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 :وبعد طيبة تحية ،(زين) السعودية المتنقلة االتصاالت شركة مساهمو السادة

 

 المنصرم العام خالل شركتكم وأعمال نشاطات والمتضمن م،2114 المالي للعام السنوي اإلدارة مجلس تقرير أيديكم بين نضع

 . م2114 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة الخارجي المراجع وتقرير المالية القوائم وكذلك

 

 تأسيس ونشاط شركة

 داخل المتنقلة االتصاالت خدمات"( نحن" أو" السعودية زين" ،"زين" ،"الشركة)" السعودية المتنقلة االتصاالت شركة تقّدم

 . المتنقلة االتصاالت نظم وصيانة وإدارة وتركيب وتأمين وشراء بتشغيل تقوم حيث السعودية، العربية المملكة

 يونيو 12 الموافق) هـ1428 األولى جمادى 26 تاريخب م/48 رقم الملكي للمرسوم وفقا   تأسست مساهمة سعودية شركة هي

 تاريخب 357 ورقم( م2007 يونيو 11 الموافق) هـ1428 األولى جمادى 25 تاريخب 176 رقم الوزاريين وللقرارين ،(م2007

 مدينة من الصادر 1010246192 رقم التجاري السجل وبموجب ، ،(م2008 يناير 7 الموافق) هـ1428 الحجة ذي 28

 الهاتف لخدمة ثالث كمشغل ،(2008 مارس 12 الموافق) هـ1429 األول ربيع 4 بتاريخ السعودية العربية المملكة في الرياض

 . عاما   25 مدتها تبلغ السعودية العربية المملكة في التقنية محدودة غير تشغيل رخصة بأول الفوز بعد المتنقل

 ،11351 الرياض ،295814 بريد صندوق فهد، الملك بطريق السعودية زين مبنى في السعودية لزين الرئيسي المكتب يقع

 .السعودية العربية المملكة

 

 السعودية زين رخصة

 وتقنية االتصاالت هيئة من السعودية العربية المملكة في المتنقلة لالتصاالت الثالث لالمشغّ  رخصة على رسميا   زين حصلت

 الرسوم كامل بتسديد قامت أن وبعد السعودية، السوق في أعمالها إلطالق المطلوبة اإلجراءات كافة استكملت أن بعد المعلومات

 وامتالك بتركيب الفترة هذه خالل زين لشركة ُيسمح حيث هجريا ، عاما   نووعشر خمسة الرخصة مدة وتبلغ. للرخصة المطلوبة

 أو الرابع الجيل أو الثالث الجيل أو الثاني الجيل تقنية بمعايير سواء  ) تقنية بأي المتنقلة االتصاالت خدمات لتأمين الشبكات وتشغيل

 والقيمة والبيانات الصوت خدمات على المقدمة الخدمات نطاق ويشتمل(. المتنقلة االتصاالت تقنيات من.. الخ الخامس، الجيل

 تتعلق محددة بالتزامات الشركة تقّيد على أيضا الرخصة وتنص. األخرى التكميلية والخصائص الخدمات من وغيرها المضافة

 عملية تلي التي الخمس السنوات خالل السكان عدد مجمل من% 93 عن يقل ال ما تغطية ذلك في بما والتغطية الشبكة بتنفيذ

 وفقا   احتسابها يتم الرخصة مدة طوال محددة سنوية رسوم تسديد الشركة على يتعين الرخصة، رسوم إلى وإضافة. الخدمة إطالق

 .  اإليرادات صافي من مئوية كنسبة أو معينة، لمعادلة

 

 السعودية زين استراتيجية

 ألن التسويقية استراتيجيتنا خالل من ونسعى السعودية، العربية المملكة في االتصاالت قطاع في مشّغل ثالث هيالسعودية  ينز

 ومستدامة، مربحة أعمالنا تكون كي السوقية حصتنا قيمة زيادة لىإ فنهدف ،"بالعمالء اهتماما   األكثر المشّغل" بـ زين اسم يقترن

 ."اهتمامنا خالل من نجاحنا" استراتيجية على المبنية التالية الركائز خالل من ذلك تحقيق على ونعمل

 تنافسية شبكة . 0

 رأس باستثمار نقوم الريادية، مكانتنا على للحفاظ سعيا  . السوق في بيانات شبكة أفضل لديها وزين المستقبل، هو لبياناتا عالم

 .الصوتية الشبكة وتعزيز وتقوية التنافسية ميزتنا على للمحافظة المال

 شمول   وأكثر أفضل توزيع  .4

 هائل بشكل التوزيع في إمكانياتنا زيادة على بالتركيز ونقوم. عمالئنا الى أقرب سنصبح المتفرعة، التوزيع شبكة توسعة خالل نم

 .شهر كل جديدة بيع مراكز افتتاح عبر
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 للعمالء أفضل تجربة  .3

 زين لتحتل األسس هذه على أعمالنا نبني أن فعلينا العمالء، خدمة حيث من المملكة في األفضل المشّغل بأننا عمالؤنا قرّ ي

 خالل من بذلك ونقوم". يهتم الذي المشّغل" فنصبح العمالء، تجربة حيث من السعودية االتصاالت سوق في الصدارة السعودية

 .معهم التواصل نقاط كل في للعمالء خدمة أفضل تقديم

 منافِسة وخدمات منتجات  .2

.  ممتازة بيانات شبكة ومصدرها للعميل، قيمة وأفضل ابتكارا   أكثر منتجات تقديم خالل من بعمالئنا الفائق اهتمامنا إلثبات سعىن

 .الرئيسية قطاعاتنا كل في تنافسية أكثر نصبح كيل جديدة منتجات بإطالق سنقوم كما

 األعمال قطاع نمو . 5

 ويمكننا. الفّعال والتوزيع الصحيح الدعم مع الصحيحة الحلول تقديم من فتتكون واضحة، األعمال قطاع في النمو تحقيق معادلة نإ

 .كميكروسوفت أخرى شركات مع الشراكات خالل من الحلول من أكبر مجموعة تقديم

 ذلك لتحقيق بجهد نعمل وحاليا   ،"بالعمالء اهتماما   األكثر المشّغل"بـ زين اسم يقترن حين أكبر نجاحا   سنشهد بأننا القول يمكنناف

 .النجاح نحو الرحلة هذه في الينا االنضمام الى وندعوكم

 

  الشركة عمليات في التطّورات أبرز

 االتصاالت خدمات تقديم برخصة فوزها على سنة مرور بعد وذلك م،2008 أغسطس 26 في التجارية عملياتها زين نتشّ د

 رغم أداءها وعززت خطواتها الشركة رسخت فقد م،2014 بنهاية التشغيل من كاملة سنوات ست وبعد. المملكة في المتنقلة

 في إنجازاتنا على التالية األقسام في الضوء نسلط. العمل سوق على المفروضة النظامية الضوابط وبعض التنافسية البيئة تحديات

 .التشغيلية الجوانب

 التجارية الشؤون  .0

 منح مما التجارية االستراتيجية تنفيذ في وهامة كبيرة خطوات التجارية للشؤون زين عمل فريق اتخذ م،2014 العام خالل

 :كالتالي االستراتيجية لهذه األربع الركائز وكانت. السوق في دافعة قوة الشركة

 وتعزيز عمالئنا وأذهان عيون في وتجديدها التجارية العالمة ترميم إعادة االستراتيجية هذه ركائز أهم شملت 

 وحققت نجاحها فأثبتت للمملكة الوطني اليوم حملة في الجديدة التجارية العالمة اختبار تم وقد. بالمملكة ارتباطها

 خاصة مميزة حلّة لتمنحهم البيع ومنافذ النموذجية المعارض كل في الجديدة التجارية العالمة انتشرت وقد غاياتها،

 .العميل تجربة مفهوم على المرتكز الجديدة البيع مراكز تصميم مع

 

 التالي خالل من العمالء من التقّرب االستراتيجية للخطة الثانية الركيزة محور وكان: 

 النموذجية والمعارض الفروع) التوزيع وقنوات المباشرة المبيعات فيها بما التجزئة أعمال وتعزيز وتجديد ترميم .0

 ....(الخ االلكترونية، القسائم وأجهزة البيع، نقاط) مباشر الغير البيع الى إضافة( البيع ومنافذ

 إطالق مع خاصة الفت، بشكل وعرضها المنتجات توفير في ساعد مما البيع ومنافذ المحالت من الشركاء مراقبة .4

 .الدفع المسبقة العريض النطاق إنترنت بطاقات

 .خدماتي وبوابة الجوال تطبيقات وتشمل الرقمية القنوات وتفعيل تمكين .3

 الصغيرة المنشآت سوق في تواجدها يدعم مما جديدين شريكين مع اتفاقيات زين أبرمت فقد األعمال، قطاع ناحية من .2

 حداثة وأكثر قيمة   أفضل وخدمات منتجات لتوفير والمؤسسات كالشركات كبيرة أهداف على والتركيز والمتوسطة

 .روتطوّ 

 ذلك تحقيق وتم ،للبيانات المتطورة شبكتنا من القصوى الستفادة على فاشتملت االستراتيجية الخطة من الثالثة الركيزة أما 
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 هذه الستهداف األولى المرة وكانت(. البيانات شريحة ضمن الصوتية المكالمات حزم) المختلطة المنتجات تقديم خالل من

 الالفتة الشرائح واستقطاب الستهداف بالبيانات الخاصة الباقات طرح تم ذلك، الى إضافة. سنوات منذ السوق من الشريحة

 . الشباب كجيل ملحوظا   نموا   تشهد التي

 

   باقات إطالق الرابعة الركيزة تضمنت ،السوق في جديدة شرائح واستقطاب العمالء قاعدة تنويع نحو زين توّجه مع تماشيا 

 كعالمة زين مكانة تحديد أعاد مما البال، لراحة باقات توفير خالل من المفوترة الخطوط عمالء تستهدف جديدة مفوترة

 الشريحة هذه تستهدف التي األخرى المنتجات ومن. المساهمة قيمة ورفع والراقية، المتوسطة السوق شرائح تستهدف تجارية

 .الخليجي التعاون مجلس دول في البيانات تجوال وباقات ، للتجوال" باسبورت زين"

 لها يسبق لم جريئة خطوة زين اتخذت القائمة، السوق وديناميكية الراهن الوضع وتغيير السوق في جديدة حركة لخلق منها سعيا  

 الدفع، والمسبقة المفوترة للخطوط الشبكة ضمن المجاني االتصال إمكانية عمالءها فمنحت المملكة، في االتصاالت قطاع في مثيل

 .زين لشبكة الناشطين المستخدمين نسبة رفع الى أدى مما

 للبيع متطور برنامج تقديم خالل من وذلك األداء، من جديدة مستويات نحو للتوجه المبيعات فريق قدرات تعزيز أيضا   تم وقد

 المبادرات بمراقبة خاص برامج إدارة مكتب وتسخير للعمليات، جديد سير تحديد العمليات، لسير ومتين جديد بأسلوب

  .بها الخاصة التقارير وتحضير االستراتيجية

 

 الشبكة .  4

   الطيف الترّددي 

 :التالية الخدمات” السعودية زين“تقدم التقنية، محدودة الغير للتشغيل رخصتها وفق

 1800و 900 النطاقين على مإ سإ جي بنظام الثاني الجيل لخدمات الدولي الترددي الطيف استخدام 

 ميجاهيرتز،

 ميجاهيرتز، 900 و 2100 النطاقين على( اس تي إم يو) الثالث الجيل خدمات 

 الرابع الجيل شبكات خدمات LTE ميجاهيرتز 900و 1800 النطاقين على. 

