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تقرير مجلس اإلدارة
بسم الله الرحمن الرحيم،

نرحــب بكــم فــي االجتمــاع الســنوي للجمعيــة العامــة العاديــة لمجموعــة زيــن عــن الســنة 
الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر مــن العــام 2021، التــي نســتعرض فيهــا أهــم 
األحــداث التــي شــهدتها عمليــات المجموعــة، وآخــر التطــورات التــي طــرأت علــى صناعــة 

االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات فــي أســواق الشــرق األوســط خــالل هــذه الفتــرة.

مــع االنتقــال إلــى مرحلــة التعافــي االقتصــادي، تتطلــع األســواق بنظــرة يملؤهــا التفاؤل 
نحــو إعــادة إطــالق اقتصادياتهــا للوصــول إلــى زخــم مــا قبــل الجائحــة، إذ ســتعتمد فــي 
تحقيــق ذلــك علــى خدمــات قطــاع االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات، حيــث الحاجــة 
ــض،  ــاق العري ــات النط ــرعات خدم ــاءة وس ــة، وكف ــات الرقمي ــي الخدم ــع ف ــى التوس إل

ومراكــز البيانــات، والخدمــات الســحابية.

ومــع بــدء خــروج االقتصاديــات العالميــة مــن هــذه األزمــة..، تركــز زيــن علــى االتجاهــات 
والتكنولوجيــات الناشــئة، حيــث االعتمــاد علــى المنتجــات والمنصــات الرقميــة اســتعدادا 
لواقــع األعمــال الجديــد، الــذي ســيعتمد علــى نمــاذج تشــغيل مبتكــرة، مــع األخــذ فــي 
ــة  ــروف الحالي ــن الظ ــت ع ــي نجم ــاك الت ــة االرتب ــرائية، فحال ــالت الش ــار التفضي االعتب
فرضــت علــى قطــاع األعمــال والمؤسســات والكيانــات الحكوميــة نمــاذج أعمــال تعتمــد 

علــى األتمتــة والخدمــات الرقميــة.

فــي هــذه األوضــاع االســتثنائية، تابــع مجلــس اإلدارة عــن كثــب مــدى اســتجابة عمليــات 
ــة  ــان سالس ــتراتيجية لضم ــط اس ــع خط ــام بوض ــورات، إذ ق ــذه التط ــع ه ــة م المجموع
عمليــة العــودة التدريجيــة للعمــل، جــاء علــى رأســها مراعــاة تطبيــق التدابيــر الوقائيــة 

واالحتــرازات الصحيــة.

كانــت أولويــات عملنــا تتجــه لتعزيــز تجــارب العمــالء، واالصطفــاف مــع طلبــات 
واحتياجــات األســواق ســعيا للتكيــف مــع الســلوكيات الشــرائية الجديــدة، وقــد ســاعدنا 
ــة  ــوات متقدم ــا خط ــث قطعن ــي، حي ــاع الرقم ــي القط ــر ف ــتثمار المبك ــك االس ــي ذل ف
فــي التحــول علــى مســتوى عملياتنــا وتوجهاتنــا االســتراتيجية، فقــد شــكلت المبــادرات 
ــة  ــات الرقمي ــى الخدم ــز عل ــا التركي ــا، إذ واصلن ــتراتيجية أعمالن ــر اس ــة جوه التحويلي

ــة. ــول التكنولوجي ــي الحل ــى تبن ــتمرار إل ــركة تســعى باس ــا ش باعتبارن

رســالتنا كانــت واضحــة، وهــي االهتمــام فــي المقــام األول بـــ "العميــل"، وطــوال هــذه 
ــا،  ــع عمالئن ــل م ــوات التواص ــن قن ــد م ــح المزي ــى فت ــا عل ــا كان منصب ــرة تركيزن الفت
وتعزيــز قنــوات التواصــل والمنافــذ اإللكترونيــة، وألننــا نهتــم كثيــرا بتحســين وتطويــر 
ــى  ــول إل ــواقنا للوص ــع أس ــي جمي ــدة ف ــادرات عدي ــا مب ــد أطلقن ــالء، فق ــة العم تجرب

ــا. ــدة عمالئن ــذي يرضــي طموحــات قاع المســتوى ال

إن الريــادة فيمــا يخــص االبتــكار وجــودة وحداثــة الخدمــات، يدفــع بأعمالنــا إلــى مكانــة 
متميــزة حيــث المبــادرات الموجهــة لمجــاالت الجــودة والكفــاءة واالبتــكار الرقمــي، التــي 
أحرزنــا فيهــا تقدمــا كبيــرا فــي مجــاالت تحســين تجربــة العمــالء، فالتكنولوجيــا وحدهــا 
ال تســتطيع أن تكــون عنصــر مفاضلــة مــا لــم يكــن هنــاك آليــة تعامــل متكاملــة ومالئمة 
تعتمــد علــى العميــل نفســه، إذ نعمــل دائمــا علــى تحقيــق نتائــج أفضــل، حيــث نمتلك 
ــى  ــن يطمحــون إل ــدة، وموظفي ــات رائ ــع بتقني ــا تنافســية، وشــبكات تتمت قــدرات ومزاي

المزيــد مــن اإلنجــازات، هــذا باإلضافــة إلــى الحضــور القــوي لعالمتنــا التجاريــة.

مــع االعتــراف بالمزايــا التــي يقدمهــا القطــاع الرقمــي، خصوصــا مــع األزمــات التي تســببت 
فيهــا الجائحــة، إال أن التحــرك نحــو التحــول الشــامل مــا زال بعيــدا عــن الوتيــرة المتوقعــة، 
إذ مــن المنتظــر أن تدفــع المؤسســات الحكوميــة فــي اتجــاه االعتمــاد بشــكل أكثــر علــى 

الخدمــات الرقميــة، لكــن تبقــى هــذه التوقعــات عرضــة التخــاذ إجــراءات حاســمة.

مــع ذلــك، تتطلــع المجموعــة إلــى عقــد المزيــد مــن الشــراكات مــع القطاعــات 
ــورة  ــي ث ــة، وه ــة الرابع ــورة الصناعي ــتحدثه الث ــذي س ــم ال ــل الزخ ــي ظ ــة ف الحكومي
الحوســبة الرقميــة، حيــث يتجــه العالــم إلــى بنــاء نظــم المشــاركة، وهــذا االتجــاه أحــد 

ــتغلة. ــر المس ــو غي ــرص النم ــى ف ــتحواذ عل ــتراتيجيتنا لالس ــدة اس أعم

نمو الخدمات الرقمية

نجحــت زيــن فــي اســتثمار قدراتهــا التكنولوجيــة بالذهــاب إلــى أبعــد مــدى فــي نطــاق 
خدمــات االتصــاالت التقليديــة، إذ قامــت بتأســيس منّصــات للحلــول الذكيــة، والخدمات 
الســحابية، واألمــن الســيبراني، فــي هــذه الفتــرة عــززت المجموعــة أعمالهــا فــي تقديــم 
ــة  ــات المقدم ــاءة الخدم ــان جــودة المنتجــات، وكف ــع ضم ــاملة م ــات اتصــاالت ش خدم
للعمــالء، وحرصــت علــى تلبيــة الطلــب المتنامــي الســتخدامات خدمــات النطــاق 
العريــض وتطبيقــات الجيــل الخامــس، والتوســع فــي الخدمــات الرقميــة واالســتضافات 
الســحابية، وهــو مــا عــزز مــن نمــو أعمالهــا فــي هــذه المجــاالت، إذ تمتلــك زيــن واحــدة 
مــن أكبــر شــبكات الجيــل الخامــس فــي أســواق الشــرق األوســط، والعديــد مــن الكيانــات 
الرقميــة اإلقليميــة فــي مجــاالت التكنولوجيــا الماليــة، والحوســبة الســحابية، والخدمــات 

المــدارة، والبيانــات الضخمــة، وإنترنــت األشــياء.

ــد حققــت  ــة، فق ــات الرقمي ــات والخدم ــوًا فــي قطــاع البيان ــن نم ــات زي شــهدت عملي
خدماتهــا الرقميــة نمــوًا صحيــا خــالل العــام 2021، حيــث وصلــت إيــرادات خدمــات 
البيانــات إلــى أكثــر مــن 2.1 مليــار دوالر لتمثــل 42% مــن اإليــرادات المجمعة، وشــهد 
تركيــز المجموعــة علــى حلــول خدمــات الشــركات نمــوًا قويــا مقارنــة مــع العــام 2020.

المؤشرات المالية

ــام  ــن الع ــارات دوالر( ع ــار )5.03 ملي ــار دين ــة 1.52 ملي ــرادات المجمع ــجلت اإلي س
2021، وبلغــت األربــاح قبــل خصــم الضرائــب والفوائــد واالســتهالكات 628 مليــون 
دينــار )2.1 مليــار دوالر(، وهــو مــا عكــس هامــش أربــاح قبــل خصــم الضرائــب والفوائــد 
ــبة 2% لتســجل  ــة بنس ــاح الصافي ــا ارتفعــت األرب ــبة 41%، بينم واالســتهالكات بنس
43 فلســا  السهــــم  ربحيـــــة  )616 مليــون دوالر(، وبلغــت  186 مليــون دينــار 
)0.14 دوالر(، هــذه النتائــج المجمعــة تأثــرت باالضطرابــات التــي أحدثتهــا الجائحــة، 
واالنخفاضــات الحــادة فــي ســعر صــرف العمــالت مقابــل الــدوالر، إذ كلــف ذلــك 
ــرادات، وكلفهــا أيضــا 479 مليــون  ــى مســتوى اإلي المجموعــة 962 مليــون دوالر عل

ــتهالكات.   ــد واالس ــب والفوائ ــم الضرائ ــل خص ــا قب ــتوى أرباحه ــى مس دوالر عل

واصلــت المجموعــة اســتثماراتها فــي أســواق الشــرق األوســط، إذ بلغــت النفقــات 
ــات  ــة النفق ــاءت غالبي ــرادات(، ج ــن اإلي ــل 21% م ــار دوالر )تمث ــمالية 1.1 ملي الرأس
الرأســمالية غيــر الملموســة مــن التوســع فــي شــبكات الجيــل الخامــس، وترقيــة شــبكات 
الجيــل الرابــع فــي العــراق والســودان، وتجديــد ترخيــصL900  ميغاهرتــز فــي األردن.

نثــق فــي االزدهــار المســتقبلي لعملياتنــا، حيــث عكســت خطــوة توزيــع أربــاح نصــف 
ــا الماليــة، وقدرتنــا علــى تنفيــذ خطــط النمــو  ســنوية مؤشــرًا واضحــا علــى قــوة مالءتن
المســتقبلية لعملياتنــا )وافقــت الجمعيــة العموميــة العاديــة للشــركة علــى توزيــع أربــاح 
نقديــة نصــف ســنوية بقيمــة 10 فلــوس للســهم الواحــد، بإجمالــي 143 مليــون دوالر، 
ــد  ــهم الواح ــا للس ــاح 33 فلس ــع األرب ــي توزي ــة ف ــة المجموع ــن سياس ــزء م ــك كج وذل

ســنويا كحــد أدنــى، وهــي السياســة التــي تــم اتخاذهــا فــي العــام 2019(.

يســر مجلــس اإلدارة أن يوصــي بتوزيــع أربــاح نقديــة بقيمــة 23 فلســا للســهم الواحــد، 
ــغ  ــك تبل ــي المنتهــي فــي 31 ديســمبر 2021 )وبذل ــك عــن نصــف العــام الثان وذل
قيمــة التوزيعــات النقديــة 33 فلــس عــن العــام 2021 بقيمــة 473 مليــون دوالر(،  
كمــا أوصــى بتوزيــع مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 
31 ديســمبر 2021 بإجمالــي 435 ألــف دينــار كويتــي )علمــا أن هاتيــن التوصيتيــن 

تخضعــان لموافقــة الجمعيــة العموميــة والجهــات المختصــة(.

تدفقات مستدامة

ــز محفظــة  ــة لتعزي ــة الرقمي ــة التحتي ــى التوســع فــي البني ــة عل ــات المجموع ــز عملي ترك
أعمالهــا فــي الخدمــات الرقميــة لتوليــد تدفقــات نقديــة مســتدامة، حيــث التركيــز علــى 
القطاعــات الحكوميــة والشــركات، إنترنــت األشــياء، المــدن الذكيــة، األلعــاب اإللكترونيــة، 
الترفيــه، التكنولوجيــا الماليــة، الخدمــات الســحابية، الصحــة اإللكترونية، واألمن الســيبراني.
تســتهدف المجموعــة أن تصبــح مــزود خدمــات "إنترنــت األشــياء" المفضــل فــي أســواق 

الشــرق األوســط، إذ تطمــح إلــى توفيــر سلســلة خدمــات موحــدة علــى مســتوى المنطقــة 
ــة، حيــث أنشــأت منصــة إلدارة اتصــاالت إنترنــت األشــياء  ــة والدولي للمؤسســات المحلي
ــياء  ــت األش ــال إنترن ــن أعم ــى تمكي ــاص عل ــكل خ ــز بش ــحابية(، ترك ــة إدارة س )منص

بأحــدث الخصائــص والتقنيــات.

مجاالت النمو

أرســت المجموعــة دعائــم قويــة لعملياتهــا فــي قطاعــات النمــو الجديــدة،  حيــث 
توســعت فــي قطــاع التكنولوجيــا الماليــة بنشــر المزيــد مــن خدمــات منصــة اإلقــراض 
المصغــر "تمــام" فــي الســعودية، وخدمــات الدفــع المســبق لشــركة "زيــن كاش" فــي 
األردن والعــراق، والتوســع فــي خدمــات المدفوعــات اإللكترونيــة فــي الســودان وجنــوب 

الســودان.

وتواصــل شــركة زيــن الكويــت ســعيها مــع بنــك بوبيــان للحصــول علــى موافقــة بنــك 
الكويــت المركــزي لتقديــم الخدمــات المصرفيــة الرقميــة بشــكل مشــترك، كمــا تتجــه 
ــادة قطــاع االتصــاالت فــي  ــك رقمــي لقي ــى ترخيــص أول بن ــة للحصــول عل المجموع
ــاء  ــى إنش ــع إل ــث تتطل ــط، حي ــرق األوس ــواق الش ــي أس ــة( ف ــوك المنافس ــيس )البن تأس

ــا. ــى التكنولوجي ــة عل مجتمعــات قائم

تسييل األبراج

ــارك  ــاريع تش ــي مش ــة ف ــتراتيجية المجموع ــا الس ــذا ناجح ــرة تنفي ــذه الفت ــهدت ه ش
البنيــة التحتيــة وتســييل األبــراج، حيــث أغلقــت شــركة زيــن األردن صفقــة بيــع وإعــادة 
اســتئجار األبــراج فــي المملكــة بقيمــة 88 مليــون دوالر، وقــد دفعــت هــذه التطــورات 
ــراج  ــادة اســتئجار أب ــع وإع ــد للبحــث عــن أفضــل الفــرص االســتثمارية لبي ــى التمهي إل
زيــن العــراق، وحاليــا دخلــت المجموعــة فــي مرحلــة الفحــص النافــي للجهالــة لتســييل 
أبــراج زيــن الســعودية بعــد أن تلقــت عرضــا غيــر ملــزم بقيمــة 807 مالييــن دوالر مــن 

صنــدوق االســتثمارات العامــة الســعودي.

االستثمارات

ــبكات، إذ  ــة الش ــر وترقي ــي تطوي ــة ف ــر بكثاف ــام األخي ــالل الع ــة خ ــتثمرت المجموع اس
 4G قامــت بالتوســع فــي خدمــات الجيــل الخامــس، وأطلقــت خدمــات الجيــل الرابــع
ــات  ــى تحالــف يجمــع كبري ــوب الســودان، ونجحــت فــي االنضمــام إل فــي العــراق وجن
شــركات االتصــاالت فــي دول المنطقــة مــن أجــل التعــاون علــى صعيــد شــبكات 
ــك الشــبكة فــي  ــث تل ــدأ ب ــوي المفتوحــة )RAN(، مــن المتوقــع أن يب الوصــول الرادي
ــي  ــرة ف ــورات كبي ــق وف ــوة بتحقي ــذه الخط ــهم ه ــام 2022 أو 2023، إذ ستس الع

.)RAN( ــوي ــول الرادي ــبكات الوص ــة بش ــمالية الخاص ــات الرأس النفق

ــي  ــد التوســع ف ــى صعي ــة عل ــة تطــورات إيجابي ــال المجموع ــتراتيجية أعم شــهدت اس
ــي  ــة ف ــرات الجذري ــن التغي ــتراتيجية، وتســتفيد م ــات تخــدم أهدافهــا االس ــاء كيان بن
ــن إدارة محفظــة  ــؤولة ع ــرز" المس ــن فينتش ــركة "زي ــت ش ــث أطلق ــال، حي ــة األعم بيئ
اســتثمارات مجموعــة زيــن، هــذه الخطــوة ســتفتح آفــاق الفــرص االســتثمارية فــي رأس 

ــة. ــا المالي ــر، والتكنولوجي ــال المغام الم

ــر  ــن أكب ــدا م ــس واح ــي )ZainTech(، لتؤس ــا التكنولوج ــة كيانه ــت المجموع وأطلق
المتاجــر اإلقليميــة الشــاملة التــي توفــر منصــات الحلــول والخدمــات الرقميــة للمؤسســات 
الحكوميــة والشــركات فــي أســواق الشــرق األوســط، وضــم أعمــال شــركة " NXN " ذراع 
المجموعــة التشــغيلي فــي مشــاريع المــدن الذكيــة، وأعمــال شــركتها "زيــن داتــا بــارك" 

)Zain Data Park( المركــز اإلقليمــي لالســتضافة الســحابية واألمــن الســيبراني.

زين لألعمال 

ــة  ــل كمظل ــي تعم ــال" الت ــن لألعم ــة " زي ــة التجاري ــد العالم ــي توحي ــن ف نجحــت زي
ــال الـــ B2B، وهــي تشــمل:  ــاريع واألعم ــي قطــاع المش ــظ عملياتهــا ف ــع محاف لجمي
الخدمــات المتنقلــة والثابتــة، إنترنــت األشــياء، الخدمــات الُمــدارة المســتضافة، خدمــات 

األمــن الُمــدارة، وشــهد العــام األخيــر حركــة نشــطة لهــذه العالمــة التجاريــة علــى نطــاق 
واســع فــي جميــع عمليــات زيــن.

علــى الرغــم مــن التباطــؤ فــي النشــاط االقتصــادي الــذي تســببت فيــه جائحــة 
ــا،  ــوًا قوي ــال" نم ــن لألعم ــت "زي ــة، حقق ــف الحكومي ــات التخفي ــد-19، وسياس كوفي
وجــاء هــذا النمــو مدفوعــا بتوســيع قاعــدة العمــالء، بمــا فــي ذلــك حســابات المكاتــب 
المنزليــة، الشــركات الصغيــرة والمتوســطة، حســابات الشــركات الكبيــرة، والجهــات 
ــى  ــز عل ــع التركي ــة، م ــر المتنقل ــات غي ــار المنتج ــادة انتش ــن زي ــاًل ع ــة، فض الحكومي

الخدمــات الثابتــة.

الحوكمة

تؤمــن مجموعــة زيــن أن الحوكمــة الرشــيدة تكمــل وتعــزز نجــاح األعمــال بشــكل كبيــر، 
ــن  ــة، وتفــي بواجباتهــا بموجــب القواني ــر الحوكم ــى معايي ــادئ وأعل ــزم بمب وهــي تلت
واللوائــح التنظيميــة، كمــا تحــرص علــى دمــج مؤشــرات الممارســات البيئيــة واالجتماعيــة 
والحوكمــة المؤسســية )ESG( فــي عملياتهــا التجاريــة فــي جميــع المراحــل للتأكــد مــن 

أنهــا تلبــي متطلبــات المصالــح طويلــة األجــل ألصحــاب المصلحــة الرئيســيين.

االستدامة واالشتمال

تنفــذ مجموعــة زيــن سلســلة مــن البرامــج الرائــدة لمعالجــة جوانــب القصــور االجتماعــي 
واالقتصــادي فــي منطقــة عملياتهــا مــن خــالل موائمــة تلــك البرامــج مــع األهــداف 
التنمويــة التــي حددتهــا األمــم المتحــدة، وقــد نجحــت فــي تحقيــق إنجــازات نوعيــة، وإذ 
تســعى إلــى تحقيــق الثالثيــة الذهبيــة النمــو واالســتدامة واالشــتمال، تــدرك زيــن أهميــة 

دورهــا فــي توفيــر الوصــول إلــى االتصــاالت لتمكيــن المجتمعــات.

ــان  ــقة لضم ــوات منس ــن خط ــو زي ــة، تخط ــة والمحروم ــات المهمش ــبة للمجتمع بالنس
االشــتمال، كمــا تهــدف مــن خــالل خدماتهــا األساســية إلــى زيــادة الوصــول إلــى 
شــبكاتها وتحســين كفــاءة التشــغيل مــن خــالل الخدمــات الرقميــة، وفــي ذلــك، 
ــة  ــات ازدهــار التنمي ــن عملي ــر مجموعــة واســعة مــن الفــرص لتمكي ــن بتوفي تقــوم زي

لمجتمعاتهــا.  واالقتصاديــة  االجتماعيــة 

تلتــزم زيــن بــأن تكــون شــركة شــاملة مــن خــالل توفيــر الفــرص لمســتقبل أفضــل يمكن 
ــرك أي شــخص ليتخلــف عــن الركــب،  ــة عــدم ت ــه، وفــي النهاي ــع الوصــول إلي للجمي
وتهــدف المجموعــة إلــى ســد الفجــوات الموجــودة حاليــا فــي مجتمعاتهــا، مــع التركيــز 
علــى دمــج الشــرائح االجتماعيــة الضعيفــة والمهمشــة، حيــث يســاعد تحديــد مجــاالت 
ــطة  ــع أنش ــق م ــوي للتواُف ــف ق ــق موق ــل خل ــن أج ــل م ــى العم ــركاتها عل ــز ش التركي

أعمالهــا.

ــة الكويــت  ــر دول ــا لحضــرة صاحــب الســمو أمي ونعــرب فــي هــذه الفرصــة عــن امتنان
الشــيخ نــواف األحمــد الجابــر الصبــاح، وســمو ولــي العهــد الشــيخ مشــعل األحمــد الجابــر 
ــك  ــاح، وكذل ــد الحمــد الصب ــاح الخال ــوزراء الشــيخ صب ــاح، وســمو رئيــس مجلــس ال الصب
ر بثمــن  ألعضــاء حكومــات الــدول التــي نعمــل فيهــا، وذلــك علــى دعمهــم الــذي ال ُيقــدَّ
ــا فــي أســواق  ــه دور مؤثــر فــي اإلنجــازات التــي تحققهــا عملياتن ــذي كان ومــا زال ل ال

المنطقــة.

مجلس اإلدارة
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أهم مؤشرات األداء

األرباح المجمعة قبل خصم الفوائد والضرائب واالستهالكات )مليون دوالر أمريكي( والهامشالعمالء )باآلالف(

صافي األرباح المجمعة )مليون دوالر أمريكي(اإليرادات المجمعة )مليون دوالر أمريكي(

2021

2020

2019

2018

2017

2021

2020

2019

2018

2017

2021

2020

2019

2018

2017

2021

2020

2019

2018

2017

48,924 

47,764

49,521 

48,993 

46,608

2,083

2,198 

2,400 

1,717 

1,367 

(%41)

(%41)

(%44)

(%38)

(%40)

5,033

5,311 

5,471 

4,362 

3,398 

616

605 

715

649

527
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شــركة "تمــام" - ذراع شــركة زيــن الســعودية فــي التكنولوجيــا الماليــة )فنتــك( فــي   -
المملكــة - تحصــل علــى ترخيــص مــن البنــك المركــزي 

ر في المملكة. السعودي "ساما" لتكون أول رخصة للتمويل االستهالكي الُمصغَّ

ــاح  ــع أرب ــى توزي ــق عل ــا وتواف ــة إلكتروني ــة العادي ــا العمومي ــد جمعيته ــن تعق زي  -
ــة بـــ33 فلســا نقدي

أطلقــت مجموعــة زيــن تقريرهــا الســنوي فــي قيــادة الفكــر بعنــوان "المــرأة.. فــي   -
مجــال التكنولوجيــا: ســد الفجــوة بيــن الجنســين فــي مجــاالت العلــوم والتكنولوجيــا 

". )STEM( والهندســة والرياضيــات

إدراج مجموعــة زيــن فــي القائمــة العالميــة لمشــروع اإلفصــاح عــن انبعاثــات الكربــون   -
)CDP( مــع تصنيــف متقــدم فــي نطــاق اإلدارة )B(، ممــا جعلهــا شــركة االتصــاالت 
األولــى فــي منطقــة الشــرق األوســط وأفريقيــا التــي تحــوز علــى هــذا التصنيــف فــي 

مجــاالت التصــدي لتغيــر المنــاخ.

أصــدرت مجموعــة زيــن تقريرهــا الســنوي العاشــرعن االســتدامة تحــت عنــوان "رحلــة   -
العشــر ســنوات"، الــذي تحتفــي فيــه بالذكــرى العاشــرة إلطــالق أول تقريــر اســتدامة 
موحــد لعملياتهــا فــي صناعــة االتصــاالت، كأول مؤسســة تتخــذ هــذه الخطــوة فــي 

أســواق الشــرق األوســط وأفريقيــا.

تعاونــت "زيــن درون" مــع الهيئــة العامــة للصناعــة فــي الكويــت الســتخدام   -
ــق  ــة للمناط ــد والمتابع ــات الرص ــام بعملي ــار للقي ــدون طي ــرات ب ــا الطائ تكنولوجي

الصناعيــة فــي الدولــة.

أبريليناير

مايو

يونيو

مارس

اســتعرضت مجموعــة زيــن اســتراتيجيتها فــي مجــاالت البنيــة التحتيــة لالتصــاالت   -
وتقنيــة المعلومــات فــي الملتقــى الدولــي لـــ TowerXchange  أكبــر تجمــع عالمي 

للمشــغلين والمســتثمرين فــي مجــال أبــراج االتصــاالت.

أطلقــت مجموعــة زيــن حملــة "وحــوش اإلنترنــت" التــي ركــزت فيهــا علــى التوعيــة   -
ــة، التــي  ــة االجتماعي ــر المنصــات الرقمي ــى شــبكة اإلنترنــت عب بســالمة األطفــال عل
اســتندت إلــى قصــص خياليــة كالســيكية أضيفــت إليهــا بعــض التحديثــات 

ــي. ــم الرقم ــي العال ــدث ف ــا يح ــر م ــرة لتصوي المعاص

وقعــت العالمــة التجاريــة Zain esports مذكــرة تفاهــم مــع اليونيســف فــي   -
مجــاالت االســتدامة تشــمل ســالمة األطفــال علــى اإلنترنــت ونشــر التوعيــة بالمخاطــر 

ــبكة. ــال بالش ــاء االتص ــدث أثن ــد تح ــي ق الت

ــى  ــة حت ــع بالجمل ــة والبي ــة الدولي ــة خدماتهــا التجاري ــن هيكل ــة زي ــادت مجموع أع  -
ــا. ــي تشــهدها أســواق الشــرق األوســط وأفريقي ــة الت ــو الهائل تســتفيد مــن فــرص النم

فــازت مجموعــة زيــن بثــالث فئــات رئيســية ضمــن نســخة الجوائــز العالميــة للحوكمــة   -
ــوع،  ــاالت التن ــي مج ــة ف ــل مؤسس ــزة أفض ــا بجائ ــام 2021، بتتويجه ــيدة للع الرش
 Championship Award وجائــزة  االســتدامة،  مجــاالت  فــي  الريــادة  وجائــزة 

ــرأة. ــن الم لتمكي

زيــن" تطلــق مبــادرة "BE Well" إلذكاء الوعــي بأهميــة الصحــة الذهنيــة لموظفيها   -
فــي الشــرق األوســط.
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وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لمجموعــة زيــن علــى إضافــة مــادة جديــدة   -
إلــى النظــام األساســي تتيــح لهــا توزيــع أربــاح نقديــة فصليــة )بشــكل ربــع ســنوي أو 

نصــف ســنوي(.

-فــازت زيــن بجائــزة أفضــل شــركة فــي الحوكمــة المؤسســية عــن العــام 2021 فــي   -
الكويــت، ضمــن الجوائــز الســنوية التــي تمنحهــا مجلــة "وورلــد فاينانــس" الدوليــة، 
وذلــك تقديــرًا للنزاهــة والشــفافية فــي ممارســات الحوكمــة، وتقاريــر مجــاالت عالقــات 

المســتثمرين.

ــي  ــاالت ف ــركات االتص ــرى ش ــع كب ــترك م ــاون مش ــي تع ــن ف ــة زي ــت مجموع دخل  -
ــول شــبكة النفــاذ الراديــوي المفتوحــة لشــبكات  الخليــج، بهــدف تســريع تنفيــذ حل
االتصــاالت، ومشــاركة خبراتهــم فــي هــذا المجــال، ووضــع مســار واضــح لدفــع عجلــة 

ــة الشــرق األوســط. ــات فــي منطق ــة المعلوم ــكار فــي قطــاع االتصــاالت وتقني االبت

ــس اإلدارة  ــة مجل ــى توصي ــن عل ــة زي ــة لمجموع ــة العادي ــة العمومي وافقــت الجمعي  -
بتوزيــع أربــاح نقديــة نصــف ســنوية بقيمــة 10 فلــوس للســهم الواحــد، عــن فتــرة 

ــة. ــة الجاري ــن الســنة المالي النصــف األول م

أطلقــت زيــن كيانهــا التكنولوجــي "زيــن تــك"، لتؤســس واحــدا مــن أكبــر المتاجــر   -
ــات  ــة للمؤسس ــات الرقمي ــول والخدم ــات الحل ــر منص ــي توف ــاملة الت ــة الش اإلقليمي

ــط. ــرق األوس ــواق الش ــي أس ــركات ف ــة والش الحكومي

ــة MEA Business ومجلــس ســامينا لالتصــاالت مجموعــة زيــن ثــالث  - منحــت مجل
جوائــز فــي مجــال "إنجــازات األعمــال"، وهــي: الريادة فــي مجــال التقنيــات الجديدة، 

التحالفــات والشــراكات فــي مجــاالت االبتــكار، والمنتجــات والخدمــات الرائــدة.

ــع  ــم م ــرة تفاه ــع مذك ــتثمارية، بتوقي ــات اس ــالق صفق ــي إغ ــة ف ــت المجموع نجح  -
شــركة  Pipe )متخصصــة فــي التكنولوجيــا الماليــة(، وشــركة Swvl )متخصصــة فــي 
خدمــات النقــل الجماعــي التشــاركي( لدعــم نمــو أعمالهمــا فــي األســواق اإلقليميــة 

ــة. والدولي

نوفمبريوليو

أغسطس

أكتوبر

دخلــت العالمــة التجاريــة Zain esports فــي شــراكة مــع اللجنــة األولمبيــة الكويتيــة   -
إلدارة فعاليــات البطولــة المفتوحــة للجنــة الكويتيــة لأللعــاب اإللكترونيــة.

-  نضمــت العالمــة التجاريــة "زيــن فنتشــرز" المســؤولة عــن إدارة المحفظــة االســتثمارية 
 ZoodPay  ــى مســتثمرين عالمييــن لالســتثمار فــي منصــة لعمليــات المجموعــة إل
ــوال مبتكــرة فــي أنظمــة "اشــتر اآلن وادفــع الحقــا"  )BNPL( فــي  ــي تقــدم حل الت

األســواق الناشــئة.

اســتعرضت زيــن أّول تقريــر رقمــي ُمصــّور للشــركات التكنولوجيــة الناشــئة واالبتــكارات   -
ــة مــن  ــال النســخة السادســة االفتراضي ــام أعم ــة فــي الشــرق األوســط فــي خت الرقمي

ــت. برنامــج Zain Great Idea فــي الكوي

تصــدرت مجموعــة زيــن قائمــة العالمــات التجاريــة فــي أســواق الشــرق األوســط فــي   -
حفــل توزيــع جوائــز Telecom Review Summit Excellence "كأفضــل عالمــة 

تجاريــة" فــي صناعــة االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات.

ــى  ــون CDP إل ــات الكرب ــن فــي التصنيــف العالمــي لإلفصــاح عــن انبعاث ــة زي - ترقي
ــى فــي كافــة الصناعــات فــي الشــرق األوســط ــادة »-A«، لتكــون األول نطــاق القي

ــة، بدخولهــا  ــي المملك ــر أبراجهــا ف ــادة تأجي ــع وإع ــة بي ــن األردن اتفاقي وقعــت زي  -
فــي اتفاقيــة محــددة المــدة بـــ 15عامــا لبيــع وإعــادة تأجيــر البنيــة التحتيــة لمحفظة 

 .TASC Towers ــركة ــا لش أبراجه

ديسمبر
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معالم رئيسية

• بيع وإعادة تأجير أبراج شركة  زين األردن 
مقابل 88 مليون دوالر

• إطالق خدمات الجيل الرابع في زين العراق 
وزين جنوب السودان

 )ZainTech( إطالق زين تك •
•"تمام" من زين السعودية تحصل على أول رخصة 

للتمويل األصغر للمستهلكين في المنطقة.

2021

• إطالق الجيل الخامس في البحرين
• زين الكويت تبرم أول صفقة بيع أبراج في 

الشرق األوسط وأفريقيا بقيمة 130 مليون دوالر
• تمديد رخصة تشغيل زين العراق 8 سنوات، 

ومنحها رخصة إطالق الجيل الرابع
• زين السعودية تنجح في اتمام إصدار حقوق األولوية

2020

• إطالق الجيل الخامس في الكويت والسعودية

2019

• أصبحت زين السعودية شركة تابعة لمجموعة زين
ابتداًء من الربع الثالث للعام 2018

2018

• زين تبرم صفقة بيع أسهم الخزينة 425.7 
مليون سهم

  )تمثل  9.84%من رأسمال الشركة( لصالح عمانتل 
بقيمة 846.1 مليون دوالر

2017

 4G\LTE دشنت زين خدمات الجيل الرابع •
في جمهورية السودان

• تمديد رخصة زين السعودية 15 عاما 
إضافية

• زين السعودية تحصل على رخصة موحدة 
لالتصاالت في المملكة

2016

• إدراج شركة زين العراق في البورصة العراقية

2015

• إدراج شركة زين البحرين في البورصة البحرينية

2014

• زين تحتفل بالذكرى الثالثين لتأسيسها

2013

• نجاح زيادة رأس مال شركة
زين السعودية بقيمة 1.6 مليار دوالر، 

وارتفاع حصة المجموعة األم فيها إلى 
نحو %37

• زيادة حصة المجموعة في شركة زين 
العراق إلى %76

2012

• إتمام فصل العمليات بين السودان وجنوب 
السودان

2011

• زين ُتبرم االتفاق النهائي مع » بهارتي 
ايرتل « لبيع أصولها في 15 دولة إفريقية 

بقيمة 10.7 مليارات دوالر

2010

• استثمرت مجموعة زين 15.5% في شركة 
» إنوي « في المغرب

2009

• دمج شركَتي »ام تي سي - أثير« و»عراقنا« 
تحت اسم زين التجاري

• تحويل جميع الشركات التابعة في أفريقيا من 
»سلتل« إلى االسم التجاري الجديد زين

• تدشين العمليات التجارية »زين« في السعودية
• تدشين العمليات التجارية »زين« في غانا

2008

• الفوز بعطاء رخصة الـ GSM الثالثة في 
السعودية

• تغيير االسم التجاري إلى »زين« ابتداًء بـ 4 
شركات تابعة

• الحصول على رخصة طويلة األمد مّدتها 15 سنة 
في العراق

• شراء 75% من أسهم شركة »ويستل« غانا
• االستحواذ على شركة »عراقنا« في العراق

2007

• االستحواذ على نسبة الـ 61% المتبقية من 
أسهم شركة موبيتل» في السودان «

• االستحواذ على نسبة 65% من أسهم شركة
» في موبايل « في نيجيريا

2006

• االستحواذ على شركة » سلتل « العاملة في 13 
دولة أفريقية

• االستحواذ على شركة مداكوم في مدغشقر

2005

• الفوز بعقد إدارة خدمات اتصاالت في لبنان

2004

• االستحواذ على شركة فاست لنك، المشّغل 
الرائد في األردن

• الفوز برخصة GSM الثانية في مملكة البحرين
• الفوز برخصة GSM مؤّقتة في العراق

2003

تأسيس شركة االتصاالت المتنقلة في الكويت

1983



يقــدم القطــاع الرقمــي حلــول مبتكــرة للتغلــب علــى الخطــط التقليديــة 
للمشــروعات التنمويــة، بتوفيــر الخيــارات أمــام مســارات النمــو االقتصــادي، 
ــة للمجتمعــات وقــت األزمــات، إذ تســهم  ــة اآلمن ــة والبيئ ــك الحماي وكذل
التحــوالت التكنولوجيــة فــي صناعــة االتصــاالت فــي مواجهــة التحديــات 
ــى  ــول الخدمــات الرقميــة عل ــة، حيــث تعمــل حل ــة واالجتماعي االقتصادي
إرســاء أســس نمــو االقتصــاد الرقمــي، وتوفيــر الوصــول الشــامل إلى الشــبكة.

وســط هــذا المشــهد، تصــدرت مجموعــة زيــن أســواق الشــرق األوســط فــي 
االبتــكارات التكنولوجيــة، بتعزيــز اســتثماراتها الرقميــة فــي الســنوات 
وفــرت  التــي  المنطقــة  فــي  الشــركات  أولــى  مــن  فكانــت  األخيــرة، 
التطبيقــات والمنصــات الرقميــة لمســاندة قطــاع المشــاريع واألعمــال، 
والمؤسســات والكيانــات الحكوميــة، إذ تمكنــت "زيــن" مــن تعزيــز قدراتها 
التنافســية عبــر الشــراكات االســتراتيجية التــي تبنيهــا مــع البائعيــن 

واالتصــاالت. المعلومــات  لتكنولوجيــا  العالمييــن 

وفــي وقــت أجبــرت فيــه جائحــة كوفيــد-19 المجتمعــات علــى االعتمــاد 
بشــكل أكبــر علــى االتصــاالت عبــر اإلنترنــت، كان هنــاك طلبــا هائــاًل علــى 
الوصــول الســريع إلــى اإلنترنــت والمعلومــات والبيانــات، هــذا التطــور حــث 
"زيــن" علــى زيــادة انتشــار شــبكات الجيــل الخامــس، مــع تطويــر شــبكات 
الجيــل الرابــع لتلبيــة تزايــد طلــب العمــالء..، إذ كان العــام األخيــر امتــدادا 
لواحــدة مــن الفتــرات الصعبــة علــى أســواقنا مــع اســتمرار هــذه التداعيــات، 
ومــا ارتبــط بهــا مــن تحديــات اقتصاديــة واجتماعيــة، باإلضافــة إلــى 
تقلبــات أســعار صــرف العمــالت، والضرائــب، والتطــورات التنظيميــة، 
ــر المرخصيــن، والتحــول فــي  ــة المنافســين غي واشــتداد المنافســة، وهيمن
ــن الســلع والخدمــات..، مــع هــذه  ــاق المســتهلكين بي أنمــاط الشــراء وإنف
ــاملة  ــتراتيجيتها الش ــذ اس ــي تنفي ــن ف ــتمرت زي ــتثنائية اس الظــروف االس
ــدث  ــر أح ــا بتوفي ــا قوي ــدت التزام ــدة، إذ أب ــو جدي ــق نم ــاب مناط الكتس

ــاءة التشــغيلية لشــبكاتها. ــات، وتحســين الكف الخدمــات والتقني

أن تصبــح مشــغال رقميــا مؤثــرا فــي األســواق الدوليــة هــو أكثــر مــن مجــرد 
الحجــم والوجــود الجغرافــي، إذ تهــدف زيــن إلــى قيــادة التوجهــات 
لقاعــدة  عالميــة  معاييــر  ذات  خدمــات  بتقديــم  الرقميــة  اإلقليميــة 
عمالئهــا، مــع تقديــم عوائــد ممتــازة لمســاهميها، والحفــاظ علــى مســتوى 

ــركات. ــة الش ــن حوكم ــاٍل م ع

نمو األرباح

حققــت "زيــن" نتائــج ســنوية قويــة بفضــل التقــدم الــذي تحــرزه علــى 
ــتثمارات  ــي االس ــتمر ف ــع المس ــث التوس ــتراتيجية أعمالهــا، حي ــد اس صعي
ــل  ــبكات الجي ــات ش ــر وترقي ــس، وتطوي ــل الخام ــبكات الجي ــة، وش الرقمي
الرابــع، وبنــاء شــبكات النطــاق العريــض عبــر األليــاف البصريــة إلــى المنازل 
ــغيلية  ــتراتيجيتها التش ــاعدها اس ــة أن تس ــع المجموع )FTTH(، إذ تتطل

فــي العبــور إلــى المرحلــة التاليــة مــن النمــو.

ســجلت النتائــج الماليــة المجمعــة نمــوا فــي حجــم األربــاح الصافيــة 
مليــون   616 المجموعــة  إذ حققــت   ،2021 العــام  عــن   %2 بنســبة 
دوالر أرباحــا صافيــة، تعــود الزيــادة فــي صافــي الربــح إلــى كفــاءة 
إلــى  باإلضافــة  التكلفــة،  تحســين  ومبــادرات  التشــغيلة،  العمليــات 
وهــذا  الرئيســية،  وللعمليــات  للمجموعــة  القــروض  هيكلــة  إعــادة 
التمويــل. تكلفــة  فــي  كبيــرة  وفــورات  تحقيــق  إلــى  بــدوره   أدى 

ــرت  ــي تأث ــارات دوالر، الت ــد 5.03 ملي ــة عن ــرادات المجمع ــتقرت اإلي واس
بتداعيــات الجائحــة، والضغــط المســتمر مــن انخفــاض ســعر الصــرف 
والضرائــب  الفوائــد  خصــم  قبــل  األربــاح  حققــت  بينمــا  للعمــالت، 
واالســتهالكات 2.1 مليــار دوالر لتعكــس هامــش أربــاح قبــل خصــم الفوائــد 

.%41 واالســتهالكات  والضرائــب 

حققــت عمليــات المجموعــة نمــوًا ملموســا فــي إيــرادات الخدمــات الرقميــة، 
اإليــرادات  مــن   %42 تمثــل  دوالر،  مليــار   2.1 مــن  أكثــر  بتســجيلها 
ــز  ــة لتعزي ــة الرقمي ــة التحتي ــي البني ــع ف ــس التوس ــي تعك ــة، وه المجمع
محفظــة األعمــال فــي الخدمــات الرقميــة مــن أجــل توليــد تدفقــات نقديــة 
مســتدامة، حيــث قطاعــات المشــاريع واألعمــال، الكيانــات الحكوميــة، 
إنترنــت األشــياء، المــدن الذكيــة، خدمــات األلعــاب اإللكترونيــة، الترفيــه، 

ــة. ــة اإللكتروني ــة، والصح ــا المالي التكنولوجي

ــا تأثــر بترجمــة العمــالت األجنبيــة  هــذا األداء التشــغيلي القــوي لعملياتن
التــي ضغطــت علــى المؤشــرات الماليــة للمجموعــة بســبب انخفــاض قيمــة 
العملــة فــي الســودان والعــراق، وهــو األمــر الــذي كلــف مجموعــة زيــن 962 
ــتوى  ــى مس ــون دوالر عل ــرادات و479 ملي ــتوى اإلي ــى مس ــون دوالر عل ملي

األربــاح قبــل خصــم الفوائــد والضرائــب واالســتهالكات.

فــي حــال اســتبعدنا تأثيــر ترجمــة العمــالت األجنبيــة، كان مــن الممكــن أن 
تحقــق عمليــات المجموعــة نمــوا فــي اإليــرادات بنســبة أكثــر مــن %13، 
ــن  ــر م ــتهالكات بأكث ــب واالس ــد والضرائ ــل الفوائ ــاح قب ــي األرب ــوًا ف ونم

.%17
ــاح مــن القــرارات المهمــة التــي اتخذهــا مجلــس  إن قــرار سياســة توزيــع األرب
ــاح  ــع أرب ــة بتوزي ــوة التوصي ــا خط ــي تلته ــرة، الت ــنوات األخي ــي الس اإلدارة ف
ــن  ــا م ــا مكنن ــو م ــنوي(، وه ــف س ــنوي أو نص ــع س ــكل رب ــة )بش ــة فصلي نقدي
توزيــع أربــاح نقديــة نصــف ســنوية بقيمــة 10 فلــوس للســهم الواحــد خــالل 
ــة  ــاح نقدي ــا أرب ــع 23 فلس ــس اإلدارة بتوزي ــة مجل ــي توصي ــام، وتأت ــذا الع ه
ــزام المجموعــة بتعهداتهــا  ــى الت ــي مــن العــام لتؤكــد عل عــن النصــف الثان
ــن  ــدأ م ــنوات تب ــالث س ــدة ث ــى لم ــد أدن ــا كح ــة 33 فلس ــاح نقدي ــع أرب بتوزي

العــام 2019.

االستراتيجية 

 تتســم أســواق الشــرق األوســط منطقــة عملياتنــا..، بتحديــات هائلــة 
منهــا المرتبــط بالبيئــة التشــغيلية لصناعتنــا، ومنهــا المرتبــط بالتطــورات 
الجيوساســية واألمنيــة، وهــو مــا َتّطلــب منــا إعــادة تقييــم مســارات 
خططنــا االســتراتيجية بالشــكل الــذي يحافــظ علــى اســتمرارية خطــط النمــو 
 4Sight ــتراتيجية ــا االس ــذ خططن ــي تنفي ــعنا ف ــك، توس ــا، لذل لعملياتن

ــة. ــات النقدي ــادة التدفق ــع وزي ــى تنوي ــز عل ــدف التركي به

شــهدت هــذه الفتــرة قيــام زيــن بتعزيــز رؤيتهــا فــي خلــق مســتقبل رقمــي 
ــاء  ــية، والبن ــاالت األساس ــال االتص ــر أعم ــى تطوي ــت عل ــتدام، إذ حرص مس
علــى نقــاط القــوة لتنميــة قطاعــات األعمــال، حيــث تــدرك زيــن رؤيتهــا 
ــى  ــز عل ــن المؤسســات والشــركات، بالتركي ــراد وتمكي ــاة األف ــراء حي ــي إث ف
عمليــات الرقمنــة، وتحســين عمليــات االتصــاالت، وإطــالق العنــان للفــرص، 
وخلــق القيمــة مــن خــالل إدارة أفضــل لألصــول، واالســتحواذ علــى الفــرص 

االســتثمارية.

كلمة نائب رئيس مجلس اإلدارة
والرئيس التنفيذي

يكتسب تعزيز الشمول الرقمي أهمية حرجة 
للحكومات وقطاعات األعمال في الوقت الراهن..، 

في عالم ما بعد الجائحة تفرض التقنيات 
الرقمية نفسها على صانع القرار، حيث أسواق 

المنطقة مطالبة بسد الفجوة الرقمية، واالستعداد 
لوظائف أكثر ابتكارا في المستقبل، وتطوير 

منصات رقمية آمنة، وهنا يتعاظم دور شركات 
االتصاالت في مساعدة أسواقها في االستثمار 

في التنمية الرقمية والتحول لـ حياة ذكية، وهو 
التوجه الذي يشكل جانبا مهما في استراتيجية 

أعمال مجموعة زين...

 محطات وصفقات 

• بيع وإعادة تأجير أبراج شركة  زين األردن 
 بقيمة 88 مليون دوالر

• تلقينا عرض شراء غير ملزم لشراء أبراج زين 
السعودية بقيمة 807 ماليين دوالر من 

"صندوق االستثمارات العامة السعودي" )حاليا 
 في مرحلة عملية الفحص النافي للجهالة(.

• تلقينا عرض شراء غير ملزم لالستحواذ على 
100% من حصة المجموعة في شركة زين 

السودان، والشركة الكويتية السودانية القابضة 
 بقفيمة 1.3 مليار دوالر.

• توسع قوي في خدمات التكنولوجيا المالية 
 والمدفوعات اإللكترونية.

• نمو كبير في منصة اإلقراض المصغر "تمام" 
 - التابعة لشركة زين السعودية.

• استجابة لتخفيض قيمة العملة في العراق 
والسودان، تم إطالق برامج إعادة هيكلة 

التعرفات، بما في ذلك تعرفات االتصاالت 
الدولية )الخدمات الصوتية وخدمات البيانات(.

بدر ناصر الخرافي
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اإلقــراض المصغــر "تمــام" فــي المملكــة الســعودية، التــي حققــت نمــوا 
كبيــرا فــي العــام األخيــر، تتجــه الشــركة للتوســع فــي خدمــات اإلقــراض 
المصغــر فــي أســواق المنطقــة، كمــا أثمــرت جهــود المجموعــة فــي 
الدفــع نحــو خدمــات القطــاع الرقمــي، والدخــول فــي خدمــات المدفوعــات 
اإللكترونيــة بنجــاح شــركة زيــن فــي الحصــول علــى رخصــة الدفــع المســبق 

لـــ "شــركة زيــن كاش".

نجحــت شــركة زيــن كاش األردن فــي توقيــع اتفاقيــة مــع شــركة ويســترن 
يونيــون للتحويــالت الماليــة الدوليــة، كمــا حصلــت علــى موافقــة البنــك 
المركــزي األردنــي لتتولــى تنفيــذ حلــول بطاقــات االئتمــان، وأبرمــت 
شــركة زيــن الســودان اتفاقيــة مــع شــركة VISA لتصبــح الُمصــِدر الحصــري 
ــة  ــص، باإلضاف ــك مرخ ــق بن ــن طري ــر أو ع ــكل مباش ــزا بش ــات في لبطاق
إلــى تأســيس شــراكة بيــن زيــن جنــوب الســودان و MGurush لخدمــات 

ــي. ــع اإللكترون ــة، والدف ــظ اإللكتروني المحاف

مجــاالت  فــي  األخيــر  العــام  خــالل  قويــا  نمــوا  المجموعــة  وســجلت 
التكنولوجيــا الماليــة، إذ بلــغ عــدد العمــالء علــى منصــات المجموعــة مــا 
ــن 269  ــر م ــات أكث ــدد البطاق ــل ع ــتخدم، ووص ــون مس ــارب 1.5 ملي يق
ألــف بطاقــة، بحجــم معامــالت بلغــت أكثــر مــن 24 مليــون معاملــة، إذ 

ــار دوالر. ــن 2.3 ملي ــر م ــذة أكث ــات المنف ــة الصفق ــت قيم بلغ

البنية التحتية

 تــدرك مجموعــة زيــن أن التوجــه االســتراتيجي نحــو مجــاالت البنيــة 
أعمالهــا  بخطــط  ســيدفع  المعلومــات،  وتقنيــة  لالتصــاالت  التحتيــة 
لتجــاوز خدمــات االتصــاالت، وتحقيــق رؤيتهــا بــأن تصبــح المــزود الرائــد 
فــي تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت وأنمــاط الحيــاة الرقميــة، إذ 
ــة ومؤسســات  ــات الحكومي ــى الكيان تعــزز هــذه الخطــوة مــن وصولهــا إل
القطــاع الخــاص، وبنــاء مراكزهــا اإلقليميــة لالســتضافة الســحابية واألمــن 

الســيبراني.

ــي  ــرص الت ــن الف ــث ع ــن البح ــة زي ــل مجموع ــار، تواص ــذا المس ــي ه وف
توفــر لهــا اســتفادة علــى المــدى الطويــل، وبشــكل أكثــر اســتدامة، حيــث 
تنظــر إلــى مجــاالت األعمــال فــي تشــارك البنيــة التحتيــة وتســييل األبــراج 
ــة   ــت المجموع ــا، إذ إدخل ــية لعملياته ــز الرئيس ــدى الركائ ــا إح باعتبارهم
فــي شــراكة اســتراتيجية مــع TASC Tower، مشــغل أبــراج دولــي يركــز 
علــى البيــع وإعــادة التأجيــر لألبــراج، حيــث دخلــت شــركة زيــن األردن فــي 
ــة  ــة التحتي ــر البني ــادة تأجي ــع وإع ــا لبي ــة مدتهــا 15 عام ــة نهائي اتفاقي
الماديــة لمحفظتهــا المكونــة مــن 2,607 بــرج اتصــال فــي األردن مقابــل 

ــون دوالر. 88 ملي

دفعــت هــذه التطــورات إلــى التمهيــد للبحــث عــن أفضــل الفــرص 
ــت  ــا دخل ــراق، وحالي ــن الع ــراج زي ــتئجار أب ــادة اس ــع وإع ــتثمارية لبي االس

المجموعــة فــي صفقــة أبــراج زيــن الســعودية.  

علــى جانــب آخــر، أعــادت المجموعــة هيكلــة خدماتهــا التجاريــة الدوليــة 
والبيــع بالجملــة حتــى تســتفيد مــن فــرص النمــو الهائلــة التــي تشــهدها 
أســواق الشــرق األوســط وأفريقيــا، والتحــول المطــرد فــي قطــاع االتصــاالت 
وتقنيــة المعلومــات، إذ عملــت علــى توحيــد وإدارة مشــاريع شــبكات 
البيانــات، الصــوت، والتجــوال عبــر االنتشــار الجغرافــي الواســع لعملياتهــا، 
حيــث تتطلــع المجموعــة أن تســاعدها هــذه الخطــوة فــي أن تصبــح 

ــى  ــة إل ــة، باإلضاف ــركاتها التابع ــات ش ــة احتياج ــدة لكاف ــة الوحي الواجه
ــل  ــال داخ ــات أعم ــا متطلب ــي لديه ــرى الت ــة األخ ــل الدولي ــركات النواق ش

نطــاق عملياتهــا.

كيانات جديدة

فــي ضــوء جائحــة كوفيــد-19، واصلــت مجموعــة زيــن دفــع عجلــة أجنــدة 
تعزيــز التحــول الرقمــي فــي أســواقها مــن خــالل االســتثمار فــي الخدمــات 
الرقميــة المبتكــرة ســعيا إلــى خلــق فــرص لســد الفجــوة الرقميــة، وضمــان 
ــود  ــرز لتق ــن فينتش ــركة زي ــة ش ــت المجموع ــال، إذ أطلق ــتمرارية األعم اس
ــعت  محفظــة اســتثماراتها وفتــح البــاب أمام فرص اســتثمار مســتقبلية، ووسَّ
زيــن عالقتهــا مــع صناديــق رؤوس االمــوال االســتثمارية اإلقليميــة والدوليــة 
 ،  MEVP ، Wamda ، Colle Capital ، BECO CAPITAL  مثــل: 

.valor capita  و

وقعــت شــركة زيــن فينشــرز خــالل العــام 2021، مذكــرة تفاهــم مــع شــركة 
ــدة - أول  ــات المتح ــا الوالي ــة مقره ــا مالي ــركة تكنولوجي ــي ش Pipe، وه
منصــة تــداول فــي العالــم لإليــرادات التكراريــة -وشــركة Pipe واحــدة مــن 

أســرع شــركات التكنولوجيــا الماليــة نمــوًا. 

 Swvl شــركة  فــي  الفتــرة  هــذه  خــالل  أيضــا  المجموعــة  اســتثمرت 
المتخصصــة فــي خدمــات النقــل الجماعــي التشــاركي، كمــا انضمــت "زيــن 
فينتشــرز" إلــى مجموعــة مســتثمرين عالمييــن لالســتثمار فــي منصــة 
ــا"  ــوال فــي أنظمــة "اشــتر اآلن وادفــع الحق ــي تقــدم حل ZoodPay ، الت
فــي األســواق الناشــئة، حيــث تعمــل حاليــا مــع فريــق ZoodPay المســؤول 
عــن حلــول التكنولوجيــا الماليــة، والفريــق المســؤول عــن تحفيــز وتســهيل 
عمليــات الطلــب والشــراء علــى المنصــة المتخصصــة فــي مجــاالت التجــارة 
اإللكترونيــة لتســريع نمــو العمليــات والتوســع فــي المزيــد مــن أســواق 

الشــرق األوســط وآســيا الوســطى.

أطلقــت المجموعــة كيانهــا التكنولوجــي ZainTech فــي أســواق الشــرق 
األوســط، الــذي يضــم أعمــال شــركة NXN - ذراعهــا التشــغيلية فــي 
مشــاريع المــدن الذكيــة - وأعمــال شــركتها Zain Data Park -المركــز 
ــذي  ــار ال ــو المس ــيبراني - وه ــن الس ــحابية واألم ــتضافة الس ــي لالس اإلقليم
ــو المتوقــع فــي مجــاالت  ــد أن يحقــق النم ــان الجدي ــه الكي يســتهدف من
االســتضافات الســحابية والخدمــات المــدارة لمســاعدة الشــركات والكيانــات 

ــي. ــي خطــط التحــول الرقم ــة ف الحكومي

المجــاالت  فــي  التنافســية  قدراتهــا  تعزيــز  إلــى  المجموعــة  تتطلــع 
ــة  ــك بصم ــي تمتل ــتثماراتها، الت ــن اس ــآزر بي ــق الت ــة، وتحقي التكنولوجي
جغرافيــة إقليميــة واســعة، وتعظيــم القيمــة مــن الشــراكات االســتراتيجية 
 ZainTech التــي تبنيهــا مع البائعيــن العالمييــن للتكنولوجيا، إذ تســتعد
ــول الســحابة،  ــل: حل ــال مث ــن احتياجــات األعم ــارات واســعة م ــر خي لتوفي
ــا،  ــة به ــة المرتبط ــال المهني ــدارة واألعم ــات الم ــيبراني، الخدم ــن الس األم
كمــا ســتوفر حلــوال رقميــة قياســية مخصصــة لتلبيــة االحتياجــات لمختلــف 
القطاعــات التــي تســتفيد مــن أحــدث االبتــكارات الرقميــة فــي مجــاالت: 
الــذكاء االصطناعــي، والتقنيــات  البيانــات الضخمــة،  إنترنــت األشــياء، 

ــئة.  الناش

واجهة برمجة التطبيقات 

واصلــت مجموعــة زيــن ترقيــة وتنويــع خدماتهــا الرقميــة بهــدف توســيع 
نطاقهــا وزيــادة إمكانيــة الوصــول إليهــا، إذ اســتخدمت شــركات المجموعــة 
خدمــات متعــددة علــى "واجهــة برمجــة التطبيقــات" )API( للحفــاظ 
علــى اتصــال ومشــاركة عمالئهــا بهــدف أن تصبــح تلــك الواجهــة مركــزا 

عالميــا للخدمــات الرقميــة فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا.

توفــر منصــة واجهــة برمجــة التطبيقــات منظومــة بيئيــة فريــدة مــن 
نوعهــا فــي المنطقــة مــع وصــول شــامل لمجتمعــات المطوريــن الدولييــن 
ومقدمــي الخدمــات الرقميــة لشــبكة تتألــف مــن ســبعة مــزودي اتصــاالت، 
فضــاًل عــن الوصــول إلــى 50 مليــون عميــل، مــع معالجــة 130 مالييــن 
ــكل  ــة بش ــة رقمي ــغيلية والتأهيلي ــطة التش ــع األنش ــث جمي ــة، حي معامل
كامــل، وقــد ســاعدت هــذه المنصــة فــي تعزيــز خدمــات الترفيــه واأللعــاب 
ــاص الفــرص المربحــة  ــك القتن ــراد والمؤسســات، وذل ــة للعمــالء األف الجاذب

فــي الفضــاء الرقمــي. 

شــهدت هــذه الفتــرة شــراكات مــع 16 من مــزودي حلــول OTT العالمييين 
ــا فــي مجــاالت وســائط  ــا مختلف ــكارًا رقمي ــن قدمــوا 36 ابت ــن الذي الرائدي
االتصــاالت المتنقلــة والترفيــه والمحتــوى والحلــول الماليــة مــن خــالل 

الفوتــرة المباشــرة.

ــراق  ــعودية والع ــي الس ــة ف ــات الرقمي ــدم المنص ــر..، تق ــب آخ ــى جان عل
ــالء  ــد العم ــات بتزوي ــذه المنص ــوم ه ــث تق ــورة، حي ــة متط ــات رقمي خدم
بأســلوب الحيــاة الذكيــة، فهنــاك المشــغل الرقمــي "ياقــوت" التابــع 
لشــركة زيــن الســعودية، والعالمــة الرقمّيــة الثورّيــة الجديــدة oodi "أودي" 
أّول خدمــة رقمّيــة بالكامــل لالتصــاالت الالســلكّية فــي العــراق، وهــي 
ــة، وســجلت  ــارة الرقمي ــن منصــة "ماتريكــس ســوفتوير" للتج ــة م مدعوم
الخدمــات الرقميــة التــي تقدمهــا عالمــة "ياقــوت" و"أودي"  نمــوا صحيــا 
ــة  ــن تجرب ــي ع ــالء، والتخل ــراء للعم ــاليب الش ــر أس ــي ظــل تغي ــالء ف للعم

ــة. ــراء التقليدي الش

منــذ اللحظــة التــي يقــوم فيهــا العميــل بتنزيــل هــذه التطبيقــات، فإنــه 
يتمتــع بــكل القــوة الالزمــة إلدارة الخدمــات عبــر الهاتف : القيام باالشــتراك 
رقميــا، تخصيــص الخطــط، تتبــع اإلنفــاق فــي الوقــت الفعلــي، واالســتفادة 
مــن الوظائــف اإلضافيــة، وتبــرز هــذه الخدمــات الرقميــة المتطــورة حــرص 
المجموعــة علــى تعزيــز تجربــة العمــالء، حيــث تســعى للتوســع فــي طــرح 

مثــل هــذه المنصــات الرقميــة فــي بقيــة األســواق.

أعمــال  اســتراتيجية  فــي  فاصلــة  محطــة  األخيــر  العــام  مثــل  فقــد 
المجموعــة علــى أكثــر مــن مســار، حيــث تبلــورت رؤيــة "زيــن" باإلعــالن 
عــن سلســلة مــن مبــادرات األعمــال بعقــد شــراكات اســتراتيجية، وإطــالق 
ــار  ــي ثم ــل لجن ــع أفض ــي موق ــون ف ــدة لتك ــات الجدي ــن الكيان ــددا م ع

ــرة. ــنوات األخي ــي الس ــا ف ــف عليه ــي تعك ــتراتيجية الت ــا االس خططه

بناء الشبكات

ضخــت المجموعــة  اســتثمارات خــالل العــام األخيــر بأكثــر مــن واحــد مليــار 
ــرادات(، إذ  ــن اإلي ــل 21% م ــة، )تمث ــركاتها التابع ــتوى ش ــى مس دوالر عل
واصلــت االســتثمار فــي محفظــة شــبكاتها، جــاءت غالبيتهــا مــن التوســع 
فــي شــبكات الجيــل الخامــس، وترقيــة شــبكات الجيــل الرابــع فــي العــراق 

والســودان، وتجديــد تراخيــص، وبنــاء شــبكات األليــاف البصريــة.

ــع  ــم م ــرة تفاه ــع مذك ــي بتوقي ــف إقليم ــي تحال ــة ف ــت المجموع دخل
ــن  ــي م ــاون الخليج ــس التع ــي دول مجل ــاالت ف ــركات االتص ــات ش كبري
 ،)RAN( أجــل التعــاون علــى صعيــد شــبكات الوصــول الراديــوي المفتوحــة
مــن المتوقــع أن يبــدأ بــث تلــك الشــبكة فــي العــام 2022 أو 2023، إذ 
ستســهم هــذه الخطــوة بتحقيــق وفــورات كبيــرة فــي النفقــات الرأســمالية 
الخاصــة بشــبكات الوصــول الراديــوي )RAN( تصــل إلــى 30% علــى 

ــة. مــدى الســنوات الخمــس المقبل

التحول الرقمي

ــل  ــى أفضــل الممارســات لتحوي ــا عل ــت المجموعــة نهجــا شــاماًل قائم تبن
األعمــال التجاريــة لتلبيــة توقعــات العمــالء وتجاوزهــا، فعلــى جبهــة قطاع 
المشــاريع واألعمــالB2B ، طــورت "زيــن" دورهــا الوظيفــي التقليــدي إلــى 
ــة فــي مجــاالت إنترنــت األشــياء،  ــر عالمي مــزود اتصــاالت رئيســي بمعايي

بعــد أن نجحــت فــي بنــاء نظــام بيئــي متكامــل لـــ "إنترنــت األشــياء".

ــام  ــع األحج ــن جمي ــات م ــع المؤسس ــب م ــن كث ــل ع ــن بالعم ــزم زي تلت
لتزويدهــا باالتصــاالت الالزمــة وأحــدث الحلــول المطلوبــة لتنميــة األعمــال 
بكفــاءة وفعاليــة، حيــث تســتثمر المجموعــة فــي أحــدث االبتــكارات وتقدم 
ــن  ــالل التمكي ــن خ ــة، م ــات الحكومي ــات للكيان ــل المنتج ــدث وأفض أح
الرقمــي، الــذي توســعت فيــه بشــكل مكثــف  بإطــالق خدمــات اســتضافة 
البيانــات، والخدمــات الســحابية التــي توفــر إمكانيــة الوصــول الشــامل إلــى 

المنتجــات والخدمــات.

ــى تســريع التحــول  تســاعد خدمــات النطــاق العريــض فائقــة الســرعة عل
الرقمــي لمجتمعاتنــا، وتســعى زيــن جاهــدة لتوفيــر اتصــال ثابــت موثــوق 
بــه لعمــالء األعمــال الســكنية والتجاريــة مــن خــالل شــبكات األليــاف 

ــتراتيجية. ــراكات االس ــن خــالل الش ــا أو م ــة به الخاص

 FinTech

ــئة  ــركات الناش ــال الش ــاالت أعم ــاء مج ــي بن ــتثماراتها ف ــن اس ــل زي تواص
ــة FinTech، إذ  ــا المالي ــو، والتكنولوجي ــريعة النم ــة س ــكارات الرقمي واالبت
تتجــه للحصــول علــى ترخيــص أول بنــك رقمــي لقيــادة قطــاع االتصــاالت 
ــث  ــط، حي ــرق األوس ــواق الش ــي أس ــة" ف ــوك المنافس ــيس "البن ــي تأس ف

ــا.  ــى التكنولوجي ــة عل ــى إنشــاء مجتمعــات قائم ــع المجموعــة إل تتطل
ــة  ــالق منص ــي إط ــة ف ــط المجموع ــاح خط ــد نج ــر..، وبع ــاه آخ ــي اتج وف
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تحديات

علــى الرغــم مــن النتائــج اإليجابيــة، والتفــوق التشــغيلي للمجموعــة فــي 
العــام األخيــر، إال أن هنــاك العديــد مــن التحديــات التــي مــا زالــت تواجــه 
عملياتهــا، أبرزهــا: تداعيــات الجائحــة، ومــا تســببت فيــه مــن قيــود علــى 
حركــة التنقــل، تأثيــر أســعار صــرف العمــالت، األوضــاع الجيوسياســية فــي 

منطقــة العمليــات، وأخيــرا المنافســة القويــة فــي األســواق الرئيســية.

ــى  ــرأ عل ــرات تط ــن تغيي ــه م ــا تحمل ــة وم ــات التنظيمي ــا أن التحدي كم
التشــريعات المتعلقــة بخدمــات ورخــص االتصــاالت، خصوصــا فيمــا 
يتعلــق بالضرائــب، حيــث تشــهد أســواق االتصــاالت العديــد مــن التطورات 

ــة. ــي المنطق ــة ف ــات التنظيمي ــي دفعــت بهــا الهيئ الت

األفضل في الحوكمة

تلتــزم مجموعــة زيــن بأعلــى معاييــر الحوكمــة والســلوك األخالقــي، 
ــر عملياتهــا  ــة، مــن خــالل تطوي ــة والتنظيمي ــات العمــل القانوني ومتطلب
بمــا يعكــس أحــدث التطــورات فــي ممارســات حوكمــة الشــركات، وتحــرص 
ــتمال  ــالل االش ــن خ ــرار م ــاب الق ــل ألصح ــن أفض ــى تمكي ــة عل المجموع

ــة الســلوك. ــزام بمدون ــن خــالل االلت ــل بنزاهــة م ــوع والعم والتن

ــا المتعلقــة  ــادة الوعــي بخصــوص القضاي يعمــل مجلــس اإلدارة علــى زي
بالحوكمــة البيئيــة واالجتماعيــة والمؤسســية اســتجابة للتوجهــات العالمية، 
ــذه  ــع ه ــي م ــدة لتتماش ــات جدي ــع سياس ــة بوض ــت المجموع ــك قام لذل
ــى المســؤولية االجتماعيــة للشــركات  ــز عل ــى التركي ــادئ، باإلضافــة إل المب
مــن خــالل سياســات وإجــراءات علــى مســتوى التحــدي، تأخــذ فــي االعتبــار 

التحديــات والمخاطــر المتوقعــة.

ــة  ــق بحوكم ــا يتعل ــي م ــا ف ــي وضعناه ــر الت ــن بالمعايي ــي زي ــر ف نفخ
الشــركات والنزاهــة والشــفافية فــي أعمالنــا، بــدءًا من نشــر تقاريرنا الســنوية 
ــى  ــة إل ــة باإلضاف ــى اإلفصاحــات التنظيمي ــتدامة ووصــواًل إل ــر االس وتقاري
ــا التشــغيلية والماليــة، حيــث نسترشــد دائمــا بالرغبــة فــي  تقاريــر نتائجن
تزويــد جميــع أصحــاب المصلحــة لدينــا بإمكانيــة الوصــول إلــى معلوماتنــا 
بأقصــى قــدر ممكــن مــن الشــفافية، وقــد توجــت هــذه الجهــود بحصــول 
 Best( ــية ــة المؤسس ــي الحوكم ــركة ف ــل ش ــزة أفض ــى جائ ــة عل المجموع

Corporate Governance( عــن العــام 2021.

قادة في التصدي للمناخ

تحــرص مجموعــة زيــن علــى العمــل بثبات فــي تطويــر منظومــة تكنولوجيا 
االتصــاالت..، وذلــك، انطالقــا مــن قــوة التزامهــا بعقدهــا االجتماعــي، 
حيــث تواصــل جهودهــا فــي إحــداث تغييــرات منهجيــة فــي المجتمعــات 
التــي تعمــل فيهــا مــن خــالل توفيــر الوصــول إلــى اتصــاالت هادفــة، وإذ 
تتحــرك زيــن بدافــع الــروح االســتباقية فــي مــا يتعلــق بهواجــس أصحــاب 
المصلحــة، فــإن المجموعــة تعالــج أوجــه القصــور والتحديــات المجتمعيــة 
علــى مســتوى عملياتهــا التشــغيلية، وتشــمل العناصــر التأسيســية: تعزيــز 
ــاء  ــاواة، وبن ــدم المس ــن ع ــد م ــكار، الح ــز االبت ــي تعزي ــل ف ــا المتمث هدفه

مجتمعــات مزدهــرة.

يمثــل تغيــر المنــاخ أهميــة ملموســة بالنســبة ألعمالنــا فهــو مــن مكونــات 
االســتراتيجية الخمســية لمجــاالت االســتدامة فــي المجموعــة، إذ بــدأت زيــن 
ــر المنــاخ..،  بوضــع أهــداف للحــد مــن النفايــات، ومــن أجــل معالجــة تغُي
قامــت بتطويــر مراجعتهــا، ونمــاذج الحوكمــة المتعلقــة بخفــض انبعاثــات 
ثانــي أكســيد الكربــون، وقــد توجــت هــذه الجهــود  باحتــالل "زيــن" المركز 
األول فــي مجــاالت التصــدي لتغيــر المنــاخ علــى مســتوى كافــة الصناعــات 
ــة التــي  ــة قــادة الشــركات العالمي ــى فئ فــي الشــرق األوســط، وانضمــت إل
وصلــت إلــى مســتوى الريــادة فــي مجــاالت التصــدي لتغيــر المنــاخ، حيــث 
 ،)-B( ــيا ــواق آس ــي أس ــي ف ــط اإلقليم ــة المتوس ــف المجموع ــاوز تصني تج
أعلــى مــن متوســط خدمــات قطــاع االتصــاالت الســلكية والالســلكية ومراكــز 

.)CDP( البيانــات فــي مشــروع اإلفصــاح عــن الكربــون

 أكثر اشتمالية

إن تتويجنــا كشــركة تعمــل فــي مجــاالت التنــّوع واالشــتمال بجوائــز إقليمية 
ودوليــة هــو شــهادة ليــس فقــط علــى مــدى إيماننــا برســالتنا، لكــن أيضــا 
علــى مــدى مثابرتنــا فــي االســتمرار فــي إحــداث التغييــر اإليجابــي داخــل 

بيئــة العمــل.

ــالل  ــن خ ــي م ــكار الداخل ــز االبت ــة تعزي ــا الداخلي ــي أجندتن ــتهدف ف  نس
الخاصــة   ZY برنامجنــا  اســتراتيجية  فــي  ونركــز   ،ZAINIAC مبــادرة 
بتمكيــن الشــباب علــى التعــاون والتفكيــر االنتقــادي واإلبداعــي، ونخصــص 
مســاحة كافيــة الســتقطاب الشــباب الخريجيــن لبرامــج جيــل Z، ومبــادارات 
التوجيــه واإلرشــاد العكســي، وتطويــر القيــادات، بالنظــر إلــى التركيبــة 
ــى  ــم ونرع ــا أن ندع ــروري لن ــن الض ــه م ــا، فإن ــابة لمنطقتن ــكانية الش الس
العناصــر الشــابة الموهوبــة، كــي ندفــع بطموحاتنــا إلــى آفــاق المســتقبل.
نســعى إلــى الوفــاء بوعدنــا بــأن نصبــح مؤسســة أكثــر اشــتمالية، وفــي هــذا 

اإلطــار نعــزز جهودنــا فــي برامــج االحتــواء واالدمــاج، كمــا نحــرز تقدمــا نوعيا 
فــي برنامــج التنــوع بيــن الجنســين مــن خــالل مبــادرة WE لتمكيــن المــرأة، 
بالنظــر إلــى أن 25% مــن المناصــب القياديــة لدينــا باتــت تشــغلها إنــاث، 

فهــذا يشــير إلــى أن مــا نقــوم بــه يحقــق نجاحــا حقيقيــا.

التمكين

توفــر مجموعــة زيــن ثقافــة موجهــة لألفــراد مــن خــالل تمكيــن ومكافــأة 
موظفيهــا بمــا يتماشــى مــع األداء، إذ تشــجع األفــكار الجديــدة لموظفيهــا، 
وترعــى مخرجــات الفــرق النشــطة، حيــث تؤمــن أن العمــل الجماعــي وروح 
ــوالء  ــام، وال ــا الع ــة، والرض ــعور بالثق ــد الش ــرورة تولي ــي بالض ــق، ُيعن الفري
تجــاه المؤسســة، فالجميــع مطالــب بالتعــاون والمزيــد مــن تضافــر الجهــود، 
حيــث تكتســب صناعتنــا أهميــة خاصــة، لمــا تقــوم بــه تكنولوجيــا 

ــا. ــوي فــي مجتمعاتن المعلومــات واالتصــاالت مــن دور حي

فــي هــذه المناســبة أعبــر عــن تقديــري العميــق للســادة المســاهمين علــى 
ــدم  ــرني أن أتق ــا يس ــا، كم ــط أعمالن ــم لخط ــم ومؤازراته ــم ودعمه ثقته
ببالــغ الشــكر وعظيــم االمتنــان لزمالئــي أعضــاء مجلــس اإلدارة، وأن أشــيد 
ــرارات  ــن ق ــرت ع ــي أثم ــاءة، الت ــم البن ــزة وتوجيهاته ــم المتمي بجهوده

ــق إنجازاتهــا. ــت المجموعــة مــن تحقي وسياســات مكن

أتقــدم أيضــا بجزيــل الشــكر لفريــق اإلدارة التنفيذيــة لجهودهــم المميــزة، 
وأدائهــم المهنــي المحتــرف فــي تنفيــذ اســتراتيجية المجموعــة، وتحقيــق 
هــذه اإلنجــازات اإليجابيــة، وأعــرب عــن بالــغ تقديــري لجميــع أفــراد عائلــة 
زيــن، وكافــة منتســبيها فــي مواقعنــا المنتشــرة فــي الشــرق األوســط علــى 
ــة  ــم المهني ــي أداء واجباته ــدؤوب ف ــم ال ــة، وتفانيه ــم المخلص جهوده

العاليــة.

ختامــا، وفــي هــذه المناســبة نتقــدم بعظيــم االمتنــان إلــى حضــرة صاحــب 
ــاح، وســمو  ــر الصب ــد الجاب ــواف األحم ــت الشــيخ ن ــة الكوي ــر دول الســمو أمي
ولــي العهــد الشــيخ مشــعل األحمــد الجابــر الصبــاح، وســمو رئيــس مجلــس 
الــوزراء الشــيخ صبــاح الخالــد الحمــد الصبــاح، وإلــى أعضــاء حكومــات الــدول 

التــي نعمــل فيهــا، علــى دعمهــم المســتمر ألعمالنــا.
 

بدر ناصر الخرافي

Zain esports

ــور  ــباب والعث ــتهداف الش ــة  Zain esports اس ــة التجاري ــت العالم واصل
 Zain ــتضافت ــض، إذ اس ــاق العري ــات النط ــة لخدم ــروض إضافي ــى ع عل
esports عــددا مــن البطــوالت اإلقليميــة، إلــى جانــب أنشــطة تفاعليــة 
متعــددة، وتعمــل هــذه المنصــة المتطــورة علــى خلــق بيئــة مواتيــة 
فــي  عمــل  فــرص  وخلــق  اإللكترونيــة،  الرياضــات  محتــوى  لمطــوري 
المنطقــة، بالنظــر إلــى أن بطالــة الشــباب تعتبــر مــن أكبــر التحديــات التــي 
تواجــه المنطقــة، وتخطــط Zain esports إلنشــاء حاضنــة للرياضــات 
ــن  ــن الطموحي ــن والمنتجي ــرص للمبرمجي ــق ف ــن أجــل خل ــة م اإللكتروني
ــادرات Zain esports بشــكل مســتمر. ــي فــي مب للمســاهمة بشــكل تقن

أقامــت Zain esports 16 بطولــة خــالل العــام 2021، اســتقطبت أكثــر 
مــن 18,000 مشــارك منــذ إطالقهــا، مــع أكثــر مــن 43 مليــون انطبــاع 
ــر  ــة عب ــاركة تفاعلي ــن مش ــي، و5.7 ماليي ــائل التواصــل االجتماع ــر وس عب

ــوات التواصــل االجتماعــي األخــرى. ــي Twitch وYouTube وقن منصت

سياسات تنظيمية حاسمة..

تســببت الظــروف الراهنــة ) المتعلقــة بالجائحــة( فــي ضغــط هائــل 
ــة  ــلطات التنظيمي ــت الس ــك، منح ــرا لذل ــاالت، ونظ ــبكات االتص ــى ش عل
ــادة  ــدم الزي ــرددات تخ ــتخدام ت ــا الس ــا مؤقت ــة طيف ــواق المجموع ــي أس ف
ــون دوالر فــي العــام 2021  ــن 379 ملي ــب، وقــد اســتثمرت زي فــي الطل
للحصــول علــى تراخيــص طيــف إضافيــة فــي العديــد مــن األســواق مــن 
أجــل توفيــر اتصــال ســلس، وتقديــم مجموعــة واســعة مــن الخيــارات 

ــة. ــات الرقمي للخدم

فــي ظــل هــذه التطــورات، شــهدت أســواق المنطقــة عــددا مــن التشــريعات 
واللوائــح لتســريع عمليــات التحــول الرقمــي، وقــد اشــتملت هــذه اإلجــراءت 
المدفوعــات  الســحابية،  الحوســبة   : الجديــدة  المجــاالت  مــن  العديــد 
ــي،  ــام القضائ ــالل النظ ــن خ ــة م ــود اإللكتروني ــاذ العق ــة، وإنف اإللكتروني
ــات  ــن الخدم ــتفادة م ــز االس ــى تعزي ــادرات عل ــذه المب ــتعمل ه ــث س حي

ــة. الرقمي

ــر  ــات الرقابيــة والتنظيميــة ضروريــة لضمــان تطوي ــا مــع الهيئ إن عالقتن
سياســات هــذه الصناعــة ســريعة التغيــر، فدورنــا تمكيــن المؤسســات 
ــى  ــه عل ــن أن نحقق ــذي يمك ــي ال ــر اإليجاب ــم التأثي ــن فه ــة م الحكومي
ــنظل  ــث س ــل، حي ــكل أفض ــا بش ــل فيه ــي نعم ــات الت ــة والمجتمع البيئ
نســعى إلــى مواصلــة دعــم أجنــدة االقتصــاد الرقمــي والتحــول إلــى حيــاة 

ــة. ــواق المنطق ــي أس ــة ف ذكي
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ظهــرت مجموعــة زيــن فــي النســخة األخيــرة مــن فعاليــات المؤتمــر العالمــي 
لالتصــاالت )MWC( فــي برشــلونة بشــكل مبتكــر يعكــس توجهاتهــا 
الحــدث  هــذا  فــي  شــاركت  إذ  التكنولوجيــة،  وابتكاراتهــا  االســتراتيجية 
ــتدام"،  ــي ُمس ــتقبل رقم ــق ُمس ــعار "خل ــل ش ــاص حم ــاح خ ــي بجن العالم
ــه  ــتوى يتقدم ــع المس ــد رفي ــر بوف ــال المؤتم ــى أعم ــة عل ــت المجموع وطل
نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي بــدر ناصــر الخرافــي، 
ومجموعــة كبيــرة مــن قياداتهــا التنفيذيــة ومســؤولي شــركاتها فــي أســواق 
الشــرق األوســط وأفريقيــا، وقــد شــهدت هــذه المشــاركة توقيــع سلســلة مــن 
مذكــرات التفاهــم مــع شــركاء إقليمييــن، وعــددا مــن مبتكــري التكنولوجيــا 
 Huawei ،Ericsson ،Nokia ،Cisco : والمحتــوى الرقمــي العالمييــن

.VMwareو  ،Microsoft ،AWS ،Dell

وبحثــت "زيــن" خــالل هــذه الفعاليــات الدوليــة آفــاق النمــو الجديــدة 
ــد  ــي تعتم ــادرات الت ــرص والمب ــاف الف ــغيلية، واستكش ــتراتيجيتها التش الس
عليهــا فــي التحــول إلــى مشــغل رقمــي، وقــد تزامنــت هــذه الفعاليــات مــع 
ــي،  ــداع الرقم ــة بمجــاالت اإلب ــادرات المهتم ــي المب ــي ف ــد الزخــم الدول تزاي
وظهــور التجــارب الناجحــة فــي ميــدان شــركات التكنولوجيــات الناشــئة، وقــد 
بــرز إصــرار المجموعــة علــى اكتشــاف نقــاط جديــدة تحفــظ لهــا االســتدامة 

فــي نمــو أعمالهــا.

زين في المؤتمر العالمي لالتصاالت )MWC( - برشلونة

ــا  ــات خدماته ــم قطاع ــذي ض ــاص ال ــا الخ ــي جناحه ــن ف ــتعرضت زي واس
التكنولوجيــة المبتكــرة - بشــكل يعكــس مفهومهــا الخــاص بخلــق مســتقبل 
ــة  ــول اإلبداعي ــال، والحل ــة األعم ــم بيئ ــي دع ــا ف ــتدام - خططه ــي مس رقم
لمنصــات التكنولوجيــا الماليــة، مبينــة أنهــا بوصفهــا مــزودا لخدمــات 
االتصــاالت المتنقلــة، فإنهــا تلعــب دورا مؤثــرا عندمــا يتعّلــق األمــر بتوليــد 

ــة. ــة إيجابي ــرات اقتصادي تأثي

ــت  ــلونة قام ــي برش ــي ف ــاالت العالم ــر االتص ــال مؤتم ــش أعم ــى هام وعل
 5G( شــركة "زيــن الســعودية" باإلعــالن عــن إطــالق شــبكة الجيــل الخامــس
LAN(، لتكــون أول مشــغل اتصــاالت فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال 
أفريقيــا يدشــن هــذه الخدمــة، وبموجــب هــذه التقنيــة المتطــورة، ســتلبي 
الشــركة متطلبــات عمالئهــا فــي قطــاع األعمــال، حيــث ســتوفر اســتخدامات 
وتطبيقــات الجيــل الخامــس المســتقبلية باالعتمــاد علــى الشــبكة دون 
الحاجــة إلــى إنفــاق اســتثمارات علــى المعــدات وعقــود الصيانــة،  وســتقدم 
ــد  ــة مســتقلة تعتم ــة افتراضي ــس محلي ــل خام ــبكة جي ــا ش الشــركة أيض
بشــكل كامــل علــى شــبكة الجيــل الخامــس )5G Stand-Alone( لتوفــر 
لمشــتركيها تحديــدًا شــريحة قطــاع األعمــال تجربــة عصريــة وموثوقــة وآمنــة 

بغــض النظــر عــن عــدد األجهــزة وطبيعــة اتصالهــا بالشــبكة.

وأكــدت "زيــن" علــى هــذ التوجــه بحجــم النشــاطات واالتفاقيــات التــي دشــنتها خــالل فعاليــات هــذا الحــدث، وهــو مــا يمثــل داللــة علــى ســعيها للتأثيــر 
فــي القطــاع الرقمــي وصناعــة تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت، فهــي بخــالف تأكيدهــا علــى مواكبــة التحــول الســريع فــي أســاليب األعمــال واالحتياجــات 
األخيــرة للكيانــات الحكوميــة، فإنهــا رســخت وبشــكل كبيــر مكانتهــا فــي مســيرة التطــور التكنولوجــي في أســواق الشــرق األوســط، عندمــا أعلنت اســتراتيجيتها 

الجديــدة 4Sight، وعزمهــا علــى إجــراء مجموعــة مــن المشــاريع التطويريــة.

ــع   ــاون م ــي بالتع ــر إقليم ــاح أول مختب ــن الفتت ــغلين آخري ــع مش ــترك م ــاون مش ــي تع ــن ف ــة زي ــت مجموع ــر دخل ــال المؤتم ــي أعم ــاركتها ف ــالل مش وخ
)Telecom Infra Project )TIP  وIntel ، بعــد التوقيــع علــى مذكــرة تفاهــم لتعزيــز تجــارب الشــبكة للمســتخدمين النهائييــن، كمــا دخلــت "زيــن" 
فــي تعــاون مشــترك مــع شــركات اتصــاالت فــي "مجلــس التعــاون" لمعالجــة تغيــر المنــاخ وتعزيــز أجنــدة االســتدامة فــي المنطقــة، حيــث شــاركت فــي 

مذكــرة تفاهــم تهــدف إلــى تســريع التعــاون بشــأن تغيــرات المنــاخ للحفــاظ علــى البيئــة وحمايتهــا وتقليــل البصمــة الكربونيــة عبــر العمليــات.
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 4Sight استراتيجية 

نصنع مستقبلنا الرقمي والمستدام..
بفضــل التركيــز  علــى تنفيــذ اســتراتيجية 4Sight، والتوجــه الواضــح نحــو خلــق مســتقبل رقمــي مســتدام، تواصــل مجموعــة زيــن التزامهــا بالتطــور 
المســتمر واغتنــام فــرص النمــو، وإذ تدخــل هــذه االســتراتيجية عامهــا الثالــث مــن التنفيــذ، فإنهــا تســتمر فــي قيــادة أعمــال المجموعــة فــي رحلــة 

التحــول الرقمــي والتوســع فــي الخدمــات التكنولوجيــة. 

الركائز األساسية
تســتهدف اســتراتيجية 4Sight تطويــر أعمــال المجموعــة لتحقيــق نمــو و تحســين مســتمر فــي خدماتهــا، باإلضافــة الــى البنــاء علــى نقــاط القــوة 
التــي تتمتــع بهــا المجموعــة لتنميــة قطاعــات نمــو جديــده خــارج اإلطــار التقليــدي لخدمــات االتصــاالت المتنقلــة ، مــن خــالل هــذه االســتراتيجية 
ــاالت  ــي مج ــعة ف ــارات واس ــركات بخي ــات والش ــن المؤسس ــراد وتمكي ــاة األف ــراء حي ــا بإث ــق رؤيته ــى تحقي ــة عل ــة و دؤوب ــى واثق ــن بخط ــل زي تعم

ــا المعلومــات واالتصــاالت. تكنولوجي

ــرص  ــد اســتغالل ف ــي تحدي ــاع نهــج محــدد ف ــن خــالل اتب ــز إدارة األصــول، م ــة، وتعزي ــال المجموع ــى تحســين أعم ــتراتيجية عل ــز هــذه االس ترك
االســتثمار المحتملــة، ومنــذ انطالقتهــا األولــى، اعتمــدت هــذه االســتراتيجية علــى عــدد مــن الركائــز فــي قطاعــات النمــو الجديــدة، إذ شــهدت كل 
ــد بإمكانيــات نمــو واعــدة فــي ظــل التطــورات األخيــرة التــي تشــهدها أســواق المنطقــة. ــادرة إســتراتيجية واحــدة علــى األقــل َتِع ركيــزة والدة مب

تطور مستمر
بينمــا تعيــش األســواق العالميــة حالــة مــن عــدم اليقيــن بســبب تداعيــات جائحــة كورونــا، والتحديــات االقتصاديــة واالجتماعيــة المترتبــة عليهــا، 

نجحــت مجموعــة زيــن فــي تحقيــق عــدد مــن اإلنجــازات فــي العــام الماضــي، الــذي شــهد اإلعــالن عــن عــدد مــن المبــادرات والشــراكات.  

:4Sight توضح الفقره التالية ركائز استراتيجية

بتزويد  األساسية  االتصاالت  خدمات  تطوير 
عمليات  تبسيط  مع  تجربة،  بأفضل  العمالء 
أفضل  جني  الوقت  نفس  وفي  الوصول، 
التحليالت لدفع زين في قيادة العصر الرقمي 

وازدهارها.

01

جميع  من  المؤسسات  مع  كثب  عن  العمل 
لتحقيق  الحلول  بأحدث  لتزويدها  األحجام 

أهدافها التجارية والتشغيلية.

02

إنشاء مركز إقليمي متطور، يقدم أحدث خدمات البنية التحتية، 
والخدمات المدارة، والحلول الرقمية.

تأسيس كيان رائد ومستقل في مجاالت البنية 
التحتية الرقمية في الشرق األوسط.

01

02

توفير محفظة خدمات مالية وتأمينية رقمية، بحيث 
تساهم في تطور النظام البيئي الرقمي في أسواق 
المنطقة.

03
التحول من شركة اتصاالت تقليدية إلى مشغل 
الثابتة  االتصاالت  خدمات  يقدم  متكامل 
احتياجات  تخدم  التي  ودوليا  محليا  المتكاملة 

المستهلكين والشركات.

03

خدمات رقمية مبتكرة لخلق فرص تساعد على سد 
الفجوة الرقمية، وتضمن استمرارية األعمال، وأيضا تعزز 
التنمية االجتماعية واالقتصادية.

04
التآزر  تحقق  التي  الفرص  عن  المستمر  البحث 
والتكامل، وإطالق العنان للقيمة المحتملة من 

خالل عمليات االندماج واالستحواذ.

04

تطور صناعة
االتصاالت

قطاعات
النمو الجديدة 

تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت

البنية التحتية
الرقمية

زين فينتك

الخدمات
الرقمية

التحّول الرقمي

الشركات
والمؤسسات الحكومية 

االتصاالت
الثابتة والمتكاملة

زيادة كفاءة
األستثمارات
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قطاعات النمو الجديدة

التحّول الرقمي
تطويــر خدمــات االتصــاالت األساســية بتزويــد العمــالء بأفضــل تجربــة، 
مــع تبســيط عمليــات الوصــول، وفــي نفــس الوقــت جنــي أفضــل 

ــا. ــي وازدهاره ــر الرقم ــادة العص ــي قي ــن ف ــع زي ــالت لدف التحلي

تبنــت مجموعــة زيــن نهجــا شــاماًل قائمــا علــى أفضــل الممارســات مــن 
أجــل تلبيــة توقعــات العمــالء وتجاوزهــا فــي العصــر الرقمــي، يشــمل 
ــي  ــال البشــري، وتبنِّ ــدى رأس الم ــة ل ــك النهــوض بالمهــارات الرقمي ذل
ــات  ــع بجهــود تحســين آلي ــث تدف ــالء بحي ــة تتمحــور حــول العم عقلي

ــة  ــك الداخلي ــة المخصصــة لخدمــة الجمهــور و تل ــذ التفاعلي التنفي
ــاءة  ــع الكف ــة لرف ــول التكنولوجي ــر الحل ــاندة واالتجــاه نحــو تطوي والمس

ــغيلية. التش

ولضمــان التنفيــذ األكثــر فعاليــة لهــذا التحــّول، تســعى مجموعــة زيــن 
أيضــا نحــو أن تصبــح مؤسســة قائمــة علــى البيانــات بشــكل منهجــي، 
وذلــك مــن خــالل تمكيــن صنــاع القــرار بوضــع مجموعــة مــن مؤشــرات 
األداء الرئيســية لضمــان تحقيــق التقــدم والنجــاح، وكذلــك مــن خــالل 
ــذا  ــاول ه ــة. يتن ــتوى المجموع ــى مس ــات عل ــج إدارة البيان ــالق برنام إط
البرنامــج جــودة البيانــات، وتوافرهــا، وااللتــزام بالتشــريعات و القوانيــن 
ــات و خصوصيتهــا، فضــاًل عــن القــدرة  المتعلقــة بالتعامــل مــع البيان
علــى اســتثمار ثــروة البيانــات لــدى زيــن لخلــق خدمــات جديــدة تعــود 

بالفائــدة لعمــالء زيــن مــن األفــراد و المؤسســات و الشــركات. 

ــم  ــة، ل ــن خدمــات الشــركات و المؤسســات الحكومي ــد تمكي ــى صعي عل
ــدي  ــدور التقلي ــام  بال ــى القي ــط عل ــن فق ــة زي ــود مجموع ــر جه تقتص
كمــزود لخدمــات االتصــاالت، بــل تحولــت زيــن إلــى العــب رئيســي علــى 
ــاء  ــك مــن خــالل بن ــياء، وذل ــت األش ــي مجــال إنترن ــي ف مســتوى عالم

منظومــة بيئــة متكاملــة لـــ إلنترنــت األشــياء تتألــف مــن:

تغطية واســعة النطاق من خالل شــبكاتها المملوكة لها أو • 
 عــن طريق الشــراكات مــع المجموعات والشــبكات العالمية.

تقديــم أفضــل الحلول وتمكين المســتخدمين من تشــغيل • 
 وإدارة كافــة مناحــي خدمــات االتصــاالت بســهولة ويســر.

تجهيــز البنــى التحتيــة والبرمجيــات لتيســير بنــاء مجموعة • 
القطاعــات  لخدمــة  الرقميــة  الحلــول  مــن  متناميــة 

المختلفــة.

االتصاالت الثابتة والمتكاملة 
العمــل عــن كثــب مــع المؤسســات مــن جميــع األحجــام لتزويدهــا 

والتشــغيلية. التجاريــة  أهدافهــا  لتحقيــق  الحلــول  بأحــدث 

تلتــزم زيــن بالتعــاون عــن كثــب مــع المؤسســات مــن جميــع األحجــام 
لتزويدهــا بخدمــات االتصــاالت الالزمــة، وبأحــدث الحلــول التكنولوجيــة 
لتنميــة أعمالهــا بكفــاءة وفعاليــة، وعلــى مســتوى جميــع األســواق التــي 
ــدث  ــي أح ــتمر ف ــكل مس ــة بش ــتثمر المجموع ــن، تس ــا زي ــل فيه تعم
االبتــكارات وتقــدم الخدمــات األحــدث واألفضــل فــي فئتهــا، كمــا 
ــات الشــركات  ــالء خدم ــة االحتياجــات المتطــورة لعم ــى تلبي تعمــل عل
ــددًا  ــن ع ــت زي ــام 2021، أقام ــالل الع ــات، وخ ــتوى الصناع ــى مس عل
ــة  ــة رفيع ــة وخاص ــات عام ــع مؤسس ــة م ــاون المهم ــادرات التع ــن مب م
المســتوى مــن أجــل ابتــكار وتنفيــذ حلــول متطــورة مصممــة خصيصــا 

ــات. ــك المؤسس ــة تل لخدم

ــرة،  ــركات الكبي ــي للش ــّول الرقم ــن التح ــى تمكي ــة عل ــل المجموع تعم
كمــا تقــدم للشــركات الصغيــرة والمتوســطة مجموعــة مــن خدمــات 
اســتضافة البيانــات والخدمــات الســحابية التــي تمنــح إمكانيــة الوصــول 
ــى المنتجــات والخدمــات التــي ال يمكــن الوصــول إليهــا عــادًة نظــرًا  إل

ــا. لحجمه

الشركات والمؤسسات الحكومية
ــدم  ــل يق ــغل متكام ــى مش ــة إل ــاالت تقليدي ــركة اتص ــن ش ــول م التح
خدمــات االتصــاالت الثابتــة المتكاملــة محليــا ودوليــا التــي تخــدم 

والشــركات. المســتهلكين  احتياجــات 

تؤمــن زيــن إيمانــا راســخا بــأن توفيــر  خدمــات  اتصــاالت النطــاق 
العريــض الفائقــة مــن شــأنه األســراع بتطــور المعلومــات ودعــم عمليــات 
ــى مســتوى  ــن عل ــات، وتســعى زي ــي للمجتمع ــم والتحــّول الرقم التعلي
نطــاق تواجدهــا إلــى توفيــر اتصــاالت ثابتــة موثوقــة  لمشــتركي 
ــة  ــاف الخاص ــبكات األلي ــالل ش ــن خ ــة م ــكنية والتجاري ــات الس القطاع
بالمجموعــة أو مــن خــالل شــراكات اســتراتيجية لتمكيــن زيــن مــن  تجاوز 
عــدد مــن القيــود الســوقية، حيــث تســتخدم زيــن شــبكات نقــل بديلــة 
لتلبيــة احتياجــات عمالئهــا، وتوفــر المجموعــة أحــدث وأفضــل اتصــاالت 
النطــاق العريــض مــن خــالل التقنيــات التــي تقدمهــا )شــبكات الجيــل 

ــة(. ــع وشــبكات LTE الثابت ــل الراب الخامــس والجي

زيادة كفاءة االستثمارات
ــل، وإطــالق  ــآزر والتكام ــق الت ــي تحق البحــث المســتمر عــن الفــرص الت
ــتحواذ. ــاج واالس ــات االندم ــن خــالل عملي ــة م ــة المحتمل ــان للقيم العن

تواصــل مجموعــة زيــن البحــث عن فــرص لتوزيــع مواردها بشــكل فعال، 
واســتخدامها بشــكل أفضــل وأكثــر اســتدامة بيــن االســتثمارات المختلفه، 
وفــي ذالــك تعمــل زيــن علــى مشــاركة أبراجهــا مــع المنافســين فــي 
بعــض األســواق مــن أجــل ترشــيد اإلنفــاق وتقليــل الضــرر علــى البيئــة. 
ــتفيدة  ــة مس ــات الجمل ــالق خدم ــن إط ــادت زي ــام 2021، أع ــي الع ف
مــن نطــاق تواجدهــا اإلقليمــي، وتعمــل خدمــات شــركة "زيــن جلوبــال 
كونيكــت" علــى توحيــد وإدارة أعمــال ســعة البيانــات والصــوت والتجوال 
علــى مســتوى شــركات المجموعــة، وســتتطور تلــك الخدمــات فــي نهايــة 
المطــاف لتصبــح الواجهــة الوحيــدة لجميــع متطلبــات زيــن التشــغيلية، 
كمــا ســتعمل هــذه الخدمــات كَمــْوِرد للشــركات الناقلــة الدوليــة األخــرى 

التــي لديهــا متطلبــات ضمــن نطــاق تواجــد زيــن.

تهــدف خدمــات شــركة "زيــن جلوبــال كونيكــت" إلــى أن تصبــح ناقــاًل 
ــة  ــدة للمجموع ــرادات جدي ــادر إي ــح مص ــدارة وأن تفت ــن ج ــا ع إقليمي
مــن خــالل أنشــطة محليــة وإقليميــة ودوليــة، ولتحقيــق هــذا الهــدف، 
ــق  ــل خل ــن أج ــا م ــتراتيجيتها ورؤيته ــد اس ــة بتجدي ــت المجموع قام
قيمــة لشــركات زيــن التابعــة مــن خــالل زيــادة الكفــاءات، كمــا يســمح 
ــدة واالســتفادة  ــي أصــول جدي ــن لهــا باالســتثمار ف ــة زي حجــم مجموع
ــى مســتوى نطاقهــا  ــة الموجــودة عل ــة التحتي بشــكل أفضــل مــن البني

ــغيلي. التش



استراتيجيتنااستراتيجيتنا التقريـــر السنـــوي 2021التقريـــر السنـــوي 2021 3233

قطاعات النمو الجديدة 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
إنشــاء مركــز إقليمــي متطــور، يقــدم أحــدث خدمــات البنيــة التحتيــة، 

ــة. ــول الرقمي ــدارة، والحل والخدمــات الم

تركــز اســتراتيجية 4Sight بشــكل خــاص علــى قطــاع الشــركات 
والمؤسســات الحكوميــة، حيــث أنهــا تســاعد جميــع الشــركات 

االســتراتيجية  أهدافهــا  تحقيــق  علــى  الحكوميــة  والمؤسســات 
والتشــغيلية والماليــة، وقــد أطلقــت زيــن مؤخــرًا كيانهــا التكنولوجــي 
ــى  ــات عل ــذي يخــدم الشــركات والحكوم ــك" )ZainTech(، ال ــن ِت "زي
مســتوى المنطقــة، إذ تمثــل "زيــن تــك"  مركــز التميــز اإلقليمــي 
ــن  ــحابية واألم ــبة الس ــول  الحوس ــر حل ــث توف ــة، حي ــاص بالمجموع الخ
ــي  ــذكاء االصطناع ــياء وال ــت األش ــة وإنترن ــات الضخم ــيبراني والبيان الس
علــى   ذلــك  فــي  معتمــده  الناشــئة،  والتقنيــات  الذكيــة،  والمــدن 
امكانيــات شــركتي NXN و زيــن داتــا بــارك ZDP. باإلضافــة إلــى ذلــك، 
تســتفيد الشــركة الجديــدة  مــن  الوجــود الجغرافــي الفريــد  للمجموعــة،  
إلنشــاء نقطــة اتصــال واحــدة للمبيعــات وخدمــة العمــالء للشــركات 

العالميــة و اإلقليميــة.

زين فينتك  
توفيــر محفظــة خدمــات ماليــة وتأمينيــة رقميــة، بحيــث تســاهم فــي 

تطــور النظــام البيئــي الرقمــي فــي أســواق المنطقــة.

مــن خــالل التركيــز علــى مجــاالت التكنولوجيــا الماليــة )فينتــك(، 
واصلــت مجموعــة زيــن تحقيــق أهدافهــا الرئيســية علــى صعيد توســيع 
نطــاق خدماتهــا الماليــة المتنقلــة علــى مســتوى أســواق المنطقــة، وهــو 
األمــر الــذي أثمــر عــن فوائــد بعيــدة المــدى للفئــات المحتاجــة، حيــث 
تحــرص زيــن علــى تعزيــز االبتــكارات فــي مجــاالت التكنولوجيــا الماليــة 
مــن خــالل منصــة "تمــام" فــي الســعودية، وخدمــة "زيــن كاش" فــي 
العــراق واألردن، وخدمــة "M-Gurush" فــي جنــوب الســودان، كمــا 
ــن  ــت والبحري ــي الكوي ــة ف ــا مالي ــات تكنولوجي ــالق خدم ــط إلط تخط

ــام 2022. والســودان خــالل الع

فــي مجــاالت  الحلــول  الرقمــي وتطويــر  االبتــكار  أجــل دعــم  مــن 
ــا الماليــة، وتلبيــة الطلــب المتزايــد باســتمرار علــى األمــوال  التكنولوجي
المتنقلــة والمدفوعــات الرقميــة، تتعــاون زيــن مــع شــركة FOO، وهــي 
ــة،  ــة الرقمي ــا المالي ــول التكنولوجي ــي حل ــص ف ــي متخص ــان إقليم كي
ــد قامــت  ــرة الشــاملة، وق ــول المبتك ــة مــن الحل ــة كامل ــدم مجموع وتق
ــوك  ــة للبن ــالت الرقمي ــمل العم ــا لتش ــيع خدماته ــرًا بتوس FOO مؤخ

ــة. ــتوى المنطق ــى مس ــة عل المركزي

البنية التحتية الرقمية
ــة  ــة الرقمي ــة التحتي ــي مجــاالت البني ــد ومســتقل ف ــان رائ تأســيس كي

فــي الشــرق األوســط.

