالسجل التجاري رقم ( )36025وتاريخ 1983/12/12هـ بموجب الشهادة الصادرة من وزارة التجارة والصناعة بدولة
الكويت رقم ( )6898وتاريخ 2007/2/19م .تملك كما بتاريخ هذه النشرة  %37.04من أسهم الشركة.

مجموعة زين

الشركة ومجموعة الشركات التابعة لها .ويتم استعمال مصطلح «مجموعة زين» بشكل مجازي لغايات التعريف فقط على اعتبار أنه
ليس لمجموعة زين بحد ذاتها كيان قانوني مستقل.

الجمعية العامة غير العادية

الجمعية العامة غير العادية للمساهمين في الشركة.

الجمعية العامة العادية

الجمعية العامة العادية للمساهمين في الشركة.

الجمعية العامة غير العادية لزيادة
رأس المال

الجمعية العامة غير العادية للشركة التي يتم انعقادها للموافقة على زيادة رأس مال الشركة من أربعة مليارات وأربعمائة وسبعة
َ
وثمانون مليون ومائتان وإحدى وتسعون الفا وسبعمائة وخمسون ( )4,487,291,750ريال سعودي إلى ثمانية مليارات وتسعمائة وسبعة
َ
وثمانون مليون ومئتان وإحدى وتسعون ألفا وسبعمائة وخمسون ( )8,987,291,750ريال سعودي من خالل إصدار أسهم حقوق أولوية.

األسهم المتبقية

األسهم المتبقية التي لم يتم االكتتاب بها في فترة االكتتاب.

األسهم الحرة

جميع األسهم التي يتم تداولها في السوق المالية.

الجمعية العامة

الجمعية العامة للمساهمين في الشركة.
تعني حسب قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة األشخاص غير المذكورين أدناه:
1تابعو المصدر.2المساهمون الكبار في المصدر.3-أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذين في المصدر.

الجمهور

4أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي المصدر.5أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في المصدر.6أي أقرباء لألشخاص المشار إليهم في ( 4،3،2،1أو  )5أعاله.7أي شركة يسيطر عليها أي من األشخاص المشار إليهم في ( 5،4،3،2،1أو  )6أعاله.ً
8-األشخاص الذين يتصرفون باالتفاق معا ويملكون مجتمعين ( )%5أو أكثر من فئة األسهم المراد إدراجها.

األشخاص المستحقين

حملة حقوق األولوية سواء كانوا من المساهمين المقيدين أو عامة المستثمرين من المؤسسات واألفراد ممن قاموا بشراء حقوق األولوية
خالل فترة التداول.

الطرح المتبقي

طرح أية أسهم متبقية غير مكتتب فيها من قبل األشخاص المستحقين ،إن وجدت ،على عدد من المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي
ُ(يشار إليهم بـ «المؤسسات االستثمارية») ،خالل فترة الطرح المتبقي.

المساهم

حامل أسهم مسجل.

المساهمون المقيدون

المساهمون المالكون لألسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال والمقيدون في سجل
مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية لزيادة رأس المال بتاريخ
1442/03/01هـ (الموافق 2020/10/18م).

المستثمرين الجدد

عامة المستثمرين من األفراد والمؤسسات  -غير المساهمين المقيدين  -ممن قاموا بشراء حقوق األولوية خالل فترة التداول.
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التعريف

المصطلح أو االختصار المعرف
تشمل مجموعة من المؤسسات وهي كالتالي:

1الجهات الحكومية والشركات المملوكة من الحكومة ,مباشرة أو عن طريق مدير محفظة خاصة ،أو أي هيئة دولية تعترف بهاالهيئة ،وأي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة أو مركز اإليداع.
ً ً
2صناديق االستثمار العامة المؤسسة في المملكة العربية السعودية المطروحة طرحا عاما إضافة الى الصناديق الخاصة والتيتستثمر في األوراق المالية المدرجة في السوق المالية السعودية إذا كانت شروط واحكام الصندوق تتيح له ذلك ,مع االلتزام
باألحكام والقيود المنصوص عليها في الئحة صناديق االستثمار.
3االشخاص المرخص لهم في التعامل في األوراق المالية بصفة أصيل ،مع التزام متطلبات الكفاية المالية.المؤسسات االستثمارية

4عمالء شخص مرخص له في ممارسة أعمال اإلدارة شريطة أن يكون ذلك الشخص المرخص له قد تم تعيينه بشروط تمكنهمن اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح واالستثمار في السوق المالية السعودية نيابة عن العميل دون الحاجة
الى الحصول على موافقة مسبقة منه.
ً
5أي أشخاص اعتباريين اخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة العربية السعودية وحساب لدى مركز اإليداع ,اخذاباالعتبار ضوابط استثمار الشركات المدرجة في األوراق المالية ,على أن ال تؤدي مشاركة الشركة الى أي تعارض في المصالح.
6المستثمرين الخليجيين من ذوي الشخصية االعتبارية والتي تشمل الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاونلدول الخليج العربية.
7المستثمرون األجانب المؤهلون.8مستفيد نهائي من ذوي الصفة االعتبارية في اتفاقية مبادلة مبرمة مع شخص مرخص له وفق شروط وضوابط اتفاقياتالمبادلة.

المساهمون المؤسسون

المساهمون المؤسسون للشركة والمدرجة أسماؤهم في القسم « 4خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها».

المستشارين الماليين

شركة السعودي الفرنسي كابيتال ،وشركة العربي الوطني لالستثمار ،وشركة الراجحي المالية.

المعايير المحاسبية الدولية إلعداد
التقارير المالية ()IFRS

مجموعة من المعايير المحاسبية وتفسيراتها الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية
.)Standards

الهيئة أو هيئة السوق المالية

هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية.

وزارة االتصاالت

وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات السعودية.

التوطين أو السعودة

إحالل المواطنين السعوديين مكان العمالة الوافدة في وظائف القطاع الخاص.
ً
ً
الهيئة العامة للزكاة والدخل (مصلحة الزكاة سابقا) ،وهي إحدى الجهات الحكومية التي ترتبط تنظيميا بوزير المالية ،وهي الجهة
الموكلة بأعمال الجباية وتحصيل الزكاة.

الهيئة العامة للزكاة والدخل

(International Financial Reporting

الهيئة العامة لإلعالم المرئي
والمسموع

هيئة تنظيمية حكومية لإلعالم في السعودية.

الهيئة العامة لالستثمار الكويتية

هيئة حكومية كويتية مستقلة مسؤولة عن إدارة صندوقي االحتياطي العام واحتياطي األجيال القادمة نيابة عن دولة الكويت.

الهيئة العامة لإلحصاء

الهيئة العامة لإلحصاء لدى المملكة العربية السعودية.

هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات

هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات السعودية ،هي هيئة حكومية سعودية تتمتع بشخصية اعتبارية واستقاللية مالية ،أنشئت بموجب
قرار مجلس الوزراء رقم  74وتاريخ 1422/3/5هـ .تعنى بنشر خدمات االتصاالت ونشر الوعي حول االتصاالت وتقنية المعلومات وتوفير
بيئة تنظيمية عادلة بين جميع األطراف.

دوالر

دوالر أمريكي.

وزارة التجارة

وزارة التجارة لدى المملكة العربية السعودية.

وزارة المالية

وزارة المالية لدى المملكة العربية السعودية.

وزارة الموارد البشرية والتنمية
االجتماعية

وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية لدى المملكة العربية السعودية.

وزارة الشؤون البلدية والقروية

وزارة الشؤون البلدية والقروية لدى المملكة العربية السعودية.

وزارة الداخلية

وزارة الداخلية لدى المملكة العربية السعودية.

صندوق النقد الدولي

وكالة متخصصة من منظومة بريتون وودز تابعة لألمم المتحدة ،أنشئ بموجب معاهدة دولية في عام 1944م للعمل على تعزيز
سالمة االقتصاد العالمي.

شركة فادن للمقاوالت

أحد كبار المساهمين ،وهي شركة تأسست في عام 1976م ويقع ّ
مقرها الرئيسي في الرياض ،ويعتبر صاحب السمو األمير مشهور بن
مساعد بن عبد العزيز آل سعود المالك الوحيد لها.

كبار المساهمين

المساهمون الذين يمتلكون  %٥أو أكثر من أسهم الشركة بشكل مباشر ،وهم شركة زين الكويت وشركة فادن للمقاوالت ومصنع
البالستيك السعودي.
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التعريف

المصطلح أو االختصار المعرف

يقصــد بــه فــي قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة ،وبموجــب قائمــة المصطلحــات المســتخدمة فــي لوائــح
هيئــة الســوق الماليــة وقواعدهــا الصــادرة عــن مجلــس الهيئــة بموجــب القــرار رقــم  2004-11-4وتاريخ  1425 /08/20هــ
(الموافق 2004/10/04م) والمعدلـة بقـرار مجلـس الهيئـة رقـم ( )2019-104-1وتاريخ  1441/02/01هــ (الموافق 2019/09/30م) علـى مـا
يلـي:
1تابعي ُالمصدر.
االطراف ذوي العالقة

2المساهمين الكبار في ُالمصدر.

3-أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين للمصدر.

4أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي ُالمصدر.
ُ
5أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في المصدر.6أي أقرباء لألشخاص المشار إليهم في (  4 ،3 ،2 ،1أو  ) 5أعاله.7أي شركة يسيطر عليها أي شخص مشار إليه في ( 4 ،3 ،2 ،1أو  )5أو ()6أعالهطرف ثالث

حسبما يقتضيه سياق النص ،هو طرف مستقل.

قيمة الحق االرشادية

هي الفرق بين القيمة السوقية لسهم الشركة خالل فترة التداول وسعر الطرح.

تاريخ األحقية

نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية لزيادة رأس المال.
َ
زيادة رأس مال الشركة من أربعة مليارات وأربعمائة وسبعة وثمانون مليون ومائتان وإحدى وتسعون الفا وسبعمائة وخمسون
َ
( )4,487,291,750ريال سعودي إلى ثمانية مليارات وتسعمائة وسبعة وثمانون مليون ومئتان وإحدى وتسعون ألفا وسبعمائة وخمسون
( )8,987,291,750ريال سعودي من خالل إصدار أسهم حقوق أولوية.

زيادة رأس المال
نظام تداول

النظام اآللي لتداول األسهم السعودية.

الطرح العام األولي

الطرح العام األولي لـسبعمائة مليون ( )700,000,000سهم من أسهم الشركة عند تأسيسها.

القوائم المالية

القوائم المالية المدققة للشركة عن السنوات المالية المنتهية بتاريخ  31ديسمبر 2017م و2018مو 2019م واإليضاحات المرفقة بها،
ّ
ً
المعدة وفقا للمعايير المحاسبية الدولية إلعداد التقارير المالية ( .)IFRSوتولت شركة الدار لتدقيق الحسابات عبدالله البصري وشركاه
(عضو جرانت ثورنتون الدولية) تدقيق تلك القوائم المالية للشركة للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م.

السنة المالية

السنة المالية المنتهية بتاريخ  31ديسمبر من كل سنة ميالدية.

المستشارون

مستشارو الشركة فيما يتعلق باالكتتاب والواردة أسماؤهم في الصفحات («هـ») و(«و») و(«ز»).

تاريخ التخصيص

التاريخ الذي سيتم اإلعالن فيه عن عملية التخصيص النهائية في موعد أقصاه يوم 1442/03/22هـ (الموافق 2020/11/08م).

تكاليف االكتتاب

أتعاب المستشارين الماليين والمستشار القانوني للطرح ومستشار العناية المهنية الالزمة المالي ومستشار دراسات السوق ومستشار اإلعالم
ومدير الطرح إضافة إلى مصاريف متعهدي التغطية ومصاريف الوسطاء ومصاريف التسويق والتوزيع والمصاريف األخرى المرتبطة
بالطرح.

حقوق األولوية

هي أوراق مالية قابلة للتداول تمنح حاملها أحقية االكتتاب في األسهم الجديدة عند الموافقة على الزيادة في رأس المال .وهو حق
مكتسب لجميع المساهمين المقيدين ،ويعطي كل حق لحامله أحقية االكتتاب في سهم واحد من األسهم الجديدة بسعر الطرح.
ويتم إيداع الحقوق بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال .وستظهر هذه
الحقوق في حسابات المساهمين المقيدين تحت رمز جديد خاص بحقوق األولوية .وسيتم إبالغ المساهمين المقيدين بإيداع الحقوق
في محافظهم.

سعر الطرح

( )10عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد.

سعر تداول الحق

هو السعر الذي يتم تداول الحق به علما بأن هذا السعر يتم تحديده من خالل آلية العرض والطلب في تداول وبالتالي فإنه قد يختلف
عن قيمة الحق اإلرشادية.

السوق المالية السعودية أو السوق
المالية أو سوق األسهم أو السوق

السوق المالية السعودية لتداول األسهم.

تداول

شركة السوق المالية السعودية.

الحكومة

حكومة المملكة العربية السعودية.

ريال أو الريال السعودي أو الريال

العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية.

دينار

العملة الرسمية لدولة الكويت.

الهيئة السعودية للمحاسبين
القانونيين ()SOCPA

الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في المملكة العربية السعودية.

هـ

التقويم الهجري.

م

التقويم الميالدي.

شركة مركز إيداع األوراق المالية

هـي شـركة مسـاهمة مقفلـة مملوكـة بالكامـل لشـركة السـوق المالية السـعودية (تـداول) ،تأسسـت فـي عـام 2016م بموجـب نظـام
الشـركات السـعودي الصـادر بالمرسوم الملكي رقـم م 3 /بتاريـخ 1437/01/28هـ (الموافق 2015/11/11م).
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المصطلح أو االختصار المعرف

ضريبة القيمة المضافة ()VAT

التعريف
قـرر مجلـس الـوزراء بتاريـخ 1438/05/02هـ (الموافق 2017/01/30م) الموافقة علـى االتفاقية الموحدة لضريبـة القيمـة المضافة
لـدول مجلـس التعـاون لـدول الخليـج العربيـة والتـي بـدأ العمـل بهـا ابتـداء مـن  1ينايـر 2018م ،كضريبـة جديـدة تضـاف لمنظومة
الضرائـب والرسـوم األخرى الواجـب العمـل بهـا مـن قبـل قطاعـات محـددة فـي المملكة ،وفـي دول مجلـس التعـاون لـدول الخليـج
العربـي .مقـدار هـذه الضريبـة ( )%5وقـد تـم اسـتثناء عـدد مـن المنتجات منهـا (كاألغذية األساسية والخدمـات المتعلقة بالرعايـة
الصحيـة والتعليـم).
وبتاريخ 2020/05/18م تم إقرار زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة من ( )%5إلى ( )%15في المملكة العربية السعودية ،والتـي بـدأ
العمـل بهـا في  1يوليو 2020م.

متعهدي التغطية
فترة الطرح المتبقي

شركة السعودي الفرنسي كابيتال وشركة العربي الوطني لالستثمار وشركة الراجحي المالية والجزيرة كابيتال وشركة اإلنماء االستثمارية
وشركة الرياض المالية.
ً
الفترة التي تبدأ من الساعة العاشرة صباحا يوم 1442/03/17هـ (الموافق 2020/11/03م) وحتى الساعة الخامسة يوم 1442/03/18هـ
(الموافق 2020/11/04م).

معامل األحقية

ناتج قسمة عدد األسهم الجديدة على عدد األسهم الحالية للشركة.

صافي متحصالت الطرح

صافي متحصالت الطرح بعد حسم مصاريف الطرح.

الشخص

الشخص الطبيعي.

نشرة اإلصدار

هذه الوثيقة المعدة من قبل الشركة فيما يتعلق باكتتاب أسهم حقوق األولوية.

األسهم

األسهم العادية للشركة والبالغة ( )448,729,175سهم عادي بقيمة اسمية ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد.

معدل النمو السنوي المركب

أحد الطرق المستخدمة لحساب معدل النمو في بند معين خالل فتـرة زمنية محددة.

الناتج المحلي

الناتج المحلي اإلجمالي للمملكـة العربيـة السـعودية .وهـو عبـارة عـن القيمـة السـوقية لـكل السـلع النهائيـة والخدمـات المعترف
بهـا بشـكل محلـي.

القواعد المنظمة الستثمار المؤسسات
المالية األجنبية المؤهلة في األوراق
المالية المدرجة

هـي قواعـد خاصـة بتنظيـم االستثمار باألوراق المالية مـن قبـل أشـخاص غيـر سـعوديين مقيميـن خـارج المملكة .الصـادرة عـن
مجلـس هيئـة السـوق المالية بموجـب القـرار  2015-42-1وتاريـخ 1436/07/15هـ (الموافق 2015/05/04م) والمعدلة بقـرار مجلـس
هيئـة السـوق المالية رقـم  2019-65-3وتاريـخ 1440/10/14هـ (الموافق 2019/06/17م).

اإلجراءات والتعليمات الخاصة
بالشركات المدرجة أسهمها في
السوق التي بلغت خسائرها
المتراكمة ( )%20فأكثر من رأس
مالها

قواعـد خاصـة بالشـركات ذات الخسـائر المتراكمة صـادرة عـن مجلـس الهيئـة بموجـب القـرار رقـم  2013-48-4وتاريـخ 1435/01/15هـ
(الموافق 2013/11/18م) والمعدلة بقـرار مجلـس الهيئـة رقـم  2018-77-1وتاريـخ 1439/11/05هـ (الموافق 2018/07/18م).

الشركات التابعة

هي الشركات التي يمتلك المصدر فيها حصة سيطرة ويتم توحيد قوائمها المالية مع المصدر.

االمتياز

هو قيام شخص يسمى مانح االمتياز بمنح الحق لشخص آخر يسمى صاحب االمتياز في ممارسة األعمال  -محل االمتياز  -لحسابه الخاص
ً
ربطا بالعالمة التجارية أو اإلسم التجاري المملوك لمانح االمتياز أو المرخص له باستخدامه ،بما في ذلك تقديم الخبرات التقنية والمعرفة
الفنية لصاحب االمتياز ،وتحديد طريقة تشغيله ألعمال االمتياز.

رسوم االمتياز
سايبور

هي الرسوم التي يدفعها الشخص الستخدام امتياز شركة.
ً
سايبور ،أو مؤشر سايبور اختصارا لـ «سعر الفائدة بين البنوك السعودية» ،هو السعر المرجعي لتكلفة التمويل بين البنوك بالريال
ً
ً
السعودي ،ويتم تحديده بشكل يومي بناء على عوامل السوق وفقا أللية محددة ومعتمدة بين البنوك ،ويستخدم كمرجع أساسي لقياس
تكلفة التمويل وتسعير التمويل للعمالء بالريال السعودي.

اليبور

هو متوسط سعر الفائدة المحسوب من التقديرات المقدمة من البنوك الرائدة في لندن .يقدر كل بنك ما سيتم تحصيله إذا كان
يقترض من بنوك أخرى.

فترة التداول

الفترة من يوم 1442/03/02هـ (الموافق 2020/10/19م) ،وتستمر حتى نهاية تداول يوم 1442/03/09هـ (الموافق 2020/10/26م).

فترة االكتتاب

الفترة من يوم 1442/03/02هـ (الموافق 2020/10/19م) ،وتستمر حتى نهاية تداول يوم 1442/03/12هـ (الموافق 2020/10/29م).

مدير االكتتاب

شركة السعودي الفرنسي كابيتال.

الوسطاء

هم مؤسسات السوق المرخص لهم من قبل الهيئة بمزاولة نشاط التعامل باألوراق المالية بصفة وكيل.

عوامل المخاطرة

هي مجموعة من العوامل المحتملة التي يجب اإللمام بها والتحوط لها قبل اتخاذ قرار باالكتتاب أو التداول في أسهم حقوق األولوية.

المستثمر أو المكتتب

كل شخص مستحق يقوم باالكتتاب أو التداول في أسهم حقوق األولوية.

مجلس اإلدارة أو المجلس أو أعضاء
المجلس

مجلس إدارة الشركة والواردة أسماؤهم في الصفحة («ج»).

الئحة حوكمة الشركات

الئحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية الصادرة عن هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم  2017-16-8وتاريخ
1438/05/16هـ (الموافق 2017/02/13م) ً
بناء على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 3/وتاريخ 1437/01/28هـ ،والمعدلة
بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم  2018-45-3وتاريخ 1439/08/07هـ (الموافق 2018/04/23م) والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق
المالية رقم  2019-57-3وتاريخ 1440/09/15هـ (الموافق 2019/05/20م).
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التعريف

المصطلح أو االختصار المعرف
الئحة االندماج واالستحواذ

الئحة االندماج واالستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم  2007-50-1وتاريخ 1428/09/21هـ (الموافق
2007/10/03م) والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم  2018-45-3وتاريخ 1439/08/07هـ (الموافق 2018/04/23م).

نظام الشركات

نظام الشركات في المملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 3/وتاريخ 1437/01/28هـ (الموافق 2015/11/10م) ،والذي
دخل حيز التنفيذ في تاريخ 1437/07/25هـ (الموافق 2016/05/02م) والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م )79/وتاريخ 1439/07/25هـ
(الموافق 2018/04/11م).

النظام األساسي

النظام األساسي للشركة.

نظام السوق المالية

نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 30/بتاريخ 1424/06/02هـ (الموافق 2003/07/31م) ،وتعديالته.

قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات
المستمرة

قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم  2017-123-3وتاريخ
1439/04/09هـ (الموافق 2017/12/27م) بناء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 30/وتاريخ 1424/06/02هـ
(الموافق 2003/08/01م) ،والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم  2019-104-1وتاريخ 1441/02/01هـ (الموافق 2019/09/30م).

قواعد اإلدراج

قواعد اإلدراج الصادرة عن السوق المالية السعودية («تداول») والموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 2017-123-3
بتاريخ 1439/04/09هـ الموافق (2017/12/27م) والمعدلة بموجب قرار رقم  2019-104-1بتاريخ 1441/02/01هـ الموافق (2019/09/30م).

التقرير السنوي لهيئة االتصاالت
وتقنية المعلومات

التقرير السنوي الذي يصدر عن هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات.

تنظيم هيئة االتصاالت وتقنية
المعلومات

التنظيم الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم  74بتاريخ 1422/03/05هـ (الموافق 2001/05/27م) والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم
 133بتاريخ 1424/05/01هـ (الموافق 2003/07/01م) وقرار رقم  120بتاريخ 1140/02/21هـ (الموافق 2018/11/01م) وتعديالته.

لوائح هيئة االتصاالت وتقنية
المعلومات

اللوائح واألنظمة الصادرة عن هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات عن طريق تطبيق اللوائح أو التعاميم (والتي ال تشمل نظام االتصاالت
والالئحة التنفيذية لنظام االتصاالت ،وتنظيم هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات ،وإرشادات ربط االتصال البيني والقواعد اإلجرائية).

نظام االتصاالت

نظام االتصاالت ،ولوائح االتصاالت ،ولوائح هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات وتوجيهات االتصاالت البينية وقواعد اإلجراءات.

الالئحة التنفيذية لنظام االتصاالت

الالئحة التنفيذية لنظام االتصاالت الصادرة بالقرار الوزاري رقم  11بتاريخ 1423/05/17هـ الموافق (2002/07/27م) ،وما يطرأ عليه من
تعديالت بين حين وآخر.

اإلدارة

اإلدارة التنفيذية للشركة.

رسوم اإلدارة

الرسوم اإلدارية ربع السنوية إلى شركة زين الكويت لقاء توفير الخدمات.

تسهيل المرابحة

تسهيل بقيمة  5.9مليار ريال سعودي (ما يعادل  1.6مليار دوالر أمريكي) ،بموجب اتفاقية إعادة تمويل مرابحة.

التمويل من األطراف ذات العالقة

التمويل من قبل شركة زين الكويت ومساهمون آخرون وأطراف ذات عالقة الذي يبلغ كما في 2019/12/31م  6.4مليار ريال سعودي
(يشمل أتعاب اإلدارة المستحقة لشركة زين الكويت بموجب اتفاقية اإلدارة) أو  5.0مليار ريال سعودي (ال يشمل أتعاب اإلدارة المستحقة
لشركة زين الكويت بموجب اتفاقية اإلدارة).

تسهيل المرابحة 2019

تسهيل بقيمة  2,250,000,000ريال سعودي بموجب اتفاقية تمويل المرابحة بين الشركة والبنك السعودي الفرنسي (بصفته الوكيل
االستثماري لصالح وبالنيابة عن مجموعة من البنوك التجارية والمؤسسات المالية).

اتفاقية اإلدارة

اتفاقية اإلدارة التي أبرمتها شركة زين الكويت مع الشركة والتي بموجبها تقوم شركة زين الكويت بتوفير الخدمات اإلدارية والفنية
ً
والتشغيلية للشركة بما فيها موظفي اإلدارة الرئيسيين («اتفاقية اإلدارة») (فضال راجع القسم الفرعي « 1-1-4-12اتفاقية اإلدارة» من
القسم « 12المعلومات القانونية»).

يوم العمل
كبار الدائنين المضمونين

أي يوم عمل فيما عدا يومي الجمعة والسبت وأي يوم يكون عطلة رسمية في المملكة العربية السعودية أو أي يوم تغلق فيه المؤسسات
المصرفية أبوابها عن العمل بموجب األنظمة السارية واإلجراءات الحكومية األخرى.
ّ
ِّ
الممولة لتسهيل المرابحة.
البنوك والمؤسسات المالية التي تشكل األطراف

انفرا كابيتال لالستثمارات ش.م.خ

ً
انفرا كابيتال لالستثمارات ش.م.خ (المعروفة سابقا بشركة بيت أبو ظبي لالستثمار) ،شركة مساهمة مقفلة تأسست وفق أنظمة إمارة أبو
ظبي في دولة االمارات.

الخطة الوطنية للطيف الترددي

الخطة الوطنية للطيف الترددي هي الوسيلة األساسية إلدارة الطيف الترددي وتنظيم استخدامه ،وتوفير الترددات المناسبة لتقديم
خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات العامة ونشرها في المملكة العربية السعودية ،وتم اعتمادها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ()61
وتاريخ 1429/03/02هـ (الموافق 2008/03/10م).

رؤية 2030

البرنامج االقتصادي االستراتيجي الوطني الذي يهدف إل تقليل االعتماد على النفط وصناعة البتروكيماويات وتنويع االقتصاد السعودي
وتطوير الخدمات العامة.

المبالغ المستحقة على الشركة
لشركة زين الكويت

المملكة

تشمل تلك المبالغ:
ً
إجمالي تمويل شركة زين الكويت المقدم سابقا للشركة والتي بلغت قيمته  5,010,445,581ريال سعودي كما في 2019/12/31م؛
رسوم اإلدارة المستحقة بموجب اتفاقية اإلدارة بين الشركة وشركة زين الكويت والتي بلغت  1.4مليار ريال سعودي كما في
ً
2019/12/31م (للمزيد من التفاصيل حول رسوم اإلدارة ،فضال راجع القسم الفرعي « 3-1-1-7-12رسوم اإلدارة» من القسم 12
«المعلومات القانونية»).
المملكة العربية السعودية

5

قائمة المصطلحات الفنية
  (1-2):لودجلاالمصطلحات الفنية للعبارات المستخدمة في هذه النشرة:
التعريف

المصطلح أو االختصار المعرف
«الجيل الثاني ( »)2Gأو «»»2G

تقنية الجيل الثاني ( )2Gللهواتف المتنقلة مثل .GSM

«الجيل الثالث ( »)3Gأو «»3G

تقنية الجيل الثالث ( )3Gللهواتف المتنقلة مع عرض نطاق يزيد عما هو متوفر في تقنية الجيل الثاني (.)2G

«الجيل الرابع ( »)4Gأو «»4G

تقنية الجيل الرابع ( )4Gللهواتف المتنقلة .وهذه التقنية هي تطور مستمر على المدى البعيد لتقنية الهاتف المتنقل بحيث توفر
خدمة شاملة وآمنة قائمة على بروتوكوالت اإلنترنت « »IPحيث يمكن تزويد المستخدمين بخدمات مثل االتصال الهاتفي عبر اإلنترنت
واالتصال فائق السرعة باإلنترنت وتشغيل الوسائط المتعددة مباشرة عن طريق اإلنترنت.

)LTE (4G

التطور طويل المدى (الجيل الرابع).

4G Advanced

الجيل الرابع المحدث.

LTE-Advanced

التطور بعيد المدى المحدث.

5G

الجيل الخامس للتكنولوجيا الالسلكية.

VoIP

الخدمة الصوتية عبر بروتوكول االنترنت.

OTT

خدمات بث المحتوى عبر اإلنترنت.

WLL

الحلقة الالسلكية المحلية.

NPS

خادم منهجية الشبكة.
ّ
مؤشر مستوى الذكاء العاطفي.

eQ Satisfaction Index
)Internet of Things (IoT

انترنت األشياء ،نظام من األجهزة المترابطة التي يتم تزويدها بمعرفات فريدة لنقل البيانات عبر شبكة دون الحاجة إلى تفاعل بشري.
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االصدار الثالث عشر لمشروع شراكة الجيل الثالث (.)3G

ETACS

تمديد نظام االتصاالت الوصول الكلي.

ZDFI

وحدة للحدود الرقمية واالبتكار.

ICT

تقنية االتصاالت والمعلومات.

Entry Cap

االستخدام األساسي.

Mega Cap

االستخدام الكبير.

CVM

إدارة قيمة خدمات العمالء.

PBX

مقسم الفرع الخاص.

Voice over LTE

المكالمة الصوتية عبر تقنية الجيل الرابع( - )4Gالتطور طويل األمد.

شبكة االتصاالت المتنقلة ذات
النطاق العريض ()MBB

شبكة االتصاالت المتنقلة ذات النطاق العريض.

UMTS

نظام االتصاالت المتنقلة العالمي.

IP-VPN

شبكة خاصة افتراضية عبر بروتوكول االنترنت.

Bulk SMS

الرسائل القصيره المرسله لعدد كبير من المشتركين في نفس الوقت.

API

واجهة برمجة التطبيقات.

CUG

مجموعة المستخدمين المغلقة.

RNC

وحدة تحكم شبكة الراديو.
ّ
وحدة إدارة التنقل.

MME
HSDPA

سرعة نفاذ الحزم العالية.

backhaul

وصلة موجية دقيقة لعمليات اإلرسال ّ
األولي.

3CC

تجميع الناقل الثالثي.

M2M

اتصاالت األلة لأللة.

NTP

برنامج التحول الوطني

حق الوصول

تكاليف االتصاالت البينية وتكاليف التجوال المحلي والدولي.

ARPU

متوسط اإليرادات من كل مشترك في الشهر (محسوب للفترة المعنية).
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التعريف

المصطلح أو االختصار المعرف
النطاق العريض

عدة نطاقات من التردد تتحمل إشارة واحدة .وتقاس قدرة خط االتصاالت على حمل اإلشارة بحسب عرض النطاق المستخدم .وعرض
النطاق الالزم هو مقدار الطيف المطلوب لبث اإلشارة دون إتالف أو فقد المعلومات.

المسار الهابط

مسار البث لإلشارات الالسلكية من القمر الصناعي إلى أحد المحطات األرضية أو محطات االستقبال.

GSM

ّ
الضيقة
النظام العالمي لالتصاالت المتنقلة .نظام الهواتف المتنقلة الرقمي يستخدم تقنية ( TDMAالنفاذ المتعدد لتقسيم الزمن)
َ
النطاق ،حيث يمكن ِلطيف ترددي واحد أن يدعم قنوات بيانات متعددة ومتزامنة.

رابطة النظام العالمي لالتصاالت
المتنقلة ()GSM

رابطة دولية تمثل حوالي  700مشغل لشبكات الهواتف المتنقلة حول العالم .تتمثل األهداف الرئيسية لهذه الرابطة في ضمان التعاون
فيما بين مشغلي شبكات الهواتف المتنقلة حول العالم وضمان وصول خدمات المشغلين إلى العمالء األفراد بشكل سلس مع زيادة
ً
القيمة التي يحصل عليها العمالء واقتصاديات الدول التي يعمل فيها هؤالء المشغلون .كما تهدف الرابطة أيضا إلى خلق فرص
تجارية للمشغلين ومورديهم.

« »3.5Gأو «»HSDPA

النفاذ إلى حزم المسار الهابط السريع ،وهو بروتوكول محسن للجيل الثالث من الهواتف المتنقلة ضمن عائلة ( )HSPAالنفاذ إلى حزم
ً
المسار السريعُ ،ويعرف أيضا بتقنية ما بعد الجيل الثالث ( )3Gأو ( )3.5Gأو ( .)turbo G3وهو يتيح للشبكات بناء على نظام االتصاالت
المتنقلة العالمي ( )UMTSأن يكون له سرعة وقدرة أكبر لنقل البيانات.

HSPA

النفاذ إلى حزم المسار السريع ،و يتكون من بروتوكول  HSDPAوبروتوكول .HSUPA

HSPA+

تقنية االتصال فائق السرعة باإلنترنت « ،»High-Speed Packet Access Plusوهي تحديث لشبكات  HSPAالقائمة.

HSUPA

النفاذ إلى حزم المسار الصاعد السريع ،وهو نفس تقنية  HSDPAولكنه يتعلق بالمسارات الصاعدة مقابل المسارات الهابطة.

إنترنت

مجموعة من الشبكات المتواصلة المنتشرة في كافة أنحاء العالم ،وهي وسيلة اتصال وتتضمن شبكات الجامعات والشركات والحكومات
واألبحاث العالمية من خالل استخدام بروتوكول اتصاالت االنترنت.

بروتوكول االنترنت()IP

وسيلة لنقل المعلومات عبر االنترنت بحزم معطيات.

IRU

حق االستعمال غير القابل لإللغاء.

ISP

مقدم خدمة اإلنترنت.

LTE

واجهة ربط بيني هوائي عالية األداء ألنظمة االتصاالت المتنقلة .ويعتبر  LTEبمثابة الخطوة األخيرة نحو الجيل الرابع ( )4Gللتقنيات
الالسلكية المصممة لزيادة قدرة وسرعة شبكات الهواتف المتنقلة.

MVNO

الطيف الترددي
مراكز التبادل الفرعي الخاص ()PBX
«االنتشار» Penetration
عمالء الحسابات المفوترة Post-
paid

مسبق الدفع Pre-paid

مشغل شبكة االتصاالت المتنقلة االفتراضية ،وهو كيان يشتري سعة الطيف الترددي من مشغل شبكة اتصاالت متنقلة ويعيد بيعها
تحت عالمته التجارية الخاصة.
ً
هو مورد طبيعي محدود ،يبدأ الطيف الترددي عمليا من التردد  9كيلوهيرتز إلى الحد األعلى الذي يمتد إلى  3000جيجاهيرتز.
ُ
مقسم فرعي خاص ،وهو شبكة هاتفية خاصة تستخدم داخل إحدى المؤسسات.
ً
عدد بطاقات شرائح هوية المشترك مقسوما على عدد السكان.
ً
ً
يتعلق بالعمالء ذوي الحسابات الذين يدفعون رسوم االشتراك والتعرفة عن طريق إصدار فواتير وعلى أساس منتظم (مثال شهريا) .ويعتبر
العميل من عمالء الحسابات المفوترة إذا لم يقم طوع اختياره بإلغاء عقدة مع الشركة أو تم فصل الخدمة من قبل الشركة خالل مدة
ً
تسعين يوما.
ً
يتعلق بالعمالء ذوي الحسابات الذين يدفعون مقدما للحصول على الخدمات لقاء مبلغ ثابت يدفع مقابل الخدمات أو وقت االستخدام.
ويعتبر العميل من عمالء الدفع المقدم إذا قام بإعادة شحن لشريحته (الستخدامها في المكالمات أو الرسائل القصيرة) أثناء التسعين
ً
يوما الالحقة النتهاء المدة.

RAN

شبكة الوصول الالسلكي.

عرض اتصال بيني مرجعي

عرض يتفق مع متطلبات توجيهات االتصال البيني.

«»SIM

شريحة هوية المشترك .شريحة ذكية تتضمن رقم هاتف المشترك وتفاصيل تعريف الشبكة المشفرة ورقم التعريف الشخصي والعديد
من معطيات المستخدم األخرى كدليل أرقام الهاتف.

الرسائل القصيرة SMS

خدمة الرسائل القصيرة .نوع من الرسائل النصية المتبادلة على الهواتف المتنقلة.

USF

صندوق الخدمة الشاملة المنصوص عليه في وثيقة سياسات الوصول الشامل /الخدمة الشاملة المؤرخة في 1427/5/21هـ (الموافق
2006/6/17م) ،حسبما ورد وصفه في القسم « 7البيئة التنظيمية».

VAS

الخدمات ذات القيمة المضافة.

VOLTE

شبكة الجيل الرابع ( )4Gالداعم للمكالمات الصوتية.

SIP Trunk

الصوت عبر تقنية بروتوكول اإلنترنت ( )VoIPوخدمة بث الوسائط المعتمدة على بروتوكول بدء الجلسة (.)SIP

WCDMA

منفذ متعدد لتقسيم كود النطاق العريض ،وهو نمط النفاذ الالسلكي المستخدم في أنظمة الهواتف المتنقلة للجيل الثالث.
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 2-عوامل المخاطرة
ينبغي على المستثمرين المحتملين أن يقوموا بدراسة كافة المعلومات الواردة في هذه النشرة بعناية بما في ذلك على وجه الخصوص عوامل المخاطرة الواردة
ً
َّ
أدناه ،وذلك قبل اتخاذ أي قرار باالكتتاب في أسهم حقوق األولوية .علما بأن المخاطر الموضحة في هذا القسم من نشرة اإلصدار ليست شاملة لكافة المخاطر التي
ً ُ
قد تواجهها الشركة ،فقد توجد مخاطر أخرى مجهولة حاليا أو تعتبر غير جوهرية بالنسبة للشركة حيث أنها قد ال تؤدي إلى عرقلة عملياتها ،وقد يتأثر نشاط
الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية وتوقعاتها المستقبلية بشكل سلبي وجوهري إذا تحققت ٌّ
أي من المخاطر المشار إليها أدناه.
كما ُي ِق ّر أعضاء مجلس اإلدارة ،على ّ
حد علمهم واعتقادهم ،بعدم وجود أي مخاطر جوهرية من الممكن أن يؤثر عدم ذكرها على قرار المساهمين حتى تاريخ هذه
النشرة ،باستثناء ما هو مفصح عنه في هذا القسم.
ّ
ٌ
مناسب فقط للمستثمرين القادرين على تقييم مخاطره وفوائده ،والذين يمتلكون موارد كافية لتحمل أي خسارة ناجمة عن
إن االستثمار في أسهم حقوق األولوية
َّ
ّ
َ
هذا االستثمار .ويجب على أي مستثمر محتمل لديه أي شك حيال االكتتاب في الشركة أن يطلب المشورة بشأن هذه االستثمارات من مستشار مالي مرخص له من
هيئة السوق المالية.
ّ
تحقق ٍّ
أي من عوامل المخاطرة التي تعتقد الشركة في الوقت الحاضر بأنها مهمة ،أو أي مخاطر أخرى لم يتسن للشركة أن تحددها ،أو التي تعتبرها في
وفي حال
ً
ّ
الوقت الحاضر غير جوهرية فإن ذلك يؤدي إلى انخفاض السعر السوقي لألسهم وقد يخسر المستثمرون المحتملون جزءا من استثماراتهم أو كلها.
ً
َّ
لم ُت َ
المحددة فيما يلي بحسب ترتيب يعبر عن مدى أهميتها ،كما أن المخاطر اإلضافية  -المجهولة حاليا أو غير الجوهرية  -قد يكون لها ذات
سرد المخاطر
ّ
التأثيرات المبينة في هذه النشرة.

ّ
2المخاطر المتعلقة بالشركة1
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ّ
2المخاطر المتعلقة بالعجز المتراكم

ً
ً
ّ
سجلت الشركة عجزا متراكما بلغت قيمته  2,263.0مليون ريال سعودي و 1,800.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2017م و 31ديسمبر 2018م .وقد بلغ
ّ
العجز المتراكم للشركة  1,608.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ،ما يمثل حوالي  %27.5من رأس مالها (كما في 2019/12/31م) .ويعود هذا العجز
المتراكم بشكل رئيسي إلى ظروف السوق الصعبة في قطاع االتصاالت واألعباء المالية الناجمة من الديون والرسوم المرتفعة التي قامت الشركة بدفعها مقابل
الحصول على الترخيص السابق الصادر عن هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات لتقديم خدماتها عند تأسيسها وبداية عملياتها .ومن شأن هذا العجز المتراكم
ّ
ً
ً
أن يشكل ضغطا كبيرا على الشركة لالستمرار بالبحث عن حلول لتخفيض تكاليفها وزيادة إيراداتها .كما وقد ّأدت التغييرات األخيرة في مؤشر سعر الفائدة بين
المصارف السعودية (سايبور) إلى زيادة األعباء المالية للشركة وبالتالي زيادة تكاليفها.
كما ّ
أن «اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة  %20فأكثر من رأس مالها» الصادرة بقرار مجلس
ّ
ّ
هيئة السوق المالية رقم ( )2013-48-4المؤرخ 1435/01/15هـ (الموافق 2013/11/18م) والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم ( )2018-77-1المؤرخ
ً
1439/11/15هـ (الموافق 2018/07/18م) تنص على أنه يجب على الشركة أن تفصح للجمهور فورا ودون تأخير بإعالن مستقل عند بلوغ خسائرها المتراكمة %20
فأكثر من رأس مالها.
ً
كذلك تنص اإلجراءات على أنه في حال بلغ العجز المتراكم للشركة  %50أو أكثر من رأس مالها ،يجب على الشركة أن تعلن عن هذا الحدث فورا مع تقديم
ّ ً
ّ
ً
توصية من مجلس إدارتها إلى الجمعية العامة غير العادية ،تبعا لمتطلبات المادة  150من نظام الشركات ،موضحا ما إذا تقترح الجمعية زيادة رأس مال الشركة
ّ
المحدد في نظامها األساس.
أو تخفيضه أو تصفية الشركة قبل التاريخ
وتجدر اإلشارة بأنه ال يوجد ضمان ّ
ّ
بتكبد خسائر إضافية ،وفي حال ّ
تستمر ّ
تكبد الشركة خسائر مالية ،ستخضع لعدد من القوانين واألنظمة الجزائية
بأن الشركة لن
ذات الصلة في المملكة العربية السعودية .ففي حال بلغت نسبة العجز المتراكم  %20أو أكثر من رأس مال الشركة فإن الشركة ستخضع لالئحة الهيئة الخاصة
«باإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة  %20فأكثر من رأس مالها» .وفي حال بلغت نسبة العجز
المتراكم  %50أو أكثر فإن الشركة ستخضع لعدد من المتطلبات األكثر صرامة ،وعلى وجه الخصوص المادة ( )150من نظام الشركات ،والتي تنص على وجوب إبالغ
ً
أعضاء مجلس إدارة الشركة فورا إذا بلغت خسائرها ما يعادل نصف رأس المال المدفوع للشركة ،وعلى مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية لالجتماع
ً
خالل خمسة وأربعين ( )45يوما من تاريخ علمه بالخسائر للنظر في استمرارية الشركة أو حلها قبل األجل المحدد في نظامها األساس ،وإذا لم تجتمع الجمعية
العامة غير العادية خالل المدة المحددة ،أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع ،أو إذا قررت زيادة رأس المال ولم يتم االكتتاب في كل زيادة رأس
ً
المال خالل تسعين يوما من صدور قرار الجمعية بالزيادة ،ستعد الشركة منقضية بقوة النظام.
ً
عمال بالمادة ( )150من نظام الشركات أو بقرار من الجمعية العامة غير العاديةُ ،
سيلغى إدراج أسهم الشركة.
وفي حال تصفية الشركة بموجب القانون
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2المخاطر المتعلقة باالعتماد على شركة زين الكويت
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2اتفاقية اإلدارة

أبرمت الشركة وشركة زين الكويت اتفاقية إدارة لتوفير خدمات إدارة شبكة االتصاالت المتنقلة والخدمات التشغيلية من قبل شركة زين الكويت للشركة في تاريخ
ً
ّ
ً
ّ
وتتضمن هذه االتفاقية أحكاما متعلقة باستخدام الشركة للعالمة التجارية لشركة زين الكويت ،ومدة االتفاقية خمسة وعشرون ( )25عاما ،من
2008/03/30م.
ً
ّ
المقرر أن تنتهي بتاريخ 1454/12/27هـ (الموافق 2033/03/29م)( .للمزيد من التفاصيل ،فضال راجع القسم الفرعي « 1-1-7-12اتفاقية اإلدارة» من القسم 12
«المعلومات القانونية»).
ً
ّ
وتتضمن الخدمات التي تقدمها شركة زين الكويت إلى الشركة وفقا التفاقية اإلدارة ما يلي:
بناء شبكة اتصاالت متنقلة وتزويدها بخدمات الصيانة والتصليح واألمن اليومية والمستمرة.
الخدمات اإلدارية ،بما في ذلك ما يتعلق باإلدارة والموظفين.
8

تطوير خطط أعمال ومقاييس مناسبة لرصد األداء.
توفير خدمة العمالء.
ً
كما ّ
تنص اتفاقية اإلدارة على أن تدفع الشركة رسوما سنوية ثابتة تحسب على أساس نسبة  %0.7من إجمالي اإليرادات السنوية للشركة إلى شركة زين الكويت مقابل
ً
أن تمنح شركة زين الكويت ترخيص العالمة التجارية «زين» إلى الشركة وفقا التفاقية ترخيص العالمة التجارية المبرمة بين الشركة وشركة زين الكويت ،بما فيها
العالمة التجارية «زين» (للمزيد من التفاصيل ،فضال راجع القسم الفرعي « 2-1-7-12اتفاقية ترخيص العالمة التجارية» من القسم « 12المعلومات القانونية»).
تبين بموجب حكم نهائي غير قابل لالستئناف أو قرار التحكيم ّ
كما ّ
تنص اتفاقية اإلدارة على أن يجوز للشركة أن ُتنهي اتفاقية اإلدارة في حالّ )1( :
أن شركة
ً
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
زين الكويت متورطة في عملية غش أو أرتكبت إهمال جسيم يتعلق بالشركة أو أنها متخلفة عمدا عن التزاماتها بشروط اتفاقية اإلدارة؛ أو ( )2أخلت شركة زين
الكويت بأي التزام مادي له تأثير سلبي جوهري على الوضع المالي للشركة ككل (واستمر هذا التقصير بدون تصحيح ّ
لمدة ستين ( )60يوم عمل بعد تلقي إشعار
ٍ
بشأنه)؛ أو ( )3انخفضت نسبة ملكية شركة زين الكويت في الشركة عن ( )%15من رأسمالها ،وفي هذه الحالة ،تلتزم شركة زين الكويت باستخدام جهودها المعقولة
ً
لمساعدة الشركة في إيجاد ِّ
مزود خدمات إدارية بديل خالل فترة ستون ( )60يوما من تاريخ انخفاض نسبة ملكيتها أو من تاريخ إعالن شركة زين الكويت برغبتها
ببيع أسهمها.
ً
ُ
جوهري
التزام
ووفقا التفاقية اإلدارة فإنه يجوز لشركة زين الكويت أن تنهي اتفاقية اإلدارة )1( :عند انتهاء صالحية الترخيص؛ أو ( )2في حال إخالل الشركة بأي
ٍ
ٍ
ّ
ّ
ّ
واستمر هذا اإلخالل دون تصحيح لمدة ستين ( )60يوم عمل بعد صدور إشعار بهذا الشأن؛ أو ( )3في حال عجزت الشركة عن دفع أي مبالغ مستحقة لـشركة زين
الكويت تتجاوز مبلغ خمسمائة ألف ( )500,000دوالر أمريكي (في فترة ستون ( )60يوم عمل بعد صدور إشعار بالعجز عن دفع هذه المبالغ).
ُ
تتجدد اتفاقية اإلدارة عند انتهاء ّ
ّ
نه َيت من قبل أي من الطرفين ألي سبب حسب بنود
وفي حال لم
مدتها في 1454/12/27هـ (الموافق 2033/03/29م) ،أو أ ِ
ّ
اإلنهاء المنصوص عليها في االتفاقية ،وعجزت الشركة عن تأمين خدمات مماثلة عبر مزود خدمات إدارية بديل أو عجزت عن إبرام اتفاقيات أخرى مستقلة مع
شركة زين الكويت لمواصلة استخدام العالمة التجارية «زين» ،فذلك سيكون له أثر سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها
المستقبلية.
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2المساهمة في الشركة
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2ترخيص استخدام اسم شركة زين وعالمتها التجارية
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2المخاطر المتعلقة بعدم القدرة على تنفيذ االستراتيجية

ّ
ً
ً
ً ّ
توفر شركة زين الكويت خبرة فنية ومالية وإدارية وتجارية للشركة ،كما يلعب ممثلوها دورا كبيرا في مجلس إدارة الشركة حيث يساهمون في تحديد استراتيجيتها
ّ
ونهج إدارتها .وفي حال عجزت شركة زين الكويت أو توقفت عن تقديم دعم للشركة بشكل كلي أو جزئي ،أو في حال قيام شركة زين الكويت ببيع أو التنازل عن
ّ
جزء أو كامل نسبة ملكيتها في الشركة أو انخفضت نسبة ملكيتها في الشركة عن  %37.04ألي سبب من األسباب في المستقبل ،فذلك سيقلل ملكيتها ويقلل
ً
ّ
وتحكمها فيما ّ
ّ
المهمة التي تتخذها الشركة ،األمر الذي سيكون
يخص القرارات
ما لديها من حقوق تصويت وبالتالي ينعكس سلبيا على مدى تأثيرها وفعاليتها
له أثر سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
ً
ً
بموجب شروط اتفاقية اإلدارة ،تمنح شركة زين الكويت للشركة ترخيصا الستخدام أي عالمة تجارية تملكها شركة زين الكويت خالل مدة تلك االتفاقية (فضال راجع
القسم الفرعي « 4-1-1-7-12العالمة التجارية» من القسم « 12المعلومات القانونية») ،بما فيها العالمة التجارية «زين» بالحروف الالتينية .وبما أنه يجب توثيق أي
ّ
ترخيص باستخدام عالمة تجارية في المملكة العربية السعودية بموجب اتفاقية ترخيص خطية مسجلة لدى قسم العالمات التجارية في وزارة التجارة ،فقد أبرمت
الشركة بتاريخ 1431/08/02هـ (الموافق 2010/07/14م) مع شركة زين الكويت اتفاقية أخرى مستقلة لترخيص استخدام العالمة التجارية «زين» بالحروف الالتينية،
(فضال راجع القسم الفرعي « 2-1-7-12اتفاقية ترخيص العالمة التجارية» من القسم « 12المعلومات القانونية») .وقامت الشركة بتسجيل اتفاقية ترخيص
العالمة التجارية لدى قسم العالمات التجارية في وزارة التجارة وذلك من أجل ضمان علم أي أطراف أخرى بوجود ترخيص الستخدام العالمة التجارية «زين» من
قبل الشركة في المملكة العربية السعودية .وتم إصدار شهادة تسجيل العالمة التجارية «زين» بالحروف الالتينية باسم شركة زين الكويت في المملكة العربية
ً
السعودية برقم  142710104وتاريخ 1427/12/02هـ (الموافق 2006/12/23م) ،علما بأن اتفاقية ترخيص العالمة التجارية سارية المفعول حتى انتهاء اتفاقية اإلدارة
ً
فقط (للمزيد من التفاصيل حول اتفاقية اإلدارة ،فضال راجع القسم الفرعي « 1-1-7-12اتفاقية اإلدارة» من القسم « 12المعلومات القانونية») .وبناء عليه ،في
حالة إنهاء اتفاقية اإلدارة ،لن يعد للشركة الحق في استخدام العالمة التجارية «زين» ،ويمكن لـشركة زين الكويت أن تعترض على استخدام الشركة لالسم التجاري
«زين» وأي عالمات تجارية أو شعارات مرتبطة به عند انتهاء اتفاقیة اإلدارة وبالتالي انتهاء اتفاقية ترخیص العالمة التجاریة .وإذا لم تعد الشركة تستخدم اسم
«زين» وعالمتها التجارية ،فسيكون لذلك أثر سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
ً
تعتقد الشركة أن نجاحها يعتمد جزئيا على قدرتها على الحفاظ على صورة وسمعة العالمة التجارية «زين» .وقد تضر أي أمور تتعلق بالجودة وبمعاييرالخدمة
(سواء كانت فعلية أو متصورة أو حتى زائفة أو ال أساس لها من الصحة) ،بالعالمة التجارية «زين» .وقد يؤدي ذلك إلى تشويه سمعة الشركة و/أو قد يتسبب في
تراجع في حصة الشركة السوقية واإليرادات.
خسارة العمالء لصالح منافسيها ،األمر الذي قد يسفر عنه نقص في أعداد العمالء ،ويؤدي بدوره إلى
ٍ
تعتمد قدرة الشركة على زيادة إيراداتها وتحسين ربحيتها على مدى تحقيقها الستراتيجيتها بنجاح .وتعتمد استراتيجية الشركة على عدة عوامل من بينها زيادة
ّ
ّ
حصة الشركة في السوق في مختلف قطاعات األعمال الرئيسية ،وال سيما عبر تلبية الطلب المتزايد على الخدمات المتعلقة بالبيانات ،وتوسيع نطاق خدماتها
الستهداف مجاالت نمو جديدة ،واالستمرار في تحسين نموذج مبيعاتها وتجربة العمالء ،وزيادة إنتاجية رأس مال الشبكة وإيجاد أفضل الحلول للتكاليف التشغيلية
ً
(فضال راجع القسم « 5-4استراتيجية الشركة»).
تخضع قدرة الشركة على تنفيذ استراتيجيتها الحالية لعوامل مختلفة ،منها ما هو خارج عن سيطرتها .وفي حال فشل الشركة في تنفيذ استراتيجيتها أو فشلها
في إدارة استراتيجية ّ
َّ
ً
المحددة في هذا القسم ،فذلك سيؤدي إلى التأثير ً
نموها ألي سبب من األسباب أو تجوهر ٍّ
وجوهريا على أعمال
سلبيا
أي من عوامل المخاطرة
ّ
ُ
الشركة وآفاقها ووضعها المالي وسمعتها ونتائج عملياتها .كما أنه ال يوجد أي ضمان بأن تنفيذ الشركة الستراتيجيتها بنجاح سيثمر في نتائج عملياتها.
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2المخاطر المتعلقة بخدمات الربط البيني والتجوال

ّ
تعتمد الشركة في تقديم خدمات اتصاالت عالية الجودة وذات استمرارية تجارية على قدرتها على التواصل مع شبكات وخدمات االتصاالت المحلية والدولية من
ّ
ً
ّ
خالل شركات النقل الدولية .ونظرا لوجود مناطق جغرافية في المملكة العربية السعودية لم تغطيها شبكة الشركة بعد ،فإنها تحصل على الخدمات لتلك المناطق
ً
ّ
من خالل اتفاقيات التجوال المحلي مع شركة اتحاد اتصاالت (موبايلي) وشركة االتصاالت السعودية .وتعتمد الشركة أيضا على عدد من مشغلي االتصاالت اآلخرين
لتوفير خدمات التجوال الدولي لعمالئها.
ّ ّ
ّ
وتجدر اإلشارة إلى أن لدى الشركة اتفاقيات سارية المفعول فيما يتعلق بالربط البيني والتجوال الدولي مع مشغلي اتصاالت آخرين ،إل أنه ليس لديها أي رأي
ّ
مباشر فيما يتعلق بجودة شبكاتهم وما يوفرونه من خدمات الربط البيني والتجوال الدولي أو تقديم عروض للشركة باتفاقيات مكلفه ال تتناسب مع الشركة بالنسبة
ّ
للتجوال الدولي .بالتالي ،قد ّ
تؤدي أي صعوبات أو تأخير في الربط البيني مع الشبكات والخدمات األخرى أو أي عجز من قبل أي مشغل اتصاالت آخر في توفير

خدمات الربط البيني أو التجوال الدولي بشكل جيد ومستمر إلى خسارة بعض العمالء ،وذلك من شأنه أن يكون له أثر سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج
عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

-1-5

2المخاطر المتعلقة باالعتماد على إيرادات االشتراكات في النطاق العريض المتنقل
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2المخاطر المتعلقة باالعتماد على المصادر الخارجية

انخفضت إيرادات االشتراك في خدمات النطاق العريض في عام 2019م بنسبة  ،%17.8وفي عام 2018م بنسبة  ،%12.6وكان السبب الرئيسي وراء ذلك هو إقدام
ً
الشركة على زيادة أسعار خدمات النطاق العريض للهواتف ،األمر الذي أدى إلى انخفاض إيرادات االشتراك المحققة من خدمات النطاق العريض للهواتف( .فضال
راجع القسم « 6المعلومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة») .إذا استمر االنخفاض في إيرادات النطاق العريض المتنقل ،فسيكون له أثر سلبي وجوهري على
أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
ً
ّ
باإلضافة إلى اعتماد الشركة على الخبرة اإلدارية والتشغيلية لشركة زين الكويت بموجب اتفاقية اإلدارة ،فإنها تعتمد أيضا على مصادر خارجية من خالل إبرام
شراكات مع ّ
ّ
ومعداتها ومراكز االتصال
مزودي الخدمات ذوي الخبرة والمقدرة على المساعدة في جزء كبير من أعمال الشركة ،بما في ذلك البنية التحتية للشبكة
ً
ّ
ّ
الخاصة بخدمة العمالء ومراكز التخزين والبيانات .وفيما يتعلق بأغلبية خدماتها المعهود بها إلى مصادر خارجية ،فإنه ليس لدى الشركة حاليا مصادر داخلية ألداء
ً
ّ
خاصة من دون ّ
التسبب بأعطال في عملياتها .وإذا سعت الشركة إلى تقليل اعتمادها على الخدمات المعهودة إلى مصادر
تكبد تكاليف كبيرة أو
هذه الخدمات،
ً
خارجية ،فال يوجد أي ضمان لكونها ستنجح في إيجاد مصادر داخلية كافية (مثال من خالل استقطاب موظفين مهرة).
ومعداتها ،أبرمت الشركة اتفاقيات كبيرة لشراء ّ
ّ
معدات من نوكيا ( )Nokiaوهواوي ( )Huaweiوإريكسون ( ،)Ericsonوتعتمد
وبالنسبة للبنية التحتية للشبكة
الشركة على بعض من تلك الكيانات كشركاء تستعين بهم كمصادر خارجية إلدارة شبكتها .والجدير بالذكر أن الشركة في خضم مفاوضات مع كل من نوكيا
ً
ً
( )Nokiaوهواوي ( )Huaweiوذلك لتجديد العقود المبرمة معهم .وباإلضافة إلى ذلك ،تستعين الشركة استعانة جزئية بشركة «إتصال» ( )Etisalإلدارة عمليات
ً
ّ
ّ
مستمرة وموثوق بها ،خاصة فيما يتعلق بالعمليات الجارية ودعم الصيانة .وتستند قدرة
مركز االتصال بالعمالء .وتعتمد الشركة على هؤالء الشركاء لتوفير خدمات
ّ
الشركة على النمو وتلبية احتياجات قاعدة عمالئها إلى قدرتها على توفير إمدادات كافية من معدات الشبكة وبرامجها في الوقت المناسب وكذلك توفير مستوى
عال من خدمة العمالء .وليس لدى الشركة سيطرة تشغيلية أو مالية مباشرة على ّ
مزودي خدماتها الرئيسيين أو شركاء المصادر الخارجية .كما ال يمكنها أن ّ
تتنبأ
ٍ
ّ
ً
ّ
المتوقع والغير مسبب ٍّ
ألي من عقود المصادر الخارجية وفقا لألوضاع المنصوص عليها في تلك العقود.
بشكل مؤكد باإلنهاء غير
ّ
يؤثر عجز ّ
ّ
والمعدات واللوازم الكافية
مزودي الخدمات الرئيسيين وشركاء االستعانة بمصادر خارجية أو عدم رغبتهم في تجديد العقود المبرمة لتقديم الخدمات
وقد
ً
ً
ً
ّ
في الوقت المناسب وبأسعار مغرية تأثيرا سلبيا جوهريا على قدرة الشركة على جذب الزبائن أو تقديم عروض منتجات جذابة ،ما ّ
يؤدي إلى خرق شروط الترخيص
ً
ّ
وبشدة على أعمال الشركة وتوقعاتها ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية.
والتأثير سلبيا

-1-7

ّ
2المخاطر المتعلقة باالعتماد على عدد من الموزعين الرئيسيين من أطراف ثالثة
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ّ
2المخاطر المتعلقة بالتمويل ومتطلباته

ً
ً
ّ
تستند قدرة الشركة على مواصلة توزيع منتجاتها وخدماتها استنادا كبيرا إلى توافر عدد من الموزعين الرئيسيين وموزعي التجزئة وشركاء األعمال والحفاظ عليهم.
ّ
وتتولى أطراف ثالثة من الموزعين إدارة وتشغيل عدد كبير من قنوات التوزيع الرئيسية للشركة .على سبيل المثال ،تستغل الشركة شركاء القنوات غير المباشرة
ّ
ّ
للحصول على العديد من العمالء الجدد .وقد يتوقف ورود الخدمات من أطراف ثالثة بسبب ،انتهاء مدة عقد أو إنهاء عقد ،وال يمكن للشركة أن تضمن قدرة
ِّ
الموردين المختارين على توفير الوظائف أو الخدمات التي جرى التعاقد معهم على أساسها.
ّ ّ
ُ
ّ
وعلى الرغم من ّ
الموزعين التابعين ألطراف ثالثة أو ّ
تقرر أن تجري بنفسها بعض وظائف التوزيع ،إل أنها ال تستطيع أن تضمن إمكانية
أن الشركة قد تستبدل
ّ
ّ
ّ
تحقق مثل هذا االستبدال في الوقت المناسب أو من دون تكبد تكاليف كبيرة أو التسبب بأي تعطيل للعمليات أو ضمان إمكانية استبدال أحد األطراف الثالثة
ّ
ّ
ّ
ّ
بطرف يقدم نفس جودة إدارة وتشغيل قنوات التوزيع .فإن فشل الشركة في بناء عالقات متينة مع موزعين رئيسيين ،أو تسبب موزعين من أطراف ثالثة بأي أعطال
ً
ً
ً
أو إخفاقات (بما في ذلك فشل شركاء التوزيع الرئيسيين للشركة في تأمين ما يكفي من العمالء) ،سيترك تأثيرا سلبيا وجوهريا على أعمال الشركة وتوقعاتها
ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية.

لدى الشركة مبلغ كبير من الديون تبلغ قيمته  16.7مليار ريال سعودي كما في تاريخ  31ديسمبر 2019م (ما يمثل  4.1أضعاف حقوق الملكية) (الرجاء مراجعة
القسم الفرعي « 3-7-12اتفاقيات التمويل» من القسم « 12المعلومات القانونية» والقسم « 6المعلومات المالية ومناقشة تحليل اإلدارة») ،وقد تخضع تلك
الديون اللتزامات معينة قد تكون مقيدة للشركة بموجب شروط التسهيالت التمويلية وبالتالي قد يكون لها عواقب تؤثر على العمليات التجارية المستقبلية
للشركة .وتشمل تلك العواقب:
زيادة التزامات الشركة بموجب أدوات دينها؛
ّ
ّ
ّ
الحد من التدفقات النقدية المتوفرة ألغراض مؤسسية عامة ،بما فيها المصاريف الرأسمالية وعمليات االستحواذ ،وذلك بسبب توظيف جزء كبير من
َّ
 ّ
ّ
التدفقات النقدية لعمليات الشركة في خدمة ديونها .وباإلضافة إلى ذلك ،يجب أل تتجاوز المصاريف الرأسمالية المبالغ المتوقعة في النموذج المالي
ً
َّ
والمقدم إلى بنوك المرابحة تبعا لتسهيل المرابحة؛
للشركة
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ّ
يتوقعه ّ
 ّ
ممولوها التجاريون لرأس المال العامل أو المصاريف الرأسمالية
الحد من قدرة الشركة على الحصول على تمويل إضافي للديون والذي لم
أو عمليات االستحواذ؛
ً
 ّ
الحد من مرونة الشركة في التعامل مع التغييرات التنافسية وتغييرات أخرى في قطاعها والظروف االقتصادية عامة؛
ً
ً
ّ
ّ
إن استراتيجية التحوط الحالية للشركة التؤمن تغطية كافية ،فبالتالي الشركة عرضة للمخاطر المرتبطة بتقلبات األسعار المعروضة بين البنوك وأسعار
َّ
ّ
الصرفُ .وي َ
والمقومة بالدوالر األمريكي.
المتغيرة
حتسب جزء كبير من تكاليف تمويل الشركة باالستناد إلى األسعار المرجعية
وبالرغم من أن الشركة تتعهد بالتقيد بعدد من االلتزامات بموجب تسهيل المرابحة ،إال أنه قد سبق وأن احتاجت الشركة إلى طلب إعفاءات معينة من القيام
ّ
بتلك االلتزامات من بنوك المرابحة .فعلى سبيل المثال ،حصلت الشركة في تاريخ  19مارس 2014م على إعفاء من بنوك المرابحة فيما يتعلق بتسديد دفعات
ّ
ّ
ّ
يجر تحديدها في تسهيل المرابحة ،وكان ذلك لضمان عدم تعطل العمليات التجارية للشركة نتيجة بعض
المصاريف التشغيلية لبعض موردي شبكتها والتي لم ِ
االلتزامات المقيدة التي تنص عليها شروط تسهيل المرابحة .كما سبق أن حصلت الشركة على إعفاءات مختلفة فيما يتعلق بالحدود المطلوبة لهامش األرباح
قبل الفوائد والضريبة واالستهالك وإطفاء الدين .وفي حال لم تتمكن الشركة من التقيد بشروط االتفاقيات ورغبت في الحصول على إعفاءات من تلك االلتزامات،
فإنه ال يوجد ضمان بأن الشركة ستتمكن من الحصول على تلك اإلعفاءات ،وفي حال تم اإلخالل بشروط االتفاقية مع عدم الحصول على إعفاء أو معالجة ذلك
ِّ
للممولين التجاريين بموافقة األغلبية المصرفية (التي تشكل التزاماتها أكثر من  %66.6من إجمالي التزامات الممولين التجاريين) بإجراء ما يلي:
اإلخالل ،يسمح
ّ
ّ
اإلعالن عن جميع المبالغ المعلقة بموجب التسهيل ذات الصلة لتصبح مستحقة وواجبة الدفع على الفور؛
َ
ُ َ
ّ
الممولين ذوي الصلة ،وهذا في حالة تسهيل المرابحة الذي بموجبه تمنح حقوق الضمان لصالح
فرض أي حقوق ضمان مرهونة أو موكلة لصالح
بنوك المرابحة.
ّ
ّ
ّ
وبخالف ما يتعلق بالتمويل من األطراف ذات العالقة ،فإن تسريع أي ديون مستحقة بموجب أحد التسهيالت التجارية للشركة قد ينتج عنه تقصير متقاطع فيما
ّ
ّ
ّ
يتعلق بتسهيالتها التجارية األخرى ،مثل تسهيل المرابحة .كما أن إنهاء بعض االتفاقيات الجوهرية للشركة أو اإلخالل بها سيؤدي إلى إخالل الشركة ببعض
التعهدات في إطار تسهيل المرابحة ،وقد يسبب ذلك اإلخالل حاالت تقصير متقاطع بموجب التسهيالت التجارية األخرى ،مثل تسهيل المرابحة لعام 2019م.
ً
ً
وفضال عن ذلك ،وبموجب اتفاقية قرض وزارة المالية ،يحق لوزارة المالية ،في حالة إخفاق الشركة في سداد الدفعات طبقا ألحكام تلك االتفاقية ،أن تسترد المبالغ
المستحقة من الحسابات البنكية للشركة أو من أطراف ثالثة ،حسب تقديرها منفردة ،لتغطية أية مبالغ تكون قد استحقت بموجب تلك االتفاقية.
المقدم من شركة زين الكويت فيما ّ
َّ
يخص التسهيالت التجارية للشركة ،بما في ذلك ضمانات ّ
مؤسسية لصالح
وتعتمد الشركة ،إلى حد كبير ،على الدعم االئتماني
ِّ
وممولي تسهيل المرابحة لعام 2019م.
بنوك المرابحة
أن أعمالها المستقبلية ستثمر عن تدفقات نقدية كافية من العمليات ،أو ّ
وال يمكن للشركة أن تكون على يقين تام من ّ
أن القروض المستقبلية ستكون متاحة
ّ
ّ
ستستمر في الحصول على
لها بشروط مقبولة أو بمبلغ يكفي لتمكينها من دفع الفائدة أو المبلغ األصلي لدينها أو تمويل احتياجاتها األخرى للسيولة ،أو أنها
مستويات الدعم نفسها من شركة زين الكويت .وباإلضافة إلى ذلك ،قد ّ
تحد قيمة األصول الملموسة للشركة من قدرتها على نيل المزيد من التمويالت على أساس
ّ
ً
ً
ّ
ّ
ّ
مضمون (طالما ُيسمح بهذه التمويالت في إطار تسهيالتها الحالية) .وإذا تكبدت الشركة مديونية إضافية ،فإن التزاماتها التبعية ستؤثر سلبيا وجوهريا على أعمال
الشركة وتوقعاتها ووضعها المالي ونتائج عملياتها.
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2المخاطر المتعلقة بالضمانات المقدمة لكبار الدائنين المضمونين

قامت الشركة بموجب تسهيل المرابحة والذي يشكل نسبة  %19من إجمالي ديون الشركة بتقديم حزمة من الضمانات لصالح البنوك التجارية (بصفتها كبار
الدائنين المضمونين) وذلك لضمان سداد التزامات الشركة بموجب ذلك التسهيل وتشمل هذه الحزمة ضمان األسهم وضمان الذمم المدينة وضمان الحساب وبعض
األصول األخرى (فضال راجع القسم الفرعي « 4-3-7-12كبار الدائنين المضمونين» من القسم « 12المعلومات القانونية»).
وقد يؤدي إخالل الشركة بااللتزامات المنصوص عليها بموجب تسهيل المرابحة إلى أحقية كبار الدائنين المضمونين بالتنفيذ على هذه الرهونات مما سيؤثر تأثيرا
ً
ً
سلبيا وجوهريا على أعمال الشركة وتوقعاتها ومركزها المالي.
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ّ
ّ
مستمرة في البنية التحتية
2المخاطر المتعلقة باألعمال الرأسمالية المكثفة التي تتطلب استثمارات

قامت الشركة خالل عام 2019م باعتماد االستثمارات الرأسمالية إلطالق خدمات الجيل الخامس في المملكة العربية السعودية ،إضافة إلى مشروع توسعة الشبكة
وترقيتها على عدة مراحل ،حيث يهدف المشروع إلى تأكيد إلتزام الشركة بمسار الريادة في قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات من خالل إطالق المرحلة األولى
من خدمات شبكة الجيل الخامس ( )5Gفي المملكة العربية السعودية ،والتي انطلقت في الربع األخير من عام 2019م.
ً ًّ
ً
مهما للبنية التحتية .في شهر يونيو 2017م ،استحوذت الشركة على نطاق
وفي عام 2019م استكملت الشركة مشروع «تطوير الشبكة» والذي يعد برنامجا استثماريا
 10ميجاهيرتز من  1800ميجاهيرتز بتكلفة إجمالية قدرها  844مليون ريال سعودي سيتم سدادها على أقساط سنوية ،وسددت الشركة الدفعة األولى التي تشكل
 %30من القيمة (بمبلغ حوالي  253مليون ريال سعودي) في عام 2017م ،وتسدد الدفعات السنوية المتبقية والتي تشكل كل منها  %7من القيمة (بمبلغ حوالي
 59مليون ريال سعودي) على مدة  10سنوات .والتزمت الشركة بسداد الدفعات السنوية لعامي 2018م و2019م .كما استحوذت الشركة في شهر فبراير 2018م على 10
ّ
ميجاهيرتز من النطاق الترددي  800ميجاهيرتز بتكلفة إجمالية قدرها  84مليون ريال سعودي يتم سدادها على أقساط سنوية متساوية خالل مدة  14عام .وتخطط
الشركة لمواصلة االستثمار في عمليات الحفاظ على بنيتها التحتية وتوسيعها في المستقبل .ومن المحتمل أن تنشأ بعض االحتياجات االستثمارية المستقبلية
ً
ّ
نتيجة لتزايد استخدام البيانات المتنقلة والحاجة إلى االستثمارات في قدرات إضافية وصيانة الشبكات وتحسين تقنية الشبكات فضال عن تزايد متطلبات سرعة
النطاق العريض عبر الهواتف الثابتة وعوامل أخرى(لمزيد من المعلومات الرجاء مراجعة القسم « 9-4الطيف»).
عال من االستثمار الرأسمالي إلى الطلب
وتستند قدرة الشركة على استرداد تكاليفها وتحقيق ٍ
عائد ٍ
كاف من استثماراتها وإدارة وضعها ّ المالي مع متابعة مستوى ٍ
في السوق على الخدمات التي ّ
تقدمها الشركة وإلى تسعير هذه الخدمات ،ومنها البيانات المتنقلة األسرع واتصاالت النطاق العريض عبر الهواتف الثابتة .وإذا كان
ّ
ّ
ّ
ً
الطلب على هذه الخدمات أقل من المتوقع ،أو إذا عجزت الشركة عن تقديم مثل هذه الخدمات بناء على استراتيجية تسعير تنافسية ،أو إذا أدت التقنيات الجديدة
َّ
المحسنة إلى إلغاء دور البنية التحتية للشركة ،فقد تعجز هذه األخيرة عن استرجاع تكاليفها واالستفادة من مصاريفها الرأسمالية التشغيلية.
أو

11

ّ
ً
ّ
ٌ
كثير منها خارجة عن سيطرة
وقد تختلف كثيرا قيمة متطلبات رأس المال المستقبلية للشركة وتوقيتها عن التوقعات الحالية لها بسبب عوامل مختلفة والتي
ّ
الشركة .وإذا ّ
ّ
تطور استخدام الشبكة أو التكنولوجيا بشكل أسرع مما تتوقعه الشركة أو تطالب به البيئة التنافسية ،فقد تحتاج الشركة إلى استثمارات رأسمالية أكبر
ّ
ّ
ّ
ً
في أطر زمنية أقصر من المتوقع وقد ال تتوفر لديها الموارد الالزمة إلجراء مثل هذه االستثمارات .ومن الممكن ألي إخفاق في تنفيذ هذه االستثمارات أن يؤثر سلبيا
ً
وجوهريا على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها.
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2المخاطر المتعلقة بمنح االئتمان للعمالء
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ّ
2المخاطر المتعلقة بالتشغيل واالنقطاع غير المتوقع لألعمال

تشكل فئة عمالء خدمات الدفع اآلجل ما نسبته  %40من قاعدة عمالء الشركة وهذه الفئة َّ
معرضة لمخاطر الديون المعدومة .وقد ساهمت الزيادة في المستحقات
من عمالء الخطوط المفوترة في زيادة رصيد الذمم التجارية المدينة المتأخرة حيث ارتفعت الذمم التجارية المدينة المتأخرة بنسبة  %62.2من  453.8مليون
ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  735.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م .وعلى الرغم من ذلك ،تعتزم الشركة مراقبة عمالء خدمات
ً
ّ
ّ
لمتوسط اإليرادات لكل مستخدم ( .)ARPUوتواجه الشركة تحديا في ّ تجنب المدينين
مستويات إيرادات أعلى
الدفع اآلجل حيث أن إيرادات هؤالء العمالء تشكل
ُ
ِّ
المعسرين ،وتعتقد الشركة ّ
بأن العمالء المعسرون أو الذين أدرجوا في القائمة السوداء من قبل مشغلين آخرين يمكنهم أن يشتركوا ،بسهولة نسبية ،في حساب
جديد لدى الشركة لعدم وجود قائمة موحدة بين جميع المشغلين توضح أسماء وهويات أولئك العمالء المعسرين.
ّ
ّ
توفر الشركة السعودية للمعلومات االئتمانية («سمة») لجميع ِّ
مزودي االتصاالت في المملكة العربية السعودية إمكانية الوصول إلى قائمة العمالء الذين ُيشكلون
ً
ّ
ّ
تتعرض له من مخاطر منح االئتمان للعمالء .وقد
المرجح العتماد الشركة على قاعدة البيانات هذه أن ُيزيل كافة ما
عموما مخاطر ائتمان .ومع ذلك ،فمن غير
ّ
يؤدي عجز الشركة عن إجراء تقييم دقيق للجودة االئتمانية للعمالء األوائل أو الدائمين ،أو تدهور األوضاع االقتصادية السعودية الذي يؤثر على الجدارة االئتمانية
ّ
ّ
ً
ً
ً
ً
ّ
للمستهلكين عامة ،إلى مستويات غير متوقعة من حاالت التخلف عن السداد ،ما سيكون له تأثيرا سلبيا جوهريا على أعمال الشركة وتوقعاتها ووضعها المالي
ونتائج عملياتها.
ّ
تخضع مواقع الشركة ومراكز بياناتها وشبكة اتصاالتها المتنقلة وغيرها من البنية التحتية لشبكتها ومرافقها للمخاطر المرتبطة بالكوارث الطبيعية أو غيرها من
األحداث الكارثية ،على غرار الظروف ّ
ّ
الجوية القاسية وانقطاع التيار الكهربائي واألعطال الفجائية واألداء الفاشل أو الضعيف للمعدات وإخفاقات االتصاالت وإمكانية
ّ
حصول حاالت التوقف عن العمل واالضطرابات المدنية والحرائق واالنفجارات واألخطار العادية المرتبطة بتشغيل بنية تحتية معقدة .وباإلضافة إلى ذلك ،قد ال
ً
ّ
ّ
تكون اإلجراءات التشغيلية التي تتخذها الشركة كافية للحد من األضرار المحتملة التي قد تنجم عن هذه األحداث غير المتوقعة .وتتخذ الشركة عددا من اإلجراءات
التشغيلية لضمان استمرارية األعمال حيث تقوم الشركة بنسخ قاعدة بياناتها بشكل دوري وحفظها في موقع آخر وذلك لتجنب حدوث أي واقعة قد تؤدي إلى
خسارة المعلومات في مركز البيانات الرئيسي .وللحد من فشل أداء الشبكات يوجد لدى الشركة روابط احتياطية وذلك لضمان تمرير حركة مرور المكالمات والبيانات.
كما تقوم الشركة باتخاذ جميع اإلجراءات الوقائية الالزمة ومنها تطبيق نظام مكافحة الحرائق األوتوماتيكي في مواقعها.
ّ
وقد ّ
تعذر توفير ٍّ
أي من خدمات الشركة ،والذي بدوره سيؤثر
يؤدي أي فشل في أداء الشبكات أو الخوادم أو أي رابط في سلسلة التسليم إلى تعطيل العمليات أو
ّ
ً
سلبا على قدرة الشركة على اجتذاب العمالء واالحتفاظ بهم ،ما يؤثر سلبا على أعمال الشركة ونتائج عملياتها .وعالوة على ذلك ،إذا حصل انقطاع في العمليات
ّ
ّ
واحد أو أكثر من المرافق الرئيسية للشركة ،مثل مراكز بيانات تكنولوجيا المعلومات ،وتعذر نقل العمليات إلى مواقع أخرى أو تطلب نقلها تكاليف باهظة
في
ٍ
ّ
ّ
ًّ
ً
ّ
يؤثر على قدرة الشركة على تقديم خدماتها وقد ّ
متوقع أن ّ
يؤدي إلى زيادة المصاريفً .
يسبب انقطاع
وبناء عليه ،فإنه يمكن ألي حدث غير
جدا ،فهذا أيضا قد
ّ
ّ
ً
في أعمال الشركة مما سيؤثر سلبا وبشكل جوهري على أعمال الشركة وتوقعاتها ووضعها المالي ونتائج عملياتها.
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2المخاطر المتعلقة بفشل أنظمة تقنية المعلومات أو خرق التدابير األمنية

ً
تدعم أنظمة تقنية المعلومات في الشركة كافة جوانب األعمال ،وهي ضرورية لتوفير خدمات الشركة لعمالئها ،وتحقيقا لهذه الغاية ،أطلقت الشركة بتاريخ
ً ً
ّ
عال.
2018/05/01م برنامجا كامال لتقنية المعلومات والتحول الرقمي من أجل تطوير أنظمتها على مستوى ٍ
ً
ً
ً
تعرض ّ
واعتمادا على اإلنترنت ،يزيد ّ
مزودي خدمات االتصاالت ،بما فيهم الشركة ،لمخاطر
وبينما يصبح قطاع االتصاالت السلكية والالسلكية أكثر رقمنة وآلية
المتعمدة للبيانات والشبكات والبرمجيات .وعالوة على ذلكّ ،
َّ
فإن زيادة استخدام الخدمات السحابية من قبل
القرصنة والهجمات اإللكترونية وكذلك االختراقات
ً
ٌ
ّ
ٌ
ٌ
الشركة لتخزين البيانات قد تؤدي إلى تفاقم خطر فشل نظام تكنولوجيا المعلومات عموما .وعلى وجه الخصوص ،قد يؤدي هجوم إلكتروني ناجح على شبكة
ّ
ّ
والتعرض لخطر العقوبات
ويسبب خسارة اإليرادات
لحق الضرر بسمعتها
االتصاالت السلكية والالسلكية إلى عجز الشركة عن تقديم الخدمات إلى عمالئها ،ما قد ُي ِ
ّ
ّ
المالية .وبما ّ
كميات كبيرة من االتصاالت الصوتية والبيانات ّ
السرية (الشخصية والتجارية) للعمالء ،فإن أي فشل في حماية هذه البيانات
أن شبكات الشركة تخزن
ٍ
ً
ً
ّ
ّ
أو استخدامها استخداما صحيح سيؤدي إلى خسائر في  -أو الوصول غير المصرح به إلى  -بيانات العمالء .كما يمكن أن يعرض ذلك الشركة إلى دعاوى من قبل

عمالئها المتضررين.
ً
ّ
الضارة وعيوب الشفرات ومحاوالت اختراق شبكات الشركة وعدم
وتخضع أيضا أنظمة تكنولوجيا المعلومات لدى الشركة لمخاطر خارجية وداخلية أخرى ،مثل البرامج
ّ
ً
ً
ّ
ّ
ّ
وتسرب البيانات وحدوث أخطاء بشرية ،كلها تشكل خطرا مباشرا على خدمات الشركة وبياناتها .ولهذا فإن الشركة تحرص
توفر التحديثات أو التعديالت المطلوبة
كل الحرص على المسح المستمر لكل األنظمة للحد من المخاطر المستمرة وتصحيح الثغرات المختلفة والقيام بالتوعية األمنية للموظفين بكافة المستويات للحد
ّ
ّ
المعدات والهجوم البدني وسرقة معلومات العمالء والحرائق واالنفجارات والفيضانات والطقس القاسي وانقطاع
من األخطاء البشرية .ومن التهديدات األخرى تعطل
التيار الكهربائي وغيرها من المشاكل التي قد تحدث أثناء عمليات الترقية والتغييرات الرئيسية.
ّ
ّ
تتأثر ّ
بشدة في حال حصول انهيار جزئي أو كلي في ٍّ
أي من أنظمة تقنية المعلومات أو االتصاالت .ويمكن
وتجدر اإلشارة بأنه قد تتوقف أنشطة الشركة التجارية أو
ّ
ً
ألي خلل في النظام أو حادث أو خرق ّ
يسبب انقطاعا في عمليات الشركة فيما يتعلق باألنظمة التقنية أن يؤثر على فعاليتها في تقديم الخدمات لعمالئها،
ّ
ً
ً
ّ
ً
ً
وبالتالي يؤثر جوهريا على إيراداتها ودخلها التشغيلي .كما قد تحمل هذه االضطرابات تأثيرا سلبيا شديدا على صورة الشركة وسمعتها وتقلل ثقة عمالئها بها،
ُ
ّ
ّ
ّ
ّ
سيؤدي باألخص إلى خسارة هؤالء العمالء .وباإلضافة إلى ذلك ،قد تضطر الشركة إلى تحمل تكاليف إضافية من أجل إصالح أي ضرر ناجم عن تلك االضطرابات.
ما
ّ
ّ
ّ
تلف لبيانات العمالء أو تطبيقاتهم أو عن الكشف غير المالئم لمعلومات السرية ،فإن الشركة قد تتحمل
عن
القبيل
هذا
من
تعطيل
أي
ينتج
وطالما
فقدان أو ٍ
ٍ
ً
ً
ً
المسؤولية بالنتيجة .وتترك هكذا حاالت من فشل األداء أو العطل الفجائي أو االنقطاع أو العرقلة أو المصاريف تأثيرا سلبيا جوهريا على أعمال الشركة وتوقعاتها
ووضعها المالي ونتائج عملياتها.
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2المخاطر المتعلقة بالتغييرات الموسمية في استخدام الخدمة
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ّ
2المخاطر المتعلقة بأهداف التوطين ومتطلبات التوظيف

ّ
تتأثر أعمال الشركة بالتغييرات الموسمية في استخدام الشبكة .على سبيل المثال ،تعتمد الشركة على إيرادات إضافية معتمدة على عوامل موسمية ،والتي تجنيها
ّ
ً
ً
ّ
في بعض أرباع السنة التي تتزامن مع مواسم الحج والعمرة .ويمثل هذا األمر فرصة كبيرة لزيادة اإليرادات لمشغلي االتصاالت المتنقلة في المملكة العربية
ّ
ً
سلبيا إذا فشلت في تحقيق نمو قوي في قاعدة عمالئها في المواسم ذات الصلة التي ُي ّ
ؤدى فيها الحج والعمرةُ .وت َ
عتبر أنشطة
السعودية .وستتأثر نتائج الشركة
ً
ًّ
ً
ً
االتصاالت المتنقلة في المملكة العربية السعودية عموما ،وفي مجال خدمات الدفع المسبق بالتحديد ،موسمية جدا وقد شهدت أعمال الشركة نمطا مماثال منذ
ّ
توسع قاعدة عمالء الشركة في ربع (أرباع) السنة الذي يستقطب ّ
ّ
يستمر هذا النمط في المستقبل .وإذا لم ُيثمر ّ
مؤدي الحج والعمرة
تاريخ تشغيلها ،وتتوقع اإلدارة أن
ّ
ّ
ً
عن القدرة على الوفاء بتوقعات الشركة ،فسيؤثر سلبيا على نتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية.
ّ
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية برنامج «نطاقات» ،وهو شرط تنظيمي يستلزم أن توظف كافة الشركات العاملة في المملكة العربية السعودية
ّ
نسبة ّ
موظفيها (أي توطين الوظائف) .وتتراوح النسبة المطلوبة بين  %5وً %90
بناء على طبيعة
معينة من الموظفين السعوديين وتحافظ عليها في إطار «سعودة»
ّ
ّ
ّ
ّ
العمل والمؤهالت المطلوبة للمناصب ومدى توفر المواطنين السعوديين الذين يمكنهم تولي هكذا وظائف .وعليه ،فإن متطلبات السعودة تختلف باختالف نشاط
الشركة.
ّ
ّ
ً
ً
كما أصدرت الوزارة بتاريخ 2016/03/08م قرارا يقضي بتولي المواطنين السعوديين وحدهم لخدمات بيع الهواتف النقالة واألكسسوارات وصيانتها .وتبعا لهذا
ّ
القرارّ ،
ّ
فإن الوظائف في المتاجر ونقاط البيع التي تقدم خدمات البيع والصيانة للهواتف النقالة ستقتصر على المواطنين السعوديين فقط.

ّ
وقد حققت الشركة النسبة المطلوبة للسعودة وحازت على التصنيف ضمن النطاق البالتيني في 2019/12/31م ،حيث بلغ متوسط نسبة الموظفين السعوديين
ّ
ّ
ّ
 %84من موظفي الشركة الدائمين .وباإلضافة إلى ذلك ،فإن جميع موظفي الشركة الذين يجرون عمليات البيع والصيانة ألنشطة الهواتف النقالة في المتاجر
ّ
ونقاط البيع هم مواطنون سعوديون .وعلى الرغم من ّ
أن الشركة قد حصلت على الشهادة ذات الصلة التي تؤكد ذلك بإقرار من وزارة الموارد البشرية والتنمية
االجتماعيةّ ،إل ّأنه من الممكن أن ّ
تقرر وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية فرض سياسات سعودة أكثر صرامة في المستقبل وفرض عقوبات أكثر صرامة إذا
لم يتم االستيفاء بها.
ً
ّ
ّ
وليس هناك ما يضمن ّ
أن الشركة ستقدر على االمتثال لمتطلبات برنامج «نطاقات» .ومن شأن عجزها عن تلبية متطلبات السعودة مستقبليا أن يعود عليها
ّ
ُ
بتصنيف ضعيف في برنامج «نطاقات» ويعرضها لعدد من العقوبات ،بما فيها على سبيل المثال ال الحصر ،وقف طلبات الحصول على تأشيرة العمل ونقل
ٍ

الرعايات للموظفين غير السعوديين ،وقد يصعب على الشركة مواصلة توظيف أو المحافظة على نسبة العمالة المطلوبة من المواطنين السعوديين.

كما ال يوجد ضمان حيال ّ
أن الشركة ستقدر على توفير القوى العاملة المطلوبة أو توظيف العدد المطلوب من المواطنين السعوديين و/أو ّ
العمال األجانب من دون
ّ
ً
ً
ّ
تتكبد تكاليف إضافية ،التي ستؤثر سلبيا وجوهريا على أعمال الشركة وآفاقها ووضعها المالي ونتائج عملياتها.
أن
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2المخاطر المتعلقة باالعتماد على الموظفين الرئيسيين

ّ
ّ
ً
ً
ّ
تعتمد الشركة وأداؤها اعتمادا كبيرا على الخبرة والمعرفة الفنية والقدرات التجارية لموظفيها ،حيث يتألف فريق إدارة الشركة من أفراد ذوي خبرة واسعة في قطاع
ّ
المتنقلة ،كما يعتمد نجاح الشركة ،على استمرار الخدمة التي ّ
يقدمها فريق اإلدارة والموظفون الرئيسيون وكذلك قدرتهم على استقطاب الموظفين
االتصاالت
ّ
المؤهلين والحفاظ عليهم وتحفيزهم.
ٌ
ّ
وعالوة على ذلكّ ،
المؤهلين في قطاع
فإن المنافسة على الموظفين ذوي الخبرة ذات الصلة شديدة في سوق المملكة العربية السعودية بسبب ندرة األفراد
ً
ّ
ّ
َّ
االتصاالت المتنقلة .وحفاظا على أصحاب المهارة والكفاءة ،قد تحتاج الشركة إلى تقديم تعويضات أعلى وغيرها من المزايا .ولكنها غير مؤمنة ضد التأثيرات
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
تتعرض لها أعمالها نتيجة خسارتها لموظفين رئيسيين ،وال تستطيع أن تفترض أنها سوف تكون قادرة على استقطاب وإبقاء الموظفين
الضارة التي قد

الرئيسيين الذين سيساعدونها على تحقيق أهداف أعمالها.

ّ
وإذا عجزت الشركة عن إبقاء الموظفين الرئيسيين أو استقطاب موظفين ّ
مؤهلين جدد لدعم ّ
نمو أعمالها ،فإنها ستعاني من انعكاس سلبي شديد على أعمالها
وتوقعاتها ووضعها المالي ونتائج عملياتها.
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2المخاطر المتعلقة بسوء سلوك الموظفين و/أو ارتكابهم لألخطاء
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2المخاطر المتعلقة بعدم استخراج أو انتهاء صالحية تراخيص أعمال الشركة أو عدم تجديدها

ً
ال تكون الشركة دائما قادرة على منع موظفيها من ارتكاب أي سوء سلوك ،مثل القيام بأنشطة غير مشروعة وسوء استخدام المعلومات أو األنظمة واإلفصاح عن
ِّ
سيسبب للشرکة خسائر أو غرامات أو أعباء مالیة أو سوء سمعة .كما أنّ
المعلومات ّ
ّ
السرية والمشاركة في نشر معلومات مضللة أو عدم االمتثال لألنظمة الداخلية ،ما
ّ
ّ
أي سوء سلوك من هذا القبيل قد يؤدي إلى رفع دعاوى وإنهاء عقد التوظيف نتيجة اإلخالل به .ويمكن ألي غرامات أو عقوبات أو مطالبات أن تؤثر على ربحية
ً
ّ
الشركة ،باإلضافة إلى ّ
أن الدعاية السلبية فيما يتعلق بسوء سلوك الموظفين قد تؤثر سلبا على سمعة الشركة وإيراداتها .لذا فإن الشركة ال تستطيع ضمان أن سوء
سلوك موظفيها أو أخطائهم لن يؤدي إلى اإلضرار بشكل سلبي جوهري على أعمالها وتوقعاتها ووضعها المالي ونتائج عملياتها.

باإلضافة إلى الترخيص الموحد الصادر من هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات ،يجب على الشركة أن تنال مختلف التصاريح والتراخيص والموافقات التنظيمية
ً
ّ
ً
ّ
فيما يتعلق بأنشطتها وأن تحافظ عليها (الرجاء مراجعة القسم « 6-4الترخيص») .وتملك الشركة حاليا عددا من التراخيص والتصاريح والموافقات المتعلقة
ّ
بتشغيل أعمالها ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر ،شهادة السجل التجاري للشركة والتي صدرت عن وزارة التجارة ورخص البلدية الصادرة عن وزارة الشؤون
البلدية والقروية ،بما في ذلك مواقع األبراج ،وشهادات السعودة وشهادات الضرائب والزكاة ورخص الدفاع المدني .وباإلضافة إلى ذلك ،تخضع معظم تراخيص
ّ
ّ
والتقيد بها .كما أنه عند السعي إلى تجديد
الشركة لشروط يمكن بموجبها تعليق التراخيص أو إنهاؤها في حال فشلت الشركة في الوفاء بالشروط األساسية
ُ
الترخيص أو تعديله ،ال يوجد ضمان حيال ّ
َ
المعنية ستقوم بذلك ،أو حيال ّأنه  -في حال لم ّ
ّ
تجدد السلطة الترخيص  -لن تفرض أي شروط إضافية
أن السلطة
ّ
ً
والتي ُي َ
حتمل أن تؤثر سلبيا على أداء الشركة.

13

والجدير بالذكر بأن الشركة ليس لديها جميع تراخيص البلدية ،والدفاع المدني وتراخيص تشغيل أبراج االتصاالت ،حيث تملك الشركة على  20ترخيص من البلدية
من أصل  23ترخيص .والشركة في خضم تجديد تراخيص الدفاع المدني الخاصة بها والتي يبلغ مجموعها  6تراخيص ،كما حصلت الشركة على  5397ترخيص
لتشغيل أبراج االتصاالت وتسعى للحصول على باقي التراخيص البالغة  2204ترخيص .كما أن الشركة لم تقم بتسجيل جميع فروعها البالغة  112فرع حسب
متطلبات نظام الشركات ووزارة التجارة حيث تقوم الشركة بالتواصل مع وزارة التجارة بشكل دوري الستكمال إجراءات تسجيل وتجديد فروعها .حيث قامت الشركة
بتسجيل  37فرع وهي في خضم تجديد  51فرع والحصول على تراخيص لـ 24فرع من فروعها .وان عدم حصول الشركة على تراخيص الدفاع المدني ألحد فروعها
أو عدم تجديد رخصة الدفاع المدني المنتهية قد يعرض الشركة لدفع غرامة لكل مخالفة تصل إلى ثالثين ألف ( )30,000ريال سعودي ،أو توقف بعض أعمالها،
باإلضافة إلى عدم حصول الشركة على تراخيص البلدية ألحد فروعها قد يعرض الشركة لدفع غرامة تتراوح قيمتها بين ألف ( )1,000إلى خمسة آالف ( )5,000ريال
سعودي لكل ترخيص ،كما أن عدم تجديد تراخيص البلدية قد يعرض الشركة لدفع غرامة تتراوح بين مائتين ( )200إلى خمسمائة ( )500ريال سعودي لكل ترخيص،
وعدم تسجيل الشركة لجميع فروعها حسب متطلبات نظام الشركات ووزارة التجارة قد يعرض الشركة لدفع غرامة تصل إلى خمسين ألف ( )50,000ريال سعودي.
ّ
أي من تراخيصها الحالية ،أو إذا تم ّ
تعذر على الشركة تجديد الترخيص أو الحصول على التراخيص الالزمة ألعمالها ،أو إذا انتهت أو علقت صالحية ٍّ
تجديد
وإذا
ً
التراخيص بشروط ال تخدم مصالح الشركة ،أو إذا عجزت الشركة عن الحصول على تراخيص إضافية مطلوبة مستقبال ،فقد تعاني الشركة من تعطل عملياتها وقد
ً
ً
ً
ّ
تتكبد تكاليف إضافية ،األمر الذي سيخلف تأثيرا سلبيا جوهريا على أعمال الشركة وأوجه نشاطها ومركزها المالي ونتائج عملياتها.
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2المخاطر المتعلقة بعقود اإليجار

إن جميع مواقع الشركة (بما في ذلك المقرات الرئيسية ومراكز الشبكات الكبرى ومراكز البيانات ومواقع األبراج) مستأجرة بموجب عقود إيجار محددة المدة يتم
ً
كتابيا ً
بناء على موافقة المالك ،أو بشكل تلقائي ما لم يقم أحد الطرفين بإشعار الطرف اآلخر بعدم نيته بالتجديد خالل فترة محددة قبل نهاية مدة
تجديدها
العقد .وإذا رفض المؤجر تجديد عقد اإليجار ،أو إذا وافق على تجديده بشروط ال تخدم مصالح الشركة ،فسوف تقوم الشركة بتغيير موقع المقر المؤجر أو ستقوم
ً
بإقفاله ،وكال القرارين سيكلفان الشركة مصاريف إضافية أو يخفضان من هامش دخلها بسبب تعطل الخدمات مؤقتا في المقر المعني.
والجدير بالذكر بأن الشركة لم تدفع عقود إيجار لما نسبته حوالي  %9,5من مجمل مواقع األبراج التي تشغلها الشركة وذلك بسبب تأخر تجديد وتوقيع عقود اإليجار،
ونتيجة لذلك فإن المبالغ المحتمل دفعها ما يقارب مائة وعشرون مليون ( )120,000,000ريال سعودي .كما ليس لديها عقد إيجار لموقع مركز البيانات في منى ،ومكة
ّ
أي من إيجاراتها الحالية ،أو إذا تم ّ
تعذر على الشركة تجديد عقود اإليجار الالزمة ألعمالها ،أو إذا انتهت أو علقت صالحية ٍّ
تجديد اإليجارات بشروط
المكرمة ،وإذا
ً
ّ
تتكبد تكاليف
ال تخدم مصالح الشركة ،أو إذا عجزت الشركة عن الحصول على إيجارات إضافية مطلوبة مستقبال ،فقد تعاني الشركة من تعطل عملياتها وقد
ً
ً
ً
إضافية ،األمر الذي سيخلف تأثيرا سلبيا جوهريا على أعمال الشركة وأوجه نشاطها ومركزها المالي ونتائج عملياتها.
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2المخاطر المتعلقة بالعمالت األجنبية وأسعار الفائدة
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2المخاطر المتعلقة بعدم كفاية التغطية التأمينية

لدى الشركة التزامات غير َّ
مقومة بالريال السعودي (بالدوالر األمريكي) ،وتمثل نسبة التزامات الشركة الغير مقومة بالريال السعودي نسبة  %12من مجموع التزامات
َّ
ِّ
الشركة كما في تاريخ  31ديسمبر 2019م .كما تنخرط الشركة في معامالت وصفقات تشغيلية غير مقومة بالريال السعودي مع مختلف الموردين والبائعين (فيما
ّ
يتعلق بعمليات الربط البيني وخدمات التجوال) .وطالما ّ
أن بياناتها المالية َّ
ّ
ستتعرض لمخاطر صرف العمالت األجنبيةُ .يضاف
مقومة بالريال السعودي ،فإنها
ّ
ً
ُ
إلى ذلك ّ
ّ
ّ
أن الريال السعودي مربوط حاليا بالدوالر األمريكي بسعر ثابت .ويجوز للمملكة ،في المستقبل ،أن تلغي هذا الربط أو تغيره ،ما يتسبب في تقلب القيمة
َّ
المقومة بالدوالر األمريكي ألصول الشركة والتزاماتها .وبخالف التمويل من األطراف ذات العالقة ( %38من اجمالي التمويل التي استحصلت عليها الشركة خالل
ً
ً
ُ
ّ
َّ
ّ
ٌ
َ
العام 2019م) ،فإن جزءا كبيرا من التزامات الشركة بالنسبة لتمويل الديون مقوم بالدوالر األمريكي ،وتحتسب تكاليف التمويل بالرجوع إلى أسعار معيارية متغيرة.
ّ
ُّ َ
ٌ
َ
(المحتسبة بالریال السعودي والدوالر األمریکي) لتسهيل المرابحة من
ترتیبات تغطي أکثر من خمسین في المائة ( )%50من المبالغ األصلية
وبينما ات ِخذت الشركة
ّ
ّ ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
التحوط ضد تعرض الشرکة لتقلبات مصاريف التمویل ،إل أنه ال يوجد أي ضمان حيال أن استراتیجیة التحوط التي تعتمدها الشركة ستنجح في إدارة كافة
أجل
ً
ً
ً
ّ
مخاطرها .لذلك ،يبقى هنالك خطر أن تحمل تقلبات أسعار الصرف األجنبي واألسعار المعيارية تأثيرا سلبيا جوهريا على أعمال الشركة وتوقعاتها ووضعها المالي
ونتائج عملياتها.

تحتفظ الشركة بوثائق تأمين تشمل معدات الشبكة ،األعمال الهندسية ،المعدات التقنية ،معدات المباني ،األجهزة الحاسوبية ،األثاث ،المخزونات والمركبات وليس
ضمان على أن التغطية التأمينية بموجب هذه الوثائق ستكون كافية ،في جميع األوقات وفي ظل جميع الظروف ،لتغطية الخسائر التي قد تتكبدها
هناك من
ٍ
الشركة ،أو أن حدود التغطية التأمينية بموجب هذه الوثائق ستكون كافية في جميع الحاالت لتغطية المطالبات المتصلة بالمخاطر المؤمن ضدها .وقد ال تتمكن
الشركة من إثبات مطالبتها وفقا لوثائق التأمين السارية بسبب وجود استثناءات أو قيود على التغطية التأمينية ،مما سيدفع الشركة على تعويض الخسائر الناجمة
عن الحوادث ،األمر الذي سيكون له أثر سلبي جوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
وقد تتعرض الشركة مستقبال لمخاطر غير مشمولة بالتغطية الـتأمينية بشكل كاف أو على اإلطالق ،مثل المخاطر الناتجة عن األعمال العدائية أو المخاطر السياسية
ً
قيود على التغطية .وقد ال تتوفر وثائق التأمين الحالية للشركة في المستقبل.
أو الحروب .وإضافة إلى ذلك ،تنطوي وثائق التأمين الحالية للشركة على استثناءات أو ٍ
ً
بشكل
بشكل كامل ،قد تزيد التكاليف التي تتكبدها الشركة
وبناء عليه ،فإن الخسائر والمسؤوليات الناتجة عن أي مخاطر غير مؤمن ضدها ،أو غير مؤمن عليها
ٍ
ٍ
بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
كبير ،األمر الذي سيؤثر
ٍ

-1-22

2المخاطر المتعلقة باستهالك معظم القيمة الدفترية لألصول

بلغت نسبة االستهالك ما يقارب  %80من قيمة معظم أصول الشركة ،باستثناء معدات االتصاالت التي بلغت فيها نسبة االستهالك ما يقارب  .%58ويشكل ذلك
ً
نسبة استهالك عالية ألصول الشركة مما قد يؤدي إلى حاجة الشركة مستقبال إلى استبدال تلك األصول في سبيل الحفاظ على جودة الخدمة المقدمة للعمالء
وبالتالي إلى زيادة اإلنفاق الرأس مالي للشركة ،األمر الذي سيكون له أثر سلبي على المركز المالي للشركة وتوقعاتها المستقبلية (لمزيد من المعلومات الرجاء
مراجعة القسم الفرعي « 1-1-3-3-6الممتلكات والمعدات» من القسم « 6المعلومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة»).
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2المخاطر المتعلقة بتفشي األمراض المعدية أو غيرها من المخاوف التي تهدد الصحة العامة ،بما في ذلك
االنتشار العالمي المستمر لفيروس الكورونا ()COVID-19

قد يترتب على تفشي مرض من األمراض المعدية – مثل متالزمة الشرق األوسط التنفسية ( )MERSوفيروس اإلنفلونزا ( )H1N1ومتالزمة العدوى التنفسية الحادة
( )SARSوفيروس الكورونا المستجد ( - )COVID-19في الشرق األوسط و/أو في أي منطقة أخرى أثر سلبي جوهري على اقتصاد المملكة وعمليات الشركة .ومنذ أواخر
ً
ً
بداية في الصين ومن ّ
ثم في جميع أنحاء العالمُ .يعد فيروس الكورونا ()COVID-19
شهر ديسمبر 2019م تحديدا ،أخذ فيروس الكورونا ( )COVID-19بالتفشي
ً
ً
ُ
مرضا معديا يسببه فيروس شديد العدوى يحدث التهابات في الجهاز التنفسي وأعراضا أخرى كالحمى والسعال وضيق التنفس.

وعقب تفشي فيروس الكورونا ( ،)COVID-19قامت حكومات العديد من الدول بفرض قيود على السفر و/أو تدابير الحجر الصحي اإللزامي للمسافرين الدوليين،
إضافة إلى فرض قيود ،في بعض الحاالت ،على سكان مناطق أو أقاليم أو مقاطعات بعض البلدان .وكما في تاريخ هذه النشرة ،كانت الحكومة السعودية قد
ً
فرضت مجموعة من اإلجراءات االحترازية استجابة لتفشي العدوى .وقد تم فرض اإلجراءات أدناه على فترات مختلفة وبنسب متفاوتة منذ بدء تفشي العدوى في
المملكة .والجدير بالذكر أن بعض هذه التدابير مستمرة حتى تاريخ هذه النشرة منها اإلجراءات االحترازية لمحالت تجارة الجملة والتجزئة وغيرها:
حظر التجول في بعض المدن الرئيسية؛
منع الدخول أو الخروج من بعض المحافظات إلى أخرى؛
إقفال معظم أماكن الترفية العامة ؛
تقييد فترات السماح بمزاولة محالت تجارة الجملة والتجزئة والمراكز التجارية (الموالت) ألنشطتها التجارية في بعض المناطق؛
تعليق الحضور لمقرات العمل في بعض الجهات الحكومية عدا القطاعات الصحية واألمنية والعسكرية ومركز األمن اإللكتروني؛
تقليل أعداد حضور الموظفين والعاملين إلى مقرات العمل لدى بعض الشركات والمؤسسات الخاصة والجمعيات الخيرية؛
التعليق المؤقت لجميع المدارس والجامعات في المملكة العربية السعودية.
وال يمكن ضمان أن اإلجراءات االحترازية الموضحة أعاله سوف تنجح في إيقاف أو الحد من انتشار فيروس الكورونا ( )COVID-19في المملكة .كما قد يكون لهذه
اإلجراءات آثار سلبية وجوهرية على االقتصاد السعودي وعلى ثقة المستثمرين واألعمال ،مما يمكن أن يؤثر بدوره ،وبشكل سلبي وجوهري ،على أعمال الشركة،
ونتائج عملياتها ،ووضعها المالي ،وتوقعاتها المستقبلية.
ونتيجة لتفشي فيروس الكورونا ( )COVID-19في المملكة العربية السعودية وفي األماكن األخرى ،قد تتعرض الشركة لمخاطر انقطاع األعمال.
يمكن ألي من الحاالت السابقة أن تنطبق على أي تفشي مستقبلي ألمراض معدية أخرى في المملكة العربية السعودية .وسوف يكون ألي من العوامل السابق
ذكرها تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ،ونتائج عملياتها ،ووضعها المالي ،وتوقعاتها المستقبلية.

ّ
2المخاطر المتعلقة بسوق االتصاالت والبيئة القانونية والتنظيمية في المملكة العربية السعودية2
-2-1

2المخاطر المتعلقة بأنظمة االتصاالت

ألنظمة تضعها حكومة المملكة العربية السعودية .وما يزال اإلطار التنظيمي الذي تعمل في حدوده الشركة قيد
يخضع قطاع االتصاالت ،وعليه أعمال الشركة،
ٍ
ّ
التطوير من أجل تحرير قطاع االتصاالت وتنظيم المنافسة .وقد ِّ
ويحد من
يقيد هذا اإلطار الجاري تطويره قدرة الشركة على تنفيذ استراتيجيات مستقبلية لألعمال
ِّ
المتغيرة ولتحقيق أهداف أعمالها وخططها .وعالوة على ذلكّ ،
ّ
فإن أي تغييرات تنظيمية تزايدية هامشية قد تولد تكاليف
مرونتها لالستجابة لظروف السوق
ّ
ً
ّ
إضافية للشركة .وحتى توقع تغييرات محتملة قد يخلق شكوكا تؤثر على عمليات صنع القرار في اإلدارة .وال يوجد أي ضمان حيال أنه لن يطرأ المزيد من
ّ
ً
سلبيا ّ
وبشدة
بطريقة تؤثر
التغييرات على القوانين السارية في المملكة العربية السعودية أو على اإلطار التنظيمي أو يجري تفسير هذه القوانين أو اإلطار التنظيمي
ٍ
على عمليات الشركة ،بما في ذلك قدرتها على التنافس بفعالية وكسب اإليرادات ،عبر تقييد قدرتها على تنفيذ استراتيجيات أعمالها.
ّ
ّ
َّ
المصرح به عن الترخيص ،حيث
إلى جانب ذلك ،وبموجب أنظمة االتصاالت ،تتحلى هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات بالسلطة (إل في حالة إعادة التنازل غير
ّ
ّ
تكون موافقة وزير االتصاالت وتقنية المعلومات مطلوبة) لتعليق الترخيص وإبطاله وعدم تجديده وفرض عقوبات على جميع مزودي خدمات االتصاالت المرخص
ّ
لهم ،بما فيهم الشركة (راجع القسم الفرعي « 4-12الترخيص وربط االتصال البيني» من القسم « 12المعلومات القانونية») .كما تتحلى الهيئة العامة لإلعالم
ِّ
ً
ً
ً
المرئي والمسموع بالسلطة لتنظيم محتوى البث .وتحمل أي إجراءات من هذا القبيل ّ
ضد الشركة أو مؤثرة عليها أو فرض العقوبات تأثيرا سلبيا جوهريا على أعمال
الشركة وتوقعاتها ووضعها المالي ونتائج عملياتها.

-2-2

2المخاطر المتعلقة بالتراخيص

تقوم الشركة بتقديم خدماتها بموجب التراخيص الممنوحة لها من قبل هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات حيث تملك الشركة ترخيص موحد ذي بنية تحتية،
والتي تشمل وتلغي ترخيصي تقديم خدمة اإلنترنت ( ،)ISPوتقديم خدمة النظام اآللي إلدارة المركبات (.)AVL
ً
وعمال بقرار هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات رقم  1438/336بشأن «اإلطار التنظيمي لتصنيف التراخيص» والصادر بتاريخ 1438/04/11هـ (الموافق
ً
تحول نظام منح التراخيص إلى نظام محايد للخدمات .واستنادا إلى ّ
2017/01/09م)ّ ،
تطور أسواق االتصاالت في المملكة العربية السعودية وإلى سلطة هيئة
ً
ً
َ
االتصاالت وتقنية المعلومات بموجب أنظمة االتصاالت ،فقد طرحت هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات نظاما محايدا من ناحيتي التقنيات والخدمات في
َ
المملكة ،وبالتالي ّ
الخاصين بتراخيص االتصاالت التي يمكن لها أن تصدرها .ويسمح النظام المحايد للتقنيات وللخدمات بأن يحصل
عدلت التصنيف والنطاق
ِّ
ووسائل على ترخيص واحد لتوفير مجموعة واسعة من خدمات االتصاالت الثابتة والمتنقلة والبيانات وغيرها من الخدمات والشبكات
مرافق
المزود المستند إلى
ٍ
ٍ
َّ
المرخص لها ،باستخدام أي نوع من البنية التحتية لالتصاالت أو التكنولوجيا القادرة على إيصال الخدمة المطلوبة.
وفي حال عجز الشركة عن تأدية بعض الخدمات الرئيسية ،فستواجه خطر اإلخالل بشروط التراخيص الصادرة لها (وفي مثل هذه الحاالت ،يجوز لمجلس إدارة
ً
ً
هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات أن يمارس صالحياته لتعليق ترخيصها أو إلغائه) ،ما سيؤثر سلبيا وجوهريا على أعمال الشركة وآفاقها ووضعها المالي ونتائج
ً
عملياتها( ،فضال راجع القسم الفرعي « 1-2-2أنظمة االتصاالت» من القسم « 2عوامل المخاطرة»).
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2المخاطر المتعلقة باالعتماد على تطوير سوق االتصاالت المتنقلة في المملكة العربية السعودية

-2-4

2المخاطر المتعلقة بالسوق التنافسية

ِّ
ّ
وتتضمن العوامل المؤثرة على هذا الطلب الظروف االقتصادية
يعتمد التطوير المستقبلي ألعمال الشركة للطلب على خدمات االتصاالت المتنقلة في المملكة.
ّ
وتطور أسواق خدمات أجيال االتصاالت ) (2Gو ) (3Gو ) (LTE 4Gو
العامة (على سبيل المثال السياسة النقدية والمالية ومستويات البطالة واإلنتاجية)،
) (4G Advancedو ) ،(5Gوعدد العمالء ،واتجاهات استخدامهم للخدمات ،وظهور التقنيات الجديدة ،والمنافسة ،والتحسينات المستقبلية من حيث الجودة
ّ
ّ
والتطور ومدى التوافر لخدمات الهواتف الثابتة والنقالة في المملكة العربية السعودية.
ً
ّ
ّ
ونظرا ّ
فإنه من الصعب ّ
بالنمو المستقبلي لقطاع االتصاالت المتنقلة في
التنبؤ بأي درجة من اليقين
لتعدد العوامل ،التي يقع الكثير منها خارج سيطرة الشركة،
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
المملكة العربية السعودية .وإذا اتضح أن توقعات النمو متفائلة أكثر ّ
مما ينبغي أو انخفض النمو في المستقبل ،فإن مستويات انتشار الهاتف النقال في المملكة
ّ
ّ
ّ
ً
ً
العربية السعودية قد تتأثر ،مما قد ينعكس سلبيا بالتالي على توقعات العمالء واإليرادات للشركة .ويمكن إذا ألي تطورات في قطاع االتصاالت في المملكة العربية
ً
ً
ً
ُ
لحق ضررا شديدا بأعمال الشركة وتوقعاتها ووضعها المالي ونتائج عملياتها.
السعودية والتي تنعكس سلبيا على الشركة أو أعمالها أن ت ِ
ّ
ً
ّ
منذ إطالق الشركة في عام 2008مُ ،م ِنح اثنان من «مشغلي الشبكات االفتراضية للهواتف النقالة» ( )MVNOترخيصا للعمل في السوق السعودية وهما :شركة اتحاد
فيرجن موبايل السعودية في عام 2011م (بالشراكة مع شركة االتصاالت السعودية) وشركة اتحاد جوراء لالتصاالت وتقنية المعلومات (ليبارا موبايل) في عام 2014م
َّ
ّ
ّ
ٌ
الشركات ال تملك بنيتها التحتية أو شبكتها ولكنها تشتري قدرة الشبكة من مشغلي الشبكات المرخصين
(بالشراكة مع شركة اتحاد اتصاالت (موبايلي)) .وهذه
ّ
ِّ
الحاليين ّ
لتقدم خدمات الهاتف النقال والخدمات ذات القيمة المضافة تحت العالمات التجارية الخاصة به .وتقدم كل من شركة اتحاد فيرجن موبايل السعودية
ّ
َ
وشركة اتحاد جوراء لالتصاالت وتقنية المعلومات (ليبارا موبايلي) خدمات الدفع المسبق والدفع اآلجل والتجوال ،مستهدفتين بعض قطاعات المواطنين المحليين
َ
َ
والوافدين .وفي حين ّ
أن مجموع الحصص السوقية لهاتين الشركتين (والتي تمثل مجموع  %6كما في عام 2018م مقارنة مع  %18لشركة زينُ .يرجى الرجوع إلى
القسم « 1-6-3الحصص السوقية لمشتركي الهواتف الجوالة» لالطالع على مزيد من التفاصيل ).من حيث عدد المشتركين واإليرادات ليست كبيرة في الوقت
ّ
ً
ّ
ّ ّ
َ
محتملين للشبكات االفتراضية للهواتف النقالة قد يبرزوا معا كجهة بديلة أكثر جاذبية وتنافسية لتوفير االتصاالت .وال
الحاضر ،إل أنهما مع غيرهما من مشغلين
ّ
ّ
يمكن للشركة أن تحدد إلى أي مدى يمكن لهؤالء المشغلين الحاليين والمستقبليين أن يستحوذواعلى أعمالها في المستقبل (أو أعمال شركة االتصاالت السعودية
أو شركة اتحاد اتصاالت (موبايلي) أو شركة اتحاد عذيب لالتصاالت ،وهي األعمال التي تسعى الشركة باستمرار إلى االستحواذ عليها).
وقد تنشأ أسباب إضافية تزيد من حدة البيئة التنافسية الستهداف العالمات التجارية الثانوية لمحاور ّ
محددة .وهنالك احتمال أن يقدم المنافسون عالمات تجارية
ً
ً
ً
ثانوية إضافية الستهداف قطاعات ّ
معينة ،ما سيكون له تأثيرا سلبيا جوهريا على النمو المستقبلي للشركة وتوقعات أعمالها ووضعها المالي ونتائج عملياتها.
ّ
ً
ّ
متوسطات اإليرادات من كل مستخدم ( )ARPUsللسوق السعودية
منذ عام 2005م ،شهد قطاع الهواتف النقالة ضغط مستمر على مستوى الربحية ،تماشيا مع تراجع
ّ
ّ
َّ
تعريفات أقل لمواكبة تسارع الضغوط التنافسية .وقد تواجه الشركة صعوبة في االستمرارية لفترة مطولة
ككل .نتيجة لذلك ،قامت الشركة ومنافسيها بتقديم
ٍ
َّ
ً
ً
ً
ّ
ّ
بتعريفات مخفضة ،وذلك يسبب خسارة محتملة لحصتها السوقية أو تأثيرا سلبيا جوهريا على أعمالها وتوقعاتها ووضعها المالي وسمعتها ونتائج عملياتها.
ّ
ّ
وباإلضافة إلى ذلكّ ،
مشغل جديد إضافي إلى السوق السعودية في المستقبل قد ّ
المشغلين اآلخرين على االستمرار في خفض التعريفات ّ
بقوة.
يشجع
فإن دخول
ً ً
ً
ً
و تواجه الشركة أيضا ضغطا تنافسيا قويا من مقدمي الخدمة ،وبوجه خاص في مجال االتصاالت الصوتية المحلية والدولية .وتلك النوعية الجديدة من المنافسين
ً
ً
تسببت في إحالل تقنية « »VoIPباألفضلية على الخدمات الصوتية التقليدية محليا ودوليا .وتتراجع بوجه عام إيرادات االستخدامات الصوتية لمشغلي االتصاالت
السلكية والالسلكية ،األمر الذي يزيد من الضغوط على الربحية والقدرة على االستثمار في أوجه تنمية جديدة.
ّ
ً
سلبيا على ّ
ّ
الحصة السوقية المتوقعة للشركة وقدرتها على جذب عمالء جدد وإدارتها لتكاليف التسويق وهياكل التعريفات وغيرها
وربما تنعكس هذه المنافسة
ّ
من العوامل التي ستؤثر بدورها على النمو المستقبلي للشركة وتوقعاتها ووضعها المالي ونتائج عملياتها.
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2المخاطر المتعلقة بنظام المنافسة والئحته التنفيذية
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2المخاطر االقتصادية والسياسية

في حال أصبحت الشركة في وضع مهيمن في السوق أو تم احتسابها كشركة في وضع مهيمن من قبل الهيئة العامة للمنافسة ،فستخضع الشركة للشروط
والضوابط الواردة في نظام المنافسة والذي يسعى أن يحمي المنافسة العادلة في األسواق السعودية وتشجيع وترسيخ قواعد السوق وحرية األسعار وشفافيتها .وفي
حال خالفت الشركة أحكام نظام المنافسة وأصدرت الهيئة العامة للمنافسة بحقها حكم يتعلق بتلك المخالفة ،فقد تخضع لغرامة ال تتجاوز عشرة ماليين ريال
ً
ً
سعودي .وإضافة إلى ذلك ،يحق للهيئة العامة للمنافسة طلب إيقاف أنشطة الشركة بشكل مؤقت أو دائم (جزئيا أو كليا) وذلك في حال كررت الشركة المخالفة.
ً
ً
وعالوة على ذلك ،قد تكون إجراءات إقامة الدعاوى أطول ومكلفة ماديا للشركة ،مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج
عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
ً
ّ
ّ
ُ
حدث التقلبات في
ما تزال مساهمة قطاع النفط في الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة كبيرة بالرغم من استمرار سياسة التنويع التي تنتهجها الحكومة .وبالتالي ت ِ
ً
ً
ً
أسعار النفط ،وخاصة انخفاضاتها الكبيرة ،تأثيرا سلبيا مباشرا على اقتصاد المملكة العربية السعودية ونشاطها االقتصادي .كما تواجه المملكة العربية السعودية
ّ
ً
ّ
ّ
ّ
السكاني والبطالة وسط الشباب السعوديّ .
وربما تنعكس هذه الظروف وغيرها من المخاطر الخارجة عن سيطرة
للنمو
التحدي المتمثل في المستويات العالية نسبيا
ً
ً
ً
ظهر حاليا سوى مستويات إسمية للنمو(يرجى الرجوع إلى القسم « 3نظرة عامة عن السوق والقطاع» لمزيد
الشركة انعكاسا سلبيا على االقتصاد السعودي الذي ال ُي ِ
من المعلومات).
ّ
ً
ّ
ً
ومن شأن أي تدهور في الظروف االقتصادية أن يولد على األرجح مزيدا من الضغوطات على الدخل المتاح للعمالء في المملكة العربية السعودية ،كما سيؤثر سلبيا
ّ
على إيرادات الشركة ،حيث ّ
أن مستوى إنفاق العمالء عرضة للتغيير واالنخفاض وقد يتجه طلبهم نحو الرسوم األرخص أو نحو خدمات بث المحتوى عبر اإلنترنت
(.)OTT

كما تعاني العديد من دول منطقة الشرق األوسط من عدم االستقرار السياسي أو األمني في الوقت الحاضر .وال يوجد ضمانات بأن الظروف االقتصادية والسياسية
في تلك البلدان لن يكون لها تأثير سلبي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

16

ً
ً
وعالوة على ذلك ،يمكن لفرض أي ضرائب ورسوم إضافية في المملكة العربية السعودية أو دول مجلس التعاون الخليجي ،أن يؤثر سلبيا وجوهريا على أعمال
ّ
وربما مستوى الطلب على خدماتها ،مما ينعكس ّ
الشركة ّ
بشدة على أعمالها أو وضعها المالي أو نتائج عملياتها أو توقعاتها .كما يمكن ألي تغييرات جوهرية
َّ
ً
غير متوقعة في البيئة االقتصادية أو السياسية في المملكة العربية السعودية أو البلدان المجاورة أن تؤثر سلبيا وبشدة على أعمال الشركة وآفاقها ووضعها المالي
ونتائج عملياتها.
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2المخاطر المتعلقة بالنزاعات القانونية أو التنظيمية

ّ
ّ
ّ
إجراءات تنظيمية ذات صلة
الموردين أو الموزعين أو العمالء ،أو قد تواجه
تتعرض الشركة أثناء إجراء عملياتها لمطالبات أو نزاعات مع أطراف ثالثة ،مثل
قد
ٍ
ّ
ّ
بالعمليات .وفي مثل هذه الحالة ،لن تتمكن الشركة من توقع نتيجة أي مطالبة أو نزاع أو إجراء أو التأثير المالي لهذه النتيجة على الشركة.
ّ
ً
ّ
حاليا (بصفتها ّ
المدعى عليها) فيما يتعلق بقرارات هيئة
المدعية) في العديد من النزاعات مع هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات (بصفتها
وتخوض الشركة
ّ
االتصاالت وتقنية المعلومات حول إجبار الشركة على فرض تكاليف التجوال وإتاحة إمكانية نقل األرقام من قبل مشغلي خدمات االتصاالت اآلخرين وإنهاء
َّ
َّ
المكالمات الدولية التي ّ
تمر عبر شبكتها ودفع بعض الرسوم الحكومية من إيرادات اإلنترنت والمصاريف غير المصنفة ،وما تزال نتائج هذه النزاعات غير مؤكدة
ً
ً
ً
ّ
(فضال راجع القسم الفرعي « 8-12التقاضي» من القسم « 12المعلومات القانونية») .كما تخوض الشركة (كمدعى عليها) عددا من النزاعات األخرى (فضال راجع
ً
ً
ّ
القسم الفرعي « 8-12التقاضي» من القسم « 12المعلومات القانونية») ونظرا إلى أنه ال يمكن أصال ّ
التنبؤ باإلجراءات القضائية والتنظيمية وبالتالي ال تكون
ً
ً
ً
َّ
مؤكدةّ ،
فإن النزاعات القائمة مع هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات والنزاعات القائمة األخرى سيكون لها تأثيرا سلبيا جوهريا على الوضع المالي للشركة
نتيجتها
أو نتائج عملياتها في حال ثبوتها.
والحكم لصالح هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات أو أي طرف آخر في ٍّ
أي من النزاعات الحالية (أو في أي دعوى قضائية أو نزاع مع هيئة االتصاالت وتقنية
ّ
ً
المعلومات أو أي طرف آخر في المستقبل) سينعكس سلبيا على أعمال الشركة وتوقعاتها ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية .وال تستطيع الشركة
أن تتوقع بشكل دقيق حجم تكلفة الدعاوى أو اإلجراءات القضائية التي يمكن أن تقيمها أو تقام ضدها في المستقبل أو النتائج النهائية لتلك الدعاوى أو األحكام
التي تصدر فيها وما تتضمنه من تعويضات وجزاءات .وقد تشمل هذه الدعاوى – على سبيل المثال ال الحصر – المسائل الزكوية والضريبية ونظام العمل واألخطاء
والشكاوى واألضرار األخرى التي تنجم عن اإلهمال أو االحتيال من قبل أشخاص أو مؤسسات بشكل يكون خارج عن نطاق سيطرة الشركة .وبالتالي فإن أي نتائج
ً
سلبية لمثل هذه القضايا ستؤثر سلبا على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
ّ
وعالوة على ذلك ،بغض النظر عن نتيجة أي دعوى أو إجراءات تنظيمية ،فقد تتطلب هذه األخيرة تكاليف كبيرة باإلضافة إلى تخصيص موارد كبيرة من قبل
ّ
ً
سيؤثر ّ
بشدة أيضا على الوضع المالي للشركة أو نتائج عملياتها.
الشركة لتدافع عن نفسها ،األمر الذي
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2المخاطر المتعلقة بتخصيص الطيف الترددي

ً
ِّ
َّ
قيد عدد العمالء الذين يمكن استيعابهم على شبكة االتصاالت المتنقلة ّ
ُي َّ
المخصصة للمشغل ،ويتأثر أيضا بأنماط استخدام العمالء للشبكة
بكمية الطيف الترددي
ّ
ّ
ّ
وجودة بنيتها التحتية وتصميمها .والطيف هو حيز متواصل من الترددات الكهرومغناطيسية ،تنفرد فيه موجات الراديو بخصائص محددة .ولكن بعد نقطة
ّ
متعلقة بالمصاريف أو القيود التقنية .وفي حال زاد ّ
ّ
نمو الشركة عن
معينة ،قد ُيصبح من غير العملي إدارة الطيف بفعالية في مناطق مكتظة بالسكان ألسباب
ً
التوقعات بشكل كبير ،قد ال يكون حجم النطاق الترددي المخصص لشبكة الشركة كافيا الستيعاب قاعدة عمالئها.
ويجوز لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات تخصيص الطيف الترددي ،حيثما أمكن ،لتلبية احتياجات الشركة من حيث تقديم خدماتها والوفاء بالتزاماتها
ً
بموجب الترخيص ،تماشيا مع اإلجراءات التنظيمية ومقابل دفع رسوم الطيف الترددي .لذلك ،فإن لدى الشركة ،وهي ماضية في المشاركة في استشارات مع هيئة
ً
ً
االتصاالت وتقنية المعلومات ألجل مراجعة تخصيص الطيف وسياسات تخصيص الطيف محليا دعما لبرنامج التحول الوطني ولتطوير أهداف رؤية  2030حيث
جرى تناول ندرة الذبذبات ،وتم إعالن خطط لعرض الطيف في أجزاء مرتبطة بنطاقات محددة في السنوات القادمة من خالل مزادات للطيف.
ولذلك الغرض ،عقدت هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات مزاد في يونيو 2017م ،حيث تم عرض  700ميجاهيرتز ( )2X25و 1800ميجاهيرتز ( ،)2X35وقد
استحوذت الشركة فيه على  10ميجاهيرتز في نطاق  1800ميجاهيرتز .ومن ثم عقدت هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات مزاد في فبراير 2018م استحوذت الشركة
فيه على  10ميجاهيرتز من النطاق الترددي  800ميجاهيرتز .وفي  16جمادى األولى  1440هـ (الموافق  22يناير 2019م) ،استحوذت الشركة على طيف بتردد 2600
ميجاهرتز لمدة ً 15
عاما تبدأ من  1يناير 2020م ،مقابل إجمالي رسوم ترخيص بقيمة  324مليون ريال سعودي مستحقة الدفع على أقساط سنوية متساوية لمدة
ً
 15عاما تبدأ من  1يناير 2020م.
ً
في  10رجب  1440هـ (الموافق  17مارس 2019م) ،استحوذت الشركة على  100ميغاهيرتز من الطيف اإلضافي في الطيف  3.5جيجا هرتز ،لمدة  15عاما تبدأ من
ً
 1يناير 2020م ،مقابل رسم ترخيص إجمالي قدره  624مليون ريال سعودي مستحق الدفع على أقساط سنوية متساوية لمدة 13عاما تبدأ من  1يناير 2020م .ومن
المحتمل أن تنشأ بعض االحتياجات االستثمارية المستقبلية نتيجة لتزايد استخدام البيانات المتنقلة والحاجة إلى االستثمارات في قدرات إضافية وصيانة الشبكات
ً
ّ
وتحسين تقنية الشبكات فضال عن تزايد متطلبات سرعة النطاق العريض عبر الهواتف الثابتة وعوامل أخرى .ومن المتوقع عقد مزادات في المستقبل لعرض
نطاقات ترددات إضافية في المستقبل القريب.
ولكن الحصول على تخصيصات إضافية للترددات سيكون فقط حين تثبت الشركة أن لديها زيادة في عدد العمالء ّ أو توقعات معقولة بزيادة العمالء .وحيث
ً
تبرهن ّأنها استخدمت الترددات التي سبق أن ً ّ
ً
استخداما فعاال وبالشكل الذي يرضي هيئة اإلتصاالت وتقنية المعلومات بالكامل .وال يوجد
تم تخصيصها لها
ً
ً
تأكيد على أن هيئة اإلتصاالت وتقنية المعلومات ستمنح الشركة نطاقا إضافيا من الطيف الترددي أو أنها ستمتنع عن منح مثل هذا النطاق اإلضافي إلى أحد
ً
ً
تأثيرا سلبيا على عمل
منافسي الشركة أو أي طرف آخر .وإن اإلخفاق في الحصول على النطاق اإلضافي من الطيف الترددي ،إذا ما احتاجت إليه الشركة ،سيؤثر
الشركة ووضعها المالي وتوقعاتها ونتائج عملياتها.
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2المخاطر المتعلقة بتغيير سلوك المستهلك والتقنيات المستقبلية

ّ
المستمرة
يتصف قطاع االتصاالت باالبتكار والتغيير على الصعيد التقني ،بما في ذلك تزايد وتيرة التغيير في نظم االتصاالت القائمة ومعايير القطاع والتحسينات
ّ
ّ
ّ
المتعددة لالتصاالت عبر األجهزة
التطورات الجديدة في قطاع االتصاالت ،بما فيها األشكال
عدد من
في إمكانيات التقنية ونوعيتها .وقد أثمر
التقدم التقني عن ٍ
ّ
النقالة وخدمات االتصاالت القائمة على الكابالت باالعتماد على التلفاز واالتصاالت عبر الدوائر الالسلكية المغلقة ( )WLLوخدمات الهاتف الثابت التي تتحايل
ّ
ّ
كلها على هياكل التعريفات التقليدية والتقنيات األخرى الجاري تطويرها أو التي قد تتطور في المستقبل.
17

ّ
ويعتمد النجاح التجاري للشركة على عدد العمالء الذين يمكنها اجتذابهم واالحتفاظ بهم وقدرتها على زيادة اإليرادات والحد من تخلي العمالء عن خدماتها
ّ
ّ
وتحديث الشبكات والخدمات القائمة والنجاح في طرح خدمات جديدة ذات قيمة مضافة .وإذا عجزت الشركة عن توقع تفضيالت العمالء أو تغيرات القطاع أو
ّ
تعديل خدماتها في الوقت المناسب ،فإنها قد تخسر العمالء والعمالء المستهدفين .ومن جهة أخرى ،إذا عجزت عن االستحواذ على تقنيات أو خدمات جديدة من
ِّ
ّ
ّ
ِّ
ّ
المطورين ،أو إذا كانت هذه االستحواذات مكلفة أو متأخرة ،فقد يقلل هذا األمر من نمو الشركة وربحيتها .كما ستتضرر النتائج التشغيلية للشركة
أطراف ثالثة من
ُ َّ
ً
ّ ً
ُ
ّ
َ
ّ
إذا لم تستجب منتجاتها وخدماتها الجديدة الحتياجات عمالئها أو لم توقت جيدا مع فرص السوق أو لم تطرح في السوق بطريقة فعالة .واستجابة للتغيرات
ّ
التطور
التقنية ،تواصل الشركة االستثمار والبحث في التقنيات والخدمات الجديدة ،مثل إجراء المكالمات عبر شبكة واي فاي وخدمة االتصال الصوتي عبر تقنية
ّ
التطور طويل األمد.
طويل األمد ( )Voice over LTEوخدمة ( )LTE-Advancedتقنية
ً
ّ
التطورات التقنية الثورية.
وعلى وجه الخصوص ،تواجه حاليا الشركة والمشاركون اآلخرون في القطاع مخاطر متزايدة تفرضها عملية التحويل الرقمي وغيرها من
ً
ّ
فهنالك مثال الرسائل والتطبيقات الصوتية المبتكرة ،التي تستخدم اإلنترنت كبديل لبعض خدمات االتصاالت التقليدية (الرسائل الصوتية/الرسائل النصية
ّ
القصيرة) ،تؤدي إلى تآكل إيرادات عمليات شبكات االتصاالت المتنقلة ،مثل عمليات الشركة .ومن شأن انخفاض الطلب على الخدمات األساسية للصوت والرسائل
ً
ّ
متطورة نتيجة التنافس على خدمات بث المحتوى عبر شبكة اإلنترنت ( )OTTأن يؤثر سلبا بشكل كبير على إيرادات الشركة في المستقبل.
وطرح خدمات

ّ
ّ
متقدمة وسهلة االستعمال وواسعة االنتشار على توفر واسع النطاق ومعقول التكلفة لألجهزة .وما زالت أجهزة  LTEأعلى تكلفة من أجهزة
سيعتمد توفير خدمات
ً
ٍّ
ُ
ظهر العمالء استعدادا لدفع المزيد لقاء أجهزة  ،LTEفقد تضعف قدرة الشركة على
ي
لم
أو
كاف
حد
إلى
LTE
أجهزة
سعر
ينخفض
لم
وإذا
والثالث.
الجيلين الثاني
ِ
ٍ
تقديم مثل هذه الخدمات لعدد أكبر من العمالء.
َّ
ً
ً
ً
وال يمكن للشركة أن تضمن النجاح التجاري ٍّ
ألي من مبادراتها الحالية أو المخطط لها ،وسيحمل فشلها تأثيرا سلبيا جوهريا على أعمال الشركة وتوقعاتها ووضعها
المالي ونتائج عملياتها.
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ّ
ّ
بمعدالت تخلي العمالء عن الخدمة
2المخاطر المتعلقة

ّ
أظهر التحليل الذي أجرته الشركة ّ
تتميز بمستويات عالية من ّ
ّ
معدل تخلي
أن فئات النطاقات الصوتية ونطاقات الجوال في سوق المملكة العربية السعودية
ً
ً
العمالء عن الخدمة (أو تناقص العمالء) مقارنة باألسواق األخرى في الشرق األوسط ،وذلك وفقا لتقرير مؤشرات األداء لقطاع االتصاالت وتقنية المعلومات للربع الرابع
ً
لعام 2018م الصادر من هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات .وتعتقد الشركة ّ
بأن هذا نتيجة سوق تنافسية للغاية وتراجع مستمر في األسعار .وفضال عن ذلك ،فقد
تتأثر بشكل حاد سوق االتصاالت مسبقة الدفع في المملكة العربية السعودية بسبب اللوائح الصادرة بشأن تسجيل بطاقات الهواتف الجوالة ولزوم بصمات األصابع
والقيود المفروضة على ملكية تلك البطاقات.
وقد يسبب ذلك في ضغوط على ربحية مشغلي االتصاالت السلكية والالسلكية والتي تأثرت بتخفيضات األسعار والعموالت المسددة وتكاليف االستحواذ على
ّ
ً
ً
مشتركين ،وإذا أخفقت الشركة في تثبيت ّ
معدالت تناقص العمالء في السوق ،فستتأثر سلبيا وجوهريا أعمال الشركة وتوقعاتها ووضعها المالي ونتائج عملياتها.
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ّ
وسماعات األذن الالسلكية والمحطات المركزية
2المخاطر المتعلقة بالمخاطر المحتملة للهواتف النقالة
الالسلكية
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2المخاطر المتعلقة بحماية الملكية الفكرية

وسماعات األذن الالسلكية على ّ
المحتمل لالنبعاثات الكهرمغنطيسية من الهواتف ّ
َ
ّ
صحة مستخدمي الهواتف
الضار
السنوات األخيرة مخاوف بشأن التأثير
شهدت
ُ
ّ
ّ
ّ
ّ
جر َيت بحوث بشأن األضرار المحتملة للتعرض للمجاالت الكهرمغنطيسية حول المحطات المركزية الالسلكية على صحة الذين يعيشون أو يعملون
أ
وقد
النقالة.
ًِ
ّ
ً
ّ
َّ
أو يقضون قدرا كبيرا من الوقت بالقرب من تلك المحطات .ومن شأن أي مخاطر صحية فعلية أو متصورة ذات صلة باستخدام أجهزة االتصاالت المتنقلة أو
ّ
ّ
ً
ّ
سلبيا على الشركة عبر خفض ّ
معدل نمو عمالئها
قضاء الوقت بالقرب من المحطات المركزية الالسلكية أو قراءة األخبار بشأنها أو أي تقاضي يتعلق بها أن يؤثر
ً
ً
ً
ّ
أو تقليص قاعدة عمالئها أو متوسط إيراداتها من كل مستخدم أو غير ذلك .وتحمل ٌّ
أي من هذه العوامل تأثيرا سلبيا جوهريا على آفاق أعمال الشركة ووضعها
المالي ونتائج عملياتها.

