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تقرير مجلس اإلدارة لعام 2019م

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
شــّكلت رحلتنــا علــى مــدى الســنوات الخمــس الماضيــة نقطــة تحــّول فــي تاريــخ زيــن الســعودية، إذ ســاهمت فــي تعزيــز قدراتهــا لتحقيــق 

رؤيتهــا فــي صناعــة مســتقبل رقمــي يعــزز االبتــكار والتطــّور للمجتمــع الســعودي. 

وتفخــر الشــركة بكونهــا مــزوًدا رائــًدا لخدمــات قطــاع االتصــاالت والخدمــات الرقميــة، وملتزمــة بتبّنــي أحــدث حلــول التقنيــة واالبتــكار فــي 
ــة الســعودية 2030،  هــذا المجــال. وقــد ســاهم التزامهــا هــذا، بشــكٍل فّعــال، فــي تحقيــق تقــّدم ملمــوس لعــدد مــن مســتهدفات رؤي
ــز الكفــاءة  ــة المملكــة كمركــٍز عالمــّي لالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات. وتحــرص إدارة الشــركة باســتمرار، علــى تعزي ــز مكان ــدًا تعزي وتحدي

التشــغيلية، وتقويــة األعمــال األساســية، إضافــًة إلــى تنميــة وإثــراء خدماتهــا الرقميــة، لتحقيــق المزيــد مــن فــرص النمــّو المتنّوعــة.
يعتمــد نجــاح التواجــد الرقمــي المتنامــي فــي قطــاع االتصــاالت، علــى الشــراكات االســتراتيجية واالبتــكار الســريع، واالســتراتيجيات المرنــة 

فــي خدمــة العمــالء. 

لقــد كان العــام 2019م نقطــة تحــّول إيجابيــة كبــرى رّســخت مكانــة زيــن الســعودية علــى خريطــة االتصــاالت اإلقليميــة والدوليــة، وذلــك 
بفضــل عــدد مــن المبــادرات التــي حّققــت تقّدمــً واضحــً فــي توســعة التغطيــة، وتحســين نســبة الحصــول علــى الخدمــات األساســية. وقــد 
عــّززت زيــن الســعودية موقعهــا الريــادي فــي االبتــكار، عبــر التحــّول إلــى أن تكــون مــزّود خدمــات رقميــة للحيــاة العصريــة، علــى المســتوَيْين 
الداخلــي والخارجــي. إننــا نفخــر بإطــالق شــبكة الجيــل الخامــس )5G( هــذا العــام، والتــي تــّم إطالقهــا وفــق خططنــا لإلنفــاق الرأســمالي 
لهــذا العــام، ولتكــون الشــبكة األكثــر تغطيــة جغرافًيــا فــي المملكــة؛ حيــث تغّطــي 27 مدينــة تتــم خدمتهــا مــن خــالل 2600 بــرج اتصــال.
ــى مســؤوليتنا المؤسســية المســتدامة نحــو الشــباب  ــا تجــاه المســتثمرين والمســاهمين، باإلضافــة إل ــا مســتمرون فــي التزاماتن كمــا أنن
الســعودي ومســتقبل مملكتنــا المزدهــر، حيــث تشــّكل نســبة تمثيــل المواهــب الســعودية %86 مــن إجمالــي القــوى العاملــة لدينــا، ونعتــّز 

بــأن %92 مــن القيــادة التنفيذيــة لدينــا مــن الشــباب. 

ــتراتيجيين  ــركائنا االس ــع ش ــب م ــى جن ــا إل ــل جنًب ــّور والعم ــن التط ــد م ــى مزي ــع إل ــة، ونتطّل ــورة الرقمي ــة الث ــي طليع ــوم ف ــف الي ــا نق إنن
ــن  ــل بي ــز التفاع ــر تعزي ــاهمينا، عب ــا ومس ــى عمالئن ــة إل ــة المقّدم ــع القيم ــن رف ــتمّكننا م ــي س ــتقبلية الت ــرص المس ــن الف ــتفادة م لالس

التقنيــات والمجتمــع. 

عــالوة علــى ذلــك، سنســتمر فــي تنميــة عالقتنــا المثمــرة مــع وزارة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات، وهيئــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات، 
وجميــع شــركائنا فــي شــتى القطاعــات الحكوميــة.

تؤكــد زيــن الســعودية التزامهــا المســتمر فــي المســاهمة بفاعليــة فــي تقــّدم وازدهــار المملكــة نحــو التحــّول الرقمــي، عبــر تقديــم أفضــل 
الخدمــات الرقميــة المتطــّورة، وااللتــزام الراســخ بتبّنــي الممارســات المســتدامة فــي كل أوجــه وعمليــات الشــركة.

سمو األمير
نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير

رئيس مجلس اإلدارة
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تأتــي قصــة نجاحنــا مــن ســمتنا المؤسســية الراســخة والمتمثلــة فــي غــرس االســتدامة فــي صميــم أعمالنــا، والوفــاء بالتزامنــا أن نكــون 
ــدة فــي قطــاع  ــأن نكــون شــركة رائ ــا ب شــركة تتمحــور حــول االنســان )العميــل، الموظــف، المســاهمين والمجتمــع(، وفــي تحقيــق هدفن
ــات،  ــات والتحدي ــى العقب ــب عل ــا للتغل ــة عملن ــى مواصل ــك إل ــا ذل ــد دفعن ــة. ولق ــتوى المملك ــى مس ــات عل ــة المعلوم ــاالت وتقني االتص
وتحــول عملياتنــا واالســتثمار بكثافــة فــي المشــاريع التــي تفتــح أفاقــً مســتقبلية؛ حيــث شــهد العــام 2019م اجمالــي اســتثمارات بلغــت 
1.9 مليــار ريــال ســعودي، حيــث كان أبرزهــا موجــه إلطــالق شــبكة الجيــل الخامــس، والتــي تعــد األكبــر علــى مســتوى الشــرق األوســط وأوروبــا 

وإفريقيــا والرابعــة علــى مســتوى العالــم. 

خــالل الســنوات الماضيــة، واجهنــا فــي زيــن الســعودية العديــد مــن التحديــات ، وتمكنــا مــن التغلــب عليهــا بفضــل دعــم مجلــس اإلدارة 
ومجموعــة زيــن، الذيــن وضعــوا ثقتهــم فــي عملياتنــا وقدمــوا دعمــً ماليــً واســتراتيجيً وتشــغيليً؛ األمــر الــذي انعكــس إيجابــً علــى األداء 
المالــي والقيمــة الســوقية للشــركة خــالل عــام 2019م. ومــن خــالل عزمنــا علــى تحقيــق رؤيتنــا، نجحنــا فــي احــداث نقلــة نوعيــة ونقــل 
الشــركة التــي كانــت تعانــي مــن تحديــات عديــدة لتكــون شــركة ناجحــة، محققــًة صافــي أربــاح بلــغ 485 مليــون ريــال فــي العــام 2019م؛ 

ممــا يؤكــد نجــاح اســتراتيجية »النمــو الرقميــة« التــي تبّنتهــا الشــركة. 

ــاالت  ــات االتص ــدث خدم ــم أح ــي تقدي ــا روادًا ف ــا أصبحن ــركة. كم ــخ الش ــي تاري ــوى ف ــو األق ــي ه ــع مال ــوم بوض ــعودية الي ــن الس ــع زي تتمت
ــاف  ــة وخدمــات األلي ــل الخامــس وبنيتهــا التحتي ــر فــي خدمــات شــبكة الجي ــا، حيــث اســتثمرنا بشــكل كبي ــة المعلومــات لعمالئن وتقني
البصريــة لتعزيــز أداء النطــاق العريــض، والــذي نثــق بقدرتــه علــى تحقيــق ثــورة وتحــّول شــامل فــي المجــال الرقمــي علــى صعيــد المملكــة 

والعالــم ككل. 

كمــا نعمــل علــى تركيــز جهودنــا واســتثماراتنا لالســتفادة مــن الفرصــة الهائلــة التــي تقدمهــا تقنيــة شــبكة الجيــل الخامــس، ممــا يخلــق 
ــاع  ــات قط ــق بخدم ــا يتعل ــة فيم ــات، خاص ــن الصناع ــد م ــم العدي ــي تدع ــة الت ــل القيم ــدرات سالس ــز ق ــي تعزي ــيما ف ــرة وال س ــا كبي فرًص
األعمــال مــن الجهــات الحكوميــة والشــركات بجميــع أحجامهــا. والــذي نثــق بالــدور الــذي ســتلعبه شــبكة الجيــل الخامــس فــي دفــع قطــاع 

االتصــاالت إلــى مرحلــة نمــو جديــدة. 

ــا  ــة التــي تواجــه الشــركات، اســتطعنا الحفــاظ علــى النمــو بفضــل قدرتن ــات العالمي ــوازي مــع التحدي ــادة المنافســة بالت وبالرغــم مــن زي
الســريعة علــى إيجــاد اســتراتيجيات ناجحــة. حيــث ال نــزال فــي طليعــة المبادريــن لالبتــكار الرقمــي، عبــر العديــد مــن المشــاريع الرائــدة؛ كان 
أبرزهــا طــرح »تمــام«، منصــة للتمويــل المتناهــي الصغــر فــي مجــال التقنيــة الماليــة، وإطــالق باقــات »ياقــوت«، المشــغل الرقمــي لخدمــات 
االتصــاالت. باإلضافــة إلــى إطــالق حلــول الطائــرات المســيرة عبــر »زيــن درون«، التــي نهــدف مــن خاللهــا إلــى إتاحــة الفــرص لمختلــف الصناعــات 

لتســريع النمــو واالســتفادة مــن تقنيــة إنترنــت األشــياء لتحقيــق بيئــة فعالــة وآمنــة وذكيــة. 

وال شــك فــي أّن الفضــل فــي نجاحاتنــا يعــود إلــى الجهــود الشــغوفة التــي يبذلهــا كل موظفــات وموظفــي زيــن. ولذلــك نؤمــن بأهميــة 
ــن؛ حيــث أّن أهــم  ــر الموظفي ــن المــرأة، وتطوي ــوع واإلدمــاج، وتمكي ــر برامــج التن ــة عب دعــم منســوبينا مــن خــالل اتاحــة الفــرص المتكافئ
اســتثماراتنا هــي اســتثمارنا فــي رأس المــال البشــري، والتــي تهــدف لتمكيــن موظفــات وموظفيــن يتحلــون بالثقــة، للمســاهمة فــي تمهيــد 

مســتقبل أفضــل لعمالئنــا ومواطنينــا. 

وأخيــرًا، وعلــى الصعيــد التشــغيلي، نســعى لالســتمرار فــي تحقيــق النجاحــات وبخطــى واثقــة لــكل مــا يســاهم فــي تحقيــق رؤيــة المملكــة 
2030، عبــر اســتقطاب أحــدث االبتــكارات والخدمــات الرقميــة الرائــدة والتقنيــات الحديثــة، خاصــة تلــك المرتبطــة بشــبكات الجيــل الخامــس 

5G التــي تمثــل داعمــً رئيســيً لمجــاالت مختلفــة مــن أبرزهــا إنترنــت األشــياء، المــدن الذكيــة، الحوســبة الســحابية والمدفوعــات الرقميــة.

كلمة الرئيس التنفيذي

المهندس
سلطان بن عبد العزيز الدغيثر

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

ربيــع األّول 1429 هـــجرية الموافــق 12 مــارس 2008م.

وقــد ســمحت هــذه التراخيــص للشــركة بالعمــل كمّشــغل ثالــث لخدمــة الهاتــف المتنقــل بعــد حصولهــا علــى أّول ترخيــص غيــر محــدد 
ــر 2016م  ــا إضافيــة بموجــب أمــٍر ســاٍم فــي أكتوب ــد فتــرة الترخيــص هــذه 15 عاًم ــا، وقــد تــم تمدي التقنيــة فــي المملكــة لمــدة 25 عاًم

والــذي تــم بموجبــه أيًضــا منــح الشــركة ترخيًصــا موّحــًدا لتقديــم جميــع خدمــات االتصــاالت.

تتبّنــى شــركة زيــن الســعودية اســتراتيجية ذات ســبعة ركائــز أساســية حيــث تســتهدف التحــّول إلــى شــركة رائــدة فــي مجــال االتصــاالت 
وتقنيــة المعلومــات فــي المملكــة العربيــة الســعودية، ممــا يتيــح لعمالئنــا االســتفادة فــي مجتمــع متطــّور ومترابــط ترابًطــا وثيًقــا. لقــد 
ــة  ــى شــبكاتها وبنيتهــا التحتي ــن الســعودية، مــن خــالل تركيزهــا األساســي علــى االســتدامة فــي كافــة أعمالهــا باإلضافــة إل نجحــت زي
المتطــّورة، فــي ترســيخ مكانتهــا كمشــّغل اتصــاالت ومــزود خدمــات رقميــة موثــوق، حيــث تشــمل عــروض االتصــاالت التــي تقدمهــا، علــى 

ســبيل المثــال ال الحصــر، خدمــات الدفــع الرقمــي، والحوســبة الســحابية، وإنترنــت األشــياء.

4G/ وتماشــًيا مــع اســتراتيجيتها الرائــدة، كانــت زيــن الســعودية أول مشــّغل فــي الشــرق األوســط يطلــق شــبكة الجيــل الرابــع بشــكل تجــاري
LTE فــي ســبتمبر 2011م. باإلضافــة إلــى ذلــك، قامــت الشــركة فــي أكتوبــر 2019م بتطويــر شــبكتها مــن خــالل طــرح المرحلــة األولــى مــن 
تقنيــة الجيــل الخامــس )5G( لتصــل إلــى 27 مدينــة فــي أنحــاء المملكــة مــن خــالل 2600 بــرج اتصــال، لتصبــح فــي وقــت اإلطــالق ثالــث أكبــر 
شــبكة 5G علــى مســتوى العالــم، وال تــزال شــبكة الجيــل الخامــس الخاصــة بالشــركة األكبــر فــي الشــرق األوســط وأوروبــا وأفريقيــا حتــى 
اآلن، وتخــدم أكثــر مــن 7.6 مليــون عميــل؛ ووّســعت تغطيــة شــبكتها لتشــمل %99 مــن الســّكان، فيمــا تعمــل الشــركة باســتمرار علــى 

جــذب آالف مــن عمــالء خدمــات الهاتــف المتنقــل والبيانــات الجــدد يومًيــا.

تفخــز زيــن الســعودية بتوظيفهــا خبــراء مــن ذوي الكفــاءات العاليــة، حيــث تتكــون %92 مــن قيادتهــا التنفيذيــة مــن الخبــراء الســعوديين 
تحــت ســن 40 عاًمــا، و %86 مــن قوتهــا العاملــة مــن مواهــب ســعودية نشــطة وملهمــة. وتواصــل الشــركة االســتثمار فــي البنيــة التحتيــة 
لالتصــاالت، مــن خــالل تمكيــن هــذه المواهــب، والعمــل علــى مبــادرات تشــغيلية اســتباقية لتقديــم تجربــة للعمــالء أكثــر ابتــكاًرا، ولتكــون 
ــّول  ــة التح ــعودية 2030، وخّط ــة الس ــداف رؤي ــع أه ــى م ــا يتماش ــة، بم ــات الحكومي ــاص والمؤسس ــاع الخ ــك للقط ــراد، وكذل ــة لألف متاح

الرقمــي الوطنــي فــي المملكــة، وذلــك مــن أجــل توفيــر الخدمــات الالزمــة لمجتمــع حيــوي وذكــي، وجــودة حيــاة أفضــل.

i. معلومات عاّمة

شركة االتصاالت المتنّقلة السعودية االسم القانوني

شركة مساهمة مدرجة الشكل القانوني

7030
رمز الشركة في شركة السوق 

المالية )تداول(

5,837,291,750 رأس المال المدفوع )ريال سعودي(

583,729,175 عدد األسهم

االتصاالت القطاع

2008/03/12م تاريخ التأسيس

2008/03/22م تاريخ اإلدراج

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

العنوان

 +966-59-244-8888 الهاتف

+966-11-461-2441 الفاكس 

investor.relations@sa.zain.com البريد اإللكتروني

www.sa.zain.com الموقع 

1. نظرة عاّمة
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ii. الشركات التابعة

شركة زين للمبيعات المحدودة:
شــركة ذات مســؤولية محــدودة مســّجلة وتعمــل فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وتــم تأسيســها فــي عــام 2018م كشــركة تابعــة 
برأســمال قــدره 10,000 ريــال ســعودي، وهــي مملوكــة بالكامــل لشــركة االتصــاالت المتنّقلــة الســعودية، حيــث يتمّثــل نشــاط هذه الشــركة 
فــي مجــاالت التوزيــع التجــاري وإدارة الشــركاء. تــم تأســيس شــركة زيــن للمبيعــات لتكــون ذراع مبيعــات الشــركة فــي الســوق، والعمــل 
كوســيط بيــن زيــن الســعودية وقنــوات البيــع والتوزيــع للمســتهلكين، مــن أجــل إدارة القنــوات بفعاليــة ورفــع كفــاءة المبيعــات بشــكل 
عــام. ومــن المتوّقــع أن تكــون مــن أكبــر المســاهمين فــي إيــرادات شــركة زيــن الســعودية مــن خــالل إيــرادات البيــع بالجملــة عبــر المكالمـــات 
الصوتيـــة والبطاقـــات المســـبقة الدفـــع والقســـائم. بــدأت الشــركة أنشــطتها التجاريــة فــي الربــع األول مــن عــام 2019م، وأســهمت بمــا 

يصــل إلــى %3 مــن إجمالــي إيــرادات شــركة زيــن الســعودية فــي عــام 2019م.

شركة زين لألعمال المحدودة:
شــركة ذات مســؤولية محــدودة مســجلة وتعمــل فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وتــم تأسيســها فــي عــام 2018م كشــركة تابعــة 
ــي  ــركة ف ــاط الش ــل نش ــعودية. يتمّث ــة الس ــاالت المتنّقل ــركة االتص ــل لش ــة بالكام ــي مملوك ــعودي، وه ــال س ــدره 10,000 ري ــمال ق برأس
مجــاالت االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات، والتعاقــدات الفرعيــة المتخّصصــة. لــم تبــدأ الشــركة ممارســة أنشــطتها التجاريــة بعــد، لــذا لــم 

يكــن لهــا أي تأثيــر علــى أعمــال شــركة زيــن الســعودية أو نتائجهــا.

شركة زين للمدفوعات المحدودة )تمام(:
ــة الســعودية، وقــد تأّسســت فــي عــام 2019م كشــركة تابعــة  شــركة ذات مســؤولية محــدودة مســجلة وتعمــل فــي المملكــة العربي
ــى رفــع  ــة الســعودية. وتهــدف الشــركة إل ــال ســعودي، وهــي مملوكــة بالكامــل لشــركة االتصــاالت المتنّقل برأســمال قــدره 100,000 ري
ــدأت  ــعودية 2030. ب ــة الس ــن رؤي ــزءًا م ــّكل ج ــي تش ــي الت ــاع المال ــر القط ــة تطوي ــع خّط ــى م ــا يتماش ــة، بم ــي المملك ــي ف ــمول المال الش

ــن الســعودية أو نتائجهــا. ــر علــى أعمــال شــركة زي ــم يكــن لهــا تأثي ــع مــن عــام 2019م، ول ــع الراب ــة فــي الرب الشــركة أنشــطتها التجاري

شركة زين المحدودة للطائرات المسيرة:
شــركة ذات مســؤولية محــدودة مســجلة وتعمــل فــي المملكــة العربيــة الســعودية. تــم تأسيســها فــي عــام 2019م كشــركة فرعيــة 
برأســمال 10,000 ريــال ســعودي، ومملوكــة بالكامــل لشــركة االتصــاالت المتنّقلــة الســعودية، حيــث توّفــر أســطواًل متنّوعــً مــن الطائــرات 
بــدون طيــار )درونــز( ذات مســتوى عالمــي، وتطبيقــات تتمّتــع بالقــدرات الالزمــة لتنفيــذ أحــدث حلــول الطائــرات بــدون طيــار وإجــراء تحليــالت 
بيانيــة متطــّورة للحكومــات والمؤسســات. ســتخلق الخدمــات التــي توّفرهــا الشــركة فــي مجــال حلــول الطائــرات بــدون طيــار العديــد مــن 
الفــرص أمــام صناعــات مختلفــة لتحقيــق نمــو ســريع، واالســتفادة مــن إنترنــت األشــياء فــي بيئــة تتســم بالكفــاءة واألمــان والســرعة. بــدأت 

الشــركة أنشــطتها التجاريــة فــي الربــع الرابــع مــن عــام 2019م، ولــم يكــن لهــا تأثيــر علــى أعمــال شــركة زيــن الســعودية أو نتائجهــا.
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ب . إستراتيجية زين السعودية 
يتمّثــل أســاس اســتراتيجيتنا فــي التحــّول إلــى شــركة رائــدة فــي مجــال االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات فــي المملكــة العربيــة الســعودية، 

ممــا يتيــح لعمالئنــا االســتفادة فــي مجتمــع متطــّور ومترابــط ترابًطــا وثيًقــا.
تشــمل أهدافنــا النمــو المثمــر، وزيــادة الربحيــة، وريــادة التطــّور المســتمر لمســتقبل مترابــط رقمًيــا لألشــخاص والشــركات واألجهــزة، وتقديم 

قيمــة لجميــع أصحــاب المصالــح الرئيســين.

تستند إستراتيجيتنا إلى سبع ركائز رئيسة، هي:

1. تعزيز األعمال األساسية
قيمة قاعدة المستخدمين الخاصة:

كثيــًرا مــا ُيستشــهد بالســكان الســعوديين علــى أّنهــم مــن أكثــر الشــعوب كثافــًة مــن حيــث تعــداد الشــباب، ممــا أدى إلــى تزايــد الطلــب 
علــى خدمــات االتصــال الرقميــة الالســلكية. وال تــزال الســوق الســعودية تشــهد نمــًوا هائــًلا فــي الطلب علــى منتجــات البيانــات وتطبيقاتها، 
ــة ورواج  ــة اإللكتروني ــات الحكوم ــف لخدم ــاد المكّث ــة باالعتم ــا مدفوع ــل أيًض ــا، ب ــن رقمًي ــباب والمّتصلي ــة الش ــالل فئ ــن خ ــط م ــس فق لي
ــر وســائل التواصــل االجتماعــي. تهــدف اســتثماراتنا فــي توســيع  ــي الدقــة عب ــوى العال ــت والمحت ــر اإلنترن ــة المتدّفقــة عب ــات المرئي البيان
ــار األّول  ــة واالختي ــات المتنّقل ــغل للبيان ــل مش ــعودية أفض ــن الس ــل زي ــى جع ــرددي، إل ــف الت ــن الطي ــد م ــى مزي ــتحواذ عل ــبكة، واالس الش

للطــالب فــي مراحــل التعليــم المختلفــة، مــن المرحلــة الثانويــة إلــى الجامعــة.

2. تحسين نظام إدارة النقد
تحسين الربحية والسيولة النقدية:

تتمّثــل أهدافنــا الرئيســة فــي تنفيــذ خّطــة تحســين التكلفــة الســنوية وتصميمهــا، مــن خــالل إبقــاء الضوابــط الداخليــة وتحســين كفــاءة 
المشــتريات، عبــر زيــادة مهــارات الفريــق، وجعــل العمليــات رقميــة، وتحســين هيــكل رأس المــال والعالقــات مــع الدائنيــن، وضمــان ارتفــاع 

العائــد علــى االســتثمارات واالســتثمارات الذكيــة مــن خــالل إدارة قيمــة النفقــات الرأســمالية.

3. تحقيق النمو من الفرص الجديدة
إضفاء الطابع المهني وزيادة تدفقات اإليرادات الجديدة للمعامالت بين الشركات:

لمــا كانــت رؤيــة الســعودية 2030 القــوة الدافعــة لتنويــع االقتصــاد، فســيكون التحــّول الرقمــي عامــل التمكيــن الرئيــس فــي كل 
القطاعــات. سيســتمر الحصــول علــى النطــاق العريــض المتنقــل الفائــق الســرعة، مقروًنــا بالتطبيقــات الرقميــة، فــي إعــادة تحديــد الطريقــة 
التــي نعيشــها ونعمــل مــن خاللهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية. ومــن خــالل اســتكمال محفظتنــا مــن األجهــزة المتنقلــة، نخطــط 
للبــدء فــي توصيــل النطــاق العريــض القائــم علــى األليــاف البصريــة، إلــى منــازل العمــالء. ومــن خــالل الشــراكات أيًضــا، نخطــط لتقديــم حلــول 
للعمــالء مــن الشــركات، علــى أســاس االتصــال الفائــق الســرعة والتطبيقــات المتكاملــة. تتمّثــل تطلعاتنــا وخططنــا أيًضــا، فــي أن نصبــح 
شــركة رائــدة فيمــا يتعلــق بعاملــّي االبتــكار والســرعة فــي تقديــم حلــول تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

4. تطور الشبكة الذكية
ــا، وتأســيس بنيــة الشــبكة للعــام 2020 ومــا  ــر تقنيــات الشــبكة لدين ــة المســتخدم السلســة والمتكاملــة والموّحــدة عب تقديــم تجرب

بعــده:
تعتمــد األهميــة والقيــادة فــي ســوق البيانــات علــى االســتمرار فــي االســتفادة مــن أحــدث تقنيــات تطــّور خدمــات الجيــل الخامــس. ســنواصل 
االســتثمار فــي التقنيــات الالســلكية المتقّدمــة، وتوصيــل األليــاف البصريــة إلــى المبانــي، واالتصــال الالســلكي باألليــاف المختلطــة. باإلضافــة 
ــد برامــج تحســين النفقــات التشــغيلية وتنفيذهــا  ــك، ســنضمن اســتثمارات ذكيــة وفّعاليــة فــي النفقــات الرأســمالية، مــع تحدي ــى ذل إل

وتعزيــز تجربــة العمــالء. 

5. التحّول الرقمي
التشــغيل التلقائــي للنظــم والعمليــات لغــرض تقديــم تجربــة مالئمــة مّتســقة وأفضــَل، مــع التعريــف بخدماتنــا الرقميــة التــي تعــّزز نمــط 

الحيــاة والترفيــه:
ــا، للتفاعــل مــع العمــالء الرقمييــن فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وخدمــة أكثــر مــن %30 مــن  ــز قدراتنــا الرقميــة جدًي نخطــط لتعزي
العمــالء إلكترونًيــا، فضــًلا عــن المشــاركة فــي جهــود ومشــاريع التحــّول الرقمــي الحكوميــة واالقتصاديــة، ممــا يســاهم فــي تعزيــز االقتصاد 
الســعودي القائــم علــى المعرفــة ورؤيــة الســعودية 2030. يعــد المســتهلكون فــي المملكــة العربيــة الســعودية متصليــن رقمًيــا بدرجــة 
كبيــرة، ومــن أجــل ضمــان أن تظــل زيــن الســعودية فــي طليعــة االقتصــاد الرقمــي المتنامــي، شــرعنا فــي تنفيــذ رحلــة التحــّول الرقمــي. 
سيتحّســن هــذا التحــّول الرقمــي تدريجًيــا، فــي ظــل توفيــر العــروض للمســتهلكين، وكفايــة العمليــات الداخليــة والخارجيــة، وإنشــاء نقــاط 
التفاعــل مــع العمــالء، ممــا يجعــل تعامــالت المســتهلكين معنــا أســهل وأبســط وأكثــر متعــة. ســيجلب التحــّول الرقمــي لتجربــة عمالئنــا 

فوائــد التمّيــز التشــغيلي، مــع توســيع نطــاق بصمتنــا الرقميــة فــي الســوق.

6. تنمية رأس المال البشري
تطوير وتنفيذ إدارة المسارات الوظيفية من خالل أفضل الممارسات الفّعالة: 

ــة عمــل تفــي بالتزاماتهــا، مــع  ــا، كجــزء مــن بيئ ــة واالهتمــام بيــن موظفين ــز ثقافــة الرعاي نخطــط للتفــّوق فــي الســوق، مــن خــالل تعزي
ــادي  ــه الري ــن ذوي التوج ــعوديين الموهوبي ــذب الس ــوّد ج ــا إذ ن ــاًلا. وإنن ــا وفع ــاالت ذكًي ــّغل اتص ــون مش ــى أن نك ــة إل ــى الحاج ــد عل التأكي
والحفــاظ عليهــم لتحفيــز نمونــا وزيــادة نجاحنــا، ســتتيح لنــا عوامــل مثــل األداء، وروح المنافســة، ووضــع المنافســين، واالهتمــام، وتمكيــن 
المــرأة، واالبتــكار والنجــاح مــن خــالل العمــل الجماعــي، تقديــم خدمــة أفضــل لعمالئنــا، وتطويــر األفــكار الجّيــدة، والتصــرف بشــكٍل أســرع 

لترجمــة المبــادرات إلــى نجــاح فــي الســوق.
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7. االستثمار في رأس المال الجريء
االستفادة من النمو الذي تشهده التقنية: 

ثمــة عنصــر مؤثــر جديــد مهــم آخــذ فــي الظهــور فــي عالــم رأس المــال الجــريء، إذ ُتحــدث مشــاركته تغييــًرا فــي الطريقــة التــي ُتمــاَرس بهــا 
األعمــال التجاريــة المجازفــة. وتتمثــل أهدافنــا فــي تعزيــز أســهم العالمــة التجاريــة عــن طريــق ربطهــا بالتحــّول الرقمــي المتنامــي، مــن خــالل 
تحديــد البرنامــج باعتبــاره مســؤولية الشــركة فيمــا يتعلــق بريــادة األعمــال مــن أجــل المســاعدة فــي حــّل مشــكلة البطالــة ودفــع محــركات 

االبتــكار فــي المملكــة، باإلضافــة إلــى ضمــان تنــّوع االســتثمارات واإليــرادات المســتقبلية.

ج. أبرز األحداث في مسيرة زين السعودية 

 د. االنجازات والخطط
تعتبــر زيــن الســعودية نفســها شــريًكا إســتراتيجًيا فــي برنامــج التحــّول الوطنــي لقطــاع االتصــاالت، وأحــد الممّكنــات المهمــة للوصــول إلــى 
مســتهدفاته. وتترجــم هــذه الرؤيــة فــي مشــاركتها المســتمرة فــي كل تطــّورات القطــاع، حيــث نّفــذت الشــركة مجموعــة مــن مشــاريع 
صناديــق الخدمــة الشــاملة األساســية والنطــاق العريــض الالســلكي فــي المناطــق النائيــة، لتشــمل مــا يفــوق 800,000 مســتفيد و124,000 

منــزل فــي 3,959 هجــرة وقريــة ضمــن 29 محافظــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

كمــا تعمــل الشــركة علــى نشــر شــبكات الــواي فــاي، حيــث ســتوفر هــذه الشــبكة دخــوًلا لــكل المســتخدمين لمــدة ســاعتين إلــى إنترنــت 
ــا. وســتلعب هــذه الشــبكة دوًرا مهًمــا فــي تحســين تجربــة العمــالء فــي مواقــع عــدة مثــل المستشــفيات والمراكــز  عالــي الســرعة مجاًن

التجاريــة والحدائــق العاّمــة وغيرهــا. حيــث حققــت الشــركة الهــدف للمرحلــة الثانيــة بتشــغيل عــدد 8442 نقطــة وصــول.

وفــي مجــال تقنيــة الجيــل الخامــس، فــإن زيــن الســعودية تعتبــر رائــدة للقطــاع بأكبــر شــبكة للجيــل الخامــس )5G( فــي المنطقــة، وهــذا 
يترجــم إيمــان الشــركة والتزامهــا بتقديــم أحــدث وأفضــل التقنيــات لعمالئهــا. وهــذا اإلنجــاز نتيجــة عمــل دؤوب ابتــداَء مــن يوليــو 2018م، 
ــا( فــي مدينــة الريــاض، واســتمر العمــل علــى اختبــار وتجربــة محطــات الجيــل  حينمــا أطلقــت زيــن أولــى مراحــل الجيــل الخامــس )تجريبًي
ــرج تغطــي  ــر مــن 2600 ب ــم تشــغيل أكث ــر 2019م، عندمــا ت ــم البــدء فــي نشــر المحطــات حتــى اإلطــالق التجــاري فــي أكتوب الخامــس، ث
27 مدينــة، بتغطيــة ســّكانية تصــل إلــى %43، محققــة بذلــك أحــد األهــداف المرتبطــة باتفاقيــات التســوية مــع وزارة االتصــاالت وتقنيــة 
ــز  ــي 190 ميجاهرت ــرة إلطــالق شــبكة الجيــل الخامــس، بإجمال ــرّددات كبي ــن الســعودية علــى ت ــي هــذا، بعــد اســتحواذ زي المعلومــات. يأت
فــي أهــم ترّدديــن عالمييــن للجيــل الخامــس )2600 ميجاهرتــز و3500 ميجاهرتــز(، وتحّصلــت الشــركة علــى هــذه التــرددات عبــر مــزادات 
ــا  ــل إليه ــي توّص ــبكات الت ــدث الش ــعودية أح ــن الس ــتخدم زي ــام 2019م. وتس ــة الع ــات بداي ــة المعلوم ــاالت وتقني ــة االتص ــا هيئ أطلقته

المــوّردون فــي العالــم، والتــي توّفــر قــدرات اتصــاالت عاليــة، ولهــا قــدرة اســتيعابية كبيــرة.

ويســتمر الدعــم لينتقــل إلــى قطاعــات أخــرى مختلفــة مثــل الطاقــة والكهربــاء، حيــث اســتمرت زيــن الســعودية بتأكيــد التزامهــا بتقديــم 
ــاء الختبــار شــبكات االتصــاالت وترخيــص اســتخدامها، لربــط  شــبكات داعمــة وموثوقــة، وشــاركت فــي تجــارب شــركة الســعودية للكهرب
العــّدادات الذكيــة. ونجحــت زيــن فــي إثبــات قــدرة شــبكتها علــى ربــط العــدادات فــي مختلــف المناطــق، ممــا ســيعود بالنفــع فــي توفيــر 

التكاليــف، وتعزيــز االعتماديــة، ودفــع عجلــة التنميــة.

ــات  ــراج وهوائي ــتراطات أب ــث اش ــة وتحدي ــي مراجع ــف، ف ــال ومكّث ــكل فّع ــعودية بش ــن الس ــركة زي ــاركت ش ــل ش ــا، ب ــم هن ــف الدع وال يق
ــر البنــى  ــا أمــام تنفيــذ المشــاريع التوّســعية لتطوي ــت تمثــل عائًق ــة، والتــي كان ــة والقروي االتصــاالت الالســلكية مــع وزارة الشــؤون البلدي
التحتيــة بالتقنيــات الحديثــة وتحســين تجــارب العمــالء، باإلضافــة إلــى إنهــاء معظــم المواضيــع العالقــة بمــا يخــص تراخيــص أبــراج الجــّوال 
ــة ذات العالقــة، بالتعــاون مــع وزارة االتصــاالت  ــات والجهــات الحكومي ــات والبلدي ــرات الســابقة مــع أغلــب األمان ــة للفت والتســويات المالي

ــة المعلومــات. وتقني

إطالق شبكة
الجيل الخامس

توقيع إتفاقيات 
لتوسعة الشبكة
 بقيمة 4.5 مليار

ريال سعودي

إطالق زين للمدفوعات 
(تمام)

إطالق زين للطائرات 
المسيرة (درونز)

إطالقة منصة
ياقوت الرقمية

االستحواذ على المزيد 
من الطيف الترددي في 

نطاق 3.5 جيجاهيرتز

وصول صافي الربح إلى 
485 مليون

ريال سعودي

تحقيق أول صافي 
ربح للعام كامًال

االستحواذ على   
  2x10 ميغاهيرتز 

من الطيف
1800ميغاهيرتز

تخفيض رأس المال 
من  10.8مليار 

ريال سعودي
إلى 5.8 مليار
 ريال سعودي

توقيع اتفاقية مع 
وزارة المالية 
لتأجيل دفع 
مستحقات 

الحكومة المقدرة 
بمبلغ

 800 مليون
 ريال سعودي

 على مدار 
السنوات

السبع القادمة

أكثر من
  6 مليون عميل

تأمين مرفق
تمويلي 

بقيمة 9.75 مليار 
ريال سعودي

الحصول على رخصة 
"التقنية المحايدة" 

في يوليو، والتي تبلغ 
رسومها 23 مليار 

ريال سعودي

تخفيض المقابل 
المالي السنوي 

نظير تقديم 
الخدمة من 15% 

إلى 10%

تسوية المبالغ 
المتنازع عليها مع 

الحكومة

إطالق ألياف زين

االستحواذ على 
2x10 ميغاهيرتز 

من الطيف
 800ميغاهيرتز

إعادة تمويل عقد 
مرابحة بقيمة

 5.9 مليار 
ريال سعودي 

وصول صافي ربح 
العام كامًال 

إلى  332 مليون 
ريال سعودي

توقيع اتفاقيات 
لتوسعة الشبكة 
بقيمة 4.5 مليار 

ريال سعودي
 "Project Reload" 

تحديث العالمة 
التجارية والتوسع

في المتاجر

تخفيض رأس المال 
بقيمة 9.2مليار 
ريال، يليه زيادة 
رأس المال بقيمة

6 مليار 
ريال سعودي

 بدأ االكتتاب في
 فبراير ومن ثم
ا¶طالق التجاري
 في أغسطس

صدور أمر سام 
بتمديد الترخيص 
وإصدار الترخيص 
الموحد لتقديم 
جميع خدمات 

االتصاالت

وصول هامش 
ا¼رباح قبل ا¼عباء 

التمويلية 
والضرائب إلى 
مستوى إيجابي

أول مشغل يطلق 
خدمة الجيل الرابع 
تجاريÁ في المملكة 
العربية السعودية

 وصول هامش
 ا¼رباح ما قبل

 ا¼عباء التمويلية
 والضرائب

 واالستهالك
 وا¶طفاء إلى

 مستوى متعادل
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كمــا شــاركت زيــن الســعودية فــي دعــم عــدة برامــج ترفيهيــة وثقافيــة، وفــي دعــم مواســم عــدة منهــا موســم الســودة والدرعيــة وســوق 
عــكاظ. وكذلــك دعمــت معــارض مختلفــة أللعــاب األوناليــن، وقّدمــت ســرعات فائقــة واســتجابة ممتــازة علــى شــبكات الجيــل الخامــس مــا 
مّكــن المســتخدمين مــن إتمــام عملياتهــم بسالســة وســرعة. وكانــت زيــن الســعودية أيًضــا أّول مــن دّشــن شــبكة الجيــل الخامــس فــي 
مطــار خليــج نيــوم، المنطقــة التــي تعتبــر واجهــة المملكــة المســتقبلية. كمــا قّدمــت تقنيــات مذهلــة باســتخدام شــبكة الجيــل الخامــس 

خــالل حفــل تدشــين التأشــيرة الســياحية »أهــاًل بالعالــم«.

تســعى زيــن الســعودية إلــى ترســيخ نفســها بصفتهــا المتبّنيــة األولــى ألحــدث التقنيــات والتطبيقــات. ويكمــن أحــد عوامــل النجــاح الرئيســة 
ــود  ــذل جه ــرة، وب ــدة ومبتَك ــعيرات جدي ــات وتس ــات وخدم ــال منتج ــة بإدخ ــتراتيجيتها القاضي ــي إس ــركة، ف ــالء الش ــدة عم ــّو قاع وراء نم
متواصلــة لتثّبــت الشــركة نفســها كأفضــل قيمــة مضافــة للمســتهلكين. وفــي الســنوات الماضيــة، جــّددت الشــركة التزامهــا باالبتــكار، 
مــع إطالقهــا مشــاريع تطويريــة متتاليــة، وال تــزال حريصــة كل الحــرص، علــى تزويــد عمالئهــا بأفضــل الخدمــات فــي الســوق، وتعزيــز 

تجربتهــم باســتمرار.

ــد فيــه  ــة فــي ســوق تتزاي ــت علــى الشــبكة مؤخــًرا، تشــّكل ميــزة تنافســية مهّم تعتقــد إدارة زيــن الســعودية أّن التحســينات التــي أُدِخَل
ــر وأفضــل، إذ اعتمــدت الشــركة خــالل 2019م اســتثمارات  ــات بشــكل أكب ــح اســتهالك البيان ــة ســريعة تتي ــة تحتي ــر بني ــى توفي الحاجــة إل
رأســمالية كبيــرة إلطــالق خدمــات الجيــل الخامــس فــي المملكــة العربيــة الســعودية، إضافــة إلــى توســعة الشــبكة وترقيتهــا علــى عــدة 
مراحــل لتوفيــر بنيــة تحتيــة لتطبيقــات مختلفــة جديــدة تخــدم معظــم القطاعــات )الصناعيــة والطبيــة والطاقــة وغيرهــا(، واســتعياب 
أعــداد كبيــرة مــن المســتخدمين، حيــث يهــدف مشــروع ترقيــة وتوســعة شــبكة الجيــل الخامــس والــذي تــم تســميته بمشــروع Sophia إلــى 
تأكيــد التــزام الشــركة بمســار الريــادة فــي قطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات، مــن خــالل المرحلــة األولــى مــن خدمــات شــبكة الجيــل 
الخامــس )5G( فــي المملكــة العربيــة الســعودية، والتــي انطلقــت فــي الربــع األخيــر مــن العــام 2019م. وتعــد شــبكة الجيــل الخامــس فــي 
زيــن، الثالثــة علــى مســتوى العالــم، واألولــى فــي الشــرق األوســط وأفريقيــا وأوروبــا مــن حيــث عــدد المواقــع التــي تجــاوزت 2600 تغطــي 27 
مدينــة، ممــا مّكنهــا مــن الحصــول علــى جائــزة أفضــل بنيــة تحتيــة لشــبكة الجيــل الخامــس خــالل قمــة Telecom Review لقــادة قطــاع 
االتصــاالت فــي دورتهــا الثالثــة عشــرة بدبــي. وسيســتمر المشــروع فــي مرحلتيــن أخرييــن يتــم خاللهمــا توســيع رقعــة شــبكة الجيــل الرابــع 
ــد، كمــا ســتتم ترقيــة الشــبكة األساســية االفتراضيــة ممــا ســيتيح خدمــات إضافيــة مــن الجيــل الخامــس  والخامــس علــى وجــه التحدي
مســتقبًلا. وســيتم أيًضــا تطويــر شــبكة اإلرســال، وتوســيع شــبكة األليــاف الضوئيــة لتصــل إلــى مناطــق جديــدة، إضافــة إلــى تعزيــز وجودهــا 

داخــل المــدن.

كمــا أن خدمــات الجيــل الثالــث )3G( تغّطــي أكثــر مــن 566 مدينــة، فيمــا وصلــت تغطيــة الجيــل الرابــع )4G( إلــى 479 مدينــة. وللمضــي 
قدًمــا فــي متطلبــات توســيع الشــبكة، اعتمــدت الشــركة توســعة الشــبكة وترقيتهــا فــي المشــروع )Sophia( حيــث بــدأ تنفيــذه الفعلــي 
فــي العــام 2019م، بإضافــة 530 برًجــا مــزوًدا بأحــدث التقنيــات، وتوســعة الجيــل الرابــع بـــ500 بــرج. وبعــد أن اســُتكِمَلت المرحلــة األولــى مــن 

برنامجهــا )Sophia(، ارتفعــت معــدالت التغطيــة الســّكانية إلــى المســتويات التاليــة:

1. تقنية الجيل الثاني )2G(: %99 من السّكان.

2. تقنية الجيل الثالث )3G(: %98 من السّكان.

3. تقنية الجيل الرابع )4G(: %93 من السّكان.

4. تقنية الجيل الخامس )5G(: %43 من السّكان.

أمــا فيمــا يتعلــق بشــبكة اإلرســال الخاصــة بالشــركة، فتمّكنــت زيــن مــن تحســين جــزء كبيــر مــن التكاليــف التشــغيلية لربــط الشــبكة، 
بعدمــا بــدأت اســتثمارها فــي األليــاف الضوئيــة. وتؤمــن زيــن الســعودية بأهميــة وجــود بنيــة تحتيــة مــن األليــاف الضوئيــة، لــذا بــدأت فــي 
تنفيــذ برامــج الجيــل الخامــس. ومــن المتوقــع أن تخضــع الشــبكة لمزيــد مــن التوّســع فــي شــبكة األليــاف الضوئيــة فــي المســتقبل القريــب. 
ــات )شــركة تابعــة للشــركة الســعودية  ــن الســعودية وشــركة ضوئي ــن زي ــة الموقعــة بي ــة مــن االتفاقي ــة الثاني ــم اكتمــال المرحل كمــا ت
للكهربــاء( والتــي تتيــح لزيــن الســعودية اســتخدام كافــة شــبكة األليــاف الضوئيــة للشــركة الســعودية للكهربــاء مســتهدفة بذلــك أكثــر 

مــن 180,000 منــزل فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

ــال  ــغيل الفّع ــان التش ــة لضم ــات المصّمم ــا إلدارة العملي ــاًلا مثالًي ــا فّع ــركة نموذًج ــد الش ــة، فتعتم ــات والصيان ــق بالعملي ــا يتعل ــا فيم أم
للشــبكة واألداء القــوي وجــودة الخدمــة ورضــى العمــالء. تعتمــد الشــركة علــى خدمــات مــدارة مــع موّرديــن ذوي خبــرة إلدارة كل أنظمــة 
ــن  ــدر م ــى ق ــا بأقص ــّدم خدماته ــا تق ــن أّنه ــام م ــق بانتظ ــة، وتتحّق ــة كاف ــا الحرج ــي عملياته ــات، ف ــة المعلوم ــة تقني ــبكات، وأنظم الش
ــر الدمــج اإلقليمــي المســتمّر  ــة، إث الكفــاءة، وبالحــد األدنــى مــن التكلفــة. وخــالل الســنوات األخيــرة، انخفضــت تكاليفهــا الخاصــة بالصيان
للعمليــات الميدانيــة، فــي إطــار اتفاقيــة مــع أحــد البائعيــن المتعاقــد معــه، والتقــارب بيــن إدارة الشــبكة وإدارة تقنيــة المعلومــات، فــي 
ــة.  ــودة الخدم ــين ج ــف وتحس ــل المصاري ــا لتقلي ــة وقدراته ــطة الصيان ــة أنش ــام، مراجع ــركة بانتظ ــل الش ــا تواص ــد. كم ــم واح ــار قس إط

ــز قدراتهــا الالزمــة إلدارة عملياتهــا وصيانتهــا. ــك، تواظــب الشــركة علــى تعزي ــى ذل باإلضافــة إل
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2. قادة الشركة
مجلس اإلدارة

سمو األمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير - رئيس مجلس اإلدارة
يعتبــر األميــر نايــف بــن ســلطان بــن محمــد بــن ســعود الكبيــر رجــل أعمــال متمرســً، وصاحــب خبــرات واســعة فــي العديــد مــن القطاعــات 
والمجــاالت المهمــة مثــل االســثمارات العامــة، والبتروكيماويــات، واألغذيــة، والتأميــن، وتجــارة الجملــة والتجزئــة، وغيرهــا. يشــغل ســمو األمير 
العديــد مــن المناصــب القياديــة منهــا: رئاســة مجالــس العديــد مــن الشــركات العمالقــة مــن أهمهــا شــركة المراعــي. كمــا يتــرأس ويشــغل 
عضويــة العديــد مــن مجالــس إدارات شــركات منهــا: إســمنت اليمامــة، الــدرع العربــي للتأميــن، الفارابــي للبتروكيماويــات، الترابــط لالســتثمار 

والتطويــر، العالميــة للصناعــات التحويليــة. يحمــل ســمو األميــر درجــة البكالوريــوس فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة الملــك ســعود.

بدر ناصر الخرافي - نائب رئيس مجلس اإلدارة )نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة زين(
 يشــغل الســيد بــدر الخرافــي العديــد مــن المناصــب المهمــة أبرزهــا نائــب رئيــس مجلــس إدارة مجموعــة زيــن بالكويــت منــذ فبرايــر 2014م، 
والرئيــس التنفيــذي للمجموعــة منــذ مــارس 2017م، بعدمــا ُعّيــن فــي مجلــس إدارة المجموعــة فــي أبريــل 2011م. ويشــغل الســّيد بــدر 
الخرافــي منــذ ســبتمبر 2013م، منصــب عضــو مجلــس إدارة فــي شــركة الخاتــم لإلتصــاالت، وهــي شــركة مســاهمة مقفلــة فــي العــراق. 
وفــي أكتوبــر 2015م، ُعّيــن نائبــً لرئيــس مجلــس إدارة شــركة زيــن الســعودية. إضافــة إلــى ذلــك، يشــغل الســيد بــدر الخرافــي حاليــً، منصــب 
رئيــس مجلــس اإلدارة، ونائــب الرئيــس، وعضــو مجلــس اإلدارة فــي عــدة شــركات تابعــة لـ«مجموعــة الخرافــي« وخــارج المجموعــة. يحمــل 
الســيد بــدر الخرافــي درجــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال التنفيذيــة مــن جامعــة لنــدن بزنــس ســكول، ودرجــة البكالوريــس فــي الهندســة 

الميكانيكيــة مــن جامعــة الكويــت.

أسامة ميشال مّتى - عضو مجلس اإلدارة )الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في مجموعة زين(
بعــد أن انضــم الســيد أســامة مّتــى إلــى زيــن فــي 2004م، تــم تعيينــه بمنصــب الرئيــس التنفيــذي للشــؤون الماليــة فــي يونيــو 2010م. 
حيــث يتمتــع بخبــرات واســعة فــي الماليــة والمحاســبة وإدارة االســتثمارات وداعــم قــوي للحوكمــة المؤسســية والشــفافية. شــغل الســيد 
أســامة متــى خــالل مســيرته العديــد مــن المناصــب القياديــة منهــا عضــو مجلــس المديريــن/اإلدارة فــي شــركة نكســجن أدفيــزوري جــروب 
)شــركة إماراتيــة ذات مســؤولية محــدودة(، وشــركة زيــن بروكيورمنــت فســلتيز )شــركة بحرينيــة ذات مســؤولية محــدودة(، وشــركة زيــن 
ــة(،  ــدودة إماراتي ــؤولية مح ــركة ذات مس ــدودة )ش ــث المح ــركة موربي ــدودة(، وش ــؤولية مح ــة ذات مس ــركة بحريني ــلتيز )ش ــي فس ــو ك ي
والشــركة الكويتيــة الســودانية القابضــة المحــدودة، وغيرهــا. يحمــل الســيد أســامة مّتــى درجــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن الجامعــة 

.)CPA( األمريكيــة فــي بيــروت – لبنــان، وشــهادة محاســب معتمــد

سكوت جيجنهايمر - عضو مجلس اإلدارة )الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة زين(
شــغل الســيد ســكوت جيجنهايمــر منصــب الرئيــس التنفيــذي لمجموعــة زيــن مــن 2 ديســمبر 2012م حتــى 12 مــارس 2017م، قبــل أن 
يتوّلــى منصــب الرئيــس التنفيــذي للعمليــات فــي المجموعــة منــذ العــام 2017م. الســيد ســكوت جيجنهايمــر مخضــرم فــي مجــال صناعــة 
االتصــاالت، إذ لديــه خبــرة تزيــد علــى 25 عامــً فــي هــذا المجــال، وســجّل حافــل بنتائــج باهــرة. ويشــغل الســيد ســكوت جيجنهايمــر مناصــب 
ــزوري جــروب )شــركة إماراتيــة ذات  ــن/اإلدارة فــي شــركة نكســجن أدفي ــد مــن الشــركات منهــا عضــو مجلــس المديري ــة فــي العدي قيادي
مســؤولية محــدودة(، وشــركة زيــن بروكيورمنــت فســلتيز )شــركة بحرينيــة ذات مســؤولية محــدودة(، وشــركة فــوو )شــركة مســاهمة 
لبنانيــة(. يحمــل الســيد جيجنهايمــر درجــة البكالوريــوس فــي العلــوم الماليــة واإلداريــة مــن جامعــة نورثيــرن إلينــوي، ودرجــة الماجســتير 

مــن جامعــة ديبــول فــي شــيكاغو.

 رائد بن علي السيف - عضو مجلس اإلدارة )مدير إدارة االستثمار وتطوير األعمال التابعة للمكتب الخاص
بسمو األمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير آل سعود(

يتمتــع الســيد رائــد الســيف بخبــرة طويلــة فــي مجــال إدارة االســتثمارات واألعمــال المصرفيــة، حيــث يشــغل العديــد مــن المناصــب القياديــة 
منهــا رئيــس مجلــس إدارة شــركة العربــي الوطنــي لالســتثمار، وعضــو مجلــس إدارة فــي شــركة الــدرع العربي للتأميــن، باإلضافة إلــى العديد 
مــن العضويــات فــي مجالــس إدارات أخــرى. يحمــل الســيد رائــد الســيف درجــة البكالوريــوس فــي العلــوم اإلداريــة، تخصــص المحاســبة، مــن 

جامعــة الملــك ســعود.

سعود بن عبداهلل البواردي - عضو مجلس اإلدارة )الرئيس التنفيذي لشركة المتحدة للتجارة(
شــغل الســيد ســعود البــواردي منصــب نائــب الرئيــس التنفيــذي لشــركة زيــن الســعودية، والرئيــس التنفيــذي للعمليــات حتــى نهايــة العــام 
2015م. ويتمتــع الســيد ســعود بخبــرة تجــاوزت الســتة عشــر عامــً فــي قطــاع االتصــاالت، والقطــاع المصرفــي. كمــا يشــغل عــدة مناصــب 
ــازة،  ــة الممت ــركة األطعم ــن ش ــي كل م ــن ف ــس المديري ــس مجل ــة، ورئي ــس األهلي ــركة الجب ــس إدارة ش ــو مجل ــا عض ــن ضمنه ــة م قيادي
وشــركة المواقــف الذكيــة. يحمــل الســيد ســعود درجــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال الدوليــة مــن كليــة األعمــال السويســرية فــي زيــورخ، 

ودرجــة البكالوريــوس فــي اإلعــالم مــن جامعــة الملــك ســعود.
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هشام بن محمد محمود عطار - عضو مجلس اإلدارة )مدير إدارة تطوير وتنمية الشراكات المحلية في صندوق االستثمارات العامة(
ــر وتنميــة الشــراكات المحّليــة فــي صنــدوق االســتثمارات العامــة، ويتمتــع بخبــرة  ــر إدارة تطوي يشــغل الســيد هشــام عطــار منصــب مدي
واســعة فــي مجــال إدارة المحافــظ االســتثمارية. شــغل الســيد هشــام عطــار العديــد مــن المناصــب القياديــة خــالل مســيرته منهــا عضــو 
ــة  ــات الطاق ــع وخدم ــركة التصني ــس إدارة ش ــو مجل ــامي(، وعض ــكرية )س ــات العس ــعودية للصناع ــركة الس ــي الش ــة ف ــة التنفيذي اللجن
)طاقــة(، وعــدة مناصــب قياديــة فــي شــركة »بــودي ماســترز«. كمــا عمــل الســيد هشــام عطــار كوســيط أّول فــي البنــك األهلــي التجــاري. 
يحمــل الســيد هشــام درجــة البكالوريــوس فــي االقتصــاد وإدارة األعمــال مــن جامعــة بــراون بروفيدانــس، رود آيالنــد فــي الواليــات المتحــدة 

األمريكيــة.

مارتيال أنطوان كاراتي – عضو مجلس اإلدارة )الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في الشركة العمانية لإلتصاالت – عمانتل(
لــدى الســيد مارتيــال كاراتــي أكثــر مــن 30 عاًمــا مــن الخبــرة فــي قطــاع االتصــاالت فــي أســواق الشــرق األوســط وأوروبــا. حيــث بــدأ مســيرته 
المهنيــة فــي العــام 1986م فــي شــركة NCR فــي فرنســا، وبعدهــا شــغل منصــب المديــر المالــي فــي إحــدى الشــركات التابعــة لشــركة 
ــي لفرانــس تليكــوم جــروب لفــروع  ــح المراقــب المال ــى العــام 1996م. وفــي العــام 1996م، أصب فرانــس تيليكــوم مــن العــام 1992م إل
العمــالء والمديــر المالــي لمشــّغل الهاتــف الفرنســي، وهــي جــزء مــن فرانــس تيليكــوم آنــذاك / مجموعــة أورانــج حاليــً. كمــا شــغل منصــب 
ــب  ــام 2004م، ومنص ــى الع ــام 2000م إل ــن الع ــدن، م ــر لن ــج، مق ــة أوران ــي مجموع ــوى ف ــم المحت ــة - قس ــؤون المالي ــس للش ــب الرئي نائ
نائــب رئيــس الماليــة واإلداريــة - قســم المحتــوى فــي مجموعــة أورانــج فرنســا، مــن 2005م إلــى 2006م ومــن ثــم عمــل فــي منصــب رئيــس 
ــة  ــال درج ــيد مارتي ــل الس ــام 2015م. يحم ــى الع ــام 2008م إل ــن الع ــاالت، م ــّغل االتص ــية، مش ــدو التونس ــركة أوري ــي ش ــة ف اإلدارة المالي

البكالوريــوس فــي العلــوم الماليــة والمحاســبة مــن جامعــة ESLSCA فــي باريــس.