تركــز مجموعــة زيــن علــى خلــق قيمــة كبيــرة لمســاهميها مــن خــالل 
تحســين أداء أصــول البنيــة التحتيــة، ولعــب دور مهــم فــي تطويــر 
ــة  ــة طويل ــن رؤي ــا م ــة، وانطالق ــي المنطق ــة ف ــة الرقمي ــة التحتي البني
ــت إدارة  ــتزدهر تح ــة س ــة التحتي ــال البني ــأن أعم ــن ب ــن زي ــد تؤم األم
فريــق مســتقل، لذلــك، دخلــت زيــن فــي شــراكة إســتراتيجية مــع شــركة 
ــة  ــتوى منطق ــى مس ــي عل ــراج دول ــغل أب ــي مش TASC Towers، وه

ــيا. ــوب آس ــا وجن ــرق أفريقي الشــرق األوســط وشــمال وش

فــي ديســمبر 2021، دخلــت شــركة زيــن األردن فــي اتفاقيــة نهائيــة 
مدتهــا 15 عامــا لبيــع وإعــادة اســتئجار أبراجهــا )2,607 برجــا( فــي 
ــمل  ــون دوالر، تش ــل 88 ملي ــركة TASC Towers مقاب ــى ش األردن إل
 TASC ــى شــركة ــم نقلهــا إل ــا يت هــذه الصفقــة 223 موقعــا إضافي

ــدار. Towers علــى أســاس ُم

حصلت "زين كاش" العراق على أول 
رخصة من البنك المركزي العراقي 

إلطالق محفظة مالية متنقلة.

2015

زين تستحوذ على حصة استراتيجية 
في شركة FOO المتخصصة في 

تطوير التكنولوجيا المالية االبتكارية 

2016

"زين كاش" األردن تحصل على 
ترخيص من البنك المركزي األردني 

لتقديم الخدمات المالية.

2018

أطلقت "M-Gurush" خدماتها 
في جنوب السودان من خالل شراكة مع 

شركة "ترينيتي تكنولوجيز".

2019

"تمام" السعودية حصلت على أول 
رخصة تمويل مصغر في المملكة 

والمنطقة.

2020

زين تخطط إلطالق خدمات تكنولوجيا 
مالية في الكويت والبحرين والسودان

2022

رحلة زين في التكنولوجيا المالية: 
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 زين فينتك
"زين كاش" العراق

"زيــن كاش" هــي محفظــة متنقلــة مرخصــة مــن جانــب البنــك المركــزي العراقــي لتقديــم خدمــات ماليــة مبتكــرة مثــل: تحويــل األمــوال، ســداد الفواتيــر 
اإللكترونيــة، خدمــة صــرف األمــوال، إعــادة شــحن رصيــد االتصــاالت المتنقلــة، وخدمــات التجــارة اإللكترونيــة، وقــد نمــت أحجــام وقاعــدة عمــالء "زيــن كاش" 

العــراق مــع مجموعــة متنوعــة مــن المبــادرات لمســاعدة الحكومــة العراقيــة فــي دعــم المســتفيدين.

"زين كاش" األردن
حافظــت خدمــة "زيــن كاش" علــى مكانتهــا فــي الســوق كأكبــر مــزود للخدمــات الماليــة المتنقلــة فــي األردن، وذلــك بعــد أن وســعت محفظتهــا لتشــمل 

المزيــد مــن الخدمــات والقطاعــات، حيــث تمكنــت مــن قيــادة عمليــة معالجــة وتوزيــع مدفوعــات برامــج المســاعدات الماليــة الحكوميــة.

"تمام" في السعودية 
ــر فــي المنطقــة، هــذه المنصــة متوافقــة مــع  "تمــام" هــي منصــة رقميــة مرخصــة مــن البنــك المركــزي الســعودي )ســاما(، وأول مشــغل للتمويــل الُمصغَّ

أحــكام الشــريعة اإلســالمية وتقــدم تمويــاًل مصغــرًا للمســتهلكين فــي غضــون دقائــق مــن خــالل تجربــة رقميــة سلســة للعمــالء.

خدمة "M- Gurush" في جنوب السودان
"M- Gurush" هــي خدمــات ماليــة رقميــة مقدمــة مــن شــركة زيــن جنــوب الســودان بالشــراكة مــع شــركة "ترينيتــي تكنولوجيــز" المرخصــة مــن جانــب 

البنــك المركــزي فــي جنــوب الســودان لتشــغيل عمليــات تحويــل األمــوال المتنقلــة،  وخدمــات الدفــع اإللكترونــي.

الخدمات الرقمية
خدمــات رقميــة مبتكــرة لخلــق فــرص تســاعد علــى ســد الفجــوة 
الرقميــة، تضمــن اســتمرارية األعمــال، وأيضــا تعــزز التنميــة االجتماعيــة 

واالقتصاديــة.

ــز التحــّول  ــدة تعزي ــة أجن فــي ظــل الجائحــة، واصلــت زيــن دفــع عجل
ــات  ــي خدم ــتثمار ف ــن خــالل االس ــواقها التشــغيلية م ــي أس ــي ف الرقم
ــال،  ــتمرارية األعم ــان اس ــة، وضم ــوة الرقمي ــد الفج ــرة لس ــة مبتك رقمي

ــة. ــة واالقتصادي ــة االجتماعي ــز التنمي وتعزي

ــن  ــتثمارات زي ــة اس ــادة محفظ ــرز لقي ــن فينتش ــركة زي ــيس ش ــم تأس ت
ــرص  ــام ف ــاب أم ــح الب ــا، وفت ــاق أعماله ــع نط ــل تنوي ــن أج ــة م الحالي
األمــوال  رؤوس  صناديــق  مــع  عالقتهــا  زيــن  ووســعت  مســتقبلية، 
االســتثمارية اإلقليميــة والدوليــة، بمــا فــي ذلــك: MEVP و Wamda و 

.Colle Capital

واصلــت شــركة زيــن فينتشــرز اســتثمارها المباشــر النشــط فــي مجموعــة 
ــاح  ــذي أت متنوعــة مــن الشــركات الناشــئة فــي المنطقــة، وهــو األمــر ال
لتلــك الشــركات الوصــول إلــى نطــاق مجموعــة زيــن الجغرافــي الواســع 

وقاعــدة عمالئهــا،

 ومن أبرز ما حققته شركة زين فينتشرز خالل العام 2021:

ــي  ــركة Pipe، وه ــع ش ــم م ــرة تفاه ــرز مذك ــن فينتش ــت زي •  وقع
شــركة تكنولوجيــا ماليــة مقرهــا الواليــات المتحــدة، حيــث نجحــت 
ــرادات المتكــررة، وشــركة  ــر منصــة متخصصــة فــي اإلي فــي تطوي
Pipe هــي واحــدة مــن أســرع شــركات التكنولوجيــا الماليــة نمــوًا، 
ــرادات  ــم لإلي ــي العال ــداول ف ــة ت ــا كأول منص ــراف به ــم االعت وت

ــار دوالر.  ــد عــن 2 ملي ــة ســوقية تزي المتكــررة بقيم

ــدة فــي مجــال صناعــة النقــل  •  اســتثمرت الشــركة فــي Swvl الرائ
التشــاركي، حيــث تقــدم حلــول نقــل متنوعــة، وذلــك بعــد أن 
ــات  ــركات والمؤسس ــل للش ــروض النق ــمل ع ــا لتش ــورت خدماته ط
التعليميــة والمؤسســات الخدميــة، وُتفيــد منصــات النقل التشــاركي 
البيئــة مــن خــالل تقليــل عــدد األشــخاص الذيــن يقــودون مركبــات 

فرديــة.

•  اســتثمرت زيــن فينتشــرز فــي منصــة ZoodPay ، بعــد أن انضمــت 
ــة  ــي الجول ــون دوالر ف ــع 38 ملي ــن لجم ــتثمرين عالميي ــى مس إل
االســتثمارية التــي قامــت بهــا فــي العــام األخيــر،  ومــع أكثــر مــن 
عشــرة مكاتــب فــي جميــع أنحــاء الشــرق األوســط وآســيا الوســطى، 
يقــدم تطبيــق ZoodPay ، وســوقه ZoodMall أكثــر مــن 7 
مالييــن منتــج لـــ 8 مالييــن عميــل، وهــو األمــر الــذي يوفــر للتجــار 
والمتســوقين عبــر اإلنترنــت تجربــة تســوق عاليــة الجــودة وخدمــات 

عابــرة للحــدود.

•  ضخــت زيــن فينتشــرز اســتثمارات إضافيــة فــي صناديــق اســتثمارية 
.Valor Capital و MEVP BECO Capital :عالميــة رائــدة مثــل مؤشرات األداء

الرئيسية لخدمات
التكنولوجيا المالية

خالل 2021

1.5
مليـــــــــون

2.33
مليار دوالر

24.6
مليـــــــــون

عدد عمالء

قيمة المعامالت

269
أكثــر من

ألفًا
عدد بطاقات

المحفظة المالية

14,498
عدد وكالء البيع

حجم المعامالت
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كانــت منصــة "شــلونك" الرقميــة المتطــورة مــن بيــن المعالــم البــارزة 
ــة  ــي المنص ــام 2021، وه ــالل الع ــن خ ــة زي ــا مجموع ــي حققته الت
التــي تــم تطويرهــا بالتعــاون مــع وزارة الصحــة والجهــاز المركــزي 
ــر  ــة الحج ــل إدارة عملي ــن أج ــت م ــي الكوي ــات ف ــا المعلوم لتكنولوجي
ــي  ــيا ف ــن دورًا رئيس ــق زي ــارج، ولعــب فري ــن الخ ــن م الصحــي للقادمي

ــد-19. ــار كوفي ــة انتش ــي مكافح ــلطات ف ــم الس دع

تؤكــد الســمات التــي يتمتــع بهــا تطبيــق "شــلونك" علــى قــدرات زيــن 
كمــزود رقمــي موثــوق للســلطات والهيئــات المعنيــة، وقــد فــاز التطبيــق 
ــة الشــراكات بيــن  ــراز أهمي ــى إب ــز التــي تســعى إل بسلســلة مــن الجوائ
ــة العــام 2021، ســجل فــي  القطاعيــن العــام والخــاص، وحتــى نهاي

تطبيــق "شــلونك" 1.77 مليــون شــخصا.

مركز رقمي واحد لشراكات عالمية مربحة
ــة  ــة برمج ــج "واجه ــى برنام ــن عل ــدت زي ــام 2021، اعتم ــالل الع خ
ــى  ــن الوصــول إل ــاح لعمــالء زي ــا أت التطبيقــات" الخــاص بهــا، وهــو م
 DOCOMOو Googleو Apple :ودولــي مثــل إقليمــي  محتــوى 
 Bigoو Starzplayو Codapayو Digital Virgoو OSNو Digital

.Centiliو  Busuuو  Live

ومــن خــالل الكشــف عــن "واجهــات برمجــة التطبيقــات" الخاصــة بهــا، 
أزاحــت مجموعــة زيــن حاجــزًا كبيــرًا مــن أمــام تطويــر شــراكات رقميــة 
مربحــة علــى مســتوى العالــم، وهــو األمــر الــذي يســمح للمجموعــة 
ــالل  ــن خ ــي م ــر الرقم ــي العص ــار ف ــا واالزده ــاق تعاونه ــيع نط بتوس

ــالء. ــة للعم ــاب الجذاب ــه واأللع ــات الترفي ــرح خدم ــز ط تعزي

إن مجموعــة زيــن هــي مشــغل االتصاالت المتنقلــة الوحيد فــي المنطقة 
الــذي يقــدم منصــة مركزيــة علــى مســتوى المجموعــة مــع عــرض بيــع 
فريــد ونمــوذج متجــر واحــد للشــركاء )مــزودي خدمــة اإلنترنــت ومشــغلي 
شــبكات  ومشــغلي  العالميــة  الرقميــة  التجاريــة  والعالمــات   OTT
االتصــاالت المتنقلــة اآلخريــن( ممــن يخططــون لدخــول منطقــة الشــرق 
ــى  األوســط واالتصــال بســت مــن الشــركات التابعــة لزيــن )باإلضافــة إل

شــركة عمانتــل( بإجمالــي 50 مليــون عميــل.

حتــى نهايــة العــام 2021، كانــت هنــاك شــراكات مــع 16 مــن 
ــكارًا  ــوا 36 ابت ــن قدم ــن الذي ــن الرائدي ــول OTT العالمييي مــزودي حل
رقميــا مختلفــا فــي مجــاالت وســائط االتصــاالت المتنقلــة والترفيــه 

ــرة. ــرة المباش ــالل الفوت ــن خ ــة م ــول المالي ــوى والحل والمحت

أبرز محطات واجهة برمجة تطبيقات:

 ،Google Cloud تــم إطالقهــا فــي يونيــو 2018 بالشــراكة مــع •
.FOO Solutions وتــم تطويرهــا بواســطة شــركة

ــة بالعــام  ــة خــالل العــام 2021 مقارن ــو ثابت • حققــت مســارات نم
2020؛ حيــث ارتفــع صافــي اإليــرادات بنســبة 38% مــع زيــادة 
ــات بنســبة 41% لتصعــد  ــارات واجهــة برمجــة التطبيق ــدد زي ع

مــن 120 مليونــا إلــى 169 مليونــا زيــارة.
• 36 خدمة حية، بمعدل نمو سنوي بلغت نسبته %50.

• أكثر من 130 مليون معاملة دفع منذ التأسيس.

 :Zain esports
قوة مركزية لأللعاب اإللكترونية  

ســاعد وجــود Zain esports كقــوة إقليميــة لأللعــاب اإللكترونيــة 
تتفاعــل مــع الالعبيــن والشــباب فــي أنحــاء المنطقــة علــى خلــق 
ــة، حيــث  ــى خدمــات االتصــاالت التقليدي ــل االعتمــاد عل منظومــة تقل
ــو والمربحــة  ــة ســريعة النم ــات الرقمي ــح فرصــا للخدم ــى فت ــت عل عمل

ــر اإلنترنــت. ــة عب ــاب اإللكتروني لأللع

إن Zain esports واحــدة مــن أكبــر حــاالت اســتخدام خدمــات النطــاق 
العريــض ســواء المتنقــل أو المنزلــي، وهــي مصممــة لمســاعدة شــركات 
ــا  ــالل بنيته ــن خ ــاب م ــع األلع ــل بمجتم ــى التواص ــن عل ــة زي مجموع

التحتيــة المتطــورة.

ــق  ــرع المناط ــن أس ــدة م ــط واح ــرق األوس ــة الش ــر منطق ــا..، تعتب عالمي
تعزيــز  إلــى   Zain esports وتهــدف  اإللكترونيــة،  لأللعــاب  نمــوًا 
ــا  ــمال إفريقي ــط وش ــرق األوس ــة الش ــي منطق ــاب ف ــة األلع ــو منظوم نم
وإطــالق العنــان إلمكانــات المواهــب بمــا فــي ذلــك الالعبيــن والعامليــن 
والمحلليــن والمعلقيــن للمشــاركة والتنافــس علــى الســاحتين اإلقليميــة 

ــة. والدولي

كان تأســيس شــركة Zain esports فــي نوفمبــر 2020 إيذانــا ببدايــة 
ــر  ــرة عب ــرة والمثي ــة الكبي ــر محــدود مــن البطــوالت اإلقليمي ــم غي تقوي
اإلنترنــت واألنشــطة المجتمعيــة المنتظمــة التــي شــملت جوائــز جذابــة 
وتواجــد علــى وســائل التواصــل االجتماعــي علــى مــدار 24 ســاعة طــوال 

أيــام األســبوع لمــدة 365 يومــا.

التعــاون  فئــة  فــي  بجائــزة  مؤخــرًا   Zain esports شــركة  فــازت 
ــة  ــز مجل والشــراكات االبتكاريــة ضمــن نســخة العــام 2021 مــن جوائ
"MEA Business"، وهــي الجوائــز التــي يعتمدهــا مجلــس "ســامينا" 
لالتصــاالت، وذلــك تقديــرًا لجهودهــا فــي تعزيــز منظومــة بيئــة 
األلعــاب اإللكترونيــة، كمــا تلقــت الشــركة أيضــا ترشــيحا لـــنيل جائــزة 
ــز  ــن جوائ ــة" ضم ــاب اإللكتروني ــي األلع ــويقية ف ــة تس ــل حمل "أفض

الســنوي.  Effie MENA

تعاونــت Zain esports مــع إدارة االســتدامة المؤسســية فــي مجموعــة 
زيــن واليونيســيف فــي نشــر كتيــب حــول ســالمة األطفــال علــى 
اإلنترنــت، وهــو الكتيــب الــذي تــم توزيعــه فــي نــادي الرياضــات 
 Zain ــأته ــت، أنش ــة الكوي ــة اللغ ــان ثنائي ــة بي ــي مدرس ــة ف اإللكتروني
esports مــن أجــل تعزيــز الخيــارات المهنيــة المتعلقــة باأللعــاب 

والرياضــات اإللكترونيــة بيــن طــالب المــدارس الثانويــة.

%41
في زيارات واجهة
برمجة التطبيقات

في عدد الخدمات الحية

نمو بنسبة

نمو بنسبة

%50

في اإليرادات

نمو بنسبة

%38
النمو الذي

تحقق على مدار
12 شهرًا

عدد العمالء الذين اتصلوا – هو 
واحد من أضخم نطاقات الوصول 
التي تقدمها جهة اتصال واحدة 

على مستوى الشرق األوسط.

50
مليــــون

130
مليــــون

عدد المعامالت التي تمت منذ 
إطالق منصة واجهة برمجة 

تطبيقات مجموعة زين

150
مليــــون

عدد الزيارات الناجحة لواجهة برمجة 
التطبيقات خالل العام 2021، بزيادة 

نسبتها 41% عن العام 2020 

e
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18
العب شاركوا

أكثر من

43ألف
مليون انطباع عبر وسائل

التواصل االجتماعي

أكثر من

24مليون

@zain.esports@ZainEsports@ZainEsports

متابعو قنوات التواصل االجتماعي
كما بتاريخ 31 ديسمبر 2021

النمو كما بتاريخ 31 ديسمبر 2020

متابعو قنوات التواصل االجتماعي
كما بتاريخ 31 ديسمبر 2021

النمو كما بتاريخ 31 ديسمبر 2020

متابعو قنوات التواصل االجتماعي
كما بتاريخ 31 ديسمبر 2021

النمو كما بتاريخ 31 ديسمبر 2020

35,063

%73.5

17,249

%720

21,173

%661

5.7
تفاعل عبر وسائل

التواصل االجتماعي

أكثر من

مليون
ظهور لمؤثرين 

بطوالت متعددة
أقامــت Zain esports 16 بطولــة خــالل العــام 2021، اســتقطبت أكثــر مــن 18,000 مشــارك منــذ إنشــائها، مــع أكثــر مــن 43 مليــون انطبــاع عبــر 

وســائل التواصــل االجتماعــي، و5.7 مالييــن مشــاركة تفاعليــة عبــر منصتــي Twitch و YouTube وقنــوات التواصــل االجتماعــي األخــرى.

بــدأ العــام األخيــر ببطولــة PubG Mobile، تلتهــا مســابقات Tom Clancy's Rainbow Six Siege وCounter Strike: Global Offensive علــى 
الكمبيوتــر الشــخصي، وهــو مــا عــزز حضــور شــركة Zain esports علــى مســتوى منصــات األلعــاب اإللكترونيــة.

 تبنــت الشــركة نهجــا هجينــا فــي مــا يتعلــق بشــهر رمضــان، حيــث تــم تنظيــم بطــوالت وأنشــطة إقليميــة، وكذلــك بطــوالت خاصــة بــكل دولــة لالعبيــن 
 Epic حيــث كانــت الوحيــدة فــي المنطقــة المرخصــة رســميا مــن جانــب ،Fortnite: Final Zone تنافســيين والعبيــن عابريــن، وشــهدت هــذه الفتــرة بطولــة

Games، وقــد أشــاد ناشــرون - مثــل Ubisoft وGarena - بمصداقيــة زيــن.

وخــالل العــام 2022، تخطــط زيــن Zain esports لتطويــر منصــة البطــوالت الخاصــة بهــا، التــي ستشــمل تجــارة إلكترونيــة وعــروض ذات صلــة - بحيــث 
يمكــن تحقيــق دخــل مــن وراء ســمعتها التــي تــم بناؤهــا فــي أواخــر العــام 2020 وطــوال العــام 2021 - وتخطــط الشــركة لتوســيع شــراكاتها مــع المــدارس 
والجامعــات، مــع إدخــال الرياضــات اإللكترونيــة المرخصــة المدرســية، ومــن المقــرر أيضــا إنشــاء ســاحات رياضــات إلكترونيــة متطــورة، التــي مــن المقــرر لهــا 

أن تنطلــق بحلــول الربــع الثالــث مــن العــام 2022 ببطــوالت ماديــة وورش عمــل. 

إحصائيات:

نمو وسائل التواصل االجتماعي:

Zain esports
مــع تخفيــف قيــود الجائحــة..، تحّولــت Zain esports إلــى بطــوالت 

علــى مســتوى شــركاتها التابعــة مــع عــدد مــن الشــراكات المحليــة. 

زين الكويت
ــي  ــت Zain esports ف ــت، دخل ــي الكوي ــن ف ــة زي ــر مجموع ــي مق ف
شــراكة مــع لجنــة الرياضــات اإللكترونيــة التابعــة للجنــة األولمبيــة 
الكويتيــة، وذلــك إلقامــة ســبع بطــوالت علــى مســتوى المنصــات، ومــع 

ــت.  ــة باإلنترن ــر متصل ــة وغي ــي متصل ــل إجتماع ــائل تواص وس

ــة  ــة األولمبي ــر اللجن ــن ومق ــة زي ــر مجموع ــي مق ــابقات ف ــت المس أقيم
ــة  ــات اإللكتروني ــات الرياض ــر فعالي ــن أكث ــدة م ــت واح ــة، وكان الكويتي
التــي تمــت تغطيتهــا علــى نطــاق واســع، حيــث كانــت تلــك الشــراكة 
هــي األولــى مــن نوعهــا فــي الكويــت، إذ تهــدف إلــى إطــالق العنــان 
ــي  ــة بهــدف إنشــاء فريــق رياضــي إلكترون ــات المواهــب المحلي إلمكان
كويتــي يشــارك فــي األلعــاب األولمبيــة المســتقبلية، وغيرهــا مــن 

ــة. ــابقات الدولي المس

زين السعودية
شــاركت شــركة زيــن الســعودية فــي منظومــة األلعــاب اإللكترونيــة 
ــركاء  ــا ش ــوالت أقامه ــي بط ــا ف ــالل تواجده ــن خ ــك م ــة، وذل المحلي
ــن  ــركة زي ــة بش ــاة خاص ــالق قن ــداث إط ــرز األح ــن أب ــون، كان م محلي
.Playhera الســعودية وإجــراء العديــد مــن البطــوالت عبــر منصــة

شــاركت شــركة زيــن الســعودية فــي تنظيــم النســخة الثانيــة من مســابقة 
اســتراتيجي،  رقمــي  كــراٍع   "Make it and Play it for Youth"
ــي إطــار شــراكة شــركة زيــن الســعودية مــع  جــاءت هــذه الرعايــة ف
وزارة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات وتعاونهــا مــع االتحــاد الســعودي 
الــذي حمــل عنــوان   2021 اإللكترونيــة خــالل موســم  للرياضــات 

ــدود". ــال ح ــاب ب ــون ألع "العب

اســتهدفت تلــك المســابقة المواهــب الشــابة مــن عمــر 9 - 14 عامــا، 
وذلــك لتعليمهــم كيفيــة برمجــة ألعــاب الفيديــو مــع تقديــم التوجيــه 

لهــم وإتاحــة الفرصــة لهــم لتطويــر مواهبهــم ومهاراتهــم.
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زين العراق
ــة  ــة التجاري ــراق العالم ــن الع ــركة زي ــت ش ــر 2021، طرح ــي نوفمب ف
ــت  ــاز اإلنترن ــع جه ــب م ــى جن ــا إل ــراق، جنب ــي الع Zain esports ف
ــر المؤثريــن فــي مجــال  ــة أكب المتنقــل "Zain Fi2"، وشــهدت البطول
ــة،  ــرون الســرعات المذهل ــراق وهــم يختب ــي الع ــة ف األلعــاب اإللكتروني
واتصــال الجيــل الرابــع الســلس الــذي وفرتــه لهــم شــركة زيــن العــراق. 

زين األردن
نظمــت شــركة زيــن األردن 10 فعاليــات رياضــة إلكترونيــة خــالل العــام 
ــراكات  ــن الش ــرًا م ــددًا كبي ــملت ع ــي ش ــات الت ــي الفعالي 2021، وه
العامــة والخاصــة، كان أبرزهــا شــراكة FIFA21 مــع اتحــاد غــرب آســيا 
 Tom Clancy's Rainbow Six: وبطولــة   ،)WAFF( القــدم لكــرة 
ــاج  ــرى إنت ــد ج ــان، وق ــي عّم ــي ف ــات الملك ــف الدباب ــع متح Siege م
االســتوديو  جانــب  مــن  باحترافيــة   Rainbow Six Siege فعاليــة
 4,000 مــن  أكثــر  وحقــق  األردن  زيــن  بشــركة  الخــاص  الداخلــي 

ــاهدة. مش
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زين الكويت
تأسســت شــركة االتصــاالت المتنقلــة "زيــن" – الشــركة األم - فــي الكويــت فــي العــام 
1983، وكان إطــالق خدمــات الـــ )GSM( فــي العــام 1994 مــن أهــم المحطــات 
التــي شــهدتها مســيرة الشــركة، إذ كانــت أول ُمَشــغل اتصــاالت يطلــق هــذه الخدمــة 
تجاريــا علــى مســتوى المنطقــة..، أســهم الشــركة مدرجــة فــي بورصــة الكويــت منــذ 
ــة  ــر الســوق األول"، وهــو ســوق النخب ــة في"مؤش ــا هــي مصنف ــام 1985، وحالي الع
الــذي يعــد أفضــل األســواق التــي أنشــأتها بورصــة الكويــت، حيث يســتهدف الشــركات 
الممتــازة ذات الســيولة العاليــة، وفــي 31 ديســمبر 2021، بلغــت القيمــة الســوقية 

للشــركة 8.5 مليــار دوالر )بســعر إغــالق 595 فلســا(.
مــا زالــت شــركة زيــن الكويــت هــي الشــركة األكثــر ربحيــة داخــل محفظــة عمليــات 
المجموعــة، إذ تحافــظ علــى ريادتهــا الســوقية علــى مســتوى القيمــة وقاعــدة العمــالء، 
حيــث تبلــغ قاعــدة عمالئهــا 2.5 مليــون عميــل..، تعكــس المؤشــرات الماليــة ريــادة 
الشــركة الســوقية، إذ تشــكل إيراداتهــا 38% مــن إجمالــي إيــرادات قطــاع االتصــاالت 

فــي الكويــت، وتمثــل مــا نســبته 63% مــن صافــي ربحيــة قطــاع االتصــاالت.
ســجلت المؤشــرات الماليــة للشــركة نســب نمــو جيــدة عــن العــام األخيــر، إذ ارتفعــت 
 ،)EBITDA( اإليــرادات، واألربــاح قبــل خصــم الفوائــد والضرائــب واالســتهالكات
وصافــي األربــاح بنســبة 1% و13% و7% علــى التوالــي، وَنَمــت إيــرادات خدمــات 
اإليــرادات  مــن   %40 ل  لتشــكِّ  ،2020 بالعــام  مقارنــة   %6 بنســبة  البيانــات 

ــة. اإلجمالي
ــي  ــن إيراداتهــا( ف ــع 10% م ــي )بواق ــون دوالر أمريك ــركة 101 ملي ــتثمرت الش اس
النفقــات الرأســمالية خــالل العــام 2021، وهــو األمــر الــذي ســاعدها فــي نشــر خدمات 
الجيــل الخامــس علــى مســتوى الدولــة إلــى أكثــر مــن 2000 موقعــا، وبفضــل هــذه 
ــس  ــا لمقايي ــس، وفق ــل خام ــبكة جي ــرع ش ــك أس ــركة تمل ــت الش ــتثمارات أصبح االس

الهيئــة العامــة لالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات.
ارتفعــت قاعــدة عمــالء الجيــل الخامــس وعمــالء النطــاق العريــض المتنقــل خــالل هذه 
الفتــرة، إذ اســتحوذت الشــركة علــى أكبــر حصــة ســوقية مــن عمــالء الجيــل الخامــس، 
ــد  ــى صعي ــة، خصوصــا عل ــرادات المحقق ــى حجــم اإلي ــو عل ــد انعكــس هــذا النم وق

.)B2B( خدمــات الشــركات وقطــاع األعمــال
فــي الربــع األول مــن العــام 2021، تــم إطــالق تطبيــق جديــد للشــركة يركــز علــى 
احتياجــات العمــالء، وقــد تضمــن بمظهــره المحــدث العديــد مــن الميــزات الجديــدة، 
وفــي 21 ديســمبر، أطلقــت الشــركة منصــة تجــارة إلكترونيــة متكاملــة، لتمثــل حجــر 
األســاس فــي تمكيــن المبيعــات الرقميــة، حاليــا هنــاك أكثــر مــن 70% مــن قاعــدة 

العمــالء يتفاعلــون مــع الشــركة عبــر قنواتهــا الرقميــة.
الشــركة هــي أول ُمَشــغل فــي الســوق يقــدم خدمــات الجيــل الخامــس لعمــالء الدفــع 
المســبق كجــزء مــن منصــة eeZee Flexi أو مــن خــالل الباقــات المتوفــرة عبــر تطبيق 
"زيــن" أو موقــع MyZain، باإلضافــة إلــى ذلــك..، كانــت الشــركة أول ُمَشــغل فــي 
الكويــت يقــدم خدمــات SD-WAN عالميــة المســتوى تخــدم المؤسســات والهيئــات 

العامــة، وكذلــك الشــركات الصغيــرة والمتوســطة.
شــهد العــام 2021 اإلطــالق الرســمي لمشــروع العــدادات الذكيــة مــن خــالل شــراكة 
ــادرة فــي هــذا القطــاع  ــر مب ــي أكب ــت، ف ــي الكوي ــاء ف ــاء والم ــع وزارة الكهرب ــن م زي
علــى مســتوى الدولــة، إذ ســتقوم زيــن بــإدارة أنظمــة تشــغيل العــدادات، فضــاًل عــن 
تطويــر قاعــدة البيانــات الضخمــة، يهــدف هــذا المشــروع إلــى التخلــص مــن الحاجــة 
إلــى الحصــول علــى قــراءات العــدادات، واســتبدالها بمنصــة إلكترونيــة حديثــة تجمــع 
ــأي  ــاء والمــاء ب قــراءات العــدادات تلقائيــا، مــع إبــالغ فريــق الدعــم فــي وزارة الكهرب

أعطــال داخــل النظــام بشــكل فــوري.
ــق  ــة لتطبي ــة الرقمي ــو المنص ــت ه ــن الكوي ــركة زي ــرى لش ــازات الكب ــد اإلنج كان أح
"شــلونك" التــي تــم تطويرهــا بالتعــاون مــع كٍل مــن وزارة الصحــة والجهــاز المركــزي 
لتكنولوجيــا المعلومــات، إلدارة عمليــة الحجــر الصحــي للقادميــن مــن الخــارج، وبحلول 

نهايــة العــام 2021، شــهد تطبيــق "شــلونك" 1.77 مليــون عمليــة تســجيل.

نسبة النمو20212020األداء المالي والتشغيلي
)000s( 4%2,4662,568 عدد العمالء-

1%1,0561,047 اإليرادات )مليون دوالر(

EBITDA416367%13 )مليون دوالر(

% EBITDA%39%35-

7%266248صافي األرباح )مليون دوالر(

-24$25$متوسط اإليراد لكل عميل

-0%101101اإلنفاق الرأسمالي )مليون دوالر(

قياسات جودة الشبكة
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زين السعودية 
أطلقــت شــركة زيــن الســعودية عملياتهــا التجاريــة فــي المملكــة بتاريخ 26 أغســطس 
ــة،  2008، بعــد مــرور عــام علــى منحهــا ترخيــص تشــغيل شــبكة اتصــاالت متنقل
تمتلــك مجموعــة زيــن حصــة 37% مــن رأس المــال، فــي حيــن أن الحصــة المتبقيــة 
ــة  ــك 21%، ونســبة الـــ 42% المتبقي ــف ســعودي يمتل ــب تحال مملوكــة مــن جان
 ،)ZAIN KSA 7030 :مطروحــة للتــداول الحــر فــي بورصــة "تــداول" )تحــت الرمــز
بلغــت القيمــة الســوقية للشــركة مــا يقــارب 2.8 مليــار دوالر، بســعر إغــالق  12.04 

ريــال ســعودي، كمــا بتاريــخ 31 ديســمبر 2021.
ــام  ــالل الع ــا خ ــالل نجاحه ــن خ ــا م ــازًا تاريخي ــعودية إنج ــن الس ــركة زي ــت ش حقق
2021 فــي إطفــاء جميــع خســائرها المتراكمــة، وتســوية "قــرض المســاهم"، 
ــاع  ــركات وقط ــات الش ــرادات خدم ــتوى إي ــى مس ــا عل ــرة أداًء قوي ــذه الفت ــهدت ه وش
األعمــال )B2B(، وتفــوق عمليــات شــركة "ياقــوت" - المشــغل الرقمــي لشــركة زيــن 
الســعودية – باإلضافــة إلــى النمــو القــوي لعمليــات شــركة "تمــام" منصــة التمويــل 

ــر. ــتهالكي الُمصغَّ االس
تمَيــز العــام 2021 بتحــّول ســلوك المســتهلكين مــن المتاجــر إلــى القنــوات الرقميــة، 
ــى نحــو8   وفــي ظــل هــذا التحــول النوعــي، نمــت قاعــدة عمــالء الشــركة لتصــل إل
مالييــن عميــل، بارتفــاع بلغــت نســبته 14%، بعــد نجاحهــا فــي إضافــة 1 مليــون 

عميــل خــالل هــذه الفتــرة.
ــاح،  ــرادات ســنوية مســتقرة، بينمــا انخفــض صافــي األرب ســجلت عمليــات الشــركة إي
واألربــاح قبــل خصــم الفوائــد والضرائــب واالســتهالكات )EBITDA( بنســبة %9 
و17% علــى التوالــي، يرجــع ذلــك أساســا إلــى اتفاقيــة اإلعفــاء مــع هيئــة االتصــاالت 
وتقنيــة المعلومــات فــي العــام 2020، وإذا اســتثنينا ذلــك، فــإن األربــاح قبــل خصــم 

الفوائــد والضرائــب واالســتهالكات )EBITDA( كانــت  ســتنمو بنســبة %10.
اســتثمرت شــركة زيــن الســعودية 271 مليــون دوالر فــي النفقــات الرأســمالية %13 
مــن اإليــرادات(، إذ توســعت الشــركة فــي تغطيــة شــبكة الجيــل الخامــس بالوصــول 
إلــى مناطــق جديــدة مــن خــالل 4,805 موقعــا للجيــل الخامــس فــي 51 مدينــة، 
ــى  ــن 54% إل ــل الخامــس م ــبكة الجي ــة ش ــتثمارات زادت تغطي وبفضــل هــذه االس

لت إيــرادات خدمــات البيانــات 48% مــن اإليــرادات اإلجماليــة. 63%، وقــد شــكَّ
تلقــت الشــركة عرضــا ملزمــا مــن تحالــف يقــوده صنــدوق االســتثمارات العامــة 
الســعودي )PIF( لشــراء أكثــر مــن 8,000 بــرج اتصــاالت بقيمــة 807 مالييــن دوالر، 
ل شــبكة اتصــاالت افتراضيــة  وحاليــا..، تســتعد شــركة زيــن الســعودية إلطــالق "ُمَشــغِّ

ــام 2022. ــبكتها خــالل الع ــر ش ــة" )MVNO( عب متنقل
توســعت أعمــال الشــركة فــي نطــاق خدمــة التجــوال الدولــي بشــكل كبيــر، إذ بلغــت 
اتفاقيــات التجــوال عبــر تقنيــة )LTE( إلــى 149 دولــة و351 ُمَشــغل، إلــى جانــب 
اتفاقيــات تجــوال الجيــل الخامــس فــي 33 دولــة و43 ُمَشــغل، كمــا أطلقــت الشــركة 
ــر مــن  منصــة الخدمــات الســحابية Zain Cloud Market Place، التــي تقــدم أكث

15 منتجــا لعمــالء المشــروعات وقطــاع األعمــال.
 Telecom Review حصلــت شــركة زيــن الســعودية علــى جائزتيــن مــن قمــة
لقــادة قطــاع االتصــاالت عــن العــام 2021، وهمــا: جائــزة األكثــر ابتــكارًا فــي خدمــة 
المنتجــات عــن خدمــة "ياقــوت" وجائــزة أفضــل نمــو لمســتخدمي خدمــات الجيــل 
الخامــس، ومنحتهــا شــركة Umlaut المتخصصــة فــي قيــاس أداء الشــبكات العالميــة 
جائــزة أفضــل أداء إليــرادات بيانــات االتصــاالت المتنقلــة عــن الجيليــن الرابــع 
والخامــس، وتــم االعتــراف بهــا كأفضــل أداء علــى صعيــد خدمــات الجيــل الخامــس 

ــات. ــات البيان وخدم
 فــازت الشــركة بجائــزة موقــع Speedtest عــن "أســرع شــبكة" فــي المملكــة مــن 
ــن  ــت زي ــك..، احتل ــى ذل ــة إل ــي، باإلضاف ــى التوال ــة عل ــرة الثالث ــركة Ookla للم ش
الســعودية المرتبــة األولــى فــي تقريــر "مقيــاس" للربــع الثالــث مــن العــام 2021 
– وهــو تقريــر تصــدره هيئــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات – عــن أول نشــر لشــبكة 
جيــل خامــس، وأســرع متوســط ســرعة تنزيــل متنقــل لشــبكات الجيــل الخامــس فــي 

الريــاض.

نسبة النمو20212020األداء المالي والتشغيلي
)000s( 14%7,015 8,027عدد العمالء

0% 2,113 2,111 اإليرادات )مليون دوالر(

-EBITDA 836 918 %9 )مليون دوالر(

% EBITDA%40%43-

-17%69  57 صافي األرباح )مليون دوالر(

-20$19$متوسط اإليراد لكل عميل

-65% 785 271 اإلنفاق الرأسمالي )مليون دوالر(

قياسات جودة الشبكة
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زين العراق 
تقــدم شــركة زيــن العــراق خدمــات االتصــاالت المتنقلــة منــذ ديســمبر 2003، 
ــت  ــطس 2007، واصل ــي أغس ــا ف ــه 15 عام ــص مدت ــى ترخي ــا عل ــد حصوله وبع
نمــو أعمالهــا لتصبــح أكبــر ُمَشــغل لالتصــاالت المتنقلــة فــي الســوق العراقيــة، وحاليــا 
ــار دوالر أمريكــي كمــا بتاريــخ 31 ديســمبر  ــغ القيمــة الســوقية للشــركة 2.9 ملي تبل

.2021

ُيعــد إطــالق خدمــات الجيــل الرابــع )LTE( فــي العــراق مــن أبــرز المحطــات التشــغيلية 
لعمليــات الشــركة فــي العــام األخيــر، حيــث شــهدت قاعــدة العمــالء نمــوًا بنســبة %2 
ــون  ــع الملي ــل الراب ــالء الجي ــل، مــع تجــاوز عــدد عم ــون عمي ــى 16.4 ملي لتصــل إل

عميــل.

نجحــت الشــركة فــي مــد تراخيــص الجيليــن الثانــي والثالــث حتــى العــام 2030، 
وهــو األمــر الــذي مّكنهــا مــن االســتمرار فــي تقديــم خدمــات عاليــة الجــودة، وزيــادة 
نســبة تغطيــة شــبكتها لتصــل إلــى 95% مــن المناطــق المأهولة بالســكان، إذ نشــرت 
شــبكة الجيــل الرابــع فــي 7 مــدن رئيســية، ووصلــت بخدمــات األليــاف الضوئيــة إلــى 

14 مدينــة.

 اســتثمرت زيــن العــراق خــالل هــذه الفتــرة 286 مليــون دوالر فــي النفقــات 
ــع،  الرأســمالية، جــاء غالبيتهــا بشــكل رئيســي فــي نشــر خدمــات شــبكة الجيــل الراب
ــوم  ــق برس ــون دوالر يتعل ــغ 148 ملي ــا مبل ــا أيض ــا، منه ــا إضافي ــع 200 موقع م

التراخيــص.

شــهدت أعمــال الشــركة نمــوًا قويــا فــي خدمــات البيانــات بلــغ 50%، وفــي ســابقة 
ــر(  ــزة )راوت ــبتمبر 2021 أجه ــي س ــركة ف ــت الش ــراق، طرح ــي الع ــى ف ــت األول كان

ــي. ــت المنزل ــز مكانتهــا فــي ســوق اإلنترن ــع لتعزي للجيــل الراب

ــي  ــة )فف ــة العمل ــاض قيم ــر انخف ــة، وتأثي ــة واالجتماعي ــات االقتصادي ــرت التحدي أث
19 ديســمبر 2020، تــم تخفيــض قيمــة الدينــار العراقــي مقابــل الــدوالر األمريكــي 
بنســبة 19% - ليتراجــع مــن 1,190 إلــى 1,470 مقابــل الــدوالر األمريكــي، علــى 
ــد  ــة..، وق ــة الشرس ــركة بالمنافس ــرت الش ــا تأث ــرائية، كم ــوة الش ــي والق ــاد الكل االقتص
اتخــذت الشــركة مبــادرات جديــة للحــد مــن هــذه التحديــات، منهــا: تحديــث األســعار، 
وتقديــم خدمــات وباقــات رقميــة جديــدة للعمــالء األفــراد وعمــالء خدمــات الشــركات 

وقطــاع األعمــال )B2B( ، مســتفيدة فــي ذلــك مــن نشــر شــبكة الجيــل الرابــع.

ــرادات،  ــة، إذ انخفضــت اإلي ــى المؤشــرات المالي ــر عل ــات العــام األخي انعكســت تحدي
واألربــاح قبــل خصــم الفوائــد والضرائــب واالســتهالكات )EBITDA(، وصافــي األربــاح 
بنســبة 18% و17% و47% علــى التوالــي، ُيعــزى ذلــك إلــى انخفــاض ســعر 

ــة. صــرف العمل

ــة oodi  تقــدم  ــا  يحمــل العالمــة التجاري ــغاًل رقمي أطلقــت شــركة زيــن العــراق ُمَش
هــذه العالمــة الثوريــة تجربــة اتصــاالت متنقلــة رقميــة مبســطة، حيــث تحــرر العمــالء 
مــن تجربــة شــراء التجزئــة التقليــدي، وقــد حققــت هــذه المنصــة نجاحــا فوريــا مــن 
خــالل اجتــذاب عــدد كبيــر مــن العمــالء منــذ إطالقهــا فــي منتصــف العــام 2021.

ــوًا  ــركة - نم ــاص بالش ــة الخ ــا المالي ــن كاش" - ذراع التكنولوجي ــة "زي ــهدت منص ش
هائــاًل، حيــث ضاعفــت عــدد معامالتهــا خــالل العــام 2020، ومــا زال مــن المتوقــع 
لهــا أن تســتمر فــي النمــو بســرعة مماثلــة فــي الســنوات المقبلــة، ومــن خــالل التركيــز 
علــى الخدمــات الرقميــة مــن أجــل تعزيــز تجربــة االتصــاالت المتنقلــة، تركــز شــركة 
زيــن العــراق علــى تقديــم مجموعــة واســعة مــن العــروض الجذابــة للعمــالء فــي مــا 
ــق بالمحتــوى واأللعــاب، خصوصــا الرياضــات اإللكترونيــة، الصحــة اإللكترونيــة،  يتعل

والتأميــن، وغيــر ذلــك.

 ،"ZoodMall"أبرمــت زيــن العــراق اتفاقيــة شــراكة مــع منصــة التجــارة اإللكترونيــة
وكذلــك مــع منصتــّي التوصيــل )Toters( و"كريــم")Careem( والعديــد مــن 
الكيانــات الخدميــة األخــرى، ومــع إطــالق خدمــات الجيــل الرابــع، واألليــاف الضوئيــة، 

أصبحــت شــركة زيــن العــراق فــي وضــع جيــد علــى مســتوى مراكزهــا التنافســية.

نسبة النمو20212020األداء المالي والتشغيلي
)000s( 2%16,176 16,448 عدد العمالء

-18%943 769اإليرادات )مليون دوالر(

-EBITDA 312  378%17 )مليون دوالر(

% EBITDA%41%40-

-47%80    42 صافي األرباح )مليون دوالر(

-5$4$متوسط اإليراد لكل عميل

11%257 286 اإلنفاق الرأسمالي )مليون دوالر(

قياسات جودة الشبكة
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زين السودان
ل  ــغِّ ــل - أول ُمَش ــركة موبيتي ــي ش ــة 61% ف ــى حص ــن عل ــة زي ــتحوذت مجموع اس
لالتصــاالت المتنقلــة فــي الســودان فــي فبرايــر 2006 - فــي صفقــة بلغــت قيمتهــا 
1.33 مليــار دوالر، وبعــد تغييــر عالمتهــا التجاريــة إلــى "زيــن" فــي ســبتمبر 

ــا. ــدة 20 عام ــا لم ــركة رخصته ــددت الش 2007، ج

فــي 21 فبرايــر 2021، قــام بنــك الســودان المركــزي بتعديــل سياســة ســعر الصــرف 
ــك،  ــرن"، نتيجــة لذل ــم الم ــى "ســعر الصــرف العائ ــت" إل مــن "ســعر الصــرف الثاب
انخفضــت قيمــة الجنيــه الســوداني مــن 55 جنيهــا /دوالر إلــى 436 جنيهــا /دوالر 

ابتــداء مــن ديســمبر 2021.

انخفضــت اإليــرادات بنســبة 21%، ُيعــزى ذلــك إلــى تأثيــر تخفيــض ســعر صــرف 
 )EBITDA( العملــة، وانخفضــت األربــاح قبــل خصــم الفوائد والضرائــب واالســتهالكات
ــف  ــل تخفي ــن أج ــبة 70%، وم ــة بنس ــاح الصافي ــزت األرب ــا قف ــبة 4%، بينم بنس
تأثيــر انخفــاض ســعر الصــرف، نفــذت الشــركة تعديــالت كبيــرة علــى األســعار، كمــا 

قامــت بتصميــم المزيــد مــن العــروض والباقــات.

ــل  ــمالية )تمث ــات الرأس ــي النفق ــون دوالر ف ــودان 55 ملي ــن الس ــركة زي ــتثمرت ش اس
17% مــن اإليــرادات( جــاءت غالبيتهــا فــي نشــر شــبكة الجيــل الرابــع، وقــد شــكلت 

ــرادات الشــركة. ــي إي ــرادات الخدمــات 27% مــن إجمال إي

اســتفادت زيــن الســودان مــن قــرار تخفيــض ضريبــة القيمــة المضافــة مــن 40% إلــى 
ــا الماليــة )فينتــك(، دعمــت شــركة زيــن الســودان  35%، وعلــى صعيــد التكنولوجي
الحكومــة فــي توزيــع 2.13 مليــار جنيــه ســوداني علــى أكثــر مــن 250 ألــف عميــل 

مــن خــالل برنامــج " َثَمــرات".

ــر  ــذ العــام 2007، قــرر مجلــس إدارة شــركة زيــن الســودان فــي فبراي وألول مــرة من
2022 توزيــع أربــاح نقديــة بقيمــة 15 مليــار جنيــه ســوداني )تقــارب 30 مليــون 
ــه الســوداني عــن  ــة الشــركة بالجني ل 45% مــن صافــي ربحي ــا ُيشــكِّ دوالر(، وهــو م

ــام 2021. الع

ــركة  ــودان والش ــن الس ــركة زي ــن ش ــراء 100% م ــزم لش ــر مل ــا غي ــن عرض ــت زي تلق
ــت  ــم الب ــن المرجــح أن يت ــار دوالر، م ــل 1.3 ملي ــة الســودانية القابضــة مقاب الكويتي
فــي هــذا العــرض خــالل العــام 2022 بعــد االنتهــاء مــن الفحــص النافــي للجهالــة، 
وفــي ظــل التحديــات االجتماعيــة واالقتصاديــة، تركــز الشــركة علــى وضــع نفســها فــي 

ريــادة القطــاع الرقمــي، مــن خــالل التوســع فــي اســتخدام القنــوات الرقميــة.

نسبة النمو20212020األداء المالي والتشغيلي
)000s( 2%16,572  16,309 عدد العمالء-

-21%330417اإليرادات )مليون دوالر(

-EBITDA 164 171%4 )مليون دوالر(

% EBITDA%50%41-

%70 61    103 صافي األرباح )مليون دوالر(

-2$2$متوسط اإليراد لكل عميل

-50% 110 55 اإلنفاق الرأسمالي )مليون دوالر(

قياسات جودة الشبكة

سنة االستحواذ
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زين األردن
ــي  ــاالت ف ــاع االتص ــي قط ــورة ف ــن األردن ث ــركة زي ــت ش ــام 1994، أحدث ــي الع ف
المملكــة، عندمــا أصبحــت أول ُمَشــغل يقــدم خدمــات االتصــاالت المتنقلــة تحــت اســم 
"فاســت لينــك"، وفــي العــام 2003، انضمــت الشــركة إلــى مجموعــة زيــن، وعلــى 
الرغــم مــن المنافســة الشــديدة فــي واحــد مــن أشــد األســواق تنافســية فــي المنطقــة، 
حافظــت شــركة زيــن األردن علــى مكانتهــا باعتبارهــا الكيــان الرائــد لالتصــاالت 
المتنقلــة فــي المملكــة، إذ كانــت لهــا الريــادة مؤخــرا فــي إطــالق شــبكة الجيــل الرابع.

ــت متصــدرة ســوق  ــا زال ــث م ــات الشــركة، حي ــدا لعملي ــا جي ــام 2021 عام كان الع
االتصــاالت فــي المملكــة، مــع نمــو قاعــدة عمالئهــا بنســبة 3%، حاليــا لــدى الشــركة 

ــل. ــون عمي 3.6 ملي

ــات  ــرادات خدم ــادة إي ــى زي ــك إل ــزى ذل ــبة 3%، ُيع ــركة بنس ــرادات الش ــت إي ارتفع
النطــاق العريــض واألليــاف المنزليــة، وَنَمــت األربــاح قبــل خصــم الفوائــد والضرائــب 
واالســتهالكات )EBITDA( بنســبة 6%، مــع الحفــاظ علــى هامــش أربــاح قبــل خصــم 
الفوائــد والضرائــب و االســتهالكات قــوي بنســبة 46%، وقفــزت األربــاح بنســبة 
66%، ُيعــزى ذلــك إلــى أداء األربــاح قبــل خصــم الفوائــد والضرائــب واالســتهالكات 

ــراج. )EBITDA(، والمكاســب التــي تحّققــت مــن وراء بيــع وإعــادة اســتئجار األب

فــي ديســمبر 2021، أبرمــت شــركة زيــن األردن صفقــة بيــع وإعــادة اســتئجار األبــراج 
)2,607 برجــا(، مقابــل 88 مليــون دوالر.

بلغــت النفقــات الرأســمالية 276 مليــون دوالر، جــاء غالبيتهــا فــي تجديــد ترخيــص 
900 ميجاهرتــز وتوســعة األليــاف، وشــهدت قاعــدة عمــالء األليــاف المنزليــة زيــادة 
بنســبة 50% و90% فــي اإليــرادات، تجــدر اإلشــارة إلــى أن الشــركة اســتفادت مــن 
التوســع فــي شــبكة الجيــل الرابــع واألليــاف المنزليــة، وهــو مــا أدى إلــى زيــادة إيــرادات 

خدمــات البيانــات بنســبة 11%، تمثــل 50% مــن إجمالــي اإليــرادات.

عــت "زيــن كاش" األردن اتفاقيــة مــع شــركة "ويســترن يونيــون" للتحويــالت  وقَّ
ــة، باإلضافــة إلــى حصولهــا علــى موافقــة البنــك المركــزي األردنــي لمعالجــة  الدولي
حلــول البطاقــات االئتمانيــة، وشــهد التركيــز علــى التكنولوجيــا الماليــة زيــادة قاعــدة 
ــن %41،  ــر م ــة  بأكث ــي المملك ــرز ف ــة األب ــة المتنقل ــن كاش"  المحفظ ــالء "زي عم
ــع  ــر، وم ــام األخي ــالل الع ــالت خ ــي المعام ــبة 124% ف ــادة بنس ــت زي ــث حقق حي
تضاعــف اإليــرادات تقريبــا، أطلقــت "زيــن كاش" خدمــات جديــدة تســمح بالتحويالت 
المباشــرة والفوريــة بيــن البنــوك والمحافــظ باإلضافــة إلــى إطــالق خدمــة التحويــالت 

عبــر الحــدود مــن خــالل تطبيــق العمــالء الخــاص بهــا.

ــتضافة  ــيبراني، واالس ــن الس ــروض األم ــيع ع ــى توس ــر عل ــكل كبي ــركة بش ــز الش ُترك
ــدارة  ــات الم ــى الخدم ــة إل ــي، باإلضاف ــاع الحكوم ــال وللقط ــركات األعم ــحابية لش الس
التــي يتــم اســتضافتها فــي مركــز زيــن اإلقليمــي )The Bunker(، وهــو أول مركــز 
ــان. بيانــات إقليمــي مــن نوعــه وأول منشــأة للتعافــي مــن الكــوارث فــي العاصمــة َعمَّ

ــتهدف  ــل تس ــع آج ــة دف ــركة باق ــت الش ــراد..، طرح ــتهلكين األف ــد المس ــى صعي عل
الشــباب، باإلضافــة إلــى باقــات جذابــة أخــرى، كمــا نفــذت شــركة زيــن األردن مبــادرات 
مــن خــالل قنــوات رقميــة، بمــا فــي ذلــك منصــة eShop التــي تــم تحديثهــا 
لالســتفادة مــن شــبكاتها الخاصــة باألليــاف المنزليــة والجيــل الرابــع، وأدى ذلــك إلــى 
ــة  ــي الحص ــد ف ــاب المزي ــي واكتس ــض المنزل ــاق العري ــات النط ــرادات خدم ــادة إي زي
ــرح  ــالل ط ــن خ ــة م ــروض القيم ــراء ع ــى إث ــا عل ــركة أيض ــزت الش ــد ركَّ ــوقية، وق الس
تطبيقــات للبــث الحــي، خدمــات ســحابية، ألعــاب وأجهــزة، وخدمــات إنترنــت األشــياء.
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)000s( 3%3,551 3,645عدد العمالء

3%500487اإليرادات )مليون دوالر(
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% EBITDA%46%44-

66% 79  132 صافي األرباح )مليون دوالر(
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زين البحرين
بــدأت شــركة زيــن البحريــن عملياتهــا التجاريــة فــي المملكــة فــي ديســمبر 2003 
تحــت اســم "إم تــي ســي فودافــون"، وتحولــت الشــركة لتعمــل تحــت العالمــة 
التجاريــة "زيــن" فــي العــام 2007، ومــن خــالل جهودهــا الرائــدة فــي طــرح أحــدث 
التقنيــات، لعبــت الشــركة دورًا رئيســيا فــي وضــع البحريــن علــى خريطــة االتصــاالت 

ــة. العالمي

شــركة زيــن البحريــن مدرجــة فــي بورصــة البحريــن )رمــز التــداول: ZAINBH( بقيمــة 
ســوقية تبلــغ 134 مليــون دوالر تقريبــا )ســعر الســهم0.140  دينــار بحرينــي( كمــا 

فــي 31 ديســمبر 2021. 

ســجلت المؤشــرات الماليــة الرئيســية لشــركة زيــن البحريــن أداًء قويــا فــي العــام 
األخيــر، إذ ارتفعــت اإليــرادات، واألربــاح قبــل خصــم الفوائــد والضرائــب واالســتهالكات 
)EBITDA(، وصافــي األربــاح بنســبة %5 و2% و3% علــى التوالــي، َونَمــت إيــرادات 

خدمــات البيانــات بنســبة 4%، تمثــل 46% مــن اإليــرادات اإلجماليــة.

ــبكتّي  ــة لش ــة التحتي ــي البني ــتمر ف ــع المس ــى التوس ــن عل ــن البحري ــركة زي ــز ش ُترك
الجيــل الرابــع والجيــل الخامــس، وخدمــات النطــاق العريــض المنزلــي، خصوصــا 
رة حديثــا، حيــث اســتثمرت الشــركة 44 مليــون دوالر كنفقــات  فــي المناطــق الُمطــوَّ
رأســمالية لزيــادة تغطيــة شــبكة الجيــل الخامــس، التــي تصــل حاليــا إلــى 70% مــن 

ــكانية. المناطــق الس

ــة لشــبكتها، وتوســيع  ــة التحتي ــث البني  أثمــرت هــذه االســتثمارات أيضــا عــن تحدي
شــريحة العمــالء لخدمــات شــبكة الجيــل الرابــع، الــذي أدى بــدوره إلــى تحســين تجربــة 
العمــالء بشــكل كبيــر مــع زيــادة ســرعة اتصــاالت النطــاق العريــض بمــا يصــل إلــى 

ســتة أضعــاف لتحقيــق اتصــاالت أفضــل وتلبيــة الطلــب المتزايــد أثنــاء الجائحــة.

ــا  ــى الحصــول علــى رخصــة تشــغيل فــي مجــاالت التكنولوجي وإذ تســعى الشــركة إل
ــت  ــث أطلق ــالء، حي ــى العم ــتمر عل ــز المس ــوم بالتركي ــا تق ــك(، فإنه ــة )فينِت المالي
ــوة شــبكتها، وجــددت  ــة لالســتفادة مــن ق ــع اآلجــل الجذاب ــات الدف ــد مــن باق العدي
الشــركة عــروض خدماتهــا الخاصــة بالنطــاق العريــض وعــروض خدمــات القيمــة 
المضافــة، كمــا طرحــت برنامجــا الســتبدال األجهــزة، ونفــذت العديــد مــن المبــادرات 

ــة. ــن التجاري ــة زي ــة عالم ــز هوي لتعزي

 Zbot عــززت زيــن البحريــن تطبيقاتهــا الخاصــة بالتعامــل مــع العمــالء )كتطبيقــي
وeShop وغيرهمــا( مــن خــالل تزويدهــا بمزيــد مــن ميــزات الــذكاء االصطناعــي مــن 
أجــل توفيــر خدمــات شــاملة لتفاعــالت الخدمــات الذاتيــة الرقميــة المقدمــة للعمــالء، 
كمــا طرحــت الشــركة تطبيــق Apple Pay للســماح بالمدفوعــات غيــر النقديــة وبــدون 
لمــس عبــر الهواتــف الذكيــة فــي البحريــن، وعــززت الشــركة باقــات النطــاق العريــض 
المتنقــل والمنزلــي التــي تقــدم العديــد مــن المزايــا للعمــالء - بمــا فــي ذلــك مشــاركة 
الـــSIM واشــتراكات OSN المجانيــة، باإلضافــة إلــى ذلــك..، أطلقــت الشــركة أحــدث 
ــن  ــر تأمي ــن خــالل توفي ــالء م ــة العم ــز تجرب ــن أجــل تعزي ــي م ــل التال أجهــزة الجي

مجانــي علــى أجهــزة الهواتــف ومكافــآت بيانــات إضافيــة مجانيــة.

للحفــاظ علــى عمالئهــا آمنيــن ومتصليــن..، زودت شــركة زيــن البحريــن جميــع الطالب 
الذيــن يســتخدمون خدمــات النطــاق العريــض المنزلــي الخاصــة بهــا بإمكانيــة الوصول 
 Google Classroom :ــك ــا فــي ذل ــة محــددة، بم ــى منصــات تعليمي ــي إل المجان
وGoogle Hangout وMicrosoft Teams و Black Board الخاصــة بجامعــة 
البحريــن وeduNET.BH، كمــا اســتثمرت الشــركة فــي مبــادرة "ُكــن ســالما"، وهــي 
ــوات زيــن البحريــن الرقميــة  ــادرة التــي تتيــح للعمــالء االســتفادة مــن جميــع قن المب

إلتمــام معامالتهــم مــن منازلهــم بأمــان.

وإذ ُتركــز شــركة زيــن البحريــن علــى التوســع فــي خدمــات الجيــل الخامــس لتســريع 
ــاح  ــع أرب ــن بتوزي ــن البحري ــس إدارة شــركة زي ــال )B2B(، أوصــى مجل مشــاريع األعم

نقديــة ســنوية بقيمــة 8 فلــوس للســهم الواحــد.
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الشؤون التنظيمية
تخضــع العمليــات التشــغيلية والشــركات التابعــة لمجموعــة زيــن لتشــريعات ولوائــح تنظيميــة وتراخيــص وطنيــة عابــرة للحــدود  و للقطاعــات المشــتركة، 
وأخــرى خاصــة بقطــاع االتصــاالت تحديــدًا، لــذا فــإن عالقتنــا مــع الحكومــات والهيئــات التنظيميــة ضروريــة لضمــان تطويــر سياســاتنا بمــا يخــدم مصالــح 
عمالئنــا ومصالــح صناعــة االتصــاالت مــع تمكيــن الحكومــات أيضــا مــن فهــم التأثيــر اإليجابــي الــذي يمكــن أن نحققــه بشــكل أفضــل علــى البيئــة 

والمجتمعــات التــي نعمــل فيهــا.

نواصــل مــع الحكومــات مــن خــالل المشــاركة النشــطة فــي منتديــات خاصــة بصناعــة االتصــاالت وورش عمــل يقودهــا منظمــون واجتماعــات مــع وزراء 
وممثليــن ومســؤولي السياســات، فضــال عــن اســتجاباتنا للمشــاورات العامــة والصناعيــة التــي تطلقهــا الهيئــات التنظيميــة.

ــو  ــا، إذ تدع ــل فيه ــي تعم ــواق الت ــي األس ــي ف ــاد الرقم ــدة االقتص ــا ألجن ــة دعمه ــى مواصل ــن إل ــة زي ــعى مجموع ــي..، تس ــريك مجتمع ــا ش بصفته
ــط داخليــة  ــال التنظيمــي، وخلــق نظــام لتقييــم المخاطــر، وتطبيــق ضواب ــى إنشــاء منظومــة شــاملة وصارمــة إلدارة االمتث اســتراتيجيتنا التنظيميــة إل
مناســبة مدعومــة بالتركيــز علــى ثمانيــة مجــاالت و ركائــز أساســية ذات تأثيــرات حاســمة علــى أعمــال المجموعــة، إلــى جانــب خلــق عوامــل تمكيــن 

ــن. ــة زي ــة بمجموع ــتراتيجية ‘4Sight’ الخاص ــق اس لتحقي

مجاالت التركيز التنظيمية مدعومة باالمتثال التنظيمي

المبادرات التنظيمية للمجموعة 
برنامج االمتثال التنظيمي

فــي العــام 2021، أطلقــت مجموعــة زيــن برنامجهــا الخــاص باالمتثــال التنظيمــي لقطــاع 
االتصــاالت، وهــو البرنامــج المصمــم لترســيخ الضوابــط الداخليــة، والحوكمــة، والمراقبــة، ونهــج يعتمــد 
علــى األولويــات فــي حــل المخاطــر المتعلقــة بالمســائل التنظيميــة، الهــدف مــن هــذا البرنامــج هــو 
 ISO اعتمــاد نظــام إلدارة االمتثــال ينســجم مــع معيــار "المنظمــة الدوليــة للتوحيــد القياســي" رقــم
.ISO31000 37301 إلــى جانــب اعتمــاد إطــار عمــل إلدارة المخاطــر يتماشــى مــع المعيــار رقــم

ــع واألنظمــة الالزمــة للتخفيــف مــن أي  يســتحدث هــذا النهــج اإلجــراءات والسياســات وأدوات التتب
ــيخ  ــة لترس ــة مصمم ــإن العملي ــة المطــاف، ف ــي نهاي ــي، وف ــلبية داخــل المجــال التنظيم ــج س نتائ
ثقافــة االمتثــال التنظيمــي مــع دعــم االســتراتيجية فــي الوقــت نفســه إلــى جانــب الحفــاظ علــى 

ــن التراخيــص. ــة المســاهمين وتأمي قيم

مجموعة العمل المعنية بنماذج تمويل القرن الـ 21

ــدة -  ــم المتح ــة لألم ــض التابع ــاق العري ــة النط ــل لجن ــة عم ــدرت مجموع ــام 2021، أص ــي الع ف
والمعنيــة بنمــاذج تمويــل القــرن الـــ 21 مــن أجــل تنميــة نطــاق عريــض مســتدام - تقريرهــا الشــامل 
برئاســة مشــتركة مــن جانــب مجموعــة زيــن، ويلخــص هــذا التقريــر التوصيــات السياســية للحكومــات 
وصانعــي السياســات لتعزيــز اســتراتيجيات التمويــل واالســتثمار المبتكــرة لســد فجــوة االتصــال بيــن 

المتمتعيــن باالتصــاالت والمحروميــن منهــا.

يوصــي التقريــر بتوســيع قاعــدة المســاهمين فــي بنــاء البنيــة التحتيــة، مــع التأكيــد علــى اإلســهامات 
التــي يقدمهــا قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت للحكومــات، وعلــى اإلنفــاق علــى المبــادرات 
ــم  ــي لدع ــدوق دول ــاء صن ــاملة )USFs(، وإنش ــة الش ــق الخدم ــالح صنادي ــاالت، وإص ــة لالتص الداعم

التنميــة المســتدامة التصــاالت النطــاق العريــض.

الرمــوز الدليليــة المشــتركة بيــن الــدول وفقــًا لتوصيــة االتحــاد الدولــي 
 E.164 رقــم  لالتصــاالت 

فــي ينايــر 2022، ُمنحــت مجموعــة زيــن رمــزًا دليليــا دوليــا مشــتركا )CC( وفقــا لتوصيــة االتحــاد 
ــي  ــات ف ــن 3 خان ــف م ــا )IC( يتأل ــودًا تعريفي ــت ك ــا ُمنح ــم E.164، كم ــاالت رق ــي لالتص الدول
ــم اســتمرت لمــدة خمســة أشــهر  ــة تقدي ــك فــي أعقــاب عملي النطــاق الترقيمــي 883 420، وذل

ــدأت فــي العــام 2021. ب

 MNC 901 مــن شــأن هــذه األرقــام )جنبــا إلــى جنــب مــع كــود شــبكة االتصــاالت المتنقلــة رقــم 
ــاالت  ــي لالتص ــاد الدول ــة االتح ــب توصي ــام 2015 بموج ــي الع ــن ف ــه زي ــت علي ــذي حصل 49 ال
رقــم E.212 أن تســاعد فــي دعــم وتوســيع أعمــال المجموعــة والشــركات التابعــة فــي مجــال إنترنــت 

األشــياء، ويمنــح هــذا النطــاق مجموعــة زيــن وصــواًل إلــى مليــار رقــم.

الطيف الترددي

• إدارة الطيف الترددي والتنظيم التقني

• الطيف الترددي لشبكات النفاذ الالسلكي

• الطيف الترددي للواجهة الخلفية الاللسلكية

• خطط الطريق الوطنية للطيف الترددي

• تنسيق الترددات عبر الحدود

البنية التحتية

• تراخيص الخدمة

• المواقع / الصواري / التشارك النشط والسلبي / 

  شركات تأجير األبراج

• الوصول المفتوح والوصول عبر األلياف

National/Intercity/Metro  

• التوصيل الدولي / الكابالت البحرية

• مراكز البيانات / محطات هبوط الكابالت

الضرائب والرسوم
على الصناعة

• الرسوم التنظيمية على المشغلين

• الرسوم على المستهلكين

• ضريبة القيمة المضافة

• رسوم الخدمة الشاملة

• تتبع مؤشرات األداء المالية التنظيمية

المنافسة والتطورات
السوقية

• المراجعات االستراتيجية السوقية وسبل االنتصاف

• الوصول والربط البيني

• مسائل المنافسة

• مراجعات قوانين االتصاالت

• أخرى: الشركات والكيانات الجديده / العبي 

“OTT” خدمات الـ  

شؤون العمالء
وحماية البيانات

• حماية البيانات الشخصية والخصوصية

• حماية المستهلك

• تسجيل بطاقات والحد االعلى المتالك بطاقات

SIM Card  

• معالجة شكاوى العمالء

• أخرى: الفوترة / التحصيل / البريد العشوائي

الجيل الخامس

• تطوير سياسات للجيل الخامس

• التزامات تراخيص الجيل الخامس لنشر الخدمة

• النهج االستراتيجي للقطاعات الرأسية

• أمن وخصوصية خدمات الجيل الخامس

• تحفيز الطلب من جانب حاالت االستخدام

خدمات الشركات
وإنترنت األشياء

والخدمات السحابية

B2B تمكين خدمات الشركات •

• اإلطار التنظيمي إلنترنت األشياء

• اللوائح التنظيمية للمكالمات اإللكترونية 

• أطر الحوسبة السحابية

• التفويضات التنظيمية لألمن السيبراني

الخدمات الرقمية

• الهوية الرقمية / تسهيل عملية "إعرف عميلك" 

  إلكترونيًا.

• قانون المعامالت اإللكترونية / التوقيعات 

  اإللكترونية

• اللوائح التنظيمية للدفع اإللكتروني

• قانون ولوائح مكافحة غسل األموال وتمويل 

  اإلرهاب

• أخرى: الصحة الرقمية / الرياضة اإللكترونية

 الركائز الرئيسية
كيفية التطبيق

االمتثال التنظيمي، وتقييم المخاطر،
وتحديد األولويات، وتخفيف المخاطر التفاعل مع خطط أقسام المجموعة وشركاتها التابعة المحاذاة المستمرة مع استراتيجية مجموعة زين

المحاذاة مع األجندات المؤسسية الدولية استجابات المشاورات العامة مع الجمهور مشاركة السلطة التنظيمية

المعايرة وفقا ألفضل الممارسات العالمية التدريب وبناء القدرات تزايد الوعي باإلدارة التنظيمية

طــر رقابــة داخليــة قويــة يتــم تنفيذهــا علــى مجــال 
ُ
تديــر زيــن األمــور التنظيميــة علــى مســتوى المجموعــة وعلــى مســتوى شــركاتها التابعــة مــن خــالل أ

ــإدارة ســوقها الخــاص بهــا وتراقــب التطــورات  واســع، حيــث تقــود زيــن مبــادرات تأثيريــة علــى مســتوى المجموعــة بينمــا تقــوم كل شــركة تابعــة ب
محليــا.
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التطورات التنظيمية في أسواقنا التشغيلية

الطيف الترددي 
تــم االســتحواذ علــى تــرددات جديــدة فــي العــراق وجنــوب الســودان، وتــم أيضــا تجديــد ترخيــص فــي 
األردن، وفــي ينايــر 2021 – وبهــدف تعزيــز القــدرة علــى نشــر شــبكة الجيــل الرابــع فــي العــراق – 
منحــت هيئــة اإلعــالم واالتصــاالت فــي العــراق شــركة زيــن 2 × 10 ميغاهرتــز فــي النطــاق 1800 
ــص  ــدة ترخي ــع م ــي م ــون دوالر أمريك ــدره 13.533 ملي ــنوي ق ــي س ــغ مال ــل مبل ــز مقاب ميغاهرت

حتــى 30 أغســطس 2030. 

فــي ينايــر 2021، ُمنحــت زيــن إذنــا بنشــر خدمــات LTE فــي جنــوب الســودان بتكلفــة مليــون دوالر 
أمريكــي، وتــم الحصــول علــى طيــف 2 × 5 ميغاهرتــز مــن الطيــف التــرددي مقابــل مــا إجماليــه 
ــي  ــرددي  2x12.5 ف ــف الت ــص الطي ــد ترخي ــم تجدي ــي األردن، ت ــي، وف 400,000 دوالر أمريك
ــي  ــار أردن ــون دين ــي قــدره 156.375 ملي ــل إجمال ــا، مقاب ــز لمــدة 15 عام نطــاق 900 ميغاهرت

علــى أن يتــم ســداده علــى ثالثــة أقســاط متســاوية )قســط كل خمــس ســنوات(. 

ــن  ــد م ــذ العدي ــط لتنفي ــن خط ــات ع ــة المعلوم ــاالت وتقني ــة االتص ــت هيئ ــعودية، أعلن ــي الس ف
المبــادرات المتعلقــة بالطيــف التــرددي، تشــتمل تلــك المبــادرات علــى إطــالق "مبــادرة االســتخدام 
التجــاري والمبتكــر للطيــف التــرددي 2021-2023"، وهــي المبــادرة التــي تحــدد خططــا إلطــالق 
ــص، و6.2 غيغاهرتــز  أكثــر مــن 23 غيغاهرتــز تتألــف مــن 4 غيغاهرتــز مــن الطيــف التــرددي المرخَّ
مــن النطاقــات المعفــاة مــن التراخيــص )بمــا فــي ذلــك 1.2 غيغاهرتــز فــي نطــاق 5925-7125 

ميغاهرتــز( وأكثــر مــن 13 غيغاهرتــز للتراخيــص المخففــة.

أصــدرت الهيئــة مشــاورات عامــة حــول إعــادة تنظيــم طيــف الروابــط الثابتــة، وتخصيــص الطيــف 
التــرددي الراديــوي لشــبكات WLAN والتطبيقــات قصيــرة المــدى فــي النطاقــات 2.4 و5.15 إلــى 
5.35 و5.47 إلــى 5.875 و5.925 إلــى 7.125 و57-71 غيغاهرتــز وأنظمــة التراخيــص  
ــف  ــداول الطي ــدء ت ــية لب ــط أساس ــى خط ــا إل ــة أيض ــارت الهيئ ــام، أش ــف الع ــي منتص ــة، ف المخفف
التــرددي مــن خــالل دعــوة أصحــاب المصلحــة إلــى اإلدالء بوجهــات النظــر حــول أفضــل الممارســات 

الدوليــة لنقــل حقــوق الطيــف التــرددي وتأجيــره.

 أخيــرًا، أشــارت الهيئــة إلــى نيتهــا إطــالق مــزاد للطيــف التــرددي يغطــي نطاقــات الوصلــة الهابطــة 
التكميليــة 600 ميغاهرتــز و700 ميغاهرتــز، والنطــاق 3.8 إلــى 4.0 غيغاهرتــز فــي وقــت مبكــر 

مــن العــام 2022.

فــي الكويــت، اقتــرح مشــغلو شــبكات االتصــاالت المتنقلــة علــى الهيئــة العامــة لالتصــاالت وتقنيــة 
المعلومــات خطــة لتنســيق وتعزيــز الكفــاءة التردديــة للنطــاق 2600 ميغاهرتــز مــن خــالل الحصــول 
علــى النطــاق TDD( 41( مــن خــالل 190 ميغاهرتــز بــداًل مــن التوليفــة الحاليــة التــي تتألــف مــن 
النطاقيــن 7 و38، تستكشــف الهيئــة أيضــا خيــارات تتعلــق بالنطــاق G ميغاهرتــز لكنهــا اختــارت 

االنتظــار حتــى مؤتمــر WRC-23 قبــل اتخــاذ قرارهــا النهائــي. 

ــاع  ــم ارتف ــت لدع ــرددي المؤق ــف الت ــح الطي ــاص بمن ــدى الخ ــر الم ــراء قصي ــتمر اإلج ــي األردن، اس ف
ــتخدم 2 × 10  ــن تس ــت زي ــه مازال ــث  أن ــد - 19، حي ــة كوفي ــبب جائح ــات بس ــتهالك البيان اس
.LTE ــبكات ــر ش ــل نش ــن أج ــز م ــاق 2100 ميغاهرت ــي النط ــرددي ف ــف الت ــن الطي ــز م ميغاهرت

تواصــل زيــن نشــر دعوتهــا بيــن أصحــاب المصلحــة التنظيمييــن الوطنييــن بشــأن مســائل الطيــف 
التــرددي ذات الصلــة.

البنية التحتية
تــم اقتــراح لوائــح وسياســات واستشــارات عامــة ومبــادرات متعلقــة بالبنيــة التحتيــة فــي جميــع أســواق 

زيــن فــي العــام 2021.

 )NTP5و NTP4( فــي البحريــن - وتماشــيا مــع الخطتيــن الوطنيتيــن الرابعــة والخامســة لالتصــاالت
- يتــم تقديــم منتجــات وخدمــات النطــاق العريــض فائقــة الســرعة عبــر شــبكة وطنيــة واحــدة للنطــاق 
العريــض تديرهــا شــركة BNET، وهــي كيــان منفصــل قانونيــا ووظيفيــا عــن شــركة "بتلكــو"، ويتــم 
عــرض خدماتهــا بالجملــة للمشــغلين المرخصيــن، والشــرط المنصــوص عليــه فــي خطــة NTP5 هــو 
النظــر فــي الجــدول الزمنــي المناســب لنقــل أو إيقــاف تشــغيل بعــض أو كل أصــول خدمــات األليــاف 
التــي يحتفــظ بهــا جميــع المشــغلين المرخــص لهــم إلــى شــركة BNET ، وذلــك لتحقيــق هــدف 

الشــبكة الواحــدة. 

بــدأت هيئــة تنظيــم االتصــاالت استشــارة عامــة حــول عمليــة التحويــل، ووضعــت زيــن اســتراتيجيتها 
اســتعدادًا لذلــك اإلجــراء، كمــا حصلــت زيــن أيضا علــى موافقــة الهيئــة ووزارة المواصــالت واالتصاالت 
للوصــول إلــى األليــاف بشــكل اســتثنائي لربــط شــبكتها األساســية بشــركاء اســتراتيجيين مثــل شــركة 
ــة  ــة الثابت ــة الوطني ــة الخدم ــى رخص ــاح عل ــن بنج ــت زي ــيز" AWS، وحصل ــب سيرفس ــازون وي "أم
)لمــدة 15 ســنة بتكلفــة 35,000 دينــار بحرينــي(، يضمــن هــذا االمتيــاز اســتمرار الخدمــة الثابتــة 

بعــد موعــد انتهــاء صالحيــة" الخدمــة الوطنيــة الالســلكية الثابتــة" )NFWS( فــي ينايــر2022.

فــي شــهر نوفمبــر فــي الكويــت، أطلقــت الهيئــة العامــة لالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات استشــارة 
عامــة لمعالجــة متطلبــات تراخيــص االتصــاالت الثابتــة والمتنقلــة، وكان ذلــك إيذانــا بالتحــول مــن 
التراخيــص الموحــدة )التــي تســمح بالخدمــات الثابتــة والمتنقلــة ضمــن ترخيــص واحــد مشــترك( إلــى 
التراخيــص الفرديــة والمخصصــة لخدمــات بعينهــا، فــي حــال تنفيذهــا، ســتدعم التراخيــص الفرديــة 

لالتصــاالت الدوليــة المتنقلــة والثابــت، وأيضــا الحــق فــي نشــر خدمــات األليــاف.

فــي الســودان، واصلــت زيــن التواصــل مــع جهــاز تنظيــم االتصــاالت والبريــد للحصــول علــى ترخيــص 
اتصــاالت خطــوط ثابتــة لفتــح الفــرص لنشــر خدمــات األليــاف والخطــوط الثابتــة، وتأمــل الشــركة أن 
يتــم منحهــا ذلــك الترخيــص فــي الوقــت المناســب، ومــع ذلــك، نجحــت زيــن فــي الحصــول علــى 

. 1-Africa تفويــض عــدم ممانعــة مــن الجهــاز لتقــوم بــدور طــرف اإلبــرار للكابــل البحــري

ــى الشــركات"  ــاف إل ــات "األلي ــوح لدعــم خدم ــة الوصــول المفت ــد اتفاقي ــم تمدي فــي الســعودية، ت
)FTTB( مــع فرصــة تعزيــز عــروض خدمــات الشــركات، وسيســتمر تحســين اتفاقيــة الوصــول المفتــوح 

وإطارهــا األساســي، لكــن اإلطــالق يمثــل خطــوة مهمــة.
تدعــم اســتراتيجية زيــن التنظيميــة توجيــه رســائل مهمــة إلــى الجهــات التنظيميــة الوطنيــة بشــأن 

مبــادرات البنيــة التحتيــة:

تطبيق نظام التراخيص 
المخففة على الطيف 

  “E“ الترددي في النطاق
للواجهة الخلفية الالسلكية

النشر االستباقي لخارطة 
الطيف الترددي الوطنية 

للتخطيط المنسق 

ترددات عابرة للحدود تحت 
قيادة الجهات التنظيمية، 

وتنسيق المزامنة على 
مستوى جميع النطاقات

تعجيل إطالق طيف 
االتصاالت المتنقلة الدولية 
في األسواق ذات الحيازات 

المحدودة من الطيف

نماذج سداد مالئمة: التقسيط 
على مدار مدة الترخيص، 

وخطط للدفع اآلجل

ضمان الحياد التكنولوجي 
على مستوى جميع النطاقات

منح مدد ترخيص أطول بما 
يتماشى مع أفضل الممارسات 

الدولية (20 عامًا فأكثر)

خفض تكاليف الطيف 
لعمليات االستحواذ الجديدة 

وعمليات تجديد الرخص

تحرير البوابات الدولية 
ومحطات إبرار الكابالت

تخفيض تكاليف عبور 
بروتوكول اإلنترنت، والدعوة 
إلى إبرار مزيد من الكابالت 

البحرية

طرح تراخيص موحدة أو 
متكاملة للسماح بخدمات 

االتصاالت الثابتة والمتنقلة 
للعروض التقاربية 

سن تشريعات مواتية 
لمشاركة البنية التحتية 

السلبية / النشطة، وإنشاء 
شركات أبراج

تسريع مبادرات دعم البنية 
التحتية الرقمية: كمراكز 

البيانات ونقاط تبادل 
اإلنترنت، إلخ.

دعم أحقية نشر شبكات 
األلياف أو الوصول المنظم 
إلى شبكات األلياف بأسعار 
عادلة وبشروط غير تسعيرية
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الضرائب والرسوم على صناعة االتصاالت
حدثت تغيرات ملحوظة في مجال ضرائب ورسوم صناعة االتصاالت ضمن نطاق تواجد زين.

 
فــي الســودان، وعقــب تفاعــالت مكثفــة مــع الحكومــة، تــم تخفيــض ضريبــة القيمــة المضافــة علــى خدمــات االتصــاالت - وهــي الضريبــة التــي كانــت قــد 
ُحــددت بنســبة 40% اعتبــارًا مــن 1 ينايــر 2021 – حيــث انخفضــت إلــى 35% اعتبــارًا مــن  1أكتوبــر 2021، لكــن علــى خلفيــة الوضــع السياســي 
والتأثيــرات االقتصاديــة الكليــة األخــرى – مثــل رفــع دعــم الوقــود – ارتفعــت الرســوم التنظيميــة وأســعار الكهربــاء للقطــاع التجــاري، باإلضافــة إلــى ذلــك، 
تمــت زيــادة الضريبــة المســتحقة علــى إجمالــي اإليــرادات المشــغل مــن 7% إلــى 10%، ورفعــت زيــن التعريفــة لمواجهــة هــذه الضغــوط التضخميــة، 

وحققــت زيــادات فــي أســعار خدمــات الصــوت وخدمــات البيانــات المعتمــدة مــن جانــب جهــاز تنظيــم االتصــاالت والبريــد.

في جنوب السودان - وفي خطوة مماثلة - تم رفع التعريفات لمكافحة التأثيرات التضخمية السلبية، وتأثيرات سعر صرف العملة.

ارتفعت ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 10% في البحرين اعتبارًا من 1 يناير 2022.

تواصل زين دعم ومناصرة رسائل رئيسية حول تكاليف صناعة االتصاالت:

المنافسة والتطورات السوقية
كمــا هــو متوقــع، كان هنــاك العديــد مــن التطــورات المتعلقــة بالســوق والمنافســة خــالل العــام 2021 ضمــن نطــاق تواجــد زيــن، مــع تأثيــرات تنظيميــة 

محــددة.

فــي العــراق، أطلقــت زيــن خدمــات الجيــل الرابــع. وبينمــا كان المشــغلون مقيديــن فــي البدايــة مــن جانــب هيئــة اإلعــالم واالتصــاالت بإطــالق الخدمــات 
القائمــة علــى أجهــزة الهواتــف فقــط ، قدمــت زيــن الحقــا أجهــزة توزيــع النطــاق العريــض المتنقــل مــن الجيــل الرابــع لمعالجــة ســوق النطــاق العريــض 
المنزلــي، وســمح هــذا النهــج للســوق باالســتفادة مــن جميــع عوامــل الشــكل )أجهــزة الهواتــف، واألجهــزة اللوحيــة، وأجهــزة التوزيــع( عبــر شــبكة LTE بمــا 

يتماشــى مــع أفضــل الممارســات الدوليــة.

ــر تطبيــق متنقــل مبتكــر،  كمــا أطلقــت شــركة زيــن العــراق العالمــة التجاريــة "Oodi"، وهــي أول مشــغل اتصــاالت رقمــي فــي الســوق، وتقــدم خدمــات عب
وقبــل اإلطــالق، قدمــت زيــن إلــى هيئــة اإلعــالم واالتصــاالت فــي العــراق تمثيــالت مالئمــة، وال ســيما معالجــة أي مفاهيــم متصــورة فــي الســوق تتعلــق بــأن هــذا 
التطبيــق يشــكل خدمــة مشــغل شــبكة افتراضيــة لالتصــاالت المتنقلــة. كمــا تــم إطــالق منصــات رقميــة أخــرى، مثــل "Yooz" بدعــم مــن جانــب شــركة آسياســيل، 

ولــم يتــم إطــالق المشــغل الرابــع لالتصــاالت المتنقلــة حتــى اآلن، ونواصــل مراقبــة التطــورات.

فــي الكويــت، مــن المتوقــع إطــالق شــركة "فيرجــن موبايــل" فــي النصــف األول مــن العــام 2022، وهــي مشــغل شــبكة افتراضيــة مرخــص لــه مــن جانــب 
الهيئــة العامــة لالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات.

في جنوب السودان، أطلق مشغل ثالث )شركة DigiTel( خدماته في يوليو 2021، مع تغطية سكانية تركز بشكل أساسي على إقليم جوبا. 

فــي الســعودية، مــن المتوقــع خــالل الربــع األول مــن العــام 2022 إطــالق شــركتي مشــغل شــبكة افتراضيــة مرخصتيــن، وتشــمل التطــورات البــارزة األخــرى 
فــي الســوق الســعودية تحديــث خطــة الترقيــم الوطنيــة وتوقيــع اتفاقيــة مــن جانــب جميــع مشــغلي شــبكات االتصــاالت المتنقلــة الثالثــة لتمديــد التجــوال 
الوطنــي لشــبكات الجيليــن الثانــي والثالــث )بــدون تكلفــة إضافيــة علــى العمــالء( فــي 21,000 مــن القــرى النائيــة والمناطــق الصحراويــة ومناطــق الخدمــة 
الشــاملة، وفــي أغســطس 2021، اســتحدثت هيئــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات مســتهدفات أداء رئيســية منقحــة ومعاييــر تقنيــة ومنهجيــات الســتنباط 
ــة  ــاس الميداني ــتخدام أدوات القي ــال باس ــم االمتث ــم تقيي ــة. ويت ــاالت المتنقل ــات االتص ــة إزاء خدم ــة واإلنتاجي ــات التغطي ــغلين اللتزام ــال المش ــدى امتث م

*تخفيض مستويات رسوم 
صناعة االتصاالت المفروضة 

على المشغلين الوطنيين  
(نسبة تقاُسم اإليرادات، رسوم 

التراخيص، رسوم الترقيم)

*حيثما أمكن، إلغاء أسعار 
المرافق ذات الصلة 

بالصناعة أو المعدالت 
الضريبية التفاضلية.

*خلق حافز لنشر خدمات 
T/M2M من خالل 
تخفيض التكاليف 

التنظيمية من أجل تمكين 
تلك الخدمات من االزدهار

*تخفيض رسوم التفعيل 
المفروضة من جانب 

الحكومات على العمالء 
(رسوم شريحة SIM وضرائب 

االتصال)

*تخفيض الضرائب 
المفروضة على أجهزة 
الهواتف لتعزيز قدرة 
الجمهور على شرائها

*تخفيض ضرائب االستخدام 
(رسوم االستهالك، ومعدالت 

ضريبة القيمة المضافة 
المرتفعة)

والتعهيــد الجماعــي والبيانــات المســتخلصة مــن أنظمــة مقدمــي الخدمــات.

ــر "مراجعــة ســوقية  ــا وأصــدر مســودة تقري ــي لالتصــاالت، تقييم ــب االتحــاد الدول ــد، وبدعــم مــن جان ــم االتصــاالت والبري وفــي الســودان، أجــرى جهــاز تنظي
اســتراتيجية" )SMR(، وهــو التقريــر الــذي مــا زال قيــد التشــاور والموافقــة النهائيــة، ويحــدد التقريــر مــدى الهيمنــة فــي مجــال بيــع النطــاق العريــض الثابــت 
بالتجزئــة ويســلط الضــوء علــى الفجــوات فــي أســواق عبــور بروتوكــول اإلنترنــت، ونحــن ننتظــر حاليــا القــرار النهائــي مــن جانــب جهــاز تنظيــم االتصــاالت والبريد.

تدعم االستراتيجية التنظيمية الخاصة بـ"زين" وضع ضوابط من شأنها تعزيز المنافسة الفعالة:
 

شؤون العمالء وحماية البيانات
ضمــن نطــاق تواجــد مجموعــة زيــن، اتخــذت الســلطات التنظيميــة الوطنيــة خطــوات لمعالجــة حمايــة البيانــات الشــخصية، وتنظيــم حمايــة المســتهلك، وتســجيل 

بطاقــات SIM، والحــد األقصــى لعــدد بطاقــات SIM لــكل مشــترك.

فــي الكويــت، فــي أبريــل 2021، أصــدرت هيئــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات الئحــة تنظيميــة لحمايــة خصوصيــة البيانــات، وهــي الالئحــة التــي تنطبــق 
علــى القطاعيــن العــام والخــاص.

فــي الســعودية، تــم فــي 24 ســبتمبر 2021 تفعيــل قانــون وطنــي شــامل لحمايــة البيانــات، ســيدخل حيــز التنفيــذ ابتــداء مــن 23 مــارس 2022، وتــم تحديــد 
"الهيئــة الســعودية للبيانــات والــذكاء االصطناعــي" كســلطة تنظيميــة لحمايــة البيانــات، ســُتصدر الهيئــة اللوائــح التنفيذيــة المكملــة لمعظــم جوانــب القانــون 

بحلــول مــارس 2022. 

ينظــم القانــون إجــراءات جمــع ومعالجــة واســتخدام البيانــات الشــخصية فــي المملكــة، وســيكون أمــام المؤسســات التــي لديهــا عمليــات فــي المملكــة أو تلــك التــي 
تعالــج بيانــات المقيميــن الســعوديين ســنة واحــدة لالمتثــال للمتطلبــات الجديــدة PDPL خــارج الحــدود اإلقليميــة، ويفــرض قيــودًا علــى عمليــات نقــل البيانــات 

عبــر الحــدود، وفقــا للوائــح التنفيذيــة القادمــة.

فــي ديســمبر 2021، وافــق مجلــس الــوزراء األردنــي علــى مشــروع القانــون الخــاص بحمايــة البيانــات الشــخصية فــي األردن، ويهــدف مشــروع القانــون إلــى إنشــاء إطــار 
قانونــي يــوازن بيــن حقــوق األفــراد فــي حمايــة بياناتهــم الشــخصية وبيــن معالجــة وتخزيــن هــذه البيانــات مــن جانــب أفــراد وشــركات ومؤسســات حكوميــة، وبموجــب 

مشــروع القانــون، ســيتم تشــكيل مجلــس لحمايــة البيانــات الشــخصية بتفويضــات وصالحيــات ســيتم تحديدهــا الحقــا مــن جانــب وزارة االقتصــاد الرقمــي والريــادة.

تدعم االستراتيجية التنظيمية الخاصة بمجموعة زين الرسائل األساسية الرامية إلى تعزيز تطوير اللوائح التنظيمية التي تحكم شؤون العمالء:

 

إجراء مراجعات سوقية 
استراتيجية دورية لتقييم 
فعالية أي التزامات مسبقة

تنفيذ عالجات متناسبة � 
تطبيق الموافقات المسبقة 

على التعريفة على 
المشغلين المهيمنين فقط

تفادي اللوائح التنظيمية 
الصارمة أو السلوك الحكومي 

الذي يعوق المنافسة
(مثل االحتكارات)

ينبغي أن يأخذ تحرير
السوق في االعتبار مدى

قدرة الالعبين الحاليين على 
الحفاظ على استثماراتهم 

واستردادها

تفعيل تشريعات لحماية 
المستهلكين من أجل تعزيز 
الشفافية وتوفير الوقاية ضد 

الشروط غير العادلة 

تطوير قوانين قوية وقائمة 
بذاتها لحماية البيانات على 

مستوى جميع القطاعات

خلق تجربة إنترنت أكثر أمانًا 
للمستهلكين وشركات 

األعمال والمجتمع عموما

خلق متطلبات مرنة 
ومعقولة لتسجيل بطاقات 

“SIM”
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الجيل الخامس
فــي الكويــت والســعودية والبحريــن، تســتمر عمليــات نشــر شــبكات الجيــل الخامــس فــي التوســع فــي ظــل السياســات والمبــادرات الداعمــة التــي تطلقهــا 
الحكومــات المعنيــة، شــهدت األســواق أيضــا طــرح تكنولوجيــا شــبكات الجيــل الخامــس القائمــة بذاتهــا، وهــو األمــر الــذي يدعــم تقســيم الشــبكة وتحســين 

تقديــم خدمــات الجيــل الخامــس، وهــي عناصــر مهمــة لتطبيقــات خدمــات الشــركات. 

ــص   ــتخدامات الترخي ــص واس ــن الترخي ــاء م ــتخدامات اإلعف ــرددي الس ــف ت ــص طي ــات تخصي ــة المعلوم ــاالت وتقني ــة االتص ــررت هيئ ــعودية، ق ــي الس ف
ــن  ــد م ــى مســتوى العدي ــر االتصــال عل ــن أجــل توفي ــات رأســية م ــل الخامــس خاصــة لقطاع ــات شــبكات الجي المخفــف، يمكــن أن تســتوعب هــذه نطاق
المؤسســات ذات المهــام الحرجــة والصناعيــة والتقليديــة، وتستكشــف الحكومــة األردنيــة أيضــا تقنيــات الجيــل الخامــس، حيــث أجــرت هيئــة تنظيــم قطــاع 
االتصــاالت والمشــغلون دراســة شــاملة لفحــص الخيــارات االســتراتيجية للتشــارك النشــط فــي البنيــة التحتيــة مــن أجــل دعــم تكنولوجيــا الجيــل الخامــس.

تدعم االستراتيجية التنظيمية الخاصة بمجموعة زين خطط رئيسية لدعم تطوير نشر شبكات الجيل الخامس:
 

الخدمات الرقمية
ــزي  ــك المرك ــب البن ــن جان ــة م ــالن وإصــدار سياس ــى إع ــك" عل ــة "فينت ــا المالي ــال التكنولوجي ــي مج ــة ف ــتملت التطــورات المهم ــام 2021، اش ــي الع ف
الســعودي لخطــط إطــالق الخدمــات المصرفيــة المفتوحــة فــي العــام 2022، وبمجــرد نشــرها، ستســمح الخدمــات المصرفيــة المفتوحــة لكيانــات التكنولوجيــا 

الماليــة وغيرهــا مــن المؤسســات غيــر المصرفيــة بإنشــاء منتجــات وخدمــات ماليــة جديــدة تعــزز رحــالت العمــالء.

تدعو االستراتيجية التنظيمية الخاصة بمجموعة زين الحكومات إلى وضع تشريعات تمكينية لدعم نمو الخدمات الرقمية:

خدمات الشركات )B2B(، والخدمات السحابية، وإنترنت األشياء
خــالل العــام 2021، كانــت هنــاك تطــورات تنظيميــة رئيســية فــي مجــاالت الحوســبة الســحابية، ففــي الكويــت، أصــدرت الهيئــة العامــة لالتصــاالت وتقنيــة 
المعلومــات العديــد مــن السياســات واألطــر التنظيميــة المتعلقــة بالحوســبة الســحابية، بمــا فــي ذلــك: سياســة "الســحابة أواًل" وسياســة تصنيــف البيانــات 

واإلطــار التنظيمــي للحوســبة الســحابية. 

ــا المعلومــات  ــول تكنولوجي ــل االســتثمار فــي حل ــم االســتثمار فــي الخدمــات الســحابية قب ــة تقيي ــات الحكومي ــب سياســة "الســحابة أواًل" مــن الهيئ تتطل
التقليديــة األخــرى، وذلــك لدعــم التحــول الرقمــي، يشــير اإلطــار التنظيمــي للحوســبة الســحابية إلــى أنــه الســتضافة البيانــات الحكوميــة، ينبغــي أن يكــون 

مقدمــو الخدمــات الســحابية مســجلين أو مرخصيــن مــن جانــب الهيئــة العامــة لالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات.

فــي الســعودية - وفــي أعقــاب عمليــات اعتمــاد مكثفــة بــدأت فــي العــام 2021 – قــررت هيئــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات منــح زيــن وضعيــة تســجيل 
مــزود خدمــة حوســبة ســحابية مــن الفئــة )C(، وهــي أعلــى تصنيــف فــي "فئــة تســجيل مقدمــي الخدمــة" الممنــوح لمقدمــي خدمــات الحوســبة الســحابية، 
هــذا األمــر يفتــح فرصــة كبيــرة لمجموعــة زيــن، حيــث يجــب علــى المشــتركين فــي الســحابة الذيــن ينشــؤون أو يمتلكــون الوصايــة علــى بيانــات ســرية أو 

.C أو مــزود خدمــة ســحابية مــن الفئــة )DEEM( ســرية للغايــة أن يتعاقــدوا مــع النظــام األساســي الســحابي الحكومــي

تدعو االستراتيجية التنظيمية الخاصة بمجموعة زين السلطات التنظيمية إلى وضع عوامل تمكين لدعم تطوير ونمو خدمات الشركات:

ضمان أن التزامات طرح 
شبكات الجيل الخامس 

ليست مرهقة

أن يكون الطيف الترددي 
المرخص مخصصًا لمشغلي 
شبكات االتصاالت المتنقلة 

االفتراضية وليس للقطاعات 
الرأسية

الدعم من خالل ضخ 
استثمارات شبكات الجيل 

الخامس تحت قيادة 
الحكومات في مقابل تسريع 

إجراءات نشر تلك الشبكات

أن تعمل الحكومات على 
تحفيز الطلب على خدمات 

الجيل الخامس والتعاون بين 
القطاعات من أجل دعم 

حاالت االستخدام

الضغط من أجل الحصول 
على تراخيص موحدة أو 
على األحقية في تقديم 

خدمات ثابتة/مركز بيانات

تسريع اعتماد لوائح 
تنظيمية للحوسبة السحابية 

من خالل تشريعات مواتية

السماح بنقل البيانات غير 
الشخصية عبر الحدود 

ألغراض المعالجة المركزية

إنشاء أطر تنظيمية مواتية 
لنشر وتقديم خدمات إنترنت 
األشياء والخدمات بين اآلالت 

بناء بنية تحتية وطنية 
للهوية الرقمية وفتح 

واجهات برمجة تطبيقات 
لدعم الهوية الرقمية

تسريع تبّني إجراءت عملية 
"اعرف عميلك إلكترونيا" 

والمصادقة اإللكترونية

إنفاذ العقود والتوقيعات 
اإللكترونية في المنظومة 

القضائية

تحفيز الطلب من خالل 
تسريع وتيرة استخدام 

خدمات الحكومة اإللكترونية

سن القوانين �التجارة 
اإللكترونية، الدفع � التي 

تدعم نمو التكنولوجيا 
المالية

سن القوانين واللوائح 
التنظيمية الداعمة للصحة 

الرقمية

سن التشريعات التي تدعم 
نمو األلعاب اإللكترونية 

وتطورها

تشجيع إنشاء صناديق 
الحماية التنظيمية للتقنيات 

الناشئة
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إدارة المخـــاطـــر
نظرة عامة

ُيســاعد إطــار إدارة المخاطــر القــوي والمــرن فــي تمكيــن مجموعــة زيــن مــن تحقيــق أهدافهــا االســتراتيجية، إذ تعمــل مــن خاللــه علــى تحديــد 
وتحليــل وتخفيــف ومراقبــة المخاطــر أو التهديــدات المحتملــة لألهــداف االســتراتيجية.

تقــوم إدارة المخاطــر فــي مجموعــة زيــن بــدور حيــوي للغايــة، إذ تقــدم تقاريرهــا إلــى "لجنــة المخاطــر" التابعــة لمجلــس اإلدارة، حيــث تجتمــع 
ــة المخاطــر علــى تنفيــذ ممارســة تقييــم  كل ثالثــة أشــهر علــى األقــل لمناقشــة ملــف المخاطــر الخــاص بعمليــات المجموعــة، وتشــرف لجن
المخاطــر االســتراتيجية، وهــي الممارســة التــي تغطــي جميــع الشــركات التابعــة لمجموعــة زيــن، كمــا أنهــا تقــوم ســنويا بمراجعــة إطــار إدارة 

المخاطــر والموافقــة عليــه.

 باإلضافــة إلــى ذلــك..، تشــرف لجنــة المخاطــر علــى االمتثــال لسياســات وإجــراءات إدارة المخاطــر، وُتراجــع أيضــا مــدى كفايــة إطــار عمــل إدارة 
المخاطــر فــي مــا يتعلــق بالمخاطــر التــي تواجههــا عمليــات المجموعــة.

إطار العمل
تــم قيــاس إطــار عمــل إدارة المخاطــر فــي ضــوء معاييــر وإرشــادات إدارة مخاطــر عالميــة رائــدة مثــل ISO 31000، وإطــار عمــل "لجنــة رعايــة 

.)COSO( المؤسسات" 

نظام تنظيمي
متطور باستمرار

األمن السيبراني

OTT تطبيقات

الوضع الجيوسياسي
واالقتصادي الكلي

إدارة المواهب

المخاطر الرئيسية لشركة زين

اإلجراء التخفيفيالتأثيرالوصف

نظام تنظيمي
متطور باستمرار

نظرًا ألن أعمالنا تمر بمرحلة تحّول رقمي، 
فإن اآلثار التنظيمية تجلب تحديات 

جديدة.

زيادة تكلفة الشركات التابعة )رسوم 
التراخيص، تكلفة االمتثال التنظيمي(، 

وهذا يؤدي إلى انخفاض األرباح أو التأخير 
أو الرفض في إطالق أعمال وخدمات 

جديدة لخلق مصادر جديدة لإليرادات.

التعاون مع السلطات التنظيمية السوقية 
وأصحاب المصلحة اآلخرين، والمشاركة 

في قضايا السوق، مع تركيز واضح على 
المنفعة المشتركة.

االبتكار في المنتجات والخدمات الجديدة 
لتعزيز اإليرادات والتغلب على التكاليف 

التنظيمية المتزايدة.

مع تقدم التقنيات بسرعة، تتطور األمن السيبراني
تهديدات األمن السيبراني أيضا، وتحتاج 

إلى مراقبة مستمرة.

اختراق بيانات العمالء، أو العواقب المالية 
أو المتعلقة بالسمعة أو التنظيم.

التحسين المستمر لقدراتنا في مجال 
األمن السيبراني من خالل تحديث:

  1.  السياسات واإلجراءات
  2.  أحدث برامج األمن

  3.  برامج التدريب والتوعية
  4.  تقييمات أمنية دورية

OTT يتم اعتماد التقنيات المدمرة بمعدل تطبيقات
سريع للغاية، حيث ينتهك المنافسون 

تدفقات إيرادات الخدمات الصوتية 
وخدمات الرسائل النصية التقليدية.

تستمر تطبيقات OTT في التأثير على 
إيرادات جميع مشغلي شبكات االتصاالت 

المتنقلة.

تحويل أعمالنا من شركة اتصاالت خالصة 
إلى مزود نمط حياة رقمي، وذلك من 
خالل خلق منتجات وخدمات مبتكرة 

وإعادة ابتكار نماذج األعمال.

الوضع الجيوسياسي
واالقتصادي الكلي

تعمل زين في أسواق متعددة، وتؤثر 
التغييرات في مؤشرات االقتصاد الكلي 

على شركاتها التابعة بشكل كبير، وتؤدي 
العوائق الجيوسياسية إلى تقليص قدرة 

الوصول إلى رأس المال والتكنولوجيا

يؤدي انخفاض إنفاق العمالء إلى انخفاض 
اإليرادات، مما يؤثر على تنفيذ استراتيجية 

الشركة.
يؤثر ضعف العمالت على ربحية عمليات 

زين التشغيلية وتقييم األصول.

تأكيد مبادرات تحسين التكلفة والوصول 
إلى خيارات رأس المال طويلة وقصيرة 

األجل من خالل مصادر متنوعة للتمويل.
استخدام أدوات التحوط المختلفة لمنع 

تآكل قيمة األصول.
التحسين المستمر لقدراتنا على استمرارية 

األعمال على مستوى شركاتنا.

تتطلب استراتيجيات التحول الرقمي إدارة المواهب
تحويل قدرات ومهارات القوى العاملة، 

حيث تظهر احتياجات اكتساب المواهب 
في مجاالت مثل: التعلم اآللي وعلوم 

البيانات والذكاء االصطناعي والشبكات 
القائمة على البرمجيات.

ستتأثر مبادرات األعمال التي تستفيد من 
المنصات الرقمية ومجموعات المهارات 
الجديدة، مما يؤدي إلى تعطيل برنامج 

التحول الرقمي.