 وتشارك السوق، احتياجات مع تماشيا   أعلى سرعات إلى لتصل العريض النطاق إنترنت خدمات تعزيز" السعودية زين" وتواصل

 البث من لالنتقال المعلومات وتقنية االتصاالت هيئة من ميجاهرتز 800 الترددي للطيف الرقمية الربحية نظام تطبيق في

 المحلي والتراسل رئيسي تراسل لتوفير للترددات مختلفة نطاقات  أيضا   الشبكة وتستخدم. الرقمي البث الى التماثلي التلفزيوني

(backhaul) الشبكة احتياجات حسب . 

 تقنية الشبكة 

 بحزم النفاذ وخدمات الثالث، والجيل الثاني، للجيل العالمية المقاييس أحدث على زين بشبكة الخاصة للتقنية األساسية القاعدة ستندت

 عليها، يعتمد موثوقة خدمات لتأمين الشبكة تصميم تم وقد .المتطور LTEو ،LTE الرابع والجيل ،(HSPA+) السريع المسار

 لذلك، ونتيجة. المختلفة األعطال ظروف خالل توقف دون دائم تشغيل حالة في تبقى كي للحماية متعددة مستويات تشمل أنها حيث

 الشبكة تمكنت وقد. والحج رمضان موسمي فترات في العالي االستخدام ظروف خالل وموثوقة مستقرة خدمات زين شبكة قدمت

 السوق من حصتنا ازدياد مع أكبر سعة استيعاب على قادرة وهي المشتركين، من متزايدة أعداد استيعاب من السعة تصميم بفضل

 التسويقية للخطط وفقا   المشتركين من المتزايدة األعداد الستيعاب التوسع على وقدرتها العالية بمرونتها شبكتنا فتتميز. مستقبال  

 بإطالق قام الذي األول المشغل زين كانت فقد. البيانات وخدمات الصوتية الخدمات من لكل السوقية حصتنا في المتوقع والنمو

 .األوسط والشرق السعودية العربية المملكة في LTE الرابع للجيل متنقلة اتصاالت شبكة

 توسعة الشبكة والتغطية 

 الصوتية الخدمات تغطية وصلت فقد الصوتية، واالتصاالت البيانات شبكات بناء في جهودها زين واصلت م،2014 عام خالل

 وكانت م،2014 ديسمبر 31 في كما خليويا   موقعا   6,252 خالل من سريعا   طريقا   130و مدينة 618 من أكثر الى اليوم

 :يلي كما التقنية حسب التغطية
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 السعودية، االتصاالت شركة عبر المحلي التجوال تشمل) الثاني الجيل تقنية عبر السكان من% 97 تغطية 

 ،(زين شبكة% 94

 السعودية، االتصاالت شركة عبر المحلي التجوال تشمل)الثالث  الجيل تقنية عبر السكان من% 96 وتغطية 

 ،(زين شبكة% 86

 الرابع الجيل تقنية عبر% 57 تغطية LTE.  

 من العمالء تجربة لتطوير هامة خطوة عن م2014 يونيو 5 في الشركة أعلنت البيانات، خدمات طلب في المستدام للنمو ونظرا  

 لخدمات عالميين مزّودين مع اتفاقيات عدة الشركة أبرمت وقد ،(Project RELOAD) الشبكة توسعة مشروع خالل

 هواوي، شركة الموّردون يشمل) االتصاالت لشبكة التحتية البنية معدات لتأمين سعودي لاير مليار 4.5 قيمتها بلغت  االتصاالت،

 زين“ ليمنح سنوات ثالث مدى على ينفذ موحدا   كمشروعا   االتفاقيات هذه وتعدّ  ،(سي إي وإن لوسنت،-الكاتيل سيسكو، نوكيا،

 . البيانات اتصاالت خدمات تشهدها التي الالمتناهية الطلب زيادة تلبية على قادرة عصرية شبكة أحدث” السعودية

 :الرابع والجيل الثالث الجيل لشبكتي والسعة التغطية توسعة على Project RELOAD الشبكة توسعة مشروع ويركز

 الثالث الجيل تقنية عبر السكان من% 89 تغطية، 

 الرابع الجيل تقنية عبر السكان من% 77 تغطية LTE. 

 بالنطاق واإلنترنت LTE الرابع الجيل لخدمات تحتية بنية أحدث تأمين الى السعودية زين تسعى االتفاقيات، هذه خالل ومن

 هذه ستعمل حيث اإلنترنت، بوابة ومعّدات األساسي، اإلنترنت وبروتوكول الرئيسية والشبكة الالسلكي التراسل فيها بما العريض

 . والبيانات الصوتية للخدمات والسعة التغطية حيث من الحالية زين شبكة وتوسعة تطوير على المعدات

 التكلفة، حيث من كفاءة وأكثر أفضل تجربة زين عمالء يمنح مما الشبكة، تنافسية لتطوير الخطوة بهذه السعودية زين قامت وقد

 .المثلى التكلفة وتحقيق واإليرادات االستخدام تدفق زيادة من االستفادة من زين ستتمكن وحيث

 

 المعلومات تقنية . 3

 إمكانياتها وزيادة النتائج تحقيق الى خاللها من تهدف المعلومات، تقنية في شاملة بتحّوالت م2014 العام السعودية زين ستقبلتا

 :التالي إنجاز ذلك على بناء   تم وقد جديدة، أعمال إنشاء يدعم وبما والعمليات، األصعدة كافة على كبيرة بنسبة

 التواصل ونقاط القنوات كل في الرقمي النظام الى الكامل لتحولا، 

 المتقاطع والبيع اإلضافي البيع وإمكانيات العمالء، على المحافظة نسبة رتفاعا، 

 العمالء عالقات دارةإ CRM حداثة األكثر.  

 المتطور والفوترة للشحن الموّحد النظام إطالق (CbiO) 

 إريكسون منصة من بدعم المتطور (CbiO) والفوترة للشحن الموّحد النظام من األولى المرحلة م2014 عام في زين طلقتأ

 النظام مساهمة الى باإلضافة هذا. والمنتجات للخدمات القدرات من المزيد يمنح مما عالميا ، المعروفة الفوري للتسعير الذكية

 نافذة ورؤية تجربتهم وتطوير العمالء حياة دورة كإدارة أخرى أساسية جوانب تحسين في (CbiO) والفوترة للشحن الموّحد

 .العميل على التركيز مستوى في يساهم مما العمالء، الحتياجات

 في الهائل واإلنخفاض التجاوب، ومدة الملحوظ، الثبات خالل من الحج موسم أثناء المتطورة القدرات هذه فعالية إثبات تم قدو

 إن أي ليجاسي نظام من الدفع المسبقة للخطوط زين عمالء قاعدة نقل تم كما. المبتكرة العروض من والعديد المكالمات رفض

(IN) العمالء على تأثير أو إعاقة دون والفوترة للشحن الموحد النظام لىإ. 
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 العمالء عالقات إدارة نظام تطوير (CRM) 

 :التالي إطالق خالل من والشركاء العمالء عالقات إدارة على قدراتها تعزيز في جهودها زين ستثمرتا

 الموّزعين مع العالقات دارةإ، 

 اآللي المبيعات قوى ظامن، 

 العمالء عالقات إدارة تحليالت (CRM،) 

 المنتجات تالوجاتك، 

 العموالت ظامن. 

 الشركاء وزيادة المخزون، حركة العمالء، تجربة القيمة، شرائح للعميل، النافذة الرؤية على واضحا   إيجابيا   تأثيرا   لذلك كانو

 .األعمال قطاع مبيعات قوى الى إضافة

 

 التنظيمي اإلطار . 4

  كافة على المعلومات وتقنية االتصاالت هيئة مع العالقة توطيد على الشركة وإدارة اإلدارة مجلس حرص م،2014 العام خالل

 . األصعدة

 خدمات أسعار تخفيض يخص بما المعلومات وتقنية االتصاالت هيئة من المرئيات لطلب الشركة استجابت م،2014 نوفمبر وفي

 إلفادة تأييدها على الشركة أكّدت وقد. السعودية العربية المملكة في( MTR) المتنقلة االتصاالت شبكات على اإلنتهائية المكالمات

 االتصاالت شبكات على اإلنتهائية المكالمات خدمات أسعار لتخفيض( المرئيات طلب وثيقة في) المعلومات وتقنية االتصاالت هيئة

 سيؤدي المتنقلة الشبكة على اإلنتهائية المكالمات خدمات أسعار تخفيض بأن تؤمن" السعودية زين" كون هلالت، 8 الى المتنقلة

 تأمين الى وتسعى المبادرة هذه" السعودية زين" تدعم المملكة، في الثالث المشّغل وكونها. للعمالء االتصاالت تكلفة تخفيض الى

 يتم حيث القائمة، العالمية الممارسات عكس على أنه الى الشركة وأشارت. عمالئها لكل األفضل والقيمة الجودة ذات الخدمات

 تقم لم السعودية العربية المملكة فإن عام، كل المتنقلة االتصاالت شبكات على اإلنتهائية المكالمات خدمات أسعار تخفيض

 على  قدرتها عدم في ساهم( MTR) اإلنتهائية المكالمات خدمات أسعار ارتفاع أن الى أشارت كما م،2008 العام منذ بتخفيضها

 المرتفعة المكالمات أسعار بسبب آخر مشّغل الى االنتقال من العميل تفادي ظاهرة النتشار نظرا   السوقية، حصتها قيمة زيادة