فراس أوجار1 - عضو مجلس اإلدارة )الرئيس التنفيذي لإلدارة القانونية في مجموعة زين(
انضــم الســيد فــراس أوجــار فــي 2017م إلــى مجموعــة زيــن فــي منصــب الرئيــس التنفيــذي لــإلدارة القانونيــة، حيــث يملــك خبــرات واســعة 
فــي الشــؤون القانونيــة، حيــث تلّقــى خــالل مســيرته عــدة شــهادات منهــا شــهادة اعتمــاد محامــي اإلعتمــاد وحلــف اليميــن أمــام محكمــة 
ــي  ــهادة ف ــام 2001م، وش ــا، ع ــوق، فرنس ــس للحق ــة باري ــن كلي ــد م ــي معتم ــهادة محام ــام 2003م، وش ــا، ع ــتئناف، فرنس ــس لالس باري
القانــون اإلنجليــزي مــن جامعــة وارويــك، المملكــة المتحــدة، كليــة الحقــوق فــي وارويــك، عــام 1999م. كمــا شــغل العديــد مــن المناصــب 
القياديــة المهمــة قبــل انضمامــه للمجموعــة منهــا مديــر اإلداراة القانونيــة لمجموعــة شــركات فــوالذ القابضــة )شــركة مســاهمة عامــة 
بحرينيــة( مــن 2012م إلــى 2015م، وكذلــك مديــر اإلدارة القانونيــة لمجموعــة شــركات الغريــر لإلســتثمار مــن 2015م إلــى 2017م. يحمــل 
ــة  ــن جامع ــي م ــارة الدول ــون التج ــتير قان ــا، وماجس ــل – فرنس ــة لي ــن جامع ــي م ــي واألوروب ــون الدول ــتير القان ــار ماجس ــراس أوج ــيد ف الس

باريــس – فرنســا. 

عبدالعزيز بن يعقوب النفيسي1 - عضو مجلس اإلدارة )نائب رئيس مجلس اإلدارة في بيت التمويل الكويتي(
لــدى الســيد عبدالعزيــز النفيســي بــاع طويــل وخبــرة واســعة فــي مجــاالت االتصــاالت والماليــة واالســتثمارات المتنّوعــة مــن العــام 1978م 

حتــى الوقــت الحالــي، ويحمــل درجــة البكالوريــوس فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة وتيبــر كالفورنيــا بالواليــات المتحــدة األمريكيــة.

1صوتــت الجمعيــة العامــة العاديــة لشــركة زيــن الســعودية فــي اجتماعهــا المنعقــد بتاريــخ 18 أبريــل 2019م علــى انتخــاب الســيد فــراس أوجــار ليحــل محــل الســيد عبدالعزيــز بــن 

يعقــوب النفيســي، اعتبــاًرا مــن دورة مجلــس اإلدارة التــي بــدأت بتاريــخ 26 أبريــل 2019م.
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تقرير مجلس اإلدارة لعام 2019م

ب . اإلدارة التنفيذية 
المهندس سلطان بن عبد العزيز الدغيثر - الرئيس التنفيذي

المهنــدس ســلطان الدغيثــر هــو الرئيــس التنفيــذي لشــركة زيــن الســعودية منــذ يوليــو 2018م، وهــو خبيــر متمــّرس فــي قطــاع االتصــاالت، 
حيــث يمتلــك خبــرة واســعة فــي المجــاالت التشــغيلية والتقنيــة وخدمــة العمــالء. قــاد الدغيثــر العديــد مــن المشــاريع الكبــرى التــي مّكنــت 
ــن  ــؤول ع ــق المس ــس للفري ــل كرئي ــد عم ــة، وق ــي المملك ــات ف ــة البيان ــودة وخدم ــاالت ج ــي مج ــدة ف ــركة رائ ــح ش ــعودية لتصب ــن الس زي
ــذي يعــّد  ــن فــي العــام 2011م، كمــا قــاد مشــروع Project Reload ال ــع التــي كانــت مــن المشــاريع التــي أطلقتهــا زي شــبكة الجيــل الراب
مــن أضخــم المشــاريع فــي تاريــخ الشــركة وبرأســمال 4.5 مليــار ريــال ســعودي، حيــث مــن خاللــه تطويــر العمليــات وتحقيــق نمــو متزايــد 
وتقديــم المزيــد مــن التقنيــات والخدمــات. يعــّد الدغيثــر ريادًيــا فــي تنميــة الشــركة وقيــادة تحّولهــا اإلســتراتيجي، حيــث شــارك فــي تطويــر 
الشــبكات لتحقــق أكبــر قــدر مــن التغطيــة داخــل المملكــة ممــا ســاهم فــي تقــّدم قطــاع االتصــاالت والتطويــر االقتصــادي واالجتماعــي 
الحاصــل فــي المملكــة؛ وبفضــل قيادتــه الممّيــزة اســتطاعت زيــن الســعودية مــن تحقيــق قفــزة فــي إســتراتيجتيها الخاصــة بالنمــو الرقمي، 
وبالتالــي تحقيــق النجــاح واألربــاح علــى كل األصعــدة التشــغيلية. عمــل الدغيثــر ســابًقا رئيًســا تنفيذًيــا لقطــاع التقنيــة فــي زيــن الســعودية، 
كمــا عمــل فــي العديــد مــن المناصــب العليــا منهــا رئيــس هندســة الشــبكات، والرئيــس التنفيــذي للعمليــات، حيــث لعــب دوًرا رئيســي فــي 
تطــور الشــركة وســاهم بفاعليــة فــي تطويــر عملياتهــا علــى المســتويات التجاريــة والتقنيــة، وبمــا يتعّلــق بتحســين تجربــة العمــالء. يحمــل 
الدغيثــر شــهادة البكالوريــوس فــي الهندســة الكهربائيــة واالتصــاالت مــن جامعــة الملــك ســعود، كمــا أكمــل برنامــج اإلدارة المتقــّدم فــي 
ــاج  ــة إلنت ــر وإدارة التقني ــًرا فــي مجــاالت تطوي ــة، ويعــد خبي ــرة التنفيذي ــر مــن عشــرة أعــوام مــن الخب ــر أكت جامعــة IESE. ويمتلــك الدغيث

الحلــول األكثــر فعاليــة مــن حيــث التكلفــة.

مهدي خلفاوي - الرئيس التنفيذي للمالية 
تــّم تعييــن مهــدي خلفــاوي رئيًســا تنفيذًيــا للماليــة فــي شــركة زيــن الســعودية فــي شــهر فبرايــر مــن العــام 2018م، حيــث يقــع ضمــن 
نطــاق مســؤولياته اإلشــراف علــى كل الشــؤون الماليــة للشــركة، بهــدف تحقيــق التحّســن اإلســتراتيجي فــي األربــاح، والتركيــز بصــورة 
ــزة بمــا فيهــا  ــد مــن األهــداف المتمّي ــن الســعودية تحقيــق العدي ــه، اســتطاعت زي ــة. بفضــل قيادت إســتراتيجية علــى االســتثمارات التجاري
زيــادة الســيولة الماليــة، وتحســين هيكلــة رأس المــال، ورفــع جــودة الشــبكات. عمــل خلفــاوي ضمــن العديــد مــن المناصــب فــي مجموعــة 
ــرة  ــز مهــام فــرق العمــل، وهــو يمتلــك خب ــى التحــّول وتحســين التكلفــة وتعزي ــز بشــكل خــاص عل ــذ العــام 2009م، مــع التركي ــن من زي
متميــزة فــي القطــاع الدولــي لالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات، وفــي العديــد مــن المجــاالت مثــل اإلدارة الماليــة، ومراقبــة األداء، وتخطيــط 
ووضــع الميزانيــات والخزنــة والشــؤون الماليــة المؤسســية. قبــل انضمامــه إلــى زيــن الســعودية، عمــل خلفــاوي ضمــن العديــد مــن المناصــب 
اإلســتراتيجية والمتعّلقــة بخدمــة العمــالء، حيــث اســتطاع قيــادة عــدد مــن شــركات االتصــاالت الدولية، وعمــل محلــًلا ومخطًطــا للميزانيات 
 ،INSEEC يحمــل خلفــاوي شــهادة الماجســتير فــي اإلدارة الماليــة للشــركات مــن .SGCIB لــدى أوراســكوم تيليكــوم، و محلــًلا مالًيــا لــدى

ودرجــة التعلــم االحترافــي مــن برنامــج التطويــر القيــادي لــدى كليــة هارفــارد لألعمــال. 

المهندس عبد الرحمن المفدى - الرئيس التنفيذي لقطاع التقنية
ــا  ــه رئيًس ــك مــن خــالل منصب ــن الســعودية، وذل ــدى زي ــة ل ــر 2019م الفــرق التطويري ــذ فبراي ــد الرحمــن المفــدى من ــرأس المهنــدس عب يت
تنفيذًيــا لقطــاع التقنيــة، حيــث يحــرص علــى دمــج الفــرق لتعمــل بانســيابية كاملــة ضمــن منظومــة الشــركة، باإلضافــة إلــى اإلشــراف علــى 
التقنيــات الحاليــة، واتخــاذ القــرارات التــي تخــص التقنيــات الداعمــة لالبتــكار الرقمــي لــدى الشــركة. كمــا يلعــب دوًرا رئيســيا فــي إدارة وتطوير 
التطبيقــات الخاصــة بزيــن الســعودية. انضــّم المفــدى إلــى زيــن الســعودية فــي 2013م حيــث تبــّوأ العديــد مــن المناصــب اإلداريــة إلــى أن 
أصبــح المديــر العــام التنفيــذي للعمليــات. وســاهم بشــكل كبيــر فــي تطبيــق مشــروع Project Reload الــذي يعــّد مــن أضخــم مشــاريع زيــن 
الســعودية، ومشــروع USF النطــاق العريــض، وكالهمــا جــزء مــن برنامــج التحــّول الوطنــي 2020. وقــد مّكنتــه خبرتــه اإلســتراتيجية والرقميــة 
مــن اتخــاذ منظــور شــمولي فــي األمــور ذات العالقــة بالتطويــر النوعــي والمســاعدة فــي قيــادة عمليــات التطويــر الالزمــة. يمتلــك المفــّدى 
ــا فــي مجــال االتصــاالت، حيــث عمــل فــي عــدة مناصــب عليــا قبــل انضمامــه إلــى زيــن الســعودية، منهــا  خبــرة تمتــد علــى مــدى 15 عاًم
مهنــدس بحــث وتطويــر، ومديــر مشــاريع لــدى مجموعــة إريكســون. ُيعــد المفــّدى قائــد ومديــر مشــاريع متمــّرس، وهــو خبيــر معتمــد فــي 

مجــال إدارة المشــاريع، ويحمــل شــهادة البكالوريــوس فــي الهندســة الكهربائيــة مــن جامعــة الملــك ســعود. 

المهندس سعد السدحان - الرئيس التنفيذي لقطاع األعمال والنواقل والمشّغلين
يشــغل المهنــدس ســعد الســدحان منصــب الرئيــس التنفيــذي لقطــاع األعمــال والنواقــل والمشــّغلين منــذ يوليــو 2019م، وهــو مســؤول 
عــن اإلدارة الشــاملة للمبيعــات الدوليــة للنواقــل والمشــّغلين، ويعمــل بصــورة مســتمرة لتحســين قــدرات الشــبكات الخاصــة بالشــركة، 
عبــر االســتثمارات اإلســتراتيجية لتلبيــة كل متطّلبــات المبيعــات علــى مســتوى األفــراد والمشــّغلين. وبفضــل خبرتــه األساســية فــي قطــاع 
االتصــاالت، يعــد ســعد الســدحان القيــادي األمثــل لالســتفادة بالصــورة القصــوى مــن أصــول زيــن الســعودية لتطبيــق إســتراتيجية التحــّول 
الرقمــي. انضــم الســدحان إلــى زيــن الســعودية فــي يوليــو 2016م، حيــث عمــل كمديــر أّول لعالقــات النواقــل والمشــّغلين، ولديــه 15 عاًمــا 
مــن الخبــرة فــي قطــاع االتصــاالت حيــث عمــل ســابًقا كمدير عــام تنفيذي ضمن القســم التجــاري للنواقــل والمشــّغلين لدى شــركة اتصاالت 
كبــرى، ومهنــدس اتصــاالت لــدى إيريكســون، وبذلــك جلــب خبرتــه الواســعة إلــى زيــن الســعودية ليعــزز مــن اســمها ويجــذب مســاهمين 
دولييــن وشــبكات الطــرف الثالــث لتوســعة قســم النواقــل والمشــّغلين لــدى الشــركة. الســدحان حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي 

الهندســة الكهربائيــة مــن جامعــة الملــك فهــد للبتــرول والمعــادن.

المهندس شريف طاحون - الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري
ــدة فــي  ــح الشــركة الرائ ــن الســعودية الجهــود لتصب ــه رئيــس تنفيــذي للقطــاع التجــاري فــي زي حيــث المهنــدس شــريف طاحــون بصفت
ــات  ــين العملي ــية وتحس ــول المؤسس ــر الحل ــالل تطوي ــن خ ــي م ــّول الرقم ــادرات التح ــذ مب ــى تنفي ــة عل ــة المبني ــات الرقمي ــم الخدم تقدي
وإعــادة تصميــم وهندســة تجــارب العمــالء. انضــم شــريف طاحــون إلــى زيــن الســعودية فــي 2015م كرئيــس تنفيــذي للمبيعــات، وبخبــرٍة 
ــدى المؤسســات الكبــرى فــي القطاعــات الرئيســة مثــل االتصــاالت والســلع  ــر وتحــّول األعمــال ل ــا ضمــن مجــاالت تطوي ــى 25 عاًم تصــل إل
االســتهالكية والنفــط والغــاز وإدارة االســتثمارات. قبــل انضمامــه إلــى زيــن الســعودية، عمــل طاحــون فــي العديــد مــن المناصــب المهّمــة 
ــدى  ــد مــن شــركات التقنيــة واالستشــارات، منهــا رئيــس مبيعــات المســتهلكين ل ــة وخدمــة العمــالء فــي العدي ضمــن المجــاالت التجاري
فودافــون. كمــا عمــل مديــًرا عاًمــا لــدى ترايســتار مصــر مــن 2010م إلــى 2015م. يحمــل المهنــدس الطاحــون شــهادة البكالوريــوس فــي 

ــدة. ــة PMI Agile Certified Practitioner( ACP) المعتم ــل رخص ــرة، ويحم ــة القاه ــن جامع ــة م ــة المدني الهندس
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شذى بنت مطلب النفيسة - الرئيسة التنفيذية للموارد البشرية1
بــدأت شــذى بنــت مطلــب النفيســة منصبهــا كرئيســة تنفيذيــة للمــوارد البشــرية فــي شــركة االتصــاالت المتنّقلــة الســعودية »زيــن« فــي 
ســبتمبر 2019م، وهــي مســؤولة عــن اختيــار الكفــاءات المناســبة، وتعزيــز ثقافــة النجــاح والتخطيــط ضمــن بيئــة العمــل، وجــذب المواهــب 

للعمــل فــي الشــركة باســتمرار بمــا يــوازي تطّورهــا. 
تمتلــك النفيســة خبــرة تمتــد ألكثــر مــن 15 عاًمــا فــي مجــال المــوارد البشــرية ضمن قطاعــات الصيدلــة واالتصــاالت، وقّدمت خالل مســيرتها 
ــر القــادة وإدارة التغييــر ووالء الموّظفيــن  المهنيــة أداًء متميــًزا ذا نتائــج إيجابيــة فيمــا يخــّص توظيــف أفضــل الخبــرات والكفــاءات وتطوي
وتفاعلهــم. وتوّلــت خــالل مســيرتها المهنيــة عــدة مناصــب قياديــة فــي القطــاع الصحــي، وعملــت كمستشــارة للمــوارد البشــرية لــدى عــدد 
مــن الشــركات الرائــدة مــن القطاعيــن العــام والخــاص، حيــث طــّورت إســتراتيجيات المــوارد البشــرية التــي قّدمــت خدمــات متمّيــزة وعــّززت 

األربــاح والنمــو والنجــاح طويــل المــدى للمؤسســات. 
تحمل النفيسة شهادة البكالوريوس في إدارة الموارد البشرية من جامعة الملك عبدالعزيز.

فارس الزهراني - الرئيس التنفيذي للموارد البشرية2
ــر فــي مجــال المــوارد  ــر 2018م، وهــو خبي ــن الســعودية فــي أكتوب ــدى زي ــذي للمــوارد البشــرية ل ــي منصــب الرئيــس التنفي ــى الزهران توّل
البشــرية وقيــادة األعمــال ضمــن القطاعــات االســتهالكية والخاصــة باألعمــال، حيــث لعــب دوًرا رئيًســا فــي أتمتــة خدمــات المــوارد البشــرية، 
وقيــادة اســتراتيجية التوظيــف والهيكليــة لــدى زيــن الســعودية، بمــا يتضمــن تطويــر المواهــب والقــادة والقــدرات اإلســتراتيجية وثقافــة 
العمــل التفاعليــة. انضــم الزهرانــي إلــى زيــن الســعودية فــي العــام 2015م بصفــة مديــر عــام خدمــات المــوارد البشــرية، وهــو يمتلــك 15 
عاًمــا مــن الخبــرة فــي قطــاع االتصــاالت، باإلضافــة إلــى الخبــرة فــي مجــال األعمــال والتجــارة، وقــد عمــل ســابًقا كرئيــس تطويــر األعمــال فــي 
قطــاع االتصــاالت، حيــث كان مســؤوًلا عــن تطويــر وبنــاء العالقــات الراســخة وطويلــة المــدى، وتطويــر المفاهيــم الرقميــة والجديــدة لزيــادة 

المــردودات واألربــاح. يحمــل الزهرانــي درجــة البكالوريــوس فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة ليكهيــد فــي كنــدا.

يحيى المنصور - الرئيس التنفيذي لقطاع المبيعات والتوزيع3
عمــل المنصــور كرئيــس تنفيــذي لقطــاع المبيعــات والتوزيــع لــدى زيــن الســعودية منــذ يوليــو 2018م، حيــث كان عنصــًرا أساســًيا ضمــن 
ــم  ــة، وتقدي ــاد القيم ــريع إيج ــات وتس ــراء المجتمع ــي إلث ــتقبل الرقم ــر المس ــص تطوي ــا يخ ــبكتها فيم ــيع ش ــركة لتوس ــتراتيجية الش إس
خدمــات عمــالء متمّيــزة، وتطويــر رقمنــة العمليــات للمســتهلكين. مــن خــالل هــذه المنهجيــة اإلســتراتيجية، اســتطاعت زيــن الســعودية 
تقويــة بصمــة التوزيــع الرقميــة الخاصــة بهــا وزيــادة حصتهــا الســوقية. كمــا اســتطاع المنصــور مــن خــالل منصبــه، أن يقــّدم لزيــن 
ــًدا مــن التســارع عبــر إضافــة المزيــد مــن الفــرص الســوقية الجديــدة، ودعــم االبتــكار، وتوســعة محفظــة الشــركة لتضــم  الســعودية مزي
ــع  ــات. وم ــول البيان ــتراتيجيتها ح ــور إس ــدة تتمح ــّغلة رائ ــركة مش ــا كش ــزز مكانته ــردود، وتع ــادر الم ــي مص ــوع ف ــو والتن ــن النم ــد م المزي
أكثــر مــن 20 عاًمــا مــن الخبــرة القياديــة فــي المبيعــات اإلســتراتيجية فــي مجــال االتصــاالت، كــّون المنصــور مهــارة متميــزة فــي إدارة دورة 
حيــاة المنتجــات، وحّقــق أهــداف المبيعــات واألربــاح المرجــوة، وســاهم فــي تطويــر عمليــات سلســة ومتكاملــة. قبــل انضمامــه إلــى زيــن 
 الســعودية، خــدم المنصــور ضمــن العديــد مــن المناصــب التنفيذيــة منهــا الرئيــس التنفيذي للمبيعــات في قســم األعمال المؤسســية لدى
ــى  ــدرة عل ــك الق ــث يمتل ــال، حي ــاع األعم ــي قط ــًزا ف ــًدا متمي ــد قائ ــو يع ــاريع. وه ــس مش ــه كرئي ــى عمل ــة إل ــويق، باإلضاف GM SEM للتس
ــة  ــن جامع ــال م ــي إدارة األعم ــتير ف ــهادة الماجس ــور ش ــل المنص ــال. يحم ــة األعم ــات بيئ ــرات وديناميكي ــم متغي ــتمر وفه ــف المس التكّي
ســنترال فلوريــدا، وقــد أكمــل العديــد مــن البرامــج التدريبيــة التنفيذيــة فــي عــدد مــن الجامعــات المرموقــة مثــل كليــة هارفــارد لألعمــال، 
وكليــة لنــدن لألعمــال، وكليــة ماساشوســتس للتقنيــة ومعهــد إنســياد وكليــة الدراســات العليــا فــي جامعــة كولومبيــا للفنــون والعلوم.

المهندس ماهر محمد الفواز - الرئيس التنفيذي المكّلف لقطاع المبيعات والتوزيع4
يشــغل المهنــدس ماهــر الفــواز منصــب الرئيــس التنفيــذي المكّلــف لقطــاع المبيعــات والتوزيــع فــي زيــن الســعودية منــذ ســبتمبر 2019م، 
ــرة واســعة فــي هندســة الشــبكات  ــع والحصــة الســوقية للشــركة. يمتلــك الفــواز خب ــة بصمــة التوزي حيــث ســاهم فــي توســعة وتقوي
ــر شــبكات الشــركة وتحســين عمليــات  ــه لتســريع عمليــة تطوي وخدمــة العمــالء، واســتطاع مــن خــالل عملــه أن يســتغّل خبرتــه ومهارات
خدمــة العمــالء ومركــز االتصــال. انضــم فــي البدايــة إلــى زيــن الســعودية فــي 2013م بصفتــه مديــًرا للقــدرات، كمــا عمــل قبــل انضمامــه إلــى 
الشــركة كرئيــس للهندســة، ممــا يبرهــن علــى مســيرة مهنيــة متمّيــزة فــي مجــال تطويــر األعمــال والتقنيــات. يحمــل ماهــر الفــواز شــهادة 
البكالوريــوس فــي الهندســة الكهربائيــة مــن جامعــة الملــك ســعود، باإلضافــة إلــى درجــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة األميــر 

ســلطان. 

فارس الربدي - نائب الرئيس للشؤون التنظيمية وااللتزام
يشــغل فــارس الربــدي منصــب نائــب الرئيــس للشــؤون التنظيميــة وااللتــزام منــذ ســبتمبر 2019م، وقــد بــرع خــالل ذلــك فــي تقديــم الدعــم 
التنظيمــي وإدارة كل التفاعــالت مــع الجهــات التنظيميــة فــي وزارة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات، وهيئــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات، 
ــدي  ــدأ الرب ــة. ب ــعودية الرقمي ــن الس ــات زي ــالق خدم ــهيل إط ــركة لتس ــص الش ــات ترخي ــة والتزام ــرارات التنظيمي ــال للق ــن االمتث ــا يضم بم
مســيرته مــع شــركة زيــن الســعودية فــي ينايــر 2018م، حيــث ُعّيــن بدايــًة كمديــر عــام للشــؤون التنظيميــة وااللتــزام، وشــارك مــن هنــا فــي 

مســيرة نجــاح الشــركة.
عمــل الربــدي ســابًقا كمديــر للعالقــات التنظيميــة، وهــو يمتلــك أكثــر مــن 15 عاًمــا من الخبــرة اإلســتراتيجية في مجــاالت التنظيــم والتجارة 
ــين  ــى التحس ــتمرار إل ــدي باس ــع الرب ــدة. ويتطل ــاالت الرائ ــركات االتص ــي ش ــه ف ــالل عمل ــن خ ــا م ــل عليه ــي حص ــاالت، والت ــة واالتص القانوني
وتبنــي أفضــل الحلــول وأحدثهــا، بمــا يتــواءم مــع الجهــات الحكوميــة. يحمــل الربــدي شــهادة البكالوريــوس فــي نظــم المعلومــات مــن 

جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية. 

1 تم تعيين شذى بنت مطلب النفيسة في عام 2019م
2 استقال فارس الزهراني من منصبه في عام 2019م
3 استقال يحيى المنصور من منصبه في عام 2019م

4 تم تكليف المهندس ماهر الفواز بهذا المنصب في عام 2019م
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ندى الحارثي - نائبة الرئيس لشؤون األعمال 
ــن الســعودية كنائبــة الرئيــس لشــؤون األعمــال فــي العــام 2019م. وبفضــل ســجّلها الحافــل فــي  ــى شــركة زي ــي إل ــدى الحارث انضّمــت ن
مجــال تحديــد القيــم المقدمــة وتطويــر إســتراتيجيات أعمــال فّعالــة، حيــث دعمــت إســتراتيجية زيــن الســعودية للتوســع والتزامهــا بتلبيــة 
احتياجــات عمالئهــا بأفضــل الخدمــات. تمتلــك نــدى الحارثــي خبــرة واســعة فــي التخطيــط واإلســتراتيجية، ممــا مّكنهــا مــن توّلــي العديــد 
مــن المناصــب القياديــة فــي الشــركة الســعودية للتنميــة واالســتثمار التقنــي )تقنيــة(، والمركــز الوطنــي للتخصيــص، ووزارة اإلعــالم. 
وانطالقــً مــن شــغفها باالســتدامة وتمكيــن المــرأة، تعــّد نــدى الحارثــي ناشــطة فــي المجــال غيــر الربحــي، واحــدة مــن مؤسســي »أقِدمــي 
الســعودية« و»جمعيــة رفيــدة لصحــة المــرأة« حيــث يشــمل نطــاق اهتماماتهــا مجــاالت اإلســتدامة وتمكيــن المــرأة. تحمــل نــدى الحارثــي 
شــهادة الماجســتير فــي اإلدارة العالميــة مــن جامعــة ثندربيــرد لــإلدارة الدوليــة فــي أريزونــا، الواليــات المتحــدة. كمــا أكملــت العديــد مــن 
برامــج التعليــم التنفيــذي، بمــا فــي ذلــك برنامــج ســتانفورد جــي إس بــي التنفيــذي فــي القيــادة النســائية، وبرنامــج )INSEAD( للتطويــر 

اإلداري، باإلضافــة إلــى حصولهــا علــى شــهادات أخــرى فــي اإلســتراتيجية. 

المهندس صالح الغامدي - نائب الرئيس للقطاع الرقمي والتحليل 
ــر 2016م،  ــي نوفمب ــعودية ف ــن الس ــركة زي ــي ش ــل ف ــي والتحلي ــاع الرقم ــس للقط ــب الرئي ــه كنائ ــدي مهام ــالح الغام ــدس ص ــدأ المهن ب
حيــث شــارك فــي رحلــة زيــن الســعودية للتحــّول الرقمــي، وتوّلــى العديــد مــن المســؤوليات داخــل الشــركة، وتشــمل اإلشــراف علــى وضــع 
إســتراتيجية الشــركة وخطــط التنفيــذ للمشــاريع الرقميــة الجديــدة، والقنــوات اإللكترونيــة، وذكاء األعمــال، وتطويــر قــدرات البيانــات 
الضخمــة. وتســير الشــركة اآلن بقيادتــه علــى طريــق تحويــل نفســها إلــى مشــّغل لنمــط الحيــاة الرقميــة، وتســعى إلــى توســعة عملياتهــا 

ــر الخدمــات الرقميــة والخدمــات للمؤسســات.  فــي مجــاالت االبتــكار وتوفي
يمتلــك الغامــدي 17 عاًمــا مــن الخبــرة فــي التســويق والتمويــل واالتصــاالت، حيــث شــغل مناصــب عليــا فــي شــركة إريكســون وأركــوم، ممــا 
أكســبه خبــرة عميقــة فــي تأســيس وقيــادة القــوى العاملــة المتنّوعــة فــي قطــاع االتصــاالت. يحمــل الغامــدي شــهادة الماجســتير فــي 
هندســة المشــاريع واالبتــكار مــن جامعــة ماكماســتر فــي هاملتــون، كنــدا، وشــهادة البكالوريــوس فــي الهندســة الكهربائيــة مــن جامعــة 

الملــك ســعود. 

المهندس حمد الكثيري - نائب الرئيس إلدارة المخاطر وأمن المعلومات
توّلــى المهنــدس حمــد الكثيــري منصــب نائــب الرئيــس إلدارة المخاطــر وأمــن المعلومــات فــي زيــن الســعودية فــي ســبتمبر 2019م. وشــارك 
فــي تنفيــذ زيــن الســعودية لعمليــة إدارة مخاطــر محكمــة تخضــع لمراجعــات دوريــة وتحســينات مســتمرة. وتفــّوق الكثيــري خــالل توليــه 
هــذا المنصــب، مســتفيدًا مــن خبرتــه الواســعة فــي مجــال األعمــال ومهاراتــه المهنيــة لتقديــم اإلشــراف التنفيــذي والتوجيــه اإلســتراتيجي 
ــري  ــغل الكثي ــتمرة. ش ــينات المس ــة والتحس ــات الدوري ــع للمراجع ــركة تخض ــر الش ــة إلدارة مخاط ــة محكم ــر عملي ــي تطوي ــاركة ف والمش
العديــد مــن المناصــب القياديــة فــي مجــال األمــن الســيبراني فــي عــدد مــن الجهــات الرائــدة مــن القطاعيــن العــام والخــاص، بمــا فــي ذلــك 
وزارة الخارجيــة، ومركــز المعلومــات الوطنــي. وبفضــل خبرتــه التــي تصــل إلــى 10 ســنوات فــي صناعــة تقنيــة المعلومــات، يعتبــر الكثيــري 
ــط أهــداف العمــل مــع عوامــل تمكيــن التقنيــة إلنتــاج حلــول قائمــة علــى القيمــة. يحمــل  ــه علــى رب ــز بقدرت ــاع القــرار، ويتمّي ــرز صّن أحــد أب
الكثيــري شــهادة البكالوريــوس فــي هندســة الحاســب اآللــي مــن جامعــة الملــك فهــد للبتــرول والمعــادن، باإلضافــة إلــى شــهادة فــي 

التعليــم التنفيــذي مــن جامعــة كارنيجــي ميلــون فــي الواليــات المتحــدة.

ريان عبد اهلل التركي - نائب الرئيس للتواصل 
يشــغل ريــان التركــي منصــب نائــب الرئيــس للتواصــل فــي شــركة زيــن الســعودية. ولخبرتــه التــي تصــل إلــى أكثــر مــن 15 عاًمــا فــي مجــال 
التســويق واالتصــاالت وبنــاء الهويــة التجاريــة، ُكّلــف التركــي بقيــادة نمــو الشــركة داخــل المملكــة العربيــة الســعودية وخارجهــا، مــع التركيز 
علــى التكامــل الفّعــال لوحــدات أعمــال زيــن مــع حمــالت االتصــاالت الخاصــة بهــا، وعلــى قيــادة إســتراتيجية زيــن التســويقية فــي إطــالق 
خدماتهــا واســتثماراتها فــي التقنيــات المســتقبلية. يمتلــك التركــي ســجًلا حافــًلا بالنجــاح فــي قطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات، حيث 
عمــل قبــل انضمامــه إلــى زيــن الســعودية كمديــر عــام التســويق فــي وزارة النقــل، إلــى جانــب العديــد مــن المناصــب التنفيذيــة فــي جهــات 
ــم، ووزارة التجــارة واالســتثمار. يحمــل التركــي شــهادة ماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة روتشســتر  ــدة، بمــا فيهــا شــركة كري رائ

للتقنيــة فــي الواليــات المتحــدة، وشــهادة البكالوريــوس فــي علــوم الحاســب مــن جامعــة الملــك ســعود. 

وهدان القاضي - نائب الرئيس لعالقات المستثمرين 
ــز القاضــي  ــن الســعودية منــذ أغســطس 2019م. وقــد رّك ــب الرئيــس لعالقــات المســتثمرين فــي زي يشــغل وهــدان القاضــي منصــب نائ
ــتثمرين  ــع المس ــع مجتم ــات م ــاء عالق ــعودية وبن ــن الس ــركة زي ــتراتيجي لش ــع اإلس ــر الموق ــى تطوي ــب، عل ــذا المنص ــه له ــالل تولي ــن خ م
ــة داخــل األســواق الماليــة، قيمــة كبيــرة لــدى زيــن  ــه القوي ــه فــي صناعــة البنيــة التحتيــة لالتصــاالت وعالقات الدولييــن. كمــا كانــت لخبرت
ــي زمــام المبــادرة فــي التنميــة اإلســتراتيجية. عــزز فهــم القاضــي  الســعودية لتحقيــق إمكاناتهــا ودفــع نمــو حصتهــا فــي الســوق وتوّل
العميــق لالتصــاالت والتمويــل والتقنيــة وعالقاتــه القويــة فــي مجتمــع المســتثمرين، مكانــة زيــن الســعودية بيــن المســتثمرين العالمييــن، 
ــر مــن  ــن الســعودية أكث ــى زي ــة. يحمــل القاضــي إل ــدى عمــالء االتصــاالت الداخليــة والخارجي ــن الســعودية ل ــة زي وســاعد علــى توضيــح رؤي
ــة  ــاهمة مغلق ــركة مس ــي إس، ش ــو ب ــركة ي ــس إدارة ش ــي مجل ــو ف ــو عض ــتراتيجية. وه ــال واإلس ــر األعم ــي تطوي ــرة ف ــن الخب ــا م 17 عاًم
فــي المملكــة العربيــة الســعودية تقــّدم خدمــات إدارة الثــروات والخدمــات المصرفيــة االســتثمارية. كمــا عمــل ســابًقا فــي شــركة »تشــب« 
كرئيــس لجنــة المراجعــة منــذ العــام 2011م، وكان أيًضــا عضــًوا فــي لجنــة المخاطــر التابعــة للشــركة. باإلضافــة إلــى ذلــك، شــغل القاضــي 
عــدًدا مــن المناصــب القياديــة فــي شــركة ثــروات القابضــة، وشــركة هوشــان القابضــة، قبــل إدارة شــركة التطويــر الرياضــي كرئيــس تنفيــذي. 
يحمــل القاضــي شــهادة الماجســتير فــي إدارة األعمــال التنفيذيــة، وشــهادة البكالوريــوس فــي اإلدارة الصناعيــة مــن جامعــة الملــك فهــد 

للبتــرول والمعــادن، إلــى جانــب شــهادة فــي إدارة االســتثمار اإلســتراتيجي مــن كليــة لنــدن لألعمــال.
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إبراهيم الحبردي - نائب الرئيس للشؤون القانونية 
يشــغل إبراهيــم الحبــردي منصــب نائــب الرئيــس للشــؤون القانونيــة فــي زيــن الســعودية منــذ ســبتمبر 2019م، حيــث يتوّلــى مســؤولية 
اإلشــراف علــى كل المســائل القانونيــة الخاصــة بالشــركة، والتفــاوض بشــأن الصفقــات المعّقــدة، وتحديــد أفضــل الممارســات إلنفــاذ 
االتفاقيــات وضمــان االمتثــال للهيــاكل اإلداريــة فــي الشــركة. كمــا شــارك الحبــردي فــي صياغــة وثائــق الشــركة القانونيــة فــي نطــاق المجــال 
التنظيمــي لالتصــاالت فــي المملكــة العربيــة الســعودية، مــع تحقيــق أهــداف زيــن الســعودية اإلســتراتيجية بطريقــة قانونيــة وآمنــة. يتمتــع 
الحبــردي بخبــرة واســعة فــي كل مســائل القانــون والشــريعة فــي المملكــة العربيــة الســعودية. ويقــّدم المشــورة بشــأن ملفــات الشــركة 
وســجالتها، وإدارتهــا، وإعــداد اتفاقيــات األعمــال، بمــا فــي ذلــك اتفاقيــات المشــاريع المشــتركة والمســاهمين، والبيــع والشــراء، واتفاقيــات 
عــدم اإلفصــاح. يشــغل الحبــردي أيًضــا منصــب مستشــار قانونــي فــي مكتــب جونــز داي للمحامــاة فــي المملكــة العربيــة الســعودية. قبــل 
ذلــك عمــل الحبــردي كمستشــار قانونــي ألكبــر شــركة بنيــة تحتيــة متنّوعــة فــي المملكــة، حيــث قــّدم المشــورة لمــا يقــرب مــن 46 شــركة 
تابعــة للشــركة القابضــة فــي عــدة صناعــات، منهــا التبريــد ، والمقــاوالت، ومعالجــة الميــاه، وتوليــد الطاقــة، وتحليــة الميــاه، والعقــارات، 
والتشــغيل والصيانــة. يتمتــع الحبــردي أيًضــا بخبــرة فــي أســواق المــال، حيــث عمــل ســابًقا كمستشــار قانونــي فــي شــركة الراجحــي الماليــة، 
إحــدى أكبــر البنــوك فــي المملكــة العربيــة الســعودية. يحمــل الحبــردي شــهادة الماجســتير فــي القانــون مــن كليــة الحقــوق فــي جامعــة 
كونيتيكــت، وشــهادة البكالوريــوس فــي اللغــة اإلنجليزيــة وآدابهــا مــن جامعــة جورجتــاون. باإلضافــة إلــى حصولــه علــى شــهادتين 

متقّدمتيــن فــي قوانيــن ولوائــح ســوق المــال الســعودية.

عبد العزيز الطعيمي - مدير عام المراجعة الداخلية
يشــغل عبــد العزيــز الطعيمــي منصــب مديــر عــام المراجعــة الداخلية في زين الســعودية منذ ديســمبر 2017م، حيــث توّلى مســؤولية إدارة 
عمليــات المراجعــة، ورســم خرائــط المخاطــر القائمــة والناشــئة، وإدارة مجــاالت المخاطــر الرئيســة، وتقديــم المشــورة لــإلدارة بشــأن المســائل 
الرئيســة، وتوفيــر فحوصــات االلتــزام باللوائــح واألنظمــة، فضــًلا عــن السياســات الداخليــة ممــا يضيــف قيمــة كبيــرة لزيــن الســعودية. يتمّتــع 
ــة،  ــة الخاص ــام المراجع ــتثمار ومه ــر االس ــابًقا كخبي ــل س ــث عم ــاالت، حي ــاع االتص ــي قط ــا ف ــاوز 17 عاًم ــرة تتج ــي بخب ــز الطعيم عبدالعزي
مســؤواًل عــن تطويــر الحوكمــة واألطــر التنظيميــة لشــركة اتصــاالت رائــدة بمــا يتماشــى مــع اللوائــح المعمــول بهــا واألخالقيــات المهنيــة، 
ــة  ــي هيئ ــزام ف ــة وااللت ــة الداخلي ــي المراجع ــا ف ــب علي ــي مناص ــغل الطعيم ــا ش ــر. كم ــة وإدارة المخاط ــة للرقاب ــر عالي ــز معايي ــع تعزي م
الســوق الماليــة، وصنــدوق التنميــة الصناعيــة الســعودي. عبدالعزيــز الطعيمــي محاســب قانونــي معتمــد، ويحمــل شــهادة الماجســتير فــي 

إدارة األعمــال مــن جامعــة واليــة كولــورادو فــي أمريــكا، وشــهادة البكالوريــوس فــي المحاســبة مــن جامعــة الملــك ســعود.
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3. نظرة عاّمة على الشؤون المالية
الفرق في النتائج التشغيلية

بلــغ الربــح التشــغيلي 1,510 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام الحالــي، مقارنــة بأربــاح تشــغيلية بلغــت 1,219 مليــون ريــال ســعودي فــي 
العــام الســابق، نتيجــة زيــادة اإليــرادات بنســبة %11 وزيــادة تكلفــة اإليــرادات بنســبة %15، والتــي قابلهــا انخفــاض بالمصاريــف التشــغيلية 

واإلداريــة بنســبة 11%.

1. ملّخص قوائم المركز المالي
يلّخص الجدول التالي قائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2015م، 2016م، 2017م، 2018م و2019م:

التغيير% 
19/18

التغيير
19/18

2019م 
مدّققة

2018م 
مدّققة

2017م 
مدّققة

2016م 
مدّققة

2015م 
مدّققة

بماليين الرياالت

-3% (111) 3,404 3,515 3,710 3,356 4,096 الموجودات المتداولة

7% 1,526 24,334 22,808 22,230 23,158 21,952
الموجودات غير 

المتداولة

5% 1,415 27,738 26,323 25,940 26,514 26,048 إجمالي الموجودات 

-39% (2,864) 4,488 7,352 11,488 6,582 6,498 المطلوبات المتداولة

28% 4,188 19,147 14,959 10,888 16,374 14,998
المطلوبات غير 

المتداولة

5.93% 1,324 23,635 22,311 22,376 22,956 21,497 إجمالي المطلوبات 

2% 91 4,103 4,012 3,563 3,559 4,552 حقوق المساهمين

5% 1,415 27,738 26,323 25,940 26,515 26,048
إجمالي المطلوبات 

وحقوق المساهمين

المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المنتهية في 2015م، 2016م، 2017م، 2018م و2019م
مالحظة: قد ال تتوافق األرقام مع المجموع بسبب التقريب

بلــغ إجمالــي موجــودات الشــركة كمــا فــي 31 ديســمبر 2019م، 27,738 مليــون ريــال ســعودي، منهــا 16,216 مليــون ريــال ســعودي 
)تشــّكل %58 مــن إجمالــي الموجــودات( تتعّلــق بالقيمــة الدفتريــة للرخصــة التــي حصلــت عليهــا الشــركة مــن هيئــة االتصــاالت وتقنيــة 
المعلومــات فــي العــام 2007م. إضافــة إلــى ذلــك، بلغــت قيمــة الممتلــكات والمعــّدات 6,080 مليــون ريــال ســعودي، مــا يشــّكل نســبة 

ــودات. ــي الموج ــن إجمال %22 م
ويبلــغ إجمالــي المطلوبــات كمــا فــي التاريــخ نفســه 23,635 مليــون ريــال ســعودي، %71 منهــا )والبالــغ 16,750 مليــون ريــال ســعودي( 

يتعّلــق بمــا يلــي: 
• تسهيل المرابحة

• سلف المساهمين
• القرض الثانوي – بنك الصين الصناعي والتجاري

• القرض الحكومي
• تسهيل المرابحة الثانوي
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2. نظرة على قروض الشركة
كما في 31 ديسمبر 2019م، بلغت أرصدة القروض القائمة 15,384 مليون ريال سعودي، وفيما يلي ملّخص لهذه القروض:

االستحقاق الرصيد القائم الجهة المانحة

صافي المسدد/ 
المضاف

خالل العام 
2019م

أصل
القرض المدة بماليين الرياالت

4,535 29 يونيو 2023 تحالف 8 بنوك (300) 4,835 5 سنوات تسهيل 
المرابحة

غير محّدد 5,020 المساهمون 
المؤّسسون (424) 5,444 غير محّدد سلف 

المساهمين

 8 أغسطس 
2019 0

بنك الصين 
الصناعي 
والتجاري

2,250 2,250 3 سنوات القرض الثانوي

1 يونيو 2027 3,578 وزارة المالية - بحد أقصى 800 
في السنة 14 سنوات القرض 

الحكومي

2,250 15 يونيو 2021  تحالف 5 بنوك - 2,250 3 سنوات تسهيل 
المرابحة الثانوي

15,384 اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية المدققة للسنة المنتهية في 2019م
مالحظة: قد ال تتوافق األرقام مع المجموع بسبب التقريب

تمويل المرابحة المشترك
فــي 31 يوليــو 2013م، قامــت الشــركة بإعــادة تمويــل »اتفاقيــة تمويــل المرابحــة« 2009، مــع مجموعــة من البنوك، والتي تشــمل مســتثمري 
تســهيل المرابحــة الحالييــن، لتمديــد تاريــخ اســتحقاق تســهيل المرابحــة لفتــرة خمــس ســنوات تنتهــي فــي 30 يونيــو 2018م، والتــي كانــت 
ُتســتحق فــي 31 يوليــو 2013م. ويبلــغ رصيــد أصــل القــرض 8,6 مليــار ريــال ســعودي، حيــث يبلــغ الجــزء بالريــال الســعودي 6,3 مليــار ريــال 
ســعودي، والجــزء بالــدوالر األمريكــي 0,6 مليــار دوالر أمريكــي )2,3 مليــار ريــال ســعودي(. تمــت إعــادة هيكلــة االتفاقيــة، بحيــث يتــم ســداد 
ــى إلزامــي،  القــرض بشــكل تدريجــي، حيــث يســتحق %25 مــن القــرض خــالل الســنتين الرابعــة والخامســة مــن مــدة التســهيل كحــد أدن
فيمــا تســتحق الـــ %75 المتبقيــة عنــد حلــول تاريــخ االســتحقاق. ســددت الشــركة 2,7 مليــار ريــال ســعودي مــن التســهيل، وبلــغ رصيــد أصــل 
القــرض 5,9 مليــار ريــال ســعودي في تاریخ االستحقاق. فــي 5 يونيــو 2018 قامــت الشــركة بإعــادة تمويــل »اتفاقيــة تمويــل المرابحــة« 2013، 
ومــددت تاريــخ االســتحقاق لخمــس ســنوات إضافيــة تنتهــي فــي 29 يونيــو 2023م، مــع فتــرة ســماح مدتهــا ثــالث ســنوات. بلــغ الرصيــد 
الجديــد ألصــل القــرض 5,9 مليــار ريــال ســعودي، حيــث يبلــغ الجــزء بالريــال الســعودي 4.25 مليــار ريــال ســعودي، والجــزء بالــدوالر األمريكــي 
0,45 مليــار دوالر أمريكــي )1,705 مليــار ريــال ســعودي(. عــالوة علــى ذلــك، تشــتمل االتفاقيــة علــى تســهيالت رأس المــال العامــل البالــغ 
ــدوالر األمريكــي  ــال ســعودي، والجــزء بال ــال الســعودي 462,4 مليــون ري ــال ســعودي، حيــث يبلــغ الجــزء بالري مجموعهــا 647.3 مليــون ري
ــال ســعودي(، لمــدة عاميــن. ولــم يتــم اســتعمال تســهيالت رأس المــال العامــل حتــى اآلن.  49,3 مليــون دوالر أمريكــي )184,9 مليــون ري
تســتحق مصاريــف التمويــل – كمــا هــو محــدد فــي »اتفاقيــة تمويــل المرابحــة« – بأقســاط ربــع ســنوية خــالل خمــس ســنوات. إن التســهيل 
ــا بموجــب ضمــان مــن شــركة االتصــاالت المتنّقلــة ش.م.ك.ع. ورهــن بعــض أســهم الشــركة المملوكــة بواســطة  ــد مضمــون جزئًي الجدي

بعــض المســاهمين المؤسســين و التنــازل عــن بعــض العقــود والذمــم المدينــة واألصــول الثابتــة بمــا يعــادل الرصيــد القائــم.
تلتزم الشركة بالتعهدات المالية الحالية للقرض. 

دفعات طوعية لتمويل المرابحة المشترك
•  خالل الربع الثالث من العــام 2018م، قامت الشــركة بدفع مبلغ طــوعي فــي وقــت مبّكــر بإجمالــي 600 مليــون ريــال ســعودي )بلــغ الجــزء 

بالريــال الســعودي 428,3 مليــون ريــال ســعودي وا لجــزء بالــدوالر األمريكــي 45,8 مليــون دوالر أمريكي(.
•  خالل الربــع الرابــع مــن العــام 2018م، قامــت الشــركة بدفع مبلــغ طــوعي ثــاٍن فــي وقــت مبّكــر بإجمالــي 525 مليــون ريــال ســعودي 

)بلــغ الجــزء بالريــال الســعودي 374,81 مليــون ريــال ســعودي والجــزء بالــدوالر األمريكــي 40,05 مليــون دوالر أمريكــي(.
•  خالل الربع الثانــي من العــام 2019م، قامت الشــركة بدفــع مبلــغ طــوعي ثالــث فــي وقــت مبكــر، بإجمالــي 300 مليــون ريــال ســعودي 

)بلــغ الجــزء بالريــال الســعودي 214,2 مليــون ريــال ســعودي والجزء بالــدوالر األمريكــي 22,88 مليــون دوالر أمريكــي(.
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السلف من المساهمين
ــم 5  ــد القائ ــغ الرصي ــام 2007م. ويبل ــذ الع ــا من ــق عليه ــات المّتف ــا للترتيب ــركة وفًق ــة للش ــلًفا مالي ــون س ــاهمون المؤّسس ــّدم المس ق
ــل  ــل لتموي ــادة التموي ــد إع ــطس 2009م بع ــذ أغس ــل من ــف التموي ــدأت تكالي ــمبر 2019م. وب ــي 31 ديس ــا ف ــعودي كم ــال س ــارات ري ملي

ــين. ــاهمين المؤّسس ــع المس ــا م ــق عليه ــل متف ــف تموي ــلف تكالي ــم الس ــة تقدي ــل اتفاقي ــذاك، وتحم ــم آن ــذي ت ــترك ال ــة المش المرابح
وقد حصلت الشركة مبدئًيا على هذه السلف من المساهمين المؤّسسين، بهدف خدمة األغراض التالية:

•  تمويل جزء من تكاليف االستحواذ على الرخصة الممنوحة من هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات
•  تمويل متطّلبات رأس المال العامل

•  تقديم الضمانات المطلوبة في اتفاقية تسهيل المرابحة المشترك
•  تسديد كل مستحّقات القروض الثانوية

القرض الثانوي
وّقعــت الشــركة فــي 15 أغســطس 2016م اتفاقيــة تمويــل تجــاري جديــد طويــل األجــل بمبلــغ 2.25 مليــار ريــال ســعودي، وتمتــد لفتــرة 
عاميــن قابلــة للتمديــد لعــام إضافــي وتســدد عنــد االســتحقاق. يحــل اتفــاق التســهيل الموّقــع مــع البنــك الصناعــي والتجــاري الصينــي 
)ICBC( الســتبدال االتفاقيــة القائمــة مــع تحالــف بنكــي. إن التمويــل مغّطــى بالكامــل بضمــان غيــر مشــروط وغيــر قابــل لإللغــاء مــن 
ــى 8  ــي إل ــخ االســتحقاق النهائ ــد تاري قبــل شــركة االتصــاالت المتنّقلــة الكويتيــة ش.م.ك.ع فــي 18 مــارس 2018م قامــت الشــركة بتمدي

ــوي. ــو 2019م ســّددت الشــركة القــرض المذكــور مــن خــالل تســهيل المرابحــة الثان أغســطس 2019م. فــي 3 يولي

القرض الحكومي
وّقعــت الشــركة فــي العــام 2013م اتفاقيــة مــع وزارة الماليــة الســعودية لتأجيــل دفعــات مســتحقة للدولــة عــن الســنوات الســبع القادمة 
والمقــدرة بمبلــغ 5.6 مليــار ريــال ســعودي. تخضــع هــذه المدفوعــات المؤجلــة تحــت هــذه االتفاقيــة، لعمولــة تجاريــة مســتحّقة ســنوًيا، 
وســيتم ســداد المبالــغ المســتحّقة علــى أقســاط متســاوية تبــدأ فــي يونيــو 2021م. بلــغ المبلــغ المؤّجــل مــن قبــل الشــركة كمــا فــي 31 

ديســمبر 2019م، 3,578 مليــون ريــال ســعودي )31 ديســمبر 2018م، 2,898 مليــون ريــال ســعودي(.

تسهيل المرابحة الثانوي 
ــف يتكــّون  ــال ســعودي، مــع تحال ــار ري ــدة بقيمــة 2.25 ملي ــوي جدي ــة تســهيل مرابحــة ثان ــو 2019م اتفاقي أبرمــت الشــركة فــي 16 يوني
مــن خمســة بنــوك، لتســوية القــرض التجــاري القائــم الــذي تــم الحصــول عليــه مــن البنــك الصناعــي والتجــاري الصينــي )ICBC(. تتضمــن 
االتفاقيــة شــروًطا أفضــل، وســتكون لهــا تكلفــة تمويــل أقــل مــدة االتفاقيــة ســنتان، مــع إمكانيــة تمديدهــا لســنة واحــدة، بنــاًء علــى طلــب 
الشــركة. هــذا القــرض مؤّمــن بالكامــل بضمــان تجــاري مــن شــركة االتصــاالت المتنّقلــة الكويتيــة ش.م.ك.ع ُتدفــع مصاريــف التمويــل علــى 

أقســاط ربــع ســنوية. 

3. ملخص قائمة العمليات
يلّخص الجدول التالي قائمة العمليات يلّخص الجدول التالي قائمة العمليات كما في 31 ديسمبر 2015م، 2016م، 2017م، 2018م و2019م:

 التغيير %
19/18

 التغيير
19/18

 2019م
مدّققة

 2018م
مدّققة

 2017م
مدّققة

 2016م
مدّققة

2015م 
مدّققة

بماليين الرياالت

11% 855 8,386 7,531 7,306 6,927 6,741 اإليرادات

15% (312) (2,418) (2,106) (2,510) (2,526) (2,790) تكلفة اإليرادات

10% 543 5,968 5,425 4,796 4,401 3,951 إجمالي الربح

-11% 270 (2,146) (2,416) (2,279) (2,605) (2,322) مصاريف تشغيلية وإدارية

27% 813 3,822 3,009 2,517 1,796 1,629
 األرباح ما قبل األعباء
 التمويلية، الضرائب،

االستهالك واإلطفاء

29% (522) (2,312) (1,790) (1,614) (1,850) (1,770)  االستهالك واإلطفاء

24% 291 1,510 1,219 903 (54) (141) الربح/الخسارة )من العمليات(

-15% (7) 37 44 18 32 7  دخل العموالت

12% (114) (1,045) (931) (910) (956) (838) األعباء التمويلية

52% 171 503 332 12  (979)  (972)
 صافي )الربح/الخسارة(

للسنة قبل الزكاة

(19) (19) - - - - الزكاة

46% 153 485 332 12 (979) (972)
 صافي )الربح/الخسارة(

 للسنة
المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المنتهية في 2015م، 2016م، 2017م، 2018م و2019م

مالحظة: قد ال تتوافق األرقام مع المجموع بسبب التقريب



19

تقرير مجلس اإلدارة لعام 2019م

•  بلــغ إجمالــي اإليــرادات خــالل العــام 2019م 8,386 مليــون ريــال، مقابــل 7,531 مليــون ريــال خــالل العــام الســابق، وذلــك بارتفــاع قــدره 
%11، حيــث تمّثــل اإليــرادات مــن البيانــات %45 )باســتثناء خدمــات القيمــة المضافــة وخدمــات الرســائل القصيــرة(.

•  بلــغ إجمالــي الربــح خــالل العــام 2019م 5,968 مليــون ريــال، مقابــل 5,425 مليــون ريــال خــالل العــام الســابق، وذلــك بارتفــاع قــدره 10%، 
وهامــش ربــح يصــل إلــى %71، مقارنــة مــع %72 خــالل العــام الســابق.

ــك  ــابق، وذل ــام الس ــالل الع ــال خ ــون ري ــل 2,416 ملي ــال، مقاب ــون ري ــام 2019م 2,146 ملي ــالل ع ــة خ ــغيلية واإلداري ــف التش ــت المصاري • بلغ
بانخفــاض قــدره 11%. 

•  بلغــت األربــاح مــا قبــل األعبــاء التمويليــة، الضرائــب، االســتهالك واإلطفــاء )EBITDA( خــالل عــام 2019م 3,822 مليــون ريــال، مقابــل 
3,009 مليــون ريــال خــالل العــام الســابق، وذلــك بارتفــاع قــدره %27، وهامــش ربــح )EBITDA Margin( يصــل إلــى %46، مقارنــة مــع 40% 

خــالل العــام الســابق.
• بلغ االستهالك واإلطفاء خالل عام 2019م 2,312 مليون ريال، مقابل 1,790 مليون ريال خالل العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 29%.

• بلغ الربح التشغيلي خالل عام 2019م 1,510 مليون ريال، مقابل ربح تشغيلي 1,219 مليون ريال خالل العام السابق.
• بلــغ صافــي الربــح بعــد الــزكاة والضريبــة خــالل عــام 2019م 485 مليــون ريــال، مقابــل صافــي ربــح بعــد الــزكاة والضريبــة 332 مليــون ريــال 

خــالل العــام الســابق.
• بلغ إجمالي الدخل الشامل خالل عام 2019م 384 مليون ريال، مقابل إجمالي دخل شامل 318 مليون ريال خالل العام السابق.

• بلغت ربحية السهم خالل عام 2019م 0.831 ريال، مقابل ربحية السهم 0.569 ريال خالل العام السابق.
•  بلــغ إجمالــي حقــوق المســاهمين )ال توجــد حقــوق أقليــة( خــالل عــام 2019م 4,102 مليــون ريــال، مقابــل 4,012 مليــون ريــال خــالل العــام 

الســابق، وذلــك بارتفــاع قــدره 2%. 
•  بلغــت الخســائر المتراكمــة خــالل عــام 2019م 1,608 مليــون ريــال، تمّثــل %28 مــن رأس المــال البالــغ 5,837 مليــون ريــال، مقابــل 1,800 

مليــون ريــال خــالل العــام الســابق، تمّثــل %31 مــن رأس المــال.
• بلغت قاعدة المشتركين في زين السعودية 7.6 ماليين مشترك لعام 2019م مقابل 8 ماليين مشترك للعام السابق.

4. تحليل اإليرادات للسنوات 2015م، 2016م، 2017م، 2018م و 2019م:

 التغيير %
19/18

 التغيير
19/18 2019م 2018م 2017م 2016م 2015م بماليين الرياالت

16% 731 5,168 4,437 4,471 6,127 6,161 رسوم االستخدام

-18% (416) 1,921 2,337 2,673 778 437 االشتراكات

56% 409 1,136 727 - - - مبيعات أجهزة

437% 131 161 30 162 21 143 أخرى

11% 855 8,386 7,531 7,306 6,926 6,741 إجمالي اإليرادات

المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المنتهية في 2015م، 2016م، 2017م، 2018م و2019م 
مالحظة: قد ال تتوافق األرقام مع المجموع بسبب التقريب

ومــن الجديــر ذكــره أن التحليــل الجغرافــي لإليــرادات ال ينطبــق علــى نشــاط الشــركة، نظــًرا إلــى طبيعــة هــذا النشــاط، وذلــك لحركــة العمــالء 
وتنّقالتهــم فــي مختلــف أنحــاء المملكــة، وبالتالــي قــد يتــم تســجيل معلومــات العميــل فــي منطقــة مــا، بينمــا تصــدر أنشــطة االتصــال 
مــن مناطــق مختلفــة اعتمــاًدا علــى الموقــع المتواجــد فيــه. إضافــة إلــى ذلــك، فــإن اإليــرادات المحّققــة مــن المكالمــات الدوليــة، ال يمكــن 

ربطهــا بمنطقــة بعينهــا فــي المملكــة ألنهــا تحــدث خــارج المملكــة.
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أسس إعداد القوائم المالية
ــر الماليــة »IFRS« والمعتمــدة مــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين  ــا للمعاييــر الدوليــة للتقاري تــم إعــداد القوائــم الماليــة الموّحــدة وفًق
القانونييــن »SOCPA«، جنًبــا إلــى جنــب مــع اإلصــدارات األخــرى المعتمــدة مــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن ولوائــح الشــركة.

