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 ، تحٌة طٌبة وبعد:شركة االتصاالت المتنقلة السعودٌة )زٌن( السادة مساهمو

م، والمتضمن نشاطات وأعمال شركتكم خالل العام 2013للعام المالً نضع بٌن أٌدٌكم تقرٌر مجلس اإلدارة السنوي 

 م.2013دٌسمبر  31المنصرم وكذلك القوائم المالٌة وتقرٌر المراجع الخارجً للسنة المنتهٌة فً 

 تؤسٌس ونشاط الشركة

ٌة مساهمة شركة االتصاالت المتنقلة السعودٌة )"الشركة"، "زٌن"، "زٌن السعودٌة" أو "نحن"( هً شركة سعود

ن رقم  ٌْ ن الوزارٌ ٌْ م( ورقم 2007ٌونٌو  11هـ )الموافق 1428جمادى األولى  25وتارٌخ  176تؤسست وفقا للقرار

جمادى  26/م وتارٌخ 48م(، والمرسوم الملكً رقم 2008ٌناٌر  7هـ )الموافق 1428الحجة  ذي 28وتارٌخ  357

الصادر من الرٌاض  1010246192جل التجاري رقم م(، وبموجب الس2007ٌونٌو  12هـ )الموافق 1428األولى 

(، لتعمل كمشغل ثالث 2008مارس  12هـ )الموافق 1429ربٌع األول  4فً المملكة العربٌة السعودٌة بتارٌخ 

 مرخص له لشبكة الهاتف المتنقل فً المملكة العربٌة السعودٌة لمدة خمس وعشرٌن سنة هجرٌة.

نقلة داخل المملكة العربٌة السعودٌة، حٌث تقوم بتشغٌل وشراء وتؤمٌن وتركٌب وتقدم الشركة خدمات االتصاالت المت

 وإدارة وصٌانة نظم االتصاالت والنداء المتنقلة، وتستثمر المبالغ الفائضة فً أوراق مالٌة استثمارٌة. 

 رخصة زٌن

السعودٌة من هٌئة االتصاالت حصلت زٌن رسمٌا على رخصة المشغل الثالث لالتصاالت المتنقلة فً المملكة العربٌة 

، وبعد أن قامت ةوتقنٌة المعلومات بعد أن استكملت كافة اإلجراءات المطلوبة إلطالق أعمالها فً السوق السعودٌ

ٌُسمح لشركة زٌن خالل هذه  بتسدٌد كامل الرسوم المطلوبة للرخصة. وتبلغ مدة الرخصة خمسا وعشرٌن سنة، حٌث 

ل الشبكات لتؤمٌن خدمات االتصاالت المتنقلة باستخدام المقاٌٌس التقنٌة للجٌل الثانً الفترة بتركٌب وامتالك وتشغٌ

والجٌل الثالث من تقنٌات االتصاالت المتنقلة. وٌشتمل نطاق الخدمات المقدمة على خدمات الصوت والبٌانات والقٌمة 

ٌّد على  المضافة وغٌرها من الخدمات والخصائص التكمٌلٌة األخرى. وتنص الرخصة أٌضا الشركة بالتزامات تق

% من مجمل عدد السكان خالل السنوات 93محددة تتعلق بتنفٌذ الشبكة والتغطٌة بما فً ذلك تغطٌة ما ال ٌقل عن 

الخمس التً تلً عملٌة إطالق الخدمة. وإضافة إلى رسوم الرخصة، ٌتعٌن على الشركة تسدٌد رسوم سنوٌة محددة 

 وٌة من صافً اإلٌرادات.بة مئوفقا لمعادلة معٌنة، أو كنس طوال مدة الرخصة ٌتم احتسابها

 الشركة عملٌاتنظرة على 

م، وذلك بعد مرور سنة من فوزها برخصة تقدٌم خدمات 2008أغسطس  26دشنت زٌن عملٌاتها التجارٌة فً 

سخت الشركة م، فقد ر2013سنوات كاملة من التشغٌل بنهاٌة  خمساالتصاالت المتنقلة فً المملكة. وبعد مرور 

. نسلط الضوء فً وبعض الضوابط المفروضة على سوق العمل البٌئة التنافسٌةرغم تحدٌات  خطواتها وعززت أداءها

 األقسام التالٌة على منجزاتنا فً الجوانب التشغٌلٌة المتمثلة بالشبكة، وتقنٌة المعلومات، والشئون التجارٌة.

 الشبكة

 الطٌف الترددي 

تنص الرخصة التً حصلت علٌها "زٌن" على استخدام الطٌف الترددي الدولً لخدمات الجٌل الثانً بنظام جً اس ام 

ن  ٌْ مٌجاهٌرتز، باإلضافة إلى خدمات الجٌل الثالث )ٌو ام تً اس( على النطاق الترددي  1800و  900على النطاق

مٌغاهٌرتز. وتواصل "زٌن السعودٌة"  1800اق على النط LTEمٌجاهٌرتز، وخدمات شبكات الجٌل الرابع  2100

مٌجابت  150تعزٌز خدمات إنترنت النطاق العرٌض لتصل إلى سرعات أعلى تمشٌا مع احتٌاجات السوق )أعلى من 

فً الثانٌة(. وتستخدم الشبكة أٌضا نطاقات مختلفة للترددات لتوفٌر تراسل رئٌسً حسب احتٌاجات الشبكة. وعالوة 
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رووٌف، فقد استؤجرت زٌن أٌضا خطوط ألٌاف بصرٌة وألٌاف ضوئٌة معتمة بتقنٌة الدي دبلٌو دي على وصالت المٌك

( لتؤمٌن وصالت تراسل رئٌسٌة ذات سعة عالٌة لمساندة وصالت المٌكرووٌف الموجودة ولتؤمٌن الربط DWDMام )

ط كذلك إلى توسعة التراسل البٌنً مع مشغلً الشبكات األخرى. وبالنسبة للتوسعات المستقبلٌة، فإن زٌن تخط

 ( لتوصٌل الخدمة إلى مدن أخرى وإلى القرى والطرق النائٌة.DWDMبالمٌكرووٌف وتقنٌة الدي دبلٌو دي ام )

 تقنٌة الشبكة 

تستند القاعدة األساسٌة للتقنٌة الخاصة بشبكة زٌن على أحدث المقاٌٌس العالمٌة للجٌل الثانً، والجٌل الثالث، وخدمات 

. وقد تم تصمٌم الشبكة لتؤمٌن خدمات من الممكن االعتماد LTE، والجٌل الرابع HSPAم المسار السرٌع النفاذ بحز

علٌها؛ حٌث أنها تشتمل على مستوٌات عدٌدة من الحماٌة للبقاء على الشبكة فً حالة تشغٌل دائم دون توقف خالل 

ة وموثوقة خالل ظروف االستخدام العالً فً ظروف األعطال المختلفة. ونتٌجة لذلك، قدمت شبكة زٌن خدمات مستقر

فترات موسمً رمضان والحج. وقد مكن تصمٌم السعة للشبكة من استٌعاب أعداد متزاٌدة من المشتركٌن، وهً قادرة 

على استٌعاب سعة أكبر مع ازدٌاد حصتنا من السوق مستقبال، وذلك بفضل مرونتها العالٌة، إذ تتمٌز شبكتنا بقدرتها 

ع والمرونة الفائقة الستٌعاب األعداد المتزاٌدة من المشتركٌن وفقا للخطط التسوٌقٌة والنمو المتوقع فً على التوس

حصتنا السوقٌة لكل من الخدمات الصوتٌة وخدمات البٌانات. فقد كانت زٌن هً أول مشغل فً المملكة العربٌة 

 .LTEالرابع  السعودٌة والشرق األوسط ٌقوم بإطالق شبكة اتصاالت متنقلة للجٌل

 توسعة الشبكة 

، حٌث أن خدمات الصوت والتراسل 2008أطلقت "زٌن السعودٌة" خدماتها التجارٌة فً شهر أغسطس من عام 

% من سكان المملكة العربٌة السعودٌة، فٌما غطت 53مدٌنة تمثل  34القائمة على تقنٌات الجٌل الثانً، غطت 

 .سكان المملكة% من 43الخدمات القائمة على الجٌل الثالث 

جهودها نحو بناء شبكات البٌانات واالتصاالت الصوتٌة لتغطً المزٌد من  2009واصلت "زٌن السعودٌة" خالل عام 

% من سكان 83طرٌقا سرٌعا وهو ما ٌمثل  38مدٌنة و 353المدن والطرق السرٌعة حٌث وصلت تغطٌة المدن إلى 

  .المملكة

تصاالت الهاتفٌة المتنقلة واإلنترنت بالنطاق العرٌض، حٌث غطت الخدمات وقد واصلت "زٌن" أٌضا بناء خدمات اال

% من 80% من السكان للجٌل الثانً، وٌغطً 92طرٌقا سرٌعا، وهو ما ٌخدم  59مدٌنة و 400الصوتٌة أكثر من 

تؤمٌن . واشتمل النمو الذي حدث على الشبكة LTE% من سكان المملكة للجٌل الرابع 36السكان للجٌل الثالث و 

فً كافة المدن  LTE خدمات االتصاالت الهاتفٌة المتنقلة واإلنترنت بالنطاق العرٌض وخدمات شبكات الجٌل الرابع

  .الكبرى

 :م إنجاز المشارٌع الهامة التالٌة2013وقد تم مع نهاٌة عام 

 ة المكرمة توسعة مشروع رمضان الذي استهدف المحافظة على الخدمات ذات الجودة العالٌة فً كل من مك

 .والمدٌنة المنورة خالل وقت ذروة حركة االتصاالت فً رمضان

  بناء شبكة لموسم الحج تتسع لثالثة مالٌٌن عمٌل، بحٌث تمكن "زٌن" من الحصول على حصة سوقٌة أعلى

  .مما حصلت علٌه فً مواسم الحج السابقة مع سعة تقدر بثالثة أضعاف فً حركة البٌانات

 شبكة أكثر قوة، ولتعزٌز شبكتها فقد قامت "زٌن السعودٌة" بنشر شبكتها األساسٌة  ومن أجل توفٌر خدمات

 .فً الدمام والرٌاض وجدة LTE لتقنٌة شبكات الجٌل الرابع

 تحدٌث أنظمة الشركة باستخدام أحدث تقنٌات االستقبال واإلرسال فً المدن الرئٌسٌة. 
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  توسعة األسس باستخدام مفهوم تقنٌة بولٌنج (Pooling).لكفاءة أفضل 

 .لتحسٌن جودة الشبكة على مستوى الخدمة واستقدام مإشرات الجودة األساسٌة 

 أكملت زٌن عقد مشروع (USF2)  جزء من برنامج صندوق الخدمة العالمً لهٌئة االتصاالت وتقنٌة(

 المعلومات(.

 ( أكملت زٌن أٌضاً عقد مشروعUSF4.) 

م بناء خدمات النطاق العرٌض للصوت واالتصاالت المتنقلة، حٌث أصبحت اآلن خدمات 2013واصلت زٌن فً عام 

%، والجٌل 93طرٌق سرٌع، وبلغت نسبة تغطٌة السكان بالجٌل الثانً  120مدٌنة و 600الصوت تغطً أكثر من 

 LTEت النطاق العرٌض والجٌل الرابع %. كما امتد نمو الشبكة لتوفر خدماLTE 52%، والجٌل الرابع 82الثالث 

 م:2013فً جمٌع المدن الرئٌسٌة. وقد تم االنتهاء من المشارٌع التالٌة بنجاح حتى نهاٌة العام 

 زٌادة تركٌز زٌن على البنٌة التحتٌة لخدمات البٌانات من خالل توحٌد وتحدٌث قلب الحزمة (Packet 

core) الث والرابع للتعامل مع خدمات الجٌلٌن الثانً والثLTE مع وجود سعة إضافٌة ٌمكنها دعم لغاٌة ،

 ملٌون مشترك مفعل، مع تحسٌن الكفاءة مما ٌمكن العمٌل من الحصول على تجربة أفضل. 2.5

  وصلت زٌن تحسٌن شبكة البٌانات لدٌها بتوسٌع وتحدٌث شبكة تزوٌد خدمة اإلنترنت لتلبٌة الطلب الكبٌر

 على خدمات البٌانات.

