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الســادة مســاهمو شــركة االتصــاالت المتنّقلــة الســعودية )زيــن(، نضــع بيــن أيديكــم تقريــر مجلــس اإلدارة الســنوي والمتضّمــن لنشــاطات شــركتكم وأعمالهــا 
للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018م.

فــي ظــل مــا تشــهده المملكــة العربيــة الســعودية مــن نهضــة تنمويــة كبــرى، وإصالحــات اقتصاديــة واســعة، ورؤيــة وطنيــة طموحــة، بــات لزاًمــا علــى 
ــة فــي رؤيــة المملكــة 2030، والتــي تركــز علــى تعزيــز مســاهمة  ــدار، نحــو المســاهمة الفاعل شــركاتنا الوطنيــة االســتمرار فــي العمــل بــكل مهنيــة واقت
القطــاع الخــاص فــي االقتصــاد الوطنــي، ولمــا يجــده القطــاع الخــاص مــن دعــم وتحفيــز مــن قبــل حكومــة خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن 

عبدالعزيــز، وســمو ولــي عهــده األميــن األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز –حفظهمــا اللــه جميًعــا.

تعتبــر »زيــن الســعودية« جــزءًا ال يتجــزأ مــن منظومــة االقتصــاد الوطنــي، بــل أنهــا تعــد عنصــًرا فاعــاًل ومؤثــًرا فــي أحــد أبــرز القطاعــات االقتصاديــة، 
قطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات، والــذي تتطلــع رؤيــة المملكــة 2030 مــن خــالل التحــول الرقمــي إلــى أن يكــون قطــاع ذو مســاهمة أكبــر فــي الناتــج 
المحلــي اإلجمالــي، بدعــم واشــراف مــن  وزارة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات، وهيئــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات، والتــي تبــذل جهــوًدا كبــرى لتحفيــز 

وتمكيــن القطــاع، لتحقيــق تطلعــات رؤيــة المملكــة 2030.

إن النتائــج الماليــة اإليجابيــة التــي بــدأت تحققهــا الشــركة خــالل العاميــن 2017 و 2018، مــا هــي إال مؤشــر مهــم علــى عمــق العمــل والجهــد المبــذول 
الــذي يســتهدف أداًء ماليــا أفضــل، ونشــاط تشــغيلي أكثــر جــودة، وقــدرة أوســع علــى توظيــف وتأهيــل الكــوادر الوطنيــة.

نطمــح فــي »زيــن الســعودية« إلــى أن نكــون منصــة مهمــة لتطويــر التقنيــات، وتحفيــز االبتــكار، وزيــادة مســتوى جــودة الخدمــات المقدمــة لقطاعــي 
»األعمــال«، و«األفــراد«، كمــا أننــا نطمــح إلــى عقــد المزيــد مــن االتفاقيــات النوعيــة مــع كبــرى الشــركات العالميــة والمحليــة، بهــدف االرتقــاء بمســتوى 

الخدمــات، وتحقيــق بصمــة إيجابيــة واضحــة فــي قطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات.

نفخــر كثيــًرا باألرقــام اإليجابيــة التــي حققتهــا الشــركة علــى صعيــد توظيــف وتأهيــل الكــوادر الوطنيــة، ويــزداد فخرنــا أيضــا بزيــادة فــرص »تمكيــن 
المــرأة«، وإطــالق برنامــج الســفراء الخــاص بموظفــات الشــركة، هــذا باإلضافــة إلــى فتــح آفــاق أوســع لتدريــب الكــوادر الوطنيــة - محليــا وخارجيــا -، وزيــادة 

مســتوى تأهيلهــم للعمــل فــي قطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات.

علــى الرغــم مــن األداء المالــي اإليجابــي الــذي أظهرتــه نتائــج الشــركة فــي العــام 2018، إال أننــا عازمــون علــى تحقيــق المزيــد مــن النتائــج اإليجابيــة، 
بخلــق قيمــة مضافــة لتحقيــق رغبــات عمــالء الشــركة، بمــا يحقــق ويلبــي تطلعــات مســاهمي الشــركة الكــرام، وبمــا يحقــق مســاهمة أكثــر فاعليــة نحــو 

تحقيــق رؤيــة المملكــة 2030.

نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير
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بــدأت شــركة زيــن الســعودية فــي الدخــول لحقبــة جديــدة، حيــث ســجل هــذا العــام عالمــة فارقــة لنمــو عملياتنــا، حيــث ســاهمت التطــورات اإليجابيــة 
ــة  ــة قوي ــيس منص ــي تأس ــة، ف ــرارات الداعم ــزة، والق ــريعات الٌمحّف ــث التش ــن حي ــعودي، م ــات الس ــة المعلوم ــاالت وتقني ــاع االتص ــهدها قط ــي يش الت
للشــركات العاملــة فــي هــذا القطــاع الحيــوي، وهــو األمــر الــذي يدفــع هــذه الشــركات، ومــن بينهــا زيــن الســعودية، إلــى القيــام بــدور أكبــر نحــو تحســين 

جــودة الخدمــات، وفتــح أفــق أوســع لتدريــب وتوظيــف الكــوادر الوطنيــة، هــذا باإلضافــة إلــى المســاهمة الفاعلــة فــي تحقيــق رؤيــة 2030.

حققنــا فــي »زيــن الســعودية« خــالل العــام 2018 نتائــج ماليــة قياســية، ُتعــد هــي األفضــل منــذ تاريــخ تأســيس الشــركة، هــذه النتائــج اإليجابيــة تبرهــن 
حجــم الجهــود المبذولــة مــن قبــل مجلــس إدارة الشــركة، وإداراتهــا التنفيذيــة بمختلــف المســتويات، األمــر الــذي مــن شــأنه تحقيــق تطلعــات ورغبــات 

عمالئنــا– شــركاء النجــاح -، ومســاهمي الشــركة الكــرام. 

نعمــل فــي زيــن الســعودية  وبشــكل جــاد لزيــادة حصتنــا الســوقية، وزيــادة مســتوى جــودة الخدمــات المقدمــة، نتطلــع إلــى المواصلــة فــي عقــد الشــراكات 
واالتفاقيــات النوعيــة، التــي مــن شــأنها تعزيــز االبتــكار، ومواكبــة التطــورات التقنيــة التــي يشــهدها العالــم، بمــا يحقــق بالتالــي قيمــة حقيقيــة ُمضافــة 

لقطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات.

إن التطــورات الهامــة التــي شــهدها قطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات فــي المملكــة العربيــة الســعودية، ســاهمت بشــكل واضــح فــي تحقيــق نقلــة 
نوعيــة، األمــر الــذي يمنــح الشــركة فرصــة أكبــر نحــو المواصلــة فــي تحقيــق األداء المالــي اإليجابــي، ومنــح فرصــة التوســع فــي تعزيــز حضورهــا التجــاري، 

وفتــح أفــق أوســع لتوظيــف وتدريــب وتأهيــل الكــوادر الوطنيــة.

ونحــن نحتفــل فــي زيــن الســعودية بعامهــا العاشــر، شــهد العــام 2018 أداًء تاريخيــا لعمليــات الشــركة، كمــا أن الشــركة وللــه الحمــد بــدأت دخــول حقبــة 
ــرة ســتعزز مــن التوقعــات  ــة األخي ــات الشــركة، خصوصــا وأن التطــورات والقــرارات التنظيمي ــدة، حيــث ســجل عــام 2018 عالمــة فارقــة لنمــو عملي جدي
المســتقبلية، وخلــق المزيــد مــن الثقــة لالزدهــار المســتقبلي لعملياتنــا، فــي »زيــن الســعودية« نعمــل علــى سلســلة مــن المبــادرات علــى أن تكــون زيــن 
مركــًزا متميــزًا للتقنيــات الحديثــة والخدمــات المتطــورة والتحــول الرقمــي، ابتــداًء مــن االســتثمار فــي تقنيــات المســتقبل مثــل الجيــل الخامــس، وخدمــات 
المدفوعــات الرقميــة بالشــراكة مــع شــركة )هللــة(، والحوســبة الســحابية بالشــراكة مــع شــركة )علــي بابــا كالود(، باإلضافــة إلــى توّســع محفظــة الشــركة مــن 

الخدمــات المقدمــة لعمــالء قطــاع األعمــال، والعمــل باســتمرار علــى ترقيــة الشــبكة، لتحقيــق دور الشــركة الفاعــل فــي رؤيــة المملكــة 2030.

المهندس سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر 
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 تأسيس الشركة ونشاطها

تقــّدم شــركة االتصــاالت المتنّقلــة الســعودية )»الشــركة« أو »زيــن« أو »زيــن الســعودية« أو »نحــن«( خدمــات االتصــاالت المتنّقلــة داخــل المملكــة العربيــة 
الســعودية، حيــث تقــوم بتشــغيل وشــراء وتأميــن وتركيــب وإدارة وصيانــة نظــم االتصــاالت المتنّقلــة. 

زيــن الســعودية هــي شــركة ســعودية مســاهمة تأّسســت وفًقــا للمرســوم الملكــي رقــم 48/م بتاريــخ 26 جمــادى األولــى 1428هـــ )الموافــق 12 يونيــو 2007م(، 
وللقراريــن الوزارييــن رقــم 176 بتاريــخ 25 جمــادى األولــى 1428هـــ )الموافــق 11 يونيــو 2007م( ورقــم 357 بتاريــخ 28 ذي الحّجــة 1428هـــ )الموافــق 7 ينايــر 
2008م(، وبموجــب الســجّل التجــاري رقــم 1010246192 الصــادر مــن مدينــة الريــاض فــي المملكــة العربيــة الســعودية بتاريــخ 4 ربيــع األول 1429هـــ )الموافــق 
12 مــارس 2008م(، كمشــّغل ثالــث لخدمــة الهاتــف المتنّقــل بعــد الفــوز بــأّول رخصــة تشــغيل غيــر محــددة التقنيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية تبلــغ 
مّدتهــا 25 عاًمــا. وبتاريــخ 1 أكتوبــر 2016م تــم تمديــد الرخصــة مــن خــالل األمــر الســامي الــذي منــح الشــركة ترخيصــا مّوحــدًا لتقديــم جميــع خدمــات 

االتصــاالت لخمســة عشــر عامــا إضافيــا لتكــون رخصــة تشــغيل زيــن الســعودية ســارية حتــى عــام 2047 م.

كمــا أصــدرت هيئــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات بتاريــخ 2017/02/20م ترخيصــا موحــدًا لشــركة زيــن الســعودية تنفيــذًا لألمــر الســامي الكريــم. وبموجــب 
الرخصــة الموحــدة يحــق للشــركة تقديــم كافــة خدمــات االتصــاالت بمــا فــي ذلــك خدمــات االتصــاالت الثابتــة. 

بــدأت زيــن الســعودية أعمالهــا التجاريــة فــي أغســطس 2008م، وذلــك بعــد طــرح أســهمها لالكتتــاب العــام فــي فبرايــر 2008م. وفــي ســبتمبر 2011م أطلقــت 
»زيــن الســعودية« خدمــات الجيــل الرابــع 4G/LTE كأّول مشــّغل فــي الشــرق األوســط يقــّدم هــذه التقنيــة تجارًيــا وفــي أغســطس 2018 تمكنــت الشــركة 

مــن إطــالق خدمــات الجيــل الخامــس كأول مشــغل فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

تقــّدم زيــن الســعودية اليــوم خدماتهــا لمــا يزيــد عــن 8 مالييــن مشــترك، باســتخدام مــا يقــارب 9,343 موقــع لشــبكتها المنتشــرة لتغطيــة 99% مــن 
مجمــل ســكان المملكــة. وتســتقطب الشــركة التــي تشــهد تطــّورات متواصلــة، آالف المشــتركين فــي باقــات المكالمــات والبيانــات بشــكل يومــي، وذلــك 
ا. هــذا وتلتــزم زيــن الســعودية بتقديــم أفضــل تجربــة لمشــتركيها مــن خــالل التطويــر المســتمّر لبنيتهــا التحتيــة  مــن خــالل شــبكتها المتطــّورة جــّدً

ومبادراتهــا التســويقية الفاعلــة. 

ويكمــن الدافــع األساســي وراء إنجــازات زيــن الســعودية فــي قدرتهــا علــى إلهــام فريــق العمــل الطمــوح المكــّون ممــا يقــارب 1,300 موظــف يقدمــون أفضــل 
ــراء ذوي الكفــاءة العاليــة، حيــث تفخــر  ــا علــى جميــع األصعــدة. وتلتــزم الشــركة برعايــة المواهــب الوطنيــة واســتقطاب الخب الخدمــات وأكثرهــا إبداًع

بشــغل الكفــاءات الســعودية حالًيــا ألغلــب مناصــب الشــركة.

يقــع المقــّر الرئيســي لزيــن الســعودية فــي مدينــة الريــاض حــي الشــهداء، واحــة غرناطــة المكتبيــة، مبنــى رقــم أ3، وعنوانهــا للمراســالت البريديــة صنــدوق 
بريــد 295814، الريــاض 11351، المملكــة العربية الســعودية.
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الشركات التابعة

1. زين للمبيعات المحدودة
شــركة ذات مســؤولية محــدودة مســجلة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، ومملوكــة بالكامــل لشــركة االتصــاالت المتنقلــة الســعودية ) زيــن الســعودية(  
ســجلت عــام 2018م  كشــركة تابعــة، بــرأس مــال مقــداره 10,000 ريــال ســعودي، يتمثــل نشــاطها التجــاري فــي مجــاالت التوزيــع التجــاري، وإدارة الشــركاء 
لتكــون ذراع المبيعــات الخــاص بزيــن فــي الســوق فــي مجــال االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات، حيــث تعمــل الشــركة كوســيط بيــن شــركة االتصــاالت 
المتنقلــة الســعودية )زيــن( وقنــوات البيــع والتوزيــع للمســتهلك، وذلــك لتحقيــق فعاليــة أكبــر فــي إدارة القنــوات وكفــاءة المبيعــات. ومــن المتوقــع أن 
تكــون مــن أكبــر المســاهمين فــي ارتفــاع إيــرادات الشــركة، فيمــا يخــص إيــرادات البيــع بالجملــة، وحجــم المكالمــات الصوتيــة والبطاقــات المســبقة الدفــع 
والقســائم، باإلضافــة إلــى الخطــوط الصوتيــة وخطــوط البيانــات )المفوتــرة ومســبقة الدفــع(. كمــا يتوقــع أن تســاهم زيــن للمبيعــات فــي تعزيــز االســتغالل 

األمثــل لمــوارد زيــن الســعودية بنســبة 20% بجانــب زيــادة اإلنتاجيــة بنســبة %20.

2. زين لألعمال المحدودة
قامــت شــركة االتصــاالت المتنقلــة الســعودية )زيــن( بتأســيس شــركة شــخص واحــد ذات مســؤولية محــدودة مســجلة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، 
ــات  ــة المعلوم ــي مجــاالت االتصــاالت وتقني ــاري ف ــاطها التج ــل نش ــال ســعودي، يتمث ــال 10,000 ري ــرأس م ــام 2018م ب ــل لهــا خــالل الع ــة بالكام ومملوك
والمقــاوالت الفرعيــة التخصصيــة، وحتــى هــذه اللحظــة فإنــه ال يوجــد لهــا ايــة أثــر مالــي علــى زيــن الســعودية ســواء بشــكل مباشــر او غيــر مباشــر. أمــا مــن 
ناحيــة األثــر المالــي المســتقبلي فقــد تــم تأســيس الشــركة تحســبا ألي مــن مشــاريع البنيــة التحتيــة التــي قــد تدخــل فيهــا زيــن مســتقبال، والتــي ســيتم 

االعــالن عنهــا فــور الدخــول فيهــا.

تأسيس ووصف ألنشطة الشركات التابعة
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يتمثــل أســاس اســتراتيجيتنا فــي التحــول إلــى شــركة رائــدة فــي مجــال تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت فــي المملكــة العربيــة الســعودية، ممــا يتيــح 
ــا. ــا وثيًق ــا االســتفادة فــي مجتمــع متطــور مترابــط ترابًط لعمالئن

تشــمل أهدافنــا النمــو المثمــر وزيــادة الربحيــة وريــادة التطــور المســتمر لمســتقبل متصــل رقمًيــا لألشــخاص والشــركات واألجهــزة -وتقديــم قيمــة لجميــع 
أصحــاب المصالــح الرئيســيين.

تستند استراتيجيتنا على سبعة ركائز رئيسة، هي:

1- تعزيز األعمال األساسية

2- تحسين نظام إدارة النقد

3- تحقيق النمو من الفرص الجديدة

 4- تطور الشبكة الذكية

تعظيم قيمة قاعدة المستخدمين الخاصة
كثيــرا مــا ُيستشــهد بالتعــداد الســكاني للســعوديين بأنهــم مــن أكثــر الشــعوب كثافــًة مــن حيــث تعــداد الشــباب ممــا أدى إلــى تزايــد الطلــب علــى 
خدمــات االتصــال الرقميــة الالســلكية. وال تــزال الســوق الســعودية تشــهد نمــًوا هائــاًل فــي الطلــب علــى منتجــات البيانــات وتطبيقاتهــا، ليــس فقــط 
مــن خــالل فئــة الشــباب والمتصليــن رقمًيــا، ولكــن أيضــا مدفوعــة باالعتمــاد المكّثــف لخدمــات الحكومــة اإللكترونيــة ورواج البيانــات المرئيــة المتدفقــة 
عبــر اإلنترنــت والمحتــوى عالــي الدقــة عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي. تهــدف اســتثماراتنا فــي توســيع الشــبكة، واالســتحواذ علــى المزيــد مــن الطيــف 
التــرددي إلــى جعــل زيــن الســعودية أفضــل مشــغل للبيانــات المتنقلــة واالختيــار األول للطــالب فــي مراحــل التعليــم المختلفــة مــن المرحلــة الثانويــة  

إلــى الجامعيــة.

تحسين الربحية والسيولة النقدية
تتمثــل أهدافنــا الرئيســة فــي تنفيــذ خطــة تحســين التكلفــة الســنوية وتصميمهــا مــن خــالل اإلبقــاء علــى الضوابــط الداخليــة وتحســين كفاءة المشــتريات 
مــن خــالل زيــادة مهــارات الفريــق وجعــل العمليــات رقميــة وتحســين هيــكل رأس المــال والعالقات مــع الدائنيــن وضمــان ارتفاع العائــد على االســتثمارات 

واالســتثمارات الذكيــة مــن خــالل إدارة قيمــة النفقات الرأســمالية.

إضفاء الطابع المهني وزيادة تدفقات اإليرادات الجديدة للمعامالت بين الشركات
لمــا كانــت رؤيــة 2030 القــوة الدافعــة لتنويــع االقتصــاد، فــإن التحــول الرقمــي ســيكون عامــل التمكيــن الرئيــس فــي جميــع القطاعــات. سيســتمر الحصــول 
ــي نعيشــها ونعمــل مــن خاللهــا فــي  ــة الت ــد الطريق ــادة تحدي ــة فــي إع ــا بالتطبيقــات الرقمي ــق الســرعة مقروًن ــى النطــاق العريــض المتنقــل فائ عل
المملكــة العربيــة الســعودية. ومــن خــالل اســتكمال محفظتنــا مــن األجهــزة الالســلكية، نخطــط للبــدء فــي توصيــل النطــاق العريــض القائــم علــى األليــاف 
البصريــة إلــى المنــازل إلــى العمــالء. ومــن خــالل الشــراكات أيضــا، نخطــط لتقديــم حلــول للعمــالء مــن الشــركات علــى أســاس االتصــال فائــق الســرعة 
والتطبيقــات المتكاملــة. تتمثــل تطلعاتنــا وخططنــا أيًضــا فــي أن نصبــح شــركة رائــدة فيمــا يتعلــق بعاملــّي االبتــكار والســرعة فــي تقديــم حلــول تقنيــة 

المعلومــات واالتصــاالت فــي المملكــة العربيــة الســعودية. 

تقديم تجربة المستخدم السلسة والمتكاملة والموحدة عبر تقنيات الشبكة لدينا وتأسيس بنية الشبكة لعام 2020 وما بعده
تعتمــد األهميــة والقيــادة فــي ســوق البيانــات علــى االســتمرار فــي االســتفادة مــن أحــدث تقنيــات تطــور خدمــات الجيــل الخامــس. ســنواصل االســتثمار 
فــي التقنيــات الالســلكية المتقدمــة، وتوصيــل األليــاف البصريــة إلــى المبانــي واالتصــال الالســلكي باألليــاف المختلطــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، ســنضمن 

اســتثمارات ذكيــة وفعاليــة فــي النفقــات الرأســمالية مــع تحديــد برامــج تحســين النفقــات التشــغيلية وتنفيذهــا وتعزيــز تجربــة العمــالء.

نبذة عن االستراتيجية



7

 نبذة عن االستراتيجية

التشغيل التلقائي للنظم والعمليات لغرض تقديم تجربة مالئمة متسقة وأفضل مع التعريف بخدماتنا الرقمية التي تعزز نمط الحياة الرفاهية
نخطــط لتعزيــز قدراتنــا الرقميــة جدًيــا للتفاعــل مــع العمــالء الرقمييــن فــي المملكــة العربيــة الســعودية وخدمــة أكثــر مــن 30% مــن العمــالء إلكترونًيــا 
فضــال عــن المشــاركة فــي جهــود ومشــاريع التحــول الرقمــي الحكوميــة واالقتصاديــة ممــا يســاهم فــي االقتصــاد الســعودي القائــم علــى المعرفــة ورؤيــة 2030. 
يعــد المســتهلكون فــي المملكــة العربيــة الســعودية متصليــن رقمًيــا بدرجــة كبيــرة، ومــن أجــل ضمــان أن تظــل زيــن الســعودية فــي طليعــة االقتصــاد 
الرقمــي المتنامــي، فقــد شــرعنا فــي تنفيــذ رحلــة التحــول الرقمــي. سيتحســن هــذا التحــول الرقمــي تدريجًيــا، فــي ظــل توفيــر العــروض للمســتهلكين، 
ــا أســهل وأبســط وأكثــر متعــة.  وكفايــة العمليــات الداخليــة والخارجيــة، وإنشــاء نقــاط التفاعــل مــع العمــالء، ممــا يجعــل تعامــالت المســتهلكين معن

ســيجلب التحــول الرقمــي لتجربــة عمالئنــا فوائــد التميــز التشــغيلي مــع توســيع نطــاق بصمتنــا الرقميــة فــي الســوق.

تطوير وتنفيذ إدارة المسارات الوظيفية من خالل أفضل الممارسات الفعالة 
نخطــط للتفــوق فــي الســوق مــن خــالل تعزيــز ثقافــة الرعايــة واالهتمــام بيــن موظفينــا، كجــزء مــن بيئــة عمــل تفــي بالتزاماتهــا، مــع التأكيــد علــى 
الحاجــة إلــى أن نكــون مشــغل اتصــاالت ذكــي وفعــال. وإننــا إذ نــود جــذب الســعوديين الموهوبيــن ذوي التوجــه الريــادي والحفــاظ عليهــم لتحفيــز نمونــا 
ــا عوامــل مثــل األداء، وروح المنافســة، ووضــع المنافســين، واالهتمــام، وتمكيــن المــرأة، واالبتــكار والنجــاح مــن خــالل العمــل  ــا. ســتتيح لن وزيــادة نجاحن

الجماعــي تقديــم خدمــة أفضــل لعمالئنــا، وتطويــر األفــكار الجّيــدة والتصــرف بشــكٍل أســرع لترجمــة المبــادرات إلــى نجــاح فــي الســوق.

االستفادة من النمو الذي تشهده التقنية  
ثمــة عنصــر مؤثــر جديــد مهــم آخــذ فــي الظهــور فــي عالــم رأس المــال المجــازف، إذ ُتحــدث مشــاركته تغييــًرا فــي الطريقــة التــي ُتمــاَرس بهــا األعمــال 
التجاريــة المجازفــة. تتمثــل أهدافنــا فــي تعزيــز أســهم العالمــة التجاريــة عــن طريــق ربطهــا بالتحــول الرقمــي المتنامــي مــن خــالل تحديــد البرنامــج 
باعتبــاره مســؤولية الشــركة فيمــا يتعلــق بريــادة األعمــال مــن أجــل المســاعدة فــي حــل مشــكلة البطالــة ودفــع محــركات االبتــكار فــي المملكــة باإلضافــة 

إلــى ضمــان تنــوع االســتثمارات واإليــرادات المســتقبلية.

فــي ظــل التحديــات االقتصاديــة الحاليــة وزيــادة الضغــوط التنافســية فــي قطــاع االتصــاالت بالمملكــة العربيــة الســعودية، وتشــويش التطبيقــات االبتكاريــة 
ــن  ــل م ــق مداخي ــى تحقي ــز عل ــن التركي ــتواصل زي ــة، س ــاالت التقليدي ــات االتص ــى منتج ــب عل ــي الطل ــو ف ــع النم ــة، وتراج ــات الصوتي ــة بالخدم الخاص

ــا. المنتجــات والخدمــات الرقميــة، مــع تقديــم قيمــة أفضــل للقطاعــات المســتهدفة، وزيــادة جــودة خدمــة البيانــات لعمالئن

ــادة  ــع القطاعــات- أفــرادًا وشــركات، هــو الطريــق المناســب لزي ــد مــن العمــالء مــن الشــرائح المســتهدفة - فــي جمي ــرى أن جــذب المزي زيــن الســعودية ت
إيــرادات الشــركة وتعزيــز الربحيــة، كمــا ســيتم استكشــاف شــراكات جديــدة لتوفيــر حلــول قائمــة علــى االتصــال الالســلكي الســريع وتقنيــات األليــاف البصريــة 

ممــا يتيــح تقديــم خدمــات جديــدة دون الحاجــة إلنشــاء بنيــة تحتيــة كبيــرة ثابتــة للشــبكة.

فــي حيــن أن أولويــة الشــركة القصــوى تظــل متمثلــة فــي الســعي نحــو زيــادة قاعــدة عمالئهــا وحصتهــا مــن اإليــرادات فــي الســوق، فإنــه ســيتم الســعي 
أيًضــا لتعزيــز الكفــاءات التشــغيلية ممــا يحســن اإلنتاجيــة ويخفــض النفقــات التشــغيلية. كمــا أن التغييــرات التنظيميــة الحاليــة والمســتقبلية، وخاصــة 

تلــك التــي تتضمــن تغييــر فــي الرســوم المفروضــة علــى الشــركة ومجــال عملهــا، ســيكون لهــا تأثيــر علــى األداء المالــي للشــركة فــي المســتقبل. 

تقــوم إدارة المراجعــة الداخليــة فــي زيــن الســعودية بتقديــم خدمــات تأكيديــة باســتقاللية وموضوعيــة بغــرض إضافــة قيمــة وتحســين العمليــات وتحقيــق 
ــا للمعاييــر المهنيــة للمراجعــة وعلــى النحــو  أهــداف الشــركة. ولقــد تــم تطويــر خطــة المراجعــة الداخليــة باســتخدام منهــج االرتــكاز علــى المخاطــر وفًق
المنصــوص عليــه مــن قبــل معهــد المراجعيــن الداخلييــن وعلــى النحــو المبّيــن فــي ميثــاق المراجعــة الداخليــة فــي زيــن الســعودية. وقــد قامــت المراجعــة 
الداخليــة بتنفيــذ العديــد مــن عمليــات المراجعــة وفقــا لخطــة المراجعــة الســنوية المعتمــدة مــن قبــل لجنــة المراجعــة بهــدف إعطــاء التأكيــدات الالزمــة 
ــال مراجعــة السياســات واالجــراءات  ــة الداخليــة فــي الشــركة. وشــملت خطــة المراجعــة الســنوية المعتمــدة علــى ســبيل المث بشــأن فاعليــة وكفــاءة الرقاب

المتعلقــة بالمشــتريات والقطــاع المالــي ومراجعــة وتقييــم الرقابــة الداخليــة للشــركة لمختلــف العمليــات التشــغيلية. 

5- التحول الرقمي

6- تنمية رأس المال البشري

7- االستثمار في رأس المال المجازف

آفاق وتوّقعات

إدارة المراجعة الداخلية
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أبرز التطّورات في عمليات الشركة

شــهد قطــاع اإلتصــاالت فــي المملكــة العربيــة الســعودية تحديــات عديــدة التــي كان علــى »زيــن« التغلــب عليهــا لتســجيل أفضــل أداء تجــاري لهــا 
منــذ التأســيس.