 .الحال في أقل أو هلالت 8 الى األسعار تخفيض تام وبشكل الشركة تؤّيد ذلك، الى إضافة. الشبكة خارج

؛ وتحديدا  وّدي بشكل المعلومات وتقنية االتصاالت هيئة مع العالقة القانونية المنازعات بعض حل الى السعودية زين تسعى كما

 كالتالي:

 للهاتف الرقم نقل خدمة المعلومات وتقنية االتصاالت هيئة فرض لعدم نتيجة ألضرار بتعويض المطالبة 

 ،(MNP) المتنقل

 الشبكة زين" خدمة يخص بما المعلومات وتقنية االتصاالت هيئة لقرار نتيجة ألضرار بتعويض المطالبة 

 ،"الواحدة

 االتصاالت شركة بمنع قرارها المعلومات وتقنية االتصاالت هيئة تنفيذ لعدم نتيجة ألضرار بتعويض المطالبة 

 ،زين من السعودية االتصاالت شركة الى الواصلة الدولية الحركة إيقاف من السعودية

 ضد المعلومات وتقنية االتصاالت هيئة وعقوبات غرامات يخص بما القانونية التحديات بعض زين تواجه 

 ،الشركة

 منها بأي فوزها حسم ويصعب المنازعات، هذه في المطالبة الجهة هي" السعودية زين" أن الى اإلشارة تجدر 

 .كلها أو
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 الحكومية الشؤون . 5

 لتحسين سعيا   السعودية العربية المملكة حكومة مع منتظم بشكل للتعاون اجتماعات عدة التنفيذية واإلدارة الشركة إدارة مجلس عقد

 صعيد على إضافية قيمة ليمّثل ككل االتصاالت قطاع لتطوير وأيضا   فيها، والمقيمين المملكة أبناء لكل االتصاالت خدمات مزايا

 الى مستندة بذلك المتعلقة الدالئل وأظهرت منصفة غير تنافسية ممارسات تعتبره ما تجاه آراءها الشركة أبدت وقد. المملكة

 سوف المضمار هذا في المبذولة جهودها بأن ثقة على" السعودية زين" وإن(. G20) العشرين مجموعة دول في المتبعة المعايير

 . القريب المستقبل في والموظفون الشأن وأصحاب المساهمون منها يستفيد هامة نتائج الى تؤدي

 

 المال رأس تخفيض

 العادية غير العامة الجمعية اجتماع لحضور فأكثر سهم 20 يملكون الذين المساهمين السادة السعودية زين إدارة مجلس دعا

 األربعاء يوم( تداول) السعودية المالية السوق لشركة التابع اإلعالمي المركز في تعالى هللا بمشيئة عقده المقرر( االول االجتماع)

 بتخفيض اإلدارة مجلس توصية على الموافقة رئيسي، بشكل لمناقشة، وذلك م2015-02-25 الموافق هـ 1436-05-06 بتاريخ

 تخفيض سيتم حيث ،%45.96 قدرها انخفاض بنسبة لاير، 5,837,291,750 إلى لاير، 10,801,000,000 من المال رأس

 . سهم 2.18 لكل سهم 1 تخفيض أي سهم، 583,729,175 إلى سهم، 1,080,100,000 من األسهم عدد

 

 سبتمبر 30 تاريخ حتى الشركة على المتراكمة الخسائر كامل إطفاء إلى المال رأس بتخفيض للتوصية الرئيسي السبب ويعود

 لدراسة وتبعا   عملياتها أداء لتحسين المتبعة خطتها من كجزء الشركة؛ مال رأس من تقريبا  % 45.96 نسبتها تبلغ والتي 2014

 .الخارجيين ومستشاريها التنفيذية الشركة إدارة أعدتها

  

 الشركة مال رأس تخفيض من تأثير يوجد وال المتراكمة، الخسائر كامل إلطفاء األسهم من عدد إلغاء طريق عن التخفيض وسيتم

 المالية لألوراق اإليداع مركز لدى الشركة بسجالت المسجلين للمساهمين التخفيض نفاذ قرار ويكون. المالية التزاماتها على

 . عادية الغير العامة الجمعية يوم تداول بنهاية( تداول)
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 ملخص النتائج المالية 

 م4102و م،4103و م4104و م،4100و م،4101 ديسمبر 30 في كما المالي المركز قوائم ملخص 

 م2113و م2112و م،2111و م،2111 ديسمبر 31 في كما السعودية لزين المالي المركز قائمة التالي الجدول خصلي

 .م2114و

 
 م2114و ،م2113و ،م2112و م،2111و م،2111  في المنتهية للسنوات المدققة المالية القوائم: المصدر

 

 سعودي لاير مليون 17,327 منها سعودي، لاير مليون 25,865 م،2014 ديسمبر 31 في كما, الشركة موجودات إجمالي بلغ

 وتقنية االتصاالت هيئة من الشركة عليها حصلت التي للرخصة الدفترية بالقيمة تتعلق( الموجودات إجمالي من% 67 تشكل)

 31 في كما سعودي لاير مليون 4,296 والمعدات الممتلكات قيمة بلغت فقد ذلك، الى إضافة. م2007 عام في المعلومات

 .الموجودات إجمالي من% 16.6 نسبة يشكل ما وهو م،2014 ديسمبر

 لاير مليون 14,760 والبالغ) منها% 72.3 سعودي، لاير مليون 20,401 التاريخ نفس في كما المطلوبات إجمالي ويبلغ

 :يلي بما يتعلق( سعودي

 تسهيل المرابحة؛ .0

 سلف المساهمين؛ .4

 ؛BNA الوطني العربي البنك – الثانوي لقرضا .3

 لقرض الحكومي؛ ا .2

 .مويل الموردينت .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 % التغيير  التغيير 4102 4103 4104 4100 4101 

 03/02 03/02 مدققة مدققة مدققة مدققة مدققة بماليين الريالت
 %17.3  573 3,888 3,315 4,380 2,432 2,612 الموجودات المتداولة

 (%4.1) (950)  21,977 22,927 23,636 24,312 25,453 الموجودات غير المتداولة

 (%1.4) (377)  25,865 26,242 28,016 440,22 450155 إجمالي الموجودات

 %1.9  71       3,897 3,826 15,400 15,511 7,454 المطلوبات المتداولة

 %5.4  847       16,504 15,657 4,164 6,941 14,472 المطلوبات غير المتداولة

 %4.7  918    20,401 19,483 19,564 440250 400,44  إجمالي المطلوبات

 (%19.2) (1,295) 5,464 6,759 8,452 4,293 6,129  حقوق المساهمين

إجمالي المطلوبات وحقوق 
 المساهمين

450155 440,22 28,016 26,242 25,865  (377) (1.4%) 
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 نظرة على قروض الشركة 

 كما القروض لهذه ملخص يلي وفيما. سعودي لاير مليون 14,727 القائمة القروض أرصدة بلغت م،2014 ديسمبر 31 في ماك

 :م2014 ديسمبر 31 في

 

 الستحقاق

 الرصيد

 الجهة المانحة القائم

 المسدد

 العام خالل

 أصل

 بماليين الريالت  المدة القرض

 تسهيل المرابحة سنوات 5 8,631    - بنوك 8تحالف  8,631 2018يونيو،  30

 2,539 غير محدد
المساهمون 

 المؤسسون
 سلف المساهمين غير محدد 3,386    - 

 سنوات 3 2,250    - بنوك 4تحالف  2,250 2016يونيو،  05
 البنك - الثانوي القرض

 الوطني العربي

    - وزارة المالية 801 2027يونيو،  1
 800حتى 

 في السنة
 القرض الحكومي سنة 14

 506 2018يناير،  31
وكالة ائتمان 

 صادرات
200 1,219 

5.5 

 سنوات
 تمويل الموردين

 اإلجمالي         14,727  

 السعودية الرياالت بماليين األرقام كل: مالحظة

 الشركة معلومات: لمصدرا

 

 المشترك المرابحة تمويل . 1

 السعودي البنك طريق عن ترتيبها تم وقد سعودي، لاير مليار 8.63"( المرابحة تسهيالت)" المشاركة المرابحة تسهيالت تبلغ

 وجزء سعودي، لاير مليار 6.35 يبلغ السعودي باللاير جزء من هذه المرابحة تسهيالت وتتكون. م2014 يوليو في الفرنسي

 هذه من المبدئي الغرض وكان(. سعودي لاير مليار 2.28 يساوي ما) أمريكي دوالر مليون 608.46 يبلغ األمريكي بالدوالر

 .م2007 عام في المعلومات وتقنية االتصاالت هيئة من الصادرة الرخصة على االستحواذ قيمة من جزء تمويل االتفاقية

 

 المؤسسين المساهمين أسهم ورهن. ك.م.ش المتنقلة االتصاالت شركة من معطاة كفالة بموجب جزئيا   مضمون الجديد التسهيل إن

 . التمويل مدة خالل سنوية ربع بأقساط تستحق المرابحة تسهيل اتفاقية في محدد هو كما التمويل مصاريف إن. والرئيسيين

 

 :يلي كما المقرضة البنوك قبل من المفروضة المالية التعهدات تتلخص

 .المدينة والذمم العقود بعض عن التنازل .أ 

 .التشغيلية والحسابات التأمين قيود على رهونات  .ب 

 .والموظفين الجملة وباعة التجزئة وباعة والتجار والموزعين للعمالء تمنح التي والضمانات القروض على قيود .ج 

 .الشركة موجودات جميع على التأمين تشترط كما إضافية، تسهيالت أي على الشركة حصول عدم .د 

 .المالية الرافعة ومستوى واإلطفاء واالستهالكات والضريبة الفوائد قبل األرباح .ه 

 

 المساهمين من السلف  .4

 لاير مليار 2.54 القائم الرصيد ويبلغ. م2007 عام منذ عليها المتفق للترتيبات وفقا   للشركة مالية سلفا   المؤسسون المساهمون قدم

 المشترك المرابحة لتمويل التمويل إعادة بعد 2009 أغسطس منذ التمويل تكاليف وبدأت. م2014 ديسمبر 31 في كما سعودي

 .المؤسسين المساهمين قبل من عليها متفق تمويل تكاليف تحمل تلك السلف تقديم اتفاقية وإن آنذاك، تم الذي

 :التالية األغراض خدمة بهدف المؤسسين المساهمين من السلف هذه على مبدئيا   الشركة حصلت وقد
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 المعلومات؛ وتقنية االتصاالت هيئة من الممنوحة الرخصة على االستحواذ تكاليف من جزء تمويل 

 العامل؛ المال رأس متطلبات تمويل 

 المشترك؛ المرابحة تسهيل اتفاقية في المطلوبة الضمانات تقديم  

 الوطني العربي البنك من الثانوية القروض مستحقات كل تسديد ANB وشركة (Finnvera.) 