إعادة هيكلة الهيكل التنظيمي ليتماشى 
مع المستقبل الرقمي مع الحفاظ على 

توازن فعال بين التوظيفات والمقاولين 
الخارجيين وبرنامج إعادة التدريب على 

المهارات.

يســتخدم إطــار العمــل الخــاص يــإدارة المخاطــر "مصفوفــة احتماليــة التأثيــر" لتحديــد وتصنيــف المخاطــر التــي تواجــه عمليــات المجموعــة، 
ــر المنــاخ، األســواق، العمــالء، والموظفيــن، إلــى جانــب  ــمعة، تغيُّ حيــث يتــم تقييــم هــذه التأثيــرات وفقــا لمجموعــة مــن المعاييــر: الماليــة، السُّ

أمــور أخــرى.

يأخــذ هــذا التصنيــف فــي االعتبــار الحالــة الســابقة والالحقــة للمخاطــر بعــد معالجتهــا، مــا يوفــر معلومــات حــول حالــة المخاطــر المتأصلــة 
والمتبقيــة للمؤسســة، وقــد طــورت إدارة المخاطــر "مؤشــرات مخاطــر رئيســية" )KRIs( التــي يتــم مراقبتهــا وتحليلهــا مــن جانــب مجموعــة زيــن 

وشــركاتها التابعــة مــن أجــل التأكــد مــن أن أوضــاع المخاطــر تنــدرج ضمــن مســتوى المخاطــر المقبــول الــذي حــدده مجلــس اإلدارة.

يبين الجدول التالي بعض المخاطر الرئيسية على مستوى عمليات مجموعة زين، وكيف يتم معالجتها من خالل استراتيجيات
التخفيف المتعددة.
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التكنولوجيـــــا
زيادة هائلة في استهالك البيانات

أجبــرت جائحــة كوفيــد19- األفــراد والعائــالت والشــركات علــى االعتمــاد بشــكل أكبــر علــى االتصــاالت عبــر اإلنترنــت، وهــذا خلــق بــدوره طلبــا 
هائــاًل علــى الوصــول الســريع إلــى اإلنترنــت والمعلومــات والبيانــات المطلوبــة فــي وقــت واحــد تقريبــا..، هــذا التطــور حــثَّ زيــن علــى زيــادة 
انتشــار شــبكات الجيــل الخامــس فــي الكويــت والســعودية والبحريــن، مــع تطويــر شــبكات الجيــل الرابــع الحاليــة عبــر نطــاق تواجدهــا لتلبيــة 

تزايــد طلــب العمــالء.
و نظــرا لخبــرة زيــن الطويلــة فــي تشــغيل الشــبكات فــي التعامــل مــع التبعــات التشــغيلية لزيــادة رقعــة انتشــار الشــبكات و تطويرهــا فقــد 
قامــت زيــن باتخــاذ االحتــرازات الالزمــة بمــا يضمــن عــدم تعطــل الشــبكة و اســتمرار تقديــم الخدمــة  و ســرعة حــل مــا يمكــن أن يطــرأ مــن 

مشــاكل تقنيــة فــي الشــبكة أو تلــك التــي يقــوم العمــالء باإلبــالغ عنهــا مــع اإلبقــاء علــى المســتوى المطلــوب للمصاريــف التشــغيلية

(OPENRAN) شبكات النفاذ الراديوي المفتوحة
كمؤسســة يحركهــا االبتــكار، نفــذت مجموعــة زيــن أول تجربــة لشــبكة نفــاذ راديــوي مفتوحــة )OpenRAN( علــى مســتوى المنطقــة، وشــبكة 
النفــاذ الراديــوي المفتوحــة هــي تقنيــة ســحابية تفصــل البرمجيــات عــن األجهــزة، وهــذا األمــر يســمح بالتشــغيل البينــي بيــن مــزودي  معــدات 
الشــبكات بمــا يســمح لمعداتهــم المختلفــة بالعمــل معــا دون النظــر لمــزود المعــدات نفســها، ومــن المتوقــع لهــذه المعاييــر المفتوحــة أن تحــل 

بديــال للوضــع الحالــي و المتمثــل بعمــل معــدات الشــبكات الراديويــة بشــكل مســتقل بذاتــه لــكل مــزود علــى حــدا.

ــن المشــغلين مــن تكامــل هجيــن مــن أفضــل الشــبكات،  تجلــب شــبكة النفــاذ الراديــوي المفتوحــة بنيــات هيكليــة مســتقرة وقابلــة للتطويــر لتمكِّ
فضــاًل عــن اســتخدام الــذكاء االصطناعــي الخارجــي وقــدرات التعلــم اآللــي، ومــن خــالل واجهــات مفتوجــة لــإلدارة و التنســيق واألتمتــة، تقــدم 
شــبكة النفــاذ الراديــوي المفتوحــة قــدرًا أكبــر مــن المرونــة فــي التنفيــذ و التشــغيل بمــا يــؤدي إلــى المزيــد مــن  تحســين النفقــات الرأســمالية 

والنفقــات التشــغيلية.

وأيضــا..، مــن شــأن شــبكة النفــاذ الراديــوي المفتوحــة أن تتيــح التكنولوجيــا لمطــوري البرمجيــات والتطبيقــات الذيــن ســيكون باســتطاعتهم إنشــاء 
ميــزات وخدمــات مبتكــرة بســرعة لالســتجابة ســريعا الحتياجــات المســتخدم النهائــي.

مراكز عمليات الشبكات/مراكز العمليات األمنية "ذاتية التشغيل" و"أتمتة الحلقة المغلقة" 
ــم اآللــي والــذكاء  مهــا نحــو األتمتــة مــن خــالل توظيــف التعلُّ كجــزء مــن اســتراتيجية الشــركة ، شــرعت مجموعــة زيــن فعليــا فــي رحلــة تقدُّ
ــد مــن مهــام  ــة التشــغيل" و"الحلقــة المغلقــة" دون تدخــل بشــري للعدي ــات  لتكــون "ذاتي ــة المهــام  و العملي االصطناعــي لتحقيــق أتمت
مراكــز عمليــات الشــبكات و مراكــز عمليــات الخدمــات)NOC/SOC(، بمــا فــي ذلــك أتمتــة تجميــع و ربــط اإلنــذارات التــي يتــم ارســالها مــن 
أجــزاء مختلفــة مــن الشــبكة بمــا يســاهم بفهــم أســرع للصــورة الكاملــة للحــدث باإلضافــة ألتمتــة إدارة الحلقــة الكاملــة للشــكاوى و مراقبــة أداء 

الشــبكة و الخدمــات و إعــداد التقاريــر الخاصــة بذلــك.
كمــا أنــه قــد تــم اســتخدام التعلــم اآللــي والــذكاء االصطناعــي مؤخــرًا لخدمــة حــاالت اســتخدام معينــة بمــا فــي ذلــك تحليــل االحتيــال عبــر 
ــق  ــة لتحقي ــرات الالزم ــة إلجــراء التغيي ــات الحالي ــم األدوات والعملي ــن باســتمرار بتقيي ــوم زي ــة، وتق ــرة وإدارة اســتهالك الطاق الرســائل القصي

التحــول الســريع والســلس نحــو األتمتــة الكاملــة و التشــغيل الذاتــي التــام فــي مراكــز عمليــات الشــبكات و مراكــز عمليــات الخدمــات 

شبكات الجيل الخامس القائمة بذاتها
ــاة الرقمــي مــع نشــر تقنيــة شــبكات الجيــل الخامــس  ــة جديــدة مــن نمــط الحي خــالل النصــف األول مــن العــام 2022، ستشــهد زيــن حقب
القائمــة بذاتهــا، ســتكون هــذه التقنيــة حجــر األســاس فــي الخدمــات الرقميــة المســتقبلية ألنهــا ســتمكن زيــن مــن تحقيــق حلــم العمليــات 
ــة  ــة التحتي ــة وبأقــل وقــت اســتجابة مــع تواجــد البني ــر فاعلي ــة أكث ــدة بطريق ــات الجدي ــام" وتســهيل الخدم ــة العمــل و التشــغيل الت "ذاتي

ــا التشــغيلية.  ــة التــي تســهل وظائــف تقنيــة الجيــل الخامــس القائمــة بذاتهــا فــي عــدد مــن عملياتن الســحابية األصيل

 )AR( هــذا النــوع مــن البنيــة التحتيــة  هــي  تقنيــة رائــدة ســتعود بالفائــدة علــى العديــد مــن التطبيقــات المســتقبلية - مثــل الواقــع المعــزز
والواقــع االفتراضــي )VR( والتواجــد عــن ُبعــد – بســبب توفيــر ســرعة فائقــة لنقــل البيانــات و زمــن اســتجابة متناهــي الصغــر للغايــة باإلضافــة 

إلــى المرونــة  التــي توفرهــا البنيــة التحتيــة الســحابية األصيلــة.

تؤمــن زيــن بــأن المســتقبل مشــرق وســيكون مليئــا بالخدمــات الرقميــة الرائعــة التــي ســتغير أنمــاط الحيــاة بشــكل كبيــر، وتعمــل جميــع شــركات 
زيــن بجهــد كبيــر نحــو االنتقــال الــى توفيــر أحــدث البنــى التحتيــة لتوفيــر أرض خصبــة لتقنيــات المســتقبل.

نمو حجم البيانات السنوي (بيتا بايت)

ديسمبر 2020

2.47

4.95

16.22

19.45

ديسمبر 2021

101% نمو بيانات 5G في العام األخير
:5G إجمالي:

24,362 21% إجمالي نمو البيانات في العام األخير
موقعــا

40 ألف/كم خطط نشر األلياف
و 4450 عقدة ليفية

،(FTTHاأللياف إلى الموقع و)
(نمو %25 مقارنة بالعام 2020)

%60
توفير حركة مرور اإلنترنت

       CDN عبر شبكات
10,250

توفير
طن

19.5
حجم البيانات اليومية 

(ديسمبر � 2021)

بيتا
بايت 

7,443 موقعا لشبكة 5G في
(الكويت والسعودية والبحرين)،

25% من إجمالي حركة البيانات
5G عبر شبكة
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التكنولوجيـــــا
التسعير الداخلي لالنبعاثات الكربونية 

خــالل العــام 2021، قامــت مجموعــة زيــن بتقييــم اســتثماراتها الســابقة فــي حلــول الطاقــة الخضــراء نحــو المزيــد مــن االنســيابية و التناغــم 
ــك  ــم تفاديهــا، وأدى ذل ــذي ت ــون ال ــي أكســيد الكرب ــات ثان ــدار انبعاث ــول ومق ــل هــذه الحل ــال المســتثمر فــي مث ــن رأس الم ــة بي فــي العالق
التقييــم إلــى إنشــاء مقيــاس لـ"الســعر الداخلــي للكربــون" )ICP(، وهــو المقيــاس الــذي ســيتم اســتخدامه لدفــع عجلــة اختيــار وتنفيــذ الحلــول 
ــاءة  ــدًا لكف ــمل ُبع ــركائها  لتش ــا و ش ــاه مورديه ــة اتج ــة والتجاري ــا الفني ــن متطلباته ــرت زي ــة، وغي ــات كربوني ــل انبعاث ــى أق ــؤدي إل ــي ت الت

اســتهالك الطاقــة فــي ســبيل تحســين مســتوى كفــاءة حلولهــم باســتمرار.

منصة زين إلدارة اتصاالت "إنترنت األشياء"
تســتهدف زيــن أن تصبــح مــزود خدمــات اتصــاالت إنترنــت األشــياء المفضــل فــي منطقــة الشــرق األوســط، وتطمــح زيــن إلــى توفيــر مجموعــة 
ن هــذا التطويــر "زيــن" مــن توســيع نطــاق خدماتهــا مــن خــالل  خدمــات متكاملــة علــى مســتوى المنطقــة للمؤسســات المحليــة والدوليــة، ســيمكِّ
الشــراكة مــع الشــركات الرائــدة فــي مناطــق أخــرى وتوفيــر ثــروة مــن االخدمــات و الوظائــف التقنيــة الموجهــة نحــو توفيــر قيمــة جديــدة للعمــالء 

ودفــع عجلــة نمــاذج األعمــال المبتكــرة.

أنشــأت زيــن منصــة إلدارة اتصــاالت "إنترنــت األشــياء" )منصــة إدارة ســحابية(، وهــي عبــارة عــن الجيــل التالــي مــن "نظــام دعــم األعمــال" 
القائــم علــى التقنيــة الســحابية وتركــز بشــكل خــاص علــى تمكيــن أعمــال إنترنــت األشــياء، وتدعــم العديــد مــن حــاالت اســتخدام إنترنــت األشــياء 

بأحــدث التقنيــات والخصائــص والخدمــات مــن خــالل محــرك أتمتــة غنــي وواجهــات برمجــة تطبيقــات وخدمــات ُمصغــرة.

يتبــع تطويــر هــذه المنصــة الســحابية مبــادئ البنيــة الهيكليــة الموجهــة نحــو الخدمــات )SOA(، حيــث يتــم الربــط بيــن العديــد مــن األنظمــة 
الفرعيــة المصممــة لمهمــة محــددة عبــر آليــات اتصــال مختلفــة.

تركــز هــذه المنصــة الخاصــة بـــمجموعة زيــن علــى دعــم العديــد مــن األطــراف ذات الشــأن فــي ســبيل تقديــم خدمــات اتصــاالت إنترنــت األشــياء 
فــي مجــاالت تشــمل: إدارة المنتجــات، المبيعــات، الفوتــرة المحاســبة، تحليــل األعمــال، تقديــم الخدمــات، العمليــات التجاريــة، وخدمــة العمــالء 

المدعومــة بالعديــد مــن بوابــات الخدمــة الذاتيــة.

جرد "النطاق رقم 3"
بعــد الفحــص الناجــح النبعاثــات "النطــاق 3" فــي العــام 2020 باســتخدام أداة Quantis Suite، وضعــت زيــن عمليــة جــرد فــي "النطــاق 

3" أكثــر شــمواًل فــي العــام 2021 بنــاًء علــى إرشــادات "بروتوكــول غــازات االحتبــاس الحــراري".
ــن ولكنهــا  ــة زي ــي ال تملكهــا أو تســيطر عليهــا مجموع ــي مــن األنشــطة الت ــي تأّت ــك الت ــات "النطــاق 3" هــي تل ــر أن انبعاث ــر بالذك  جدي
مرتبطــة بـــ "زيــن"، وقــد زودت هــذه العمليــة الجديــدة مجموعــة زيــن بنهــج منظــم وشــفاف لمعالجــة الطاقــة المســتخدمة فــي سلســلة القيمــة 

الخاصــة بالمجموعــة.

تدقيق البنية التحتية
أطلقــت زيــن برنامجــا شــاماًل لتدقيــق مركــز البيانــات الخــاص بهــا مــع مؤسســة Uptime Institute، وذلــك بهــدف تحســين كفــاءة اســتخدام 
الطاقــة لتلــك المرافــق، وســتؤدي النتائــج الرئيســية للتدقيــق األول الــذي تــم تنفيذهــا فــي شــركتنا التابعــة فــي العــراق إلــى خطــة عمــل مــن 
شــأنها أن تســاعد فــي تحســين كفــاءة الطاقــة فــي مراكــز البيانــات فــي هــذه العمليــة كمــا أنــه ســيتم إجــراء عمليــات تدقيــق مماثلــة عبــر 

عمليــات "زيــن" فــي الــدول األخــرى.

)BSS( "التحول الرقمي لـ"أنظمة دعم األعمال
بصفتهــا مــزودًا رائــدًا ألنمــاط الحيــاة الرقميــة فــي المنطقــة، اســتثمرت زيــن فــي "أنظمــة دعــم األعمــال" )BSS(، وانتقلــت مــن نظــام دعــم 

األعمــال التقليــدي إلــى نظــام دعــم األعمــال الرقمــي فــي معظــم عملياتهــا التشــغيلية كجــزء مــن برنامجهــا للتحــول الرقمــي.
ــر  ــى توفي ــادرة عل ــات الخدمــات المصغــرة ق ــى أحــدث تقني ــة، تعتمــد عل ــة ســحابية أصيل ــة نظــام دعــم األعمــال الرقمــي هــي بني إن تقني

ــر. ــل الغي ــن قب ــات القياســية الســتخدامها م واجهــات برمجــة التطبيق

يمكن أن تحقق تقنية نظام دعم األعمال قيم عمل متعددة، بما في ذلك:

•  إدارة القنــوات لتحســين التفاعــل مــع العمــالء ومشــاركتهم عبــر جميــع نقــاط االتصــال، بمــا يوفــر تجربــة موحــدة للعمــالء فــي جميــع نقــاط 
االتصال.

•   تمكين المزيد من الحمالت التسويقية الموجهة و القائمة على الذكاء االصطناعي و التعلم اآللي.
ــة  ــة  الرقمي ــن التجرب ــات، وتمكي ــم المعلوم ــات وتقدي ــة المنتج ــالل مركزي ــن خ ــات م ــيط العملي ــات لتبس ــدة للمنتج ــر إدارة موح •   توفي
المتميــزة للخدمــات المقدمــة مــن زيــن إلــى العمــالء )B2C(، والخدمــات المقدمــة مــن زيــن إلــى الشــركات )B2B(، والخدمــات المقدمــة 

.)B2B2X( مــن  زيــن إلــى الشــركات و التــي بدورهــا تقــدم الخدمــات إلــى غيرهــا مــن الشــركات أو األفــراد أو أي طــرف آخــر
ــن تجميــع متعــدد األبعــاد عبــر جميــع توليفــات تقنيــات الشــبكة والخدمــات وخطــوط األعمــال، وهــي تســاعد  •   إدارة اإليــرادات – حيــث تمكِّ

فــي تحقيــق إيــرادات جديــدة وتقديــم خدمــات رقميــة، وإحــداث تحــّول فــي التســعير واالســتهالك وتجربــة العمــالء.

نمو حجم البيانات السنوي (بيتا بايت)

ديسمبر 2020

2.47

4.95

16.22

19.45

ديسمبر 2021

101% نمو بيانات 5G في العام األخير
:5G إجمالي:

24,362 21% إجمالي نمو البيانات في العام األخير
موقعــا

40 ألف/كم خطط نشر األلياف
و 4450 عقدة ليفية

،(FTTHاأللياف إلى الموقع و)
(نمو %25 مقارنة بالعام 2020)

%60
توفير حركة مرور اإلنترنت

       CDN عبر شبكات
10,250

توفير
طن

19.5
حجم البيانات اليومية 

(ديسمبر � 2021)

بيتا
بايت 

7,443 موقعا لشبكة 5G في
(الكويت والسعودية والبحرين)،

25% من إجمالي حركة البيانات
5G عبر شبكة
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ُتقدم شركة ZainTech سلسلة من الحلول المتكاملة للخدمات الرقمية وخدمات 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لقطاعات األعمال والشركات والمؤسسات 

الحكومية على مستوى أسواق الشرق األوسط وشمال أفريقيا
 ZainTech إطالق

أطلقــت مجموعــة زيــن شــركة  ZainTech فــي أكتوبــر مــن العــام 2021، 
لتكــون الكيــان التكنولوجــي اإلقليمــي لخطــط أعمالهــا فــي مجــاالت تكنولوجيــا 
المعلومــات، إذ يجمــع هــذا الكيــان الجديــد أصــول مجموعــة زيــن الخاصــة 
بتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت بهــدف تقديــم عــروض قيمــة ذات جــدوى 
ــي تبحــث  ــة،   خصوصــا الت ــال والشــركات والمؤسســات الحكومي لقطاعــات األعم
عــن الحلــول التكنولوجيــة المبتكــرة، والخدمــات الرقميــة الشــاملة تحــت ســقف 

واحــد.

تضــم شــركة  ZainTech أعمــال شــركة "NXN" المــزود الرائــد للخدمــات 
ــة  ــات الرقمي ــال الخدم ــي مج ــز ف ــى جوائ ــزة عل ــي حائ ــة، وه ــة المتكامل الرقمي
 "NXN" الخاصــة بالمــدن الذكيــة، وكانــت مجموعــة زيــن قــد اســتحوذت علــى
ــالل  ــبتها خ ــي اكتس ــركة "NXN" الت ــرات ش ــل خب ــام 2016، وبفض ــي الع ف
هــذه الســنوات مــن العمــل فــي أســواق الشــرق األوســط، فإنهــا ســتدعم خطــط 

ــة. ــات الضخم ــروض البيان ــة وع ــركة  ZainTech الرقمي ش

ــا  ــن دات ــركة  "زي ــال ش ــد  ZainTech أعم ــي الجدي ــان التكنولوج ــيضم الكي س
بــارك" التــي تأسســت فــي العــام 2020 لتزويــد العمــالء مــن الحكومــات 
علــى  تركــز  التــي  المعلومــات،  تكنولوجيــا  خدمــات  بأفضــل  والمؤسســات 

الُمــدارة. والخدمــات  الســحابية،  االســتضافات 

ــة التحــول لعمالئهــا  نهــا مــن دفــع عجل إن شــركة  ZainTech فــي وضــع ُيمكِّ
ــن  ــا م ــمال أفريقي ــة الشــرق األوســط وش ــي منطق ــات ف ــن المؤسســات والحكوم م
خــالل توفيــر منصــات رقميــة للتميــز والحلــول الُمــدارة، بمــا فــي ذلــك: الخدمــات 
الســحابية، األمــن الســيبراني، البيانــات الضخمــة، إنترنــت األشــياء )IoT(، الــذكاء 
ــات  ــات، والتقني رة الروبوت ــيَّ ــدرون الُمس ــرات ال ــة، طائ ــدن الذكي ــي، الم االصطناع

الناشــئة.
 

سيســتفيد كيــان "زيــن ِتــك" مــن نطــاق انتشــار مجموعــة زيــن الجغرافــي 
الواســع، ومــن بنيتهــا التحتيــة علــى مســتوى عملياتهــا التشــغيلية فــي الكويــت، 
ــية  ــواق رئيس ــي أس ــك ف ــارات، وكذل ــراق، واإلم ــن، األردن، الع ــعودية، البحري الس
أخــرى فــي منطقــة الشــرق األوســط، ويــوازن مخطــط "زيــن ِتــك" بيــن مركزيــة 
ــم  ــة والدع ــاركة المحلي ــن المش ــي وبي ــز اإللكترون ــز التمي ــال ومراك ــوط األعم خط
ــول  ــات وحل ــرق خدم ــع ف ــق م ــكل وثي ــل بش ــالل العم ــن خ ــك م ــوقي، وذل الس

ــغيلية.  ــن التش ــات زي ــتوى عملي ــى مس ــركات )B2B( عل الش
 

ل كيــان "زيــن ِتــك" ركيــزة أساســية ضمــن اســتراتيجية 4Sight الخاصــة  ُيشــكِّ
بمجموعــة زيــن، وهــي اســتراتيجية مبنيــة علــى أســاس تطويــر أعمــال االتصــاالت 
األساســية فــي زيــن مــن أجــل زيــادة القيمــة واالســتفادة مــن العديــد مــن نقــاط 
قــوة المجموعــة ســعيا إلــى إنشــاء واســتثمار مجــاالت النمــو التــي تتجــاوز خدمــات 
االتصــاالت المتنقلــة التقليديــة، هــذا التوجــه يدعــم فــي النهايــة رؤيــة مجموعــة 
ــات  ــا المعلوم ــال تكنولوجي ــي مج ــدًا ف ــزودًا رائ ــح م ــى أن تصب ــة إل ــن الرامي زي

واالتصــاالت وأنمــاط الحيــاة الرقميــة.

االتجاهات السوقية
ــات  ــى العملي ــرة تحــّول الشــركات إل ــى تســريع وتي ــد-19 إل أدت جائحــة كوفي
ــت  ــي وق ــات ف ــة والشــفافية وإتاحــة البيان ــن أجــل تحســين اإلنتاجي ــة م الرقمي
أفضــل، وحيــث أن ســوق الحلــول الرقميــة وتكنولوجيــا المعلومــات يواصــل نمــوه 
بمعــدالت مضاعفــة، فــإن ذلــك يوفــر فــرص نمــو قويــة ألعمــال "زيــن ِتــك". 

فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي..، مــن المتوقــع لتطبيقــات إنترنــت األشــياء 
والبيانــات الضخمة/الــذكاء االصطناعــي أن تنمــو بمعــدل نمــو ســنوي مركــب يبلــغ 
ــو  ــع أن تنم ــن المتوق ــا م ــن 2018 -2023، بينم ــا بي ــرة م 18% خــالل الفت
ــالل  ــبة 24% خ ــحابية بنس ــبة الس ــات الحوس ــيبراني وعملي ــن الس ــات األم عملي
الفتــرة نفســها. )المصــدر: IDC للحلــول الرقميــة واإلنفــاق علــى تكنولوجيــا 

ــل( ــتراتيجية والتحلي ــات، واالس المعلوم

ــي  ــة ف ــحابية الهجين ــول الس ــاد الحل ــي اعتم ــوًا ف ــرة نم ــذه الفت ــي ه ــهدنا ف ش
ــددة  ــة متع ــات العام ــركات بالمنص ــه الش ــث تتوج ــط، حي ــرق األوس ــة الش منطق
ــعودية  ــوق الس ــهدت الس ــد ش ــقة، وق ــة الُمَنسَّ ــة الخاص ــة التحتي ــحابة وبالبني الس
ــة  ــة البني ــة وحماي ــة الوطني ــز المرون ــيبراني لتعزي ــن الس ــات األم ــي خدم ــوًا ف نم
التحتيــة مــن الهجمــات اإللكترونيــة، وكان هنــاك أيضــا طلبــا كبيــرا علــى حلــول 
المــدن الذكيــة فــي المنطقــة، ال ســيما فــي الســعودية واإلمــارات..، وحاليــا "زيــن 
ِتــك" فــي وضــع جيــد لالســتفادة مــن هــذا التوســع فــي نشــاط المــدن الذكيــة 

ــى المســتوى اإلقليمــي. عل

نظرة عامة على العام 2021 
الخدمات واالستشارات الرقمية الذكية

 
فــي أغســطس 2021 - وللعــام الثانــي علــى التوالــي - تــم تكريــم شــركة 
ــات  ــي خمــس فئ ــك"( ف ــن ِت ــال "زي ــن أعم ــي أصبحــت اآلن ضم "NXN" )الت
مختلفــة مــن تقريــر شــركة "غارتنــر" األمريكيــة المتخصصــة فــي األبحــاث 
ــوان:  ــت عن ــدره تح ــذي تص ــنوي ال ــر الس ــو التقري ــة، وه ــارات التكنولوجي واالستش
 Hype Cycle for Smart( "دورة دعايــة تقنيــات وحلــول المــدن الذكيــة"
City Technologies and Solutions(، كانــت تلــك الفئــات: مراكــز عمليــات 
المــدن الذكيــة، المــدن الذكيــة كخدمــة )SCaaS(، تبــادل البيانــات، إطــار عمــل 

ــة. ــدن الذكي ــل الم ــار عم ــة، وإط ــدن الذكي Greenfield للم

فــي الســعودية..، تعاونــت شــركة "زيــن ِتــك" مــع هيئــة تطويــر منطقــة المدينــة 
المنــورة )MDA( لتطويــر اســتراتيجية إدارة تكنولوجيــا المعلومــات الخاصــة 
ــروع  ــة المش ــاءت محصل ــة، وج ــالة الهيئ ــة ورس ــع رؤي ــى م ــا يتماش ــة بم بالهيئ

ــي: كاآلت

ــي  ــا ف ــات، بم ــا المعلوم ــول تكنولوجي ــم ح ــة المعال ــادية واضح ــادئ إرش •  مب
ــات. ــداف، والغاي ــالة، األه ــة، الرس ــك: الرؤي ذل

ــة الراهنــة ُيســلط الضــوء علــى أهــم نقــاط القــوة والتحديــات  •  تقييــم للحال
ــات.  ــا المعلوم الرئيســية داخــل إدارة تكنولوجي

•  مقارنــة معياريــة بيــن إدارات تكنولوجيــا المعلومــات شــملت ثالثــة كيانــات 
دوليــة مماثلــة لهيئــة تطويــر منطقــة المدينــة المنــورة.

المطلــوب،  والــدور  المعلومــات،  تكنولوجيــا  إلدارة  المســتقبلي  الوضــع    •
المنــورة. المدينــة  والتأثيــرات علــى هيئــة تطويــر منطقــة 

•  أخيــرًا..، خارطــة طريــق تحوليــة متناســقة بشــكل جيــد تتألــف مــن مبــادرات 
ذات أولويــات واضحــة وموزعــة علــى الســنوات الخمــس المقبلــة.

فــي اإلمــارات، تعاونــت "زيــن ِتــك" مــع منطقــة تجــارة إلكترونيــة جديــدة رائــدة 
لتطويــر "المخطــط الرئيســي لألحيــاء الذكيــة"، وذلــك لتمكينهــا مــن أن تصبــح 
ــتمهد  ــة، س ــي المنطق ــة ف ــة الذكي ــارة اإللكتروني ــدة للتج ــرة الرائ ــة الح المنطق
خارطــة المبــادرات الذكيــة والخدمــات والقــدرات الرقميــة الطريــق لمنطقــة التجارة 
اإللكترونيــة الجديــدة هــذه لتقديــم حلــول التجــارة اإللكترونيــة الجاهــزة ألنــواع 
وأحجــام مختلفــة مــن الشــركات التــي ترغــب فــي تقديــم مبيعــات عبــر اإلنترنــت 
ــتان  ــتان وباكس ــا وأفغانس ــمال أفريقي ــط وش ــرق األوس ــة الش ــتوى منطق ــى مس عل

)الشــرق األوســط، وأفريقيــا، وجنــوب آســيا(.

السحابة واألمن السيبراني
تشــتمل تشــكيلة الخدمــات الُمــدارة التــي تســتضيفها "زيــن ِتــك" علــى مجموعة 
واســعة مــن الخدمــات الســحابية، ابتــداًء مــن األجهــزة االفتراضيــة ووصــواًل إلــى 
خدمــات مراكــز البيانــات الخاصــة االفتراضيــة، ُمســتفيدة فــي ذلــك مــن شــبكة 
ــات اإلقليميــة الخاصــة بمجموعــة زيــن – التــي تشــمل "ذا بانكــر"  مراكــز البيان
ــرق األوســط  ــي الش ــد ف ــات الوحي ــز البيان ــي األردن – وهــو مرك The Bunker ف
ــن خــالل  ــق هــذه األصــول م ــة – ويمكــن تطبي ــوارث النووي المحصــن ضــد  الك
ــز  ــن مرك ــالء أو م ــن العم ــي أماك ــواء ف ــيناريوهات س ــن الس ــة م ــة متنوع مجموع

بيانــات زيــن أو بشــكل هجيــن يجمــع بيــن الســيناريوهين.

فــي العــام 2021..، قمنــا بتنميــة فريــق القيــادة والتحكــم )C&C( بنســبة 
80% تقريبــا، وخصوصــا فــي األقســام الفنيــة التــي ســاعدت فــي تنشــيط 
ــن 40  ــر م ــم أكث ــا بض ــا أيض ــعودية، وقمن ــراق والس ــي األردن والع ــات ف العملي

ــة.  ــات المختلف ــن القطاع ــد م ــتوى العدي ــى مس ــاًل عل عمي
ــز محافــظ األمــن الســحابي  ــك" تعزي خــالل العــام 2022..، ســتواصل "زيــن ِت
واإللكترونــي، وعــروض الخدمــات الرقميــة، حيــث ســتعتمد على اجتــذاب المواهب 
عاليــة الكفــاءة واالســتفادة مــن عمليــات االندمــاج واالســتحواذ والتحالفــات لبنــاء 

القــدرات بســرعة وتعزيــز تواجدهــا فــي األســواق المحليــة.

الشراكات
فــي العــام 2021، دخلــت "زيــن ِتــك" فــي شــراكة مــع شــركة "أوبريــال 
العالمــي  المــزود   -  Obrela Security Industries إندســتريز"  ســيكيورتي 
إلطــالق  وذلــك   - واالســتجابة  بالرصــد  الخاصــة  الســيبراني  األمــن  لحلــول 
ــالل  ــن خ ــا، وم ــمال أفريقي ــط وش ــرق األوس ــة الش ــتوى منطق ــى مس ــات عل خدم
ــن الســيبراني  ــول األم ــم أفضــل حل ــك" بتقدي ــن ِت ــراكة، ســتقوم "زي ــك الش تل
ــركات  ــن ش ــالء م ــك للعم ــن وكذل ــة زي ــة لمجموع ــركات التابع ــا للش ــي فئته ف
األعمــال والحكومــات، تقــدم شــركة "أوبريــال" أدوات اســتباقية لرصــد التهديــدات 
ــك  ــي ذل ــة ف ــي، مدعوم ــت الحقيق ــي الوق ــورًا ف ــا ف ــتجابة له ــافها واالس واكتش

ــي. ــم اآلل ــي والتعل ــذكاء االصطناع ــال ال ــي مج ــورات ف ــدث التط بأح

ق  شهادات االعتماد والتحقُّ
ــق مــن  فــي العــام 2021..، حصلنــا علــى العديــد مــن شــهادات االعتمــاد والتحقُّ
صحــة عــروض خدماتنــا والتصديــق علــى إجــراءات أعمالنــا التجاريــة، وتــم منحنــا 
شــهادة ISO/IEC 27001، وهــي معيــار قياســي إلدارة أمــن المعلومــات، 
المرتبطــة  الشــركات للمخاطــر  إدارة  27001 كيفيــة   ISO وترصــد شــهادة
ــب  ــراءات وتدري ــات واإلج ــك السياس ــي ذل ــا ف ــات، بم ــن المعلوم ــدات أم بتهدي
الموظفيــن، تشــتمل تلــك الشــهادة علــى تقييــم المخاطــر، الهيــكل التنظيمــي، 
تصنيــف المعلومــات، آليــات التحكــم فــي الوصــول، الضمانــات الماديــة والتقنيــة، 

ــة واإلبــالغ. سياســات وإجــراءات أمــن المعلومــات، وإرشــادات المراقب

ســتوفر خارطــة الطريــق نفســها الحلــول والمنصــات الرقميــة الالزمــة إلدارة تلــك 
ــتبقاء  ــذاب واس ــالء، الجت ــة للعم ــة ومالئم ــة وفعال ــة ذكي ــرة بطريق ــة الح المنطق
أفضــل الشــركات والموظفيــن وبنــاء منظومــة بيئيــة للمســاعدة فــي تنميــة قطــاع 
ــة  ــكار وتجرب ــع أن االبت ــة، الواق ــي المنطق ــارات وف ــي اإلم ــة ف ــارة اإللكتروني التج
العمــالء والكفــاءة واالســتدامة والقــدرة التنافســية ليســت ســوى عــدد قليــل مــن 
أولويــات منطقــة التجــارة اإللكترونيــة التــي أدت إلــى تطويــر خارطتهــا الذكيــة.

يواصــل حجــم البيانــات فــي قطــاع االتصــاالت نمــوه بمعــدل مذهــل، لــذا تحتــاج 
ــأ،  ــد تنش ــي ق ــدة الت ــات العدي ــات البيان ــول لتحدي ــاد حل ــى إيج ــات إل المؤسس
ــا  ــات وتحليله ــع البيان ــح جم ــع أن يصب ــن المتوق ــام 2030..، م ــول الع وبحل
أساســا لجميــع عــروض الخدمــات ونمــاذج األعمــال المســتقبلية، وانطالقــا مــن كون 
ــة واإلدارة  ــى الحوكم ــمة إل ــتراتيجية والحاس ــة االس ــم الحاج ــن تتفه ــة زي مجموع
المتســقة ألصــول البيانــات الخاصــة بهــا، فــإن المجموعــة وشــركاتها التابعــة فــي 

ــات والحوكمــة. ــادرة قويــة إلدارة البيان األردن والعــراق والســعودية أطلقــت مب

وضعــت "زيــن ِتــك" خطــة شــاملة لدعــم برنامــج التحــول الخــاص بالمجموعــة 
وشــركاتها التابعــة، والتحــول إلــى مشــغل خدمــات رقميــة واســع النطــاق لتحقيــق 
المفاضلــة تشــغيليا مــن خــالل االبتــكار والتخصيــص والتميــز فــي الخدمــة، حيــث 
بــدأت "زيــن ِتــك" فــي تطبيــق اســتراتيجية شــاملة إلدارة البيانــات وممارســات 

الحوكمــة.

باعتبارهــا الــذراع الرقميــة لمجموعــة زيــن..، شــرعت "زيــن ِتــك" فــي رحلــة مــع 
شــركة زيــن البحريــن لتحديــث تشــغيل مســتودع بيانــات الشــركة، ويعتمــد ذلــك 
ــذ  ــات الضخمــة الخاصــة بشــركة "Cloudera" لتنفي ــى منصــة البيان الحــل عل
 TM Forum أنظمــة تخزيــن بيانــات مؤسســات متوافقــة مــع نمــوذج معلومــات
ــة  ــال صناع ــي مج ــات ف ــات المؤسس ــن بيان ــق لتخزي ــو أول تطبي ــذا ه SID، ه
االتصــاالت يســتخدم أو يعتمــد علــى منصــة بيانــات ضخمــة، تســتند هــذه الفكــرة 
ــول  ــي مــن الحل ــرة واحــدة )وهــي الجيــل التال ــات كبي ــرة بيان ــى مفهــوم بحي إل
المختلطــة الدارة البيانــات( يمكنهــا تلبيــة متطلبــات جميــع وظائــف ومســتخدمي 

األعمــال، وهــو المفهــوم الــذي كان محــركا رئيســيا لتلــك الخطــوة التشــاركية.

ــة  ــم المرحل ــد ت ــركة، وق ــة للش ــالت تنبؤي ــدرات تحلي ــى ق ــروع عل ــتمل المش يش
األولــى مــن المشــروع فــي العــام 2021، وفــي المراحــل الثــالث المقبلــة - التــي 
ــول نهايــة العــام 2022 - فــإن الهــدف هــو زيــادة  ســيتم االنتهــاء منهــا بحل
إثــراء ذلــك الحــل مــن خــالل تحســين كفــاءة واكتمــال توافــر البيانات لمســتخدمي 
األعمــال مــن أجــل اتخــاذ القــرارات بشــكل أفضــل اعتمــادًا علــى البيانــات، كمــا 
أن ذلــك الحــل قــادر أيضــا علــى مشــاركة البيانــات باســتخدام واجهــات برمجــة 
التطبيقــات التــي توفرهــا تطبيقــات الطــرف الثالــث لضمــان انفتاحهــا وقبولهــا 

للبيانــات القادمــة مــن مصــادر بيانــات متعــددة.
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حصلــت "زيــن ِتــك" علــى شــارة ُمعتمــدة مــن مؤسســة VMware Cloud، وهــو 
ــا الســحابية التأسيســية  ــا وخدماتن ــأن تقنياتن ــا ب ــذي يكشــف لعمالئن ــم ال التكري
باتــت تعتمــد علــى البنيــة التحتيــة الخاصــة بمؤسســة VMware Cloud، بمــا 
 VMwareو VMware vSANو VMware vSphere برمجيــات ذلــك  فــي 

.NSX
ق ما يلي في ما يتعلق بتشغيل يؤكد هذا التحقُّ

:VMware Cloud برمجيات
  •  التكامل وقابلية التشغيل البينّي

  •  المرونة
  •  تحسين كفاءة التكاليف

 ،Cloud Security Alliance 1 في إطــار تحالــف Star حققنــا مســتوى األمــان
ــفافية،  ــا: الش ــن بينه ــي م ــية الت ــادئ الرئيس ــمل المب ــذي يش ــتوى ال ــو المس وه
التدقيــق الصــارم، مواءمــة معاييــر "مصفوفــة ضوابــط التحكــم الســحابية" 
)CCM(، ولتقييــم مســتوى األمــان هــذا..، تســتخدم المؤسســات تلــك المصفوفــة 
لتقييــم وتوثيــق عناصــر التحكــم فــي األمــان الخاصــة بهــا، كمــا أن "زيــن ِتــك" 
ُمعتمــدة أيضــا كـ"مــزود موثــوق للخدمــات الســحابية" مــن جانــب تحالــف 
Cloud Security Alliance، الــذي يســمح للمؤسســات بإثبــات التزامهــا باألمــان 
الشــامل، ويعمــل كنقطــة مرجعيــة للعمــالء الذيــن يتطلعــون إلــى تحديــد مــزودي 

الخدمــات الســحابية المتوافقيــن مــع متطلبــات األمــان التــي يريدونهــا.

خدمات وحلول الشركات )B2B( - المجموعة
كان العــام 2021 عامــا آخــر ناجحــا بالنســبة لمجموعــة زيــن علــى صعيــد شــرائح 
ــك بفضــل تحقيــق نمــو علــى مســتوى  العمــالء مــن الحكومــات والشــركات، وذل
جميــع الشــركات التابعــة للمجموعــة، وخطــوط محفظــة األعمــال، وشــرائح ســوق 

خدمــات وحلــول الشــركات.

عــززت مجموعــة زيــن مــن نمــو خطــط أعمالهــا، وذلــك علــى الرغــم مــن 
رهــا بانخفــاض إيــرادات التجــوال بســبب القيــود علــى الســفر بســبب جائحــة  تأثُّ
كوفيــد-19، وكانــت محــركات النمــو الرئيســية فــي مجــاالت التنقــل هــي: 
اســتحواذ شــركة زيــن الســعودية بخطــى ســريعة علــى عمــالء جــدد، وتنفيــذ 
اســتراتيجية الشــركات الصغيــرة والمتوســطة علــى مســتوى جميــع عمليــات 
زيــن التشــغيلية، وإذ تتميــز منتجــات زيــن المتنقلــة بأنهــا فــي طليعــة االبتــكار 
التكنولوجــي، فــإن ذلــك األمــر أدى إلــى تمكيــن أحــدث تقنيــات الجيليــن الرابــع 
ــذه  ــي ه ــن ف ــو زي ــود نم ــالء..، ويع ــة للعم ــل قيم ــم أفض ــن تقدي ــس م والخام
المجــاالت إلــى: طــرح المنتجــات الممتــازة، والوصــول إلــى المبيعــات علــى نطــاق 

ــع. ــد البي ــا بع ــة اليقظــة لم ــع، والرعاي واس

ــوًا  ــرادات نم ــادر اإلي ــرع مص ــي أس ــة ه ــوط الثابت ــد الخط ــى صعي ــا عل إن أعمالن
لدينــا، حيــث اتخــذت شــركاتنا التابعــة نهــج وصــول يســمح بالتشــغيل البينــي، 
ــي  ــا ف ــددة، بم ــول متع ــات وص ــالل تقني ــن خ ــالء م ــى العم ــل إل ــا نص ــا أنن كم
ذلــك: شــبكات األليــاف، الموجــات الراديويــة، شــبكات الجيليــن الرابــع والخامــس، 
وشــبكات األليــاف البصريــة الســلبية )GPON(، الواقــع أن مفهــوم "تقنيــة 
ــة والدعــم الحتياجــات العمــالء التــي تتطــور  الوصــول المتعــدد" يضيــف المرون
 ،)SLA( "باســتمرار، كمــا أنــه يعيــد تأكيــد التزاماتنــا بـ"اتفاقيــة مســتوى الخدمــة
بــا، وزيــن هــي الناقل  وهــي االلتزامــات التــي تلبــي احتياجــات عمالئنــا األكثــر تطلُّ
األول لخدمــات اتصــاالت "اتفاقيــة مســتوى الخدمــة" )SLA( المتقدمــة ذات 
النطــاق التــرددي العالــي، مثــل: االتصاليــة المباشــر باإلنترنــت، والطبقتيــن 2 و3 

ــة. ــر الدولي ــوط التأجي ــة، وخط ــة الخاص ــبكات االفتراضي ــن الش م

بدعــم مــن "زيــن ِتــك" – الــذراع التكنولوجيــة لمجموعــة زيــن – تســاهم وحــدات 
أعمــال خدمــات وحلــول الشــركات )B2B( فــي رحلــة تحــول مجموعــة زيــن مــن 
كونهــا مجــرد مــزود خدمــات اتصــاالت أساســية إلــى العــب رئيســي فــي مجــال 
ــا المعلومــات واالتصــاالت، حيــث تواصــل محفظتهــا التوســع لتشــمل  تكنولوجي
ــة،  ــول الرقمي ــة، الحل ــات الرقمي ــيبراني، المنتج ــن الس ــحابية، األم ــات الس الخدم
وتحليــالت البيانــات، كمــا تســاهم خدمــات وحلــول الشــركات التــي تقدمهــا زيــن 
فــي تنفيــذ رؤيــة زيــن الســاعية إلــى أن تصبــح المجموعــة مــزودًا متكامــاًل إلدارة 

البيانــات – وذلــك مــن خــالل إدارة دورة حيــاة البيانــات لعمالئنــا. 

وإمكانيــات تكنولوجيــا  زيــن،  اتصــاالت  بيــن خدمــات  الجمــع  ومــن خــالل 
ــث  ــات، حي ــة إلدارة البيان ــة متكامل ــروض قيم ــة ع ــدم المجموع ــات، تق المعلوم
تقــوم بنقــل البيانــات عبــر مواقــع العمــالء، ومــن خــالل جوهــر االتصاليــة الخــاص 
بنــا، نوفــر لعمالئنــا المــوارد الالزمــة لتحويــل البيانــات فــي ســحابة زيــن، وننقــل 
البيانــات بمــرور الوقــت مــن خــالل عــروض التخزيــن الســحابي، مــع تأميــن بيانــات 

ــة الشــاملة. ــا اإللكتروني ــا مــن خــالل محفظتن عمالئن
إن خدمــة العمــالء خــالل مرحلــة مــا بعــد البيــع هــي إحــدى أولويــات زيــن فــي مــا 
يتعلــق بخدمــات وحلــول الشــركات )B2B(، لهــذا أطلقنــا اســتراتيجية لالتصــال 
بعمالئنــا عبــر قنــوات متعــددة، وهــو األمــر الــذي يتيــح للعمــالء االتصــال بـ"زين" 
ــدار  ــى م ــل عل ــال تعم ــز اتص ــالل مراك ــن خ ــاباتهم، وم ــري حس ــالل مدي ــن خ م
الســاعة طــوال أيــام األســبوع ســواء عبــر الهاتــف أو البريــد اإللكترونــي، فــإن تجربــة 
ــاة  ــات والتطبيقــات هــي قن ــة للبواب ــة مــن خــالل الخدمــة الذاتي العمــالء الرقمي
االتصــال األســرع نمــوًا مــن حيــث عمــالء خدمــات وحلــول الشــركات )B2B(، وال 
تــزال تمثــل مجــااًل لالســتثمار والتحســين المســتمر، بينمــا توفــر زيــن المزيــد مــن 

الخدمــات عبــر اإلنترنــت ســنويا.

المســتخدمة   -  )Zain Business( األعمــال"  "زيــن  التجاريــة  العالمــة  إن 
ــم  ــركات )B2B( –ت ــول الش ــات وحل ــة لخدم ــا الجغرافي ــتوى بصمته ــى مس عل
إطالقهــا لدعــم مكانــة زيــن كالعــب رئيســي فــي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات 
واالتصــاالت، وفــي العــام 2021، أطلقــت "زيــن األعمــال" حملــة علــى مســتوى 

ــتقبال".  ــك مس ــن عمل ــعار "تأمي ــت ش ــن تح ــركات زي ش

ــا،  ــة نموه ــول قص ــرد فص ــي س ــركات )B2B( ف ــول الش ــات وحل ــتمر خدم ستس
ــوق  ــطة، وس ــرة والمتوس ــركات الصغي ــد الش ــى صعي ــة عل ــع الفرص ــث نتوق حي
ــة  ــات الرقمي ــات والخدم ــا المعلوم ــى تكنولوجي ــال إل ــة، واالنتق االتصــاالت الثابت

ــة. ــنوات مقبل ــرادات لس ــو اإلي ــى نم ــاظ عل للحف

عالج بياناتك بما يناسب احتياجات 
أعمالك

التخزين

النقل

احتفظ ببياناتك في مأمن على 
مدار الزمن

التحويل

انقل البيانات داخل نطاق بيئة 
منظومتك (شركة، عمالء، شركاء)

I0I0
I0I0

التأمين
قم بتأمين بياناتك

وأنظمتك واتصاالتك
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خدمات وحلول الشركات )B2B( – زين السعودية
شــهد أداء خدمــات وحلــول الشــركات )B2B( مــن شــركة زيــن الســعودية أداًء رائعــا، مــع نمــو مرتفــع فــي جميــع المحافــظ والقطاعــات، وقــد استكشــفت إدارة خدمــات 
وحلــول الشــركات )B2B( فــي الشــركة فــرص النمــو العديــدة فــي الســوق، حيــث لوحــظ أن الشــركة تفوقــت فــي تنفيــذ اســتراتيجيات االتصــاالت المتنقلــة والثابتــة 

واســتراتيجيات تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت، وهــو األمــر الــذي عــزز كاًل مــن محفظــة الخدمــات وكفــاءة الوصــول إلــى الســوق وخدمــة العمــالء.

مبادرات خدمات وحلول الشركات )B2B( التي تم تنفيذها خالل العام 2021

الجيل الخامس
كخطوط مؤجرة

محفظــة اتصــاالت ثابتــة - متنقلــة تقاربيــة موســعة، مــن خــالل تقديــم خدمــات اتصــاالت ثابتــة قائمــة علــى 
ــبكات  ــر ش ــت عب ــة )VPN( واإلنترن ــة الخاص ــبكات االفتراضي ــل الش ــة" )SLA(، مث ــتوى الخدم ــة مس "اتفاقي
الجيــل الخامــس، وإطــالق خدمــة الجيــل الخامــس كخطــوط مؤجــرة هــو جــزء مــن رحلــة زيــن نحــو تقديــم 

خدمــة وصــول متعــدد عاليــة األداء لعمالئهــا.

إطالق خدمات 
"اإلرسال المتعدد 

بتقسيم طول الموجة 
 "DWDM"

عززنــا محفظــة االتصــاالت الثابتــة بخدمــات نطــاق عريــض عاليــة جــدًا، وذلــك لتلبيــة احتياجــات الكيانــات 
الحكوميــة والشــركات األكثــر طلبــا

طائرات الدرون 
رة كخدمة الُمسيَّ

ــى تنفيــذ عمليــات فحــص األصــول ومهــام  ــدرون كخدمــة" )DaaS( للعمــالء القــدرة عل ــرات ال توفــر "طائ
ــة، هــذه  ــة االقتصادي ــن الناحي ــة م ــر فعالي ــة أســرع وأكث ــر الجــوي بطريق ــع والتصوي ــة ونمذجــة الواق المراقب

ــاء والمرافــق والزراعــة واألمــن. ــاز والبن ــة خصيصــا الحتياجــات صناعــات النفــط والغ الخدمــة مصمم

إطالق خدمة 
"اضغط لتتكلم" 

)PTT(

تتيــح خدمــة "اضغــط لتتكلــم" )PTT( القائمــة علــى االتصــاالت المتنقلــة إمكانيــة االتصــال ثنائــي االتجــاه 
ــوى  ــة لق ــة مصمم ــع، وهــي خدم ــرة للموق ــاركة المباش ــات والمش ــو والبيان ــل: الفيدي ــنة مث ــزات محّس ــع مي م
"مكافحــة اإلرهــاب" لتحســين عمليــات المراقبــة واألمــن مــن خــالل إتاحــة مجموعــة أكثــر ثــراًء مــن البيانــات 

للمشــغلين الميدانييــن.

إطالق خدمة حجب 
الخدمة الموزعة 

  )DDoS(

خدمــة حجــب الخدمــة الموزعــة )DDoS( هــي خاصيــة أمنيــة متاحــة لعمــالء زيــن الســعودية، ومــن خــالل 
شــبكة زيــن المتقدمــة واتصــال اإلنترنــت الهائــل، تتولــى الشــركة التصــدي للتعامــل مــع تأثيــرات الهجمــات 

اإللكترونيــة المحتملــة.

 Zain( سحابة زين
)Cloud

أطلقنــا عــروض "البنيــة التحتيــة كخدمــة" )IaaS( الســحابية الــذي يتوفــر مــن خــالل ســوق عبــر اإلنترنــت، 
وهــو العــرض الــذي يمّكــن العمــالء مــن الخدمــة الذاتيــة لحلــول "البنيــة التحتيــة كخدمــة" و"البرمجيــات 

ــة. ــة" )SaaS( المتقدم كخدم

اطلقنــا خدمــات إدارة األســطول، التــي ُتمّكــن الشــركات مــن تحســين أداء أســاطيلها مــن خــالل مراقبــة وإدارة إدارة األساطيل
المواقــع والطــرق والشــحن والمعاييــر األخــرى فــي الوقــت الحقيقــي.

حققــت شــركة زيــن الســعودية نســبة رضــا للعمــالء 91% وفقــا الســتطالع أجــراه كيــان خارجــي – وكان ذلــك رضا العمالء  %91
ــز مســتويات الخدمــة.  تقديــرًا مــن جانــب عمالئنــا لتميُّ

صافي نقاط الترويج
%25

زادت شــركة زيــن الســعودية "صافــي نقــاط الترويــج" الخاصــة بهــا بنســبة 25% فــي العــام 2021 - وهــي 
خطــوة كبيــرة إلــى األمــام فــي ســياق التزامنــا بالتميــز فــي إدارة وخدمــة العمــالء

الشهادات التي حصلت عليها "سحابة زين" خالل العام 2021:
ــتمرار  ــن باس ــي زي ــا أن تلب ــن لعمالئن ــتوى، تضم ــة المس ــودة عالي ــهادة ج ــي ش ــهادة ISO 9001 – ه • ش

ــة. ــر التنظيمي ــك المعايي ــم وكذل احتياجاته
• شــهادة ISO 27001 – هــي المعيــار الدولــي ألمــن المعلومــات، وهــو المعيــار الــذي يؤكــد أن زيــن تطبــق 

أفضــل الممارســات فــي مــا يتعلــق بــإدارة األفــراد والعمليــات والتكنولوجيــا.
• شــهادة ISO 27017 – هــي معيــار أمنــي لمــزودي الخدمــات الســحابية، وهــي تؤكــد معاييــر زيــن العاليــة 

فــي مــا يتعلــق باألمــن فــي منتجاتهــا المســتندة إلــى الســحابة.
• شهادة ISO 27018 – هي معيار أمني لضمان األمان والخصوصية على سحابة زين.

• المســتوى الثانــي مــن ســجل تحالــف "STAR" – "األمــان والثقــة والتأكيــد والمخاطــر" )STAR(، والمســتوى 
2 هــو أعلــى مســتوى مــن شــهادة األمــن هــذه لمــزودي الخدمــات الســحابية.

خدمات وحلول الشركات )B2B( - الكويت
شــركة زيــن الكويــت هــي المــزود الرائــد لخدمــات وحلــول الشــركات فــي الكويــت، وقــد حافظــت علــى زخــم نمــو اإليــرادات خــالل العــام 2021، وذلــك علــى الرغــم مــن 
تأثيــر الجائحــة علــى عمــالء خدمــات وحلــول الشــركات وعلــى االقتصــاد بشــكل عــام، وأســهمت اســتراتيجية الشــركات الصغيــرة والمتوســطة فــي اســتقرار إيــرادات خدمــات 
االتصــاالت المتنقلــة، كمــا أن حملــة المبيعــات علــى صعيــد الخدمــات الثابتــة أدت إلــى نمــو المبيعــات، وكان إطــالق محفظــة تكنولوجيــا المعلومــات مســؤواًل عــن النمــو 

المذهــل فــي هــذا التدفــق الناشــئ فــي اإليــرادات الناشــئة.

إطالق شبكة 
االتصاالت واسعة 
فة  النطاق الُمعرَّ

بالبرمجيات
)SD-WAN(

فــة بالبرمجيــات )SD-WAN(، وهــي خدمــة  أطلقــت شــركة زيــن الكويــت شــبكة اتصــاالت واســعة النطــاق ُمعرَّ
ــن العمــالء مــن بنــاء شــبكات البيانــات الخاصــة بهــم بطريقــة خفيفــة مــن حيــث متطلبــات لألجهــزة،  ُتمكِّ

مــع مرونــة إداريــة مدمجــة.

إطالق خدمة 
"المراقبة بالفيديو 
)VSaaS( "كخدمة

ــى  ــة عل ــة قائم ــي خدم ــة" )VSaaS(، وه ــو كخدم ــة بالفيدي ــة "المراقب ــت خدم ــن الكوي ــركة زي ــت ش أطلق
الســحابة وتدعــم حــاالت اســتخدام تحليــالت الفيديــو، مثــل: التعــرف علــى الوجــه، األمــن المحيطــي، التحليــل 
الســلوكي، رصــد األجســام، التعــرف علــى لوحــات أرقــام المركبــات، ومــا إلــى ذلــك، وخدمــة "المراقبــة بالفيديو 
كخدمــة" )VSaaS( هــي منتــج أمــن ذكــي مثالــي للعمــالء مــن المؤسســات الحكوميــة ذات المواقــع المتعــددة.

مركز بيانات 
الصباحية الجديد

مركــز بيانــات معتمــد مــن المســتوى 3 الســتضافة "ســحابة زيــن" وتدفقــات تكنولوجيــا المعلومــات المملوكــة 
للعمــالء )َتشــاُرك المواقــع(، وهــو األمــر الــذي يوفــر لعمــالء زيــن مرفــق فائــق التطــور الســتضافة البيانــات. 

خدمات وحلول الشركات )B2B( – زين األردن
شــركة زيــن األردن هــي الشــركة الرائــدة فــي مجــال خدمــات وحلــول الشــركات واألعمــال فــي الســوق، مــع حصــة عاليــة جــدًا مــن العمــالء الحكومييــن والشــركات، ويحقــق 
فريــق إدارة الشــركة النمــو مــن خــالل: االســتفادة مــن قطــاع الشــركات الصغيــرة والمتوســطة، وتعزيــز الخدمــات الثابتــة، والتنويــع بنجــاح فــي مجــال أعمــال تكنولوجيــا 
المعلومــات، والشــركات الصغيــرة والمتوســطة، باعتبارهــا العمــود الفقــري لالقتصــاد فــي األردن، هــي قطــاع اســتراتيجي تؤمــن زيــن بأنــه سيســاعد فــي تعزيــز النمــو فــي 
محافــظ خدمــات االتصــاالت المتنقلــة والثابتــة، وقــد نجحــت ديناميكيــة النمــو العضــوي فــي تعويــض انخفــاض معــدل الربــط التنظيمــي وضعــف انتعــاش خدمــات 

التجــوال بســبب الجائحــة.

أطلقنا محفظة شاملة لألمن السيبراني بالشراكة مع "زين ِتك" - الذراع التكنولوجية لمجموعة زين. المتابعة واالستجابة

اســتضاف األردن مركــز االندمــاج الســيبراني لمجموعــة زيــن، وهــو العصــب المركــزي الــذي يربــط جميــع مراكــز 
العمليــات األمنيــة علــى مســتوى بصمــة تواجــد زيــن. 

يتم بيع المحفظة اإللكترونية إلى عمالء زين من الشركات والحكومات.

عــززت شــركة زيــن األردن محفظتهــا الســحابية مــن خــالل قيــام "زيــن ِتــك" بتقديــم مجموعــة كاملــة مــن االستشارات السحابية
الخدمــات الســحابية.

مــن خــالل االقتــران مــع "ذا بانكــر" - وهــو مركــز بيانــات مبنــي علــى منشــأة مــن الدرجــة النوويــة – تمتلــك 
شــركة زيــن األردن الخدمــات األشــمل القائمــة علــى الســحابة، ومركــز البيانــات األكثــر شــمواًل فــي المملكــة.

تكتســب عــروض الخدمــات الســحابية زخمــا فــي القطاعــات الرئيســية، مــع اشــتراك مؤسســات مصرفيــة وماليــة 
فــي مركــز البيانــات واســع النطــاق وعمليــات النشــر الســحابية.

B12 بالتعاون مع 
اليونيسيف

طرحنا منصة للتعلم اإللكتروني، يستخدمها أكثر من 10000 طالب الجئ في األردن.

خطوط شبكة 
G-PON المؤجرة

تســتخدم شــركة زيــن األردن شــبكة األليــاف الضوئيــة المتراميــة الخاصــة بهــا لتزويــد خدمــات تأجيــر اإلنترنــت 
 G-PON للعمــالء مــن الشــركات، وكان إطــالق خطــوط )VPN( "ــة الخاصــة وخدمــات "الشــبكات االفتراضي
ــزام  ــة األداء ـ وبفضــل االلت ــد عمالئهــا بخدمــة وصــول متعــددة عالي ــن لتزوي ــة زي المؤجــرة جــزءًا مــن محاول

بـ"اتفاقيــة مســتوى الخدمــة"، تعتبــر هــذه الخدمــة هــي األولــى مــن نوعهــا فــي منطقــة الشــرق األوســط.
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خدمات وحلول الشركات )B2B( – زين العراق
تســببت تحديــات األوضــاع االقتصاديــة فــي العــراق فــي انخفــاض ســعر صــرف العملــة بنســبة 19%، وهــو االنخفــاض الــذي كان مســؤواًل عــن بقــاء اإليــرادات عنــد 
نفــس المســتوى )مقارنــة بالعــام الــذي قبلــه(، ومــن حيــث العملــة المحليــة، حققــت إيــرادات خدمــات وحلــول الشــركات )B2B( نمــوًا مــن خــالل اكتســاب عمــالء جــدد، 
واســتمرت عمليــة االتصــاالت الثابتــة، تحــت إدارة شــركة Horizon ISP، فــي تحقيــق أداء ممتــاز، وذلــك مــن خــالل توســيع فريــق المبيعــات، وهــو األمــر الــذي أدى إلــى 

نمــو قاعــدة العمــالء.

أطلقــت شــركة زيــن العــراق خدمــات اســتبدال الهاتــف الثابــت واالتصــاالت المتنقلــة عبــر شــبكة الجيــل الرابع، 
وهــو األمــر الــذي يتيــح اتصــااًل ســريعا وموثوقــا باإلنترنــت وبالبيانــات للعمــالء مــن المؤسســات، وتعــد منتجــات 
الخطــوط الثابتــة القائمــة علــى شــبكة الجيــل الرابــع جــزءًا مــن رحلــة زيــن لتقديــم خدمــات وصــول متعــددة 

عاليــة األداء لعمالئهــا.

مــع اســتثمار العــراق فــي عــدادات الكهربــاء الذكيــة، تــم االعتــراف بـــ "زيــن" باعتبارهــا المشــغل المفضــل 
لربــط مشــاريع العــدادات الذكيــة.

قامــت شــركة زيــن العــراق بتوســيع محفظــة حلولهــا فــي مجــال إدارة األســاطيل، كانــت هــذه الحلــول عامــل 
نجــاح رئيســي فــي اكتســاب عمــالء جــدد فــي قطــاع إنترنــت األشــياء.

خدمات وحلول الشركات )B2B( - البحرين
شــهدت شــركة زيــن البحريــن نمــوًا فــي إيراداتهــا مدعومــا بشــكل أساســي بأعمــال االتصــاالت الثابتــة، حيــث يــؤدي اكتســاب العمــالء إلــى دفــع عجلــة النمــو، وال تــزال 

أعمــال االتصــاالت المتنقلــة تتأثــر بانخفــاض إيــرادات التجــوال بســبب تأثيــر الجائحــة، ولكنهــا تتأثــر إيجابيــا بتنفيــذ اســتراتيجية الشــركات الصغيــرة والمتوســطة.

 

اتفاقية مع هيئة 
الكهرباء والماء لربط 

العدادات الذكية

ــل الشــركة  ــن، وتعم ــة فــي البحري ــل العــدادات الذكي ــدة فــي مجــال توصي ــن هــي الرائ ــن البحري شــركة زي
ــة باإلنترنــت وحصتهــا الســوقية فــي مجــال إنترنــت األشــياء. ــادة عــدد العــدادات المتصل ــى زي باســتمرار عل

  

إطالق محفظة األمن 
السيبراني

بالشــراكة مــع شــركة Fortinet، أطلقــت زيــن محفظــة شــاملة لألمــن الســيبراني – "اإلدارة الموحــدة 
للتهديــدات"، وذلــك لحمايــة شــبكات وأصــول بيانــات العمــالء، تشــتمل تلــك المحفظــة علــى برامــج لمكافحة 
الفيروســات والبرمجيــات الضــارة، وجــدار حمايــة، ومنــع التطفــل، وخدمــات "الشــبكات االفتراضيــة الخاصــة" 

ــات. ــع فقــدان البيان )VPN(، وتصفيــة نتائــج الويــب، ومن

خطوط تأجير الجيل 
الخامس

 قمنــا بتوســيع نطــاق محفظــة التقــارب بيــن االتصــاالت الثابتــة والمتنقلــة، وذلــك مــن خــالل تقديــم خدمــات 
ثابتــة قائمــة علــى "اتفاقيــة مســتوى الخدمــة"، مثــل: خدمــات "الشــبكات االفتراضيــة الخاصــة" وخدمــات 
اإلنترنــت عبــر شــبكة الجيــل الخامــس، وكان إطــالق خــط تأجيــر الجيــل الخامــس جــزءًا مــن رحلــة زيــن نحــو 

تزويــد عمالئهــا بخدمــة وصــول متعــددة عاليــة األداء. 

خدمات وحلول الشركات )B2B( – زين السودان
نجحــت شــركة زيــن الســودان فــي اجتيــاز تأثيــر انخفــاض ســعر صــرف العملــة، حيــث ســجلت انخفاضــا طفيفــا فــي اإليــرادات بشــكل عــام علــى مســتوى ســعر صــرف 
الــدوالر، ومــن حيــث العملــة المحليــة، شــهدت اإليــرادات أداًء ممتــازًا مدعومــا بارتفــاع األســعار وتوســع قاعــدة العمــالء، وقــد منعــت القيــود التنظيميــة شــركة زيــن الســودان 

مــن االســتفادة مــن معظــم فــرص النمــو فــي مجــال االتصــاالت الثابتــة، وإلــى حــد مــا فــي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات.

الطائرات بدون طيار والروبوتات

معالم رئيسية 

 NXN بعــد تأسيســها فــي الكويــت فــي العــام 2018، توســعت شــركة "زيــن درون" فــي الســعودية فــي العــام 2019، وفــي العــام 2020 تحالفــت مــع شــركة
ــعت "زيــن درون" نطــاق خدماتهــا ليشــمل الروبوتــات، وذلــك مــن  لتلبيــة احتياجــات ســوق "طائــرات الــدرون كخدمــة" )DaaS( فــي اإلمــارات، وفــي العــام 2021، وسَّ

خــالل الشــراكة مــع رواد فــي مجــال تلــك الصناعــة لتقديــم الخدمــات فــي اإلمــارات. 

تستكشــف "زيــن درون" فــرص التوســع علــى مســتوى بصمــة كيــان "زيــن ِتــك"، بمــا فــي ذلــك فــي الســودان والعــراق واألردن، وذلــك لتقديــم خدمــات تعالــج حــاالت 
اســتخدام فــي مجــاالت الزراعــة والتفتيــش والمراقبــة.

مشاريع كبرى خالل 2021 

في العام 2021، ساعدت "زين درون" العديد من المؤسسات في االنتقال تدريجيا إلى إتخاذ قرارات تعتمد على البيانات. 

المسح ورسم الخرائط

حصلــت "زيــن درون" علــى عقــد خدمــة مــن الشــركة الكويتيــة لبنــاء المعامــل والمقــاوالت )KCPC(، وهــو العقــد الــذي تــم فــي إطــاره اســتخدام خدمــات طائــرات الــدرون 
مــن جانــب المركــز العلمــي الكويتــي )TSCK( لتقديــم تقاريــر متابعــة التقــدم حــول بنــاء توســعة المركــز العلمــي، كمــا ُمنحــت "زيــن درون" مشــروعا لمراقبــة ســت 
مناطــق صناعيــة علــى مــدار عــام واحــد لصالــح الهيئــة العامــة للصناعــة فــي الكويــت، ومــن خــالل مســح المناطــق ورســم خرائطهــا واكتشــاف التغييــرات فــي التضاريــس، 
ــق مــن المخالفيــن واكتشــافهم، وقــد تــم إنجــاز المشــروع بنجــاح واالســتفادة مــن البيانــات عاليــة الدقــة التــي  مكنــت "زيــن درون" الهيئــة العامــة للصناعــة مــن التحقُّ

تــم التقاطهــا بواســطة طائــرات درون واســتبدال صــور األقمــار االصطناعيــة التــي كانــت مســتخدمة ســابقا. 



زين تكزين تك ANNUAL REPORT 2021 7677 التقريـــر السنـــوي 2021

نفــذت "زيــن درون" عــدة مشــاريع مــع عــدد مــن الشــركات فــي الكويــت - بمــا فــي ذلــك شــركة الصناعــات الوطنيــة - وتوفيــر قياســات أحجــام إلدارة األصــول، واســتفاد 
القطــاع بشــكل كبيــر مــن خــالل تحولــه إلــى خدمــات الطائــرات بــدون طيــار، وهــو األمــر الــذي يوفــر ميــزة تنافســية لألســاليب التقليديــة.

استخدمت شركة "أجيليتي" - وهي كيان مرموق مقره الكويت - لمخازنها تقنيات طائرات الدرون الفائقة التي تقدمها "زين درون"، شملت تلك الخدمات:

• عمليات التفتيش الداخلية على األسقف والرفوف وجدران تركيب الباليتات.
ق من التسريبات المحتملة ومشاكل العزل. • عمليات التفتيش الخارجية لألسطح باستخدام التكنولوجيا الحرارية للسماح بالتحقُّ

• التوأمــة الرقميــة للمســتودعات، حيــث تــم اســتخدام حــل برمجــي قائــم علــى الســحابة لدعــم فــرق التفتيــش فــي جعــل المعلومــات مركزيــة وإنشــاء أنظمــة رقميــة 
لإلبــالغ وإعــداد التقاريــر.

الزراعة الدقيقة 

ــعت "زيــن درون" عــروض خدماتهــا إلــى الهيئــة العامــة للرياضــة، حيــث زودت الهيئــة بتطبيــق متعلــق بالزراعــة الدقيقــة لمالعــب الكويــت، حيــث تــم اســتخدام  وسَّ
كاميــرات متعــددة األطيــاف لمراقبــة صحــة ومســتويات إجهــاد النباتــات، واســتخدم تطبيــق ثــاٍن تقنيــات رســم الخرائــط إلنشــاء ملفــات تعريفيــة الرتفاعــات المســتوى 

مــن أجــل تحســين أنظمــة الــري فــي مالعــب كــرة القــدم.

النفط والغاز 

قامــت "زيــن درون" بتنفيــذ مشــروع مصفــاة "مشــروع الوقــود النظيــف الجديــد" لصالــح شــركة البتــرول الوطنيــة الكويتيــة، وفــي هــذا المشــروع األول مــن نوعــه فــي 
ــة  ــات الكربوني ــر Euro-4 وEuro-5 لتقليــص االنبعاث ــود نظيــف متوافــق مــع معايي ــاج وق ــاة إلنت ــاء مصف ــة ببن ــة الكويتي ــرول الوطني ــت، قامــت شــركة البت الكوي
والتلــوث، وتــم التعاقــد مــع شــركة "زيــن درون" إلنشــاء تــوأم رقمــي لجميــع أصــول "مشــروع الوقــود النظيــف الجديــد" فــي مصفاتــي األحمــدي ومينــاء عبــد اللــه، وقــد 
تــم تصويــر المشــروع بالكامــل مــن الجــو مــن جانــب "زيــن درون"، وتــم عرضــه مــن جانــب شــركة البتــرول الوطنيــة الكويتيــة فــي حفــل افتتــاح "مشــروع الوقــود النظيــف 

الجديــد".

ــج  ــو للنتائ ــة ومقاطــع الفيدي ــر الصــور التوضيحي ــاة وتوفي ــي ألصــول المصف ــوأم الرقم ــد الت ــن أجــل تولي ــدي، م ــاة األحم ــاعل مصف ــن درون" فحصــا لمش أجــرت "زي
ــة.    ــن أجــل المســاعدة فــي جهــود الصيان ــة م ــة الكويتي ــرول الوطني ــدى شــركة البت ــة ل ــش والصيان ــرق التفتي ــي يجــب أن تتابعهــا ف ــة الت المحتمل

الشهادات واالتفاقيات

فــي العــام 2019، كانــت "زيــن درون" أول مــزود خدمــة لطائــرات الــدرون المســيرة فــي المنطقــة يحصــل علــى شــهادة ISO 9001:2015، وذلــك عــن عملياتهــا 
فــي مجــال طائــرات الــدرون )وهــو معيــار دولــي يحــدد متطلبــات نظــام إدارة الجــودة المعــروف اختصــارًا بـــ QMS(، وقــد نجحــت "زيــن درون" فــي إثبــات التزامهــا 

بالمتطلبــات القياســية، وتــم تجديــد شــهادتها فــي العــام 2021 للعــام الثالــث علــى التوالــي دون أي مخالفــات. 

واصلــت "زيــن درون" تشــكيل تحالفــات مــع العديــد مــن الــرواد فــي هــذه الصناعــة، حيــث دخلــت الشــركة فــي اتفاقيــة شــراكة مــع Esri، المــزود الدولــي لبرمجيــات 
خرائــط "نظــام المعلومــات الجغرافيــة "GIS"، وتطبيقــات إدارة قواعــد البيانــات الجغرافيــة.

 
إن الخبــرة الداخليــة التــي تمتلكهــا "زيــن درون" - إلــى جانــب تفاعلهــا مــع خبــراء دولييــن والعالقــات الســليمة التــي تمتلكهــا الشــركة مــع كيانــات حكوميــة إقليميــة، 

باإلضافــة إلــى وصولهــا إلــى أحــدث التقنيــات والبنيــة التحتيــة لالتصــاالت - هــي أمــور تمنــح الشــركة قــدرة اســتثنائية فــي مــا يتعلــق بتقديــم تقنيــات متقدمــة.
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التنوع واالشتمال:
االرتقـــاء بموظفينـــا..

تعــد مجموعــة زيــن واحــدة مــن أوائــل مــزودي خدمــات االتصــاالت فــي المنطقــة الذيــن اهتمــوا بإطــالق إدارة خاصــة لمجــاالت التنــوع واالشــتمال 
)D&I(، إذ تبــدي جديــة فــي التعامــل مــع كافــة الموضوعــات التــي تخــص مجــاالت الدمــج واالحتــواء، وتفخــر المجموعــة بجهودهــا المســتمرة لدعــم 

موظفيهــا ورفــع مســتواهم المهنــي واالجتماعــي، حيــث تتمثــل رســالة التنــوع واالشــتمال فــي رعايــة ثقافــة متنوعــة تشــكل الجميــع.

ركائز التنوع واالشتمال تعتمد على أربعة برامج:
• مبادرة WE، وهي مبادرة خاصة للتنوع بين الجنسين.

• مبادرة WE ABLE، الحتواء ودمج أصحاب االحتياجات الخاصة.
• مبادرة )ZY(، برنامج تنمية الشباب.

• منصة ZAINIAC، برنامج االبتكار الداخلي 
• مبادرة BE WELL، برنامج الصحة الذهنية 

ثقافة منهجية:
لدمــج التنــوع واالشــتمال فــي ثقافــة عمــل المجموعــة..، تســعى زيــن إلــى االنتقــال مــن المرحلــة األوليــة التــي يحددهــا االمتثــال - حيــث تعتبــر القــوى 
العاملــة متجانســة إلــى حــد كبيــر - إلــى أن تصبــح منهجيــة، مــع النظــر إلــى التنــوع مــن حيــث تركيبــة قــوة العمــل واألهــداف، وتســعى إلــى مزيــد 
مــن التحــول إلــى ثقافــة يحركهــا قائــد، إلرســاء التنــوع كأولويــة شــخصية للرؤســاء التنفيذييــن والمديريــن التنفيذييــن، وأخيــرًا االنتقــال إلــى مرحلــة 

يتــم فيهــا إدمــاج التنــوع واالشــتمال بالكامــل فــي جميــع أوجــه المؤسســة.

خط أساس التنوع واالشتمال:
فــي البدايــة..، تــم إنشــاء إدارة التنــوع واالشــتمال فــي وقــت كان فيــه عــدد موظفــي زيــن أكثــر مــن 7,000 موظفــا علــى مســتوى عمليــات المجموعــة، 
حيــث كان هنــاك 717 شــابا )أقــل مــن 25 عامــا(، و43 مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة، أمــا بالنســبة للمناصــب القياديــة، فقــد كانــت اإلنــاث تمثــل 

.%14.5

المستهدفات:
مــن خــالل مبــادرات تتــراوح بيــن النــوع االجتماعــي واالحتياجــات الخاصــة والشــباب واالبتــكار والرفاهيــة والتوجيــه اإلرشــادي، تــم تحديــد مســتهدفات 

لتحقيــق قــوة عاملــة أكثــر توازنــا.
وحددت إدارة التنوع واالشتمال المستهدفات التالية:

• منصة ابتكار بمستوى احترافي
• استحداث تدابير للصحة الذهنية 
• تنفيذ قرارات تستند إلى البيانات

 WE تحقيق أهداف مبادرة •
• إمكانية الوصول بنسبة 90% على مستوى جميع نقاط االتصال

• تلبية أهداف "برنامج القيادة الشبابية"
• 80% من موظفينا يستخدمون تطبيق Headspace بنشاط

• رفع التحيزات والوصمات المتعلقة بالصحة الذهنية بعناية من 
  خالل استطالعاتنا

• 25% شراكات في مجاالت التوجيه واإلرشاد طويلة األمد
• خضع 50% من موظفينا للتوجيه اإلرشادي

• حفل سنوي لتوزيع جوائز التنوع واالشتمال

:BE WELL مبادرة
سبق إقليمي رائد

لتنميــة نهــج شــامل للتنــوع واالشــتمال..، وبالنظــر إلــى تأثيــرات الجائحــة، حيــث أثــر اإلجهــاد واإلرهــاق بشــكل خطيــر علــى الصحــة الذهنيــة للعديــد 
مــن موظفينــا، طرحــت مجموعــة زيــن فــي مايــو 2021 اســتراتيجية للصحــة الذهنيــة كانــت األولــى مــن نوعهــا فــي المنطقــة، وهــي االســتراتيجية 

.BE WELL التــي حملــت اســم

تقدم مبادرة BE WELL لـموظفي زين
ثالث طرق مختلفة لتعزيز بيئة عمل واعية ومنتجة:

1

2

3

التطبيــق  زيــن..،  لـــموظفي   HEADSPACE تطبيــق 
ــي مــن خــالل أبحــاث  ــر التأمــل الذهن ــزم بتطوي ــد الملت الوحي
 Headspace for Work تــم التحقــق منهــا إكلينيكيــا، و
هــو حــل الصحــة الذهنيــة لموظفــي المجموعــة، يســتند إلــى 
األبحــاث العلميــة، ويعمــل مــع أكثــر مــن 2,000 شــركة فــي 
أرجــاء العالــم للمســاعدة فــي خلــق ثقافــات عمــل أكثــر صحــة 
وإنتاجيــة وبنــاء مؤسســات ذات أداء أعلــى، ومــن خــالل إمكانيــة 
الوصــول المجانــي إلــى تطبيــق Headspace، تطمــح مبــادرة 
ــدوء  ــة واله ــز والعافي ــعور بالتركي ــز الش ــى تعزي BE WELL إل
بيــن موظفــي زيــن لتمكيــن بيئــة عمــل أكثــر إنتاجيــة وصحــة.

الكويتــي  المركــز  يقدمهــا  مجانيــة  استشــارية  جلســات 
ــى مســتوى المجموعــة،  ــن عل ــع موظفــي زي لالستشــارات لجمي
يوفــر المركــز لموظفــي زيــن تقييمــات ســرية وشــاملة وجلســات 
عالجيــة يمكــن أن تســاعدهم وتدعمهــم خــالل هــذه األوقــات 

ــة. الصعب

التوعية بالصحة الذهنية :
العمــل  ورش  مــن  سلســلة   BE WELL مبــادرة  اســتضافت 
بالتعــاون مــع "أيــادي" - وهــي أول منصــة للعــالج عــن ُبعــد 
فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي، كانــت ورش العمــل 
مفتوحــة لجميــع موظفــي زيــن، إذ كانــت مفيــدة بشــكل 
ــاب  ــات االكتئ ــد عالم ــي تحدي ــم ف ــن لدعمه ــاص للمديري خ
والقلــق و/أو التوتــر لــدى أعضــاء فرقهــم، حيــث حاضــر فيهــا 

معالجــون نفســيون ومستشــارون ومدربــون.
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ZTWENTYTWO
مستهدفات الشباب:

تعــد برامــج التوجيــه واإلرشــاد العكســي وتطويــر الخريجيــن ومســارات القيــادة هــي 
محــور تركيــز رئيســي لمجموعــة زيــن، إذ تســتثمر المجموعــة بكثافــة فــي الشــباب 
وتركــز علــى صقــل مهاراتهــم للقيــام بــأدوار أكبــر أثنــاء تطورهــم فــي حياتهــم 
المهنيــة، وتســعى مســتهدفات - مثــل إنشــاء 150 عمليــة توجيــه عكســي، وزيــادة 
ــج  ــد برنام ــة بع ــاءات العالي ــن الكف ــباب م ــف الش ــباب، وتوظي ــات الش ــدد ترقي ع
ــي  ــل مثال ــكان عم ــر م ــن بتوفي ــة زي ــام مجموع ــى قي ــام - إل ــه ع ــري مدت تطوي

للشــباب.

إطالق نسخة 2021 من برنامج التوجيه العكسي:
ــى "التوجيــه العكســي" تحفيــز الموظــف األصغــر واألقــل خبــرة للقيــام بــدور  يتبنَّ
الموجــه لمديــر تنفيــذي أعلــى رتبــة منــه، ويطــور هــذا البرنامــج تجربــة التوجيــه 
واإلرشــاد التقليديــة مــن خــالل إحــداث تحــّول فــي أدوار المرشــد والمتــدرب لتطويــر 
محادثــة ذات مزيــد مــن العمــق والتعلــم والنمــو لــكال الطرفيــن، تــم إطــالق نســخة 
العــام 2021 مــن البرنامــج بنجــاح مــع تســجيل 211 موجهــا ومتدربــا، جميعهــم 

لديهــم التــزام بالتغييــر وخلــق تأثيــر فــي المؤسســة.

:"Role Models"
مؤسســة Role Models هــي مؤسســة تعليميــة تعتمــد علــى التأثيــر وتركــز 
علــى المهــارات الحياتيــة التــي تعــزز العافيــة االجتماعيــة والوجدانيــة والتفكيــر 
ــرص  ــز ف ــن لتعزي ــة زي ــع مجموع ــة م ــك المؤسس ــت تل ــد تعاون ــي، وق الديناميك
العمــل المســتقبلية ألطفــال موظفــي زيــن؛ وزيــادة تحصيلهــم األكاديمــي؛ 
وتحســين صحتهــم الذهنيــة، خاصــة فــي وقــت قيــدت فيــه جائحــة كوفيــد-19 

ــاد. ــكل ح ــال بش ــاة األطف ــى حي ــرت عل ــة، وأث ــالت االجتماعي ــن التفاع م

:"CODE 7" تطلق برنامج "Z جيل"
ــاالت  ــي مج ــن ف ــدد المتخصصي ــن الج ــه للخريجي ــج CODE 7 أبواب ــح برنام فت
ــذكاء  ــاالت ال ــى مج ــز عل ــام ترك ــا ع ــى دورة مدته ــام إل ــر لالنضم ــوم الكمبيوت عل
االصطناعــي، المشــاريع المســتدامة المبتكــرة، علــوم البيانــات، والتعمــق فــي عالــم 
ــراء  ــق خب ــج يخل ــى برنام ــل Z إل ــج جي ــل برنام ــو تحوي ــدف ه ــا، اله التكنولوجي
ــات  ــا لخلفي ــراء التســجيل حصري ــم إج ــرة، ت ــتقبليين، وألول م ــن المس ــات زي بيان
تعليميــة محــددة الئقــة لخــوض رحلــة تقنيــة هائلــة، مــع تأثيــر كثيــف للبيانــات.

 :CODE 7 برنامج
بعــد فتــرة تقييــم صارمــة..، تــم اختيــار أعضــاء فريــق CODE 7، أمضــى أعضــاء 
الفريــق عامهــم مــع أذكــى العقــول فــي مجموعــة زيــن وأكثرهــا إبداعــا، وتعلمــوا 
ــار  ــي إط ــاذه ف ــن اتخ ــوي زي ــذي تن ــار ال ــوم والمس ــا والعل ــن التكنولوجي ــد ع المزي
إســتراتيجية 4Sight الخاصــة بهــا، وتــم تســجيل أربعــة مــن أعضــاء الفريــق فــي 
دورة علــوم البيانــات والتعلــم اآللــي بجامعــة أوســتن األميريكــة، ثــم تخرجــوا 

ــات معتمديــن. ــاء بيان كعلم

:"Technology Web"
ــق أعضــاء  ــة..، أطل ــن بخلفياتهــم التعليمي ــوه فــي زي ــا تعلم ــط م مــن خــالل رب
فريــق Code 7 سلســلة شــهرية حــول االتجاهــات المســتقبلية والتكنولوجيــا، 
ــذكاء  ــتقبل ال ــول مس ــام ح ــرة لالهتم ــق مثي ــارك حقائ ــي تش ــلة الت ــي السلس وه
ــات  ــاد، واالتجاه ــة األبع ــة ثالثي ــل، الطباع ــي، النق ــع االفتراض ــي، الواق االصطناع
القادمــة، تهــدف تلــك السلســلة التــي صممهــا الشــباب إلــى التأثيــر علــى 
ــوم  ــام بالتعمــق فــي مجــاالت العل ــارة بعــض االهتم جمهورهــا مــن الشــباب وإث
والتكنولوجيــا والهندســة والرياضيــات، ممــا يتيــح مســاحة للمشــاهدين للمشــاركة 

ــرة. ــا المبتك ــول التكنولوجي ــات ح ــي محادث ف

WE ABLE
المستهدفات:

بهــدف اشــتمال أصحــاب االحتياجــات الخاصــة فــي عمليــات المجموعــة، دخلــت 
 ،Valuable 500 مجموعــة زيــن فــي شــراكة مــع منظمــات مرموقــة - مثــل قائمــة
الشــبكة العالميــة لألعمــال التجاريــة واإلعاقــة التابعــة لمنظمــة العمــل العالميــة - 

.WE ABLE مــن أجــل ضمــان نجــاح مبــادرة

تتطلع مبادرة WE ABLE إلى:
• زيــادة عــدد ذوي االحتياجــات الخاصــة داخــل القــوة العاملــة فــي زيــن بحلــول 
العــام 2025، وإذ يبلــغ العــدد حاليــا 43 شــخصا، فــإن الهــدف هــو زيــادة ذلــك 

العــدد إلــى 100 بحلــول العــام 2025.
ــول  ــة شــاملة لالحتياجــات الخاصــة بحل ــع البرامــج التدريبي • التأكــد مــن أن جمي

ــام 2025. الع
• التأكــد مــن أن كــون إمكانيــة الوصــول علــى مســتوى جميــع نقــاط اتصــال زيــن 

شــاملة لالحتياجــات الخاصــة بنســبة 100% بحلــول العــام 2025 .
• تحديــد التقنيــات المبتكــرة والمســاعدة التــي تمكــن المزيــد مــن ذوي االحتياجــات 

الخاصــة مــن االنضمــام إلــى المجموعــة وتحقيــق النجاح.

بيان "التيسيرات المعقولة"
ــركات  ــع الش ــتوى جمي ــى مس ــتمالية عل ــان االش ــة لضم ــود المبذول ــتمرارًا للجه اس
ــة  ــيرات المعقول ــا للتيس ــا مالئم ــة بيان ــأت المجموع ــن، أنش ــة زي ــة لمجموع التابع
ــة العوائــق مــن أمــام ذوي  ــك بهــدف إزال ــة، وذل ــى مســتوى مواقعهــا المهني عل
االحتياجــات الخاصــة عنــد قدومهــم إلــى زيــن، وألنهــا ملتزمــة باالشــتمال الكامــل 
لجميــع األفــراد المؤهليــن، فإنهــا تضمــن تزويــد ذوي االحتياجــات الخاصــة 
بجميــع التيســيرات المعقولــة، وهــي فــي ذلــك، أنشــأت دليــاًل إرشــاديا للمديريــن 

ــه.  ــاس علي ــن للقي ــوارد البشــرية فــي زي ــن ولفــرق الم التنفيذيي
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تطوير إرشادات إمكانية الوصول داخليًا:
لضمــان توافــق إمكانيــة الوصــول داخليــا مــع مــا يتــم إعالنــه خارجيــا، تــم إنشــاء 
إرشــادات حــول إمكانيــة الوصــول للعمــل كإطــار عمــل ينبغــي علــى جميع شــركات 
زيــن اتباعهــا لضمــان تطبيقهــا علــى مســتوى جميــع نقــاط االتصــال، بمــا فــي 
ذلــك التدريــب وبنــاء إمكانيــة الوصــول، وتتألــف إرشــادات إمكانيــة الوصــول مــن 
معلومــات حــول كيفيــة إقامــة الــدورات التدريبيــة التــي يمكــن الوصــول إليهــا، 

ســواء كانــت افتراضيــة أو ماديــة..

التدريب على " آداب التعامل مع االحتياجات الخاصة":
بهــدف زيــادة الوعــي بأهميــة اشــتمال االحتياجــات الخاصــة فــي مــكان العمــل، 
أطلقــت المجموعــة برنامــج "آداب التعامــل مــع االحتياجــات الخاصــة" فــي إطــار 
ــبع ورش  ــن س ــج م ــف البرنام ــة، يتأل ــتوى المجموع ــى مس ــادرة WE ABLE عل مب
ــة  ــى السياســة االشــتمالية" و"إمكاني عمــل حــول موضوعــات مثــل "التدريــب عل
ــز  ــى التوظيــف"، كان الهــدف هــو تعزي ــى المبانــي" و"التدريــب عل الوصــول إل
ــل االحتياجــات الخاصــة فــي مــكان العمــل، والتأكــد مــن أن المجموعــة ليســت  تقبُّ
متنوعــة فقــط مــن حيــث تركيبــة الموظفيــن، ولكــن أيضــا اشــتمالية فــي ثقافتهــا.

WE ABLE - برنامج افتراضي:
ــة  ــر بيئ ــل توفي ــن أج ــل م ــي العم ــل ف ــدف WE ABLE المتمث ــع ه ــيا م تماش
ــن  ــع الموظفي ــه أربعــة أشــهر لجمي ــم إطــالق برنامــج افتراضــي مدت اشــتمالية، ت
لتثقيفهــم حــول الوعــي باالحتياجــات الخاصــة، أتاحــت الجلســة االفتراضيــة مجــااًل 
ــات  ــول موضوع ــة ح ــم الخاص ــن تجاربه ــر ع ــة للتعبي ــات الخاص ــذوي االحتياج ل

ــع: ــة، كان مــن بيــن المواضي ســائدة فــي حياتهــم اليومي

• )آداب التعامل( مع االحتياجات الخاصة.
• التصميم لذوي االحتياجات الخاصة.

• أصحاب االحتياجات الخاصة ومكان العمل.
• حقوق أصحاب االحتياجات الخاصة.

• التكنولوجيا واالحتياجات الخاصة.
• توظيف أصحاب االحتياجات الخاصة.

• االحتياجات الخاصة وجائحة كوفيد-19.

برنامج GROW التطويري:
ــة  ــز بيئ ــي تعزي ــل ف ــا المتمث ــق هدفه ــن تحقي ــر م ــراب أكث ــة لالقت ــي محاول ف
شــاملة لالحتياجــات الخاصــة، ولدعــم أهــداف WE ABLE، أطلــق فريــق التنــوع 
واالشــتمال برنامــج تطويــري فريــد مــن نوعــه تحــت اســم GROW، وهــو برنامــج 
ــث  ــة، حي ــات الخاص ــاب االحتياج ــص ألصح ــهر ومخص ــة أش ــه ثالث ــوي مدت تنم
قــاد اإلرشــاد لـــ 28 مــن الخريجيــن الجــدد نحــو المزيــد مــن النجــاح واالزدهــار فــي 
ــن  ــوا لثالثي ــن ليخضع ــواق زي ــن أس ــن م ــار خريجي ــم اختي ــة، ت ــم المهني حياته
ســاعة مــن الجلســات االفتراضيــة التــي تحــدث فيهــا عــدد مــن موظفــي زيــن مــن 
ذوي الخبــرة، وهــو األمــر الــذي أدى إلــى اكتســابهم مهــارات ومعرفــة قّيمــة تتعلــق 
ــاء فــرق  ــا األعمــال، العمــل الجماعــي، بن ــة، تكنولوجي ــالت الوظيفي بإتقــان المقاب

ــي. ــط الوظيف ــل، أدوات Google، والتخطي العم

اختتــم برنامــج GROW بالعديــد مــن التقييمــات والمراجعــات مــن جانــب لجنــة 
ــم  ــك، ت ــة لذل ــام، نتيج ــم الع ــحين وأدائه ــدم المرش ــدى تق ــاس م ــن لقي ــن زي م

توظيــف 10 مشــاركين موهوبيــن فــي عــدد مــن شــركات زيــن.

اليوم العالمي للغة اإلشارة:
بتاريــخ 23 ســبتمبر 2021، تــم االحتفــال باليــوم العالمــي للغــة اإلشــارة وتــم تســليط الضــوء عليــه علــى مســتوى المجموعــة، مــع التنويــه بأهميتــه لألشــخاص 
الذيــن يعانــون مــن ضعــف الســمع، كان موضــوع نســخة العــام 2021 مــن اليــوم العالمــي للغــة اإلشــارة هــو "لغــة اإلشــارة للجميــع"، الــذي تمحــور حــول 
الكيفيــة التــي يمكــن لــذوي اإلعاقــات الســمعية علــى مســتوى العالــم أن يتعاونــوا معــا لتعزيــز االعتــراف بحقهــم فــي اســتخدام لغــات اإلشــارة فــي جميــع 

جوانــب الحيــاة.

اليوم العالمي لذوي االحتياجات الخاصة:
يتــم االحتفــال باليــوم العالمــي لــذوي االحتياجــات الخاصــة ســنويا فــي 3 ديســمبر لزيــادة وعــي ذوي االحتياجــات الخاصــة والتركيــز علــى كيفيــة عــدم ظهــور 

جميــع اإلعاقــات، أكــدت الحملــة علــى الحاجــة إلــى التوعيــة باإلعاقــات غيــر المرئيــة مثــل األمــراض المزمنــة واضطرابــات الصحــة النفســية.
احتفــاال بهــذا الحــدث، ُعقــدت محادثــات وورش عمــل افتراضيــة باإلضافــة إلــى مشــاركة زيــن فــي حركــة PurpleLightUp# إلظهــار دعمهــا وتســليط 
الضــوء علــى المســاهمة االقتصاديــة لـــ 386 مليــون موظفــا مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة فــي أرجــاء العالــم مــن خــالل إضــاءة مقرهــا باألضــواء األرجوانيــة.

:)GAAD( اليوم العالمي العاشر للتوعية بإمكانية الوصول
احتفــااًل باليــوم العالمــي العاشــر للتوعيــة بإمكانيــة الوصــول )GAAD(، وتماشــيا مــع طموحــات مبــادرة WE ABLE فــي ضمــان إمكانيــة الوصــول علــى 
ــادة الوعــي حــول  ــوع واالشــتمال فــي زيــن ورش عمــل افتراضيــة علــى مســتوى شــركات زيــن بهــدف زي ــم فريــق التن مســتوى جميــع نقــاط االتصــال، نظَّ

إمكانيــة الوصــول الرقمــي واالشــتمال.
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التنوع واالشتمال بين 
الجنسين:

المستهدفات:
ــى  ــن عل ــل زي ــين، تعم ــن الجنس ــتمال بي ــوع واالش ــادرة WE للتن ــالل مب ــن خ م
تضييــق الفجــوة بيــن الجنســين فــي المناصــب القياديــة فــي المجموعــة، حيــث 
ــر  ــع تطوي ــى، وم ــن واألعل ــا المديري ــى أنه ــة عل ــب القيادي ــد المناص ــم تحدي يت
ــى  ــع زيــن إل ــى مناصــب اإلدارة الوســطى، تتطل ــه عــام للتعاقــب عل برنامــج مدت

ــاء. ــن النس ــة م ــة مؤلف ــا القيادي ــن مناصبه ــح 25% م ــن أن يصب ــراب م االقت

اليوم العالمي للمرأة:
"اليــوم العالمــي للمــرأة" هــو احتفــال ســنوي بالنســاء فــي أرجــاء العالــم، يتغيــر 
ــام 2021 هــو  ــام، وكان موضــوع الع ــي كل ع ــرأة ف ــي للم ــوم العالم موضــوع الي
ChooseToChallenge#، ويلقــي هــذا الموضــوع الضــوء علــى أهميــة التنديــد 
بالتحيــز القائــم علــى أســاس الجنــس وعــدم المســاواة، وكشــكل مــن أشــكال 
االحتفــال، أطلقــت مجموعــة زيــن حملــة عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي لتكريــم 
ــن  ــة ولكنه ــا أقلي ــكلن فيه ــة ش ــر تقليدي ــاالت غي ــن مج ــات دخل ــاء حقيقي نس
نجحــن علــى الرغــم مــن ذلــك فــي تحــدي المعاييــر وصنعــن أســماء ألنفســهن. 

منحة ماجستير إدارة أعمال في كلية ESADE لألعمال:
فــي أكتوبــر 2019، شــرعت بطــالت مبــادرة WE - إلهــام أبــو الحســن )مــن شــركة 
ــة للحصــول  ــت( - فــي رحل ــن الكوي ــّي الرشــيد )مــن شــركة زي ــن الســودان( وَف زي
ــة  ــة ESADE المرموق ــي كلي ــة ف ــال التنفيذي ــتير إدارة األعم ــة ماجس ــى درج عل
فــي إســبانيا، وعلــى الرغــم مــن أن الجائحــة اســتمرت ســتة أشــهر خــالل البرنامــج، 
ــدة  ــدار ع ــى م ــت عل ــر اإلنترن ــم عب ــع التعلُّ ــرعة م ــا بس ــّي تكيفت ــام وَف ــإن إله ف
أشــهر، وخــالل هــذا الوقــت الصعــب، تعلمتــا المثابــرة والصبــر والمرونــة مــع جميــع 
ــا  التغييــرات التــي حدثــت فــي مــا يتعلــق بتعليمهــم، وبعــد 18 شــهرًا، تمكنت
مــن تقديــم عــرض العمــل النهائــي فــي برشــلونة أمــام أســاتذتهما ومدربيهمــا 

وزمالئهمــا فــي الدراســة.

يســعى اســتثمار زيــن فــي موظفيهــا إلــى خلــق وتشــجيع بيئــة للنمــو والتطويــر، 
ج إلهــام وَفــّي مــن كليــة ESADE لألعمــال. وهــي البيئــة التــي شــهدت تخــرُّ

االبتكار الداخلي:  
ZAINIAC منصـــة

تســعى أجنــدة أعمالنــا الخاصــة لالبتــكار الداخلــي إلــى تعزيــز االبتــكار مــن الداخــل، ومــن خــالل منصــة ZAINIAC واســتراتيجية ريــادة األعمــال الخاصــة 
بنــا، فإننــا نفعــل أعمالنــا فــي هــذا المجــال.

 :Zainiac األهداف النهائية لمنصة
• اعتماد 3,500 من موظفي زين على عقلية المشروعات الناشئة، وحتى اآلن تمكّنا من اعتماد 1518 موظف.

• تطوير منصة ابتكارية تجمع الجميع في مكان واحد إلحداث تأثير على موظفي زين.
• الدخــول فــي شــراكات مــع كيانــات وأكاديمييــن رائديــن حــول العالــم لجلــب عقليــة ابتكاريــة فريــدة مــن نوعهــا إلــى موظفــي زيــن، بالتالــي اإلســهام فــي 

اســتراتيجية العمــل، ودعــم التحــول الرقمــي.

ــكار الخاصــة بمنصــة  ــى البســاطة والكفــاءة، تســعى منصــة االبت ــة الخاصــة بمجموعــة زيــن، ومــع الحاجــة إل ــاة الرقمي تماشــيا مــع اســتراتيجية نمــط الحي
ــا.  ــي يفكــر ويتصــرف بهــا موظفون ــة الت ــر الطريق ــز وتغيي ــر وتعزي ــى تحســين وتطوي Zainiac إل
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التوجيه واإلرشاد:
البداية: 

ــة  ــدف مجموع ــاد، ته ــه واإلرش ــة التوجي ــرس ثقاف ــى غ ــز عل ــن التركي ــا م انطالق
زيــن إلــى تحويــل قياديهــا وموظفيهــا وأفــراد فــرق عملهــا مــن خــالل برامجهــا 
ــاد  ــه واإلرش ــال التوجي ــي مج ــن ف ــة زي ــت رحل ــتمال، وكان ــوع واالش ــة بالتن الخاص
قــد بــدأت بالحاجــة إلــى تحديــد مرشــدين فــي مجــال الشــركات الناشــئة لتعزيــز 

ــال.  ــادة األعم ــة ري ــة بيئ ــة والجهــود فــي منظوم المعرف
ــة مــن المرشــدين لدعــم أصحــاب  مــن خــالل منصــة Zainiac، تــم تشــكيل نخب
األفــكار خــالل مرحلــة بلــورة التفكيــر إلــى أن أصبــح المتدربــون جاهــزون لعرضهــا 
علــى المديريــن التنفيذييــن، أتاحــت هــذه الشــراكة ذات االتجاهيــن مشــاركة 
القصــص واألفــكار وتعزيــز التعــاون والعمــل الجماعــي الــذي أدى إلــى نتائــج 

ــاركة. ــراف المش ــع األط ــة لجمي ناجح

:Pushfar إطالق منصة
فــي العــام 2021 - وتماشــيا مــع جهــود التَحــّول الرقمــي لمجموعــة زيــن ورســالتها 
ــة  ــي المنطق ــرة ف ــة، وألول م ــتمالية ومتنّوع ــة اش ــوة عامل ــر ق ــى تطوي ــة إل الرامي
ــول التوجيــه  ــع منصــة Pushfar إلنشــاء برنامــج متمركــز ح - تعاونــت زيــن م
واإلرشــاد، بحيــث يمكــن اســتخدامه فــي جميــع األســواق التشــغيلية التــي تعمــل 
ــي  فيهــا زيــن، ومنــذ إطــالق منصــة التوجيــه واإلرشــاد هــذه، تســارعت وتيــرة تَبنِّ

ــا. ــن 450 موظف ــر م ــع تســجيل أكث ــاد م ــه واإلرش ــة التوجي ثقاف
فــي ظــل تزايــد معــدالت المشــاركة فــي التوجيــه واإلرشــاد بيــن اإلدارة التنفيذيــة 
واحتفــاال باليــوم الوطنــي للتوجيــه واإلرشــاد الــذي أقيــم بتاريــخ 27 أكتوبــر 2021، 

ــد الرؤســاء التنفيذييــن بتوجيــه موظفــي زيــن مــن خــالل تلــك المنصــة.  تعهَّ

عات المستقبلية: التطلُّ
يتمحــور تركيــز مجموعــة زيــن علــى مــدار الـــ12 شــهرًا المقبلــة علــى زيــادة عــدد 
ــع  ــتخدام ُرب ــه اس ــينتج عن ــذي س ــر ال ــو األم ــدا، وه ــى 1,750 مرش ــدين إل المرش
ــات  ــاء الجلس ــن إبق ــاًل ع ــم، فض ــق أهدافه ــة لتحقي ــة للمنص ــي المجموع موظف
مثمــرة وذات زخــم، وقــد قــام فريــق التنــّوع واالشــتمال بتحديــث الدليــل الموجــود 
مســبقا، والخــاص بالُمرِشــدين والمتدربيــن مــن أجــل دعــم الموظفيــن الراغبيــن فــي 

ــي التوجيــه واإلرشــاد. تلّق

االلتزام واليوم الوطني للتوجيه واإلرشاد:
احتفــاال باليــوم الوطنــي للتوجيــه واإلرشــاد - وكذلــك إبــراز مــدى التــزام مجموعــة 
زيــن بتعزيــز ثقافــة تعتنــق التوجيــه واإلرشــاد - منــح الرؤســاء التنفيذيــون لشــركاتنا 

التابعــة ســاعة كاملــة مــن وقتهــم لتوجيــه وإرشــاد موظفــي زيــن .
ــة  ــوة موجه ــال دع ــم إرس ــي، ت ــد اإللكترون ــر البري ــي عب ــالن داخل ــالل إع ــن خ وم
إلــى الذيــن يرغبــون فــي المشــاركة، وإذ تــم اختيــار الراغبيــن فــي تلقــي التوجيــه 
ــى  ــم عل ــم توزيعه ــد ت ــم أواًل"، فق ــي أواًل ينض ــن يأت ــاس "م ــى أس ــادي عل اإلرش

ــة.  ــادية ثنائي ــات إرش ــوا جلس ــبين ليتلق ــن المناس ــاء التنفيذيي الرؤس
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االستدامة:

ر المناخ 1. تغيُّ

ــة  ــات االجتماعي ــة بالتباين ــورات الخاص ــن التط ــد م ــن المزي ــة ع ــذه األزم ــفت ه ــر، وكش ــام األخي ــي الع ــة ف ــن الجائح ــئة ع ــات الناش ــتمرت التحدي اس
ــر المنــاخ واضحــة اآلن أكثــر مــن أي وقــت  واالقتصاديــة، والفجــوة الرقميــة، واضطــراب سلســلة التوريــد، باإلضافــة إلــى ذلــك..، أصبحــت تأثيــرات تغيُّ

ــة الحــادة. ــاف والظواهــر الجوي ــادة حــاالت الجف ــاع درجــات الحــرارة، وزي ــث ارتف مضــى، حي

ــت مجموعــة زيــن دورًا اســتباقيا مــن خــالل التركيــز علــى التعافــي والتكيــف، مــع االســتفادة مــن الفــرص الســانحة لمعالجــة التحديــات االجتماعيــة  تَبنَّ
واالقتصاديــة والبيئيــة التــي تواجههــا المجتمعــات التــي تعمــل فيهــا، ســمح هــذا النهــج للمجموعــة بتحقيق األهــداف التي حددتهــا في اســتراتيجيتها 
لالســتدامة 2020-2025، التــي تهــدف إلــى إحــداث تغييــرات منهجيــة، إذ ترتكــز هــذه االســتراتيجية الخمســية - التــي تســتند إلــى أهــداف التنميــة 

المســتدامة لألمــم المتحــدة - علــى توفيــر اتصــاالت هادفــة مســتوحاة مــن مجــاالت التركيــز األربعــة التاليــة: 

ــن  ــى مســتوى عملياتهــا وأســواقها التشــغيلية، وتحقــق زي ــة عل ــق بمعالجــة آثارهــا البيئي ــا يتعل ــن اتخــاذ موقــف قــوي فــي م تواصــل مجموعــة زي
ــر المنــاخ، ووضــع أهــداف ومقاييــس واضحــة للقيــاس واإلفصــاح عــن أهــداف تقليــص  ذلــك مــن خــالل تقييــم المخاطــر والفــرص التــي يخلقهــا تغيُّ

االنبعاثــات الكربونيــة، ومــن خــالل إدارة النفايــات والميــاه باإلضافــة إلــى نشــر التوعيــة.