ــى مــن نوعهــا فــي المملكــة. كمــا شــهدت المملكــة خــروج نهائــي لعــدد كبيــر مــن  ــة القيمــة المضافــة التــي كانــت األول ــدأ العــام بتطبيــق ضريب ب
المقييميــن وهــو مــا يمثــل تحدًيــا آخــر خاصــة إذا أضفنــا إليــه رســوم متزايــدة علــى المرافقيــن، والتــي كان لهــا تأثيــر ســلبي قــوي علــى الدخــل المتــاح 

والقــدرة االســتهالكية.

1- نظرة عامة تجارية

أقدمــت شــركة زيــن علــى تغييــرات ديناميكيــة ســريعة تواكــب حالــة الســوق الســعودي الحاليــة وتركيــز مســار الشــركة وتوجههــا إلــى قطــاع الخطــوط 
المفوتــرة والتركيــز علــى تقديــم خدمــات وعــروض لجــذب المواطنيــن مــع المحافظــة علــى عمــالء مســبق الدفــع، عــن طريــق تقديــم خدمــات وعــروض 

إتصــال محليــة ودوليــة توفــر لعميــل زيــن المرونــة فــي اســتخدام شــبكتها علــى مــدار الســاعة.
ساهمت إستراتيجية زين السعودية في القطاع التجاري في زيادة اإليرادات بنسبة 3% مقارنة بالعام 2017م من خالل المحاور التالية:

•  كانــت زيــن الســعودية األفضــل فــي المملكــة مــن ناحيــة تقديــم عــروض وخدمــات مغريــة لعمــالء المفوتــر عــن طريــق تقديــم خيــارات تقســيط 
 iPhone Xs لألجهــزة الذكيــة أو عقــد التــزام لفتــرة معينــة مــع الشــركة، حيــث قدمــت زيــن عــروض مميــزة لعمــالء المفوتــر 399 بمنحهــم أجهــزة
مجانــا. باإلضافــة إلــى ذالــك، أســتحدثت زيــن باقــة 299 للراغبيــن فــي الحصــول علــى أجهــزة iPhone Xr  أو Huawei Mate Pro. وقــد أســتحدثت 
زيــن باقــة لعمالئهــا الراغبيــن فــي الحصــول علــى أجهــزة Huawei Mate20  أو iPhone8 عــن طريــق باقــة 199. كمــا قدمــت قســائم شــراء إلكترونيــة 

.App Store أو Google Play تســمح لبعــض باقــات العمــالء بشــراء منتجــات عــن طريــق
• االرتداد في قطاع الباقات المدفوعة مسبقًا وإيقاف االنخفاض في اإليرادات الدولية فضاًل عن التخلص من مخاطر إنخفاض قاعدة المقيمين.

كان تركيــز الشــركة الرئيســي هــو وقــف إنخفــاض اإليــرادات وقاعــدة العمــالء وتحديــدًا فــي مجــاالت النمــو المحتملــة.  ومــع إنخفــاض قاعــدة مســتخدمي 
ــز  ــل هــذا الهــدف. كان التركي ــق مث ــة لتحقي ــة وجذاب ــم وضــع خطــط مالئم ــد ت ــة، فق ــي المملك ــن ف ــدد المقيمي ــاض ع ــع بســبب إنخف المســبق الدف
علــى العــروض الدوليــة أمــًرا محورًيــا. تــم تقديــم أســعار تنافســية لقيــم المكالمــات دوليــة، والتــي لــم تتســبب فقــط فــي الحــد مــن تراجــع كبيــر فــي 
اإليــرادات الدوليــة، بــل تــم تحقيــق هدفنــا بتقليــص التراجــع فــي قاعــدة عمــالء مســبق الدفــع باإلضافــة إلــى فتــح فــرص جديــدة لزيــادة العمــالء مــن 
جنســيات مختلفــة. إضافــة إلــى ذلــك، تقديــم عــروض للمكالمــات الدوليــة لوجهــات مختلفــة فــي باقــات مســبقة الدفــع لزيــادة المبيعــات. كمــا عــززت 
زيــن أعمالهــا فــي الســوق عــن طريــق توفيــر باقــات الــزوار مــع وجــود فريــق مبيعــات يعمــل علــى مــدار الســاعة طــوال أيــام األســبوع لخدمــة الحجــاج 

والمعتمريــن. 

• تعزيز مكانة زين السعودية كمشغل رائد للبيانات.
واصلــت زيــن الســعودية نجاحهــا فــي خدمــات البيانــات عــن طريــق: تعديــل األســعار للمحافظــة علــى قاعــدة البيانــات لتكــون خطــوة رئيســية نحــو 
الربحيــة علــى المــدى الطويــل، إلــى جانــب إطــالق منتجــات مبتكــرة مثــل الحزمــة اليوميــة الالمحــدودة لتعزيــز قــدرة العميــل للتحكــم فــي اســتخدام 
البيانــات. باإلضافــة إلــى ذالــك، نجحــت شــركة زيــن فــي عروضهــا الترويجيــة وباألخــص فــي جــذب العمــالء للباقــات عاليــة القيمــة كباقــة األنترنــت 
ــبة  ــه لنس ــار تلقائي ــائل إخط ــال رس ــق ارس ــن طري ــات ع ــة الباق ــد وترقي ــراءات تجدي ــهيل إج ــق تس ــن طري ــات ع ــين الخدم ــم تحس ــد ت ــدود. وق الالمح

ــى اســتخدام العمــالء وســلوكهم فــي اإلنفــاق. ــر مالءمــة تعتمــد عل اإلســتخدام والترويــج لباقات/حــزم أكث

• إدارة قيمة العمالء
ركــزت إدارة قيمــة العمــالء علــى زيــادة فعاليــة المبيعــات ممــا ســاعد علــى المحافظــة علــى اعــداد عمــالء زيــن مســبق الدفــع بتقديــم العديــد مــن العروض 
الصوتيــة أو البيانــات. تــم إطــالق المئــات مــن العــروض المختلفــة فــي عــام 2018، حيــث تــم اســتهداف العمــالء بنــاًء علــى ســلوكهم الفــردي مــع عــرض 
أو أكثــر مــن شــأنه تلبيــة هــذا الســلوك.  وركــزت هــذة العــروض علــى عمــالء محدديــن ممــا كان لــه أثــر إيجابــي فــي زيــادة االيــرادات. فــي عــام 2018، 
شــهدت إدارة قيمــة العمــالء إســتجابة كبيــرة لعروضهــا ممــا عكــس إيجابيــا علــى زيــادة إنفــاق عمالئهــا المســتهدفين ممــا ســبب فــي زيــادة اإليــرادات 

مقارنــة بمعاييــر الســوق.

• تحويل قطاع األعمال ليصبح مزود حلول تقنية المعلومات واالتصاالت المتكاملة
بعد الحصول على الرخصة الموحدة في العام 2018، أنشأت شركة زين السعودية وحدات جديدة لتركز على خدمات عمالء قطاع االعمال.

خــالل العــام 2018، شــهدت »زيــن أعمــال« نمــًوا كبيــًرا فــي الســوق وعالقــات العمــالء. كمــا تتوقــع زيــن الســعودية االســتمرار فــي هــذا االتجــاه مــع توفيــر 
وقبــول لخدماتهــا فــي قطاعــات الســوق الحكوميــة وقطــاع الشــركات بجميــع احجامهــا. تــم تصميــم إســتراتيجية »زيــن أعمــال« الموجهــة إلــى الســوق عبر 
»رحلــة العميــل« لتحقيــق أقصــى قــدر مــن رضــا العمــالء. ويدعــم ذلــك رقمنــة تفاعــالت العمــالء - ممــا يوفــر ســهولة الوصــول إلــى مميــزات زيــن علــى 

أبرز التطّورات في عمليات الشركة
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أبرز التطّورات في عمليات الشركة

اســتكمل قســم العمليــات المشــاريع والمبــادرات التــي تــم البــدء بهــا خــالل العــام 2017م، واســتمر فــي بنــاء ونشــر اســتراتيجيات وبرامــج تقنيــة تشــغيلية 
تتماشــى بشــكل تــام مــع اســتراتيجيات الشــركة واتجاهــات الصناعــة وبيئــة الســوق.

•  توسعة الشبكة والتغطية
واصلــت زيــن الســعودية جهودهــا فــي اكمــال المرحلــة األولــى مــن مشــروع )Ignite( مــع مســاهمة كبيــرة فــي التغطيــة وســرعة البيانــات وتحســين تجربــة 
العمــالء عــن طريــق توســعة تغطيــة خدمــات الجيــل الرابــع إلــى 440 مدينــة )بزيــادة قدرهــا 25% مقارنــة بالعــام 2017م( ووصلــت تغطيــة الجيــل الرابــع 

المطــور إلــى 150 مدينــة )بزيــادة قدرهــا 20% مقارنــة بالعــام 2017م(.

ومع اكتمال المرحلة األولى من مشروع )Ignite( وصلت نسب التغطية )حسب التقنية( إلى المستويات التالية:
•  تقنية الجيل الثاني: تغطية 99% من المساحة السكانية.
•  تقنية الجيل الثالث: تغطية 98% من المساحة السكانية.

•  تقنية الجيل الرابع LTE: تغطية 93% من المساحة السكانية. 
كمــا تواصــل الشــركة جهودهــا فــي إكمــال المرحلــة الثانيــة مــن مشــروع )Ignite( حيــث تــم تنفيــذ 20% مــن المشــروع وســوف يتــم االنتهــاء مــن تنفيــذه 

فــي بدايــة الربــع الثانــي مــن عــام 2019.

كمــا قدمــت زيــن الســعودية أيضــا خــالل العــام 2018م مشــروعا أطلــق عليــه اســم »قطــار الحرميــن الســريع »، والــذي يقــدم خدمــات الصــوت وخدمــات 
النطــاق العريــض المتنقلــة )MBB( للســكك الحديديــة االســتراتيجية التــي تربــط مــدن مكــة المكرمــة وجــدة والمدينــة المنــورة بمســافة إجماليــة تبلــغ 

حوالــي 450 كــم.

2- نظرة عامة على الشؤون التقنية

الموقــع االلكترونــي، وعلــى التطبيقــات الرقميــة إلدارة الخدمــات الحاليــة وايضــا طلــب وشــراء الخدمــات، وخدمــة الــرد اآللــي )IVR( والبوابــة االلكترونيــة 
للخدمــات الذاتيــة لخدمــة العمــالء.

تقــدم زيــن أعمــال تجربــة عمــالء رفيعــة المســتوى لجميــع قطاعــات االعمــال الحكوميــة والشــركات بمختلــف احجامهــا جنًبــا إلــى جنــب مــع اتفاقيــات 
مســتوى الخدمــة الرائــدة والمميــزة فــي قطــاع االعمــال وخدمــة العمــالء.

قامــت شــركة زيــن بتطويــر عــروض قيمــة شــاملة ومبتكــرة لخدمــات اتصــاالت الهواتــف المتنقلــة، وحلــول االنترنــت والربــط، وإنترنــت األشــياء، وأمــن 
تكنولوجيــا المعلومــات، والخدمــات الســحابية. ممــا يمّكــن العمــالء مــن بنــاء حلــول شــاملة لتعزيــز إنتاجيتهــم وتمكيــن النمــو فــي أعمالهــم. 

تعــد حلــول االنترنــت والربــط مــن زيــن أعمــال، مــن أقــوى الحلــول التــي تــم توفيرهــا مؤخــًرا، وذراع نمــو قــوي لإليــرادات الماليــة. تقــدم زيــن حالًيــا حلــول 
البيانــات والصــوت عبــر تقنيــة LTE والميكروويــف واألليــاف. وفــي العــام 2018، أطلقــت زيــن خدمــة DIA و IP-VPN كخدمــات رئيســية للبيانــات الثابتــة 

وخدمــة »SIP Trunk« الصوتيــة الثابتــة، مســتفيدة مــن الرخصــة الموحــدة.

اصبحــت خدمــات إنترنــت األشــياء شــائعة ومتطــورة بســرعة. خــالل عــام 2018، أجــرت زيــن عــدة تجــارب علــى مفاهيــم خدمــات إنترنــت األشــياء. كمــا 
دعمــت زيــن مــزودي خدمــات إنترنــت األشــياء الرائديــن لتقديــم حلــول إنترنــت األشــياء مثــل إدارة األســطول، العــدادات الذكيــة مــن خــالل االســتفادة مــن 

البنيــة التحتيــة لشــركة زيــن.

تشــكل خدمــات حلــول االتصــال المتنقــل جوهــر خدمــات زيــن أعمــال. ركــزت زيــن علــى زيــادة قيمــة العمــالء مــن خــالل التوســع فــي شــرائح الشــركات 
الصغيــرة والمتوســطة مــع حــزم البيانــات المتنقلــة ذات المســتوى العالــي.

يتم توسيع وتحديث محفظة زين باستمرار لزيادة القيمة إلى الحد األقصى من خالل توفير أحدث تقنيات وحلول االتصاالت واالنترنت لعمالئنا.
ــرة العاليــة، فريــق خدمــات مــا قبــل البيــع، مديــرو  لــدى زيــن اآلن مجموعــة متميــزة مــن مديــري الحســابات الرئيســيين، مهندســي الحلــول ذوي الخب
ــاع القــرار  ــز والتطبيقــات الرقميــة، التــي تدعــم صن ــرو خدمــات الهاتــف، مركــز االتصــال الممي ــرو الخدمــات الميدانيــة، مدي خدمــة مابعــد البيــع، مدي
والمســتخدمين فــي قطــاع االعمــال فــي تحقيــق أقصــى اســتفادة مــن خدمــات زيــن. ومــن خــالل هــذه الفــرق ذات التوجــه العالــي للعمــالء، أقامــت زيــن 

شــراكات طويلــة األمــد مــع األجهــزة الحكوميــة والشــركات مــن جميــع األحجــام فــي أســواق المملكــة.

تتمثــل اســتراتيجية زيــن فــي تطويــر نظــام مــع الشــركاء للمســاعدة فــي تطويــر خدمــات أعمــال زيــن وبيعهــا وتســليمها. وقعــت زيــن اتفاقيــات شــراكة 
مــع قــادة الصناعــة مثــل Alibaba Cloud و IBM و Dell و Detasad وضوئيــات.
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كمــا أعلنــت الشــركة االطــالق التجــاري للمرحلــة األولــى مــن خدمــة زيــن فايبــر بالتعــاون مــع شــركة ضوئيــات )FTTH( فــي ســبتمبر 2018 حيــث نمــا عــدد 
المشــتركين مــن إطــالق الخدمــة إلــى أكثــر مــن 10 االف عميــل بنهايــة عــام 2018 حيــث يســتهدف 81ألــف منــزل فــي مرحلتــه األولــى كمــا تــم توقيــع 

اتفاقيــة للمرحلــة الثانيــة مــن المشــروع لتصــل الخدمــة الــى أكثــر مــن 180 ألــف مســتفيد.

وقــد تمكنــت زيــن الســعودية مــن تســليم مشــاريع صنــدوق الخدمــة الشــاملة 12و13 و14 األساســية والنطــاق العريــض والتــي حــازت عليهــا فــي عــام 2017. 
وهــذه المشــاريع تأتــي كجــزء مــن برنامــج التحــول الرقمــي، وتعتبــر إحــدى المبــادرات العديــدة التــي أطلقتهــا وزارة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات تماشــيا 
مــع رؤيــة المملكــة 2030. وقــد تــم تســليم المشــاريع بنجــاح مــن قبــل زيــن الســعودية قبــل الموعــد المحــدد لتصــل الخدمــات األساســية إلــى أكثــر مــن 
800 ألــف مواطــن ومقيــم كمــا تــم إيصــال خدمــات اإلنترنــت عاليــة الســرعة إلــى أكثــر مــن 607 تجمــع ســكني وأكثــر مــن 500 ألــف مواطــن ومقيــم عبــر 
الشــبكة الالســلكية. كمــا ســاهم المشــروع أيضــا فــي زيــادة التغطيــة الســكانية فــي المنطقــة المخصصــة التــي تضــم 3,629 مجمــع ســكني وتجــاري فــي 

28 محافظــة مختلفــة. 

إن التخطيــط والتنفيــذ والتســليم الناجــح لمشــاريع صنــدوق الخدمــة الشــاملة يعــزز مكانــة وعالقــة زيــن الســعودية مــع الجهــات التنظيميــة والرقابيــة كمــا 
يســاهم فــي تعزيــز بصمتهــا وجــودة الخدمــة المقدمــة فــي المملكــة.

كمــا واصلــت زيــن الســعودية ريادتهــا فــي تقديــم أحــدث التقنيــات حيــث كانــت أول مشــغل لتقنيــة الجيــل الخامــس 5G فــي مدينــة الريــاض تماشــيا 
مــع رؤيــة المملكــة 2030 وذلــك بالتنســيق مــع وزارة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات وهيئــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات. وقــد تــم إطــالق الخدمــة فــي 

219 موقــع فــي كل مــن مدينــة الريــاض وجــدة ومكــة المكرمــة والدمــام والمدينــة المنــورة.

وقــد عملــت زيــن الســعودية علــى تنفيــذ وتهيئــة مــا يزيــد عــن 2000 نقطــة وصــول لمســتخدمي ال Wi-Fi فــي األماكــن العامــة حيــث يتمكــن مشــتركي 
زيــن مــن الدخــول للشــبكة تلقائيــا وبشــكل مجانــي ممــا يحســن تجربــة العمــالء.

كمــا قامــت زيــن الســعودية بزيــادة جهودهــا فــي تحســين تغطيــة التجــوال الدولــي إلــى أكثــر مــن 211 دولــة حــول العالــم مــع 89 دولــة تغطيهــا خدمــة 
التجــوال عبــر شــبكة الجيــل الرابــع. كمــا امتــدت هــذه الجهــود لتشــمل شــركاء التجــوال الخارجييــن حيــث قامــت زيــن الســعودية بتأميــن خدمــة التجــوال 

الدولــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية إلــى 214 دولــة مــع 82 دولــة تتمتــع بتجــوال بيانــات الجيــل الرابــع فــي شــبكة زيــن الســعودية.

• أنظمة تقنية المعلومات
تــم إطــالق برنامــج تحــول كامــل لنظــام دعــم األعمــال فــي شــركة زيــن الســعودية، وســوف يســتمر حتــى الربــع الثانــي مــن عــام 2019م. والهــدف مــن 
هــذا البرنامــج هــو اســتبدال العمليــات التجاريــة ومنصــات التقنيــة القديمــة بأخــرى حديثــة ومواكبــة لمتطلبــات العصــر حيــث يأتــي التمايــز للعمــالء 
مــن خــالل تســهيل الحركــة التجاريــة وهــذا هــو بالفعــل مــا تســمح بــه هــذه النظــم الحديثــة. ولكــي يتماشــى ذلــك مــع قيــم خدمــة العمــالء فــي زيــن 
الســعودية، فــإن هــذا التحــول يعيــد تعريــف العمليــات التجاريــة لتركــز بشــكل أكبــر علــى العمــالء، وتعمــل علــى بنــاء حــل مــن شــأنه ســد الفجــوة بيــن 

احتياجــات العمــالء والقــدرات التقنيــة.

يرّكز برنامج التحّول الكامل لنظام دعم األعمال في زين السعودية على 3 أهداف رئيسة:
• إدخال مصادر إيرادات جديدة.

• تعزيز تجربة العمالء.
• زيادة الكفاءة التشغيلية.

ومــن المقــرر أن يتــم تســليم البرنامــج علــى عــدة مراحــل، مــع األخــذ باالعتبــار أن حــل الشــحن المنفــرد )لجميــع العمــالء قطــاع األعمــال وقطــاع األفــراد 
وجميــع الخدمــات مــع إدارة الرصيــد فــي الوقــت الفعلــي(، تطبيقــات الهاتــف المتحــرك لعمــالء قطــاع األعمــال وقطــاع األفــراد وتطبيــق البائــع الذكــي 
نجــزت بالفعــل فــي عــام 2017م و 2018 م. عنــد االنتهــاء مــن البرنامــج المخطــط لــه فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2019م، 

ُ
وحلــول التســويق اللحظــي قــد أ

ســتكون زيــن الســعودية المشــغل الرائــد فــي هــذا المجــال فــي المملكــة العربيــة الســعودية وأحــد رواد المنطقــة.

• أمن المعلومات 
قامــت زيــن الســعودية بطــرح مشــروع ضخــم »مشــروع أمــن التقنيــة« والــذي يهــدف لتحقيــق الحمايــة مــن المخاطــر المســتمرة علــى قطــاع االتصــاالت 
بشــكل خــاص وعلــى المملكــة العربيــة الســعودية بشــكل عــام. حيــث يهــدف المشــروع لحمايــة بيئــة زيــن مــن االختراقــات الموجهــة والمتقدمــة والتــي 

تهــدف عــادًة »اختــراق بيانــات المســتخدمين«؛ وحمايتهــا مــن التســريب أو االطــالع غيــر المصــرح بــه. 

كمــا يقــوم فريــق أمــن المعلومــات بشــكل دوري بالقيــام بتقييــم الحلــول التقنيــة والبنيــة التحتيــة للشــركة وذلــك للتأكــد مــن خلوهــا مــن أيــة ثغــرات 
أمنيــة أو مخاطــر محتملــة

أبرز التطّورات في عمليات الشركة
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• الطيف الترّددي
ــة الســرعة فــي  ــات عالي ــات البيان ــى خدم ــب عل ــد الطل ــة. ومــع تزاي ــكات مشــغلي شــبكات االتصــاالت المتنقل ــرددي مــن أهــم ممتل يعــد الطيــف الت
المملكــة، فــإن الطيــف اإلضافــي يمّكــن مشــغلي االتصــاالت مــن تحســين قــدرات الشــبكة وتقديــم خدمــات البيانــات الســريعة والموثوقــة، ممــا يســاهم 

فــي إثــراء تجربــة العمــالء.

وقــد بــادر الفريــق التقنــي فــي زيــن الســعودية بإنشــاء برنامــج متواصــل للحفــاظ علــى اســتراتيجية طيــف حديثــة، بمــا يتماشــى مــع متطلبــات الســوق 
ــع  ــت المتنقــل مــن خــالل إعــادة توزي ــادرة لتحســين ســرعات اإلنترن ــر الصناعــة. حيــث أطلقــت الشــركة مب ــاءة التكاليــف ومعايي وجــودة الخدمــة وكف
التــرددات حيــث تمــت زيــادة الطيــف التــرددي نطــاق 2100 ميجاهيرتــز لتقنيــة الجيــل الرابــع الــى 15 ميجاهيرتــز بــدال مــن 10 ميجاهيرتــز. كمــا اعلنــت 
زيــن الســعودية فــي مــارس 2018م حصولهــا علــى طيــف تــرددي 2×10 ميجاهيرتــز فــي النطــاق 800 ميجاهيرتــز. وجــاء هــذا االســتحواذ علــى الطيــف 
بعــد انتهــاء مــزاد الطيــف التــرددي الــذي أجرتــه هيئــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات. وقــد تــم نشــر هــذا الطيــف اإلضافــي فــي أكثــر مــن 1200 موقــع 
بمختلــف مــدن المملكــة فــي العــام 2018م. وتظهــر النتائــج الفعليــة التحســن بنســبة 20% فــي ســرعة البيانــات و17% مــن التحســن فــي اســتغالل الطاقــة 
اإلنتاجيــة، مــع زيــادة حركــة البيانــات بنســبة 22%. ممــا أدى إلــى تعزيــز تجربــة العمــالء عنــد اســتخدام التطبيقــات الرئيســية مثــل يوتيــوب وســناب شــات 

بشــكل ملحــوظ.

ــة الثانيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية فــي تطبيــق  ــادرة تحســن ملحــوظ فــي المؤشــرات المحليــة حيــث احتلــت زيــن المرتب وقــد نتــج عــن المب
مقيــاس )تطبيــق قيــاس ســرعة البيانــات المعتمــد مــن هيئــة االتصــاالت( فــي خدمــات البيانــات المتنقلــة حســب تقريــر الربــع الثالــث مــن عــام 2018 
 Ookla بنســبة تحســن 24% مقارنــة مــع الربــع الثانــي مــن نفــس العــام. باإلضافــة إلــى تحســن قــدره 50% فــي مؤشــرات تطبيــق قيــاس الســرعة العالمــي

حســب تقاريــر شــهر ديســمبر 2018 مقارنــة مــع يوليــو 2018.

كذلك بادر فريق تقنية زين باالستعداد لمزاد الطيف الجديد المقرر عقده من قبل هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات في يناير 2019م 

)2300 ميجاهيرتز,3500 ميجاهيرتز و 2600 ميجاهيرتز(.

• استراتيجية التقنية والخطط المستقبلية
تحقيــق التصــور الناجــح ل »Agile«، وهــو المســمى الــذي تــم إطالقــه علــى اســتراتيجية البرنامــج االفتراضــي لزيــن الســعودية. وتتمثــل األهداف الرئيســية 
لهــذه االســتراتيجية فــي جعــل التكاليــف أكثــر فعاليــة، وتبســيط البنيــة التحتيــة، وزيــادة الفوائــد التشــغيلية، وخفــة الحركــة التجاريــة. وقــد بــدأ البرنامــج 
فــي عــام 2017م بعــد االتفــاق علــى البنيــة المطلوبــة وتصميــم مخطــط التفاصيــل. وســتبدأ عمليــة التأســيس والتنفيــذ لهــذا البرنامــج فــي العــام 2019م 

مــع طلبــات تقديــم العــروض األوليــة للبنيــة التحتيــة وتحديــث تقنيــة المعلومــات ووظائــف الشــبكات االفتراضيــة.

وتماشــيا مــع برنامــج »Agile« بــدأ فريــق التقنيــة بزيــن الســعودية فــي تحديــث اســتراتيجياته الخاصــة بتطويــر البنيــة التحتيــة لــكل مــن المقســمات 
الرئيســية)Core( والخدمــات المضافــة )VAS(ووحــدات دعــم األعمــال التجاريــة)BSS(. كمــا تعمــل زيــن الســعودية بشــكل وثيــق مــع مجموعــة زيــن 
ــكل  ــزات خاصــة ب ــم التحكــم فــي التطبيقــات وتخصيــص باقــات وممي ــة إلدارة واجهــة طبقــة التعــرض التــي مــن خاللهــا يت ــة التحتي ــد البني لتحدي
تطبيــق. وبــدء اســتراتيجية طبقــة التعــرض التــي مــن شــأنها تعزيــز الربــط البينــي مــع األنظمــة األساســية الخارجيــة. ممــا سيســهل تطويــر بنيــة زيــن 

.)5G(والجيــل الخامــس )IoT(أيضــا العتمــاد تقنيــة جديــدة مثــل انترنــت األشــياء

• جودة الخدمة
إن تنفيــذ أنشــطة التحســين فــي الوقــت المناســب وبكفــاءة عاليــة ســمح بتحســين مؤشــرات األداء الرئيســية للشــبكة، ووضــع زيــن كشــركة رائــدة فــي مجــال 
جــودة البيانــات فــي المملكــة العربيــة الســعودية.  وقــد تــم تنفيــذ مشــاريع تحســين الجــودة الخاصــة بالمــدن الكبــرى )جــدة والريــاض والدمــام( وموســمي 
رمضــان والحــج فــي مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة، باإلضافــة إلــى اســتكمال العمــل علــى تجــارب الشــبكات ذاتيــة اإلدارة )SON( مــع أهــداف واضحــة 

تركــز علــى كفــاءة األعمــال المســتمدة مــن التشــغيل اآللــي للعمليــات.
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التطورات في البيئة التنظيمية لقطاع االتصاالت في العام 2018
تميــز العــام 2018 بوجــود حــراكا فاعــال ونشــاطا مثمــرا مــن قبــل هيئــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات تمثــل بمراجعــة وتطويــر عــدد مــن التنظيمــات 
بهــدف تطويــر ومواكبــة التغييــرات المتســارعة فــي حركــة القطــاع، وكذلــك تعديــل بعــض مــن األنظمــة والتعليمــات لمعالجــة مواطــن الخلــل، وبمــا 

يتواكــب مــع برنامــج التحــول الوطنــي 2020 ورؤيــة المملكــة 2030،

فقــد شــهد العــام 2018 إصــدار القــرار ذو الرقــم 1439/392 بشــأن اعتمــاد قواعــد وتنفيــذ البنــى التحتيــة وتقنيــة المعلومــات فــي مناطــق التطويــر الجديــدة، 
حيــث تنظــم هــذه القواعــد إجــراءات توفيــر البنــى التحتيــة لشــبكات االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات فــي مناطــق التطويــر الجديــدة، وهــي تهــدف إلــى 
تســهيل نشــر شــبكات االتصــاالت بالوقــت المناســب وبكفــاءة اقتصاديــة مــن خــالل التأســيس المشــترك ومشــاركة الشــبكة ووضــع معاييــر عامــة لنشــر 

وتنفيــذ أعمــال الشــبكة.

