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صفحة رقم  2من 85

السادة مساهمو شركة االتصاالت املتنقلة السعودية (زين)
تحية طيبة وبعد،
ّ
نضع بين أيديكم تقرير مجلس اإلدارة السنوي
واملتضمن نشاطات شركتكم وأعمالها للسنة املالية املنتهية في  13ديسمبر
7132م.

تأسيس الشركة ونشاطها
املتنقلة السعودية ("الشركة" أو "زين" أو "زين السعودية" أو "نحن") خدمات االتصاالت ّ
تقدم شركة االتصاالت ّ
ّ
املتنقلة
داخل اململكة العربية السعودية ،حيث تقوم بتشغيل وشراء وتأمين وتركيب وإدارة وصيانة نظم االتصاالت ّ
املتنقلة.
تأسست ً
زين السعودية هي شركة سعودية مساهمة ّ
وفقا للمرسوم امللكي رقم /48م بتاريخ  26جمادى األولى 1428هـ
(املوافق  12يونيو 2007م) ،وللقرارين الوزاريين رقم  176بتاريخ  25جمادى األولى 1428هـ (املوافق  11يونيو 2007م)
ورقم  357بتاريخ  28ذي ّ
الحجة 1428هـ (املوافق  7يناير 2008م) ،وبموجب ال ّ
سجل التجاري رقم  1010246192الصادر
ّ
من مدينة الرياض في اململكة العربية السعودية بتاريخ  4ربيع األول 1429هـ (املوافق  12مارس 7112م) ،كمشغل ثالث
ّ
بأول رخصة تشغيل غير محددة التقنية في اململكة العربية السعودية تبلغ ّ
املتنقل بعد الفوز ّ
مدتها 25
لخدمة الهاتف
ً
عاما ،وقد مددت  31سنة إضافية من خالل االمر السامي الذي منحت الشركة من خالله ترخيصا موحدا لتقديم جميع
خدمات االتصاالت.
يقع ّ
املقر الرئيس لزين السعودية في مدينة الرياض حي الشهداء ،واحة غرناطة املكتبية ،مبنى رقم أ ،1وعنوانها
للمراسالت البريدية صندوق بريد  ،295814الرياض  ،11351اململكة العربية السعودية.

صفحة رقم  3من 85

رخصة زين السعودية
ّ
املشغل الثالث في سوق االتصاالت ّ
تعتبر شركة االتصاالت ّ
املتنقلة في اململكة ،حيث بدأت أعمالها
املتنقلة السعودية (زين)
التجارية في شهر أغسطس من العام 7112م ،وذلك بعد طرح أسهمها لالكتتاب العام في فبراير 7112م .وفي سبتمبر من
ّل ّ
مشغل في الشرق األوسط ّ
يقدم هذه التقنية
العام 7133م أطلقت "زين السعودية" خدمات الجيل الرابع  4G/LTEكأو
ً
تجاريا.
ّ
تقدم زين السعودية اليوم خدماتها لنحو  2.1ماليين مشترك ،باستخدام ما يقارب  2,111موقع لشبكتها املنتشرة لتغطية
 %69من مجمل سكان اململكة .وتستقطب الشركة التي تشهد ّ
تطورات متواصلة ،آالف املشتركين في باقات املكاملات
املتطورة ًّ
ّ
جدا.
والبيانات بشكل يومي ،وذلك من خالل شبكتها

ّ
املستمر لبنيتها التحتية ومبادراتها التسويقية
هذا وتلتزم زين السعودية بتقديم أفضل تجربة ملشتركيها من خالل التطوير
الفاعلة .ويكمن الدافع األساس ي وراء إنجازات زين السعودية في قدرتها على إلهام فريق العمل الطموح ّ
املكون مما يقارب

ً
إبداعا على جميع األصعدة .وتلتزم الشركة برعاية املواهب الوطنية
 3,111موظف يقدمون أفضل الخدمات وأكثرها
واستقطاب الخبراء ذوي الكفاءة العالية ،حيث تفخر بشغل الكفاءات السعودية ً
حاليا ألغلب مناصب الشركة.
وبتاريخ  3أكتوبر 7139م صدر أمر سامي بتمديد الرخصة  31سنة إضافية (إلى 7102م).

ً
ً
ً
كما أصدرت هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات بتاريخ 7132/17/71م ترخيصا موحدا لشركة زين السعودية تنفيذا لألمر
السامي الكريم .وبموجب الرخصة املوحدة يحق للشركة تقديم كافة خدمات االتصاالت بما في ذلك خدمات االتصاالت
الثابتة.
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زين السعودية -نبذة عن االستراتيجية
يتمثل جوهر استراتيجيتنا في التحول إلى شركة رائدة في مجال االتصاالت وتقنية املعلومات في اململكة العربية السعودية
بحيث نتيح لعمالئنا االستفادة من مجتمع متطور رقميا يرتبط ارتباطا وثيقا.
تشمل أهدافنا النمو املربح وريادة التطور املستمر ملستقبل متصل ً
رقميا لألفراد والشركات واألجهزة -وتقديم أعلى قيمة
لجميع العمالء.
تستند استراتيجيتنا على ثالثة ركائز رئيسة هي:
0

تعزيز األعمال األساسية
تحقيق القيمة املستدامة والنمو في قطاع االتصاالت املتنقلة
يغلب على املجتمع السعودي صفة الشباب ،مما يفسر تزايد الطلب على خدمات االتصال الرقمية واملتنقلة .ويستمر
السوق السعودي في النمو من حيث الطلب على منتجات البيانات وتطبيقاتها لتلبية طموحات األجيال الشابة ،وهذا النمو
مدفوع بالتوجه الواضح نحو خدمات الحكومة اإللكترونية ،والشعبية املتزايدة ملحتويات البيانات املرئية عالية الدقة
(األفالم ومقاطع الفيديو) عبر االنترنت وعلى وسائل التواصل االجتماعي.
وتتركز استثماراتنا في توسيع الشبكة ،وتوفير خدمات الجيل الرابع  4.5 LTEاملتقدمة ،مما يتطلب االستحواذ على املزيد
من الطيف الترددي ،لتصبح زين السعودية أفضل مشغل للبيانات املتنقلة ،واالختيار األول للطالب ،من املرحلة الثانوية
الى الجامعة.

7

التركيز على العمالء
تقديم أفضل تجربة للعمالء باستمرار
في العالم املتطور يتوقع العمالء "األفضل واملختلف" بشكل مستمر ،حيث وضعت زين السعودية نفسها كعالمة تجارية
سعودية متقدمة وحيوية وحديثة تقدم تجارب مالئمة للعمالء ملختلف الشرائح.
نهدف لتمييز خدماتنا من خالل التركيز على خدمة عمالئنا ،وذلك بأن نعدهم بتجربة متميزة ،بابتكار حلول سريعة لطلباتهم،
وتقديم املشورة الواضحة قبل وبعد البيع ،وتقديم منتجات تستحق الثقة تناسب جميع االحتياجات واألذواق ،والتأكد من
وجود الرعاية واالهتمام الكافيين من جانب موظفينا ،وإبداء املرونة لتلبية طموحات عمالئنا.
تشهد زين السعودية عملية توسع كبيرة بهدف أن تكون متواجدة حيث يكون عمالؤنا املستهدفون في مراكز التسوق أو
املطارات أو املتاجر الكبرى أو مواقع الترفيه املفضلة .وقد جددنا مفهوم املتجر في فروعنا ليعكس التغيير الحاصل في تجربة
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العمالء من حيث مواكبة أحدث األجهزه والتقنيات والتواجد في مواقع يسهل الوصول إليها وأقرب إلى املراكز ذات الكثافة
السكانية .إن شبكة التوزيع لدينا هي أيضا جزء مهم من نجاحنا في تنفيذ اللوائح الجديدة بشأن توثيق البصمة لعمالئنا.
3

تحقيق النمو من الفرص الجديدة
تحديد خدمات ومنتجات جديدة
بما أن أحد األهداف الرئيسية لرؤية  7111هي تنويع االقتصاد؛ فإن التحول الرقمي سيكون أحد عوامل التمكين الرئيسة
ً
ً
في جميع القطاعات .كما من املتوقع أن يلعب االنترنت املتنقل عبر النطاق العريض فائق السرعة دورا كبيرا في إعادة
تشكيل الطريقة التي نعيشها ونعمل من خاللها ،خاصة عند األخذ باالعتبار النمو الواسع في استخدام التطبيقات الرقمية
على الجوال.
نخطط أيضا للبدء في توصيل االنترنت عبر األلياف البصرية للنطاق العريض إلى منازل العمالء .ومن خالل الشراكات
أيضا ،نخطط لتقديم حلول جديدة لرجال األعمال لتلبية احتياجاتهم في االتصال فائق السرعة وتطبيقات األعمال
املتكاملة والذكية .وتشمل خططنا وتطلعاتنا تحقيق الدخل من خدمات البيانات الكبيرة ( )Big Dataوإطالق خدمات
جديدة تستند إلى املحتوى بالشراكة مع مجموعة زين.
نعمل على توفير عوامل التمكين التالية لضمان نجاح استراتيجيتنا:
تطور الشبكة
تقديم تجربة متميزة لعمالئنا من خالل تقنيات متقدمة لشبكات االتصال وتأسيس بنية تحتية تقنية تحقق أهداف 7171
وما بعدها
تعالج شبكتنا في الوقت الحالي ما يقارب  0,111تيرابايت في اليوم من حركة بيانات العمالء ،وبالتالي فإن نجاح خططنا
ً
سيكون من خالل التميز في قطاع البيانات معتمدا على استمرار االستثمار في أحدث التقنيات الالسلكية وخدمات الجيل
الرابع  4.5 LTEاملتقدمة وإعداد الشبكة لتطور خدمات الجيل الخامس ،باإلضافة لتوصيل اإلنترنت عبر األلياف البصرية.
وتضمنت استثماراتنا الطيف الترددي  31×7ميجاهرتز في نطاق  ،MHz 3211و MHz 31×7في نطاق  MHz 211خالل
 37شهر املاضية ،كما شاركت زين السعودية في برنامج صندوق الخدمة الشاملة لتصل خدمات القطاع العريض إلى
جميع مدن وقرى اململكة ،وذلك بهدف أن تقدم شبكة زين السعودية ومنصاتها جودة ال مثيل لها من الخدمات.
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التحول الرقمي
اتمته النظم واختصار طرق عملنا وتقديم تجربة أفضل لعمالئنا بتكلفة أقل
ً
إلكترونيا ،واملشاركة في مشاريع التحول
نخطط لتعزيز قدراتنا الرقمية وذلك لخدمة أكثر من  ٪11من قاعدة عمالئنا
الرقمي الحكومية واملجتمعية ،مما يساهم في التوجه نحو اقتصاد قائم على املعرفة وتحقيق رؤية .7111
ويرتبط املستخدمون في اململكة العربية السعودية بشكل كبير بالعالم الرقمي ،ومن أجل ضمان أن تظل زين السعودية
في طليعة االقتصاد الرقمي املتنامي ،فقد بدأنا في رحلة التحول الرقمي .يقودنا مسار هذه الرحلة نحو تقديم منتجات
رقمية تناسب احتياجات عمالئنا ،وتحسين العمليات وزيادة كفاءتها التشغيلية ،وتبسيط نقاط التفاعل مع العمالء،
وتغيير تجربة العميل لتصبح أسهل وأسرع وأكثر متعة .إن الرحلة الرقمية لعمالئنا ستجلب لنا العديد من املزايا في التميز
التشغيلي وتوسيع نطاقنا في سوق الرقمية.
وباإلضافة إلى ذلك ،سيساعد التحول الرقمي على تحسين التكاليف التشغيلية ،وذلك بهدف أن نصبح أحد أكثر مشغلي
االتصاالت كفاءة.
الثقافة والقدرات
ثقافة األداء املتميز ،والتي تركز على العمالء وعلى تنمية القدرات
نخطط للتفوق من خالل تعزيز ثقافة الرعاية واالهتمام بين موظفينا ،كجزء من بيئة عمل تفي بالتزاماتها ،مؤكدين
الحاجة إلى أن نكون مشغل ذكي وفعال .فلذلك نود أن نجذب السعوديين املوهوبين ذوي التوجه الريادي والحفاظ عليهم
لتحفيز نمونا وزيادة نجاحنا.
األداء املتميز ،وروح املنافسة ،واالهتمام ،وتمكين املرأة ،واالبتكار ،والنجاح من خالل العمل الجماعي؛ جميعها ثوابت
ستمكننا من تقديم خدمة أفضل لعمالئنا ،وتطوير األفكار اإلبداعية وترجمة املبادرات بشكل سريع إلى نجاح تجاري.
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أبرز التطورات في عمليات الشركة
خصيصا ً
ً
تحديا خالل عام 7132م ،في ضوء الكثير من التغييرات التنظيمية
بوجه عام وفي اململكة
شهد قطاع االتصاالت ٍ
التي تحد من املرونة التجارية للمشغلين ،باإلضافة إلى اإلصالحات االقتصادية املختلفة التي أثرت ً
سلبا في سلوكيات
اإلنفاق لدى العمالء .وعلى الرغم من هذه التحديات ،كانت 7132م من أقوى السنوات منذ انطالق زين السعودية إذا ما
ّ
تعلق األمر باألداء املالي ،وهو ما انعكس في األرباح التشغيلية والصافية ،وشهد العام العديد من اإلنجازات على صعيد
العمليات.
توضح األقسام التالية ً
بعضا من هذه اإلنجازات التشغيلية:
 -0نظرة عامة تجارية
أثبتت االستراتيجية التجارية التي تنتهجها زين السعودية مرونتها في ظل ظروف السوق الصعبة .وبفضل تركيز السوق
وتوجهه إلى البيانات وتصحيح مسار الشركة وتوجهها إلى قطاع الخطوط املفوترة ،تمكنت الشركة من التغلب على ظروف
ً
السوق الصعبة التي شهدتها في عام 7132م ،وخاصة على الصعيد التنظيمي ،وذلك في ظل اتباع لوائح مثل نظام "الحد
األقص ى شريحتان لعمالء الدفع املسبق" وفك الحجب عن تقنية نقل الصوت عبر بروتوكول اإلنترنت ومختلف قواعد
بوجه عام.
حماية العمالء التي أثبتت أنها غير مالئمة للقطاع ٍ
ساهمت استراتيجية زين السعودية التجارية في زيادة إيرادات العام 7132م بنسبة  ٪9مقارنة بالعام 7139م من خالل
املحاور التالية:
 تموضع زين السعودية باعتبارها "الخيار الذكي"
تمحورت االستراتيجية الرئيسية لزين السعودية في طرح مقترحات ومبادرات تجارية في عام 7132م تدور حول تقديم
املنتجات املبتكرة والعروض الترويجية للسوق تستهدف جميع شرائح العمالء.
ً
ً
على سبيل املثال ،أطلقنا عرضا ترويجيا ملستخدمي الخدمات الصوتية الذي يقدم لعمالء النطاق العريض املتنقل
الحاليين قيمة أفضل على الخدمات الصوتية لزيادة الحصةالسوقية ولتقليص خسارة العمالء.
كما قمنا بزيادة جاذبية عروض الشباب الخاصة بنا من خالل تقديم خدمات صوتية وحزم بيانات مع اضافات مختلفة.
ّ
تمثل الهدف األساس ي في جهودنا التسويقية التركيز على استراتيجية االتصال لتصبح زين السعودية "الخيار الذكي" للعمالء.
بنهج
تمثلت عروض زين السعودية للربع الرابع في أحدث حمالتنا التي قدمت العديد من العروض املبتكرة إلى العمالء ٍ
فريد وجذاب.
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 متابعة تحولنا إلى املشغل املرتكز على البيانات
واصلت زين السعودية استراتيجيتها بنجاح في مجال التركيز على تحقيق الدخل من خدمات البيانات على مدار العام
7132م .ومع تزايد استخدام البيانات في اململكة ،كان من الضروري تصميم باقات بيانات خاصة بنا لضمان االهتمام
بعمالئنا واالستفادة من سمعتنا كوننا أفضل شبكة بيانات في اململكة .وتتمثل هذه العروض الترويجية في حزم وسائل
االعالم االجتماعية مع مجموعة من نقاط السعر والفوائد املقدمة إلى العمالء على أساس االستخدام والسلوك.
وقد حافظت زين السعودية في عام 7132م على ريادتها في سوق تقنية النطاق العريض املتنقل املفوتر من خالل توفير
أجهزة اتصال ذكية وأجهزة ماي فاي وأجهزة األلعاب مقابل التزام طويل األجل بالخطة غير املحدودة .إلى ذلك عززت زين
السعودية تقنية النطاق العريض املتنقل املفوتر بطرح الخطط املحددة لتغطية احتياجات العمالء من البيانات املحدودة.
لكل
في ظل الطلب املتزايد على البيانات على مستوى عمالئنا ،تالشينا الفوض ى املحتملة من خالل توحيد الباقات املقدمة ٍ
من االتصال الصوتي وتقنية النطاق العريض املتنقل في مايخص السعر والقيمة وإليجاد باقات يسهل على العمالء التعرف
عليها.
ً
سنويا.
أدى التركيز على استراتيجية تحقيق الدخل من البيانات إلى زيادة هائلة في إيرادات البيانات بنسبة تزيد عن ٪11
 تحويل التحديات التنظيمية إلى فرص
ً
ً
ً
ً
شهد العام 7132م اصالحا تنظيميا مستمرا من هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات ،والذي أثر سلبا على نمو االيرادات
واكتساب العمالء.
تشمل هذه االصالحات التنظيمية ما يلي:
 oإتاحة نظام الشريحتين بحد أقص ى لعمالء الدفع املسبق ،مما ّ
حد من فرصة توسعنا في قاعدة الدفع املسبق ،واألهم من
عدد كبير من العمالء الحاليين الذين يمتلكون أكثر من شريحتينّ ،
وحولنا هذا التحدي إلى
ذلك أنه أفض ى بنا إلى فقدان ٍ
فرصة لتطوير قاعدة الباقات املفوترة من خالل وضع مجموعة متنوعة من الخطط الجديدة للباقات املفوترة للتقليص
بشكل
من خسارة العمالء ،كما أطلقنا خطة دخول سوق جديدة بقيمة  76ريال فقط لسد احتياجات هؤالء العمالء
ٍ
أفضل.
ً ً
أثرا بالغا على اإليرادات الدولية .ومع ذلك نشأت الفرصة
 oإلغاء حظر تقنية نقل الصوت عبر بروتوكول اإلنترنت ،مما كان له
من الزيادة املحتملة في استخدام العميل للبيانات .ومن ثم أدخلت حزم تقنية نقل الصوت عبر بروتوكول اإلنترنت مما
يسمح للعمالء باستخدام تقنية نقل الصوت عبر بروتوكول اإلنترنت بحرية دون استهالك خطط بياناتهم مقابل رسوم
رمزية.
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 االلتزام باستراتيجيتنا الرامية إلى أن نصبح املشغل املفضل لعمالء الباقات املفوترة

ً
حددنا رؤيتنا في عام 7139م بشأن استراتيجية طويلة األجل من أجل تعزيز قاعدة الباقات املفوترة ونموها .وعالوة على
ذلك ومع تطبيق قاعدة الشريحتين بحد اقص ى للبطاقات مسبقة الدفع في مطلع 7132م ،أصبح من األمور الحاسمة
بالنسبة لنا تحويل صورة زين السعودية من مشغل مسبق الدفع إلى املشغل املفضل لدى عمالء الباقات املفوترة ذوي
القيمة العالية.
ً
خصيصا للعمالء ذوي القيمة العالية ،مما يوفر قيمة تتجاوز معايير القطاع
أطلقنا في عام 7132م خطة  206املصممة

املحلي مع التركيز على تزويد العمالء بتجربة ال يشوبها قلق .عززنا محفظة عمالء الباقات املفوترة بالكامل لتشمل ثمان
ً
ً
وعالوة على ذلك أطلقنا برنامج "آي فون
نقاط سعرية تبدأ من  76ريال سعودي .كما قدمنا عروضا على االجهزة القائمة.
مدى الحياة" لتلبية الطلب املتزايد على أجهزة اآلي فون في هذا القطاع ،حيث يقدم للعمالء املشتركين في نظام اآلي فون
الجديد عند إطالقه مقابل رسوم شهرية معقولة باإلضافة إلى التزام ملدة  70شهر على حزمة الباقات املفوترة املختارة.
ً
ونتيجة لذلك أنهينا عام 7132م بأكثر من مليون مشترك بنظام الباقات املفوترة ،مما ضاعف األرقام الختامية للعام
7139م .كما حققنا أكثر من مليار ريال سعودي؛ وهي زيادة بنسبة  ٪01مقارنة بعام 7139م.
 -7نظرة عامة على الشؤون التكنولوجية:
استكمل قسم العمليات املشاريع واملبادرات التي تم البدء بها خالل العام 7139م ،واستمر في بناء ونشر استراتيجيات
وبرامج تقنية تشغيلية تتماش ى بشكل تام مع استراتيجيات الشركة واتجاهات الصناعة وبيئة السوق.
 توسعة الشبكة والتغطية
واصلت زين السعودية جهودها في اكمال املرحلة الثالثة من مشروع ( )Reloadواملشاريع املتعلقة بالتواؤم مع مشروع
( ،)Reloadمع مساهمة كبيرة في التغطية وسرعة البيانات وتحسين تجربة العمالء عن طريق توسعة تغطية خدمات
الجيل الثالث إلى أكثر من  179مدينة (بزيادة قدرها  %73مقارنة بالعام 7139م) وً 19
ً
سريعا (بزيادة قدرها %71
طريقا
مقارنة بالعام 7139م) ،كما وصلت تغطية الجيل الرابع إلى  111مدينة (بزيادة قدرها  %22مقارنة بالعام 7139م) ووصلت
تغطية الجيل الرابع املطور إلى  371مدينة (بزيادة قدرها  %02مقارنة بالعام 7139م) .
ومع اكتمال املرحلة الثالثة من مشروع ( )Reloadوصلت نسب التغطية (حسب التقنية) إلى املستويات التالية:
-

تقنية الجيل الثاني :تغطية  %69من املساحة السكانية.