 م ترحٌل الخطوط المستؤجرة للمترو والمسافات البعٌدة2013رٌع الرئٌسٌة التً تمت خالل العام من المشا 

(Long Haul)  ملٌون لاير سعودي ورفع كفاءة شبكة  40الهادفة إلى خفض المصارٌف التشغٌلٌة بنحو

 خطوط اإلرسال الحالٌة بسعات أكبر.

 74وخفض المصارٌف الشهرٌة بنسبة  تعزٌز جودة الشبكة مما أدى إلى تحسٌن تجربة العمٌل.% 

  م النجاح المتوخى، حٌث تمكنا من الحفاظ 2013ومن جهة أخرى، حقق موسما رمضان والحج فً عام

 على مإشرات األداء الرئٌسٌة والتؤكد من حصول العمٌل على التجربة المتوخاة.

  م2014استراتٌجٌة العام 

ضاااٌة بمواصااالة تحساااٌن جاااودة شااابكتها، خططااات الشاااركة إلجاااراء وفقااااً للتوجهاااات االساااتراتٌجٌة لااادى "زٌااان" القا

توسااااعة للتغطٌااااة والسااااعة التااااً توفرهااااا شاااابكتها الحالٌااااة. وفٌمااااا ٌلااااً أهاااام المشااااارٌع التااااً اشااااتملت علٌهااااا هااااذه 

 االستراتٌجٌة: 

  ًتوساااٌع شااابكة الجٌااال الثانً/الثالاااث لمزٌاااد مااان التغطٌاااة والساااعة؛ علمااااً أن أدناااى ساااعة للجٌااال الثالاااث هااا

 بت فً الثانٌة للقطاع.مٌغا 21

 الجٌااال الراباااع  توساااٌع شااابكةLTE  فاااً كافاااة المااادن الرئٌساااٌة فاااً المملكاااة بماااا فاااً ذلاااك مواقاااع شااابكات

 .(VoLTE)الرئٌسٌة الثالث مع إمكانٌات  LTEالجٌل الرابع 

  إكمااااال تنفٌااااذ ونشاااار مشااااروع شاااابكات األلٌاااااف الضااااوئٌة كااااً ٌتساااانى خفااااض المصااااارٌف التشااااغٌلٌة

 الٌة المستؤجرة بشكل ملموس.الخاصة بالخطوط الح

  تحسااٌن التغطٌااة داخاال المبااانً ماان خااالل بناااء حلااول مخصصااة داخاال المبااانً لتااوفٌر أفضاال مسااتوٌات

 .(2G/3G/HSPA/LTE)والرابع الخدمة للجٌلٌن الثانً والثالث والنفاذ بحزم المسار السرٌع 

 المغطاة. تقلٌص التجوال المحلً بزٌادة رقعة تغطٌة شبكة زٌن فً المناطق غٌر 
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 .ًتحدٌث أنظمة اإلرسال والالسلكً باستخدام أكثر التقنٌات تقدما 

  زٌادة سعات الوصالت البعٌدة(backhauling)  من خالل تحدٌث المقاسم التً تعمل مع بروتوكول

 .(IP MPLS)اإلنترنت 

 .تحدٌث كفاءة الشبكة األساسٌة لتخفض المصارٌف التشغٌلٌة 

  إدخال تقنٌات جدٌدة للسوق(VoLTE). 

  /فهم سلوك عمالء البٌانات من خالل نشر نظام تحلٌالت االستخدام التً سٌتٌح إلدارة التسوٌق إدخال حزم

 باقات جدٌدة للسوق.

 تقنٌة المعلومات

باشااارت "زٌااان الساااعودٌة" عملٌاتهاااا بؤحااادث نظااام تقنٌاااة المعلوماااات، وهاااو ماااا أتااااح لهاااا تقااادٌم أقصاااى درجاااات 

م بنااااااء أنظماااااة تقنٌاااااة 2013خااااادماتها. واصااااالت زٌااااان الساااااعودٌة خاااااالل عاااااام المروناااااة والقااااادرات فاااااً تقااااادٌم 

المعلوماااات لااادٌها، وركااازت جهودهاااا علاااى تحساااٌن جاااودة وكفااااءة العملٌاااات لخلاااق بٌئاااة تقنٌاااة معلوماااات تتمٌاااز 

بالكفاااءة، وتمكاااٌن تنفٌاااذ الحلااول فاااً األوقاااات المحااددة. ونسااالط الضاااوء فٌمااا ٌلاااً علاااى المنجاازات الرئٌساااٌة لتقنٌاااة 

 م: 2013ومات فً العام المعل

  تااام توساااٌع نظاااام مركاااز االتصاااال )العناٌاااة باااالعمالء( التاااابع لااازٌن مااان حٌاااث الساااعة لٌساااتطٌع دعااام لغاٌاااة

% ماااان 65( مااااع أكثاااار ماااان IVRمكالمااااة فااااً نفااااس الوقاااات، فٌمااااا ٌتعاماااال نظااااام الاااارد اآللااااً ) 700

 المكالمات الٌومٌة.

 ت متعددة القنوات بما فً ذلك االستفسار عبر تم رفع كفاءة قدرات مركز االتصال إلتاحة االستفسارا

 اإلنترنت، والمسارات التً تستند إلى شرائح ذكٌة، واالستفسارات بطلب الرد.

  الجااودة العالٌااة وسااهولة تطااوٌر نظاااام تقنٌااة المعلومااات المسااتخدم، الااذي كاااان عااامالً رئٌسااٌاً فااً إطاااالق

 م.2013منتجات زٌن الجدٌدة ضمن األوقات المحددة خالل العام 

  .تحسٌن العملٌة التشغٌلٌة لدعم مشاكل العمالء 

  إجااااراء تعاااادٌالت تحسااااٌنٌة لنظااااام تخطااااٌط مااااوارد المإسسااااة(ERP)  والنظااااام المااااالً للشااااركة لزٌااااادة

 اإلنتاجٌة على مستوى الجوانب المالٌة والموظفٌن.

 .تنفٌذ ونشر أحدث خدمات تقنٌة المعلومات فً معارض زٌن الحدٌثة 

 البنٌة التحتٌة مما رفع أداء نظام الفونرة ونظام مراقبة االئتمان.إجراء تحسٌنات ف ً 

 .إدخال ذراع الخدمات المدارة لتمكٌن إدارة العملٌات 

  إدخال الشبكة الداخلٌةIN  الحدٌثة من تصنٌع إرٌكسون إلى جانب شبكةIN .الحالٌة 

  إطالق منصة مبتكرة للشحن(Convergent charging platform). 

  عملٌة تجدٌد وتحدٌث السعات والقواعد الخاصة بالنشاط.تحسٌن 

 .ترقٌة العناٌة الذاتٌة وإدارة خدمات العمٌل من خالل القدرات التً توفرها البوابة التفاعلٌة الخاصة بزٌن 
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  2014استراتٌجٌة تدشٌن منصة جدٌدة لمستودع البٌانات ذات تقنٌة حدٌثة لعام 

ومااا بعاااده، حٌاااث سااتقوم بمباااادرة تحوٌااال رئٌسااٌة تساااتهدف تحساااٌن م 2014وضااعت "زٌااان" خططااا خاصاااة للعاااام 

، قاادرات تقنٌااة المعلومااات لاادٌها إلاااى مسااتوى عصااري متطااور وتمكااٌن الشاااركة ماان الاادخول فااً مرحلااة توساااعٌة

 وتهدف هذا المبادرة إلى تنفٌذ ثالثة محاور رئٌسٌة: 

 :تمكٌن جمٌع طبقات شرائح العمالء

 ٌف المنتجات.رإٌة تسوٌقٌة نافذة وقدرات تعر 

 .عملٌات المبٌعات واإلدارة المٌدانٌة 

 .إدارة التوزٌع والشركاء 

 تطوٌر المنتجات 

  إدارة عالقات العمالء: تجربة العمٌل، خدمة العمٌل، نقاط االتصال مع العمالء، مراكز الخدمة، إدارة دورة

 حٌاة العمٌل، واالحتفاظ بالعمالء.

 .تجربة وخبرات حدٌثة لعمالء التجزئة 

 كٌن عروض زٌن فً قطاع الشركات الصغٌرة والمتوسطة الحجم.تم 

  طرح عروض لخدمات االتصاالت التً تركز على العمٌل من خالل شبكة ذكٌة، تستجٌب الحتٌاجات

 وسلوكٌات العمٌل وتتفاعل معها.

 التشغٌلٌة  إطالق قدرات صنع القرار فً بعد جدٌد مع تقدٌم أدوات تحلٌلٌة للبٌانات كبٌرة الحجم والمعلومات

 المختلفة عبر كافة االتجاهات التقنٌة.

إضافة لذلك، تواصل إدارة تقنٌة المعلومات العمل على مبادراتها االستراتٌجٌة الرئٌسٌة مستهدفة تدشٌن نظام واحد 

متكامل وحدٌث للشحن والفوترة، بحٌث ٌكون بمثابة نظام متكامل مركزي للمنتجات والخدمات المبتكرة وتحسٌن 

 تجربة العمٌل.

 فضالً عن ذلك، وعلى صعٌد الجبهات األخرى، فستخضع البنٌة التحتٌة لتقنٌة المعلومات إلى التحسٌنات التالٌة:

  تحساااٌن البنٌاااة التحتٌاااة باساااتخدام تقنٌاااات االفتراضاااٌة والااادمج مماااا ساااٌخفض النفقاااات التشاااغٌلٌة وزٌاااادة

 كفاءة أنظمة تقنٌة المعلومات.

 لبنٌااة الهٌكلٌااة لتطبٌقااات تقنٌااة المعلومااات لاادعم إدخااال خاادمات أكثاار وجدٌااادة مواصاالة تطااوٌر وتحسااٌن ا

 لعمالئنا ضمن أوقات محسنة لدورة حٌاة العملٌات التسوٌقٌة.

  مواصااااالة تحساااااٌن "تجرباااااة العمٌااااال"، ومإشااااارات األداء الرئٌساااااٌة المتكاملاااااة ضاااااماناً ألفضااااال خدماااااة

 لعمالء زٌن.

 لخدمات عمالء التجزئة. إجراء توسعة كبٌرة تستخدم أحدث التقنٌات 
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 الشئون التجارٌة

م ممااااا أدى إلااااى تحسااااٌن أداء عملٌاتهااااا التجارٌااااة. 2013تبناااات الشااااركة مبااااادرات تجارٌااااة جدٌاااادة خااااالل عااااام 

وبٌنماااا تواصااال زٌااان الساااعودٌة الااادفع باتجااااه زٌاااادة حصاااتها الساااوقٌة، فقاااد باااذلت إدارة العملٌاااات التجارٌاااة لااادٌها 

عاتهااااا وتعزٌاااز القٌماااة التاااً ٌحصااال علٌهااااا عمالإهاااا. وتشاااتمل تلاااك المبااااادرات جهاااوداً حثٌثاااة لزٌاااادة جاااودة مبٌ

 التجارٌة على ما ٌلً:

  الخدمات المسبقة الدفع 

طرحت الشركة ثالث خدمات جدٌدة لتلبٌة متطلبات كافة شرائح السوق، وهً باقة زٌن "ون" لتعزٌز الحصة السوقٌة 

ن "ماكس" لتلبٌة متطلبات المستخدمٌن المحلٌٌن الذي ٌستخدمون لزٌن باستخدام منهجٌة تسوٌقٌة جماعٌة، وباقة زٌ

 خدمات البٌانات بشكل مكثف، وباقة "قرٌب" التً بدأت مع نهاٌة العام وتهدف إلى تلبٌة احتٌاجات شرٌحة الوافدٌن.

 وقااد كاناات اسااتراتٌجٌة زٌاان تتمثاال فااً التركٌااز علااى تحسااٌن جااودة العمااالء مااع زٌااادة معاادل اإلٌاارادات ماان كاال

 عمٌل.

  خدمات الخطوط المفوترة 

)مزاٌااااا( أداءهاااا الجٌااااد فااااً الساااوق، وقااااد تاااام التركٌاااز بشااااكل خاااااص علاااى اسااااتقطاب عمااااالء  واصااالت خاااادمات

التجااوال، مااع تضاامٌن جااواز فودافااون فااً مزاٌااا. وقااد حظٌاات هااذه الخدمااة باسااتقبال جٌااد ٌتضااح ماان خااالل زٌااادة 

 عمالء التجوال منذ انطالقها.