ــة اإلطــار التنظيمــي للحوســبة  ــرات الســريعة فــي قطــاع االتصــاالت أصــدرت الهيئ ــة التغي ــة ولمواكب ــة الحديث وبغــرض تشــجيع االســتثمار فــي التقني
الســحابية، والــذي يهــدف إلــى تعزيــز خدمــات الحوســبة الســحابية بالمملكــة العربيــة الســعودية وتوفيــر شــفافية تنظيميــة كافيــة، تدفــع لالســتفادة 

منهــا بمــا يعــزز مــن بيئــة االســتثمار فــي المشــاريع الخاصــة.

ولتفعيــل مبــدأ المشــاركة فــي أبــراج االتصــاالت والتنســيق بيــن المشــغلين وضعــت هيئــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات قواعــد لمشــاركة أبــراج وشــبكات 
الهاتــف المتنقــل بيــن المشــغلين ليتــم االلتــزام بهــا قبــل إنشــاء أبــراج االتصــاالت لتوفيــر المتطلبــات الفنيــة والســعات اإلضافيــة المطلوبــة.

ــة جــودة  ــذي وضــع مجموعــة مــن المؤشــرات الرئيســية لمراقب ــة ذو الرقــم 1439/391 باعتمــاد وثيقــة تنظيــم جــودة الخدمــة وال كمــا صــدر قــرار الهيئ
ــة الشــبكات. ــول إلداء أنظم ــى مقب ــد مســتوى أدن ــة المســتخدم وتحدي ــة وتحســين تجرب الخدمــة والتجرب

ويعتبــر قطــاع الخدمــات الهاتفيــة الثابتــة مــن القطاعــات التــي احتلــت حيــزًا فــي اهتمــام الهيئــة هــذا العــام، بهــدف تشــجيع المنافســة بيــن الشــركات 
المقدمــة لخدمــة الهاتــف الثابــت أصــدرت الهيئــة قرارهــا ذو الرقــم 1439/394 باعتمــاد إجــراءات والتزامــات نقــل الرقــم للخدمــات الهاتفيــة الثابتــة، 
والــذي يهــدف إضافــة لتعزيــز المنافســة إلــى حمايــة حقــوق المســتفيدين وإتاحــة االســتفادة مــن أفضــل العــروض المقدمــة مــن قبــل الشــركات المقدمــة 

لهــذه الخدمــة.

وفــي إطــار حمايــة خصوصيــة المســتخدمين اعتمــدت الهيئــة القــرار ذو الرقــم 1439/395 والمتعلــق بضوابــط الحــد مــن الرســائل االقتحاميــة، بهــدف 
الحــد مــن اإلزعاجــات التــي تســببها الرســائل الدعائيــة وإتاحــة الخيــار أمامهــم إليقــاف اســتقبال مثــل هــذه الرســائل، كمــا صنــف القــرار أنــواع الرســائل 

المرســلة وحــدد الضوابــط الخاصــة لــكل منهــا.

أمــا القــرار ذو الرقــم 1439/396 والمتعلــق بالقواعــد اإلجرائيــة لعمليــات االندمــاج واالســتحواذ، فقــد هــدف لتفســير وبيــان األحــكام الــواردة فــي نظــام 
االتصــاالت والئحتــه التنفيذيــة واألطــر التنظيميــة ذات العالقــة، لبيــان اإلجــراءات المتبعــة مــن قبــل الهيئــة فــي مراجعــة عمليــات االندمــاج واالســتحواذ 

التــي تقــدم للهيئــة للموافقــة عليهــا.

وحرصــا مــن الهيئــة علــى ضمــان اســتمرارية تقديــم الخدمــات فــي حــاالت عــدم تجديــد أو إلغــاء أو تعليــق الترخيــص أو اإلفــالس فقــد أصــدرت الهيئــة 
ــد أو إلغــاء  ــم الخدمــات فــي حــاالت عــدم تجدي ــة لضمــان اســتمرارية تقدي ــاد العمــل بوثيقــة القواعــد اإلجرائي القــرار ذو الرقــم 1439/397 حــول اعتم
أو تعليــق الترخيــص أو اإلفــالس، وهــي إجــراءات مفســرة لألحــكام الــواردة فــي نظــام االتصــاالت والئحتــه التنفيذيــة بهــدف ضمــان اســتمرارية مقــدم 

الخدمــات المرخــص لــه فــي تقديــم الخدمــات فــي حــاالت عــدم التجديــد أو الغــاء أو تعليــق الترخيــص أو اإلفــالس.
وعلــى صعيــد فتــح القطــاع أمــام االســتثمارات الجديــدة وبغــرض تقديــم خدمــات جديــدة ومتطــورة بهــدف تعزيــز المنافســة أصــدرت الهيئــة قرارهــا  ذو 
الرقــم 1440/401 باعتمــاد تحديــث وثيقــة »ضوابــط وشــروط تقديــم خدمــات مشــغل شــبكة االتصــاالت المتنقلــة االفتراضيــة )MVNO(، وخدمــات مشــغل 
الشــبكة االفتراضيــة إلنترنــت األشــياء )IoT-VNO(«لتحديــث شــروط ومتطلبــات الترخيــص المتعلقــة بوثيقــة طلــب الحصــول علــى ترخيــص خدمــات 
مشــغلي شــبكات االتصــاالت المتنقلــة االفتراضيــة، وبيــان شــروط ومتطلبــات الترخيــص المتعلقــة بتقديــم خدمــات مشــغل شــبكة االتصــاالت االفتراضــي 

إلنترنــت األشــياء عبــر شــرائح البيانــات فــي المملكــة.

3- اإلطار التنظيمي
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كمــا وقعــت الشــركة اتفاقيــة مــع )وزارة الماليــة ووزارة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات وهيئــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات( والتــي أدت الــى توحيــد 
وتخفيــض المقابــل المالــي الســنوي لتقديــم الخدمــة تجاريــا مــن 15% الــى 10% مــن صافــي ايــرادات خدمــات االتصــاالت اعتبــارا مــن 2018/1/1م، كذلــك 
تســوية الخــالف مــع هيئــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات والمتعلــق بالمقابــل المالــي للفتــرة مــن 2009 الــى 2017، وذلــك مقابــل قيــام الشــركة بتنفيــذ 
شــروط االتفاقيــة لمــدة ثــالث ســنوات، ونتيجــة لذلــك صــدر قــرار الهيئــة ذو الرقــم 1440/400 بشــأن اعتمــاد اإلطــار التنظيمــي الجديــد للمقابــالت الماليــة.

ونــص القــرار ذو الرقــم 1439/393 علــى تعديــل المــادة الســابعة والمــادة التاســعة مــن وثيقــة شــروط تقديــم خدمــات االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات 
وحقــوق والتزامــات المســتخدمين ومقدمــي الخدمــة. بحيــث أصبــح توفيــر فواتيــر مفصلــة باللغــة العربيــة واإلنجليزيــة الكترونيــا التزامــا علــى مقدمــي 
الخدمــة مــع تمكيــن المســتخدم مــن الحصــول علــى نســخة مــن الفواتيــر لمــدة ال تقــل عــن 12 شــهرا، كمــا منحــت المــادة التاســعة للمســتخدم مهلــة 25 

يومــا للســداد قبــل تعليــق الخدمــة مــن تاريــخ صــدور الفاتــورة مــا لــم يكــن ســبب التعليــق وصــول مبلــغ الفاتــورة للحــد االئتمانــي.

كما التزمت شركة زين باألمر السامي القاضي باعتماد توحيد مواعيد إصدار الفواتير لتكون بنهاية كل شهر ميالدي.

كمــا أعلنــت شــركة االتصــاالت المتنقلــة الســعودية )زيــن( أنهــا أنهــت بنجــاح إجــراءات المــزاد واســتحوذت بتاريــخ 2018/02/11م علــى 10x2 ميجاهيرتــز 
مــن النطــاق التــرددي 800 ميجاهيرتــز، وذلــك لمــدة 15 عــام، وبقيمــة إجماليــة تبلــغ 84,000,000 ريــال ســعودي، وســيتم دفــع المبلــغ علــى أقســاط ســنوية 
متســاوية خــالل 14 عــام تبــدأ مــن 1 ينايــر2019م، باإلضافــة إلــى رســوم اســتخدام ســنوية قدرهــا 54,000,000 ريــال ســعودي. وســتكون هــذه التــرددات متاحــة 
ابتــداء مــن النصــف الثانــي للعــام 2018م. بعــد هــذا االســتحواذ أصبــح إجمالــي الطيــف التــرددي لــدى الشــركة يشــمل تــرددات فــي نطاقــات 800، 900، 1800، 

و 2100 ميجاهيرتــز.

 يعــد الطيــف التــرددي أحــد أهــم األصــول لمشــغلي شــبكات الهواتــف المتنقلــة، وبالنظــر إلــى مــا تشــهده المملكــة مــن ارتفــاع الطلــب علــى خدمــات 
البيانــات ذات الســرعات العاليــة، فــإن تدشــين المزيــد مــن الطيــف التــرددي يمكــن شــركات االتصــاالت مــن تقديــم خدمات أفضــل، وإثــراء تجربة المشــتركين.

وصف لتغيرات الهيكل التنظيمي للشركة
تــم تنفيــذ مشــروع تحــول المــوارد البشــرية بنجــاح فــي أكتوبــر 2018 م. وشــمل نطــاق المشــروع جميــع اإلدارات مــن حيــث مراجعــة الهيــكل التنظيمــي، 
والمســميات الوظيفيــة، واألوصــاف الوظيفيــة. وأشــتملت التغييــرات الرئيســية علــى اســتحداث القطاعــات التاليــة والتــي تتبــع بشــكل مباشــر للرئيــس 

التنفيــذي لشــركة زيــن:
• قسم شؤون األعمال ويشمل الشؤون الحكومية والدعم واإلدارة اإلستراتيجية وتطوير األعمال وإدارة الحوكمة والمخاطر.

• القطاع التجاري ويشمل التسويق والمبيعات والعناية بالعمالء والتخطيط التجاري.
• قسم الشؤون التنظيمية واإللتزام ويشمل التنظيم الفني والتنظيم التسويقي والمطابقة وااللتزام وشكاوى العمالء.

• قسم عالقات النواقل والمشغلين واألعمال ويشمل ادارة االعمال التجارية وادارة النواقل والمشغلين 

مــن منطلــق تعزيــز مبــدأ المســؤولية االجتماعيــة تســعى زيــن الســعودية لتعزيــز المســاهمات فــي مجــال الخدمــة المجتمعيــة، مــن خــالل ترجمــة رؤيتهــا 
الــى برامــج وحمــالت وفعاليــات تســتهدف عمــالء زيــن والمجتمــع ككل. ومــن أهــم برامــج المســؤولية االجتماعيــة التــي ســاهمت بهــا الشــركة خــالل العــام 

2018، مــا يلــي:
• إطالق حمالت توعوية خالل موسم الحج:

خــالل موســم الحــج فــي أغســطس 2018، أطلقــت »زيــن الســعودية« حملــة توعويــة عبــر قنــوات اإلعــالم االجتماعيــة، جــاء ذلــك مــن خــالل بــث رســائل 
توعويــة عــن شــعيرة الحــج، وأيضــا نصائــح صحيــة، وذلــك عبــر حســابات الشــركة الرســمية فــي »تويتــر« و«إنســتقرام«.

4- الموارد البشرية 

5- المسؤلية االجتماعية 
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• »زين السعودية« و«نوكيا« )برنامج تطوير القدرات الرقمية(:
ــة بالمملكــة وتعزيــز ريــادة األعمــال والعمــل الحــر ودعــم التحــول إلــى المجتمــع الرقمــي المتكامــل، أطلــق  بهــدف نقــل وتوطيــن المعرفــة التقنّي
كٍل مــن »زيــن الســعودية« و«نوكيــا« )برنامــج تطويــر القــدرات الرقميــة( الــذي ُيعنــى بتأهيــل الكــوادر الوطنيــة الشــابة حديثــة التخــرج فــي مجــال 
االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات، فــي خطــوة مــن شــأنها توفيــر فــرص تدريــب متعلقــة بتطويــر القــدرات الرقميــة لــدى مراكــز »نوكيــا« المعتمــدة 
فــي عــدد مــن الــدول األوروبيــة، حيــث يبــدأ البرنامــج فــور توقيــع االتفاقيــة الملزمــة ويســتمر لمــدة عــام كامــل تحــت رعايــة واهتمــام وزارة االتصــاالت 

وتقنيــة المعلومــات.

• تنظيم حملة للتبرع بالدم:
ــا إلــى خلــق مــكان عمــل مســتدام وصحــي، نّظمــت الشــركة حملــة للتبــرع بالــدم، بهــدف تشــجيع الموظفيــن  ألن »زيــن الســعودية« تســعى دائًم

والموظفــات علــى المشــاركة باســتمرار فــي هكــذا حمــالت، فيمــا أقيمــت هــذه الحمــالت فــي كاًل مــن: الريــاض، وجــدة، والدمــام.

• التوعية بالعواصف الرملية:
أطلقــت »زيــن الســعودية« نصائــح توعويــة تســتهدف رفــع مســتوى الوعــي بإجــراءات الســالمة التــي ينبغــي اتخاذهــا أثنــاء العواصــف الرمليــة، جــاء 

ذلــك عبــر حســاب الشــركة علــى شــبكة التواصــل االجتماعــي »تويتــر«.

• دعم ملتقى )التقنية في حياة الصم وضعاف السمع(:
ــة  ــاالت وتقني ــة االتص ــه هيئ ــذي نظمت ــى ال ــو الملتق ــمع(، وه ــاف الس ــم وضع ــاة الص ــي حي ــة ف ــى )التقني ــي ملتق ــعودية« ف ــن الس ــاركت »زي ش
ــن  ــن الســعودية« فــي هــذا الملتقــى كجــزء م ــاركة »زي ــي مش ــة وتأت ــة الغالي ــة هــذه الفئ ــا منهــا بأهمي ــاض، إيماًن ــة الري ــات، فــي مدين المعلوم

ــة. ــؤولية االجتماعي ــد المس ــى صعي ــا عل ــاط به ــا المن ــام بدوره ــع، والقي ــة المجتم ــة بخدم ــركة المتعلق ــتراتيجية الش اس

• خالل شهر »رمضان«... تعاون بين »زين السعودية« ووزارة الصحة:
تعاونــت »زيــن الســعودية« مــع وزارة الصحــة فــي عــدة جوانــب توعويــة خــالل شــهر رمضــان المبــارك، حيــث قامــت الشــركة بنشــر الوعــي الصحــي من 
خــالل إطــالق حملــة تســتهدف مختلــف الجوانــب الصحيــة المتعلقــة بالصــوم. وشــملت الحملــة رســائل توعويــة علــى قنــوات التواصــل االجتماعــي 
للتحذيــر مــن العــادات غيــر الصحيــة خــالل شــهر رمضــان، وكيفيــة اســتبدالها بالعــادات الصحيــة، خاصــة عندمــا يتعلــق األمــر بالحميــة الصحيحــة 

وداء الســكري.

• دعم 10 جمعيات خيرية خالل شهر »رمضان«:
كجــزء مــن المســؤولية االجتماعيــة فــي »زيــن الســعودية«، ســاهمت الشــركة فــي دعــم 10 جمعيــات خــالل شــهر »رمضــان« المبــارك، جــاء ذلــك عبــر 

تفعيــل رمــز التبــرع، وتشــجيع المشــتركين علــى قنــوات التواصــل االجتماعــي للتبــرع عــن طريــق إرســال رســالة نصيــة قصيــرة.

• »زين السعودية« تواكب الحملة التوعوية لسرطان البروستات بماراثون واحة غرناطة:
واكبــت »زيــن الســعودية« فعاليــات مبــادرة »موفمبــر« الدوليــة للتوعيــة بشــأن ســرطان البروســتات ودعــم األبحــاث المتعلقــة بــه، التــي توافــق شــهر 
نوفمبــر مــن كل عــام، حيــث أقامــت الشــركة عــدة فعاليــات رياضيــة وتوعويــة بيــن منســوبيها فــي مناطــق المملكــة ونظمــت الشــركة ســباق ماراثــون 

بيــن منســوبيها فــي مقرهــا الرئيســي.

• المشاركة في حملة الوقاية من األنفلونزا:
نظّمت »زين السعودية« لموظفيها حملة للوقاية من اإلنفلونزا الموسمية.

أبرز التطّورات في عمليات الشركة
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أهّم األحداث

أعلنــت شــركة االتصــاالت المتنقلــة الســعودية )زيــن( عــن توقيــع اتفاقيــة مــع وزارة الماليــة ووزارة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات وهيئــة االتصــاالت 
وتقنيــة المعلومــات المتضمنــة مــا يلــي:

1. توحيد المقابل المالي السنوي نظير تقديم الخدمة تجاريا وتخفيضها من 15% ليصبح 10% من صافي إيرادات االتصاالت ابتداء من 2018-01-01.
ــل  ــا والمقاب ــي لتقديــم الخدمــة تجاري ــل المال ــة  االتصــاالت و تقنيــة المعلومــات بشــأن المقاب ــغ المختلــف عليهــا بيــن الشــركة وهيئ 2.  تســوية المبال
الســنوي الخــاص بالترخيــص عــن الفتــرة مــن 2009 إلــى 2017 علــى أن تقــوم الشــركة باالســتثمار فــي البنيــة التحتيــة حســب شــروط وأحــكام االتفاقيــة 

خــالل الثــالث ســنوات القادمــة.
أعلنت الشركة بأن لالتفاقية آثار مالية إيجابية على الشركة تتمثل فيما يلي:

1.   االثــر المالــي المتوقــع الحتســاب المقابــل المالــي نظيــر تقديــم الخدمــة تجاريــا ابتــداء مــن 01-01-2018 الــى 30-09-2018 ســينخفض بواقــع 220 مليــون 
ريــال ســعودي، وســينعكس هــذا التعديــل فــي النتائــج الماليــة القادمــة. كمــا تتوقــع الشــركة أثــر مالــي ايجابــي مســتقبلي مــن تخفيــض المقابــل 

المالــي نظيــر تقديــم الخدمــة تجاريــا والــذي ســيظهر فــي النتائــج الماليــة المســتقبلية للشــركة.
2.  االثــر المالــي المتوقــع مــن تســوية المقابــل المالــي نظيــر تقديــم الخدمــة تجاريــا والمقابــل الســنوي الخــاص بالترخيــص عــن الفتــرة مــن 2009 إلــى 2017 
يصــل الــى 1.7 مليــار ريــال ســعودي خــالل الثــالث ســنوات القادمــة، مــن خــالل تنفيــذ شــروط وأحــكام اتفاقيــة التســوية مــع هيئــة االتصــاالت وتقنيــة 

المعلومــات باالســتثمار فــي البنيــة التحتيــة.

أعلنــت شــركة اإلتصــاالت المتنقلــة الســعودية )زيــن( عــن قبــول مجلــس ادارتهــا بالتمريــر فــي تاريــخ 09-12-2018 اســتقالة األســتاذ ثامــر احمــد عبيــدات 
)غيــر تنفيــذي( مــن مجلــس االدارة ولجنــة المراجعــة والمقدمــة بتاريــخ 25-11-2018 حيــث بــدأت عضويتــه مــع بدايــة الــدورة الحاليــة للمجلــس فــي 04-26-

2016، وتعييــن الســيد مارتيــل كاراتــي )غيــر تنفيــذي( بديــاًل لــه فــي مجلــس االدارة ولجنــة المراجعــة وذلــك اعتبــارا مــن تاريــخ 2018-12-09.
كمــا يتقــدم رئيــس مجلــس إدارة الشــركة ســمو األميــر نايــف بــن ســلطان بــن محمــد بــن ســعود الكبيــر، وأعضــاء مجلــس اإلدارة بالشــكر والتقديــر لألســتاذ 

ثامــر عبيــدات، نظيــرًا لجهــوده المشــهودة ومســاهماته الفعالــة خــالل عضويتــه فــي مجلــس اإلدارة.
ان هذه الموافقة ال تعد نهائية، وسوف يعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة إلقراره.

أعلنــت شــركة االتصــاالت المتنقلــة الســعودية )زيــن( إلحاقــا بإعالنهــا الســابق بتاريــخ 02-10-2017م المتعلــق بدراســة بيــع البنيــة التحتيــة ألبراجهــا. أن 
مجلــس اإلدارة بتاريــخ 27-11-2018م وافــق علــى العــرض المقــدم مــن شــركة آي اتــش اس القابضــة المحــدودة )IHS Holding Limited( لبيــع وإعــادة 
ــة  ــن هيئ ــة م ــي ســتتضمن شــرط موافق ــن والت ــن الطرفي ــم إبرامهــا بي ــة يت ــة نهائي ــة ملزم ــة التفاقي ــراج. تخضــع الصفق ــة لألب ــة التحتي ــر البني تأجي

االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات فــي المملكــة ، وكذلــك موافقــة المقرضيــن.

16 ديسمبر 2018 
إعــالن شــركة اإلتصــاالت المتنقلــة الســعودية )زيــن( عــن توقيــع اتفاقيــة مــع وزارة الماليــة ووزارة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات وهيئــة االتصــاالت 
وتقنيــة المعلومــات المتضمنــة توحيــد المقابــل المالــي الســنوي نظيــر تقديــم الخدمــة تجاريــا وتســوية  المبالــغ المختلــف عليهــا عــن الفتــرة مــن 

2009 إلــى 2017

10 ديسمبر 2018  
إعالن شركة اإلتصاالت المتنقلة السعودية )زين( عن استقالة وتعيين عضو مجلس إدارة ولجنة المراجعة

28 نوفمبر 2018   
إعالن إلحاقي من شركة اإلتصاالت المتنقلة السعودية بخصوص دراسة بيع أبراجها
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أعلنــت شــركة اإلتصــاالت المتنقلــة الســعودية )زيــن( أنهــا بتاريــخ 5 يونيــو 2018م تمكنــت وبنجــاح مــن توقيــع اتفاقيــة إعــادة جدولــة تمويــل المرابحــة 
المشــترك القائــم لخمــس ســنوات بقيمــة 5.9 مليــار ريــال ســعودي )1.57 مليــار دوالر أمريكــي( المجــددة فــي العــام 2013م والمســتحق ســداده خــالل هــذا 
العــام. والــذي تــم تمديــده لمــدة خمــس ســنوات إضافيــة وفتــرة ســماح مــن ســداد أصــل التمويــل مدتهــا 3 ســنوات. باالضافــة إلــى ذلــك تتضمــن هــذه 
ــة  ــا ســيوفر ســيولة إضافي ــون دوالر أمريكــي( لمــدة عاميــن مم ــال ســعودي )172 ملي ــون ري ــرأس المــال العامــل بقيمــة 647 ملي ــة تســهيالت ل االتفاقي

لتمويــل خطــط نمــو أعمــال الشــركة التــي تركــز علــى مجــاالت الخدمــات الرقميــة.

الجهــات المنســقة والمســوقة لتمويــل المرابحــة هــم مصــرف الراجحــي، البنــك الســعودي الفرنســي، البنــك العربــي الوطنــي وبنــك كريــدى اجريكــول. 
والمقرضيــن لهــذا التمويــل هــم مصــرف الراجحــي، البنــك الســعودي الفرنســي، البنــك العربــي الوطنــي، بنــك الكويــت الوطنــي، بنــك كريــدى اجريكــول، 
ــة  ــة معطــاة مــن شــركة اإلتصــاالت المتنقل ــا بموجــب كفال ــان. إن هــذا التســهيل مضمــون جزئي ــي و بنــك بوبي ــي الكويت ــج، البنــك األهل ــك الخلي بن
ش.م.ك.ع ورهــن بعــض أســهم الشــركة المملوكــة بواســطة بعــض المســاهمين المؤسســين باإلضافــة الــى التنــازل عــن بعــض العقــود والذمــم المدينــة.

ويأتــي هــذا التمديــد التفضيلــي طويــل األجــل بعــد مباحثــات مثمــرة مــع المؤسســات المصرفيــة اإلســالمية والتقليديــة علــى المســتوى المحلــي واإلقليمي 
والدولــي. تظهــر إعــادة التمويــل هــذه ثقــة البنــوك الســعودية والدوليــة فــي القــوة الماليــة لشــركة زيــن، وجدارتهــا وقدرتهــا علــى الوفــاء بالتزاماتهــا 
الماليــة. ويمثــل تمويــل المرابحــة المعــاد جدولتــه مرحلــة فــى غايــة األهميــة فــي دعــم إعــادة هيكلــة رأس المــال لشــركة زيــن، بعــد االعــالن عــن تخفيض 
رأس المــال والقيــام بعــد ذلــك بزيــادة رأس المــال عــن طريــق إصــدار أســهم حقــوق أولويــة والمخطــط تنفيــذه فــي النصــف الثانــي مــن العــام 2018م وذلك 
بعــد الحصــول علــى موافقــة الجمعيــة العامــة للشــركة والجهــات التنظيميــة، ومــن المتوقــع أيضــا أن يكــون إلعــادة هيكلــة رأس المــال آثــار إيجابيــة 

منهــا تحســين األداء المالــي للشــركة، والربحيــة، ومعــدالت االقتــراض الخاصــة بهــا.

أعلنــت شــركة االتصــاالت المتنقلــة الســعودية )زيــن( عــن نتائــج اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة والتــي عقــدت يــوم االثنيــن فــي تمــام الســاعة الحاديــة 
عشــر مســاء )23:00( مــن 2018/05/28م، وذلــك فــي المركــز اإلعالمــي التابــع لشــركة الســوق الماليــة الســعودية )تــداول( والواقــع فــي أبــراج التعاونيــة - طريــق 
الملــك فهــد - البــرج الشــمالي - الريــاض، وبعــد اكتمــال النصــاب القانونــي بنســبة حضــور بلغــت )50.42%( مــن إجمالــي رأس المــال، وبعــد االطــالع علــى 

بنــود جــدول أعمــال الجمعيــة وبنــاًء علــى نتائــج التصويــت، أقــرت الجمعيــة مــا يلــي:
1- الموافقة على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.

2- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
3- الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.

4-  الموافقــة علــى تعييــن شــركة الــدار لتدقيــق الحســابات عبداللــه البصــري )جرانــت ثورتــن( لمراجعــة حســابات الشــركة مــن بيــن المرشــحين، وذلــك 
ــع األول للعــام 2019م وتحديــد  ــي 2018م والرب ــع والســنوية مــن العــام المال ــث والراب ــع الثانــي والثال لفحــص ومراجعــة وتدقيــق القوائــم الماليــة للرب

أتعابــه. 
5-  الموافقــة علــى األعمــال والعقــود التــي ســتتم بيــن الشــركة وشــركة المراعــي والتــي لرئيــس مجلــس اإلدارة ســمو األميــر نايــف بــن ســلطان بــن محمــد 
بــن ســعود الكبيــر مصلحــة غيــر مباشــرة فيهــا حيــث إنــه عضــو فــي مجلــس إدارة شــركة المراعــي، وهــي عبــاره عــن عقــد خدمــات اتصــاالت كمــا بلــغ 
إجمالــي قيمــة التعامــالت خــالل عــام 2017م مبلــغ وقــدره 973,260 ريــال ســعودي، والترخيــص بهــا لعــام قــادم، وذلــك بالشــروط التجاريــة الســائدة 

وبــدون شــروط تفضيليــة. 
6- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن أعمالهم خالل السنة المالية المنتهية في  2017/12/31م.

7-  الموافقــة علــى صــرف مبلــغ 3,675,000 ريــال ســعودي ألعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة منــه، عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي  2017/12/31م، 
حيــث يصــرف مبلــغ 375,000 ريــال ســعودي كمكافــأة لــكل عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة ومبلــغ 50,000 ريــال ســعودي كمكافــأة لــكل عضــو مــن 

أعضــاء اللجــان.