واصلــت مجموعــة زيــن الكشــف عــن إدارتهــا للمنــاخ إلــى "مشــروع اإلفصــاح عــن الكربــون" CDP، وحصلــت علــى درجــة A فــي العــام 2021، وهــذا 
يمثــل تقدمــا كبيــرًا لزيــن نظــرًا ألن المجموعــة حققــت ســابقا درجــة B فــي إفصاحهــا عــن العــام 2020، مــن خــالل عضويتهــا فــي "مشــروع اإلفصــاح 
عــن الكربــون"، تثبــت مجموعــة زيــن التزامهــا لفرقــة العمــل المعنيــة باإلفصاحــات الماليــة المتعلقــة بالمنــاخ )TCFD(، والتزامهــا باتبــاع توصيــات 

تلــك المنظمــة فــي إطــار نســق الحوكمــة والمخاطــر والفــرص واالســتراتيجية واألهــداف واالنبعاثــات. 

يتــم اإلفصــاح عــن مخاطــر وفــرص "مشــروع اإلفصــاح عــن الكربــون" اســتنادًا إلــى دليــل المخاطــر والفــرص القائــم علــى ســيناريو فــرق العمــل المعنيــة 
باإلفصاحــات الماليــة المتعلقــة بالمنــاخ، يمكــن العثــور علــى مزيــد مــن المعلومــات حــول هــذا المجــال فــي ســياق تقريــر االســتدامة الخــاص بمجموعــة 

زيــن أو فــي موقعهــا الرســمي علــى اإلنترنــت.

طــورت مجموعــة زيــن إجــراءات اإلدارة البيئيــة الخاصــة بهــا مــن خــالل توســيع قائمــة جــرد "النطــاق 3" لتقييــم انبعاثــات غــازات االحتبــاس الحــراري 
بدقــة، وســمح ذلــك للمجموعــة باإلفصــاح واإلبــالغ بطريقــة أكثــر إيجــازًا عــن مجــاالت تقليــص انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون، وخــالل العــام، وســعت 
زيــن نطاقهــا مــن خــالل تضميــن الفئــات التاليــة: تنقــالت موظفيهــا، ســفريات األعمــال علــى مســتوى جميــع العمليــات والســلع الرأســمالية، األصــول 

المؤجــرة، اســتخدام المنتجــات المباعــة، واالســتثمارات.

ر المناخ:  تغيُّ

االشتمال:

األعمال االجتماعية:

:Z جيل

تــدرك مجموعــة زيــن أهميــة الحفــاظ علــى 
ــزم المجموعــة  كوكــب األرض ومــوارده، وتلت
بالبحــث عــن طــرق تقليــص االنبعاثــات 
الكربونيــة، وتخفيــف المخاطــر المتعلقــة 
تســاعد  التــي  الفــرص  وتحديــد  بالمنــاخ 
فــي الحفــاظ علــى الطاقــة والميــاه والتنــوع 

البيولوجــي.

الفجــوات  ســد  إلــى  زيــن  فــي  نهــدف 
الموجــودة حاليــا فــي مجتمعاتنــا التــي نعمل 
فيهــا مــع التركيــز بشــكل خــاص علــى المــرأة 
مهــارات  ورفــع  التكنولوجيــا،  مجــال  فــي 
الفئــات االجتماعيــة المهمشــة والمحرومــة، 
وتعزيــز االشــتمال الرقمــي بمــا فــي ذلــك 

كبــار الســن وذوي االحتياجــات الخاصــة.

تلتــزم مجموعــة زيــن بتوفيــر وصــول اشــتمالي إلــى االتصــال 
والخدمــات  المنتجــات  ابتــكار  إعــادة  مــع  باإلنترنــت 
القائمــة علــى الغــرض التــي تخلــق قيمــة اجتماعيــة 

ــة. ومالي

مبــادرة تســعى إلــى تمكيــن وبنــاء القــدرة علــى الصمــود لـــ 16 مليــون 
طفــل وشــاب علــى مســتوى نطــاق تواجــد مجموعــة زيــن، وذلــك لحمايــة 
ــي تمكنهــم مــن  ــاألدوات الت ــة مــن خــالل تزويدهــم ب ــال القادم األجي

بلــوغ أقصــى إمكاناتهــم.

يمكــن العثــور علــى جميــع الموضوعــات والمــواد المذكــورة فــي هــذا القســم بمزيــد 
مــن التفصيــل فــي تقريــر االســتدامة للعــام 2021 الخــاص بمجموعــة زيــن.

رابط التقرير:
zain.com/SR2021
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الفئة 1 - شبكة طاقة كهربائية غير مستقرة

فئة 2 - شبكة طاقة كهربائية مستقرة
الكويتالبحرين
%5%7

األردن السعودية
%10 %8

2. العمل االجتماعي 
ــن  ــامل لتمكي ــول الش ــر الوص ــة، وتوفي ــة واالقتصادي ــة االجتماعي ــي التنمي ــا ف ــا وخدماته ــه منتجاته ــذي تلعب ــي ال ــدور التحويل ــن ال ــة زي ــدرك مجموع ت
المجتمعــات بشــكل عــام، خصوصــا فــي مــا يتعلــق بالفئــات االجتماعيــة المهمشــة والمحرومــة، ومــن خــالل خدماتهــا األساســية وغيــر األساســية، واصلــت 

ــة الخدمــات التــي تقدمهــا زيــن فــي أســواقها: زيــن طــرح خدمــات توفــر قيمــة اجتماعيــة وماليــة، فــي مــا يلــي بعــض أمثل

1. واصلت زين توفير إمكانية الوصول إلى اتصال واي-فاي مجاني لعشرة مراكز لالجئين في األردن، وخالل العام، تمكنت زين من الوصول إلى 4012 
مستخدما جديدًا لهذه الخدمة، وهو ما رفع العدد اإلجمالي إلى 728,000 مستخدما.

2. خضع 29 موقعا شبكيا للتوسع في مناطق نائية وريفية في العراق لتوفير إمكانية الوصول للشبكة للمجتمعات الريفية.
3. واصلت شركة زين األردن تقديم باقة +Basma Line، وهي باقة متنقلة تخدم 353 شخصا من مجتمع الصم والبكم.

4. أطلقت شركة زين الكويت باقتين للدفع اآلجل مخصصتين لـذوي االحتياجات الخاصة بالتعاون مع الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات
     والهيئة العامة لشؤون اإلعاقة في الكويت.

 

سلسلة توريد تراعي المسؤولية:
تعطلــت سالســل التوريــد واإلمــداد فــي جميــع أنحــاء العالــم بســبب تأثيــر جائحــة كوفيــد -19، وخــالل هــذه الفتــرة، واصلــت مجموعــة زيــن االســتفادة مــن 
عمليــات إدارة سلســلة التوريــد الحاليــة لضمــان إدارتهــا لمورديهــا بطريقــة مســتدامة تتحلــى بــروح المســؤولية، باإلضافــة إلــى ذلــك..، واصلــت زيــن توســيع 

مجموعتهــا مــن المورديــن المحلييــن للمســاعدة فــي تعزيــز النمــو االقتصــادي وضمــان اســتمرارية األعمــال.

 Localالشركة التابعة
Spend

Foreign 
Spend

81%19%زين البحرين 

89%11%زين العراق

61%39%زين الكويت 

60%40%زين األردن

24%76%زين السعودية 

40%60%زين السودان

100%0%زين جنوب السودان 

46%54%اإلجمالي
حددت مجموعة زين األهداف التالية لتوجيه عملية إنشاء سلسلة توريد مسؤولة وأخالقية:

Statusالمستهدف المقرر تحقيقه بحلول العام 2025

تضمين سياسات إدارة النفايات في عقود الموردين، بما في ذلك جوانب نموذج االقتصاد الدائري.

يقوم 70% من موردي المجموعة و 50% من الموردين المحليين باستكمال التقييم الذاتي لموردي زين.

تدريب 70% من موردي المجموعة و 50% من الموردين المحليين على معايير زين االجتماعية والبيئية.
قــررت الشــركة اتبــاع نهــج تدريجــي فــي آليــات العمــل مــع المورديــن، حيــث أبــدت المزيــد مــن التركيــز علــى مــوردي عمليــات المجموعــة وزيــن البحريــن، 
وقــد ســاعدنا ذلــك فــي اكتســاب المزيــد مــن األفــكار لتحســين إدارة عمليــة التقييــم الذاتــي وضمــان الدقــة والمصداقيــة فــي عــروض تقديــم المورديــن، 

ونظــرا ألننــا ركزنــا خــالل هــذه المرحلــة علــى مــوردي المجموعــة وزيــن البحريــن فقــط، فقــد أدى ذلــك إلــى تحقيــق معــدل اســتجابة أقــل.

جنوب السودان
العراقالسودان

%15%25%20

أداء وأهداف زين للحد من االنبعاثات:

مستهدفات تقليص االنبعاثات الكربونية للعام 2022

 اإلنفاق
الخارجي

 اإلنفاق
المحلي

الحالة

)استهالك الطاقة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون  )2020-2021(

لترالنطاق 1 - الوقود
)ميليون(

0.7956.80.859.37.127.61.9153.7

63.8154.7113.154675.761.65.91,020.7كيلوواط/ساعةالنطاق 2 - الكهرباء

 كيلوغرام/ثانيانبعاثات النطاق 1
أكسيد الكربون

2.1152.11158.81973.95412

 كيلوغرام/ثانيانبعاثات النطاق 2
أكسيد الكربون

43.9110.947.5336.14619.24.6608.1

إجمالي انبعاثات النطاقين 1 و 2
 كيلوغرام/ثاني
أكسيد الكربون

4626348.5494.96593.29.61,020.1

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل 
محطة بث قاعدية ]النطاق 1، والنطاق 

]2
67.752.714.948.443.73137.9كيلوغرام

عام خط األساس 2020 - االنخفاضات/
الزيادات في االنبعاثات لكل محطة بث 

قاعدية ]عام 2017 مقابل 2020[
%%-3.78%-34.31%-8.78%7.07% 15.04%24.64%-46.07

 المجموع
اإلجمالي السودانالكويتالسعوديةاألردنالعراقالبحرين

 جنوب
 السودان

ملخص للنطاق 1 و 2 و 3  )2020-2021(

قيمة مكافئ ثاني أكسيد النطاق 1 و 2 و 3
الكربون )كجم / سنة(

412,014,339النطاق 1

608,106,798النطاق 2

655,243,891النطاق 3

تفاصيل اإلفصاح عن النطاق 3 متاحة في تقرير االستدامة لعام 2021 الخاص بشركة زين والموقع اإللكتروني الرسمي لشركة زين.
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تقديم استبيان التقييم الذاتي للموردين

3. االشتمال
ــرا ويمكــن الوصــول إليــه، وســد الفجــوات  تلتــزم مجموعــة زيــن بكونهــا شــركة شــاملة، وتــدرك أهميــة العمــل علــى ضمــان أن يكــون نطــاق أنشــطتها ُمعبِّ
الموجــودة فــي أســواقها، وتواصــل المجموعــة العمــل نحــو مجــاالت التركيــز المحــددة التــي تنــدرج تحــت هــذه الركيــزة لمعالجــة أوجــه القصــور والتحديــات 

التــي تواجــه هــذه المجتمعــات، فــي مــا يلــي الفئــات االجتماعيــة المســتهدفة التــي تواصــل زيــن دعمهــا بنشــاط:

• سد الفجوة بين الجنسين في مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات
• معالجة التحديات والتناقضات الرقمية التي تواجهها فئة كبار السن وذوي االحتياجات الخاصة

• تمكين الفئات االجتماعية المهمشة والمحرومة ورفع مهاراتها

برنامج إرشاد المرأة في مجال التكنولوجيا

• لتعزيــز تطويــر اإلنــاث فــي مجــاالت العلــوم والتكنولوجيــا والهندســة والرياضيــات، أطلقــت مجموعــة زيــن برنامــج "المــرأة فــي مجــال التكنولوجيا" 
ــا والهندســة  ــوم والتكنولوجي ــات فــي مجــاالت العل ــي تعمــل فيهــا، حيــث تلتقــي طالب ــع األســواق الت ــى مســتوى جمي )Women in Tech( عل
والرياضيــات مــع خبــراء متمرســين مــن شــركات زيــن ليتلقيــن اإلرشــاد، ومــن خــالل إنشــاء مزاوجــات فرديــة ناجحــة، يمّكــن البرنامــج األجيــال القادمــة 

  من اإلناث من دخول هذا المجال مع وعد بأن يصبحن صانعات للتغيير في مجاالتهن.

Z 4. جيل
أثــرت الجائحــة علــى التطويــر فــي جميــع أنحــاء العالــم، وذلــك بســبب إغالقــات المــدارس والتحــول إلــى التعلــم عبــر اإلنترنــت، وأصبــح الشــباب أيضــا أكثــر 
عرضــة لمشــاكل الصحــة الذهنيــة إلــى جانــب التحديــات األخــرى التــي أدت بهــم إلــى أن يصبحــوا أكثــر عرضــة لإليــذاء الجســدي واإلســاءة عبــر اإلنترنــت، 

تأتــي هــذه التطــورات علــى خلفيــة تشــهد المنطقــة خاللهــا أكبــر تضخــم لشــريحة الشــباب وأعلــى معــدل بطالــة بيــن الشــباب علــى مســتوى العالــم.

تهــدف مجموعــة زيــن إلــى تمكيــن الشــباب فــي أســواقها لتحقيــق أقصــى إمكاناتهــم كــي يصبحــوا أعضــاء مســاهمين فــي المجتمــع، ومــن خــالل هــذه 
الركيــزة، واصلــت زيــن التركيــز علــى موضوعــات ســالمة األطفــال علــى اإلنترنــت، ومعالجــة بطالــة الشــباب، ومحــو األميــة الرقميــة، والصحــة الذهنيــة والرفــاه.

سالمة األطفال على اإلنترنت:
• أطلقــت زيــن حملــة فريــدة مــن نوعهــا عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي بعنــوان "وحــوش اإلنترنــت"، وذلــك لنشــر التوعيــة بســالمة األطفــال علــى 
شــبكة اإلنترنــت، وهــي الحملــة التــي حققــت 66.3 مليــون تفاعــل علــى مســتوى نطــاق تواجــد زيــن، وأبــرزت الحملــة تركيــز زيــن وريادتهــا فــي 

مجــال ســالمة األطفــال علــى اإلنترنــت علــى مســتوى المنطقــة وخارجهــا.

يرجى الضغط هنا لمشاهدة الدعاية: 
/https://www.instagram.com/p/CPxgNyXFJ6b

• قادت زين تنفيذ آلية حجب لمواد االعتداء الجنسي على األطفال على مستوى شبكاتها، وقد نفذت شركة زين الكويت البرنامج بالكامل، 
  بينما تتطلع شركة زين العراق وزين األردن إلى تنفيذه خالل العام 2022.

• حصلت زين على درجة تقييم 7.0 في نسخة العام 2021 من "المعيار العالمي لحالة حقوق األطفال واألعمال" الذي يجريه "المنتدى 
  العالمي لألطفال" بالتعاون مع "مجموعة بوسطن االستشارية"، كانت تلك أعلى درجة تم تحقيقها على مستوى المنطقة في

  قطاع االتصاالت.

مذكرة تفاهم عالمية مع اليونيسف:

ــال  ــوق األطف ــالث ســنوات لدعــم حق ــة مدتهــا ث ــراكة إقليمي ــذ ش ــى تنفي ــن واليونيســف عل ــة زي ــن مجموع ــة بي ــرة التفاهــم العالمي ركــزت مذك
ــن. ــي تعمــل فيهــا زي والشــباب فــي األســواق الت

بعض المبادرات التي تم إطالقها بهذا الخصوص: 
• تعاونــت مجموعــة زيــن واليونيســف لتطويــر كتيــب عــن الســالمة علــى اإلنترنــت بالتعــاون مــع إدارة االســتثمار والخدمــات الرقميــة فــي مجموعــة 
زيــن، لمســاعدة صغــار الســن علــى البقــاء فــي مأمــن أثنــاء االســتمتاع بأنشــطة األلعــاب اإللكترونيــة علــى اإلنترنــت، وصــل ذلــك الكتيــب إلــى أكثــر 
مــن 6,000 شــخص كمــا تمــت مشــاركته مــع جميــع الشــركات التابعــة لزيــن، وإذ يتــم توزيعــه فــي المــدارس، فــإن هــذا الكتيــب متــاح بســهولة 

.Zain esports علــى موقــع مجموعــة زيــن وعلــى صفحــة الويــب الخاصــة بـــ
• مــن خــالل الشــراكة مــع اليونيســف، أطلقــت زيــن جــواز ســفر للتعليــم اإللكترونــي فــي األردن والســودان، وهــو األمــر الــذي يتيــح لـــ 15,500 

ــة. ــات التعليمي ــى المنص ــب الوصــول إل طال
• عــززت شــركة زيــن الســودان عالقتهــا مــع اليونيســف مــن خــالل طــرح مبــادرات لتعزيــز ســالمة األطفــال علــى اإلنترنــت وإطــالق جــواز ســفر للتعليــم 

اإللكتروني.

أصحاب االحتياجات الخاصة: 

• أنشأت شركة زين البحرين "خط التمكين"، وهو خط ساخن مخصص للذين يعانون من ضعف السمع، ليكون بمثابة خط خدمة عمالء.
• في كٍل من البحرين والعراق والسعودية، قامت زين بتدريب 75 من وكالء المبيعات على لغة اإلشارة لتقديم خدمة أفضل لضعاف السمع.

• أطلقت شركة زين العراق بطاقات أولوية للعمالء المسجلين من ذوي االحتياجات الخاصة، ويستخدم العمالء بطاقات األولوية لتجاوز 
   طوابير االنتظار في فروع وأكشاك زين، وهذا يوفر لهم خدمة أسرع. 

في 2021، عدد الردود يمّثل مملكة البحرين ومجموعة الموردين فقط
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تقرير حوكمة الشركات عن العام 2021
مقدمة:

إن حوكمــة الشــركات هــي التــزام مســتمر يتشــاركه مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة وجميــع موظفــي زيــن، يؤمــن مجلــس اإلدارة بــأن الحوكمــة الرشــيدة 
للشــركات ترافــق وتســاعد بشــكل كبيــر نجــاح أعمالنــا علــى المــدى الطويــل، وأننــا نســعى علــى الــدوام للحفــاظ علــى مكانتنــا فــي طليعــة االلتــزام بمبــادئ 
ــة  للتأكــد مــن أنهــا تعــزز قيمــة أصحــاب  ــس اإلدارة لممارســات الحوكم ــا بالتطــور المســتمر مــن خــالل مراجعــة مجل ــة، ينعكــس التزامن ــر الحوكم ومعايي

المصالــح.

ــان الجــودة والشــفافية وجــودة  ــة واإلجــراءات بشــكل مســتمر لضم ــة الداخلي ــادئ التوجيهي ــم المب ــر وتقيي ــن بتطوي ــس اإلدارة فــي مجموعــة زي يقــوم مجل
ممارســات حوكمــة الشــركات، إن قواعــد حوكمــة الشــركات التــي تتضمنهــا الالئحــة التنفيذيــة الصــادرة عــن هيئــة أســواق المــال فــي الكويــت – مــن خــالل 
ســبعة عشــر كتــاب – تــروج للتطــور اإليجابــي للشــركات، يتضمــن قــرار هيئــة أســواق المــال قواعــد إنشــاء إطــار موحــد لحوكمــة الشــركات التــي تخضــع لحكــم 

الهيئــة.

فــي اآلونــة األخيــرة ، اتخــذت الكويــت خطــوات كبيــرة لرفــع الوعــي واالهتمــام بمفاهيــم حوكمــة الشــركات، وذلــك بهــدف وضــع متطلبــات لضمــان االلتــزام 
ــي تســتند  ــرة الت ــادئ اإلحــدى عش ــر المب ــاول هــذا التقري ــة الشــركات، يتن ــادئ حوكم ــزز مب ــن وتشــريعات تع ــن خــالل قواني ــع الشــركات م ــل جمي ــن قب م
إليهــا قوانيــن الحوكمــة فــي الكويــت التــي تتضمــن اإلفصــاح الكامــل لتحقيــق الشــفافية والعدالــة وتجنــب تضــارب المصالــح والنزاهــة المحاســبية وتقريــر 

المكافــآت الخــاص بمجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة.

يلعــب مجلــس اإلدارة دورا مهًمــا فــي ضمــان قيــام المجموعــة بأعمالهــا بطريقــة تتماشــى مــع أعلــى معاييــر الحوكمــة والســلوك األخالقــي بحيــث تســاهم 
المجموعــة بشــكل إيجابــي فــي المجتمــع، إن مــن أولويــات أعمــال المجموعــة هــو االلتــزام بمتطلبــات العمــل القانونيــة والتنظيميــة، والســعي إلثبــات ذلــك 
مــن خــالل االمتثــال المتســق عــن طريــق تطويــر عملياتنــا لتعكــس أحــدث التطــورات فــي أفضــل ممارســات حوكمــة الشــركات، تعتمــد بيئــة األعمــال فــي زيــن 
علــى تمكيــن أفضــل ألصحــاب القــرار مــن خــالل التنــوع وااالشــتمال والعمــل بنزاهــة وصــدق، ومــن خــالل االتبــاع وااللتــزام بمدونــة الســلوك األخالقــي فــي 

الشــركة والعمــل بشــكل متكامــل علــى تحقيــق خطــط عملنــا البيئيــة واالجتماعيــة.

يــدرك مجلــس اإلدارة أهميــة حمايــة حقــوق أصحــاب المصالــح عنــد اتخــاذ القــرارات واإلشــراف علــى األعمــال، وعليــه ترتكــز زيــن إلــى أهــداف اســتراتيجية، 
وثقافــة تتســم بقيــم قويــة وراســخة تحــدد أولويــات المجموعــة عنــد اتخــاذ القــرار واإلجــراءات فــي ظــل ظــروف صعبــة مثــل تلــك التــي حدثــت منــذ تفشــي 
ــى اتخــاذ إجــراءات ســريعة وحاســمة  ــة إل ــود المجموع ــة، يق ــر األخالقي ــة بالمعايي ــس اإلدارة واإلدارة التنفيذي ــزام مجل ــإن الت ــك ف ــد -19، لذل جائحــة كوفي
لالســتجابة ومعالجــة الظــروف والمخاطــر والفــرص المتغيــرة مــن خــالل تحقيــق قيمــة مســتدامة، ويعمــل مجلــس اإلدارة علــى توســيع جهــود مرونــة األعمــال 
إلــى مســتويات جديــدة مــن االســتجابة للطفــرات المتكــررة بســبب مــا حــدث خــالل العاميــن األخيريــن نتيجــة الجائحــة والتقلبــات االقتصاديــة الناتجــة عنهــا.

يعمــل مجلــس اإلدارة علــى زيــادة الوعــي بخصــوص القضايــا المتعلقــة بالحوكمــة البيئيــة واالجتماعيــة والمؤسســية اســتجابة للتوجهــات العالميــة وأفضــل 
الممارســات ، لذلــك قــام مجلــس اإلدارة بوضــع سياســات جديــدة تماشــي مــع المبــادئ العالميــة فــي هــذا الشــأن، ويعمــل المجلــس علــى موازنــة الضغــوط 
مــن البيئــة الخارجيــة لزيــادة الشــفافية باإلضافــة إلــى التركيــز علــى المســؤولية االجتماعيــة للشــركات مــن خــالل سياســات وإجــراءات علــى مســتوى التحــدي 

تتســم بالمرونــة، وتأخــذ فــي االعتبــار التحديــات والمخاطــر علــى المــدى القصيــر والطويــل.

قامــت مجموعــة زيــن بوضــع النمــو المســتدام والنمــو المســتقر طويــل األجــل فــي مقدمــة أولوياتهــا حيــث يؤمــن مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة  بضــرورة 
ــواردة فــي هــذا التقريــر إلــى القوانيــن  ــح، مــن خــالل تعزيــز حوكمــة الشــركات، تســتند المعلومــات ال ــاء عالقــات إيجابيــة بيــن جميــع أصحــاب المصال بن
الخاصــة بحوكمــة الشــركات وتعديالتهــا الصــادرة عــن هيئــة أســواق المــال ووزارة التجــارة والصناعــة وبورصــة الكويــت وغيرهــا مــن الجهــات الرقابيــة ذات 
الصلــة فــي دولــة الكويــت و قوانيــن ولوائــح الســلطات القضائيــة التــي تعمــل فيهــا الشــركة، وقــررت زيــن التركيــز علــى الجهــود المبذولــة لتعزيــز االبتــكار 

وفتــح الطريــق أمــام تحديــات المســتقبل وتعزيــز القــدرة التنافســية الحقيقيــة مــن خــالل تنفيــذ طريقــة عمــل مبتكــرة وســط التحــوالت الســريعة.

وفــي العــام 2021 تــم تتويــج زيــن بجائــزة "أفضــل شــركة فــي الحوكمــة المؤسســية )Best Corporate Governance( عــن العــام 2021" فــي الكويــت، 
وذلــك ضمــن الجوائــز الســنوية التــي تمنحهــا مجلــة "وورلــد فاينانــس" الدوليــة، وقــد قامــت لجنــة التحكيــم بمنــح هــذه الجائــزة تقديــرًا للنزاهــة والشــفافية 
فــي ممارســات الحوكمــة، وتقاريــر مجــاالت عالقــات المســتثمرين، والســعي إلــى تحقيــق أهــداف طويلــة األجــل فــي ممارســات عملياتهــا مــع ضمــان المســاءلة، 

إذ ســاهم ذلــك فــي دفــع قدراتهــا المتواصلــة لتوفيــر عوائــد للمســاهمين.
تعتمــد عمليــات زيــن علــى مجموعــة مبــادئ  قائمــة علــى احتــرام قانــون كل دولــة، حيــث تقــوم بتنفيــذ عملياتهــا علــى أســاس حمايــة حقــوق أصحــاب 
ــة مــن خــالل أنشــطة الشــركات فــي  ــة والتنموي ــة واالجتماعي ــك المســاهمة االقتصادي ــز القيمــة المضافــة لجميــع األطــراف، ويتضمــن ذل ــح،  وتعزي المصال
المجتمعــات التــي تعمــل بهــا، وتقــوم المجموعــة بمتابعــة النمــو مــن خــالل اإلدارة المبتكــرة، إذ تعمــل علــى خلــق قيمــة جديــدة وفريــدة مــن نوعهــا مــن 

خــالل شــراكات ومشــاريع متنوعــة، كمــا تســتند السياســات الداخليــة فــي الشــركة إلــى القيــم والمبــادئ والممارســات العالميــة فــي حوكمــة الشــركات.

قام مجلس اإلدارة باعتماد تقرير الحوكمة عن العام 2021.

القاعدة األولى - بناء هيكل متوازن لمجلس اإلدارة

أمين السرمجلس اإلدارة

لجنة المخاطرلجنة التدقيق لجنة الترشيحات
المكافآت

نائب رئيس مجلس اإلدارة
والرئيس التنفيذي للمجموعة

إدارة المخاطرإدارة التدقيق الداخلي

إدارة الموارد البشرية

إدارة الشؤون المالية

إدارة التكنولوجيا

إدارة االستراتيجيات
والتجوال ومبيعات الجملة

إدارة االتصاالت وعالقات
المستثمرين والحوكمة

إدارة الشؤون القانونية

إدارة االشتمال والتنوع

زين تيك

إدارة الشؤون التنظيمية

إدارة االستثمار
والتحول الرقمي

الرؤساء التنفيذيين
للشركات التابعة

إدارة االستدامة

إدارة الشؤون التجارية

Board
Secretary



الحوكمـــــةالحوكمـــــة التقريـــر السنـــوي 2021التقريـــر السنـــوي 2021 9899

تشكيل مجلس اإلدارة للفترة 2020 – 2023
تتضمــن القائمــة التاليــة شــرحا مختصــرا عــن أعضــاء مجلــس اإلدارة، تشــمل معلومــات عــن تاريــخ التعييــن، والخبــرة العلميــة والعمليــة لــكل عضــو باإلضافــة 

إلــى طبيعــة المنصــب: 

االسم

أحمد طاحوس الطاحوس
رئيس مجلس اإلدارة

بكالوريــوس إدارة األعمــال غير تنفيذي
بتخصــص فــي االقتصــاد 

مــن جامعــة الكويــت

35 عاما في قطاع الخدمات 
المصرفية، وقطاع االستثمار في 

األسواق العالمية والكويتية

19 مارس 2020

بدر ناصر الخرافي
نائب رئيس مجلس اإلدارة

والرئيس التنفيذي للمجموعة

ماجستير إدارة األعمال تنفيذي 
من كلية لندن لألعمال  

القطاع الصناعي والمصرفي،
قطاعات االستثمار واألعمال، قطاع 

االتصاالت، والهندسة الميكانيكية، 
والمؤسسات غير الربحية

19 مارس 2020

بكالوريــوس إدارة األعمــال مستقلعبد الرحمن محمد إبراهيم العصفور
بتخصــص فــي المحاســبة 

مــن جامعــة الكويــت

خبرات تقنية في تطبيق حلول 
تكنولوجيا المعلومات وخبرات في 

مجال التدقيق والمالية

19 مارس 2020

طالل بن سعيد المعمري
ممثل شركة فجر النسيم

بكالوريــوس إدارة األعمــال  غير تنفيذي
مــن جامعــة دوكيســين - 

بيتســبيرج

خبرة في الشؤون المالية قطاع 
االتصاالت 

19 مارس 2020

زكي بن هالل بن سعود البوسعيدي
ممثل شركة جوهرة جبلة

ماجســتير اإلدارة العامــة غير تنفيذي
اكســتر  جامعــة  مــن 

المتحــدة بالمملكــة 

20 عاما في قطاعات الخدمة 
المدنية خدمات الموانئ واالستثمار 

والتأمين  واالتصاالت

19 مارس 2020

عاطف بن سعيد بن راشد السيابي
ممثل شركة عبير الشروق

هندســة غير تنفيذي بكالوريــوس 
فــي أجهــزة الكمبيوتــر 
الشــبكات  وتكنولوجيــا 
كوفنتــري جامعــة  مــن 

17 عاما في مجاالت تكنولوجيا 
المعلومات وتطوير األعمال 

والحلول التكنولوجية المبتكرة 
ونظم المعلومات، باإلضافة إلى 

االستثمار واالتصاالت

19 مارس 2020

عالء الدين بيت فاضل
ممثل شركة دانة القبلة

هندســة غير تنفيذي بكالوريــوس 
إلكترونيــة  كهربائيــة 
الســلطان  جامعــة  مــن 

س بــو قا

18 عاما في قطاع تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت

12 أكتوبر 2020

ناصر بن سليمان الحارثي
ممثل شركة نسيم الدلتا

االعمــال غير تنفيذي إدارة  ماجســتير 
فكتوريــا  جامعــة  مــن 

أســتراليا فــي 

21 عاما في القطاعات االستثمارية 
واالقتصادية والمالية  

12 أكتوبر 2020

بكالوريــوس إدارة األعمــال غير تنفيذييوسف خالد العبدالرزاق
بتخصــص فــي الماليــة 

مــن جامعــة الكويــت

خبرات في مجال التدقيق 
واالستثمارات ضمن قطاعات 
االحتياطي العام والمحافظ 

والصناديق االستثمارية 

19 مارس 2020

مــن أمين السرحتمل فاروق القاضي قانــون  ماجســتير 
فــي  كوفنتــري  جامعــة 

المتحــدة المملكــة 

المحاماة واالستشارات القانونية، 
قطاع االتصاالت

12 مايو 2015

اجتماعات مجلس اإلدارة في العام 2021
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اسم العضو

نسبة الحضور

أحمد طاحوس الطاحوس
رئيس مجلس اإلدارة

بدر ناصر الخرافي
نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة

عبد الرحمن محمد ابراهيم العصفور

طالل بن سعيد المعمري

زكي بن هالل بن سعود البوسعيدي

عاطف بن سعيد بن راشد السيابي

عالء الدين بيت فاضل

ناصر بن سليمان الحارثي

يوسف خالد العبدالرزاق

حتمل فاروق القاضي

اجتماع رقم 1
2021/2/23

اجتماع رقم 2
2021/5/9

اجتماع رقم 3
2021/7/14

اجتماع رقم 4
2021/11/10

اجتماع رقم 5
2021/12/8

اجتماع رقم 6
2021/12/27

عدد االجتماعات

عضو مستقل

* يتضمن الجدول جميع اجتماعات مجلس اإلدارة المنعقدة خالل العام 2021.

* تمت جميع االجتماعات أعاله عن طريق وسائل االتصاالت الحديثة تبعا لإلرشادات الصحية الصادرة عن الجهات الرقابية في الكويت وللحفاظ على معايير 
السالمة واألمان ألعضاء المجلس والموظفين خالل جائحة كوفيد-19.

تنسيق وحفظ محاضر اجتماعات مجلس إدارة الشركة

يقــوم مجلــس اإلدارة بتعييــن أميــن الســر للتأكــد مــن حصــول أعضــاء المجلــس علــى المــوارد المطلوبــة مــن أجــل أداء واجباتهــم، كمــا أن أميــن الســر مســؤول 
أيضــا عــن تنظيــم وتنســيق اجتماعــات المجلــس و لجانــه، والتأكــد مــن أن محاضــر تلــك االجتماعــات تعكــس الممارســة الســليمة لواجبــات مجلــس اإلدارة، 
ويعمــل أميــن الســر كقنــاة نشــطة للتواصــل بيــن مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة، وذلــك مــن خــالل التأكــد مــن أن المعلومــات المطلوبــة متاحــة ألعضــاء 
مجلــس اإلدارة فــي الوقــت المناســب، وهــو مســؤول عــن التعــاون مــع أعضــاء مجلــس اإلدارة إلعــداد االجتماعــات، وتقديــم إشــعار مناســب بــأي اجتماعــات، 

وتوزيــع المــواد علــى الفــور مثــل جــداول األعمــال والمحاضــر.
يقــوم أميــن الســر بتوفيــر الدعــم لرئيــس المجلــس عنــد إعــداد جــداول أعمــال اجتماعــات المجلــس، وتقديــم الوثائــق المطلوبــة واإلشــراف علــى متابعــة نتائــج 

االجتماعــات وااللتــزام بخطــط العمــل المعتمــدة.

ــح ســجال رســميا  ــس، تصب ــل المجل ــس اإلدارة، بمجــرد اعتمادهــا مــن قب ــة، إذ أن محاضــر اجتماعــات مجل ــا للغاي ــس اإلدارة مهم ــن ســر مجل ــر دور أمي يعتب
ــى  ــة عل ــه بالموافق ــس خــالل اجتماعات ــوم المجل ــي تواجهــه، يق ــات الت ــس والتحدي ــق إلنجــازات المجل ــس اإلدارة توثي ــر محاضــر مجل ــث توف للشــركة، حي

ــال.  ــا لألهــداف وخطــط األعم السياســات الرئيســية، ويضــع جــدواًل زمني

يقــوم أميــن ســر مجلــس اإلدارة بتســجيل محاضــر جميــع اجتماعــات المجلــس، واالحتفــاظ بســجالت اجتماعــات اللجــان، واإلشــراف علــى اإلجــراءات المتعلقــة 
بعضويــة المجلــس، وحفــظ الملفــات الرســمية وســجالت المجلــس، ونشــر إخطــارات االجتماعــات المجدولــة علــى النحــو المحــدد فــي لوائــح الشــركة، ومــع زيــادة 
مســؤوليات مجلــس اإلدارة، أدى حجــم األعمــال والمهــارات الالزمــة لدعــم المجلــس إلــى تعزيــز دور أميــن ســر المجلــس، إذ ينــاط بــه مهــام االمتثــال واألداء، كمــا 
يتضمــن دور أميــن الســر إدارة عمليــات المجلــس - وثائــق مجلــس اإلدارة واللجــان - وتوزيــع جــداول األعمــال والمحاضــر وأوراق المناقشــة، والمقترحــات المقدمــة 
للمجلــس ولجانــه؛ باإلضافــة إلــى ضمــان عقــد اجتماعــات األعضــاء واإلدارة التنفيذيــة بمــا يتماشــى مــع المتطلبــات القانونيــة والتنظيميــة واللوائــح الداخليــة. 

يدعــو أميــن الســر األطــراف المعنيــة إلــى اجتماعــات المجلــس ولجانــه بنــاًء علــى تعليمــات مجلــس اإلدارة؛ كمــا يعمــل أميــن الســر علــى التأكــد مــن إنشــاء 
الســجالت الالزمــة وتحديثهــا بشــكل صحيــح وضمــان االحتفــاظ بالســجالت الخاصــة بالشــركة وســجالت اجتماعــات األعضــاء وإعــداد التقاريــر وفقــا للمتطلبــات 
القانونيــة؛ ويتضمــن دور أميــن ســر المجلــس فهــم وضمــان امتثــال الشــركة اللتزاماتهــا القانونيــة، وضمــان تلبيــة متطلبــات الجهــات الرقابيــة، بمــا فــي ذلــك 
اإلفصــاح المســتمر؛ وبنــاًء علــى ذلــك فــإن أميــن ســر المجلــس يقــوم بتقديــم المشــورة للمجلــس بشــأن مســؤوليات وواجبــات مجلــس اإلدارة وفيمــا يتعلــق 
بتطبيــق القانــون، ونظــام الشــركة، والمتطلبــات القانونيــة والتنظيميــة األخــرى، ومعاييــر الســلوك األخالقــي؛ ويحــرص علــى إبقــاء مجلــس اإلدارة علــى علــم 

بقضايــا الحوكمــة.

تاريخ االنتخاب/الخبرة العمليةالمؤهل العلمي
التعيين تصنيف العضو
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يضمــن أميــن الســر َتَوفــر هــذه الســجالت عنــد الحاجــة، ويلتــزم بالحفــاظ علــى المتطلبــات المختلفــة مثــل المواعيــد النهائيــة لتقديــم الملفــات ألعضــاء 
المجلــس قبــل اجتماعاتــه بثالثــة أيــام علــى األقــل، كمــا هــو موضــح فــي سياســات ولوائــح الشــركة الداخليــة، وتشــمل هــذه الملفــات جــدول أعمــال االجتمــاع، 
محاضــر اجتماعــات مجلــس اإلدارة الســابقة، وجميــع المســتندات ذات الصلــة بجــدول األعمــال، ومــن ضمــن إجــراءات التحضيــر الجتمــاع مجلــس اإلدارة يقــوم 

أميــن الســر بتحديــد مــدة االجتمــاع بمــا يضمــن توافــر الوقــت الكافــي لتغطيــة جميــع بنــود جــدول األعمــال تســتثنى مــن ذلــك االجتماعــات الطارئــة. 

كمــا ويقــوم بتســجيل كافــة القــرارات ومناقشــات أعضــاء مجلــس اإلدارة، وتســجيل نتائــج عمليــات التصويــت التــي تتــم فــي تلــك االجتماعــات، والعمــل علــى 
حفــظ الوثائــق الخاصــة بمجلــس اإلدارة، يتأكــد أميــن ســر مجلــس اإلدارة أيضــا مــن تنفيــذ القــرارات التــي يتخذهــا مجلــس اإلدارة ويعمــل علــى ضمــان اتبــاع 
سياســات الشــركة المعتمــدة مــن قبــل مجلــس اإلدارة، وذلــك تحــت إشــراف رئيــس مجلــس اإلدارة، ولــدى كل عضــو مــن أعضــاء المجلــس الحــق فــي الوصــول 
إلــى هــذه المســتندات والملفــات عــن طريــق أميــن الســر، ويقــوم أميــن الســر بالمتابعــة والتواصــل مــع اإلدارات المعنيــة لتوفيــر المعلومــات المطلوبــة مــن 

قبــل أعضــاء المجلــس، والتأكــد مــن أن مجلــس اإلدارة لديــه المعلومــات التــي يحتاجهــا التخــاذ قــرارات ســليمة وفعالــة.

يواكــب أميــن الســر البيئــة الخارجيــة للبقــاء علــى اطــالع كامــل باتجاهــات حوكمــة الشــركة والقضايــا الناشــئة وأفضــل الممارســات - خاصــة تلــك المتعلقــة 
ــا  ــركات، وفًق ــتدامة الش ــي اس ــات ف ــل الممارس ــات وأفض ــس اإلدارة باالتجاه ــالغ مجل ــى إب ــر عل ــن الس ــل أمي ــك ، يعم ــى ذل ــالوة عل ــاالت، ع ــاع االتص بقط

ــى دعــم األهــداف االســتراتيجية لالســتدامة فــي الشــركة بشــكل فعــال. لتوجيهــات الرئيــس التنفيــذي لالســتدامة، التــي تــؤدي إل

يقــوم أميــن الســر بمســاعدة أعضــاء مجلــس اإلدارة الجــدد وتوفيــر الدعــم لهــم مــن خــالل البرنامــج التعريفــي الــذي يتضمــن معلومــات عــن الشــركة وأعمالهــا 
ــى لمحــة حــول  ــى هــذه الوظائــف، باإلضافــة إل ــي تنطــوي عل ــات الت ــة، والواجب ــه واإلدارة التنفيذي ــس ولجان ــى مســؤوليات المجل ونشــاطاتها، باإلضافــة إل

عمليــات المجموعــة ونتائجهــا، واالجتماعــات مــع اإلدارة التنفيذيــة، ومخطــط الميزانيــة واألعمــال علــى مــدار الســنة.

إقرار العضو المستقل بأنه تتوافر فيه ضوابط االستقاللية، وترفق نسخة اإلقرار مع التقرير.

القاعدة الثانية - التحديد السليم للمهام والمسؤوليات
مهام ومسؤوليات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

يتمثــل دور مجلــس اإلدارة فــي التخطيــط ووضــع اإلســتراتيجيات واألهــداف والغايــات لصالــح الشــركة علــى المــدى القصيــر والطويــل، ووضــع آليــات لمراقبــة 
التقــدم المحــرز فــي تحقيــق األهــداف، فــي هــذا الصــدد، يجــب علــى أعضــاء مجلــس اإلدارة مراجعــة وفهــم ومناقشــة أهــداف الشــركة، وذلــك لتحقيــق ثقــة 
المســتثمرين، يعمــل أعضــاء مجلــس اإلدارة علــى توضيــح خططهــم للمســتقبل حتــى يكــون لــدى المســتثمرين صــورة واضحــة عــن التوقعــات طويلــة األجــل 

وكيفيــة االســتفادة مــن الفــرص فــي المســتقبل، مــع تحديــد وإدارة المخاطــر الحقيقيــة والمحتملــة. 

تبعــا لتعليمــات حوكمــة الشــركات الفعالــة قــام مجلــس اإلدارة بوضــع وصــف مكتــوب وواضــح ألدوار أعضــاء مجلــس اإلدارة ورئيــس مجلــس اإلدارة والرئيــس 
ــؤون البيئيــة،  التنفيــذي ولجــان مجلــس اإلدارة، كمــا قــام بتطويــر وكتابــة السياســات الداخليــة، ومدونــات ســلوك العمــل، والسياســات المتعلقــة بالش

ــا. ــات، وغيره ــن المخالف ــالغ ع ــح، اإلب ــارب المصال ــة )ESG( ، تض االجتماعية،والحوكم

يتألــف مجلــس إدارة الشــركة مــن 9 أعضــاء لديهــم معرفــة ومهــارات وخبــرات واســعة فــي العديــد مــن المجــاالت، تتمثــل واجباتهــم ومســؤولياتهم فــي 
تحديــد االســتراتيجيات والتوجيهــات والسياســات واألهــداف والمهــام الخاصــة بالشــركة لضمــان أن اإلدارة وجميــع الموظفيــن لديهــم نفــس الهــدف كمــا هــو 
الحــال بالنســبة للشــركة، كمــا يشــمل دور مجلــس اإلدارة مراقبــة تنفيــذ الخطــط االســتراتيجية واالمتثــال للسياســات والقواعــد والقوانيــن واللوائــح ذات الصلــة.

 كمــا أن مجلــس اإلدارة مســؤول أيًضــا عــن إدارة المخاطــر ليكــون علــى مســتوى مناســب فــي إطــار القانــون وأهــداف وقــرارات المســاهمين لتحقيــق أقصــى 
ــز الكفــاءة والفعاليــة  ــح، عــالوة علــى ذلــك، ومــن أجــل تعزي ــة تجــاه المســاهمين وجميــع أصحــاب المصال فوائــد للشــركة مــع تحمــل المســؤوليات الكامل
والشــفافية والمســاءلة، تقــوم الشــركة بانتظــام بترتيــب تقييــم أداء مجلــس اإلدارة، ويحــدد مجلــس اإلدارة قيــم الشــركة ومعاييرهــا، مــع التأكــد مــن أنهــا 
تتماشــى مــع أهدافهــا اإلســتراتيجية، وثقافــة العمــل، ويضمــن مجلــس اإلدارة أيضــا فهــم التزامــات الشــركة تجــاه مســاهميها وأصحــاب المصالــح اآلخريــن، 

بمــا فــي ذلــك الموظفيــن والمورديــن والعمــالء والجهــات القانونيــة والبيئــة التــي تعمــل فيهــا الشــركة.

ويتحمــل مجلــس اإلدارة المســؤولية الكاملــة عــن اإلدارة واإلشــراف علــى المجموعــة وأنشــطتها، وقيــادة أعمــال الشــركة ضمــن اإلطــار الرقابــي المعتمــد، الــذي 
يســتند إلــى اللوائــح والقوانيــن والمعاييــر المطبقــة، وأنظمــة الرقابــة الداخليــة بشــكل مســتمر، كمــا قــام مجلــس اإلدارة بدراســة ومراجعــة تطبيــق الحوكمــة 

الرشــيدة للشــركة ليكــون مناســًبا لســياق األعمــال.
 أنشــأت الشــركة هيــكل حوكمــة يمّكــن مجلــس اإلدارة مــن التركيــز علــى مجــاالت المســؤولية الرئيســية التــي تؤثــر علــى نجــاح األعمــال علــى المــدى الطويــل، 
وينطــوي هــذا الهيــكل علــى تشــكيل ثــالث لجــان تابعــة لمجلــس اإلدارة، وهــي لجنــة التدقيــق، لجنــة المخاطــر، ولجنــة الترشــيحات والمكافــآت، تــم تشــكيل 
هــذه اللجــان بحســب القوانيــن ذات الصلــة، ويقــوم المجلــس بــدوره ضمــن هــذا الهيــكل بالمهــام الرئيســية، مــن ضمنهــا مراقبــة ثقافــة الشــركة لضمــان 

التوافــق مــع أهدافهــا وقيمهــا واســتراتيجيتها.

يقــوم المجلــس باإلشــراف علــى االمتثــال للقوانيــن واألهــداف والنظــام األساســي وقــرارات الجمعيــة العموميــة مــع االلتــزام بمبــادئ الحوكمــة ومعاييــر أفضــل 
الممارســات وأخالقيــات العمــل، هــذا يتضمــن تخصيــص الوقــت الكافــي وإدراك أهميــة رؤيــة ومهــام وتوجهــات واســتراتيجيات الشــركة، يحــرص أعضــاء مجلــس 

اإلدارة علــى حضــور اجتماعــات المجلــس ومراجعــة واعتمــاد االســتراتيجيات والسياســات الرئيســية، وكذلــك األهــداف الماليــة والخطــط التشــغيلية للشــركة. 

ــر  ــرة التغيي ــادة وتي ــع زي ــا، م ــل مًع ــدة للعم ــاليب جدي ــر أس ــة بتطوي ــس اإلدارة واإلدارة التنفيذي ــوم مجل ــة أن يق ــكار ومخاطــره الكامن ــي االبت ــب تبن يتطل
فــي بيئــة األعمــال، مدفوعــة بالتغيــرات التكنولوجيــة واالجتماعيــة، حيــث يؤثــر االبتــكار علــى مركــز الشــركة فــي خلــق القيمــة، والكفــاءة والفعاليــة فــي 

ــكار باســتمرار.  ــى االبت ــدة هــي القــدرة عل ــزة التنافســية الوحي ــات، إذ أن المي العملي
ــا فــي توجيــه ودعــم االبتــكار فــي الشــركة، وتقــع المســؤولية العمليــة فــي تنفيــذ االســتراتيجية المعتمــدة علــى عاتــق  يلعــب أعضــاء المجلــس دوًرا مهًم
الرئيــس التنفيــذي واإلدارة التنفيذيــة، ممــا يــؤدي بــدوره إلــى تفويــض العمــل المطلــوب إلــى األشــخاص المناســبين، يقــوم أعضاء المجلــس بوضع اســتراتيجية 
واضحــة ونمــوذج لألعمــال، ويعمــل كل مــن مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة علــى أســاس نمــوذج أعمــال بمــدة محــدودة، ممــا يتطلــب إنشــاء اســتراتيجيات 
جديــدة مــن شــأنها دفــع نمــو األعمــال المســتمر فــي عالــم متغيــر، إن قــدرات االبتــكار ســتكون أساســية لنجــاح الشــركة المســتمر، تقــع علــى عاتــق المجلــس 

مســؤولية اســتخدام خبراتهــم ورؤيتهــم لدفــع االبتــكار فــي الشــركة، ممــا يجعــل هــذا األمــر محورًيــا لنموهــا ونجاحهــا.

يملــك المجلــس ســلطة الموافقــة علــى التقاريــر الماليــة الفصليــة والســنوية، الميزانيــات، االســتثمارات، وعمليــات الشــركة، والشــركات التابعــة لهــا، تشــمل 
ســلطة المجلــس أيضــا الدخــول فــي االتفاقيــات الجوهريــة، وتعييــن أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة، ومراقبــة أداء اللجــان التابعــة لــه، كمــا يعنــى المجلــس بتقييــم 
مــدى مالءمــة أنظمــة الرقابــة الداخليــة والتدقيــق ومراجعــة المخاطــر الرئيســية المحتملــة، ووضــع دليــل شــامل إلدارة المخاطــر، كمــا ويتأكــد المجلــس مــن أن 
اإلدارة التنفيذيــة لديهــا أنظمــة وإجــراءات فعالــة إلدارة المخاطــر، وتنفيــذ ضوابــط داخليــة كافيــة وفعالــة، والبحــث عــن فــرص العمــل الجديــدة ســواء مــن 

خــالل تكنولوجيــات ومنتجــات جديــدة أو أســواق وقطاعــات مختلفــة.

ــة هــي مجموعــة  ــة الرقاب ــة سياســة مكافحــة الفســاد، حيــث بيئ ــة مــن أجــل ضمــان فعالي ــة رقاب ــر دور مجلــس اإلدارة حاســًما فــي ضمــان إنشــاء بيئ يعتب
المعاييــر والعمليــات والهيــاكل التــي توفــر األســاس لتنفيــذ الرقابــة الداخليــة عبــر المنظمــة، وخــالل العــام 2021 قــام المجلــس باعتمــاد سياســة مكافحــة 
الفســاد التــي تضمــن توفيــر بيئــة عمــل مناســبة فــي ظــل إطــار تنظيمــي مناســب لمكافحــة الفســاد، كمــا أن مجلــس اإلدارة مســؤول عــن اإلشــراف علــى نظــام 
يدعــم سياســة مكافحــة الفســاد بشــكل فعــال، ويشــرف علــى اإلدارة التنفيذيــة لضمــان تطبيــق السياســة ورفــع وعــي الموظفيــن بهــذا الشــأن ضمــن الثقافــة 
المؤسســية، والتأكــد مــن أن اإلدارة تــدرك أهميــة هــذه السياســة لذلــك فــي عــام 2021 ، لــم تتكبــد الشــركة أي تكاليــف تتعلــق بغرامــات وعقوبــات الفســاد.
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ينطــوي دور مجلــس اإلدارة علــى إدارة وحــل تعــارض المصالــح المحتمــل والمعامــالت مــع أطــراف ذات الصلــة مــن خــالل مراجعــة هــذه المعامــالت 
ــى اإلفصــاح عــن  ــع المســاهمين واإلشــراف عل ــوات اتصــال مناســبة م ــب قن ــح، وترتي ــدة للمســاهمين وأصحــاب المصال ــان أقصــى فائ ــة لضم المهم

ــر. ــى المعايي ــة اإلفصاحــات بأعل ــة لضمــان صحــة واتســاق وشــفافية ومصداقي المعلومــات الجوهري

تتضمــن مســؤوليات المجلــس تقييــم أداء اإلدارة التنفيذيــة وتطبيــق نظــام وآليــة مناســبة لتحديــد مكافــآت اإلدارة التنفيذيــة فــي الشــركة التــي تتوافــق 
مــع أدائهــم، يحــرص المجلــس علــى تقييــم أدائــه ككل وأداء األعضــاء واللجــان التابعــة لــه، وبنــاًء علــى ذلــك يتــم تحديــد أفضــل الســبل لتطويــر أداء 

المجلــس فــي المســتقبل مــن خــالل الــدورات التدريبيــة وغيرهــا مــن الســبل بمــا يضمــن النمــو المســتدام والمســتمر. 

يقــوم المجلــس واإلدارة التنفيذيــة بــإدارة األعمــال المســؤولة تجــاه المجتمــع والبيئــة، التــي تســاهم فــي اســتدامة الشــركة، يتــم ذلــك أواًل عــن طريــق 
تحســين نوعيــة حيــاة النــاس فــي المجتمعــات التــي تعمــل فيهــا الشــركة مــن أجــل أن تتعايــش المجتمعــات باســتدامة.

إنجازات مجلس اإلدارة خالل العام 2021:

1. اتخاذ عدد من اإلجراءات للوقاية والحد من آثار جائحة كورونا وضمان استمرار سير العمل والموافقة على خطط ترشيد النفقات.
2. مساندة اإلدارات في الشركات التابعة لتطوير خدماتها مثل الحصول على رخصة الجيل الرابع في العراق وجنوب السودان. 

3. متابعة وتنفيذ عدد من المشاريع التقنية المرتبطة باستراتيجية ورؤية الشركة.
ــة لعــدد مــن القــروض لتحقيــق وفــر مالــي ولضمــان اســتمرار العمليــات التشــغيلية  4. الموافقــة علــى عــدد مــن التســهيالت وإجــراء إعــادة جدول

للمجموعــة والشــركات التابعــة.
5. إقرار البيانات المالية للشركة عن العام 2021 والتوصية بتوزيع أرباح عن ذلك العام.

6. الدعوة لجمعية غير عادية لتعديل عدد من بنود النظام األساسي للشركة والموافقة على توزيع أرباح نصف سنوية.
7. إقــرار عــدد مــن السياســات واللوائــح والقــرارات التنفيذيــة المتعلقــة بسياســة العمــل، للتأكــد مــن ضمــان أن تتوافــق هــذه السياســات مــع القوانيــن 

واألنظمــة واللوائــح المعمــول بهــا داخــل دولــة الكويــت.
8. تأسيس شركة Zain Tech للخدمات التكنولوجية وإطالقها بشكل رسمي.

لجان مجلس اإلدارة:

قــام مجلــس اإلدارة بتفويــض بعــض المهــام إلــى لجــان منبثقــة عــن مجلــس اإلدارة للتعامــل بشــكل أكثــر فاعليــة مــع القضايــا المتخصصــة واســتخدام 
وقــت األعضــاء بشــكل أكثــر كفــاءة، تقــدم اللجــان توصيــات العمــل إلــى مجلــس اإلدارة بأكملــه، الــذي يحتفــظ بالمســؤولية الجماعيــة التخــاذ القــرار.

ــة مــن  ــة واالســتفادة الكامل ــق معرفتهــم بالشــركة، وتســهيل المشــاركة بطريقــة فعال ــة العمــل مــن خــالل اللجــان لألعضــاء بتعمي تســمح ديناميكي
خبراتهــم، ممــا يؤكــد ألصحــاب المصالــح أن مجلــس اإلدارة يأخــذ القضايــا المختلفــة علــى محمــل الجــد، تقــدم لجــان مجلــس اإلدارة العديــد مــن المزايــا 
حيــث أن العمليــة الالمركزيــة تســمح بالتخصــص المعرفــي، الــذي يفيــد المجلــس ألن مهــام المراقبــة وتقديــم المشــورة تتطلــب معرفــة متخصصــة 
فــي المجــال ممــا يزيــد مــن الكفــاءة فــي توزيــع المهــام علــى األعضــاء، ويــؤدي ذلــك إلــى زيــادة الثقــة فــي مجلــس اإلدارة فــي أداء واجباتهــم الرقابيــة 

بشــكل أكثــر فعاليــة مــن قبــل أصحــاب المصالــح، كمــا ويســاعد فــي اســتقاللية مجلــس اإلدارة عــن اإلدارة التنفيذيــة.

وحيــث أن اللجــان قــد خصصــت وقتــا لتنــاول بعــض مهــام المجلــس بعمــق، يتوقــع مجلــس اإلدارة منهــا بــذل العنايــة الواجبــة بدقــة عاليــة وفــي 
الوقــت المناســب فــي متابعــة مســؤولياتها، وعندمــا يبحــث المجلــس عــن معلومــات شــاملة، فإنــه يمكــن للجــان تقديمهــا لــه بطريقــة موجزة للمســاعدة 

فــي االطــالع علــى قضايــا محــددة.

تعــرض قــرارات اللجــان علــى مجلــس اإلدارة بالكامــل العتمــاد القــرارات المتخــذة مــن قبــل اللجــان ولتصريــح العمــل بهــذه القــرارات وتفويــض مراقبــة 
تنفيــذ هــذه القــرارات للجــان مــن قبــل اإلدارات المعنيــة.

قــام مجلــس إدارة زيــن بتشــكيل ثــالث لجــان منبثقــة عــن مجلــس اإلدارة، هــي: لجنــة التدقيــق، لجنــة المخاطــر، ولجنــة الترشــيحات والمكافــآت، فيمــا 
يلــي نســتعرض تفاصيــل هــذه اللجــان وإنجازاتهــا.

لجنة المخاطر

تاريخ التشكيل: 12 مايو 2015
 مدة العضوية: فترة العضوية هي نفسها فترة عضوية مجلس اإلدارة، وبمدة ال تتعدى ثالث سنوات، قابلة للتجديد.

مهام اللجنة:
إن الغــرض مــن لجنــة المخاطــر المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة، هــو مســاعدة المجلــس فــي الوفــاء بمســؤولياته المتعلقــة باإلشــراف علــى تحديــد وتقييــم 
والحــد مــن المخاطــر، تتضمــن هــذه المخاطــر مخاطــر البيئــة التشــغيلية واالســتراتيجية والخارجيــة، لذلــك فــإن اللجنــة مســؤولة بشــكل عــام عــن مراجعــة 

ومراقبــة واعتمــاد سياســات المخاطــر واألطــر والعمليــات والممارســات المرتبطــة بالشــركة.
لجنــة المخاطــر مســؤولة أيضــا عــن مراجعــة واعتمــاد بيانــات الكشــف عــن المخاطــر فــي أي مســتندات أو إفصاحــات عامــة، ويجــب علــى لجنــة المخاطــر 

التأكــد مــن أن الشــركة تتخــذ اإلجــراءات المناســبة لتحقيــق التــوازن الحكيــم بيــن المخاطــر والعائــد فــي كل مــن أنشــطة األعمــال الجاريــة والجديــدة.

تعمــل لجنــة المخاطــر علــى تقييــم التعرضــات الكبيــرة للمخاطــر للشــركة وتقييــم إجــراءات اإلدارة للتخفيــف مــن التعرضــات فــي الوقــت المناســب 
بمــا فــي ذلــك األعمــال التــي تقــوم بهــا الشــركة لمــرة واحــدة واألنشــطة المســتمرة مثــل تخطيــط اســتمرارية األعمــال وتخطيــط التعافــي مــن الكــوارث، 
ــة التدقيــق فــي الحــاالت التــي يوجــد فيهــا أي تداخــل مــع أنشــطة التدقيــق علــى حســب  ــة تنســيق أنشــطتها مــع لجن تتضمــن مســؤوليات اللجن

الحاجــة، تقــدم لجنــة المخاطــر تقاريــر منتظمــة إلــى مجلــس اإلدارة.

ــرات  ــأي تغيي ــة ب ــة بهــذا الشــأن ضمــن نطــاق مســؤوليتها والتوصي ــة اإلجــراءات الداخلي ــم مــدى كفاي ــة المخاطــر بمراجعــة وإعــادة تقيي تقــوم لجن
مقترحــة لمجلــس اإلدارة للموافقــة عليهــا، تتمتــع لجنــة المخاطــر بإمكانيــة الوصــول إلــى أي معلومــات داخليــة ضروريــة ألداء دورهــا الرقابــي، ومــن 
خــالل دور اللجنــة فــي اإلشــراف علــى المخاطــر، فإنهــا تقــوم بالتأكــد مــن أن سياســات وإجــراءات إدارة المخاطــر التــي تقــوم بتنفيذهــا اإلدارة التنفيذيــة 
وإدارة المخاطــر فــي الشــركة تتماشــى مــع اســتراتيجية الشــركة ونزعــة المخاطــر، وأنــه يتــم اتخــاذ الخطــوات الالزمــة لتعزيــز ثقافــة علــى مســتوى الشــركة 
تدعــم الوعــي المناســب بالمخاطــر والســلوكيات واألحــكام المتعلقــة بالمخاطــر، وتضمــن معالجــة المشــاكل فــي الوقــت المناســب، ويتضمــن دور اللجنــة 

اإلشــرافي تقييــم أداء اإلدارة التنفيذيــة فــي هــذا الشــأن.

 إنجازات اللجنة خالل 2021

 • اســتعراض ومناقشــة تقريــر وحــدة المخاطــر بشــكل ربــع ســنوي، لمجموعــة زيــن وللشــركات التابعــة وتحديــد منهجيــة العمــل لضمــان الحــد مــن أثــر 
المخاطــر ومراجعــة أنشــطة الوحــدة بشــكل ربــع ســنوي.

  • مراجعة السياسات واللوائح الخاصة بوحدة المخاطر والتأكد من مطابقتها لألنظمة والقوانين حسب متطلبات هيئة أسواق المال.
   • متابعــة تداعيــات فيــروس كورونــا علــى المجموعــة والشــركات التابعــة، وضمــان وجــود إجــراءات فعالــة للحــد مــن مخاطــر الجائحــة علــى الموظفيــن 

واألعمال.
  • عمل تقييم للمخاطر بكافة أنواعها في الشركات التابعة، وتصنيفها من حيث األهمية والعمل على الحد من آثارها.

  • متابعــة آخــر تطــورات األمــن الســيبراني فــي المجموعــة والشــركات التابعــة، ومــدى اإلنجــاز فــي تطويــر شــبكات الحمايــة مــع الشــركات التــي تــم 
التعاقــد معهــا لهــذه الغايــة.

  • متابعة المخاطر المتعلقة بالمناخ وتقييم تأثيرها على المدى القصير في مناطق تواجد شركات مجموعة زين.
   • الموافقة على خطة عمل الوحدة للعام 2022

 أعضاء اللجنة :
- طالل سعيد المعمري )رئيس اللجنة(

-  بدر ناصر الخرافي
-  عاطف بن سعيد بن راشد السيابي

-  يوسف خالد العبدالرزاق
عدد االجتماعات التي عقدتها اللجنة خالل العام : 4  

%100 %100 %100 %100

اسم العضو

نسبة الحضور

طالل سعيد المعمري
(رئيس اللجنة)

عدم حضورحضور

بدر ناصر الخرافي

عاطف بن سعيد بن راشد السيابي

يوسف خالد العبدالرزاق

اجتماع رقم 2021/1
2021/2/22

اجتماع رقم 2021/2
2021/5/6

اجتماع رقم 2021/3
2021/7/13

اجتماع رقم 2021/4
2021/10/27
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لجنة التدقيق

تاريخ التشكيل: 9 يونيو 2011
 مدة العضوية: فترة العضوية هي نفسها فترة عضوية مجلس اإلدارة، وبمدة ال تتعدى ثالث سنوات، قابلة للتجديد.

مهام اللجنة:
إن لجنــة التدقيــق هــي لجنــة مكونــة مــن أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة، تتولــى مســؤولية مســاعدة مجلــس اإلدارة فــي أداء التزاماتــه بمــا يلــي )1( اإلشــراف 
علــى جــودة وســالمة الممارســات المحاســبية والتدقيــق والرقابــة الداخليــة وإطــار عمــل إدارة المخاطــر والتقاريــر الماليــة واإلطــار العــام للحوكمــة الخــاص 

بالشــركة. )2( تقييــم أداء و مؤهــالت مدقــق الحســابات المســتقل المرخــص )المدقــق الخارجــي(.
)3( عالقــة الشــركة مــع المدققيــن الخارجييــن. )4( األداء العــام لوحــدة التدقيــق الداخلــي لــدى الشــركة. )5( باإلضافــة إلــى االمتثــال للوائــح والمتطلبــات 

القانونيــة والتنظيميــة المعمــول بهــا.

ــة  ــن دور لجن ــركة، ويتضم ــل الش ــركات داخ ــة الش ــة وحوكم ــة الداخلي ــر والرقاب ــن إدارة المخاط ــاءلة ع ــة والمس ــؤولية العام ــس اإلدارة المس ــل مجل يتحم
ــات  ــال للمتطلب ــر الماليــة وإجــراءات الشــركة إلدارة األعمــال والمخاطــر الماليــة، وعلــى االمتث التدقيــق التركيــز علــى الجوانــب المختلفــة إلعــداد التقاري

ــتقلين. ــن المس ــن الخارجيي ــي والمدققي ــق الداخل ــى إدارة التدقي ــراف عل ــة باإلش ــوم اللجن ــا، تق ــول به ــة المعم ــة والتنظيمي ــة واألخالقي القانوني

 إنجازات اللجنة خالل 2021

 • متابعة أنشطة وحدة التدقيق الداخلي للعام 2021 
 • اســتعراض ومناقشــة تقريــر المدقــق الداخلــي بشــكل ربــع ســنوي للمجموعــة والشــركات التابعــة ومتابعــة إغــالق المالحظــات مــن كافــة الفئــات مــع 

الوحــدة 
 • الموافقة على خطة عمل واستراتيجية لجنة التدقيق للعام 2022

 • مراجعة وتدقيق البيانات المالية المجمعة للمجموعة بشكل فصلي ومناقشتها مع اإلدارة التنفيذية ومن ثم رفع توصياتها للمجلس  
 • االجتماع مع المدقق الخارجي واستعراض ومناقشة تقرير المدققين الخارجيين حول األداء المالي والتشغيلي للمجموعة بشكل ربع سنوي

 • إعداد تقرير لجنة التدقيق الذي يتم تالوته من قبل رئيس المجلس خالل الجمعية العامة
 • عمل تقييم لإلطار التشغيلي للحوكمة ومصفوفة السلطة لدى المجموعة، حيث تم التوصية بإجراء تعديالت ورفعها للمجلس

 أعضاء اللجنة :
- ناصر بن سليمان الحارثي )رئيس اللجنة(

- عالء الدين بيت فاضل
- عبد الرحمن محمد العصفور )عضو مستقل(

- يوسف خالد العبدالرزاق
عدد االجتماعات التي عقدتها اللجنة خالل العام : 4

لجنة الترشيحات والمكافآت

تاريخ التشكيل: 12 مايو 2015
 مدة العضوية: فترة العضوية هي نفسها فترة عضوية مجلس اإلدارة، وبمدة ال تتعدى ثالث سنوات، قابلة للتجديد.

مهام اللجنة:
ــة األعضــاء ونزاهتهــم  ــة بفعالي ــة المتعلق ــؤولياته الرقابي ــاء بمس ــي الوف ــس اإلدارة ف ــاعدة مجل ــآت هــو مس ــيحات والمكاف ــة الترش ــن لجن إن الغــرض م
واالمتثــال لسياســات وإجــراءات مكافــآت الشــركة والترشــيح، يجــب أن تضمــن لجنــة المكافــآت والترشــيحات أن سياســة المكافــآت تتناســب مــع األهــداف 

ــتراتيجية. االس

كمــا يجــب علــى لجنــة المكافــآت والترشــيحات مراجعــة واعتمــاد معاييــر االختيــار وإجــراءات التعييــن لعضــو مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة، والتأكــد 
ــس اإلدارة  ــيح أعضــاء مجل ــادة ترش ــيح وإع ــة مســؤولية ترش ــى هــذه اللجن ــتراتيجية، تتول ــم األهــداف االس ــامل يالئ ــيح الش ــة ونهــج الترش ــن أن سياس م
واإلدارة التنفيذيــة وعمــل مراجعــة ســنوية للمهــارات والكفــاءات المطلوبــة فــي أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة مــع األخــذ باالعتبــار األهــداف 
االســتراتيجية المعتمــدة للشــركة وقواعــد حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئــة أســواق المــال، وبالتنســيق مــع اإلدارة التنفيذيــة، تقــوم اللجنــة بإعــداد 
خطــة التعاقــب ألعضــاء اإلدارة التنفيذيــة، بمــا فــي ذلــك التعاقــب فــي الحــاالت الطارئــة أو فــي حــال شــغر المنصــب بصــورة غيــر متوقعــة بمــا يضمــن 

اســتدامة أعمــال الشــركة.

ــي  ــة ف ــى دور اللجن ــة إل ــال الشــركة، باإلضاف ــة بأعم ــر مهــارات األعضــاء ذات الصل ــي لتطوي ــى وضــع نظــام تدريب ــة عل ــا تشــتمل مســؤوليات اللجن كم
تقييــم أداء اإلدارة التنفيذيــة وتســهيل عمليــة تقييــم مجلــس اإلدارة، كمــا وتقــوم اللجنــة بــدور رئيســي فيمــا يتعلــق بمراجعــة مكافــآت المجلــس واإلدارة 

التنفيذيــة ورفــع التوصيــات للمجلــس طبقــا للقواعــد والقوانيــن المعمــول بهــا.

 إنجازات اللجنة خالل 2021

• إقرار آلية احتساب وتوزيع المكافأة السنوية ألعضاء اإلدارة التنفيذية والرؤساء التنفيذيين في المجموعة 
• تحديــد مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة ورفعهــا للمجلــس والتــي يتــم الموافقــة عليهــا بشــكل نهائــي مــن قبــل المســاهمين خــالل الجمعيــة العامــة 

العادية.
• مناقشة وإقرار آلية تقييم أعضاء مجلس اإلدارة والموافقة على تعيين طرف خارجي لعمل التقييم

• الموافقة على عدد من البرامج التدريبية ألعضاء مجلس اإلدارة 

 أعضاء اللجنة :
- زكي بن هالل بن سعود البوسعيدي )رئيس اللجنة(

- أحمد طاحوس الطاحوس
- بدر ناصر الخرافي

- طالل سعيد المعمري
- عبد الرحمن محمد العصفور )عضو مستقل(

مالحظات:
تم تعيين السيد زكي البوسعيدي رئيسا للجنة المكافآت والترشيحات في 23 فبراير 2021

عدد االجتماعات التي عقدتها اللجنة خالل العام : 2  
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العالقة بين مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

ــغ األهميــة للحوكمــة الرشــيدة والفعاليــة التنظيميــة، ويعمــل مجلــس  ــر العالقــة المثمــرة والمتناغمــة بيــن مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة أمــًرا بال تعتب
ــة  ــاس مناقش ــى أس ــة عل ــرارات الهام ــاذ الق ــات واتخ ــاركة المعلوم ــن ومش ــي االتجاهي ــات ف ــق المعلوم ــان تدف ــق لضم ــة، كفري ــن واإلدارة التنفيذي إدارة زي
بنــاءة وااللتــزام بالتوجــه االســتراتيجي، إن العالقــة الفعالــة بيــن مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة تعتمــد علــى الفهــم المتبــادل لمهمــة الشــركة ورؤيتهــا 
واســتراتيجيتها وقــدرات األعضــاء وخطــط التنفيــذ وتوقعــات تحقيــق النتائــج باإلضافــة إلــى الفهــم الواضــح لــألدوار والتفويضــات والحــدود التــي تســمح لــكل 

طــرف باحتــرام مســؤوليات ومســاهمات وتوقعــات الطــرف اآلخــر. 

تــم تحديــد األســس واإلجــراءات لطبيعــة العالقــة ومســؤوليات وتوقعــات كل مــن مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة فــي ميثاق الحوكمــة والسياســات واإلجراءات 
ذات الصلــة، ولذلــك، فــإن ترجمــة هــذه المبــادئ عملًيــا كجــزء مــن ثقافــة الشــركة والعالقــة بيــن مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة أمــر هــام للغايــة، ويتحمــل 

المجلــس مســؤولية أساســية لتعزيــز والحفــاظ علــى ثقافــة بنــاءة وفعالــة فــي مصلحة الشــركة.

إن دور المجلــس هــو المراقبــة والمســاءلة والتحقيــق فــي المشــكالت وطلــب التوضيــح وتقديــم التوجيــه لــإلدارة التنفيذيــة ومشــاركة معرفتــه وخبراتــه، يعتمــد 
ــاء  ــرار للســماح لهــم بالوف ــة الالزمــة فــي الوقــت المناســب التخــاذ الق ــع المعلومــات الجوهري ــة لمشــاركة جمي ــى اإلدارة التنفيذي ــس اإلدارة عل أعضــاء مجل

بالتزاماتهــم بشــكل فعــال.

بالمثــل، فــإن اإلدارة التنفيذيــة لديهــا توقعــات مــن مجلــس اإلدارة، فــي المقــام األول، يتوقــع أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة أن المجلــس ســيثق بهــم لتنفيــذ 
االســتراتيجية وتحقيــق النتائــج، كمــا يتحمــل المجلــس مســؤولية تحديــد أهــداف األداء ونطــاق الســلطة بطريقــة واضحــة تضمــن الســهولة فــي األداء.

جــزء مــن دور مجلــس اإلدارة هــو اختيــار الرئيــس التنفيــذي للشــركة واختيــار الرؤســاء التنفيذييــن مــن ذوي الخبــرة والكفــاءة الفنيــة، وقــام مجلــس اإلدارة 
بتعييــن الرئيــس التنفيــذي ليقــوم بنقــل هــذه الرؤيــة إلــى فريــق اإلدارة، ويــرى فريــق اإلدارة التنفيذيــة، بمــا فــي ذلــك الرئيــس التنفيــذي، المجلــس كأداة 

يمكــن اســتخدامها لتحســين أداء الشــركة، كمــا يــدرك المجلــس موهبــة واســتقاللية اإلدارة التنفيذيــة.

يقــوم مجلــس اإلدارة بتقييــم الرئيــس التنفيــذي، ويقــوم الرئيــس التنفيــذي بتقييــم فريــق اإلدارة التنفيذيــة، لذلــك يتمتــع الرئيــس التنفيــذي بفهــم واضــح 
لتوقعــات أداء اإلدارة العليــا بنــاًء علــى توجيهــات أصحــاب المصالــح الصــادرة عــن مجلــس اإلدارة، ويقــوم التقييــم علــى أســاس التحســين المســتمر لمنــح 
اإلدارة التنفيذيــة مؤشــًرا قوًيــا علــى توقعــات مجلــس اإلدارة، إن ثقافــة العمــل فــي زيــن تعتمــد علــى طــرح األســئلة المحــددة والمباشــرة واإلجابــة عليهــا 
ــة بيــن المجلــس واإلدارة التنفيذيــة تســمح للطرفيــن  وهــي طريقــة جيــدة لضمــان وجــود ثقــة بيــن مجلــس اإلدارة واإلدارة العليــا، كمــا أن الثقــة المتبادل
بتقديــم آراء جديــدة وفريــدة مــن نوعهــا، حيــث أن الثقافــة التــي يوجــد فيهــا اتصــال ثنائــي االتجــاه ومنفتــح وبنــاء سيســاعد مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة 

علــى تحقيــق أهــداف المســاهمين.

يشــرف مجلــس اإلدارة علــى تطويــر اســتراتيجية العمــل الشــاملة والقــرارات التــي تتخذهــا اإلدارة التنفيذيــة فــي الســعي لتحقيــق هــذه األهــداف، تقــوم 
اإلدارة التنفيذيــة، بعــد موافقــة مجلــس اإلدارة وتبعــا الســتراتيجية العمــل، باتخــاذ قــرارات مهمــة لتنفيــذ تلــك االســتراتيجية، ويشــرف عليهــا المجلــس 

لضمــان أن هــذه القــرارات تــؤدي إلــى دعــم وتحقيــق األهــداف والسياســات طويلــة األجــل علــى النحــو الــذي يحــدده مجلــس اإلدارة.

يعمــل المجلــس علــى الحفــاظ وتعزيــز  أنظمــة الرقابــة الداخليــة واإلدارة الفعالــة للمخاطــر، كمــا يشــرف علــى المعلومــات والبيانــات ذات الصلــة والمــوارد 
المســتخدمة فــي تحقيــق أهــداف الشــركة بطريقــة فعالــة، وكذلــك تقييــم امتثــال اإلدارة للسياســات والمعاييــر والقوانيــن واللوائــح المعمــول بهــا.

القاعدة الثالثة - اختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
نبذة عن أعضاء مجلس اإلدارة

أحمد طاحوس الطاحوس
رئيس مجلس اإلدارة

ممثل عن الهيئة العامة لالستثمار

عضو مجلس اإلدارة منذ 2017
رئيس مجلس اإلدارة منذ 2018

تاريخ الميالد: 1957
المؤهل التعليمي: شهادة البكالوريوس في إدارة األعمال بتخصص في االقتصاد من جامعة الكويت 

الخبرة العملية: 35 عاما في قطاع الخدمات المصرفية وقطاع االستثمار في األسواق العالمية والكويتية.  
ويشغل منصب المدير التنفيذي في قطاع األوراق المالية القابلة للتداول في الهيئة العامة لالستثمار )الكويت(، وهي 

أقدم صندوق للثروة السيادية في العالم. 

عضويات أخرى: عضو مجلس إدارة الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية.

بدر ناصر الخرافي
نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة

عضو مجلس اإلدارة منذ 2011
نائب رئيس مجلس اإلدارة منذ 2015

الرئيس التنفيذي منذ 2017

تاريخ الميالد: 1977
ــة  ــي الهندس ــوس ف ــال، وشــهادة البكالوري ــدن لألعم ــة لن ــن كلي ــال م ــتير إدارة األعم ــي: شــهادة ماجس المؤهــل التعليم

ــت  ــة مــن جامعــة الكوي الميكانيكي

ــات  ــرى والمؤسس ــركات الكب ــارية للش ــاريع االستش ــال، والمش ــر األعم ــادة تطوي ــي قي ــتثنائيا ف ــجال اس ــة: س ــرة العملي الخب
الدوليــة ، يمتــد نشــاطه فــي قطاعــات المــال واالســتثمار واألعمــال والصناعــة عبــر شــبكة واســعة مــن المشــاريع فــي منطقــة 

الخليــج والشــرق األوســط وأوروبــا وأفريقيــا وآســيا. 

عضويات أخرى: رئيس اللجنة التنفيذية في شركة بورصة الكويت، رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للكابالت والصناعات 
الكهربائية، عضو مجلس اإلدارة في شركة فوالذ القابضة، عضو مجلس إدارة شركة المرطبات التجارية العالمية كوكا كوال، 

عضو مجلس إدارة بنك الخليج.

طالل بن سعيد المعمري
عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة منذ 2017

تاريخ الميالد: 1972
المؤهــل التعليمــي: : شــهادة البكالوريــوس فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة دوكيســين - بيتســبيرج - بواليــة بنســلفانيا 

ــة  ــات المتحــدة األمريكي بالوالي

الخبرة العملية: يشغل  المعمري منصب الرئيس التنفيذي لشركة عمانتل، وهو يملك خبرات تمتد إلى نحو 25 عاما، إذ 
قام بدور محوري في العديد من المشاريع من أهمها الطرح األولي العام لبيع جزء من حصة الحكومة في الشركة، ومشروع 
إعادة هيكلة الشركة عبر دمج خدمات االتصاالت الثابتة، والمتنقلة في كيان واحد، واالندماج القانوني لعمان موبايل مع 
عمانتل، كما قام بإدارة مشروع االستحواذ الذي نفذته شركة عمانتل على ما نسبته 9.84% من رأس مال مجموعة زين، 

في العام 2017.

عضويات أخرى: عضوية مجلس إدارة مركز عمان للحوكمة وصندوق األمل لالستثمار.
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يوسف خالد العبدالرزاق
عضو مجلس اإلدارة

ممثل عن الهيئة العامة لالستثمار
عضو مجلس اإلدارة منذ 2018

تاريخ الميالد: 1983
المؤهل التعليمي: شهادة البكالوريوس في إدارة األعمال بتخصص في المالية من جامعة الكويت

الخبرة العملية: خبرته تمتد إلى 12 عاما في الهيئة العامة لالستثمار في قطاع االحتياطي العام، شارك في العام 
2010 ضمن فريق  مشروع خصخصة شركة الخطوط الجوية الكويتية، يشغل منصب مدير استثمار ضمن وحدة 

المساهمات الخاصة بالمحافظ والصناديق االستثمارية المحلية في الهيئة العامة لالستثمار. 

عبد الرحمن محمد إبراهيم العصفور
عضو مجلس اإلدارة المستقل

عضو مجلس اإلدارة منذ 2018

تاريخ الميالد: 1981
المؤهل التعليمي: درجة البكالوريوس في إدارة األعمال مع تخصص في المحاسبة من جامعة الكويت

الخبــرة العمليــة: خبــرات تقنيــة واســعة فــي تطبيــق حلــول تكنولوجيــا المعلومــات، عمــل كخبيــر مالــي فــي إدارة نظــم 
ــوان  ــه فــي دي ــرات فــي مجــال التدقيــق مــن خــالل عمل المعلومــات فــي شــركة ايكويــت للبتروكيماويــات، يتمتــع بخب

المحاســبة، الجهــة المســؤولة عــن الــدور الرقابــي فــي الدولــة. 

عضويات أخرى: : الرئيس التنفيذي لمجموعة ألفا جروب القابضة، كما أنه شغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة 
.WABA التأمين الطبي

يوسف خالد العبدالرزاق
عضو مجلس اإلدارة

ممثل عن الهيئة العامة لالستثمار
عضو مجلس اإلدارة منذ 2018

تاريخ الميالد: 1983
المؤهل التعليمي: شهادة البكالوريوس في إدارة األعمال بتخصص في المالية من جامعة الكويت

الخبرة العملية: خبرته تمتد إلى 12 عاما في الهيئة العامة لالستثمار في قطاع االحتياطي العام، شارك في العام 
2010 ضمن فريق  مشروع خصخصة شركة الخطوط الجوية الكويتية، يشغل منصب مدير استثمار ضمن وحدة 

المساهمات الخاصة بالمحافظ والصناديق االستثمارية المحلية في الهيئة العامة لالستثمار. 

زكي بن هالل بن سعود البوسعيدي
عضو مجلس اإلدارة

ممثل عن الهيئة العامة لالستثمار
عضو مجلس اإلدارة منذ 2020

تاريخ الميالد: 1973
المؤهل التعليمي: درجة الماجستير في اإلدارة العامة من جامعة اكستر بالمملكة المتحدة، ودرجة البكالوريوس في اإلدارة 

العامة من جامعة اليرموك في األردن

الخبرة العملية: : يملك خبرات تمتد إلى نحو 20 عاما، إذ عمل في وزارة الخدمة المدنية في سلطنة عمان في العام 
1996 لمدة 18 عاما، شغل منصب المدير العام للتنظيم وتصنيف الوظائف، شغل منصب الرئيس التنفيذي في معهد 

اإلدارة العامة منذ 2014.

عضويات أخرى: : عضوية شركة خدمات الموانئ و صندوق عمان العربي لالستثمار وحالًيا بشركة الوطنية للتأمين على 
الحياة، عضوية مجلس إدارة شركة عمانتل.

عاطف بن سعيد بن راشد السيابي
عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة منذ 2020

تاريخ الميالد: 1980
المؤهل التعليمي: بكالوريوس الهندسة في أجهزة الكمبيوتر وتكنولوجيا الشبكات من جامعة كوفنتري، شهادة تطوير 

.HEC Parisالقيادة المهنية من

الخبرة العملية: يملك سجال حافال من اإلنجازات في مجاالت تكنولوجيا المعلومات وتطوير األعمال يمتد إلى أكثر من 
17 عاما، لديه خبرات واسعة في قيادة الحلول التكنولوجية المبتكرة ونظم المعلومات، وتحويل العمليات التجارية ودفع 

التطورات التكنولوجية.

عضويات أخرى: يشغل عاطف السيابي منصب مدير إدارة المعلومات في صندوق االحتياطي العام )SGRF( في سلطنة 
عمان.

عالء الدين بيت فاضل
عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة منذ 2020

تاريخ الميالد: 1978
المؤهل التعليمي: شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية واإللكترونية من جامعة السلطان قابوس، حصل على 

شهادتين في استراتيجية التغيير والمالية من جامعة هارفارد.

الخبرة العملية: : خبرة تتجاوز 18 عاما في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، انضم إلى عمانتل عام 2005، تولى 
عدة أدوار قيادية لعمليات تجارية تتضمن عمليات الشبكة والمبيعات ومراقبة الجودة ومركز االتصال وخدمة المشتركين، 

وهو نائب الرئيس التنفيذي لوحدة مشتركي التجزئة حاليا. 

عضويات أخرى: نائب رئيس مجلس اإلدارة في شركة "انفوالين".

ناصر بن سليمان الحارثي
عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة منذ 2020

تاريخ الميالد: 1975
المؤهل التعليمي: ماجستير إدارة األعمال من جامعة فكتوريا في أستراليا، وبكالوريوس العلوم المالية من جامعة اإلمارات 

العربية، البرنامج الوطني للقيادة والتنافسية )NLCP( من جامعة إكسفورد.

الخبرة العملية: : يملك خبرات تصل إلى  21 عاما في القطاعات االستثمارية واالقتصادية والمالية، يشغل منصب نائب 
الرئيس للعمليات بالوكالة بجهاز االستثمار العماني،  المسؤول عن جميع األعمال المساندة كالشؤون المالية واإلدارية وإدارة 

المعلومات والشؤون القانونية وااللتزام.  

عضويات أخرى: : رئيس مجلس إدارة مجموعة أسياد، وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق االقتصادية الخاصة 
والمناطق الحرة،  ورئيس مجلس إدارة الشركة العمانية لتنمية الثروة السمكية، وشغل سابقا عضوية مجلس اإلدارة في 

شركة تنمية نفط عمان وشركة الطيران العماني والشركة العمانية إلدارة المطارات.
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نبذة عن أعضاء اإلدارة التنفيذية

أسامة مّتى
الرئيس التنفيذي للشؤون المالية 

تاريخ التعيين: 2010

المؤهل التعليمي: شهادة الماجستير في إدارة األعمال من الجامعة األميركية في بيروت، وشهادة محاسب عام
CPA معتمد

الخبرة العملية: يملك خبرات واسعة تتجاوز الـ 23 عاما في المجالين المالي واإلداري في أسواق منطقة الشرق األوسط، 
انضم إلى زين في العام 2004، وشغل منصب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية ألعمال الشركة في لبنان "إم تي سي 

تاتش"، بعدها تمت ترقيته إلى منصب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية لشركة زين الكويت، إلى أن أسندت إليه مهام 
أعمال الرئيس المالي لمجموعة زين في أسواق الشرق األوسط.

مالك حمود 
الرئيس التنفيذي لالستثمار والخدمات الرقمية 

تاريخ التعيين: 2017

المؤهل التعليمي: بكالوريوس في الهندسة الكهربائية من الجامعة األمريكية في بيروت، ماجستير إدارة األعمال من 
.)CFA( كلية لندن لألعمال، حاصل على شهادة محلل مالي معتمد

الخبرة العملية: تنفيذ خطط المجموعة في عمليات التحول الرقمي في جميع أسواقها في منطقة الشرق األوسط 
وأفريقيا، من خالل البحث عن فرص استثمارية جديدة في المجاالت الرقمية، لديه خبرات في القطاع المصرفي في 
مجاالت االستثمار في رأس المال المشترك في األسواق اإلقليمية والدولية، يمتلك أيضا خبرات واسعة في أسواق رأس 

المال، الخدمات المصرفية للشركات، الخدمات المصرفية االستثمارية، وفي قطاع الخدمات الرقمية.

نواف الغربللي
الرئيس التنفيذي لشؤون التكنولوجيا 

تاريخ التعيين: 2020

المؤهل التعليمي: شهادة البكالوريوس في الهندسة من جامعه الكويت

الخبرة العملية: يملك خبرات واسعة تصل إلى 23 عاما في قطاع االتصاالت الالسلكية، في أسواق الكويت والشرق 
األوسط وأفريقيا، شارك في خطط تحديث وترقية الشبكات لعمليات زين في أسواق المنطقة، منها تصميم وبناء شبكة 
الجيل الثالث في الكويت 2005، تركيب أول شبكه اتصاالت السلكية في جنوب العراق 2003، وبناء كامل شبكة زين 

السعودية 2007، كان مسؤوال في 2019 عن استثمارات تطوير شبكة زين الكويت أول شركة تطلق خدمات الجيل 
الخامس في منطقة الخليج.

د. أندرو أروجولو 
الرئيس التنفيذي للشؤون التنظيمية 

تاريخ التعيين: 2016

المؤهل التعليمي: دكتوراه االتصاالت الالسلكية المتنقلة، ماجستير في مجال الميكرو إلكترونيات واالتصاالت من جامعة 
ليفربول، بكالوريوس في مجال الهندسة الكهربائية واإللكترونية من جامعة الغوس.

الخبرة العملية: يملك سجال حافال في قطاع االتصاالت، حيث يتمتع بخبرات تصل إلى 25 عاما اكتسبها من العمل في 
هذا المجال في أسواق الشرق األوسط وأوروبا وأفريقيا وآسيا، مسؤول عن أدوات التواصل مع السلطات والهيئات التنظيمية 

في كافة الدول التي تتواجد فيها المجموعة.

كميل هاللي
الرئيس التنفيذي للشؤون االستراتيجية 

تاريخ التعيين: 2018

المؤهل التعليمي: بكالوريوس الهندسة الصناعية في المدرسة الوطنية للصناعات المعدنية في المغرب، الماجستير في 
إدارة األعمال من جامعة سوفولك بوسطن، وماجستير في التمويل من كلية لندن لألعمال، المملكة المتحدة.

الخبرة العملية: يملك خبرات واسعة تتجاوز ال 15 عاما في مجاالت االستراتيجيات، تطوير خطط النمو للعمليات، 
وتنفيذ السياسات االستراتيجية، بما في ذلك تطوير األعمال واالستثمارات االستراتيجية، وإدارة المحافظ، عمليات الدمج 
واالستحواذ، تطوير الشركات، واالستثمارات االستراتيجية، وهو عضو مجلس إدارة في شركة INWI، وهي شركة اتصاالت 

في المغرب.

فراس أجار  
الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية 

تاريخ التعيين: 2017

المؤهل التعليمي: ماجستير من جامعة باريس في قانون األعمال الدولي.

الخبرة العملية: يملك رصيدا من الخبرات تصل إلى  18 عاما في مؤسسات مرموقة في فرنسا والشرق األوسط، خبرات 
في مناصب تنفيذية عليا، عضو في قائمة GC Powerlist  الشرق األوسط )Legal 500(، عضو مجلس إدارة وأمين 

صندوق جمعية مستشار الشركات )ACC( فرع الشرق األوسط، عضو في نقابة المحامين في باريس.

محمد عبدال
الرئيس التنفيذي لالتصاالت 

تاريخ التعيين: 2015

المؤهل التعليمي: بكالوريوس في علوم إدارة األعمال مع تخصص مزدوج في التمويل ونظم إدارة المعلومات من جامعة 
بورتالند في الواليات المتحدة األمريكية.

الخبرة العملية: يشرف على إدارات عالقات المستثمرين واالتصاالت والحوكمة وااللتزام الرقابي، ويملك عبدال خبرات 
واسعة في مسيرة عمله تصل إلى ما يقارب 20 عاما، وشهد رحلة توسعات زين الخارجية على مستوى منطقة الشرق 

األوسط وأفريقيا، إذ قام بتأسيس جمعية عالقات المستثمرين الشرق األوسط فرع الكويت.

عبد الغفار ستاره
الرئيس التنفيذي إلدارة المخاطر 

تاريخ التعيين: 2016
المؤهل التعليمي: هندسة االتصاالت من الكلية الوطنية لالتصاالت في الرباط.

الخبرة العملية: يتمتع بخبرات واسعة وسجال حافال من اإلنجازت على مدار العقود الثالثة الماضية في قطاع االتصاالت 
وتكنولوجيا المعلومات، إذ عمل وقاد فرق عمل متنوعة في مجاالت التشغيل، والهندسة، والتأمين، وإدارة المخاطر على 

مستوى جميع وحدات األعمال في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا.
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فينكاتيش جاندهياال 
الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي 

تاريخ التعيين: 2014

المؤهل التعليمي: بكالوريوس التجارة وشهادة في القانون من جامعة أوسمانيا بمدينة حيدرأباد الهندية، درجة ثنائية 
في ماجستير العلوم في التمويل الدولي ودرجة ماجستير إدارة األعمال في التمويل والتسويق من جامعة ميامي 

األمريكية، دبلوم أمين سر لمجلس اإلدارة معتمد من الهند.

الخبرة العملية: يملك خبرات تصل إلى 24 عاما في مجاالت أعمال شركات االتصاالت والشركات االستشارية، إذ عمل 
في بيئات عمل مختلفة في األمريكتين وأوروبا وأفريقيا والشرق األوسط وآسيا، تلقى جائزة Playmobil الشرفية في 

المحاسبة.

نوال بورسلي 
الرئيس التنفيذي للموارد البشرية 

تاريخ التعيين: 2018

المؤهل التعليمي: في العام 2013 أكملت بورسلي برنامجا لتطوير القيادة في كلية هارفارد لألعمال.
الخبرة العملية: تشرف على استراتيجية عمل إدارة الموارد البشرية، وتشمل بناء وصقل المواهب الوظيفية، برامج إدارة 

التغيير، التطوير، التوظيف، إعداد الخطط للحفاظ على قيم الشركة وثقافة العمل، إدارة برامج مكافأة وتحفيز الموظفين، 
ورفع حس االرتباط الوظيفي، توفير بيئة العمل المثالية لزيادة مستويات اإلنتاجية، وتطوير المهارات القيادية.

جينيفر سليمان  
رئيس االستدامة 

تاريخ التعيين: 2018

المؤهل التعليمي: شهادة في تاريخ الفن واآلثار من جامعة واشنطن بوالية ميسوري في الواليات المتحدة األمريكية.
الخبرة العملية: تملك خبرات تصل إلى 25 عاما، حيث قادت سلسلة من المبادرات في مجاالت االستدامة، تقوم 

باإلشراف على استراتيجية استدامة المجموعة،  ونشر تقارير االستدامة وتقارير قيادة الفكر، تقود جهود اعتماد أهداف 
التنمية المستدامة )SDGs( ، تعمل في مشاريع مشتركة مع العديد من الجهات الدولية مثل :ميثاق االتصال اإلنساني، 
الهواتف المتنقلة في خدمة االنسانية، اتحاد الهواتف المتنقلة GSMA، لجنة النطاق العريض )BBC( لالتحاد الدولي 

لالتصاالت )ITU( المعنية بالتنمية المستدامة.

مريم سيف   
رئيس التنوع واالشتمال 

تاريخ التعيين: 2017

المؤهل التعليمي: شهادة الماجستير في السلوك التنظيمي والبرمجة الحاسوبية من جامعة جيلدهال في لندن وشهادة 
في علم الحاسوب من جامعة لندن متروبوليتان.

الخبرة العملية: قيادة التنوع والشمولية مع التركيزعلى التنّوع االجتماعي واالبتكار الداخلي وتنمية الشباب، جائزة الموارد 
البشرية المتميزة السنوية HR Special Year Award  من مجموعة ناسيبا )2016(، وخالل فترة عملها في الموارد 

البشرية لدى زين حصلت الشركة على جائزة العالمة التجارية األفضل من لينكد ان، وهي عضو في جمعية علم النفس 
البريطانية جمعية التدريب، تملك زمالة في معهد توظيف المهنيين؛ مؤهلة للمستوى السابع المتقدم في التدريب 

واإلرشاد عبر معهد تشارترد .
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نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت: 
تــم توضيــح المعلومــات المطلوبــة ضمــن القاعــدة الثانيــة مــن هــذا التقريــر، التــي تحتــوي علــى كافــة المعلومــات بشــأن مهــام وإنجــازات اللجنــة باإلضافــة 

إلــى التشــكيل واالجتماعات. 

تقرير المكافآت الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية:

ملخص سياسة المكافآت والحوافز المتبع لدى الشركة وبشكل خاص ما يرتبط بأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والمدراء.

يتولــى مجلــس اإلدارة مســؤولية تصميــم سياســة المكافــآت وتحــدد هــذه السياســة األســس المتعلقــة بمكافــآت مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة ومواءمتهــا 
مــع أهــداف الشــركة وأدائهــا، وتعكــس هــذه السياســة أهــداف الشــركة وتأخــذ بعيــن االعتبــار ســالمة عملياتهــا التشــغيلية ومركزهــا المالــي، وتعتبــر هــذه 

السياســة جــزءًا مــن اإلطــار العــام للحوكمــة الخــاص بالشــركة، ويقــوم المجلــس بتفعيــل هــذه السياســة مــن خــالل لجنــة الترشــيحات والمكافــآت.

تم تأسيس سياسة المكافآت الخاصة بالشركة وفقًا للمبادئ التالية:  
1 - ربط المكافآت بدرجة المخاطر التي يتحملها بمسؤولية وحكمة. 

2 - استقطاب أفضل المهنيين والحفاظ عليهم. 

3 - ضمان المساواة داخل الشركة والتنافسية خارجها. 

4 - مقارنة مستويات األداء بالسوق باستخدام التحليالت الواردة من الشركات االستشارية المختصة في مجال المكافآت. 

5 - ضمان الشفافية في منح المكافآت. 

6 - أن تكون مرتبطة بمؤشرات األداء الخاصة بأعضاء المجلس واإلدارة التنفيذية. 

7 - أن تكون متسقة مع استراتيجية الشركة وأهدافها سواء على المدى الطويل أو المدى القصير.

8 - أن تتناسب مع خبرات ومؤهالت موظفي الشركة على اختالف مستوياتهم الوظيفية. 
تحــدد سياســة المكافــآت فــي الشــركة نظــام المكافــآت بمــا يتفــق مــع أهــداف الشــركة والمســاهمين وأصحــاب المصالــح، وتعكــس هــذه السياســة المعاييــر 
والمبــادئ الخاصــة بأفضــل الممارســات فــي مجــال الحوكمــة الرشــيدة، التــي يتــم تكييفهــا بمــا يتناســب مــع الهيــكل والظــروف الخاصــة بالشــركة اســتنادا 

إلــى المتطلبــات الرقابيــة ذات الصلــة.

تقــوم لجنــة الترشــيحات والمكافــآت بمتابعــة تطبيــق هــذه السياســة، وتتولــى اللجنــة مســؤولية الحفــاظ علــى مالءمــة هــذه السياســة وفعاليتهــا ومســؤولية 
مراجعتهــا بشــكل ســنوي وعنــد الحاجــة آخــذة فــي االعتبــار مــدى االلتــزام بالقوانيــن والتعليمــات الصــادرة عــن الجهــات الرقابيــة ذات الصلــة كهيئــة أســواق 
المــال وغيرهــا، باإلضافــة إلــى مــدى الحاجــة إلــى تعديــل السياســة المعتمــدة مــن قبــل مجلــس اإلدارة، وتقــوم اللجنــة برفــع مقترحاتهــا للتعديــل علــى 

السياســة إلــى مجلــس اإلدارة لالعتمــاد.

إن مجلــس إدارة زيــن حريــص علــى تعزيــز مبــادئ الحوكمــة الفعالــة والممارســات الســليمة لنظــام المكافــآت الخــاص بالشــركة، ويتابــع مجلــس اإلدارة مــن 
خــالل لجنــة الترشــيحات والمكافــآت إعــداد وتحديــث سياســة المكافــآت بالتوافــق مــع اســتراتيجية الشــركة واإلطــار العــام للمخاطــر الخــاص بهــا.

تتولــى اإلدارة التنفيذيــة مســؤولية تصميــم نظــام المكافــآت الخــاص بالموظفيــن بمــا  يالئــم السياســة المعتمــدة، باإلضافــة إلــى مســؤولية متابعــة تطبيــق 
النظــام المعتمــد.

تعتمــد مؤشــرات األداء الرئيســية علــى االســتراتيجية العامــة للشــركة التــي يتــم اعتمادهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة، وتقــوم اإلدارة التنفيذيــة بتطبيــق هــذه 
االســتراتيجية ورفــع التقاريــر بشــأنها إلــى مجلــس اإلدارة بشــكل منتظــم.

مكافآت عضوية مجلس اإلدارة
 
• ال يتجــاوز إجمالــي المكافــآت 10% مــن صافــي أربــاح الشــركة )بعــد اســتنزال اإلهــالك، واالحتياطيــات، وتوزيــع أربــاح للمســاهمين ال تقــل عــن 5 % مــن 

رأس مــال الشــركة أو أي نســبة أعلــى مــن ذلــك، كمــا هــو منصــوص عليــه فــي عقــد الشــركة(.
• يجــب أن تتــم الموافقــة علــى مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة مــن قبــل الجمعيــة العامــة فــي اجتماعهــا الســنوي، وذلــك بنــاًء علــى توصيــة مــن لجنــة 

الترشــيحات المكافــآت لمجلــس اإلدارة ومــن ثــم توصيــة مــن مجلــس اإلدارة للجمعيــة العامــة.
• فــي العــام 2021 بلــغ مجمــوع المكافــآت التــي تــم تقديمهــا ألعضــاء المجلــس 435,000  دينــار كويتــي، تخضــع لموافقــة المســاهمين خــالل الجمعيــة 

العموميــة العادية الســنوية.

مكافآت اإلدارة التنفيذية 
ــل الشــركة  ــي تحققهــا ودرجــة تحم ــج الت ــل فيهــا الشــركة والنتائ ــي تعم ــة الت ــار البيئ ــي االعتب ــة يأخــذ ف ــاإلدارة التنفيذي ــآت الخــاص ب إن نظــام المكاف

ــة: ــية التالي ــات الرئيس ــمل المكون ــر، ويش للمخاط
 

المكافآت الثابتة 
• يتــم تحديــد المكافــآت الثابتــة فــي الشــركة مــع األخــذ بعيــن االعتبــار مســتوى المســؤوليات المســندة والمســار المهنــي المحــدد للعضــو التنفيــذي فــي 

الشــركة، يتــم تأســيس مؤشــر األجــور لــكل وظيفــة، ممــا يعكــس القيمــة للشــركة.
• تتــم مراجعــة األجــور الثابتــة مــن قبــل لجنــة الترشــيحات والمكافــآت، وذلــك بالتنســيق مــع اإلدارات المعنيــة إذا لــزم األمــر )أي المــوارد البشــرية( علــى 

أســاس ســنوي إلعــادة تقييــم حزمــة المكافــآت الكليــة، وظــروف الســوق، وأداء األقســام علــى نطــاق الشــركة.
• األجــور الثابتــة بمــا فــي ذلــك الرواتــب والبــدالت والمزايــا )ومكافــأة نهايــة الخدمــة( تمنــح بموجــب الهيــكل المعتمــد للرواتــب والدرجــات مــن قبــل 

مجلــس اإلدارة والقوانيــن واللوائــح المعمــول بهــا ودليــل االتفاقــات التعاقديــة للموظفيــن الصــادر مــن المــوارد البشــرية.
 