 خدمات البٌانات فقط( إنترنت النطاق العرٌض( 

طرحت الشركة خالل الفصل الثانً خطط جدٌدة طوٌلة المدى لعمالء النطاق العرٌض، وقد أثبتت هذه المنتجات التً 

حسنت من الدخول إلى السوق، نجاحها الكبٌر وكانت نتائجها أعلى من التوقعات. ومن الجدٌر مالحظة أن الخطة 

 عمالء ذوي قٌمة عالٌة ٌرغبون فً الدفع مقدماً لعدة أشهر قبل استخدام البٌانات.طوٌلة المدى قد نجحت فً استقطاب 

وقد تم إطالق منتجات النطاق العرٌض مع التركٌز على توسٌع شبكة مبٌعات زٌن التقلٌدٌة كً ٌتسنى استقطاب 

 العمالء مباشرة أٌنما كانوا بفضل فرٌق المبٌعات المخصص لهذه المنتجات. 

 عقب إطالق المنتجات زٌادة كبٌرة فً استخدام البٌانات المدفوعة.وقد شهدت زٌن 

 إدارة القٌمة الخاصة بالعمٌل 

أعادت زٌن طرح منتجها إلدارة القٌمة الخاصة بالعمٌل، وتم تنفٌذ العدٌد من الحمالت السوقٌة لتعزٌز استخدام 

 ا عمالء زٌن.العمالء، وزٌادة معدالت االحتفاظ بهم، وتوسٌع القٌمة التً ٌحصل علٌه

 تطوٌر أكثر قنوات المبٌعات والتسوٌق كفاءة فً السوق السعودي 

قامت الشركة بوضع وتنفٌذ استراتٌجٌة ترمً إلى توسٌع وتعمٌق قنوات البٌع والتوزٌع التابعة لها من أجل توسٌع 

العمٌقة للمجموعة فً  قاعدة العمالء وتحسٌن توزٌع منتجاتها وخدماتها لعمالئها. وقد عولت الشركة على الخبرات

منطقة الشرق األوسط لتصمٌم وتجرٌب نظام ٌشجع جمٌع عناصر شبكة التوزٌع على التسلٌم الصحٌح فً الوقت 

 .المحدد بما ٌحظى برضى العمالء

م تطوٌر نموذجها الخاص بالمبٌعات والتوزٌع، وعلى الرغم من الزٌادة الحادة فً 2013واصلت الشركة خالل عام 

حٌث تشٌر  كة توزٌع تتمٌز بالقوة والمتانة،ت االتصاالت، إال أن زٌن نجحت فً المحافظة على شبتوزٌع خدما

م زادت إلى حد بعٌد وكانت 2013األبحاث المستقلة التً جرت على أن مبٌعات زٌن والتغطٌة التى وفرتها خالل عام 

مشابهة لما توفره الشركات المنافسة التً بدأت أعمالها قبل سنوات من زٌن السعودٌة. وفً هذا الصدد، كان على زٌن 
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اءة باالعتماد على القنوات االلكترونٌة فً توزٌع خدمات االتصاالت مما سمح السعودٌة أن تتولى تنفٌذ نماذج أكثر كف

 .م2013للشركة بزٌادة مساهمتها فً توزٌع القسائم االلكترونٌة بشكل كبٌر فً نهاٌة عام 

قامت الشركة بتجدٌد نظام المكافآت والعموالت لشركائها فً المبٌعات، حٌث كان الهدف من هذه العملٌة هو تصحٌح 

المسار بناء على الحقائق الموجودة فً السوق وفً نفس الوقت السٌر باتجاه اكتساب قاعدة ذات جودة عالٌة من 

العمالء. وتجدر اإلشارة الى أن تجدٌد هذا النظام حقق انخفاضا ملموسا فً عدد العمالء المتسربٌن من عمالء 

التحكم بحرب األسعار من خالل العمل على تحقٌق  م وفً نفس الوقع2012الخدمات مسبقة الدفع بالمقارنة مع عام 

األرباح للشركاء. عالوة على ذلك، سمحت عملٌة التجدٌد تلك للشركة اقتناص النسبة الكبرى من الدعاٌات مسبقة الدفع 

 .التً تمت خالل العام فً المملكة

المعارض الجدٌدة توزعت بٌن مدٌنتً فً نهاٌة العام، كان قد تم تجهٌز وافتتاح اثنً عشر معرضاً نموذجٌاً حٌث أن 

الرٌاض وجدة، وبدأت مزاولة نشاطها، إذ تقدم هذه المعارض أفضل التجارب فً خدمة العمالء مما ٌتٌح للشركة أن 

المملكة تقوم بتقدٌم  أنحاءمنفذ بٌع منتشرة فً  192تنافس ضمن أفضل بٌئة لخدمات التجزئة، هذا فضالً عن وجود 

 .م2014معرضاً نموذجٌاً مع نهاٌة  25وتخطط الشركة ألن ٌكون لدٌها  خدمات ومنتجات زٌن.

ستواصل الشركة تقٌٌم البٌع والتوزٌع لدٌها، وتسعى فً نفس الوقت الى عقد شراكات استراتٌجٌة وإنشاء قنوات بٌع 

بر فً استهداف بدٌلة وكذلك ضمان وجود أكبر قدر ممكن من التنوع فً قنوات التوزٌع مما ٌسمح بتحقٌق فعالٌة أك

شرائح محددة من العمالء. وعلى سبٌل المثال، وتمشٌا مع عزم الشركة على السعً إلى زٌادة قاعدة عمالئها للخدمات 

مسبقة الدفع والجٌل الرابع بطرٌقة اقتصادٌة قلٌلة التكلفة، تواصل زٌن السعودٌة تطوٌر شبكة توزٌع الخدمات مسبقة 

 ٌارة المساهمة من خدمات إعادة الشحن اإللكترونٌة.الدفع فً جمٌع أنحاء المملكة وز

 م وما بعده2014 – المضً قدما  إستراتٌجٌة 

لحاملً األسهم وذلك من خالل قٌامها  الممكنة أفضل العوائدلتوفٌر فً السوق الى تبوء مكانة مرموقة  كةتسعى الشر

 :اإلستراتٌجٌة التالٌة مبادراتبتطبٌق ال

  ومنتجاتناتحسٌن وابتكار خدماتنا 

عمالئنا. ونهدف قٌمة حقٌقٌة لمما ٌتٌح لنا تقدٌم  والخدمات المبتكرة فً مجالً المنتجات قٌادة السوق سوف نستمر فً

استقطابنا لعمالء ، فضال عن على عمالئنا الحالٌٌن واالحتفاظ بهم ورفع درجة والئهم نفاقاإل زٌادة إلىفً هذا السٌاق 

 التً حققتها أنظمة منصات منتجاتنا الجدٌدة، زٌن ماكس وقرٌب.  ولسوف نبنً فوق النجاحات جدد.

 تعزٌز مكانة عالمتنا التجارٌة 

وسنواصل البناء فوق نسعى بكل جهد الى تمكٌن المستهلكٌن من تمٌٌز العالمة التجارٌة الخاصة بزٌن بوضوح. 

تقدٌم خدمات العناٌة بالعمالء بٌن مركزنا الرٌادي فً مجال خدمة العمالء، حٌث تم تصنٌفنا كؤفضل شركة فً 

 منافسٌنا فً المملكة.

 توسعة شبكة التوزٌع 

نمضً قدماً فً توسٌع وتطوٌر شبكة التوزٌع بالتجزئة لدٌنا وتوفٌر منتجاتنا فً المزٌد من نقاط البٌع فً جمٌع أنحاء 

 المملكة. 

 التحسٌن المستمر لشبكتنا وعملٌاتنا 

الوصول الالسلكً حلول  من خالل نشر البٌاناتفً مجال خدمات  لعمالئنا واصلةمرضٌة ومت تقدٌم تجربة نهدف إلى

عالٌة  backhaulوصالت . الروابط مع شبكتناربط و، 3Gالجٌل الثالث و 4G LTE الجٌل الرابععبر تقنٌات 
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وسوف . مع أقل فترة زمنٌة بٌنٌة فً الشبكة المتنقلة للبٌانات شبكة نقل بٌانات فائقة السرعة نقدم لعمالئنا نحن. فالسعة

نواصل البناء فوق موقعنا القٌادي حٌث أننا الشركة األولى فً االتصاالت المتنقلة التً طرحت الخدمة الحقٌقٌة للجٌل 

شبكتنا والمحافظة . ونحن ملتزمون بمواصلة تحسٌن  LTE 1800الرابع باستخدام أحدث تقنٌات التطور بعٌد المدى

على كفاءتها التشغٌلٌة. وإلنجاز هذه األهداف سوف نستخدم استثماراتنا الرأسمالٌة لتحقٌق أقصى قدر من العائدات 

المالٌة من وراء احتٌاجاتنا الحالٌة والمتوقعة. وتجدر اإلشارة الى أن الشراكة االستراتٌجٌة مع فودافون تمكننا من تنفٌذ 

لمً فً المملكة العربٌة السعودٌة. ونحن نسعى جاهدٌن لتحقٌق المعاٌٌر الدولٌة للتمٌز فً عملٌات ذات مستوى عا

 العملٌات التشغٌلٌة.

 تحقٌق التمٌز فً قطاع البٌع بالجملة 

باختٌار  قمناوقد نهدف الى أن نصبح المشغل األول فً سوق المبٌعات بالجملة لمشغلً الشبكات المتنقلة االفتراضٌة. 

تعتبر شركة أكسٌوم واحدة من رّواد قطاع التجزئة وشبكات متنقلة افتراضٌة. نا كمشغل تكون شرٌكتم لشركة أكسٌو

قاعدة عمالء تعتبر مكّملة لقاعدة عمالئنا، ونعمل مع أكسٌوم فً مجال األجهزة الذكٌة ضمن السوق السعودي، ولدٌها 

لمٌة بؤن المشغلٌن الذٌن دخلوا السوق بوقت متؤخر وتشٌر التجارب العا بهدف بناء عالقة عمل ناجحة وطوٌلة المدى.

 قد استخدموا بشكل ناجح مشغلً الشبكات المتنقلة االفتراضٌة كعنصر رئٌسً ضمن استراتٌجٌتهم التجارٌة. 

 ملخص النتائج المالٌة لزٌن السعودٌة

 

 م.2013م و 2012م، 2011م، 2010م، 2009دٌسمبر  31ملخص قوائم المركز المالً كما فً 

م 2012م، 2011م، 2010م، 2009دٌسمبر  31ٌلخص الجدول التالً قائمة المركز المالً لزٌن السعودٌة كما فً 

 م:2013و 

 م2013م و 2012م، 2011م، 2010م، 2009المصدر: القوائم المالٌة المدققة للسنوات المنتهٌة فً 

ملٌون  18,276ملٌون لاير سعودي، منها  26,242م، 2013دٌسمبر  31بلغ إجمالً موجودات الشركة, كما فً 

% من إجمالً الموجودات( تتعلق بالقٌمة الدفترٌة للرخصة التً حصلت علٌها الشركة من 69.6لاير سعودي )تشكل 

ملٌون  4,293م. إضافة لذلك، فقد بلغت قٌمة الممتلكات والمعدات 2007هٌئة االتصاالت وتقنٌة المعلومات فً عام 

 دات.% من إجمالً الموجو16.4م، وهو ما ٌشكل نسبة 2013دٌسمبر  31لاير سعودي كما فً 

 % التغٌٌر  التغٌٌر 2013 2012 2011 2010 2009 

 12/13 12/13 مدققة مدققة مدققة مدققة مدققة بمالٌٌن الرٌاالت

 (%24.3) (1,065) 3,315 4,380 2,432 2,602 1,850 الموجودات المتداولة

 (%3.0) (709) 22,927 23,636 24,312 25,453 25,980 الموجودات غٌر المتداولة

 (%6.3) (1,774) 26,242 28,016 268744 288055 278830 إجمالً الموجودات

 (%75.2) (11,574) 3,826 15,400 15,511 7,454 6,789 المطلوبات المتداولة

 %276.0 11,493 15,657 4,164 6,940 14,472 12,419 المتداولةالمطلوبات غٌر 

 (%0.4) (81) 19,483 19,564 228451 218926 198208  إجمالً المطلوبات

 (%20.0) (1,693) 6,759 8,452 4,293 6,129 8,622  حقوق المساهمٌن

إجمالً المطلوبات وحقوق 

 المساهمٌن
278830 288055 268744 28,016 26,242 (1,774) (6.3%) 
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ملٌون  14,135% منها )والبالغ 72.6ملٌون لاير سعودي،  19,483وٌبلغ إجمالً المطلوبات كما فً نفس التارٌخ 