6 يونيو 2018  
إعــالن شــركة اإلتصــاالت المتنقلــة الســعودية )زيــن( عــن إعــادة جدولــة تمويــل المرابحــة المشــترك بشــروط تفضيليــة مــع تســهيالت إضافيــة 

لــرأس المــال العامــل

29 مايو 2018 
إعالن شركة اإلتصاالت المتنقلة السعودية )زين( عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية )االجتماع األول(

أهّم األحداث
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إلحاقــا إلعــالن شــركة االتصــاالت المتنقلــة الســعودية )زيــن( الســابق علــى موقــع تــداول بتاريــخ 25 أكتوبــر 2017م المتعلــق بتوصيــات مجلــس إدارتهــا 
بتخفيــض رأس مــال الشــركة، والقيــام بعــد ذلــك بزيــادة رأس المــال عــن طريــق إصــدار أســهم حقــوق أولويــة،

تعلــن الشــركة أن مجلــس إدارتهــا قــد قــرر بتاريــخ 7 مايــو 2018م بتعديــل التوصيــات المذكــورة فيمــا يتعلــق بتخفيــض رأس مــال الشــركة ومــن ثــم زيــادة 
رأس المــال باإلضافــة إلــى اتخــاذ القــرارات التاليــة: 

1- تخفيض رأس المال
ــى  ــة والســوق الماليــة الســعودية )تــداول( بطلــب تخفيــض رأس مــال الشــركة مــن 5,837,291,750 ريــال ســعودي إل ــى الهيئ الموافقــة علــى التقــدم إل
ــائر  ــاء الخس ــال هــو إطف ــي تخفيــض رأس الم ــود الســبب ف ــارب 38%. ويع ــا يق ــال نســبة م ــي رأس الم ــل انخفاضــا ف ــال ســعودي، يمث 3,616,110,780 ري

ــعودي. ــال س ــة 2,221,180,970 ري ــة البالغ المتراكم
وســوف يتــم تخفيــض رأس المــال مــن خــالل إلغــاء 222,118,097 ســهم بحيــث يتــم إلغــاء 38 ســهم مقابــل كل مائــة ســهم مملــوك. ونتيجــة لذلــك ســيتم 
تخفيــض عــدد األســهم المصــدرة مــن 583,729,175 ســهم إلــى 361,611,078 ســهم. وســيكون تخفيــض رأس المــال فــي نهايــة ثانــي يــوم تــداول يلــي 

انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة التــي تقــر تخفيــض رأس المــال.
لــن تتغيــر نســبة ملكيــة أي مســاهم فــي الشــركة نتيجــة لتخفيــض رأس المــال، كمــا أنــه لــن يؤثــر تخفيــض رأس المــال علــى التزامــات الشــركة القائمــة 

أو عملياتهــا. 
2- زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية

الموافقــة علــى التقــدم إلــى الهيئــة والســوق الماليــة الســعودية )تــداول( بطلب زيــادة رأس مــال الشــركة مــن 3,616,110,780 ريال ســعودي إلــى 9,616,110,780 
ريــال ســعودي عــن طريــق إصــدار أســهم حقــوق أولويــة بقيمــة إجماليــة قدرهــا 6,000,000,000 ريال ســعودي.

وســيتم اصــدار الحقــوق األوليــة للمســاهمين المالكيــن لألســهم يــوم انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة التــي تقــر الموافقــة علــى زيــادة رأس المــال 
عــن طريــق إصــدار أســهم حقــوق أولويــة والــذي تظهــر أســمائهم فــي ســجل مســاهمي الشــركة لــدي شــركة مركــز اإليــداع فــي نهايــة ثانــي يــوم تــداول 

يلــي تاريــخ الجمعيــة.
وتتوقــع الشــركة أن تــؤدي إعــادة هيكلــة رأس المــال وإصــدار الحقــوق األولويــة إلــى ضــخ أمــوال جديــدة يتــم اســتخدامها لتخفيــض ديــون الشــركة فــي 
الميزانيــة العموميــة، ممــا يــؤدي إلــى التوفيــر فــي تكاليــف األعبــاء التمويليــة. ومــن المتوقــع أيضــا أن يكــون إلعــادة هيكلــة رأس المــال آثــار إيجابيــة 

منهــا تحســين األداء المالــي للشــركة، والربحيــة، ومعــدالت االقتــراض الخاصــة بهــا. 
ويخضــع تخفيــض رأس المــال المقتــرح وزيــادة رأس المــال عــن طريــق إصــدار أســهم حقــوق أولويــة الالحقــة لــه لموافقــات الجهــات التنظيميــة، بمــا فــي 

ذلــك هيئــة الســوق الماليــة والجمعيــات العامــة غيــر العاديــة المقــرة لــه.
3-  تعييــن شــركة الراجحــي الماليــة وشــركة العربــي الوطنــي لالســتثمار للقيــام بمهــام المستشــارون الماليــون للشــركة بالتعــاون مــع شــركة الســعودي 

ــو 2017م. ــخ 25 ماي ــه ســابقا بتاري ــم تعيين ــذي ت ــال وال الفرنســي كابيت
4- دعوة الجمعية العامة غير العادية لالنعقاد من أجل الموافقة على عملية تخفيض رأس المال وذلك بعد الحصول على الموافقات الالزمة.

5- دعوة الجمعية العامة غير العادية لالنعقاد من أجل الموافقة على عملية زيادة رأس المال وذلك بعد الحصول على الموافقات الالزمة.
وستقوم الشركة باإلعالن عند تقديم ملف طلب تخفيض رأس المال وملف إصدار حقوق األولوية إلى هيئة السوق المالية.

7 مايو 2018   
إعــالن الحاقــي مــن شــركة االتصــاالت المتنقلــة الســعودية )زيــن( بخصــوص توصيــة مجلــس إدارتهــا بتخفيــض رأس مــال الشــركة، والقيــام بعــد 

ذلــك بزيــادة رأس المــال عــن طريــق إصــدار أســهم حقــوق أولويــة

أعلنــت شــركة االتصــاالت المتنقلــة الســعودية )زيــن( أن مجلــس إدارة الشــركة وافــق فــي 2018/04/15م علــى اســتقالة الرئيــس التنفيــذي للشــركة األســتاذ بيتــر 
كالياروبولــوس، وذلــك لفتــح المجــال للرئيــس التنفيــذي للعمليــات والتقنيــة المهنــدس ســلطان بــن عبدالعزيــز الدغيثــر، لكــي يتولــى قيــادة الشــركة. حيــث 

تســري اســتقالة األســتاذ كالياروبولــوس اعتبــارا مــن 2018/06/30م وذلــك لمتابعــة مســيرته المهنيــة فــي فــرص عمــل أخــرى.
ــس  ــن 2018/07/01م عوضــا عــن الرئي ــاًرا م ــذي للشــركة، اعتب ــس تنفي ــر سيســتأنف دوره كرئي ــدس الدغيث ــن الســعودية أن المهن ــس إدارة زي ــن مجل ــا أعل كم
المســتقيل، وكجــزء مــن خطــة التعاقــب للموظفيــن التنفيذييــن الســعوديين الموهوبيــن وذوي الخبــرة، وبمــا يتماشــى مــع مبــادرات وسياســة الحكومــة الرشــيدة.

15 ابريل 2018    
إعــالن شــركة االتصــاالت المتنقلــة الســعودية )زيــن( عــن اســتقالة الرئيــس التنفيــذي األســتاذ بيتــر كالياروبولــوس وتعييــن المهنــدس ســلطان بــن 

عبدالعزيــز الدغيثــر رئيســًا تنفيذيــًا جديــدا

أهّم األحداث
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إلحاقــا إلعــالن شــركة االتصــاالت المتنقلــة الســعودية )زيــن( المنشــور بتاريــخ 2016/08/16م، بخصــوص توقيــع اتفاقيــة تمويــل تجــاري جديــد عوضــا عــن 
التمويــل القائــم بقيمــة 2.25 مليــار ريــال ســعودي. تعلــن زيــن الســعودية أنــه بتاريــخ 2018/03/18م تمكنــت مــن تمديــد هــذا التمويــل التجــاري لمــدة ســنة 
إضافيــة ليصبــح تاريــخ االســتحقاق 2019/08/08م، والــذي تــم توقيــع االتفاقيــة األساســية لــه بتاريــخ 2016/08/15م مــع بنــك الصيــن الصناعــي والتجــاري 

)اندســتريال آنــد كوميرشــل بانــك أوف تشــاينا( كجــزء مــن مشــروع إعــادة هيكلــة القــروض الــذي أجرتــه زيــن.

لهــذه االتفاقيــة مــع بنــك الصيــن الصناعــي والتجــاري نفــس الشــروط واألحــكام باإلضافــة إلــى انخفــاض تكلفــة التمويــل مقارنــة باالتفاقيــة الســابقة 
لنفــس القــرض، واليترتــب علــى ذلــك أثــر مالــي جوهــري.

18 مارس 2018 
إعــالن إلحاقــي مــن شــركة زيــن الســعودية بخصــوص توقيــع اتفاقيــة تمويــل تجــاري جديــد عوضــا عــن التمويــل القائــم بقيمــة 2.25 مليــار 

ريــال ســعودي

أعلنــت شــركة االتصــاالت المتنقلــة الســعودية )زيــن( أنهــا أنهــت بنجــاح إجــراءات المــزاد واســتحوذت بتاريــخ 2018/02/11م علــى 10x2 ميجاهيرتــز مــن 
النطــاق التــرددي 800 ميجاهيرتــز، وذلــك لمــدة 15 عــام، و بقيمــة إجماليــة تبلــغ 84,000,000 ريــال ســعودي، وســيتم دفــع المبلــغ علــى أقســاط ســنوية متســاوية 
خــالل 14 عــام تبــدأ مــن 1 ينايــر2019م، باإلضافــة إلــى رســوم اســتخدام ســنوية قدرهــا 54,000,000 ريــال ســعودي. وســتكون هــذه التــرددات متاحــة ابتــداء 
مــن النصــف الثانــي للعــام 2018م. بعــد هــذا االســتحواذ أصبــح إجمالــي الطيــف التــرددي لــدى الشــركة يشــمل تــرددات فــي نطاقــات 800، 900، 1800، و 2100 

ميجاهيرتــز.

يعــد الطيــف التــرددي أحــد أهــم األصــول لمشــغلي شــبكات الهواتــف المتنقلــة، وبالنظــر إلــى مــا تشــهده المملكــة مــن ارتفــاع الطلــب علــى خدمــات 
ــة  ــراء تجرب ــات أفضــل، وإث ــم خدم ــرددي يمكــن شــركات االتصــاالت مــن تقدي ــد مــن الطيــف الت ــإن تدشــين المزي ــة، ف ــات ذات الســرعات العالي البيان

المشــتركين.

 10x2 10 ميجاهيرتــز مــن النطــاق التــرددي 1800 ميجاهيرتــز، واســتحوذت اآلن علــىx2 نجحــت زيــن خــالل اإلثنــى عشــر شــهر الماضيــة فــي االســتحواذ علــى
ميجاهيرتــز مــن النطــاق التــرددي 800 ميجاهيرتــز مــن خــالل المــزاد المنظــم مــن قبــل هيئــة االتصــاالت و تقنيــة المعلومــات.

كمــا أن إجمالــي أصــول األطيــاف التردديــة التــي أتيحــت فــي الســوق الســعودي، سيحســن بشــكل كبيــر الســعات االســتيعابية، وإثــراء تجربــة مســتخدمي 
البيانــات، وستســمح بنشــر تقنيــات الشــبكات المســتقبلية، بمــا فــي ذلــك 5G، بإجمالــي تكلفــة أقــل مــن النفقــات الرأســمالية.

يشــار الــى أن زيــن ســتقوم بتمويــل إجمالــي الرســوم الســنوية للطيــف التــرددي الجديــد مــن تدفقاتهــا النقديــة التشــغيلية واالحتياطــي النقــدي الحالــي، 
كمــا أن هــذا االســتثمار كان متوقعــا فــي خطــة األعمــال لعــام 2018م.

12 فبراير 2018 
إعالن شركة االتصاالت المتنقلة السعودية )زين( على استحواذها على المزيد من الطيف الترددي في نطاق 800 ميجاهيرتز

أهّم األحداث
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ملّخص النتائج المالية

بلــغ الربــح التشــغيلي 1,219 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام الحالــي مقارنــة بخســائر تشــغيلية بلغــت 903مليــون ريــال ســعودي فــي العــام الســابق 
ــادة اإليــرادات بنســبة 3% وانخفــاض تكلفــة االيــرادات بنســبة 16% والتــى قابلتهــا ارتفــاع بمصاريــف التوزيــع والتســويق بنســبة %7   نتيجــة زي

1- ملّخص قوائم المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2014م، 2015م، 2016م، 2017م و2018م
يلّخص الجدول التالي قائمة المركز المالي لزين السعودية كما في 31 ديسمبر 2014م، 2015م، 2016م ،2017 و2018م:

%6
%1

234
149

3,944
22,379

3,710
22,230

3,356
23,158

4,096
21,952

3,888
21,977

الموجودات المتداولة
الموجودات غير المتداولة

%1 383 26,323 25,940 26,514 26,048 25,866 إجمالي الموجودات
%37
%34-

)4,137(
4,071

7,352
14,959

11,488
10,888

6,582
16,374

6,498
14,998

3,898
16,504

المطلوبات المتداولة
المطلوبات غير المتداولة

%0.3- )66( 22,311 22,376 22,956 21,497 20,402 إجمالي المطلوبات
%13 449 4,012 3,563 3,559 4,552 5,464 حقوق المساهمين
%1 383 26,323 25,940 26,515 26,048 25,866 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المنتهية في 2014م، 2015م، 2016م،2017م و2018م.
مالحظة: جميع األرقام بماليين الرياالت السعودية

مالحظة: قد ال تجمع األرقام بسبب التقريب
* معدلة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة

التغيير %

18/17

التغيير

18/17

2018

مدّققة

2017

مدّققة

2016م مدّققة 

)معدلة(*

2015م

مدّققة

2014م

مدّققة
بماليين الرياالت

ــال ســعودي )تشــّكل 62% مــن  ــون ري ــال ســعودي، منهــا 16,241 ملي ــون ري ــا فــي 31 ديســمبر 2018م، 26,323 ملي ــي موجــودات الشــركة، كم ــغ إجمال بل
إجمالــي الموجــودات(، تتعّلــق بالقيمــة الدفتريــة للرخصــة التــي حصلــت عليهــا الشــركة مــن هيئــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات فــي العــام 2007م. 

إضافــة إلــى ذلــك، بلغــت قيمــة الممتلــكات والمعــّدات 6,123 مليــون ريــال ســعودي، وهــو مــا يشــّكل نســبة 23% مــن إجمالــي الموجــودات.

ويبلــغ إجمالــي المطلوبــات كمــا فــي التاريــخ نفســه 22,311 مليــون ريــال ســعودي،75 % منهــا )والبالــغ 15,426 مليــون ريــال ســعودي( يتعّلــق بمــا يلــي: 
• تســهيل المرابحــة؛
• سلف المساهمين؛

• القرض الثانوي – بنك الصين الصناعي والتجاري؛
• القرض الحكومي؛

الفرق في النتائج التشغيلية
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2- نظرة على قروض الشركة
كما في 31 ديسمبر 2018، بلغت أرصدة القروض القائمة 15,426 مليون ريال سعودي وفيما يلي ملّخص لهذه القروض:

29 يونيو 2023 4,834 تحالف 8 بنوك 1,125 5,959 5 سنوات تسهيل المرابحة

غير محّدد 5,444  المساهمون
المؤّسسون  - 5,002 غير محّدد سلف المساهمين

08 أغسطس 2019 2,250
 بنك الصين
 الصناعي
والتجاري

- 2,250 3 سنوات  القرض الثانوي – بنك الصين
الصناعي والتجاري

1 يونيو 2027 2,898 وزارة المالية -  بحد أقصى 800
في السنة 14 سنة القرض الحكومي

31 يناير 2018 -  وكالة ائتمان
الصادرات 35 35 5.5 سنوات تمويل الموّردين

15,426 اإلجمالي
المصدر: القوائم المالية المدققة للسنة المنتهية في 2018م.

مالحظة: جميع األرقام بماليين الرياالت السعودية
مالحظة: قد ال تجمع األرقام بسبب التقريب

االستحقاق الرصيد القائم الجهة المانحة
المسدد خالل

أصل القرض العام 2018 المدة بماليين الرياالت

•  تمويل المرابحة المشترك
ــل  ــي تشــمل مســتثمري تموي ــوك والت ــل المرابحــة » 2009 مــع مجموعــة مــن البن ــة تموي ــل » اتفاقي ــو 2013م، قامــت الشــركة بإعــادة تموي فــي 31 يولي
المرابحــة لتمديــد تاريــخ إســتحقاق تمويــل المرابحــة لفتــرة خمــس ســنوات تنتهــي فــي 30 يونيــو 2018م والتــي كانــت تســتحق فــي 31 يوليــو 2013م. ويبلــغ 
رصيــد أصــل التمويــل 8.6 مليــار ريــال ســعودي، الجــزء بالريــال الســعودي يبلــغ 6.3 مليــار ريــال ســعودي والجــزء بالــدوالر األمريكــي يبلــغ 0.6 مليــار دوالر 
أمريكــي )2.3 مليــار ريــال ســعودي(. وقــد تــم إعــادة هيكلــة اإلتفاقيــة بحيــث يتــم ســداد التمويــل بشــكل تدريجــي، حيــث يســتحق 25% مــن التمويــل 
خــالل الســنتين الرابعــة والخامســة مــن مــدة التمويــل كحــد أدنــى إلزامــي، فيمــا تســتحق الـــ 75% المتبقيــة عنــد حلــول تاريــخ اإلســتحقاق. قامــت الشــركة 

بســداد 2.7 مليــار ريــال ســعودي مــن التمويــل وبلــغ رصيــد أصــل التمويــل 5.9 مليــار ريــال ســعودي في تاریخ االستحقاق.

فــي 5 يونيــو 2018 قامــت الشــركة بإعــادة تمويــل »اتفاقيــة تمويــل المرابحــة« 2013 ومــددت تاريــخ اإلســتحقاق لخمــس ســنوات إضافيــة تنتهــي فــي 29 
يونيــو 2023م مــع فتــرة ســماح مدتهــا ثــالث ســنوات. وبلــغ الرصيــد الجديــد ألصــل التمويــل 5،9 مليــار ريــال ســعودي، الجــزء بالريــال الســعودي يبلــغ 4,38 
مليــار ريــال ســعودي والجــزء بالــدوالر األمريكــي يبلــغ 0.42 مليــار دوالر أمريكــي )1،575 مليــار ريــال ســعودي(. وعــالوة علــى ذلــك، تشــتمل اإلتفاقيــة علــى 
تســهيالت رأس المــال العامــل يبلــغ مجموعهــا 647,3 مليــون ريــال ســعودي، الجــزء بالريــال الســعودي يبلــغ 476 مليــون ريــال ســعودي، والجــزء بالــدوالر 

األمريكــي البالــغ 45,6 مليــون دوالر أمريكــي )171 مليــون ريــال ســعودي( لمــدة عاميــن. ولــم يتــم إســتعمال تســهيالت رأس المــال العامــل حتــى االن.

إن مصاريــف التمويــل كمــا هــو محــدد فــي »اتفاقيــة تمويــل المرابحــة« تســتحق بأقســاط ربــع ســنوية خــالل خمــس ســنوات. إن التســهيل الجديــد مضمون 
ــة ش.م.ك.ع ورهــن بعــض أســهم الشــركة المملوكــة بواســطة بعــض المســاهمين المؤسســين و  ــا بموجــب ضمــان مــن شــركة اإلتصــاالت المتنقل جزئي

 التنــازل عــن بعــض العقــود والذمــم المدينــة. وتلتــزم الشــركة بالتعهــدات الماليــة الحاليــة للتمويــل.

ملّخص النتائج المالية
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دفعات طوعية لتمويل المرابحة المشترك
•  خالل الربع الثالث من عام 2018، قامت الشرکة بدفع مبلغ طــوعي فــي وقــت مبكــر )الجــزء بالريــال الســعودي: 428.3 مليــون ريــال ســعودي، والجزء بالــدوالر 

األمریکي: 45.8 ملیون دوالر أمریکي( بإجمالي مبلغ 600 ملیون ريال ســعودي.
•  خالل الربع الرابــع من عام 2018، قامت الشرکة بدفع مبلغ طــوعي ثــاٍن فــي وقــت مبكــر )الجــزء بالريــال الســعودي: 374.81 مليــون ريــال ســعودي، والجزء 

بالــدوالر األمریکي: 40.05 ملیون دوالر أمریکي( بإجمالــي مبلغ 525 ملیون ريــال ســعودي.

•  السلف من المساهمين
قــّدم المســاهمون المؤّسســون ســلًفا ماليــة للشــركة وفًقــا للترتيبــات المتفــق عليهــا منــذ العــام 2007م. ويبلــغ الرصيــد القائــم 5.4 مليــار ريــال ســعودي كمــا 
فــي 31 ديســمبر 2018م. وبــدأت تكاليــف التمويــل منــذ أغســطس 2009م بعــد إعــادة التمويــل لتمويــل المرابحــة المشــترك الــذي تــم آنــذاك، وإن اتفاقيــة 

تقديــم الســلف تلــك تحمــل تكاليــف تمويــل متفــق عليهــا مــن قبــل المســاهمين المؤّسســين.
وقد حصلت الشركة مبدئًيا على هذه السلف من المساهمين المؤّسسين بهدف خدمة األغراض التالية:

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

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

•  القرض الثانوي
فــي 15 أغســطس 2016م وقعــت الشــركة اتفاقيــة تمويــل تجــاري جديــد طويــل األجــل بمبلــغ 2.25 مليــار ريــال ســعودي، وتمتــد لفتــرة عاميــن قابلــة 
للتمديــد لعــام إضافــي وتســدد عنــد اإلســتحقاق، التمويــل التجــاري الجديــد تــم توقيعــه مــع بنــك الصيــن الصناعــي والتجــاري )اندســتريال آنــد كوميرشــل 
بانــك أوف تشــاينا( الســتبدال اإلتفاقيــة القائمــة مــع تحالــف بنكــي، هــذه اإلتفاقيــة الجديــدة تحمــل تكاليــف تمويليــة أقــل مــن القــرض القائــم، ان 
مصاريــف التمويــل علــى اســاس LIBOR )ســعر الفائــدة بيــن البنــوك فــي لنــدن( باإلضافــة الــى الهامــش المتفــق عليــه وتدفــع علــى أقســاط ربــع ســنوية. 

ان التمويــل مغطــى بالكامــل بضمــان غيــر مشــروط وغيــر قابــل لإللغــاء مــن قبــل شــركة اإلتصــاالت المتنقلــة الكويتيــة ش.م.ك. 
في 18 مارس 2018 م قامت الشركة بتمديد تاريخ اإلستحقاق النهائي إلى 8 أغسطس 2019.

• القرض الحكومي
فــي عــام 2013م، قامــت الشــركة بتوقيــع اتفاقيــة مــع وزارة الماليــة الســعودية لتأجيــل دفعــات مســتحقة للدولــة عــن الســنوات الســبع القادمــه والمقــدره 
بمبلــغ 5.6 مليــار ريــال ســعودي. إن هــذه المدفوعــات المؤجلــه تحــت هــذه اإلتفاقيــه تخضــع لعمولــة تجاريــه مســتحقه ســنويا وباإلضافــة الــى الهامــش 
المتفــق عليــه، وســيتم ســداد المبالــغ المســتحقة علــى أقســاط متســاوية تبــدأ فــي يونيــو 2021م. بلــغ المبلــغ المؤجــل مــن قبــل الشــركة كمــا فــي 31 

ديســمبر 2018م: 2,898 مليــون ريــال ســعودي )2017: 2,431مليــون ريــال ســعودي(.

•  التمويل من الموّردين
ــون دوالر  ــا 325 ملي ــغ مجموعهم ــن )أ( و)ب( يبل ــن جزئي ــف م ــر مؤّل ــان تصدي ــان ائتم ــة تســهيل ضم ــى اتفاقي ــع عل ــم التوقي ــو 2012م، ت ــي 20 يوني ف
أمريكــي بيــن الشــركة وثالثــة بنــوك دوليــة. هــذا التســهيل مضمــون مــن قبــل شــركة االتصــاالت المتنّقلــة ش.م.ك. ومــن ثــم بَديــن تســهيل المرابحــة؛ 

والغــرض مــن هــذا التســهيل هــو:
•  تسديد مبالغ دائنة ألحد موّردي الشركة التقنيين.

•  تمويل المزيد من الخطط التوّسعية الجديدة المقّدمة من الموّرد التقني نفسه.
إن مصاريــف التمويــل كمــا تــم ذكرهــا فــي اتفاقيــة التســهيل تســتحّق علــى أقســاط نصــف ســنوية طــوال مــّدة القــرض. إن ســداد القــرض ســيتم علــى 
دفعــات نصــف ســنوية لمــدة خمــس ســنوات بــدأت بشــهر يوليــو 2012م للجــزء )أ( مــن القــرض )إجمالــي 155 مليــون دوالر أمريكــي(، وبــدأت بشــهر يوليــو 
2013م للجــزء )ب( مــن القــرض )إجمالــي 98 مليــون دوالر أمريكــي(. تاريــخ اســتحقاق القــرض هــو 31 ينايــر 2018م؛ فيمــا تدفــع شــركة االتصــاالت المتنّقلــة 

ش.م.ك. المبلــغ الرئيســي والفوائــد المســتحّقة وتحّملهــا علــى الشــركة.

كما في 31 يناير 2018م تم سداد التمويل بالكامل )31 ديسمبر 2017م: ثمانية عشر أقساط بالكامل.(

والجدير بالذكر أنه التوجد أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة أو استخدامات ألسهم من هذا القبيل.

ملّخص النتائج المالية



22

المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المنتهية في 2014م، 2015م، 2016م،2017م و2018م.
مالحظة: جميع األرقام بماليين الرياالت السعودية

مالحظة: قد ال تجمع األرقام بسبب التقريب
* معدلة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة

•  بلغت إجمالي اإليرادات خالل العام الحالي 7,531 مليون ريال، مقابل 7,306 مليون ريال خالل العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 3%، حيث تمثل 
اإليرادات من البيانات 51% )باستثناء خدمات القيمة المضافة وخدمات الرسائل القصيرة(.

•  بلغ إجمالي الربح خالل العام الحالي 5,425 مليون ريال، مقابل 4,769 مليون ريال خالل العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 13%، وهامش ربح يصل إلى 
72% مقارنة مع 66% خالل العام السابق.

•  بلغت مصاريف التوزيع والتسويق خالل العام الحالي 2,208 مليون ريال، مقابل 2,068 مليون ريال خالل العام السابق وذلك بارتفاع قدره 7%. كما بلغت 
المصاريف العمومية واإلدارية خالل العام الحالي 208 مليون ريال، مقابل 211 مليون ريال خالل العام السابق وذلك بانخفاض قدره %1.

•  بلغت األرباح ما قبل األعباء التمويلية، الضرائب، االستهالك واالطفاء )EBITDA( خالل العام الحالي 3,009 مليون ريال، مقابل 2,517 مليون ريال خالل 
العام السابق وذلك بارتفاع قدره 20%، وهامش ربح )EBITDA Margin( يصل إلى 40% مقارنة مع 34% خالل العام السابق.

• بلغ االستهالك واإلطفاء خالل العام الحالي 1,790 مليون ريال، مقابل 1,614 مليون ريال خالل العام السابق، وذلك بارتفاع قدره %11.
• بلغ الربح التشغيلي خالل العام الحالي 1,219 مليون ريال، مقابل ربح تشغيلي 903 مليون ريال خالل العام السابق.

• بلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة خالل العام الحالي 332 مليون ريال، مقابل صافي ربح بعد الزكاة والضريبة 12 مليون ريال خالل العام السابق.
• بلغ إجمالي الدخل الشامل خالل العام الحالي 318 مليون ريال، مقابل إجمالي دخل شامل 5 مليون ريال خالل العام السابق.

• بلغت ربحية السهم خالل العام الحالي 0.569 ريال، مقابل ربحية السهم 0.02 ريال خالل العام السابق.
•  بلغ إجمالي حقوق المساهمين )ال يوجد حقوق أقلية( خالل العام الحالي 4,012 مليون ريال، مقابل 3,564 مليون ريال خالل العام السابق، وذلك بارتفاع 

قدره %13
•  بلغت الخسائر المتراكمة خالل العام الحالي 1,800 مليون ريال والتي تمثل 31% من رأس المال البالغ 5,837 مليون ريال مقابل 2,263  مليون ريال خالل 

العام السابق والتي تمثل 39% من رأس المال.
• قاعدة المشتركين في زين السعودية مستقرة ، حيث بلغت 8 ماليين مشترك للعام الحالي والسابق.