تم تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16، في إعداد القوائم المالية الموّحدة. 

وصــف لفئــات وأعــداد أي أدوات ديــن قابلــة للتحويــل وأي أوراق ماليــة تعاقديــة أو مذكــرات حــق اكتتــاب أو حقــوق مشــابهة أصدرتهــا أو 
منحتهــا الشــركة خــالل الســنة الماليــة خــالل عــام 2019م 

وّقعــت الشــركة فــي عــام 2019م اتفاقيــة تســهيل مرابحــة إســالمي جديــد بقيمــة 2.25 مليــار ريــال ســعودي، مــع تحالــف مكــّون مــن 
خمســة بنــوك، لتســوية قرضهــا التجــاري القائــم مــع البنــك الصناعــي والتجــاري الصينــي. مــدة االتفاقيــة ســنتان، مــع إمكانيــة تمديدهــا 

لســنة واحــدة، بنــاًء علــى طلــب الشــركة. هــذا القــرض مؤّمــن بالكامــل مــن شــركة االتصــاالت المتنّقلــة الكويتيــة ش.م.ك.ع.
فيمــا عــدا مــا ورد أعــاله، ال تمتلــك الشــركة أّي أدوات ديــن أو عقــود خيــارات أو ضمانــات أو حقوقــً مماثلــة قابلــة للتحويــل حتــى تاريــخ هــذا 

التقريــر. 

وصــف ألي حقــوق تحويــل أو اكتتــاب بموجــب أدوات ديــن قابلــة للتحويــل أو أوراق ماليــة تعاقديــة أو مذكــرات حــق اكتتــاب، أو حقــوق 
مشــابهة أصدرتهــا أو منحتهــا الشــركة

نظــرًا إلــى التحســينات التــي شــهدتها عمليــات الشــركة وقدرتهــا علــى تقليــل خســائرها المتراكمــة مــن نحــو %38 إلــى مــا يقــارب 28%، 
قــّرر مجلــس إدارة الشــركة بتاريــخ 10 فبرايــر 2020م تعديــل التوصيــة بتخفيــض رأســمال الشــركة ومــن ثــم زيادتــه، مــن خــالل إصــدار أســهم 

حقــوق أولويــة لتكــون علــى النحــو التالــي: 

1. تخفيض رأس المال
ســيتم تخفيــض رأس مــال الشــركة مــن 5,837,291,750 ريــاًلا ســعودًيا إلــى 4,229,165,260، ممــا يمثــل انخفاًضــا فــي رأس المــال بنحــو 

%28. يهــدف هــذا التخفيــض إلــى إطفــاء الخســائر المتراكمــة والتــي بلغــت 1,608,126,490 ريــال ســعودي. 
وســيتم تخفيــض رأس المــال مــن خــالل إلغــاء 160,812,649 ســهًما، ممــا ينتــج عنــه تخفيــض عــدد األســهم مــن 583,729,175 ســهًما إلــى 
422,916,526 ســهًما. وســيكون تخفيــض رأس المــال نافــًذا فــي نهايــة اليــوم الثانــي للتــداول الــذي يلــي انعقــاد اجتمــاع الجمعيــة العامــة 

غيــر العاديــة التــي تقــّرر فيــه تخفيــض رأس المــال. 
لــن تتغّيــر نســبة ملكيــة كل مســاهم فــي الشــركة نتيجــة لخفــض رأس المــال، ولــن يكــون لخفــض رأس المــال أي تأثيــر علــى االلتزامــات 

القائمــة علــى الشــركة أو عملياتهــا. 

2. زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية 
تخطــط الشــركة بعــد عمليــة تخفيــض رأس المــال إلــى زيادتــه مــن 4,229,165,260 ريــال ســعودي ليصبــح 8,729,165,260، وذلــك مــن خالل 

إصــدار أســهم حقــوق أولويــة بقيمــة إجماليــة تبلــغ 4.5 مليــار ريــال. 
وســتكون األحقيــة للمســاهمين المالكيــن لألســهم يــوم انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة التــي تقــرر زيــادة رأس المــال عــن طريــق 
طــرح أســهم حقــوق أولويــة، والذيــن تظهــر أســماؤهم فــي ســجل المســاهمين لــدى مركــز اإليــداع فــي نهايــة ثانــي يــوم تــداول يلــي تاريــخ 

الجمعيــة.
وتتوقــع الشــركة أن تــؤدي إعــادة هيكلــة رأس المــال وإصــدار الحقــوق األولويــة، إلــى تمهيــد الطريــق لتوزيــع األربــاح علــى مســاهمي 
الشــركة بعــد إطفــاء كل الخســائر المتراكمــة، باإلضافــة إلــى ضــخ أمــوال جديــدة يتــم اســتخدامها لتخفيــض ديــون الشــركة فــي الميزانيــة 
العموميــة، مــا يــؤدي إلــى التوفيــر فــي األعبــاء التمويليــة. ويتوقــع أن تكــون إلعــادة هيكلــة رأس المــال، آثــار إيجابيــة، منهــا تحســين األداء 

المالــي للشــركة، والربحيــة، ومعــدالت االقتــراض الخاصــة بهــا.
وتخضــع العمليــات المقترحــة لتخفيــض رأس المــال ومــن ثــم زيادتــه عــن طريــق إصــدار أســهم حقــوق أولويــة، لموافقــات الجهــات 
التنظيميــة، بمــا فــي ذلــك هيئــة الســوق الماليــة، والجمعيــة العامــة غيــر العاديــة. كمــا ســتقوم الشــركة بالمزيــد مــن اإلفصاحــات عنــد 

ــة. ــوق المالي ــة الس ــى هيئ ــة إل ــوق أولوي ــهم حق ــدار أس ــال وإص ــض رأس الم ــات تخفي ــم طلب تقدي

الدفعات النظامية
أنهت الشركة وضعها الزكوي والضريبي حتى العام 2008م، وحصلت بموجب ذلك على شهادة الزكاة النهائية.

كمــا قّدمــت الشــركة القوائــم الماليــة وإقــرارات الــزكاة لألعــوام مــن 2009م حتــى 2018م، حيــث ســددت الــزكاة والضريبــة المســتقطعة، 
طبًقــا لإلقــرارات المقّدمــة.

تلّقــت الشــركة فــي 18 رمضــان 1436هـــ )الموافــق 7 يوليــو 2015م( خطابــً مــن مصلحــة الــزكاة والدخــل بتقييــم الربــط الزكــوي الضريبــي 
عــن الســنوات 2009م حتــى 2011م، حيــث طالبــت بموجبــه بدفــع مبالــغ إضافيــة بإجمالــي 620 مليــون ريــال ســعودي، منهــا 352 مليــون 
ريــال ســعودي زكاة، و267 مليــون ريــال ســعودي ضريبــة اســتقطاع، باإلضافــة إلــى غرامــة تأخيــر بمــا يعــادل %1 عــن كل 30 يومــً مــن تاريــخ 

االســتحقاق حتــى تاريــخ التســوية.
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ــغ  ــل المبل ــض كام ــن نق ــت م ــى أن تمّكن ــطس 2015م، ال ــخ 27 أغس ــات بتاري ــذه المطالب ــى ه ــة عل ــة االبتدائي ــام اللجن ــن أم ــتأنفت زي اس
ــغ المطلــوب الخــاص  ــال ســعودي مــن المبل ــال. كمــا تمّكنــت الشــركة مــن نقــض 219 مليــون ري ــغ 352 مليــون ري ــزكاة والبال الخــاص بال

ــتقطاع. ــة االس بضريب

ولكــي تتمّكــن زيــن مــن االعتــراض أمــام اللجنــة االســتئنافية الضريبيــة، اســتكملت الشــركة الشــروط المحــّددة فــي نظــام ضريبــة الدخــل 
الســعودي، وذلــك بســداد الفواتيــر الصــادرة مــن الهيئــة بمبلــغ 48 مليــون ريــال ســعودي بتاريــخ 16 نوفمبــر 2017م، والعائــدة إلــى ضرائــب 

االســتقطاع. كمــا أصــدرت زيــن ضماًنــا بنكًيــا بقيمــة 43 مليــون ريــال ســعودي، مقابــل غرامــة التأخيــر المتوّجبــة علــى ضريبــة االســتقطاع.

بنــاًء علــى مــا ورد أعــاله، اســتلمت زيــن الربــط الزكــوي المعــّدل للمبلــغ المدفــوع، كمــا أنهــا تقّدمــت باعتراضاتهــا أمــام لجنــة اإلســتئناف 
ــر 2017م. ــخ 19 نوفمب الضريبــي، علــى قــرار اللجنــة االبتدائيــة بتاري

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

يحتــوي الجــدول التالــي علــى بيــان بالدفعــات النظاميــة المســددة فــي عــام 2019م والمســتحقة كمــا بتاريــخ 31 ديســمبر 2019م باإلضافة 
إلــى وصــف موجز لهــا وألســبابها:

وصف موجز / األسباب
2019م

المستحق كما بتاريخمليون ريال سعودي
المسدد 31 ديسمبر 2019م ولم يسدد

تعــود هــذه المبالــغ إلــى رســوم 
الطيــف  ورســوم  الترخيــص 

التــرددي.
922 190 هيئة االتصاالت وتقنية 

المعلومات

تعــود هــذه المبالــغ إلــى القــرض 
الحكومــي، حيــث يشــكل المبلغ 
التجاريــة  العمولــة  المســدد 
ســيتم  حيــن  فــي  الســنوية، 
ســداد المبالــغ المســتحقة علــى 
فــي  تبــدأ  متســاوية  أقســاط 

يونيــو2021م.

3,578 325 وزارة المالية

إلــى  المبالــغ  هــذه  تعــود 
دفعــات التأمينــات االجتماعيــة 
الســعودية،  زيــن  لموظفــي 
المســتحق  المبلــغ  ويشــكل 
المتعلقــة بشــهر  المســاهمات 

2م. 0 1 9 يســمبر د

4 44 المؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية

إلــى  المســتحق  المبلــغ  يعــود 
ــام 2019م. ــزكاة لع ــص ال مخص 19 -

الهيئة العامة للزكاة والدخل

تعــود هــذه المبالــغ إلــى ضريبــة 
يعــود  حيــن  فــي  االســتقطاع، 
المبلــغ المســتحق إلــى اإلقــرارات 
نوفمبــر  بشــهري  المتعلقــة 

2019م. عــام  مــن  وديســمبر 

4 15

تعــود هــذه المبالــغ إلــى ضريبــة 
حيــن  فــي  المضافــة،  القيمــة 
إلــى  المســتحق  المبلــغ  يعــود 
اإلقــرار المتعلــق بشــهر ديســمبر 

2019م. مــن عــام 

12 161

باستثناء ما ورد أعاله، ال توجد لدى الشركة أية دفعات نظامية أخرى.

مكافأة نهاية الخدمة للموّظفين
بلغت قيمة مكافأة نهاية الخدمة للموّظفين في »زين« كما في31 ديسمبر 2019م 105 ماليين ريال سعودي.
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4. الحوكمة

1. المساهمون
يوجد لـــدى زيـــن السعودية فريق متخصص إلدارة عالقـــات المساهمين والمســـتثمرين لتلبيـــة طلبـــات المســـتثمرين المحليين والعالميين، 
والـــرد علـــى استفســـاراتهم واألخــذ بمالحظاتهــم ومقترحاتهـــم، كمــا تعمــل علــى إدارة توّقعــات الســوق وتقديــم صــورة كاملــة وشــاملة 

علــى جميــع المعلومــات ذات العالقــة.
تأتــي أهميــة عالقــات المســتثمرين تحقيًقــا ألهــداف رؤيــة الســعودية 2030 الراميــة إلــى تنويــع االقتصــاد وفتح الســوق المالية للمســتثمرين 
األجانــب وتعزيــز أفضــل الممارســات، بالتزامــن مــع إدراج الســوق الســعودي فــي المؤشــرات العالميــة، والــدور الريــادي الــذي تقــوم بــه هيئــة 

الســوق الماليــة، وشــركة الســوق الماليــة الســعودية )تــداول(.
ــا.  ــة جميًع ــاب المصلح ــع أصح ــرة م ــات مثم ــاء عالق ــي وبن ــع المال ــع المجتم ــال م ــل الفّع ــى التواص ــتثمرين عل ــات المس ــل إدارة عالق تعم
تقــوم علــى  المســتثمرين وتوّقعاتهــم. كمــا  التنفيــذي، إليصــال تطلعــات  والرئيــس  اإلدارة  بيــن مجلــس  بفتــح حــوار  تقــوم  حيــث 
الهاتفيــة والمكالمــات   )investor.relations@sa.zain.com )عبــر  البريديــة  المراســالت  ذلــك  فــي  بمــا  لالتصــال  قنــوات  عــدة   توفيــر 

)من خالل 8888-244-59-966+(، باإلضافة إلى حضور المؤتمرات المحّلية والدولية.
تقــوم إدارة عالقــات المســتثمرين باســتالم استفســارات ومقترحــات ومالحظــات المســاهمين أو المســتثمرين، والمتعّلقــة بالشــركة وأدائها 
حيــث يتــم التنســيق مــع مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة بشــأنها، مــن أجــل اتخــاذ القــرارات أو اإلجــراءات الالزمــة – إن تطّلــب األمــر ذلــك – 

التــي تصــّب فــي مصلحــة الشــركة.

1. كبار المساهمين
ــن  ــات ع ــركة، ومعلوم ــهم الش ــن أس ــر م ــبته %5 أو أكث ــا نس ــون م ــن يمملك ــركة مم ــي الش ــاهمين ف ــى مس ــي عل ــدول التال ــوي الج يحت

ــام 2019م: ــالل ع ــركة خ ــي الش ــم ف ملكيته

نسبة التغيير صافي التغيير
بتاريخ 31 ديسمبر 2019م بتاريخ 1 يناير 2019م

المساهم
نسبة الملكية عدد األسهم نسبة الملكية عدد األسهم

0 0 37.05% 216,243,575 37.05% 216,243,575 شركة االتصاالت 
المتنّقلة ش.م.ك.ع 1

0 0 5.97% 34,856,143 5.97% 34,856,143 شركة فادن 
للمقاوالت 2

0 0 5.85% 34,125,198 5.85% 34,125,198 مصنع البالستيك 
السعودي 3

2. أبرز اإلعالنات
يحتوي الجدول التالي على أبرز اإلعالنات التي قامت بها الشركة خالل عام 2019م:

رابط اإلعالناإلعالنالتاريخ #

130-12-2019
قامت شركة االتصاالت المتنّقلة السعودية )زين السعودية( بتاريخ 30-12-2019م بفك االرتباط وإنهاء 
اتفاقية بيع وإعادة تأجير البنية التحتية ألبراج االتصاالت المملوكة لها في المملكة العربية السعودية 

IHS لصالح شركة
Link

224-10-2019
استمرار زين السعودية في تسجيل صافي أرباح للربع الخامس على التوالي، حيث بلغ صافي الربح خالل 

Linkالربع الثالث من العام 2019م، 121 مليون ريال

319-08-2019
بدء مناقشات مع وزارة المالية لتحويل كل أو جزء من ديونها المستحقة على الشركة، إلى أسهم فيها 

Linkعن طريق التعهد جزئًيا بالتغطية في الحقوق األّولية أو بأي شكل آخر

414-07-2019
استمرار زين السعودية في تسجيل صافي أرباح للربع الرابع على التوالي، حيث بلغ صافي الربح خالل الربع 

Linkالثاني من العام 2019م، 130 مليون ريال

516-06-2019
تعلن شركة االتصاالت المتنّقلة السعودية )زين السعودية( عن توقيع اتفاقية تمويل مرابحة إسالمي 

Linkجديد بقيمة 2.25 مليار ريال سعودي، عوًضا عن التمويل التجاري القائم، وذلك بشروط أفضل

إعالن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية التي عقدت يوم الخميس 13 شعبان 1440هـ الموافق 18 621-04-2019
أبريل 2019م والتي تم من خاللها انتخاب مجلس اإلدارة للدورة القادمة ولجنة المراجعة

Link

717-04-2019
استمرار زين السعودية في تسجيل صافي أرباح للربع الثالث على التوالي حيث بلغ صافي الربح خالل 

Linkالربع الثالث من العام 2019م، 129 مليون ريال

818-03-2019
تعلن شركة االتصاالت المتنّقلة السعودية )زين السعودية( عن استحواذها على المزيد من الطيف 

Linkالترددي في نطاق 3.5 جيجاهيرتز

تعلن شركة االتصاالت المتنّقلة السعودية )زين السعودية( عن انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 30.84% 913-02-2019
من رأس المال

Link

سجلت »زين السعودية« صافي أرباح قدرها 332 مليون ريال للعام 2018، مقابل 12 مليون ريال خالل 1027-01-2019
العام 2017م

Link

https://www.tadawul.com.sa/wps/portal/tadawul/home/announcement-details/!ut/p/z1/pZJNT4NAEIZ_Sw-cZ7pAod7WBQGhJFtKLXsx29qvhK8g1dBf7xZNTBNFjXOb5HlmMm8GBKxAlPLluJftsSplrvpMTB5jP2I-2iT03IWOdOLM2DwOCCLCQw8Qwuzx1MAII2usAA8DPjN05DqIP_leEFtIOfWXd0uF2uR_Phq_8_GboviTnynf-gQwTacK0BnnjknQMyEBAeJ5K5vNgZ-2TQeZhfplr7gejT5xlOmGocOUeWt-AEPRXgNfZDcIXMLpgYHr70Hs82r9_gmHtq1vNNSwlU_y9ZRrKp1NVdSy7JKuWFcK6m9LZAN1kabp6rzY1e7cP0c7SkejN-mxcnM!/dz/d5/L0lDU0lKQ2dwUkNpQ2xFQSEvb01vUUFBSVF4QkFJRW95akNVNXdYQlNnakhBIS80SkNpanNZcE1oVGpVRTF1MGxzcHFhUSEvWjdfTkhMQ0gwODJLMFRORjBBUVZPQ0JNRUtVMjIvWjZfTkhMQ0gwODJLMFRORjBBUVZPQ0JNRUtVSzYvQU5OT1VOQ0VNRU5UX05VTUJFUi81NzE1Ni9odHRwOiUwJTB0YWRhd3VsJTAvYW5uQ2F0LzE!/
https://www.tadawul.com.sa/wps/portal/tadawul/home/announcement-details/!ut/p/z1/pZJNc4IwEIZ_Sw-edw0GtDcMESwSByVWcnGi9WtGgbFox_76Ru1BbaWH5pbJ82x231lQMAaV6cN6qct1numNuafKnoigxwJskhAT0UE3HvVZO-KhDG14PQOEsGa91cAe9pw6uraP3ThqWBhboK59nyeWefYiNhBdgoj3vt8VjvnADUadkUGb5H8-Nm79R_3jg-PiX35qfOcKkLJlGrRYHHuUoE9hCArU-1zvZqt4P98dIXXQOvWt7koHxDMmD0OPGbNNv4GqaG-BX7KrBE7hnIGq6asrUHgBtdzk08uqrMqyeK5hDUv9pj_2m5opMMu3hc6Ow-N2mhvoPPwDVGcZ0yWM6z9SvY2dkEuqrhB9KRiPuEgmQkZtPoCU2g3qwHCeQbGVUo4_k0XBB3wRlXRKi8OH-_QFgZN1wQ!!/dz/d5/L0lHSkovd0RNQUxrQUVnQSEhLzROVkUvYXI!/
https://www.tadawul.com.sa/wps/portal/tadawul/home/announcement-details/!ut/p/z1/pZJNk6IwEIZ_yx48TqUTCOLeMERAIC4IKlysjMs6VslHOeiU8-s3olWr1ups1eaWzvN2v-lulKMFyit52Kxlu6kruVX3LDeWwg2YCybxIREjsKLZhA1D7qe-geYdQAgz8UCHAII-BstwwItCXYNIQ_m13uGJpp7tkMXCIwBwr3c80VcFLHc2minUJP-nB_1W_8g_PDgW_Jv-UX1Hu9dzlTScjEcxHWMzAJQpff8KSNOB-qDGosimBByKpihH-Xshd6u3aF_sjijrg3b6d36X2iW2UnLft5lSDukFeDaaW-AvvX8KnJrbAc-61wHeD0fHnjJpJsYQrJQFwhZTDNT4ooTzlUmgaIzy9bZ-PS_rW9s233vQg1b-lB_7bU9ZWNVlI6vj9Fi-1grq2vcAlVXFZIsW-DKXP8aFrxaPYx90N8Sg6yit6l2pis4Pm-LjekrJsSlQhk8Bla7er8qiai_B5UsXfz9bOU_yfgNuV4yQc25LiEkqGA-5SJYiDYc8RhmlA6o2pKhQU6bqLD6TXw2Peex-BsX8JRsfBD2o2Prbb8t9YI8!/dz/d5/L0lHSkovd0RNQUhrQUVnQSEhLzROVkUvYXI!/
https://www.tadawul.com.sa/wps/portal/tadawul/home/announcement-details/!ut/p/z1/pZJNk6IwEIZ_yx48TqUTCDJ7wxABgbggqHCxMg7rWCUf5aBTzq_fiFatWquzVZNbOs_b_aa7UY7mKK_kfr2S7bqu5Ebds9xYCDdgLpjEh0QMwYqmYzYIuZ_6Bpp1ACHMxM86BBD0MViGA14U6hpEGsov9Q5PNPVshywWHgGAW73jib4qYLnT4VShJvmeHvRr_T3_cOdY8H_6e_Ud7VbPVdJwPBrGdITNAFCm9P0LIE2f1Qc1FkU2JeBQNEE5yt8LuV2-Rbtie0BZH7Tjv_Ob1C6xlZL7vs2UckDPwKPRXAP_6P1D4NjcDnjUvQ7wfjk69pRJMzEGYKUsELaYYKDGFyWcr0wCRSOUrzb1y2lZ39q2-dmDHrTyVX7sNj1lYVmXjawOk0P5Uiuoa98dVFYVky2a4_Nc_hoXvlo8jn3Q3RCDrqO0qrelKjrbr4uPyyklh6ZAGT4GVLp6tyyLqj0HF09d_P1k5TTJ2w24XjFCTrktIcapYDzkIlmINBzwGGWUUsNAk6JCTZmqM_9Mfjc85rH7GRSzp2y0F3SvYqsffwB3o-G7/dz/d5/L0lHSkovd0RNQUhrQUVnQSEhLzROVkUvYXI!/
https://www.tadawul.com.sa/wps/portal/tadawul/home/announcement-details/!ut/p/z1/pZJNk6IwEIZ_yx48TqUTCDJ7wxABgbggqHCxMg7rWCUf5aBTzq_fiFatWquzVZNbOs_b_aa7UY7mKK_kfr2S7bqu5Ebds9xYCDdgLpjEh0QMwYqmYzYIuZ_6Bpp1ACHMxM86BBD0MViGA14U6hpEGsov9Q5PNPVshywWHgGAW73jib4qYLnT4VShJvmeHvRr_T3_cOdY8H_6e_Ud7VbPVdJwPBrGdITNAFCm9P0LIE2f1Qc1FkU2JeBQNEE5yt8LuV2-Rbtie0BZH7Tjv_Ob1C6xlZL7vs2UckDPwKPRXAP_6P1D4NjcDnjUvQ7wfjk69pRJMzEGYKUsELaYYKDGFyWcr0wCRSOUrzb1y2lZ39q2-dmDHrTyVX7sNj1lYVmXjawOk0P5Uiuoa98dVFYVky2a4_Nc_hoXvlo8jn3Q3RCDrqO0qrelKjrbr4uPyyklh6ZAGT4GVLp6tyyLqj0HF09d_P1k5TTJ2w24XjFCTrktIcapYDzkIlmINBzwGGWUaqChSVGhpkzVmX8mvxse89j9DIrZUzbaC7pXsdWPP3n950Q!/dz/d5/L0lHSkovd0RNQUhrQUVnQSEhLzROVkUvYXI!/
https://www.tadawul.com.sa/wps/portal/tadawul/home/announcement-details/!ut/p/z1/pZJNk6IwEIZ_yx48TqUTEmT2hhABgbggqHCxMg7rWCUf5aBTzq_fiFatWquzVZNbOs_b_aa7UY7mKK_kfr2S7bqu5Ebds1xfCDewXDCID4kYghlNx9Yg5H7q62jWAYRYBn6mEEDQx2DqDnhRSDWINJRf6h2eaOrZDq1YeAQAbvWOJ_qqgOlOh1OFGuR7eqDX-nv-4c4x4f_09-o72q2eq6TheDSM2QgbAaBM6fsXQJo-qw9qVhTZjIDD0ATlKH8v5Hb5Fu2K7QFlfdCO_85vUrvEVkru-7allAN2Bh6N5hr4R-8fAsfmdsCj7nWA98uh2FMmjUQfgJlagbDFBAPTvyjhfGUSGBqhfLWpX07L-ta2zc8e9KCVr_Jjt-kpC8u6bGR1mBzKl1pBXfvuoLKqLNmiOT7P5a9x4avF49gH6oYYKEVpVW9LVXS2Xxcfl1NKDk2BMnwMqHT1blkWVXsOLp66-PvJymmStxtwvWKEnHKbQoxTYfGQi2Qh0nDAY5QxSpl6LyrUlKk688_kd8NjHrufQTF7ykZ7wfYqtvrxByFAmXQ!/dz/d5/L0lHSkovd0RNQUhrQUVnQSEhLzROVkUvYXI!/
https://www.tadawul.com.sa/wps/portal/tadawul/home/announcement-details/!ut/p/z1/pZJNj9owEIZ_Sw8cVzPOF6G34JgkJDFNSIDkgrw0ZZHIh9jAiv31NQGpgApbqb55_Lwzr2cGclhAXonDZi3aTV2JrbxnubHkbkBdNBUfEz5CK5pN6DBkfuobMO8ARaEmGWgYYNAnaBkOelGoqRipkF_rHZao8tkOacw9BRHv9Y7H-7KA5c5GM4mayv_pUbvVP_KPD46F_6Z_VN9R7_VMJg0n41Gsj4kZIGRS378C0nQgP6jSKLJ1BR0dppBD_l6I3eot2he7I2R9VE__zu9Su4otlcz3bSqVQ_0CPBvNLfCX3j8FTs3tgGfd6wDvh6MRT5o0E2OIVkoDbvMpQd34ooTzlUnUYQz5elu_npf1rW2b7z3sYSt-io_9tictrOqyEdVxeixfawl17XuAiqqiooUFuczlj3Huy8VjxEfNDQlqGqRVvStl0flhU3xcTyk5NgVk5BSQ6er9qiyq9hJcvnTx97OV8yTvN-B2xRTlnNvifJJyykLGkyVPwyGLIdM1dWDCtKigKVN5Fp_Jr4bFLHY_g2L-ko0PXD_I2PrbbwvLKwE!/dz/d5/L0lHSkovd0RNQUhrQUVnQSEhLzROVkUvYXI!/
https://www.tadawul.com.sa/wps/portal/tadawul/home/announcement-details/!ut/p/z1/pZJNj6JAEIZ_yx48TqpoPmT2hk0LCLQLggoX0-Owjol8xEEnzq_fFk1WzepsMn3r6ueteruqIIc55JXYr1eiXdeV2Mh7lhsL7gbURZP4mPAhWtF0TAch81PfgFkHEEJN5VnDAIO-gpbhoBeFmoqRCvml3mGJKp_tkMbcI4h4q3c83pcFLHc6nErUJN_To3atv-cf7xwL_09_r76j3uqZTBqOR8NYHylmgJBJff8CSNNn-UGVRpGtE3R0mEAO-Xshtsu3aFdsD5D1UT3-O79J7RJbKpnv21QqB_oZeDSaa-AfvX8IHJvbAY-61wHeL0dTPGnSTIwBWikNuM0nCurGFyWcr0yiDiPIV5v65bSsb23b_OxhD1vxKj52m560sKzLRlSHyaF8qSXUte8OKqqKihbmynkuf41zXy4eU3zU3FBBTYO0qrelLDrbr4uPyyklh6aATDkGZLp6tyyLqj0HF09d_P1k5TTJ2w24XjFCTrktzscppyxkPFnwNBywGDJdNVUNJkUFTZnKM_9MfjcsZrH7GRSzp2y05_pexlY__gDcRAnM/dz/d5/L0lHSkovd0RNQUhrQUVnQSEhLzROVkUvYXI!/
https://www.tadawul.com.sa/wps/portal/tadawul/home/announcement-details/!ut/p/z1/pZJNk6IwEIZ_yx48TqUTCDJ7wxABgbggqHCxMg7rWCUf5aBTzq_fiFatWquzVZNbOs_b_aa7UY7mKK_kfr2S7bqu5Ebds9xYCDdgLpjEh0QMwYqmYzYIuZ_6Bpp1ACHMxM86BBD0MViGA14U6hpEGsov9Q5PNPVshywWHgGAW73jib4qYLnT4VShJvmeHvRr_T3_cOdY8H_6e_Ud7VbPVdJwPBrGdITNAFCm9P0LIE2f1Qc1FkU2JeBQNEE5yt8LuV2-Rbtie0BZH7Tjv_Ob1C6xlZL7vs2UckDPwKPRXAP_6P1D4NjcDnjUvQ7wfjk69pRJMzEGYKUsELaYYKDGFyWcr0wCRSOUrzb1y2lZ39q2-dmDHrTyVX7sNj1lYVmXjawOk0P5Uiuoa98dVFYVky2a4_Nc_hoXvlo8jn3Q3RCDrqO0qrelKjrbr4uPyyklh6ZAGT4GVLp6tyyLqj0HF09d_P1k5TTJ2w24XjFCTrktIcapYDzkIlmINBzwGGVU06mJJkWFmjJVZ_6Z_G54zGP3MyhmT9loL-hexVY__gCWvm32/dz/d5/L0lHSkovd0RNQUhrQUVnQSEhLzROVkUvYXI!/
https://www.tadawul.com.sa/wps/portal/tadawul/home/announcement-details/!ut/p/z1/pZJbj6JAEIV_jY-TLq4y-4bYAgLtcFPhxfRgL2Mil7DorPPrtwETR7M6kwzhBfo7dU5XFUrRGqUlPe5y2u6qku75d5KqG2K5hgWa6EBEZqD7y4Ux8bATOypa9YAoGprwLIML7lgAXTXB9j1ZAl9C6We9iSOJH089IyC2CAC3etMmY26gW8vZkqOa-DM9yNf6e_nhzqPD9_T3_E3pVo95UW8xnwXKXNBcQAnXjz8BcfzMLygZvj9VRDAVFKIUpX8YbbI3_8CaE0rGIHX3Tm9KW-KUK7HjTA2unChn4NForoH_9P4h0DW3Bx51rwfsF1MWbB5Si9QJ6LHhkikJBVDULyzMr0KCguYozffV67Csb21b_xrBCFq6pe-H_YhHyKqipuUpPBWvFYf69t1BaVkatEVr4TyXS3Di8MXDggOy5Qkgyyguq6bgpqvjjr0PU6ppzkiFkr5xW9qyhpY546W6CQ7uw_A6tqm2h6yNTjUH8DDjrK0ae4uSJ-Ey8wHof_Bw1SErWHlWCZsBbNnfNuzhwapzfmHNrhpK3W7Y9QqL4pBdJ2QREwN7mEQbEnsTHKBEkSTe4JCVqC5i_qw_ot81DnBgfbhs9ZTMj0S5vPww_wcQ2T9A/dz/d5/L0lHSkovd0RNQUhrQUVnQSEhLzROVkUvYXI!/
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3. اجتماعات المساهمين
يوضح الجدول أدناه سجّل حضور أعضاء مجلس اإلدارة الجتماعات الجمعيات العامة خالل العام 2019م.

اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة المنعقــد فــي تاريــخ 18 أبريــل 2019م فــي تمــام الســاعة الثامنــة والنصــف مســاًء فــي المركــز اإلعالمــي 
التابــع لشــركة الســوق الماليــة الســعودية )تــداول( والواقــع فــي أبــراج التعاونيــة - طريــق الملــك فهــد )البــرج الشــمالي( فــي مدينــة الريــاض.

الحضوراالسم#

صاحب السمو األمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير1

بدر ناصر الخرافي2

سعود عبداهلل البواردي3

هشام محمد عطار4

عبدالعزيز بن يعقوب النفيسي5

أسامة ميشال مّتى6

سكوت مارك جيجنهايمر7

مارتيال كاراتي8

رائد علي السيف9

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

بنود جدول األعمال#

الموافقة على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.1

الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.2

الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.3

4

الموافقة على تعيين أعضاء مجلس اإلدارة للدورة القادمة والتي تبدأ اعتبارًا من تاريخ 26-04-2019م ولمدة ثالث سنوات تنتهي في 
25-04-2022م وهم كل من:

1. سمو األمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير
2. بدر ناصر الخرافي

3. رائد بن علي السيف
4. مارك سكوت جيجنهايمر

5. سعود بن عبداهلل البواردي
6. أسامة ميشال مّتى

7. هشام بن محمد محمود عطار
8. مارتيال أنطوان كاراتي

9. فراس اوجار

5
الموافقــة علــى تعييــن شــركة الــدار لتدقيــق الحســابات، عبــداهلل البصــري )جرانــت ثورنتــن(، لمراجعــة حســابات الشــركة مــن بيــن 
المرشــحين، وذلــك لفحــص ومراجعــة وتدقيــق القوائــم الماليــة لألربــاع الثانــي والثالــث والرابــع، والســنوية مــن العــام المالــي 2019م 

والربــع األول للعــام 2020م وتحديــد أتعابــه.

6

الموافقــة علــى األعمــال والعقــود التــي تمــت بيــن الشــركة وشــركة المراعــي، والتــي يكــون لرئيــس مجلــس اإلدارة ســمو األميــر 
نايــف بــن ســلطان بــن محمــد بــن ســعود الكبيــر رئيــس مجلــس إدارة شــركة زيــن، مصلحــة غيــر مباشــرة فيهــا، حيــث أّنــه 
عضــو مجلــس إدارة فــي شــركة المراعــي، وهــي عبــارة عــن عقــد خدمــات إتصــاالت. حيــث بلــغ إجمالــي قيمــة التعامــالت خــالل 
العــام 2018م مبلغــً وقــدره 2,718,295 )مليونيــن وســبعمائة وثمانيــة عشــر ألفــً ومائتيــن وخمســة وتســعين ريــااًل ســعوديً(، 

ــدون شــروط تفضيليــة. ــة الســائدة وب والترخيــص بهــا لعــام قــادم، وذلــك بالشــروط التجاري

7

الموافقــة علــى األعمــال والعقــود التــي تمــت بيــن الشــركة وشــركة مســتودعات األرشــفة المحــدودة، والتــي لصاحــب الســمو 
األميــر نايــف بــن ســلطان بــن محمــد بــن ســعود الكبيــر رئيــس مجلــس إدارة شــركة زيــن الســعودية، مصلحــة غيــر مباشــرة فيهــا. 
حيــث وّقعــت زيــن الســعودية عقــدًا مــع شــركة مســتودعات األرشــفة المحــدودة، وهــي شــركة تابعــة لشــركة تجــوري المحــدودة 
التــي شــغل األميــر نايــف بــن ســلطان عضويــة مجلــس إدارتهــا بعــد التعاقــد بينهــا وبيــن زيــن الســعودية. حيــث تــم توقيــع عقــد 
خدمــات التخزيــن واألرشــفة فــي تاريــخ 29-07-2015م، كمــا بلــغ إجمالــي قيمــة التعامــالت خــالل العــام 2018م مبلغــً وقــدره 

916,000 ريــال ســعودي.

الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن أعمالهم خالل السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.8

الموافقة على صرف مبلغ 375,000 ريال سعودي كمكافأة لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة، ومبلغ 50,000 ريال سعودي 9
كمكافأة لكل عضو من أعضاء اللجان، وبإجمالي 3,675,000 ريال سعودي عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.

10

الموافقــة علــى قــرار مجلــس اإلدارة بتعييــن األســتاذ/ مارتيــال أنطــوان كاراتــي عضــوًا فــي مجلــس اإلدارة )عضــو غيــر تنفيــذي 
ممثــل لشــركة النهــار لالستشــارات االقتصاديــة /ذ.م.م( اعتبــاًرا مــن تاريــخ 09-12-2018م وحتــى نهايــة الــدورة الحاليــة للمجلــس، 
خلفــً لعضــو مجلــس اإلدارة المســتقيل ثامــر أحمــد عبيــدات )عضــو غيــر تنفيــذي ممثــل لشــركة النهــار لالستشــارات االقتصاديــة/ 

ذ.م.م( بتاريــخ 25-11-2018م

11

الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة القادمة، والتي تبدأ من تاريخ 26-04-2019م ولمدة ثالث سنوات تنتهي في 25-04-2022م، 
وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها وهم:

• األستاذ/ رائد بن علي السيف
• األستاذ/ أسامة ميشال مّتى

• األستاذ/ مارتيال أنطوان كاراتي
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4. سجالت المساهمين
قامــت الشــركة بطلــب اثنــي عشــر ســجًلا للمســاهمين خــالل عــام 2019م، وذلــك بهــدف التحليــل والتواصــل مــع المســتثمرين، ويحتــوي 

الجــدول التالــي علــى تفاصيــل الســجالت: 

الغرضتاريخ سجل المساهمينتاريخ تقديم الطلب#

107/01/201931/12/2018

التحليل والتواصل
مع المستثمرين

204/02/201931/01/2019

308/04/201928/02/2019

408/04/201931/03/2019

503/06/201930/05/2019

611/06/201930/04/2019

703/07/201930/06/2019

831/07/201931/07/2019

903/09/201931/08/2019

1006/10/201930/09/2019

1112/12/201931/10/2019

1212/12/201930/11/2019
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1  صّوتت الجمعية العامة العادية لشركة زين السعودية على انتخاب السيد فراس أوجار بتاريخ 18 أبريل 2019م ليحل محل السيد عبد العزيز بن يعقوب النفيسي اعتبارًا من 
دورة مجلس اإلدارة التي بدأت بتاريخ 26 أبريل 2019م.

ب. مجلس اإلدارة 
ــوالء فــي إدارة الشــركة. ويضطلــع مجلــس اإلدارة باتخــاذ كل  ــة وال ــا، وعليــه بــذل واجبــي العناي ــل مجلــس اإلدارة المســاهمين جميًع يمّث
ــز قيمتهــا.  اإلجــراءات التــي مــن شــأنها تحقيــق المصلحــة العامــة للشــركة، ويبــذل كل مــا مــن شــأنه صــون مصالحهــا وتنميتهــا وتعزي
وللوفــاء بهــذا الــدور الحســاس علــى أفضــل وجــه، يتمّتــع مجلــس اإلدارة بأوســع الصالحيــات فــي إدارة الشــركة وتوجيــه أعمالهــا بمــا يحقــق 

غرضهــا وأهدافهــا اإلســتراتيجية. 

i. تكوين مجلس اإلدارة: 
صّوتــت الجمعيــة العامــة العاديــة لشــركة زيــن الســعودية فــي اجتماعهــا الــذي عقــد بتاريــخ 18 أبريــل 2019م، علــى انتخــاب مجلــس اإلدارة 
للــدورة المقبلــة والتــي بــدأت بتاريــخ 26 أبريــل 2019م وســتنتهي بتاريــخ 25 أبريــل 2022م. حيــث تكــّون مجلــس اإلدارة خــالل العــام 2019م 

مــن األعضــاء التاليــة أســماؤهم: 

تصنيف العضويةاسم العضو

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

غير تنفيذيبدر ناصر الخرافي )نائب رئيس مجلس اإلدارة( 2

مستقل رائد بن علي السيف 3

غير تنفيذي سكوت جيجنهايمر4

غير تنفيذي سعود بن عبد اهلل البواردي 5

غير تنفيذي أسامة ميشال مّتى 6

مستقل هشام بن محمد محمود عطار 7

غير تنفيذي مارتيال أنطوان كاراتي 8

غير تنفيذي فراس أوجار 1 9

غير تنفيذي عبد العزيز بن يعقوب النفيسي 1*9

ii. االجتماعات: 
يتضمن الجدول التالي تفاصيل االجتماعات التي عقدها مجلس اإلدارة خالل عام 2019م: 

االسم

عقد مجلس اإلدارة أربعة )4( اجتماعات خالل عام 2019م 

وع
جم

لم
ا

االجتماع
 األول 

14 فبراير 
2019م 

االجتماع 
الثاني 

18 أبريل 
2019م 

الجتماع 
الثالث 

15 سبتمبر 
2019م 

االجتماع 
الرابع 

 17ديسمبر 
2019م 

سمو األمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود 1
4الكبير

4بدر ناصر الخرافي2

4رائد بن علي السيف 3

4سكوت جيجنهايمر4

4سعود بن عبد اهلل البواردي 5

4أسامة ميشال متى 6

4هشام بن محمد محمود عطار 7

4مارتيال أنطوان كاراتي 8

2ال ينطبقال ينطبقفراس أوجار91

1ال ينطبقال ينطبقعبد العزيز بن يعقوب النفيسي91*

آخر اجتماع للجمعية العامة العادية كان بتاريخ 18 أبريل 2019م
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iii. المناصب األخرى ألعضاء مجلس اإلدارة: 
يتضّمن الجدول التالي الشركات التي يعمل فيها أعضاء مجلس اإلدارة داخل وخارج المملكة العربية السعودية، أو التي سبق لهم العمل 

فيها سواء كأعضاء مجلس إدارة أو مدراء تنفيذيين: 

اسم العضو 
عضوية مجالس اإلدارة / المناصب التنفيذية في الشركات 

األخرى )حالًيا(

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

سمو األمير نايف بن سلطان بن 
محمد بن سعود الكبير

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

مدرجة( 
رئيس مجلس إدارة شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني  •

)شركة مساهمة مدرجة(
عضو مجلس إدارة شركة الفارابي للبتروكيماويات •
عضو مجلس إدارة شركة ترابط لالستثمار والتنمية •
عضو مجلس إدارة شركة المصنع المثالي للحلويات والمعجنات •
عضو مجلس إدارة شركة النافورة للتجهيزات الغذائية •
عضو مجلس إدارة شركة النافورة لألسماك  •
عضو مجلس إدارة شركة النافورة للتموين الغذائي  •
رئيس مجلس إدارة شركة ذوق الدبلوماسيين للحلويات •
رئيس مجلس إدارة مصنع الدبلوماسي للحلويات والمعجنات •
رئيس مجلس إدارة شركة دار السالل  •
عضو مجلس إدارة شركة تيجوري  •

مدير عام شركة المشاريع  •
والمقاوالت الفنية

مدير عام مؤسسة أشبال  •
العرب للمقاوالت

رائد بن علي السيف

رئيس مجلس إدارة شركة العربي الوطني لالستثمار  •
عضو مجلس إدارة شركة المصنع المثالي للحلويات والمعجنات •
عضو مجلس إدارة شركة النافورة للتجهيزات الغذائية •
عضو مجلس إدارة شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني )شركة  •

مساهمة مدرجة(
عضو مجلس إدارة شركة النافورة لألسماك  •
عضو مجلس إدارة شركة النافورة للتموين الغذائي  •
عضو مجلس إدارة شركة ذوق الدبلوماسيين للحلويات  •
عضو مجلس إدارة مصنع الدبلوماسي للحلويات والمعجنات •
عضو مجلس إدارة شركة دار السالل •
رئيس قسم االستثمار وتطوير األعمال في مكتب صاحب السمو  •

الملكي األمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير آل سعود

نائب رئيس مجلس إدارة  •
شركة جسور القابضة

سعود بن عبد اهلل البواردي

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

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

المدير التنفيذي للعمليات  •
في شركة االتصاالت 

المتنّقلة السعودية )زين 
السعودية(

المدير التنفيذي للقطاع  •
التجاري في شركة االتصاالت 

المتنّقلة السعودية )زين 
السعودية(
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بدر ناصر الخرافي

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

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

مصر
نائب رئيس مجلس إدارة شركة االتصاالت المتنّقلة )زين(،  •

ش.م.ك.ع، بالكويت 
عضو مجلس إدارة مجموعة زين القابضة )البحرين(  •
عضو مجلس إدارة شركة المرطبات التجارية، الكويت •
عضو مجلس إدارة بنك الخليج، ش.م.ك، الكويت •
رئيس مجلس إدارة شركة موبايل انتريم 2 ش.م.ذ. )شركة  •

مساهمة(، لبنان 
عضو مجلس إدارة شركة الخاتم لإلتصاالت •
عضو مجلس إدارة كوتس آند كو إنجلترا - عضو مستشار الشرق  •

األوسط
عضو مجلس إدارة شركة المشروبات العربية •
رئيس مجلس إدارة شركة فوو القابضة )شركة مساهمة( لبنان •
عضو مجلس إدارة مجموعة نكسجن االستشارية ذ.م.م  •
•  »W.W.L« عضو مجلس إدارة شركة أثير الوطنية، البحرين
نائب رئيس مجلس إدارة شركة زين السودان المحدودة  •
الرئيس التنفيذي لشركة محمد عبد المحسن الخرافي وأوالده  •
مدير عام شركة االتصاالت المتنّقلة )لبنان( •
مدير عام شركة الخاتم لإلتصاالت، العراق  •
مدير عام شركة فوو القابضة  •
الرئيس التنفيذي لشركة االتصاالت المتنّقلة )زين( ش.م.ك.ع،  •

الكويت 

ال يوجد •

سكوت جيجنهايمر

عضو مجلس إدارة شركة زين شارلوت  •
عضو مجلس إدارة مجموعة نكسجن االستشارية ذ.م.م  •
عضو مجلس إدارة شركة زين للمرافق في المملكة المتحدة •
عضو في مجلس إدارة شركة زين دلمون للمرافق •
عضو مجلس إدارة شركة زين فيكتوريا للمرافق •
عضو مجلس إدارة شركة زين للمشتريات  •
عضو مجلس إدارة شركة موربيث المحدودة  •
عضو مجلس إدارة شركة فوو أوف شور •
عضو مجلس إدارة شركة فوو القابضة  •
الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة االتصاالت المتنقلة)زين(  •

ش.م.ك.ع، الكويت 

الرئيس التنفيذي لشركة  •
االتصاالت المتنّقلة )زين( 

ش.م.ك.ع، الكويت

أسامة مّتى

عضو مجلس إدارة شركة زين شارلوت  •
عضو مجلس إدارة مجموعة نكسجن االستشارية ذ.م.م  •
عضو مجلس إدارة شركة زين للمرافق في المملكة المتحدة •
عضو في مجلس إدارة شركة زين دلمون للمرافق •
عضو مجلس إدارة شركة زين فيكتوريا للمرافق •
عضو مجلس إدارة شركة زين للمشتريات  •
عضو مجلس إدارة شركة موربيث المحدودة  •
عضو مجلس إدارة شركة زين السودان المحدودة  •
عضو مجلس إدارة شركة زين أجيال  •
عضو مجلس إدارة شركة وانا  •
الرئيس التنفيذي للشؤون المالية لشركة االتصاالت المتنّقلة  •

)زين( ش.م.ك.ع، الكويت

ال يوجد •

مارتيال أنطوان كاراتي
عضو مجلس إدارة شركة االتصاالت المتنّقلة)زين( ش.م.ك.ع،  •

الكويت
المدير المالي للشركة العمانية لإلتصاالت )عمانتل(  •

المدير المالي لشركة أوريدو  •
التونسية لإلتصاالت
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هشام عطار

عضو مجلس إدارة الشركة العربية السعودية لالستثمارات  •
الصناعية )دسر(

رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي األردني لالستثمار •
عضو مجلس إدارة شركة الفارابي الطبية  •
عضو مجلس إدارة شركة التسويق والتجارة المحدودة •
عضو مجلس إدارة شركة األكاديمية المتميزة للتدريب الرياضي  •
عضو اللجنة التنفيذية في الشركة السعودية للصناعات  •

العسكرية )سامي(
النائب األول لرئيس صندوق االستثمارات العامة  •

عضو مجلس إدارة شركة  •
التصنيع وخدمات الطاقة 

)طاقة( 
النائب األول لرئيس إدارة  •

االستثمارات الحكومية في 
صندوق االستثمارات العامة 

مدير عام شركة أموال  •
الخليج لالستثمار

فراس أوجار1
الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في شركة االتصاالت  •

المتنّقلة )زين( ش.م.ك.ع، الكويت

رئيس الشؤون القانونية  •
في شركة فوالذ القابضة 

ش.م.ب.، البحرين 
رئيس الشؤون القانونية في  •

مجموعة الغرير

عبد العزيز بن يعقوب النفيسي1
نائب رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي  •
الرئيس التنفيذي لشركة النفيسي الوطنية  •

عضو مجلس اإلدارة في  •
شركة االتصاالت المتنقلة 

ش.م.ك.ع، الكويت

1  صوتت الجمعية العامة العادية لشركة زين السعودية على انتخاب السيد فراس أوجار بتاريخ 18 أبريل 2019م ليحل محل السيد عبد العزيز بن يعقوب النفيسي اعتبارًا من 

دورة مجلس اإلدارة التي بدأت بتاريخ 26 أبريل 2019م. 
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ج. لجان المجلس 
تلعــب لجــان المجلــس دوًرا أساســًيا فــي تمكيــن المجلــس مــن تأديــة مهامــه بفعاليــة، حيــث تلتــزم كل لجنــة بمهامهــا أمــام المجلــس 
مــن دون أي تأثيــر علــى المهــام والمســؤوليات العامــة التــي تقــع علــى عاتــق المجلــس فيمــا يخــص شــؤون الشــركة. بموجــب ذلــك ووفًقــا 
للمــادة 101 مــن نظــام الشــركات والمادتيــن 50 و54 مــن لوائــح حوكمــة الشــركات مــن هيئــة الســوق الماليــة، تــم تشــكيل لجنــة المراجعــة 

ولجنــة الترشــيحات والمكافــآت، لتأديــة مهامهمــا وواجباتهمــا بموجــب القوانيــن واللوائــح المطّبقــة علــى زيــن الســعودية. 

تضم األقسام التالية وصًفا مختصًرا باختصاصات اللجان ومعلومات متعّلقة بتشكيلها وأنشطتها:

1. لجنة المراجعة
تتكــون لجنــة المراجعــة مــن ثالثــة أعضــاء تمــت إعــادة تعيينهــم مــن قبــل الجمعيــة العامــة لشــركة زيــن الســعودية خــالل اجتماعهــا الــذي 

عقــد بتاريــخ 18 أبريــل 2019م، لمــدة تبلــغ ثــالث ســنوات بــدًءا مــن 26 أبريــل 2019م إلــى 25 أبريــل 2022م.
ــم  ــن الســعودية، حيــث ت ــدى شــركة زي ــة ل ــة الداخلي ــة نظــام الرقاب ــة المراجعــة خــالل العــام 2019م، علــى جــدوى وفعالي أشــرفت لجن
ــام إلدارة  ــر الع ــع المدي ــالل 2019م م ــوص خ ــذا الخص ــي ه ــدت ف ــي عق ــات الت ــن االجتماع ــدد م ــالل ع ــن خ ــة م ــودة والفعالي ــم الج تقيي

المراجعــة الداخليــة واإلدارة العليــا ومراجــع الحســابات.
يقّدم هذا القسم نبذة مختصرة عن مهام اللجنة ومسؤولياتها وتشكيالتها واالجتماعات التي عقدتها خالل العام 2019م.

تتضمــن مهــام ومســؤوليات اللجنــة الواجبــات النظاميــة المذكــورة فــي الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة مــن هيئــة الســوق الماليــة، 
ــل  ــن قب ــا م ــت تأديته ــس اإلدارة، وتم ــا مجل ــي حّدده ــؤوليات الت ــى المس ــة إل ــركات، باإلضاف ــام الش ــي نظ ــواردة ف ــة ال ــواد ذات العالق الم
اللجنــة مــن خــالل االجتماعــات والمناقشــات مــع اإلدارة العليــا وفريــق المراجعــة الداخليــة ومراجــع الحســابات. حيــث تتلخــص المســؤوليات 

األساســية للجنــة المراجعــة كاآلتــي:
•  تقديــم الدعــم لمجلــس اإلدارة فيمــا يخــص تقييــم فعاليــة وكفــاءة أنظمــة الرقابــة الداخليــة والماليــة وممارســات المحاســبة وأنظمــة 

المعلومــات وعمليــات التدقيــق المطّبقــة فــي زيــن الســعودية.
ــد مــن كفــاءة  ــة للشــركة للتأّك ــة ومراجعــي الحســابات والسياســات المالي ــة إدارة الشــركة وإدارة المراجعــة الداخلي •  مراجعــة ومراقب

ــة المطبقــة. ــادىء المحاســبة والممارســات المالي مب
•  مراجعــة ومناقشــة سياســات المحاســبة المطّبقــة وأي تغييــرات فــي سياســات المحاســبة وتقديــم التوصيــات واآلراء بشــأنها لمجلــس 

اإلدارة.
ــأنها  ــات بش ــم اآلراء والتوصي ــس اإلدارة، وتقدي ــى مجل ــا إل ــل تقديمه ــنوية قب ــنوية والس ــع س ــة الرب ــم المالي ــل القوائ ــة وتحلي •  مراجع

ــفافية. ــة والش ــة والعدال ــان النزاه لضم
•  ترشيح مراجعي الحسابات والتوصية بشأن تعيينهم ومكافآتهم ومراقبة أدائهم واستقالليتهم.

• اإلشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة والتحقق من فعاليتها في تحقيق الواجبات والمهام الموكلة إليها.
•  مراجعــة مــدى فعاليــة نظــام مراقبــة االلتــزام بالقوانيــن واللوائــح المطّبقــة علــى الشــركة بمــا فيهــا لوائــح الحوكمــة ونتائــج تحقيقــات 

اإلدارة وأي حــاالت عــدم االلتــزام. 
•  الموافقة على ميثاق وسياسات وإجراءات المراجعة الداخلية.

ــة مواضيــع قــد تكــون ذات أهميــة للجنــة  ــة لمناقشــة أي ــة ودوري ــر العــام إلدارة المراجعــة الداخليــة بصــورة فردي •  االجتمــاع مــع المدي
ــة.  ــة الداخلي ــام إلدارة المراجع ــر الع ــة أو للمدي المراجع

يضم الجدول التالي تفاصيل تشكيل لجنة المراجعة واالجتماعات التي أجرتها خالل العام 2019م مع سجل الحضور:

الصفةاالسم#

عقدت اللجنة 4 اجتماعات خالل العام 2019م

وع
جم

لم
ا

االجتماع 
األول

24 يناير
2019م 

االجتماع 
الثاني

6 مارس 
2019م

االجتماع 
 الثالث

 16 أبريل 

2019م

االجتماع 
الرابع

23 أكتوبر 
2019م

4رئيس اللجنةالسيد رائد بن علي السيف1

4عضوالسيد أسامة ميشال مّتى2

4عضوالسيد مارتيال أنطوان كاراتي3

2. لجنة الترشيحات والمكافآت
ــم  ــي دع ــا ف ــة دوًرا هاًم ــب اللجن ــس اإلدارة. تلع ــل مجل ــن قب ــم م ــم تعيينه ــاء ت ــة أعض ــن ثالث ــآت م ــيحات والمكاف ــة الترش ــون لجن تتك
مجلــس اإلدارة مــن أجــل تحقيــق المتطلبــات النظاميــة المتعلقــة بعــدد مــن الشــؤون الحساســة مثــل الترشــيحات والمكافــآت ومراجعــة 

أداء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة.
تتضمن المسؤوليات الهامة للجنة الترشيحات والمكافآت، على سبيل المثال ال الحصر، ما يلي:

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

ــح فــي حــال كان أحــد أعضــاء المجلــس  •  التحقــق مــن اســتقاللية أعضــاء المجلــس المســتقلين وعــدم وجــود أي تعــارض فــي المصال
عضــًوا فــي مجلــس إدارة شــركة أخــرى.

ــم التوصيــات  ــار التنفيذييــن وتقدي •  إعــداد سياســات واضحــة بخصــوص مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة وأعضــاء لجــان المجلــس وكب
المتعلقــة بذلــك. 