 وذلك المستحقة التمويل مصاريف ذلك في بما م،2114 ديسمبر 31 في كما المساهمين من المقدمة الدفعات سداد جدولة يتم مل

 . المشترك المرابحة تسهيل سداد يتم حتى

 

 الثانوي القرض . 3

 الشركة التزامات تمويل إلعادة محلية تجارية بنوك من( ثانوي دين) األجل طويل قرض تسهيل تدبير تم م،2013 أبريل 5 يف

 ضمانات مقابل وذلك سعودي، لاير مليار 2.25 الكاملة قيمته وتبلغ سابقا   القائمة األجل قصيرة االقتراض تسهيالت بموجب

 ثانوي ودين اإلتفاقية في عليها منصوص عموالت ألعباء التسهيل هذا يخضع. ك.م.ش المتنقلة االتصاالت شركة قبل من مقدمة

  .الحالي المرابحة لتسهيل

 التمويل ترتيبات بموجب الشركة التزامات تمويل إعادة في يتمثل التمويل من النوع هذا على الحصول من األولي الغرض انك

 .الشركة على وتحّملها الفوائد. ك.م.ش المتنقلة االتصاالت شركة تدفع فيما. الموردين من السابقة

 

 الحكومي القرض.  4

 على والمترتبة الدولة إلى المستحقة المدفوعات سداد تأجيل تتضمن والتي السعودية، المالية وزارة مع اتفاقية بتوقيع الشركة قامت

 بمثابة االتفاقية هذه وتعتبر. السنة في سعودي لاير مليون 800 يتجاوز ال بمبلغ تقدر والتي القادمة السبع السنوات خالل الشركة

 .السائدة السوق معدالت من أقل تمويل تكاليف تحمل حيث تجاري، قرض

 

 الموّردين من التمويل . 5

 325 مجموعهما يبلغ( ب و أ) جزئين من مؤلف تصدير ائتمان ضمان تسهيل اتفاقية على التوقيع تم ،2012 يونيو 20 في

 ثم ومن. ك.م.ش المتنقلة االتصاالت شركة قبل من مضمون التسهيل هذا إن. دولية بنوك وثالثة الشركة بين أمريكي دوالر مليون

 :هو التسهيل هذا من الغرض إن. المرابحة تسهيل بدين

 التقنيين الشركة موردي ألحد دائنة مبالغ تسديد. 

 التقني الموّرد نفس من المقدمة الجديدة التوسعية الخطط من المزيد تمويل. 

 سيتم القرض سداد إن. القرض مدة على سنوية نصف أقساط على تستحق التسهيل اتفاقية في ذكرها تم كما التمويل مصاريف نإ

 دوالر مليون 155 إجمالي) القرض من أ للجزء 2012 يوليو بشهر بدأت سنوات( 5.5) خمس لمدة سنوية نصف دفعات على

 31 هو القرض استحقاق تاريخ(.  أمريكي دوالر مليون 98 إجمالي) القرض من ب للجزء 2013 يوليو بشهر وبدأت( أمريكي

 .الشركة على وتحّملها المستحقة والفوائد الرئيسي المبلغ. ك.م.ش المتنقلة االتصاالت شركة تدفع فيما .2018 يناير
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 م،2013و م2012و م،2011و م،2010 ديسمبر 31 في المنتهية للسنوات العمليات قائمة ملخص 

 م2014و

 :م2114و ،م2113و ،م2112و م،2111و م،2111 ديسمبر 31 في كما السعودية لزين العمليات قائمة التالي الجدول يلّخص

 .م2014و ،م2013و ،م2012و م،2011و م،2010 في المنتهية للسنوات المدققة المالية القوائم: لمصدرا

 

 6,523  من انخفاضا   سعودي لاير مليون 6,244 إلى لتصل% 4.3 بنسبة اإليرادات انخفضت م،2014 المالي العام خالل

 المسبقة الخطوط قطاع إيرادات تدّني إلى االنخفاض هذا وراء الرئيسية األسباب وتعود. م2013 عام في سعودي لاير مليون

 باإلضافة إيقافها، المعلومات وتقنية االتصاالت هيئة قررت والتي الدولية األسعار في الحادة المنافسة انتهاء الى نظرا   وذلك الدفع،

 . 2013 العام من النهائي الربع في اقراره تم والذي قانونيين الغير العاملين من كبير عدد ترحيل قانون تأثير استمرار إلى

 الى لتصل 2014 العام نهاية في% 11 بنسبة ارتفعت الشركة مشتركي قاعدة أن بالذكر الجدير من اإليرادات، تدني رغم لكنو

 خدمة في المشتركين عدد ارتفاع الى النمو هذا ويعود. 2013 عاممليون عميل بنهاية  8.7ـ ب مقارنة عميل مليون 9.7

 . اإلنترنت

 مليون 3,388 من متدنية سعودي لاير مليون 3,021 إلى لتصل% 11 بنسبة م2014 عام خالل اإليرادات تكلفة أيضا   تدّنت

 عدد انخفاض والى الدفع المسبق القطاع في التكلفة تدّني إلى االنخفاض هذا وراء السبب ويعود. م2013 عام في سعودي لاير

 .المباعة األجهزة

. م2013 عام خالل% 48 من مرتفعا  % 52 إلى ليصل م2014 عام خالل ملحوظ بشكل الربح هامش تحّسن ذلك، الى إضافة

 .األعلى الربح هامش ذات اإلنترنت لخدمات الطلب لزيادة نتيجة الربح هامش في التحّسن هذا ويأتي

 بنسبة م2014 عام خالل تحسنا  ( EBITDA) واإلطفاء اإلستهالك الضرائب، التمويلية، األعباء قبل ما األرباح شهدت وقد ذاه

 تلك هامش ارتفع وبذلك م،2013 عام في سعودي لاير مليون 891 بـ مقارنة سعودي لاير مليون 1100 مبلغ إلى لتصل% 24

 .2014 عام خالل% 18 الى ليصل 2013 عام خالل% 14 من( EBITDA Margin) األرباح

 %التغيير التغيير  4102 4103 4104 4100 4101 

 03/02 03/02 مدققة مدققة مدققة مدققة مدققة بالمليون لاير سعودي

 (%4.3) (279)   6,244 6,523 6,171 6,699 5,934 اإليرادات

 (%10.8)  367 (3,021) (3,388) (3,311) (3,499) (3,414) اإليراداتتكلفة 

 %2.8  88  3,223 3,135 2,860 30411 40531 إجمالي الربح

 %0.2 (4) (2,032) (2,028) (1,687) (1,972) (1,848) مصاريف التوزيع والتسويق

 (%57.9)  125 (91)  (216) (295) (329) (351) المصاريف العمومية واإلدارية

  التمويلية، األعباء قبل ما األرباح
 واإلطفاء اإلستهالك الضرائب،

331 899 878 891 1,100  209  23.5% 

 (%11.3)  207 (1,633) (1,840) (1,810) (1,711) (1,494)  االستهالك واإلطفاء

 (%43.8)  416  (533)  (949) (932) (500) (00043) الخسارة من العمليات

 (%57.1) (12)   9 21 6 - 1  العموالتدخل 

 (%3.0) (22)  (745)  (723) (823) (1,114) (1,196) األعباء التمويلية

 (%23.1)  382 (1,269) (1,651) (1,749) (00,45) (40355) صافي الخسارة للسنة
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 لاير مليون 949 من متدنية سعودي لاير مليون 533 إلى لتصل م2014 عام في% 44 بنسبة انخفضت العمليات من لخسارةا

 القانونية واالستشارة القانونية بالقضايا للفوز نظرا   األحكام عدد في التدني الى االنخفاض هذا ويعود. م2013 عام خالل سعودي

 .الشركة لموجودات االستخدام صالحية مدة وتعديل والصيانة، اإلصالح بمصاريف كذلك االنخفاض والى الخارجية،

 الى ليصل 2014 عام في% 23 بحوالي تقلّص حيث للشركة، الخسارة صافي على ذلك انعكس فقد أعاله، للمذكور نظرا  و

 .2013 في لاير مليون 1,651 من متدنيا   لاير مليون 1,269

 

 :م2014و ،م2013و ،م2012و م،2011و م،2010 للسنوات اإليرادات تحليل التالي الجدول وضحي

 .م2014و ،م2013و ،م2012و م،2011و م،2010 في المنتهية للسنوات المدققة المالية القوائم: المصدر

 

 حركة الى يعود ولكنه النشاط، هذا لطبيعة نظرا   الشركة نشاط على ينطبق ال لإليرادات الجغرافي التحليل أن ذكره، الجدير منو

 من مكالماته تصدر بينما ما منطقة في العميل معلومات تسجيل يتم فقد وبالتالي، المختلفة، المملكة أنحاء في وتنقالتهم العمالء

 بمنطقة ربطها يمكن ال الدولية المكالمات من المحققة اإليرادات فإن ذلك، الى إضافة. تواجده مكان على اعتمادا   مختلفة مناطق

 .المملكة خارج تحدث ألنها المملكة في بعينها

 

 سياسة توزيع األرباح 

 جميع خصم بعد السنوية الصافية الشركة أرباح توزيع يكون سوف أنه على األساسي الشركة نظام من( 45) المادة نّصت

 :اآلتي الوجه على األخرى والتكاليف العمومية المصروفات

 بلغ متى التجنيب هذا وقف العادية العامة للجمعية ويجوز نظامي، احتياطي لتكوين الصافية األرباح من%( 10) يجنب .أ 

 .المال رأس نصف المذكور االحتياطي

 الصافية األرباح من%( 20) تتجاوز ال نسبة تجنب أن اإلدارة مجلس اقتراح على بناء   العادية العامة للجمعية يجوز .ب 

 .معينة أغراض أو لغرض وتخصيصه اتفاقي احتياطي لتكوين

 .األقل على المدفوع المال رأس من%( 5) تعادل للمساهمين أولى دفعة ذلك بعد الباقي من يوزع .ج 

 .اإلدارة مجلس ألعضاء كمكافأة الباقي من%( 5) عن تزيد ال نسبة تقدم ما بعد يخصص .د 

 .األرباح في إضافية كحصة المساهمين على ذلك بعد الباقي يوزع .ه 

 متطلبات مع يتناسب بما المساهمين استثمارات على العائد تعظيم بهدف األسهم على أرباح توزيع الشركة تطلعات من نإ