تعتمد الشركة على العالمة التجارية «زين» وحقوق الملكية الفكرية المماثلة لتحمي عالمتها التجارية والمنتجات الموسومة بها .وتستخدم الشركة هذه الملكية
ّ
ً
ً
الفكرية تبعا للشروط العامة التفاقية اإلدارة والشروط األكثر تحديدا التفاقية ترخيص العالمة التجارية .وتتولى شركة زين الكويت تسجيل  -أو تعتزم تسجيل  -كافة
ً
ّ
ّ
ُ
َ
لطرف آخر أن
ستخدم فيها ،لكن في كثير من الحاالت ال يمكن التأكد من أنه لم يسبق
العالمات التجارية التي تسمح للشركة حاليا باستخدامها في األسواق التي ت
ٍ
ّ
ّ ّ
سجل هذه العالمة التجارية في دوائر أخرى .وعلى الرغم من ّ
ّ
أن شركة زين الكويت تسعى إلى تسجيل العالمات التجارية حيثما أمكن ذلك ،إل أنها قد ال تتمكن من
حماية عالماتها التجارية كما يجب ،وبالتالي ،قد يؤدي استخدام هذه العالمات التجارية التي ال تحظى بحماية كافية من قبل أشخاص آخرين إلى اإلخالل بحقوق
الملكية الفكرية أو استخدامها بشكل غير مشروع ،األمر الذي سيؤثرعلى سمعة الشركة ورفع دعاوى قضائية ومطالبات أمام المحاكم المختصة لحماية هذه الحقوق.
وهي عملية مكلفة وتحتاج إلى وقت وجهد كبير من قبل الشركة .وفي حال ما إذا فشلت الشركة في حماية عالمتها التجارية بشكل فعال عند تسجيل الشهادة
ً
ً
أو تتبع العالمات المشابهة ،فإن ذلك سيؤثر سلبا على قيمتها ،مما ينعكس سلبا على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

ّ
2المخاطر المتعلقة باألسهم3
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ِّ
المؤسسين
2المخاطر المتعلقة بسيطرة المساهمين

ً
ً
ّ
الم َ
فإنهم سيمتلكون  %57,8من األسهم ُ
ِّ
صدرة مباشرة بعد الطرح.
المؤسسين في كافة األسهم المخصصة لهم من حقوق األولوية،
إذا اكتتب كل من المساهمين
ّ
وإذا لم يكتتب المساهمون المؤسسون في عدد أسهم حقوق األولوية التي يحق لهم االكتتاب فيها سوى عبر رسملة نسبتهم من تمويل األطراف ذات العالقة أو
ً
ً
ً
الم َ
مباشرة بعد الطرح إلى حوالي  %٣7,٦من األسهم ُ
صدرة .وقد تعهدت شركة
نقدا( ،فضال راجع القسم « 9استخدام متحصالت الطرح») ،فستنخفض حصتهم
زين الكويت باالكتتاب في حصتها من الحقوق األولوية ،وعليه إذا لم يكتتبوا المساهمون المؤسسون اآلخرون ،ستكون حصة المساهمين المؤسسين في الشركة
ّ
ِّ
المؤسسين التأثير على  -والتحكم في  -كافة المسائل التي تتطلب موافقتهم ،بما في ذلك
بعد الطرح حوالي  .%47,0وفي جميع الحاالت ،سيكون للمساهمين
ّ
ّ
المهمة وتعيين أعضاء مجلس اإلدارة (باستثناء المسائل التي يقيدها نظام الشركات والمنصوص عليها في المادة .) 82
المصاريف الرأسمالية
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ِّ
ً
ّ
تصب في صالح المساهمين اآلخرين أو يكون لها تأثير كبير
المؤسسين استخدام حقوق األولوية المخصص لهم بطريقة قد ال
بناء على ذلك ،يمكن للمساهمين
َّ
على أعمال الشركة وتوقعاتها ووضعها المالي ونتائج عملياتها ،بما في ذلك المعامالت المؤسسية الرئيسية وتعديالت رأس المال.
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ّ
2المخاطر المتعلقة بالسيولة والتقلب في سعر السهم

ّ
قد يعجز المستثمرون عن إعادة بيع أسهمهم (بما فيها أسهم حقوق األولوية) بسعر الطرح أو بأعلى منه ،حيث يمكن للسعر السوقي لألسهم بعد الطرح أن يتأثر
ً
ّ
التغيرات في نتائج عمليات الشركة أو ظروف السوق أو األنظمة
سلبيا بعوامل تقع ضمن سيطرة الشركة أو خارجها ،بما في ذلك ،على سبيل المثال ال الحصر،
الحكومية.
ّ
المؤهلين أن يدركوا ّ
بأن قيمة االستثمار في األسهم (بما فيها أسهم حقوق األولوية) قد تنخفض أو ترتفع ،وقد يكون السعر السوقي
ويجب على المساهمين
ّ
ّ
ّ
ّ ً
لتقلبات كبيرة بسبب ّ
تغير المعنويات في السوق فيما يتعلق باألسهم .وقد شهدت أسواق األسهم من وقت آلخر تقلبات كبيرة في األسعار
لألسهم متقلبا ويخضع
ّ
ّ
والحجم أثرت على األسعار السوقية لألوراق المالية وقد ال تكون ذات صلة بأداء الشركة أو توقعاتها .وعالوة على ذلك ،قد تقل النتائج والتوقعات التشغيلية للشركة
ً
ّ
من وقت آلخر عن توقعات محللي السوق وأحوال السوق عموما .وسيؤدي ٌّ
أي من هذه األحداث إلى انخفاض السعر السوقي لألسهم.

-3-3

2المخاطر المتعلقة بسياسة توزيع األرباح

-3-4

2المخاطر المتعلقة بتخفیض المساهمات الحالیة
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2المخاطر المتعلقة بالتصرف باألسهم من جانب المساهمين المؤسسين
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ّ
2المخاطر المتعلقة بالتقلبات المحتملة في سعر أسهم حقوق األولوية
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ّ
2المخاطر المتعلقة بانعدام الطلب على أسهم الشركة وحقوق مساهميها
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2المخاطر المتعلقة بالتداول في الحقوق

ّ
ً
يعتمد توزيع األرباح على عدد من العوامل ويخضع تسديدها حاليا للقيود التي يفرضها كبار الدائنين المضمونين .وال تتوقع الشركة أن توزع أرباح للمساهمين
ّ
في المستقبل المنظور ريثما تنظر في األرباح المستبقاة ومتطلبات اإلنفاق الرأسمالي والوضع المالي وظروف السوق والمناخ االقتصادي العام وعوامل أخرى .ومع
ُ َ
ُ
معينة .كما أنّ
ذلك ،ال يمكن أن يوجد أي ضمان حيال ّ
ُ
َ
ستدفع في أي سنة ّ
أن أي توزيعات أرباح ستدفع على اإلطالق أو حيال قيمة التوزيعات  -إن و ِجدت  -التي
ً
ُ
القدرة المستقبلية للشركة على توزيع أرباح قد تخضع أيضا للشروط واألحكام الخاصة باتفاقيات التمويل التي أبرمتها الشركة أو ستبرمها في المستقبل .ويضاف
ً
إلى ذلك ّ
ّ
تتغير من وقت آلخر( .لمزيد من التفاصيل عن سيسة توزيع األرباح ،فضال راجع القسم « 8سياسة توزيع األرباح»).
أن سياسة توزيع أرباح الشركة قد
ّ
ّ
ّ
ملكيتهم التناسبية وحقهم في التصويت في الشركة،
المؤهلون في حقوق األولوية بحلول نهاية فترة االكتتاب ،ستنخفض حصص
إذا لم يكتتب المساهمون
ً
ّ
ّ
ّ
وستقل بالتالي النسبة التي تمثلها أسهمهم الحالية من رأس مال الشركة وذلك بعد الطرح مباشرة .وبالنسبة للمساهمين المؤهلين الذين سيكتتبون في كافة حقوق
يتعرضون لتقليل ّ
األولوية في تاريخ االستحقاق ،فقد ّ
حصتهم في الشركة حيث سيجري تقريب مستحقاتهم إلى أقرب عدد صحيح من أسهم حقوق األولوية.
التصرف في أسهمهم إال بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية .وباإلضافة إلى ذلك ،قبل أي ّ
ّ
ِّ
تصرف في األسهم ،يجب
المؤسسين
ال يجوز للمساهمين
ّ
ِّ
2
المؤسسين (بما فيهم شركة انفرا كابيتال لالستثمارات ش.م.خ وشركة ركيزة القابضة) الحصول على موافقة بنوك المرابحة ،ألن األسهم القائمة
على المساهمين
ٌ
ِّ
المؤسسون (بما فيهم شركة انفرا كابيتال لالستثمارات ش.م.خ وشركة ركيزة ) مرهونة أو
التي يملكها  -وكذلك أسهم حقوق األولوية التي سيملكها  -المساهمون
ُ
ست َ
رهن لبنوك المرابحة كجزء من باقة ضمان بموجب تسهيل المرابحة حتى ُت َّ
سدد قيمة هذا التسهيل بالكامل.
ً
ُويضاف إلى ذلك ّ
ّ
ِّ
للتصرف فيٍّ )1( :
أي من أسهمهم القائمة ،و( )2أسهم حقوق األولوية
المؤسسين بالنسبة
أن هيئة السوق المالية قد فرضت قيودا على المساهمين
َ
المكتتب بها من طرفهم بنفس نسبة عدد األسهم القائمة المملوكة لهم ،في كل حالة لفترة ستة أشهر من تاريخ بدء تداول أسهم حقوق األولوية في السوق.
ّ
ّ
وبعد انقضاء فترة التجميد هذه الممتدة لستة ( )6أشهر ،ال يجوز للمساهمين المؤسسين التصرف في أسهمهم إال بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية،
ُ
َ
باستثناء أن هذا التقييد لن يسري على أي أسهم غير مكتتب فيها خ ِّص َصت لهم.
ّ
ً
ً
تصور ّ
مؤسس ،أو حتى ّ
يؤثر بيع ّ
كميات كبيرة من األسهم من قبل أي مساهم ِّ
أن هذه المبيعات قد تحصل ،تأثيرا سلبيا على السعر السوقي لألسهم.
وقد
ّ
ّ
تغير ّ
تقلبات كبيرة بسبب ّ
توجهات السوق المالية السعودية («تداول») .وقد تكون هذه التقلبات
قد يواجه السعر السوقي لحقوق األولوية المتعلقة بأسهم الشركة
ً
ً
ً
ّ
كبيرة نظرا لنطاق مختلف للتغيير المسموح به في أسعار تداول حقوق األولوية مقارنة بنطاق التغيير المسموح به ألسهم الشركة .كما أنه نظرا العتماد سعر حقوق
األولوية على سعر التداول الخاص بالشركة وإدراك السوق المحتملة لسعر أسهم حقوق األولويةّ ،
فإن هذه العوامل باإلضافة إلى العوامل المذكورة فيما سبق ذكره
ّ
ّ
ّ
من عوامل الخطر والمخاطر المتعلقة بالسيولة والتقلب في سعر السهم قد تؤثر على سعر حقوق األولوية .وقد يؤثر بيع عدد كبير من أسهم الشركة في «تداول»
ُّ
ً
ً
ً
ّ
باألخص.
أو توقع بيع عدد كبير منها تأثيرا سلبيا على أسعار األسهم في «تداول» عموما وأسهم الشركة
ّ
كاف على حقوق مساهمي الشركة خالل فترة تداول حقوق األولوية ،وذلك لتمكين حامل هذه الحقوق (سواء أكان
ال يوجد أي ضمان حيال أنه سيكون هنالك طلب ٍ
ً ًّ
ً
ً
ّ
ّ
كاف على أسهم الشركة
مؤهال أو مستثمرا جديدا) من بيعها وتحقيق ربح أو
مساهما
تمكينه من مجرد بيعها .كما ال يوجد ضمان حيال أنه سيكون هنالك ّ طلب ٍ
ّ
ّ
َّ
المتبقية من المستثمرين المؤسسيين خالل طرح األسهم المتبقية .وفي حال لم يكتتب المستثمرون المؤسسون في األسهم المتبقية بسعر مرتفع ،فقد ال يكون
ً
ّ
َ
كاف في السوق
مبلغ التعويض كافيا لتوزيعه على حاملي الحقوق غير المستخدمة .وعالوة على ذلك ،ال يمكن إيجاد أي تأكيد على أنه
سيكون هنالك طلب ٍ
ّ
على أسهم حقوق األولوية التي سيحصل عليها المكتتب ّإما (أ) من خالل االكتتاب في الحقوق أو (ب) خالل طرح األسهم المتبقية أو (ج) في السوق المفتوحة.
ِّ
ّ
قد ُت ِّ
التغير المسموح به في األسعار لتداول الحقوق («القيمة اإلرشادية للحق») النسبة
سبب المضاربة المتعلقة بأسهم حقوق األولوية خسائر مادية .وتتجاوز حدود
ّ
ً
ً
ً
المسموح بها ألسعار األسهم ( %10ارتفاعا أو انخفاضا) .وهنالك أيضا عالقة مباشرة بين سعر سهم الشركة والقيمة اإلرشادية للسهم .وبالتالي ستتأثر حدود األسعار
اليومية لتداول الحق بحدود األسعار اليومية لتداول األسهم.
2

طبقا التفاقيات التسوية ،استحوذت انفرا كابيتال لالستثمارات ش.م.خ على  30.000.000سهم من «شركة ركيزة القابضة (أحد المساهمين المؤسسين) بتاريخ 2012/05/15مً .
وبناء عليه ،فقد طلبت هيئة
السوق المالية معاملة انفرا كابيتال لالستثمارات ش.م.خ كمساهم مؤسس ألغراض التجميد.
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ُ
ّ
ست ّ
ضطر الستخدام هذه الحقوق لالكتتاب في أسهم حقوق
وفي حال فشلت الجهة المضاربة في بيع حقوق األولوية قبل نهاية فترة تداول حقوق األولوية ،فإنها
ّ
تتكبد بعض الخسائر .وعليه ،يجب على المستثمرين مراجعة التفاصيل الكاملة آللية إدراج وتداول حقوق األولوية وأسهم حقوق األولوية وطريقة
األولوية وقد
ِّ
َ
ّ
ّ
عملها ،ويجب أن يكونوا على دراية بجميع العوامل المؤثرة عليهم ،للتأكد من أن أي قرار استثماري سيقوم على الوعي والتفاهم الكاملين.

-3-9

المكتتبين
2المخاطر المتعلقة بانخفاض نسبة المساهمين غير
ِ

-3-10

2المخاطر المتعلقة بالعجز عن استخدام الحقوق في الوقت المناسب

-3-11

ّ
ّ
2المخاطر المتعلقة بالبيانات التطلعية

-3-12

ّ
2المخاطر المتعلقة بطرح أسهم جديدة في المستقبل

-3-13

2المخاطر المتعلقة بعدم وجود ضمان بحصول األشخاص المؤهلين على تعويض

ّ
إذا لم يستخدم حاملو حقوق األولوية حقوقهم بالكامل فيما يتعلق باالكتتاب بأسهم حقوق األولوية خالل الطرح ،ستنخفض نسبة مساهمتهم وما لديهم من
ّ
حقوق التصويت .وفي حال رغب حامل َّ
مسجل لحق أولوية في بيع حقوقه خالل فترة تداول حقوق األولوية ،فال يوجد أي ضمان حيال أن عوائده ستكون كافية
للتعويض الكامل عن انخفاض نسبة مساهمته في الشركة نتيجة زيادة رأس مالها.
ّ
ّ
ّ
المؤهلين وممثليهم من الوسطاء الماليين أن يتخذوا التدابير المناسبة للوفاء بكافة تعليمات الممارسة المطلوبة للحقوق والشهادات الواجب
يجب على األشخاص
ّ
ُ
َ
استالمها قبل انتهاء فترة االستخدام .وإذا عجز أصحاب حقوق األولوية والوسطاء الماليين عن اتباع إجراءات اكتتاب الحقوق بالطريقة الصحيحة ،فقد يقابل طلب
ً
ّ
المؤهلون عن استخدام حقوقهم لالكتتاب
االكتتاب بالرفض (فضال راجع القسم « 15المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه») .وإذا عجز األشخاص
ً
ً
ً
ّ ُ َّ
َّ
استخداما صحيحا في نهاية فترة االكتتاب ،تبعا للحقوق التي يمتلكونها ،فال يوجد ضمان حيال أنه سيوزع مبلغ تعويضي على المساهمين المؤهلين الذين لم
ّ
ّ
ّ
انخفاض في نسبة ملكيتهم.
يكتتبوا أو الذين لم يتبعوا إجراءات االكتتاب بالطريقة الصحيحة ،األمر الذي يؤدي بدوره إلى
ٍ
ّ
ٌ
ّ
ّ
وتضم هذه
بيانات تطلعية وتتضمن مخاطر معروفة وأخرى مجهولة وبعض الشكوك التي تؤثر على نتائج الشركة.
إن بعض البيانات الواردة في هذه النشرة
ً
ّ
البيانات ،على سبيل المثال ال الحصر ،بيانات متعلقة بالوضع المالي للشركة واستراتيجية أعمالها وخططها وأهدافها المستقبلية (فضال راجع القسم « 4الشركة
وطبيعة أعمالها» والقسم « 6المعلومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة») (بما في ذلك خطط التطوير وأهدافه ألعمال الشركة) .وإذا كان ٌّ
أي من االفتراضات
ً
غير صحيحّ ،
جوهريا عن النتائج المذكورة في هذه النشرة ،ما ّ
يؤدي إلى أن يفقد المستثمرون كامل استثماراتهم في أسهم الشركة
فإن النتائج الفعلية قد تختلف
أو في أي جزء منها.
ّ
ال يوجد ما يمنع الشركة من إصدار أسهم جديدة في المستقبل بعد الحصول على الموافقات المطلوبة .وبالتالي ستقل ملكية المساهمين غير المشاركين في
ّ
االكتتاب وحقوق التصويت التي يملكونها ،كما ستنخفض توزيعات األرباح عن كل سهم بسبب الزيادة في عدد األسهم ،ما سيقلل من ربحية المساهمين قبل
إصدار األسهم.
ّ
المؤهلين
ستبدأ فترة االكتتاب في 1442/03/02هـ (الموافق 2020/10/19م) وستنتهي في 1442/03/12هـ (الموافق 2020/10/29م) .ويجب على المساهمين
ّ
ّ
وممثليهم من الوسطاء الماليين أن يتخذوا التدابير المناسبة للوفاء بكافة التعليمات المطلوبة واالكتتاب في أسهم حقوق األولوية قبل انتهاء فترة االكتتاب .وإذا
ً
ً
ً
ّ
ّ
عجز المساهمون المؤهلون عن استخدام حقوقهم لالكتتاب استخداما صحيحا في نهاية فترة الطرح ،تبعا للحقوق التي يمتلكونها ،فال يوجد ضمان حيال أنه
ُ َّ
َّ
المؤهلين الذين لم يشاركوا أو لم يكتتبوا بالطريقة الصحيحة في أسهم حقوق األولوية.
سيوزع مبلغ تعويضي على المساهمين
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 3-نظرة عامة عن السوق والقطاع
ّ 3مقدمة
1
إن المعلومات الواردة في هذا القسم («نظرة عامة على السوق») مستمدة من التقرير الذي أعده مستشار السوق («استراتيجي أند  -فريق االستشارات االستراتيجية
العالمي لدى شركة برايس ووتر هاوس كوبرز») .استراتيجي أند فريق عالمي يضم استراتيجيين مهنيين يعكفون على تقديم المساعدة للعمالء القتناص الفرص
األساسية .وتتمتع استراتيجي أند بخبرة تصل إلى  100عام في مجال االستشارات االستراتيجية والقدرات القطاعية والوظيفية لشبكة شركة برايس ووتر هاوس كوبرز.
جزء ا من شبكة شركات برايس ووتر هاوس كوبرز التي تتواجد في  157دولة ،ويعمل لديها أكثر من ً 223,000
وتمثل استراتيجي أند ً
شخصا يلتزمون بتقديم الخدمات
المتعلقة بالضمان والضرائب واالستشارات وفق معايير الجودة المطلوبة.
ال يملك مستشار السوق وال أي من شركاته التابعة أو الشقيقة أو شركائه أو مساهميه أو أعضاء مجلس إدارته أو مدرائه أو أقربائه أية أسهم أو أية مصلحة من أي نوع
ّ
المقدمة إلى الشركة
في الشركة أو شركاتها التابعة .وقد أعطى مستشار السوق موافقته الخطية ،كما في تاريخ هذه النشرة ،على استخدام اسمه ومعلومات السوق
من جانبه بالطريقة والشكل المذكورين في هذه النشرة ولم يعدل عن تلك الموافقة.
يرى أعضاء مجلس اإلدارة أن المعلومات والبيانات الواردة في هذه النشرة من المصادر األخرى ،بما في ذلك المصادر التي قدمها مستشار السوق بتاريخ  20ديسمبر
2019م هي معلومات وبيانات موثوق بها .ومع ذلك ،لم تقم الشركة أو أي من أعضاء مجلس إدارتها أو مدرائها أو مساهميها أو غيرهم من المستشارين لديها
بالتأكد أو التحقق من دقة المعلومات الواردة في هذا القسم أو اكتمالها ،وال يتحمل أي منهم أي مسؤولية بشأن هذه المعلومات.

3بيئة االقتصاد الكلي2

ً ً
شهد اقتصاد المملكة العربية السعودية نموا قويا حتى عام 2014م ،حيث استمر الناتج المحلي االسمي باالرتفاع بمعدل سنوي مركب نسبته  %9.4منذ عام 2010م
ً
ً
ليصل إلى  2,836مليار ريال سعودي .وقد أثر تراجع أسعار النفط في عام 2014م تأثيرا بالغا على اقتصاد المملكة .وانخفض متوسط أسعار النفط في عام 2016م
ليصل إلى أقل من  %50متوسط أسعار النفط في عام 2014م .ونتيجة لذلك ،انخفض إجمالي الناتج المحلي االسمي للمملكة العربية السعودية بنسبة  %14.7خالل
ً
الفترة الممتدة من عام 2014م إلى عام 2016م .ورغم ذلك ،سجل اقتصاد المملكة العربية السعودية نموا في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي خالل الفترة الممتدة
من 2010م إلى 2016م.
ً
قيودا على إنتاج النفط ودشنت مبادرات إصالح واسعة النطاق في إطار رؤية  ،2030وهي االستراتيجية
في عام 2017م ،فرضت حكومة المملكة العربية السعودية
الوطنية التي طرحتها المملكة قبل عام بهدف تنويع اقتصادها وتقليل االعتماد على النفط وتطوير قطاعات الخدمات العامة .باإلضافة إلى ذلك ،أثرت جهود
ً
ً
ً
وركودا بنسبة
فعليا منذ عام 2015م على النمو في عام 2017م ،حيث سجل االقتصاد انكماشا بنسبة  %0.7من حيث القيمة الحقيقية
الترشيد المالي التي بدأت
ً
 .%0.8ومع ذلك ،ارتفعت أسعار النفط الخام إلى متوسط سعر  53دوالرا للبرميل لعام 2017م ،وانخفض العجز في الميزانية إلى  195مليار ريال سعودي ،مما أدى
إلى تحسين التوقعات االقتصادية على المدى المتوسط.
ً
زادت اإليرادات الحكومية في عام 2018م بعد فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة  ،%5فضل عن التحسينات التي شهدتها أسعار النفط ،وقد ترتب على ذلك
ُ
ً
ً
تقريبا في النفقات الحكومية ،التي خصص جزء منها لتنفيذ عمليات اإلصالح االقتصادي وخطط التحفيز .تبعا لذلك ،عاد إجمالي الناتج المحلي
زيادة متساوية
إلى االرتفاع من جديد بنسبة  %2.4من حيث القيمة الحقيقية.

  (3-1):لودجلامؤشرات االقتصاد الكلية الرئيسية
المؤشرات الرئيسية

2010م

2011م

2012م

2013م

2014م

2015م

2016م

2017م

2018م

معدل النمو
السنوي
المركب

إجمالي الناتج المحلي االسمي (مليار ريال سعودي)

1,981

2,517

2,760

2,800

2,836

2,454

2,419

2,582

2,949

%5.1

إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (مليار ريال
سعودي)

1,981

2,179

2,297

2,359

2,445

2,545

2,588

2,569

2,631

%3.6

معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي ()%

ال يوجد

%10.0

%5.4

%2.7

%3.7

%4.1

%1.7

()%0.7

%2.4

-

نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي
(ريال سعودي)

ال يوجد

78,248

79,992

79,675

80,199

81,272

80,665

78,380

78,776

-

معدل التضخم في أسعار المستهلك (النسبة
المئوية السنوية)

%5.3

%5.8

%2.9

%3.5

%2.2

%1.2

%2.1

()%0.8

%2.5

-

أسعار النفط الخام (متوسط أسعار النفط بالدوالر
األمريكي)

79

104

105

104

96

51

43

53

68

()%1.9

المصدر :البنك الدولي ،تم استخراج هذه البيانات بتاريخ  17ديسمبر 2019م
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  (3-2):لودجلانظرة عامة على ميزانية حكومة المملكة العربية السعودية
2013م

2014م

2015م

2016م

2017م

2018م

2010م

نظرة عامة على الميزانية
اإليرادات (مليار ريال سعودي)

742

1,118

1,246

1,153

1,039

612

528

692

783

النفقات (مليار ريال سعودي)

654

827

873

976

1,100

978

930

890

978

الفائض ( /العجز) (مليار ريال سعودي)

88

291

373

177

()61

()366

()402

()198

()195

نسبة عجز الميزانية العامة ()%

%4.4

%11.59

%13.59

%6.46

()%2.34

()%14.8

()%12.8

()%9.2

()%4.6

نسبة الدين العام الى الناتج المحلي ()%

%8.4

%5.40

%3.05

%2.15

%1.58

%5.8

%13.1

%17.2

%19.1

المصدر :وزارة المالية بالمملكة العربية السعودية والتقارير السنوية لمؤسسة النقد

2012م

2011م

  (3-3):لودجلانظرة عامة على تجارة المملكة العربية السعودية
2010م

2011م

2012م

2013م

2014م

2015م

2016م

2017م

2018م

نظرة عامة على التجارة
الصادرات (مليار ريال سعودي)

982

1,410

1,498

1,454

1,331

818

753

900

1,178

الواردات (مليار ريال سعودي)

653

742

807

862

971

927

743

757

786

صافي التدفقات (مليار ريال سعودي)

329

668

691

592

360

()110

10

143

392

المصدر :يورومونيتور إنترناشونال ،تم استخراج هذه البيانات بتاريخ 2019/12/18م

3البيانات الديموغرافية3
ارتفع إجمالي عدد سكان المملكة من  27.4مليون في عام 2010م إلى حوالي  33.7مليون في عام 2018م ،منهم  20.8مليون 3من السعوديين ،ويتألف سكان
ً
المملكة مما نسبته  %57.6من الذكور  %42.2من اإلناث .ويبلغ عدد سكان المملكة من فئة الشباب ما نسبته  %68ممن تقل أعمارهم عن  40عاما  %25.0ممن
تقل أعمارهم عن ً 15
عاما .وبلغت نسبة األشخاص البالغين المتعلمين  %95في عام 2017م.4
  (3-4):لودجلاسكان المملكة العربية السعودية
2010م

2011م

2012م

2013م

2014م

2015م

2016م

2017م

2018م

معدل النمو
السنوي المركب

إجمالي تعداد السكان (مليون)

27.4

28.3

29.2

30.1

30.9

31.7

32.4

33.1

33.7

-

معدل النمو السنوي ()%

ال يوجد

3.1

3.1

3.1

2.9

2.6

2.3

2.0

1.8

%2.33

السكان

المصدر :البنك الدولي ،تم استخراج هذه البيانات بتاريخ 2019/12/18م

  (3-5):لودجلاتقسيم سكان المملكة حسب الجنس والعمر (2018م)
الذكور

اإلناث

اإلجمالي

%12.7

%12.3

%25.0

40 – 15

%24.5

%18.7

%43.2

64 – 40

%18.7

%9.9

%28.5

+ 64

%1.7

%1.5

%3.3

%57.6

%42.4

%100

15 – 0

اإلجمالي

المصدر :يورومونيتور إنترناشونال ،تم استخراج هذه البيانات بتاريخ 2019/12/18م

3رؤية المملكة العربية السعودية 20304
قامت المملكة العربية السعودية بوضع أهداف وغايات واضحة القتصادها في «رؤية  »2030التي تجسد مجموعة من خطط السياسات التي تهدف إلى إحداث
تحول جوهري في االقتصاد ،5وتم اعتماد الرؤية السعودية كمنهجية وخارطة طريق لألعمال االقتصادية والتنموية في المملكة بهدف أن تتبوأ المملكة مكانة
رائدة في جميع المجاالت ،وسعت إلى الوقوف على االتجاهات والسياسات واألهداف والغايات العامة للمملكة .وتتمثل الرؤية الجديدة للمملكة العربية السعودية
في التوسع في القطاعات غير النفطية وتسريع النمو في القطاع الخاص .وقد كان أول خطط السياسات المطروحة هو برنامج التحول الوطني الذي تم إطالقه في
يونيو 2016م وتحديثه في 2017م .وينطوي هذا البرنامج على  8محاور:
االرتقاء بالرعاية الصحية.
تحسين مستويات المعيشة والسالمة.
ضمان استدامة الموارد الحيوية.
3
4
5

الهيئة العامة لإلحصاء ،المملكة العربية السعودية ،تم استخراج هذه البيانات بتاريخ 2019/12/20
البنك الدولي ،تم استخراج هذه البيانات بتاريخ 2019/12/20
تقرير صندوق النقد الدولي ،المملكة العربية السعودية ،أكتوبر 2016م
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تعزيز التنمية المجتمعية وتطوير القطاع غير الربحي.
تحقيق التميز في األداء الحكومي.
تمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته.
اإلسهام في تمكين القطاع الخاص.
تطوير القطاع السياحي والتراث الوطني.
سلطت أهداف ومبادرات « رؤية  »2030وبرنامج التحول الوطني الضوء على الرقمنة باعتبارها أحد مجاالت التركيز الرئيسية ،ومن المتوقع أن تعمل الرقمنة على
تحقيق التنويع االقتصادي وزيادة اإلنتاجية واالبتكار.

3نظرة عامة على قطاع االتصاالت السعودي5
يعتبر قطاع االتصاالت السعودي هو القطاع األكبر في المنطقة ،حيث يضم أكثر من  44مليون مشترك في خدمات الهواتف الجوالة وتقدر إيراداته المجمعة
بمبلغ  73.3مليار في عام 2018م ،يتكون هذا القطاع من ثالثة شركات :الشركة السعودية لالتصاالت وشركة موبايلي وشركة زين .وتحتدم ً
حاليا المنافسة في هذا
ً
القطاع خاصة مع دخول جهات جديدة إلى السوق في شكل مشغلي شبكات الجوال االفتراضية .وبشكل عام ،تخضع شركات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في
المملكة العربية السعودية للعديد من التغيرات السريعة ً
نظرا لدخول شركات جديدة أحدثت ثورة في السوق (مثل شركة جوجل وشركة أبل وغيرها من شركات
خدمات الوسائط الفائقة) بينما تمر أعمال االتصاالت التقليدية بحالة تشبع .من ناحية أخرى ،فإن اإلقبال المتزايد على الخدمات الرقمية من العمالء والجهات من
القطاعين العام والخاص يخلق ً
فرصا لمشغلي االتصاالت في القطاعات ذات الصلة.
  (3-6):لودجلاإيرادات خدمات االتصاالت
إيرادات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
االتصاالت (مليار ريال سعودي)

2014م

2015م

2016م

2017م

2018م

66.6

72.8

73.7

71.0

73.3

المصدر :مؤشرات أداء االتصاالت وتقنية المعلومات الخاصة بهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات فيما يتعلق بالربع األخير من عام 2018م

تتمثل الدوافع الرئيسية لتبني وسائل التواصل االجتماعي الرائدة في المملكة في انفتاح شبابها على التقنيات الحديثة وإقبالهم الشديد على الهواتف الذكية
وتقدم تكنولوجيا اإلنترنت عبر الهواتف الجوالة.
ومن الناحية التنظيمية ،فإن هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات هي هيئة حكومية مستقلة تنظم قطاع االتصاالت وترعى أنشطة تكنولوجيا المعلومات الوطنية
لتوفير خدمات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات المتقدمة والموثوقة بأسعار معقولة وبجودة عالية في جميع أنحاء المملكة ،وتتولى هيئة االتصاالت وتقنية
المعلومات مسؤولية إصدار التراخيص للشركات التي ترغب في تقديم خدمات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في المملكة ،كما تقوم بإدارة التعريفات وتصفية
المحتوى ومراقبة الجودة .وفي الحقبة األخيرة ،أولت هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات معظم تركيزها لزيادة اعتماد التسجيل والتشجيع على مشاركة البنية
التحتية وإصدار التراخيص الموحدة ومقاربة لوائح تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت .وقد بدأت وزارة الداخلية السعودية في مطلع عام 2016م في تطبيق نظام
المسح الضوئي للبصمات البيومترية بغية إحكام المراقبة واألمن بشأن استخدام الهواتف الجوالة وملكيتها ،حيث تم إقرار النظام ألول مرة في شهر سبتمبر من
ً
ونظرا أن هذا النظام يوجب على العمالء تسجيل بصماتهم عند شراء شريحة ( )SIMومشاركة المعلومات مع المركز الوطني للمعلومات ،فقد انخفض
عام 2015م،
بشكل ملحوظ عدد المشتركين في خدمات الهواتف الجوالة في عام 2016م ،بما في ذلك اشتراكات النطاق العريض لألجهزة الجوالة .باإلضافة إلى ذلك ،وصدر
ً
قرار لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات في عام 2017م يحد من عدد شرائح ( )SIMالمدفوعة مسبقا المسموح بها لغير السعوديين إلى شريحتين بحد أقصى.
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3سوق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت حسب خط الخدمات والقطاع

ُ
ُ
تقدم شركات االتصاالت لعمالئها وللمؤسسات التجارية والهيئات الحكومية خدمات نقل الصوت والبيانات حيث تقوم بتوفير تلك الخدمات من خالل الشبكات
الثابتة ُ
والمتحركة.
ً
ووفقا لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات ،حققت شركات االتصاالت في المملكة  73.3مليار ريال سعودي في عام 2018م ،بزيادة بلغت  %3.2عن معدالت
عام 2017م .ويعرض هذا القسم تقديرات انقسام السوق المستهدف لمشغلي االتصاالت حسب القطاع وخط اإلنتاج .والمستهلكون األفراد هم الشريحة الكبرى من
المستهلكين ،حيث يمثلون ثلثي سوق االتصاالت ونصف سوق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت (بما في ذلك خدمات تكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية
ً
ً
مدفوعا بخدمات االتصاالت المتنقلة والثابتة ،ويرجع ذلك إلى انخفاض اشتراكات االتصاالت المتنقلة
الخاصة بالشركات) .شهد قطاع األفراد انخفاضا بنسبة %2.6
والثابتة كما هو موضح في األقسام التالية.
وعلى النقيض من ذلك ،فقد حقق قطاع الشركات ً
نموا ً
قويا بفضل خدمات تكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية واالتصاالت .وتشمل خدمات االتصاالت
خدمات نقل الصوت والبيانات المتنقلة العادية للشركات وخدمات نقل الصوت الثابتة والنطاق العريض وكذلك خدمات اتصال البيانات الثابتة ذات النطاق
الترددي العالي .وتتكون خدمات تكنولوجيا المعلومات/الخدمات الرقمية من خدمات االستضافة والخدمات السحابية والخدمات ُ
المدارة واالستشارات التقليدية بشأن
تكنولوجيا المعلومات وخدمات التكامل باإلضافة إلى الحلول الرقمية القائمة على إنترنت األشياء والبيانات الضخمة  /الذكاء االصطناعي وتطبيقات الهواتف
الجوالة للمؤسسات والتقنيات الناشئة (الواقع المعزز /الواقع االفتراضي وتكنولوجيا بلوكشين والطائرات اآللية وغيرها) .ورغم أنه ال يحتمل أن تحافظ خدمات
االتصاالت على معدالت نموها المحققة في عام 2018م في المستقبل ،فمن ُ
المتوقع أن تستمر خدمات تكنولوجيا المعلومات/الخدمات الرقمية في النمو إلى
جانب تضاعف أسعار الخدمات الرقمية في السنوات الخمس المقبلة.
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  (3-7):لودجلاتقديرات السوق المستهدف لمشغلي االتصاالت حسب القطاع
2017م بالمليار ريال سعودي

2018م بالمليار ريال سعودي

النسبة المئوية للتغيير
السنوي

قطاع األفراد

49.4

48.1

%2.6-

الخدمات المتنقلة

40.7

40.1

%1.5-

الخدمات الثابتة

8.7

8.0

%7.7-

قطاع الشركات

29.7

32.6

%9.7

الخدمات المتنقلة

3.2

3.4

%3.2

الخدمات الثابتة

9.9

10.8

%10.0

خدمات تكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية

16.7

18.5

%10.7

بيع الجملة

8.5

11.0

%29.0

اإلجمالي

89.0

91.5

السوق المستهدف

%2.8

المصدر :مؤشرات أداء االتصاالت وتقنية المعلومات لدى الهيئة للربع األخير من عام 2018م وشركة أوڤام وشركة البيانات الدولية وإستيمشنز ()Estimations
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3االتصاالت المتنقلة

جزء ا ً
بات قطاع االتصاالت المتنقلة ً
مهما من صناعة االتصاالت في المملكة العربية السعودية ،حيث إنه يساهم بحوالي  %67من إجمالي إيرادات االتصاالت ،كما
أن الشعبية التي تحظى بها تكنولوجيا االتصاالت المتنقلة أدت إلى ازدياد استخدام اإلنترنت ،حيث أن معدالت انتشار الهواتف الجوالة عالية في المملكة العربية
السعودية ،إلى جانب ارتفاع نسبة ملكية الهواتف الذكية بها .وقد أدى ذلك إلى زيادة نسبة استخدام اإلنترنت في السنوات األخيرة وتزايد الطلب على خدمات
النطاق العريض لالتصاالت المتنقلة (يرجى اإلشارة إلى الجدول  5-3أدناه للمزيد من التفاصيل).
وفي عام 2016م ،أدى تطبيق اللوائح الجديدة الصادرة بشأن تسجيل شرائح ( )SIMللهواتف الجوالة ،والتي بموجبها يجب على جميع المشتركين تسجيل شرائح
( )SIMالخاصة بهم من خالل المسح الضوئي للبصمات ،إلى انخفاض إجمالي عدد المشتركين من  54.0مليون في عام 2015م إلى  43.5مليون في عام 2017م.
ومن المتوقع أن يشهد معدل انتشار الهواتف الجوالة ً
ركودا في المستقبل ً
نظرا لنضوج األسواق ،مما يؤدي إلى وجود زيادة طفيفة في عدد اشتراكات الهواتف
الجوالة نتيجة زيادة عدد سكان المملكة.
ً
شهريا في عام 2018م .ومن الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية
يقدر متوسط إيرادات الهواتف الجوالة لكل مستخدم في السوق بمبلغ قدره  80ريال سعودي
تسجل معدالت مرتفعة من متوسط اإليرادات لكل مستخدم كنسبة من نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي ،وذلك مقارنة بالمعايير اإلقليمية والعالمية .وهذا
يدل على أن سوق الهواتف الجوالة في المملكة العربية السعودية ال زال يتميز بالحفاظ على القيمة بمستوى جيد إلى اآلن .هذا ويعد سكان المملكة العربية
ً
مستهلكا ً
كبيرا للبيانات والمحتوى الرقمي ،وهو ما عوض إلى حد كبير انخفاض استخدام المكالمات الصوتية.
السعودية
  (3-8):لودجلااشتراكات الهواتف الجوالة ومعدل انتشارها ومتوسط اإليرادات لكل مستخدم
2014م

2015م

2016م

2017م

2018م

اشتراكات الهواتف الجوالة
االشتراكات النشطة للهواتف الجوالة (بالمليون)

52.5

54.0

49.7

43.5

44.2

معدل انتشار الهواتف الجوالة ()%

172

173

155

133

132

متوسط إيرادات الهواتف الجوالة لكل مستخدم (ريال سعودي لكل مشترك في الشهر)

74

85

82

82

80

المصدر :شركة أوڤام ،تم استخراج هذه البيانات بتاريخ 2019/12/18م

  (3-9):لودجلاالمعايير اإلقليمية والعالمية 2018 -م
عام 2015م
معدل انتشار الهواتف الجوالة ()%
تقديرات متوسط إيرادات الهواتف الجوالة لكل
مستخدم (ريال سعودي لكل مشترك في الشهر)
متوسط إيرادات الهواتف الجوالة لكل مستخدم كنسبة
من نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي ()%

المملكة
العربية
السعودية

البحرين

اإلمارات
العربية
المتحدة

تركيا

فرنسا

المملكة
المتحدة

الواليات
المتحدة
األمريكية

%132

%151

%199

%97

%129

%139

%141

80

53

92

27

82

86

127

%1.22

%0.39

%0.72

%0.56

%0.60

%0.64

%0.74

المصدر :شركة أوڤام والبنك الدولي ،تم استخراج هذه البيانات بتاريخ 2019/12/18م
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زاد معدل انتشار مستخدمي اإلنترنت في المملكة العربية السعودية من  %63.7في عام 2010م إلى  %82.1في عام 2015م .6شهدت االتصاالت المتنقلة بالنطاق
العريض على وجه التحديد زيادة كبيرة في عدد االشتراكات منذ عام 2010م بمعدل نمو سنوي مركب نسبته  %65في عام 2015م ،وارتفع إجمالي عدد االشتراكات
بأكثر من  10أضعاف .ومن المتوقع أن يحافظ انتشار االتصاالت المتنقلة بالنطاق العريض للهواتف الذكية واألجهزة الكبيرة على نموه القوي في السنوات المقبلة،
ً
نظرا لعدد شباب المملكة العربية السعودية ،وارتفاع الطلب على المحتوى ،وانخفاض معدل انتشار النطاق العريض الثابت ،وانخفاض معدل انتشار مستخدمي
اإلنترنت الحاليين بصورة عامة.
  (3-10):لودجلامعدل انتشار اإلنترنت ،واشتراكات النطاق العريض المتنقل والثابت
2014م

2015م

2016م

2017م

2018م

اشتراكات النطاق العريض

%91.3

%91.1

%93.7

%94.3

%93.3

اشتراكات النطاق العريض المتنقل (بالمليون)

29.1

31.5

23.9

29.7

29.2

اشتراكات النطاق العريض الثابت (بالمليون)

3.3

3.6

3.3

2.5

1.9

معدل انتشار اإلنترنت ()%

المصدر :تقرير الربع األخير من عام 2018م الصادر عن هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات بشأن مؤشرات أداء االتصاالت وتقنية المعلومات والبنك الدولي ،تم استسقاء بيانات البنك الدولي في 2019/12/18م
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3االتصاالت الثابتة

انخفض عدد االشتراكات في االتصاالت الثابتة منذ 2014م بمعدل نمو سنوي مركب نسبته ُ .%3.7-ويعزى ذلك االنخفاض إلى استبدال الهواتف الثابتة بالهواتف
ً
ً
كبيرا بين عامي 2017م
الجوالة في قطاع األفراد ،وهو اتجاه عالمي في صناعة االتصاالت .وبالمثل شهد عدد االشتراكات في النطاق العريض الثابت انخفاضا
و2018م ،وذلك رغم انخفاض معدل االنتشار مقارنة بالدول األخرى.
  (3-11):لودجلااشتراكات االتصاالت الثابتة ومعدل انتشارها
اشتراكات االتصاالت الثابتة
االشتراكات النشطة لالتصاالت الثابتة (بالمليون)
معدل انتشار االتصاالت الثابتة المنزلية ()%

2014م

2015م

2016م

2017م

2018م

2019م

3.59

3.80

3.65

3.64

3.12

2.97

%64.8

%66.7

%62.6

%61.1

%51.4

%48.1

المصدر :شركة أوڤام ويورومونيتور إنترناشونال ،تم استخراج هذه البيانات بتاريخ 2019/12/18م

  (3-12):لودجلامعدل انتشار اإلنترنت ،واشتراكات النطاق العريض المتنقل والثابت
2014م

2015م

2016م

2017م

2018م

2019م

اشتراكات النطاق العريض
معدل انتشار اإلنترنت ()%

%63.7

%68.5

%74.9

%82.1

ال يوجد

ال يوجد

اشتراكات النطاق العريض المتنقل (بالمليون)

ال يوجد

ال يوجد

43.1

37.5

39.6

41.3

اشتراكات النطاق العريض الثابت (بالمليون)

3.3

3.6

3.3

2.5

1.9

2.0

المصدر :شركة أوڤام ،البنك الدولي

  (3-13):لودجلاالمعايير اإلقليمية والعالمية النتشار االتصاالت الثابتة 2018 -م
المملكة
العربية
السعودية

البحرين

اإلمارات
العربية
المتحدة

تركيا

فرنسا

المملكة
المتحدة

الواليات
المتحدة
األمريكية

معدل انتشار االتصاالت الثابتة المنزلية ()%

%51.4

%142.2

%61.4

%40.6

%102.6

%129.5

%85.8

معدل انتشار النطاق العريض الثابت المنزلي ()%

%31.3

%125.5

%80.8

%63.8

%100.3

%91.5

%88.7

عام 2015م

المصدر :شركة أوڤام
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التقرير السنوي الصادر عن هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات في عام 2015م ،احصائيات خدمة المعلومات الخلوية العالمية
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3المشهد التنافسي6
تحتدم المنافسة في السوق بين خمسة شركات لتشغيل شبكات الهواتف الجوالة ،اثنان منهم من مشغلي شبكات الجوال االفتراضية ،وفي ظل هذا المشهد
التنافسي تضطر شركات تشغيل شبكات الجوال الرائدة إلى خفض سعر الباقات التي تقدمها بهدف الحفاظ على حصتها في السوق.
تقدم شركة االتصاالت السعودية وشركة موبايلي وشركة زين خدمات االتصاالت الثابتة والمتنقلة .وتستخدم شركة فيرجن  /فرندي ،التي بدأت عملياتها التشغيلية
بصفتها مشغل من مشغلي شبكات الجوال االفتراضية في 2014م ،شبكة شركة االتصاالت السعودية ،بينما تستخدم شركة ليبارا موبايل السعودية ،التي بدأت
عملياتها التشغيلية بصفتها مشغل من مشغلي شبكات الجوال االفتراضية في 2014م ،شبكة شركة موبايلي.
وتعد شركة االتصاالت السعودية وشركة موبايلي وشركة جو لالتصاالت المقدم الرئيسي لخدمات االتصاالت الثابتة في السوق .وجدير بالذكر أن شركة جو لالتصاالت
هي مشغل اتصاالت مرخص من قبل هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات بتقديم خدمات النطاق العريض الثابت وخدمات االتصاالت عبر بروتوكول اإلنترنت .هذا
وقد بدأت شركة جو لالتصاالت أنشطتها التجارية في عام 2009م.
وقامت هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات بتمديد تراخيص التشغيل لشركة االتصاالت السعودية وشركة موبايلي والشركة وشركة اتحاد عذيب لالتصاالت (جو
لالتصاالت) لمدة ً 15
عاما في أكتوبر 2016م .وباإلضافة إلى تمديد التراخيص ،منحت هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات المشغلين األربعة الرئيسيين في المملكة
العربية السعودية (وهم شركة االتصاالت السعودية وشركة موبايلي وشركة زين وشركة جو) تراخيص اتصاالت الموحدة تتيح لها تقديم خدمات النطاق العريض
الثابت واالتصاالت الهاتفية األرضية والهواتف الجوالة.

3الحصص السوقية لمشتركي الهواتف الجوالة

-6-1

سجلت الشركة في عام 2018م ما نسبته  %18من مشتركي الهواتف الجوالة أو ما يعادل  8.1مليون مشترك ،مقارنة بالحصة السوقية البالغة  %17أو ما يعادل 9.0
مليون مشترك في عام 2012م ،وخسرت كل من شركة االتصاالت السعودية وشركة موبايلي  3نقاط مئوية و 5نقاط مئوية على التوالي من حصتها السوقية في
نفس الفترة .وزاد إجمالي الحصة السوقية لمشغلي شبكات الجوال االفتراضية في سوق الهواتف الجوالة في المملكة العربية السعودية إلى  %6بحلول عام 2018م.
  (3-14):لودجلاالحصص السوقية لدى مشغلي المملكة العربية السعودية من مشتركي الهواتف الجوالة
2014م

2015م

2016م

2017م

2018م

الحصة السوقية من مشتركي الهواتف الجوالة
موبايلي

%36

%29

%27

%32

%31

شركة االتصاالت السعودية

%47

%46

%48

%42

%44

شركة االتصاالت المتنقلة السعودية

%17

%22

%22

%19

%18

شركة فيرجن

%0

%1

%1

%1

%1

%0

%2

%3

%6

%5

شركة ليبارا
المصدر :شركة أوڤام
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 4-خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها

ً
يجب قراءة المعلومات التالية مع المعلومات األكثر تفصيال الواردة في األجزاء األخرى من هذه النشرة ،بما في ذلك المعلومات المالية وغيرها في القسم 6
«المعلومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة».

4مقدمة1

تم تأسيس شركة االتصاالت المتنقلة السعودية ُ(يشار إليها بـ «الشركة» أو «شركة زين») كشركة مساهمة وفقا لما يلي )1( :المرسوم الملكي رقم م 48/بتاريخ
1428/05/26هـ (الموافق 2007/06/12م) )2( ،قرارمجلس الوزراء رقم  175الصادر بتاريخ 1428/05/25هـ (الموافق 2007/06/11م) )3( ،قرارمجلس الوزراء رقم 176
الصادر بتاريخ 1428/05/25هـ (الموافق 2007/06/11م) )4( ،قرار وزير التجارة والصناعة رقم (/81ق) وتاريخ 1429/03/04هـ (الموافق 2008/03/12م)؛ ( )5بموجب
السجل التجاري رقم  1010246192بتاريخ 1429/03/04هـ (الموافق 2008/03/12م) .ويقع مقر الشركة الرئيس في مدينة الرياض ،حي الشهداء ،واحة غرناطة لألعمال،
مبنى رقم أ  ،3ص.ب 295814 .الرياض  ،11351المملكة العربية السعودية.
َ
يبلغ رأس مال الشركة الحالي أربعة مليارات وأربعمائة وسبعة وثمانون مليون ومائتان وإحدى وتسعون الفا وسبعمائة وخمسون ( )4,487,291,750ريال سعودي
َ
أربعمائة وثمانية وأربعون مليون وسبعمائة وتسعة وعشرون الفا ومائة وخمسة وسبعون ( )448,729,175سهم عادي بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشرة
( )10رياالت سعودية لكل سهم.
تعتبر الشركة إحدى الثالث شركات المرخص لها في المملكة العربية السعودية لتقديم خدمات اتصاالت الهواتف المتنقلة .وهي تقدم خدمات اتصاالت الهواتف
المتنقلة بما في ذلك خدمات النطاق العريض المتنقلة لألفراد والشركات عبر مختلف أنحاء المملكة .وتعمل الشركة تحت العالمة التجارية «زين» ،وهي شركة
مدرجة في السوق المالية السعودية («تداول»).
ّ ً
وقد جرى ترقية شبكة الشركة مؤخرا من خالل «مشروع تطوير الشبكة» باستثمارات رأسمالية تبلغ حوالي  4.5مليار ريال سعودي ،ما أثمر عن تحسينات كبيرة في
ً
ً
مستوى تغطية الشبكة والسرعة ،فضال عن جودة تجربة العمالء .وتخدم الشركة حاليا أكثر من  7.6مليون عميل ،مع تغطية تصل إلى  %94للجيل الرابع و%43
ّ
ّ
للجيل الخامس من السكان من خالل الشبكة المتوزعة على أكثر من  8آالف موقع كما في ديسمبر 2019م.

ّ
حق االمتياز وحاملة اسم «زين» في المملكة ،إلى جانب شبكة من أكثر من  2,500نقطة بيع َّ
مصرح بها كما في ديسمبر
كما تمتلك الشركة حوالي  300متجر ممنوحة
2019م ،ما ّ
ّ
يسهل الوصول إلى قنوات التوزيع الممتدة في كافة أنحاء المملكة.
ً ً
أصدرت هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات للشركة بتاريخ 1429/03/21هـ (الموافق 2008/03/29م) ترخيصا ثالثا لتقديم خدمات االتصاالت المتنقلة في المملكة
العربية السعودية مدته  25سنة هجرية من تاريخ إصداره قابل للتجديد («الرخصة السابقة») .وبتاريخ 1437/12/30هـ (الموافق 2016/10/01م) ،صدر أمر سامي
أعلنت عنه هيئة السوق المالية بتاريخ 1438/01/01هـ (الموافق 2016/10/02م) يتضمن قيام هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات بالتنسيق مع الشركة لتمديد
ً
رخصتها ّ
لمدة  15عاما إضافية مقابل حصول الدولة على نسبة  %5من صافي األرباح السنوية للشركة خالل مدة التمديد ،باإلضافة إلى التنسيق مع الشركة لمنحها
ُ
رخصة موحدة لتقديم خدمات االتصاالت كافة.
ثم بتاريخ 1438/05/23هـ (الموافق 2017/02/20م) ،أصدرت هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات للشركة الترخيص الموحد ذي البنية التحتية بفترة َّ
ّ
ممددة لـ
ً
ً
َّ
 15سنة إضافية ليصبح إجمالي المدة المتبقية  28عاما تقريبا بحيث تنتهي في 1469/03/20هـ (الموافق 2047/01/17م) («الترخيص الموحد») .ويستبدل هذا
َّ
الموحد الرخصة السابقة إال أن جميع االلتزامات المذكورة وفقا للرخصة السابقة تظل سارية ما لم يتم إنهاؤها أو تعديلها وفقا ألنظمة هيئة االتصاالت
الترخيص
َّ
ّ
وتقنية المعلومات وتشمل )1 :التزامات الجهة المرخص لها بتقديم خدمات مختلفة ومنها التزامات التشغيل والتغطية المعينة المنصوص عليها بموجب الرخصة
السابقة ،و )2استحقاق الشركة لبعض ّ
الترددات بموجب الرخصة السابقة.

4التغيرات الرئيسية في رأس مال الشركة2
بدأت الشركة نشاطها بموجب الترخيص الصادر من هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات بتاريخ 1429/03/21هـ (الموافق 2008/03/29م) .وبلغ رأس مالها عند
التأسيس أربعة عشر مليار ( )14,000,000,000ريال سعودي.
وبتاريخ 1429/03/14هـ (الموافق 2008/03/22م) ،أدرجت الشركة مليار وأربعمائة مليون ( )1,400,000,000سهم عادي في تداول وقامت بطرح سبعمائة مليون
( )700,000,000سهم عادي لالكتتاب العام حيث تم طرح ما نسبته ( )%50من أسهم الشركة لالكتتاب العام من قبل الجمهور.
وبتاريخ 1433/08/14هـ (الموافق 2012/07/04م) ،انعقد اجتماع الجمعية العامة الغير عادية لمساهمي الشركة وتمت الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة
بقيمة تسعة مليار ومائة وتسعة وتسعون مليون ( )9,199,000,000ريال سعودي ،وبالتالي تخفيض رأس المال من أربعة عشر مليار ( )14,000,000,000ريال سعودي إلى أربعة
ً
مليارات وثمانمائة ومليون ( )4,801,000,000ريال سعودي .وقد ترتب عن تخفيض رأس المال إلغاء تسعمائة وتسعة عشر مليون وتسعمائة ألف ( )919,900,000سهما
بالتناسب مع األسهم المملوكة من كل مساهم في الوقت الذي تم فيه تخفيض رأس المال .كما تمت الموافقة في تلك الجمعية على زيادة رأس مال الشركة
بقيمة ستة مليار ( )6,000,000,000ريال سعودي تمت بموجبها زيادة رأس المال من أربعة مليارات وثمانمائة ومليون ( )4,801,000,000ريال سعودي إلى عشرة مليارات
وثمانمائة ومليون ( )10,801,000,000ريال سعودي من خالل إصدار أسهم حقوق أولوية.
وبتاريخ 1436/05/06هـ (الموافق 2015/02/25م) ،انعقد اجتماع الجمعية العامة الغير عادية لمساهمي الشركة وتمت الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة
بقيمة أربعة مليارات وتسعمائة وثالثة وستون مليون وسبعمائة وثمانية آالف ومئتان وخمسون ( )4,963,708,250ريال سعودي ،وبالتالي تخفيض رأس المال من
عشرة مليارات وثمانمائة ومليون ( )10,801,000,000ريال سعودي إلى خمسة مليارات وثمانمائة وسبعة وثالثين مليون ومئتين وواحد وتسعين ألف وسبعمائة وخمسين
( )5,837,291,750ريال سعودي.
وبتاريخ [•] (الموافق [•]م) ،وافقت الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال الشركة بقيمة مليار وثالثمائة وخمسون مليون ( )1,350,000,000ريال سعودي،
وبالتالي تخفيض رأس المال من خمسة مليارات وثمانمائة وسبعة وثالثين مليون ومئتين وواحد وتسعين ألف وسبعمائة وخمسين ( )5,837,291,750ريال سعودي
َ
إلى أربعة مليارات وأربعمائة وسبعة وثمانون مليون ومائتان وإحدى وتسعون الفا وسبعمائة وخمسون ( )4,487,291,750ريال سعودي.
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وبتاريخ [•] (الموافق [•]م) ،وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة بقيمة أربعة مليارات وخمسمائة مليون( )4,500,000,000ريال سعودي
َ
وبالتالي زيادة رأس المال من أربعة مليارات وأربعمائة وسبعة وثمانون مليون ومائتان وإحدى وتسعون الفا وسبعمائة وخمسون ( )4,487,291,750ريال سعودي إلى
َ
ثمانية مليارات وتسعمائة وسبعة وثمانون مليون ومئتان وإحدى وتسعون ألفا وسبعمائة وخمسون ( )8,987,291,750ريال سعودي من خالل إصدار أسهم حقوق
ً
ً
ً
أولوية .ووفقا لهذه النشرة سوف تطرح أربعمائة وخمسون مليون ( )450,000,000سهما جديدا من خالل إصدار أسهم حقوق أولوية بسعر ( )10عشرة رياالت سعودية
للسهم الواحد.

4المساهمون المؤسسون

-2-1

تم تأسيس الشركة من قبل عدد من الشركات والمؤسسات اإلقليمية والسعودية.
ّ
يفصل الجدول التالي نسب مساهمة المساهمين المؤسسين في الشركة عند التأسيس والحالية كما في تاريخ هذه النشرة.
  (4-1):لودجلانسب مساهمة المساهمين المؤسسين في الشركة عند التأسيس وكما بتاريخ هذه النشرة
المساهم

م

قيمة األسهم من
رأس المال عند
*
التأسيس

عدد األسهم
عند التأسيس

النسبة التملك عند
التأسيس ()%

عدد األسهم
الحالية

قيمة األسهم
من رأس المال
**
الحالي

نسبة التملك
الحالية ()%

-1

شركة االتصاالت المتنقلة
ش.م.ك (زين الكويت)

350,000,000

3,500,000,000

%25

166,232,570

1,662,325,700

%37.04

-2

شركة فادن للمقاوالت

96,250,000

962,500,000

%6.88

26,794,905

267,949,050

%5.97

-3

مصنع البالستيك السعودي

96,250,000

962,500,000

%6.88

26,233,007

262,330,070

%5.85

-4

انفرا كابيتال لالستثمارات
ش.م.خ

-

-

-

9,615,627

96,156,270

%2.14

-5

مؤسسة أشبال العرب
للمقاوالت

35,000,000

350,000,000

%2.50

9,539,274

95,392,740

%2.13

-6

شركة المراعي

35,000,000

350,000,000

%2.50

9,539,274

95,392,740

%2.13

-7

شركة الجريسي للتنمية
المحدودة

17,500,000

175,000,000

%1.25

4,769,637

47,696,370

%1.06

-8

مؤسسة النخبة المعمارية
للمقاوالت

17,500,000

175,000,000

%1.25

2,493,229

24,932,290

%0.56

-9

شركة السيل الشرقية
المحدودة

8,750,000

87,500,000

%0.63

2,384,818

23,848,180

%0.53

-10

شركة ركيزة القابضة

43,750,000

437,500,000

%3.13

1,958,965

19,589,650

%0.44

المصدر :الشركة
* رأس المال عند التأسيس ( )14,000,000,000ريال سعودي
** رأس المال الحالي ( )4,487,291,750ريال سعودي
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4كبار المساهمين

يتألف كبار المساهمين في الشركة الذين يمتلكون كل منهم نسبة  %5أو أكثر من أسهم رأس مال الشركة من ثالث شركات وهم شركة زين الكويت التي تعد
المساهم الرئيسي للشركة وشركة فادن للمقاوالت ومصنع البالستيك السعودي .وفيما يلي جدول يوضح ملكية كبار المساهمين:
  (4-2):لودجلاملكية كبار المساهمين في الشركة كما بتاريخ هذه النشرة
عدد األسهم

نسبة الملكية

المساهم
شركة االتصاال ت المتنقلة ش.م.ك (زين الكويت)

166,232,570

%37.04

شركة فادن للمقاوالت

26,794,905

%5.97

مصنع البالستيك السعودي

26,233,007

%5.85

المصدر :الشركة

وقد قدمت شركة زين الكويت بتاريخ 2020/03/23م خطاب التزام باالكتتاب في كامل حقوق األولوية الخاصة بها.
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4نبذة تاريخية عن كبار المساهمين

-2-3-1

4شركة زين الكويت

ّ
المسجلة
تأسست شركة زين الكويت في عام 1983م في الكويت كأول شركة اتصاالت في الشرق األوسط وأفريقيا ،وتعد شركة زين الكويت واحدة من أكبر الشركات
في سوق الكويت لألوراق المالية ،حيث بلغت قيمتها السوقية حوالي ( )2.511مليار دينار كويتي كما في 2020/05/13م وتمثل القيمة السوقية لشركة زين الكويت
نسبة  %10.8من إجمالي القيمة السوقية لسوق الكويت لألوراق المالية ،ومن أكبر المساهمين في شركة زين الكويت هي الهيئة العامة لالستثمار الكويتية إذ تبلغ
نسبة ملكيتها  %24.22كما في 2020/05/13م ،وال توجد قيود على أسهم شركة زين الكويت إذ أنها قابلة للتداول الحر في األسواق.
ً
ً
ً
ً
عاما ،ببناء وتشغيل وإدارة شبكات االتصاالت المتنقلة المتقدمة من الناحية التقنيةُ .وت ّ
عد حاليا مشغال رائدا
قامت شركة زين الكويت ،على مدى أكثر من 33
ألحدث خدمات الهواتف المتنقلة والبيانات بموجب تراخيص في سبع ( )7دول (هي المملكة العربية السعودية ،ومملكة البحرين ،ودولة الكويت ،وجمهورية
العراق ،وجمهورية السودان ،ودولة جنوب السودان ،والمملكة األردنية الهاشمية) ولديها مصالح تجارية في المملكة المغربية (حيث تمتلك شركة زين الكويت
 %15.5في شركة  INWIلالتصاالت من خالل مشروع مشترك) وجمهورية لبنان (حيث تدير واحدة من شبكات اتصاالت الهواتف المتنقلة لصالح الحكومة الوطنية).
وتركز شركة زين الكويت على دول مجلس التعاون الخليجي الغتنام الفرص الكبيرة التي تعتقد أنها ما زالت قائمة في المنطقة ،وتقوم مجموعة زين على تقديم
ُ
أحدث تقنيات وخدمات االتصاالت المتنقلة في هذه األسواق الغتنام فرص النمو وتحقيق األهداف المالية لمساهميها .كما تعد المملكة العربية السعودية من
األسواق الهامة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ،وتحافظ مجموعة زين على التزامها بزيادة حجم أعمالها في السوق السعودي من خالل مساهمتها في
الشركة.
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4شركة فادن للمقاوالت
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4مصنع البالستيك السعودي

تأسست شركة فادن للمقاوالت في عام 1976م ويقع ّ
مقرها الرئيسي في الرياض ،ويعتبر صاحب السمو األمير مشهور بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود المالك
الوحيد لشركة فادن للمقاوالت .وتعمل فادن بأربعة قطاعات رئيسية؛ وهي المقاوالت ،والكهرباء ،والتجارة ،باإلضافة إلى أعمال األخشاب .وتقوم شركة فادن للتجارة
باستيراد وتوزيع وتسويق مواد التشطيب لألرضيات والجدران ،وتشمل منتجاتها بالط السيراميك والبورسالن والفسيفساء والتيراكوتا والرخام والغرانيت والبالط
الزجاجي ودهان الديكور .وتعمل شركة فادن للمقاوالت من خالل معارضها في الرياض ،بينما ّ
يؤمن قسم الكهرباء كافة الحلول الكهربائية في المملكة العربية
السعودية ،ويقوم قسم األخشاب بتصنيع المفروشات والملحقات المنزلية .وتباع منتجاتها في صاالت عرضها الخمس المنتشرة في الرياض.
ّ
السمو األمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز في العام 1962م في مدينة الرياض.
أسس مصنع البالستيك السعودي كمؤسسة فردية مملوكة من قبل صاحب
ّ
وكان مصنع البالستيك السعودي المصنع ّ
ّ
األول من نوعه في المملكة العربية السعودية .ينتج المصنع مواد التغليف والحاويات البالستيكية لكافة الصناعات
ّ
ّ
ّ
االستهالكية ،ويصنع منتجات التغليف البالستيكية للمواد الغذائية باإلضافة إلى المالبس.
واألسواق

4رؤية الشركة ورسالتها وقيمها3
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4رؤية الشركة
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4رسالة الشركة
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4قيم الشركة

ِّ
تهدف الشركة بحلول عام 2021م أن تصبح شركة رائدة في مجال االتصاالت وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية بحيث تمكن الناس من االستفادة
عالم شديد الترابط.
من خدماتها في ٍ
ً
ً
ً
ّ
ّ
لمستقبل يعمل بشكل مترابط ومتكامل رقميا لألفراد والشركات واآلالت ،وضمان أفضل القيم والجودة لجميع أصحاب
المستمر
التطور
أن تلعب دورا رائدا في مسيرة
ٍ
المصلحة الرئيسيين.

تنبع قيم الشركة أساسا من حوكمتها والقواعد والمباديء األخالقية لديها .وتتطلع الشركة للحفاظ على سمعة جيدة مع عمالئها ومورديها والمجتمع الذي تعمل
ً
فيه اعتمادا على األولويات التالية:
ً
التركيز على العميل أوال.
استمرارية االبتكار.
النزاهة في جميع التعامالت.
االلتزام بإلهام اآلخرين.
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4المزايا التنافسية للشركة والفرص المتاحة لها4
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ّ 4
قوة أداء الشبكة وجودتها

ُ َ
ّ
ّ
تشكل ميزة تنافسية ّ
مهمة في سوق تتزايد فيه الحاجة إلى توفير بنية تحتية سريعة
دخلت على الشبكة
تعتقد إدارة شركة زين بأن التحسينات األخيرة التي أ ِ
تتيح استهالك البيانات بشكل أكبر وأفضل ،حيث قامت الشركة خالل شهر أغسطس من عام 2019م باعتماد االستثمارات الرأسمالية إلطالق خدمات الجيل الخامس
في المملكة العربية السعودية ،إضافة إلى توسعة الشبكة وترقيتها على عدة مراحل ،حيث يهدف المشروع ( )Sophiaإلى تأكيد إلتزام الشركة بمسار الريادة في
قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات من خالل إطالق المرحلة األولى من خدمات شبكة الجيل الخامس ( )5Gفي المملكة العربية السعودية ،والتي انطلقت في الربع
األخير من عام 2019م حيث تعد شبكة الجيل الخامس في زين الثالثة على مستوى العالم واألولى في الشرق األوسط وأفريقيا وأوروبا من حيث عدد المواقع التي
تجاوزت  2600موقع بتغطية تصل إلى  27مدينة مما مكنها من الحصول على جائزة أفضل بنية تحتية لشبكة الجيل الخامس خالل قمة ()Telecom Review
لقادة قطاع االتصاالت في دورتها الثالثة عشر بدبي.
كما أن خدمات الجيل الثالث ( )3Gتغطي في المملكة العربية السعودية أكثر من  566مدينة (زيادة بنسبة  %7.6مقارنة بالعام 2017م) ،كما وصلت تغطية
الجيل الرابع ( )4Gإلى  479مدينة (زيادة بنسبة  %35.7مقارنة بالعام 2017م) كما وصلت تغطية الجيل الخامس ( )5Gإلى  27مدينة وذلك بنهاية العام 2019م،
وللمضي قدما في متطلبات توسيع الشبكة ،قامت الشركة باعتماد توسعة الشبكة وترقيتها في المشروع ( )Sophiaبإضافة  530برج مزود بأحدث التقنيات وتوسعة
الجيل الرابع لعدد  500برج والذي بدأ تنفيذه الفعلي في عام 2019م.
وقد رفعت الشركة مركزها في تطبيق قياس سرعة البيانات من قبل ( )Ooklaفي خدمات البيانات إلى ما يزيد على  40ميجابت في الثانية بنسبة زيادة قدرها
 %135كما تعتبر الشركة أيضا أول مشغل يقوم بإطالق خدمات االتصال من خالل حزمة البيانات ( )VoLTEوكذلك االتصال من خالل الواي فاي ( )VoWiFiوكذلك
أول خدمة تجوال دولي للجيل الخامس ( )5Gبشكل تجاري لجميع عمالء التجوال في دولة الكويت باستخدام شبكة زين الكويت ،وتعد هذه الخطوة بداية لتجوال
ً
البيانات للجيل الخامس والتي ستشمل مستقبال دول متعددة ومختلفة،
ُ َ
كملت المرحلة األولى من برنامجها  ،Sophiaارتفعت التغطية السكانية إلى المستويات التالية:
وبعد أن است ِ
تقنية الجيل الثاني ( %99 :)2Gمن السكان.
تقنية الجيل الثالث ( %98 :)3Gمن السكان.
تقنية الجيل الرابع ( %93 :)4Gمن السكان.
تقنية الجيل الخامس ( %42 :)5Gمن السكان.
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4وجود قوي في السوق عن طريق وجود شبكة توزيع قوية

تمتلك الشركة حتى تاريخ هذه النشرة حوالي  300متجر من أفضل المتاجر الحاصلة على حقوق امتياز والحاملة السم «زين» في المملكة العربية السعودية ،إلى
مصرح بها ،مما ّ
ّ
َّ
الممتدة في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية ويدعم جهود
يسهل الوصول إلى قنوات التوزيع
جانب شبكة من أكثر من  4,000نقطة بيع
ّ
اكتساب عمالء جدد ويعزز تجربة العمالء الحاليين .وكانت شبكة التوزيع هذه عنصر أساسي لتعزيز قدرة الشركة على التخفيف من أثر انخفاض عدد المشتركين
ّ
في الشركة إثر تطبيق هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات أنظمة تقتضي على المشتركين تسجيل بصماتهم عند طلب الشرائح ( ،)SIMحيث تمكنت الشركة من
ّ
تسجيل غالبية قاعدة مشتركيها بأقل تأثير على العمالء النشطين.
وقد تم تطوير مفهوم متاجر الشركة ،فيما يتعلق بأفضليتها وامتيازها ،في كافة المدن الرئيسية في المملكة العربية السعودية ،من أجل خلق تجربة أفضل
ّ
ً
ً
للعمالء .وتعتقد اإلدارة ّ
ّ
النمو المتوقع في سوق خدمات الدفع اآلجل وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وحلول
بأن هذه المبادرة ستلعب دورا هاما في استيعاب
األعمال.
وقد قامت الشركة بتطوير عالقات تجارية ّ
مهمة مع شركاء قنوات مباشرة وغير مباشرة .ويتيح شركاء القنوات غير المباشرة للشركة إمكانية الوصول ألنماط مختلفة
ّ
من المنافذ التجارية ،مثل نقاط البيع المستقلة واألكشاك وغيرها من القنوات البديلة ،بما فيها المكتبات الرائدة في المملكة العربية السعودية ،والتي تغطي
حصة كبيرة من إجمالي مبيعات الشركة من شرائح هاتف الجوال وبطاقات إعادة الشحن .كما يتمتع شركاء القنوات غير المباشرة الذين يتعاملون مع الشركة بخبرة
وقدرات متطورة ،األمر الذي يتيح لشبكات التوزيع الخاصة بالشركة فرصة االستفادة
عال من المعرفة في مجال بيع التجزئة
ٍ
واسعة في مجال االتصاالت وبمستوى ٍ
من أفضل الممارسات العالمية.
أما بالنسبة إلى شركاء القنوات المباشرة الذين تتعامل معهم الشركة ،فإنهم يقومون بتشغيل منافذ بيع مرخصة بشكل كامل فضال عن المتاجر التي يملكونها.
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4قاعدة متنامية من العمالء الراضين

ازدادت قاعدة عمالء الشركة ،وخاصة شريحة المستهلكين ،ووصلت إلى ما يزيد على  7.6مليون مشترك بحصة سوقية إجمالية تشكل أكثر من  %19حتى نهاية
عام 2019م ،ونجحت الشركة في االستحواذ على حصة ال تقل عن  %20من سوق الدفع المفوتر (الدفع اآلجل) حتى نهاية عام 2018م ،كما تحسنت مستويات الرضا
من قبل العمالء وجودة تجاربهم .وتعزو اإلدارة ذلك إلى نجاح مشروعات توسيع وتطوير الشبكة للجيل الخامس ومختلف المبادرات الخاصة بالمستهلك والمبيعات
والتسويق واالهتمام بالعمالء.
وتوفر الشركة لعمالئها مجموعة متنوعة من المنتجات الصوتية والمنتجات المتعلقة بالبيانات ،بما في ذلك منتجات مسبقة الدفع ومؤجلة الدفع ،مصممة بحيث
ً
توفر للعمالء أفضل المنتجات من حيث القيمة .وتوفر الشركة أيضا لعمالئها خدمات إعادة الشحن الصوتي بصالحية مدى الحياة كما توفر مجموعة متنوعة من
ّ
اإلضافات المبتكرة تتفاوت بين تشغيل وإيقاف تشغيل عدد من الدقائق على االنترنت ومجموعات من البيانات .وتعتقد اإلدارة بأن هذه المبادرات ساعدت على
ً
َ
ظهر حاليا المشتركون المكت َسبون من
الحفاظ على العمالء الحاليين وتعزيز مكانة العالمة التجارية ،إلى جانب التحفيز السريع للطلب على خدمات البياناتُ .وي ِ
ٌ
ّ
ّ
ّ
المتوسط ،األمر الذي تعتقد اإلدارة بأنه دليل على رضا العمالء عن الخدمة التي تقدمها الشركة.
خالل العروض الترويجية نسبة استخدام للبيانات أعلى من

30

وقد أدت مبادرات الشركة الهادفة إلى ترقية شبكتها وتوسيع شبكة البيع بالتجزئة وتحديث عروض منتجاتها إلى وضع الشركة في مقدمة مقدمي الخدمات
في السوق السعودي وأدت إلى تحسين مستويات رضا العمالء والتي انعكست في النتائج األخيرة لمؤشر الترويج الصافي ( %67( )NPSبنهاية الربع الثالث للعام
ّ
ً
2019م) ومؤشر رضا العمالء من خالل مستوى الذكاء العاطفي ( %118( )eQ Satisfaction Indexوفقا لمعيار ( )TRIMكما بنهاية الربع الثالث للعام 2019م )؛ وهي
مقاييس معروفة لتجربة العمالء.
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4المكانة القوية للعالمة التجارية وتقديرها

ً
ً
ّ
جددت الشركة عالمتها التجارية في عام 2014م واعتمدت شعارا جديدا يعكس بشكل أفضل خدماتها ومكانتها األساسية في السوق السعودية.
ّ
وتعتقد اإلدارة ّ
َ
المستهدفين ،مع الحفاظ على ارتباطها القوي بكل ما تتحلى به عالمة زين
بأن تجديد العالمة التجارية للشركة قد جعلها أقرب من المستهلكين
التجارية اإلقليمية المرموقة من مصداقية ومعرفة وجاذبية ،األمر الذي يبرز على نطاق واسع في وسائل اإلعالم اإلقليمية في الشرق األوسط.
ً
ّ
وترى الشركة ّ
أن مكانة عالمتها التجارية تشكل أداة أساسية لجذب العمالء واالحتفاظ بهم في كافة الشرائح .لذلك يكمن الهدف الرئيسي للشركة بالنسبة لتسويق
منتجاتها وخدماتها في التعبير عن العالمة التجارية «زين» وقيمها وتقديم عروض للعمالء بطريقة إيجابية واستباقية من أجل تمييز الشركة عن منافسيها.
ّ
وتعتقد اإلدارة ّ
بأن العمالء يميلون إلى العالمات التجارية والمنتجات التي تعكس قيمهم ،وبالتالي تركز الشركة جهودها التسويقية على االستفادة من الخصائص
العاطفية لعالمة زين« :االهتمام والموثوقية والذكاء والعصرية والوطنية» ،وتسعى إلى المواءمة بين عالمتها التجارية ومحفظة خدماتها لتعكس هذه الصفات.
ّ
المستهدفة ،تعتبر اإلدارة ّ
َ
ّ
ومع تصميم منتجات الصوت والبيانات بعناية ّ
متميزة كعالمة تجارية سعودية
أن الشركة تحتل اليوم مكانة
لتلبي احتياجات الشرائح
ّ
تقدمية وديناميكية وحديثة.
ّ
وتحقق ذلك من خالل مجموعة ّ
متنوعة من مبادرات المسؤولية
على كل جانب من جوانب عالماتها التجارية لدفع عجلة النمو والربحية،
وتواصل الشركة التركيز ٍ
المؤسسية بما في ذلك رعاية الفعاليات الرياضية والتعليمية الرفيعة ،لتعزيز الصفات الشبابية ّ
ّ
وحس االهتمام لدى العالمة التجارية.
االجتماعية
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4ثقافة ابتكار المنتجات والخدمات

ّ
النمو لقاعدة عمالء الشركة في استراتيجية
تسعى الشركة لترسيخ نفسها كالمتبنية األولى ألحدث التقنيات والتطبيقات ويكمن أحد عوامل النجاح الرئيسية وراء
َ
ومبتكرة وبذل الجهود المتواصلة ّ
لتثبت الشركة نفسها كأفضل قيمة مضافة للمستهلكين .وفي السنوات
الشركة في إدخال منتجات وخدمات وتسعيرات جديدة
الثالث الماضيةّ ،
جددت الشركة التزامها باالبتكار مع إطالق مشاريع متتالية لتطوير الشبكة ،وما تزال حريصة كل الحرص على تزويد عمالئها بأفضل الخدمات في
السوق وتعزيز تجربتهم باستمرار وقد استثمرت شركة زين في االونة االخيرة في مجاالت التقنية المالية ( )FinTechعن طريق تطوير واصدار تطبيق تمام للتمويل
متناهي الصغر ,باالضافة للتوسع والتطوير في تقنيات الطائرات بدون طيار ( )Dronesلتواكب النمو السريع للتقنية والذي يتواكب مع استراتيجية قطاع االتصاالت
بالمملكة العربية السعودية.
ً
ً
ً
ّ
ّ
لمستقبل يعمل بشكل
المستمر
التطور
وتسعى جاهدة على وجه الخصوص إلى إطالق منتجات رقمية جديدة ،كجزء من رسالتها بأن تلعب دورا رائدا في مسيرة
ٍ
ّ
ً
ً
ّ
ّ
مترابط ومتكامل رقميا (تقنيا) على سبيل المثال ،في عام 2016م نجحت الشركة بأن تكون أول مشغل للهاتف النقال في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
طلق خدمة االتصال الصوتي عبر تقنية الجيل الرابع ( )VoLTEوخدمة إجراء المكالمات عبر الواي فاي ( )WiFi Callingوتستمر متابعة أحدث تطورات التطبيقات
ُي ِ
ّ
متطورة أخرى بما فيها المحفظة الرقمية لمتجر «جوجل بالي» ( ،)Google Playباإلضافة إلى
لتشمل خدمة آبل للدفع اإللكتروني ( )Apple Payمن بين حلول

خدمات الوصول المباشر لالنترنت بسرعات ثابته للشركات واألفراد باستخدام شبكة الجيل الرابع (.)DIA Over Wireless

كما أكملت الشركة اإلطالق المحدود الناجح لخدمات «إنترنت األشياء» ( )IoTعبر تطبيقات «المنزل الذكي» و«إدارة األسطول» .وحصلت على جائزة أفضل
مزود لتطبيق «خدمة إنترنت األشياء» في مؤتمر «الجيل الخامس لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا» ( .)5G MENAوهذه الجائزة دليل على ّ
ِّ
تطور األجهزة
ّ
والمنتجات والتطبيقات والخدمات والحلول التي أثمرت عنها نظرية «إنترنت األشياء» والتي تكمن فيها إمكانيات إثورية للسوق أو تأثير كبير على التطورات
ً
المستقبلية إلنترنت األشياء .وقد حصلت الشركة أيضا على جائزة (باالشتراك مع شريكتها «أستيليا») من «غلوبال تيليكومز بيزينس» لتحليالت التوقعات «سي إي
إم» لالرتقاء بمستوى تجربة العميل من خالل معالجة بيانات العميل والشبكة لتسهيل توقع التحركات السوقية الشديدة ،واالنقسام الدينامكي لقاعدة المشتركين،
وتوقعات «إن بي إس» ،ومصفوفة «كيو أو إي» المتقدمة ألغراض «يو تيوب».
كما تقدم الشركة واجهة إدارة جديدة لبرمجة التطبيقات باستخدام تقنيات وبرامج العمالق جوجل إلنشاء منتجات جديدة للعمالء مستعينة بمحركات البيانات
الكبيرة التي تستخدمها الشركة.
ضيقة النطاق» ( )NB-IoTالتي جريتها الشركة ّ
ونجحت الشركة كذلك في تجربة تقنية «إنترنت األشياء ّ
كأول تقنية من نوعها في المملكة العربية السعودية ،في
ّ
مصممة لتمكين االتصال بأجهزة شبكة إنترنت األشياء في مواقع يصعب الوصول إليها .وتستخدم التقنية
حي في مكة المكرمة .وهي تقنية نفاذ راديوي
موقع ٍ
ّ
ً
ّ
الشبكات المتنقلة القائمة ،وتسمح بالنقل اآلمن الموثوق لرزم البيانات الصغيرة إلى أي موقع تقريبا ،بفضل إمكانية التغطية القوية التي تتميز بها الشركة.
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4المشاركة الفعالة لتطوير القطاع

تعتبر الشركة نفسها شريكا استراتيجيا في برنامج التحول الوطني لقطاع االتصاالت وأحد الممكنات المهمة للوصول لمستهدفاته وتترجم هذه الرؤية في مشاركة
الشركة المستمرة في كل تطورات القطاع ،ونفذت الشركة بمجموعة من مشاريع صناديق الخدمة الشاملة األساسية والنطاق العريض الالسلكي في المناطق النائية
لتشمل ما يفوق  800ألف مستفيد و 124,000منزل في  3,959هجرة وقرية ضمن  29محافظة.
كما تعمل الشركة على نشر شبكات الـ واي فاي بالتنسيق مع وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات وهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات للوصول إلى  12,000نقطة
ً
ً
وصول بنهاية عام 2020م .وستوفر هذه الشبكة دخول مجاني لكافة المستخدمين لمدة ساعتين النترنت عالي السرعة .وستلعب هذه الشبكة دورا هاما لتحسين
تجربة العمالء في المستشفيات والمراكز التجارية والحدائق العامة وخالفه.
وفي مجال الجيل الخامس فإن الشركة تعتبر رائدة للقطاع بأكبر شبكة جيل خامس في المنطقة وهذا يترجم إيمان الشركة والتزامها بتقديم أحدث وأفضل
التقنيات وهذا االنجاز هو نتيجة عمل دؤوب ابتدأ من يوليو 2018م حين أطلقت الشركة أولى محطات الجيل الخامس (اطالق تجريبي) في مدينة الرياض واستمر
العمل على اختبار وتجربة محطات الجيل الخامس ثم البدأ في نشر المحطات حتى االطالق التجاري في اكتوبر 2019م .واستحوذت الشركة على ترددات كبيرة
الطالق الجيل الخامس بمقدار  190ميجاهرتز في أهم ترددين عالميين للجيل الخامس ( 2600و 3500ميجاهرتز) وحصلت على هذه الترددات عبر مزادات أطلقتها
31

هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات مقتبل عام 2019م .وتستخدم الشركة أحدث الشبكات التي توصل لها الموردون العالميون والتي توفر قدرات اتصاالت عالية
ولها قدرة استيعابية كبيرة.
ويستمر الدعم لينتقل إلى قطاعات أخرى مختلفة مثل الطاقة والكهرباء ،حيث استمرت الشركة بتأكيد التزامها بتقديم شبكات داعمة وموثوقة ،وشاركت في تجارب
شركة السعودية للكهرباء الختبار شبكات االتصاالت وترخيص استخدامها لربط العدادات الذكية ونجحت الشركة في إثبات قدرة شبكتها على ربط العدادات في
مختلف المناطق مما سيعود بالنفع في توفير التكاليف وتعزيز االعتمادية ودفع عجلة التنمية.
وال يقف الدعم هنا حيث شاركت شركة زين بشكل فعال ومكثف فيما يخص مراجعة وتحديث اشتراطات أبراج وهوائيات االتصاالت الالسلكية مع وزارة الشؤون
البلدية والقروية والتي كانت تمثل عائقا أمام تنفيذ المشاريع التوسعية لتطوير البنى التحتية بالتقنيات الحديثة لتحسين تجارب العمالء .باإلضافة إلى إنهاء
معظم المواضيع العالقة بما يخص تراخيص أبراج الجوال والتسويات المالية للفترات السابقة مع أغلب األمانات والبلديات والجهات الحكومية ذات العالقة
بالتعاون مع وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات.
وقد شاركت الشركة في دعم عدة برامج ترفيهية وثقافية وشاركت بدعم مواسم عدة منها موسم السودة والدرعية وسوق عكاظ وغيرها كما دعمت معارض مختلفة
أللعاب األونالين وقدمت سرعات فائقة واستجابة ممتازة على شبكات الجيل الخامس مكنت المستخدمين من إتمام عملياتهم بسالسة وسرعة.
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4النموذج ّ
الفعال لالستعانة بمصادر خارجية
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4تحديد السوق المالئم

ّ
يتمثل جزء أساسي من استراتيجية الشركة في تطوير نموذج متين لعملية االستعانة بمصادر خارجية بحيث ّ
يحسن هيكل المصاريف والكفاءات للشركة .وتعتقد
ّ
ِّ
ّ
ّ
هذه األخيرة بأن إبرامها للشراكات مع مزودي المعدات والخدمات ذوي الخبرة في مجاالت محددة ،على غرار هواوي ( )Huaweiوإريكسون ( )Ericssonوإتصال
ً
ّ
وسيلة ّ
فعالة إلدارة ّ
نمو
( )Etisalونوكيا ( ،)Nokiaيمكنها من االستفادة من خبرات شركائها الذين يساعدونها في جزء كبير من أعمالها .وترى أن هذا النموذج
ّ
ّ
ّ
َ
قاعدة عمالئها وتحسين قيمته المقترحة وزيادة جودة خدماته .وقد وقعت الشركة اتفاقيات خدمات في عدة مجاالت ،من البنية التحتية للشبكة وتشغيل المعدات
ً
والصيانة إلى مراكز خدمة العمالء وخدمات التعبئة والتغليف والتخزين ،فضال عن التوزيع.
ّ
مجمعة في عام 2018م .وفي حين ّ
حقق أكثر من  73مليار ريال سعودي بشكل إيرادات َّ
أن نمو إيرادات
ُي َع ّد قطاع االتصاالت السعودي األكبر في المنطقة ،حيث
ّ
ّ
ّ
ٌ
ّ
الهواتف النقالة التقليدية ضمن شريحة المستهلكين آخذ في التباطؤ ،إل أنه من المتوقع للخدمات الرقمية أن تدفع عجلة النمو ،وسط طلب كبير من مجتمع
ّ
ّ
النمو الراسخ في شريحة الشركات يزداد من خالل الطلب على خدمات تكنولوجيا المعلومات
الشباب المتصلين ببعضهم البعض .وفي الوقت نفسه ،ما يزال
ّ
ّ
واالتصاالت المتقدمة ،وذلك مع ازدياد استخدام الشركات للتقنية وتوسع القطاع الخاص.
ّ
ً
ًّ
ِّ
ّ
تحوال لتصبح شركة مشغلة مرتكزة على البيانات ،األمر الذي بدأ مع مشروع تطوير شبكة التحميل وإجراءات
تشهد الشركة
واستجابة لتدفق الطلب على البيانات،
توسيع شبكتها وترقيتها لزيادة السرعة وتلبية االستهالك المتزايد للبيانات .وقد طرحت الشركة في عام 2017م استراتيجية تسييل خدمات البيانات بما يتماشى
ً
ً
مع المعايير الدولية ،حيث أفادت المملكة العربية السعودية في ذلك الحين بانخفاض أسعار البيانات انخفاضا ملحوظا .وتشكل عائدات خدمات البيانات اليوم
ّ
ّ
«متوسط اإليرادات من كل مستخدم» ( ،)ARPUبينما يتواصل ازدياد نسبة االستخدام ،ما ُي ِثبت برأي اإلدارة صحة استراتيجية الشركة لتصبح
أكثر من  %50من
مرتكزة على البيانات.
ُ
وتظهر السوق السعودية إمكانيات تحقيق المزيد من النمو في مجال خدمات الدفع اآلجل لالتصاالت والبيانات المتنقلة ،وبالتالي تضع الشركة نفسها لتقديم
ّ
مجموعة واسعة من التعريفات والحزم المصممة لتلبية االحتياجات المتزايدة للعمالء السعوديين في هذه المجاالت.
ّ
ً
ً ًّ
ّ
كبيرا في سوق التعامالت بين الشركات ( ،)B2Bال ّ
سيما فيما يتعلق بالنظم اإليكولوجية لتقنيات إنترنت األشياء والحلول السحابية وحلول
نموا
وتتوقع الشركة أيضا
ّ
ّ
ّ
ً
مراكز البيانات وإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت .وبناء على ذلك ،طورت الشركة مجموعة متنوعة من باقات «حلول األعمال» المصممة لتلبية الطلب
ّ
ِّ
كمزود واحد لمجموعة متكاملة من حلول تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
المتزايد للشركات الصغيرة والمتوسطة والحث على اللجوء إليها
ّ
وتحولها لتصبح شركة مرتكزة على البيانات ،تعتقد اإلدارة ّ
ّ
بأن الشركة في وضع قوي يمكنها من تحقيق النمو المستقبلي في نسبة استخدام
ومع تطوير شبكتها
ّ
البيانات ،مع الحفاظ على السرعة والسهولة في تطوير حلول مبتكرة لتلبية نمو الطلب على حلول تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
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4فريق إدارة من ذوي الخبرة
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4العالقة مع مجموعة زين

ً
ً
ّ
ً
أساسيا في زيادة ّ
الحصة
يتألف فريق إدارة الشركة من قيادات تمتلك خبرة واسعة في قطاع االتصاالت المتنقلة ،خاصة في منطقة الشرق األوسط ،وتلعب دورا
السوقية للشركة .في عام 2018م ،تم تعيين المهندس سلطان الدغيثر رئيس تنفيذي للشركة ،والذي لديه خبرة تزيد عن  14سنة في قطاع االتصاالت ،باإلضافة
انضم إلى فريق إدارتها ّ
ّ
عدة قياديين ،وفي جعبتهم خبرة كبيرة في مجاالت تنفيذ االستراتيجيات وإدارة المخاطر المالية
إلى ذلك تم إعادة هيكلة الشركة حيث
َ
ّ
والتخطيط وبناء الشبكات والخدمات وإدارة عمليات تحولها ،إلى جانب تطوير استراتيجية قوية للعالمة التجارية وإدخال منتجات مبتكرة .إن لفريق إدارة الشركة
ّ
فع ٌال في تنفيذ استراتيجية تقديم البيانات .كما تؤمن الشركة ّ
دور ّ
تشكل إحدى نقاط ّ
ٌ
قوتها الرئيسية.
أن الخبرة التراكمية لفريق إدارتها
ً
ً
تحظى الشركة بدعم من ِّ
مزود خدمات اتصاالت رائد في أسواق المنطقة (مجموعة زين) ،وهو يعد من المزودين األكثر رسوخا وابتكارا في المنطقة ،وهو ما يمنحها
العديد من المزايا نتيجة هذا االرتباط ،حيث يوفر لها ،على سبيل المثال ال الحصر ،المزايا التالية:

ّ
خبرة فريق مجموعة زين في بناء شبكات االتصاالت المتنقلة وابتكار المنتجات الرقمية

ً
تملك مجموعة زين رصيدا زاخرا بالخبرات يمتد ألكثر من  35عاما ،حيث يعود تاريخ تأسيسها إلى العام 1983م ،وهي تتمتع بانتشار جغرافي مميز في منطقة
الشرق األوسط وأفريقيا ،وذلك بفضل تواجدها في  7بلدان ،وتقدم مجموعة «زين» خدماتها في أسواق دولة الكويت ،ومملكة البحرين ،والمملكة العربية السعودية،
والمملكة األردنية الهاشمية ،وجمهورية العراق ،وجمهورية السودان ،وجنوب السودان ،وجمهورية لبنان (عقد إدارة) ،هذا باإلضافة إلى المملكة المغربية من خالل
امتالكها حصة  %15.5في شركة انوي المغربية.

32

وتملك شركات مجموعة زين عدة تراخيص لتقديم وطرح سلسلة خدمات متطورة ،بما في ذلك اتصاالت الهاتف الجوال ،وخدمات القيمة المضافة ،ودخول السلكي
ثابت ،مرافق اتصاالت دولية ،وطرق توصيل وخدمات ،ولدى المجموعة وشركاتها التابعة سجال حافال في اقتناء أحدث التكنولوجيات على شبكاتها ،فاإلرث الحافل
الذي تحمله زين يكشف التطورات الهائلة في استثماراتها في التقنيات الحديثة على شبكاتها ،وذلك ً
بدء من نشر خدمات الـ « ،»ETACSو«،»GSM»، «LTE
ّ
المتقدمة.
وأخيرا تقنيات الـ «»5G
ً
وتهتم مجموعة زين بدعم وصقل مواهب كوادرها الوظيفية ،لضمان رفع مستوى ومهارات عناصرها الوظيفية ،وهو ما ينعكس إيجابيا على مستويات اإلنتاجية
وآلية العمل ،حيث تؤمن الشركة أن هناك عالقة ارتباط قوية بين تحقيق الرؤى واإلستراتيجية للشركات والمؤسسات ،وقدرة هذه المؤسسات على تنمية مواردها
البشرية ،وفي موازاة ذلك ،تهتم المجموعة أيضا ببناء أفضل النماذج التشغيلية لتطوير بنيتها التحتية ،وتبني مبادئ وأساليب مبتكرة لنشر أحدث خرائط التقنيات.
وتعتبر مجموعة زين نفسها شريكا رئيسيا للمجتمعات التي تقدم فيها خدماتها ،فهي بخالف أنها تلتزم بتقديم مستوى عالمي لخدمات االتصاالت المتنقلة،
فهي ملتزمة بواجباتها في مجاالت االستدامة والمسؤولية االجتماعية ،كما أنها تسعى إلى أن تسهم مشاريعها االقتصادية واالجتماعية والثقافية في إحداث تأثير
إيجابي في حياة الشعوب.
ّ
أيضا من الجوانب التي تحظى بتركيز أساسي من مجموعة زين .وتتمثل استراتيجية مجموعة زين وتركيزها في إيجاد ّ
قوية
ويعتبر تطوير الخدمات الرقمية
منص ٍة ٍ
ٍ
ّ
ودائمة للنمو لمواكبة تطورات صناعة االتصاالت ،والمنافسة المتزايدة ،والعوامل الخارجية المتفردة ،وتحديات األداء التشغيلي الصعبة ،والتعجيل بتبني حلول
«.»OTT

الصلة بخدمات الصوت والرسائل ونطاقات الهواتف ّ
الجوالة ،وتركز كذلك على االستغالل
وتركز مجموعة زين على الحفاظ على القيمة في أعمالها الرئيسية ذات
ِ
ً
ً
الكامل لمصادر اإليرادات الجديدة في القطاع المربح ،المجزأ إقليميا ،ممثال في خدمات قطاع األعمال « »B2Bوبيع خدمات االتصال لمبيعات الجملة.
ً
ً
مجاالت مثل التجارة اإللكترونية ،والمحتوى الرقمي ،واإلعالن ،وتطوير
وإضافة إلى ذلك ،تؤسس الشركة أعماال في الخدمات الرقمية اإلقليمية الناشئة والتي تغطي
ٍ
تطبيقات األلعاب والهواتف ّ
الجوالة ،وكذلك ّ
السيارات الموصولة باإلنترنت ،وأجهزة القياس عن بعد ،وأجهزة القياس الذكية.
وفي إطار الفضاء الرقمي ،قامت مجموعة زين بتأسيس منصة زين اإلبداعية والرقمية ( )ZDFIفي العام 2014م ،والتي تم اطالقها لتعزيز مكانة المجموعة في
مجال الخدمات الرقمية ،وتبني خدمات مبتكرة ،وسرعة القرار ،والتوافق مع االتجاهات األخرى.
ً
ً
وتركز منصة زين اإلبداعية والرقمية ( )ZDFIحاليا على مجاالت االبتكار ،والخدمات الرقمية ،وقطاع األعمال ،والمدن الذكية ،وذلك سعيا منها إلى تحديد االتجاهات
االبتكارية ،والمشاركة في الصناديق اإلقليمية لمشاريع « »ICTبهدف الدخول في النظم االقتصادية الرقمية ،وتطوير مفهوم دخول المدن الذكية لألسواق.
في السنوات السابقة ،قامت مجموعة زين باالستثمار في مجموعة « »NXNوهي شركة رائدة في الخدمات االستشارية في مجال المدن الذكية وتقنيات الجيل
ً
خدمات طبقا لمفهوم « »ICTالذكي ،والحياة الذكية ،والسالمة/األمن الذكي ،والحركة الذكية ،والتعليم الذكي ،والرعاية الصحية
القادم ،وهي تركز على تقديم
ٍ
الذكية.
ً
أيضا في شركة « ،»FOOوهي شركة متخصصة في تطوير تطبيقات الهاتف ّ
الجوال ،حيث تستثمر مجموعة زين في صناديق رأس المال
استثمرت مجموعة زين
المشترك (« »WAMDAو« ،»Earlybirdو« ،»MEVPو« ،)»Colle Capitalوالتي تستثمر بدورها في شركات التكنولوجيا الناشئة ،التي تركز على تطوير المنتجات
والخدمات ،واإلبداع الرقمي ،والتجارة اإللكترونية ،و« ،»B2Bو« ،»FinTechومجاالت الصحة اإللكترونية.
ّ
ّ
ويشكل تطوير الخدمات محور التركيز الرئيسي لمجموعة زين ،لتضخ من خالله استثمارات نشطة في مختلف الشركات الناشئة في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
َّ
وغيرها من التقنيات لتحفيز تطوير قطاع الخدمات الرقمية ،وبالتالي تستطيع الشركة أن تستفيد من الخبرة والموارد الرقمية المركزة لمجموعة زين من أجل دعم
استراتيجياتها ذات الصلة على صعيد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والرقمنة.

العالقات المالية لمجموعة زين

متعددة للتمويل الذي ّ
ّ
يسهل عمليات الشركة،
تستفيد الشركة من العالقات المالية الحالية للمجموعة ،حيث يساعدها ذلك في استغالل فرص الوصول إلى مصادر
ّ
والتوسع.
وما تستلزمه من استراتيجيات التسويق

وفورات الحجم والعالقات التجارية لمجموعة زين

ً
تستفيد الشركة من العالقات التجارية الحالية لمجموعة زين في استغالل الفرص واالستفادة من وفورات الحجم ،وبالتالي تحسين الكفاءة ،وقد ّزودتها مثال شركة
ّ
ّ
ّ
المستمر للشبكة.
المعدات فيما يتعلق بالتطوير
زين الكويت بالدعم الالزم لعملياتها – وتواصل تزويدها به – عبر التفاوض واالتفاق على شروط مفيدة مع بائعي
ً
كما تدعم شركة زين الكويت الشركة دائما في مفاوضاتها مع بائعي األجهزة ،وتستفيد الشركة من اتفاقيات التجوال التي تبرمها شركة زين الكويت ،وباإلضافة
إلى ذلك ،تراعي الشركة أهمية الوعي تجاه العالمات التجارية من خالل االستثمار في إعالنات العمليات األخرى التي تحمل اسم زين في وسائل اإلعالم اإلقليمية،
مثل القنوات التلفزيونية التي تبث في دول مجلس التعاون الخليجي ،وحمالت إعالمية ّ
محددة على غرار حملة رمضان السنوية.

ِّ
المتجدد من شركة زين الكويت
الدعم

ّ
القوي للشركة في العديد من المجاالت ،مثل القيادة االستراتيجية ،والدعم التشغيلي ،وتعيين فريق إداري جديد من
أعادت شركة زين الكويت تأكيد دعمها
أصحاب الخبرة العالية ،والدعم المالي.
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ّ
ّ
هدف الشركة هو ّ
للنمو عبر تعزيز أعمالها
النمو بصورة مربحة وخلق قيمة لجميع أصحاب المصلحة ،مع الحفاظ على تركيز «متمحور حول العمالء» .وتخطط الشركة
األساسية والبحث عن فرص جديدة ،إلى جانب تحسين كفاءة عملياتها .وتقوى خطط النمو هذه إثر االلتزام بمواصلة تحسين عمليات تقديم الخدمات وتجربة
العمالء باالرتكاز على نهج «الفوز من خالل االهتمام».

وقد تبلورت استراتيجية الشركة على أساس سبعة محاور لتعزيز ّ
نموها:

-5-1

4تعزيز األعمال األساسية

رفع قيمة قاعدة المستخدمين الحالية
ً
كثيرا ما ُيستشهد بالسكان السعوديين على أنهم من أكثر الشعوب كثافة من حيث تعداد الشباب مما أدى إلى تزايد الطلب على خدمات االتصال الرقمية
ً
الالسلكية .وال تزال السوق السعودية تشهد ً
ً
رقميا ولكن
نموا هائل في الطلب على منتجات البيانات وتطبيقاتها ليس فقط من خالل فئة الشباب والمتصلين
ّ
أيضا مدفوعة باالعتماد المكثف لخدمات الحكومة اإللكترونية ورواج البيانات المرئية المتدفقة عبر اإلنترنت والمحتوى عالي الدقة عبر وسائل التواصل االجتماعي.
تهدف استثماراتنا في توسيع الشبكة واالستحواذ على المزيد من الطيف الترددي إلى جعل الشركة أفضل مشغل للبيانات المتنقلة واالختيار األول للطالب في
مراحل التعليم المختلفة.

-5-2

4تحسين نظام إدارة النقد

تحسين الربحية والسيولة النقدية
تتمثل أهدافنا الرئيسة في تنفيذ خطة تحسين التكلفة السنوية وتصميمها من خالل اإلبقاء على الضوابط الداخلية وتحسين كفاءة المشتريات من خالل زيادة
مهارات الفريق وجعل العمليات رقمية وتحسين هيكل رأس المال والعالقات مع الدائنين وضمان ارتفاع العائد على االستثمارات واالستثمارات الذكية من خالل
إدارة قيمة النفقات الرأسمالية.

-5-3

4تحقيق النمو من الفرص الجديدة

إضفاء الطابع المهني وزيادة تدفقات اإليرادات الجديدة من قطاع األعمال
تعتبر رؤية  2030القوة الدافعة لتنويع االقتصاد بالمنطقة ،وإلن التحول الرقمي سيكون عامل التمكين الرئيس في جميع القطاعات سيستمر الحصول على النطاق
ً
العريض المتنقل فائق السرعة مقرونا بالتطبيقات الرقمية في إعادة تحديد الطريقة التي نعيشها ونعمل من خاللها في المملكة العربية السعودية .ومن خالل
استكمال محفظتنا من األجهزة الالسلكية ،نخطط للبدء في توصيل النطاق العريض القائم على األلياف البصرية إلى المنازل إلى العمالء .ومن خالل الشراكات
ً
أيضا ،نخطط لتقديم حلول للعمالء من الشركات على أساس االتصال فائق السرعة والتطبيقات المتكاملة .تتمثل تطلعاتنا وخططنا أيضا في أن نصبح شركة رائدة
ّ
بعاملي االبتكار والسرعة في تقديم حلول تقنية المعلومات واالتصاالت في المملكة العربية السعودية.
فيما يتعلق

-5-4

4تطور الشبكة الذكية

تقديم تجربة سلسة ومتكاملة موحدة عبر استثمارات ّ
فعالة في تقنيات الشبكة
تعتمد األهمية والقيادة في سوق البيانات على االستمرار في االستفادة من أحدث تقنيات تطور خدمات الجيل الخامس .تركز زين على مواصلة االستثمار في
التقنيات الالسلكية المتقدمة ،وتوصيل األلياف البصرية إلى المباني واالتصال الالسلكي باأللياف المختلطة .باإلضافة إلى ذلك ،ترغب الشركة بالقيام باستثمارات
ذكية وفعالية في النفقات الرأسمالية مع تحديد برامج تحسين النفقات التشغيلية وتنفيذها وتعزيز تجربة العمالء.

-5-5

4التحول الرقمي

التشغيل التلقائي للنظم والعمليات لغرض تقديم تجربة مالئمة بخدمات الشركة الرقمية التي تعزز نمط الحياة والترفيه
ً
نخطط لتعزيز قدراتنا الرقمية ً
إلكترونيا فضال عن المشاركة في
جديا للتفاعل مع العمالء الرقميين في المملكة العربية السعودية وخدمة أكثر من  %30من العمالء
جهود ومشاريع التحول الرقمي الحكومية واالقتصادية مما يساهم في االقتصاد السعودي القائم على المعرفة ورؤية .2030
ً
رقميا بدرجة كبيرة ،ومن أجل ضمان بقاء الشركة في طليعة االقتصاد الرقمي المتنامي ،فقد شرعنا
يعد المستهلكون في المملكة العربية السعودية متصلين
ً
في تنفيذ رحلة التحول الرقمي .سيتحسن هذا التحول الرقمي تدريجيا ،في ظل توفير العروض للمستهلكين ،وكفاية العمليات الداخلية والخارجية وإنشاء نقاط
التفاعل مع العمالء .مما يجعل تعامالت المستهلكين معنا أسهل وأبسط وأكثر متعة حيث أنه سيجلب التحول الرقمي لتجربة عمالئنا فوائد التميز التشغيلي مع
توسيع نطاق بصمتنا الرقمية في السوق.

-5-6

4تنمية رأس المال البشري

تطوير وتنفيذ إدارة المسارات الوظيفية من خالل أفضل الممارسات ّ
الفعالة
نخطط للتفوق في السوق من خالل تعزيز ثقافة الرعاية واالهتمام بين موظفينا ،كجزء من بيئة عمل تفي بالتزاماتها ،مع التأكيد على الحاجة إلى أن نكون مشغل
اتصاالت ذكي وفعال .وإننا إذ نود جذب السعوديين الموهوبين ذوي التوجه الريادي والحفاظ عليهم لتحفيز نمونا وزيادة نجاحنا .ستتيح لنا عوامل مثل األداء ،وروح
المنافسة ،ووضع المنافسين ،واالهتمام ،وتمكين المرأة ،واالبتكار والنجاح من خالل العمل الجماعي تقديم خدمة أفضل لعمالئنا ،وتطوير األفكار ّ
الجيدة والتصرف
بشكل أسرع لترجمة المبادرات إلى نجاح في السوق.
ٍ
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4االستثمار في رأس المال الجريء ()Venture Capital

االستفادة من النمو الذي تشهده التقنية
ُ
ُ
ً
َ
ثمة عنصر مؤثر جديد مهم آخذ في الظهور في عالم رأس المال المجازف ،إذ تحدث مشاركته تغييرا في الطريقة التي تمارس بها األعمال التجارية المجازفة.
تتمثل أهدافنا في تعزيز أسهم العالمة التجارية عن طريق ربطها بالتحول الرقمي المتنامي من خالل تحديد البرنامج باعتباره مسؤولية الشركة فيما يتعلق
بريادة األعمال من أجل المساعدة في حل مشكلة البطالة ودفع محركات االبتكار في المملكة العربية السعودية باإلضافة إلى ضمان تنوع االستثمارات واإليرادات
المستقبلية.

4الترخيص6

ً ً
أصدرت هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات للشركة بتاريخ 1429/03/21هـ (الموافق 2008/03/29م) ترخيصا ثالثا لتقديم خدمات االتصاالت المتنقلة في المملكة
العربية السعودية مدتها  25سنة هجرية من تاريخ إصدارها قابلة للتجديد («الرخصة السابقة») .وبتاريخ 1437/12/30هـ (الموافق 2016/10/01م) ،صدر أمر سامي
أعلنت عنه هيئة السوق المالية بتاريخ 1438/01/01هـ (الموافق 2016/10/02م) يتضمن قيام هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات بالتنسيق مع الشركة لتمديد
ً
رخصتها ّ
لمدة  15عاما إضافية مقابل حصول الدولة على نسبة  %5من صافي األرباح السنوية للشركة خالل مدة التمديد ،باإلضافة إلى التنسيق مع الشركة لمنحها
ُ
رخصة موحدة لتقديم خدمات االتصاالت كافة.

ثم بتاريخ 1438/05/23هـ (الموافق 2017/02/20م) ،أصدرت هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات للشركة الترخيص الموحد ذي البنية التحتية بفترة َّ
ّ
ممددة لـ
ً
ً
َّ
 15سنة إضافية ليصبح إجمالي المدة المتبقية  28عاما تقريبا بحيث تنتهي في 1469/03/20هـ (الموافق 2047/01/17م) («الترخيص الموحد») .ويستبدل هذا
َّ
الموحد الرخصة السابقة إال أن جميع االلتزامات المذكورة وفقا للرخصة السابقة تظل سارية ما لم يتم إنهاؤها أو تعديلها وفقا ألنظمة هيئة االتصاالت
الترخيص
َّ
ّ
وتقنية المعلومات وتشمل )1 :التزامات الجهة المرخص لها بتقديم خدمات مختلفة ومنها التزامات التشغيل والتغطية المعينة المنصوص عليها بموجب الرخصة
ّ
السابقة ،و )2استحقاق الشركة لبعض ّ
(«الترددات»).
الترددات بموجب الرخصة السابقة
َّ
الموحد للشركة بتوفير مجموعة واسعة من الخدمات الثابتة ،والخدمات المتنقلة ،وخدمات المعطيات ،والخدمات األخرى المرخص بها والشبكات
ويسمح الترخيص
َّ
في إطار رخصة واحدة باستخدام أي نوع من التقنية والبنية التحتية لالتصاالت بحيث تكون قادرة على توفير الخدمة المطلوبة .ويسمح كذلك الترخيص الموحد
ّ
ً
للشركة بتوفير هذه الخدمات في المملكة العربية السعودية وخارجها وفقا لمتطلبات أنظمة هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات.
ً
وعمال باإلطار التنظيمي لتصنيف التراخيص الصادر بموجب القرار رقم 1438/336هـ الصادر بتاريخ 1438/04/11هـ (الموافق 2017/01/09م)ّ ،
فإن الترخيص
ً
َّ
الموحد يتيح أيضا للشركة تأسيس وتشغيل وصيانة شبكات اتصاالت عامة ثابتة ومتنقلة في المملكة العربية السعودية ،مطابقة للمقاييس الدولية ،ومعتمدة من
قبل جهة معترف بها ومقبولة من هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات ،وتشغيل تلك الشبكة وصيانتها ،وذلك لتقديم خدمات االتصاالت التابعة له للمستخدمين،
وتقديم خدمات البيع بالجملة لمقدمي الخدمة اآلخرين الذين لهم الحق في استخدام تلك الخدمات وفق أنظمة هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات .كما يسمح
َّ
الموحد أن تقوم الشركة بتأسيس وتشغيل وصيانة شبكة الربط الدولية ،وتقديم خدمات االتصاالت الصوتية واتصاالت المعطيات الثابتة ،وخدمات
الترخيص
ً
االتصاالت الصوتية واتصاالت المعطيات المتنقلة على المستوى المحلي والدولي( .فضال راجع القسم الفرعي « 4-12الترخيص وربط االتصال البيني» من القسم
« 12المعلومات القانونية»).

4عروض المنتجات والخدمات7

ّ ً
ّ
جددت الشركة مؤخرا استراتيجيتها السوقية لتكون أكثر صلة بالعمالء السعوديين مما أدى الى رفع نسبة العمالء السعوديين من العمالء الجدد وفي ذات الوقت
َّ
استهدفت الشركة مجتمع الوافدين عبر االستفادة من مكانتها القوية في سوق البيانات وطرح تعريفات وأسعار مبتكرة وحزم مصممة لالستجابة لمستهلكي خدمات
الدفع المسبق وخدمات الدفع اآلجل على حد سواء.
ّ
ً
وتماشيا مع نهج «الفوز من خالل االهتمام»ّ ،
فإن هدف الشركة هو أن تسلط الضوء على مكانتها كـ «أفضل قيمة مقابل المال» ليس فقط في سوق «التعامالت
ً
ّ
بين الشركات والمستهلكين» ( ،)B2Cبل أيضا في سوق «التعامالت بين المستهلكين» ( )B2Bحيث بدأت بتقديم مجموعة متنوعة من حلول تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت لتلبية احتياجات عمالئها في إطار «التعامالت بين المستهلكين» .وتعتزم الشركة مواصلة تطوير محفظة منتجاتها وخدماتها لتلبية
ّ
المتطورة للعمالء في السوق السعودية.
االحتياجات
َ
رئيسي َتين هما )1( :التعامالت بين الشركات والمستهلكين و( )2التعامالت بين المستهلكينّ .
ّ
وتقدم
ويرتكز تطوير عروض منتجات الشركة وخدماتها على فئتين
ّ
َ
َ
ّ
مصممة لتلبية احتياجات التواصل وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ومتطلبات العمالء.
الشركة ضمن هاتين الفئتين منتجات وخدمات مختلفة
كما أطلقت الشركة مع بداية الربع الرابع من 2019م خدمات شبكة الجيل الخامس ( )5Gفي المملكة العربية السعودية ،وذلك عبر اطالقها المرحلة األولى والتي
تعد األكبر في المنطقة حتى اآلن ،حيث تمت تغطية  27مدينة في المملكة العربية السعودية عبر  2600برج مع نهاية العام 2019م ،وقامت زين بطرح عروض
ً
مبتكرة تضمن رضا العمالء مؤكدا حرصها على تقديم خدمات الجيل الخامس ( )5Gلتكون بمتناول جميع القطاعات واألفراد من خالل حزم الخدمات المختلفة
وبأسعار تنافسية.

ّ
التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية وفق
ويأتي إطالق خدمات شبكة الجيل الخامس ( )5Gوتغطيتها الواسعة في عدد كبير من المناطق ،لتعزيز مسيرة
ً
ً
ً
أهداف رؤية السعودية  2030عبر تسريع نشر هذه التقنية المتقدمة والتطبيقات الخاصة بها والتي تعتبر تحوال عالميا ضخما في مجال التقنية الرقمية واالتصاالت،
مما يوفر اتصال انترنت متنقل فائق السرعة للمستخدمين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.
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بالنسبة لسوق التعامالت بين الشركات والمستهلكينّ ،
حولت الشركة استراتيجيتها من االستحواذ على السوق العامة إلى مقاربة متجزئة أكثر فأكثر في السنوات
ّ
األخيرة ،بعد أن استحوذت على نسبة كبيرة من عمالء قطاع التجزئة خالل السنوات األولى من عملياتها .وتهدف الشركة إلى بناء عالقة مودة قوية مع عمالئها،
ً
ِّ
ُ
مثال للمشتركين في خدماتها باقة مكالمات ّ
المهتم» عبر تقديم خدمات ذات قيمة مقابل المال .فقد ّ
ّ
مجانية يمكن
قدمت
بحيث ت ِبرز مكانة زين كـ «المشغل
ّ
ّ
إجراؤها مع عمالء زين اآلخرين في عام 2017م ،وذلك بهدف تنمية مجتمع عمالئها .وقد قدمت هذا العرض المجاني على الشبكة لتوجيه الشكر للمشتركين
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على مساهمتهم في النجاح التجاري األخير للشركة .وباإلضافة إلى الحفاظ على نسبة االستخدام العالي للشبكة ،أطلقت الشركة ّ
ميزات جديدة لتمكين العمالء من
صياغة عروضهم بحسب احتياجاتهم ،مع حزم مرنة عبر الشبكة .وقد قامت الشركة بالعديد من العروض الترويجية لجميع عمالء الشركة الحاليين والجدد مما كان
له كبير األثر في نمو حصة زين السوقية.
وقد سمحت عملية التخفيض الثالثة ألسعار إنهاء الخدمة المتنقلة ( )MTRالتي جرت في ديسمبر 2017م بأن ّ
ً
سخاء لزيادة
تقدم الشركة تعريفات أقوى وحزم أكثر
ّ
المتوسطة إلى العالية من بين فئات السوق .كما ّ
َ
ّ
ّ
مقترحة مناسبة لخدمة االتصال الصوتي المحلي ،بهدف إعادة ترسيخ
طورت الشركة قيمة
حصتها في الفئات
ً
وضعها بصورة أكثر اتساقا صوب الفئات الشبابية عالية القيمة .وقامت الشركة بطرح حزم باقات مبتكرة للمكالمات الدولية والبيانات لتلبية احتياجات المختلفة
للعمالء الوافدين.
ّ
ّ
ومن استراتيجيات الشركة زيادة ّ
ّ
لمتوسط اإليرادات من كل مستخدم ،وكذلك
المعدل العالي
حصتها السوقية في فئة المحليين السعوديين وفئة الوافدين ذوي
ّ
ّ
ََ
زيادة تدفقات اإليرادات الملتزم بها من هذه الفئات عبر تقديم مجموعة واسعة من الحزم الجذابة من خدمات الدفع اآلجل مع مزايا سخية وأفضل قيمة مقابل
ّ
المالُ .
َ
ِّ
وصممت منتجات الدفع اآلجل ذات النطاق العريض المتنقل واالستخدام غير المحدود لتوفير مرونة كاملة لعمالء االستخدام الكبير للبيانات .ومع نهاية
2018م قامت الشركة بطرح باقات دعم االجهزة مقترنة بفترة االلتزام مع العميل لمدة  24شهر مما أدى إلى زيادة حصة الشركة من سوق الدفع األجل وذوي المعدل
الدخل العالي والمتوسط في السوق السعودي.

َ
ّ
المصممة بحسب احتياجات العمالء في كافة الشرائح وتقديم القيمة مقابل المال .ومن األمثلة على ذلك:
وتواصل الشركة تطوير مختلف الباقات المبتكرة
ّ
ّ
وتتضمن حزمة من الخدمات ،بما فيها البيانات ومواقع التواصل االجتماعي غير المحدود،
"شباب"  -متوفرة كباقة الدفع المسبق أو الدفع اآلجل،
ً
ّ
مستهدفة الشباب المحليين بشكل رئيسي.
ّ
ّ
ّ
لمتوسط اإليرادات من كل
المعدل المنخفض
"قريب"  -حزم ذات أسعار اتصاالت محلية ودولية مغرية ،تستهدف بشكل رئيسي الوافدين ذوي
مستخدم.
ّ
ّ
ّ
"نور" – باقة توفر آلية فريدة مخصصة بحسب االحتياجات لبطاقات إعادة التعبئة ،تستهدف بشكل رئيسي الزوار القادمين إلى المملكة العربية
السعودية لتأدية مناسك العمرة أو الحج.
"باقات دعم االجهزة" – متوفرة كباقة الدفع األجل وتتضمن حزمة من الدقائق المحلية والدولية والبيانات باالضافة إلي جهاز مجاني مع فترة
االلتزام تمددت إلى  24شهر مستهدفه ذوي معدل الدخل العالي والمتوسط من السعوديين والمقييمين.
"باقات  – "5Gمتوفرة كباقة الدفع األجل وتتضمن بيانات ال محدودة باإلضافة إلي رواتر مجاني مع فترة تمدد إلى  24شهر.
ً
َّ
المقدمة حاليا من الشركة للمستهلكين:
وفي ما يلي تلخيص للمنتجات والخدمات
ً
َّ
المقدمة حاليا من الشركة للمستهلكين
  (4-3):لودجلاالمنتجات والخدمات
الفئة

الدفع اآلجل

الدفع المسبق

باقة قريب مسبقة
الدفع

ّ
باقة بأسعار جذابة للمكالمات المحلية
وأسعار دولية منخفضة للمكالمات الدولية.

باقات  199و399 299
و 499المفوترة

باقة الحج والعمرة

تقدم باقة الحج والعمرة  2جيجابايت عند
التفعيل ألول مرة باإلضافة إلى مكالمات
غير محدودة على شبكة زين مع كل عملية
شحن رصيد.

باقة  749المفوترة

االتصال
الصوتي

باقات زوار  55و99

باقة قريب مسبقة
الدفع

كما يمكن للعمالء تفعيل حزم البيانات
والمكالمات الدولية على هذه الباقة بأسعار
مخفضة .
باقة الزوار 55و 99عبارة عن باقات
مخصصة للزوار القادمين للمملكة العربيه
السعودية.
تتضمن هذه الباقات مكالمات غير محدودة
على شبكة زين ودقائق مكالمات محلية
ودولية باالضافة إلى البيانات.
ّ
باقة بأسعار جذابة للمكالمات المحلية
وأسعار دولية منخفضة للمكالمات الدولية.

ّ
ّ
تتضمن دقائق للمكالمات المحلية
باقات الدفع اآلجل الشاملة،
ّ
وسعة من البيانات وبيانات التجوال باإلضافة إلى أرقام مجانية
ً
وتبعا للباقة المنتقاة.
تتضمن هذه الباقات أرقام هاتف ّ
ّ
مجانية
وباإلضافة إلى ذلك،
ً
مهمة ودعما يصل الى  5000ريال على األجهزة المتوفرة لهذه
الباقات.
أعلى باقات الدفع اآلجل ،تشمل دقائق غير محدودة لجميع
الشبكات داخل المملكة العربية السعودية وتحتوي على بيانات
ّ
محلية وبيانات تجوال ال محدودة و 300دقيقة للمكالمات
ّ
الدولية ،وكلها لقاء رسم شهري قدره سبعمائة وتسعة وأربعون
( )749ريال سعودي
تتضمن هذه الباقة أرقام هاتف ّ
ّ
مجانية
وباإلضافة إلى ذلك،

مميزة ودعم غير محدود على األجهزة المتوفرة لهذه الباقة.
باقات شباب  59و140
و 199و399 299
المفوترة

ّ
باقات تحتوي دقائق المكالمات المحلية ،وبيانات محلية،
وبيانات تجوال ،واالستخدام غير المحدود لمواقع التواصل
ّ
وكلها مقابل رسوم شهرية مختلفة الشتراك ّ
محدد.
االجتماعي،

باقات شباب  59و140
و 199و 299و399
المفوترة

ّ
باقات تحتوي دقائق المكالمات المحلية ،وبيانات محلية،
وبيانات تجوال ،واالستخدام غير المحدود لمواقع التواصل
ّ
وكلها مقابل رسوم شهرية مختلفة الشتراك ّ
محدد.
االجتماعي،
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الفئة

اإلنترنت

الدفع اآلجل

الدفع المسبق
باقات مسبقة
الدفع للبيانات

باقات مسبقة الدفع (  20جيجابايت،
 50جيجابايت 100 ،جيجابايت ) تتضمن
مضاعفة قيمة الباقة عند التجديد
التلقائي.

باقة  5Gللبيانات

باقات االستخدام
الكبير للبيانات
()Mega Cap

باقات  50جيجابايت و 100جيجابايت و300
جيجابايت وبيانات ال محدودة ،تستهدف
ّ
المعدالت
بشكل رئيسي العمالء ذوي
ّ
المتوسطة/العالية.