•  المراجعــة الســنوية لالحتياجــات الالزمــة مــن المهــارات أو الخبــرات المناســبة لعضويــة مجلــس اإلدارة ووظائــف اإلدارة التنفيذيــة بمــا 
فــي ذلــك مراجعــة ســنوية ألداء المجلــس ولجانــه. 
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يضم الجدول التالي تفاصيل تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت واالجتماعات التي عقدتها خالل العام 2019م مع سجل الحضور:

الصفةاالسم#

عقدت اللجنة 3 اجتماعات خالل العام 2019م
وع

جم
لم

ا

االجتماع األول
 5 فبراير 

2019م

االجتماع الثاني 
14 مارس
 2019م

االجتماع الثالث
2 سبتمبر 

2019م

3رئيس اللجنةالسيد سكوت جيجنهايمر1

3عضوالسيد رائد بن علي السيف2

3عضوالسيد أسامة ميشال مّتى3

د. المصالح في األسهم وأدوات الدين
1. مجلس اإلدارة

يحتوي الجدول التالي على كل التفاصيل المتاحة عن أي مصلحة أو أوراق مالية تعاقدية أو حقوق اكتتاب ألعضاء مجلس اإلدارة 
وأقربائهم في أسهم الشركة خالل عام 2019م:

اسم عضو مجلس اإلدارة#

عدد األسهم المملوكة
صافي 
نسبة التغيير%التغيير  كما في

1 يناير 
2019م

 كما في
31 ديسمبر 

2019م

-1,0001,0000سمو األمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير 1

-1,5401,5400بدر ناصر الخرافي 2

%71,283113,03341,75063رائد بن علي السيف3

-1,0001,0000سعود عبداهلل البواردي 4

-9869860هشام محمد عطار 5

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

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

وأقربائهم في أسهم الشركة خالل عام 2019م:

عضو اإلدارة التنفيذية#

عدد األسهم المملوكة
صافي 
نسبة التغيير%التغيير  كما في

 1 يناير 
2019م

 كما في
31 ديسمبر 

2019م

-15150سعد السدحان1

-15150ريان عبد اهلل التركي2

-61610عبد العزيز الطعيمي3

ال يوجد لدى أعضاء اإلدارة التنفيذية وأقربائهم مصالح في أدوات دين الشركة خالل العام 2019م.
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هـ . المكافآت والتعويضات
1. سياسة المكافآت

ــة  ــت لجن ــة، قام ــوق المالي ــة الس ــن هيئ ــادرة ع ــركات الص ــة الش ــة حوكم ــن الئح ــم 61 م ــادة الرق ــن الم ــرة 1 م ــي الفق ــا ورد ف ــا بم التزاًم
الترشــيحات والمكافــآت بإعــداد سياســة المكافــآت لشــركة زيــن الســعودية، والتــي تهــدف إلــى حوكمــة الممارســات المتعّلقــة بمكافــآت 
أعضــاء مجلــس اإلدارة ولجــان مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة. تــم إعــداد هــذه السياســة مــن قبــل اللجنــة وعرضهــا علــى مجلــس اإلدارة 
بتاريــخ 5 ديســمبر 2017م، حيــث تمــت الموافقــة عليهــا والتوصيــة بهــا للجمعيــة العامــة التــي اعتمدتهــا فــي اجتماعهــا المنعقــد بتاريــخ 

ــمبر 2017م. 12 ديس

ــس  ــاء مجل ــة بأعض ــعودية، والمرتبط ــن الس ــركة زي ــي ش ــآت ف ــة بالمكاف ــات المتعّلق ــة الممارس ــى حوكم ــآت إل ــة المكاف ــدف سياس ته
اإلدارة ولجــان المجلــس واإلدارة التنفيذيــة بمــا يتماثــل مــع األنظمــة واللوائــح ذات العالقــة. ُتعنــى هــذه السياســة بمالئمــة المكافــآت مــع 
إســتراتيجية وأهــداف شــركة زيــن الســعودية، وجعلهــا منســجمة مــع حجــم وطبيعــة ودرجــة المخاطــر التــي تواجــه الشــركة، كمــا أنهــا 
تأخــذ فــي االعتبــار ممارســات شــركات االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات المحّليــة والعالميــة، وكذلــك الشــركات المدرجــة فــي شــركة الســوق 

الماليــة )تــداول(، مــع النظــر إلــى تقــارب حجــم هــذه الشــركات وعملياتهــا مــع شــركة زيــن الســعودية.

ــنوي،  ــكل س ــركة بش ــة للش ــة العام ــا الجمعي ــية( تقّره ــأة أساس ــت )مكاف ــغ ثاب ــاء لمبل ــتحقاق األعض ــى اس ــآت عل ــة المكاف ــص سياس تن
وأيًضــا اســتحقاق األعضــاء لمكافــآت متغّيــرة مرتبطــة بتوزيــع األربــاح علــى المســاهمين )إن وجــدت( بمــا يتوافــق مــع المــادة 76 مــن نظــام 
الشــركات. كمــا يتــم تعويــض أعضــاء المجلــس ولجانــه عــن مصروفــات محــّددة )مثــل مصروفــات الســفر واإلقامــة( والتــي تكــون مرتبطــة 

باجتماعــات اللجــان والمجلــس.
وفــي جميــع األحــوال، ال يتجــاوز المبلــغ اإلجمالــي للمكافــآت والمزايــا الماليــة والعينيــة التــي يتحصــل عليهــا أي عضــو فــي المجلــس، مــا 

قيمتــه 500 ألــف ريــال ســعودي ســنوًيا، وذلــك طبًقــا للمــادة 76 مــن نظــام الشــركات.

بالتوافــق مــع مــا ورد فــي السياســة، تــم اقتــراح مبلــغ 375,000 ريــال ســعودي كمكافــأة لــكل عضــو فــي مجلــس اإلدارة، ومبلــغ 50,000 
ريــال ســعودي لــكل عضــو فــي لجــان مجلــس اإلدارة، وتخضــع هــذه التوصيــة للموافقــة النهائيــة مــن الجمعيــة العامــة.

أمــا فيمــا يتعلــق بــاإلدارة التنفيذيــة، فتهــدف سياســة المكافــآت إلــى اكتســاب أفضــل المهــارات والخبــرات واالحتفــاظ بهــا، حيــث تتكــون 
ــرة ومكافــآت دوريــة مبنيــة علــى األداء ومكافــأة نهايــة الخدمــة.  ــا الممنوحــة مــن راتــب ثابــت وعــدد مــن البــدالت ومكافــآت متغّي المزاي
يعتمــد تحديــد هــذه المنافــع بنــاًء علــى عــدة عوامــل منهــا الخبــرة والكفــاءة وغيرهــا، وتخضــع للسياســات الداخليــة المعتمــدة وموافقات 

الجهــة المعنيــة.

يمكن االطالع على سياسة المكافآت هنا.

يحتــوي هــذا التقريــر علــى بيــان بالمكافــآت المصروفــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة ولجــان المجلــس واإلدارة التنفيذيــة، وذلــك التزاًمــا بالمــواد 
ــخ 26 مــارس 2018، ويجــدر  ــة رقــم 1-35-2018م بتاري الرقــم 90 و 93 مــن الئحــة حوكمــة الشــركات، وبالتوافــق مــع قــرار مجلــس الهيئ

بالذكــر عــدم وجــود انحــراف جوهــري بيــن المكافــآت الممنوحــة وسياســة المكافــآت المعمــول بهــا.

وافقــت الجمعيــة العامــة العاديــة للشــركة فــي اجتماعهــا المنعقــد بتاريــخ 18 أبريــل 2019م، علــى صــرف مبلــغ إجمالــي قــدره 3,675,000 
ريــال ســعودي كمكافــآت ألعضــاء مجلــس اإلدارة ولجــان المجلــس عــن الســنة الماليــة المنتهيــة بتاريــخ 31 ديســمبر 2018م. كمــا ال يوجــد 

أي ترتيبــات أو اتفــاق تنــازل بموجبــه أحــد أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة أو أحــد كبــار التنفيذييــن عــن أي مكافــآت.

تحتوي األقسام التالية على تفاصيل المكافآت المدفوعة خالل العام 2019م. 

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

أعضاء المجلس

المكافآت المتغيرةالمكافآت المتغيرة
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أواًل: األعضاء المستقلين

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

375,000375,000375,000رائد بن علي السيف

375,000375,000375,000هشام محمد محمود عطار

1,125,0001,125,0001,125,000المجموع

ثانيًا: األعضاء الغير التنفيذيين

375,000375,000375,000بدر بن ناصر الخرافي

375,000375,000375,000سكوت جيجنهايمر

375,000375,000375,000أسامة ميشال مّتى

281,250281,250281,250ثامر أحمد عبيدات1

375,000375,000375,000عبدالعزيز بن يعقوب النفيسي

375,000375,000375,000سعود بن عبداهلل البواردي

93,75093,75093,750مارتيال أنطوان كاراتي1

ال ينطبقال ينطبقال ينطبقفراس أوجار2

2,250,0002,250,0002,250,000المجموع

3. مكافآت لجان مجلس اإلدارة )كل األرقام بالريال السعودي(

المجموعبدل الحضور لالجتماعاتالمكافآت الثابتةأعضاء اللجنة

أعضاء لجنة المراجعة

50,000-50,000رائد بن علي السيف1

50,000-50,000أسامة ميشال مّتى2

50,000-50,000ثامر أحمد عبيدات3

00مارتيال أنطوان كاراتي43

150,000-150,000المجموع

أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات

 50,000-50,000سكوت جيجنهايمر1

12,500-12,500أسامة ميشال مّتى24

 50,000-50,000رائد بن علي السيف3

37,500-37,500ثامر أحمد عبيدات44

 150,000-150,000المجموع

1  تم تعيين السيد مارتيال أنطوان كاراتي بتاريخ 9 ديسمبر 2018م وتمت الموافقة على هذا التعيين من قبل الجمعية العامة بتاريخ 18 أبريل 2019م. حل السيد كاراتي محل 

السيد عبيدات في مجلس اإلدارة بعد استقالة األخير من منصبه حيث وافق مجلس اإلدارة على استقالته بتاريخ 9 ديسمبر 2018م. تم احتساب استحقاق السيد كاراتي 
للمكافأة )%25 من قيمة المكافأة السنوية البالغة 375,000 ريال سعودي( بناًء على حضوره لواحد من أصل أربعة اجتماعات عقدها مجلس اإلدارة خالل عام 2018م، في 

حين كان استحقاق السيد عبيدات للمكافأة )%75 من قيمة المكافأة السنوية البالغة 375,000 ريال سعودي( مبني على سريان عضويته في مجلس اإلدارة خالل ثالث 
اجتماعات من أصل أربعة خالل عام 2018م.

2 تم انتخاب السيد فراس أوجار من قبل الجمعية العامة بتاريخ 18 أبريل 2019م ليكون أحد أعضاء مجلس اإلدارة في دورته التي بدأت بتاريخ 26 أبريل 2019م.

3 تم تعيين السيد مارتيال أنطوان كاراتي بتاريخ 9 ديسمبر 2018م وتمت الموافقة على هذا التعيين من قبل الجمعية العامة بتاريخ 18 أبريل 2019م.

4  تم تعيين السيد أسامة ميشال مّتى في لجنة الترشيحات والمكافآت بعد استقالة السيد ثامر أحمد عبيدات بتاريخ 9 ديسمبر 2018م. تم احتساب استحقاق السيد مّتى 
للمكافأة )%25 من قيمة المكافأة السنوية البالغة 50,000 ريال سعودي( بناًء على حضوره لواحد من أصل أربعة اجتماعات عقدتها اللجنة خالل عام 2018م، في حين كان 

استحقاق السيد عبيدات للمكافأة )%75 من قيمة المكافأة السنوية البالغة 50,000 ريال سعودي( مبني على حضوره ثالث اجتماعات من أصل أربعة خالل عام 2018م.
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4. مكافآت كبار التنفيذيين
التزاًمــا بالمــادة رقــم 93 مــن الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة، يحتــوي الجــدول التالــي علــى التفاصيــل ذات 
العالقــة بمكافــآت خمســة مــن كبــار التنفيذييــن ممــن تلقــوا أعلــى المكافــآت مــن الشــركة، مــن ضمنهــم الرئيــس التنفيــذي والرئيــس 
التنفيــذي المالــي، حيــث تــم اإلفصــاح عــن هــذه المكافــآت بشــكل إجمالــي بالتوافــق مــع قــرار مجلــس الهيئــة رقــم 1-35-2018 بتاريــخ 26 

مــارس 2018م.
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Total6,863,6701,628,874-8,492,5448,338,202----8,338,202-16,830,746

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

2019
)ألف ريال سعودي(

2018
توضيح)ألف ريال سعودي(

شركة االتصاالت المتنّقلة 
ش.م.ك.ع 

بأتعــاب 1,356,1211,140,618 المبلــغ  هــذا  يتعلــق 
وُيســتحق  المســتحقة،  اإلدارة 
الشــركة.  فــي  مســاهم  ألكبــر 
ُيعــد هــذا المبلــغ غيــر مضمــون 
ــأي  ــد ب ــر مقّي ــد وغي ــدون فوائ وب
ــدد  ــّددة، وال ُيس ــداد مح ــّدة س م
شــروط  بعــض  تحقيــق  قبــل 

المشــترك. المرابحــة  تســهيل 

شركة االتصاالت المتنّقلة 
ش.م.ك.ع 

المبالــغ 4,856,4205,277,458 هــذه  تســتحق 
فوائــد  وتتضمــن  للمســاهمين 
هــذه  ُتعــد  الســوق.  بأســعار 
وال  مضمونــة  غيــر  المبالــغ 
يمكــن ســدادها قبــل تتحقيــق 
بعــض شــروط تســهيل المرابحــة 
المشــترك. تتضمــن هــذه المبالغ 
المســتحقة  الماليــة  الرســوم 
ريــال  مليــون   1,413 بقيمــة 
ــون  ــعودي )2018: 1,838 ملي س

ســعودي(. ريــال  32,25631,661انفرا كابيتال لالستثمارات 
برســوم 130,861134,888المساهمون المؤسسون  المبلــغ  هــذا  يتعلــق 

التمويــل المســتحقة وُيســتحق 
المؤسســين  للمســاهمين 
المبلــغ  هــذا  ُيعــد  للشــركة. 
غيــر مضمــون ويتضمــن فوائــد 
بأســعار الســوق وغيــر مقّيــد بــأي 
مــدة ســداد محــددة وال ُيســدد 
شــروط  بعــض  تحقيــق  قبــل 
المشــترك. المرابحــة  تســهيل 

خدمات اتصاالت10578أطراف أخرى ذات عالقة

6,375,7636,584,703اإلجمالي

تتضمن الجداول التالية تفاصيل متعلقة بالمعامالت بين شركة زين السعودية واألطراف ذات العالقة خالل العام 2019م:

2019 )ألف ريال سعودي(الوصف
19,415إيرادات من شركات ذات عالقة بمجموعة زين1

78,301مشتريات من شركات ذات عالقة بمجموعة زين1
رسوم إدارية واستخدام عالمة تجارية محّملة من شركة االتصاالت 

215,504المتنّقلة ش.م.ك.ع

323,893رسوم تمويل من قبل شركة االتصاالت المتنّقلة ش.م.ك.ع

1 ترد تفاصيل هذه المعامالت في البند رقم 3 من الجدول التالي
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الطرف ذو #
العالقة 

طبيعة وشروط 
العمل، أو 

الصفقة، أو 
العقد

المدة

صافي القيمة / 
المبلغ خالل عام 

2019م
)بآالف الرياالت(

عالقة الطرف ذي 
العالقة مع زين 

السعودية

أعضاء مجلس اإلدارة 
/ كبار التنفيذيين 

ذوي المصلحة 
)بشكل مباشر أو غير 

مباشر(

1

شركة االتصاالت 
المتنّقلة 
ش.م.ك.ع 

)مجموعة زين(

تعامالت ذات 
مساهم مؤسس 9,092مفتوحةطبيعة تشغيلية

لشركة زين السعودية 

- السيد بدر ناصر 
الخرافي )نائب رئيس 

مجلس اإلدارة(
- السيد سكوت 

جيجنهايمر )عضو 
مجلس اإلدارة( 

- السيد أسامة مّتى 
)عضو مجلس اإلدارة( 

- السيد مارتيال 
أنطوان كاراتي )عضو 

مجلس اإلدارة( 
- السيد فراس أوجار 

)عضو مجلس اإلدارة( 

2

شركة االتصاالت 
المتنّقلة 

ش.م.ك.ع / زين 
الكويت 

مساهم مؤسس (105)مفتوحةخدمات اتصاالت 
لشركة زين السعودية

3

عمانتل، وزين 
البحرين، وزين 
األردن، وتاتش 

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

زين العالمية 
SPC لإلتصاالت

خدمات اتصاالت 
)التجوال/ الربط 

البيني(
(58,886)مفتوحة

شركة عمانتل 
مساهم في شركة 
االتصاالت المتنّقلة 

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

السودان، وزين العراق، 
وشركة زين العالمية 

لإلتصاالت شركات 
تابعة شركة االتصاالت 

المتنّقلة ش.م.ك.ع أحد 
المساهمين المؤسسين 

لشركة زين السعودية

4
شركة زين 
العالمية 

SPC لإلتصاالت
3,916مفتوحةخدمات اتصاالت 

شركة زين العالمية 
لإلتصاالت SPC هي 

إحدى الشركات التابعة 
لمجموعة زين والتي 

تعتبر من المساهمين 
المؤسسين لشركة زين 

السعودية

5
شركة الدرع 

العربي للتأمين 
التعاوني 

532مفتوحةخدمات تأمين 

يترأس سمو األمير 
نايف بن سلطان بن 

محمد بن سعود الكبير 
مجلس إدارة شركة 

الدرع العربي للتأمين 
التعاوني، ويشغل 

األستاذ رائد بن علي 
السيف منصب عضو 

في مجلس اإلدارة

- سمو األمير نايف بن 
سلطان بن محمد بن 
سعود الكبير )رئيس 

مجلس اإلدارة( 
- األستاذ رائد بن علي 
السيف )عضو مجلس 

اإلدارة(

2,886مفتوحةخدمات اتصاالت شركة المراعي 6

يشغل سمو األمير 
نايف بن سلطان بن 

محمد بن سعود الكبير 
منصب رئيس مجلس 

إدارة شركة المراعي

- سمو األمير نايف بن 
سلطان بن محمد بن 
سعود الكبير )رئيس 

مجلس اإلدارة(

شركة حلول 7
917مفتوحةخدمات أرشفةالتخزين واألرشفة 

يشغل سمو األمير نايف 
بن سلطان بن محمد 

بن سعود الكبير منصب 
عضو في مجلس إدارة 
شركة تجوري المالكة 
لشركة حلول التخزين 

واألرشفة.

- سمو األمير نايف بن 
سلطان بن محمد بن 
سعود الكبير )رئيس 

مجلس اإلدارة(

8
شركة إسمنت 

539مفتوحةخدمات اتصاالتاليمامة

يشغل سمو األمير نايف 
بن سلطان بن محمد 

بن سعود الكبير منصب 
عضو في مجلس إدارة 
شركة إسمنت اليمامة

- سمو األمير نايف بن 
سلطان بن محمد بن 
سعود الكبير )رئيس 

مجلس اإلدارة(
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ز . سياسة توزيع األرباح
ــة  ــل 2017م، وسياس ــخ 13 أبري ــة بتاري ــر العادي ــة غي ــة العام ــن الجمعي ــد م ــعودية المعتم ــن الس ــركة زي ــي لش ــام األساس ــى النظ ــاًء عل بن

ــي: ــا يل ــاح مم ــع األرب ــة توزي ــون سياس ــمبر 2017م، تتك ــخ 5 ديس ــس اإلدارة بتاري ــن مجل ــدة م ــاهمين المعتم ــوق المس حق
يتم توزيع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف األخرى على الوجه التالي:

1.  يجنــب %10 مــن األربــاح الصافيــة لتكويــن احتياطــي نظامــي، ويجــوز للجمعيــة العامــة العاديــة وقف هــذا التجنيــب متى بلــغ االحتياطي 
المذكــور %30 مــن رأس المــال المدفوع.

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

ــى للمســاهمين  ــك دفعــة أول ــوّزع مــن الباقــي بعــد ذل ــراح مجلــس اإلدارة أن ت ــاًء علــى اقت ــة أن تقــرر بن ــة العامــة العادي 3.  يجــوز للجمعي
تعــادل %5 مــن رأس المــال المدفــوع علــى األقــل.

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

الجلســات التــي حضرهــا العضــو.
5.   يجــوز للجمعيــة العامــة العاديــة أن تقــرر بنــاًء علــى اقتــراح مجلــس اإلدارة توزيــع الباقــي بعــد ذلــك، علــى المســاهمين كحصــة إضافيــة 

فــي األربــاح.
ويجــوز للشــركة توزيــع أربــاح مرحليــة علــى المســاهمين بشــكل نصــف ســنوي أو ربــع ســنوي، وفًقــا للضوابــط التــي تضعهــا هيئــة الســوق 

الماليــة، وذلــك بنــاًء علــى تفويــض صــادر مــن قبــل الجمعيــة العامــة العاديــة إلــى مجلــس اإلدارة بتوزيــع مثــل هــذه األربــاح.
ويخضــع اســتحقاق المســاهم لألربــاح لقــرار الجمعيــة العامــة – أو قــرار مجلــس اإلدارة بالنســبة لألربــاح المرحليــة – الصــادر فــي هــذا الشــأن، 
ويبّيــن القــرار تاريــخ االســتحقاق وتاريــخ التوزيــع، وتكــون أحقيــة األربــاح لمالكــي األســهم المســّجلين فــي ســجالت المســاهمين فــي نهايــة 

اليــوم المحــدد لالســتحقاق.
أمــا فيمــا يتعلــق بتوزيــع األربــاح لألســهم الممتــازة، إذا لــم يتــم توزيــع أربــاح عــن أي ســنة ماليــة، فــال يجــوز توزيــع أربــاح عــن الســنوات التاليــة 

إال بعــد دفــع النســبة المحــّددة وفًقــا لحكــم المــادة )114( مــن نظــام الشــركات ألصحــاب األســهم الممتــازة عــن هــذه الســنة.
ــالث )3(  ــاح مــدة ث ــا لحكــم المــادة 114 مــن نظــام الشــركات مــن األرب ــن الشــركة مــن دفــع النســبة المحــددة وفًق فــي حــال عــدم تمّك
ســنوات متتاليــة، فإنــه يجــوز للجمعيــة الخاصــة ألصحــاب هــذه األســهم – المنعقــدة طبًقــا ألحــكام المــادة 89 مــن نظــام الشــركات – أن 
تقــرر إمــا حضورهــم اجتماعــات الجمعيــة العامــة للشــركة والمشــاركة فــي التصويــت، أو تعييــن ممثليــن عنهــم فــي مجلــس اإلدارة بمــا 
يتناســب مــع قيمــة أســهمهم فــي رأس المــال، وذلــك إلــى أن تتمكــن الشــركة مــن دفــع كل األربــاح األولويــة المخصصــة ألصحــاب هــذه 

األســهم عــن الســنوات الســابقة.
مــن الجديــر بالذكــر أنــه لــم يتــم توزيــع أربــاح للمســاهمين خــالل الســنة الماليــة أو مقتــرح توزيعهــا فــي نهايــة الســنة الماليــة، وال يوجــد أي 

ترتيبــات أو اتفــاق تنــازل بموجبــه أحــد المســاهمين عــن حقوقــه فــي األربــاح.

ح . الرقابة الداخلية
ــن الســعودية بالتحقــق مــن فعاليــة نظــام  ــا فــي نجــاح أي منظمــة. ولذلــك تلتــزم شــركة زي ــة الداخليــة دوًرا محورًي يلعــب نظــام الرقاب
رقابــة داخليــة لتحقيــق األهــداف التنظيميــة وحمايــة األصــول وضمــان دقــة التقاريــر الداخليــة والخارجيــة والحــد مــن المخاطــر وااللتــزام 

ــة. ــات التنظيمي بالمتطلب
تشــرف لجنــة المراجعــة علــى أعمــال المراجعــة الداخليــة والتــي تقــوم بمراجعــة كفــاءة وفعاليــة نظــام الرقابــة الداخليــة بشــكل دوري 
مــن أجــل تقديــم تقييــٍم مســتمٍر للنظــام ومــدى فعاليتــه. كمــا تراجــع لجنــة المراجعــة أيًضــا تقاريــر مراجــع الحســابات الخارجــي وخطــاب 
مراجــع الحســابات لــإلدارة )management letter( والــذي قــد يتضّمــن أي نقــص أو خلــل فــي الرقابــة الداخليــة تمــت مالحظتــه مــن قبــل 

مراجــع الحســابات الخارجــي كجــزء مــن تقييمــه لنظــم الرقابــة الداخليــة.
ــة  ــدم بفعالي ــم، ويخ ــو مالئ ــى نح ــم عل ــركة مصم ــي الش ــة ف ــة الداخلي ــام الرقاب ــة أن نظ ــة المراجع ــد لجن ــّدم، تعتق ــا تق ــى م ــاء عل بن
أهــداف الشــركة والكفــاءة التشــغيلية وموثوقيــة التقاريــر الماليــة وااللتــزام باألنظمــة واللوائــح مــن دون أي نقــص أو ضعــف جوهــري. 

ط . مراجع الحسابات
قامــت لجنــة المراجعــة بتقييــم عــروض مراجعــي الحســابات والتوصيــة لمجلــس اإلدارة بترشــيح مراجــع حســابات خارجــي للشــركة. فبعــد 
أن تــم تقييــم جميــع العــروض المقّدمــة مــع النظــر فــي الخبــرات والمؤهــالت، قامــت اللجنــة بتاريــخ 21 مــارس 2019م بالتوصيــة لمجلــس 
ــر  ــو الخي ــر أب ــوش - بك ــد ت ــت آن ــون(، وديلوي ــت ثورنت ــركاه )جران ــري وش ــداهلل البص ــابات - عب ــق الحس ــدار لتدقي ــركتي ال ــيح ش اإلدارة بترش
وشــركاه، وذلــك لعرضهمــا علــى اجتمــاع الجمعيــة العامــة الختيــار أحدهمــا. حيــث قامــت الجمعيــة العامــة فــي اجتماعهــا المنعقــد بتاريــخ 
18 أبريــل 2019م باختيــار شــركة الــدار لتدقيــق الحســابات - عبــداهلل البصــري و شــركاه )جرانــت ثورنتــون(، وذلــك لفحــص ومراجعــة وتدقيــق 
ــاع الثانــي والثالــث والرابــع مــن العــام 2019م، والقوائــم الماليــة الســنوية للعــام 2019م، والقوائــم الماليــة للربــع  القوائــم الماليــة لألرب

األول مــن العــام 2020م.
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ي. االلتزام بالئحة حوكمة الشركات 
تتبّنــى زيــن الســعودية إطــار حوكمــة مبنيــً علــى نظــام الشــركات، والئحــة حوكمــة الشــركات وغيرهــا مــن اللوائــح التنفيذيــة الصــادرة عــن 
هيئــة الســوق الماليــة، ويأخــذ باالعتبــار أفضــل الممارســات المحليــة والعالميــة فــي مجــال الحوكمــة. يتــم تطبيــق هــذا اإلطــار مــن قبــل 
العديــد مــن أصحــاب المصالــح فــي شــركة زيــن الســعودية، وتعمــل إدارة الحوكمــة علــى تطويــر هــذا اإلطــار بشــكل دوري ومتابعــة االلتــزام 

بمــا ورد فيــه.
وانطالًقــا مــن التــزام شــركة زيــن الســعودية بتطبيــق الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة، تؤكــد زيــن الســعودية 

تطبيقهــا لكافــة المــواد الــواردة فــي هــذه الالئحــة باســتثناء مــا يلــي:

المواد اإللزامية

أسباب عدم التطبيقالمادة / الفقرةرقم المادة#

المادة 51 – الفقرة )ب(1

عضوية اللجان
ــي  ــكيل لجنتــ ــد تشــ ــركة عنــ ــي الشــ  ب( تراعــ
المكافــــآت والترشــــيحات أن يكــــون أعضاؤهــــا 
المســــتقلين،  اإلدارة  مجلــــس  أعضــــاء  مــــن 
ويجــــوز اإلســتعانة بأعضــــاء غيـــر تنفيذييــــن أو 
بأشــــخاص مــــن غيــــر أعضــــاء المجلــــس ســواء 
ــاهمين أم غيرهــــم، علــــى  ــوا مــــن المســ أكانــ
أن يكــــون رئيســــا اللجنتيـن المشـار إليهمـا فـي 

هـــذه الفقـــرة مـــن األعضــاء المســــتقلين.

لـــم يتمكـــن المجلـــس مـــن تعييـــن عضـــو 
لجنــــة  رئيــــس  منصــــب  لشــــغل  مســـتقل 
لحساســــية  نظــًرا  والمكافــآت  الترشــــيحات 
والمهــارات  المعرفــة  ومســــتوى  الــــدور، 
خــالل  المطلوبــة  واالســتقاللية  والخبــرات 
العــام 2019م، وسيســتمر البحـث عـن مرشـح 

2020م. العـــام  خــالل  مؤهـــل 

المادة 90 – الفقرة )19(2

تقرير مجلس اإلدارة
يجــــب أن يتضمــــن تقريــر مجلــس اإلدارة عرضــا 
لعملياتـــه خالل الســـنة الماليـة األخيرة، وجميـع 
العوامـل المؤثـرة فـي أعمـال الشـركة، ويجـب أن 

يشـــتمل تقريـر مجلـــس اإلدارة علـى مايلي:
19( تحليـل جغرافـي إلجمالي إيـرادات الشـركة 

وشـركاتها التابعـة.

ــاالت  ــاع االتص ــل قط ــة عمــ ــى طبيعــ ــًرا إل نظــ
فإنــــه ال يتوّفــر تحليــــل جغرافــــي إلجمالــي 
عــــن  الناتــــج  اإليــراد  كــون  الشــركة  إيــرادات 
مشــترك واحــد غيــر مرتبــط بمنطقــــة أو موقــع 

معيــن.
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المواد االسترشادية

المادة 339

التدريب
يتعيــــن علــى الشــركة إيــالء االهتمام الكافــي 
بتدريـــب وتأهيـل أعضـاء مجلـــس اإلدارة واإلدارة 

التنفيذيــــة، ووضــــع البرامــج الالزمة لذلــك.

تــم تطبيــق هــذه المــادة فيمــا يتعلــق بأعضــاء 
أمــا فيمــا يتعلــق بأعضــاء  التنفيذيــة.  اإلدارة 
ــرورة  ــس اإلدارة ض ــَر مجل ــم ي ــس اإلدارة، ل مجل
تدريــب وتأهيــل أعضائــه نظــًرا لمــا يملكونــه 

ــرات. ــدرات وخب ــن ق م

المادة 441

التقييم
أ(  يضــع مجلــس اإلدارة - بنــاًء علــى اقتــراح لجنــة 
أداء  لتقييــم  الالزمــة  اآلليــات   – الترشــيحات 
المجلــس وأعضائــه ولجانــه واإلدارة التنفيذيــة 
ســنويً؛ وذلــك مــن خــالل مؤشــرات قيــاس 
ــداف  ــق األه ــدى تحقي ــط بم ــبة ترتب أداء مناس
االســتراتيجية للشــركة وجــودة إدارة المخاطــر 
وكفايــة أنظمــة الرقابــة الداخليــة وغيرهــا، 
والضعــف  القــوة  جوانــب  د  تحــدَّ أن  علــى 
واقتــراح معالجتهــا بمــا يتفــق مــع مصلحــة 

الشــركة.
األداء  تقييــم  إجــراءات  تكــون  أن  ب(  يجــب 
مكتوبــة وواضحــة وأن يفصــح عنهــا ألعضــاء 
المعنييــن  واألشــخاص  اإلدارة  مجلــس 

. لتقييــم با
ج(  يجــب أن يشــتمل تقييــم األداء علــى المهارات 
والخبــرات التــي يمتلكهــا المجلــس، وتحديــد 
نقــاط الضعــف والقــوة فيــه، مــع العمــل علــى 
معالجــة نقــاط الضعــف بالطــرق الممكنــة 
ــر  ــات مهنيــة تســتطيع تطوي كترشــيح كفاي
يشــتمل  أن  أيضــً  ويجــب  المجلــس،  أداء 
تقييــم األداء علــى تقييــم آليــات العمــل فــي 

المجلــس بشــكل عــام.
د(  يراعــى فــي التقييــم الفــردي ألعضــاء مجلــس 
للعضــو  الفعالــة  المشــاركة  مــدى  اإلدارة 
بمــا  ومســؤولياته  واجباتــه  بــأداء  والتزامــه 
فــي ذلــك حضــور جلســات المجلــس ولجانــه 

ــا. ــالزم له ــت ال ــص الوق وتخصي
الالزمــة  الترتيبــات  اإلدارة  مجلــس  هـ(  يتخــذ 
خارجيــة  جهــة  تقييــم  علــى  للحصــول 

ســنوات. ثــالث  كل  ألدائــه  مختصــة 
و(  يجــري أعضــاء مجلــس اإلدارة غيــر التنفيذييــن 
بعــد  المجلــس  رئيــس  ألداء  دوريــً  تقييمــً 
 - التنفيذييــن  األعضــاء  نظــر  أخــذ وجهــات 
مــن دون أن يحضــر رئيــس المجلــس النقــاش 
د  المخصــص لهــذا الغــرض – علــى أن تحــدَّ
جوانــب القــوة والضعــف واقتــراح معالجتهــا 

ــركة. ــة الش ــع مصلح ــق م ــا يتف بم

لــم يتــم تطبيــق هــذه المــادة خــالل العــام 
مجلــس  أداء  بتقييــم  يتعلــق  فيمــا  2019م 
اإلدارة ولجانــه وأعضائــه. ولكــن مــن المخطــط 
وضــع اآلليــات الالزمــة لتطبيــق المــادة خــالل 
الشــركة  التــزام  مــن  للتأكــد  2020م  العــام 

بالمــادة.

المادة 70 والمواد التابعة لها5
 71 و72

تشكيل لجنة إدارة المخاطر
ل بقــرار مــن مجلــس إدارة الشــركة لجنــة  تشــكَّ
تســمى )لجنــة إدارة المخاطــر( يكــون رئيســها 
وغالبيــة أعضائهــا مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة 
فــي  يتوافــر  أن  وُيشــترط  التنفيذييــن.  غيــر 
ــإدارة  ــم مــن المعرفــة ب أعضائهــا مســتوى مالئ

المخاطــر والشــؤون الماليــة.

لــم يــَر مجلــس اإلدارة ضــرورة لتشــكيل لجنــة 
مختصــة بــإدارة المخاطــر خــالل العــام 2019م.

المادة 85 – الفقرة )2( و )3(6

تحفيز العاملين
تضــع الشــركة برامــج تطويــر وتحفيــز المشــاركة 
واألداء للعامليــن فــي الشــركة، علــى أن تتضمن 

- بصفــة خاصــة  مــا يلــي:
ــي الشــركة  ــهمً ف ــن أس ــح العاملي ــج من 2(  برام
ــج  ــا وبرام ــي تحققه ــاح الت ــن األرب ــً م أو نصيب
مســتقل  صنــدوق  وتأســيس  التقاعــد، 

البرامــج. تلــك  لإلنفــاق علــى 
3(  إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في 

الشركة.

خــالل  الفقرتيــن  هاتيــن  تطبيــق  يتــم  لــم 
مثــل  لوضــع  الحاجــة  لعــدم  2019م  العــام 
المؤسســات  أو  الصناديــق  أو  البرامــج  هــذه 

االجتماعيــة.
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المادة 787

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

كمــا هــو وارد فــي قســم االســتدامة، شــاركت 
مــن  العديــد  فــي  الســعودية  زيــن  شــركة 
2019م  العــام  خــالل  والمبــادرات  األنشــطة 
تحــت إشــراف اإلدارة التنفيذيــة، ولكــن ســيتم 
فــي  المــادة  هــذه  تطبيــق  علــى  العمــل 

. لمســتقبل ا

المادة 888

مبادرات العمل االجتماعي
ــائل  ــدد الوس ــج ويح ــس اإلدارة البرام ــع مجل يض
فــي مجــال  الشــركة  مبــادرات  لطــرح  الالزمــة 

االجتماعــي. العمــل 

المســؤولية  بهــذه  التنفيذيــة  اإلدارة  قامــت 
علــى  العمــل  وســيتم  2019م  العــام  خــالل 

المــادة فــي المســتقبل. تطبيــق هــذه 

المادة 93 – الفقرة )4 – أ – ب(9

اإلفصاح عن المكافآت
أ ( يلتزم مجلس اإلدارة بما يلي:

4(  بيان التفاصيل الالزمة بشأن المكافآت 
والتعويضات المدفوعة لكل ممن يلي على 

حدة:
ــوا  ــن تلق ــن مم ــار التنفيذيي ــن كب ــة م ب. خمس
ــون  ــى أن يك ــركة عل ــن الش ــآت م ــى المكاف أعل
والمديــر  التنفيــذي  الرئيــس  ضمنهــم  مــن 

المالــي.

تــم اإلفصــاح عــن مكافــآت التنفيذييــن للعــام 
2019م بشــكل إجمالــي بالتوافــق مــع قــرار 
-35-1 رقــم  الماليــة  الســوق  هيئــة  مجلــس 
ــق  ــخ 1439/7/9هـــ المواف ــادر بتاري 2018م الص

2018/3/26م.

المادة 1095

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

ــا. ــل إليه تتوص

لــم يــَر مجلــس اإلدارة ضــرورة لتشــكيل لجنــة 
2019م  العــام  خــالل  بالحوكمــة  مختصــة 
لتأديــة االختصاصــات المقــررة بموجــب المــادة 
حوكمــة  الئحــة  مــن  والتســعين  الرابعــة 
الشــركات الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة، 
ال ســيما مــع وجــود إدارة الحوكمــة التــي تــؤدي 

هــذه المســؤوليات.
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5. االستدامة
ُتعتبــر االســتدامة أحــد الممكنــات الرئيســية فــي شــركة زيــن الســعودية منــذ تأسيســها، حيــث تتأصــل االســتدامة فــي اإليمــان بــأن 
المســاهمة فــي التطويــر االجتماعــي واالقتصــادي للمملكــة يخلــق قيمــة للجميــع. تــم بنــاء الركائــز األساســية لالســتدامة فــي شــركة زيــن 
الســعودية علــى أهــداف رؤيــة 2030 وأهــداف التنميــة المســتدامة التابعــة لألمــم المتحــدة )SDGs(، مــن أجــل المســاهمة فــي معالجــة 
التحديــات للتطويــر االقتصــادي واالجتماعــي و اقتنــاص الفــرص لخلــق قيمــة شــاملة. يعتمــد تركيــز االســتدامة فــي الشــركة علــى المجــاالت 

المبنيــة علــى: تأكيــد اســتدامة األعمــال، المحافظــة علــى رفاهيــة الموظفيــن، دعــم تطــور المجتمــع و إيجــاد حلــول للتغيــر المناخــي. 

• هدف )3( - الصحة الجّيدة والرفاه
فــي ســبيل ازدهــار المجتمــع والشــركة، مــن المهــم جــدا التركيــز علــى الصحــة الجيــدة والرفــاه. قامــت الشــركة بتركيــز جهودهــا وإطــالق 

عــدة مبــادرات و أنشــطة وحمــالت تســتهدف تقديــم التوعيــة الالزمــة:
1.  رعايــة حفــل اليــوم العالمــي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة المقــام بجامعــة الملــك ســعود بعنــوان »مســتقبل ســهل الوصــول«، وذلــك 
بالتعــاون مــع هيئــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة. كمــا تــم أيضــا تســليط الضــوء عليهــا مــن خــالل قنــوات التواصــل التابعــة للشــركة لدعــم 

ــة. ــخاص ذوي اإلعاق األش
2.  التوعيــة بســرطان الثــدي بالشــراكة مــع جمعيــة زهــرة خــالل شــهر أكتوبــر، وذلــك لعمــالء زيــن مــن خــالل قنــوات التواصــل االجتماعــي، 
ولموظفــي زيــن فــي أنحــاء المملكــة مــن خــالل ورش عمــل للتوعيــة بأهميــة الفحــص المبكــر، وعــرض نصائــح لتالفــي اإلصابــة بالمــرض.
3.  تبلــغ نســبة المصابيــن بالســكري مــن البالغيــن فــي المملكــة  %117.9، ولذلــك قامــت الشــركة فــي اليــوم العالمــي لمــرض الســكري 
بتقديــم فحوصــات مجانيــة لموظفيهــا حــول المملكــة، كمــا تــم تقديــم محاضــرات توعويــة للموظفيــن حــول مــرض الســكري، إضافــة 

إلــى توعيــة العمــالء مــن خــالل قنــوات التواصــل االجتماعــي بضــرورة الكشــف والوقايــة مــن مــرض الســكري.
4.  ماراثــون موفمبــر: نظمــت زيــن الســعودية للســنة الثالثــة علــى التوالــي ســباق الماراثــون لموظفيهــا، وذلــك لتســليط الضــوء علــى أهميــة 

صحــة الرجــل، خصوصــً التوعيــة بســرطان البروســتات، والصحــة العقليــة.
5.  حملــة التبــرع بالــدم: منــذ عــام 2011م، تنّظــم زيــن الســعودية بشــكل دوري حمــالت تبــرع بالــدم لموظفيهــا فــي أنحــاء المملكــة، وذلــك 

بالتعــاون مــع عــدة جهــات حكوميــة للمســاعدة فــي التغلــب علــى النقــص فــي بنــوك الــدم.
6.  اليوم العالمي للصحة: زّودت الشركة الموظفين بوجبات صحية لمدة أسبوع، لتشجيعهم على تبّني نمط حياة صحيً والحصول على 

صحة أفضل.

• هدف )4( - التعليم الجّيد
نؤمــن فــي زيــن الســعودية بأهميــة التعليــم ودوره األساســي فــي تطــور المجتمعــات، ولذلــك نحــرص دائًمــا علــى دعــم التعليــم وتقديم 

فــرص التعليــم مــع شــركائنا الممّيزيــن مــن مختلــف الجهات:
ــم  ــي للتعلي ــج مجان ــر برنام ــعوديين عب ــن الس ــب للخريجي ــم والتدري ــن الدع ــركة زي ــّدم ش ــن: تق ــب الخريجي ــا لتدري ــن ونوكي ــج زي 1.  برنام
والتدريــب، بالشــراكة مــع نوكيــا لمــدة ثمانيــة أســابيع فــي بلجيــكا، والــذي صمــم إلعطائهــم فرصــة مميــزة لتطويــر وإثــراء مهاراتهــم، 
اســتعداًدا النخراطهــم فــي ســوق العمــل. اتبعــت زيــن الســعودية قبــل بدايــة البرنامــج إجــراءات دقيقــة مــن أجــل التأكــد مــن مالئمــة 
الخريجيــن لمعاييــر البرنامــج. قــدم هــذا البرنامــج خــالل 8 أســابيع للخريجيــن العديــد مــن المهــارات بمــا فيهــا مهــارات العمــل الجماعــي 
وحــل المشــكالت وتــم أيًضــا تدريــب الطــالب علــى بعــض المهــارت المتخصصــة المتعلقــة بالبرمجــة وعلــوم البيانــات. حيــث قامــت زيــن 

الســعودية بتقديــم هــذا التدريــب لتســعة خريجيــن خــالل عــام 2019م.
2.  برنامــج رّواد أمــن االتصــاالت: وذلــك بالتعــاون مــع األكاديميــة الســعودية الرقميــة )إحــدى مبــادرات وزارة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات(، 
والتــي تهــدف إلــى بنــاء القــدرات الرقميــة الوطنيــة فــي مجــاالت التقنيــات الحديثــة المرتبطــة بتقنيــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة، 

ولتواكــب متطلبــات التحــّول الرقمــي.
3.  التدريــب التعاونــي: تقــّدم زيــن الســعودية ســنوًيا، بالتعــاون مــع الجامعــات الســعودية، فرصــة التدريــب التعاونــي للطــالب فــي مختلــف 

التخصصــات، وذلــك لتهيئتهــم لالنضمــام لســوق العمــل. حيــث تــم تدريــب 38 طالــب وطالبــة خــالل عــام 2019م.

1https://www.arabnews.com/node/1481756/saudi-arabia
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•  هدف )5( - المساواة بين الجنسين
نؤمــن فــي زيــن الســعودية بضــرورة تبنــي منهجيــة شــمولية مــن أجــل إحــداث تغييــر ذا معنــى فيمــا يتعلــق بالمســاواة بيــن الجنســين، 

حيــث تقــدم القائمــة التاليــة وصــف مختصــر للجهــود التــي بذلتهــا زيــن الســعودية فــي هــذا الســياق:
ــل،  ــة العم ــي بيئ ــاواة ف ــوع والمس ــجيع التن ــى تش ــدف إل ــة، وته ــي المنطق ــا ف ــن نوعه ــى م ــادرة األول ــي المب ــادرة WE Together: ه 1.  مب
ــر القيــادات النســائية، توظيــف الســيدات، والتحــّول الثقافــي. ومــن  وتشــمل المبــادرة 4 أركان: تحــّول سياســات المــوارد البشــرية، تطوي

ــة %200 خــالل عــام 2019م. ــادة نســبة الســّيدات فــي المناصــب القيادي ــادرة، زي أهــم إنجــازات المب
2.  رعايــة معــرض خطــوة للتوظيــف: المعــرض والمؤتمــر الوظيفــي األكبــر للســيدات الــذي نــال دعــم وزارة العمــل وصنــدوق تنميــة المــوارد 
البشــرية فــي المملكــة. وهــو برنامــج ســعودي لثالثــة أيــام، وهدفــه تمكيــن المــرأة مــن مختلــف الخلفيــات التعليميــة والخبــرات فــي 
ســوق العمــل. ويســاهم البرنامــج بشــكل فّعــال فــي مســاعدة الســّيدات علــى أن يصبحــن عنصــًرا فّعــاًلا فــي القــوى العاملــة المزدهــرة، 

مــن خــالل إثــراء فــرص البحــث عــن وظيفــة. حيــث بلــغ عــدد الحضــور لهــذا المعــرض 29,713 شــخص.

• هدف )10( - الحد من أوجه عدم المساواة
قامــت زيــن الســعودية بإطــالق مبــادرة WE Able خــالل عــام 2019م والتــي تســعى مــن خاللهــا إلــى اســتقطاب وتمكيــن األشــخاص ذوي 

اإلعاقــة عبــر إيجــاد بيئــة عمــل مناســبة لهــم، تماشــًيا مــع رؤيــة المملكــة 2030.

• هدف )11( - مدن ومجتمعات محّلية مستدامة
قامــت زيــن الســعودية خــالل عــام 2019م بإطــالق فريــق زيــن التطوعــي »زيــن بأفعالــك«، وذلــك لتعزيــز مســاهمتنا بالمســؤولية االجتماعية 
ــوا  ــا ليكون ــق إعطــاء الفرصــة لموظفين ــة 2030 للوصــول إلــى مليــون متطــوع ســنوًيا، وذلــك عــن طري ــا لتحقيــق رؤي ولنكــون جــزًءا داعًم
ــع  ــاون م ــان، بالتع ــهر رمض ــي ش ــم ف ــار صائ ــات إفط ــداد وجب ــي إع ــي ف ــن التطوع ــق زي ــارك فري ــام، ش ــالل الع ــع. وخ ــاهمين بالمجتم مس
جمعيــة بنيــان، وتوزيعهــا فــي مدينــة الريــاض. كمــا شــارك الفريــق بحفــل معايــدة عيــد األضحــى المقــام للمرضــى بمدينــة األميــر ســلطان 
الطبيــة العســكرية، قامــوا خاللهــا بزيــارة أبطــال الحــد الجنوبــي، وشــاركوا األطفــال المنّوميــن بالفعاليــات المقامــة لهــم وبتوزيــع الهدايــا. 

بلــغ عــدد المتطوعيــن فــي هــذا البرنامــج 72 متطــوع خــالل 2019م.

• الهدف )17( - عقد الشراكات لتحقيق األهداف
ــى أن  ــا عل ــرص دائًم ــتركة، ونح ــا المش ــق أهدافن ــك لتحقي ــات، وذل ــف الجه ــع مختل ــراكاتنا م ــز ش ــى تعزي ــعودية إل ــن الس ــي زي ــدف ف نه
تكــون الشــراكات مســتدامة وذات أثــر، وعلــى ســبيل المثــال شــراكاتنا مــع مختلــف الجمعيــات والمؤسســات الخيريــة لدعمهــم والتوعيــة 
بأدوارهــم المختلفــة، كمــا يتــم دعمهــم مــن خــالل إرســال الرســائل النّصيــة الخاصــة بالتبرعــات والدعــم لعمالئنــا مــن خــالل أربعــة حمــالت 

تــم إطالقهــا خــالل عــام 2019م.
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6. إدارة المخاطر
ــح حوكمــة  ــن الســعودية إطــار عمــل وسياســة إلدارة مخاطــر الشــركة حيــث يتوافــق هــذا اإلطــار مــع لوائ اعتمــد مجلــس إدارة شــركة زي
الشــركات الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة، ويتماشــى مــع الممارســات الرائــدة فــي هــذا المجــال. وتلتــزم زيــن الســعودية بــاإلدارة 
المنهجيــة والمنّظمــة لمختلــف المخاطــر فــي الشــركة. إضافــة إلــى ذلــك، تقــدم مجموعــة زيــن دعمهــا لشــركة زيــن الســعودية مــن أجــل 
ــرز المخاطــر االســتراتيجية بشــكل ســنوي، كمــا تنتنفــع زيــن الســعودية مــن الخبــرة والمعرفــة التــي تمتلكهــا المجموعــة فــي  تحديــد أب
إدارة هــذه المخاطــر وتخفيــف أثرهــا وكذلــك فــي وضــع مؤشــرات المخاطــر الرئيســية مــن أجــل متابعــة التقــدم المحــرز فــي خطــط إدارة 

ــن الســعودية. المخاطــر والتخفيــف منهــا ومراقبــة اتجاهــات المخاطــر التــي يتــم تحديدهــا بالتعــاون مــع إدارة شــركة زي

نظــًرا لطبيعــة أعمــال الشــركة وديناميكيــة عملهــا، تشــكل المخاطــر بطبيعــة الحــال أحــد الجوانــب الرئيســية التــي ُتاخــذ بعيــن االعتبــار 
فــي كافــة أعمــال زيــن الســعودية وأنشــطتها. لــذا، مــن المهــم تحديــد المخاطــر وإدارتهــا بكفــاءة، ممــا يدعــم عمليــة اتخــاذ قــرارات رشــيدة، 

والســعي وراء الفــرص الجديــدة.

تــم تقييــم منهجيــة إدارة المخاطــر فــي الشــركة طبًقــا للمعاييــر والتوجيهــات العالميــة الرائــدة المتاحــة فــي إدارة المخاطــر، مثــل إطــار 
ــة  ــذه المنهجي ــت ه ــد ُصمم ــات. وق ــر المؤسس ــزو ISO 31000:2018-02 إلدارة مخاط ــام آي ــة »COSO«، ونظ ــات الراعي ــة المنظم ــل لجن عم

لتوفيــر البســاطة والتطبيــق العملــي الالزَمْيــن لتنفيــذ عمليــة إدارة المخاطــر علــى مســتوى الشــركة.

تعــّد عمليــة إدارة المخاطــر فــي شــركة زيــن الســعودية جــزًءا مــن كل عمليــات الرقابــة وصنــع القــرار. وفــي هــذا الصــدد، تــم تطويــر أدوار 
ومســؤوليات وأدوات وعناصــر تمكيــن وتوجيهــات محــددة وإتاحتهــا كمرجــع لكافــة األشــخاص ذوي العالقــة بــإدارة المخاطــر. حيــث يجــري 

تقييــم المخاطــر والتخفيــف منهــا ومراقبتهــا بصــورة منهجيــة تجعــل ثقافــة إدارة المخاطــر مترســخة فــي أعمــال الشــركة. 

يتضّمن القسم التالي المخاطر التي تواجهها الشركة، وتفاصيل حول سياسة الشركة في إدارة هذه المخاطر والتخفيف من أثرها:

المخاطر اإلستراتيجية: 
االنحراف في تنفيذ اإلستراتيجية

تعتمــد اإلســتراتيجية علــى ركائــز أساســية تشــمل تعزيــز نمــو الحصــة الســوقية، والقيمــة الرقميــة المقدمة، والمعامــالت في قطــاع األعمال 
)B2B(. لــذا، قــد يــؤدي اإلخفــاق فــي التنفيــذ الفّعــال لإلســتراتيجية إلــى فقــدان الفــرص، وضعــف العالمــة التجاريــة، وزيــادة التكاليــف، وتدنــي 
ــن  ــط م ــن الضواب ــدد م ــالل ع ــن خ ــة م ــر بفعالي ــذا الخط ــإدارة ه ــركة ب ــوم الش ــة. تق ــتوى الخدم ــزام بمس ــدم االلت ــات، وع ــتوى الخدم مس
ضمنهــا إنشــاء قســم مركــزي إلدارة المشــاريع مــن أجــل متابعــة المبــادرات اإلســتراتيجية، وتقديــم آليــة متوازنــة لتســجيل التقــّدم المحــرز 

للمــدراء التنفيذييــن مــن أجــل مالءمــة األعمــال مــع األهــداف اإلســتراتيجية. 

التكّيف مع األطر التنظيمية المتغّيرة
ــاف  ــة لأللي ــة التحتي ــم، ومــع وجــود البني ــة التحــّول الرقمــي للمجتمعــات فــي كل أنحــاء العال ــى دفــع عجل بينمــا تتســابق الحكومــات إل
البصريــة وشــبكة الجيــل الخامــس فــي طليعــة تفكيرهــا، وبمــا أّن االتصــاالت أصبحــت بصــورة متزايــدة عامــًلا ممّكًنــا للتحــّول الرقمــي فــي 
عــدد مــن قطاعــات الصناعــة؛ فــإن عــدم المشــاركة الكافيــة مــع القطاعــات ذات العالقــة بصناعــة االتصــاالت والجهــات التنظيميــة األخــرى 
والتفاعــل فــي الملتقيــات التنظيميــة قــد يــؤدي إلــى التأخــر فــي إطــالق حلــول جديــدة ونشــوء مخالفــات للوائــح والتعليمــات التنظيميــة 
ــذا تعمــل الشــركة علــى إدارة هــذا الخطــر مــن خــالل المشــاركة االســتباقية مــع منظومــة صناعــة هــذا القطــاع مــن أجــل  ــة. ل أو الرقابي
ــات التحــّول الخاصــة بالصناعــة،  ــر لمتطّلب ــر فهــم أكب ــدة. كمــا تقــوم الشــركة بتطوي المســاعدة فــي فتــح مجــاالت ونمــاذج أعمــال جدي

ومتطّلبــات التوافــق التنظيمــي والعمــل وفًقــا لذلــك.

المخاطر المالية: 
زيادة عبء النفقات الرأسمالية

يتعامــل المشــّغلون فــي كل أنحــاء العالــم مــع موجــة جديــدة مــن النفقــات الرأســمالية، نتيجــة لطــرح شــبكة الجيــل الخامــس والتركيــز 
علــى االتصــال عبــر األليــاف البصريــة، والــذي ســيحّفز بــدوره موجــة جديــدة مــن االســتثمارات فــي األليــاف. كمــا أن حــاالت اســتخدام الجيــل 
ــا لتخطيــط الشــبكات، فــي حيــن أن  ــا أكثــر توطيًن ــزال فــي مراحلهــا األولــى وتتطلــب نهًج ــز علــى إنترنــت األشــياء ال ت الخامــس التــي ترّك
ــإدارة خطــر  ــر ســلًبا علــى نمــوذج التســعير المرتفــع لألليــاف البصريــة. تقــوم الشــركة ب تصــّور النطــاق العريــض كخدمــة مناســبة قــد يؤث
ــتثمارات  ــر االس ــبكة عب ــذه الش ــة له ــمالية إضافي ــات رأس ــواء أي نفق ــالل احت ــن خ ــس م ــل الخام ــبكة الجي ــمالية لش ــات الرأس ــادة النفق زي
الذكيــة. إضافــة إلــى ذلــك، يتــم تمويــل مشــاريع النفقــات الرأســمالية ذاتًيــا مــن التدفــق النقــدي التشــغيلي للشــركة، وســيتم اســتيعاب 
أي زيــادة فــي الديــون أو مطلوبــات المســاهمين )shareholders liability( مــن خــالل الفائــض النقــدي المتحقــق مــن العمليــات ورأس المــال 
العامــل. أمــا فــي مــا يتعلــق بالخطــر المتمثــل فــي انخفــاض الربحيــة، فســيتم تحقيــق عائــد االســتثمار بعــد عــدد مــن الســنوات وعــودة 

مســتوى الربحيــة بطبيعــة الحــال.
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مستوى مرتفع للدين
ــاح وانخفــاض فــي األنشــطة  أدى ارتفــاع الديــن علــى مــر الســنوات إلــى ارتفــاع تكاليــف التمويــل ممــا يــؤدي بــدوره إلــى انخفــاض فــي األرب
التمويليــة للتدّفــق النقــدي. تعمــل الشــركة علــى إدارة هــذا الخطــر مــن خــالل زيــادة هوامــش األربــاح مــا قبــل األعبــاء التمويليــة والضرائــب 
 cost( ــاق ــين اإلنف ــب تحس ــى جان ــة، إل ــروض الرقمي ــال / الع ــاع األعم ــالل قط ــن خ ــرادات م ــو اإلي ــر نم ــاء )EBIDTA( عب ــتهالك واإلطف واالس
optimization( واالســتثمارات الرأســمالية الذكيــة وكذلــك مــن خــالل عمليــة إعــادة هيكلــة رأس المــال المقترحــة والتــي تتضّمــن ضــخ 4.5 

مليــار ريــال لتحقيــق عــدة أهــداف مــن ضمنهــا تقليــص ديــون الشــركة.

مخاطر االلتزام: 
االلتزام باألنظمة

ال يــزال الوعــي التنظيمــي كمــا عرفــه االتحــاد الدولــي لالتصــاالت، غيــر مّتســق فــي كل أنحــاء العالــم، وســط تركيــز متزايــد علــى االتصــاالت 
بوصفهــا رصيــًدا إســتراتيجًيا وطنًيــا يمكــن أن يدفــع إلــى مزيــد مــن التطــور فــي النهــج التنظيميــة. قــد يــؤدي عــدم االلتــزام بالمتطلبــات 
ــة المعلومــات، وغيرهــا  ــة المعلومــات، ووزارة االتصــاالت وتقني ــة االتصــاالت وتقني ــة، وهيئ ــة الســوق المالي ــة )الصــادرة عــن هيئ التنظيمي
مــن الجهــات التنظيميــة( إلــى تعريــض الشــركة لخطــر العقوبــات أو خفــض درجــة التصنيــف الــذي مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى زيــادة التقّلبــات 
والتأثيــر علــى ســعر الســهم وارتفــاع تكلفــة رأس المــال. ولذلــك اعتمــدت الشــركة خططــً وضوابــَط إلدارة هــذه المخاطــر وتعزيــز الحوكمــة 
وااللتــزام مــن خــالل تنفيــذ ومتابعــة قائمــة مرجعيــة شــاملة لاللتــزام ووضــع السياســات الالزمــة لمتابعة االلتــزام والتصعيــد ورفــع التقارير. 