بماليين الرياالت
2014م
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مدّققة
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3- ملخص قائمة العمليات للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2014م، 2015م، 2016م ،2017م و2018م

يلّخص الجدول التالي قائمة العمليات لزين السعودية كما في 31 ديسمبر 2014م، 2015م، 2016م، 2017م و2018م:
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المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المنتهية في 2014م، 2015م، 2016م ،2017 و 2018م
مالحظة: جميع األرقام بماليين الرياالت السعودية

مالحظة: قد ال تجمع األرقام بسبب التقريب

ومن الجدير ذكره، أن التحليل الجغرافي لإليرادات ال ينطبق على نشاط الشركة نظًرا لطبيعة هذا النشاط، ولكنه يعود إلى حركة العمالء وتنّقالتهم في 
مختلف أنحاء المملكة، وبالتالي قد يتم تسجيل معلومات العميل في منطقة ما، بينما تصدر مكالماته من مناطق مختلفة اعتماًدا على مكان وجوده. 

إضافة إلى ذلك، فإن اإليرادات المحّققة من المكالمات الدولية ال يمكن ربطها بمنطقة بعينها في المملكة ألنها تحدث خارج المملكة.

لفت االنتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي
ال يوجد أي لفت انتباه من المراجع الخارجي.

والجدير بالذكر أنه لم يوصي مجلس اإلدارة بتغيير مراجع الحسابات الخارجي خالل العام. 

أسس إعداد القوائم المالية
تم إعداد البيانات المالية وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية )IFRS( حسب ما هو معتمد في المملكة العربية السعودية. والمعايير والتشريعات األخرى 

التي أقرتها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. تم تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 15 والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9.

نّصت المادة )47( من نظام الشركة األساس على أن توزيع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف األخرى، 
سيكون على الوجه اآلتي:

 أ.  ُيجّنب )10%( من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكور 30% من 
رأس المال الدفوع.

 ب.  يجوز للجمعية العامة العادية، بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجّنب نسبة ال تتجاوز )20%( من األرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه 
لغرض أو أغراض معّينة.

 ج.  يجوز للجمعية العامة العادية أن تقرر بناء على اقتراح مجلس اإلدارة أن توزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل )5%( من رأس المال 
المدفوع على األقل.

 د.  مع مراعاة األحكام المقررة في نظام الشركة األساس ونظام الشركات، يجوز للجمعية العامة بعد ما تقدم تخصيص نسبة ال تزيد عن )5%( من الباقي 
كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسبا مع عدد الجلسات التي حضرها العضو.

 هـ.  يجوز للجمعية العامة العادية أن تقرر بناء على اقتراح مجلس اإلدارة أن توّزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحّصة إضافية في األرباح.

ويجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي وفقا للضوابط التي تضعها الجهات المختصة وذلك بناء على 
توصية مجلس اإلدارة وتقرها الجمعية العامة .

الجدير بالذكر أنه لم يتم توزيع أرباح على المساهمين خالل السنة المالية 2018 ولم يقترح مجلس اإلدارة أي نسبة لتوزيعها. إن من تطّلعات الشركة 
توزيع أرباح على األسهم بهدف تعظيم العائد على استثمارات المساهمين بما يتناسب مع متطّلبات المصاريف الرأسمالية المستمّرة والمتطّلبات 

االستثمارية في الشركة. 
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4- تحليل اإليرادات للسنوات 2014م، 2015م، 2016م، 2017م و2018م:
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 عوامل المخاطر

ــا  ــة بم ــة الســوق المالي ــة الشــركات الصــادرة مــن هيئ ــح حوكم ــا للوائ ــن إطــار عمــل وسياســة إلدارة مخاطــر الشــركة وفًق ــس إدارة شــركة زي اعتمــد مجل
يتماشــى مــع الممارســات الرائــدة فــي هــذا المجــال. ويقــدم إطــار عمــل إدارة المخاطــر فــي شــركة زيــن ضماًنــا منطقيــا يشــمل تحديــد وقيــاس جميــع 
المخاطــر وطــرق معالجتهــا؛ إال أنــه ال تــزال هنــاك بعــض المخاطــر الغيــر محــددة حاليــا والتــي ُتعتبــر درجــة المخاطــر المترتبــة عليهــا قليلــة نســبيّا، 

ولكــن تلــك المخاطــر قــد تصبــح ذات أهميــة فــي فتــرات الحقــة.
تتمثل هذه المخاطر على سبيل المثال ال الحصر فيما يلي

1- الخسائر الُمتراكمة/هيكلة رأس المال 

عوامل المخاطر

2- المخاطر التنظيمية 

3- الهجمات السيبرانية وتسريب المعلومات 

يســعى مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة بشــكل مســتمر إلــى حــل مشــكلة الخســائر الُمتراكمــة وذلــك مــن خــالل تكثيــف أنشــطة المبيعــات وبرنامــج 
تخفيــض التكلفــة. وتواصــل شــركة زيــن بالتعــاون مــع وزارة الماليــة بنــاءًا علــى األمــر الســامي دراســة الخيــارات الُمتاحــة التــي مــن شــأنها أن تقلــل مــن 

الخســائر وتحســن مــن التدفقــات النقديــة.  

حيــث أنــه بتاريــخ 7 مايــو 2018م رفــع مجلــس إدارة شــركة زيــن توصيــة بتخفيــض رأس مــال الشــركة مــن 5,837,291,750 ريــال ســعودي إلــى 3,616,110,780 
ريــال ســعودي ومــن ثــم زيادتــه عــن طريــق طــرح أســهم حقــوق أولويــة بقيمــة 6,000,000,000 ريــال ســعودي، أعلنــت الشــركة أنهــا قدمــت بتاريــخ 8 مايــو 2018م 
ملــف طلــب الموافقــة علــى تخفيــض رأس المــال وملــف طلــب زيــادة رأس المــال عــن طريــق طــرح أســهم حقــوق أولويــة إلــى هيئــة الســوق المالية وشــركة 

الســوق الماليــة الســعودية )تــداول( وســتقوم الشــركة باإلعــالن عــن أي تطــورات مســتقبلية بهــذا الخصــوص فــي حينــه.

ُيَعــد عــام 2018 مــن أكثــر األعــوام التــي شــهدت تغيــرات كبيــرة فــي البيئــة التنظيميــة لقطــاع االتصــاالت، حيــث كان هنــاك نشــاط ملحــوظ مــن قبــل 
ــة  وزارة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات وهيئــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات تمثــل بمراجعــة وتطويــر عــدد مــن التنظيمــات بهــدف تطويــر ومواكب
التغييــرات المتســارعة فــي حركــة القطــاع وكذلــك تعديــل بعــض مــن األنظمــة والتعليمــات لمعالجــة مواطــن الخلــل وبمــا يتواكــب مــع برنامــج التحــول 

الوطنــي 2020 ورؤيــة المملكــة 2030. حيــث تــم تعديــل وإصــدار عــدد مــن القــرارات التنظيميــة.

ومــن مبــدأ اهتمــام الشــركة بااللتــزام باألنظمــة القانونيــة والتنظيميــة لقطــاع االتصــاالت، فقــد قامــت الشــركة بإنشــاء إدارة متخصصــة بااللتــزام والمطابقــة 
والتــي تقــوم بالمتابعــة والتأكــد مــن االلتــزام باألنظمــة واللوائــح و تنفيــذ القــرارات التنظيميــة الصــادرة مــن هيئــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات ، حيــث 
ــدة  ــة الجدي ــن والتشــريعات التنظيمي ــزام بالقواني ــى االلت ــزام و المطابقــة ضمــن إطــار تنظيمــي سيســهم فــي رفــع قــدرة الشــركة عل تعمــل إدارة االلت
وتطبيــق أفضــل الممارســات العالميــة، لحمايــة الشــركة مــن الغرامــات والعقوبــات التــي قــد تنتــج عــن عــدم اإللتــزام باألنظمــة والتعليمــات وذلــك عــن 
طريــق مراقبــة وإدارة المخالفــات واالنتهــاكات داخــل الشــركة لضبــط عمليــة االلتــزام باإلطــار التنظيمــي والحــد مــن أي خســائر ماليــة. إضافــة علــى ذلــك 
فقــد قامــت شــركة زيــن بتأســيس إدارة خاصــة بحوكمــة الشــركات تختــص بتطبيــق أعلــى المعاييــر فــي حوكمــة الشــركات بمــا يراعــي جميــع األنظمــة 

المعمــول بهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

قــد تــؤدي الهجمــات الســيبرانية علــى البنــى التحتيــة الرئيســية إلــى تعطيــل تقديــم الخدمــات ومــا يترتــب عليهــا ايضــا مــن ســوء االســتخدام وتســرب 
المعلومــات أو البيانــات الحساســة أو الســرية وهــو مــا يمثــل مخاطــر علــى نمــو األعمــال التجاريــة. وقــد تــؤدي الهجمــات الســيبرانية أو النجــاح فــي اختــراق 
أنظمــة تأميــن وحمايــة شــبكات االتصــال إلــى توقــف أو انقطــاع تقديــم الخدمــات للعمــالء وهــو مــا يلحــق الضــرر بســمعة الشــركة وقــد يســبب خســائر 
فادحــة فــي اإليــرادات باإلضافــة إلــى مــا قــد يترتــب علــى ذلــك مــن فــرض عقوبــات أو جــزاءات ماليــة علــى الشــركة. وللحــد مــن هــذه المخاطــر، تواصــل 
شــركة زيــن تفعيــل إجــراءات وتدابيــر تحقيــق األمــن المعلوماتــي واإللكترونــي مــع العمــل علــى التحســين والتحديــث الدائــم لهــا لمواجهــة أي هجمــات 
إلكترونيــة تتعلــق بأمــن شــبكة االتصــال ومعلومــات العمــالء، ومــن أجــل ذلــك طرحــت شــركة زيــن مشــروع أمــن المعلومــات فــي مرحلتــه األولــى والــذي 

ســيكون العامــل األساســي فــي التصــدي للهجمــات الســيبرانية ويشــمل:
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• نظام حماية أجهزة المستخدمين من الهجمات المتقدمة مع نظام تشفير البيانات والبريد األلكتروني
• أنظمة حماية البنية التحتية من الوصول غير المصرح له أو الهجمات المتقدمة لتخطي أنظمة الحماية

• نظام التحكم بالوصول للشبكة لحماية الشبكة من أية أجهزة غير محمية
• نظام حماية المواقع من الهجمات الموجهة لها.

• برنامج المراقبة األمنية والذي يهدف لمراقبة جميع مكونات الشبكة والتصدي لإلختراقات أو اإلستخدام الغير مصرح به في مراحل مبكرة
• انشاء وتطوير برنامج التوعية األمنية والذي يهدف لرفع الحس األمني لدى الموظفين

• تم طرح مبادرة البرنامج التوعوي لمستخدمي شبكة زين للتحذير من الهجمات التي تستهدفهم.
• مراجعة صالحيات المستخدمين بشكل دوري.

• تلبية جميع متطلبات أمن المعلومات بموجب األنظمة والتشريعات وسياسات المنظمة
• مطالبة جميع األطراف التي تعمل بالنيابة عن زين بااللتزام بجميع سياسات وإجراءات أمن المعلومات.

• ضمان توفر قنوات لالبالغ عن جميع الحوادث المتعلقة بأمن المعلومات داخليا وخارجيا.

4- المخاطر والتطورات القانونية والوسائل الوقائية 

يتســم قطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات بالتغييــرات المتســارعة وعلــى األخــص فيمــا يتعلــق باألنظمــة واللوائــح التــي تنظــم القطــاع، والتــي ينبغــي 
اإلحاطــة بهــا وفهمهــا بوقــت مبكــر للتأكــد مــن التــزام الشــركة بمقتضياتهــا. وحيــث قامــت اإلدارة القانونيــة خــالل العــام 2018م، بالتأكــد أن تكــون 
ــى التعاقــدات التــي تبرمهــا مــع األطــراف المختلفــة متوافقــة مــع جميــع األنظمــة  جميــع المنتجــات والخدمــات التــي تقدمهــا الشــركة باإلضافــة إل
ــركة.  ــوق الش ــة حق ــة ولحماي ــائر محتمل ــن أي خس ــد م ــة للح ــة العالمي ــات القانوني ــل الممارس ــق أفض ــى تطبي ــرص عل ــع الح ــة، م ــح ذات العالق واللوائ

باإلضافــة إلــى الحــرص علــى التوعيــة القانونيــة المســتمرة لقطاعــات الشــركة المختلفــة لرفــع الوعــي القانونــي. 

كمــا تعمــل الشــركة باســتمرار علــى تحســين اســتمرارية العمــل واالســتثمار فيــه وتحســين إطــار العمــل الخــاص باســتعادة الخدمــة فــي حــاالت الكــوارث 
بحيــث تكــون اإلجــراءات والسياســات والخطــط المحــّددة وفًقــا لإلطــار التنظيمــي الصــادر عــن هيئــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات وذلــك لضمــان اســتمرار 

تقديــم خدمــات االتصــاالت فــي جميــع أنحــاء المملكــة العربيــة الســعودية.

 عوامل المخاطر
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 حوكمة الشركة

االلتزام بالئحة حوكمة الشركات 

حوكمة الشركة

ما طبق من أحكام الئحة حوكمة الشركات ومالم يطبق وأسباب ذلك

تؤمــن شــركة زيــن الســعودية بأهميــة تطبيــق أفضــل الممارســات اإلقليميــة والعالميــة فــي الحوكمــة، حيــث يعــد هــذا األمــر جوهريــا لتحقيــق نمــو 
ُمســتدام. وســعيا منهــا لتعزيــز ممارســات الحوكمــة وتفعيــل دور الرقابــة فــي تطبيــق مبــادئ الحوكمــة والتأكــد مــن فاعليتــه فقــد اســتحدثت الشــركة فــي 
هيكلهــا التنظيمــي إدارة مســتقلة معنيــة بشــؤون الحوكمــة. كمــا تــم اعتمــاد إطــار عمــل لحوكمــة الشــركة مــن قبــل مجلــس اإلدارة فــي الخامــس مــن 
ديســمبر 2017 وذلــك استرشــادًا بالئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة، حيــث يشــتمل علــى القواعــد والمعاييــر المنظمــة لضمــان 

نزاهــة العمــل وتحقيــق االلتــزام بأفضــل ممارســات الحوكمــة حفاظــا علــى حقــوق المســاهمين والعمــالء والموظفيــن وجميــع أصحــاب المصالــح.

التزمــت زيــن الســعودية خــالل العــام 2018 بتطبيــق جميـــع األحــكام الـــواردة فـــي الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عـــن هيئــة الســوق الماليــة، باســتثناء 
بعــض األحــكام اإللزاميــة واالسترشــادية الـــواردة أدنــاه:

• مواد إلزامية:

أسباب عدم التطبيقنص المادة / الفقرةرقم المادة / الفقرة

المادة الحادية والخمسون
الفقرة )ب(

عضوية اللجان
لجنتــي  تشــكيل  عنــد  الشــركة  تراعــي  ب( 
أعضاؤهــا  يكــون  أن  والترشــيحات  المكافــآت 
ــوز  ــتقلين، ويج ــس اإلدارة المس ــن أعضــاء مجل م
االســتعانة بأعضــاء غيــر تنفيذييــن أو بأشــخاص 
مــن غيــر أعضــاء المجلــس ســواء أكانــوا مــن 
ــا  ــون رئيس ــى أن يك ــاهمين أم غيرهــم، عل المس
اللجنتيــن المشــار إليهمــا فــي هــذه الفقــرة مــن 

المســتقلين. األعضــاء 

لــم يتمكــن المجلــس مــن تعييــن عضــو مســتقل 
الترشــيحات  لجنــة  رئيــس  منصــب  لشــغل 
ومســتوى  الــدور،  لحساســية  نظــًرا  والمكافــآت 
واالســتقاللية  والخبــرات  والمهــارات  المعرفــة 
ــس  ــتمر المجل ــام 2018 وسيس ــالل ع ــة خ المطلوب
فــي  البحــث عــن مرشــح مؤهــل خــالل عــام 2019.

المادة التسعون
الفقرة )19(

تقرير مجلس اإلدارة
ــس اإلدارة عرضــا  ــر مجل يجــب أن يتضمــن تقري
لعملياتــه خــالل الســنة الماليــة األخيــرة، وجميــع 
العوامــل المؤثــرة فــي أعمــال الشــركة، ويجــب أن 

يشــتمل تقريــر مجلــس اإلدارة علــى مايلــي:
 19( تحليــل جغرافــي إلجمالــي إيــرادات الشــركة 

وشــركاتها التابعــة.

القطــاع فإنــه يصعــب  نظــرًا لطبيعــة عمــل 
توفيــر تحليــل جغرافــي إلجمالــي اإليــرادات 
ــراد الناتــج عــن المشــترك التحــده  حيــث أن اإلي

منطقــة واحــدة.
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• مواد إسترشادية: 

أسباب عدم التطبيقنص المادة / الفقرةرقم المادة / الفقرة

المادة التاسعة والثالثون 

التدريب
ــي  ــام الكاف ــالء االهتم ــركة إي ــى الش ــن عل يتعي
بتدريــب وتأهيــل أعضــاء مجلــس اإلدارة و اإلدارة 

ــك. ــة، ووضــع البرامــج الالزمــة لذل التنفيذي

واإلدارة  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  ألهليــة  نظــرًا 
الشــركة  إلدارة  الكافيــة  وخبرتهــم  التنفيذيــة 
تدريبهــم  إعــادة  المجلــس ضــرورة  يــرى  لــم 

وتأهيلهــم. 

المادة السبعون
  ويتبعها المادة الحادية والسبعون و الثانية 

والسبعون.

تشكيل لجنة إدارة المخاطر
ــة  ــركة لجن ــس إدارة الش ــن مجل ــرار م ل بق ــكَّ تش
تســمى )لجنــة إدارة المخاطــر( يكــون رئيســها 
وغالبيــة أعضائهــا مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة 
فــي  يتوافــر  أن  وُيشــترط  التنفيذييــن.  غيــر 
ــإدارة  ــة ب ــن المعرف ــم م ــتوى مالئ ــا مس أعضائه

المخاطــر والشــؤون الماليــة.

لــم يــرى المجلــس ضــرورة تشــكيل لجنــة منبثقــة 
مــن مجلــس االدارة مختصــة بــإدارة المخاطــر 
حاليــا وعوضــا عــن ذلــك  فقــد تــم تطويــر إدارة 
المخاطــر كمــا تشــمل ضمــان اســتمرارية األعمــال.

المادة السابعة والثمانون 

المسؤولية االجتماعية
ــى  ــاًء عل ــة – بن ــة العادي ــة العام ــع الجمعي تض
اقتــراح مــن مجلــس اإلدارة – سياســة تكفــل 
ــي  ــداف الت ــا واأله ــن أهدافه ــوازن بي ــة الت إقام
يصبــوا المجتمــع إلــى تحقيقهــا؛ بغــرض تطويــر 

األوضــاع االجتماعيــة واالقتصاديــة للمجتمــع.

ــادرات  قامــت زيــن الســعودية بالعديــد مــن المب
ــة تحــت  لتحقيــق أهــداف المســؤولية االجتماعي
ــذه  ــذ به ــيتم األخ ــة وس ــراف اإلدارة التنفيذي إش

ــار مســتقباًل. المــادة فــي عيــن االعتب

المادة الثامنة والثمانون

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

االجتماعــي. العمــل 

مبــادرات الشــركة فــي مجــال العمــل اإلجتماعــي 
التنفيذيــة حاليــا وســيتم  اإلدارة  الــى  موكلــة 

ــتقباًل. ــادة مس ــذه الم ــي ه ــر ف النظ

المادة الخامسة والتسعون

تشكيل لجنة حوكمة الشركات
فــي حــال تشــكيل مجلــس اإلدارة لجنــة مختصــة 
بحوكمــة الشــركات، فعليــه أن يفــوض إليهــا 
ــة  ــادة الرابع ــررة بموجــب الم االختصاصــات المق
وعلــى هــذه  الالئحــة،  هــذه  مــن  والتســعين 
اللجنــة متابعــة أي موضوعــات بشــأن تطبيقــات 
ــى  ــنويا عل ــس اإلدارة، س ــد مجل ــة، وتزوي الحوكم
تتوصــل  التــي  والتوصيــات  بالتقاريــر  األقــل، 

ــا. إليه

لــم يــرى المجلــس ضــرورة تشــكيل لجنــة منبثقــة 
ــة الشــركات  ــس االدارة تختــص بحوكم ــن مجل م
فــي الوقــت الحالــي و عوضــا عنــه فقــد تــم 
تختــص  الشــركات  حوكمــة  إدارة  اســتحداث 

ــة. ــام اللجن بمه

 حوكمة الشركة



28

 حوكمة الشركة

طلبات سجل المساهمين

المساهمون الرئيسون

تــم طلــب ســجل المســاهمين للشــركة 12 مــره خــالل العــام 2018م، والســبب وراء ذلــك هــو أن الشــركة تقــوم بتحليــل هيــكل المســاهمين فيهــا باالضافــة 
الــى التمكــن مــن االجابــة علــى االسفســارات الــواردة اليهــا مــن قبــل مســاهمي الشــركة مستفســرين عــن عــدد اســهمهم الشــركة.

يوضح الجدول التالي تاريخ الطلب المقدم من الشركة وتاريخ سجل المساهمين: 

لــم تســتلم زيــن الســعودية أي إشــعار بالتمّلــك خــالل الفتــرة التــي يغّطيهــا هــذا التقريــر )مــن أشــخاص باســتثناء أعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن 
وعائالتهــم وأوالدهــم القّصــر الــواردة تفاصيلهــم بشــكل منفصــل أدنــاه(، وفًقــا للمــادة 45 مــن قواعــد التســجيل واإلدراج، كمــا امتلــك المســاهمون التاليــة 

أســماؤهم خــالل هــذه الفتــرة مــا ال يقــل عــن 5% مــن رأســمال الشــركة.

تاريخ سجل المساهمينتاريخ تقديم الطلب

2017/12/31م2018/01/15م1
2018/01/01م2018/02/26م2
2018/02/28م2018/03/04م3
2018/03/31م2018/04/02م4
2018/04/30م2018/05/08م5
2018/05/31م2018/07/08م6
2018/06/28م2018/07/09م7
2018/07/31م2018/08/28م8
2018/08/28م2018/08/29م9
2018/09/30م2018/10/17م10
2018/10/31م2018/11/12م11
2018/11/30م2018/12/02م12

عدد األسهم في 31 ديسمبر المساهم
2017م

عدد األسهم في 31 ديسمبر 
2018م

نسبة الملكية في 31 ديسمبر 
2018م

37.05%216,243,575216,243,575شركة االتصاالت المتنّقلة ش.م.ك
5.97%34,856,14334,856,143مؤّسسة فادن للتجارة والمقاوالت

5.85%34,125,19834,125,198المصنع السعودي للبالستيك
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أهم قرارات مجلس اإلدارة في عام 2018 

كما عقد المجلس خالل العام 2018م أربعة اجتماعات، وأصدر ثمانية عشر قرارًا بالتمرير، أبرز هذه القرارات: 

•  قــرر أعضــاء مجلــس اإلدارة صــرف مبلــغ 3,675,000 ريــال ســعودي ألعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة منــه، عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 
2017/12/31م، حيــث يصــرف مبلــغ 375,000 ريــال ســعودي كمكافــأة لــكل عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة ومبلــغ 50,000 ريــال ســعودي كمكافــأة لــكل 

عضــو مــن أعضــاء اللجــان.
•  قــرر أعضــاء مجلــس اإلدارة بــأن يتــم تحديــد الحــد األعلــى لالشــتراك العضــو فــي اللجــان هــو لجنتيــن، وأن تكــون مكافــأة كل عضــو 50،000 )خمســون 

ألــف( ريــال عــن كل لجنــة. 
•  تقــدم الرئيــس التنفيــذي الســيد بيتــر كالياروبولــوس باســتقالته مــن منصبــة اعتبــارًا مــن تاريــخ 1439/10/16 الموافــق 2018/06/30م، لمتابعــة مســيرته 
المهنيــة فــي فــرص عمــل أخــرى. وفــي ضوئــه قــرر مجلــس إدارة الشــركة فــي قــرار مجلــس اإلدارة قبــول اســتقالته وتعييــن المهنــدس ســلطان بــن 

عبدالعزيــز الدغيثــر كرئيــس تنفيــذي للشــركة اعتبــارًا مــن تاريــخ 1439/10/17 الموافــق 07/01/ 2018م. 
ــيحات  ــة الترش ــة لجن ــركة وعضوي ــس إدارة الش ــة مجل ــن عضوي ــذي( م ــر تنفي ــدات )غي ــد عبي ــر أحم ــتاذ/ ثام ــتقالة األس ــول اس ــس اإلدارة قب ــرر مجل •  ق
ــر  ــس إدارة الشــركة )غي ــي كاراتــي كعضــوًا بمجل ــل انتون ــن األســتاذ/  مارتي ــخ  2018/12/9م، و تعيي ــة المراجعــة  فــي تاري ــة لجن والمكافــآت و عضوي

ــة المراجعــة. ــذي( وعضــو فــي لجن تنفي
• قرر أعضاء مجلس اإلدارة في تاريخ 1440/3/4  الموافق 2018/12/12 م تعيين األستاذ/ أسامة ميشال مّتى  عضو في لجنة الترشيحات والمكافآت.

•  قــرر أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي تاريــخ  20 /5/ 1439  الموافــق 2018/2/6 م إلغــاء اللجنــة التنفيذيــة، وذلــك بســبب قيــام اإلدارة التنفيذيــة بأعمالهــا 
بشــكل كامــل. 

• وافق أعضاء المجلس على سياسة اإلبالغ من الممارسات المخالفة.

تتــّم إدارة الشــركة واإلشــراف علــى عملياتهــا مــن قبــل مجلــس إدارة مؤلــف مــن تســعة )9( أعضــاء، وقــد تــم تعييــن كل عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة 
لمــدة 3 ســنوات اعتبــارًا مــن تاريــخ 1437/7/19 الموافــق 26/ 4/ 2016م؛ وهــو تاريــخ انعقــاد اجتمــاع الجمعيــة العموميــة العاديــة التــي أقــرت تعيينهــم. 
وتــم تعييــن ســمو األميــر نايــف بــن ســلطان بــن محمــد بــن ســعود الكبيــر رئيســا لمجلــس اإلدارة، واألســتاذ بــدر بــن ناصــر الخرافــي نائبــا لرئيــس مجلــس 

اإلدارة بتاريــخ   1437/7/26 الموافــق 5/3/ 2016م. 

مجلس اإلدارة

مجلس اإلدارة
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مجلس اإلدارة

تكوين مجلس اإلدارة و وصف لمصلحة أعضاءه وأزواجهم وأوالدهم القّصر في أسهم أو أدوات دين الشركة 

أعضاء مجلس اإلدارة و أعضاء اللجان و مؤهالتهم

صفة العضويةالعضويةاسم العضو
عدد األسهم 

المملوكة كما في 1 
يناير 2018م

عدد األسهم المملوكة 
كما في 31 ديسيمبر 

2018م

سمو األمير نايف بن سلطان 1
1,0001,000مستقلرئيس المجلسبن محمد بن سعود الكبير 

1,5401,540غير تنفيذينائب رئيس مجلس اإلدارةبدر بن ناصر الخرافي 2
1,0037,1283 مستقلعضو المجلسرائد بن علي السيف3
1,0001,000غير تنفيذيعضو المجلسسعود عبدالله البواردي 4
1,000986مستقلعضو المجلسهشام محمد عطار 5

عضو المجلس أسامة مّتى*6
1,0001,000غير تنفيذيممثل لشركـة اتصــاالت بلس 

سكوت جيجنهايمر*7
عضو المجلس 

ممثل لمجموعة االتصاالت والمعلومات 
االستشارية 

1,0001,000غير تنفيذي

عبدالعزيز بن يعقوب 8
النفيسي*

عضو المجلس 
ممثل لشركة االتصاالت المتنقلة ش.م.ك 

)مجموعة زين(
216,243,575216,243,575غير تنفيذي

9
عضو المجلس ممثل لشركة النهار ثامر أحمد عبيدات *

غير تنفيذيلالستشارات االقتصادية )ذ.م.م(
1,0001,000

عضو المجلس ممثل لشركة النهار مارتيل كاراتي**
غير تنفيذيلالستشارات االقتصادية )ذ.م.م(

* وصف لمصلحة أعضاء مجلس اإلدارة من محافظ الشركات التي يمثلها.
** تم قبول استقالة األستاذ ثامر عبيدات من مجلس اإلدارة بتاريخ 2018/12/10م  تعيين األستاذ مارتيل كاراتي عوضا عنه

الخبرات العمليةالوظيفة الحاليةالمؤهالت العلميةاسم العضو 

سمو األمير نايف بن سلطان 
بن محمد بن سعود الكبير

درجــة البكالوريــوس فــي إدارة 
األعمــال مــن جامعــة الملــك 

ســعود

لشــركة  العــام  المديــر 
المشــاريع والمقــاوالت الفنيــة، 
العــرب  أشــبال  ومؤسســة 

ت ال و للمقــا

األميــر نايــف بــن ســلطان بــن محمــد بــن ســعود الكبيــر، 
رجــل أعمــال متمــرس، وعضــو فــي مجالــس العديــد مــن 
الشــركات العمالقــة مــن أهمهــا شــركة المراعــي، وشــركة 

اســمنت اليمامــة.  