باقة  4Gللبيانات

بيانات نور

باقة «نور للبيانات» هي مجموعة من الحزم
ّ
والمتوسطة والعالية لتلبية
المنخفضة
احتياجات مختلف شرائح العمالء
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4خدمة البيانات

باقة الجيل الخامس للبيانات تتضمن بيانات غير محدودة
ّ
راوترمجاني ،مقابل رسم شهري قدرة ثالثمائة
باالضافة إلى
وأربعة وتسعون ( )349ريال سعودي.
باقات  50جيجابايت  100جيجابايت و 150جيجابايت وبيانات ال
ّ
ّ
المتوسطة/العالية.
المعدالت
محدودة ،للعمالء ذوي

ّ
ّ
ّ
تقدم الشركة خدمات صوتية عالية الجودة لعمالء الدفع المسبق والدفع اآلجل .وتتيح الباقات مسبقة الدفع ومؤجلة الدفع إجراء مكالمات محلية ودولية ،وتوفر
ّ
ٍّ
ّ
للعمالء مجموعة واسعة من خيارات التجوال ضمن كل من خدمات االتصال الصوتي والبيانات .وتتوفر الباقات مسبقة الدفع بعدة مبالغ إلعادة التعبئة ،ويستفيد
ّ
ّ
َّ
المجمعة للمكالمات على
ومتنوعة إلعادة التعبئة .وبالنسبة للباقات مؤجلة الدفع ،فإنها تتيح للعميل االستفادة من الدقائق الشهرية
مستخدموها من طرق عديدة
ّ
الشبكة وخارجها ودقائق المكالمات الدولية والتجوال وباقات البيانات المحلية والدولية السخية كما أتاحت الشركة الحصول على أحدث االجهزة مجانا عن طريق
برنامج دعم االجهزة مع عقود االلتزام .وقد شهدت الشركة زيادة في إيرادات خدماتها الصوتية بالتناقض مع االتجاهات العالمية ،نتيجة ّ
تحسن عروضها في فئة
ّ
الدفع اآلجل واستخراج القيمة من عمالء الخدمات الصوتية عبر أفضل األنشطة المتبعة في إدارة قيمة خدمات العمالء (.)CVM
ّ ً
ّ
شهدت الشركة منذ ترقية شبكتها تدفقا في حركة البيانات عبرخدمات  3Gو 4G/LTEو ،5Gوركزت على جني قدر أفضل من اإليرادات عبر استخدامات البيانات.
ّ
ً
المصممة لتلبية كافة احتياجات العمالء .فقد ّ
ّ
قدمت مثال باقات االستخدام األساسي ()Entry Cap
وبالفعل حققت هذا األمر عبر تقديم مجموعة شاملة من الباقات
ّ
التي تتراوح سعة البيانات فيها بين  2و 10جيجابايت ُ
وص ِّم َمت إلتاحة التصفح األساسي لإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي .وفي المقابل ،تتيح باقات االستخدام
ّ
ً
ً
ً
ّ
الكبير ( )Mega Capاستخداما كثيفا للبيانات ،مثل البث الحي للفيديوهات وتنزيل ما يرغب فيه العميل من المحتوى .وقد قدمت الشركة أيضا تعريفة االستخدام
ّ ً
قدر المستطاع للبيانات وهي خدمة مسبقة الدفع لتزويد العمالء بأكبر تجربة استخدام للبيانات .وباإلضافة إلى ذلك ،طرحت الشركة مؤخرا خطط شرائح هاتف
الجوال للبيانات وحزم البيانات عبر الصوت ،التي قوبلت بردود فعل إيجابية في السوق.
ّ
ّ
متوسط إيرادات الشركة من كل مستخدم ( .)ARPUوتعتزم الشركة مواصلة طرح منتجات مبتكرة
وتشكل اليوم العائدات من خدمات البيانات أكثر من  %50من
َّ
لزيادة تحسين عروض اإلنترنت وتحقيق النمو المتوقع المتزايد في استخدام العمالء للنطاق العريض.
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ّ
ً
ً
ً
ً
ً
(تقنيا فقد ّ
ّ
ّ
ّ
وتستمر
طورت الشركة –
لمستقبل يعمل بشكل مترابط ومتكامل رقميا
المستمر
التطور
تماشيا مع رسالتها المتمثلة في «أن تلعب دورا رائدا في مسيرة
ٍ
ّ
ومتنوعة من الخدمات والحلول الرقمية المبتكرةَ .
وص َّم َمت خدمات القيمة المضافة ( )VASلتلبية احتياجات مختلف شرائح العمالء في
في تطوير – محفظة فريدة
ً
ًّ
ّ
السوق السعودية وتوفير المحتوى المطلوب للعائالت والمرأة والشباب والوافدين .وترى الشركة أن محفظة خدمات القيمة المضافة تلعب دورا مهما في تسهيل
ّ
ً
حياة المستهلكين وجعلها أكثر مرحا عبر رقمنة مختلف نقاط التفاعل مع العمالء والمساهمة في تطوير االقتصاد الرقمي للمملكة ومواءمته مع تطلعات رؤية
السعودية .2030
ّ
تتضمنه محفظة خدمات القيمة المضافة حلول الدفع المناسبة التي تقوم على نظام «الفوترة المباشرة لموفر خدمة ّ
ومن ّ
ّ
الجوال» بحيث تتيح للعمالء
أهم ما
َ
الوصول بسهولة إلى خدمات متجري «جوجل بالي» ( )Google Playو«آبل ستور» ( .)Apple Storeويسمح هذا األمر بشراء التطبيق بسالسة من دون استخدام
بطاقات االئتمان أو قسائم «جوجل» أو «آي تيونز» .ويمكن للعمالء شراء المحتوى من خالل رصيد ّ
الجوال مسبق الدفع أو فاتورة الدفع اآلجل.
ً
ّ
وتضم أيضا محفظة الشركة من خدمات القيمة المضافة تشكيلة من التطبيقات والمحتويات لمتابعي الموسيقى والفيديوهات واأللعاب والترفيه وكذلك المحتوى
اإلسالمي ومختلف نواحي نمط الحياة ،بما في ذلك ما يلي:
ّ
بث مباشر للمباريات وتحديثات لعشاق الرياضة لالستمتاع بمجموعة ّ
متنوعة من األلعاب الرياضية عبر هواتفهم النقالة ،مع الحصول على
الرياضة –
ّ
تنبيهات لتلقي آخر التحديثات وعروض البث المباشر وأخبار األحداث الرياضية ،إلى جانب إمكانية الوصول الحصري إلى تغطية كأس العالم للكريكيت
كل عام.
الترفيه  -مجموعة كبيرة من المحتوى الترفيهي ،بما فيه أشرطة الفيديو واألفالم والمسلسالت والنقل التلفزيوني المباشر والتطبيقات «OSN WAVO
و Anghami Plusو »Shahid Plusوغيرها من الخدمات الترفيهية المعروفة.
ّ
«س ِّمعهم» ( )Sam3homهي خدمة نغمة انتظار ّ
خدمة نغمة االنتظار – َ
تقدم مجموعة متنوعة من المحتوى ليستمتع به المستهلكون أثناء انتظار
ّ
متلقي االتصال ّ
للرد على المكالمة الهاتفية.
ً
ّ
ويتضمن مثال تطبيقات تعليمية لتوسيع معارفهم وتطبيقات ترفيهية ،مثل
محتوى األطفال  -محتوى مختلف لألطفال يهدف إلى إثراء تجاربهم
«الماش» ( )Lamashو«كيدوتاينمنت» (.)Kidotainment
َّ
المحتوى اإلسالمي  -مكتبة فريدة من المحتوى اإلسالمي مقدمة من أبرز العلماء المسلمين ،مثل مشاري العفاسي وعبد الرحمن المغامسي.
ّ
ّ
تقدم هذه ّ
 ّبوابة المرأة – ّ
البوابة كاتالوج من المحتوى العصري الذي يغطي مختلف نواحي نمط الحياة واألزياء والجمال ونصائح حول الصحة.
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ألعاب  -تستهدف شريحة الشباب وتشمل مجموعة واسعة من األلعاب عبر تطبيقات مختلفة.
ّ
ّ
وتواصل الشركة توسيع نطاق تغطية التجوال ،حيث يستمتع العمالء اليوم بمرافق التجوال مع توفر أكثر من  600مشغل دولي في أكثر من  200دولة كنتيجة
التفاقيات التجوال الحالية .كما يمكن للعمالء التمتع بالتجوال في الخارج على الجيل الرابع مع أكثر من  500مشغل دولي في أكثر من  213دولة.
ّ ً
وقد اتخذت الشركة مؤخرا الخطوات الالزمة لتحسين ربحية خدمات التجوال والمكالمات الدولية عبر إبرام اتفاقيات وشراكات مع عدد من أبرز مجموعات تشغيل
ّ
االتصاالت المتنقلة في العالم بهدف ضمان تكاليف منخفضة للتجوال والمكالمات الدولية وزيادة عائدات التجوال داخل السعودية.
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4خدمة الفايبر

وقعت الشركة وشركة «ضوئيات»  -إحدى الشركات التابعة لـ «السعودية للكهرباء «اتفاقية لتقديم خدمات اإلنترنت عالي السرعة عبر األلياف البصرية آلالف
المنازل بالسعودية .وسوف تستفيد كلتا الشركتين من شبكات األلياف الضوئية التابعة لهم باإلضافة الى شبكة «ضوئيات» االنتهائية ( )FTTHلضمان حصول
العمالء على خدمات إنترنت مريحة وسريعة.
وتعد هذه االتفاقية المبرمة بين الشركة وشركة ضوئيات إحدى نتائج االتفاقية التي تم توقيعها بين شركة ضوئيات مع وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات في
أغسطس 2018م للمشاركة في المبادرة الوطنية التي أطلقتها الوزارة لخدمات «النطاق العريض ( »)FTTHضمن مبادرات التحول الوطني 2020م.
وسيتمكن العمالء الراغبين في الحصول على سرعات انترنت عالية من االستفادة من خدمة «زين فايبر» والتي تقدم انترنت المحدود وبسرعات مختلفة تناسب
احتياجات العميل في السوق السعودي وتمكنهم من االستمتاع بأسلوب حياة أرقى خصوصا من خالل طرح خدمة «زين فايبر  »500والتي تعد أسرع خدمة لأللياف
البصرية وكأول مشغل في المملكة العربية السعودية يقدم هذه السرعة( . )500Mbpsكما تستطيع اليوم شركة زين توفير الخدمة ألكثر من  200ألف منزل في
ً
المملكة العربية السعودية حيث تتوفر الخدمة حاليا في الرياض وجدة والدمام ،والقطيف والمدينة المنورة علما أن هناك خطط توسعية لتغطية أكثر من 16
مدينة ومحافظة لتصل تغطية الخدمة ألكثر من  350ألف منزل بمنتصف 2020م.
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4التعامالت بين الشركات ()B2B

ّ
تعتمد الشركة استراتيجية «الذهاب إلى السوق» ( )GTMالمجزأة في تعامالتها في سوق التبادالت التجارية القائمة بين الشركات ،وذلك عبر تصميم المنتجات
ّ
ّ
والخدمات المدارة التي تستهدف على وجه التحديد احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة والعمالء المؤسسيين والحكوميين .وتتمثل أولوية الشركة في هذا
السوق في تنويع أعمالها عبر تقديم مجموعة َّ
موسعة من منتجات وحلول تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتلبية االحتياجات المتزايدة لعمالئها من بين
الشركات .وذلك لتوسيع حصتها في سوق حلول االتصاالت وتقنية المعلومات.
ً
وتعرض الشركة مجموعة من الحلول المبتركة لخدمات الجوال والخدمات الثابتة وتقنية المعلومات للمساهمة في رقمنة الشركات تماشيا مع رؤية المملكة 2030
وتتضمن خدمات الحوسبة السحابية وانترنت األشياء وذالك عن طريق أحدث التقنيات مثل الجيل الخامس.
وتقدم الشركة باقات األعمال لمختلف المستويات من العمالء – سواء أكانت مكاتب صغيرة  /منزلية أو الشركات أو كيانات حكومية .ويمكن تخصيص كل باقة
ّ
وتوفر الشركة مرونة إضافية لعمالئها هؤالء عبر ّ
مكونات تعاقدية مختلفة وكذلك العديد من خيارات
بحسب احتياجات العمالء من خالل إضافة خدمات جديدة.
ّ
ّ
الباقات (مثل عروض الدفع المسبق والدفع اآلجل والعروض الهجينة) التي تزيد من قدرة العميل المؤسسي على التحكم بالمصاريف.
ُ
غرية من خدمات البيانات واالتصال الصوتي والمكالمات الدولية والتجوال بهدف دعم
وتعرض الشركة مجموعة تنافسية من باقات الجوال لألعمال تتضمن حزم ّم ِ
العمليات التجارية للعمالء .وبالنسبة لموظفي العمالء من بين الشركات ،توفر هذه الباقات ’محفظة شخصية‘ فريدة من نوعها لالستجابة الحتياجاتهم من وسائل
ّ
المخصص ألغراض العمل.
التواصل بما يتجاوز فوائد الخط
ً
ويقوم تصميم باقات «حلول األعمال» الخاصة بالشركة على تلبية الطلب المتزايد وسط الشركات والجهات الحكومية على باقة متكاملة تماما من حلول تكنولوجيا
ً
مقدمة من ّ
مزود خدمة واحد .وباإلضافة إلى ذلكّ ،
المعلومات واالتصاالت َّ
تقدم الشركة حلوال متكاملة من االتصاالت المتنقلة والثابتة للعمالء مثل ( ،)SIP Tunk
ّ
ّ
والتي تتيح الربط مع مراكز التبادل الفرعي الخاص ( )PBXوتوجيه المكالمات الثابتة إلى الهواتف النقالة ،ما يقلل بشكل كبير من تكاليف أسعار المكالمات
للشركات الكبيرة.
تقدم الشركة اتفاقية مستوى خدمة عالي وخطة تصعيد واضحة للعمالء ،ولضمان تقديم توفير الخدمة بجودة عالية للعمالء ،أنشأت الشركة مركز اتصال ورعاية
ّ
ّ ً
مخصصا لتقديم الدعم للشركات بحسب لوازمها  ،7/24كما توفر لعمالئها الكبار/االستراتيجيين مدير حساب لتلبية االحتياجات المتنامية للعمالء على
عمالء
أكمل وجه.

38

ّ
ملخص للمنتجات والخدمات التي ّ
تقدمها الشركة ألصحاب األعمال والشركات:
وفي ما يلي
  (4-4):لودجلاالمنتجات والخدمات التي ّ
تقدمها الشركة ألصحاب األعمال والشركات

منتجات خدمات
الصوت لألعمال

باقات خدمات
النطاق العريض
ّ
المتنقل لألعمال

األعمال –  30و 60ريال سعودي

ّ
ّ
باقات الخدمات األساسية منخفضة التكلفة ومؤجلة الدفع التي تمكن العمالء من التحكم بإنفاقهم ومع ذلك االستفادة
من المزايا األساسية لخدمات المكالمات والبيانات.

األعمال –  100و 180ريال سعودي

تمنح المشتركين ّ
حرية التواصل مع كافة الشبكات

األعمال –  350و 750ريال
سعودي

تواصل ّ
مجاني غير محدود مع كافة الشبكات من خالل خدمات الدقائق والبيانات والتجوال

باقات حلول األعمال عبر النطاق
ّ
العريض المتنقل

ً
مجموعة واسعة من الباقات بسعات غير محدودة بدءا من  2جيجابايت لتالئم كافة احتياجات العمل الغير محدودة
على تقنية الجيل الرابع والجيل الخامس

برنامج مشاركة البيانات

ّ
المجمعة التي
يسمح للشركات بتصميم خطة بيانات لتلبية احتياجات العمل لكل موظف عبر خدمة البيانات الزمنية
ً
تصل إلى  2تيرابايت شهريا

خدمات ربط األجهزة ببعضها
البعض ()M2M

خدمة إدارة الشرائح لدعم وتحسين إدارة العمالء والتحصيل
ّ
تمكين العمالء من إدارة شرائح  M2Mوالحسابات بسهولة في أي وقت وإنشاء التقارير ولوحات المعلومات حسب
احتياجات المنشأة.
باقات مرنة لربط حلول إنترنت األشياء الخاصة بك

تقدم زين أفضل الحلول لتمكين انترنت األشياء لدعم األعمال للتحول الرقمي
المدن الذكية
إدارة األسطول
خدمات انترنت األشياء

إدارة الطاقة
حلول المدفوعات المالية
الطب الذكي
المواقف الذكية

ّ
المخصص إلى
خدمة الوصول
اإلنترنت ()DIA

أنظمة تحليل الفيديو
ّ
ّ
توفر زين خدمة الوصول المخصص لإلنترنت ( )DIAمع سرعة إنترنت متناظرة لوصلتي اإلرسال واالستقبال ،وهي
ً
ّ
مخصصة فعال بدون أي مشاركة ( )1:1أو سياسة استخدام عادل (.)FUP
ً
ّ
ّ
ومخصص للشركة حفاظا على بقاء اتصالك
المخصص لإلنترنت من زين ستحظى بوصول موثوق
مع خدمة الوصول
ّ
بالتطبيقات والبيانات والعمالء والموظفين من خالل مجموعة متنوعة من سرعات الوصول.
خدمة الوصول المباشر لالنترنت عبر تقنية الجيل الرابع المخصصة
خدمة الوصول المباشر لالنترنت عبر تقنية المايكروييف
خدمة الوصول المباشر لالنترنت عبر تقنية االلياف الضوئية

حلول األعمال

خدمة الشبكة الخاصة االفتراضية
عبر بروتوكول اإلنترنت ()IP-VPN

سرعات من  1ميجابت/الثانية الى  10جيجابت/الثانية
ُ ّ
ُ
شبكة الربط االفتراضية عبر بروتوكول اإلنترنت IP-VPNالتي تقدمها شركة «زين» تمكن العمالء من االتصال بمواقع
ُمتعددة في آن واحد ،من خالل إنشاء شبكة خاصة افتراضية ( .)VPNنوفر لك اتصال موثوق بخدمة  IP-VPNمع
أفضل التزام باتفاقية مستوى خدمة متاحة في السوق ،وذلك كجزء من الحزمة القياسية لدينا .كما نتميز بتوفير أسرع
ً
الحلول وأكثرها مرونة من خالل التقنيات المتطورة (المايكروويف ،واأللياف ،وتقنية التطوير بعيد المدى المخصصة
ُ
 ،LTEوتقنية موبايل برودباند المثلى).
ّ
ّ
ومصممة لتعزيز االتصال بين مواقع المكاتب المختلفة ولتبسيط عمليات عملك:
إن  IP-VPNهي خدمة ُمدارة بالكامل
خدمة الشبكة االفتراضية الخاصة عبر تقنية الجيل الرابع المخصصة
خدمة الشبكة االفتراضية الخاصة عبر تقنية المايكروييف
خدمة الشبكة االفتراضية الخاصة عبر تقنية االلياف الضوئية
سرعات من  1ميجابت/الثانية الى  10جيجابت/الثانية
حل غير مسبوق في المملكة العربية السعودية .وفر في التكاليف على المكالمات من الهاتف الثابت إلى الجوال.
واستخدم نظام شبكة الهاتف الخاصة  PBXإلجراء مكالمات بكميات كبيرة.
وهذا يسمح لك باالختيار العشوائي ألرقام االتصال لتجنب عوامل تصفية المكالمات.
بوابة  GSMقياسية يمكنها العمل مع أي شبكة هاتف خاصة ()PABX

ّ

«بوابة زين» Zain Gate

يتمتع بما بين  12و 32قناة.
البحث عن القناة (تحويل المكلمات إلى االمتداد الالحق التالي)
نظام الرد الهاتفي اآللي ( )IVRالمدمج أثناء تحويل المكالمات
حلول الهواتف الجوالة اإلضافية (تحويل المكالمات إلى رقم الجوال عندما يتعذر عليك الرد على المكالمة)
خدمة مكالمات المجموعة  CUGاالختيارية (مكالمات مجانية بين الموظفين)
تسجيل المكالمات حتى  2غيغا بايت
قدرة على إرسال الرسائل القصيرة

39

تعتبر خدمة االتصال الفعال خدمة مكالمات صوتية وخط خدمة تجارية فعالة من حيث التكلفة والمرونة ،حيث توفر
خطوط اتصال مرنة بأحدث ما توصلت إلية التكنولوجيا
نطاق الترقيم الجغرافي الذي يغطي كامل الممكلة (... 011,012,013الخ)
توفير رقم الوصول الشامل ( 9200 )UANوالتعرفة المجانية 800
SIP Trunk

خيارات من القنوات واسعة النطاق لتتناسب مع افضل المتتطلبات للعميل.
االتصال الداخلي المباشر ( )DIDواالتصال الخارجي المباشر (.)DOD
باقات مرنة بأسعار تنافسية.
خطوط صوتية مصممة الحتياجات العميل لتوحيد وتقليل نفقات االتصال.
 24/7خدمات تقنية والدعم الفني
ً
أداة للتواصل مع العمالء عبر الرسائل ّ
النصية القصيرة استنادا إلى تكامل واجهة برمجة التطبيقات ( )APIوهوية
ّ
المصممة بحسب الطلب
المرسل
منصة متطورة :اتصاالت  SMPPو HTTPوAPI

الرسائل القصيرة بالجملة (Bulk

)SMS

القدرة على مراقبة وضمان اإلرسال وتقديم تقارير لتتبع األنشطة
واجهة سهلة االستخدام
أسعار تمنحك قيمة جيدة
مركز خدمات للرسائل القصيرة مع قدرة على توفير النطاق العريض العالي الذي يمكنك من إرسال حتى 2000
رسالة قصيرة في الثانية
خدمات قائمة على تقنية السحابة الخاصة (مستضافة في المملكة العربية السعودية وامنه ومحمية من الخارج)
بالشراكة مع عمالق التقنية علي بابا وتتضمن-:

خدمات تعتمد على تقنية
السحابة Zain Cloud

حلول مراكز البيانات ()Data Center and Colocation
المنصة كخدمة ()Platform as a service
البنيات كخدمة ()Infrastructure as a service
البرامج كخدمة ()Software as a service

الخدمات المدارة
خدمات األمن السيبراني
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4حلول اإلنترنت والربط

خدمة إدارة الراوتر ()Managed Router Service MRS
خدمة إدارة الشبكات
الحماية من خدمات حجب الخدمة ()Anti-DDoS
Firewall Service

ّ
ّ
تقدم الشركة مجموعة متنوعة من منتجات الدفع المسبق والدفع اآلجل لدعم احتياجات األعمال والتي من ميزاتها المكالمات الجماعية بين موظفي الشركة
ّ
ً
ّ
ً
ضمن مجموعة المستخدمين المغلقة ( .)CUGوتوفر باقات التعامالت بين الشركات حزما من خدمات الصوت المحلية والدولية فضال عن دقائق تجوال تنافسية.
ً
كما ّ
تقدم الشركة حلوال لالتصال الصوتي الثابت لتوصيل مركز التبادل الفرعي الخاص ألصحاب األعمال مع شبكات أخرى عبر شرائح هاتف الجوال وبالتالي توفير
ّ
أسعار مغرية للمكالمات المحلية.
ً
ّ
تقدم الشركة مجموعة واسعة من حلول اإلنترنت إلى الشركات وأصحاب األعمال انطالقا من أفضل الجهود الممكن بذلها لتوفير االتصال باإلنترنت سواء عبر
ّ
ّ
األجهزة النقالة (الجوال) أو عبر الوصول المخصص على تقنية الجيل الرابع والجيل الخامس.
ّ
ً
ّ
يتضمن مختلف الباقات بسعة غير محدودة بدءا من  2جيجابايت لتالئم كافة
وتعرض مجموعة واسعة من خدمات االتصال باإلنترنت عبر األجهزة النقالة ،مما
ّ
احتياجات العمل .كما ّ
تقدم الشركة حل مشاركة البيانات ،حيث يمكن ألصحاب األعمال تصميم خطة بيانات بحسب احتياجات العمل لكل موظف عبر خدمة
ً
ّ
المجمعة التي تصل إلى  2تيرابايت شهريا.
البيانات الزمنية
ً
تقدم الشركة «حلول األعمال» لتلبية الطلب المتزايد وسط الشركات والجهات الحكومية على خدمات متكاملة تماما من حلول تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
مقدمة من ّ
َّ
ّ
وتتضمن ما يلي:
مزود خدمة واحد
َ
حلول الشبكة الخاصة االفتراضية ( – )VPNتتيح خدمة الشبكة الخاصة االفتراضية عبر بروتوكول اإلنترنت أن يربط العمالء اثنين أو أكثر من المواقع
أو المباني أو الفروع من خالل شبكة خاصة افتراضية واحدة تسمح بتبادل مرن ومتواصل للبيانات والتطبيقات بين مختلف المستخدمين.
ّ
ّ
ّ
المخصص لخدمات االنترنت من زين للشركات اتصاالت إنترنت متماثلة
المخصص لخدمات اإلنترنت ( - )DIAتوفر خدمة الوصول
الوصول
ّ
ومخصصة وبمستوى عالي الدرجة .حتي في أوقات الذروة في الشبكة واالزدحام المروري حيث تضمن الخدمة نقل البيانات والتطبيقات بشكل موثوق
وآمن وبدون مشاركة (.)1:1
ّ
تتيح تقنية  SIP Trunkدمج خدمات الصوت الثابتة ضمن شبكة واحدة .وقد تم تصميم  Zain Enterprise SIP Trunkمن زين لمساعدت العمالء
ّ
والتأكد من ّ
أن الموظفين يمكنهم التواصل بسهولة وكفاءة عبر االتصاالت الصوتية والبيانات القائمة على
في تحسين تكاليف البنية األساسية
بروتوكول اإلنترنت.
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4حلول اتصال األجهزة وانترنت األشياء
حلول ربط األجهزة ببعضها البعض ( )M2Mوإنترنت األشياء ( – )IoTحلول رأسية للشركات وأصحاب األعمال من خدمات ربط األجهزة ببعضها
ً
البعض وإنترنت األشياء إلدارة األصول وتشغيل األعمال بكفاءة أكبر باستخدام ّ
منصة إنترنت األشياء لدى زين .ويمكن للشركات أن تدير ذاتيا الشرائح
ّ
المخصصة لخدمة الربط بين األجهزة ،وذلك بحسب احتياجات عملها.
ّ
تقنية إنترنت األشياء ّ
إنترنت األشياء (- )IoTتوفر ّ
اتصال ذكي بين األجهزة البعيدة واآلالت الموجودة في جميع أنحاء العالم .كما يتيح إنترنت األشياء
ً
ّ
ّ
من زين إجراء تحليل في الوقت الفعلي وتواصل متعدد االتجاهات بين األجهزة المختلفة .أيضا ،تتيح للعمالء فهم العمليات بشكل أفضل واوضح
ّ
واتخاذ قرارات أكثر استنارة  .توفر حلول إنترنت األشياء من زين السيطرة الكاملة على إدارة األجهزة عن بعد واستخراج البيانات وتحليلها من خالل
ّ
منصة واحدة .وتستهدف الشركة أهم الحلول الرأسية من خدمات «إنترنت األشياء» في السوق السعودية ،مثل المدن الذكية وإدارة األسطول وتتبع
األصول ونقاط الدفع والمباني الذكية.
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4حلول الخدمات تقنية المعلومات واالتصاالت

ً
الخدمات القائمة على تقنية الحوسبة السحابية (ُ – ) Zain Cloudت َّ
قدم حاليا خدمات قائمة على تقنية السحابة الخاصة (مستضافة في المملكة
ً
ّ
العربية السعودية وامنه ومحمية من الخارج) للعمالء من خالل عمالق التقنية علي بابا  .فمثال تقدم الشركة خدمة التخزين ( )storageوخدمة حلول
مراكز البيانات ( )Co-Locationوالمنصة كخدمة ( )Platform as a serviceوالبنيات كخدمة ( )infrastructure as a serviceوالبرامج كخدمة
للعمالء ( .)Software as a service
الخدمات المدارة كخدمة أدارة الراوتر وخدمة ادارة الشبكات وخدمات األمن السيبراني كالحماية من هجمات حجب الخدمة ( )Anti-DDoSوخدمات
الحماية من الهجمات االلكترونية (.)Firewall Service

4الشبكة والبنية التحتية8
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4نظرة عامة
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4الشبكات المتنقلة
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4شبكة الجيل الثاني

ّ
ّ
تتكون البنية التحتية لشبكة الشركة من شبكات متنقلة (راديوية) وشبكة إرسال وشبكة أساسية .وتتيح الشبكة الراديوية للعمالء إمكانية الوصول إلى خدمات
االتصاالت المتنقلة عبر الصوت والبيانات واإلنترنت باستخدام تقنيات مختلفة ،بما فيها الجيل الثاني ( )2Gوالجيال الثالث ( )3Gوالجيل الرابع ( )4Gوالجيل
ّ
ّ
ّ
الخامس ( .)5Gوتصل حركة الشبكة الراديوية إلى وحدات التحكم في الشبكة ووحدة التحكم بالمحطة األرضية ( )BSCللجيل الثاني ( )2Gووحدة التحكم بالشبكة
ّ
الراديوية ( )RNCللجيل الثالث ووحدة إدارة التنقل ( )MMEللجيل الرابع من خالل وسائط إرسال مختلفة ،مثل الموجات الدقيقة واأللياف الضوئية واألقمار
ّ
الصناعيةّ .
ثم تصل حركة المرور على الشبكة إلى الشبكة األساسية حيث تجري عمليات التوجيه والتزويد والشحن والفوترة مع التوصيل البيني عند البوابة ذات
ّ
الصلة (سواء أكانت بوابة دولية أو محلية للصوت أو البيانات).
ً
وانتهت الشركة من المرحلة األولى من مشروعها  Sophiaوالذي أطلقت من خالله تقنية الجيل الخامس تجاريا إضافة إلى تحسينات مختلفة على الشبكة الراديوية
لتجهيزها الستعياب أعداد كبيرة من المستخدمين ولتوفير بنية تحتية لتطبيقات مختلفة جديدة لخدمة مختلف القطاعات (الصناعية والطبية والطاقة وخالفه).
والمشروع سيستمر بمرحلتين أخريين يتم خاللها توسيع رقعة شبكة الجيل الرابع والخامس على وجه التحديد كما سيتم ترقية الشبكة األساسية االفتراضية مما
سيتيح خدمات جيل خامس إضافية في المستقبل .وسيتم أيضا تطوير شبكة اإلرسال وتوسيع شبكة األلياف الضوئية لتصل لمناطق جديدة إضافة لتعزيز وجودها
داخل المدن.

)2G (GSM

ّ
بالنظر إلى االستخدام العالمي واسع النطاق للنظام العالمي لالتصاالت المتنقلة ( )GSMوفوائده من حيث جودة الخدمة وحقيقة ّ
أن مجموعة زين تشغل شبكة
ّ
قائمة على هذا النظام ،فقد اختارت الشركة تشغيل النظام لعملياتها في المملكة .ويسمح انتشاره حول العالم بإبرام اتفاقيات التجوال الدولي بين مشغلي
الهواتف النقالة ،ما يتيح للعمالء استخدام هواتفهم النقالة في معظم أنحاء العالم.
4شبكة الجيل الثالث  3Gو3.5G
-8-2-2
ّ
ّ
َّ
محسنة
 3Gو 3.5Gهما مصطلحا الجيل الثالث ( )3Gمن تكنولوجيا أنظمة االتصاالت الهاتفية المتنقلة .ويوفران معدالت أعلى من البيانات وبالتالي خدمات
ً
مقارنة ّ
ّ
وتتضمن قدرات الجيل الثالث  3Gو.3.5G
بمنصات الجيل الثاني (.)2G
ّ
وتوفر الشركة تغطية الجيل الثالث ( )3Gفي المواقع الرئيسية في المملكة العربية السعودية (بما فيها المدن الرئيسية والطرق السريعة) .ومنذ عام 2017م ،وصلت
تغطية الشركة لخدمات الجيل الثالث ( )3Gأكثر من  %98من المناطق المأهولة في المملكة العربية السعودية.
ّ
ّ
ً
النقال ،مثل  HSDPAو HSUPAو(ُ HSPA+ت َ
َّ
معا باسم ً ،)3.5G
أداء أعلى ومستوى افضل ،من بين أمور
عرف
المحسنة للهاتف
وتوفر تقنيات الجيل الثالث ()3G
أخرى ،تحسين البروتوكوالت التي تترابط من خاللها الهواتف والمحطات المركزية .وتثمر هذه التحسينات عن استخدام أفضل لعرض النطاق الراديوي الحالي الذي
ّ
ً
توفره الواجهة ّ
الجوية ّ .WCDMA
وتقدم الشركة حاليا خدمات  HSPAفي غالبية مواقعها في المملكة العربية السعودية.
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ّ
التطور طويل األمد )LTE
4شبكة الجيل الرابع (( )4Gتقنية

ّ
ً
كما هو الحال بالنسبة للجيل الثالث ،توفر تقنية  LTEمستوى إضافيا من الكفاءة العالية وإمكانية استخدام موارد الطيف .وفي سبتمبر 2011م أطلقت الشركة هذه
ً
ً
ّ
التقنية إطالقا تجاريا في مدن رئيسية مختارة في المملكة العربية السعودية ،بما فيها الرياض وجدة والدمام ،وكانت أول مشغل في المملكة العربية السعودية
ّ
ودول مجلس التعاون الخليجي يوفر تقنية  LTEكإحدى خدمات االتصاالت المتنقلة.
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ّ
ًّ
ّ ً
ّ
المتنقل ،وقد ّ
وسعت الشركة بشكل كبير تغطية تقنية  LTEفي السنوات الثالث الماضية من
مهما للنمو في سوق النطاق العريض
محركا
وتشكل هذه التقنية
 %53إلى  %93من سكان المملكة العربية السعودية ،عبر زيادة عدد المحطات المركزية الخاصة حتى تصل إلى  8.437في ديسمبر 2019م .وأصبحت خدمات
ّ
ً
 LTEمتوفرة اآلن في أكثر من  479مدينة وقرية ،مقارنة بـ  24مدينة في عام 2014م.
ومنذ ترقية شبكة  LTEفي عام 2017م ،أدخلت الشركة إلى السوق السعودية خدمة إجراء المكالمات عبر الواي فاي ( )WiFi Callingوخدمة االتصال الصوتي
ّ
ّ
عبر تقنية الجيل الرابع ( )VoLTEوخدمات  .LTE-Advancedوكانت الشركة األولى في المنطقة وأحد ّأول  11مشغل في العالم يوفر هذه الخدمات .ونتيجة لذلك،
ً
شهدت الشركة ارتفاعا في حركة البيانات عبر .LTE
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4شبكة الجيل الخامس

شبكات الجيل الخامس  5Gهي الجيل الخامس من الشبكات الالسلكية وأحدث تقنية تكنولوجية خلوية حتى اآلن وتم تطويرها لزيادة سرعات وسعات الشبكات
الالسلكية واستجابتها.
ال تختلف شبكات الجيل الخامس كثيرا عن الشبكات الخلوية األخرى ،حيث أنها تعتمد نظام الخاليا وتقسمها إلى قطاعات وترسل البيانات المشفرة عبر موجات
الراديو ،ويجب على كل من الخاليا أن تكون متصلة بشبكة أساسية سواء بشكل سلكي أو ال سلكي وتحتاج هذه الشبكات إلى ذكاء أكبر من سابقاتها للتعامل مع
الخاليا التي يمكنها تغيير الحجم والشكل لإلشارات الكهرومغناطيسية لزيادة كفاءة الطيف الترددي ،ومع ذلك ستكون قادرة على رفع قدرتها أكثر من 10مرات
مقارنة باألنظمة الحالية من خالل االستفادة من نطاق أوسع وتقنيات متقدمة في الهوائيات مما سينتج سرعات أعلى وسعة أكبر وزمن استجابة أقل مقارنة بشبكات
الجيل الرابع.
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4شبكة اإلرسال

تتكون شبكة اإلرسال الخاصة بالشركة من أكثر من  11ألف وصلة موجية دقيقة لعمليات اإلرسال ّ
ّ
األولي ( )backhaul MWوحوالي  800وصلة دائرية عالية القدرة.
ً
ً
ّ
ّ
وتتمتع كافة الوصالت الموجية الدقيقة بميزات تساعد على إدارة مختلف فئات حركة المرور وفقا لبعض األولويات وتكييف سرعة القدرات وفقا للتغيرات في
المناخ لتحسين الموثوقية والكفاءة.
و كما تستأجر الشركة العديد من األلياف الداكنة بعقود طويلة األمد ( )IRUلربط مكونات الشبكة في مدن مختلفة وربط المحطات القاعدية بالشبكة األساسية كما
وتبلغ أطوال شبكة األلياف الداكنة المستأجرة والمملوكة ما يزيد عن  10,000كيلو متر .ومن أمثلة هذه الشراكات هي شراكتها مع شركة ضوئيات والتي تتيح لزين
إمكانية استخدام كافة شبكة األلياف الضوئية للشركة السعودية للكهرباء.
وقد تمكنت الشركة من تحسين جزأ كبير التكاليف التشغيلية لربط الشبكة بعدما بدأت استثمارها في األلياف الضوئية .وتؤمن الشركة بأهمية وجود بنية تحتية
من األلياف الضوئية مع بدأها في تنفيذ برامج الجيل الخامس ومن المتوقع أن تخضع الشبكة لمزيد من التوسع في شبكة األلياف الضوئية في المستقبل القريب.
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4الشبكة األساسية

تقوم الشبكات األساسية الحديثة بتوجيه كافة اتصاالت العمالء وحركة البيانات وربط الخدمات عبر شبكات الشركة .وتتميز الشبكة األساسية للشركة بقدرة المستخدم
العالية والموثوقية ّ
ّ
التوسع.
الجيدة وسهولة
ً
التحتية والهيكل الرئيسي لشبكتها األساسية لتلبية الطلب المتزايد من عمالئها
وكجزء من مشروع تطوير الشبكة ،استثمرت الشركة كثيرا في تحديث وترقية البنية
ُ
وتوفير أفضل تجربة للعمالء وتحسين الكفاءة التشغيلية ككل .وعلى وجه الخصوص ،أعيد تصميم هيكل الشبكة في كافة المجاالت بالكامل :مركز الصوت،
ومركز البياناتّ ،
ّ
التوسع واالستدامة والتوافر العالي من خالل بنية كاملة قائمة على بروتوكول اإلنترنت وأحدث
ومزود خدمة اإلنترنت ( ،)ISPبهدف ضمان قابلية
االبتكارات التقنية.
وقد سمحت التحسينات المدخلة على الشبكة األساسية بتقديم خدمات جديدة ّ
ألول مرة في المملكة العربية السعودية والمنطقة .وبالنسبة للخدمات الصوتية
ً
ّ
ّ
متفوقة للمكالمة ،وخدمات االتصال الصوتي الدولي عبر بروتوكول اإلنترنت للحد من تكاليف الربط البيني
مثال ،هنالك المكالمات عالية الوضوح لضمان جودة
ّ
وتحسين جودة المكالمات الدوليةّ .أما بالنسبة لخدمات البيانات ،فقد طرحت خدمة الوصول عالي السرعة إلى اإلنترنت وخدمة البث عالي الجودة لمقاطع الفيديو
ً
على يوتيوب ،فضال عن تجوال البيانات والـ VoLTEعبر شبكة  4Gللعمالء داخل المملكة العربية السعودية وخارجها .تم مؤخرا البدأ بتدشين تجوال بيانات على
شبكات الجيل الخامس مع البلدان التي أطلقت الجيل الخامس .كما أضيفت إلى الشبكة األساسية قدرات داعمة لخدمات الفايبر للمنازل  FTTHوتوفير بوابات
شبكات النطاق العريض ( )BNGوالتي تتحكم في حركة شبكات الـ  FTTHكما تتحكم في خدمات قطاع األعمال.
كما ّ
تحسنت شؤون السالمة واألمان بشكل كبير إثر تحديث البنية التحتية األساسية لجدران الحماية األساسية وإصالح السياسات األمنية وإدخال وظائف جديدة لمنع
ً
معا بحيث تعرقل وصول العمالء الشرعيين .وباإلضافة إلى ذلك ،فإنّ
ّ
آن
الحموالت الزائدة
على الشبكة نتيجة ّمحاولة أجهزة متعددة االتصال ببوابة الشركة في ٍ
ٍّ
ّ
الشركة هي ّأول مشغل للهواتف النقالة في المنطقة يطلق خدمة اإلنترنت  IPv6التي تحمل تأثيرات إيجابية لكل من العمالء ،عبر تحسين جودة الخدمة والشركة،
عبر تحسين كفاءة المصاريف التشغيلية.
ّ
يتم التوصيل بين العديد من ّ
ّ
ّ
المؤسسية وحلول التواصل ،عبر شبكة بروتوكول اإلنترنت األساسية.
منصات الخدمات ،التي توفر خدمات القيمة المضافة ،مثل الحلول
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ويوفر أحدث حلول االتصاالت المؤسسية هذا خدمة آمنة قائمة على تقنية السحابة المتميزة ،كما يوفر لعمالء الشركة لوحات تحكم متعددة القنوات ،مع قنوات
للصوت والرسائل ّ
النصية القصيرة والبريد اإللكتروني والدردشة ومواقع التواصل االجتماعي .وتسمح المنصة بالتكامل مع مجموعة واسعة من الخدمات.
ولدى الشركة ثالث مواقع للشبكة الرئيسية والعديد من المواقع الثانوية (مرتبة بالتوافق مع مراكز لبيانات تكنولوجيا المعلومات توفر خدمة البنية التحتية لوظائف
ّ
ّ
ومنصات الخدمات المشتركة ووظائف الشبكات االفتراضية المستقبلية) .وتتصل كافة مراكز البيانات ومواقع النسخ االحتياطي
تكنولوجيا المعلومات الداخلية
بالشبكة عبر وفرة من كابالت األلياف الضوئية.
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َ
ّ
والموردين
المبرمة مع البائعين
4الترتيبات

-8-5

أبرمت الشركة اتفاقيات مع شركات عالمية كثيرة لتوفير ترتيبات التوريد الالزمة للشبكة ومنهم:
هواوي (أنظمة الشبكة وتقنية المعلومات)
نوكيا (أنظمة الشبكة)
سيسكو (أنظمة الشبكة وتقنية المعلومات)
أريكسون (أنظمة تقنية المعلومات)
ديل إي إم سي (أنظمة تقنية المعلومات)

-8-6

4العمليات والصيانة

ً ّ ً
ً
المصممة لضمان التشغيل ّ
ّ
الفعال للشبكة واألداء القوي وجودة الخدمة ورضى العمالء .تعتمد الشركة على
فعاال مثاليا إلدارة العمليات
تعتمد الشركة نموذجا
ّ
ّ
ّ
ّ
الموردين ذوي الخبرة إلدارة كافة أنظمة الشبكات وأنظمة تكنولوجيا المعلومات في كافة عملياتها الحرجة ،وتتحقق بانتظام من أنها تقدم
خدمات مدارة مع
خدماتها بأقصى قدر من الكفاءة وبالحد األدنى من التكلفة.
ّ
المستمر للعمليات الميدانية في إطار اتفاقية مع أحد البائعين المتعاقد معه
وخالل السنوات األخيرة ،انخفضت تكاليفها الخاصة بالصيانة إثر الدمج اإلقليمي
والتقارب بين إدارة الشبكة وإدارة تكنولوجيا المعلومات في إطار قسم واحد ( .)IRUكما تواصل الشركة بانتظام مراجعة أنشطة الصيانة وقدراتها لتقليل المصاريف
وتحسين جودة الخدمة.
وباإلضافة إلى ذلك ،تواظب الشركة على تعزيز قدراتها الالزمة إلدارة عمليات الشركة وصيانتها.

4الطيف9

ّ
ّ
المتنوعة بكفاءة عبر التوزيع المحدود للطيف.
تمكنت الشركة من تحقيق مستويات عالية من الكفاءة الطيفية إثر نجاحها في إدارة خدمات الصوت والبيانات

في شهر يونيو 2017م ،أعلنت الشركة أنها قد حصلت على  10ميجاهيرتز من  1800ميجاهيرتز من الطيف ،وذلك في مزاد يتصل بالطيف عقدته هيئة االتصاالت
وتقنية المعلومات.
كما أعلنت الشركة في فبراير 2018م عن استحواذها على  10ميجاهيرتز من النطاق الترددي  800ميجاهيرتز من الطيف ،وذلك أيضا في مزاد يتصل بالطيف عقدته
هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات.
وفي مطلع الربع األول من عام 2019م قامت الشركة باستحواذ  90ميجاهيرتز من النطاق الترددي  2600ميجاهيرتز و 100ميجاهيرتز من النطاق الترددي 3500
ميجاهيرتز وهذا األستحواذ يعد الركيزة األساسية إلطالق خدمات الجيل الخامس.
ً
ترددات إضافية ،بما في ذلك  900ميجاهيرتز و 2100ميجاهيرتز ،يوضح الجدول أدناه إجمالي الطيف الترددي الذي تمتلكه الشركة:
وتملك الشركة طيفا على
ٍ
  (4-5):لودجلاإجمالي الطيف الترددي الذي تملكه الشركة
الطيف

النطاق

التغطية/االستخدام

التقنية
الجيل الرابع

متاحة لالستخدام ابتداء من النصف الثاني للعام 2018م في كافة مناطق المملكة العربية
السعودية

الجيل الثاني

 10ميجاهيرتز في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية

الجيل الثالث

 5ميجاهيرتز مستخدمة لخدمات شبكة االتصاالت المتنقلة ذات النطاق العريض ()MBB
على الطرق الرئيسية ومناطق «»USF

10ميجاهيرتز

 800ميجاهيرتز

 10ميجاهيرتز

 900ميجاهيرتز

 20ميجاهيرتز

الجيل الثاني

( 10ميجاهيرتز متوفرة 10 +
ميجاهيرتز تم تأمينها في شهر يونيو
2017م)

 1800ميجاهيرتز

الجيل الرابع

 10ميجاهيرتز في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية ،وتم توسعتها إلى  20ميجاهيرتز
باستخدام الطيف المؤمن في شهر يونيو 2017م

الجيل الثالث

 10ميجاهيرتز مستخدمة للجيل الثالث

 20ميجاهيرتز

 2100ميجاهيرتز

 90ميجاهيرتز

 2600ميجاهرتيز

 100ميجاهيرتز

 3500ميجاهيرتز

الجيل الرابع

الجيل الرابع

 5ميجاهيرتز مستخدمة في مدينتي الرياض وجدة
ّ
 5ميجاهيرتز مستخدمة في الحرم المكي و 10ميجاهيرتز في المسجد النبوي بالمدينة

 10ميجاهيرتز مستخدمة أو
 15ميجاهيرتز مستخدمة في مدن محددة

الجيل الرابع

 30ميجاهيرتز مستخدمة في المنطقة الغربية والجنوبية

الجيل الخامس

 90ميجاهيرتز مستخدمة للجيل الخامس في باقي المناطق

الجيل الخامس

 100ميجاهيرتز مستخدمة

بشكل
منتجات أسرع ويمكن التعويل عليها
وقد حرصت الشركة على استخدام الطيف اإلضافي الذي تم الحصول عليه وتمكنت من تحسين سعة الشبكة وتقديم
ٍ
ٍ
أكبر ،األمر الذي أثرى من تجربة العمالء.
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ونتيجة االستثمارات الرأسمالية للشبكة ضمن مشروع تطوير الشبكة ومبدأ التنفيذ الوحيدة لشبكة النفاذ الراديوية ( )Single Ranللمحطات المركزية الراديوية والتي
ً
ّ
ّ
متعددة ،استطاعت الشركة أن تعيد استخدام قسم من النطاق  900ميجاهيرتزُ ،مضيفة مستوى
مكنت البنية التحتية الراديوية الحالية من استضافة تكنولوجيات
ّ
من النطاق العريض المتنقل في النطاق السفلي إلدخال تقنية  .LTEوأتاح هذا األمر دمج الناقالت ثالثية الموجات ( ،)3CCما أثمر عن سرعات أعلى وإنتاجية
ً
ِّ
متزايدة لتسليم البيانات للعمالء .وكانت الشركة ّأول مشغل في المملكة العربية السعودية يطلق خدمات  LTEعلى هذا النطاق ،وعملت الشركة مؤخرا على إطالق
ّ
خدمات  LTEعلى نحو واسع على نطاق  900ميجاهيرتز في الرياض واألجزاء المتبقية في جدة ما نتج عنه تحسن ملحوظ في تغطية الجيل الرابع ( )4Gوتحسن
في مستوى خدمة االنترنت (سرعة التحميل ومدى االستجابه).
ً
ونجحت الشركة في المشاورات المستمرة مع هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات الستعراض تخصيص الطيف والسياسات الوطنية للتوزيع الطيفي ،وذلك دعما
ً
ّ
ّ
التطرق إلى ندرة النطاقات ّ
ّ
الترددية وأعلن عن خطط لتوفير الطيف في أجزاء تتعلق
التحول الوطني ( )NTPوتعزيزا ألهداف رؤية  ،2030حيث جرى
لبرنامج
ً
ّ
بنطاقات محددة في السنوات القادمة من خالل مزادات خاصة بالطيف والذي نتج عنه كما ذكر سابقا تخصيص غير مسبوق لتدررات طيفية مهمة.

4أنظمة تكنولوجيا المعلومات10

ّ
تدعم أنظمة تكنولوجيا المعلومات المعتمدة في الشركة كافة جوانب األعمال ،وتوفر اإلمكانيات الالزمة للواجهات األمامية للعمالء والبرمجيات الوسيطة وحلول
ّ
الواجهات الخلفية ،بحيث تغطي ،من بين أمور أخرى ،المجاالت األساسية التالية:
وتضم العناصر الرئيسية المواجهة للعمالء فيما ّ
ّ
يخص الحلول للخدمة الذاتية الرقمية وللنموذج التسويقي
نظم تجربة العمالء والخدمة الذاتية
«أفضل اإلجراءات التالية» الرقمي؛
ً
ّ
وتضم اإلمكانيات الالزمة للفوترة والتسويق الرقمي واالجتماعي والمبيعات وإدارة الحمالت وإدارة العالقات مع العمالء ،فضال عن
نظم دعم األعمال
ّ
ّ
دعم أنشطة المقاصة والتجوال ومشغلي الشبكات االفتراضية للهواتف النقالة ( )MVNOوخدمات وربط األجهزة ببعضها البعض (.)M2M
ّ
ّ
والمخصصات والوساطة وإدارة
وتضم اإلمكانيات الالزمة إلدارة الشبكة وإدارة مخزون الشبكة وإدارة األعطال وإدارة أوامر الخدمات
نظم دعم العمليات
القوى العاملة.
نظم دعم المبيعات والعمليات الداخلية وتضم اإلمكانيات والتقنيات الالزمة إلدارة عمليات المبيعات وتفعيل المنتجات للمبيعات غير المباشرة،
حيث تم توفير منصات رقمية ذات تقنية عالية أدت الى تقليل وقت التسويق وتبسيط العمليات لتفعيل المنتجات مما أدى الى تحسن كبير في
قطاع المبيعات غير المباشرة.
النظم الرقمية وتضم الحلول والتقنيات الالزمة للخدمة الذاتية للعميل ،والتي تمكن العميل من تنفيذ كافة الخدمات ذاتيا وعلى جميع المنصات
الرقمية والتي أدت إلى تحسين تجربة العميل وتبسيط عمليات الدفع والسداد مما أدى الى تحسن كبير في عمليات إدارة العمالء والفوترة.
نظم تحسين اإلجراءات والعمليات الداخلية  SharePointوتضم الحلول التقنية التي تمكن من تحسين اإلجراءات الداخلية عن طريق تحولها
إلكترونيا وتقليل التكلفة التشغيلية لتنفيذ هذه األعمال بشكل تقليدي.
وظائف الدعم وخدمات تكنولوجيا المعلومات األساسية  ERPلإلدارة المالية والموارد البشرية والشؤون اإلدارية.
بناء بيئة افتراضية لتطبيقات تقنية المعلومات وتحتضن أغلب تطبيقات لتوفير سهولة الوصول ومرونة التوسع.
ّ
وتضم اإلمكانيات الالزمة إلدارة المعلومات وإمكانيات تحليلية إلدارة البيانات الرئيسية ،واستخبارات تجارية،
نظم إدارة البيانات والتحليالت
واستخبارات العمالء ،واستخبارات السوق.

4ترتيبات التوزيع11

ّ
ّ
وتمتد قنوات التوزيع
متخصص في المبيعات ،لضمان الكفاءة التشغيلية.
دعم من فريق دعم
تستخدم الشركة قنوات البيع والتوزيع المباشرة وغير المباشرة ،مع ٍ
في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية ،ما يساعد على دعم اكتساب عمالء جدد وتعزيز تجربة العمالء الحاليين.

وقد قامت الشركة بتطوير عالقات تجارية مع شركاء قنوات مباشرة وغير مباشرة .ويتيح شركاء القنوات غير المباشرة للشركة إمكانية الوصول ألنماط ومنافذ مختلفة،
ّ
مثل نقاط البيع المستقلة واألكشاك وغيرها من القنوات البديلة ،بما فيها السلسلة الرائدة للمكتبات في المملكة العربية السعودية ،والتي تمثل حصة ضخمة من
إجمالي مبيعات الشركة من شرائح هاتف الجوال وبطاقات إعادة الشحن.
عال من المعرفة في مجال تجارة التجزئة ،مع تميزهم
ويتمتع شركاء القنوات غير المباشرة العاملين مع الشركة بخبرة واسعة في مجال االتصاالت ،وبمستوى ٍ
بقدرات متطورة ،األمر الذي يتيح لشبكات التوزيع الخاصة بالشركة فرصة االستفادة من أفضل الممارسات العالمية.
ٍ
وإضافة إلى متاجرها الكبرى الرئيسية ،يقوم شركاء القنوات المباشرة للشركة بتشغيل منافذ مرخصة بشكل كامل بأعلى المعايير التشغيلية.

4الربط البيني12

ِّ
َّ
ّ
الربط البيني هو من الشروط التي تفرضها هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات على جميع مشغلي االتصاالت الثابتة والمتنقلة المرخصين ،ويمكن عمالء أحد
ّ
ّ
ّ
المنافسين وإرسال البيانات لهم .وقد التزمت الشركة بهذا الشرط عبر إبرام اتفاقيات مع مشغلي اتصاالت ثابتة ومتنقلة
المشغلين من االتصال بعمالء المشغلين
ِ
إلنشاء وصالت الربط البيني مع كافة شركات االتصاالت ،بما فيها شركة االتصاالت السعودية وشركة اتحاد اتصاالت (موبايلي).
ِّ
منافسة مقابل ّ
كمية الحركة
وفي نهاية كل دورة فوترة ،يحسب كل مشغل رسوم التوصيل البيني عن طريق تحديد إيراداته من حركة المرور الواردة من كل شبكة ِ
منافسة.
الصادرة صوب كل شبكة ِ
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ّ 4البوابات الدولية
13

ً
عمال بشروط الترخيصّ ،
فإن الشركة َّ
مخولة بتركيب ّبواباتها الدولية وتشغيلها وصيانتها لتوفير إمكانية الوصول إلى الوجهات الدولية .لذلك ،من الناحية العملية،
َ
ُيؤذن للشركة ،من بين جملة أمور ،بما يلي:
تشغيل وصالت اإلرسال األرضية والساتلية كجزء من خطة ّ
البوابة؛

ّ
توجيه حركة المرور الدولية من عمالء الشبكات األخرى الذين يجرون التجوال على شبكات مجموعة زين من خالل بوابتها الدولية؛
ً
تحديد التعريفات الدولية لعمالئها تبعا ألحكام قانون هيئة االتصاالت؛
ّ
ِّ
إنهاء المكالمات الدولية الواردة إلى المملكة العربية السعودية على شبكتها وتلقي أسعار التسوية من المشغلين الدوليين؛
وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة.
ولدى الشركة ثالث ّبوابات دولية ،إحداهم في جدة ُ(ب ِن َيت في عام 2010م) والثانية في الرياض ُ(ب ِن َيت في عام 2011م) والثالثة في الدمام ُ(ب ِن َيت في عام 2016م)،
ّ
مما ساعدها على خفض المصاريف واالعتماد على مشغلي البوابات الدولية األخرى .وتدير هذه البوابات حركة المرور من وإلى كافة الوجهات الدولية.

4البحث والتطوير14
وتقنيات جديدة لمجابهة واستهداف الطلب في السوق
قسم بمسمى «قسم االبتكار والحلول» ،وهو يركز على تصميم وتنفيذ منتجات
قامت الشركة بتأسيس
ٍ
ٍ
ّ
بوجه خاص،
الحساس ألجهزة الجوال في شبكة الشركة ،فإن القسم يركز،
وفتح الفرص الممكنة الجديدة لتنمية مستدامة لألعمال .وإذا أخذنا في االعتبار الدور
ٍ
على االبتكارات التي سوف تستمر للحفاظ على جودة الخدمات المتعلقة بأجهزة الهواتف ّ
ابتكارات أخرى في
الجوالة .وتتوقع الشركة أن يؤدي ذلك ،إلى جانب
ٍ
المستقبل ،لتحسين وتطوير مكانة الشركة في السوق وتحقيق الربحية التي تتطلع لها.

4انقطاع األعمال15

ً
ً
ً
ّ
ّ
تؤكد الشركة أنه لم يوجد أي انقطاع في أعمال الشركة من شأنه أن يؤثر أو قد أثر تأثيرا ملحوظا في الوضع المالي للشركة خالل االثني عشر شهرا األخيرة.
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 5-الموظفون
5برامج األسهم للموظفين القائمة قبل تقديم طلب تسجيل وقبول إدراج أسهم حقوق أولوية1
ليس لدى الشركة أي برامج ألسهم الموظفين أو غيرها من الترتيبات التي قد تسهل لموظفي الشركة (بما فيهم اإلدارة العليا) االستحواذ على أسهم الشركة حتى
تاريخ هذه النشرة.

5ترتيبات تشرك الموظفين في رأس المال2
ال يوجد ترتيبات تشرك الموظفين في رأس مال الشركة حتى تاريخ هذه النشرة.
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 6-المعلومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة
يستعرض قسم المعلومات المالية مناقشة وتحليل اإلدارة المركز المالي للشركة ونتائج عملياتها ،ويستند في هذا الشأن إلى القوائم المالية الموحدة والمدققة
للشركة للسنوات الثالثة المنتهية في  31ديسمبر 2017م و 2018و2019م وينبغي قراءته باالقتران معها .الجدير بالذكر أنه تم الحصول على بيانات النتائج المالية
والمركز المالي للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م من المعلومات المالية المقارنة الواردة في القوائم المالية المدققة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م،
وتم الحصول على بيانات النتائج المالية والمركز المالي للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م من المعلومات المالية المقارنة الواردة في القوائم المالية المدققة
ً
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م .أعدت إدارة الشركة القوائم المالية المدققة للثالث سنوات المنتهية في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م وفقا للمعايير
المحاسبية الدولية إلعداد التقارير المالية ( .)IFRSوتولت شركة الدار لتدقيق الحسابات عبدالله البصري وشركاه تدقيق القوائم المالية للشركة للفترات المنتهية في
ً
 31ديسمبر 2017م و2018م و2019م وفقا للمعايير الدولية والمراجعة المعتمدة في المملكة.
جميع المبالغ المشار إليها في الجداول الواردة بهذا القسم هي باآلالف الرياالت السعودية ،ما لم ُيذكر خالف ذلك.
ً
ً
حصصا أو مصلحة ًّأيا كان نوعها في الشركة ،وقد قدمت
أسهما أو
ال تمتلك شركة الدار لتدقيق الحسابات عبدالله البصري وشركاه وال أي من الشركات التابعة لها
موافقتها ولم تعدل عنها فيما يتعلق باإلشارة ضمن هذه النشرة إلى دورها أو نشر إسمها وشعارها وإفادتها بصفتها مراجع الحسابات للشركة عن السنوات
المنتهية في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م.
ً
يتضمن هذا القسم بيانات وتوقعات فيما يتصل باإلمكانيات والفرص المستقبلية للشركة استنادا إلى الخطط والتوقعات الحالية لإلدارة بشأن نمو الشركة ونتائج
ً
ً
عملياتها وأوضاعها المالية (للتفاصيل الرجاء الرجوع للقسم « 4خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها») ،فضل عن المخاطر والشكوك المرتبطة بها ،علما بأنه قد
ً
ً
ً
جوهريا عن النتائج الواردة صراحة أو ضمنا في هذه البيانات االستشرافية نتيجة عدة عوامل وأحداث مستقبلية ،من بينها
تختلف النتائج الفعلية للشركة اختالفا
ً
تلك الوارد مناقشتها أدناه وفي مواضع أخرى من هذه النشرة ،وتحديدا في القسم « 2عوامل المخاطرة».

6إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة بشأن المعلومات المالية1

1يقر أعضاء مجلس اإلدارة على ّحد علمهم واعتقادهم أن المعلومات المالية الواردة في هذا القسم تم استخراجها من القوائم المالية المدققة للثالث
ً
سنوات المنتهية في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م وفقا للمعايير المحاسبية الدولية إلعداد التقارير المالية ( ،)IFRSوعرضها بالصيغة التي
تتسق معها دون إدخال أي تعديالت جوهرية عليها.
ُ 2يقر أعضاء مجلس إدارة الشركة بأنه لم يطرأ أي تغيير جوهري سلبي على المركز المالي أو التجاري للشركة خالل الفترات المنتهية في  31ديسمبر2017م و2018م و2019م .إضافة إلى نهاية الفترة التي يشملها تقرير المحاسب القانوني حتى اعتماد نشرة اإلصدار .تجدر االشارة الى ّ
أن الشركة ّ
سجلت
ً
ً
عجزا متراكما بلغت قيمته  2,263.0مليون ريال سعودي و 1,800.2مليون ريال سعودي و 1,608.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2017م و31
ديسمبر 2018م و 31ديسمبر 2019م.
ً
ً
ً
ً
3فضال عن ذلكُ ،يقر مجلس اإلدارة بأن الشركة سوف تمتلك أمواال كافية للوفاء بمتطلبات رأس المال العامل طوال فترة الـ  12شهرا التالية اعتبارامن تاريخ هذه النشرة.
ُ 4وي ِق ّر أعضاء مجلس اإلدارة أنه ال توجد أي عوامل موسمية أو دورات اقتصادية متعلقة بالنشاط قد يكون لها تأثير في األعمال والوضع المالي للشركة.ّ
ّ 5ويقر أعضاء مجلس االدارة بأنه ليس لدى الشركة أو الشركات التابعة الجوهرية أي ممتلكات بما في ذلك أوراق مالية تعاقدية أو غيرها من األصول
التي تكون قيمتها عرضة للتقلبات أو يصعب التأكد من قيمتها مما يؤثر بشكل كبير في تقييم الموقف المالي.
6يقر أعضاء مجلس اإلدارة أن رأس مال الشركة وشركاتها التابعة غير خاضع ألي حقوق خيار كما في تاريخ هذه النشرة.7لم تجر أي تعديالت جوهرية على رأس المال المصدر أو شركاتها التابعة خالل السنوات الثالت السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرحاألوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة.
8كما ُيقر أعضاء مجلس اإلدارة بأن الشركة وشركاتها التابعة لم تمنح أي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أي مكافآت غير نقدية ألي عضومن أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة العليا أو القائمين بعرض أو طرح األوراق المالية أو الخبراء فيما يتعلق بالطرح في غضون الثالث سنوات السابقة
مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل والطرح.
9عالوة على ذلك ،يقر مجلس اإلدارة بأن الشركة ليست على دراية بأي معلومات بشأن أي سياسات حكومية أو اقتصادية أو مالية أو نقدية أو سياسيةأو أي عوامل أخرى سيكون أو قد يكون لها تأثير جوهري مباشر أو غير مباشر على عمليات الشركة ،باستثناء ما يتم اإلفصاح عنه في هذه النشرة.
	10-فيما عدا ما ُينص عليه في هذه النشرة ،يقر أعضاء مجلس اإلدارة بأنه ال يوجد أي رهن عقاري أو حقوق أو رهون أو أعباء أخرى على ممتلكات الشركة
وشركاتها التابعة وحتى تاريخ هذه النشرة فيما عدا ما يرد النص عليه في مواضع أخرى من هذه النشرة (القسم .)1-3-3-3-6
ً
	11-كما يقر أعضاء مجلس اإلدارة باإلفصاح عن جميع المعلومات الجوهرية في هذه النشرة وفقا ألفضل ما توفر لديهم من معلومات.
	12-كما يقر أعضاء مجلس اإلدارة أنه ال يوجد أي أدوات دين أو قروض مصدرة أو قائمة أو موافق عليها ولم يتم إصدارها حتى تاريخ هذه النشرة ،فيما
عدا ما يرد النص عليه في مواضع أخرى من هذه النشرة.
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6نتائج العمليات للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م2
6مؤشرات األداء الرئيسية

-2-1

يعرض الجدول التالي مؤشرات األداء الرئيسية للشركة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م.
  (6-1):لودجلامؤشرات األداء الرئيسية لألعوام 2017م و2018م و2019م
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
2017م

2019م

2018م

ارتفاع( /انخفاض)
2017م2018-م

2018م2019-م

مؤشرات األداء الرئيسية المالية
معدل النمو في اإليرادات

%5.50

%3.10

%11.40

ال ينطبق

ال ينطبق

عدد المشتركين

8,215

8,134

7,596

()%1.0

()%6.6

متوسط اإليرادات لكل مستخدم  -الخطوط المفوترة (ريال سعودي)

146.2

139.1

153.5

()%4.9

%10.4

متوسط اإليرادات لكل مستخدم  -الخطوط مسبقة الدفع(ريال سعودي)

52.6

47.1

51.8

()%10.5

%10.0

متوسط اإليرادات لكل مستخدم  -مركبة (ريال سعودي)

63.6

63.6

80.3

-

%26.3

إجمالي الربح (ألف ريال سعودي)

4,796,166

5,424,559

5,968,506

%13.1

%10.0

هامش إجمالي الربح ()%

%65.6

%72.0

%71.2

ال ينطبق

ال ينطبق

صافي الربح (ألف ريال سعودي)

11,539

332,362

485,175

%2,780.3

%46.0

هامش صافي الربح ()%

%0.2

%4.4

%5.8

ال ينطبق

ال ينطبق

ربحية السهم (ريال سعودي)

0.020

0.569

0.831

%2,745.0

%46.0

العائد على األصول

%0.00

%1.30

%1.80

ال ينطبق

ال ينطبق

العائد على حقوق الملكية

%0.30

%8.80

%12.00

ال ينطبق

ال ينطبق

الموجودات المتداولة  /المطلوبات المتداولة

0.32

0.48

0.76

%15.50

%28.00

المصدر :معلومات اإلدارة
مالحظة :تهدف نسب اإلرتفاع واإلنخفاض الى رصد حركة مؤشرات األداء الرئيسية المذكورة في الجدول أعاله بإستثناء معدالت ونسب النمو.

6قائمة الربح أو الخسارة

-2-2

يبين الجدول التالي ملخص قائمة الربح أو الخسارة للشركة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م.
  (6-2):لودجلاقائمة الربح أو الخسارة لألعوام 2017م و2018م و2019م
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
ألف ريال سعودي

ارتفاع( /انخفاض)

معدل النمو السنوي المركب

2017م
مدققة

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2018م

2019م

2017م2019-م

اإليرادات

7,305,822

7,530,527

8,386,227

%3.1

%11.4

%7.1

تكلفة اإليرادات

()2,509,656

()2,105,968

()2,417,721

()%16.1

%14.8

()%1.8

إجمالي الربح

4,796,166

5,424,559

5,968,506

%13.1

%10.0

%11.6

مصاريف إدارية وتشغيلية

()2,278,980

()2,261,121

()1,898,652

()%0.8

()%16.0

()%8.7

االستهالك واإلطفاء

()1,613,944

()1,790,028

()2,311,551

%10.9

%29.1

%19.7

خسائر اإلنخفاض المتوقعة في قيمة
الموجودات المالية

-

()154,184

()247,249

ال يوجد

%60.4

ال يوجد

إيرادات الفوائد

16,605

26,826

26,338

%61.6

()%1.8

%25.9

إيرادات اخرى

1,785

17,042

10,891

%854.7

()%36.1

%147.0

اعباء تمويل

()910,093

()930,732

()1,044,501

%2.3

%12.2

%7.1

صافي الربح قبل الزكاة

11,539

332,362

503,782

%2,780.3

%51.6

%560.7

الزكاة

-

-

()18,607

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد
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السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
ألف ريال سعودي
(الخسارة) ربح الفترة

2017م
مدققة
11,539

ارتفاع( /انخفاض)

معدل النمو السنوي المركب

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2018م

2019م

2017م2019-م

332,362

485,175

%2,780.3

%46.0

%548.4

المصدر :القوائم المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018م و2019م.
أن اإلبرادات األخرى المذكورة كبند مستقل في الجدول أعاله تختلف عن اإليرادات األخرى المشار إليها في تفسير حركة اإليرادات في الفقرة أدناه نظرا الى ّ
مالحظة :تجدر اإلشارة الى ّ
أن ايرادات الشركة

تتألف من عدة مكونات تتضمن إيرادات أخرى ،والتي تتألف بشكل رئيسي من ايرادات ايجار المواقع المشتركة.

ارتفعت اإليرادات بنسبة  ،%3.1من  7,305.8مليون ريال سعودي في 2017م إلى  7,530.5مليون ريال سعودي في 2018م ،ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة
في مبيعات االجهزة واإليرادات االخرى .حيث ارتفعت مبيعات االجهزة بنسبة  %400.1من  145.4مليون ريال سعودي في 2017م إلى  727.1مليون ريال سعودي
في 2018م ،وارتفعت اإليرادات االخرى بنسبة  %85.4من  16.1مليون ريال سعودي في 2017م إلى  29.8مليون ريال سعودي في 2018م .وفي عام 2019م ،زادت
اإليرادات بواقع  %11.4لتصل إلى  8,386.2مليون ريال سعودي ،ويعزى ذلك االرتفاع في المقام األول إلى الزيادة الملحوظة في رسوم االستخدام ومبيعات األجهزة
واإليرادات األخرى .وارتفعت رسوم االستخدام بنسبة  %16.5من  4,437.1مليون ريال سعودي في 2018م إلى  5,168.1مليون ريال سعودي في 2019م .عالوة على
ذلك ،ارتفعت مبيعات األجهزة بنسبة  %56.2من  727.1مليون ريال سعودي في 2018م إلى  1,135.9مليون ريال سعودي في 2019م بينما ارتفعت اإليرادات
األخرى بمقدار  131.1مليون ريال سعودي وبنسبة  %439.5في عام 2019م .وقابل زيادة رسوم اإلستخدام ومبيعات األجهزة واإليرادات االخرى بانخفاض إيرادات
االشتراكات بنسبة  %17.8من  2,336.5مليون ريال سعودي في 2018م إلى  1,921.3مليون ريال سعودي في 2019م.
انخفضت تكلفة اإليرادات والمبيعات بنسبة  %16.1من  2,509.7مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى  2,106.0مليون ريال سعودي في عام 2018م ،ويعود ذلك
بالدرجة األولى إلى انخفاض رسوم استخدام الخدمات بنسبة  %20.8وانخفاض رسوم ترخيص هيئة اإلتصاالت وتقنية المعلومات من  %16الى  %11في عام 2018م.
ً
وقابل هذا االنخفاض جزئيا بالزيادة في تكاليف أجهزة هواتف الجوال بنسبة  %183.7في عام 2018م بعد زيادة مبيعات الجملة الخاصة بأجهزة هواتف الجوال
نتيجة إطالق أنواع جديدة .وارتفعت تكلفة اإليرادات بنسبة  %14.8من  2,106.0مليون ريال سعودي في 2018م إلى  2,417.7مليون ريال سعودي في 2019م ،يعزى
ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع رسوم استخدام الخدمات وتكلفة األجهزة بين العامين بنسبة  %44.8و %48.2على التوالي.
ارتفع إجمالي الربح في عام 2018م بواقع  %13.1من  4,796.2مليون ريال سعودي في 2017م إلى  5,424.6مليون ريال سعودي في 2018م ،ويعزى ذلك بشكل
رئيسي إلى الزيادة اإلضافية التي شهدتها اإليرادات بنسبة  ،%3.1مع انخفاض تكلفة اإليرادات والمبيعات بنسبة  %16.1في 2018م .وارتفع إجمالي الربح بنسبة
 %10.0ليصل إلى  5,968.5مليون ريال سعودي في عام 2019م ،وجاء هذا االرتفاع مدفوعا بارتفاع اإليرادات بمقدار  855.7مقابل ارتفاع تكلفة اإليرادات بمقدار
 311.7مليون ريال سعودي.
لم تشهد المصاريف اإلدارية والتشغيلية أي تقلبات جوهرية ما بين عامي 2017م و2018م .وانحفضت المصاريف اإلدارية والتشغيلية بنسبة  %16.0من 2,261.1
مليون ريال سعودي في 2018م إلى  1,898.6مليون ريال سعودي في 2019م .ويعود ذلك االنخفاض إلى تراجع مصاريف اإليجار بنسبة  %88.7من  455.5مليون
ريال سعودي في 2018م إلى  51.5مليون ريال سعودي في 2019م على إثر اعتماد المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (.)16
ارتفعت مصاريف االستهالك واإلطفاء في عام 2018م بنسبة  %10.9من  1,613.9مليون ريال سعودي في 2017م إلى  1,790.0مليون ريال سعودي في 2018م،
ويعود ذلك في األساس إلى االستهالك المستمر للموجودات الثابتة وإطفاء الموجودات غير الملموسة في عام 2018م .وارتفعت مصاريف االستهالك واإلطفاء بنسبة
 %29.1لتصل إلى  2,311.6مليون ريال سعودي في 2019م ،ويعزى ذلك االرتفاع بشكل رئيسي إلى اإلطفاء المرتبط بالطيف الترددي الجديد الذي حصلت عليه
الشركة واعتماد المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (.)16
تشير خسائر االنخفاض المتوقعة في قيمة الموجودات المالية بشكل رئيسي إلى مخصص مثبت من تقييم أي خسائر متوقعة ناتجة عن الذمم التجارية المدينة
المستحقة للشركة على النحو المطلوب بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( .)9ارتفعت الخسائر االئتمانية المتوقعة للموجودات المالية بنسبة  %60.4من
ً
مدفوعا بشكل رئيسي بالتأخر في سداد المستحقات المفوترة
 154.2مليون ريال سعودي في 2018م إلى  247.2مليون ريال سعودي في 2019م .كان هذا االرتفاع
على العمالء ،كما تأثر بالزيادة العامة في الذمم التجارية المدينة بما يتماشى مع الزيادة اإلجمالية في اإليرادات.
تشير إيرادات الفوائد بشكل رئيسي إلى العموالت المكتسبة من الفائض النقدي المودع في ودائع ألجل تبلغ فترة استحقاقها ثالثة أشهر أو أقل لدى بنوك تجارية
محلية .ارتفعت إيرادات الفوائد بنسبة  %61.6من  16.6مليون ريال سعودي في 2017م إلى  26.8مليون ريال سعودي في 2018م ،وجاء االرتفاع نتيجة زيادة
متوسط رصيد الودائع الجل في 2018م مقارنة بعام 2017م .ولم تشهد إيرادات الفوائد أي تقلبات جوهرية مابين عامي 2018م و2019م.
تمثل اإليرادات األخرى بشكل رئيسي من خسائرأو أرباح صرف العمالت األجنبية ،والربح أو الخسارة الناجمين عن التصرف في الممتلكات واآلالت والمعدات خالل
عام 2017م .وفي عامي 2018م و2019م ،شكل الدخل المسجل من المنح الحكومية الجزء الرئيسي من اإليرادات األخرى .وارتفعت اإليرادات االخرى بمقدار 15.2
مليون ريال سعودي من  1.8مليون ريال سعودي في 2017م إلى  17.0مليون ريال سعودي في 2018م ،حيث كان االرتفاع مرتبطا بشكل رئيسي بتسجيل دخل من
المنح الحكومية .وانخفضت اإليرادات االخرى بنسبة  %36.1لتصل إلى  10.9مليون ريال سعودي في 2019م ،ويعزى ذلك االنخفاض بشكل رئيسي إلى إيرادات
المنح الحكومية المتعلقة بمشروع  ،USFالذي تم االنتهاء منه في نهاية عام 2018م.
ارتفعت مصاريف التمويل بواقع  %2.3من  910.1مليون ريال سعودي في 2017م إلى  930.7مليون ريال سعودي في 2018م ،ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى
تسجيل بند إلغاء الخصم من الطيف الترددي بمقدار  23.5مليون ريال سعودي في عام 2018م باإلضافة إلى زيادة رصيد قروض وزارة المالية وبنك الصين
الصناعي التجاري ورصيد اطراف ذات عالقة .وقابل هذا االرتفاع انخفاض في تسهيل المرابحة المشترك بقيمة  66.2مليون ريال سعودي من  460.1مليون ريال
سعودي في 2017م إلى  393.8مليون ريال سعودي في 2018م .ارتفعت اعباء التمويل بنسبة  %12.2لتصل إلى  1,044.5مليون ريال سعودي في 2019م ،ويعود
هذا االرتفاع بشكل رئيسي إلى تكاليف التمويل المرتبطة بالتزامات التأجير بعد اعتماد المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )16في عام 2019م.
أنهت الشركة وضعها الزكوي والضريبي حتى عام 2008م وحصلت بموجب ذلك على شهادة الزكاة النهائية .كما قدمت الشركة القوائم المالية واقرارات الزكاة
لألعوام من 2009م الى 2018م حيث قامت بتسديد الزكاة والضريبة المستقطعة طبقا لالقرارات المقدمة.
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6اإليرادات

يعرض الجدول التالي إيرادات الشركة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م.
  (6-3):لودجلاإجمالي اإليرادات لألعوام 2017م و2018م و2019م
ارتفاع( /انخفاض)

السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر

2018م

2019م

معدل النمو السنوي المركب
2017م2019-م

رسوم استخدام

4,471,412

4,437,112

5,168,081

()%0.8

%16.5

%7.5

اشتراكات

2,672,942

2,336,533

1,921,340

()%12.6

()%17.8

()%15.2

مبيعات أجهزة

145,386

727,063

1,135,921

%400.1

%56.2

%179.5

اخرى

16,082

29,819

160,885

%85.4

%439.5

%216.3

7,305,822

7,530,527

8,386,227

%3.1

%11.4

%7.1

ألف ريال سعودي

اإلجمالي

2017م

2019م

2018م

المصدر :معلومات االدارة

ارتفعت اإليرادات بنسبة  %3.1من  7,305.8مليون ريال سعودي في 2017م إلى  7,530.5مليون ريال سعودي في 2018م ،يعود ذلك في المقام األول إلى زيادة
مبيعات االجهزة بنسبة  %400.1من  145.4مليون ريال سعودي في 2017م إلى  727.1مليون ريال سعودي في 2018م باإلضافة إلى ارتفاع اإليرادات االخرى بنسبة
 %85.4من  16.1مليون ريال سعودي في 2017م إلى  29.8مليون ريال سعودي في 2018م .وفي عام 2019م ،زادت اإليرادات بواقع  %11.4لتصل إلى 8,386.2
مليون ريال سعودي ،ويعزى ذلك االرتفاع في المقام األول إلى الزيادة الملحوظة في رسوم االستخدام ومبيعات األجهزة واإليرادات األخرى.
ارتفعت مبيعات األجهزة بنسبة  %400.1من  145.4مليون ريال سعودي في 2017م إلى  727.1مليون ريال سعودي في 2018م ،مع ارتفاع اضافي بنسبة %56.2
من  727.1مليون ريال سعودي في 2018م إلى  1,135.9مليون ريال سعودي في 2019م ،ويرجع ذلك في المقام األول إلى زيادة حجم مبيعات الجملة بفضل أنواع
الهواتف الجوالة الجديدة التي تم إطالقها خالل 2018م.
تتألف اإليرادات األخرى بشكل رئيسي من ايرادات ايجار المواقع المشتركة ،وارتفعت اإليرادات االخرى بنسبة  %85.4من  16.1مليون ريال سعودي في 2017م إلى
 29.8مليون ريال سعودي في 2018م ،مع ارتفاع اضافي بنسبة  %439.5من  29.8مليون ريال سعودي في 2018م إلى  160.9مليون ريال سعودي في 2019م،
ويعزى ذلك االرتفاع بشكل رئيسي إلى ارتفاع نطاق المواقع المشتركة ما بين العامين .وتشمل المواقع المشتركة المواقع التي يتم إدارتها بشكل مشترك من قبل
المشغلين السعوديين لتمرير حركة اإلتصاالت .يتقلب نطاق وعدد هذه المواقع بشكل مستمر.
فيما يلي مناقشة مكونات اإليرادات بما في ذلك رسوم االستخدام واالشتراك:
يعرض الجدول التالي إيرادات رسوم االستخدام بالشركة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م.
  (6-4):لودجلاإيرادات رسوم االستخدام لألعوام 2017م و2018م و2019م
السنة المالية المنتهية في 31
ديسمبر

ألف ريال سعودي

2017م

2019م

2018م

2019م

2017م2019-م

2,283,953

()%12.3

%10.8

()%1.4

البيانات

1,202,216

1,542,848

1,695,897

%28.3

%9.9

%18.8

الربط البيني

536,915

422,070

623,178

()%21.4

%47.6

%7.7

خدمة القيمة المضافة

252,662

209,826

207,439

()%17.0

()%1.1

()%9.4

التجوال

104,907

151,433

149,130

%44.4

()%1.5

%19.2

البالك بيري

251

36

-

()%85.8

()%100.0

()%100.0

أخرى

24,818

49,983

208,785

%101.4

%317.7

%190.0

4,471,412

4,437,112

5,168,081

()%0.8

%16.5

%7.5

البث

اإلجمالي

2018م

ارتفاع( /انخفاض)

معدل النمو السنوي المركب

2,060,915 2,349,644

المصدر :معلومات اإلدارة

لم تشهد ايرادات رسوم اإلستخدام أي تقلبات جوهرية مابين عامي 2017م و2018م .وارتفعت إيرادات رسوم اإلستخدام بنسبة  %16.5من  4,437.1مليون ريال
سعودي في  2018إلى  5,168.1مليون ريال سعودي في 2019م ،يرجع ذلك في المقام األول إلى ارتفاع كل من إيرادات البث بنسبة  %10.8إيرادات البيانات بنسبة
 %9.9وإيرادات الربط البيني بنسبة  %47.6واإليرادات االخرى بنسبة  %317.7في عام 2019م.
انخفضت إيرادات خدمات القيمة المضافة بنسبة  %17.0من  252.7مليون ريال سعودي في 2017م إلى  209.8مليون ريال سعودي في 2018م .ويعود ذلك بشكل
رئيسي إلى انخفاض الطلب بوجه عام على خدمات القيمة المضافة في عام 2018م .ولم تشهد إيرادات القيمة المضافة أي تقلبات كبيرة مابين عامي 2018م
و2019م.
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ارتفعت إيرادات التجوال بنسبة  %44.4من  104.9مليون ريال سعودي في 2017م إلى  151.4مليون ريال سعودي في 2018م ،وكان السبب الرئيسي وراء ذلك هو
زيادة إيرادات التجوال الخارجي المحققة خالل عام 2018م بعد استحداث باقات تجوال جديدة .ولم تشهد إيرادات التجوال أي تقلبات كبيرة بين عامي 2018م
و2019م.
انخفضت ايرادات البالك بيري من  0٫٣مليون ريال سعودي في عام 2017م الى صفر في عام 2019م نتيجة التحول في تفضيل مستخدمي البالك بيري للهواتف
الذكية والمنصات األخرى .تجدر اإلشارة الى ّ
أن مبيعات «البالك بيري» ال تزال موجودة ضمن منتجات الشركة المتاحة للبيع ولكن لم يتم بيع هذه األجهزة خالل
عام 2019م.
تشير اإليرادات األخرى إلى اإليرادات المحققة من خدمات اإلنترنت المتعلقة باأللياف الضوئية إلى المنازل ( .)FTTHوارتفعت اإليرادات األخرى بنسبة  %101.4من
 24.8مليون ريال سعودي في 2017م إلى  50.0مليون ريال سعودي في 2018م مع ارتفاع اضافي بنسبة  %317.7لتصل إلى  208.8مليون ريال سعودي في العام
2019م نتيجة ارتفاع نطاق خدمات االنترنت المذكورة (.)FTTH
وفيما يلي مناقشة مكونات إيرادات رسوم االستخدام بما في ذلك البث والبيانات والربط البيني:
يعرض الجدول التالي إيرادات البث للشركة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م.
  (6-5):لودجلاإيرادات البث لألعوام 2017م و2018م و2019م
السنة المالية المنتهية في 31
ديسمبر

ألف ريال سعودي

ارتفاع( /انخفاض)

معدل النمو السنوي المركب

2017م

2018م

2019م

2018م

2019م

2017م2019-م

الخطوط المفوترة

679,044

650,652

794,337

()%4.2

%22.1

%8.2

الخطوط مسبقة الدفع

1,670,601

1,410,263

1,489,616

()%15.6

%5.6

()%5.6

2,349,645

2,060,915

2,283,953

()%12.3

%10.8

()%1.4

اإلجمالي
المصدر :معلومات اإلدارة

انخفضت إيرادات البث للخطوط المفوترة بنسبة  %4.2من  679.0مليون ريال سعودي في 2017م إلى  650.6مليون ريال سعودي في 2018م ،ويعود السبب
الرئيسي في ذلك إلى إعادة تصنيف إيرادات الهواتف كجزء من عقود عمالء الخطوط المفوترة في بند اإليرادات األخرى بعد اعتماد المعيار الدولي إلعداد التقارير
المالية رقم ( )15في عام 2018م .وفي عام 2019م ارتفعت إيرادات البث للخطوط المفوترة بنسبة  %22.1لتصل إلى  794.3مليون ريال سعودي ،مما يعزى بشكل
رئيسي إلى زيادة عدد مستخدمي نظام الدفع اآلجل بسبب باقات الدفع اآلجل الجديدة التي تم توفيرها خالل عام 2019م.
انخفضت إيرادات البث للخطوط مسبقة الدفع بنسبة  %15.6من  1,670.6مليون ريال سعودي في 2017م إلى  1,410.3مليون ريال سعودي في 2018مّ ،
ثم ارتفعت
بنسبة  %5.6لتصل إلى  1,489.6مليون ريال سعودي في 2019م .ويعود االنخفاض خالل العام 2018م بصفة أساسية إلى الالئحة الجديدة التي وضعتها هيئة
االتصاالت وتقنية المعلومات في الربع األول من عام 2017م ،التي تم بموجبها تخفيض عدد شرائح الهاتف الجوال المسموح بها لكل بطاقة هوية للوافدين إلى
اثنتين ،بما في ذلك شرائح الهاتف الجوال الخاصة بالبيانات والمكالمات .وعليه ،انخفض عدد المستخدمين لباقات الخطوط المسبقة الدفع في لعام 2018م .كما
ّ
أن استراتيجية الشركة في السنوات الثالثة السابقة ارتكزت على دعم الخطوط المفوترة في كل قطاعات العمل.
يبين الجدول التالي إيرادات البيانات للشركة في السنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م.
  (6-6):لودجلاإيرادات البيانات لألعوام 2017م و2018م و2019م
ألف ريال سعودي

السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
2019م

2018م

2019م

2017م2019-م

الخطوط المفوترة

412,896

702,701

824,266

%70.2

%17.3

%41.3

الخطوط مسبقة الدفع

789,320

840,147

871,331

%6.4

%3.7

%5.1

1,202,216

1,542,848

1,695,597

%28.3

%9.9

%18.8

اإلجمالي

2017م

2018م

ارتفاع( /انخفاض)

معدل النمو السنوي المركب

المصدر :معلومات اإلدارة

ارتفع إجمالي إيرادات البيانات بنسبة  %28.3من  1,202.2مليون ريال سعودي في 2017م إلى  1,542.8مليون ريال سعودي في 2018مُ .ويعزى ذلك االرتفاع بشكل
رئيسي إلى زيادة إيرادات البيانات القائمة على الخطوط المفوترة والخطوط مسبقة الدفع بنسبة  %70.2و %6.4على التوالي .ويعزى نمو إيرادات البيانات للخطوط
المفوترة في عامي 2017م و2018م بشكل أساسي إلى تقديم خدمات جديدة لعمالء الخطوط المفوترة ،مصحوبة برسوم منخفضة ،باإلضافة إلى إعادة تصنيف
إيرادات االشتراك ذات الصلة في عام 2017م .وعلى الجانب اآلخرُ ،يعزى النمو في إيرادات البيانات للخطوط مسبقة الدفع في 2018م بنسبة  %6.4بشكل رئيسي
إلى إطالق باقات متنوعة للبيانات تفوق باقات المكالمات لعمالء الخطوط مسبقة الدفع في 2017م.
ارتفع إجمالي إيرادات البيانات بنسبة  %9.9من  1,542.8مليون ريال سعودي في 2018م إلى  1,695.6مليون ريال سعودي في 2019م ،ويعزى ذلك االرتفاع بشكل
رئيسي إلى زيادة إيرادات البيانات القائمة على الخطوط المفوترة والخطوط مسبقة الدفع بنسبة  %17.3و ،%3.7على التوالي.
ارتفعت إيرادات البيانات القائمة على الخطوط المفوترة بنسبة  %17.3من  702.7مليون ريال سعودي في 2018م إلى  824.3مليون ريال سعودي في 2019م،
ً
نظرا الى أن خدمات البيانات تشكل ً
جزء ا من باقات الخدمات التي يستخدمها
ويتماشى ذلك مع زيادة إيرادات البث القائم على الخطوط المفوترة في 2019م
العمالء.
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ارتفعت إيرادات البيانات القائمة على الخطوط مسبقة الدفع بنسبة  %3.7من  840.1مليون ريال سعودي في 2018م إلى  871.3مليون ريال سعودي في 2019م،
نتيجة ارتفاع حجم الطلب على هذه الخطوط.
يبين الجدول التالي إيرادات الربط البيني في السنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م.
  (6-7):لودجلاإيرادات الربط البيني لألعوام 2017م و2018م و2019م
ألف ريال سعودي

السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر

ارتفاع( /انخفاض)
2018م

2019م

2017م2019-م

الخطوط المفوترة

96,594

75,970

81,494

()%21.4

%7.3

()%8.1

الخطوط مسبقة الدفع

440,321

346,100

541,684

()%21.4

%56.5

%10.9

536,915

422,070

623,178

()%21.4

%47.6

%7.7

اإلجمالي

المصدر :معلومات اإلدارة

2017م

2018م

2019م

معدل النمو السنوي المركب

انخفض إجمالي إيرادات الربط البيني بنسبة  %21.4من  536.9مليون ريال سعودي في 2017م إلى  422.1مليون ريال سعودي في 2018م .وشهدت إيرادات الربط
ً
البيني لنظامي الخطوط المفوترة والخطوط المسبقة الدفع انخفاضا بنفس النسبة المسجلة في عام 2018م ،ويعود االنخفاض في إجمالي إيرادات الربط البيني
في عام 2018م بشكل أساسي إلى انخفاض تعريفة إنهاء االتصاالت الجوالة إلى  0.055ريال سعودي في النصف الثاني من ديسمبر 2017م مقارنة مع  0.1ريال
سعودي من يناير 2017م حتى النصف األول من ديسمبر 2017م .وانعكس تأثير العام السابق بأكمله فيما يتعلق بانخفاض تعريفة إنهاء االتصاالت الجوالة إلى
 0.055ريال سعودي في عام 2018م.
ارتفع إجمالي إيرادات الربط البيني بنسبة  %47.6من  422.1مليون ريال سعودي في 2018م إلى  623.2مليون ريال سعودي في 2019م ،ويعود ذلك في المقام
األول إلى زيادة بنسبة  %7.3و %56.5في إيرادات الربط البيني القائم على الخطوط المفوترة والخطوط مسبقة الدفع ،على التوالي.
ارتفعت إيرادات الربط البيني القائم على الخطوط المفوترة بنسبة  %7.3من  76.0مليون ريال سعودي في 2018م إلى  81.5مليون ريال سعودي في 2019م،
وارتفعت إيرادات الربط البيني القائم على الخطوط مسبقة الدفع بنسبة  %56.5من  346.1مليون ريال سعودي في 2018م إلى  541.7مليون ريال سعودي في
2019م ،ويعزى هذا االرتفاع المذكور أعاله في اإليرادات بشكل رئيسي إلى زيادة قاعدة العمالء وارتفاع استخدام المكالمات الدولية ،ما ّأدى الى زيادة عدد إتفاقيات
الربط البيني مع مزودي خدمة الربط البيني.
يعرض الجدول التالي إيرادات االشتراك بالشركة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م.
  (6-8):لودجلاإيرادات االشتراك لألعوام 2017م و2018م و2019م
ألف ريال سعودي

السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر

2018م

2019م

2017م2019-م

البالك بيري

436

356

-

()%18.3

()%100.0

ال يوجد

خدمات النطاق العريض للهواتف

2,672,506

2,336,177

1,921,340

()%12.6

()%17.8

()%15.2

2,672,942

2,336,533

1,921,340

()%12.6

()%17.8

()%15.2

اإلجمالي

المصدر :معلومات اإلدارة

2017م

2019م

2018م

ارتفاع( /انخفاض)

معدل النمو السنوي المركب

انخفضت إيرادات االشتراك الخاصة بالبالك بيري بنسبة  %18.3من  436ألف ريال سعودي في 2017م إلى  356ألف ريال سعودي في 2018م .وانخفضت إيرادات
ً
االشتراك الخاصة بالبالك بيري لتصل إلى صفر في 2019م ،ويعكس االنخفاض في إيرادات االشتراك الخاصة بالبالك بيري على مدار عامي 2018م و2019م تحول
في تفضيل مستخدمي البالك بيري للهواتف الذكية والمنصات األخرى.
انخفضت إيرادات االشتراك في خدمات النطاق العريض للهواتف بنسبة  %12.6من  2,672.5مليون ريال سعودي في 2017م إلى  2,336.2مليون ريال سعودي
في 2018م ،وكان السبب الرئيسي وراء ذلك هو إقدام الشركة على زيادة أسعار خدمات النطاق العريض للهواتف ،األمر الذي أدى إلى انخفاض إيرادات االشتراك
المحققة من خدمات النطاق العريض للهواتف .وفي عام 2019م ،انخفضت إيرادات االشتراك في خدمات النطاق العريض للهواتف بنسبة  %17.8لتصل إلى
 1,921.3مليون ريال سعودي ،ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة أسعار خدمات النطاق العريض للهواتف التي تقدمها الشركة والتي أثرت في إيرادات االشتراك
الناتجة عن خدمات النطاق العريض للهواتف.
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6تكلفة اإليرادات والمبيعات

يبين الجدول التالي تكلفة اإليرادات والمبيعات في السنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م.
  (6-9):لودجلاتكلفة اإليرادات والمبيعات لألعوام 2017م و2018م و2019م
ألف ريال سعودي

السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر

ارتفاع( /انخفاض)

معدل النمو السنوي المركب

2017م

2018م

2019م

2018م

2019م

2017م2019-م

رسوم استخدام الخدمات

934,526

739,762

1,071,244

()%20.8

%44.8

%7.1

تكلفة األجهزة

263,075

746,413

1,106,428

%183.7

%48.2

%105.1

أخرى

1,312,055

619,793

240,049

()%52.8

()%61.3

()%57.2

2,509,656

2,105,968

2,417,721

()%16.1

%14.8

()%1.8

اإلجمالي

المصدر :معلومات اإلدارة

وفيما يلي مناقشة تكلفة اإليرادات والمبيعات بما في ذلك رسوم استخدام الخدمات وتكلفة األجهزة والتكاليف االخرى:
انخفضت تكلفة اإليرادات والمبيعات بنسبة  %16.1من  2,509.7مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى  2,106.0مليون ريال سعودي في عام 2018م ،ويعود ذلك
بالدرجة األولى إلى انخفاض رسوم استخدام الخدمات بنسبة  %20.8باإلضافة إلى انخفاض التكاليف االخرى بنسبة  %52.8في عام 2018مُ .
وعوض االنخفاض في
ً
رسوم استخدام الخدمات والتكاليف االخرى جزئيا بالزيادة في تكلفة األجهزة بنسبة  %183.7في عام 2018م .وارتفعت تكلفة اإليرادات بنسبة  %14.8من 2,106.0
مليون ريال سعودي في 2018م إلى  2,417.7مليون ريال سعودي في 2019م ،يعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع رسوم استخدام الخدمات وتكلفة االجهزة بنسبة
 %44.8و %48.2على التوالي ما بين العامين 2018م و2019م.
يبين الجدول التالي رسوم استخدام الخدمات بالشركة في السنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م.
  (6-10):لودجلارسوم استخدام الخدمات لألعوام 2017م و2018م و2019م
ألف ريال سعودي

السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر

ارتفاع( /انخفاض)

معدل النمو السنوي المركب

2017م

2018م

2019م

2018م

2019م

2017م2019-م

تكاليف االتصاالت الدولية

450,265

392,431

510,886

()%12.8

%30.2

%6.5

تكاليف التجوال

120,272

95,291

91,777

()%20.8

()%3.7

()%12.6

رسوم الربط البيني

363,988

252,040

468,581

()%30.8

%85.9

%13.5

934,526

739,762

1,071,244

()%20.8

%44.8

%7.1

اإلجمالي

المصدر :معلومات اإلدارة

تشير تكاليف االتصاالت الدولية بشكل أساسي إلى النفقات المتعلقة باستخدام العميل لشبكة المشغلين الدوليين التي توفرها الشركة ،ويتم ذلك من خالل
التوجيه بموجب اتفاقيات مبرمة مع نخبة من شركات النقل الدولية .انخفضت تكاليف االتصاالت الدولية بنسبة  %12.8من  450.3مليون ريال سعودي في 2017م
إلى  392.4مليون ريال سعودي في 2018م .ويعود االنخفاض بشكل أساسي إلى تراجع حركة البيانات الصادرة الدولية نتيجة لتحول حركة البيانات الدولية إلى
ً
منتجات  /خدمات الوسائط الفائقة ،بدل من المكالمات الصوتية التقليدية .وفي عام 2019م ،ارتفعت تكاليف المكالمات الدولية بنسبة  %30.2لتصل إلى 510.9
مليون ريال سعودي ،ويعزى هذا االرتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة استخدام العمالء للمكالمات الدولية بموجب عقود إضافية خاصة بنقاط اتصال محورية مبرمة مع
شركات نقل دولية جديدة لتغطية جهات االتصال الحالية والجديدة.
تتوفر خدمات التجوال المحلي والدولي من خالل ابرام عقود نقاط االتصال المحورية المبرمة مع مقدمي خدمات متخصصين أو بموجب عقود مع شركات نقل
دولية أو وطنية .وتراجعت تكاليف التجوال بواقع  %20.8من  120.3مليون ريال سعودي في 2017م إلى  95.3مليون ريال سعودي في 2018م ،مع انخفاض اضافي
بنسبة  %3.7لتصل إلى  91.8مليون ريال سعودي في العام 2019م  .ويعود السبب الرئيسي في انخفاض تكاليف التجوال لعامي 2018م و2019م إلى انخفاض
استخدام مواقع الشبكات لمشغلي االتصاالت المتنقلة اآلخرين في المملكة العربية السعودية نتيجة لمشاريع توسيع الشبكات المتعددة التي تقوم بها الشركة
لزيادة تغطيتها .وتجدر اإلشارة الى ّ
أن توسيع الشبكات المتعددة ّ
يحد من استعمال خدمة التجوال المحلي المقدم من المشغلين اآلخرين في المملكة مما يؤدي
الى إنخفاض تكاليف التجوال .وقد تم توسيع الشبكات المتعددة بنسبة تترواح بين  %8و( %10على سبيل المثال تم توسيع شبكة الجيل الرابع ( )4Gمن  441نقطة
تغطية الى  479نقطة تغطية).
تشير رسوم الربط البيني إلى التكلفة المستحقة للمشغلين المحليين عن المكالمات التي يتم تداولها على شبكاتهم الخاصة وفق تعريفة إنهاء االتصاالت الجوالة
التي وضعتها هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات .انخفضت رسوم الربط البيني بنسبة  %30.8من  364.0مليون ريال سعودي في 2017م إلى  252.0مليون ريال
سعودي في 2018مُ ،ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى التراجع المستمر في تعريفة إنهاء االتصاالت الجوالة إلى  0.055ريال سعودي في ديسمبر 2017م (يتم احتساب
تعريفة اإلنهاء لكل دقيقة يتم استخدامها على شبكات المشغلين المحليين) ،وقد انعكس تأثير العام بأكمله على 2018م .وفي عام 2019م ،ارتفعت رسوم الربط
البيني بنسبة  %85.9لتصل إلى  468.6مليون ريال سعودي ،وكانت هذه الزيادة متماشية مع زيادة إيرادات الربط البيني بنسبة  ،%47.6بسبب ارتفاع حركة نقاط
االتصال المشتركة .وتشمل نقاط اإلتصال المشتركة المواقع التي يتم إدارتها بشكل مشترك من قبل المشغلين السعوديين.
ترتبط تكلفة األجهزة ببيع هواتف الجوال وعموالت الموزعين المستحقة على المبيعات .تباع الهواتف الجوالة لعمالء الجملة والتجزئة من المتاجر .ومن ناحية
ً
ُ
أخرى ،تحدد عموالت الموزعين وفقا لمعايير متعددة ،بما في ذلك مبلغ ثابت أو كنسبة مبيعات المحققة أو مبالغ محصلة من العمالء ،حسب نوع الخدمة .ارتفعت
تكلفة األجهزة بنسبة  %183.7من  263.1مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى  746.4مليون ريال سعودي في عام 2018م ،ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى
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زيادة مبيعات الجملة الخاصة بأجهزة هواتف الجوال نتيجة إطالق أنواع جديدة في عام 2018م .وفي عام 2019م ،ارتفعت تكلفة االجهزة بنسبة  %48.2لتصل
إلى  1,106.4مليون ريال سعودي ،ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة مبيعات الجملة الخاصة بأجهزة الهواتف المحمولة نتيجة إطالق أنواع جديدة من الهواتف
المحمولة خالل عام 2019م.
ترتبط التكاليف األخرى بالرسوم الحكومية .حيث تعلقت الرسوم الحكومية بترخيص االتصاالت المقدم من هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات لتوفير خدمات
االتصال المتنقلة ،وتتضمن هذه الرسوم المدفوعات السنوية التي تشمل الرسوم التجارية لتوفير خدمات الجوال وكذلك رسم الترخيص بنسبة  %15.0و %1.0من
صافي اإليرادات ،بدءا من العام 2018م .انخفضت التكاليف االخرى بنسبة  %52.8من  1,321.1مليون ريال سعودي في 2017م إلى  619.8مليون ريال سعودي
في 2018م ،ويعود ذلك في األساس إلى انخفاض الرسوم الحكومية بسبب تخفيض هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات رسوم االمتياز السنوية من  %16.0حتى 31
ً
اعتبارا من  1يناير 2018م .وارتبط انخفاض التكاليف االخرى بنسبة  %61.3من  619.8مليون ريال سعودي في
ديسمبر 2017م إلى  %11.0من صافي اإليرادات وذلك
2018م إلى  240.0مليون ريال سعودي في 2019م بعد أن قامت الشركة بعكس بعض المخصصات خالل العام 2019م.

6مصاريف إدارية وتشغيلية
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يوضح الجدول التالي المصاريف اإلدارية والتشغيلية في السنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م.
  (6-11):لودجلامصاريف إدارية وتشغيلية لألعوام 2017م و2018م و2019م
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر

ارتفاع( /انخفاض)

2017م

2018م

2019م

2018م

2019م

2017م2019-م

رواتب الموظفين واألعباء المتعلقة بها

639,820

667,577

622,825

%4.3

()%6.7

()%1.3

مصاريف إيجار

484,326

455,481

51,461

()%6.0

()%88.7

()%67.4

إصالح وصيانة

544,479

509,562

478,904

()%6.4

()%6.0

()%6.2

رسوم االدارة والعالمات التجارية

52,722

203,324

215,504

%285.7

%6.0

%102.2

مصروفات تأكيد الهوية

-

17,876

22,241

-

%24.4

ال يوجد

ترددات الميكروويف

100,790

88,421

94,390

()%12.3

%6.8

()%3.2

إعالنات

110,530

73,044

112,098

()%33.9

%53.5

%0.7

خطوط مستأجرة

94,049

67,846

56,140

()%27.9

()%17.3

()%22.7

منافع عامة

55,883

60,938

75,003

%9.0

%23.1

%15.9

خدمات استشارية

22,287

38,447

56,568

%72.5

%47.1

%59.3

أخرى

174,094

78,605

113,518

()%54.8

%44.4

()%19.3

اإلجمالي

2,278,980

2,261,121

1,898,652

()%0.8

()%16.0

()%8.7

ألف ريال سعودي

المصدر :القوائم المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018م و2019م.

معدل النمو السنوي المركب

مالحظة :تجدر اإلشارة إلى أنه تم تعديل طريقة عرض مصاريف الشركة في القوائم المالية لعام  2019حيث تم دمج بعض بنود المصاريف العمومية واإلدارية والتوزيع والتسويق وعرضها تحت مسمى
«مصاريف إدارية وتشغيلية»

ترتبط رواتب الموظفين واألعباء المتعلقة بها بشكل أساسي باألجور التي يتقاضاها الموظفون العاملون في جميع أقسام الشركة باإلضافة إلى رواتب ومزايا
موظفي المتاجر .ارتفعت رواتب الموظفين واألعباء المتعلقة بها بنسبة  %4.3من  639.8مليون ريال سعودي في 2017م إلى  667.6مليون ريال سعودي في
2018مُ ،ويعزى ذلك بصفة أساسية إلى زيادة حوافز األداء المقدمة للموظفين بعد زيادة صافي إيرادات الشركة في عام 2018م .وانخفضت رواتب الموظفين واألعباء
المتعلقة بها بنسبة  %6.7من  667.6مليون ريال سعودي في 2018م إلى  622.8مليون ريال سعودي في 2019م ،ويعزى ذلك بالدرجة األولى إلى انخفاض عدد
الموظفين وكذلك انخفاض مستحقات المكافآت خالل عام 2019م .ترتبط مصاريف اإليجار في األساس بإيجارات مواقع الشبكة .وقد انخفضت مصاريف اإليجار
بنسبة  %6.0من  484.3مليون ريال سعودي في 2017م إلى  455.5مليون ريال سعودي في 2018م ،ويعود السبب في ذلك إلى نظام الدفع المبكر في إطار شروط
بنسبة  %88.7من  455.5مليون ريال سعودي في 2018م إلى  51.5مليون ريال
االئتمان المتفق عليها مع مختلف المستأجرين .وانخفضت مصاريف اإليجار ُ
سعودي في 2019م ،ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى عمليات إعادة التصنيف التي أجريت بعد اعتماد المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (.)16
ترتبط أعمال اإلصالح والصيانة بشكل أساسي بالصيانة الفنية للمواقع واألبراج .تراجعت مصاريف اإلصالح والصيانة بنسبة  %6.4من  544.5مليون ريال سعودي
في 2017م إلى  509.6مليون ريال سعودي في 2018م .وفي عام 2019م ،انخفضت مصاريف اإلصالح والصيانة بنسبة  %6.0لتصل إلى  478.9مليون ريال سعودي،
ويعود ذلك في األساس إلى تنفيذ الشركة تدابير معنية بتحسين التكلفة ،حيث تم في إطارها دمج بعض خدمات اإلصالح والصيانة المستقلة في العقود الحالية.
ُ
تمثل رسوم اإلدارة والعالمات التجارية المدفوعات المؤجلة التي يتعين سدادها إلى شركة االتصاالت المتنقلة ش.م.ك .بموجب عقد اإلدارة ،وتحتسب هذه الرسوم
كنسبة من صافي اإليرادات ،ويتم تثبيتها واإلعتراف بها عند تسجيل الشركة صافي دخل خالل السنة .ارتفعت رسوم اإلدارة والعالمات التجارية بنسبة  %285.7من
 52.7مليون ريال سعودي في 2017م إلى  203.3مليون ريال سعودي في 2018م ،ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى ارتفاع االيرادات التي حققتها الشركة في
عام 2018م .وفي عام 2019م ،ارتفعت رسوم اإلدارة والعالمات التجارية بنسبة  %6.0لتصل إلى  215.5مليون ريال سعودي ،بسبب ارتفاع رسوم العالمات التجارية
نتيجة ارتفاع اإليرادات ،باإلضافة إلى إثبات رسوم اإلدارة والعالمات التجارية الناتجة عن صافي الدخل الذي حققته الشركة في 2019م.
تشمل مصروفات تأكيد الهوية تكاليف توثيق بصمات المشتركين الجدد الراغبين في الحصول على خطوط جديدةّ ،
وسجلت الشركة هذه المصاريف كبند مستقل
في عام 2018م بمقدار 17.9مليون ريال سعودي بينما ّ
سجلت هذه المصروفات كجزء من المخصصات في العام 2017م .وارتفعت مصاريف تأكيد الهوية بنسبة
 %24.4من  17.9مليون ريال سعودي في 2018م إلى  22.2مليون ريال سعودي في 2019م ،يعزى ذلك في المقام األول إلى زيادة عداد المشتركين الذين حصلوا
على خطوط جديدة.
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ُ
تمثل مصاريف ترددات الميكروويف إلى الرسوم المدفوعة إلى هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات كجزء من ترخيص االتصاالت ،وتحتسب هذه الرسوم على
أساس االستخدام .تراجعت مصاريف ترددات الميكروويف بواقع  %12.3من  100.8مليون ريال سعودي في 2017م إلى  88.4مليون ريال سعودي في 2018م ،وقد
نتج ذلك في المقام األول عن انخفاض استخدام ترددات الميكروويف خالل 2018م .وارتفعت مصاريف ترددات الميكروويف بنسبة  %6.8من  88.4مليون ريال
سعودي في 2018م إلى  94.4مليون ريال سعودي في 2019م ،ويعود ذلك إلى ارتفاع حجم االستخدام بعد حصول الشركة على تردد إضافي على نطاق واسع من
هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات.
ترتبط مصاريف اإلعالنات بشكل أساسي بتكاليف اإلعالنات الخارجية والطباعة واإلعالن الرقمي .وانخفضت هذه المصاريف بنسبة  %33.9من  110.5مليون ريال
سعودي في 2017م إلى  73.0مليون ريال سعودي في 2018مُ ،ويعزى ذلك بالدرجة األولى إلى التحول في مزيج وسائل اإلعالن من التركيز المتزايد على اإلعالنات
ً
ً
فصاعدا .وارتفعت مصاريف
اعتبارا من 2017م
الخارجية المطبوعة باهظة التكلفة إلى التركيز المتزايد على اإلعالنات الرقمية الفعالة من حيث التكلفة وذلك
اإلعالنات بنسبة  %53.5من  73.0مليون ريال سعودي في 2018م إلى  112.1مليون ريال سعودي في 2019مُ ،ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة عدد الحمالت
ُ
التي اطلقت بهدف الترويج للمنتجات والخدمات الجديدة التي ُعرضت خالل عام 2019م.
ترتبط الخطوط المستأجرة بشكل أساسي بالتكلفة الدورية المتكبدة على استخدام وصلة نقل المشغلين اآلخرين لتعزيز االتصال بالشبكة والتغطية داخل المملكة
العربية السعودية .انخفضت مصاريف الخطوط المستأجرة بنسبة  %27.9من  94.0مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى  67.8مليون ريال سعودي في عام
2018م ،وقد نتج ذلك عن إلغاء روابط النقل التي لم يتم استخدامها ،وكذلك التحول من روابط النقل التقليدية إلى روابط نقل  IRUفي عام 2018م .وفي عام
2019م ،انخفضت مصاريف الخطوط المستأجرة بنسبة  %17.3لتصل إلى  56.1مليون ريال سعودي ،ويعود السبب الرئيسي وراء ذلك إلى تبني المعيار الدولي
إلعداد التقارير المالية رقم ( ،)16األمر الذي أدى إلى إعادة تصنيف جزء من مصاريف الخطوط المستأجرة لتكاليف التمويل ومصاريف االستهالك.
ترتبط مصاريف المنافع العامة بشكل رئيسي بالنفقات ذات الصلة المتكبدة في مواقع الشبكة والتي تشمل مصاريف الكهرباء بالدرجة األولى .ارتفعت مصاريف
المنافع العامة بنسبة  %9.0من  55.9مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى  60.9مليون ريال سعودي في عام 2018م ،مع ارتفاع اضافي بنسبة  %23.1من 60.9
مليون ريال سعودي في 2018م إلى  75.0مليون ريال سعودي في 2019مُ ،ويعزى هذا بصفة أساسية إلى زيادة عدد مواقع الشبكة ما بين العامين 2017م و2019م.
ترتبط الخدمات االستشارية بشكل أساسي بالمصاريف المتعلقة باالستشارات القانونية المتعلقة بالدعاوى المرفوعة ضد الشركة واألحكام القانونية ،كما تضمنت
النفقات المتكبدة على االستشارات والتدقيق الخارجي والداخلي وخدمات التوظيف الخارجية .ارتفعت تكاليف الخدمات االستشارية بنسبة  %72.5من  22.3مليون
ريال سعودي في 2017م إلى  38.4مليون ريالف سعودي في 2018م ،وارتفعت تكاليف الخدمات االستشارية بنسبة  %47.1من  38.4مليون ريال سعودي في
2018م إلى  56.6مليون ريال سعودي في 2019م ،ويعزى ذلك االرتفاع في عامي 2018م و2019م بالدرجة األولى إلى التكلفة المتكبدة للحصول على الخدمات
االستشارية فيما يتعلق بالتحول الرقمي المستمر لقنوات المبيعات التجارية للشركة.
ترتبط المصاريف األخرى بشكل رئيسي بمصاريف السفر وانخفاض قيمة المخزون ومصاريف تتعلق بالتنظيف والضيافة .انخفضت المصاريف األخرى بنسبة
 %54.8من  174.1مليون ريال سعودي في 2017م إلى  78.6مليون ريال سعودي في 2018م ،ويعود السبب الرئيسي وراء ذلك االنخفاض إلى اعادة تصنيف
انخفاض قيمة المخزون تحت بند المخصصات .وارتفعت المصاريف االخرى بنسبة  %44.4من  78.6مليون ريال سعودي في 2018م إلى  113.5مليون ريال
سعودي في 2019م ،ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى المخصصات اإلضافية المثبتة فيما يتعلق بالمطالبات القانونية المرفوعة ضد الشركة في 2019م.
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6مصاريف االستهالك واإلطفاء
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6خسائر اإلنخفاض المتوقعة في قيمة الموجودات المالية

ً
يتم إثبات مصاريف االستهالك واإلطفاء ً
مخصوما منها القيمة المتبقية لها على مدى األعمار اإلنتاجية لها وذلك باستخدام طريقة
بناء على تكلفة الموجودات
القسط الثابت .ارتفعت مصاريف االستهالك واإلطفاء بنسبة  %10.9من  1,613.9مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى  1,790.0مليون ريال سعودي في 2018م،
ونتج هذا االرتفاع بشكل أساسي عن زيادة رسوم االستهالك على اإلضافات التي تمت بشكل أساسي لمعدات شبكة االتصاالت في عام 2018م .وارتفعت مصاريف
االستهالك واإلطفاء بنسبة  %29.1من  1,790.0مليون ريال سعودي في ٢٠١٨م إلى  2,311.5مليون ريال سعودي في 2019م ،ويعود هذا االرتفاع إلى رسوم االستهالك
المرتبطة بالطيف الترددي الجديد التي بلغت قيمته  571.8مليون ريال سعودي حيث استحوذت عليه الشركة خالل عام 2019م ،وكذلك نتيجة العتماد معيار إعداد
التقارير المالية الدولية رقم ( .)16وتجدر اإلشارة الى ّ
أن مصاريف اإلستهالك المرتبطة بالطيف الترددي يتم إحتسابها مخصومة بناء على معدل الفائدة الفعلي.

تشير خسائر اإلنخفاض المتوقعة في قيمة الموجودات المالية بشكل رئيسي إلى مخصص مثبت من تقييم أي خسائر متوقعة ناتجة عن الذمم التجارية المدينة
المستحقة للشركة على النحو المطلوب بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( .)9ارتفعت الخسائر االئتمانية المتوقعة للموجودات المالية بنسبة  %60.4من
 154.2مليون ريال سعودي في 2018م إلى  247.2مليون ريال سعودي في 2019م .ونتج ذلك االرتفاع في المقام األول عن الزيادة في الذمم التجارية المدينة بما
يتماشى مع الزيادة اإلجمالية في اإليرادات والتأخر في دفع الذمم المدينة المحملة على العمالء.
ّ
تجدر اإلشارة الى أنه وبينما تم تسجيل خسائر اإلنخفاض المتوقعة في قيمة الموجودات المالية كبند مستقل بين العامين 2018م و2019م ،تم تصنيف مصاريف
الخسائر ضمن المصاريف األخرى تحت مصاريف إدارية وتشغيلية .وقد بلغت هذه المصاريف  64مليون في العام 2017م .كان اإلرتفاع في هذه المصاريف بين
العامين 2017م و2018م مدفوعا بارتفاع أرصدة الذمم المدينة التجارية المتأخرة.
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6إيرادات الفوائد

تشير إيرادات الفوائد بشكل رئيسي إلى العموالت المكتسبة من الفائض النقدي المودع في ودائع ألجل تبلغ فترة استحقاقها ثالثة أشهر أو أقل لدى بنوك تجارية
محلية .وارتفعت إيرادات الفوائد بنسبة  %61.6من  16.6مليون ريال سعودي في 2017م إلى  26.8مليون ريال سعودي في 2018مُ ،ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى
ارتفاع معدل العموالت السنوي على الودائع الجل من  %0.93في 2017م إلى  %2.26في عام 2018م .ولم تشهد ايرادات الفوائد اي تقلبات جوهرية مابين عامي
2018م و2019م .وشكلت معدالت العموالت على الودائع المستثمر فيها  %0.93و %2.26و %2.47في 2017م و2018م و2019م على التوالي.
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6اإليرادات األخرى

تمثلت اإليرادات األخرى بشكل رئيسي في خسائرأو أرباح صرف العمالت األجنبية وصافي األرباح المسجلة عند التصرف في الممتلكات واآلالت والمعدات في
عامي2017م و2019م ،في حين تمثلت اإليرادات األخرى في عام 2018م في الدخل من المنحة المقدمة من الحكومة والتي تعلقت بمشروع  (USFمبادرة هيئة
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االتصاالت وتقنية المعلومات لتشييد مواقع شبكات لتطوير البنية التحتية في المناطق الريفية) ،وقد تم االنتهاء من المشروع في عام 2018م ،مما أدى إلى تراجع
إثبات المنح في اإليرادات األخرى بنسبة  %36.1من  17.0مليون ريال سعودي في 2018م إلى  10.9مليون ريال سعودي في 2019م.

6أعباء التمويل
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ارتفعت أعباء التمويل بواقع  %2.3من  910.1مليون ريال سعودي في 2017م إلى  930.7مليون ريال سعودي في 2018م ،ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة رصيد
قرض وزارة المالية باإلضافة إلى زيادة سعر الفائدة بين البنوك السعودية وسعر الفائدة بين البنوك في لندن خالل عام 2018م .وفي عام 2019م ،ارتفعت أعباء التمويل
بنسبة  %12.2لتصل إلى  1,044.5مليون ريال سعودي في 2019م ،ويعود هذا االرتفاع بشكل رئيسي إلى تكاليف التمويل المسجلة للموجودات المؤجرة بعد اعتماد
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )16في عام 2019م( .لمزيد من التفاصيل الرجاء اإلطالع على القسم رقم  1-3-3-3-6و 2-3-3-3-6من هذه النشرة).

-2-2-9

6الزكاة
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6صافي الربح للسنة

تسجل أي مصاريف زكاة ما بين 2017م و2018م حيث ّ
بلغت مصاريف الزكاة  18.6مليون ريال سعودي في العام 2019م .لم ّ
أن الوعاء الزكوي كان سلبيا ما بين
العامين.

ارتفع صافي ربح السنة بواقع  320.8مليون ريال سعودي من  11.5مليون ريال سعودي في 2017م إلى  332.4مليون ريال سعودي في عام 2018م ويعزى ذلك
بشكل رئيسي إلى زيادة إجمالي الربح بنسبة  %13.1في 2018م ،باإلضافة إلى زيادة اإليرادات األخرى وإيرادات التمويل في 2018م .وفي عام 2019م ،ارتفع صافي
ربح السنة بنسبة  %46.0ليصل إلى  485.2مليون ريال سعودي ،ويعزى ذلك في المقام األول إلى ارتفاع اجمالي الربح بنسبة  %10.0في عام 2019م باإلضافة إلى
انخفاض المصاريف االدارية والتشغيلية بنسبة  %16.0في عام 2019م.
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6قائمة المركز المالي

يوضح الجدول التالي قائمة المركز المالي للشركة كما في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م.
  (6-12):لودجلاقائمة المركز المالي كما في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م.
كما في  31ديسمبر
ألف ريال سعودي

ارتفاع( /انخفاض)

معدل النمو السنوي المركب

2017م
مدققة

2018م
مدققة

الموجودات غير المتداولة

22,229,620

22,808,222

24,333,593

الموجودات المتداولة

3,710,508

3,515,088

3,404,660

مجموع الموجودات

25,940,128

26,323,310

27,738,253

%1.5

المطلوبات غير المتداولة

10,888,437

14,959,456

19,147,285

%37.4

%28.0

المطلوبات المتداولة

11,488,130

7,351,606

4,488,117

()%36.0

()%39.0

()%37.5

مجموع المطلوبات

22,376,567

22,311,062

23,635,402

()%0.3

%5.9

%2.8

إجمالي حقوق المساهمين

3,563,561

4,012,248

4,102,851

%12.6

%2.3

%7.3

مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

25,940,128

26,323,310

27,738,253

%1.5

%5.4

%3.4

المصدر :القوائم المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018م و2019م.

2019م
مدققة

ديسمبر
2018م

ديسمبر
2019م

2017م2019-م

%2.6

%6.7

%4.6

()%5.3

()%3.1

()%4.2

%5.4

%3.4
%32.6

لم تشهد الموجودات غير المتداولة تقلبات كبيرة بين  31ديسمبر 2017م و 31ديسمبر 2018م .وارتفعت الموجودات غير المتداولة بنسبة  %6.7من 22,808.2
مليون ريال سعودي كما في  31دبسمبر 2018م إلى  24,333.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م .ويعود ذلك في األساس إلى إثبات حق استخدام
الموجودات البالغة قيمته  1.448.5مليون ريال سعودي بعد اعتماد المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (.)16
انخفضت الموجودات المتداولة بنسبة  %5.3من  3,710.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2017م إلى  3,515.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر
2018م ،ونتج ذلك بشكل رئيسي عن انخفاض الذمم المدينة والتجارية االخرى بنسبة  %36.3في  31ديسمبر 2018م .وانخفضت الموجودات المتداولة بنسبة %3.1
لتصل إلى  3,404.7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ،ويعود ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض النقد وأرصدة البنوك بنسبة  %18.3من  1.4مليون
ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م الى  1.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ،وذلك بسبب إرتفاع التدفقات النقدية الخارجة من األنشطة
اإلستثمارية ،وانخفاض الموجودات التعاقدية المتداولة بنسبة  %4.9من  0.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م الى  0.2مليون ريال سعودي كما في
 31ديسمبر 2019م نتيجة إنخفاض اإليرادات غير المفوترة بين 2018م و2019م بعد انخفاض استعمال اإلتصاالت.
ارتفعت المطلوبات غير المتداولة بنسبة  %37.4من  10,888.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر2017م إلى  14,959.5مليون ريال سعودي كما في 31
ديسمبر 2018م ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة تسهيل قروض طويل األجل بواقع  %63.8والمبالغ المستحقة إلى الجهات ذات العالقة بنسبة  %10.8كما في
 31ديسمبر 2018م .وارتفعت المطلوبات غير المتداولة بنسبة  %28.0من  14,959.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  19,147.3مليون ريال
سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ،ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة التزامات التأجير بعد اعتماد المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  16وإعادة تصنيف
الجزء المتداول من الديون طويلة األجل إلى الديون طويلة األجل.
انخفضت المطلوبات المتداولة بواقع  %36.0من  11,488.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2017م إلى  7,351.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر
2018م ونتج هذا بشكل أساسي عن انخفاض الجزء المتداول من القروض طويلة األجل بواقع  %59.0والذمم الدائنة والتجارية األخرى بواقع  .%14.9وانخفضت
56

المطلوبات المتداولة بنسبة  %39.0من  7,351.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  4,488.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م،
ُويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الجزء المتداول من القروض طويلة األجل بنسبة  %97.7من  2,526.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى
 58.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م.
ارتفع إجمالي حقوق المساهمين بواقع  %12.6من  3,563.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2017م إلى  4,012.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر
2018م ونتج هذا االرتفاع بشكل أساسي عن انخفاض العجز المتراكم بسبب صافي الدخل الذي حققته الشركة في عام 2018م .ولم يشهد إجمالي حقوق المساهمين
أي تقلبات جوهرية كما في  31ديسمبر 2019م.
ارتفع إجمالي حقوق المساهمين بواقع  %2.3من  4,012.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  4,102.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر
2019م بسبب انخفاض العجز المتراكم نتيجة تحقيق الشركة إجمالي ربح شامل بمبلغ  383.7مليون ريال سعودي في عام 2019م ،وقابل ذلك اإلنخفاض تسجيل
أثر اعتماد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ،16بمبلغ  293.1مليون ريال سعودي خالل عام .2019

6الموجودات غير المتداولة

-2-3-1

يوضح الجدول مجموع الموجودات غير المتداولة للشركة كما في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م.
  (6-13):لودجلامجموع الموجودات غير المتداولة كما في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م
كما في  31ديسمبر
ألف ريال سعودي

2017م
مدققة

ارتفاع( /انخفاض)
2019م
مدققة

2018م
مدققة

معدل النمو السنوي المركب

ديسمبر
2018م

ديسمبر
2019م

2017م2019-م

ممتلكات ومعدات  -صافي القيمة الدفترية

6,530,036

6,122,614

6,079,981

()%6.2

()%0.7

()%3.5

صافي الموجودات غير الملموسة

15,699,584

16,240,679

16,215,928

%3.4

()%0.2

%1.6

موجودات أخرى

-

-

1,448,479

-

-

ال يوجد

موجودات تعاقدية  -غير متداولة

-

15,442

131,253

-

%750.0

ال يوجد

دفعات رأس مالية مقدمة

-

429,487

457,952

-

%6.6

ال يوجد

اإلجمالي

22,229,620

22,808,222

24,333,593

%2.6

%6.7

()%4.6

المصدر :القوائم المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018م و2019م.

ّ
شكل صافي القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات مانسبته  %29.4و %26.8و %25.0من مجموع الموجودات غير المتداولة كما في  31ديسمبر 2017م و2018م
و2019م على التوالي ،بينما شكل صافي الموجودات غير الملموسة  %70.6و %71.2و %66.6من مجموع الموجودات غير المتداولة كما في  31ديسمبر 2017م
و2018م و2019م على التوالي .
ارتفعت الموجودات التعاقدية غير المتداولة بنسبة  %750.0من  15.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م الى  131.3مليون ريال سعودي كما في 31
ديسمبر 2019م نتيجة زيادة عدد وقيمة العقود المبرمة مع عمالء الخطوط المفوترة.
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6الممتلكات والمعدات

يوضح الجدول التالي صافي القيمة الدفترية لممتلكات ومعدات الشركة كما في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م.
  (6-14):لودجلاصافي القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات كما في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م.
كما في  31ديسمبر
ألف ريال سعودي

2018م
مدققة

2017م
مدققة

ارتفاع( /انخفاض)
2019م
مدققة

معدل النمو السنوي المركب

ديسمبر 2018م

ديسمبر 2019م

2017م2019-م

أراضي

-

6,549

6,549

ال يوجد

-

ال يوجد

تحسينات على المأجور

64,432

37,576

24,739

()%41.7

()%34.2

()%38.0

معدات شبكة االتصاالت

5,926,986

5,683,976

5,848,644

()%4.1

%2.9

()%0.7

أنظمة وخوادم تقنية المعلومات

84,787

87,563

99,620

%3.3

%13.8

%8.4

أثاث ومفروشات ومعدات مكتبية

47,557

34,479

21,561

()%27.5

()%37.5

()%32.7

سيارات ومعدات النقل األخرى

73

57

40

()%21.9

()%29.8

()%26.0

أعمال رأسمالية تحت اإلنشاء

406,201

272,423

78,828

()%32.9

()%71.1

()%55.9

صافي القيمة الدفترية

6,530,036

6,122,614

6,079,981

()%6.2

()%0.7

()%3.5

المصدر :القوائم المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018م و2019م.

تشمل األراضي أرض واحدة تمتلكها الشركة في منطقة جدة.
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تشير التحسينات على المأجور إلى الممتلكات الموجودة أو المستأجرة والمتعلقة بشكل رئيسي بالمكتب الرئيسي الجديد في الرياض (الذي تم اإلنتقال إليه في
العام 2016م) ومحالت البيع بالتجزئة .انخفضت صافي القيمة الدفترية للتحسينات على المأجور بنسبة  %41.7من  64.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر
2017م الى  37.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م .واستمرت صافي قيمة الدفترية للتحسينات على المأجور باإلنخفاض بنسبة  %34.2من 37.6
مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م الى  24.7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م .وتأثراإلنخفاض خالل عامي 2018م و2019م بإنخفاض
نطاق التحسينات التي طرأت على المكتب الجديد نتيجة اكتمال األعمال نسبيا.
استحوذت معدات شبكة االتصاالت على نسبة  %90.8و %92.8و %96.2من إجمالي صافي القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات في  31ديسمبر 2017م و2018م
و2019م على التوالي.
تتألف أنظمة وخوادم تقنية المعلومات بشكل أساسي من األنظمة والخوادم المستخدمة في مكاتب الشركة إلدارة األنشطة التشغيلية اليومية ودعمها.
ويتعلق األثاث ومفروشات ومعدات مكتبية بشكل أساسي بمباني المكاتب ومحالت البيع بالتجزئة.
تتألف السيارات ومعدات النقل األخرى المشار إليها بشكل رئيسي من السيارات التي توفرها الشركة للموظفين وكذلك السيارات المستخدمة في األنشطة التشغيلية.
يشير العمل الرأسمالي قيد التنفيذ بشكل رئيسي إلى العديد من المشاريع التي تم تنفيذها لبناء مواقع البث الالسلكي لتعزيز تغطية الشبكات في المملكة
العربية السعودية.
تجدر اإلشارة الى ّ
أن الشركة تخطط لشراء معدات وتركيبات إتصال جديدة لدعم مختلف مشاريع توسيع الشبكة ومشروع تطوير تقنية المعلومات باإلضافة إلى
األعمال المدنية واألثاث والتركيبات المرتبطة بالمحالت الجديدة ومشروع  .Sophiaوقد بلغ إجمالي االلتزامات الرأسمالية في هذا الصدد نحو  1,441.0مليون ريال
سعودي كما في  31ديسمبر 2019م.
لمزيد من التفاصيل عن ّ
أي أصول ثابتة مهمة مزمع على شرائها أو استئجارها يمكن العودة الى القسم ( 4-2-6االلتزامات ومخصصات الطوارئ).
يعرض الجدول اآلتي اإلضافات على الممتلكات والمعدات الخاصة بالشركة عن السنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2017م و2018م 2019م.
  (6-15):لودجلااإلضافات على الممتلكات والمعدات في 2017م و2018م و2019م.
ألف ريال سعودي

كما في  31ديسمبر
2017م مدققة

2018م مدققة

ارتفاع( /انخفاض)
ديسمبر 2018م

ديسمبر 2019م

2017م2019-م

تحسينات على المأجور

8,626

2,410

4,049

()%72.1

%68.0

()%31.5

معدات شبكة االتصاالت

699,709

650,399

1,158,286

()%7.0

%78.1

%28.7

أنظمة وخوادم تقنية المعلومات

24,768

36,365

13,237

%46.8

()%63.6

()%26.9

أثاث ومفروشات ومعدات مكتبية

15,041

6,394

4,480

()%57.5

()%29.9

()%45.4

سيارات ومعدات النقل األخرى

73

-

-

()%100.0

-

ال يوجد

أعمال رأسمالية تحت اإلنشاء

()209,985

47,235

53,175

%122.5

%12.6

ال يوجد

اإلجمالي

538,232

742,803

1,233,227

%38.0

%66.0

%51.4

المصدر :القوائم المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018م و2019م.

2019م مدققة

معدل النمو السنوي المركب

بلغت قيمة اإلضافات التي أدخلت على التحسينات على المأجور  8.6مليون ريال سعودي خالل عام 2017م و 2.4مليون ريال سعودي خالل عام 2018م و4.0
مليون ريال سعودي خالل 2019م .وكانت هذه اإلضافات تتعلق ً
أساسا بالمصروفات المتكبدة فيما يتعلق بمباني المكاتب ومحالت البيع بالتجزئة ومواقع الشبكات.
بلغت اإلضافات التي أدخلت على معدات شبكة االتصاالت  669.7مليون ريال سعودي و 650.4مليون ريال سعودي و1,158.3مليون ريال سعودي خالل 2017م
و2018م و2019م على التوالي .كانت هذه اإلضافات مرتبطة بشكل رئيسي بمشاريع تعزيز الشبكات التي تضمنت شراء معدات جديدة وكذلك تبديل المعدات
القديمة.
بلغت اإلضافات التي أدخلت على أنظمة وخوادم تقنية المعلومات  24.8مليون ريال سعودي و 36.4مليون ريال سعودي و 13.2مليون ريال سعودي خالل 2017م
و2018م و2019م على التوالي .وكانت هذه اإلضافات متعلقة بشكل أساسي بالمعدات المتعلقة بالبنية التحتية لتقنية المعلومات للمكتب الرئيسي الجديد في
الرياض وخوادم تقنية المعلومات الخاصة بالشركة للمواقع المستأجرة.
خالل عام 2017م ،بلغت قيمة اإلضافات التي أدخلت على األثاث والمفروشات واألدوات المكتبية  15.0مليون ريال سعودي تتعلق بشكل رئيسي بشراء أثاث جديد
للفروع والمنافذ الجديدة التي افتتحت خالل عام 2017م .خالل عام 2018م ،بلغت قيمة اإلضافات على األثاث والمفروشات والمعدات المكتبية  6.4مليون ريال
سعودي .وتعلقت هذه اإلضافات بشكل أساسي بالنفقات المتكبدة على األثاث والتجهيزات الخاصة بالمكتب الرئيسي والمكاتب اإلقليمية ومحالت البيع بالتجزئة.
خالل عام 2019م ،بلغت قيمة األثاث والمفروشات والمعدات المكتبية  4.5مليون ريال سعودي ،وشملت هذه اإلضافات النفقات المتكبدة بشأن األثاث والمفروشات
الخاصة بالمقر الرئيسي والمكاتب اإلقليمية ومحالت البيع بالتجزئة.
بلغت قيمة اإلضافات التي أدخلت على السيارات ومعدات النقل األخرى وغيرها من معدات النقل  73.0ألف ريال سعودي في عام 2017م وال شيء في عامي
2018م و2019م .وكانت هذه اإلضافات تتعلق بشكل أساسي بشراء سيارات ودراجات تستخدم للنقل خالل موسم الحج.
تم تحويل  0.2مليون ريال سعودي من األعمال الرأسمالية الى معدات شبكة االتصاالت في العام 2017م ،بينما شهدا العامان 2018م و2019م اضافات ارتبطت
بأعمال اضافية تتعلق بمشاريع إتصاالت جديدة وبلغت قيمتها  47.0ألف ريال سعودي و 53.2ألف ريال سعودي على التوالي.
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يعرض الجدول التالي العمر اإلنتاجي المقدر للموجودات الثابتة لممتلكات الشركة ومعداتها كما في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م.
  (6-16):لودجلاالعمر اإلنتاجي المقدر للموجودات الثابتة
معدل االستهالك

فئة الموجودات الثابتة
تحسينات على المأجور

 %20أو مدة اإليجار أيهما أقل

معدات شبكة االتصاالت

 %5إلى %33.3

أنظمة وخوادم تقنية المعلومات

 %20إلى %33.3

أثاث ومفروشات ومعدات مكتبية

%20
%20

سيارات ومعدات النقل األخرى

المصدر :القوائم المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018م و2019م.

يتم االعتراف باالستهالك لشطب تكلفة األصول ناقصا قيمتها المتبقية على مدى أعمارها االنتاجية باستخدام طريقة القسط الثابت .ويجب مراجعة األعمار
االنتاجية المقدرة والقيم المتبقية وطريقة االهالك في نهاية فترة التقرير السنوي .وتحتسب أي تغيرات في التقديرات على أساس مستقبلي .ال يوجد أية تعديالت
متوقعة على تلك السياسات في المدى المنظور.
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6الموجودات غير الملموسة

يوضح الجدول التالي الموجودات غير الملموسة للشركة كما في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م.
  (6-17):لودجلاصافي القيمة الدفترية للموجودات غير الملموسة كما في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م.
كما في  31ديسمبر
ألف ريال سعودي

ارتفاع( /انخفاض)

معدل النمو السنوي المركب

2017م
مدققة

2018م
مدققة

2019م
مدققة

ديسمبر 2018م

ديسمبر 2019م

2017م2019-م

رسم الترخيص

15,022,381

14,505,247

13,988,114

()%3.4

()%3.6

()%3.5

رخص برامج حاسوبية

92,591

118,665

107,144

%28.2

()%9.7

%7.6

حقوق االستخدام

577,112

950,598

967,425

%64.7

%1.8

%29.5

عالمة تجارية

7,500

7,500

7,500

-

-

-

الطيف الترددي

-

658,669

1,145,745

-

%73.9

ال توجد

صافي القيمة الدفترية

15,699,584

16,240,679

16,215,928

%3.4

()%0.2

%1.6

المصدر :القوائم المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018م و2019م.