المخاطر التشغيلية: 
مخاطر أمن المعلومات والمخاطر السيبرانية

ال شــك فــي أّن مخاطــر أمــن المعلومــات والمخاطــر الســيبرانية ســبب متزايــد للقلــق علــى الصعيــد العالمــي، حيــث يــؤدي انتشــار األجهــزة 
ــت األشــياء  ــد األمنــي. كمــا قــد تلغــي شــراكات النظــم اإليكولوجيــة فــي إنترن ــادة احتمــال التهدي ــى زي ــة والشــبكات إل والوصــالت البيني
حــدود مســؤولية مقّدمــي الخدمــات فيمــا يتعلــق بالخصوصيــة واألمــن. لذلــك يتــم إدارة هــذه المخاطــر مــن خــالل التقييمــات الداخليــة 
ــى االســتثمار فــي مشــاريع أمــن المعلومــات  ــزام بأفضــل الممارســات/األطر، باإلضافــة إل ــة التــي تتــم بشــكل دوري لضمــان االلت والخارجي
للحــد مــن األنــواع جديــدة للهجمــات والتهديــدات ذات العالقــة. كمــا يعمــل فريــق أمــن المعلومــات فــي زيــن الســعودية مــن خــالل عــدة 
مشــاريع وبرامــج مــع مجموعــة زيــن علــى تحســين خطــط إدارة مخاطــر أمــن المعلومــات والمخاطــر الســيبرانية والتخفيــف مــن أثرهــا وبنــاء 
المعرفــة فــي هــذا المجــال. ويتــم التنســيق بشــكل متواصــل بيــن زيــن الســعودية ومجموعــة زيــن مــن أجــل تحديــد أفضــل الحلــول إلدارة 
مثــل هــذه المخاطــر، وال يقتصــر هــذا التعــاون مــع شــركة االتصــاالت المتنّقلــة ش.م.ك.ع ، بــل يمتــد ليشــمل شــركات تابعــة لهــا بحكــم أن 
جميــع المشــغلين فــي قطــاع االتصــاالت معرضيــن لمخاطــر متشــابهة وال ســيما مخاطــر أمــن المعلومــات والمخاطــر الســيبرانية. إضافــة 
ــه  ــن ويتــم خالل ــآزر المخاطــر« الســنوي حيــث تشــارك كافــة شــركات مجموعــة زي ــن الســعودية فــي منتــدى »ت إلــى مــا تقــدم، تشــارك زي

مناقشــة منهجيــات محــددة والتــي تــؤدي إلــى تحســين خطــط إدارة مخاطــر أمــن المعلومــات والمخاطــر الســيبرانية.

عدم القدرة على توظيف أشخاص على درجة كافية من المهارة
فــي ظــل التحــّول الــذي تشــهدة المملكــة تحــت مظّلــة رؤيــة الســعودية 2030، والمشــاركة الفعالــة للــوزارات والجهــات شــبه الحكوميــة 
فيهــا، نشــأ طلــب كبيــر علــى المــوارد البشــرية الماهــرة التــي غالبــً مــا تتوّجــه لالنضمــام إلــى القطاعــات الحكوميــة، وشــبه الحكوميــة. 
وفــي الوقــت الــذي تســتثمر فيــه شــركة زيــن الســعودية وتتوســع فــي تقديــم عــروض خدمــات رقميــة ومؤسســية جديــدة، تزيــد الحاجــة 
إلــى توظيــف المــوارد البشــرية التــي تمتلــك مهــارات العصــر الحديــث )علــم البيانــات، إنترنــت األشــياء، أتمتــة العمليــات اآلليــة »RPA«(. حيــث 
أن وجــود تداخــل فــي المهــارات التــي يتطّلبهــا القطاعيــن الخــاص والعــام يــؤدي إلــى منافســة غيــر متكافئــة. نتيجــة لذلــك، قــد ال تتمّكــن 
ــك  ــم تتمكــن مــن االحتفــاظ بالموّظفيــن األساســيين. وذل ــد / والفعاليــة التشــغيلية المرجــوة إذا ل ــج / الفوائ الشــركة مــن تحقيــق النتائ
قامــت زيــن الســعودية بــإدارة هــذا الخطــر والتخفيــف منــه مــن خــالل عقدهــا شــراكات مــع الجامعــات لجــذب المــوارد البشــرية التــي تمتلــك 
المهــارات المطلوبــة، باإلضافــة إلــى تنفيــذ برنامــج لالرتقــاء بالمهــارات والتخفيــف مــن فجــوة الكفــاءة. كمــا أعــادت الشــركة تصميــم برامــج 
التدريــب الداخلــي لحاملــي شــهادات معّينــة، وأنشــأت بيئــة عمــل مميــزة مــع سياســات عمــل مختلفــة مــن أجــل جــذب المــوارد البشــرية 

المختصــة التــي تتطلبهــا الشــركة.
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7. الجزاءات والعقوبات
تبــذل شــركة زيــن الســعودية جهــوًدا حثيثــة مــن أجــل االلتــزام باألنظمــة واللوائــح والتعليمــات التــي تخضــع لهــا الشــركة، مــن أجــل حمايــة 
مصالحهــا وبنــاء ثقافــة االلتــزام بيــن منســوبيها مــن أجــل خلــق شــراكة فّعالــة مــع كافــة الجهــات اإلشــرافية والتنظيميــة. يحتــوي هــذا 
القســم علــى تفاصيــل الجــزاءات المفروضــة علــى الشــركة مــن الجهــات اإلشــرافية والتنظيميــة والقضائيــة، ووصفــً للضوابــط التــي عملــت 

الشــركة علــى وضعهــا لتفــادي وقــوع هــذه الجــزاءات مســتقبًلا، وااللتــزام بتعلميــات هــذه الجهــات التنظيميــة:

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

وتفادي وقوعها مستقبًلا

فرض غرمات مالية قدرها 
8,452,000 ريال سعودي

تأسيس بطاقات اتصال بطريقة 
غير نظامية

هيئة االتصاالت وتقنية 
المعلومات

مــن  للحــد  إجــراءات  وضــع 
إرتــكاب مثــل هــذه المخالفــات 
ذات  اإلدارات  مــع  والمتابعــة 
االلتــزام  مــن  للتأكــد  العالقــة 

واللوائــح باألنظمــة 

فرض غرمات مالية قدرها
80,000 ريال سعودي

أو  خدمــة  مســتوى  تدنــي 
انقطاعهــا، وبعــد دراســة الهيئــة 
بمخاطبــة  قامــت  للشــكوى 
نظــام  عبــر  بشــأنها  الشــركة 
اإللكترونــي وطلبــت  الشــكاوى 
أن  إال  بشــأنها،  معلومــات 
بتزويــد  تلتــزم  لــم  الشــركة 
ــة  الهيئــة بالمعلومــات المطلوب
لهــا الممنوحــة  المهلــة  خــالل 

ــل  ــا قب ــد منه ــول للح ــع حل وض
ــن  ــة م ــكاوى للهيئ ــد الش تصعي

ــالء ــل العم قب

فرض غرمات مالية قدرها
40,000 ريال سعودي

االعتــراض علــى فواتيــر والتزامات 
الهيئــة  دراســة  وبعــد  ماليــة، 
بمخاطبــة  قامــت  للشــكوى 
نظــام  عبــر  بشــأنها  الشــركة 
الشــكاوى اإللكترونــي وأصــدرت 
ــركة  ــأنها، إال أن الش ــا بش توجيًه
ــالل  ــه خ ــك التوجي ــذ ذل ــم تنف ل

لهــا الممنوحــة  المهلــة 

مــن  للتأكــد  إجــراءات  وضــع 
تنفيــذ توجيهــات الهيئــة خــالل 

الممنوحــة المهلــة 

فرض غرمات مالية قدرها
عدم تنفيذ توجيهات الهيئة30,000 ريال سعودي

مــن  للتأكــد  إجــراءات  وضــع 
الهيئــة. توجيهــات  تنفيــذ 

فرض غرامة مالية قدرها 
10,000 ريال سعودي

ــيس  ــى تأس ــراض عل ــأن االعت بش
وإضافــة خدمــات أو أرقــام دون 
تعديلهــا،  أو  المشــترك  طلــب 
وبعــد دراســة الهيئــة للشــكوى 
الشــركة  بمخاطبــة  قامــت 
الشــكاوى  نظــام  عبــر  بشــأنها 
قــراًرا  وأصــدرت  اإللكترونــي 
بشــأنها،  معلومــات  وطلبــت 
تنفــذ ذلــك  لــم  الشــركة  أن  إال 
الهيئــة  تــزود  ولــم  التوجيــه 
خــالل  المطلوبــة  بالمعلومــات 

لهــا الممنوحــة  المهلــة 

والحــد  لحلهــا  إجــراءات  وضــع 
منهــا قبــل تصعيــد الشــكاوى 

العمــالء للهيئــة مــن قبــل 

فرض غرامة مالية قدرها
10,000 ريال سعودي

بشــأن عــدم تقديــم خدمــة أو 
تفعيلهــا، وبعــد دراســة الهيئــة 
بمخاطبــة  قامــت  للشــكوى 
نظــام  عبــر  بشــأنها  الشــركة 
الشــكاوى اإللكترونــي وأصــدرت 
معلومــات  وطلبــت  قــراًرا 
لــم  الشــركة  أن  إال  بشــأنها، 
ــزود  ــم ت ــه ول ــك التوجي تنفــذ ذل
ــة  الهيئــة بالمعلومــات المطلوب
لهــا الممنوحــة  المهلــة  خــالل 

مــن  للتأكــد  إجــراءات  وضــع 
تنفيــذ توجيهــات الهيئــة خــالل 

الممنوحــة المهلــة 
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فرض غرامة مالية قدرها
30,000 ريال سعودي

نقــل  لطلبــات  االســتجابة  عــدم 
خطــاب  فــي  الموضحــة  األرقــام 
الهيئــة وعددهــا )3( ثالثــة أرقــام 

مقبولــة نظاميــة  مبــررات  دون 

وضع إجراءات للتأكد من 
تقديم المعلومات المطلوبة 

وفق التواريخ
المحددة.

فرض غرامة مالية قدرها
10,000 ريال سعودي

عــدم تنفيــذ طلــب المســتخدم 
تعليقهــا  أو  خدمــة  بإلغــاء 
الهيئــة  دراســة  وبعــد  مؤقًتــا، 
بمخاطبــة  قامــت  للشــكوى 
نظــام  عبــر  بشــأنها  الشــركة 
الشــكاوى اإللكترونــي وأصــدرت 
توجيًهــا بشــأنها إال أن الشــركة 
ــالل  ــه خ ــك التوجي ــذ ذل ــم تنف ل

لهــا. الممنوحــة  المهلــة 

وضع إجراءات للتأكد من 
تقديم المعلومات المطلوبة 

وفق التواريخ المحددة.

فرض غرامات مالية قدرها
2,100 ريال سعودي

تراخيــص  تجديــد  فــي  التأخــر 
الفــروع مــن  عــدد 

وزارة الشؤون البلدية والقروية
وضع إجراءات فعالة لتجديد 

تراخيص الفروع.

لــم يكــن لبعــض المخالفــات التــي فرضتهــا هيئــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات أثــًرا مالًيــا علــى زيــن الســعودية، وذلــك لتحميــل الشــركة 
هــذه المخالفــات علــى الموزعيــن المتســببين بالمخالفــات طبًقــا لإلتفاقيــات الموقعــة بيــن زيــن الســعودية والموزعيــن.

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

لحمايــة حقوقهــا.
ــا بحــّق الشــركة ترتبــت عليهــا غرامــات ماليــة  ــة المعلومــات خــالل العــام 2019م ثالثيــن )30( قــراًرا إدارًي ــة االتصــاالت وتقني أصــدرت هيئ
مختلفــة. تعــود أســباب اتخــاذ تلــك القــرارات بحســب رأي الهيئــة، إلــى مخالفــة الشــركة قــرارات الهيئــة ومنهــا القــرار رقــم 215 وغيــره مــن 
القــرارات. وعلــى إثــره قامــت اإلدارة القانونيــة فــي الشــركة بالتظّلــم مــن معظــم هــذه القــرارات، أمــام المحكمــة اإلداريــة )ديــوان المظالــم(، 

وفًقــا لمــا كفلــه لهــا النظــام.

وخــالل العــام 2019م نظــرت المحكمــة اإلداريــة ومحكمــة االســتئناف اإلداريــة فــي ســبع وعشــرين قضيــة )27( قضيــة إداريــة مرفوعــة مــن 
الشــركة ضــد الهيئــة خــالل العــام 2019م ، وصــدر مــن المحكمــة اإلداريــة خــالل العــام 2019م عــدد مــن األحــكام االبتدائيــة لصالــح الشــركة 
قــررت المحكمــة بموجبهــا إلغــاء قــرارات الهيئــة، كمــا لــم تصــدر أحــكام نهائيــة لصالــح الشــركة خــالل العــام 2019م وال تــزال المحكمــة 

اإلداريــة ومحكمــة االســتئناف اإلداريــة تنظــران فــي عــدد مــن القضايــا حتــى تاريــخ هــذا التقريــر.
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8. اإلقرارات
تقر شركة زين السعودية بما يلي:

1. أن سجالت الحسابات أُعدت بالشكل الصحيح.
2. أن نظام الرقابة الداخلية أُعد على أسس سليمة وُنفذ بفاعلية.

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

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

7. لم يقم مجلس اإلدارة بالتوصية بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها.
ــد  ــم األداء أو تحدي ــزل أو تقيي ــن أو ع ــة بتعيي ــس اإلدارة المتعّلق ــرارات مجل ــة وق ــة المراجع ــات لجن ــن توصي ــارض بي ــود أي تع ــدم وج 8.  ع

ــي. ــن المراجــع الداخل ــق بتعيي أتعــاب المراجــع الخارجــي أو فيمــا يتعل
9. وجود إدارة مستقلة للمراجعة الداخلية وقيامها بأنشطتها بصورة متكاملة خالل السنة.

10. ال توجد أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة.
11. لم يتم إنشاء أي استثمارات أو احتياطيات لصالح موظفي الشركة.

12. لم يتم استرداد أو شراء أو إلغاء أي أداة دين قابلة لالسترداد من قبل الشركة حتى تاريخ هذا التقرير.
13. ال توجد أسهم أو أدوات دين صادرة ألي شركة تابعة.

14.  لــم يتــم إبــالغ الشــركة بــأي مصلحــة فــي فئــة األســهم ذات األحقيــة فــي التصويــت تعــود ألشــخاص )عــدا أعضاء مجلــس إدارة الشــركة 
وكبــار التنفيذييــن وأقربائهــم( وأي تغييــر فــي تلــك الحقــوق خــالل الســنة الماليــة األخيــرة، وذلــك بموجــب المــادة الثامنــة والســتين 

مــن قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة.
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9. القوائم المالية
 
 
  
  
  
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شركة اإلتصاالت المتنقلة السعودية
  (شركة مساهمة سعودية) 

  وتقرير مراجعي الحسابات الموحدة القوائم المالية 
 م٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  
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  اإلتصاالت المتنقلة السعوديةشركة 
  ( شركة مساهمة سعودية )

  

  وتقرير مراجعي الحساباتالموحدة القوائم المالية 
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
  
    

  صفحة  فهرس

    

  ١ عن القوائم المالية الموحدةمراجع الحسابات المستقل تقرير 

    

  ٢  الموحدة قائمة المركز المالي

    

  ٣  اآلخر الموحدة قائمة األرباح أوالخسائر والدخل الشامل

    

  ٤  الموحدة قائمة التغيرات في حقوق المساهمين

    

  ٦-٥  الموحدة قائمة التدفقات النقدية

    

  ٥٠ - ٧  الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
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   شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
  ( شركة مساهمة سعودية )

 

  الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١المنتهية في للسنة 

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

  ) تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية٣٤) إىل (١إن اإليضاحات املرفقة من (

- ٧ - 
 

 التكوين والنشاطات -١
  

 العامة المعلومات ١-١
(مجتمعة "المجموعة") بتقديـم خدمات االتصاالت المتنقلة في تقوم شركة االتصاالت المتنقلة السعودية ("الشركة") والشركات التابعة 

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

   ٢-١مذكور فل ايضاح الطائرات المسيرة بدون طيار كما هو 
  

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

الصادر من مدينة الرياض بالمملكة العربية  ١٠١٠٢٤٦١٩٢) والسجـل التجـاري رقم ٢٠٠٧يونيو  ١٢هـ (الموافق ١٤٢٨جمادى األولى 
لث لخدمة الهاتف النقال ولديه رخصة تشغيل غير م) كمشغل ثا٢٠٠٨مارس  ١٢هـ (الموافق ١٤٢٩ربيع األول  ٤السعودية بتاريخ 

 عام. ٢٥محدودة التقنية في المملكة العربية السعودية تبلغ مدتها 
 

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

. كة االتص����االت المتنقلة الكويتية ش.م.ك.("مجموعة زين")، أص����بحت الش����ركة ش����ركة تابعة لش����ر ٢٠١٨خالل الربع الثالث من عام 
  مجموعة زين هي شركة تابعة لشركة االتصاالت العمانية ش م ع ع ، عمان.

 
م) الذي تم اإلعالن عنه من قبل هيئة السوق المالية ٢٠١٦أكتوبر  ١هـ��ـ�� (الموافق  ١٤٣٧ذي الحجة  ٣٠بناء على األمر السامي بتاريخ 

") للتنسيق مع شركة CITC) والذي وجه لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات ("٢٠١٦أكتوبر  ٢هـ���� (الموافق  ١٤٣٨محرم  ٠١بتاريخ 
  االتصاالت المتنقلة السعودية إلى:

يناير  ١٨هـ��ـ�� (الموافق  ١٤٦٩ربيع األول  ٢١سنة تنتهي في  ٣٢سنة إضافية، لتصل الفترة المتبقية الى  ١٥تمديد ترخيصها لمدة   .أ
 م).٢٠٤٧

 التنسيق مع وزارة المالية لمناقشة البدائل بشأن المبالغ المستحقة للحكومة، و  .ب
منح الشركة الرخصة الموحدة حيث يمكن أن تقدم جميع خدمات االتصاالت بما في ذلك خدمات الهاتف الثابت والتي صدرت في   .ج

 ).٢٠١٧فبراير  ٢٠هـ (الموافق  ١٤٣٨جمادى األولى  ٢٣
  

، وقعت الشركة اتفاقية مع وزارة المالية، وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وهيئة االتصاالت ٢٠١٨م في الربع الرابع من عا
إلى  ٢٠٠٩لتقديم الخدمة تجارياً وتسوية المبالغ المتنازع عليها للفترة من  وتقنية المعلومات، والتي تتضمن توحيد رسوم االمتياز السنوية

  ، والتي تشمل ما يلي: ٢٠١٧

. (ينعكس التأثير على ٢٠١٨يناير  ١٪ من صافي اإليرادات إعتباراً من ١٠٪ إلى ١٥حيد رسوم االمتياز السنوية وتخفيضها من تو  .أ
 تكلفة اإليرادات والمبيعات)، و

  
المتنازع تس���وية المبالغ المتنازع عليها بين الش���ركة و هيئة االتص���االت وتقنية المعلومات فيما يتعلق بدفع رس���وم االمتياز الس���نوية   .ب

. ووفقاً لهذا الش���رط ، تس���تثمر زين في توس���يع بنيتها التحتية باإلض���افة إلى ش���روط أخرى على ٢٠١٧إلى  ٢٠٠٩عليها للفترة من 
  مدى السنوات الثالث المقبلة.

   سعوديةشركة االتصاالت المتنقلة ال
  ( شركة مساهمة سعودية )

 

  )تتمة( الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

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

  ) تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية٣٤) إىل (١إن اإليضاحات املرفقة من (

٨ 
 

  التكوين والنشاطات (تتمة) -١
  

عاًما تبدأ  ١٥ميجاهرتز لمدة  ٢٦٠٠) ، استحوذت الشركة على طيف بتردد ٢٠١٩يناير  ٢٢هـ (الموافق  ١٤٤٠جمادى األولى  ١٦في 
 ١٥مليون لایر سعودي مستحقة الدفع على أقساط سنوية متساوية لمدة  ٣٢٤، مقابل إجمالي رسوم ترخيص بقيمة  ٢٠٢٠يناير  ١من 

  .٢٠٢٠يناير  ١عاماً تبدأ من 
  

 ٣٫٥ميغاهيرتز من الطيف اإلضافي في الطيف  ١٠٠) ، استحوذت الشركة على ٢٠١٩مارس  ١٧هـ (الموافق  ١٤٤٠رجب  ١٠في 
مليون لایر سعودي مستحق الدفع على  ٦٢٤، مقابل رسم ترخيص إجمالي قدره  ٢٠٢٠يناير  ١ماً تبدأ من عا ١٥جيجا هرتز ، لمدة 

  .٢٠٢٢يناير  ٠١عاماً تبدأ من ١٣أقساط سنوية متساوية لمدة 
  

مع براج عن توقيع اتفاقية بيع وإعادة تأجير البنية التحتية لأل الشركة) ، أعلنت ٢٠١٩مارس  ٢٧هـ (الموافق  ١٤٤٠رجب  ٢٠في 
سنوات  ٦برج آخر (على مدى  ١٬٥٠٠برج باإلضافة لبناء  ٨٬١٠٠مليار لایر سعودي. لـما يقارب  ٢٫٥٢بقيمة شركة (آي إتش إس) 

عاماً مع خيار التمديد. يتم تنفيذ الصفقة بمجرد الحصول على موافقة السلطات  ١٥المقبلة) جنبا إلى جنب مع استئجار هذه األبراج ، لمدة 
م)، استلمت الشركة خطاب من ٢٠١٩يونيو  ٢٣هـ (الموافق  ١٤٤٠شوال  ٢٠التنظيمية بما فيها هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات. في 

هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات يفيد بعدم إستيفاء مشتري األبراج للشروط النظامية المطلوبة لشراء وتأجير األبراج، لذلك، فأنه لم 
  صول على الترخيص للقيام بذلك. وعليه، فقد قررت الشركة إلغاء اتفاقية األبراج مع المشتري لألسباب التنظيمية.يتمكن من الح

  
مليون لایر سعودي) ، وبلغ  ٣٣٢: ٢٠١٨مليون لایر سعودي ( ٤٨٥: ٢٠١٩ ديسمبر ٣١المنتهية في  للسنةحققت الشركة صافي ربح 

مليار لایر سعودي) والمطلوبات المتداولة للشركة  ١٫٨: ٢٠١٨ديسمبر ٣١في هذا التاريخ ( مليار لایر سعودي كما ١٫٦العجز المتراكم 
مليار لایر سعودي. بناًء على أحدث خطة أعمال معتمدة ، تعتقد إدارة الشركة أنها ستنجح  ١تتجاوز الموجودات المتداولة للشركة بمبلغ 

دى مديري الشركة توقعات معقولة بأن الشركة لديها موارد كافية لمواصلة عملياتها . لإلعتياديالتشغيل اء بالتزاماتها في سياق في الوفا
  التشغيلية في المستقبل المنظور.

  
 الشركات التابعة ٢-١

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

  
توزيع وبيع أجهزة ومعدات االتصاالت. وتقديم الخدمات االستشارية. رأس المال شركة زين للمبيعات والتي ستكون مسؤولة عن   .أ

 م.٢٠١٩لایر سعودي. بدأت الشركة ممارسة األنشطة التجارية خالل الربع األول من عام  ١٠٫٠٠٠
لایر  ١٠٫٠٠٠ال ، اصالح وصيانة محطات وأبراج اإلتصاالت. رأس الم بناءستكون مسؤولة عن إنشاء ،  شركة زين لألعمال والتي  .ب

  سعودي. لم تبدء الشركة األنشطة التجارية بعد.
بدأت الشركة ممارسة  لایر سعودي. ١٠٠٫٠٠٠شركة زين المدفوعات المحدودة والتي ستقدم التقنية في الخدمات المالية. رأس المال   .ج

 م ٢٠١٩األنشطة التجارية خالل الربع الرابع من عام 
بدون طيار باإلضافة إلى الُمسيرة  طيار والتي توفر الخدمات المهنية والعلمية والتقنية  للطائرات بدونالُمسيرة  شركة زين للطائرات  .د

بدأت الشركة ممارسة األنشطة التجارية خالل الربع لایر سعودي.  ١٠٫٠٠٠بدون طيار. رأس المال الُمسيرة  بيع وإصالح الطائرات
 م ٢٠١٩الرابع من عام 
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٩ 
 

  التكوين والنشاطات (تتمة) -١
  

 هيكلة رأس المال ٣-١
، بإعادة هيكلة رأس مال الشركة من خالل تخفيض رأس المال من ٢٠١٨مايو  ٧بتاريخ أوصى مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد 

سهم إلى  ٥٨٣٬٧٢٩٬١٧٥لایر سعودي، وبالتالي تخفيض عدد األسهم من  ٣٬٦١٦٬١١٠٬٧٨٠لایر سعودي إلى  ٥٬٨٣٧٬٢٩١٬٧٥٠
و إطفاء الخسائر المتراكمـة سهم. إن الغرض من تخفيض رأس المـال ه ٢٢٢٬١١٨٬٠٩٧سهم عن طريق إلغاء  ٣٦١٬٦١١٬٠٧٨
لایر سعودي من خالل  ٦٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠بزيادة رأس المال بمقدار  االدارة . كما أوصى مجلس٢٠١٧يونيو  ٣٠للشركة كما في 

لایر سعودي  ٣٬٦١٦٬١١٠٬٧٨٠سهم جديد (أسهم حقوق أولوية) والذي سيؤدي لزيادة رأس مال الشركة  من  ٦٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠إصدار 
لایر سعودي، ما سيؤدي الي ضخ سيولة نقدية إضافية سيتم استخدامها لتخفيض دين الشركة. تخضع توصية  ٩٬٦١٦٬١١٠٬٧٨٠إلى 

 مجلس اإلدارة لموافقة الجهات التنظيمية ذات الصلة، بما في ذلك هيئة السوق المالية والجمعيات العامة غير العادية المقرة له.
  

  الموافقة على القوائم المالية الموحدة ٤-١
 .م٢٠٢٠ فبراير ٤الموافقة على هذه القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  متت
  
  

 اتفاقيات إعادة التمويل ٥-١
مليار لایر سعودي مع تحالف يتكون من خمسة  ٢٫٢٥، أبرمت الشركة اتفاقية تسهيل مرابحة ثانويي جديدة بقيمة  ٢٠١٩يونيو  ١٦في 

بنوك  لتس���وية القرض التجاري القائم الذي تم الحص���ول عليه من البنك الص���ناعي والتجاري الص���يني. تتض���من االتفاقية على ش���روط 
ل أقل. مدة االتفاقية س��نتان، مع إمكانية تمديدها لس��نة واحدة بناًء على طلب الش��ركة. هذا القرض مؤمن أفض��ل وس��يكون لها تكلفة تموي

قامت الش�����ركة بس�����داد قرض بنك  ٢٠١٩الربع الثالثبالكامل بض�����مان تجاري من ش�����ركة االتص�����االت المتنقلة الكويتية ش.م.ك. في 
 حة الثانويي.الصناعي والتجاري الصيني بالكامل من خالل تسهيل المراب

 
 أسس االعداد -٢

 

 بيان اإللتزام
  

الهيئة الس�������عودية للمحاس�������بين القانونيين  والمعتمدة من "IFRS"وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية الموحدة المالية  القوائمتم إعداد 
  .  ولوائح الشركة " القانونيينالمعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين األخرى  االصداراتجنبا الى جنب مع  "سوكبا"
  

تم في إعداد القوائم المالية الموحدة. التغييرات الرئيسية في السياسات المحاسبية الهامة  ١٦لتقارير المالية رقم لتم تطبيق المعيار الدولي 
  .)٥االفصاح في (االيضاح رقم 

  
هـ�������� ) الذي يلزم الجهات  ١٤٣٨محرم  ١٥م (الموافق ٢٠١٦أكتوبر  ١٦أصدرت هيئة السوق المالية قرار مجلس المفوضين بتاريخ 
والمعدات والعقارات االس���تثمارية واألص���ول غير الملموس���ة عند  واالالتالمدرجة بتطبيق نموذج التكلفة عند قياس أص���ول الممتلكات 

ية إلعداد لدول ية  تنبي المعايير ا لدول تاريخ تبني المعايير ا بدأ من  ها ثالث س�������نوات ت مدت ية لفترة  مال قارير ال ية، مع لالت مال قارير ال لت
لتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية الس��عودية والتي تتطلب أو لاالس��تمرار في التقيد باش��تراطات اإلفص��اح عن المعايير الدولية 

الواردة في هذه  بالمتطلبات. وقد التزمت الش��ركة االيض��احات على القوائم المالية الموحدةلة ض��من تحث على اإلفص��اح عن القيمة العاد
 المالية. القوائم
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  ) تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية٣٤) إىل (١إن اإليضاحات املرفقة من (

١٠ 
 

 (تتمة) االعدادس أس  -٢
 

 أسس القياس
  

ُ وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا مخّصص مكافأة نهاية الخدمة والذي تم تقييمه  الموحدة الماليةالقوائم تم إعداد  وقياس  اكتواريا
  كما هو موضح في السياسات المحاسبية ذات الصلة. وااللتزامات المالية بالقيمة العادلةاألصول المالية 

 
  الي المدفوع مقابل السلع والخدمات.التكلفة التاريخية عموًما على القيمة العادلة للمقابل الم تستند

 
  م، ما لم يذكر خالف ذلك.٢٠١٨ديسمبر  ٣١استخدمت الشركة نفس السياسة المحاسبية للسنة المنتهية في 

  
  أسس التوحيد

  
واإليرادات  ةالموحداالرباح أو الخسائر والدخل الشامل االخر  قائمةالمركز المالي الموحد ،  قائمةالمالية الموحدة على  القوائمتشتمل هذه 

المالية الموحدة  القوائمعلى  وااليضاحات،  ةالتدفقات النقدية الموحد وقائمة  ةالتغيرات في حقوق الملكية الموحد قائمةالشاملة األخرى ، 
). ٢-١ضاحونتائج عمليات الشركة وفروعها المملوكة بالكامل ، كما هو موضح في (إي الموجودات والمطلوباتللشركة ، بما في ذلك 

عند يتم توحيد الشركات التابعة من التاريخ الذي تبدأ فيه الملكية حتى تاريخ توقفها. يتم محاذاة السياسات المحاسبية للشركات التابعة ، 
مع السياسات المتبعة من قبل الشركة. تتمتع الشركة والشركات التابعة المملوكة لها بالكامل بنفس فترات  توافقهاالضرورة ، لضمان 

قائمة االرباح أو و المركز المالي قائمةحيث تم دمج الشركات التابعة في هذا العام ؛ لذلك ، فإن  ٢٠١٩التقارير. بدأ التوحيد في عام 
  مخصص للكيان المستقل. ٢٠١٨لعام  ةالتدفقات النقدي وقائمةالتغيرات في حقوق الملكية  ةوقائمالخسائر والدخل الشامل االخر 

  
  العملة الوظيفية وعملة العرض 

  

 باللایر السعودي، مقرباً إلى أقرب ألف. الموحدة اللایر السعودي هو العملة الوظيفية للشركة. وتم عرض هذه القوائم المالية يعتبر
  

 الهامةالسياسات المحاسبية  -٣
 

  الممتلكات والمعدات
  

وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة باستثناء األعمال الراسمالية قيد التنفيذ تدرج الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصا اإلهالك المتراكم 
  واالراضي.

  
ويتم اإلعتراف باإلهالك لشطب تکلفة األصول ناقصا قيمتها المتبقية علی مدى أعمارها اإلنتاجية باستخدام طريقة القسط الثابت. ويجب 

، وتحتسب أي تغيرات في التقديرات السنوي  تقريرالمراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة والقيم المتبقية وطريقة اإلهالك في نهاية فترة 
  مستقبلي. على أساس

  
  تطبق الشركة معدالت اإلهالك السنوية التالية على ممتلكاتها ومعداتها:

  
  ٪٣٣٫٣٪ إلى ٥  معدات شبكة اإلتصاالت
  ٪٣٣٫٣٪ إلى ٢٠  نظم المعلومات والخوادم

  أيهما أقل أو مدة اإليجار٪٢٠  تحسينات على العقارات المستأجرة
  ٪ ٢٠  األثاث والتجهيزات واألدوات المكتبية

  ٪٢٠  السيارات ومعدات النقل األخرى
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   سعوديةشركة االتصاالت المتنقلة ال
  ( شركة مساهمة سعودية )

 

  )تتمة( الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

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

  ) تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية٣٤) إىل (١إن اإليضاحات املرفقة من (

٩ 
 

  التكوين والنشاطات (تتمة) -١
  

 هيكلة رأس المال ٣-١
، بإعادة هيكلة رأس مال الشركة من خالل تخفيض رأس المال من ٢٠١٨مايو  ٧بتاريخ أوصى مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد 

سهم إلى  ٥٨٣٬٧٢٩٬١٧٥لایر سعودي، وبالتالي تخفيض عدد األسهم من  ٣٬٦١٦٬١١٠٬٧٨٠لایر سعودي إلى  ٥٬٨٣٧٬٢٩١٬٧٥٠
و إطفاء الخسائر المتراكمـة سهم. إن الغرض من تخفيض رأس المـال ه ٢٢٢٬١١٨٬٠٩٧سهم عن طريق إلغاء  ٣٦١٬٦١١٬٠٧٨
لایر سعودي من خالل  ٦٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠بزيادة رأس المال بمقدار  االدارة . كما أوصى مجلس٢٠١٧يونيو  ٣٠للشركة كما في 

لایر سعودي  ٣٬٦١٦٬١١٠٬٧٨٠سهم جديد (أسهم حقوق أولوية) والذي سيؤدي لزيادة رأس مال الشركة  من  ٦٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠إصدار 
لایر سعودي، ما سيؤدي الي ضخ سيولة نقدية إضافية سيتم استخدامها لتخفيض دين الشركة. تخضع توصية  ٩٬٦١٦٬١١٠٬٧٨٠إلى 

 مجلس اإلدارة لموافقة الجهات التنظيمية ذات الصلة، بما في ذلك هيئة السوق المالية والجمعيات العامة غير العادية المقرة له.
  

  الموافقة على القوائم المالية الموحدة ٤-١
 .م٢٠٢٠ فبراير ٤الموافقة على هذه القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  متت
  
  

 اتفاقيات إعادة التمويل ٥-١
مليار لایر سعودي مع تحالف يتكون من خمسة  ٢٫٢٥، أبرمت الشركة اتفاقية تسهيل مرابحة ثانويي جديدة بقيمة  ٢٠١٩يونيو  ١٦في 

بنوك  لتس���وية القرض التجاري القائم الذي تم الحص���ول عليه من البنك الص���ناعي والتجاري الص���يني. تتض���من االتفاقية على ش���روط 
ل أقل. مدة االتفاقية س��نتان، مع إمكانية تمديدها لس��نة واحدة بناًء على طلب الش��ركة. هذا القرض مؤمن أفض��ل وس��يكون لها تكلفة تموي

قامت الش�����ركة بس�����داد قرض بنك  ٢٠١٩الربع الثالثبالكامل بض�����مان تجاري من ش�����ركة االتص�����االت المتنقلة الكويتية ش.م.ك. في 
 حة الثانويي.الصناعي والتجاري الصيني بالكامل من خالل تسهيل المراب

 
 أسس االعداد -٢

 

 بيان اإللتزام
  

الهيئة الس�������عودية للمحاس�������بين القانونيين  والمعتمدة من "IFRS"وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية الموحدة المالية  القوائمتم إعداد 
  .  ولوائح الشركة " القانونيينالمعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين األخرى  االصداراتجنبا الى جنب مع  "سوكبا"
  

تم في إعداد القوائم المالية الموحدة. التغييرات الرئيسية في السياسات المحاسبية الهامة  ١٦لتقارير المالية رقم لتم تطبيق المعيار الدولي 
  .)٥االفصاح في (االيضاح رقم 

  
هـ�������� ) الذي يلزم الجهات  ١٤٣٨محرم  ١٥م (الموافق ٢٠١٦أكتوبر  ١٦أصدرت هيئة السوق المالية قرار مجلس المفوضين بتاريخ 
والمعدات والعقارات االس���تثمارية واألص���ول غير الملموس���ة عند  واالالتالمدرجة بتطبيق نموذج التكلفة عند قياس أص���ول الممتلكات 

ية إلعداد لدول ية  تنبي المعايير ا لدول تاريخ تبني المعايير ا بدأ من  ها ثالث س�������نوات ت مدت ية لفترة  مال قارير ال ية، مع لالت مال قارير ال لت
لتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية الس��عودية والتي تتطلب أو لاالس��تمرار في التقيد باش��تراطات اإلفص��اح عن المعايير الدولية 

الواردة في هذه  بالمتطلبات. وقد التزمت الش��ركة االيض��احات على القوائم المالية الموحدةلة ض��من تحث على اإلفص��اح عن القيمة العاد
 المالية. القوائم

  
  
  
  
  
  

   سعوديةشركة االتصاالت المتنقلة ال
  ( شركة مساهمة سعودية )

 

  )تتمة( الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

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

  ) تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية٣٤) إىل (١إن اإليضاحات املرفقة من (

١٠ 
 

 (تتمة) االعدادس أس  -٢
 

 أسس القياس
  

ُ وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا مخّصص مكافأة نهاية الخدمة والذي تم تقييمه  الموحدة الماليةالقوائم تم إعداد  وقياس  اكتواريا
  كما هو موضح في السياسات المحاسبية ذات الصلة. وااللتزامات المالية بالقيمة العادلةاألصول المالية 

 
  الي المدفوع مقابل السلع والخدمات.التكلفة التاريخية عموًما على القيمة العادلة للمقابل الم تستند

 
  م، ما لم يذكر خالف ذلك.٢٠١٨ديسمبر  ٣١استخدمت الشركة نفس السياسة المحاسبية للسنة المنتهية في 

  
  أسس التوحيد

  
واإليرادات  ةالموحداالرباح أو الخسائر والدخل الشامل االخر  قائمةالمركز المالي الموحد ،  قائمةالمالية الموحدة على  القوائمتشتمل هذه 

المالية الموحدة  القوائمعلى  وااليضاحات،  ةالتدفقات النقدية الموحد وقائمة  ةالتغيرات في حقوق الملكية الموحد قائمةالشاملة األخرى ، 
). ٢-١ضاحونتائج عمليات الشركة وفروعها المملوكة بالكامل ، كما هو موضح في (إي الموجودات والمطلوباتللشركة ، بما في ذلك 

عند يتم توحيد الشركات التابعة من التاريخ الذي تبدأ فيه الملكية حتى تاريخ توقفها. يتم محاذاة السياسات المحاسبية للشركات التابعة ، 
مع السياسات المتبعة من قبل الشركة. تتمتع الشركة والشركات التابعة المملوكة لها بالكامل بنفس فترات  توافقهاالضرورة ، لضمان 

قائمة االرباح أو و المركز المالي قائمةحيث تم دمج الشركات التابعة في هذا العام ؛ لذلك ، فإن  ٢٠١٩التقارير. بدأ التوحيد في عام 
  مخصص للكيان المستقل. ٢٠١٨لعام  ةالتدفقات النقدي وقائمةالتغيرات في حقوق الملكية  ةوقائمالخسائر والدخل الشامل االخر 

  
  العملة الوظيفية وعملة العرض 

  

 باللایر السعودي، مقرباً إلى أقرب ألف. الموحدة اللایر السعودي هو العملة الوظيفية للشركة. وتم عرض هذه القوائم المالية يعتبر
  

 الهامةالسياسات المحاسبية  -٣
 

  الممتلكات والمعدات
  

وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة باستثناء األعمال الراسمالية قيد التنفيذ تدرج الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصا اإلهالك المتراكم 
  واالراضي.

  
ويتم اإلعتراف باإلهالك لشطب تکلفة األصول ناقصا قيمتها المتبقية علی مدى أعمارها اإلنتاجية باستخدام طريقة القسط الثابت. ويجب 

، وتحتسب أي تغيرات في التقديرات السنوي  تقريرالمراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة والقيم المتبقية وطريقة اإلهالك في نهاية فترة 
  مستقبلي. على أساس

  
  تطبق الشركة معدالت اإلهالك السنوية التالية على ممتلكاتها ومعداتها:

  
  ٪٣٣٫٣٪ إلى ٥  معدات شبكة اإلتصاالت
  ٪٣٣٫٣٪ إلى ٢٠  نظم المعلومات والخوادم

  أيهما أقل أو مدة اإليجار٪٢٠  تحسينات على العقارات المستأجرة
  ٪ ٢٠  األثاث والتجهيزات واألدوات المكتبية

  ٪٢٠  السيارات ومعدات النقل األخرى
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   سعوديةشركة االتصاالت المتنقلة ال
  ( شركة مساهمة سعودية )

 

  )تتمة( الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

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

  ) تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية٣٤) إىل (١إن اإليضاحات املرفقة من (

١١ 
 

 (تتمة) السياسات المحاسبية الهامة -٣
 

  (تتمة) الممتلكات والمعدات
  

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

  .البيع والقيمة الدفترية لألصل، ويجب االعتراف به في األرباح أو الخسائر
  

ض���افتها إلى معدات ش���بكة االتص���االت في الجديدة وإ للمش���اريعبدأت الش���ركة في رس���ملة التكلفة المباش���رة للعمالة (الرواتب الداخلية الفنية) 
  الممتلكات والمعدات.

  

  دفعات رأسمالية مقدمة 
  

حتى يتم دفعات رأس���مالية مقدمة  اعلى أنه الدفعاتبتلك  االعترافالمعدات الرأس���مالية. يس���تمر  دييتم دفع دفعات رأس���مالية مقدمة إلى مور
  قيد التنفيذ يةالرأسمال األعمالإلى معدات االتصاالت أو الدفعات الرأسمالية المقدمة ، يتم تحويل  المعدات  توريدتسليم األصل. بمجرد أن يتم 

  
  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 

، وتحتسب تأثيرات أي تغيرات في التقديرات على أساس السنوي تقريرالالمقدرة وطريقة اإلطفاء في نهاية فترة األعمار اإلنتاجية 
مستقبلي. تدرج األصول غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة التي يتم شراؤها بشكل منفصل بالتكلفة ناقصا خسائر انخفاض 

  القيمة المتراكمة.
  

  دالت اإلطفاء السنوية التالية على أصولها غير الملموسة:تطبق الشركة مع
  ٪٢٫٥  رسوم الترخيص
  ٪٥٠٪ إلى ٢٠  برامج الحاسوب

  ٪١٠٪ إلى ٦٫٦٧  حقوق االستخدام غير القابلة للتحديد
  ٪٦٫٦٧  الطيف الترددي

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

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

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

  انخفاض قيمة األصول الملموسة وغير الملموسة
  

القيم الدفترية ألصولها الملموسة وغير الملموسة لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن  -في نهاية كل فترة تقرير -تُراجع الشركة 
انخفاض القيمة. في حالة وجود مثل هذه المؤشرات، يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل من أجل  تلك األصول قد تعرضت لخسائر

تحديد مدى خسارة انخفاض القيمة (إن وجدت). عندما ال يكون من الممكن تقدير المبلغ القابل لالسترداد ألصل منفرد، تقوم الشركة 
النقد التي ينتمي إليها األصل. وعندما يمكن تحديد أساس معقول وثابت للتوزيع، تُوزع كذلك  بتقدير المبلغ القابل لالسترداد لوحدة توليد

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.

   سعوديةشركة االتصاالت المتنقلة ال
  ( شركة مساهمة سعودية )

 

  )تتمة( الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

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

  ) تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية٣٤) إىل (١إن اإليضاحات املرفقة من (

١٢ 
 

  )تتمة( المحاسبية الهامةالسياسات  -٣
  

  (تتمة) انخفاض قيمة األصول الملموسة وغير الملموسة
  

خدام، يتم ويكون المبلغ القابل لالسترداد هو ما يتعدى القيمة العادلة ناقصا تكلفة البيع والقيمة الناتجة من االستخدام. عند تقدير قيمة االست
ة خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة من قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم ما قبل الضريبة الذي يعكس تقييمات السوق الحالي

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

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

  
وفي حال عكس خسارة القيمة الحقًا، يجب زيادة القيمة الدفترية لألصل (أو وحدة توليد النقد) إلى أن تصل للتقديرات المعدلة للمبلغ 

زيادتها عن القيمة الدفترية التي كان من الممكن تحديدها إذا لم يتم  القابل لالسترداد، ولكن بحيث ال تزيد القيمة الدفترية التي تمت
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
  

. وتحدد تكاليف المخزون على أس����اس المتوس����ط المرجح للتكلفة. يمثل أقلتقدر قيمة المخزون بالتكلفة أو ص����افي القيمة القابلة للتحقق، أيهما 
  .البيعصافي القيمة القابلة للتحقق سعر البيع المقدر للمخزون ناقًصا كل التكاليف المقدرة لإلنهاء والتكاليف الالزمة إلتمام 

  
  رصدة البنوكوأالنقد 

 ٩٠المبين في بيان التدفقات النقدية الموحد من النقد في الص��ندوق والودائع في البنوك، وكلها مس��تحقة خالل وأرص��دة لدى البنوك يتألف النقد 
  يوماً أو أقل، وهي متاحة الستخدام الشركة ما لم يُذكر خالف ذلك.

  
  منافع الموظفين

 
  مكافأة نهاية الخدمة

 
ستخدام طريقة وحدة االئتمان المخططة، مع إجراء تقييم  يتم تحديد مخصص مكافأة نهاية الخدمة، وهو عبارة عن خطة مزايا محددة، با

إكتواري في نهاية كل فترة التقريرالسنوي. وتُدرج عمليات إعادة القياس، التي تشمل المكاسب والخسائر الناتجة عن التقييم األكتواري، 
الي مع قيد أي خص���م أو ائتمان في الدخل الش���امل األخر في الفترة التي تحدث فيها. وتدرج عمليات إعادة مباش���رة في قائمة المركز الم

القياس المعترف بها في الدخل الش���امل اآلخر على الفور في األرباح المبقاة، ولن يتم إعادة تص���نيفها ض���من األرباح أو الخس���ائر. ويتم 
الخسارة في فترة تعديل الخطة. كما يتم احتساب الفائدة من خالل تطبيق معدل الخصم في بداية إثبات تكلفة الخدمة السابقة في الربح أو 

  الفترة الى صافي االلتزامات أو األصول المحددة. وتُصنف تكاليف المنافع المحددة على النحو التالي:
  
 المكاسب والخسائر الناتجة عن التخفيضات والتسوية)؛ تکاليف الخدمة (بما في ذلك تكلفة الخدمة الحالية، تكلفة الخدمة السابقة، وكذلك  
 مصروفات الفوائد؛ 
 .إعادة القياس 

  
  ".التشغيلية واالداريةتقدم الشركة العنصرين األولين لتكاليف المنافع المحددة في الربح أو الخسارة في بند "المصاريف 

  
 اريرة نهاية الخدمة للموظفين من بداية التحول للمعايير الدولية للتققامت الشركة بالبدء بإستخدام التقويم االكتواري إللتزامات مكافأ

  ى.سنو، على أساس ةالمالي
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  )تتمة( الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

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

  ) تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية٣٤) إىل (١إن اإليضاحات املرفقة من (

١٢ 
 

  )تتمة( المحاسبية الهامةالسياسات  -٣
  

  (تتمة) انخفاض قيمة األصول الملموسة وغير الملموسة
  

خدام، يتم ويكون المبلغ القابل لالسترداد هو ما يتعدى القيمة العادلة ناقصا تكلفة البيع والقيمة الناتجة من االستخدام. عند تقدير قيمة االست
ة خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة من قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم ما قبل الضريبة الذي يعكس تقييمات السوق الحالي

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

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

  
وفي حال عكس خسارة القيمة الحقًا، يجب زيادة القيمة الدفترية لألصل (أو وحدة توليد النقد) إلى أن تصل للتقديرات المعدلة للمبلغ 

زيادتها عن القيمة الدفترية التي كان من الممكن تحديدها إذا لم يتم  القابل لالسترداد، ولكن بحيث ال تزيد القيمة الدفترية التي تمت
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
  

. وتحدد تكاليف المخزون على أس����اس المتوس����ط المرجح للتكلفة. يمثل أقلتقدر قيمة المخزون بالتكلفة أو ص����افي القيمة القابلة للتحقق، أيهما 
  .البيعصافي القيمة القابلة للتحقق سعر البيع المقدر للمخزون ناقًصا كل التكاليف المقدرة لإلنهاء والتكاليف الالزمة إلتمام 

  
  رصدة البنوكوأالنقد 

 ٩٠المبين في بيان التدفقات النقدية الموحد من النقد في الص��ندوق والودائع في البنوك، وكلها مس��تحقة خالل وأرص��دة لدى البنوك يتألف النقد 
  يوماً أو أقل، وهي متاحة الستخدام الشركة ما لم يُذكر خالف ذلك.

  
  منافع الموظفين

 
  مكافأة نهاية الخدمة

 
ستخدام طريقة وحدة االئتمان المخططة، مع إجراء تقييم  يتم تحديد مخصص مكافأة نهاية الخدمة، وهو عبارة عن خطة مزايا محددة، با

إكتواري في نهاية كل فترة التقريرالسنوي. وتُدرج عمليات إعادة القياس، التي تشمل المكاسب والخسائر الناتجة عن التقييم األكتواري، 
الي مع قيد أي خص���م أو ائتمان في الدخل الش���امل األخر في الفترة التي تحدث فيها. وتدرج عمليات إعادة مباش���رة في قائمة المركز الم

القياس المعترف بها في الدخل الش���امل اآلخر على الفور في األرباح المبقاة، ولن يتم إعادة تص���نيفها ض���من األرباح أو الخس���ائر. ويتم 
الخسارة في فترة تعديل الخطة. كما يتم احتساب الفائدة من خالل تطبيق معدل الخصم في بداية إثبات تكلفة الخدمة السابقة في الربح أو 

  الفترة الى صافي االلتزامات أو األصول المحددة. وتُصنف تكاليف المنافع المحددة على النحو التالي:
  
 المكاسب والخسائر الناتجة عن التخفيضات والتسوية)؛ تکاليف الخدمة (بما في ذلك تكلفة الخدمة الحالية، تكلفة الخدمة السابقة، وكذلك  
 مصروفات الفوائد؛ 
 .إعادة القياس 

  
  ".التشغيلية واالداريةتقدم الشركة العنصرين األولين لتكاليف المنافع المحددة في الربح أو الخسارة في بند "المصاريف 

  
 اريرة نهاية الخدمة للموظفين من بداية التحول للمعايير الدولية للتققامت الشركة بالبدء بإستخدام التقويم االكتواري إللتزامات مكافأ

  ى.سنو، على أساس ةالمالي
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  )تتمة( الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

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

  ) تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية٣٤) إىل (١إن اإليضاحات املرفقة من (

١٣ 
 

  )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة  -٣
  

  (تتمة) منافع الموظفين
  

 إستحقاقات التقاعد
  

اإلجتماعية. ويمثل ذلك خطة مساهمة محددة.  ن موظفيها السعوديين إلى المؤسسة العامة للتأميناتعالتقاعد  اشتراكاتتدفع الشركة 
 وتسجل المدفوعات كمصاريف عند تكبدها.

  
  منافع الموظفين قصيرة األجل

  

وتذاكر عتراف بااللتزام بالمنافع المستحقة للموظفين فيما يتعلق باألجور والرواتب واألجازات السنوية واألجازات المرضية يتم اإل
 تقديم الخدمة ذات العالقة بالمبلغ غير المخصوم من المنافع المتوقع دفعها مقابل تلك الخدمة. في الفترة التي يتم فيها السفر

 
وتقاس االلتزامات المعترف بها فيما يتعلق بمنافع الموظفين القصيرة األجل بالمبلغ غير المخصوم للمنافع المتوقع دفعها مقابل الخدمة 

  ذات العالقة.
  

  المنح الحكومية
  

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

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

  يتم تسجيله في اإليرادات األخرى.
  

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

  العمالت األجنبية
  

ر يتم اإلعتراف بالمعامالت التى تتم بعمالت أخرى غير العملة الرسمية للشركة (العمالت األجنبية)، والتي هي اللایر السعودي وفقا ألسعا
، يتم إعادة تحويل البنود النقدية المقومة بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف تقريرالصرف السائدة في تاريخ المعامالت. في نهاية كل فترة 

راف لسائدة في ذلك التاريخ. ال يتم إعادة تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها من حيث التكلفة التاريخية بعملة أجنبية. يتم اإلعتا
  بفروقات الصرف على البنود النقدية في األرباح أو الخسائر في الفترة التي تنشأ فيها.

  

  الزكاة
  

للوائح المالية السعودية، ويتم تحميلها على األرباح أو الخسائر. وتحتسب باستخدام معدالت الزكاة تحتسب الشركة الزكاة وتخصصها وفقا 
 ً   فترة المشمولة بالتقرير.البنهاية  السارية أو المطبقة جوهريا

  

  تكلفة اإلقتراض
  

ء من تلك الموجودات. يتم تحميل تكاليف يتم رسملة تكاليف اإلقتراض المتعلقة مباشرة بشراء أو إنشاء أو إنتاج الموجودات المؤهلة كجز
  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 
  يعتمد عليه.للموارد لتسوية اإللتزام، وإمكانية تقدير المبلغ بشكل 

   سعوديةشركة االتصاالت المتنقلة ال
  ( شركة مساهمة سعودية )

 

  )تتمة( الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

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

  ) تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية٣٤) إىل (١إن اإليضاحات املرفقة من (

١٤ 
 

  (تتمة)لسياسات المحاسبية الهامة ا -٣
  

  اإليرادات
 

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

  وملحقاتها.الهواتف 
. 
  جهزة الهواتف وخدمات االتصاالتأ

 
نقل الخدمات. إذا قام العميل بأداء  مقدماً عنديتم االعتراف باإليرادات من خدمات االتصاالت المتنقلة المقدمة لعمالء الدفع اآلجل والدفع 
التزام عقد. إذا قامت الشركة بتقديم  الشركةااللتزام أوالً، على سبيل المثال، من خالل السداد المسبق للمقابل الموعود به، يصبح لدى 

فإن الشركة لديها العقد األصلي. يتم احتساب المبالغ المستلمة من بيع الرصيد المدفوع الخدمة أوالً من خالل استيفاء التزامها باألداء، 
  كإيراد.عتراف بها اإل يتم ماحينالعميل الخدمات لتزامات العقد حتى يستخدم كامقدما 

  
من الشركات  ١٥هواتف مدعومة لعمالئها إلى جانب خدمات االتصاالت المتنقلة. يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم تقدم الشركة 

. ونتج عن ذلك إعادة تبويب جزء من لكل منهاتوزيع سعر المعاملة على كل التزام أداء محدد في العقد على أساس سعر البيع المستقل 
إيرادات الخدمات والتي سبق تسجيلها فور إبرام العقد مع العميل وبالتالي نشأ أصل بموجب عقد يتضمن بعض إيرادات المتاجرة ضمن 

البنود التي سبق عرضها كمدينين تجاريين وأرصدة مدينة أخرى. يمثل األصل الناتج عن العقد المبالغ المستحقة من العميل والتي لم 
سعار البيع المستقلة استناًدا إلى األسعار المعلنة. يتم تسجيل اإليرادات الناتجة من مبيعات األجهزة تتحقق صفتها القانونية بعد. ويتم تحديد أ

كز عند تسليم الجهاز للعميل. ويحدث ذلك عادة عند إبرام العميل للعقد.أما األجهزة التي تباع منفصلة، يدفع العميل قيمتها بالكامل في مر
جة من االتصاالت الصوتية والرسائل وخدمات اإلنترنت المتضمنة في حزم الباقات عندما يتم تقديم البيع. يتم تسجيل اإليرادات النات

 الخدمات خالل فترة العقد.
 

  الموكلين مقابل الوكالء –خدمات القيمة المضافة 
 

محيطة بتلك المعامالت يتم تستند اإليرادات الناتجة من خدمات القيمة المضافة وترتيبات مشاركتها إلى تحليل األحداث والظروف ال
الخدمات ذات الصلة استناًدا إلى سيطرتها أو فقد سيطرتها  الشركةاالعتراف باإليرادات الناتجة من خدمات القيمة المضافة عند تقديم 

ق من قبل الشركة على الخدمات المحولة للعميل حيث يتم االعتراف إما بإجمالي المبلغ الصادر به فاتورة إلى العميل أو بالمبلغ المستح
  كعمولة لتسهيل تقديم الخدمة.

  
  عنصر التمويل الهام

 
اتخاذ حكم  ١٥إذا امتلك العميل خيار الدفع مقابل األجهزة أو الخدمات على مدى فترة ما، يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

  .تعديل سعر المعاملة ليعكس القيمة الزمنية لألمواللتحديد ما إذا كان العقد يتضمن عنصر تمويل هام. وفي هذه الحالة، يتم 
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  ) تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية٣٤) إىل (١إن اإليضاحات املرفقة من (

١٤ 
 

  (تتمة)لسياسات المحاسبية الهامة ا -٣
  

  اإليرادات
 

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

  وملحقاتها.الهواتف 
. 
  جهزة الهواتف وخدمات االتصاالتأ

 
نقل الخدمات. إذا قام العميل بأداء  مقدماً عنديتم االعتراف باإليرادات من خدمات االتصاالت المتنقلة المقدمة لعمالء الدفع اآلجل والدفع 
التزام عقد. إذا قامت الشركة بتقديم  الشركةااللتزام أوالً، على سبيل المثال، من خالل السداد المسبق للمقابل الموعود به، يصبح لدى 

فإن الشركة لديها العقد األصلي. يتم احتساب المبالغ المستلمة من بيع الرصيد المدفوع الخدمة أوالً من خالل استيفاء التزامها باألداء، 
  كإيراد.عتراف بها اإل يتم ماحينالعميل الخدمات لتزامات العقد حتى يستخدم كامقدما 

  
من الشركات  ١٥هواتف مدعومة لعمالئها إلى جانب خدمات االتصاالت المتنقلة. يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم تقدم الشركة 

. ونتج عن ذلك إعادة تبويب جزء من لكل منهاتوزيع سعر المعاملة على كل التزام أداء محدد في العقد على أساس سعر البيع المستقل 
إيرادات الخدمات والتي سبق تسجيلها فور إبرام العقد مع العميل وبالتالي نشأ أصل بموجب عقد يتضمن بعض إيرادات المتاجرة ضمن 

البنود التي سبق عرضها كمدينين تجاريين وأرصدة مدينة أخرى. يمثل األصل الناتج عن العقد المبالغ المستحقة من العميل والتي لم 
سعار البيع المستقلة استناًدا إلى األسعار المعلنة. يتم تسجيل اإليرادات الناتجة من مبيعات األجهزة تتحقق صفتها القانونية بعد. ويتم تحديد أ

كز عند تسليم الجهاز للعميل. ويحدث ذلك عادة عند إبرام العميل للعقد.أما األجهزة التي تباع منفصلة، يدفع العميل قيمتها بالكامل في مر
جة من االتصاالت الصوتية والرسائل وخدمات اإلنترنت المتضمنة في حزم الباقات عندما يتم تقديم البيع. يتم تسجيل اإليرادات النات

 الخدمات خالل فترة العقد.
 