-

تقنية الجيل الثالث :تغطية  %61من املساحة السكانية.

-

تقنية الجيل الرابع  :LTEتغطية  %26من املساحة السكانية.

قدمت زين السعودية أيضا في عام 7132م مشروعا أطلق عليه اسم "سار" ،والذي يقدم خدمات الصوت وخدمات
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النطاق العريض املتنقلة ) (MBBللسكك الحديدية االستراتيجية التي تربط مدن الرياض واملجمعة والقصيم وحائل
والجوف والقريات بمسافة إجمالية تبلغ حوالي  3111كم.
وقد حصلت زين السعودية على مشروع صندوق الخدمة الشاملة لخدمات النطاق العريض  3من قبل هيئة اإلتصاالت
وتقنية املعلومات .وكان هذا أول مشروع من نوعه في اململكة العربية السعودية كجزء من برنامج التحول الرقمي ،وتعتبر
هذه املبادرة إحدى املبادرات العديدة التي أطلقتها الهيئة بما يتماش ى مع رؤية اململكة  .7111وقد تم تسليم املشروع بنجاح
من قبل شركة زين السعودية قبل املوعد املحدد ،مما أدى إلى وصول خدمات اإلنترنت عالية السرعة إلى أكثر من 71,111
منزل سكني عبر الشبكة الالسلكية .ويقدر عدد املواطنين واملقيمين املستفيدين من هذه الخدمات بأكثر من  .147,000كما
ساهم املشروع أيضا في زيادة التغطية السكانية في املنطقة املخصصة التي تضم  376مجمع سكني وتجاري في  31محافظة
مختلفة.
كما حازت زين السعودية في عام 7132م على مشاريع صندوق الخدمة الشاملة  37و 31و  30األساسية ومشاريع النطاق
العريض .وستوفر هذه املشاريع مجتمعة خدمات االتصال الصوتي والبيانات املتنقلة األساسية إلى أكثر من  2,600منطقة
محلية ،وخدمات بيانات النطاق العريض ألكثر من  311,111منزل في جميع أنحاء اململكة .كما قسمت الهيئة تنفيذ هذه
املشاريع إلى ثالثة مراحل ( 37يناير و 37أبريل و 37يوليو 7132م) .قامت زين السعودية بتسليم أول مرحلة ملشاريع النطاق
العريض في ديسمبر 7132م (قبل املوعد املحدد) وهي على اتم االستعداد لتسليم املشاريع األساسية للصندوق في الوقت
املحدد وفقا ملتطلبات الهيئة.
إن التخطيط والتنفيذ والتسليم الناجح ملشاريع صندوق الخدمة الشاملة يعزز مكانة وعالقة زين السعودية مع الجهات
التنظيمية والرقابية كما يساهم في تعزيز بصمتها وجودة الخدمة املقدمة في اململكة.
وللمض ي قدما في متطلبات توسيع الشبكة ،قامت زين السعودية بتحديث تصميم مشروع  Igniteاملعروف سابقا بإسم
( )Beyond Reloadالذي بدأ تنفيذه الفعلي في عام 7132م ومن املتوقع أن يكتمل في 7132م.
كما قامت زين السعودية بزيادة جهودها في تحسين تغطية التجوال الدولي إلى أكثر من  716دولة حول العالم مع  96دولة
تغطيها خدمة التجوال عبر شبكة الجيل الرابع .كما امتدت هذه الجهود لتشمل شركاء التجوال الخارجيين حيث قامت زين
السعودية بتأمين خدمة التجوال الدولي في اململكة العربية السعودية لـ  731دولة مع  90دولة تتمتع بتجوال بيانات الجيل
الرابع في شبكة زين السعودية.
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 أنظمة تقنية املعلومات
وقد تم إطالق برنامج تحول كامل لنظام دعم األعمال في شركة زين السعودية ،وسوف يستمر حتى الربع األول من عام
7132م .والهدف من هذا البرنامج هو استبدال العمليات التجارية ومنصات التكنولوجيا القديمة بأخرى حديثة ومواكبة
ملتطلبات العصر حيث يأتي التمايز للعمالء من خالل تسهيل الحركة التجارية وهذا هو بالضبط ما تسمح به هذه النظم
الحديثة .ولكي يتماش ى ذلك مع قيم خدمة العمالء في زين السعودية ،فإن هذا التحول يعيد تعريف العمليات التجارية
لتركز بشكل أكبر على العمالء ،وتعمل على بناء حل من شأنه سد الفجوة بين احتياجات العمالء والقدرات التكنولوجية.
ّ
ّ
التحول الكامل في زين السعودية على  1أهداف رئيسة:
يركز برنامج
 إدخال مصادر إيرادات جديدة.
 تعزيز تجربة العمالء.
 زيادة الكفاءة التشغيلية.
ومن املقرر أن يتم تسليم البرنامج على عدة مراحل ،مع األخذ باإلعتبار أن حل الشحن املنفرد (لجميع العمالء وجميع
الخدمات مع إدارة الرصيد في الوقت الفعلي) ،تطبيقات الهاتف املتحرك لعمالء  B2Cوحلول  real-time campaignقد
أنجزت بالفعل في عام 7132م .عند االنتهاء من البرنامج املخطط له في الربع األول من عام 7132م ،ستكون زين السعودية
املشغل الرائد في هذا املجال في اململكة العربية السعودية وأحد رواد املنطقة.
 الطيف الترددي
يعد الطيف الترددي من أهم ممتلكات مشغلي الشبكات املتنقلة .ومع تزايد الطلب على خدمات البيانات عالية السرعة
ّ
في اململكة ،فإن الطيف اإلضافي يمكن مشغلي االتصاالت من تحسين قدرات الشبكة وتقديم خدمات البيانات السريعة
واملوثوقة ،مما يساهم في إثراء تجربة العمالء.
وقد بادر الفريق التقني في زين السعودية بإنشاء برنامج متواصل للحفاظ على استراتيجية طيف حديثة ،بما يتماش ى مع
متطلبات السوق وجودة الخدمة وكفاءة التكاليف ومعايير الصناعة.
اعلنت زين السعودية في يونيو 7132م حصولها على نطاق عرض  MHz31×7إضافي في النطاق  .MHz3211وجاء هذا
االستحواذ على الطيف بعد انتهاء مزاد الطيف الترددي الذي أجرته هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات .وبعد هذا
االستحواذ أصبح مجموع الطيف  MHz3211يضم اآلن  .MHz71×7وقد تم نشر هذا الطيف اإلضافي في معظم أنحاء
اململكة خالل العام 7132م .وتظهر النتائج الفعلية التحسن بنسبة  ٪13في سرعة البيانات و ٪71من التحسن في استغالل
الطاقة اإلنتاجية ،مع زيادة حركة البيانات بنسبة  .٪17مما أدى إلى تعزيز تجربة العمالء عند استخدام التطبيقات
الرئيسية مثل يوتيوب وسناب شات بشكل ملحوظ.
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احتلت زين املرتبة األولى في اململكة العربية السعودية من قبل ( Ooklaتطبيق قياس سرعة البيانات) في خدمات البيانات
املتنقلة في شهري أكتوبر ونوفمبر 7132م ،فوق منافسيها الرئيسيين .كما تعتبر زين السعودية أيضا أول مشغل يقوم
بإطالق خدمات تقنية الجيل الرابع في نطاق  MHz 611في كل من مدينتي جدة والرياض.
بادر فريق تقنية  /عمليات زين باإلستعداد ملزاد الطيف الجديد الذي كان مقررا عقده من قبل هيئة االتصاالت وتقنية
املعلومات في ديسمبر 7132م ( MHz 211و MHz 211و )MHz 3211ولكن تم تأجيل املزاد حتى إشعار آخر.
 استراتيجية التقنية والخطط املستقبلية
تحقيق التصور الناجح ل " ،"Agileوهو املسمى الذي تم إطالقه على استراتيجية البرنامج اإلفتراض ي لزين السعودية.
وتتمثل األهداف الرئيسية لهذه االستراتيجية في جعل التكاليف أكثر فعالية ،وتبسيط البنية ،وزيادة الفوائد التشغيلية،
وخفة الحركة التجارية .وقد بدأ البرنامج في عام 7132م بعد اإلتفاق على البنية املطلوبة وتصميم مخطط التفاصيل.
وستبدأ عملية التأسيس والتنفيذ لهذا البرنامج في العام 7132م مع طلبات تقديم العروض األولية للبنية التحتية وتحديث
تقنية املعلومات ووظائف الشبكات اإلفتراضية.
وتماشيا مع برنامج " "Agileبدأ فريق التقنية بزين السعودية في تحديث استراتيجياته الخاصة بتطوير البنية لكل من
 .Core/VAS/BSSكما تعمل زين السعودية بشكل وثيق مع مجموعة زين لتحديد البنية لطبقة إدارة واجهة برمجة
التطبيقات  .APIوبدء إستراتيجية طبقة التعرض التي من شأنها تعزيز الربط البيني مع األنظمة األساسية الخارجية .مما
سيسهل تطوير بنية زين أيضا إلعتماد تكنولوجيات جديدة مثل ( )5Gفي املستقبل.
قام فريق التقنية في زين السعودية بإعداد دراسات الجدوى املناسبة التي تهدف إلى تحسين تكاليف التجوال املحلي عن
طريق زيادة رقعة تغطية شبكة زين السعودية في األماكن غير املشمولة بالتغطية.
باالضافة الى استكمال املسارات تم االنتهاء من تجارب الشبكات ذاتية اإلدارة ( )SONوبدأت خطة نشرها في عام 7132م
بهدف استكمالها في 7132م مع أهداف واضحة تركز على كفاءة األعمال املستمدة من التشغيل اآللي للعمليات.
 جودة الخدمة
إن تنفيذ أنشطة التحسين في الوقت املناسب وبكفاءة عالية سمح بتحسين مؤشرات األداء الرئيسية للشبكة ،ووضع زين
كشركة رائدة في مجال جودة البيانات في اململكة العربية السعودية .كما تم تنفيذ أكثر من  371خاصية ووظيفة في
الشبكة .وقد تم تنفيذ مشاريع تحسين الجودة الخاصة باملدن الكبرى (جدة والرياض) وموسمي رمضان والحج ،وتظهر
أحدث التقارير املرجعية املستقلة زين كأفضل مشغل من حيث جودة الصوت في  32مدينة رئيسية وأفضل مشغل من
حيث جودة البيانات في  71مدينة رئيسية في اململكة العربية السعودية.
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 -3اإلطار التنظيمي
شهد العام ً
عددا من األحداث التنظيمية ،حيث أصدرت هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات لوائح جديدة تتضمن ما يلي:
 .3أصدرت هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات رخصة االتصاالت املوحدة لشركة زين بموجب األمر السامي الصادر في
العام 7139م ،مما يتيح للشركة تقديم جميع خدمات االتصاالت.
 .7أعلنت هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات عن تخفيض أسعار خدمة املكاملات الصوتية اإلنتهائية على شبكات االتصاالت
املتنقلة من  31إلى  1.1هللة وتخفيض أسعار خدمة املكاملات الصوتية اإلنتهائية على شبكات االتصاالت الثابتة من 1
ً
اعتبارا من 7132/37/13م.
إلى  7.3هللة
 .1عقدت هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات أول مزاد على الطيف الترددي ،حيث استحوذت زين السعودية على املزيد
من الطيف الترددي ( )MHz 31في النطاق  MHz3211بتكلفة إجمالية بلغت  200مليون ريال سعودي .وسيرفع هذا
االستحواذ من مستوى جودة الخدمة التي تقدمها الشركة.
ً
 .0أصدرت الهيئة تعديال على الالئحة التنفيذية توجب على املشغلين تعديل آلية التعامل مع الشكاوى .وقامت الهيئة
على أثرها بتعديل وثيقة شروط تقديم خدمات االتصاالت وتقنية املعلومات وحقوق والتزامات املستخدمين ومقدمي
الخدمة.
 .1تم رفع الحجب عن خدمات املكاملات الصوتية عبر بروتوكول اإلنترنت.
 .9تم إعادة العمل بقرار الهيئة السابق املتضمن وجوب حصول املشغلين على موافقة الهيئة على جميع العروض
الترويجية أو الباقات الدائمة قبل إطالقها.
كما في السنوات السابقة وبشكل مستمر يوجد لدى الشركة عدد من الدعاوى القضائية القائمة بينها وبين هيئة
االتصاالت وتقنية املعلومات ،لدى املحكمة اإلدارية (ديوان املظالم) لضمان ان تكون قرارات الهيئة بشأن زين السعودية
عادلة ومعقولة ضمن أنظمة اململكة العربية السعودية وال يمكن التنبؤ بالنتيجة النهائية لجميع القضايا القائمة.
 -4املوارد البشرية و املسؤليات االجتماعية
تعكس النتائج املالية اإليجابية التي حققتها الشركة خالل العام 7132م حجم الكفاءة والقدرات املهنية التي تتمتع بها
الكوادر البشرية لدى زين السعودية ،كما أنها تعكس في الوقت ذاته عمق رؤية مجلس إدارة الشركة الذي كانت لتوصياته
ً
أثرا ً
وقراراته ً
تاريخيا.
مهما في تحقيق هذه األرباح السنوية األولى
ولم يتوقف نجاح "زين السعودية" خالل العام 7132م ،عند ّ
تميز األداء التشغيلي واملالي فقط ،بل إنه تجاوز ذلك بكثير
ً
ً
عبر تعظيم حجم املشاركة في برامج املسؤولية االجتماعية ،حيث تعتبر الشركة واحدة من أكثر الشركات السعودية مساهمة
في برامج املسؤولية االجتماعية ،في ترجمة فعلية لرؤيتها التي تنتهجها منذ التأسيس .ومن أهم برامج املسؤولية االجتماعية
التي ساهمت بها الشركة خالل العام 7132م ،ما يلي:
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 رعاية برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين 7102م:
رعت زين السعودية برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين وعددهم  7011حاج من مختلف الجنسيات ،وهي الرعاية
التي جاءت للسنة الثامنة على التوالي ،فيما قامت الشركة بتقديم خدماتها للحجاج في موسم الحج من خالل توفير 7011
ً
شريحة اتصال و 7011بطاقة شحن .وأيضا توفير تغطية انترنت مجانية (شبكة الجيل الرابع) للمركز اإلعالمي التابع لوزارة
الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد.
 إطالق حمالت توعوية خالل موسم الحج:
خالل فترة الحج في أغسطس 7132م ،أطلقت زين السعودية حملة توعوية عبر قنوات اإلعالم االجتماعية ،جاء ذلك من
ً
خالل بث رسائل توعوية عن شعيرة الحج ،وأيضا نصائح صحية ،وذلك عبر حسابات الشركة الرسمية في "تويتر"
و"إنستقرام".
 إطالق مبادرة (نصائح مفيدة يجب على كل رائد أعمال معرفتها):
ألن زين السعودية تسعى ً
دائما لدعم شريحة الشباب ،قامت الشركة بإطالق مبادرة متخصصة تستهدف تشجيع ريادة
األعمال عبر نشر محتوى معرفي متخصص من خالل مواقع التواصل االجتماعي.
 إطالق مبادرة (زيارة األطفال املرض ى):
من منطلق املسؤولية االجتماعية للشركة قام فريق من زين السعودية ،بقيادة الرئيس التنفيذي للموارد البشرية
واالتصال املؤسس ي ،بزيارة  1مستشفيات في الرياض وجدة والدمام بمناسبة اليوم العالمي للسعادة .وخالل الزيارات ،تم
تقديم الهدايا لألطفال.
 طالب جامعة امللك سعود يزورون زين السعودية– خالل اليوم العاملي لالتصاالت:
استقبلت زين السعودية ً 71
طالبا من جامعة امللك سعود في زيارة ميدانية إلى مركز بيانات الشركة ،وتم تقديم عرض
مرئي لهم يوضح أحدث التقنيات املتوافرة لدى الشركة ،وقد جاء ذلك في سبيل تحفيز الطالب على االبتكار.
 دعوة إفطار للجمعيات الخيرية:
دعت زين السعودية جمعية األطفال املعاقين ،وجمعية "حركية الخيرية" إلى إفطار رمضان في سبيل دعم أعمال الجمعيات
وبحث آفاق التعاون.
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 التفاعل مع (يوم الصحة العاملي):
بالتعاون مع "وقت اللياقة" ،وفرت زين السعودية ملنسوبيها حملة داخلية صحية عبارة عن فحص طبي لصحة الجسم
(قياس الدهون والعضالت).
 تنظيم حملة للتبرع بالدم:

ّ
ألن زين السعودية تسعى ً
دائما إلى خلق مكان عمل مستدام وصحي ،نظمت الشركة حملة للتبرع بالدم ،بهدف تشجيع