 أرباح بتوزيع تقوم أن تتوقع ال الشركة فإن حال، أي وعلى. الشركة في االستثمارية والمتطلبات المستمرة الرأسمالية المصاريف

 أرباحها إلى الشركة ستنظر وحينها أرباح، صافي تحقيق ثم ومن التعادل نقطة تحقيقها لحين القريب المدى في للمساهمين سنوية

 بما أخرى وعوامل العام، االقتصادي والمناخ األسواق، أوضاع إلى إضافة المالي ووضعها الرأسمالية نفقاتها ومتطلبات المبقاة

 واالعتبارات األعمال وتوقعات والرأسمالية، النقدية والمتطلبات االستثمار، إعادة في الشركة واحتياجات االستثمارية الفرص فيها

 من فيها الدخول يتم تمويلية ترتيبات أي بموجب األرباح توزيع على ُتفرض قيود أي إلى باإلضافة األخرى، والتنظيمية القانونية

 .للشركة األساسي والنظام الشركات نظام متطلبات لبعض سيخضع وجدت، إن األرباح، دفع أن كما. الشركة قبل

 

 التغيير% التغيير  2014 2013 4104 4100 4101 بالمليون لاير سعودي

 (%3.1) (179)  5,640 5,819 5,909 6,524 5,815 رسوم االستخدام

 %6.8  25 395 370 232 143 115 االشتراكات

 (%37.4) (125)  209 334 30 32 4 أخرى

 (%4.3) (279)  6,244 6,523 6,171 ,,404 50,32 إجمالي اإليرادات
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 الخارجي المراجع تقرير في ورد كما النتباه لفت 

 ي:نود لفت االنتباه إلى ما يل

مليار لاير سعودي للسنة  1.27حول القوائم المالية، تكّبدت الشركة خسارة صافية بلغت  9و  1اإليضاحين كما هو مبين في . 1

مليار لاير سعودي  كما في ذلك التاريخ. باإلضافة إلى ذلك،  5.27، ولديها عجز متراكم بلغ 2114ديسمبر  31المنتهية في 

المعتمدة مما أدى إلى إنحراف تقني بالوفاء بأحد تعهدات اتفاقية تمويل  ، كانت نتائج الشركة ما دون خطة العمل2114خالل سنة 

حول القوائم المالية المرفقة. خالل الربع االخير، حصلت إدارة الشركة من البنوك الممولة  9المرابحة المشار إليه في اإليضاح 

البنوك الممولة إلعادة النظر في احتساب التعهدات و اتفقت ايضا  مع  2114سبتمبر  31على اعفاء للتعهد المذكور اعاله كما في 

والتي  2115يناير  21. قام مجلس ادارة الشركة باعتماد خطة العمل المعدلة في 2115مارس  31و لــ  2114ديسمبر  31لــ 

 .ال تزال خاضعة للوصول إلى تفاهم نهائي مع البنوك، لتتوافق مع متطلبات إتفاقية التمويل

أوصى مجلس ادارة الشركة على مساهمي  2114نوفمبر  27حيث انه في  ،حول القوائم المالية 1في اإليضاح كما هو مبين . 2

لاير للسهم(، الى  11سهم بواقع 1.181.111.111لاير سعودي ) 11.811.111.111الشركة تخفيض رأس مال الشركة من 

% من رأس 45.96(، بنسبة تخفيض قدرها لاير للسهم 11سهم بواقع  583.729.175لاير سعودي ) 5.837.291.751

المال. ان هذه التوصية ال تزال خاضعة لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والذي سيعقد بتاريخ 

 .2115فبراير  25

الشركة هي طرف في إن  2114ديسمبر  31حول القوائم المالية، والذي يبين كما في  2-23كما هو مبين في اإليضاح . 3

 2.2إجراءآت تحكيم مع شركة إتحاد إتصاالت )"موبايلي"( فيما يتعلق بنزاع نشأ من مطالبة من موبايلي على الشركة بمبلغ 

، تم رفض غالبيتها من قبل الشركة، مما أدى إلى نزاع نشأ من اتفاقية الخدمات التي لاير سعودي باإلضافة إلى غرامات مليار

، والنتيجة 2114ديسمبر  21. إن جلسات التحكيم التي هي قيد التنفيذ، بدأت بالفعل في 2118مايو  6في  أبرمها الطرفان

  ة.ديدها بشكل موثوق في هذه المرحلالنهائية للتحكيم وما قد ينشأ عنها من تأثير على حسابات الشركة، إن وجد، ال يمكن تح

 أسس إعداد القوائم المالية 

 المحاسبي، االستحقاق لمبدأ وفقا   التاريخية التكلفة أساس على 2014 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة المالية الشركة قوائم إعداد تم

 .القانونيين للمحاسبين السعودية الهيئة عن الصادرة المحاسبية للمعايير وطبقا  

 

 اإلفصاحات

. مؤكدة وليست للمخاطر عرضة العامة المستقبلية اإلفادات تلك وتعتبر عامة، مستقبلية إفادات هذا اإلدارة مجلس تقرير يشمل

 تلك وتتضمن. لعملياتها االفتراضي أو الممكن المستقبلي الشركة بأداء تتعلق معلومات على العامة المستقبلية اإلفادات تلك وتشتمل

 .مشابهة تعبيرات أو" تأمل" ،"تقّدر" ،"تعتقد" ،"تتوقع" مثل كلمات العامة المستقبلية اإلفادات

 عوامل المخاطرة 

 عوامل خاص وبشكل التقرير هذا في الواردة المعلومات كافة بعناية يدرسوا أن المستقبليين والمساهمين المساهمين على تعيني

 تعتبرها أخرى عوامل هناك تكون وقد الممكنة، المخاطرة عوامل لجميع شاملة ليست العوامل هذه أن علما   أدناه، المبينة المخاطرة

 . أعمالها على جوهرية بصورة تؤثر ال أنها أو مهمة غير الشركة

 المنافسة مخاطر

 بنجاح توقعاتنا تحقيق في قدرتنا على الفعالة المنافسة في نجاحنا ويعتمد. االتصاالت صناعة في الشدة بالغة منافسة واجهن

 تحدث التي التغييرات أو السوق إلى بإدخالها منافسونا يقوم قد التي الجديدة الخدمات فيها بما المتعددة المنافسة لعوامل واالستجابة

 الخدمات أسعار على ضغوطا   تضع قد المنافسة فإن وبالتالي،. األسعار وضغوط الديموغرافية واالتجاهات العمالء يفضله ما على

 .نوفرها التي
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  التصالت صناعة في التقنية التطورات

 ننمو ولكي. احتياجاتهم تلبي التي الخيارات من كثيرا   للمستهلكين توفر جديدة تقنيات تطوير مع سريعة تغييرات صناعتنا شهدت

 بتعزيز نقوم وأن التقنية مجاالت في تحدث التي المستقبلية التغييرات مع التأقلم إلى بحاجة فإننا المنافسة على قادرين ونبقى

 التقنيات على المستقبلي الطلب تلبية من نتمكن لم وإذا. لعمالئنا المتغيرة االحتياجات تلبي جديدة عروض وتقديم الحالية عروضنا

 في الجديدة الخدمات تطوير فإن عام، وبشكل. منافسينا لصالح عمالءنا نفقد قد فإننا منافسة بأسعار أو المناسب الوقت في الحديثة

 لالتجاهات دقيقة توقعات وضع من نتمكن ال وقد. لها واالستجابة باستمرار المتغيرة عمالئنا احتياجات توقع منا يتطلب صناعتنا

 وإذا. جديدة خدمات بإدخال لقيامنا قانونية أو تنظيمية عوائق هناك ذلك، الى وإضافة. السوق في الجديدة الخدمات نجاح أو التقنية

 فإن كبير، بشكل إدخالها، وإكمال لتنفيذ المصاحبة التكاليف زادت إذا أو السوق، في قبول على الحصول في الخدمات هذه فشلت

 . سلبي بشكل تتأثر قد عليهم والمحافظة العمالء اجتذاب على قدرتنا

 

 الشبكة لتشغيل الالزمة والمعدات األجهزة لتأمين رئيسيين موردين على العتماد

 فشل حالة وفي. أعمالها إدارة في إليها تحتاج التي واألجهزة بالمعدات يزّودنها متنوعين رئيسيين موردين على" زين" تعتمد

 االستراتيجية تنفيذ في قدرتنا على سلبي تأثير له يكون قد ذلك فإن بانتظام، الخدمات أو المعدات توفير في الموردين هؤالء

 بتنفيذ والمتعلقة لنا الممنوحة التشغيل رخصة في الواردة االلتزامات تلبية من نتمكن ال قد ذلك، الى وإضافة بأعمالنا، الخاصة

 والتوزيع العمل شركاء مع أو الموزعين مع جيدة عالقة على الحفاظ في الشركة فشل يترك وقد. المتنقلة االتصاالت شبكة وتغطية

 .عملياتنا ونتائج المالي ووضعنا أعمالنا على كبيرا   سلبيا   أثرا  

 

 العمالء ائتمان مخاطر

 مشغلي كمعظم فإننا، الدفع، مسبقة الحسابات من أغلبيتها تتألف المشتركين من قاعدة وجود على خططنا فيه نبني الذي الوقت في 

 يحاول أن المحتمل من حيث. اآلجل الدفع عمالء حسابات من المعدومة المديونية مخاطر إلى نتعرض سوف المتنقلة، االتصاالت

 تضم عامة بيانات قائمة وجود رغم خدماتنا في االشتراك اآلخرين المشغلين لدى السوداء القوائم في إدراجهم جرى الذين العمالء

 هذه على االعتماد فإن ،(سمة) االئتمانية للمعلومات السعودية الشركة لدى المملكة داخل السوداء القوائم في المسجلين العمالء

 أو الجدد للمشتركين االئتمانية الجودة تقييم على القدرة عدم إن. االئتمانية العمالء مخاطر كافة إلغاء المرجح غير من القائمة

 عنه ينجم وقد للعمالء، االئتمانية المصداقية على أثرا سيترك السعودي االقتصاد في تدهور حصول أو المسجلين المشتركين

 .عملياتنا ونتائج المالي ووضعنا أعمالنا على سلبي تأثير له سيكون وهذا. العمالء لدى الفشل من متوقعة غير مستويات

 

 التصالت تنظيم

 زال ما خالله من نعمل الذي التنظيمي الهيكل وإن. السعودية العربية المملكة حكومة تضعها التي للتعليمات أعمالنا خضعت