  الموكلين مقابل الوكالء –خدمات القيمة المضافة 
 

محيطة بتلك المعامالت يتم تستند اإليرادات الناتجة من خدمات القيمة المضافة وترتيبات مشاركتها إلى تحليل األحداث والظروف ال
الخدمات ذات الصلة استناًدا إلى سيطرتها أو فقد سيطرتها  الشركةاالعتراف باإليرادات الناتجة من خدمات القيمة المضافة عند تقديم 

ق من قبل الشركة على الخدمات المحولة للعميل حيث يتم االعتراف إما بإجمالي المبلغ الصادر به فاتورة إلى العميل أو بالمبلغ المستح
  كعمولة لتسهيل تقديم الخدمة.

  
  عنصر التمويل الهام

 
اتخاذ حكم  ١٥إذا امتلك العميل خيار الدفع مقابل األجهزة أو الخدمات على مدى فترة ما، يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

  .تعديل سعر المعاملة ليعكس القيمة الزمنية لألمواللتحديد ما إذا كان العقد يتضمن عنصر تمويل هام. وفي هذه الحالة، يتم 
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   سعوديةشركة االتصاالت المتنقلة ال
  ( شركة مساهمة سعودية )

 

  )تتمة( الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

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

  ) تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية٣٤) إىل (١إن اإليضاحات املرفقة من (

١٥ 
 

  (تتمة)السياسات المحاسبية الهامة  -٣
  

 اإليرادات
  

  العموالت وتكاليف العقود األخرى
 

 قائمةتكبدة في الحصول على عقد مع عميل في ، يتم تأجيل بعض التكاليف اإلضافية المُ  ١٥وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
ويتم إطفاؤها بالتوافق مع إثبات إيراد العقد ذي الصلة. وسيؤدي ذلك بشكل عام إلى االعتراف في وقت الحق  الموحدةالمركز المالي 

 .بمبالغ بعض العموالت المستحقة لموزعين وموظفين تابعين لطرف ثالث
مات المباعة للعمالء الحاليين. يتم إطفاء عموالت التفعيل تقدم الشركة حوافز للجهات الوسيطة وذلك الكتساب عمالء جدد وترقية الخد

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

 

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

  
  خدمات التثبيت والتفعيل

  

تقدم الشركة .يتم االعتراف بااليرادات من بيع شرائح االتصال عند تفعيلها عندما تنتقل السيطرة على شريحة االتصال إلى العميل النهائي 
تتألف العقود المجمعة لمبيعات األجهزة وخدمات التركيب من التزامات أداء واحدة .خدمات التركيب بشكل مدمج مع بيع األجهزة للعميل

نقل األجهزة وتوفير خدمات التركيب غير قادرة على أن تكون خاصة. وبناًء على ذلك ، تقوم الشركة باإلعتراف باإليرادات  ألن وعود
الناتجة عن المبيعات المجمعة لألجهزة وخدمات التركيب مع مرور الوقت ، باستخدام طريقة إدخال لقياس التقدم نحو الرضاء التام عن 

  .ل يتلقى ويستهلك في نفس الوقت الفوائد التي تقدمها الشركةالخدمة ، وذلك ألن العمي
  

  األدوات المالية -٩المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
  

األدوات المالية: اإلعتراف والقياس  - ٣٩"األدوات المالية" محل معيار المحاسبة الدولي رقم  ٩يحل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
على تصنيف األصول  ٩أو بعدها. ويؤثر المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ٢٠١٨يناير  ١من الفترة السنوية التي تبدأ في ويبدأ تفعيلة 

والخصوم المالية وقياسها وإنخفاض قيمة األصول المالية ومحاسبة التحوط. ويرتبط األثر األولي للشركة بوضع مخصص للخسائر 
 عة مقابل أصولها المالية وكذلك بمتطلبات بعض اإلفصاحات اإلضافية.اإلئتمانية المستقبلية المتوق

  
  

 تصنيف األصول والخصوم المالية وقياسها
 

وم لخصف التصني ٣٩م قرلي دولالمحاسبة ر الحالية في معيار بالمتطلبات اکبيٍد لی حإ ٩م قرلمالية ر ايرلي للتقادولر المعياظ ايحتف 
لغرض األصول المالية المحتفظ بها  ٣٩عد هذا المعيار الفئات السابقة ضمن معيار المحاسبة الدولي سها. ومع ذلك، يستبقياولمالية ا

  حتى تاريخ اإلستحقاق ، والقروض والذمم المدينة والمتاحة للبيع.
  

قة بالخصوم المالية واألدوات تأثيراً كبيراً على السياسات المحاسبية للشركة المتعل ٩لم يكن لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
  المالية المشتقة (لالطالع على المشتقات التي تستخدم كأدوات تحوط، أنظر أدناه). 

  

   سعوديةشركة االتصاالت المتنقلة ال
  ( شركة مساهمة سعودية )

 

  )تتمة( الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

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

  ) تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية٣٤) إىل (١إن اإليضاحات املرفقة من (

١٦ 
 

  (تتمة)السياسات المحاسبية الهامة  -٣
  

 على تصنيف األصول المالية وقياسها.  ٩يرد أدناه تأثير المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
  
  

  األولي باألصول الماليةاالعتراف 
  

، تُصنف األصول المالية عند التسجيل األولى، على النحو المقاس وفق: التكلفة المطفاة؛ أو ٩وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
ل المالية بموجب المعيار القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، أو القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يستند تصنيف األصو

  عموماً إلى نموذج العمل الذي جرى فيه إدارة األصل المالي وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية. ٩الدولي للتقارير المالية رقم 
  
  أو الخسارة:يقاس األصل المالي بالتكلفة المطفاة اذا استوفى الشرطين التاليين، ولم يتم تخصيصها بالقيمة العادلة من خالل الربح  
  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.
  

الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر في حالة استيفائه لكل من الشرطين التاليين، ولم يجري تخصيصه يُقاس استثمار 
  بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:

 

  اإلحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال يُحقق 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 
  الستثمار في الدخل الشامل اآلخر. يتم هذا االختيار على أساس االستثمار عن طريق االستثمار.القيمة العادلة ل

  
يمة تُقاس جميع األصول المالية غير المصنفة المقاسة بالتكلفة المطفاة أو القيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر كما هو مبين أعاله بالق

ك جميع األصول المالية المشتقة. عند التسجيل األولي، يجوز للشركة بال رجعة أن تُحدد العادلة من خالل الربح والخسارة. يشمل ذل
خالل أصالً ماليًا يفي بالمتطلبات المفترض قياسها بالتكلفة المطفاة أو القيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر كما في القيمة العادلة من 

  د عدم المطابقة المحاسبية أو التقليل منها والذي قد ينشأ بطريقة أخرى. الربح والخسارة إذا أدى القيام بذلك إلى استبعا
  

 ً إليه،  يُقاس األصل المالي (ما لم يكن ذمم تجارية مدينة دون عنصر تمويل مهم يُقاس مبدئياً بسعر المعاملة) مبدئياً بالقيمة العادلة مضافا
  والخسارة، تكاليف المعامالت التي يمكن عزوها مباشرةً إلى االستحواذ عليها.بالنسبة لبند لم يُدرج في القيمة العادلة من خالل الربح 

  

  قياس الالحق لألصول المالية
  

  األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
  

تُقاس هذه األصول بالقيمة العادلة في وقٍت الحق. تُسجل األرباح والخسائر الصافية، بما في ذلك أي فوائد أو إيرادات توزيعات أرباح، 
  األرباح أو الخسائر.قائمة في 

  

  أصول مالية بالتكلفة المطفأة 
  

الفائدة الفعلية. تُخفض التكلفة المطفاة عن طريق انخفاض قيمة الخسائر (انظر تُقاس هذه األصول الحقاً بالتكلفة المطفاة باستخدام طريقة 
االيضاح أدناه). يُسجل دخل الفائدة وصرف العمالت األجنبية والمكاسب والخسائر واالنخفاض في القيمة في األرباح والخسائر. يُسجل 

أي مكسب أو خسارة بشأن اإلستبعاد في األرباح أو الخسائر.
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   سعوديةشركة االتصاالت المتنقلة ال
  ( شركة مساهمة سعودية )

 

  )تتمة( الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

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

  ) تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية٣٤) إىل (١إن اإليضاحات املرفقة من (

١٦ 
 

  (تتمة)السياسات المحاسبية الهامة  -٣
  

 على تصنيف األصول المالية وقياسها.  ٩يرد أدناه تأثير المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
  
  

  األولي باألصول الماليةاالعتراف 
  

، تُصنف األصول المالية عند التسجيل األولى، على النحو المقاس وفق: التكلفة المطفاة؛ أو ٩وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
ل المالية بموجب المعيار القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، أو القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يستند تصنيف األصو

  عموماً إلى نموذج العمل الذي جرى فيه إدارة األصل المالي وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية. ٩الدولي للتقارير المالية رقم 
  
  أو الخسارة:يقاس األصل المالي بالتكلفة المطفاة اذا استوفى الشرطين التاليين، ولم يتم تخصيصها بالقيمة العادلة من خالل الربح  
  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.
  

الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر في حالة استيفائه لكل من الشرطين التاليين، ولم يجري تخصيصه يُقاس استثمار 
  بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:

 

  اإلحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال يُحقق 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 
  الستثمار في الدخل الشامل اآلخر. يتم هذا االختيار على أساس االستثمار عن طريق االستثمار.القيمة العادلة ل

  
يمة تُقاس جميع األصول المالية غير المصنفة المقاسة بالتكلفة المطفاة أو القيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر كما هو مبين أعاله بالق

ك جميع األصول المالية المشتقة. عند التسجيل األولي، يجوز للشركة بال رجعة أن تُحدد العادلة من خالل الربح والخسارة. يشمل ذل
خالل أصالً ماليًا يفي بالمتطلبات المفترض قياسها بالتكلفة المطفاة أو القيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر كما في القيمة العادلة من 

  د عدم المطابقة المحاسبية أو التقليل منها والذي قد ينشأ بطريقة أخرى. الربح والخسارة إذا أدى القيام بذلك إلى استبعا
  

 ً إليه،  يُقاس األصل المالي (ما لم يكن ذمم تجارية مدينة دون عنصر تمويل مهم يُقاس مبدئياً بسعر المعاملة) مبدئياً بالقيمة العادلة مضافا
  والخسارة، تكاليف المعامالت التي يمكن عزوها مباشرةً إلى االستحواذ عليها.بالنسبة لبند لم يُدرج في القيمة العادلة من خالل الربح 

  

  قياس الالحق لألصول المالية
  

  األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
  

تُقاس هذه األصول بالقيمة العادلة في وقٍت الحق. تُسجل األرباح والخسائر الصافية، بما في ذلك أي فوائد أو إيرادات توزيعات أرباح، 
  األرباح أو الخسائر.قائمة في 

  

  أصول مالية بالتكلفة المطفأة 
  

الفائدة الفعلية. تُخفض التكلفة المطفاة عن طريق انخفاض قيمة الخسائر (انظر تُقاس هذه األصول الحقاً بالتكلفة المطفاة باستخدام طريقة 
االيضاح أدناه). يُسجل دخل الفائدة وصرف العمالت األجنبية والمكاسب والخسائر واالنخفاض في القيمة في األرباح والخسائر. يُسجل 

أي مكسب أو خسارة بشأن اإلستبعاد في األرباح أو الخسائر.
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   سعوديةشركة االتصاالت المتنقلة ال
  ( شركة مساهمة سعودية )

 

  )تتمة( الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

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

  ) تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية٣٤) إىل (١إن اإليضاحات املرفقة من (

١٧ 
 

 (تتمة) ت المحاسبية الهامةالسياسا -٣
  )(تتمةتصنيف األصول والخصوم المالية وقياسها 

 

  استثمارات الديون بالقيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر 
  

وخسائر صرف العمالت  وأرباحتُقاس هذه األصول الحقاً بالقيمة العادلة. تُسجل إيرادات الفوائد المحتسبة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية 
األجنبية واإلنخفاض في قيمة األرباح أو الخسائر. تُسجل المكاسب والخسائر الصافية األخرى في الدخل الشامل اآلخر. عند اإلستبعاد، 

  يُعاد تصنيف المكاسب والخسائر المتراكمة في الدخل الشامل اآلخر إلى قائمة األرباح أو الخسائر.
 

  الملكية بالقيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخراستثمارات أسهم 
 ُ مثل تُقاس هذه األصول الحقاً بالقيمة العادلة. تُسجل توزيعات األرباح باعتبارها دخل في الربح أو الخسارة ما لم تكن توزيعات األرباح ت

دخل الشامل اآلخر ولم يُعاد تصنيفها إطالقاً والخسائر الصافية األخرى في ال االرباحبوضوح إسترداد جزء من تكلفة اإلستثمار. تُسجل 
  .قائمة األرباح أو الخسائرإلى 

  
فقط بمتطلبات انخفاض  ٢٠١٨يناير  ١على القيم الدفترية لألصول المالية في  ٩يتعلق أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

   القيمة الجديدة على النحو الموضح أدناه.
  

  األصول الماليةانخفاض قيمة 
بنموذج "خسارة االئتمان  ٣٩نموذج "الخسارة المتكبدة" في معيار المحاسبة الدولي رقم  ٩يستبدل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

لدين بالقيمة المتوقعة". ينطبق نموذج انخفاض القيمة الجديد على األصول المالية التي تُقاس بالتكلفة المطفاة وأصول العقود واستثمارات ا
، تُسجل ٩العادلة في الدخل الشامل اآلخر ولكن ال ينطبق على االستثمارات في أدوات األسهم. وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

  .٣٩خسائر االئتمان قبل معيار المحاسبة الدولي رقم 
  

  النقد وما يُعادله والذمم المدينة األخرى.تتكون األصول المالية بالتكلفة المطفاة من الذمم التجارية المدينة و
  وفق أي من األسس التالية: ٩تُقاس مخصصات الخسارة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

  

شهراً من  ١٢شهًرا: وهي خسائر اإلئتمان المتوقعة الناتجة عن حاالت تقصير محتملة في غضون  ١٢خسائر االئتمان المتوقعة لمدة  –
  إلبالغ.تاريخ ا

خسائر اإلئتمان المتوقعة على مدى فترة اإلئتمان: وهي خسائر اإلئتمان المتوقعة التي تنشأ جراء جميع حاالت التقصير المحتملة على  –
 مدار مدة األداة المالية المتوقعة.

  

باستثناء ما يلي، والتي تقاس باعتبارها تقيس الشركة مخصصات الخسارة بمبلغ يساوي خسائر اإلئتمان المتوقعة على مدى فترة اإلئتمان، 
  شهًرا: ١٢خسائر ائتمان متوقعة لمدة 

  

  .التقريرسندات الدين التي تحددت بأن لديها مخاطر ائتمانية منخفضة في تاريخ  –
ترة المتوقعة سندات الدين واألرصدة البنكية األخرى التي لم تزداد مخاطر اإلئتمان لها (أي مخاطر التقصير التي تحدث على مدار الف –

 لألداة المالية) زيادةً ملحوظةً منذ التسجيل األولي.
 

اختارت الشركة قياس مخصصات الخسارة للذمم التجارية المدينة وأصول العقود بمبلغ يساوي خسائر اإلئتمان المتوقعة على مدى فترة 
  اإلئتمان.

ادةً ملحوظة منذ التسجيل األولي وعند تقدير خسائر اإلئتمان المتوقعة، عند تحديد ما إذا كانت مخاطر اإلئتمان لألصل المالي قد ازدادت زي
ال مبرر تضع الشركة في اعتبارها المعلومات المعقولة والقابلة للدعم التي تكون ذات صلة ومتوفرة دون تكلفة ال حاجة لها أو مجهود 

استناداً إلى الخبرة التاريخية والتقييم اإلئتماني المدروس للشركة . ويشمل ذلك المعلومات والتحليالت الكمية والنوعية على حٍد سواء، لها
  بما في ذلك المعلومات التطلعية المستقبلية.

  

يوماً. تعتبر الشركة  ٣٠تفترض الشركة زيادة مخاطر اإلئتمان على األصل المالي زيادةً ملحوظة إذا تجاوزت مدة استحقاقها أكثر من 
  تقصير عندما: أن األصل المالي يكون في حالة

   سعوديةشركة االتصاالت المتنقلة ال
  ( شركة مساهمة سعودية )

 

  )تتمة( الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

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

  ) تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية٣٤) إىل (١إن اإليضاحات املرفقة من (

١٨ 
 

  (تتمة) السياسات المحاسبية الهامة -٣

  )(تتمة األدوات المالية -٩المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
  

يكون من غير المحتمل أن يدفع المقترض التزاماته اإلئتمانية إلى الشركة بالكامل، دون لجوء الشركة إلى إجراءات مثل التحقق من  –
  ُمحتفظ به)، أوالضمان (إذا كان 

  يوماً بعد اإلستحقاق. ٩٠يتجاوز تاريخ األصل المالي أكثر من  –
  

 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
  

خسائر اإلئتمان المتوقعة تقديراً مرجحاً الحتمالية خسائر اإلئتمان. تُقاس خسائر اإلئتمان على أنها القيمة الحالية لجميع العجوزات تُمثل 
  النقدية (أي الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة للكيان وفقاً للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع الشركة تلقيها).

  ن المتوقعة بسعر الفائدة الفعلي لألصل المالي.تُخصم خسائر اإلئتما
  

  أصول مالية ذات قيمة إئتمانية منخفضة
  

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

  النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي.
  

  عرض انخفاض القيمة
  

  تُخصم مخصصات الخسائر لألصول المالية الُمقاسة بالتكلفة المطفاة من إجمالي القيمة الدفترية لألصول.
  

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

  

  عتراف بالموجودات والمطلوبات الماليةغاء اإلال
  

ودات جولمل ايوتحم ما يتدعنأو لمالية ودات اجولمن ام يةدلنقت افقادية للتدلتعاقوق الحقاما تنتهي دلمالية عنودات اجولمد استبعام ايت
  ات. يتم استبعاد االلتزامات المالية عند إطفاءها أو سدادها أو إلغائها أو انتهاء صالحيتها.لمکافطر والمخااکافة ل يوتحولمالية ا
  

  تصنيف وقياس المطلوبات المالية
  

مالي زام لتد ايدکة بتحرلشم اتقم لمعاملة ما لف ايلها لتکاليدتعم يتك ، لق ذبطما يندعن، و لةدلعاائياً بالقيمة دلمالية مبت اباولطلمس اقيام يت
  .رةلخساأو ابح رلل اخالن لة مدلعاابالقيمة 

  
المحددة بعد ذلك ، يتم قياس المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعالة فيما عدا المشتقات والمطلوبات المالية 

ً بالقيمة العادلة مع اإلعتراف بال بح أو الخسارة في قائمة األرباح أو ربالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، والتي تدرج الحقا
  الخسائر (بخالف األدوات المالية المشتقة التي تم تحديدها و تفعيلها كأدوات تحوط).
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   سعوديةشركة االتصاالت المتنقلة ال
  ( شركة مساهمة سعودية )

 

  )تتمة( الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

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

  ) تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية٣٤) إىل (١إن اإليضاحات املرفقة من (

١٨ 
 

  (تتمة) السياسات المحاسبية الهامة -٣

  )(تتمة األدوات المالية -٩المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
  

يكون من غير المحتمل أن يدفع المقترض التزاماته اإلئتمانية إلى الشركة بالكامل، دون لجوء الشركة إلى إجراءات مثل التحقق من  –
  ُمحتفظ به)، أوالضمان (إذا كان 

  يوماً بعد اإلستحقاق. ٩٠يتجاوز تاريخ األصل المالي أكثر من  –
  

 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
  

خسائر اإلئتمان المتوقعة تقديراً مرجحاً الحتمالية خسائر اإلئتمان. تُقاس خسائر اإلئتمان على أنها القيمة الحالية لجميع العجوزات تُمثل 
  النقدية (أي الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة للكيان وفقاً للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع الشركة تلقيها).

  ن المتوقعة بسعر الفائدة الفعلي لألصل المالي.تُخصم خسائر اإلئتما
  

  أصول مالية ذات قيمة إئتمانية منخفضة
  

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

  النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي.
  

  عرض انخفاض القيمة
  

  تُخصم مخصصات الخسائر لألصول المالية الُمقاسة بالتكلفة المطفاة من إجمالي القيمة الدفترية لألصول.
  

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

  

  عتراف بالموجودات والمطلوبات الماليةغاء اإلال
  

ودات جولمل ايوتحم ما يتدعنأو لمالية ودات اجولمن ام يةدلنقت افقادية للتدلتعاقوق الحقاما تنتهي دلمالية عنودات اجولمد استبعام ايت
  ات. يتم استبعاد االلتزامات المالية عند إطفاءها أو سدادها أو إلغائها أو انتهاء صالحيتها.لمکافطر والمخااکافة ل يوتحولمالية ا
  

  تصنيف وقياس المطلوبات المالية
  

مالي زام لتد ايدکة بتحرلشم اتقم لمعاملة ما لف ايلها لتکاليدتعم يتك ، لق ذبطما يندعن، و لةدلعاائياً بالقيمة دلمالية مبت اباولطلمس اقيام يت
  .رةلخساأو ابح رلل اخالن لة مدلعاابالقيمة 

  
المحددة بعد ذلك ، يتم قياس المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعالة فيما عدا المشتقات والمطلوبات المالية 

ً بالقيمة العادلة مع اإلعتراف بال بح أو الخسارة في قائمة األرباح أو ربالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، والتي تدرج الحقا
  الخسائر (بخالف األدوات المالية المشتقة التي تم تحديدها و تفعيلها كأدوات تحوط).
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   سعوديةشركة االتصاالت المتنقلة ال
  ( شركة مساهمة سعودية )

 

  )تتمة( الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

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

  ) تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية٣٤) إىل (١إن اإليضاحات املرفقة من (

١٩ 
 

 (تتمة)السياسات المحاسبية الهامة  -٣
 

  التحوط
  

  مشتقات األدوات المالية
  

، تقوم الشركة باستخدام مشتقات األدوات المالية للتحوط  ٣٩م قرلي دولالمحاسبة ر افقاً لمعياولمحاسبية نفسها ت السياسااکة رلشتستخدم ا
ية من مخاطر أسعار الفائدة على األسعار العائمة لتسهيل المرابحة المشترك. تستخدم الشركة مشتقات األدوات المالية لتحوط التدفقات النقد

دارة المخاطر للشركة. ال تستخدم الشركة مشتقات األدوات من مخاطر أسعار الفائدة وفقاً للسياسات المعتمدة وبما يتناسب مع استراتيجية إ
 المالية ألغراض المضاربة. يتم قياس مشتقات األدوات المالية بالقيمة العادلة. إن الجزء الفعّال من التغيرات في القيمة العادلة لهذه

خسائرالمرتبطة بالجزء غير الفعّال يتم اإلعتراف المشتقات يتم اإلعتراف بها كاحتياطي تحوط في قائمة حقوق الملكية. إن األرباح وال
يتم بها مباشرة في قائمة قائمة األرباح أوالخسائروالدخل الشامل. إن األرباح والخسائرالتي تم اإلعتراف بها مبدئياً في احتياطي التحوط، 

أثيرعلى قائمة قائمة األرباح أوالخسائروالدخل التي حدث فيها الت السنةتحويلها إلى قائمة قائمة األرباح أوالخسائروالدخل الشامل في 
  الشامل من قبل البند المتحوط منه.

  

  األحكام المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة -٤
  

  هامة في تطبيق السياسات المحاسبيةالمحاسبية الحكام األ
  

وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية استخدام بعض التقديرات  الموحدة المالية القوائميتطلب إعداد 
في  كما فصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملةللموجودات والمطلوبات واإلالُمدرجة  واالفتراضات الهامة التي تؤثر على المبالغ 

ر مستمل بشکم ألحکارات وايدلتقم اتقييم يتإليرادات والمصروفات خالل الفترة المشمولة بالتقرير. الُمدرجة لوالمبالغ تاريخ التقرير المالي 
ظروف. تقوم لت الة تحونها معقد ألتي ُيعتقالمستقبلية داث األحت اقعاوتك لذبما في رى ، ألخل اموالعوايخية رلتارة الخبالی د إتستنو

ق بالمستقبل. إن التقديرات المحاسبية الناتجة ، بحكم تعريفها ، نادراً ما تساوي النتائج الفعلية الشركة بعمل تقديرات وافتراضات تتعل
  ذات الصلة.

  

األحكام الهامة التي اتخذتها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية والمصادر الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات هي نفس األحكام  إن
 ذات الصلهة السنوية األخيرة ، باستثناء األحكام الهامة الجديدة والمصادر الرئيسية لعدم التأكد من التقدير المالي القوائم الموضحة في 

  .١٦رقم  بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية
  

  
  المصادر الرئيسة للتقديرات غير المؤكدة

  
األخرى للتقديرات غير المؤكدة في نهاية مدة إعداد التقارير والتي  فيما يلي االفتراضات الرئيسة التي تتعلق بالمستقبل والمصادر الرئيسة

 قد تُشكل مخاطر كبيرة تؤدي إلى تعديل جوهري على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية التالية:
 

  انخفاض قيمة الذمم المدينة
 
لخسائر  المدى الزمنىقيمة وي بمبلغ يساة قعولمتاالئتمانية رة الخساوذج انمس ساأينة علی دلمم امذللل لقابلة للتحصيالقيمة ر ايدتقم يت

خسائر وعند تقدير  المبدئىعتراف اإلصل المالي قد ازدادت بشكل كبير منذ لألئتمان اإل. عند تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان المتوقعة
. ويشمل ذلك غير مبرر، فإن الشركة تعتبر المعلومات المعقولة والداعمة ذات الصلة والمتوفرة بدون تكلفة أو مجهود  االئتمان المتوقعة

ئتماني المدروس ، بما في ذلك إلى الخبرة التاريخية للشركة والتقييم اإل ة على حد سواء ، استناداً والنوعي ةالكمي تالمعلومات والتحليال
 .ةاالستشرافيالمعلومات 

   سعوديةشركة االتصاالت المتنقلة ال
  ( شركة مساهمة سعودية )

 

  )تتمة( الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

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

  ) تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية٣٤) إىل (١إن اإليضاحات املرفقة من (

٢٠ 
 

 (تتمة) األحكام المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة -٤
  

مليون لایر  ٧٦٥مليون لایر سعودي، في تاريخ إعداد التقرير، وبلغ المبلغ المخصص لها  ١٬٠١٢ بلغ إجمالي الذمم التجارية المدينة
 بين المبالغ المحصلة فعليًا في المدد المستقبلية والمبالغ المتوقعة.والخسائر أي فرق أاألرباح  قائمةسعودي. سيدرج في 

 
  ألعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية للممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسةا
  

من إجمالي موجودات  كبيراً ت غير الملموسة والتي تُشكل جزًء تُقدر األعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية للممتلكات والمعدات والموجودا
ً الشركة ألغراض احتساب االهالك واإلطفاء تباع . تُعد هذه التقديرات بناًء على االستخدام المتوقع لألعمار اإلنتاجية. تُحدد القيمة المتبقية ا

 ً  .بناًء على الخبرة والبيانات القابلة للمالحظة حيثما كان ذلك متاحا
 

  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
 

  .١٨رقم هذه التقديرات في اإليضاح  تُوضحتُعد الشركة تقديرات مختلفة في تحديد مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين. 
  
  الزكويةتقييمات ال
  

") ويخضع للتغيير GAZT(" والدخلمن قبل الشركة وفقًا لمتطلبات الهيئة العامة للزكاة  االستقطاعضرائب يتم تحديد مخصص الزكاة و
زكاة وضريبة االستقطاع الالتزامات ب باالعتراف الشركة تقوم. والدخلالهيئة العامة للزكاة بناًء على التقييمات النهائية الواردة من 

ضافية مستحقة. تعتمد النتيجة النهائية ألي مبلغ إضافي يتم إزكاة / ضرائب  إذا كان هناك فيمابناًء على أفضل تقديرات اإلدارة المتوقعة 
. عندما تكون النتيجة تقديمهاالتي يحق للشركة على النتيجة النهائية إلجراءات االعتراض الهيئة العامة للزكاة والضرائب تقييمه بواسطة 

قائمة الربح أو الخسارة الموحدة فقد تؤثر هذه االختالفات على النهائية للضريبة لهذه األمور مختلفة عن المبالغ التي تم تسجيلها مبدئيًا ، 
  في الفترة التي يتم فيها اتخاذ هذا القرار النهائي.

 

 التغير في السياسات المحاسبية الهامة  -٥
  

  .٢٠١٩يناير  ١"عقود االيجار" اعتباراً من  ١٦مبدئياً المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  الشركةاعتمدت 
  

معلومات المقارنة للفترات السابقة فيما يتعلق بمتطلبات التصنيف والقياس. يتم االعتراف بالفروق  تعديلاتخذت الشركة إعفاًء من عدم 
 في األرباح  ١٦ رقم في القيمة الدفترية ألصول حق االستخدام والتزامات اإليجار الناتجة عن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية

ال تعكس بشكل عام متطلبات المعيار  ٢٠١٨. بناًء على ذلك ، فإن المعلومات المقدمة لعام ٢٠١٩يناير  ١في كما واالحتياطيات  المبقاة
  .١٧ولكن معيار المحاسبة الدولي  ١٦الدولي للتقارير المالية 

  

  عقود إيجار ١٦التأثير العام لتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
  

عقود إيجار ساري المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو  ١٦رقم ة الحالية ، طبقت الشركة المعيار الدولي للتقارير المالية في السن
  .٢٠١٩يناير  ١بعد 

  

متطلبات جديدة أو معدلة فيما يتعلق بمحاسبة اإليجار. يقدم تغييرات كبيرة في محاسبة المستأجر  ١٦يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية 
عن طريق إزالة التمييز بين التأجير التشغيلي والتمويلي ويتطلب االعتراف بأصل الحق في االستخدام والتزامات اإليجار عند بدء جميع 

 مثل هذهاالعتراف باإليجار ، باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل واإليجارات لألصول ذات القيمة المنخفضة عندما يتم اعتماد  عقود
  اإلعفاءات. على عكس محاسبة المستأجر ، ظلت متطلبات محاسبة المؤجر دون تغيير إلى حد كبير.

  

عند اعتماد المعيار الجديد. لم تقم  ١٦معيار الدولي إلعداد التقارير المالية يسمح به الالذي اختارت الشركة تطبيق تعديل بأثر رجعي 
لألرباح لتأثير التراكمي لتطبيق المعيار كتعديل للرصيد االفتتاحي با االعترافأي معلومات مقارنة ، بدالً من ذلك ، تم  بتعديلالشركة 

  .االعتماد المبدئيفي تاريخ  المبقاة
  

 القوائمعلى  ١٦لتقارير المالية رقم ل. إن تأثير تبني المعيار الدولي ٥ االيضاح رقمتم توضيح السياسات المحاسبية لهذا المعيار الجديد في 
.المالية الموحدة للشركة موضح أدناه
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   سعوديةشركة االتصاالت المتنقلة ال
  ( شركة مساهمة سعودية )

 

  )تتمة( الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

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

  ) تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية٣٤) إىل (١إن اإليضاحات املرفقة من (

٢٠ 
 

 (تتمة) األحكام المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة -٤
  

مليون لایر  ٧٦٥مليون لایر سعودي، في تاريخ إعداد التقرير، وبلغ المبلغ المخصص لها  ١٬٠١٢ بلغ إجمالي الذمم التجارية المدينة
 بين المبالغ المحصلة فعليًا في المدد المستقبلية والمبالغ المتوقعة.والخسائر أي فرق أاألرباح  قائمةسعودي. سيدرج في 

 
  ألعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية للممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسةا
  

من إجمالي موجودات  كبيراً ت غير الملموسة والتي تُشكل جزًء تُقدر األعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية للممتلكات والمعدات والموجودا
ً الشركة ألغراض احتساب االهالك واإلطفاء تباع . تُعد هذه التقديرات بناًء على االستخدام المتوقع لألعمار اإلنتاجية. تُحدد القيمة المتبقية ا

 ً  .بناًء على الخبرة والبيانات القابلة للمالحظة حيثما كان ذلك متاحا
 

  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
 

  .١٨رقم هذه التقديرات في اإليضاح  تُوضحتُعد الشركة تقديرات مختلفة في تحديد مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين. 
  
  الزكويةتقييمات ال
  

") ويخضع للتغيير GAZT(" والدخلمن قبل الشركة وفقًا لمتطلبات الهيئة العامة للزكاة  االستقطاعضرائب يتم تحديد مخصص الزكاة و
زكاة وضريبة االستقطاع الالتزامات ب باالعتراف الشركة تقوم. والدخلالهيئة العامة للزكاة بناًء على التقييمات النهائية الواردة من 

ضافية مستحقة. تعتمد النتيجة النهائية ألي مبلغ إضافي يتم إزكاة / ضرائب  إذا كان هناك فيمابناًء على أفضل تقديرات اإلدارة المتوقعة 
. عندما تكون النتيجة تقديمهاالتي يحق للشركة على النتيجة النهائية إلجراءات االعتراض الهيئة العامة للزكاة والضرائب تقييمه بواسطة 

قائمة الربح أو الخسارة الموحدة فقد تؤثر هذه االختالفات على النهائية للضريبة لهذه األمور مختلفة عن المبالغ التي تم تسجيلها مبدئيًا ، 
  في الفترة التي يتم فيها اتخاذ هذا القرار النهائي.

 

 التغير في السياسات المحاسبية الهامة  -٥
  

  .٢٠١٩يناير  ١"عقود االيجار" اعتباراً من  ١٦مبدئياً المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  الشركةاعتمدت 
  

معلومات المقارنة للفترات السابقة فيما يتعلق بمتطلبات التصنيف والقياس. يتم االعتراف بالفروق  تعديلاتخذت الشركة إعفاًء من عدم 
 في األرباح  ١٦ رقم في القيمة الدفترية ألصول حق االستخدام والتزامات اإليجار الناتجة عن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية

ال تعكس بشكل عام متطلبات المعيار  ٢٠١٨. بناًء على ذلك ، فإن المعلومات المقدمة لعام ٢٠١٩يناير  ١في كما واالحتياطيات  المبقاة
  .١٧ولكن معيار المحاسبة الدولي  ١٦الدولي للتقارير المالية 

  

  عقود إيجار ١٦التأثير العام لتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
  

عقود إيجار ساري المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو  ١٦رقم ة الحالية ، طبقت الشركة المعيار الدولي للتقارير المالية في السن
  .٢٠١٩يناير  ١بعد 

  

متطلبات جديدة أو معدلة فيما يتعلق بمحاسبة اإليجار. يقدم تغييرات كبيرة في محاسبة المستأجر  ١٦يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية 
عن طريق إزالة التمييز بين التأجير التشغيلي والتمويلي ويتطلب االعتراف بأصل الحق في االستخدام والتزامات اإليجار عند بدء جميع 

 مثل هذهاالعتراف باإليجار ، باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل واإليجارات لألصول ذات القيمة المنخفضة عندما يتم اعتماد  عقود
  اإلعفاءات. على عكس محاسبة المستأجر ، ظلت متطلبات محاسبة المؤجر دون تغيير إلى حد كبير.

  

عند اعتماد المعيار الجديد. لم تقم  ١٦معيار الدولي إلعداد التقارير المالية يسمح به الالذي اختارت الشركة تطبيق تعديل بأثر رجعي 
لألرباح لتأثير التراكمي لتطبيق المعيار كتعديل للرصيد االفتتاحي با االعترافأي معلومات مقارنة ، بدالً من ذلك ، تم  بتعديلالشركة 

  .االعتماد المبدئيفي تاريخ  المبقاة
  

 القوائمعلى  ١٦لتقارير المالية رقم ل. إن تأثير تبني المعيار الدولي ٥ االيضاح رقمتم توضيح السياسات المحاسبية لهذا المعيار الجديد في 
.المالية الموحدة للشركة موضح أدناه
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   سعوديةشركة االتصاالت المتنقلة ال
  ( شركة مساهمة سعودية )

 

  )تتمة( الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

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

  ) تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية٣٤) إىل (١إن اإليضاحات املرفقة من (

٢١ 
 

 (تتمة) التغير في السياسات المحاسبية الهامة -٥
  

  التعريف الجديد لعقد اإليجار أثر  -أ
  

يعد  لعدم إعادة تقييم ما إذا كان العقد ١٦ رقم الشركة من الوسيلة العملية المتاحة عند االنتقال إلى المعيار الدولي للتقارير الماليةاستفادت 
لجنة تفسير  معيارو ١٧ رقمأو يحتوي على إيجار. وفقًا لذلك ، سيستمر تطبيق تعريف عقد اإليجار وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي عقد ايجار

  .٢٠١٩يناير  ١على عقود اإليجار التي تم إدخالها أو تغييرها قبل  ٤رقم  التقارير المالية الدولية
  

ما إذا كان العقد  ١٦ رقم لتقارير الماليةليرتبط التغيير في تعريف عقد اإليجار بشكل رئيسي بمفهوم السيطرة. يحدد المعيار الدولي 
للعميل الحق في التحكم في استخدام أصل محدد لفترة زمنية مقابل تبادل. يتناقض هذا مع  يحتوي على عقد إيجار على أساس ما إذا كان

  .٤رقم  ومعيار لجنة تفسير التقارير المالية الدوليةو  ١٧ رقم التركيز على "المخاطر والمكافآت" في المعيار المحاسبي الدولي
  

على جميع عقود  ١٦لتقارير المالية رقم لتطبق الشركة تعريف عقد اإليجار واإلرشادات ذات الصلة المنصوص عليها في المعيار الدولي 
  (سواء كان مؤجرا أو مستأجرا في عقد اإليجار). ٢٠١٩يناير  ١اإليجار المبرمة أو التي تم تغييرها في أو بعد 

  

  التأثير على محاسبة المستأجر  -ب
  

كيفية حساب الشركة لعقود اإليجار المصنفة سابقًا على أنها عقود إيجار تشغيلية بموجب  ١٦لتقارير المالية رقم لر المعيار الدولي يغي
  ، والتي كانت خارج الميزانية العمومية. ١٧ رقم معيار المحاسبة الدولي

  

  ، على جميع عقود اإليجار (باستثناء ما هو مذكور أدناه) ، فإن الشركة: ١٦ رقم لتقارير الماليةلتطبيق المعيار الدولي 
  

أصول حق االستخدام لعقود تأجير الممتلكات على أساس استعادي بأثر رجعي كما لو كانت القواعد الجديدة مطبقة دائًما. لم ب تعترف• 
  م في تاريخ الطلبات األولية.تطلبت إجراء تعديل على أصول حق االستخدا شاقةتكن هناك عقود تأجير 

 ١التزامات اإليجار بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار المتبقية ، مخصومة باستخدام معدل االقتراض اإلضافي اعتباًرا من تعترف ب• 
  .٢٠١٩يناير 

  ؛ ةالموحد الخسائرقائمة االرباح او أصول حق االستخدام والفوائد على التزامات اإليجار في  استهالكب االعتراف• 
ضمن أنشطة التمويل) في  المعروضةصل المبلغ اإلجمالي للنقد المدفوع في جزء رئيسي (معروض ضمن أنشطة التمويل) والفائدة (تف• 

  قائمة التدفقات النقدية الموحدة.
  

م وخصوم اإليجار في حين أنها أدت يتم االعتراف بحوافز التأجير (على سبيل المثال فترة اإليجار) كجزء من قياس أصول حق االستخدا
القسط إلى االعتراف بحافز اإليجار ، المطفأ كخفض في مصاريف اإليجار على التوالي أساس  ١٧بموجب معيار المحاسبة الدولي 

  .الثابت
  

يتم إدراج المدفوعات المرتبطة بتأجير األصول منخفضة القيمة على أساس القسط الثابت كمصروف في الربح أو الخسارة. تشمل 
  صغيرة من أثاث المكاتب. وبنوداألصول ذات القيمة المنخفضة معدات تكنولوجيا المعلومات 

  
  ستخدام في تاريخ الطلبات األولية.تطلبت إجراء تعديل على أصول حق اال شاقةلم تكن هناك عقود تأجير 

  
ار استخدمت الشركة الدوافع العملية التالية عند تطبيق نهج اللحاق بالركب التراكمي على عقود اإليجار المصنفة سابقًا على أنها عقود إيج

  .١٧تشغيلية تطبق معيار المحاسبة الدولي 
  
  ص المتشابهة إلى حد معقول ؛استخدام معدل خصم واحد لمحفظة عقود اإليجار ذات الخصائ• 
  ؛ شاقةاالعتماد على التقييمات السابقة بشأن ما إذا كانت عقود اإليجار • 
  استبعاد التكاليف المباشرة األولية لقياس أصل حق االستخدام في تاريخ التطبيق األولي ، و• 
.على خيارات لتمديد أو إنهاء عقد اإليجاراستخدام وقت متأخر في تحديد مدة عقد اإليجار حيث يحتوي العقد • 

   سعوديةشركة االتصاالت المتنقلة ال
  ( شركة مساهمة سعودية )

 

  )تتمة( الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

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

  ) تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية٣٤) إىل (١إن اإليضاحات املرفقة من (

٢٢ 
 

 (تتمة)التغير في السياسات المحاسبية الهامة  -٥
  

  المحاسبة لعقود اإليجار
  

  ٢٠١٩يناير  ١السياسة المعمول بها من 
  

  الشركة كمستأجر
بحق استخدام األصول والتزام أو يحتوي على إيجار ، عند بدء العقد. تعترف الشركة عقد ايجار تقوم الشركة بتقييم ما إذا كان العقد 

  اإليجار المقابل في التاريخ الذي يجعل المؤجر فيه الموجود متاًحا لالستخدام من قبل الشركة (تاريخ البدء).
  في ذلك التاريخ ، تقيس الشركة حق االستخدام بالتكلفة ، والتي تشمل:

  

  مقدار القياس األولي اللتزام اإليجار.• 
  .إجراؤها في أو قبل تاريخ البدء ، مطروًحا منها أي حوافز إيجار مستلمة أي مدفوعات إيجار يتم• 
  ، و أولية أي تكاليف مباشرة• 

تقدير للتكاليف التي يتعين تكبدها الستعادة األصل األساسي إلى الحالة المطلوبة بموجب شروط وأحكام عقد اإليجار نتيجة الستخدام 
العتراف بذلك كجزء من تكلفة حق استخدام األصل عندما تتحمل الشركة التزاًما بهذه التكاليف األصل األساسي خالل فترة معينة ؛ يتم ا

  ، والذي قد يكون في تاريخ البدء أو كنتيجة الستخدام األصل خالل فترة معينة.
  

في ذلك التاريخ ، وتاريخ البدء ، تقيس الشركة التزام اإليجار بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي لم يتم دفعها في ذلك التاريخ. في 
يتم خصم مدفوعات اإليجار باستخدام سعر الفائدة الضمني في عقد اإليجار ، إذا كان يمكن تحديد هذا السعر بسهولة. إذا تعذر تحديد هذا 

  .التراكميل بسهولة ، فإن الشركة تستخدم معدل االقتراض المعد
  

تشمل مدفوعات اإليجار المدرجة في قياس التزام اإليجار المدفوعات التالية لحق استخدام األصل األساسي خالل فترة اإليجار التي لم 
  يتم دفعها في تاريخ البدء:

  
  ا منها حوافز اإليجار المستحقة القبض) ، مطروحً نةمودفعات ثابتة مضثابتة (بما في ذلك  دفعات• 
  تعرفةأو  مؤشرعقد إيجار متغير يستند إلى • 
  المبالغ التي يتوقع أن يدفعها المستأجر بموجب ضمانات القيمة المتبقية• 
  لخيار الشراء إذا كان المستأجر على يقين معقول من ممارسة هذا الخيار و المتوقعسعر ال• 
  اإليجار ، إذا كانت مدة اإليجار تعكس المستأجر الذي يمارس هذا الخيار.دفع غرامات إنهاء عقد • 
  

يتم إدراج المدفوعات المرتبطة بعقود اإليجار قصيرة األجل واألصول منخفضة القيمة على أساس القسط الثابت كمصروف في الربح 
  أو الخسارة.

  ٢٠١٩  التزامات االيجار 
  ١٬٦٠٩٬٨١٩  ٢٠١٩يناير  ١الرصيد كما في 

  ٣٧٣٬٢٠٠  اإلضافات
  ٨٣٬٨٠٨  تكلفة التمويل

  )١٧٦٬٠٦٤(  التقاعد
  )٤١٤٬٥٣٨(  المدفوعات

  ١٬٤٧٦٬٢٢٥  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١الرصيد 
  ٣٦٤٬٠٩٨  متداولة

  ١٬١١٢٬١٢٧  غير متداولة
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تقرير مجلس اإلدارة لعام 2019م

   سعوديةشركة االتصاالت المتنقلة ال
  ( شركة مساهمة سعودية )

 

  )تتمة( الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

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

  ) تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية٣٤) إىل (١إن اإليضاحات املرفقة من (

٢٢ 
 

 (تتمة)التغير في السياسات المحاسبية الهامة  -٥
  

  المحاسبة لعقود اإليجار
  

  ٢٠١٩يناير  ١السياسة المعمول بها من 
  

  الشركة كمستأجر
بحق استخدام األصول والتزام أو يحتوي على إيجار ، عند بدء العقد. تعترف الشركة عقد ايجار تقوم الشركة بتقييم ما إذا كان العقد 

  اإليجار المقابل في التاريخ الذي يجعل المؤجر فيه الموجود متاًحا لالستخدام من قبل الشركة (تاريخ البدء).
  في ذلك التاريخ ، تقيس الشركة حق االستخدام بالتكلفة ، والتي تشمل:

  

  مقدار القياس األولي اللتزام اإليجار.• 
  .إجراؤها في أو قبل تاريخ البدء ، مطروًحا منها أي حوافز إيجار مستلمة أي مدفوعات إيجار يتم• 
  ، و أولية أي تكاليف مباشرة• 

تقدير للتكاليف التي يتعين تكبدها الستعادة األصل األساسي إلى الحالة المطلوبة بموجب شروط وأحكام عقد اإليجار نتيجة الستخدام 
العتراف بذلك كجزء من تكلفة حق استخدام األصل عندما تتحمل الشركة التزاًما بهذه التكاليف األصل األساسي خالل فترة معينة ؛ يتم ا

  ، والذي قد يكون في تاريخ البدء أو كنتيجة الستخدام األصل خالل فترة معينة.
  

في ذلك التاريخ ، وتاريخ البدء ، تقيس الشركة التزام اإليجار بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي لم يتم دفعها في ذلك التاريخ. في 
يتم خصم مدفوعات اإليجار باستخدام سعر الفائدة الضمني في عقد اإليجار ، إذا كان يمكن تحديد هذا السعر بسهولة. إذا تعذر تحديد هذا 

  .التراكميل بسهولة ، فإن الشركة تستخدم معدل االقتراض المعد
  

تشمل مدفوعات اإليجار المدرجة في قياس التزام اإليجار المدفوعات التالية لحق استخدام األصل األساسي خالل فترة اإليجار التي لم 
  يتم دفعها في تاريخ البدء:

  
  ا منها حوافز اإليجار المستحقة القبض) ، مطروحً نةمودفعات ثابتة مضثابتة (بما في ذلك  دفعات• 
  تعرفةأو  مؤشرعقد إيجار متغير يستند إلى • 
  المبالغ التي يتوقع أن يدفعها المستأجر بموجب ضمانات القيمة المتبقية• 
  لخيار الشراء إذا كان المستأجر على يقين معقول من ممارسة هذا الخيار و المتوقعسعر ال• 
  اإليجار ، إذا كانت مدة اإليجار تعكس المستأجر الذي يمارس هذا الخيار.دفع غرامات إنهاء عقد • 
  

يتم إدراج المدفوعات المرتبطة بعقود اإليجار قصيرة األجل واألصول منخفضة القيمة على أساس القسط الثابت كمصروف في الربح 
  أو الخسارة.

  ٢٠١٩  التزامات االيجار 
  ١٬٦٠٩٬٨١٩  ٢٠١٩يناير  ١الرصيد كما في 

  ٣٧٣٬٢٠٠  اإلضافات
  ٨٣٬٨٠٨  تكلفة التمويل

  )١٧٦٬٠٦٤(  التقاعد
  )٤١٤٬٥٣٨(  المدفوعات

  ١٬٤٧٦٬٢٢٥  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١الرصيد 
  ٣٦٤٬٠٩٨  متداولة

  ١٬١١٢٬١٢٧  غير متداولة
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تقرير مجلس اإلدارة لعام 2019م

   سعوديةشركة االتصاالت المتنقلة ال
  ( شركة مساهمة سعودية )

 

  )تتمة( الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

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

  ) تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية٣٤) إىل (١إن اإليضاحات املرفقة من (

٢٣ 
 

 (تتمة)التغير في السياسات المحاسبية الهامة  -٥
  

عندما تتحمل الشركة التزاًما بتكاليف تفكيك وإزالة أصل مؤجر ، أو استعادة الموقع الذي توجد عليه أو استعادة األصل األساسي إلى 
. إلى الحد ٣٧الحالة المطلوبة بموجب شروط وشروط عقد اإليجار ، يتم االعتراف بالمخصص وقياسه وفقًا لمعايير المحاسبة الدولية 

لتكاليف المتعلقة بأصل حق االستخدام ، يتم إدراج التكاليف في أصل حق االستخدام ذي الصلة ، ما لم يتم تكبد هذه الذي تكون فيه ا
  .مخزونالتكاليف إلنتاج 

  

  القياس الالحق
  

بعد تاريخ البدء ، تقيس الشركة أصل حق االستخدام بالتكلفة ناقًصا 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 

. يبدأ االستهالك في تاريخ بدء عقد قائمة االرباح أو الخسائرته وتقر بأية خسائر انخفاض في القيمة تم تحديدها في قد انخفضت قيم
  اإليجار.

  
لتحديد ما إذا كان أصل حق االستخدام قد انخفضت قيمته وحسابات خسارة انخفاض  ٣٦تطبق الشركة المعيار المحاسبي الدولي رقم 

  القيمة المحددة.
  

ريخ البدء ، تقيس الشركة التزامات اإليجار عن طريق زيادة القيمة الدفترية لتعكس الفائدة على التزامات اإليجار وتخفيض القيمة بعد تا
  الدفترية لتعكس مدفوعات اإليجار المدفوعة.

  
  تعيد الشركة قياس التزام اإليجار (وتجري تعديالً مماثالً ألصل حق االستخدام ذي الصلة) كلما:

  
يرت مدة عقد اإليجار أو حدث أو تغيير كبير في الظروف مما أدى إلى تغيير في تقييم ممارسة خيار الشراء ، وفي هذه الحالة يتم تغ• 

  معدل.الخصم معدل الباستخدام  المعدلةإعادة قياس التزام اإليجار عن طريق خصم مدفوعات اإليجار 
تتغير مدفوعات اإليجار بسبب التغييرات في مؤشر أو معدل أو تغيير في المدفوعات المتوقعة بموجب قيمة متبقية مضمونة ، وفي • 

باستخدام معدل خصم غير متغير (ما لم تتغير  المعدلةهذه الحاالت يتم إعادة قياس التزام اإليجار عن طريق خصم مدفوعات اإليجار 
  التغيير في سعر الفائدة العائم ، وفي هذه الحالة يتم استخدام معدل الخصم المعدل). مدفوعات اإليجار بسبب

  
على يتم تعديل عقد اإليجار وال يتم احتساب تعديل عقد اإليجار كعقد إيجار منفصل ، وفي هذه الحالة يتم إعادة قياس التزام اإليجار بناًء 

  باستخدام معدل الخصم المعدل في تاريخ نفاذ التعديل. المعدلةمدة عقد اإليجار المعّدل عن طريق خصم مدفوعات اإليجار 
  

ة إيجار بين االلتزام وتكلفة التمويل. يتم تحميل تكلفة التمويل على الربح أو الخسارة على مدار فترة اإليجار إلنتاج يتم تخصيص كل دفع
معدل فائدة دوري ثابت على الرصيد المتبقي من االلتزام لكل فترة. سعر الفائدة الدوري الثابت هو معدل الخصم المستخدم في القياس 

  األولي اللتزام اإليجار.
  