كل من :الرياض ،وجدة،
املوظفين واملوظفات على املشاركة باستمرار في هكذا حمالت ،فيما أقيمت هذه الحمالت في ٍ
والدمام.
 التوعية بالعواصف الرملية:
أطلقت زين السعودية نصائح توعوية تستهدف رفع مستوى الوعي بإجراءات السالمة التي ينبغي اتخاذها أثناء العواصف
الرملية ،جاء ذلك عبر حساب الشركة على شبكة التواصل االجتماعي "تويتر" ،من خالل املشاركة في وسم #مدار.
 املشاركة في ساعة األرض العاملية:
شاركت زين السعودية في حملة متخصصة تعنى بأهمية الحفاظ على الطاقة الكهربائية في اململكة ،وحماية البيئة ،حيث
قامت الشركة بإطفاء األضواء في مقرها الرئيس ي ملدة  91دقيقة خالل ساعة األرض.
 خالل شهر "رمضان" ...تعاون بين "زين السعودية" ووزارة الصحة:
تعاونت زين السعودية مع وزارة الصحة في عدة جوانب توعوية خالل شهر رمضان املبارك ،حيث قامت الشركة بنشر
الوعي الصحي من خالل إطالق حملة تستهدف مختلف الجوانب الصحية املتعلقة بالصوم .وشملت الحملة رسائل توعوية
على قنوات التواصل االجتماعي للتحذير من العادات غير الصحية خالل شهر رمضان ،وكيفية استبدالها بالعادات
الصحية ،خاصة عندما يتعلق األمر بالحمية الصحيحة وداء السكري.
 دعم  71جمعية خيرية خالل شهر "رمضان":
كجزء من املسؤولية االجتماعية في "زين السعودية" ،ساهمت الشركة في دعم  71جمعية خيرية خالل شهر "رمضان"
املبارك ،جاء ذلك عبر تفعيل رمز التبرع ،وتشجيع املشتركين على قنوات التواصل االجتماعي للتبرع عن طريق إرسال رسالة
نصية قصيرة.
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 دعم يوم البيئة العاملي:
دعمت "زين السعودية" حملة وزارة البيئة التي تزامنت مع يوم البيئة العالمي ،جاء ذلك عن طريق إرسال رسالة قصيرة
إلى مشتركي الشركة ،من أجل زيادة مستوى الوعي البيئي في املجتمع.
 املشاركة في حملة الوقاية من األنفلونزا:
نظ ّمت "زين السعودية" ملوظفيها في الرياض حملة للوقاية من اإلنفلونزا ،جاء ذلك بالتعاون مع مستشفى امللك سعود
الطبي.
وصف لتغيرات الهيكل التنظيمي للشركة:
تم تنفيذ مشروع تحول املوارد البشرية بنجاح في أغسطس 7132م .وشمل نطاق املشروع جميع اإلدارات من حيث
مراجعة الهيكل التنظيمي ،واملسميات الوظيفية ،واألوصاف الوظيفية ،والعوائل الوظيفية ،وسلم الدرجات والرواتب.
وأشتملت التغييرات الرئيسية:
 انشاء قسم للعمليات يشمل هندسة وأمن املعلومات واالبتكار والعمليات التقنية وتجارة الجملة والخدمات الثابتة
والتحويل الرقمي والشؤون التنظيمية والحكومية ،و
 قسم أعمال متكامل لتلبية احتياجات الحسابات الصغيرة واملتوسطة والشركات والحسابات الحكومية.

 -5آفاق وتوقعات
في ظل التحديات االقتصـ ــادية الحالية وزيادة الضـ ــغوط التنافسـ ــية في اململكة العربية السـ ــعودية ،وتشـ ــوي

التطبيقات

االبتكارية الخاصة بالخدمات الصوتية ،وتراجع النمو في الطلب على منتجات االتصاالت التقليدية ،ستواصل زين التركيز
على تحقيق مداخيل من املنتجات والخدمات الرقمية ،مع تقديم قيمة أفضل للقطاعات املستهدفة ،وزيادة خدمة جودة
البيانات لعمالئنا.
زين الســعودية ترى أنه ملواصــلة النمو والتغلب على هذه التحديات هو جذب املزيد من العمالء من الش ـرائح املســتهدفة -
ً
في جميع القطاعات -أفرادا وشركات ،ويتبع ذلك نمو في اإليرادات وتعزيز الربحية.
سيتم استكشاف شراكات جديدة لتوفير حلول قائمة على االتصال الالسلكي السريع وتقنيات األلياف البصرية مما يتيح
تقديم خدمات جديدة دون الحاجة إلنشاء بنية تحتية كبيرة ثابتة للشبكة.
في حين أن أولوية الش ــركة القص ــوى تظل متمثلة في الس ــعي نحو زيادة قاعدة عمالإلها وحص ــتها من اإليرادات في الس ــوق،
فإنه سيتم السعي ً
أيضا لتعزيز الكفاءات التشغيلية مما يحسن اإلنتاجية ويخفض النفقات التشغيلية.
إن التغييرات التنظيمية الحالية واملســتقبلية ،وخاصــة تلك التي تتضــمن رفعا في الرســوم املفروضــة على الشــركة ومجال
عملها ،سيكون لها تأثير على األداء املالي للشركة في املستقبل.
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أهم األحداث
• نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (االجتماع األول(
ً
مساء من 3016/10/11هـ
عقدت الجمعية العامة العادية يوم الخميس في تمام الساعة السابعة والنصف ()36:11
املوافق 7132/37/73م ،وذلك في املركز اإلعالمي التابع لشركة السوق املالية السعودية (تداول) والواقع في أبراج التعاونية
 طريق امللك فهد  -البرج الشمالي  -الرياض ،وبعد اكتمال النصاب القانوني بنسبة حضور بلغت ( )٪03.00من إجماليً
وبناء على نتائج التصويت ،أقرت الجمعية ما يلي:
رأس املال ،وبعد االطالع على بنود جدول أعمال الجمعية
 )3املوافقة على الئحة لجنة الترشيحات واملكافآت املحدثة.
 )7املوافقة على سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية.
 )1املوافقة على سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس اإلدارة املحدثة.
• تلقي الشركة خطاب من مصلحة الزكاة والدخل يطالب بموجبه دفع مبالغ إضافية للسنوات املالية 7112م-
7100م
حيث يطالب الخطاب بموجبه دفع مبالغ إضافية بإجمالي  936مليون ريال ،منها  117مليون ريال زكاة و  792مليون ريال
ضريبة استقطاع ،لألعوام املالية 7116م ،و 7131م و 7133م.
قامت زين باالعتراض امام اللجنة االبتدائية على هذه املطالبات بتاريخ 7131/12/72م ،الى أن تمكنت من نقض كامل
املبلغ الخاص بالزكاة البالغ  117مليون ريال .كما تمكنت الشركة من نقض  736مليون ريال من املبلغ املطلوب الخاص
بضريبة االستقطاع.
ومازالت زين مستمرة باالعتراض على املبلغ املتبقي من ضريبة االستقطاع البالغ  02مليون ريال.
ولتمكين زين من االعتراض أمام اللجنة االستئنافية الضريبية ،قامت الشركة باستكمال الشروط الشكلية املحددة في
نظام ضريبة الدخل السعودي ،وذلك بسداد الفواتير الصادرة من الهيئة بمبلغ  02مليون ريال سعودي بتاريخ
7132/33/39م العائدة لضرائب االستقطاع .كما أصدرت زين ضمان بنكي بقيمة  01مليون ريال سعودي مقابل غرامة
التأخير املتوجبة على ضريبة االستقطاع.
بناءا على ما ورد اعاله استلمت زين الربط الزكوي املعدل للمبلغ املدفوع ،كما أنها تقدمت باعتراضاتها أمام اللجنة
االستئنافية الضريبية على قرار اللجنة االبتدائية بتاريخ 7132/33/36م.
ال يوجد أي أثر مالي حيث أن الشركة لديها املخصصات الكافية لتغطية هذه املبالغ.
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• توصية مجلس ادارة الشركة بتخفيض رأس مال الشركة ،والقيام بعد ذلك بزيادة رأس املال عن طريق إصدار
أسهم حقوق أولوية
لتعزيز املركز املالي للشركة ،تعلن زين أن مجلس إدارتها قد قرر أن يوص ى في اجتماعه املنعقد بتاريخ  70أكتوبر7132م
اتخاذ الخطوات التالية ،وذلك بعد أخذ موافقة الجهات التنظيمية والجمعيات العامة غير العادية:
 )3تخفيض رأس املال:
سوف يتم تخفيض رأس مال الشركة من  1,212,763,211ريال سعودي إلى  1,939,331,221ريال سعودي ،ويمثل ذلك
انخفاضا في رأس املال بنسبة تقارب  .٪12ويعود السبب في تخفيض رأس املال إلى إطفاء الخسائر املتراكمة البالغة
 773,321,692,ريال سعودي.
وسوف يتم تخفيض رأس املال من خالل إلغاء  777,332,162سهم بحيث يتم إلغاء  12سهم مقابل كل مائة سهم مملوك
للمساهم .ونتيجة لذلك سيتم تخفيض عدد األسهم املصدرة من  121,276,321سهم إلى  193,933,122سهم .وسيكون
تخفيض رأس املال في نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقر تخفيض رأس املال.
لن تتغير نسبة ملكية أي مساهم في الشركة نتيجة لتخفيض رأس املال ،كما أن التخفيض في رأس املال لن يؤثر في التزامات
الشركة القائمة أو عملياتها .
 )7زيادة رأس املال عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية بعد تخفيض رأس املال ،تعتزم الشركة رفع رأس مالها من
 1,939,331,221ريال سعودي إلى  6,939,331,221ريال سعودي عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية بقيمة إجمالية
قدرها  9,111,111,111ريال سعودي .وسيتم اصدار الحقوق األولية للمساهمين املالكين لألسهم يوم انعقاد الجمعية
العامة غير العادية التي تقر املوافقة على زيادة رأس املال عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية للمساهمين الذين تظهر
اسماؤهم في سجل املساهمين .
ويخضع تخفيض رأس املال املقترح وزيادة رأس املال عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية الالحقه له ملوافقات الجهات
التنظيمية ،بما في ذلك هيئة السوق املالية والجمعيات العامة غير العادية املقرة له .
وتتوقع الشركة أن تؤدي إعادة هيكلة رأس املال وإصدار حقوق األولوية إلى ضخ أموال جديدة يتم استخدامها لتخفيض
ديون الشركة في امليزانية العمومية ،مما يؤدي إلى التوفير في تكاليف األعباء التمويلية .ومن املتوقع أيضا أن يكون إلعادة
هيكلة رأس املال آثار إيجابية منها تحسين األداء املالي للشركة ،والربحية ،ومعدالت االقتراض الخاصة بها .
وقد عينت الشركة بتاريخ  71مايو 7132م شركة السعودي الفرنس ي كابيتال كمستشار مالي ملساعدة الشركة في استكشاف
مختلف الخيارات ملواصلة تعزيز مركزها املالي .وبتاريخ  70اكتوبر 7132م قام مجلس اإلدارة بتوسيع نطاق العمل الذي
بموجبه ستقوم شركة السعودي الفرنس ي كابيتال العمل كمستشار مالي وتعيين بيكر آند ماكينزي كمستشار قانوني إلدارة
تخفيض رأس املال ومن ثم زيادة رأس املال عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية.
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• دراسة بيع األبراج
تستمر املناقشات مع التحالف املهتم ،وقد تم طلب املوافقات من هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات وغيرها من الجهات
الرقابية املتعلقة بمشروع االبراج .وال توجد أي تطورات جوهرية في هذه املرحلة.
• استحواذ الشركة على املزيد من الطيف الترددي
حصلت الشركة بتاريخ 7132/19/12م على  MHz 31×7من النطاق الترددي  ،MHz 3211بتكلفة إجمالية بلغت 200
مليون ريال سعودي .سيتم دفع هذا املبلغ كدفعات سنوية ،وسداد أول دفعة بنسبة  ٪11مبلغ وقدره  711مليون ريال
سعودي خالل 7132م ،ومتبقي املبلغ كدفعات سنوية بنسبة  ٪2على مدى  31سنوات.
وجاء هذا االستحواذ على الطيف الترددي ،بعد اختتام مزاد أجرته هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات املعلن عنه بتاريخ
7132/19/19م .أصبح إجمالي الطيف الترددي بعد هذا االستحواذ في النطاق  MHz 3211للشركة يضم .MHz 71×7
كما أن زين تمتلك ترددات إضافية في نطاق  MHz 611ونطاق .MHz 7311
ومن املتوقع أن يزيد الطيف الترددي الجديد من قدرة شبكة الجيل الرابع لزين بنسبة  ٪11مما يمنح مشتركي زين ما
يصل الى  ٪21زيادة في سرعة التحميل وتقليص االزدحام على الشبكة ،دون الحاجة إلى تغييرات كبيرة في البنية التحتية.
مما سيحسين جودة الخدمة ويعزز تجربة املشتركين ،دون الحاجة إلى تغيير أي إعدادات على هواتفهم الالسلكية أو االجهزة
اللوحية وأجهزة الراوتر.
تتوقع الشركة أن يترتب على ذلك آثار إيجابية في أداإلها.
• بلغت خسائر الشركة املتراكمة  %33من رأس املال
فيما يتعلق باللوائح التنفيذية الجديدة الصادرة عن هيئة السوق املالية واملتعلقة باإلعالن عن الخسائر املتراكمة التي
تزيد عن  ،%71والتي تسري على جميع الشركات املدرجة من  77أبريل 7132م ،فقد تمكنت الشركة من تخفيض خسائرها
املتراكمة بنسبة  ٪1.22من  7,720مليون ريال في ديسمبر 7139م إلى  7,776مليون ريال في الربع األول من عام 7132م،
والتي تمثل  ٪12من رأس املال البالغ  1,212مليون ريال .ويعود سبب هذا الخسارة املتراكمة بشكل رئيس ي إلى ظروف
السوق الصعبة في قطاع االتصاالت ،ارتفاع مصاريف الديون ،ومصاريف اإلطفاء املرتفعة نظرا لرسوم الرخصة املرتفعة
املدفوعة منذ تأسيس الشركة .وتشمل الخطوات التصحيحية التي ينبغي اتخاذها ما يلي :
تبسيط وتحسين التكاليف من خالل مبادرات موجهة أساسا نحو التكاليف غير املرتبطة باإليرادات؛ تحسين اإليرادات
والربح اإلجمالي من خالل تقديم منتجات وخدمات ذات قيمة أعلى؛ املفاوضات مع الحكومة التي أدت حتى اآلن إلى
تخفيض تكلفة الربط البيني ،إصدار األمر سامي الكريم خالل الربع الرابع من عام 7139م والذي شمل جزء منه تمديد
ترخيص الشركة ،مما أدى إلى انخفاض مصاريف االطفاء بنحو  312مليون ريال في كل ربع سنة.
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• نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (االجتماع األول)
عقدت الجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة الثامنة والنصف ( )71:11مساء يوم 3012/12/39ه املوافق
7132/10/31م ،وذلك في املركز اإلعالمي التابع لشركة السوق املالية السعودية (تداول) والواقع في أبراج التعاونية  -طريق
امللك فهد  -البرج الشمالي  -الرياض ،بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية
على النحو التالي :
 )3املوافقة على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية في 7139/37/13م.
 )7املوافقة على القوائم املالية عن السنة املالية املنتهية في 7139/37/13م.
 )1املوافقة على تقرير مراجع الحسابات للشركة عن السنة املالية املنتهية في 7139/37/13م.
 )0املوافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن أعمالهم خالل العام املالي 7139م.
 )1املوافقة على تعيين مراجعي الحسابات ملراجعة القوائم املالية الربع سنوية والسنوية للشركة للعام املالي 7132م،
وتحديد أتعابهم ،وهي شركة الدار لتدقيق الحسابات عضو جرانت ثورنتون الدولية.
 )9املوافقة على تعديل النظام األساس ي للشركة وبما يتفق مع نظام الشركات الصادر باملرسوم امللكي رقم (م )1/بتاريخ
3012/13/72هـ
 )2املوافقة على تشكيل لجنة املراجعة للدورة الحالية وحتى نهاية دورة مجلس اإلدارة الحالي واعتماد تحديث قواعد
ً
إختيار أعضاء اللجنة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضاإلها ،علما بأن املرشحين هم:
األستاذ  /رائد بن علي السيف (رئيس اللجنة(
األستاذ  /أسامة متى (عضو(
األستاذ  /ثامر عبيدات (عضو(
 )2املوافقة على عقد خدمات اتصاالت التي ستتم بين الشركة وشركة املراعي والتي لرئيس مجلس اإلدارة سمو األمير نايف
بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة مباشرة أو غير مباشرة حيث إنه عضو في مجلس إدارة شركة املراعي،
ً
والترخيص بها للعام القادم ،علما بأن إجمالي قيمة الخدمات املقدمة خالل عام 7139م بلغ مبلغ مقداره  112اآلف ريال
سعودي وذلك بالشروط التجارية السائدة.
• صدور ترخيص موحد لجميع خدمات االتصاالت
ً
أصدرت هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات ترخيصا موحدا لشركة زين السعودية تنفيذا لألمر السامي الكريم الصادر
بتاريخ 7139/31/13م .بموجب الرخصة املوحدة يحق للشركة تقديم كافة خدمات االتصاالت بما في ذلك خدمات
االتصاالت الثابتة .وتتوقع الشركة أن يترتب على ذلك آثار إيجابية للشركة إال أنه يتعذر تحديدها في الوقت الحالي.
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• مطالبات من مشغل أخر
في  31نوفمبر 7139م ،أعلنت هيئة التحكيم عن نتائج إجراءات التحكيم للنزاع القائم بين زين وموبايلي والتي طالبت فيها
األخيرة بسداد مبالغ تزيد عن  7.7مليار ريال سعودي تزعم أنها مستحقة على زين نظير اتفاقية الخدمات املبرمة بين
الطرفين بتاريخ  9مايو 7112م.
وقض ى حكم هيئة التحكيم برفض مايزيد على  %61من مطالبة موبايلي البالغة  7.7مليار ريال سعودي وحصولها على
مبلغ  736,090,116مليون ريال سعودي فقط .
وقد أعلنت زين السعودية في حينه أن تنفيذ الحكم لن يكون له أثر مالي سلبي عليها إذ أنها قد خصصت مبالغ مالية
تغطي كامل املبلغ املحكوم به.
قام ممثل شركة زين بتاريخ 2017/02/20م بتسليم ممثل شركة موبايلي شيك مصرفي بمبلغ مقداره  736,090,116مائتان
ً
ً
وتسعة عشر مليونا وأربعمائة وأربعة وستون ألفا وخمسمائة وتسعة رياالت ،وبنفس التاريخ سلم ممثل شركة زين ملمثل
ً
الخبير املعين من قبل هيئة التحكيم شيك مصرفي بمبلغ مقداره  3,391,931.11مليون ومائة وستون ألفا وستمائة وخمسة
عشر ريال وخمسون هللة.
وبدفع املبالغ املشار إليها أعاله ،تكون شركة زين قد أوفت باملبالغ املحكوم بها عليها لصالح شركة موبايلي ولصالح الخبير
ً
املعين من قبل هيئة التحكيم وفقا لحكم هيئة التحكيم الصادر بتاريخ 3012/17/31هـ املوافق 7139/33/31م.
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ملخص النتائج املالية
الفرق في النتائج التشغيلية:
بلغ الربح التشغيلي  611مليون ريال سعودي في العام الحالي مقارنة بخسائر تشغيلية بلغت  10مليون ريال سعودي في
العام السابق نتيجة زيادة اإليرادات بنسبة  ٪1وانخفاض مصاريف التوزيع والتسويق بنسبة  ٪2وانخفاض املصاريف
العمومية واإلدارية بنسبة ٪37
 -0ملخص قوائم املركز املالي كما في  30ديسمبر 7103م7102 ،م7102 ،م7102 ،م و 7102م
ّ
يلخص الجدول التالي قائمة املركز املالي لزين السعودية كما في  13ديسمبر 7131م7130 ،م7131 ،م7139 ،م و 7132م:
7103م

7102م

7102م

7102م

7102م

التغيير

التغيير %

بماليين الرياالت

مدققة

مدققة

مدققة

مدققة
(معدلة)*

مدققة

02/02

02/02

املوجودات املتداولة
املوجودات غير املتداولة
إجمالي املوجودات

3,310
22,927
26,237

3,888
21,977
25,866

4,096
21,952
26,048

3,356
23,158
26,514

3,756
22,184
25,940

400
)(974
)(574

12%
-4%
-2%

املطلوبات املتداولة
املطلوبات غير املتداولة
إجمالي املطلوبات
حقوق املساهمين

3,821
15,657
19,478
6,759

3,898
16,504
20,402
5,464

6,498
14,998
21,497
4,552

6,582
16,374
22,956
3,559

11,488
10,888
22,376
3,564

4,906
)(5,486
)(580
5

75%
-34%
-3%
0.1%

إجمالي املطلوبات وحقوق
املساهمين

26,237

25,866

26,048

26,515

25,940

)(575

-2%

املصدر :القوائم املالية املدققة للسنوات املنتهية في 7131م7130 ،م7131 ،م7139 ،م و7132م.
مالحظة :جميع األرقام بماليين الرياالت السعودية
مالحظة :قد ال تجمع األرقام بسبب التقريب
* معدلة وفقا للمعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة

بلغ إجمالي موجودات الشركة ،كما في  31ديسمبر 7132م 25,940 ،مليون ريال سعودي ،منها  15,122مليون ريال سعودي
ّ
ّ
(تشكل  %58من إجمالي املوجودات) ،تتعلق بالقيمة الدفترية للرخصة التي حصلت عليها الشركة من هيئة االتصاالت
ّ
واملعدات  6,530مليون ريال سعودي ،كما في
وتقنية املعلومات في العام 2007م .إضافة إلى ذلك ،بلغت قيمة املمتلكات

ّ
 31ديسمبر 7132م ،وهو ما يشكل نسبة  %25من إجمالي املوجودات.