 لاير سعودي( ٌتعلق بما ٌلً:

 مرابحة؛تسهٌل ال •

 المساهمٌن؛ سلف •

 ثانوي؛القرض ال •

 القرض الحكومً؛ و •

 تموٌل الموردٌن. •

 نظرة على قروض الشركة

 ملٌون لاير سعودي. وفٌما ٌلً ملخص لهذه 14,135بلغت أرصدة القروض القائمة م، 2013دٌسمبر  31كما فً 

 :م )كل األرقام تظهر بمالٌٌن الرٌاالت(2013دٌسمبر  31كما فً القروض 

 المدة القرض
 أصل

 القرض
 المسدد

 الجهة المانحة خالل العام
 الرصٌد
 االستحقاق القائم

 2018 ،ٌونٌو 30 8,631 بنوك 8تحالف     - 8,631 سنوات 5 تسهٌل المرابحة

 غٌر محدد 2,273 المساهمون المإسسون    -  2,273 غٌر محدد سلف المساهمٌن

 2016 ،ٌونٌو 02 2,250 بنوك 4تحالف     - 2,250 سنوات 3 القرض الثانوي

 2027 ،ماٌو 31 275 وزارة المالٌة    - 275 سنة 14 القرض الحكومً

 2018 ،ٌونٌو 31 706 وكالة ائتمان صادرات 178 1,219 سنوات 5.5 تموٌل الموردٌن

   14,135         اإلجمالً

 المصدر: معلومات الشركة

 

 تموٌل المرابحة المشترك 

ملٌون لاير سعودي، وقد تم ترتٌبها عن طرٌق البنك  9,750تبلغ تسهٌالت المرابحة المشاركة )"تسهٌالت المرابحة"( 

 ملٌار لاير 7.09م. وتتكون تسهٌالت المرابحة هذه من جزء باللاير السعودي ٌبلغ 2009السعودي الفرنسً فً ٌولٌو 

ملٌار لاير سعودي(. وكان  2.66ملٌون دوالر أمرٌكً )ما ٌساوي  710سعودي، وجزء بالدوالر األمرٌكً ٌبلغ 

لمبدئً من هذه االتفاقٌة تموٌل جزء من قٌمة االستحواذ على الرخصة الصادرة من هٌئة االتصاالت وتقنٌة الغرض ا

 م.2008المعلومات فً عام 

إن مصارٌف التموٌل كما هو مذكور فً إتفاقٌة تسهٌل المرابحة تستحق بؤقساط ربع سنوٌة على مدة القرض. وفقاً 

 12ت الشركة الخٌارٌن المتاحٌن لها لتمدٌد تارٌخ اإلستحقاق األساسً )لشروط إتفاقٌة تموٌل المرابحة استعمل

. 2012ٌولٌو  27( لستة أشهر لكل خٌار لمجموع تجدٌد التسهٌل لسنة كاملة وتارٌخ إستحقاق نهائً 2011أغسطس 

قامت . 2013ٌولٌو  31فً الفترة الالحقة، نجحت الشركة فً الحصول على عدة موافقات لتمدٌد التسهٌل حتى 

ملٌون لاير سعودي من خالل المتحصالت النقدٌة من عملٌة إصدار  750الشركة بتسدٌد جزء من هذا التموٌل بقٌمة 

 حقوق أسهم أولوٌة.

، وقعت الشركة إتفاقٌة لتعدٌل وإعادة جدولة "إتفاقٌة تسهٌل المرابحة" مع مجموعة من البنوك 2013ٌولٌو  31فً 

ابحة الحالٌٌن لتمدٌد تارٌخ إستحقاق تسهٌل المرابحة لفترة خمس سنوات تنتهً فً والتً تشمل مستثمري تسهٌل المر

% 25. وقد تم إعادة هٌكلة االتفاقٌة الجدٌدة بحٌث ٌتم سداد القرض بشكل تدرٌجً، حٌث ٌستحق 2018ٌونٌو  30

% المتبقٌة عند 75ال، فٌما تستحق من مدة التسهٌل كحد أدنى إلزامً من القرض خالل السنتٌن الرابعة والخامسة

حلول تارٌخ االستحقاق. قامت الشركة بسداد جزء من التسهٌل باستخدام جزء من مواردها النقدٌة الداخلٌة وٌبلغ رصٌد 

ملٌار لاير سعودي والجزء بالدوالر  6.3، الجزء باللاير السعودي ٌبلغ ملٌار لاير سعودي 8.6قرض الحالً أصل ال

 ملٌار لاير سعودي(. 2.3ر أمرٌكً )ملٌار دوال 0.6األمرٌكً ٌبلغ 
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 . كمطلوبات غٌر متداولة 2013دٌسمبر  31وعلٌه تم تصنٌف الرصٌد القائم كما فً 

ن مصارٌف التموٌل كما هو محدد فً اتفاقٌة تسهٌل المرابحة تستحق بؤقساط ربع سنوٌة خالل الخمس سنوات. ان إ

شركة االتصاالت المتنقلة ش.م.ك. ورهن أسهم المساهمٌن التسهٌل الجدٌد مضمون جزئٌا بموجب كفالة معطاة من 

 .المإسسٌن

 :تتلخص التعهدات المالٌة المفروضة من قبل البنوك المقرضة كما ٌلً

 .التنازل عن بعض العقود والذمم المدٌنة - أ

 .رهونات على قٌود التؤمٌن والحسابات التشغٌلٌة  - ب

وزعٌن والتجار وباعة التجزئة وباعة الجملة قٌود على القروض والضمانات التً تمنح للعمالء والم - ت

 .والموظفٌن

 .عدم حصول الشركة على أي تسهٌالت إضافٌة، كما تشترط التؤمٌن على جمٌع موجودات الشركة - ث

 األرباح قبل الفوائد والضرٌبة واالستهالكات واإلطفاء ومستوى الرافعة المالٌة. - ج

ت المالٌة، وكانت قادرة على تحقٌق المواعٌد الهامة المتفق علٌها م أٌاً من التعهدا2013لم تخرق الشركة طوال العام 

لة لضمان االلتزام.  مع البنوك المموِّ

 السلف من المساهمٌن 

قدم المساهمون المإسسون سلفاً مالٌة للشركة وفقاً للترتٌبات المتفق علٌها مع المساهمٌن أثناء الربع الثالث من عام 

وكذلك فإن اتفاقٌة تقدٌم  م.2013دٌسمبر  31ملٌون لاير سعودي كما فً  2,273لرصٌد القائم ا ٌبلغم. و2007

 حمل تكالٌف تموٌل تقارب المعدالت السائدة فً السوق.السلف تلك ت

 وقد حصلت الشركة مبدئٌا على هذه السلف من المساهمٌن المإسسٌن بهدف خدمة األغراض التالٌة:

الممنوحة من هٌئة االتصاالت وتقنٌة المعلومات فً العام  تموٌل جزء من تكالٌف االستحواذ على الرخصة •

 م؛2007

 تموٌل متطلبات رأس المال العامل؛ •

 تقدٌم الضمانات المطلوبة فً اتفاقٌة تسهٌل المرابحة المشترك. •

، بما فً ذلك مصارٌف التموٌل 2013دٌسمبر  31لم ٌتم جدولة سداد الدفعات المقدمة من المساهمٌن كما فً 

 . وذلك حتى ٌتم سداد تسهٌل المرابحة المشترك المستحقة

 

ستثمار فً اتفاقٌة تسوٌة باإلضافة الى ذلك، دخل مساهم مإسس شركة ركٌزة القابضة "ركٌزة" وبٌت أبو ظبً لال

)معاً، "اتفاقٌات التسوٌة"( بالنسبة  2008اكتوبر  28وأبرمتا اتفاق ملحقاً لهذا االتفاق فً  2008ٌولٌو  18 بتارٌخ

إلى إدعاء تقدم به بٌت أبوظبً لالستثمار ضد ركٌزة. قد تضمنت شروط إتفاقٌات التسوٌة الطلب من ركٌزة نقل بعض 

سهم فً الشركة وكامل قٌمة المبالغ المقدمة إلى الشركة  ملٌون 30أصولها إلى بٌت أبوظبً لالستثمار بما فً ذلك 

ملٌون لاير سعودي. وإلجبار ركٌزة على االنصٌاع التفاقٌات التسوٌة، قام بٌت أبو ظبً  137والبالغ قٌمتها تقرٌباً 

سبتمبر  9لإلستثمار برفع مطالبة ضد ركٌزة فً الدائرة التجارٌة الثانٌة لدى دٌوان المظالم فً الرٌاض بتارٌخ 

االمتثال لشروط إتفاقٌات  ٌطلب فٌه من ركٌزة 2010 أكتوبر 20. وقد أصدر دٌوان المظالم حكماً فً 2009

 .2012ماٌو  15التسوٌة. وقد تم التحوٌل لبٌت أبوظبً لالستثمار فً 

 

 القرض الثانوي 

محلٌة إلعادة تموٌل م، تم تدبٌر تسهٌل قرض طوٌل األجل )دٌن ثانوي( من بنوك تجارٌة 2011أبرٌل  5فً 

ٌتكون هذا التسهٌل من جزء باللاير  .التزامات الشركة بموجب تسهٌالت االقتراض قصٌرة األجل القائمة سابقا
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ملٌون دوالر أمرٌكً  100ملٌون لاير سعودي وجزء بالدوالر األمرٌكً ٌبلغ إجمالٌه  1,875السعودي ٌبلغ إجمالٌه 

وذلك مقابل ضمانات مقدمة من قبل شركة اإلتصاالت المتنقلة ش.م.ك. ملٌون لاير سعودي(  375)أي ما ٌعادل 

ٌخضع هذا التسهٌل ألعباء عموالت منصوص علٌها فً اإلتفاقٌة ودٌن ثانوي لتسهٌل المرابحة الحالً وكان ٌستحق 

 .2013ابرٌل  3الدفع فً 

 

 5وفً  .2013ٌونٌو  5ل االجل حتى حصلت الشركة على الموافقة الالزمة من البنوك الممولة لتمدٌد التسهٌل طوٌ

ملٌار لاير سعوي وبفترة استحقاق  2.25، قامت الشركة بتوقٌع تسهٌل قرض طوٌل االجل جدٌد بمبلغ  2013ٌونٌو 

تمتد لثالث سنوات إلعادة تموٌل التسهٌل المذكور أعاله. تم ترتٌب التسهٌل مع تحالف بنكً ٌضم أربعة بنوك. ٌخضع 

اء تموٌل مذكورة فً االتفاقٌة وٌعتبر دٌن ثانوي لتسهٌل المرابحة ، ومغطى بالكامل بضمان غٌر التسهٌل الجدٌد ألعب

مشروط وغٌر قابل لإللغاء من قبل شركة اإلتصاالت المتنقلة الكوٌتٌة ش.م.ك. إن هذا التسهٌل الجدٌد سٌدفع بالكامل 

 .2016ٌونٌو  2فً تارٌخ االستحقاق 

 

كان الغرض األولً من الحصول على هذا النوع من التموٌل ٌتمثل فً إعادة تموٌل التزامات الشركة بموجب ترتٌبات 

 لها على الشركة.الفوائد وتحمّ  شركة االتصاالت المتنقلة ش.م.ك.التموٌل السابقة من الموردٌن. فٌما تدفع 

 

 ًالقرض الحكوم 

مع وزارة المالٌة السعودٌة، والتً تتضمن تؤجٌل سداد اتفاقٌة توقٌع م، قامت الشركة ب2013فً الثانً من ٌونٌو 

 5.6المدفوعات المستحقة إلى الدولة والمترتبة على الشركة خالل السنوات السبع القادمة والتً تقدر بمبلغ الٌتجاوز 

ن معدالت السوق وتعتبر هذه االتفاقٌة بمثابة قرض تجاري، حٌث تحمل تكالٌف تموٌل أقل مملٌار لاير سعودي. 