المكافآت المتغيرة
• ترتبط المكافآت المتغيرة بعملية تحقيق األهداف المحددة مسبقا.

• تــم تصميــم هــذا النــوع مــن المكافــآت لتحفيــز ومكافــأة أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة، ويتــم تخصيــص المكافــآت المتغيــرة بنــاًء علــى األداء الفــردي لعضــو 
اإلدارة التنفيذيــة وأداء الشــركة عمومــا. 

• يتــم تقديــم المكافــآت المتغيــرة بشــكل نقــدي أو علــى شــكل أســهم فــي حــال قــررت الشــركة تبنــي نظــام لخيــارات األســهم، ويتــم تحديــد هــذا األمــر 
ســنويا مــن قبــل لجنــة الترشــيحات والمكافــآت قبــل اعتمــاده مــن مجلــس اإلدارة. 

• األجــور المتغيــرة فــي زيــن يمكــن أن تتألــف مــن عنصريــن: األجــر الســنوي المتغيــر )األجــور المتغيــرة الممنوحــة للموظفيــن علــى أســاس ســنوي( واألجــور 
ــهم  ــل، أي أس ــة األج ــرة وطويل ــداف قصي ــة بأه ــنوات مرتبط ــدة س ــدى ع ــى م ــن عل ــوح للموظفي ــر الممن ــر المتغي ــنوية )األج ــددة الس ــرة المتع المتغي

الممنوحــة للموظفيــن علــى مــدى عــدد مــن الســنوات وفقــا لنظــام الحوافــز القائــم علــى األســهم(.
ــة(  ــل الشــركة واإلدارات خــالل الســنة المالي ــن تحقيقهــا مــن قب ــي يتعي ــة الت ــة )أي األهــداف المالي • نوعــان مــن األهــداف الســنوية: المؤشــرات المالي
والمؤشــرات غيــر الماليــة )أي األهــداف غيــر الماليــة التشــغيلية التــي ينبغــي تحقيقهــا مــن قبــل الشــركة مــن خــالل األنشــطة والعمليــات مثــل إدخــال 

منتــج معيــن، الدخــول فــي اســتثمار معيــن، ومــا إلــى ذلــك(. 

التوازن بين المكافآت الثابتة والمتغيرة 
تتأكــد الشــركة مــن وجــود تــوازن مناســب بيــن المكافــآت الثابتــة والمتغيــرة، وذلــك للتمكــن مــن تخفيــض المكافــآت المتغيــرة فــي حــال األداء المالــي الضعيــف 

أو الســلبي، تتــم مراجعــة نســبة المكافــآت الثابتــة والمتغيــرة ويتــم تحديدهــا ســنويا مــن قبــل مجلــس اإلدارة بنــاًء علــى توصيــة لجنــة الترشــيحات والمكافــآت. 

ال يوجد انحرافات جوهرية عن سياسة المكافآت المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة   

38,800 435,000 9

تأمين صحيتأمين صحي مكافأة سنويةمكافأة سنوية الرواتب الشهريةمكافأة لجان
(اإلجمالية خالل العام)

إجمالي عدد
األعضاء 

المكافآت والمزايا ألعضاء مجلس اإلدارة

المكافآت والمزايا من خالل الشركات التابعةالمكافآت والمزايا من خالل الشركة األم

المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)

5

،إجمالي المكافآت والمزايا الممنوحة لخمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى مكافآت"
"يضاف إليهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي أو من يقوم مقامهما إن لم يكونا من ضمنهم

الرواتب
الشهرية

(اإلجمالية خالل العام)

الرواتب
الشهرية

(اإلجمالية خالل العام)

إجمالي
عدد المناصب

التنفيذية

51,979,858    18,743 1,855 34,560 118,320 7,178 7,590 3,295 896,280

إجمالي
عدد المناصب

التنفيذية

المكافآت والمزايا من خالل الشركات التابعة

المكافآت والمزايا من خالل الشركة األم

المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي) "المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)"

المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي) "المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)"

تأمين صحي

تأمين صحي

الضمان
تذاكر سنويةاالجتماعي

تذاكر سنوية

بدل مواصالتبدل سكن

بدل مواصالتبدل سكن

النوادي
الصحية

بدل تعليم
األبناء

بدل تعليم
األبناء

مكافأة سنوية

مكافأة سنوية
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القاعدة الرابعة - ضمان نزاهة التقارير المالية
• التعهدات الكتابية من قبل كل من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية بسالمة ونزاهة التقارير المالية المعدة.

تندرج ضمن البيانات المالية من التقرير السنوي للعام 2021.

• نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل لجنة التدقيق 
تــم توضيــح المعلومــات المطلوبــة ضمــن القاعــدة الثانيــة مــن هــذا التقريــر، التــي تحتــوي علــى كافــة المعلومــات بشــأن مهــام وإنجــازات اللجنــة باإلضافــة 

إلــى التشــكيل واالجتماعــات.

• فــي حــال وجــود تعــارض بيــن توصيــات لجنــة التدقيــق وقــرارات مجلــس اإلدارة يتــم تضميــن بيــان يفصــل ويوضــح التوصيات 
والســبب أو األســباب مــن وراء قــرار مجلــس اإلدارة بعــدم التقيــد بها.

لم تسجل أي حالة تعارض بين توصيات لجنة التدقيق وقرارات مجلس اإلدارة خالل العام 2021.

• التأكيد على استقاللية وحيادية مراقب الحسابات الخارجي:
يعمــل المدققــون الخارجيــون علــى تعزيــز حوكمــة الشــركات مــن خــالل التأكــد مــن دقــة تقاريــر الشــركة وعدالــة ووضــوح المعلومــات الموجــودة فــي هــذه التقارير 

عــن حالــة الشــركة، يقــوم المدقــق الخارجــي بفحــص الشــركة للتأكــد مــن أن أنظمتهــا، وخاصــة الماليــة منهــا، تتبــع الضوابــط الداخليــة. 

ينــص قانــون الشــركات وقوانيــن وتعليمــات هيئــة أســواق المــال علــى متطلبــات محــددة يجــب علــى المدققيــن الخارجييــن الوفــاء بهــا عنــد إعــداد تقاريــر 
المراجعــة الخاصــة بهــم والتحقــق مــن صحــة تقاريــر الشــركة، تلتــزم شــركة زيــن بــأن يكــون المدقــق الخارجــي مســتقاًل عــن الشــركة و مجلــس إدارتهــا، وأال يقــوم 
بأعمــال قــد تؤثــر علــى الحياديــة واالســتقاللية، تقــوم لجنــة التدقيــق بالتوصيــة لمجلــس اإلدارة بتعييــن وإعــادة تعييــن أو تغييــر المدقــق الخارجــي، بمــا فــي 
ذلــك تحديــد أتعابهــم ومراجعــة خطابــات تعيينهــم، حيــث يتــم تعييــن المدقــق الخارجــي فــي الجمعيــة العامــة العاديــة بنــاًء علــى توصيــات مجلــس اإلدارة، 

مــع الوفــاء بالمتطلبــات التاليــة : 
-  أن يكــون المدقــق الخارجــي معتمــدًا مــن قبــل هيئــة أســواق المــال، مســتوفيا كافــة الشــروط الــواردة بمتطلبــات قــرار الهيئــة بشــأن نظــام قيــد مراقبــي 

الحســابات. 
- أن يكــون المدقــق الخارجــي مســتقاًل عــن الشــركة ومجلــس إدارتهــا وأال يقــوم بأعمــال إضافيــة ال تدخــل ضمــن أعمــال المراجعــة والتدقيــق التــي قــد تؤثــر 

علــى الحياديــة واالســتقاللية. 
إن أهميــة البيانــات الماليــة المدققــة تكمــن فــي أنهــا توفــر نظــرة خارجيــة علــى العمليــات المحاســبية والماليــة للشــركة، والغــرض مــن نظــام المحاســبة للشــركة 

هــو تحديــد، تجميــع، تصنيــف، تحليــل، تســجيل، واإلبــالغ عــن معامــالت الشــركة، والحفــاظ علــى المســاءلة عــن األصــول.

 مــن ضمــن مهــام المدقــق المعتمــد التقييــم والتحقــق مــن دقــة البيانــات الماليــة للشــركة، وضمــان امتثــال الشــركة للوائــح والقوانيــن والمعاييــر ذات الصلــة، 
يعمــل المدققــون الخارجيــون علــى إبــداء رأيهــم حــول عدالــة المركــز المالــي ونتائــج العمليــات والتدفقــات النقديــة التــي تقدمهــا وتعرضهــا شــركة زيــن، ويقــوم 
المدقــق الخارجــي بالتأكيــد علــى صحــة المبــادئ المحاســبية المســتخدمة مــن قبــل الشــركة وتقييــم المخاطــر، ويتأكــد المجلــس مــن أن المدققيــن الخارجييــن 
يقومــون بتخصيــص الوقــت الكافــي والمــوارد والمهــارات المناســبة لفهــم إجــراءات األعمــال والمعامــالت المرتبطــة كجــزء مــن اإلجــراءات للقيــام بتدقيــق القوائــم 
الماليــة، كمــا يتأكــد المجلــس أيضــا مــن معالجــة جميــع النقــاط الــواردة ضمــن الخطاب/التقريــر المقــدم مــن المدقــق المســتقل أو مــا يماثلــه علــى نحــو مناســب 

مــن قبــل اإلدارة.

وبنــاًء علــى ذلــك قامــت الشــركة بتعييــن ديلويــت وتــوش )الــوزان وشــركاه( للقيــام بالوظائــف المطلوبــة مــن قبــل المدقــق الخارجــي المســتقل، ونــود اإلفــادة 
بــأن ديلويــت ال تقــوم بــأي أعمــال إضافيــة للشــركة. 

 
• نبذة عن ديلويت وتوش )الوزان وشركاه(:

تمتلــك ديلويــت آنــد تــوش، بفضــل أكثــر مــن 286,000 مهنيــا يعملــون بهــا، شــبكة عالميــة مترابطــة تضــم شــركات أعضــاء فــي أكثــر مــن 150 دولــة، حيــث 
تقــدم خدمــات التدقيــق، االستشــارات، االستشــارات الماليــة، خدمــات مخاطــر األعمــال، والضرائــب. 

إن ديلويــت آنــد تــوش عضــو فــي مؤسســة ديلويــت آنــد تــوش توهماتســو المحــدودة، وهــي أول مؤسســة عربيــة فــي مجــال الخدمــات المهنيــة تأسســت فــي 
ــا فــي 15 دولــة فــي الشــرق األوســط.   منطقــة الشــرق األوســط واســتمر تواجدهــا منــذ 1926 وتضــم أكثرمــن 3,000 موظــف يعملــون فــي أكثــر مــن 26 مكتًب

ــي مجــال االتصــاالت  ــدة ف ــدم خدماتهــا للشــركات والمؤسســات الرائ ــث تق ــق، حي ــرات التدقي ــاًل بخب ــوش ســجاًل حاف ــد ت ــت آن ــك ديلوي ــت، تمتل ــي الكوي وف
واألعمــال المصرفيــة والطيــران والتأميــن واإلنشــاءات والتجــارة والتصنيــع والطاقــة والمــوارد، وتتمثــل خبــرات التدقيــق التــي يمتــاز بهــا مكتــب الكويــت فــي 

ــر مــن 110 مدقــق مهنــي متخصــص. وجــود مــا يقــرب مــن 10 شــركاء ومــدراء رئيســيين ومــدراء وأكث

القاعدة الخامسة - وضع نظم سليمة إلدارة المخاطر وإدارة الرقابة الداخلية 
• بيان مختصر عن تطبيق متطلبات تشكيل إدارة/ مكتب/وحدة مستقلة إلدارة المخاطر:

ــة  ــة كافي ــع بمكان ــع يتمت ــب رفي ــو منص ــر )CRO( ، وه ــذي إلدارة المخاط ــس التنفي ــراف الرئي ــت إش ــع تح ــث تق ــتقل، حي ــكل مس ــل بش ــر تعم إدارة المخاط
واســتقاللية ومــوارد وإمكانيــة الوصــول إلــى مجلــس اإلدارة، فــي نمــوذج خطــوط الدفــاع الثالثــة الرائــج إلدارة المخاطــر، تعــد وظيفــة المخاطــر المســتقلة مكوًنــا 

رئيســًيا لخــط الدفــاع الثانــي للشــركة. 
هــذه اإلدارة مســؤولة عــن تحديــد وتقييــم واإلشــراف علــى المخاطــر التــي تتعــرض لهــا الشــركة، وتنــدرج هــذه اإلدارة تحــت لجنــة المخاطــر التابعة لمجلــس اإلدارة 

فــي الهيــكل التنظيمــي للشــركة وفقــا للتعليمــات والقوانيــن المعمــول بها. 

• نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل لجنة إدارة المخاطر:
يوضح الجدول ضمن القاعدة الثانية من هذا التقرير كافة المعلومات بشأن مهام وإنجازات اللجنة، باإلضافة إلى التشكيل واالجتماعات.

• موجز يوضح أنظمة الضبط والرقابة الداخلية:
تســاعد الضوابــط الداخليــة للشــركة علــى تعظيــم القيمــة ألصحــاب المصالــح وتحقيــق أهدافهــم االســتراتيجية مــع التوافــق مــع أفضــل الممارســات والقوانيــن 
واللوائــح إلدارة المخاطــر التــي تواجههــم، إن أنظمــة الرقابــة لــدى زيــن هــي حجراألســاس لبنــاء وتشــغيل نظــام فعــال للرقابــة الداخليــة فــي الشــركة لتحقيــق 
ــال  ــة، ولضمــان االمتث ــاءة وفعالي ــذ أعمالهــا بكف ــن، ولتنفي ــن والخارجيي ــح الداخليي ــة موثوقــة ألصحــاب المصال ــر مالي ــم تقاري أهدافهــا االســتراتيجية، وتقدي

لجميــع القوانيــن واللوائــح المعمــول بهــا، وحمايــة أصولهــا. 

وتشــتمل عناصــر البيئــة الرقابيــة لــدى زيــن علــى االلتــزام بالنزاهــة والقيــم األخالقيــة والحفــاظ علــى اســتقاللية مجلــس اإلدارة عــن اإلدارة التنفيذيــة وإشــرافهم 
علــى الرقابــة الداخليــة للشــركة، وتتضمــن إنشــاء الهيــكل التنظيمــي والتسلســل اإلداري والســلطة والمســؤوليات لمتابعــة أهــداف العمــل والتأكــد مــن االلتــزام 

بجــذب الكفــاءات وتنميتهــا والحفــاظ عليهــا والحفــاظ علــى المســاءلة عــن تنفيــذ مســؤوليات الرقابــة الداخليــة.

تتكــون أنظمــة الرقابــة الداخليــة مــن مجموعــة السياســات والمعاييــر واإلجــراءات التــي يتــم اســتخدامها للحفــاظ علــى الســيطرة عبــر الشــركة. يحــدد مجلــس 
اإلدارة هيــكل وإطــار عمــل القــرارات التــي تتخذهــا اإلدارة التنفيذيــة خــالل إدارتهــا لعمليــات الشــركة، وقــد قــام مجلــس اإلدارة بالموافقــة علــى هــذه السياســات 
واإلجــراءات الداخليــة لضمــان تماشــيها مــع حقــوق المســاهمين وأصحــاب المصالــح وميثــاق عمــل وأخالقيــات الشــركة، واســتنادا إلــى القوانيــن واللوائــح المطبقــة 
ــد حــدوث  ــم يكــن عاجــاًل عن ــر، ويقــوم المجلــس بتحديــد وتحليــل المخاطــر وهــي عمليــة تكراريــة يجــب تنفيذهــا ســنوًيا علــى األقــل إن ل وأفضــل المعايي
تغييــرات كبيــرة فــي الشــركة أو فــي القطــاع أو البيئــة التنظيميــة، ومــن خــالل السياســات واإلجــراءات، يتــم وضــع أنشــطة أو إجــراءات رقابيــة لمواجهــة هــذه 

المخاطــر.

وتتســم بيئــة الرقابــة فــي زيــن بالكفــاءة حيــث أن أعضــاء المجلــس واإلدارة التنفيذيــة علــى فهــم لمســؤولياتهم وحــدود ســلطتهم، كمــا يلتــزم الموظفــون فــي 
هــذه البيئــة باتبــاع سياســات وإجــراءات الشــركة ومعاييرهــا األخالقيــة والســلوكية، كمــا تشــمل بيئــة الرقابــة، والكفــاءة الفنيــة وااللتــزام األخالقــي. 

يقــوم المجلــس بالتأكــد مــن الفصــل المالئــم للواجبــات، واإلجــراءات، والحفــاظ علــى المســتندات والســجالت، والتحقــق مــن األداء عــن طريــق جهــات مســتقلة، 
يعــد إجــراء فحوصــات مســتقلة علــى األداء وســيلة رقابيــة قّيمــة، واســتنادا إلــى لوائــح وتعليمــات هيئــة أســواق المــال قامــت الشــركة بتعييــن البزيــع وشــركاهم، 
وهــو مكتــب تدقيــق مســتقل لتقييــم ومراجعــة نظــم الرقابــة الداخليــة، يشــمل تقريــر الرقابــة الداخليــة تقييــم كامــل لنظــام الرقابــة الداخليــة للشــركة لتحديــد 
مــا إذا كانــت عمليــات الشــركة واإلدارات تعمــل علــى النحــو المنشــود، ومــا إذا كانــت قــادرة علــى إدارة المخاطــر التــي قــد تواجههــا الشــركة فــي عملياتهــا 

اليوميــة.

 لتعزيــز بيئــة الرقابــة فــي الشــركة، قــام مجلــس اإلدارة بإنشــاء ونشــر سياســات وإجــراءات مكتوبــة ومدونــة لقواعــد الســلوك ومعاييــر الســلوك، والهــدف منهــا 
التصــرف بطريقــة أخالقيــة، وخلــق لهجــة إيجابيــة تتطلــب نفــس معيــار الســلوك مــن كل فــرد فــي الشــركة، وتقــوم اإلدارة التنفيذيــة بتعزيــز بيئــة قويــة تشــجع 

علــى أعلــى مســتويات النزاهــة والمعاييــر المهنيــة، والقيــادة التــي تعــزز الرقابــة الداخليــة فــي الشــركة.

توفــر مراجعــة الرقابــة الداخليــة ألصحــاب المصالــح مــن المســاهمين والجهــات الرقابيــة ومجلــس إدارة الشــركة نظــرة عامــة حــول فعاليــة بيئــة الرقابــة الداخليــة، 
تســلط مراجعــة الرقابــة الداخليــة الضــوء علــى نقــاط الضعــف فــي بيئــة الرقابــة الداخليــة للشــركة وتحــدد العمليــات التــي يمكــن تحســينها.

تختبــر مراجعــة الرقابــة الداخليــة مــا إذا كانــت الضوابــط الداخليــة تعمــل علــى النحــو المطلــوب والمعتمــد مــن قبــل المجلــس، يشــمل تقييــم الضوابــط الداخليــة 
ــط  ــكل منهــا، ومناقشــة الضواب ــق ل ــر التوثي ــول بهــا ومعايي ــة بالشــركة، ومراجعــة السياســات واإلجــراءات المعم ــة ذات الصل ــة الداخلي ــد أهــداف الرقاب تحدي
الداخليــة مــع الجهــات المعنيــة، والتأكــد مــن أن الشــركة قــد اتخــذت إجــراءات تصحيحيــة بشــأن نقــاط الضعــف المحــددة فــي الوقــت المناســب، كمــا تتــم 

مشــاركة النتائــج والتوصيــات مــع مجلــس اإلدارة وهيئــة أســواق المــال.
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بيان مختصر عن تطبيق متطلبات تشكيل إدارة/ مكتب/وحدة مستقلة للتدقيق الداخلي
يقــوم مجلــس اإلدارة باإلشــراف علــى التطبيــق الســليم لنظــم الرقابــة الداخليــة مــن خــالل لجنــة التدقيــق، ويعمــل المجلــس علــى اإلشــراف علــى أعمــال إدارة 
التدقيــق الداخلــي واإلشــراف علــى اســتقاللية اإلدارة ومباشــرة األعمــال بالطــرق الســليمة وفقــا للمتطلبــات الرقابيــة ذات الصلــة، ووفقــا للتعليمــات والقوانيــن 

المعمــول بهــا، تتبــع إدارة التدقيــق الداخلــي للجنــة التدقيــق التابعــة لمجلــس اإلدارة. 

يعتبــر نشــاط إدارة التدقيــق الداخلــي استشــاري ويتمثــل فــي التأكيــد الموضوعــي المســتقل الــذي يتــم تصميمــه إلضافــة قيمــة وتحســين عمليــات الشــركة، 
وتســاعد إدارة التدقيــق الداخلــي فــي الشــركة علــى تحقيــق أهدافهــا مــن خــالل تقديــم نهــج منظــم ومنضبــط لتقييــم وتحســين فعاليــة عمليــات إدارة المخاطــر 

والرقابــة والحوكمــة .

تعمــل هــذه اإلدارة علــى حمايــة حقــوق أصحــاب المصالــح مــن خــالل تقييــم مــدى كفايــة نظــام الرقابــة الداخليــة، والتوصيــة بالتحســينات فــي الضوابــط، 
ــت  ــا إذا كان ــع األهــداف المحــددة وم ــة م ــج متوافق ــت النتائ ــا إذا كان ــا يجــري التأكــد مم ــال للسياســات واإلجــراءات والممارســات الســليمة، كم ــم االمتث وتقيي

العمليــات تنفــذ كمــا هــو مخطــط لهــا. 

إن االســتقاللية ضروريــة لفعاليــة وظيفــة التدقيــق الداخلــي، يقــوم الرئيــس التنفيــذي للتدقيــق الداخلــي بإصــدار تقاريــر للجنــة التدقيــق ولمجلــس اإلدارة أثنــاء 
تنفيــذ المهــام والمســؤوليات المنوطــة بــاإلدارة، ويجتمــع الرئيــس التنفيــذي للتدقيــق الداخلــي مــع لجنــة التدقيــق التابعــة لمجلــس اإلدارة بشــكل دوري لإلبــالغ 
عــن خطــط ونتائــج نشــاط التدقيــق وتقديــم أي معلومــات أخــرى مطلوبــة، يتمتــع مديــر التدقيــق الداخلــي بإمكانيــة الوصــول المباشــر إلــى الرئيــس والمجلــس 

فــي حالــة ظهــور مســائل ذات أهميــة فوريــة.

القاعدة السادسة - تعزيز السلوك المهني والقيم األخالقية 
• ميثاق العمل ومعايير السلوك المهني والقيم

تمتــد مســؤوليات زيــن إلــى مــدى أبعــد مــن تقديــم خدمــات االتصــاالت المتنقلــة كونهــا شــركة رائــدة فــي قطــاع االتصــاالت، وتعتمــد زيــن علــى التعديــل 
ــوم  ــتراتيجيتها، وتق ــع أهدافهــا واس ــا يتماشــى م ــة لعمالئهــا مم ــاة رقمي ــلوب حي ــم أس ــي تقدي ــي الســوق ف ــرة ف ــتمرلتظلرائدة ومبتك ــف بشــكل مس والتكي

ــة زيــن. ــة موحــدة تجمــع الثقافــات والهويــات والجنســيات المختلفــة التــي تتكــون منهــا عائل اســتراتيجية الشــركة علــى قيــم ثابت

 لعبــت زيــن دورا محوريــا علــى مــر الســنين فــي توفيــر الفــرص وخلــق تغييــر إيجابــي، إن المبــادئ التوجيهيــة األخالقيــة لمدونــة قواعــد الســلوك موجــودة 
لتمكيــن المجلــس واإلدارة التنفيذيــة مــن صنــع القــرارات الصحيحــة فــي ظــل البيئــة المتغيــرة باســتمرار، إن االلتــزام بمدونــة قواعــد الســلوك هــي مســؤولية 
كل فــرد فــي مجموعــة زيــن، ومــن خــالل القيــام بذلــك، يتــم التأكيــد علــى عمــل تأثيــر إيجابــي وطويــل األمــد علــى القطــاع، والمجتمعــات التــي تعمــل فيهــا، 

والمجتمــع ككل.

تتطلــب مدونــة قواعــد الســلوك الخاصــة بشــركة زيــن مــن جميــع الموظفيــن االلتــزام بالنزاهــة واإلنصــاف والصــدق فــي جميــع التعامــالت، يلتــزم المجلــس 
واإلدارة التنفيذيــة وجميــع الموظفيــن برفــض جميــع أشــكال أخالقيــات العمــل غيــر النزيهــة بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر الفســاد والرشــوة، وفقــا 

لذلــك، يلتــزم جميــع الشــركاء والمورديــن وأصحــاب المصالــح قواعــد ميثــاق الســلوك.

يتــم اختيــار المورديــن علــى أســاس صــارم المعاييــر ويشــترط االلتــزام  بالمبــادئ الــواردة فــي مدونــة قواعــد ســلوك المورديــن الخاصــة بنــا، تقــوم الشــركة بتطويــر 
مدونــة قواعــد الســلوك لتعكــس بدقــة بيئــة العمــل لــدى زيــن وااللتــزام بجميــع القوانيــن واللوائــح المعاييــر العالميــة، تؤكــد الشــركة أنهــا تولــي اهتمامــا كبيــرا 
إلعــداد هــذا الميثــاق، إذ تعمــل وفــق أفضــل القواعــد عبــر تواصــل اســتراتيجي ينقــل بشــكل فعــال التــزام الشــركة بالتصــرف بمســؤولية وقبــول المســاءلة عنــد 

القيــام بذلــك.

إن مدونــة قواعــد ســلوك الشــركة متوفــرة علــى الموقــع اإللكترونــي لزيــادة ثقــة المســاهمين وأصحــاب المصالــح مــن خــالل شــفافية قواعــد وعمليــات الشــركة، 
ويوفــر هــذا الميثــاق مصــدر موثــوق لالطــالع علــى مواقــف المجلــس واإلدارة التنفيذيــة حــول األخــالق واالمتثــال مــن قبــل أصحــاب المصالــح. 

إن الغــرض مــن مدونــة قواعــد الســلوك المهنــي واألخالقيــات فــي الشــركة هــو ردع المخالفــات وتعزيــز الســلوك األخالقــي والتأكــد إلــى أقصــى حــد ممكــن مــن 
أن أعمــال الشــركة تتــم بطريقــة قانونيــة وأخالقيــة ثابتــة. 

قــام أعضــاء مجلــس اإلدارة بتبنــي مدونــة قواعــد الســلوك الخاصــة بالمجلــس مــن أجــل مســاعدتهم فــي أداء واجباتهــم تجــاه الشــركة، يعتبــر مجلــس اإلدارة 
مســؤواًل عــن تعزيــز نجــاح الشــركة مــن خــالل التوجيــه واإلشــراف علــى شــؤون الشــركة، يتمثــل دور مجلــس اإلدارة، فــي ريــادة األعمــال وقيــادة الشــركة فــي إطــار 
ضوابــط حكيمــة وفعالــة تمكــن تقييــم المخاطــر وإدارتهــا؛ وتحديــد قيــم ومعاييــر الشــركة والتأكــد مــن فهــم التزاماتهــا تجــاه المســاهمين وأصحــاب المصالــح 

والوفــاء بهــا.

يقــوم المجلــس بالتصــرف بحســن نيــة وممارســة الســلطات والوفــاء بواجبــات مناصبهــم فــي جميــع األوقــات، يقــع علــى عاتــق كل عضــو مــن أعضــاء المجلــس 
واجــب التصــرف فيمــا يعتبــره مــن مصلحــة الشــركة، ويجــب علــى أعضــاء المجلــس واإلدارة التنفيذيــة توخــي الحــذر لتجنــب وضــع أنفســهم أو الشــركة فــي 

موقــف حيــث يوجــد تعــارض فعلــي أو محتمــل بيــن واجبهــم تجــاه الشــركة ومصالحهــم الشــخصية.

تهــدف المدونــة إلــى المســاعدة فــي تعزيــز ثقافــة الصــدق والمســؤولية، وتهــدف هــذه المعاييــر أيضــا إلــى توفيــر إرشــادات لألعضــاء فــي االمتثــال للقوانيــن 
والقواعــد واللوائــح المعمــول بهــا.

قــام مجلــس اإلدارة باعتمــاد سياســة حمايــة حقــوق اإلنســان وذلــك لضمان التزام الشــركة الكامــــل باحتــــرام وتشــــجيع التمســــك بمبـــادئ حقـــوق اإلنســان علـــى 
مســـتوى المجموعـــة ككل، وعلـى مسـتوى شـــركاتها التابعة، وسلسـلة التوريـد الخاصـة بهـا.

إن الميثــاق يســتند إلــى القوانيــن واللوائــح المعمــول بهــا والمعاييــر العالميــة، ويهــدف إلــى تمكيــن الموظفيــن مــن التعامــل مــع المعضــالت األخالقيــة التــي 
يواجهونهــا فــي العمــل اليومــي كونــه مرجــع قّيــم، والغــرض منــه هــو توضيــح الســلوك المتوقــع مــن جميــع الموظفيــن والعواقــب إذا تصرفــوا بطريقــة غيــر 
أخالقيــة، ممــا يســاهم فــي حمايــة حقــوق مســاهمي الشــركة ومــن المتوقــع مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة إصــدار األحــكام الرشــيدة فــي كافــة األمــور لضمــان حمايــة 

مصالــح العمــالء والموظفيــن وأصحــاب المصالــح اآلخريــن وللحفــاظ علــى بيئــة عمــل قائمــة علــى التعــاون بفاعليــة وإيجابيــة.

يلتــزم مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة وجميــع الموظفيــن بميثــاق ســلوكيات العمــل أثنــاء تولــي المهــام والمســؤوليات المســندة إليهــم، ويشــمل ذلــك التعامــل 
بأمانــة ونزاهــة والحفــاظ علــى ســرية المعلومــات وتخصيــص الوقــت الكافــي لتولــي المســؤوليات المحــددة وغيرهــا.

• تعارض المصالح
يتضمــن إطــار الحوكمــة لــدى زيــن مجموعــة مــن السياســات التــي تهــدف إلــى الحفــاظ علــى حقــوق المســاهمين وغيرهــم مــن أصحــاب المصالــح ويتضمــن هــذا 
اإلطــار سياســة تعــارض المصالــح التــي تهــدف إلــى تحديــد إجــراءات الموظفيــن عنــد وجــود تعــارض محتمــل بيــن مصالحهــم الشــخصية ومصالــح الشــركة، كمــا 

تضــع السياســة حــدودا للموظفيــن حيــث قــد تنشــأ تعارضــات محتملــة، كمــا يشــتمل النظــام األساســي للشــركة علــى معاييــر التعامــل مــع تعــارض المصالــح.

يلتــزم أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة فــي زيــن باإلفصــاح عــن كل حالــة لتعــارض المصالــح فــي حالــة حدوثهــا أو احتماليتهــا، والتــي تنــدرج ضمــن 
سياســة الشــركة فــي هــذا الشــأن بنــاء علــى القوانيــن واللوائــح والمعاييــر العالميــة ذات الصلــة، تشــتمل سياســة تعــارض المصالــح فــي زيــن علــى أمثلــة واضحــة 
لحــاالت تعــارض المصالــح وكيفيــة معالجتهــا والتعامــل معهــا، يحــدث تضــارب المصالــح عندمــا تتعــارض المصالــح الشــخصية للفــرد مــع حكمــه أو قراراتــه 
أو أفعالــه فــي الشــركة ممــا يؤثــر ســلبا علــى الواجبــات أو المســؤوليات المهنيــة ويثيــر تســاؤالت حــول مــا إذا كانــت قراراتهــم يمكــن أن تكــون غيــر متحيــزة، 
تتعامــل زيــن مــع تضــارب المصالــح علــى محمــل الجــد مــن خــالل تضميــن تضــارب المصالــح فــي سياســاتها ولوائحهــا ومعاييــر إجــراءات التشــغيل الخاصــة  

بهــا. 

كمــا يلتــزم أعضــاء مجلــس اإلدارة باإلفصــاح عــن أي مصلحــة شــخصية فــي األعمــال والعقــود التــي تتــم لحســاب الشــركة، ويثبــت هــذا التبليــغ فــي محاضــر 
االجتماعــات، ويمتنــع العضــو صاحــب المصلحــة مــن االشــتراك فــي التصويــت علــى القــرار ذو العالقــة، يقــوم رئيــس مجلــس اإلدارة بتبليــغ الجمعيــة العامــة 
عنــد انعقادهــا عــن األعمــال والعقــود التــي يكــون ألحــد أعضــاء المجلــس مصلحــة شــخصية فيهــا، ويرفــق بهــذا التبليــغ تقريــر خــاص مــن مراقــب الحســابات.

تبعــا لالئحــة التنفيذيــة لهيئــة أســواق المــال تقــوم الشــركة بتكليــف خبيــر مســتقل مثــل مقــوم أصــول أو مستشــار اســتثمار، ليقــدم تقريــر للجمعيــة العامــة 
أو مجلــس اإلدارة بشــأن أي صفقــة بيــن الشــركة وأي طــرف ذو عالقــة بهــا، أو أي ترتيــب يدخــل بموجبــه كل مــن الطرفيــن فــي أي مشــروع أو أصــل أو يقــدم 
تمويــل لــه، متــى كانــت قيمــة الصفقــة أو الترتيــب تعــادل 10 % أو أكثــر مــن إجمالــي أصــول الشــركة، علــى أن يقــدم ذلــك التقريــر قبــل الموافقــة علــى الصفقــة 

أو الترتيــب.

يقــوم مجلــس اإلدارة بجمــع المعلومــات ذات الصلــة وقــد يســتجوب أي أطــراف معنيــة، إذا قــرر مجلــس اإلدارة وجــود تعــارض، يتــم اتخــاذ خطــوات لمعالجــة 
هــذا التعــارض، فــي حالــة عــدم وجــود تعــارض، يتــم توثيــق التحقيــق، عنــد العثــور علــى تعــارض فعلــي فــي المصالــح، تتــم مراجعــة أي معامــالت قــد تكــون 
قــد تأثــرت بأثــر رجعــي، يتــم إخطــار األطــراف المتأثــرة داخــل وخــارج الشــركة، بمــا فــي ذلــك المســاهمين والمديريــن والموظفيــن والجهــات الرقابيــة، كمــا يتــم 

إجــراء تحقيــق مــن قبــل مجلــس اإلدارة لتحديــد مــدى النــزاع ونوايــا األطــراف المعنيــة. 

ــة، يمتلــك مجلــس اإلدارة الســلطة  ــم إعفــاء هــذا العضــو مــن النقاشــات ذات الصل ــق بعضــو أو أعضــاء فــي مجلــس اإلدارة، فيت ــي يتعل ــزاع المعن إذا كان الن
ــي المناســب والضــروري، بمــا فــي ذلــك تعليــق و / أو إنهــاء التوظيــف. ــة لتحديــد اإلجــراء التأديب ــة الكامل التقديري

تحتــوي سياســة تعــارض المصالــح فــي الشــركة علــى واجبــات أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة والموظفيــن ومســؤولياتهم فــي هــذا الشــأن، وترتكــز هــذه 
السياســة علــى مبــدأ وضــع مســؤوليات المجلــس كحمايــة حقــوق أصحــاب المصالــح وتحقيــق أعلــى ربحيــة للمســاهمين، كمــا تؤكــد علــى الحفــاظ علــى ســرية 
المعامــالت والمعلومــات الصــادرة مــن اجتماعــات مجلــس اإلدارة وأعمــال الشــركة، وتحتــوي السياســة علــى المــواد الالزمــة لضمــان اإلفصــاح عــن حــاالت تعــارض 

المصالــح وتحــدد إجــراءات لمعالجتهــا مــن قبــل العضــو أو مجلــس اإلدارة.

يقــوم المجلــس بمتابعــة التعامــل مــع حــاالت تعــارض المصالــح المبلــغ عنهــا مــن قبــل أعضــاء مجلــس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذيــة أو موظفيــن الشــركة المعنيين 
والتأكــد مــن أنــه قــد تــم التعامــل مــع تلــك الحــاالت بطريقــة مناســبة وفــي الوقــت المناســب وفقــا للمتطلبــات الرقابيــة ذات الصلــة.
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 المحترمين،   السادة/ أعضاء لجنة التدقيق 

 مجموعة زين  – شركة االتصاالت المتنقلة ش.م.ك.ع. 
 دولة الكويت 

 2021ديسمبر   31 في  الموضوع: تقرير تقييم ومراجعة نظم الرقابة الداخلية للسنة المنتهية

، فقد قمنا بفحص وتقييم نظم الرقابة الداخلية والمطبقة لدى شركة االتصاالت المتنقلة  2021  أكتوبر  13بتاريخ    كليفلخطاب الت   وفقا  
  31، والتي تم تطبيقها خالل السنة المنتهية في  أو )"الشركة"(  "( مجموعة زينويشار إليها الحقا  )"  مجموعة زين - ش.م.ك.ع. 
 : لتي ال تشمل الشركات التابعةوا  الشركةالتالية في األنشطة /اإلداراتب  فيما يتعلق  2021ديسمبر 

  والحوكمة   المستثمرين  وعالقات   االتصاالت  إدارة •
 وااللتزام

 المالية  الشؤون إدارة •
 الرقمي  والتحول  االستثمار إدارة •
 التكنولوجيا  إدارة •
 التنظيمية  الشؤون إدارة •
  الشؤون التجارية   إدارة •

 البشرية  الموارد إدارة •
 القانونية  الشؤون إدارة •
 والتنوع  االشتمال  إدارة •
 الداخلي  التدقيق  إدارة •
 المخاطر  إدارة •
 االستدامة  إدارة •
 األعمال  وتطوير االستراتيجية  إدارة •

بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق    2010( لسنة  7لقد قمنا بفحصنا وفقا  لمتطلبات الالئحة التنفيذية لقانون رقم ) 
 (. 9- 6الخامس عشر "حوكمة الشركات" مادة رقم ) المالية، وباألخص الكتاب  
 مسؤوليات مجموعة زين 

العمل على إرساء نظم الرقابة الداخلية، على نحو مالئم على مستوى    مجموعة زينإدارة   هذا ونود أن نشير إلى أنه من بين مسؤوليات 
قييم المنافع المتوقعة والتكاليف المتعلقة بمعلومات الشركة، وفي سبيل القيام بهذه المسؤوليات، فإنه يجب إصدار أحكام وتقديرات لت 

 اإلدارة وإجراءات الرقابة. 

 مسؤولياتنا 
إن الهدف هو تقديم ضمان معقول وليس مطلق بأن األصول محمية من أية خسائر ناتجة عن االستخدام أو التصرف غير المصرح به  

لإلجراءات والصالحيات    وتقييمها بشكل مالئم، ومن أن المعامالت يتم تنفيذها وفقا  لتلك األصول، وتأكيد بأن المخاطر يتم مراقبتها  
 المعتمدة، وانه يتم تسجيلها بشكل مناسب يتم من خاللها تنفيذ األعمال على نحو سليم.  

لفات التي ال يمكن ونتيجة المحددات المتأصلة في أي نظام رقابة داخلية أو نظام محاسبي، فقد تحدث بعض حاالت األخطاء والمخا 
يخضع لبعض المخاطر حيث قد تصبح معلومات اإلدارة واإلجراءات   اكتشافها. كما أن تقدير أي تقييم لألنظمة للفترات المستقبلية 

 الرقابية غير مناسبة نتيجة للتغيرات في الظروف أو أن درجة التقيد بتلك اإلجراءات يمكن أن تنخفض.  
 دة  أخالقيات المهنة ومراقبة الجو 

المحترفين   للمحاسبين  الدولية  األخالقيات  مدونة  في  للمحاسبين  الدولية  األخالقيات  معايير  لمجلس  األخالقية  للمتطلبات  امتثلنا  لقد 
 (IESBA Code .مع المتطلبات األخالقية ذات الصلة بمراجعة البيانات المالية في دولة الكويت ) 

، ومراقبة الجودة للشركات التي تقوم بعمليات تدقيق ومراجعات البيانات    1 (ISQC)تطبق شركتنا المعيار الدولي لمراقبة الجودة  
المالية ، وغيرها من ارتباطات الضمان والخدمات ذات الصلة ، وبالتالي ، تحافظ على نظام شامل لمراقبة الجودة بما في ذلك السياسات  

 ة والمعايير المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها. واإلجراءات الموثقة فيما يتعلق باالمتثال للمتطلبات األخالقي 

 اإلجراءات والنتائج 
، فإن السجالت المحاسبية والسجالت  2021ديسمبر    31وفي رأينا، ونظرا  لطبيعة وحجم األعمال التي تمت خالل السنة المنتهية في

( لسنة  11األخرى وأنظمة الرقابة الداخلية في المجاالت التي تم فحصها من قبلنا قد تم إعدادها واالحتفاظ بها وفقا  لتعميم رقم )
 يم ومراجعة نظم الرقابة الداخلية السنوي المتعلق بااللتزام بأحكام الكتاب الخامس عشر من الالئحة التنفيذية،بشأن تقرير تقي   2016

 .  مجموعة زين باستثناء األمور المحددة في هذا التقرير والتي ليس لها أي تأثير مادي على بيانات 
 

 هللا شعيب د. شعيب عبد 
                                                               33مراقب حسابات مرخص فئة "أ" رقم 

 RSMالبزيع وشركائهم 

تســري هــذه السياســة علــى الشــركة وعلــى مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة، بمــا ال يخالــف قواعــد ومعاييــر الســلوك المهنــي بالشــركة، وذلــك فــي الحــاالت التــي 
يؤثــر فيهــا تعــارض المصالــح ســلبا علــى مصالــح الشــركة وأصحــاب المصالــح واألطــراف ذات العالقــة، ويلتــزم جميــع موظفــي الشــركة بتطبيــق متطلبــات هــذه 

السياســة وتعليمــات هيئــة أســواق المــال وقانــون الشــركات وغيرهــا مــن القوانيــن والتعليمــات ذات الصلــة مــع دقــة االلتــزام بهــا. 
• سياسة العقوبات

وضعــت مجموعــة زيــن سياســة العقوبــات بمــا يتماشــى مــع قوانيــن ولوائــح العقوبــات المعمــول بهــا، تلخــص هــذه السياســة اإلجــراءات الوقائيــة التــي تفرضهــا 
ســلطات العقوبــات التــي تتحكــم فــي قــدرة الشــركة علــى القيــام بــأي نشــاط فــي بعــض المناطــق عاليــة الخطــورة أو مــع األشــخاص الخاضعيــن للعقوبــات، 
تحــدد هــذه السياســة أيًضــا القيــود والتدابيــر الوقائيــة التــي يجــب اتباعهــا باســتمرار مــن قبــل كل موظــف فــي الشــركة، تلتــزم الشــركة باالمتثــال لقوانيــن 

ولوائــح العقوبــات فــي جميــع الــدول التــي تعمــل بهــا، يتماشــى هــذا مــع إســتراتيجية ورؤيــة الشــركة باعتبارهــا مــزود الشــبكة األكثــر ثقــة.
تغطي هذه السياسة اآلثار المرتبطة بعدم االمتثال لقوانين ولوائح العقوبات، باإلضافة إلى عملية اإلبالغ عن مثل هذه االنتهاكات.

• سياسة مكافحة الفساد
ــادئ التــي تتبعهــا زيــن  قــام مجلــس اإلدارة باعتمــاد سياســة مكافحــة الفســاد ضمــن إطــار حوكمــة الشــركات فــي زيــن، تحــدد سياســة مكافحــة الفســاد المب
والشــركات التابعــة لهــا التــي ترتكــز إلــى مبــدأ عــدم التســامح المطلــق مــع الرشــوة والفســاد، الهــدف مــن هــذه السياســة هــو ضمــان وجــود تدابيــر مناســبة 

ــة. ــح ذات الصل ــن واللوائ ــب أي انتهــاكات للقواني ــات الشــركة لتجن ــع عملي لمكافحــة الفســاد والرشــوة فــي جمي

تحظــر مجموعــة زيــن تماًمــا تقديــم أو عــرض أو التصريــح أو تلقــي رشــاوى تحــت أي ظــرف مــن الظــروف، بمــا فــي ذلــك رشــوة األفــراد والمســؤولين الحكومييــن، 
مثــل هــذه األعمــال غيــر أخالقيــة وغيــر قانونيــة، وحيــث أن أعمالنــا تمتــد إلــى 7 دول مختلفــة فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا، فإننــا نســعى إلــى 
التميــز بأمانــة وعدالــة، معتمديــن علــى أدائنــا الممتــاز وممارســاتنا التجاريــة األخالقيــة، نحــن ملتزمــون بإجــراء أنشــطتنا التجاريــة بنزاهــة، بمــا يتماشــى مــع مدونــة 
قواعــد الســلوك الخاصــة بشــركتنا، هــذه السياســة قابلــة للتطبيــق ويتــم إبالغهــا لجميــع أصحــاب المصالــح، ويتــم الترويــج لهــا ودعمهــا بمبــادرات التوعيــة 

والتدريــب لضمــان فهمهــا التــام واالمتثــال لهــا مــن قبــل جميــع أصحــاب المصالــح.

إن الهــدف مــن هــذه السياســة هــو تزويــد جميــع موظفــي مجموعــة زيــن بإطــار عمــل مــن المبــادئ لالمتثــال لــه فــي جميــع عملياتنــا التجاريــة، باإلضافــة إلــى 
ذلــك، تتضمــن هــذه السياســة أمثلــة علــى الســلوكيات المحظــورة ألنهــا قــد تنــدرج تحــت التعريــف المذكــور، تنطبــق هــذه السياســة علــى جميــع موظفــي 
مجموعــة زيــن فــي جميــع الشــركات التابعــة ويجــب االلتــزام بهــا مــن قبــل جميــع األطــراف )الشــركاء أو المستشــارين أو الوســطاء الذيــن يعملــون نيابــة عــن 

مجموعــة زيــن أو باســم زيــن(. 

ــا للقوانيــن واللوائــح وأفضــل الممارســات، علــى هــذا النحــو، يجــب قــراءة هــذه السياســة مــع مدونــة قواعــد الســلوك الخاصــة  تــم إعــداد هــذه السياســة وفًق
بمجموعــة زيــن ومدونــة قواعــد ســلوك المورديــن، تغطــي هــذه السياســة موضوعــات مختلفــة منهــا: ســلوك العمــل، تقديــم واســتالم الهدايــا، ممارســة األعمــال 
التجاريــة مــع طــرف ثالــث، المســاهمات السياســية والخيريــة )ال تقــدم زيــن الدعــم المالــي ألحــزاب وانتمــاءات سياســية(، التســهيالت الماليــة، نســب الملكيــة غيــر 
المســيطرة، االلتــزام بالحفــاظ علــى الدقــة والنزاهــة فــي حفــظ ســجالت الشــركة، اإلبــالغ، اإلجــراءات التأديبيــة فــي حالــة انتهــاك السياســة، تضــارب المصالــح، 

تعامــالت األطــراف ذات العالقــة، العقوبــات االقتصاديــة، ومكافحــة غســل األمــوال.

• سياسة الضريبة
ــا  ــح بشــؤوننا الضريبيــة، لدين تعمــل مجموعــة زيــن ضمــن إطــار حوكمــة محــدد بوضــوح بشــأن الضرائــب، تــم تصميمــه لزيــادة ثقــة جميــع أصحــاب المصال
اســتراتيجية ضريبيــة مدعومــة بمبادئنــا الضريبيــة، تعــد السياســة والمبــادئ الضريبيــة لمجموعــة زيــن إلزاميــة لجميــع الشــركات التابعــة والكيانــات القانونيــة 
المرتبطــة بهــا، ونحــن نشــجع مشــاريعنا المشــتركة وشــركائنا علــى اتبــاع مبــادئ مماثلــة، يشــرف الرئيــس التنفيــذي للشــؤون الماليــة للمجموعــة ولجنــة التدقيــق 

التابعــة لمجلــس اإلدارة علــى تطبيــق هــذه السياســة.

القاعدة السابعة - اإلفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب
• آليات وخصائص اإلفصاح

يتضمــن إطــار حوكمــة الشــركة سياســة اإلفصــاح التــي مــن خاللهــا يضمــن اإلفصــاح الدقيــق، وفــي الوقــت المناســب عــن جميــع المعلومــات الجوهريــة المتعلقــة 
بالشــركة، بمــا فــي ذلــك الوضــع المالــي واألداء والملكيــة وحوكمــة الشــركة، تحــدد السياســة إطــاًرا لإلفصــاح االســتباقي عــن المعلومــات المتعلقــة بالشــركة، وتؤكــد 
علــى تحقيــق تــوازن بيــن الســرية المطلوبــة مــن قبــل عمالئنــا مــع المعلومــات المطلوبــة مــن قبــل أصحــاب المصالــح مثــل المســاهمين والجهــات الرقابيــة 
والمحلليــن، الغــرض مــن هــذه السياســة هــو توفيــر المعلومــات المطلوبــة لجميــع أصحــاب المصالــح ســواء كانــوا موظفيــن أو عمــالء أو أعضــاء فــي المجتمــع أو 

عامــة النــاس، وتحــدد هــذه السياســة مبــادئ ومتطلبــات الشــفافية وأنــواع المعلومــات التــي ســيفصح عنهــا.

تدعــم مبــادئ الحوكمــة الصــادرة عــن هيئــة أســواق المــال اإلفصــاح فــي الوقــت المناســب عــن جميــع التطــورات الجوهريــة التــي تنشــأ بيــن التقاريــر المطلوبــة، 
ــان معاملتهــم  ــح مــن أجــل ضم ــع المســاهمين وغيرهــم مــن أصحــاب المصال ــة لجمي ــواد أو المعلومــات المطلوب ــالغ المتزامــن عــن الم ــا أنهــا تدعــم اإلب كم
بطريقــة عادلــة، وتهــدف السياســة إلــى تعزيــز قــدرة الشــركة علــى االلتــزام بالقواعــد والقوانيــن والتعليمــات الصــادرة عــن هيئــة أســواق المــال والجهــات الرقابيــة 

األخــرى ذات الصلــة.  
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فــي ســياق التــزام زيــن بموجــب هــذه السياســة باإلفصــاح عــن المعلومــات، تلتــزم زيــن بالحفــاظ علــى عالقــة مبنيــة علــى الثقــة والمســاءلة مــع أصحــاب المصالــح 
مــن خــالل الكشــف الدقيــق وفــي الوقــت المناســب عــن المعلومــات الجوهريــة، تقــوم الشــركة باإلفصــاح عــن المعلومــات ذات الصلــة حــول عملياتنــا للمســاعدة 
فــي دعــم الشــفافية والعالقــة مــع أصحــاب المصالــح، وإثبــات التزامنــا باالســتدامة والســلوك التجــاري المســؤول مــن الشــركات التــي نتعامــل معهــا، باإلضافــة إلــى 
ذلــك، تــم نشــر مجموعــة مــن السياســات الداخليــة للشــركة علــى الموقــع الرســمي وذلــك لتوفيــر صــورة أوضــح لســبل العمــل فــي الشــركة والمبــادئ واإلجــراءات 
المتبعــة ممــا يــؤدي إلــى زيــادة الصلــة بالمســاهمين وغيرهــم مــن أصحــاب المصالــح والوصــول إلــى أعلــى المســتويات مــن الثقــة مــع الفئــات المختلفــة مــن 

أصحــاب المصالــح.

قام مجلس اإلدارة بالموافقة على نشر السياسات التالية على موقع الشركة الرسمي:

إطار عمل حوكمة الشركات. 	

سياسة اإلفصاح. 	

سياسة اإلبالغ. 	

سياسة تنظيم تعامالت األشخاص المطلعين. 	

سياسة حماية حقوق المساهمين. 	

بيان سياسة تغير المناخ. 	

سياسة حماية حقوق أصحاب المصالح. 	

النظام األساسي وعقد التأسيس. 	

ميثــاق ســلوكيات العمــل . 	

سياسة حقوق اإلنسان. 		

بيان سياسة إدارة المخاطر. 		

قواعد سلوكيات الموردين. 		

فــي إطــار الحفــاظ علــى عالقــات وثيقــة مــع المســتثمرين والمشــاركين فــي الســوق، تحــرص الشــركة علــى عــدم انتهــاك هــذا المبــدأ األساســي للمعاملــة العادلــة، 
وتتبنــى الشــركة تعريــف الهيئــة للمعلومــات الجوهريــة علــى أنهــا معلومــات يمكــن أن تؤثــر علــى القــرارات االقتصاديــة التــي يتخذهــا أصحــاب المصالــح، وال 
تكــون معرفتهــا متاحــة للجمهــور والمتعامليــن  لهــا تأثيــر علــى أصــول الشــركة أو وضعهــا المالــي أو علــى المســار العــام ألعمالهــا، ويمكــن أن تــؤدي إلــى تغيــر 
فــي ســعر أو حجــم تــداول الســهم، يعــد نظــام اإلفصــاح القــوي الــذي يعــزز الشــفافية الحقيقيــة ســمة محوريــة للرقابــة، وهــو أمــر أساســي لقــدرة المســاهمين 

علــى ممارســة حقوقهــم. 

تلتــزم الشــركة قانونيــا وأخالقيــا بحمايــة معلومــات العمــالء وذلــك لضمــان عــدم إســاءة اســتغاللها بالشــكل الــذي يضــر بمصالــح العميــل أو ســمعة الشــركة، 
يتحمــل جميــع الموظفيــن مســؤولية حمايــة معلومــات العمــالء وعــدم اإلفصــاح عــن أي معلومــات غيــر مصــرح لهــم باإلفصــاح عنهــا وفقــا للمتطلبــات الرقابيــة 
ذات الصلــة؛ ومــن المهــم أن يكــون موظفــي الشــركة علــى درايــة تامــة بجميــع السياســات المتعلقــة بحمايــة تدفــق المعلومــات وتوزيعهــا ونقلهــا وحفظهــا 

أو التخلــص منهــا.
ــع إدارة  ــاون م ــزام وبالتع ــة وااللت ــس االدارة وبإشــراف إدارة الحوكم ــاد مــن مجل ــي للشــركة؛ باعتم ــع االلكترون ــى الموق ــة عل ــة اإلفصاحــات العام ــم نشــر كاف يت
االتصــاالت، تؤكــد الشــركة باســتمرار علــى اســتخدام موقعهــا االلكترونــي للتواصــل مــع أصحــاب المصالــح )المســاهمون والمســتثمرون والعمــالء والجهــات الرقابيــة 

وغيرهــا( وتوزيــع المعلومــات الواجــب نشــرها والخاصــة بالشــركة.

تشــمل المعلومــات المتوفــرة علــى الموقــع التقريــر الســنوي والتقاريــر  الفصليــة والمعلومــات الماليــة وإفصاحــات الســوق )ألكثــر مــن 10 ســنوات( وغيرهــا مــن 
المعلومــات، كمــا يجــوز مــن حيــن آلخــر نشــر بعــض المســتندات الهامــة بعــد اعتمــاد وتوصيــة مــن قبــل إدارة الحوكمــة وااللتــزام إلــى جانــب متطلبــات اإلفصــاح 

األخــرى المنصــوص عليهــا مــن قبــل هيئــة أســواق المــال وغيرهــا مــن الجهــات الرقابيــة ذات الصلــة.

تحــدد سياســة اإلفصــاح بالشــركة أســاليب اإلفصــاح عــن المعلومــات والبيانــات الماليــة وغيــر الماليــة التــي تتعلــق بالوضــع المالــي للشــركة واألداء والملكيــة مــن 
خــالل وســائل اإلفصــاح المالئمــة، بمــا يســاعد أصحــاب المصالــح علــى االطــالع علــى وضــع الشــركة بشــكل متكامــل، تتولــى إدارة الحوكمــة وااللتــزام مســؤولية 
ــواردة فــي  ــزام الكامــل مــن قبــل الشــركة بالتعليمــات ال اإلشــراف علــى عمليــة اإلفصــاح عــن المعلومــات وفقــا لمتطلبــات هيئــة أســواق المــال لضمــان االلت
الكتــاب العاشــر مــن الالئحــة التنفيذيــة للهيئــة الخــاص باإلفصــاح والشــفافية، وبنــاء عليــه، تعمــل إدارة االلتــزام علــى تقديــم أي إيضاحــات أو مشــورة تتعلــق 
ــة أســواق المــال  ــى استفســارات هيئ ــرد عل ــزام الجهــة المســؤولة عــن التواصــل مــع وال ــة أســواق المــال، وتعــد إدارة الحوكمــة وااللت ــات اإلفصــاح لهيئ بمتطلب

والجهــات الرقابيــة ذات الصلــة.

تلتــزم الشــركة بتقديــم إفصاحــات دقيقــة وواقعيــة لكافــة المعلومــات الجوهريــة الخاصــة بأعمالهــا مــع تحــري العدالــة والمســاواة فــي إتاحــة حــق الوصــول 
إلــى تلــك المعلومــات، يقــوم مجلــس اإلدارة بمتابعــة عمليــة اإلفصــاح والتواصــل مــع أصحــاب المصالــح داخــل وخــارج الشــركة والتأكــد مــن أن كافــة إفصاحــات 
الشــركة عادلــة وشــاملة وتتســم بالشــفافية والوضــوح والدقــة، وتتــم فــي الوقــت المناســب مــع التأكــد مــن أنهــا تعكــس طبيعــة ومــدى أهميــة ودرجــة المخاطــر 

الكامنــة فــي أنشــطة وأعمــال الشــركة.

حددت الالئحة التنفيذية الصادرة عن هيئة أسواق المال المتطلبات الرقابية ذات الصلة باإلفصاح التي تمثلت في الحاالت التالية واجبة اإلفصاح:

• اإلفصاح عن المصالح
• اإلفصاح عن التعامل في األوراق المالية لألشخاص المطلعين

• اإلفصاح عن المعلومات الجوهرية
• اإلفصاح عن اجتماعات مجلس اإلدارة والجمعية العامة
• اإلفصاح عن مكافآت مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

• اإلفصاح عن القضايا واألحكام
• اإلفصاح عن قائمة أسماء األشخاص المطلعين

• اإلفصاح عن ملكية المجموعة

وتعــرف المعلومــة الجوهريــة علــى أنهــا أي بيانــات ومعلومــات لــدى الشــركة تتعلــق بنشــاطها أو بشــخصها أو بمركزهــا المالــي أو إدارتهــا أو عمالئهــا وال تكــون 
معرفتهــا متاحــة للجمهــور ولهــا تأثيــر علــى أصــول أو خصــوم أو الوضــع المالــي أو المســار العــام ألعمــال الشــركة أو عمالئهــا ويمكــن أن تــؤدي إلــى تغيــر فــي 
ســعر أو حجــم تــداول أو جــذب أو عــزوف المتعامليــن فــي األوراق الماليــة للشــركة أو غيرهــا مــن أوراق ماليــة يكــون للشــركة أو عمالئهــا مصلحــة فيهــا أو يمكــن 

أن تؤثــر فــي قــدرة الشــركة أو عمالئهــا علــى الوفــاء بالتزاماتهــم.

• موجز عن تطبيق متطلبات سجل إفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
تلتــزم الشــركة بإعــداد ســجل يتضمــن جميــع إفصاحــات أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة وتلتــزم الشــركة بتعديــل هــذا الســجل حســب اإلفصاحــات التــي 
تــرد إليهــا، ويجــوز ألي شــخص االطــالع علــى هــذا الســجل أثنــاء ســاعات العمــل الرســمية دون أي رســم أو مقابــل، كمــا يجــب علــى الشــركة أن تلتــزم بتحديــث 

بيانــات هــذا الســجل بشــكل دوري بمــا يعكــس حقيقــة أوضــاع األطــراف ذات العالقــة. 

كمــا تحتفــظ الشــركة بســجل خــاص يتضمــن اإلفصاحــات واإلخطــارات الخاصــة باألشــخاص المطلعيــن، وقــد تــم االحتفــاظ بالمعلومــات الجوهريــة واإلفصاحــات 
ــة اإللكترونيــة الداخليــة التــي تســهل عمــل اإلدارات المعنيــة وتنظــم المعلومــات بشــكل يضمــن توفــر المعلومــات لألشــخاص المعنييــن فــي  ضمــن المكتب

الوقــت المناســب. 
يحتوي الموقع الرسمي للشركة على سجل يتضمن جميع إفصاحات الشركة للسوق التي تعود إلى أكثر من عشر سنوات سابقة.

• عالقات المستثمرين
تلتــزم شــركة زيــن بتقديــم المعلومــات والتقاريــر للمســاهمين والمســتثمرين المحتمليــن، وذلــك مــن خــالل إدارة عالقــات المســتثمرين، وقــد قــام مجلــس اإلدارة 
باعتمــاد سياســة عالقــات المســتثمرين التــي تؤكــد االلتــزام بالقوانيــن والقواعــد والتعليمــات المعمــول بهــا، تغطــي هــذه السياســة كافــة الموظفيــن لــدى الشــركة 
ومجلــس إدارة الشــركة، وتشــمل السياســة كافــة وســائل االتصــال مــع المســاهمين والمســتثمرين المحتمليــن والمحلليــن ووســائل اإلعــالم ، ويشــمل ذلــك أيضــا 
المســتندات والبنــود الموثقــة فــي التقاريــر الســنوية والفصليــة واألخبــار والنشــرات والمذكــرات للمســاهمين والبيانــات الصحفيــة المنعقــدة مــن قبــل المتحدثيــن 

الرســميين والمعلومــات التــي يتضمنهــا الموقــع االلكترونــي للشــركة.
 أهــم مبــادئ هــذه السياســة هــي: حمايــة حقــوق المســاهمين، التواصــل مــع المســاهمين، واإلفصاحــات الصــادرة للمســاهمين، يتــم إتاحــة المعلومــات الهامــة 
ــت، االتصــال   ــي للشــركة، موقــع بورصــة الكوي ــر الســنوي، الموقــع اإللكترون ــة، التقري ــر الدوري ــل التقاري للمســاهمين مــن خــالل وســائل اإلفصــاح المناســبة مث

الفصلــي مــع المحلليــن والمؤتمــرات ذات الصلــة بعالقــات المســتثمرين وغيرهــا.
تقــع مســؤولية تطبيــق هــذه السياســة علــى موظفــي إدارة عالقــات المســتثمرين وغيرهــم مــن أصحــاب العالقــة لــدى الشــركة، وتلعــب هــذه اإلدارة دورًا هامــا 
فــي التأكــد مــن حمايــة حقــوق المســاهمين مــن قبــل الشــركة، تتضمــن إدارة عالقــات المســتثمرين كفــاءات وخبــرات متعــددة ممــا يضمــن ســهولة التواصــل مــع 

المســاهمين والمســتثمرين المحتمليــن والمحلليــن ووســائل اإلعــالم بشــكل مســتمر. 

األهداف الرئيسية إلدارة عالقات المستثمرين: 
1. إنشــاء قنــوات تواصــل متســقة وموثوقــة مــع المســتثمرين التزامــا باللوائــح والقوانيــن ذات الصلــة بمــا فــي ذلــك، تلــك الصــادرة عــن هيئــة أســواق المــال 

وقانــون الشــركات التجاريــة فــي دولــة الكويــت. 
2. تعزيز مكانة الشركة في السوق وجذب المساهمين واالستثمارات للشركة. 

3. إنشاء صلة بين اإلدارة التنفيذية والمجتمع المالي بهدف تعزيز عالقة اإلدارة التنفيذية بالمحللين وأصحاب المصالح. 
4. تقديم المعلومات المالية وغير المالية المتعلقة بالشركة إلى مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والمساهمين والمحللين. 

عقــب اإلفصــاح عــن البيانــات الماليــة، تقــوم إدارة عالقــات المســتثمرين بعمــل اتصــال جماعــي بيــن اإلدارة التنفيذيــة والمحلليــن لمناقشــة نتائــج البيانــات 
الماليــة للشــركة وفتــح البــاب أمــام أي استفســارات قــد تكــون لــدى المحلليــن فيمــا يتعلــق بــأداء الشــركة، يتــم توثيــق مجريــات االتصــال بمــا فيهــا المناقشــات 

التــي تمــت خــالل االتصــال، ويتــم نشــر ذلــك علــى الموقــع اإللكترونــي للشــركة ليكــون مرجعــا للمســاهمين والجمهــور باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة.
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يقــوم موظفــو عالقــات المســتثمرين باإلضافــة إلــى اإلدارة التنفيذيــة بحضــور المؤتمــرات ذات الصلــة بعالقــات المســتثمرين ممــا يخلــق فرصــة لجــذب اهتمــام 
ــة  ــى كاف ــب عل ــن، ويج ــن والدوليي ــن المحليي ــتثمرين المحتملي ــاهمين والمس ــع المس ــة م ــات فردي ــل اجتماع ــة لعم ــة الفرص ــن وإتاح ــتثمرين المحتملي المس
التنفيذييــن الحاضريــن لتلــك المؤتمــرات أن يكونــوا علــى أتــم اســتعداد لإلجابــة علــى أي تســاؤالت أو استفســارات يتــم طرحهــا خــالل االجتماعــات، علــى ان 

توافــي هــذه االجتماعــات جميــع المتطلبــات الرقابيــة ذات الصلــة.

تتولــى إدارة عالقــات المســتثمرين مســؤولية تجميــع التقريــر الســنوي الخــاص بالشــركة، ويتــم طلــب مدخــالت هــذا التقريــر مــن كافــة اإلدارات ذات الصلــة علــى 
ــواردة مــن تلــك اإلدارة والتأكــد مــن توافقهــا مــع اســتراتيجية الشــركة وصورتهــا العامــة  ــات ال ــوى البيان أن تقــوم إدارة عالقــات المســتثمرين بمراجعــة محت

المعتمــدة.

البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات وعمليات اإلفصاح:
• يتضمــن موقــع الشــركة اإللكترونــي جميــع إفصاحــات الشــركة للســوق التــي تعــود إلــى مــا يزيــد عــن 10 ســنوات، كمــا يتضمــن الموقــع أهــم المعلومــات 

عــن النتائــج والتقاريــر الماليــة الدوريــة، باإلضافــة إلــى آراء المحلليــن وغيرهــا مــن الحقائــق والمؤشــرات.
• يحتــوي الموقــع اإللكترونــي علــى معلومــات مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة وميثــاق العمــل للشــركة، باإلضافــة إلــى لمحــة عــن أهــم المبــادئ والسياســات 
ــة )اإلفصــاح  ــن فق ــابقا ضم ــره س ــم ذك ــا ت ــع الشــركة كم ــى موق ــة عل ــة بعــض السياســات الداخلي ــم إضاف ــا ت ــات الشــركة، كم ــز إليهــا عملي ــي ترتك الت

والشــفافية( مــن هــذا التقريــر.
• يتم مخاطبة هيئة أسواق المال عن طريق البريد اإللكتروني )باإلضافة إلى البريد( لتوفير المعلومات المطلوبة واإلفصاحات.

• يتــم التواصــل مــع هيئــة أســواق المــال مــن خــالل بوابــة الهيئــة اإللكترونيــة التــي تــم إنشــائها بهــدف تســهيل تعامــالت الجهــات المشــمولة برقابتهــا، 
وتعزيــز ورفــع كفــاءة العمــل فــي بيئــة إلكترونيــة.

• تحرص الشركة على اتباع نظام اإلفصاح اآللي من خالل موقع شركة بورصة الكويت الذي يتم عن طريقه تحديث بياناتها وإعالناتها.
• تتضمــن الشــبكة الداخليــة للشــركة مكتبــة إلكترونيــة تحتــوي علــى جميــع التفاصيــل والمعلومــات التــي يتــاح الدخــول إليهــا بطريقــة ســهلة فــي أي وقــت 

فــي حــال توفــر معلومــات الدخــول للموظفيــن المعنييــن.

فى ظل تداعيات كورونا قامت الشركة من خالل إدارة عالقات المستثمرين بما يلي :
عقــد اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة عــن العــام 2020 فــى 17 مــارس 2021 فــى ظــروف اســتثنائية، ومكنــت المســاهمين الراغبيــن فــي المشــاركة فــى   -

االجتمــاع مــن التواصــل أوناليــن.
تحويــل أربــاح مســاهمي الشــركة عــن العــام 2020 مباشــرة علــى حســاباتهم، وذلــك بالتعــاون مــع الشــركة الكويتيــة للمقاصــة والبنــوك الموقعــة معهــا   -

خدمــة التحويــل اإللكترونــي لألربــاح.
ــات  ــدى المســاهمين بخصــوص تداعي ــة استفســارات أو تســاؤالت ل ــح أي ــك لتوضي ــى استفســارات مســاهمي الشــركة، وذل ــرد عل ــات لل شــكلت غرفــة عملي  -

ــا. كورون
حرصت إدارة عالقات المستثمرين على التواجد المستمر خالل هذه الجائحة، وذلك تلبية لرغبات مساهمي الشركة الحاليين والمحتملين.  -

القاعدة الثامنة احترام - حقوق المساهمين
موجز عن اجتماعات المساهمين خالل الثالثة أعوام األخيرة

2021/7/14

66.43%

2021/5/9

77.99%

2021/2/23

72.49%

2020/2/12

69.95%

2019/2/13

2019/3/20
10:00 صباحًا 

2020/3/19
10:00 صباحًا 

2021/3/17
10:00 صباحًا 

2021/6/8
10:00 صباحًا 

2021/10/12
10:00 صباحًا 

مقر شركة زين
الشويخ  الصناعية

مقر شركة زين – الشويخ  الصناعية
باإلضافة  إلى الحضور  اإللكتروني
عن طريق وسائل االتصال الحديثة

النظام  اإللكتروني  لعقد
الجمعيات  العامة
 لدى  المقاصة

النظام  اإللكتروني  لعقد
الجمعيات  العامة
 لدى  المقاصة

73.91%

الجمعية العامة العادية
للسنة المنتهية في

2018/12/31

الجمعية العامة العادية
للسنة المنتهية في

2019/12/31

الجمعية العامة العادية
للسنة المنتهية في

2020/12/31

الجمعية العامة
 غير العادية

الجمعية العامة
 غير العادية

تاريخ اجتماع مجلس اإلدارة

تاريخ الجمعية العامة ووقتها

المكان

نسبة حضور المساهمين

النظام  اإللكتروني  لعقد
الجمعيات  العامة
 لدى  المقاصة

• حماية الحقوق العامة للمساهمين: 
تلتــزم الشــركة بضمــان قيــام جميــع المســاهمين بممارســة حقوقهــم بشــكل عــادل دون أن يتــم انتهــاك تلــك الحقــوق، إضافــة لذلــك فــإن الشــركة تلتــزم 
بحمايــة أصــول المســاهمين مــن أي إســاءة الســتغالل تلــك األصــول مــن قبــل إدارة الشــركة أو أعضــاء مجلــس اإلدارة أو المســاهمين الرئيســيين، وتلتــزم الشــركة 
ــون  ــح الشــركة أو يتعــارض مــع القان ــا ال يضــر بمصال ــك بم ــز، وذل ــوع مــن األســهم بالتســاوي ودون أي تميي ــذات الن ــن ل ــع المســاهمين المالكي ــة جمي بمعامل

واللوائــح، وتلتــزم الشــركة بتوفيــر الحقــوق التاليــة للمســاهمين:  
 

قيد قيمة الملكية في سجل المساهمين لدى وكالة المقاصة.   •
التصرف في األسهم من تسجيل للملكية ونقلها و/أو تحويلها.   •

الحصول على النصيب المقرر في توزيعات األرباح النقدية واألسهم.   •
الحصول على نصيب من موجودات الشركة في حالة التصفية )بعد دفع كافة ديون الشركة(.   •

الحصول على البيانات والمعلومات الخاصة بنشاط الشركة واستراتيجيتها التشغيلية واالستثمارية بشكل منتظم.   •
المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين والتصويت على قراراتها.   •

انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة.    •
مراقبة أداء الشركة بشكل عام وأعمال مجلس اإلدارة بشكل خاص.   •

مساءلة أعضاء مجلس إدارة الشركة أو اإلدارة التنفيذية، وذلك في حال إخفاقهم في أداء المهام المناطة بهم.    •

كمــا يتلقــى المســاهمون المعلومــات والبيانــات المنصــوص عليهــا وفقــا للقوانيــن، ويحــق للمســاهم الوصــول إلــى المعلومــات الــواردة فــي ســجالت اإلفصــاح 
الخاصــة بالشــركة، وكجــزء مــن اإلطــار العــام للحوكمــة بالشــركة فقــد تــم تطويــر سياســة حمايــة حقــوق المســاهمين بهــدف ضمــان التــزام الشــركة باحتــرام 
وحمايــة حقــوق المســاهمين وفقــا للقوانيــن والتعليمــات واللوائــح ذات الصلــة، تأتــي هــذه السياســة مــن التــزام مجلــس إدارة الشــركة بوضــع معاييــر حمايــة 
ــن الجهــات  ــات الصــادرة ع ــح والتعليم ــون واللوائ ــي أحــكام القان ــرات ف ــد الحاجــة لتعكــس التغيي ــر عن ــث هــذه المعايي ــع المســاهمين، وتحدي ــوق جمي حق
التنظيميــة، تســري هــذه السياســة علــى الشــركة وشــركاتها التابعــة ومجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة والموظفيــن لمــا لــكل منهــم مــن دور فــي حمايــة حقــوق 

مســاهمي الشــركة.

ملكية كبار المساهمين 

24.22%

5.05%

21.90%

اسم العميل
الهيئة العامة لالستثمار � الكويت

مجموعة الشركة العمانية لالتصاالت (شركة أوزتيل هولدينجز اس بي سي ليميتيد )

مجموعة شركة الشرق القابضة (شركة نهوض التنمية للتجارة العامة و المقاوالت)

النسبة

• سجل البيانات الخاصة بالمساهمين لدى وكالة المقاصة:   
فــى أبريــل 2004 قامــت الشــركة بتوقيــع اتفاقيــة مــع الشــركة الكويتيــة للمقاصــة بقصــد حفــظ ســجل خــاص لمســاهميها لــدى المقاصــة، وبمقتضــى هــذه 

االتفاقيــة تقــوم المقاصــة بــكل مــا يخــص مســاهمي الشــركة، وعلــى ســبيل المثــال ال الحصــر:   

عمل فهرس بأسماء المساهمين ورقم كل مساهم وعدد األسهم و جنسية المساهم.   •
تحديث البيانات بسجل المساهمين لجمع عمليات التداول التى تتم ببورصة الكويت.   •

القيام بإجراءات نقل الملكية ومحاضر التحويل لحاالت البيع أو الشراء بعد الموافقة عليها من الجهات المختصة.   •
القيام بمتابعة إجراءات البطاقات المفقودة أو التالفة أو إصدار بدل فاقد لها أو تالف عنها.   •

توزيع األرباح النقدية وأسهم المنحة.   •
تزويد الشركة بتقارير بأرصدة المساهمين يوميا وشهريا.   •

تزويد الشركة بتقارير األرباح المستلمة وغير المستلمة شهريا.   •
القيام بتجزئة بطاقات األسهم لحاالت الوفاة واستخراج بطاقات األسهم الجديدة للورثة وتسجيلها.   •

قيد عمليات الرهن التى تجري على أسهم الشركة.   •
تجهيز الدعوات للجمعيات العمومية بالتنسيق مع الشركة قبل انعقادها.   •

يتــاح للمســاهمين إمكانيــة الحصــول علــى المعلومــات والمســتندات الخاصــة بالشــركة بمــا ال يتعــارض مــع القوانيــن والتعليمــات الصــادرة عــن الجهــات   •
الرقابيــة ذات الصلــة. 

• نبذة عن كيفية تشجيع المساهمين على المشاركة والتصويت في االجتماعات الخاصة بجمعيات الشركة 
تشــجع الشــركة كافــة مســاهميها للمشــاركة فــي اجتماعــات الجمعيــة العامــة وكافــة القــرارات التــي تتخذهــا الجمعيــة بمــا فيهــا اختيــار أعضــاء مجلــس اإلدارة، 
كمــا يحــق أليــة فئــة مــن فئــات المســاهمين حضــور اجتماعــات الجمعيــة العامــة دون دفــع أي رســوم مقابــل حضورهــم. يكــون التصويــت فــي الجمعيــة العامــة 

باالقتــراع الســري.

ــات  ــن الجه ــادرة ع ــة والص ــن المنظم ــد والقواني ــى القواع ــاء عل ــك بن ــس اإلدارة، وذل ــن مجل ــوة م ــى دع ــاء عل ــاع بن ــة لالجتم ــة العادي ــة العام ــى الجمعي تدع
ــة العامــة تتضمــن جــدول األعمــال وتحــدد وقــت  ــه دعــوة لحضــور الجمعي ــم االجتماعــات العامــة للمســاهمين بتوجي ــد تنظي ــة، وتقــوم الشــركة عن التنظيمي
االجتمــاع ومكانــه، كمــا توفــر الشــركة للمســاهمين قبــل انعقــاد الجمعيــة العامــة بوقــت كاف جميــع المعلومــات والبيانــات المرتبطــة ببنــود جــدول األعمــال، 

ــة.   ــات المالي ــس اإلدارة ومدقــق الحســابات والبيان ــر مجل ــى األخــص تقاري وعل
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تقــوم الشــركة بتشــجيع المســاهمين للمشــاركة الفعالــة فــي اجتماعــات الجمعيــة العامــة ومناقشــة الموضوعــات المدرجــة علــى جــدول األعمــال ومــا يرتبــط بهــا 
مــن استفســارات تتعلــق بأوجــه النشــاط المختلفــة، وتوجيــه األســئلة بشــأنها إلــى أعضــاء مجلــس اإلدارة ومراقــب الحســابات الخارجــي، ويقــوم مجلــس اإلدارة أو 

مراقــب الحســابات الخارجــي باإلجابــة علــى األســئلة بالقــدر الــذي ال يعــرض مصالــح الشــركة للضــرر. 

تتمثــل أبــرز جهــود الشــركة فــي هــذا الصــدد  فــي عقــد جمعيتهــا العموميــة العاديــة فــي ظــل الظــروف االســتثنائية الصعبــة التــي شــهدتها  الفتــرة األخيــرة 
بيــن العاميــن 2020 - 2021 ، متبعــة توصيــات وإرشــادات وزارة الصحــة، وذلــك بواســطة النظــام اإللكترونــي لعقــد الجمعيــات العامــة لــدى الشــركة الكويتيــة 

للمقاصــة، حرصــا منهــا علــى القيــام بالتزاماتهــا تجــاه مســاهميها.
نقلــت مجموعــة زيــن جمعيتهــا العاديــة بالبــث المباشــر )أوناليــن عبــر الفيديــو( باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة، لمســاهميها حيــث لــم يتســنى لهــم الحضــور 

بســبب الظــروف الصعبــة لجائحــة كوفيــد-19.
الجمعية العمومية لـ "زين" كانت أول جمعية يتم نقل أعمالها عن طريق البث المباشر في الكويت.

يتــاح للمســاهمين االطــالع علــى كافــة البيانــات الــواردة فــي الســجل الخــاص بإفصاحــات أعضــاء مجلــس اإلدارة وأعضــاء اإلدارة التنفيذيــة دون رســم أو مقابــل، 
كمــا يحــق للمســاهمين الوصــول لمحاضــر اجتماعــات الجمعيــة العامــة للشــركة. 

تقــوم الشــركة بالدعــوة لعقــد اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة بنــاًء علــى طلــب عــدد مــن المســاهمين يملكــون مــا ال يقــل عــن خمســة عشــر فــي المئــة 
مــن رأس مــال الشــركة وذلــك خــالل ثالثيــن يومــا مــن تاريــخ الطلــب كمــا جــاء فــي القوانيــن ذات الصلــة، كمــا يتــاح للمســاهمين الذيــن يملكــون نســبة خمســة 

فــي المئــة مــن رأس مــال الشــركة إضافــة بنــود علــى جــدول أعمــال اجتماعــــات الجمعيـــــة العامــة.

يجــوز لــكل مســاهم إقامــة الدعــوى ببطــالن أي قــرار يصــدر عــن مجلــس اإلدارة أو الجمعيــة العامــة )العاديــة أو غيــر العاديــة( مخالفــا للقانــون أو عقــد تأســيس 
الشــركة أو النظــام األساســي أو كان يقصــد بــه اإلضــرار بمصالــح الشــركة، ويجــوز للمســاهمين المالكيــن لنســبة 15% علــى األقــل مــن رأس المــال الطعــن أمــام 

المحكمــة فــي قــرارات الجمعيــة العامــة العاديــة وغيــر العاديــة التــي يكــون فيهــا إجحــاف بحقــوق األقليــة.

القاعدة التاسعة - إدراك دور أصحاب المصالح 
• حماية حقوق أصحاب المصالح

تلتــزم شــركة زيــن بحمايــة حقــوق أصحــاب المصالــح وخلــق المنفعــة وفــرص العمــل مــن خــالل ضمــان وضــع مالــي مســتقر وقــوي للشــركة، وكجــزء مــن إطــار 
عمــل الحوكمــة بالشــركة، فقــد تــم تطويــر سياســة حمايــة أصحــاب المصالــح بهــدف ضمــان احتــرام حقــوق أصحــاب المصالــح كمــا هــو منصــوص عليــه فــي 
القوانيــن واللوائــح ذات الصلــة وحمايتهــا مــن قبــل الشــركة، وبنــاًء عليــه، يتولــى مجلــس إدارة الشــركة مســؤولية وضــع معاييــر حمايــة حقــوق جميــع أصحــاب 

المصالــح وتحديثهــا متــى كان ذلــك مناســًبا، لتوضيــح التغييــرات فــي أحــكام القانــون واللوائــح األساســية والتعليمــات الصــادرة عــن الهيئــات الرقابيــة. 

ــى الشــركة  ــح، تســري هــذه السياســة عل ــع أصحــاب المصال ــة حقــوق جمي ــي تبذلهــا الشــركة لحماي ــح الجهــود الت إن الهــدف مــن هــذه السياســة هــو توضي
وشــركاتها التابعــة ومجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة والموظفيــن حيــث أن لــكل منهــم دور فــي حمايــة حقــوق أصحــاب المصالــح فــي الشــركة، مــن المهــم 
أن يكــون جميــع أعضــاء إدارة الشــركة وموظفيهــا علــى علــم ودرايــة بمتطلبــات هــذه السياســة والقوانيــن والتعليمــات ذات الصلــة والعمــل علــى االلتــزام بهــا.

تشمل فئات أصحاب المصالح: المساهمون، الجهات التنظيمية، العمالء، الموظفون، المجتمع، الموردون، والجهات الخارجية مثل الشركاء والمنافسين.

تضمن الشركة حماية حقوق أصحاب المصالح عن طريق ضمان ما يلي:
ــح يتــم التعامــل  ــة، والتأكــد مــن أن أعضــاء مجلــس اإلدارة واألطــراف ذات العالقــة وأصحــاب المصال ــح بصــورة عادل التعامــل مــع كافــة أصحــاب المصال  •

ــز. ــف ودون أي تميي ــكل منص ــم بش معه
الســماح ألصحــاب المصالــح بالوصــول إلــى المعلومــات والبيانــات المتعلقــة بأنشــطتهم حتــى يتمكنــوا مــن الحصــول علــى تلــك المعلومــات والرجــوع إليهــا   •

بشــكل ســريع ومنتظــم.

ــن  ــود والقواني ــي تحكمهــا العق ــح بالتزاماتهــم الت ــة أصحــاب المصال ــاء كاف ــح، فإنهــا تتوقــع أيضــا وف ــة حقــوق أصحــاب المصال ــا تضمــن الشــركة حماي كم
ــة. ــة ذات الصل ــن الجهــات الرقابي ــح الصــادرة ع واللوائ

• مشاركة أصحاب المصالح و متابعة أنشطة الشركة:
فيما يلي المسؤوليات الرئيسية لمجلس اإلدارة تجاه أصحاب المصالح:

تعييــن إدارة تنفيذيــة مختصــة: تتولــى اإلدارة التنفيذيــة برئاســة الرئيــس التنفيــذي مســؤولية اإلدارة اليوميــة لعمليــات الشــركة وتنفيــذ اســتراتيجيتها،   •
ولذلــك فــإن مــن المســؤوليات الرئيســية لمجلــس اإلدارة اختيــار أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة القادريــن علــى تولــي تلــك المهــام بكفــاءة.

اإلشــراف علــى شــؤون الشــركة بكفــاءة وفعاليــة: يتولــى مجلــس اإلدارة المســؤولية الكاملــة لإلشــراف علــى شــؤون الشــركة بمــا فــي ذلــك اعتمــاد واإلشــراف   •
علــى تنفيــذ األهــداف االســتراتيجية واســتراتيجية إدارة المخاطــر ومعاييــر حوكمــة الشــركة، هــذا باإلضافــة إلــى مســؤولية المجلــس عــن اإلشــراف علــى أداء 

اإلدارة التنفيذيــة. 
    يتولــى مجلــس اإلدارة تنفيــذ مهامــه اإلشــرافية إمــا بشــكل مباشــر مــن خــالل المجلــس أو غيــر مباشــر مــن خــالل اللجــان اإلشــرافية المنبثقــة عنــه )لجنــة 

المخاطــر، لجنــة التدقيــق، لجنــة الترشــيحات والمكافــآت(.
تبنــي سياســات فعالــة: يجــب علــى مجلــس اإلدارة أن يوفــر ألعضــاء اإلدارة التنفيذيــة إطــار عمــل واضــح إلدارة عمليــات الشــركة، ويتــم تحقيــق ذلــك مــن   •
خــالل اإلشــراف علــى السياســات الرئيســية المتبعــة داخــل الشــركة التــي تغطــي مختلــف عمليــات االســتثمار وإدارة األصــول والخصــوم واالئتمــان والسياســات 

األخــرى ذات العالقــة.
اإللمــام بأوضــاع الشــركة وأدائهــا: إن إحاطــة المجلــس بــأي تطــورات تطــرأ علــى البيئــة الداخليــة والخارجيــة للشــركة يعــد أمــرًا هامــا وأساســيا حيــث يتيــح   •

ذلــك للمجلــس القــدرة علــى التدخــل الفــوري إن اقتضــت الحاجــة.
الحفــاظ علــى رأس مــال مناســب للشــركة: يعــد كفايــة رأس المــال مــن المؤشــرات الرئيســية للوضــع المالــي للشــركة، ولذلــك يتولــى المجلــس مســؤولية   •

التأكــد مــن مــدى كفايــة رأس مــال الشــركة آخــذًا فــي االعتبــار متطلبــات الجهــات الرقابيــة ذات الصلــة واألهــداف االســتراتيجية للشــركة.
االلتــزام بالقوانيــن واللوائــح التنفيذيــة والتعليمــات: تخضــع الشــركة لمجموعــة مــن القوانيــن واللوائــح التنظيميــة والتعليمــات الصــادرة عــن الجهــات   •

الرقابيــة ذات الصلــة، ومــن مســؤوليات مجلــس اإلدارة التأكــد مــن التــزام الشــركة بتلــك القوانيــن واللوائــح والتعليمــات.

القاعدة العاشرة - تعزيز وتحسين األداء 
• خطة تطوير مهارات وكفاءات مجلس اإلدارة

يتــم تقييــم مجلــس اإلدارة بشــكل ســنوي، حيــث أنــه متطلــب أساســي للوائــح حوكمــة الشــركات فــي الكويــت، وهــو مــن أهــم مبــادئ أفضــل الممارســات للمســائل 
ــة مــن أداء  ــر مجلــس إدارة زيــن بوضــوح عــن رؤيــة الشــركة وروحهــا وقيمهــا، ولذلــك فــإن الشــركة تتمتــع باســتفادة كامل ــأداء مجلــس إدارة، يعب المتعلقــة ب

مجلــس اإلدارة، وتتميــز بوضــوح الغــرض، والرئاســة الفعالــة، والتوجــه االســتراتيجي.
يتــم تصميــم البرنامــج التدريبــي لتحســين فعاليــة مجلــس اإلدارة لتوســيع وعــي أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي جميــع األمــور المتعلقــة بالشــركة وأدائهــا وقطــاع 
ــى  ــات المتاحــة لمســاعدتهم عل ــى اســتغالل الطــرق والتقني ــس عل ــة، ويحــرص المجل ــي تعمــل فيهــا وغيرهــا مــن المجــاالت الطارئ االتصــاالت واألســواق الت

تحســين فعاليتهــم. 

يســاعد برنامــج تدريــب مجلــس اإلدارة علــى أداء دوره وإحــداث فــرق حقيقــي فــي أداء الشــركة، يحــرص المجلــس علــى تطويــر أدائــه مــن خــالل استكشــاف 
ــم وبالتعــاون  ــج التقيي ــى نتائ ــر اســتنادًا إل ــأداء دوره، يقــوم رئيــس مجلــس اإلدارة بمراجعــة احتياجــات األعضــاء مــن التدريــب والتطوي ــات المتعلقــة ب التحدي
مــع لجنــة الترشــيحات والمكافــآت، يســعى أعضــاء مجلــس اإلدارة دائمــا إلــى تطويــر مهاراتهــم وكفاءاتهــم مــن خــالل الــدورات التدريبيــة وزيــادة الوعــي حــول 

النواحــي الفنيــة الرئيســية المتعلقــة بنشــاط الشــركة.

قامــت الشــركة بإعــداد برنامــج تعريفــي ألعضــاء مجلــس اإلدارة يحتــوي علــى معلومــات عــن الشــركة وأدائهــا ومهمتهــا ورؤيتهــا وجميــع السياســات واإلجــراءات 
الداخليــة باإلضافــة إلــى االجتمــاع بــاإلدارة التنفيذيــة، وعمــل الزيــارات الميدانيــة إلــى مرافق الشــركة، وحضــور العــروض التقديمية الخاصــة بالخطط االســتراتيجية 

وأهــم األمــور الخاصــة بالشــؤون الماليــة والمحاســبية وإدارة المخاطــر، وبرامــج االلتــزام، والمدققيــن الداخلييــن والخارجييــن للشــركة والمستشــارين القانونيين.

كــم تــم وضــع نظــام لتشــجيع أعضــاء مجلــس اإلدارة علــى حضــور الــدورات التدريبيــة والنــدوات التــي تــؤدي إلــى توفيــر فــرص لالجتمــاع بالمؤسســات والشــركات 
المحليــة والدوليــة المتخصصــة، وذلــك بغــرض تطويــر مهــارات األعضــاء ذات الصلــة بأعمــال الشــركة.

• تقييم مجلس اإلدارة 
يوضــح تقييــم أداء مجلــس اإلدارة األدوار الفرديــة والجماعيــة،  بهــدف أن يكــون أكثــر فعاليــة، حيــث أن أداء المجلــس المحســن يترجــم إلــى حوكمــة أفضــل 

للشــركات.

تتعــدد وتتفــرع المجــاالت التــي يمكــن النظــر فيهــا لتقييــم المجلــس وتطويــر أدائــه، وفــي غيــاب وجــود معيــار عالمــي للتقييــم الذاتــي قــام مجلــس إدارة 
زيــن بتعييــن برايــس ووترهــاوس كوبــرز )PwC( للقيــام بتقييــم أداء المجلــس واألعضــاء واللجــان، وهــي طــرف خارجــي مســتقل، ومــن أهــم المجــاالت لتقييــم 
المجلــس هــي هيــكل مجلــس اإلدارة، ودور المجلــس فــي الحوكمــة، وعمليــات مجلــس اإلدارة وســير أعمالــه، واإلشــراف علــى إعــداد التقاريــر الماليــة والتدقيــق.

عندمــا يكــون الطــرف الثالــث مســتقاًل عــن الشــركة ومجلــس اإلدارة، فــإن مشــاركته فــي عمليــة التقييــم يمكــن أن تعــزز بشــكل هــادف موضوعيــة ودقــة العمليــة 
ــراء الجهــات الخارجيــة تقديــم وجهــات نظــر جديــدة ومختلفــة، يتــم اكتســابها مــن العمــل مــع شــركات أخــرى باإلضافــة إلــى كونهــا  والنتائــج، يمكــن لخب

ببســاطة مــن خــارج الشــركة، ممــا قــد يــؤدي إلــى تحســين تطويــر عناصــر العمــل ونتائــج التقييــم.

هنــاك العديــد مــن الفوائــد لتقييــم المجلــس، تشــمل هــذه الفوائــد خلــق فرصــة لألعضــاء للتأمــل الذاتــي، تحليــل وتقييــم مناطــق الضعــف، تزويــد أعضــاء 
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مجلــس اإلدارة بــأداة لقيــاس فعاليتهــا والكفــاءات،  تحفيــز ثقافــة التعلــم، تحديــد خطــط العمــل لتحســين التواصــل التخــاذ القــرار الفعــال، وتحســين عالقــة 
العمــل بيــن لجــان مجلــس اإلدارة و المجلــس، وتحديــد االحتياجــات التدريبيــة للمجلــس لضمــان مواكبــة أحــدث التطــورات.

خلق القيم المؤسسية
تبنــت زيــن ممارســات االســتدامة كاســتجابة للتحديــات الناشــئة وتوقعــات أصحــاب المصالــح عبــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمــة )ESG( يــؤدي التركيــز 
االســتراتيجي علــى الحوكمــة البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات إلــى تفــوق األداء المالــي فــي مختلــف القطاعــات ويدفــع المجلــس واإلدارة التنفيذيــة إلــى 
مواكبــة التطــورات فــي القطــاع وتحقيــق أعلــى قيمــة للمســاهمين وأصحــاب المصالــح مــن خــالل تعامــالت تتســم بالثقــة والنزاهــة، ممــا قــد يــؤدي إلــى ســهولة 
جــذب المســاهمين واالحتفــاظ بهــم فضــاًل عــن زيــادة والء العمــالء، تعمــل هــذه العوامــل غيــر الماليــة كمصــادر مــن الميــزة التنافســية، ممــا يزيــد مــن قيمــة 

الشــركة علــى المــدى الطويــل.
ــاز فــي المجــاالت البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمــة مــن خــالل المزيــد مــن القــدرات التشــغيلية،  ــة الناتجــة عــن األداء الممت تأتــي التأثيــرات اإليجابيــة المماثل
وجــودة اإلدارة، وزيــادة فــي الثقــة وكفــاءة التنفيــذ، وإدارة أكثــر كفــاءة لــرأس المــال، هــذه العوامــل تــدل علــى قــدرة الشــركة علــى اتخــاذ قــرارات ســليمة مــن 
الناحيــة االســتراتيجية، كمــا تــؤدي إلــى تخصيــص وجــذب رأس المــال وقيــادة الشــركة بطريقــة فعالــة ومنتجــة وقيمــة، كمــا ثبــت ارتبــاط األداء بشــكل إيجابــي 
باإلفصاحــات بشــأن البيئــة والمجتمــع والحوكمــة، التــي ترتبــط بشــكل مباشــر بالســمعة واإلدارة واألداء التشــغيلي، وتــؤدي جميعهــا مباشــرة إلــى ارتفــاع القيمــة 

الســوقية للشــركة، بالتالــي، تحقيــق قيمــة أعلــى للمســاهمين علــى المــدى الطويــل.

القاعدة الحادية عشر - التركيز على أهمية المسؤولية االجتماعية
موجز عن وضع سياسة تكفل تحقيق التوازن بين كل من أهداف الشركة وأهداف المجتمع.

ــة  ــال العام ــة الســتراتيجية األعم ــغ األهمي ــر بال ــة هــو أم ــة والخارجي ــب الداخلي ــن الجوان ــة م ــة والبيئي ــة واالقتصادي ــة االجتماعي ــرات المجموع ــم تأثي إن تقيي
ــاءة  ــادة الكف ــالل زي ــن خ ــة م ــطة المجموع ــين أنش ــتمرارية تحس ــان اس ــن ضم ــؤولة ع ــن مس ــي زي ــية" ف ــتدامة المؤسس ــن، و"إدارة االس ــة زي ــة بمجموع الخاص

ــام. ــكل ع ــور بش ــالء والجمه ــل العم ــن مث ــح الخارجيي ــاب المصال ــع أصح ــة م ــاركة اإليجابي ــن والمش ــر الموظفي ــفافية وتطوي والش
وقــد طــورت مجموعــة زيــن سياســة االســتدامة المؤسســية الخاصــة بهــا لضمــان إدمــاج أجنــدة اســتدامة المجموعــة علــى جميــع مســتويات الشــركة مــن أجــل 
تحقيــق أهدافهــا، وسياســة اســتدامة المجموعــة هــي عبــارة عــن بيــان رســمي يؤكــد التــزام زيــن بمعالجــة التحديــات االجتماعيــة واالقتصاديــة والبيئيــة الرئيســية 
ــداد الســتراتيجية االســتدامة الشــاملة الخاصــة  ــم إبرازهــا فــي تلــك السياســة هــي امت ــز الرئيســية التــي ت فــي األســواق التــي تعمــل فيهــا، ومجــاالت التركي
بمجموعــة زيــن. وتشــمل تلــك المجــاالت: تغيــر منــاخ، وتنميــة المهــارات، وتمكيــن الشــباب والمــرأة، والممارســات التجاريــة المســتدامة والمســؤولة، وتوفيــر فــرص 
عمــل هادفــة، وتقليــص الفقــر، وســد فجــوة عــدم المســاواة مــع التركيــز علــى التنــوع والشــمول. وتعكــس مجــاالت تركيــز زيــن أوجــه العجــز والتحديــات التــي تــم 

تحديدهــا علــى مســتوى أســواقها التشــغيلية.

ــى تلــك  ــح إل ــع أصحــاب المصال ــي الرســمي لضمــان وصــول جمي ــى موقعهــا اإللكترون فــي العــام 2021، قــررت زيــن نشــر سياســة اســتدامة المجموعــة عل
ــة. ــة واإلنجليزي ــن العربي ــة باللغتي السياس

نبذة عن البرامج واآلليات المستخدمة والتي تساعد على إبراز جهود الشركة المبذولة في مجال العمل االجتماعي.

إستجابة زين إزاء جائحة كوفيد-19: 
علــى مســتوى أســواقها التشــغيلية، واصلــت زيــن اتخــاذ خطــوات اســتباقية فــي اتجــاه تلبيــة االحتياجــات والتحديــات التــي تواجــه مجتمعاتنــا بســبب الجائحــة 

العالميــة الحاليــة. واعتنقــت زيــن الفــرص التــي ســنحت لالســتجابة ومســاعدة مجتمعاتنــا علــى التعافــي مــن تأثيــرات الجائحــة.
ومــن خــالل اســتراتيجية التحــّول الرقمــي الخاصــة بمجموعــة زيــن، لعبــت المجموعــة دورًا مهمــا فــي تمكيــن وتســريع الوصــول إلــى االتصــاالت فــي المجتمعــات 

التــي نعمــل فيهــا.

وعملــت زيــن علــى ضمــان حصــول جميــع موظفيهــا وأفــراد أســرهم علــى لقاحــات كوفيــد-19، واســتمرت فــي تنفيــذ بروتوكــوالت الصحــة والســالمة علــى 
مســتوى سلســلة القيمــة الخاصــة بهــا.

وفي التالي ملخص لألنشطة المختلفة المتعلقة بجائحة كوفيد-19 التي نفذتها زين خالل العام:

الصحة والسالمة
نظمــت المجموعــة حمــالت تطعيــم للموظفيــن وأفــراد أســرهم فــي العــراق واألردن والكويــت والســعودية والســودان. وإجمــااًل، تــم تطعيــم 4,794 شــخص.   •
وباإلضافــة إلــى ذلــك، أعــارت شــركة زيــن األردن عيادتهــا المتنقلــة إلــى المركــز الوطنــي لألمــن وإدارة األزمــات لتســهيل حمــالت التطعيــم للجمهــور فــي 

المملكــة. وبحلــول نهايــة العــام 2021، تــم تطعيــم 6,900 شــخص مــن خــالل عيــادة زيــن المتنقلــة.
ــد-19  ــن العــراق 911 جهــاز واي- فــاي واشــتراكات ســنوية لنقــاط توصيــل خدمــات التطعيــم ضــد كوفي بالتعــاون مــع اليونيســف، قدمــت شــركة زي  •
ــر األداء  ــادل تقاري ــك لتب ــة لتســجيل وإدارة التطعيمــات، وكذل ــاح اســتخدام المنصــات الرقمي ــذي أت والمناطــق الصحيــة ومخــازن اللقاحــات، وهــو األمــر ال

ــي. ــة األحــداث الســلبية فــي الوقــت الفعل ــات مراقب وبيان

أقامــت شــركة زيــن الســعودية جلســة عــن اضطرابــات النــوم للموظفيــن، وذلــك لتخفيــف بعــض تأثيــرات الجائحــة علــى الصحــة الذهنيــة، وهــي الجلســة   •
التــي حضرهــا أكثــر مــن 300 شــخص. 

وفرت شركة زين العراق رمزًا قصيرًا مجانيا لتمكين المستخدمين من الوصول إلى الجهات الحكومية والقطاعات الصحية في جميع األوقات.  •
ــي  ــر الصح ــات الحج ــاس بتعليم ــزام الن ــن الت ــق يضم ــو تطبي ــلونك"، وه ــق "ش ــالل تطبي ــن خ ــة م ــاعدة وزارة الصح ــت مس ــن الكوي ــركة زي ــت ش واصل  •
واحتياطــات الســالمة. ومنــذ إطــالق ذلــك التطبيــق، تــم تســجيل 1.5 مليــون شــخص فيــه. وباإلضافــة إلــى ذلــك، اســتفاد 519,000 شــخص مــن منصــة 
الخدمــات الصحيــة عــن ُبعــد داخــل التطبيــق الــذي يوفــر لألفــراد الخاضعيــن للحجــر الصحــي تصريحــا طبيــا إذا لــزم األمــر، وإمكانيــة الوصــول إلــى األطبــاء 

للحصــول علــى استشــارات طبيــة وتوصيــل األدويــة. 

التعليم
بــت هــذه التطــورات  بســبب اإلغالقــات المفاجئــة وحظــر التجــول وممارســات التباعــد االجتماعــي، عانــى قطــاع التعليــم بشــكل كبيــر خــالل الجائحــة. وقــد تطلَّ
اســتجابة ســريعة مــن أجــل ضمــان اســتمرار الشــباب فــي تعليمهــم، وبالتالــي رأت زيــن فــي ذلــك فرصــة لتزويــد الطــالب بالوصــول إلــى المنصــات التعليميــة 

والمعلومــات ذات الصلــة بدراســاتهم.

مــن خــالل شــراكة شــركة زيــن األردن مــع اليونيســف، تــم إطــالق منصــة B12 التعليميــة لدعــم التعلــم االفتراضــي. وحاليــا، يســتفيد مــن تلــك الخدمــة   •
طالــب.   5000

لتســهيل التعلــم عــن ُبعــد ودعــم القطــاع التعليمــي فــي أوقــات األزمــات، قدمــت شــركة زيــن العــراق باقــات بيانــات مجانيــة للطــالب والمعلميــن لتمكيــن   •
الوصــول إلــى المنصــات التعليميــة عبــر اإلنترنــت.

بالنسبة المتحان الشهادة السودانية، أرسلت شركة زين رسالة نصية جماعية إلى 5 ماليين عميل لزيادة التوعية باالمتحان لدى الطالب وعائالتهم.  •
دعمــت زيــن إطــالق منصــة Learning Passport، وهــي منصــة مركزيــة تتألــف مــن دورات تدريبيــة يتــم تقديمهــا للشــباب لبنــاء المهــارات الالزمــة   •
للتميــز فــي حياتهــم المهنيــة والشــخصية، وذلــك فــي الســودان بالتعــاون مــع اليونيســف ووزارة التعليــم مــن خــالل توفيــر وصــول معفــي مــن الضريبــة 

إلــى المنصــة مــن خــالل شــبكة زيــن، وحتــى اآلن، تضــم المنصــة مــا يقــارب 1,500 مســتخدم نشــط.

حمالت توعية الجمهور
كشــفت الجائحــة كيــف يمكــن أن يــؤدي انتشــار معلومــات كاذبــة أو مضللــة بشــأن الصحــة والســالمة إلــى إعاقــة جهــود مكافحــة كوفيــد-19. وكانــت اســتجابة 

زيــن إزاء ذلــك هــي التعــاون مــع الجهــات الحكوميــة لضمــان الوصــول إلــى المعلومــات الصحيحــة.

بالتعــاون مــع وزارة الصحــة، قامــت شــركة زيــن العــراق بتركيــب 14 لوحــة إعالنيــة فــي مواقــع اســتراتيجية فــي أرجــاء العاصمــة بغــداد مــن أجــل زيــادة   •
التوعيــة باللقاحــات. واحتــوت تلــك اللوحــات اإلعالنيــة علــى معلومــات حــول اإلجــراءات الوقائيــة التــي يمكــن لألفــراد اتخاذهــا لتفــادي اإلصابــة بالفيــروس.

زين وإعالن اليونيسيف الرمضاني 
تــم تنفيــذ حملــة زيــن الرمضانيــة الســنوية هــذا العــام لدعــم اليونيســف فــي مواجهــة التحــدي المتمثــل فــي التــردد إزاء أخــذ التطعيمات علــى مســتوى المنطقة 
وتشــجيع اســتخدام اللقاحــات المضــادة لكوفيــد-19. وتــم بــث ذلــك اإلعــالن علــى قنــوات MBC1 وMBC درامــا وتليفزيــون "الــراي" وتلفزيــون الكويــت 

وتلفزيــون "شــاهد" خــالل الشــهر الكريــم كمــا تــم تحميلــه علــى قنــاة مجموعــة زيــن علــى موقــع يوتيــوب، حيــث حقــق أكثــر مــن 10 مالييــن مشــاهدة.