ويبلغ إجمالي املطلوبات كما في التاريخ نفسه  22,376مليون ريال سعودي % 70 ،منها (والبالغ  15,677مليون ريال سعودي)
ّ
يتعلق بما يلي:
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 تسهيالت املرابحة؛
 سلف املساهمين؛
 القرض الثانوي – بنك الصين الصناعي والتجاري؛
 القرض الحكومي؛
 تمويل ّ
املوردين.
 -7نظرة على قروض الشركة
ّ
كما في  31ديسمبر 7132م ،بلغت أرصدة القروض القائمة  31,922مليون ريال سعودي وفيما يلي ملخص لهذه
القروض:

بماليين الرياالت
تسهيل املرابحة

املدة
 5سنوات

أصل
القرض
8,631

سلف املساهمين

غير ّ
محدد

1,626

القرض الثانوي –
بنك الصين
الصناعي والتجاري

 3سنوات

7,711

القرض الحكومي

 14سنة

بحد أقص ى
 800في
السنة

تمويل املوردين

 5.5سنوات 1,219

اإلجمالي

املسدد
خالل العام
الجهة املانحة
7102م
تحالف  8بنوك
1,726
املساهمون
ّ
املؤسسون
بنك الصين
الصناعي
والتجاري

الرصيد
القائم
5,959
5,002
2,250

االستحقاق
 30يونيو 2018
غير ّ
محدد
 12أغسطس
7136

2,431
-

وزارة املالية

70

وكالة ائتمان
الصادرات

 1يونيو 2027
35

 31يناير 2018

15,677

املصدر :القوائم املالية املدققة للسنوات املنتهية في 7132م.
مالحظة :جميع األرقام بماليين الرياالت السعودية
مالحظة :قد ال تجمع األرقام بسبب التقريب

والجدير بالذكر أنه التوجد أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة أو استخدامات ألسهم من هذا القبيل.
 تمويل املرابحة املشترك
تبلغ تسهيالت املرابحة املشاركة ("تسهيالت املرابحة")  8.63مليار ريال سعودي ،وقد تم ترتيبها عن طريق البنك
السعودي الفرنس ي في يوليو 2013مّ .
تتكون تسهيالت املرابحة هذه من جزء بالريال السعودي يبلغ  9.79مليار ريال
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سعودي ،وجزء بالدوالر األمريكي يبلغ  911مليون دوالر أمريكي (ما يساوي  2.25مليار ريال سعودي) .وكان الغرض
املبدئي من هذه االتفاقية تمويل جزء من قيمة االستحواذ على الرخصة الصادرة عن هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات
في العام 2007م.
وفي  11سـ ـ ـ ــبتمبر 7131م و 13مــارس 7139م ،دفعــت الشـ ـ ـ ــركــة مبلغ  373مليون ريــال و 167مليون ريــال على التوالي
ّ
مبكر من قيمة القرض حسب تعليمات القرض املمنوح .في  31ديسمبر 7139م ّ
سددت الشركة  %1من
كسداد جزئي
أص ــل القرض ،والذي يمثل القس ــط ّ
األول بما قيمته  017مليون ريال س ــعودي .في  77يونيو 7132م ،دفعت الش ــركة
الدفعة الثانية البالغة  017مليون ريال س ـ ـ ـ ــعودي والتي تمثل  ٪1من أصـ ـ ـ ــل القرض .في  72ديسـ ـ ـ ــمبر 7132م ،دفعت
الشركة الدفعة الثالثة البالغة  3,761مليون ريال سعودي والتي تمثل  ٪31من أصل القرض.
محدد في اتفاقية تسهيل املرابحة تستحق بأقساط ربع سنوية خالل ّ
إن مصاريف التمويل كما هو ّ
مدة التمويل.
ّ
تتلخص ّ
التعهدات املالية املفروضة من قبل البنوك املقرضة كما يلي:
جزئيا بموجب كفالة معطاة من شركة االتصاالت ّ
 إن التسهيل الجديد مضمون ً
املتنقلة ش.م.ك
 رهن أسهم املساهمين ّ
املؤسسين والرئيسيين.
 رهن ّ
أهم األصول الثابتة.
 التنازل عن بعض العقود والذمم املدينة.
 رهونات على قيود التأمين والحسابات التشغيلية.

ّ
ّ
ّ
والتجار وباعة التجزئة وباعة الجملة واملوظفين.
واملوزعين
 قيود على القروض والضمانات التي تمنح للعمالء
 عدم حصول الشركة على أي تسهيالت إضافية ،كما تشترط التأمين على جميع موجودات الشركة.
 األرباح ما قبل الفوائد والضريبة واالستهالك واإلطفاء ومستوى املديونية.
 السلف من املساهمين
سلفا مالية للشركة ً
املؤسسون ً
ّ
قدم املساهمون ّ
وفقا للترتيبات املتفق عليها منذ العام 2007م .ويبلغ الرصيد القائم 1
مليار ريال سعودي كما في  31ديسمبر 7132م .وبدأت تكاليف التمويل منذ أغسطس 2009م بعد إعادة التمويل
لتمويل املرابحة املشترك الذي تم آنذاك ،وإن اتفاقية تقديم السلف تلك تحمل تكاليف تمويل متفق عليها من قبل
املساهمين ّ
املؤسسين.
مبدئيا على هذه السلف من املساهمين ّ
ً
املؤسسين بهدف خدمة األغراض التالية:
وقد حصلت الشركة
 تمويل جزء من تكاليف االستحواذ على الرخصة املمنوحة من هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات؛
ّ
 تمويل متطلبات رأس املال العامل؛
 تقديم الضمانات املطلوبة في اتفاقية تسهيل املرابحة املشترك؛
ّ
مستحقات القروض الثانوية.
 تسديد كل
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لم يتم جدولة سداد الدفعات ّ
املقدمة من املساهمين كما في  13ديسمبر 7132م ،بما في ذلك مصاريف التمويل
ّ
املستحقة وذلك حتى يتم سداد تسهيل املرابحة املشترك.
 القرض الثانوي
في  76أغسطس 2016م ،تم تدبير تسهيل قرض طويل األجل (دين ثانوي) من بنك الصين الصناعي والتجاري إلعادة
تمويل التزامات الشركة بموجب تسهيالت االقتراض قصيرة األجل القائمة ً
سابقا وتبلغ قيمته الكاملة  911مليون دوالر
ّ
ّ
أمريكي ،وذلك مقابل ضمانات ّ
املتنقلة ش.م.ك تغطي كامل قيمة القرض .يخضع
مقدمة من قبل شركة االتصاالت
هذا التسهيل ألعباء عموالت منصوص عنها في االتفاقية ،ودين ثانوي لتسهيل املرابحة الحالي.
ّ
كان الغرض ّ
األولي من الحصول على التمويل السابق من البنك العربي الوطني يتمثل في إعادة تمويل التزامات الشركة
بموجب ترتيبات التمويل السابقة من ّ
ّ
وتحملها على
املوردين؛ فيما تدفع شركة االتصاالت املتنقلة ش.م.ك الفوائد
الشركة.
 القرض الحكومي
ّ
ّ
ّ
ّ
املستحقة إلى الدولة واملترتبة على
تتضمن تأجيل سداد املدفوعات
وقعت الشركة اتفاقية مع وزارة املالية السعودية
الشركة خالل السنوات السبع القادمة ،والتي ّ
تقدر بمبلغ ال يتجاوز  800مليون ريال سعودي في السنة على أن يتم
دفعها على فترة  2سنوات ً
بدءا من العام 7173م .وتعتبر هذه االتفاقية بمثابة قرض تجاري ،حيث تحمل تكاليف
تمويل أقل من ّ
معدالت السوق السائدة.
 التمويل من املوردين

ّ
في  20يونيو 2012م ،تم التوقيع على اتفاقية تسهيل ضمان ائتمان تصدير مؤلف من جزئين (أ) و(ب) يبلغ مجموعهما
ّ
املتنقلة
 325مليون دوالر أمريكي بين الشركة وثالثة بنوك دولية .هذا التسهيل مضمون من قبل شركة االتصاالت
ش.م.ك ومن ثم َبدين تسهيل املرابحة؛ والغرض من هذا التسهيل هو:
 تسديد مبالغ دائنة ألحد ّ
موردي الشركة التقنيين.

التوسعية الجديدة ّ
املقدمة من ّ
ّ
املورد التقني نفسه.
 تمويل املزيد من الخطط
إن مصاريف التمويل كما تم ذكرها في اتفاقية التسهيل تستحق على أقساط نصف سنوية طوال ّ
مدة القرض .إن
سداد القرض سيتم على دفعات نصف سنوية ملدة خمس سنوات بدأت بشهر يوليو 2012م للجزء (أ) من القرض
(إجمالي  155مليون دوالر أمريكي) ،وبدأت بشهر يوليو 2013م للجزء (ب) من القرض (إجمالي  98مليون دوالر أمريكي).
ّ
املتنقلة ش.م.ك املبلغ الرئيس ي والفوائد
تاريخ استحقاق القرض هو  31يناير 2018م؛ فيما تدفع شركة االتصاالت
ّ
املستحقة ّ
وتحملها على الشركة.

صفحة رقم  26من 85

 -3ملخص قائمة العمليات للسنوات املنتهية في  31ديسمبر 7103م7102 ،م7102 ،م7102 ،م و 7102م
ّ
يلخص الجدول التالي قائمة العمليات لزين السعودية كما في  13ديسمبر 7131م7130 ،م7131 ،م7139 ،م و7132م:

بماليين الرياالت
اإليرادات
تكلفة اإليرادات
إجمالي الربح
مصاريف التوزيع
والتسويق
املصاريف العمومية
واإلدارية
األرباح ما قبل
األعباء التمويلية،
الضرائب،
االستهالك واإلطفاء
االستهالك واإلطفاء
الخسارة من
العمليات
دخل العموالت
األعباء التمويلية
صافي الخسارة
للسنة

7103م

7102م

7102م

7102م

7102م

التغيير

التغيير %

مدققة

مدققة

مدققة

مدققة
(معدلة)*

مدققة

02/02

02/02

6,455
()3,320
3,135

6,170
)(2,948
3,223

6,741
)(2,790
3,951

6,927
)(2,526
4,401

7,306
)(2,393
4,913

379
133
512

5%
-5%
12%

)(2,028

)(2,031

)(2,047

)(2,366

)(2,185

181

-8%

)(216

)(91

)(275

)(239

)(211

28

-12%

891

1,101

1,629

1,796

2,517

721

40%

)(1,840

)(1,633

)(1,770

)(1,850

)(1,614

236

-13%

)(949

)(534

)(141

)(54

903

958

-1774%

21
)(723

9
)(745

7
)(838

32
)(956

18
)(910

-13
46

-41%
-5%

)(1,651

)(1,270

)(972

)(979

12

990

-101%

املصدر :القوائم املالية املدققة للسنوات املنتهية في 7131م7130 ،م7131 ،م7139 ،م و7132م.
مالحظة :جميع األرقام بماليين الرياالت السعودية
مالحظة :قد ال تجمع األرقام بسبب التقريب
* معدلة وفقا للمعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة

 بلغت إجمالي اإليرادات خالل العام الحالي  2,119مليون ريال ،مقابل  9,672مليون ريال خالل العام السابق ،وذلكبارتفاع قدره  ،%1حيث تمثل اإليرادات من البيانات ( %17بستثناء خدمات القيمة املضافة وخدمات الرسائل القصيره).
 بلغ إجمالي الربح خالل العام الحالي  0,631مليون ريال ،مقابل  0,013مليون ريال خالل العام السابق ،وذلك بارتفاع قدره ،%37وهام

ربح يصل إلى  %92مقارنة مع  %90خالل العام السابق.
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 بلغت مصاريف التوزيع والتسويق خالل العام الحالي  7,321مليون ريال ،مقابل  7,199مليون ريال خالل العام السابقوذلك بانخفاض قدره  .%2كما بلغت املصاريف العمومية واإلدارية خالل العام الحالي  733مليون ريال ،مقابل  716مليون
ريال خالل العام السابق وذلك بانخفاض قدره %.37
 بلغت االرباح ما قبل االعباء التمويلية ،الضرائب ،االستهالك واالطفاء ) (EBITDAخالل العام الحالي  7,132مليون ريال،مقابل  3,261مليون ريال خالل العام السابق وذلك بارتفاع قدره  ،%01وهام

ربح ) (EBITDA Marginيصل إلى %10

مقارنة مع  %79خالل العام السابق ،مما يعكس التحسن في اإليرادات وجهود اإلدارة لتحسين هيكل تكاليف الشركة.
 بلغ االستهالك واإلطفاء خالل العام الحالي  3,930مليون ريال ،مقابل  3,211مليون ريال خالل العام السابق ،وذلكبانخفاض قدره  %31ويعود السبب الرئيس ي إلى تمديد الرخصة.
 بلغ الربح التشغيلي خالل العام الحالي  611مليون ريال ،مقابل خسارة تشغيلية  10مليون ريال خالل العام السابق. بلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة خالل العام الحالي  37مليون ريال ،مقابل صافي خسارة بعد الزكاة والضريبة 626مليون ريال خالل العام السابق.
 بلغ إجمالي الدخل الشامل خالل العام الحالي  1مليون ريال ،مقابل إجمالي خسائر شاملة  621مليون ريال خالل العامالسابق.
 بلغت ربحية السهم خالل العام الحالي  1.17ريال ،مقابل خسارة السهم  3.92ريال خالل العام السابق. بلغ إجمالي حقوق املساهمين (ال يوجد حقوق أقلية) خالل العام الحالي  1,190مليون ريال ،مقابل  1,116مليون ريالخالل العام السابق ،وذلك بانخفاض قدره %.1.0
 بلغت الخسائر املتراكمة خالل العام الحالي  7,791مليون ريال والتي تمثل  ٪16من رأس املال البالغ  1,212مليون ريالمقابل  7,720مليون ريال خالل العام السابق والتي تمثل  ٪16من رأس املال.
 تماشيا مع االنخفاض العام في السوق ألعداد املشتركين ،تقلصت قاعدة املشتركين في زين السعودية خالل العام الحاليبنسبة  %70لتصل إلى  2.1مليون مشترك مقارنة مع  31.6مليون مشترك خالل العام السابق.
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 خالل الربع الرابع من العام 7132م قامت الشركة بسداد دفعة ثالثه من أصل اتفاقية تمويل املرابحة مع مجموعة منالبنوك املحلية والعاملية بقيمة  3,761مليون ريال سعودي والتي تمثل  %31من أصل التمويل البالغ  2,913مليون ريال
سعودي لتصبح قيمة التمويل  1,691مليون ريال سعودي .وهذا ما يدل على استمرارية األداء املتميز والتصاعدي للشركة
وقدرتها على االلتزام بتعهداتها املالية وأهدافها.
 -4يوضح الجدول التالي تحليل اإليرادات للسنوات 7103م7102 ،م7102 ،م7102 ،م و7102م:

7103م
بماليين الرياالت
رسوم االستخدام
االشتراكات
أخرى
إجمالي اإليرادات

5,751
370
334
6,455

2012م
5,566
395
209
6,170

2012م
6,161
437
143
6,741

2012م
6,127
778
21
6,926

2012م
5,579
1,710
16
7,306

التغيي
ر
16/17
)(548
932
)(5
380

التغيير%
16/17
-9%
120%
-24%
5%

املصدر :القوائم املالية املدققة للسنوات املنتهية في 7131م7130 ،م7131 ،م7139 ،م و7132م.
مالحظة :جميع األرقام بماليين الرياالت السعودية
مالحظة :قد ال تجمع األرقام بسبب التقريب

ومن الجدير ذكره ،أن التحليل الجغرافي لإليرادات ال ينطبق على نشاط الشركة ً
نظرا لطبيعة هذا النشاط ،ولكنه يعود
إلى حركة العمالء ّ
وتنقالتهم في مختلف أنحاء اململكة ،وبالتالي قد يتم تسجيل معلومات العميل في منطقة ما بينما تصدر
ّ
ً
املحققة من املكاملات الدولية ال
عتمادا على مكان وجوده .إضافة إلى ذلك فإن اإليرادات
مكاملاته من مناطق مختلفة ا

يمكن ربطها بمنطقة بعينها في اململكة ألنها تحدث خارج اململكة.
 -2سياسة توزيع األرباح
ّ
نصت املادة ( )45من نظام الشركة األساس ي على أن توزيع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم كل املصروفات
العمومية والتكاليف األخرى ،سيكون على الوجه اآلتي:
أ .ي ّ
جنب ( )%10من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ،ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ
االحتياطي املذكور نصف رأس املال.

بناء على اقتراح مجلس اإلدارة أن ّ
ب .يجوز للجمعية العامة العاديةً ،
تجنب نسبة ال تتجاوز ( )%20من األرباح الصافية
لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض ّ
معينة.