بدر بن ناصر الخرافي

درجــة الماجســتير فــي إدارة 
مــن  التنفيذيــة  األعمــال 
جامعــة لنــدن بزنــس ســكول 
فــي  البكالوريــس  درجــة 
الهندســة الميكانيكيــة مــن 

الكويــت جامعــة 

ــر  ــركة الخي ــام لش ــر الع المدي
الوطنيــة لألســهم والعقــارات

يشــغل الســيد بــدر الخرافــي منصــب نائــب رئيــس 
مجلــس إدارة مجموعــة زيــن بالكويــت منــذ شــهر فبرايــر 
2014م، حيــث تعيــن فــي مجلــس إدارة المجموعــة منــذ 
ــا يشــغل منصــب  ــدر حالي ــا أن الســيد ب ــل 2011. كم ابري
عضــو مجلــس إدارة فــي شــركة الخاتــم لإلتصــاالت، وهــي 
شــركة مســاهم مقفلــة فــي العــراق منــذ ســبتمبر 2013، 
ــا  ــدر نائب ــن الســيد ب ــم تعيي ــر 2015 ت وفــي شــهر اكتوب
لرئيــس مجلــس إدارة شــركة زيــن الســعودية. والســيد 
بــدر حاليــا يشــغل منصــب رئيــس مجلــس اإلدارة، ونائــب 
الرئيــس، وعضــو مجلــس اإلدارة فــي عــدة شــركات تابعــة 

لمجموعــة الخرافــي وخــارج المجموعــة. 

مجلس اإلدارة
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عبدالعزيز بن يعقوب 
النفيسي

إدارة  البكالوريــوس  درجــة 
ــر  ــة وتيب ــن جامع ــال م االعم
كالفورنيــا بالواليــات المتحــدة 

االمريكيــة

ــس اإلدارة  ــس مجل ــب رئي نائ
ــي ــل الكويت ــت التموي ببي

فــي  بــاع طويــل  لديــه  النفيســي  عبدالعزيــز  الســيد 
مجــاالت االتصــاالت والماليــة واالســتثمارات المتنوعــة مــن 

ــي. ــت الحال ــى الوق ــام 1978م حت الع

أسامة مّتى

درجــة الماجســتير فــي إدارة 
الجامعــة  مــن  األعمــال 

بيــروت فــي  األمريكيــة 
محاسب عام مرخص

الرئيــس التنفيــذي للشــؤون 
ــن  ــة زي ــي مجموع ــة ف المالي
اعتبــارا مــن 10 يونيــو 2010م

ــس  ــاالت بلــــ ــة اتصــ ــى شركـ ــامة مّت ــيد أس ــل الس يمّث
ش.م.ك )مقفلــة( والتــي تأسســت فــي العــام 2001م، 
وهــي شــركة متخصصــة فــي اســتيراد وتصديــر وتركيــب 
ــارة  ــا، وتج ــدات صيانته ــة ومع ــف النقال ــزة الهوات أجه
ــبة %99  ــة بنس ــركة مملوك ــي ش ــف، وه ــوط الهوات خط
ــامة  ــيد أس ــن الس ــم تعيي ــة. وت ــن الكويتي ــة زي لمجموع
ــي  ــة ف ــؤون المالي ــذي للش ــس التنفي ــب الرئي ــي منص ف

ــو 2010م. ــن 10 يوني ــارا م ــن اعتب ــة زي مجموع

سكوت جيجنهايمر

فــي  البكالوريــوس  درجــة 
واإلداريــة  الماليــة  العلــوم 
مــن جامعــة إلينــوي، و درجــة 
جامعــة  مــن  الماجســتير 

شــيكاغو فــي  ديبــول 

الرئيــس التنفيــذي للعمليات 
فــي مجموعــة زيــن

الرئيــس التنفيــذي لمجموعــة زيــن مــن تاريــخ 2 ديســمبر 
ــرم  ــارك مخض ــيد م ــارس 2017م. الس ــى 12 م 2012م حت
ــد  ــرة تزي ــه خب فــي مجــال صناعــة االتصــاالت إذ أن لدي
علــى 25 عامــا، ولديــه ســجل حافــل بنتائــج باهــرة، وقــد 
قضــى جــزءًا كبيــرًا مــن وقتــه فــي دولــة الكويــت وفــي 

أماكــن أخــرى فــي المنطقــة.

رائد بن علي السيف

فــي  البكالوريــوس  درجــة 
تخصــص  االداريــة  العلــوم 
جامعــة  مــن  المحاســبة 

ســعود الملــك 

مديــر إدارة االســتثمار وتطويــر 
للمكتــب  التابعــة  األعمــال 
الخــاص بســمو األميــر ســلطان 
بــن محمــد بــن ســعود الكبيــر 
ــذ العــام 2008م آل ســعود من

ــاع طويــل فــي مجــال إدارة  الســيد رائــد الســيف لديــه ب
األعمــال  فــي  خبرتــه  إلــى  وباإلضافــة  االســتثمارات، 

المصرفيــة.

سعود بن عبدالله البواردي

درجــة الماجســتير فــي إدارة 
ــة  ــن كلي ــة م ــال الدولي االعم
ــورخ ــرية بزي ــال السويس األعم
فــي  البكالوريــوس  درجــة 
ــك  ــة المل ــن جامع ــالم م االع

ســعود 

لشــركة  التنفيــذي  الرئيــس 
للتجــارة المتحــدة 

ــس  ــب الرئي ــب نائ ــواردي منص ــعود الب ــيد س ــغل الس ش
ــات  ــذي للعملي ــس التنفي ــن والرئي ــركة زي ــذي لش التنفي
ســعود  الســيد  ويتمتــع  2015م.  العــام  نهايــة  حتــى 
بخبــرة تجــاوزت الســتة عشــر عامــا فــي قطــاع االتصــاالت 

والقطــاع المصرفــي.

هشام بن محمد محمود عطار

فــي  البكالوريــوس  درجــة 
مــن  واألعمــال  االقتصــاد 
جامعــة بــراون - بروفيدانــس، 
رود ايالنــد الواليــات المتحــدة 

األمريكيــة

االســتثمار  صناديــق  رئيــس 
األردنيــة الســعودية 

يشــغل الســيد هشــام منصــب نائــب رئيــس أول لصنــدوق 
االســتثمارات العامــة، و يتمتــع بخبــرة واســعة فــي مجــال 
إدارة المحافــظ االســتثمارية. كمــا وانتــدب لشــركة "بــودي 
ــج،  ــوال الخلي ــركة أم ــركات ش ــترز"، وهــي إحــدى ش ماس
الرئيــس  نائــب  بمنصــب  كمكلــف  ســنتان  وأمضــى 
التنفيــذي ثــم تولــى المنصــب. وكان مديــرًا فــي شــركة 
أمــوال الخليــج لمــدة 8 ســنوات،ـ ووســيط أول فــي البنــك 

األهلــي التجــاري.
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ثامر أحمد عبيدات*

فــي  الماجســتير  درجــة 
جامعــة  مــن  القانــون 
هارفــرد بالواليــات المتحــدة 

يكيــة مر ال ا

شــريك ومديــر فــي شــركة 
عبيــدات وفريحــات محامــون 
مــن العــام 1998م حتــى االن 

بعّمــان -االردن.

عمــل الســيد ثامــر كمحــام مــع مكتــب وايــت انــد كيــس 
ــة  ــي مدين ــام 1991م ف ــى الع ــن 1988م ال ــاة م للمحام

ــورك. نيوي
ومحــام لــدى مركــز القانــون والتحكيــم بعّمــان مــن 
ــذ  ــاة من ــارس المحام ــا وم ــام 199م. كم ــى الع 1992م ال
ــان  ــات المتحــدة وعم ــورك بالوالي العــام 1988 فــي نيوي

ــاألردن. ب

مارتيل انتوني كاراتي **

البكالوريــوس فــي  درجــة 
العلــوم الماليــة والمحاســبة 
 ESLSCA جامعــة  مــن 

ــس ــي باري ف

المدير المالي لشركة
عمانتل

عمــل الســيد مارتــل فــي منصــب رئيــس اإلدارة 
مشــغل  التونســية  اوريــدو  شــركة  فــي  الماليــة 
العــام 2015م.  إلــى  اإلتصــاالت مــن عــام 2008م 
ولــدى الســيد مارتيــل أكثــر مــن 30 عامــا مــن الخبــرة 
ــواق الشــرق األوســط  ــي أس ــي قطــاع االتصــاالت ف ف
ــام  ــي الع ــة ف ــيرته المهني ــدأ مس ــث ب ــا. حي وأوروب
1986م فــي شــركة NCR فــي فرنســاـ وبعدهــا 
شــغل منصــب المديــر المالــي فــي إحــدى الشــركات 
التابعــة لشــركة فرانــس تيليكــوم مــن العــام 1992م 
إلــى العــام 1996م. وفــي العــام 1996م، أصبــح 
ــروع  ــروب لف ــس تليكــوم ج ــي لفران المراقــب المال
العمــالء والمديــر المالــي لمشــغل الهاتــق الفرنســي، 
وهــي جــزء مــن فرانــس تيليكــوم آنــذاك / مجموعــة 

ــا.  ــج حالي اوران
كمــا وشــغل منصــب نائــب الرئيــس للشــؤون الماليــة 
ــدن.  ــر لن ــج مق ــة اوران ــي مجموع ــوى ف ــم المحت قس
ومنصــب  2004م،  العــام  إلــى  2000م  العــام  مــن 
نائــب رئيــس الماليــة واإلداريــة قســم المحتــوى فــي 

ــى 2006م  ــن 2005م إل ــا  م ــج فرنس ــة اوران مجموع

مجلس اإلدارةمجلس اإلدارة
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مجلس اإلدارة

عضوية أعضاء مجلس اإلدارة الحالية والسابقة في مجالس إدارات الشركات السعودية والدولية المساهمة األخرى

العضوية الحالية  في مجالس إدارة شركات االسم
مساهمة وغير مساهمة 

العضويات السابقة  في مجالس إدارة شركات 
مساهمة وغير مساهمة

سمو األمير نايف بن سلطان بن 
محمد بن سعود الكبير

•  عضو مجلس إدارة شركة المراعي المحدودة 
)شركة مساهمة مدرجة(

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

•  عضو مجلس إدارة شركة فارابي الخليج 
للبتروكيماويات

•  عضو مجلس إدارة الشركة الكويتية الصينية 
القابضة )شركة مساهمة مدرجة(

•  عضو مجلس إدارة شركة ترابط لالستثمار والتنمية
•  عضو مجلس إدارة شركة المصنع المثالي 

للحلويات والمعجنات 
• عضو مجلس إدارة شركة النافورة للتموين الغذائي

• عضو مجلس إدارة شركة أسماك النافورة
• عضو مجلس إدارة شركة النافورة والمثالي المتحدة 

• رئيس مجلس إدارة شركة مذاق الدبلومات للحلويات 
•  رئيس مجلس إدارة شركة مصنع الدبلومات 

للحلويات والمعجنات 
• رئيس مجلس إدارة شركة مصنع دار السالل
• عضو مجلس إدارة شركة تيجوري المحدودة

 •  عضو مجلس إدارة مؤسسة المشاريع 
والمقاوالت الفنية. 

 •  عضو مجلس إدارة مؤسسة أشبال
العرب للمقاوالت. 

رائد بن علي السيف

• رئيس مجلس إدارة العربي لالستثمار 
•  عضو مجلس إدارة شركة المصنع المثالي 

للحلويات والمعجنات 
• عضو مجلس إدارة شركة النافورة للتموين الغذائي

• عضو مجلس إدارة شركة أسماك النافورة
• عضو مجلس إدارة شركة النافورة والمثالي المتحدة 
• عضو مجلس إدارة شركة مذاق الدبلومات للحلويات 

•  عضو مجلس إدارة شركة مصنع الدبلومات 
للحلويات والمعجنات 

• عضو مجلس إدارة شركة مصنع دار السالل

 •  نائب رئيس مجلس إدارة شركة
جسور القابضة

سعود بن عبدالله البواردي

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

• عضو مجلس إدارة شركة جفن الرياض 
• عضو مجلس إدارة شركة األطعمة الممتازة 

اليوجد
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مجلس اإلدارة

بدر بن ناصر الخرافي

•   رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للكابالت 
والصناعات الكهربائية )شركة مساهمة مدرجة 

كويتية(.
•   عضو مجلس إدارة شركة فوالذ القابضة 

البحرينية )شركة مساهمة مقفلة بحرينية(.
•   نائب رئيس مجلس إدارة شركة دايموند 
العالمية للسيارات )ميتسوبيشي( )شركة 

مساهمة مقفلة في مصر(
•   نائب رئيس مجلس ادارة شركة االتصاالت 

المتنقلة )زين( )شركة مساهمة مدرجة 
كويتية(.

•   عضو مجلس إدارة مجموعة زين القابضة 
)البحرين(

•   عضو مجلس إدارة شركة المرطبات التجارية 
)كوكا كوال( )شركة مساهمة مقفلة في 

الكويت(.
•   عضو مجلس إدارة بنك الخليج الكويتي )بنك 

مساهم مدرج كويتي(.
•   رئيس مجلس إدارة شركة موبايل انتريم 
كومباني رقم 2 ش.م.ل. )شركة مساهمة 

لبنانية(
•   عضو مجلس إدارة شركة الخاتم لالتصاالت. 

)شركة مساهمة مقفلة عراقية(.
•   عضو مجلس إدارة استشاري لشؤون الشرق 

األوسط بنك كوتس »Coutts« اإلنجليزي 
)بنك مساهم مدرج بريطاني(.

•   رئيس مجلس إدارة شركة »فوو« هولدينج 
)شركة مساهمة لبنانية(.

•   عضو مجلس إدارة شركة نكسجن أدفيزوري 
جروب منطقة حرة.

•  عضو مجلس إدارة شركة أثير الوطنية.
•   نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السودانية 

للهاتف السيار المحدودة )زين السودان(.

•  رئيس مجلس إدارة شركة االتصاالت
  المتنقلة – لبنان تاتش.

•  نائب رئيس مجلس إدارة شركة الهواتف 
السودانية )زين السودان(.

• نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة إنجاز
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مجلس اإلدارة

هشام محمد محمود عطار

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

مقفلة(.
•  عضو مجلس إدارة شركة التصنيع وخدمات 

الطاقة )طاقة( )شركة مساهة مقفلة(.
•  رئيس مجلس إدارة شركة الصندوق السعودي 

األردني لالستثمار )شركة مساهة مقفلة(.
• عضو مجلس إدارة شركة طب الفارابي 

•  عضو مجلس إدارة شركة التسويق والتجارة 
المحدودة )شركة مساهة مقفلة(.

•  عضو مجلس إدارة شركة األكاديمية المتميزة 
للتدريب الرياضي

اليوجد

•   عضو مجلس إدارة شركة االتصاالت المتنقلة مارتيل انتوني كاراتي
اليوجد )شركة مساهمة مدرجة كويتية(.

اليوجد• اليوجد عبدالعزيز بن يعقوب النفيسي
اليوجد• اليوجدأسامة مّتى

اليوجد• اليوجدسكوت جيجنهايمر
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مجلس اإلدارة

سجّل حضور أعضاء مجلس اإلدارة الجتماعات المجلس خالل عام 2018م

إجمالي الحضور12 ديسمبر 2018م14 اكتوبر2018م12أبريل2018م6 فبراير2018معضو مجلس اإلدارة

سمو األمير نايف بن سلطان بن محمد 
3بن سعود الكبير

4بدر بن ناصر الخرافي
2عبدالعزيز بن يعقوب النفيسي

4أسامة مّتى
3سكوت جيجنهايمر

2ثامر أحمد عبيدات*
4رائد بن علي السيف

4سعود بن عبدالله البواردي
4هشام محمد محمود عطار

1مارتيل كاراتي 
6889مجموع عدد الحضور

28 مايو  2018م  )عادية(عضو مجلس اإلدارة

سمو األمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير

بدر بن ناصر الخرافي

عبدالعزيز بن يعقوب النفيسي

أسامة مّتى

سكوت جيجنهايمر

ثامر أحمد عبيدات

رائد بن علي السيف

سعود عبدالله البواردي

هشام محمد محمود عطار

6مجموع عدد الحضور

سجّل حضور أعضاء مجلس اإلدارة الجتماعات الجمعيات العمومية خالل عام 2018م

يوضــح الجــدول أدنــاه تفاصيــل حضــور أعضــاء مجلــس اإلدارة الجتماعــات الجمعيــات العموميــة التــي ُعقــدت فــي تمــام الســاعة الحاديــة عشــر 23:00 مســاًء 
بتاريــخ 13-9-1439 الموافــق 28 -05-2018م، وذلــك فــي المركــز اإلعالمــي التابــع لشــركة الســوق الماليــة الســعودية )تــداول( والواقــع فــي أبــراج التعاونيــة-

طريــق الملــك فهــد- البــرج الشــمالي – الريــاض. إشــارة )( الــواردة فــي الجــدول تعنــي حضــور العضــو، أمــا )( فتعنــي عــدم الحضــور:

* تم قبول استقالة األستاذ ثامر عبيدات من مجلس اإلدارة بتاريخ2018/12/9م وتعيين األستاذ مارتيل كاراتي عوضا عنه
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معامالت مع أطراف ذات عالقة

اإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه – وبخاصة غير التنفيذيين – علمًا بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها 

الوسائل التي إعتمد عليها مجلس اإلدارة في تقييم آدائه و آداء لجانه و أعضائه

مصالح أعضاء مجلس اإلدارة في العقود المبرمة مع زين السعودية
فيمــا يلــي توضيــح للتعامــالت التــي تّمــت خــالل العــام 2018م، وفيهــا مصلحــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة ألعضــاء مجلــس اإلدارة، وتتطّلــب عرضهــا علــى 

الجمعيــة العاّمــة للحصــول علــى موافقتهــا:
•  وقعــت شــركة زيــن الســعودية عقــد خدمــات اتصــاالت مــع شــركة المراعــي بالشــروط التجاريــة الســائدة فــي الســوق. حيــث يتــم تجديــد العقــد بشــكل 
ســنوي بنــاًء علــى موافقــة الجمعيــة العموميــة مــن 2015 حتــى الوقــت الحالــي. وتــم الترخيــص بتجديــده لمــّدة ســنة اضافيــة مــن قبــل الجمعيــة العامــة 
العاديــة المنعقــدة يــوم 2018/05/28م للعــام القــادم. كمــا بلــغ إجمالــي قيمــة الخدمــات المقّدمــة خــالل العــام 2017م مبلًغــا وقــدره    2,718,295 ريــال 
ســعودي. والجديــر بالذكــر أن صاحــب الســمو األميــر نايــف بــن ســلطان بــن محمــد بــن ســعود الكبيــر رئيــس مجلــس إدارة شــركة زيــن الســعودية هــو 

عضــو مجلــس إدارة فــي شــركة المراعــي.

•  وقعــت شــركة زيــن الســعودية عقــد مــع شــركة مســتودعات األرشــفة المحــدودة، وهــي شــركة تابعــة لشــركة تجــوري المحــدودة ، وخــالل عــام 2017م 
إلتحــق بعضويــة مجلــس المديريــن صاحــب الســمو األميــر نايــف بــن ســلطان بــن محمــد بــن ســعود الكبيــر رئيــس مجلــس إدارة شــركة زيــن الســعودية . 
حيــث تــم توقيــع عقــد خدمــات التخزيــن واألرشــفة فــي تاريــخ 2015/7/29م، والــذي بلــغ إجمالــي قيمــة الخدمــات المقدمــة فيــه 916,000 ريــال ســعودي. 

مصالح كبار المساهمين )5% وأكثر( في العقود المبرمة مع زين السعودية
•  ال يوجد

لــدى شــركة زيــن إدارة تختــص بعالقــات المســتثمرين لتلبيــة طلبــات المســتثمرين والــرد علــى استفســاراتهم واألخــذ بمالحظاتهــم ومقترحاتهــم، وتقــوم 
ــتقبال  ــائل إلس ــدة وس ــركة ع ــت الش ــا وخصص ــا. كم ــركة به ــس ادارة الش ــة مجل ــاهمين، واحاط ــات المس ــن مقترح ــس ع ــس المجل ــة رئي ــركة بإحاط الش

مالحظــات واقتراحــات المســاهمين، مــن اهمهــا االتصــاالت الهاتفيــة والمراســالت البريديــة.

قامــت لجنــة المكافــآت والترشــيحات فــي إجتماعهــا المنعقــد فــي 13 ديســمبر 2018 بمراجعــة معاييــر تقييــم أعضــاء المجلــس، كمــا قامــت بتقييــم آداء 
المجلــس الحالــي حيــث أشــار الــى أن تكويــن المجلــس الحالــي يســتوفي المهــارات المطلوبــة إلدارة الشــركة. 

مجلس اإلدارة

1- الموافقة على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
2- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للشركة عن السنة المالية المنتهية 2018/12/31م.

3- الموافقة على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 2017/12/31م.
4-  الموافقــة علــى تعييــن مراجــع الحســابات للشــركة مــن بيــن المرشــحين بنــاءًا علــى توصيــة لجنــة المراجعــة، وذلــك لفحــص ومراجعــة وتدقيــق القوائــم 

الماليــة للربــع الثانــي والثالــث والرابــع والســنوية مــن العــام المالــي 2018م، والربــع األول للعــام 2019م وتحديــد أتعابــه.
5-  الموافقــة علــى األعمــال والعقــود التــي ســتتم بيــن الشــركة وشــركة المراعــي والتــي لرئيــس مجلــس اإلدارة ســمو األميــر نايــف بــن ســلطان بــن محمــد 
بــن ســعود الكبيــر مصلحــة غيــر مباشــرة فيهــا حيــث إنــه عضــو فــي مجلــس إدارة شــركة المراعــي، وهــي عبــارة عــن عقــد خدمــات اتصــاالت. كمــا 
بلــغ إجمالــي قيمــة التعامــالت خــالل عــام 2017م مبلــغ وقــدره 973,260 ريــال ســعودي، والترخيــص بهــا لعــام قــادم، وذلــك بالشــروط التجاريــة الســائدة 

وبــدون شــروط تفضيليــة.
6- إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن أعمالهم خالل السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.

7-  الموافقــة علــى صــرف مبلــغ   375,000 ريــال ســعودي ألعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة منــة، عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 2017/12/31م، 
حيــث يصــرف مبلــغ 375،000 ريــال ســعودي كمكافــأة لــكل عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة، ومبلــغ 50,000 ريــال ســعودي كمكافــأة لــكل عضــو مــن 

أعضــاء اللجــان. 

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعيه العموميه العادية
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1- لجنة المراجعة
مسؤوليات ومهام اللجنة:

حــددت أدوار ومســؤوليات لجنــة المراجعــة وواجباتهــا القانونيــة وفًقــا لألنظمــة واللوائــح الصــادرة مــن هيئــة ســوق المــال، ونظــام الشــركات والمســؤوليات 
الموكلــة إليهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة.

وتقــوم لجنــة المراجعــة بــأداء مهامهــا مــن خــالل حضوراإلجتماعــات والمناقشــات مــع اإلدارة التنفيذيــة والمراجعــة الداخليــة والمراجعيــن الخارجييــن. 
تجتمــع لجنــة المراجعــة أربــع مــرات علــى األقــل فــي الســنة، مــع صالحيــة عقــد اجتماعــات إضافيــة حســب مــا تتطلبــه الحاجــة.

المهام الرئيسية للجنة المراجعة تتضمن مايلي: 
•  تســاعد مجلــس اإلدارة فــي تقييمــه لمــدى كفايــة وكفــاءة أنظمــة الرقابــة الداخليــة والماليــة والممارســات المحاســبية ونظــم المعلومــات وعمليــات 

المراجعــة المطبقــة داخــل الشــركة.
•  مراقبــة ومراجعــة اعمــال الشــركة والمراجعيــن الداخلييــن والخارجييــن للتحقــق مــن ســالمة السياســات الماليــة للتأكــد بشــكل معقــول مــن كفايــة 
مبــادئ المحاســبة والممارســات الماليــة المطبقــة. وكذلــك مراجعــة ومناقشــة السياســات المحاســبية المتبعــة وأي تغييــرات في السياســات المحاســبية، 

ورفــع التوصيــات ووجهــات النظــر إلــى مجلــس اإلدارة. 
•  اســتعراض وتحليــل البيانــات الماليــة المرحليــة )الفصليــة( والســنوية قبــل تقديمهــا إلــى مجلــس اإلدارة وتقديــم رأي وتوصيــات بشــأنها لضمــان 

ســالمتها ونزاهتهــا وشــفافيتها.
• إصدار التوصية بتعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة ومراقبة فعاليتهم وتحديد مكافئاتهم.

•  الرقابــة واإلشــراف علــى إدارة المراجعــة الداخليــة فــي الشــركة للتحقــق مــن مــدى فاعليتهــا فــي أداء األعمــال والمهمــات المنوطــة بهــا. وكذلــك 
المراجعــة مــع المديــر العــام للمراجعــة الداخليــة نتائــج جهــود المراجعــة الداخليــة علــى أســاس دوري، أو حســب مــا تقتضيــه الضــرورة.

•  اســتعراض فعاليــة النظــام لرصــد االمتثــال للقوانيــن واللوائــح المعمــول بهــا بمــا فــي ذلــك لوائــح الحوكمــة، ونتائــج تحقيقــات اإلدارة وأيــة حــاالت 
مــن عــدم االمتثــال.

• الموافقة على ميثاق وسياسات وإجراءات المراجعة الداخلية.
•  االجتمــاع بصــورة منفــردة وبشــكل دوري مــع مديــر عــام المراجعــة الداخليــة لمناقشــة أي أمــور قــد تــرى لجنــة المراجعــة أو مديــر عــام المراجعــة 

الداخليــة ضــرورة مناقشــتها.

تتكون لجنة المراجعة من األعضاء المذكورين أدناه

اللجان التابعة لمجلس اإلدارة ووصف مختصر الختصاصاتها

تشكيل لجنة المراجعة

الصفةاألسم

رئيس اللجنةرائد بن علي السيف1
أسامة مّتى2

أعضاء اللجنة ثامر أحمد عبيدات*3
مارتيل انتوني كاراتي*

* تم قبول استقالة األستاذ ثامر عبيدات من مجلس اإلدارة بتاريخ 2018/12/9م وتعيين األستاذ مارتيل كاراتي عوضا عنه

مجلس اإلدارة
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* تم قبول استقالة األستاذ ثامر عبيدات من مجلس اإلدارة بتاريخ 2018/12/9م وتعيين األستاذ مارتيل كاراتي عوضا عنه

نظــام الرقابــة الداخليــة لــه دور مهــم فــي نجــاح أي منظمــة. ومــن هنــا تلتــزم زيــن الســعودية بالتأكــد مــن وجــود نظــام فعــال للرقابــة الداخليــة مــن أجــل 
تحقيــق األهــداف التنظيميــة، وحمايــة األصــول، ودقــة التقاريــر الداخليــة والخارجيــة، والحــد مــن المخاطــر وااللتــزام بالمتطلبــات الرقابية.