)SMEs( "الشمول المالي ودعم "الشركات الصغيرة والمتوسطة
مــن خــالل توفيــر الدعــم وبنــاء المرونــة علــى مســتوى مجتمــع الشــركات الناشــئة، اســتحدثت مجموعــة زيــن قنــوات جديــدة للدفــع غيــر النقــدي وورش عمــل 

للتخفيــف مــن الضغــوط الماليــة ودعــم بنــاء القــدرات.

أطلقــت منصــة االبتــكار الخاصــة بشــركة زيــن األردن )ZINC( برنامــج "زيــن المبــادرة 5"، وهــو برنامــج يدعــم تعافــي الشــركات الناشــئة خــالل جائحــة   •
كوفيــد-19. وتقــدم تلــك المبــادرة مســارين، أحدهمــا لــرواد األعمــال الذيــن لديهــم أفــكار عمــل واآلخــر للشــركات الناشــئة القائمــة. وإجمــااًل، تــم دعــم 144 

ــاء القــدرات. ــادرات لبن ــادرات ماليــة ومب فكــرة و32 شــركة ناشــئة مــن خــالل مب
مــن أجــل دعــم متطلبــات التباعــد االجتماعــي، أطلقــت شــركة زيــن العــراق قنــوات جديــدة لبوابــات الدفــع عبــر اإلنترنــت، وهــي القنــوات المتاحــة مــن خالل   •

.Zain Iraq B2B موقــع المجموعــة ومــن خــالل تطبيــق
قدمــت شــركة زيــن الســعودية مكالمــات جماعيــة مجانيــة مغلقــة وغيــر محــدودة لمــدة شــهر واحــد، مــع خيــار التجديــد التلقائــي لدعــم الشــركات مــن   •

جميــع األحجــام فــي تلبيــة احتياجــات االتصــال عــن ُبعــد.

في شركة زين األردن، قدمت "زين كاش" - وهي خدمة دفع إلكتروني متنقلة - ما يلي:
أتاحــت للعمــالء الجــدد القــدرة علــى فتــح محافظهــم الخاصــة بشــكل افتراضــي مــن المنــزل دون الحاجــة لزيــارة متاجــر زيــن أو مقــار البائعيــن، وهــي   -

ــخص.  ــن 100,000 ش ــر م ــادت أكث ــي أف ــة الت الخدم
تم تزويد عمالء زين بخيار إعادة شحن رصيد خطوطهم عبر اإلنترنت بسعر مخفض أثناء فترة الحجر الصحي.  -
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تــم منــح عمــالء "زيــن كاش" إمكانيــة الوصــول إلــى محافظهــم النقديــة عــن طريــق موقــع زيــن اإللكترونــي باســتخدام خدمــة الدفــع الســريع مــن خــالل   -
بطاقــة االئتمــان، وهــو األمــر الــذي اســتفاد منــه 8,000 شــخص.

ــب  ــة والروات ــات الحكومي ــك اإلعان ــي ذل ــا ف ــة، بم ــات جماعي ــالت مدفوع ــة معام ــية لمعالج ــاة رئيس ــي األردن كقن ــن كاش" ف ــة "زي ــتخدام خدم ــم اس ت  -
عــة، بلــغ مجموعهــا 59  وصناديــق المســاعدة األخــرى مــن خــالل المحافــظ اإللكترونيــة. وتعاملــت "زيــن كاش" مــع 400,000 معاملــة مدفوعــات مجمَّ

ــخص. ــف ش ــن 200 أل ــر م ــا أكث ــتفاد منه ــي، واس ــار أردن ــون دين ملي

ويمكن االطالع على مزيد من التفاصيل حول استجابة زين إزاء الجائحة من خالل الرابطين التاليين:
https://www.zain.com/en/covid19 :باللغة االنجليزية

https://www.zain.com/ar/covid19 :باللغة العربية

وفــي إطــار اســتراتيجية االســتدامة المؤسســية الخمســية الجديــدة الخاصــة بمجموعــة زيــن )2020-2025(، أنشــأت المجموعــة برامــج معينــة تســاعد فــي دعــم 
تحقيــق األهــداف فــي إطــار هــذه االســتراتيجية.

ر مناخ: 1. تغيُّ
تــدرك المجموعــة أهميــة الحفــاظ علــى الكوكــب ومــوارده، وتلتــزم بالبحــث عــن طــرق لتقليــص االنبعاثــات الكربونيــة، وتخفيــف المخاطــر المتعلقــة بالمنــاخ، 

وتحديــد الفــرص التــي تســاعد فــي الحفــاظ علــى الطاقــة والميــاه والتنــوع البيولوجــي.

خــالل العــام، واصلــت المجموعــة مشــاركتها فــي منظمــة CDP - المعروفــة ســابقا باســم "مشــروع الكشــف عــن الكربــون" - لإلفصــاح عــن إدارتهــا للجوانــب   •
المتعلقــة بالمنــاخ. ومــن خــالل ذلــك اإلفصــاح، حصلــت زيــن علــى تصنيــف A- ، وهــو التصنيــف الــذي ينــدرج تحــت فئــة القيــادة وُيعتبــر عالمــة فارقــة 
كبيــرة للمجموعــة، حيــث كانــت قــد ســجلت ســابقا تصنيــف B فــي إفصــاح العــام الماضــي. وُيظهــر هــذا اإلنجــاز مــدى التــزام المجموعــة فــي قيــاس 
والكشــف عــن تأثيــرات تغيــر منــاخ علــى أســاس شــمولي. ومــن خــالل عضويتهــا فــي منظمــة CDP، تثبــت مجموعــة زيــن توافقهــا مــع "فرقــة العمــل 
المعنيــة باإلفصاحــات الماليــة المتعلقــة بالمنــاخ" )TCFD(. ومــن خــالل اســتبيان CDP، تلتــزم زيــن بتوصيــات "فرقــة العمــل المعنيــة باإلفصاحــات 
الماليــة المتعلقــة بالمنــاخ" فــي إطــار الحوكمــة والمخاطــر والفــرص واالســتراتيجية واألهــداف واالنبعاثــات الكربونيــة. وقــد أفصحــت زيــن عــن المخاطــر 

التــي تواجههــا والفــرص لـــمنظمة CDP بنــاًء علــى دليــل "فرقــة العمــل المعنيــة باإلفصاحــات الماليــة المتعلقــة بالمنــاخ" ذو العالقــة.

أقامــت شــركة زيــن البحريــن مســابقة إلعــادة تدويــر النفايــات اإللكترونيــة، وهــي المســابقة التــي شــملت أربــع مــدارس إعداديــة فــي البحريــن. وتهــدف   •
المســابقة إلــى نشــر التوعيــة وترســيخ ممارســة إعــادة تدويــر األجهــزة اإللكترونيــة القديمــة بيــن شــباب المملكــة. وتــم تقييــم الفائزيــن مــن جانــب لجنــة 
تألفــت مــن ممثليــن عــن كٍل مــن زيــن شــركة البحريــن والمجلــس األعلــى للبيئــة ووزارة التربيــة والتعليــم. كمــا قامــت شــركة زيــن البحريــن بتركيــب 
صناديــق إعــادة تدويــر نفايــات إلكترونيــة لموظفيهــا فــي مقرهــا الرئيســي إلعــادة تدويــر نفاياتهــم اإللكترونيــة بمــا فــي ذلــك أجهــزة الهواتــف الذكيــة 

واألجهــزة اللوحيــة وأجهــزة التلفزيــون وغيرهــا مــن األجهــزة المــزودة بلوحــات دوائــر كهربائيــة.

فــي "يــوم البيئــة العالمــي"، احتفلــت شــركة زيــن الســودان بتلــك المناســبة مــن خــالل نشــر التوعيــة بأهميــة اســتعادة النظــم البيئيــة الطبيعيــة. وبســبب   •
ــوم العالمــي لمكافحــة  ــال بالي ــذي يســبب التصحــر. ولالحتف ــاف ال ــات والجف ــة لمخاطــر الفيضان ــإن الســودان ُمعــرض بدرجــة عالي موقعــه الجغرافــي، ف
التصحــر والجفــاف، قامــت شــركة زيــن الســودان بنشــر التوعيــة حــول عواقــب تغيــر منــاخ بمــا فــي ذلــك الهجــرة القســرية بســبب ارتفــاع درجــات الحــرارة، 
والخســائر الزراعيــة بســبب الجفــاف، وذوبــان القمــم الجليديــة ممــا يــؤدي إلــى ارتفــاع مســتويات ســطح البحــر. وقــد تــم الوصــول إلــى أكثــر مــن 113,100 

شــخص مــن خــالل حمــالت الشــركة.

2. األعمال االجتماعية: 
تلتزم مجموعة زين بتوفير وصول شامل إلى االتصاالت مع إعادة ابتكار المنتجات والخدمات القائمة على الغرض والتي تخلق قيمة اجتماعية ومالية.

باقات مخصصة لذوي االحتياجات الخاصة
واصلت شركة زين األردن تقديم باقة Basma Line+، وهي حزمة متنقلة تستهدف 353 شخصا من فئة الصم والبكم.   •

أطلقــت شــركة زيــن الكويــت باقتيــن للدفــع اآلجــل مخصصتيــن لــذوي االحتياجــات الخاصــة بالتعــاون، وذلــك مــع كٍل مــن الهيئــة العامــة لالتصــاالت   •
ــة العامــة لشــؤون ذوي اإلعاقــة. ــة المعلومــات والهيئ وتقني

شراكة مع مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين وشركة فيسبوك
واصلــت الشــركة توفيــر الوصــول إلــى اتصــاالت واي-فــاي مجانيــة لعشــرة مراكــز الجئيــن فــي أرجــاء األردن. وخــالل العــام، تمكنــت الشــركة مــن اجتــذاب   •

ــى 728 ألــف مســتخدم. ــي عــدد المســتخدمين إل ــدًا، ليصــل إجمال ــدًا فري 4,012 مســتخدما جدي

باقات للطالب في السعودية
نظــرًا للتحــّول فــي التعليــم عبراإلنترنــت، دخلــت شــركة زيــن الســعودية فــي شــراكة مــع "مؤسســة تكافــل" و"مبــادرة التعليــم" الخاصــة بهــا، وزودت   •
5,000 طالــب بـــ 10 غيغابايــت مــن البيانــات مجانــا لمــدة ثالثــة أشــهر. وحرصــت الشــركة علــى تقديــم هــذه الخدمــة للطــالب المنتميــن إلــى فئــات 

اجتماعيــة محرومــة مــن أجــل ضمــان اســتمرار تعليمهــم.

3. الشمول:
نحــن نهــدف إلــى ســد الفجــوات الموجــودة حاليــا فــي مجتمعاتنــا التــي نعمــل فيهــا، مــع التركيــز بشــكل خــاص علــى المــرأة فــي مجــاالت التكنولوجيــا، ورفــع 

مهــارات الفئــات االجتماعيــة المهمشــة والمحرومــة، وتعزيــز الشــمول الرقمــي، ليشــمل كبــار الســن واألشــخاص ذوي االحتياجــات الخاصــة.

المرأة في مجال التكنولوجيا
مــن أجــل تعزيــز تنميــة الفتيــات والنســاء فــي مجــاالت العلــوم والتكنولوجيــا والهندســة والرياضيــات، أطلقــت مجموعــة زيــن برنامــج "المــرأة فــي التكنولوجيــا" 
علــى مســتوى أســواقها التشــغيلية، حيــث يتــم الجمــع بيــن طالبــات العلــوم والتكنولوجيــا والهندســة والرياضيــات وبيــن خبــراء متمرســين مــن شــركات زيــن 
التابعــة ليقومــوا بتوجيههــن. ومــن خــالل إنشــاء مواءمــات ناجحــة، يهــدف البرنامــج إلــى تمكيــن األجيــال القادمــة مــن اإلنــاث لدخــول هــذا المجــال مــع وعــد 

بــأن يصبحــن صانعــات التغييــر فــي مجــاالت الصناعــة.

وقــد تــم تصميــم ذلــك البرنامــج مــن خــالل التشــاور والمشــاركة مــع نســاء يدرســن حاليــا فــي مجــاالت العلــوم والتكنولوجيــا والهندســة والرياضيــات، وذلــك لتلبيــة 
احتياجاتهــن وتحدياتهــن بشــكل كامــل. وتــم إطــالق حملــة فــي كل دولــة مــن الــدول التــي نعمــل فيهــا لجــذب النســاء المتحمســات لمجــال عملهــن ولكنهــن 

قــد يواجهــن صعوبــات.

نــت المرحلــة الثانيــة جلســات نصــف شــهرية.  امتــدت الجلســات اإلرشــادية علــى مــدار أربعــة أشــهر، واشــتملت المرحلــة األولــى علــى اجتماعــات شــهرية، وتضمَّ
وألن الجلســات كانــت تجريبيــة، فقــد كان هنــاك حريــة فــي التجربــة مــع المشــاركات مــن أجــل فهــم أفضــل الممارســات.

وباإلضافــة إلــى تلــك الجلســات اإلرشــادية، تمــت دعــوة المشــاركين فــي البرنامــج إلــى ورشــة عمــل حــول التمييــز علــى أســاس الجنــس وهــي الورشــة التــي أجرتهــا 
WISE Campaign، وهــي شــركة بريطانيــة رائــدة فــي مجــال إحــداث تغييــر ثقافــي إيجابــي فــي قطاعــات العلــوم والتكنولوجيــا والهندســة والرياضيــات، 
ولديهــا أكثــر مــن 37 عامــا مــن الخبــرة فــي مجالهــا. وُعقــدت جلســة ختاميــة بتيســير مــن جانــب إيشــرين برادلــي، المتحدثــة الرئيســية والمؤلفــة والمدربــة 

التنفيذيــة، والتــي قدمــت جلســة تدريبيــة تحــت عنــوان "كيفيــة بنــاء عالمتــك التجاريــة الشــخصية" للمتدربــات والموجهيــن لتحقيــق أهدافهــم بثقــة.

ذوي االحتياجات الخاصة
خــالل العــام، بــدأت شــركة زيــن البحريــن رحلتهــا التحّوليــة مــن خــالل تحديــد الفــروع واألكشــاك التــي يمكــن الوصــول إليهــا بهــدف تحديــد أولوياتهــا   •
ــى  ــول إل ــة الوص ــان إمكاني ــي ضم ــركة ف ــج الش ــل نه ــا. ويتمث ــول إليه ــهيل الوص ــدرات لتس ــات ومنح ــب الفت ــا، وتركي ــول إليه ــة الوص ــان إمكاني وضم
مواقعهــا الماديــة قبــل معالجــة العمليــات أو المنتجــات أو الخدمــات. وباإلضافــة إلــى ذلــك، أنشــأت شــركة زيــن البحريــن "خــط التمكيــن"، وهــو خــط 

ســاخن لضعــاف الســمع ليكــون بمثابــة خــط خدمــة عمــالء.
لتلبيــة احتياجــات ذوي االحتياجــات الخاصــة، أطلقــت شــركة زيــن العــراق بطاقــات أولويــة للعمــالء ذوي االحتياجــات الخاصــة المســجلين، وذلــك ليتجــاوزوا   •

طوابيــر االنتظــار فــي فــروع وأكشــاك زيــن، وهــو األمــر الــذي يوفــر لهــم خدمــة أســرع.
احتفلــت زيــن باليــوم العالمــي لــذوي االحتياجــات الخاصــة مــن خــالل االنضمــام إلــى الحركــة العالميــة #PurpleLightUp علــى مســتوى أســواق زيــن   •

ــم. التشــغيلية، وذلــك لتكريــم المســاهمة االقتصاديــة لـــ 386 مليــون موظــف مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة علــى مســتوى العال
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 :Z 4.  جيل
تهــدف زيــن إلــى تمكيــن 16 مليــون طفــل وشــاب علــى مســتوى نطــاق تواجدهــا التشــغيلي، وذلــك مــن خــالل بنــاء المرونــة وحمايــة األجيــال القادمــة ودعــم 

األطفــال والشــباب مــع التركيــز علــى األمــان عبــر اإلنترنــت والتوظيــف وتنميــة المهــارات. 

أطلقــت زيــن حملــة جماعيــة عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي بعنــوان "وحــوش اإلنترنــت" لنشــر التوعيــة حــول ســالمة األطفــال علــى شــبكة اإلنترنــت   •
والمخاطــر التــي قــد يواجههــا األطفــال أثنــاء اســتخدامهم لإلنترنــت. وترتكــز الحملــة علــى قصــص خياليــة كالســيكية بلمســة عصريــة لتصويــر مــا يحــدث 

حاليــا فــي العالــم الرقمــي. وبنجــاح، اســتقطبت تلــك الحملــة أكثــر مــن 66.3 مليــون تفاعــل علــى مســتوى نطــاق تواجــد زيــن.

تتعــاون مجموعــة زيــن حاليــا مــع "المركــز الكنــدي لحمايــة الطفــل" مــن أجــل إدمــاج مشــروع Arachnid، وهــو برنامــج لتقليــص توافــر مــواد االعتــداء   •
الجنســي علــى األطفــال علــى مســتوى العالــم. وقــد نجحــت المجموعــة فــي إدمــاج مشــروع Arachnid فــي الكويــت، وتعمــل حاليــا علــى إدماجــه فــي 
أســواقها األخــرى. وتســتخدم شــركة زيــن الســودان حــل مؤسســة "Watch"، وهــي مؤسســة خيريــة مقرهــا المملكــة المتحــدة وتوفــر عبــر شــبكتها برمجيــات 

لتصفيــة وإزالــة وحظــر مــواد االعتــداء الجنســي علــى األطفــال.

تعاونــت شــركة زيــن الســودان مــع شــركة "هواتــف" لتدريــب الخريجيــن الجــدد علــى العمــل كــوكالء فــي مراكــز االتصــال. ومنــذ العــام 2020، تــم تعييــن   •
870 وكيــاًل مــن خــالل هــذا البرنامــج، وهــو األمــر الــذي يــدل علــى رغبــة الشــركة فــي توفيــر فــرص النمــو للشــباب.

ــل  ــائل التواص ــر وس ــة عب ــة وحمل ــل افتراضي ــة عم ــن ورش ــن البحري ــركة زي ــت ش ــن، أقام ــور الدي ــان ن ــة إيم ــة المحلي ــف والُمعاِلج ــع اليونيس ــراكة م بالش  •
االجتماعــي تناولتــا موضوعــات مثــل: التنمــر عبــر اإلنترنــت، والســالمة عبــر اإلنترنــت مــن منظــور الوالديــن، مــع التركيــز قليــاًل علــى تعليــم األطفــال كيفيــة 

الصمــود فــي العالــم الرقمــي المتســارع الخطــى.

ــي مجــال  ــال ف ــت الب« الحتضــان وتســريع رواد األعم ــع »بريليان ــاون م ــن التع ــت زي ــة"، واصل ــرة عظيم ــن فك ــن مشــروع "زي ــة م ــي نســختها السادس ف  •
ــس فــي العــام 2010، حيــث قــام بتمكيــن وتدريــب واالســتثمار فــي أكثــر  التكنولوجيــا علــى مســتوى المنطقــة. وكان مشــروع "زيــن فكــرة عظيمــة" قــد تأسَّ
مــن 1500 شــاب كويتــي وعربــي. وحتــى اآلن، تبلــغ االســتثمارات فــي الشــركات الناشــئة ضمــن مشــروع "زيــن فكــرة عظيمــة" أكثــر مــن 6 مالييــن دينــار 
كويتــي )20 مليــون دوالر أمريكــي(، حيــث أصبــح 30% مــن خريجــي "زيــن فكــرة عظيمــة" يمتلكــون اآلن أعمــااًل مزدهــرة علــى مســتوى أســواقنا المحليــة 

واإلقليميــة.

وخــالل العــام، تقــدم 170 مترشــحا طموحــا مــن أرجــاء منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا بطلبــات انضمــام، وشــارك 114 منهــم فــي المعســكر التدريبــي 
االفتراضــي، مــع وصــول 60 مــن رواد األعمــال المؤهليــن إلــى المرحلــة التاليــة. وفــي النهايــة، وصــل 25 متأهــاًل مــن ســبع دول إلــى المرحلــة النهائيــة وعرضــوا 

أفكارهــم علــى مســتثمرين وشــركاء أعمــال محتمليــن. 
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تقرير مراقب الحسابات المستقل إلى حضرات السادة
مساهمي شركة االتصاالت المتنقلة ش.م.ك.ع.  المحترمين

تقرير عن تدقيق البيانات المالية المجمعة

الرأي المتحفظ
ــة  ــاالت المتنقل ــركة االتص ــة لش ــة المجمع ــات المالي ــا البيان ــد دققن لق
ــن  ــم مجتمعي ــار إليه ــة )يش ــركاتها التابع ــركة"( وش ش.م.ك.ع. )"الش
ــا  ــع كم ــي المجم ــز المال ــان المرك ــن بي ــي تتضم ــة"( والت بـــ "المجموع
فــي 31 ديســمبر 2021، وبيانــات الربــح أو الخســارة، والربــح أو الخســارة 
ــات  ــة، والتدفق ــوق الملكي ــرات فــي حق والدخــل الشــامل اآلخــر، والتغي
النقديــة المجمعــة للســنة المنتهيــة بذلــك التاريــخ، وكذلــك إيضاحــات 
ــات  ــص السياس ــك ملخ ــي ذل ــا ف ــة بم ــة المجمع ــات المالي ــول البيان ح

ــة. ــبية الهام المحاس
ــاس  ــرة  أس ــي فق ــن ف ــر المبي ــة لألم ــار المحتمل ــتثناء اآلث ــا، وباس برأين
الــرأي المتحفــظ الــواردة فــي تقريرنــا، فــإن البيانــات الماليــة المجمعــة 
المرفقــة تعبــر بصــورة عادلــة، مــن جميــع النواحــي الماديــة، عــن المركــز 
المالــي المجمــع للمجموعــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2021، وأدائهــا 
المالــي المجمــع وتدفقاتهــا النقديــة المجمعــة للســنة المنتهيــة بذلــك 

ــة. ــر المالي ــة للتقاري ــر الدولي ــا للمعايي ــخ وفًق التاري

أساس الرأي المتحفظ
كمــا هــو مبيــن فــي إيضــاح رقــم 2.1 مــن البيانــات الماليــة المجمعــة، 
اســتبعدت المجموعــة اإلفصــاح عــن آثــار تطبيــق معيــار المحاســبة 
الدولــي رقــم 29 الخــاص بالتقريــر المالــي فــي االقتصاديــات ذات 
التضخــم المرتفــع فيمــا يتعلــق بشــركاتها التابعــة فــي جمهوريــة 
ــة،  ــم تقــم بإجــراء الحســابات المطلوب الســودان. وحيــث أن المجموعــة ل
فإنــه يتعــذر التوصــل إلــى تأكيــد معقــول بشــأن األثــر الفعلــي لتطبيــق 
ــذه  ــي ه ــع ف ــم المرتف ــات ذات التضخ ــبية لالقتصادي ــة المحاس السياس
ــر  ــاس األث ــا قي ــذر علين ــروف، يتع ــذه الظ ــي ه ــة. وف ــركات التابع الش

ــم 29. ــي رق ــبة الدول ــار المحاس ــق معي ــدم تطبي ــن ع ــج ع النات

لقــد قمنــا بأعمــال التدقيــق وفًقــا لمعاييــر التدقيــق الدوليــة. تــم 
توضيــح مســؤولياتنا بموجــب تلــك المعاييــر بشــكل أكثــر تفصيــاًل فــي 
ــة  ــات المالي ــق البيان ــن تدقي ــابات ع ــب الحس ــؤوليات مراق ــرة "مس فق
ــة  ــن المجموع ــتقلون ع ــا مس ــا. إنن ــن تقريرن ــواردة ضم ــة" وال المجمع
وفًقــا  لقواعــد الســلوك األخالقــي الدوليــة للمحاســبين المهنييــن 
لمجلــس معاييــر الســلوك األخالقــي الدوليــة للمحاســبين بمــا فــي ذلــك 
ــا بمســؤولياتنا  ــا التزمن ــد(، كم ــة لالســتقاللية" )القواع ــر الدولي "المعايي
ــي  ــق الت ــة التدقي ــا أن أدل ــد. باعتقادن ــا للقواع ــرى وفق ــة األخ األخالقي

ــظ. ــا المتحف ــا لرأين ــر أساس ــة لتوف ــة ومالئم ــا كافي ــا عليه حصلن

الطريقة المتبعة في تدقيقنا لمعالجةأمور التدقيق الرئيسية
أمور التدقيق الرئيسية

االعتراف باإليرادات

اعترفــت المجموعــة بإيــرادات مــن خدمــات االتصــاالت بمبلــغ 1,517.251 
مليــون دينــار كويتــي للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2021.

توجد مخاطر كامنة تتعلق باالعتراف بإيرادات االتصاالت، ألن أنظمة 
تكنولوجيا المعلومات ذات الصلة هي أنظمة معقدة، إذ يتم معالجة حجم 
كبير من المعلومات من خالل عدة أنظمة مختلفة ويتضمن ذلك مجموعة 

متنوعة من المنتجات واألسعار.

نظرًا للتعقيدات واالعتماد على أنظمة تكنولوجيا المعلومات المختلفة في 
عملية االعتراف باإليرادات فضاًل عن مخاطر الغش المفترضة بشأن عملية 
حدوث وتحقق اإليرادات المسجلة، فقد اعتبرنا أن هذا األمر هو أحد أمور 

التدقيق الرئيسية.

إن السياســة المحاســبية المتعلقــة باالعتــراف باإليــرادات مبينــة فــي إيضــاح 
رقــم 2.3.15 واإلفصاحــات ذات الصلــة مبينــة فــي إيضــاح رقــم 19 وإيضــاح 

رقــم 25 مــن البيانــات الماليــة المجمعــة.

تضمنت إجراءاتنا المتبعة للقيام بمهام التدقيق ما يلي:
• تفهم عمليات اإليرادات الهامة وتحديد نظم الرقابة ذات الصلة 

وأنظمة تكنولوجيا المعلومات والواجهات البرمجية والتقارير.
• تقييم أنظمة تكنولوجيا المعلومات ذات الصلة من خالل االستعانة 

بفريقنا الداخلي المختص بتدقيق تكنولوجيا المعلومات وتصميم 
وفاعلية تشغيل نظم الرقابة الداخلية المتعلقة باالعتراف باإليرادات.
• اختبار فاعلية تشغيل نظم الرقابة على تسجيل معامالت اإليرادات 

وصالحيات تغيير األسعار ومدخالت ذلك في أنظمة الفوترة وإجراءات 
الرقابة على التغيير المطبقة فيما يتعلق بهذه األنظمة.

• التحقق من المطابقات الرئيسية التي أجراها فريق تأكيد اإليرادات 
التابع للمجموعة بما في ذلك المطابقة الكاملة من نظم دعم األعمال 

إلى نظم الفوترة والتسعير إلى دفتر األستاذ العام، ويتضمن هذا 
االختبار التأكد من صحة دفاتر اليومية المادية التي تم معالجتها بين 

نظم الفوترة ودفتر األستاذ العام.
• اختبار عينة من فواتير المشتركين بمطابقتها مع اإليصاالت النقدية.
• إجراء اختبارات لبيان مدى دقة عملية إنشاء فواتير المشتركين على 

أساس العينة.

قمنا أيًضا بتقييم اإلفصاحات الواردة في البيانات المالية المجمعة 
المتعلقة بهذا الشأن وفقا لمتطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية.

انخفاض قيمة الشهرة 

كمــا فــي 31 ديســمبر 2021، بلغــت الشــهرة المســجلة 584.567 مليــون 
دينــار كويتــي وهــو مــا يمثــل 12.2% مــن مجمــوع الموجــودات.

يعتبر اختبار انخفاض قيمة الشهرة الذي تم إجراؤه من قبل اإلدارة أمرًا 
جوهريا لتدقيقنا نظرًا ألن تقدير القيمة االستردادية للشهرة على أساس 

قيمة االستخدام ُيعد أمًرا معقًدا ويتطلب إصدار أحكام جوهرية من جانب 
اإلدارة.

يستند تقدير التدفقات النقدية المتوقعة إلى تقديرات اإلدارة للمتغيرات 
مثل النمو في قطاع االتصاالت والنمو االقتصادي ومعدالت التضخم 

المتوقعة والعوائد.

وبالتالي، فقد اعتبرنا أن اختبار االنخفاض في قيمة الشهرة هو أحد أمور 
التدقيق الرئيسية.

إن سياســة المجموعــة المتعلقــة بتقييــم انخفــاض قيمــة الشــهرة مبينــة في 
إيضــاح رقــم 2.3.8 واإلفصاحــات ذات الصلــة مبينــة فــي إيضــاح رقــم 12 

مــن البيانــات الماليــة المجمعــة.

قمنا بتقييم تصميم وفاعلية تشغيل نظم الرقابة على عملية تقييم 
انخفاض قيمة الشهرة.

وبمساعدة خبرائنا في مجال التقييم، قمنا بتقييم االفتراضات الرئيسية 
التي تشكل أساس احتساب قيمة االستخدام الخاصة بالمجموعة والتي 

تتضمن توقعات التدفقات النقدية ومعدل الخصم.

كما قمنا بمقارنة التدفقات النقدية التاريخية الفعلية مع التوقعات 
السابقة وما إذا كانت االختالفات في نطاق مقبول. وقمنا بتقييم مجمل 

معقولية توقعات التدفق النقدي، ومقارنة معدل الخصم ومعدل النمو مع 
بيانات السوق.

باإلضافة إلى ذلك، قمنا بإجراء تحليل الحساسية مثل األثر على التقييم 
في حالة انخفاض معدل النمو أو ارتفاع معدل الخصم.

كما قمنا أيًضا بتقييم مدى مالءمة إفصاحات المجموعة الواردة في 
اإليضاحات حول البيانات المالية المجمعة عن تلك االفتراضات والتي 

تكون نتائج اختبار االنخفاض في القيمة أكثر حساسية تجاهها وفقا 
لمتطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية.

فقرة توضيحية
نلفــت االنتبــاه إلــى إيضــاح رقــم 28 مــن هــذه البيانــات الماليــة 
ــزاع  ــج الن ــة بنتائ ــد المتعلق ــدم التأك ــة ع ــذي يوضــح حال المجمعــة، وال
ــم  ــة تنظي ــي األردن وهيئ ــة ف ــة للمجموع ــركة التابع ــن الش ــم بي القائ
قطــاع االتصــاالت فــي األردن. إن رأينــا غيــر متحفــظ فيمــا يتعلــق بهــذا 

األمــر.

أمور التدقيق الرئيسية
إن أمــور التدقيــق الرئيســية، فــي تقديرنــا المهنــي، هــي تلــك األمــور 
ــة  ــة المجمع ــات المالي ــا للبيان ــالل تدقيقن ــة خ ــا األهمي ــي كان له الت
للســنة الحاليــة. وتــم معالجــة هــذه األمــور فــي ســياق تدقيقنــا للبيانــات 
ــا ال نقــدم  ــا بشــأنها، ومــن ثــم فإنن ــداء رأين الماليــة المجمعــة ككل وإب
رأًيــا منفصــاًل بشــأن تلــك األمــور. ســيرد فيمــا يلــي تفاصيــل عــن كيفية 
معالجتنــا لــكل أمــر مــن هــذه األمــور فــي إطــار تدقيقنــا لــه. باإلضافــة 
ــا  ــد حددن ــظ، فق ــرأي المتحف ــاس ال ــرة  أس ــي فق ــن ف ــر المبي ــى األم إل
األمــور المبينــة أدنــاه كأمــور التدقيــق الرئيســية التــي يجــب تضمينهــا 

فــي تقريرنــا. 
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معلومات أخرى 
إن اإلدارة هــي المســؤولة عــن المعلومــات األخــرى. تتكــون المعلومــات األخــرى مــن المعلومــات الــواردة فــي التقريــر الســنوي للمجموعــة للســنة المنتهيــة فــي 
31 ديســمبر 2021، وال تتضمــن البيانــات الماليــة المجمعــة وتقريــر مراقــب الحســابات بشــأنها. حصلنــا علــى تقريــر مجلــس إدارة الشــركة قبــل تاريــخ تقريــر 
مراقــب الحســابات، ونتوقــع الحصــول علــى باقــي أقســام التقريــر الســنوي للمجموعــة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2021 بعــد تاريــخ تقريــر مراقــب 

الحســابات.

إن رأينا حول البيانات المالية المجمعة ال يغطي المعلومات األخرى، وال ولن نعبر بأي شكل عن تأكيد أو استنتاج بشأنها.

فيمــا يتعلــق بأعمــال تدقيقنــا للبيانــات الماليــة المجمعــة، فــإن مســؤوليتنا هــي قــراءة المعلومــات األخــرى المحــددة أعــاله، وتحديــد مــا إذا كانــت المعلومــات 
األخــرى غيــر متوافقــة بصــورة ماديــة مــع البيانــات الماليــة المجمعــة أو المعلومــات التــي حصلنــا عليهــا أثنــاء التدقيــق أو وجــود أي أخطــاء ماديــة بشــأنها.

وإذا توصلنــا، اســتنادًا إلــى األعمــال التــي قمنــا بهــا وفقــا للمعلومــات األخــرى التــي حصلنــا عليهــا قبــل تاريــخ تقريــر مراقــب الحســابات، إلــى وجــود أخطــاء 
ماديــة فــي هــذه المعلومــات األخــرى، فإنــه يتعيــن علينــا رفــع تقريــر حــول تلــك الوقائــع. كمــا هــو مبيــن أعــاله فــي فقــرة "أســاس الــرأي المتحفــظ" مــن 
البيانــات الماليــة المجمعــة، لــم نتمكــن مــن الحصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة ومالئمــة فيمــا يتعلــق بعــدم تطبيــق معيــار المحاســبة الدولــي رقــم 29 
مــن قبــل المجموعــة علــى شــركاتها التابعــة فــي جمهوريــة الســودان. وعليــه، فإنــه ال يمكننــا اســتنتاج مــا إذا تضمنــت المعلومــات األخــرى أي أخطــاء ماديــة 

فيمــا يتعلــق بهــذا األمــر.

مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن البيانات المالية المجمعة
إن اإلدارة هــي المســؤولة عــن إعــداد وعــرض هــذه البيانــات الماليــة المجمعــة بشــكل عــادل وفًقــا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة وكذلــك عــن وضــع نظــم 

الرقابــة الداخليــة التــي تراهــا اإلدارة ضروريــة إلعــداد بيانــات ماليــة مجمعــة خاليــة مــن أي أخطــاء ماديــة ســواء كانــت بســبب الغــش أو الخطــأ.

عنــد إعــداد البيانــات الماليــة المجمعــة، تتحمــل اإلدارة مســؤولية تقييــم قــدرة المجموعــة علــى مزاولــة أعمالهــا علــى أســاس مبــدأ االســتمرارية، واإلفصــاح عــن 
األمــور المتعلقــة باالســتمرارية وتطبيــق مبــدأ االســتمرارية المحاســبي، متــى كان ذلــك مناســًبا، مــا لــم تعتــزم اإلدارة تصفيــة المجموعــة أو وقــف أعمالهــا أو 

فــي حالــة عــدم توافــر أي بديــل واقعــي ســوى اتخــاذ هــذا اإلجــراء.

تتمثل مسؤولية المكلفين بالحوكمة في اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية للمجموعة.

مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة 
إن هدفنــا هــو الحصــول علــى تأكيــد معقــول حــول مــا إذا كانــت البيانــات الماليــة المجمعــة ككل خاليــة مــن األخطــاء الماديــة ســواء كانــت بســبب الغــش أو 
الخطــأ وإصــدار تقريــر مراقــب الحســابات الــذي يتضمــن رأينــا. إن التوصــل إلــى تأكيــد معقــول يمثــل درجــة عاليــة مــن التأكيــد، إال أنــه ال يضمــن أن عمليــة 
التدقيــق التــي تتــم وفقــا لمعاييــر التدقيــق الدوليــة ســوف تنتهــي دائًمــا باكتشــاف األخطــاء الماديــة فــي حــال وجودهــا. وقــد تنشــأ األخطــاء عــن الغــش 
أو الخطــأ وتعتبــر ماديــة إذا كان مــن المتوقــع أن تؤثــر بشــكل فــردي أو مجّمــع علــى القــرارات االقتصاديــة للمســتخدمين والتــي يتــم اتخاذهــا علــى أســاس 

هــذه البيانــات الماليــة المجمعــة.

كجــزء مــن عمليــة التدقيــق وفقــا لمعاييــر التدقيــق الدوليــة، فإننــا نمــارس أحكاًمــا مهنيــة ونحافــظ علــى الشــك المهنــي طــوال فتــرة التدقيــق. كمــا نقــوم 
بمــا يلــي:

• تحديــد وتقييــم مخاطــر األخطــاء الماديــة فــي البيانــات الماليــة المجمعــة ســواء كانــت بســبب الغــش أو الخطــأ وتصميــم وتنفيــذ إجــراءات التدقيــق التــي 
تتنــاول تلــك المخاطــر والحصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة ومالئمــة توفــر أساًســا لرأينــا. إن مخاطــر عــدم اكتشــاف األخطــاء الماديــة الناتجــة عــن الغــش 

تفــوق تلــك الناتجــة عــن الخطــأ؛ حيــث أن الغــش قــد يشــمل التواطــؤ أو التزويــر أو الحــذف المتعمــد أو التضليــل أو تجــاوز الرقابــة الداخليــة.
• تفهــم نظــم الرقابــة الداخليــة ذات الصلــة بالتدقيــق مــن أجــل تصميــم إجــراءات تدقيــق مالئمــة للظــروف ولكــن ليــس بغــرض إبــداء رأي حــول فاعليــة 

أدوات الرقابــة الداخليــة لــدى المجموعــة.
• تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية واإليضاحات المتعلقة بها المعدة من قبل اإلدارة.

• اســتنتاج مــدى مالءمــة اســتخدام اإلدارة لمبــدأ االســتمرارية المحاســبي وتحديــد مــا إذا كان هنــاك عــدم تأكــد مــادي متعلــق بأحــداث أو ظــروف قــد تثيــر 
شــًكا جوهرًيــا حــول قــدرة المجموعــة علــى مزاولــة أعمالهــا علــى أســاس مبــدأ االســتمرارية، وذلــك بنــاًء علــى أدلــة التدقيــق التــي حصلنــا عليهــا. وفــي 
حــال اســتنتاجنا وجــود عــدم تأكــد مــادي، يتوجــب علينــا أن نلفــت االنتبــاه فــي تقريرنــا إلــى اإلفصاحــات ذات الصلــة الــواردة فــي البيانــات الماليــة 
المجمعــة، أو فــي حــال كانــت هــذه اإلفصاحــات غيــر كافيــة، يتوجــب علينــا تعديــل رأينــا. تســتند اســتنتاجاتنا إلــى أدلــة التدقيــق التــي حصلنــا عليهــا 
حتــى تاريــخ تقريرنــا. علــى الرغــم مــن ذلــك، قــد تتســبب األحــداث أو الظــروف المســتقبلية فــي توقــف المجموعــة عــن مزاولــة أعمالهــا علــى أســاس 

مبــدأ االســتمرارية.

 • تقييــم العــرض الشــامل وهيــكل ومحتويــات البيانــات الماليــة المجمعــة، بمــا فــي ذلــك اإلفصاحــات، ومــا إذا كانــت البيانــات الماليــة المجمعــة تعبــر 
عــن المعامــالت واألحــداث ذات الصلــة بطريقــة تحقــق العــرض العــادل.

• الحصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة ومناســبة حــول المعلومــات الماليــة للشــركات أو األنشــطة التجاريــة داخــل المجموعــة إلبــداء رأي حــول البيانــات الماليــة 
المجمعــة. نحــن مســؤولون عــن التوجيــه واإلشــراف والقيــام بأعمــال التدقيــق للمجموعــة، ونتحمــل المســؤولية كاملــًة عــن رأينا.

ونتواصــل مــع المكلفيــن بالحوكمــة، حــول عــدة أمــور مــن بينهــا النطــاق المخطــط ألعمــال التدقيــق وتوقيتهــا ونتائــج التدقيــق الهامــة، بمــا فــي ذلــك أي 
أوجــه قصــور جوهريــة فــي نظــم الرقابــة الداخليــة يتــم تحديدهــا أثنــاء أعمــال التدقيــق.

كمــا نــزود أيًضــا المكلفيــن بالحوكمــة ببيــان يفيــد التزامنــا بالمتطلبــات األخالقيــة المتعلقــة باالســتقاللية، وإبالغهــم أيًضــا بشــأن جميــع العالقــات وغيرهــا 
ــة أن تؤثــر علــى اســتقالليتنا، باإلضافــة إلــى اإلجــراءات المتخــذة للحــد مــن المخاطــر أو التدابيــر الوقائيــة  مــن األمــور التــي مــن المحتمــل بصــورة معقول

المطبقــة، متــى كان ذلــك مناســبا.

ومــن بيــن األمــور التــي يتــم إبــالغ المكلفيــن بالحوكمــة بهــا، فإننــا نحــدد تلــك األمــور التــي كان لهــا األهميــة خــالل تدقيــق البيانــات الماليــة المجمعــة 
للســنة الحاليــة، ولذلــك فهــي تعتبــر مــن أمــور التدقيــق الرئيســية. نقــوم باإلفصــاح عــن هــذه األمــور فــي تقريرنــا مــا لــم تمنــع القوانيــن أو اللوائــح اإلفصــاح 
العلنــي عنهــا أو عندمــا نقــرر، فــي حــاالت نــادرة للغايــة، عــدم اإلفصــاح عــن أحــد األمــور فــي تقريرنــا، إذا كان مــن المتوقــع أن يترتــب علــى اإلفصــاح عنــه 

عواقــب ســلبية قــد تفــوق المنفعــة العامــة المتحققــة منــه.

تقرير عن المتطلبات القانونية والرقابية األخرى
برأينــا كذلــك، أن الشــركة تمســك حســابات منتظمــة وأن البيانــات الماليــة المجمعــة والبيانــات الــواردة فــي تقريــر مجلــس إدارة الشــركة فيمــا يتعلــق بهــذه 
البيانــات الماليــة المجمعــة متفقــة مــع مــا هــو وارد فــي دفاتــر الشــركة. وأننــا قــد حصلنــا علــى المعلومــات التــي رأيناهــا ضروريــة ألداء مهمتنــا، وأن البيانــات 
الماليــة المجمعــة تتضمــن كل مــا نــص قانــون الشــركات رقــم 1 لســنة 2016 والئحتــه التنفيذيــة وتعديالتهمــا الالحقــة، وعقــد التأســيس والنظــام األساســي 
للشــركة وتعديالتهمــا الالحقــة، علــى وجــوب إثباتــه فيهــا وأن الجــرد قــد أجــري وفقــا لألصــول المرعيــة، وأنــه فــي حــدود المعلومــات التــي توفــرت لدينــا 
لــم تقــع خــالل الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2021 مخالفــات ألحــكام قانــون الشــركات رقــم 1 لســنة 2016 والئحتــه التنفيذيــة وتعديالتهمــا 

الالحقــة، أو لعقــد التأســيس والنظــام األساســي للشــركة وتعديالتهمــا الالحقــة، علــى وجــه قــد يؤثــر مادًيــا فــي نشــاط الشــركة أو مركزهــا المالــي.

نبيــن أيضــا أنــه خــالل تدقيقنــا، لــم يــرد إلــى علمنــا وجــود أي مخالفــات ماديــة ألحــكام القانــون رقــم 7 لســنة 2010 بشــأن هيئــة أســواق المــال والئحتــه 
التنفيذيــة وتعديالتهمــا الالحقــة، خــالل الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2021، علــى وجــه قــد يؤثــر مادًيــا فــي نشــاط الشــركة أو مركزهــا المالــي.

بدر عبدالله الوزان
سجل مراقبي الحسابات رقم 62 فئة أ

ديلويت وتوش – الوزان وشركاه
الكويت في 10 فبراير 2022
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الموجودات
 ألف دينارإيضاح

كويتي
 ألف دينار
كويتي

الموجودات المتداولة 
 393,060  231,884 4نقد وأرصدة بنكية

 579,286   687,334  5ذمم تجارية مدينة وأخرى
 55,805  60,756 19.2أصول العقد

 51,102  59,218 6مخزون
 9,785   28,423 7استثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الربح أو الخسارة
 6,917  4,906 8.1موجودات مجموعة االستبعاد المصنفة كمحتفظ بها لغرض البيع

  1,072,521    1,095,955 
الموجودات غير المتداولة

 36,624  42,857 19.2أصول العقد
 5,325   18,165 7استثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 76,137  78,602 9استثمارات في شركات زميلة ومشروع مشترك 
 47,113  57,673 12,11موجودات غير متداولة أخرى

 169,292  163,745 10أصول حق االستخدام
 1,313,582  1,217,268 11ممتلكات ومعدات 

 2,167,536  2,147,811 12موجودات غير ملموسة وشهرة 
 3,726,121   3,815,609 

 4,911,564   4,798,642  مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات المتداولة 

 990,763    938,352   13ذمم تجارية دائنة وأخرى 
 95,828  90,853 19.2إيرادات مؤجلة

 1,316  625 8.1مطلوبات مجموعة االستبعاد المصنفة كمحتفظ بها لغرض البيع
 20,530  23,900 14ضريبة الدخل المستحقة

 176,546    406,217  15مستحق لبنوك
 38,410  33,599 16التزامات عقد إيجار

1,493,546      1,323,393 
المطلوبات غير المتداولة

 1,019,830    899,343  15مستحق لبنوك
 143,718  148,708 16التزامات عقد إيجار

 490,079  445,029 17مطلوبات غير متداولة أخرى
  1,493,080    1,653,627 

حقوق الملكية
العائدة لمساهمي الشركة

 432,706  432,706 18رأس المال
 1,707,164  1,707,164 عالوة إصدار أسهم
 216,354  216,354 18احتياطي قانوني

)1,390,619( )1,499,458( 18احتياطي ترجمة عمالت أجنبية
)3,966( )4,620( احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات

)5,383( )2,492( 18احتياطيات أخرى
 359,180  339,781 أرباح مرحلة

 1,189,435  1,315,436 
 619,108  622,581 26حصص غير مسيطرة

 1,934,544  1,812,016 مجموع حقوق الملكية
 4,911,564    4,798,642   مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزًءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المجمعة.

بدر ناصر الخرافيأحمد طاحوس الطاحوس
نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذيرئيس مجلس اإلدارة

 ألف دينارإيضاح
كويتي

(معدل)
 ألف دينار
كويتي

العمليات المستمرة
  1,624,894   1,517,251 19.1اإليرادات 

)447,765( )461,156( تكلفة المبيعات
)467,054(  )430,913(  20مصاريف تشغيلية وإدارية 

)359,647( )356,261(  12,11,10استهالكات وإطفاءات
)38,696(  2,605  الخسارة االئتمانية المتوقعة على الموجودات المالية

 4,102  3,330 إيرادات فوائد
 2,021  410 21إيرادات استثمارات

766 3,381 9حصة في نتائج شركات زميلة ومشروع مشترك
7,7653,010إيرادات أخرى

 6,205 8961ربح نتيجة معامالت بيع مع إعادة استئجار
 11,128 152,073ربح نتيجة تعديل مطلوبات مالية

)87,624(   )68,296( أعباء تمويل
)14,443(  )6,652( خسارة نتيجة إعادة تقييم عمالت

5,163 313 33صافي الربح النقدي
الربح قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة وضرائب 

214,811242,060الدخل ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

)1,862( )1,768( حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
)8,672( )5,524( 22ضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة

)23,059(   )20,596( 23مصاريف ضريبة الدخل
)435( )435( مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

208,032 186,488 ربح السنة من العمليات المستمرة

العمليات المتوقفة
175 14,390 8.2ربح السنة من العمليات المتوقفة

208,207 200,878 ربح السنة
العائد لـ:

 185,150  185,745 مساهمي الشركة 
 23,057  15,133 حصص غير مسيطرة

 200,878  208,207 
ربحية السهم

24األساسية والمخففة – فلس 
4043من العمليات المستمرة
-3من العمليات المتوقفة

 إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزًءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المجمعة.

بيان المركز المالي المجمع
كما في 31 ديسمبر 2021

بيان الربح أو الخسارة المجمع 
السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

20212021 20202020
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 ألف دينار
كويتي

(معدل)
 ألف دينار
كويتي  

200,878208,207ربح السنة 

الدخل الشامل اآلخر:
بنود الدخل الشامل اآلخر التي قد يتم تحويلها أو إعادة تصنيفها إلى بيان الربح أو الخسارة المجمع في فترات الحقة:

)19,144()110,713(فروق صرف نتيجة ترجمة عمليات أجنبية

)6,368(7,742احتياطيات أخرى

97,907182,695الدخل الشامل اآلخر للسنة

بنود لن ُيعاد تصنيفها إلى بيان الربح أو الخسارة المجمع:

)2,878()654(التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات في أسهم بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

97,253179,817إجمالي الدخل الشامل للسنة

إجمالي الدخل الشامل العائد لـ:

 مساهمي الشركة

 160,986  65,254 من العمليات المستمرة

 169  13,889 من العمليات المتوقفة

 79,143 161,155

حصص غير مسيطرة
 18,656  17,609 من العمليات المستمرة

 6  501 من العمليات المتوقفة

 18,110  18,662 
إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزًءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المجمعة.

حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة

 ألف دينار
كويتي

 ألف دينار
كويتي

 ألف دينار
كويتي

 ألف دينار
كويتي

 ألف دينار
كويتي

 ألف دينار
كويتي

 ألف دينار
كويتي

 ألف دينار
كويتي

 ألف دينار
كويتي

الرصيد في 31 ديسمبر 
2020 432,706 1,707,164  216,354 )1,390,619( )3,966( )5,383(  359,180    619,108    1,934,544  

 200,878  15,133  185,745 ------ربح السنة

)103,625(      2,977   - 2,891 )654( )108,839( ---الدخل الشامل اآلخر للسنة

   97,253      18,110    185,745  2,891 )654( )108,839( ---إجمالي الدخل الشامل للسنة

أثر التغير في نسبة ملكية 
)29,276(   )10,196(   )19,080( ------شركات تابعة 

 )إيضاح رقم 3(

توزيعات نقدية )إيضاح رقم 
)18------ )186,064(- )186,064(

توزيعات نقدية لمساهمي 
حقوق األقلية في شركات 

تابعة )2020(
-------  )4,441(  )4,441(

الرصيد في 31 ديسمبر 
2021 432,706  1,707,164  216,354 (1,499,458) (4,620) (2,492) 339,781  622,581 1,812,016 

الرصيد في 31 ديسمبر 
2019432,7061,707,164216,354)1,371,841()1,088()3,044(318,509379,8391,678,599

  208,207  23,057   185,150 ------ربح السنة

)28,390(  )4,395(  -)2,339( )2,878( )18,778(  ---الدخل الشامل اآلخر للسنة

  179,817    18,662      185,150  )2,339( )2,878( )18,778(     -    -    - إجمالي الدخل الشامل للسنة

إصدار أسهم حقوق أولوية 
  224,882   226,568 )1,686(  ------من قبل شركة تابعة 

توزيعات نقدية )2019( 
)إيضاح رقم 18(

------)142,793(-)142,793(

توزيعات نقدية لمساهمي 
حقوق األقلية في شركات 

تابعة )2019(
-------)5,961()5,961(

الرصيد في 31 ديسمبر 
2020 432,706  1,707,164  216,354 (1,390,619) (3,966) (5,383)  359,180    619,108    1,934,544  

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزًءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المجمعة.

بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر المجمع 
السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع  
السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

20212020

رأس المال
احتياطي
قانوني

 احتياطي
 القيمة العادلة
لالستثمارات

أرباح
مرحلة 

 مجموع
حقوق الملكية

 عالوة
إصدار أسهم

 احتياطي
 ترجمة عمالت

أجنبية

 حصص
غير

مسيطرة

 احتياطيات
أخرى
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20212020

 ألف دينارإيضاحالتدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
كويتي

 ألف دينار
كويتي

228,766241,847ربح السنة قبل ضريبة الدخل وحصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة
تسويات لـ:

 360,723 12,11,10356,261استهالكات وإطفاءات 
 38,696 )2,605(الخسارة االئتمانية المتوقعة على الموجودات المالية 

)4,102( )3,330(إيرادات فوائد
)2,021( )410(21إيرادات استثمارات

)766( )3,381(9حصة في نتائج شركات زميلة ومشروع مشترك
)6,205( )961(8ربح نتيجة معامالت بيع مع إعادة استئجار

)11,128( )2,073(15ربح نتيجة تعديل مطلوبات مالية
-)14,390(8.2ربح نتيجة بيع عمليات متوقفة

 88,361 68,296أعباء تمويل
 14,443 6,652خسارة نتيجة إعادة تقييم عمالت

)5,163( )313( 33صافي الربح النقدي
  296 )533( )ربح( / خسارة نتيجة بيع ممتلكات ومعدات

  714,981  631,979 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل
)79,568( )94,543(   الزيادة في ذمم تجارية مدينة وأخرى

)2,610( )10,076( الزيادة في المخزون
 45,743 )87,264(   )النقص( / الزيادة في ذمم تجارية دائنة وأخرى وإيرادات مؤجلة 

 678,546     440,096   النقد الناتج من العمليات 
 مدفوعات لـ: 
)42,214( )18,637(ضريبة الدخل

)674( )4,062( حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
)16,770( )5,908( ضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة

   618,888  411,489صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 6,754 427,326ودائع تستحق بعد ثالثة أشهر ونقد محتجز لدى بنوك
 1,772 2,044المحصل من بيع استثمارات في أوراق مالية

)2,813( )20,686(استثمارات في أوراق مالية
-)8,758(االستحواذ على حصص غير مسيطرة

)823( )777(استثمار في شركة زميلة
)273,470( )216,260( االستحواذ على ممتلكات ومعدات )بالصافي(

)33,066( )129,881( االستحواذ على موجودات غير ملموسة )بالصافي(
 21,797 8.13,134المحصل من بيع أصول اتصاالت )بيع مع إعادة استئجار(

 3,484   2,310  فوائد محصلة
 123  83 توزيعات محصلة

)276,242()341,465(صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية
التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 

 261,335  452,366 15المحصل من قروض بنكية 
)454,500( )338,584( 15سداد قروض بنكية

)53,347(  )57,331(سداد التزامات عقد إيجار
)132,799( )185,514(توزيعات مدفوعة لمساهمي الشركة

)6,011( )4,480(توزيعات مدفوعة لمساهمي حقوق األقلية في شركات تابعة
 226,185 -حصة غير مسيطرة - إصدار أسهم حقوق أولوية من قبل شركة تابعة

)77,268( )45,117(أعباء تمويل مدفوعة 
(236,405)  (178,660)صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

   106,241  (108,636)صافي )النقص( / الزيادة في النقد والنقد المعادل
)3,412(  )25,214( أثر التغيرات في أسعار الصرف على النقد والنقد المعادل

 260,737  363,566 النقد والنقد المعادل في بداية السنة
 363,566  229,716 4النقد والنقد المعادل في نهاية السنة 

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزًءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المجمعة.

1. التأسيس واألنشطة
تأسســت شــركة االتصــاالت المتنقلــة ش.م.ك.ع )"الشــركة"( كشــركة مســاهمة كويتيــة فــي ســنة 1983. إن أســهم الشــركة مدرجــة فــي بورصــة الكويــت. إن 

العنــوان المســجل لمكتــب الشــركة هــو ص.ب. 22244 الصفــاة 13083 دولــة الكويــت.

تقــوم الشــركة وشــركاتها التابعــة )"المجموعــة"( باإلضافــة إلــى الشــركات الزميلــة بتقديــم خدمــات االتصــاالت المتنقلــة فــي دولــة الكويــت و7 دول أخــرى 
)31 ديســمبر 2020 – الكويــت و7 دول أخــرى( بموجــب تراخيــص مــن حكومــات الــدول التــي تــزاول نشــاطها فيهــا حيــث تقــوم بتشــغيل وشــراء وتوريــد 
وتركيــب وإدارة وصيانــة أجهــزة ومعــدات ونظــم الهواتــف المتنقلــة وكذلــك اســتغالل الفوائــض الماليــة المتوفــرة لــدى المجموعــة عــن طريــق اســتثمارها 

فــي أوراق ماليــة. 

إن الشركة هي شركة تابعة للشركة العمانية لالتصاالت ش.م.ع.ع، عمان )"الشركة األم"(.

وافــق مجلــس إدارة الشــركة علــى إصــدار هــذه البيانــات الماليــة المجمعــة بتاريــخ 10 فبرايــر 2022 وتخضــع لموافقــة المســاهمين فــي اجتمــاع الجمعيــة 
العموميــة الســنوية المقبــل. 

2. أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة

2.1 أساس اإلعداد

تــم إعــداد هــذه البيانــات الماليــة المجمعــة وفقــا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة الصــادرة عــن مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة والتفســيرات الصــادرة 
عــن لجنــة تفســيرات المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة. تــم إعــداد هــذه البيانــات الماليــة المجمعــة علــى أســاس مبــدأ التكلفــة التاريخيــة للقيــاس المعــدل 
ــا للقيمــة  ــم وفًق ــات ذات التضخــم المرتفــع، والمعــدل بإعــادة التقيي ــزاول أنشــطتها فــي االقتصادي ــي ت ــر التضخــم فــي حــاالت الشــركات الت ليعكــس أث
العادلــة للموجــودات الماليــة المحتفــظ بهــا كـــ "بالقيمــة العادلــة مــن خــالل بيــان الربــح أو الخســارة" و"بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر" 

و"األدوات الماليــة المشــتقة". يتــم عــرض هــذه البيانــات الماليــة المجمعــة بالدينــار الكويتــي مقربــة ألقــرب ألــف.

بــات اقتصــاد جمهوريــة جنــوب الســودان يعانــي مــن ارتفــاع معــدالت التضخــم فــي 2016. ونتيجــة لذلــك، فقــد تــم اإلفصــاح عــن النتائــج والتدفقــات 
ــا لمعيــار المحاســبة  النقديــة والمركــز المالــي للشــركة التابعــة للمجموعــة فــي جنــوب الســودان مــن حيــث وحــدة القيــاس الجاريــة فــي تاريــخ التقريــر وفًق
الدولــي رقــم 29 الخــاص بالتقريــر المالــي فــي االقتصاديــات ذات التضخــم المرتفــع. إن الطــرق المســتخدمة فــي قيــاس القيمــة العادلــة والتعديــالت التــي 
أجريــت علــى شــركات المجموعــة التــي تــزاول أنشــطتها فــي بيئــات اقتصاديــة ذات معــدالت تضخــم مرتفعــة مبينــة بشــكل أكثــر اســتفاضة فــي السياســات 

المحاســبية واإليضاحــات ذات الصلــة.

الحظــت المجموعــة فــي 2015 أن اقتصــاد جمهوريــة الســودان، التــي تعمــل بهــا شــركات تابعــة للمجموعــة، قــد يعانــي مــن ارتفــاع معــدالت التضخــم 
اعتبــاًرا مــن مطلــع 2015، وذلــك اســتناًدا إلــى مؤشــر المســتوى العــام لألســعار الــذي يوضــح أن معــدل التضخــم التراكمــي لثــالث ســنوات يتجــاوز نســبة %100 
ــا  فــي ذلــك الوقــت. غيــر أن معيــار المحاســبة الدولــي رقــم 29 الخــاص بالتقريــر المالــي فــي االقتصاديــات ذات التضخــم المرتفــع ال يحــدد معــداًل مطلًق
لتعريــف ارتفــاع معــدالت التضخــم، كمــا أنــه ينــص علــى أن تحديــد توقيــت ضــرورة إعــادة عــرض البيانــات الماليــة بموجــب هــذا المعيــار هــي مســألة 
خاضعــة لالجتهــاد. وإضافــة إلــى ذلــك، الحظــت المجموعــة أن التقريــر الُقطــري الصــادر مــن قبــل صنــدوق النقــد الدولــي والخــاص بجمهوريــة الســودان لســنة 
2014، يشــير إلــى أن معــدل التضخــم التراكمــي المتوقــع للثــالث ســنوات القادمــة للســودان فــي ســنة 2016 يقــارب 57%، وبالتالــي فــإن تطبيــق معيــار 
المحاســبة الدولــي رقــم 29 خــالل ســنة 2015 كان مــن الممكــن أن يترتــب عليــه الدخــول ضمــن نطــاق ارتفــاع معــدل التضخــم والخــروج منــه فــي غضــون 
فتــرة قصيــرة، األمــر الــذي تأكــد حدوثــه عندمــا تعافــت جمهوريــة الســودان مــن ارتفــاع معــدالت التضخــم فــي 2016. غيــر أنــه تــم اإلعــالن علــى ارتفــاع 
معــدالت التضخــم مجــددًا فــي الســودان فــي 2018. اســتنادًا إلــى األمــور المذكــورة أعــاله، تــرى المجموعــة أنــه ال يوجــد أســاس محــدد ونهائــي لتطبيــق معيــار 
المحاســبة الدولــي رقــم 29 فــي هــذه المرحلــة. غيــر أن المجموعــة ســتعمل علــى متابعــة هــذا األمــر بشــكل مســتمر، وعليــه لــم تحــدد أثــر تطبيــق معيــار 

المحاســبة الدولــي رقــم 29 فــي ســنة 2021.

إن إعــداد البيانــات الماليــة المجمعــة وفقــا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة يتطلــب مــن اإلدارة وضــع تقديــرات وافتراضــات قــد تؤثــر فــي المبالــغ المفصــح 
عنهــا للموجــودات والمطلوبــات واإلفصــاح عــن الموجــودات والمطلوبــات المحتملــة بتاريــخ البيانــات الماليــة المجمعــة والمبالــغ المفصــح عنهــا لإليــرادات 
والمصروفــات خــالل فتــرة التقريــر، كمــا يتطلــب أيضــا مــن اإلدارة ممارســة أحكامهــا خــالل عمليــة تطبيــق السياســات المحاســبية. إن األمــور التــي تتطلــب 
قــدرًا أكبــر مــن األحــكام أو التعقيــدات أو التــي تكــون فيهــا االفتراضــات والتقديــرات جوهريــة بالنســبة للبيانــات الماليــة المجمعــة مبينــة فــي إيضــاح رقــم 
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مبدأ االستمرارية
كان لــدى أعضــاء مجلــس اإلدارة، عنــد اعتمــاد البيانــات الماليــة، توقــع معقــول بــأن المجموعــة لديهــا مــوارد كافيــة لالســتمرار فــي عملياتهــا التشــغيلية فــي 

المســتقبل المنظــور. وبالتالــي، واصلــوا تطبيــق مبــدأ االســتمرارية المحاســبي عنــد إعــداد هــذه البيانــات الماليــة. 

2.2 معايير محاسبية جديدة ومعدلة
إن السياســات المحاســبية المســتخدمة فــي إعــداد هــذه البيانــات الماليــة المجمعــة متفقــة مــع تلــك المســتخدمة فــي الســنة الســابقة، باســتثناء المعاييــر 

التاليــة الجديــدة والمعدلــة الصــادرة عــن مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة خــالل الســنة.

2.2.1 المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة سارية المفعول للسنة الحالية
طبقت المجموعة المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية الصادرة وسارية المفعول:

أثر التطبيق المبدئي إلصالح معدل الفائدة المعياري 
فــي الســنة الســابقة، طبقــت المجموعــة المرحلــة األولــى مــن تعديــالت إصــالح معــدل الفائــدة المعيــاري - تعديــالت علــى المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 
رقــم 9 والمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 7. إن هــذه التعديــالت مــن شــأنها أن تعــدل بعــض متطلبــات محاســبة التحــوط للســماح بمواصلــة محاســبة 
ــدة  ــود المتحــوط لهــا أو أدوات التحــوط نتيجــًة إلصــالح معــدل الفائ ــل تعديــل البن ــرة عــدم التأكــد قب ــرة خــالل فت ــى عالقــات التحــوط المتأث التحــوط عل

المعيــاري.

فــي الســنة الحاليــة، طبقــت المجموعــة المرحلــة الثانيــة مــن تعديــالت إصــالح معــدل الفائــدة المعيــاري - تعديــالت علــى المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 
رقــم 9 ومعيــار المحاســبة الدولــي رقــم 39 والمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 7 والمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 4 والمعيــار الدولــي للتقاريــر 
الماليــة رقــم 16. يتيــح تطبيــق هــذه التعديــالت للمجموعــة أن تســجل آثــار االنتقــال مــن معــدالت الفائــدة المعروضــة بيــن البنــوك )معــدل آيبــور( إلــى 
ــرات محاســبية ال توفــر  ــك أي تأثي ــج عــن ذل ــة مــن المخاطــر"( دون أن ينت ــا بـــ "المعــدالت الخالي ــة )ُيشــار إليهــا أيًض ــة البديل ــدة المعياري معــدالت الفائ

معلومــات مفيــدة لمســتخدمي البيانــات الماليــة.

إن تعديــالت كاًل مــن المرحلتيــن األولــى والثانيــة منطبقــة علــى المجموعــة نظــًرا ألنهــا تطبــق محاســبة التحــوط علــى مخاطــر االنكشــاف لمعــدل الفائــدة 
المعيــاري.

يتضمــن اإليضاحــان رقمــي 29 و30 تفاصيــل حــول األدوات الماليــة المشــتقة وغيــر المشــتقة المتأثــرة بإصــالح معــدل الفائــدة المعيــاري فضــاًل عــن ملخــص 
لإلجــراءات التــي اتخذتهــا المجموعــة إلدارة المخاطــر المتعلقــة باإلصــالح والتأثيــر المحاســبي بمــا فــي ذلــك األثــر المترتــب علــى عالقــات محاســبة التحــوط.

إن التعديالت ذات صلة بما يلي من عالقات تحوط وأدوات مالية خاصة بالمجموعة وجميعها تمتد لما بعد سنة 2021:

تحوطــات التدفــق النقــدي التــي توســم فيهــا المشــتقات المرتبطــة بمعــدل آيبــور كمعــدل مرجعــي علــى أنهــا تحــوط تدفــق نقــدي لقــروض بنكيــة   •
ــور كمعــدل مرجعــي. مرتبطــة بمعــدل آيب

يؤثر تطبيق التعديالت على أساليب المحاسبة التي تستخدمها المجموعة كما يلي:

لــدى المجموعــة ديــون بمعــدالت متغيــرة مرتبطــة بمعــدل الليبــور والمتحــوط لهــا مــن خــالل تحوطــات التدفــق النقــدي باســتخدام مبــادالت معــدل   •
الفائــدة. تســمح التعديــالت باســتمرار ســريان محاســبة التحــوط رغــم عــدم التأكــد مــن توقيــت وقيمــة التدفقــات النقديــة المتحــوط لهــا نتيجــة إصالحــات 

معــدل الفائــدة المعيــاري.

ســتواصل المجموعــة تطبيــق المرحلــة األولــى مــن التعديــالت علــى المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 9 حتــى تنتهــي حالــة عــدم التأكــد المترتبــة علــى 
إصــالح معــدل الفائــدة المعيــاري فيمــا يتعلــق بتوقيــت وقيمــة التدفقــات النقديــة ذات الصلــة التــي تنكشــف لهــا المجموعــة. تتوقــع المجموعــة أن تســتمر 
حالــة عــدم التأكــد حتــى ُتعــدل عقــود المجموعــة المســتندة إلــى معــدالت آيبــور كمعــدالت مرجعيــة بشــكل يحــدد التاريــخ الــذي سُيســتبدل فيــه معــدل 

الفائــدة المعيــاري وُيحــدد فيــه أســاس التدفقــات النقديــة للمعــدل المعيــاري البديــل بمــا فــي ذلــك أي فــرق هامشــي ثابــت.

فيما يلي النتائج المترتبة على المرحلة الثانية من التعديالت:

•   عندمــا ُتعــَدل الشــروط التعاقديــة للقــروض البنكيــة للمجموعــة كنتيجــة مباشــرة إلصــالح معــدل الفائــدة المعيــاري ويكــون األســاس الجديــد لتحديــد 
التدفقــات النقديــة التعاقديــة معــاداًل مــن الناحيــة االقتصاديــة لألســاس الــذي يســبق التغييــر مباشــرة، ُتجــري المجموعــة تغييــًرا بأثــر مســتقبلي علــى 
أســاس تحديــد التدفقــات النقديــة التعاقديــة مــن خــالل تعديــل معــدل الفائــدة الفعليــة. وإذا أجريــت تغييــرات إضافيــة ال تتعلــق مباشــرة باإلصــالح، 

فســوف ُتطبــق المتطلبــات الــواردة فــي المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 9 علــى التغييــرات األخــرى.

عندمــا ُيعــَدل عقــد اإليجــار كنتيجــة مباشــرة إلصــالح معــدل الفائــدة المعيــاري ويكــون األســاس الجديــد لتحديــد دفعــات اإليجــار معــاداًل مــن الناحيــة   •
االقتصاديــة لألســاس الســابق، ُتعيــد المجموعــة قيــاس التــزام اإليجــار ليعكــس دفعــات اإليجــار المعدلــة مخصومــة باســتخدام معــدل الخصــم المعــدل 

الــذي يعكــس التغييــر فــي أســاس تحديــد التدفقــات النقديــة التعاقديــة.

عنــد إجــراء تغييــرات علــى أدوات التحــوط والبنــد المتحــوط لــه والمخاطــر المتحــوط لهــا كنتيجــة إلصــالح معــدل الفائــدة المعيــاري، ُتجــري المجموعــة   •
تحديًثــا لتوثيــق التحــوط دون وقــف عالقــة التحــوط، وفــي حالــة تحــوط التدفــق النقــدي، فــإن المبلــغ المتراكــم فــي احتياطــي تحــوط التدفــق النقــدي 

يتــم اعتبــاره مســتنًدا إلــى معــدل التمويــل المضمــون لليلــة واحــدة )ســوفر(.

يقدم اإليضاحان رقمي 29 و30 اإلفصاحات المطلوبة المتعلقة بهذه التعديالت.

ــر  ــي للتقاري ــار الدول ــى المعي ــو 2021 - تعديــل عل ــد 19 لمــا بعــد تاريــخ 30 يوني أثــر التطبيــق المبدئــي إلعفــاءات اإليجــار المتعلقــة بجائحــة كوفي
الماليــة رقــم 16

فــي الســنة الســابقة، طبقــت المجموعــة بشــكل مبكــر إعفــاءات اإليجــار المتعلقــة بجائحــة كوفيــد 19 )تعديــل علــى المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 
16( التــي قدمــت تخفيًفــا عملًيــا للمســتأجرين عنــد المحاســبة عــن إعفــاءات اإليجــار التــي تحــدث كنتيجــة مباشــرة لجائحــة كوفيــد 19، مــن خــالل تقديــم 
وســيلة عمليــة فــي المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 16. كانــت هــذه الوســيلة العمليــة متوفــرة للتطبيــق علــى إعفــاءات اإليجــار التــي أّثــر فيهــا أي 

تخفيــض فــي دفعــات اإليجــار علــى الدفعــات المســتحقة فــي األســاس فــي أو قبــل 30 يونيــو 2021.

وفــي مــارس 2021، أصــدر مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة "المجلــس" إعفــاءات اإليجــار المتعلقــة بجائحــة كوفيــد 19 لمــا بعــد تاريــخ 30 يونيــو 2021 
)تعديــل علــى المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 16( والتــي تمــدد ســريان الوســيلة العمليــة بغــرض تطبيقهــا علــى أي تخفيــض فــي دفعــات اإليجــار 

المســتحقة فــي األســاس فــي أو قبــل 30 يونيــو 2022.

فــي الســنة الماليــة الحاليــة، طبقــت المجموعــة التعديــل علــى المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 16 )الــذي أصــدره المجلــس فــي مايــو 2021( بشــكل 
مبكــر عــن تاريــخ ســريانه.

تســمح الوســيلة العمليــة للمســتأجر باختيــار عــدم تقييــم مــا إذا كان إعفــاء اإليجــار المتعلــق بجائحــة كوفيــد 19 ُيعــد تعديــاًل لعقــد اإليجــار. يتعيــن علــى 
المســتأجر الــذي يطبــق هــذا االختيــار أن يقــوم بالمحاســبة عــن أي تغييــر فــي دفعــات اإليجــار نتيجــة إعفــاء اإليجــار المتعلــق بجائحــة كوفيــد 19 تطبيًقــا 

للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 16 كمــا لــو كانــت التغييــرات ال ُتعــد تعديــاًل لعقــد اإليجــار.

تطبق الوسيلة العملية فقط على إعفاءات اإليجار التي تحدث كنتيجة مباشرة لجائحة كوفيد 19 وفقط في حال استيفاء جميع الشروط التالية:

أن ينتــج عــن التغييــر فــي دفعــات اإليجــار مقابــل عقــد إيجــار معــدل يســاوي إلــى حــد كبيــر أو يقــل عــن مقابــل عقــد اإليجــار الــذي يســبق التغييــر   •
مباشــرة؛

أن يؤثــر أي تخفيــض فــي دفعــات اإليجــار فقــط علــى الدفعــات المســتحقة فــي األســاس فــي أو قبــل 30 يونيــو 2022 )تســتوفي إعفــاءات اإليجــار هــذا   •
الشــرط إذا نتــج عنهــا تخفيــض فــي دفعــات اإليجــار فــي أو قبــل 30 يونيــو 2022 وزيــادة فــي دفعــات اإليجــار التــي تمتــد إلــى مــا بعــد 30 يونيــو 

.)2022

أال يطرأ تغيير جوهري على الشروط واألحكام األخرى لعقد اإليجار.  •

ــات الماليــة المجمعــة للمجموعــة، نظــرًا لعــدم وجــود إعفــاءات إيجــار ماديــة مقدمــة مــن  ــم ينتــج عــن تطبيــق هــذا التعديــل أثــر جوهــري علــى البيان ل
المســتأجرين خــالل الســنة.
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2.2.2 معايير صادرة لكنها غير سارية المفعول
كمــا فــي تاريــخ التصريــح بهــذه البيانــات الماليــة المجمعــة، لــم تطبــق المجموعــة المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة التاليــة الجديــدة والمعدلــة الصــادرة 

ولكنهــا غيــر ســارية المفعــول بعــد:

ُترجئ التعديالت تاريخ التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية 17 )إدخال التعديالت( إلى المعيار الدولي للتقارير المالية 17 عقود التأمين
فترات التقرير السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2023.

  تصنيف االلتزامات كمتداولة أو غير متداولةتعديالت على معيار المحاسبة الدولي 1
ُتطبق التعديالت بأثر رجعي على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2023، مع السماح 

بالتطبيق المبكر.

تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 3 
إطار المفاهيم كمرجع

تسري التعديالت على عمليات اندماج األعمال التي يكون لها تاريخ استحواذ في أو بعد بداية الفترة 
السنوية األولى التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2022. 

ُيسمح بالتطبيق المبكر إذا طبقت المنشأة كافة المراجع األخرى المحدثة )المنشورة مع إطار المفاهيم 
المحدث( في نفس الوقت أو قبله.

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 16 
الممتلكات واآلالت والمعدات - عائدات ما قبل 

االستخدام المزمع

تسري التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2022، مع السماح بالتطبيق 
المبكر.

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 37 
العقود المتوقع خسارتها - تكلفة الوفاء بالعقد

تسري التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2022، مع السماح بالتطبيق 
المبكر.

التحسينات السنوية على المعايير الدولية 
للتقارير المالية دورة 2018 - 2020

 تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 1 "تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية ألول مرة"
 والمعيار الدولي للتقارير المالية 9 "األدوات المالية" والمعيار المعيار الدولي للتقارير المالية 16 "عقود

"اإليجار" ومعيار المحاسبة الدولي 41 "الزراعة

يسري التعديل على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2022، مع السماح بالتطبيق المبكر.

تمديد اإلعفاء المؤقت من تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 9. يسري التعديل على الفترات تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 4
السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2023.

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 1 وبيان 
الممارسة 2 للمعايير الدولية للتقارير المالية

اإلفصاح عن السياسات المحاسبية 
يسري التعديل على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2023.

 

تعريف التقديرات المحاسبية تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 8
يسري التعديل على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2023.

ــرات  ــي الفت ــة ف ــة للمجموع ــة المجمع ــات المالي ــى البيان ــادي عل ــر م ــاله أي أث ــورة أع ــيرات المذك ــر والتفس ــق المعايي ــن تطبي ــج ع ــع اإلدارة أن ينت ال تتوق
ــتقبلية. المس

2.3 السياسات المحاسبية الهامة

2.3.1 اندماج األعمال
يتــم المحاســبة عــن عمليــات اندمــاج األعمــال باســتخدام طريقــة االســتحواذ. ُيقــاس المقابــل المنقــول ضمــن عمليــة اندمــاج األعمــال بالقيمــة العادلــة التــي 
ُتحتســب علــى أنهــا مجمــوع القيــم العادلــة للموجــودات التــي حولتهــا المجموعــة بتاريــخ االســتحواذ والمطلوبــات التــي تكبدتهــا المجموعــة عــن المالكيــن 
ــراف  ــم االعت ــا. يت ــتحوذ عليه ــأة المس ــى المنش ــيطرة عل ــل الس ــة مقاب ــا المجموع ــي أصدرته ــة الت ــص الملكي ــا وحص ــتحوذ عليه ــأة المس ــابقين للمنش الس

بالتكاليــف المتعلقــة بعمليــة االســتحواذ ضمــن الربــح أو الخســارة عنــد تكبدهــا.

ــتحواذ،  ــخ االس ــي تاري ــة ف ــا العادل ــاس قيمته ــى أس ــة عل ــات المتحمل ــد والمطلوب ــة للتحدي ــاة القابل ــراف بالموجــودات المقتن ــم االعت ــتحواذ، يت ــخ االس بتاري
باســتثناء مــا يلــي:

أصــول أو التزامــات الضريبــة المؤجلــة أو االلتزامــات المتعلقــة بترتيبــات منافــع الموظفيــن يتــم االعتــراف بهــا وقياســها وفًقــا لمعيــار المحاســبة الدولــي   •
رقــم 12 ومعيــار المحاســبة الدولــي رقــم 19 علــى التوالــي،

المطلوبــات وأدوات حقــوق الملكيــة المتعلقــة بترتيبــات الدفــع علــى أســاس األســهم الخاصــة بالمنشــأة المســتحوذ عليهــا أو ترتيبــات الدفــع علــى أســاس   •
األســهم الخاصــة التــي أبرمتهــا المجموعــة الســتبدال ترتيبــات الدفــع علــى أســاس األســهم الخاصــة بالمنشــأة المســتحوذ عليهــا يتــم قياســها وفقــا 

للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 2 فــي تاريــخ االســتحواذ )انظــر أدنــاه(، و
موجــودات )أو مجموعــات االســتبعاد( المصنفــة كمحتفــظ بهــا لغــرض البيــع وفقــا للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 5 يتــم قياســها وفقــا لذلــك   •

المعيــار.

يتــم قيــاس الشــهرة علــى أنهــا الزيــادة فــي مجمــوع قيمــة المقابــل المنقــول وقيمــة أي حصــص غيــر مســيطرة فــي المنشــأة المســتحوذ عليهــا والقيمــة 
العادلــة لحصــة حقــوق الملكيــة )إن وجــدت( المحتفــظ بهــا ســابقا مــن قبــل الشــركة المســتحوذة فــي المنشــأة المســتحوذ عليهــا، فــوق صافــي المبالــغ بتاريــخ 
االســتحواذ للموجــودات المقتنــاة القابلــة للتحديــد والمطلوبــات المتحملــة. وإن حــدث، بعــد إعــادة التقييــم، أن كان صافــي المبالــغ بتاريــخ الشــراء للموجــودات 
المقتنــاة القابلــة للتحديــد والمطلوبــات المتحملــة تزيــد عــن مجمــوع المقابــل المنقــول وقيمــة أي حصــص غيــر مســيطرة فــي المنشــأة المســتحوذ عليهــا 
والقيمــة العادلــة لحصــة حقــوق الملكيــة )إن وجــدت( المحتفــظ بهــا ســابقا مــن قبــل الشــركة المســتحوذة فــي المنشــأة المســتحوذ عليهــا، فيتــم االعتــراف 

بالزيــادة مباشــرة ضمــن الربــح أو الخســارة كربــح مــن الشــراء بســعر مجــٍز.

عندمــا يتضمــن المقابــل المنقــول مــن قبــل المجموعــة فــي عمليــة اندمــاج األعمــال ترتيــب مقابــل محتمــل، ُيقــاس المقابــل المحتمــل بالقيمــة العادلــة فــي 
ل التغيــرات فــي القيمــة العادلــة للمقابــل المحتمــل المؤهلــة  تاريــخ االســتحواذ ويتــم إدراجــه كجــزء مــن المقابــل المنقــول فــي عمليــة اندمــاج األعمــال. ُتعــدَّ
كتعديــالت علــى فتــرة القيــاس بأثــر رجعــي، مــع إجــراء التعديــالت المقابلــة علــى الشــهرة. إن تعديــالت فتــرة القيــاس هــي التعديــالت التــي تنتــج عــن 
توافــر معلومــات إضافيــة تــم الحصــول عليهــا خــالل "فتــرة القيــاس" )التــي ال يجــب أن تتجــاوز ســنة واحــدة مــن تاريــخ االســتحواذ( بشــأن الحقائــق والظــروف 

التــي كانــت موجــودة فــي تاريــخ االســتحواذ.

إن المحاســبة الالحقــة عــن التغيــرات فــي القيمــة العادلــة للمقابــل المحتمــل غيــر المؤهلــة كتعديــالت علــى فتــرة القيــاس تســتند إلــى كيفيــة تصنيــف 
المقابــل المحتمــل. ال ُيقــاس المقابــل المحتمــل المصنــف كحقــوق ملكيــة فــي تواريــخ التقريــر الالحقــة ويتــم المحاســبة عــن تســويته الالحقــة ضمــن حقــوق 

الملكيــة. ُيعــاد قيــاس المقابــل المحتمــل اآلخــر بالقيمــة العادلــة مــع االعتــراف بالتغيــرات فــي القيمــة العادلــة ضمــن الربــح أو الخســارة.

عنــد إنجــاز عمليــة اندمــاج األعمــال علــى مراحــل، ُيعــاد قيــاس حصــص المجموعــة المحتفــظ بهــا ســابقا فــي المنشــأة المســتحوذ عليهــا بالقيمــة العادلــة فــي 
تاريــخ االســتحواذ ويتــم االعتــراف باألربــاح أو الخســائر الناتجــة، إن وجــدت، ضمــن الربــح أو الخســارة. إن المبالــغ الناتجــة مــن الحصــص فــي المنشــأة المســتحوذ 
عليهــا قبــل تاريــخ االســتحواذ والتــي تــم االعتــراف بهــا ســابقا ضمــن الدخــل الشــامل اآلخــر يتــم إعــادة تصنيفهــا إلــى الربــح أو الخســارة، فــي حــال كانــت 

تلــك المحاســبة مناســبة إذا تــم اســتبعاد تلــك الحصــة.

إذا لــم تكتمــل المحاســبة األوليــة عــن اندمــاج األعمــال بنهايــة فتــرة التقريــر التــي حــدث فيهــا اندمــاج األعمــال، تفصــح المجموعــة عــن المبالــغ المؤقتــة 
ــات  ــراف بموجــودات أو مطلوب ــم االعت ــاس )انظــر أعــاله(، أو يت ــرة القي ــة خــالل فت ــغ المؤقت ــك المبال ل تل ــم تكتمــل المحاســبة عنهــا. ُتعــدَّ ــي ل ــود الت للبن
إضافيــة، لكــي تعكــس المعلومــات الجديــدة التــي تــم الحصــول عليهــا بشــأن الحقائــق والظــروف التــي كانــت موجــودة بتاريــخ االســتحواذ، والتــي، لــو كانــت 

معروفــة، لكانــت ســتؤثر فــي المبالــغ المعتــرف بهــا اعتبــاًرا مــن ذلــك التاريــخ.

2.3.2 أساس التجميع
تتضمــن البيانــات الماليــة المجمعــة البيانــات الماليــة للشــركة والمنشــآت التــي تســيطر عليهــا المجموعــة حتــى 31 ديســمبر مــن كل ســنة. تتحقــق الســيطرة 

عندمــا تقــوم المجموعــة:

القدرة على السيطرة على المنشأة المستثمر بها؛  •
التعرض أو الحق في العوائد المتغيرة نتيجة الشراكة مع المنشأة المستثمر بها؛   •

القدرة على استخدام السيطرة في الشركة المستثمر بها للتأثير على العوائد.  •

تعيــد المجموعــة تقييــم مــدى ســيطرتها علــى المنشــأة المســتثمر بهــا إذا كانــت الحقائــق والظــروف تشــير إلــى وجــود تغيــرات علــى واحــد أو أكثــر مــن 
عناصــر الســيطرة الثالثــة المذكــورة أعــاله.
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عندمــا تكــون حصــة المجموعــة فــي الشــركة المســتثمر بهــا أقــل مــن أغلبيــة حقــوق التصويــت، فإنهــا تعتبــر أن لديهــا ســيطرة علــى المنشــأة المســتثمر 
بهــا عندمــا تكــون حقــوق التصويــت كافيــة لمنحهــا القــدرة العمليــة علــى توجيــه األنشــطة ذات الصلــة بالمنشــأة المســتثمر بهــا مــن جانــب واحــد. تأخــذ 
المجموعــة فــي الحســبان كافــة الحقائــق والظــروف ذات الصلــة عنــد تقييــم مــا إذا كانــت حقــوق تصويــت المجموعــة فــي المنشــأة المســتثمر بهــا كافيــة أم 

ال لمنحهــا الســيطرة، بمــا فــي ذلــك:

حجم ما تحتفظ به المجموعة من حقوق تصويت بالنسبة إلى حجم وتشتت ما يحتفظ به حاملو األصوات اآلخرون؛  •
حقوق التصويت الممكنة المحتفظ بها من قبل المجموعة أو حاملي األصوات اآلخرين أو األطراف األخرى؛  •

الحقوق الناشئة من ترتيبات تعاقدية أخرى؛ و  •
أي حقائــق وظــروف أخــرى تبيــن أنــه لــدى المجموعــة، أو ليــس لديهــا، القــدرة الحاليــة علــى توجيــه األنشــطة ذات الصلــة فــي الوقــت الــذي يلــزم فيــه   •

اتخــاذ تلــك القــرارات، بمــا فــي ذلــك أنمــاط التصويــت فــي اجتماعــات المســاهمين الســابقة.

يبــدأ تجميــع شــركة تابعــة عندمــا تســيطر المجموعــة علــى الشــركة التابعــة ويتوقــف عندمــا تفقــد المجموعــة الســيطرة علــى الشــركة التابعــة. يتــم تحديــًدا 
تضميــن نتائــج الشــركات التابعــة المقتنــاة أو المســتبعدة خــالل الســنة فــي الربــح أو الخســارة اعتبــاًرا مــن تاريــخ ســيطرة المجموعــة علــى الشــركة التابعــة 

حتــى تاريــخ توقــف تلــك الســيطرة.

عنــد الضــرورة، يتــم إجــراء تعديــالت علــى البيانــات الماليــة للشــركات التابعــة لكــي تتماشــى سياســاتها المحاســبية المســتخدمة مــع السياســات المحاســبية 
للمجموعــة.

عنــد التجميــع يتــم بالكامــل اســتبعاد كافــة الموجــودات والمطلوبــات وحقــوق الملكيــة واإليــرادات والمصاريــف والتدفقــات النقديــة الناتجــة عــن المعامــالت 
المتبادلــة بيــن شــركات المجموعــة.

ــا قيــاس حصــص  يتــم تحديــد الحصــص غيــر المســيطرة فــي الشــركات التابعــة بشــكل منفصــل عــن حقــوق الملكيــة الخاصــة بالمجموعــة. يمكــن مبدئًي
المســاهمين غيــر المســيطرين التــي تمثــل حصــص ملكيــة حاليــة والتــي تمنــح حامليهــا حصــة تناســبية مــن صافــي الموجــودات عنــد التصفيــة بالقيمــة 
العادلــة أو بالحصــة التناســبية للحصــص غيــر المســيطرة فــي القيمــة العادلــة لصافــي موجــودات الشــركة المقتنــاة. يتــم اختيــار القيــاس علــى أســاس كل 
ــا لعمليــة االســتحواذ، تمثــل القيمــة الدفتريــة  ــة. الحًق ــا قيــاس الحصــص غيــر المســيطرة األخــرى بالقيمــة العادل عمليــة اســتحواذ علــى حــدة. يتــم مبدئًي
للحصــص غيــر المســيطرة مبلــغ تلــك الحصــص عنــد االعتــراف المبدئــي باإلضافــة إلــى حصــة الحصــص غيــر المســيطرة فــي التغيــرات الالحقــة فــي حقــوق 

الملكيــة.

يتــم توزيــع الربــح أو الخســارة وكل مكــون مــن مكونــات الدخــل الشــامل اآلخــر علــى مســاهمي المجموعــة والحصــص غيــر المســيطرة. ويتــم توزيــع إجمالــي 
الدخــل الشــامل للشــركات التابعــة علــى مســاهمي الشــركة والحصــص غيــر المســيطرة حتــى لــو نتــج عــن ذلــك أن يكــون لــدى الحصــص غيــر المســيطرة 

رصيــد عجــز. 

يتــم المحاســبة عــن التغيــرات فــي حصــص ملكيــة المجموعــة فــي الشــركات التابعــة التــي ال ينتــج عنهــا فقــد الســيطرة كمعامــالت ضمــن حقــوق الملكيــة. 
يتــم تعديــل القيــم الدفتريــة للحصــص المســيطرة وغيــر المســيطرة للمجموعــة لتعكــس التغيــرات فــي حصتهــا ذات الصلــة فــي الشــركات التابعــة ويتــم 
االعتــراف بــأي فــرق بيــن القيمــة التــي تــم تعديــل الحصــص غيــر المســيطرة بهــا والقيمــة العادلــة للمبلــغ المدفــوع أو المســتلم مباشــرة فــي حقــوق الملكيــة 

وتكــون متاحــة لمســاهمي الشــركة.

عندمــا تفقــد المجموعــة الســيطرة علــى الشــركة التابعــة، يتــم احتســاب الربــح أو الخســارة الناتــج عــن االســتبعاد المعتــرف بــه فــي الربــح أو الخســارة كالفــرق 
بيــن )1( مجمــوع القيمــة العادلــة للمبلــغ المســتلم والقيمــة العادلــة ألي حصــة محتفــظ بهــا و)2( القيمــة الدفتريــة الســابقة للموجــودات )بمــا فــي ذلــك 
الشــهرة(، ناقًصــا مطلوبــات الشــركة التابعــة وأي حصــص غيــر مســيطرة. يتــم المحاســبة عــن كافــة المبالــغ المعتــرف بهــا ســابًقا فــي الدخــل الشــامل اآلخــر 
والمتعلقــة بتلــك الشــركة التابعــة كمــا لــو أن المجموعــة قــد اســتبعدت موجــودات ومطلوبــات الشــركة التابعــة ذات الصلــة بشــكل مباشــر )علــى ســبيل المثــال: 
إعــادة تصنيفهــا إلــى الربــح أو الخســارة أو تحويلهــا إلــى فئــة أخــرى مــن حقــوق الملكيــة كمــا هــو مطلــوب / مســموح بــه وفًقــا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر 
الماليــة المعمــول بهــا(. يتــم اعتبــار القيمــة العادلــة ألي اســتثمار محتفــظ بــه فــي الشــركة التابعــة "ســابقا" فــي تاريــخ فقــدان الســيطرة علــى أنهــا القيمــة 
العادلــة عنــد االعتــراف المبدئــي لغــرض المحاســبة الالحقــة وفًقــا المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 9 حســب االقتضــاء، أو التكلفــة عنــد االعتــراف المبدئــي 

لالســتثمار فــي الشــركة الزميلــة أو المشــروع المشــترك.

2.3.3 األدوات المالية
يتــم االعتــراف بالموجــودات والمطلوبــات الماليــة ضمــن بيــان المركــز المالــي المجمــع للمجموعــة عندمــا تصبــح المجموعــة طرًفــا فــي األحــكام التعاقديــة 

لــألداة.

يتــم قيــاس الموجــودات والمطلوبــات الماليــة مبدئيــا بالقيمــة العادلــة. إن تكاليــف المعاملــة المرتبطــة مباشــرة باقتنــاء أو إصــدار الموجــودات والمطلوبــات 
ــة للموجــودات  ــى القيمــة العادل ــم إضافتهــا إل ــح أو الخســارة( يت ــان الرب ــة مــن خــالل بي ــة بالقيمــة العادل ــات المالي ــة )بخــالف الموجــودات والمطلوب المالي
والمطلوبــات الماليــة، عنــد االعتــراف المبدئــي، أو خصمهــا منهــا، حســب االقتضــاء. إن تكاليــف المعاملــة المرتبطــة مباشــرة باقتنــاء الموجــودات أو المطلوبــات 

الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل بيــان الربــح أو الخســارة يتــم االعتــراف بهــا مباشــرة ضمــن بيــان الربــح أو الخســارة المجمــع.

الموجودات المالية
ــادة باســتخدام طريقــة تاريــخ المتاجــرة. إن  ــم بالشــروط المعت ــراف بكافــة عمليــات شــراء أو بيــع الموجــودات الماليــة التــي تت ــراف أو عــدم االعت ــم االعت يت
عمليــات الشــراء أو البيــع التــي تتــم بالشــروط المعتــادة هــي عمليــات شــراء أو بيــع موجــودات ماليــة تتطلــب تســليم الموجــودات خــالل فتــرة زمنيــة يتــم 

تحديدهــا عامــًة وفقــا للقوانيــن أو األعــراف الســائدة فــي الســوق.

إن جميــع الموجــودات الماليــة المعتــرف بهــا يتــم قياســها بأكملهــا الحًقــا إمــا بالتكلفــة المطفــأة أو بالقيمــة العادلــة، اســتناًدا إلــى تصنيــف الموجــودات 
الماليــة.

تصنيف الموجودات المالية
)1( أدوات الدين المصنفة بالتكلفة المطفأة

يتم قياس أدوات الدين التي تستوفي الشروط التالية الحًقا بالتكلفة المطفأة:

أن يتم االحتفاظ باألصل المالي ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات المالية لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية؛ و  •
أن ينشــأ عــن الشــروط التعاقديــة لألصــل المالــي تدفقــات نقديــة فــي تواريــخ محــددة، والتــي تتمثــل فــي دفعــات مــن المبلــغ األصلــي والفائــدة فقــط   •

علــى المبلــغ األصلــي القائــم.

 التكلفة المطفأة وطريقة معدل الفائدة الفعلية
إن طريقة معدل الفائدة الفعلية هي طريقة تقتضي احتساب التكلفة المطفأة ألداة الدين وتوزيع إيرادات الفوائد على الفترة المرتبطة بها.

بالنســبة لــألدوات الماليــة بخــالف الموجــودات الماليــة المشــتراة أو الناشــئة ذات جــدارة ائتمانيــة منخفضــة )أي الموجــودات ذات جــدارة ائتمانيــة منخفضــة 
عنــد االعتــراف المبدئــي(، يعتبــر معــدل الفائــدة الفعليــة هــو المعــدل الــذي يخصــم فعليــا الدفعــات النقديــة المســتقبلية المّقــدرة )بمــا فــي ذلــك جميــع 
ــة واألقســاط أو الخصومــات األخــرى( باســتثناء  الرســوم المدفوعــة أو المســتلمة التــي تشــكل جــزءًا ال يتجــزأ مــن معــدل الفائــدة الفعليــة وتكاليــف المعامل
ــد  ــن عن ــة ألداة الدي ــة الدفتري ــي القيم ــرة أقصــر، بإجمال ــن أو، حســب االقتضــاء، خــالل فت ــع ألداة الدي ــر المتوق ــة المتوقعــة، خــالل العم الخســائر االئتماني
ــدل  ــة المع ــدة الفعلي ــدل الفائ ــاب مع ــم احتس ــة منخفضــة، يت ــدارة ائتماني ــئة ذات ج ــتراة أو الناش ــة المش ــبة للموجــودات المالي ــي. بالنس ــراف المبدئ االعت
بالمخاطــر االئتمانيــة مــن خــالل خصــم التدفقــات النقديــة المســتقبلية، شــاملة الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة، علــى أســاس التكلفــة المطفــأة ألداة الديــن 

عنــد االعتــراف المبدئــي.

إن التكلفــة المطفــأة لألصــل المالــي هــي المبلــغ الــذي يتــم مــن خاللــه قيــاس األصــل المالــي عنــد االعتــراف المبدئــي مخصومــا منــه دفعــات ســداد المبلــغ 
األصلــي، ومضاًفــا إليــه اإلطفــاء المتراكــم باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعليــة ألي فــرق يتــم تســويته بيــن المبلــغ المبدئــي ومبلــغ االســتحقاق، ومعــداًل بــأي 

مخصــص خســارة.

يتــم االعتــراف بإيــرادات الفوائــد باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعليــة بالنســبة ألدوات الديــن التــي يتــم قياســها الحقــا بالتكلفــة المطفــأة وبالقيمــة العادلــة 
مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر. بالنســبة لــألدوات الماليــة بخــالف الموجــودات الماليــة المشــتراة أو الناشــئة ذات جــدارة ائتمانيــة منخفضــة، يتــم احتســاب 
إيــرادات الفوائــد مــن خــالل تطبيــق معــدل الفائــدة الفعليــة علــى إجمالــي القيمــة الدفتريــة لألصــل المالــي باســتثناء الموجــودات الماليــة التــي أصبحــت 
ــراف  ــم االعت ــة منخفضــة، يت ــة التــي أصبحــت الحقــا ذات جــدارة ائتماني ــاه(. بالنســبة للموجــودات المالي ــة منخفضــة )انظــر أدن الحقــا ذات جــدارة ائتماني
بإيــرادات الفوائــد مــن خــالل تطبيــق معــدل الفائــدة الفعليــة علــى التكلفــة المطفــأة لألصــل المالــي. إذا تحســنت المخاطــر االئتمانيــة الناتجــة عــن األدوات 
ــراف  ــم االعت ــة منخفضــة، يت ــي ذو جــدارة ائتماني ــم يعــد األصــل المال ــر الالحقــة بحيــث ل ــرات التقري ــة المنخفضــة فــي فت ــة ذات الجــدارة االئتماني المالي

بإيــرادات الفوائــد مــن خــالل تطبيــق معــدل الفائــدة الفعليــة علــى إجمالــي القيمــة الدفتريــة لألصــل المالــي.

بالنســبة للموجــودات الماليــة المشــتراة أو الناشــئة ذات جــدارة ائتمانيــة منخفضــة، تعتــرف المجموعــة بإيــرادات الفوائــد مــن خــالل تطبيــق معــدل الفائــدة 
الفعليــة المعــدل بالمخاطــر االئتمانيــة علــى التكلفــة المطفــأة لألصــل المالــي منــذ االعتــراف المبدئــي. إن طريقــة االحتســاب ال تســتند إلــى أســاس اإلجمالــي 

حتــى فــي حالــة تحســن المخاطــر االئتمانيــة لألصــل المالــي الحقــا بحيــث لــم يعــد األصــل المالــي ذو جــدارة ائتمانيــة منخفضــة.

يتم االعتراف بإيرادات الفوائد ضمن الربح أو الخسارة، ويتم إدراجها ضمن بند " إيرادات فوائد".
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)2( أدوات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
عنــد التطبيــق المبدئــي، يجــوز للمجموعــة أن تختــار بشــكل ال رجعــة فيــه )حســب كل أداة علــى حــدة( تصنيــف االســتثمارات فــي أدوات حقــوق الملكيــة 
بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر. لــن يتــم الســماح بالتصنيــف بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر إذا كانــت االســتثمارات فــي 

أدوات حقــوق الملكيــة محتفــظ بهــا بغــرض المتاجــرة أو كانــت تمثــل مقابــل محتمــل معتــرف بــه مــن قبــل المشــتري فــي اندمــاج األعمــال.

ــف  ــا إليهــا تكالي ــة مضاًف ــة العادل ــا بالقيم ــم قياســها مبدئًي ــن الدخــل الشــامل اآلخــر يت ــة م ــة العادل ــة بالقيم ــوق الملكي ــي أدوات حق إن االســتثمارات ف
ــاح أو خســائر متراكمــة ناتجــة عــن التغيــرات فــي القيمــة العادلــة ضمــن الدخــل  ــة مــع االعتــراف بــأي أرب المعاملــة. ويتــم الحقــا قياســها بالقيمــة العادل
الشــامل اآلخــر وإدراجهــا ضمــن احتياطــي إعــادة تقييــم االســتثمارات. ال يتــم إعــادة تصنيــف الربــح المتراكــم أو الخســارة المتراكمــة إلــى الربــح أو الخســارة عنــد 

بيــع اســتثمارات فــي أدوات حقــوق ملكيــة، ولكــن يتــم تحويلهــا إلــى األربــاح المرحلــة.

يتــم االعتــراف بالتوزيعــات الناتجــة مــن هــذه االســتثمارات فــي أدوات حقــوق الملكيــة ضمــن الربــح أو الخســارة وفقــا للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 9 
مــا لــم تمثــل التوزيعــات بشــكل واضــح اســترداد جــزء مــن تكلفــة االســتثمار. يتــم إدراج التوزيعــات فــي بنــد "إيــرادات اســتثمارات" ضمــن الربــح أو الخســارة.

)3( الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الربح أو الخسارة
إن الموجــودات الماليــة غيــر المســتوفية لمعاييــر القيــاس بالتكلفــة المطفــأة أو بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر، يتــم قياســها بالقيمــة 

العادلــة مــن خــالل بيــان الربــح أو الخســارة. وتحديــدًا:

يتــم تصنيــف االســتثمارات فــي أدوات حقــوق الملكيــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل بيــان الربــح أو الخســارة مــا لــم تقــم المجموعــة بتصنيــف اســتثمار   •
حقــوق الملكيــة غيــر المحتفــظ بهــا بغــرض المتاجــرة أو التــي ال تمثــل مقابــل محتمــل ناتــج مــن اندمــاج األعمــال، وذلــك بالقيمــة العادلــة مــن خــالل 

الدخــل الشــامل اآلخــر عنــد االعتــراف المبدئــي.
يتــم تصنيــف أدوات الديــن التــي ال تســتوفي معاييــر التكلفــة المطفــأة أو معاييــر القيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر بالقيمــة العادلــة مــن   •
خــالل بيــان الربــح أو الخســارة. باإلضافــة إلــى ذلــك، يمكــن تصنيــف أدوات الديــن التــي تســتوفي معاييــر التكلفــة المطفــأة أو معاييــر القيمــة العادلــة 
مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر بالقيمــة العادلــة مــن خــالل بيــان الربــح أو الخســارة عنــد االعتــراف المبدئــي إذا كان هــذا التصنيــف يســتبعد أو يقلــل 
بشــكل جوهــري مــن عــدم التوافــق فــي القيــاس أو االعتــراف )التبايــن المحاســبي( الــذي قــد ينشــأ مــن قيــاس الموجــودات أو المطلوبــات أو االعتــراف 
باألربــاح أو الخســائر الناتجــة عنهــا اســتنادًا إلــى أســس مختلفــة. لــم تقــم المجموعــة بتصنيــف أي أدوات ديــن بالقيمــة العادلــة مــن خــالل بيــان الربــح أو 

الخسارة.

فــي نهايــة كل فتــرة تقريــر، يتــم قيــاس الموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل بيــان الربــح أو الخســارة، مــع االعتــراف بــأي أربــاح أو خســائر مــن 
القيمــة العادلــة ضمــن الربــح أو الخســارة.

 انخفاض قيمة الموجودات المالية
تعتــرف المجموعــة بــأي مخصــص خســارة نتيجــة الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى اســتثمارات فــي أدوات الديــن المقاســة بالتكلفــة المطفــأة أو بالقيمــة 
العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر والذمــم التجاريــة المدينــة وأصــول العقــد، باإلضافــة إلــى عقــود الضمانــات الماليــة. يتــم تحديــث قيمــة الخســائر 

االئتمانيــة المتوقعــة فــي تاريــخ كل تقريــر لتعكــس التغيــرات فــي مخاطــر االئتمــان منــذ االعتــراف المبدئــي بــاألداة الماليــة ذات الصلــة.

تعتــرف المجموعــة دائمــا بالخســائر االئتمانيــة المتوقعــة خــالل عمــر األداة علــى الذمــم التجاريــة المدينــة وأصــول العقــد. يتــم تقديــر الخســائر االئتمانيــة 
ــائر  ــق بالخس ــا يتعل ــركة فيم ــابقة للش ــارب الس ــى التج ــتنادًا إل ــاب المخصصــات اس ــة الحتس ــتخدام مصفوف ــة باس ــى هــذه الموجــودات المالي ــة عل المتوقع
االئتمانيــة، والتــي يتــم تعديلهــا وفقــا للعوامــل الخاصــة بالمدينيــن والظــروف االقتصاديــة العامــة وتقديــر التوجــه الحالــي والمتوقــع للظــروف كمــا فــي 

تاريــخ التقريــر، بمــا فــي ذلــك القيمــة الزمنيــة لألمــوال عنــد االقتضــاء.