جّ .
يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل ( )%5من رأس املال املدفوع على األقل.
خصص بعد ما ّ
د .ت ّ
تقدم ،نسبة ال تزيد عن ( )%5من الباقي كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة.
ه .ي ّ
ّ
كحصة إضافية في األرباح.
وزع الباقي بعد ذلك على املساهمين
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الجدير بالذكر أنه لم يتم توزيع ارباح على املساهمين خالل السنة املالية 7132م ولم يقترح مجلس اإلدارة أي نسبة
لتوزيعها.
ّ
ّ
إن من تطلعات الشركة توزيع أرباح على األسهم بهدف تعظيم العائد على استثمارات املساهمين بما يتناسب مع متطلبات
ّ
ّ
ّ
املستمرة واملتطلبات االستثمارية في الشركة .على أي حال فإن الشركة ال تتوقع أن تقوم بتوزيع
املصاريف الرأسمالية
أرباح سنوية للمساهمين في املدى القريب لحين تحقيقها نقطة التعادل ومن ثم تحقيق صافي أرباح .حينها ستنظر الشركة
ّ
إلى أرباحها املبقاة ومتطلبات نفقاتها الرأسمالية ووضعها املالي إضافة إلى أوضاع األسواق ،واملناخ االقتصادي العام،
ّ
وعوامل أخرى بما فيها الفرص االستثمارية واحتياجات الشركة في إعادة االستثمار ،واملتطلبات النقدية والرأسمالية،
ّ
وتوقعات األعمال واالعتبارات القانونية والتنظيمية األخرى ،باإلضافة إلى أي قيود تفرض على توزيع األرباح بموجب أي
ّ
ترتيبات تمويلية تدخل فيها الشركة .كما أن دفع األرباح ،إن وجد سيخضع لبعض متطلبات نظام الشركات والنظام
األساس ي للشركة.
 - 2لفت االنتباه كما ورد في تقرير املراجع الخارجي
ال يوجد أي لفت انتباه من املراجع الخارجي ولم يوص ي مجلس اإلدارة بتغيير مراجع الحسابات الخارجي خالل العام.
 -2أسس إعداد القوائم املالية
تم إعداد البيانات املالية وفقا للمعايير الدولية للتقارير املالية ( )IFRSحسب ما هو معتمد في اململكة العربية السعودية.
واملعايير والتشريعات األخرى التي أقرتها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (سوكبا) .إن هذه القوائم املالية هي أول
البيانات املالية السنوية املعدة وفقا للمعايير الدولية للتقارير املالية .تم تطبيق متطلبات املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية
( )3تبني املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية للمرة األولى عند إعداد هذه البيانات املالية.
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اإلفصاحات
 -0عوامل املخاطر
ً
خالل عام 7132م ،اعتمد مجلس إدارة شركة زين إطار عمل وسياسة إلدارة مخاطر الشركة وفقا للوائح حوكمة الشركات
الصادرة من هيئة السوق املالية .وعالوة على ذلك ،قام مجلس إدارة الشركة بتحديث إطار حوكمة الشركات وتم اعتماده
بغرض إدارة املخاطر في جميع إدارات وفروع شركة زين باململكة العربية السعودية بما يتماش ى مع املمارسات الرائدة في هذا
املجال.

ً
ً
ضمانا منطقيا (وليس يقينيا) يشمل تحديد جميع املخاطر الكبرى وطرق
ويقدم إطار عمل إدارة املخاطر في شركة زين
ً
معالجتها؛ إال أنه ال تزال هناك بعض املخاطر الغير محددة حاليا أو التي تعتبر درجة املخاطر املترتبة عليها قليلة نسبيا ،ولكن
تلك املخاطر قد تصبح ذات أهمية في فترات الحقة ،وتتمثل هذه املخاطر على سبيل املثال ال الحصر فيما يلي:
ُ
 الخسائر املتراكمة/هيكلة رأس املال
يسعى مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية بشكل مستمر إلى حل مشكلة الخسائر املتراكمة وذلك من خالل تكثيف أنشطة
ً
املبيعات وبرنامج تخفيض التكلفة .وتواصل شركة زين بالتعاون مع وزارة املالية بناءا على األمر السامي دراسة الخيارات
املتاحة التي من شأنها أن تقلل الخسائر وتحسن من التدفقات النقدية .وباإلضافة إلى ذلك ،قام مجلس اإلدارة باعتماد
تخفيض رأس املال وإصدار الحقوق بما يعزز بشكل مباشر مواجهة الخسائر املتراكمة.
 التغييرات التنظيمية والقانونية
خالل العام 7132م ،خضعت شركة زين وجميع شركات االتصاالت السعودية إلى مجموعة من القرارات التنظيمية ،بما
في ذلك قرار بالحد من استخراج أكثر من شريحتي اتصاالت لكل مقيم والتغيرات على مستويات سياسة االستخدام
العادل ،والسماح بإجراء املكاملات الصوتية عبر التطبيقات االبتكارية الخاصة بالخدمات الصوتية وتخفيض أسعار
املكاملات اإلنتهائية ومزاد الطيف التردديي ،وقد كان لكل هذه القرارات التنظيمية آثار سلبية هامة على اإليرادات
والتكاليف والنفقات الرأسمالية
 صعوبة تحقيق نمو ربحي من خالل الحفاظ على الحصة السوقية
تواجه شركة زين منافسة قوية من شركات االتصاالت الكبرى والناشئة مثل مشغلي شبكة الجوال االفتراضية ،ولجذب
عمالء جدد يتعين على شركة زين أن تقوم باستثمارات كبيرة من خالل اإلنفاق من رأس املال على جهود التسويق
واملبيعات .ومن ناحية أخرى ،فإن املنافسين اآلخرين قاموا بمبادرات شرسة مع خفض لألسعار وهو ما قد يسبب
خسائر لشركة زين حيث أنها تنافس في السوق معتمدة على الجودة األفضل لزيادة قاعدة عمالإلها.
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 عوامل االقتصاد الكلي
تشمل عوامل االقتصاد الكلي ،إدراج ضريبة القيمة املضافة ،وارتفاع تكاليف الكهرباء والبنزين وبعض املخاطر األمنية
والبطالة واإلصالحات الجديدة التي طرأت على نظام تشغيل العمالة الوافدة وهي اإلجراءات التي من شأنها أن تقلل
من حصة األعمال وترفع من تكاليف التشغيل وتزيد من معدالت خسارة العمالء وتقلل من الطلب على الخدمات
الجديدة.
 األمن املعلوماتي واملخاطر السيبرانية

ً
قد تؤدي الهجمات السيبرانية على البنى التحتية الرئيسية إلى تعطيل تقديم الخدمات وما يترتب عليها ايضا من سوء
االستخدام وتسرب املعلومات أو البيانات الحساسة أو السرية وهو ما يمثل مخاطر على نمو األعمال التجارية.
وقد تؤدي الهجمات السيبرانية أو النجاح في اختراق أنظمة تأمين وحماية شبكات االتصال إلى توقف أو انقطاع تقديم
الخدمات للعمالء وهو ما يلحق الضرر بسمعة الشركة وقد يسبب خسائر فادحة في اإليرادات باإلضافة إلى ما قد يترتب
على ذلك من فرض عقوبات أو جزاءات مالية على الشركة .وللحد من هذه املخاطر ،تواصل شركة زين تفعيل إجراءات
وتدابير تحقيق األمن املعلوماتي واإللكتروني مع العمل على التحسين والتحديث الدائم لها ملواجهة أي هجمات إلكترونية
تتعلق بأمن شبكة االتصال ومعلومات العمالء ،ومن أجل ذلك أصدرت شركة زين سياسة تصنيف البيانات مع إعادة
تقييم استراتيجية مركز البيانات بما في ذلك مدى مناسبة املواقع الحالية لتحقيق النمو واملواقع املادية والحماية الشاملة
ملراكز البيانات من التهديدات املادية واإللكترونية.

 األعمال ذات رأس املال املرتفع والتي تتطلب استثمارات دائمة في البنية التحتية
تعتزم شركة زين السعودية مواصلة اإلستثمار في صيانة وتوسعة البنية التحتية في املستقبل .حيث أنه من املرجح أن تنشأ
الحاجة إلى ضخ بعض االستثمارات املستقبلية نتيجة اإلستحواذ على املزيد من الطيف الترددي ،وزيادة استخدام البيانات
املتنقلة ،والتي تتطلب رفع اإلستثمار في مجال كفاءة شبكة اإلتصاالت وصيانتها ورفع التكنولوجيا املستخدمة مثل تلبية
الطلب على رفع سرعات اإلتصال في النطاق العريض واإلستثمار في املشروعات ذات العوائد االستثمارية اإليجابية والتي
ستحسن أداء الشركة املالي.
 إدارة املخاطر االئتمانية
تشﯾر مخاطر االئتمان إلﯽ مخاطر عدم قدرة األطراف اآلخرى على الوفاء بالتزاماتها تجاه الشركة مما يؤدي إلى تكبد الشركة
لخسارة مالية .وتتركز املخاطر اإلئتمانية املحتملة لمخاطر اإلئتمان بشﮐل أساسي من المدﯾنﯾن التجارﯾﯾن والمبالغ
المستحقة لدى األطراف ذات العالقة باإلضافة إلى اإلستثمارات النقدﯾة قصﯾرة األجل .تحتوي البيانات املالية للشركة
على تفاصيل حول كيفية إدارة املخاطر االئتمانية املتعلقة باملدينين التجاريين واإلفصاح عنها .املبالغ املستحقة من أطراف
ذات عالقة تمت مراقبتها وتم تكوين املخصص لها -عند الضرورة -ألي مبالغ غير قابلة لإلسترداد .يتم وضع اإلستثمارات
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النقدية قصيرة األجل فقط مع البنوك ذات التصنيف االئتماني العالي.


مخاطر السيولة
هي مخاطر تعرض الشركة لصعوبات في الحصول على األموال الالزمة نظير االلتزامات املرتبطة باألدوات املالية .وتحدث
مخاطر السيولة نتيجة عدم قدرة الشركة على بيع أصل مالي بسرعة لتحقيق قيمة مقابلة لقيمته العادلة .وقد أنشأت
شركة زين السعودية إطار عمل مناسب إلدارة مخاطر السيولة للوفاء بمتطلبات إدارة السيولة علﯽ المدى القصﯾر
والمتوسط والطوﯾل .وذلك من خالل الحفاظ على اإلحتياطيات االستراتيجية الكافية وتوفير التسهيالت البنكية
وتسهيالت القروض ،من خالل املراقبة املستمرة للخطط والتدفقات النقدية املتوقعة والفعلية ومطابقة تواريخ
استحقاق املوجودات واملطلوبات املالية .عالوة على ذلك وخالل عام 7132م ،قامت شركة زين بالوفاء بجميع التزاماتها
لدى املقرضين في املواعيد املحددة باإلضافة إلى املفاوضات املستمرة حول إعادة التمويل قبل  11يونيو 7132م.

 مخاطر السوق:
تتمثل مخاطر السوق في مخاطر تقلب قيمة األدوات املالية نتيجة للتغيرات في أسعار الفائدة السوقية أو سعر السوق
بسبب التغيير في معدالت االئتمان للمصدر أو لألداة املالية ،والتغير في ميول املستثمرين ورغباتهم أو أنشطة املضاربة،
والعرض والطلب على األوراق املالية ومستويات السيولة في السوق .تتم إدارة املخاطر عن طريق استخدام عقود مقايضة
أسعار الفائدة .يتم تقييم أنشطة التحوط بشكل منتظم لتتالءم مع أسعار الفائدة ومدى املخاطرة ،بهدف تطبيق
استراتيجيات التحوط األكثر فعالية من حيث التكلفة.
 مخاطر إدارة العملة األجنبية
تجري شركة زين السعودية معامالت باستخدام العمالت األجنبية والتي قد تكون عرضة للتقلب مقابل الريال السعودي،
مما يؤدي الى التعرض لتقلبات أسعار الصرف .وال يتم تحويط هذه املبالغ حﯾث ال تعتبر ذا أهمية جوهرية للشرﮐة.
 القيمة العادلة
القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بموجبها تبادل أصل أو تسوية التزام بين أطراف مطلعة وراغبة في معاملة تجارية .وتعتبر
إدارةالشركة أن القيمة الدفترية لألدوات املالية الواردة في بيان املركز املالي تقارب قيمتها العادلة.
باإلضافة إلى ما ورد أعاله ،تعمل اإلدارة باستمرار على تحسين استمرارية العمل واالستثمار فيه وتحسين إطار العمل
املحددة ً
الخاص باستعادة الخدمة في حاالت الكوارث بحيث تكون اإلجراءات والسياسات والخطط ّ
وفقا لإلطار التنظيمي
الصادر عن هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات وذلك لضمان استمرار تقديم خدمات االتصاالت في جميع أنحاء اململكة
العربية السعودية.
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نعتقد أن األحداث التي تحدث خارج زين السعودية تطرح مخاطر وفرص ألعمالنا وللشركات األخرى .وفي حين نقوم بتركيز
جهودنا على ّ
التنبؤ بتلك املخاطر والتخفيف من وطأتها ،فإننا نهدف في الوقت نفسه إلى االستفادة من أية فرص قد تنشأ
من هذه املخاطر.
 -7الشركات التابعة
ال يوجد لدى شركة "زين السعودية" أي شركات تابعة أو شركات شقيقة.
 -3االلتزام بالئحة حوكمة الشركات في اململكة
وضع مجلس إدارة زين السعودية إطار عمل لحوكمة الشركة بما يتماش ى مع متطلبات الئحة حوكمة الشركات ،وذلك
بهدف تزويد مجلس اإلدارة وإدارة الشركة وأصحاب املصلحة بهيكل ً
جنبا إلى جنب مع سياسات ومبادئ إرشادية واضحة
ّ
ّ
لضمان تحقيق أهداف الشركة وإدارة توقعات أصحاب املصلحة فيها ،واالمتثال ملتطلبات الئحة حوكمة الشركات الصادرة
عن هيئة السوق املالية.

ً
ً
خالل العام 7132م أثارت الهيئة عددا من األمور التي تتطلب مزيدا من التركيز واالهتمام من قبل مجلس اإلدارة فيما
يتعلق بالفترة 7131م7139-م واستجاب املجلس على الفور لهذه الحاالت وتم تعزيز الحوكمة لدى الشركة ملعالجة جميع
املسائل املتعلقة بمدى االلترام بلوائح هيئة السوق املالية.
ّ
وقد التزمت زين السعودية بتنفيذ لوائح حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق املالية ببنودها كافة ولكن مع وجود
استثناءات قليلة كما هي موضحة في الجدول ادناه:
رقم املادة
املادة الحادية والخمسون الفقرة (ب)

أسباب عدم التطبيق
لم يتمكن مجلس االدارة من تعيين عضو مستقل لرئاسة لجنة الترشيحات
واملكافآت للعام 7132م وجاري العمل على تعيينه خالل العام 7132م.

رقم املادة
املادة الثامنة والثالثون
املادة التاسعة والثالثون

أسباب عدم تطبيق هذه املواد االسترشادية
لم يرى مجلس االدارة ضرورة التقييد بشروط الختيار أمين سره
ً
لم يرى مجلس االدارة ضرورة تدريب وتأهيل أعضاء املجلس نظرا
ألهليتهم وخبرتهم الكافية الدارة الشركة
لم يرى مجلس االدارة ضرورة تشكيل لجنة إلدارة املخاطر ووضع
اختصاصاتها وطريقة عملها وعدد اجتماعاتها خالل العام
لم يرى مجلس االدارة ضرورة وضع سياسة تكفل إقامة التوازن بين
اهداف املسؤولية االجتماعية واالهداف التي يصبوا املجتمع الى تحقيقها

املادة السبعون واملادة الحادية
والسبعون واملادة الثانية والسبعون
املادة السابعة والثمانون

صفحة رقم  34من 85

املادة الثامنة والثمانون
املادة الخامسة والتسعون

في خالل العام مع وجود اعمال للمسؤولية االجتماعية تحت اشراف
االدارة التنفيذية.
لم يرى مجلس االدارة ضرورة التقيد بوضع برامج لطرح مبادرات الشركة
في مجال العمل االجتماعي
لم يرى مجلس االدارة ضرورة تشكيل لجنة حوكمة الشركات خالل
العام

 -2طلبات سجل املساهمين
تم طلب سجل املساهمين للشركة  33مره خالل العام 7132م ،والسبب وراء ذلك هو أن الشركة تقوم بتحليل هيكل
املساهمين فيها باالضافة الى التمكن من االجابة على االسفسارات الوارده هاتفيا من قبل مساهمي الشركة مستفسرين
ً
عن عدد اسهمهم خصوصا بعد اعادة هيكلة رأس مال الشركة.
يوضح الجدول التالي تاريخ الطلب املقدم من الشركة وتاريخ سجل املساهمين:
تاريخ تقديم الطلب
7132/13/11م
7132/17/11م
7132/10/36م
7132/10/36م
7132/11/11م
7132/12/39م
7132/12/39م
7132/12/76م
7132/16/71م
7132/31/16م
7132/33/17م

تاريخ سجل املساهمين
7139/37/13م
7132/13/13م
7132/17/72م
7132/11/13م
7132/10/11م
7132/11/13م
7132/19/11م
7132/12/13م
7132/12/13م
7132/16/11م
7132/31/13م

 -2إدارة املراجعة الداخلية
تقوم إدارة املراجعة الداخلية في زين السعودية بتقديم خدمات تأكيدية باستقاللية وموضوعية بغرض إضافة قيمة
وتحسين العمليات وتحقيق أهداف الشركة .ولقد تم تطوير خطة املراجعة الداخلية باستخدام منهج االرتكاز على املخاطر
ً
وفقا للمعايير املهنية للمراجعة وعلى النحو املنصوص عليه من قبل معهد املراجعين الداخليين وعلى النحو ّ
املبين في ميثاق
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ً
املراجعة الداخلية في زين السعودية .وقد قامت املراجعة الداخلية بتنفيذ العديد من عمليات املراجعة وفقا لخطة
املراجعة السنوية املعتمدة من قبل لجنة املراجعة بهدف إعطاء التأكيدات الالزمة بشأن فاعلية وكفاءة الرقابة الداخلية
في الشركة .وشملت خطة املراجعة السنوية املعتمدة على سبيل املثال مراجعة السياسات واالجراءات املتعلقة باملشتريات
والقطاع املالي ومراجعة وتقييم الرقابة الداخلية للشركةً .
علما بأن عمليات املراجعة املشار اليها لم تظهر وجود نقاط
ضعف جوهرية في الرقابة الداخلية.

 -2املساهمون الرئيسون
ّ
ّ
لم تستلم زين السعودية أي إشعار بالتملك خالل الفترة التي يغطيها هذا التقرير (من أشخاص باستثناء أعضاء مجلس
القصر الواردة تفاصيلهم بشكل منفصل أدناه)ً ،
ّ
وفقا للمادة  45من
اإلدارة وكبار املديرين التنفيذيين وعائالتهم وأوالدهم
قواعد التسجيل واإلدراج ،كما امتلك املساهمون التالية أسماؤهم خالل هذه الفترة ما ال يقل عن  %5من رأسمال
الشركة.