ــة  ــة نظــام الرقاب ــة وفاعلي ــي بدورهــا تقــوم بشــكل دوري بفحــص مــدى كفاي ــة، والت ــال المراجعــة الداخلي ــى أعم ــة المراجعــة باإلشــراف عل تقــوم لجن
الداخليــة بمــا يمكــن مــن توفيــر تقويــم مســتمر لنظــام الرقابــة الداخليــة ومــدى فعاليتــه. وكذلــك تقــوم اللجنــة بمراجعــة تقاریر المراجع الخارجي وخطاب 
اإلدارة الذي قــد یشمل أي نقص في الرقابة الداخلیة لوحــظ مــن قبــل المدقق الخارجي کجزء من تقييمــه للضوابط الداخلیة. ويأتــي ذلـــك ضـــمن أهـــداف 

مجلــس اإلدارة فــي الحصــول علـــى اقتنـــاع معقـــول عـــن مـــدى ســالمة تصميــم وفاعليــة أداء نظــام الرقابــة الداخلية بالشــركة.

وبنــاًء علــى مــا ورد أعــاله، تــرى لجنــة المراجعــة أن نظــام الرقابــة الداخليــة داخــل الشــركة مصمــم بشــكل مالئــم ويعمــل بشــكل فعــال فــي تحقيــق 
األهــداف التنظيميــة والكفــاءة التشــغيلية وموثوقيــة التقاريــر الماليــة وااللتــزام الرقابــي دون أي نقــص جوهــري أو ضعــف مــادي. ســتقوم شــركة زيــن 
الســعودية بتقييــم ومراجعــة نظــام الرقابــة الداخليــة بشــكل دوري تحــت اشــراف لجنــة المراجعــة، ومــع االلتــزام بالقوانيــن واللوائــح ذات الصلــة، ســتواصل 

شــركة زيــن الســعودية زيــادة فعاليــة الرقابــة الداخليــة وضمــان تحقيــق أهــداف الرقابــة الداخليــة مــن خــالل تحســين كفــاءة العمليــات.

•  والجديــر بالذكــر أنــه لــم تصــدر أي توصيــة مــن لجنــة المراجعــة بشــأن مــدى الحاجــة إلــى تعييــن مراجــع داخلــي فــي الشــركة نظــرا لوجــوده. كمــا 
أن جميــع توصيــات اللجنــة لــم تتعــارض مــع قــرارات مجلــس اإلدارة.

2- لجنة الترشيحات والمكافآت:
مسؤوليات ومهام اللجنة:

حــددت أدوار ومســؤوليات لجنــة الترشــيحات والمكافــآت وواجباتهــا القانونيــة وفًقــا لألنظمــة واللوائــح الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة، ونظــام الشــركات 
والمســؤوليات الموكلــة إليهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة. وتقــوم لجنــة الترشــيحات والمكافــآت بــأداء مهامهــا مــن خــالل حضوراإلجتماعــات والمناقشــات 
مــع اإلدارة التنفيذيــة وتقييــم أداء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة. كمــا تجتمــع لجنــة الترشــيحات والمكافــآت مــرة علــى األقــل كل ســتة أشــهر، مــع 

صالحيــة عقــد اجتماعــات إضافيــة حســب مــا تتطلبــه الحاجــة.

المهام الرئيسية للجنة الترشيحات والمكافآت تتضمن ما يلي: 
•  التوصيــة للمجلــس بسياســات ومعاييــر واضحــة للعضويــة فــي مجلــس اإلدارة تقرهــا الجمعيــة العامــة. وتســاعد اللجنــة المجلــس أيًضــا فــي تطبيــق 

ــات. هذه السياس

• التوصية للمجلس بالموافقة على تعيين الرئيس التنفيذي والمدير المالي.
• الموافقة على توصيات الرئيس التنفيذي لتعيين كافة كبار المسؤولين في الشركة. 

• التوصية لمجلس اإلدارة بترشيح أعضاء المجلس وإعادة ترشيحهم وفقا للسياسات والمعايير المعتمدة.
• مراعاة ما يرد في الئحة حوكمة الشركات من شروط وأحكام واتباع متطلبات هيئة السوق المالية عند ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة

• التحقق بشكل سنوي من استقاللية األعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى

نظام الرقابة الداخلية

مجلس اإلدارة

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

اجتماعات لجنة المراجعة

المجموع8 نوفمبر 262018 سبتمبر 232018 يوليو 192018 مارس 222018 يناير 2018االسم

5رائد بن علي السيف 
5أسامة مّتى

4ثامر أحمد عبيدات 
0مارتيل انتوني كاراتي*

33323مجموع عدد الحضور
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• تستعرض اللجنة وتوصي للمجلس بسياسة مكتوبة للتعامل مع حاالت تعارض المصالح
•  تتأكــد اللجنــة مــن عــدم قبــول أيُّ عضــو مــن أعضــاء المجلــس هدايــا مــن أي شــخص لــه تعامــالت تجاريــة مــع زيــن الســعودية، إذا كان مــن شــأن 

تلــك الهدايــا أن تــؤدي إلــى تعــارض المصالــح
• التوصية لمجلس اإلدارة بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين وفقا لسياسة المكافآت المعتمدة

• مراجعة سياسة المكافآت وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق األهداف المرجوة منها بشكل دوري.
• مراجعة واعتماد الهيكل التنظيمي للشركة إضافة إلى مكافآت وعالوات كافة الموظفين .

تتكون لجنة الترشيحات و المكافآت من األعضاء المذكورين أدناه

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

تشكيل لجنة الترشيحات و المكافآت:

اجتماعات لجنة الترشيحات و المكافآت:

مجلس اإلدارة

الصفةاألسم

رئيس اللجنةسكوت جيجنهايمر1
رائد بن علي السيف2

أعضاء اللجنة ثامر أحمد عبيدات*3
أسامة مّتى

* تم قبول استقالة األستاذ ثامر عبيدات من مجلس اإلدارة بتاريخ 2018/12/9م وتعيين األستاذ أسامه متى عوضا عنه

إجمالي الحضور13 ديسمبر 2018م25 يونيو 2018م5 ابريل 2018م5 فبراير 2018معضو مجلس اإلدارة

4سكوت جيجنهايمر
4رائد بن علي السيف
3ثامر أحمد عبيدات*

1أسامة مّتى
-3333مجموع عدد الحضور

* تم قبول استقالة األستاذ ثامر عبيدات من مجلس اإلدارة بتاريخ 2018/12/9م وتعيين األستاذ أسامه متى عوضا عنه
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مجلس اإلدارة

3- اللجنة التنفيذية
قام مجلس إدارة الشركة بتشكيل اللجنة التنفيذية بتاريخ 05 ديسمبر 2017م. 

يحــق للجنــة التنفيذيــة ممارســة جميــع الصالحيــات التــي فوضهــا إليهــا مجلــس اإلدارة. وال تخــل ممارســة اللجنــة التنفيذيــة لهــذه الصالحيــات بالســلطة 
المفــردة للمجلــس بكامــل هيئتــه، وال ُتعفــي المجلــس مــن مســؤولياته. وُتقــدم اللجنــة تقاريرهــا إلــى مجلــس اإلدارة وتديــر االتصــاالت معــه بشــفافية. 

وال يحــق للجنــة تعديــل أي قــرارات يصدرهــا المجلــس.
تتمثل مهامها باآلتي:

•  تحديــد إنفــاذ األهــداف واالســتراتيجيات للشــركة والتوصيــة بهــا فــي إطــار تطويــر أعمالهــا، مــع مراعــاة مصالــح المســاهمين والعمــالء والموظفيــن 
وأصحــاب المصلحــة األخريــن.

• وضع مبادئ توجيهية للسياسة العامة لإلدارات بناًء على االستراتيجية التي وافق عليها مجلس اإلدارة.
• مراقبة التنفيذ الناجح لخطة أعمال الشركة )على النحو الذي وافق عليه مجلس اإلدارة(.

• مراقبة األهداف والميزانيات اإلدارية للتأكد من أنها تقع ضمن نطاق أهداف الشركة )على النحو الذي وافق عليه مجلس اإلدارة(.
• مراجعة الهيكل التنظيمي للشركة وتقديم التوصيات ألي تغييرات تحدث.

• ضمان الرقابة والتنسيق بما في ذلك مراقبة المخاطر داخل الشركة.
• التأكد من التزام الشركة بالتشريعات واللوائح ذات الصلة، بما في ذلك قواعد حوكمة الشركات للشركة.

• ضمان سالمة المعلومات اإلدارية ونظم اإلبالغ المالي مع اإلدارة.
• تحديد فرص عمل جديدة وتنفيذها خارج األنشطة األساسية الحالية، بما في ذلك التنويع الجغرافي.

•  دراســة جميــع االســتثمارات التجاريــة وعمليــات ســحب االســتثمارات ومقترحــات النفقــات الرأســمالية الرئيســة وإخطــار مجلــس اإلدارة بــأي توصيــات 
ذات طبيعــة ماديــة أو حســب التكلفــة.
• تحسين توزيع موارد الشركة وكفايتها.

•  مراجعــة تنفيــذ سياســات شــركة زيــن الســعودية وتوصياتهــا وضمانهــا باســتثناء سياســات معينــة ومحــددة تقــع ضمــن المســؤولية المباشــرة للجــان 
مجلــس اإلدارة األخــرى.

•  لــم تعقــد اللجنــة أي اجتمــاع منــذ تشــكيلها، وقــرر مجلــس االدارة إلغــاء اللجنــة فــي 6 فبرايــر 2018 واإلكتفــاء بــاإلدارة التنفيذيــة حيــث أنهــا تقــوم 
بمهامهــا بأكمــل وجــه. 

  تتكون اللجنة التنفيذية من األعضاء المذكورين أدناه

الصفةاألسم

رئيس اللجنةنايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير1
بدر بن ناصر الخرافي2

أعضاء اللجنة
سعود بن عبدالله البواردي3
أسامة مّتى4
سكوت جيجنهايمر5

نائب رئيس مجلس اإلدارة
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• وصف لمصلحة كبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القّصر في أسهم أو أدوات دين الشركة
ال يوجد ملكية في أسهم الشركة أو أدوات دينها ألي من كبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القّصر كما في تاريخ 1 يناير 2018م أو 31 ديسمبر 2018م.

• تتكون االدارة التنفيذية من:
م. سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر

)الرئيس التنفيذي(
بــدٔا المهنــدس ســلطان مهامــه كرئيــس تنفيــذي لشــركة االتصــاالت المتنقلــة الســعودية »زيــن« اعتبــارًا مــن األول لشــهر يوليــو مــن العــام 2018م، بســجل 

حافــل مــن الخبــرات المتراكمــة فــي قطــاع االتصــاالت.
حيــث ٔانــه وقبــل اســتالمه لمهــام الرئيــس التنفيــذي تــدرج بالعمــل فــي الشــركة بعــد ٔان انضــم إليهــا فــي العــام 2009م مديــرًا لقســم تخطيــط الشــبكة 
الالســلكية، ثــم تقلــد عــددًا مــن المهــام إلــى ٔان وصــل إلــى منصــب الرئيــس التنفيــذي للتقنيــة ثــم الرئيــس التنفيــذي للعمليــات، مــا مّكنــه بشــكل كبيــر 

مــن لعــب دور كبيــر فــي تطويــر عمليــات الشــركة علــى المســتوى التجــاري والتقنــي، إلــى جانــب جهــوده فــي تطويــر تجربــة العمــالء.
وقــد عمــل الدغيثــر علــى تطويــر وبنــاء شــبكة »زيــن« فــي المملكــة العربيــة الســعودية لتصــل إلــى مــا يزيــد عــن 98% مــن المســاحة المأهولــة بالســكان، 
 )Reload( 4 التــي ٔاطلقتهــا الشــركة فــي العــام 2011م كٔاول مشــغل فــي المملكــة. كمــا قــاد مشــروعG حيــث كان قائــدا لفريــق شــبكة الجيــل الرابــع

الــذي يعــد ٔاحــد ٔاكبــر المشــاريع فــي تاريــخ الشــركة باســتثمارات بلغــت 4.5 مليــار ريــال ســعودي.
ــة التحــول  ــات مــن جامعــة الملــك ســعود عملي ــذي يحمــل شــهادة البكالوريــوس فــي هندســة االتصــاالت واإللكتروني وســيواصل المهنــدس ســلطان ال

ــة المتاحــة فــي قطــاع االتصــاالت فــي المملكــة. االســتراتيجية التــي تقــوم بهــا الشــركة، لالســتفادة بشــكل كامــل مــن فــرص النمــو الهائل

مهدي خلفاوي
)الرئيس التنفيذي للمالية(

انضم مهدي خلفاوي إلى شركة االتصاالت المتنقلة السعودية »زين« في فبراير 2017 على منصب الرئيس التنفيذي للمالية. 
يمتلــك مهــدي خبــرة تجــاوزت الـــ 10 ســنوات فــي قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت، حيــث انضــم لمجموعــة زيــن فــي عــام 2009م وكان لــه دور 
كبيــر فــي التحــول المالــي والنمــو لعــدد مــن الشــركات فــي منطقــة الشــرق األوســط. اكتســب مهــدي خــالل عملــه فــي قطــاع االتصــاالت خبــرة واســعة فــي 

اإلدارة الماليــة االســتراتيجية، ومراقبــة األداء، والتخطيــط والميزانيــة، والخزينــة وتمويــل الشــركات.
مهدي حاصل على درجة الماجستير في اإلدارة المالية للشركات من كلية “INSEE” إلدارة األعمال في فرنسا.

شريف طاحون 
)الرئيس التنفيذي للمبيعات والتوزيع(

يمتــد تاريــخ م. شــريف طاحــون المهنــي علــى مــدار أكثــر مــن خمســة وعشــرون عامــا عمــل فيهــا بشــكل أساســي علــى تحقيــق النمــو والتحــول وإعــادة 
الهيكلــة لمؤسســات كبيــرة فــي صناعــات بــارزة مثــل االتصــاالت والســلع االســتهالكية والنفــط والغــاز، وإدارة االســتثمار. شــغل خاللهــا مناصــب رئيســية 
مــع كبــرى الشــركات مثــل اتصــاالت مصــر، وشــركة فودافــون مصــر، وبريتــش بتروليــم وبروكتــر وجامبــل فــي كل مــن المملكــة العربيــة الســعودية ومصــر. 

ويحمــل المهنــدس طاحــون شــهادة بكالوريــوس العلــوم فــي الهندســة المدنيــة مــن جامعــة القاهــرة 

فارس الزهراني
)الرئيس التنفيذي للموارد البشرية(

ــى  ــرة تمتــد إل ــر 2018. بخب ــة الســعودية »زيــن« مــن أكتوب ــا للمــوارد البشــرية فــي شــركة االتصــاالت المتنقل ــه الجديــد رئيســا تنفيذي ــدأ فــارس منصب ب
خمســة عشــرعاما فــي قطــاع االتصــاالت. حيــث عمــل عنــد انضمامــه فــي عــام 2015 - مديــرًا عامــا لخدمــات المــوارد البشــرية، و لعــب دورًا رئيســيا فــي 
أتمتــة خدمــات المــوارد البشــرية، فضــاًل عــن دورة  فــي توســيع أعمــال إدارة المــوارد البشــرية فــي المناطــق، وكذلــك تطويــر عمليــات وسياســات التوظيــف 
الداخليــة والخارجيــة، كمــا  ســاهم فــي تحقيــق أهــداف الســعودة الشــاملة مــن خــالل تخطيــط وتنفيــذ خطــة الســعودة. الزهرانــي حاصــل علــى درجــة 
البكالوريــوس فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة »ليكهرســت« فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة، باإلضافــة لدرجــة الزمالــة فــي إدارة األعمــال مــن مركــز 

الدراســات للدرجــات بالواليــات المتحــدة األمريكيــة.

يحيى آل منصور
)الرئيس التنفيذي لقطاع المبيعات والتوزيع(

انضــم يحيــى إلــى »زيــن الســعودية« فــي ديســمبر 2017م. حيــث يمتلــك خبــرة تتجــاوز الـــ 17 عامــا فــي قطــاع األعمــال شــملت عــدة مناصــب قياديــة، 
حيــث كان آخــر منصــب لــه هــو الرئيــس التنفيــذي للمبيعــات فــي شــركة جــّوي. كمــا شــغل عــدة مناصــب تنفيذيــة فــي المبيعــات والتســويق فــي شــركة 
االتصــاالت الســعودية منهــا منصــب مديــر عــام مبيعــات الشــركات الصغيــرة والمتوســطة ومديــر عــام التســويق فــي وحــدة قطــاع األعمــال. ومديــر إدارة 
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مبيعــات قطــاع الماليــة والمصرفيــة ومديــر إدارة مبيعــات الحســابات الرئيســية ورئيــس مبيعــات القطــاع الحكومــي. يحمــل يحيــى درجــة الماجســتير فــي 
إدارة األعمــال تخصــص تســويق مــن جامعــة وســط فلوريــدا فــي أمريــكا ودرجــة البكالوريــوس فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة الملــك عبدالعزيــز. كمــا 

التحــق بالعديــد مــن الــدورات التدريبيــة فــي مجــال القيــادة واإلدارة التنفيذيــة بجامعــة هارفــارد وســتانفورد وكولومبيــا وانســياد.

م. سعد السدحان
)الرئيس التنفيذي لقطاع عالقات النواقل والمشغلين واألعمال(

بــدأ المهنــدس ســعد فــي منصبــه كرئيــس تنفيــذي لقطــاع عالقــات النواقــل والمشــغلين واألعمــال فــي الشــركة االتصــاالت المتنقلــة الســعودية »زيــن« 
ــرا أواًل  ــد انضمامــة للشــركة فــي عــام 2016 - مدي ــرة تزيــد عــن خمســة عشــر ســنة فــي قطــاع االتصــاالت. حيــث عمــل عن ــارًا مــن يوليــو 2018. بخب اعتب
لعالقــات النواقــل والمشــغلين، ثــم مديــرًا عامــا تنفيذيــا، مــا مكنــة مــن تعزيــز العالمــة التجاريــة لشــركة »زيــن الســعودية« مــن خــالل جــذب الشــركات 
والشــركاء والشــبكات العالميــة للتوســع فــي قطــاع النواقــل، كمــا قــام الســدحان بإعــداد وتطويــر شــبكات االتصــال والنواقــل الدوليــة وخطــط التجــوال بمــا 

يتماشــى مــع أهــداف الشــركة. الســدحان حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي الهندســة الكهربائيــة مــن جامعــة الملــك فهــد للبتــرول والمعــادن.

م. هرنان مونوز
)الرئيس التنفيذي المكلف لقطاع التقنية(

بــدأ المهنــدس هرنــان مونــوز فــي منصبــه الجديــد كرئيــس تنفيــذي مكلــف لقطــاع التقنيــة فــي شــركة االتصــاالت المتنقلــة الســعودية »زيــن« فــي 
يوليــو 2018. بخبــرة تمتــد ألكثــر مــن تســعة وعشــرين عامــا فــي قطــاع االتصــاالت.

ــرة قــاد مشــاريع كبيــرة كمشــروع التحــول  ــإلدارة الهندســية، وخــالل هــذه الفت ــر عــام تنفيــذي ل ــان بشــركة »زيــن« فــي أبريــل 2017  كمدي التحــق هرن
التكنولوجــي وتغطيــة المناطــق النائيــة باإلنترنــت عالــي الســرعة. كمــا قــاد هرنــان عمليــات تجديــد العمليــات الهندســية واســتراتيجيات التصميمــات 

والتحديــث؛ بهــدف تحقيــق الكفــاءة فــي االســتثمار وتمييــز تجربــة العمــالء، وإثــراء مفهــوم برامــج مركــز البيانــات واالســتراتيجية االفتراضيــة.
المهندس هرنان حاصل على شهادة الهندسة اإللكترونية من جامعة Pontificia Bolivariana في كولومبيا.

عبدالعزيز عطالله الطعيمي
)مدير عام المراجعة الداخلية(

انضــم عبدالعزيــز إلــى »زيــن الســعودية« فــي ديســمبر 2017م، حيــث يمتلــك خبــرة تتجــاوز الـــ 17 عامــا فــي مجــال المراجعــة الداخليــة شــملت عــدة 
ــه مديــر إدارة االســتثمار والمهــام الخاصــة فــي قطــاع المراجعــة الداخليــة فــي مجموعــة االتصــاالت الســعودية.   مناصــب قياديــة، وكان آخــر منصــب ل
كمــا شــغل العديــد مــن الوظائــف فــي المراجعــة الداخليــة والتفتيــش فــي هيئــة ســوق المــال وصنــدوق التنميــة الصناعيــة الســعودي. يحمــل عبدالعزيــز 
درجــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة واليــة كولــورادو فــي أمريــكا ودرجــة البكالوريــوس فــي المحاســبة مــن جامعــة الملــك ســعود. حاصــل 
علــى شــهادة المحاســبين القانونييــن مــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن. كمــا التحــق بالعديــد مــن الــدورات التدريبيــة فــي مجــال المراجعــة 

واإلدارة فــي لنــدن، وجنيــف، وكولــورادو، ودبــي، وأبوظبــي، والكويــت.

ريان إبراهيم القرعاوي
)مدير عام عالقات المستثمرين(

انضــم ريــان إلــى »زيــن الســعودية« فــي العــام 2014م، بخبــرة تتجــاوز الـــ 25 عامــا، شــغل خاللهــا مناصــب مهمــة مــع كبــرى الشــركات مثــل مؤسســة 
النقــد العربــي الســعودي والبنــك الســعودي لالســتثمار ودار األركان. حيــث اكتســب معرفــة واســعة فــي األســواق الماليــة وإدارة الخدمــات البنكيــة للشــركات 
وتطويــر السياســات واإلجــراءات الماليــة، باإلضافــة إلــى خبرتــه فــي إدارة عالقــات المســتثمرين والتــي حصــل فيهــا علــى العديــد مــن الجوائــز. يحمــل 
القرعــاوي درجــة البكالوريــوس فــي إدارة األعمــال الدوليــة مــن جامعــة شــيلر الدوليــة فــي لنــدن. ويعــد أحــد األعضــاء المؤسســين للفــرع الســعودي لجمعيــة 

عالقــات المســتثمرين فــي الشــرق األوســط. 

فارس الربدي 
)المدير العام التنفيذي للشؤون التنظيمية وااللتزام(

انضــم فــارس لشــركة االتصــاالت المتنقلــة الســعودية »زيــن« كمديــر عــام للشــؤون التنظيميــة وااللتــزام فــي ينايــر 2018، بخبــرة تمتــد إلــى أربعــة عشــر 
عامــا فــي قطــاع االتصــاالت

كمديــر عــام للشــؤون التنظيميــة وااللتــزام، تولــى الربــدي مســؤولية توفيــر القيــادة والتوجيــه فــي المواضيــع المتعلقــة باألنظمــة الخاصة بقطــاع االتصاالت 
وااللتــزام، مســاهما فــي صياغــة االســتراتيجية وتنفيــذ السياســة التنظيمية للشــركة.

كمــا أنــه مســؤول عــن إدارة العالقــة بيــن الشــركة والجهــات التنظيميــة )وزارة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات وهيئــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات(، 
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والتأكــد مــن االلتــزام بالقــرارات وإلتزامــات التراخيــص الصــادرة مــن قبــل الجهــات التنظيميــة، باإلضافــة إلــى تقديــم الدعــم التنظيمــي والتوجيــه لجميــع 
قطاعــات الشــركة.

يحمل الربدي شهادة البكالوريوس في نظم المعلومات من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
م. صالح الغامدي

)مدير عام الرقمية والتحليل(
بــدأ المهنــدس صــالح الغامــدي مهامــه كمديــر أول لــإلدارة الرقميــة فــي نوفمبــر 2016م ثــم مديــرًا عامــا لنفــس اإلدارة، بخبــرة تمتــد إلــى خمســة عشــر 
عامــا فــي قطــاع االتصــاالت. مثــل صــالح دور قيــادة التحــول الرقمــي التنظيمــي للشــركة، وتشــمل مســؤولياته فــي اإلشــراف علــى وضــع اســتراتيجية 
الشــركة وتنفيذهــا للمشــروعات الرقميــة الجديــدة والقنــوات اإللكترونيــة وذكاء األعمــال وتطويــر قــدرات البيانــات الكبيــرة. الغامــدي حاصــل علــى شــهادة 
البكالوريــوس فــي الهندســة الكهربائيــة مــن جامعــة الملــك ســعود، كمــا حصــل علــى درجــة الماجســتير فــي هندســة المشــاريع واالبتــكار مــن جامعــة 

»ماكماســتر« فــي هاميلتــون، كنــدا.

ريان بن عبدالله التركي
)المدير العام التنفيذي لالتصال(

انضم ريان لشركة االتصاالت المتنقلة السعودية »زين« كمدير عام تنفيذي لالتصال في عام 2018.
ريــان لديــه خبــرة ممتــدة ألكثــر مــن 15 ســنة فــي مجــال التســويق و بنــاء الهويــة التجاريــة،  وقــد عمــل فــي عــدة شــركات منهــا موبايلــي و كريــم و وزارة 

التجــارة و الصناعــة.
يحمــل التركــي شــهادة  البكالوريــوس فــي علــوم الحاســب آلــي مــن جامعــة الملــك ســعود، باإلضافــة إلــى ماجســتير إدارة أعمــال مــن جامعــة روتشســتر 

للتقنيــة فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة.
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االدارة التنفيذية السابقة

تاريخ نهاية الخدمةنبذة مختصرةالمسمى الوظيفياالسم 

الرئيس التنفيذي السابقبيتر كالياروبولوس

إلــى  كالياروبولــوس  بيتــر  انضــم 
المتنقلــة  االتصــاالت  شــركة 
ينايــر  فــي  »زيــن«  الســعودية 
الرئيــس  منصــب  علــى  2017م 
خبــرة  بيتــر  يمتلــك  التنفيــذي. 
تجــاوزت الثالثيــن عامــا فــي مجــال 
المعلومــات،  وتقنيــة  االتصــاالت 
حيــث تولــى عــدة مناصــب تنفيذية 
ولــه إســهامات واضحــة فــي إدارة 
اســتراتيجيات  وتطبيــق  التحــول 
ــرى  النمــو لعــدد مــن الشــركات الكب
ــة الشــرق األوســط  فــي آســيا ومنطق
زيــن  فــي  عملــه  انتهــى  حيــث 
الســعودية بتاريــخ 30 يوليــو 2018. 

30 يوليو 2018

الرئيس التنفيذي لخدمة العمالءعبد المجيد الرشودي

الرشــودي  المجيــد  عبــد  انضــم 
المتنقلــة  االتصــاالت  شــركة  إلــى 
فبرايــر  فــي  »زيــن«  الســعودية 
2008م حيــث كان مــن ضمــن فريــق 
معــه  حامــاًل  الشــركة،  تأســيس 
مســيرة غنيــة مدعومــة بـــ 17 عامــا 
ــة ــاالت متنوع ــي مج ــرة ف ــن الخب م

26 سبتمبر 2018
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 اإلدارة التنفيذية

الرئيس التنفيذي للموارد البشرية سلطان الشهراني
واالتصال المؤسسي

انضــم الســيد ســلطان الشــهراني 
المتنقلــة  االتصــاالت  شــركة  إلــى 
الســعودية )زيــن الســعودية( فــي 
ــر  ــر 2015م بعــد أن عمــل ألكث أكتوب
من 16 ســنة فــي قطاعــي االتصاالت 
منصبــه  وبموجــب  والتجزئــة. 
كرئيــس تنفيــذي للمــوارد البشــرية، 
ــى الســيد الشــهراني مســؤولية  يتول
تطويــر وتنفيــذ اســتراتيجية المــوارد 

البشــرية بزيــن الســعودية.

2 يوليو 2018

الرئيس التنفيذي للتسويقحاتم قطبي

انضــم حاتــم إلــى »زيــن الســعودية« 
فــي العــام 2015م. حيــث يمتلــك 
فــي  عامــا   18 الـــ  تتجــاوز  خبــرة 
قطــاع االتصــاالت، شــغل خاللهــا 
عــدة  شــملت  مهمــة  مناصــب 
وإدارة  التســويق  منهــا  مجــاالت 
شــرائح العمــالء والبيانــات المتنقلــة 
وخدمــات القيمــة المضافــة وإدارة 
التســعيرة وقيمــة العمــالء. اكتســب 
حاتــم مــن خــالل عملــه فــي مجــال 
فــي  واســعة  معرفــة  االتصــاالت 
وتطويــر  التســويق  اســتراتيجيات 
المنتجــات وتوجهــات المســتهلك 

التحــول. وبرامــج 

31 أكتوبر 2018
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وفقــا لسياســة المكافــآت المعتمــدة مــن قبــل المجلــس والموافــق عليهــا مــن قبــل الجمعيــة العموميــة العاديــة المنعقــدة فــي 21 ديســمبر 2017 والتــي 
ُتراعــي مصالــح المســاهمين ومصالــح الشــركة، نــورد لكــم أدنــاه جــزء مــن السياســة نوضــح فيهــا اآلليــة المعمــول بهــا فــي صــرف المكافــآت لــكاٍل مــن 

مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة.