 .2014السائدة. وسٌتم دفعها بشكل ربع سنوي ابتداءا من شهر ٌونٌو 

 

ملٌون لاير سعودي  275، بلغ اجمالً استحقاق هذا القرض على الشركة مامجموعه 2013دٌسمبر  31كما فً 

 كرصٌد قائم ٌمثل فقط المدفوعات المإجلة بموجب االتفاقٌة.

 

 من الموردٌن التموٌل 

تم التوقٌع على اتفاقٌة تسهٌل ضمان ائتمان تصدٌر مإلف من جزئٌن )أ و ب( ٌبلغ مجموعهما  2012ٌونٌو  20فً 

دولٌة. إن هذا التسهٌل مضمون من قبل شركة االتصاالت البنوك الوبعض  ملٌون دوالر أمرٌكً بٌن الشركة 325

 المتنقلة ش.م.ك. ودٌن ثانوي لتسهٌل المرابحة.

 :هٌل هوإن الغرض من هذا التس

 تسدٌد مبالغ دائنة ألحد موردي الشركة التقنٌٌن. 

 ًتموٌل المزٌد من الخطط التوسعٌة الجدٌدة المقدمة من نفس المورد التقن. 

ملٌون دوالر أمرٌكً( بالكامل، كما  155، قامت الشركة باستخدام الجزء أ من القرض )2013دٌسمبر  31كما فً 

ملٌون دوالر أمرٌكً من الجزء ب. تم إلغاء الجزء المتبقً من  170أمرٌكً من ملٌون دوالر  98وقامت باستخدام 

 .2013الجزء ب غٌر المستخدم خالل الربع األول لعام 

إن مصارٌف التموٌل كما تم ذكرها فً اتفاقٌة التسهٌل تستحق على أقساط نصف سنوٌة على مدة القرض. إن سداد 

 155للجزء أ من القرض )إجمالً  2012مس سنوات تبدأ بشهر ٌولٌو القرض سٌتم على دفعات نصف سنوٌة لمدة خ

ملٌون دوالر أمرٌكً(. كما فً  98للجزء ب من القرض )إجمالً  2013ملٌون دوالر أمرٌكً( وتبدأ بشهر ٌولٌو 

  تم سداد أربعة أقساط. 2013دٌسمبر  31



 

 

03 

م و 2012م، 2011، م2010م، 2009دٌسمبر  31ملخص قائمة العملٌات للسنوات المنتهٌة فً 

 م2013

م و 2012م، 2011م، 2010م، 2009دٌسمبر  31ٌقدم الجدول التالً ملخصاً لقوائم العملٌات للسنوات المنتهٌة فً 

 :م2013

 م2013م و 2012م، 2011م، 2010م، 2009المصدر: القوائم المالٌة المدققة للسنوات المنتهٌة فً 

 

ملٌون لاير سعودي مرتفعة من  6,523% لتصل إلى 5.7م، ارتفعت اإلٌرادات بنسبة 2013خالل العام المالً 

م. وتعود األسباب الرئٌسٌة وراء هذا االرتفاع إلى زٌادة إٌرادات قطاع 2012ملٌون لاير سعودي فً عام  6,171

 قطاع الخطوط المفوترة.اإلنترنت، باإلضافة إلى ارتفاع إٌرادات 

م بواقع 2013فقد تنامت قاعدة مشتركً الشركة بنهاٌة عام م، 2013وفً سٌاق ارتفاع إٌرادات الشركة خالل عام 

م. حٌث ٌجدر الذكر هنا بؤن معظم هذا النمو ٌؤتً من وراء 2012ملٌون مشترك مقارنة بعام  8.7% لتصل إلى 10

 ارتفاع عدد مشتركً خدمة االنترنت.

ملٌون لاير سعودي مرتفعة من  3,388% لتصل إلى 2.3م بنسبة 2013ارتفعت أٌضاً تكلفة اإلٌرادات خالل عام 

إلى زٌادة تكلفة إنهاء المكالمات م. وٌعود السبب وراء هذا االرتفاع 2012ملٌون لاير سعودي فً عام  3,311

 الدولٌة عن طرٌق الربط البٌنً الدولً لعدد من الوجهات الدولٌة.

% خالل عام 46% مرتفعا من 48إلى  لٌصلم 2013عالوة على ذلك، تحّسن هامش الربح بشكل كبٌر خالل عام 

فرض المزٌد من السٌطرة ارتفاع إٌرادات الشركة المتزامن مع م. وٌؤتً هذا التحّسن فً هامش الربح نتٌجة 2012

 ٌرادات.اإل ةفتكلضمن 

 932ملٌون لاير سعودي مرتفعة من  949م لتصل إلى 2013عام  % ف1.8ًالخسارة من العملٌات ارتفعت بنسبة 

م. وٌفّسر هذا االرتفاع بزٌادة مصارٌف الصٌانة المندرجة ضمن مصارٌف 2012ملٌون لاير سعودي خالل عام 

 التوزٌع والتسوٌق المرتبطة بزٌادة عدد أبراج االتصاالت.

 
 التغٌٌر% التغٌٌر  2013 2012 2011 2010 2009

 12/13 12/13 مدققة مدققة مدققة مدققة مدققة بالملٌون لاير سعودي

 %5.7 352 6,523 6,171 6,699 5,934 3,004 اإلٌرادات

 %2.3 (77) (3,388) (3,311) (3,499) (3,404) (2,127) تكلفة اإلٌرادات

 %9.6 275 3,135 2,860 38200 28530 877 إجمالً الربح

 %20.2 (341) (2,028) (1,687) (1,972) (1,848) (1,574) مصارٌف التوزٌع والتسوٌق

 (%26.8) 79 (216) (295) (329) (351) (376) المصارٌف العمومٌة واإلدارٌة

 قبل األعباء التموٌلٌة،  األرباح ما

 الضرائب، اإلستهالك واإلطفاء
)1,073( 331 899 878 891 13 1.5% 

 %1.7 (30) (1,840) (1,810) (1,710) (1,494) (1,394)  االستهالك واإلطفاء

 %1.8 (17) (949) (932) (811) (18163) (28467) الخسارة من العملٌات

 %250.0 15 21 6 - 1 1  دخل العموالت

 (%12.2) 100 (723) (823) (1,114) (1,196) (633) األعباء التموٌلٌة

 (%5.6) 98 (1,651) (1,749) (18925) (28358) (38099) صافً الخسارة للسنة
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م 2013خالل عام ( EBITDA) هالك واإلطفاءسترائب، اإللٌة، الضوٌمتقبل األعباء ال األرباح ما ارتفعتهذا وقد 

م، بذلك 2012ملٌون لاير سعودي فً عام  878ملٌون لاير سعودي مقارنة بـ  891% لتصل إلى مبلغ 1.5بنسبة 

 %.14( عند الـ EBITDA Marginتكون الشركة قد حافظت على مستوى هامش تلك األرباح )

ملٌون  100% )ماٌعادل 12.2م بنسبة 2013أما بالنسبة إلى األعباء التموٌلٌة، فقد انخفضت بشكل كبٌر خالل عام 

م. وٌعود هذا 2012ملٌون لاير سعودي فً عام  823ملٌون لاير سعودي مقارنة بـ  723لاير سعودي( لتصل إلى 

المإسسٌن ضمن عملٌة إعادة هٌكلة رأس همٌن االنخفاض بشكل رئٌسً إلى رسملة معظم السلف المقدمة من المسا

م، والتً بدورها خّفضت من األعباء التموٌلٌة المتعلقة بها. إضافة لذلك، فقد انخفضت 2012مال الشركة خالل عام 

األعباء التموٌلٌة المتعلقة بتسهٌل المرابحة المشترك نتٌجة تقلٌص سعر الفائدة خالل توقٌع الشركة للتسهٌل المجّدد فً 

 م.2013شهر ٌولٌو من عام 

 :م2013م و 2012م، 2011م، 2010م، 2009ٌوضح الجدول التالً تحلٌل اإلٌرادات للسنوات 

 المصدر: معلومات الشركة

ومن الجدٌر ذكره، أن التحلٌل الجغرافً لإلٌرادات ال ٌنطبق على نشاط الشركة نظراً لطبٌعة هذا النشاط، وذلك 

أنحاء المملكة المختلفة، وبالتالً، فقد ٌتم تسجٌل معلومات العمٌل فً منطقة ما بالنظر لحركة العمالء وتنقالتهم فً 

بٌنما تصدر مكالماته من مناطق مختلفة اعتماداً على مكان تواجده. إضافة الى ذلك، فإن اإلٌرادات المتحققة من 

 كة.المكالمات الدولٌة ال ٌمكن ربطها بمنطقة بعٌنها فً المملكة ألنها تحدث خارج الممل

 سٌاسة توزٌع األرباح

( من نظام الشركة األساسً على أنه سوف ٌكون توزٌع أرباح الشركة الصافٌة السنوٌة بعد خصم 45نّصت المادة )

 جمٌع المصروفات العمومٌة والتكالٌف األخرى على الوجه اآلتً:

العامة العادٌة وقف هذا التجنٌب %( من األرباح الصافٌة لتكوٌن احتٌاطً نظامً، وٌجوز للجمعٌة 10)أ(  ٌجنب )

 .متى بلغ االحتٌاطً المذكور نصف رأس المال

%( من األرباح 20(  ٌجوز للجمعٌة العامة العادٌة  بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب نسبة التتجاوز ) )ب

 .الصافٌة لتكوٌن احتٌاطً اتفاقً وتخصٌصه لغرض أو أغراض معٌنة

 .%( من رأس المال المدفوع على األقل5عد ذلك دفعة أولى للمساهمٌن تعادل ))ج(  ٌوزع من الباقً ب

 .%( من الباقً كمكافؤة ألعضاء مجلس اإلدارة5)د(  ٌخصص بعد ماتقدم نسبة التزٌد عن )

 )هـ(  ٌوزع الباقً بعد ذلك على المساهمٌن كحصة إضافٌة فً األرباح.

 

م بهدف تعظٌم العائد على استثمارات المساهمٌن بما ٌتناسب مع إن من تطلعات الشركة توزٌع أرباح على األسه

وعلى أي حال، فإن الشركة ال تتوقع أن  الشركة.متطلبات المصارٌف الرأسمالٌة المستمرة والمتطلبات االستثمارٌة فً 

، فً أرباحنقطة التعادل ومن ثم تحقٌق صا لحٌن تحقٌقها فً المدى القرٌبتقوم بتوزٌع أرباح سنوٌة للمساهمٌن 

وحٌنها ستنظر الشركة إلى أرباحها المبقاة ومتطلبات نفقاتها الرأسمالٌة ووضعها المالً إضافة إلى أوضاع األسواق، 

والمناخ االقتصادي العام، وعوامل أخرى بما فٌها الفرص االستثمارٌة واحتٌاجات الشركة فً إعادة االستثمار، 

ت األعمال واالعتبارات القانونٌة والتنظٌمٌة األخرى، باإلضافة إلى أي قٌود والمتطلبات النقدٌة والرأسمالٌة، وتوقعا

 التغٌٌر% التغٌٌر  2013 2012 2011 2010 2009 بالملٌون لاير سعودي

 %3.7 218 6,127 5,909 6,524 5,815 2,879 رسوم االستخدام

 %59.7 138 370 232 143 115 123 االشتراكات

 )%14.8( )4( 26 30 32 4 2 أخرى

 %5.7 352 6,523 6,171 68699 58934 38004 إجمالً اإلٌرادات
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ُتفرض على توزٌع األرباح بموجب أي ترتٌبات تموٌلٌة ٌتم الدخول فٌها من قبل الشركة. كما أن دفع األرباح، إن 

 وجدت، سٌخضع لبعض متطلبات نظام الشركات والنظام األساسً للشركة.

 

 االنتباه كما ورد فً تقرٌر المراجع الخارجًالتحفظات أو لفت 

حول القوائم المالٌة األولٌة المرفقة،  1لفت االنتباه الوارد فً تقرٌر المراجع الخارجً: "نود لفت االنتباه لإلٌضاح رقم 

عتقد ، ولدٌها عجز متراكم كما فً ذلك التارٌخ. تم2013دٌسمبر  31تكّبدت الشركة صافً خسارة للسنة المنتهٌة فً 

إدارة الشركة بؤن الشركة سوف تحقق أهدافها الربحٌة المستقبلٌة والمبنٌة على خطة العمل وستتمكن من الوفاء 

 بالتزاماتهـا من خالل قٌامها بنشاطاتها االعتٌادٌة".