املساهم
شركة االتصاالت املتنقلة ش.م.ك
مؤسسة فادن للتجارة واملقاوالت
املصنع السعودي للبالستيك

عدد األسهم في 31
ديسمبر 2016م
739,701,121
10,219,301
10,371,362

عدد األسهم في 31
ديسمبر 2017م
739,701,121
10,219,301
10,371,362

نسبة امللكية في 31
ديسمبر 2017م
37.05%
5.97%
5.85%

 -2مجلس اإلدارة
ّ
ت ّ
تم إدارة الشركة واإلشراف على عملياتها من قبل مجلس إدارة مؤلف من تسعة ( )9أعضاء ،وقد تم تعيين كل عضو من
ً
اعتبارا من  79أبريل 7139م؛ وهو تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية
أعضاء مجلس اإلدارة ملدة  3سنوات
التي أقرت تعيينهم ليصبح مجلس ادارة الشركة الحالي الثالث على التوالي منذ تأسيس الشركة .وتم تعيين سمو األمير نايف
بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير ً
رئيسا ملجلس اإلدارة ،واألستاذ بدر بن ناصر الخرافي ً
نائبا لرئيس مجلس اإلدارة
ً
ً
بتاريخ  11مايو 2016م .كما عقد املجلس خالل العام 7132م ستة اجتماعات ،وأصدر ثالثة عشر قرارا تمريريا.
ان مجلس االدارة قام بتشكيل لجنة الترشيحات واملكافآت والتي من مهامها تقييم اداء املجلس ولجانه وأعضائه ،دون
االستعانه بأي جهات خارجية للتقييم.
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 وصف ملصلحة أعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة
عدد األسهم اململوكة
عدد األسهم اململوكة
كما في  31ديسمبر
كما في  1يناير
2017م
2017م
نوع العضوية
اسم عضو مجلس اإلدارة
رئيس مجلس
سمو األمير نايف بن سلطان بن محمد
1,000
1,000
اإلدارة – عضو
بن سعود الكبير
مستقل
نائب رئيس مجلس
3,101
3,101
اإلدارة – غير
بدر بن ناصر الخرافي
تنفيذي
*-
*-
عضو غير تنفيذي
عبدالعزيز بن يعقوب النفيس ي
أسامة ميشال ّ
*-
*-
عضو غير تنفيذي
متى
*-
*-
عضو غير تنفيذي
مارك سكوت جيجنهايمر
*-
*-
عضو غير تنفيذي
ثامر أحمد عبيدات
1,003
1,003
عضو مستقل
رائد بن علي السيف
1,000
1,000
عضو غير تنفيذي
سعود عبدهللا البواردي
1,000
1,000
عضو مستقل
هشام محمد عطار

* تم حجز أسهم ضمان العضوية في محافظ الشركات التالية :شركة االتصاالت ّ
املتنقلة ش.م.ك (مجموعة زين) ،شركة اتصاالت بلس ،شركة مجموعة االتصاالت
واملعلومات االستشارية ،شركة النهار لالستشارات االقتصادية.

تكوين مجلس االدارة:
يتكون مجلس االدارة الشركة من:
صاحب السمو األمير /نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (رئيس مجلس االدارة)
صاحب السمو األمير /نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير ،رجل أعمال متمرس ،وعضو في مجلس إدارة شركة
املراعي ،وشركة اسمنت اليمامة ،وشركة الفارابي للبتروكيماويات من العام 7117م ،ومؤسسة املشاريع واملقاوالت الفنية،
ومؤسسة أشبال العرب للمقاوالت .ويحمل صاحب السمو األمير نايف شهادة البكالوريوس في إدارة األعمال (في تخصص
التسويق) من جامعة امللك سعود في عام 3662م.
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بدر بن ناصر الخرافي (نائب رئيس مجلس االدارة)
يشغل السيد /بدر الخرافي منصب نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي ملجموعة زين ،وهو من قيادات رجال
األعمال األكثر نشاطا في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا ،يملك سجال استثنائيا في قيادة تطوير األعمال ،واملشاريع
االستشارية للشركات الكبرى واملؤسسات الدولية ،فهو يتبوأ رئاسة وعضوية العديد من مجالس اإلدارات في شركات مجموعة
الخرافي ،وشركات ومؤسسات صناعية ومصرفية أخرى خارجها .وقد تلقى تعليمه في (،London Business School (LBS
حيث حصل على شهادة ماجستير إدارة األعمال من كلية لندن إلدارة األعمال ،وشهادة البكالوريوس في الهندسة امليكانيكية
من جامعة الكويت.
بعد فترة وجيزة من تخرجه انضم السيد /بدر الخرافي إلى العمل في مجموعة الخرافي ،ليبدأ مسيرته العملية داخل هذا
الكيان االقتصادي العمالق ،حيث ينظر إلى مجموعة الخرافي على أنها من كبرى مجموعات املال واألعمال ليس في دولة
الكويت فحسب ،بل على مستوى املنطقة العربية واألسواق العاملية من خالل شبكة واسعة من املشاريع والشركات في
منطقة الخليج والشرق األوسط وأوروبا وأفريقيا وآسيا ،وتتمتع املجموعة بتاريخ عريق في قطاعات املال واالستثمار واألعمال
بأكثر من  311شركة مسجلة تعمل في  72دولة.
بفضل شخصيته القيادية ورؤيته االستراتيجية التي تكونت خالل مسيرة عمله الحافلة باإلنجازات داخل هذا الصرح
االقتصادي ،فقد أسند إليه دور تصميم وصياغة املنظور الفني االستراتيجي لألعمال ،وتقييم جدوى املشاريع ،حيث تدرج
في عمله وقاد العديد من املهام واملسؤوليات ،وحاليا هو يشغل منصب العضو التنفيذي للجنة التنفيذية ملجموعة الخرافي.
يشغل السيد /بدر الخرافي منصب رئيس مجلس اإلدارة في شركة الخليج للكابالت والصناعات الكهربائية ،كما أنه عضو
مجلس إدارة شركة فوالذ القابضة ،وعضو مجلس إدارة شركة املرطبات التجارية العاملية (كوكا كوال).
يشغل السيد /بدر الخرافي منصب نائب رئيس مجلس اإلدارة في شركة دايموند العاملية للسيارات (ميتسوبيش ي) ،وهو
عضو مجلس إدارة بنك الخليج ،كما اختير لإلنضمام إلى عضوية املجلس االستشاري ملنطقة الشرق األوسط لبنك كوتس
البريطاني (.)Coutts
ويشغل السيد  /بدر الخرافي أكثر من منصب تنفيذي وإداري في مجالس إدارات شركات اتصاالت في العديد من دول املنطقة،
حيث يشغل منصب رئيس مجلس اإلدارة في شركة االتصاالت املتنقلة لبنان (تات ) ،وهو نائب رئيس مجلس اإلدارة في
شركة الهواتف السودانية "زين السودان" ،وعين الخرافي كعضو منتدب لشركة الخاتم لالتصاالت في العراق .ويشغل السيد
بدر الخرافي منصب نائب رئيس مجلس إدارة زين السعودية .السيد /بدر الخرافي داعم قوي ملبادرات تطوير الشباب ،ومناصر
متحمس ألفكارهم ،فهو نائب رئيس مجلس إدارة "مؤسسة إنجاز" ،وهي مؤسسة غير ربحية وغير حكومية ،كما انضم الخرافي
إلى عضوية مجلس إدارة جمعية الصداقة الكويتية البريطانية ،وهو عضو املجلس االستشاري الصناعي ،قسم الهندسة
امليكانيكية (جامعة الكويت).
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عبدالعزيز بن يعقوب النفيس ي (عضو مجلس اإلدارة)
ّ
يمثل السيد /عبد العزيز النفيس ي شركة االتصاالت املتنقلة ش.م.ك (مجموعة زين) والتي تمتلك  %12.11من زين
السعودية ،وتعتبر إحدى الشركات الرائدة في مجال االتصاالت املتنقلة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،وهي
حاليا تتمتع بانتشار جغرافي مميز ،وذلك بفضل تواجدها في  2بلدان ،حيث تقدم املجموعة خدمات اتصاالت متنقلة
متنوعة إلى أكثر من  03مليون مشترك .وتقدم مجموعة زين خدماتها في أسواق الكويت ،البحرين ،اململكة العربية
السعودية ،اململكة األردنية ،العراق ،لبنان ،السودان ،وجنوب السودان (باإلضافة إلى املغرب من خالل امتالكها حصة
 % 31.1في شركة انوي املغربية).
السيد عبدالعزيز النفيس ي حاصل على شهادة البكالوريوس في ادارة االعمال من جامعة وتيبر كلفورنيا بالواليات املتحدة
االمريكية ولدية باع طويل في مجاالت الخبرة في االتصاالت واملالية واالستثمارات والعقارات من العام 3622م حتى االن.
مارك سكوت جيجنهايمر (عضو مجلس اإلدارة)
ّ
يمثل السيد /سكوت جيجنهايمر مجموعة االتصاالت واملعلومات االستشارية ش.م.ك (مقفلة) ّ
والتي تأسست عام 3620م،
وهي شركة متخصصة في القيام بالدراسات واالستشارات الخاصة بنظم الحاسبات اآللية واالتصاالت وتطبيقاتها ،وهي شركة
مملوكة بنسبة  %66ملجموعة زين .ومن األغراض الرئيسية املنوطة بها أعمال الشركة تطوير الشبكات الخاصة لتبادل
املعلومات واإلشراف على تنفيذها وصيانتها وتشغيلها ،واستغالل الفوائض املالية املتوفرة لديها عن طريق استثمارها في
محافظ مالية وعقارية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة ،ويبلغ رأس مال الشركة  711ألف دينار كويتي .السيد سكوت
جيجنهايمر الرئيس التنفيذي للعمليات املجموعة وتم تعيينه في منصب الرئيس التنفيذي ملجموعة زين اعتبارا من  7ديسمبر
7137م .وفي  37مارس 7132م عقب انعقاد الجمعية العامة السنوية قرر املجلس املنتخب حديثا الجمع بين دور نائب الرئيس
والرئيس التنفيذي للمجموعة كما ينبغي .ومع الدور الجديد للمجموعة أصبح السيد جيجنهايمر الرئيس التنفيذي للعمليات.
السيد سكوت حاصل على شهادة البكالوريوس في العلوم املالية واإلدارية من جامعة إلينوي ،وعلى درجة املاجستير من
جامعة ديبول في شيكاغو .
السيد جيجنهايمر مخضرم في مجال صناعة االتصاالت إذ أن لديه خبرة تزيد على  71عاما ،ولديه سجل حافل بنتائج
باهرة ،وقد قض ى جزءا كبيرا من وقته في الكويت وفي أماكن أخرى في املنطقة .
وهو من مواليد الواليات املتحدة االمريكية ،وقبل انضمامه إلى مجموعة زين أمض ى العقد املاض ي في عدة مناصب إدارية
وقيادبة عليا في شركات اتصاالت في املنطقة ،بما في ذلك في الكويت .وقد أمض ى بعض الوقت في العمل لدى شركات
تكنولوجيا ذات وزن ثقيل بما في ذلك سيسكو سيستمز وموتوروال ،كما أنه عمل لفترة قصيرة في مجال صناعة الخدمات
املالية في الواليات املتحدة.

صفحة رقم  39من 85

أسامة ميشال متى (عضو مجلس اإلدارة)
ّ
يمثل أسامة شركـة اتصــاالت بل ــس ش.م.ك (مقفلة) والتي تأسست في العام 7113م ،وهي شركة متخصصة في استيراد
وتصدير وتركيب أجهزة الهواتف النقالة ومعدات صيانتها ،وتجارة خطوط الهواتف ،وهي شركة مملوكة بنسبة %66
ملجموعة زين .ومن األغراض الرئيسية للشركة استغالل الفوائض املالية املتوفرة لديها عن طريق استثمارها في محافظ
مالية وعقارية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة ،ويبلغ رأس مال الشركة  711ألف دينار كويتي
تم تعيين السيد أسامة ميشال ّ
متى في منصب الرئيس التنفيذي للشؤون املالية في مجموعة زين اعتبارا من  31يونيو
7131م ،أي بعد مرور  9سنوات على انضمامه إلى الشركة.
ويضطلع السيد أسامة ّ
متى بدور جوهري في فريق اإلدارة التنفيذية العليا ملجموعة زين ،فباإلضافة إلى تشجيعه املستمر
ً
ّ
ومتمرسة تتجاوز الـ  31عاما في املجالين املالي
على تطبيق مبادئ حوكمة الشركات والشفافية ،فإنه يتمتع بخبرة عريقة
واإلداري في منطقة الشرق األوسط .
وبفضل ثقافته الواسعة وخبرته الطويلة في اإلدارة املالية ،فإن السيد ّ
متى الذي نال شهادة املاجستير في إدارة األعمال من
الجامعة األميركية في بيروت ،فقد ضمته مجموعة زين في العام 7110م ليشغل منصب الرئيس التنفيذي للشؤون املالية
ألعمال املجموعة في لبنان "إم تي س ي س ي تات

( تات

بإدارة زين)" ،بعدها تمت ترقيته في العام 7112م إلى الرئيس

التنفيذي للشؤون املالية لشركة زين الكويت ،إلى أن اسندت إليه مهام أعمال الرئيس املالي ملجموعة زين الشرق األوسط،
ليشرف على أعمال املجموعة في البحرين ،والعراق ،واألردن ،ولبنان ،والكويت ،واململكة العربية السعودية ،والسودان في
العام 7112م.
ثامر أحمد عبيدات (عضو مجلس اإلدارة)
ّ
يمثل ثامر عبيدات شركة النهار لإلستشارات اإلقتصادية ذ.م.م والتي تتخذ من دولة الكويت مق ّر لها .وقد تأسست الشركة
في العام 7119م بهدف تقديم خدمات االستشارات اإلدارية واالقتصادية للشركات العاملة في القطاعين الخاص والعام
ً
للتعامل مع أعظم التحديات التي تواجههم بدءا من إعادة الهيكلة التنظيمية املعقدة إلى إعادة التنظيم املالي والتشغيلي.
السيد ثامر عبيدات مارس املحاماة منذ العام  3622في نيويورك بالواليات املتحدة وعمان – األردن ،وقد نشط في تقديم
املشورة القانونية في قطاع االتصاالت في فترة الخمسة وعشرين سنة املاضية ،وقد مثل العديد من الشركات املشغلة
ألنظمة االتصاالت الرئيسة في العالم واملنطقة والشركات املصنعة ألجهزة االتصاالت وغيرها من الشركات في القطاع في
أكثر من مجال .وهو حاصل على شهادة املاجستير في القانون من جامعة هارفرد بالواليات املتحدة االمريكية وقد عمل
كمحام مع وايت اند كيس للمحاماة من 3622م الى العام 3663م في مدينة نيويورك ،وكمحام لدى مركز القانون والتحكيم
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ّ
بعمان من 3667م الى العام 3662م ،وكشريك ومدير في شركة عبيدات وفريحات/محامون من العام 3662م حتى االن
ّ
بعمان -االردن.
رائد بن علي السيف (عضو مجلس اإلدارة)
يشغل السيد رائد منذ العام 7112م منصب مدير إدارة االستثمار وتطوير األعمال التابعة للمكتب الخاص بسمو األمير
سلطان بن محمد بن سعود الكبير آل سعود .حيث تشرف هذه اإلدارة على االستثمارات وتقديم املشورة في الشركات
ّ
املدرجة والخاصة ،وكذلك االشراف على جميع األنشطة التجارية واملشاريع املشتركة مع شركات محلية وأجنبية باالضافة
إلى املشاريع العقارية وتطويرها .وقد حصل السيف على بكالوريوس العلوم االدارية تخصص املحاسبة عام 3669م من
جامعة امللك سعود.
سعود بن عبدهللا البواردي (عضو مجلس اإلدارة)
االستاذ /سعود البواردي هو اداري متمرس وأحد اعضاء االدارة التنفيذية للشركة سابقا ،شغل االستاذ سعود العديد
من املناصب القيادية ومن أهمها نائب الرئيس التنفيذي لشركة زين والرئيس التنفيذي للعمليات حتى نهاية العام 7131م.
ويتمتع بخبرة تجاوزت الستة عشر عاما في قطاع االتصاالت والقطاع املصرفي.
يحمل االستاذ /البواردي شهادة البكالوريوس في االعالم من جامعة امللك سعود في عام 3669م واملاجستير في إدارة االعمال
الدولية من كلية األعمال السويسرية بزيورخ في عام 7132م.
هشام محمد محمود عطار (عضو مجلس اإلدارة)
انضم السيد هشام عطار لصندوق االستثمارات العامة في عام 7139م كنائب رئيس أول ،حيث يتمثل دوره في اإلشراف
على مجموعة متنوعة من محافظ األسهم املحلية العامة والخاصة كجزء من فريق االستثمارات في السعودية .قبل
انضمامه إلى صندوق االستثمارات العامة ،كان هشام ً
مديرا في شركة أموال الخليج ملدة  2سنوات ،وهي شركة أسهم
خاصة تركز على االستثمارات املتوسطة والكبيرة في الشرق األوسط .كان دوره الرئيس ي في أموال الخليج هو توفير فرص
ً
ات بجميع مراحلهاّ .
وتمتع هشام أيضا بخبرة في إدارة املحافظ االستثمارية ،حيث
االستثمار ،واإلشراف على االستثمار
انتدب لشركة "بودي ماسترز" ،وهي إحدى شركات أموال الخليج .وفي "بودي ماسترز" أمض ى هشام سنتان كمكلف نائب
الرئيس التنفيذي ثم تولى املنصب .وخالل تلك الفترة ساعد في تحويل األعمال التجارية ونموها إلى أكثر من  01فرع نادي
ً ً
رياض ي في اململكة العربية السعودية .وقبل عمله في أموال الخليج كان هشام وسيطا أوال في البنك األهلي التجاري حيث
ً
كان مسؤوال عن اإلشراف على محفظة االستثمارات الخاصة بالبنوك.
يشارك هشام في العديد من املشاريع في مجاالت متنوعة مثل العيادات الطبية ،وخدمات تتبع املركبات ،والخدمات
الرياضية ،والزراعية على الصعيدين املحلي والدولي.
يشغل هشام منصب رئيس صناديق االستثمار السعودية األردنية ،وعضو مجلس إدارة شركة التصنيع وخدمات الطاقة
(طاقة) ،وعضو مجلس إدارة شركة السعودية لالستثمار الصناعي (.)Dussur
تخرج هشام من جامعة براون (بروفيدانس ،رود ايالند الواليات املتحدة األمريكية) في عام 7110م ،مع درجة البكالوريوس
في االقتصاد واألعمال.
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 -3عضوية أعضاء مجلس اإلدارة في مجالس إدارات الشركات السعودية والدولية املساهمة األخرى
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الشركات املساهمة
عضو مجلس إدارة شركة املراعي
عضو مجلس إدارة شركة إسمنت اليمامة
عضو مجلس إدارة شركة الفارابي للبتروكيماويات
عضو مجلس إدارة الشركة الكويتية الصينية
عضو مجلس إدارة شركة ترابط لالستثمار والتنمية
رئيس مجلس إدارة العربي لالستثمار
نائب رئيس مجلس إدارة شركة جسور القابضة
عضو مجلس إدارة شركة الجبس األهلية
عضو مجلس إدارة شركة الخليج للكابالت والصناعات الكهربائية
عضو مجلس ادارة شركة االتصاالت املتنقلة
عضو مجلس ادارة شركة الخاتم لالتصاالت
عضو مجلس إدارة الشركة العربية السعودية لالستثمارات الصناعية (دسر)
عضو مجلس إدارة شركة التصنيع وخدمات الطاقة (طاقة)
رئيس مجلس إدارة شركة الصندوق السعودي األردني لالستثمار
عضو مجلس املديرين شركة طب الفارابي
عضو مجلس املديرين شركة األكاديمية املتميزة للتدريب الرياض ي
عضو مجلس إدارة شركة التسويق والتجارة املحدودة
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 -2سجل حضور أعضاء مجلس اإلدارة الجتماعات املجلس
يوضح الجدول أدناه تفاصيل حضور أعضاء مجلس اإلدارة لالجتماعات الستة التي عقدت خالل العام 2017م .إشارة
( )الواردة في الجدول تعني حضور العضو ،أما ( )فتعني عدم الحضور:
عضو مجلس
اإلدارة
سمو األمير نايف بن
سلطان بن محمد
بن سعود الكبير
بدر بن ناصر
الخرافي
عبدالعزيز بن
يعقوب النفيس ي
أسامة ميشال متىّ

 2فبراير
7102م

 03أبريل
7102م

 70مايو
7102م

 02يونيو
7102م

 72اكتوبر
7102م

 2ديسمبر
7102م

إجمالي
الحضور













2













2













2













2

مارك سكوت
جيجنهايمر













2

ثامر أحمد عبيدات













2













2













2













2

2

3

2

2

3

2

رائد بن علي
السيف
سعود بن عبدهللا
البواردي
هشام محمد
محمود عطار
مجموع عدد
الحضور
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 -01سجل حضور أعضاء مجلس اإلدارة الجتماعات الجمعيات العمومية
يوضح الجدول أدناه تفاصيل حضور أعضاء مجلس اإلدارة الجتماعات الجمعيات العمومية التي عقدت خالل العام
2017م .إشارة ( )الواردة في الجدول تعني حضور العضو ،أما ( )فتعني عدم الحضور:
 03ابريل 7102م
(غير عادية)


 70ديسمبر 7102م
(عادية)


2

بدر بن ناصر الخرافي





1

عبدالعزيز بن يعقوب النفيس ي
أسامة ميشال ّ
متى





0





1

مارك سكوت جيجنهايمر





3

ثامر أحمد عبيدات





1

رائد بن علي السيف





2

سعود عبدهللا البواردي





2

هشام محمد محمود عطار





2

6

4

عضو مجلس اإلدارة
سمو األمير نايف بن سلطان بن
محمد بن سعود الكبير

مجموع عدد الحضور

إجمالي
الحضور

 -00مصالح أعضاء مجلس اإلدارة في العقود املبرمة مع زين السعودية
فيما يلي توضيح للتعامالت التي ّتمت خالل العام 7132م ،وفيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة ألعضاء مجلس اإلدارة،
ّ
وتتطلب عرضها على الجمعية ّ
العامة للحصول على موافقتها:
وقعت شركة زين السعودية في العام 7131م ،عقد خدمات اتصاالت مع شركة املراعي بالشروط التجارية السائدة في
السوق .وتم الترخيص بتجديده مل ّدة سنة من قبل الجمعية العامة العادية املنعقدة يوم 1438/07/16هـ املوافق

ً
7132/10/31م للعام القادم .كما بلغ إجمالي قيمة الخدمات ّ
املقدمة خالل العام 7132م مبلغا وقدره  621,791.29ريال
سعودي .والجدير بالذكر أن صاحب السمو األمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير رئيس مجلس إدارة شركة
زين السعودية هو عضو مجلس إدارة في شركة املراعي.
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ً
 -07اإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه – وبخاصة غير التيفيذيين – علما بمقترحات املساهمين
وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها
يتوفر بالشركة ادارة تختص بعالقات املستثمرين لتلبية طلبات املستثمرين والرد على استفساراتهم واألخذ بمالحظاتهم
ومقترحاتهم ،واحاطة مجلس ادارة الشركة بها عن طريق عدة وسائل من اهمها االتصاالت الهاتفية واملراسالت البريدية.