• مكافآت المجلس
ــة فــي  ــة العامل ــة والعالمي ــق فــي الشــركات اإلقليمي ــس اإلدارة لنفــس المســتوى المطب ــآت مجل ــان مطابقــة مكاف ــن الســعودية جهــودًا لضم ــذل زي تب
قطــاع االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات والشــركات المدرجــة فــي الســوق الماليــة الســعودية مــع مراعــات حجــم هــذه الشــركات وعملياتهــا مقارنــة بزيــن 

الســعودية، آخــذًة بعيــن االعتبــار االختصاصــات المطلوبــة ألعضــاء المجلــس ونطــاق عملهــم وعــدد االجتماعــات. 
يتم صرف مكافآت أعضاء المجلس وفقا لآللية التالية: 

 المكافآت الثابتة
• يحصل أعضاء مجلس اإلدارة على مبلغ ثابت )المكافأة األساسية( تقره الجمعية العامة سنوًيا في السنة المالية الجارية.

• ُتدفع مكافأة اللجان على نحو سنوي – إلى جانب المكافأة األساسية - إلى أعضاء المجلس المشاركين في عضوية لجان المجلس.
•  فــي حالــة قيــام أحــد أعضــاء المجلــس بمهمــة خــارج نطــاق العمــل المعتــاد كعضــو مجلــس إدارة، يقــرر مجلــس اإلدارة األجــر الثابــت نضيــر تلــك 

المهمــة بشــرط موافقــة الجمعيــة العامــة علــى ذلــك.

 المكافآت المتغيرة
• يحــق ألعضــاء المجلــس الحصــول علــى أربــاح وفقــا لمســاهمة كل منهــم حســب توصيــة المجلــس وموافقــة الجمعيــة العامــة، فــي صــورة أربــاح 

موزعــة، طبًقــا لسياســة توزيــع األربــاح. 
•  إذا كانــت مكافــآت المجلــس تمثــل نســبة معينــة مــن أربــاح الشــركة، فــال يجــوز أن تزيــد هــذه النســبة علــى )10 %( مــن صافــي األربــاح، وذلــك بعــد 
خصــم االحتياطــي الــذي قررتــه الجمعيــة العامــة تطبيًقــا ألحــكام نظــام الشــركات ونظــام الشــركة األســاس، وبعــد توزيــع الربــح علــى المســاهمين 
بنســبة ال تقــل عــن )%5( مــن رأســمال الشــركة المدفــوع، علــى أن يكــون اســتحقاق هــذه المكافــأة متناســبا مــع عــدد الجلســات التــي يحضرهــا 

العضــو، وكل تقديــر يخالــف ذلــك يكــون باطــاًل.

تسديد المصروفات 
•  ُتســدد المصروفــات، مثــل مصروفــات الســفر واإلقامــة المتعلقــة باجتماعــات المجلــس واجتماعــات اللجــان والتدريبــات ذات الصلــة وفقــا لسياســة 

الســفر الخاصــة بالشــركة والمعمــول بهــا علــى مســتوى كبــار التنفيذيــن.
•  فــي جميــع األحــوال يجــب أال يتجــاوز مجمــوع مــا يحصــل عليــه عضــو مجلــس اإلدارة مــن مكافــآت ومزايــا – ماليــة أو عينيــة – مبلــغ )500,000( ريــال 

ســنويا، وفــق الضوابــط التــي تضعهــا الجهــة المختصــة.

مكافآت مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

 التعويضات و المكافآت
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عمــاًل بأحــكام نظــام الشــركات، أوردت شــركة زيــن سياســة المكافــآت لمجلــس إدارتهــا وبنــاًء علــى ذلــك تــم التصويــت فــي الجمعيــة العامــة العاديــة 
ــي  ــة ف ــة المنتهي ــآت المالي ــرف المكاف ــه، لص ــة من ــان المنبثق ــس اإلدارة واللج ــاء مجل ــآت أعض ــد مكاف ــى بن ــخ 2018/05/28م عل ــي تاري ــدة ف المنعق
2017/12/31م، وعليــه تــم صــرف مبلــغ 375,000 ريــال ســعودي كمكافــأة لــكل عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة، ومبلــغ 50,000 ريــال ســعودي كمكافــأة لــكل 

عضــو مــن أعضــاء اللجــان. 

المكافآت الممنوحة ألعضاء مجلس االدارة واللجان المنبثقة منه

 التعويضات و المكافآت
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أواًل: األعضاء المستقلين

- - - 375,000 - - - - - - - - - - - 375,000
سمو األمير نايف بن سلطان 

بن محمد بن سعود الكبير

- - - 375,000 - - - - - - - - - - - 375,000 رائد بن علي السيف

- - - 375,000 - - - - - - - - - - - 375,000 هشام محمد محمود عطار

- - - 1,125,000 - - - - - - - - - - - 1,125,000 المجموع

ثانيًا: األعضاء الغير التنفيذيين

- - - 375,000 - - - - - - - - - - - 375,000 بدر بن ناصر الخرافي

- - - 375,000 - - - - - - - - - - - 375,000 سكوت جيجنهايمر

- - - 375,000 - - - - - - - - - - - 375,000 أسامة مّتى

- - - 375,000 - - - - - - - - - -  - 375,000 ثامر أحمد عبيدات

- - - 375,000 - - - - - - - - - - - 375,000 عبدالعزيز بن يعقوب النفيسي

- - - 375,000 - - - - - - - - - - - 375,000 سعود بن عبدالله البواردي

- - - 2,250,000 - - - - - - - - - - - 2,250,000 المجموع
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مكافآت اعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس االدارة

 التعويضات و المكافآت

ــى أعضــاء اإلدارة  ــا. يتلق ــن العتماده ــار التنفيذيي ــآت كب ــق بمكاف ــا يتعل ــس اإلدارة فيم ــا لمجل ــم توصيته ــآت بتقدي ــيحات والمكاف ــة الترش ــوم لجن تق
ــة: ــة التالي ــا لآللي ــآت تنافســية وفق ــة مكاف ــة مجموع ــق لدرجاتهــم الوظيفي ــة وف التنفيذي

• مكافآت ثابته 
وتشمل على الراتب الثابت و البدالت ويراعى فيها مستوى السوق الحالي.

• مكافآت متغيرة
تكون في حدود الميزانية العامة واإلرشادات الخاصة بدفع الحوافز على النحو الذي يعتمده المجلس.

مكافآت دورية مرتبطة باآلداء
ــاألداء يعتمــد علــى نتائــج العــام واآلداء الفــردي. ويتــم دفــع العــالوة ســنويا بعــد اعتمــاد  •  يشــترك أعضــاء اإلدارة فــي برنامــج عــالوات مرتبطــة ب

ــة. ــر الســنوي للســنة الماليــة ذات الصل التقري
• يعتمد برنامج العالوات على تحقيق عدد من المعايير على مستوى الشركة وعلى المستوى الفردي.

خطة تحفيزية طويلة األجل
يجــوز للشــركة أن تقــدم لموظفيهــا خططــا تحفيزيــة طويلــة األجــل وتقــدم هــذه الخطــط والبرامــج وفقــا للقواعــد واللوائــح ذات الصلــة الصــادرة عــن 
هيئــة الســوق الماليــة والنظــام األســاس لزيــن الســعودية. ولهــذا الغــرض تصــدر الشــركة سياســة خاصــة بــكل برنامــج مقتــرح شــريطة موافقــة الجهــة 

المعنيــة.

• مكافأة نهاية الخدمة
تدفع زين السعودية لموظفيها مكافأة نهاية الخدمة وفقا لنظام العمل السعودي.

مكافآت اإلدارة التنفيذية

المجموع بدل حضور الجلسات المكافآت الثابتة أعضاء اللجان 

 أعضاء لجنة المراجعة

 50,000 - 50,000 رائد بن علي السيف 1

 50,000 - 50,000 أسامة مّتى 2

 50,000 - 50,000 ثامر أحمد عبيدات 3

 150,000 - 150,000 المجموع

أعضاء لجنة المكافآت و الترشيحات

 50,000 - 50,000 سكوت جيجنهايمر 1

 50,000 - 50,000 أسامة مّتى 2

 50,000 - 50,000 رائد بن علي السيف 3

 150,000 - 150,000 المجموع
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علمــا بــأن مجلــس إدارة الشــركة وافــق علــى اســتقالة الرئيــس التنفيــذي للشــركة األســتاذ بيتــر كالياروبولــوس، وذلــك لفتــح المجــال للرئيــس التنفيــذي 
للعمليــات والتقنيــة المهنــدس ســلطان بــن عبدالعزيــر الدغيثــر، لكــي يتولــى قيــادة الشــركة. حيــث تســري اســتقالة األســتاذ كالياروبولــوس اعتبــارا مــن 

2018/06/30م.

والجديــر بالذكــر أن جميــع المكافــآت الممنوحــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة تتوافــق مــع سياســة المكافــآت المعمــول بهــا و اليوجــد أي 
انحــراف جوهــري عــن هــذه السياســة.

• المكافآت الممنوحة لالدارة التنفيذية.
يوضح ادناه المكافآت المستلمة من قبل خمسة من كبار التنفيذين في الشركة بما في ذلك الرئيس التنفيذي والمدير المالي
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المكافآت المتغيرة المكافآت الثابتة وظائف كبار 
التنفيذيين
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17,375,297 - 945,733 8,025,484 - - - - 8,025,484 8,404,079 - 1,280,800 7,123,279 المجموع
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صفقات مع جهات ذات صلة

مبالغ مستحقة لألطراف ذات العالقة

بآالف الرياالت السعودية 

20182017

816,041,1937,293شركة االتصاالت المتنقلة ش.م.ك. )1(

5,277,4584,836,833شركة االتصاالت المتنقلة ش.م.ك. )3(

134,888134,888المساهمون المؤسسون )2(

31,661890,13انفرا كابيتال لالستثمارات )3( 

78310,3أطراف أخرى ذات عالقة

6,584,7035,943,125

1. شركة االتصاالت المتنقلة ش.م.ك.
تعلــق هــذا المبلــغ بأتعــاب اإلدارة المســتحقة وُيســتحق ألكبــر مســاهم فــي الشــركة. ُيعــد هــذا المبلــغ غيــر مضمــون وبــدون فوائــد وغيــر مقيــد بــأي مــدة 

ســداد محــددة وال ُيســدد قبــل تحقيــق بعــض شــروط تســهيل المرابحــة المشــترك.
2. المساهمون المؤسسون

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

3.  شركة االتصاالت المتنقلة ش.م.ك. وإنفرا كابيتال لإلستثمارات
ُتســتحق هــذه المبالــغ للمســاهمين ويتضمــن فوائــد بأســعار الســوق. ُتعــد هــذه المبالــغ غيــر مضمونــة وال يمكــن ســدادها قبــل تحقيــق بعــض 

شــروط تســهيل المرابحة المشــترك.
تتضمن هذه المبالغ الرسوم المالية المستحقة بقيمة 1,838مليون ريال سعودي )2017: 1,536مليون ريال سعودي(.

معلومات األطراف ذات العالقة
خالل الفترة الحالية، دخلت الشركة في المعامالت التجارية التالية مع أطراف ذات عالقة:

بآالف الرياالت السعودية 

20182017

7,26610,187إيرادات من جهات مملوكة من قبل مساهمين 

14,74011,934مشتريات من جهات مملوكة من قبل مساهمين

203,32452,722رسوم استخدام عالمة تجارية محملة من قبل مساهمين

304,174281,026رسوم تمويل من قبل مساهمين

فيما يلي األرصدة القائمة كما في تاريخ التقرير:

بآالف الرياالت السعودية 

20182017

6,584,6255,943,083مبالغ مستحقة لمساهمين

8742مبالغ مستحقة إلى جهات مملوكة لمساهمين

721673مبالغ مستحقة من مساهمين

5,837-مبالغ مستحقة من شركة مملوكة من قبل مساهمين

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

توصية مجلس ادارتها بتخفيض رأس مال الشركة، والقيام بعد ذلك بزيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية

أوصــى مجلــس اإلدارة فــي اجتماعــه المنعقــد بتاريــخ 7 مايــو 2018، بإعــادة هيكلــة رأس مــال الشــركة مــن خــالل تخفيــض رأس المــال مــن 5,837,291,750 
ريــال ســعودي إلــى 3,616,110,780 ريــال ســعودي، وذلــك بعــد أخــذ موافقــة الجهــات التنظيميــة والجمعيــات العامــة غيــر العاديــة:

1.  تخفيض رأس المال:
ــال نســبة  ــل انخفاضــا فــي رأس الم ــال ســعودي، يمث ــى 3,616,110,780 ري ــال ســعودي إل ــال الشــركة مــن 5,837,291,750 ري ــم تخفيــض رأس م ســوف يت

ــال ســعودي. ــة البالغــة 2,221,180,967 ري ــاء الخســائر المتراكم ــال هــو إطف ــارب 38%. ويعــود الســبب فــي تخفيــض رأس الم مايق

وســوف يتــم تخفيــض رأس المــال مــن خــالل إلغــاء 222,118,097 ســهم بحيــث يتــم إلغــاء 38 ســهم مقابــل كل مائــة ســهم مملــوك. ونتيجــة لذلــك ســيتم 
تخفيــض عــدد األســهم المصــدرة مــن 583,729,175 ســهم إلــى 361,611,078 ســهم. وســيكون تخفيــض رأس المــال فــي نهايــة ثانــي يــوم تــداول يلــي 

انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة التــي تقــر تخفيــض رأس المــال.

لــن تتغيــر نســبة ملكيــة أي مســاهم فــي الشــركة نتيجــة لتخفيــض رأس المــال، كمــا أنــه لــن يؤثــر تخفيــض رأس المــال علــى التزامــات الشــركة القائمــة 
أو عملياتهــا. 

2. زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية
بعــد تخفيــض رأس المــال، تعتــزم الشــركة رفــع رأس مالهــا مــن 3,616,110,780 ريــال ســعودي إلــى 9,616,110,780 ريــال ســعودي عــن طريــق إصــدار أســهم 

حقــوق أولويــة بقيمــة إجماليــة قدرهــا 6,000,000,000 ريــال ســعودي. 

وســيتم اصــدار الحقــوق األوليــة للمســاهمين المالكيــن لألســهم يــوم انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة التــي تقــر الموافقــة علــى زيــادة رأس المــال 
عــن طريــق إصــدار أســهم حقــوق أولويــة والــذي تظهــر اســمائهم فــي ســجل المســاهمين. 

ويخضــع تخفيــض رأس المــال المقتــرح وزيــادة رأس المــال عــن طريــق إصــدار أســهم حقــوق أولويــة الالحقــه لــه لموافقــات الجهــات التنظيميــة، بمــا فــي 
ذلــك هيئــة الســوق الماليــة والجمعيــات العامــة غيــر العاديــة المقــرة لــه. 

وتتوقــع الشــركة أن تــؤدي إعــادة هيكلــة رأس المــال وإصــدار الحقــوق األولويــة إلــى ضــخ أمــوال جديــدة يتــم اســتخدامها لتخفيــض ديــون الشــركة فــي 
الميزانيــة العموميــة، ممــا يــؤدي إلــى التوفيــر فــي تكاليــف األعبــاء التمويليــة. ومــن المتوقــع أيضــا أن يكــون إلعــادة هيكلــة رأس المــال آثــار إيجابيــة 

منهــا تحســين األداء المالــي للشــركة، والربحيــة، ومعــدالت االقتــراض الخاصــة بهــا. 

وقــد عينــت الشــركة بتاريــخ 25 مايــو 2017م شــركة الســعودي الفرنســي كابيتــال كمستشــار مالــي لمســاعدة الشــركة فــي استكشــاف مختلــف الخيــارات 
لمواصلــة تعزيــز مركزهــا المالــي. وبتاريــخ 24 اكتوبــر 2017م قــام مجلــس اإلدارة بتوســيع نطــاق العمــل الــذي بموجبــه ســتقوم شــركة الســعودي الفرنســي 
كابيتــال العمــل كمستشــار مالــي وتعييــن بيكــر آنــد ماكينــزي كمستشــار قانونــي إلدارة تخفيــض رأس المــال وزيــادة رأس المــال عــن طريــق إصــدار أســهم 

حقــوق أولويــة.

قامت الشركة باالعالن عن تقديم ملف طلب تخفيض رأس المال وملف إصدار حقوق األولوية إلى هيئة السوق المالية.

إن التســهيل الجديــد مضمــون جزئيــا بموجــب ضمــان مــن شــركة اإلتصــاالت المتنقلــة ش.م.ك.ع ورهــن بعــض أســهم الشــركة المملوكــة بواســطة بعــض 
المســاهمين المؤسســين و  التنــازل عــن بعــض العقــود والذمــم المدينــة.

باســتثناء مــا ورد أعــاله، ال يوجــد لــدى الشــركة أي أدوات ديــن أو خيــارات أو ضمانــات أو حقــوق مشــابهة قابلــة للتحويــل مــن تاريــخ التأســيس حتــى تاريــخ 
هــذا التقريــر.

 أدوات الدين والخيارات والضمانات أو الحقوق المشابهة القابلة للتحويل

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

ــازل بموجبهــا أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي زيــن الســعودية عــن أي تعويضــات أو بــدل حضــور اجتماعــات خــالل  ــات أو اتفاقيــات يتن ال توجــد أي ترتيب
ــام 2018م. الع

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

الزكاة والضرائب
أنهت الشركة وضعها الزكوي والضريبي حتى عام 2008 وحصلت بموجب ذلك على شهادة الزكاة النهائية.

كمــا قدمــت الشــركة القوائــم الماليــة واقــرارات الــزكاة لألعــوام مــن 2009 حتــى 2017 حيــث قامــت بتســديد الــزكاة والضريبــة المســتقطعة طبقــا لالقــرارات 
المقدمة.

تلقــت الشــركة، فــي 18 رمضــان 1436هـــ )الموافــق 7 يوليــو 2015م(.  خطــاب مــن مصلحــة الــزكاة والدخــل بتقييــم الربــط الزكــوي الضريبــي عــن الســنوات 
2009 حتــى 2011 حيــث طالبــت بموجبــه بدفــع مبالــغ إضافيــة باجمالــي 620 مليــون ريــال ســعودي منهــا 352مليــون ريــال ســعودي زكاة و267مليــون ريــال 

ســعودي ضريبــة اســتقطاع باالضافــة الــى غرامــة تأخيــر بمــا يعــادل 1% عــن كل 30 يــوم.

قامــت زيــن باإلســتئناف امــام اللجنــة االبتدائيــة علــى هــذه المطالبــات بتاريــخ 27 أغســطس 2015، الــى أن تمكنــت مــن نقــض كامــل المبلــغ الخــاص 
بالــزكاة البالــغ 352 مليــون ريــال. كمــا تمكنــت الشــركة مــن نقــض 219 مليــون ريــال ســعودي مــن المبلــغ المطلــوب الخــاص بضريبــة اإلســتقطاع.

ولكــي تتمكــن زيــن مــن اإلعتــراض أمــام اللجنــة االســتئنافية الضريبيــة، قامــت باســتكمال الشــروط الشــكلية المحــددة فــي نظــام ضريبــة الدخل الســعودي، 
وذلــك بســداد الفواتيــر الصــادرة مــن الهيئــة بمبلــغ 48 مليــون ريــال ســعودي بتاريــخ 16 نوفمبــر 2017، العائــدة لضرائــب االســتقطاع. كمــا أصــدرت زيــن 

ضمــان بنكــي بقيمــة 43 مليــون ريــال ســعودي مقابــل غرامــة التأخيــر المتوجبــة علــى ضريبــة اإلســتقطاع.

بنــاًء علــى مــا ورد أعــاله اســتلمت زيــن الربــط الزكــوي المعــدل للمبلــغ المدفــوع، كمــا أنهــا تقدمــت بإعتراضاتهــا أمــام لجنــة اإلســتئناف الضريبــي علــى 
قــرار اللجنــة االبتدائيــة بتاريــخ 19 نوفمبــر 2017.

اخرى:

بلغ إجمالي المطالبات للجهات النظامية كما في نهاية السنة المالية 2018م، 3,053 مليون ريال سعودي لصالح:

1- هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات:
رسوم الرخصة: 155 مليون ريال سعودي.

2- وزارة المالية:
القرض الحكومي: 2,898 مليون ريال سعودي.

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

أدوات الدين المسترّدة

التنازل عن التعويضات وبدل حضور االجتماعات

التنازل عن أرباح األسهم

الدفعات النظامية المعلقة

إفصاحات
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خالل العام 2018 م لم تصدر هيئة السوق المالية أي غرامات بحق الشركة. 

الغرامات المفروضة على شركة زين من قبل هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات في عام  2018

فــي عــام 2018 أصــدرت لجنــة المخالفــات بهيئــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات 146 قــرارا يتضمــن فــرض غرامــات ماليــة علــى شــركة زيــن بســبب عــدم 
التــزام الشــركة بأنظمــة الهيئــة وقراراتهــا، وقــد بلــغ مجمــوع تلــك الغرامــات مــا يقــارب ثمانيــة مالييــن وتســعمائة وثمانيــة وأربعيــن ألــف وخمســمائة 
ــب المخالفــات حــول إصــدار بطاقــات اتصــال خــالل أعــوام ســابقة بطريقــة دون اســتكمال  ــال ســعودي، وقــد تمحــورت أغل ــال ســعودي 8,948,500 ري ري

المتطلبــات التنظيميــة. 

وبالرجــوع إلجمالــي مبلــغ الغرامــات المفروضــة علــى الشــركة فــي عــام 2017 والبالغــة 31,474,000 ريــال ســعودي، يتضــح تراجــع قيمــة الغرامــات فــي العــام 
2018 بمــا يقــارب 22.5 مليــون ريــال ســعودي.

 فقــد قامــت الشــركة بإنشــاء إدارة متخصصــة بااللتــزام والمطابقــة تعنــى بالمتابعــة والتأكــد مــن االلتــزام باألنظمــة واللوائــح وتنفيــذ القــرارات التنظيميــة 
الصــادرة مــن هيئــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات، 

حيــث تعمــل إدارة االلتــزام والمطابقــة ضمــن إطــار تنظيمــي يســهم فــي رفــع قــدرة الشــركة علــى االلتــزام بالتعليمــات والقــرارات والتشــريعات التنظيميــة 
وتطبيــق أفضــل الممارســات العالميــة، لحمايــة الشــركة مــن الغرامــات والعقوبــات التــي قــد تنتــج عــن عــدم اإللتــزام باألنظمــة والتعليمــات وذلــك عــن 

طريــق مراقبــة وإدارة المخالفــات واالنتهــاكات داخــل الشــركة لضبــط عمليــة االلتــزام باإلطــار التنظيمــي والحــد مــن أي خســائر ماليــة.

الغرامات والمخالفات

الغرامات و الدعاوى القضائية

العقوبة / الجزاء/ التدبير 
سبل عالجها وتفادي وقوعها الجهة الموقعة للمخالفةأسباب المخالفةاالحترازي /القيد االحتياطي 

مستقباًل

تأسيس بطاقات اتصال بطريقة غير 8,168,000
هيئة االتصاالت وتقنية المعلوماتنظامية

وضع إجراءات للحد من إرتكاب مثل 
هذه المخالفات والمتابعة مع اإلدارات 

ذات العالقة للتأكد من اإللتزام 
باألنظمة واللوائح

االمتناع عن تنفيذ قرار صادر من 30,000
هيئة االتصاالت وتقنية المعلوماتالهيئة

إنشاء إدارة متخصصة بااللتزام 
والمطابقة تعنى بالمتابعة والتأكد 

من االلتزام باألنظمة واللوائح وتنفيذ 
القرارات التنظيمية الصادرة من هيئة 

االتصاالت وتقنية المعلومات

10,000
عدم تزويد الهيئة بأي تقرير او 
معلومة ضمن اختصاصها عند 

طلبها
هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات

وضع إجراءات للتأكد من تقديم 
المعلومات المطلوبة وفق التواريخ 

المحددة

هيئة االتصاالت وتقنية المعلوماتعدم اإللتزام باألنظمة واللوائح10,000

إنشاء إدارة متخصصة بااللتزام 
والمطابقة تعنى بالمتابعة والتأكد 

من االلتزام باألنظمة واللوائح وتنفيذ 
القرارات التنظيمية الصادرة من هيئة 

االتصاالت وتقنية المعلومات

730,500
تقاضي الهيئة مقاباًل ماليا من 

مقدمي الخدمة لقاء قيامها 
باإلجراءات المتعلقة بالشكاوى

هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات
وضع إجراءات لحلها والحد منها قبل 

تصعيد الشكاوى للهيئة من قبل 
العمالء.
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لــدى الشــركة عــدد مــن الدعــاوى القضائيــة القائمــة بينهــا وبيــن هيئــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات لــدى المحكمــة اإلداريــة )ديــوان المظالــم( تتعلــق 
بالمخالفــات والغرامــات الصــادرة عــن الهيئــة. وتحــرص الشــركة علــى اللجــوء للجهــات القضائيــة المختصــة لضمــان أن تكــون قــرارات الهيئــة بشــأن 
الشــركة عادلــة ومعقولــة ضمــن األنظمــة واللوائــح المطبقــة بالمملكــة العربيــة الســعودية. وال يمكــن التنبــؤ بالنتيجــة النهائيــة للدعــاوى المذكــورة، ولكــن 

ســتقوم الشــركة ببــذل جميــع الســبل لمشــروعة لحمايــة حقوقهــا.

وخــالل العــام 2018م أصــدرت هيئــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات، ثمــان وســبعون )78( قــرارًا إداريــا بحــّق الشــركة ترتــب عليهــا غرامــات ماليــة مختلفــة. 
وتعــود أســباب اتخــاذ تلــك القــرارات بحســب رأي الهيئــة، إلــى مخالفــة الشــركة لقــرارات الهيئــة ومنهــا قــرار الهيئــة رقــم )215( وغيرهــا مــن القــرارات. 
وعلــى إثــره قامــت اإلدارة القانونيــة فــي الشــركة بالتظّلــم مــن معظــم هــذه القــرارات أمــام المحكمــة اإلداريــة )ديــوان المظالــم( وفًقــا لمــا كفلــه لهــا 
النظــام. و خــالل العــام 2018م نظــرت المحكمــة اإلداريــة ومحكمــة االســتئناف اإلداريــة فــي أربــع وثمانــون)84( قضيــة إداريــة مرفوعــة مــن الشــركة ضــد 
ــررت  ــح الشــركة ق ــة لصال ــن األحــكام االبتدائي ــدد م ــام 2018م  ع ــة خــالل الع ــة اإلداري ــن المحكم ــوام 2015م، 2016م 2017م، وصــدر م ــة خــالل األع الهيئ
المحكمــة بموجبهــا إلغــاء قــرارات الهيئــة، كمــا وقــد صــدرت أحــكام نهائيــة لصالــح الشــركة قضــت أيضــا بالغــاء قــرارات الهيئــة فــي الدعــاوى المقامــة 
مــن الشــركة ضــد الهيئــة فــي أربعــة )4( قضايــا بلــغ إجمالــي مبالغهــا 19,915,000 ريــال ســعودي ورفضــت قضيــة واحــدة ومــا تــزال المحكمــة اإلداريــة 

ومحكمــة االســتئناف اإلداريــة تنظــران فــي عــدد مــن القضايــا  حتــى تاريخــه. 

بلغت قيمة مكافأة نهاية الخدمة للموّظفين في »زين« كما في 31 ديسمبر 2018م ، 93 مليون ريال سعودي.
لم تقم الشركة بأي استثمارات أو احتياطيات يتم إنشاؤها لصالح موظفي الشركة.

يقّر مجلس اإلدارة بالتالي:
•  أن سجالت الحسابات اعدت بالشكل الصحيح.

•  أن نظام الرقابة الداخلية أعّد على أسس سليمة ونّفذ بفاعلية.
• أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

الدعاوى القضائية

مكافأة نهاية الخدمة للموّظفين

إقرار مجلس اإلدارة

الغرامات و الدعاوى القضائية

مجلس إدارة
شركة االتصاالت المتنّقلة السعودية )زين(