يرتبط رسم الترخيص بالتكاليف المتكبدة عند الحصول على ترخيص االتصاالت الخاص بالشركة من هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات في 2008م .ويمثل هذا
الرسم  %95.7و %89.3و %86.3من إجمالي صافي القيمة الدفترية للموجودات غير الملموسة كما في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م على التوالي .ويتم رسملة
هذا الرسم ّ
ثم إطفائه على مدار فترة صالحيته البالغة ً 40
عاما .تنتهي فترة الصالحية في  17يناير 2047م.
تتعلق رخص البرامج الحاسوبية بشكل أساسي ببرنامج تخطيط موارد المؤسسات ( )ERPوبرامج الفوترة التي تستخدمها الشركة .ويتراوح العمر اإلنتاجي لرخص
البرامج الحاسوبية بين  2إلى  5سنوات .ارتفعت صافي القيمة الدفترية لرخص البرامج الحاسوبية بنسبة  %28.2من  92.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر
2017م الى  118.7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م نتيجة شراء تطبيقات جديدة لتطوير مستوى عمل هذه البرامج .وانخفضت القيمة الدفترية
لرخص البرامج الحاسوبية بنسبة  %9.7من  118.7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م الى  107.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م بعد
تطوير قدرات البرامج الحاسوبية وتراجع الحاجة الى شراء تطبيقات وبرامج جديدة.
يشير حقوق االستخدام إلى الحق في استخدام جزء من سعة كابل النقل األرضي أو البحري لفترة محددة .ويتم إثبات حقوق االستخدام بالتكلفة عندما يكون لدى
الشركة حق محدد غير قابل لإللغاء في استخدام جزء محدد من األصل األساسي بما في ذلك األلياف الضوئية أو النطاق الترددي المخصص للطول الموجي .ويظل
هذا الحق ً
ساريا طوال فترة انتاجية األصل حيث تتراوح مدته من  10إلى  15سنة.
مثلت العالمة التجارية ملكية العالمة التجارية التي اشترتها الشركة وتعمل كواحدة من العالمات التجارية أو الخدمات التابعة للشركة.
يشير الطيف الترددي إلى مجموعة من الموجات الالسلكية المستخدمة ألغراض االتصال ،ويتم إثباته بمعدالت الخصم باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي ويتم
إطفاؤه بطريقة القسط الثابت .يتم تسجيل مبلغ االلتزام المتعلق بالطيف الترددي الذي تمت رسملته تحت بند الموجودات غير الملموسة ضمن المطلوبات األخرى
غير المتداولة.
يعرض الجدول التالي اإلضافات إلى الموجودات غير الملموسة للشركة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م.
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  (6-18):لودجلااإلضافات إلى الموجودات غير الملموسة في 2017م و2018م و2019م.
كما في  31ديسمبر
ألف ريال سعودي

ارتفاع( /انخفاض)

2017م
مدققة

2018م
مدققة

رخص برامج حاسوبية

58,031

47,277

8,966

حقوق استخدام

()214

428,191

92,724

ال يوجد

الطيف الترددي

-

705,716

571,776

ال يوجد

()%19.0

اإلجمالي

57,817

1,181,184

673,466

%1,943.0

()%43.0

المصدر :القوائم المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018م و2019م.

2019م
مدققة

معدل النمو السنوي المركب

ديسمبر 2018م

ديسمبر 2019م

2017م2019-م

()%18.5

()%81.0

()%60.7

()%78.3

ال يوجد
ال يوجد
%241.3

خالل عام 2017م ،كانت اإلضافات إلى رخص البرامج الحاسوبية البالغة قيمتها  58.0مليون ريال سعودي مرتبطة بشكل أساسي بإضافة ميزات إضافية وتحديثات
على أنظمة تقنية المعلومات الحالية التي تستخدمها الشركة .خالل عام 2018م ،كانت اإلضافات إلى رخص البرامج الحاسوبية البالغة قيمتها  47.3مليون ريال
سعودي تتعلق بشكل أساسي بتحديث نظام الفوترة الخاص بالشركة ُ.وخالل عام 2019م ،كانت اإلضافات إلى رخص البرامج الحاسوبية التي بلغت قيمتها 9.0
مليون ريال سعودي مرتبطة بالوحدات النمطية والمزايا الجديدة التي أدخلت لتحسين أداء نظام .ERP
ترتبط اإلضافات إلى حقوق االستخدام التي بلغت  428.2مليون ريال سعودي خالل عام 2018م و 92.7مليون ريال سعودي في 2019م ،بالزيادة المستمرة في عدد
روابط نقل  IRUالتي حصلت عليها الشركة من مشغلين خارجيين.
ارتبطت اإلضافات إلى الطيف الترددي التي بلغت قيمتها  705.7مليون ريال سعودي خالل عام 2018م و 571.8مليون ريال سعودي في 2019م بشراء ترددات
السلكية إضافية من أجل تعزيز قدرة الشبكة.
يعرض الجدول التالي العمر اإلنتاجي المقدر للموجودات غير الملموسة لممتلكات الشركة ومعداتها كما في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م.
  (6-19):لودجلاالعمر اإلنتاجي المقدر للموجودات غير الملموسة
النسبة

الموجودات غير الملموسة
رسم الترخيص

%2.5

رخص برامج حاسوبية

%50-20
%10 – 6.67

حقوق استخدام

%6.67

الطيف الترددي

المصدر :القوائم المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018م و2019م.

-2-3-1-3

6حق استخدام األصول

-2-3-1-4

6موجودات تعاقدية

ً
اعتبارا من  1يناير 2019م إلى إثبات عقود اإليجار تحت بند حق استخدام
أدى االعتماد المبدئي للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (« )16عقود اإليجار»
ً
الموجودات ،وكذلك إثبات المطلوبات ذات الصلة في التاريخ الذي ُيتاح فيه للشركة استخدام األصل المؤجر .ويتم توزيع كل دفعة إيجار بين المطلوبات وتكلفة
التمويل .يتم تحميل تكلفة التمويل على قائمة الدخل على مدى فترة اإليجار بحيث تحقق معدل فائدة دوري ثابت على الرصيد المتبقي من المطلوب لكل
فترة .ويتم إطفاء حق االستخدام على مدار العمر اإلنتاجي لألصل أو مدة اإليجار أيهما كان أقصر بطريقة القسط الثابت.

تشير الموجودات التعاقدية إلى الجزء المستحق من العقود المبرمة مع عمالء الخطوط المفوترة والتي من المتوقع أن تحقق إيرادات في المستقبل من خالل
ً
تمشيا مع متطلبات معيار المحاسبة
استخدام خدمات االتصاالت الخاصة بالشركة بموجب تلك العقود .تم إثبات ذلك للمرة األولى كما في  31ديسمبر 2018م
الدولي رقم ( )15المعتمد في 2018م .ويتم تسجيل الجزء المتداول من الموجودات التعاقدية ضمن الموجودات المتداولة الخاصة بالشركة .ارتفعت الموجودات
التعاقدية (غير المتداولة) بنسبة  %750.0من  15.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  131.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م.
ويعزى ذلك ً
أساسا إلى زيادة عدد وقيمة العقود المبرمة مع عمالء الخطوط المفوترة.

-2-3-1-5

6دفعات رأسمالية مقدمة

تتعلق الدفعات الرأسمالية المقدمة بالدفعات المدفوعة مقدما للمورد قبل االنتهاء من مشروع معدات االتصاالت .عند االنتهاء ،يتم إعادة تصنيف المبالغ المعترف
بها كدفعات رأسمالية مقدمة إلى الممتلكات والمعدات.

60

6الموجودات المتداولة

-2-3-2

يوضح الجدول التالي مجموع الموجودات المتداولة للشركة كما في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م.
  (6-20):لودجلامجموع الموجودات المتداولة كما في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م
ألف ريال سعودي

كما في  31ديسمبر

معدل النمو السنوي المركب

ارتفاع( /انخفاض)

2017م مدققة

2018م مدققة

2019م مدققة

ديسمبر 2018م

ديسمبر 2019م

2017م2019-م

النقد وأرصدة البنوك

1,115,809

1,416,731

1,157,438

%27.0

()%18.3

%1.8

ذمم مدينة وتجارية أخرى

2,490,740

1,586,155

1,730,294

()%36.3

%9.1

()%16.7

موجودات تعاقدية متداولة

-

289,197

274,956

ال يوجد

()%4.9

ال يوجد

مخزون

103,959

223,005

241,972

%114.5

%8.5

%52.6

اإلجمالي

3,710,508

3,515,088

3,404,660

()%5.3

()%3.1

()%4.2

المصدر :القوائم المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018م و2019م.

ّ
بلغت نسبة النقد وأرصدة البنوك  %30.1و %40.3و %34.0من مجموع الموجودات المتداولة كما في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م ،على التوالي ،وشكلت الذمم
المدينة والتجارية األخرى  %67.1و %45.1و %50.8من مجموع الموجودات المتداولة كما في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م على التوالي.

6المخزون

-2-3-2-1

يوضح الجدول التالي مخزون الشركة كما في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م.
  (6-21):لودجلاالمخزون كما في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م
كما في  31ديسمبر
ألف ريال سعودي

2017م
مدققة

2018م
مدققة

ارتفاع( /انخفاض)
2019م
مدققة

معدل النمو السنوي المركب

ديسمبر 2018م

ديسمبر 2019م

2017م2019-م

أجهزة هاتف وملحقاتها

122,379

234,109

255,796

%91.3

%9.3

%44.6

شرائح هاتف جوال

3,653

3,461

1,676

()%5.3

()%51.6

()%32.3

بطاقات إعادة شحن مسبقة الدفع

1,239

2,892

1,072

%133.4

()%62.9

()%7.0

أخرى

1,369

1,704

2,589

%24.5

%51.9

%37.5

مخزون  -اإلجمالي

128,640

242,166

261,133

%88.3

%7.8

%42.5

يخصم :بنود مخصص المخزون بطيء الحركة

()24,681

()19,161

()19,161

()%22.4

-

()%11.9

المخزون – الصافي

103,959

223,005

241,972

%114.5

%8.5

%52.6

المصدر :القوائم المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018م و2019م.

شكلت أجهزة الهاتف وملحقاتها  %95.1و %96.7و %98.0من إجمالي المخزون كما في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م على التوالي .وزادت أجهزة الهاتف
وملحقاتها بواقع  %91.3من  122.4مليون ريال سعودي كما في 2017م إلى  234.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م  .وارتفعت أجهزة الهاتف
وملحقاتها بنسبة  %9.3لتصل إلى  225.8مليون ريال سعودي كما في 2019مُ ،يعزى السبب الرئيسي في ذلك إلى مخزون الهواتف والملحقات الجديدة التي تم
الحصول عليها فيما يتعلق بأنواع الهواتف المحمولة واألجهزة الجديدة خالل عامي 2018م و2019م على التوالي.
انخفضت شرائح الهاتف الجوال بنسبة %5.3من  3.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2017م إلى  3.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م .
وانخفضت شرائح الهاتف الجوال بنسبة  %51.6لتصل إلى  1.7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ،ويعود االنخفاض في مخزون شرائح الهاتف الجوال
كنتيجة مباشرة لمستوى مبيعات شرائح الهاتف الجوال ورصيد مخزون شرائح الهاتف الجوال الجديدة.
ارتفعت بطاقات إعادة الشحن مسبقة الدفع بنسبة  %133.4من  1.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2017م إلى  2.9مليون ريال سعودي كما في 31
ديسمبر 2018م .وانخفضت بطاقات إعادة الشحن مسبقة الدفع بنسبة  %62.9لتصل إلى  1.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م .يتقلب رصيد بطاقات
إعادة الشحن بشكل دائم نتيجة تقلب حجم الطلب على البطاقات.
تشمل البنود األخرى بشكل أساسي المخزون من الهواتف والملحقات والبطاقات التي تحتفظ بها الشركة في متاجرها .وارتفعت البنود االخرى بنسبة  %24.5من
 1.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2017م إلى  1.7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م مع ارتفاع اضافي بنسبة  %51.9لتصل إلى  2.6مليون
ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ،ويعود السبب بالدرجة األولى إلى وجود أجهزة وملحقات وبطاقات جديدة محفوظة في المتاجر الرئيسية ألغراض العرض.
ً
استنادا إلى صافي القيمة القابلة للتحقيق باإلضافة إلى األجهزة المفقودة.
يتعلق مخصص المخزون البطيء الحركة بشكل أساسي باألجهزة المحمولة وملحقاتها
انخفض مخصص المخزون البطيء الحركة بنسبة  %22.4من  24.7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2017م إلى  19.2مليون ريال سعودي كما في 31
ديسمبر 2018م ،وقد نتج هذا االنخفاض ً
أساسا عن عكس المخصص الذي يعزى إلى العائدات المستردة من تصفية األجهزة المتقادمة .وتتألف األجهزة المتقادمة
من أجهزة الهاتف وملحقاتها .لم تطرأ أي تقلبات على بنود مخصص المخزون بطيء الحركة في الفترة ما بين  31ديسمبر 2018م  31ديسمبر 2019م.
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6الذمم المدينة والتجارية األخرى

-2-3-2-2

يوضح الجدول التالي الذمم المدينة والتجارية األخرى للشركة كما في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م.
  (6-22):لودجلاالذمم المدينة والتجارية األخرى كما في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م
كما في  31ديسمبر

ألف ريال سعودي

معدل النمو السنوي
المركب

ارتفاع( /انخفاض)

2017م

2018م

2019م

ذمم تجارية مدينة

1,954,047

1,798,411

2,258,132

()%8.0

يخصم :مخصص الديون المشكوك في
تحصيلها

()625,773

()764,822

()1,008,828

%22.2

%31.9

ذمم تجارية مدينة  -صافي

1,328,274

1,033,589

1,249,304

()%22.2

%20.9

()%3.0

دفعات مقدمة إلى موردين

818,536

41,283

59,684

()%95.0

%44.6

()%73.0

إيجار مدفوع مقدما

235,407

300,745

51,693

%27.8

()%82.8

()%53.1

دفعات مقدمة لخطوط النقل ووصالت األلياف

59,152

55,957

51,731

()%5.4

()%7.6

()%6.5

الذمم المدينة أخرى

49,371

154,581

317,882

%213.1

%105.6

%153.7

الذمم المدينة – صافي

2,490,740

1,586,155

1,730,294

()%36.3

%9.1

()%16.7

المصدر :القوائم المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018م و2019م.

ديسمبر 2018م

ديسمبر 2019م

2017م2019-م

%25.6

%7.5
%27.0

يمثل صافي الذمم التجارية المدينة  %53.3و %72.2 %65.2من صافي الذمم المدينة والتجارية األخرى كما في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م ،على التوالي،
وتتعلق هذه الذمم المدينة بالذمم المستحقة من العمالء والذمم المتعلقة بالربط البيني .انخفضت الذمم التجارية المدينة بواقع  %8.0من  1,954.0مليون ريال
سعودي كما في  31ديسمبر 2017م إلى  1,798.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م .كان السبب الرئيسي وراء ذلك التراجع هو ارتفاع الذمم الدائنة
ً
الخاصة بالربط البيني مقارنة بالذمم المدينة الخاصة بالربط البيني كما في  31ديسمبر 2018م .وارتفعت الذمم التجارية المدينة بنسبة  %25.6لتصل إلى 2,258.1
مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ،مدفوعة في األساس بزيادة اإليرادات ومستوى النشاط التجاري بوجه عام بين عامي 2018م و2019م.
يعرض الجدول التالي أعمار الذمم التجارية المدينة المتأخرة للشركة التي لم يتم سدادها كما في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م.
  (6-23):لودجلاعمر الذمم التجارية المدينة المتأخرة التي لم يوضع لها مخصص كما في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م.
كما في  31ديسمبر
ألف ريال سعودي

2018م
مدققة

2019م
مدققة

 60يوم إلى  90يوم

16,691

316,704

443,249

120يوم إلى  180يوم

37,667

66,482

103,880

%76.5

 180يوم إلى  360يوم

39,622

70,648

111,583

%78.3

%57.9

أكثر من  360يوم

-

-

77,235

-

ال يوجد

ال يوجد

93,980

453,834

735,947

%382.9

%62.2

%179.8

اإلجمالي

المصدر :معلومات االدارة

2017م
مدققة

ارتفاع( /انخفاض)

معدل النمو السنوي المركب

ديسمبر 2018م

ديسمبر 2019م

2017م2019-م

%1,797.5

%40.0

%415.3

%56.3

%66.1
%67.8

ً
بلغت الذمم التجارية المدينة المتأخرة  735.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م .ولم يوضع مخصص لهذه الذمم التجارية المدينة وفقا لسياسة
الشركة نظرا الى ّ
أن عمر هذه األرصدة ال يستلزم حجز أي مخصص حسب سياسة إحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة التي تتبعها الشركة منذ تطبيق المعيار
الدولي للتقرير المالي رقم .9

ارتفعت الذمم التجارية المدينة المتأخرة بنسبة  %382.9من  94.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2017م إلى  453.8مليون ريال سعودي كما في 31
ديسمبر 2018م  .وقد نتج هذا االرتفاع بشكل أساسي عن التغيير في معايير إثبات الذمم المدنية المتأخرة بعد اعتماد معيار المحاسبة الدولي رقم ( )9في عام
2018م .وباإلضافة إلى ذلك ،ساهمت الزيادة في المستحقات من عمالء الخطوط المفوترة خالل عام 2018م في زيادة رصيد الذمم التجارية المدينة المتأخرة .ارتفعت
الذمم التجارية المدينة المتأخرة بنسبة  %62.2من  453.8مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  735.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر
2019م ،ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى العديد من العوامل ،أبرزها ارتفاع مستحقات عمالء الخطوط المفوترة غير المدفوعة .عالوة على ذلك ،ساهمت المعايير
الجديدة إلثبات المستحقات المتأخرة التي تم تطبيقها لدى اعتماد المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )9في 2018م في زيادة الذمم التجارية المدينة
المتأخرة ما بين  31ديسمبر 2018م و  31ديسمبر 2019م.
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يعرض الجدول التالي حركة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها كما في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م.
  (6-24):لودجلاحركة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها كما في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م.
كما في  31ديسمبر
ألف ريال سعودي

ارتفاع( /انخفاض)

معدل النمو السنوي المركب

2017م
مدققة

2018م
مدققة

2019م
مدققة

الرصيد االفتتاحي

565,863

625,773

764,822

%10.6

محمل خالل السنة

63,504

154,184

244,006

%142.8

%58.3

المبالغ المعادة خالل السنة

()3,594

()15,135

-

%321.0

()%100.0

ال يوجد

الرصيد الختامي

625,773

764,822

1,008,828

%22.2

%31.9

%27.0

المصدر :القوائم المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018م و2019م.

ديسمبر 2018م

ديسمبر 2019م

2017م2019-م

%22.2

%16.3
%96.0

عند تحديد مدى قابلية استرداد الذمم التجارية المدينة ،تضع الشركة في اعتبارها أي تغيير في الجودة االئتمانية للذمم التجارية المدينة من تاريخ منح االئتمان
ً
محدودا ً
ً
نظرا أن قاعدة العمالء كبيرة وغير مرتبطة ببعضها .وال تحتفظ الشركة بأي
مبدئيا حتى نهاية الفترة المشمولة بالتقارير .ويعتبر تركز المخاطر االئتمانية
ضمانات على الذمم التجارية المدينة منخفضة القيمة.
ارتفعت مخصصات الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها بنسبة  %22.2من  625.8مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2017م إلى  764.8مليون ريال
سعودي كما في  31ديسمبر 2018م .ويعود هذا االرتفاع بشكل أساسي إلى اعتماد نموذج الخسارة االئتمانية المتوقعة إلى جانب تبني معايير أكثر صرامة إلثبات
المخصصات بموجب المعيار المحاسبي الدولي للتقارير المالية رقم ( )9باإلضافة إلى تخلفات عمالء الخطوط المفوترة عن الدفع .وارتفع مخصص الديون المشكوك
في تحصيلها بنسبة  %31.9ليصل إلى  1,008.8مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ،ويعزى ذلك إلى زيادة مستحقات عمالء الخطوط المفوترة غير
المدفوعة.
يعرض الجدول التالي عمر الذمم التجارية المدينة منخفضة القيمة في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م.
  (6-25):لودجلاعمر الذمم التجارية المدينة منخفضة القيمة كما في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م.
كما في  31ديسمبر
ألف ريال سعودي

2017م
مدققة

2018م
مدققة

ارتفاع( /انخفاض)
2019م
مدققة

معدل النمو السنوي المركب

ديسمبر 2018م

ديسمبر 2019م

2017م2019-م

%120.3

()%22.0

%31.1

%168.6

%64.5
%88.8

 60يوم إلى  90يوم

1,855

4,086

3,186

120يوم إلى  180يوم

9,417

9,493

25,494

%0.8

 180يوم إلى  360يوم

21,335

21,995

76,025

%3.1

%245.6

أكثر من ً 360
يوما

593,166

729,248

904,123

%22.9

%24.0

%23.5

625,773

764,822

1,008,828

%22.2

%31.9

%27.0

اإلجمالي

المصدر :معلومات اإلدارة

ً
يبلغ متوسط فترة االئتمان على مبيعات البضائع والخدمات ً 30
مخصصا للديون المشكوك
يوما وال يتم فرض فائدة على الذمم التجارية المدينة .وتثبت الشركة
ً
استنادا إلى نموذج الخسارة االئتمانية المتوقعة مع األخذ في االعتبار مدة تقادم الديون المتأخرة التي تزداد مع تأخر المدينين في السداد ألنه اتضح
في تحصيلها
ً
بناء على التجارب السابقة أن احتمالية استرداد المبالغ المستحقة تتناقص كلما زادت فترة التأخر عن سدادها.
تنفذ الشركة إجراءات فحص الحالة االئتمانية قبل منح االئتمان للعمالء الجدد وتخضع هذه اإلجراءات للمراجعة والتحديث بشكل مستمر.
بلغت مستحقات اثنين من العمالء أصحاب الذمم التجارية المدينة كما في  31ديسمبر 2019م ما نسبته  %23.0من إجمالي رصيد الذمم التجارية المدينة (كانت
النسبة  %14.0و %37.0في العام 2018م والعام 2017م على التوالي) ،وليس هناك عمالء آخرون من أصحاب الذمم التجارية المدينة تمثل أرصدتهم  %10.0من
إجمالي رصيد الذمم التجارية المدينة .تختلف نسبة الذمم التجارية المدينة المرتبطة بهؤالء العمالء بين سنة وأخرى مع العلم أن العمالء المشار إليهم ليسوا
أطراف ذو عالقة.
تتعلق الدفعات المقدمة للموردين والتأمينات النقدية المستردة بشكل أساسي بالدفعات المسبقة المقدمة للموردين المشاركين في مشاريع توسيع الشبكة.
وانخفضت الدفعات المقدمة للموردين بواقع  %95.0من  818.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2017م إلى  41.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر
ً
مقدما إلى الموردين
2018م ،وقد نتج هذا االنخفاض عن تسوية الدفعات المقدمة بموجب الفواتير المستلمة من الموردين ذي الصلة .ارتفعت المبالغ المدفوعة
ديسمبر 2018م إلى  59.7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م،
والتأمينات النقدية المستردة بواقع  %44.6من  41.3مليون ريال سعودي كما في 31
ُ
وتعزى الزيادة في هذه المبالغ إلى الخدمات المرتبطة بمشروع شبكات الجيل الخامس الذي أطلق في عام 2019م.
ارتفع اإليجار المدفوع مقدما بواقع  %27.8من  235.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2017م إلى  300.7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م،
ً
ُويعزى هذا االرتفاع إلى زيادة اإليجار المدفوع مقدما التي ترتبت على زيادة عدد مواقع الشبكة بين 2017م و2018م .وانخفض االيجار المدفوع مقدما بنسبة %82.8
ليصل إلى  51.7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ،ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى عمليات إعادة تصنيف بند حق استخدام األصول على إثر اعتماد
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (.)16
63

تمثلت الدفعات المقدمة فيما يتعلق بخطوط النقل ووصالت األلياف في الدفعات المسبقة لمقدمي الخدمات فيما يتعلق بروابط النقل .وانخفضت الدفعات
المقدمة فيما يتعلق بخطوط النقل ووصالت األلياف بنسبة  %5.4من  59٫٢مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2017م إلى  56.0مليون ريال سعودي كما
في  31ديسمبر 2018م .ويعود االنخفاض بشكل أساسي إلى التحول التدريجي إلى روابط األلياف المظلمة بموجب اتفاقيات حقوق االستخدام .وانخفضت الدفعات
المقدمة فيما يتعلق بخطوط النقل ووصالت األلياف بنسبة  %7.6لتصل إلى  51.7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ،ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى
عمليات إعادة تصنيف بند حق استخدام األصول على إثر اعتماد المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (.)16
تمثلت الذمم المدينة األخرى في الضمان االبتدائي الصادر ضمن عروض المنافسات المعلنة من جانب هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات بشأن مشروع صندوق
الخدمة الشاملة وذلك في إطار مبادرتهم لتشييد مواقع لتطوير البنية التحتية في المناطق الريفية .ارتفعت الذمم المدينة األخرى بنسبة  %213.1من  49.4مليون
ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2017م إلى  154.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م ويعود ذلك االرتفاع بشكل رئيسي إلى تسجيل العموالت
ً
تماشيا مع متطلبات المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )9بعد اعتماده في 2018م .وارتفعت الذمم المدينة االخرى
المدفوعة للموزعين ثم اطفائها تدريجيا
بنسبة  %105.6لتصل إلى  317.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ،يعزى ذلك في المقام األول إلى اعادة تصنيف الذمم المدينة المرتبطة بايجار
المواقع ضمن الذمم المدينة األخرى (تجدر االشارة الى ّ
أن هذه األرصدة ال تسدد بل يتم تصفيتها مقابل المبالغ الدائنة للمشغلين).
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6النقد وما في حكمه

يعرض الجدول التالي النقد وما في حكمه لدى الشركة كما في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م.
  (6-26):لودجلاالنقد وما في حكمه كما في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م
ألف ريال سعودي

كما في  31ديسمبر
2017م مدققة

2018م مدققة

ارتفاع( /انخفاض)
ديسمبر 2018م

ديسمبر 2019م

2017م2019-م

نقد في الصندوق

191

711

1,119

%272.3

%57.4

%142.0

نقد لدى البنوك

455,618

516,020

556,319

%13.3

%7.8

%10.5

ودائع ألجل

660,000

900,000

600,000

%36.4

()%33.3

()%4.7

إجمالي النقد

1,115,809

1,416,731

1,157,438

%27.0

()%18.3

%1.8

المصدر :القوائم المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018م و2019م.

2019م مدققة

معدل النمو السنوي المركب

ارتفع النقد وما في حكمه بنسبة  %27.0من  1,115.8مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2017م إلى  1,416.7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م،
حيث جاء هذا االرتفاع متأثرا بارتفاع صافي النقد الناتج عن األنشطة التشغيلية من  2,464.1مليون ريال سعودي في 2017م إلى  2,998.7مليون ريال سعودي
في 2018م ،باإلضافة إلى ذلك انخفض صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية من  1,605.8مليون ريال سعودي في 2017م إلى  1,541.6مليون ريال
سعودي في 2018م .وانخفض النقد وما في حكمه بنسبة  %18.3ليصل إلى  1,157.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ،حيث جاء االنخفاض مدفوعا
بشكل رئيسي بارتفاع صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية من  1,541.6مليون ريال سعودي في 2018م إلى  2,034.8مليون ريال سعودي في 2019م،
وارتبط انخفاض النقد وما في حكمه في عام 2019م ايضا بارتفاع صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية من  1,155.2مليون ريال سعودي في 2018م إلى
 1,550.7مليون ريال سعودي في 2019م.
تمثلت الودائع ألجل في الودائع ألجل المستثمرة في البنوك المحلية والتي يبلغ أجل استحقاقها ثالثة أشهر أو أقل ،وقد شكلت الودائع ألجل نسبة %59.9
و %63.5و %51.8من إجمالي النقد وما في حكمه كما في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م على التوالي .ويتكون النقد المستثمر في الودائع ألجل من الفائض
النقدي لدى الشركة .وقد بلغ متوسط معدالت العموالت السنوية على هذه الودائع  %0.93في 2017م و %2.26في 2018م و %2.47في 2019م.
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6المطلوبات غير المتداولة

يوضح الجدول التالي المطلوبات غير المتداولة للشركة كما في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م.
  (6-27):لودجلاالمطلوبات غير المتداولة كما في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م.
ألف ريال سعودي

ارتفاع( /انخفاض)

كما في  31ديسمبر

معدل النمو السنوي المركب

2017م مدققة

2018م مدققة

2019م مدققة

ديسمبر 2018م

ديسمبر 2019م

2017م2019-م

تسهيالت قروض طويل األجل

4,681,151

7,668,127

10,314,940

%63.8

%34.5

%48.4

التزامات تاجير غير متداولة

-

-

1,112,127

-

اليوجد

اليوجد

مستحق إلى أطراف ذات عالقة

5,943,125

6,584,703

6,375,763

%10.8

()%3.2

%3.6

مطلوبات غير متداولة أخرى

167,381

591,615

1,111,681

%253.5

%87.9

%157.7

مشتقات أدوات مالية

2,613

21,586

127,899

%726.1

%492.5

%599.6

مخصص مكافأة نهاية الخدمة
للموظفين

94,167

93,425

104,875

()%0.8

%12.3

%5.5

مجموع المطلوبات غير المتداولة

10,888,437

14,959,456

19,147,285

%37.4

%28.0

%32.6

المصدر :القوائم المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018م و2019م.
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شكلت تسهيالت القروض طويلة األجل نسبة  %43.0و %51.3و %53.9من مجموع المطلوبات غير المتداولة كما في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م على
التوالي .عالوة على ذلك ،مثلت المستحقات إلى الجهات ذات العالقة نسبة  %54.6و %44.0و %33.3من مجموع المطلوبات غير المتداولة كما في  31ديسمبر
2017م و2018م و2019م على التوالي.
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6تسهيالت القروض طويلة األجل

يوضح الجدول التالي تسهيالت القروض طويلة األجل للشركة كما في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م.
  (6-28):لودجلاتسهيالت القروض طويلة األجل كما في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م.
الرصيد كما في  31ديسمبر (ألف ريال سعودي)
التسهيل

ُ
قرض
الم ِ

الغرض

أصل الدين

2017م

التكلفة

2019م

2018م

مرابحة

إعادة التمويل

إعادة تمويل
التسهيالت األصلية
المسحوبة للحصول
على الترخيص

اتحاد البنوك (البنك
السعودي الفرنسي
ً
بصفته وكيال لالستثمار)

سعر الفائدة بين البنوك
في لندن خالل  3أو
اإلجمالي 5.9 :مليار
 6أشهر (للجزء المقوم
ريال (الجزء المقوم
بالريال السعودي 4.25:بالدوالر األمريكي) أو
مليار ريال (الجزء المقوم سعر الفائدة بين البنوك
بالدوالر األمريكي 0.45 :السعودية (للجزء المقوم
بالريال السعودي) +
مليار دوالر أمريكي)
هامش الربح

5,948,371

4,753,114

4,471,831

تسهيالت ائتمان التصدير
الشريحة أ

الشريحة ب

الدفع إلى شبكة نوكيا
سيمنز ودفع قسط
ضمان فينفيرا

اتحاد البنوك (بنك
ستاندرد تشارترد بصفته
ً
وكيال لالستثمار)

 581.3مليون ريال
سعودي ( 155.0مليون
دوالر أمريكي)
 637.5مليون ريال
سعودي ( 170.0مليون
دوالر أمريكي)

سعر الفائدة بين البنوك
في لندن  +هامش الربح

35,906

-

-

تسهيالت البنك الصناعي والتجاري الصيني
إعادة التمويل

إعادة تمويل القرض
المقدم من اتحاد
البنوك المحلي

البنك الصناعي
والتجاري الصيني
(البنك العربي الوطني
بصفته وكيال لالستثمار)

 2,250.0مليون ريال
سعودي ( 600.0مليون
دوالر أمريكي)

سعر الفائدة بين البنوك
في لندن  +هامش الربح

2,256,708

2,261,648

-

قرض وزارة المالية
المدفوعات
المؤجلة

المدفوعات المؤجلة
لترخيص االتصاالت
الدوري

وزارة المالية

 5.6مليار ريال سعودي
(المبلغ المؤجل كما في
2019/12/31م3.6 :
مليار ريال سعودي)

سعر الفائدة بين البنوك
السعودية  +هامش الربح

2,609,888

3,179,998

3,665,974

تسهيل مرابحة ثانوي
اتفاقية
تسهيل
مرابحة ثانوي

تسوية القرض
التجاري القائم الذي
تم الحصول عليه
من البنك الصناعي
والتجاري الصيني

اتحاد البنوك

 2,250.0مليون ريال
سعودي

اإلجمالي

المصدر :معلومات اإلدارة

سعر الفائدة بين البنوك
السعودية  +هامش الربح

-

-

2,236,076

10,850,873

10,194,760

10,373,881

ً
مالحظة :تشمل األرصدة كال من الجزء المتداول وغير المتداول من القروض المعدلة لتكاليف تنظيم الديون فيما يتعلق باألرصدة  /التسهيالت ذات الصلة.

ً
في  31يوليو 2013م ،قامت الشركة بإعادة تمويل اتفاقية تمويل المرابحة المبرمة مع اتحاد البنوك ،والتي تضمنت أيضا تمديد تاريخ استحقاق تسهيل المرابحة
لمدة خمس سنوات حتى  30يونيو 2018م من  31يوليو 2013م ،كما قامت الشركة في  5يونيو 2018م بإعادة تمويل اتفاقية تمويل المرابحة مرة أخرى ومددت تاريخ
االستحقاق لمدة خمس سنوات إضافية حتى  29يونيو 2023م بما في ذلك فترة سماح مدتها ثالث سنوات .عالوة على ذلك ،نصت االتفاقية على تسهيالت لرأس
المال العامل يبلغ مجموعها  647.3مليون ريال سعودي ويبلغ مجموع الجزء المقوم بالريال حوالي  ٤٦٢٫٤مليون ريال سعودي ،بينما يبلغ الجزء المقوم بالدوالر
 45.6مليون دوالر أمريكي (حوالي  1٨٤٫٩مليون ريال سعودي) لمدة عامين .ولم ُيستخدم تسهيل رأس المال العامل كما في  31ديسمبر 2019م .وخالل الربع الثالث
من عام 2018م ،قدمت الشركة دفعة طوعية قبل تاريخ استحقاقها (الجزء المقوم بالريال السعودي 428.3 :مليون ريال سعودي ،والجزء المقوم بالدوالر األمريكي:
 45.8مليون دوالر أمريكي) ويبلغ إجمالي تلك الدفعة حوالي  600.0مليون ريال سعودي .وخالل الربع األخير من عام 2018م ،قدمت الشركة دفعة طوعية ثانية
قبل تاريخ استحقاقها (الجزء المقوم بالريال السعودي 374.8 :مليون ريال سعودي ،والجزء المقوم بالدوالر األمريكي 40.1 :مليون دوالر أمريكي) ويبلغ إجمالي تلك
الدفعة حوالي  525.0مليون ريال سعودي .وخالل الربع الثاني من عام 2019م ،قامت الشركة بدفع مبلغ طوعي ثالث في وقت مبكر(الجزء بالريال السعودي214.2 :
مليون ريال سعودي ،والجزء الدوالر األمريكي 22.88 :مليون دوالر أمريكي) بإجمالي مبلغ  300.0مليون ريال سعودي .تجدر اإلشارة الى ّ
أن الجزء المتعلق بتسهيالت
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ائتمان التصدير التي تم اإلستحصال عليها تحت مظلة إتفاقية تمويل المرابحة مع إتحاد البنوك تم تسديدها في العام 2018م ،األمر الذي ّ
يفسر إنخفاض الرصيد
من  35.9مليون ريال سعودي في العام 2017م الى صفر في العام 2018م.
في  15أغسطس 2016م ،وقعت الشركة اتفاقية تسهيالت قرض تجاري طويل األجل بقيمة  2,250.0مليون ريال سعودي لمدة عامين قابلة للتمديد لسنة إضافية.
وتم توقيع اتفاقية التسهيالت الجديدة مع البنك الصناعي والتجاري الصيني الستبدال التسهيالت المشتركة الحالية من البنك التجاري المحلي .وقامت الشركة
في  18مارس 2018م بتمديد موعد االستحقاق النهائي إلى  8أغسطس 2019م .وفي  3يوليو 2019م قامت الشركة بسداد القرض المذكور من خالل تسهيل المرابحة
الثانوي.
وقعت الشركة اتفاقية مع وزارة المالية بتاريخ 2013م ،إلرجاء دفع مستحقاتها إلى الحكومة فيما يتعلق بترخيص االتصاالت لمدة السنوات السبعة القادمة ،والتي
تقدر بنحو  5.6مليار ريال سعوديُ .وتفرض على هذه المدفوعات المؤجلة نسبة عمولة تجارية يجب دفعها ً
سنويا ،وذلك على أساس سعر الفائدة بين البنوك
ً
اعتبارا من يونيو 2021م .سددت الشركة خالل الربع الثالث من عام 2018م حوالي
السعودية زائد هامش الربح .وسيتم سداد المبلغ المستحق على أقساط متساوية
 134.0مليون ريال سعودي (والتي تمثل  %1من رسوم الترخيص المتراكمة حتى عام 2018م لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات بموجب قرض وزارة المالية) .عالوة
على ذلك ،تقوم الشركة بتسديد ما نسبته  %1من رسوم الترخيص بشكل ربعي والعمولة التجارية العائدة على هذه االتفاقية بشكل سنوي .وبلغ المبلغ المؤجل من
قبل الشركة  3,578.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م.
في  16يونيو 2019م ،أبرمت الشركة اتفاقية تسهيل مرابحة ثانوي جديدبقيمة  2,250.0مليون ريال سعودي مع تحالف يتكون من خمسة بنوك وذلك لتسوية
القرض التجاري القائم الذي تم الحصول عليه من البنك التجاري والصناعي الصيني (أي سي بي سي ) .تضمنت االتفاقية شروطا أفضل بتكلفة تمويلية أقل.
مدة االتفاقية سنتان مع إمكانية تمديدها لسنة واحدة بناء على طلب الشركة .وأمنت شركة االتصاالت المتنقلة ش.م.ك القرض بضمان تجاري (ضمان صدر بإسم
الشركة) .وتدفع مصاريف تمويل هذا القرض على أقساط ربع سنوية .تجدراإلشارة الى ّ
أن شركة االتصاالت المتنقلة الكويتية ش.م.ك لم تتقاضى أي مستحقات
مقابل إصدار الضمان.
تشمل الرهون أو الرسوم أو الحقوق المقررة على موجودات الشركة ما يلي :التنازل عن عقود وذمم مدينة معينة ،والتعهد بعقود التأمين وحسابات التشغيل،
والتأمين على جميع الموجودات ،وتحمل رسوم على الموجودات الثابتة.
ً
جزئيا بموجب ضمان قدمته شركة االتصاالت المتنقلة ش.م.ك .ورهن أسهم الشركة المملوكة
جدير بالذكر أن إعادة تمويل تسهيل التمويل بالمرابحة مضمون
لبعض المساهمين المؤسسين .كما أن تسهيل البنك الصناعي والتجاري الصيني مضمون بشكل ال رجعة فيه ودون قيد أو شرط من جانب شركة االتصاالت المتنقلة.
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6التزامات تأجير غير متداولة

في سنة 2019م طبقت الشركة المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  16عقود ايجار ساري المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير 2019م.
اختارت الشركة تطبيق التعديل بأثر رجعي الذي يسمح به المعيار الدولي العداد التقارير المالية  16عند اعتماد المعيار الجديد .لم تقم الشركة بتعديل أي معلومات
مقارنة بدال من ذلك بل تم االعتراف بالتأثير التراكمي لتطبيق المعيار كتعديل للرصيد االفتتاحي لألرباح المبقاة في تاريخ االعتماد المبدئي.
وقد تمثلت التزامات التأجير غير المتداولة في المقام األول في إيجارات المواقع والمباني الفنية والمكاتب ذات الصلة بالعمليات.
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6المستحقات إلى أطراف ذات العالقة

يعرض الجدول التالي المبالغ مستحقة الدفع من الشركة إلى أطراف ذات العالقة كما في  31ديسمبر 2017م ،و2018م و2019م.
  (6-29):لودجلاالمستحقات إلى أطراف ذات العالقة كما في  31ديسمبر 2017م ،و2018م و2019م
كما في  31ديسمبر
ألف ريال سعودي

ارتفاع( /انخفاض)

معدل النمو السنوي المركب

2017م
مدققة

2018م
مدققة

2019م
مدققة

ديسمبر 2018م

ديسمبر 2019م

2017م2019-م

شركة االتصاالت المتنقلة ش.م.ك.

5,774,126

6,418,076

6,212,541

%11.2

()%3.2

%3.7

المساهمون المؤسسون

134,888

134,888

130,861

-

()%3.0

()%1.5

إنفرا كابيتال لالستثمارات

31,098

31,661

32,256

%1.8

%1.9

%1.8

جهات أخرى ذات عالقة

3,013

78

105

()%97.4

%34.6

()%81.3

اإلجمالي

5,943,125

6,584,703

%10.8

()%3.2

%3.6

6,375,763

المصدر :القوائم المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018م و2019م.

ً
قدمت شركة االتصاالت المتنقلة ش.م.ك .للشركة مبلغا وقدره  1.6مليار ريال سعودي بموجب اتفاقية مؤرخة في  15يونيو 2009م ،وذلك لتأمين متطلبات
التمويل الالزمة عند بدء عمليات التشغيل للشركة .يتم تطبيق العمولة أو الربح على الدفعات المقدمة بمعدل سعر الفائدة بين البنوك السعودية  +هامش الربح
بالنسبة للجزء المقوم بالريال السعودي من القرض وسعر الفائدة بين البنوك في لندن +هامش الربح بالنسبة للجزء المقوم بالعمالت األجنبية (الدوالر األمريكي) من
الدفعات المقدمة .وارتفعت قيمة المستحقات لشركة االتصاالت المتنقلة ش.م.ك .بنسبة  %11.2من  5,774.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2017م إلى
ُ
 6,418.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م .وتعزى الزيادة في قيمة المستحقات لشركة االتصاالت المتنقلة بشكل رئيسي إلى المبالغ التي سددتها
ً
شركة االتصاالت المتنقلة من القروض نيابة عن الشركة ،علما بأن هذا المبلغ غير مضمون وال يمكن سداده قبل تحقيق بعض شروط تسهيل المرابحة المشتركة.
وانخفضت قيمة المستحقات لشركة االتصاالت المتنقلبة بنسبة  %3.2لتصل إلى  6,212.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ،وقد نتج هذا االنخفاض
عن السداد المستمر.
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ترتبط المستحقات للمساهمين المؤسسين بمصاريف التمويل المستحقةً ،
علما بأنه يجب دفعها إلى المساهمين المؤسسين في الشركة .وال يتم تحديد موعد سداد
تلك المبالغ إلى حين تسوية تسهيالت المرابحة المشتركة الحالية .وكما ذكر في القسم الفرعي « 8-12التقاضي»من القسم « 12المعلومات القانونية» ،تم ابرام
اتفاقية تحالف التزم من خاللها الشركاء المؤسسون بسداد وتغطية نصف حصة مؤسسة النخبة المعمارية في رأسمال الشركة كما اتفقوا على دفع قيمة نصف
حصة مؤسسة النخبة المعمارية في الشركة (وذلك على أساس نسبي مع ملكية كل منهم في الشركة) وتقسم كافة التكاليف التي يتم تكبدها العداد الخطط فيما
بين األطراف على أساس نسبي.
ً
قدمت شركة ركيزة القابضة (ركيزة) ،وهي أحد المساهمين المؤسسين في الشركة ،مبلغا وقدره  136.9مليون ريال سعودي للشركة .ومن ثم ،نقلت شركة ركيزة
ً
جميع حقوقها والتزاماتها بموجب اتفاقية قروض المساهمين إلى شركة إنفرا كابيتال لالستثمارات (شركة مساهمة عامة) وفقا التفاقية تعديل ونقل الحقوق
المبرمة في  6مايو 2012م بين شركتي ركيزة وإنفرا كابيتال لالستثمارات .واستخدمت شركة إنفرا كابيتال لالستثمارات ً
جزء ا من القرض تبلغ قيمته  128.6مليون
ريال سعودي كمقابل لالكتتاب في أول إصدار حقوق أولوية للشركة .وتستحق العمولة على القرض على أساس نصف سنوي باحتساب سعر الفائدة بين البنوك في
لندن  +هامش الربحً .
علما بأن هذا المبلغ غير مضمون وال يمكن سداده قبل تحقيق بعض شروط تسهيل المرابحة المشتركة.
ترتبط المستحقات إلى الجهات األخرى ذات العالقة بالذمم المدينة الخاصة بالربط البيني في ذمة منشآت المجموعة األخرى التابعة لشركة االتصاالت المتنقلة.
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6المطلوبات غير المتداولة األخرى

ارتفعت المطلوبات غير المتداولة األخرى بنسبة  %253.5لتصل إلى  591.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م ويعزى ذلك بصورة رئيسية إلى إثبات
ً
قسطا ً
سنويا نظير الحصول على الطيف الترددي من أجل تعزيز قدرة شبكة االتصاالت المتنقلة .وارتفعت المطلوبات غير المتداولة
المبلغ المقرر سداده على 14
األخرى بنسبة  %87.9لتصل إلى  1,111.7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ،ويعزى ذلك في المقام األول إلى المدفوعات المستحقة فيما يتعلق
ً
ً
ً
بالطيف الترددي الجديد الذي تم الحصول عليه في 2019م .وتسدد المدفوعات المتعلقة بالطيف الترددي الجديد على  14قسطا سنويا متساويا.
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6مشتقات األدوات المالية

أجرت الشركة مقايضات معدل الربح من المقرر استحقاقها في عام 2023م ،وبلغت القيمة االفتراضية للعقد كما في  31ديسمبر 2019م حوالي  2,980.0مليون
ً
مبلغا ً
سلبيا يبلغ حوالي  127.9مليون ريال سعودي ويتراوح متوسط سعر الفائدة الثابت بموجب العقد من  %1.55إلى
ريال سعودي في حين كانت القيمة العادلة
 .%3وتم إثبات خسارة تبلغ حوالي  106.0مليون ريال سعودي في العام 2019م ( 19.0مليون ريال سعودي في العام 2018م) في قائمة الدخل الشامل اآلخر نتيجة
لتحركات القيمة العادلة المتعلقة بهذا التحوط ،ويتم تحديد القيمة العادلة لمقايضات سعر الفائدة في نهاية الفترة المشمولة بالتقارير عن طريق خصم التدفقات
النقدية المستقبلية باستخدام المنحنيات في نهاية الفترة المشمولة بالتقارير ومخاطر االئتمان الكامنة في العقد.
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6مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

تمثلت مكافآت نهاية الخدمة للموظفين في المخصصات النظامية لمكافآت نهاية الخدمة لدى الشركة بما يتماشى مع اللوائح المحلية المعمول بها في المملكة
العربية السعودية .ولم تشهد مخصصات مكافأة الخدمة أي تقلبات كبيرة مابين  31ديسمبر  2017و2018م .ارتفعت مخصصات مكافآت نهاية الخدمة بواقع
 %12.3من  93.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  104.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ،وتعزى هذه الزيادة في المقام األول
إلى زيادة فترة خدمة الموظفين.

6المطلوبات المتداولة
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يوضح الجدول التالي المطلوبات المتداولة للشركة كما في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م.
  (6-30):لودجلامجموع المطلوبات المتداولة كما في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م
كما في  31ديسمبر
ألف ريال سعودي

ارتفاع( /انخفاض)
2019م
مدققة

معدل النمو السنوي المركب

ديسمبر
2018م

ديسمبر
2019م

2017م2019-م

2017م
مدققة

2018م
مدققة

()%14.9

()%16.1

()%15.5

ذمم دائنة وتجارية اخرى

4,825,980

4,104,497

3,443,759

()%97.7

()%90.2

الجزء المتداول من قروض طويلة األجل

6,169,722

2,526,633

58,941

()%59.0

%12.3

إيرادات مؤجلة

492,428

720,476

621,319

%46.3

()%13.8

التزامات تأجير متداولة

-

-

364,098

-

اليوجد

اليوجد

اإلجمالي

11,488,130

7,351,606

4,488,117

()%36.0

()%39.0

()%37.5

المصدر :القوائم المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018م و2019م.

شكلت الذمم الدائنة والتجارية األخرى نسبة  %42.0و %55.8و %76.7من مجموع المطلوبات المتداولة كما في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م على التوالي.
بينما شكل الجزء المتداول من القروض طويلة األجل نسبة  %53.7و %34.4و %1.3من مجموع المطلوبات المتداولة كما في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م،
على التوالي .وشكلت اإليرادات المؤجلة نسبة  %4.3و %9.8و %13.8من مجموع المطلوبات المتداولة كما في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م على التوالي.
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6الذمم الدائنة والتجارية األخرى

يوضح الجدول التالي الذمم الدائنة والتجارية األخرى للشركة كما في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م.
  (6-31):لودجلاالذمم الدائنة والتجارية األخرى كما في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م.
كما في  31ديسمبر
ألف ريال سعودي

2017م
مدققة

2018م
مدققة

ارتفاع( /انخفاض)
2019م
مدققة

معدل النمو
السنوي المركب

ديسمبر
2018م

ديسمبر 2019م

2017م2019-م

الرسوم الحكومية المستحقة

1,714,500

1,477,380

819,540

()%13.8

()%44.5

()%30.9

الذمم الدائنة التجارية

715,504

1,117,312

966,001

%56.2

()%13.5

%16.2

االستحقاقات

1,325,601

574,353

677,614

()%56.7

%18.0

()%28.5

أوراق دفع مستحقة

368,198

397,225

432,085

%7.9

%8.8

%8.3

المستحقات المتعلقة بالموظفين

63,286

81,006

74,720

%28.0

()%7.8

%8.7

ذمم دائنة ومستحقات أخرى

638,891

457,221

455,192

()%28.4

()%0.4

()%15.6

مخصص الزكاة

-

-

18,607

-

اليوجد

اليوجد

اإلجمالي

4,825,980

4,104,497

3,443,759

()%14.9

()%16.1

()%15.5

المصدر :القوائم المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018م و2019م.

تشير الرسوم الحكومية المستحقة بصورة رئيسية إلى مخصص حصة إيرادات اإلنترنت التي تطالب بها هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات ،كجزء من المدفوعات
المؤجلة لتقاسم اإليرادات فيما يتعلق باتفاقية ترخيص االتصاالت .وتمثل تلك الرسوم نسبة  %35.5و %36.0و %23.8من إجمالي الذمم الدائنة والتجارية األخرى
كما في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م على التوالي .انخفضت الرسوم الحكومية المستحقة بنسبة  %13.8من  1,714.5مليون ريال سعودي كما في 31
ديسمبر 2017م إلى  1,477.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م .وكان السبب الرئيسي وراء ذلك هو الوصول إلى اتفاق على تسوية المبلغ المذكور
أعاله المتنازع عليه بين الشركة وهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات خالل الربع األخير من عام 2018م .عالوة على ذلك ،تم االتفاق على شروط معينة بين هيئة
االتصاالت وتقنية المعلومات والشركة في إطار اتفاقية التسوية .قامت الشركة بخفض الرصيد المستحق حتى  31ديسمبر 2018م إثر انخفاض رسوم االمتياز من
 %16إلى  %11واستيفاء تلك الشروط .انخفضت الرسوم الحكومية المستحقة بواقع  %44.5من  1,477.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى 819.5
مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م .ويعزى هذا االنخفاض في المقام األول إلى انخفاض رسوم االمتياز السنوية المتعلقة بترخيص االتصاالت وتسوية
رسوم االمتياز المتنازع عليها المتعلقة بالفترة من 2009م حتى 2017م.
تتألف الذمم الدائنة التجارية من الذمم الدائنة لمختلف الموردين .وشكلت الذمم الدائنة التجارية نسبة  %14.8و %27.2و %28.1من إجمالي الذمم الدائنة والتجارية
األخرى كما في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م على التوالي .وارتفعت الذمم الدائنة التجارية بنسبة  %56.2من  715.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر
ُ
2017م إلى  1,117.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م .وتعزى الزيادة بشكل رئيسي إلى األرصدة غير المسددة لبعض الموردين في سياق األعمال
العادية .عالوة على ذلك ،ال يتم فرض أي فائدة على الذمم الدائنة التجارية .والجدير بالذكر أن الشركة وضعت سياسات إلدارة المخاطر المالية تهدف إلى ضمان
سداد جميع الذمم الدائنة خالل اإلطار الزمني لالئتمان .وانخفضت الذمم الدائنة التجارية بنسبة  %13.5لتصل إلى  966.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر
2019م ،ويعزى هذا االنخفاض في المقام األول إلى تسوية الفواتير المستحقة إلى مختلف الموردين.
تمثل االستحقاقات بشكل رئيسي المبالغ الدائنة لمختلف المشغلين الخاصة بالربط البيني والتي لم يصدر بها فواتير من قبل المشغلين كما في نهاية كل فترة.
انخفضت االستحقاقات بواقع  %56.7من  1,325.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2017م إلى  574.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م
ّ
ثم ارتفعت بنسبة  %18.0لتصل إلى  677.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م .وترتبط حركة هذه المستحقات بحركة وسرعة اصدار الفواتير من قبل
المشغلين والتي على أثرها يتم اعادة تصنيف المستحقات من استحقاقات الى ذمم دائنة.
تمثل أوراق الدفع المستحقة الترتيبات المبرمة لتمويل الموردين بين الشركة ومتعاقدين اثنين (شركة هواوي وشركة نوكيا) بموجب العديد من أوراق الدفع فيما
يتعلق بمشروعات توسيع الشبكات ،حيث تم إطالق تلك المشروعات لتعزيز قدرة شبكة الشركة وكفاءتها .ارتفعت أوراق الدفع المستحقة بنسبة  %7.9من 368.2
مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2017م إلى  397.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م .وارتفعت اوراق الدفع المستحقة مرة اخرى بنسبة %8.8
ُ
لتصل إلى  432.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ،وتعزى تلك الزيادة المسجلة في  31ديسمبر 2018م و2019م بشكل رئيسي إلى زيادة عدد أوراق
الدفع الصادرة للموردين القائمين على مختلف مشاريع توسيع الشبكات.
ترتبط مستحقات الموظفين بالمكافآت بصورة رئيسية .ارتفعت المستحقات المتعلقة بالموظفين بنسبة  %28.0لتصل إلى  81.0مليون ريال سعودي كما في
 31ديسمبر 2018م .ويعزى هذا االرتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة مستحقات المكافآت ً
نظرا لتحسن األداء المالي للشركة مقارنة بالميزانية المسجلة كما في 31
ديسمبر2017م .ولم تشهد مستحقات الموظفين أي تقلبات كبيرة مابين  31ديسمبر 2018م و2019م.
تشير الذمم التجارية واالستحقاقات األخرى إلى الذمم الدائنة لمختلف المشغلين الخاصة بالربط البيني ،على الصعيدين الوطني والدولي ،نظير إنهاء المكالمات
على شبكاتهم .كما أنها تشير إلى المستحقات التي تتحملها الشركة فيما يتعلق بالمدفوعات المحتملة الواجب تقديمها بخصوص روابط النقل التقليدية.
وتراجعت الذمم الدائنة واالستحقاقات األخرى بواقع  %28.4من  638.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2017م إلى  457.2مليون ريال سعودي كما في
ً
 31ديسمبر 2018مُ .ويعزى ذلك بصورة رئيسية إلى ارتفاع قيمة الذمم الدائنة الخاصة بالربط البيني كما في  31ديسمبر 2018م مقارنة بالذمم المدينة الخاصة
بالربط البيني كما في  31ديسمبر 2017م .ولم تشهد الذمم التجارية واالستحقاقات األخرى تقلبات ملحوظة بين  31ديسمبر 2018م و 31ديسمير 2019م.
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6اإليرادات المؤجلة
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6التزامات تأجير متداولة

ُ
تمثل اإليرادات المؤجلة اإليرادات غير المكتسبة المتعلقة بخدمات الخطوط المفوترة المسبقة الدفع ،هذا وتؤجل إيرادات بيع رصيد الكروت ،إلى أن يستخدم
العميل الرصيد أو تنتهي صالحيته .ارتفعت اإليرادات المؤجلة بنسبة  %46.3من  492.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2017م إلى  720.5مليون
ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م .وانخفضت اإليرادات المؤجلة بنسبة  %13.8لتصل إلى  621.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ،وتتماشى
التقلبات في اإليرادات المؤجلة مع عملية بيع الرصيد وعملية اإلثبات المرتبطة به خالل األعوام 2017م و2018م و2019م.

في سنة 2019م طبقت الشركة المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  16عقود ايجار ساري المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير 2019م.
اختارت الشركة تطبيق التعديل بأثر رجعي الذي يسمح به المعيار الدولي العداد التقارير المالية  16عند اعتماد المعيار الجديد .لم تقم الشركة بتعديل أي معلومات
مقارنة بدال من ذلك بل تم االعتراف بالتأثير التراكمي لتطبيق المعيار كتعديل للرصيد االفتتاحي لألرباح المبقاة في تاريخ االعتماد المبدئي.
وقد تمثلت التزامات التأجير غير المتداولة في المقام األول في إيجارات المواقع والمباني الفنية والمكاتب ذات الصلة بالعمليات.
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6إجمالي حقوق المساهمين

يعرض الجدول التالي إجمالي حقوق المساهمين كما في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م.
  (6-32):لودجلاإجمالي حقوق المساهمين كما في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م
كما في  31ديسمبر
ألف ريال سعودي

ارتفاع( /انخفاض)

معدل النمو السنوي المركب

2017م
مدققة

2018م
مدققة

2019م
مدققة

ديسمبر 2018م

ديسمبر 2019م

2017م2019-م

رأس المال

5,837,292

5,837,292

5,837,292

-

-

-

احتياطي تحوط

()2 ,613

()21,586

()127,899

%726.1

%492.5

%599.6

احتياطيات أخرى

()8,165

()3,302

1,584

()%59.6

%148.0

اليوجد

عجز متراكم

()2,262,953

()1,800,156

()1,608,126

()%20.5

()%10.7

()%15.7

اجمالي حقوق المساهمين

3,563,561

4,012,248

4,102,851

%12.6

%2.3

%7.3

المصدر :القوائم المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018م و2019م.
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6رأس المال

يعرض الجدول التالي رأس مال الشركة كما في  31ديسمبر 2019م.
  (6-33):لودجلارأس المال كما في  31ديسمبر  2019رأس المال كما في  31ديسمبر 2019م
المساهم

كما في  31ديسمبر 2019م
عدد األسهم

رأس المال (ألف ريال سعودي)

نسبة الملكية

شركة االتصاالت المتنقلة ش.م.ك.

216,243,575

2,162,436

%37.0

مصنع البالستيك السعودي

34,125,198

341,252

%5.8

شركة فادن للمقاوالت

34,856,143

348,561

%6.0

شركة ركيزة القابضة

2,548,320

25,483

%0.4

إنفرا كابيتال لالستثمارات (بيت أبو ظبي لالستثمار)

12,508,485

125,085

%2.1

شركة المراعي

12,409,162

124,092

%2.1

مؤسسة أشبال العرب للمقاوالت

12,409,162

124,092

%2.1

شركة الجريسي للتنمية المحدودة

6,204,581

62,046

%1.1

مؤسسة النخبة المعمارية للهندسة والمقاوالت

3,243,316

32,433

%0.6

شركة السيل الشرقية المحدودة

3,102,290

31,023

%0.5

إجمالي المساهمة من غير الجمهور

337,650,232

3,376,503

%57.8

المساهمة من الجمهور

246,078,943

2,460,789

%42.2

583,729,175

5,837,292

%100.0

اإلجمالي

المصدر :معلومات اإلدارة
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يتألف رأس مال الشركة كما في  31ديسمبر 2019م من ً 583,729,175
سهما بقيمة اسمية قدرها  10رياالت سعودية للسهم الواحد.

-2-3-6-1

6احتياطي تحوط

أجرت الشركة مقايضات معدل الربح من المقرر استحقاقها في عام 2023م ،وبلغت القيمة االفتراضية للعقد كما في  31ديسمبر 2019م و2018م حوالي 2,980.0
ً
ً
سلبيا يبلغ حوالي  127.9مليون ريال سعودي ويتراوح متوسط سعر الفائدة الثابت بموجب العقد من
مليون ريال سعودي في حين كانت القيمة العادلة مبلغا
ّ
 %1.55إلى  .%3وتأثر ارتفاع القيمة العادلة بين العامين بشكل رئيسي بزيادة عدد الموظفين وزيادة مدة عملهم .تجدر اإلشارة الى أن هذه القيمة تم تقديرها
بناء على دراسة إكتوارية.
وتم إثبات خسارة تبلغ حوالي  106.0مليون ريال سعودي في العام 2019م ( 19.0مليون ريال سعودي في عام 2018م) في قائمة الدخل الشامل اآلخر نتيجة لتحركات
القيمة العادلة المتعلقة بهذا التحوط ،ويتم تحديد القيمة العادلة لمقايضات سعر الفائدة في نهاية الفترة المشمولة بالتقارير عن طريق خصم التدفقات النقدية
المستقبلية باستخدام المنحنيات في نهاية الفترة المشمولة بالتقارير ومخاطر االئتمان الكامنة في العقد.
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6االحتياطيات األخرى

تتعلق االحتياطيات األخرى بمخصصات مكافآت نهاية الخدمة للموظفين وقد أجرت شركة لوكس للدراسات االكتوارية واالستشارية التقييم االكتواري كما في 31
ديسمبر 2019م باستخدام طريقة ائتمان الوحدة المتوقعة .ويتم إثبات جميع الحركات في التزامات مكافآت نهاية الخدمة في قائمة الربح أو الخسارة باستثناء األرباح
االكتوارية المثبتة قائمة الدخل الشامل اآلخر كجزء من إجمالي رأس المال واالحتياطيات .ونتجت األرباح اإلكتوارية عن التقييم اإلكتواري لمخصص مكافأة نهاية
الخدمة للموظفين بحيث أجرت شركة تقييم لمصاريف نهاية الخدمة بمساعدة شركة استشارات خارجية .تم إجراء عملية التقييم بإتباع طريقة وحدة اإلثتمان
المتوقعة ونتج عنها أرباح إكتوارية ضمن الدخل الشامل اآلخر.
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6العجز المتراكم

يعرض الجدول التالي حركة العجز المتراكم بين  31ديسمبر 2017م و 31ديسمبر 2019م.
  (6-34):لودجلاالعجز المتراكم كما في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م
ألف ريال سعودي

ارتفاع( /انخفاض)

كما في  31ديسمبر
2017م مدققة

2018م مدققة

2019م مدققة

ديسمبر 2018م

ديسمبر 2019م

الرصيد كما في  1يناير

()2,274,492

()2,262,953

()1,800,156

()%0.5

()%20.5

اجمالي الربح الشامل للسنة

11,539

332,362

485,175

()%2780.0

%46.0

تعديالت أثر اعتماد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16

-

130,435

()293,145

اليوجد

-

()1,800,156

()1,608,126

()%20.5

()%10.7

الرصيد كما في  31ديسمبر

()2,262,953

المصدر :القوائم المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018م و2019م.

انخفض العجز المتراكم بنسبة  %20.5من  2,263.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2017م إلى  1,800.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م.
وانخفض العجز المتراكم بنسبة  %10.7ليصل إلى  1,608.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ،ويعزى االنخفاض المسجل كما في  31ديسمبر 2018م
و2019م بشكل رئيسي إلى صافي األرباح المحققة خالل عامي 2018م و2019م .تجدر اإلشارة الى ّ
أن صافي ربح الشركة ارتفع بنسبة  %2780.3من  11.5مليون ريال
سعودي في العام 2017م الى  332.4مليون ريال سعودي في العام 2018م ،مع ارتفاع إضافي بنسبة  %46.0الى  485.2مليون ريال سعودي في العام 2019م،وقد
ساهم هذا اإلرتفاع بخفض عجز الشركة المتراكم.
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6قائمة التدفقات النقدية
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يعرض الجدول التالي قائمة التدفقات النقدية للشركة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م.
  (6-35):لودجلاقائمة التدفقات النقدية للسنوات المالية 2017م و2018م و2019م.
ألف ريال سعودي

ارتفاع( /انخفاض)

كما في  31ديسمبر
2017م مدققة

2018م مدققة

2019م مدققة

2018م

2019م

معدل النمو السنوي المركب
2017م2019-م

صافي النقد من األنشطة التشغيلية

2,464,087

2,998,660

3,326,804

%21.7

%10.9

%16.2

صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

()1,605,853

()1,541,629

()2,034,803

()%4.0

%32.0

%12.6

صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

()661,073

()1,155,168

()1,550,707

%74.7

%34.2

%53.2

التغير في أرصدة النقد ومافي حكمه

197,161

301,863

()258,706

%53.1

()%185.7

اليوجد

النقد وما في حكمه في بداية السنة

918,560

1,115,809

1,416,731

%21.5

%27.0

%24.2

تغير في سعر الصرف

88

()941

()587

()%1,169.3

()37.6

اليوجد

النقد وما في حكمه في نهاية السنة

1,115,809

1,416,731

1,157,438

%27.0

()%18.3

%1.8

المصدر :القوائم المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018م و2019م.

نتج صافي التدفقات النقدية خالل الفترة إلى تحقيق تدفقات نقدية داخلة بقيمة  197.2مليون ريال سعودي و 301.9مليون ريال سعودي في عامي 2017م
و2018م على التوالي .ويعزى ذلك في المقام األول إلى صافي النقد الناتج عن األنشطة التشغيلية والبالغ  2,464.1مليون ريال سعودي  2,998.7مليون ريال
سعودي في عامي 2017م و2018م على التوالي .في المقابل تم تسجيل صافي تدفقات نقدية خارجية بقيمة  258.7مليون ريال سعودي في عام 2019م ،حيث
نتج ذلك عن ارتفاع صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية الذي بلغ  2,034.8مليون ريال سعودي باإلضافة إلى ارتفاع صافي النقد المستخدم في االنشطة
التمويلية والذي بلغ  1,550.7مليون ريال سعودي في العام 2019م.
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6صافي النقد الناتج عن األنشطة التشغيلية

يعرض الجدول التالي صافي النقد الناتج عن األنشطة التشغيلية للشركة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م.
  (6-36):لودجلاصافي النقد الناتج عن األنشطة التشغيلية للسنوات المالية 2017م و2018م و2019م.
كما في  31ديسمبر
ألف ريال سعودي
صافي الربح( /الخسارة) للسنة

2017م
مدققة
11,539

ارتفاع( /انخفاض)

2018م
مدققة

2019م
مدققة

332,362

485,175

معدل النمو السنوي المركب

2018م

2019م

2017م2019-م

%2,780.3

%46.0

%548.4

تعديالت األرباح الصافية للفترة الى صافي النقد
النقد الناتج عن األنشطة التشغيلية:
خسائر االنخفاض المتوقعة في قيمة الموجودات المالية

59,910

154,184

247,249

%157.4

%60.4

%103.2

االستهالك واإلطفاء

1,613,944

1,790,028

2,311,551

%10.9

%29.1

%19.7

مخصصات أخرى (عكس مخصصات)

15,762

()16,354

4,547

()%203.8

%127.8

()%46.3

مصاريف تمويل

910,093

930,732

1,044,501

%2.3

%12.2

%7.1

أرباح استبعاد أصول

-

()2,211

()2,847

اليوجد

%28.8

اليوجد

صافي مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

21,453

22,119

21,911

%3.1

()%0.9

%1.1

خسائر ( /ارباح) إعادة تقييم عمالت

7,409

()3,536

1,246

()%147.7

%135.2

()%59.0

مخصصات زكاة

-

-

18,607

-

اليوجد

اليوجد

ربح التشغيل قبل التغير في رأس المال العامل

2,640,110

3,207,324

4,131,940

%21.5

%28.8

%25.1

التغيرات في رأس المال العامل:
ذمم مدينة وتجارية أخرى

()198,850

()437,243

()666,335

%119.9

%52.4

%83.1

المخزون

()61,858

()113,526

()18,967

()%83.5

%83.3

%44.6

ذمم دائنة وتجارية أخرى

1,183,324

12,461

()433,598

()%98.9

()%3579.6

اليوجد

إيرادات مؤجلة

()75,792

228,048

()99,158

%400.9

()%143.5

()%14.4

موجودات تعاقدية

-

()304,639

()101,569

اليوجد

()%66.7

اليوجد

المطلوبات غير المتداولة األخرى

()529,412

424,233

520,066

%180.1

%22.6

اليوجد
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كما في  31ديسمبر
ألف ريال سعودي

ارتفاع( /انخفاض)

معدل النمو السنوي المركب

2017م
مدققة

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2018م

2019م

2017م2019-م

النقد الناتج عن األنشطة التشغيلية

2,957,522

3,016,658

3,332,379

%2.0

%10.5

%6.1

مصاريف التمويل المدفوعة

()482,508

-

-

()%100.0

اليوجد

اليوجد

استحقاقات تقاعد موظفين مدفوعة

()10,927

()17,998

()5,575

%64.7

()%69.0

()%28.6

صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

2,464,087

2,998,660

3,326,805

%21.7

%10.9

%16.2

المصدر :القوائم المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018م و2019م.

ارتفع صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية بنسبة  %21.7من  2,464.1مليون ريال سعودي في 2017م إلى  2,998.7مليون ريال سعودي في 2018م .وارتفع
صافي النقد الناتج من االنشطة التشغيلية مرة اخرى بنسبة  %10.9ليصل إلى  3,326.8مليون ريال سعودي في 2019م ،ويعزى هذا االرتفاع في عامي 2018م
و2019م في المقام األول إلى األرباح المسجلة والتي بلغت  332.4مليون ريال سعودي في  2018و 485.2مليون ريال سعودي في 2019م .باإلضافة إلى ذلك
ارتفعت مصاريف االستهالك واإلطفاء بنسبة  %10.9و %29.1في 2018م و2019م على التوالي.
تعزى مصروفات االستهالك واإلطفاء في المقام األول إلى حساب رخصة تشغيل الشركة والقيمة المتزايدة إلضافات معدات شبكة االتصاالت ضمن مشاريع توسيع
الشبكة.
تجدر اإلشارة أنه تم إعادة تصنيف بند مصاريف التمويل المدفوعة للسنتين الماليتين المنتهيتين في  31ديسمبر 2018م و2019م من األنشطة التشغيلية إلى
األنشطة اإلستثمارية ،وذلك خالل السنة المالية 2019م.

6صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

-2-4-2

يعرض الجدول التالي صافي النقد للشركة المستخدم في األنشطة االستثمارية للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م.
  (6-37):لودجلاصافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية للسنوات 2017م و2018م و2019م.
كما في  31ديسمبر
ألف ريال سعودي

ارتفاع( /انخفاض)

2017م
مدققة

2018م
مدققة

شراء ممتلكات ومعدات

()1,558,803

()1,384,844

()1,779,900

استبعادات أصول

450

2,497

3,384

%454.9

شراء الموجودات غير الملموسة

()47,500

()159,282

()258,287

%235.3

%62.2

صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

()1,605,853

()1,541,629

()2,034,803

()%4.0

%32.0

المصدر :القوائم المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018م و2019م.

معدل النمو السنوي المركب

2019م
مدققة

2018م

2019م

2017م2019-م

()%11.2

%28.5

%6.9

%35.5

%174.2
%133.2
%12.6

يعزى شراء الممتلكات والمعدات في عام 2017م إلى االضافات المرتبطة بمعدات شبكة اإلتصال لتعزيز الشبكات ،باإلضافة إلى شراء معدات انظمة وخوادم تقنية
المعلومات المتعلقة بالبنية التحتية لتقنية المعلومات للمكتب الرئيسي الجديد في الرياض وخوادم تقنية المعلومات الخاصة بالشركة للمواقع المستأجرة .ويعزى
شراء الممتلكات والمعدات في عام 2018م إلى مشروعات توسيع الشبكة من خالل تحسين نطاق تغطية شبكة الشركة وجودة تغطيتها .وتمثل اإلضافة على
الممتلكات والمعدات خالل 2019م بشكل أساسي في معدات شبكة االتصاالت فيما يتعلق بمشروع الجيل الخامس الذي تم إطالقه خالل عام 2019م.
تتمثل اإلضافات على الموجودات غير الملموسة في 2017م إلى المصاريف المتكبدة على رخص البرامج الحاسوبية والتي ارتبطت بشكل أساسي بإضافة ميزات
وتحديثات على أنظمة تقنية المعلومات الحالية التي تستخدمها الشركة .بينما مثلت اإلضافة إلى الموجودات غير الملموسة خالل 2018م شراء رخص البرامج
الحاسوبية المتعلقة بنظام الفوترة الخاص بالشركة باإلضافة إلى شراء ترددات السلكية إضافية من أجل تعزيز قدرة الشبكة .وفي عام 2019م ،تمثلت اإلضافات
في الموجودات غير الملموسة بشراء وحدات نمطية ومزايا جديدة التي ادخلت لتحسين أداء نظام  ERPباإلضافة إلى الزيادة المستمرة في عدد روابط  IRUللتخلص
التدريجي من روابط النقل التقليدية.
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-2-4-3

6صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

يعرض الجدول التالي صافي النقد للشركة المستخدم في األنشطة التمويلية للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م.
  (6-38):لودجلاصافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية للسنوات 2017م و2018م و2019م.
كما في  31ديسمبر
ألف ريال سعودي

ارتفاع( /انخفاض)

2017م
مدققة

2018م
مدققة

قروض مسددة

()1,076,647

()1,294,899

()2,550,000

قروض مستلمة

-

467,342

2,930,097

المستلم من اطراف ذات عالقة

415,574

137,405

-

مدفوعات التزام تأجير

-

-

()414,538

-

مصارف تمويل مدفوعة

-

()465,016

()1,516,266

اليوجد

%226.1

صافي النقد (المستخدم في)/الناتج عن األنشطة
التمويلية

()661,073

()1,155,168

()1,550,707

%74.7

%34.2

معدل النمو السنوي المركب

2019م
مدققة

2018م

2019م

2017م2019-م

%20.3

%96.9

%53.9

اليوجد

%527.0

اليوجد

()%66.9

()%100.0

اليوجد

اليوجد

اليوجد
اليوجد
%53.2

المصدر :القوائم المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018م و2019م.

ارتفع صافي النقد المستخدم من األنشطة التمويلية بنسبة  %74.7من  661.1مليون ريال سعودي في 2017م إلى  1,155.2مليون ريال سعودي في 2018م ،يعزى
ذلك في المقام األول إلى المدفوعات الطوعية المبكرة المسددة مقابل تسهيالت المرابحة المشتركة خالل عام 2018م ،ارتفع صافي النقد المستخدم في األنشطة
التمويلية بمعدل  %34.2من  1,155.2مليون ريال سعودي في 2018م إلى  1,550.7مليون ريال سعودي في 2019م ،ويعزى هذا االرتفاع إلى المصاريف التمويلية
الملحوظة التي تكبدتها الشركة خالل العام والتي ارتبطت بشكل رئيسي بالتزامات التأجير.
يمثل المستلم من اطراف ذات عالقة بشكل رئيسي رصيد السلف المقدمة من شركة االتصاالت المتنقلة ،ويعزى هذا الرصيد بشكل رئيسي إلى المبالغ التي
سددتها شركة االتصاالت المتنقلة من القروض نيابة عن الشركة.
ارتفعت مصاريف التمويل المدفوعة بنسبة  %226.1من  465.0مليون ريال سعودي في 2018م إلى  1,516.3مليون ريال سعودي في 2019م ،ويعود هذا االرتفاع
بشكل رئيسي إلى تكاليف التمويل المرتبطة بإلتزامات التأجير بعد اعتماد المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )16في عام 2019م ،حيث أصبح يتم اإلعتراف
بالتكاليف كجزء من استخدام األصول المؤجرة.

-2-5

6االلتزامات ومخصصات الطوارئ

-2-5-1

6االلتزامات الرأسمالية

بلغ إجمالي االلتزامات الرأسمالية نحو  1,441.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م .يعزى هذا الرصيد بشكل رئيسي إلى مختلف مشاريع توسيع الشبكة
ومشروع تطوير تقنية المعلومات باإلضافة إلى األعمال المدنية واألثاث والتركيبات المرتبطة بالمحالت الجديدة ومشروع  .Sophiaكما ذكر سابقا ،تهدف هذه
المشاريع إلى تأكيد إلتزام الشركة بمسار الريادة في قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات من خالل إطالق المرحلة األولى من خدمات شبكة الجيل الخامس ( )5Gفي
المملكة العربية السعودية ،والتي انطلقت في الربع األخير من عام  2019م.
كما لدى الشركة التزامات أخرى بقيمة  948.0مليون ريال سعودي تمثل التزامات تعاقدية لألصول غير الملموسة والتي تتعلق بالطيف الترددي الذي تم االستحواذ
عليه عام 2019م.

-2-5-2

6خطاب الضمان وخطاب االعتماد

بلغت خطابات الضمان المستحقة لدى الشركة  100.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر2019م ،وتمثلت بشكل رئيسي في الضمانات المقدمة للهيئة العامة
للزكاة والدخل بمبلغ  69مليون ريال سعودي وهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات بمبلغ  12مليون ريال سعودي.
بلغت خطابات االعتماد المستحقة لدى الشركة  161.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ،منها  150.0مليون ريال سعودي لصالح شركة أبل السعودية
المحدودة لشراء السلع والخدمات وكذلك نظام إعداد فواتير آي تيونز.

-2-5-3

6المطالبات

تخضع الشركة لمطالبات مختلفة من الدعاوى واإلجراءات والعقوبات والغرامات التي فرضتها هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات وبلدية مكة وغيرها من المطالبات
المرفوعة من الموردين ومقدمي خدمات االتصاالتُ .يرجى الرجوع إلى القسم « 8-12التقاضي» لالطالع على مزيد من التفاصيل .تعتقد الشركة بعد التشاور مع
مستشاريها القانونيين الداخليين والخارجيين والمستشارين الفنيين ،أن من غير المتوقع لهذه األمور أن يترتب عليها تأثير كبير على المركز المالي للشركة أو نتائج
عملياتها .تتضمن الرسوم الحكومية المستحقة الذمم الدائنة المستحقة األخرى على مخصصات تنظيمية وقانونية بمبلغ  999مليون ريال سعودي.

73

 7-البيئة التنظيمية
7التشريعات1
تخضع الشركة لقوانين وأنظمة المملكة العربية السعودية ،وبصفة خاصة ،لألنظمة التي تحكم قطاع االتصاالت في المملكة .وتمثل األنظمة المشار إليها أدناه
األنظمة الرئيسية المتعلقة بتنظيم قطاع االتصاالت في المملكة:
أنظام االتصاالت الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( )74وتاريخ 1422/03/05هـ المقر بموجب المرسوم الملكي رقم (م )12/المؤرخ في 1422/03/12هـ(الموافق 2001/06/04م) وما جرى عليه من تعديالت («نظام االتصاالت»)
ً
بالالئحة التنفيذية لنظام االتصاالت الصادرة بموجب قرار وزير البرق والبريد والهاتف (وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات حاليا) رقم ( )11بتاريخ1423/05/17هـ (الموافق 2002/07/27م) وما جرى عليها من تعديالت («الالئحة التنفيذية لنظام االتصاالت»)؛
جتنظيم هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( )74بتاريخ 1422/03/05هـ (الموافق 2001/05/27م) وما جرىعليه من تعديالت («تنظيم هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات»)؛
دوالوثائق التنظيمية األخرى الصادرة عن هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات («تعليمات وإرشادات وقرارات هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات»).بموجب نظام االتصاالت فإن تنظيم قطاع االتصاالت يهدف إلى تحقيق األمور التالية:
توفير خدمات اتصاالت متطورة وكافية بأسعار مناسبة؛
ضمان حق الوصول إلى شبكات االتصاالت العامة وأجهزتها وخدماتها بأسعار معقولة؛
إيجاد المناخ المناسب لتعزيز المنافسة العادلة والفاعلة وتشجيعها في جميع مجاالت االتصاالت؛
استخدام الترددات بصورة فعالة ودون تداخالت بينها؛
االستخدام الفعال لخطة الترقيم الوطنية؛
تحقيق الوضوح والشفافية في اإلجراءات؛
تحقيق مبادئ المساواة وعدم التمييز؛
حماية المصلحة العامة ومصالح المستخدمين والمحافظة على سرية معلومات االتصاالت وأمن المعلومات؛
نقل تقنية االتصاالت وتوطينها ومواكبة تقدمها.
تتضمن الالئحة التنفيذية لنظام االتصاالت العديد من الحقوق وااللتزامات الرئيسية لمقدمي خدمات االتصاالت في المملكة العربية السعودية وتتناول مسائل
تنظيمية مختلفة ومنها المنافسة بين مقدمي الخدمات ،وربط االتصال البيني ،والنزاعات بين مقدمي الخدمات ،وتعرفة الخدمات ،والعالقات بين مقدمي
الخدمات والمستخدمين ،وسياسات الخدمة الشاملة ،وحق الدخول الشامل ،والترددات ،وحق الدخول إلى العقارات من قبل مقدمي خدمات االتصاالت ونظام الترقيم،
ومعدات االتصاالت ،وانتشار الشبكات ،ومخالفات نظام االتصاالت ،والالئحة التنفيذية.

7الهيئات التنظيمية2
خضع تنظيم قطاع االتصاالت لتعديالت جوهرية خالل السنوات األخيرة نتيجة لجهود وزارة االتصاالت وهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات في إطالق وتطوير
سوق االتصاالت وتقنية المعلومات.
وطبقا لنظام االتصاالتُ ،ت ّ
عد وزارة االتصاالت الجهة المسؤولة عن إعداد السياسات االستراتيجية العامة ،وخطط وبرامج تطوير قطاع االتصاالت في المملكة ،ورفع
الطلبات لمنح التراخيص إلى مجلس الوزراء وفقا لنظام االتصاالت ،والتنسيق مع الجهات المعنية في المملكة .كما تمثل وزارة االتصاالت المملكة العربية السعودية
لدى الهيئات المحلية واإلقليمية والدولية فيما يتعلق بقطاع االتصاالت ،وتعني وزارة االتصاالت بالموافقة على األسس والمبادئ والشروط المتعلقة بالخدمة الشاملة
وحق االستخدام الشامل.
أما هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات فقد تم تأسيسها لتنظيم قطاع االتصاالت ،ولتحقيق األهداف المرجوة من نظام االتصاالت .فقد قامت هيئة االتصاالت
وتقنية المعلومات بتنظيم قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات في المملكة ،هذا وتشمل الصالحيات الممنوحة لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات ،من ضمن
صالحيات أخرى ،مسؤولية وصالحية تنفيذ السياسات المعتمدة والخطط والبرامج الخاصة بتطوير قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات في المملكة ،ووضع اإلجراءات
الضرورية ،وتوفير الحماية للمستخدمين والمشغلين ،وتنظيم وإدارة استخدام الطيف الترددي ،وتحديد إجراءات الترخيص ،وإصدار التراخيص ،وتحديد الرسوم
الخاصة بتخصيص األرقام ،وتحديد المعايير الخاصة بتحديد رسوم الخدمة وتحديد األطر التنظيمية التفاقيات الربط البيني وحل الخالفات الناشئة عنها والخاصة
بالنفاذ.

7الترددات3

ُ
يخضع استخدام الطيف الترددي لنظام االتصاالت الذي ينص على أن نطاق الطيف الترددي هو ثروة طبيعية تملكها المملكة .وتعنى هيئة االتصاالت وتقنية
المعلومات بمسؤولية تنظيم وإدارة الترددات في المملكة العربية السعودية ويتوجب عليها وضع الخطة الوطنية للطيف الترددي وضمان استخدام الطيف الترددي
بما يتوافق مع هذه الخطة .إضافة إلى ذلك ،تقوم هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات بمراعاة أي خطط للنطاق وخطط القنوات وأنظمة وتوصيات االتحاد الدولي
لالتصاالت الخاصة باالتصال الالسلكي وشروط الترخيص العامة والخاصة واالستخدامات الحالية عند معالجة مهمات النطاق الترددي.
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7الترقيم4
بموجب أحكام نظام االتصاالت والئحته التنفيذية ،يجب على هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات أن تعد وتنشر وتدير الخطة الوطنية للترقيم وأن تخصص
ً
األرقام ونطاق األرقام لمقدمي الخدمة وفقا لتلك الخطة .كما يجب على هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات أيضا أن تحدد شروط تخصيص األرقام وإجراءات
ورسوم ترخيص االستخدام .كما يجوز لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات تعديل مخطط الترقيم الذي تتضمنه الخطة الوطنية للترقيم بشرط إشعار المشغلين
والمستخدمين قبل إجراء أي تعديل بمدة كافية ،وال يملك مقدمو الخدمة أي حقوق ملكية في األرقام.

7نقل األرقام5

ً
نقل األرقام هي خدمة تمكن المشترك في خدمة اتصاالت من االحتفاظ برقم هاتفه المتنقل ،عند انتقاله من مقدم خدمة إلى مقدم خدمة آخر .وطبقا لنظام
ً
ً
االتصاالت ،يلتزم المشغلون بتوفير إمكانية نقل الرقم للمشتركين وفقا لمتطلبات المستخدم .ويحق لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات ،وفقا لالئحة التنفيذية
لنظام االتصاالت ،إصدار قرار يلزم مقدم خدمة أو أكثر بتطوير خطة تنفيذ قابلية نقل األرقام .وأصدرت هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات بتاريخ 1434/05/22هـ
(الموافق 2013/04/03م) وثيقة إجراءات والتزامات نقل الرقم للهاتف المتنقل بموجب قرار هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات رقم  ،1434/327كما أصدرت
الهيئة قرار رقم  1439/394بتاريخ 1439/10/14هـ (الموافق 2018/06/28م) بشأن اعتماد إجراءات والترامات نقل الرقم للخدمات الهاتفية الثابتة .والتي تحدد
بموجبه اإلجراءات الواجب على المشغلين اتباعها بهذا الصدد.

7الترخيص6
ال يجوز ألي شخص «تقديم خدمات االتصاالت إلى العموم» أو« تشغيل شبكة اتصاالت تستخدم لتقديم خدمة االتصاالت إلى العموم» ،إال بعد الحصول على
ترخيص من هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات .ويتعين على المشغلين االلتزام بالشروط الواردة في التراخيص ذات العالقة الصادرة لهم.
ووفقا لالئحة التنفيذية لنظام االتصاالت ،يوجد أربعة أنواع من التراخيص )1( :تراخيص تقديم خدمات االتصاالت و( )2تراخيص استخدام الترددات و( )3تراخيص
الترقيم و( )4تراخيص األجهزة والمعدات.
وهناك فئتين من تراخيص تقديم خدمات االتصاالت حسب تعريفها في الالئحة التنفيذية لنظام االتصاالت ،وهما :تراخيص فردية وتراخيص فئوية.
ويلزم لتقديم الخدمات التالية الحصول على ترخيص فردي :خدمات الهاتف الثابت ،وخدمات اتصاالت الهواتف المتنقلة ،وتشغيل شبكة اتصاالت عامة ،وخدمات
ً
ً
ً
االتصاالت الثابتة والمتنقلة لنقل البيانات داخليا ودوليا ،وأي أنواع أخرى من الخدمات التي تقرر هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات أنها تتطلب ترخيصا فرديا.
ويتم إصدار التراخيص الفئوية لتمكين أكثر من مقدم خدمة من نفس الفئة من تقديم خدمات االتصاالت أو تشغيل شبكات االتصاالت .ويتم إصدار التراخيص
الفئوية لتقديم نطاق خدمات محددة فقط مثل إعادة بيع الهواتف الصوتية ،هواتف العملة (العامة) ،مزودي خدمة اإلنترنت ،أو خدمات الشبكة ذات القيمة
المضافة.
ً
هذا وقد تم اعتماد وثيقة اإلطار التنظيمي لتصنيف التراخيص من قبل هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات ووفقا لقرار هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات رقم
ً
ّ
 1438/336بتاريخ 1438/04/11هـ (الموافق 2017/01/09م) والذي يمكن هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات وفقا للصالحيات المخولة لها بتبني أسلوب جديد
للتراخيص الموحدة الذي يتم من خالله إصدار تراخيص على «أساس التقنية المحايدة والخدمة المحايدة» في المملكة العربية السعودية وبالتالي فقد قامت هيئة
االتصاالت وتقنية المعلومات بتعديل تصنيف ونطاق التراخيص التي تصدرها ،وقد أوضح القرار أن الترخيص الموحد ذي البنية التحتية يتيح لمقدم الخدمة
تقديم مجموعة واسعة من الخدمات الثابتة والمتنقلة وخدمات المعطيات والخدمات األخرى المرخص بها والشبكات باستخدام أي نوع من التقنية والبنية التحتية
لالتصاالت قادرة على توفير الخدمة المطلوبة .تجدر اإلشارة إلى أن الترخيص الذي ُمنح للشركة هو ترخيص موحد ذي بنية تحتية.
كما أن تقديم خدمات اتصاالت الهاتف الثابت والمتنقل تستلزم الحصول على موافقة مجلس الوزراء الموقر قبل قيام هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات بإصدار
تراخيص مقدمي الخدمة لتقديم خدمات اتصاالت الهاتف الثابت والمتنقل .وال يمكن أن تزيد مدة التراخيص الفردية عن ( )25سنة إال أنه من الممكن تجديدها
كما هو موضح أدناه.
تتضمن الالئحة التنفيذية لنظام االتصاالت نصوص تقضي بأن لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات صالحية فرض قيود وشروط على التراخيص الفردية لتطبيق
أهداف نظام االتصاالت والتي تشمل على سبيل المثال ال الحصر ،نطاق الخدمات المراد تقديمها ،ومستوى جودة الخدمات ،ومتطلبات تأسيس الشبكة ،ومتطلبات
الخدمة ،والتزامات الخدمة اإلضافية ،والشروط الخاصة بالتعرفة .ومع ذلك ،فإن الالئحة التنفيذية ّ
تنص على أن التراخيص الفردية لنفس النوع من الخدمة يجب
ً
أن تحتوي على شروط متماثلة ،ما لم تكن هناك اختالفات يمكن تبريرها وفقا لظروف موضوعية .ويجوز لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات أن تقوم بإصدار
قرارات تطلب فيها من مقدمي الخدمات وضع خطة ،يتم اعتمادها من هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات ،بشأن تقديم خدمات االتصاالت في حاالت الكوارث
والحاالت الطارئة.
ُ
يجوز لمجلس هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات أن يجدد أي ترخيص وفقا ألنظمة االتصاالت ،كما يجب على مقدمي الخدمات المرخص لهم التقدم إلى هيئة
ُ
االتصاالت وتقنية المعلومات بطلب تجديد تراخيصهم قبل انتهاء مدتها وفقا لبنودها وشروطها .ومع ذلك ،فإن لمجلس هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات
الحق في عدم تجديد التراخيص أو تعديلها أو تعليقها أو إلغائها (مع مراعاة الموافقة الوزارية في حالة الرخص الفردية لخدمات الهاتف الثابت أو المتنقل).
ومن أسباب عدم التجديد أو التعديل أو التعليق أو اإللغاء (على سبيل المثال ال الحصر)( :أ) تكرار مخالفة شروط الترخيص األساسية( ،ب) اإلخفاق في سداد المقابل
المالي للترخيص أو أي رسوم أخرى تطلبها هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات( ،ج) تكرار اإلخفاق في تطبيق قرارات هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات( ،د)
اإلخفاق في مزاولة العمل بالترخيص خالل مدة سنة واحدة من إصداره( ،هـ) القيام بأعمال تتعارض مع المصلحة العامة( ،و) إفالس أو حل أو تصفية المرخص له،
أو (ز) التنازل عن الترخيص دون موافقة هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات.
يجب على هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات قبل تعديل الترخيص أو عدم تجديده أو تعليقه أو إلغائه أن تخطر مقدم الخدمة بأنها تنظر في اإلجراء ذي العالقة
ً
ً
ومنح مقدم الخدمة وقتا كافيا إلعداد مرئياته ،كما يجب أن يتضمن اإلخطار أي إجراءات سوف تتخذها هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات للتعامل مع الممارسة
ذات العالقة ،ويجوز لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات أن تدعو األطراف ذوي العالقة لتقديم مرئياتهم .وإذا قام مجلس هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات
ً
ً
بتعديل أو تعليق أو إلغاء أو عدم تجديد أي ترخيص ،فيجب إعطاء مقدم الخدمة وقتا كافيا لتنفيذ القرار وأن تتخذ هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات الترتيبات
الالزمة لضمان استمرار الخدمة للمستخدمين.
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َّ
باإلضافة إلى ذلك ،يجوز لمجلس هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات تعديل أي ترخيص بطلب من المرخص له إذا طرأت تغييرات أو تعديالت على االتفاقيات
ً
أو األنظمة أو التوصيات الدولية أو المحلية أو معايير أو أنظمة المملكة العربية السعودية المعترف بها ،التي تتطلب تعديل الترخيص ،أو إذا كان التعديل ضروريا
ً
لتحقيق أي أهداف محددة في نظام االتصاالت (فضال راجع القسم الفرعي « 1-7التشريعات» من القسم « 7البيئة التنظيمية»).
ً
ويجدر بالذكر أيضا أنه تم صدور أمر سامي بتاريخ 1437/12/30هـ (الموافق 2016/10/01م) يتضمن توجيه هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات بالتنسيق مع الشركة
لتمديد الترخيص الموحد ذو البنية التحتية الصادر لها لمدة  15سنة إضافية؛ حيث تصبح الفترة اإلجمالية للترخيص ( )40سنة ،على أن يتم ربط ذلك بحصول
الدولة على نسبة  %5من صافي أرباح الشركة السنوية خالل مدة التمديد.

7ربط االتصال البيني7
تضمنت أنظمة االتصاالت ولوائح هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات التنظيمية القواعد الالزمة لحقوق الربط بالشبكات العامة ونقاط ربط االتصال والتزامات
المشغلين المرتبطين ،كما حددت أنظمة هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات الشروط العامة لربط االتصال البيني والنفاذ ،وقد عرفت الالئحة التنفيذية لنظام
االتصاالت ربط االتصال البيني على النحو اآلتي :الربط المادي والمنطقي لشبكات االتصاالت المستخدمة بواسطة مقدم الخدمة نفسه أو مقدم خدمة آخر ،من أجل
السماح المستخدمين التابعين لمقدم خدمة باالتصال فيما بينهم أو مع المستخدمين التابعين لمقدم خدمة اخر ،أو امكانية استخدام مرافق أو خدمات مقدم خدمة
آخر وربط االتصال البيني هو نوع محدد من إمكانية الوصول المطبقة بين مقدمي الخدمة».
وبناء على نظام االتصاالت ،يحق لكل مشغل التفاوض مع المشغلين اآلخرين حول اتفاقيات لربط االتصال البيني لشبكاتهم وخدماتهم .وعند استالم طلب كتابي
من مقدم خدمة آخر ،يجب على مقدم الخدمة أن يدخل معه في مفاوضات ،بحسن نية ،إلبرام اتفاقية ربط اتصال بيني لربط شبكات اتصاالت األطراف والمحافظة
عليها ومنحه حق الوصول إلى مرافق االتصاالت المطلوبة بشكل معقول لكي يتسنى لمقدمي الخدمة تقديم خدمات االتصاالت لمستخدميها .وفي حال فشل
ً
الطرفان في التوصل إلى اتفاقية ربط اتصال بيني ،فلهما الحق في تقديم طلب إلى هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات لتسوية النزاع والتي يكون قرارها ُملزما
للطرفين .يجب أن تتم تسوية نزاعات ربط االتصال البيني بطريقة سريعة وعادلة.
تنطبق تنظيمات ربط االتصال البيني على كافة مقدمي الخدمات الذين يقدمون خدمات ربط االتصال البيني إلى مقدمي خدمات آخرين .وهذه التنظيمات
مخصصة لتكملة اإلطار التنظيمي لنظام االتصاالت والئحته التنفيذية ُويقصد بها ،من بين أمور أخرى ،المساعدة في ضمان أن كافة مقدمي الخدمات تتم
معاملتهم بطريقة عادلة ومتساوية فيما يتعلق بتقديم خدمات الربط البيني .وتحتوي هذه التنظيمات على عدد من المبادئ التي يجب أن يتبعها كافة مقدمي
الخدمة .يجب على ترتيبات الربط البيني أن تشجع على سبيل المثال ،المنافسة الفاعلة والمستمرة ،ويجب أن تتمتع بالشفافية والمساواة والعدل وأن تلبي كافة
الطلبات المعقولة للنفاذ إلى شبكة االتصاالت من خالل نقاط مالئمة .وينبغي على كافة مقدمي الخدمات الدخول في مفاوضات بحسن نية مع مقدمي الخدمات
اآلخرين المحليين واألجانبً ،
بناء على طلب خطي بذلك ،للتوصل إلى اتفاقيات ربط بيني.
توجد بعض المتطلبات المحددة بموجب الالئحة التنفيذية لنظام االتصاالت وتنظيمات ربط االتصال البيني تنطبق فقط على مقدمي الخدمة الذين تم تصنيفهم
كمقدمي خدمة مسيطرين ألغراض الربط البيني ،وبشكل خاص متطلبات تلبية كافة الطلبات المعقولة لخدمات الربط البيني من قبل مقدمي الخدمة اآلخرين
أو بين العمليات الخاصة بمقدمي الخدمة المسيطرين والخدمات الخاصة بمقدمي الخدمة اآلخرين ،لتطوير العرض المرجعي لربط االتصال البيني ونشره ،والتأكد
من أن كافة مصاريف الربط البيني تتميز بالشفافية والمعقولية وتقوم على التكلفة.
وقد اعتمدت هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات وثيقة قواعد ربط االتصال البيني المحدثة (قرار هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات رقم  1437/333بتاريخ
1437/04/07هـ (الموافق 2016/01/17م)) وتم إلزام مقدمي الخدمة المرخص لهم من قبل هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات للعمل بموجبها اعتبارا من تاريخ
صدورها .وتهدف هذه الوثيقة للتأكد من أن جميع مقدمي الخدمة ،تتم معاملتهم بطريقة عادلة ،وبدون تمييز فيما يتعلق بتقديم خدمات ربط االتصال البيني،
وكذلك التطبيق الصحيح لكل ما يتعلق بخدمات ربط االتصال البيني بين مقدمي الخدمة ،ودعم تقديم خدمات ذات جودة عالية لربط االتصال البيني من خالل
الكفاءة الفنية واالقتصادية وبما يضمن تزويد المستخدمين بخدمة ذات جودة مرضية.

7التجوال المحلي8
بموجب اإلطار التنظيمي المتعلق بالتجوال المحلي لمقدمي خدمات االتصال ذوي البنية التحتية (القرار رقم ( )1427/142الصادر بتاريخ 1427/09/17هـ (الموافق
ُ
ُ
2006/10/10م)) ،أعلنت هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات بأن التجوال المحلي الذي يرتكز على األسعار العادلة واألحكام والشروط العادلة يعتبر مطلبا أساسيا
للمنافسة الفاعلة والعادلة في المملكة .ولذلك ،يتوجب على أي مقدم مسيطر لخدمة الهواتف المتنقلة تقديم خدمة التجوال المحلي لمقدم خدمات االتصال ذي
ً
ً
البنية التحتية الذي تم الترخيص له حديثا (مع مراعاة االتفاقيات الفنية والتجارية التي تستند على المفاوضات التي يجب استكمالها خالل  60يوما من طلب مقدم
الخدمة الجديد) .ويجب تقديم هذه االتفاقية إلى هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات لمراجعتها .ويجوز أن يوفر مقدمون آخرون (غير مسيطرين) لخدمة الهواتف
المتنقلة خدمات التجوال المحلي أو اإلقليمي إلى أي مقدم جديد لخدمات الهواتف المتنقلة مع مراعاة االتفاقية التجارية التي تم عقدها من خالل المفاوضات
المتبادلة ،على أال تؤدي تلك االتفاقيات إلى نتائج مضادة للتنافس وأن يتم تقديم خدمات التجوال المحلي فقط عندما تكون ممكنة من الناحية الفنية.
لن يتم توفير التجوال المحلي لفترة تزيد عن خمس سنوات بعد إطالق خدمة مقدم خدمات الهواتف المتنقلة الجديد ما لم يتفق الطرفان على التمديد ،ويجب
ً
الحصول على موافقة خطية من هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات على ذلك مسبقا.
إن تغطية التجوال ال تحتسب ضمن أية تغطية أو ضمن الحد األدنى من التزامات نشر الشبكة التي تنطبق على مقدم خدمات االتصاالت المتنقلة المستضيف.
يجب أن تشمل اتفاقات التجوال المحلي التزامات بشأن الدعم والخدمة المشمولة في رخصة مقدم خدمات االتصاالت المتنقلة المستضيف مثل مكالمات الطوارئ،
االعتراض القانوني لالتصاالت ،وتتبع المكالمات ،وجودة الخدمة ،والتي ستظل طوال الوقت ضمن التزامات مقدم خدمات االتصاالت المتنقلة المستضيف الذي
ً
اشترك فيه العميل .وستنظر هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات في أداء مقدم خدمات االتصاالت المتنقلة المستضيف إذا لم يكن مرضيا قبل اتخاذ اإلجراءات
العالجية المناسبة.
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7المنافسة العادلة ومقدمو الخدمة المسيطرون9
حدد نظام االتصاالت ولوائحه أسس المنافسة العادلة .ومن بين أهداف هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات المحددة في نظام االتصاالت هو «ضمان خلق بيئة
مواتية» لتعزيز وتشجيع المنافسة العادلة في كافة مجاالت االتصاالت .وتنص الالئحة التنفيذية لنظام االتصاالت بأنه يتوجب على هيئة االتصاالت وتقنية
المعلومات القيام بعدد من المهام ،منها مراقبة ومنع إساءة استخدام مكانة مقدم الخدمة المسيطر .وباإلضافة إلى ذلك ،ال ُيسمح لمقدم الخدمة المسيطر بإساءة
استخدام وضعه ويتعين عليه توفير خدمات الربط البيني وإتاحة الوصول إلى شبكته في حالة مطالبته بذلك.

7استخدام الممتلكات10

ً
ً
يعطي نظام االتصاالت لجميع مشغلي االتصاالت حقا متساويا من حيث دخول جميع الممتلكات العامة والخاصة بغرض تقديم خدمات االتصاالت في إطار الحدود
الالزمة والضرورية إلنشاء وتشغيل وصيانة شبكات االتصاالت.

وبموجب الالئحة التنفيذية لنظام االتصاالت ،وشريطة الحصول على موافقة الجهة العامة المسؤولة ،يجوز لمقدم الخدمة دخول الطرق العامة أو أي مكان عام آخر،
بغرض إنشاء أو صيانة أو تشغيل شبكة اتصاالت ،ويمكنه أن يبقى في المكان طوال المدة الالزمة لذلك الغرض من دون تعطيل االستخدام العام لذلك المرفق
ً
أو الطريق أو المكان العام اآلخر .وعندما ال يستطيع مقدم الخدمة الحصول – وفقا ألحكام تجارية معقولة – على موافقة من الجهة العامة المسؤولة ،فإنه يجوز
له التقدم بطلب إلى هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات للسماح له ببناء شبكته الخاصة ،وتقوم هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات بالتعاون مع الجهة العامة
المعنية إليجاد حل مقبول ،مع األخذ في االعتبار المستخدم واستخدام المكان العام أو الطريق السريع من قبل اآلخرين .وعندما ال يتمكن مقدم الخدمة ،بموجب
شروط تجارية معقولة ،من استخدام عمود أو مجرى أو برج ،أو غيره من المنشآت المساندة لالتصاالت أو للطاقة الكهربائية ،الذي تم إنشاؤه على طريق سريع أو مكان
عام آخر ،يمكنه أن يتقدم بطلب لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات للحصول على المساندة.
عندما يحتاج مقدم الخدمة إلى أرض أو االنتفاع بأرض من أجل تقديم خدمات االتصاالت ،فإن عليه أن يحاول التوصل إلى اتفاق مع مالك األرض .وفي حال فشل
المشغل في التوصل إلى اتفاق مع مالك األرض ،يمكن لمقدم الخدمة أن يتقدم بطلب لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات لنزع ملكية ذلك العقار .وإذا عجزت
ً
هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات عن التوسط بين الطرفين ،يمكنها نزع ملكية ذلك العقار وفقا لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
ً
يتعين على مقدمي الخدمة الذين يملكون مرافق اتصاالت قائمة حاليا السماح لمقدمي الخدمة اآلخرين باستخدام هذه المواقع لوضع أنظمة نقل االتصاالت
الخاصة بهم في مواقع التركيب ،إذا كان ذلك يحقق جدوى اقتصادية ملموسة وال يتطلب أعماال إنشائية جوهرية إضافية في ذلك الموقع ،شريطة أن يقوم الطرف
طالب المشاركة في الموقع بتعويض الشخص المطلوب منه إتاحة المشاركة بالقدر المالي الذي يتفق عليه الطرفان .وفي حال لم يتوصل الطرفان إلى أي اتفاق،
تقوم هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات بتحديد المقابل المالي.

7الخدمة الشاملة وحق االستخدام الشامل وصندوق الخدمة الشاملة11
تحدد وثيقة سياسة الخدمة الشاملة وحق االستخدام الشامل المؤرخة في 1427/05/21هـ (الموافق 2006/06/17م) األسس والمبادئ والشروط المتعلقة بتقديم خدمة
النفاذ إلى الخدمة الشاملة وحق االستخدام الشامل في المملكة .إن أحد األهداف المحددة في السياسة هو تحقيق النفاذ الشامل إلى الخدمات الصوتية وخدمات
اإلنترنت من مرافق عامة أو خاصة ذات تكاليف معقولة خالل فترة ثالث سنوات كحد أقصى (للصوت) وخالل خمس سنوات كحد أقصى (لإلنترنت) من التاريخ الذي
يبدأ فيه صندوق الخدمة الشاملة بالعمل كما هو موضح أدناه («صندوق الخدمة الشاملة») .والهدف اآلخر هو تحقيق الخدمات الشاملة (لألفراد والبيوت) لخدمات
ً
ابتداء من
الصوت واإلنترنت خالل خمس سنوات وسبع سنوات على التوالي من التاريخ الذي يبدأ فيه صندوق الخدمة الشاملة بالعمل .وقد بدأ الصندوق بالعمل
تاريخ اعتماد اللجنة التنفيذية للصندوق ألول خطة تشغيلية سنوية له في العام المالي 1432/1431هـ (2010م).
لتعزيز الخدمة الشاملة وحق االستخدام الشامل ،وجب وضع سياسة ّ
تنص على تأسيس صندوق الخدمة الشاملة .وقد تم تأسيس صندوق الخدمة الشاملة بموجب قرار
صندوق الخدمة الشاملة رقم ( )1428/165الصادر بتاريخ 1428/05/18هـ (الموافق 2007/06/04م) وهو يشكل وحدة إدارية منفصلة ضمن هيئة االتصاالت وتقنية
المعلومات .يركز صندوق الخدمة الشاملة بشكل حصري على تمويل الشبكات الجديدة و/أو الخدمات لتقديم الخدمة الشاملة أو حق االستخدام الشامل إلى المناطق
الجغرافية التي ال تصل إليها الخدمات التجارية لكونها غير مربحة .سيتم دعوة األطراف إلى عملية اختيار تنافسية لمنح مشاريع خاصة بالخدمة الشاملة وحق
ً
االستخدام الشامل يقوم بتمويلها صندوق الخدمة الشاملة .ويشكل صندوق الخدمة الشاملة جزءا من هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات ويديره مجلس إدارة هيئة
االتصاالت وتقنية المعلومات ويتم تمويله من خالل الحصول على ما يعادل  %1من صافي إيرادات مقدم الخدمة المحدد من هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات.
يجب مراجعة سياسة صندوق الخدمة الشاملة من قبل هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات على األقل مرة كل سنتين.
وقد حصلت الشركة على عدد من المشاريع الخاصة ضمن صندوق الخدمة الشاملة وهي:
1مشروع صندوق الخدمة الشاملة رقم (.)22مشروع صندوق الخدمة الشاملة رقم (.)43مشروع صندوق الخدمة الشاملة رقم (.)124مشروع صندوق الخدمة الشاملة رقم (.)135مشروع صندوق الخدمة الشاملة رقم (.)146-مشروع النطاق العريض الالسلكي رقم (.)1
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في عام 2010م أصدرت هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات ثالثة قرارات أخرى تتعلق بصندوق الخدمة الشاملة واالستخدام الشامل والخدمات ،وهي كالتالي:
القرار رقم ( )1431/256بتاريخ 1431/04/06هـ (الموافق 2010/03/22م) ،الذي يلغي تصنيف شركة االتصاالت السعودية كمقدم خدمة شامل.
القرار رقم ( ،)1431/257بتاريخ 1431/04/06هـ (الموافق 2010/03/22م) الذي ينص على أن مشاريع الخدمة الشاملة فقط التي تمت ترسيتها من
خالل االختيار التنافسي هي التي ستتلقى الدعم المالي من صندوق الخدمة الشاملة .وسيتم تحديد المتنافس الفائز بمشاريع صندوق الخدمة الشاملة
كمقدم خدمة شاملة في المناطق المتعلقة بتلك المشاريع.
ً
القرار رقم ( ،)1431/258بتاريخ 1431/04/21هـ (الموافق 2010/04/06م) الذي يحدد التعرفة المتعلقة بالخدمات المقدمة طبقا لصندوق الخدمة
الشاملة (بما في ذلك تعرفة المكالمات الصوتية ضمن نفس المنطقة إلى مناطق مختلفة وإلى شبكات اتصاالت متنقلة ،وتعرفة االتصاالت الدولية،
والخدمات ذات القيمة المضافة ،وخدمات اإلنترنت) .ويتعين على مقدم الخدمة الشاملة التقدم بطلب إلى هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات
العتماد التعرفة الخاصة به.
وقد أدت هذه القرارات إلى تمكين الشركة من االنتشار في خريطة التغطية بخدمات االتصاالت المتنقلة ،كما أظهرت قدرة الشركة في المنافسة على المشاريع
الحكومية.

7جودة الخدمة12
لقد وضعت هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات مجموعة من «مؤشرات جودة الخدمة» من خالل القرار رقم ( )1424/24وتاريخ 1424/10/13هـ (الموافق 2003/12/07م)
التي تحدد مستويات الخدمة المستهدفة للخدمات المقدمة للمستخدم النهائي من قبل شركة االتصاالت السعودية .وقد أصدرت هيئة االتصاالت وتقنية
المعلومات قرار إلحاقي أصدرت بموجبه «اإلطار التنظيمي لجودة الخدمة» (وهو القرار رقم ( )1427/141الصادر بتاريخ 1427/09/17هـ (الموافق 2006/10/10م)).
يتعين على مقدمي الخدمات بموجب هذا القرار تقديم التقارير إلى هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات لإلشارة إلى مدى التقيد بالمعايير المرتبطة بتلك المؤشرات
ً
ً
على أساس ربع سنوي .ومع ذلك ،فإنه وفقا «لإلطار التنظيمي المتعلق بجودة الخدمة» سيتم إعفاء مقدمي الخدمة الذين تم الترخيص لهم حديثا من تنظيم جودة
ً
الخدمة لفترة االثني عشر شهرا األولى بعد اإلطالق التجاري للخدمة.
وقد أصدرت هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات «نظام جودة خدمة» آخر من خالل قرارها رقم ( )1430/229بتاريخ 1430/10/04هـ (الموافق 2009/09/24م) وذلك
لتحديث أنظمة جودة الخدمة في ضوء المستجدات في السوق .وينطبق هذا النظام على نطاق من الخدمات المقدمة للمستخدم النهائي (بما في ذلك خدمات
الصوت المتعلقة باالتصاالت المتنقلة) ،وخدمات البيع بالجملة ،وخدمات ربط االتصال البيني ،ويشتمل كذلك على مؤشرات جودة الخدمة (مثل زمن التركيب،
وقت إصالح الخلل ،معدل المكالمات الفاشلة ،ومعدل الخطأ ومعايير جودة الصوت) لكل نوع من أنواع الخدمة .وبالنسبة للخدمات المقدمة للمستخدم النهائي،
يلتزم مقدمو الخدمة الصوتية في االتصاالت المتنقلة باإلعالن عن التزامهم بالقيم المستهدفة بشكل ربع سنوي .ويعفى حاملو التراخيص الفردية من التنظيمات
ً
ً
لكافة الخدمات المقدمة للمستخدم النهائي ألول  12شهرا من إطالق خدماتهم تجاريا ،أو ألية خدمة محددة مقدمة للمستخدم النهائي إذا كانت حصتهم في
السوق تقل عن  %10في تلك الخدمة .وبالنسبة لمبيعات الجملة وخدمات ربط االتصال البيني ،فإن االلتزامات المتعلقة بالتقارير والمطابقة تنطبق على مقدمي
الخدمة المسيطرين ،مع وجود إعفاءات معينة ومحدودة.
كما أنه يتعين على كل مقدم من مقدمي خدمات االتصاالت المتنقلة نشر خرائط التغطية الخاصة بخدماته لكل مدينة رئيسية ولكل منطقة بما في ذلك الطرق
ً
السريعة ،إليضاح المناطق الداخلية و/أو الخارجية التي تحظى باستقبال جيد ،وينبغي تحديث تلك الخرائط سنويا على األقل ،وتهدف تلك الخرائط إلى تمكين
المستخدمين النهائيين من المقارنة بين عروض الخدمات عند اتخاذ قرارهم بشأن مزود الخدمة الذي سيشتركون معه.
ويجوز أن تحدد هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات متطلبات إضافية تتعلق بجودة الخدمة لحاملي الترخيص الفردية أو الفئوية والتي تقع خارج نطاق إطار جودة
الخدمة .وقد أوضحت هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات بأنها تنوي تبني أنظمة جودة خدمة مسبقة لجوانب محددة تتعلق ببعض الخدمات .ومع تطور السوق،
ّ
وتحسن جودة الخدمة من خالل القوى التنافسية ،فإنه يمكن التراخي في شروط جودة الخدمة وتبني طريقة الحقة لقياس الجودة .غير أنه بالنسبة للخدمات التي
تنعدم فيها المنافسة أو تكون هناك منافسة محدودة عليها ،فسيتم تطبيق منهجية تنظيمية أكثر صرامة بشأنها.
وقد اعتمدت هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات وثيقة أسلوب تنظيم جودة الخدمة في المملكة العربية السعودية بموجب قرارها رقم ( )1430/229بتاريخ
1430/04/10هـ (الموافق 2009/04/06م) لتحل بذلك هذه الوثيقة محل أسلوب جودة الخدمة الصادر بقرار هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات رقم (1424/24هـ)
تاريخ 1424/10/13هـ (الموافق 2003/12/07م) واإلطار التنظيمي لجودة تقديم خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات الصادر بالقرار ذي الرقم ( )1427/141تاريخ
1427/09/17هـ (الموافق 2006/10/10م) .وأصدرت الهيئة وثيقة تنظيم جودة الخدمة بالقرار ذي الرقم ( )1439/391والتاريخ 1439/10/13هـ ,ليبدأ العمل بها
من تاريخ 2018/10/01م ،ولتحل هذه الوثيقة محل وثيقة أسلوب جودة الخدمة في المملكة العربية السعودية الصادرة بالقرار ذي الرقم ( )1430/229والتاريخ
1430/04/10هـ ،حيث تهدف وثيقة تنظيم جودة الخدمة لتحقيق المبادئ التالية:

ضمان جودة الخدمة والتجربة

وضعت هيئة االتصاالت مجموعة من مؤشرات األداء الرئيسية لجودة الخدمة والتجربة بهدف تحسين تجربة المستخدم وتحديد مستوى أدنى مقبول ألداء
أنظمة الشبكة.

تعزيز المنافسة والشفافية

تقوم هيئة االتصاالت بنشر تقارير مؤشرات األداء الرئيسية لمقدمي الخدمة وتقارير التحقق الصادرة من هيئة االتصاالت أو من طرف ثالث لتكون متاحة
للعموم بهدف تقييم ومقارنة أداء مقدمي الخدمة ،وذلك لحثهم على تحسين جودة الخدمة وتعزيز المنافسة.

مراقبة االلتزام

تتحقق هيئة االتصاالت من صحة تقارير مقدمي الخدمة من خالل أساليب القياس والتدقيق الموضحة في هذا التنظيم ،ولها أن تتفقد مرافق مقدمي
الخدمة وأجهزتهم للتحقق من االلتزام بالمستوى األدنى لجودة أداء أنظمة الشبكة أو من صحة التقارير المقدمة.
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7التعريفة13
بموجب الالئحة التنفيذية لنظام االتصاالت يجب أن يرفع مقدمو الخدمة الشاملة ومقدمو الخدمة المسيطرين أي تعريفة متعلقة بحق االستخدام الشامل أو خدمات
االتصاالت في السوق المسيطر عليه على التوالي إلى هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات للحصول على موافقتها ما لم تقرر هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات
خالف ذلك .وباإلضافة إلى ذلك ،فقد اعتمدت هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات تحديث اإلطار التنظيمي إلجراء ات اعتماد تعرفة خدمات االتصاالت بموجب
قرارها رقم ( )1438/335وتاريخ 1438/02/27هـ (الموافق 2016/11/27م) .بموجب هذا القرار ،يجب على أي شركة اتصاالت متنقلة بما في ذلك الشركة الحصول
ً
على اعتماد التعريفة مسبقا على أي باقة خدمة اتصاالت جديدة ،أو التعديل على باقة قائمة لخدمة اتصاالت بالتجزئة ،كما يجب على مقدمي الخدمة الحصول
على موافقة هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات المسبقة عند رفع السعر بشكل مباشر أو غير مباشر ،وعند الرغبة بإلغاء أو إيقاف أي خدمة أو باقة دائمة.

7شروط وأحكام الخدمة14
يتعين على جميع مقدمي الخدمة اإللتزام بوثيقة شروط تقديم خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات وحقوق والتزامات المستخدمين ومقدمي الخدمة الصادرة عن
هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات بموجب قرارها رقم ( )1439/342بتاريخ 1439/01/27هـ (الموافق 2017/10/18م) والمتضمنة األحكام والشروط المطبقة فيما
يتعلق بإجراءات الخدمة ،وعقود الخدمة ،والتزامات العمالء ،والتزامات مقدمي الخدمة ،والفواتير ،ونقل الخدمة وإمكانية نقل الرقم ،وتعليق وإنهاء الخدمة ،وحدود
مسؤولية مقدم الخدمة ،وشكاوى العمالء والخالفات ،ودور هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات في حل تلك الشكاوى والخالفات.
ويتعين على مقدمي الخدمة نشر أحكام الخدمة الخاصة بهم على مواقعهم اإللكترونية ،وتوفير تلك األحكام في مكاتب الخدمات كي يتسنى للعمالء االطالع
عليها ،وإبالغ العمالء بمحتوياتها.

7استعادة الخدمة في حاالت الكوارث15

ً
ً
اعتمدت هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات إطارا تنظيميا لخطة استعادة الخدمة في حاالت الكوارث والطوارئ لقطاع االتصاالت وتقنية المعلومات في المملكة
العربية السعودية (بموجب القرار رقم ( )1431/249بتاريخ 1431/01/02هـ (الموافق 2009/12/19م)) .ويتوجب على جميع مقدمي الخدمات ذوي المرافق تقديم
خطة استعادة الخدمة في حاالت الكوارث والطوارئ وجدول زمني لالختبارات المتعلقة بخطة استعادة الخدمة إلى هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات خالل  6أشهر
من القرار المذكور .وينبغي فحص خطط االستعادة من الكوارث ما ال يقل عن مرة واحدة كل سنتين.

7الغرامات16
ينص نظام االتصاالت على أن تخضع بعض التصرفات أو المخالفات المحددة في أنظمة االتصاالت لعقوبات ال تتجاوز خمسة وعشرين مليون ( )25,000,000ريال
سعودي ،كما يعاقب المخالف بالعقوبة نفسها إذا لم ينته عن المخالفة أو لم يصححها خالل المهلة التي تحددها لجنة الفصل في مخالفات نظام االتصاالت،
وهذه العقوبات تفرضها لجنة النظرفي مخالفات نظام االتصاالت (التي يتم تعيين أعضائها من قبل مجلس إدارة هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات) والتي
يتعين عليها اتخاذ قراراتها وفقا لالئحة التنفيذية لنظام االتصاالت .ويجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم بموجب نظام ديوان المظالم.
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 8-سياسة توزيع األرباح
ستخضع سياسة الشركة في توزيع األرباح لمتطلبات النظام األساسي للشركة الذي تم اعتماده من قبل الجمعية التأسيسية للشركة ،حيث تحدد المادة ( )47من
النظام األساسي سياسة الشركة في توزيع األرباح على الوجه التالي:
1يجنب ( )%10من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ،ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكور ()%30من رأس المال المدفوع.
2يجوز للجمعية العامة العادية ًبناء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب نسبة ال تتجاوز ( )%20من األرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه
لغرض أو أغراض معينة.
ً
3يجوز للجمعية العامة العادية أن تقرر بناء على اقتراح مجلس اإلدارة أن توزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل ( )%5من رأسالمال المدفوع على األقل.
4مع مراعاة األحكام المقررة في النظام األساسي للشركة ونظام الشركات ،يجوز للجمعية العامة بعد ما تقدم تخصيص نسبة ال تزيد عن ( )%5منً
الباقي كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة ،على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسبا مع عدد الجلسات التي حضرها العضو.
5يجوز للجمعية العامة العادية أن تقرر ًبناء على اقتراح مجلس اإلدارة أن توزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في األرباح.
ً
ً
ويجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي وفقا للضوابط التي تضعها الجهة المختصة ،وذلك بناء على تفويض صادر
من قبل الجمعية العامة العادية إلى مجلس اإلدارة بتوزيع مثل هذه األرباح.
ً
ولم يتم توزيع أية أرباح منذ عام 2007م وحتى تاريخ هذه النشرة نظرا لوجود عجز متراكم (عدم وجود أرباح قابلة للتوزيع).
ولم تدفع الشركة أي أرباح سنوية لمساهميها لعام 2020م إذ ستنظر الشركة في حينه إلى أرباح الشركة المبقاة ،ومتطلبات مصاريفها الرأسمالية ،وظروفها المالية،
وأوضاع السوق وبصفة عامة األوضاع االقتصادية وغيرها من العوامل األخرى ،وينصب تركيز الشركة في الوقت الراهن على زيادة إيراداتها من خالل التوسع في
اإلنفاق الرأسمالي وتأسيس وتطوير شبكة الهواتف المتنقلة ودعم البنية التحتية التشغيلية وكذلك الحد من االقتراض .ويتعين على الشركة الحصول على الموافقة
الخطية من البنك السعودي الفرنسي (بصفته وكيل لالستثمار نيابة عن بنوك المرابحة) بموجب تسهيالت المرابحة قبل توزيع أية أرباح على مساهميها.
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 9-استخدام متحصالت الطرح
يقدر إجمالي متحصالت اكتتاب أسهم حقوق األولوية أربعة مليارات وخمسمائة ومليون ( )4,500,000,000ريال سعودي .ويوضح الجدول التالي االستخدام المتوقع
لمتحصالت الطرح:
  (9-1):لودجلااالستخدام المتوقع لمتحصالت االكتتاب
الوصف

المبلغ (ريال سعودي)

النسبة المئوية من االجمالي

الوقت المتوقع

1,667,033,490

%37.04

يونيو 2020م

2,767,966,510

%61.5

يونيو 2020م

65,000,000

%1.4

يونيو 2020م

4,500,000,000

%100

يونيو 2020م

رسملة  /تسديد جزء من المبالغ المستحقة على الشركة لشركة زين الكويت
تسديد جزء من تسهيالت المرابحة

*

مصاريف االكتتاب
مجموع المتحصالت

*لصالح البنك السعودي الفرنسي بصفته وكيل اإلستثماري لبنوك المرابحة.

ستقوم الشركة باإلفصاح للجمهور عند وجود اختالف بنسبة  %5أو أكثر بين االستخدام الفعلي لمتحصالت إصدار أسهم حقوق األولوية مقابل ما أفصح عنه أعاله،
فور علمها بذلك.

9رسملة  /تسديد جزء من تمويل األطراف ذات العالقة1
قدم المساهمون المؤسسون عند تأسيس الشركة مبلغ مليارين ومائة وأربعة وستين مليون ( )2,164,000,000ريال سعودي تمثل حصة شركة زين الكويت منها مليار
ومائة وتسعة مليون وثالثمائة وستة وتسعون ألف وسبعمائة وإثنان وتسعون ( )1,109,396,792ريال سعودي على شكل قروض من المساهمين ،وقد تم استخدام
هذه المتحصالت لتغطية رسوم الترخيص والمصاريف االبتدائية لتشغيل للشركة .منذ ذلك ارتفع إجمالي تمويل شركة زين الكويت حتى وصل كما بتاريخ ديسمبر
2019م إلى خمسة مليارات وعشرة ماليين وأربعمائة وخمسة وأربعون ألف وخمسمائة وواحد وثمانون ( )5,010,445,581ريال سعودي.
قد قدمت شركة زين الكويت ضمان تعهد باإلكتتاب بكامل نسبة أحقيتها في األسهم الجديدة والتي تمثل .%37.04
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9تمويل شركة زين الكويت قبل وبعد طرح االكتتاب

  (9-2):لودجلاتمويل شركة زين الكويت قبل وبعد طرح االكتتاب

شركة زين الكويت

التمويل قبل االكتتاب
(ريال سعودي)

التمويل الذي سيتم رسملته
(ريال سعودي)

5,010,445,581

1,667,033,490

ستساعد رسملة مليار وستمائة وسبعة وستين مليون وثالثة وثالثين ألف وأربعمائة وتسعون ( )1,667,033,490ريال سعودي من تمويل األطراف ذات العالقة على
خفض مبلغ الفائدة واجبة الدفع من قبل الشركة والبالغة تسعمائة وستة ماليين ( )906,000,000ريال سعودي والذي سيؤدي الى خفض تكاليف دين الشركة بنحو مائة
وسبعة عشرمليون ( )117,000,000ريال سعودي والتي تمثل انخفاض بنسبة  %11من إجمالي أعباء التمويل (يعتمد الرقم على تقلب سعر اإلقراض «سيبور» و«ليبور»).

9تسديد جزء من مبلغ تسهيالت المرابحة2
أبرمت الشركة اتفاقية تسهيل مرابحة مشترك في  10أغسطس 2009م مع البنك السعودي الفرنسي (بصفته وكيل لالستثمار نيابة عن بنوك المرابحة) وقد تم إعادة
ً
تمويل تسهيل المرابحة بتاريخ  31يونيو 2013م وأخيرا بتاريخ  5يونيو 2018م ولمدة خمسة سنوات تبلغ قيمة تسهيل المرابحة ثمانية مليارات وستمائة وثالثين
مليون وسبعمائة وتسعة وستين ألف ومائتين واثنين وثالثين ( )8,630,769,232ريال سعودي .ويعتبر تسهيل المرابحة هذا أقدم وأكبر مديونية للشركة وإن سداد
مبلغ مليارين وسبعمائة وسبعة وستون ومليون وتسعمائة وستة وستين الف وخمسمائة وعشرة ( )2,767,966,510ريال سعودي من متحصالت االكتتاب سوف يساعد
في تقليص تكاليف الدين بحوالي مائة وستين مليون ( )160,000,000ريال سعودي في السنة والتي تمثل انخفاض بنسبة  %15من إجمالي أعباء التمويل (يعتمد
الرقم على تقلب سعر اإلقراض «سيبور» و«ليبور») .بتاريخ  5يونيو 2018م تمكنت الشركة من توقيع اتفاقية إعادة جدولة تمويل المرابحة المشترك القائم لخمس
سنوات بقيمة  5.9مليار ريال سعودي ( 1.57مليار دوالر أمريكي) المجددة في عام 2013م والمستحق سداده خالل عام 2018م .والذي تم تمديده لمدة خمس سنوات
إضافية وفترة سماح من سداد اصل التمويل مدتها  3سنوات .باالضافة إلى ذلك تتضمن هذه االتفاقية تسهيالت لرأس المال العامل بقيمة  647مليون ريال
سعودي ( 172مليون دوالر أمريكي) لمدة عامين مما سيوفر سيولة إضافية لتمويل خطط نمو أعمال الشركة التي تركز على مجاالت الخدمات الرقمية.

9مصاريف اإلكتتاب3
سيتم استخدام نحو خمسة وستين مليون ( )65,000,000ريال سعودي من متحصالت االكتتاب لتسديد مصاريف االكتتاب ،والتي تتضمن رسوم المستشارين الماليين
ومدير الطرح والمستشارين القانونيين (للشركة ولمتعهدي التغطية) والمحاسب القانوني والمستشارين اإلعالميين ومستشاري العالقات العامة ،إضافة إلى مصاريف
ً
التعهد بتغطية االكتتاب ومصاريف التسويق والطباعة والتوزيع والمصاريف األخرى المرتبطة باالكتتاب .هذا علما أن مصاريف االكتتاب ابتدائية وتخضع للتأكيد
النهائي .لم تدفع الشركة أية عموالت أو رسوم وساطة أو أي تعويض غير مالي في فترة السنتين التي سبقت تاريخ هذه النشرة.
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9العمولة4
لم تدفع الشركة اية عموالت او حسم او مقابل مالي لوساطة او أي تعويض غير مالي في فترة السنتين التي سبقت تاريخ هذه النشرة.

9إجمالي المتحصالت التي سبق الحصول عليها في اصدار حقوق األولوية السابق وتحليلها ووصفها5
واستخداماتها في عام 2012م
بلغ إجمالي متحصالت االكتتاب السابق  6,000,000,000ريال سعودي وتم استخدامه على الشكل التالي:
1مبلغ  2,546,190,640ريال سعودي لرسملة جزء من تمويل األطراف ذات العالقة بقيمة ( )10ريال سعودي لكل سهم.2مبلغ نقدي بواقع  3,453,809,360ريال سعودي لعدد من االغراض المختلفة من بينها: 750,000,000ريال سعودي لسداد جزء من تسهيل المرابحة 1,150,000,000ريال سعودي لتمويل مصروفات رأسمالية لتطوير الشبكة وتحديثها واالستثمار في الشبكة األم 1,459,394,951ريال سعودي لتخفيض المطلوبات المتداولة  94,414,409ريال سعودي لتغطية مصاريف االكتتابيوضح الجدول التالي إجمالي المتحصالت التي سبق الحصول عليها:
  (9-3):لودجلاإجمالي المتحصالت التي سبق الحصول
المبلغ المعلن

الوصف

االستخدام
الفعلي

نسبة التغير

رسملة جزء من تمويل األطراف ذات العالقة

2,546,190,640

2,546,190,640

%0.0

سداد جزء من تسهيل المرابحة لصالح بنوك المرابحة

750,000,000

750,000,000

%0.0

تمويل المصروفات الرأسمالية للشبكة (بشكل اساسي لتطوير الشبكة وتحديثها واالستثمار في الشبكة االم)

1,150,000,000

1,150,000,000

%0.0

تخفيض المطلوبات المتداولة

1,433,809,360

1,459,394,951

%1.8

مصاريف االكتتاب

120,000,000

94,414,409

إجمالي المتحصالت

6,000,000,000

6,000,000,000

المصدر :الشركة
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	 10-إفادات الخبراء
تم الحصول على موافقة خطية لكل من المستشارين ومراجعي الحسابات الواردة أسماؤهم في الصفحات («هـ») و(«و») و(«ز») إلدراج أسمائهم وشعاراتهم
وإفاداتهم بالصيغة الواردة في هذه النشرة ،ولم يتم سحب تلك الموافقات حتى تاريخ هذه النشرة ،كما أنه ليس ألي من المستشارين أو شركاتهم التابعة أو
ّ
ً
مساهميهم أو أعضاء مجلس إداراتهم أو أي من أقربائهم أسهما أو مصالح مهما كان نوعها في الشركة إل شركة العربي الوطني لإلستثمار إحدى المستشارين
ً
الماليين ومتعهدي التغطية التي رئيس مجلس إدارتها السيد رائد علي السيف هو أيضا عضو في مجلس إدارة الشركة ،وهو يملك  23,064سهم من أسهم
الشركة كما بتاريخ هذه النشرة.
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	 11-اإلقرارات
يقر أعضاء مجلس اإلدارة حتى تاريخ هذه النشرة بما يلي:
ً
ً
1لم يكن هناك أي انقطاع في أعمال المصدر أو أي من شركاته التابعة يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيرا ملحوظا في الوضع المالي خالل االثنيً
عشر ( )12شهرا األخيرة.
2لم تمنح أي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أي عوض غير نقدي من قبل المصدر أو أي من شركاته التابعة خالل السنوات الثالث ( )3السابقةمباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق المالية فيما يتعلق بإصدار أو طرح أي أوراق مالية.
3لم يكن هناك أي تغيير سلبي جوهري في الوضع المالي والتجاري للمصدر أو أي من شركاته التابعة خالل السنوات الثالث ( )3السابقة مباشرة لتاريختقديم طلب التسجيل وطرح األوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة ،إضافة إلى الفترة التي يشملها تقرير المحاسب القانوني حتى اعتماد هذه النشرة.
4بخالف ما ورد في الجدول « 1مجلس إدارة الشركة» وفي القسم الفرعي « 7-12االتفاقيات مع األطراف ذات العالقة» من القسم « 12المعلوماتالقانونية» ،ليس ألعضاء مجلس اإلدارة أو ألي من أقربائهم أي أسهم أو مصلحة من أي نوع في المصدر وأي من شركاته التابعة.
5-لم تحتفظ الشركة بأسهم خزينة ،ولم تقم الجمعية العامة غير العادية للشركة بالموافقة على عملية شراء أسهم الشركة.
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	 12-المعلومات القانونية
12الشركة
	 -1

تأسست شركة االتصاالت المتنقلة السعودية ُ(يشار إليها بـ «الشركة» أو «شركة زين») كشركة مساهمة سعودية بموجب المرسوم الملكي رقم م 48/الصادر بتاريخ
1428/05/26هـ (الموافق 2007/06/12م) ومسجلة بالسجل التجاري رقم  1010246192بتاريخ 1429/03/04هـ (الموافق 2008/03/12م) الصادر من مدينة الرياض،
وبدأت الشركة نشاطها بموجب الترخيص الصادر من هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات بتاريخ 1429/03/21هـ (الموافق 2008/03/29م) .وبلغ رأس مالها حينذاك
أربعة عشر مليار ( )14,000,000,000ريال سعودي.
وبتاريخ 1429/03/14هـ (الموافق 2008/03/22م) ،أدرجت الشركة مليار وأربعمائة مليون ( )1,400,000,000سهم عادي في تداول وقامت بطرح سبعمائة مليون
( )700,000,000سهم عادي لالكتتاب العام حيث تم طرح ما نسبته ( )%50من أسهم الشركة لالكتتاب العام من قبل الجمهور.