 اإلفصاحات

عرضة للمخاطر  امةتعتبر تلك اإلفادات المستقبلٌة الع، وعامة مستقبلٌة إفاداتاشتمل تقرٌر مجلس اإلدارة هذا على 

اإلفادات المستقبلٌة العامة على معلومات تتعلق بؤداء الشركة المستقبلً الممكن أو ولٌست مإكدة. وتشتمل تلك 

تؤمل" أو "ر"، تقدّ "تعتقد"، "كلمات مثل "تتوقع"، العامة تلك اإلفادات المستقبلٌة  ها. وتتضمنعملٌاتاالفتراضً ل

 تعبٌرات مشابهة.

 عوامل المخاطرة 

ٌتعٌن على المساهمٌن والمساهمٌن المستقبلٌٌن أن ٌدرسوا بعناٌة كافة المعلومات الواردة فً هذا التقرٌر وبشكل خاص 

عوامل المخاطرة المبٌنة أدناه، علما أن هذه العوامل لٌست شاملة لجمٌع عوامل المخاطرة الممكنة، وقد تكون هناك 

 ال تإثر بصورة جوهرٌة على أعمالها. عوامل أخرى تعتبرها الشركة غٌر مهمة أو أنها 

نواجه منافسة بالغة الشدة فً صناعة االتصاالت. وٌعتمد نجاحنا فً المنافسة الفعالة على قدرتنا فً   مخاطر المنافسة:

توقعاتنا بنجاح واالستجابة لعوامل المنافسة المتعددة بما فٌها الخدمات الجدٌدة التً قد ٌقوم منافسونا بإدخالها إلى  تحقٌق

السوق أو التغٌٌرات التً تحدث على ما ٌفضله العمالء واالتجاهات الدٌموغرافٌة وضغوط األسعار. وبالتالً، فإن 

 لتً نوفرها.على أسعار الخدمات ا المنافسة قد تضع ضغوطا

تشهد صناعتنا تغٌٌرات سرٌعة مع تطوٌر تقنٌات جدٌدة توفر للمستهلكٌن  :التطورات التقنٌة فً صناعة االتصاالت

كثٌرا من الخٌارات التً تلبً احتٌاجاتهم. ولكً ننمو ونبقى قادرٌن على المنافسة فإننا بحاجة إلى التؤقلم مع التغٌٌرات 

ت التقنٌة وأن نقوم بتعزٌز عروضنا الحالٌة وتقدٌم عروض جدٌدة تلبً االحتٌاجات المستقبلٌة التً تحدث فً مجاال

المتغٌرة لعمالئنا. وإذا لم نتمكن من تلبٌة الطلب المستقبلً على التقنٌات الحدٌثة فً الوقت المناسب أو بؤسعار منافسة 

لجدٌدة فً صناعتنا ٌتطلب منا توقع احتٌاجات فإننا قد نفقد عمالءنا لصالح منافسٌنا. وبشكل عام، فإن تطوٌر الخدمات ا

عمالئنا المتغٌرة باستمرار واالستجابة لها. وقد ال نتمكن من وضع توقعات دقٌقة لالتجاهات التقنٌة أو نجاح الخدمات 

 الجدٌدة فً السوق. وعالوة على ذلك، هناك عوائق تنظٌمٌة أو قانونٌة لقٌامنا بإدخال خدمات جدٌدة. وإذا فشلت هذه

الخدمات فً الحصول على قبول فً السوق، أو إذا زادت التكالٌف المصاحبة لتنفٌذ وإكمال إدخالها، بشكل كبٌر، فإن 

 قدرتنا على اجتذاب العمالء والمحافظة علٌهم قد تتؤثر بشكل سلبً. 

على موردٌن تعتمد "زٌن"  :االعتماد على موردٌن رئٌسٌٌن لتؤمٌن األجهزة والمعدات الالزمة لتشغٌل الشبكة

رئٌسٌٌن متنوعٌن ٌزودنها بالمعدات واألجهزة التً تحتاج إلٌها فً إدارة أعمالها. وفً حالة فشل هإالء الموردٌن فً 

توفٌر المعدات أو الخدمات بانتظام، فإن ذلك قد ٌكون له تؤثٌر سلبً على قدرتنا على تنفٌذ االستراتٌجٌة الخاصة 

نتمكن من تلبٌة االلتزامات الواردة فً رخصة التشغٌل الممنوحة لنا والمتعلقة بتنفٌذ بؤعمالنا، وعالوة على ذلك، قد ال 

وتغطٌة شبكة االتصاالت المتنقلة. وقد ٌترك فشل الشركة فً الحفاظ على عالقة جٌدة مع الموزعٌن أو مع شركاء 

 العمل والتوزٌع أثرا سلبٌا كبٌرا على أعمالنا ووضعنا المالً ونتائج عملٌاتنا.

فً الوقت الذي نبنً فٌه خططنا على وجود قاعدة من المشتركٌن تتؤلف أغلبٌتها من الحسابات  :مخاطر ائتمان العمالء

مسبقة الدفع، فإننا، حالنا فً ذلك حال معظم مشغلً االتصاالت المتنقلة، سوف نتعرض إلى مخاطر المدٌونٌة 

أن ٌحاول العمالء الذٌن جرى إدراجهم فً القوائم  المعدومة من حسابات عمالء الدفع اآلجل. حٌث من المحتمل
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السوداء لدى المشغلٌن اآلخرٌن االشتراك فً خدماتنا رغم وجود قائمة بٌانات عامة تضم العمالء المسجلٌن فً القوائم 

غٌر السوداء داخل المملكة لدى الشركة السعودٌة للمعلومات االئتمانٌة )سمة(، فإن االعتماد على هذه القائمة من 

المرجح إلغاء كافة مخاطر العمالء االئتمانٌة. إن عدم القدرة على تقٌٌم الجودة االئتمانٌة للمشتركٌن الجدد أو 

المشتركٌن المسجلٌن أو حصول تدهور فً االقتصاد السعودي، سٌترك أثرا على المصداقٌة االئتمانٌة للعمالء، وقد 

مالء. وهذا سٌكون له تؤثٌر سلبً على أعمالنا ووضعنا المالً ٌنجم عنه مستوٌات غٌر متوقعة من الفشل لدى الع

 ونتائج عملٌاتنا.

تخضع أعمالنا للتعلٌمات التً تضعها حكومة المملكة العربٌة السعودٌة. وإن الهٌكل التنظٌمً الذي  :تنظٌم االتصاالت

لممكن أن ٌعٌق هذا اإلطار الناشئ نعمل من خالله ما زال مستمرا فً النشوء فً وجه تحرٌر القطاع والمنافسة. ومن ا

من قدرته على تنفٌذ استراتٌجٌات العمل لدٌه وأن ٌحد من مرونته فً االستجابة لظروف السوق المتغٌرة ومواجهة 

أهداف وخطط العمل لدٌه كما هو متوقع اآلن. وال ٌوجد هناك أي ضمانات بؤن القوانٌن السائدة فً السعودٌة أو التً 

منظمة سوف لن تتغٌر مرة أخرى أو أن ٌتم تفسٌرها بطرٌقة تإثر جوهرٌا أو سلبٌا على عملٌاتنا. تصدرها الهٌئة ال

وفً ظل التعلٌمات الخاصة باالتصاالت، فإن لهٌئة االتصاالت وتقنٌة المعلومات فً المملكة سلطات واسعة تشمل 

هٌئة االتصاالت وتقنٌة المعلومات تعدٌل، تعلٌق، إبطال أو عدم تجدٌد رخصتنا أو فرض غرامات ضدنا. وتتمتع 

بتنظٌم صناعة المحتوى وبثه. وأن أي إجراء تتخذخ الهٌئة ضدنا سٌكون له أثر سلبً على أعمالنا ووضعنا المالً 

 ونتائج عملٌاتنا. 

ٌة سوف نستمر فً تقدٌم خدماتنا ما دمنا نحمً بنٌتنا التحت التوقف غٌر المتوقع لألعمال أو خرق التدابٌر األمنٌة:

وشبكاتنا من أي أضرار أو توقف للعملٌات ناجم عن قٌود على السعة، ظروف جوٌة سٌئة، حروب، هزات أرضٌة، 

حرائق، انقطاع للطاقة، عٌوب فً األجهزة والبرامج، وجود فٌروسات فً الحاسب اآللً، تعطل االتصاالت، انقطاع 

 ي أحداث مشابهة. فً كوابل التراسل، أخطاء بشرٌة، الدخول غٌر المصرح به أو أ

 

ومن الممكن توقف أعمالنا أو أن تتؤثر سلبا بشكل كبٌر إذا حدث عطل كامل ألي من أنظمة تقنٌة المعلومات أو أنظمة 

االتصاالت فً الشركة. وأي خلل فً تلك النظم أو حصول حادث أو اختراق لإلجراءات األمنٌة ٌنجم عنه توقف 

ٌر الخدمة لعمالئنا مما سوف ٌكون له أثر جوهري على إٌراداتنا ودخلنا عملٌاتنا قد ٌإثر على قدرتنا على توف

التشغٌلً. ومن الممكن أن ٌترك هذا الخلل أثرا سلبٌا جوهرٌا فٌما ٌتعلق بصورتنا وسمعتنا وثقة العمالء وهذا من 

أن نتحمل تكالٌف الممكن أن ٌإدي، بشكل خاص، إلى أن نخسر عمالءنا. وباإلضافة إلى ذلك، فإنه قد ٌكون علٌنا 

إضافٌة من أجل إصالح الضرر الذي تركته تلك األعطال والتوقف عن الخدمة. ومن الممكن أٌضا أن نتحمل التزامات 

أخرى تصل فً مداها إلى الحد الذي وصلت عنده النتائج التً تركها الخلل فً الخدمة أو الخروقات األمنٌة التً نجم 

اصة بالعمالء أو فً بٌاناتهم أو فً اإلفصاح غٌر المصرح به للمعلومات عنها ضرر أو تلف فً التطبٌقات الخ

السرٌة. وإن مثل هذه االنقطاعات، الخلل أو التوقف عن الخدمة أو التكالٌف الناجمة عنها سٌكون له تؤثٌر سلبً على 

 أعمالنا ووضعنا المالً ونتائج عملٌاتنا.

 

عض التزاماتنا ٌطغً علٌها التعامل بعمالت غٌر اللاير السعودي، ب :أسعار صرف العمالت األجنبٌة ونسبة الفائدة

وندخل فً تعامالت مع الموردٌن تسٌطر علٌها عمالت أخرى غٌر اللاير السعودي، مع أن البٌانات المالٌة الموحدة 

وتجدر للشركة ٌعبر عنها اللاير السعودي، فإنها سوف تكون عرضة لمخاطر صرف المعامالت والعمالت األجنبٌة. 

اإلشارة إلى جزء كبٌر من دٌون التموٌل لدٌنا استندت على أسعار عائمة للفائدة مما ٌعرضن للتقلبات التً تحدث فً 

أسعار الفائدة. وفً الوقت الذي نقوم فٌه بالتخطٌط لتنفٌذ استراتٌجٌة خاصة بالتغطٌة بضمانات خارجٌة، فقد ال تكون 

ٌجٌات، بل تبقى هناك مخاطر فً أن التقلبات فً سعر صرف العمالت هناك ضمانات كافٌة لنجاح تلك االسترات

 األجنبٌة ونسبة الفائدة سٌكون لها تؤثٌر سلبً كبٌر على أعمالنا ووضعنا المالً ونتائج عملٌاتنا.

تبقى مساهمات قطاع النفط فً إجمالً الناتج المحلً فً المملكة العربٌة السعودٌة مساهمة  :المخاطر االقتصادٌة

جوهرٌة على الرغم من سٌاسات التنوع الناجحة المستمرة التً تتبعها الحكومة السعودٌة. وقد ٌكون للتقلبات التً 

سلبً مباشر على اقتصاد المملكة تحدث على أسعار النفط، وبشكل خاص، الهبوط الحاد فً تلك األسعار، تؤثٌر 
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العربٌة السعودٌة والنشاطات االقتصادٌة فٌها مما سوف ٌإثر سلبا على الشركات العاملة فً المملكة، ومن ضمنها 

 نحن.