 -03اللجان التابعة ملجلس اإلدارة ووصف مختصر الختصاصاتها:
 -0لجنة املراجعة
حددت أدوار ومسؤوليات لجنة املراجعة وواجباتها القانونية ً
وفقا لألنظمة واللوائح الصادرة من هيئة سوق املال ،ونظام
الشركات واملسؤوليات املوكلة إليها من قبل مجلس اإلدارة.
وبناءأ على ذلك ،تؤكد اللجنة أنها طبقت اختصاصاتها الرسمﯾة املالئمة علﯽ النحو الموافق عليه من قبل مجلس األدارة ،وأنها
قد نفذت مسؤولﯾاتها لألنظمة واللوائح الصادرة من هيئة سوق املال ،ونظام الشركات.
وتقوم لجنة املراجعة بأداء مهامها خالل من خالل حضوراإلجتماعات واملناقشات مع اإلدارة التنفيذية واملراجعة الداخلية
واملراجعين الخارجيين.
تجتمع لجنة املراجعة بصفة دورية أربع مرات على األقل في السنة .ولها الحق في عقد اجتماعات إضافية حسب ما تتطلبه
الحاجة.
تشمل الدعوة إلى اجتماعات لجنة املراجعة املدير التنفيذي ،املدير املالي ،واملدير العام للمراجعة الداخلية ،واملراجعين
الداخليين والخارجيين ،وكذلك غيرهم من املديرين التنفيذيين إذا دعت الحاجة لذلك.
املهام الرئيسية للجنة املراجعة تتضمن مايلي:
• تساعد مجلس اإلدارة بتقييمه ملدى كفاية وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية واملالية واملمارسات املحاسبية ونظم
املعلومات وعمليات املراجعة املطبقة داخل الشركة.
• مراقبة اعمال الشركة مع إدارة الشركة واملراجعين الداخليين والخارجيين للتحقق من سالمة السياسات املالية
للتأكد بشكل معقول من كفاية مبادئ املحاسبة واملمارسات املالية املطبقة.
• استعراض وتحليل البيانات املالية املرحلية (الفصلية) والسنوية قبل تقديمها إلى مجلس اإلدارة وتقديم الرأي
والتوصيات بشأنها لضمان نزاهتها وشفافيتها.
• إصدار التوصية بتعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة ومراقبة فعاليتهم ،مكتب تدقيق الدار.
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• الرقابة واإلشراف على إدارة املراجعة الداخلية في الشركة للتحقق من مدى فاعليتها في أداء األعمال واملهمات املنوطة
بها .وكذلك التوصية ملجلس اإلدارة بتعيين مراجع حسابات وعزله وتحديد اتعابه ،والتاكد من استقالله ،ومراجعة
نطاق عمله وشروط التعاقد معه.
• استعراض فعالية النظام لرصد االمتثال للقوانين واللوائح املعمول بها بما في ذلك األنظمة واللوائح الصادرة من هيئة
سوق املال ،وكذلك نتائج تحقيقات اإلدارة ان وجدت وأية حاالت تندرج تحت عدم االمتثال.
• املراجعة مع املدير العام للمراجعة الداخلية نتائج جهود املراجعة الداخلية على أساس سنوي ،أو حسب ما تقتضيه
الضرورة ،واإلطالع على تقارير املراجعة الداخلية الدورية والسنوية.
• املوافقة على ميثاق واجراءات ادارة املراجعة الداخلية.
اجتماعات لجنة املراجعة:
إشارة ( )الواردة في الجدول تعني حضور العضو ،أما ( )فتعني عدم الحضور:
 2مارس
7102م

 07أبريل
7102م

 73سبتمبر
7102م

23أكتوبر
7102م

إجمالي
الحضور

عضو مجلس اإلدارة
السيد /رائد بن علي السيف (رئيس
اللجنة)
السيد /أسامة متى (عضو)









4









3

السيد /ثامر أحمد عبيدات (عضو)









4

مجموع عدد الحضور

3

2

3

3

 -7لجنة الترشيحات واملكافآت
الغرض الرئيس ي للجنة الترشيحات واملكافآت هو مساعدة املجلسً ،
وفقا لقواعد الترشيحات واملكافآت الواردة في الئحة
حوكمة الشركات فيما يتعلق باألمور اآلتية:
 ترشيح وتعيين أعضاء املجلس.
 املراجعة السنوية ملتطلبات املهارات املناسبة لعضوية املجلس وكبار التنفيذيين ،بما يشمل األداء السنوي للمجلس
واللجان.
 ضمان استقاللية األعضاء املستقلين وعدم وجود أي تعارض في املصالح وذلك على أساس سنوي.
 وضع سياسات واضحة فيما يتعلق بتعويضات ومكافآت املجلس واللجان وكبار التنفيذيين.
يكون دور لجنة الترشيحات واملكافآت هو املراجعة واتخاذ القرارات بخصوص الترشيحات واملكافآت بتفويض من املجلس.
وعلى اللجنة اتخاذ القرارات بخصوص تلك األمور بالنيابة عن املجلس فيما يتعلق بأي مسألة تدخل ضمن
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اجتماعات لجنة الترشيحات واملكافآت:
إشارة ( )الواردة في الجدول تعني حضور العضو ،أما ( )فتعني عدم الحضور:

عضو مجلس اإلدارة

 07أبريل
7102م

 73أكتوبر
7102م

 73ديسمبر
7102م

إجمالي الحضور

السيد /مارك سكوت جيجنهايمر
(رئيس اللجنة)
السيد /رائد بن علي السيف (عضو)







3



السيد /ثامر أحمد عبيدات (عضو)









3

مجموع عدد الحضور

3

3

3

3

 -3اللجنة التنفيذية:
قام مجلس إدارة الشركة بتشكيل اللجنة التنفيذية بتاريخ  11ديسمبر 7132م ،حيث لم تجتمع اللجنة أي اجتماع خالل
العام 7132م.
يحق للجنة التنفيذية ممارسة جميع الصالحيات التي فوضها إليها مجلس اإلدارة .وال تخل ممارسة اللجنة التنفيذية
لهذه الصالحيات بالسلطة املفردة للمجلس بكامل هيئته ،وال تعفي املجلس من مسؤولياته .وتقدم اللجنة تقاريرها إلى
مجلس اإلدارة وتدير االتصاالت معه بشفافية .وال يحق للجنة تعديل أي قرارات يصدرها املجلس.
 تحديد إنفاذ األهداف واالستراتيجيات للشركة والتوصية بها في إطار تطوير أعمالها ،مع مراعاة مصالح املساهمين
والعمالء واملوظفين وأصحاب املصلحة األخرين.
 وضع مبادئ توجيهية للسياسة العامة لإلدارات ً
بناء على االستراتيجية التي وافق عليها مجلس اإلدارة.
 مراقبة التنفيذ الناجح لخطة أعمال الشركة (على النحو الذي وافق عليه مجلس اإلدارة).
 مراقبة األهداف وامليزانيات اإلدارية للتأكد من أنها تقع ضمن نطاق أهداف الشركة (على النحو الذي وافق عليه
مجلس اإلدارة).
 مراجعة الهيكل التنظيمي للشركة وتقديم التوصيات ألي تغييرات تحدث.
 ضمان الرقابة والتنسيق بما في ذلك مراقبة املخاطر داخل الشركة.
 التأكد من التزام الشركة بالتشريعات واللوائح ذات الصلة ،بما في ذلك قواعد حوكمة الشركات للشركة.
 ضمان سالمة املعلومات اإلدارية ونظم اإلبالغ املالي مع اإلدارة.
 تحديد فرص عمل جديدة وتنفيذها خارج األنشطة األساسية الحالية ،بما في ذلك التنويع الجغرافي.

صفحة رقم  47من 85

 دراسة جميع االستثمارات التجارية وعمليات سحب االستثمارات ومقترحات النفقات الرأسمالية الرئيسة وإخطار
مجلس اإلدارة بأي توصيات ذات طبيعة مادية أو حسب التكلفة.
 تحسين توزيع موارد الشركة وكفايتها.
 مراجعة تنفيذ سياسات شركة زين السعودية وتوصياتها وضمانها باستثناء سياسات معينة ومحددة تقع ضمن
املسؤولية املباشرة للجان مجلس اإلدارة األخرى.
أعضاء اللجنة التنفيذية:
 .3سمو االمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (رئيس اللجنة)
 .7االستاذ بدر بن ناصر الخرافي (نائب الرئيس)
 .1االستاذ سعود بن عبدهللا البواردي
 .0السيد /أسامة ميشال ّ
متى
 .1مارك سكوت جيجنهايمر
 -02االدارة التنفيذية
 وصف ملصلحة كبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة
ّ
القصر كما في تاريخ  1يناير
ال يوجد ملكية في أسهم الشركة أو أدوات دينها ألي من كبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم
2017م أو  31ديسمبر 2017م.
 تتكون االدارة التنفيذية من:
بيتر كالياروبولوس (الرئيس التنفيذي)
انضم بيتر كالياروبولوس إلى شركة االتصاالت املتنقلة السعودية "زين" في يناير 7132م على منصب الرئيس التنفيذي.
ً
يمتلك بيتر خبرة تجاوزت الثالثين عاما في مجال االتصاالت وتقنية املعلومات ،حيث تولى عدة مناصب تنفيذية وله
إسهامات واضحة في إدارة التحول وتطبيق استراتيجيات النمو لعدد من الشركات الكبرى في آسيا ومنطقة الشرق األوسط.
خالل الـ  37سنة املاضية قاد بيتر مجموعة من شركات االتصاالت في املنطقة كمجموعة بتلكو وأوريدو الكويت وعدد من
مشغلي مجموعة زين وغيرها من الشركات العاملية .كما كان عضوا في مجالس إدارات العديد من شركات التكنولوجيا
واالتصاالت في كل من سنغافورة والهند والواليات املتحدة واستراليا ونيوزيلندا ودول منطقة الشرق األوسط.
يحمل بيتر شهادة املاجستير في إدارة األعمال من جامعة ماكواري (سيدني -أستراليا) ،وشهادة البكالوريوس في الهندسة
(الكهربائية) من جامعة نيو ساوث ويلز (سيدني -استراليا).
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مهدي خلفاوي (الرئيس التنفيذي للمالية)
انضم مهدي خلفاوي إلى شركة االتصاالت املتنقلة السعودية "زين" في فبراير 7132م على منصب الرئيس التنفيذي للمالية.
يمتلك مهدي خبرة تجاوزت الـ  31سنوات في قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،حيث انضم ملجموعة زين في عام
7116م وكان له دور كبير في التحول املالي والنمو لعدد من الشركات في منطقة الشرق األوسط .اكتسب مهدي خالل عمله
في قطاع االتصاالت خبرة واسعة في اإلدارة املالية االستراتيجية ،ومراقبة األداء ،والتخطيط وامليزانية ،والخزينة وتمويل
الشركات.
مهدي حاصل على درجة املاجستير في اإلدارة املالية للشركات من كلية ” “INSEEإلدارة األعمال في فرنسا.
عبد املجيد الرشودي (الرئيس التنفيذي لخدمة العمالء)
انضم عبد املجيد الرشودي إلى شركة االتصاالت املتنقلة السعودية "زين" في فبراير 7112م حيث كان من ضمن فريق
ً
ً
تأسيس الشركة ،حامال معه مسيرة غنية مدعومة بـ  32عاما من الخبرة في مجاالت متنوعة ،تضمنت العمل في صناعات
مختلفة تتمحور جميعها حول الخدمات ،حيث بدأ الرشودي والذي يحمل درجة البكالوريوس في إدارة األعمال من
جامعة امللك سعود في الرياض ،مشواره الوظيفي في العمل بشركة الرشودي للحج والعمرة ،قبل أن يقوم بتأسيس شركة
الرشودي للعمرة الخارجية في عام 7111م ،وبعد ذلك بعام انتقل الرشودي للعمل في القطاع املصرفي من خالل مصرف
الراجحي حيث ساهم في إعادة تأسيس الخدمات الهاتفية للبنك ،وفي عام 7112م انتقل للعمل في املجال العقاري مع
الشركة األولى للتطويرات العقارية وهي إحدى الشركات الرائدة في هذا املجال ،حيث عمل فيها كمدير عام للمعلومات
وخدمة العمالء أسهم من خاللها في مساعدة الرئيس التنفيذي على تأسيس شركة إدار للتسويق العقاري.
وبموجب منصبه كرئيس تنفيذي لخدمة العمالء في "زين" يتمحور عمل عبداملجيد الرشودي على ضمان تقديم مستوى
عالي من الخدمة ،وتعزيز مدى رضا املشتركين ،والحفاظ على مستويات املصداقية والجودة.

م .سلطان عبدالعزيز الدغيثر (الرئيس التنفيذي للعمليات)
حاصل على باكلوريوس العلوم في هندسة االتصاالت وااللكترونيات من جامعة امللك سعود .وبدأ سلطان مع زين في العام
ً
7116م عندما توم تعيينة مديرا لقسم تخطيط الشبكة الالسلكية حيث ساهم في بناء إدارة هندسة الشبكات من خالل
ً
ً
تبني نشاطات التخطيط والفعالية داخليا ،مما أدى إلى تحسين الكفاءة وتقليص التكاليف .وأيضا ساهم في إطالق أول
ً
شبكة  LTE/ Gفي عام 7133م .نجح سلطان مؤخرا في قيادة أحد أكبر مشاريع زين االسعودية )(Project Reload
حاصل على بكالوريوس العلوم في هندسة االتصاالت واإللكترونيات من جامعة امللك سعود.
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شريف طاحون (الرئيس التنفيذي للمبيعات والتوزيع)
يمتد تاريخ م .شريف طاحون املنهي على مدار أكثر من خمسة وعشرون عاما عمل فيها بشكل أساس ي على تحقيق النمو
والتحول وإعادة الهيكلة ملؤسسات كبيرة في صناعات بارزة مثل االتصاالت والسلع االستهالكية والنفط والغاز ،وإدارة
االستثمار .شغل خاللها مناصب رئيسية مع كبرى الشركات مثل اتصاالت مصر ،وشركة فودافون مصر ،وبريت

بتروليم

وبروكتر وجامبل في كل من اململكة العربية السعودية ومصر.
ويحمل املهندس طاحون شهادة بكالوريوس العلوم في الهندسة املدنية من جامعة القاهرة

سلطان الشهراني (الرئيس التنفيذي للموارد البشرية واالتصال املؤسس ي)
انضم السيد سلطان الشهراني إلى شركة االتصاالت املتنقلة السعودية (زين السعودية) في أكتوبر 7131م بعد أن عمل
ألكثر من  39سنة في قطاعي االتصاالت والتجزئة .وبموجب منصبه كرئيس تنفيذي للموارد البشرية ،يتولى السيد الشهراني
مسؤولية تطوير وتنفيذ استراتيجية املوارد البشرية بزين السعودية.
يحمل سلطان شهادة البكالوريوس في العلوم اإلدارية من جامعة امللك فهد للبترول واملعادن ،كما التحق بالعديد من
الدورات التدريبية املتقدمة في مجال املوارد البشرية .وقبل انضمامه لشركة "زين السعودية" ،عمل سلطان في عدد من
الشركات بالسعودية والخليج كمجموعة االتصاالت السعودية ،شركة االتصاالت الكويتية (فيفا) ،انتجرال – دبي،
ومجموعة الفيصلية.

حاتم قطبي (الرئيس التنفيذي للتسويق)
ً
انضم حاتم إلى "زين السعودية" في العام 7131م .حيث يمتلك خبرة تتجاوز الـ  32عاما في قطاع االتصاالت ،شغل خاللها
مناصب مهمة شملت عدة مجاالت منها التسويق وإدارة شرائح العمالء والبيانات املتنقلة وخدمات القيمة املضافة وإدارة
التسعيرة وقيمة العمالء .اكتسب حاتم من خالل عمله في مجال االتصاالت معرفة واسعة في استراتيجيات التسويق
وتطوير املنتجات وتوجهات املستهلك وبرامج التحول.
يحمل حاتم درجة البكالوريوس في املحاسبة من جامعة عين شمس ،مصر.
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يحيى آل منصور (الرئيس التنفيذي لقطاع األعمال)
ً
انضم يحيى إلى "زين السعودية" في ديسمبر 7132م .حيث يمتلك خبرة تتجاوز الـ  32عاما في قطاع األعمال شملت عدة
مناصب قيادية ،حيث كان آخر منصب له هو الرئيس التنفيذي للمبيعات في شركة ّ
جوي .كما شغل عدة مناصب تنفيذية
في املبيعات والتسويق في شركة االتصاالت السعودية منها منصب مدير عام مبيعات الشركات الصغيرة واملتوسطة ومدير
عام التسويق في وحدة قطاع األعمال .ومدير إدارة مبيعات قطاع املالية واملصرفية ومدير إدارة مبيعات الحسابات الرئيسية
ورئيس مبيعات القطاع الحكومي .
يحمل يحيى درجة املاجستير في إدارة األعمال تخصص تسويق من جامعة وسط فلوريدا في أمريكا ودرجة البكالوريوس في
إدارة األعمال من جامعة امللك عبدالعزيز .كما التحق بالعديد من الدورات التدريبية في مجال القيادة واإلدارة التنفيذية
بجامعة هارفارد وستانفورد وكولومبيا وانسياد.