وبتاريخ 1433/08/14هـ (الموافق 2012/07/04م) ،انعقد اجتماع الجمعية العامة الغير عادية لمساهمي الشركة وتمت الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة
بقيمة تسعة مليار ومائة وتسعة وتسعون مليون ( )9,199,000,000ريال سعودي ،وبالتالي تخفيض رأس المال من أربعة عشر مليار ( )14,000,000,000ريال سعودي إلى أربعة
مليارات وثمانمائة وواحد مليون ( )4,801,000,000ريال سعودي .وقد ترتب عن تخفيض رأس المال إلغاء تسعمائة وتسعة عشر مليون وتسعمائة ألف ()919,900,000
ً
سهما بالتناسب مع األسهم المملوكة من كل مساهم في الوقت الذي تم فيه تخفيض رأس المال .كما تمت الموافقة في تلك الجمعية على زيادة رأس مال
الشركة بقيمة ستة مليار ( )6,000,000,000ريال سعودي تمت بموجبها زيادة رأس المال من أربعة مليارات وثمانمائة وواحد مليون ( )4,801,000,000ريال سعودي إلى عشرة
مليارات وثمانمائة وواحد مليون ( )10,801,000,000ريال سعودي من خالل إصدار أسهم حقوق أولوية.
وبتاريخ 1436/05/06هـ (الموافق 2015/02/25م) ،انعقد اجتماع الجمعية العامة الغير عادية لمساهمي الشركة وتمت الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة
بقيمة أربعة مليارات وتسعمائة وثالثة وستون مليون وسبعمائة وثمانية آالف ومائتان وخمسون ( )4,963,708,250ريال سعودي ،وبالتالي تخفيض رأس المال من
عشرة مليارات وثمانمائة وواحد مليون ( )10,801,000,000ريال سعودي إلى خمسة مليارات وثمانمائة وسبعة وثالثين مليون ومئتين وواحد وتسعين ألف وسبعمائة
وخمسين ( )5,837,291,750ريال سعودي.
وبتاريخ [•] (الموافق [•]م) ،وافقت الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال الشركة بقيمة مليار وثالثمائة وخمسون مليون ( )1,350,000,000ريال سعودي،
وبالتالي تخفيض رأس المال من خمسة مليارات وثمانمائة وسبعة وثالثين مليون ومئتين وواحد وتسعين ألف وسبعمائة وخمسين ( )5,837,291,750ريال سعودي
ً
إلى أربعة مليارات وأربعمائة وسبعة وثمانون مليون ومائتان وإحدى وتسعون الفا وسبعمائة وخمسون ( )4,487,291,750ريال سعودي.
وبتاريخ [•] (الموافق [•]م) ،وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة بقيمة بقيمة أربعة مليارات وخمسمائة مليون ( )4,500,000,000ريال سعودي
َ
وبالتالي زيادة رأس المال من أربعة مليارات وأربعمائة وسبعة وثمانون مليون ومائتان وإحدى وتسعون الفا وسبعمائة وخمسون ( )4,487,291,750ريال سعودي إلى
َ
ثمانية مليارات وتسعمائة وسبعة وثمانون مليون ومئتان وإحدى وتسعون ألفا وسبعمائة وخمسون ( )8,987,291,750ريال سعودي من خالل إصدار أسهم حقوق
ً
ً
ً
أولوية .ووفقا لهذه النشرة سوف تطرح أربعمائة وخمسون مليون ( )450,000,000سهما جديدا بقيمة اسمية قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد من خالل
إصدار أسهم حقوق أولوية بسعر عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد.

12أغراض الشركة
	 -2

ً
تكون أغراض الشركة وفقا لنظامها األساسي ما يلي:
تقديم جميع خدمات االتصاالت المتنقلة في المملكة العربية السعودية بعد الحصول على جميع التراخيص الالزمة من هيئة االتصاالت والمعلومات،
وللشركة في حال رغبتها تقديم خدمات اتصاالت أخرى التقدم إلى هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات للحصول على التراخيص الالزمة لذلك.
بناء وامتالك وصيانة وتشغيل وإدارة وتطوير شبكات االتصاالت وتقنية المعلومات ومرافقها على أسس تجارية في المملكة العربية السعودية وحيازة
الرخص والمعدات واألجهزة الالزمة لذلك.
استيراد وتصدير وتسويق كافة أنواع أجهزة الهاتف المتنقلة وغيرها من األجهزة والبضائع والدخول في المناقصات المتعلقة بذلك وتوريدها.
ً
االستثمار في المشاريع التجارية واالستثمارية المتعقلة بخدمات االتصاالت المختلفة حسبما تراه الشركة مناسبا لتنمية وتطوير أعمالها وفقا لألنظمة
واللوائح المرعية في المملكة.
حيازة وإدارة وبيع واستئجار والتصرف بأي ممتلكات منقولة وغير منقولة والمنافع والحقوق المعنوية المتعلقة بأعمال الشركة والتي تؤدي إلى تنمية
ً
وتعزيز أعمالها وفقا لألنظمة واللوائح المرعية في المملكة.

وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة المتبعة بعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة إن وجدت.
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12مجلس اإلدارة
	 -3
1تشكيل المجلس
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ّ
تتم إدارة الشركة واإلشراف على عملياتها من قبل مجلس إدارة مؤلف من تسعة ( )9أعضاء ،وقد تم تعيين كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة لمدة  3سنوات
ً
اعتبارا من تاريخ 2019/04/26م؛ وذلك في اجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقدة بتاريخ 1440/08/12هـ (الموافق 2019/04/18م) ،التي أقرت تعيينهم.
م

المنصب

االسم

الجنسية

العمر

صفة العضوية

الجهة الممثلة

تاريخ التعيين في
*
مجلس اإلدارة

.1

صاحب السمو األمير نايف
بن سلطان بن محمد بن
سعود الكبير

رئيس المجلس

سعودي

ً
 45عاما

مستقل  /غير تنفيذي

بصفته الشخصية

2019/04/26م

.2

بدر ناصر الخرافي

نائب رئيس المجلس

كويتي

ً
 42عاما

غير مستقل  /غير
تنفيذي

بصفته الشخصية

2019/04/26م

.3

سعود عبدالله البواردي

عضو

سعودي

مستقل  /غير تنفيذي

بصفته الشخصية

2019/04/26م

.4

هشام محمد عطار

عضو

سعودي

مستقل  /غير تنفيذي

بصفته الشخصية

2019/04/26م

.5

فراس أوجار

عضو

فرنسي

ً
 47عاما

غير مستقل  /غير
تنفيذي

شركة زين الكويت

2019/04/26م

.6

أسامة ميشال متى

عضو

لبناني

ً
 49عاما

غير مستقل  /غير
تنفيذي

شركة اتصاالت بلس (ش
.م.ك

2019/04/26م

.7

سكوت مارك جيجنهايمر

عضو

أمريكي

ً
 53عاما

غير مستقل  /غير
تنفيذي

شركة مجموعة االتصاالت
والمعلومات

2019/04/26م

.8

مارتيل أنتون كارتي

عضو

فرنسي

ً
 60عاما

.9

رائد علي السيف

عضو

سعودي

ً
 46عاما

غير مستقل  /غير
تنفيذي

شركة النهار لالستثمارات
االقتصادية

2019/04/26م

مستقل  /غير تنفيذي

بصفته الشخصية

2019/04/26م

المصدر :الشركة

ً
 44عاما
ً
 38عاما

* التواريخ المذكورة في هذا الجدول هي تواريخ بداية تعيين كل من أعضاء مجلس اإلدارة في المجلس الحالي الذي تم تعيينه في الجمعية العامة العادية التي انعقدت بتاريخ 1440/08/12هـ (الموافق
2019/04/18م) ،لمدة ثالث ( )3سنوات من تاريخ 2019/04/26م.

الشركة ملتزمة بنظام الشركات والئحة الحوكمة حيث تبين أن عدد أعضاء المجلس ال يقل عن ( )3ثالثة وال يزيد على ( )11أحد عشر .كما تبين التزام الشركة
بالمادة ( )16من الئحة الحوكمة التي تلزم الشركات المدرجة بأن تكون أغلبية أعضاء المجلس من األعضاء غير التنفيذين وبأن ال يقل عدد أعضائه المستقلين عن
عضوين أو عن ثلث أعضاء المجلس (أيهما أكثر).
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1رئيس المجلس ونائب الرئيس وأمين السر

	2-3-3

1مكافآت المجلس

الشركة ملتزمة بالنظام األساسي والئحة الحوكمة لناحية التعيين اإللزامي في هذه المناصب حيث وافقت الجمعية العامة العادية التي انعقدت بتاريخ
1440/08/12هـ على تعيين سمو األمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير ً
رئيسا لمجلس اإلدارة ،واألستاذ بدر بن ناصر الخرافي نائبا لرئيس مجلس اإلدارة.
ً
وفي ديسمبر 2018م تم تعيين األستاذ /إبراهيم الحبردي أمينا للسر.

ينص النظام األساسي للشركة على أنه تتكـون مكافـأة مجلـس اإلدارة مـن مبلغ أو مزايا أو نسبة معينة يحددها المجلس وبما يتوافق مع نظام الشركات .ويشـتمل
تقريـر مجلـس اإلدارة لعـام 2019م والـذي تمـت الموافقة عليـه مـن قبـل الجمعيـة العامـة العاديـة فـي تاريـخ 1441/10/11هـ (الموافق 2020/06/03م) علـى بيـان
شـامل لجميع مـا حصـل عليـه أعضـاء مجلـس اإلدارة خالل السنة المالية مـن رواتـب ونصيـب فـي األرباح وبـدل حضـور ومصروفـات وغيـر ذلـك مـن المزايا؛ كمـا
تضمـن التقريـر المذكور علـى بيـان مـا قبضـه أعضـاء المجلس بوصفهـم موظفيـن أو إدارييـن أو مـا قبضـوه نظيـر أعمـال فنيـة أو إداريـة أو استشـارية ويشـتمل
ً
أيضـا علـى بيـان بعـدد جلسـات المجلس وعـدد الجلسـات التـي حضرهـا كل عضـو خالل السنة المالية.
التزامــا بمــا ورد فــي الفقــرة  1من المــادة  61مــن الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة ،قامــت لجنــة الترشـيحات والمكافـآت
بإعـداد سياسـة المكافـآت للشـركة ،والتـي تهـدف إلـى حوكمـة الممارسـات المتعلقـة بمكافـآت أعضـاء مجلـس اإلدارة ولجـان مجلـس اإلدارة واإلدارة التنفيذيـة.
تـم إعـداد هـذه السياسـة مـن قبـل اللجنـة وعرضهـا علـى مجلـس اإلدارة بتاريـخ  5ديسمبر 2017م ،حيـث تمـت الموافقـة عليهـا والتوصيـة بهـا للجمعيـة
العامـة التـي اعتمدتهـا فـي اجتماعهـا المنعقـد بتاريـخ  12ديسمبر 2017م.

تنــص سياســة المكافــآت علــى اســتحقاق األعضــاء لمبلــغ ثابــت (مكافــأة أساســية) تقرهــا الجمعيــة العامــة للشــركة بشــكل ســنوي ،إضافة إلى مكافـآت
متغيـرة مرتبطـة بتوزيـع األربـاح علـى المسـاهمين (إن وجـدت) بمـا يتوافـق مـع المـادة  76من نظـام الشـركات .كمـا يتـم تعويـض أعضـاء المجلـس ولجانـه
عـن مصروفـات محـددة (مثـل مصروفـات السـفر واإلقامـة) والتـي تكـون مرتبطـة باجتماعـات اللجـان والمجلـس.
وفـي جميـع األحـوال ،ال يتجـاوز المبلـغ اإلجمالـي للمكافـآت والمزايـا الماليـة والعينيـة التـي يتحصـل عليهـا أي عضـو فـي المجلـس ،مـا قيمتـه  500ألف ريـال
ً
ً
سـعودي سنويا ،وذلـك طبقـا للمـادة  76من نظـام الشـركات.
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بالتوافـق مـع مـا ورد فـي السياسـة ،تـم اقتـراح مبلـغ  375,000ريـال سـعودي كمكافـأة لـكل عضـو فـي مجلـس اإلدارة ،ومبلـغ  50,000ريـال سـعودي لـكل عضـو
فـي لجـان مجلـس اإلدارة للعام 2019م ،وتخضـع هـذه التوصيـة للموافقـة النهائيـة مـن الجمعيـة العامـة.
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1المصالح في األسهم وأدوات الدين ألعضاء مجلس اإلدارة

يحتوي الجدول التالي على تفاصيل أي مصلحة أو أوراق مالية تعاقدية أو حقوق اكتتاب ألعضاء مجلس اإلدارة وأقربائهم في أسهم الشركة خالل العام 2019م.
  (12-1):لودجلاالمصالح في األسهم وأدوات الدين ألعضاء مجلس اإلدارة
م

عدد األسهم المملوكة كما في  31ديسمبر 2019م

اسم عضو مجلس اإلدارة

.1

صاحب السمو األمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير

1,000

.2

بدر ناصر الخرافي

1,540

.3

رائد علي السيف

113,033

.4

سعود عبدالله البواردي

1,000

.5

هشام محمد عطار

986

وال يوجد لدى أعضاء مجلس اإلدارة وأقربائهم مصالح في أدوات دين الشركة خالل العام 2019م.

	2-3-5

1لجان المجلس

لجنة المراجعة
تتشكل لجنة المراجعة من ثالثة ( )3أعضاء ،وقد تم تعيين أعضاء لجنة المراجعة من قبل الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 1440/08/13هـ (الموافق
ً
ابتداء من تاريخ 1441/08/21هـ (الموافق 2019/04/26م) وحتى تاريخ 1443/09/23هـ (الموافق 2022/04/25م) ،وهي تتكون
2019/04/18م) لمدة ثالث سنوات
من األعضاء التالية أسمائهم:
1رائد بن علي السيف  -رئيس اللجنة.ّ
2أسامة متى  -عضولجنة المراجعة.3مارتيل انتوني كاراتي  -عضولجنة المراجعة.تعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل دوري بحيث ال تقل عن أربع اجتماعات في السنة على األقل وتوجه الدعوة لحضور االجتماع من قبل رئيس اللجنة أو نائبه قبل
موعد االجتماع بأسبوع على األقل ،ويلزم الكتمال النصاب حضور أغلبية األعضاء.
لجنة الترشيحات والمكافآت
ً
حددت أدوار ومسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت وواجباتها القانونية وفقا لألنظمة واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية ،ونظام الشركات والمسؤوليات
الموكلة إليها من قبل مجلس اإلدارة.
تتشكل لجنة الترشيحات والمكافآت من ثالثة أعضاء ،وقد تم تعيين أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 1440/09/26هـ (الموافق
2019/04/28م) لمدة ثالث سنوات ،وهي تتكون من األعضاء التالية أسمائهم:
1سكوت جيجنهايمر  -رئيس اللجنة.2رائد بن علي السيف  -عضو اللجنة.ّ
3أسامة متى  -عضو اللجنة.وتقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بأداء مهامها من خالل حضوراإلجتماعات والمناقشات مع اإلدارة التنفيذية وتقييم أداء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية .كما
تجتمع لجنة الترشيحات والمكافآت مرة على األقل كل ستة أشهر ،مع صالحية عقد اجتماعات إضافية حسب ما تتطلبه الحاجة.
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1اإلدارة التنفيذية
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يوضح الجدول التالي تفاصيل اإلدارة التنفيذية للشركة:
  (12-2):لودجلااإلدارة التنفيذية
األسهم المملوكة
االسم

م

المنصب

العمر

الجنسية

تاريخ التعيين

غير مباشرة

مباشرة

ً
 37عاما
ً
38عاما

العدد

النسبة

العدد

النسبة

2009/06/13م

-

-

-

-

2017/02/01م

-

-

-

-

2016/04/10م

15

%0.0000026

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.1

سلطان عبدالعزيز الدغيثر

الرئيس التنفيذي

سعودي

.2

مهدي خلفاوي

الرئيس التنفيذي للمالية

تونسي

.3

سعد السدحان

الرئيس التنفيذي لقطاع األعمال
والنواقل والمشغلين

سعودي

ً
 38عاما

.4

شريف خيري طاحون

الرئيس التنفيذي للقطاع
التجاري

مصري

ً
 50عاما

2015/06/01م

.5

شذى النفيسه

الرئيسة التنفيذية للموارد
البشرية

سعودي

ً
 39عاما

2019/09/01م

-

.6

ماهر الفواز

الرئيس التنفيذي للقطاع
المبيعات والتوزيع

سعودي

ً
 38عاما

2013/02/02م

-

12الترخيص وربط االتصال البيني
	 -4

ّ ً
نورد في ما يلي ملخصا للتراخيص الصادرة للشركة من قبل هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات ،والشروط واألحكام الخاصة بها.

	2-4-1

1الترخيص الموحد ذي البنية التحتية

ً ً
أصدرت هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات للشركة بتاريخ 1429/03/21هـ (الموافق 2008/03/29م) ترخيصا ثالثا لتقديم خدمات االتصاالت المتنقلة في المملكة
العربية السعودية مدته  25سنة هجرية من تاريخ إصدارها قابلة للتجديد («الرخصة السابقة») .وبتاريخ 1437/12/30هـ (الموافق 2016/10/01م) ،صدر أمر سامي
أعلنت عنه هيئة السوق المالية بتاريخ 1438/01/01هـ (الموافق 2016/10/02م) يتضمن قيام هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات بالتنسيق مع الشركة لتمديد
ً
رخصتها ّ
لمدة  15عاما إضافية ،لتصبح الفترة اإلجمالية لمدة الترخيص ( )40سنة ،مقابل حصول الدولة على نسبة  %5من صافي األرباح السنوية للشركة خالل مدة
ُ
التمديد ،باإلضافة إلى التنسيق مع الشركة لمنحها رخصة موحدة لتقديم خدمات االتصاالت كافة.
وبتاريخ 1438/05/23هـ (الموافق 2017/02/20م) ،أصدرت هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات للشركة الترخيص الموحد ذي البنية التحتية بفترة َّ
ممددة لـ  15سنة
ً
ً
َّ
الموحد») .ويستبدل هذا الترخيص
إضافية ليصبح إجمالي المدة المتبقية  28عاما تقريبا بحيث تنتهي في 1469/03/20هـ (الموافق 2047/01/17م) («الترخيص
َّ
الموحد الرخصة السابقة إال أن جميع االلتزامات المذكورة وفقا للرخصة السابقة تظل سارية ما لم يتم إنهاؤها أو تعديلها وفقا ألنظمة هيئة االتصاالت وتقنية
َّ
ّ
المعلومات وتشمل )1 :التزامات الجهة المرخص لها بتقديم خدمات مختلفة ومنها التزامات التشغيل والتغطية المعينة المنصوص عليها بموجب الرخصة
ّ
السابقة ،و )2استحقاق الشركة لبعض ّ
(«الترددات»).
الترددات بموجب الرخصة السابقة
َّ
الموحد للشركة بتوفير مجموعة واسعة من الخدمات الثابتة ،والخدمات المتنقلة ،وخدمات المعطيات ،والخدمات األخرى المرخص بها والشبكات
ويسمح الترخيص
َّ
في إطار رخصة واحدة باستخدام أي نوع من التقنية والبنية التحتية لالتصاالت بحيث تكون قادرة على توفير الخدمة المطلوبة .ويسمح كذلك الترخيص الموحد
ّ
ً
للشركة بتوفير هذه الخدمات في المملكة العربية السعودية وفقا لمتطلبات أنظمة هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات.
ً
وعمال باإلطار التنظيمي لتصنيف التراخيص الصادر بموجب القرار رقم  1438/336الصادر بتاريخ 1438/04/11هـ (الموافق 2017/01/09م)ّ ،
َّ
الموحد
فإن الترخيص
ً
يتيح أيضا للشركة تأسيس وتشغيل وصيانة شبكات اتصاالت عامة ثابتة ومتنقلة في المملكة العربية السعودية ،مطابقة للمقاييس الدولية ،ومعتمدة من قبل
جهة معترف بها ومقبولة من هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات ،وتشغيل تلك الشبكة وصيانتها ،وذلك لتقديم خدمات االتصاالت التابعة له للمستخدمين،
وتقديم خدمات البيع بالجملة لمقدمي الخدمة اآلخرين الذين لهم الحق في استخدام تلك الخدمات وفق أنظمة هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات .كما يسمح
َّ
الموحد أن تقوم الشركة بتأسيس وتشغيل وصيانة شبكة الربط الدولية ،وتقديم خدمات االتصاالت الصوتية واتصاالت المعطيات الثابتة ،وخدمات
الترخيص
االتصاالت الصوتية واتصاالت المعطيات المتنقلة على المستوى المحلي والدولي.

	2-4-1-1

َّ
الموحد
1النطاق الجغرافي للترخيص

	2-4-1-2

ّ 1
َّ
الموحد وتجديدها
مدة الترخيص

َّ
َّ
ُي َ
الموحد على مستوى المملكة العربية السعودية ،وكذلك بين المملكة العربية السعودية والشبكات
سمح للشركة بتقديم الخدمات المرخصة بموجب الترخيص
ً
األخرى خارج المملكة العربية السعودية وفقا ألنظمة هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات.
َّ
الموحد بتاريخ 1438/05/23هـ (الموافق 2017/02/20م) وتنتهي صالحيته بتاريخ 1469/03/20هـ (الموافق 2047/01/17م) ،ويجوز تجديده بموجب
صدر الترخيص
قرار صادر عن هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات وفق أنظمتها المعمول بها وقت التجديد.

88
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1التعاقد من الباطن

يجوز للشركة ،بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات ،أن تتعاقد مع أشخاص آخرين من الباطن ،لتقديم خدمات
ّ
َّ
َّ
الموحد من مسؤولية الشركة.
الموحد .وتظل جميع االلتزامات المنصوص عليها في إطار الترخيص
االتصاالت المرخص لها بتقديمها بموجب الترخيص

	2-4-1-4

َّ
الموحد
1رسوم الترخيص

ً
َّ
الموحد ،يجب على الشركة أن ّ
تسدد المدفوعات المنصوص عليها ضمن «اإلطار التنظيمي للمقابالت المالية للتراخيص» والذي اعتمد بموجب
تبعا للترخيص
قرار هيئة االتصاالت رقم  1440/400وتاريخ 1440/05/01هـ ،والذي ّ
ينص على المقابالت المالية التي يجب على المرخصين لهم دفعها للدولة أو هيئة االتصاالت
وتقنية المعلومات ،فعلى الشركة أن تدفع الرسوم التالية للدولة:
ً
مقابل مالي سنوي تتقاضاه الدولة نظير تقديم خدمات االتصاالت تجاريا قدره عشرة في المئة ( )%10من صافي إيرادات االتصاالت.
كما يتطلب «اإلطار التنظيمي للمقابالت المالية « على الشركة دفع مقابل مالي سنوي تتقاضاه هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات قدره واحد في المائة ( )%1من
ً
ً
صافي إيرادات االتصاالت .ويجوز لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات فرض رسوما أخرى وفقا لقواعدها وأنظمتها.
ويجوز لهيئة االتصاالت فرض مقابالت مالية نظير إصدار التراخيص وتجديدها والتحويل بين أنواعها المختلفة وطلب ضمانات بنكية ،ويجوز لهيئة االتصاالت
ً
ً
أيضا تطبيق مقابل مالي وفقا لسياسة الخدمة الشاملة وحق االستخدام الشامل المعتمدة.

	2-4-1-5

1الترددات

َّ
عند إصدار الرخصة السابقةُ ،خ ِّص َصت للشركة ّ
ّ
الموحد .وباإلضافة إلى ذلك ،حصلت الشركة على
سيستمر استخدامها لتوفير الخدمات بموجب الترخيص
ترددات
 10ميجاهيرتز من النطاق الترددي  1800ميجاهيرتز ،بتكلفة إجمالية بلغت  844,265,000ريال سعودي ستسدد بشكل دفعات سنوية .وسددت الشركة الدفعة األولى
التي تشكل  %30أي ما يعادل حوالي  253مليون ريال سعودي في عام 2017م ،ومتبقي المبلغ سيدفع كدفعات سنوية بسنبة  %7تدفع على مدى  10سنوات.
باإلضافة إلى أن الشركة حصلت على  10ميجاهيرتز من النطاق الترددي  800ميجاهيرتز ،بتكلفة إجمالية بلغت  840,000,000ريال سعودي ستسدد بشكل دفعات
سنوية من  1يناير 2019م ولمدة  14عام.
كما أن الشركة حصلت على  90ميجاهيرتز من النطاق الترددي  2600ميجاهيرتز ،بتكلفة إجمالية بلغت  324,000,000ريال سعودي ستسدد بشكل دفعات سنوية من
 1يناير 2020م مقسمة على  15دفعة.
كما أن الشركة حصلت على  100ميجاهيرتز من النطاق الترددي  3500ميجاهيرتز ،بتكلفة إجمالية بلغت  624,000,000ريال سعودي ستسدد بشكل دفعات سنوية من
 1يناير 2022م مقسمة على  13دفعة.
ّ
وإن إجمالي ّ
ّ
المخصصة للشركة هي كما يلي:
الترددات
 2x10ميجاهرتز من النطاق الترددي من الطيف  800ميجاهيرتز.
 2x10ميجاهيرتز من النطاق الترددي من الطيف  900ميجاهيرتز.
 2x20ميجاهيرتز من النطاق الترددي من الطيف  1800ميجاهيرتز.
 2x20ميجاهيرتز من النطاق الترددي من الطيف  2100ميجاهيرتز.
 90ميجاهرتز من النطاق الترددي من الطيف  2600ميجاهيرتز.
 100ميجاهرتز من النطاق الترددي من الطيف  3500ميجاهيرتز.
َّ
تخصص هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات نطاقات ّ
ويجوز استخدام تلك ّ
الموحد .ويجوز أن ّ
ترددية
الترددات لتقديم الخدمات المحددة بموجب الترخيص
ّ
َّ
إضافية ،حيث أمكن وإذا توفرت ،لتلبية احتياجات الشركة وتمكينها من توفير خدماتها والوفاء بالتزاماتها بموجب الترخيص الموحد ،وذلك وفقا ألنظمة هيئة
االتصاالت وتقنية المعلومات ومقابل تسديد الرسوم التي تفرضها.
ُ
ويخضع استخدام ّ
الترددات ألنظمة االتصاالت ويجب أن يكون متوافقا مع «الخطة الوطنية للطيف الترددي» وإجراءات إدارة الطيف الترددي الصادرة عن هيئة
ً
االتصاالت وتقنية المعلومات (فضال راجع القسم الفرعي « 3-7الترددات» من القسم « 7البيئة التنظيمية»).

	2-4-1-6

1تحول التقنية

يتعين على الشركة إخطار هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات ،عند نيتها إحداث أي تغيير في التقنية المستخدمة لنشر الشبكة ويجوز لهيئة االتصاالت وتقنية
المعلومات أن تطلب من الشركة القيام بإجراءات لتخفيف أي آثار عكسية تترتب على التحول المقترح للتقنية.

	2-4-1-7

1المتطلبات األمنية

تلتزم الشركة بتوفير اإلمكانية الفنية في معداتها وأجهزتها وشبكاتها ،التي يمكن من خاللها ربط أجهزة المتابعة ومعداتها بهذه الشبكات.
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	2-4-1-8

1تشغيل الشبكة وتغطيتها

	2-4-2

1الشروط واألحكام العامة للتراخيص الفئوية من النوع (ب)

ّ
ّ
ّ
ّ
َّ
الموحد)ّ ،
ّ
التقيد بااللتزامات التالية فيما يتعلق بتشغيل الشبكة وتغطيتها للسكان
يتوجب على الشركة
بموجب شروط الرخصة السابقة (التي حل محلها الترخيص
والمدن والطرق السريعة في المملكة:
ّ
ً
تاريخ إطالق الخدمات« :إطالق الخدمة» في موعد ال يتجاوز ستة أشهر عقب إصدار الرخصة السابقة مع تغطية ما ال يقل عن  34مدينة و 14طريقا
ً
سريعا؛ حوالي  %53من التغطية السكانية لخدمات الجيل الثاني ( )2Gوحوالي  %43من التغطية السكانية لخدمات الجيل الثالث (( )3Gبما في
ّ
ّ
ّ
ذلك التغطية ضمن حدود الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والدمام والخبر والظهران)؛
ّ
ً
ً
التغطية في غضون سنة واحدة من «إطالق الخدمة» :تغطية ما ال يقل عن  91مدينة و 33طريقا سريعا؛ حوالي  %64من التغطية السكانية لخدمات
الجيل الثاني ( )2Gوحوالي  %51من التغطية السكانية لخدمات الجيل الثالث ()3G؛
ٍّ
ّ
َ
التغطية في غضون سنتين من «إطالق الخدمة» :تغطية ما ال يقل عن  156مدينة (بما فيها مدينة رئيسية واحدة على األقل في كل من
ً
ً
المقاطعات اإلدارية في المملكة) و 43طريقا سريعا؛ حوالي  %71من التغطية السكانية لخدمات الجيل الثاني ( )2Gوحوالي  %61من التغطية
السكانية لخدمات الجيل الثالث ()3G؛
ّ
ً
ً
التغطية في غضون ثالث سنوات من «إطالق الخدمة» :تغطية ما ال يقل عن  359مدينة و 54طريقا سريعا (بما في ذلك طريق الرياض والطائف
ومكة المكرمة وطريق الرياض والدمام وطريق المدينة ّ
ّ
المكرمة وطريق ّ
ّ
المكرمة)؛ حوالي  %80من التغطية السكانية لخدمات
جدة ومكة
المنورة ومكة
الجيل الثاني ( )2Gوحوالي  %66من التغطية السكانية لخدمات الجيل الثالث ()3G؛
ّ
ً
ً
التغطية في غضون أربع سنوات من «إطالق الخدمة» :تغطية ما ال يقل عن  466مدينة و 59طريقا سريعا؛ حوالي  %88من التغطية السكانية
لخدمات الجيل الثاني ( )2Gوحوالي  %70من التغطية السكانية لخدمات الجيل الثالث ()3G؛
ّ
ً
ً
التغطية في غضون خمس سنوات من «إطالق الخدمة» :تغطية ما ال يقل عن  540مدينة و 67طريقا سريعا؛ حوالي  %93من التغطية السكانية
لخدمات الجيل الثاني ( )2Gوحوالي  %74من التغطية السكانية لخدمات الجيل الثالث ()3G؛
ّ
التغطية الداخلية :امتالك القدرة على بدء المكالمات واستقبالها بنجاح على مستوى مقبول من الجودة وفي ما ال يقل عن  %95من كافة المباني
داخل منطقة التغطية؛
ّ
 ّ
معدل المكالمات المقطوعة :يجب أل يتجاوز  %2من كافة محاوالت إجراء المكالمات؛
ّ
متوسط حركة المرور فيها
وعامل حظر المكالمات :ال يزيد (بحسب مقياس القدرة) عن  %5في «الساعة المزدحمة» (وهي ساعة واحدة يكون فيها
ّ
َّ
على الشبكة المتنقلة للشركة المرخص لها هو األعلى).
ّ ً
نورد في ما يلي ملخصا للشروط واألحكام العامة للتراخيص الفئوية من النوع (ب).
ً
َّ
الموحد ونظام االتصاالت واألنظمة الداخلية لالتصاالت ونظام هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات وأيضا القرارات
يجب على الشركة االلتزام بشروط الترخيص
ّ
وقت آلخر .كما يجب على الشركة أن تقدم تقارير دورية إلى هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات
والتوجيهات الصادرة عن هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات من ٍ
وأي معلومات أخرى تطلبها هذه األخيرة.
ّ
وبموجب أنظمة االتصاالتّ ،
َّ
َّ
فإن لدى مجلس إدارة هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات السلطة (إل في حال إعادة التمليك غير المصرح بها للترخيص الموحد ،حيث
ّ
َّ
ّ
يجب الحصول على موافقة وزير االتصاالت) لتعليق الترخيص الموحد أو إلغائه أو عدم تجديده أو فرض عقوبات على جميع مزودي خدمات االتصاالت المرخص
ً
َّ
الموحد بحسب ما تستدعيه المصلحة العامة (فضال راجع القسم الفرعي « 6-7الترخيص» من القسم 7
لهم (بمن فيهم الشركة) .كما يجوز تعديل الترخيص
ّ
ّ
َّ
ّ
«البيئة التنظيمية») .وإذا رغبت الشركة في التوقف عن تقديم الخدمات بموجب الترخيص الموحد ،فإنه يجب عليها أن تتبع اإلجراءات المحددة ضمن أنظمة
هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات.
ً
َّ
معينة أو في ّ
ُوي َ
سمح للشركة بتقديم الخدمات في منطقة ّ
الموحد (فضال راجع القسم الفرعي « 4-12الترخيص
عدة مواقع داخل المملكة ،بما يتوافق مع الترخيص

وربط االتصال البيني» من القسم « 12المعلومات القانونية»).
َّ
ويجب على الشركة أن تفي بكافة االلتزامات المنصوص عليها في نظام االتصاالت وفي الترخيص الموحد ،بما في ذلك استمرارية الخدمات وتطويرها وتحسينها.
ّ
يتعين على الشركة أن ّ
ّ
تتقيد بالمتطلبات التالية:
وعلى وجه الخصوص،

ّ
والتقيد بها وإظهار
تطبيق كافة السياسات والقواعد والتعليمات الصادرة عن هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات وغيرها من الهيئات الرسمية
النزاهة والسلوك الحسن.
ضمان خصوصية المستخدمين وعدم التمييز بينهم.
ّ ً
ّ
شرح رسوم الخدمات ّ
للمهتمين باالشتراك فيها.
مقدما
وميزاتها
ً
االمتثال لحقوق التأليف والنشر وغيرها من الحقوق وفقا لألنظمة ذات الصلة عند تقديم البرامج للمستخدمين .ويجب على الشركة أن تحصل على
ّ
تتضمن إرسال
موافقة وزارة الثقافة والمعلومات )1( :قبل إرسال المحتوى بأي شكل من األشكال من خالل أي وسائل إعالم؛ ( )2وإذا كانت الخدمة
أو استقبال معلومات أو مواد مسموعة أو مرئية أو نصوص مكتوبة أو رسومات باإلضافة إلى أي خدمات مستقبلية جديدة مرتبطة بحقوق الملكية
الفكرية أو معلومات النشر والطباعة.
ّ
الحصول على موافقة الغرفة التجارية إذا كانت الخدمة متصلة بشكل مباشر أو غير مباشر بتقديم مكافأة أو ترويج تجاري ،وفي أي حال الحصول على
موافقة السلطات المعنية األخرى قبل البدء بتقديم الخدمة.
ّ
االلتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية واألخالقيات والقواعد العامة واألعراف والذوق العام ،وعدم انتهاك أي قوانين أو أنظمة داخلية مطبقة في المملكة.
عدم االستفادة من أرقام هواتف المستخدمين أو األرقام التي يجري الحصول عليها من خالل المكالمات الواردة للمستخدمين ،أو استغاللها بأي
وسيلة ،مثل استخدامها في الحمالت اإلعالنية أو بيع قواعد البيانات ،بما فيها تلك األرقام ،إلى الهيئات األخرى من دون الحصول على إذن مسبق
من مالكي األرقام.
ّ
ّ
ّ
ّ
والمعدات األخرى (یجب ملء وتوقيع نموذج المتطلبات الخاصة
ومعداتها من أجل ( )1الربط مع األجهزة
توفیر اإلمكانيات الفنیة ألجهزة الشبكة
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ّ
ً
تقل عن اثني عشرة ً
لتشغيل الشبكة واستخدامها)؛ ( )2تحديد بيانات المستخدمين والرجوع إليها عند الضرورة ّ
شهرا أو وفقا لقرار هيئة
لمدة ال
االتصاالت وتقنية المعلومات.
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  (12-3):لودجلاتفاصيل ترخيص هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات التي حصلت عليها الشركة
الجهة المصدرة
هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات

رقم الترخيص

الغرض

29-02-03

تقديم الخدمات الموحدة ذات البنية التحتية

تاريخ اإلصدار
1438/05/23هـ
(الموافق 2017/02/20م)

تاريخ االنتهاء
1469/03/20هـ
(الموافق 2047/01/17م)

12االلتزامات المستمرة التي تفرضها الجهات الحكومية على الشركة بصفتها «صاحب الترخيص»
	 -6
تلزم الجهات الرقابية أدناه الشركة االلتزام ببعض المتطلبات الجوهرية على النحو التالي:
االلتزامات المستمرة حسب متطلبات وزارة التجارة
الشركة ملتزمة بنظام السجل التجاري لناحية التسجيل لدى إدارة السجل التجاري في مدينة الرياض حيث المقر الرئيسي بموجب شهادة رقم ( )1010246192وتاريخ
 (1429/03/04الموافق 2008/03/12م) والتي تنتهي صالحيتها بتاريخ 1444/03/04هـ.
ً
الشركة ملتزمة بنظام الشركات وقد تم تحديث النظام األساسي للشركة تماشيا مع التعديالت الجديدة التي أدخلت على نظام الشركات وذلك بعد أخذ موافقة وزارة
التجارة على مسودة النظام األساسي المقترح وتمت الموافقة عليه من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 1438/07/19هـ (الموافق
2017/04/16م).
ً
ً
منحت شركة زين الكويت للشركة ترخيصا الستخدام أي عالمة تجارية تملكها شركة زين الكويت بموجب اتفاقية اإلدارة (فضال راجع القسم الفرعي 4-1-1-7-12
«العالمة التجارية» من القسم « 12المعلومات القانونية») ،بما فيها العالمة التجارية «زين» بالحروف الالتينية .وبما أنه يجب توثيق أي ترخيص باستخدام
ّ
عالمة تجارية في المملكة العربية السعودية بموجب اتفاقية ترخيص خطية مسجلة لدى قسم العالمات التجارية في وزارة التجارة ،فقد أبرمت الشركة بتاريخ
1431/08/02هـ (الموافق 2010/07/14م) مع شركة زين الكويت اتفاقية أخرى مستقلة لترخيص استخدام العالمة التجارية «زين» بالحروف الالتينية( ،فضال راجع
القسم الفرعي « 2-1-7-12اتفاقية ترخيص العالمة التجارية» من القسم « 12المعلومات القانونية») .وقامت الشركة بتسجيل اتفاقية ترخيص العالمة التجارية
لدى قسم العالمات التجارية في وزارة التجارة وذلك من أجل ضمان علم أي أطراف أخرى بوجود ترخيص الستخدام العالمة التجارية «زين» من قبل الشركة في
المملكة العربية السعودية .وتم إصدار شهادة تسجيل العالمة التجارية «زين» بالحروف الالتينية باسم شركة زين الكويت في المملكة العربية السعودية برقم
 142710104وتاريخ 1427/12/02هـ (الموافق 2006/12/23م).
االلتزامات المستمرة حسب متطلبات هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات
َّ
يجب على الشركة أن تفي بكافة االلتزامات المنصوص عليها في نظام االتصاالت وفي الترخيص الموحد ،بما في ذلك استمرارية الخدمات وتطويرها وتحسينها.
ّ
يتعين على الشركة أن ّ
ّ
تتقيد بالمتطلبات التالية:
وعلى وجه الخصوص،
ّ
والتقيد بها وإظهار
تطبيق كافة السياسات والقواعد والتعليمات الصادرة عن هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات وغيرها من الهيئات الرسمية
النزاهة والسلوك الحسن.
ضمان خصوصية المستخدمين وعدم التمييز بينهم.
ّ ً
ّ
شرح رسوم الخدمات ّ
للمهتمين باالشتراك فيها.
مقدما
وميزاتها
ً
االمتثال لحقوق التأليف والنشر وغيرها من الحقوق وفقا لألنظمة ذات الصلة عند تقديم البرامج للمستخدمين .ويجب على الشركة أن تحصل على
ّ
تتضمن إرسال
موافقة وزارة الثقافة والمعلومات )1( :قبل إرسال المحتوى بأي شكل من األشكال من خالل أي وسائل إعالم؛ ( )2وإذا كانت الخدمة
أو استقبال معلومات أو مواد مسموعة أو مرئية أو نصوص مكتوبة أو رسومات باإلضافة إلى أي خدمات مستقبلية جديدة مرتبطة بحقوق الملكية
الفكرية أو معلومات النشر والطباعة.
ّ
الحصول على موافقة الغرفة التجارية إذا كانت الخدمة متصلة بشكل مباشر أو غير مباشر بتقديم مكافأة أو ترويج تجاري ،وفي أي حال الحصول على
موافقة السلطات المعنية األخرى قبل البدء بتقديم الخدمة.
ّ
االلتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية واألخالقيات والقواعد العامة واألعراف والذوق العام ،وعدم انتهاك أي قوانين أو أنظمة داخلية مطبقة في المملكة.
عدم االستفادة من أرقام هواتف المستخدمين أو األرقام التي يجري الحصول عليها من خالل المكالمات الواردة للمستخدمين ،أو استغاللها بأي
وسيلة ،مثل استخدامها في الحمالت اإلعالنية أو بيع قواعد البيانات ،بما فيها تلك األرقام ،إلى الهيئات األخرى من دون الحصول على إذن مسبق
من مالكي األرقام.
ّ
ّ
ّ
ّ
والمعدات األخرى (یجب ملء وتوقيع نموذج المتطلبات الخاصة لتشغيل الشبكة
ومعداتها من أجل ( )1الربط مع األجهزة
توفیر اإلمكانيات الفنیة ألجهزة الشبكة
ّ
ً
ً
ّ
واستخدامها)؛ ( )2تحديد بيانات المستخدمين والرجوع إليها عند الضرورة لمدة ال تقل عن اثني عشرة شهرا أو وفقا لقرار هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات.
االلتزامات المستمرة حسب متطلبات هيئة السوق المالية
ّ
تلزم الهيئة الشركات المدرجة االلتزام بقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة والتعليمات الخاصة الصادرة عن الهيئة وقواعد اإلدراج ال سيما االلتزام
باإلفصاح الدوري عن التطورات الجوهرية والمالية وتقرير مجلس اإلدارة ويجب التقيد بنماذج اإلعالنات الواردة ضمن التعليمات الخاصة بإعالنات الشركات لنتائجها
ً
المالية ،وعلى الشركة أيضا تقديم بيان بجميع األسباب والمؤثرات للتغير في النتائج المالية للسنة المالية الحالية مع فترة المقارنة بحيث تشمل األسباب جميع
بنود إعالن النتائج المالية.
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وقد قامت الشركة باإلعالن على موقع تداول في تاريخ 2017/04/20م بموجب «اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي
بلغت خسائرها المتراكمة  %20فأكثر من رأس مالها» الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم  2013-48-4وتاريخ 1435/01/15هـ الموافق
2013/11/18م بناء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 30/وتاريخ 1424/06/02هـ (الموافق 2003/08/01م) المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق
المالية رقم  2016-130-1وتاريخ 1438/01/23هـ (الموافق 2016/10/24م) ،والذي أشارت فيه إلى أن خسائرها المتراكمة قد بلغت  2.274مليار ريال سعودي ،مما
يمثل  %39من رأسمالها ،وذلك باالستناد إلى القوائم المالية للشركة للفترة المنتهية في 2016/12/31م.
وفي تاريخ 2017/05/25م ،أعلنت الشركة عن تعيين شركة السعودي الفرنسي كابيتال كمستشار مالي لتقديم المشورة بشأن البحث في مختلف الخيارات المتاحة
لمواصلة تعزيز المركز المالي للشركة.
وباإلشارة إلى النتائج المالية كما في 2017/12/31م ،بلغ العجز المتراكم للشركة  2.263مليار ريال سعودي تمثل  %39من رأس مالها والتي تعود إلى عدة أسباب
منها ارتفاع مصاريف الديون.
وفي تاريخ 2017/10/25م ،أعلنت الشركة عن توصيات مجلس إدارتها في اجتماعه المنعقد في 2017/10/24م بتخفيض رأس مال الشركة من 5,837,291,750
ريال سعودي إلى  3,616,110,783ريال سعودي ومن ثم زيادة رأس مال الشركة من  3,616,110,783ريال سعودي إلى  9,616,110,783ريال سعودي ،وذلك بعد
الحصول على موافقات الجهات التنظيمية والجمعيات العامة غير العادية.
وفي تاريخ 2018/05/07م ،أعلنت الشركة عن توصيات مجلس إدارتها بتصحيح مبالغ تخفيض رأس مال الشركة وزيادته كما يلي )1( :تخفيض رأس مال الشركة
من  5,837,291,750ريال سعودي إلى  3,616,110,780ريال سعودي ومن ثم ( )2زيادة رأس مال الشركة من  3,616,110,780ريال سعودي إلى  9,616,110,780ريال
سعودي ،وذلك بعد الحصول على موافقات الجهات التنظيمية والجمعيات العامة غير العادية .كما أعلنت الشركة تعيين شركة الفرنسي كابيتال وشركة الراجحي
المالية وشركة العربي الوطني لالستثمار للقيام بمهام المستشارين الماليين للشركة فيما يتعلق بتخفيض رأس المال ،ومن ثم زيادة رأس المال وكافة اإلجراءات
ذات العالقة.
وفي تاريخ 2020/02/10م ،أعلنت الشركة عن تعديل التوصيات في الملف المقدم إلى هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) فيما يتعلق
بتخفيض رأس مال الشركة وزيادته كما يلي )1( :تخفيض رأس مال الشركة من  5,837,291,750ريال سعودي إلى  4,229,165,260ريال سعودي ومن ثم ( )2زيادة
رأس مال الشركة من  4,229,165,260ريال سعودي إلى  8,729,165,260ريال سعودي ،وذلك بعد الحصول على موافقات الجهات التنظيمية والجمعيات العامة
غير العادية.
وفي تاريخ 2020/08/27م ،أعلنت الشركة عن تعديل التوصيات في الملف المقدم إلى هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) فيما يتعلق
بتخفيض رأس مال الشركة وزيادته كما يلي )1( :تخفيض رأس مال الشركة من  5,837,291,750ريال سعودي إلى  4,487,291,750ريال سعودي ومن ثم ( )2زيادة
رأس مال الشركة من  4,487,291,750ريال سعودي إلى  8,987,291,750ريال سعودي ،وذلك بعد الحصول على موافقات الجهات التنظيمية والجمعيات العامة
غير العادية.

12االتفاقيات مع األطراف ذات العالقة
	 -7

بخالف ما هو وارد أدناه ،لم تبرم الشركة أي عقود أو ترتيبات مع أعضاء مجلس اإلدارة أو ٍّ
أي من أقاربهم أو الشركات التابعة لهم.
ً
ً
المراعي لتقديم خدمات االتصاالت حسب األحكام التجارية السائدة في السوق وبدون شروط تفضيلية .بلغت قيمة التعامالت
وقد أبرمت الشركة عقدا مع شركة
خالل عام 2018م مبلغ وقدره مليونين وسبعمائة وثمانية عشر ألف ومائتين وخمسة وتسعون ( )2,718,295ريال سعودي .وقد تم المواقفه عليها من قبل الجمعية
العامة العادية بتاريخ 1440/08/13هـ (الموافق 2019/04/18م) لمدة عام من تاريخ الجمعية .ونشير إلى أن صاحب السمو األمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود
الكبير ،رئيس مجلس إدارة الشركة هو رئيس مجلس إدارة شركة المراعي.
ً
وأبرمت الشركة عقدا مع شركة مستودعات األرشفة المحدودة والتي يكون لصاحب السمو األمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير رئيس مجلس إدارة
الشركة مصلحة غير مباشرة فيها .حيث وقعت الشركة عقد مع شركة مستودعات األرشفة المحدودة وهي شركة تابعة لشركة تجوري المحدودة التي شغل األمير
نايف بن سلطان عضوية مجلس إدارتها بعد التعاقد بينها وبين الشركة .حيث تم توقيع عقد خدمات التخزين واألرشفة في تاريخ 2015-07-29م ،وبلغ إجمالي
قيمة التعامالت خالل عام 2018م مبلغ وقدره  916,000ريال سعودي وقد تم المواقفه عليها من قبل الجمعية العامة العادية بتاريخ 1440/08/13هـ (الموافق
2019/04/18م).
ً
ً
وقد أبرمت الشركة أيضا عددا من اتفاقيات الخدمات مع مجموعة زين كما هو مبين أدناه:

	2-7-1

1االتفاقيات مع شركة زين الكويت

	2-7-1-1

1اتفاقية اإلدارة

	2-7-1-1-1

1نظرة عامة

ّ
وتتضمن
أبرمت الشركة وشركة زين الكويت اتفاقية إدارة لتوفير خدمات إدارة شبكة االتصاالت المتنقلة والخدمات التشغيلية من قبل شركة زين الكويت للشركة.
ً
ّ
ً
هذه االتفاقية أحكاما متعلقة باستخدام الشركة للعالمة التجارية لشركة زين الكويت ،وفيما يلي موجزا عن بنود وأحكام االتفاقية.
ٌ
ِّ
تنص شروط اتفاقية اإلدارة على ّ
ِّ
ّ
وتطويرها ضمن نطاق
أن شركة زين الكويت مسؤولة عن سير أعمال الشركة وعن تزويدها بما يلزم لتشغيل شبكة اتصاالت متنقلة
ّ
ّ
الترخيص .وتتضمن الخدمات التي توفرها وشركة زين الكويت خدمات مالية ومحاسبية وهندسية ومشتريات وموظفين وخدمات التسويق والتعاقد (وبالتحديد
ّ
ّ
ّ
تتكبدها شركة
وتتحمل الشركة بدورها مسؤولية كافة المصاريف والمصاريف التي
التفاوض بشأن اتفاقيات الربط البيني والتجوال مع مشغلي الشبكات اآلخرى).
زين الكويت أثناء تقديم هذه الخدمات.
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	2-7-1-1-2

1الخدمات اإلدارية والتشغيلية

	2-7-1-1-3

1رسوم اإلدارة

ّ
ّ
ّ
تتضمن الخدمات المالية والمحاسبية التي توفرها شركة زين الكويت إدارة الخزانة والتدفق النقدي والذمم المدينة والدائنة والمحاسبة المتعلقة بالمصاريف وإعداد
َّ
ّ
والفعالة للعمالء .أماّ
الميزانيات وكشوف المرتبات واألجور .ومن خدماتها التشغيلية مراقبة السياسات والممارسات واإلجراءات لضمان تقديم الخدمات االقتصادية
ّ
ّ
تضم إدارة الموظفين وتشغيل الحسابات المصرفية للشركة.
خدماتها اإلدارية ،فإنها
ً
وفقا التفاقية اإلدارة بدفع رسوم إدارية إلى شركة زين الكويت لقاء توفير الخدمات بشكل ربع سنوي («رسوم اإلدارة»)ُ .وت َ
حتسب تلك الرسوم على
تلتزم الشركة
أساس نسبة من إجمالي اإليرادات السنوية للشركة كالتالي:
 %4من تاريخ بداية إطالق الخدمات وحتى تاريخ 2008/12/31م؛
 %3.5من العام الثاني من تاريخ بداية إطالق الخدمات (أي 2008/12/31م) وحتى تاريخ 2009/12/31م؛
 %2.5من العام الثالث من تاريخ بداية إطالق الخدمات (أي 2009/12/31م) وحتى تاريخ 2010/12/31م؛
 %2من العام الرابع من تاريخ بداية إطالق الخدمات (أي 2010/12/31م) وحتى تاريخ 2011/12/31م؛
من العام الخامس من تاريخ بداية إطالق الخدمات (أي 2011/12/31م) حتى العام الخامس والعشرون من تاريخ بداية إطالق الخدمات ،تكون نسبة
الرسوم كاآلتي (من إجمالي اإليرادات السنوية للشركة):
ّ
تتكبد فيه الشركة خسارة صافية؛
 %0-في أي عام

ّ
ً
ً
 %1في أي عام تحقق فيه الشركة ربحا صافيا يصل إلى  %6من إجمالي اإليرادات السنوية؛ّ
ً
 %2في أي عام تحقق فيه الشركة ربحا صافيا يزيد عن  %6من إجمالي اإليرادات السنوية.ّ
وتجدر اإلشارة أن الشركة قد توقفت عن دفع هذه الرسوم في 2009/07/27م حيث ّ
أن تسهيل المرابحة يحظر الدفعات إلى األطراف ذات العالقة .وبالتالي ،تراكمت
ّ
ً
رسوم اإلدارة المستحقة على الشركة لشركة زين الكويت وستصبح واجبة الدفع وفقا لشروط تسهيل المرابحة (الرجاء مراجعة القسم « 1-2-3-7-12تسهيل المرابحة»
للمزيد من المعلومات).

	2-7-1-1-4

1العالمة التجارية «زين»

	2-7-1-1-5

1التعويض

	2-7-1-1-6

ّ 1
المدة واإلنهاء

كجزء من رسوم اإلدارة ،تدفع الشركة لشركة زين الكويت رسم امتياز سنوي يمثل  %0.7من اإليرادات السنوية للشركة طيلة ّ
مدة اتفاقية اإلدارة لقاء أن تستخدم
ُ
الشركة العالمة التجارية التي تملكها شركة زين الكويت .وباإلضافة إلى اتفاقية اإلدارة ،أ ِبرمت الشركة وشركة زين الكويت «اتفاقية ترخيص باستعمال العالمات
التجارية» لمنح الشركة الترخيص الذي ّ
يخولها أن تستخدم بعض العالمات التجارية الخاصة بشركة زين الكويت (فضال راجع القسم الفرعي « 2-1-7-12اتفاقية
ترخيص العالمة التجارية» من القسم « 12المعلومات القانونية»).
ّ
تتكبدها شركة زين الكويت فيما
وافقت الشركة على تعويض شركة زين الكويت عن أي خسائر أو التزامات أو تكاليف أو مصاريف (بما فيها األتعاب القانونية)
ً
ّ
ّ
تتحمل شركة زين الكويت المسؤولية تجاه الشركة أو ٍّ
أي من مساهميها بشأن أي خسائر أو أضرار
يتعلق بالتزامات شركة زين الكويت وفقا لشروط اتفاقية اإلدارة .وال
ً
ّ
ِّ
أو مصاريف أو مطالبات تواجهها الشركة ما لم تكن ناتجة عن غش أو إخالل متعمد أو إهمال جسيم ارتكبته شركة زين الكويت فيما يتعلق باتفاقية اإلدارة.
أبر َمت اتفاقية اإلدارة ّ
لمدة  25سنة ما لم يجر إنهاؤها في وقت أبكر لظروف ّ
معينة ،بما فيها ما يلي:
ِ
ِ

تبين بموجب حكم نهائي غير قابل لالستئناف أو قرار التحكيم ّ
أن شركة زين الكويت ّ
يجوز للشركة إنهاء اتفاقية اإلدارة )1( :إذا ّ
متورطة في عملية
ً
ّ
ّ
ّ
ّ
غش أو أرتكبت إهمال جسيم يتعلق بالشركة أو أنها متخلفة عمدا عن التزاماتها بشروط اتفاقية اإلدارة؛ ( )2أو إذا تخلفت شركة زين الكويت عن
ّ
ّ
ّ
ّ
مادي له تأثير سلبي جوهري على الوضع المالي للشركة ككل (واستمر هذا التقصير من دون معالجة لمدة  60يوم عمل بعد تلقي إشعار بشأنه)؛
التزام
ٍ
ٍّ
( )3أو إذا قلت نسبة مساهمة شركة زين الكويت في الشركة عن ( %15وحيث في هذه الحالة توافق شركة زين الكويت على بذل جهودها المعقولة
ً
ّ
المتعمد من قبل شركة زين الكويت) وفي حال أقدمت الشركة على إنهاء
لمساعدة الشركة على إيجاد مدير آخر خالل فترة  60يوما بعد اإلشعار بالبيع
ّ
اتفاقية اإلدارة ألي سبب آخر ،فإنها ملزمة بدفع تعويضات عن األضرار بقيمة نقدية لشركة زين الكويت تساوي ثالثة أضعاف مجموع الرسوم التي
ّ
ّ
تلقتها شركة زين الكويت خالل السنة المالية الكاملة السابقة فيما يخص رسوم اإلدارة ورسم االمتياز الخاص بالعالمات التجارية.
تملك شركة زين الكويت الحق في إنهاء اتفاقية اإلدارة عند انتهاء صالحية الترخيص ،أو في حال إخالل الشركة بأي التزام جوهري واستمر هذا
ّ
اإلخالل دون تصحيح لمدة  60يوم عمل بعد صدور إشعار بهذا الشأن ،أو في حال عجز الشركة عن دفع أي مبالغ مستحقة لشركة زين الكويت تتجاوز
مبلغ  500ألف دوالر أمريكي (في فترة  60يوم عمل بعد صدور إشعار بالعجز عن دفع هذه المبالغ).
ّ
ال يجوز تعديل اتفاقية اإلدارة إل بموافقة شركة زين الكويت والشركة وهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات.

	2-7-1-1-7

1الحوكمة والتحكيم

تخضع اتفاقية اإلدارة لمبادىء العقود التجارية الدولية التي ّ
ينص عليها المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص ،ويجب عرض أي نزاع على التحكيم في البحرين.
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	2-7-1-2

1اتفاقية ترخيص العالمة التجارية

بتاريخ 1431/08/02هـ (الموافق 2010/07/14م) ،أبرمت الشركة وشركة زين الكويت اتفاقية ترخيص باستخدام العالمة التجارية («اتفاقية الترخيص باستخدام
العالمة التجارية») .بموجب اتفاقية الترخيص باستخدام العالمة التجارية ،رخصت شركة زين الكويت للشركة باستخدام اعدد من العالمات التجارية المملوكة لـ
ً
شركة زين الكويت .وفيما يلي موجز عن تفاصيل العالمة التجارية السارية المفعول والتي تقوم الشركة باستخدامها حاليا:
العالمة التجارية «زين» المسجلة باسم شركة زين الكويت برقم  142710104وتاريخ 1427/12/02هـ (الموافق 2006/12/23م) ،ويشار إليها بـ («العالمة التجارية
لشركة زين الكويت»).
إن اتفاقية الترخيص باستعمال العالمة التجارية تسمح للشركة باستخدام العالمة التجارية لشركة زين الكويت داخل وخارج المملكة العربية السعودية مقابل دفع
ً
الرسوم المحددة في اتفاقية اإلدارة (فضال راجع القسم الفرعي « 1-1-7-12اتفاقية اإلدارة» من القسم « 12المعلومات القانونية») .وقد التزمت شركة زين الكويت
بتجديد تسجيل العالمة التجارية لشركة زين الكويت كل  10سنوات وفقا لنظام العالمات التجارية .وتنص اتفاقية الترخيص باستخدام العالمة التجارية انتهائها
عند انهاء أو انتهاء اتفاقية اإلدارة .وعليه فإن حق الشركة في استخدام العالمة التجارية لشركة زين الكويت سينتهي عند إنهاء أو انتهاء اتفاقية اإلدارة.
بتاريخ 1431/11/15هـ (الموافق 2010/10/23م) قامت الشركة بتسجيل اتفاقية الترخيص باستخدام العالمة التجارية لدى إدارة العالمات التجارية بوزارة التجارة
والصناعة في المملكة العربية السعودية ،وذلك بهدف إعالم األطراف األخرى بوجود االتفاقية .وقد أصدرت الوزارة شهادات ترخيص استخدام العالمات التجارية
في 1432/02/01هـ (الموافق 2011/01/05م) والتي تؤكد أحقية الشركة في استخدام العالمات التجارية المملوكة لشركة زين الكويت.
ً
ووفقا ألحكام نظام الشركات ،ال ُي َ
سمح ألعضاء مجلس اإلدارة أن يكون لهم أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في معامالت أو عقود تجري لحساب الشركة ما لم تأذن
ٍّ
ً
ً
ّ
ويتعين على كل من أعضاء مجلس اإلدارة أن يرفع تقريرا إلى مجلس اإلدارة بشأن أي مصلحة
لهم بها الجمعية العامة العادية .ويجب تجديد هذا اإلذن سنويا.
ّ
تخصه في المعامالت والعقود المبرمة لحساب الشركة .ويجب تسجيل هذا التقرير في محضر االجتماع .وال يجوز ٍّ
ألي من األعضاء ،من دون ترخيص من الجمعية
العامة (والذي يجب تجديده كل عام) ،أن يشارك في أي نشاط أو تكون له عالقة فيه إذا كان يتنافس مع أنشطة الشركة.

	2-7-2

1االتفاقيات األخرى ضمن مجموعة زين

َّ
المقدمة
أبرمت الشركة اتفاقيات مع أعضاء آخرين من مجموعتها في األردن والسودان والبحرين .وبموجب هذه االتفاقيات ،توافق الشركة على نقل المكالمات
َّ
المقدمة من الشركة عبر شبكته ،وفي
إليها من الطرف اآلخر عبر شبكة الشركة في المملكة العربية السعودية ويوافق الطرف اآلخر بدوره على نقل المكالمات
َ
ً
للطرفين أن يتقاضيا من َ
أحديهما اآلخر كلفة إنهاء المكالمة على أساس األسعار المتفق عليها.
الحالتين وفقا للمعايير الدولية المعمول بها .ويمكن

وأبرمت الشركة اتفاقية مع شركتها الزميلة في األردن لتقديم خدمات التجوال الدولي ،كما تنوي إبرام اتفاقية مع شركة مدى لالتصاالت المملوكة بالكامل لشركة
زين الكويت من أجل تقديم خدمات الربط ،وخدمات االستخدام طويلة األمد غير قابلة لإللغاء ( ،)IRUوخدمات ( ،)IP Transitوخدمات التجوال الدولي.
ً
وتجدر اإلشارة أيضا إلى أن الشركة تحصل على خدمات تقديم األجهزة والمعدات مثل أجهزة شبكة االتصاالت المتنقلة ذات النطاق العريض ( )MBBوغيرها من
شركة بروكتل ذ.م.م ( ،)Proctel WLLالمملوكة لشركة زين الكويت بنسبة  %99بموجب عقود شراء.
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	2-7-3

1اتفاقيات التمويل

	2-7-3-1

1ملخص اتفاقيات التمويل

ً
تحظى الشركة حاليا بتمويالت قيد التنفيذ عبر المصادر التالية:
تسهيل بقيمة  5,959,568,397مليار ريال سعودي ( 1,589,218,239مليار دوالر أمريكي) ،بموجب اتفاقية إعادة تمويل مرابحة المبرمة بتاريخ
2009/08/10م والمعدلة بتاريخ  31يوليو 2013م وتاريخ  5يونيو 2018م («تسهيل المرابحة»)؛
َّ ً
قروض ثانوية بفوائد ،وقيمتها اإلجمالية كما في ديسمبر2019م 5,010,445,581 ،ريال سعودي ( 1,336,118,822دوالر أمريكي) مقدمة من المساهمين
ِّ
المؤسسين («تمويل من أطراف ذات عالقة»)؛
اتفاقية دفع َّ
مؤجل مع فوائده ،أبرمتها الشركة مع وزارة المالية السعودية بتاريخ  1يونيو 2013م بشأن المبالغ المستحقة بالنسبة لتقاسم المبيعات

ّ
ورسوم استخدام الترددات وقيمتها  5,600,000,000ريال سعودي (حوالي  1,493,333,333دوالر أمريكي) («قرض وزارة المالية»)
تسهيل بقيمة  2,250,000,000ريال سعودي بموجب اتفاقية تمويل المرابحة المبرمة بتاريخ  16يونيو 2019م («تسهيل المرابحة (ُ ،)»2019يشار إليها
ً
معا بـ «التمويالت الحالية»).
ُ
تسمح شروط «تسهيل المرابحة» للشركة بالحصول على بعض التمويالت األخرى (أو إعادة تمويل لتسهيالت حالية) بشروط ثانوية ترضي كبار الدائنين المضمونين
(كما ّ
يحدد القسم « 1التعريفات والمصطلحات»).
ّ
ويوضح الجدول التالي التمويالت الحالية للشركة:
  (12-4):لودجلاالتمويالت الحالية

التاريخ

سداد المبلغ
األصلي للقرض

المدة وتاريخ
االنتهاء

نوع
القرض

تسهيل
المرابحة

2018/06/05م

ّ
تسديدات منظمة
بعد فترة سماح
من سداد اصل
التمويل مدتها 3
سنوات

 5سنوات منتهية
بتاريخ  30يونيو
2023م

تمويل من
أطراف
ذات عالقة
والفائدة
المستحقة

2007م – جاري

الغرض

المبلغ
بالريال
السعودي
(وما
يعادله
بعملة
القرض)

إعادة تمويل
تسهيل
 5.9مليار
المرابحة
ريال
المبرم
سعودي
بتاريخ
 31يوليو
2013م

العملة

دوالر
أمريكي
وريال
سعودي

الضمان

ضمان من
شركة زين
الكويت حتى
 700مليون
دوالر أمريكي،
رهن األصول،
رهن األسهم،
رهن الحسابات
المصرفية

عند الطلب،
لكن مع الخضوع
لشروط تسهيل
المرابحة (تابع
لتسهيل المرابحة)

مفتوح

الحصول
على
التراخيص
ورأس المال
العامل
وتسديد
الديون

5.3
مليار ريال
سعودي (ما
يعادل 1.4
مليار دوالر
أمريكي)

قرض وزارة
المالية

2013/06/01م

سبعة أقساط
متساوية من
2021/06/01م

 14سنة
منتهية بتاريخ
2027/06/01م

تأجيل
تقاسم
األرباح
ورسوم
ّ
الترددات

 5.6مليار
ريال
سعودي (ما ريال
يعادل  1.49سعودي
مليار دوالر
أمريكي)

ّ
ضمان/تعهد
عبر الحسابات
المصرفية

تسهيل
المرابحة
2019

2019/06/16م

سنتان مع الخيار
يسدد بالكامل عند للتمديد لمدة
 12شهر إضافي
تاريخ االستحقاق
(لم يتم سداد أي
النهائي
مبلغ)

2.25
مليار ريال
سعودي

ضمان من
شركة زين
الكويت لكامل
المبلغ اإلجمالي

شراء السلع

المصدر :الشركة
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دوالر
أمريكي

ريال
سعودي

دفع الفائدة/
الربح

كل ربع سنة

نسبة
سداد
القرض

تم سداد
مبلغ
1.475
مليار ريال
سعودي
وذلك
يشكل
 %19من
قيمة
إجمالي
القرض.

ال يوجد

عند االستحقاق

لم يتم
سداد أي
مبلغ حتى
تاريخ هذه
النشرة.

ً
كل سنة بدءا من
2014/06/01م
وعلى مدى 7
سنوات

لم يتم
سداد أي
من المبلغ
األصلي
للقرض

كل  3شهور

لم يتم
سداد أي
مبلغ حتى
تاريخ هذه
النشرة.
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1التمويالت الحالية
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1تسهيل المرابحة

في 2009/08/10م أبرمت الشركة اتفاقية تسهيل مرابحة مشترك مع البنك السعودي الفرنسي (بصفته الوكيل االستثماري لصالح -وبالنيابة عن  -مجموعة من
البنوك التجارية) .وقد جرى تعديل هذه االتفاقية وإعادة جدولة تسهيل المرابحة في 2013/07/31م .يبلغ إجمالي رصيد أصل التسهيل  8,630,769,232ريال
وجزء بالدوالر األمريكي
جزء بالريال السعودي وقدره ( 6,349,038,461حوالي  1,693,076,923دوالر
أمريكي) ٍ
سعودي ( 2,301,538,462دوالر أمريكي) وينقسم إلى ٍ
ّ
ّ
وقدره  608,461,538دوالر أمريكي (بما يعادل  2,281,730,771ريال سعودي) .وفيما ّ
يخص معدل الربح ،فإنه ُيحسب على أساس مؤشر سعر الفائدة بين المصارف
ّ
السعودية ( -سايبور)  - SAIBORبالنسبة لجزء الريال السعودي من المرابحة ،ومؤشر سعر الفائدة بين مصارف لندن ’ -ليبور‘  - LIBORبالنسبة لجزء الدوالر األمريكي
من المرابحة) باإلضافة إلى الهامش المتفق عليه.
ّ
ً
ودفعت الشركة في 2016/12/31م مبلغا وقدره  431,538,461ريال سعودي كسداد لنسبة  %5من المبلغ األصلي ،ما يمثل الدفعة األولى بموجب التسهيل .كما
ً
دفعت الشركة في 2017/06/22م مبلغا وقدره  431,538,461كسداد لنسبة  %5أخرى ،وتم سداد في 2017/12/28م مبلغا وقدره  1,294,615,385ريال سعودي
كسداد نسبة  %15إضافية.
ّ
ويجب سداد مبلغ  6,473,076,924ريال سعودي مما يشكل نسبة الـ  %75المتبقية من المرابحة بشكل دفعة نهائية كبيرة من أصل المبلغ ،وذلك بتاريخ
ّ
وتسدد الشركة مدفوعات نصف سنوية من الربح خالل فترة التسهيل.
االستحقاق النهائي 2018/06/30م.
في  5يونيو 2018م قامت الشركة بتعديل وإعادة جدولة تسهيل المرابحة مرة أخرى لسداد النسبة المتبقية من المرابحة .ويتضمن هذا التعديل تمديد تاريخ
اإلستحقاق لخمس سنوات إضافية تنتهي في  29يونيو 2023م مع فترة سماح مدتها ثالث سنوات .وبلغ الرصيد الجديد ألصل القرض  5.9مليار ريال سعودي،
الجزء بالريال السعودي يبلغ  4.38مليار ريال سعودي والجزء بالدوالر األمريكي يبلغ  0.42مليار دوالر أمريكي ( 1,575مليار ريال سعودي) .وتشتمل اإلتفاقية على
تسهيالت رأس المال العامل يبلغ مجموعها  647.3مليون ريال سعودي ،الجزء بالريال السعودي يبلغ  476مليون ريال سعودي ،والجزء بالدوالر األمريكي البالغ
 45.6مليون دوالر أمريكي ( 171مليون ريال سعودي) لمدة عامين.
ﺧﻼل اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻟث ﻣن ﻋﺎم 2018م ،ﻗﺎﻣت اﻟﺷرﮐﺔ ﺑدﻓﻊ ﻣﺑﻟﻎ طوﻋﻲ في وقت مبكر (الجزء بالريال السعودي 428.3 :مليون ريال سعودي ،واﻟﺟزء بالدوالر اﻷﻣرﯾﮐﻲ:
 45.8ﻣﻟﯾون دوﻻر أﻣرﯾﮐﻲ) بإجمالي ﻣﺑﻟﻎ  600ﻣﻟﯾون ريال سعودي.
ثان في وقت مبكر (الجزء بالريال السعودي 374.81 :مليون ريال سعودي ،واﻟﺟزء بالدوالر
ﺧﻼل اﻟرﺑﻊ الرابع ﻣن ﻋﺎم 2018م ،ﻗﺎﻣت الشركة ﺑدﻓﻊ ﻣﺑﻟﻎ طوﻋﻲ ٍ
اﻷﻣرﯾﮐﻲ 40.05 :ﻣﻟﯾون دوﻻر أﻣرﯾﮐﻲ) بإجمالي ﻣﺑﻟﻎ  525ﻣﻟﯾون ريال سعودي.
ﺧﻼل اﻟرﺑﻊ الثاني ﻣن ﻋﺎم 2019م ،ﻗﺎﻣت الشركة ﺑدﻓﻊ ﻣﺑﻟﻎ طوﻋﻲ ثالث في وقت مبكر (الجزء بالريال السعودي 214.2 :مليون ريال سعودي ،واﻟﺟزء بالدوالر
اﻷﻣرﯾﮐﻲ 22.88 :ﻣﻟﯾون دوﻻر أﻣرﯾﮐﻲ) بإجمالي ﻣﺑﻟﻎ  300ﻣﻟﯾون ريال سعودي.
ً
ً
َّ
ّ
المقدم في إطار المرابحة ضمانا جزئيا من شركة زين الكويت بمبلغ يصل إلى  700,000,000دوالر أمريكي ،باإلضافة إلى رهن األسهم المملوكة
ويتضمن الضمان
ِّ
ِّ
للمساهمين المؤسسين في الشركة (بما في ذلك رهن أي أسهم مستقبلية صادرة للمساهمين المؤسسين) واألصول الثابتة الرئيسية والحسابات المصرفية للشركة.
ِّ
وتجار التجزئة ّ
والموزعین ّ
وتشتمل التعهدات المالية على ّ
وتجار الجملة والموظفین.
الحد األدنی لمستویات الرفع المالي وقيود القروض والضمانات للعمالء
الجدير بالذكر أن الشركة ملزمة بإشعار البنك السعودي الفرنسي فيما يتعلق بطرح الشركة ألسهم حقوق أولوية وذلك بموجب اتفاقية تسهيل المرابحة ،وقد تم
إشعار البنك بذلك والحصول على موافقته .وبالتالي فإنه يحق للشركة طرح أسهم األولية من دون أن يترتب على ذلك حالة إخالل بشروط وأحكام اتفاقية تسهيل
المرابحة.
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1التمويل من أطراف ذات عالقة

يوثق التمويل من أطراف ذات عالقة في اتفاقيات ثنائية حول القروض الممنوحة من هذه األطراف ،وهي اتفاقيات مبرمة بين الشركة وكل طرف ذو عالقة وهي
تابعة بدورها لتسهيل المرابحة .وعليهّ ،
فإن التزامات الشركة بالسداد في إطار التمويل من أطراف ذات عالقة تأتي في المرتبة التالية بعد التزاماتها بالسداد لكبار
الدائنين المضمونين بموجب تسهيل المرابحة.
مبالغ التمويل من أطراف ذات عالقة هي كما يلي:
  (12-5):لودجلاالتمويل المقدم من أطراف ذات عالقة كما في 2019/12/31م
األطراف ذات العالقة
شركة زين الكويت

*

المساهمون المؤسسون اآلخرون
المجموع

التمويل من األطراف ذات العالقة
(بآالف الرياالت السعودية)

النسبة المئوية للتمويل

4,847,329

%96.74

163,117

%3.25

5,010,446

المصدر :الشركة
*ويجدر الذكر أن هذه القيمة ال تشمل كامل المستحقات لشركة زين الكويت ،حيث على الشركة تسديد مبلغ إضافي (دون فائدة) يبلغ ( )1,356,121,348ريال سعودي كما في 2019/12/31م بموجب
إتفاقية اإلدارة (قضال راجع القسم الفرعي « 1-1-7-12اتفاقية اإلدارة» من القسم « 12المعلومات القانونية»).

ً
ونظرا للوضع الثانوي للتمويل من أطراف ذات عالقة ،فال توجد تواريخ استحقاق َّ
محددة في االتفاقيات ذات الصلة بين هذه األطراف والشركة .وكجزء من إصدار
َّ
أسهم حقوق األولوية ،سيتم رسملة جزء قد يصل إلى كامل التمويل من قبل شركة زين الكويت (بما في ذلك الفائدة المستحقة) ،كما هو موضح في القسم 9
«استخدام متحصالت الطرح».

96

ً
ّ
وتقوم شركة زين الكويت بدورالجهة الراعية لترتيبات تمويالت الشركة وذلك عبر توفير دفعات َّ
مقدمة لتغطية المصاريف المترتبة على تمويالت الشركة (مثال،
ُ َ
ً
َّ ً
مقدما لعدد من التمويالت الحالية ،والعمولة ،وسداد نسب األرباح والفوائد ،ورسوم المستشارين) ،فضال عن المصاريف الرأسمالية العامة .وينظر إلى أي
رسوم مدفوعة
ّ
دفعات َّ
ِّ
مقدمة ُيجريها المساهمون المؤسسون أو األطراف ذات العالقة األخرى على أنها قروض ثانوية ممنوحة من قبلهم ولن تصبح واجبة السداد حتى االنتهاء
من السداد لكبار الدائنین المضمونین.
وستكتتب شركة زين الكويت في كامل نسبة أحقيتها في أسهم حقوق األولوية بموجب الطرح كحد أدنى ،نقدا أو من خالل رسملة حوالي مبلغ مليار وستمائة
ً
ً
َّ
المقدم من قبلها ،كما هو موضح في القسم 9
وسبعة وستون مليونا وثالثة وثالثون ألفا وأربعمائة وتسعين ( )1,667,033,490ريال سعودي من قيمة التمويل
«استخدام متحصالت الطرح».
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1قرض وزارة المالية

ّ
المتعلقة بتقاسم المبيعات ورسوم ّ
الترددات بملغ  5,600,000,000ريال سعودي
أبرمت الشركة اتفاقية مع وزارة المالية السعودية بتاريخ 2013/06/01م لتأجيل الدفعات
ّ
ً
ً
ً
ُ
(حوالي  1,493,333,333دوالر أمريكي) والمستحقة من الشركة للحكومة السعودية .وتعتبر هذه االتفاقية قرضا تجاريا يخضع لعمولة تجارية مستحقة سنويا
بهامش متفق عليه فوق سعر الفائدة السنوي السائد بين البنوك السعودية (سايبور).
ً ً
ويجب على الشركة دفع سبعة أقساط سنوية بقيمة  800,000,000ريال سعودي (ما يعادل حوالي 213,333,333دوالر أمريكي) سنويا بدءا من 2021/06/01م ،باإلضافة
ً
إلى مبالغ العموالت التي جرى أيضا تأجيلها.
ّ ً
ّ
ّ
مخصصا  -والذي في حال عجز الشركة عن دفع المبالغ المستحقة بموجب قرض وزارة المالية  -يمنح وزارة المالية الحق في استرداد
ويتضمن قرض وزارة المالية
األموال من الحسابات المصرفية للشركة أو من أطراف ثالثة.
وتجدر اإلشارة إلى أنه كانت هنالك مناقشات للشركة مع وزارة المالية فيما يتعلق بتحويل كل أو جزء من الديون المستحقة للوزارة إلى أسهم في الشركة عن طريق
التعهد جزئيا بالتغطية في الحقوق األولوية أو بأي شكل آخر .ولم تتوصل الشركة إلى أية اتفاق مع وزارة المالية بهذا الشأن وبالتالي فإن الديون المستحقة للوزارة
ستستمر بنفس الشروط واألحكام السابقة.
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1الهيكل المالي للتمويالت

ُ َ
ّ
متحصالت التمويالت الحالية على:
ط ِّبقت

إعادة تمويل تسهيل ثانوي سابق قدره  2,250,000,000ريال سعودي حوالي ( 600,000,000دوالر أمريكي)؛
ً
تمويل عمليات الشركة (وخاصة المصاريف الرأسمالية ورأس المال العامل والمصاريف التمويلية).
وبلغ مجموع التمويالت للشركة 15.4مليار ريال سعودي (ال يشمل مبلغ  1,356,121,348مليون ريال سعودي لشركة زين الكويت بموجب اتفاقية اإلدارة) كما في
2019/12/31م.
َ
وقد استخدمت الشركة ،أو ستستخدم ،تمويالتها الحالية لبناء شبكتها وتطويرها وألغراض َّ
مؤسسية عامة .وتخضع هذه التمويالت (باستثناء تسهيل المرابحة)
َّ
المبين في هذا القسم.
لهيكل التبعية
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1كبار الدائنين المضمونين

ً
ً
بما ّ
أن تسهيل المرابحة (فضال راجع القسم الفرعي  1-2-3-7-12تسهيل المرابحة) والذي يشكل نسبة  %19من إجمالي ديون الشركة هو التسهيل األعلى مرتبة
ّ
وسط تمويالت الشركة ،فإن البنوك التجارية (بصفتها كبار الدائنين المضمونين) تستفيد من حزمة تأمينية تضمن التزامات الشركة بالسداد بموجب تسهيل
ّ
وتتكون هذه الحزمة
المرابحة بحيث يحق لكبار الدائنين المضمونين التنفيذ على هذه الرهونات في حال إخالل الشركة بالتزاماتها وفقا التفاقية تسهيل المرابحة
ّ
مما يلي:
ٍّ
ِّ
المؤسسين في الشركة .حيث قام كبار المساهمين بابرام اتفاقيات رهن األسهم بتاريخ
ضمان األسهم :رهن األسهم المملوكة لكل من المساهمين
ّ
 25يوليو 2013م أو ما يقارب ذلك التاريخ .ويبلغ عدد هذه األسهم  322ألف سهم مما يشكل  %55من إجمالي أسهم الشركة .ويتضمن هذا الضمان
ً
ِّ
المؤسسين ؛
رهنا لألسهم المستقبلية اإلضافية التي قد تصدر للمساهمين
ضمان األصول والذمم المدينة :رهن والتنازل عن مستحقات الشركة بموجب بعض عقود الشركة وعقودها (مثل عقود التوزيع وخدمات شركات النقل
وعقود الخدمات الدولية وغيرها) وذممها المدينة من أقساط التأمين؛
ّ
وضمان الحساب :رهن  -ونقل ملكية  -كافة الحسابات المصرفية المملوكة للشركة فيما يتعلق باإلدارة اليومية ألعمالها.
ّ
ومن األصول التي ُر ِه َنت للبنوك التجارية كجزء من حزمة التأمين ّ
المعدات ،تفرض الحزمة على الشركة
معدات البنية التحتية لشبكة الشركة .وباإلضافة إلى هذه
ّ
المعدات التي تزيد قيمتها عن  50ألف ريال سعودي (حوالي  13,333دوالر أمريكي).
أن ترهن للبنوك التجارية كافة

	2-7-3-4-1

1الدائنون التابعون
المقرضة لتسهيل المرابحة  2019على اعتبار أي مطالبات (بشأن السداد أو غير ذلك) ثانوية أمام كبار الدائنين
تسهيل المرابحة  :2019وافقت الجهات
ِ
المضمونين طوال فترة تسهيل المرابحة.
ِّ
المؤسسون على اعتبار أي مطالبات (بشأن السداد أو غير ذلك) ثانوية أمام كبار الدائنين
التمويل من األطراف ذات العالقة :وافق المساهمون
المضمونين طوال فترة تسهيل المرابحة.
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	2-7-3-4-2

1تسهيل المرابحة 2019

أبرمت الشركة اتفاقية تسهيل مرابحة مع البنك السعودي الفرنسي (بصفته الوكيل االستثماري لصالح -وبالنيابة عن  -مجموعة من البنوك التجارية والمؤسسات
المالية) في تاريخ 2019/06/16م بمبلغ وقدره  2.25مليار ريال سعودي .يبلغ معدل الربح بموجب هذه االتفاقية (سايبور)  SAIBOR+الهامش يوافق تاريخ
االستحقاق النهائي 2021/06/15م كما أن للشركة خيار تمديد تاريخ االستحقاق لمدة  12شهر إضافي.
تشمل هذه االتفاقية شروط اعتيادية منها التعهد بعدم الرهن وقيود على عمليات التصرف إال بموافقة مكتوبة من الوكيل االستثماري ،وتشمل هذه القيود بيع
أي من أصولها مع شرط إعادة شرائها أو استئجارها وبيع ذممها المدينة مع خيار المشتري بالرجوع على الشركة لتحصيل هذه الذمم المدينة.
وقد تم ضمان هذه االتفاقية بواسطة ضمان من شركة زين الكويت لكامل المبلغ اإلجمالي .والجدير بالذكر أن الشركة ملزمة بإشعار البنك السعودي الفرنسي
(بصفته الوكيل االستثماري لصالح -وبالنيابة عن  -مجموعة من البنوك التجارية والمؤسسات المالية) فيما يتعلق بطرح الشركة ألسهم حقوق أولوية ،وقد تم إشعار
البنك بذلك والحصول على موافقته.

12التقاضي
	 -8

ً
باستثناء الدعاوى والمطالبات الموضحة أدناه ،وحتى تاريخ هذه النشرة ،تؤكد الشركة أنها ليست طرفا في أي دعاوى قضائية أو تحكيم أو إجراءات إدارية من شأنها
ً
أن تؤثر جوهريا على أعمال الشركة أو وضعها المالي.

	2-8-1

1الدعاوى والمطالبات التي تكون فيها الشركة مدعية

يوجد لدى الشركة عدد من الدعاوى القضائية القائمة بينها وبين هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات لدى المحكمة اإلدارية (ديوان المظالم) ،تتعلق بالمخالفات
ً
ً ّ
والغرامات الصادرة عن هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات .وأصدرت هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات خالل العام 2019م ( )30قرارا إداريا بحق الشركة ترتبت
عليها غرامات مالية مختلفة ،تعود أسباب اتخاذ تلك القرارات بحسب رأي الهيئة ،إلى مخالفة الشركة قرارات الهيئة ومنها القرار رقم ( )215وغيره من القرارات.
ّ
وعلى إثره قامت اإلدارة القانونية في الشركة بالتظلم من معظم هذه القرارات أمام المحكمة اإلدارية (ديوان المظالم).
وخالل العام 2019م نظرت المحكمة اإلدارية ومحكمة االستئناف اإلدارية في سبع وعشرين قضية ( )27قضية إدارية مرفوعة من الشركة ضد الهيئة ،وصدر من
المحكمة اإلدارية خالل العام 2019م عدد من األحكام االبتدائية لصالح الشركة قررت المحكمة بموجبها إلغاء قرارات الهيئة ،كما لم تصدر أحكام نهائية لصالح
َّ
الشركة خالل العام 2019م وال تزال المحكمة اإلدارية ومحكمة االستئناف اإلدارية تنظران في عدد من القضايا وما تزال نتائج هذه النزاعات غير مؤكدة .والجدير
بالذكر أنه بنهاية العام 2019م ،جميع النزاعات الحالية ال تتجاوز قيمة كل منها مبلغ خمسة ماليين ريال سعودي.
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	2-8-2

1الدعاوى والمطالبات التي تكون فيها الشركة مدعى عليها

  (12-6):لودجلاالدعاوى والمطالبات:
المدعي

المدعى
عليه

الجهة

موضوع الدعوى

رقم الدعوى

مبلغ الدعوى
(ريال سعودي)

حالة الدعوى

مؤسسة النخبة
المعمارية

الشركة

المحكمة التجارية
بالرياض

12910

ً
بناء على اتفاقية
التحالف المبرمة بتاريخ
2006/12/23م ،التزم الشركاء
المؤسسون بسداد وتغطية
نصف حصة مؤسسة النخبة
المعمارية في رأسمال
الشركة كما اتفقوا على
دفع قيمة نصف حصة
مؤسسة النخبة المعمارية
في الشركة (وذلك على
أساس نسبي مع ملكية كل
60,998,737
منهم في الشركة) وتقسم
كافة التكاليف التي يتم
تكبدها العداد الخطط فيما
بين األطراف على أساس
نسبي ،وتدعي المدعية
بأنها قد قامت بسداد كامل
قرض المؤسسين .المدعية
تطالب بتسجيل مبلغ قرض
المؤسسين في دفاتر الشركة
ودفع قيمة األرباح الموزعة
للمساهمين المؤسسين.

شركة صاب الدولية
المحدودة

الشركة

المحكمة العامة
بالرياض

401448571

المطالبة بشأن حصول شركة
زين حقوق نقل المباريات
االوربية من شركة صاب
الدولية القابضة.

شركة الحلول
الممتازة

الشركة

المحكمة العامة
بالرياض

36323093

ً
بناء على اتفاقية تقديم
الخدمات المبرمة بين
الشركة والمدعية ،تلتزم
الشركة بدفع مبلغ سنوي
قدره ( 35,455,800ريال
10,026,734
سعودي) ويكون السداد على
دفعات شهرية .وتطالب
المدعية بمبالغ الدفعات
شهرية والتعويض عن التأخر
في سداد هذه المبالغ

صدر حكم ضد الشركة بتاريخ
1441/07/15هـ ،وتم تقديم
االستئناف (قيد النظر) بتاريخ
1441/08/11هـ ،ولم يتم االنتهاء
من مداولتها.

محمد الجاسر

الشركة

لجنة النظر في حماية
حقوق المؤلف

206413369

المطالبة بالتعويض جراء
استخدام جزء من مقطع
يوتيوب التابع له بدعاية
لصالح شركة زين بمقطع
يوتيوب دون الحصول على
موافقته

5,000,000

بتاريخ 1441/07/13هـ صدر قرار
من لجنة النظر في مخالفات
نظام حماية المؤلف بتعويض
المدعي بمبلغ ( )30,000ريال
و( )5,000ريال غرامة لمخالفة
النظام.

األميرة سارة بنت
عبدالرحمن ال سعود

الشركة

المحكمة العامة
بالرياض

39470249

المطالبة بإزالة البرج
والتعويض عن فترة التعدي
على األرض.

28,212,950

بتاريخ  1441/03/16هـ صدر
حكم ابتدائي ضد الشركة
ً
بدفع مبلغ  2,021,667رياال
باإلضافة إلى مبلغ وقدره
 10,250ريال تكلفة أجرة الخبير
وتم تقديم االستئناف بتاريخ
1441/04/13هـ ،،حيث ال زال
القضية قيد النظر ولم يتم
االنتهاء من مداولتها بمحكمة
االستئناف.
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8,750,000

صدر حكم نهائي ضد
الشركة بتاريخ 1440/09/11هـ،
بدفع مبلغ ()4,277,253
وتعديل حصة المدعية في
الشركة من ( )%0.797190إلى
(.)%0.5556199
وقد تم دفع المبلغ وتبقى تعديل
حصة المدعية.

بعد صدور حكم من المحكمة
التجارية برقم ( )729بحكم
نهائي بعدم االختصاص
تم رفع قضية أخرى بتاريخ
1440/10/24هـ ،وال يزال القضية
قيد النظر بالمحكمة العامة

12الجزاءات والعقوبات
	 -9

ً
تبـذل الشـركة جهـودا حثيثة مـن أجـل االلتـزام باألنظمـة واللوائـح والتعليمـات التـي تخضـع لهـا الشـركة .ويبين الجدول التالي تفاصيـل الجـزاءات المفروضـة
علـى الشـركة خالل العام 2019م مـن الجهـات اإلشـرافية والتنظيميـة:

  (12-7):لودجلاالجزاءات والعقوبات:
العقوبة  /الجزاء  /التدبير االحترازي /
القيد االحتياطي

أسباب المخالفة

الجهة الموقعة
للمخالفة

فرض غرامة مالية قدرها  8,452,000ريال

تأسيس بطاقات اتصال بطريقة غير نظامية

فرض غرامة مالية قدرها  80,000ريال

تدني مستوى خدمة أو انقطاعها ،وبعد دراسة الهيئة للشكوى قامت بمخاطبة الشركة بشأنها
عبر نظام الشكاوى اإللكتروني وطاب معلومات بشأنها ،إال أن الشركة لم تلتزم بتزيد الهيئة
بالمعلومات المطلوبة خالل المهلة الممنوحة لها

فرض غرامة مالية قدرها  40,000ريال

اإلعتراض على فواتير والتزامات مالية ،وبعد دراسة الهيئة للشكوى قامت بمخاطبة الشركة بشأنها
عبر نظام الشكاوى اإللكتروني وأصدرت توجيهها بشأنها ،إال أن الشركة لم تنفذ ذلك التوجيه
خالل المهلة الممنوحة لها

فرض غرامة مالية قدرها  30,000ريال

عدم تنفيذ توجيهات الهيئة

فرض غرامة مالية قدرها  10,000ريال

بشأن اإلعتراض على تأسيس وإضافة خدمات أو أرقام دون طلب المشترك أو تعديلها ،وبعد دراسة هيئة االتصاالت وتقنية
ً
الهيئة للشكوى قامت بمخاطبة الشركة بشأنها عبر نظام الشكاوى اإللكتروني وأصدرت قرارا وطلبت المعلومات
معلومات بشأنها ،إال أن الشركة لم تنفذ ذلك التوجيه ولم تزود الهيئة بالمعلومات المطلوبة خالل
المهلة الممنوحة لها

فرض غرامة مالية قدرها  10,000ريال

بشأن عدم تقديم خدمة أو تفعيلها ،وبعد دراسة الهيئة للشكوى قامت بمخاطبة الشركة بشأنها
عبر نظام الشكاوى اإللكتروني وأصدرت ً
قرارا وطلبت معلومات بشأنها ،إال أن الشركة لم تنفذ ذلك
التوجيه ولم تزود الهيئة بالمعلومات المطلوبة خالل المهلة الممنوحة لها

فرض غرامة مالية قدرها  30,000ريال
فرض غرامة مالية قدرها  10,000ريال

عدم االستجابة لطلبات نقل ( )3ارقام دون مبررات نظامية
ً
عدم تنفيذ طلب المستخدم بإلغاء خدمة أو تعليقها مؤقتا ،وبعد دراسة الهيئة للشكوى قامت
ً
بمخاطبة الشركة بشأنها عبر نظام الشكاوى اإللكتروني وأصدر تتوجيها بشأنها ،إال أن الشركة لم
تنفذ ذلك التوجيه خالل المهلة الممنوحة لها

12التأمين
	 -10
لـدى الشـركة وثيقـة تأميـن صحـي لموظفيها وأسـرهم مبرمـة مـع شـركة التعاونية للتأمين وهـي شـركة مرخـص لهـا للعمـل فـي المملكة وذلـك بموجـب
وثيقـة الضمـان الصحـي 7رقـم ( )90009335وتاريـخ 2020/05/01م ومدتهـا سنة واحدة وتنتهـي بتاريـخ 2021/04/30م.
كمـا يوجـد لـدى الشـركة وثيقـة تأميـن مـع شـركة المتحدة للتأميـن التعاونـي خاصـة بتأمين الممتلكات ضد جميع األخطار المسؤولية العامة وقـد تـم توقيـع
ً
هـذه الوثيقـة بتاريخ 2020/04/16م وتسري اعتبارا من تاريخ 2020/04/01م وتنتهي بتاريخ 2021/03/31م.
كذلـك يوجـد وثيقـة تأميـن مـع شـركة المتحدة للتأميـن التعاونـي خاصـة بالتأمين ضد مخاطر المسؤولية العامة وقـد تـم توقيـع هـذه الوثيقـة بتاريخ
ً
2020/04/16م وتسري اعتبارا من تاريخ 2020/04/01م وتنتهي بتاريخ 2021/03/31م.

12الموافقات المطلوبة لزيادة رأس المال
	 -11
قامت الشركة بالحصول على الموافقات التالية المطلوبة لزيادة رأس المال:
موافقة مجلس إدارة الشركة.
عدم ممانعة هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات.
موافقة هيئة السوق المالية.
موافقة السوق المالية السعودية («تداول») المشروطة.
موافقة الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة على عملية زيادة رأس المال.

7

انتهت مدة وثيقة الضمان الحالية للشركة في شهر مارس 2020م والشركة في خضم تجديد هذه الوثيقة وسيتم تحديث نشرة اإلصدار عند استكمال إجراءات تحديث وثيقة الضمان.
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12يقر أعضاء مجلس اإلدارة حتى تاريخ هذه النشرة فيما يتعلق بالمعلومات القانونية بما يلي:
	 -12
1أن إصدار أسهم حقوق األولوية بموجب هذه النشرة ال يخالف األنظمة واللوائح ذات العالقة في المملكة العربية السعودية.ّ
ً
يخل إصدار أسهم حقوق األولوية بموجب هذه النشرة ٍّ
بأي من العقود أو اإلتفاقيات التي تكون الشركة المصدرة طرفا فيها.
2الُ
3تم اإلفصاح عن جميع المعلومات القانونية الجوهرية المتعلقة بالمصدر في نشرة اإلصدار.4بخالف ما ورد في القسم ( )8-12من هذه النشرة ،إن الشركة المصدرة ليست خاضعة ّألي دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها
ً
جوهريا في أعمالها أو في وضعها المالي.
ً
5إن أعضاء مجلس إدارة الشركة ليسوا خاضعين ّألي دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهريا في أعمال الشركة أو في وضعها
المالي.
6-أنه ال توجد معلومات قانونية جوهرية أخرى لم ترد في هذا القسم يؤدي إغفالها إلى أن تصبح البيانات األخرى مضللة.
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دلو

التعهد بتغطية االكتتاب

دلول

متعهدي التغطية

أبرمت الشركة ومتعهدي تغطية االكتتاب (شركة السعودي الفرنسي كابيتال ،وشركة العربي الوطني لإلستثمار ،وشركة الراجحي المالية ،وشركة الجزيرة كابيتال،
ً
وشركة الرياض المالية ،وشركة اإلنماء اإلستثمارية) اتفاقية تعهد تغطية اكتتاب مائتين وثالثة وثمانون مليونا مئتان وستة وتسعون ألف وستمائة وخمسين
ً
ً
( )2٨3,296,650سهما عاديا بسعر عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد ،تمثل  %63.0من أسهم حقوق األولوية المطروحة لالكتتاب («اتفاقية التعهد
بالتغطية») ،وذلك حيث أن شركة زين الكويت قد تعهدت باالكتتاب بكامل نسبة أحقيتها في أسهم حقوق األولوية والتي تمثل  %37.04من إجمالي أسهم
ً
حقوق األولوية من خالل رسملة مبلغ مليار وستمائة وسبعة وستون مليونا وثالثة وثالثين ألف وأربعمائة وتسعون ( )1,667,033,490ريال سعودي من المبالغ
المستحقة على الشركة لشركة زين الكويت.
الجدول (دلول) :التعهد بالتغطية
عدد أسهم حقوق األولوية المطروحة لالكتتاب

نسبة أسهم حقوق األولوية المطروحة لإلكتتاب

2٨3,296,651

%63.0

اإلجمالي

دلود

متعهدي التغطية وعناوينهم

شركة السعودي الفرنسي كابيتال
طريق الملك فهد
ص.ب ،23454 .الرياض 11426
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 11 2٨2 6666 :
فاكس+966 11 2٨2 6٨23 :
الموقع اإللكترونيwww.sfc.sa :
البريد اإللكترونيzain.ri@fransicapital.com.sa :

شركة العربي الوطني لإلستثمار
شارع الملك فيصل  -مبنى شركة العربي الوطني لإلستثمار
ص.ب ،220009 .الرياض 11311
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 11 406 2500 :
فاكس+966 11 406 254٨ :
الموقع اإللكترونيwww.anbinvest.com.sa :
البريد اإللكترونيipo@anbinvest.com.sa :

شركة الراجحي المالية
طريق الملك فهد
ص.ب ،5561 .الرياض 11432
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 920005٨56 :
فاكس+966 11 4600625 :
الموقع اإللكترونيwww.alrajhi-capital.com :
البريد اإللكترونيPR@alrajhi-capital.com :

شركة الجزيرة كابيتال
طريق الملك فهد
ص.ب ،2043٨ .الرياض 11455
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 112256000 :
فاكس+966 11225606٨ :
الموقع اإللكترونيwww.aljaziracapital.com.sa :
البريد اإللكترونيcontactus@aljaziracapital.com.sa :
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شركة الرياض المالية
حي الشهداء
ص.ب ،7279 .الرياض 13241
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 11920012299 :
فاكس+966 114865908 :
الموقع اإللكترونيwww.riyadcapital.com :
البريد اإللكترونيask@riyadcapital.com :

شركة اإلنماء لالستثمار
طريق الملك فهد
ص.ب ،55560 .الرياض 11544
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 112185555 :
فاكس+966 112185900 :
الموقع اإللكترونيwww.alinmainvestment.com :
البريد اإللكترونيinfo@alinmainvestment.com :

13التعهد باالكتتاب من قبل شركة زين الكويت
	 -3
قد قدمت شركة زين الكويت بتاريخ 2020/03/23م خطاب التزام باالكتتاب في كامل حقوق االولوية الخاصة بها والتي تبلغ مائة وستة وستين مليون وسبعمائة
وثالث أالف وثالثمائة وتسعة وأربعون ( )166,703,349سهم تمثل  %37.04من إجمالي الطرح.

13الشروط األساسية التفاقية التعهد بتغطية االكتتاب
	 -4
تنص الشروط واألحكام المنصوص عليها في اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب على ما يلي:
1تتعهد الشركة لمتعهدي التغطية أنه في تاريخ التخصيص سوف تصدر وتخصص لمتعهدي التغطية جميع أسهم حقوق األولوية المتعهدبتغطيتها في هذا االكتتاب والتي لم يكتتب بها المساهمون المستحقون كأسهم إضافية وذلك بسعر االكتتاب.
2يتعهد متعهدي التغطية للشركة بأنه في تاريخ التخصيص ،سوف يقوم بشراء األسهم المتعهد بتغطيتها في هذا االكتتاب ،والتي لم يتم االكتتاببها من قبل األشخاص المستحقين كأسهم إضافية وذلك بسعر االكتتاب.
3-يتقاضى متعهدي التغطية مقابل مادي محدد لقاء تعهدهم بالتغطية والذي سيتم دفعه من متحصالت االكتتاب.
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	 14-اإلعفاءات
قامت الشركة بتقديم طلب إعفاء إلى الهيئة من المادة (( )27أ) من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة ،والتي تنص على أنه يجب التعهد بتغطية
الطرح بشكل كامل من شخص أو أكثر مرخص له في ممارسة أعمال التعهد بالتغطية ،وعلى ذلك الشخص المرخص له التقيد بقواعد الكفاية المالية .وذلك حيث
أن شركة زين الكويت قد تعهدت باالكتتاب بكامل نسبة أحقيتها في أسهم حقوق األولوية والتي تمثل  %37.04من إجمالي أسهم حقوق األولوية من خالل
ً
رسملة مبلغ مليار وستمائة وسبعة وستون مليونا وثالثة وثالثين ألف وأربعمائة وتسعون ( )1,667,033,490ريال سعودي من المبالغ المستحقة على الشركة لشركة
ً
زين الكويت ،بالتالي سيكون المبلغ المتعهد بتغطيته ملياران وثمانمائة واثنان وثالثون مليونا وتسعمائة وستة وستون ألف وخمسمائة وعشرة ()2,832,966,510
تمثل  %63.0من إجمالي الطرح.
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	 15-المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه
تم التقدم بطلب إلى هيئة السوق المالية لتسجيل وطرح األوراق المالية الجديدة وبطلب اإلدراج لدى السوق المالية السعودية («تداول») إلدراجها ،وتم الوفاء بكافة
المتطلبات بموجب قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة وقواعد اإلدراج.
يجب على جميع المساهمين المستحقين وحملة الحقوق المكتسبة ومقدمي العروض قراءة المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه بعناية قبل
االكتتاب االلكتروني أو تقديم طلب االكتتاب من خالل الوسيط أو تعبئة نموذج الطرح المتبقي .حيث يعتبر تقديم طلب االكتتاب أو توقيع وتسليم نموذج الطرح
المتبقي بمثابة موافقة وقبول بالشروط واألحكام المذكورة.

15الطرح
	 -1
يعتبر الطرح زيادة في رأس مال الشركة عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية بقيمة أربعة مليارات وخمسمائة ومليون ( )4,500,000,000ريال سعودي مقسم إلى
أربعمائة وخمسين مليون ( )450,000,000سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد وسعر طرح بقيمة عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم.

15كيفية التقدم بطلب االكتتاب في أسهم حقوق األولوية (األسهم الجديدة)
	 -2
يمكن االكتتاب باستخدام منصات التداول التي يتم من خاللها إدخال أوامر البيع والشراء ،إضافة إلى إمكانية االكتتاب من خالل أي وسائل أخرى يوفرها الوسيط
للمستثمرين .وفي حال وجود فترة طرح متبقية فيمكن أن يتم خاللها تقديم طلبات اكتتاب ألية أسهم متبقية من قبل المؤسسات االستثمارية فقط.
يحسب عدد األسهم التي يحق للشخص المستحق االكتتاب فيها بحسب عدد حقوق األولوية التي يملكها .أما مبلغ االكتتاب الذي يتعين على المكتتب دفعه
فيحسب بضرب عدد حقوق األولوية القائمة التي يملكها قبل نهاية فترة االكتتاب في عشرة ( )10رياالت سعودية.
بالمشاركة في االكتتاب فإن المكتتب يقر بما يلي:
الموافقة على اكتتابه في الشركة بعدد األسهم الموضحة في طلب االكتتاب.
أنه قد اطلع على نشرة اإلصدار وعلى كافة محتوياتها ودرسها وفهم مضمونها.
الموافقة على النظام األساسي للشركة والشروط الواردة في نشرة االصدار.
أنه لم يسبق له التقدم االكتتاب في نفس األسهم لهذا الطرح لدى الوسيط وللشركة الحق في رفض كافة الطلبات في حال تكرار طلب االكتتاب.
قبوله األسهم المخصصة بموجب طلب االكتتاب وقبوله كافة شروط وتعليمات االكتتاب الواردة في الطلب وفي نشرة اإلصدار.
ضمان عدم إلغاء أو تعديل الطلب بعد تقديمه للوسيط.

15فترة التداول وفترة االكتتاب وفترة الطرح المتبقي
	 -3
يتعين على المساهمين المستحقين والراغبين في االكتتاب في أسهم حقوق األولوية تقديم طلب االكتتاب أثناء فترة االكتتاب والتي تبدأ في يوم 1442/03/02هـ
(الموافق 2020/10/19م) وتنتهي في يوم 1442/03/12هـ (الموافق 2020/10/29م).
وافقت الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال المنعقدة في [•]هـ (الموافق [•]م) على توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق
ً
ً
إصدار أسهم حقوق أولوية .وبموجب نشرة االصدار هذه سيتم طرح أربعمائة وخمسون مليون ( )450,000,000سهما عاديا لالكتتاب في أسهم حقوق األولوية والتي
تمثل نسبة  %100.3من رأس مال الشركة قبل الطرح وبسعر طرح يبلغ عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد وبقيمة اسمية قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية
وبقيمة طرح إجمالية تبلغ أربعة مليارات وخمسمائة ومليون ريال سعودي .وسيتم إصدار األسهم الجديدة بنسبة ( )1.06سهم لكل حق من حقوق األولوية .وسيكون
االكتتاب في األسهم الجديدة لألشخاص المستحقين.
وفي حال عدم ممارسة حقوق األولوية الخاصة باألشخاص المستحقين بحلول نهاية فترة االكتتاب ،سوف تطرح األسهم المتبقية الناتجة عن عدم ممارسة تلك
الحقوق أو بيعها من قبل األشخاص المستحقين على المؤسسات االستثمارية من خالل طرحها في فترة الطرح المتبقي.
سيكون بإمكان المساهمين المقيدين تداول حقوق األولوية التي تم إيداعها في المحافظ عبر السوق المالية السعودية («تداول») .وتعتبر هذه الحقوق حق مكتسب
لجميع المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة
رأس المال («تاريخ األحقية») .ويعطي كل حق لحامله أحقية ممارسة االكتتاب بسهم واحد جديد ،وذلك بسعر الطرح .وسيتم إيداع حقوق األولوية بنهاية ثاني
يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية .وستظهر الحقوق في محافظ المساهمين المقيدين تحت رمز جديد خاص بحقوق األولوية وسيتم حينها
إشعار المساهمين المقيدين بإيداع الحقوق في محافظهم.
وسيكون الجدول الزمني لتسلسل وتفصيل عملية طرح أسهم حقوق األولوية كاآلتي:
1تاريخ األحقية :نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية يوم 1442/03/01هـ(الموافق 2020/10/18م).2فترة التداول وفترة االكتتاب :تبدأ فترة التداول وفترة االكتتاب في يوم 1442/03/02هـ (الموافق 2020/10/19م) ،على أن تنتهي فترة التداول فييوم 1442/03/09هـ (الموافق 2020/10/26م) وتستمر فترة االكتتاب حتى نهاية يوم 1442/03/12هـ (الموافق 2020/10/29م).
ً
ً
3فترة الطرح المتبقي :تبدأ من يوم 1442/03/17هـ (الموافق 2020/11/03م) من الساعة العاشرة ( )10:00صباحا وحتى الساعة الخامسة ( )5:00مساء مناليوم التالي بتاريخ 1442/03/18هـ (الموافق 2020/11/04م) ،وسيتم خالل هذه الفترة طرح األسهم المتبقية على عدد من المستثمرين ذوي الطابع
المؤسسي («المؤسسات االستثمارية») على أن تقوم تلك المؤسسات االستثمارية بتقديم عروض شراء لألسهم المتبقية .وسيتم تخصيص األسهم
المتبقية للمؤسسات االستثمارية ذات العرض األعلى ثم األقل فاألقل على أن يتم تخصيص األسهم بالتناسب على المؤسسات االستثمارية التي تقدم
نفس العرض ،أما بالنسبة لكسور األسهم فسيتم إضافتها إلى األسهم المتبقية ومعاملتها بالمثل ،وسيكون سعر االكتتاب في األسهم الجديدة التي
لم يكتتب بها في هذه الفترة بحد أدنى بسعر الطرح ،وإذا كان سعر األسهم غير المكتتب بها أعلى من سعر الطرح يوزع الفرق (إن وجد) كتعويض
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لحملة حقوق األولوية الذين لم يقوموا باالكتتاب بحقوقهم بنسبة ما يملكون من حقوق.
4التخصيص النهائي لألسهم :سيتم تخصيص األسهم لكل مستثمر بناء على عدد الحقوق التي مارسها بشكل مكتمل وصحيح ،أما بالنسبة لمستحقيكسور األسهم ،فسيتم جمع كسور األسهم وطرحها على المؤسسات االستثمارية خالل فترة الطرح المتبقي .وسوف يتم تسديد إجمالي سعر طرح األسهم
المتبقية للشركة ،وتوزع باقي متحصالت بيع األسهم المتبقية وكسور األسهم (بما يتعدى سعر الطرح) بدون احتساب أي رسوم أو استقطاعات على
مستحقيها كل حسب ما يستحقه في موعد أقصاه 1442/03/29هـ (الموافق 2020/11/15م).
5تداول األسهم الجديدة في السوق :سيبدأ تداول األسهم المطروحة لالكتتاب في نظام تداول عند استكمال كافة اإلجراءات المتعلقة بتسجيل األسهمالمطروحة وتخصيصها .وتقدمت الشركة بطلب تسجيل وطرح أسهمها الجديدة لهيئة السوق المالية وكما تقدمت بطلب إدارج لسوق المالية
السعودية (تداول).

15التخصيص
	 -4
ستقوم الشركة ومدير االكتتاب بفتح حساب أمانة ليتم إيداع متحصالت االكتتاب فيه.
يتم تخصيص أسهم حقوق األولوية على األشخاص المستحقين بناء على عدد الحقوق التي مارسوها بشكل مكتمل وصحيح .أما بالنسبة لمستحقي كسور األسهم
فسيتم جمع كسور األسهم وطرحها على المؤسسات االستثمارية خالل فترة الطرح المتبقي .وسوف يتم تسديد إجمالي سعر طرح األسهم المتبقية للشركة ،وتوزع
باقي متحصالت بيع األسهم المتبقية وكسور األسهم بدون احتساب أي رسوم أو استقطاعات (بما يتعدى سعر الطرح) على مستحقيها كل بحسب ما يستحقه في
موعد أقصاه يوم 1442/03/29هـ (الموافق 2020/11/15م) وفي حال تبقى أسهم بعد ذلك غير مكتتب فيها فسيقوم متعهدي التغطية بشراء تلك األسهم
الجديدة المتبقية وستخصص له.
ويتوقع اإلعالن عن العدد النهائي لألسهم التي تم تخصيصها لكل شخص مستحق دون أي عموالت أو استقطاعات من مدير االكتتاب وذلك بقيدها في حساب
المكتتبين .ويجب على األشخاص المستحقين االتصال بالوسيط الذي تم تقديم طلب االكتتاب من خالله للحصول على أية معلومات إضافية .وسوف يتم اإلعالن
عن نتائج التخصيص في موعد أقصاه 1442/03/22هـ (الموافق 2020/11/08م).

15دفع مبالغ التعويض ورد الفائض
	 -5

ً
ً
سيتم دفع مبالغ التعويض ورد الفائض بدون احتساب أي عموالت أو استقطاعات لألشخاص المستحقين الذين لم يشاركوا كليا أو جزئيا في االكتتاب بأسهم حقوق
األولوية (إن وجدت) من دون اسقطاعات ،في موعد أقصاه 1442/03/29هـ (الموافق 2020/11/15م).

15بنود متفرقة
	 -6
سيكون طلب االكتتاب وكافة الشروط واألحكام والتعهدات ذات العالقة ملزمة ولمنفعة أطرافها وخلفائهم والمتنازل منهم لصالحهم ومنفذي
ً
الوصايا ومديري التركات والورثة ،وفيما عدا ما جرى عليه النص تحديدا في هذه النشرة ،فإنه ال يتم التنازل عن الطلب أو عن أي حقوق أو مصالح
أو التزامات ناشئة عنه أو التفويض بها ألي من األطراف المشار إليهم في هذه النشرة دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الطرف اآلخر.
ً
تخضع هذه التعليمات والبنود وأي استالم لنماذج طلب االكتتاب أو العقود المترتبة عليها ألنظمة المملكة العربية السعودية وتفسر وتنفذ طبقا لها.
وقد يتم نشر نشرة اإلصدار هذه باللغتين العربية واإلنجليزية ،وفي حال التعارض بين النص العربي والنص اإلنجليزي ،يعمل بالنص العربي لنشرة
اإلصدار.
مع أن الهيئة قد اعتمدت نشرة اإلصدار هذه ،فإنه يجوز لها تعليق هذا الطرح إذا علمت الشركة في أي وقت بعد تاريخ نشر نشرة اإلصدار هذه
بأي من اآلتي:
وقبل اكتمال الطرح ٍ
-تم حدوث أي تغيير جوهري في أي من المعلومات األساسية الواردة في هذه النشرة ؛ أو

توافر أي مسائل مهمة كان يجب تضمينها في هذه النشرة.وفي الحالتين أعاله ،يتعين على الشركة أن تقدم إلى الهيئة نشرة اصدار تكميلية وذلك حسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة وعندئذ
سيتم نشر نشرة اإلصدار التكميلية وإعالن تواريخ الطرح المترتبة عليها .كما أنه من الممكن أن يتم تعليق هذا الطرح في حال عدم موافقة الجمعية العامة غير
العادية على تفاصيل الطرح ويجوز للمستثمر الذي اكتتب في األسهم الجديدة قبل نشر نشرة اإلصدار التكميلية أن يلغي أو يعدل اكتتابه في هذه األسهم قبل
انتهاء فترة الطرح.
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15رسم توضيحي آللية تداول واكتتاب حقوق األولوية المتداولة
	 -7
رسم توضيحي  :1-15آللية تداول واكتتاب حقوق األولوية المتداولة
 )1فترة انعقاد الجمعية
العامة غير العادية وما قبل
بداية التداول

 )2مرحلة التداول واالكتتاب لجميع األشخاص المستحقين
دون فصل الفترات حسب فئتي المساهمين المقيدين في
سجل الشركة والمستثمرين الجدد
االثنين

االثنين

فترة الطرح المتبقي
(إن وجد)

فترة التخصيص
ورد المتبقي

الخميس

التداول
االكتتاب
مرحلة بيع األسهم الغير
المكتتب بها

 6أيام للتداول و  9أيام لالكتتاب

بداية ونهاية الفترات حسب ما تحدده نشرة اإلصدار
وإعالنات الشركة المصدرة
يوم انعقاد الجمعية العامة
عطلة نهاية األسبوع

15أسئلة وأجوبة عن آلية طرح حقوق األولوية الجديدة
	 -8
ما هي حقوق األولوية؟
هي أوراق مالية قابلة للتداول تعطي حاملها أحقية االكتتاب في األسهم الجديدة المطروحة عند صدور قرار الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال
عن طريق إصدار أسهم جديدة ،وهو حق مكتسب لجميع المساهمين المالكين لألسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال والمقيدين
في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال .ويعطي كل حق
لحامله أحقية االكتتاب بسهم واحد جديد وذلك بسعر الطرح.
لمن تمنح حقوق األولوية؟
لجميع حملة األسهم المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع في نهاية تداول ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة
بزيادة رأس المال.
متى يتم إيداع حقوق األولوية؟
بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة وموافقتها على زيادة رأس المال من خالل طرح أسهم حقوق أولوية ،وتودع حقوق األولوية كأوراق مالية في
المحافظ الخاصة بالمساهمين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع بنهاية ثاني يوم تداول بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية ،وستظهر األسهم في
محافظهم تحت رمز جديد خاص بحقوق األولوية ،ولن يسمح بتداول هذه الحقوق أو االكتتاب فيها إال عند بداية فترة التداول وفترة االكتتاب.
كيف يتم إشعار المساهم المقيد بإيداع حقوق األولوية في المحفظة؟
يتم إشعار المساهم المقيد عن طريق اإلعالن في موقع تداول وكذلك عن طريق خدمة (تداوالتي) المقدمة من قبل شركة مركز إيداع األوراق المالية ورسائل نصية
قصيرة ترسل عن طريق شركات الوساطة.
كم عدد الحقوق التي سيحصل عليها المساهم المقيد؟
يعتمد العدد على نسبة ما يملكه كل مساهم في رأس المال بحسب سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع بنهاية ثاني يوم تداول بعد انعقاد الجمعية العامة
غير العادية.
ما هو معامل أحقية االكتتاب؟
هو المعامل الذي يمكن للمساهمين المقيدين من معرفة عدد حقوق األولوية المستحقة لهم مقابل األسهم التي يمتلكونها بنهاية ثاني يوم تداول بعدانعقاد
الجمعية العامة غير العادية ،ويحسب هذا المعامل بقسمة عدد األسهم الجديدة على عدد األسهم الحالية للشركة ،وعليه فإن معامل األحقية هو ( )1.003حق
ً
ً
تقريبا لكل سهم ( )1واحد مملوك للمساهم المقيد في تاريخ األحقية ،ووفقا لذلك ،إذا كان مساهم مقيد يملك ( )1,000سهم في تاريخ األحقية فسيخصص له
( )1,003حق مقابل ما يملكه من أسهم.
هل سيتم تداول هذه الحقوق وإضافتها لمحافظ المستثمرين بنفس اسم  /رمز أسهم الشركة أو أن هناك مسمى آخر لها؟
سيتم إضافة الحق المكتسب إلى محافظ المستثمرين تحت اسم السهم األصلي ،وبإضافة كلمة حقوق أولوية ،إضافة إلى رمز جديد لهذه الحقوق.
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ما هي قيمة الحق عند بداية تداوله؟
سيكون سعر االفتتاح هو الفرق بين سعر إغالق سهم الشركة في اليوم السابق إلدراج الحق وسعر الطرح (قيمة الحق اإلرشادية) .فعلى سبيل المثال (باستخدام أسعار
افتراضية) لو كان سعر إغالق السهم في اليوم السابق خمسة وعشرين ( )25ريال سعودي وسعر الطرح عشرة ( )10رياالت سعودية ،عندها يكون سعر االفتتاح لحقوق
األولوية عند بداية التداول خمسة عشر ( )15ريال سعودي (وهو الفرق ما بين السعرين المذكورين).
من هو المساهم المقيد؟
هو أي مساهم يظهر في سجل مساهمي الشركة بنهاية ثاني يوم تداول بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
هل يستطيع المساهمون المقيدون االكتتاب في أسهم إضافية؟
يستطيع المساهمون المقيدون االكتتاب في أسهم إضافية من خالل شراء حقوق جديدة خالل فترة التداول ومن ثم االكتتاب بها في أي وقت بعد إتمام شراء
وتسوية الحقوق.
هل من الممكن أن يفقد المساهم أحقيته في االكتتاب حتى لو كان له حق حضور الجمعية العامة غير العادية والتصويت على زيادة رأس المال عن طريق
طرح أسهم حقوق أولوية؟
نعم ،يفقد المساهم أحقيته في االكتتاب في حال قام ببيع أسهمه يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية أو قبلها بيوم.
كيف تتم عملية االكتتاب؟
ً
تتم عملية االكتتاب كما هو معمول به حاليا عن طريق تقديم طلبات االكتتاب أثناء فترة االكتتاب عن طريق المحفظة االستثمارية في منصات التداول التي يتم
من خاللها إدخال أوامر البيع والشراء ،إضافة إلى إمكانية االكتتاب من خالل أي وسائل أخرى يوفرها الوسيط وأمين حفظ األسهم في المملكة خالل فترة االكتتاب.
هل يمكن للشخص المستحق االكتتاب في أسهم أكثر من الحقوق المملوكة له؟
ال يمكن للشخص المستحق االكتتاب في أسهم أكثر من الحقوق المملوكة له.
هل يمكن االكتتاب أكثر من مرة ومن خالل أكثر من جهة مستلمة؟
نعم يمكن ذلك ،ولكن يجب مراعاة أال تزيد كمية األسهم المكتتب بها عن عدد الحقوق المملوكة عند انتهاء فترة التداول ،حيث أن أي زيادة في كمية األسهم
المكتتب بها عن عدد الحقوق المملوكة عند انتهاء فترة التداول سينتج عنها إلغاء طلب االكتتاب.
في حالة امتالك أسهم الشركة من خالل أكثر من محفظة استثمارية في أي محفظة يتم إيداع حقوق األولوية؟
سيتم إيداع حقوق األولوية في نفس المحفظة المودع بها أسهم الشركة المرتبطة بالحقوق ،فعلى سبيل المثال إذا كان مساهم يملك ألف ( )1,000سهم في الشركة
موزعة كما يلي ،ثمانمائة ( )800سهم في محفظة (أ) ،ومائتي ( )200سهم في محفظة (ب) ،فإن مجموع الحقوق التي ستودع ألف ( )1,000حق على اعتبار أن لكل
سهم حق واحد ،عليه فسيتم إيداع ثمانمائة ( )800حق في محفظة (أ) ومائتي ( )200حق في محفظة (ب).
في حالة االكتتاب من خالل أكثر من محفظة أين يتم إيداع األسهم الجديدة بعد التخصيص؟
يكون إيداع األسهم في المحفظة االستثمارية المذكورة في طلب االكتتاب األول.
هل يحق لحملة شهادات األسهم االكتتاب والتداول؟
نعم يحق لحملة شهادات األسهم االكتتاب لكن لن يستطيعوا التداول إال بعد إيداع الشهادات في محافظ استثمارية إلكترونية عن طريق الوسطاء أو مركز اإليداع
في تداول وإحضار الوثائق الالزمة ،وذلك قبل نهاية فترة االكتتاب.
إذا تم االكتتاب في األسهم الجديدة وتم بيع الحقوق بعد ذلك ماذا يحدث في هذه الحالة؟
في حال قام أحد المساهمين المقيدين باالكتتاب ومن ثم بيع حقوق األولوية ولم يتم شراء عدد حقوق أولوية يعادل عدد الحقوق التي اكتتب فيها قبل نهاية
ً
ً
فترة التداول فسيتم رفض طلب االكتتاب كليا في حال تم بيع جميع الحقوق أو جزئيا بما يعادل ما تم بيعه من حقوق وسيتم إبالغ المساهم المقيد وإعادة مبلغ
االكتتاب المرفوض إليه عبر الجهة المستلمة.
هل يحق لمن اشترى حقوق إضافية تداولها مرة أخرى؟
نعم ،يحق له بيعها وشراء حقوق أخرى خالل فترة التداول فقط.
هل باإلمكان بيع جزء من هذه الحقوق؟
نعم بإمكان المستثمر بيع جزء من هذه الحقوق واالكتتاب بالجزء المتبقي.
متى يستطيع المساهم االكتتاب في حقوق األولوية التي اشتراها خالل فترة التداول؟
أي وقت خالل فترة االكتتاب ،أي حتى اليوم التاسع ( ،)9بعد تسوية شراء الحقوق (يومي عمل).
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هل يستطيع الشخص المستحق بيع الحق بعد انقضاء فترة التداول؟
ال يمكن ذلك ،بعد انقضاء فترة التداول يتبقى للشخص المستحق فقط ممارسة الحق في االكتتاب بأسهم حقوق األولوية أو عدم ممارسة ذلك ،وفي حال عدم
ممارسة الحق يمكن أن يخضع المستثمر للخسارة أو االنخفاض في قيمة محفظته االستثمارية.
ماذا يحدث لحقوق األولوية التي لم يتم بيعها أو ممارسة االكتتاب فيها خالل فترة االكتتاب؟
في حال عدم االكتتاب بكامل األسهم الجديدة خالل فترة االكتتاب ،تطرح األسهم الجديدة المتبقية الكتتاب ينظمه مدير االكتتاب ،ويتم احتساب قيمة التعويض
ً
(إن وجد) لمالك الحقوق بعد خصم سعر االكتتاب .علما بأن المستثمر قد ال يحصل على أي مقابل إذا تم البيع في فترة الطرح المتبقي بسعر الطرح.
من له األحقية في حضور الجمعية العامة غير العادية والتصويت على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية؟
يحق للمساهم المقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع بعد نهاية يوم تداول الجمعية العامة غير العادية حضور الجمعية العامة غير العادية
والتصويت على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.
متى يتم تعديل سعر السهم نتيجة لزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية؟
يتم تعديل سعر السهم عن طريق السوق قبل بداية تداول اليوم التالي ليوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
لو قام مستثمر بشراء األوراق المالية في يوم انعقاد الجمعية فهل يحق له الحصول على حقوق األولوية المترتبة على زيادة رأس مال المصدر؟
نعم ،حيث أنه سيتم قيد المستثمر في سجل مساهمي الشركة بعد يومي عمل من تاريخ شراء األسهم (أي بنهاية تداول ثاني يوم يلي يوم انعقاد الجمعية العامة
غير العادية) ،مع العلم بأن حقوق األولوية ستمنح لجميع حملة األسهم المقيدين في سجل مساهمي الشركة بنهاية تداول ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد
الجمعية العامة غير العادية .ولكن لن يحق له الحضور أو التصويت في الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال.
إذا كان لدى المستثمر أكثر من محفظة مع أكثر من شركة وساطة ،كيف سيتم احتساب الحقوق له؟
سيتم توزيع نصيب المستثمر على المحافظ التي يملكها المستثمر ،بحسب نسبة الملكية الموجودة في كل محفظة ،وفي حال وجود كسور سيتم تجميع تلك
ً
ً
الكسور ،وإذا أكملت رقما صحيحا أو أكثر يتم إضافة الرقم الصحيح إلى المحفظة التي يملك فيها المستثمر أكبر كمية من الحقوق.
ماهي فترات التداول واالكتتاب؟
يبدأ تداول واكتتاب الحقوق في الوقت ذاته حتى انتهاء التداول في اليوم السادس ،بينما يستمر االكتتاب حتى اليوم التاسع وذلك حسب ما هو مذكور في هذه
النشرة وإعالنات الشركة.
هل يمكن االكتتاب خالل عطلة نهاية األسبوع؟
ال ،ال يمكن ذلك.
هل يستطيع عامة المستثمرين من غيرالمساهمين المقيدين االكتتاب في أسهم حقوق األلوية؟
نعم ،وذلك بعد إتمام شراء حقوق األلوية خالل فترة التداول.
هل سيتم إضافة أي رسوم أخرى لعمليات تداول حقوق األولوية؟
سيتم تطبيق نفس العموالت على عمليات البيع والشراء كما هي باألسهم ولكن دون حد أدنى لمبلغ العمولة.

15القرارات والموافقات التي ستطرح بموجبها األسهم
	 -9
قد أوصى مجلس إدارة الشركة بتاريخ 1441/06/16هـ (الموافق 2020/02/10م) بزيادة رأس مال الشركة من خالل إصدار أسهم حقوق أولوية بقيمة
أربعة مليارات وخمسمائة مليون ( )4,500,000,000ريال سعودي بعد الحصول على الموافقات النظامية الالزمة.
تم الحصول على عدم ممانعة هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات بتاريخ 1441 /09/09هـ (الموافق 2020/05/02م).
وافقت الجمعية العامة غير العادية بتاريخ [•]هـ (الموافق [•]م) على توصية مجلس اإلدارة على زيادة رأس المال من أربعة مليارات وأربعمائة وسبعة
َ
وثمانون مليون ومائتان وإحدى وتسعون الفا وسبعمائة وخمسون ( )4,487,291,750ريال سعودي إلى ثمانية مليارات وتسعمائة وسبعة وثمانون
َ
مليون ومئتان وإحدى وتسعون ألفا وسبعمائة وخمسون ( )8,987,291,750بنسبة  ،%100وسوف تقتصر الزيادة على المساهمين المستحقين المقيدين
في نهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية.
تمت الموافقة على طلب إدراج أسهم حقوق أولوية من قبل السوق المالية السعودي («تداول») بتاريخ 1442/01/20هـ (الموافق 2020/09/08م).

15إفادة عن أي ترتيبات قائمة لمنع التصرف في أسهم معينة
	 -10
ال يوجد أي ترتيبات قائمة لمنع التصرف في أي أسهم.
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	 16-التغير في سعر السهم نتيجة لزيادة وتخفيض رأس المال
التغير في سعر السهم نتيجة لزيادة رأس المال
إن سعر اإلغالق لسهم الشركة في يوم الجمعية العامة الغير العادية هو [•] ومن المتوقع أن يصل إلى [•] في افتتاح اليوم الذي يليه والتغيير يمثل نقص بنسبة
[•] .%وفي حال عدم اكتتاب ٍأي من حملة األسهم المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية
العامة غير العادية ،فإن ذلك سيؤدي إلى انخفاض نسبة ملكيتهم في الشركة.

طريقة احتساب سعر السهم لزيادة رأس المال كالتالي:
ً
أوال :احتساب القيمة السوقية للشركة عند اإلغالق في يوم الجمعية العامة الغير عادية الخاصة بزيادة رأس المال:
عدد األسهم في نهاية الجمعية العامة الغير عادية × سعر اإلغالق لسهم الشركة في يوم الجمعية العامة غير العادية = القيمة السوقية للشركة عند اإلغالق في
يوم الجمعية العامة الغير عادية.
ً
ثانيا :احتساب سعر السهم في افتتاحية اليوم الذي يلي يوم الجمعية العامة الغير عادية الخاصة بزيادة رأس المال:
(القيمة السوقية للشركة عند اإلغالق في يوم الجمعية العامة الغير عادية  +قيمة األسهم المطروحة)( /عدد األسهم في نهاية يوم الجمعية العامة الغير عادية
 +عدد األسهم المطروحة لالكتتاب) = سعر السهم المتوقع في افتتاحية اليوم الذي يلي يوم الجمعية العامة الغير عادية.
التغير في سعر السهم نتيجة لتخفيض رأس المال
إن سعر اإلغالق لسهم الشركة في يوم الجمعية العامة الغير العادية هو [•] ريال سعودي ،ومن المتوقع أن يرتفع إلى [•] ريال سعودي بعد تخفيض رأس المال،
ويمثل األخير السعر المتوقع للسهم في افتتاح السوق بتاريخ 1442/02/26هـ الموافق 2020/10/13م اليوم الذي يلي الجمعية العامة غير العادية ،وذلك بعد موافقة
المساهمون على عملية تخفيض رأس المال.
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17الطرح المتبقيفي حال بقاء أسهم لم يتم االكتتاب بها في مرحلة االكتتاب («األسهم المتبقية») فسوف تطرح على عدد من المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي («المؤسسات
االستثمارية») على أن تقوم تلك المؤسسات االستثمارية بتقديم عروض لشراء األسهم المتبقية باإلضافة إلى كسور األسهم وسيتم استقبال هذه العروض ابتداء من
ً
ً
مساء من اليوم التالي بتاريخ 1442/03/18هـ (الموافق
الساعة العاشرة ( )10:00صباحا يوم 1442/03/17هـ (الموافق 2020/11/03م) وحتى الساعة الخامسة ()5:00
ً
2020/11/04م) .ويشار إلى هذا الطرح بـ («الطرح المتبقي») .وسيتم تخصيص األسهم المتبقية للمؤسسات االستثمارية بإعطاء األولوية للعرض األعلى سعرا ثم األقل
فاألقل ،على أن يتم تخصيص األسهم بالتناسب على المؤسسات االستثمارية التي تقدم نفس العرض.
سيتم جمع كسور استحقاقات األسهم وطرحها للمؤسسات االستثمارية خالل الطرح المتبقي .وتوزع جميع المتحصالت الناتجة عن بيع األسهم المتبقية وكسور
األسهم (بدون احتساب أي رسوم أو استقطاعات) حتى سعر الطرح المدفوع على الشركة وتوزع أي متحصالت تزيد عن سعر الطرح على األشخاص المستحقين
الذين لم يكتتبوا كليا أو جزئيا في األسهم الجديدة ومستحقي الكسور ويكون ذلك بالتناسب مع استحقاقهم وسيكون ذلك في تاريخ 1442/03/29هـ (الموافق
2020/11/15م).
من المتوقع أن يبدأ تداول األسهم المطروحة لالكتتاب على نظام تداول عند استكمال كافة اإلجراءات المتعلقة بتسجيل األسهم المطروحة وتخصيصها.
وتم التقدم بطلب إلى الهيئة لتسجيل وطرح األسهم الجديدة وإلى السوق المالية السعودية («تداول») إلدراجها.
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	 18-التعهدات الخاصة باالكتتاب
18نبذة عن طلب االكتتاب وتعهدات االكتتاب
	 -1

ً
ُيمكن االكتتاب باستخدام منصات التداول أو من خالل ّ
أي وسائل أخرى يوفرها الوسيط للمستثمرين .وسيتم االكتتاب باألسهم الجديدة على مرحلة واحدة وفقا لما
يلي:

1سيتاح في هذه الفترة لجميع المساهمين المقيدين والمستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة.ً
2سيتاح للمساهم المقيد االكتتاب مباشرة بعدد أسهمه أو أقل من عدد أسهمه خالل فترة االكتتاب ،وفي حال شراءه حقوقا جديدة فيستاح له االكتتاببها بعد انتهاء فترة تسويتها (يومي عمل).
3سيتاح للمستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة بعد تسوية عملية شراء الحقوق مباشرة (يومي عمل).ً
4سيتاح االكتتاب إلكترونيا عن طريق المحفظة االستثمارية في منصات وتطبيقات التداول التي يتم من خاللها إدخال أوامر البيع والشراء باإلضافةإلى االكتتاب في القنوات والوسائل األخرى المتوفرة لدى الوسيط.
يعطي كل حق من حقوق األولوية لحامله أحقية االكتتاب بسهم واحد جديد ،وذلك بسعر الطرح .ويقر المكتتب في األسهم الجديدة بالتالي:
قبوله كافة شروط وتعليمات االكتتاب الواردة في نشرة اإلصدار هذه.
بأنه قد اطلع على نشرة اإلصدار هذه وعلى كافة محتوياتها ودرسها بعناية وفهم مضمونها.
قبوله للنظام األساسي للشركة.
التعهد بعدم إلغاء أو تعديل طلب االكتتاب بعد تنفيذه.