 استراتيجيات تنفيذ على قدرته من الناشئ اإلطار هذا يعيق أن الممكن ومن. والمنافسة القطاع تحرير وجه في النشوء في مستمرا  

. اآلن متوقع هو كما لديه العمل وخطط أهداف ومواجهة المتغيرة السوق لظروف االستجابة في مرونته من يحد وأن لديه العمل

 يتم أن أو أخرى مرة تتغير لن المنظمة الهيئة تصدرها التي أو السعودية في السائدة القوانين بأن ضمانات أي هناك يوجد وال

 وتقنية االتصاالت لهيئة فإن باالتصاالت، الخاصة التعليمات ظل وفي. عملياتنا على سلبيا   أو جوهريا   تؤثر بطريقة تفسيرها

 هيئة وتتمتع. ضدنا غرامات فرض أو رخصتنا تجديد عدم أو إبطال تعليق، تعديل، تشمل واسعة سلطات المملكة في المعلومات

 أعمالنا على سلبي أثر له سيكون ضدنا الهيئة تتخذه إجراء أي وأن. وبثه المحتوى صناعة بتنظيم المعلومات وتقنية االتصاالت

 .عملياتنا ونتائج المالي ووضعنا

 

 األمنية التدابير خرق أو لألعمال المتوقع غير التوقف

 السعة، على قيود عن ناجم للعمليات توقف أو أضرار أي من وشبكاتنا التحتية بنيتنا نحمي دمنا ما خدماتنا تقديم في نستمر سوف

 الحاسب في فيروسات وجود والبرامج، األجهزة في عيوب للطاقة، انقطاع حرائق، أرضية، هزات حروب، سيئة، جوية ظروف

 . مشابهة أحداث أي أو به المصرح غير الدخول بشرية، أخطاء التراسل، كوابل في انقطاع االتصاالت، تعطل اآللي،
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 االتصاالت أنظمة أو المعلومات تقنية أنظمة من ألي كامل عطل حدث إذا كبير بشكل سلبا   تتأثر أن أو أعمالنا توقف الممكن منو

 قدرتنا على يؤثر قد عملياتنا توقف عنه ينجم األمنية لإلجراءات اختراق أو حادث حصول أو النظم تلك في خلل وأي. الشركة في

 أثرا   الخلل هذا يترك أن الممكن ومن. التشغيلي ودخلنا إيراداتنا على جوهري أثر له يكون سوف مما لعمالئنا الخدمة توفير على

. عمالءنا نخسر أن إلى خاص، بشكل يؤدي، أن الممكن من وهذا العمالء وثقة وسمعتنا بصورتنا يتعلق فيما جوهريا   سلبيا  

 عن والتوقف األعطال تلك تركته الذي الضرر إصالح أجل من إضافية تكاليف نتحمل أن علينا يكون فقد ذلك، إلى وباإلضافة

 في الخلل تركها التي النتائج عنده وصلت الذي الحد إلى مداها في تصل أخرى التزامات نتحمل أن أيضا   الممكن ومن. الخدمة

 غير اإلفصاح في أو بياناتهم في أو بالعمالء الخاصة التطبيقات في تلف أو ضرر عنها نجم التي األمنية الخروقات أو الخدمة

 تأثير له سيكون عنها الناجمة التكاليف أو الخدمة عن التوقف أو الخلل االنقطاعات، هذه مثل وإن. السرية للمعلومات به المصرح

 .عملياتنا ونتائج المالي ووضعنا أعمالنا على سلبي

 

 الفائدة ونسبة األجنبية العمالت صرف أسعار

 أخرى عمالت عليها تسيطر الموردين مع تعامالت في وندخل السعودي، اللاير غير بعمالت التعامل عليها يطغى التزاماتنا بعض

 لمخاطر عرضة تكون سوف فإنها السعودي، اللاير عنها يعبر للشركة الموحدة المالية البيانات أن مع السعودي، اللاير غير

 للفائدة عائمة أسعار على استندت لدينا التمويل ديون من كبيرا   جزءا   أن إلى اإلشارة وتجدر. األجنبية والعمالت المعامالت صرف

 بالتغطية خاصة استراتيجية لتنفيذ بالتخطيط فيه نقوم الذي الوقت وفي. الفائدة أسعار في تحدث التي للتقلبات يعرضنا مما

 سعر في التقلبات أن في مخاطر هناك تبقى بل االستراتيجيات، تلك لنجاح كافية ضمانات هناك تكون ال فقد خارجية، بضمانات

 .عملياتنا ونتائج المالي ووضعنا أعمالنا على كبير سلبي تأثير لها سيكون الفائدة ونسبة األجنبية العمالت صرف

 

 القتصادية المخاطر

 التنوع سياسات من الرغم على جوهرية السعودية العربية المملكة في المحلي الناتج إجمالي في النفط قطاع مساهمات بقىت

 الحاد الهبوط خاص، وبشكل النفط، أسعار على تحدث التي للتقلبات يكون وقد. السعودية الحكومة تتبعها التي المستمرة الناجحة

 على سلبا   يؤثر قد مما فيها االقتصادية والنشاطات السعودية العربية المملكة اقتصاد على مباشر سلبي تأثير األسعار، تلك في

 .نحن ضمنها ومن المملكة، في العاملة الشركات

 

 السعودي التصالت سوق على العتماد

 العوامل تشتمل حيث السعودية العربية المملكة في المتنقلة لالتصاالت المستقبلي الطلب حجم على الشركة أعمال تطوير عتمدي

 وأيضا الثالث، والجيل الثاني الجيل اتصاالت أسواق تطور ومدى العامة، االقتصادية الظروف على الطلب حجم في تؤثر التي

 منافسين وبروز المنافسة حدة مدى على وكذلك  الجديدة، للتقنيات الماسة الحاجة ومدى استخداماتهم واتجاهات المشتركين على

 أخرى عوامل وهناك. المملكة في المتنقل والهاتف الثابت الهاتف خدمة وانتشار جودة على مستقبال   تحدث التي والتحسينات جدد

. المتنقل الهاتف أجهزة وأسعار التعرفة في الموجودة والمنافسة جدد مشتركين استقطاب تكلفة مثل أعمالنا على أثرا   تترك قد

 الذي بالمدى نتنبأ أن علينا يصعب وبحيث سيطرتنا عن خارج يقع منها العديد أن نجد فإننا العوامل، تلك وتعدد تنوع إلى وبالنظر

 تباطؤ أو التفاؤل من شيئا   بالنمو الخاصة التوقعات أظهرت وإذا. السعودية العربية المملكة في االتصاالت قطاع نمو إليه سيصل

 تتأثر أن الممكن فمن المقابل وفي المملكة، في المتنقلة االتصاالت انتشار مدى على ذلك يؤثر أن المتوقع فمن المستقبل، في النمو

 االتصاالت قطاع في تحدث تطورات أي أن إلى اإلشارة وتجدر. سلبي بشكل واإليرادات المشتركين بعدد المتعلقة الشركة توقعات

 المالي ووضعنا أعمالنا على سلبا   كبير بشكل التأثير ينعكس أن الممكن من زين على سلبا   وتؤثر السعودية العربية المملكة في

 .عملياتنا ونتائج

 الشركات التابعة 

 .شقيقة شركات أو تابعة شركات أي" السعودية زين" شركة لدى يوجد ال
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 المملكة في الشركات حوكمة بالئحة اللتزام 

 التنفيذية وإدارتها إدارتها، مجلس تزويد أعينها نصب واضعة   الشركات لحوكمة بها الخاص اإلطار" السعودية زين" أرست

 على عالوة الشركة وضعتها التي األهداف تحقيق إلى تهدف واضحة وإرشادات وإجراءات تنظيمي بهيكل الكرام ومساهميها

 إطار وإنّ . المال سوق هيئة وضعتها التي الشركات بحوكمة الخاصة التعليمات بمتطلبات وااللتزام المساهمين تطلعات تحقيق

 المبينة اإلدارة لمجلس التابعة باللجان الخاصة والمواثيق األساسي والنظام بالشركة الخاص التأسيس عقد إلى باإلضافة هذا، العمل

 .الشركات بحوكمة الخاصة والممارسات السلطة جميعها تشكل الشركات، نظام على عالوة الوثيقة هذه في

 باستثناء النظام، معظم في كاملة بصورة يةالمال سوقال هيئة عن الصادر الشركات حوكمة مواد بتطبيق" السعودية زين" التزمت

 :يلي فيما الضوء عليها نلقي التي مبرراته له النظام مواد بعض تطبيق عدم

 م2014 عام في تطبيقها يتم لم التي المواد: 

 العادي التصويت نظام يطبق أنه على ينص للشركة األساسي النظام أن حيث(: 6) المادة من( ب) الفقرة. 

 عدد ثلث أو إثنين، من أقل كان اإلدارة مجلس في المستقلين األعضاء عدد أن حيث(: 12) المادة من( هـ) الفقرة  

 المستقلين األعضاء عدد أصبح وقد. م2014 يونيو  5 في باسودان عبدهللا الدكتور الستقالة نظرا   أكثر أيهما األعضاء،

 . م2014 ديسمبر 15 في  أخرى مرة ثالثة

 وذلك باسودان، عبدهللا الدكتور استقالة بعد ثالثة من أقل المراجعة لجنة أعضاء عدد كان(: 14) المادة من( أ) الفقرة 

 .م2015 يناير 20 الى م2014 يونيو 5 من

 إدارة المراجعة الداخلية 

 التي المهنية المراجعة في المتبعة للمقاييس ووفقا  " المخاطرة على االستناد" طريقة باستخدام الداخلية المراجعة خطة إعداد تم

 المراجعة فريق عمل قدف. السعودية بزين الخاص الداخلية المراجعة اسكرّ  في وردت وحسبما الداخلية المراجعة معهد وضعها

 الداخلية المراجعة بتخطيط تتعلق ألهداف المخاطرة مجاالت وتقييم تحديد على السعودية زين إدارة مع للمجموعة التابع الداخلية

 .العمل إجراءات لمختلف بمراجعة القيام خالل من

. النظام ذلك لتقييم ضروريا   رأيناه الذي الحد الى الداخلية للمراجعة نظام وتقييم بدراسة قمنا الداخلية، المراجعة خطة سياق وفي

 خالل مارسنا وقد. المراجعة نطاق ضمن تقع التي المجاالت على الداخلي المراجعة لنظام والتقييم الدراسة عملية اقتصرت وقد

 التي للمالحظات الموضوعية بالمراجعة قيامنا عند السوق من اكتسبناها التي المعرفة وفق مهنية بطريقة الحكم الخطة إعداد عملية

 .اإلدارة من وردتنا

 : موجزة مالحظات مع م2014 عام خالل مراجعتها تمت التي الرئيسية المجاالت يلي فيماو

 الخليوي المركز عمليات إدارة. 