ٌعتمد تطوٌر أعمال الشركة على حجم الطلب المستقبلً على االتصاالت  :االعتماد على سوق االتصاالت السعودي

العربٌة السعودٌة حٌث تشتمل العوامل التً تإثر فً حجم الطلب على الظروف االقتصادٌة العامة،  المتنقلة فً المملكة

ومدى تطور أسواق اتصاالت الجٌل الثانً والجٌل الثالث، وأٌضا على المشتركٌن واتجاهات استخداماتهم ومدى 

فسٌن جدد والتحسٌنات التً تحدث مستقبال الحاجة الماسة للتقنٌات الجدٌدة،  وكذلك على مدى حدة المنافسة وبروز منا

على جودة وانتشار خدمة الهاتف الثابت والهاتف المتنقل فً المملكة. وهناك عوامل أخرى قد تترك أثرا على أعمالنا 

مثل تكلفة استقطاب مشتركٌن جدد والمنافسة الموجودة فً التعرفة وأسعار أجهزة الهاتف المتنقل. وبالنظر إلى تنوع 

تلك العوامل، فإننا نجد أن العدٌد منها ٌقع خارج عن سٌطرتنا حٌث من الصعوبة بمكان أن نتنبؤ بالمدى الذي وتعدد 

سٌصل إلٌه نمو قطاع االتصاالت فً المملكة العربٌة السعودٌة. وإذا أظهرت التنبإات الخاصة بالنمو شٌئا من التفاإل 

لك على مدى انتشار االتصاالت المتنقلة فً المملكة، وفً المقابل أو تباطإ النمو فً المستقبل فمن المتوقع أن ٌإثر ذ

فمن الممكن أن تتؤثر توقعات وتنبإات الشركة المتعلقة بعدد المشتركٌن واإلٌرادات بشكل سلبً. وتجدر اإلشارة إلى 

مكن أن ٌنعكس أن أي تطورات تحدث فً قطاع االتصاالت فً المملكة العربٌة السعودٌة وتإثر سلبا على زٌن من الم

 التؤثٌر بشكل كبٌر سلبا على أعمالنا ووضعنا المالً ونتائج عملٌاتنا.

 التابعة الشركات 

 .تابعة أو شركات شقٌقة أي شركات السعودٌة" "زٌن شركة لدى ٌوجد ال

 فً المملكة الشركات حوكمة بالئحة االلتزام 

وإدارتها  ،نصب أعٌنها تزوٌد مجلس إدارتها أرست "زٌن السعودٌة" اإلطار الخاص بها لحوكمة الشركات واضعة

التنفٌذٌة ومساهمٌها الكرام بهٌكل تنظٌمً وإجراءات وإرشادات واضحة تهدف إلى تحقٌق األهداف التً وضعتها 

الشركة عالوة على تحقٌق تطلعات المساهمٌن وااللتزام بمتطلبات التعلٌمات الخاصة بحوكمة الشركات التً وضعتها 

فة إلى عقد التؤسٌس الخاص بالشركة والنظام األساسً والمواثٌق هٌئة سوق المال.  وٌشكل إطار العمل هذا باإلضا

الخاصة باللجان التابعة لمجلس اإلدارة المبٌنة فً هذه الوثٌقة عالوة على نظام الشركات تشكل جمٌعها السلطة 

 واإلجراءات الخاصة بحوكمة الشركات.

 

 النظام معظم فً كاملة بصورة المال سوق ئةهٌ عن الصادر الشركات حوكمة مواد السعودٌة" بتطبٌق "زٌن التزمت

 فٌما الضوء علٌها نلقً التً مبرراته له النظام مواد بعض تطبٌق النظام. باستثناء عدم من جداً  قلٌلة مواد تطبق ولم

 :ٌلً

  م:2013المواد التً لم ٌتم تطبٌقها فً عام 

 ( من المادة )ق نظام ٌطبالنظام األساسً للشركة ٌنص على أنه ( من 36المادة )حٌث أن (: 6الفقرة )ب

 العامة العادٌة وغٌر العادٌة.الجمعٌات الجمعٌة التؤسٌسٌة والتصوٌت العادي خالل اجتماعات 

 الداخلٌة المراجعة إدارة 

المراجعة المخاطرة" ووفقا للمقاٌٌس المتبعة فً  على طرٌقة "االستناد باستخدام الداخلٌة المراجعة خطة إعداد تم

 المهنٌة التً وضعها معهد المراجعة الداخلٌة وحسبما وردت فً كراس المراجعة الداخلٌة الخاص بزٌن السعودٌة. وقد

 ألهداف المخاطرة مجاالت وتقٌٌم تحدٌد على السعودٌة زٌن إدارة مع للمجموعة الداخلٌة التابع المراجعة فرٌق عمل

 ل القٌام بمراجعة لمختلف اجراءات العمل.المراجعة الداخلٌة من خال بتخطٌط تتعلق

قمنا بدراسة وتقٌٌم نظام للمراجعة الداخلٌة الى الحد الذي رأٌناه ضرورٌا لتقٌٌم  الداخلٌة، المراجعة خطة سٌاق وفً

ذلك النظام. وقد اقتصرت عملٌة الدراسة والتقٌٌم لنظام المراجعة الداخلً على المجاالت التً تقع ضمن نطاق 
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 قٌامنا عند السوق من اكتسبناها التً المعرفة وفق مهنٌة بطرٌقة الحكم الخطة إعداد عملٌة خالل المراجعة. وقد مارسنا

 .اإلدارة من وردتنا التً للمالحظات بالمراجعة الموضوعٌة

 : م مع مالحظات موجزة2013 عام خالل مراجعتها تمت التً المجاالت الرئٌسٌة ٌلً وفٌما

  وجوب تحسٌن الرقابة على إٌجارات المواقع والدفعات األخرى المتعلقة بالعملٌات للحد من  –الموقع الخلوي عملٌة إدارة

 جدوث الدفعات غٌر المصرح بها.

  وجوب تقوٌة العملٌة القانونٌة والتنظٌمٌة للتؤكد من االلتزام بمتطلبات ولوائح هٌئة االتصاالت - -العملٌة القانونٌة والتنظٌمٌة

 المعلومات للحد من التعرض للجزاءات / العقوبات من الهٌئة.وتقنٌة 

  وجوب مراجعة حقوق دخول المستخدمٌن لضمان اقتصار دخول المستخدمٌن إلى الوظائف  –فصل المهام عبر أوراكل

 التً تشكل جزءاً من مسإولٌاتهم الوظٌفٌة.

  ذلك تقٌٌم االختٌار واألداء وإدارة أوامر التغٌٌر وجوب تحسٌن الضوابط على إدارة الموردٌن بما ف –الشراء قبل الدفع ً

 من أجل تعزٌز جودة البضائع والخدمات المشتراة والحد من المخاطر الناجمة عن عدم كفاٌة اإلجراءات والعملٌات.

  األمن والضوابط المتعلقة بالشبكة المحلٌة(LAN)  قٌق وجوب تقوٌة عملٌة المراجعة والتد -واإلنترنت وخوادم وٌندوز

 الدورٌة المستقلة للسجالت المتعلقة بنشاطات مدراء األنظمة وإدارٌٌها.

  وجوب تصمٌم وتنفٌذ السٌاسات واإلجراءات المتعلقة بتقٌٌم المخاطر األمنٌة وإدارة  –األمن والضوابط على عناصر الشبكة

 سجالت التدقٌق من أجل حماٌة عناصر الشبكة الحساسة.

 تم إعداد توصٌات لتقوٌة العملٌات المتعلقة بفصل المهام، وإدارة حسابات  –دارة لبسندات األمن والضوابط على نظام إ

 .المستخدمٌن، وضوابط كلمات المرور وغٌر ذلك من أجل تعزٌز الجوانب األمنٌة فً نظام إدارة المستندات

ة بالكثٌر من نتائج المراجعة عند وبحسب ما أفادت به إدارة زٌن السعودٌة، فقد تم تنفٌذ العدٌد من خطط العمل المتعلق

 مراجعة العملٌات المذكورة أعاله.

 الرئٌسٌون المساهمون 

 مجلس أعضاء باستثناء أشخاص التقرٌر )من ٌغطٌها التً الفترة خالل بالتملك، إشعار أي السعودٌة" "زٌن تستلم لم

 30 للمادة وفقا ،)أدناه منفصل بشكل تفاصٌلهم الواردة القصر وأوالدهم وعائالتهم التنفٌذٌٌن المدٌرٌن وكبار اإلدارة

% من 5 عن ٌقل ال ما الفترة هذه خالل أسماإهم التالٌة المساهمون امتلك فقد حال، أي وعلى. التسجٌل قواعد من

 الشركة. رأسمال

 مجلس اإلدارة 

. وٌتم تعٌٌن كل عضو ( أعضاء9مإلف من تسعة )لس إدارة ٌتم إدارة الشركة واإلشراف على عملٌاتها من قبل مج

والتً الحالً الثانً على التوالً منذ تؤسٌس الشركة الشركة مجلس  ٌُعتبرسنوات. و 3أعضاء مجلس اإلدارة لمدة من 

 م.2013مارس  20فً اجتماعها بتارٌخ الجمعٌة العمومٌة العادٌة وافقت علٌه 

 

 

 

 المساهم

 31عدد األسهم فً 

 م2012دٌسمبر 

 31عدد األسهم فً 

 م2013دٌسمبر 

دٌسمبر  31نسبة الملكٌة فً 

 م2013

 %37.05 400,125,067 400,125,067 شركة االتصاالت المتنقلة ش م .ك

 %5.97 64,495,867 64,495,867 مإسسة فادن للتجارة والمقاوالت

 %5.85 63,143,367 63,143,367 المصنع السعودي للبالستٌك
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  ر اجزوأوأعضاء مجلس اإلدارة وصف لمصلحة  أسهم أو أدوات دٌن الشركة فًهم وأوالدهم القص 

 نوع العضوٌة اسم عضو مجلس اإلدارة

عدد األسهم التً ٌملكها كما 

 م2013 مارس 20فً 

عدد األسهم التً ٌملكها كما 

 م2013دٌسمبر  31فً 

غٌر  –رئٌس مجلس اإلدارة  فهد بن ابراهٌم الدغٌثر

 تنفٌذي

 لم تتغٌر  1,000

 *- *- عضو غٌر تنفٌذي ٌعقوب النفٌسًعبدالعزٌز بن 

 *- *- عضو غٌر تنفٌذي أسامة مٌشال مّتى

 *- *- عضو غٌر تنفٌذي سكوت مارك جٌجنهاٌمر

 *- *- عضو غٌر تنفٌذي ثامر أحمد عبٌدات

 لم تتغٌر 1,189 عضو غٌر تنفٌذي فرحان بن ناٌف الفٌصل الجرباء

 1,006 106 عضو مستقل رائد بن علً السٌف

 46,000 70,000 عضو مستقل جٌورجس بٌره شوردرت

 لم تتغٌر 5,000 عضو مستقل عبدهللا بن محمد باسودان

شركة االتصاالت المتنقلة ش.م.ك )مجموعة زٌن(، شركة اتصاالت بلس، شركة مجموعة االتصاالت والمعلومات تم حجز أسهم ضمان العضوٌة فً محافظ الشركات التالٌة:  *

 شركة النهار لالستشارات االقتصادٌة.االستشارٌة و 

 ر فً أسهم أو أدوات دٌن الشركة  وصف لمصلحة كبار التنفٌذٌٌن وأزواجهم وأوالدهم القص 

 1ال ٌوجد ملكٌة فً أسهم أو أدوات دٌن الشركة ألي من كبار التنفٌذٌٌن وأزواجهم وأوالدهم القّصر كما فً تارٌخ 

 م.2013دٌسمبر  31م أو 2013ٌناٌر 

 اإلدارة لمجلس التابعة اللجان 

 خدمتهم ومدة اللجان أعضاء اختٌار قواعد بإعداداإلدارة الحالً  مجلس قامم، 2013مارس  20بعد تعٌٌنه فً 

 اللوائحعلى  لمصادقةها على الجمعٌة العمومٌة العادٌة فً اجتمعها القام ل. وسوف ٌتم عرضبذلك المتعلقة واإلجراءات

 .منها المنبثقة اللجان عمل وطرٌقة صالحٌات والتً تحدد اإلدارة مجلس من الصادرة

 

 التنفٌذٌة اللجنة( 1)

 ، عبدالعزٌز بن ٌعقوب النفٌسً و سكوت مارك جٌجنهاٌمر.(رئٌس اللجنة) فهد بن ابراهٌم الدغٌثر :األعضاء