اإليجار أو غير اإليجار ، تخصص الشركة االعتبار في العقد  عناصرإيجار واحد أو أكثر من  عنصربالنسبة للعقود التي تحتوي على 
  سعر المكونات غير المستأجرة.والمجموع الكلي الى لكل عنصر إيجار على أساس السعر المستقل النسبي لعنصر التأجير 

  
  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 
،  االرباح أو الخسائر قائمةأو خسارة ناتجة عن التصرف في  ربحالبيع المستلمة على أنها تعكس القيمة العادلة ، يتم االعتراف بأي 

والخسائر المتعلقة بالحقوق التي تم االحتفاظ بها في القيمة الدفترية  األرباحعلق فيه بالحقوق التي تم تحويلها. يتم إدراج بالقدر الذي يت
ط لحق استخدام األصل المعترف به في بداية عقد اإليجار. عندما ال تكون عائدات البيع المستلمة بالقيمة العادلة ، يتم االعتراف بأي شرو

  .السوق ، يتم االعتراف بالشروط كتمويل إضافي يقدمه المؤجر واكثر من سعرسوق كدفعة مقدمة من مدفوعات اإليجار ، السعرأقل من 

   سعوديةشركة االتصاالت المتنقلة ال
  ( شركة مساهمة سعودية )

 

  )تتمة( الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

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

  ) تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية٣٤) إىل (١إن اإليضاحات املرفقة من (

٢٤ 
 

 (تتمة)التغير في السياسات المحاسبية الهامة  -٥
  

  الشركة هي المؤجر عندما تكون
  

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

  
إيرادات اإليجار من عقود اإليجار التشغيلية على أساس القسط الثابت على مدى مدة عقد اإليجار ذات الصلة. تضاف التكاليف  يتم احتساب

المباشرة األولية المتكبدة في التفاوض وترتيب عقد إيجار تشغيلي إلى القيمة الدفترية لألصل المؤجر ويتم االعتراف بها على أساس 
  فترة اإليجار.القسط الثابت على مدى 

  
لتخصيص االعتبار بموجب  ١٥تقارير المالية رقم للالتأجير وغير التأجير ، تطبق الشركة المعيار الدولي  عناصرعندما يتضمن العقد 

  .عنصرالعقد لكل 
  ٢٠١٩  

  ١٬٨٢٢٬٢٨٥  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١التزامات اإليجار التشغيلي تم اإلفصاح عنها في 
  ١٬٢٩٥٬١١٩  للمستأجر في تاريخ تقديم الطلب األولي المتراكمخصم باستخدام معدل االقتراض 

  ٣١٤٬٧٠٠  إضافة / (خصم): التعديالت نتيجة معالجة مختلف لخيارات التمديد واإلنهاء والتعديالت األخرى
  ١٬٦٠٩٬٨١٩  ٢٠١٩يناير  ١التزام اإليجار المعترف به في 

    منها:
  ٣٧٤٬٧٣٥  اإليجار المتداولة مطلوبات
  ١٬٢٣٥٬٠٨٤  اإليجار غير المتداولة مطلوبات

  ١٬٦٠٩٬٨١٩  
  

٪ كمصروف فائدة على ٥٫٦بنسبة  ٢٠١٩يناير  ١بلغ معدل االقتراض التدريجي للمستأجر المطبق على التزامات اإليجار بتاريخ 
  .٢٠١٩ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي للسنة المنتهية في ٨٤التزامات االيجار والتي  بلغت 

  

   ٢٠١٩يناير  ١    زيادة / انخفاض    ٢٠١٨ديسمبر  ٣١  
  ١٬٥٨٥٬٢٠٣    ١٬٥٨٥٬٢٠٣    -  حق استخدام األصول

  ١٬٣١٧٬٦٢٦    )٢٦٨٬٥٢٩(    ١٬٥٨٦٬١٥٥  ذمم تجارية ومدينة أخرى
  ٣٧٤٬٧٣٥    ٣٧٤٬٧٣٥    -  اإليجار المتداولة مطلوبات
  ١٬٢٣٥٬٠٨٤    ١٬٢٣٥٬٠٨٤    -  اإليجار الغيرالمتداولة مطلوبات

  )٢٬٠٩٣٬٣٠١(    )٢٩٣٬١٤٥(    )١٬٨٠٠٬١٥٦(  العجز المتراكم
  

  أصول حق االستخدام المعترف بها تتعلق بأنواع األصول التالية:
  

  خلوية ومعدات اخرى    اراضي ومباني   
  ٣٦٦٬٩٨١    ١٬٢١٨٬٢٢٢    ٢٠١٩يناير  ١الرصيد كما في 

  ١٤٬٦٣٩    ٤٠٠٬٧٢٥    يضاف : اإلضافات 
  )١٠٤٬٩٠٨(    )٣٠١٬٨٣٢(    يخصم : اإلطفاء

  )١٢٣٬٨٦٠(    )٢١٬٤٨٨(    يخصم : االستبعادات
  ١٥٢٬٨٥٢    ١٬٢٩٥٬٦٢٧    ٢٠١٩ ديسمبر ٣١الرصيد الختامي كما في 
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   سعوديةشركة االتصاالت المتنقلة ال
  ( شركة مساهمة سعودية )

 

  )تتمة( الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

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

  ) تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية٣٤) إىل (١إن اإليضاحات املرفقة من (

٢٤ 
 

 (تتمة)التغير في السياسات المحاسبية الهامة  -٥
  

  الشركة هي المؤجر عندما تكون
  

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

  
إيرادات اإليجار من عقود اإليجار التشغيلية على أساس القسط الثابت على مدى مدة عقد اإليجار ذات الصلة. تضاف التكاليف  يتم احتساب

المباشرة األولية المتكبدة في التفاوض وترتيب عقد إيجار تشغيلي إلى القيمة الدفترية لألصل المؤجر ويتم االعتراف بها على أساس 
  فترة اإليجار.القسط الثابت على مدى 

  
لتخصيص االعتبار بموجب  ١٥تقارير المالية رقم للالتأجير وغير التأجير ، تطبق الشركة المعيار الدولي  عناصرعندما يتضمن العقد 

  .عنصرالعقد لكل 
  ٢٠١٩  

  ١٬٨٢٢٬٢٨٥  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١التزامات اإليجار التشغيلي تم اإلفصاح عنها في 
  ١٬٢٩٥٬١١٩  للمستأجر في تاريخ تقديم الطلب األولي المتراكمخصم باستخدام معدل االقتراض 

  ٣١٤٬٧٠٠  إضافة / (خصم): التعديالت نتيجة معالجة مختلف لخيارات التمديد واإلنهاء والتعديالت األخرى
  ١٬٦٠٩٬٨١٩  ٢٠١٩يناير  ١التزام اإليجار المعترف به في 

    منها:
  ٣٧٤٬٧٣٥  اإليجار المتداولة مطلوبات
  ١٬٢٣٥٬٠٨٤  اإليجار غير المتداولة مطلوبات

  ١٬٦٠٩٬٨١٩  
  

٪ كمصروف فائدة على ٥٫٦بنسبة  ٢٠١٩يناير  ١بلغ معدل االقتراض التدريجي للمستأجر المطبق على التزامات اإليجار بتاريخ 
  .٢٠١٩ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي للسنة المنتهية في ٨٤التزامات االيجار والتي  بلغت 

  

   ٢٠١٩يناير  ١    زيادة / انخفاض    ٢٠١٨ديسمبر  ٣١  
  ١٬٥٨٥٬٢٠٣    ١٬٥٨٥٬٢٠٣    -  حق استخدام األصول

  ١٬٣١٧٬٦٢٦    )٢٦٨٬٥٢٩(    ١٬٥٨٦٬١٥٥  ذمم تجارية ومدينة أخرى
  ٣٧٤٬٧٣٥    ٣٧٤٬٧٣٥    -  اإليجار المتداولة مطلوبات
  ١٬٢٣٥٬٠٨٤    ١٬٢٣٥٬٠٨٤    -  اإليجار الغيرالمتداولة مطلوبات

  )٢٬٠٩٣٬٣٠١(    )٢٩٣٬١٤٥(    )١٬٨٠٠٬١٥٦(  العجز المتراكم
  

  أصول حق االستخدام المعترف بها تتعلق بأنواع األصول التالية:
  

  خلوية ومعدات اخرى    اراضي ومباني   
  ٣٦٦٬٩٨١    ١٬٢١٨٬٢٢٢    ٢٠١٩يناير  ١الرصيد كما في 

  ١٤٬٦٣٩    ٤٠٠٬٧٢٥    يضاف : اإلضافات 
  )١٠٤٬٩٠٨(    )٣٠١٬٨٣٢(    يخصم : اإلطفاء

  )١٢٣٬٨٦٠(    )٢١٬٤٨٨(    يخصم : االستبعادات
  ١٥٢٬٨٥٢    ١٬٢٩٥٬٦٢٧    ٢٠١٩ ديسمبر ٣١الرصيد الختامي كما في 



76

تقرير مجلس اإلدارة لعام 2019م

   سعوديةشركة االتصاالت المتنقلة ال
  ( شركة مساهمة سعودية )

 

  )تتمة( الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

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

  ) تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية٣٤) إىل (١إن اإليضاحات املرفقة من (

٢٥ 
 

 )(تتمةالتغير في السياسات المحاسبية الهامة  -٥
  :٢٠١٩ ديسمبر ٣١يلخص الجدول التالي التأثير على قائمة المركز المالي الموحدة كما في 

  كما تم االفصاح عنها  
تعديالت المعيار الدولي 

  ١٦للتقارير المالية رقم 
المبالغ بدون تأثير المعيار 

  ١٦الدولي للتقارير المالية رقم 
     الموجودات

    موجودات متداولة
 ١٬١٥٧٬٤٣٨ - ١٬١٥٧٬٤٣٨  النقد وأرصدة البنوك

  ١٬٩٩٦٬٦٦٨  ٢٦٦٬٣٧٤  ١٬٧٣٠٬٢٩٤  ذمم مدينة وتجارية أخرى
  ٢٧٤٬٩٥٦  -  ٢٧٤٬٩٥٦  موجودات تعاقدية

 ٢٤١٬٩٧٢ - ٢٤١٬٩٧٢  مخزون
  

  ٣٬٦٧١٬٠٣٤  ٢٦٦٬٣٧٤  ٣٬٤٠٤٬٦٦٠ مجموع الموجودات المتداولة
        

     موجودات غير متداولة
 ١٣١٬٢٥٣ - ١٣١٬٢٥٣  موجودات تعاقدية

  -  )١٬٤٤٨٬٤٧٩(  ١٬٤٤٨٬٤٧٩  االصول حق استخدام
  ٦٬٠٧٩٬٩٨١  -  ٦٬٠٧٩٬٩٨١ ممتلكات ومعدات

  ٤٥٧٬٩٥٢  -  ٤٥٧٬٩٥٢  دفعات رأسمالية مقدمة 
  ١٦٬٢١٥٬٩٢٨  -  ١٦٬٢١٥٬٩٢٨ موجودات غير ملموسة

    
  ٢٢٬٨٨٥٬١١٤ )١٬٤٤٨٬٤٧٩(  ٢٤٬٣٣٣٬٥٩٣ مجموع الموجودات غير المتداولة

        
  ٢٦٬٥٥٦٬١٤٨  )١٬١٨٢٬١٠٥(  ٢٧٬٧٣٨٬٢٥٣  مجموع الموجودات

        
         المطلوبات وحقوق المساهمين 

    مطلوبات متداولة 
  ٣٬٤٨٧٬٥١٦  ٤٣٬٧٥٧  ٣٬٤٤٣٬٧٥٩  ذمم دائنة و تجارية أخرى

 ٥٨٬٩٤١ - ٥٨٬٩٤١ الجزء المتداول من القروض طويلة األجل
  ٦٢١٬٣١٩  -  ٦٢١٬٣١٩ إيرادات مؤجلة
  -  )٣٦٤٬٠٩٨(  ٣٦٤٬٠٩٨  التزامات تأجير

        
  ٤٬١٦٧٬٧٧٦  )٣٢٠٬٣٤١(  ٤٬٤٨٨٬١١٧ مجموع المطلوبات المتداولة

        
     مطلوبات غير متداولة 

  ٦٬٣٧٥٬٧٦٣  -  ٦٬٣٧٥٬٧٦٣  ذات عالقة أطرافمستحق إلى 
  -  )١٬١١٢٬١٢٧(  ١٬١١٢٬١٢٧  التزامات تأجير

  ١٬١١١٬٦٨١  -  ١٬١١١٬٦٨١  مطلوبات غير متداولة أخرى
  ١٠٬٣١٤٬٩٤٠  -  ١٠٬٣١٤٬٩٤٠  قرض طويل األجل

 ١٢٧٬٨٩٩ - ١٢٧٬٨٩٩  مشتقات أدوات مالية
  ١٠٤٬٨٧٥  -  ١٠٤٬٨٧٥  مكافأة نهاية الخدمة للموظفينمخصص 

        
  ١٨٬٠٣٥٬١٥٨  )١٬١١٢٬١٢٧(  ١٩٬١٤٧٬٢٨٥ مجموع المطلوبات غير المتداولة

        
        رأس المال واالحتياطيات

  ٥٬٨٣٧٬٢٩٢  -  ٥٬٨٣٧٬٢٩٢ رأس المال
  )١٢٧٬٨٩٩(  -  )١٢٧٬٨٩٩(  احتياطي تحوط

 ١٬٥٨٤  - ١٬٥٨٤  احتياطيات أخرى
  )١٬٣٥٧٬٧٦٣(  ٢٥٠٬٣٦٣  )١٬٦٠٨٬١٢٦(  متراكمعجز 

  ٤٬٣٥٣٬٢١٤  ٢٥٠٬٣٦٣  ٤٬١٠٢٬٨٥١ مجموع رأس المال واالحتياطيات
        

  ٢٦٬٥٥٦٬١٤٨  )١٬١٨٢٬١٠٥(  ٢٧٬٧٣٨٬٢٥٣  مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين 

   سعوديةشركة االتصاالت المتنقلة ال
  ( شركة مساهمة سعودية )

 

  )تتمة( الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

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

  ) تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية٣٤) إىل (١إن اإليضاحات املرفقة من (

٢٦ 
 

 (تتمة)التغير في السياسات المحاسبية الهامة  -٥
  

  :٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في قائمة األرباح أوالخسائر الموحدة يلخص الجدول التالي التأثير على 

  

 وأرصدة البنوكالنقدية  -٦
 
  ٢٠١٨  ٢٠١٩  

 ٧١١ ١٬١١٩  نقد في الصندوق
 ٥١٦٬٠٢٠ ٥٥٦٬٣١٩ نقد لدى البنوك

 ٩٠٠٬٠٠٠ ٦٠٠٬٠٠٠  ودائع ألجل 
  ١٬٤١٦٬٧٣١  ١٬١٥٧٬٤٣٨  

  
، بلغ  البنوك التجارية المحليةتستثمر الشركة جزًءا من الفائض النقدي في الودائع ألجل مع فترة استحقاق مدتها ثالثة أشهر أو أقل لدى 

بلغ إجمالي العموالت التي  )٢٫٢٦٪:  ٢٠١٨٪ ( ٢٫٤٧بلغت  ٢٠١٩ متوسط معدالت العمولة السنوية على هذه الودائع خالل عام
  مليون لایر سعودي).٢٦٫٨: ٢٠١٨مليون لایر سعودي ( ٢٦٫٣بلغت  ٢٠١٩حصلت عليها الشركة خالل عام 

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  

 
 كما تم االفصاح عنها

تعديالت المعيار الدولي 
  ١٦للتقارير المالية رقم 

المبالغ بدون تأثير 
المعيار الدولي للتقارير 

  ١٦المالية رقم 
       

  ٨٬٣٨٦٬٢٢٧  -  ٨٬٣٨٦٬٢٢٧  اإليرادات 
  )٢٬٤١٧٬٧٢١(  -  )٢٬٤١٧٬٧٢١( تكلفة اإليرادات

      

  )٢٬٤٣١٬٩٨٣(  )٥٣٣٬٣٣١(  )١٬٨٩٨٬٦٥٢( مصاريف تشغيلية وإدارية
  )١٬٩٠٤٬٨١١(  ٤٠٦٬٧٤٠  )٢٬٣١١٬٥٥١( مصاريف اإلستهالك واإلطفاء

  )٢٤٧٬٢٤٩(  -  )٢٤٧٬٢٤٩( الماليةخسائر االنخفاض المتوقعة في قيمة الموجودات 
  ٢٦٬٣٣٨  -  ٢٦٬٣٣٨  إيرادات الفوائد
  ١٠٬٨٩١  -  ١٠٬٨٩١  إيرادات أخرى
  )٩٦٠٬٦٩٣(  ٨٣٬٨٠٨  )١٬٠٤٤٬٥٠١(  أعباء تمويل 

    
  ٤٦٠٬٩٩٩  )٤٢٬٧٨٣(  ٥٠٣٬٧٨٢  صافي الربح قبل الزكاة

 )١٨٬٦٠٧(  - )١٨٬٦٠٧(  الزكاة
  ٤٤٢٬٣٩٢  )٤٢٬٧٨٣(  ٤٨٥٬١٧٥  للسنةصافي الربح 
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  ( شركة مساهمة سعودية )

 

  )تتمة( الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

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

  ) تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية٣٤) إىل (١إن اإليضاحات املرفقة من (

٢٦ 
 

 (تتمة)التغير في السياسات المحاسبية الهامة  -٥
  

  :٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في قائمة األرباح أوالخسائر الموحدة يلخص الجدول التالي التأثير على 

  

 وأرصدة البنوكالنقدية  -٦
 
  ٢٠١٨  ٢٠١٩  

 ٧١١ ١٬١١٩  نقد في الصندوق
 ٥١٦٬٠٢٠ ٥٥٦٬٣١٩ نقد لدى البنوك

 ٩٠٠٬٠٠٠ ٦٠٠٬٠٠٠  ودائع ألجل 
  ١٬٤١٦٬٧٣١  ١٬١٥٧٬٤٣٨  

  
، بلغ  البنوك التجارية المحليةتستثمر الشركة جزًءا من الفائض النقدي في الودائع ألجل مع فترة استحقاق مدتها ثالثة أشهر أو أقل لدى 

بلغ إجمالي العموالت التي  )٢٫٢٦٪:  ٢٠١٨٪ ( ٢٫٤٧بلغت  ٢٠١٩ متوسط معدالت العمولة السنوية على هذه الودائع خالل عام
  مليون لایر سعودي).٢٦٫٨: ٢٠١٨مليون لایر سعودي ( ٢٦٫٣بلغت  ٢٠١٩حصلت عليها الشركة خالل عام 

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  

 
 كما تم االفصاح عنها

تعديالت المعيار الدولي 
  ١٦للتقارير المالية رقم 

المبالغ بدون تأثير 
المعيار الدولي للتقارير 

  ١٦المالية رقم 
       

  ٨٬٣٨٦٬٢٢٧  -  ٨٬٣٨٦٬٢٢٧  اإليرادات 
  )٢٬٤١٧٬٧٢١(  -  )٢٬٤١٧٬٧٢١( تكلفة اإليرادات

      

  )٢٬٤٣١٬٩٨٣(  )٥٣٣٬٣٣١(  )١٬٨٩٨٬٦٥٢( مصاريف تشغيلية وإدارية
  )١٬٩٠٤٬٨١١(  ٤٠٦٬٧٤٠  )٢٬٣١١٬٥٥١( مصاريف اإلستهالك واإلطفاء

  )٢٤٧٬٢٤٩(  -  )٢٤٧٬٢٤٩( الماليةخسائر االنخفاض المتوقعة في قيمة الموجودات 
  ٢٦٬٣٣٨  -  ٢٦٬٣٣٨  إيرادات الفوائد
  ١٠٬٨٩١  -  ١٠٬٨٩١  إيرادات أخرى
  )٩٦٠٬٦٩٣(  ٨٣٬٨٠٨  )١٬٠٤٤٬٥٠١(  أعباء تمويل 

    
  ٤٦٠٬٩٩٩  )٤٢٬٧٨٣(  ٥٠٣٬٧٨٢  صافي الربح قبل الزكاة

 )١٨٬٦٠٧(  - )١٨٬٦٠٧(  الزكاة
  ٤٤٢٬٣٩٢  )٤٢٬٧٨٣(  ٤٨٥٬١٧٥  للسنةصافي الربح 
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   سعوديةشركة االتصاالت المتنقلة ال
  ( شركة مساهمة سعودية )

 

  )تتمة( الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

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

  ) تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية٣٤) إىل (١إن اإليضاحات املرفقة من (

٢٧ 
 

 وتجارية أخرىمدينة ذمم  -٧
 

  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
 ١٬٧٩٨٬٤١١ ٢٬٢٥٨٬١٣٢  ذمم تجارية مدينة

 )٧٦٤٬٨٢٢( )١٬٠٠٨٬٨٢٨(  يخصم: مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
 ١٬٠٣٣٬٥٨٩ ١٬٢٤٩٬٣٠٤  ذمم تجارية مدينة صافي
 ٤١٬٢٨٣ ٥٩٬٦٨٤  دفعات مقدمة للموردين 

 ٣٠٠٬٧٤٥ ٥١٬٦٩٣  إيجار مدفوع مقدماً 
 ٥٥٬٩٥٧ ٥١٬٧٣١  دفعات مقدمة لخطوط النقل ووصالت األلياف 

 ١٥٤٬٥٨١ ٣١٧٬٨٨٢  ذمم مدينة أخرى
  ١٬٥٨٦٬١٥٥  ١٬٧٣٠٬٢٩٤  
  

  ذمم تجارية مدينة
  

ال يتم إحتساب أية فوائد على الذمم التجارية المدينة. وتعترف الشركة  يوما. ٣٠ى مبيعات السلع والخدمات يبلغ متوسط فترة اإلئتمان عل
ً عن السدادبمخصص الديون المشكوك في تحصيلها على أساس عمر الدين والذي يزيد عندما يصبح المدينين أكثر  حيث تشير  تأخيرا

  . لسداداالتجارب السابقة أن احتمال استرداد المبالغ قابلة للتحصيل تنخفض كلما زاد تأخر
  

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.

  
ال يوجد عمالء آخرين يشكلون أكثر و. )١٤٪: ٢٠١٨(٪ من إجمالي رصيد الذمم التجارية المدينة للشركة٢٣يمثل اثنين من المدينين 

  .٪ من إجمالي رصيد الذمم التجارية المدينة١٠من 
  

التي كانت ومتواجدة في تاريخ التقريرمليون لایر س�������عودي)  ٤٥٤: ٢٠١٨مليون لایر س�������عودي ( ٧٣٦بلغت الذمم المدينة التجارية 
، وفقا للسياسة، ال تزال تعتبر المبالغ قابلة لالسترداد ولم يكن هناك انخفاض ملحوظ في جودة االئتمان منذ منح  لم يتم تحديدهامستحقة 

  االئتمان في البداية.
  

  عمر الذمم التجارية المتأخرة الغير مقدمة لـ
  

  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
 ٣١٦٬٧٠٤ ٤٤٣٬٢٤٩  يوم ٩٠يوم الى  ٦٠

 ٦٦٬٤٨٢ ١٠٣٬٨٨٠  يوم ١٨٠يوم الى  ١٢٠
 ٧٠٬٦٤٨ ١١١٬٥٨٣  يوم ٣٦٠يوم الى  ١٨٠

 - ٧٧٬٢٣٥  يوم ٣٦٠أكثر من 
  ٤٥٣٬٨٣٤ ٧٣٥٬٩٤٧ 

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

  
  
  
  

   سعوديةشركة االتصاالت المتنقلة ال
  ( شركة مساهمة سعودية )

 

  )تتمة( الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

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

  ) تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية٣٤) إىل (١إن اإليضاحات املرفقة من (

٢٨ 
 

  (تتمة)ذمم مدينة وتجارية أخرى  -٧
  

  الحركة في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
  
  

  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
 ٦٢٥٬٧٧٣ ٧٦٤٬٨٢٢  الرصيد االفتتاحي

 ١٥٤٬١٨٤ ٢٤٤٬٠٠٦  محمل خالل السنة 
 )١٥٬١٣٥( -  المبالغ المعادة خالل السنة

  ٧٦٤٬٨٢٢  ١٬٠٠٨٬٨٢٨  الرصيد الختامي
  

 عند تحديد قابلية تحص�����يل الذمم التجارية المدينة، تعتبر الش�����ركة أن أي تغيير في نوعية االئتمان للذمم التجارية المدينة من تاريخ منح
تركيز مخاطر االئتمان محدود إلى حقيقة أن قاعدة عمالء الشركة كبيرة يقتصر االئتمان في البداية حتى نهاية الفترة المشمولة بالتقرير. 

  .منخفضة القيمة. ال تحتفظ الشركة بأي ضمانات على الذمم التجارية المدينة مرتبطةوليست 
  

  موجودات تعاقدية -٨
  

  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
      

 ٣٠٤٬٦٣٩ ٤٠٩٬٤٥٢  اإليرادات غير المفوترة
 - )٣٬٢٤٣(  القيمةمخصوما منه: مخصص خسائر انخفاض 

  ٣٠٤٬٦٣٩  ٤٠٦٬٢٠٩ 
  ٢٨٩٬١٩٧ ٢٧٤٬٩٥٦  متداولة

 ١٥٬٤٤٢ ١٣١٬٢٥٣  غير متداولة

  ٣٠٤٬٦٣٩ ٤٠٦٬٢٠٩ 
 

 مخزون -٩
 
  ٢٠١٨  ٢٠١٩  

 ٢٣٤٬١٠٩  ٢٥٥٬٧٩٦  أجهزة هاتف وملحقاتها 
 ٣٬٤٦١  ١٬٦٧٦  شرائح هاتف جوال 

 ٢٬٨٩٢  ١٬٠٧٢  بطاقات إعادة شحن مسبقة الدفع 
 ١٬٧٠٤ ٢٬٥٨٩  أخرى 

  ٢٤٢٬١٦٦  ٢٦١٬١٣٣  
  )١٩٬١٦١(  )١٩٬١٦١(  المخزون بطيء الحركةيخصم: مخصص 

  ٢٢٣٬٠٠٥  ٢٤١٬٩٧٢  
  ٧٥٧٬٢٨٠  ١٬١١٣٬٩٦٧  تكلفة المخزون المعترف بها كمصروف
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   سعوديةشركة االتصاالت المتنقلة ال
  ( شركة مساهمة سعودية )

 

  )تتمة( الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

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

  ) تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية٣٤) إىل (١إن اإليضاحات املرفقة من (

٢٨ 
 

  (تتمة)ذمم مدينة وتجارية أخرى  -٧
  

  الحركة في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
  
  

  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
 ٦٢٥٬٧٧٣ ٧٦٤٬٨٢٢  الرصيد االفتتاحي

 ١٥٤٬١٨٤ ٢٤٤٬٠٠٦  محمل خالل السنة 
 )١٥٬١٣٥( -  المبالغ المعادة خالل السنة

  ٧٦٤٬٨٢٢  ١٬٠٠٨٬٨٢٨  الرصيد الختامي
  

 عند تحديد قابلية تحص�����يل الذمم التجارية المدينة، تعتبر الش�����ركة أن أي تغيير في نوعية االئتمان للذمم التجارية المدينة من تاريخ منح
تركيز مخاطر االئتمان محدود إلى حقيقة أن قاعدة عمالء الشركة كبيرة يقتصر االئتمان في البداية حتى نهاية الفترة المشمولة بالتقرير. 

  .منخفضة القيمة. ال تحتفظ الشركة بأي ضمانات على الذمم التجارية المدينة مرتبطةوليست 
  

  موجودات تعاقدية -٨
  

  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
      

 ٣٠٤٬٦٣٩ ٤٠٩٬٤٥٢  اإليرادات غير المفوترة
 - )٣٬٢٤٣(  القيمةمخصوما منه: مخصص خسائر انخفاض 

  ٣٠٤٬٦٣٩  ٤٠٦٬٢٠٩ 
  ٢٨٩٬١٩٧ ٢٧٤٬٩٥٦  متداولة

 ١٥٬٤٤٢ ١٣١٬٢٥٣  غير متداولة

  ٣٠٤٬٦٣٩ ٤٠٦٬٢٠٩ 
 

 مخزون -٩
 
  ٢٠١٨  ٢٠١٩  

 ٢٣٤٬١٠٩  ٢٥٥٬٧٩٦  أجهزة هاتف وملحقاتها 
 ٣٬٤٦١  ١٬٦٧٦  شرائح هاتف جوال 

 ٢٬٨٩٢  ١٬٠٧٢  بطاقات إعادة شحن مسبقة الدفع 
 ١٬٧٠٤ ٢٬٥٨٩  أخرى 

  ٢٤٢٬١٦٦  ٢٦١٬١٣٣  
  )١٩٬١٦١(  )١٩٬١٦١(  المخزون بطيء الحركةيخصم: مخصص 

  ٢٢٣٬٠٠٥  ٢٤١٬٩٧٢  
  ٧٥٧٬٢٨٠  ١٬١١٣٬٩٦٧  تكلفة المخزون المعترف بها كمصروف
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   سعوديةشركة االتصاالت المتنقلة ال
  ( شركة مساهمة سعودية )

 

  )تتمة( الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

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

  ) تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية٣٤) إىل (١إن اإليضاحات املرفقة من (

٣١ 
 

 (تتمة) موجودات غير ملموسة -١٢
  

  :يةأهملألكثر  فيما يلي صافي القيمة الدفترية وتواريخ انتهاء الصالحية 
  

  ٢٠١٨  ٢٠١٩  نهاية فترة اإلطفاء  
  ١٤٬٥٠٥٬٢٤٧  ١٣٬٩٨٨٬١١٤  ٢٠٤٧يناير   م الترخيصورس

  ٩٥٠٬٥٩٨  ٩٦٧٬٤٢٥  ٢٠٣٤و  ٢٠٢٣بين   (عناصر متعددة) حقوق االستخدام
-١٧٦٠ميجا هرتز ( ١٠×  ٢الطيف 
  ٦٥٨٬٦٦٨  ٦١١٬٦٢٠  ٢٠٣٢ديسمبر   )١٨٦٥-١٨٥٥،  ١٧٧٠

  -  ٥٣٤٬١٢٥  ٢٠٣٣ديسمبر   ميجا هيرتز٨٠٠من  ١٠×  ٢ الطيف 
    ١٦٬١١٤٬٥١٣  ١٦٬١٠١٬٢٨٤  

 
  مصاريف الترخيص*
  

ذو الحجة  ٢٨بتاريخ  ٣٥٧) ورقم ٢٠٠٧يونيو  ١١هــ (الموافق ١٤٢٨جمادى األولى  ٢٥بتاريخ  ١٧٦بموجب القرارات الوزارية رقم 
) تم ٢٠٠٧يونيو  ١٢هـ (الموافق ١٤٢٨جمادى األولى  ٢٦م بتاريخ  /٤٨)، والمرسوم الملكي رقم ٢٠٠٨يناير  ٧هــ (الموافق ١٤٢٨

مليار لایر سعودي.  ٢٢٫٩١سنة مقابل  ٢٥الث لخدمات الهاتف الجوال في المملكة العربية السعودية لمدة منح الشركة الترخيص كمشغل ث
مليون لایر سعودي لتمويل التكاليف المتعلقة بها وتم رسملتها كجزء من تكلفة  ٤٤٩٫١٨وتشمل رسوم الترخيص أيضاً على مبلغ يعادل 

 لمملكة العربية السعودية في ذلك الوقت. الترخيص وفقاً للمعايير المتعارف عليها في ا
  

) الذي تم اإلعالن عنه من قبل هيئة السوق المالية ٢٠١٦أكتوبر  ١هــ (الموافق  ١٤٣٧ذي الحجة  ٣٠بناء على األمر السامي بتاريخ 
) للتنسيق مع شركة CITC) والذي وجه لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات (٢٠١٦أكتوبر  ٢هـ (الموافق  ١٤٣٨محرم  ٠١بتاريخ 

ربيع األول  ٢١سنة تنتهي في  ٣٢سنة إضافية، لتصل الفترة المتبقية الى  ١٥االتصاالت المتنقلة السعودية (زين) لتمديد ترخيصها لمدة 
 ). ٢٠٤٧يناير  ١٨هـ (الموافق  ١٤٦٩

 

  حقوق االستخدام الغير قابلة لإللغاء**
  

كابالت النقل األرضي أو البحري الذي تم منح حق استخدامه لفترة محددة. يتم اإلعتراف يتعلق هذا البند بحق استخدام جزء من سعة 
بحقوق اإلستخدام غير القابلة لإللغاء بالتكلفة كأصل عندما يكون لدى الشركة الحق المحدد غير القابل لإللغاء إلستخدام جزء من األصل 

ل النطاق العريض ، وتمتد فترة حق اإلستخدام ألغلبية العمراإلنتاجي لألصل المعني، التي تتكون عموماً من األلياف البصرية أو أصو
الى  ١٠المعني. ويتم إطفاؤها بطريقة القسط الثابت على الفترة المتوقعة لإلستخدام أو فترة العقد، أيهما أقصر والتي تتراوح عادة ما بين 

 عاما. ٢٠
  

  الطيف الترددي***
  

يتم اإلعتراف الالسلكي المخصص للهاتف المحمول الذي حصلت عليه لجنة االتصاالت وتقنية المعلومات..يتوافق الطيف مع التردد 
يتم تسجيل على مدار فترة السداد التعاقدية على أساس القسط الثابت.إطفاؤه بالطيف بسعر الخصم باستخدام طريقة الفائدة الفعالة ويتم 

 ددي الذي تم رسملته تحت الموجودات غير الملموسة ضمن المطلوبات األخرى غير المتداولة.ورسملة مبلغ االلتزام المتعلق بالطيف التر
  

   سعوديةشركة االتصاالت المتنقلة ال
  ( شركة مساهمة سعودية )

 

  )تتمة( الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

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

  ) تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية٣٤) إىل (١إن اإليضاحات املرفقة من (

٣٢ 
 

  دائنة و تجارية أخرى ذمم -١٣
  ٢٠١٨  ٢٠١٩  

  ١٬٤٧٧٬٣٨٠  ٨١٩٬٥٤٠  الرسوم الحكومية المستحقة
  ١٬١١٧٬٣١٢  ٩٦٦٬٠٠١  الذمم الدائنة التجارية

  ٥٧٤٬٣٥٣  ٦٧٧٬٦١٤  االستحقاقات 
  ٣٩٧٬٢٢٥  ٤٣٢٬٠٨٥  المستحقةاوراق دفع 

  ٨١٬٠٠٦  ٧٤٬٧٢٠  المستحقات المتعلقة بالموظفين
  -  ١٨٬٦٠٧  مخصص الزكاة
  ٤٥٧٬٢٢١  ٤٥٥٬١٩٢  ذمم دائنة أخرى

  ٤٬١٠٤٬٤٩٧  ٣٬٤٤٣٬٧٥٩  
  

مليون لایر سعودي  ٩٩٩ بمبلغتتضمن الرسوم الحكومية المستحقة الذمم الدائنة المستحقة األخرى على مخصصات تنظيمية وقانونية 
. هذه الحركة في مليون لایر سعودي) ٤٣٣: ٢٠١٨مليون لایر ( ٧١٣مليون لایر سعودي) مع حركة صافية قدرها  ١٬٧١٢: ٢٠١٨(

  غير نقدية.المخصص هي معامالت 
  

مليون لایر)  مقابل  ٣٢٬٣: ٢٠١٨مليون لایر سعودي ( ٤٫٤تتضمن الذمم الدائنة التجارية مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة بمبلغ 
 .توفير خدمات اإلتصاالت لألطراف ذات العالقة

 
ار ال يتم تحميل فوائد على الذمم الدائنة والتجارية. لدى الشركة سياسات إدارة المخاطر المالية لضمان دفع جميع الذمم الدائنة ضمن اإلط

  .الزمني لإلئتمان
  
 القروض طويلة األجل -١٤
  

  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ٤٬٨٣٧٬٠٨٧  ٤٬٥٣٥٬٣١٤  )١٤-١الجزء المتداول ( –مرابحة مشترك تسهيل 

  ٢٬٢٦٩٬١٦٠  -  ) ١٤-٢تسهيل طويل األجل من البنك الصناعي والتجاري الصيني (
  ٣٬١٧٩٬٩٩٨  ٣٬٦٦٥٬٩٧٤  )١٤-٣قرض وزارة المالية (

  -  ٢٬٢٥٠٬١٢٦  )١٤-٤تسهيل مرابحة ثانوي (
  )٩١٬٤٨٥(  )٧٧٬٥٣٣(  يخصم تكلفة ترتيب القروض

  ١٠٬١٩٤٬٧٦٠  ١٠٬٣٧٣٬٨٨١  االجمالي
  )٢٬٥٢٦٬٦٣٣(  )٥٨٬٩٤١(  المتداول ضمن اإللتزامات المتداولةيخصم الجزء 

  ٧٬٦٦٨٬١٢٧  ١٠٬٣١٤٬٩٤٠  
  

  القيم الدفترية لقروض الشركة مقومة بالعمالت التالية:
  

  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ٦٬٥٤٢٬٤٤٧  ٩٬٠٧٦٬٥٥٨  سعودي لایر

  ٣٬٦٥٢٬٣١٣  ١٬٢٩٧٬٣٢٣  دوالر أمريكي
  ١٠٬١٩٤٬٧٦٠  ١٠٬٣٧٣٬٨٨١  
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  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
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٣٢ 
 

  دائنة و تجارية أخرى ذمم -١٣
  ٢٠١٨  ٢٠١٩  

  ١٬٤٧٧٬٣٨٠  ٨١٩٬٥٤٠  الرسوم الحكومية المستحقة
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  ٥٧٤٬٣٥٣  ٦٧٧٬٦١٤  االستحقاقات 
  ٣٩٧٬٢٢٥  ٤٣٢٬٠٨٥  المستحقةاوراق دفع 
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. هذه الحركة في مليون لایر سعودي) ٤٣٣: ٢٠١٨مليون لایر ( ٧١٣مليون لایر سعودي) مع حركة صافية قدرها  ١٬٧١٢: ٢٠١٨(

  غير نقدية.المخصص هي معامالت 
  

مليون لایر)  مقابل  ٣٢٬٣: ٢٠١٨مليون لایر سعودي ( ٤٫٤تتضمن الذمم الدائنة التجارية مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة بمبلغ 
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 القروض طويلة األجل -١٤
  

  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ٤٬٨٣٧٬٠٨٧  ٤٬٥٣٥٬٣١٤  )١٤-١الجزء المتداول ( –مرابحة مشترك تسهيل 

  ٢٬٢٦٩٬١٦٠  -  ) ١٤-٢تسهيل طويل األجل من البنك الصناعي والتجاري الصيني (
  ٣٬١٧٩٬٩٩٨  ٣٬٦٦٥٬٩٧٤  )١٤-٣قرض وزارة المالية (

  -  ٢٬٢٥٠٬١٢٦  )١٤-٤تسهيل مرابحة ثانوي (
  )٩١٬٤٨٥(  )٧٧٬٥٣٣(  يخصم تكلفة ترتيب القروض

  ١٠٬١٩٤٬٧٦٠  ١٠٬٣٧٣٬٨٨١  االجمالي
  )٢٬٥٢٦٬٦٣٣(  )٥٨٬٩٤١(  المتداول ضمن اإللتزامات المتداولةيخصم الجزء 

  ٧٬٦٦٨٬١٢٧  ١٠٬٣١٤٬٩٤٠  
  

  القيم الدفترية لقروض الشركة مقومة بالعمالت التالية:
  

  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
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  ) تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية٣٤) إىل (١إن اإليضاحات املرفقة من (

٣٣ 
 

 (تتمة) القروض طويلة األجل -١٤
  
 تسهيل مرابحة مشترك ١-١٤

 
مع مجموعة من البنوك والتي تشمل مستثمري  ٢٠٠٩م، قامت الشركة بإعادة تمويل " اتفاقية تمويل المرابحة " ٢٠١٣يوليو ٣١في 

م والتي كانت تستحق ٢٠١٨يونيو  ٣٠لفترة خمس سنوات تنتهي في تسهيل المرابحة الحاليين لتمديد تاريخ إستحقاق تسهيل المرابحة 
مليار لایر سعودي والجزء  ٦٬٣مليار لایر سعودي، الجزء باللایر السعودي يبلغ  ٨٬٦م. ويبلغ رصيد أصل القرض ٢٠١٣يوليو  ٣١في 

هيكلة اإلتفاقية بحيث يتم سداد القرض بشكل  مليار لایر سعودي). وقد تم إعادة ٢٬٣مليار دوالر أمريكي ( ٠٬٦بالدوالر األمريكي يبلغ 
٪ المتبقية ٧٥٪ من القرض خالل السنتين الرابعة والخامسة من مدة التسهيل كحد أدنى إلزامي، فيما تستحق الـ ٢٥تدريجي، حيث يستحق 

مليار لایر سعودي  ٥٬٩قرض مليار لایر سعودي من التسهيل وبلغ رصيد أصل ال  ٢٬٧عند حلول تاريخ اإلستحقاق. قامت الشركة بسداد 
 ق .الستحقاايخ رفي تا

 
ومددت تاريخ اإلستحقاق لخمس سنوات إضافية تنتهي  ٢٠١٣قامت الشركة بإعادة تمويل "اتفاقية تمويل المرابحة"  ٢٠١٨يونيو  ٥في 
 سعودي، الجزء باللایر مليار لایر ٥٬٩م مع فترة سماح مدتها ثالث سنوات. و بلغ الرصيد الجديد ألصل القرض ٢٠٢٣يونيو  ٢٩في 

مليار لایر سعودي). و  ١٬٧٠٥مليار دوالر أمريكي ( ٠٬٤٥مليار لایر سعودي والجزء بالدوالر األمريكي يبلغ  ٤٬٢٥السعودي يبلغ 
دي مليون لایر سعودي، الجزء باللایر السعو ٦٤٧،٣عالوة على ذلك، تشتمل اإلتفاقية على تسهيالت رأس المال العامل يبلغ مجموعها 

مليون لایر سعودي) لمدة  ١٨٤٬٩مليون دوالر أمريكي ( ٤٩٬٣مليون لایر سعودي ، والجزء بالدوالر األمريكي البالغ  ٤٦٢٬٤يبلغ 
  عامين. لم يتم إستعمال تسهيالت رأس المال العامل حتى االن.

  
سنوية خالل خمس سنوات. إن التسهيل الجديد إن مصاريف التمويل كما هو محدد في "اتفاقية تمويل المرابحة" تستحق بأقساط ربع 

مضمون جزئيا بموجب ضمان من شركة اإلتصاالت المتنقلة ش.م.ك. ورهن بعض أسهم الشركة المملوكة بواسطة بعض المساهمين 
  زل عن بعض العقود والذمم المدينة واألصول الثابتة بما يعادل الرصيد القائم.التناالمؤسسين و 

  
  عهدات المالية الحالية للقرض.تلتزم الشركة بالت

  
مليون لایر سعودي  ٤٢٨٬٣في وقت مبكر (الجزء باللایر السعودي: عي طوفع مبلغ دبت الشركة قام،  ٢٠١٨م عان مث لثالابع رلل اخال
  ون لایر سعودي.ملي ٦٠٠مبلغ بإجمالي يکي)  رمر أالون دوملي ٤٥٬٨يکي: رألمزء بالدوالر الج، وا

  
مليون لایر  ٣٧٤٬٨١ثاٍن في وقت مبكر (الجزء باللایر السعودي: عي طوفع مبلغ دبت الشركة قام،  ٢٠١٨م اعن مالرابع بع رلل اخال

  ون لایر سعودي.ملي ٥٢٥مبلغ بإجمالي يکي)  رمر أالون دوملي ٤٠٬٠٥يکي: رألمزء بالدوالر الجسعودي ، وا
  

مليون لایر  ٢١٤٬٢وقت مبكر (الجزء باللایر السعودي:  ثالث فيعي طوفع مبلغ دبت الشركة قام،  ٢٠١٩م عان مالثاني بع رلل اخال
  ون لایر سعودي.ملي ٣٠٠مبلغ بإجمالي يکي)  رمر أالون دوملي ٢٢٬٨٨يکي: رألمزء بالدوالر الجسعودي ، وا

 
 تسهيل من البنك الصناعي والتجاري الصيني ٢-١٤

 
مليار لایر سعودي، وتمتد لفترة عامين  ٢٫٢٥م وقعت الشركة اتفاقية تمويل تجاري جديد طويل األجل بمبلغ ٢٠١٦أغسطس  ١٥في 

البنك الصناعي والتجاري الصيني (اندستلایر آند كوميرشل اتفاق التسهيل الموقع مع يحل  قابلة للتمديد لعام إضافي وتسدد عند اإلستحقاق، 
تشاينا) الستبدال اإلتفاقية القائمة مع تحالف بنكي، ان التمويل مغطى بالكامل بضمان غير مشروط وغير قابل لإللغاء من قبل بانك أوف 

أغسطس  ٨م قامت الشركة بتمديد تاريخ االستحقاق النهائي إلى  ٢٠١٨مارس  ١٨شركة اإلتصاالت المتنقلة الكويتية ش.م.ك. في 
  المرابحة الثانوي. لشركة بسداد القرض المذكور من خالل تسهيلقامت ا ٢٠١٩يوليو  ٣. في ٢٠١٩

   سعوديةشركة االتصاالت المتنقلة ال
  ( شركة مساهمة سعودية )

 

  )تتمة( الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

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

  ) تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية٣٤) إىل (١إن اإليضاحات املرفقة من (

٣٤ 
 

 (تتمة) القروض طويلة األجل -١٤
  

 قرض وزارة المالية ٣-١٤
 

م، قامت الش���ركة بتوقيع اتفاقية مع وزارة المالية الس���عودية لتأجيل دفعات مس���تحقة للدولة عن الس���نوات الس���بع القادمه ٢٠١٣في عام 
ار لایر سعودي. إن هذه المدفوعات المؤجله تحت هذه اإلتفاقيه تخضع لعمولة تجاريه مستحقه سنوياً وباإلضافة ملي ٥٫٦والمقدره بمبلغ 

ساوية تبدأ في يونيو  ساط مت سداد المبالغ المستحقة على أق شركة٢٠٢١الى الهامش المتفق عليه، وسيتم   م. بلغ المبلغ المؤجل من قبل ال
  مليون لایر سعودي). ٢٬٨٩٨م: ٢٠١٨ديسمبر  ٣١يون لایر سعودي (مل ٣٬٥٧٨م: ٢٠١٩ ديسمبر ٣١كما في 

  
 تسهيل المرابحة الثانوي ٤-١٤

 
مليار لایر سعودي مع تحالف يتكون من خمسة  ٢٫٢٥، أبرمت الشركة اتفاقية تسهيل مرابحة ثانويي جديدة بقيمة  ٢٠١٩يونيو  ١٦في 

البنك الصناعي والتجاري الصيني( أي سي بي سي ). تتضمن االتفاقية بنوك لتسوية القرض التجاري القائم الذي تم الحصول عليه من 
شركة. هذا القرض  سنة واحدة بناًء على طلب ال سنتان، مع إمكانية تمديدها ل شروطاً أفضل وسيكون لها تكلفة تمويل أقل. مدة االتفاقية 

 فع مصاريف التمويل على أقساط ربع سنوية.مؤمن بالكامل بضمان تجاري من شركة االتصاالت المتنقلة الكويتية ش.م.ك. تُد
  

 ذات العالقة طرافألمبالغ مستحقة  -١٥
  
  ٢٠١٨  ٢٠١٩  

  ١٬١٤٠٬٦١٨  ١٬٣٥٦٬١٢١  )١٥-١شركة االتصاالت المتنقلة ش.م.ك. (
  ٥٬٢٧٧٬٤٥٨  ٤٬٨٥٦٬٤٢٠  )١٥-٣شركة االتصاالت المتنقلة ش.م.ك. (

  ١٣٤٬٨٨٨  ١٣٠٬٨٦١  ) ١٥-٢المساهمون المؤسسون (
  ٣١٬٦٦١  ٣٢٬٢٥٦  )١٥-٣كابيتال لالستثمارات (انفرا 

  ٧٨  ١٠٥  أخرى ذات عالقة أطراف
  ٦٬٥٨٤٬٧٠٣  ٦٬٣٧٥٬٧٦٣  

  
  شركة االتصاالت المتنقلة ش.م.ك.  ١-١٥

  
تعلق هذا المبلغ بأتعاب اإلدارة المستحقة ويُستحق ألكبر مساهم في الشركة. يُعد هذا المبلغ غير مضمون وبدون فوائد وغير مقيد بأي ي

  .١-١٤المشار إليها في إيضاح مدة سداد محددة وال يُسدد قبل تتحقيق بعض شروط تسهيل المرابحة المشترك 
  

  المساهمون المؤسسون  ٢-١٥
  

يتعلق هذا المبلغ برسوم التمويل المستحقة ويُستحق للمساهمين المؤسسين للشركة. يُعد هذا المبلغ غير مضمون ويتضمن فوائد بأسعار 
  .١-١٤المشار إليها في إيضاح السوق وغير مقيد بأي مدة سداد محددة وال يُسدد قبل تتحقيق بعض شروط تسهيل المرابحة المشترك 

  
  ت المتنقلة ش.م.ك. وإنفرا كابيتال لإلستثماراتشركة االتصاال  ٣-١٥

  
تُستحق هذه المبالغ للمساهمين ويتضمن فوائد بأسعار السوق. تُعد هذه المبالغ غير مضمونة وال يمكن سدادها قبل تتحقيق بعض شروط 

مليون لایر سعودي ١٬٤١٣قة بقيمة . تتضمن هذه المبالغ الرسوم المالية المستح١-١٤تسهيل المرابحة المشترك المشار إليها في إيضاح 
  مليون لایر سعودي).١٬٨٣٨: ٢٠١٨(
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  ) تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية٣٤) إىل (١إن اإليضاحات املرفقة من (

٣٤ 
 

 (تتمة) القروض طويلة األجل -١٤
  

 قرض وزارة المالية ٣-١٤
 

م، قامت الش���ركة بتوقيع اتفاقية مع وزارة المالية الس���عودية لتأجيل دفعات مس���تحقة للدولة عن الس���نوات الس���بع القادمه ٢٠١٣في عام 
ار لایر سعودي. إن هذه المدفوعات المؤجله تحت هذه اإلتفاقيه تخضع لعمولة تجاريه مستحقه سنوياً وباإلضافة ملي ٥٫٦والمقدره بمبلغ 

ساوية تبدأ في يونيو  ساط مت سداد المبالغ المستحقة على أق شركة٢٠٢١الى الهامش المتفق عليه، وسيتم   م. بلغ المبلغ المؤجل من قبل ال
  مليون لایر سعودي). ٢٬٨٩٨م: ٢٠١٨ديسمبر  ٣١يون لایر سعودي (مل ٣٬٥٧٨م: ٢٠١٩ ديسمبر ٣١كما في 

  
 تسهيل المرابحة الثانوي ٤-١٤

 
مليار لایر سعودي مع تحالف يتكون من خمسة  ٢٫٢٥، أبرمت الشركة اتفاقية تسهيل مرابحة ثانويي جديدة بقيمة  ٢٠١٩يونيو  ١٦في 

البنك الصناعي والتجاري الصيني( أي سي بي سي ). تتضمن االتفاقية بنوك لتسوية القرض التجاري القائم الذي تم الحصول عليه من 
شركة. هذا القرض  سنة واحدة بناًء على طلب ال سنتان، مع إمكانية تمديدها ل شروطاً أفضل وسيكون لها تكلفة تمويل أقل. مدة االتفاقية 

 فع مصاريف التمويل على أقساط ربع سنوية.مؤمن بالكامل بضمان تجاري من شركة االتصاالت المتنقلة الكويتية ش.م.ك. تُد
  

 ذات العالقة طرافألمبالغ مستحقة  -١٥
  
  ٢٠١٨  ٢٠١٩  

  ١٬١٤٠٬٦١٨  ١٬٣٥٦٬١٢١  )١٥-١شركة االتصاالت المتنقلة ش.م.ك. (
  ٥٬٢٧٧٬٤٥٨  ٤٬٨٥٦٬٤٢٠  )١٥-٣شركة االتصاالت المتنقلة ش.م.ك. (

  ١٣٤٬٨٨٨  ١٣٠٬٨٦١  ) ١٥-٢المساهمون المؤسسون (
  ٣١٬٦٦١  ٣٢٬٢٥٦  )١٥-٣كابيتال لالستثمارات (انفرا 

  ٧٨  ١٠٥  أخرى ذات عالقة أطراف
  ٦٬٥٨٤٬٧٠٣  ٦٬٣٧٥٬٧٦٣  

  
  شركة االتصاالت المتنقلة ش.م.ك.  ١-١٥

  
تعلق هذا المبلغ بأتعاب اإلدارة المستحقة ويُستحق ألكبر مساهم في الشركة. يُعد هذا المبلغ غير مضمون وبدون فوائد وغير مقيد بأي ي

  .١-١٤المشار إليها في إيضاح مدة سداد محددة وال يُسدد قبل تتحقيق بعض شروط تسهيل المرابحة المشترك 
  

  المساهمون المؤسسون  ٢-١٥
  

يتعلق هذا المبلغ برسوم التمويل المستحقة ويُستحق للمساهمين المؤسسين للشركة. يُعد هذا المبلغ غير مضمون ويتضمن فوائد بأسعار 
  .١-١٤المشار إليها في إيضاح السوق وغير مقيد بأي مدة سداد محددة وال يُسدد قبل تتحقيق بعض شروط تسهيل المرابحة المشترك 

  
  ت المتنقلة ش.م.ك. وإنفرا كابيتال لإلستثماراتشركة االتصاال  ٣-١٥

  
تُستحق هذه المبالغ للمساهمين ويتضمن فوائد بأسعار السوق. تُعد هذه المبالغ غير مضمونة وال يمكن سدادها قبل تتحقيق بعض شروط 

مليون لایر سعودي ١٬٤١٣قة بقيمة . تتضمن هذه المبالغ الرسوم المالية المستح١-١٤تسهيل المرابحة المشترك المشار إليها في إيضاح 
  مليون لایر سعودي).١٬٨٣٨: ٢٠١٨(
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   سعوديةشركة االتصاالت المتنقلة ال
  ( شركة مساهمة سعودية )

 

  )تتمة( الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

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

  ) تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية٣٤) إىل (١إن اإليضاحات املرفقة من (

٣٥ 
 

 مطلوبات اخرى غير متداولة -١٦
  

  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ٤١٦٬٣٤١  ٩٢٢٬٦٨٩  الطيف -دفوعات طويلة االجل م

  ١٧٥٬٢٧٤  ١٨٨٬٩٩٢  أخرى
  ٥٩١٬٦١٥  ١٬١١١٬٦٨١  

  
  األدوات المالية المشتقة -١٧
  

بقيمة  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١بلغت القيمة االسمية للعقد كما في  ٢٠٢٣معدالت الربح المستحقة في عام دخلت الشركة في عقود مبادالت 
مليون لایر  ١٢٧٬٩، وبلغت القيمة العادلة مبلغ سالب قدره مليون لایر سعودي)٢٬٩٨٠: ٢٠١٨(مليون لایر سعودي ٢٬٩٨٠
٪. ٣٪ و١٫٥٥كما في ذلك التاريخ. يتراوح متوسط سعر الفائدة الثابت المتعاقد عليه بين  ليون لایر سعودي)م ٢١٬٦: ٢٠١٨(سعودي

نتيجة لتحركات القيمة العادلة  مليون لایر سعودي) ١٩: ٢٠١٨(مليون لایر سعودي في الدخل الشامل اآلخر١٠٦إدراج خسارة بقيمة  تم
ار الفائدة في نهاية مدة إعداد التقرير عن طريق حسم التدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بهذا التحوط. تُحدد القيمة العادلة لمبادالت أسع

 في العقد. المالزمةباستخدام المنحنيات في نهاية مدة إعداد التقرير ومخاطر االئتمان 
  
 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين -١٨
  

 الحد االدنى الراتب النهائي للموظفين وطول مدة الخدمة ، بشرط إكمالتوفر الشركة مزايا نهاية الخدمة لموظفيها. يعتمد االستحقاق على 
د الخدمة ، ويتم احتسابها وفقًا ألحكام قانون العمل وتدفع عند استقالة الموظف أو إنهائه. يتم استحقاق التكاليف المتوقعة لهذه الفوائ لسنة

  على مدار عام التوظيف.
  

  معدل الخصم ومخاطر الراتب. تتعرض خطة الشركة لمخاطر اكتوارية مثل
  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 • 

  .مشاركين في الخطة سوف تزيد من مسؤولية الخطةالخطة. على هذا النحو ، فإن زيادة رواتب ال
  
  ٢٠١٨  ٢٠١٩  

  ٩٤٬١٦٧  ٩٣٬٤٢٥  احي الرصيد االفتت
  ١٨٬١٦٧  ١٧٬٥٩٦  تكلفة الخدمة الحالية

  ٣٬٩٥٢  ٤٬٣١٥  تكلفة الفائدة
  )١٧٬٩٩٨(  )٥٬٥٧٥(  المدفوعات

  )٤٬٨٦٣(  )٤٬٨٨٦(  أكتواري (ربح) 
  ٩٣٬٤٢٥  ١٠٤٬٨٧٥  الرصيد الختامي

  
وأجريت باس�����تخدام طريقة وحدة االئتمان  يينخبراء اكتواريين ومس�����تش�����ار لوكس ش�����ركة التقييم االكتواري األخير من قبلتم إجراء 
  المتوقعة.