 كما العمل، شركاء الى منحها يمكن التي الخصومات ذات الخطوط عدد تحديد وجوب :والرواتب البشرية الموارد إدارة 

 عدد يتساوى أن يجب. الشركاء الى بخصومات عمل خطوط لمنح الحاجة مدى بتقييم خاصة عمل دراسة إنشاء يجب

 المستقيلين للموظفين واالستخدام الدخول حقوق الغاء ويجب. األعمال في للشركاء الموظفين عدد مع المفعلة الخطوط

 .TABS المتطور األعمال حلول نظام طريق عن

 تحويل بنود لتشمل المبيعات شركاء مع االتفاقيات تجديد وجوب :والمؤسسية المباشرة وغير المباشرة المبيعات عملية 

 تكون أن يجب. والمسؤوليات المهام من كجزء الحصري الموزع وتعريف المعلومات وتقنية االتصاالت هيئة غرامات

 حيث من صياغتها وإعادة والمزايا الرواتب مراجعة يجب. العليا اإلدارة قبل من عليها وموافق موثقة العمولة سياسة

 .اإلنجاز من أعلى مستوى تحقيق يحفز مما والمتغيرة الثابتة العناصر

 لتفادي الخليوي للموقع المحدد الوقت في الكهرباء فواتير دفع من للتأكد نظام إنشاء وجوب :والصيانة العمليات سير 

 .الخدمات وتعطيل الكهرباء قطع
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 عبر النقل ومراقبة لتسيير  التكلفة وفعالية األعمال احتياجات على مبنية إجراءات تحديد وجوب :والربط التجوال عملية 

 الدولي التجوال البيانات تبادل نظام اتفاقيات في االعدادات مراجعة تؤكد عملية تحديد يجب. بكفاءة الترنكات مجموعات

 عملية تحديد الى إضافة التجوال، شركاء مع (NRTDE) اتفاقيات توقيع عند (TABSالـ ) في (NRTDE) آنية الشبه

 .التصحيحي بالعمل والقيام االتفاقيات لتوافق

 الذمم تمثل التي العامة الحسابات نظام ضمن الجامدة بالحسابات التحكم تحسين :المالي اإلغالق وعملية المحاسبة 

 بمطلوبات الخاصة االستحقاقات لتحديد أسس وضع. القديمة األرصدة تعديل من للتأكد المتداولة المطلوبات أو المدينة

 .االستحقاقات مبالغ في المبالغة لتفادي وذلك عشوائيا   اتاحتها عن عوضا   المكافآت

 العمالء تناقص من الحد وإدارة العمالء خدمة (Churn:) برامج تطبيق من للتأكد كافية موارد تواجد وجوب 

 .العمالء على المحافظة

 الزمني التقسيم ازدواج ترّدد نطاق استخدام (:الناشطة) الشبكة عمليات (TDD) المعلومات وتقنية االتصاالت هيئة من 

 أفضل وفق الخدمات عقود إدارة يجب. فائدة أي عنها تنتج ال التي اإلضافية التكاليف لتفادي واطالقها أخرى، جهة أو

 والتراسل والالسلكي، األساسية، الشبكة إنذارات تخصيص أن أي بالخطورة اإلنذار. القطاع في والممارسات المعايير

 .دوري بشكل منها التحقق يجب كما بها الخاص التشغيل دعم نظام مع الشبكة عمليات فريق قبل من بها القيام يجب

 مراجعة عند المراجعة نتائج من بالكثير المتعلقة العمل خطط من العديد تنفيذ تم فقد السعودية، زين إدارة به أفادت ما بحسبو

 .أعاله المذكورة العمليات

 المساهمون الرئيسيون 

 وكبار اإلدارة مجلس أعضاء باستثناء أشخاص من) التقرير يغطيها التي الفترة خالل بالتملك، إشعار أي" السعودية زين" تستلم مل

 وعلى. التسجيل قواعد من 45 للمادة وفقا   ،(أدناه منفصل بشكل تفاصيلهم الواردة القصر وأوالدهم وعائالتهم التنفيذيين المديرين

 .الشركة رأسمال من% 5 عن يقل ال ما الفترة هذه خالل أسماؤهم التالية المساهمون امتلك فقد حال، أي

 31 في الملكية نسبة

 م2014 ديسمبر

 31 في األسهم عدد

 م2014 ديسمبر

 31 في األسهم عدد

 المساهم م2013 ديسمبر

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

 مؤسسة فادن للتجارة والمقاولت 64,495,867 64,495,867 5.97%

 للبالستيك المصنع السعودي 63,143,367 63,143,367 5.85%

 مجلس اإلدارة 

 أعضاء من عضو كل تعيين ويتم. أعضاء( 9) تسعة من مؤلف إدارة مجلس قبل من عملياتها على واإلشراف الشركة إدارة تمي

 الجمعية عليه وافقت والذي الشركة تأسيس منذ التوالي على الثاني الحالي الشركة مجلس وُيعتبر. سنوات 3 لمدة اإلدارة مجلس

 مجلس عضو تعيينه تم حيث الرويس سالم عبدالعزيز السيد باستثناء) م2013 مارس 20 بتاريخ اجتماعها في العادية العمومية

 (.باسودان عبدهللا السيد المستقيل العضو مكان ليحل 2014 ديسمبر 15 بتاريخ إدارة
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 الشركة دين أدوات أو أسهم في القّصر وأولدهم وأزواجهم اإلدارة مجلس أعضاء لمصلحة وصف 

 

  كما المملوكة األسهم عدد

 م 2014 ديسمبر 31 في

  كما المملوكة األسهم عدد

 اسم عضو مجلس اإلدارة نوع العضوية م2014 يناير 1 في

 1,189 تتغير مل
  –رئيس مجلس اإلدارة 

 غير تنفيذي
 الجربا نايف بن فرحان المهندس

 عبدالعزيز بن يعقوب النفيسي عضو غير تنفيذي *- *-

 أسامة ميشال مّتى عضو غير تنفيذي *- *-

 سكوت مارك جيجنهايمر عضو غير تنفيذي *- *-

 ثامر أحمد عبيدات عضو غير تنفيذي *- *-

 فهد بن ابراهيم الدغيثر عضو غير تنفيذي 1,000 لم تتغير

 رائد بن علي السيف عضو مستقل 1,006 لم تتغير

 جيورجس بيره شوردرت عضو مستقل 46,000 لم تتغير

 باسودان عبدهللا بن محمد عضو مستقل 5,000 2ال يوجد 

 عبدالعزيز سالم الرويس عضو مستقل 3ال يوجد 19,561

 مجموعة شركة بلس، اتصاالت شركة ،(زين مجموعة) ك.م.ش المتنقلة االتصاالت شركة: التالية الشركات محافظ في العضوية ضمان أسهم حجز تم *

 .االقتصادية لالستشارات النهار شركة و االستشارية والمعلومات االتصاالت

 

 الشركة دين أدوات أو أسهم في القّصر وأولدهم وأزواجهم التنفيذيين كبار لمصلحة وصف 

 

 م2014 يناير 1 تاريخ في كما القّصر وأوالدهم وأزواجهم التنفيذيين كبار من ألي الشركة دين أدوات أو أسهم في ملكية يوجد ال 

 .م2014 ديسمبر 31 أو

 التابعة لمجلس اإلدارة اللجان 

 واإلجراءات خدمتهم ومدة اللجان أعضاء اختيار قواعد بإعداد الحالي اإلدارة مجلس قام م،2013 مارس 20 في تعيينه عدب

 مجلس من الصادرة اللوائح على للمصادقة القادم اجتماعها في العادية العمومية الجمعية على عرضها يتم وسوف. بذلك المتعلقة

 .منها المنبثقة اللجان عمل وطريقة صالحيات تحدد والتي اإلدارة

 التنفيذية اللجنة( 1)

 .جيجنهايمر مارك وسكوت النفيسي، يعقوب بن عبدالعزيز ،4(اللجنة رئيس) الجربا الفيصل نايف بن فرحان المهندس :ألعضاءا

 تطوير بهدف بالشركة الخاصة واالستراتيجيات باألهداف الخاصة التوصيات عمل على التنفيذية اللجنة ومسؤوليات مهام شتملت

 العمل بأقسام الخاصة اإلرشادات واعتماد والمساهمين؛ والموظفين والعمالء المساهمين مصالح االعتبار في األخذ مع عملها

 ؛(المجلس قبل من معتمدة هي حسبما) الشركة عمل لخطة الناجح التنفيذ ومراقبة المجلس؛ من المعتمدة االستراتيجية على استنادا

 قبل من معتمدة هي حسبما)  للشركة المحددة األهداف مع تتوافق أنها من للتأكد وميزانياتها باألقسام الخاصة العمل أهداف مراقبة

 وضمان الالزمة؛ التغييرات بعمل والتوصية للشركة التنظيمي الهيكل مراجعة التنفيذية اللجنة تتولى ذلك، على وعالوة(. المجلس

 الشركة التزام وضمان المخاطر؛ ومراقبة الداخلية المراقبة لقواعد وفقا تتم الشركة داخل والمراقبة والتنسيق التدقيق أعمال

                                                 
 .2014 يونيو 5 في المجلس من باسودان عبدهللا السيد استقال 2
 .2014 ديسمبر 15 في باسودان عبدهللا السيد مكان ليحلّ  اإلدارة مجلس في عضوا   الرويس سالم عبدالعزيز السيد تعيين تم 3
 حتى اللجنة رئيس الدغيثر إبراهيم بن فهد السيد كان وقد ،2014 مارس 10 في التنفيذية اللجنة رئيس منصب الجربا نايف بن فرحان المهندس تولى   4

 . 2014 مارس 10
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 تحديد عن مسؤولة اللجنة وتعتبر. المالية والتقارير اإلدارية المعلومات نظم تكامل حماية العالقة؛ ذات والتشريعات بالقوانين

 كافة دراسة الجغرافي؛ التوزيع ذلك في بما الحالية، األساسية النشاطات نطاق خارج تقع التي الجديدة العمل فرص وتنفيذ

 حيث من إما منها، الهامة تلك حول للمجلس التوصيات ورفع الكبرى الرأسمالية المصاريف وعروض التجارية االستثمارات