ــي مخاطــر  ــادة ملحوظــة ف ــد وجــود زي ــر األداة عن ــة خــالل عم ــة المتوقع ــائر االئتماني ــة بالخس ــرف المجموع ــة األخــرى، تعت ــع األدوات المالي ــبة لجمي بالنس
االئتمــان منــذ االعتــراف المبدئــي. غيــر أنــه، إذا ارتفعــت مخاطــر االئتمــان علــى أداة ماليــة بشــكل ملحــوظ منــذ االعتــراف المبدئــي، تقــوم المجموعــة بقيــاس 
مخصــص الخســارة لتلــك األداة الماليــة بمبلــغ يعــادل الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة لمــدة 12 شــهًرا. إن تقديــر مــا إذا كانــت الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة 
خــالل عمــر األداة ينبغــي االعتــراف بهــا يســتند إلــى الزيــادة الملحوظــة فــي احتماليــة أو مخاطــر حــدوث التعثــر منــذ االعتــراف المبدئــي، بــداًل مــن جــود دليــل 

علــى تدهــور الجــدارة االئتمانيــة لألصــل المالــي فــي تاريــخ التقريــر. 

تمثــل الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة خــالل عمــر األداة الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة التــي تنتــج مــن حــاالت التعثــر المحتملــة علــى مــدار العمــر المتوقــع 
لــألداة الماليــة. علــى النقيــض، تمثــل الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة لمــدة 12 شــهًرا جــزًءا مــن الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة خــالل عمــر األداة التــي مــن 

المتوقــع أن تنتــج عــن حــاالت التعثــر علــى األداة الماليــة والتــي مــن المحتمــل أن تحــدث فــي خــالل 12 شــهًرا بعــد تاريــخ التقريــر.

1. الزيادة الملحوظة في مخاطر االئتمان
عنــد تحديــد مــا إذا كانــت المخاطــر االئتمانيــة علــى األداة الماليــة قــد ارتفعــت بشــكل ملحــوظ منــذ االعتــراف المبدئــي، تقــارن المجموعــة مخاطــر التعثــر 
التــي تحــدث علــى األداة الماليــة كمــا فــي تاريــخ التقريــر مــع مخاطــر التعثــر التــي تحــدث علــى األداة الماليــة كمــا فــي تاريــخ االعتــراف المبدئــي. فــي 
ســبيل إجــراء هــذا التقديــر، تراعــي المجموعــة المعلومــات الكميــة والنوعيــة المعقولــة والمؤيــدة، بمــا فــي ذلــك التجــارب الســابقة والمعلومــات المســتقبلية 

المتاحــة دون تكبــد تكلفــة أو جهــد.

ــا فــي االلتــزام غيــر القابــل لإللغــاء علــى أنــه تاريــخ االعتــراف  ــار التاريــخ الــذي تصبــح فيــه المجموعــة طرًف بالنســبة لعقــود الضمانــات الماليــة، يتــم اعتب
المبدئــي لغــرض تقييــم األداة الماليــة لمعرفــة االنخفــاض فــي القيمــة. فــي ســبيل تحديــد مــا إذا كانــت هنــاك زيــادة ملحوظــة فــي مخاطــر االئتمــان منــذ 
االعتــراف المبدئــي بعقــود الضمانــات الماليــة، تراعــي المجموعــة التغيــرات فــي مخاطــر تعــرض المديــن المعنــي للتعثــر فــي ســداد التزاماتــه التعاقديــة.

تراقــب المجموعــة باســتمرار فاعليــة المعاييــر المســتخدمة لتحديــد مــا إذا كانــت هنــاك زيــادة ملحوظــة فــي مخاطــر االئتمــان وتعدلهــا حســب االقتضــاء 
لضمــان أن المعاييــر قــادرة علــى تحديــد الزيــادة الملحوظــة فــي مخاطــر االئتمــان قبــل أن ينقضــي اســتحقاق المبلــغ.

تفتــرض المجموعــة أن مخاطــر االئتمــان علــى األداة الماليــة لــم تتزايــد بشــكل ملحــوظ منــذ االعتــراف المبدئــي فــي حــال تــم التحديــد بــأن األداة الماليــة 
تنطــوي علــى مخاطــر ائتمانيــة منخفضــة فــي تاريــخ التقريــر. يتــم التحديــد بــأن األداة الماليــة تنطــوي علــى مخاطــر ائتمانيــة منخفضــة إذا:

)1( كانت تنطوي األداة المالية على مستوى منخفض من مخاطر التعثر في السداد،
)2( كان للمقترض قدرة كبيرة على الوفاء بالتزاماته من التدفق النقدي التعاقدي في األجل القريب، و

)3( كان يحتمــل، ولكــن ليــس بالضــرورة، أن تقلــل التغيــرات العكســية فــي الظــروف االقتصاديــة وظــروف األعمــال فــي األجــل الطويــل قــدرة المقتــرض 
علــى الوفــاء بالتزاماتــه مــن التدفــق النقــدي التعاقــدي.

2. تعريف التعثر
ــة  ــه االئتماني ــرض التزامات ــع المقت ــل أن يدف ــر المحتم ــا يكــون مــن غي ــي الســداد عندم ــر ف ــة تعث ــى حال ــي ينطــوي عل ــة أن األصــل المال ــر المجموع تعتب
للمجموعــة بالكامــل، أو إذا كان هنــاك شــك كاف حــول إمكانيــة التحصيــل النهائيــة، أو إذا انقضــى أجــل االســتحقاق ألكثــر مــن 90 يوًمــا بالنســبة للعميــل.

3. الموجودات المالية منخفضة الجدارة االئتمانية
يكــون األصــل المالــي منخفــض الجــدارة االئتمانيــة عندمــا ينشــأ حــدث واحــد أو أكثــر ويكــون لــه تأثيــر مــادي علــى التدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة 

لذلــك األصــل المالــي. إن الدليــل علــى أن األصــل المالــي أصبــح منخفــض الجــدارة االئتمانيــة يتضمــن بيانــات ملحوظــة حــول األحــداث التاليــة:
) أ( التعثر المالي بشكل كبير للمصدر أو المقرض؛

) ب( خرق العقد مثل حاالت التعثر أو انقضاء تاريخ االستحقاق )انظر )2( أعاله(؛
) ج( منــح المقــرض/ المقرضيــن امتيــاز )امتيــازات( للمقتــرض لــم يكــن المقــرض ليمنحهــا للمقتــرض لــوال وجــود أســباب اقتصاديــة أو تعاقديــة تتعلــق 

بتعثــر المقتــرض ماليــا.
) د( أن يصبح من المحتمل إفالس المقترض أو خضوعه لعملية إعادة هيكلة مالية أخرى.

) ه( زوال سوق نشط لهذا األصل المالي بسبب وجود صعوبات مالية.
4. سياسة الشطب

تشــطب المجموعــة األصــل المالــي عنــد وجــود معلومــات تشــير إلــى أن الطــرف المقابــل يعانــي مــن صعوبــات ماليــة بالغــة وال توجــد توقعــات واقعيــة حــول 
ــة التحصيل. إمكاني

5. القياس واالعتراف بالخسائر االئتمانية المتوقعة
ــال حجــم الخســارة إذا كان  ــر )علــى ســبيل المث ــد التعث ــر ومعــدل الخســارة عن ــر مؤشــًرا علــى احتماليــة التعث إن قيــاس الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة يعتب
ــة  ــات الســابقة المعدل ــى البيان ــر إل ــد التعث ــر ومعــدل الخســارة عن ــة التعث ــر احتمالي ــر. يســتند تقدي ــد التعث ــر فــي الســداد( وقيمــة التعــرض عن ــاك تعث هن
حســب المعلومــات المســتقبلية كمــا هــو موضــح أعــاله. أمــا فيمــا يتعلــق بقيمــة التعــرض عنــد التعثــر، بالنســبة للموجــودات الماليــة؛ تتمثــل قيمــة التعــرض 
عنــد التعثــر فــي إجمالــي القيمــة الدفتريــة للموجــودات فــي تاريــخ التقريــر، وبالنســبة لعقــود الضمــان المالــي؛ تتضمــن قيمــة التعــرض عنــد التعثــر المبلــغ 
المســحوب كمــا فــي تاريــخ التقريــر باإلضافــة ألي مبالــغ إضافيــة مــن المتوقــع أن يتــم ســحبها فــي المســتقبل بحلــول تاريــخ التعثــر المحــدد اســتنادًا إلــى 
النمــط التاريخــي، فضــاًل عــن تفهــم المجموعــة الحتياجــات التمويــل المســتقبلية المحــددة للمدينيــن وغيــر ذلــك مــن المعلومــات المســتقبلية ذات الصلــة.

بالنســبة للموجــودات الماليــة، يتــم تقديــر الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى أنهــا تتمثــل فــي الفــرق بيــن كافــة التدفقــات النقديــة التعاقديــة المســتحقة 
للشــركة وفقــا للعقــد وكافــة التدفقــات النقديــة التــي تتوقــع المجموعــة اســتالمها مخصومــة بمعــدل الفائــدة الفعليــة األصليــة.

عدم االعتراف بالموجودات المالية
ال تعتــرف المجموعــة باألصــل المالــي فقــط عندمــا تنتهــي الحقــوق التعاقديــة للتدفقــات النقديــة المعتــرف بهــا مــن األصــل؛ أو عندمــا تقــوم المجموعــة 
فعلًيــا بتحويــل األصــل المالــي وكافــة مخاطــر ومنافــع الملكيــة لألصــل المالــي إلــى منشــأة أخــرى. فــي حــال عــدم قيــام المجموعــة بنقــل أو االحتفــاظ بكافــة 
مخاطــر ومنافــع الملكيــة واســتمرت فــي الســيطرة علــى األصــل المنقــول، تقــوم المجموعــة باالعتــراف بحصتهــا المحتفــظ بهــا فــي األصــل وااللتــزام المرتبــط 
بــه مقابــل المبالــغ التــي قــد تضطــر لدفعهــا. أمــا فــي حــال احتفــاظ المجموعــة بشــكل جوهــري بكافــة مخاطــر ومنافــع ملكيــة أصــل مالــي محــول، فــإن 

المجموعــة تســتمر فــي االعتــراف باألصــل المالــي وتعتــرف أيضــا بالقــروض المضمونــة بمبلــغ المحصــالت المســتلمة.
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عنــد عــدم االعتــراف باألصــل المالــي المقــاس بالتكلفــة المطفــأة، يتــم االعتــراف بالفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة لألصــل والمبلــغ المقابــل المســتلم والمســتحق 
فــي الربــح أو الخســارة. كذلــك، عنــد إلغــاء االعتــراف باالســتثمار فــي أداة ديــن مصنفــة كاســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر، يتــم 
تصنيــف الربــح أو الخســارة المتراكمــة ســابقا فــي احتياطــي إعــادة تقييــم اســتثمارات ضمــن الربــح أو الخســارة. وفــي المقابــل، عنــد إلغــاء االعتــراف بــأي مــن 
االســتثمارات فــي أداة حقــوق الملكيــة التــي تــم اختيارهــا مــن قبــل المجموعــة عنــد االعتــراف المبدئــي ليتــم قياســها بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل 
ــم  ــح أو الخســارة ولكــن يت ــم اســتثمارات ضمــن الرب ــادة تقيي ــة ســابقا فــي احتياطــي إع ــح أو الخســارة المتراكم ــادة تصنيــف الرب ــم إع الشــامل اآلخــر، ال يت

تحويلهــا إلــى األربــاح المرحلــة.

المطلوبات المالية

المطلوبات المالية المقاسة الحًقا بالتكلفة المطفأة
إن المطلوبات المالية يتم قياسها الحًقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

إن طريقــة معــدل الفائــدة الفعليــة هــي طريقــة تقتضــي احتســاب التكلفــة المطفــأة لاللتــزام المالــي وتوزيــع مصــروف الفوائــد علــى الفتــرة المرتبطــة بهــا. 
إن معــدل الفائــدة الفعليــة هــو المعــدل الــذي يخصــم فعليــا الدفعــات النقديــة المســتقبلية المّقــدرة )بمــا فــي ذلــك جميــع الرســوم المدفوعــة أو المســتلمة 
التــي تشــكل جــزءًا ال يتجــزأ مــن معــدل الفائــدة الفعليــة وتكاليــف المعاملــة واألقســاط أو الخصومــات األخــرى( خــالل العمــر المتوقــع لاللتــزام المالــي أو 

)حســب االقتضــاء( خــالل فتــرة أقصــر، بالتكلفــة المطفــأة لاللتــزام المالــي.

عدم االعتراف بالمطلوبات المالية

ال تعتــرف المجموعــة بالمطلوبــات الماليــة فقــط عندمــا يتــم اإلعفــاء مــن التــزام المجموعــة أو إلغــاؤه أو انتهــاء صالحيــة اســتحقاقه. يتــم االعتــراف بالفــرق 
بيــن القيمــة الدفتريــة لاللتــزام المالــي غيــر المعتــرف بــه والمقابــل المدفــوع والمســتحق ضمــن الربــح أو الخســارة.

األدوات المالية المشتقة وأنشطة التحوط

تدخــل المجموعــة فــي األدوات الماليــة المشــتقة إلدارة انكشــافها علــى معــدالت الفائــدة. يتــم االعتــراف بالمشــتقات مبدئيــا بالقيمــة العادلــة فــي تاريــخ 
إبــرام عقــد مشــتقات األداة الماليــة وُيعــاد قياســها الحقــا بقيمتهــا العادلــة فــي تاريــخ كل تقريــر. يتــم االعتــراف باألربــاح أو الخســائر الناتجــة مباشــرة ضمــن 
ــة، وفــي هــذه الحالــة يعتمــد توقيــت االعتــراف بالربــح أو الخســارة علــى طبيعــة عالقــة  الربــح أو الخســارة مــا لــم يتــم وســم المشــتقات كأداة تحــوط فعال

التحــوط.
ــة الســالبة كالتــزام مالــي. ال  ــة الموجبــة كأصــل مالــي، بينمــا يتــم االعتــراف بالمشــتقات ذات القيمــة العادل يتــم االعتــراف بالمشــتقات ذات القيمــة العادل

تخضــع المشــتقات للمقاصــة فــي البيانــات الماليــة مــا لــم يكــن للمجموعــة كل مــن الحــق القانونــي والنيــة إلجــراء المقاصــة.

محاسبة التحوط
بالنســبة لمحاســبة التحــوط، تقــوم المجموعــة بتحديــد المشــتقات كتحوطــات القيمــة العادلــة لموجــودات أو مطلوبــات معتــرف بهــا أو ارتبــاط مؤكــد )تحــوط 
القيمــة العادلــة( أو كتحوطــات خطــر معيــن متعلــق بأحــد الموجــودات أو المطلوبــات المعتــرف بهــا أو المعامــالت التــي يمكــن توقعهــا بشــكل كبيــر )تحــوط 

التدفــق النقــدي( أو كتحوطــات صافــي االســتثمار فــي عمليــات أجنبيــة )تحــوط صافــي االســتثمار(.

فــي بدايــة عالقــة التحــوط، توثــق المجموعــة عالقــة التحــوط بيــن أداة التحــوط والبنــد المتحــوط لــه باإلضافــة إلــى أهدافهــا مــن إدارة المخاطــر واســتراتيجيتها 
لُمَباَشــَرة عمليــات التحــوط. عــالوة علــى ذلــك وفــي بدايــة التحــوط، تقــوم المجموعــة بشــكل مســتمر بتوثيــق مــا إذا كانــت أداة التحــوط ذات فاعليــة لتســوية 
التغيــرات فــي القيــم العادلــة أو التدفقــات النقديــة للبنــد المتحــوط لــه والتــي ُتعــزى إلــى المخاطــر المتحــوط لهــا، ويتحقــق ذلــك عندمــا تســتوفي عالقــات 

التحــوط جميــع متطلبــات فاعليــة التحــوط التاليــة:

أن يكون هناك عالقة اقتصادية بين البند المتحوط له وأداة التحوط؛  •
أال يهمين أثر المخاطر االئتمانية على التغيرات في القيمة التي تنشأ عن تلك العالقة االقتصادية؛ و  •

أن تكــون نســبة التحــوط فــي عالقــة التحــوط هــي نفــس النســبة الناتجــة عــن كميــة البنــد المتحــوط لــه التــي تقــوم المجموعــة بالتحــوط لــه فعلًيــا،   •
ــه. ــد المتحــوط ل ــا لتحــوط تلــك الكميــة مــن البن ــذي تســتخدمه المجموعــة فعلًي ــغ أداة التحــوط ال ومبل

إذا توقفــت عالقــة التحــوط عــن اســتيفاء متطلــب فاعليــة التحــوط المتعلــق بنســبة التحــوط ولكــن ظــل الهــدف مــن إدارة المخاطــر لعالقــة التحــوط المصنفــة 
كمــا هــو، تعــدل المجموعــة نســبة التحــوط الخاصــة بعالقــة التحــوط )أي إعــادة التــوازن( بحيــث تســتوفي ضوابــط التأهــل مــرة أخــرى.

تحوطات القيمة العادلة
يتــم االعتــراف بالتغيــر فــي القيمــة العادلــة ألدوات التحــوط المؤهلــة ضمــن الربــح أو الخســارة إال إذا اشــتملت أدوات التحــوط علــى أداة حقــوق ملكيــة مصنفــة 
بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر، وفــي هــذه الحالــة يتــم االعتــراف بهــا ضمــن الدخــل الشــامل اآلخــر. يتــم تعديــل القيمــة الدفتريــة للبنــد 
المتحــوط لــه الــذي لــم يتــم قياســه فعليــا بالقيمــة العادلــة مقابــل التغيــر فــي القيمــة العادلــة الــذي ُيعــزى إلــى المخاطــر المتحوطــة مــع إدراج مــا يقابلــه 
ضمــن الربــح أو الخســارة. بالنســبة ألدوات الديــن المقاســة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر، فإنــه لــن يتــم تعديــل القيمــة الدفتريــة نظــرًا 
ألنهــا مدرجــة فعليــا بالقيمــة العادلــة، ولكــن يتــم االعتــراف بأربــاح أو خســائر التحــوط ضمــن الربــح أو الخســارة بــداًل مــن الدخــل الشــامل اآلخــر. وفــي حالــة إذا 
كان البنــد المتحــوط لــه يمثــل أداة حقــوق الملكيــة المصنفــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر، فــإن ربــح أو خســارة التحــوط تظــل مدرجــة 
ضمــن الدخــل الشــامل اآلخــر مــن أجــل مطابقــة أداة التحــوط. عنــد االعتــراف بأربــاح أو خســائر التحــوط ضمــن الربــح أو الخســارة، يتــم االعتــراف بهــا ضمــن 

الســطر ذاتــه المحــدد للبنــد المتحــوط لــه.

تتوقــف المجموعــة عــن المحاســبة عــن التحــوط فقــط عندمــا تتوقــف عالقــة التحــوط )أو جــزء مــن عالقــة التحــوط( عــن اســتيفاء ضوابــط التأهــل )بعــد إعــادة 
التــوازن لعالقــة التحــوط، إذا كان ُمنطبقــا(. ويشــمل ذلــك حــاالت انقضــاء أداة التحــوط أو بيعهــا أو إنهائهــا أو ممارســتها. ولهــذا الغــرض، يتــم المحاســبة 
عــن حالــة التوقــف بأثــر مســتقبلي. إن تســوية القيمــة العادلــة المطبقــة علــى القيمــة الدفتريــة للبنــد المتحــوط لــه والناتجــة عــن المخاطــر المتحــوط لهــا يتــم 

إطفاؤهــا ضمــن الربــح أو الخســارة اعتبــارًا مــن ذلــك التاريــخ.

تحوطات التدفق النقدي
إن الجــزء الفعــال مــن التغيــرات فــي القيمــة العادلــة للمشــتقات وأدوات التحــوط الفعالــة األخــرى التــي يتــم تصنيفهــا وتأهيلهــا كتحوطــات تدفــق نقــدي 
يتــم االعتــراف بــه فــي الدخــل الشــامل اآلخــر ويتــم تجميعــه ضمــن مخصــص التحــوط، مقتصــرًا علــى التغيــر التراكمــي فــي القيمــة العادلــة للبنــد المتحــوط 
لــه اعتبــارًا مــن بدايــة التحــوط. ويتــم االعتــراف بالربــح أو الخســارة علــى الجــزء غيــر الفعــال مــن التحــوط مباشــرة فــي الربــح أو الخســارة، ويتــم إدراجــه ضمــن 

بنــد "أربــاح وخســائر أخــرى".

إن المبالــغ المعتــرف بهــا ســابقا فــي الدخــل الشــامل اآلخــر والمجمعــة ضمــن حقــوق الملكيــة ُيعــاد تصنيفهــا إلــى الربــح أو الخســارة فــي الفتــرات التــي يؤثــر 
خاللهــا البنــد المتحــوط لــه فــي الربــح أو الخســارة، وذلــك ضمــن البنــد المتحــوط لــه والمعتــرف بــه. غيــر أنــه عندمــا ينشــأ عــن معاملــة متوقعــة متحــوط لهــا 
االعتــراف بأصــل غيــر مالــي أو التــزام غيــر مالــي، فــإن األربــاح والخســائر المعتــرف بهــا ســابقا فــي الدخــل الشــامل اآلخــر والمجمعــة ضمــن حقــوق الملكيــة 
يتــم اســتبعادها مــن حقــوق الملكيــة وإدراجهــا ضمــن التكلفــة المقاســة مبدئيــا لألصــل غيــر المالــي أو االلتــزام غيــر المالــي. وال يؤثــر هــذا التحويــل علــى 
الدخــل الشــامل اآلخــر. عــالوة علــى ذلــك، إذا كانــت المجموعــة تتوقــع أن بعــض أو كل الخســائر المتراكمــة ضمــن مخصــص التحــوط لــن يتــم اســتردادها فــي 

المســتقبل، فإنــه يتــم إعــادة تصنيــف هــذا المبلــغ مباشــرة ضمــن الربــح أو الخســارة.

توقــف المجموعــة محاســبة التحــوط فقــط عندمــا تتوقــف عالقــة التحــوط )أو جــزء منهــا( عــن اســتيفاء ضوابــط التأهــل )بعــد إعــادة التــوازن، إن وجــد(. ويشــمل 
ذلــك الحــاالت التــي تنتهــي فيهــا صالحيــة أداة التحــوط أو يتــم بيعهــا أو إنهاؤهــا أو ممارســتها. ويتــم المحاســبة عــن هــذا التوقــف بأثــر مســتقبلي. إن 
األربــاح والخســائر المدرجــة فــي الدخــل الشــامل اآلخــر والمتراكمــة ضمــن مخصــص التحــوط فــي ذلــك الوقــت تظــل مدرجــة ضمــن حقــوق الملكيــة ويتــم 
إعــادة تصنيفهــا إلــى الربــح أو الخســارة فــي حــال حــدوث معاملــة متوقعــة. وعندمــا ال يتوقــع حــدوث معاملــة متوقعــة، فــإن األريــاح والخســائر المتراكمــة 

ضمــن مخصــص التحــوط يتــم تصنيفهــا مباشــرة ضمــن الربــح أو الخســارة.

تحوطات صافي االستثمارات في عمليات أجنبية
يتــم المحاســبة عــن تحوطــات صافــي االســتثمارات فــي عمليــات أجنبيــة بشــكل مماثــل لتحوطــات التدفــق النقــدي: يتــم االعتــراف بــأي أربــاح أو خســائر ناتجــة 
عــن عقــود العمــالت األجنبيــة اآلجلــة فيمــا يتعلــق بالجــزء الفعــال مــن التحــوط ضمــن الدخــل الشــامل ويتــم تجميعهــا ضمــن احتياطــي ترجمــة عمــالت 
أجنبيــة. يتــم االعتــراف باألربــاح أو الخســائر المتعلقــة بالجــزء غيــر الفعــال مباشــرة ضمــن الربــح أو الخســارة ويتــم إدراجهــا ضمــن بنــد ســطر "أربــاح وخســائر 
أخــرى". يتــم إعــادة تصنيــف أي أربــاح أو خســائر ناتجــة عــن أداة التحــوط ومجمعــة ضمــن احتياطــي ترجمــة عمــالت أجنبيــة إلــى الربــح أو الخســارة عنــد 

االســتبعاد الكامــل أو االســتبعاد الجزئــي لعمليــة أجنبيــة.

مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية
يتــم التقــاص بيــن الموجــودات والمطلوبــات الماليــة ويتــم تســجيلها علــى أســاس الصافــي فــي بيــان المركــز المالــي المجمــع عنــد وجــود حــق قانونــي ملــزم 

بإجــراء التقــاص علــى المبالــغ المســجلة وتنــوي المجموعــة إمــا الســداد علــى أســاس الصافــي أو تحقــق الموجــودات وســداد االلتــزام فــي الوقــت ذاتــه.
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2.3.4 النقد والنقد المعادل
يتــم تصنيــف النقــد بالصنــدوق والودائــع تحــت الطلــب والودائــع ألجــل لــدى البنــوك التــي ال تتجــاوز آجــال اســتحقاقها األصليــة ثالثــة أشــهر كنقــد ونقــد 

معــادل فــي بيــان التدفقــات النقديــة المجمــع.

2.3.5 المخزون
يتــم إدراج المخــزون بالتكلفــة أو صافــي القيمــة الممكــن تحقيقهــا، أيهمــا أقــل. وتتضمــن التكلفــة تكاليــف المــواد المباشــرة، وحســب االقتضــاء، تكاليــف 
العمالــة المباشــرة وتلــك المصاريــف غيــر المباشــرة المتكبــدة إلحضــار المخــزون إلــى موقعــه وحالتــه الحاليــة. ُتحتســب التكلفــة باســتخدام طريقــة متوســط 
التكلفــة المرجحــة. يمثــل صافــي القيمــة الممكــن تحقيقهــا ســعر البيــع المقــدر ناقًصــا كافــة التكاليــف المقــدرة لإلنجــاز والتكاليــف المتكبــدة فــي التســويق 

والبيــع والتوزيــع.

2.3.6 استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة
ــر  ــروع مشــترك. إن التأثي ــي مش ــل حصــة ف ــة وال تمث ــركة تابع ــا عليهــا لكنهــا ليســت ش ــرًا جوهرًي ــركة تأثي ــارس الش ــأة تم ــة هــي منش ــركة الزميل إن الش
الجوهــري هــو القــدرة علــى المشــاركة فــي القــرارات الماليــة والسياســات التشــغيلية للشــركة المســتثمر بهــا لكنــه ال يمثــل ســيطرة أو ســيطرة مشــتركة علــى 

تلــك السياســات.

ــب  ــول الترتي ــي أص ــي صاف ــوق ف ــب حق ــى الترتي ــتركة عل ــيطرة مش ــا س ــي له ــراف الت ــه لألط ــون بموجب ــترك يك ــب مش ــو ترتي ــترك ه ــروع المش إن المش
المشــترك. الســيطرة المشــتركة هــي التقاســم المتفــق عليــه تعاقدًيــا للســيطرة علــى ترتيــب، وال يتحقــق ذلــك إال عندمــا تتطلــب القــرارات بشــأن األنشــطة 

ــة الموافقــة باإلجمــاع مــن األطــراف التــي تتقاســم الســيطرة. ذات الصل

يتــم إدراج نتائــج أعمــال وموجــودات ومطلوبــات الشــركات الزميلــة والمشــاريع المشــتركة فــي هــذه البيانــات الماليــة باســتخدام طريقــة حقــوق الملكيــة إال 
عندمــا يتــم تصنيــف االســتثمار كمحتفــظ بــه لغــرض البيــع، إذ يتــم المحاســبة عنــه وفقــا للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 5.

ــا بالتكلفــة ضمــن بيــان المركــز المالــي، ويتــم  وفقــا لطريقــة حقــوق الملكيــة، يتــم االعتــراف باالســتثمار فــي الشــركة الزميلــة أو المشــروع المشــترك مبدئًي
ــب  ــاوز نصي ــا يتج ــترك. عندم ــروع المش ــة أو المش ــركة الزميل ــر للش ــامل اآلخ ــارة والدخــل الش ــح أو خس ــي رب ــة ف ــراف بحصــة المجموع ــا لالعت ــه الحق تعديل
المجموعــة فــي خســائر الشــركة الزميلــة أو المشــروع المشــترك حصــة المجموعــة فــي تلــك الشــركة الزميلــة أو ذلــك المشــروع المشــترك )متضمنــة أي حصــص 
طويلــة األجــل تمثــل، فــي جوهرهــا، جــزء مــن صافــي اســتثمار المجموعــة فــي الشــركة الزميلــة أو المشــروع المشــترك( تتوقــف المجموعــة عــن االعتــراف 
بنصيبهــا مــن الخســائر اإلضافيــة. يتــم االعتــراف بالخســائر اإلضافيــة فقــط فــي حــدود مــا يقــع علــى عاتــق المجموعــة مــن التزامــات قانونيــة أو متوقعــة أو 

قيامهــا بســداد دفعــات نيابــة عــن الشــركة الزميلــة أو المشــروع المشــترك.

يتــم المحاســبة عــن االســتثمار فــي شــركة زميلــة أو مشــروع مشــترك باســتخدام طريقــة حقــوق الملكيــة اعتبــاًرا مــن التاريــخ الــذي تصبــح فيــه الشــركة المســتثمر 
بهــا شــركة زميلــة أو مشــروع مشــترك. عنــد االســتحواذ علــى اســتثمار فــي شــركة زميلــة أو مشــروع مشــترك، فــإن أي زيــادة فــي تكلفــة االســتثمار عــن حصــة 
ــم  ــي يت ــه كشــهرة، والت ــراف ب ــم االعت ــات فــي الشــركة المســتثمر بهــا يت ــد والمطلوب ــة للتحدي ــة للموجــودات القابل المجموعــة مــن صافــي القيمــة العادل
تضمينهــا فــي القيمــة الدفتريــة لالســتثمار. يتــم االعتــراف مباشــرة ضمــن الربــح أو الخســارة بــأي زيــادة فــي حصــة المجموعــة مــن صافــي القيمــة العادلــة 

للموجــودات القابلــة للتحديــد والمطلوبــات عــن تكلفــة االســتثمار بعــد إعــادة التقييــم، وذلــك فــي الفتــرة التــي يتــم فيهــا االســتحواذ علــى االســتثمار.

ُتطبــق متطلبــات معيــار المحاســبة الدولــي رقــم 36 لتحديــد مــا إذا كان مــن الضــروري االعتــراف بــأي خســارة انخفــاض فــي القيمــة فيمــا يتعلــق باســتثمار 
المجموعــة فــي شــركة زميلــة أو مشــروع مشــترك. عندمــا يكــون ذلــك ضروريــا، يتــم اختبــار القيمــة الدفتريــة الكاملــة لالســتثمار )بمــا فــي ذلــك الشــهرة( 
ــا لمعيــار المحاســبة الدولــي رقــم 36 كأصــل واحــد مــن خــالل مقارنــة قيمتــه االســتردادية )قيمــة االســتخدام  لتحديــد االنخفــاض فــي القيمــة وذلــك وفًق
والقيمــة العادلــة ناقًصــا تكاليــف البيــع، أيهمــا أعلــى( بقيمتــه الدفتريــة. ال تــوزع أي خســارة معتــرف بهــا لالنخفــاض فــي القيمــة علــى أي أصــل بمــا فــي 
ذلــك الشــهرة التــي تشــكل جــزءًا مــن القيمــة الدفتريــة لالســتثمار. يتــم االعتــراف بــأي رد لخســارة االنخفــاض فــي القيمــة المشــار إليهــا وفًقــا لمعيــار المحاســبة 

الدولــي رقــم 36 وذلــك بمقــدار الزيــادة الالحقــة فــي القيمــة االســتردادية لالســتثمار.

ــا تحتفــظ  ــة أو مشــروع مشــترك. عندم ــار االســتثمار كشــركة زميل ــخ عــدم اعتب ــاًرا مــن تاري ــة اعتب تتوقــف المجموعــة عــن اســتخدام طريقــة حقــوق الملكي
المجمــوع بحصــة فــي شــركة زميلــة ســابقة أو مشــروع مشــترك ســابق وتكــون الحصــة المســتبقاة عبــارة عــن أصــل مالــي، تقيــس المجموعــة الحصــة المســتبقاة 
بالقيمــة العادلــة فــي ذلــك التاريــخ، وتعتبــر القيمــة العادلــة للحصــة المســتبقاة هــي قيمتهــا العادلــة عنــد االعتــراف المبدئــي وفقــا للمعيــار الدولــي للتقاريــر 
الماليــة رقــم 9. يتــم مراعــاة الفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة للشــركة الزميلــة أو المشــروع المشــترك فــي تاريــخ التوقــف عــن اســتخدام طريقــة حقــوق الملكيــة 
ــة ألي حصــة مســتبقاة وأي متحصــالت ناتجــة عــن بيــع جــزء مــن الحصــة فــي الشــركة الزميلــة أو المشــروع المشــترك وذلــك عنــد تحديــد  والقيمــة العادل
األربــاح أو الخســائر الناتجــة عــن بيــع الشــركة الزميلــة أو المشــروع المشــترك. باإلضافــة إلــى ذلــك، تقــوم المجموعــة بالمحاســبة عــن كافــة المبالــغ المعتــرف 
بهــا ســابًقا فــي الدخــل الشــامل اآلخــر فيمــا يتعلــق بتلــك الشــركة الزميلــة وفقــا لنفــس األســاس الــذي كان ســُيطلب االســتناد إليــه إذا قامــت الشــركة الزميلــة 
ببيــع الموجــودات أو المطلوبــات ذات الصلــة بشــكل مباشــر. وعليــه، إذا تــم إعــادة تصنيــف األربــاح أو الخســائر المعتــرف بهــا ســابًقا فــي الدخــل الشــامل 
اآلخــر مــن قبــل تلــك الشــركة الزميلــة أو ذلــك المشــروع المشــترك إلــى الربــح أو الخســارة عنــد بيــع الموجــودات أو المطلوبــات ذات الصلــة، تقــوم المجموعــة 
بإعــادة تصنيــف األربــاح أو الخســائر مــن حقــوق الملكيــة إلــى الربــح أو الخســارة )كتســوية ناتجــة عــن إعــادة التصنيــف( عندمــا يتــم اســتبعاد الشــركة الزميلــة 

أو المشــروع المشــترك.

عندمــا تخفــض المجموعــة حصــة ملكيتهــا فــي شــركة زميلــة أو مشــروع مشــترك مــع اســتمرارها فــي اســتخدام طريقــة حقــوق الملكيــة، تقــوم المجموعــة 
بإعــادة تصنيــف نســبة الربــح أو الخســارة المعتــرف بهــا ســابقا فــي الدخــل الشــامل اآلخــر والمتعلقــة بذلــك التخفيــض فــي حصــة الملكيــة إلــى بيــان الربــح 

أو الخســارة إذا كان يتوجــب إعــادة تصنيــف ذلــك الربــح أو الخســارة إلــى بيــان الربــح أو الخســارة عنــد بيــع الموجــودات أو المطلوبــات ذات الصلــة.

عندمــا تبــرم إحــدى منشــآت المجموعــة معاملــة مــع إحــدى الشــركات الزميلــة أو المشــاريع المشــتركة الخاصــة بالمجموعــة، فــإن األربــاح والخســائر الناتجــة مــن 
المعامــالت مــع الشــركة الزميلــة أو المشــروع المشــترك يتــم االعتــراف بهــا فــي البيانــات الماليــة المجمعــة للمجموعــة فقــط بحــدود الحصــص فــي الشــركة 

الزميلــة أو المشــروع المشــترك التــي ليــس لهــا عالقــة بالمجموعــة.

تطبــق المجموعــة المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 9، بمــا فــي ذلــك متطلبــات انخفــاض القيمــة، علــى الحصــص طويلــة األجــل فــي شــركة زميلــة أو 
مشــروع مشــترك التــي ال تنطبــق عليهــا طريقــة حقــوق الملكيــة والتــي تشــكل جــزًءا مــن صافــي االســتثمار فــي الشــركة المســتثمر بهــا. إضافــًة إلــى ذلــك، 
عنــد تطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 9 علــى الحصــص طويلــة األجــل، ال تأخــذ الشــركة بعيــن االعتبــار التعديــالت علــى قيمتهــا الدفتريــة 
التــي يتطلبهــا معيــار المحاســبة الدولــي رقــم 28 )أي، تعديــالت القيمــة الدفتريــة للحصــص طويلــة األجــل الناشــئة عــن توزيــع خســائر الشــركة المســتثمر بهــا 

أو تقييــم االنخفــاض فــي القيمــة وفًقــا لمعيــار المحاســبة الدولــي رقــم 28(.

2.3.7 ممتلكات ومعدات 
يتــم إدراج الممتلــكات والمعــدات بالتكلفــة ناقصــا االســتهالك المتراكــم والخســائر المتراكمــة الناتجــة عــن االنخفــاض فــي القيمــة. ال يتــم اســتهالك األرض 

ملــك حــر.

ُتستهلك الممتلكات والمعدات على أساس القسط الثابت وذلك حسب األعمار اإلنتاجية المقدرة لها كما يلي:

50مباني

3 – 8تحسينات على أصول مستأجرة

3 – 20شبكات خلوية ومعدات أخرى

3 – 5 أثاث وتركيبات

ُتراجــع تلــك الموجــودات بصــورة دوريــة لتحديــد أي انخفــاض فــي القيمــة. عندمــا يكــون هنــاك مؤشــر علــى أن القيمــة الدفتريــة ألصــل أكثــر مــن قيمتــه 
االســتردادية، يتــم تخفيــض قيمــة األصــل لقيمتــه االســتردادية. وُتــدرج خســارة االنخفــاض فــي القيمــة ضمــن بيــان الربــح أو الخســارة المجمــع. يتــم مراجعــة 

القيمــة المتبقيــة واألعمــار اإلنتاجيــة وطــرق االســتهالك فــي نهايــة كل ســنة ماليــة، وتعديلهــا، عنــد االقتضــاء.

ــاًرا مــن تاريــخ  ــر فــي المؤشــرات العامــة لألســعار اعتب يتــم إعــادة عــرض الموجــودات فــي االقتصاديــات ذات التضخــم المرتفــع عــن طريــق تطبيــق التغي
ــغ المعــاد عرضهــا. ــى المبال ــر الحاليــة. يســتند احتســاب اســتهالك هــذه الموجــودات إل ــرة التقري ــاء حتــى تاريــخ فت االقتن

2.3.8 الموجودات غير الملموسة والشهرة

 الموجودات غير الملموسة المستحوذ عليها بشكل منفصل

إن الموجــودات غيــر الملموســة ذات األعمــار اإلنتاجيــة المحــددة المســتحوذ عليهــا بشــكل منفصــل يتــم إدراجهــا بالتكلفــة ناقًصــا اإلطفــاء المتراكــم والخســائر 
المتراكمــة الناتجــة عــن االنخفــاض فــي القيمــة. يتــم االعتــراف باإلطفــاء علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى أعمارهــا اإلنتاجيــة المقــدرة المبينــة فــي 
إيضــاح رقــم 12. يتــم مراجعــة العمــر اإلنتاجــي المقــدر وطريقــة اإلطفــاء فــي نهايــة كل فتــرة تقريــر ويتــم المحاســبة عــن أثــر أي تغييــرات فــي التقديــر 
علــى أســاس مســتقبلي. إن الموجــودات غيــر الملموســة ذات األعمــار اإلنتاجيــة غيــر المحــددة المســتحوذ عليهــا بشــكل منفصــل يتــم إدراجهــا بالتكلفــة ناقًصــا 

الخســائر المتراكمــة الناتجــة عــن االنخفــاض فــي القيمــة.

الموجودات غير الملموسة المستحوذ عليها ضمن اندماج األعمال

إن الموجــودات غيــر الملموســة المســتحوذ عليهــا ضمــن اندمــاج األعمــال والمعتــرف بهــا بشــكل منفصــل عــن الشــهرة يتــم االعتــراف بهــا مبدئًيــا بقيمهــا 
العادلــة فــي تاريــخ االســتحواذ )والتــي تمثــل تكلفتهــا(.

الحًقــا لالعتــراف المبدئــي، ُتــدرج الموجــودات غيــر الملموســة المســتحوذ عليهــا ضمــن اندمــاج األعمــال بالتكلفــة ناقًصــا اإلطفــاء المتراكــم والخســائر المتراكمــة 
الناتجــة عــن االنخفــاض فــي القيمــة بنفــس أســاس المحاســبة عــن الموجــودات غيــر الملموســة المســتحوذ عليهــا بشــكل منفصــل.

سنوات
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 الحقوق الُمعاد اقتناؤها

يمثــل هــذا البنــد حقــوق تــم منحهــا ســابقا للشــركة المســتحوذ عليهــا كــي تســتخدم أصــل أو أكثــر مــن الموجــودات المعتــرف بهــا أو غيــر المعتــرف بهــا 
والخاصــة بالشــركة المســتحوذة، ولكــن تــم إعــادة االســتحواذ عليهــا كجــزء مــن عمليــة اندمــاج األعمــال. يتــم قيــاس هــذه الحقــوق الُمعــاد اقتناؤهــا على أســاس 
المتبقــي مــن األجــل التعاقــدي مــن العقــد ذي العالقــة بغــض النظــر عمــا إذا كان المشــاركون فــي الســوق ســيأخذون فــي الحســبان التجديــدات التعاقديــة 

الممكنــة أو الترتيبــات الملزمــة األخــرى عنــد قيــاس قيمتــه العادلــة.

إن الحــق المعــاد اقتنــاؤه هــو أصــل غيــر ملمــوس قابــل للتحديــد ويتــم االعتــراف بــه بشــكل منفصــل عــن الشــهرة، ويتــم إطفــاؤه علــى مــدى األجــل التعاقدي 
المتبقــي الــذي تــم منــح الحــق فيــه.

حقوق االستخدام غير القابلة لإلبطال

يقصــد بحــق االســتخدام غيــر القابــل لإلبطــال أنــه الحــق فــي اســتخدام جــزء مــن ســعة كابــل اإلرســال األرضــي أو البحــري والممنــوح لفتــرة محــددة. يتــم 
االعتــراف بحقــوق االســتخدام غيــر القابلــة لإلبطــال بالتكلفــة كأصــل عندمــا تمتلــك المجموعــة حــق محــدد غيــر قابــل لإلبطــال الســتخدام جــزء محــدد مــن 
األصــل األساســي، ويمثــل بصفــة عامــة األليــاف البصريــة، وتمتــد مــدة اســتخدام هــذا الحــق خــالل الجــزء األكبــر مــن فتــرة اســتخدام األصــل األساســي. ويتــم 
االعتــراف بتلــك الحقــوق علــى أســاس طريقــة القســط الثابــت علــى مــدى فتــرة االســتخدام المتوقعــة ومــدة ســريان العقــد التــي تتــراوح مــا بيــن 10 إلــى 20 

ســنة، أيهمــا أقــل.

عدم االعتراف بالموجودات غير الملموسة

ُيســتبعد األصــل غيــر الملمــوس عنــد البيــع أو عنــد عــدم توقــع أي منافــع اقتصاديــة مســتقبلية مــن االســتخدام أو البيــع. إن األربــاح أو الخســائر الناتجــة عــن 
اســتبعاد أصــل غيــر ملمــوس والمقاســة علــى أنهــا الفــرق بيــن صافــي متحصــالت البيــع والقيمــة الدفتريــة لألصــل يتــم االعتــراف بهــا ضمــن الربح أو الخســارة 

فــي الفتــرة التــي يتــم فيهــا اســتبعاد األصــل.

الشهرة

يتم االعتراف بالشهرة وقياسها مبدئًيا كما هو مبين في إيضاح رقم 2.3.1.

ال يتــم إطفــاء الشــهرة ولكــن يتــم مراجعتهــا مــرة واحــدة علــى األقــل ســنوًيا لتحديــد االنخفــاض فــي القيمــة. ولغــرض اختبــار االنخفــاض فــي القيمــة، يتــم 
توزيــع الشــهرة علــى وحــدات التوليــد النقــد الخاصــة بالمجموعــة )أو مجموعــات وحــدات توليــد النقــد( المتوقــع أن تســتفيد مــن التــآزر الناتــج عــن اندمــاج 
األعمــال. يتــم إجــراء اختبــار لتحديــد انخفــاض قيمــة وحــدات توليــد النقــد المــوزع عليهــا الشــهرة وذلــك بشــكل ســنوي أو بمعــدل أكثــر تكــراًرا إذا كان هنــاك 
مؤشــر علــى انخفــاض قيمــة الوحــدة. إذا كانــت القيمــة االســتردادية لوحــدة توليــد النقــد أقــل مــن القيمــة الدفتريــة للوحــدة، يتــم توزيــع خســارة انخفــاض 
القيمــة أواًل لتخفيــض القيمــة الدفتريــة ألي شــهرة تــم توزيعهــا علــى الوحــدة، ثــم علــى الموجــودات األخــرى فــي الوحــدة بالتناســب علــى أســاس القيمــة 

الدفتريــة لــكل أصــل فــي الوحــدة. ال يتــم رد خســارة انخفــاض القيمــة المعتــرف بهــا للشــهرة فــي الفتــرة الالحقــة.

إن القيمــة االســتردادية هــي القيمــة العادلــة ناقصــا تكاليــف البيــع أو قيمــة االســتخدام، أيهمــا أعلــى. عنــد تقديــر قيمــة االســتخدام، يتــم خصــم التدفقــات 
النقديــة المســتقبلية المقــدرة إلــى قيمتهــا الحاليــة باســتخدام معــدل خصــم قبــل الضريبــة يعكــس تقييمــات الســوق الحاليــة للقيمــة الزمنيــة لألمــوال 
والمخاطــر المحــددة لألصــل والتــي لــم يتــم تعديــل التدفقــات النقديــة المســتقبلية بموجبهــا. ُتعــد المجموعــة خطــط لألعمــال تتــراوح مدتهــا مــن 4 إلــى 5 
ســنوات. ويتــم اســتخدام هــذه الخطــط الحتســاب قيمــة االســتخدام. ُتســتخدم معــدالت النمــو طويــل المــدى للتدفقــات النقديــة لتقديــر التدفقــات النقديــة 
لفتــرة تتجــاوز تلــك المــدة التــي تتــراوح مــن 4 إلــى 5 ســنوات. يتــم تحديــد القيمــة العادلــة مخصومــا منهــا تكاليــف البيــع بالرجــوع إلــى األســعار الســوقية 

المعلنــة.

عند استبعاد وحدة توليد النقد، يتم تضمين المبلغ العائد للشهرة في سبيل تحديد األرباح أو الخسائر الناتجة عن االستبعاد.

إن سياسة المجموعة المتعلقة بالشهرة الناتجة عن االستحواذ على شركة زميلة مبينة في إيضاح رقم 2.3.6.

2.3.9 االنخفاض في قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات وأصول حق االستخدام والموجودات غير 
          الملموسة باستثناء الشهرة

فــي نهايــة كل فتــرة تقريــر، تقــوم المجموعــة بمراجعــة القيــم الدفتريــة للممتلــكات واآلالت والمعــدات وأصــول حــق االســتخدام والموجــودات غيــر الملموســة 
الخاصــة بهــا لتحــدد مــا إذا كان هنــاك أي مؤشــر علــى وجــود خســارة ناتجــة عــن انخفــاض قيمــة تلــك الموجــودات. فــي حــال وجــود مثــل هــذا المؤشــر، يتــم 
تقديــر القيمــة االســتردادية لألصــل لتحديــد مــدى الخســارة الناتجــة عــن انخفــاض القيمــة )إن وجــدت(. فــي حــال لــم يولــد األصــل تدفقــات نقديــة بشــكل 
مســتقل عــن الموجــودات األخــرى، تقــدر المجموعــة القيمــة االســتردادية لوحــدة توليــد النقــد التــي ينــدرج ضمنهــا هــذا األصــل. عندمــا يمكــن تحديــد أســاس 
معقــول وثابــت للتوزيــع، تــوزع الموجــودات المشــتركة علــى وحــدات فرديــة لتوليــد النقــد أو يتــم توزيعهــا علــى أصغــر مجموعــة مــن وحــدات توليــد النقــد 

التــي يمكــن أن يحــدد لهــا أســاس معقــول وثابــت للتوزيــع.

يتــم إجــراء اختبــار انخفــاض القيمــة للموجــودات غيــر الملموســة ذات األعمــار اإلنتاجيــة غيــر المحــددة مــرة واحــدة علــى األقــل ســنوًيا، وكلمــا كان هنــاك مؤشــر 
فــي نهايــة فتــرة التقريــر علــى احتمــال حــدوث انخفــاض فــي قيمــة األصــل.

إن القيمــة االســتردادية هــي القيمــة العادلــة ناقصــا تكاليــف البيــع أو قيمــة االســتخدام، أيهمــا أعلــى. عنــد تقديــر قيمــة االســتخدام، يتــم خصــم التدفقــات 
النقديــة المســتقبلية المقــدرة إلــى قيمهــا الحاليــة باســتخدام معــدل الخصــم قبــل الضريبــة الــذي يعكــس تقييمــات الســوق الحاليــة للقيمــة الزمنيــة لألمــوال 

والمخاطــر المحــددة لألصــل والتــي لــم يتــم تعديــل التدفقــات النقديــة المســتقبلية بموجبهــا.

فــي حالــة تقديــر القيمــة االســتردادية لألصــل )وحــدة توليــد النقــد( بأقــل مــن قيمتــه الدفتريــة، يتــم تخفيــض القيمــة الدفتريــة لألصــل )وحــدة توليــد النقــد( 
إلــى قيمتــه االســتردادية. ويتــم االعتــراف بخســارة انخفــاض القيمــة مباشــرة ضمــن الربــح أو الخســارة.

فــي حــال تــم رد خســارة انخفــاض القيمــة الحقــا، يتــم زيــادة القيمــة الدفتريــة لألصــل )وحــدة توليــد النقــد( بمقــدار التقديــر المعــدل لقيمتــه االســتردادية 
بحيــث ال تتجــاوز القيمــة الدفتريــة الزائــدة تلــك القيمــة الدفتريــة التــي كان ســيتم تحديدهــا فــي حــال عــدم االعتــراف بــأي خســارة نتيجــة انخفــاض قيمــة 

األصــل )وحــدة توليــد النقــد( فــي الســنوات الســابقة.

2.3.10 قياس القيمة العادلة

القيم العادلة

إن القيمــة العادلــة هــي الســعر الــذي ســيتم اســتالمه لبيــع أصــل أو دفعــه لنقــل التــزام فــي معاملــة منظمــة بيــن المشــاركين فــي الســوق فــي تاريــخ القيــاس. 
يســتند قيــاس القيمــة العادلــة إلــى افتــراض أن معاملــة بيــع األصــل أو نقــل االلتــزام تتــم إمــا:

في السوق الرئيسي لألصل أو االلتزام؛ أو   •
في حال غياب السوق الرئيسي، في السوق األكثر ربًحا لألصل أو االلتزام؛  •

يجب أن يكون دخول المجموعة إلى السوق الرئيسي أو األكثر ربًحا متاًحا.

يتــم قيــاس القيمــة العادلــة ألصــل أو التــزام باســتخدام االفتراضــات التــي سيســتخدمها المشــاركون فــي الســوق عنــد تســعير األصــل أو االلتــزام، علــى افتــراض 
أن المشــاركين فــي الســوق ســيتصرفون وفقــا لمصلحتهــم االقتصادية.

يأخــذ قيــاس القيمــة العادلــة لألصــل غيــر المالــي بعيــن االعتبــار قــدرة المشــارك فــي الســوق علــى تحقيــق المنافــع االقتصاديــة مــن خــالل أفضــل وأمثــل 
اســتخدام لألصــل أو ببيعــه لمشــارك آخــر فــي الســوق سيســتخدم األصــل أفضــل وأمثــل اســتخدام لــه. 

ــد مــن اســتخدام  ــي تزي ــة، والت ــة العادل ــاس القيم ــة لقي ــات كافي ــر مــن أجلهــا بيان ــي يتوف ــة للظــروف والت ــم المالئم تســتخدم المجموعــة أســاليب التقيي
ــة. ــر الملحوظ ــالت غي ــتخدام المدخ ــن اس ــل م ــة وتقل ــة ذات الصل ــالت الملحوظ المدخ
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يتــم تصنيــف كافــة الموجــودات والمطلوبــات، التــي يتــم قيــاس قيمتهــا العادلــة أو اإلفصــاح عنهــا فــي البيانــات الماليــة، ضمــن تسلســل مســتويات قيــاس 
القيمــة العادلــة، كمــا هــو مبيــن أدنــاه، اســتنادًا إلــى أدنــى مســتوى للمدخــالت الجوهريــة لقيــاس القيمــة العادلــة ككل:

• المستوى 1– أسعار السوق المعلنة )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المتماثلة؛ 
• المستوى 2 – أساليب التقييم التي يكون فيها أدنى مستوى للمدخالت الجوهرية لقياس القيمة العادلة ملحوظا بشكل مباشر أو غير مباشر. 

• المستوى 3 – أساليب التقييم التي يكون فيها أدنى مستوى للمدخالت الجوهرية لقياس القيمة العادلة غير ملحوظ.

ــب  ــم اســتخدام أســعار الطل ــة. يت ــى أســعار الســوق المعلن ــة بالرجــوع إل ــد قيمتهــا العادل ــم تحدي ــي ســوق نشــط، يت ــة المســعرة ف ــألدوات المالي بالنســبة ل
ــات.  ــرض للمطلوب ــعار الع ــودات وأس للموج

وبالنســبة لــألدوات الماليــة غيــر المســعرة، يتــم تحديــد قيمتهــا العادلــة بالرجــوع إلــى القيمــة الســوقية لالســتثمارات المشــابهة أو باالعتمــاد علــى التدفقــات 
النقديــة المخصومــة المتوقعــة أو نمــاذج التقييــم األخــرى المالئمــة أو باســتخدام األســعار المعلنــة مــن قبــل السماســرة. 

وبالنســبة لــألدوات الماليــة المدرجــة بالتكلفــة المطفــأة، يتــم تحديــد قيمتهــا العادلــة باســتخدام طريقــة التدفقــات النقديــة المســتقبلية المخصومــة بمعــدل 
العائــد الحالــي الســائد فــي الســوق ألدوات ماليــة مماثلــة.

وبالنســبة للموجــودات والمطلوبــات التــي يتــم االعتــراف بهــا فــي البيانــات الماليــة علــى أســاس متكــرر، تحــدد المجموعــة مــا إذا كانــت االنتقــاالت قــد حدثــت 
بيــن مســتويات تسلســل القيــاس عــن طريــق إعــادة تقييــم التصنيــف )بنــاًء علــى أدنــى مســتوى للمدخــالت الجوهريــة لقيــاس القيمــة العادلــة ككل( فــي 

نهايــة كل فتــرة تقريــر.

ولغــرض إفصاحــات القيمــة العادلــة، حــددت المجموعــة فئــات للموجــودات والمطلوبــات علــى أســاس طبيعــة وخصائــص ومخاطــر األصــل أو االلتــزام ومســتوى 
تسلســل قيــاس القيمــة العادلــة علــى النحــو الموضــح أعــاله.

2.3.11 الضرائب
تمثل ضريبة الدخل مجموع الضريبة الحالية المستحقة والضريبة المؤجلة

 الضريبة الحالية

يســتند تحديــد مقــدار الضريبــة المســتحقة فــي الوقــت الحالــي إلــى الربــح الخاضــع للضريبــة للســنة. يختلــف مبلــغ الربــح الخاضــع للضريبــة عــن صافــي 
الربــح المفصــح عنــه فــي بيــان الربــح أو الخســارة المجمــع حيــث أنــه ال يتضمــن بنــود اإليــرادات والمصاريــف الخاضعــة للضريبــة أو القابلــة لالســتقطاع فــي 
ســنوات أخــرى كمــا أنــه ال يتضمــن البنــود غيــر الخاضعــة للضريبــة أو غيــر القابلــة لالســتقطاع. يتــم احتســاب مبلــغ التــزام الضريبــة الحاليــة علــى المجموعــة 

باســتخدام معــدالت الضريبــة المطبقــة أو التــي ســتطبق علــى األرجــح فــي نهايــة فتــرة التقريــر.

يتــم االعتــراف بمخصــص مقابــل المســائل الضريبيــة التــي يكــون فيهــا تحديــد مقــدار الضريبــة غيــر مؤكــد ولكــن مــن المرجــح أن يكــون هنــاك تدفــق 
ــح الســلطة الضريبيــة. يتــم قيــاس المخصصــات بأفضــل تقديــر للمبلــغ المتوقــع أن يصبــح مســتحق الســداد. ويســتند التقييــم إلــى  نقــدي خارجــي لصال
ــرات الســابقة فــي هــذا المجــال وفــي بعــض الحــاالت يســتند إلــى  ــراء الضرائــب التابعيــن للمجموعــة والمدعوميــن بالتجــارب والخب أحــكام وتقديــرات خب

استشــارات يتــم الحصــول عليهــا مــن مستشــارين ضريبييــن مســتقلين.

الضريبة المؤجلة

ــات فــي  ــة للموجــودات والمطلوب ــغ الدفتري ــن المبال ــروق بي ــق بالف ــا يتعل ــع دفعهــا أو اســتردادها فيم ــة المتوق ــغ الضريبي ــة المبال ــة المؤجل ــل الضريب تمث
البيانــات الماليــة ووعــاء الضريبــة المقابلــة المســتخدم فــي احتســاب الربــح الخاضــع للضريبــة ويتــم المحاســبة عنهــا باســتخدام طريقــة االلتــزام. وبشــكل عــام، 
يتــم االعتــراف بالتزامــات الضريبــة المؤجلــة فيمــا يتعلــق بكافــة الفروقــات المؤقتــة الخاضعــة للضريبــة ويتــم االعتــراف بأصــول الضريبــة المؤجلــة إلــى 
الحــد الــذي يحتمــل معــه توافــر أربــاح خاضعــة للضريبــة والتــي يمكــن مقابلهــا اســتخدام الفروقــات المؤقتــة القابلــة لالســتقطاع. ال يتــم االعتــراف بتلــك 
الموجــودات والمطلوبــات إذا نتــج الفــرق المؤقــت عــن االعتــراف المبدئــي )بخــالف اندمــاج األعمــال( بموجــودات والتزامــات أخــرى فــي معاملــة ال تؤثــر علــى 
الربــح الخاضــع للضريبــة أو الربــح المحاســبي. وإضافــة لذلــك، ال يتــم االعتــراف بالتــزام الضريبــة المؤجلــة إذ نتــج الفــرق المؤقــت عــن االعتــراف المبدئــي 

بالشــهرة.

يتــم االعتــراف بالتزامــات الضريبــة المؤجلــة فيمــا يتعلــق بالفــروق المؤقتــة الخاضعــة للضرائــب الناتجــة عــن االســتثمارات فــي شــركات تابعــة وشــركات 
ــروق  ــدم رد الف ــل ع ــن المحتم ــة وم ــروق المؤقت ــى رد الف ــى الســيطرة عل ــادرة عل ــوع ق ــون المجم ــا تك ــتركة إال عندم ــاريع المش ــي المش ــة والحصــص ف زميل
المؤقتــة فــي المســتقبل المنظــور. إن أصــول الضريبــة المؤجلــة الناتجــة عــن الفــروق المؤقتــة القابلــة لالســتقطاع المرتبطــة بتلــك االســتثمارات والحصــص 
يتــم االعتــراف بهــا فقــط بالحــد الــذي يحتمــل معــه توافــر أربــاح كافيــة خاضعــة للضريبــة والتــي يمكــن مقابلهــا اســتخدام منافــع الفروقــات المؤقتــة ومــن 

المتوقــع ردهــا فــي المســتقبل المنظــور.

يتــم مراجعــة القيمــة الدفتريــة ألصــول الضريبــة المؤجلــة فــي تاريــخ التقريــر ويتــم تخفيضهــا بالحــد الــذي ال يحتمــل معــه تحقيــق أربــاح كافيــة خاضعــة 
للضريبــة بمــا يتيــح اســترداد كامــل األصــل أو جــزء منــه.

ــة المتوقــع تطبيقهــا علــى الفتــرة التــي ُيســوى فيهــا االلتــزام أو يتحقــق فيهــا األصــل اســتناًدا إلــى  ــة المؤجلــة وفقــا لمعــدالت الضريب ُتحتســب الضريب
ــنها أو التــي أصبحــت فــي حكــم المســنونة بنهايــة فتــرة التقريــر. المعــدالت الضريبــة والقوانيــن الضريبيــة التــي تــم َس

يعكــس قيــاس التزامــات وأصــول الضريبــة المؤجلــة اآلثــار الضريبيــة المترتبــة علــى الطريقــة التــي تتوقــع المجموعــة أن يتــم بهــا، فــي نهايــة فتــرة التقريــر، 
اســترداد أو تســوية القيمــة الدفتريــة ألصولهــا والتزاماتهــا.

يتــم شــطب أصــول والتزامــات الضريبــة المؤجلــة عندمــا يكــون هنــاك حــق قانونــي ملــزم بإجــراء مقاصــة بيــن أصــول الضريبــة الحاليــة مقابــل التزامــات 
ــة  ــوي المجموعــة تســوية أصــول والتزامــات الضريب ــة الحاليــة وعندمــا تتعلــق بضرائــب الدخــل المفروضــة مــن قبــل نفــس الســلطة الضريبيــة وتن الضريب

الحاليــة الخاصــة بهــا علــى أســاس الصافــي.

الضريبة الحالية والضريبة المؤجلة للسنة

يتــم االعتــراف بالضريبــة الحاليــة والضريبــة المؤجلــة ضمــن الربــح أو الخســارة إال عندمــا يتعلقــان بالبنــود المعتــرف بهــا ضمــن الدخــل الشــامل اآلخــر أو 
بشــكل مباشــر ضمــن حقــوق الملكيــة، وفــي هــذه الحالــة، يتــم االعتــراف بالضريبــة الحاليــة والضريبــة المؤجلــة أيًضــا ضمــن الدخــل الشــامل اآلخــر أو بشــكل 
مباشــر ضمــن حقــوق الملكيــة علــى التوالــي. عندمــا تنشــأ الضريبــة الحاليــة أو الضريبــة المؤجلــة عــن االعتــراف المبدئــي فيمــا يتعلــق باندمــاج األعمــال، يتــم 

تضميــن األثــر الضريبــي عنــد المحاســبة عــن اندمــاج األعمــال.

2.3.12 مخصصات
ــب مــن  ــي أو اســتنتاجي( نتيجــة لحــدث ســابق، ومــن المحتمــل أن ُيطل ــي )قانون ــزام حال ــى المجموعــة الت ــا يكــون عل ــراف بالمخصصــات عندم ــم االعت يت

ــزام. ــغ االلت ــه لمبل ــر موثــوق ب ــزام، ويمكــن إجــراء تقدي ــك االلت المجموعــة تســوية ذل

يمثــل المبلــغ المعتــرف بــه كمخصــص أفضــل تقديــر للمقابــل المطلــوب لتســوية االلتــزام الحالــي فــي تاريــخ التقريــر بمراعــاة المخاطــر وحــاالت عــدم التأكــد 
المتعلقــة بااللتــزام. عنــد قيــاس مخصــص باســتخدام التدفقــات النقديــة المقــدرة لتســوية االلتــزام الحالــي، تمثــل قيمتــه الدفتريــة القيمــة الحاليــة لتلــك 

التدفقــات النقديــة )عندمــا يكــون أثــر القيمــة الزمنيــة لألمــوال مادًيــا(.

عندمــا يكــون مــن المتوقــع اســترداد بعــض أو كافــة المنافــع االقتصاديــة الالزمــة لتســوية مخصــص مــن الغيــر، يتــم االعتــراف بالمبلــغ المســتحق كأصــل 
وذلــك فــي حــال التأكــد التــام مــن اســترداد المبلــغ وتحديــد قيمتــه بشــكل موثــوق بــه.

عقود متوقع خسارتها

يتــم االعتــراف بااللتزامــات الحاليــة الناتجــة عــن العقــود المتوقــع خســارتها ويتــم قياســها كمخصصــات. ينشــأ العقــد المتوقــع خســارته عندمــا يكــون لــدى 
المجموعــة عقــًدا تتجــاوز فيــه التكاليــف التــي ال يمكــن تجنبهــا للوفــاء بااللتزامــات المنصــوص عليهــا فــي العقــد المنافــع االقتصاديــة المتوقــع الحصــول 

عليهــا بموجــب هــذا العقــد.

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  2.3.13
تلتــزم المجموعــة بســداد اشــتراكات محــددة فــي نظــم التأمينــات االجتماعيــة الحكوميــة وكذلــك ســداد مبالــغ للموظفيــن عنــد انتهــاء خدمتهــم دفعــة واحــدة 
بموجــب الئحــة منافــع محــددة وذلــك وفقــا للقوانيــن المطبقــة فــي البلــدان التــي يعملــون بهــا. إن خطــة المنافــع المحــددة غيــر ممولــة ويتــم احتســابها 
علــى أســاس المبلــغ المســتحق للموظفيــن نتيجــة إلنهــاء خدمتهــم بصــورة غيــر طوعيــة فــي تاريــخ بيــان المركــز المالــي المجمــع. يعتبــر هــذا األســاس تقديــًرا 

موثوقــا بــه للقيمــة الحاليــة لاللتــزام النهائــي.
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عقود اإليجار  2.3.14

عندما تكون المجموعة هي الطرف المستأجر

تحــدد المجموعــة عنــد بــدء العقــد مــا إذا كان العقــد هــو عقــد إيجــار أو ينطــوي علــى عقــد إيجــار. تعتــرف المجموعــة بأصــل حــق االســتخدام والتــزام عقــد 
اإليجــار ذي الصلــة فيمــا يتعلــق بكافــة ترتيبــات عقــد اإليجــار التــي تكــون فيهــا المجموعــة هــي الطــرف المســتأجر، باســتثناء عقــود اإليجــار قصيــرة األجــل 
)المعرفــة كعقــود إيجــار مدتهــا 12 شــهًرا أو أقــل( وعقــود إيجــار األصــول منخفضــة القيمــة. بالنســبة لعقــود اإليجــار، تعتــرف المجموعــة بدفعــات عقــد 
اإليجــار كمصــروف تشــغيلي علــى أســاس القســط الثابــت طــوال مــدة عقــد اإليجــار مــا لــم يكــن هنــاك أســاس نظامــي آخــر أكثــر تمثيــاًل للنمــط الزمنــي الــذي 

اســتهلكت فيــه المنافــع االقتصاديــة مــن األصــل المســتأجر.

ــدء مــدة العقــد، والمخصومــة باســتخدام المعــدل  ــد ب ــر المســددة عن ــة لدفعــات عقــد اإليجــار غي ــا بالقيمــة الحالي ــزام عقــد اإليجــار مبدئًي ــاس الت ــم قي يت
ــك المعــدل بســهولة، تســتخدم المجموعــة معــدل اقتراضهــا اإلضافــي.  ــد ذل ــد اإليجــار. فــي حــال تعــذر تحدي ــي فــي عق الضمن

تشتمل دفعات عقد اإليجار المتضمنة في قياس التزام عقد اإليجار على: 
• الدفعات الثابتة )بما في ذلك دفعات اإليجار الثابتة في جوهرها(، ناقًصا أي حوافز إيجار،

• دفعات عقد اإليجار المتغيرة، التي تعتمد على مؤشر أو معدل، التي تم قياسها مبدئًيا باستخدام المؤشر أو المعدل عند بدء مدة العقد،
• مبالغ يتوقع دفعها بواسطة المستأجر بموجب ضمانات القيمة المتبقية،

• سعر ممارسة خيارات الشراء إذا كان المستأجر متأكدًا من ممارسة هذا الخيار بصورة معقولة، و
• دفعات الغرامات إلنهاء عقد اإليجار إذا كانت مدة عقد اإليجار تعكس ممارسة خيار فسخ عقد اإليجار.

يتم عرض التزام عقد اإليجار في بند منفصل في بيان المركز المالي المجمع.

يتــم الحقــا قيــاس التــزام عقــد اإليجــار عــن طريــق زيــادة القيمــة الدفتريــة كــي تعكــس الفائــدة علــى التــزام عقــد اإليجــار )باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة 
الفعليــة( وتخفيــض القيمــة الدفتريــة لتعكــس دفعــات عقــد اإليجــار المســددة. 

تعيد المجموعة قياس التزام عقد اإليجار )وتقوم بإجراء التسوية المالئمة على أصل حق االستخدام ذي الصلة( عند:
• تغيــر مــدة عقــد اإليجــار أو عندمــا يكــون هنــاك تغيــر فــي تقييــم ممارســة خيــار الشــراء، وفــي هــذه الحالــة يتــم إعــادة قيــاس التــزام عقــد اإليجــار عــن 

طريــق خصــم دفعــات عقــد اإليجــار المعدلــة باســتخدام معــدل الخصــم المعــدل. 
• تغيــر دفعــات عقــد اإليجــار بســبب التغيــرات التــي طــرأت علــى المؤشــر أو المعــدل أو الدفعــات المتوقعــة وفًقــا للقيمــة المتبقيــة المكفولــة، وفــي هــذه 
الحــاالت يتــم إعــادة قيــاس التــزام عقــد اإليجــار عــن طريــق خصــم دفعــات عقــد اإليجــار المعدلــة باســتخدام معــدل الخصــم المبدئــي )مــا لــم يكــن تغيــر 

دفعــات عقــد اإليجــار بســبب التغيــر فــي معــدل الفائــدة العائــم، وفــي هــذه الحالــة يتــم اســتخدام معــدل الخصــم المعــدل(.
• تعديــل عقــد اإليجــار وعــدم المحاســبة عــن تعديــل عقــد اإليجــار كعقــد إيجــار منفصــل، وفــي هــذه الحالــة يتــم إعــادة قيــاس التــزام عقــد اإليجــار عــن 

طريــق خصــم دفعــات عقــد اإليجــار باســتخدام معــدل الخصــم المعــدل. 

لم ُتجر المجموعة أي من تلك التسويات خالل الفترات المعروضة.

تشــتمل أصــول حــق االســتخدام علــى القيــاس المبدئــي اللتــزام عقــد اإليجــار ذي الصلــة ودفعــات عقــد اإليجــار المســددة فــي أو قبــل تاريــخ بــدء مــدة العقــد، 
ناقًصــا أي حوافــز إيجــار مســتحقة وأي تكاليــف مباشــرة مبدئيــة. ويتــم قياســها الحَقــا بالتكلفــة ناقًصــا االســتهالك المتراكــم وخســائر االنخفــاض فــي القيمــة.

يتــم اســتهالك أصــول حــق االســتخدام خــالل مــدة عقــد اإليجــار والعمــر اإلنتاجــي لألصــل المعنــي، أيهمــا أقــرب. فــي حالــة نقــل عقــد اإليجــار لملكيــة 
األصــل المعنــي أو أن تكلفــة أصــل حــق االســتخدام تعكــس ذلــك، تتوقــع المجموعــة ممارســة خيــار الشــراء ويتــم اســتهالك أصــل حــق االســتخدام ذات الصلــة 

خــالل العمــر اإلنتاجــي لألصــل المعنــي. يبــدأ االســتهالك عنــد تاريــخ بــدء مــدة عقــد اإليجــار. 

يتم عرض أصول حق االستخدام في بند منفصل في بيان المركز المالي المجمع.

تطبــق المجموعــة معيــار المحاســبة الدولــي رقــم 36 لتحديــد مــا إذا كان أصــل حــق االســتخدام قــد تعــرض لالنخفــاض فــي القيمــة ويتــم المحاســبة عــن أي 
خســارة محــددة ناتجــة عــن انخفــاض القيمــة كمــا هــو سياســة "االنخفــاض فــي قيمــة الممتلــكات واآلالت والمعــدات وأصــول حــق االســتخدام والموجــودات 

غيــر الملموســة باســتثناء الشــهرة".

ال يتــم إدراج اإليجــارات المتغيــرة التــي ال تعتمــد علــى مؤشــر أو معــدل فــي قيــاس التــزام عقــد اإليجــار وأصــل حــق االســتخدام. يتــم االعتــراف بالدفعــات ذات 
الصلــة كمصــروف فــي الفتــرة التــي وقــع فيهــا حــدث أو ظــرف أدى إلــى تكبــد تلــك الدفعــات.

ــداًل مــن ذلــك  ــر الماليــة رقــم 16 للمســتأجر أال يقــوم بفصــل العناصــر اللــي ال تتعلــق بعقــد اإليجــار، وب ــي للتقاري ــار الدول كوســيلة عمليــة، يســمح المعي
المحاســبة عــن أي عقــود إيجــار وأي عناصــر ال تتعلــق بعقــد اإليجــار كترتيــب منفصــل. لــم تســتخدم المجموعــة هــذه الوســيلة العمليــة. بالنســبة للعقــد الــذي 
ينطــوي علــى مكــون إيجــاري مــع مكــون إيجــاري أو غيــر إيجــاري واحــد أو أكثــر، يجــب علــى المجموعــة توزيــع المقابــل المالــي فــي العقــد علــى كل مكــون 

إيجــاري علــى أســاس الســعر التناســبي المســتقل للمكــون اإليجــاري، والســعر المســتقل اإلجمالــي للمكونــات غيــر اإليجاريــة.

معامالت بيع مع إعادة االستئجار

تبــرم المجموعــة معامــالت بيــع مــع إعــادة اســتئجار بحيــث تقــوم ببيــع أصــول معينــة إلــى طــرف ثالــث ومــن ثــم تعيــد اســتئجارها. وعنــد تقديــر أن عائــدات 
ــط  ــح أو الخســارة المجمــع، بقــدر مــا ترتب ــان الرب ــاح أو خســائر ناتجــة عــن البيــع فــي بي ــأي أرب ــراف ب ــم االعت ــة، يت البيــع المســتلمة تعكــس القيمــة العادل
بالحقــوق التــي تــم نقلهــا. وتــدرج أي أربــاح أو خســائر مســتبقاة مرتبطــة بالحقــوق ضمــن القيمــة الدفتريــة ألصــل حــق االســتخدام المعتــرف بــه عنــد بــدء 
مــدة عقــد اإليجــار. حينمــا ال يتــم تســجيل عائــدات البيــع المســتلمة وفًقــا للقيمــة العادلــة، يتــم االعتــراف بــأي شــروط ســوق أقــل بمثابــة دفعــة مقدمــة مــن 

دفعــات اإليجــار، ويتــم االعتــراف بــأي شــروط ســوق أعلــى بمثابــة تمويــل إضافــي مقــدم بواســطة المؤجــر.

عندما تكون المجموعة هي الطرف المؤجر

يتــم تصنيــف عقــود اإليجــار التــي تكــون فيهــا المجموعــة هــي الطــرف المؤجــر كعقــود إيجــار تمويلــي أو تشــغيلي. عندمــا تنقــل شــروط عقــد اإليجــار كافــة 
مخاطــر ومنافــع الملكيــة إلــى المســتأجر، يتــم تصنيــف العقــد علــى أنــه عقــد إيجــار تمويلــي. وتصنــف كافــة عقــود اإليجــار األخــرى كعقــود إيجــار تشــغيلي.

يتــم االعتــراف بإيــراد التأجيــر مــن عقــود اإليجــار التشــغيلي علــى أســاس القســط الثابــت طــوال مــدة عقــد اإليجــار. يتــم إضافــة التكاليــف المباشــرة األوليــة 
المتكبــدة فــي التفــاوض وترتيــب عقــد إيجــار تشــغيلي إلــى القيمــة الدفتريــة لألصــل المؤجــر ويتــم إطفائهــا علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى مــدة 

عقــد اإليجــار.

يتــم االعتــراف بالمبالــغ المســتحقة مــن المســتأجرين بموجــب عقــود اإليجــار التمويلــي كذمــم مدينــة بمقــدار قيمــة صافــي اســتثمار المجموعــة فــي عقــود 
اإليجــار. ويتــم توزيــع إيــرادات عقــود اإليجــار التمويلــي علــى الفتــرات المحاســبية لتعكــس معــدل عائــد دوري ثابــت علــى صافــي اســتثمار المجموعــة القائــم 

فــي عقــود اإليجــار.

الحقــا لالعتــراف المبدئــي، تراجــع المجموعــة بانتظــام القيمــة المتبقيــة غيــر المضمونــة المقــدرة وتطبــق متطلبــات انخفــاض القيمــة الــواردة فــي المعيــار 
الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 16 مــع االعتــراف بالخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى مســتحقات عقــد اإليجــار.

عندمــا يشــتمل العقــد علــى مكونــات إيجاريــة وغيــر إيجاريــة، تطبــق الشــركة المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 15 لتوزيــع المقابــل بموجــب العقــد علــى 
كل مكــون.

اإليرادات  2.3.15

تتكــون إيــرادات التشــغيل مــن اإليــرادات متكــررة الحــدوث مثــل فواتيــر العمــالء لرســوم االشــتراكات الشــهرية ورســوم خدمــة التجــوال والخطــوط المؤجــرة 
والمكالمــات وتتكــون أيضــا مــن اإليــرادات غيــر متكــررة الحــدوث مثــل رســوم االتصــال التــي تدفــع لمــرة واحــدة ومبيعــات معــدات الهواتــف ومكمالتهــا.

أجهزة الهواتف وخدمات االتصاالت

يتــم االعتــراف باإليــرادات مــن خدمــات االتصــاالت المتنقلــة المقدمــة لعمــالء الدفــع اآلجــل والدفــع المســبق حيثمــا وعندمــا يتــم نقــل الخدمــات. إذا قــام 
العميــل بــأداء االلتــزام أواًل، علــى ســبيل المثــال، مــن خــالل الســداد المســبق للمقابــل الموعــود بــه، يصبــح لــدى المجموعــة التــزام عقــد. إذا قامــت المجموعــة 
بتقديــم الخدمــة أواًل مــن خــالل اســتيفاء التزامهــا بــاألداء، يصبــح لــدى المجموعــة أصــل عقــد. يتــم االعتــراف بالمقابــل النقــدي المقبــوض مقابــل بيــع رصيــد 

مســبق الدفــع كالتــزام عقــد حتــى ذلــك الوقــت الــذي يســتخدم فيــه العميــل الخدمــات وعندهــا، يتــم االعتــراف بــه كإيــراد.

تقــدم المجموعــة هواتــف مدعومــة لعمالئهــا إلــى جانــب خدمــات االتصــاالت المتنقلــة. يتــم توزيــع ســعر المعاملــة علــى كل التــزام أداء محــدد فــي العقــد 
علــى أســاس ســعر البيــع المســتقل المعنــي. وينتــج عــن ذلــك إعــادة تبويــب جــزء مــن اإليــرادات مــن إيــرادات المتاجــرة إلــى إيــرادات الخدمــات وبالتالــي ينشــأ 
أصــل بموجــب عقــد. يمثــل األصــل الناتــج عــن العقــد المبالــغ المســتحقة مــن العميــل والتــي لــم تتحقــق صفتهــا القانونيــة بعــد. ويتــم تحديــد أســعار البيــع 
المســتقلة اســتناًدا إلــى األســعار المعلنــة. يتــم االعتــراف باإليــرادات الناتجــة مــن مبيعــات األجهــزة عنــد تســليم الجهــاز للعميــل. ويحــدث ذلــك عــادة عنــد 
إبــرام العميــل للعقــد. أمــا األجهــزة التــي تبــاع منفصلــة، يدفــع العميــل قيمتهــا بالكامــل فــي مركــز البيــع. يتــم إدراج اإليــرادات الناتجــة مــن االتصــاالت 

الصوتيــة والرســائل وخدمــات اإلنترنــت ضمــن حــزم الباقــات ويتــم االعتــراف بهــا عنــد تقديــم الخدمــات خــالل فتــرة العقــد.
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خدمات القيمة المضافة – الموكلين مقابل الوكالء 

تســتند اإليــرادات الناتجــة مــن خدمــات القيمــة المضافــة وترتيبــات مشــاركتها إلــى تحليــل األحــداث والظــروف المحيطــة بتلــك المعامــالت. يتــم االعتــراف 
باإليــرادات الناتجــة مــن خدمــات القيمــة المضافــة عنــد تقديــم المجموعــة الخدمــات ذات الصلــة اســتناًدا إلــى ســيطرتها أو فقــد ســيطرتها علــى الخدمــات 
المحولــة للعميــل حيــث يتــم االعتــراف إمــا بإجمالــي المبلــغ الصــادر بــه فاتــورة إلــى العميــل أو بالمبلــغ المســتحق مــن قبــل الشــركة كعمولــة لتســهيل 

تقديــم الخدمــة.

عنصر التمويل الهام 

إذا امتلــك العميــل خيــار الدفــع مقابــل األجهــزة أو الخدمــات علــى مــدى فتــرة مــا، يتطلــب المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 15 اتخــاذ حكــم لتحديــد 
مــا إذا كان العقــد يتضمــن عنصــر تمويــل هــام. وفــي هــذه الحالــة، يتــم تعديــل ســعر المعاملــة ليعكــس القيمــة الزمنيــة لألمــوال.

العموالت وتكاليف العقود األخرى  

يتــم تأجيــل بعــض التكاليــف اإلضافيــة المتكبــدة فــي الحصــول علــى عقــد مــع عميــل فــي بيــان المركــز المالــي المجمــع ويتــم إطفاؤهــا بالتوافــق مــع 
إثبــات إيــراد العقــد ذي الصلــة. وســيؤدي ذلــك بشــكل عــام إلــى االعتــراف فــي وقــت الحــق بمبالــغ بعــض العمــوالت المســتحقة لموزعيــن وموظفيــن تابعيــن 

لطــرف ثالــث.

تقــدم المجموعــة حوافــز للجهــات الوســيطة وذلــك الكتســاب عمــالء جــدد وترقيــة الخدمــات المباعــة للعمــالء الحالييــن. يتــم إطفــاء عمــوالت التفعيــل وإعــادة 
التجديــد المدفوعــة مقابــل خدمــات الدفــع اآلجــل علــى مــدار فتــرة العقــد. وفــي حالــة عمــالء الدفــع المســبق، يتــم تحميــل تكاليــف العمــوالت كمصــروف 
عنــد تكبدهــا. كمــا أن المجموعــة قــد تختــار تخصيــص مصــروف مقابــل تكاليــف تلــك العمــوالت إذا كانــت فتــرة إطفــاء األصــل الناتــج ســنة واحــدة أو أقــل 

أو إذا كانــت غيــر جوهريــة.

برامج والء العمالء

تطبــق المجموعــة برنامــج والء العمــالء الــذي يوفــر مجموعــة متنوعــة مــن المزايــا للعمــالء. وتخصــص المجموعــة المقابــل المقبــوض فيمــا يتعلــق بالمنتجــات 
والخدمــات المقدمــة فــي الباقــة بمــا فــي ذلــك نقــاط الــوالء كالتــزام أداء منفصــل اســتناًدا إلــى أســعار البيــع المســتقلة.

عقود التركيب والصيانة

تبــرم المجموعــة أيضــا عقــود تركيــب وصيانــة حيــث يتــم االعتــراف باإليــرادات مــع مــرور الوقــت باســتخدام طريقــة التكلفــة حتــى اإلتمــام. يتــم االعتــراف 
بالتكاليــف ذات الصلــة عنــد تكبدهــا ضمــن الربــح أو الخســارة. يتــم إدراج الدفعــات المقدمــة المقبوضــة ضمــن التزامــات العقــد.

يتــم االعتــراف بإيــرادات الفوائــد علــى أســاس التوزيــع الزمنــي باســتخدام طريقــة العائــد الفعلــي. يتــم االعتــراف بإيــرادات التوزيعــات عندمــا يثبــت الحــق 
فــي اســتالمها.

إن "معــدل الفائــدة الفعليــة" هــو المعــدل الــذي يخصــم فعليــا المتحصــالت النقديــة المســتقبلية المقــدرة مــن خــالل العمــر اإلنتاجــي المتوقــع لــألداة 
الماليــة إلــى مجمــل القيمــة الدفتريــة لألصــل المالــي.

عنــد احتســاب إيــرادات الفوائــد، يتــم تطبيــق معــدل الفائــدة الفعليــة علــى مجمــل القيمــة الدفتريــة لألصــل )عندمــا ال يكــون األصــل غيــر منخفــض الجــدارة 
االئتمانيــة(. غيــر أنــه بالنســبة للموجــودات الماليــة التــي أصبحــت منخفضــة الجــدارة االئتمانيــة بعــد االعتــراف المبدئــي، يتــم احتســاب إيــرادات الفوائــد مــن 
خــالل تطبيــق معــدل الفائــدة الفعليــة علــى التكلفــة المطفــأة لألصــل المالــي. فــي حــال لــم يعــد األصــل منخفــض الجــدارة االئتمانيــة، يتــم االســتناد مجــددًا 

إلــى أســاس مجمــل القيمــة عنــد احتســاب إيــرادات الفوائــد.

المنح الحكومية  2.3.16

ال يتم االعتراف بالمنح الحكومية حتى يكون هناك تأكيد معقول بأن المجموعة ستلتزم بالشروط المحددة لها وأن المنحة سيتم الحصول عليها.
يتــم االعتــراف بالمنــح الحكوميــة كمصــروف ضمــن الربــح أو الخســارة علــى أســاس منتظــم علــى مــدى الفتــرات التــي تعتــرف فيهــا المجموعــة بالتكاليــف 
المتعلقــة بهــا، والتــي تســتهدف المنــح التعويــض عنهــا. وعلــى وجــه الخصــوص، فــإن المنــح الحكوميــة التــي يكــون شــرطها األساســي قيــام المجموعــة 
بشــراء أو إنشــاء أو اتبــاع طريقــة أخــرى القتنــاء موجــودات غيــر متداولــة )بمــا فــي ذلــك الممتلــكات واآلالت والمعــدات( يتــم االعتــراف بهــا كإيــرادات مؤجلــة 
ضمــن بيــان المركــز المالــي المجمــع ويتــم تحويلهــا إلــى الربــح أو الخســارة علــى أســاس منتظــم ومعقــول علــى مــدى األعمــال اإلنتاجيــة للتكاليــف ذات 

الصلــة.

إن المنــح الحكوميــة التــي تصبــح مســتحقة التحصيــل علــى أنهــا تعويــض عــن مصروفــات أو خســائر تــم تكبدهــا بالفعــل أو لغــرض تقديــم دعــم مالــي 
فــوري إلــى المجموعــة دون أي تكاليــف مســتقبلية ذات صلــة يتــم االعتــراف بهــا ضمــن الربــح أو الخســارة فــي الفتــرة التــي تصبــح فيهــا مســتحقة التحصيــل.

تكاليف االقتراض  2.3.17

يتــم إضافــة تكاليــف االقتــراض المرتبطــة مباشــرة باقتنــاء أو إنشــاء أو إنتــاج موجــودات مؤهلــة، وهــي الموجــودات التــي تســتغرق بالضــرورة فتــرة زمنيــة 
ــا  ــح فيــه الموجــودات جاهــزة تقريًب ــذي تصب ــة لتصبــح جاهــزة لالســتخدام المقصــود أو البيــع، إلــى تكلفــة تلــك الموجــودات حتــى ذلــك الوقــت ال طويل

ــع. لالســتخدام المقصــود أو البي

إن إيــرادات االســتثمار المكتســبة علــى االســتثمار فــي قــروض محــددة بشــكل مؤقــت لحيــن إنفاقهــا علــى الموجــودات المؤهلــة يتــم خصمهــا مــن تكاليــف 
االقتــراض المؤهلــة للرســملة.

يتم االعتراف بكافة تكاليف االقتراض األخرى ضمن الربح أو الخسارة في الفترة التي تكبدت فيها.

العمالت األجنبية  2.3.18

عنــد إعــداد البيانــات الماليــة لمنشــآت المجموعــة، يتــم االعتــراف بالمعامــالت التــي تتــم بعمــالت غيــر العملــة الرئيســية )العمــالت األجنبيــة( بأســعار الصــرف 
ــا لألســعار  ــة وفق ــة بعمــالت أجنبي ــة المقوم ــات النقدي ــة الموجــودات والمطلوب ــادة ترجم ــم إع ــر، يت ــخ كل تقري ــخ المعامــالت. فــي تاري الســائدة فــي تواري
الســائدة فــي ذلــك التاريــخ. يتــم ترجمــة البنــود غيــر النقديــة المدرجــة بالقيمــة العادلــة والمقومــة بعمــالت أجنبيــة وفقــا لألســعار الســائدة فــي التاريــخ الــذي 

تــم فيــه تحديــد القيمــة العادلــة. ال ُيعــاد ترجمــة البنــود غيــر النقديــة التــي يتــم قياســها مــن حيــث التكلفــة التاريخيــة بعملــة أجنبيــة.

يتم االعتراف بفروق صرف العمالت األجنبية في الربح أو الخسارة في الفترة التي تنشأ فيها باستثناء:

فــروق الصــرف بالنســبة للقــروض بعمــالت أجنبيــة المتعلقــة بالموجــودات قيــد اإلنشــاء لالســتخدام اإلنتاجــي المســتقبلي، والتــي يتــم تضمينهــا فــي   •
تكلفــة تلــك الموجــودات عندمــا يتــم اعتبارهــا تســوية لتكاليــف الفوائــد المحملــة علــى القــروض بعمــالت أجنبيــة،

فروق الصرف بالنسبة للمعامالت المبرمة للتحوط من بعض مخاطر العمالت األجنبية، و  •
فــروق الصــرف بالنســبة للبنــود النقديــة مســتحقة القبــض مــن عمليــة أجنبيــة أو مســتحقة الدفــع لهــا، إذا لــم تكــن تســويتها مخطًطــا لهــا وليــس مــن   •
ــا  المرجــح حدوثهــا فــي المســتقبل المنظــور )وبالتالــي تشــكل جــزًءا مــن صافــي االســتثمار فــي العمليــة األجنبيــة(، والتــي يتــم االعتــراف بهــا مبدئًي

ضمــن الدخــل الشــامل اآلخــر وُيعــاد تصنيفهــا مــن حقــوق الملكيــة إلــى الربــح أو الخســارة عنــد البيــع أو البيــع الجزئــي لصافــي االســتثمار.

لغــرض عــرض البيانــات الماليــة المجمعــة، يتــم ترجمــة موجــودات ومطلوبــات العمليــات األجنبيــة للمجموعــة وفقــا ألســعار الصــرف الســائدة فــي تاريــخ 
التقريــر. يتــم ترجمــة بنــود الدخــل والمصروفــات وفقــا لمتوســط أســعار الصــرف للفتــرة، مــا لــم تتقلــب أســعار الصــرف بشــكل كبيــر خــالل تلــك الفتــرة، وفــي 
هــذه الحالــة يتــم اســتخدام أســعار الصــرف فــي تاريــخ المعامــالت. يتــم االعتــراف بفــروق الصــرف الناتجــة، إن وجــدت، ضمــن الدخــل الشــامل اآلخــر ويتــم 

تجميعهــا فــي احتياطــي ترجمــة عمــالت أجنبيــة )العائــد إلــى الحصــص غيــر المســيطرة، حســب االقتضــاء(.

عنــد اســتبعاد عمليــة أجنبيــة )مثــل اســتبعاد كامــل حصــة المجموعــة فــي عمليــة أجنبيــة أو اســتبعاد ينطــوي علــى فقــدان الســيطرة علــى شــركة تابعــة 
تتضمــن عمليــة أجنبيــة أو اســتبعاد جزئــي لحصــة فــي ترتيــب مشــترك أو شــركة زميلــة يتضمنــان عمليــة أجنبيــة، تتحــول فيهــا الحصــة المســتبقاة إلــى 
أصــل مالــي(، ُيعــاد تصنيــف جميــع فــروق الصــرف المتراكمــة فــي احتياطــي ترجمــة عمــالت أجنبيــة فيمــا يتعلــق بتلــك العمليــة العائــدة لمالكــي الشــركة 

إلــى الربــح أو الخســارة.

إضافــة لذلــك، وفيمــا يتعلــق باالســتبعاد الجزئــي لشــركة تابعــة تتضمــن عمليــة أجنبيــة والــذي ال ينتــج عنــه فقــدان المجموعــة للســيطرة علــى الشــركة 
التابعــة، يتــم إعــادة فــروق الصــرف المتراكمــة علــى أســاس تناســبي إلــى الحصــص غيــر المســيطرة وال يتــم االعتــراف بهــا ضمــن الربــح أو الخســارة. بالنســبة 
لجميــع عمليــات االســتبعاد الجزئــي األخــرى )أي االســتبعاد الجزئــي للشــركات الزميلــة أو الترتيبــات المشــتركة التــي ال ينشــأ عنهــا فقــدان المجموعــة للتأثيــر 

الجوهــري أو الســيطرة المشــتركة(، يتــم إعــادة تصنيــف الحصــة التناســبية مــن فــروق الصــرف المتراكمــة إلــى الربــح أو الخســارة.
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يتــم معاملــة الشــهرة والتســويات علــى القيمــة العادلــة الناشــئة عــن االســتحواذ علــى شــركة أجنبيــة كموجــودات ومطلوبــات للمنشــأة األجنبيــة ويتــم ترجمتهــا 
وفقــا لســعر اإلقفــال. يتــم االعتــراف بفــروق الصــرف الناشــئة ضمــن الدخــل الشــامل اآلخــر.

 

التقرير المالي في االقتصاديات ذات التضخم المرتفع   2.3.19

يتــم تعديــل البيانــات الماليــة لشــركات المجموعــة التــي تكــون عمالتهــا الرئيســية هــي عمــالت االقتصاديــات ذات التضخــم المرتفــع بوحــدة القيــاس الجاريــة 
بنهايــة فتــرة التقرير.

فــي الفتــرة األولــى للتطبيــق، يتــم االعتــراف بالتعديــالت المحــددة فــي بدايــة الفتــرة مباشــرة فــي حقــوق الملكيــة كتعديــل علــى األرصــدة االفتتاحيــة 
لألربــاح المرحلــة. وفــي الفتــرات الالحقــة، يتــم المحاســبة عــن تعديــالت الفتــرة الســابقة، التــي تتعلــق بمكونــات حقــوق المالكيــن والفــروق الناتجــة عــن 

ترجمــة أرقــام المقارنــة، فــي الدخــل الشــامل اآلخــر.

فــي نهايــة الفتــرة يتــم إعــادة عــرض بنــود بيــان المركــز المالــي المجمــع التــي لــم يعبــر عنهــا بوحــدة قيــاس جاريــة مثــل البنــود غيــر النقديــة المدرجــة 
بالتكلفــة أو التكلفــة ناقًصــا االســتهالك، باســتخدام مؤشــر أســعار عــام. تتحــدد التكلفــة أو التكلفــة ناقًصــا االســتهالك المعــاد عرضهــا لــكل بنــد بواســطة 
تطبيــق التغيــر فــي المؤشــر العــام لألســعار علــى تكلفتــه التاريخيــة واالســتهالك المتراكــم مــن تاريــخ االقتنــاء إلــى نهايــة فتــرة التقريــر. يتــم االعتــراف 

بخســارة انخفــاض القيمــة فــي الربــح أو الخســارة، إذا تجــاوز المبلــغ المعــاد عرضــه لبنــد غيــر نقــدي قيمتــه المقــدرة القابلــة لالســترداد. 

فــي بدايــة الفتــرة األولــى للتطبيــق، يتــم إعــادة عــرض مكونــات حقــوق المالكيــن مــا عــدا األربــاح المرحلــة باســتخدام مؤشــر أســعار عــام مــن تواريــخ المســاهمة 
بالمكونــات أو نشــوئها. يتــم اشــتقاق مبالــغ األربــاح المرحلــة المعــاد عرضهــا مــن كافــة المبالــغ األخــرى المعــاد عرضهــا فــي بيــان المركــز المالــي المجمــع. 
فــي نهايــة الفتــرة األولــى وفــي الفتــرات الالحقــة، ُيعــاد عــرض جميــع مكونــات حقــوق المالكيــن بتطبيــق مؤشــر عــام لألســعار مــن بدايــة الفتــرة أو تاريــخ 

المســاهمة فــي هــذه المكونــات، إذا كان هــذا التاريــخ الحًقــا.

يتــم إعــادة عــرض جميــع البنــود المعتــرف بهــا فــي بيــان الربــح أو الخســارة بتطبيــق التغيــر فــي مؤشــر األســعار العــام مــن التواريــخ األوليــة لتحقــق بنــود 
اإليــرادات أو تكبــد بنــود المصاريــف.

يتم االعتراف باألرباح أو الخسائر الناتجة من صافي المركز النقدي في الربح أو الخسارة.

يتم إدراج جميع البنود في بيان التدفقات النقدية المجمع باستخدام المؤشر العام لألسعار في نهاية فترة التقرير.

الموجودات غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع  2.3.20

يتــم تصنيــف الموجــودات غيــر المتداولــة )ومجموعــات االســتبعاد( كمحتفــظ بهــا لغــرض البيــع ويتــم قياســها بالقيمــة الدفتريــة والقيمــة العادلــة ناقًصــا 
تكاليــف البيــع، أيهمــا أقــل.

يتــم تصنيــف الموجــودات غيــر المتداولــة ومجموعــات االســتبعاد كمحتفــظ بهــا لغــرض البيــع إذا كان ســيتم اســترداد قيمتهــا الدفتريــة مــن خــالل معاملــة 
بيــع بــداًل مــن االســتخدام المســتمر. ُيســتوفى هــذا الشــرط فقــط عندمــا يكــون البيــع مرجحــا للغايــة ويكــون األصــل )أو مجموعــة االســتبعاد( متاًحــا للبيــع 
الفــوري بحالتــه الراهنــة. ينبغــي لــإلدارة أن تكــون ملتزمــة بخطــة بيــع وأن يكــون متوقًعــا أن البيــع ســيكون مؤهــاًل لالعتــراف بــه كبيــع مكتمــل خــالل ســنة 

واحــدة اعتبــاًرا مــن تاريــخ التصنيــف.

عندمــا تلتــزم المجموعــة بخطــة بيــع تنطــوي علــى فقــدان الســيطرة علــى شــركة تابعــة، يتــم تصنيــف جميــع موجــودات ومطلوبــات تلــك الشــركة التابعــة 
كمحتفــظ بهــا لغــرض البيــع عندمــا يتــم اســتيفاء الشــروط الموضحــة أعــاله، بغــض النظــر عمــا إذا كانــت المجموعــة ســتحتفظ بحصــة غيــر مســيطرة فــي 

شــركتها التابعــة الســابقة بعــد عمليــة البيــع.

عندمــا تلتــزم المجموعــة بخطــة بيــع تنطــوي علــى فقــدان الســيطرة علــى شــركة زميلــة أو جــزء مــن االســتثمار فــي شــركة زميلــة، يتــم تصنيــف االســتثمار أو 
جــزء مــن االســتثمار فــي الشــركة الزميلــة التــي ســيتم اســتبعادها كمحتفــظ بــه لغــرض البيــع عندمــا يتــم اســتيفاء الشــروط الموضحــة أعــاله، بغــض النظــر عمــا 
إذا كانــت المجموعــة ســتحتفظ بحصــة غيــر مســيطرة فــي شــركتها التابعــة الســابقة بعــد عمليــة البيــع. ومــن ثــم تتوقــف المجموعــة عــن تطبيــق طريقــة 
حقــوق الملكيــة فيمــا يتعلــق بالجــزء المصنــف كمحتفــظ بــه لغــرض البيــع. إن الجــزء المتحفــظ بــه مــن االســتثمار فــي شــركة زميلــة والــذي كان مصنًفــا 

كمحتفــظ بــه لغــرض البيــع يســتمر المحاســبة عنــه باســتخدام طريقــة حقــوق الملكيــة.

الموجودات والمطلوبات المحتملة  2.3.21

ال يتــم االعتــراف بالموجــودات المحتملــة كموجــودات إال عندمــا يكــون تحقيقهــا مؤكــدًا بصــورة كبيــرة. ال يتــم االعتــراف بالمطلوبــات المحتملــة، بخــالف 
تلــك الناتجــة مــن االســتحواذ علــى شــركات تابعــة، كمطلوبــات إال عندمــا يكــون مــن المحتمــل طلــب تدفــق صــادر لمــوارد اقتصاديــة، نتيجــة أحــداث ســابقة، 
لســداد التــزام حالــي قانونــي أو اســتنتاجي وأن المبلــغ يمكــن تقديــره بشــكل موثــوق بــه. يتــم االعتــراف بالمطلوبــات المحتملــة الناتجــة مــن اندمــاج األعمــال 

فقــط عندمــا يمكــن قيــاس قيمتهــا العادلــة بشــكل موثــوق بــه.

3. الشركات التابعة والشركات الزميلة / المشروع المشترك
تتمثل الشركات التابعة والشركات الزميلة / المشروع المشترك الرئيسية فيما يلي:

الشركات التابعة

20212020

100%100%هولنداشركة زين الدولية بي في "زين الدولية"

96.516%96.516%األردنشركة بيال لالستثمار – "بيال"

55.40%65.1%البحرينشركة زين البحرين ش.م.ب. "زين البحرين"

100%100%لبنانشركة االتصاالت المتنقلة – لبنان ش.م.م. "زين لبنان"

100%100%السودانالشركة السودانية للهاتف السيار المحدودة "زين السودان"

100%100%السودانالشركة الكويتية السودانية القابضة 

100%100%جنوب السودانالشركة السودانية للهاتف السيار المحدودة "زين جنوب السودان"

76%76%العراقشركة الخاتم لالتصاالت – "الخاتم"

76%76%جزر الكايمانشركة أثير لالتصاالت العراق المحدودة – "أثير"

37.045%37.045%السعوديةشركة االتصاالت المتنقلة السعودية "زين السعودية"

99.1%99.1%األردنشركة المؤاخاة للخدمات اللوجستية واالتصاالت ) مدى األردن(

86.7%100%اإلماراتمجموعة نكستجن لالستشارات، المنطقة الحرة ذ.م.م "نكستجن"

الشركة الزميلة / المشروع المشترك 
30%30%الكويتشركة آي اتش اس الكويت ليمتد

50%50%المغربشركة زين األجيال )شركة وانا إس إيه وهي شركة زميلة لهذا المشروع المشترك(

تمتلك شركة بيال 100% من الشركة األردنية لخدمات الهواتف المتنقلة – "JMTS". تمتلك الخاتم 100% من حصص ملكية أثير.
إن الشــركة األردنيــة لخدمــات الهواتــف المتنقلــة وزيــن البحريــن وزيــن الســودان وزيــن جنــوب الســودان وشــركة أثيــر وزيــن الســعودية يقومــون بتشــغيل شــبكة 
الهواتــف المتنقلــة فــي األردن والبحريــن والســودان وجنــوب الســودان والعــراق والســعودية علــى التوالــي. كانــت زيــن لبنــان تديــر شــبكة االتصــاالت المتنقلــة 

المملوكــة مــن الحكومــة اللبنانيــة فــي لبنــان. وتقــدم شــركة مــدى األردن واالتصــاالت خدمــات تقنيــة واي ماكــس فــي األردن.

نسبة الملكيةبلد التأسيس
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لبنان
ــة بانتهائهــا  ــم يتــم تجديــد اتفاقيــة إدارة الشــبكة التــي أبرمتهــا زيــن لبنــان مــع الحكومــة اللبنانيــة إلدارة شــبكة االتصــاالت المتنقلــة المملوكــة للدول ل
بتاريــخ 31 ديســمبر 2019. ُطلــب مــن المجموعــة االســتمرار فــي إدارة الشــبكة لمــدة ســتين يومــا إضافيــة اعتبــارًا مــن موافقــة رئاســة مجلــس الــوزارة علــى 
هــذا القــرار وذلــك بغــرض تســهيل انتقــال مســؤولية اإلدارة إلــى الحكومــة. جــرى االنتقــال فعلًيــا فــي 1 نوفمبــر 2020. وعليــه، تــم إعــداد البيانــات الماليــة 

لزيــن لبنــان والمدرجــة ضمــن هــذه البيانــات الماليــة المجمعــة علــى أســاس عــدم اســتيفاء مبــدأ االســتمرارية المحاســبي.

زين السعودية
فــي يوليــو 2018، خلصــت المجموعــة إلــى أنهــا قــادرة علــى الســيطرة علــى زيــن الســعودية وذلــك مــن خــالل تمثيلهــا لنســبة األغلبيــة فــي مجلــس اإلدارة، 

وعليــه فقــد اعتبرتهــا المجموعــة كشــركة تابعــة اعتبــارًا مــن تلــك الفتــرة.

السودان
ــار دوالر  ــدره 1.3 ملي ــغ وق ــل مبل ــي الســودان مقاب ــن الشــركات التابعــة ف ــى 100% م ــزم لالســتحواذ عل ــر مل ــا غي ــة عرًض خــالل الســنة، تســلمت المجموع
أمريكــي. ال يمثــل العــرض المســتلم أي ارتبــاط ملــزم ويخضــع الســتكمال الفحــص النافــي للجهالــة مــن قبــل الشــركات المســتحوذة بشــكل ُمــرٍض فضــاًل عــن 
أي شــروط أخــرى قــد يتفــق عليهــا األطــراف. وعليــه، لــم ُتصنــف االســتثمارات كـــ "محتفــظ بهــا لغــرض البيــع"، إذ ال توجــد خطــة ُملزمــة إلتمــام عمليــة 

البيــع.