18عملية التخصيص
	 -2

يتم تخصيص أسهم حقوق أولوية على األشخاص المستحقين ً
بناء على عدد الحقوق التي مارسوها بشكل مكتمل وصحيح .أما بنسبة لمستحقي كسور أسهم،
فسيتم جمع كسور األسهم وطرحها على المؤسسات االستثمارية خالل فترة الطرح المتبقي ،وسوف يتم تسديد إجمالي سعر طرح األسهم المتبقية للشركة ،وتوزع
باقي متحصالت بيع األسهم المتبقية وكسور األسهم (بما يتعدى سعر الطرح) بدون احتساب أي رسوم أو استقطاعات على مستحقيها كل بحسب ما يستحقه في
موعد أقصاه يوم 1442/03/29هـ (الموافق 2020/11/15م) .وفي حال تبقي أسهم بعد ذلك غير مكتتب فيها فسيقوم متعهدي التغطية بشراء تلك األسهم
الجديدة المتبقية وستخصص لهم.
ويجب على األشخاص المستحقين االتصال بالوسيط التي تم تقديم طلب االكتتاب من خالله للحصول على أي معلومات إضافية .وسوف يتم اإلعالن عن نتائج
التخصيص في موعد أقصاه يوم 1442/03/22هـ (الموافق 2020/11/08م).

18السوق المالية السعودية («تداول»)
	 -3
تم تأسيس نظام تداول في عام 2001م كنظام بديل لنظام معلومات األوراق المالية اإللكتروني ،وبدأ تداول األسهم اإللكتروني في المملكة في عام 1990م .تتم
ً
ً
عملية التداول كل يوم عمل من أيام األسبوع من يوم األحد حتى يوم الخميس على فترة واحدة من الساعة العاشرة ( )10:00صباحا وحتى الساعة الثالثة ( )3:00عصرا
ً
ويتم خاللها تنفيذ األوامر .أما خارج هذه األوقات فسيسمح بإدخال األوامر وتعديلها وإلغائها من الساعة التاسعة والنصف ( )9:30صباحا وحتى الساعة العاشرة
ً
( )10:00صباحا.
ً
ً
ويتم تنفيذ الصفقات من خالل مطابقة آلية لألوامر وفقا للسعر .وبشكل عام تنفذ أوامر السوق أوال وهي األوامر المشتملة على أفضل األسعار ،وتليها األوامر المحددة
ً
السعر ،وفي حال إدخال عدة أوامر بنفس الوقت فإنه يتم تنفيذها وفقا لتوقيت اإلدخال.
يقوم نظام تداول بتوزيع نطاق شامل من المعلومات من خالل قنوات مختلفة أبرزها موقع تداول على اإلنترنت ،ويتم توفير بيانات السوق بشكل فوري لمزودي
ً
المعلومات المعروفين مثل «رويترز» .وتتم تسوية الصفقات آليا خالل يومي عمل حسب (.)T+2
وينبغي على الشركة اإلفصاح عن جميع القرارات والمعلومات المهمة بالنسبة للمستثمرين عبر نظام «تداول» .ويتولى نظم تداول مسؤولية مراقبة السوق ،بهدف
ضمان عدالة التداول وكفائة عمليات السوق.

18تداول أسهم الشركة في سوق األسهم العادي
	 -4
تم التقدم بطلب إلى الهيئة لتسجيل وطرح األسهم الجديدة وإلى السوق المالية السعودية («تداول») إلدراجها وتمت الموافقة على نشرة اإلصدار هذه وتم الوفاء
بالمتطلبات كافة.
ومن المتوقع اعتماد التسجيل والطرح وبدء التداول في أسهم حقوق األولوية في السوق المالية السعودية («تداول») بعد االنتهاء من عملية التخصيص النهائي
ألسهم حقوق األولوية ،وسوف يعلن عن ذلك في حينه في موقع تداول االلكتروني .وتعتبر التواريخ المذكورة في هذه النشرة مبدئية ويمكن تغييرها بموافقة
الهيئة.
وبالرغم من أن األسهم القائمة مسجلة في السوق المالية السعودية («تداول») ،إال أنه ال يمكن التداول في األسهم الجديدة إال بعد اعتماد التخصيص النهائي
لألسهم وإيداعها في محافظ المكتتبين .ويحظر حظرا تاما التداول في األسهم الجديدة قبل اعتماد عملية التخصيص.
يتحمل المكتتبون ومقدمو العروض في الطرح المتبقي الذين يتعاملون في نشاطات التداول المحظورة هذه المسؤولية الكاملة عنها ولن تتحمل الشركة أي
مسؤولية قانونية في هذه الحالة.
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	 19-المستندات المتاحة للمعاينة
ستكون المستندات التالية متاحة للمعاينة في المقر الرئيسي للشركة الذي يقع في الرياض ،المملكة العربية السعودية ،وذلك خالل ساعات العمل الرسمية بين
ً
ً
ً
مساء قبل أربعة عشر ( )14يوما على أن ال تقل تلك الفترة عن موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية
الساعة التاسعة ( )9:00صباحا حتى الساعة الخامسة ()5:00
إلى نهاية فترة االكتتاب.

وثائق الشركة
شهادة السجل التجاري
النظام األساسي

المستندات المتعلقة بأسهم الحقوق األولوية
إعالن موافقة الهيئة على طرح أسهم حقوق األولوية
توصية مجلس اإلدارة على زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق األولوية
موافقة السوق المالية السعودية (تداول) المشروطة على إدراج األسهم الجديدة
موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة الصادرة بتاريخ 1442/02/27هـ (الموافق 2020/10/14م) على الطرح

التقارير والخطابات والمستندات
موافقة خطية من قبل المستشارين الماليين ( شركة السعودي الفرنسي كابيتال وشركة العربي الوطني لالستثمار وشركة الراجحي المالية) على إدراج
أسمائهم وشعاراتهم ضمن نشرة اإلصدار هذه.
الموافقات الخطية من قبل متعهدي التغطية ومدير االكتتاب والمستشار القانوني والمحاسب القانوني على إدراج أسمائهم وشعاراتهم ضمن نشرة
اإلصدار هذه.
خطاب التزام شركة زين الكويت باالكتتاب في كامل حقوق االولوية الخاصة بها.

القوائم المالية
القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م.
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	 20-تقرير المحاسب القانوني
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شركة اإلتصاالت المتنقلة السعودية
(شركة مساهمة سعودية)
القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م
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شركة اإلتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
قائمة المركز المالي الموحدة
كما في  31ديسمبر 2019
(جميع المبالغ باآلالف ريال سعودي ما لم ينص على خالف ذلك)
ايضاحات

2018

2019

الموجودات
موجودات متداولة
النقد وأرصدة البنوك

6

1,157,438

1,416,731

ذمم مدينة وتجارية أخرى

7

1,730,294

1,586,155

موجودات تعاقدية متداولة

8

274,956

289,197

مخزون

9

241,972

223,005

3,404,660

3,515,088

مجموع الموجودات المتداولة
موجودات غير متداولة
موجودات تعاقدية غير متداولة

8

131,253

15,442

حق استخدام األصول

5

1,448,479

-

ممتلكات ومعدات

10

6,079,981

6,122,614

دفعات رأسمالية مقدمة

11

457,952

429,487

موجودات غير ملموسة

12

16,215,928

16,240,679

مجموع الموجودات غير المتداولة

24,333,593

22,808,222

مجموع الموجودات

27,738,253

26,323,310

المطلوبات وحقوق الملكية
مطلوبات متداولة
ذمم دائنة وتجارية أخرى

13

3,443,759

4,104,497

الجزء المتداول من القروض طويلة األجل

14

58,941

2,526,633

621,319

720,476

إيرادات مؤجلة
5

التزامات تأجير متداولة
مجموع المطلوبات المتداولة

364,098

-

4,488,117

7,351,606

6,375,763

6,584,703

مطلوبات غير متداولة
15

مستحق إلى أطراف ذات عالقة
التزامات تأجير غير متداولة

5

1,112,127

-

مطلوبات غير متداولة أخرى

16

1,111,681

591,615

قروض طويلة األجل

14

10,314,940

7,668,127

مشتقات أدوات مالية

17

127,899

21,586

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

18

104,875

93,425

19,147,285

14,959,456

مجموع المطلوبات غير المتداولة
رأس المال واالحتياطيات
رأس المال

20

احتياطي تحوط

17

احتياطيات أخرى

18

عجز متراكم

5,837,292
()127,899
1,584
()1,608,126

5,837,292
()21,586
()3,302
()1,800,156

مجموع رأس المال واالحتياطيات

4,102,851

4,012,248

مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

27,738,253

26,323,310

ً
إن اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )34تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة األرباح أوالخسائر والدخل الشامل اآلخر الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
(جميع المبالغ باآلالف ريال سعودي ما لم ينص على خالف ذلك)
إيضاحات

2019

2018

اإليرادات

21

8,386,227

7,530,527

تكلفة اإليرادات

22

()2,417,721

()2,105,968

مصاريف تشغيلية وإدارية

23

()1,898,652

()2,261,121

12،10،5

()2,311,551

()1,790,028

8،7

()247,249

()154,184

26,338

26,826

10,891

17,042

اإلستهالك واإلطفاء
خسائراإلنخفاض المتوقعة في قيمة الموجودات المالية
إيرادات الفوائد
إيرادات أخرى

24

أعباء تمويل

25

صافي الربح قبل الزكاة
26

الزكاة
صافي الربح للفترة

()1,044,501

()930,732

503,782

332,362

()18,607
485,175

332,362

الدخل الشامل اآلخر
بنود لن يعاد تصنيفها الحقا الى قائمة الربح أو الخسارة
18

إعادة قياس التزام مكافأة نهاية الخدمة

4,886

4,863

بنود سيعاد تصنيفها الحقا ًالى قائمة الربح أو الخسارة
صافي التغير في القيمة العادلة ألدوات التحوط التي تم ابرامها لتغطية تحوطات التدفقات النقدية

17

إجمالي الدخل الشامل للفترة

()106,313
383,748

ربحية السهم (بالرياالت السعودية) :

()18,973
318,252

27

األساسية والمخففة

0.831

ً
إن اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )34تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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0.569

شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
(جميع المبالغ باآلالف ريال سعودي ما لم ينص على خالف ذلك)
رأس المال

احتياطي
تحوط

احتياطيات
أخرى

5,837,292

()21,586

()3,302

()1,800,156

-

-

-

()293,145

()293,145

الرصيد كما في  1يناير  2019بعد إعادة التبويب

5,837,292

()21,586

()3,302

()2,093,301

3,719,103

إجمالي الربح الشامل للسنة

-

()106,313

4,886

485,175

383,748

الرصيد كما في  31ديسمبر 2019

5,837,292

()127,899

1,584

()1,608,126

4,102,851

الرصيد كما في  1يناير 2018

5,837,292

()2,613

()8,165

()2,132,518

3,693,996

إجمالي الربح الشامل للسنة

-

()18,973

4,863

332,362

318,252

الرصيد كما في  31ديسمبر 2018

5,837,292

()21,586

()3,302

()1,800,156

4,012,248

إيضاح
ً
الرصيد كما في  1يناير  2019كما تم االفصاح عنه سابقا
تعديالت أثر إعتماد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16

5

ً
إن اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )34تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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عجز متراكم

مجموع حقوق
الملكية
4,012,248

شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
(جميع المبالغ باآلالف ريال سعودي ما لم ينص على خالف ذلك)
ايضاحات

2018

2019

التدفق النقدي الناتج من األنشطة التشغيلية
صافي الربح للسنة

485,175

332,362

8،7

247,249

154,184

12،10،5

2,311,551

1,790,028

4,547

()16,354

تعديالت لتسوية االرباح الصافية للسنة إلى صافي النقد من األنشطة التشغيلية:
خسائر االتخفاض المتوقعة في قيمة الموجودات المالية
إستهالك وإطفاء
مخصصات أخرى (عكس مخصصات)
مخصص الزكاة

26

18,607

-

مصاريف تمويل

25

1,044,501

930,732

أرباح استبعادات أصول

()2,847

()2,211

خسائر( /أرباح) إعادة تقييم عمالت

1,246

()3,536

21,911

22,119

4,131,940

3,207,324

18

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
ربح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
التغيرات في رأس المال العامل:
ذمم مدينة و تجارية أخرى

()666,335

()437,243

مخزون

()18,967

()113,526

موجودات تعاقدية

()101,569

()304,639

ذمم دائنة و تجارية أخرى

()433,598

12,461

إيرادات مؤجلة

()99,158

228,048

مطلوبات غير متداولة أخرى

520,066

424,233

النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

3,332,379

3,016,658

18

استحقاقات تقاعد موظفين مدفوعة

()5,575

()17,998

3,326,804

2,998,660

شراء ممتلكات ومعدات

()1,779,900

()1,384,844

صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
التدفق النقدي الناتج من األنشطة االستثمارية
المتحصل من إستبعادات أصول

3,384

2,497

شراء موجودات غير ملموسة

()258,287

()159,282

صافي النقد (المستخدم في) األنشطة االستثمارية

()2,034,803

()1,541,629

التدفق النقدي الناتج من األنشطة التمويلية
قروض مسددة

()2,550,000

()1,294,899

قروض مستلمة

2,930,097

467,342

المستلم من أطراف ذات عالقة

-

137,405

مدفوعات التزامات تأجير

()414,538

-

مصاريف تمويل مدفوعة

()1,516,266

()465,016

صافي النقد (المستخدم في) األنشطة التمويلية

()1,550,707

()1,155,168

صافي التغير في النقد وما في حكمه

()258,706

301,863

تأثير التغيرات في أسعار الصرف على النقد وما في حكمه

()587

()941

النقد وأرصدة البنوك  ،بداية السنة

1,416,731

1,115,809

النقد وأرصدة البنوك  ،نهاية السنة

1,157,438

1,416,731

ً
إن اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )34تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
قائمة التدفقات النقدية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
(جميع المبالغ باآلالف ريال سعودي ما لم ينص على خالف ذلك)
2019

معامالت غير نقدية:

2018

تعديل على الممتلكات والمعدات واألصول غير الملموسة مقابل الذمم الدائنة والدفعات
الرأسمالية المقدمة

131,494

379,861

تعديل على مصاريف التمويل المدفوعة مقابل تسهيالت القروض واالطراف ذات العالقة

471,765

35,419

التغيرات في القيمة العادلة لمشتقات األدوات المالية مقابل الجزء المدين لحقوق المساهمين

106,313

18,973

تعديل على الدفعات المقدمة من المساهمين والمبالغ المستحقة لألطراف ذات العالقة
مقابل الذمم التجارية الدائنة

208,941

539,591

معامالت غير نقدية لمخصصات مقابل الذمم التجارية الدائنة

712,607

433,255

ً
إن اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )34تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
(جميع المبالغ باآلالف ريال سعودي ما لم ينص على خالف ذلك)

 1-التكوين والنشاطات
1المعلومات العامة1
تقوم شركة االتصاالت المتنقلة السعودية («الشركة») والشركات التابعة (مجتمعة «المجموعة») بتقديـم خدمات االتصاالت المتنقلة في المملكة العربية السعودية
حيث تقوم بتشغيل وشراء وتقديـم وتركيب وإدارة وصيانة خدمات الهاتف المتنقل .كما تقوم الشركة بخدمات استشارية وبناء وإصالح ابراج االتصاالت وتقديم
الخدمات المالية وتوفير خدمات الطائرات المسيرة بدون طيار باالضافة الى بيع وإصالح الطائرات المسيرة بدون طيار كما هو مذكور فل ايضاح 2-1
إن الشركة هي «شركة مساهمة سعودية» أنشئت بموجب القرارات الوزارية رقم  176بتاريخ  25جمادى األولى 1428هــ (الموافق  11يونيو 2007م) وقرار رقم 357
بتاريخ  28ذو الحجة 1428هـ (الموافق  7يناير 2008م) والمرسوم الملكي رقم /48م بتاريخ  26جمادى األولى 1428هـ (الموافق  12يونيو  )2007والسجـل التجـاري
رقم  1010246192الصادر من مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية بتاريخ  4ربيع األول 1429هـ (الموافق  12مارس 2008م) كمشغل ثالث لخدمة الهاتف
النقال ولديه رخصة تشغيل غير محدودة التقنية في المملكة العربية السعودية تبلغ مدتها  25عام.
إن العنوان المسجل للشركة هو صندوق بريد  ، 295814الرياض  ، 11351المملكة العربية السعودية.
خالل الربع الثالث من عام  ، 2018أصبحت الشركة شركة تابعة لشركة االتصاالت المتنقلة الكويتية ش.م.ك«(.مجموعة زين») .مجموعة زين هي شركة تابعة لشركة
االتصاالت العمانية ش م ع ع  ،عمان.
بناء على األمر السامي بتاريخ  30ذي الحجة  1437هــ (الموافق  1أكتوبر 2016م) الذي تم اإلعالن عنه من قبل هيئة السوق المالية بتاريخ  01محرم  1438هـ (الموافق
 2أكتوبر  )2016والذي وجه لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات (« )»CITCللتنسيق مع شركة االتصاالت المتنقلة السعودية إلى:
أتمديد ترخيصها لمدة  15سنة إضافية ،لتصل الفترة المتبقية الى  32سنة تنتهي في  21ربيع األول  1469هــ (الموافق  18يناير 2047م).بالتنسيق مع وزارة المالية لمناقشة البدائل بشأن المبالغ المستحقة للحكومة ،وجمنح الشركة الرخصة الموحدة حيث يمكن أن تقدم جميع خدمات االتصاالت بما في ذلك خدمات الهاتف الثابت والتي صدرت في  23جمادىاألولى  1438هـ (الموافق  20فبراير .)2017
في الربع الرابع من عام  ،2018وقعت الشركة اتفاقية مع وزارة المالية ،وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات ،والتي تتضمن
ً
توحيد رسوم االمتياز السنوية لتقديم الخدمة تجاريا وتسوية المبالغ المتنازع عليها للفترة من  2009إلى  ، 2017والتي تشمل ما يلي:
ً
أتوحيد رسوم االمتياز السنوية وتخفيضها من  ٪15إلى  ٪10من صافي اإليرادات إعتبارا من  1يناير ( .2018ينعكس التأثير على تكلفة اإليراداتوالمبيعات) ،و
بتسوية المبالغ المتنازع عليها بين الشركة و هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات فيما يتعلق بدفع رسوم االمتياز السنوية المتنازع عليها للفترة منً
 2009إلى  .2017ووفقا لهذا الشرط  ،تستثمر زين في توسيع بنيتها التحتية باإلضافة إلى شروط أخرى على مدى السنوات الثالث المقبلة.
في  16جمادى األولى  1440هـ (الموافق  22يناير  ، )2019استحوذت الشركة على طيف بتردد  2600ميجاهرتز لمدة ً 15
عاما تبدأ من  1يناير  ، 2020مقابل إجمالي
ً
رسوم ترخيص بقيمة  324مليون ريال سعودي مستحقة الدفع على أقساط سنوية متساوية لمدة  15عاما تبدأ من  1يناير .2020
ً
في  10رجب  1440هـ (الموافق  17مارس  ، )2019استحوذت الشركة على  100ميغاهيرتز من الطيف اإلضافي في الطيف  3.5جيجا هرتز  ،لمدة  15عاما تبدأ من
ً
 1يناير  ، 2020مقابل رسم ترخيص إجمالي قدره  624مليون ريال سعودي مستحق الدفع على أقساط سنوية متساوية لمدة 13عاما تبدأ من  01يناير .2022
في  20رجب  1440هـ (الموافق  27مارس  ، )2019أعلنت الشركة عن توقيع اتفاقية بيع وإعادة تأجير البنية التحتية لألبراج بقيمة  2.52مليار ريال سعودي .لـما
ً
يقارب  8,100برج باإلضافة لبناء  1,500برج آخر (على مدى  6سنوات المقبلة) جنبا إلى جنب مع استئجار هذه األبراج  ،لمدة  15عاما مع خيار التمديد .يتم تنفيذ
الصفقة بمجرد الحصول على موافقة السلطات التنظيمية بما فيها هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات .في  20شوال  1440هـ (الموافق  22يونيو 2019م) ،استلمت
الشركة خطاب من هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات يفيد بعدم إستيفاء مشتري األبراج للشروط النظامية المطلوبة لشراء وتأجير األبراج ،لذلك ،فأنه لم يتمكن
من الحصول على الترخيص للقيام بذلك .وعليه ،فقد قررت الشركة إلغاء اتفاقية األبراج مع المشتري لألسباب التنظيمية.
حققت الشركة صافي ربح للسنة المنتهية في  31ديسمبر  485 :2019مليون ريال سعودي ( 332 :2018مليون ريال سعودي)  ،وبلغ العجز المتراكم  1.6مليار ريال
سعودي كما في هذا التاريخ ( 31ديسمبر 1.8 :2018مليار ريال سعودي) والمطلوبات المتداولة للشركة تتجاوز الموجودات المتداولة للشركة بمبلغ  1مليار ريال سعودي.
ً
بناء على أحدث خطة أعمال معتمدة  ،تعتقد إدارة الشركة أنها ستنجح في الوفاء بالتزاماتها في سياق التشغيل اإلعتيادي .لدى مديري الشركة توقعات معقولة
بأن الشركة لديها موارد كافية لمواصلة عملياتها التشغيلية في المستقبل المنظور.
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التكوين والنشاطات (تتمة)

-1

1الشركات التابعة2
أنشأت الشركة الشركات التابعة والمملوكة لها بالكامل في المملكة العربية السعودية كما يلي:
أشركة زين للمبيعات والتي ستكون مسؤولة عن توزيع وبيع أجهزة ومعدات االتصاالت .وتقديم الخدمات االستشارية .رأس المال  10.000ريال سعودي.بدأت الشركة ممارسة األنشطة التجارية خالل الربع األول من عام 2019م.
بشركة زين لألعمال والتي ستكون مسؤولة عن إنشاء  ،بناء  ،اصالح وصيانة محطات وأبراج اإلتصاالت .رأس المال  10.000ريال سعودي .لم تبدء الشركةاألنشطة التجارية بعد.
جشركة زين المدفوعات المحدودة والتي ستقدم التقنية في الخدمات المالية .رأس المال  100.000ريال سعودي .بدأت الشركة ممارسة األنشطة التجاريةخالل الربع الرابع من عام 2019م
المسيرة بدون طيار والتي توفر الخدمات المهنية والعلمية والتقنية للطائرات ُ
دشركة زين للطائرات ُالمسيرة بدون طيار باإلضافة إلى بيع وإصالح
الطائرات ُ
المسيرة بدون طيار .رأس المال  10.000ريال سعودي .بدأت الشركة ممارسة األنشطة التجارية خالل الربع الرابع من عام 2019م

1هيكلة رأس المال3
أوصى مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ  7مايو  ،2018بإعادة هيكلة رأس مال الشركة من خالل تخفيض رأس المال من  5,837,291,750ريال سعودي إلى
 3,616,110,780ريال سعودي ،وبالتالي تخفيض عدد األسهم من  583,729,175سهم إلى  361,611,078سهم عن طريق إلغاء  222,118,097سهم .إن الغرض من
تخفيض رأس المـال هو إطفاء الخسائر المتراكمـة للشركة كما في  30يونيو  .2017كما أوصى مجلس االدارة بزيادة رأس المال بمقدار  6,000,000,000ريال سعودي من
خالل إصدار  600,000,000سهم جديد (أسهم حقوق أولوية) والذي سيؤدي لزيادة رأس مال الشركة من  3,616,110,780ريال سعودي إلى  9,616,110,780ريال سعودي،
ما سيؤدي الي ضخ سيولة نقدية إضافية سيتم استخدامها لتخفيض دين الشركة .تخضع توصية مجلس اإلدارة لموافقة الجهات التنظيمية ذات الصلة ،بما في
ذلك هيئة السوق المالية والجمعيات العامة غير العادية المقرة له.

1الموافقة على القوائم المالية الموحدة4
تمت الموافقة على هذه القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  4فبراير 2020م.

1اتفاقيات إعادة التمويل5
في  16يونيو  ، 2019أبرمت الشركة اتفاقية تسهيل مرابحة ثانويي جديدة بقيمة  2.25مليار ريال سعودي مع تحالف يتكون من خمسة بنوك لتسوية القرض
التجاري القائم الذي تم الحصول عليه من البنك الصناعي والتجاري الصيني .تتضمن االتفاقية على شروط أفضل وسيكون لها تكلفة تمويل أقل .مدة االتفاقية
سنتان ،مع إمكانية تمديدها لسنة واحدة ً
بناء على طلب الشركة .هذا القرض مؤمن بالكامل بضمان تجاري من شركة االتصاالت المتنقلة الكويتية ش.م.ك .في
الربع الثالث قامت الشركة بسداد قرض بنك الصناعي والتجاري الصيني بالكامل من خالل تسهيل المرابحة الثانويي.

 2-أسس االعداد
بيان اإللتزام
تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية « »IFRSوالمعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين «سوكبا» جنبا الى جنب
مع االصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين « ولوائح الشركة .
تم تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  16في إعداد القوائم المالية الموحدة .التغييرات الرئيسية في السياسات المحاسبية الهامة تم االفصاح في (االيضاح
رقم .)5
وفيما يلي وصف التغيرات التي طرأت على السياسات المحاسبية المهمة (إیضاح رقم )5
أصدرت هيئة السوق المالية قرار مجلس المفوضين بتاريخ  16أكتوبر 2016م (الموافق  15محرم  1438هـ ) الذي يلزم الجهات المدرجة بتطبيق نموذج التكلفة
عند قياس أصول الممتلكات واالالت والمعدات والعقارات االستثمارية واألصول غير الملموسة عند تنبي المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية لفترة مدتها ثالث
سنوات تبدأ من تاريخ تبني المعايير الدولية للتقارير المالية ،مع االستمرار في التقيد باشتراطات اإلفصاح عن المعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة
العربية السعودية والتي تتطلب أو تحث على اإلفصاح عن القيمة العادلة ضمن االيضاحات على القوائم المالية الموحدة .وقد التزمت الشركة بالمتطلبات الواردة
في هذه القوائم المالية.
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-2

أسس االعداد (تتمة)

أسس القياس

ً
ُ
وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا ّ
مخصص مكافأة نهاية الخدمة والذي تم تقييمه اكتواريا وقياس األصول المالية وااللتزامات
تم إعداد القوائم المالية الموحدة
المالية بالقيمة العادلة كما هو موضح في السياسات المحاسبية ذات الصلة.
ً
عموما على القيمة العادلة للمقابل المالي المدفوع مقابل السلع والخدمات.
تستند التكلفة التاريخية
استخدمت الشركة نفس السياسة المحاسبية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م ،ما لم يذكر خالف ذلك.

أسس التوحيد
تشتمل هذه القوائم المالية الموحدة على قائمة المركز المالي الموحد  ،قائمة االرباح أو الخسائر والدخل الشامل االخر الموحدة واإليرادات الشاملة األخرى  ،قائمة
التغيرات في حقوق الملكية الموحدة وقائمة التدفقات النقدية الموحدة  ،وااليضاحات على القوائم المالية الموحدة للشركة  ،بما في ذلك الموجودات والمطلوبات
ونتائج عمليات الشركة وفروعها المملوكة بالكامل  ،كما هو موضح في (إيضاح .)2-1يتم توحيد الشركات التابعة من التاريخ الذي تبدأ فيه الملكية حتى تاريخ
توقفها .يتم محاذاة السياسات المحاسبية للشركات التابعة  ،عند الضرورة  ،لضمان توافقها مع السياسات المتبعة من قبل الشركة .تتمتع الشركة والشركات التابعة
المملوكة لها بالكامل بنفس فترات التقارير .بدأ التوحيد في عام  2019حيث تم دمج الشركات التابعة في هذا العام ؛ لذلك  ،فإن قائمة المركز المالي وقائمة
االرباح أو الخسائر والدخل الشامل االخر وقائمة التغيرات في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية لعام  2018مخصص للكيان المستقل.

العملة الوظيفية وعملة العرض

ً
يعتبر الريال السعودي هو العملة الوظيفية للشركة .وتم عرض هذه القوائم المالية الموحدة بالريال السعودي ،مقربا إلى أقرب ألف.

 3-السياسات المحاسبية الهامة
الممتلكات والمعدات
تدرج الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصا اإلهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة باستثناء األعمال الراسمالية قيد التنفيذ واالراضي.
ویتم اإلعتراف باإلهالك لشطب تکلفة األصول ناقصا قیمتها المتبقیة علی مدى أعمارها اإلنتاجیة باستخدام طریقة القسط الثابت .ويجب مراجعة األعمار اإلنتاجية
المقدرة والقيم المتبقية وطريقة اإلهالك في نهاية كل فترة تقرير ،وتحتسب أي تغيرات في التقديرات على أساس مستقبلي.
تطبق الشركة معدالت اإلهالك السنوية التالية على ممتلكاتها ومعداتها:
معدات شبكة اإلتصاالت

 ٪5إلى ٪33.3

نظم المعلومات والخوادم

 ٪20إلى ٪33.3

تحسينات على العقارات المستأجرة

٪20أو مدة اإليجار أيهما أقل

األثاث والتجهيزات واألدوات المكتبية

٪20

السيارات ومعدات النقل األخرى

٪20

يتم استبعاد أي من بنود الممتلكات والمعدات بمجرد التصرف فيه أو عندما ال ُيتوقع أي منافع اقتصادية مستقبلية من االستمرار في استخدام األصل .ويتم تحديد
أي ربح أو خسارة ناتجة عن بيع أو استبعاد أحد بنود الممتلكات والمعدات على أنه الفرق بين متحصالت البيع والقيمة الدفترية لألصل ،ويجب االعتراف به في
األرباح أو الخسائر.
بدأت الشركة في رسملة التكلفة المباشرة للعمالة (الرواتب الداخلية الفنية) للمشروعات الجديدة وإضافتها إلى معدات شبكة االتصاالت في الممتلكات والمعدات.
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السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

دفعات رأسمالية مقدمة
يتم دفع دفعات رأسمالية مقدمة إلى موردي المعدات الرأسمالية .يستمر االعتراف بتلك الدفعات على أنها دفعات رأسمالية مقدمة حتى يتم تسليم األصل .بمجرد
أن يتم توريد المعدات  ،يتم تحويل الدفعات الرأسمالية المقدمة إلى معدات االتصاالت أو األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ

األصول غير الملموسة
تدرج األصول غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة التي يتم شراؤها بشكل منفصل بالتكلفة ناقصا اإلطفاء المتراكم وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة.
ويتم االعتراف باإلطفاء على أساس القسط الثابت على مدى أعمارها اإلنتاجية المقدرة .ويجب مراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة وطريقة اإلطفاء في نهاية كل فترة
تقرير ،وتحتسب تأثيرات أي تغيرات في التقديرات على أساس مستقبلي .تدرج األصول غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة التي يتم شراؤها بشكل
منفصل بالتكلفة ناقصا خسائر انخفاض القيمة المتراكمة.
تطبق الشركة معدالت اإلطفاء السنوية التالية على أصولها غير الملموسة:
رسوم الترخيص

٪2.5

برامج الحاسوب

 ٪20إلى ٪50

حقوق االستخدام غير القابلة للتحديد

 ٪6.67إلى ٪10

الطيف الترددي

٪6.67

يكون للعالمات التجارية عمر إنتاجي غير محدد ،ويتم تقييم انخفاض قيمتها في تاريخ كل تقرير.
يتم استبعاد أي أصل غير ملموس بمجرد التصرف فيه أو عندما ال ُيتوقع أي منافع اقتصادية مستقبلية من استخدامه أو التصرف فيه .يتم اإلعتراف بالمكاسب
أو الخسائر الناتجة عن استبعاد األصل غير الملموس ،التي تحسب على أساس الفرق بين صافي متحصالت البيع والقيمة الدفترية لألصل ،في األرباح أو الخسائر
عند استبعاد األصل.

انخفاض قيمة األصول الملموسة وغير الملموسة

ُ
تراجع الشركة -في نهاية كل فترة تقرير  -القيم الدفترية ألصولها الملموسة وغير الملموسة لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن تلك األصول قد تعرضت
لخسائر انخفاض القيمة .في حالة وجود مثل هذه المؤشرات ،يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل من أجل تحديد مدى خسارة انخفاض القيمة (إن وجدت).
عندما ال يكون من الممكن تقدير المبلغ القابل لالسترداد ألصل منفرد ،تقوم الشركة بتقدير المبلغ القابل لالسترداد لوحدة توليد النقد التي ينتمي إليها األصل.
ُ
وعندما يمكن تحديد أساس معقول وثابت للتوزيع ،توزع كذلك أصول الشركات إلى وحدات توليد النقد الفردية ،أو يتم توزيعها بخالف ذلك على أصغر مجموعة
من وحدات إنتاج النقد التي يمكن تحديد أساس توزيع معقول وثابت لها.

ويكون المبلغ القابل لالسترداد هو ما يتعدى القيمة العادلة ناقصا تكلفة البيع والقيمة الناتجة من االستخدام .عند تقدير قيمة االستخدام ،يتم خصم التدفقات
النقدية المستقبلية المقدرة من قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم ما قبل الضريبة الذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر
المحددة لألصل الذي لم يتم تعديل التدفقات النقدية المستقبلية له.
ُ
إذا كان المبلغ القابل لالسترداد لألصل (وحدة توليد النقد) قد ق ِّدر أقل من قيمته الدفترية ،يتم تخفيض القيمة الدفترية (وحدة توليد النقد) لألصل إلى مبلغه
القابل لالسترداد .يتم إدراج خسارة انخفاض القيمة مباشرة في األرباح أو الخسائر.
ً
وفي حال عكس خسارة القيمة الحقا ،يجب زيادة القيمة الدفترية لألصل (أو وحدة توليد النقد) إلى أن تصل للتقديرات المعدلة للمبلغ القابل لالسترداد ،ولكن
بحيث ال تزيد القيمة الدفترية التي تمت زيادتها عن القيمة الدفترية التي كان من الممكن تحديدها إذا لم يتم االعتراف بخسارة االنخفاض في القيمة لألصل
(أو وحدة توليد للنقد) في السنوات السابقة .يتم االعتراف بعكس خسارة انخفاض القيمة مباشرة في األرباح أو الخسائر.

المخزون
تقدر قيمة المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق ،أيهما أقل .وتحدد تكاليف المخزون على أساس المتوسط المرجح للتكلفة .يمثل صافي القيمة
القابلة للتحقق سعر البيع المقدر للمخزون ً
ناقصا كل التكاليف المقدرة لإلنهاء والتكاليف الالزمة إلتمام البيع.
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النقد وأرصدة البنوك

ً
يتألف النقد وأرصدة لدى البنوك المبين في بيان التدفقات النقدية الموحد من النقد في الصندوق والودائع في البنوك ،وكلها مستحقة خالل  90يوما أو أقل،
وهي متاحة الستخدام الشركة ما لم ُيذكر خالف ذلك.

منافع الموظفين
مكافأة نهاية الخدمة
يتم تحديد مخصص مكافأة نهاية الخدمة ،وهو عبارة عن خطة مزايا محددة ،باستخدام طريقة وحدة االئتمان المخططة ،مع إجراء تقييم إكتواري في نهاية كل
ُ
فترة التقريرالسنوي .وتدرج عمليات إعادة القياس ،التي تشمل المكاسب والخسائر الناتجة عن التقييم األكتواري ،مباشرة في قائمة المركز المالي مع قيد أي خصم
أو ائتمان في الدخل الشامل األخر في الفترة التي تحدث فيها .وتدرج عمليات إعادة القياس المعترف بها في الدخل الشامل اآلخر على الفور في األرباح المبقاة،
ولن يتم إعادة تصنيفها ضمن األرباح أو الخسائر .ويتم إثبات تكلفة الخدمة السابقة في الربح أو الخسارة في فترة تعديل الخطة .كما يتم احتساب الفائدة من
ُ
خالل تطبيق معدل الخصم في بداية الفترة الى صافي االلتزامات أو األصول المحددة .وتصنف تكاليف المنافع المحددة على النحو التالي:
تکالیف الخدمة (بما في ذلك تكلفة الخدمة الحالية ،تكلفة الخدمة السابقة ،وكذلك المكاسب والخسائر الناتجة عن التخفيضات والتسوية)؛
مصروفات الفوائد؛
إعادة القياس.
تقدم الشركة العنصرين األولين لتكاليف المنافع المحددة في الربح أو الخسارة في بند «المصاريف التشغيلية واالدارية».
قامت الشركة بالبدء بإستخدام التقويم االكتواري إللتزامات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين من بداية التحول للمعايير الدولية للتقارير المالية ،على أساس سنوى.

إستحقاقات التقاعد
تدفع الشركة اشتراكات التقاعد عن موظفيها السعوديين إلى المؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية .ويمثل ذلك خطة مساهمة محددة .وتسجل المدفوعات
كمصاريف عند تكبدها.

منافع الموظفين قصيرة األجل
يتم اإلعتراف بااللتزام بالمنافع المستحقة للموظفين فيما يتعلق باألجور والرواتب واألجازات السنوية واألجازات المرضية وتذاكر السفرفي الفترة التي يتم فيها
تقديم الخدمة ذات العالقة بالمبلغ غير المخصوم من المنافع المتوقع دفعها مقابل تلك الخدمة.
وتقاس االلتزامات المعترف بها فيما يتعلق بمنافع الموظفين القصيرة األجل بالمبلغ غير المخصوم للمنافع المتوقع دفعها مقابل الخدمة ذات العالقة.

المنح الحكومية
ال يتم اإلعتراف بالمنح الحكومية حتى يكون هناك تأكيد معقول بأن الشركة ستلتزم بالشروط المتعلقة بها وبأن المنح سيتم استالمها.
يتم تسجيل المنح الحكومية المتعلقة بالممتلكات والمعدات كخصم من تكلفة الموجودات عند تسجيلها في القيمة الدفترية ذات الصلة  .يتم تسجيل أي مبالغ
مسبقة الدفع إضافية مستلمه كمنحة مؤجلة ويتم تسويتها مقابل النفقات الرأسمالية المسجلة على الموجودات .أي فائض يتم تسجيله في اإليرادات األخرى.
يتم تسوية المنح المتعلقة بااليرادات (استرداد المصروفات) مقابل المصاريف ذات الصلة.

العمالت األجنبية
يتم اإلعتراف بالمعامالت التى تتم بعمالت أخرى غير العملة الرسمية للشركة (العمالت األجنبية) ،والتي هي الريال السعودي وفقا ألسعار الصرف السائدة في
تاريخ المعامالت .في نهاية كل فترة تقرير ،يتم إعادة تحويل البنود النقدية المقومة بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف السائدة في ذلك التاريخ .ال يتم إعادة
تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها من حيث التكلفة التاريخية بعملة أجنبية .يتم اإلعتراف بفروقات الصرف على البنود النقدية في األرباح أو الخسائر
في الفترة التي تنشأ فيها.
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الزكاة
تحتسب الشركة الزكاة وتخصصها وفقا للوائح المالية السعودية ،ويتم تحميلها على األرباح أو الخسائر .وتحتسب باستخدام معدالت الزكاة السارية أو المطبقة
ً
جوهريا بنهاية الفترة المشمولة بالتقرير.

تكلفة اإلقتراض
يتم رسملة تكاليف اإلقتراض المتعلقة مباشرة بشراء أو إنشاء أو إنتاج الموجودات المؤهلة كجزء من تلك الموجودات .يتم تحميل تكاليف القروض األخرى على
قائمة األرباح أو الخسائر

مخصصات
يتم إثبات المخصصات عندما يكون لدى الشركة إلتزام قانوني حالي أو متوقع ناتج عن حدث سابق ،وهناك إحتمال وجود إستخدام للموارد لتسوية اإللتزام ،وإمكانية
تقدير المبلغ بشكل يعتمد عليه.

اإليرادات
تتكون إيرادات التشغيل من اإليرادات متكررة الحدوث مثل فواتير العمالء لرسوم االشتراكات الشهرية ورسوم خدمة التجوال والخطوط المؤجرة والمكالمات وتتكون
أيضا من اإليرادات غير متكررة الحدوث مثل رسوم االتصال التي تدفع لمرة واحدة ومبيعات أجهزة الهواتف وملحقاتها.

أجهزة الهواتف وخدمات االتصاالت

ً
ً
يتم االعتراف باإليرادات من خدمات االتصاالت المتنقلة المقدمة لعمالء الدفع اآلجل والدفع مقدما عند نقل الخدمات .إذا قام العميل بأداء االلتزام أوال ،على سبيل
ً
المثال ،من خالل السداد المسبق للمقابل الموعود به ،يصبح لدى الشركة التزام عقد .إذا قامت الشركة بتقديم الخدمة أوال من خالل استيفاء التزامها باألداء ،يصبح
لدى الشركة أصل عقد .يتم االعتراف بالمقابل النقدي المقبوض

تقدم الشركة هواتف مدعومة لعمالئها إلى جانب خدمات االتصاالت المتنقلة .يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )15من الشركات توزيع سعر المعاملة
على كل التزام أداء محدد في العقد على أساس سعر البيع المستقل لكل منها .ونتج عن ذلك إعادة تبويب جزء من إيرادات المتاجرة ضمن إيرادات الخدمات
والتي سبق تسجيلها فور إبرام العقد مع العميل وبالتالي نشأ أصل بموجب عقد يتضمن بعض البنود التي سبق عرضها كمدينين تجاريين وأرصدة مدينة أخرى.
ً
استنادا إلى األسعار المعلنة.
يمثل األصل الناتج عن العقد المبالغ المستحقة من العميل والتي لم تتحقق صفتها القانونية بعد .ويتم تحديد أسعار البيع المستقلة
يتم تسجيل اإليرادات الناتجة من مبيعات األجهزة عند تسليم الجهاز للعميل .ويحدث ذلك عادة عند إبرام العميل للعقد.أما األجهزة التي تباع منفصلة ،يدفع
العميل قيمتها بالكامل في مركز البيع .يتم تسجيل اإليرادات الناتجة من االتصاالت الصوتية والرسائل وخدمات اإلنترنت المتضمنة في حزم الباقات عندما يتم
تقديم الخدمات خالل فترة العقد.

خدمات القيمة المضافة – الموكلين مقابل الوكالء
تستند اإليرادات الناتجة من خدمات القيمة المضافة وترتيبات مشاركتها إلى تحليل األحداث والظروف المحيطة بتلك المعامالت يتم االعتراف باإليرادات الناتجة
ً
استنادا إلى سيطرتها أو فقد سيطرتها على الخدمات المحولة للعميل حيث يتم االعتراف
من خدمات القيمة المضافة عند تقديم الشركة الخدمات ذات الصلة
إما بإجمالي المبلغ الصادر به فاتورة إلى العميل أو بالمبلغ المستحق من قبل الشركة كعمولة لتسهيل تقديم الخدمة.

عنصر التمويل الهام
إذا امتلك العميل خيار الدفع مقابل األجهزة أو الخدمات على مدى فترة ما ،يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  15اتخاذ حكم لتحديد ما إذا كان العقد
يتضمن عنصر تمويل هام .وفي هذه الحالة ،يتم تعديل سعر المعاملة ليعكس القيمة الزمنية لألموال.
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اإليرادات (تتمة)
العموالت وتكاليف العقود األخرى
وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ، 15يتم تأجيل بعض التكاليف اإلضافية المتكبدة في الحصول على عقد مع عميل في قائمة المركز المالي الموحدة
ويتم إطفاؤها بالتوافق مع إثبات إيراد العقد ذي الصلة .وسيؤدي ذلك بشكل عام إلى االعتراف في وقت الحق بمبالغ بعض العموالت المستحقة لموزعين
وموظفين تابعين لطرف ثالث.
تقدم الشركة حوافز للجهات الوسيطة وذلك الكتساب عمالء جدد وترقية الخدمات المباعة للعمالء الحاليين .يتم إطفاء عموالت التفعيل وإعادة التجديد المدفوعة
مقابل خدمات الدفع اآلجل على مدار فترة العقد .وفي حالة عمالء الدفع المسبق ،يتم تحميل تكاليف العموالت كمصروف عند تكبدها.

برامج والء العمالء
تطبق الشركة برنامج والء العمالء الذي يوفر مجموعة متنوعة من المزايا للعمالء .وتخصص الشركة المقابل المقبوض فيما يتعلق بالمنتجات والخدمات المقدمة
ً
استنادا إلى أسعار البيع
في الباقة بما في ذلك نقاط الوالء كالتزام أداء منفصل

خدمات التثبيت والتفعيل
يتم االعتراف بااليرادات من بيع شرائح االتصال عند تفعيلها عندما تنتقل السيطرة على شريحة االتصال إلى العميل النهائي
تقدم الشركة خدمات التركيب بشكل مدمج مع بيع األجهزة للعميل
تتألف العقود المجمعة لمبيعات األجهزة وخدمات التركيب من التزامات أداء واحدة ألن وعود نقل األجهزة وتوفير خدمات التركيب غير قادرة على أن تكون
خاصةً .
وبناء على ذلك  ،تقوم الشركة باإلعتراف باإليرادات الناتجة عن المبيعات المجمعة لألجهزة وخدمات التركيب مع مرور الوقت  ،باستخدام طريقة إدخال
لقياس التقدم نحو الرضاء التام عن الخدمة  ،وذلك ألن العميل يتلقى ويستهلك في نفس الوقت الفوائد التي تقدمها الشركة.

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  -9األدوات المالية
يحل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم « 9األدوات المالية» محل معيار المحاسبة الدولي رقم  - 39األدوات المالية :اإلعتراف والقياس ويبدأ تفعيلة من الفترة
السنوية التي تبدأ في  1يناير  2018أو بعدها .ويؤثر المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9على تصنيف األصول والخصوم المالية وقياسها وإنخفاض قيمة األصول
المالية ومحاسبة التحوط .ويرتبط األثر األولي للشركة بوضع مخصص للخسائر اإلئتمانية المستقبلية المتوقعة مقابل أصولها المالية وكذلك بمتطلبات بعض
اإلفصاحات اإلضافية.

تصنيف األصول والخصوم المالية وقياسها
ﺣد ﮐﺑﯾر بالمتطلبات اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم  ٣٩ﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟﺧﺻوم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻗﯾﺎسها .ومع ذلك،
ﯾﺣﺗﻔظ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ رﻗم  ٩إﻟﯽ ٍ
يستبعد هذا المعيار الفئات السابقة ضمن معيار المحاسبة الدولي  39لغرض األصول المالية المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق  ،والقروض والذمم المدينة
والمتاحة للبيع.
ً
ً
لم يكن لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9تأثيرا كبيرا على السياسات المحاسبية للشركة المتعلقة بالخصوم المالية واألدوات المالية المشتقة (لالطالع
على المشتقات التي تستخدم كأدوات تحوط ،أنظر أدناه).
يرد أدناه تأثير المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9على تصنيف األصول المالية وقياسها.
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تصنيف األصول والخصوم المالية وقياسها (تتمة)
االعتراف األولي باألصول المالية

ً
ُ
وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ،9تصنف األصول المالية عند التسجيل األولى ،على النحو المقاس وفق :التكلفة المطفاة؛ أو القيمة العادلة من خالل
ً
الدخل الشامل اآلخر ،أو القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة .يستند تصنيف األصول المالية بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9عموما إلى نموذج
العمل الذي جرى فيه إدارة األصل المالي وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية.

يقاس األصل المالي بالتكلفة المطفاة اذا استوفى الشرطين التاليين ،ولم يتم تخصيصها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:
االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال يهدف الى اإلحتفاظ باألصول من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية;
تنشأ عن الشروط التعاقدية لألصل المالي ،تدفقات نقدية في تواريخ محددة ،والتي تتمثل فقط في دفع المبلغ األصلي والفائدة المستحقة عليه.

ُيقاس استثمار الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر في حالة استيفائه لكل من الشرطين التاليين ،ولم يجري تخصيصه بالقيمة العادلة من خالل
الربح أو الخسارة:
اإلحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال ُيحقق هدفه من تحصيل كل من التدفقات النقدية التعاقدية وبيع األصول المالية؛و
تنشأ عن الشروط التعاقدية لألصل تدفقات نقدية في تواريخ محددة ،والتي تتمثل فقط في دفع المبلغ األصلي والفائدة المستحقة.
عند التسجيل المبدئي لالستثمار في أسهم الملكية غير المحتفظ بها للمتاجرة ،قد تختار الشركة بال رجعة عرض التغيرات الالحقة في القيمة العادلة لالستثمار
في الدخل الشامل اآلخر .يتم هذا االختيار على أساس االستثمار عن طريق االستثمار.
ُ
تقاس جميع األصول المالية غير المصنفة المقاسة بالتكلفة المطفاة أو القيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر كما هو مبين أعاله بالقيمة العادلة من خالل الربح
ً
ُ
ً
والخسارة .يشمل ذلك جميع األصول المالية المشتقة .عند التسجيل األولي ،يجوز للشركة بال رجعة أن تحدد أصال ماليا يفي بالمتطلبات المفترض قياسها بالتكلفة
المطفاة أو القيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر كما في القيمة العادلة من خالل الربح والخسارة إذا أدى القيام بذلك إلى استبعاد عدم المطابقة المحاسبية أو
التقليل منها والذي قد ينشأ بطريقة أخرى.
ً
ً
ً
ُيقاس األصل المالي (ما لم يكن ذمم تجارية مدينة دون عنصر تمويل مهم ُيقاس مبدئيا بسعر المعاملة) مبدئيا بالقيمة العادلة مضافا إليه ،بالنسبة لبند لم ُيدرج
ً
في القيمة العادلة من خالل الربح والخسارة ،تكاليف المعامالت التي يمكن عزوها مباشرة إلى االستحواذ عليها.

قياس الالحق لألصول المالية
األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

ُ
ُ
وقت الحق .تسجل األرباح والخسائر الصافية ،بما في ذلك أي فوائد أو إيرادات توزيعات أرباح ،في قائمة األرباح أو الخسائر.
تقاس هذه األصول بالقيمة العادلة في ٍ

أصول مالية بالتكلفة المطفأة

ً
ُ
ُ
تقاس هذه األصول الحقا بالتكلفة المطفاة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية .تخفض التكلفة المطفاة عن طريق انخفاض قيمة الخسائر (انظر االيضاح أدناه).
ُ
ُيسجل دخل الفائدة وصرف العمالت األجنبية والمكاسب والخسائر واالنخفاض في القيمة في األرباح والخسائر .يسجل أي مكسب أو خسارة بشأن اإلستبعاد في
األرباح أو الخسائر.

استثمارات الديون بالقيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر

ً
ُ
ُ
تقاس هذه األصول الحقا بالقيمة العادلة .تسجل إيرادات الفوائد المحتسبة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية وأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية واإلنخفاض
ُ
في قيمة األرباح أو الخسائر .تسجل المكاسب والخسائر الصافية األخرى في الدخل الشامل اآلخر .عند اإلستبعادُ ،يعاد تصنيف المكاسب والخسائر المتراكمة في
الدخل الشامل اآلخر إلى قائمة األرباح أو الخسائر.
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تصنيف األصول والخصوم المالية وقياسها (تتمة)
استثمارات أسهم الملكية بالقيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر

ً
ُ
ُ
ُ
تقاس هذه األصول الحقا بالقيمة العادلة .تسجل توزيعات األرباح باعتبارها دخل في الربح أو الخسارة ما لم تكن توزيعات األرباح تمثل بوضوح إسترداد جزء من
ً
ُ
تكلفة اإلستثمار .تسجل االرباح والخسائر الصافية األخرى في الدخل الشامل اآلخر ولم ُيعاد تصنيفها إطالقا إلى قائمة األرباح أو الخسائر.
يتعلق أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9على القيم الدفترية لألصول المالية في  1يناير  2018فقط بمتطلبات انخفاض القيمة الجديدة على النحو
الموضح أدناه.

انخفاض قيمة األصول المالية
يستبدل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9نموذج «الخسارة المتكبدة» في معيار المحاسبة الدولي رقم  39بنموذج «خسارة االئتمان المتوقعة» .ينطبق نموذج
ُ
انخفاض القيمة الجديد على األصول المالية التي تقاس بالتكلفة المطفاة وأصول العقود واستثمارات الدين بالقيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر ولكن ال ينطبق
ً
ُ
على االستثمارات في أدوات األسهم .وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ،9تسجل خسائر االئتمان قبل معيار المحاسبة الدولي رقم .39
تتكون األصول المالية بالتكلفة المطفاة من الذمم التجارية المدينة والنقد وما ُيعادله والذمم المدينة األخرى.
ُ
تقاس مخصصات الخسارة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9وفق أي من األسس التالية:
ً
خسائر االئتمان المتوقعة لمدة ً 12
شهرا :وهي خسائر اإلئتمان المتوقعة الناتجة عن حاالت تقصير محتملة في غضون  12شهرا من تاريخ اإلبالغ.
خسائر اإلئتمان المتوقعة على مدى فترة اإلئتمان :وهي خسائر اإلئتمان المتوقعة التي تنشأ جراء جميع حاالت التقصير المحتملة على مدار مدة
األداة المالية المتوقعة.
تقيس الشركة مخصصات الخسارة بمبلغ يساوي خسائر اإلئتمان المتوقعة على مدى فترة اإلئتمان ،باستثناء ما يلي ،والتي تقاس باعتبارها خسائر ائتمان متوقعة
لمدة ً 12
شهرا:
سندات الدين التي تحددت بأن لديها مخاطر ائتمانية منخفضة في تاريخ التقرير.
سندات الدين واألرصدة البنكية األخرى التي لم تزداد مخاطر اإلئتمان لها (أي مخاطر التقصير التي تحدث على مدار الفترة المتوقعة لألداة المالية)
ً
ً
زيادة ملحوظة منذ التسجيل األولي.
اختارت الشركة قياس مخصصات الخسارة للذمم التجارية المدينة وأصول العقود بمبلغ يساوي خسائر اإلئتمان المتوقعة على مدى فترة اإلئتمان.
ً
عند تحديد ما إذا كانت مخاطر اإلئتمان لألصل المالي قد ازدادت زيادة ملحوظة منذ التسجيل األولي وعند تقدير خسائر اإلئتمان المتوقعة ،تضع الشركة في
اعتبارها المعلومات المعقولة والقابلة للدعم التي تكون ذات صلة ومتوفرة دون تكلفة ال حاجة لها أو مجهود ال مبرر لها .ويشمل ذلك المعلومات والتحليالت
ً
حد سواء ،استنادا إلى الخبرة التاريخية والتقييم اإلئتماني المدروس للشركة بما في ذلك المعلومات التطلعية المستقبلية.
الكمية والنوعية على ٍ
ً
ً
تفترض الشركة زيادة مخاطر اإلئتمان على األصل المالي زيادة ملحوظة إذا تجاوزت مدة استحقاقها أكثر من  30يوما .تعتبر الشركة أن األصل المالي يكون في
حالة تقصير عندما:
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المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  -9األدوات المالية (تتمة)
يكون من غير المحتمل أن يدفع المقترض التزاماته اإلئتمانية إلى الشركة بالكامل ،دون لجوء الشركة إلى إجراءات مثل التحقق من الضمان (إذا
كان ُمحتفظ به) ،أو
ً
يتجاوز تاريخ األصل المالي أكثر من  90يوما بعد اإلستحقاق.
تتمثل الفترة القصوى التي تؤخذ في اإلعتبار عند تقدير خسائر اإلئتمان المتوقعة في الفترة التعاقدية القصوى التي تتعرض فيها الشركة لمخاطر اإلئتمان.

قياس خسائر اإلئتمان المتوقعة

ً
ً
ُ
ُ
تمثل خسائر اإلئتمان المتوقعة تقديرا مرجحا الحتمالية خسائر اإلئتمان .تقاس خسائر اإلئتمان على أنها القيمة الحالية لجميع العجوزات النقدية (أي الفرق بين
ً
التدفقات النقدية المستحقة للكيان وفقا للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع الشركة تلقيها).
ُ
تخصم خسائر اإلئتمان المتوقعة بسعر الفائدة الفعلي لألصل المالي.

أصول مالية ذات قيمة إئتمانية منخفضة

ّ
تقيم الشركة في كل تاريخ للتقارير ما إذا كانت الخصوم المالية المدرجة بالتكلفة المطفاة وسندات الدين بالقيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر ذات قيمة
إئتمانية منخفضة .يكون األصل المالي ذو قيمة إئتمانية منخفضة عند وقوع حدث أو أكثر له تأثير سلبي على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي.

عرض انخفاض القيمة

ُتخصم مخصصات الخسائر لألصول المالية ُ
المقاسة بالتكلفة المطفاة من إجمالي القيمة الدفترية لألصول.

ُ
تعرض خسائر اإلنخفاض في القيمة المتعلقة بالذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى ،بما في ذلك أصول العقود على حدة في مصاريف التوزيع والتسويق.

الغاء اإلعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية
ﯾﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻧتهي اﻟﺣﻘوق اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻟﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم ﺗﺣوﯾل اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗﺣوﯾل ﮐﺎﻓﺔ
اﻟﻣﺧﺎطر واﻟﻣﮐﺎﻓات .يتم استبعاد االلتزامات المالية عند إطفاءها أو سدادها أو إلغائها أو انتهاء صالحيتها.

تصنيف وقياس المطلوبات المالية

ً
ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟﻣطﻟوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺑدﺋﯾﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ  ،وﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻧطﺑق ذﻟك  ،ﯾﺗم ﺗﻌدﯾﻟها ﻟﺗﮐﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌﺎﻣﻟﺔ ﻣﺎ ﻟم ﺗﻘم اﻟﺷرﮐﺔ ﺑﺗﺣدﯾد اﻟﺗزام ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة.

بعد ذلك  ،يتم قياس المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعالة فيما عدا المشتقات والمطلوبات المالية المحددة بالقيمة العادلة
ً
من خالل الربح أو الخسارة ،والتي تدرج الحقا بالقيمة العادلة مع اإلعتراف بالربح أو الخسارة في قائمة األرباح أو الخسائر (بخالف األدوات المالية المشتقة التي تم
تحديدها و تفعيلها كأدوات تحوط).

التحوط
مشتقات األدوات المالية

ً
تستخدم اﻟﺷرﮐﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ نفسها وﻓﻘﺎ ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم  ، 39تقوم الشركة باستخدام مشتقات األدوات المالية للتحوط من مخاطر أسعار
ً
الفائدة على األسعار العائمة لتسهيل المرابحة المشترك .تستخدم الشركة مشتقات األدوات المالية لتحوط التدفقات النقدية من مخاطر أسعار الفائدة وفقا
للسياسات المعتمدة وبما يتناسب مع استراتيجية إدارة المخاطر للشركة .ال تستخدم الشركة مشتقات األدوات المالية ألغراض المضاربة .يتم قياس مشتقات األدوات
المالية بالقيمة العادلة .إن الجزء ّ
الفعال من التغيرات في القيمة العادلة لهذه المشتقات يتم اإلعتراف بها كاحتياطي تحوط في قائمة حقوق الملكية .إن األرباح
ً
والخسائرالمرتبطة بالجزء غير ّ
الفعال يتم اإلعتراف بها مباشرة في قائمة قائمة األرباح أوالخسائروالدخل الشامل .إن األرباح والخسائرالتي تم اإلعتراف بها مبدئيا
في احتياطي التحوط ،يتم تحويلها إلى قائمة قائمة األرباح أوالخسائروالدخل الشامل في السنة التي حدث فيها التأثيرعلى قائمة قائمة األرباح أوالخسائروالدخل
الشامل من قبل البند المتحوط منه.

134

شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
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 4-األحكام المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة
األحكام المحاسبية الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية

ً
يتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية استخدام بعض التقديرات واالفتراضات الهامة
ُ
التي تؤثر على المبالغ ُ
المدرجة للموجودات والمطلوبات واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة كما في تاريخ التقرير المالي والمبالغ المدرجة لإليرادات
والمصروفات خالل الفترة المشمولة بالتقرير .ﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗﻘدﯾرات واﻷﺣﮐﺎم ﺑﺷﮐل ﻣﺳﺗﻣر وﺗﺳﺗﻧد إﻟﯽ اﻟﺧﺑرة اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ واﻟﻌواﻣل اﻷﺧرى  ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺗوﻗﻌﺎت
اﻷﺣداث اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ُﯾﻌﺗﻘد أﻧها ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﺗﺣت اﻟظروف .تقوم الشركة بعمل تقديرات وافتراضات تتعلق بالمستقبل .إن التقديرات المحاسبية الناتجة  ،بحكم
ً
تعريفها  ،نادرا ما تساوي النتائج الفعلية ذات الصلة.

إن األحكام الهامة التي اتخذتها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية والمصادر الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات هي نفس األحكام الموضحة في القوائم
المالية السنوية األخيرة  ،باستثناء األحكام الهامة الجديدة والمصادر الرئيسية لعدم التأكد من التقدير ذات الصله بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم .16

المصادر الرئيسة للتقديرات غير المؤكدة

ُ
فيما يلي االفتراضات الرئيسة التي تتعلق بالمستقبل والمصادر الرئيسة األخرى للتقديرات غير المؤكدة في نهاية مدة إعداد التقارير والتي قد تشكل مخاطر كبيرة
تؤدي إلى تعديل جوهري على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية التالية:

انخفاض قيمة الذمم المدينة
ﯾﺗم ﺗﻘدﯾر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻟﺔ ﻟﻟﺗﺣﺻﯾل ﻟﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻋﻟﯽ أﺳﺎس ﻧﻣوذج اﻟﺧﺳﺎرة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوقعة ﺑﻣﺑﻟﻎ ﯾﺳﺎوي ﻗﯾﻣﺔ المدى الزمنى لخسائر االئتمان المتوقعة.
عند تحديد ما إذا كانت مخاطر اإلئتمان لألصل المالي قد ازدادت بشكل كبير منذ اإلعتراف المبدئى وعند تقدير خسائر االئتمان المتوقعة  ،فإن الشركة تعتبر
ً
المعلومات المعقولة والداعمة ذات الصلة والمتوفرة بدون تكلفة أو مجهود غير مبرر .ويشمل ذلك المعلومات والتحليالت الكمية والنوعية على حد سواء  ،استنادا
إلى الخبرة التاريخية للشركة والتقييم اإلئتماني المدروس  ،بما في ذلك المعلومات االستشرافية.
بلغ إجمالي الذمم التجارية المدينة  1.012مليون ريال سعودي ،في تاريخ إعداد التقرير ،وبلغ المبلغ المخصص لها  765مليون ريال سعودي .سيدرج في قائمة
ً
فعليا في المدد المستقبلية والمبالغ المتوقعة.
األرباح أوالخسائر أي فرق بين المبالغ المحصلة

األعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية للممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسة

ً
ُتقدر األعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية للممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسة والتي ُتشكل ً
جزء كبيرا من إجمالي موجودات الشركة ألغراض احتساب
ً
ُ
ً
تباعاُ .تعد هذه التقديرات ً
بناء على االستخدام المتوقع لألعمار اإلنتاجية .تحدد القيمة المتبقية بناء على الخبرة والبيانات القابلة للمالحظة حيثما
االهالك واإلطفاء
ً
كان ذلك متاحا.

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

ُ
ُ
تعد الشركة تقديرات مختلفة في تحديد مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين .توضح هذه التقديرات في اإليضاح رقم .18

الربوط الزكوية

ً
وفقا لمتطلبات الهيئة العامة للزكاة والدخل (« )»GAZTويخضع للتغيير ً
بناء على التقييمات
يتم تحديد مخصص الزكاة وضرائب االستقطاع من قبل الشركة
ً
النهائية الواردة من الهيئة العامة للزكاة والدخل .تقوم الشركة باالعتراف بالتزامات الزكاة وضريبة االستقطاع المتوقعة بناء على أفضل تقديرات اإلدارة فيما إذا
كان هناك زكاة  /ضرائب إضافية مستحقة .تعتمد النتيجة النهائية ألي مبلغ إضافي يتم تقييمه بواسطة الهيئة العامة للزكاة والضرائب على النتيجة النهائية
ً
مبدئيا  ،فقد تؤثر هذه
إلجراءات االعتراض التي يحق للشركة تقديمها .عندما تكون النتيجة النهائية للضريبة لهذه األمور مختلفة عن المبالغ التي تم تسجيلها
االختالفات على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة في الفترة التي يتم فيها اتخاذ هذا القرار النهائي.
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 5-التغير في السياسات المحاسبية الهامة

ً
ً
اعتمدت الشركة مبدئيا المعيار الدولي للتقارير المالية رقم « 16عقود االيجار» اعتبارا من  1يناير .2019
ً
إعفاء من عدم تعديل معلومات المقارنة للفترات السابقة فيما يتعلق بمتطلبات التصنيف والقياس .يتم االعتراف بالفروق في القيمة الدفترية
اتخذت الشركة
ً
ألصول حق االستخدام والتزامات اإليجار الناتجة عن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  16في األرباح المبقاة واالحتياطيات كما في  1يناير  .2019بناء على
ذلك  ،فإن المعلومات المقدمة لعام  2018ال تعكس بشكل عام متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية  16ولكن معيار المحاسبة الدولي .17
التأثير العام لتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  16عقود إيجار
في السنة الحالية  ،طبقت الشركة المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  16عقود إيجار ساري المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير .2019
يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية  16متطلبات جديدة أو معدلة فيما يتعلق بمحاسبة اإليجار .يقدم تغييرات كبيرة في محاسبة المستأجر عن طريق إزالة التمييز
بين التأجير التشغيلي والتمويلي ويتطلب االعتراف بأصل الحق في االستخدام والتزامات اإليجار عند بدء جميع عقود اإليجار  ،باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل
واإليجارات لألصول ذات القيمة المنخفضة عندما يتم اعتماد االعتراف بمثل هذه اإلعفاءات .على عكس محاسبة المستأجر  ،ظلت متطلبات محاسبة المؤجر دون
تغيير إلى حد كبير.
اختارت الشركة تطبيق تعديل بأثر رجعي الذي يسمح به المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  16عند اعتماد المعيار الجديد .لم تقم الشركة بتعديل أي معلومات
ً
مقارنة  ،بدال من ذلك  ،تم االعتراف بالتأثير التراكمي لتطبيق المعيار كتعديل للرصيد االفتتاحي لألرباح المبقاة في تاريخ االعتماد المبدئي.
تم توضيح السياسات المحاسبية لهذا المعيار الجديد في االيضاح رقم  .5إن تأثير تبني المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  16على القوائم المالية الموحدة للشركة
موضح أدناه.
أثر التعريف الجديد لعقد اإليجار
استفادت الشركة من الوسيلة العملية المتاحة عند االنتقال إلى المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  16لعدم إعادة تقييم ما إذا كان العقد يعد عقد ايجار أو يحتوي
ً
ً
على إيجار .وفقا لذلك  ،سيستمر تطبيق تعريف عقد اإليجار وفقا لمعيار المحاسبة الدوليرقم  17ومعيار لجنة تفسير التقارير المالية الدولية رقم  4على عقود
اإليجار التي تم إدخالها أو تغييرها قبل  1يناير .2019
يرتبط التغيير في تعريف عقد اإليجار بشكل رئيسي بمفهوم السيطرة .يحدد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  16ما إذا كان العقد يحتوي على عقد إيجار على
أساس ما إذا كان للعميل الحق في التحكم في استخدام أصل محدد لفترة زمنية مقابل تبادل .يتناقض هذا مع التركيز على «المخاطر والمكافآت» في المعيار
المحاسبي الدولي رقم  17و ومعيار لجنة تفسير التقارير المالية الدولية رقم .4
تطبق الشركة تعريف عقد اإليجار واإلرشادات ذات الصلة المنصوص عليها في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  16على جميع عقود اإليجار المبرمة أو التي تم
تغييرها في أو بعد  1يناير ( 2019سواء كان مؤجرا أو مستأجرا في عقد اإليجار).
(ب) التأثير على محاسبة المستأجر

ً
يغير المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  16كيفية حساب الشركة لعقود اإليجار المصنفة سابقا على أنها عقود إيجار تشغيلية بموجب معيار المحاسبة الدولي
رقم  ، 17والتي كانت خارج الميزانية العمومية.
تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ، 16على جميع عقود اإليجار (باستثناء ما هو مذكور أدناه)  ،فإن الشركة:
تعترف بأصول حق االستخدام لعقود تأجير الممتلكات على أساس استعادي بأثر رجعي كما لو كانت القواعد الجديدة مطبقة ً
دائما .لم تكن هناك
عقود تأجير شاقة تطلبت إجراء تعديل على أصول حق االستخدام في تاريخ الطلبات األولية.
ً
تعترف بالتزامات اإليجار بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار المتبقية  ،مخصومة باستخدام معدل االقتراض اإلضافي اعتبارا من  1يناير .2019
االعتراف باستهالك أصول حق االستخدام والفوائد على التزامات اإليجار في قائمة االرباح او الخسائر الموحدة ؛
تفصل المبلغ اإلجمالي للنقد المدفوع في جزء رئيسي (معروض ضمن أنشطة التمويل) والفائدة (المعروضة ضمن أنشطة التمويل) في قائمة
التدفقات النقدية الموحدة.
يتم االعتراف بحوافز التأجير (على سبيل المثال فترة اإليجار) كجزء من قياس أصول حق االستخدام وخصوم اإليجار في حين أنها أدت بموجب معيار المحاسبة
الدولي  17إلى االعتراف بحافز اإليجار  ،المطفأ كخفض في مصاريف اإليجار على التوالي أساس القسط الثابت.
يتم إدراج المدفوعات المرتبطة بتأجير األصول منخفضة القيمة على أساس القسط الثابت كمصروف في الربح أو الخسارة .تشمل األصول ذات القيمة المنخفضة
معدات تكنولوجيا المعلومات وبنود صغيرة من أثاث المكاتب.
لم تكن هناك عقود تأجير شاقة تطلبت إجراء تعديل على أصول حق االستخدام في تاريخ الطلبات األولية.
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ً
استخدمت الشركة الدوافع العملية التالية عند تطبيق نهج اللحاق بالركب التراكمي على عقود اإليجار المصنفة سابقا على أنها عقود إيجار تشغيلية تطبق معيار
المحاسبة الدولي .17
استخدام معدل خصم واحد لمحفظة عقود اإليجار ذات الخصائص المتشابهة إلى حد معقول ؛
االعتماد على التقييمات السابقة بشأن ما إذا كانت عقود اإليجار شاقة ؛
استبعاد التكاليف المباشرة األولية لقياس أصل حق االستخدام في تاريخ التطبيق األولي  ،و
استخدام وقت متأخر في تحديد مدة عقد اإليجار حيث يحتوي العقد على خيارات لتمديد أو إنهاء عقد اإليجار.
المحاسبة لعقود اإليجار
السياسة المعمول بها من  1يناير 2019
الشركة كمستأجر
تقوم الشركة بتقييم ما إذا كان العقد عقد ايجارأو يحتوي على إيجار  ،عند بدء العقد .تعترف الشركة بحق استخدام األصول والتزام اإليجار المقابل في التاريخ
الذي يجعل المؤجر فيه الموجود ً
متاحا لالستخدام من قبل الشركة (تاريخ البدء).
في ذلك التاريخ  ،تقيس الشركة حق االستخدام بالتكلفة  ،والتي تشمل:
مقدار القياس األولي اللتزام اإليجار.
ً
أي مدفوعات إيجار يتم إجراؤها في أو قبل تاريخ البدء  ،مطروحا منها أي حوافز إيجار مستلمة.
أي تكاليف مباشرة أولية  ،و
تقدير للتكاليف التي يتعين تكبدها الستعادة األصل األساسي إلى الحالة المطلوبة بموجب شروط وأحكام عقد اإليجار نتيجة الستخدام األصل األساسي خالل
ً
التزاما بهذه التكاليف  ،والذي قد يكون في تاريخ البدء أو كنتيجة
فترة معينة ؛ يتم االعتراف بذلك كجزء من تكلفة حق استخدام األصل عندما تتحمل الشركة
الستخدام األصل خالل فترة معينة.
في تاريخ البدء  ،تقيس الشركة التزام اإليجار بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي لم يتم دفعها في ذلك التاريخ .وفي ذلك التاريخ  ،يتم خصم مدفوعات
اإليجار باستخدام سعر الفائدة الضمني في عقد اإليجار  ،إذا كان يمكن تحديد هذا السعر بسهولة .إذا تعذر تحديد هذا المعدل بسهولة  ،فإن الشركة تستخدم
معدل االقتراض اإلضافي.
تشمل مدفوعات اإليجار المدرجة في قياس التزام اإليجار المدفوعات التالية لحق استخدام األصل األساسي خالل فترة اإليجار التي لم يتم دفعها في تاريخ البدء:
ً
مطروحا منها حوافز اإليجار المستحقة القبض
دفعات ثابتة (بما في ذلك دفعات ثابتة مضمونة) ،
عقد إيجار متغير يستند إلى فهرس أو سعر
المبالغ التي يتوقع أن يدفعها المستأجر بموجب ضمانات القيمة المتبقية
السعر المتوقع لخيار الشراء إذا كان المستأجر على يقين معقول من ممارسة هذا الخيار و
دفع غرامات إنهاء عقد اإليجار  ،إذا كانت مدة اإليجار تعكس المستأجر الذي يمارس هذا الخيار.
يتم إدراج المدفوعات المرتبطة بعقود اإليجار قصيرة األجل واألصول منخفضة القيمة على أساس القسط الثابت كمصروف في الربح أو الخسارة.
2019

التزامات االيجار
الرصيد كما في  1يناير 2019

1,609,819

اإلضافات

373,200

تكلفة التمويل

83,808

التقاعد

()176,064

المدفوعات

(414,538

الرصيد  31ديسمبر 2019

1,476,225

متداولة

364,098

غير متداولة

1,112,127
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ً
التزاما بتكاليف تفكيك وإزالة أصل مؤجر  ،أو استعادة الموقع الذي توجد عليه أو استعادة األصل األساسي إلى الحالة المطلوبة بموجب شروط
عندما تتحمل الشركة
ً
وشروط عقد اإليجار  ،يتم االعتراف بالمخصص وقياسه وفقا لمعايير المحاسبة الدولية  .37إلى الحد الذي تكون فيه التكاليف المتعلقة بأصل حق االستخدام  ،يتم
إدراج التكاليف في أصل حق االستخدام ذي الصلة  ،ما لم يتم تكبد هذه التكاليف إلنتاج مخزون.

القياس الالحق

بعد تاريخ البدء  ،تقيس الشركة أصل حق االستخدام بالتكلفة ً
ناقصا االستهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة .يتم احتساب االستهالك على أساس القسط
الثابت على المدى األقصر من العمر اإلنتاجي لألصل ومدة اإليجار .تحدد الشركة ما إذا كان حق استخدام األصول قد انخفضت قيمته وتقر بأية خسائر انخفاض
في القيمة تم تحديدها في قائمة االرباح أو الخسائر .يبدأ االستهالك في تاريخ بدء عقد اإليجار.
تطبق الشركة المعيار المحاسبي الدولي رقم  36لتحديد ما إذا كان أصل حق االستخدام قد انخفضت قيمته وحسابات خسارة انخفاض القيمة المحددة.

بعد تاريخ البدء  ،تقيس الشركة التزامات اإليجار عن طريق زيادة القيمة الدفترية لتعكس الفائدة على التزامات اإليجار وتخفيض القيمة الدفترية لتعكس
مدفوعات اإليجار المدفوعة.
ً
ً
تعيد الشركة قياس التزام اإليجار (وتجري تعديال مماثال ألصل حق االستخدام ذي الصلة) كلما:
تغيرت مدة عقد اإليجار أو حدث أو تغيير كبير في الظروف مما أدى إلى تغيير في تقييم ممارسة خيار الشراء  ،وفي هذه الحالة يتم إعادة قياس
التزام اإليجار عن طريق خصم مدفوعات اإليجار المعدلة باستخدام معدل الخصم المعدل.
تتغير مدفوعات اإليجار بسبب التغييرات في مؤشر أو معدل أو تغيير في المدفوعات المتوقعة بموجب قيمة متبقية مضمونة  ،وفي هذه الحاالت
يتم إعادة قياس التزام اإليجار عن طريق خصم مدفوعات اإليجار المعدلة باستخدام معدل خصم غير متغير (ما لم تتغير مدفوعات اإليجار بسبب
التغيير في سعر الفائدة العائم  ،وفي هذه الحالة يتم استخدام معدل الخصم المعدل).
ّ
يتم تعديل عقد اإليجار وال يتم احتساب تعديل عقد اإليجار كعقد إيجار منفصل  ،وفي هذه الحالة يتم إعادة قياس التزام اإليجار ً
المعدل
بناء على مدة عقد اإليجار
عن طريق خصم مدفوعات اإليجار المعدلة باستخدام معدل الخصم المعدل في تاريخ نفاذ التعديل.

يتم تخصيص كل دفعة إيجار بين االلتزام وتكلفة التمويل .يتم تحميل تكلفة التمويل على الربح أو الخسارة على مدار فترة اإليجار إلنتاج معدل فائدة دوري ثابت
على الرصيد المتبقي من االلتزام لكل فترة .سعر الفائدة الدوري الثابت هو معدل الخصم المستخدم في القياس األولي اللتزام اإليجار.
بالنسبة للعقود التي تحتوي على عنصر إيجار واحد أو أكثر من عناصر اإليجار أو غير اإليجار  ،تخصص الشركة االعتبار في العقد لكل عنصر إيجار على أساس السعر
المستقل النسبي لعنصر التأجير الى المجموع الكلي وسعر المكونات غير المستأجرة.

البيع وإعادة التأجير
تدخل الشركة في عمليات بيع وإعادة تأجير حيث تقوم ببيع أصول معينة إلى طرف ثالث وتأجيرها على الفور .عندما يتم تقدير عائدات البيع المستلمة على
أنها تعكس القيمة العادلة  ،يتم االعتراف بأي ربح أو خسارة ناتجة عن التصرف في قائمة االرباح أو الخسائر  ،بالقدر الذي يتعلق فيه بالحقوق التي تم تحويلها.
يتم إدراج األرباح والخسائر المتعلقة بالحقوق التي تم االحتفاظ بها في القيمة الدفترية لحق استخدام األصل المعترف به في بداية عقد اإليجار .عندما ال تكون
عائدات البيع المستلمة بالقيمة العادلة  ،يتم االعتراف بأي شروط أقل من سعرالسوق كدفعة مقدمة من مدفوعات اإليجار  ،واكثر من سعر السوق  ،يتم االعتراف
بالشروط كتمويل إضافي يقدمه المؤجر.
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عندما تكون الشركة هي المؤجر

يتم تصنيف عقود اإليجار التي تكون الشركة ّ
مؤجرا لها كإيجارات تمويلية أو تشغيلية .عندما تنقل شروط عقد اإليجار كل مخاطر ومزايا الملكية إلى المستأجر ،
يتم تصنيف العقد على أنه عقد إيجار تمويلي .يتم تصنيف جميع عقود اإليجار األخرى كعقود إيجار تشغيلية.

يتم احتساب إيرادات اإليجار من عقود اإليجار التشغيلية على أساس القسط الثابت على مدى مدة عقد اإليجار ذات الصلة .تضاف التكاليف المباشرة األولية المتكبدة
في التفاوض وترتيب عقد إيجار تشغيلي إلى القيمة الدفترية لألصل المؤجر ويتم االعتراف بها على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.
عندما يتضمن العقد عناصر التأجير وغير التأجير  ،تطبق الشركة المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  15لتخصيص االعتبار بموجب العقد لكل عنصر.
2019
التزامات اإليجار التشغيلي تم اإلفصاح عنها في  31ديسمبر 2018

1,822,285

خصم باستخدام معدل االقتراض اإلضافي للمستأجر في تاريخ تقديم الطلب األولي

1,295,119

إضافة ( /خصم) :التعديالت نتيجة معالجة مختلف لخيارات التمديد واإلنهاء والتعديالت األخرى

314,700

التزام اإليجار المعترف به في  1يناير 2019

1,609,819

منها:
التزامات اإليجار المتداولة

374,735

التزامات اإليجار غير المتداولة

1,235,084
1,609,819

بلغ معدل االقتراض التدريجي للمستأجر المطبق على التزامات اإليجار بتاريخ  1يناير  2019بنسبة  ٪5.6كمصروف فائدة على التزامات االيجار والتي بلغت 84
مليون ريال سعودي للسنة المنتهية في 31ديسمبر .2019
زيادة  /انخفاض

 1يناير 2019

 31ديسمبر 2018
حق استخدام األصول

-

1,585,203

1,585,203

ذمم تجارية ومدينة أخرى

1,586,155

()268,529

1,317,626

التزامات اإليجار المتداولة

-

374,735

374,735

التزامات اإليجار الغيرالمتداولة

-

1,235,084

1,235,084

العجز المتراكم

()1,800,156

()293,145

()2,093,301

أصول حق االستخدام المعترف بها تتعلق بأنواع األصول التالية:
اراضي ومباني

خلوية ومعدات اخرى

الرصيد كما في  1يناير 2019

1,218,222

366,981

يضاف  :اإلضافات

400,725

14,639

يخصم  :اإلطفاء

()301,832

()104,908

يخصم  :االستبعادات

()21,488

()123,860

الرصيد الختامي كما في  31ديسمبر 2019

1,295,627

152,852
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التغير في السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

يلخص الجدول التالي التأثير على قائمة المركز المالي الموحدة كما في  31ديسمبر :2019
تعديالت المعيار الدولي للتقارير
المالية رقم 16

كما تم االفصاح عنها

المبالغ بدون تأثير المعيار الدولي
للتقارير المالية رقم 16

الموجودات
موجودات متداولة
النقد وأرصدة البنوك

1,157,438

-

1,157,438

ذمم مدينة وتجارية أخرى

1,730,294

266,374

1,996,668

موجودات تعاقدية

274,956

-

274,956

مخزون

241,972

-

241,972

مجموع الموجودات المتداولة

3,404,660

266,374

3,671,034

موجودات غير متداولة
موجودات تعاقدية

131,253

-

131,253

حق استخدام االصول

1,448,479

()1,448,479

-

ممتلكات ومعدات

6,079,981

-

6,079,981

دفعات رأسمالية مقدمة

457,952

-

457,952

موجودات غير ملموسة

16,215,928

-

16,215,928

مجموع الموجودات غير المتداولة

24,333,593

()1,448,479

22,885,114

مجموع الموجودات

27,738,253

()1,182,105

26,556,148

المطلوبات وحقوق المساهمين
مطلوبات متداولة
ذمم دائنة و تجارية أخرى

3,443,759

43,757

3,487,516

الجزء المتداول من القروض طويلة األجل

58,941

-

58,941

إيرادات مؤجلة

621,319

-

621,319

التزامات تأجير

364,098

()364,098

-

مجموع المطلوبات المتداولة

4,488,117

()320,341

4,167,776

مطلوبات غير متداولة
مستحق إلى أطراف ذات عالقة

6,375,763

-

6,375,763

التزامات تأجير

1,112,127

()1,112,127

-

مطلوبات غير متداولة أخرى

1,111,681

-

1,111,681

قرض طويل األجل

10,314,940

-

10,314,940

مشتقات أدوات مالية

127,899

-

127,899

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

104,875

-

104,875

مجموع المطلوبات غير المتداولة

19,147,285

()1,112,127

18,035,158

رأس المال

5,837,292

-

5,837,292

احتياطي تحوط

()127,899

-

()127,899

احتياطيات أخرى

1,584

-

1,584

عجز متراكم

()1,608,126

250,363

()1,357,763

مجموع رأس المال واالحتياطيات

4,102,851

250,363

4,353,214

مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

27,738,253

()1,182,105

26,556,148

رأس المال واالحتياطيات
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يلخص الجدول التالي التأثير على قائمة األرباح أوالخسائر الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر :2019
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
كما تم االفصاح عنها

تعديالت المعيار الدولي
للتقارير المالية رقم 16

المبالغ بدون تأثير المعيار
الدولي للتقارير المالية
رقم 16

اإليرادات

8,386,227

-

8,386,227

تكلفة اإليرادات

()2,417,721

-

()2,417,721

مصاريف تشغيلية وإدارية

()1,898,652

()533,331

()2,431,983

مصاريف اإلستهالك واإلطفاء

()2,311,551

406,740

()1,904,811

خسائر االنخفاض المتوقعة في قيمة الموجودات المالية

()247,249

-

()247,249

إيرادات الفوائد

26,338

-

26,338

إيرادات أخرى

10,891

-

10,891

أعباء تمويل

()1,044,501

83,808

()960,693

صافي الربح قبل الزكاة

503,782

()42,783

442,392

الزكاة

()18,607

-

-

صافي الربح للسنة

485,175

()42,783

442,392

 6-النقدية وأرصدة البنوك
2019

2018

نقد في الصندوق

1,119

711

نقد لدى البنوك

556,319

516,020

ودائع ألجل

900,000

900,000

600,000

1,416,731

ً
تستثمر الشركة جزءا من الفائض النقدي في الودائع مع البنوك التجارية المحلية .إن معدل السنوي للعموالت عن مدة الودائع في  2019بلغت : 2018 ( ٪2.47
 )2.26٪إن إجمالي عوائد العموالت التي حصلت الشركة عليها خالل  2019بلغت  26.3مليون ريال سعودي (26.8 :2018مليون ريال سعودي).
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شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
(جميع المبالغ باآلالف ريال سعودي ما لم ينص على خالف ذلك)

 7-ذمم مدينة وتجارية أخرى
2018

2019
ذمم تجارية مدينة

2,258,132

1,798,411

يخصم :مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

()1,008,828

()764,822

ذمم تجارية مدينة صافي

1,249,304

1,033,589

دفعات مقدمة للموردين
ً
إيجار مدفوع مقدما

59,684

41,283

51,693

300,745

دفعات مقدمة لخطوط النقل ووصالت األلياف

51,731

55,957

ذمم مدينة أخرى

317,882

154,581

1,730,294

1,586,155

ذمم تجارية مدينة
يبلغ متوسط فترة اإلئتمان على مبيعات السلع والخدمات  30يوما .وباألخذ بنموذج خسارة اإلئتمان المتوقعة باإلعتبار ،ال يتم إحتساب أية فوائد على الذمم التجارية
ً
المدينة .وتعترف الشركة بمخصص الديون المشكوك في تحصيلها على أساس عمر الدين والذي يزيد عندما يصبح المدينين أكثر تأخيرا عن السداد حيث تشير
التجارب السابقة أن احتمال استرداد المبالغ قابلة للتحصيل تنخفض كلما زاد تأخرالسداد.
تنفذ الشركة إجراءات فحص االئتمان قبل منح االئتمان للعمالء الجدد .يتم مراجعة هذه اإلجراءات وتحديثها بشكل مستمر .ولم تحدث أي تغييرات على هذه
اإلجراءات عن السنة السابقة.
يمثل اثنين من المدينين  ٪23من إجمالي رصيد الذمم التجارية المدينة للشركة( .)14٪ :2018وال يوجد عمالء آخرين يشكلون أكثر من  ٪10من إجمالي رصيد
الذمم التجارية المدينة.
بلغت الذمم المدينة التجارية  736مليون ريال سعودي ( 454 :2018مليون ريال سعودي) متواجدة في تاريخ التقريروالتي كانت مستحقة لم يتم تحديدها  ،وفقا
للسياسة ،ال تزال تعتبر المبالغ قابلة لالسترداد ولم يكن هناك انخفاض ملحوظ في جودة االئتمان منذ منح االئتمان في البداية.

عمر الذمم التجارية المتأخرة الغير مقدمة لـ
2018

2019
 60يوم الى  90يوم

443,249

316,704

 120يوم الى  180يوم

103,880

66,482

 180يوم الى  360يوم

111,583

70,648

أكثر من  360يوم

77,235

-

735,947

453,834

ُ
لم تكن هناك مبالغ تتجاوز مدة استحقاقها أو مخفضة القيمة في تاريخ التقرير حيث خفضت جودة االئتمان منذ منح االئتمان في البداية.

الحركة في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
الرصيد االفتتاحي

2019

2018

764,822

625,773

محمل خالل السنة

244,006

154,184

المبالغ المعادة خالل السنة

-

()15,135

الرصيد الختامي

1,008,828

764,822

عند تحديد قابلية تحصيل الذمم التجارية المدينة ،تعتبر الشركة أن أي تغيير في نوعية االئتمان للذمم التجارية المدينة من تاريخ منح االئتمان في البداية حتى
نهاية الفترة المشمولة بالتقرير .يقتصر تركيز مخاطر االئتمان محدود إلى حقيقة أن قاعدة عمالء الشركة كبيرة وليست مرتبطة .ال تحتفظ الشركة بأي ضمانات
على الذمم التجارية المدينة منخفضة القيمة.
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شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
(جميع المبالغ باآلالف ريال سعودي ما لم ينص على خالف ذلك)

 8-موجودات تعاقدية
2019

2018

اإليرادات غير المفوترة

409,452

304,639

مخصوما منه :مخصص خسائر انخفاض القيمة

()3,243

-

406,209

304,639

274,956

289,197

متداولة

131,253

15,442

غير متداولة

406,209

304,639

 9-مخزون
2019

2018

أجهزة هاتف وملحقاتها

255,796

234,109

شرائح هاتف جوال

1,676

3,461

بطاقات إعادة شحن مسبقة الدفع

1,072

2,892

أخرى

2,589

1,704

261,133

242,166

()19,161

()19,161

241,972

223,005

1,113,967

757,280

يخصم :مخصص المخزون بطيء الحركة
تكلفة المخزون المعترف بها كمصروف
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شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
(جميع المبالغ باآلالف ريال سعودي ما لم ينص على خالف ذلك)

	 10-ممتلكات ومعدات
أراضي

تحسينات
على المأجور

معدات
شبكة
االتصاالت

أثاث
ومفروشات
ومعدات
مكتبية

أنظمة
وخوادم
تقنية
معلومات

أعمال
رأسمالية
تحت
اإلنشاء

سيارات
ومعدات
النقل
األخرى

االجمالي

التكلفة
 1يناير 2019

6,549

359,047

12,543,247

إضافات

-

4,049

1,158,286

13,237

استبعادات  /تحويالت

-

()49,210

93,308

()24,784

()42,059

كما في  31ديسمبر 2019

6,549

313,886

13,794,841

631,180

144,854

642,727

182,433

3,851

272,423

14,010,277

4,480

-

53,175

1,233,227

-

()246,770

()269,515

3,851

78,828

14,973,989

االستهالكات
 1يناير 2019

-

321,471

6,859,280

555,164

147,954

3,794

-

7,887,663

إضافات

-

321,471

1,097,006

41,591

17,305

17

-

1,177,319

استبعادات

-

()53,724

()10,089

()65,195

()41,966

-

-

()170,974

كما في  31ديسمبر 2019

-

289,147

7,946,197

531,560

123,293

3,811

-

8,894,008

صافي القيمة الدفترية

6,549

24,739

5,848,644

99,620

21,561

40

78,828

6,079,981

أراضي

تحسينات
على المأجور

معدات
شبكة
االتصاالت

أثاث
ومفروشات
ومعدات
مكتبية

أنظمة
وخوادم
تقنية
معلومات

أعمال
رأسمالية
تحت
اإلنشاء

سيارات
ومعدات
النقل
األخرى

االجمالي

التكلفة
 1يناير 2018

6,549

356,542

11,749,258

598,139

176,039

3,851

406,201

13,296,579

إضافات

-

2,410

650,399

36,365

6,394

-

47,235

742,803

استبعادات  /تحويالت

-

95

143,590

8,223

-

-

()181,013

()29,105

كما في  31ديسمبر 2018

6,549

359,047

12,543,247

182,433

3,851

272,423

14,010,277

642,727

االستهالكات
 1يناير 2018

-

298,659

5,822,272

513,352

128,482

3,778

-

6,766,543

إضافات

-

22,812

1,037,413

41,866

19,472

16

-

1,121,579

استبعادات

-

-

()405

()54

-

-

-

()459

كما في  31ديسمبر 2018

-

321,471

6,859,280

555,164

147,954

3,794

-

7,887,663

صافي القيمة الدفترية

6,549

37,576

5,683,967

87,563

34,479

57

272,423

6,122,614

قامت الشركة برسملة  ،رواتب فنية داخلية  ،خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  2019بمبلغ  16مليون ريال سعودي ( 0 :2018ريال سعودي)
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شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
(جميع المبالغ باآلالف ريال سعودي ما لم ينص على خالف ذلك)

	 11-دفعات رأسمالية مقدمة
دفعات رأسمالية مقدمة

2019

2018

457,952

429,487

ً
تتعلق الدفعات الرأسمالية المقدمة بالدفعات المدفوعة مقدما للمورد قبل االنتهاء من مشروع معدات االتصاالت .عند االنتهاء  ،يتم إعادة تصنيف المبالغ
المعترف بها كدفعات رأسمالية مقدمة إلى الممتلكات والمعدات.

	 12-موجودات غير ملموسة
رسم الترخيص*

حقوق
االستخدام**

رخص برامج
حاسوبية

الطيف
الترددي***

عالمة تجارية

االجمالي

التكلفة
7,500

 1يناير 2019

23,364,230

428,456

1,127,617

إضافات

-

8,966

92,724

571,776

استبعادات  /تحويالت

-

()240

5,741

500

6,001

كما في  31ديسمبر 2019

23,364,230

437,182

1,226,082

1,277,992

26,312,986

7,500

705,716

25,633,519
673,466

االطفاء
 1يناير 2019

8,858,983

309,791

177,019

-

47,047

9,392,840

إضافات

517,133

43,520

81,638

-

85,200

727,491

استبعادات

-

()23,273

-

-

-

()23,273

كما في  31ديسمبر 2019

9,376,116

330,038

258,657

-

132,247

10,097,058

صافي القيمة الدفترية

13,988,114

107,144

967,425

7,500

1,145,745

16,215,928

رسم الترخيص*

حقوق
االستخدام**

رخص برامج
حاسوبية

الطيف
الترددي***

عالمة تجارية

االجمالي

التكلفة
 1يناير 2018

23,364,230

362,393

689,852

7,500

-

24,423,975

إضافات

-

47,277

428,191

-

705,716

1,181,184

استبعادات  /تحويالت

-

18,786

9,574

-

-

28,360

كما في  31ديسمبر 2018

23,364,230

428,456

1,127,617

7,500

705,716

25,633,519

االطفاء
 1يناير 2018

8,341,849

269,802

112,740

-

-

8,724,391

إضافات

517,134

39,989

64,279

-

47,047

668,449

كما في  31ديسمبر 2018

8,858,983

309,791

177,019

-

47,047

9,392,840

صافي القيمة الدفترية

14,505,247

118,665

950,598

7,500

658,669

16,240,679
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شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
(جميع المبالغ باآلالف ريال سعودي ما لم ينص على خالف ذلك)

-١٢

موجودات غير ملموسة (تتمة)

فيما يلي صافي القيمة الدفترية وتواريخ انتهاء الصالحية لألكثر أهمية:
نهاية فترة اإلطفاء

2018

2019

رسوم الترخيص

يناير 2047

13,988,114

14,505,247

حقوق االستخدام (عناصر متعددة)

بين  2023و 2034

967,425

950,598

الطيف  10 × 2ميجا هرتز ()1865-1855 ، 1770-1760

ديسمبر 2032

611,620

658,668

الطيف  10 × 2من 800ميجا هيرتز

ديسمبر 2033

534,125

-

16,101,284

16,114,513

*مصاريف الترخيص
بموجب القرارات الوزارية رقم  176بتاريخ  25جمادى األولى 1428هــ (الموافق  11يونيو  )2007ورقم  357بتاريخ  28ذو الحجة 1428هــ (الموافق  7يناير ،)2008
والمرسوم الملكي رقم  /48م بتاريخ  26جمادى األولى 1428هـ (الموافق  12يونيو  )2007تم منح الشركة الترخيص كمشغل ثالث لخدمات الهاتف الجوال في
ً
المملكة العربية السعودية لمدة  25سنة مقابل  22.91مليار ريال سعودي .وتشمل رسوم الترخيص أيضا على مبلغ يعادل  449.18مليون ريال سعودي لتمويل
ً
التكاليف المتعلقة بها وتم رسملتها كجزء من تكلفة الترخيص وفقا للمعايير المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية في ذلك الوقت.
بناء على األمر السامي بتاريخ  30ذي الحجة  1437هــ (الموافق  1أكتوبر  )2016الذي تم اإلعالن عنه من قبل هيئة السوق المالية بتاريخ  01محرم  1438هـ (الموافق
 2أكتوبر  )2016والذي وجه لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات ( )CITCللتنسيق مع شركة االتصاالت المتنقلة السعودية (زين) لتمديد ترخيصها لمدة  15سنة
إضافية ،لتصل الفترة المتبقية الى  32سنة تنتهي في  21ربيع األول  1469هـ (الموافق  18يناير .)2047

**حقوق االستخدام الغير قابلة لإللغاء
يتعلق هذا البند بحق استخدام جزء من سعة كابالت النقل األرضي أو البحري الذي تم منح حق استخدامه لفترة محددة .يتم اإلعتراف بحقوق اإلستخدام غير القابلة
ً
لإللغاء بالتكلفة كأصل عندما يكون لدى الشركة الحق المحدد غير القابل لإللغاء إلستخدام جزء من األصل المعني ،التي تتكون عموما من األلياف البصرية أو أصول
النطاق العريض  ،وتمتد فترة حق اإلستخدام ألغلبية العمراإلنتاجي لألصل المعني .ويتم إطفاؤها بطريقة القسط الثابت على الفترة المتوقعة لإلستخدام أو فترة
العقد ،أيهما أقصر والتي تتراوح عادة ما بين  10الى  20عاما.

***الطيف الترددي
يتوافق الطيف مع التردد الالسلكي المخصص للهاتف المحمول الذي حصلت عليه لجنة االتصاالت وتقنية المعلومات..يتم اإلعتراف بالطيف بسعر الخصم
باستخدام طريقة الفائدة الفعالة ويتم إطفاؤه على أساس القسط الثابت.على مدار فترة السداد التعاقدية يتم تسجيل ورسملة مبلغ االلتزام المتعلق بالطيف الترددي
الذي تم رسملته تحت الموجودات غير الملموسة ضمن المطلوبات األخرى غير المتداولة.
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شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
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	 13-ذمم دائنة و تجارية أخرى
2018

2019
الرسوم الحكومية المستحقة

819,540

1,477,380

الذمم الدائنة التجارية

966,001

1,117,312

االستحقاقات

677,614

574,353

اوراق دفع المستحقة

432,085

397,225

المستحقات المتعلقة بالموظفين

74,720

81,006

مخصص الزكاة

18.607

-

ذمم دائنة أخرى

455,192

457,221

3,443,759

4,104,497

تتضمن الرسوم الحكومية المستحقة الذمم الدائنة المستحقة األخرى على مخصصات تنظيمية وقانونية بمبلغ  999مليون ريال سعودي ( 1.712 :2018مليون ريال
سعودي) مع حركة صافية قدرها  713مليون ريال ( 433 :2018مليون ريال سعودي) .هذه الحركة في المخصص هي معامالت غير نقدية.
تتضمن الذمم الدائنة التجارية مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة بمبلغ  4.4مليون ريال سعودي ( 32.3 :2018مليون ريال) مقابل توفير خدمات اإلتصاالت
لألطراف ذات العالقة.
ال يتم تحميل فوائد على الذمم الدائنة والتجارية .لدى الشركة سياسات إدارة المخاطر المالية لضمان دفع جميع الذمم الدائنة ضمن اإلطار الزمني لإلئتمان.

	 14-القروض طويلة األجل
2018

2019
تسهيل مرابحة مشترك – الجزء المتداول ()14-1

4,535,314

4,837,087

تسهيل طويل األجل من البنك الصناعي والتجاري الصيني ()14-2

-

2,269,160

قرض وزارة المالية ()14-3

3,665,974

3,179,998

تسهيل مرابحة ثانوي ()14-4

2,250,126

-

يخصم تكلفة ترتيب القروض

()77,533

()91,485

االجمالي

10,373,881

10,194,760

يخصم الجزء المتداول ضمن اإللتزامات المتداولة

()58,941

()2,526,633

10,314,940

7,668,127

القيم الدفترية لقروض الشركة مقومة بالعمالت التالية:
2019

2018

سعودي ريال

9,076,558

6,542,447

دوالر أمريكي

1,297,323

3,652,313

10,373,881

10,194,760
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-١٤

القروض طويلة األجل (تتمة)

14تسهيل مرابحة مشترك
	 -1
في  31يوليو2013م ،قامت الشركة بإعادة تمويل « اتفاقية تمويل المرابحة «  2009مع مجموعة من البنوك والتي تشمل مستثمري تسهيل المرابحة الحاليين
لتمديد تاريخ إستحقاق تسهيل المرابحة لفترة خمس سنوات تنتهي في  30يونيو 2018م والتي كانت تستحق في  31يوليو 2013م .ويبلغ رصيد أصل القرض
 8.6مليار ريال سعودي ،الجزء بالريال السعودي يبلغ  6.3مليار ريال سعودي والجزء بالدوالر األمريكي يبلغ  0.6مليار دوالر أمريكي ( 2.3مليار ريال سعودي) .وقد
تم إعادة هيكلة اإلتفاقية بحيث يتم سداد القرض بشكل تدريجي ،حيث يستحق  ٪25من القرض خالل السنتين الرابعة والخامسة من مدة التسهيل كحد أدنى
إلزامي ،فيما تستحق الـ  ٪75المتبقية عند حلول تاريخ اإلستحقاق .قامت الشركة بسداد  2.7مليار ريال سعودي من التسهيل وبلغ رصيد أصل القرض  5.9مليار
ريال سعودي ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق .
في  5يونيو  2018قامت الشركة بإعادة تمويل «اتفاقية تمويل المرابحة»  2013ومددت تاريخ اإلستحقاق لخمس سنوات إضافية تنتهي في  29يونيو 2023م مع
فترة سماح مدتها ثالث سنوات .و بلغ الرصيد الجديد ألصل القرض  5،9مليار ريال سعودي ،الجزء بالريال السعودي يبلغ  4،25مليار ريال سعودي والجزء بالدوالر
األمريكي يبلغ  0.45مليار دوالر أمريكي ( 1،705مليار ريال سعودي) .و عالوة على ذلك ،تشتمل اإلتفاقية على تسهيالت رأس المال العامل يبلغ مجموعها 647،3
مليون ريال سعودي ،الجزء بالريال السعودي يبلغ  462،4مليون ريال سعودي  ،والجزء بالدوالر األمريكي البالغ  49،3مليون دوالر أمريكي ( 184،9مليون ريال
سعودي) لمدة عامين .لم يتم إستعمال تسهيالت رأس المال العامل حتى االن.
إن مصاريف التمويل كما هو محدد في «اتفاقية تمويل المرابحة» تستحق بأقساط ربع سنوية خالل خمس سنوات .إن التسهيل الجديد مضمون جزئيا بموجب
ضمان من شركة اإلتصاالت المتنقلة ش.م.ك .ورهن بعض أسهم الشركة المملوكة بواسطة بعض المساهمين المؤسسين والتنازل عن بعض العقود والذمم المدينة
واألصول الثابتة بما يعادل الرصيد القائم.
تلتزم الشركة بالتعهدات المالية الحالية للقرض.
ﺧﻼل اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻟث ﻣن ﻋﺎم  ، 2018ﻗﺎﻣت الشركة ﺑدﻓﻊ ﻣﺑﻟﻎ طوﻋﻲ في وقت مبكر (الجزء بالريال السعودي 428.3 :مليون ريال سعودي  ،واﻟﺟزء بالدوالر اﻷﻣرﯾﮐﻲ:
 45.8ﻣﻟﯾون دوﻻر أﻣرﯾﮐﻲ) بإجمالي ﻣﺑﻟﻎ  600ﻣﻟﯾون ريال سعودي.
ثان في وقت مبكر (الجزء بالريال السعودي 374.81 :مليون ريال سعودي  ،واﻟﺟزء بالدوالر
ﺧﻼل اﻟرﺑﻊ الرابع ﻣن ﻋﺎم  ، 2018ﻗﺎﻣت الشركة ﺑدﻓﻊ ﻣﺑﻟﻎ طوﻋﻲ ٍ
اﻷﻣرﯾﮐﻲ 40.05 :ﻣﻟﯾون دوﻻر أﻣرﯾﮐﻲ) بإجمالي ﻣﺑﻟﻎ  525ﻣﻟﯾون ريال سعودي.
ﺧﻼل اﻟرﺑﻊ الثاني ﻣن ﻋﺎم  ، 2019ﻗﺎﻣت الشركة ﺑدﻓﻊ ﻣﺑﻟﻎ طوﻋﻲ ثالث في وقت مبكر (الجزء بالريال السعودي 214.2 :مليون ريال سعودي  ،واﻟﺟزء بالدوالر
اﻷﻣرﯾﮐﻲ 22.88 :ﻣﻟﯾون دوﻻر أﻣرﯾﮐﻲ) بإجمالي ﻣﺑﻟﻎ  300ﻣﻟﯾون ريال سعودي.

14تسهيل من البنك الصناعي والتجاري الصيني
	 -2
في  15أغسطس 2016م وقعت الشركة اتفاقية تمويل تجاري جديد طويل األجل بمبلغ  2.25مليار ريال سعودي ،وتمتد لفترة عامين قابلة للتمديد لعام إضافي
وتسدد عند اإلستحقاق ،يحل اتفاق التسهيل الموقع مع البنك الصناعي والتجاري الصيني (اندستريال آند كوميرشل بانك أوف تشاينا) الستبدال اإلتفاقية القائمة
مع تحالف بنكي ،ان التمويل مغطى بالكامل بضمان غير مشروط وغير قابل لإللغاء من قبل شركة اإلتصاالت المتنقلة الكويتية ش.م.ك .في  18مارس  2018م
قامت الشركة بتمديد تاريخ االستحقاق النهائي إلى  8أغسطس  .2019في  3يوليو  2019قامت الشركة بسداد القرض المذكور من خالل تسهيل المرابحة الثانوي.

14قرض وزارة المالية
	 -3
في عام 2013م ،قامت الشركة بتوقيع اتفاقية مع وزارة المالية السعودية لتأجيل دفعات مستحقة للدولة عن السنوات السبع القادمه والمقدره بمبلغ  5.6مليار
ً
ريال سعودي .إن هذه المدفوعات المؤجله تحت هذه اإلتفاقيه تخضع لعمولة تجاريه مستحقه سنويا وباإلضافة الى الهامش المتفق عليه ،وسيتم سداد المبالغ
المستحقة على أقساط متساوية تبدأ في يونيو 2021م .بلغ المبلغ المؤجل من قبل الشركة كما في  31ديسمبر 2019م 3,578 :مليون ريال سعودي ( 31ديسمبر
2018م 2,898 :مليون ريال سعودي).

14تسهيل المرابحة الثانوي
	 -4
في  16يونيو  ، 2019أبرمت الشركة اتفاقية تسهيل مرابحة ثانويي جديدة بقيمة  2.25مليار ريال سعودي مع تحالف يتكون من خمسة بنوك لتسوية القرض
ً
التجاري القائم الذي تم الحصول عليه من البنك الصناعي والتجاري الصيني( أي سي بي سي ) .تتضمن االتفاقية شروطا أفضل وسيكون لها تكلفة تمويل أقل.
مدة االتفاقية سنتان ،مع إمكانية تمديدها لسنة واحدة ً
بناء على طلب الشركة .هذا القرض مؤمن بالكامل بضمان تجاري من شركة االتصاالت المتنقلة الكويتية
ُ
ش.م.ك .تدفع مصاريف التمويل على أقساط ربع سنوية.
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شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
(جميع المبالغ باآلالف ريال سعودي ما لم ينص على خالف ذلك)

	 15-مبالغ مستحقة ألطراف ذات العالقة
2018

2019
شركة االتصاالت المتنقلة ش.م.ك)15-1( .

1,356,121

1,140,618

شركة االتصاالت المتنقلة ش.م.ك)15-3( .

4,856,420

5,277,458

المساهمون المؤسسون ()15-2

130,861

134,888

انفرا كابيتال لالستثمارات ()15-3

32,256

31,661

أطراف أخرى ذات عالقة

105

78

6,375,763

6,584,703

15شركة االتصاالت المتنقلة ش.م.ك.
	 -1

يتعلق هذا المبلغ بأتعاب اإلدارة المستحقة ُويستحق ألكبر مساهم في الشركةُ .يعد هذا المبلغ غير مضمون وبدون فوائد وغير مقيد بأي مدة سداد محددة وال ُيسدد
قبل تتحقيق بعض شروط تسهيل المرابحة المشترك المشار إليها في إيضاح .1-14

15المساهمون المؤسسون
	 -2

يتعلق هذا المبلغ برسوم التمويل المستحقة ُويستحق للمساهمين المؤسسين للشركةُ .يعد هذا المبلغ غير مضمون ويتضمن فوائد بأسعار السوق وغير مقيد بأي
مدة سداد محددة وال ُيسدد قبل تتحقيق بعض شروط تسهيل المرابحة المشترك المشار إليها في إيضاح .1-14

15شركة االتصاالت المتنقلة ش.م.ك .وإنفرا كابيتال لإلستثمارات
	 -3

ُ
ُ
تستحق هذه المبالغ للمساهمين ويتضمن فوائد بأسعار السوق .تعد هذه المبالغ غير مضمونة وال يمكن سدادها قبل تتحقيق بعض شروط تسهيل المرابحة
المشترك المشار إليها في إيضاح  .1-14تتضمن هذه المبالغ الرسوم المالية المستحقة بقيمة 1.413مليون ريال سعودي (1.838 :2018مليون ريال سعودي).

	 16-مطلوبات اخرى غير متداولة
2019

2018

مدفوعات طويلة االجل  -الطيف

922,689

416,341

أخرى

188,992

175,274

1,111,681

591,615

	 17-األدوات المالية المشتقة
دخلت الشركة في عقود مبادالت معدالت الربح المستحقة في عام  2023بلغت القيمة االسمية للعقد كما في  31ديسمبر  2019بقيمة  2.980مليون ريال
سعودي(2,980 :2018مليون ريال سعودي) ،وبلغت القيمة العادلة مبلغ سالب قدره  127.9مليون ريال سعودي( 21,6 :2018مليون ريال سعودي) كما في ذلك
التاريخ .يتراوح متوسط سعر الفائدة الثابت المتعاقد عليه بين  ٪1.55و .٪3تم إدراج خسارة بقيمة 106مليون ريال سعودي في الدخل الشامل اآلخر( 19 :2018مليون
ُ
ريال سعودي) نتيجة لتحركات القيمة العادلة المتعلقة بهذا التحوط .تحدد القيمة العادلة لمبادالت أسعار الفائدة في نهاية مدة إعداد التقرير عن طريق حسم
التدفقات النقدية المستقبلية باستخدام المنحنيات في نهاية مدة إعداد التقرير ومخاطر االئتمان المالزمة في العقد.
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	 18-مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
توفر الشركة مزايا نهاية الخدمة لموظفيها .يعتمد االستحقاق على الراتب النهائي للموظفين وطول مدة الخدمة  ،بشرط إكمال الحد االدنى لسنة الخدمة  ،ويتم
ً
احتسابها وفقا ألحكام قانون العمل وتدفع عند استقالة الموظف أو إنهائه .يتم استحقاق التكاليف المتوقعة لهذه الفوائد على مدار عام التوظيف.
تتعرض خطة الشركة لمخاطر اكتوارية مثل معدل الخصم ومخاطر الراتب.
مخاطر الخصم :إن انخفاض معدل الخصم سيزيد من التزامات الخطة.
مخاطر الراتب :يتم احتساب القيمة الحالية اللتزامات خطة منافع نهاية الخدمة بالرجوع إلى الرواتب المستقبلية المقدرة للمشاركين في الخطة .على
هذا النحو  ،فإن زيادة رواتب المشاركين في الخطة سوف تزيد من مسؤولية الخطة.
2019

2018

الرصيد االفتتاحي

93,425

94,167

تكلفة الخدمة الحالية

17,596

18,167

تكلفة الفائدة

4,315

3,952

المدفوعات

()5,575

()17,998

أكتواري (ربح)

()4,886

()4,863

الرصيد الختامي

104,875

93,425

تم إجراء التقييم االكتواري األخير من قبل شركة لوكس خبراء اكتواريين ومستشاريين وأجريت باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة.
وكانت االفتراضات الرئيسية المستخدمة ألغراض التقييم االكتواري على النحو التالي:
2019

2018

معدالت التناقص

%10الى %13

%10الى %13

زيادة الرواتب

%4

%4

معدل الخصم

%4.45

%4.90
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-١٨

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين (تتمة)

يتم إثبات جميع الحركات في التزامات مكافأة نهاية الخدمة في الربح أو الخسارة باستثناء األرباح االكتوارية التي يتم إدراجها في الدخل الشامل اآلخر.
2019

2018

السيناريو األساسي

104,875

93,425

معدل الخصم :زيادة بنسبة ٪ 1

94,927

84,184

معدل الخصم :انخفاض بنسبة ٪ 1

117,200

104,328

معدل تصاعد الرواتب :زيادة بنسبة ٪ 1

117,130

104,317

معدل تصاعد الرواتب :انخفاض بنسبة ٪ 1

94,291

84,027

2019

التفاصيل

2018
1,521

التغير في االفتراضات المالية

()4,912

التغير في افتراض معدل الراتب

-

التغيير في سعر الخصم

()4,912

التغيير في االفتراض الديموغرافي

-

التغيير في افتراض معدل الوفيات

-

التغيير في افتراض معدل االستنزاف

-

خبرات التعديل

9,798

3,342

إجمالي الربح االكتواري

4,886

4,863

2019

االحتياطيات االخرى

1,521

2018

الرصيد االفتتاحي

()3,302

()8,165

اعادة القياس

4,886

4,863

الرصيد الختامي

1,584

()3.302

	 19-مساهمات نهاية الخدمة
دفعت الشركة مساهمات التقاعد لموظفيها السعوديين لعام  2019إلى المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية  25مليون ريال سعودي ( 18 :2018مليون ريال
سعودي).

	 20-رأس المال
يتكون رأس مال الشركة كما في  31ديسمبر  583,729,175 .2019سهم (  583,729,175 : 2018سهم ) وتبلغ القيمة اإلسمية لكل سهم  10ريال سعودي.
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( شركة مساهمة سعودية )
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	 21-اإليرادات
معلومات اإليرادات المفصلة
إجمالي اإليرادات مصنفة حسب خطوط الخدمة الرئيسية:
2019

2018

رسوم إستخدام

5,168,081

4,437,112

اشتراك

1,921,340

2,336,533

مبيعات أجهزة

1,135,921

727,063

أخرى

160,885

29,819

8,386,227

7,530,527

توقيت االعتراف باإليرادات
عند نقطة زمنية محددة

1,135,921

727,063

على مدى فترة من الزمن

7,250,306

6,803,464

	 22-تكلفة اإليرادات والمبيعات
2019

2018

رسوم استخدام

1,071,244

739,762

تكلفة األجهزة

1,106,428

746,413

أخرى

240,049

619,793

2,417,721

2,105,968
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	 23-مصاريف تشغيلية وإدارية
2018

2019
رواتب الموظفين واألعباء المتعلقة بها

622,825

667,577

مصاريف إيجار

51,461

455,481

إصالح وصيانة

478,904

509,562

رسوم اإلدارة والعالمات التجارية (إيضاح )15

215,504

203,324

مصروفات تأكيد الهوية(البصمة)

22,241

17,876

ترددات الميكروويف

94,390

88,421

إعالنات

112,098

73,044

خطوط مستأجرة

56,140

67,846

منافع عامة

75,003

60,938

خدمات استشارات

56,568

38,447

أخرى

113,518

78,605

1,898,652

2,261,121

	 24-إيرادات أخرى
2019

2018

(خسائر)  /أرباح صرف العمالت األجنبية

()1,246

3,536

الدخل من المنح الحكومية

9,290

18,142

أرباح استبعاد ممتلكات ومعدات

2,847

2,211

الضريبة (غير)  /قابلة لالسترداد

-

()6,847

10,891

17,042

	 25-رسوم التمويل
2019

2018

تسهيل المرابحة المشترك

342,560

393,850

أطراف ذات عالقة

323,893

304,174

وزارة المالية

131,326

102,767

الفائدة على التزامات التأجير

83,808

-

بنك الصين الصناعي التجارى

69,661

106,310

تسهيل المرابحة الثانوي

39,584

-

الفائدة على الطيف

53,669

23,501

تسهيالت ائتمان الصادرات

-

130

1,044,501

930,732

153

شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
(جميع المبالغ باآلالف ريال سعودي ما لم ينص على خالف ذلك)

	 26-مكونات الوعاء الزكوي
تتكون العناصر االساسية المكونة للوعاء الزكوي التقريبـي للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019والخاضعة إلى بعض التعديالت حسب أنظمة الهيئة العامة للزكاة
والدخل مما يلي:
2018

2019
حقوق المساهمين في بداية السنة

4,0371,36

3,574,338

المخصصات في بداية السنة

1,130,340

1,088,621

قروض طويلة األجل ودفعات مقدمة من المساهمين

16,662,260

15,565,448

مطلوبات أخرى غير متداولة

922,688

167,381

صافي الربح المعدل للسنة (انظر أدناه)

744,268

495,086

ممتلكات و معدات

()6,079,981

()6,122,614

الموجودات غير الملموسة

()16,215,928

()16,240,679

دفعات رأسمالية مقدمة

()457,952

-

الوعاء الزكوي التقريبي الموجب للشركة

742,831

()1,472,419

ُ
تحتسب الزكاة الشرعية بواقع  %2.5من الوعاء الزكوي التقريبي أو صافي الدخل المعدل ،أيهما أكثر

مكونات صافي الربح المعدل
2018

2019
صافي الربح للسنة

485,175

332,362

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

11,450

-

مخصص الديون المشكوك في تحصيلها و مخصص مخزون بطيء الحركة

244,006

139,050

مخصصات أخرى

3,637

23,674

صافي الربح المعدل للسنة

744,268

495,086

مخصص الزكاة

2018

2019

الرصيد في بداية السنة

-

-

مكون خالل العام

18,607

-

الرصيد كما في نهاية السنة

18,607

-

تم االفصاح عن مخصص الزكاة في االيضاح رقم (.)13
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وضع الربوطات الزكوية
أنهت الشركة وضعها الزكوي والضريبي حتى عام  2008وحصلت بموجب ذلك على شهادة الزكاة النهائية.
كما قدمت الشركة القوائم المالية واقرارات الزكاة لألعوام من  2009حتى  2018حيث قامت بتسديد الزكاة والضريبة المستقطعة طبقا لالقرارات المقدمة.
تلقت الشركة ،في  18رمضان 1436هـ (الموافق  7يوليو 2015م) .خطاب من الهيئة العامة للزكاة والدخل بتقييم الربط الزكوي الضريبي عن السنوات  2009حتى
 2011حيث طالبت بموجبه بدفع مبالغ إضافية باجمالي  620مليون ريال سعودي منها .352مليون ريال سعودي زكاة و267مليون ريال سعودي ضريبة استقطاع
باالضافة الى غرامة تأخير بما يعادل  %1عن كل  30يوم.
قامت زين باإلستئناف امام اللجنة االبتدائية على هذه المطالبات بتاريخ  27أغسطس  ،2015الى أن تمكنت من تخفيض كامل المبلغ الخاص بالزكاة البالغ 352
مليون ريال .كما تمكنت الشركة من تخفيض  219مليون ريال سعودي من المبلغ المطلوب الخاص بضريبة اإلستقطاع.
ولكي تتمكن زين من اإلعتراض أمام اللجنة االستئنافية الضريبية ،قامت باستكمال الشروط الشكلية المحددة في نظام ضريبة الدخل السعودي ،وذلك بسداد
الفواتير الصادرة من الهيئة بمبلغ  48مليون ريال سعودي بتاريخ  16نوفمبر  ،2017العائدة لضرائب االستقطاع .كما أصدرت زين ضمان بنكي بقيمة  43مليون
ريال سعودي مقابل غرامة التأخير المتوجبة على ضريبة اإلستقطاع.
ً
بناء على ما ورد أعاله استلمت زين الربط الزكوي المعدل للمبلغ المدفوع ،كما أنها تقدمت بإعتراضاتها أمام لجنة اإلستئناف الضريبي على قرار اللجنة االبتدائية
بتاريخ  19نوفمبر .2017
ال يوجد أي أثر مالي حيث أن الشركة لديها المخصصات الكافية لتغطية هذه المبالغ.

	 27-ربح السهم
تحتسب األرباح األساسية للسهم على أساس الربح للسنة 485مليون ريال سعودي ( 362 :2018مليون ريال سعودي) مقسوما على المتوسط المرجح لعدد األسهم
المصدرة والبالغة  .)583.729.175 : 2017(.583.729.175ولم يتم احتساب أي أرباح لألسهم المخففة حيث ال توجد أسهم عادية مخففة محتملة قائمة.

	 28-األدوات المالية
إدارة رأس المال

ُ
تدير الشركة رأسمالها للتأكد من قدرتها على اإلستمرار بإعتبارها منشأة عاملة مع زيادة العائد للمساهمين من خالل اإلستفادة المثلى من رصيد الدين وحقوق
المساهمين .تبقى االستراتيجية العامة للشركة دون تغيير عن السنة السابقة.
يتكون هيكل رأس مال الشركة من الدين وحقوق الملكية التي تتكون من رأس المال واحتياطي التحوط والعجز المتراكم والقروض طويلة األجل والمبالغ المستحقة
لألطراف ذات العالقة.

مخاطر السوق

ً
ً
ُيقصد بمخاطر السوق المخاطر التي تتعلق بتقلب قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار الفائدة في السوق أو سعر السوق نتيجة للتغير في التصنيف
االئتماني لجهة اإلصدار أو األداة والتغير في الشعور السائد في السوق وأنشطة المضاربة والعرض والطلب على األوراق المالية والسيولة في السوق .تتعرض الشركة
لمخاطر العمالت األجنبية ومخاطر أسعار الفائدة فقط .تستخدم الشركة المشتقات إلدارة مخاطر السوق.
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إدارة مخاطر العمالت األجنبية

ً
ُ
تجري الشركة التعامالت المقومة بالعمالت األجنبية المعومة مقابل الريال السعودي وبالتالي تنشأ مخاطر تقلبات أسعار الصرف .ال يتم التحوط لهذه المبالغ نظرا
لكونها ليست جوهرية للشركة.

فيما يلي القيم الدفترية لاللتزامات النقدية المحددة بالعمالت األجنبية للشركة في نهاية السنة المشمولة بالتقرير:
إدارة مخاطر العمالت األجنبية
التفاصيل

التاريخ

العملة األجنبية

مبلغ العملة ألجنبية

سعر الصرف

الذمم الدائنة والتجارية األخرى

2019

اليورو

307

4.06

1,245

الذمم الدائنة والتجارية األخرى

2018

اليورو

224

4.15

929

فيما يلي القيم الدفترية للموجودات النقدية المقومة بالعملة األجنبية للشركة في نهاية مدة التقرير:
التفاصيل 2019

العملة األجنبية

مبلغ العملة األجنبية

سعر الصرف

النقد وأرصدة البنوك

اليورو

144

4.20

607

النقد وأرصدة البنوك

الجنية االسترليني

361

4.84

1,749
2,356

التفاصيل 2018

مبلغ العملة األجنبية

العملة األجنبية

سعر الصرف

النقد وأرصدة البنوك

اليورو

2,618

4.29

11,219

النقد وأرصدة البنوك

الجنية االسترليني

396

4.76

1,886
13,105

تحليل مدى حساسية العمالت األجنبية
تتعرض الشركة في الغالب لعملة أوروبا (اليورو) والمملكة المتحدة (الجنية االسترليني).
ُيوضح الجدول التالي مدى الحساسية لزيادة الريال السعودي وانخفاضه بنسبة  ٪5مقابل العمالت األجنبية ذات الصلةُ .تعد نسبة  ٪5معدل الحساسية ُ
المستخدم
ً
عند اإلبالغ عن مخاطر العمالت األجنبية داخليا إلى موظفي اإلدارة العليا ويمثل تقييم اإلدارة للتغير المحتمل المعقول في أسعار صرف العمالت األجنبية .ال
ُ
يتضمن تحليل مدى الحساسية إال البنود النقدية المستحقة المقومة بالعملة األجنبية ويعدل نقلها في نهاية المدة لتغير بنسبة  ٪5في أسعار العمالت األجنبية.
يشير الرقم الموجب أدناه إلى انخفاض الربح عندما ُيعزز الريال السعودي بنسبة  ٪5مقابل العملة ذات الصلة وبالنسبة لضعف الريال السعودي بنسبة  ٪5مقابل
ً
ً
العملة ذات الصلة ،سيتأثر الربح تأثرا مماثل وستظهر األرصدة أدناه بالسالب.
العملة
2019

التأثير على الربح

اليورو

30

الجنية اإلسترليني

87

العملة
2018

التأثير على الربح

اليورو

562

الجنية اإلسترليني

94
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األدوات المالية (تتمة)

إدارة مخاطر الفوائد والسيولة

تقع المسؤولية النهائية عن إدارة مخاطر السيولة على عاتق مجلس اإلدارة الذي وضع ً
ً
مناسبا إلدارة مخاطر السيولة إلدارة متطلبات الشركة قصيرة ومتوسطة
إطارا
وطويلة األجل ومتطلبات إدارة السيولة .تدير الشركة مخاطر السيولة من خالل االحتفاظ باحتياطيات كافية وتسهيالت مصرفية وتسهيالت االقتراض االحتياطي
من خالل مراقبة التدفقات النقدية المتوقعة والفعلية باستمرار ومطابقة مواعيد استحقاق الموجودات والمطلوبات المالية .لم يطرأ أي تغيير في هذه االستراتيجية
عن العام السابق.
َُ
ُ
تتعرض الشركة لمخاطر أسعار الفائدة ألن كيانات الشركة تقترض األموال بأسعار فائدة متغيرة .تدير الشركة المخاطر باستخدام عقود مبادلة أسعار الفائدة .تق َّيم
أنشطة التحوط بانتظام لتتماشى مع تغيرات أسعار الفائدة وتحديد مدى اإلقبال على المخاطر بما يضمن التأكد من تطبيق استراتيجيات التحوط األكثر فعالية
من حيث التكلفة.

ترد تعرضات الشركة ألسعار الفائدة على الموجودات المالية والمطلوبات المالية مفصلة في قسم إدارة مخاطر السيولة من هذا اإليضاح.
تحليل مدى حساسية سعر الفائدة
ُحددت تحليالت مدى الحساسية الواردة أدناه على أساس التعرض ألسعار الفائدة لجميع األدوات غير المحوطة في نهاية مدة التقرير .بالنسبة للمطلوبات ذات السعر
ً
ً ُ
المتغيرُ ،يعد التحليل بافتراض أن مبلغ المطلوبات القائمة في نهاية مدة التقرير كان مستحقا للسنة كاملة .تستخدم عملية زيادة أو إنقاص  50نقطة أساس عند
ً
اإلبالغ عن مخاطر أسعار الفائدة داخليا إلى موظفي اإلدارة العليا ويمثل تقييم اإلدارة للتغير المحتمل المعقول في أسعار الفائدة.
إذا بلغت أسعار الفائدة أعلى أو أقل من  50نقطة أساس وظلت جميع المتغيرات األخرى ثابتة ،فإن ربح الشركة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2019سينخفض أو
يزيد بمبلغ قدره  54,252,164ريال سعودي (  31ديسمبر  52,349,709 : 2018ريال سعودي ) .يعود ذلك ً
أساسا إلى تعرض المجموعة ألسعار الفائدة على القروض
ذات المعدالت المتغيرة.

إدارة مخاطر االئتمان

ُ
تشير مخاطر االئتمان إلى المخاطر التي تنتج عن تخلف الطرف المقابل عن التزاماته التعاقدية مما يؤدي إلى خسارة مالية للشركة .تتكون التركيزات المحتملة
ً
لمخاطر االئتمان أساسا من الذمم التجارية المدينة والمبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة واالستثمارات النقدية قصيرة األجل .يوضح اإليضاح  7تفاصيل
ُ
اإلفصاح عن كيفية إدارة مخاطر االئتمان المتعلقة بالذمم التجارية المدينة .تراقب المبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة ويتم تكوين مخصص ،عند الضرورة،
ألي مبالغ غير قابلة لالسترداد .االستثمارات النقدية قصيرة األجل يتم وضعها فقط مع البنوك ذات التصنيف االئتماني العالي.

قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة

يحدد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9نموذج «المراحل الثالث» لالنخفاض في القيمة ً
بناء على التغييرات في جودة االئتمان منذ االعتراف المبدئي حيث يتم
تصنيف األداة المالية التي لم تنخفض قيمتها في حالة االعتراف األولي في المرحلة  .1إذا كانت هناك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان («  )‹ SICRمنذ تحديد
االعتراف األولي  ،يتم نقل األداة المالية إلى المرحلة  2ولكن لم يتم اعتبارها قد انخفضت قيمتها االئتمانية وإذا كانت األداة المالية منخفضة القيمة االئتمانية
 ،يتم بعد ذلك نقل األداة المالية إلى المرحلة .3
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األدوات المالية (تتمة)

زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان
عند تحديد ما إذا كان خطر التأخر عن السداد قد زاد بشكل كبير منذ االعتراف المبدئي  ،تقوم الشركة بدراسة المعلومات الكمية والنوعية ومؤشرات الدعم والتحليل
ً
بناء على الخبرة التاريخية للشركة وتقييم مخاطر االئتمان للخبراء  ،بما في ذلك المعلومات االستشرافية .بالنسبة للعميل  ،الموزعين  ،والذمم المدينة التجارية
ً
ً
للتجوال والربط البينى  ،ال تسري زيادة جوهرية في معايير مخاطر االئتمان ألن الشركة تستخدم نهجا مبسطا الذي يتطلب استخدام مخصص الخسارة المتوقعة
لعمر األداء.
بالنسبة للمبالغ المستحقة من البنوك  ،تستخدم الشركة اإلعفاء من مخاطر االئتمان على النحو المسموح به في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ً 9
بناء على
درجات ائتمان وكالة التصنيف الخارجي .إذا تم تصنيف األداة المالية تحت ( -BBBدرجة االستثمار الفرعي) في تاريخ التقرير ،فإن الشركة تعتبرها زيادة جوهرية
في مخاطر االئتمان.
يتم تحديد االنخفاض في مخاطراالئتمان في األداوات الماليةفي حال:
األداة المالية لديها مخاطر منخفضة من التخلف عن السداد ،
لدى المدين قدرة قوية على الوفاء بالتزاماته بالتدفقات النقدية التعاقدية على المدى القريب  ،و
قد تؤدي التغييرات السلبية في الظروف االقتصادية والتجارية على المدى الطويل  ،ولكنها لن تقلل بالضرورة  ،إلى قدرة المقترض على الوفاء
بالتزاماته بالتدفقات النقدية التعاقدية.
ً
وفقا للتعريف المفهوم عالمياً
تعتبر الشركة أن الموجودات المالية لها مخاطر ائتمانية منخفضة عندما يكون لألصل تصنيف ائتماني خارجي «درجة االستثمار»
أو في حالة عدم توفر تصنيف خارجي  ،يكون لألصل تصنيف داخلي «لألداء»  .األداء يعني أن الطرف المقابل لديه وضع مالي قوي وليس هناك مبالغ مستحقة
متأخرة.
موجودات منخفضة القيمة االئتمانية
كاف بشأن إمكانية التحصيل
تعتبر الشركة أن األصل المالي في حالة تقصير عندما ال ُيرجح للمقترض دفع التزاماته االئتمانية إلى الشركة بالكامل أو وجود شك ٍ
النهائية أو إذا كان العميل قد تأخر ألكثر من ً 90
يوما.
دمج المعلومات التطلعية
تقوم الشركة بدمج المعلومات االستشرافية في كل من تقييمها لما إذا كانت مخاطر االئتمان الخاصة بأداة ما قد زادت بشكل ملحوظ منذ االعتراف األولي وقياس
ً
ً
تاريخيا وحددت إجمالي الناتج المحلي لكل جغرافية تعمل فيها كمتغيرات اقتصادية رئيسية تؤثر على مخاطر
مخاطر االئتمان المتوقعة .أجرت الشركة تحليل
االئتمان و مخاطر االئتمان المتوقعة لكل محفظة .يتم تطبيق التعديالت االقتصادية الكلية ذات الصلة اللتقاط االختالفات من السيناريوهات االقتصادية .هذه
تعكس تنبؤات معقولة وداعمة لظروف االقتصاد الكلي المستقبلية التي لم يتم تسجيلها ضمن حسابات مخاطر االئتمان المتوقعة األساسية .يؤدي دمج المعلومات
التطلعية إلى زيادة درجة الحكم الالزم لكيفية تأثير التغييرات في الناتج المحلي اإلجمالي على مخاطر االئتمان المتوقعة .تتم مراجعة المنهجيات واالفتراضات
بما في ذلك أي توقعات للظروف االقتصادية المستقبلية بانتظام.
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ً
يتضمن الجدول التالي تحليل للتعرض األقصى لمخاطر االئتمان لألدوات المالية التي تم االعتراف بمخصص مخاطر االئتمان المتوقع لها:
2019

2018

مراحل مخاطر االئتمان المتوقعة
المرحلة االولى
 12شهر

المرحلة الثانية المرحلة الثالثة
عمر األداء

عمر األداء

نهج مبسط
االجمالي

االجمالي

عمر األداء

العمالء

1,638,123

1,638,123

1,269,860

الموزعين

274,039

274,039

157,245

موجودات تعاقدية

409,452

409,452

-

يخصم مخاطر االئتمان المتوقع

()1,009,403

()1,009,403

()761,720

1,312,211

1,312,211

665,385

شركاء التجوال

43,834

43,834

56,263

المشغلين اآلخرين (ربط بيني)

289,233

289,233

303,153

يخصم مخاطر االئتمان المتوقع

()2,586

()2,586

()3,010

330,481

330,481

356,406

ذمم مدينة أخرى

12,903

12,903

11,890

يخصم مخاطر االئتمان المتوقع

()82

()82

()92

12,821

12,821

11,798

تم تقييم مخصص مخاطر االئتمان المتوقع للذمم المدينة والتجارية األخرى على النحو التالي:
2019

2018

تقييم جماعي

1,009,403

761,720

تقييم فردي

2,668

3,102

1,012,071

764,822
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يوضح الجدول التالي الحركة في مخصص الخسارة التي تم االعتراف بها للذمم المدينة والتجارية األخرى:
تقييم جماعي

االجمالي

تقييم فردي

الرصيد كما في  1يناير  2019بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية 9

761,720

3,102

764,822

مبالغ معكوسة

()2,809

()434

()3,243

صافي الزيادة في مخصص الخسارة

250,492

-

250,492

الرصيد كما في  31ديسمبر 2019

1,009,403

2,668

1,012,071

بالنسبة للعميل والموزع والموجودات التعاقدية ،تستخدم الشركة مصفوفة مخصصات تستند إلى معدالت التأخرعن السداد التاريخية التي تمت مالحظتها
وتعديلها للعوامل االستشرافية لقياس خسائر االئتمان المتوقعة كما هو موضح أدناه.
2019
فئات التحليل العمري
لألرصدة التجارية
المدينة لعمالء الدفع
اآلجل
غير مستحقة /أقل من  30يوم
ً
 60 -31يوما
ً
 90 -61يوما
ً
 180 -91يوما
ً
أكثر من  181يوما
ً
أكثر من  360يوما

2018

معدل الخسارة
اإلئتمانية
المتوقعة

الخسارة
اإلئتمانية
المتوقعة خالل
عمر األداء

899,860

%0.04

3,606

433,725

87,086

%0.12

108

46,869

%1.95

36,328

%0.13

47

39,370

%3.06

1,207

129,374

%19.71

25,494

85,491

%12.50

10,683

187,608

%40.52

76,025

99,916

%23.74

23,722

981,358

%92.13

904,123

721,734

% 100

721,734

1,009,403

1,427,105

مجمل القيمة
الدفترية المقدرة
عن التعثر

2,321,614

مجمل القيمة
الدفترية المقدرة
عن التعثر

معدل الخسارة
اإلئتمانية
المتوقعة

الخسارة
اإلئتمانية
المتوقعة خالل
عمر األداء

%0.80

3,461
913

761,720

فيما يلي الجودة االئتمانية ألرصدة التجوال والربط البيني واألرصدة األخرى:
2019

2018

الجودة االئتمانية – منتظمة

343,972

368,971

منخفضة القيمة

1,998

2,335

الخسارة اإلئتمانية المتوقعة

()2,668

()3,102

343,302

368,204
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مخاطر السيولة
تتمثل مخاطر السيولة في الصعوبات التي تواجه منشأة ما في توفير األموال للوفاء بااللتزامات المرتبطة باألدوات المالية .قد تنتج مخاطر السيولة عن عدم القدرة
ً
ً
اعتبارا من ذلك التاريخ .تشير هذه الشروط إلى أن قدرة الشركة على الوفاء
على بيع موجودات مالية بسرعة بمبلغ قريب من قيمته العادلة .تراكمت الشركة عجزا
بالتزاماتها عند استحقاقها واالستمرار كمنشأة مستمرة تعتمد على قدرة الشركة على ترتيب أموال كافية في الوقت المناسب .لدى االدارة توقعات معقولة بأن
لدى الشركة موارد كافية لمواصلة العمل في المستقبل المنظور .تتم إدارة مخاطر السيولة من خالل المراقبة المنتظمة لتوفير أموال كافية للوفاء بأي التزامات
مستقبلية .توضح الجداول التالية تفاصيل االستحقاق التعاقدي المتبقي للشركة اللتزاماتها المالية غير المشتقة مع فترات سداد متفق عليها .تم إعداد الجداول
بناء على التدفقات النقدية غير المخصومة لاللتزامات المالية ً
ً
بناء على أقرب تاريخ يمكن للشركة دفعه.
خالل سنة

من سنة إلى خمس
سنوات

أكثر من خمس
سنوات

اإلجمالي

القيمة الدفترية

كما في  31ديسمبر 2019
القروض

482,065

11,062,654

394,868

11,939,587

10,373,881

التجارة وأوراق الدفع

1,853,278

-

-

1,853,278

1,853,278

مستحق ألطراف ذات عالقة

-

7,521,651

-

7,521,651

6,375,763

مطلوبات اإليجار

484,563

1,102,523

549,068

2,136,154

1,476,225

ذمم دائنة طويلة األجل  -الطيف

-

476,391

776,392

1,252,783

922,689

المشتقات

127,899

-

-

127,899

127,899

2,947,805

20,163,219

1,720,328

24,831,352

21,129,735

كما في  31ديسمبر 2018
القروض

2,682,496

8,494,051

519,928

11,696,475

10,194,760

التجارة وأوراق الدفع

1,971,758

-

-

1,971,758

1,971,758

مستحق ألطراف ذات عالقة

-

8,071,779

-

8,071,779

6,584,703

ذمم دائنة طويلة األجل  -الطيف

-

236,392

295,490

531,882

416,341

المشتقات

21,586

-

-

21,586

21,586

4,675,840

16,802,222

815,418

22,293,480

19,189,148
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القيمة العادلة لألدوات المالية
يتم تجميع الموجودات والمطلوبات المقاسة بالقيمة العادلة في قائمة المركز المالي في ثالثة مستويات من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة .يتم تحديد هذه
المجموعة ً
بناء على أدنى مستوى من المدخالت الهامة المستخدمة في قياس القيمة العادلة  ،على النحو التالي:
المستوى  :1األسعار المعروضة (غير المعدلة) في األسواق النشطة لألصول أو الخصوم المتطابقة.
المستوى  :2مدخالت بخالف األسعار المعروضة ضمن المستوى  1والتي يمكن مالحظتها للموجودات أو المطلوبات  ،إما مباشرة (أي كأسعار) أو بشكل غير مباشر
(أي مشتقة من األسعار).
اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻟث :ﻣدﺧﻼت اﻟﻣوﺟودات أو اﻟﻣطﻟوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺳﺗﻧد إﻟﯽ ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺳوق اﻟﻘﺎﺑﻟﺔ ﻟﻟﻣﻼﺣظﺔ (اﻟﻣدﺧﻼت ﻏﯾر اﻟﻘﺎﺑﻟﺔ ﻟﻟﻣﻼﺣظﺔ).
ﺗدرج ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻟوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻟﺷرﮐﺔ ﺑﺎﻟﺗﮐﻟﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة .باستثناء التحوط .لذلك  ،لم يتم اإلفصاح عن إفصاحعن التسلسل الهرمي للقيمة العادلة
الذي يتطلب تصنيف من ثالث مستويات للقيمة العادلة.
إن اﻟﻘﯾم اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻟوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ الواردة ﻓﻲ القوائم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ هي اﻟﺗﻘرﯾب اﻟﻣﻌﻘول ﻟﻘﯾﻣﺗها اﻟﻌﺎدﻟﺔ.
تم تصنيف القيمة العادلة لهذه المشتقات على أنها المستوى .2
األدوات المالية المشتقة من المستوى  ، 2يتم تقييمها باستخدام نماذج تقييم معترف به على نطاق واسع .تعتمد الشركة على الطرف المقابل لتقييم هذه
المشتقات .تتضمن أساليب التقييم المطبقة من قبل األطراف المقابلة استخدام نماذج قياسية إلعادة التوجيه باستخدام حسابات القيمة الحالية وتقييمات
منتصف السوق .حيثما ينطبق ذلك  ،تقوم هذه النماذج بعرض التدفقات النقدية المستقبلية وخصم المبالغ المستقبلية على القيمة الحالية باستخدام مدخالت
يمكن مالحظتها على أساس السوق بما في ذلك منحنيات أسعار الفائدة وهوامش االئتمان وأسعار صرف العمالت األجنبية واألسعار اآلجلة والمباشرة( .ايضاح .)17
2018

2019
األصول المالية
األصول المالية بالتكلفة المطفأة:
النقد و أرصدة البنوك

1,157,438

1,416,731

الذمم التجارية

1,249,304

1,033,589

إجمالي األصول المالية بالتكلفة المطفأة

2,406,742

2,450,320

إجمالي األصول المالية

2,406,742

2,450,320

المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة:
الذمم التجارية الدائنة وأوراق الدفع

1,853,278

1,971,758

مستحق ألطراف ذات عالقة

6,375,763

6,584,703

مطلوبات أخرى غير متداولة

1,111,681

591,615

التزامات تأجير

1,476,225

-

قروض

10,373,881

10,194,760

المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة:

21,190,828

19,342,836

المطلوبات المالية بالقيمة العادلة:
مشتقات األدوات المالية

127,899

21,586

إجمالي المطلوبات المالية بالقيمة العادلة

127,899

21,586

مجموع المطلوبات المالية

21,318,727

19,364,422
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	 29-معلومات األطراف ذات العالقة
خالل الفترة الحالية ،دخلت الشركة في معامالت تجارية مع أطراف ذات عالقة:
العالقة

الطرف ذات العالقة
شركة االتصاالت العمانية ش م ع ع

الشركة األم لشركة االتصاالت المتنقلة ش.م.ك.

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

المساهم المؤسس  /الشركة األم

زين البحرين

شركة تابعة لمجموعة زين

زين السودان

شركة تابعة لمجموعة زين

ام تي سي لبنان اس ايه ار ال

شركة تابعة لمجموعة زين

زين العراق  /أثير تليكوم العراق المحدودة “أثير”

شركة تابعة لمجموعة زين

شركة زين جلوبال كوميونيكيشنز

شركة تابعة لمجموعة زين

2019

2018

إيرادات من شركات تابعة

19,415

14,575

مشتريات من شركات تابعة

78,301

11,988

رسوم استخدام عالمة تجارية محملة من قبل مساهمين (ايضاح )23

215,504

203,324

رسوم تمويل من قبل مساهمين (ايضاح )25

323,893

304,174

فيما يلي األرصدة القائمة كما في تاريخ التقرير:
2019

2018

مبالغ مستحقة لمساهمين

6,375,658

6,584,625

مبالغ مستحقة إلى أطراف مملوكة لمساهمين

105

78

مبالغ مستحقة من مساهمين

2,295

721

مبالغ مستحقة من شركة مملوكة من قبل مساهمين

230

-

المبالغ األخرى المستحقة لألطراف ذات عالقة تم إفصاح عنها في اإليضاح رقم .15
المبالغ القائمة غير مضمونة وسيتم سدادها نقدا .لم يتم تقديم أو تلقي أية ضمانات من قبل أطراف ذات العالقة غير تلك التي تم اإلفصاح عنها في اإليضاح
 .15ولم يتم تسجيل أي مبالغ كمصروف في السنة الحالية للديون المشكوك في تحصيلها فيما يتعلق بالمبالغ المستحقة من أطراف ذات العالقة.
التعويضات والمزايا لموظفي اإلدارة الرئيسيين ووالتي تتضمن مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وغيرها من أعضاء اإلدارة العليا.
2019

2018

منافع قصيرة األجل

33,194

26,257

منافع طويلة األجل

2,502

626
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شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
(جميع المبالغ باآلالف ريال سعودي ما لم ينص على خالف ذلك)

	 30-إلتزامات رأسمالية
لدى الشركة التزامات رأسمالية بمبلغ  1.441مليون ريال سعودي (  31ديسمبر 2018م 1,206 :مليون ريال سعودي).
لدى الشركة التزامات تعاقدية لألصول غير الملموسة بلغ مجموعها  948مليون ريال سعودي  ،والتي تتعلق بالطيف الذي تم االستحواذ عليه عام  2019ليتم
تشغيلها في عام  ، 2020في تاريخ التقرير ( 31ديسمبر  840 :2018مليون ريال سعودي).
ادارة رأس المال
تدير الشركة رأس مالها لضمان قدرتها على االستمرارية مع تعظيم العائد إلى أصحاب المصالح من خالل تحسين رصيد الدين وحقوق الملكية .تبقى اإلستراتيجية
الكلية للشركة دون تغيير عن العام السابق.
نسبة صافي الدين إلى حقوق الملكية في نهاية العام هي كما يلي:
2019

2018

صافي الدين

9.216.443

8,778,029

حقوق الملكية

4.102.851

4,012,248

نسبة صافي الدين إلى حقوق الملكية

2.25

2.19

	 31-منح حكومية مستلمة
تلقت الشركة إجمالي دخل منح حكومية خالل عام  2019مبلغ  18مليون ريال سعودي 713 :2018(.مليون ريال سعودي) تم خصم مبلغ 172مليون ريال سعودي
مقابل الممتلكات والمعدات( 659 :2018مليون ريال سعودي) وتم إدراج مبلغ  9مليون ريال سعودي في صافي ربح السنة ( 31ديسمبر  9 :2018مليون ريال سعودي).

	 32-االلتزامات المحتملة
لدى الشركة التزامات محتملة في شكل خطابات ضمان وخطابات اعتماد بمبلغ  261مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر  31( 2019ديسمبر  260 :2018مليون
ريال سعودي).
2019

2018

خطابات ضمان

100.286

99.059

خطابات اعتماد

161.250

161.250

261.536

260.309

تخضع الشركة في سياق األعمال االعتيادية لمواصلة الدعاوى القضائية ومتابعة العقوبات والغرامات المفروضة من قبل الجهات المنظمة والبلديات وغيرها من
المطالبات من الموردين وشركات االتصاالت التي تقدم خدمات الخلوية .تعتقد اإلدارة بعد التشاور مع مستشاريها القانوبيين الداخليين والخارجيين واالستشاريين
الفنيين أن هذه المسائل لن يكون لها تأثير كبير على المركز المالي أو نتائج عمليات الشركة.
أصدرت لجنة المخالفات بهيئة االتصتالت وتقنية المعلومات عدة قرارات جزائية ضد الشركة ؛ التي اعترضت عليها الشركة .تختلف أسباب إصدار هذه القرارات
ً
بين الربط بين الهوية لبطاقات الشرائح المدفوعة مسبقا الصادرة وتقديم العروض الترويجية التي لم تتم الموافقة عليها من قبل هيئة االتصاالت وتقنية
المعلومات و  /أو أسباب أخرى.
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شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
(جميع المبالغ باآلالف ريال سعودي ما لم ينص على خالف ذلك)

	 33-التقارير القطاعية
فيما يلي تحليل إليرادات المجموعة ونتائجها على أساس قطاعي:
للسنة المنتهية في  31ديسمبر
االيرادات

2018

2019

شركة االتصاالت المتنقلة

8,084,684

7,530,527

شركة زين للمبيعات

2,874,790

-

شركة زين للمدفوعات

23

-

شركة زين للطائرات ُ
المسيرة بدون طيار

-

-

اإلقصاءات  /التعديالت

()2,573,270

-

اجمالي االيرادات

8,386,227

7,530,527

تكلفة العمليات (باستثناء االستهالك واإلطفاء)

()4,316,373

()4,367,089

االستهالك واإلطفاء

()2,311,551

()1,790,028

خسائر االنخفاض في قيمة الموجودات المالية

()247,249

()154,184

إيرادات الفوائد

26,338

26,826

إيرادات أخرى

10,891

17,042

أعباء تمويل

()1,044,501

()930,732

الزكاة

()18,607

-

صافي الربح

485,175

332,362

تمثل اإليرادات المذكورة أعاله اإليرادات الناتجة عن العمالء الخارجيين والداخليين .كان هناك  2.573مليون ريال سعودي في عام  2019تم استبعاد و تسوية
إيرادات شركة زين للمبيعات عند توحيد القوائم.
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شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
(جميع المبالغ باآلالف ريال سعودي ما لم ينص على خالف ذلك)

-33

التقارير القطاعية (تتمة)

فيما يلي تحليل للموجودات والمطلوبات للمجموعة على أساس قطاعي:
2018

2019
الموجودات
شركة االتصاالت المتنقلة

31,947,008

26,323,310

شركة زين للمبيعات

3,765,265

-

شركة زين للمدفوعات

734

-

شركة زين للطائرات ُ
المسيرة بدون طيار

317

-

اإلقصاءات  /التعديالت

()7,975,071

-

اجمالي الموجودات

27,738,253

26,323,310

المطلوبات
شركة االتصاالت المتنقلة

27,952,376

22,311,062

شركة زين للمبيعات

3,666,648

-

شركة زين للمدفوعات

880

-

شركة زين للطائرات ُ
المسيرة بدون طيار

584

-

اإلقصاءات  /التعديالت

()7,985,086

-

اجمالي المطلوبات

23,635,402

22,311,062

تتمثل اإلضافات واالستبعادات الرئيسية في الممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسة إلى جانب االستهالك واإلطفاء المرتبطين بشركة االتصاالت المتنقلة.

	 34-أرقام المقارنة
تم إعادة ترتيب أرقام السنة السابقة و  /أو إعادة تصنيفها  ،عند الضرورة  ،لغرض المقارنة في البيانات المالية .لتحسين العرض وجوهر المعاملة  ،تم إعادة
التصنيف للدفعات الرأسمالية مقدمة في قائمة المركز المالي من الممتلكات والمعدات (أعمال رأسمالية تحت التنفيذ) إلى دفعات رأسمالية مقدمة بمبلغ 458
مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر  2019ومن الذمم المدينة والتجارية األخرى إلى دفعات رأسمالية مقدمة بمبلغ  429مليون ريال سعودي كما في 31
ديسمبر .2018
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شركة اإلتصاالت المتنقلة السعودية
(شركة مساهمة سعودية)
القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م

167

168

169

170

171

شركة اإلتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
قائمة المركز المالي
كما في  31ديسمبر 2018
ايضاحات

 31ديسمبر 2018

 31ديسمبر 2017

بآالف الرياالت السعودية

بآالف الرياالت السعودية

الموجودات
موجودات غير متداولة
ممتلكات ومعدات

6

6,122,614

6,530,036

موجودات غير ملموسة

7

16,240,679

15,699,584

موجودات تعاقدية – غير متداولة

15,442

-

مجموع الموجودات غير المتداولة

22,378,735

22,229,620

موجودات متداولة
مخزون

8

223,005

103,959

ذمم مدينة وتجارية أخرى

9

2,015,642

2,490,740

289,197

-

موجودات تعاقدية  -متداولة
10

النقد وما في حكمه

1,416,731

1,115,809

مجموع الموجودات المتداولة

3,944,575

3,710,508

مجموع الموجودات

26,323,310

25,940,128

حقوق المساهمين والمطلوبات
رأس المال واالحتياطيات
11

رأس المال

5,837,292

5,837,292

احتياطي تحوط

12

()21,586

()2,613

احتياطيات أخرى

15

()3,302

()8,165

عجز متراكم

()1,800,156

()2,262,953

مجموع رأس المال واالحتياطيات

4,012,248

3,563,561

مطلوبات غير متداولة
قروض طويلة األجل

13

7,668,127

4,681,151

مستحق إلى جهات ذات عالقة

14

6,584,703

5,943,125

مطلوبات غير متداولة أخرى

7

591,615

167,381

مشتقات أدوات مالية

12

21,586

2,613

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

15

93,425

94,167

14,959,456

10,888,437

مجموع المطلوبات غير المتداولة
مطلوبات متداولة
ذمم دائنة و تجارية أخرى

16

4,104,497

4,825,980

الجزء المتداول من القروض طويلة األجل

13

2,526,633

6,169,722

إيرادات مؤجلة

720,476

492,428

مجموع المطلوبات المتداولة

7,351,606

11,488,130

مجموع حقوق المساهمين والمطلوبات

26,323,310

25,940,128

ً
إن اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )٣٦تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
قائمة األرباح أوالخسائر والدخل الشامل
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
2018

2017

بآالف الرياالت السعودية

بآالف الرياالت السعودية

اإليرادات

18

7,530,527

7,305,822

تكلفة اإليرادات والمبيعات

19

()2,105,968

()2,509,656

5,424,559

4,796,166

مصاريف توزيع وتسويق

20

()2,207,454

()2,068,193

مصاريف عمومية وإدارية

21

()207,851

()210,787

مصاريف اإلستهالك واإلطفاء

7-6

()1,790,028

()1,613,944

1,219,226

903,242

مصاريف تمويل

22

()930,732

()910,093

ايرادات أخرى

23

17,042

1,785

إيرادات تمويل

24

26,826

16,605

332,362

11,539

-

-

332,362

11,539

إيضاحات

إجمالي الربح

صافي الربح قبل صافي ايرادات التمويل والزكاة

صافي الربح قبل الزكاة
25

الزكاة
صافي الربح للفترة
الدخل الشامل اآلخر
بنود لن يعاد تصنيفها الحقا ًالى قائمة الربح أو الخسارة

15

إعادة قياس التزام مكافأة نهاية الخدمة

4,863

()8,318

بنود سيعاد تصنيفها الحقا ًالى قائمة الربح أو الخسارة
صافي التغير في القيمة العادلة ألدوات التحوط التي تم ابرامها لتغطية تحوطات
التدفقات النقدية

12

إجمالي الدخل الشامل للفترة

()18,973

1,355

318,252

4,576

26

ربحية السهم (بالرياالت السعودية) :
 -أساسي

0.569

0.020

 -مخفضة

0.569

0.020

ً
إن اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )٣٦تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
قائمة التغيرات في حقوق المساهمين
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
رأس المال

احتياطي تحوط

احتياطيات
أخرى

عجز متراكم

مجموع حقوق
المساهمين

بآالف الرياالت
السعودية

بآالف الرياالت
السعودية

بآالف الرياالت
السعودية

بآالف الرياالت
السعودية

بآالف الرياالت
السعودية

5,837,292

()2,613

()8,165

()2,262,953

3,563,561

-

-

-

130,435

130,435

بعد إعادة التبويب

5,837,292

()2,613

()8,165

()2,132,518

3,693,996

إجمالي الربح الشامل للفترة

-

()18,973

4,863

332,362

318,252

الرصيد كما في  31ديسمبر 2018

5,837,292

()21,586

()3,302

()1,800,156

4,012,248

الرصيد كما في  1يناير 2017

5,837,292

()3,968

153

()2,274,492

3,558,985

إجمالي الربح الشامل للفترة

-

1,355

()8,318

11,539

4,576

الرصيد كما في  31ديسمبر 2017

5,837,292

()2,613

()8,165

()2,262,953

3,563,561

إيضاح

الرصيد كما في  1يناير  2018كما تم االفصاح
ً
عنه سابقا
أثر تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية

5

ً
إن اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )٣٦تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
ايضاح

2018

2017

بآالف الرياالت السعودية

بآالف الرياالت السعودية

التدفق النقدي الناتج من األنشطة التشغيلية
صافي الربح للسنة

332,362

11,539

تعديالت لتسوية االرباح الصافية للفترة إلى صافي النقد من األنشطة التشغيلية:
9

139,049

مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها والموجودات األخرى

7-6

1,790,028

1,613,944

()16,354

15,762

930,732

910,093

()2,595

7,409

22,119

21,453

3,195,341

2,640,110

ذمم مدينة و تجارية أخرى

()102,109

()198,850

مخزون

()113,526

()61,858

أصول تعاقدية

()304,639

-

ذمم دائنة و تجارية أخرى

()602,885

1,183,324

إيرادات مؤجلة

228,048

()75,792

إستهالك وإطفاء
مخصصات أخرى

22

مصاريف تمويل
(أرباح) /خسائر إعادة تقييم عمالت

15

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
ربح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل

59,910

التغيرات في رأس المال العامل:

مطلوبات غير متداولة أخرى

7,892

()529,412

النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

2,308,122

2,957,522

()17,998

()10,927

مصاريف تمويل مدفوعة

()453,770

()482,508

صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

1,836,354

2,464,087

15

استحقاقات تقاعد موظفين مدفوعة

التدفق النقدي الناتج من األنشطة االستثمارية
شراء ممتلكات ومعدات

()1,478,807

()1,558,803

إستبعادات ممتلكات ومعدات
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450

شراء موجودات غير ملموسة

()41,314

()47,500

صافي النقد (المستخدم في) األنشطة االستثمارية

()1,519,956

()1,605,853

التدفق النقدي الناتج من األنشطة التمويلية
تسهيالت قروض قصيرة وطويلة األجل ،صافي

13

()620,694

()1,076,647

مستحق لجهات ذات عالقة

14

606,159

415,574

صافي النقد (المستخدم في) األنشطة التمويلية

()14,535

()661,073

صافي التغير في النقد وما في حكمه

301,863

197,161

تأثير التغيرات في أسعار الصرف على النقد وما في حكمه

()941

88

1,115,809

918,560

1,416,731

1,115,809

10

النقد وما في حكمه  ،بداية السنة
النقد وما في حكمه  ،نهاية السنة

ً
إن اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )٣٦تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
قائمة التدفقات النقدية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
ايضاح

معامالت غير نقدية:
تعديل على الممتلكات والمعدات مقابل الذمم الدائنة

2018

2017

بآالف الرياالت السعودية

بآالف الرياالت السعودية

403,288

992,273

تعديل على الدفعات المقدمة من المساهمين مقابل تسهيالت القروض قصيرة
األجل

13

35,419

70,838

التغيرات في القيمة العادلة لمشتقات األدوات المالية مقابل الجزء المدين لحقوق
المساهمين

12

18,973

1,355

ً
إن اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )٣٦تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018

 1-التكوين والنشاطات
 	  1-1تقوم شركة االتصاالت المتنقلة السعودية («الشركة» أو «زين السعودية») بتقديـم خدمات االتصاالت المتنقلة في المملكة العربية السعودية حيث
تقوم بتشغيل وشراء وتقديـم وتركيب وإدارة وصيانة خدمات الهاتف المتنقل.
إن الشركة هي «شركة مساهمة سعودية» أنشئت بموجب القرارات الوزارية رقم  176بتاريخ  25جمادى األولى 1428هــ (الموافق  11يونيو 2007م) وقرار رقم 357
بتاريخ  28ذو الحجة 1428هـ (الموافق  7يناير 2008م) والمرسوم الملكي رقم /48م بتاريخ  26جمادى األولى 1428هـ (الموافق  12يونيو  )2007والسجـل التجـاري
رقم  1010246192الصادر من مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية بتاريخ  4ربيع األول 1429هـ (الموافق  12مارس 2008م) كمشغل ثالث لخدمة الهاتف
النقال ولديه رخصة تشغيل غير محدودة التقنية في المملكة العربية السعودية تبلغ مدتها  25عام.
إن العنوان المسجل للشركة هو صندوق بريد  ، 295814الرياض  ، 11351المملكة العربية السعودية.
خالل الربع الثالث من عام  ، 2018أصبحت الشركة شركة تابعة لشركة االتصاالت المتنقلة الكويتية ش.م.ك.
بناء على األمر السامي بتاريخ  30ذي الحجة  1437هــ (الموافق  1أكتوبر 2016م) الذي تم اإلعالن عنه من قبل هيئة السوق المالية بتاريخ  01محرم  1438هـ (الموافق
 2أكتوبر  )2016والذي وجه لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات ( )CITCللتنسيق مع شركة االتصاالت المتنقلة السعودية (زين السعودية) إلى:
أتمديد ترخيصها لمدة  15سنة إضافية ،لتصل الفترة المتبقية الى  32سنة تنتهي في  21ربيع األول  1469هــ (الموافق  18يناير 2047م)( .سيكونالتأثير سنوي في تخفيض رسوم استهالك الترخيص بـ  433مليون ريال سعودي تقريبا وتخفيض الخسائر بنفس المقدار)؛
بمنح الشركة الرخصة الموحدة حيث يمكن أن تقدم جميع خدمات االتصاالت بما في ذلك خدمات الهاتف الثابت .وجالتنسيق مع وزارة المالية لمناقشة البدائل بشأن المبالغ المستحقة للحكومة.في  23جمادى األولى  1438هـ (الموافق  20فبراير 2017م) أصدرت «الهيئة» لشركة زين الرخصة الموحدة لتقديم جميع خدمات اإلتصاالت تمشيا مع األمر السامي
بتاريخ  30ذي الحجة  1437هــ (الموافق  1أكتوبر 2016م).
في الربع الرابع من عام  ،2018وقعت الشركة اتفاقية مع وزارة المالية ،وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات ،والتي تتضمن
ً
توحيد رسوم االمتياز السنوية لتقديم الخدمة تجاريا وتسوية المبالغ المتنازع عليها للفترة من  2009إلى  ، 2017والتي تشمل ما يلي:
ً
أتوحيد رسوم االمتياز السنوية وتخفيضها من  ٪15إلى  ٪10من صافي اإليرادات إعتبارا من  1يناير ( .2018ينعكس التأثير على تكلفة اإليراداتوالمبيعات)
بتسوية المبالغ المتنازع عليها بين «زين» و «هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات» فيما يتعلق بدفع رسوم االمتياز السنوية المتنازع عليها للفترة منً
 2009إلى  .2017ووفقا لهذا الشرط  ،تستثمر زين في توسيع بنيتها التحتية باإلضافة إلى شروط أخرى على مدى السنوات الثالث المقبلة.
حققت الشركة صافي أرباح للسنه المنتهية في  31ديسمبر 2018م بمبلغ  332مليون ريال سعودي ( 31ديسمبر 12 :2017مليون ريال سعودي) ،ولديها عجز متراكم
بمبلغ  1,8مليار ريال سعودي كما في ذلك التاريخ ( 31ديسمبر  2,26 :2017مليار ريال سعودي) .تعتقد إدارة الشركة أنها ستنجح في الوفاء بإلتزاماتها من خالل
قيامها بأنشطتها اإلعتيادية .قامت الشركة بإعادة تمويل المرابحة المشترك القائم لديها بشروط تفضيلية مع وجود تسهيل إضافي لرأس المال العامل(.ايضاح
رقم  ،)13لدى مدراء الشركة توقعات معقولة بأن الشركة لديها الموارد الكافية لمواصلة أدائها التشغيلي فى المستقبل المنظور.
 	  2-1أوصى مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ  7مايو  ،2018بإعادة هيكلة رأس مال الشركة من خالل تخفيض رأس المال من 5,837,291,750
ريال سعودي إلى  3,616,110,780ريال سعودي ،وبالتالي تخفيض عدد األسهم من  583,729,175سهم إلى  361,611,078سهم عن طريق إلغاء
 222,118,097سهم .إن الغرض من تخفيض رأس المـال هو إطفاء الخسائر المتراكمـة للشركة كما في  30يونيو  .2017كما أوصى المجلس بزيادة
رأس المال بمقدار  6,000,000,000ريال سعودي من خالل إصدار  600,000,000سهم جديد (أسهم حقوق أولوية) والذي سيؤدي لزيادة رأس مال الشركة من
 3,616,110,780ريال سعودي إلى  9,616,110,780ريال سعودي ،ما سيؤدي الي ضخ سيولة نقدية إضافية سيتم استخدامها لتخفيض دين الشركة.
تخضع توصية مجلس اإلدارة لموافقة الجهات التنظيمية ذات الصلة ،بما في ذلك هيئة السوق المالية والجمعيات العامة غير العادية المقرة له.
 	  3-1تمت الموافقة على هذه القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  24يناير 2019م.
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شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018

إتفاقيات إعادة التمويل
في  5يونيو  2018قامت الشركة بإعادة تمويل «اتفاقية تمويل المرابحة»  2013ومددت تاريخ اإلستحقاق لخمس سنوات إضافية تنتهي في  29يونيو 2023م مع
فترة سماح مدتها ثالث سنوات .و بلغ الرصيد الجديد ألصل القرض  5،9مليار ريال سعودي ،الجزء بالريال السعودي يبلغ  4،38مليار ريال سعودي والجزء بالدوالر
األمريكي يبلغ  0.42مليار دوالر أمريكي ( 1،575مليار ريال سعودي) .و عالوة على ذلك ،تشتمل اإلتفاقية على تسهيالت رأس المال العامل يبلغ مجموعها 647،3
مليون ريال سعودي ،الجزء بالريال السعودي يبلغ  476مليون ريال سعودي  ،والجزء بالدوالر األمريكي البالغ  45،6مليون دوالر أمريكي ( 171مليون ريال سعودي)
لمدة عامين.
ﺧﻼل اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻟث ﻣن ﻋﺎم  ، 2018ﻗﺎﻣت اﻟﺷرﮐﺔ ﺑدﻓﻊ ﻣﺑﻟﻎ طوﻋﻲ في وقت مبكر (الجزء بالريال السعودي 428.3 :مليون ريال سعودي  ،واﻟﺟزء بالدوالر اﻷﻣرﯾﮐﻲ:
 45.8ﻣﻟﯾون دوﻻر أﻣرﯾﮐﻲ) بإجمالي ﻣﺑﻟﻎ  600ﻣﻟﯾون ريال سعودي.
ثان في وقت مبكر (الجزء بالريال السعودي 374.81 :مليون ريال سعودي  ،واﻟﺟزء بالدوالر
ﺧﻼل اﻟرﺑﻊ الرابع ﻣن ﻋﺎم  ، 2018ﻗﺎﻣت اﻟﺷرﮐﺔ ﺑدﻓﻊ ﻣﺑﻟﻎ طوﻋﻲ ٍ
اﻷﻣرﯾﮐﻲ 40.05 :ﻣﻟﯾون دوﻻر أﻣرﯾﮐﻲ) بإجمالي ﻣﺑﻟﻎ  525ﻣﻟﯾون ريال سعودي.
ً
(راجع أيضا ايضاح )1-13
في  18مارس  ، 2018قامت الشركة بتمديد تاريخ االستحقاق النهائي .إلتفاقية تسهيل القرض التجاري طويلة األجل بمبلغ  2.25مليار ريال سعودي ؛ إلى 8
أغسطس .2019
ً
(راجع أيضا ايضاح )3-13

 2-أسس االعداد
بيان اإللتزام
تم إعداد البيانات المالية وفقا فقا للمعايير الدولية للتقارير المالية ( )IFRSحسب ما هو معتمد في المملكة العربية السعودية.والمعايير والتشريعات األخرى التي
أقرتها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (سوكبا)  .تم تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  15والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم .9
وفيما يلي وصف التغيرات التي طرأت على السياسات المحاسبية المهمة (إیضاح رقم )5
أصدرت هيئة السوق المالية قرار مجلس المفوضين بتاريخ  16أكتوبر 2016م (الموافق  15محرم  1438هـ ) الذي يلزم الجهات المدرجة بتطبيق نموذج التكلفة
عند قياس أصول الممتلكات والمصانع والمعدات والعقارات االستثمارية واألصول غير الملموسة عند تنبي المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية لفترة مدتها
ثالث سنوات تبدأ من تاريخ تبني المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ،مع االستمرار في التقيد باشتراطات اإلفصاح عن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
المعتمدة في المملكة العربية السعودية والتي تتطلب أو تحث على اإلفصاح عن القيمة العادلة ضمن بند الملحوظات إلى البيانات المالية .وقد التزمت الشركة
باالشتراطات الواردة في هذه البيانات المالية.

أسس القياس

ً
وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا ّ
مخصص مكافأة نهاية الخدمة والذي تم تقييمه حسب حسابات التأمين وقياس األصول المالية
تم إعداد البيانات المالية
وااللتزامات المالية بالقيمة العادلة كما هو موضح في السياسات المحاسبية ذات الصلة.
ً
عموما على القيمة العادلة للمقابل المالي المدفوع مقابل السلع والخدمات.
تقوم التكلفة التاريخية
استخدمت الشركة نفس السياسة المحاسبية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م ،ما لم يذكر خالف ذلك.
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	  -٢

أسس االعداد (تتمة)

العملة الوظيفية وعملة العرض

ً
يعتبر الريال السعودي هو العملة الوظيفية للشركة .وتم عرض هذه القوائم المالية بالريال السعودي ،مقربا إلى أقرب ألف.

تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ( )IFRSبصيغتها الجديدة المعدلة
لم تقم الشركة حتى اآلن بتطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ( )IFRSالتالية بصيغتها الجديدة والمنقحة ،والتي تم إصدارها بشأن الشركة،
ولكن لم يتم تفعيلها حتى اآلن:
سارية لفترات سنوية تبدأ في أو بعد

المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  IFRSالجديدة والمعدلة

 1يناير 2019م

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )16عقود اإليجار

سيتم تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )16في البيانات المالية للشركة للسنة التي تبدأ في  1يناير 2019م ..ومن المحتمل أن يكون لتطبيق
أثرا ً
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (ً )16
كبيرا على المبالغ المعلن عنها واإلفصاحات الواردة في البيانات المالية للشركة فيما يتعلق باألصول المالية
ً
والخصوم المالية للشركة .ومع ذلك ،ال يمكن عمليا تقديم تقدير معقول ألثر تطبيق هذا المعيار حتى تقوم الشركة بإجراء مراجعة تفصيلية.
يحدد المعيار الدولي للتقارير المالية  16كيفية اعداد التقاريروفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية وقياسها وعرضها واإلفصاح عنها .يوفر المعيار نموذج المحاسبة
لمستأجر واحد ،األمر الذي يتطلب المستأجرين اإلعتراف بالموجودات والمطلوبات لجميع عقود اإليجار ما لم تكن مدة اإليجار  12شهرا أو أقل أو أن قيمة األصل
منخفضة .ويستمر المؤجرون في تصنيف عقود اإليجار على أنها تشغيل أو تمويل  ،مع نهج المعيار الدولي للتقارير المالية  16لمحاسبة المؤجرال يوجد تغيير
بشكل كبير عن سابقتها من معيار المحاسبة الدولي رقم .17

 3-السياسات المحاسبية الهامة
الممتلكات والمعدات
تدرج الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصا اإلهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة.
ویتم اإلعتراف باإلهالك لشطب تکلفة األصول ناقصا قیمتها المتبقیة علی مدى أعمارها اإلنتاجیة باستخدام طریقة القسط الثابت .ويجب مراجعة األعمار اإلنتاجية
المقدرة والقيم المتبقية وطريقة اإلهالك في نهاية كل فترة تقرير ،وتحتسب أي تغيرات في التقديرات على أساس مستقبلي.
تطبق الشركة معدالت اإلهالك السنوية التالية على ممتلكاتها ومعداتها:
معدات شبكة اإلتصاالت

 ٪5إلى ٪33.3

نظم المعلومات والخوادم

 ٪20إلى ٪33.3

تحسينات على العقارات المستأجرة

٪20

األثاث والتجهيزات واألدوات المكتبية

٪20

السيارات ومعدات النقل األخرى

٪20

ال يتم استهالك األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ.
يتم استبعاد أي من بنود الممتلكات والمعدات بمجرد التصرف فيه أو عندما ال ُيتوقع أي منافع اقتصادية مستقبلية من االستمرار في استخدام األصل .ويتم تحديد
أي ربح أو خسارة ناتجة عن بيع أو استبعاد أحد بنود الممتلكات والمعدات على أنه الفرق بين متحصالت البيع والقيمة الدفترية لألصل ،ويجب االعتراف به في
األرباح أو الخسائر.
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	  -٣

السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

األصول غير الملموسة
تدرج األصول غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة التي يتم شراؤها بشكل منفصل بالتكلفة ناقصا اإلطفاء المتراكم وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة.
ويتم االعتراف باإلطفاء على أساس القسط الثابت على مدى أعمارها اإلنتاجية المقدرة .ويجب مراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة وطريقة اإلطفاء في نهاية كل فترة
تقرير ،وتحتسب تأثيرات أي تغيرات في التقديرات على أساس مستقبلي .تدرج األصول غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة التي يتم شراؤها بشكل
منفصل بالتكلفة ناقصا خسائر انخفاض القيمة المتراكمة.
تطبق الشركة معدالت اإلطفاء السنوية التالية على أصولها غير الملموسة:
رسوم الترخيص

٪2.5

برامج الحاسوب

 ٪20إلى ٪50

يكون للعالمات التجارية عمر إنتاجي غير محدد ،ويتم تقييم انخفاض قيمتها في تاريخ كل تقرير.
يتم استبعاد أي أصل غير ملموس بمجرد التصرف فيه أو عندما ال ُيتوقع أي منافع اقتصادية مستقبلية من استخدامه أو التصرف فيه .يتم اإلعتراف بالمكاسب
أو الخسائر الناتجة عن استبعاد األصل غير الملموس ،التي تحسب على أساس الفرق بين صافي متحصالت البيع والقيمة الدفترية لألصل ،في األرباح أو الخسائر
عند استبعاد األصل.

انخفاض قيمة األصول الملموسة وغير الملموسة

ُ
تراجع الشركة -في نهاية كل فترة تقرير  -القيم الدفترية ألصولها الملموسة وغير الملموسة لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن تلك األصول قد تعرضت
لخسائر انخفاض القيمة .في حالة وجود مثل هذه المؤشرات ،يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل من أجل تحديد مدى خسارة انخفاض القيمة (إن وجدت).
عندما ال يكون من الممكن تقدير المبلغ القابل لالسترداد ألصل منفرد ،تقوم الشركة بتقدير المبلغ القابل لالسترداد لوحدة توليد النقد التي ينتمي إليها األصل.
ُ
وعندما يمكن تحديد أساس معقول وثابت للتوزيع ،توزع كذلك أصول الشركات إلى وحدات توليد النقد الفردية ،أو يتم توزيعها بخالف ذلك على أصغر مجموعة
من وحدات إنتاج النقد التي يمكن تحديد أساس توزيع معقول وثابت لها.

ويكون المبلغ القابل لالسترداد هو ما يتعدى القيمة العادلة ناقصا تكلفة البيع والقيمة الناتجة من االستخدام .عند تقدير قيمة االستخدام ،يتم خصم التدفقات
النقدية المستقبلية المقدرة من قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم ما قبل الضريبة الذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر
المحددة لألصل الذي لم يتم تعديل التدفقات النقدية المستقبلية له.
ُ
إذا كان المبلغ القابل لالسترداد لألصل (وحدة توليد النقد) قد ق ِّدر أقل من قيمته الدفترية ،يتم تخفيض القيمة الدفترية (وحدة توليد النقد) لألصل إلى مبلغه
القابل لالسترداد .يتم إدراج خسارة انخفاض القيمة مباشرة في األرباح أو الخسائر.
ً
وفي حال عكس خسارة القيمة الحقا ،يجب زيادة القيمة الدفترية لألصل (أو وحدة توليد النقد) إلى أن تصل للتقديرات المعدلة للمبلغ القابل لالسترداد ،ولكن
بحيث ال تزيد القيمة الدفترية التي تمت زيادتها عن القيمة الدفترية التي كان من الممكن تحديدها إذا لم يتم االعتراف بخسارة االنخفاض في القيمة لألصل
(أو وحدة توليد للنقد) في السنوات السابقة .يتم االعتراف بعكس خسارة انخفاض القيمة مباشرة في األرباح أو الخسائر.
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المخزون
تقدر قيمة المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق ،أيهما أدنى .وتحدد تكاليف المخزون على أساس المتوسط المرجح للتكلفة .يمثل صافي القيمة
القابلة للتحقق سعر البيع المقدر للمخزون ً
ناقصا كل التكاليف المقدرة لإلنهاء والتكاليف الالزمة إلتمام الشراء.

النقد وما يعادله

ً
يتألف النقد وما يعادله المبين في بيان التدفقات النقدية الموحد من النقد في الصندوق والودائع في البنوك ،وكلها مستحقة خالل  90يوما أو أقل ،وهي متاحة
الستخدام الشركة ما لم ُيذكر خالف ذلك.

منافع الموظفين
مكافأة نهاية الخدمة
يتم تحديد مخصص مكافأة نهاية الخدمة ،وهو عبارة عن خطة مزايا محددة ،باستخدام طريقة وحدة االئتمان المخططة ،مع إجراء تقييم إكتواري في نهاية كل
ُ
فترة التقريرالسنوي .وتدرج عمليات إعادة القياس ،التي تشمل المكاسب والخسائر الناتجة عن التقييم األكتواري ،مباشرة في قائمة المركز المالي مع قيد أي خصم
أو ائتمان في الدخل الشامل األخر في الفترة التي تحدث فيها .وتدرج عمليات إعادة القياس المعترف بها في الدخل الشامل اآلخر على الفور في األرباح المبقاة،
ولن يتم إعادة تصنيفها ضمن األرباح أو الخسائر .ويتم إثبات تكلفة الخدمة السابقة في الربح أو الخسارة في فترة تعديل الخطة .كما يتم احتساب الفائدة من
ُ
خالل تطبيق معدل الخصم في بداية الفترة الى صافي االلتزامات أو األصول المحددة .وتصنف تكاليف المنافع المحددة على النحو التالي:
تکالیف الخدمة (بما في ذلك تكلفة الخدمة الحالية ،تكلفة الخدمة السابقة ،وكذلك المكاسب والخسائر الناتجة عن التخفيضات والتسوية)؛
مصروفات الفوائد؛
إعادة القياس.
تقدم الشركة العنصرين األولين لتكاليف المنافع المحددة في الربح أو الخسارة في بند «المصاريف العامة واإلدارية».
قامت الشركة بالبدء بإستخدام التقويم االكتواري إللتزامات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين من بداية التحول للمعايير الدولية للتقرير المالي ،على أساس مستوى.

إستحقاقات التقاعد
تدفع الشركة مساهمات التقاعد من موظفيها السعوديين إلى المؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية .ويمثل ذلك خطة مساهمة محددة .وتسجل المدفوعات
كمصاريف عند تكبدها.

منافع الموظفين قصيرة األجل
يتم اإلعتراف بااللتزام بالمنافع المستحقة للموظفين فيما يتعلق باألجور والرواتب واألجازات السنوية واألجازات المرضية وتذاكر السفرفي الفترة التي يتم فيها
تقديم الخدمة ذات العالقة بالمبلغ غير المخصوم من المنافع المتوقع دفعها مقابل تلك الخدمة.
وتقاس االلتزامات المعترف بها فيما يتعلق بمنافع الموظفين القصيرة األجل بالمبلغ غير المخصوم للمنافع المتوقع دفعها مقابل الخدمة ذات العالقة.
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المنح الحكومية
ال يتم اإلعتراف بالمنح الحكومية حتى يكون هناك تأكيد معقول بأن الشركة ستلتزم بالشروط المتعلقة بها وبأن المنح سيتم استالمها.
يتم تسجيل المنح الحكومية المتعلقة بالممتلكات والمعدات كخصم من تكلفة الموجودات عند تسجيلها في القيمة الدفترية ذات الصلة  .يتم تسجيل أي مبالغ
مسبقة الدفع إضافية مستلمه كمنحة مؤجلة ويتم تسويتها مقابل النفقات الرأسمالية المسجلة على الموجودات .أي فائض يتم تسجيله في اإليرادات األخرى.
يتم تسوية المنح المتعلقة بالدخل (سداد المصروفات) مقابل المصاريف ذات الصلة.

اإليجار
يتم تصنيف عقود اإليجار كعقود إيجار تمويلية عندما تقوم شروط عقد اإليجار بتحويل كافة مخاطر ومنافع الملكية إلى المستأجر .يتم تصنيف جميع عقود اإليجار
األخرى كعقود إيجار تشغيلية .ليس لدى الشركة أي عقود إيجار تمويلي.
يتم تحميل مصاريف اإليجار بموجب عقود اإليجار التشغيلية على قائمة الدخل على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار .إال إذا كان هناك أساس
ً
منتظم آخر أكثر تمثيال للنمط الزمني الذي يتم فيه استنفاد المنافع اإلقتصادية من األصل المؤجر.

العمالت األجنبية
يتم اإلعتراف بالمعامالت التى تتم بعمالت أخرى غير العملة الرسمية للشركة (العمالت األجنبية) ،والتي هي الريال السعودي وفقا ألسعار الصرف السائدة في
تاريخ المعامالت .في نهاية كل فترة تقارير ،يتم إعادة تحويل البنود النقدية المقومة بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف السائدة في ذلك التاريخ .ال يتم إعادة
تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها من حيث التكلفة التاريخية بعملة أجنبية .يتم اإلعتراف بفروقات الصرف على البنود النقدية في األرباح أو الخسائر
في الفترة التي تنشأ فيها.

الزكاة
تحتسب الشركة الزكاة وتخصصها وفقا للوائح المالية السعودية ،ويتم تحميلها على األرباح أو الخسائر .وتحتسب باستخدام معدالت الزكاة السارية أو المطبقة
جوهريا بنهاية فترة المشمولة بالتقرير.

تكلفة اإلقتراض
يتم رسملة تكاليف اإلقتراض المتعلقة مباشرة بشراء أو إنشاء أو إنتاج الموجودات المؤهلة كجزء من تلك الموجودات .يتم تحميل تكاليف القروض األخرى على
قائمة األرباح أو الخسائر

مخصصات
يتم إثبات المخصصات عندما يكون لدى الشركة إلتزام قانوني حالي أو متوقع ناتج عن حدث سابق ،وهناك إحتمال وجود إستخدام للموارد لتسوية اإللتزام ،وإمكانية
تقدير المبلغ بشكل يعتمد عليه.
.
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 4-األحكام المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة
األحكام المحاسبية الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية

ً
يتطلب إعداد البيانات المالية وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية استخدام بعض التقديرات واالفتراضات الهامة
ُ
التي تؤثر على المبالغ ُ
المدرجة للموجودات والمطلوبات واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة كما في تاريخ التقرير المالي والمبالغ المدرجة لإليرادات
والمصروفات خالل الفترة المشمولة بالتقرير .ﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗﻘدﯾرات واﻷﺣﮐﺎم ﺑﺷﮐل ﻣﺳﺗﻣر وﺗﺳﺗﻧد إﻟﯽ اﻟﺧﺑرة اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ واﻟﻌواﻣل اﻷﺧرى  ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺗوﻗﻌﺎت
اﻷﺣداث اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ُﯾﻌﺗﻘد أنها ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﺗﺣت اﻟظروف .تقوم الشركة بعمل تقديرات وافتراضات تتعلق بالمستقبل .إن التقديرات المحاسبية الناتجة  ،بحكم
ً
تعريفها  ،نادرا ما تساوي النتائج الفعلية ذات الصلة.
إن األحكام الهامة التي اتخذتها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية والمصادر الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات هي نفس األحكام الموضحة في البيانات
المالية السنوية األخيرة  ،باستثناء األحكام الهامة الجديدة والمصادر الرئيسية لعدم التأكد من التقدير ذات الصله بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 15
و المعيار الدولي للتقارير المالية رقم .9
قامت الشركة باعتماد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  15والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9باستخدام طريقة التأثير المتراكم  ،مع تطبيق هذا المعيار في
تاريخ التطبيق المبدئيً .
وبناء على ذلك  ،لم يتم تعديل البيانات المالية المقدمة عن العام السابق

المصادر الرئيسة للتقديرات غير المؤكدة

ُ
فيما يلي االفتراضات الرئيسة التي تتعلق بالمستقبل والمصادر الرئيسة األخرى للتقديرات غير المؤكدة في نهاية مدة إعداد التقارير والتي قد تشكل مخاطر كبيرة
تؤدي إلى تعديل جوهري على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية التالية:

انخفاض قيمة الذمم المدينة
ﯾﺗم ﺗﻘدﯾر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻟﺔ ﻟﻟﺗﺣﺻﯾل ﻟﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻋﻟﯽ أﺳﺎس ﻧﻣوذج اﻟﺧﺳﺎرة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوقعة ﺑﻣﺑﻟﻎ ﯾﺳﺎوي ﻗﯾﻣﺔ المدى الزمنى لخسائر االئتمان المتوقعة.
عند تحديد ما إذا كانت مخاطر اإلئتمان لألصل المالي قد ازدادت بشكل كبير منذ اإلعتراف المبدئى وعند تقدير خسائر االئتمان المتوقعة  ،فإن الشركة تعتبر
ً
المعلومات المعقولة والداعمة ذات الصلة والمتوفرة بدون تكلفة أو مجهود غير ضرورية .ويشمل ذلك المعلومات والتحليالت الكمية والنوعية على حد سواء  ،استنادا
إلى الخبرة التاريخية للشركة والتقييم اإلئتماني المدروس  ،بما في ذلك المعلومات التطلعية.
بلغ إجمالي الذمم التجارية المدينة  1.865مليون ريال سعودي ،في تاريخ إعداد التقرير ،وبلغ المبلغ المخصص لها  765مليون ريال سعودي .سيدرج في بيان
ً
فعليا في المدد المستقبلية والمبالغ المتوقعة.
األرباح والخسائر أي فرق بين المبالغ المحصلة

األعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية للممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسة

ً
ُتقدر األعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية للممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسة والتي ُتشكل ً
جزء كبيرا من إجمالي موجودات الشركة ألغراض احتساب
ً
ُ
ً
تباعاُ .تعد هذه التقديرات ً
بناء على االستخدام المتوقع لألعمار اإلنتاجية .تحدد القيمة المتبقية بناء على الخبرة والبيانات القابلة للمالحظة حيثما
االهالك واإلطفاء
ً
كان ذلك متاحا.

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

ُ
ُ
تعد الشركة تقديرات مختلفة في تحديد مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين .توضح هذه التقديرات في اإليضاح .15
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 5-التغير في السياسات المحاسبية الهامة
باستثناء ما هو موضح أدناه ،فإن السياسات المحاسبية المطبقة في هذه البيانات المالية األولية الموجزة هي نفس السياسات المطبقة في البيانات المالية كما في
 31ديسمبر .2017
ً
اعتمدت الشركة مبدئيا المعيار الدولي للتقارير المالية رقم « 15اإليرادات الناتجة من العقود مع العمالء» والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم « 9األدوات المالية»
ً
اعتبارا من  1يناير .2018

تسويات حقوق المساهمين  1يناير 2018
كما في  1يناير 2018
بآالف الرياالت السعودية
3,563,561

إجمالي حقوق المساهمين
ً
تعديالت نظرا إلعتماد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ()9
ً
تعديالت نظرا إلعتماد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ()15

122,305

إجمالي التغييرات في حقوق المساهمين

130,435

إجمالي حقوق المساهمين بعد تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

3,693,996

8,130

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم « 15اإليرادات الناتجة من العقود مع العمالء»
أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في مايو  2014المعيار الدولي للتقارير المالية رقم « 15اإليرادات الناتجة من العقود مع العمالء» على أن يسري تطبيقه
ً
اعتبارا من  1يناير  2018مع السماح بالتطبيق المبكر .يحدد المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  15مبادئ تسجيل اإليرادات الناتجة من العقود مع العمالء ويضع
ً
ً
ً
ُ
نموذجا مكونا من خمس خطوات لذلك .وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ،15ستسجل اإليرادات باعتبارها بضائع وسيجرى تحويل الخدمات في حدود مقدار
حق ناقل الملكية في المبلغ المقابل للبضائع والخدمات وذلك عند نقل ملكيتها ،كما يحدد المعيار مجموعة شاملة من متطلبات اإلفصاح فيما يتعلق بطبيعة
اإليرادات وحجمها وتوقيتها وعدم التأكد من اإليرادات والتدفقات النقدية المقابلة مع العمالء.
ً
يمكن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  15بأثر رجعي ،وذلك بتعديل أرقام المقارنة وتعديل األرباح المرحلة في بداية أقرب فترة مقارنة.وبدال عن ذلك،
ً
يمكن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  15اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب ،بتعديل األرباح المبقاه في بداية السنة األولى للتقرير (نهج األثر التراكمي).
ُ
تعتزم الشركة تطبيق المعيار باستخدام نهج األثر التراكمي ،مما يعني أن الشركة ستسجل األثر التراكمي لتطبيق هذا المعيار في البداية كتسوية للرصيد اإلفتتاحي
لألرباح المبقاه في فترة التقرير السنوية التي تتضمن تاريخ التطبيق المبدئي.
يلخص الجدول التالي تأثير التحول إلى المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  15على األرباح المبقاه في  1يناير .2018

5تأثير اعتماد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  15في  1يناير .20181
المبلغ
بآالف الرياالت السعودية

عجز متراكم
ذمم مدينة وتجارية أخرى

136,710

ذمم دائنة وتجارية أخرى

()14,405

صافي التأثير في  1يناير 2018

122,305
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التغير في السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم « 15اإليرادات الناتجة من العقود مع العمالء» (تتمة)
5أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  9و  15على قائمة المركز المالي2
يلخص الجدول التالي التأثير على قائمة المركز المالي كما في  31ديسمبر :2018
بأالف الرياالت السعودية
كما هو مفصح عنها

المعيار الدولي للتقارير
المالية رقم 15

المعيار الدولي للتقارير
المالية رقم 9

المبالغ من دون تطبيق
المعياير الدولية للتقارير
المالية أرقام  9و15

الموجودات
موجودات غير متداولة
ممتلكات ومعدات

-

6,122,614

6,122,614

-

16,240,679
-

موجودات غير ملموسة

16,240,679

-

-

موجودات تعاقدية  -غير متداولة

15,442

()15,442

-

22,363,293

مجموع الموجودات غير المتداولة

22,378,735

()15,442

-

موجودات متداولة
مخزون

223,005

-

-

223,005

ذمم مدينة وتجارية أخرى

2,015,642

()93,200

()12,917

1,909,525

موجودات تعاقدية  -متداولة

289,197

()289,197

-

-

النقد وما في حكمه

1,416,731

-

-

1,416,731

مجموع الموجودات المتداولة

3,944,575

()382,397

()12,917

3,549,261

مجموع الموجودات

26,323,310

()397,839

()12,917

25,912,554

حقوق المساهمين والمطلوبات
رأس المال واالحتياطيات
رأس المال

5,837,292

-

-

5,837,292

احتياطي تحوط

()21,586

-

-

()21,586

احتياطيات أخرى

()3,302

-

-

()3,302

عجز متراكم

()1,800,156

()397,839

()12,917

()2,210,912

مجموع رأس المال واالحتياطيات

4,012,248

()397,839

()12,917

3,601,492

تسهيل قرض طويل األجل

7,668,127

-

-

7,668,127

مستحق إلى جهات ذات عالقة

6,584,703

-

-

6,584,703

مطلوبات غير متداولة أخرى

591,615

-

-

591,615

مشتقات أدوات مالية

21,586

-

-

21,586

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

93,425

-

-

93,425

مجموع المطلوبات غير المتداولة

14,959,456

-

-

14,959,456

ذمم دائنة و تجارية أخرى

4,104,497

-

-

4,104,497

الجزء المتداول من القروض طويلة األجل

2,526,633

-

-

2,526,633

مطلوبات غير متداولة

مطلوبات متداولة

إيرادات مؤجلة

720,476

-

-

720,476

مجموع المطلوبات المتداولة

7,351,606

-

-

7,351,606

مجموع حقوق المساهمين والمطلوبات

26,323,310

()397,839

()12,917

25,912,554
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التغير في السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم « 15اإليرادات الناتجة من العقود مع العمالء» (تتمة)
5أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  9و  15على قائمة على قائمة األرباح أو الخسارة3
يلخص الجدول التالي التأثير على قائمة الربح أو الخسارة للسنة المنتهية في  31ديسمبر :2018
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
بآالف الرياالت السعودية
كما هو مفصح
عنها

المعيار الدولي للتقارير
المالية رقم 15

المعيار الدولي
للتقارير المالية
رقم 9

المبالغ من دون تطبيق المعايير
الدولية للتقارير المالية أرقام
 9و15

اإليرادات

7,530,527

()275,534

-

7,254,993

تكلفة اإليرادات والمبيعات

()2,105,968

-

-

()2,105,968

إجمالي الربح

5,424,559

()275,534

-

5,149,025

مصاريف توزيع وتسويق

()2,207,454

-

()4,787

()2,212,241

مصاريف عمومية وإدارية

()207,851

-

-

()207,851

مصاريف اإلستهالك واإلطفاء

()1,790,028

-

-

()1,790,028

األرباح التشغيلية

1,219,226

()275,534

()4,787

938,905

مصاريف تمويل

()930,732

-

-

()930,732

إيرادات تمويل

17,042

-

-

17,042

إيرادات أخرى

26,826

-

-

26,826

صافي الربح قبل الزكاة

332,362

()275,534

()4,787

52,041

الزكاة

-

-

-

-

صافي الربح للفترة

332,362

()275,534

()4,787

52,041
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التغير في السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم « 15اإليرادات الناتجة من العقود مع العمالء» (تتمة)
فيما يلي تفاصيل السياسات المحاسبية الهامة الجديدة وطبيعة التغييرات التي طرأت على السياسات المحاسبية السابقة فيما يتعلق بالسلع والخدمات للشركة
أدناه.
ُ
بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ،15تسجل اإليرادات عندما يحصل العميل على ملكية السلع أو الخدمات .يتطلب تحديد توقيت نقل الملكية-في
ً
ً
وقت معين أو بمرور الوقت  -تقديرا اجتهاديا.
نوع المنتج /
الخدمة

طبيعة  ،وتوقيت الوفاء بالتزامات األداء  ،وشروط الدفع الهامة

تتكون أغلبية اإليرادات من اإليرادات من اإلتصاالت المتنقلة .تتكون
اإليرادات من اإلتصاالت المتنقلة من مبالغ ّ
محملة على العمالء عند
استخدامهم لفترات البث والرسائل النصية وجميع خدمات اإلتصاالت
المتنقلة األخرى بما في ذلك توفير خدمات البيانات والمعلومات ورسوم
ربط مستخدمي الشبكات والخط األرضي والمحمول األخرى بشبكة الشركة.

اإليرادات من
االتصاالت
المتنقلة

تسجل فترات اإلتصال المستخدمة من قبل العمالء كجزء من الفواتير
الدورية ويعترف بها كإيراد خالل تلك الفترة .يتم تسجيل اإليرادات من
الخدمات غير المفوترة والناتجة من الخدمات التي قدمت من تاريخ إعداد
الفاتورة إلى نهاية كل فترة محاسبية كإيرادات مستحقة بينما يتم تأجيل
اإليرادات غير المكتسبة من الخدمات التي سيتم تقديمها في الفترات
التالية لكل فترة محاسبية .أما اإليرادات الناتجة عن بيع البطاقات المسبقة
الدفع فإنها تؤجل إلى أن يستخدم العميل فترات اإلتصال أو عند انتهاء
صالحية الرصيد.
يتم اإلعتراف باإليرادات الناتجة عن توفير خدمات البيانات والمعلومات
عندما تقوم الشركة بتقديـم الخدمة ويتوقف ذلك على طبيعة الخدمة
فإما أن يعترف بها بحسب إجمالي مبلغ الفاتورة الصادرة للعميل أو
بمبلغ الخصم المستحق مقابل تيسير الخدمة .ان الدخل الناتج عن توفير
خدمات المحتوى ،يتم اإلعتراف به على أساس الصافي لتسجيل حصتها
من الدخل.

اإليرادات من
االتصاالت
المتنقلة

يتم تقديم الحوافز للعمالء كجزء من العروض الترويجية .عند تقديـم مثل
هذه الحوافز في سياق العرض الذي يتضمن مزايا أخرى ،فإن اإليراد الذي
يمثل القيمة العادلة للحافز والمرتبط بالمزايا األخرى المقدمة للعميل
ً
كجزء من العرض نفسه ،يؤجل ويعترف به طبقا لوفاء الشركة اللتزاماتها
المتعلقة بالحافز .وفيما يخص العروض التي تتضمن أكثر من ميزة ،فإن
قيمة العرض توزع على كل ميزة ً
بناء على القيمة العادلة لكل عنصر
ً
منفردا .تقوم الشركة بصفة عامة بتحديد القيم العادلة للعناصر المنفردة
ً
طبقا لألسعار التي يتم عندها بيع كل ميزة على أساس مستقل.

طبيعة التغيير في السياسة المحاسبية
تقدم الشركة هواتف مدعومة لعمالئها ،ويتطلب المعيار الدولي للتقارير
المالیة رقم  15من الشرکات تخصيص سعر المعاملة لكل التزام أداء محدد
في العقد علی أساس سعر البیع المستقل النسبي ،وسيؤدي ذلك إلى زيادة
ً
مقدما ،ووجود فارق بين اإليرادات
كبيرة في إيرادات الهواتف المدعومة
المفصح عنها والمبالغ المفوترة ،وتخفيض متوسط إيرادات كل مستخدم
للخدمات الجارية.
تبرم الشركة عقود مع العمالء ممن لهم خصائص مماثلة .وبموجب المعيار
الدولي للتقارير المالية رقم  ،15يمكن للشركة أن تختار تطبيق المعيار على
محفظة من العقود أو التزامات األداء ذات الخصائص المماثلة إذا كانت
ً
النتيجة ال تختلف جوهرياعن محاسبة العقد تلو العقد من خالل:
 تقييم البنود التي تشكل محفظة مع مراعاة ،على سبيل المثال ،أثر
مختلف العروض ،والفترات الزمنية ،والمواقع الجغرافية وتعديالت
العقود؛
التقييم الدوري ما إذا كان نهج المحفظة يعطي نتيجة مختلفة بشكل
مادي؛
ً
ممارسة التقدير االجتهادي لتحديد متى يكون نهج المحفظة مناسبا،
بما في ذلك النظر فيما إذا كانت أي اتفاقيات خاصة بالعميل
مستحقة.
ُ
تقدم الشركة حقوق الترقية المبكرة للخدمات اإلضافية .ويتطلب ذلك

من الشركة تحديد المحاسبة ،بما في ذلك ما إذا كان قد جرى منح العميل
حق مادي ،إذا كان للحق أثر في سعر المعاملة أو إذا كان تعديل طريقة
ً
المحاسبة ينطبق أو إذا كانت المبالغ المتنازل عنها تمثل حافزا إلبرام عقد
بسعر
جديدُ .ويمثل الحق المادي خيار الحصول على سلع أو خدمات إضافية
ٍ
ال يوافق سعر البيع المستقل للسلعة أو الخدمة ،ويعتبر بمثابة التزام أداء
منفصل.

حتى إذا لم تكن الخصومات المتعلقة باالحتفاظ بالعميل منصوص عليها
صراحة في العقد ،فإن الممارسة التجارية المتعارف عليها يمكن أن تعني
ً
أن اإلعتبار الثابت متغير في جوهره .وبدال من ذلك ،يمكن النظر إلى هذه
الخصومات على أنها تعديالت في العقد .يتطلب المعيار الدولي للتقارير
ً
المالية رقم  15تقييما لتحديد ما إذا كان الخصم تعويض نقدي متغير
ً
ً
أم تعديل للعقد .وسيتطلب ذلك تقديرا اجتهاديا وقد يؤثر في توقيت
تسجيل اإليرادات .يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  15تقييم
ما إذا كانت العروض الترويجية للعمالء الحاليين هي تعديالت على عقود
أو معامالت تسويقية وكذلك تحديد العمليات واألنظمة القادرة على
تتبع جميع الخصومات واإلمتيازات والعروض الترويجية الممنوحة للعمالء
ورصدها.
ً
وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ،15سيجرى تأجيل بعض التكاليف
اإلضافية ُ
المتكبدة في الحصول على عقد مع عميل وفق بيان المركز المالي
ويجرى إطفاؤها حيث ُيسجل اإليراد بموجب العقد ذي الصلة .وسيؤدي ذلك
بشكل عام إلى تسجيل مبالغ بعض العموالت المستحقة لتجار الغير في
وقت الحق .غير أن الشركة قد تختار إطفاء تكاليف شراء العقد إذا كانت
ٍ
فترة إطفاء األصل الناتج سنة واحدة أو أقل.
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التغير في السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

األدوات المالية -المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9
يحل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم « 9األدوات المالية» محل معيار المحاسبة الدولي رقم  - 39األدوات المالية :اإلعتراف والقياس ويبدأ تفعيلة من الفترة
السنوية التي تبدأ في  1يناير  2018أو بعدها .ويؤثر المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9على تصنيف األصول والخصوم المالية وقياسها وإنخفاض قيمة األصول
المالية ومحاسبة التحوط .ويرتبط األثر األولي للشركة بوضع مخصص للخسائر اإلئتمانية المستقبلية المتوقعة مقابل أصولها المالية وكذلك بمتطلبات بعض
اإلفصاحات اإلضافية.
ً
ً
طبقت الشركة هذا المعيار إعتبارا من تاريخ سريانه في  1يناير  ،2018كما تم تطبيقه بأثر رجعي مع تسجيل األثر التراكمي لتطبيق هذا المعيار مبدئيا بإعتبارة
ً
تعديل على الرصيد االفتتاحي لألرباح المبقاة اعتبارا من  1يناير .2018
يلخص الجدول التالي تأثير االنتقال إلى المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9على الرصيد االفتتاحي لالحتياطيات واألرباح المبقاة (لالطالع على بيان طريقة
التحويل  ،انظر أدناه).
المبلغ
بآالف الرياالت السعودية

عجز متراكم
تسجيل الخسائر االئتمانية المتوقعة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9
ذمم مدينة وتجارية أخرى

8,130

صافي التأثير في  1يناير 2018

8,130

فيما يلي تفاصيل السياسات المحاسبية المهمة الجديدة وطبيعة التغييرات وتأثيرها في السياسات المحاسبية السابقة.

تصنيف األصول والخصوم المالية وقياسها
ﺣد ﮐﺑﯾر بالمتطلبات اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم  ٣٩ﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟﺧﺻوم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻗﯾﺎسها .ومع ذلك،
ﯾﺣﺗﻔظ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ رﻗم  ٩إﻟﯽ ٍ
يستبعد هذا المعيار الفئات السابقة ضمن معيار المحاسبة الدولي  39لغرض األصول المالية المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق  ،والقروض والذمم المدينة
والمتاحة للبيع.
ً
ً
لم يكن لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9تأثيرا كبيرا على السياسات المحاسبية للشركة المتعلقة بالخصوم المالية واألدوات المالية المشتقة (لالطالع
على المشتقات التي تستخدم كأدوات تحوط ،أنظر أدناه).
يرد أدناه تأثير المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9على تصنيف األصول المالية وقياسها.

االعتراف األولي باألصول المالية

ً
ُ
وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ،9تصنف األصول المالية عند التسجيل األولى ،على النحو المقاس وفق :التكلفة المطفاة؛ أو القيمة العادلة من خالل
ً
الدخل الشامل اآلخر ،أو القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة .يستند تصنيف األصول المالية بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9عموما إلى نموذج
العمل الذي جرى فيه إدارة األصل المالي وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية.
يقاس األصل المالي بالتكلفة المطفاة اذا استوفى الشرطين التاليين ،ولم يتم تخصيصها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:
االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال يهدف الى اإلحتفاظ باألصول من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية;
تنشأ عن الشروط التعاقدية لألصل المالي ،تدفقات نقدية في تواريخ محددة ،والتي تتمثل فقط في دفع المبلغ األصلي والفائدة المستحقة عليه.
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تصنيف األصول والخصوم المالية وقياسها (تتمة)

ُيقاس استثمار الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر في حالة استيفائه لكل من الشرطين التاليين ،ولم يجري تخصيصه بالقيمة العادلة من خالل
الربح أو الخسارة:
اإلحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال ُيحقق هدفه من تحصيل كل من التدفقات النقدية التعاقدية وبيع األصول المالية؛و
تنشأ عن الشروط التعاقدية لألصل تدفقات نقدية في تواريخ محددة ،والتي تتمثل فقط في دفع المبلغ األصلي والفائدة المستحقة.
عند التسجيل المبدئي لالستثمار في أسهم الملكية غير المحتفظ بها للمتاجرة ،قد تختار الشركة بال رجعة عرض التغيرات الالحقة في القيمة العادلة لالستثمار
في الدخل الشامل اآلخر .يتم هذا االختيار على أساس االستثمار عن طريق االستثمار باالستثمار.

ُ
تقاس جميع األصول المالية غير المصنفة المقاسة بالتكلفة المطفاة أو القيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر كما هو مبين أعاله بالقيمة العادلة من خالل الربح
ً
ُ
والخسارة .يشمل ذلك جميع األصول المالية المشتقة .عند التسجيل األولي ،يجوز للشركة بال رجعة أن تحدد أصال ً
ماليا يفي بالمتطلبات المفترض قياسها بالتكلفة
المطفاة أو القيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر كما في القيمة العادلة من خالل الربح والخسارة إذا أدى القيام بذلك إلى استبعاد عدم المطابقة المحاسبية أو
التقليل منها والذي قد ينشأ بطريقة أخرى.
ً
ً
ً
ُيقاس األصل المالي (ما لم يكن ذمم تجارية مدينة دون عنصر تمويل مهم ُيقاس مبدئيا بسعر المعاملة) مبدئيا بالقيمة العادلة مضافا إليه ،بالنسبة لبند لم ُيدرج
ً
في القيمة العادلة من خالل الربح والخسارة ،تكاليف المعامالت التي يمكن عزوها مباشرة إلى االستحواذ عليها.

قياس الالحق لألصول المالية.
األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

ُ
ُ
وقت الحق .تسجل األرباح والخسائر الصافية ،بما في ذلك أي فوائد أو إيرادات توزيعات أرباح ،في األرباح أو الخسائر.
تقاس هذه األصول بالقيمة العادلة في ٍ

أصول مالية بالتكلفة المطفأة

ً
ُ
ُ
تقاس هذه األصول الحقا بالتكلفة المطفاة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية .تخفض التكلفة المطفاة عن طريق انخفاض قيمة الخسائر (انظر االيضاح الثاني
ُ
ُ
أدناه) .يسجل دخل الفائدة وصرف العمالت األجنبية والمكاسب والخسائر واالنخفاض في القيمة في األرباح والخسائر .يسجل أي مكسب أو خسارة بشأن اإلستبعاد
في األرباح أو الخسائر.

استثمارات الديون بالقيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر

ً
ُ
ُ
تقاس هذه األصول الحقا بالقيمة العادلة .تسجل إيرادات الفوائد المحتسبة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ومكاسب وخسائر صرف العمالت األجنبية واإلنخفاض
ُ
ُ
في قيمة األرباح أو الخسائر .تسجل المكاسب والخسائر الصافية األخرى في الدخل الشامل اآلخر .عند اإلستبعاد ،يعاد تصنيف المكاسب والخسائر المتراكمة في
الدخل الشامل اآلخر إلى قائمة األرباح أو الخسائر.

استثمارات أسهم الملكية بالقيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر

ً
ُ
ُ
ُ
تقاس هذه األصول الحقا بالقيمة العادلة .تسجل توزيعات األرباح باعتبارها دخل في الربح أو الخسارة ما لم تكن توزيعات األرباح تمثل بوضوح إسترداد جزء من
ً
ُ
تكلفة اإلستثمار .تسجل المكاسب والخسائر الصافية األخرى في الدخل الشامل اآلخر ولم ُيعاد تصنيفها إطالقا إلى قائمة األرباح أو الخسائر.
يتعلق أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9على القيم الدفترية لألصول المالية في  1يناير  2018فقط بمتطلبات انخفاض القيمة الجديدة على النحو
الموضح أدناه.

189

شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018

	  -٥

التغير في السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

األدوات المالية -المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( 9تتمة)
انخفاض قيمة األصول المالية
يستبدل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9نموذج «الخسارة المتكبدة» في معيار المحاسبة الدولي رقم  39بنموذج «خسارة االئتمان المتوقعة» .ينطبق نموذج
ُ
انخفاض القيمة الجديد على األصول المالية التي تقاس بالتكلفة المطفاة وأصول العقود واستثمارات الدين بالقيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر ولكن ال ينطبق
ً
ُ
على االستثمارات في أدوات األسهم .وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ،9تسجل خسائر االئتمان قبل معيار المحاسبة الدولي رقم .39
تتكون األصول المالية بالتكلفة المطفاة من الذمم التجارية المدينة والنقد وما ُيعادله والذمم المدينة األخرى.
ُ
تقاس مخصصات الخسارة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9وفق أي من األسس التالية:
ً
خسائر االئتمان المتوقعة لمدة ً 12
شهرا :وهي خسائر اإلئتمان المتوقعة الناتجة عن حاالت تقصير محتملة في غضون  12شهرا من تاريخ اإلبالغ.
خسائر اإلئتمان المتوقعة على مدى فترة اإلئتمان :وهي خسائر اإلئتمان المتوقعة التي تنشأ جراء جميع حاالت التقصير المحتملة على مدار مدة
األداة المالية المتوقعة.
تقيس الشركة مخصصات الخسارة بمبلغ يساوي خسائر اإلئتمان المتوقعة على مدى فترة اإلئتمان ،باستثناء ما يلي ،والتي تقاس باعتبارها خسائر ائتمان متوقعة
لمدة ً 12
شهرا:
سندات الدين التي تحددت بأن لديها مخاطر ائتمانية منخفضة في تاريخ اإلبالغ.
سندات الدين واألرصدة البنكية األخرى التي لم تزداد مخاطر اإلئتمان لها (أي مخاطر التقصير التي تحدث على مدار الفترة المتوقعة لألداة المالية)
ً
ً
زيادة ملحوظة منذ التسجيل األولي.
اختارت الشركة قياس مخصصات الخسارة للذمم التجارية المدينة وأصول العقود بمبلغ يساوي خسائر اإلئتمان المتوقعة على مدى فترة اإلئتمان.
ً
عند تحديد ما إذا كانت مخاطر اإلئتمان لألصل المالي قد ازدادت زيادة ملحوظة منذ التسجيل األولي وعند تقدير خسائر اإلئتمان المتوقعة ،تضع الشركة في
اعتبارها المعلومات المعقولة والقابلة للدعم التي تكون ذات صلة ومتوفرة دون تكلفة ال حاجة لها أو مجهود مضني .ويشمل ذلك المعلومات والتحليالت الكمية
ً
حد سواء ،استنادا إلى الخبرة التاريخية والتقييم اإلئتماني المدروس للشركة بما في ذلك المعلومات التطلعية المستقبلية.
والنوعية على ٍ
ً
ً
تفترض الشركة زيادة مخاطر اإلئتمان على األصل المالي زيادة ملحوظة إذا تجاوزت مدة استحقاقها أكثر من  30يوما .تعتبر الشركة أن األصل المالي يكون في
حالة تقصير عندما:
يكون من غير المحتمل أن يدفع المقترض التزاماته اإلئتمانية إلى الشركة بالكامل ،دون لجوء الشركة إلى إجراءات مثل التحقق من الضمان (إذا
كان ُمحتفظ به) ،أو
ً
يتجاوز تاريخ األصل المالي أكثر من  90يوما بعد اإلستحقاق.
تتمثل الفترة القصوى التي تؤخذ في اإلعتبار عند تقدير خسائر اإلئتمان المتوقعة في الفترة التعاقدية القصوى التي تتعرض فيها الشركة لمخاطر اإلئتمان.
قياس خسائر اإلئتمان المتوقعة
ً
ً
ُ
ُ
تمثل خسائر اإلئتمان المتوقعة تقديرا مرجحا الحتمالية خسائر اإلئتمان .تقاس خسائر اإلئتمان على أنها القيمة الحالية لجميع العجوزات النقدية (أي الفرق بين
ً
التدفقات النقدية المستحقة للكيان وفقا للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع الشركة تلقيها).
ُ
تخصم خسائر اإلئتمان المتوقعة بسعر الفائدة الفعلي لألصل المالي.
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األدوات المالية -المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( 9تتمة)
انخفاض قيمة األصول المالية (تتمة)
أصول مالية ذات قيمة إئتمانية منخفضة
ّ
تقيم الشركة في كل تاريخ للتقارير ما إذا كانت الخصوم المالية المدرجة بالتكلفة المطفاة وسندات الدين بالقيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر ذات قيمة
إئتمانية منخفضة .يكون األصل المالي ذو قيمة إئتمانية منخفضة عند وقوع حدث أو أكثر له تأثير سلبي على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي.
عرض انخفاض القيمة
ُتخصم مخصصات الخسائر لألصول المالية ُ
المقاسة بالتكلفة المطفاة من إجمالي القيمة الدفترية لألصول.
ُ
تعرض خسائر اإلنخفاض في القيمة المتعلقة بالذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى ،بما في ذلك أصول العقود على حدة في مصاريف التوزيع والتسويق.
الغاء االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية
ﯾﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻧﺗهي اﻟﺣﻘوق اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻟﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم ﺗﺣوﯾل اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗﺣوﯾل ﮐﺎﻓﺔ
اﻟﻣﺧﺎطر واﻟﻣﮐﺎﻓات .يتم استبعاد االلتزامات المالية عند إطفاءها أو سدادها أو إلغائها أو انتهاء صالحيتها.
تصنيف وقياس المطلوبات المالية
بما أن المحاسبة الخاصة بالخصوم المالية تظل إلى حد كبير كما هي في إطار المعيار الدولي للتقارير المالية  9مقارنة مع معيار المحاسبة الدولي  ، 39فإن
المطلوبات المالية للشركة لم تتأثر باعتماد المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  9؛ ومع ذلك  ،يتم اإلفصاح عن السياسة المحاسبية أدناه إلستكمالها.
ً
ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟﻣطﻟوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺑدﺋﯾﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ  ،وﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻧطﺑق ذﻟك  ،ﯾﺗم تعديلها ﻟﺗﮐﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌﺎﻣﻟﺔ ﻣﺎ ﻟم ﺗﻘم اﻟﺷرﮐﺔ ﺑﺗﺣدﯾد اﻟﺗزام ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة
بعد ذلك  ،يتم قياس المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعالة فيما عدا المشتقات والمطلوبات المالية المحددة بالقيمة العادلة
ً
من خالل الربح أو الخسارة ،والتي تدرج الحقا بالقيمة العادلة مع اإلعتراف بالربح أو الخسارة في قائمة األرباح أو الخسائر (بخالف األدوات المالية المشتقة التي تم
تحديدها و تفعيلها كأدوات تحوط).

التحوط
مشتقات األدوات المالية

ً
تستخدم اﻟﺷرﮐﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ نفسها وﻓﻘﺎ ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم  ، ٣٩تقوم الشركة باستخدام مشتقات األدوات المالية للتحوط من مخاطر أسعار
ً
الفائدة على األسعار العائمة لتسهيل المرابحة المشترك .تستخدم الشركة مشتقات األدوات المالية لتحوط التدفقات النقدية من مخاطر أسعار الفائدة وفقا
للسياسات المعتمدة وبما يتناسب مع استراتيجية إدارة المخاطر للشركة .ال تستخدم الشركة مشتقات األدوات المالية ألغراض المضاربة .يتم قياس مشتقات األدوات
المالية بالقيمة العادلة .إن الجزء ّ
الفعال من التغيرات في القيمة العادلة لهذه المشتقات يتم اإلعتراف بها كاحتياطي تحوط في قائمة حقوق الملكية .إن األرباح
ً
والخسائرالمرتبطة بالجزء غير ّ
الفعال يتم اإلعتراف بها مباشرة في قائمة قائمة األرباح أوالخسائروالدخل الشامل .إن األرباح والخسائرالتي تم اإلعتراف بها مبدئيا
في احتياطي التحوط ،يتم تحويلها إلى قائمة قائمة األرباح أوالخسائروالدخل الشامل في الفترة التي حدث فيها التأثيرعلى قائمة قائمة األرباح أوالخسائروالدخل
الشامل من قبل البند المتحوط منه.

االنتقال

ُ
تطبق التغييرات في السياسات المحاسبية الناتجة عن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9بأثر رجعي ،باستثناء ما هو موضح أدناه.
حصلت الشركة على إعفاء بعدم إعادة صياغة المعلومات المقارنة للفترات السابقة فيما يتعلق بمتطلبات التصنيف والقياس (بما في ذلك
ُ
االنخفاض في القيمة) .تسجل الفروق في القيم الدفترية لألصول والخصوم المالية الناتجة عن اعتماد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9في
األرباح المحتجزة واإلحتياطيات كما في  1يناير  .2018بالتالي ال تعكس المعلومات المقدمة لعام  2017متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم
ً
عموما.
 9بخالف معيار المحاسبة الدولي 39
ُ
ً
ط ّبقت التقييمات التالية استنادا إلى الحقائق واألوضاع التي كانت موجودة في تاريخ التطبيق األولي.
تحديد نموذج العمل الذي ُيحتفظ بموجبه باألصل المالي.
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 6-ممتلكات ومعدات
(بآالف الرياالت السعودية )
إضافات

 1يناير 2018

استبعادات  /تحويالت

 31ديسمبر 2018

التكلفة
تحسينات على المأجور

363,091

2,410

95

365,596

معدات شبكة االتصاالت

11,749,258

650,399

143,590

12,543,247

أنظمة وخوادم تقنية معلومات

598,139

36,365

8,223

642,727

أثاث ومفروشات ومعدات مكتبية

176,039

6,394

-

182,433

سيارات ومعدات النقل األخرى

3,851

-

-

3,851

أعمال رأسمالية تحت اإلنشاء

406,201

47,235

()181,013

272,423

13,296,579

742,803

()29,105

14,010,277

االستهالكات المتراكمة
تحسينات على المأجور

298,659

22,812

-

321,471

معدات شبكة االتصاالت

5,822,272

1,037,413

()405

6,859,280

أنظمة وخوادم تقنية معلومات

513,352

41,866

()54

555,164

أثاث ومفروشات ومعدات مكتبية

128,482

19,472

-

147,954

سيارات ومعدات النقل األخرى

3,778

16

-

3,794

6,766,543

1,121,579

()459

7,887,663

القيمة الدفترية

6,122,614

6,530,036

ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  ، ٢٠١٨ﺒﻠﻐﺕ اإلﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ الرأسمالية ﺍللشركة  1,٩٢٤ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺭﻴﺎل ﺴﻌﻭﺩﻱ ( ٣١ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  ٦٤٢ :٢٠١٧ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺭﻴﺎل ﺴﻌﻭﺩﻱ) خالل
السنة  ،قامت الشركة بإستبعاد موجودات بقيمة دفترية صافية قدرها  286ألف ريال سعودي ( 31ديسمبر  730 :2017ألف ريال سعودي) مما أدى إلى تحقيق ربح
( /خسارة) من بيع ممتلكات وآالت ومعدات بقيمة  165ألف ريال سعودي ( 31ديسمبر  450 :2017ألف ريال سعودي) .ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗهية ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2018
 ،ﺑﻟﻐت ﻣﺻروﻓﺎت اﻻﺳﺗهالك واﻹطﻔﺎء  1.790ﻣﻟﯾون ريال ﺳﻌودي ( 31دﯾﺳﻣﺑر  1.614 :2017ﻣﻟﯾون ريال ﺳﻌودي).
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ممتلكات ومعدات (تتمة)
(بآالف الرياالت السعودية )
إضافات

 1يناير 2017

استبعادات  /تحويالت

 31ديسمبر 2017

التكلفة
تحسينات على المأجور

345,547

8,626

8,918

363,091

معدات شبكة االتصاالت

10,885,539

699,709

164,010

11,749,258

أنظمة وخوادم تقنية معلومات

562,095

24,768

11,276

598,139

أثاث ومفروشات ومعدات مكتبية

160,998

15,041

-

176,039

سيارات ومعدات النقل األخرى

3,778

73

-

3,851

أعمال رأسمالية تحت اإلنشاء

830,033

()209,985

()213,847

406,201

12,787,990

538,232

()29,643

13,296,579

االستهالكات المتراكمة
تحسينات على المأجور

273,648

25,011

-

298,659

معدات شبكة االتصاالت

4,928,444

921,531

()27,703

5,822,272

أنظمة وخوادم تقنية معلومات

467,227

46,149

()24

513,352

أثاث ومفروشات ومعدات مكتبية

108,906

19,576

-

128,482

سيارات ومعدات النقل األخرى

3,770

8

-

3,778

5,781,995

1,012,275

()27,727

6,766,543

القيمة الدفترية

6,530,036

7,005,995

 7-موجودات غير ملموسة
(بآالف الرياالت السعودية )
إضافات

 1يناير 2018

استبعادات /تحويالت

 31ديسمبر 2018

التكلفة
رسم الترخيص*

23,364,230

-

-

23,364,230

رخص برامج حاسوبية

362,393

47,277

18,786

428,456

حقوق االستخدام**

689,852

428,191

9,574

1,127,617

عالمة تجارية

7,500

-

-

7,500

الطيف الترددي***

-

705,716

-

705,716

24,423,975

1,181,184

28,360

25,633,519

اإلطفاء المتراكم
رسم الترخيص*

8,341,849

517,134

-

8,858,983

رخص برامج حاسوبية

269,802

39,989

-

309,791

حقوق االستخدام

112,740

64,279

-

177,019

الطيف الترددي

-

47,047

-

47,047

8,724,391

668,449

-

9,392,840

القيمة الدفترية

16,240,679

15,699,584
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موجودات غير ملموسة (تتمة)
(بآالف الرياالت السعودية )
إضافات

 1يناير 2017

استبعادات /تحويالت

 31ديسمبر 2017

التكلفة
رسم الترخيص*

23,364,230

-

-

23,364,230

رخص برامج حاسوبية

303,177

58,031

1,185

362,393

حقوق استخدام**

690,066

()214

-

689,852

عالمة تجارية

7,500

-

-

7,500

24,364,973

57,817

1,185

24,423,975

اإلطفاء المتراكم
رسم الترخيص*

7,824,729

517,120

-

8,341,849

رخص برامج حاسوبية

229,978

39,824

-

269,802

حقوق استخدام

68,015

44,725

-

112,740

8,122,722

601,669

-

8,724,391

القيمة الدفترية

15,699,584

16,242,251

مصاريف الترخيص
بموجب القرارات الوزارية رقم  176بتاريخ  25جمادى األولى 1428هــ (الموافق  11يونيو  )2007ورقم  357بتاريخ  28ذو الحجة 1428هــ (الموافق  7يناير ،)2008
والمرسوم الملكي رقم  /48م بتاريخ  26جمادى األولى 1428هـ (الموافق  12يونيو  )2007تم منح الشركة الترخيص كمشغل ثالث لخدمات الهاتف الجوال في
ً
المملكة العربية السعودية لمدة  25سنة مقابل  22.91مليار ريال سعودي .وتشمل رسوم الترخيص أيضا على مبلغ يعادل  449.18مليون ريال سعودي لتمويل
ً
التكاليف المتعلقة بها وتم رسملتها كجزء من تكلفة الترخيص وفقا للمعايير المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية في ذلك الوقت.
بناء على األمر السامي بتاريخ  30ذي الحجة  1437هــ (الموافق  1أكتوبر  )2016الذي تم اإلعالن عنه من قبل هيئة السوق المالية بتاريخ  01محرم  1438هـ (الموافق
 2أكتوبر  )2016والذي وجه لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات ( )CITCللتنسيق مع شركة االتصاالت المتنقلة السعودية (زين) لتمديد ترخيصها لمدة  15سنة
إضافية ،لتصل الفترة المتبقية الى  32سنة تنتهي في  21ربيع األول  1469هـ (الموافق  18يناير .)2047

حقوق االستخدام الغير قابلة لإللغاء
يتعلق هذا البند بحق استخدام جزء من سعة كابالت النقل األرضي أو البحري الذي تم منح حق استخدامه لفترة محددة .يتم اإلعتراف بحقوق اإلستخدام غير القابلة
ً
لإللغاء بالتكلفة كأصل عندما يكون لدى الشركة الحق المحدد غير القابل لإللغاء إلستخدام جزء من األصل المعني ،التي تتكون عموما من األلياف البصرية أو أصول
النطاق العريض  ،وتمتد فترة حق اإلستخدام ألغلبية العمراإلنتاجي لألصل المعني .ويتم إطفاؤها بطريقة القسط الثابت على الفترة المتوقعة لإلستخدام أو فترة
العقد ،أيهما أقصر والتي تتراوح عادة ما بين  10الى  20عاما.

الطيف الترددي
يتم اإلعتراف بالطيف بسعر الخصم باستخدام طريقة الفائدة الفعالة ويتم إهالكه على أساس القسط الثابت .يتم تسجيل ورسملة مبلغ االلتزام المتعلق بالطيف
الترددي الذي تم رسملته تحت الموجودات غير الملموسة ضمن المطلوبات األخرى غير المتداولة.
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 8-مخزون
( بآالف الرياالت السعودية )
2018

2017

أجهزة هاتف وملحقاتها

234,109

122,379

شرائح هاتف جوال

3,461

3,653

بطاقات إعادة شحن مسبقة الدفع

2,892

1,239

أخرى

1,704

1,369

242,166

128,640

()19,161

()24,681

223,005

103,959

757,280

286,383

يخصم :مخصص المخزون بطيء الحركة
تكلفة المخزون المعترف بها كمصروف

 9-ذمم مدينة وتجارية أخرى
(بآالف الرياالت السعودية )
2018

2017

ذمم تجارية مدينة

1,864,749

1,954,047

يخصم :مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

()764,822

()625,773

ذمم تجارية مدينة صافي

1,099,927

1,328,274

دفعات مقدمة للموردين
ً
إيجار مدفوع مقدما

470,770

818,536

290,778

235,407

دفعات مقدمة لخطوط النقل ووصالت األلياف

55,957

59,152

ذمم مدينة أخرى

98,210

49,371

2,015,642

2,490,740

ذمم تجارية مدينة
يبلغ متوسط فترة اإلئتمان على مبيعات السلع والخدمات  30يوما .وباألخذ بنموذج خسارة اإلئتمان المتوقعة باإلعتبارال يتم إحتساب أية فوائد على الذمم التجارية
المدينة .وتعترف الشركة بمخصص الديون المشكوك في تحصيلها على أساس عمر الدين والذي يزيد عندما يصبح المدينين أكثر تأخر حيث تشير التجارب السابقة
أن احتمال استرداد المبالغ قابلة للتحصيل تنخفض كلما زاد تأخرالمبلغ .
تنفذ الشركة إجراءات فحص االئتمان قبل منح االئتمان للعمالء الجدد .يتم مراجعة هذه اإلجراءات وتحديثها بشكل مستمر .ولم تحدث أي تغييرات على هذه
اإلجراءات عن السنة السابقة.
يمثل اثنين من المدينين  ٪14من إجمالي رصيد الذمم التجارية المدينة للشركة .ال يوجد عمالء آخرين الذين يشكلون أكثر من  ٪10من إجمالي رصيد الذمم
التجارية المدينة.
بلغت الذمم المدينة التجارية  454مليون ريال سعودي ( 94 :2017مليون ريال سعودي) قائمة في تاريخ التقارير التي كانت مستحقة والغير منصوص عليها ،
وفقا للسياسة ،ال تزال تعتبر المبالغ قابلة لالسترداد ولم يكن هناك انخفاض ملحوظ في جودة االئتمان منذ منح االئتمان في البداية.
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ذمم مدينة وتجارية أخرى (تتمة)

عمر الذمم التجارية المتأخرة الغير مقدمة لـ
( بآالف الرياالت السعودية )
2018

2017

 60يوم الى  90يوم

316,704

16,691

 120يوم الى  180يوم

66,482

37,667

 180يوم الى  360يوم

70,648

39,622

453,834

93.980

ُ
لم تكن هناك مبالغ تتجاوز مدة استحقاقها أو مخفضة القيمة في تاريخ التقارير حيث خفضت جودة االئتمان منذ منح االئتمان في البداية.

الحركة في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
( بآالف الرياالت السعودية )
2018

2017

الرصيد االفتتاحي

625,773

565,863

محمل خالل السنة

154,180

63,504

المبالغ المعادة خالل السنة

()15,131

()3,594

الرصيد الختامي

764,822

625,773

عند تحديد قابلية تحصيل الذمم التجارية المدينة ،تعتبر الشركة أن أي تغيير في نوعية االئتمان للذمم التجارية المدينة من تاريخ منح االئتمان في البداية
حتى نهاية الفترة المشمولة بالتقرير .تركيز مخاطر االئتمان محدود ويرجع ذلك إلى حقيقة أن قاعدة عمالء الشركة كبيرة وليست ذات صلة .ال تحتفظ الشركة
بأي ضمانات على الذمم التجارية المدينة المتعثرة.

عمر الذمم التجارية المدينة منخفضة القيمة
( بآالف الرياالت السعودية )
2018

2017

 60يوم الى  90يوم

4,086

1,855

 120يوم الى  180يوم

9,493

9,417

 180يوم الى  360يوم

21,995

21,335

أكثر من  360يوم

729,248

593,166

764,822

625,773
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	 10-النقدية وشبه النقدية
( بآالف الرياالت السعودية )
2018

2017

نقد في الصندوق

711

191

نقد لدى البنوك

516,020

455,618

ودائع ألجل

900,000

660,000

1,416,731

1,115,809

ً
تستثمر الشركة جزءا من الفائض النقدي في الودائع مع البنوك التجارية المحلية .إن معدل السنوي للعموالت عن مدة الودائع في  2018بلغت : 2017 ( ٪2.26
 ) 0.93٪إن إجمالي عوائد العموالت التي حصلت الشركة عليها خالل  2018بلغت  26.8مليون ريال سعودي (16.6 :2017مليون ريال سعودي).

	 11-رأس المال
يتكون رأس مال الشركة كما في  31ديسمبر  2018من  583,729,175 .سهم (  583,729,175 : 2017سهم ) وتبلغ القيمة اإلسمية لكل سهم  10ريال سعودي.

	 12-األدوات المالية المشتقة
دخلت الشركة في عقود مبادالت معدالت الربح المستحقة في عام  2023بلغت القيمة االسمية للعقد كما في  31ديسمبر  2018بقيمة  2.980مليون ريال سعودي،
وبلغت القيمة العادلة مبلغ سالب قدره  21.6مليون ريال سعودي كما في ذلك التاريخ .يتراوح متوسط سعر الفائدة الثابت المتعاقد عليه بين  ٪1.55و .٪3جرى
ُ
إدراج خسارة بقيمة 19مليون ريال سعودي في الدخل الشامل اآلخر نتيجة لتحركات القيمة العادلة المتعلقة بهذا التحوط .تحدد القيمة العادلة لمبادالت أسعار
الفائدة في نهاية مدة إعداد التقرير عن طريق حسم التدفقات النقدية المستقبلية باستخدام المنحنيات في نهاية مدة إعداد التقرير ومخاطر االئتمان المتأصلة
في العقد.

	 13-القروض طويلة األجل
( بآالف الرياالت السعودية )
2018

2017

تسهيل مرابحة مشترك – الجزء المتداول ()13-1

4,837,087

5,965,541

تسهيل ضمان إئتمان تصدير – الجزء المتداول ()13-2

-

35,935

تسهيل طويل األجل من بنك الصين الصناعي والتجاري ()13-3

2,269,160

2,264,223

قرض وزارة المالية ()13-4

3,179,998

2,609,888

يخصم تكلفة ترتيب القروض

()91,485

()24,714

10,194,760

10,850,873

()2,526,633

()6,169,722

7,668,127

4,681,151

يخصم الجزأ المتداول ضمن اإللتزامات المتداولة
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القروض طويلة األجل (تتمة)

13تسهيل مرابحة مشترك
	 -1
في  31يوليو 2013م ،قامت الشركة بإعادة تمويل « اتفاقية تمويل المرابحة «  2009مع مجموعة من البنوك والتي تشمل مستثمري تسهيل المرابحة الحاليين
لتمديد تاريخ إستحقاق تسهيل المرابحة لفترة خمس سنوات تنتهي في  30يونيو 2018م والتي كانت تستحق في  31يوليو 2013م .ويبلغ رصيد أصل القرض
 8.6مليار ريال سعودي ،الجزء بالريال السعودي يبلغ  6.3مليار ريال سعودي والجزء بالدوالر األمريكي يبلغ  0.6مليار دوالر أمريكي ( 2.3مليار ريال سعودي) .وقد
تم إعادة هيكلة اإلتفاقية بحيث يتم سداد القرض بشكل تدريجي ،حيث يستحق  ٪25من القرض خالل السنتين الرابعة والخامسة من مدة التسهيل كحد أدنى
إلزامي ،فيما تستحق الـ  ٪75المتبقية عند حلول تاريخ اإلستحقاق .قامت الشركة بسداد  2.7مليار ريال سعودي من التسهيل وبلغ رصيد أصل القرض  5.9مليار
ريال سعودي ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق .
في  5يونيو  2018قامت الشركة بإعادة تمويل «اتفاقية تمويل المرابحة»  2013ومددت تاريخ اإلستحقاق لخمس سنوات إضافية تنتهي في  29يونيو 2023م مع
فترة سماح مدتها ثالث سنوات .و بلغ الرصيد الجديد ألصل القرض  5،9مليار ريال سعودي ،الجزء بالريال السعودي يبلغ  4،38مليار ريال سعودي والجزء بالدوالر
األمريكي يبلغ  0.42مليار دوالر أمريكي ( 1،575مليار ريال سعودي) .و عالوة على ذلك ،تشتمل اإلتفاقية على تسهيالت رأس المال العامل يبلغ مجموعها 647،3
مليون ريال سعودي ،الجزء بالريال السعودي يبلغ  476مليون ريال سعودي  ،والجزء بالدوالر األمريكي البالغ  45،6مليون دوالر أمريكي ( 171مليون ريال سعودي)
لمدة عامين.
لم يتم إستعمال تسهيالت رأس المال العامل حتى االن.
إن مصاريف التمويل كما هو محدد في «اتفاقية تمويل المرابحة» تستحق بأقساط ربع سنوية خالل خمس سنوات .إن التسهيل الجديد مضمون جزئيا بموجب
ضمان من شركة اإلتصاالت المتنقلة ش.م.ك .ورهن بعض أسهم الشركة المملوكة بواسطة بعض المساهمين المؤسسين والتنازل عن بعض العقود والذمم المدينة.
تلتزم الشركة بالتعهدات المالية الحالية للقرض.
ﺧﻼل اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻟث ﻣن ﻋﺎم  ، 2018ﻗﺎﻣت اﻟﺷرﮐﺔ ﺑدﻓﻊ ﻣﺑﻟﻎ طوﻋﻲ في وقت مبكر (الجزء بالريال السعودي 428.3 :مليون ريال سعودي  ،واﻟﺟزء بالدوالر اﻷﻣرﯾﮐﻲ:
 45.8ﻣﻟﯾون دوﻻر أﻣرﯾﮐﻲ) بإجمالي ﻣﺑﻟﻎ  600ﻣﻟﯾون ريال سعودي.
ثان في وقت مبكر (الجزء بالريال السعودي 374.81 :مليون ريال سعودي  ،واﻟﺟزء بالدوالر
ﺧﻼل اﻟرﺑﻊ الرابع ﻣن ﻋﺎم  ، 2018ﻗﺎﻣت اﻟﺷرﮐﺔ ﺑدﻓﻊ ﻣﺑﻟﻎ طوﻋﻲ ٍ
ً
اﻷﻣرﯾﮐﻲ 40.05 :ﻣﻟﯾون دوﻻر أﻣرﯾﮐﻲ) بإجمالي ﻣﺑﻟﻎ  525ﻣﻟﯾون ريال سعودي(.راجع أيضا ايضاح رقم )1

13تسهيل ضمان إئتمان تصدير
	 -2
في  20يونيو 2012م تم التوقيع على اتفاقية تسهيل ضمان ائتمان تصدير مؤلف من جزئين (أ و ب) يبلغ مجموعهما  325مليون دوالر أمريكي بين الشركة،
وبعض البنوك الدولية .إن هذا التسهيل مضمون من قبل شركة اإلتصاالت المتنقلة ش.م.ك .ودين ثانوي لتسهيل المرابحة .إن الغرض من هذا التسهيل هو:
تسديد مبالغ دائنة ألحد موردي الشركة التقنيين.
تمويل المزيد من الخطط التوسعية الجديدة المقدمة من نفس المورد التقني.
قامت الشركة باستخدام الجزء أ من القرض ( 155مليون دوالر أمريكي) بالكامل ،كما وقامت باستخدام  98مليون دوالر أمريكي من  170مليون دوالر أمريكي من
الجزء ب .تم إلغاء الجزء المتبقي من الجزء ب غير المستخدم خالل الربع األول لعام 2013م.
إن مصاريف التمويل كما تم ذكرها في اتفاقية التسهيل تستحق على أقساط نصف سنوية على مدة القرض وعلى اساس ( LIBORسعر الفائدة بين البنوك في
لندن) باإلضافة الى الهامش المتفق عليه .إن سداد القرض سيتم على دفعات نصف سنوية لمدة خمس سنوات تبدأ بشهر يوليو 2012م للجزء أ من القرض (إجمالي
 155مليون دوالر أمريكي) وتبدأ بشهر يوليو 2013م للجزء ب من القرض (إجمالي  98مليون دوالر أمريكي) .كما في  31ديسمبر 2017م تم سداد ثمانية عشر (31
ديسمبر 2016م :ستة عشر) أقساط بالكامل.
كما في  31يناير 2018م تم سداد التمويل بالكامل ( 31ديسمبر 2017م :ثمانية عشر أقساط بالكامل).
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شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
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	  -١٣

القروض طويلة األجل (تتمة)

13تسهيل طويل األجل من بنك الصين الصناعي والتجاري
	 -3
في  15أغسطس 2016م وقعت الشركة اتفاقية تمويل تجاري جديد طويل األجل بمبلغ  2.25مليار ريال سعودي ،وتمتد لفترة عامين قابلة للتمديد لعام إضافي
وتسدد عند اإلستحقاق ،التمويل التجاري الجديد تم توقيعه مع بنك الصين الصناعي والتجاري (اندستريال آند كوميرشل بانك أوف تشاينا) الستبدال اإلتفاقية
القائمة مع تحالف بنكي ،هذه اإلتفاقية الجديدة تحمل تكاليف تمويلية أقل من القرض القائم ،ان مصاريف التمويل على اساس ( LIBORسعر الفائدة بين
البنوك في لندن) باإلضافة الى الهامش المتفق عليه وتدفع على أقساط ربع سنوية .ان التمويل مغطى بالكامل بضمان غير مشروط وغير قابل لإللغاء من قبل
شركة اإلتصاالت المتنقلة الكويتية ش.م.ك.
في  18مارس  2018م قامت الشركة بتمديد تاريخ اإلستحقاق النهائي إلى  8أغسطس .2019

13قرض وزارة المالية
	 -4
في عام 2013م ،قامت الشركة بتوقيع اتفاقية مع وزارة المالية السعودية لتأجيل دفعات مستحقة للدولة عن السنوات السبع القادمه والمقدره بمبلغ  5.6مليار
ً
ريال سعودي .إن هذه المدفوعات المؤجله تحت هذه اإلتفاقيه تخضع لعمولة تجاريه مستحقه سنويا وباإلضافة الى الهامش المتفق عليه ،وسيتم سداد المبالغ
المستحقة على أقساط متساوية تبدأ في يونيو 2021م .بلغ المبلغ المؤجل من قبل الشركة كما في  31ديسمبر 2018م 2,898 :مليون ريال سعودي (:2017
2.431مليون ريال سعودي).
خالل الربع الثالث من عام  ، 2018قامت الشركة بسداد  134مليون ريال سعودي (رسوم الترخيص بنسبة  ٪1من مدفوعات هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات
المؤجلة بموجب قرض وزارة المالية) والتي تمثل المبلغ المستحق حتى ديسمبر .2017
خالل الربع الرابع  ،قامت الشركة بسداد رسوم الترخيص بنسبة  ٪1حتى سبتمبر .2018

	 14-مبالغ مستحقة لألطراف ذات العالقة
( بآالف الرياالت السعودية )
2018

2017

شركة االتصاالت المتنقلة ش.م.ك)14-1( .

1,140,618

937,293

شركة االتصاالت المتنقلة ش.م.ك)14-3( .

5,277,458

4,836,833

المساهمون المؤسسون ()14-2

134,888

134,888

انفرا كابيتال لالستثمارات ()14-3

31,661

31,098

أطراف أخرى ذات عالقة

78

3,013

6,584,703

5,943,125

14شركة االتصاالت المتنقلة ش.م.ك.
	 -1

تعلق هذا المبلغ بأتعاب اإلدارة المستحقة ُويستحق ألكبر مساهم في الشركةُ .يعد هذا المبلغ غير مضمون وبدون فوائد وغير مقيد بأي مدة سداد محددة وال ُيسدد
قبل تتحقيق بعض شروط تسهيل المرابحة المشترك المشار إليها في إيضاح .1-13

14المساهمون المؤسسون
	 -2

يتعلق هذا المبلغ برسوم التمويل المستحقة ُويستحق للمساهمين المؤسسين للشركةُ .يعد هذا المبلغ غير مضمون ويتضمن فوائد بأسعار السوق وغير مقيد بأي
مدة سداد محددة وال ُيسدد قبل تتحقيق بعض شروط تسهيل المرابحة المشترك المشار إليها في إيضاح .1-13

14شركة االتصاالت المتنقلة ش.م.ك .وإنفرا كابيتال لإلستثمارات
	 -3

ُ
ُ
تستحق هذه المبالغ للمساهمين ويتضمن فوائد بأسعار السوق .تعد هذه المبالغ غير مضمونة وال يمكن سدادها قبل تتحقيق بعض شروط تسهيل المرابحة
المشترك المشار إليها في إيضاح  .1-13تتضمن هذه المبالغ الرسوم المالية المستحقة بقيمة 1.838مليون ريال سعودي (1.536 :2017مليون ريال سعودي).
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شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
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	 15-مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
( بآالف الرياالت السعودية )
2018

2017

الرصيد االفتتاحي (معدل)

94,167

75,323

تكلفة الخدمة الحالية

18,167

17,687

تكلفة الفائدة

3,952

3,766

المدفوعات

()17,998

()10,927

أكتواري (ربح)  /خسارة

()4,863

8,318

الرصيد الختامي

93,425

94,167

تم إجراء التقييم االكتواري األخير من قبل لوكس االكتواريين واالستشارات وأجريت باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة.
وكانت االفتراضات الرئيسية المستخدمة ألغراض التقييم االكتواري على النحو التالي:
2018

2017

معدالت التناقص

%10الى %13

%10الى %13

زيادة الرواتب

%4

%7

معدل الخصم

%4.90

%4.75

يتم إثبات جميع الحركات في التزامات مكافأة نهاية الخدمة في الربح أو الخسارة باستثناء المكاسب االكتوارية التي يتم إدراجها في الدخل الشامل اآلخر.
( بآالف الرياالت السعودية )
2018

2017

السيناريو األساسي

93,425

94,167

معدل الخصم :زيادة بنسبة ٪1

84,184

84,693

معدل الخصم :انخفاض بنسبة ٪1

104,328

105,340

معدل التصعيد للرواتب :زيادة بنسبة ٪1

104,317

105,315

معدل التصعيد للرواتب :انخفاض بنسبة ٪1

84,027

84,541
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	 16-ذمم دائنة و تجارية أخرى
( بآالف الرياالت السعودية )
2018

2017

الرسوم الحكومية المستحقة

1,477,380

1,714,500

الذمم الدائنة التجارية

1,117,312

715,504

ذمم تجارية واالستحقاقات األخرى

574,353

1,325,601

اوراق دفع المستحقة

397,225

368,198

المستحقات المتعلقة بالموظفين

81,006

63,286

ذمم دائنة ومستحقات أخرى

457,221

638,891

4,104,497

4,825,980

تتضمن الذمم الدائنة التجارية مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة بمبلغ  32.3مليون ريال سعودي ( 125.3 :2017مليون ريال) مقابل توفير خدمات اإلتصاالت
لألطراف ذات العالقة.
ال يتم تحميل فوائد على الذمم الدائنة والتجارية .لدى الشركة سياسات إدارة المخاطر المالية لضمان دفع جميع الذمم الدائنة ضمن اإلطار الزمني لإلئتمان

	 17-مساهمات نهاية الخدمة
دفعت الشركة مساهمات التقاعد لموظفيها السعوديين لعام  2018إلى المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية  18مليون ريال سعودي ( 15 :2017مليون ريال
سعودي)

	 18-اإليرادات
( بآالف الرياالت السعودية )
2018

2017

رسوم إستخدام

4,437,112

4,471,412

اشتراك

2,336,533

2,672,942

أخرى

756,882

161,468

7,530,527

7,305,822

	 19-تكلفة اإليرادات والمبيعات
( بآالف الرياالت السعودية )
2018

2017

رسوم استخدام الشبكات األخرى

739,762

934,526

الرسوم الحكومية

331,799

962,369

أخرى

1,034,407

612,761

2,105,968

2,509,656

ً
تجاريا وذلك ً
بناء على التوجيهيات الصادرة عن هيئة االتصاالت وتقنية
ترتبط الرسوم الحكومية بالرسوم السنوية للترخيص والمقابل المالي لتقديم الخدمة
ً
المعلومات ( «الهيئة»)(.راجع أيضا إيضاح رقم )1
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	 20-مصاريف توزيع وتسويق
( بآالف الرياالت السعودية )
2018

2017

رواتب الموظفين واألعباء المتعلقة بها

565,234

551,685

مصاريف إيجار

455,481

484,326

إصالح وصيانة

422,680

457,037

رسوم اإلدارة والعالمات التجارية (إيضاح )14

203,324

52,722

مصروف ديون معدومة (إيضاح )9

154,180

63,504

ترددات الميكروويف

88,421

100,790

إعالنات

73,044

110,530

خطوط مستأجرة

67,846

94,049

منافع عامة

60,923

55,883

خدمات استشارات

23,962

17,432

أخرى

92,359

80,235

2,207,454

2,068,193

	 21-مصاريف عمومية وادارية
( بآالف الرياالت السعودية )
2018

2017

رواتب الموظفين واألعباء المتعلقة بها

102,344

88,136

دعم انظمة والصيانة

86,895

87,441

رسوم قانونية واستشارية ومهنية

6,052

21,921

أخرى

12,560

13,289

207,851

210,787

	 22-رسوم التمويل
( بآالف الرياالت السعودية )
2018

2017

تسهيل المرابحة المشترك

393,850

460,090

أطراف ذات عالقة

304,174

281,026

بنك الصين الصناعي التجارى

106,310

83,864

وزارة المالية

102,767

80,654

إلغاء الخصم من الطيف الترددي

23,501

-

تسهيالت ائتمان الصادرات

130

4,459

930,732

910,093
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	 23-إيرادات أخرى
( بآالف الرياالت السعودية )
2017

2018
أرباح ( /خسائر) صرف العمالت األجنبية

3,536

()7,497

الدخل من المنح الحكومية

18,142

-

أرباح استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات

2,211

450

الضريبة (غير)  /قابلة لالسترداد

()6,847

8,832

17,042

1,785

	 24-إيرادات التمويل
( بآالف الرياالت السعودية )
الدخل على ودائع ألجل

2018

2017

26,826

16,605

	 25-مكونات الوعاء الزكوي
تتكون العناصر الهامة المكونة للوعاء الزكوي التقريبـي للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018الخاضعة إلى بعض التعديالت حسب أنظمة مصلحة الزكاة والدخل
مما يلي:
( بآالف الرياالت السعودية )
2018

2017

حقوق المساهمين في بداية السنة

3,574,338

3,576,266

المخصصات في بداية السنة

1,088,621

937,419

قروض طويلة األجل ودفعات مقدمة من المساهمين

15,565,448

14,818,895

مطلوبات أخرى غير متداولة

167,381

167,381

صافي الربح المعدل للسنة (انظر أدناه)

495,086

133,798

ممتلكات و معدات

()6,122,614

()6,530,036

الموجودات غير الملموسة

()16,240,679

()15,122,472

موجودات غير متداولة أخرى

-

()531,122

الوعاء الزكوي التقريبي السالب للشركة

()1,472,419

()2,549,871

ُ
تحتسب الزكاة الشرعية بواقع  %2.5من الوعاء الزكوي التقريبي أو صافي الدخل المعدل ،أيهما أكثر
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مكونات الوعاء الزكوي (تتمة)

احتساب صافي الربح المعدل
( بآالف الرياالت السعودية )
2018

2017

صافي الخسارة للسنة

332,362

11,539

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

-

59,910

مخصص الديون المشكوك في تحصيلها و مخصص مخزون بطيء الحركة

139,050

20,053

مخصصات أخرى

23,674

42,296

الوعاء الزكوي التقريبي السالب للشركة

495,086

133,798

وضع الربوطات الزكوية
أنهت الشركة وضعها الزكوي والضريبي حتى عام  2008وحصلت بموجب ذلك على شهادة الزكاة النهائية.
كما قدمت الشركة القوائم المالية واقرارات الزكاة لألعوام من  2009حتى  2017حيث قامت بتسديد الزكاة والضريبة المستقطعة طبقا لالقرارات المقدمة.
تلقت الشركة ،في  18رمضان 1436هـ (الموافق  7يوليو 2015م) .خطاب من مصلحة الزكاة والدخل بتقييم الربط الزكوي الضريبي عن السنوات  2009حتى 2011
حيث طالبت بموجبه بدفع مبالغ إضافية باجمالي  620مليون ريال سعودي منها .352مليون ريال سعودي زكاة و267مليون ريال سعودي ضريبة استقطاع
باالضافة الى غرامة تأخير بما يعادل  %1عن كل  30يوم.
قامت زين باإلستئناف امام اللجنة االبتدائية على هذه المطالبات بتاريخ  27أغسطس  ،2015الى أن تمكنت من نقض كامل المبلغ الخاص بالزكاة البالغ 352
مليون ريال .كما تمكنت الشركة من نقض  219مليون ريال سعودي من المبلغ المطلوب الخاص بضريبة اإلستقطاع.
ولكي تتمكن زين من اإلعتراض أمام اللجنة االستئنافية الضريبية ،قامت باستكمال الشروط الشكلية المحددة في نظام ضريبة الدخل السعودي ،وذلك بسداد
الفواتير الصادرة من الهيئة بمبلغ  48مليون ريال سعودي بتاريخ  16نوفمبر  ،2017العائدة لضرائب االستقطاع .كما أصدرت زين ضمان بنكي بقيمة  43مليون
ريال سعودي مقابل غرامة التأخير المتوجبة على ضريبة اإلستقطاع.
ً
بناء على ما ورد أعاله استلمت زين الربط الزكوي المعدل للمبلغ المدفوع ،كما أنها تقدمت بإعتراضاتها أمام لجنة اإلستئناف الضريبي على قرار اللجنة االبتدائية
بتاريخ  19نوفمبر .2017
ال يوجد أي أثر مالي حيث أن الشركة لديها المخصصات الكافية لتغطية هذه المبالغ.

	 26-ربح السهم
األرباح األساسية والمخفضة السهم على أساس الربح للسنة  332.36مليون ريال سعودي ( 11.5 :2017مليون ريال سعودي) مقسوما على المتوسط المرجح لعدد
األسهم المصدرة من .)583.729.175 : 2017(.583.729.175
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	 27-األدوات المالية
إدارة رأس المال

ُ
تدير الشركة رأسمالها للتأكد من قدرتها على اإلستمرار بإعتبارها منشأة عاملة مع زيادة العائد للمساهمين من خالل اإلستفادة المثلى من رصيد الدين وحقوق
المساهمين .تظل االستراتيجية العامة للشركة دون تغيير عن السنة السابقة.
يتكون هيكل رأس مال الشركة من الدين وحقوق الملكية التي تتكون من رأس المال واحتياطي التحوط والعجز المتراكم والقروض طويلة األجل والمبالغ المستحقة
لألطراف ذات العالقة.

فئات األدوات المالية
( بآالف الرياالت السعودية )

الموجودات المالية

2017

2018
النقد وما في حكمه

1,416,731

1,115,809

الذمم المدينة

1,198,137

1,377,645

المطلوبات المالية
التكلفة المطفاة

21,828,916

21,475,193

ُ
تمثل مبالغ القروض والذمم المدينة والنقد واألرصدة لدى البنوك الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان في تاريخ التقرير.

مخاطر السوق

ً
ً
ُيقصد بمخاطر السوق المخاطر التي تتعلق بتقلب قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار الفائدة في السوق أو سعر السوق نتيجة للتغير في التصنيف
االئتماني لجهة اإلصدار أو األداة والتغير في الشعور السائد في السوق وأنشطة المضاربة والعرض والطلب على األوراق المالية والسيولة في السوق .ال تتعرض الشركة
إال لمخاطر العمالت األجنبية ومخاطر أسعار الفائدة.

إدارة مخاطر العمالت األجنبية

ً
ُ
تجري الشركة التعامالت المقومة بالعمالت األجنبية المعومة مقابل الريال السعودي وبالتالي تنشأ مخاطر تقلبات أسعار الصرف .ال يتم التحوط لهذه المبالغ نظرا
لكونها ليست جوهرية للشركة.

فيما يلي القيم الدفترية للمطلوبات النقدية المقومة بالعملة األجنبية للشركة في نهاية مدة التقرير:
التفاصيل

التاريخ

العملة األجنبية

مبلغ العملة األجنبية
(باآلالف)

سعر الصرف

باأللف ريال سعودي

الذمم الدائنة والتجارية األخرى

2018

اليورو

224

4.15

929

الذمم الدائنة والتجارية األخرى

2017

اليورو

343

4.13

1.416
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األدوات المالية (تتمة)

فيما يلي القيم الدفترية للموجودات النقدية المقومة بالعملة األجنبية للشركة في نهاية مدة التقرير:
التفاصيل 2018

مبلغ العملة األجنبية
(باآلالف)

العملة األجنبية

سعر الصرف

باأللف ريال سعودي

النقد وما في حكمه

اليورو

2,618

4.29

11,219

النقد وما في حكمه

الجنية االسترليني

396

4.76

1,886
13,105

التفاصيل2017

مبلغ العملة األجنبية
(باآلالف)

العملة األجنبية

سعر الصرف

باأللف ريال سعودي

النقد وما في حكمه

اليورو

2,172

4.49

9,750

النقد وما في حكمه

الجنية االسترليني

453

5.06

2,289
12,039

تحليل مدى حساسية العمالت األجنبية
تتعرض الشركة في الغالب لعملة أوروبا (اليورو) والمملكة المتحدة (الجنية االسترليني).
ُيوضح الجدول التالي مدى الحساسية لزيادة الريال السعودي وانخفاضه بنسبة  ٪5مقابل العمالت األجنبية ذات الصلةُ .تعد نسبة  ٪5معدل الحساسية ُ
المستخدم
ً
عند اإلبالغ عن مخاطر العمالت األجنبية داخليا إلى موظفي اإلدارة العليا ويمثل تقييم اإلدارة للتغير المحتمل المعقول في أسعار صرف العمالت األجنبية .ال
يتضمن تحليل مدى الحساسية إال البنود النقدية المستحقة المقومة بالعملة األجنبية ُويعدل نقلها في نهاية المدة لتغير بنسبة  ٪5في أسعار العمالت األجنبية.
يشير الرقم الموجب أدناه إلى انخفاض الربح عندما ُيعزز الريال السعودي بنسبة  ٪5مقابل العملة ذات الصلة وبالنسبة لضعف الريال السعودي بنسبة  ٪5مقابل
ً
ً
العملة ذات الصلة ،سيتأثر الربح تأثرا مماثل وستظهر األرصدة أدناه بالسالب.
التأثير على الربح
باأللف ريال سعودي

العملة
2018
اليورو

562

الجنية اإلسترليني

94

التأثير على الربح
باأللف ريال سعودي

العملة
2017
اليورو

103

الجنية اإلسترليني

22
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إدارة مخاطر الفوائد والسيولة

تقع المسؤولية النهائية عن إدارة مخاطر السيولة على عاتق مجلس اإلدارة الذي وضع ً
ً
مناسبا إلدارة مخاطر السيولة إلدارة متطلبات الشركة قصيرة ومتوسطة
إطارا
وطويلة األجل ومتطلبات إدارة السيولة .تدير الشركة مخاطر السيولة من خالل االحتفاظ باحتياطيات كافية وتسهيالت مصرفية وتسهيالت االقتراض االحتياطي
من خالل مراقبة التدفقات النقدية المتوقعة والفعلية باستمرار ومطابقة مواعيد استحقاق الموجودات والمطلوبات المالية .لم يطرأ أي تغيير في هذه االستراتيجية
عن العام السابق.
َُ
ُ
تتعرض الشركة لمخاطر أسعار الفائدة ألن كيانات الشركة تقترض األموال بأسعار فائدة متغيرة .تدير الشركة المخاطر باستخدام عقود مبادلة أسعار الفائدة .تق َّيم
أنشطة التحوط بانتظام لتتماشى مع تغيرات أسعار الفائدة وتحديد مدى اإلقبال على المخاطر بما يضمن التأكد من تطبيق استراتيجيات التحوط األكثر فعالية
من حيث التكلفة.

ترد تعرضات الشركة ألسعار الفائدة على الموجودات المالية والمطلوبات المالية مفصلة في قسم إدارة مخاطر السيولة من هذا اإليضاح

تحليل مدى حساسية سعر الفائدة

ُحددت تحليالت مدى الحساسية الواردة أدناه على أساس التعرض ألسعار الفائدة لجميع األدوات غير المحوطة في نهاية مدة التقرير .بالنسبة للمطلوبات ذات السعر
ً
ً ُ
المتغيرُ ،يعد التحليل بافتراض أن مبلغ المطلوبات القائمة في نهاية مدة التقرير كان مستحقا للسنة كاملة .تستخدم عملية زيادة أو إنقاص  50نقطة أساس عند
ً
اإلبالغ عن مخاطر أسعار الفائدة داخليا إلى موظفي اإلدارة العليا ويمثل تقييم اإلدارة للتغير المحتمل المعقول في أسعار الفائدة.
إذا بلغت أسعار الفائدة أعلى أو أقل من  50نقطة أساس وظلت جميع المتغيرات األخرى ثابتة ،فإن ربح الشركة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2018سينخفض
أو يزيد بمبلغ قدره  52,349,709ريال سعودي (  31ديسمبر  53,859,275 : 2017ريال سعودي ) .يعود ذلك ً
أساسا إلى تعرض المجموعة ألسعار الفائدة على
القروض ذات المعدالت المتغيرة.
توضح الجداول التالية االستحقاق التعاقدي المتبقي للشركة لمطلوباتها المالية غير المشتقة بمدد سداد متفق عليهاُ .أ َّ
عدت الجداول ً
بناء على التدفقات النقدية
ً
استنادا إلى أقرب تاريخ ُيطلب من الشركة الدفع فيه.
غير المخصومة للمطلوبات المالية
التفاصيل
سعر الفائدة
2018

خالل سنة
باأللف ريال سعودي

من سنة إلى خمس
سنوات
باأللف ريال سعودي

أكثر من خمس
سنوات
باأللف ريال سعودي

اإلجمالي
باأللف ريال سعودي

الذمم الدائنة والتجارية األخرى

بدون فوائد

4,104,497

-

-

4,104,497

المبالغ المستحقة لألطراف ذات العالقة

بدون فوائد

-

1,144,322

-

1,144,322

المبالغ المستحقة لألطراف ذات العالقة

حسب السوق

-

3,466,665

-

3,466,665

القروض طويلة األجل

حسب السوق

2,250,000

4,834,568

2,898,493

9,983,061

6,354,497

9,445,555

2,898,493

18,698,545

اإلجمالي
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األدوات المالية (تتمة)

إدارة مخاطر الفوائد والسيولة (تتمة)
التفاصيل
سعر الفائدة
2017

خالل سنة
باأللف ريال سعودي

من سنة إلى خمس
سنوات
باأللف ريال سعودي

أكثر من خمس
سنوات
باأللف ريال سعودي

اإلجمالي
باأللف ريال سعودي

الذمم الدائنة والتجارية األخرى

بدون فوائد

4,825,980

-

-

4,825,980

المبالغ المستحقة لألطراف ذات العالقة

بدون فوائد

-

940,265

-

940,265

المبالغ المستحقة لألطراف ذات العالقة

حسب السوق

-

3,332,255

-

3,332,255

القروض طويلة األجل

حسب السوق

5,994,987

2,250,000

2,431,151

10,676,138

10,820,967

6,522,520

2,431,151

19,774,638

اإلجمالي

إدارة مخاطر االئتمان

ُ
تشير مخاطر االئتمان إلى المخاطر التي تنتج عن تخلف الطرف المقابل عن التزاماته التعاقدية مما يؤدي إلى خسارة مالية للشركة .تتكون التركيزات المحتملة
ً
لمخاطر االئتمان أساسا من الذمم التجارية المدينة والمبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة واالستثمارات النقدية قصيرة األجل .يوضح اإليضاح  9تفاصيل
ُ
اإلفصاح عن كيفية إدارة مخاطر االئتمان المتعلقة بالذمم التجارية المدينة .تراقب المبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة ويجري تحديد مخصص ،عند
الضرورة ،ألي مبالغ غير قابلة لالسترداد .ال توضع االستثمارات النقدية قصيرة األجل إال لدى المصارف ذات التصنيف االئتماني العالي.

مخاطر السيولة

ً
ُيقصد بمخاطر السيولة المخاطر التي تواجه أي مؤسسة نتيجة لها صعوبة في جمع األموال للوفاء بااللتزامات المرتبطة باألدوات المالية .قد تنتج مخاطر السيولة
ً
ً
عن عدم القدرة على بيع األصل المالي بسرعة بمبلغ يقارب قيمته العادلة .تعاني الشركة عجزا متراكما في ذلك التاريخ .تشير هذه الظروف إلى أن قدرة الشركة
على الوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها واستمرارها باعتبارها منشأة عاملة تعتمد على قدرة الشركة على تجهيز أموال كافية في الوقت المحدد .يمتلك أعضاء
ُ
مجلس اإلدارة توقعات معقولة بأن الشركة لديها موارد كافية لمواصلة عملياتها التشغيلية في المستقبل المنظور .تدار مخاطر السيولة من خالل مراقبة مدى
توافر األموال الكافية بانتظام للوفاء بأي التزامات مستقبلية.

القيمة العادلة لألدوات المالية
يتم تجميع الموجودات والمطلوبات المقاسة بالقيمة العادلة في قائمة المركز المالي في ثالثة مستويات من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة .يتم تحديد هذه
المجموعة ً
بناء على أدنى مستوى من المدخالت الهامة المستخدمة في قياس القيمة العادلة  ،على النحو التالي:
المستوى  :1األسعار المعروضة (غير المعدلة) في األسواق النشطة لألصول أو الخصوم المتطابقة.
المستوى  :2مدخالت بخالف األسعار المعروضة ضمن المستوى  1والتي يمكن مالحظتها للموجودات أو المطلوبات  ،إما مباشرة (أي كأسعار) أو بشكل غير مباشر
(أي مشتقة من األسعار).
اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻟث :ﻣدﺧﻼت اﻟﻣوﺟودات أو اﻟﻣطﻟوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺳﺗﻧد إﻟﯽ ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺳوق اﻟﻘﺎﺑﻟﺔ ﻟﻟﻣﻼﺣظﺔ (اﻟﻣدﺧﻼت ﻏﯾر اﻟﻘﺎﺑﻟﺔ ﻟﻟﻣﻼﺣظﺔ).
ﺗدرج ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻟوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻟﺷرﮐﺔ ﺑﺎﻟﺗﮐﻟﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة .لذلك  ،لم يتم اإلفصاح عن إفصاح القيمة العادلة الذي يتطلب تصنيف من ثالث مستويات
للقيمة العادلة.
إن اﻟﻘﯾم اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻟوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ الواردة ﻓﻲ القوائم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ هي اﻟﺗﻘرﯾب اﻟﻣﻌﻘول لقيمتها اﻟﻌﺎدﻟﺔ.
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شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018

	 28-معلومات األطراف ذات العالقة
خالل الفترة الحالية ،دخلت الشركة في المعامالت التجارية التالية مع أطراف ذات عالقة:
( بآالف الرياالت السعودية )
2017

2018
إيرادات من جهات مملوكة من قبل مساهمين

7,266

10,187

مشتريات من جهات مملوكة من قبل مساهمين

14,740

11,934

رسوم استخدام عالمة تجارية محملة من قبل مساهمين (ايضاح )20

203,324

52,722

رسوم تمويل من قبل مساهمين (ايضاح )22

304,174

281,026

فيما يلي األرصدة القائمة كما في تاريخ التقرير:
( بآالف الرياالت السعودية )
2018

2017

مبالغ مستحقة لمساهمين

6,584,625

5,943,083

مبالغ مستحقة إلى جهات مملوكة لمساهمين

78

42

مبالغ مستحقة من مساهمين

721

673

مبالغ مستحقة من شركة مملوكة من قبل مساهمين

-

5,837

المبالغ األخرى المستحقة لألطراف ذات عالقة تم إفصاح عنها في اإليضاح رقم .14
المبالغ القائمة غير مضمونة وسيتم سدادها نقدا .لم يتم تقديم أو تلقي أية ضمانات من قبل أطراف ذات العالقة غير تلك التي تم اإلفصاح عنها في اإليضاح
 .13ولم يتم تسجيل أي مبالغ كمصروف في السنة الحالية للديون المشكوك في تحصيلها فيما يتعلق بالمبالغ المستحقة من أطراف ذات العالقة.
( بآالف الرياالت السعودية )
2018

2017

منافع قصيرة األجل

26,257

16,708

منافع طويلة األجل

626

575
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شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018

	 29-التزامات اإليجارات التشغيلية
لدى الشركة التزامات عقود التأجير التشغيلي التالية في تاريخ التقرير فيما يتعلق بالمواقع والمباني الفنية والمكاتب:
( بآالف الرياالت السعودية )
2018

2017

خالل عام

528,299

477,815

عام الى خمسة أعوام

838,982

492,092

أكثر من خمسة أعوام

455,004

207,997

1,822,285

1,177,904

وقد تكبدت الشركة نفقات االيجار التشغيلي التالية خالل السنة.
( بآالف الرياالت السعودية )
2018

2017

المباني

452,208

476,912

السيارات

1,605

2,668

453,813

479,580

	 30-إلتزامات رأسمالية

لدى الشركة التزامات رأسمالية بمبلغ  1.206مليون ريال سعودي تشمل  260مليون ريال لمشروع صندوق الخدمة الشاملة ) ( USFكما في تاريخ التقرير (  31ديسمبر
2017م 2,041 :مليون ريال سعودي).

	 31-منح حكومية مستلمة
تلقت الشركة إجمالي دخل منح حكومية خالل عام  2018مبلغ  713مليون ريال سعودي 67 :2017(.مليون ريال سعودي) تم خصم مبلغ 659مليون ريال سعودي
مقابل الممتلكات والمعدات وتم إدراج مبلغ  18مليون ريال سعودي في صافي ربح السنة( 31ديسمبر  2 :2017مليون ريال سعودي).