 وقد تنفيذها، وضمان الشركة سياسات ومراجعة كفايتها؛ من والتحقق الشركة لموارد األفضل التوزيع تحقيق تكلفتها، أو طبيعتها

 .م2014 العام خالل مرتين اللجنة اجتمعت

 المراجعة لجنة( 2)

 6 الرويس سالم وعبدالعزيز مّتى، ميشال ،وأسامة5( اللجنة رئيس) شوردرت بيره جيورجس  :ألعضاءا

 في فعاليته من للتأكد الشركة في الداخلية بالمراجعة الخاص القسم على اإلشراف على المراجعة لجنة ومسؤوليات مهام شتملت

 وتوصياتها اللجنة رأي حول خطي تقرير وإعداد الداخلية المراجعة نظام ودراسة اإلدارة؛ مجلس قبل من له الموكلة المهام تنفيذ

.  أتعابهم وتحديد لهم والتجديد( المستقلين) الخارجيين المراجعين بتعيين يتعلق فيما اإلدارة لمجلس توصياتها رفع الشأن؛ هذا في

 الخطة؛ تلك حول مالحظاتها وإبداء الخارجيين المراجعين مع المراجعة خطة دراسة المراجعة لجنة تتولى ذلك، إلى وباإلضافة

 مراجعة المالحظات؛ تلك بشأن المتخذة اإلجراءات ومتابعة المالية البيانات حول الخارجي المراجع يبديها التي المالحظات دراسة

 السياسات ومراجعة هابشأن والتوصيات الرأي وإبداء للمجلس تقديمها قبل السنوية المالية والبيانات المؤقتة المالية البيانات

 .م2014 العام خالل مرات أربع اللجنة اجتمعت وقد بشأنها، والتوصية الرأي وإبداء الشركة في المتبعة المحاسبية

 والمكافآت الترشيحات لجنة( 3)

 .السيف علي بن ورائد عبيدات أحمد ثامر ،(اللجنة رئيس) جيجنهايمر مارك سكوت :ألعضاءا

 لالحتياجات السنوية المراجعة اإلدارة، لمجلس األفراد بعضوية التوصية على والترشيحات المكافآت لجنة ومسؤوليات مهام شتملت

 واضحة سياسات وضع اإلدارة، مجلس في والقوة الضعف جوانب تحديد اإلدارة، مجلس لعضوية المناسبة المهارات من المطلوبة

 .م2014 العام خالل واحدة مرة اللجنة اجتمعت وقد الشركة، في التنفيذيين والمديرين اإلدارة مجلس أعضاء ومكافآت لتعويضات

  م2014التعويضات والمكافآت خالل عام 

 التنفيذيين كبار من خمسة أعلى

 التنفيذي الرئيس فيهم بما)

 (المالي والمدير

  غير األعضاء

 في التنفيذيين

 اإلدارة مجلس

 األعضاء

 في التنفيذيون

 اإلدارة مجلس

بآلف الريالت 

 السعودية

 الرواتب والبدالت -  - 8,356

 المكافآت الدورية والسنوية -  - 2,466

 الحوافز -  - -

 أخرى -  - -

 األخرى المساهمة السعودية الشركات إدارات مجالس في اإلدارة مجلس أعضاء عضوية 

 السم الشركات المساهمة

 رائد بن علي السيف شركة العربي لالستثمار

 عبدالعزيز سالم الرويس شركة وادي الرياض

 7عبدهللا بن محمد باسودان العقاري واالستثمار للتمويل اليمامة وشركة كابيتال، مكين شركة المتحدة، التعدينية االستثمارات شركة

 

                                                 
 . التاريخ هذا في إدارة مجلس كعضو استقال باسودان عبدهللا السيد أن حيث ،م2014 يونيو 5 في المراجعة للجنة رئيسا   شوردرت بيره جورج تعيين تم 5
 . م2015 يناير 20 في المراجعة لجنة كعضو الرويس سالم عبدالعزيز تعيين تم 6
 .2014 يونيو 5 في اإلدارة مجلس من باسودان عبدهللا السيد استقال   7



21 

 

 للتحويل القابلة المشابهة الحقوق أو والضمانات والخيارات الدين أدوات 

 المالية التعهدات تتلخص. المشترك المرابحة تسهيل اتفاقية في متضمنة للتحويل قابلة مشابهة وحقوق ضمانات الشركة لدى وجدي

 :يلي كما المقرضة البنوك قبل من المفروضة

 المدينة والذمم العقود بعض عن التنازل. 

  التشغيلية والحسابات التأمين قيود على رهونات. 

 والموظفين الجملة وباعة التجزئة وباعة والتجار والموزعين للعمالء تمنح التي والضمانات القروض على قيود. 

 الشركة موجودات جميع على التأمين تشترط كما إضافية، تسهيالت أي على الشركة حصول عدم. 

 المالية الرافعة ومستوى واإلطفاء واالستهالكات والضريبة الفوائد قبل األرباح. 

 تاريخ منأدوات دين أو خيارات أو ضمانات أو حقوق مشابهة قابلة للتحويل   أية الشركة لدى يوجد ال أعاله، ورد ما استثناءب

 .التقرير هذا تاريخ حتى التأسيس

  المستردةأدوات الدين 

 .التقرير هذا تاريخ لغاية تأسيسها تاريخ منذ زين قبل من مستردة دين أدوات أي إلغاء أو شراء أو استرداد يتم لم

  ّالمجلس لجتماعات اإلدارة مجلس أعضاء حضور سجل 

( ) إشارة . م2014 العام خالل عقدت التي الخمسة لالجتماعات اإلدارة مجلس أعضاء حضور تفاصيل أدناه الجدول يوضح

 :الحضور عدم فتعني( ) أما العضو، حضور تعني الجدول في الواردة

 عضو مجلس اإلدارة فبراير 17 مارس 10 أبريل 21 يونيو 5 اكتوبر 22 إجمالي الحضور

5      الجربا نايف بن فرحان المهندس 

4      عبدالعزيز بن يعقوب النفيسي 

4       مّتىأسامة ميشال 

5      سكوت مارك جيجنهايمر 

4      ثامر أحمد عبيدات 

3      فهد بن ابراهيم الدغيثر 

4      رائد بن علي السيف 

4      جورج شوردرت 

 8عبدهللا باسودان    الينطبق الينطبق 1

 9عبدالعزيز الرويس - - - - - لينطبق

 عدد الحضور مجموع 8 6 6 5 8 

 

 

                                                 
 .2014 يونيو 5 في اإلدارة مجلس من باسودان عبدهللا السيد استقال   8
 .2014 ديسمبر 15 في باسودان عبدهللا السيد مكان ليحلّ  إدارة مجلس كعضو الرويس عبدالعزيز السيد تعيين تم   9
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 زين" مع المبرمة العقود في اإلدارة مجلس أعضاء مصالح" 

 .م2114خالل عام  السعودية زين أبرمتها التي العقود في مصلحة أي اإلدارة مجلس ألعضاء يوجد ال

 صفقات مع جهات ذات صلة 

 43 المادة في منصوص هو كما) صلة ذات جهة أي مع صفقات أو تجارية عمليات بأي م2014 العام خالل السعودية زين تقم لم

 (.المالية السوق لهيئة واإلدراج التسجيل قواعد من

 الجتماعات حضور وبدل التعويضات عن التنازل 

 أية عن" السعودية زين" في التنفيذيين المديرين أو اإلدارة مجلس أعضاء بموجبها يتنازل اتفاقيات أو ترتيبات أية هناك توجد ال

 .م2014 عام خالل اجتماعات حضور بدل أو تعويضات

 التنازل عن أرباح األسهم 

 .األرباح في حقوق أي عن" السعودية زين" مساهمي أحد بموجبه يتنازل اتفاق أو ترتيب أي هناك يوجد ال

 الدفعات النظامية المعلقة 

 :لصالح سعودي لاير 912,500,193 م2014 المالية السنة نهاية في كما النظامية للجهات المطالبات إجمالي لغب

 :المعلومات وتقنية االتصاالت يئةه .0

 و سعودي، لاير 6,973,779: الرخصة رسوم .أ 

 .سعودي لاير 104,606,687: اإليرادات من الحكومة حصة .ب 

 :المالية زراةو .4

 .سعودي لاير 800,919,727: الحكومي القرض . أ

 .أخرى نظامية دفعات أية الشركة لدى يوجد ال أعاله، ورد ما استثناءب

 والمخالفات الغرامات 

 تلك اتخاذ أسباب وتعود. الشركة بحق مختلفة بغرامات إدارية قرارات( الهيئة) المعلومات وتقنية االتصاالت هيئة صدرتأ

 . وغيرها 215و 325 رقم الهيئة قرارات الشركة مخالفة الى الهيئة، رأي بحسب الشركة، ضد اإلدارية القرارات

 أصدر وقد. المظالم ديوان أمام فورا   القرارات هذه ضد باالستئناف السعودية زين لدى القانونية اإلدارة قامت النظام، حسبو

 أحكام وكونها  296,346,000  قيمته بمبلغ زين شركة لمصلحة قرارا   وثالثين وسبعة مائة بنقض تاريخه حتى أحكاما   الديوان

 .المتبقية القرارات بخصوص التنفيذ وملزمة للنقض قابلة غير

 قواعد من( 40) المادة من( ب) البند الشركة لمخالفة نظرا   الشركة بحق غرامة المالية السوق هيئة أصدرت 2014 العام اللخ

 مارس 31 في المنتهية المالية للفترة األولية المالية نتائجها عن العام اإلعالن في الشركة لتأخر نظرا   وذلك واإلدراج، التسجيل

 لاير 20,000 الغرامة قيمة بلغت وقد ،2014 أبريل 16  بتاريخ ساعتين من بأقل السوق افتتاح قبل الشركة أعلنتها فقد ،2014

 .سعودي

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

 .سعودي لاير مليون 50.3 م2014 ديسمبر 31 في كما" زين" في للموظفين الخدمة نهاية مكافأة قيمة لغتب

 إقرار مجلس اإلدارة 

 :مجلس اإلدارة بالتالي رّ يق

 الصحيح بالشكل الحسابات سجالت إعداد تم أنه. 

 بفاعلية تنفيذه وتم سليمة أسس على أعدّ  الداخلية الرقابة نظام أن. 

 نشاطها مواصلة على الشركة قدرة بشأن يذكر شك أي يوجد ال أنه. 

 

  إدارةمجلس 

  المتنقلة التصالت شركة

 (زين) السعودية

 