   سعوديةشركة االتصاالت المتنقلة ال
  ( شركة مساهمة سعودية )

 

  )تتمة( الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

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

  ) تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية٣٤) إىل (١إن اإليضاحات املرفقة من (

٣٦ 
 

 (تتمة)مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  -١٨
  

  وكانت االفتراضات الرئيسية المستخدمة ألغراض التقييم االكتواري على النحو التالي:
  ٢٠١٨  ٢٠١٩  

  %١٣الى %١٠  %١٣الى %١٠  معدالت التناقص
  %٤  %٤  زيادة الرواتب
  %٤٫٩٠  %٤٫٤٥  معدل الخصم

 

االكتوارية التي يتم إدراجها في الدخل  األرباحيتم إثبات جميع الحركات في التزامات مكافأة نهاية الخدمة في الربح أو الخسارة باستثناء 
  .الشامل اآلخر

  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ٩٣٬٤٢٥  ١٠٤٬٨٧٥  األساسيالسيناريو 

  ٨٤٬١٨٤  ٩٤٬٩٢٧  ٪ ١معدل الخصم: زيادة بنسبة 
  ١٠٤٬٣٢٨  ١١٧٬٢٠٠  ٪ ١معدل الخصم: انخفاض بنسبة 

  ١٠٤٬٣١٧  ١١٧٬١٣٠  ٪ ١معدل تصاعد الرواتب: زيادة بنسبة 
  ٨٤٬٠٢٧  ٩٤٬٢٩١  ٪ ١: انخفاض بنسبة تصاعد الرواتبمعدل 

  
  ٢٠١٨  ٢٠١٩  التفاصيل

  ١٬٥٢١  )٤٬٩١٢(  االفتراضات الماليةالتغير في 
  -  -  التغير في افتراض معدل الراتب

  ١٬٥٢١  )٤٬٩١٢(  التغيير في سعر الخصم
  -  -  التغيير في االفتراض الديموغرافي
  -  -  التغيير في افتراض معدل الوفيات

  -  -  التغيير في افتراض معدل االستنزاف
  ٣٬٣٤٢  ٩٬٧٩٨  خبرات التعديل

  ٤٬٨٦٣  ٤٬٨٨٦  إجمالي الربح االكتواري 
  

  ٢٠١٨  ٢٠١٩  االحتياطيات االخرى
  )٨٬١٦٥(  )٣٬٣٠٢(  الرصيد االفتتاحي

  ٤٬٨٦٣  ٤٬٨٨٦  اعادة القياس
  )٣٬٣٠٢(  ١٬٥٨٤  الرصيد الختامي

  
 مساهمات نهاية الخدمة -١٩

  
مليون لایر سعودي  ٢٥للتأمينات االجتماعية  إلى المؤسسة العامة ٢٠١٩دفعت الشركة مساهمات التقاعد لموظفيها السعوديين لعام 

  .مليون لایر سعودي) ١٨: ٢٠١٨(
  

 رأس المال  -٢٠
 

سهم ) وتبلغ   ٥٨٣٬٧٢٩٬١٧٥:  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١سهم (   ٥٨٣٬٧٢٩٬١٧٥. ٢٠١٩ديسمبر  ٣١يتكون رأس مال الشركة كما في 
 .لایر سعودي ١٠القيمة اإلسمية لكل سهم 
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   سعوديةشركة االتصاالت المتنقلة ال
  ( شركة مساهمة سعودية )

 

  )تتمة( الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

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

  ) تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية٣٤) إىل (١إن اإليضاحات املرفقة من (

٣٦ 
 

 (تتمة)مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  -١٨
  

  وكانت االفتراضات الرئيسية المستخدمة ألغراض التقييم االكتواري على النحو التالي:
  ٢٠١٨  ٢٠١٩  

  %١٣الى %١٠  %١٣الى %١٠  معدالت التناقص
  %٤  %٤  زيادة الرواتب
  %٤٫٩٠  %٤٫٤٥  معدل الخصم

 

االكتوارية التي يتم إدراجها في الدخل  األرباحيتم إثبات جميع الحركات في التزامات مكافأة نهاية الخدمة في الربح أو الخسارة باستثناء 
  .الشامل اآلخر

  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ٩٣٬٤٢٥  ١٠٤٬٨٧٥  األساسيالسيناريو 

  ٨٤٬١٨٤  ٩٤٬٩٢٧  ٪ ١معدل الخصم: زيادة بنسبة 
  ١٠٤٬٣٢٨  ١١٧٬٢٠٠  ٪ ١معدل الخصم: انخفاض بنسبة 

  ١٠٤٬٣١٧  ١١٧٬١٣٠  ٪ ١معدل تصاعد الرواتب: زيادة بنسبة 
  ٨٤٬٠٢٧  ٩٤٬٢٩١  ٪ ١: انخفاض بنسبة تصاعد الرواتبمعدل 

  
  ٢٠١٨  ٢٠١٩  التفاصيل

  ١٬٥٢١  )٤٬٩١٢(  االفتراضات الماليةالتغير في 
  -  -  التغير في افتراض معدل الراتب

  ١٬٥٢١  )٤٬٩١٢(  التغيير في سعر الخصم
  -  -  التغيير في االفتراض الديموغرافي
  -  -  التغيير في افتراض معدل الوفيات

  -  -  التغيير في افتراض معدل االستنزاف
  ٣٬٣٤٢  ٩٬٧٩٨  خبرات التعديل

  ٤٬٨٦٣  ٤٬٨٨٦  إجمالي الربح االكتواري 
  

  ٢٠١٨  ٢٠١٩  االحتياطيات االخرى
  )٨٬١٦٥(  )٣٬٣٠٢(  الرصيد االفتتاحي

  ٤٬٨٦٣  ٤٬٨٨٦  اعادة القياس
  )٣٬٣٠٢(  ١٬٥٨٤  الرصيد الختامي

  
 مساهمات نهاية الخدمة -١٩

  
مليون لایر سعودي  ٢٥للتأمينات االجتماعية  إلى المؤسسة العامة ٢٠١٩دفعت الشركة مساهمات التقاعد لموظفيها السعوديين لعام 

  .مليون لایر سعودي) ١٨: ٢٠١٨(
  

 رأس المال  -٢٠
 

سهم ) وتبلغ   ٥٨٣٬٧٢٩٬١٧٥:  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١سهم (   ٥٨٣٬٧٢٩٬١٧٥. ٢٠١٩ديسمبر  ٣١يتكون رأس مال الشركة كما في 
 .لایر سعودي ١٠القيمة اإلسمية لكل سهم 
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   سعوديةشركة االتصاالت المتنقلة ال
  ( شركة مساهمة سعودية )

 

  )تتمة( الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

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

  ) تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية٣٤) إىل (١إن اإليضاحات املرفقة من (

٣٧ 
 

 اإليرادات -٢١
  اإليرادات المفصلةمعلومات 

  إجمالي اإليرادات مصنفة حسب خطوط الخدمة الرئيسية:
  

  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ٤٬٤٣٧٬١١٢  ٥٬١٦٨٬٠٨١  رسوم إستخدام 

  ٢٬٣٣٦٬٥٣٣  ١٬٩٢١٬٣٤٠  اشتراك 
  ٧٢٧٬٠٦٣  ١٬١٣٥٬٩٢١ مبيعات أجهزة

  ٢٩٬٨١٩  ١٦٠٬٨٨٥  أخرى 
  ٧٬٥٣٠٬٥٢٧  ٨٬٣٨٦٬٢٢٧  
  

      توقيت االعتراف باإليرادات
  ٧٢٧٬٠٦٣  ١٬١٣٥٬٩٢١  زمنية محددةعند نقطة 

 ٦٬٨٠٣٬٤٦٤  ٧٬٢٥٠٬٣٠٦  على مدى فترة من الزمن
 

  تكلفة اإليرادات والمبيعات -٢٢
  ٢٠١٨  ٢٠١٩  

  ٧٣٩٬٧٦٢  ١٬٠٧١٬٢٤٤  رسوم استخدام 
  ٧٤٦٬٤١٣  ١٬١٠٦٬٤٢٨  تكلفة األجهزة

  ٦١٩٬٧٩٣  ٢٤٠٬٠٤٩  أخرى 
  ٢٬١٠٥٬٩٦٨  ٢٬٤١٧٬٧٢١  

  
  تشغيلية وإداريةمصاريف  -٢٣

 
  ٢٠١٨  ٢٠١٩  

 ٦٦٧٬٥٧٧ ٦٢٢٬٨٢٥  واألعباء المتعلقة بهارواتب الموظفين 
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 ٢٠٣٬٣٢٤ ٢١٥٬٥٠٤  ) ١٥رسوم اإلدارة والعالمات التجارية (إيضاح 
  ١٧٬٨٧٦  ٢٢٬٢٤١  أكيد الهوية(البصمة)مصروفات ت

  ٨٨٬٤٢١  ٩٤٬٣٩٠  ترددات الميكروويف
 ٧٣٬٠٤٤ ١١٢٬٠٩٨  إعالنات 

  ٦٧٬٨٤٦  ٥٦٬١٤٠  خطوط مستأجرة
 ٦٠٬٩٣٨ ٧٥٬٠٠٣  منافع عامة

 ٣٨٬٤٤٧ ٥٦٬٥٦٨  خدمات استشارات
 ٧٨٬٦٠٥ ١١٣٬٥١٨  أخرى 

  ٢٬٢٦١٬١٢١  ١٬٨٩٨٬٦٥٢  
 

 إيرادات أخرى -٢٤
  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
 ٣٬٥٣٦ )١٬٢٤٦(  صرف العمالت األجنبية / أرباح  (خسائر) 

  ١٨٬١٤٢  ٩٬٢٩٠  المنح الحكومية الدخل من
 ٢٬٢١١ ٢٬٨٤٧  أرباح استبعاد ممتلكات ومعدات

 )٦٬٨٤٧( -  الضريبة (غير) / قابلة لالسترداد
  ١٧٬٠٤٢  ١٠٬٨٩١  

  

   سعوديةشركة االتصاالت المتنقلة ال
  ( شركة مساهمة سعودية )

 

  )تتمة( الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

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

  ) تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية٣٤) إىل (١إن اإليضاحات املرفقة من (

٣٨ 
 

 رسوم التمويل -٢٥
 
  ٢٠١٨  ٢٠١٩  

 ٣٩٣٬٨٥٠ ٣٤٢٬٥٦٠  تسهيل المرابحة المشترك
 ٣٠٤٬١٧٤ ٣٢٣٬٨٩٣  أطراف ذات عالقة

 ١٠٢٬٧٦٧ ١٣١٬٣٢٦  وزارة المالية
  -  ٨٣٬٨٠٨  الفائدة على التزامات التأجير

 ١٠٦٬٣١٠ ٦٩٬٦٦١  بنك الصين الصناعي التجارى
 - ٣٩٬٥٨٤  تسهيل المرابحة الثانوي

  ٢٣٬٥٠١  ٥٣٬٦٦٩ الطيف الفائدة على 
 ١٣٠ -  تسهيالت ائتمان الصادرات

  ٩٣٠٬٧٣٢  ١٬٠٤٤٬٥٠١  
  

  

 مكونات الوعاء الزكوي -٢٦
 

الخاضعة إلى بعض التعديالت حسب أنظمة و ٢٠١٩ديسمبر ٣١المكونة للوعاء الزكوي التقريبـي للسنة المنتهية في  االساسيةتتكون العناصر 
  لزكاة والدخل مما يلي:العامة ل هيئةال
 
  ٢٠١٨  ٢٠١٩  

 ٣٬٥٧٤٬٣٣٨ ٤٬٠٣٧٬١٣٦  حقوق المساهمين في بداية السنة
 ١٬٠٨٨٬٦٢١ ١٬١٣٠٬٣٤٠  المخصصات في بداية السنة

  ١٥٬٥٦٥٬٤٤٨  ١٦٬٦٦٢٬٢٦٠  قروض طويلة األجل ودفعات مقدمة من المساهمين
  ١٦٧٬٣٨١  ٩٢٢٬٦٨٨  مطلوبات أخرى غير متداولة

  ٤٩٥٬٠٨٦  ٧٤٤٬٢٦٨  صافي الربح المعدل للسنة (انظر أدناه)
 )٦٬١٢٢٬٦١٤( )٦٬٠٧٩٬٩٨١(  ممتلكات و معدات

 )١٦٬٢٤٠٬٦٧٩( )١٦٬٢١٥٬٩٢٨(  الموجودات غير الملموسة
 - )٤٥٧٬٩٥٢(   دفعات رأسمالية مقدمة

  )١٬٤٧٢٬٤١٩(  ٧٤٢٬٨٣١  للشركة الموجبالوعاء الزكوي التقريبي 
 

  رمن الوعاء الزكوي التقريبي أو صافي الدخل المعدل، أيهما أكث %٢٫٥الزكاة الشرعية بواقع  تُحتسب
  

  صافي الربح المعدل مكونات
  
  ٢٠١٨  ٢٠١٩  

 ٣٣٢٬٣٦٢ ٤٨٥٬١٧٥  للسنة الربح صافي 
 - ١١٬٤٥٠  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

  ١٣٩٬٠٥٠  ٢٤٤٬٠٠٦  مخصص الديون المشكوك في تحصيلها و مخصص مخزون بطيء الحركة
  ٢٣٬٦٧٤  ٣٬٦٣٧  مخصصات أخرى

  ٤٩٥٬٠٨٦  ٧٤٤٬٢٦٨  صافي الربح المعدل للسنة
  

  ٢٠١٨  ٢٠١٩  مخصص الزكاة
 - -  الرصيد في بداية السنة  

 - ١٨٬٦٠٧  العاممكون خالل 
  -  ١٨٬٦٠٧  الرصيد كما في نهاية السنة

  
  .)١٣تم االفصاح عن مخصص الزكاة في االيضاح رقم (
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٣٩ 
 

 (تتمة) مكونات الوعاء الزكوي -٢٦
  

  وضع الربوطات الزكوية
 

 وحصلت بموجب ذلك على شهادة الزكاة النهائية. ٢٠٠٨أنهت الشركة وضعها الزكوي والضريبي حتى عام 
حيث قامت بتسديد الزكاة والضريبة المستقطعة طبقا  ٢٠١٨حتى  ٢٠٠٩قدمت الشركة القوائم المالية واقرارات الزكاة لألعوام من كما 

 لالقرارات المقدمة.
  

لزكاة والدخل بتقييم الربط الزكوي الهيئة العامة لم).  خطاب من ٢٠١٥يوليو  ٧هـ (الموافق ١٤٣٦رمضان  ١٨تلقت الشركة، في 
 مليون.٣٥٢لایر سعودي منها مليون  ٦٢٠حيث طالبت بموجبه بدفع مبالغ إضافية باجمالي  ٢٠١١حتى  ٢٠٠٩ي عن السنوات الضريب

  يوم. ٣٠عن كل  %١لایر سعودي ضريبة استقطاع باالضافة الى غرامة تأخير بما يعادل  مليون٢٦٧لایر سعودي زكاة و
 

كامل المبلغ  تخفيض، الى أن تمكنت من ٢٠١٥أغسطس  ٢٧هذه المطالبات بتاريخ  ائية علىامام اللجنة االبتد باإلستئنافقامت زين 
من المبلغ المطلوب الخاص بضريبة  سعودي مليون لایر ٢١٩ تخفيضمليون لایر. كما تمكنت الشركة من  ٣٥٢الخاص بالزكاة البالغ 

 ستقطاع.اإل
 
ة، قامت باستكمال الشروط الشكلية المحددة في نظام ضريبة الدخل عتراض أمام اللجنة االستئنافية الضريبيتمكن زين من اإلكي تول

العائدة لضرائب االستقطاع. ، ٢٠١٧نوفمبر  ١٦مليون لایر سعودي بتاريخ  ٤٨لغ السعودي، وذلك بسداد الفواتير الصادرة من الهيئة بمب
 ستقطاع.وجبة على ضريبة اإلمليون لایر سعودي مقابل غرامة التأخير المت ٤٣كما أصدرت زين ضمان بنكي بقيمة 

 
إعتراضاتها أمام لجنة اإلستئناف الضريبي عاله استلمت زين الربط الزكوي المعدل للمبلغ المدفوع، كما أنها تقدمت بأعلى ما ورد  ناءً ب

  .٢٠١٧نوفمبر  ١٩على قرار اللجنة االبتدائية بتاريخ 
  

 .الكافية لتغطية هذه المبالغال يوجد أي أثر مالي حيث أن الشركة لديها المخصصات 
 

  ربح السهم -٢٧
  

مليون لایر سعودي) مقسوما على  ٣٣٢: ٢٠١٨مليون لایر سعودي ( ٤٨٥سهم على أساس الربح للسنة للاألرباح األساسية تحتسب 
 لألسهم ولم يتم احتساب أي أرباح  .)٥٨٣٬٧٢٩٬١٧٥: ٢٠١٨(.٥٨٣٬٧٢٩٬١٧٥ والبالغةالمتوسط المرجح لعدد األسهم المصدرة 

  المخففة حيث ال توجد أسهم عادية مخففة محتملة قائمة.
  

 األدوات المالية -٢٨
 

  إدارة رأس المال
 

ستفادة المثلى من لمساهمين من خالل اإللمع زيادة العائد عتبارها منشأة عاملة إبستمرار تُدير الشركة رأسمالها للتأكد من قدرتها على اإل
 االستراتيجية العامة للشركة دون تغيير عن السنة السابقة.  تبقىرصيد الدين وحقوق المساهمين. 

 
يتكون هيكل رأس مال الشركة من الدين وحقوق الملكية التي تتكون من رأس المال واحتياطي التحوط والعجز المتراكم والقروض طويلة 

 ذات العالقة.  طرافلألاألجل والمبالغ المستحقة 
  

  مخاطر السوق
 

 يُقصد بمخاطر السوق المخاطر التي تتعلق بتقلب قيمة األدوات المالية نتيجةً للتغيرات في أسعار الفائدة في السوق أو سعر السوق نتيجةً 
للتغير في التصنيف االئتماني لجهة اإلصدار أو األداة والتغير في الشعور السائد في السوق وأنشطة المضاربة والعرض والطلب على 

عرض الشركة لمخاطر العمالت األجنبية ومخاطر أسعار الفائدة فقط. تستخدم الشركة المشتقات تتمالية والسيولة في السوق. األوراق ال
 . إلدارة مخاطر السوق

   سعوديةشركة االتصاالت المتنقلة ال
  ( شركة مساهمة سعودية )

 

  )تتمة( الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

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

  ) تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية٣٤) إىل (١إن اإليضاحات املرفقة من (

٤٠ 
 

 (تتمة)األدوات المالية  -٢٨
 

  إدارة مخاطر العمالت األجنبية
 

مقابل اللایر السعودي وبالتالي تنشأ مخاطر تقلبات أسعار الصرف. ال يتم تُجري الشركة التعامالت المقومة بالعمالت األجنبية المعومة 
  التحوط لهذه المبالغ نظراً لكونها ليست جوهرية للشركة.

  
 فيما يلي القيم الدفترية لاللتزامات النقدية المحددة بالعمالت األجنبية للشركة في نهاية السنة المشمولة بالتقرير:

  
  األجنبيةإدارة مخاطر العمالت 
  سعر الصرف مبلغ العملة ألجنبية العملة األجنبية  التاريخ التفاصيل

  ١٬٢٤٥  ٤٫٠٦ ٣٠٧ اليورو  ٢٠١٩ الذمم الدائنة والتجارية األخرى
  ٩٢٩  ٤٫١٥ ٢٢٤ اليورو  ٢٠١٨  الذمم الدائنة والتجارية األخرى

 
 األجنبية للشركة في نهاية مدة التقرير:فيما يلي القيم الدفترية للموجودات النقدية المقومة بالعملة 

 
  سعر الصرف مبلغ العملة األجنبية العملة األجنبية  ٢٠١٩التفاصيل 

 ٦٠٧ ٤٫٢٠ ١٤٤ اليورو وأرصدة البنوكالنقد 
 ١٬٧٤٩ ٤٫٨٤ ٣٦١ الجنية االسترليني النقد وأرصدة البنوك

    ٢٬٣٥٦ 
  

  سعر الصرف األجنبيةمبلغ العملة  العملة األجنبية  ٢٠١٨التفاصيل 
 ١١٬٢١٩ ٤٫٢٩ ٢٬٦١٨ اليورو النقد وأرصدة البنوك
 ١٬٨٨٦ ٤٫٧٦ ٣٩٦ الجنية االسترليني النقد وأرصدة البنوك

    ١٣٬١٠٥ 
 

 تحليل مدى حساسية العمالت األجنبية
 

  تتعرض الشركة في الغالب لعملة أوروبا (اليورو) والمملكة المتحدة (الجنية االسترليني).
  

٪ ٥٪ مقابل العمالت األجنبية ذات الصلة. تُعد نسبة ٥يُوضح الجدول التالي مدى الحساسية لزيادة اللایر السعودي وانخفاضه بنسبة 
حتمل معدل الحساسية الُمستخدم عند اإلبالغ عن مخاطر العمالت األجنبية داخلياً إلى موظفي اإلدارة العليا ويمثل تقييم اإلدارة للتغير الم

ل في أسعار صرف العمالت األجنبية. ال يتضمن تحليل مدى الحساسية إال البنود النقدية المستحقة المقومة بالعملة األجنبية ويُعدل المعقو
٪ في أسعار العمالت األجنبية. يشير الرقم الموجب أدناه إلى انخفاض الربح عندما يُعزز اللایر ٥نقلها في نهاية المدة لتغير بنسبة 

٪ مقابل العملة ذات الصلة، سيتأثر الربح تأثراً ٥٪ مقابل العملة ذات الصلة وبالنسبة لضعف اللایر السعودي بنسبة ٥ة السعودي بنسب
 مماثًال وستظهر األرصدة أدناه بالسالب.
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  إدارة مخاطر العمالت األجنبية
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  التحوط لهذه المبالغ نظراً لكونها ليست جوهرية للشركة.
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  األجنبيةإدارة مخاطر العمالت 
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 تحليل مدى حساسية العمالت األجنبية
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حتمل معدل الحساسية الُمستخدم عند اإلبالغ عن مخاطر العمالت األجنبية داخلياً إلى موظفي اإلدارة العليا ويمثل تقييم اإلدارة للتغير الم

ل في أسعار صرف العمالت األجنبية. ال يتضمن تحليل مدى الحساسية إال البنود النقدية المستحقة المقومة بالعملة األجنبية ويُعدل المعقو
٪ في أسعار العمالت األجنبية. يشير الرقم الموجب أدناه إلى انخفاض الربح عندما يُعزز اللایر ٥نقلها في نهاية المدة لتغير بنسبة 

٪ مقابل العملة ذات الصلة، سيتأثر الربح تأثراً ٥٪ مقابل العملة ذات الصلة وبالنسبة لضعف اللایر السعودي بنسبة ٥ة السعودي بنسب
 مماثًال وستظهر األرصدة أدناه بالسالب.
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  )تتمة( الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

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

  ) تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية٣٤) إىل (١إن اإليضاحات املرفقة من (

٤١ 
 

 (تتمة) األدوات المالية -٢٨
 

  العملة 
 التأثير على الربح  ٢٠١٩

  ٣٠ اليورو
  ٨٧ الجنية اإلسترليني

  

  العملة 
 التأثير على الربح  ٢٠١٨

 ٥٦٢ اليورو
 ٩٤ الجنية اإلسترليني

 

 إدارة مخاطر الفوائد والسيولة
 

تقع المسؤولية النهائية عن إدارة مخاطر السيولة على عاتق مجلس اإلدارة الذي وضع إطاًرا مناسبًا إلدارة مخاطر السيولة إلدارة 
األجل ومتطلبات إدارة السيولة. تدير الشركة مخاطر السيولة من خالل االحتفاظ باحتياطيات متطلبات الشركة قصيرة ومتوسطة وطويلة 

كافية وتسهيالت مصرفية وتسهيالت االقتراض االحتياطي من خالل مراقبة التدفقات النقدية المتوقعة والفعلية باستمرار ومطابقة مواعيد 
 تغيير في هذه االستراتيجية عن العام السابق. استحقاق الموجودات والمطلوبات المالية. لم يطرأ أي

 

تتعرض الشركة لمخاطر أسعار الفائدة ألن كيانات الشركة تقترض األموال بأسعار فائدة متغيرة. تُدير الشركة المخاطر باستخدام عقود 
د مدى اإلقبال على المخاطر بما يضمن التأكد مبادلة أسعار الفائدة. تُقَيَّم أنشطة التحوط بانتظام لتتماشى مع تغيرات أسعار الفائدة وتحدي

  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. 

ملةً. بالنسبة للمطلوبات ذات السعر المتغير، يُعد التحليل بافتراض أن مبلغ المطلوبات القائمة في نهاية مدة التقرير كان مستحقًا للسنة كا
نقطة أساس عند اإلبالغ عن مخاطر أسعار الفائدة داخلياً إلى موظفي اإلدارة العليا ويمثل تقييم اإلدارة  ٥٠دم عملية زيادة أو إنقاص تُستخ

 للتغير المحتمل المعقول في أسعار الفائدة.
 ٣١بح الشركة للسنة المنتهية في نقطة أساس وظلت جميع المتغيرات األخرى ثابتة، فإن ر ٥٠إذا بلغت أسعار الفائدة أعلى أو أقل من 

لایر سعودي ). يعود  ٥٢٬٣٤٩٬٧٠٩:  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١لایر سعودي (  ٥٤٬٢٥٢٬١٦٤سينخفض أو يزيد بمبلغ قدره  ٢٠١٩ديسمبر 
  ذلك أساًسا إلى تعرض المجموعة ألسعار الفائدة على القروض ذات المعدالت المتغيرة.

  

  إدارة مخاطر االئتمان
 

تُشير مخاطر االئتمان إلى المخاطر التي تنتج عن تخلف الطرف المقابل عن التزاماته التعاقدية مما يؤدي إلى خسارة مالية للشركة. 
ذات العالقة واالستثمارات  طرافاألتتكون التركيزات المحتملة لمخاطر االئتمان أساًسا من الذمم التجارية المدينة والمبالغ المستحقة من 

تفاصيل اإلفصاح عن كيفية إدارة مخاطر االئتمان المتعلقة بالذمم التجارية المدينة. تُراقب  ٧قصيرة األجل. يوضح اإليضاح  النقدية
الستثمارات النقدية امخصص، عند الضرورة، ألي مبالغ غير قابلة لالسترداد.  تكوين ويتمذات العالقة  طرافاألالمبالغ المستحقة من 

  .ا فقط مع البنوك ذات التصنيف االئتماني العاليقصيرة األجل يتم وضعه
  

  قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة 
  

نموذج "المراحل الثالث" لالنخفاض في القيمة بناًء على التغييرات في جودة االئتمان منذ  ٩يحدد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
. إذا كانت هناك زيادة ١االعتراف المبدئي حيث يتم تصنيف األداة المالية التي لم تنخفض قيمتها في حالة االعتراف األولي في المرحلة 

 قدولكن لم يتم اعتبارها  ٢') منذ تحديد االعتراف األولي ، يتم نقل األداة المالية إلى المرحلة  SICRفي مخاطر االئتمان ("  كبيرة
  .٣انخفضت قيمتها االئتمانية وإذا كانت األداة المالية منخفضة القيمة االئتمانية ، يتم بعد ذلك نقل األداة المالية إلى المرحلة 

   سعوديةشركة االتصاالت المتنقلة ال
  ( شركة مساهمة سعودية )

 

  )تتمة( الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

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

  ) تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية٣٤) إىل (١إن اإليضاحات املرفقة من (

٤٢ 
 

 (تتمة) دوات الماليةاأل -٢٨
  

  في مخاطر االئتمان جوهريةزيادة 
  

المعلومات الكمية والنوعية  بدراسة الشركة تقومعن السداد قد زاد بشكل كبير منذ االعتراف المبدئي ،  التأخرعند تحديد ما إذا كان خطر 
ومؤشرات الدعم والتحليل بناًء على الخبرة التاريخية للشركة وتقييم مخاطر االئتمان للخبراء ، بما في ذلك المعلومات االستشرافية. 

مخاطر االئتمان ألن  في معايير جوهرية، ال تسري زيادة  تجوال والربط البينىوالذمم المدينة التجارية للبالنسبة للعميل ، الموزعين ، 
  .عمر األداءل يتطلب استخدام مخصص الخسارة المتوقعةالذي  الشركة تستخدم نهًجا مبسًطا 

  
بالنسبة للمبالغ المستحقة من البنوك ، تستخدم الشركة اإلعفاء من مخاطر االئتمان على النحو المسموح به في المعيار الدولي للتقارير 

ستثمار الفرعي) (درجة اال -BBBبناًء على درجات ائتمان وكالة التصنيف الخارجي. إذا تم تصنيف األداة المالية تحت  ٩ رقم المالية
  في مخاطر االئتمان. جوهرية، فإن الشركة تعتبرها زيادة في تاريخ التقرير

  
  :في حالالمالية في األداوات ناالنخفاض في مخاطراالئتمايتم تحديد 

  
  المالية لديها مخاطر منخفضة من التخلف عن السداد ،األداة • 
  لدى المدين قدرة قوية على الوفاء بالتزاماته بالتدفقات النقدية التعاقدية على المدى القريب ، و• 
المقترض قد تؤدي التغييرات السلبية في الظروف االقتصادية والتجارية على المدى الطويل ، ولكنها لن تقلل بالضرورة ، إلى قدرة • 

  على الوفاء بالتزاماته بالتدفقات النقدية التعاقدية.
  

تعتبر الشركة أن الموجودات المالية لها مخاطر ائتمانية منخفضة عندما يكون لألصل تصنيف ائتماني خارجي "درجة االستثمار" وفقًا 
اخلي "لألداء" . األداء يعني أن الطرف المقابل للتعريف المفهوم عالميًا أو في حالة عدم توفر تصنيف خارجي ، يكون لألصل تصنيف د

  لديه وضع مالي قوي وليس هناك مبالغ مستحقة متأخرة.
  

  جودات منخفضة القيمة االئتمانيةمو
  

 تعتبر الشركة أن األصل المالي في حالة تقصير عندما ال يُرجح للمقترض دفع التزاماته االئتمانية إلى الشركة بالكامل أو وجود شك كافٍ 
  يوًما. ٩٠من  تأخر ألكثرشأن إمكانية التحصيل النهائية أو إذا كان العميل قد ب

  
  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 

. أجرت الشركة تحليًال تاريخيًا وحددت إجمالي الناتج المحلي لكل جغرافية تعمل فيها مخاطر االئتمان المتوقعةاالعتراف األولي وقياس 
لكل محفظة. يتم تطبيق التعديالت االقتصادية الكلية مخاطر االئتمان المتوقعة كمتغيرات اقتصادية رئيسية تؤثر على مخاطر االئتمان و 

من السيناريوهات االقتصادية. هذه تعكس تنبؤات معقولة وداعمة لظروف االقتصاد الكلي المستقبلية التي ذات الصلة اللتقاط االختالفات 
األساسية. يؤدي دمج المعلومات التطلعية إلى زيادة درجة الحكم الالزم لكيفية  االئتمان المتوقعة رمخاطلم يتم تسجيلها ضمن حسابات 

. تتم مراجعة المنهجيات واالفتراضات بما في ذلك أي توقعات مخاطر االئتمان المتوقعةالي على تأثير التغييرات في الناتج المحلي اإلجم
.للظروف االقتصادية المستقبلية بانتظام
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  يوًما. ٩٠من  تأخر ألكثرشأن إمكانية التحصيل النهائية أو إذا كان العميل قد ب

  
  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 

. أجرت الشركة تحليًال تاريخيًا وحددت إجمالي الناتج المحلي لكل جغرافية تعمل فيها مخاطر االئتمان المتوقعةاالعتراف األولي وقياس 
لكل محفظة. يتم تطبيق التعديالت االقتصادية الكلية مخاطر االئتمان المتوقعة كمتغيرات اقتصادية رئيسية تؤثر على مخاطر االئتمان و 

من السيناريوهات االقتصادية. هذه تعكس تنبؤات معقولة وداعمة لظروف االقتصاد الكلي المستقبلية التي ذات الصلة اللتقاط االختالفات 
األساسية. يؤدي دمج المعلومات التطلعية إلى زيادة درجة الحكم الالزم لكيفية  االئتمان المتوقعة رمخاطلم يتم تسجيلها ضمن حسابات 

. تتم مراجعة المنهجيات واالفتراضات بما في ذلك أي توقعات مخاطر االئتمان المتوقعةالي على تأثير التغييرات في الناتج المحلي اإلجم
.للظروف االقتصادية المستقبلية بانتظام
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   سعوديةشركة االتصاالت المتنقلة ال
  ( شركة مساهمة سعودية )

 

  )تتمة( الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

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

  ) تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية٣٤) إىل (١إن اإليضاحات املرفقة من (

٤٣ 
 

 (تتمة) األدوات المالية -٢٨
  

 االئتمان المتوقعمخاطر بمخصص  ضمن الجدول التالي تحليًال للتعرض األقصى لمخاطر االئتمان لألدوات المالية التي تم االعترافيت
  لها:

  

  ٢٠١٩  
  مراحل مخاطر االئتمان المتوقعة    ٢٠١٨

      نهج مبسط  المرحلة الثالثةالمرحلة الثانية  المرحلة االولى  
  االجمالي  االجمالي عمر األداء عمر األداء  داءعمر األ  شهر ١٢  

  ١٬٢٦٩٬٨٦٠  ١٬٦٣٨٬١٢٣  ١٬٦٣٨٬١٢٣        العمالء

  ١٥٧٬٢٤٥  ٢٧٤٬٠٣٩  ٢٧٤٬٠٣٩        الموزعين

  -  ٤٠٩٬٤٥٢  ٤٠٩٬٤٥٢        موجودات تعاقدية

  )٧٦١٬٧٢٠(  )١٬٠٠٩٬٤٠٣(  )١٬٠٠٩٬٤٠٣(      يخصم مخاطر االئتمان المتوقع

        ٦٦٥٬٣٨٥  ١٬٣١٢٬٢١١  ١٬٣١٢٬٢١١  
              

  ٥٦٬٢٦٣  ٤٣٬٨٣٤  ٤٣٬٨٣٤        شركاء التجوال

  ٣٠٣٬١٥٣  ٢٨٩٬٢٣٣  ٢٨٩٬٢٣٣        )بيني المشغلين اآلخرين (ربط

  )٣٬٠١٠(  )٢٬٥٨٦(  )٢٬٥٨٦(      يخصم مخاطر االئتمان المتوقع

        ٣٥٦٬٤٠٦  ٣٣٠٬٤٨١  ٣٣٠٬٤٨١  
              

  ١١٬٨٩٠  ١٢٬٩٠٣  ١٢٬٩٠٣        ذمم مدينة أخرى

  )٩٢(  )٨٢(  )٨٢(      يخصم مخاطر االئتمان المتوقع

        ١١٬٧٩٨  ١٢٬٨٢١  ١٢٬٨٢١  
  

  على النحو التالي: األخرىلتجارية لمدينة واتم تقييم مخصص مخاطر االئتمان المتوقع للذمم ا
  

  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
 ٧٦١٬٧٢٠ ١٬٠٠٩٬٤٠٣  تقييم جماعي
 ٣٬١٠٢ ٢٬٦٦٨  تقييم فردي

  ٧٦٤٬٨٢٢  ١٬٠١٢٬٠٧١  
  

   سعوديةشركة االتصاالت المتنقلة ال
  ( شركة مساهمة سعودية )

 

  )تتمة( الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

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

  ) تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية٣٤) إىل (١إن اإليضاحات املرفقة من (

٤٤ 
 

 (تتمة) األدوات المالية -٢٨
  

  األخرى:التجارية ويوضح الجدول التالي الحركة في مخصص الخسارة التي تم االعتراف بها للذمم المدينة 
  

  االجمالي  تقييم فردي  تقييم جماعي  
بموجب المعيار الدولي للتقارير  ٢٠١٩يناير  ١الرصيد كما في 

  ٧٦٤٬٨٢٢  ٣٬١٠٢  ٧٦١٬٧٢٠  ٩المالية 
 )٣٬٢٤٣( )٤٣٤(  )٢٬٨٠٩(  مبالغ معكوسة

  ٢٥٠٬٤٩٢ -  ٢٥٠٬٤٩٢   صافي الزيادة في مخصص الخسارة
  ١٬٠١٢٬٠٧١  ٢٬٦٦٨  ١٬٠٠٩٬٤٠٣  ٢٠١٩ديسمبر   ٣١الرصيد كما في 

  

التاريخية التي  التأخرعن السداد، تستخدم الشركة مصفوفة مخصصات تستند إلى معدالت بالنسبة للعميل والموزع والموجودات التعاقدية
  كما هو موضح أدناه. خسائر االئتمان المتوقعةتمت مالحظتها وتعديلها للعوامل االستشرافية لقياس 

  

  ٢٠١٨  ٢٠١٩  

 العمري التحليل فئات
 التجارية لألرصدة

 الدفع لعمالء المدينة
  اآلجل

مجمل القيمة 
الدفترية 

المقدرة عن 
  التعثر

معدل 
الخسارة 
اإلئتمانية 
 المتوقعة

الخسارة 
اإلئتمانية 

المتوقعة خالل 
  عمر األداء

مجمل القيمة 
الدفترية 

المقدرة عن 
  التعثر

معدل 
الخسارة 
اإلئتمانية 
 المتوقعة

لخسارة ا
اإلئتمانية 
المتوقعة 

عمر خالل 
  األداء

  ٣٬٤٦١  %٠٫٨٠  ٤٣٣٬٧٢٥  ٣٬٦٠٦  %٠٫٤٠  ٨٩٩٬٨٦٠يوم ٣٠غير مستحقة/ أقل من 
٦٠ -٣١  ً   ٩١٣  %١٫٩٥  ٤٦٬٨٦٩  ١٠٨  %٠٫١٢  ٨٧٬٠٨٦  يوما
٩٠ -٦١  ً   ١٬٢٠٧  %٣٫٠٦  ٣٩٬٣٧٠  ٤٧  %٠٫١٣  ٣٦٬٣٢٨  يوما
١٨٠ -٩١  ً   ١٠٬٦٨٣  %١٢٫٥٠  ٨٥٬٤٩١  ٢٥٬٤٩٤  %١٩٫٧١  ١٢٩٬٣٧٤  يوما

ً  ١٨١أكثر من    ٢٣٬٧٢٢  %٢٣٫٧٤  ٩٩٬٩١٦  ٧٦٬٠٢٥  %٤٠٫٥٢  ١٨٧٬٦٠٨  يوما
ً  ٣٦٠أكثر من    ٧٢١٬٧٣٤  % ١٠٠  ٧٢١٬٧٣٤  ٩٠٤٬١٢٣  %٩٢٫١٣  ٩٨١٬٣٥٨  يوما

  ٧٦١٬٧٢٠    ١٬٤٢٧٬١٠٥  ١٬٠٠٩٬٤٠٣    ٢٬٣٢١٬٦١٤  
  

  :األخرى واألرصدة البيني والربط التجوال ألرصدة االئتمانية الجودة يلي فيما
  
  ٢٠١٨  ٢٠١٩  

 ٣٦٨٬٩٧١ ٣٤٣٬٩٧٢  منتظمة –الجودة االئتمانية 
 ٢٬٣٣٥ ١٬٩٩٨  منخفضة القيمة

  )٣٬١٠٢(  )٢٬٦٦٨(  الخسارة اإلئتمانية المتوقعة
  ٣٦٨٬٢٠٤  ٣٤٣٬٣٠٢  
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معدل 
الخسارة 
اإلئتمانية 
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٦٠ -٣١  ً   ٩١٣  %١٫٩٥  ٤٦٬٨٦٩  ١٠٨  %٠٫١٢  ٨٧٬٠٨٦  يوما
٩٠ -٦١  ً   ١٬٢٠٧  %٣٫٠٦  ٣٩٬٣٧٠  ٤٧  %٠٫١٣  ٣٦٬٣٢٨  يوما
١٨٠ -٩١  ً   ١٠٬٦٨٣  %١٢٫٥٠  ٨٥٬٤٩١  ٢٥٬٤٩٤  %١٩٫٧١  ١٢٩٬٣٧٤  يوما

ً  ١٨١أكثر من    ٢٣٬٧٢٢  %٢٣٫٧٤  ٩٩٬٩١٦  ٧٦٬٠٢٥  %٤٠٫٥٢  ١٨٧٬٦٠٨  يوما
ً  ٣٦٠أكثر من    ٧٢١٬٧٣٤  % ١٠٠  ٧٢١٬٧٣٤  ٩٠٤٬١٢٣  %٩٢٫١٣  ٩٨١٬٣٥٨  يوما

  ٧٦١٬٧٢٠    ١٬٤٢٧٬١٠٥  ١٬٠٠٩٬٤٠٣    ٢٬٣٢١٬٦١٤  
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  ) تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية٣٤) إىل (١إن اإليضاحات املرفقة من (

٤٥ 
 

 (تتمة) األدوات المالية -٢٨
  

  مخاطر السيولة
  

األموال للوفاء بااللتزامات المرتبطة باألدوات المالية. قد تنتج مخاطر  توفيرما في  منشأةالتي تواجه  الصعوباتتتمثل مخاطر السيولة في 
بسرعة بمبلغ قريب من قيمته العادلة. تراكمت الشركة عجًزا اعتباًرا من ذلك التاريخ.  موجودات ماليةالسيولة عن عدم القدرة على بيع 

عند استحقاقها واالستمرار كمنشأة مستمرة تعتمد على قدرة الشركة على تشير هذه الشروط إلى أن قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها 
توقعات معقولة بأن لدى الشركة موارد كافية لمواصلة العمل في المستقبل المنظور.  االدارةترتيب أموال كافية في الوقت المناسب. لدى 

ة للوفاء بأي التزامات مستقبلية. توضح الجداول التالية تفاصيل تتم إدارة مخاطر السيولة من خالل المراقبة المنتظمة لتوفير أموال كافي
ات النقدية االستحقاق التعاقدي المتبقي للشركة اللتزاماتها المالية غير المشتقة مع فترات سداد متفق عليها. تم إعداد الجداول بناًء على التدفق

  شركة دفعه.غير المخصومة لاللتزامات المالية بناًء على أقرب تاريخ يمكن لل
 

 خالل سنة 
من سنة إلى خمس 

 سنوات
أكثر من خمس 

  القيمة الدفترية اإلجمالي سنوات

           ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في 
            

 ٣٩٤٬٨٦٨ ١١٬٠٦٢٬٦٥٤ ٤٨٢٬٠٦٥ القروض
١١٬٩٣٩٬٥٨

٧ 
١٠٬٣٧٣٬٨٨

١  

 التجارة وأوراق الدفع
١٬٨٥٣٬٢٧

١٬٨٥٣٬٢٧٨ ١٬٨٥٣٬٢٧٨ - -  ٨  

  ٦٬٣٧٥٬٧٦٣ ٧٬٥٢١٬٦٥١ - ٧٬٥٢١٬٦٥١ - ذات عالقة طرافألمستحق 

  ١٬٤٧٦٬٢٢٥ ٢٬١٣٦٬١٥٤ ٥٤٩٬٠٦٨ ١٬١٠٢٬٥٢٣ ٤٨٤٬٥٦٣ مطلوبات اإليجار
 -ذمم دائنة طويلة األجل 

  ٩٢٢٬٦٨٩  ١٬٢٥٢٬٧٨٣  ٧٧٦٬٣٩٢  ٤٧٦٬٣٩١  -  الطيف

  ١٢٧٬٨٩٩  ١٢٧٬٨٩٩  -  -  ١٢٧٬٨٩٩  المشتقات
  ٢٬٩٤٧٬٨٠

٢١٬١٢٩٬٧٣٥ ٢٤٬٨٣١٬٣٥٢ ١٬٧٢٠٬٣٢٨ ٢٠٬١٦٣٬٢١٩ ٥  
  

        

  

            ٢٠١٨ديسمبر  ٣١كما في 
        

  ١٠٬١٩٤٬٧٦٠ ١١٬٦٩٦٬٤٧٥ ٥١٩٬٩٢٨ ٨٬٤٩٤٬٠٥١ ٢٬٦٨٢٬٤٩٦ القروض
 ١٬٩٧١٬٧٥٨ ١٬٩٧١٬٧٥٨ - - ١٬٩٧١٬٧٥٨ التجارة وأوراق الدفع

 ٦٬٥٨٤٬٧٠٣ ٨٬٠٧١٬٧٧٩ - ٨٬٠٧١٬٧٧٩ - ذات عالقة طرافألمستحق 
 -ذمم دائنة طويلة األجل 

  ٤١٦٬٣٤١  ٥٣١٬٨٨٢  ٢٩٥٬٤٩٠  ٢٣٦٬٣٩٢  -  الطيف
  ٢١٬٥٨٦  ٢١٬٥٨٦  -  -  ٢١٬٥٨٦  المشتقات

  ١٩٬١٨٩٬١٤٨  ٢٢٬٢٩٣٬٤٨٠  ٨١٥٬٤١٨  ١٦٬٨٠٢٬٢٢٢  ٤٬٦٧٥٬٨٤٠  
  

   سعوديةشركة االتصاالت المتنقلة ال
  ( شركة مساهمة سعودية )

 

  )تتمة( الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

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

  ) تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية٣٤) إىل (١إن اإليضاحات املرفقة من (

٤٦ 
 

 )تتمة( األدوات المالية -٢٨
  
 

  القيمة العادلة لألدوات المالية
  
  

المركز المالي في ثالثة مستويات من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة.  قائمةيتم تجميع الموجودات والمطلوبات المقاسة بالقيمة العادلة في 
  يتم تحديد هذه المجموعة بناًء على أدنى مستوى من المدخالت الهامة المستخدمة في قياس القيمة العادلة ، على النحو التالي:

  
  

  أو الخصوم المتطابقة.: األسعار المعروضة (غير المعدلة) في األسواق النشطة لألصول ١المستوى 
  
  

والتي يمكن مالحظتها للموجودات أو المطلوبات ، إما مباشرة (أي  ١ضمن المستوى المعروضة األسعار  بخالف: مدخالت ٢المستوى 
  كأسعار) أو بشكل غير مباشر (أي مشتقة من األسعار).

  
  ة).ظلقابلة للمالحر اغيت خالدلم(اة ظلقابلة للمالحوق السا تلی بياناد إلتي ال تستنت اباولطلمودات أو اجولمت اخالدمث: لثالوى المستا

  
عن التسلسل الهرمي لذلك ، لم يتم اإلفصاح عن إفصاح باستثناء التحوط. ة.فأطلماکة بالتکلفة رلمالية للشت اباولطلمودات واجولماجميع درج ت
  لقيمة العادلة الذي يتطلب تصنيف من ثالث مستويات للقيمة العادلة.ل

  
  لة.دلعاالقيمتها ول لمعقب ايرلتقاي هلمالية القوائم افي الواردة لمالية ت اباولطلمودات واجولماية لجميع رفتدلم القياإن 
  
  

  .٢تم تصنيف القيمة العادلة لهذه المشتقات على أنها المستوى 
  
  

على نطاق واسع. تعتمد الشركة على الطرف المقابل  باستخدام نماذج تقييم معترف به، يتم تقييمها  ٢لمشتقة من المستوى األدوات المالية ا
القيمة  لتقييم هذه المشتقات. تتضمن أساليب التقييم المطبقة من قبل األطراف المقابلة استخدام نماذج قياسية إلعادة التوجيه باستخدام حسابات

ت النقدية المستقبلية وخصم المبالغ المستقبلية على الحالية وتقييمات منتصف السوق. حيثما ينطبق ذلك ، تقوم هذه النماذج بعرض التدفقا
القيمة الحالية باستخدام مدخالت يمكن مالحظتها على أساس السوق بما في ذلك منحنيات أسعار الفائدة وهوامش االئتمان وأسعار صرف 

  ).١٧ ايضاحالعمالت األجنبية واألسعار اآلجلة والمباشرة. (
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  ٢٬٤٥٠٬٣٢٠  ٢٬٤٠٦٬٧٤٢  إجمالي األصول المالية بالتكلفة المطفأة
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  ٦٬٥٨٤٬٧٠٣  ٦٬٣٧٥٬٧٦٣  عالقة ذات طرافألمستحق 
  ٥٩١٬٦١٥  ١٬١١١٬٦٨١  مطلوبات أخرى غير متداولة

  -  ١٬٤٧٦٬٢٢٥  التزامات تأجير
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      المطلوبات المالية بالقيمة العادلة:
  ٢١٬٥٨٦  ١٢٧٬٨٩٩  األدوات المالية مشتقات 

  ٢١٬٥٨٦  ١٢٧٬٨٩٩  إجمالي المطلوبات المالية بالقيمة العادلة
  ١٩٬٣٦٤٬٤٢٢  ٢١٬٣١٨٬٧٢٧  مجموع المطلوبات المالية

  
 األطراف ذات العالقةمعلومات  -٢٩

  
  :معامالت تجارية مع أطراف ذات عالقةلشركة في خالل الفترة الحالية، دخلت ا

  
  العالقة  الطرف ذات العالقة

  الشركة األم لشركة االتصاالت المتنقلة ش.م.ك.  شركة االتصاالت العمانية ش م ع ع
  الشركة األم /المساهم المؤسس   شركة االتصاالت المتنقلة ش.م.ك. (مجموعة زين)

  شركة تابعة لمجموعة زين  زين البحرين
 شركة تابعة لمجموعة زين  زين السودان

 شركة تابعة لمجموعة زين  ام تي سي لبنان اس ايه ار ال
 شركة تابعة لمجموعة زين  زين العراق / أثير تليكوم العراق المحدودة "أثير"

 لمجموعة زينشركة تابعة   شركة زين جلوبال كوميونيكيشنز
  
  ٢٠١٨  ٢٠١٩  

  ١٤٬٥٧٥  ١٩٬٤١٥  شركات تابعةإيرادات من 
  ١١٬٩٨٨  ٧٨٬٣٠١  شركات تابعةمشتريات من 

  ٢٠٣٬٣٢٤  ٢١٥٬٥٠٤  )٢٣(ايضاح  رسوم استخدام عالمة تجارية محملة من قبل مساهمين
  ٣٠٤٬١٧٤  ٣٢٣٬٨٩٣  )٢٥(ايضاح  رسوم تمويل من قبل مساهمين

   سعوديةشركة االتصاالت المتنقلة ال
  ( شركة مساهمة سعودية )

 

  )تتمة( الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

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

  ) تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية٣٤) إىل (١إن اإليضاحات املرفقة من (

٤٨ 
 

 (تتمة) األطراف ذات العالقةمعلومات  -٢٩
  

  :فيما يلي األرصدة القائمة كما في تاريخ التقرير
   ٢٠١٨  ٢٠١٩  

  ٦٬٥٨٤٬٦٢٥  ٦٬٣٧٥٬٦٥٨  مبالغ مستحقة لمساهمين
  ٧٨  ١٠٥  مملوكة لمساهمين أطرافمبالغ مستحقة إلى 

  ٧٢١  ٢٬٢٩٥  مبالغ مستحقة من مساهمين
  -  ٢٣٠  مملوكة من قبل مساهمين أطرافمبالغ مستحقة من 

 

 .١٥المبالغ األخرى المستحقة لألطراف ذات عالقة  تم إفصاح عنها في اإليضاح رقم 
 

ح المبالغ القائمة غير مضمونة وسيتم سدادها نقدا. لم يتم تقديم أو تلقي أية ضمانات من قبل أطراف ذات العالقة غير تلك التي تم اإلفصا
كمصروف في السنة الحالية للديون المشكوك في تحصيلها فيما يتعلق بالمبالغ المستحقة . ولم يتم تسجيل أي مبالغ ١٥ضاح اإليعنها في 

  من أطراف ذات العالقة.
  

 .مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وغيرها من أعضاء اإلدارة العليا نضمتتووالتي التعويضات والمزايا لموظفي اإلدارة الرئيسيين 
 

 ٢٠١٨ ٢٠١٩ 
 ٢٦٬٢٥٧ ٣٣٬١٩٤ منافع قصيرة األجل
 ٦٢٦ ٢٬٥٠٢ منافع طويلة األجل

 
 

 إلتزامات رأسمالية  -٣٠
 

  مليون لایر سعودي). ١٬٢٠٦م: ٢٠١٨ديسمبر  ٣١(   مليون لایر سعودي ١٬٤٤١لدى الشركة التزامات رأسمالية بمبلغ 
  

تم االستحواذ  مليون لایر سعودي ، والتي تتعلق بالطيف الذي ٩٤٨لدى الشركة التزامات تعاقدية لألصول غير الملموسة بلغ مجموعها 
  .مليون لایر سعودي) ٨٤٠: ٢٠١٨ديسمبر  ٣١، في تاريخ التقرير ( ٢٠٢٠ليتم تشغيلها في عام  ٢٠١٩عام  عليه

  
  ادارة رأس المال

  
وحقوق من خالل تحسين رصيد الدين  الحمع تعظيم العائد إلى أصحاب المصالها لضمان قدرتها على االستمرارية تدير الشركة رأس م

  . تبقى اإلستراتيجية الكلية للشركة دون تغيير عن العام السابق.الملكية
  

  في نهاية العام هي كما يلي: الملكيةنسبة صافي الدين إلى حقوق 
  

 ٢٠١٨ ٢٠١٩ 
٤٤٣٬٢١٦٬٩ صافي الدين  ٨٬٧٧٨٬٠٢٩ 

٨٥١٬١٠٢٬٤ حقوق الملكية  ٤٬٠١٢٬٢٤٨ 
الدين إلى حقوق الملكيةنسبة صافي   ٢٫١٩ ٢٫٢٥ 
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  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

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

  ) تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية٣٤) إىل (١إن اإليضاحات املرفقة من (

٤٩ 
 

 منح حكومية مستلمة -٣١
 

تم خصم  مليون لایر سعودي) ٧١٣: ٢٠١٨(.سعودي مليون لایر ١٨مبلغ  ٢٠١٩عام تلقت الشركة إجمالي دخل منح حكومية خالل 
مليون لایر سعودي في  ٩وتم إدراج مبلغ  مليون لایر سعودي) ٦٥٩: ٢٠١٨( الممتلكات والمعدات مقابلمليون لایر سعودي ١٧٢مبلغ 

 .مليون لایر سعودي) ١٨: ٢٠١٨ديسمبر   ٣١( صافي ربح السنة
 

 االلتزامات المحتملة -٣٢
 

 ٢٠١٩ديس��مبر  ٣١مليون لایر س��عودي كما في  ٢٦٢لدى الش��ركة التزامات محتملة في ش��كل خطابات ض��مان وخطابات اعتماد بمبلغ 
  مليون لایر سعودي). ٢٦٠: ٢٠١٨ديسمبر  ٣١(

 ٢٠١٨ ٢٠١٩ 
٢٨٦٬١٠٠ خطابات ضمان  ٠٥٩٬٩٩  
 ١٦١٬٢٥٠ ١٦١٬٢٥٠ خطابات اعتماد

 ٢٦٠٬٣٠٩  ٢٦١٬٥٣٦ 
  

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 القانوبيين 
  الشركة.

  
وتقنية المعلومات عدة قرارات جزائية ضد الشركة ؛ التي اعترضت عليها الشركة. تختلف  االتصاالتأصدرت لجنة المخالفات بهيئة 

المدفوعة مسبقًا الصادرة وتقديم العروض الترويجية التي لم تتم ات بين الربط بين الهوية لبطاقات الشرائح أسباب إصدار هذه القرار
  و / أو أسباب أخرى.الموافقة عليها من قبل هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات 

  
 التقارير القطاعية -٣٣
  

  فيما يلي تحليل إليرادات المجموعة ونتائجها على أساس قطاعي:
  ديسمبر ٣١في  المنتهية للسنة  

  ٢٠١٨  ٢٠١٩  االيرادات
   

  ٧٬٥٣٠٬٥٢٧  ٨٬٠٨٤٬٦٨٤  شركة االتصاالت المتنقلة
  -  ٢٬٨٧٤٬٧٩٠  شركة  زين للمبيعات

  -  ٢٣  شركة  زين للمدفوعات
  -  -  بدون طيارسيرة المُ للطائرات شركة  زين 

  -  )٢٬٥٧٣٬٢٧٠(  اإلقصاءات / التعديالت
   

  ٧٬٥٣٠٬٥٢٧  ٨٬٣٨٦٬٢٢٧  اجمالي االيرادات 
      

  )٤٬٣٦٧٬٠٨٩(  )٤٬٣١٦٬٣٧٣(  تكلفة العمليات (باستثناء االستهالك واإلطفاء)
  )١٬٧٩٠٬٠٢٨(  )٢٬٣١١٬٥٥١(  االستهالك واإلطفاء
  )١٥٤٬١٨٤(  )٢٤٧٬٢٤٩(  في قيمة الموجودات الماليةخسائر االنخفاض 

  ٢٦٬٨٢٦  ٢٦٬٣٣٨  إيرادات الفوائد
  ١٧٬٠٤٢  ١٠٬٨٩١  إيرادات أخرى
  )٩٣٠٬٧٣٢(  )١٬٠٤٤٬٥٠١(  أعباء تمويل 

  -  )١٨٬٦٠٧(  الزكاة 
   

  ٣٣٢٬٣٦٢  ٤٨٥٬١٧٥  صافي الربح  

   سعوديةشركة االتصاالت المتنقلة ال
  ( شركة مساهمة سعودية )

 

  )تتمة( الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

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

  ) تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية٣٤) إىل (١إن اإليضاحات املرفقة من (

٥٠ 
 

 التقارير القطاعية -٣٣
  

مليون لایر سعودي في عام  ٢٬٥٧٣اإليرادات الناتجة عن العمالء الخارجيين والداخليين. كان هناك تمثل اإليرادات المذكورة أعاله 
  تم استبعاد و تسوية إيرادات شركة زين للمبيعات عند توحيد القوائم. ٢٠١٩

  
  فيما يلي تحليل للموجودات والمطلوبات للمجموعة على أساس قطاعي:

  
  ٢٠١٨  ٢٠١٩  

      الموجودات
  ٢٦٬٣٢٣٬٣١٠  ٣١٬٩٤٧٬٠٠٨  االتصاالت المتنقلةشركة 

  -  ٣٬٧٦٥٬٢٦٥  شركة زين للمبيعات 
  -  ٧٣٤  شركة زين للمدفوعات
  -  ٣١٧  بدون طيارالُمسيرة شركة زين للطائرات 

  -  )٧٬٩٧٥٬٠٧١(  اإلقصاءات / التعديالت
   

  ٢٦٬٣٢٣٬٣١٠  ٢٧٬٧٣٨٬٢٥٣  اجمالي الموجودات
      

      المطلوبات

  ٢٢٬٣١١٬٠٦٢  ٢٧٬٩٥٢٬٣٧٦  شركة االتصاالت المتنقلة 
  -  ٣٬٦٦٦٬٦٤٨  شركة زين للمبيعات 

  -  ٨٨٠  شركة زين للمدفوعات
  -  ٥٨٤  بدون طيارالُمسيرة شركة زين للطائرات 

  -  )٧٬٩٨٥٬٠٨٦(  اإلقصاءات / التعديالت
   

  ٢٢٬٣١١٬٠٦٢  ٢٣٬٦٣٥٬٤٠٢  اجمالي المطلوبات 
  

االستهالك واإلطفاء المرتبطين  إلى جانب الموجودات غير الملموسةوإلضافات واالستبعادات الرئيسية في الممتلكات والمعدات تتمثل ا
  .بشركة االتصاالت المتنقلة

 
  أرقام المقارنة -٣٤
 

المالية. لتحسين العرض وجوهر تم إعادة ترتيب أرقام السنة السابقة و / أو إعادة تصنيفها ، عند الضرورة ، لغرض المقارنة في البيانات 
) أعمال رأسمالية تحت التنفيذالمركز المالي من الممتلكات والمعدات ( قائمةفي  مقدمةللدفعات الرأسمالية  المعاملة ، تم إعادة التصنيف

إلى دفعات  األخرى مدينة والتجاريةالالذمم ومن  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي كما في  ٤٥٨بمبلغ  مقدمةدفعات رأسمالية إلى 
  .٢٠١٨ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي كما في  ٤٢٩بمبلغ  مقدمةرأسمالية 
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   سعوديةشركة االتصاالت المتنقلة ال
  ( شركة مساهمة سعودية )

 

  )تتمة( الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

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

  ) تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية٣٤) إىل (١إن اإليضاحات املرفقة من (

٥٠ 
 

 التقارير القطاعية -٣٣
  

مليون لایر سعودي في عام  ٢٬٥٧٣اإليرادات الناتجة عن العمالء الخارجيين والداخليين. كان هناك تمثل اإليرادات المذكورة أعاله 
  تم استبعاد و تسوية إيرادات شركة زين للمبيعات عند توحيد القوائم. ٢٠١٩

  
  فيما يلي تحليل للموجودات والمطلوبات للمجموعة على أساس قطاعي:

  
  ٢٠١٨  ٢٠١٩  

      الموجودات
  ٢٦٬٣٢٣٬٣١٠  ٣١٬٩٤٧٬٠٠٨  االتصاالت المتنقلةشركة 

  -  ٣٬٧٦٥٬٢٦٥  شركة زين للمبيعات 
  -  ٧٣٤  شركة زين للمدفوعات
  -  ٣١٧  بدون طيارالُمسيرة شركة زين للطائرات 

  -  )٧٬٩٧٥٬٠٧١(  اإلقصاءات / التعديالت
   

  ٢٦٬٣٢٣٬٣١٠  ٢٧٬٧٣٨٬٢٥٣  اجمالي الموجودات
      

      المطلوبات

  ٢٢٬٣١١٬٠٦٢  ٢٧٬٩٥٢٬٣٧٦  شركة االتصاالت المتنقلة 
  -  ٣٬٦٦٦٬٦٤٨  شركة زين للمبيعات 

  -  ٨٨٠  شركة زين للمدفوعات
  -  ٥٨٤  بدون طيارالُمسيرة شركة زين للطائرات 

  -  )٧٬٩٨٥٬٠٨٦(  اإلقصاءات / التعديالت
   

  ٢٢٬٣١١٬٠٦٢  ٢٣٬٦٣٥٬٤٠٢  اجمالي المطلوبات 
  

االستهالك واإلطفاء المرتبطين  إلى جانب الموجودات غير الملموسةوإلضافات واالستبعادات الرئيسية في الممتلكات والمعدات تتمثل ا
  .بشركة االتصاالت المتنقلة

 
  أرقام المقارنة -٣٤
 

المالية. لتحسين العرض وجوهر تم إعادة ترتيب أرقام السنة السابقة و / أو إعادة تصنيفها ، عند الضرورة ، لغرض المقارنة في البيانات 
) أعمال رأسمالية تحت التنفيذالمركز المالي من الممتلكات والمعدات ( قائمةفي  مقدمةللدفعات الرأسمالية  المعاملة ، تم إعادة التصنيف

إلى دفعات  األخرى مدينة والتجاريةالالذمم ومن  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي كما في  ٤٥٨بمبلغ  مقدمةدفعات رأسمالية إلى 
  .٢٠١٨ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي كما في  ٤٢٩بمبلغ  مقدمةرأسمالية 
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