معتز أبوزغله (مدير عام االستراتيجية وتطوير األعمال)
ً
انضم معتز إلى "زين السعودية" في العام 7131م ،وتمتد مسيرته املهنية في مجال االتصاالت إلى أكثر من  39عاما ،عمل
خاللها في العديد من شركات االتصاالت الكبرى في الشرق األوسط.
ويتمتع معتز بخبرة واسعة في التحليل وإعداد التقارير ،وإعداد امليزانيات والتخطيط ،والتسعير ،وتطوير استراتيجيات
األعمال .يحمل معتز درجة البكالوريوس في املحاسبة التجارية من جامعة القاهرة.

عبدالعزيز عطاهلل الطعيمي (مدير عام املراجعة الداخلية)
ً
انضم عبدالعزيز إلى "زين السعودية" في ديسمبر 7132م ،حيث يمتلك خبرة تتجاوز الـ  32عاما في مجال املراجعة الداخلية
شملت عدة مناصب قيادية ،وكان آخر منصب له مدير إدارة االستثمار واملهام الخاصة في قطاع املراجعة الداخلية في
مجموعة االتصاالت السعودية .كما شغل العديد من الوظائف في املراجعة الداخلية والتفتي

في هيئة سوق املال

وصندوق التنمية الصناعية السعودي.
يحمل عبدالعزيز درجة املاجستير في إدارة األعمال من جامعة والية كولورادو في أمريكا ودرجة البكالوريوس في املحاسبة
من جامعة امللك سعود .حاصل على شهادة املحاسبين القانونيين من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .كما التحق
بالعديد من الدورات التدريبية في مجال املراجعة واإلدارة في لندن ،وجنيف ،وكولورادو ،ودبي ،وأبوظبي ،والكويت.
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ريان إبراهيم القرعاوي (مدير عام عالقات املستثمرين)
ً
انضم ريان إلى "زين السعودية" في العام 7130م ،بخبرة تتجاوز الـ  71عاما ،شغل خاللها مناصب مهمة مع كبرى الشركات
مثل مؤسسة النقد العربي السعودي والبنك السعودي لالستثمار ودار األركان.
حيث اكتسب معرفة واسعة في األسواق املالية وإدارة الخدمات البنكية للشركات وتطوير السياسات واإلجراءات املالية،
باإلضافة إلى خبرته في إدارة عالقات املستثمرين والتي حصل فيها على العديد من الجوائز .
يحمل القرعاوي درجة البكالوريوس في إدارة األعمال الدولية من جامعة شيلر الدولية في لندن .ويعد أحد األعضاء
املؤسسين للفرع السعودي لجمعية عالقات املستثمرين في الشرق األوسط .

 -02التعويضات واملكافآت خالل العام 7102م
 سياسة املكافآت
 oاقترح مجلس إدارة شركة زين السعودية هذه السياسة الخاصة بمكافآت الشركة 1ألعضاء املجلس واإلدارة ،بما
فيهم كبار التنفيذيين .2ويجب أن تعتمد الجمعية العامة للشركة هذه الوثيقة وت ِق ّرها.
ً
 oتعكس سياسة املكافآت لشركة زين السعودية مصالح املساهمين ومصالح الشركة ،أخذا بعين االعتبار مسائل
ً
محددة تشمل املهام واملسؤوليات .فضال عن ذلك ،تساعد سياسة املكافآت في تعزيز األهداف بعيدة املدى لحماية
مصالح زين السعودية .وتهدف هذه السياسة إلى تحقيق األهداف اآلتية:
 oالتوافق مع استراتيجية شركة زين السعودية وأهدافها.
 oطرح سياسة للمكافآت بهدف تشجيع أعضاء املجلس وكبار التنفيذيين على تحقيق نجاح الشركة وتطورها على
املدى الطويل.
 oالتوافق مع حجم املخاطر التي تواجهها زين السعودية وطبيعة ومستوى هذه املخاطر.
 oمراعاة ممارسات الشركات األخرى ،اإلقليمية والعاملية ،العاملة في مجال االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
والشركات املدرجة على مؤشر تداول لجميع األسهم (تاس ي) ،بحسب حجمها وعملياتها نسبة لزين السعودية ،وذلك
فيما يتعلق بتحديد املكافآت وتجنب النتائج السلبية لتلك املقارنات وتأديتها للزيادة غير املبررة للمكافآت
والتعويضات.

ً
 oتنظيم عرض أسهم الشركة على أعضاء املجلس وكبار التنفيذيين ،سواء تلك الصادرة حديثا أو التي اشترتها
الشركة.
 1املبالغ والبدالت واألرباح املوزعة وغيرها ،والعالوات الدورية أو السنوية املتعلقة باألداء ،والخطط التحفيزية قصيرة وطويلة األجل ،وأي مزايا عينية أخرى باستثناء
املصروفات والرسوم املعقولة التي تكبدتها الشركة لتمكين عضو مجلس اإلدارة من أداء مهامه.
 2األشخاص املسؤولون عن إدارة العمليات اليومية للشركة وطرح قرارات استراتيجية وتنفيذها .ومن هؤالء األشخاص :الرئيس التنفيذي ومفوضوه واملدير املالي.
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 مكافآت اعضاء مجلس االدارة واللجان املنبثقة منه.
لم يستلم اعضاء مجلس ادارة الشركة واللجان املنبثقة منه أي مكافآت خالل العام 7102م.
 مكافآت االدارة التنفيذية.
يوضح ادناه املكافآت املستلمة من قبل ستة من كبار التنفيذين في الشركة بما في ذلك الرئيس التنفيذي واملدير املالي.

رواتب

بدالت

مزايا عينية

املجموع

مكافآت دورية

أرباح

خطط تحفيزية قصيرة االجل

خطط تحفيزية طويلة االجل

األسهم املمنوحة (يتم ادخال القيمة)



مكافآت نهاية الخدمة

املجموع

8,402,600

1,587,000

-

8,549,600

1,653,218

-

-

-

-

مجموع مكافآت نهاية الخدمة عن املجلس ان وجدت

املكافآت الثابتة

املجموع الكلي

وظائف كبار
التنفيذيين

املكافآت املتغيرة

1,279,101.23

-

12,921,919

املجموع

1,653,218

جميع المبالغ المدفوعة تتوافق مع سياسة المكافآت المعتمدة في الشركة.

 -02صفقات مع جهات ذات صلة
 -02مبالغ مستحقة لألطراف ذات العالقة
( بآالف الرياالت السعودية )
7102

7139

شركة االتصاالت املتنقلة ش.م.ك)30-3( .

937,293
4,836,833

884,572
4,403,680

املساهمون املؤسسون ()30-7

134,888

134,888

انفرا كابيتال لالستثمارات ()30-1

31,098

30,578

أطراف أخرى ذات عالقة

3,013

2,995

5,943,125

5,456,713

شركة االتصاالت املتنقلة ش.م.ك)30-1( .

 0-02شركة االتصاالت املتنقلة ش.م.ك.
تعلق هذا املبلغ بأتعاب اإلدارة املستحقة ويستحق ألكبر مساهم في الشركة .يعد هذا املبلغ غير مضمون وبدون فوائد وغير
مقيد بأي مدد سداد محددة وال يسدد قبل تسوية تسهيالت املرابحة املشتركة.
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 7-02املساهمون املؤسسون
يتعلق هذا املبلغ برسوم التمويل املستحقة ويستحق للمساهمين املؤسسين للشركة .يعد هذا املبلغ غير مضمون ويتضمن
فوائد بأسعار السوق وغير مقيد بأي مدد سداد محددة وال يسدد قبل تسوية تسهيالت املرابحة املشتركة.
 3-02شركة االتصاالت املتنقلة ش.م.ك .وإنفرا كابيتال لإلستثمارات
تستحق هذه املبالغ للمساهمين ويتضمن فوائد بأسعار السوق .تعد هذه املبالغ غير مضمونة وال يمكن سدادها قبل تسوية
تسهيالت املرابحة املشتركة .تتضمن هذه املبالغ الرسوم املالية املستحقة بقيمة 3,119مليون ريال سعودي (7139م3,717 :
مليون ريال سعودي).
معلومات األطراف ذات العالقة
خالل الفترة الحالية ،دخلت الشركة في املعامالت التجارية التالية مع أطراف ذات عالقة:
( بآالف الرياالت السعودية )
7102

7139

إيرادات من جهات مملوكة من قبل مساهمين

116,768

113,688

مشتريات من جهات مملوكة من قبل مساهمين

87,458

76,719

رسوم استخدام عالمة تجارية محملة من قبل مساهمين

52,722

49,960

رسوم تمويل من قبل مساهمين

281,027

257,423

فيما يلي األرصدة القائمة كما في تاريخ التقرير:
( بآالف الرياالت السعودية )
7102

7139

مبالغ مستحقة ملساهمين

2,971

2,971

مبالغ مستحقة إلى جهات مملوكة ملساهمين

42

23

مبالغ مستحقة من مساهمين

673

570

مبالغ مستحقة من شركة مملوكة من قبل مساهمين

5,837

85
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 -02وصف ألي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق
اكتتاب ،أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة
توصية مجلس ادارتها بتخفيض رأس مال الشركة ،والقيام بعد ذلك بزيادة رأس املال عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية:
أعلنت شركة االتصاالت املتنقلة السعودية (زين) بتاريخ  71مايو 7132م أنها قامت بتعيين شركة السعودي الفرنس ي كابيتال
كمستشار مالي ،ملساعدة الشركة على استكشاف مختلف الخيارات املمكنة ملواصلة تعزيز مركزها املالي.
ولتعزيز املركز املالي للشركة ،تعلن زين أن مجلس إدارتها قد قرر أن يوص ى في اجتماعه املنعقد بتاريخ  70أكتوبر7132م
اتخاذ الخطوات التالية ،وذلك بعد أخذ موافقة الجهات التنظيمية والجمعيات العامة غير العادية:
 .3تخفيض رأس املال:
سوف يتم تخفيض رأس مال الشركة من  1,212,763,211ريال سعودي إلى  1,939,331,221ريال سعودي ،يمثل انخفاضا
في رأس املال نسبة مايقارب  .٪12ويعود السبب في تخفيض رأس املال هو إطفاء الخسائر املتراكمة البالغة 7,773,321,692
ريال سعودي.
وسوف يتم تخفيض رأس املال من خالل إلغاء  777,332,162سهم بحيث يتم إلغاء  12سهم مقابل كل مائة سهم مملوك.
ونتيجة لذلك سيتم تخفيض عدد األسهم املصدرة من  121,276,321سهم إلى  193,933,122سهم .وسيكون تخفيض رأس
املال في نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقر تخفيض رأس املال.
لن تتغير نسبة ملكية أي مساهم في الشركة نتيجة لتخفيض رأس املال ،كما أنه لن يؤثر تخفيض رأس املال على التزامات
الشركة القائمة أو عملياتها .
 .7زيادة رأس املال عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية
بعد تخفيض رأس املال ،تعتزم الشركة رفع رأس مالها من  1,939,331,221ريال سعودي إلى  6,939,331,221ريال سعودي
عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية بقيمة إجمالية قدرها  9,111,111,111ريال سعودي .
وسيتم اصدار الحقوق األولية للمساهمين املالكين لألسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقر املوافقة على
زيادة رأس املال عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية والذي تظهر اسماإلهم في سجل املساهمين .
ويخضع تخفيض رأس املال املقترح وزيادة رأس املال عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية الالحقه له ملوافقات الجهات
التنظيمية ،بما في ذلك هيئة السوق املالية والجمعيات العامة غير العادية املقرة له .
وتتوقع الشركة أن تؤدي إعادة هيكلة رأس املال وإصدار الحقوق األولوية إلى ضخ أموال جديدة يتم استخدامها لتخفيض
ديون الشركة في امليزانية العمومية ،مما يؤدي إلى التوفير في تكاليف األعباء التمويلية .ومن املتوقع أيضا أن يكون إلعادة
هيكلة رأس املال آثار إيجابية منها تحسين األداء املالي للشركة ،والربحية ،ومعدالت االقتراض الخاصة بها .
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وقد عينت الشركة بتاريخ  71مايو 7132م شركة السعودي الفرنس ي كابيتال كمستشار مالي ملساعدة الشركة في استكشاف
مختلف الخيارات ملواصلة تعزيز مركزها املالي .وبتاريخ  70اكتوبر 7132م قام مجلس اإلدارة بتوسيع نطاق العمل الذي
بموجبه ستقوم شركة السعودي الفرنس ي كابيتال العمل كمستشار مالي وتعيين بيكر آند ماكينزي كمستشار قانوني إلدارة
تخفيض رأس املال وزيادة رأس املال عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية.
 -03أدوات الدين والخيارات والضمانات أو الحقوق املشابهة القابلة للتحويل
ّ
متضمنة في اتفاقية تسهيل املرابحة املشترك .تتل ّخص ّ
التعهدات
يوجد لدى الشركة ضمانات وحقوق مشابهة قابلة للتحويل
املالية املفروضة من قبل البنوك املقرضة كما يلي:
 التنازل عن بعض العقود والذمم املدينة.
 رهونات على قيود التأمين والحسابات التشغيلية.

ّ
ّ
ّ
والتجار وباعة التجزئة وباعة الجملة واملوظفين.
واملوزعين
 قيود على القروض والضمانات التي تمنح للعمالء
 عدم حصول الشركة على أي تسهيالت إضافية ،كما تشترط التأمين على جميع موجودات الشركة.
 األرباح قبل الفوائد والضريبة واالستهالك واإلطفاء ،ومستوى املديونية.
باستثناء ما ورد أعاله ،ال يوجد لدى الشركة أي أدوات دين أو خيارات أو ضمانات أو حقوق مشابهة قابلة
للتحويل من تاريخ التأسيس حتى تاريخ هذا التقرير.
 -02أدوات الدين املستردة
ّ
مستردة من قبل زين منذ تاريخ تأسيسها لغاية تاريخ هذا التقرير.
لم يتم استرداد أو شراء أو إلغاء أي أدوات دين
 -71التنازل عن التعويضات وبدل حضور االجتماعات
ال توجد أي ترتيبات أو اتفاقيات يتنازل بموجبها أعضاء مجلس اإلدارة في زين السعودية عن أي تعويضات أو بدل حضور
اجتماعات خالل العام 7132م.
 -70التنازل عن أرباح األسهم
ال يوجد أي ترتيب أو اتفاق يتنازل بموجبه أحد مساهمي زين السعودية عن أي حقوق في األرباح.
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 -77الدفعات النظامية املعلقة
 وضع الربوطات الزكوية:
أنهت الشركة وضعها الزكوي والضريبي حتى عام 7112م وحصلت بموجب ذلك على شهادة الزكاة النهائية.
كما قدمت الشركة القوائم املالية واقرارات الزكاة لألعوام من 7116م حتى 7139م حيث قامت بتسديد الزكاة والضريبة
املستقطعة طبقا لالقرارات املقدمة.
تلقت الشركة ،في  32رمضان 3019هـ (املوافق  2يوليو 7131م) .خطاب من مصلحة الزكاة والدخل بتقييم الربط الزكوي
الضريبي عن السنوات 7116م حتى 7133م حيث طالبت بموجبه بدفع مبالغ إضافية باجمالي  619,852,491ريال سعودي
منها  352,481,222ريال سعودي زكاة و  267,371,269ريال سعودي ضريبة استقطاع باالضافة الى غرامة تأخير بما يعادل
 %3عن كل  11يوم.
قامت زين باإلستئناف امام اللجنة االبتدائية على هذه املطالبات بتاريخ  72أغسطس 7131م ،الى أن تمكنت من نقض كامل
املبلغ الخاص بالزكاة البالغ  117مليون ريال .كما تمكنت الشركة من نقض  736مليون ريال من املبلغ املطلوب الخاص
بضريبة االستقطاع.
ولتمكين زين من االعتراض أمام اللجنة االستئنافية الضريبية ،قامت الشركة باستكمال الشروط الشكلية املحددة في نظام
ضريبة الدخل السعودي ،وذلك بسداد الفواتير الصادرة من الهيئة بمبلغ  02مليون ريال سعودي بتاريخ  39نوفمبر 7132م،
العائدة لضرائب االستقطاع .كما أصدرت زين ضمان بنكي بقيمة  01مليون ريال سعودي مقابل غرامة التأخير املتوجبة على
ضريبة االستقطاع.
ً
بناء على ما ورد اعاله استلمت زين الربط الزكوي املعدل للمبلغ املدفوع ،كما أنها تقدمت باعتراضاتها أمام اللجنة االستئنافية
الضريبية على قرار اللجنة االبتدائية بتاريخ  36نوفمبر 7132م.
 اخرى:
بلغ إجمالي املطالبات للجهات النظامية كما في نهاية السنة املالية 2017م 2,505 ،مليون
سعودي لصالح:

ريال

 -0هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات:
أ .رسوم الرخصة 74 :مليون ريال سعودي.
 -2وزارة املالية:
أ .القرض الحكومي 7,013 :مليون ريال سعودي.
باستثناء ما ورد أعاله ،ال يوجد لدى الشركة أية دفعات نظامية أخرى.
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 -73الغرامات واملخالفات
أصدرت هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات (الهيئة) خالل العام 7132م عدد ( )730قرار إداري مختلف ّ
بحق الشركة
يترتب عليها غرامات مالية مختلفة .وتعود أسباب اتخاذ تلك القرارات بحسب رأي الهيئة ،إلى مخالفة الشركة لقرارات
ّ
الهيئة ومنها قرار الهيئة رقم ( )731وغيرها من القرارات .قامت اإلدارة القانونية في الشركة بالتظلم من معظم هذه القرارات
أمام املحكمة اإلدارية (ديوان املظالم) ً
وفقا للنظام.
ونظرت املحكمة اإلدارية ومحكمة االستئناف اإلدارية خالل العام 7132م في ( )719قضية إدارية مرفوعة من الشركة
ضد الهيئة منذ األعوام 7131م7139 ،م 7132م ،صدر منها خالل العام 7132م عدد من االحكام االبتدائية لصالح
ً
أحكاما نهائية ضد الشركة قضت برفض الدعاوى املقامة من الشركة ضد الهيئة في ( )5قضايا .وما
الشركة ،كما صدرت
تزال املحكمة اإلدارية ومحكمة االستئناف اإلدارية تنظر في ( )251قضية حتى تاريخه.
خالل العام 7132م ،لم تصدرهيئة السوق املالية أي غرامات بحق الشركة
 -72مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
ّ
بلغت قيمة مكافأة نهاية الخدمة للموظفين في "زين" كما في  31ديسمبر 2017م 60 ،مليون ريال سعودي.
لم تقم الشركة بأي استثمارات أو احتياطيات يتم إنشاؤها لصالح موظفي الشركة.
 -72إقرار مجلس اإلدارة
ّ
يقر مجلس اإلدارة بالتالي:
 أنه تم إعداد سجالت الحسابات بالشكل الصحيح.
 أن نظام الرقابة الداخلية ّ
أعد على أسس سليمة ّ
وتم تنفيذه بفاعلية.
 أنه ال يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

مجلس إدارة
شركة االتصاالت املتنقلة السعودية (زين)
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