	 32-االلتزامات المحتملة
لدى الشركة التزامات محتملة في شكل خطابات ضمان وخطابات اعتماد بمبلغ  260مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر  31( 2018ديسمبر  123 :2017مليون
ريال سعودي).
تخضع الشركة في سياق األعمال االعتيادية لمواصلة الدعاوى القضائية ومتابعة العقوبات والغرامات المفروضة من قبل الجهات المنظمة والبلديات وغيرها من
المطالبات من الموردين وشركات االتصاالت التي تقدم خدمات الخلوية .تعتقد اإلدارة بعد التشاور مع مستشاريها الداخليين والخارجيين واالستشاريين الفنيين أن
هذه المسائل لن يكون لها تأثير كبير على المركز المالي أو نتائج عمليات الشركة.

	 33-التقارير القطاعية
لدى الشركة قطاع واحد فقط وهو خدمات الهاتف المحمول ويعمل في موقع جغرافي واحد ،وهو المملكة العربية السعودية .وبناء على ذلك ،لم يتم اإلفصاح
ً
عن التقارير القطاعية وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (« )8القطاعات التشغيلية» ألن هذا من شأنه أن يكون مجرد تكرار للمعلومات التي سبق تفصيلها
في هذه القوائم المالية.
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شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018

	 34-شركات تابعة
خالل الربع الرابع من عام  ، 2018أنشأت الشركة شركتين ذات مسؤولية محدودة مملوكة بالكامل برأس مال قدره  10.000ريال سعودي لكل منهما .هاتين الشركتين
لم تبدءا األنشطة التجارية بعد.
أشركة زين لألعمال والتي ستكون مسؤولة عن إنشاء  ،اقامة  ،اصالح وصيانة محطات وأبراج اإلتصاالت.-بشركة زين للمبيعات والتي ستكون مسؤولة عن توزيع وبيع أجهزة ومعدات االتصاالت .وتقديم الخدمات االستشارية.

	 35-أرقام المقارنة
تم إعادة ترتيب و  /أو إعادة تصنيف أرقام السنة السابقة  ،عند الضرورة  ،لغرض المقارنة في البيانات المالية .لعرض أفضل  ،كانت إعادة التصنيف الواردة في
البيانات المالية على النحو التالي:
إعادة التصنيف الى

إعادة التصنيف من

المبلغ
(بآالف الرياالت السعودية)

مصاريف توزيع وتسويق

تكلفة اإليرادات والمبيعات

116,955

تكلفة اإليرادات والمبيعات

مصاريف عمومية وإدارية

102

موجودات أخرى

موجودات غير ملموسة

531,122

ذمم مدينة وتجارية أخرى

موجودات غير ملموسة

45,990

ذمم دائنة وتجارية أخرى

إيرادات مؤجلة

39,557

	 36-األحداث الالحقة

في  16جمادى األول  1440هـ (الموافق  22يناير  ، )2019استحوذت الشركة على طيف  2600ميجاهرتز لمدة  15سنة ً
بدء ا من  1يناير  ، 2020على أن تدفع على
ً
ً
ابتداء من  1يناير 2020
دفعات متساوية خالل  15عاما
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شركة اإلتصاالت المتنقلة السعودية
(شركة مساهمة سعودية)
القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات
وتقرير مراجعي الحسابات
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م
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شركة اإلتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
قائمة المركز المالي
كما في  31ديسمبر 2017
 31ديسمبر 2017
ايضاحات

 1يناير 2016

 31ديسمبر 2016

بآالف الرياالت السعودية بآالف الرياالت السعودية بآالف الرياالت السعودية
(المعدلة)

(المعدلة)
الموجودات
موجودات غير متداولة
ممتلكات ومعدات

6

6,530,036

7,005,995

5,007,464

موجودات غير ملموسة

7

15,122,472

15,620,199

16,460,855

موجودات أخرى

531,122

532,181

310,036

مجموع الموجودات غير المتداولة

22,183,630

23,158,375

21,778,355

موجودات متداولة
مخزون

8

103,959

42,101

103,613

ذمم مدينة وتجارية أخرى

9

2,536,730

2,395,681

2,655,725

النقد وما في حكمه

10

1,115,809

918,560

1,378,498

3,756,498

3,356,342

4,137,836

25,940,128

26,514,717

25,916,191

مجموع الموجودات المتداولة
مجموع الموجودات
حقوق المساهمين والمطلوبات
رأس المال واالحتياطيات
رأس المال

11

5,837,292

5,837,292

5,837,292

احتياطي تحوط

12

()2,613

()3,968

()7,204

()8,165

153

-

عجز متراكم

()2,262,953

()2,274,492

()1,295,949

مجموع رأس المال واالحتياطيات

3,563,561

3,558,985

4,534,139

احتياطيات أخرى

مطلوبات غير متداولة
تسهيل قرض طويل األجل

13

4,681,151

10,141,090

9,904,333

مستحق إلى جهات ذات عالقة

14

5,943,125

5,456,713

4,804,205

167,381

696,793

151,979

مطلوبات غير متداولة أخرى
مشتقات أدوات مالية

12

2,613

3,968

7,204

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

15

94,167

75,323

67,809

10,888,437

16,373,887

14,935,530

مجموع المطلوبات غير المتداولة
مطلوبات متداولة
ذمم دائنة و تجارية أخرى

16

4,865,537

4,195,913

3,259,503

الجزء المتداول من القروض طويلة األجل

13

6,169,722

1,857,269

2,455,075

إيرادات مؤجلة

452,871

528,663

731,944

مجموع المطلوبات المتداولة

11,488,130

6,581,845

6,446,522

مجموع حقوق المساهمين والمطلوبات

25,940,128

26,514,717

25,916,191

ً
إن اإليضاحات المرفقة من  1إلى  36تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
قائمة األرباح والخسائر والدخل الشامل
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017

إيضاحات

2017

2016

بآالف الرياالت السعودية

بآالف الرياالت السعودية
(المعدلة)

اإليرادات

18

7,305,822

6,926,652

تكلفة اإليرادات والمبيعات

19

()2,392,804

()2,525,984

4,913,018

4,400,668

مصاريف توزيع وتسويق

20

()2,185,148

()2,365,900

مصاريف عمومية وإدارية

21

()210,684

()239,342

مصاريف اإلستهالك واإلطفاء

7-6

()1,613,944

()1,849,858

903,242

()54,432

مصاريف تمويل

22

()910,093

()955,782

ايرادات أخرى

23

1,785

4,613

إيرادات تمويل

24

16,605

27,058

11,539

()978,543

-

-

11,539

()978,543

إجمالي الربح

صافي الربح ( /الخسارة) قبل صافي ايرادات التمويل والزكاة

صافي الربح ( /الخسارة) قبل الزكاة
25

الزكاة
صافي الربح ( /الخسارة) للفترة
الدخل الشامل اآلخر
البنود التي لن يعاد تصنيفها في وقت الحق للربح أو الخسارة
إعادة قياس التزام مكافأة نهاية الخدمة

()8,318

153

البنود التي سيعاد تصنيفها في وقت الحق للربح أو الخسارة
صافي التغير في القيمة العادلة من أدوات التحوط التي تم
إبرامها لتغطية مخاطر التدفقات النقدية

12

إجمالي الدخل ( /الخسارة) الشامل للفترة
ربح ( /خسارة) السهم (بالرياالت السعودية) :

1,355

3,236

4,576

()975,154

27

 -أساسي

0.020

()1.676

 -مخفضة

0.020

()1.676

ً
إن اإليضاحات المرفقة من  1إلى  36تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
قائمة التغيرات في حقوق المساهمين
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
إيضاحات

رأس المال

احتياطي تحوط

احتياطيات
أخرى

عجز متراكم

مجموع حقوق
المساهمين

بآالف الرياالت
السعودية

بآالف الرياالت
السعودية

بآالف الرياالت
السعودية

بآالف الرياالت
السعودية

بآالف الرياالت
السعودية

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
الرصيد كما في  1يناير  2017كما تم االفصاح
ً
عنه سابقا

5,837,292

()3,968

153

()2,258,567

3,574,910

-

-

-

()15,925

()15,925

بعد إعادة التبويب

5,837,292

()3,968

153

()2,274,492

3,558,985

إجمالي الربح ) /الخسارة( الشامل للفترة

-

1,355

()8,318

11,539

4,576

الرصيد كما في  31ديسمبر 2017

5,837,292

()2,613

()8,165

()2,262,953

3,563,561

أثر تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية

6-36

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
الرصيد كما في  1يناير  2016كما تم االفصاح
ً
عنه سابقا

5.837.292

()7.204

-

()1.278.407

4.551.681

-

-

-

()17,542

()17,542

بعد إعادة التبويب

5.837.292

()7.204

-

()1,295,949

4,534,139

إجمالي الربح ) /الخسارة( الشامل للفترة

-

3,236

153

()978,543

()975,154

الرصيد كما في  31ديسمبر 2016

5,837,292

()3,968

153

()2,274,492

3,558,985

أثر تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية

2-36

ً
إن اإليضاحات المرفقة من  1إلى  36تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
ايضاحات

2017

2016

بآالف الرياالت السعودية

بآالف الرياالت السعودية

التدفق النقدي الناتج من األنشطة التشغيلية
صافي الربح ( /الخسارة) للسنة

11,539

()978,543

تعديالت لتسوية الخسارة الصافية للفترة إلى صافي النقد من األنشطة التشغيلية:
9

مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها والموجودات األخرى

59,910

42,336

1,613,944

1,849,858

15,762

()32,079

-

()10,941

مصاريف تمويل

910,093

955,782

(خسائر) /أرباح إعادة تقييم عمالت

7,497

()3,806

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين ،صافي

10,526

7,667

ربح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل

2,629,271

1,830,274

7-6

إستهالك وإطفاء
مخصصات أخرى

8

مخصص مخزون بطيئ الحركة

التغيرات في رأس المال العامل:
ذمم مدينة و تجارية أخرى

()200,960

217,709

مخزون

()61,858

72,453

ذمم دائنة و تجارية أخرى

1,157,706

()409,988

موجودات أخرى

()71,393

()284,485

إيرادات مؤجلة

()75,792

()203,280

مطلوبات غير متداولة أخرى

()529,412

544,814

النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

2,847,562

1,767,497

مصاريف تمويل مدفوعة

()482,508

()536,116

صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

2,365,054

1,231,381

التدفق النقدي الناتج من األنشطة االستثمارية
شراء ممتلكات ومعدات

6

()1,553,782

إستبعادات ممتلكات ومعدات

7

()2,005,718

()450

()529

شراء موجودات غير ملموسة

47,500

23,469

صافي النقد (المستخدم في) األنشطة االستثمارية

()1,506,732

()1,982,778

التدفق النقدي الناتج من األنشطة التمويلية
تسهيالت قروض قصيرة وطويلة األجل

13

()1,076,647

()161,044

مستحق لجهات ذات عالقة

14

415,574

452,503

صافي النقد (المستخدم في)  /الناتج من األنشطة التمويلية

()661,073

291,459

صافي التغير في النقد وما في حكمه

197,249

()459,938

918,560

1,378,498

1,115,809

918,560

10

النقد وما في حكمه  ،بداية السنة
النقد وما في حكمه  ،نهاية السنة

ً
إن اإليضاحات المرفقة من  1إلى  36تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
قائمة التغيرات في حقوق المساهمين (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
معامالت غير نقدية:

2017

2016

بآالف الرياالت السعودية

بآالف الرياالت السعودية

تعديل على الممتلكات والمعدات مقابل الذمم الدائنة

1,045,643

905,199

تعديل على الدفعات المقدمة من المساهمين مقابل تسهيالت القروض قصيرة األجل

70,838

200,005

التغيرات في القيمة العادلة لمشتقات األدوات المالية مقابل الجزء المدين لحقوق المساهمين

1,355

3,236

ً
إن اإليضاحات المرفقة من  1إلى  36تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017

 1-التكوين والنشاطات
 	  1-1تقوم شركة االتصاالت المتنقلة السعودية («الشركة» أو «زين السعودية») بتقديـم خدمات االتصاالت المتنقلة في المملكة العربية السعودية حيث
تقوم بتشغيل وشراء وتقديـم وتركيب وإدارة وصيانة خدمات الهاتف المتنقل.
إن الشركة هي «شركة مساهمة سعودية» أنشئت بموجب القرارات الوزارية رقم  176بتاريخ  25جمادى األولى 1428هــ (الموافق  11يونيو 2007م) وقرار رقم 357
بتاريخ  28ذو الحجة 1428هـ (الموافق  7يناير 2008م) والمرسوم الملكي رقم /48م بتاريخ  26جمادى األولى 1428هـ (الموافق  12يونيو  )2007والسجـل التجـاري
رقم  1010246192الصادر من مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية بتاريخ  4ربيع األول 1429هـ (الموافق  12مارس 2008م) كمشغل ثالث لخدمة الهاتف
النقال ولديه رخصة تشغيل غير محدودة التقنية في المملكة العربية السعودية تبلغ مدتها  25عام.
إن العنوان المسجل للشركة هو صندوق بريد  ، 295814الرياض  ، 11351المملكة العربية السعودية.
بناء على األمر السامي بتاريخ  30ذي الحجة  1437هــ (الموافق  1أكتوبر 2016م) الذي تم اإلعالن عنه من قبل هيئة السوق المالية بتاريخ  01محرم  1438هـ (الموافق
 2أكتوبر  )2016والذي وجه لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات ( )CITCللتنسيق مع شركة االتصاالت المتنقلة السعودية (زين السعودية) إلى:
أتمديد ترخيصها لمدة  15سنة إضافية ،لتصل الفترة المتبقية الى  32سنة تنتهي في  21ربيع األول  1469هــ (الموافق  18يناير 2047م)( .سيكونالتأثير سنوي في تخفيض رسوم استهالك الترخيص بـ  433مليون ريال سعودي تقريبا وتخفيض الخسائر بنفس المقدار)؛
بمنح الشركة الرخصة الموحدة حيث يمكن أن تقدم جميع خدمات االتصاالت بما في ذلك خدمات الهاتف الثابت .وجالتنسيق مع وزارة المالية لمناقشة البدائل بشأن المبالغ المستحقة للحكومة.في  23جمادى األولى  1438هـ (الموافق  20فبراير 2017م) أصدرت «الهيئة» لشركة زين الرخصة الموحدة لتقديم جميع خدمات اإلتصاالت تمشيا مع األمر السامي
بتاريخ  30ذي الحجة  1437هــ (الموافق  1أكتوبر 2016م).
في  12رمضان  1438هـ (الموافق  7يونيو  )2017استحوذت الشركة على  10ميغاهيرتز من  1800ميغاهيرت؛ الطيف بتكلفة إجمالية قدرها  844مليون ريال
سعودي حيث تستحق ٪30في عام 2017م والباقي على مدى  10سنوات ،التي ستكون سارية المفعول في يناير .2018
ً
قامت الشركة بسداد مسبقا  %30الدفعة األولى بمبلغ  253.8مليون ريال سعودي خالل الربع الثالث .2017
2-1

حققت الشركة صافي أرباح للسنه المنتهية في  31ديسمبر 2017م بمبلغ  11.5مليون ريال سعودي ،بعد إدراج اآلثار اإليجابية المترتبة على
القرار السامي سالف الذكر ،ولديها عجز متراكم بمبلغ  2,26مليار ريال سعودي كما في ذلك التاريخ .تعتقد إدارة الشركة أن ما تم منحه لها من
األمر السامي ،كما ذكر أعاله ،سوف يكون له تأثير إيجابي على الشركة ،وأنها ستكون ناجحة في الوفاء بإلتزاماتها من خالل قيامها بأنشطتها
ً
ُ
قرض وتم مشاركتها
اإلعتيادية .أنهت اإلدارة خطة العمل والتى تم الموافقة عليها من مجلس اإلدارة .وقد عينت الشركة مستشارا وأعدت دراسة للم ِ
مع البنوك بهدف إعادة تمويل القروض .لدى مدراء الشركة توقعات معقولة بأن الشركة لديها الموارد الكافية لمواصلة أدائها التشغيلي فى
المستقبل المنظور.

3-1

أوصى مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ  24أكتوبر  ، 2017بإعادة هيكلة رأس مال الشركة من خالل تخفيض رأس المال من 5,837,291,750
ريال سعودي إلى  3,616,110,783ريال سعودي ،وبالتالي تخفيض عدد األسهم من  583,729,175سهم إلى  361,611,078سهم عن طريق إلغاء
 222,118,097سهم .إن الغرض من تخفيض رأس المـال هو إطفاء الخسائر المتراكمـة للشركة كما في  30يونيو  .2017كما أوصى المجلس بزيادة
رأس المال بمقدار  6,000,000,000ريال سعودي من خالل إصدار  600,000,000سهم جديد (أسهم حقوق أولوية) والذي سيؤدي لزيادة رأس مال الشركة من
 3,616,110,783ريال سعودي إلى  9,616,110,783ريال سعودي ،ما سيؤدي الي ضخ سيولة نقدية إضافية سيتم استخدامها لتخفيض دين الشركة.
تخضع توصية مجلس اإلدارة لموافقة الجهات التنظيمية ذات الصلة ،بما في ذلك هيئة السوق المالية والجمعيات العامة غير العادية المقرة له.

4-1

تمت الموافقة على هذه القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  23يناير 2018م.
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شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
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التكوين والنشاطات (تتمة)

إتفاقيات إعادة التمويل
في  31يوليو  ،2013وقعت الشركة تعديل وإعادة جدولة «اتفاقية تسهيل المرابحة» مع بعض مستثمري تسهيل المرابحة الحاليين .حسب شروط االتفاقية
الجديدة ،سددت الشركة مبلغ  369مليون ريال سعودي من مواردها النقدية الداخلية لتخفيض رصيد أصل القرض الحالي من  9مليار ريال سعودي إلى 8.63
مليار ريال سعودي ،مع توقيع اإلتفاقية الجديدة قامت الشركة بنجاح بتمديد فترة استحقاق تسهيل المرابحة الحالي لفترة  5سنوات تنتهي في  30يونيو 2018
والتي كانت تستحق في  31يوليو .2013
تلتزم الشركة بالتعهدات المالية للقروض  .في الربع الثاني من عام  2015والربع األول من عام  ،2016قامت الشركة بالدفع المسبق للمبالغ  121مليون ريال سعودي
و 392مليون ريال سعودي على التوالي كدفعات الزامية نتيجة للفائض في التدفقات النقدية الحرة.في  31ديسمبر عام  ،2016دفعت الشركة الدفعة األولى
البالغة  432مليون ريال سعودي والتي تمثل  ٪5من أصل القرض .في  22يونيو  ، 2017دفعت الشركة الدفعة الثانية البالغة  432مليون ريال سعودي والتي
تمثل  ٪5من أصل القرض .في  28ديسمبر  ، 2017دفعت الشركة الدفعة الثالثة البالغة  1,295مليون ريال سعودي والتي تمثل  ٪15من أصل القرض.
ً
(راجع أيضا ايضاح )1-13
في  2يونيو  2016جددت الشركة اتفاقية تسهيل قرض تجاري طويل االجل بمبلغ  2،25مليار ريال سعودي لمدة سنتين قابلة للتمديد لسنة إضافية .يخضع
القرض لضمان غير مشروط وغير قابل لإللغاء من قبل شركة االتصاالت المتنقلة الكويتية ش.م.ك .وسيتم سداد المبلغ األصلي دفعة واحدة في تاريخ اإلستحقاق.
ً
راجع أيضا ايضاح )13
في  15أغسطس  2016وقعت الشركة اتفاقية تمويل تجاري جديد طويل األجل بمبلغ  2.25مليار ريال سعودي ،وتمتد لفترة عامين قابلة للتمديد لعام إضافي،
التمويل التجاري الجديد تم توقيعه مع بنك الصين الصناعي والتجاري (اندستريال آند كوميرشل بانك أوف تشاينا) الستبدال االتفاقية القائمة مع تحالف بنكي،
هذه االتفاقية الجديدة تحمل تكاليف تمويلية أقل من القرض القائم ،التمويل مغطى بالكامل بضمان غير مشروط وغير قابل لإللغاء من قبل شركة االتصاالت
المتنقلة الكويتية ش.م.ك.
في  7ديسمبر  ،2017حصلت الشركة على موافقة مبدئية لتمديد تاريخ االستحقاق النهائي إلى  9أغسطس .2019
ً
راجع أيضا ايضاح )3-13

 2-أسس االعداد
بيان اإللتزام
تم إعداد البيانات المالية وفقا فقا للمعايير الدولية للتقارير المالية ( )IFRSحسب ما هو معتمد في المملكة العربية السعودية.والمعايير والتشريعات األخرى التي
أقرتها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (سوكبا)  .إن هذه القوائم المالية هي أول البيانات المالية السنوية المعدة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية.
تم تطبيق متطلبات المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ( )1تبني المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة األولى عند إعداد هذه البيانات المالية( .راجع
ايضاح رقم  )36الذي يوضح أثر تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية في هذه البیانات المالیة .ان تاريخ التحول من المعايير السعودية الى المعايير
الدولية هو  1يناير .2016
أصدرت هيئة السوق المالية قرار مجلس المفوضين بتاريخ  16أكتوبر 2016م (الموافق  15محرم  1438هـ ) الذي يلزم الجهات المدرجة بتطبيق نموذج التكلفة
عند قياس أصول الممتلكات والمصانع والمعدات والعقارات االستثمارية واألصول غير الملموسة عند تنبي المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية لفترة مدتها
ثالث سنوات تبدأ من تاريخ تبني المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ،مع االستمرار في التقيد باشتراطات اإلفصاح عن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
المعتمدة في المملكة العربية السعودية والتي تتطلب أو تحث على اإلفصاح عن القيمة العادلة ضمن بند الملحوظات إلى البيانات المالية .وقد التزمت الشركة
باالشتراطات الواردة في هذه البيانات المالية.
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أسس االعداد (تتمة)

أسس القياس

ً
وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا ّ
مخصص مكافأة نهاية الخدمة والذي تم تقييمه حسب حسابات التأمين وقياس األصول المالية
تم إعداد البيانات المالية
المتاحة للبيع كما هو موضح في السياسات المحاسبية ذات الصلة.

ً
عموما على القيمة العادلة للمقابل المالي المدفوع مقابل السلع والخدمات.
تقوم التكلفة التاريخية
استخدمت الشركة نفس السياسة المحاسبية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016م ،ما لم يذكر خالف ذلك.

األحكام والتقديرات المحاسبية الهامة

ً
إن إعداد البيانات المالية وفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية يتطلب استخدام بعض التقديرات واالفتراضات
الهامة التي تؤثر على المبالغ المعلن عنها لألصول والخصوم واإلفصاح عن األصول والخصوم المحتملة في تاريخ التقريروالمبالغ المعلن عنها لإليرادات
والمصروفات خالل الفترة المشمولة بالتقرير .يتم االستمرار في تقييم التقديرات واألحكام ،وتقوم على الخبرة السابقة وعوامل أخرى ،بما فيها التوقعات باألحداث
ً
ونادرا ما سوف تتساوى
المستقبلية التي ُيعتقد أن تكون معقولة الوقوع في ظل الظروف الحالية .تقوم الشرکة بعمل تقدیرات وافتراضات تتعلق بالمستقبل.
التقديرات المحاسبية الناتجة – بحكم تعريفيها  -مع النتائج الفعلية ذات الصلة

العملة الوظيفية وعملة العرض

ً
يعتبر الريال السعودي هو العملة الوظيفية للشركة .وتم عرض هذه القوائم المالية بالريال السعودي ،مقربا إلى أقرب ألف.

 3-السياسات المحاسبية الهامة
الممتلكات والمعدات
تدرج الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصا اإلهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة.
ویتم االعتراف باإلهالك لشطب تکلفة األصول ناقصا قیمتها المتبقیة علی مدى أعمارها اإلنتاجیة باستخدام طریقة القسط الثابت .ويجب مراجعة األعمار اإلنتاجية
المقدرة والقيم المتبقية وطريقة اإلهالك في نهاية كل فترة تقرير ،وتحتسب أي تغيرات في التقديرات على أساس مستقبلي.
تطبق الشركة معدالت اإلهالك السنوية التالية على ممتلكاتها ومعداتها:
معدات شبكة اإلتصاالت

 ٪5إلى ٪33.3

نظم المعلومات والخوادم

 ٪20إلى ٪33.3

تحسينات على العقارات المستأجرة

٪20

األثاث والتجهيزات واألدوات المكتبية

٪20

السيارات ومعدات النقل األخرى

٪20

ال يتم استهالك األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ.
يتم استبعاد أي من بنود الممتلكات والمعدات بمجرد التصرف فيه أو عندما ال ُيتوقع أي منافع اقتصادية مستقبلية من االستمرار في استخدام األصل .ويتم تحديد
أي ربح أو خسارة ناتجة عن بيع أو استبعاد أحد بنود الممتلكات والمعدات على أنه الفرق بين متحصالت البيع والقيمة الدفترية لألصل ،ويجب االعتراف به في
األرباح أو الخسائر.
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السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

األصول غير الملموسة
تدرج األصول غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة التي يتم شراؤها بشكل منفصل بالتكلفة ناقصا اإلطفاء المتراكم وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة.
ويتم االعتراف باإلطفاء على أساس القسط الثابت على مدى أعمارها اإلنتاجية المقدرة .ويجب مراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة وطريقة اإلطفاء في نهاية كل فترة
تقرير ،وتحتسب تأثيرات أي تغيرات في التقديرات على أساس مستقبلي .تدرج األصول غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة التي يتم شراؤها بشكل
منفصل بالتكلفة ناقصا خسائر انخفاض القيمة المتراكمة.
تطبق الشركة معدالت اإلطفاء السنوية التالية على أصولها غير الملموسة:
رسوم الترخيص

٪2.5

برامج الحاسوب

 ٪20إلى ٪50

يكون للعالمات التجارية عمر إنتاجي غير محدد ،ويتم تقييم انخفاض قيمتها في تاريخ كل تقرير.
يتم استبعاد أي أصل غير ملموس بمجرد التصرف فيه أو عندما ال ُيتوقع أي منافع اقتصادية مستقبلية من استخدامه أو التصرف فيه .يتم اإلعتراف بالمكاسب
أو الخسائر الناتجة عن استبعاد األصل غير الملموس ،التي تحسب على أساس الفرق بين صافي متحصالت البيع والقيمة الدفترية لألصل ،في األرباح أو الخسائر
عند استبعاد األصل.

انخفاض قيمة األصول الملموسة وغير الملموسة

ُ
تراجع الشركة -في نهاية كل فترة تقرير  -القيم الدفترية ألصولها الملموسة وغير الملموسة لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن تلك األصول قد تعرضت
لخسائر انخفاض القيمة .في حالة وجود مثل هذه المؤشرات ،يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل من أجل تحديد مدى خسارة انخفاض القيمة (إن وجدت).
عندما ال يكون من الممكن تقدير المبلغ القابل لالسترداد ألصل منفرد ،تقوم الشركة بتقدير المبلغ القابل لالسترداد لوحدة توليد النقد التي ينتمي إليها األصل.
ُ
وعندما يمكن تحديد أساس معقول وثابت للتوزيع ،توزع كذلك أصول الشركات إلى وحدات توليد النقد الفردية ،أو يتم توزيعها بخالف ذلك على أصغر شركة
من وحدات إنتاج النقد التي يمكن تحديد أساس توزيع معقول وثابت لها.

ويكون المبلغ القابل لالسترداد هو ما يتعدى القيمة العادلة ناقصا تكلفة البيع والقيمة الناتجة من االستخدام .عند تقدير قيمة االستخدام ،يتم خصم التدفقات
النقدية المستقبلية المقدرة من قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم ما قبل الضريبة الذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر
المحددة لألصل الذي لم يتم تعديل التدفقات النقدية المستقبلية له.
ُ
إذا كان المبلغ القابل لالسترداد لألصل (وحدة توليد النقد) قد ق ِّدر أقل من قيمته الدفترية ،يتم تخفيض القيمة الدفترية (وحدة توليد النقد) لألصل إلى مبلغه
القابل لالسترداد .يتم إدراج خسارة انخفاض القيمة مباشرة في األرباح أو الخسائر.
ً
وفي حال عكس خسارة القيمة الحقا ،يجب زيادة القيمة الدفترية لألصل (أو وحدة توليد النقد) إلى أن تصل للتقديرات المعدلة للمبلغ القابل لالسترداد ،ولكن
بحيث ال تزيد القيمة الدفترية التي تمت زيادتها عن القيمة الدفترية التي كان من الممكن تحديدها إذا لم يتم االعتراف بخسارة االنخفاض في القيمة لألصل
(أو وحدة توليد للنقد) في السنوات السابقة .يتم االعتراف بعكس خسارة انخفاض القيمة مباشرة في األرباح أو الخسائر.

المخزون
تقدر قيمة المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق ،أيهما أدنى .وتحدد تكاليف المخزون على أساس المتوسط المرجح للتكلفة .يمثل صافي القيمة
القابلة للتحقق سعر البيع المقدر للمخزون ً
ناقصا كل التكاليف المقدرة لإلنهاء والتكاليف الالزمة إلتمام الشراء.

النقد وما يعادله

ً
يتألف النقد وما يعادله المبين في بيان التدفقات النقدية الموحد من النقد في الصندوق والودائع في البنوك ،وكلها مستحقة خالل  90يوما أو أقل ،وهي متاحة
الستخدام الشركة ما لم ُيذكر خالف ذلك.
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منافع الموظفين
مكافأة نهاية الخدمة
يتم تحديد مخصص مكافأة نهاية الخدمة ،وهو عبارة عن خطة مزايا محددة ،باستخدام طريقة وحدة االئتمان المخططة ،مع إجراء تقييم إكتواري في نهاية كل
ُ
فترة التقريرالسنوي .وتدرج عمليات إعادة القياس ،التي تشمل المكاسب والخسائر الناتجة عن التقييم األكتواري ،مباشرة في قائمة المركز المالي مع قيد أي خصم
أو ائتمان في الدخل الشامل األخر في الفترة التي تحدث فيها .وتدرج عمليات إعادة القياس المعترف بها في الدخل الشامل اآلخر على الفور في األرباح المبقاة،
ولن يتم إعادة تصنيفها ضمن األرباح أو الخسائر .ويتم إثبات تكلفة الخدمة السابقة في الربح أو الخسارة في فترة تعديل الخطة .كما يتم احتساب الفائدة من
ُ
خالل تطبيق معدل الخصم في بداية الفترة الى صافي االلتزامات أو األصول المحددة .وتصنف تكاليف المنافع المحددة على النحو التالي:
تکالیف الخدمة (بما في ذلك تكلفة الخدمة الحالية ،تكلفة الخدمة السابقة ،وكذلك المكاسب والخسائر الناتجة عن التخفيضات والتسوية)؛
مصروفات الفوائد؛
إعادة القياس.
تقدم الشركة العنصرين األولين لتكاليف المنافع المحددة في الربح أو الخسارة في بند «المصاريف العامة واإلدارية».
قامت الشركة بالبدء بإستخدام التقويم االكتواري إللتزامات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين من بداية التحول للمعايير الدولية للتقرير المالي ،على أساس مستوى.

إستحقاقات التقاعد
تدفع الشركة مساهمات التقاعد من موظفيها السعوديين إلى المؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية .ويمثل ذلك خطة مساهمة محددة .وتسجل المدفوعات
كمصاريف عند تكبدها.

منافع الموظفين قصيرة األجل
يتم اإلعتراف بااللتزام بالمنافع المستحقة للموظفين فيما يتعلق باألجور والرواتب واألجازات السنوية واألجازات المرضية في الفترة التي يتم فيها تقديم الخدمة
ذات العالقة بالمبلغ غير المخصوم من المنافع المتوقع دفعها مقابل تلك الخدمة.
وتقاس االلتزامات المعترف بها فيما يتعلق بمنافع الموظفين القصيرة األجل بالمبلغ غير المخصوم للمنافع المتوقع دفعها مقابل الخدمة ذات العالقة.

األدوات المالية
يتم اإلعتراف باألصول والخصوم المالية عندما تصبح الشركة طرفا في األحكام التعاقدية لهذه األدوات.
ً
مبدئيا بالقيمة العادلة .ويتم إضافة تكاليف المعاملة التي تتعلق بشكل مباشر بشراء األصول والخصوم المالية أو إصدارها
يتم قياس األصول والخصوم المالية
ُ
(بخالف األصول المالية والخصوم المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر) إلى القيمة العادلة لألصول المالية والخصوم المالية أو تخصم منها ،حسب
االقتضاء ،عند االعتراف األولي .وإن تكاليف المعاملة التي تتعلق بشكل مباشر بشراء األصول المالية والخصوم المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
يتم االعتراف بها مباشرة في األرباح أو الخسائر.

األصول المالية
يتم تصنيف األصول المالية إلى الفئات التالية :األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ،واإلستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق،
واألصول المالية المتاحة للبيع ،والقروض والذمم المدينة .يعتمد التصنيف على طبيعة وهدف األصول المالية ويتم تحديده في وقت اإلعتراف األولي .ويتم
اإلعتراف بكل عمليات بيع وشراء األصول المالية بالطرق العادية أو عدم اإلعتراف بها على أساس تاريخ التعامل .وعمليات الشراء أو البيع بالطرق المعتادة هي
مشتريات أو مبيعات األصول المالية التي تتطلب تسليم األصول ضمن اإلطار الزمني المحدد بموجب اللوائح أو العرف في السوق.

طريقة معدل الفائدة الفعلي
طريقة معدل الفائدة الفعلي هي طريقة لحساب التكلفة المطفأة ألداة الدين وتوزيع إيرادات الفوائد على الفترة ذات العالقة .معدل الفائدة الفعلي هو المعدل
الذي يخصم بالضبط المبالغ النقدية المستقبلية المقدرة (بما في ذلك جميع الرسوم والنقاط المدفوعة أو المستلمة ،التي تشكل جزءا ال يتجزأ من معدل الفائدة
الفعلي ،وتكاليف المعاملة ،واألقساط أو الخصومات األخرى) ،من خالل العمر المتوقع ألداة الدين ،أو فترة أقصر -عند االقتضاء  -إلى صافي القيمة الدفترية عند
اإلعتراف األولي.
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األدوات المالية (تتمة)
األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
يتم تصنيف األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر عندما يكون األصل المالي )1( :هو المقابل المحتمل الذي يمكن أن يدفعه المشتري كجزء
من دمج األعمال الذي ينطبق عليه المعيار الدولي للتقارير المالية رقم « )2( »3محتفظ به للمتاجرة ،أو ( )3محدد من قبل الشركة بالقيمة العادلة من خالل األرباح
أو الخسائر.
يتم تصنيف األصول المالية على أنها محتفظ بها للمتاجرة في الحاالت التالية:
إذا كان شراؤها أساسا لغرض بيعها في المدى القريب،
ً
إذا كانت عند االعتراف األولي جزءا من محفظة أدوات مالية معلومة تديرها الشركة وتشتمل على نموذج فعلي لجني األرباح على المدى القصير.
إذا كانت مشتقات غير محددة وفعالة كأداة تحوط.
يمكن تصنيف األصل المالي ،فيما عدا تلك المحتفظ بها للمتاجرة أو المقابل المحتمل الذي يمكن أن يدفعه المشتري كجزء من دمج األعمال ،بالقيمة العادلة
من خالل األرباح أو الخسائر عند اإلعتراف األولي في الحاالت التالية:
هذا التصنيف يلغي أو يقلل بشكل كبير من عدم اتساق القياس أو اإلعتراف الذي قد ينشأ؛
إذا كان األصل المالي جزءا من مجموعة من األصول المالية أو اإللتزامات المالية أو كليهما ،ويتم إدارته وتقييم أدائه على أساس القيمة العادلة وفقا
إلستراتيجية إدارة المخاطر الموثقة للشركة أو إستراتيجية اإلستثمار ويتم تقديم المعلومات حول التجميع داخليا على هذا األساس؛
إذا كان يشكل جزءا من عقد يحتوي على واحد أو أكثر من المشتقات الضمنية ،ويسمح معيار المحاسبة الدولي رقم  39بأن يتم تصنيف العقد
المجمع بالكامل بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر.
إذا تم إدراج األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر بالقيمة العادلة مع إدراج أي أرباح أو خسائر ناتجة عن إعادة القياس في األرباح أو الخسائر.
يتم إدراج توزيعات األرباح أو الفوائد المكتسبة من األصل المالي ضمن بند سطر «المكاسب أو الخسائر األخرى» في بيان األرباح أو الخسائر.

اإلستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق
اإلستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق هي األصول المالية غير المشتقة ذات الدفعات الثابتة أو القابلة للتحديد وتواريخ اإلستحقاق الثابتة التي تكون
لدى الشركة النية والقدرة على اإلحتفاظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق .عقب اإلعتراف األولي ،يتم قياس اإلستثمارات المحتفظ بها حتى اإلستحقاق بالتكلفة المطفأة
باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ناقصا أي خسارة انخفاض في القيمة يتم اإلعتراف بها في األرباح أو الخسائر.

القروض والذمم المدينة
تعد القروض والذمم المدينة بمثابة أصول مالية غير مشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد والتي ال تكون مدرجة في أية سوق نشطة .يتم قياس القروض
والذمم المدينة بما في ذلك الذمم التجارية المدينة وغيرها واألرصدة البنكية والنقد بالتكلفة ُ
المطفأة وذلك باستخدام طريقة الفائدة الفعلية دون أية خسارة
انخفاض في القيمة والتي يتم تحديدها في األرباح أو الخسائر.
يتم تحديد إيرادات الفوائد بتطبيق معدل الفائدة الفعلي ،باستثناء الذمم المدينة قصيرة األجل حينما يكون تأثير الخصم غير جوهري.

األصول المالیة المتاحة للبیع
تعد األصول المالية المتاحة للبيع أدوات غير مشتقة يتم تصنيفها إما على أنها متاحة للبيع أو غير مصنفة على أنها (أ) قروض وذمم مدينة أو (ب) استثمارات
محتفظ بها حتى اإلستحقاق أو (ج) أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.
يتم تحديد األصول المتاحة للبيع بالقيمة العادلة في نهاية كل فترة إعداد التقارير مع توضيح التغيرات في القيمة العادلة في اإليرادات الشاملة األخرى
والمتراكمة تحت بند احتياطي إعادة تقييم اإلستثمارات .وعند التصرف باألصول المالية المتاحة للبيع ،يتم تصنيف المكاسب أو الخسائر المتراكمة في احتياطي
إعادة تقييم اإلستثمارات في الربح أو الخسارة .وفي حال اعتبار أن األصول المالية المتاحة للبيع منخفضة القيمة (راجع أدناه) فإن الخسائر المتراكمة المعترف بها
في اإليرادات الشاملة األخرى يتم تصنيفها من حقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة وذلك بمثابة تعديل إعادة التصنيف حتى وإن لم يتم إلغاء تسجيل األصول
المالية .والحاالت اإلنعكاسية لخسائر انخفاض القيمة الخاصة بأي استثمار في أداة حقوق الملكية ال يتم عكسها من خالل األرباح أو الخسائر .وفي حال زادت القيمة
العادلة ،وذلك في أية فترة الحقة ،ألداة الدين المصنفة على أنها متاحة للبيع وبحيث يمكن ربط الزيادة بشكل موضوعي بحدث وقع بعد تسجيل خسارة انخفاض
القيمة في الربح أو الخسارة ،يتم عكس خسارة اإلنخفاض في القيمة مع تسجيل حجم اإلنعكاس في الربح أو الخسارة.
ُ
إن استثمارات حقوق الملكية المتاحة للبيع والتي ليس لها سعر سوقي مدرج في أية سوق نشطة وال يمكن قياس قيمتها العادلة بشكل موثوق به تقاس بالتكلفة
دون أية خسائر محددة لالنخفاض في القيمة وذلك في نهاية كل فترة إعداد التقارير.
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األدوات المالية (تتمة)
انخفاض قيمة األصول المالية
يتم تقييم األصول المالية ،بخالف األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،لتحديد مؤشرات انخفاض القيمة في نهاية كل فترة إعداد التقارير.
وتعتبر األصول المالية منخفضة القيمة عندما يكون هناك دليل موضوعي على أن التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لالستثمار قد تأثرت وذلك نتيجة وقوع
حدث أو أكثر بعد التسجيل المبدئي لألصول المالية.
ً
وبالنسبة إلستثمارات حقوق الملكية المتاحة للبيع ،فإن اإلنخفاض الجوهري أو المتواصل في القيمة العادلة لألوراق المالية إلى ما دون تكلفتها ُيعتبر دليال
ً
موضوعيا على إنخفاض القيمة.
بالنسبة لجميع األصول المالية األخرى ،يمكن أن يتضمن الدليل الموضوعي على انخفاض القيمة ما يلي:
الم ِّ
مشكالت مالية كبيرة للجهة ُ
صدرة أو الجهة المقابلة؛ أو
اإلخالل بالعقد ،مثل التخلف عن السداد أو التقصير في سداد الفوائد أو المدفوعات الرئيسية؛ أو
يصبح من المحتمل أن المقترض سيدخل في مرحلة اإلفالس أو إعادة التنظيم المالي؛ أو
اختفاء السوق النشطة لتلك األصول المالية بسبب المشكالت المالية.
وبالنسبة لفئات معينة من األصول المالية ،مثل الذمم التجارية المدينة ،فيتم تقييم األصول لتحديد اإلنخفاض في القيمة على أساس جماعي حتى وإن تم
تقييمها على أنها ال تنخفض بصورة منفصلة.
وقد يتضمن الدليل الموضوعي على انخفاض قيمة محفظة الذمم المدينة ،خبرة الشركة السابقة في تحصيل الدفعات ،والزيادة في عدد الدفعات المتأخرة في
المحفظة عن متوسط فترة اإلئتمان الممنوحة ،وكذلك التغيرات الملحوظة في الظروف اإلقتصادية الوطنية أو المحلية التي ترتبط بالتقصير حول الذمم المدينة.
بالنسبة لألصول المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة ،فإن حجم خسارة اإلنخفاض في القيمة التي تم تحقيقه هو الفرق بين القيمة الدفترية لألصول والقيمة الحالية
للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مخصومة بمعدل الفائدة الفعلي األصلي لألصول المالية.
بالنسبة لألصول المالية المدرجة بالتكلفة ،يتم قياس حجم خسارة اإلنخفاض في القيمة على أنه الفرق بين القيمة الدفترية لألصول والقيمة الحالية للتدفقات
النقدية المستقبلية المقدرة مخصومة بمعدل العائد الحالي السوقي ألصول مالية مماثلة.
يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصول المالية من خالل خسارة اإلنخفاض في القيمة بشكل مباشرة لجميع األصول المالية باستثناء الذمم التجارية المدينة حيث يتم
تخفيض القيمة الدفترية من خالل استخدام حساب مخصص .وعندما تعتبر الذمم التجارية المدينة غير قابلة للتحصيل ،يتم شطبها مقابل الحساب المخصص.
ً
وتقيد المبالغ المستردة الالحقة للمبالغ المشطوبة سابقا مقابل الحساب المخصص .ويتم تسجيل التغيرات في القيمة الدفترية للحساب المخصص في األرباح أو
الخسائر.
بالنسبة لألصول المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة ،إذا انخفضت خسارة اإلنخفاض في القيمة ،في فترة الحقة ،وكان من الممكن ربط اإلنخفاض بشكل
ً
موضوعي بحدث وقع بعد تسجيل انخفاض القيمة ،فإنه يتم عكس خسارة اإلنخفاض في القيمة المسجلة سابقا من خالل األرباح أو الخسائر إلى الحد الذي ال تتجاوز
فيه القيمة الدفترية لالستثمار ،في تاريخ عكس اإلنخفاض في القيمة ،ما لو كانت عليه التكلفة المطفأة لو لم يتم تسجيل اإلنخفاض في القيمة.

استبعاد األصول المالية
نحو فعلي كافة
تقوم الشركة باستبعاد األصول المالية عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصل أو عندما تقوم بتحويل األصول المالية وعلى ٍ
ً
فعليا بتحويل أو اإلحتفاظ بكافة مخاطر ومزايا الملكية واستمرت في السيطرة على األصول
المخاطر والمزايا لملكية األصول إلى طرف آخر .وإن لم تقم الشركة
ً
المحولة ،تقوم الشركة بتسجيل حصتها المحتفظ بها في األصول واإللتزامات ذي الصلة للمبالغ التي قد تضطر لسدادها .إذا احتفظت الشركة فعليا بكافة مخاطر
ومزايا ملكية األصول المالية المحولة ،تستمر الشركة في تسجيل األصول المالية كما تسجل اإلقتراض المضمون مقابل المتحصالت المستلمة.
عند إستبعاد األصول المالية بأكملها ،فإن الفرق بين القيمة الدفترية لألصول ومجموع المقابل المستلم والذمم المدينة والمكاسب أو الخسائر المتراكمة التي تم
ُ
تسجيلها في اإليرادات الشاملة األخرى والمتراكمة في حقوق الملكية تسجل في األرباح أو الخسائر.
عند إستبعاد األصول المالية بخالف بأكملها (على سبيل المثال :عندما تحتفظ الشرکة بخیار إعادة شراء جزء من األصول المحولة) ،تقوم الشرکة بتخصیص القیمة
ً
الدفتریة السابقة لألصول المالية بین الجزء الذي یستمر في التسجيل بموجب المشارکة المستمرة والجزء الذي لم یعد مسجال علی أساس القيم العادلة النسبية
ً
ً
لتلك األجزاء في تاريخ التحويل .والفرق بين القيمة الدفترية المخصصة للجزء الذي لم يعد مسجال ومجموع المقابل المستلم عن الجزء الذي لم يعد مسجال وأية
مكاسب أو خسائر متراكمة مخصصة له والتي كان قد تم تسجيلها في اإليرادات الشاملة األخرى يتم تسجيلها في األرباح أو الخسائر .وإن المكاسب أو الخسائر
ً
المتراكمة التي كان قد تم تسجيلها في اإليرادات الشاملة األخرى تكون مخصصة بين الجزء الذي يستمر تسجيله والجزء الذي لم يعد مسجال على أساس القيم
العادلة النسبية لتلك األجزاء.
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األدوات المالية (تتمة)
المطلوبات المالية وأدوات حقوق الملكية
التصنيف بصفة دين أو حقوق ملكية

ً
يتم تصنيف أدوات الدين وحقوق الملكية الصادرة من قبل الشركة على أنها إما مطلوبات مالية أو حقوق ملكية وفقا لمضمون الترتيبات التعاقدية وتعريفات
المطلوبات المالية وأدوات حقوق الملكية.

أدوات حقوق الملكية
أداة حقوق الملكية هي أي عقد يثبت حصة متبقية في أصول أي كيان بعد خصم كافة المطلوبات الخاصة بها .ويتم تسجيل أدوات حقوق الملكية الصادرة عن
الشركة بالمتحصالت المستلمة بعد خصم تكاليف اإلصدار المباشرة.
ً
ُ
إن إعادة شراء أدوات حقوق الملكية الخاصة بالشركة يتم اإلعتراف بها واقتطاعها مباشرة في حقوق الملكية .وال تسجل أية مكاسب أو خسائر في األرباح أو الخسائر
عند شراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء أدوات حقوق الملكية الخاصة بالشركة.

المطلوبات المالية

ُ
تصنف المطلوبات المالية إما على أنها مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو «المطلوبات المالية األخرى».

المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

ُ
تصنف المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة عندما تكون المطلوبات المالية ( )iمحتفظ بها للمتاجرة أو ( )iiمحددة بالقيمة العادلة من
خالل الربح أو الخسارة.
ُ
تصنف المطلوبات المالية على أنها محتفظ بها للمتاجرة إذا:
كانت متكبدة ً
أساسا لغرض إعادة شرائها على المدى القريب؛ أو
ً
كانت ،عند التسجيل المبدئيً ،
جزء ا من محفظة أدوات مالية محددة تديرها الشركة سوية ولديها نمط فعلي حديث لجني األرباح على المدى
الطويل؛ أو
ّ
كانت مشتقات غير محددة وفعالة بصفتها أداة تحوط.

ُ
تقيد المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة ،مع أية أرباح أو خسائر ناجمة عن إعادة القياس والمسجلة في الربح أو الخسارة.
ويتضمن صافي المكاسب أو الخسائر المسجلة في الربح أو الخسارة أية فوائد مدفوعة على المطلوبات المالية ويتم إدراجها في بند «األرباح أوالخسائر األخرى».

المطلوبات المالية األخرى

ً
ً
وفعليا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة
مبدئيا
يتم قياس المطلوبات المالية األخرى (بما في ذلك القروض والذمم الدائنة التجارية والذمم الدائنة األخرى)
الفائدة الفعلية.
تعد طريقة الفائدة الفعلية إحدى طرق حساب التكلفة المطفأة للمطلوبات المالية وتخصيص مصروفات الفوائد على مدى الفترة ذات الصلة .وإن معدل الفائدة
الفعلي هو المعدل الذي يخصم بدقة المدفوعات النقدية المستقبلية المقدرة (بما في ذلك كافة الرسوم والنقاط المدفوعة أو المستلمة والتي تشكل ً
جزء ا ال يتجزأ
من معدل الفائدة الفعلي ،وتكاليف المعامالت ،واألقساط أو الخصومات األخرى) على مدى الفترة المتوقعة للمطلوبات المالية ،أو (عند اإلقتضاء) فترة أقصر ،إلى
صافي القيمة الدفترية عند التسجيل المبدئي.

استبعاد المطلوبات المالية
تقوم الشركة باستبعاد المطلوبات المالية فقط عندما يتم الوفاء بالتزامات الشركة أو إلغائها أو انتهاء صالحيتها .ويتم تسجيل الفرق بين القيمة الدفترية
للمطلوبات المالية المستبعدة والمقابل المدفوع والمستحق في الربح أو الخسارة.
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األدوات المالية (تتمة)
مشتقات األدوات المالية
تقوم الشركة باستخدام مشتقات األدوات المالية للتحوط من مخاطر أسعار الفائدة على األسعار العائمة لتسهيل المرابحة المشترك .تستخدم الشركة مشتقات
ً
األدوات المالية لتحوط التدفقات النقدية من مخاطر أسعار الفائدة وفقا للسياسات المعتمدة وبما يتناسب مع استراتيجية إدارة المخاطر للشركة .ال تستخدم الشركة
مشتقات األدوات المالية ألغراض المضاربة .يتم قياس مشتقات األدوات المالية بالقيمة العادلة .إن الجزء ّ
الفعال من التغيرات في القيمة العادلة لهذه المشتقات
يتم اإلعتراف بها كاحتياطي تحوط في قائمة حقوق الملكية .إن األرباح والخسائرالمرتبطة بالجزء غير ّ
الفعال يتم اإلعتراف بها مباشرة في قائمة قائمة األرباح
ً
أوالخسائروالدخل الشامل .إن األرباح والخسائرالتي تم اإلعتراف بها مبدئيا في احتياطي التحوط ،يتم تحويلها إلى قائمة قائمة األرباح أوالخسائروالدخل الشامل
في الفترة التي حدث فيها التأثيرعلى قائمة قائمة األرباح أوالخسائروالدخل الشامل من قبل البند المتحوط منه.

تحقق اإليرادات

تتكون أغلبية اإليرادات من اإليرادات من اإلتصاالت المتنقلة .تتكون اإليرادات من اإلتصاالت المتنقلة من مبالغ ّ
محملة على العمالء عند استخدامهم لفترات
البث والرسائل النصية وجميع خدمات اإلتصاالت المتنقلة األخرى بما في ذلك توفير خدمات البيانات والمعلومات ورسوم ربط مستخدمي الشبكات والخط األرضي
والمحمول األخرى ومبيعات المعدات بشبكة الشركة.
تسجل فترات اإلتصال المستخدمة من قبل العمالء كجزء من الفواتير الدورية ويعترف بها كإيراد خالل تلك الفترة .يتم تسجيل اإليرادات من الخدمات غير
المفوترة والناتجة من الخدمات التي قدمت من تاريخ إعداد الفاتورة إلى نهاية كل فترة محاسبية كإيرادات مستحقة بينما يتم تأجيل اإليرادات غير المكتسبة من
الخدمات التي سيتم تقديمها في الفترات التالية لكل فترة محاسبية .أما اإليرادات الناتجة عن بيع البطاقات المسبقة الدفع فإنها تؤجل إلى أن يستخدم العميل
فترات اإلتصال أو عند انتهاء صالحية الرصيد.
يتم اإلعتراف باإليرادات الناتجة عن توفير خدمات البيانات والمعلومات عندما تقوم الشركة بتقديـم الخدمة ويتوقف ذلك على طبيعة الخدمة فإما أن يعترف
بها بحسب إجمالي مبلغ الفاتورة الصادرة للعميل أو بمبلغ الخصم المستحق مقابل تيسير الخدمة .ان الدخل الناتج عن توفير خدمات المحتوى ،يتم اإلعتراف به
على أساس الصافي لتسجيل حصتها من الدخل.
يتم تقديم الحوافز للعمالء كجزء من العروض الترويجية .عند تقديـم مثل هذه الحوافز في سياق العرض الذي يتضمن مزايا أخرى ،فإن اإليراد الذي يمثل القيمة
ً
العادلة للحافز والمرتبط بالمزايا األخرى المقدمة للعميل كجزء من العرض نفسه ،يؤجل ويعترف به طبقا لوفاء الشركة اللتزاماتها المتعلقة بالحافز .وفيما يخص
ً
العروض التي تتضمن أكثر من ميزة ،فإن قيمة العرض توزع على كل ميزة ً
بناء على القيمة العادلة لكل عنصر منفردا .تقوم الشركة بصفة عامة بتحديد القيم
ً
العادلة للعناصر المنفردة طبقا لألسعار التي يتم عندها بيع كل ميزة على أساس مستقل.

المنح الحكومية
ال يتم اإلعتراف بالمنح الحكومية حتى يكون هناك تأكيد معقول بأن الشركة ستلتزم بالشروط المتعلقة بها وبأن المنح سيتم استالمها.
يتم تسجيل المنح الحكومية المتعلقة بالممتلكات والمعدات كخصم من تكلفة الموجودات عند تسجيلها في القيمة الدفترية ذات الصلة  .يتم تسجيل أي مبالغ
إضافية مستلمه كمنحة مؤجلة ويتم تسويتها مقابل النفقات الرأسمالية المسجلة على الموجودات.
يتم تسوية المنح المتعلقة بالدخل (سداد المصروفات) مقابل المصاريف ذات الصلة.

اإليجار
يتم تصنيف عقود اإليجار كعقود إيجار تمويلية عندما تقوم شروط عقد اإليجار بتحويل كافة مخاطر ومنافع الملكية إلى المستأجر .يتم تصنيف جميع عقود اإليجار
األخرى كعقود إيجار تشغيلية .ليس لدى الشركة أي عقود إيجار تمويلي.
يتم تحميل مصاريف اإليجار بموجب عقود اإليجار التشغيلية على قائمة الدخل على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار .إال إذا كان هناك أساس
ً
منتظم آخر أكثر تمثيال للنمط الزمني الذي يتم فيه استنفاد المنافع اإلقتصادية من األصل المؤجر.
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العمالت األجنبية
يتم اإلعتراف بالمعامالت التى تتم بعمالت أخرى غير العملة الرسمية للشركة (العمالت األجنبية) ،والتي هي الريال السعودي وفقا ألسعار الصرف السائدة في
تاريخ المعامالت .في نهاية كل فترة تقارير ،يتم إعادة تحويل البنود النقدية المقومة بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف السائدة في ذلك التاريخ .ال يتم إعادة
تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها من حيث التكلفة التاريخية بعملة أجنبية .يتم اإلعتراف بفروقات الصرف على البنود النقدية في األرباح أو الخسائر
في الفترة التي تنشأ فيها.

الزكاة
تحتسب الشركة الزكاة وتخصصها وفقا للوائح المالية السعودية ،ويتم تحميلها على األرباح أو الخسائر .وتحتسب باستخدام معدالت الزكاة السارية أو المطبقة
جوهريا بنهاية فترة المشمولة بالتقرير.

تكلفة اإلقتراض
يتم رسملة تكاليف اإلقتراض المتعلقة مباشرة بشراء أو إنشاء أو إنتاج الموجودات المؤهلة كجزء من تلك الموجودات .يتم تحميل تكاليف القروض األخرى على
قائمة األرباح أو الخسائر

مخصصات
يتم إثبات المخصصات عندما يكون لدى الشركة إلتزام قانوني حالي أو متوقع ناتج عن حدث سابق ،وهناك إحتمال وجود إستخدام للموارد لتسوية اإللتزام ،وإمكانية
تقدير المبلغ بشكل يعتمد عليه.

حقوق االستخدام الغير قابلة لإللغاء
يتعلق هذا البند بحق استخدام جزء من سعة كابالت النقل األرضي أو البحري الذي تم منح حق استخدامه لفترة محددة .يتم اإلعتراف بحقوق اإلستخدام غير القابلة
ً
لإللغاء بالتكلفة كأصل عندما يكون لدى الشركة الحق المحدد غير القابل لإللغاء إلستخدام جزء من األصل المعني ،التي تتكون عموما من األلياف البصرية أو أصول
النطاق العريض  ،وتمتد فترة حق اإلستخدام ألغلبية العمراإلنتاجي لألصل المعني .ويتم إطفاؤها بطريقة القسط الثابت على الفترة المتوقعة لإلستخدام أو فترة
العقد ،أيهما أقصر والتي تتراوح عادة ما بين  10الى  20عاما.
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شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017

 4-تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة

لم ُتطبق الشركة بعد المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة ُ
والمنقحة التالية التي صدرت ولكن لم تدخل حيز التنفيذ:
المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة ُ
والمنقحة

تسري على المدد السنوية التي تبدأ
في التواريخ التالية أو بعدها

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  :9األدوات المالية (النسخ ُ
المنقحة في  2009و 2010و 2013و)2014
أدخل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  9الصادر في نوفمبر  2009متطلبات جديدة لتصنيف الموجودات المالية وقياسها.
ً
َ
ُع ِدل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  9الحقا في أكتوبر  2010ليشمل متطلبات تصنيف المطلوبات المالية وقياسها
ّ
ً
ُ
وكذلك استبعادها ،وع ِدل أيضا في نوفمبر  2013ليشمل المتطلبات الجديدة لمحاسبة التحوط العامة .صدرت نسخة ُمنقحة أخرى
من المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  9في يوليو  2014لتتضمن ما يلي :أ) متطلبات انخفاض القيمة للموجودات المالية
ب) تعديالت محدودة على متطلبات التصنيف والقياس من خالل إدخال فئة قياس «القيمة العادلة مقابل عناصر الدخل الشامل
األخر» ألدوات الدين البسيطة المحددة.
صدرت نسخة نهائية من المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  ،9تضمنت المتطلبات المحاسبية لألدوات المالية ،لتحل محل
معيار المحاسبة الدولي رقم  39األدوات المالية :االعتراف والقياس .يتضمن المعيار متطلبات في المجاالت التالية:
 1يناير 2018
ُ َّ
التصنيف والقياس :ت َصنف الموجودات المالية بالرجوع إلى نموذج األعمال الذي يتضمن الموجودات المحتفظ بها وخصائص
التدفقات النقدية التعاقدية الخاصة بها .تقدم نسخة  2014من المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  9فئة «القيمة
ً
ُ
العادلة مقابل عناصر الدخل الشامل األخر» لبعض أدوات الدين المحددة .تصنف المطلوبات المالية بطريقة مماثلة وفقا
لمعيار المحاسبة الدولي رقم  ،39ولكن توجد فروق في المتطلبات المطبقة على قياس مخاطر االئتمان الخاصة بالمنشأة.
انخفاض القيمة :تقدم نسخة  2014من المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  9نموذج «خسائر االئتمان المتوقعة»
لقياس انخفاض قيمة الموجودات المالية ،ولذلك لم يعد من الضروري وقوع حدث ائتماني قبل إثبات أي خسارة ائتمانية.
محاسبة التحوط :يقدم نموذج محاسبة التحوط الجديد ُ
المعد ليتماشى أكثر مع كيفية إجراء المنشآت أنشطة إدارة المخاطر
عند التحوط من التعرض للمخاطر المالية وغير المالية.

االستبعاد :نقلت متطلبات استبعاد الموجودات والمطلوبات المالية من معيار المحاسبة الدولي رقم .39
تعديالت المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  7األدوات المالية :االفصاحات التي تتعلق بافصاحات التطبيق المبدئي
للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9

عند تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير
المالية رقم  9ألول مرة

المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة ُ
والمنقحة

تسري على المدد السنوية التي تبدأ في
التواريخ التالية أو بعدها

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  7األدوات المالية :االفصاحات التي تتعلق بإفصاحات محاسبة التحوط اإلضافية
(والتعديالت الالحقة) الناتجة عن إدخال فصل محاسبة التحوط في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9

عند تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير
المالية رقم  9ألول مرة

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  15اإليرادات من العقود مع العمالء
ً
ً
ً
نموذجا شامل موحدا للمنشآت الستخدامه في حساب
صدر المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  ،15في مايو  ،2014إذ وضع
اإليرادات الناتجة عن العقود المبرمة مع العمالء .سيحل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  15محل إرشادات االعتراف
باإليرادات الحالية بما في ذلك معيار المحاسبة الدولي رقم  18اإليرادات ومعيار المحاسبة الدولي رقم  11عقود اإلنشاء والتفسيرات
ذات الصلة عند دخوله حيز التنفيذ.
يتمثل المبدأ األساسي للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  15في أن تعترف المنشأة باإليرادات لتبيان نقل البضائع أو
الخدمات الموعودة إلى العمالء بمبلغ يعكس المقابل الذي تتوقع المنشأة الحصول عليه مقابل تلك السلع أو الخدمات .يقدم
المعيار ،على وجه التحديدً ،
نهجا من خمس خطوات لالعتراف باإليرادات:
الخطوة  :1تحديد العقد /العقود مع العميل.

 1يناير 2018

الخطوة  :2تحديد التزامات األداء في العقد.
الخطوة  :3تحديد سعر المعاملة.
الخطوة  :4توزيع قيمة المعاملة على التزامات األداء المنصوص عليها في العقد.
الخطوة  :5االعتراف باإليرادات عندما تفي المنشأة بإلتزامات األداء.
إلعداد التقارير المالية رقم  ،15أي عندما تتحول “السيطرة”
تعترف المنشأة عند استيفاءها التزامات األداء ،بموجب المعيار الدولي
ُ
على السلع أو الخدمات التي يرتكز عليها التزام األداء المحدد إلى العميل .أضيفت إرشادات أكثر إلزامية في المعيار الدولي إلعداد
التقارير المالية رقم  15للتعامل مع سيناريوهات محددة .عالوة على ذلك ،يتطلب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 15
إفصاحات شاملة.
توضح تعديالت المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  15اإليرادات من العقود مع العمالء الجوانب الثالثة للمعيار (تحديد
التزامات األداء واعتبارات الموكل مقابل اعتبارات الوكيل والترخيص) وتقديم االنتقال السلس للعقود ُ
الم َع َّدلة والعقود المنجزة.
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شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017

	  -٤

تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة (تتمة)
المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة ُ
والمنقحة

تسري على المدد السنوية التي تبدأ في
التواريخ التالية أو بعدها

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  16عقود اإليجار
يحدد المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  16كيفية اعتراف المعيار الدولي إلعداد التقارير بعقود اإليجار وقياسها
وعرضها واإلفصاح عنها .يقدم المعيار نموذج محاسبة واحد للمستأجر والذي يطلب من المستأجرين االعتراف بالموجودات
والمطلوبات لجميع عقود اإليجار إال إذا كانت مدة اإليجار ً 12
شهرا أو أقل أو كان األصل ذو قيمة منخفضة .يواصل
المؤجرون تصنيف عقود اإليجار بوصفها عمليات تشغيلية أو تمويلية ،حيث إن منهج المعيار الدولي إلعداد التقارير
المالية رقم  16بالنسبة لمحاسبة المؤجر لم يتغير ً
كثيرا عن سابقه المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم .17

 1يناير 2019

تعديالت المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  10البيانات المالية الموحدة ومعيار المحاسبة الدولي رقم 28
(االستثمارات في المنشآت الزميلة والمشاريع المشتركة) ( )2011الخاصة بمعاملة بيع الموجودات بين مستثمر ومنشأته
الزميلة أو مشروعه المشترك أو المساهمة فيها.

تأجل ألجل غير مسمى

التحسينات السنوية على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية دورة  2016 – 2014الخاصة بتعديل المعيار الدولي إلعداد
التقارير المالية رقم  1والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  12ومعيار المحاسبة الدولي رقم 28

تسري تعديالت المعيار الدولي إلعداد التقارير
المالية رقم  1ومعيار المحاسبة الدولي رقم 28
على المدد السنوية التي تبدأ في  1يناير 2018
أو بعدها والتعديل على المعيار الدولي إلعداد
التقارير المالية رقم  12للمدد السنوية التي تبدأ
في  1يناير  2017أو بعدها

تعديالت معيار المحاسبة الدولي رقم  12الضرائب على الدخل التي تتعلق باالعتراف بالموجودات الضريبية المؤجلة
للخسائر غير المحققة.
ُ َ ِّ
تعديالت معيار المحاسبة الدولي رقم  7بيان التدفقات النقدية لتقديم إفصاحات تمكن مستخدمو البيانات المالية من
تقييم التغيرات التي تطرأ على المطلوبات الناشئة عن األنشطة التمويلية.

 1يناير 2017
 1يناير 2017

لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية  22معامالت العملة األجنبية والمقابل المسبق
يتناول التفسير معامالت العمالت األجنبية أو أجزاء من المعامالت حيث إنه:
ّ
يوجد مقابل ُمق َّيم أو ُم َس َّعر بعملة أجنبية.
تعترف المنشأة بأصل الدفع المسبق أو التزام الدخل المؤجل فيما يتعلق بذلك المقابل ،وذلك قبل االعتراف
باألصول أو المصروفات أو اإليرادات ذات الصلة.
 ُيعد أصل الدفع المسبق أو التزام الدخل المؤجل غير نقدي.

 1يناير 2018

تعديالت المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  2الدفع على أساس األسهم فيما يتعلق بتصنيف معامالت الدفع
على أساس األسهم وقياسها

 1يناير 2018

تعديالت المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  4عقود التأمين التي تتعلق بتواريخ السريان المختلفة للمعيار الدولي
إلعداد التقارير المالية رقم  9ومعيار عقود التأمين الجديد القادم.

 1يناير 2018

تعديالت معيار المحاسبة الدولي رقم  40العقارات االستثمارية :تعدل الفقرة  57لإلشارة إلى أن المنشأة ستحول العقارات
من أو إلى عقارات استثمارية عند وجود دليل بشأن التغيير في االستخدام فقط .يحدث التغيير في االستخدام إذا استوفى
 1يناير 2018
العقار ،أو توقف عن استيفاء ،تعريف العقارات االستثمارية .ال ُيشكل التغيير في نوايا اإلدارة الستخدام العقارات بحد ذاتها
ً
َ
دليل على حدوث تغيير في االستخدامُ .ع ِدلت الفقرة لتذكر أن قائمة األمثلة الواردة فيها غير شاملة.

ُ َ َّ
والمنقحة سيتم اعتمادها في بيانات الشركة المالية في السنة التي ستدخل فيها هذه المعايير
تتوقع اإلدارة أن هذه المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة
والتفسيرات والتعديالت الجديدة حيز التنفيذ ،وذلك باستثناء المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  9والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  ،15والمعيار
الدولية إلعداد التقارير المالية رقم  ،16اللذين قد ال يكون لهم أي تأثير جوهري على البيانات المالية للشركة في مدة التطبيق المبدئية.
تتوقع اإلدارة أن المعيارين الدوليين إلعداد التقارير المالية رقمي  15و 9سيجري اعتمادهما في بيانات الشركة المالية في السنة التي ستبدأ في  1يناير .2018
ُ
وسيعتمد المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  16في السنة التي ستبدأ في  1يناير  .2019سيؤثر تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية أرقام  9و 15و16
ً
ً
تأثيرا كبيرا على المبالغ المعلنة واإلفصاحات الواردة في البيانات المالية للشركة فيما يتعلق بإيرادات العقود مع العمالء والموجودات المالية والمطلوبات المالية
ُ
ً
استشاريا ولكن ليس من الممكن في الوقت الحالي تقديم تقدير معقول لتأثير تطبيق هذه المعايير حتى تجرى الشركة مراجعة تفصيلية.
للشركة .عينت الشركة
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 5-األحكام المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة
5األحكام المحاسبية الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية1
لم تصدر الشركة أي حكم محاسبي هام عند تطبيق السياسات المحاسبية.

5المصادر الرئيسة للتقديرات غير المؤكدة2
فيما يلي االفتراضات الرئيسة التي تتعلق بالمستقبل والمصادر الرئيسة األخرى للتقديرات غير المؤكدة في نهاية مدة إعداد التقارير والتي قد
ُ
تشكل مخاطر كبيرة تؤدي إلى تعديل جوهري على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية التالية:

انخفاض قيمة الذمم المدينة

ً
يجري تقدير المبلغ القابل للتحصيل من الذمم المدينة عند وجود دليل موضوعي على أن الشركة لن تستطيع تحصيل جميع المبالغ المستحقة وفقا للمدد
األصلية للذمم المدينة .تعتبر الصعوبات المالية الكبيرة للمدين التي تحتمل دخول المدين في حالة إفالس أو إعادة تنظيم مالي وتقصير أو تأخر في الدفع (التأخر
ألكثر من ً 60
فرديا ،بالنسبة للمبالغ الكبيرة الفرديةُ .ت َّ
يوما) مؤشرات على انخفاض قيمة الذمم المدينة .يجري التقدير ً
قيم المبالغ غير الكبيرة فرديا والتي مضى
ً
ُ
ّ
موعد استحقاقها على نحو جماعي ويطبق مخصص وفقا لطول مدة االستحقاق المتأخرة الدفع.

بلغ إجمالي الذمم التجارية المدينة  1.945مليون ريال سعودي ،في تاريخ إعداد التقرير ،وبلغ المبلغ المخصص لها  625.7مليون ريال سعودي .سيدرج في بيان
ً
فعليا في المدد المستقبلية والمبالغ المتوقعة.
األرباح والخسائر أي فرق بين المبالغ المحصلة
األعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية للممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسة
جزء ا ً
ُتقدر األعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية للممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسة والتي ُتشكل ً
كبيرا من إجمالي موجودات الشركة ألغراض احتساب
ُ
االهالك واإلطفاء ً
ً
تباعاُ .تعد هذه التقديرات ً
بناء على االستخدام المتوقع لألعمار اإلنتاجية .تحدد القيمة المتبقية بناء على الخبرة والبيانات القابلة للمالحظة حيثما
كان ذلك ً
متاحا.
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
ُ
تعد الشركة تقديرات مختلفة في تحديد مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين .ترد هذه التقديرات في اإليضاح .15
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 6-ممتلكات ومعدات
(بآالف الرياالت السعودية )
إضافات

 1يناير 2017

استبعادات  /تحويالت

 31ديسمبر 2017

التكلفة
تحسينات على المأجور

345,547

8,626

8,918

363,091

معدات شبكة االتصاالت

10,885,539

699,709

164,010

11,749,258

أنظمة وخوادم تقنية معلومات

562,095

24,768

11,276

598,139

أثاث ومفروشات ومعدات مكتبية

160,998

15,041

-

176,039

سيارات ومعدات النقل األخرى

3.778

73

-

3,851

أعمال رأسمالية تحت اإلنشاء

830,033

()209,985

()213,847

406,201

12,787,990

538,232

()29,643

13,296,579

االستهالكات المتراكمة
تحسينات على المأجور

273,648

25,011

-

298,659

معدات شبكة االتصاالت

4,928,444

921,531

()27,703

5,822,272

أنظمة وخوادم تقنية معلومات

467,227

46,149

()24

513,352

أثاث ومفروشات ومعدات مكتبية

108,906

19,576

-

128,482

سيارات ومعدات النقل األخرى

3,770

8

-

3,778

5,781,995

1,012,275

()27,727

6,766,543

القيمة الدفترية

6,530,036

7,005,995

(بآالف الرياالت السعودية )
إضافات

 1يناير 2016

استبعادات  /تحويالت

 31ديسمبر 2016

التكلفة
تحسينات على المأجور

317.847

14,639

13,061

345,547

معدات شبكة االتصاالت

8,607,428

2,164,416

113,695

10,885,539

أنظمة وخوادم تقنية معلومات

521.282

19,443

21,370

562,095

أثاث ومفروشات ومعدات مكتبية

132.906

28,109

()17

160,998

سيارات ومعدات النقل األخرى

3.770

8

-

3.778

أعمال رأسمالية تحت اإلنشاء

293.312

714,351

()177,630

830,033

9.876.545

2,940,966

()29,521

12,787,990

االستهالكات المتراكمة
تحسينات على المأجور

241.192

32,456

-

273,648

معدات شبكة االتصاالت

4.111.525

837.224

()20.305

4,928,444

أنظمة وخوادم تقنية معلومات

420.914

46,313

-

467,227

أثاث ومفروشات ومعدات مكتبية

91.680

17,250

()24

108,906

سيارات ومعدات النقل األخرى

3.770

-

-

3,770

4.869.081

933.243

()20.329

5,781,995

القيمة الدفترية

7,005,995

5.007.464
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 7-موجودات غير ملموسة
(بآالف الرياالت السعودية )
إضافات

 1يناير 2017

استبعادات /تحويالت

 31ديسمبر 2017

التكلفة
رسم الترخيص*

23,364,230

-

-

23,364,230

رخص برامج حاسوبية

303,176

58,031

1,186

362,393

عالمة تجارية

7,500

-

-

7,500

23,674,906

58,031

1,186

23,734,123

اإلطفاء المتراكم
رسم الترخيص*

7,824,729

517,120

-

8,341,849

رخص برامج حاسوبية

229,978

39,824

-

269,802

8,054,707

556,944

-

8,611,651

القيمة الدفترية

15,122,472

15,620,199

(بآالف الرياالت السعودية )
إضافات

 1يناير 2016

استبعادات /تحويالت

 31ديسمبر 2016

التكلفة
رسم الترخيص*

23,359,180

5,050

-

23,364,230

رخص برامج حاسوبية

281,778

15,761

5,637

303,176

7,500

-

7,500

28,311

5,637

23,674,906

عالمة تجارية
23,640,958
اإلطفاء المتراكم
رسم الترخيص*

6,981,740

842,989

-

7,824,729

رخص برامج حاسوبية

198,363

31,615

-

229,978

7,180,103

874,604

-

8,054,707

القيمة الدفترية

15,620,199

16,460,855

7مصاريف الترخيص1
بموجب القرارات الوزارية رقم  176بتاريخ  25جمادى األولى 1428هــ (الموافق  11يونيو  )2007ورقم  357بتاريخ  28ذو الحجة 1428هــ (الموافق  7يناير ،)2008
والمرسوم الملكي رقم  /48م بتاريخ  26جمادى األولى 1428هـ (الموافق  12يونيو  )2007تم منح الشركة الترخيص كمشغل ثالث لخدمات الهاتف الجوال في
ً
المملكة العربية السعودية لمدة  25سنة مقابل  22.91مليار ريال سعودي .وتشمل رسوم الترخيص أيضا على مبلغ يعادل  449.18مليون ريال سعودي لتمويل
ً
التكاليف المتعلقة بها وتم رسملتها كجزء من تكلفة الترخيص وفقا للمعايير المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية في ذلك الوقت.
بناء على األمر السامي بتاريخ  30ذي الحجة  1437هــ (الموافق  1أكتوبر  )2016الذي تم اإلعالن عنه من قبل هيئة السوق المالية بتاريخ  01محرم  1438هـ (الموافق
 2أكتوبر  )2016والذي وجه لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات ( )CITCللتنسيق مع شركة االتصاالت المتنقلة السعودية (زين) لتمديد ترخيصها لمدة  15سنة
إضافية ،لتصل الفترة المتبقية الى  32سنة تنتهي في  21ربيع األول  1469هـ (الموافق  18يناير .)2047
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 8-مخزون
( بآالف الرياالت السعودية )
2017

2016

أجهزة هاتف وملحقاتها

122,379

55,850

شرائح هاتف جوال

3,653

7,290

بطاقات إعادة شحن مسبقة الدفع

1,239

2,089

أخرى

1,369

1,553

128,640

66,782

()24,681

()24,681

103,959

42,101

286,383

243,700

يخصم :مخصص المخزون بطيء الحركة
تكلفة المخزون المعترف بها كمصروف

 9-ذمم مدينة وتجارية أخرى
(بآالف الرياالت السعودية )
2017

2016

ذمم تجارية مدينة

1,954,047

1,674,426

يخصم :مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

()625,773

()565,863

ذمم تجارية مدينة صافي

1,328,274

1,108,563

دفعات مقدمة للموردين وتأمينات نقدية مستردة (راجع ايضاح )1-9
ً
إيجار مدفوع مقدما

818,536

860,876

281,397

292,692

دفعات مقدمة لخطوط النقل ووصالت األلياف

59,152

61,635

ذمم مدينة أخرى

49,371

71,915

2,536,730

2,395,681

531,122

532,181

موجودات غير متداولة أخرى (راجع ايضاح )2-9

ذمم تجارية مدينة
ويبلغ متوسط فترة االئتمان على مبيعات السلع والخدمات  30يوما .ال يتم احتساب أية فوائد على الذمم التجارية المدينة .وتعترف الشركة بمخصص للديون
المشكوك في تحصيلها على أساس عمر الدين والذي يزيد عندما يصبح المدينين أكثر تأخر حيث تشير التجارب السابقة أن احتمال استرداد المبالغ قابلة للتحصيل
تنخفض كلما زاد تأخرالمبلغ .
وتنفذ الشركة إجراءات فحص االئتمان قبل منح االئتمان للعمالء الجدد .يتم مراجعة هذه اإلجراءات وتحديثها بشكل مستمر .ولم تحدث أي تغييرات على هذه
اإلجراءات عن السنة السابقة.
يمثل اثنين من المدينين  ٪37من إجمالي رصيد الذمم التجارية المدينة للشركة .ال يوجد عمالء آخرين الذين يشكلون أكثر من  ٪10من إجمالي رصيد الذمم
التجارية المدينة.
بلغت الذمم المدينة التجارية  93.9مليون ريال سعودي ( 58.7 :2016مليون ريال سعودي) قائمة في تاريخ التقارير التي كانت مستحقة والغير منصوص عليها
 ،وفقا للسياسة ،ال تزال تعتبر المبالغ قابلة لالسترداد ولم يكن هناك انخفاض ملحوظ في جودة االئتمان منذ منح االئتمان في البداية.
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	  -٩

ذمم مدينة وتجارية أخرى (تتمة)

عمر الذمم التجارية المتأخرة غير المنصوص عليها
( بآالف الرياالت السعودية )
2017

2016

 60يوم الى  90يوم

16,691

22,439

 120يوم الى  180يوم

37,667

17,332

 180يوم الى  360يوم

39,622

18,972

93.980

58.743

ُ
لم تكن هناك مبالغ تتجاوز مدة استحقاقها أو مخفضة القيمة في تاريخ التقارير حيث خفضت جودة االئتمان منذ منح االئتمان في البداية.

الحركة في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
( بآالف الرياالت السعودية )
2017

2016

الرصيد االفتتاحي

565,863

523,528

محمل خالل السنة

63,504

43,860

المبالغ المعادة خالل السنة

()3,594

()1,525

الرصيد الختامي

625,773

565,863

عند تحديد قابلية تحصيل الذمم التجارية المدينة ،تعتبر الشركة أن أي تغيير في نوعية االئتمان للذمم التجارية المدينة من تاريخ منح االئتمان في البداية
حتى نهاية الفترة المشمولة بالتقرير .تركيز مخاطر االئتمان محدود ويرجع ذلك إلى حقيقة أن قاعدة عمالء الشركة كبيرة وليست ذات صلة .ال تحتفظ الشركة
بأي ضمانات على الذمم التجارية المدينة المتعثرة.

عمر الذمم التجارية المدينة منخفضة القيمة
( بآالف الرياالت السعودية )
2017

2016

 60يوم الى  90يوم

1,855

2,493

 120يوم الى  180يوم

9,417

4,333

 180يوم الى  360يوم

21,335

10,216

أكثر من  360يوم

593,166

548,821

625,773

565,863

9دفعات مقدم للموردين والودائع القابلة لالسترداد1
يتضمن هذا الحساب دفعات مقدمة من قبل الشركة بقيمة  635مليون ريال سعودي(  253.8مليون ريال مقدم مقابل الترددات) لعدة موردين ضمن االتفاقيات
الموقعة خالل عام  379 :2016( 2017مليون ريال سعودي) وذلك لتوريد البنية التحتية لالتصاالت والتي ستزيد من تغطية الشبكة وتعزيز الجودة لخدمات
االتصاالت المقدمة من قبل الشركة

9موجودات غير متداولة أخرى2
هذا المبلغ يتعلق بالجزء غير المتداول من حقوق االستخدام.
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	 10-النقدية وشبه النقدية
( بآالف الرياالت السعودية )
2017

2016

نقد في الصندوق

191

110

نقد لدى البنوك

455,618

368,450

ودائع ألجل

660,000

550,000

1,115,809

918,560

ً
10تستثمر الشركة جزءا من الفائض النقدي في الودائع مع البنوك التجارية المحلية .إن معدل
	 -1
السنوي للعموالت عن مدة الودائع في  2017بلغت )%2,24 :2015( %0.93إن إجمالي عوائد العموالت
التي حصلت الشركة عليها خالل  2017بلغت 16.6مليون ريال سعودي (27.86 :2016مليون ريال
سعودي).

	 11-رأس المال
يتكون رأس مال الشركة كما في  31ديسمبر  2017من  583,729,175 .سهم وتبلغ القيمة االسمية لكل سهم  10ريال سعودي.

	 12-األدوات المالية المشتقة
دخلت الشركة في مبادالت معدالت الربح المستحقة في عام  .2018بلغت القيمة االسمية للعقد كما في  31ديسمبر  2017بقيمة  3,236مليون ريال سعودي،
وبلغت القيمة العادلة مبلغ سالب قدره 2.6مليون ريال سعودي كما في ذلك التاريخ .يتراوح متوسط سعر الفائدة الثابت المتعاقد عليه بين  ٪1.55و .٪3جرى إدراج
ُ
ربح بقيمة 1.35مليون ريال سعودي في الدخل الشامل اآلخر نتيجة لتحركات القيمة العادلة المتعلقة بهذا التحوط .تحدد القيمة العادلة لمبادالت أسعار الفائدة
في نهاية مدة إعداد التقرير عن طريق حسم التدفقات النقدية المستقبلية باستخدام المنحنيات في نهاية مدة إعداد التقرير ومخاطر االئتمان المتأصلة في العقد.

	 13-القروض طويلة األجل
( بآالف الرياالت السعودية )
2017

2016

تسهيل مرابحة مشترك – الجزء المتداول ()13-1

5,965,541

7,689,334

تسهيل ضمان إئتمان تصدير – الجزء المتداول ()13-2

35,935

107,658

تسهيل طويل األجل من بنك الصين الصناعي والتجاري ()13-3

2,264,223

2,262,244

قرض وزارة المالية ()13-4

2,609,888

2,020,615

يخصم تكلفة ترتيب القروض

()24,714

()81,492

10,850,873

11,998,359

()6,169,722

()1,857,269

4,681,151

10,141,090

يخصم الجزأ المتداول ضمن اإللتزامات المتداولة
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	  -١٣

القروض طويلة األجل (تتمة)

13تسهيل مرابحة مشترك
	 -1

ً
تم ترتيب تسهيل المرابحة المشترك البالغ  9.75مليار ريال سعودي تقريبا ،من قبل البنك السعودي الفرنسي في يوليو من عام 2009م .يتكون تسهيل المرابحة
من جزء بالريال السعودي بإجمالي  7.09مليار ريال سعودي وجزء آخر بالدوالر األمريكي بإجمالي  710مليون دوالر أمريكي (أي ما يعادل  2.66مليار ريال سعودي).
ً
إن مصاريف التمويل كما هو مذكور في إتفاقية تسهيل المرابحة تستحق بأقساط ربع سنوية على مدة القرض .وفقا لشروط إتفاقية تمويل المرابحة استعملت
الشركة الخيارين المتاحين لها لتمديد تاريخ اإلستحقاق األساسي ( 12أغسطس 2011م) لستة أشهر لكل خيار لمجموع تجديد التسهيل لسنة كاملة وتاريخ إستحقاق
نهائي  27يوليو  .2012في الفترة الالحقة ،نجحت الشركة في الحصول على عدة موافقات لتمديد التسهيل حتى  31يوليو 2013م .خالل 2013م ،قامت الشركة
بتسديد جزء من هذا التمويل بقيمة  750مليون ريال سعودي من خالل المتحصالت النقدية من عملية إصدار حقوق أسهم أولوية.

في  31يوليو 2013م ،وقعت الشركة إتفاقية لتعديل وإعادة جدولة «إتفاقية تسهيل المرابحة» مع مجموعة من البنوك والتي تشمل مستثمري تسهيل المرابحة
الحاليين لتمديد تاريخ إستحقاق تسهيل المرابحة لفترة خمس سنوات تنتهي في  30يونيو 2018م والتي كانت تستحق في  31يوليو 2013م .وقد تم إعادة
هيكلة اإلتفاقية بحيث يتم سداد القرض بشكل تدريجي ،حيث يستحق  %25من القرض خالل السنتين الرابعة والخامسة من مدة التسهيل كحد أدنى إلزامي،
فيما تستحق الـ  ٪75المتبقية عند حلول تاريخ اإلستحقاق .قامت الشركة بسداد جزء من التسهيل باستخدام جزء من مواردها النقدية الداخلية ويبلغ رصيد أصل
القرض  8.6مليار ريال سعودي ،الجزء بالريال السعودي يبلغ  6.3مليار ريال سعودي والجزء بالدوالر األمريكي يبلغ  0.6مليار دوالر أمريكي ( 2.3مليار ريال سعودي).
إن مصاريف التمويل كما هو محدد في اتفاقية تسهيل المرابحة تستحق بأقساط ربع سنوية خالل الخمس سنوات وعلى أساس ( SIBORسعر الفائدة في المملكة
العربية السعودية) و ( LIBORسعر الفائدة بين البنوك في لندن) باإلضافة الى الهامش المتفق عليه .إن التسهيل الجديد مضمون جزئيا بموجب كفالة معطاة
من شركة اإلتصاالت المتنقلة ش.م.ك .ورهن بعض أسهم الشركة المملوكة بواسطة بعض المساهمين المؤسسين.
تتلخص التعهدات المالية المفروضة من قبل البنوك المقرضة كما يلي:
أالتنازل عن بعض العقود والذمم المدينة.برهونات على قيود التأمين والحسابات التشغيلية.جقيود على القروض والضمانات التي تمنح للعمالء والموزعين والتجار وباعة التجزئة وباعة الجملة والموظفين.دعدم حصول الشركة على أي تسهيالت إضافية ،كما تشترط التأمين على جميع موجودات الشركة.هاألرباح قبل الفوائد والضريبة واإلستهالكات واإلطفاء ومستوى الفاعلية المالية.وتلتزم الشركة بتعهدات القروض القائمة .في الربع الثاني من عام 2015م والربع األول من عام 2016م ،قامت الشركة بالدفع المسبق للمبالغ  121مليون ريال
سعودي و 392مليون ريال سعودي على التوالي كدفعات الزامية نتيجة للفائض في التدفقات النقدية الحرة.
في  31ديسمبر عام 2016م ،دفعت الشركة الدفعة األولى البالغة  432مليون ريال سعودي والتي تمثل  ٪5من أصل القرض.
في  22يونيو عام 2017م ،دفعت الشركة الدفعة الثانية البالغة  432مليون ريال سعودي والتي تمثل  ٪5من أصل القرض.
في  28ديسمبر عام 2017م ،دفعت الشركة الدفعة الثالثة البالغة  1.295مليون ريال سعودي والتي تمثل  ٪15من أصل القرض.
ً
ُ
قرض وتم مشاركتها مع البنوك بهدف إعادة تمويل القروض.
عينت الشركة مستشارا وأعدت دراسة للم ِ

13تسهيل ضمان إئتمان تصدير
	 -2
في  20يونيو 2012م تم التوقيع على اتفاقية تسهيل ضمان ائتمان تصدير مؤلف من جزئين (أ و ب) يبلغ مجموعهما  325مليون دوالر أمريكي بين الشركة،
وبعض البنوك الدولية .إن هذا التسهيل مضمون من قبل شركة اإلتصاالت المتنقلة ش.م.ك .ودين ثانوي لتسهيل المرابحة .إن الغرض من هذا التسهيل هو:
تسديد مبالغ دائنة ألحد موردي الشركة التقنيين.
تمويل المزيد من الخطط التوسعية الجديدة المقدمة من نفس المورد التقني.
قامت الشركة باستخدام الجزء أ من القرض ( 155مليون دوالر أمريكي) بالكامل ،كما وقامت باستخدام  98مليون دوالر أمريكي من  170مليون دوالر أمريكي من
الجزء ب .تم إلغاء الجزء المتبقي من الجزء ب غير المستخدم خالل الربع األول لعام 2013م.
إن مصاريف التمويل كما تم ذكرها في اتفاقية التسهيل تستحق على أقساط نصف سنوية على مدة القرض وعلى اساس ( LIBORسعر الفائدة بين البنوك في
لندن) باإلضافة الى الهامش المتفق عليه .إن سداد القرض سيتم على دفعات نصف سنوية لمدة خمس سنوات تبدأ بشهر يوليو 2012م للجزء أ من القرض (إجمالي
 155مليون دوالر أمريكي) وتبدأ بشهر يوليو 2013م للجزء ب من القرض (إجمالي  98مليون دوالر أمريكي) .كما في  31ديسمبر 2017م تم سداد ثمانية عشر (31
ديسمبر 2016م :ستة عشر) أقساط بالكامل.
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شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017

	  -١٣

القروض طويلة األجل (تتمة)

13تسهيل طويل األجل من بنك الصين الصناعي والتجاري
	 -3
في  15أغسطس 2016م وقعت الشركة اتفاقية تمويل تجاري جديد طويل األجل بمبلغ  2.25مليار ريال سعودي ،وتمتد لفترة عامين قابلة للتمديد لعام إضافي
وتسدد عند اإلستحقاق ،التمويل التجاري الجديد تم توقيعه مع بنك الصين الصناعي والتجاري (اندستريال آند كوميرشل بانك أوف تشاينا) الستبدال اإلتفاقية
القائمة مع تحالف بنكي ،هذه اإلتفاقية الجديدة تحمل تكاليف تمويلية أقل من القرض القائم ،ان مصاريف التمويل على اساس ( LIBORسعر الفائدة بين
البنوك في لندن) باإلضافة الى الهامش المتفق عليه وتدفع على أقساط ربع سنوية .ان التمويل مغطى بالكامل بضمان غير مشروط وغير قابل لإللغاء من قبل
شركة اإلتصاالت المتنقلة الكويتية ش.م.ك.
في  7ديسمبر  2017حصلت الشركة على موافقة مبدئية لتمديد تاريخ االستحقاق النهائي إلى  9أغسطس .2019

13قرض وزارة المالية
	 -4
في عام 2013م ،قامت الشركة بتوقيع اتفاقية مع وزارة المالية السعودية لتأجيل دفعات مستحقة للدولة عن السنوات السبع القادمه والمقدره بمبلغ  5.6مليار
ً
ريال سعودي .إن هذه المدفوعات المؤجله تحت هذه اإلتفاقيه تخضع لعمولة تجاريه مستحقه سنويا وباإلضافة الى الهامش المتفق عليه ،وسيتم سداد المبالغ
المستحقة على أقساط متساوية تبدأ في يونيو 2021م .بلغ المبلغ المؤجل من قبل الشركة كما في  31ديسمبر 2017م2.431 :مليون ريال سعودي (1.923 :2016
مليون ريال سعودي)

	 14-مبالغ مستحقة لألطراف ذات العالقة
( بآالف الرياالت السعودية )
2017

2016

شركة االتصاالت المتنقلة ش.م.ك)14-1( .

937,293

884,572

شركة االتصاالت المتنقلة ش.م.ك)14-3( .

4,836,833

4,403,680

المساهمون المؤسسون ()14-2

134,888

134,888

انفرا كابيتال لالستثمارات ()14-3

31,098

30,578

أطراف أخرى ذات عالقة

3,013

2,995

5,943,125

5,456,713

14شركة االتصاالت المتنقلة ش.م.ك.
	 -1

تعلق هذا المبلغ بأتعاب اإلدارة المستحقة ُويستحق ألكبر مساهم في الشركةُ .يعد هذا المبلغ غير مضمون وبدون فوائد وغير مقيد بأي مدد سداد محددة وال ُيسدد
قبل تسوية تسهيالت المرابحة المشتركة المشار إليها في إيضاح .1-13

14المساهمون المؤسسون
	 -2

يتعلق هذا المبلغ برسوم التمويل المستحقة ُويستحق للمساهمين المؤسسين للشركةُ .يعد هذا المبلغ غير مضمون ويتضمن فوائد بأسعار السوق وغير مقيد بأي
مدد سداد محددة وال ُيسدد قبل تسوية تسهيالت المرابحة المشتركة المشار إليها في إيضاح .1-13

14شركة االتصاالت المتنقلة ش.م.ك .وإنفرا كابيتال لإلستثمارات
	 -3

ُ
ُ
تستحق هذه المبالغ للمساهمين ويتضمن فوائد بأسعار السوق .تعد هذه المبالغ غير مضمونة وال يمكن سدادها قبل تسوية تسهيالت المرابحة المشتركة المشار
إليها في إيضاح  .1-13تتضمن هذه المبالغ الرسوم المالية المستحقة بقيمة 1.536مليون ريال سعودي (1.252 :2016مليون ريال سعودي.
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شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017

	 15-مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
( بآالف الرياالت السعودية )
2017

2016

الرصيد االفتتاحي (معدل)

75,323

67,809

تكلفة الخدمة الحالية

17,687

15,925

تكلفة الفائدة

3,766

3,390

المدفوعات

()10,927

()11,648

أكتواري ربح  ( /خسائر)

8,318

()153

الرصيد الختامي

94,167

75,323

تم إجراء التقييم االكتواري األخير من قبل لوكس االكتواريين واالستشارات وأجريت باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة.
وكانت االفتراضات الرئيسية المستخدمة ألغراض التقييم االكتواري على النحو التالي:
( بآالف الرياالت السعودية )
2017

2016

معدالت التناقص

%10الى %13

%10الى %13

زيادة الرواتب

%7

%4

معدل الخصم

%4.75

%5

يتم إثبات جميع الحركات في التزامات مكافأة نهاية الخدمة في الربح أو الخسارة باستثناء المكاسب االكتوارية التي يتم إدراجها في الدخل الشامل اآلخر.

	 16-ذمم دائنة و تجارية أخرى
( بآالف الرياالت السعودية )
2017

2016

الرسوم الحكومية المستحقة

1,714,500

1,143,767

تجارية واالستحقاقات األخرى

1,325,601

1,299,430

الذمم الدائنة التجارية

715,504

671,598

اوراق دفع المستحقة

368,198

450,195

المستحقات المتعلقة بالموظفين

63,286

44,928

منح حكومية  -مشروع صندوق الدعم (USFإيضاح )31

39,557

-

ذمم دائنة ومستحقات أخرى

638,891

585,995

4,865,537

4,195,913

تتضمن الذمم الدائنة التجارية مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة البالغة  125.3مليون ريال سعودي ( 90.3 :2016مليون ريال) مقابل توفير خدمات اإلتصاالت
لألطراف ذات العالقة.
ال يتم تحميل فوائد على الذمم الدائنة والتجارية .لدى الشركة سياسات إدارة المخاطر المالية لضمان دفع جميع الذمم الدائنة ضمن اإلطار الزمني لإلئتمان
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شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017

	 17-مساهمات نهاية الخدمة
دفعت الشركة مساهمات التقاعد لموظفيها السعوديين لعام  2017إلى المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية  15.148.068ريال سعودي ( 15.204.281 :2016ريال
سعودي)

	 18-اإليرادات
( بآالف الرياالت السعودية )
2016

2017
رسوم إستخدام

5,579,435

6,127,107

اشتراك

1,710,305

778,067

أخرى

16,082

21,478

7,305,822

6,926,652

	 19-تكلفة اإليرادات والمبيعات
( بآالف الرياالت السعودية )
2017

2016

رسوم استخدام الشبكات األخرى

934,526

1,215,062

الرسوم الحكومية

1,063,159

961,543

خطوط مستأجرة

94,049

88,563

أخرى

301,070

260,816

2,392,804

2,525,984

ترتبط الرسوم الحكومية باللتراخيص السنوية ورسوم التسجيل التجاري في إطار المبادئ التوجيهية الصادرة عن هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات ( «الهيئة»).

	 20-مصاريف توزيع وتسويق
( بآالف الرياالت السعودية )
2017

2016

رواتب الموظفين واألعباء المتعلقة بها

551,788

539,059

مصاريف إيجار

484,326

476,046

إصالح وصيانة

457,037

409,129

عمولة الوكالء

351,860

409,314

إعالنات

110,530

209,892

مصروف ديون معدومة (إيضاح )9

63,504

43,860

منافع عامة

55,883

54,469

أتعاب إدارية (إيضاح )14

52,722

49,960

خدمات استشارات

17,432

24,102

أخرى

40,066

150,069

2,185,148

2,365,900
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شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017

	 21-مصاريف عمومية وادارية
( بآالف الرياالت السعودية )
2016

2017
رواتب الموظفين واألعباء المتعلقة بها

88,033

127,117

إصالح وصيانة

84,554

77,943

الرسوم القانونية واالستشارية والمهنية

21,921

17,282

دعم وصيانة لألنظمة

2,887

4,078

أخرى

13,289

12,922

210,684

239,342

	 22-رسوم التمويل
( بآالف الرياالت السعودية )
2016

2017
تسهيل المرابحة المشترك

460,090

502,985

أطراف ذات عالقة

281,026

257,423

بنك الصين الصناعي التجارى -البنك العربي الوطني ()2016

83,864

129,148

وزارة المالية

80,654

54,957

تسهيالت ائتمان الصادرات

4,459

11,269

910,093

955,782

	 23-إيرادات أخرى
( بآالف الرياالت السعودية )
2016

2017
(خسائر)  /أرباح صرف العمالت األجنبية

()7,497

3,806

أرباح استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات

450

807

استرداد ضريبة االستقطاع

8,832

-

1,785

4,613

	 24-إيرادات التمويل
( بآالف الرياالت السعودية )
ودائع ألجل
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2017

2016

16,605

27,058

شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017

	 25-مكونات الوعاء الزكوي
تتكون العناصر الهامة المكونة للوعاء الزكوي التقريبـي للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017الخاضعة إلى بعض التعديالت حسب أنظمة مصلحة الزكاة والدخل مما يلي:
( بآالف الرياالت السعودية )
2017

2016

حقوق المساهمين في بداية السنة

3,576,266

4,554,916

المخصصات في بداية السنة

937,419

819,331

قروض طويلة األجل ودفعات مقدمة من المساهمين

14,818,895

11,517,166

مطلوبات أخرى غير متداولة

167,381

1,355,888

صافي الخسارة المعدلة للسنة (انظر أدناه)

133,798

()808,636

ممتلكات و معدات

()6,530,036

()7,005,995

الموجودات غير الملموسة

()15,122,472

()16,196,261

موجودات غير متداولة أخرى

()531,122

()96,208

الوعاء الزكوي التقريبي السالب للشركة

()2,549,871

()5,859,799

تحتسب الزكاة الشرعية بواقع  %2.5من الوعاء الزكوي التقريبي أو صافي الدخل المعدل ،أيهما أكثر

احتساب صافي الخسارة المعدلة
( بآالف الرياالت السعودية )
2017

2016

صافي الخسارة للسنة

11,539

()978,543

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  ،صافي

59,910

8,094

مخصص الديون المشكوك في تحصيلها و مخصص مخزون بطيء الحركة

20,053

31,394

مخصصات أخرى

42,296

131,883

الوعاء الزكوي التقريبي السالب للشركة

133,798

()807,172

وضع الربوطات الزكوية
أنهت الشركة وضعها الزكوي والضريبي حتى عام  2008وحصلت بموجب ذلك على شهادة الزكاة النهائية.
كما قدمت الشركة القوائم المالية واقرارات الزكاة لألعوام من  2009حتى  2015حيث قامت بتسديد الزكاة والضريبة المستقطعة طبقا لالقرارات المقدمة.
تلقت الشركة ،في  18رمضان 1436هـ (الموافق  7يوليو 2015م) .خطاب من مصلحة الزكاة والدخل بتقييم الربط الزكوي الضريبي عن السنوات  2009حتى 2011
حيث طالبت بموجبه بدفع مبالغ إضافية باجمالي  619.852.491ريال سعودي منها  352.481.222ريال سعودي زكاة و  267.371.269ريال سعودي ضريبة
استقطاع باالضافة الى غرامة تأخير بما يعادل  %1عن كل  30يوم.
قامت زين باإلستئناف امام اللجنة االبتدائية على هذه المطالبات بتاريخ  27أغسطس  ،2015الى أن تمكنت من نقض كامل المبلغ الخاص بالزكاة البالغ 352
مليون ريال .كما تمكنت الشركة من نقض  219مليون ريال من المبلغ المطلوب الخاص بضريبة االستقطاع.
ولتمكين زين من االعتراض أمام اللجنة االستئنافية الضريبية ،قامت الشركة باستكمال الشروط الشكلية المحددة في نظام ضريبة الدخل السعودي ،وذلك بسداد
الفواتير الصادرة من الهيئة بمبلغ  48مليون ريال سعودي بتاريخ  16نوفمبر  ،2017العائدة لضرائب االستقطاع .كما أصدرت زين ضمان بنكي بقيمة  43مليون
ريال سعودي مقابل غرامة التأخير المتوجبة على ضريبة االستقطاع.
ً
بناء على ما ورد اعاله استلمت زين الربط الزكوي المعدل للمبلغ المدفوع ،كما أنها تقدمت باعتراضاتها أمام اللجنة االستئنافية الضريبية على قرار اللجنة االبتدائية
بتاريخ  19نوفمبر .2017
ال يوجد أي أثر مالي حيث أن الشركة لديها المخصصات الكافية لتغطية هذه المبالغ.

246

شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017

	 26-مصروفات منافع الموظفين
( بآالف الرياالت السعودية )
2017

2016

مكافأة نهاية الخدمة

29,423

19,316

استحقاقات الموظفين األخرى

393,390

393,207

422,813

412,523

	 27-ربح ( /خسارة) السهم
األرباح األساسية والمخفضة ( /خسارة) السهم على أساس الربح ( /الخسارة) للسنة  11.5مليون ريال سعودي ( )978.5( :2016مليون ريال سعودي) مقسوما على
المتوسط المرجح لعدد األسهم المصدرة من .583.729.175

	 28-األدوات المالية
إدارة رأس المال

ُ
تدير الشركة رأسمالها للتأكد من قدرتها على االستمرار باعتبارها منشأة عاملة مع زيادة العائد إلى المساهمين من خالل االستفادة المثلى من رصيد الدين وحقوق
المساهمين .تظل االستراتيجية العامة للشركة دون تغيير عن السنة السابقة.
يتكون هيكل رأس مال الشركة من الدين وحقوق الملكية التي تتكون من رأس المال واحتياطي التحوط والعجز المتراكم والقروض طويلة األجل والمبالغ المستحقة
لألطراف ذات العالقة.

فئات األدوات المالية
( بآالف الرياالت السعودية )

الموجودات المالية
2017

2016

النقد وما في حكمه

1,115,809

918,560

القروض والذمم المدينة

1,377,645

1,180,478

المطلوبات المالية
التكلفة المطفاة

21,828,916

22,347,778

ُ
تمثل مبالغ القروض والذمم المدينة والنقد واألرصدة لدى البنوك الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان في تاريخ التقرير.

مخاطر السوق

ً
ً
ُيقصد بمخاطر السوق المخاطر التي تتعلق بتقلب قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار الفائدة في السوق أو سعر السوق نتيجة للتغير في التصنيف
االئتماني لجهة اإلصدار أو األداة والتغير في الشعور السائد في السوق وأنشطة المضاربة والعرض والطلب على األوراق المالية والسيولة في السوق .ال تتعرض الشركة
إال لمخاطر العمالت األجنبية ومخاطر أسعار الفائدة.
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شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017

األدوات المالية (تتمة)

	  -٢٨

إدارة مخاطر العمالت األجنبية

ُتجري الشركة التعامالت المقومة بالعمالت األجنبية المعومة مقابل الريال السعودي وبالتالي تنشأ مخاطر تقلبات أسعار الصرف .ال ُتحوط هذه المبالغ ً
نظرا ألن
التعرضات ال تعتبر جوهرية للشركة.

فيما يلي القيم الدفترية للمطلوبات النقدية المقومة بالعملة األجنبية للشركة في نهاية مدة التقرير:
التفاصيل
الذمم الدائنة التجارية وغيرها

مبلغ العملة األجنبية
(باآلالف)

العملة األجنبية

343

اليورو

سعر الصرف

باأللف ريال سعودي

4.13

1.416

فيما يلي القيم الدفترية للموجودات النقدية المقومة بالعملة األجنبية للشركة في نهاية مدة التقرير:
التفاصيل

مبلغ العملة األجنبية
(باآلالف)

العملة األجنبية

سعر الصرف

باأللف ريال سعودي

النقد وما في حكمه

اليورو

2,172

4.489

9,750

النقد وما في حكمه

الجنية االسترليني

453

5.056

2,289
12,039

تحليل مدى حساسية العمالت األجنبية
تتعرض الشركة في الغالب لعملة أوروبا (اليورو) والمملكة المتحدة (الجنية االسترليني).
ُيوضح الجدول التالي مدى الحساسية لزيادة الريال السعودي وانخفاضه بنسبة  ٪5مقابل العمالت األجنبية ذات الصلةُ .تعد نسبة  ٪5معدل الحساسية ُ
المستخدم
ً
داخليا إلى موظفي اإلدارة العليا ويمثل تقييم اإلدارة للتغير المحتمل المعقول في أسعار صرف العمالت األجنبية .ال
عند اإلبالغ عن مخاطر العمالت األجنبية
ُ
يتضمن تحليل مدى الحساسية إال البنود النقدية المستحقة المقومة بالعملة األجنبية ويعدل نقلها في نهاية المدة لتغير بنسبة  ٪5في أسعار العمالت األجنبية.
يشير الرقم الموجب أدناه إلى انخفاض الربح عندما ُيعزز الريال السعودي بنسبة  ٪5مقابل العملة ذات الصلة وبالنسبة لضعف الريال السعودي بنسبة  ٪5مقابل
ً
ً
العملة ذات الصلة ،سيتأثر الربح تأثرا مماثل وستظهر األرصدة أدناه بالسالب.
التأثير على الربح
باأللف ريال سعودي

العملة
اليورو

103

الجنية اإلسترليني

22

إدارة مخاطر الفوائد والسيولة

تقع المسؤولية النهائية عن إدارة مخاطر السيولة على عاتق مجلس اإلدارة الذي وضع ً
ً
مناسبا إلدارة مخاطر السيولة إلدارة متطلبات الشركة قصيرة ومتوسطة
إطارا
وطويلة األجل ومتطلبات إدارة السيولة .تدير الشركة مخاطر السيولة من خالل االحتفاظ باحتياطيات كافية وتسهيالت مصرفية وتسهيالت االقتراض االحتياطي
من خالل مراقبة التدفقات النقدية المتوقعة والفعلية باستمرار ومطابقة مواعيد استحقاق الموجودات والمطلوبات المالية .لم يطرأ أي تغيير في هذه االستراتيجية
عن العام السابق.
َُ
ُ
تتعرض الشركة لمخاطر أسعار الفائدة ألن كيانات الشركة تقترض األموال بأسعار فائدة متغيرة .تدير الشركة المخاطر باستخدام عقود مبادلة أسعار الفائدة .تق َّيم
أنشطة التحوط بانتظام لتتماشى مع تغيرات أسعار الفائدة وتحديد مدى اإلقبال على المخاطر بما يضمن التأكد من تطبيق استراتيجيات التحوط األكثر فعالية
من حيث التكلفة.

ترد تعرضات الشركة ألسعار الفائدة على الموجودات المالية والمطلوبات المالية مفصلة في قسم إدارة مخاطر السيولة من هذا اإليضاح.
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شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017

	  -٢٨

األدوات المالية (تتمة)

إدارة مخاطر الفائدة والسيولة (تتمة)
تحليل مدة حساسية سعر الفائدة
ُحددت تحليالت مدى الحساسية الواردة أدناه على أساس التعرض ألسعار الفائدة لجميع األدوات غير المحوطة في نهاية مدة التقرير .بالنسبة للمطلوبات ذات السعر
ً
ً ُ
المتغيرُ ،يعد التحليل بافتراض أن مبلغ المطلوبات القائمة في نهاية مدة التقرير كان مستحقا للسنة كاملة .تستخدم عملية زيادة أو إنقاص  50نقطة أساس عند
ً
داخليا إلى موظفي اإلدارة العليا ويمثل تقييم اإلدارة للتغير المحتمل المعقول في أسعار الفائدة.
اإلبالغ عن مخاطر أسعار الفائدة
إذا بلغت أسعار الفائدة أعلى أو أقل من  50نقطة أساس وظلت جميع المتغيرات األخرى ثابتة ،فإن ربح الشركة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2017سينخفض أو
يزيد بمبلغ قدره  53,859,275ريال سعودي .يعود ذلك ً
أساسا إلى تعرض المجموعة ألسعار الفائدة على القروض ذات المعدالت المتغيرة.
توضح الجداول التالية االستحقاق التعاقدي المتبقي للشركة لمطلوباتها المالية غير المشتقة بمدد سداد متفق عليهاُ .أ َّ
عدت الجداول ً
بناء على التدفقات النقدية
ً
استنادا إلى أقرب تاريخ ُيطلب من الشركة الدفع فيه.
غير المخصومة للمطلوبات المالية
التفاصيل

سعر الفائدة

من سنة إلى خمس
سنوات
باأللف ريال سعودي

خالل سنة
باأللف ريال سعودي

أكثر من خمس سنوات
باأللف ريال سعودي

اإلجمالي
باأللف ريال سعودي

الذمم الدائنة التجارية
وغيرها

بدون فوائد

4,865,537

-

-

4,865,537

المبالغ المستحقة لألطراف
ذات العالقة

بدون فوائد

-

940,265

-

940,265

المبالغ المستحقة لألطراف
ذات العالقة

حسب السوق

-

3,332,255

-

3,332,255

القروض طويلة األجل

حسب السوق

5,994,987

2,250,000

2,431,151

10,676,138

10,860,524

6,522,520

2,431,151

19,814,195

اإلجمالي

إدارة مخاطر االئتمان

ُ
تشير مخاطر االئتمان إلى المخاطر التي تنتج عن تخلف الطرف المقابل عن التزاماته التعاقدية مما يؤدي إلى خسارة مالية للشركة .تتكون التركيزات المحتملة
ً
لمخاطر االئتمان أساسا من الذمم التجارية المدينة والمبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة واالستثمارات النقدية قصيرة األجل .يوضح اإليضاح  9تفاصيل
ُ
اإلفصاح عن كيفية إدارة مخاطر االئتمان المتعلقة بالذمم التجارية المدينة .تراقب المبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة ويجري تحديد مخصص ،عند
الضرورة ،ألي مبالغ غير قابلة لالسترداد .ال توضع االستثمارات النقدية قصيرة األجل إال لدى المصارف ذات التصنيف االئتماني العالي.

مخاطر السيولة

ً
ُيقصد بمخاطر السيولة المخاطر التي تواجه أي مؤسسة نتيجة لها صعوبة في جمع األموال للوفاء بااللتزامات المرتبطة باألدوات المالية .قد تنتج مخاطر السيولة
ً
ً
متراكما في ذلك التاريخ .تشير هذه الظروف إلى أن قدرة الشركة
عن عدم القدرة على بيع األصل المالي بسرعة بمبلغ يقارب قيمته العادلة .تعاني الشركة عجزا
على الوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها واستمرارها باعتبارها منشأة عاملة تعتمد على قدرة الشركة على تجهيز أموال كافية في الوقت المحدد .يمتلك أعضاء
ُ
مجلس اإلدارة توقعات معقولة بأن الشركة لديها موارد كافية لمواصلة عملياتها التشغيلية في المستقبل المنظور .تدار مخاطر السيولة من خالل مراقبة مدى
توافر األموال الكافية بانتظام للوفاء بأي التزامات مستقبلية.

القيمة العادلة لألدوات المالية
يرى أعضاء مجلس اإلدارة أن القيمة الدفترية لألدوات المالية المعلنة في بيان المركز المالي تقارب قيمتها العادلة.
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شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017

	 29-معلومات األطراف ذات العالقة
خالل الفترة الحالية ،دخلت الشركة في المعامالت التجارية التالية مع أطراف ذات عالقة:
( بآالف الرياالت السعودية )
2017

2016

إيرادات من جهات مملوكة من قبل مساهمين

116,768

113,688

مشتريات من جهات مملوكة من قبل مساهمين

87,458

76,719

رسوم استخدام عالمة تجارية محملة من قبل مساهمين(ايضاح )20

52,722

49,960

رسوم تمويل من قبل مساهمين

281,027

257,423

فيما يلي األرصدة القائمة كما في تاريخ التقرير:
( بآالف الرياالت السعودية )
2017

2016

مبالغ مستحقة لمساهمين

2,971

2,971

مبالغ مستحقة إلى جهات مملوكة لمساهمين

42

23

مبالغ مستحقة من مساهمين

673

570

مبالغ مستحقة من شركة مملوكة من قبل مساهمين

5,837

85

المبالغ األخرى المستحقة لألطراف ذات عالقة تم إفصاح عنها في اإليضاح رقم .14
المبالغ القائمة غير مضمونة وسيتم سدادها نقدا .لم يتم تقديم أو تلقي أية ضمانات من قبل أطراف ذات العالقة غير تلك التي تم اإلفصاح عنها في اإليضاح
 .13ولم يتم تسجيل أي مبالغ كمصروف في السنة الحالية للديون المشكوك في تحصيلها فيما يتعلق بالمبالغ المستحقة من أطراف ذات العالقة.
تم دفع التعويضات التالية لكبار موظفي اإلدارة خالل السنة:
( بآالف الرياالت السعودية )
منافع قصيرة األجل
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2017

2016

16,708

17,003

شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017

	 30-التزامات اإليجارات التشغيلية
لدى الشركة التزامات عقود التأجير التشغيلي التالية في تاريخ التقرير فيما يتعلق بالمواقع والمباني الفنية والمكاتب:
( بآالف الرياالت السعودية )
2017

2016

خالل عام

477,815

501,792

عام الى خمسة أعوام

492,092

585,551

أكثر من خمسة أعوام

207,997

273,881

1,177,904

1,361,224

وقد تكبدت الشركة نفقات االيجار التشغيلي التالية خالل السنة.
( بآالف الرياالت السعودية )
2017

2016

المباني

470,702

470,142

السيارات

1,413

1,480

472,115

471,662

	 31-إلتزامات رأسمالية وإرتباطات محتملة

لدى الشركة التزامات رأسمالية بمبلغ  2,041مليون ريال سعودي تشمل  1.062مليون ريال لمشروع صندوق الخدمة الشاملة) ( USFكما في تاريخ التقرير (  31ديسمبر
2016م 1.564 :مليون ريال سعودي).

	 32-منح حكومية مستلمة
تلقت الشركة إجمالي دخل منح حكومية خالل العام  67مليون ريال .تم خصم مبلغ  26مليون ريال سعودي من الممتلكات والمعدات وتم إدراج مبلغ  2مليون
ريال سعودي في صافي ربح السنة.

	 33-االلتزامات المحتملة
تخضع الشركة في سياق األعمال االعتيادية لمواصلة الدعاوى القضائية ومتابعة العقوبات والغرامات المفروضة من قبل الجهات المنظمة والبلديات وغيرها من
المطالبات من الموردين وشركات االتصاالت التي تقدم خدمات الخلوية .تعتقد اإلدارة بعد التشاور مع مستشاريها الداخليين والخارجيين واالستشاريين الفنيين أن
هذه المسائل لن يكون لها تأثير كبير على المركز المالي أو نتائج عمليات الشركة.
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شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017

	 34-التقارير القطاعية
لدى الشركة قطاع واحد فقط وهو خدمات الهاتف المحمول ويعمل في موقع جغرافي واحد ،وهو المملكة العربية السعودية .وبناء على ذلك ،لم يتم اإلفصاح
ً
عن التقارير القطاعية وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (« )8القطاعات التشغيلية» ألن هذا من شأنه أن يكون مجرد تكرار للمعلومات التي سبق تفصيلها
في هذه القوائم المالية.

	 35-أرقام المقارنة
تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع عرض الفترة الحالية.

	 36-أثر إعتماد المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
36تأثير إعتماد المعايير الدولية للتقارير المالية على أرصدة قائمة للمركز المالي  1يناير 2016م
	 -1
إيضاح
()8-36

األرصدة كما تم عرضها
سابقا بالمعايير السعودية
للتقارير المالية

تأثير إعتماد المعايير
الدولية للتقارير المالية

أرصدة قائمة المركز
المالي بعد إعتماد المعايير
الدولية للتقارير المالية

بآالف الرياالت السعودية

بآالف الرياالت السعودية

بآالف الرياالت السعودية

األصول غير المتداولة
ممتلكات ومعدات
موجودات غير ملموسة
موجودات أخرى
موجودات غير متداولة أخرى

أ
أ،ب
جـ

مجموع الموجودات غير المتداولة

5,007,464

-

5,007,464

16,812,756

()351,901

16,460,855

-

310,036

310,036

132,102

()132,102

-

21,952,322

()173,967

21,778,355

موجودات متداولة
103,613

-

103,613

مخزون

-

2,655,725

2,655,725

د

1,092,856

()1,092,856

-

د

1,521,004

()1,521,004

-

النقدية وشبه النقدية

1,378,498

-

1,378,498

مجموع الموجودات المتداولة

4,095,971

41,865

4,137,836

مجموع الموجودات

26,048,293

()132,102

25,916,191

ذمم مدينة وتجارية أخرى
ذمم مدينة
ً
مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى

ب،د

252

شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017

	  -٣٦

أثر إعتماد المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية (تتمة)

	  ١-36

تأثير إعتماد المعايير الدولية للتقارير المالية على أرصدة قائمة للمركز المالي  1يناير 2016م (تتمة)
ايضاح
()8-36

األرصدة كما تم عرضها
سابقا بالمعايير
السعودية للتقارير المالية

تأثير إعتماد المعايير
الدولية للتقارير المالية

أرصدة قائمة المركز المالي
بعد إعتماد المعايير الدولية
للتقارير المالية

بآالف الرياالت السعودية

بآالف الرياالت السعودية

بآالف الرياالت السعودية

رأس المال واإلحتياطيات
رأس المال

5,837,292

-

5,837,292

إحتياطي تحوط

()7,204

-

()7,204

()1,278,407

()17,542

()1,295,949

4,551,681

()17,542

4,534,139

عجز متراكم

2-36

مجموع رأس المال واإلحتياطيات
مطلوبات غير متداولة
جـ  ،هـ

8,615,727

1,288,606

9,904,333

تسهيل قرض طويل األجل
دفعات مقدمة من المساهمين

و

3,966,599

()3,966,599

-

مستحق إلى جهات ذات عالقة

و

834,612

3,969,593

4,804,205

مطلوبات غير متداولة أخرى

هـ

1,507,867

()1,355,888

151,979

7,204

-

7,204

66,020

1,789

67,809

14.998.029

()62,499

14.935.530

مشتقات أدوات مالية
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

ز

مجموع المطلوبات غير المتداولة
مطلوبات متداولة
ذمم دائنة وتجارية أخرى

ط،ي

-

3,259,503

3,259,503

الجزء المتداول من القروض طويلة األجل

ط،ك

2,450,005

5,070

2,455,075

أوراق دفع

ط

329,541

()329,541

-

ذمم دائنة

ط

286,040

()286,040

-

مستحق إلى جهات ذات عالقة

ط

2,994

()2,994

-

731,944

-

731,944

2,698,059

()2,698,059

-

مجموع المطلوبات المتداولة

6,498,583

()52,061

6,446,522

مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

26,048,293

()132,102

25,916,191

إيرادات مؤجلة
مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

ط،ي
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أثر إعتماد المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية (تتمة)

36تسويات حقوق المساهمين  1يناير 2016
	 -2
ايضاح
()8-36

كما في  1يناير 2016م
بآالف الرياالت السعودية
4,551,681

إجمالي حقوق المساهمين بالمعايير السعودية إلعداد التقارير المالية
القيمة اإلكتوارية لمكافآت نهاية الخدمة

ز

()1,789

قياس تكاليف ترتيب الديون

جـ

()15,753

إجمالي التغييرات لحقوق المساهمين

()17,542

إجمالي حقوق المساهمين بالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

4,534,139

36تأثير تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية على قائمة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر
	 -3
لفترة السنة المنتهية في  31ديسمبر 2016م
ايضاح
()8-36

المبالغ كما تم عرضها
سابقا بالمعايير
السعودية للتقارير
المالية

تأثير إعتماد المعايير
الدولية للتقارير المالية

األرباح أو الخسائر بعد
إعتماد المعايير الدولية
للتقارير المالية

بآالف الرياالت السعودية بآالف الرياالت السعودية بآالف الرياالت السعودية
اإليرادات

6,926,652

-

6,926,652

تكلفة اإليرادات والمبيعات

()2,525,984

-

()2,525,984

إجمالي الربح

4,400,668

-

4,400,668

مصاريف توزيع وتسويق

()2,365,900

-

()2,365,900

()239,769

427

()239,342

مصاريف اإلستهالك واإلطفاء

()1,849,858

-

()1,849,858

األرباح ( /الخسائر) التشغيلية

()54,859

427

()54,432

()953,013

()2,769

()955,782

()807

27,058
4,613

مصاريف عمومية وإدارية

ز

مصاريف تمويل

جـ  ،حـ

إيرادات تمويل

حـ

27,865

إيرادات أخرى

حـ

-

4,613

صافي الخسارة قبل الزكاة

()980,007

1,464

()978,543

الزكاة

-

-

-

صافي الخسارة للسنة

()980,007

1,464

()978,543

الدخل الشامل اآلخر
البنود التي لن يعاد تصنيفها في وقت الحقا للربح أو الخسارة
إعادة تقييم لمخصص نهاية الخدمة

ل

-

153

153

البنود التي سيعاد تصنيفها في وقت الحقا للربح أو الخسارة
صافي التغير في القيمة العادلة من أدوات التحوط التي تم
إبرامها لتغطية مخاطر التدفقات النقدية
إجمالي الخسائر الشاملة للسنة

ن

-

3,236

3,236

()980,007

4,853

()975,154
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أثر إعتماد المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية (تتمة)

36تسويات الخسارة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016م
	 -4
خسارة السنة قبل الزكاة

خسارة السنة

بآالف الرياالت السعودية

بآالف الرياالت السعودية

()980,007

()980,007

القيمة اإلكتوارية لمكافآت نهاية الخدمة

ز

427

427

قياس تكاليف ترتيب الديون

جـ

1,037

1,037

()978,543

()978,543

ايضاح
()8-36
الخسارة للسنة بالمعايير السعودية إلعداد التقارير المالية

الخسارة للسنة بالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
الدخل الشامل اآلخر

3,389

ل،ن

()975,154

إجمالي الخسارة الشاملة للسنة بالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

36تأثير إعتماد المعايير الدولية للتقارير المالية على قائمة المركز المالي  31ديسمبر 2016م
	 -5
ايضاح
()8-36

األرصدة كما تم عرضها
سابقا بالمعايير السعودية
للتقارير المالية

تأثير اعتماد المعايير
الدولية للتقارير المالية

أرصدة قائمة المركز المالي
بعد اعتماد المعايير الدولية
للتقارير المالية

بآالف الرياالت السعودية

بآالف الرياالت السعودية

بآالف الرياالت السعودية

األصول غير المتداولة
ممتلكات ومعدات
موجودات غير ملموسة
موجودات أخرى
موجودات غير متداولة أخرى

أ
أ،ب
جـ

مجموع الموجودات غير المتداولة

7,005,995

-

7,005,995

16,196,261

()576,062

15,620,199

-

532,181

532,181

96,208

()96,208

-

23,298,464

()140,089

23,158,375

موجودات متداولة
42,101

-

42,101

مخزون

-

2,395,681

2,395,681

د

1,108,563

()1,108,563

-

د

1,243,237

()1,243,237

-

النقدية وشبه النقدية

918,560

-

918,560

مجموع الموجودات المتداولة

3,312,461

43,881

3,356,342

مجموع الموجودات

26,610,925

()96,208

26,514,717

ذمم مدينة وتجارية أخرى
ذمم مدينة
ً
مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى

ب،د
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أثر إعتماد المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية (تتمة)

	  ٥-36

تأثير إعتماد المعايير الدولية للتقارير المالية على قائمة المركز المالي  31ديسمبر 2016م (تتمة)
ايضاح
()8-36

األرصدة كما تم عرضها
سابقا بالمعايير السعودية
للتقارير المالية

تأثير اعتماد المعايير
الدولية للتقارير المالية

أرصدة قائمة المركز المالي
بعد اعتماد المعايير الدولية
للتقارير المالية

بآالف الرياالت السعودية

بآالف الرياالت السعودية

بآالف الرياالت السعودية

رأس المال واإلحتياطيات
رأس المال

5,837,292

-

5,837,292

إحتياطي تحوط

()3,968

-

()3,968

إحتياطيات اخرى

6-36

-

153

153

عجز متراكم

6-36

()2,258,414

()16,078

()2,274,492

3,574,910

()15,925

3,558,985

مجموع رأس المال واإلحتياطيات
مطلوبات غير متداولة
جـ  ،هـ

8,244,987

1,896,103

10,141,090

تسهيل قرض طويل األجل
دفعات مقدمة من المساهمين

و

4,569,147

()4,569,147

-

مستحق إلى جهات ذات عالقة

و

884,572

4,572,141

5,456,713

مطلوبات غير متداولة أخرى

هـ

2,619,324

()1,922,531

696,793

3,968

-

3,968

74,114

1,209

75,323

16,396,112

()22,225

16,373,887

مشتقات أدوات مالية
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

ز،ل

مجموع المطلوبات غير المتداولة
مطلوبات متداولة
ذمم دائنة وتجارية أخرى

ط،ي

-

4,195,913

4,195,913

الجزء المتداول من القروض طويلة األجل

ي،ك

1,796,992

60,277

1,857,269

أوراق دفع

ط

450,195

()450,195

-

ذمم دائنة

ط

713,760

()713,760

-

مستحق إلى جهات ذات عالقة

ط

2,994

()2,994

-

528,663

-

528,663

3,147,299

()3,147,299

-

مجموع المطلوبات المتداولة

6,639,903

()58,058

6,581,845

مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

26,610,925

()96,208

26,514,717

إيرادات مؤجلة
مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

ط،ي
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أثر إعتماد المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية (تتمة)

36تسويات حقوق المساهمين  31ديسمبر 2016
	 -6
ايضاح
()8-36
إجمالي حقوق المساهمين بالمعايير السعودية إلعداد التقارير المالية

كما في  31ديسمبر 2016
بآالف الرياالت السعودية
3,574,910

ز،ل

القيمة اإلكتوارية لمكافآت نهاية الخدمة

جـ

قياس تكاليف ترتيب الديون

()1,209
()14,716

إجمالي التغييرات لحقوق المساهمين

()15,925

إجمالي حقوق المساهمين بالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

3,558,985

36تأثير إعتماد المعايير الدولية للتقارير المالية على قائمة التدفقات النقدية  31ديسمبر 2016م
	 -7
إيضاح

األرصدة كما تم عرضها
سابقا بالمعايير السعودية
للتقارير المالية

تأثير اعتماد المعايير
الدولية للتقارير المالية

أرصدة قائمة المركز المالي
بعد اعتماد المعايير الدولية
للتقارير المالية

بآالف الرياالت السعودية

بآالف الرياالت السعودية

بآالف الرياالت السعودية

صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

م

2,365,299

()1,133,918

1,231,381

صافي النقد المستخدم في األنشطة اإلستثمارية

م

()2,267,263

284,485

()1,982,778

صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

م

()557,974

849,433

291,459

صافي اإلنخفاض في النقد وما في حكمه

()459,938

-

()459,938

النقد وما في حكمه ،بداية االسنة

1,378,498

-

1,378,498

النقد وما في حكمه ،نهاية السنة

918,560

-

918,560
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أثر إعتماد المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية (تتمة)

36ايضاحات على التسويات
	 -8
ً
مقدما ،إلى موجودات أخرى حيث أن هذه األصول لم
أإعادة تصنيف أصول حق اإلستخدام ،والتي تمثل مدفوعات اإليجار التشغيلي المدفوعةتستوف تعريف األصول غير الملموسة الواردة في المعيار المحاسبي الدولي رقم ( )38األصول غير الملموسة
ِ
بإعادة تصنيف الجزء المتداول من أصول حق اإلستخدام ،حسبما هو مفصل في النقطة (أ) إلى الموجودات المتداولة.جإعادة تخصيص تكاليف ترتيبات الديون على القروض طويلة األجل بهدف تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم ( )39األدوات المالية :اإلعترافوالقياس .كما يتطلب المعيار المحاسبي الدولي رقم ( )39احتساب تكاليف ترتيبات الديون باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية .قامت الشركة
ً
سابقا بإطفاء هذه المبالغ على أساس ثابت .ويكون أثر هذا التغير اإلنخفاض في حقوق الملكية بقيمة  15,753,000ريال سعودي و 14,716,404
ريال سعودي كما في  31ديسمبر  2015و 31ديسمبر  2016على التوالي .ويكون التخفيض في الخسائر للسنة المنتهية  31ديسمبر 2016م1,037,000 :
ريال سعودي.
ً
دإعادة تخصيص حسابات الذمم المدینة والمصروفات المدفوعة مقدما الموجودات األخرى إلی الذمم التجارية المدینة والذمم المدینة األخرى بهدفتطبيق متطلبات العرض الواردة في المعیار المحاسبي الدولي رقم ( )1عرض البيانات المالیة.
هإعادة تخصيص القروض المدرجة في المطلوبات غير المتداولة األخرى إلى القروض طويلة األجل بهدف تطبيق لمتطلبات العرض الواردة فيالمعيار المحاسبي الدولي رقم ( )1عرض البيانات المالية.
ً
مقدما من المساهمين والجزء المتداول من المستحق لألطراف ذات العالقة إلى المبالغ المستحقة لألطراف ذات
وإعادة تخصيص المبالغ المدفوعةالعالقة بالموجودات غير المتداولة بهدف تطبيق لمتطلبات العرض الواردة في المعيار المحاسبي الدولي رقم ( )1عرض البيانات المالية.
زاإللتزامات المتعلقة باستحقاقات نهاية الخدمة هي التزامات محددة فيما يتعلق باستحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة .ويتطلب المعيار المحاسبيً
الدولي رقم ( )19استحقاقات الموظفين أن يتم تقييم اإللتزامات من هذا النوع اكتواريا .ويكون أثر هذا التغير اإلنخفاض في حقوق المساهمين
بقيمة  1,789,000ريال سعودي و  1,209,000ريال سعودي كما في  31ديسمبر  2015و 31ديسمبر 2016م على التوالي .ويكون التخفيض في الخسائر
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016م  427.000ريال سعودي.
حإعادة تخصيص مكاسب وأرباح صرف العمالت األجنبية عند التصرف بالممتلكات والمعدات من رسوم التمويل إلى اإليرادات األخرى بهدف تطبيقلمتطلبات العرض الواردة في المعيار المحاسبي الدولي رقم ( )1عرض البيانات المالية.
طإعادة تخصيص السندات مستحقة الدفع ،وحسابات الدائنين ،المستحقة لألطراف ذات العالقة والمصروفات المستحقة وغيرها من المطلوبات إلىالذمم التجارية الدائنة وغيرها من الذمم الدائنة بهدف تطبيق لمتطلبات العرض الواردة في المعيار المحاسبي الدولي رقم ( )1عرض البيانات المالية.
يإعادة تخصيص رسوم التمويل المستحقة والمتعلقة بالقروض طويلة األجل من المصروفات المستحقة والمطلوبات األخرى إلى الجزء المتداول منالقروض طويلة األجل.
كإعادة تخصيص الجزء المتداول من تكاليف ترتيبات الديون حسبما هو مفصل في النقطة (ج) إلى الجزء المتداول من القروض طويلة األجل.ً
لالمكاسب اإلكتوارية المتعلقة باإللتزامات الخاصة باستحقاقات نهاية الخدمة والتي يتم تسجيلها على أنها جزء من اإليرادات الشاملة األخرى وفقاللمعيار المحاسبي الدولي رقم ( )19منافع الموظفين.
ماعادة تصنيف مشتريات أصول حق اإلستخدام من األنشطة اإلستثمارية الى األنشطة التشغيلية والمطلوبات األخرى غير المتداولة من التشغيل الىالتمويل.
ً
ّ
ّ
ّ
ن ُي ّقيد صافي التغير في القيمة العادلة من أدوات التحوط التي تم إبرامها للتحوط ضد مخاطر التدفقات النقدية كجزء من الدخل الشامل األخر وفقا
للمعيار ( )39 IASاألدوات المالية :اإلعتراف والقياس.
ً
سقامت الشركة بتغيير أسماء القوائم المالية لتصبح قائمة المركز المالي وقائمة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل وفقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم(.)1

36ليس لدى الشركة أي استثناءات قصيرة األجل أو الزامية ً
بناء على تطبيق المعيار الدولي للتقرير
	 -9
المالي رقم  1واعتماد المعايير الدولية إلعداد التقاريرالمالية للمرة األولى.
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