 

بالشركة  الخاصة واالستراتٌجٌات باألهداف الخاصة التوصٌات عمل على التنفٌذٌة اللجنة ومسإولٌات مهام تشتمل

اإلرشادات  واعتماد والمساهمٌن؛ والموظفٌن والعمالء المساهمٌن مصالح االعتبار فً األخذ مع عملها تطوٌر بهدف

الشركة  عمل لخطة الناجح التنفٌذ ومراقبة المجلس؛ من المعتمدة االستراتٌجٌة على استنادا العمل بؤقسام الخاصة

مع  تتوافق أنها من للتؤكد ومٌزانٌاتها باألقسام الخاصة العمل أهداف مراقبة ؛)المجلس قبل من معتمدة هً حسبما(

مراجعة  التنفٌذٌة اللجنة تتولى ذلك، على وعالوة المجلس(.  قبل من معتمدة هً )حسبما للشركة  المحددة األهداف

الشركة  داخل والمراقبة والتنسٌق التدقٌق أعمال وضمان الالزمة؛ التغٌٌرات بعمل والتوصٌة للشركة التنظٌمً الهٌكل

حماٌة  العالقة؛ ذات والتشرٌعات بالقوانٌن الشركة التزام وضمان المخاطر؛ ومراقبة الداخلٌة المراقبة لقواعد وفقا تتم

 التً تقع الجدٌدة العمل فرص وتنفٌذ تحدٌد عن مسإولة اللجنة وتعتبر .المالٌة والتقارٌر اإلدارٌة المعلومات نظم تكامل

وعروض  التجارٌة االستثمارات كافة دراسة الجغرافً؛ التوزٌع ذلك فً بما الحالٌة، األساسٌة النشاطات نطاق خارج
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 تكلفتها، تحقٌق أو طبٌعتها حٌث من إما منها، الهامة تلك حول للمجلس التوصٌات ورفع الكبرى الرأسمالٌة المصارٌف

 اجتمعت اللجنة وقد تنفٌذها، وضمان الشركة سٌاسات ومراجعة كفاٌتها؛ من والتحقق الشركة لموارد األفضل التوزٌع

 م.2013العام  خالل مرات ثالث

 لجنة المراجعة( 2)

، جٌورجس بٌره شوردرت، أسامة مٌشال مّتى و فرحان بن ناٌف (رئٌس اللجنة) عبدهللا بن محمد باسودان األعضاء:

 الفٌصل الجرباء.

من  للتؤكد الشركة فً الداخلٌة بالمراجعة الخاص القسم على اإلشراف على المراجعة لجنة ومسإولٌات مهام تشتمل

 خطً حول تقرٌر وإعداد الداخلٌة المراجعة نظام ودراسة اإلدارة؛ مجلس قبل من له الموكلة المهام تنفٌذ فً فعالٌته

الخارجٌٌن  المراجعٌن بتعٌٌن ٌتعلق فٌما اإلدارة لمجلس توصٌاتها رفع الشؤن؛ هذا فً وتوصٌاتها اللجنة رأي

مع  المراجعة خطة دراسة المراجعة لجنة تتولى ذلك، إلى وباإلضافة  .أتعابهم لهم وتحدٌد والتجدٌد )المستقلٌن(

حول  الخارجً المراجع ٌبدٌها التً المالحظات دراسة الخطة؛ تلك حول مالحظاتها وإبداء الخارجٌٌن المراجعٌن

المالٌة  والبٌانات المإقتة المالٌة البٌانات مراجعة المالحظات؛ تلك بشؤن المتخذة اإلجراءات ومتابعة المالٌة البٌانات

 الشركة وإبداء فً المتبعة المحاسبٌة السٌاسات ومراجعة بشؤنها والتوصٌات الرأي وإبداء للمجلس تقدٌمها قبل السنوٌة

 م.2013خالل العام  مرات ثالث اللجنة اجتمعت وقد بشؤنها، والتوصٌة الرأي

 

 تالترشٌحات والمكافآ لجنة( 3)

 (، ثامر أحمد عبٌدات و رائد بن علً السٌف.رئٌس اللجنة)سكوت مارك جٌجنهاٌمر  األعضاء:

 

السنوٌة  المراجعة اإلدارة، لمجلس األفراد بعضوٌة التوصٌة على والترشٌحات المكافآت لجنة ومسإولٌات مهام تشتمل

اإلدارة،  مجلس فً والقوة الضعف جوانب تحدٌد اإلدارة، مجلس لعضوٌة المناسبة المهارات من المطلوبة لالحتٌاجات

 اجتمعت الشركة، وقد فً التنفٌذٌٌن والمدٌرٌن اإلدارة مجلس أعضاء ومكافآت لتعوٌضات واضحة سٌاسات وضع

 م.2013مرة واحدة خالل العام  اللجنة

 م2013ام خالل ع توالمكافآ التعوٌضات 

 بآالف الرٌاالت السعودٌة

األعضاء التنفٌذٌون 

 فً مجلس اإلدارة

األعضاء غٌر  

التنفٌذٌٌن فً مجلس 

 اإلدارة

خمسة من كبار أعلى 

)بما فٌهم الرئٌس التنفٌذٌٌن 

 (والمدٌر المالً التنفٌذي

 9,499 - -  الرواتب والبدالت

 2,791 - -  الدورٌة والسنوٌة المكافآت

 - - -  الحوافز

 - - -  أخرى
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 الشركات السعودٌة المساهمة األخرى اتإدار مجالس فً اإلدارة مجلس عضوٌة أعضاء 

 الشركات المساهمة االسم

 شركة العربً لالستثمار رائد بن علً السٌف

شركة االستثمارات التعدٌنٌة المتحدة، شركة مكٌن كابٌتال و  عبدهللا بن محمد باسودان

 شركة الٌمامة للتموٌل واالستثمار العقاري

 

 أدوات الدٌن والخٌارات والضمانات أو الحقوق المشابهة القابلة للتحوٌل 

تتلخص . المشترك ٌوجد لدى الشركة ضمانات وحقوق مشابهة قابلة للتحوٌل متضمنة فً اتفاقٌة تسهٌل المرابحة

 لتسهٌل المرابحة المشترك كما ٌلً:التعهدات المالٌة المفروضة من قبل البنوك المقرضة 

 .التنازل عن بعض العقود والذمم المدٌنة - أ

 .رهونات على قٌود التؤمٌن والحسابات التشغٌلٌة  - ب

قٌود على القروض والضمانات التً تمنح للعمالء والموزعٌن والتجار وباعة التجزئة وباعة الجملة  - ت

 .والموظفٌن

 .كما تشترط التؤمٌن على جمٌع موجودات الشركةعدم حصول الشركة على أي تسهٌالت إضافٌة،  - ث

 األرباح قبل الفوائد والضرٌبة واالستهالكات واإلطفاء ومستوى الرافعة المالٌة. - ج

 

أدوات دٌن أو خٌارات أو ضمانات أو حقوق مشابهة قابلة للتحوٌل  الشركة أٌة  باستثناء ما ورد أعاله، ال ٌوجد لدى 

 التقرٌر. هذا تارٌخ حتى التؤسٌس تارٌخ من

 أدوات الدٌن المستردة 

 لم ٌتم استرداد أو شراء أو إلغاء أي أدوات دٌن مستردة من قبل زٌن منذ تارٌخ تؤسٌسها لغاٌة تارٌخ هذا التقرٌر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

22 

 المجلس الجتماعات اإلدارة مجلس أعضاء حضور سجل 

، فضالً ٌرجى مالحظة م2013 عام خالل عقدت اجتماعات لستة المجلس أعضاء حضور توارٌخ أدناه الجدول ٌبٌن

 :عدم الحضورفتعنً  ()، أما حضور العضوتعنً أدناه الواردة فً الجدول  (إشارة )أن 

 إجمالً الحضور نوفمبر 25 سبتمبر 01 ٌولٌو 15 أبرٌل 15 مارس 27 مارس 20 عضو مجلس اإلدارة

       فهد بن ابراهٌم الدغٌثر
6 

       عبدالعزٌز بن ٌعقوب النفٌسً
5 

 أسامة مٌشال مّتى
      

5 

 سكوت مارك جٌجنهاٌمر
      

5 

 ثامر أحمد عبٌدات
      

5 

       فرحان بن ناٌف الفٌصل الجرباء
6 

 رائد بن علً السٌف
      

6 

       جٌورجس بٌره شوردرت
5 

       عبدهللا بن محمد باسودان
3 

  8 6 6 8 9 9 مجموع عدد الحضور

 

 زٌن" مع المبرمة العقود فً اإلدارة مجلس أعضاء مصالح" 

 .الٌوم حتى تؤسٌسها منذ السعودٌة زٌن أبرمتها التً العقود فً مصلحة أي اإلدارة مجلس ألعضاء ٌوجد ال

 االجتماعات حضور وبدل التعوٌضات عن التنازل 

 "زٌن فً التنفٌذٌٌن المدٌرٌن أو اإلدارة مجلس أعضاء بموجبها ٌتنازل اتفاقٌات أو ترتٌبات أٌة هناك توجد ال

 .م2013عام  خالل اجتماعات حضور بدل أو تعوٌضات أٌة السعودٌة" عن

 األسهم أرباح عن التنازل 

 .األرباح فً حقوق أي عن السعودٌة" مساهمً "زٌن أحد بموجبه ٌتنازل اتفاق أو ترتٌب أي ٌوجد ال
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 المعلقة النظامٌة الدفعات 

 لصالح: سعودي لاير 545,851,973 م2013 نهاٌة السنة المالٌة فً كماالنظامٌة  للجهات المطالبات إجمالً بلغ

 هٌئة االتصاالت وتقنٌة المعلومات: -1

 لاير سعودي، و 15,712,804رسوم الرخصة:  - أ

 لاير سعودي. 255,462,106اإلٌرادات: حصة الحكومة من  - ب

 وزراة المالٌة: -2

 لاير سعودي. 274,677,063القرض الحكومً:  - أ

 .أخرى باستثناء ما ورد أعاله، ال ٌوجد لدى الشركة أٌة دفعات نظامٌة معلقة ألٌة جهة حكومٌة

 العقوبات، الغرامات أو القٌود الوقائٌة 

م، 2013( قراراً إدارٌاً بحق الشركة فً العام المالً 80)الهٌئة( ثمانٌن )أصدرت هٌئة االتصاالت وتقنٌة المعلومات 

لاير سعودي. وقد اختلفت أسباب اتخاذ تلك القرارات اإلدارٌة  296,018,000وبلغ مجموع الغرامات المترتبة عنها 

ٌة الكاملة الخاصة ضد الشركة، بحسب رأي الهٌئة، وتراوحت بٌن تنشٌط شرائح مفوترة دون وجود الوثائق التؤسٌس

 .بها، وغٌر ذلك من األسباب

وحسب النظام، قامت اإلدارة القانونٌة لدى زٌن السعودٌة باالستئناف ضد هذه القرارات فوراً أمام دٌوان المظالم. وقد 

أصدر الدٌوان حتى تارٌخه حكمٌن أولٌٌن لمصلحة زٌن تم بموجبهما نقض قرارٌن من قرارات الهٌئة بلغت قٌمتهما 

لٌونً لاير. أما باقً القرارات فما زالت منظورة أمام الدٌوان، وتبذل اإلدارة القانونٌة كل جهودها الممكنة للحصول م

 على أحكام غٌر قابلة للنقض وملزمة التنفٌذ بخصوص هذه القرارات.

 مكافؤة نهاٌة الخدمة للموظفٌن 

 لاير سعودي.ملٌون  38.8م 2013دٌسمبر  31 كما فًفً "زٌن"  نهاٌة الخدمة للموظفٌن بلغت قٌمة مكافؤة

 إقرار مجلس اإلدارة 

 :ٌقر مجلس اإلدارة بما ٌلً

 أنه تم إعداد سجالت الحسابات بالشكل الصحٌح. 

 لٌةاعأن نظام الرقابة الداخلٌة أعد على أسس سلٌمة وتم تنفٌذه بف. 

 انه ال ٌوجد أي شك ٌذكر بشان قدرة الشركة عل مواصلة نشاطها. 

 

 مجلس اإلدارة 

 شركة االتصاالت المتنقلة 

 السعودٌة )زٌن(