االستحواذ على أسهم إضافية في شركات تابعة
ــي  ــة لصاف ــم الدفتري ــل المحــول والقي ــن المقاب ــرق بي ــل الف ــم تحوي ــة، وت ــة التالي ــركات التابع ــي الش ــة ف ــة أســهم إضافي ــترت المجموع ــنة، اش خــالل الس

ــة. ــاح المرحل ــى األرب ــا إل ــتحوذ عليه ــة المس ــة اإلضافي ــدة للحص ــة العائ ــركات التابع ــودات الش موج

فــي ينايــر 2021، أســهم إضافيــة تمثــل 9.6% مــن رأســمال زيــن البحريــن ممــا زاد مــن الحصــة الفعليــة لملكيــة المجموعــة فــي زيــن البحريــن إلــى   •
.%65

فــي أغســطس 2021 ومــن خــالل شــركة تابعــة للشــركة، أســهم إضافيــة تمثــل 49% مــن رأســمال شــركة أفــق المــدى لالتصــاالت المتنقلــة )"أفــق"(   •
مقابــل مبلــغ شــراء وقــدره 18.831 مليــون دينــار كويتــي، ممــا زاد مــن الحصــة الفعليــة لملكيــة المجموعــة فــي أفــق إلــى %76.

في أكتوبر 2021، أسهم إضافية تمثل 13.3% من رأسمال نكستجن مما زاد من الحصة الفعلية لملكية المجموعة في نكستجن إلى %100.  •

معاملة بيع مع إعادة استئجار ألبراج اتصاالت في المملكة العربية السعودية

ــراج الخاصــة بشــركة زيــن الســعودية. ال يمثــل  ــة التحتيــة لألب ــزم لالســتحواذ علــى حصــة فــي البني ــر مل ــا غي خــالل الســنة، تســلمت زيــن الســعودية عرًض
العــرض المســتلم أي ارتبــاط ملــزم ويخضــع االتفــاق النهائــي لموافقــة الجهــات الرقابيــة والموافقــات الداخليــة للشــركات المســتحوذة المعنيــة واســتكمال 

ــرٍض فضــاًل عــن أي شــروط أخــرى قــد يتفــق عليهــا األطــراف. الفحــص النافــي للجهالــة مــن قبــل الشــركات المســتحوذة بشــكل ُم

الدعم المالي لشركات المجموعة
تعهــدت المجموعــة بتوفيــر رأس المــال العامــل أو غيــره مــن أشــكال الدعــم المالــي لبعــض شــركات المجموعــة التــي تتضمــن شــركة بيــال، وزيــن الســعودية، 

والخاتــم، وزيــن جنــوب الســودان بســبب وجــود عجــز فــي رأس المــال العامــل لهــذه الشــركات.

4. نقد وأرصدة بنكية
يتضمن النقد واألرصدة البنكية بنود النقد والنقد المعادل التالية:

20212020

 ألف دينار
كويتي

 ألف دينار
كويتي

 313,021  200,401 نقد بالصندوق ولدى البنوك

 97,923  47,919 ودائع قصيرة األجل لدى البنوك 

 89  11 شهادات إيداع حكومية محتفظ بها من قبل شركات تابعة 

 248,331  411,033 

)17,973(  )16,447(الخسارة االئتمانية المتوقعة

 231,884  393,060 

)29,405( )2,157(نقد محتجز لدى بنوك

شهادات إيداع حكومية محتفظ بها من قبل شركات تابعة

)89()11( بآجال استحقاق تتجاوز ثالثة أشهر

229,716363,566النقد والنقد المعادل

5. ذمم تجارية مدينة وأخرى

 ألف دينار
كويتي

 ألف دينار
كويتي

ذمم تجارية مدينة:
 306,264  340,285 عمالء

 42,282  46,706 موزعون

 61,177  63,083 مشغلون آخرون )الربط البيني(

 7,894  7,775 شركاء تجوال

)193,178( )166,871( الخسارة االئتمانية المتوقعة

 290,978   224,439 

ذمم مدينة أخرى:
 5,399  5,179 إيرادات مستحقة

 1,468  1,338 موظفون

  56,714 92,250 تأمينات وذمم مدينة أخرى

  138,055   144,568 مدفوعات مقدما وُسلف

 155,910  155,088 أخرى )انظر اإليضاح أدناه(

)2,699( )2,067( الخسارة االئتمانية المتوقعة

 396,356   354,847 

 687,334  579,286 

2020

2020

2021

2021
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فــي عــام 2011، قامــت المجموعــة بســداد مبلــغ 473 مليــون دوالر أمريكــي )بمــا يعــادل 143.004 مليــون دينــار كويتــي( مقابــل تســوية كفــاالت كانــت 
الشــركة قــد قدمتهــا للبنــوك التــي أقرضــت أحــد المســاهمين المؤسســين لزيــن الســعودية. واصلــت المجموعــة متابعــة إجــراءات التقاضــي الســترداد هــذا 
المبلــغ، وفــي نوفمبــر 2016 أيــدت محكمــة لنــدن للتحكيــم حــق المجموعــة فــي اســترداد مبلــغ 473 مليــون دوالر أمريكــي الــذي تــم دفعــه باإلضافــة إلــى 
الفوائــد والمصاريــف. إن هــذا المبلــغ هــو بضمــان اتفاقيــة يتعهــد فيهــا المســاهم المؤســس بالتنــازل عــن أســهمه فــي زيــن الســعودية لصالــح المجموعــة، 
والمرهونــة حالًيــا لــدى مقرضــي المرابحــة فــي زيــن الســعودية، وكذلــك التنــازل عــن قــرض المســاهم المؤســس المســتحق لــه فــي زيــن الســعودية. بــدأت 

الشــركة فــي اتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة الالزمــة لتنفيــذ قــرار هيئــة التحكيــم فــي داخــل وخــارج الســعودية. 

خــالل الســنة الســابقة، أصــدرت المحاكــم الســعودية قــرارات برفــض طلــب الشــركة لتنفيــذ قــرار هيئــة التحكيــم فــي الســعودية. وخــالل ســنة 2020، خاطبــت 
الشــركة المجلــس األعلــى للقضــاء مطالبــة بإحالــة الموضــوع إلــى محكمــة التنفيــذ إلعــادة النظــر. وقــد أصــدر المجلــس األعلــى للقضــاء توصيــة للشــركة برفــع 

التمــاس ثــاٍن بإعــادة النظــر لــدى محكمــة االســتئناف بالريــاض.

فــي عــام 2010، قامــت المجموعــة بســداد 40 مليــون دوالر أمريكــي )بمــا يعــادل 12.084 مليــون دينــار كويتــي( لتســوية ضمانــات مقدمــة مــن قبــل الشــركة 
لبنــك مقــرض قــام بتقديــم قــروض ألحــد المســاهمين المؤسســين فــي زيــن الســعودية. فــي عــام 2013، حصلــت المجموعــة علــى حكــم قضائــي يقضــي 
باســترداد ذلــك المبلــغ وتقــوم حاليــا بمتابعــة إجــراءات التنفيــذ فــي الســعودية لــدى الدائــرة التجاريــة بالمحكمــة العليــا عقــب قــرار الرفــض الصــادر مــن 

قبــل محكمــة التنفيــذ.

إن كال المبلغين أعاله مكفولين بموجب اتفاقية تقضي بتنازل المساهم المؤسس عن أسهمه في زين السعودية ونقلها إلى المجموعة.

القيمة الدفترية لبند ذمم تجارية مدينة وأخرى للمجموعة مقومة بالعمالت التالية:

 ألف دينار
كويتي

 ألف دينار
كويتي

 57,994  54,707 دينار كويتي

 255,739  205,068 دوالر أمريكي

 11,360  11,438 دينار بحريني

 4,908  5,869 جنيه سوداني 

 19,761  54,275 دينار أردني

 66,323  115,630 دينار عراقي 

 150,458  235,117 ريال سعودي

 12,743  5,230 أخرى

687,334 579,286  

6. مخزون

20212020

 ألف دينار
كويتي

 ألف دينار
كويتي

 56,394  65,469 أجهزة هواتف ومكمالتها

)5,292( )6,251( مخصص تقادم المخزون

 59,218  51,102 

7.  استثمارات في أوراق مالية 

20212020

 ألف دينار
كويتي

 ألف دينار
كويتي

 استثمارات متداولة 
- 947  بالقيمة العادلة من خالل بيان الربح أو الخسارة:

 3,623  3,679 أسهم غير مسعرة

 6,162  23,797 صناديق – مصنفة بشكل إلزامي بالقيمة العادلة من خالل بيان الربح أو الخسارة

 9,785  28,423 صناديق أخرى

 استثمارات غير متداولة
 1,676  1,412  بالقيمة العادلة من خالل بيان الربح أو الخسارة:

 1,897  2,702 أسهم مسعرة – مصنفة منذ النشأة

 1,752  14,051 صناديق

 5,325  18,165 أسهم غير مسعرة – مصنفة منذ النشأة

إن االستثمارات في أوراق مالية مقومة بالعمالت التالية: 

20212020

 ألف دينار
كويتي

 ألف دينار
كويتي

 5,299  5,091 دينار كويتي

 9,120  40,563 دوالر أمريكي

 691  934 عمالت أخرى

 46,588  15,110 

8.  موجودات ومطلوبات مجموعة االستبعاد المصنفة كمحتفظ بها لغرض البيع والعمليات المتوقفة

8.1  الكويت
إن "موجــودات ومطلوبــات مجموعــة االســتبعاد المصنفــة كمحتفــظ بهــا لغــرض البيــع" تمثــل أصــول أبــراج اتصــاالت فــي الكويــت مصنفــة كمحتفــظ بهــا 

لغــرض البيــع علــى أســاس الخطــة الموضوعــة لبيــع وإعــادة اســتئجار تلــك األصــول.

فــي فبرايــر 2020، انتهــت الشــركة مــن معاملــة بيــع مــع إعــادة اســتئجار لعــدد 1,022 بــرج اتصــاالت فــي الكويــت مصنفــة كمحتفــظ بهــا لغــرض البيــع 
بإجمالــي مقابــل بيــع بقيمــة 82.012 مليــون دوالر أمريكــي )24.981 مليــون دينــار كويتــي(. بلــغ إجمالــي الربــح الناتــج عــن هــذه المعاملــة 4.758 مليــون 

دينــار كويتــي، وتــم االعتــراف بــه ضمــن بيــان الربــح أو الخســارة المجمــع خــالل ســنة 2020.

تمتلــك الشــركة حصــة أقليــة بواقــع 30% فــي شــركة األبــراج المؤسســة حديًثــا. )انظــر إيضــاح رقــم 9(. فــي أكتوبــر 2020، انتهــت الشــركة مــن معاملــة بيــع 
مــع إعــادة اســتئجار إضافيــة لعــدد 140 بــرج اتصــاالت فــي الكويــت بإجمالــي مقابــل بيــع بقيمــة 11.235 مليــون دوالر أمريكــي )3.441 مليــون دينــار كويتــي(. 

بلــغ إجمالــي الربــح الناتــج عــن هــذه المعاملــة 1.447 مليــون دينــار كويتــي، وتــم االعتــراف بــه ضمــن بيــان الربــح أو الخســارة المجمــع خــالل ســنة 2020.

فــي أبريــل 2021، انتهــت الشــركة مــن معاملــة بيــع مــع إعــادة اســتئجار لعــدد 67 بــرج اتصــاالت إضافيــة فــي الكويــت بإجمالــي مقابــل بيــع بقيمــة 5.377 
مليــون دوالر أمريكــي )1.619 مليــون دينــار كويتــي(. بلــغ إجمالــي الربــح الناتــج عــن هــذه المعاملــة 0.629 مليــون دينــار كويتــي، وتــم االعتــراف بــه ضمــن 

بيــان الربــح أو الخســارة المجمــع خــالل الســنة.

2020

2020

2020

2020

2021

2021

2021

2021
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وإضافــة لذلــك وفــي أبريــل 2021، انتهــت الشــركة مــن معاملــة بيــع مــع إعــادة اســتئجار لعــدد 126 بــرج اتصــاالت إضافيــة فــي الكويــت بإجمالــي مقابــل 
بيــع بقيمــة 10.111 مليــون دوالر أمريكــي )3.043 مليــون دينــار كويتــي(. بلــغ إجمالــي الربــح الناتــج عــن هــذه المعاملــة 0.270 مليــون دينــار كويتــي، وتــم 

االعتــراف بــه ضمــن بيــان الربــح أو الخســارة المجمــع خــالل الســنة.

بلغ إجمالي المقابل المستلم خالل السنة بالصافي من الجزء المؤجل والدفعات األخرى 3.134 مليون دينار كويتي )2020: 21.797 مليون دينار كويتي(.

تم إعادة استئجار األبراج المباعة لمدة 10 سنوات.

تستهدف معاملة البيع مع إعادة االستئجار تسهيل نقل مخاطر القيمة المتبقية كما توفر المرونة عند إدارة تقادم األصول وسيولة المجموعة.

تشــتمل القيمــة الدفتريــة لمجموعــة االســتبعاد المحتفــظ بهــا لغــرض البيــع علــى أصــول أبــراج االتصــاالت المتبقيــة بقيمــة 1.631 مليــون دينــار كويتــي 
)31 ديســمبر 2020 – 3.060 مليــون دينــار كويتــي( وأصــول حــق اســتخدام بقيمــة 3.275 مليــون دينــار كويتــي )31 ديســمبر 2020 – 3.857 مليــون دينــار 
كويتــي( والتزامــات عقــد اإليجــار الخاصــة بهــا بقيمــة 0.625 مليــون دينــار كويتــي )31 ديســمبر 2020 – 1.316 مليــون دينــار كويتــي(. ومــن المتوقــع 

بيعهــا خــالل ســنة 2022.

8.2 العمليات المتوقفة - األردن

فــي 13 ديســمبر 2021، أبرمــت المجموعــة، مــن خــالل شــركة بيــال، اتفاقيــة بيــع بغــرض اســتبعاد وبيــع شــركة المســار الممتــاز ألنظمــة االتصــاالت )"المســار"( 
والتــي اضطلعــت بتنفيــذ أغلبيــة عمليــات األبــراج الخاصــة بالمجموعــة ومــا تعلــق بهــا مــن عمليــات فــي المســاحات المســتأجرة فــي األردن. ُاســتكملت عمليــة 

البيــع فــي 13 ديســمبر 2021 وهــو التاريــخ الــذي انتقلــت فيــه الســيطرة علــى شــركة المســار إلــى الشــركة المســتحوذة )شــركة زميلــة للمجموعــة(.

فيما يلي تفاصيل الموجودات والمطلوبات المباعة واحتساب األرباح أو الخسائر الناتجة عن البيع:

ألف دينار كويتيالموجودات
 63 نقد وأرصدة بنكية

 582 موجودات متداولة أخرى

 19,319 أصول حق االستخدام

 6,420 موجودات ثابتة

26,384مجموع الموجودات

المطلوبات
 18,667 التزام عقد إيجار

 1,038 مستحق ألطراف ذات صلة

 30 ضريبة الدخل المستحقة

 3 مصاريف مستحقة

19,738مجموع المطلوبات

6,646صافي الموجودات المباعة

1,987بيع مع إعادة استئجار – األثر بناًء على شروط السوق الواردة أدناه *

8,633

25,920المقابل )بالصافي من أثر الخصم(

17,287

)1,544(مستبعدة بمقدار حصة المجموعة في الشركة المستحوذة

15,743ربح نتيجة البيع

سُيســدد المشــتري المقابــل البالغــة قيمتــه 62.6 مليــون دينــار أردنــي )26.673 مليــون دينــار كويتــي( نقــًدا علــى قســطين خــالل ســنة واحــدة مــن تاريــخ 
اســتكمال المعاملــة.

فيما يلي نتائج السنة المصنفة كعمليات متوقفة:

تحليل نتائج العمليات المتوقفة – المسار - األردن

ألف دينار كويتيألف دينار كويتي
3,1901,991اإليرادات

)2()4(مصاريف تشغيلية وإدارية

)1,076()1,975(االستهالك واإلطفاء

)737()1,084(أعباء تمويل

11946إيرادات أخرى

246222ربح قبل الضريبة

)47()52(مصاريف ضريبة الدخل

194175ربح الفترة

- 15,743  ربح نتيجة بيع عمليات متوقفة

-)145(حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

-)1,402( مصاريف ضريبة الدخل

-14,196  ربح من العمليات المتوقفة

14,390175ربح السنة

ُعدلت أرقام المقارنة المفصح عنها في بياني الربح أو الخسارة، والربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر المجمعين
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

التدفقات النقدية من العمليات المتوقفة – شركة المسار - األردن:

ألف دينار كويتيألف دينار كويتي
 932  2,677 التدفقات النقدية التشغيلية

)907(  3,840 التدفقات النقدية التمويلية

 25  6,517 مجموع التدفقات النقدية

* فــي 13 ديســمبر 2021، أبرمــت المجموعــة )مــن خــالل الشــركة األردنيــة لخدمــات الهواتــف المتنقلــة، وهــي شــركة تابعــة لشــركة بيــال( اتفاقيــة اســتثمار 
مــع شــركة المســار بغــرض إعــادة اســتئجار أبــراج االتصــاالت والمرافــق المرتبطــة بهــا لمــدة 15 ســنة علــى أســاس االســتخدام المشــترك. تتيــح معاملــة البيــع 
مــع إعــادة االســتئجار تيســير تحويــل مخاطــر القيمــة المتبقيــة وتقــدم مرونــة فــي إدارة تقــادم األصــول والســيولة الخاصــة بالمجموعــة. بلــغ صافــي القيمــة 
الحاليــة اللتزامــات عقــد اإليجــار ذات الصلــة 8.2 مليــون دينــار كويتــي، وبلغــت أصــول حــق االســتخدام 6.3 مليــون دينــار كويتــي، وبلــغ الربــح الناتــج مــن 

إعــادة االســتئجار 0.062 مليــون دينــار كويتــي(.

9. استثمارات في شركات زميلة ومشروع مشترك
استثمارات في شركة زميلة

يمثــل هــذا البنــد حصــة المجموعــة بمبلــغ 0.650 مليــون دينــار كويتــي )31 ديســمبر 2020 – 0.216 مليــون دينــار كويتــي( فــي شــركة آي اتــش اس الكويــت 
ليمتــد، والتــي تعــادل 30% مــن حصــص الملكيــة وحقــوق التصويــت فــي الشــركة الزميلــة. دشــنت الشــركة الزميلــة عملياتهــا التشــغيلية فــي فبرايــر 2020 

اســتناًدا إلــى معاملــة البيــع مــع إعــادة االســتئجار التــي أبرمــت مــع الشــركة.

تــم االعتــراف بحصــة المجموعــة فــي خســارة الســنة للشــركة الزميلــة بمبلــغ 0.215 مليــون دينــار كويتــي )2020 – 0.440 مليــون دينــار كويتــي(. تحــدد إدارة 
المجموعــة القيمــة الدفتريــة للشــركة الزميلــة ونتائــج أعمالهــا للســنة باســتخدام طريقــة حقــوق الملكيــة اســتناًدا إلــى المعلومــات التــي تقدمهــا إدارة شــركة 

آي اتــش اس الكويــت ليمتــد.

31 ديسمبر 2021
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حصة في مشروع مشترك
يمثــل هــذا البنــد حصــة المجموعــة بمبلــغ 77.866 مليــون دينــار كويتــي )31 ديســمبر 2020 – 73.962 مليــون دينــار كويتــي( فــي المشــروع المشــترك، 
شــركة زيــن األجيــال والتــي تمتلــك حصــة بنســبة 31% مــن أســهم حقــوق الملكيــة وحقــوق التصويــت فــي شــركة وانــا )شــركة مغربيــة مســاهمة وهــي 

متخصصــة فــي قطــاع االتصــاالت فــي تلــك الدولــة(.

تــم االعتــراف بحصــة المجموعــة فــي ربــح الســنة للمشــروع المشــترك بمبلــغ 3.904 مليــون دينــار كويتــي )2020 – 1.369 مليــون دينــار كويتــي( ضمــن بيــان 
الربــح أو الخســارة المجمــع. تحــدد إدارة المجموعــة القيمــة الدفتريــة ونتائــج األعمــال للمشــروع المشــترك للســنة باســتخدام طريقــة حقــوق الملكيــة اســتنادًا إلــى 

معلومــات اإلدارة المقدمــة مــن قبــل شــركة وانــا.

10. أصول حق االستخدام
إن أصول حق االستخدام المعترف بها تتعلق بأنواع األصول التالية:

31 ديسمبر 2021

ألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتي
 169,292  5,868  163,424 الرصيد كام يف 1 يناير 2021

 76,230  16,913  59,317 ُيضاف: إضافات

)58,335( )7,797( )50,538( ناقًصا: إطفاءات

)20,564( )4,902( )15,662( ناقًصا: االستبعاد

)2,878( )2( )2,876( تعديالت صرف عمالت أجنبية

الرصيد الختامي كما في 31 ديسمبر 2021 )باستثناء موجودات مجموعة االستبعاد 
 163,745 10,080 153,665 المصنفة كمحتفظ بها لغرض البيع(

31 ديسمبر 2020

ألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتي
 181,052  12,393 168,659 الرصيد كام يف 1 يناير 2020

 47,419   -  47,419 ُيضاف: إضافات

)50,635( )5,332( )45,303( ناقًصا: إطفاءات

)8,593( )1,266( )7,327( ناقًصا: االستبعاد

 49  74 )25( تعديالت صرف عمالت أجنبية

الرصيد الختامي كما في 31 ديسمبر 2020 )باستثناء موجودات مجموعة االستبعاد 
 169,292  5,869  163,423 المصنفة كمحتفظ بها لغرض البيع(

تشتمل األرض والمبنى بشكل رئيسي على مواقع االتصاالت المستأجرة بموجب عقد إيجار.

ال تمتلك المجموعة أي عقود إيجار ذات دفعات إيجار متغيرة لم يتم تضمينها في قياس التزامات عقود اإليجار.

 األنشطة اإليجارية للمجموعة وطريقة المحاسبة عنها:
تســتأجر المجموعــة فــي الغالــب مســاحات داخليــة وخارجيــة لتثبيــت مواقــع االتصــاالت الخاصــة بهــا. ويتــم إبــرام عقــود اإليجــار فــي األصــل لمــدد ثابتــة 
تتــراوح مــن 1 إلــى 10 ســنوات. يتــم التفــاوض علــى مــدد عقــد اإليجــار علــى أســاس فــردي وتنطــوي علــى قــدر كبيــر مــن الشــروط واألحــكام المختلفــة. إن 

عقــود اإليجــار ال تفــرض أي تعهــدات، لكــن األصــول المســتأجرة قــد ال تســتخدم كضمــان مقابــل اقتــراض.

11. ممتلكات ومعدات

ألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتي
114,1162,813,815114,2773,042,208التكلفة

كما في 31 ديسمبر 2019 
 312,289  172,860  138,823  606 إضافات

)381( )128,702(  127,543  778 تحويالت

)5,070( )1,337( )298( )3,435( استبعادات / مشطوبات

)18,525( )2,412( )16,075( )38(  تعديالت صرف عمالت أجنبية

 3,330,521  154,686   3,063,808    112,027  كما في 31 ديسمبر 2020 

 207,872  101,375  105,191  1,306 إضافات

)154( )96,283(  95,038  1,091 تحويالت

)42,855( )715( )42,102( )38( استبعادات / مشطوبات )متضمنة بيع شركة تابعة(

)137,094( )18,728( )110,279( )8,087( تعديالت صرف عمالت أجنبية

 3,358,290   140,335    3,111,656    106,299  كما في 31 ديسمبر 2021 

االستهالكات المتراكمة
1,812,917 -49,7881,763,129كما في 31 ديسمبر 2019 

 214,983    -  212,177  2,806 المحمل على السنة

)4,122(    - )954( )3,168( متعلق باستبعادات

)6,839(    - )6,774(  )65(  تعديالت صرف عمالت أجنبية

2,016,939-  1,967,578   49,361  كما في 31 ديسمبر 2020 

 201,045    -  198,541  2,504 المحمل على السنة

)35,187(    - )35,149( )38( متعلق باستبعادات )متضمنة بيع شركة تابعة(

)41,775(    - )38,194(  )3,581(  تعديالت صرف عمالت أجنبية

 2,141,022    -   2,092,776  48,246  كما في 31 ديسمبر 2021 

صافي القيمة الدفترية
 1,217,268  140,335   1,018,880    58,053  كما في 31 ديسمبر 2021 

 1,313,582  154,686   1,096,230    62,666  كما في 31 ديسمبر 2020 

تتضمــن تعديــالت صــرف عمــالت أجنبيــة أثــر تعديــل قيــم الممتلــكات والمعــدات فــي زيــن جنــوب الســودان بســبب التضخــم وذلــك اســتناًدا إلــى التغيــرات 
فــي مؤشــر األســعار ذات الصلــة.

يتضمــن بنــد "موجــودات غيــر متداولــة أخــرى" دفعــات مقدمــة بمبلــغ 47.500 مليــون دينــار كويتــي )2020: 36.844 مليــون دينــار كويتــي( ُســددت فيمــا 
يتعلــق بمشــاريع قيــد التنفيــذ.

أرض
ومبنى

أرض
ومبنى

أجهزة هاتف 
خلوي وأخرى

أجهزة هاتف 
خلوي وأخرى

المجموع

المجموع

أرض ومباني
وتحسينات على 
أصول مستأجرة

المجموع شبكات خلوية
ومعدات أخرى

مشاريع
قيد التنفيذ 
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12. الموجودات غير الملموسة والشهرة

ألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتيالتكلفة
626,5052,629,250254,8413,510,596كما في 31 ديسمبر 2019 

 103,109  21,179  81,930 - إضافات

 377  215  162 -مشطوبات

)460(  )591(  2,480 )2,349(  تعديالت صرف عمالت أجنبية

  3,613,622   275,644  2,713,822   624,156  كما في 31 ديسمبر 2020 

103,8366,112109,948-إضافات

)6,752(-- )6,752(مشطوبات

)41,149()1,526()18,728()20,895(تعديالت صرف عمالت أجنبية

  3,675,669   280,230  2,798,930 596,509كما في 31 ديسمبر 2021 

اإلطفاءات المتراكمة / االنخفاض في القيمة
18,6941,218,041113,8221,350,557كما في 31 ديسمبر 2019 

 95,105  19,534  75,571 -المحمل على السنة

  424  )120(  544 -تعديالت صرف عمالت أجنبية

18,6941,294,156133,2361,446,086كما في 31 ديسمبر 2020 

 96,881  15,905  80,976 -المحمل على السنة

)6,752(--)6,752(مشطوبات

)8,357( )1,575( )6,782( -تعديالت صرف عمالت أجنبية

  1,527,858   147,566  1,368,350   11,942  كما في 31 ديسمبر 2021 

صافي القيمة الدفترية
 2,147,811  132,664  1,430,580  584,567 كما في 31 ديسمبر 2021 

  2,167,536     142,408      1,419,666    605,462 كما في 31 ديسمبر 2020 

يتضمــن بنــد "موجــودات غيــر متداولــة أخــرى" دفعــات مقدمــة بمبلــغ ال شــيء )2020: 2.497 مليــون دينــار كويتــي( ُســددت فيمــا يتعلــق بموجــودات غيــر 
ملموسة.

تــم توزيــع الشــهرة علــى كل دولــة مــن دول العمليــات والتــي تعتبــر كوحــدة توليــد للنقــد والمتوقــع أن تحصــل علــى منافــع مــن عمليــات اندمــاج األعمــال. 
كمــا أنهــا تعــد أقــل مســتوى يتــم عنــده مراقبــة الشــهرة لغــرض تحديــد انخفــاض القيمــة. فيمــا يلــي الشــهرة ووحــدات توليــد النقــد التــي تــم توزيــع 

الشــهرة عليهــا:

ألف دينار كويتيألف دينار كويتي
 79,517  79,517 بيال

 20,909  2,622 زين السودان

 487,889  485,320 أثير 

 14,965  14,926 زين السعودية

 2,182  2,182 أخرى

 584,567  605,462 

اختبار االنخفاض في القيمة

تقــوم المجموعــة بتحديــد مــا إذا كان هنــاك انخفــاض فــي قيمــة الشــهرة أو الموجــودات غيــر الملموســة ذات األعمــار اإلنتاجيــة غيــر المحــددة مــرة واحــدة 
ســنويا علــى األقــل. ويتطلــب ذلــك تقديــر القيمــة االســتردادية لوحــدات توليــد النقــد التــي تــوزع عليهــا هــذه البنــود. ويتــم تحديــد القيمــة االســتردادية 

اســتناًدا إلــى طريقــة قيمــة االســتخدام أو القيمــة العادلــة ناقًصــا تكلفــة البيــع، أيهمــا أعلــى.

تحــدد المجموعــة القيمــة االســتردادية لجميــع وحــدات توليــد النقــد اســتنادًا إلــى طريقــة قيمــة االســتخدام باســتثناء تلــك المتعلقــة بزيــن الســعودية والتــي 
ــة لحصــة ملكيــة المجموعــة فــي زيــن  ــة ناقصــا تكلفــة البيــع. يتــم تحديــد القيمــة العادل ــى القيمــة العادل يتــم تحديــد قيمتهــا االســتردادية اســتنادًا إل

الســعودية بالرجــوع إلــى األســعار المعلنــة المنشــورة للشــركة.

استخدمت إدارة المجموعة األسلوب التالي لتحديد القيم التي سيتم استخدامها في تعيين االفتراضات األساسية الحتساب القيمة تحت االستخدام:

األساس المستخدم لتحديد القيمة لالفتراض األساسياالفتراض األساسي

إن الزيادة في المنافسة متوقعة ولكن ال يوجد تغير جوهري في حصة أي وحدة توليد نقد من الحصة السوقية نتيجة معدل النمو
التحسينات المستمرة لجودة الخدمة والنمو المتوقع من تحديثات الترخيص والتكنولوجيا. إن معدالت النمو متفقة مع 

التوقعات الواردة في التقارير المتعلقة بمجال األعمال والتقارير الُقطرية. 

ــودان، و%10.89 )2020:  ــن الس ــبة لزي ــب 31.11% )2020: 55.74%( بالنس ــنوي المرك ــرادات الس ــو اإلي ــدل نم ــغ مع يبل
11.02%( بالنســبة ألثيــر، و4.60% )2020: 4.11%( بالنســبة لشــركة بيــال خــالل فتــرة الخمســة ســنوات المقــدرة. تعكــس 

ــرة الســابقة والتغيــرات فــي البيئــة االقتصاديــة. القيمــة المحــددة الخب

إن التدفقــات النقديــة بعــد فتــرة خمــس ســنوات تــم الوصــول إليهــا باســتخدام معــدل نمــو يصــل إلــى %3 )2020: %3( 
بالنســبة لزيــن الســودان، و3% )2020: 3%( بالنســبة ألثيــر و3% )2020: 3%( بالنســبة لشــركة بيــال. هــذا المعــدل ال يتخطــى 

متوســط معــدل النمــو لألجــل الطويــل للســوق الــذي تعمــل فيــه وحــدة توليــد النقــد. 

تســتند توقعــات التدفــق النقــدي للنفقــات الرأســمالية إلــى التجــارب والخبــرات ويشــمل ذلــك النفقــات الرأســمالية الجاريــة نفقات رأسمالية  
الالزمــة لمواصلــة طــرح الشــبكات لتســليم الصــوت المســتهدف وخدمــات ومنتجــات البيانــات واســتيفاء التزامــات الترخيــص. 
وتشــمل النفقــات الرأســمالية التدفقــات النقديــة الالزمــة لشــراء الممتلــكات واآلالت والمعــدات وغيرهــا مــن الموجــودات غيــر 

الملموســة.

ــر معدل الخصم ــبة ألثي ــن الســودان 8.80% )2020: 11.46%( بالنس ــبة لزي بلغــت معــدالت الخصــم 18.85% )2020: 19.21%( بالنس
و7.65% )2020: 8.95%( بالنســبة لشــركة بيــال. إن معــدالت الخصــم المســتخدمة هــي معــدالت مــا قبــل الضريبــة وتعكــس 

مخاطــر محــددة تتعلــق بوحــدة توليــد النقــد. 

قامــت المجموعــة بإجــراء تحليــل الحساســية عــن طريــق تنويــع المدخــالت بعــدة هوامــش وتحديــد مــا إذا نتــج عــن التغيــر فــي المدخــالت أي تغييــر فــي 
الشــهرة المتعلقــة بوحــدات توليــد النقــد وانخفاضهــا.

ــات الماليــة التقديريــة المعتمــدة مــن قبــل اإلدارة والتــي  ــى الموازن فــي هــذه العمليــات الحســابية، تــم اســتخدام توقعــات التدفقــات النقديــة اســتنادًا إل
تغطــي فتــرة خمــس ســنوات. وكانــت القيمــة االســتردادية التــي تــم الحصــول عليــه بهــذه الطريقــة أعلــى مــن القيمــة الدفتريــة لوحــدات توليــد النقــد.

الترخيص والطيف الترددي

ألف دينار كويتيألف دينار كويتي
 1,090,880  1,046,283 2047ترخيص – زين السعودية

 114,677  142,804 2030ترخيص – أثير

 61,774  106,093 2026 إلى 2036ترخيص – بيال

2032121,304131,799 إلى 2034الطيف الترددي – زين السعودية

 20,536 14,096أخرى

1,430,580 1,419,666 

المجموعشهرة رسوم التراخيص 
أخرىوالطيف الترددي

20212020
20212020 تاريخ انتهاء فترة اإلطفاء
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أثير

يشــمل هــذا البنــد رســوم الترخيــص المســددة فــي 2007 ورســوم ترخيــص الجيــل الثالــث المســددة فــي 2015 للتشــغيل فــي العــراق لفتــرة تمتــد إلــى 
ــطس 2022. أغس

خــالل ســنة 2020، جــددت هيئــة اإلعــالم واالتصــاالت )"الهيئــة"( ترخيــص أثيــر لمــدة ثمانــي ســنوات إضافيــة تنتهــي فــي 30 أغســطس 2030 باإلضافــة 
ــاًرا مــن 1 ينايــر 2021 مقابــل إجمالــي مبلــغ 235 مليــون دوالر أمريكــي  إلــى ترخيــص تشــغيل تقنيــة الجيــل الرابــع للشــبكات الخلويــة الالســلكية اعتب
)70.994 مليــون دينــار كويتــي( مشــتماًل علــى مبلــغ 87 مليــون دوالر أمريكــي )26.283 مليــون دينــار كويتــي( لتجديــد الترخيــص الحالــي. انظــر إيضــاح 

رقــم 28 لمزيــد مــن التفاصيــل.

بيال

خــالل ســنة 2021، أبرمــت الشــركة اتفاًقــا لتجديــد ترخيــص االتصــاالت الجديــد الممنــوح مــن هيئــة تنظيــم قطــاع االتصــاالت وذلــك لمــدة 15 ســنة مقابــل 
مبلــغ وقــدره 156,375,000 دينــار أردنــي )66.631 مليــون دينــار كويتــي( ُيســدد علــى ثالثــة أقســاط متســاوية علــى مــدة 10 ســنوات دون تحميــل أي فوائــد.

الطيف الترددي - زين السعودية

ــال  ــون ري ــغ 605 ملي ــي مبل ــل إجمال ــز مقاب ــن النطــاق 2600 و3500 ميجاهرت ــرددي م ــف الت ــى الطي ــن الســعودية عل ــنة 2020، اســتحوذت زي خــالل س
ــي(. ــار كويت ــون دين ــعودي )48.993 ملي س

13. ذمم تجارية دائنة وأخرى 

ألف دينار كويتيألف دينار كويتي
736,033  720,839 ذمم تجارية دائنة ومستحقات 

 9,884  10,803 المستحق لمشغلي خدمات التجوال

 20,705  8,428 مستحق للمشغلين اآلخرين )الربط البيني(

 97,898  63,537 مستحق لهيئات رقابية )انظر أدناه(

 62,138  45,362 ضرائب مستحقة 

 24,128  24,066 توزيعات مستحقة 

 2,763  -   مخصصات

 510  435 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

 36,704  64,882 ذمم دائنة أخرى

938,352990,763

ــار كويتــي(  ــار كويتــي( )2020: 64.423 مليــون دين يتضمــن بنــد مســتحق لهيئــات رقابيــة مبلــغ 708.076 مليــون ريــال ســعودي )57.191 مليــون دين
مســتحق الدفــع مــن قبــل زيــن الســعودية لصالــح وزارة الماليــة، ومبلــغ ال شــيء )2020: 26 مليــون دينــار كويتــي( مســتحق الدفــع مــن قبــل أثيــر لصالــح 

الهيئــة مقابــل تجديــد الترخيــص الحالــي.

14. ضريبة الدخل المستحقة 
20212020

ألف دينار كويتيألف دينار كويتي
11,74612,096أثير - العراق

5,9176,020بيال - األردن

6,2372,414أخرى

23,90020,530

فيمــا يتعلــق بشــركة أثيــر العــراق، فــإن أوامــر تقديــر ضريبــة الدخــل للســنوات مــن 2004 إلــى 2011 متنــازع عليهــا وتخضــع حالًيــا لنظــر الهيئــة العامــة 
للضرائــب العراقيــة )"هيئــة الضرائــب"(. تــم االنتهــاء مــن تقديــر ضريبــة الدخــل لســنة 2012 واعتبــرت هيئــة الضرائــب أن المبالــغ التقديريــة المســددة مــن 
قبــل أثيــر وقــت تقديــم اإلقــرارات الضريبيــة علــى أنهــا نهائيــة. وفــي مــارس 2020، اعتبــرت هيئــة الضرائــب أن ضريبــة الدخــل المقــدرة مــن قبــل أثيــر 
بمبلــغ 33.85 مليــون دوالر أمريكــي )10.280 مليــون دينــار كويتــي( لســنة 2013 علــى أنهــا نهائيــة أيًضــا نظــًرا النقضــاء الفتــرة الزمنيــة المقــررة إلعــادة 

التقديــر. ســددت أثيــر هــذا المبلــغ بالفعــل )انظــر إيضــاح رقــم 28(.

خــالل مايــو 2020، تســلمت أثيــر مطالبــات ضريبــة دخــل إضافيــة بمبلــغ 68 مليــون دوالر أمريكــي )20.652 مليــون دينــار كويتــي( مــن هيئــة الضرائــب 
للســنوات مــن 2014 إلــى 2018. ســددت أثيــر هــذا المبلــغ بالكامــل علــى 11 قســًطا شــهرًيا باإلضافــة إلــى الفوائــد. ســجلت أثيــر مصاريــف ضريبــة الدخــل 
للســنوات مــن 2019 حتــى 2021 اســتناًدا إلــى تقديرهــا الذاتــي وذلــك بمراعــاة النتائــج األكثــر ترجيًحــا. ولــم يتــم اســتالم أي أمــر تقديــر حتــى تاريخــه. تــرى 

اإلدارة أن لديهــا مخصصــات كافيــة لاللتزامــات المتعلقــة بالتقديــرات المتنــازع عليهــا.

15. مستحق لبنوك 

ألف دينار كويتيألف دينار كويتي
الشركة 

39,27391,110    قروض قصيرة األجل 

498,060562,873    قروض طويلة األجل 

537,333653,983

زين السعودية
472,631310,651    قروض طويلة األجل 

472,631310,651

زين – األردن
48,33728,848    قروض طويلة األجل 

48,33728,848

أثير – العراق 
7,08913,551    سحب بنكي على المكشوف

240,170189,343    قروض طويلة األجل 

247,259202,894

1,305,5601,196,376

فيما يلي مطابقة الحركة على المبالغ المستحقة لبنوك مع التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التمويلية:

ألف دينار كويتيألف دينار كويتي
 1,398,724 1,196,376الرصيد االفتتاحي

 261,335 452,366المحصل من قروض بنكية

)454,500( )338,584(سداد قروض بنكية

)9,183( )4,598(أثر التغير في أسعار صرف عمالت أجنبية

1,305,560 1,196,376 

2021

2021

2021

2021

2020

2020

2020

2020
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فيما يلي المبالغ المتداولة وغير المتداولة:

20212020

ألف دينار كويتيألف دينار كويتي
406,217176,546مطلوبات متداولة

899,3431,019,830مطلوبات غير متداولة

1,305,5601,196,376

إن القيم الدفترية لقروض المجموعة مقومة بالعمالت التالية:

20212020

ألف دينار كويتيألف دينار كويتي
862,260878,899دوالر أمريكي

25,00030,970دينار كويتي

418,300286,507ريال سعودي

1,305,5601,196,376

تراوح معدل الفائدة الفعلية كما في 31 ديسمبر 2021 من 0.76% إلى 2.52% )2020 – من 0.855% إلى 3.50%( سنويا. 
إن المجموعة ملتزمة بتعهداتها بتحقيق النسب المالية األساسية والتي تتضمن:

• نسبة صافي القروض المجمعة إلى نسبة الربح المجمع المعدل قبل الفائدة والضريبة واالستهالك واإلطفاء.
• نسبة الربح المجمع المعدل قبل الفائدة والضريبة واالستهالك واإلطفاء إلى صافي الفائدة المستحقة المجمعة المعدلة.

• نسبة صافي القروض المجمعة إلى صافي الموجودات المجمعة )حقوق الملكية(.

الشركة

خالل السنة، قامت الشركة بما يلي: 

• سحب قروض بمبلغ 164.139 مليون دينار كويتي )31 ديسمبر 2020 – 124.640 مليون دينار كويتي( من التسهيالت الجديدة.
  يتضمن هذا المبلغ:

- 210 مليون دوالر أمريكي )63.237 مليون دينار كويتي( من تسهيل ائتماني جديد متجدد بقيمة 330 مليون دوالر أمريكي.
- 165 مليون دوالر أمريكي )49.649 مليون دينار كويتي( من تسهيل قرض جديد طويل األجل بقيمة 165 مليون دوالر أمريكي.

- 130 مليون دوالر أمريكي )39.273 مليون دينار كويتي( من تسهيل ائتماني جديد متجدد بقيمة 130 مليون دوالر أمريكي.

• سداد قروض بمبلغ 275.53 مليون دينار كويتي )31 ديسمبر 2020 – 149.344 مليون دينار كويتي(. يتضمن هذا المبلغ:
- 200 مليون دوالر أمريكي )60.18 مليون دينار كويتي( من تسهيل طويل األجل بقيمة 200 مليون دوالر أمريكي.

- 150 مليون دوالر أمريكي )45.315 مليون دينار كويتي( من تسهيل ائتماني متجدد بقيمة 250 مليون دوالر أمريكي.
- 119.60 مليون دوالر أمريكي )35.988 مليون دينار كويتي( من تسهيل ائتماني متجدد بقيمة 219.60 مليون دوالر أمريكي.

- 100 مليون دوالر أمريكي )30.220 مليون دينار كويتي( من تسهيل ائتماني متجدد بقيمة 100 مليون دوالر أمريكي.
- 70 مليون دوالر أمريكي )21.147 مليون دينار كويتي( من تسهيل ائتماني متجدد بقيمة 330 مليون دوالر أمريكي.

تحمــل التســهيالت المذكــورة أعــاله معــدل ربــح ثابــت فــوق معــدل الفائــدة بيــن البنــوك فــي لنــدن )ليبــور( لمــدة ثالثــة أو ســتة أشــهر أو فــوق معــدل خصــم 
ــك المركزي. البن

ُعدلت شروط بعض تسهيالت القروض األمر الذي نتج عنه ربح بمبلغ 2.073 مليون دينار كويتي.

زين السعودية

قروض طويلة األجل تشمل:

1( مبلــغ وقــدره 2,955 مليــون ريــال ســعودي )238.675 مليــون دينــار كويتــي( )31 ديســمبر 2020: 1,591 مليــون ريــال ســعودي بمــا يعــادل 128.839 
مليــون دينــار كويتــي( كتســهيل مرابحــة مشــترك و650 مليــون ريــال ســعودي )52.5 مليــون دينــار كويتــي( كتســهيل رأســمال عامــل تــم الحصــول 

عليهمــا مــن ائتــالف بنكــي.
فــي ســبتمبر 2020، أبرمــت زيــن الســعودية اتفاقيــة تعديــل )"االتفاقيــة"( مــع ائتــالف المقرضيــن بغــرض إعــادة تمويــل تســهيالت المرابحــة القائمــة 
والحصــول علــى تمويــل إضافــي فيمــا يتعلــق باالســتثمارات الرأســمالية المســتقبلية. إن تســهيل المرابحــة القائــم الــذي تــم إعــادة تمويلــه فــي يونيــو 

2018 كان بمبلــغ وقــدره 5,900 مليــون ريــال ســعودي باإلضافــة إلــى تســهيل رأســمال عامــل.

االتفاقية:

تتضمــن إجمالــي تســهيل مرابحــة بمبلــغ 6,000 مليــون ريــال ســعودي )490.56 مليــون دينــار كويتــي( يتكــون مــن 4.880 مليــار ريــال ســعودي وجــزء   •
مقــوم بالــدوالر األمريكــي بمبلــغ 1.120 مليــار ريــال ســعودي )0.098 مليــار دينــار كويتــي( إلعــادة تمويــل تســهيل المرابحــة القائــم بمبلــغ 3.48 مليــار 

ريــال ســعودي )0.285 مليــار دينــار كويتــي( ورصيــد مخصــص لبعــض األغــراض التجاريــة المســتقبلية.
ــال  ــار كويتــي( يتكــون مــن 813.393 مليــون ري ــال ســعودي )81.76 مليــون دين ــغ 1,000 مليــون ري تتضمــن تســهيل رأســمال عامــل متجــدد بمبل  •
ــار  ــون دين ــال ســعودي )15.257 ملي ــون ري ــغ 186.607 ملي ــي مبل ــدوالر األمريكــي بإجمال ــي( وجــزء مقــوم بال ــار كويت ــون دين ســعودي )66.503 ملي

ــي(. كويت

نتــج عــن إعــادة تمويــل التســهيل القائــم ربًحــا بمبلــغ 136 مليــون ريــال ســعودي )11.128 مليــون دينــار كويتــي( تــم االعتــراف بــه ضمــن بيــان الربــح 
أو الخســارة المجمــع للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020، وتــم تقييمــه، مقابــل الربــح أو الخســارة الناتجــة عــن التعديــل، بشــكل منفصــل عــن حــدود 

التمويــل اإلضافيــة التــي تــم الحصــول عليهــا. نشــأ الربــح الناتــج عــن التعديــل ممــا يلــي:

تخفيض معدل الفائدة المتغير المطبق بهامش ربح فوق معدل السيبور ومعدل الليبور.  •
تمديــد أجــل اســتحقاق القــرض مــن يونيــو 2023 إلــى ســبتمبر 2025. يســتحق ســداد القــرض علــى أربعــة أقســاط متســاوية مــدة كل منهــا 12 شــهًرا،   •

تبــدأ بعــد 24 شــهًرا اعتبــاًرا مــن تاريــخ الســريان وتنتهــي بعــد 60 شــهًرا اعتبــاًرا مــن تاريــخ الســريان.
تقييــم التدفقــات النقديــة بموجــب شــروط الســداد غيــر المؤكــدة والدفــع المســبق اإللزامــي فــي حــال االنتهــاء مــن إصــدار أســهم حقــوق األولويــة بنجــاح   •

والقــدرة علــى ســحب قــرض الحًقــا وذلــك فــي تاريــخ التعديــل باســتخدام الســيناريو األكثــر ترجيًحــا.

يظــل تســهيل المرابحــة مضمونــا بشــكل جزئــي بكفالــة مــن الشــركة ورهــن الشــركة وبعــض حصــص المســاهمين المؤسســين فــي زيــن الســعودية والتنــازل 
عــن بعــض العقــود والذمــم المدينــة. بموجــب اتفاقيــة تمويــل المرابحــة، يجــوز لزيــن الســعودية أن تعلــن عــن توزيعــات أربــاح أو توزيعــات أخــرى نقديــة أو 

عينيــة للمســاهمين شــريطة التــزام زيــن الســعودية بكافــة التزاماتهــا بموجــب هــذه االتفاقيــة.

تم التحوط لجزء من القرض المشترك أعاله من خالل عقد مبادلة معدل ربح.

2( مبلــغ وقــدره 2,247 مليــون ريــال ســعودي )181.49 مليــون دينــار كويتــي( )31 ديســمبر 2020: 2,245 مليــون ريــال ســعودي بمــا يعــادل 181.812 
مليــون دينــار كويتــي( مــن اتفاقيــة تســهيل مرابحــة مشــترك ثانــوي موقعــة فــي يونيــو 2019 مــن ائتــالف بنكــي ومدتهــا ســنتين وتنطــوي علــى خيــار 

بالتجديــد لســنة إضافيــة. إن هــذا التســهيل مكفــول بالكامــل بضمــان مــن قبــل الشــركة.

زين األردن

قروض طويلة األجل تشمل:

مبلــغ وقــدره 160 مليــون دوالر أمريكــي )48.336 مليــون دينــار كويتــي( )31 ديســمبر 2020 – 95 مليــون دوالر أمريكــي بمــا يعــادل 28.848 مليــون دينــار 
كويتــي( كقــرض ألجــل تــم الحصــول عليــه مــن بنــك تجــاري ويســتحق الســداد فــي 2025.
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أثير

قروض طويلة األجل تشمل:

1( مبلــغ وقــدره 90 مليــون دوالر أمريكــي )27.189 مليــون دينــار كويتــي( )31 ديســمبر 2020 – 95 مليــون دوالر أمريكــي بمــا يعــادل 28.852 مليــون 
دينــار كويتــي( كقــرض ألجــل تــم الحصــول عليــه مــن بنــك تجــاري ويســتحق الســداد فــي 17 ديســمبر 2024.

2( مبلــغ وقــدره 105 مليــون دوالر أمريكــي )31.721 مليــون دينــار كويتــي( )31 ديســمبر 2020 – 105 مليــون دوالر أمريكــي بمــا يعــادل 31.889 مليــون 
دينــار كويتــي( كقــرض ألجــل تــم الحصــول عليــه مــن بنــك تجــاري ويســتحق الســداد فــي 30 يونيــو 2023.

3( مبلــغ وقــدره 150 مليــون دوالر أمريكــي )45.315 مليــون دينــار كويتــي( )31 ديســمبر 2020 – 150 مليــون دوالر أمريكــي بمــا يعــادل 45.555 مليــون 
دينــار كويتــي( كتســهيالت ائتمانيــة متجــددة تــم الحصــول عليهــا مــن بنــك تجــاري وتســتحق الســداد فــي17 ديســمبر 2022.

4( مبلــغ وقــدره 100 مليــون دوالر أمريكــي )30.21 مليــون دينــار كويتــي( )31 ديســمبر 2020 – 100 مليــون دوالر أمريكــي بمــا يعــادل 30.37 مليــون 
دينــار كويتــي( كقــرض ألجــل تــم الحصــول عليــه مــن بنــك تجــاري ويســتحق الســداد فــي 31 يوليــو 2023.

5( مبلــغ وقــدره 50 مليــون دوالر أمريكــي )15.105 مليــون دينــار كويتــي( )31 ديســمبر 2020 – ال شــيء( كقــرض ألجــل تــم الحصــول عليــه مــن بنــك 
تجــاري ويســتحق الســداد فــي 14 أبريــل 2024.

6( مبلــغ وقــدره 75 مليــون دوالر أمريكــي )22.658 مليــون دينــار كويتــي( )31 ديســمبر 2020 – ال شــيء( كقــرض ألجــل تــم الحصــول عليــه مــن بنــك 
تجــاري ويســتحق الســداد فــي 28 أبريــل 2025.

7( مبلــغ وقــدره 125 مليــون دوالر أمريكــي )37.763 مليــون دينــار كويتــي( )31 ديســمبر 2020 – ال شــيء( كقــرض ألجــل تــم الحصــول عليــه مــن بنــك 
تجــاري ويســتحق الســداد فــي 3 مايــو 2025.

8( مبلــغ وقــدره 100 مليــون دوالر أمريكــي )30.21 مليــون دينــار كويتــي( )31 ديســمبر 2020 – ال شــيء( كقــرض ألجــل تــم الحصــول عليــه مــن بنــك 
تجــاري ويســتحق الســداد فــي 25 مايــو 2024.

تعهدت الشركة بضمان هذه التسهيالت والتي تحمل معدل فائدة متغير بهامش ربح ثابت فوق معدل الليبور لثالثة أشهر.

16. التزامات عقد إيجار 

ألف دينار كويتيألف دينار كويتي
 187,073 182,128 الرصيد كما في 1 يناير

  51,600 74,522 إضافات

 13,235 11,837 فوائد متراكمة

)53,665()60,749( دفعات

)11,178()23,079( استبعادات

)4,937()2,352( تعديالت صرف عمالت أجنبية

الرصيد الختامي كما في 31 ديسمبر 
)باستثناء موجودات مجموعة االستبعاد المصنفة كمحتفظ بها لغرض البيع(

 
182,307 182,128 

 38,410 33,599 متداولة

 143,718 148,708 غير متداولة

182,307182,128  

إن تحليل آجال استحقاق التزامات عقود اإليجار مبين في إيضاح رقم 29 من البيانات المالية المجمعة.
تراوح المتوسط المرجع لمعدل االقتراض اإلضافي للمستأجر المطبق على التزامات عقد إيجار من 3.5% إلى 21% )2020: 3.5% إلى %21(.

إن القيم الدفترية اللتزامات عقود اإليجار مقومة بالعمالت التالية:

20212020

ألف دينار كويتيألف دينار كويتي
 112,096  118,937ريال سعودي

 34,409 35,318 دوالر أمريكي

 18,619  10,263  دينار أردني

 9,948  11,155  دينار بحريني

 4,971  6,221  دينار كويتي

 2,085 413 أخرى

 182,307 182,128 

17. مطلوبات غير متداولة أخرى

ألف دينار كويتيألف دينار كويتي
 283,480 247,131 مستحق السداد لوزارة المالية – السعودية )انظر أدناه(

 112,558  137,466  مستحق مقابل الحصول على طيف ترددي

 3,403 3,193 تأمينات العمالء

 39,571 40,908 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 51,067  16,331  أخرى

 445,029 490,079 

درج الجــزء المتــداول 
ُ
خــالل ســنة 2013، أبرمــت زيــن الســعودية اتفاًقــا مــع وزارة الماليــة بالســعودية لتأجيــل ســداد المبالــغ المســتحقة عليهــا حتــى 2021. أ

مــن هــذه الذمــم الدائنــة ضمــن بنــد "ذمــم تجاريــة دائنــة وأخــرى".

18. رأس المال واالحتياطيات

رأس المال )بقيمة اسمية 100 فلس كويتي لكل سهم(

عدد األسهمعدد األسهم

4,327,058,9094,327,058,909 المصرح به والًمصدر والمدفوع بالكامل )نقًدا وأسهم منحة(

 االحتياطي القانوني

وفقــا لقانــون الشــركات والنظــام األساســي للشــركة، يجــب تحويــل 10% مــن ربــح الســنة إلــى االحتياطــي القانونــي حتــى يصــل رصيــده إلــى 50% مــن رأس 
المــال بحــد أدنــى )"الحــد"(. لــم ُتجــر الشــركة أي تحويــالت لالحتياطــي القانونــي خــالل الســنة إذ تجــاوز رصيــده الحــد المذكــور. يجــوز اســتعمال االحتياطــي 

القانونــي فقــط لتأميــن توزيــع أربــاح تصــل إلــى 5% بحــد أقصــى مــن رأس المــال فــي الســنوات التــي ال تســمح فيهــا األربــاح المرحلــة بتأميــن هــذا الحــد.

 االحتياطي االختياري

وفقــا للنظــام األساســي للشــركة، يجــوز أن يقتــرح مجلــس اإلدارة التحويــل إلــى االحتياطــي االختيــاري حتــى يصــل رصيــده إلــى 50% مــن رأســمالها بحــد 
أقصــى. خــالل الســنة، لــم يقتــرح مجلــس اإلدارة إجــراء أي تحويــالت )2020 – ال شــيء(.
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 احتياطي ترجمة عمالت أجنبية

يمثل هذا االحتياطي بشكل رئيسي خسائر صرف العمالت األجنبية الناتجة من زين السودان وزين جنوب السودان.

 احتياطيات أخرى

يتضمن هذا البند بشكل رئيسي خسارة احتياطيات التحوط بمبلغ 2.798 مليون دينار كويتي )2020: 5.688 مليون دينار كويتي(.

 توزيعات

فلسفلس

-10توزيعات مرحلية

2333توزيعات مقترحة

3333مجموع التوزيعات

 توزيعات – 2020

اعتمــدت الجمعيــة العموميــة الســنوية للمســاهمين للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020 المنعقــدة بتاريــخ 17 مــارس 2021 توزيعــات أربــاح نقديــة 
بواقــع 33 فلــس لــكل ســهم لســنة 2020 )31 ديســمبر 2019 - 33 فلــس(.

 توزيعات 2021 – مقترحة ومرحلية

أوصــى مجلــس اإلدارة بإجــراء توزيعــات نقديــة بوقــع 23 فلــس لــكل ســهم علــى المســاهمين المســجلين وذلــك عــن النصــف الثانــي مــن ســنة 2021 شــريطة 
موافقــة المســاهمين والجهــات الرقابيــة. ُيضــاف إلــى ذلــك التوزيعــات المرحليــة بواقــع 10 فلــس الموزعــة فــي وقــت ســابق مــن ســنة 2021 بإجمالــي 33 

فلــس لــكل ســهم عــن ســنة 2021 كمــا هــو موضــح فــي الجــدول أعــاله.

19.  اإليرادات

19.1  معلومات عن اإليرادات المفصلة

فيما يلي إجمالي اإليرادات المفصلة بحسب قطاعات الخدمات الرئيسية:
20212020

ألف دينار كويتيألف دينار كويتي
  1,463,927 1,362,106 إيرادات مكالمات واشتراكات وبيانات 

 160,967 155,145 إيرادات متاجرة

 1,517,251 1,624,894  

إن إجمالي اإليرادات المفصلة حسب السوق الجغرافي الرئيسي وتوقيت االعتراف باإليرادات مفصح عنها في إيضاح رقم 25.
قامت المجموعة باالعتراف باألصول وااللتزامات التالية المتعلقة بالعقود المبرمة مع عمالء.

19.2  أرصدة العقود

أصول العقد

ألف دينار كويتيألف دينار كويتي
أصول متعلقة ببيع أجهزة هواتف

 97,298  108,880 متداولة وغير متداولة

)4,869( )5,267( مخصص خسارة

 103,613  92,429 

التزامات العقد
20212020

ألف دينار كويتيألف دينار كويتي
90,85395,828إيرادات مؤجلة – عمالء الدفع المسبق

وفقــا لمــا يســمح بــه المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 15، لــم ُتفصــح المجموعــة عــن ســعر المعاملــة المخصــص اللتزامــات األداء المتبقيــة، نظــرًا ألنهــا 
تقــدم خدمــات بشــكل رئيســي تتطابــق مباشــرة مــع القيمــة المحولــة للعميــل.

20.  مصاريف تشغيلية وإدارية

يتضمن هذا البند تكاليف موظفين بقيمة 127.486 مليون دينار كويتي )2020 – 128.552 مليون دينار كويتي(.

21.  إيرادات استثمارات

ألف دينار كويتيألف دينار كويتي
3271,897أرباح ناتجة عن استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الربح أو الخسارة

83124إيرادات توزيعات 

4102,021

22.  ضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة

ألف دينار كويتيألف دينار كويتي
4,360 2,351 ضريبة دعم العمالة الوطنية – الكويت 

1,744  941 الزكاة – الكويت 

 8  2 الزكاة – الشركة الكويتية السودانية القابضة

 959  859 الزكاة – السودان 

1,601 1,371 الزكاة – السعودية

 5,524 8,672

إن ضريبــة دعــم العمالــة الوطنيــة والــزكاة فــي الكويــت تمثــل قيمــة الضرائــب المســتحقة إلــى وزارة الماليــة فــي دولــة الكويــت بموجــب قانــون دعــم العمالــة 
الوطنيــة رقــم 19 لســنة 2000 وقانــون الــزكاة رقــم 46 لســنة 2006 علــى التوالــي.

23.  مصاريف ضريبة الدخل

تتمثل في ضريبة الدخل ومصاريف الضرائب األخرى للشركات التابعة والضرائب المستقطعة. 

ألف دينار كويتيألف دينار كويتي
 20,28022,596ضريبة الدخل للشركات

 463 316ضرائب أخرى

20,596  23,059

إن معــدل الضريبــة المطبــق علــى الشــركات التابعــة الخاضعــة للضريبــة يتــراوح مــن 7% إلــى 26% )2020: مــن 7% إلــى 26%(، بينمــا يتــراوح معــدل 
ضريبــة الدخــل الفعليــة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2021 مــن 18% إلــى 34% )2020: مــن 17% إلــى 28%(. لغــرض تحديــد نتائــج األعمــال 
ــح  ــة واللوائ ــن المطبق ــي للقواني ــى الفهــم الحال ــالت عل ــد التعدي ــة. وتعتم ــاح المحاســبية لألغــراض الضريبي ــل األرب ــم تعدي ــة للســنة، ت الخاضعــة للضريب

والممارســات الســائدة فــي النطــاق القضائــي لــكل شــركة مــن الشــركات التابعــة الخارجيــة.
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24.  ربحية السهم

تحتسب ربحية السهم األساسية والمخففة بناًء على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة كما يلي:

ألف دينار كويتيألف دينار كويتي
ربح السنة العائد لمساهمي الشركة:

 184,981 171,856من العمليات المستمرة

 169  13,889من العمليات المتوقفة

سهمسهم

4,327,058,9094,327,058,909المتوسط المرجح لعدد األسهم المصدرة

فلسفلس

ربحية السهم األساسية والمخففة
4043من العمليات المستمرة

-3من العمليات المتوقفة

25.  معلومات القطاع

تعمــل الشــركة وشــركاتها التابعــة فــي قطــاع أعمــال واحــد يتمثــل فــي االتصــاالت والخدمــات المتعلقــة بهــا. بغــض النظــر عــن عمليــات الشــركة فــي 
الكويــت، تعمــل الشــركة أيًضــا مــن خــالل شــركاتها التابعــة األجنبيــة فــي األردن والســودان والعــراق والبحريــن والســعودية ولبنــان وجنــوب الســودان. ويشــكل 

ذلــك أســاس القطاعــات الجغرافيــة.

اســتنادًا إلــى معاييــر اإلفصــاح، حــددت المجموعــة عملياتهــا المتمثلــة فــي االتصــاالت فــي الكويــت واألردن والســودان والعــراق والبحريــن والمملكــة العربيــة 
الســعودية كأســاس لإلفصــاح عــن معلومــات القطــاع.

31 ديسمبر 2021

ألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتي

إيرادات القطاع:  
 1,362,106  28,727  571,365  42,210  230,177  98,841  144,998  245,788 مكالمات وبيانات واشتراكات )مع مرور الوقت(

إيرادات القطاع:
 155,145  115  64,991  9,604  1,688  715  5,615  72,417  إيرادات المتاجرة )عند نقطة زمنية محددة(

  273,384 6,956  56,534  5,232  34,048  37,813   54,552    78,249  صافي الربح قبل الفوائد والضرائب

 3,608  10  106  87  238  780  731  1,656 إيرادات فوائد

 961 -----62  899  ربح نتيجة معاملة بيع مع إعادة استئجار

)65,216( )39( )39,396( )862( )14,713( )1,860( )7,655( )691( أعباء تمويل

)20,508( )3( --)6,936( )5,657( )7,912(    - مصاريف ضريبة الدخل

 80,113  39,778  31,076  12,637  4,457  17,244  6,924  192,229 

بنود غير موزعة:

 410 إيرادات استثمارات

  2,013  حصة في نتائج شركات زميلة ومشروع مشترك

أخرى )تتضمن إيرادات فوائد وضريبة دخل وأعباء تمويل غير 
  6,226  موزعة، بالصافي من استبعادات(

 200,878 ربح السنة

  60,875  382,304  404,944 موجودات القطاع بما في ذلك الشهرة الموزعة
1,080,558  93,929  2,190,901  75,757  4,289,268 

صول حق االستخدام
ً
 163,745  35  107,503  11,117  26,307  776  8,783  9,224 أ

بنود غير موزعة:

استثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان 
 28,423 الربح أو الخسارة

استثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
 18,165 الشامل اآلخر

 78,602 استثمارات في شركات زميلة ومشروع مشترك

 220,439 أخرى )بالصافي من استبعادات(

 4,798,642الموجودات المجمعة 

 1,482,453 59,105  936,301  30,683  170,234  25,143  142,491  118,496 مطلوبات القطاع

 182,307  14  118,937  11,156  25,053  397  10,263  16,487 التزامات عقد إيجار )متداولة وغير متداولة(

 768,228    -  472,632    -  247,259    -  48,337    - مستحق لبنوك

 134,983  201,091  25,540  442,546  41,839 1,527,870  59,119 2,432,988 

بنود غير موزعة:

 537,332 مستحق لبنوك

 16,306 أخرى )بالصافي من استبعادات(

 2,986,626المطلوبات المجمعة 

 1,812,016صافي الموجودات المجمعة

 321,690  14,451  81,863  8,595  86,446  16,456  83,464  30,415 نفقات رأسمالية متكبدة خالل السنة

 )3,870(  غير موزعة )بالصافي من استبعادات(

 317,820 إجمالي النفقات الرأسمالية

 298,223  4,196  157,144  9,307  60,734  3,046  27,573  36,223 استهالكات وإطفاءات

  58,335    50   38,540  2,929  6,635  149  3,541  6,491 إطفاء أصول حق االستخدام

)297(  غير موزعة 

 356,261 مجموع االستهالكات واإلطفاءات
 * إن األرقام المفصح عنها ضمن بند "األردن" تتضمن نتائج العمليات المتوقفة كما هو مبين في إيضاح رقم 8.2.
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31 ديسمبر 2020

ألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتي

إيرادات القطاع:  
  1,463,927 42,917 583,215 41,134 287,999 125,987  141,285 241,390مكالمات وبيانات واشتراكات )مع مرور الوقت(

إيرادات القطاع:
 إيرادات المتاجرة )عند نقطة زمنية محددة(

79,229 5,798 1,565 940 9,252 64,043 140 160,967 

  284,503 15,841  82,620 5,216 46,896 27,463  37,051  69,416صافي الربح قبل الفوائد والضرائب
4,148 92 978 184 755 319  447  1,373إيرادات فوائد

6,205------6,205ربح نتيجة معامالت بيع مع إعادة استئجار
11,128-11,128-----ربح نتيجة تعديل مطلوبات مالية

)95,693()41()73,478()1,013()13,897()1,159()5,534()571(أعباء تمويل
)23,081()341(--)6,986()8,030()7,724(-مصاريف ضريبة الدخل

76,42324,240 18,593 26,768 4,387  21,248 15,551 187,210  

بنود غير موزعة:

 2,021إيرادات استثمارات

 766حصة في نتائج شركات زميلة ومشروع مشترك

أخرى )تتضمن إيرادات فوائد وضريبة دخل وأعباء تمويل غير 
موزعة، بالصافي من استبعادات(

18,210

 208,207ربح السنة

 4,426,121 82,629 2,225,641 91,419 1,129,755 154,321  333,623  408,733موجودات القطاع بما في ذلك الشهرة الموزعة

صول حق االستخدام
ً
 169,292 153 104,050 9,871 27,516 2,532  18,165  7,005أ

بنود غير موزعة:

استثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان 
الربح أو الخسارة

9,785 

استثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
الشامل اآلخر

5,325 

 76,137استثمارات في شركات زميلة ومشروع مشترك

 224,904أخرى )بالصافي من استبعادات(

 4,911,564الموجودات المجمعة 

 1,819,605 75,311 1,157,488 30,533 251,551  57,063 130,524 117,135مطلوبات القطاع

 182,128 117 112,096 9,948 25,712  1,968 18,619 13,668التزامات عقد إيجار )متداولة وغير متداولة(

 542,393   -  310,651   - 202,894    -  28,848-مستحق لبنوك

130,803 177,991 59,031  480,157 40,481 1,580,235 75,428 2,544,126 

بنود غير موزعة:

 653,983مستحق لبنوك
)221,089(أخرى )بالصافي من استبعادات(

 2,977,020المطلوبات المجمعة 

 1,934,544صافي الموجودات المجمعة

 437,210  14,344 240,127 19,092 78,313  33,565 20,823 30,946نفقات رأسمالية متكبدة خالل السنة

)21,812(غير موزعة )بالصافي من استبعادات(
  415,398  إجمالي النفقات الرأسمالية

   305,813 4,313 168,906 8,870 55,288 10,345   24,775 33,316استهالكات وإطفاءات
  50,635 179 30,539 3,335 6,709 542  3,545 5,786إطفاء أصول حق االستخدام

  3,199غير موزعة 

  359,647مجموع االستهالكات واإلطفاءات

  * إن األرقام المفصح عنها ضمن بند "األردن" تتضمن نتائج العمليات المتوقفة كما هو مبين في إيضاح رقم 8.2. 

26.  شركات تابعة تمتلك فيها الحصص غير المسيطرة حقوق جوهرية

فيما يلي ملخص المعلومات المالية للشركات التابعة للمجموعة والتي تمتلك فيها الحصص غير المسيطرة حقوق جوهرية.

 ألف دينار
كويتي

 ألف دينار
كويتي

 ألف دينار
كويتي

 ألف دينار
كويتي

 ألف دينار
كويتي

 ألف دينار
كويتي

 24,513  27,120  227,250  147,966  273,953  305,413 موجودات متداولة 

 76,777  77,926  759,855  789,629  2,006,262  1,946,208 موجودات غير متداولة 

)28,685( )30,898( )255,809( )234,563( )441,261( )831,903( مطلوبات متداولة 

)11,796( )10,941( )224,347( )207,983( )1,132,073()689,596( مطلوبات غير متداولة 

حقوق ملكية عائدة لـ:
 33,688  35,017  382,966  376,229  261,864  270,474 - مالكي الشركة 

 27,121  28,190  123,983  118,820  445,017  459,648 - حصص غير مسيطرة 

636,356647,258231,865288,93951,81450,384إيرادات 

 4,388 4,457  26,768 12,637 21,249  17,244 ربح السنة 

   - -   - -)6,368(  7,743 الدخل الشامل اآلخر 

 4,388 26,7684,457 12,637  14,881   24,987 مجموع الدخل الشامل 

مجموع الدخل الشامل العائد لـ: 

 2,431  2,901 9,60318,521 5,512  9,257 - مساهمي الشركة 

 1,957  1,556 3,0348,247 9,369  15,730 - حصص غير مسيطرة 

 24,987  14,881 12,637 26,768  4,457  4,388 

)890()650()4,376()3,015(--توزيعات نقدية مدفوعة لحصص غير مسيطرة 

108,788313,35061,45116,60517,43117,819صافي التدفق النقدي الناتج من أنشطة التشغيل 

صافي التدفق النقدي المستخدم في أنشطة 
)13,709()11,257()25,361()119,338()144,937()70,067(االستثمار 

صافي التدفق النقدي )المستخدم في( / الناتج من 
)4,519()4,092( 34,287)10,938()169,668()69,064(أنشطة التمويل

آثر التغيرات في أسعار الصرف على النقد والنقد 
)23()11()550()203(247)179(المعادل

)1,299(21,1551,432)71,840()1,255()30,343(صافي )النقص( / الزيادة في التدفقات النقدية

المجموع أخرىالسعوديةالبحرينالعراقالسوداناألردن *الكويت

زين البحرينالخاتم، العراقزين السعودية
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27.  معامالت مع أطراف ذات صلة

أبرمــت المجموعــة معامــالت مــع أطــراف ذات صلــة وفقــا لشــروط اعتمدتهــا اإلدارة. فيمــا يلــي المعامــالت واألرصــدة مــع األطــراف ذات الصلــة )باإلضافــة 
إلــى تلــك المفصــح عنهــا فــي إيضاحــات أخــرى(:

ألف دينار كويتيألف دينار كويتي
المعامالت

8111,611اإليرادات

7,0766,835تكلفة المبيعات

مكافأة اإلدارة العليا
2,637 2,245 رواتب ومنافع أخرى قصيرة األجل للموظفين

1,181 822 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

األرصدة
7003,823ذمم تجارية مدينة )من الشركة األم(

-25,959ذمم مدينة أخرى )من شركة زميلة(

6,8726,302ذمم تجارية دائنة )للشركة األم(

28.  ارتباطات والتزامات محتملة

ألف دينار كويتيألف دينار كويتي
80,09191,441ارتباطات رأسمالية

 3,105 1,303رأس مال غير مستدعى يتعلق بشركات مستثمر بها

 76,786 80,982خطابات ضمان واعتمادات مستندية

فرج عن هذا 
ُ
قامت الشركة بمنح ضمانات مقابل تسهيالت ائتمانية بمبلغ ال شيء )2020 – 7.288 مليون دينار كويتي،( ألحد مؤسسي زين السعودية. وقد أ

الضمان خالل سبتمبر 2021 بعد تسوية التسهيل االئتماني بالكامل.

ضرائب الدخل في العراق

اســتلمت شــركة أثيــر مطالبــات ضرائــب دخــل إضافيــة للســنوات مــن 2004 إلــى 2010 مــن الهيئــة العامــة للضرائــب )"هيئــة الضرائــب"(. وفــي نوفمبــر 
2016، أبرمــت شــركة أثيــر اتفاقيــة مــع وزارة الماليــة العراقيــة حصلــت أثيــر بموجبهــا علــى الحــق فــي تقديــم اعتراضهــا علــى ضرائــب الدخــل اإلضافيــة 
التــي طالبــت بهــا هيئــة الضرائــب بمبلــغ 196 مليــون دوالر أمريكــي )59.212 مليــون دينــار كويتــي( وقدمــت الئحــة اعتــراض علــى المطالبــة الضريبيــة 
ــغ  ــض مبل ــا بتخفي ــب قراره ــة الضرائ ــة لهيئ ــون التابع ــة الطع ــر 2019، أصــدرت لجن ــي 15 أكتوب ــل. وف ــة بالكام ــغ المطالب ــى مبل ــا عل ــة اعتراضه مبدي

المطالبــة إلــى 88.8 مليــون دوالر أمريكــي )26.826 مليــون دينــار كويتــي(.

تمتلــك هيئــة الضرائــب خيــار الطعــن علــى هــذا القــرار أمــام محكمــة التمييــز خــالل 15 يومــا مــن صــدور قــرار لجنــة الطعــون. انقضــت فتــرة الطعــن ولــم 
ــة  ــه هيئ ــز بتوجي ــر محكمــة التميي ــت أثي ــرار. طالب ــى هــذا الق ــق بالطعــن عل ــا يتعل ــة الضرائــب فيم ــز أو هيئ ــر أي إشــعار مــن محكمــة التميي تســتلم أثي
الضرائــب إلصــدار أمــر التســوية النهائــي ومــا تــزال فــي انتظــار الــرد. بنــاًء علــى تقريــر الخبــراء القانونييــن، تــرى أثيــر أن إمكانيــة تقديــم طعــون إضافيــة 

يعتبــر أمــًرا مســتبعد الحــدوث وأن أثيــر ستتســلم أمــر التســوية النهائــي.

فــي 9 مــارس 2020، تســلمت أثيــر مطالبــة ضريبــة دخــل إضافيــة بمبلــغ 19.3 مليــون دوالر أمريكــي )5.831 مليــون دينــار كويتــي( مــن هيئــة الضرائــب 
لســنة 2011. وفــي 12 مــارس 2020، قدمــت أثيــر اعتراضهــا علــى مطالبــة ضريبــة الدخــل اإلضافيــة المشــار إليهــا والــذي قوبــل بالرفــض مــن قبــل هيئــة 
الضرائــب فــي 15 مــارس 2020. تخضــع هــذه المطالبــة الضريبيــة اإلضافيــة حالًيــا إلجــراءات الطعــن أمــام لجنــة الطعــون التابعــة لهيئــة الضرائــب. تــرى 

أثيــر أن لديهــا مخصصــات كافيــة لتســوية هــذا االلتــزام فــي حــال نشــأته.

تجديد الترخيص في العراق 

ــة  ــر لمــدة ثمانــي ســنوات إضافي ــة"( قــراًرا بتجديــد ترخيــص أثي ــة اإلعــالم واالتصــاالت )"الهيئ ــع لهيئ ــاء التاب ــو 2020، أصــدر مجلــس األمن فــي 6 يولي
تنتهــي فــي 30 أغســطس 2030 ومنــح ترخيــص لتشــغيل تكنولوجيــا الجيــل الرابــع للشــبكات الخلويــة اعتبــاًرا مــن 1 ينايــر 2021. وفــي 7 يوليــو 2020، 
صــادق مجلــس الــوزراء العراقــي علــى هــذا القــرار. وفــي أغســطس 2020، قــدم عضــو فــي البرلمــان طعًنــا علــى هــذا القــرار ثــم انضــم لــه رئيــس البرلمــان 
كمدعــي ثــاٍن وتــم رفــع الطعــن ضــد مجلــس الــوزراء العراقــي والهيئــة وثــالث شــركات اتصــاالت فــي العــراق )"المدعــى عليهــم"( لــدى المحكمــة االبتدائيــة. 
ــح ترخيــص شــبكة  ــد الترخيــص ومن ــة لتمدي ــة مــن اســتكمال اإلجــراءات التنفيذي ــع الهيئ أصــدرت المحكمــة أمــر تقييــدي فــي 25 أغســطس 2020 يمن

الجيــل الرابــع.

قــدم المدعــى عليهــم طعنــا علــى األمــر التقييــدي أمــام المحكمــة االبتدائيــة ثــم محكمــة االســتئناف غيــر أنــه قوبــل بالرفــض مــن كال المحكمتيــن فــي 
ســبتمبر وأكتوبــر 2020 علــى التوالــي. بــدأ نظــر الدعــوى األصليــة اعتبــاًرا مــن ســبتمبر 2020، وفــي 15 نوفمبــر 2020، أصــدرت المحكمــة االبتدائيــة قــراًرا 
ضــد المدعــى عليهــم. لــم يعتــرض القــرار علــى تمديــد الترخيــص الحالــي ومنــح ترخيــص الجيــل الرابــع ولكنــه لــم يصــادق علــى اإلجــراءات المتبعــة فــي 
ســبيل القــرار المتخــذ بتاريــخ 6 يوليــو 2020 إذ لــم يتوافــر النصــاب القانونــي لمجلــس األمنــاء التابــع للهيئــة. ولتصحيــح هــذه اإلجــراءات، أصــدر مجلــس 
األمنــاء التابــع للهيئــة قــراًرا جديــًدا بتاريــخ 24 نوفمبــر 2020 بشــأن تجديــد ترخيــص أثيــر يماثــل القــرار المــؤرخ فــي 6 يوليــو 2020 إال أنــه موقــع مــن 
قبــل المجلــس بأكملــه. فــي 26 نوفمبــر 2020، قــدم المدعــى عليهــم طعًنــا لــدى محكمــة االســتئناف علــى قــرار المحكمــة االبتدائيــة المــؤرخ فــي 15 نوفمبــر 
2020. وفــي 23 ديســمبر 2020، أيــدت محكمــة االســتئناف القــرار الســابق الــذي أصدرتــه المحكمــة االبتدائيــة. غيــر أن محكمــة االســتئناف أكــدت صحــة 
قــرار مجلــس األمنــاء التابــع للهيئــة المــؤرخ فــي 24 نوفمبــر 2020. وبنــاًء علــى هــذا القــرار، وقعــت أثيــر مــع الهيئــة اتفاقيــة لتمديــد الترخيــص بتاريــخ 
7 ينايــر 2021. قــدم أحــد أعضــاء البرلمــان طعًنــا علــى قــرار المحكمــة كمــا قدمــت أثيــر طعًنــا عليــه فــي 20 ينايــر 2021. وفــي 24 أبريــل 2021، قضــت 
محكمــة التمييــز بتأييــد قــرار محكمــة االســتئناف وهــو مــا يعــد تأكيــًدا علــى اإلجــراء الــذي اتخذتــه الهيئــة بمنــح ترخيــص لمــدة 8 ســنوات إضافيــة وعليــه، 

غلقــت القضيــة وُاعتبــرت منتهيــة.
ُ
فقــد أ

بيال – األردن

 أ. رفعــت شــركة بيــال دعــاوى قضائيــة ضــد مطالبــة الســلطة الرقابيــة بمبلــغ 9.724 مليــون دينــار كويتــي )31 ديســمبر 2020 – 9.551 مليــون دينــار 
كويتــي( فيمــا يتعلــق بالحصــة فــي اإليــرادات عــن الســنوات مــن 2002 إلــى 2005 علــى أســاس أن شــركة بيــال قامــت فعليــا وفــي وقــت ســابق بدفــع 
المبلــغ المترتــب عليهــا عــن تلــك الســنوات. وفــي 9 يونيــو 2021، قــررت محكمــة االســتئناف رفــض الدعــوى وإلــزام شــركة بيــال بســداد المبلــغ بالكامــل. 

طعنــت الشــركة علــى هــذا الحكــم أمــام محكمــة التمييــز ومــا تــزال الدعــوى منظــورة أمــام محكمــة التمييــز. 

    بنــاًء علــى رأي المستشــار القانونــي، فــإن موقــف الشــركة مــا يــزال جيــًدا ويمكنهــا الطعــن علــى الدعــاوى أمــام محكمــة التمييــز. غيــر أنــه فــي حــال 
خســرت الشــركة القضيــة، فمــن المتوقــع أن يصبــح مبلــغ المطالبــة أعلــى بشــكل كبيــر مــن حيــث القيمــة بالنظــر إلــى الفوائــد التــي تراكمــت اعتبــاًرا 
مــن تاريــخ الدعــوى األولــى. ســتطعن المجموعــة لــدى المحاكــم علــى أي دعــاوى مســتقبلية ترفعهــا هيئــة تنظيــم قطــاع االتصــاالت )"هيئــة التنظيــم"( 

فيمــا يتعلــق بــأي فتــرة بعــد 2006.

    الحًقــا لتاريــخ البيانــات الماليــة المجمعــة، أصــدرت هيئــة التنظيــم كتاًبــا تضمــن ملخًصــا لقــرار مجلــس الــوزراء فــي المملكــة األردنيــة الهاشــمية الــذي 
يســتهدف إجــراء إصالحــات فــي قطــاع االتصــاالت وزيــادة الفــرص أمــام الجهــات التشــغيلية )"المشــغلين"( وتعزيــز إقبالهــم علــى تدشــين تكنولوجيــا 
الجيــل الخامــس "5G" فــي المملكــة. تضمــن الملخــص بعــض التوصيــات والتوجيهــات لهيئــة التنظيــم بغــرض بــدء المفاوضــات مــع المشــغلين فــي 
األردن إلصــالح أوجــه القصــور فــي قطــاع االتصــاالت مــن خــالل عــدد مــن الحــزم التحفيزيــة بمــا فــي ذلــك تمديــد فتــرات التراخيــص وإضافــة ســعة 
محايــدة لكافــة التــرددات وتســوية جميــع النزاعــات القائمــة بيــن المشــغلين وهيئــة التنظيــم. كمــا تضمــن كتــاب مجلــس الــوزراء توجيهــات بوقــف 
إجــراءات التقاضــي فــي الدعــاوى المنظــورة أمــام المحاكــم حتــى إشــعار آخــر. أصــدر مجلــس الــوزراء أيًضــا توصيــات بتعييــن جهــة استشــارية الحتســاب 
مبالــغ التســويات ومكتــب محامــاة للمشــاركة فــي عمليــة التفــاوض. تــرى اإلدارة أن هنــاك العديــد مــن المتغيــرات التــي يجــب أخذهــا فــي االعتبــار 
قبــل التوصــل إلــى قــرار نهائــي بشــأن النتائــج المحتملــة لإلجــراءات المذكــورة أعــاله، وعليــه، تــرى اإلدارة أنــه ال يمكــن تقديــر المبلــغ المطلــوب للتســوية 

بدقــة فــي المرحلــة الراهنــة.

 ب. كمــا قامــت شــركة بيــال باتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة ضــد الســلطات الرقابيــة مطالبــًة باســترداد الحصــة فــي اإليــرادات المدفوعــة بالزيــادة والبالغــة 
ــة  ــررت محكم ــى 2010. ق ــن 2002 إل ــنوات م ــن الس ــي( ع ــار كويت ــون دين ــمبر 2020 – 9.666 ملي ــي )31 ديس ــار كويت ــون دين ــا 9.616 ملي قيمته

التمييــز رفــض الدعــوى وطعنــت شــركة بيــال علــى هــذا الحكــم ومــا تــزال الدعــوى منظــورة أمــام محكمــة االســتئناف.

ــار  ــون دين ــي )31 ديســمبر 2020 – 43.636 ملي ــار كويت ــون دين ــغ قيمتهــا 22.292 ملي ــا تبل ــه فــي قضاي ــال هــي طــرف مدعــى علي  ج. إن شــركة بي
ــال. ــة فــي مصلحــة شــركة بي ــن، تتوقــع المجموعــة أن تصــب نتيجــة هــذه اإلجــراءات القانوني ــر خبرائهــا القانونيي ــى تقري ــاًء عل ــي(. وبن كويت

باإلضافــة إلــى ذلــك، تــم رفــع عــدة دعــاوى قضائيــة مــن قبــل المجموعــة وضدهــا أمــام بعــض الســلطات القضائيــة. وبنــاًء علــى المعلومــات المتوفــرة حاليــا 
ــي  ــه مــن غيــر المرجــح أن ينتــج عــن هــذه األمــور أثــر ســلبي هــام علــى المركــز أو األداء المال ــراء القانونييــن، تــرى إدارة المجموعــة أن وبعــد استشــارة الخب

المجمــع للمجموعــة.
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29.  إدارة المخاطر المالية

تم تصنيف الموجودات المالية للمجموعة كاآلتي: 

ألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتي
31 ديسمبر 2021
-- 231,884 نقد وأرصدة بنكية

-- 542,923 ذمم تجارية مدينة وأخرى

28,42318,165-استثمارات في أوراق مالية

774,80728,42318,165

31 ديسمبر 2020
-- 393,060 نقد وأرصدة بنكية

-- 446,304 ذمم تجارية مدينة وأخرى

9,7855,325-استثمارات في أوراق مالية

839,3649,7855,325

عوامل المخاطر المالية 

إن اســتخدام المجموعــة لــألدوات الماليــة يعرضهــا لمخاطــر ماليــة عــدة مــن ضمنهــا مخاطــر الســوق ومخاطــر االئتمــان ومخاطــر الســيولة. تقــوم المجموعــة 
بمراجعــة تعرضهــا للمخاطــر باســتمرار وتتخــذ اإلجــراءات الالزمــة لتحــد منهــا لمســتويات مقبولــة. يتولــى مجلــس اإلدارة المســؤولية العامــة إلعــداد واإلشــراف 
ــق مــع  ــس اإلدارة مســؤول عــن وضــع سياســات إدارة المخاطــر ومراقبتهــا بالتعــاون الوثي ــا أن مجل ــدى المجموعــة. كم ــى اإلطــار العــام إلدارة المخاطــر ل عل
الوحــدات التشــغيلية األخــرى فــي المجموعــة. تــم إعــداد سياســات إدارة المخاطــر بالمجموعــة بهــدف تحديــد المخاطــر التــي تواجــه المجموعــة وتحليلهــا، 
ووضــع حــدود وضوابــط مالئمــة للمخاطــر، ومراقبــة المخاطــر ومــدى االلتــزام بالحــدود الموضوعــة. وتتــم مراجعــة سياســات ونظــم إدارة المخاطــر بشــكل منتظــم 
لتعكــس التغيــرات التــي تحــدث فــي ظــروف الســوق وفــي أنشــطة المجموعــة. إن المجموعــة تهــدف مــن خــالل معاييــر وإجــراءات التدريــب واإلدارة لديهــا 
ــدى  ــة مجلــس اإلدارة ل ــاءة مــن شــأنها أن تمكــن كافــة الموظفيــن مــن إدراك أدوارهــم ومســؤولياتهم. تقــوم لجن ــة منضبطــة وبن ــة رقابي ــز بيئ نحــو تعزي
المجموعــة باإلشــراف علــى كيفيــة مراقبــة اإلدارة لاللتــزام بسياســات وإجــراءات إدارة المخاطــر لــدى المجموعــة ومراجعــة مــدى كفايــة إطــار إدارة المخاطــر فيمــا 
يخــص المخاطــر التــي تواجههــا المجموعــة. تضطلــع إدارة التدقيــق الداخلــي وإدارة المخاطــر بالمجموعــة بمســاعدة اللجنــة المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة فــي 

أداء دورهــا اإلشــرافي.

فيما يلي المخاطر الرئيسية التي تتعرض لها المجموعة:

 أ( مخاطر السوق 

)1( مخاطر صرف العمالت األجنبية

إن مخاطــر صــرف العمــالت األجنبيــة هــي مخاطــر تقلــب القيمــة العادلــة أو التدفقــات النقديــة المســتقبلية ألداة ماليــة نتيجــة للتغيــرات فــي أســعار صــرف 
العمــالت األجنبيــة. تتعــرض المجموعــة لمخاطــر صــرف العمــالت األجنبيــة نتيجــة للعديــد مــن االنكشــافات للعمــالت وبشــكل رئيســي للــدوالر األمريكــي. 
تنشــأ مخاطــر العمــالت األجنبيــة مــن المعامــالت التجاريــة المســتقبلية والموجــودات والمطلوبــات المعتــرف بهــا وصافي االســتثمارات فــي العمليــات األجنبية. 
قامــت إدارة المجموعــة بوضــع سياســة تتطلــب مــن شــركات المجموعــة إدارة مخاطــر صــرف العمــالت األجنبيــة الخاصــة بهــا مقابــل العمــالت الرئيســية. تنشــأ 
مخاطــر صــرف العمــالت األجنبيــة عندمــا تكــون المعامــالت التجاريــة المســتقبلية أو الموجــودات والمطلوبــات المعتــرف بهــا مقومــة بعملــة غيــر العملــة 

الرئيســية للمنشــأة. 

ــات مقومــة بعمــالت أجنبيــة  ــاح / خســائر ترجمــة موجــودات ومطلوب تتعــرض المجموعــة بشــكل رئيســي لمخاطــر صــرف العمــالت األجنبيــة كنتيجــة ألرب
مثــل الذمــم التجاريــة المدينــة واألخــرى والذمــم التجاريــة الدائنــة واألخــرى والمســتحق لبنــوك. فيمــا يلــي األثــر علــى الربــح المجمــع بعــد الضريبــة الناتــج مــن 

انخفــاض أو ارتفــاع ســعر صــرف العملــة الرئيســية بواقــع 10 % مقابــل العمــالت الرئيســية التــي تتعــرض لهــا المجموعــة:

20212020العملة

ألف دينار كويتيألف دينار كويتي
40,24940,458دوالر أمريكي

181542يورو

6,8033,858أخرى

)2( مخاطر أسعار األسهم

إن مخاطــر أســعار األســهم هــي مخاطــر تقلــب قيمــة األدوات الماليــة نتيجــة للتغيــرات فــي األســعار الســوقية لألســهم ســواء نتجــت هــذه التغيــرات عــن 
عوامــل معينــة بالنســبة ألداة فرديــة أو جهتهــا المصــدرة أو العوامــل التــي تؤثــر علــى جميــع األدوات المتداولــة فــي الســوق. تتعــرض المجموعــة لمخاطــر 
أســعار األســهم بســبب االســتثمارات التــي تحتفــظ بهــا المجموعــة وتقــوم بتصنيفهــا فــي بيــان المركــز المالــي المجمــع بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل 
الشــامل اآلخــر. ال تتعــرض المجموعــة لمخاطــر تغيــر أســعار الســلع. لغــرض إدارة مخاطــر تقلبــات األســعار الناجمــة عــن االســتثمارات فــي أســهم تمثــل أوراق 

ماليــة، تقــوم المجموعــة بتنويــع محفظتهــا ويكــون ذلــك وفقــا للحــدود التــي تضعهــا المجموعــة.

إن األثــر فــي الربــح المجمــع كنتيجــة للتغيــر فــي القيمــة العادلــة ألدوات حقــوق الملكيــة المصنفــة "بالقيمــة العادلــة مــن خــالل بيــان الربــح أو الخســارة" 
واألثــر فــي حقــوق الملكيــة ألدوات حقــوق الملكيــة المصنفــة كـــ "بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر" نتيجــة االرتفــاع / االنخفــاض بواقــع 

5% فــي مؤشــر ســوق األســهم، مــع ثبــات جميــع المتغيــرات األخــرى هــو كاآلتــي: 

مؤشرات السوق

ألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتي
84±181±71±184±بورصة الكويت

يمكــن أن يزيــد أو يقــل ربــح الســنة كنتيجــة ألربــاح أو خســائر األوراق الماليــة المصنفــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل بيــان الربــح أو الخســارة. وقــد تزيــد أو تقــل 
حقــوق الملكيــة كنتيجــة ألربــاح أو خســائر األوراق الماليــة المصنفــة كمتاحــة للبيــع.

)3( التدفقات النقدية والقيمة العادلة ومخاطر معدالت الفائدة

إن مخاطــر معــدالت الفائــدة هــي مخاطــر تقلــب القيمــة العادلــة أو التدفقــات النقديــة المســتقبلية ألداة ماليــة نتيجــة للتغيــرات فــي معــدالت الفائــدة 
الســوقية.

ــادرة  ــروض الص ــأة. إن الق ــة المطف ــة بالتكلف ــة المدرج ــروض البنكي ــل والق ــرة األج ــع قصي ــن الودائ ــة م ــبة للمجموع ــدة بالنس ــدالت الفائ ــر مع ــأ مخاط تنش
بمعــدالت فائــدة متغيــرة تعــرض المجموعــة لمخاطــر معــدالت فائــدة التدفقــات النقديــة. إن قــروض المجموعــة ذات معــدالت الفائــدة المتغيــرة مقومــة 

ــدوالر األمريكــي. بشــكل رئيســي بال

تقــوم المجموعــة بتحليــل مــدى تعرضهــا لمخاطــر معــدالت الفائــدة بشــكل دوري. وتقــوم المجموعــة بوضــع ســيناريوهات عــدة مــع مراعــاة إعــادة التمويــل 
وتجديــد المراكــز الحاليــة والتمويــل البديــل. بنــاًء علــى هــذه الســيناريوهات، تقــوم المجموعــة باحتســاب األثــر علــى بيــان الربــح أو الخســارة المجمــع لتحــول 
معــدل الفائــدة المحــدد. وفــي كل افتــراض يتــم اســتخدام معــدل فائــدة متغيــر واحــد لجميــع العمــالت. تعمــل هــذه الســيناريوهات فقــط للمطلوبــات التــي 
ــة تحــركات معــدالت الفائــدة واســتخدام  ــإدارة مخاطــر معــدالت الفائــدة مــن خــالل مراقب ــة بالفائــدة. تقــوم المجموعــة ب تمثــل المراكــز الرئيســية المحمل
مبــادالت معــدالت الفائــدة للتحــوط مــن التعــرض لمخاطــر معــدالت الفائــدة. يتــم بانتظــام تقييــم أنشــطة التحــوط لتتطابــق مــع اعتبــارات معــدل الفائــدة 

ودرجــات المخاطــر المحــددة بمــا يضمــن تطبيــق اســتراتيجيات التحــوط األكثــر فاعليــة.

كمــا فــي 31 ديســمبر 2021، إذا كانــت معــدالت الفائــدة فــي ذلــك التاريــخ أكثــر/ أقــل بواقــع 50 نقطــة أســاس، مــع ثبــات جميــع المتغيــرات األخــرى، لــكان 
ربــح الســنة أقــل/ أكثــر بمبلــغ 6.528 مليــون دينــار كويتــي )2020 – 5.982 مليــون دينــار كويتــي(.

بالقيمة العادلة من خالل بيان بالتكلفة المطفأة
الربح أو الخسارة

بالقيمة العادلة من خالل 
الدخل الشامل اآلخر

20212020

األثر في صافي 
الربح

األثر في حقوق 
الملكية

األثر في صافي 
الربح

األثر في حقوق 
الملكية

20212020
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إصالحات معدل الفائدة المعياري

لدى المجموعة انكشاف على مخاطر معدل الليبور بالدوالر األمريكي. تنشأ االنكشافات من االلتزامات المالية المشتقة وغير المشتقة )الديون(.

كمــا هــو مبيــن فــي إيضــاح رقــم 2، لــدى المجموعــة عالقــات تحــوط تدفــق نقــدي متأثــرة بإصــالح معــدل الفائــدة المعيــاري. إن البنــود المتحــوط لهــا ضمــن 
هــذه التحوطــات تتضمــن الديــون الصــادرة المقومــة بالــدوالر األمريكــي ذات المعــدالت المتغيــرة. تتضمــن أدوات التحــوط مبــادالت معــدالت فائــدة مســتندة 

إلــى الليبــور. لــدى المجموعــة أيًضــا ديــون مرتبطــة بمعــدل الليبــور بالــدوالر األمريكــي، وهــي ليســت موســومة ضمــن عالقــات التحــوط.

تراقــب المجموعــة عــن كثــب ظــروف الســوق والمخرجــات التــي توصلــت إليهــا مجموعــات العمــل المختلفــة فــي مجــال األعمــال والتــي تديــر عمليــة االنتقــال 
لتطبيــق معــدالت الفائــدة المعياريــة الجديــدة. ويتضمــن ذلــك مــا أصدرتــه الجهــات الرقابيــة لمعــدل اآليبــور. أكــدت الجهــات الرقابيــة أنــه ســيتم وقــف 

إصــدار معــدالت الليبــور مــن قبــل أي مشــرف تنظيمــي أو لــن ُيعتــد بهــا كمعــدل ممثــل:

ــق  ــا يتعل ــي وفيم ــن اليابان ــري والي ــك السويس ــورو والفرن ــترليني والي ــه اإلس ــور بالجني ــدالت الليب ــق بمع ــا يتعل ــرة فيم ــمبر 2021 مباش ــد 31 ديس بع  •
ــهرين. ــداد ش ــرة س ــى فت ــد وعل ــبوع واح ــداد أس ــرة س ــى فت ــي عل ــدوالر األمريك ــور بال ــدالت الليب بمع

بعد 30 يونيو 2023 مباشرة فيما يتعلق بمعدالت الليبور المتبقية بالدوالر األمريكي.  •

واســتجابة لإلصــدارات، أعــدت المجموعــة برنامــج انتقالــي لمعــدل اآليبــور ويخضــع لحوكمــة الرئيــس التنفيــذي للشــؤون الماليــة الــذي يرفــع تقاريــره إلــى 
ــس اإلدارة. مجل

 التقدم المحرز نحو تطبيق معدالت الفائدة المعيارية البديلة:

تخطــط المجموعــة إلجــراء االنتقــال بحيــث تتحــول غالبيــة عقودهــا المرتبطــة بمعــدل الليبــور وتصبــح مســتندة إلــى معــدالت خاليــة مــن المخاطــر مــن خــالل 
إدخــال أحــكام احتياطيــة فــي العقــود أو إجــراء تعديــل عليهــا، األمــر الــذي ســيؤدي إلــى تغييــر األســاس المســتخدم لتحديــد التدفقــات النقديــة للفوائــد 

الناتجــة عــن االنتقــال مــن الليبــور إلــى المعــدالت الخاليــة مــن المخاطــر عنــد نقطــة زمنيــة محــددة متفــق عليهــا.

 االنتقال لتطبيق معدل الفائدة المعياري بالنسبة لألدوات المالية غير المشتقة

لم تصل المجموعة بعد إلى اتفاق مع أي أطراف مقابلة فيما يتعلق بالتغييرات.

 االنتقال لتطبيق معدل الفائدة المعياري بالنسبة للمشتقات وعالقات التحوط:

ــدي  ــق النق ــوط التدف ــع لتح ــور وتخض ــدل الليب ــة بمع ــرة مرتبط ــدالت متغي ــي وذات مع ــدوالر األمريك ــة بال ــادرة مقوم ــة ص ــروض بنكي ــة ق ــدى المجموع ل
باســتخدام مبــادالت معــدالت الفائــدة. لــم تطبــق المجموعــة بعــد معــدالت فائــدة خاليــة مــن المخاطــر علــى مبــادالت معــدالت الفائــدة غيــر أن المرحلــة 
األولــى مــن التعديــالت تســمح بمواصلــة محاســبة التحــوط رغــم حالــة عــدم التأكــد فيمــا يتعلــق بتوقيــت وقيمــة التدفقــات النقديــة المتحــوط لهــا نتيجــًة 

إلصــالح معــدل الفائــدة المعيــاري.

ــدوالر  ــور بال ــى معــدل الليب ــة التــي تحتفــظ بهــا المجموعــة فــي 31 ديســمبر 2021 المســتندة إل ــي تفاصيــل جميــع األدوات المالي يتضمــن الجــدول التال
ــاري بديــل بعــد: ــم ُيطبــق عليهــا معــدل ســوفر أو معــدل فائــدة معي األمريكــي كمعــدل مرجعــي والتــي ل

ألف دينار كويتي

التزامات غير مشتقة منكشفة على معدل الليبور بالدوالر األمريكي
مقاسة بالتكلفة المطفأة

795,570مستحق لبنوك

795,570مجموع االلتزامات غير المشتقة المنكشفة على معدل الليبور بالدوالر األمريكي

ُيرجــى الرجــوع إلــى إيضــاح رقــم 30 لمزيــد مــن التفاصيــل حــول أدوات التحــوط والبنــود المتحــوط لهــا فــي نطــاق التعديــالت علــى المعيــار الدولــي للتقاريــر 
الماليــة رقــم 9 بســبب إصــالح معــدل الفائــدة المعيــاري مــن حيــث نــوع التحــوط. إن شــروط البنــود المحــددة المتحــوط لهــا تطابــق شــروط أدوات التحــوط 

المقابلــة.

ســتواصل المجموعــة تطبيــق التعديــالت علــى المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 9 حتــى تنتهــي حالــة عــدم التأكــد الناتجــة عــن إصالحــات معــدل 
الفائــدة المعيــاري فيمــا يتعلــق بتوقيــت ومبلــغ التدفقــات النقديــة المعنيــة التــي تتعــرض لهــا المجموعــة. افترضــت المجموعــة أن حالــة عــدم التأكــد لــن 
تنتهــي حتــى يتــم تعديــل عقــود المجموعــة المســتندة إلــى معــدالت الليبــور بحيــث تحــدد تاريــخ اســتبدال معــدل الفائــدة المعيــاري والتدفقــات النقديــة 
لمعــدل الفائــدة المعيــاري البديــل وتســوية الفــرق الهامشــي ذي الصلــة. وســيعتمد ذلــك بشــكل جزئــي علــى إصــدار بنــود اإلطــار االحتياطــي التــي ســيتم 

إضافتهــا إلــى عقــود المجموعــة عــالوة علــى التفــاوض مــع المقرضيــن.

 ب( مخاطر االئتمان

ــل  ــر. تتمث ــرف اآلخ ــة للط ــارة مالي ــببا خس ــه مس ــاء بالتزامات ــى الوف ــة عل ــراف األداة المالي ــد أط ــدرة أح ــدم ق ــال ع ــر احتم ــي مخاط ــان ه ــر االئتم إن مخاط
الموجــودات الماليــة التــي مــن المحتمــل أن تعــرض المجموعــة لمخاطــر االئتمــان بشــكل رئيســي فــي الودائــع البنكيــة الثابتــة والودائــع بإشــعارات قصيــرة 

ــة. ــة واألخــرى وأصــول العقــد والقــروض لشــركات زميل األجــل والذمــم التجاريــة المدين

تديــر المجموعــة مخاطــر االئتمــان علــى األرصــدة البنكيــة عــن طريــق إيــداع الودائــع الثابتــة والودائــع بإشــعارات قصيــرة األجــل لــدى مؤسســات ماليــة ذات 
تصنيــف ائتمانــي مرتفــع. إن مخاطــر االئتمــان فيمــا يتعلــق بالذمــم التجاريــة المدينــة وأصــول العقــد محــدودة نتيجــة لتوزعهــا بيــن عــدد كبيــر مــن العمــالء. 
تديــر المجموعــة مخاطــر االئتمــان بالنســبة للعمــالء مــن خــالل مراقبتهــا باســتمرار واالســتعانة بشــركات تحصيــل متخصصــة الســترداد المبالــغ القائمــة التــي 
انقضــى أجــل اســتحقاقها. إن مخاطــر االئتمــان المتعلقــة بالموزعيــن ومشــغلي خدمــات التجــوال والربــط البينــي والمســتحق مــن شــركات زميلــة وأخــرى بمــا 
فــي ذلــك أطــراف أخــرى تصــدر المجموعــة نيابــة عنهــم ضمانــات ماليــة يتــم إدارتهــا مــن خــالل التقييــم الــدوري لجدارتهــم االئتمانيــة أو الحصــول علــى 

ضمانــات بنكيــة فــي حــاالت محــددة.

قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة

يوفــر المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 9 نموذجــا مكونــا مــن "ثــالث مراحــل" النخفــاض القيمــة اســتنادًا إلــى التغيــرات فــي الجــدارة االئتمانيــة منــذ 
االعتــراف المبدئــي بحيــث يتــم تصنيــف األداة الماليــة التــي لــم تنخفــض جدارتهــا االئتمانيــة ضمــن المرحلــة 1. فــي حــال تحديــد وجــود زيــادة ملحوظــة 
فــي المخاطــر االئتمانيــة منــذ االعتــراف المبدئــي، يتــم نقــل األداة الماليــة إلــى المرحلــة 2 ولكــن ال يتــم اعتبارهــا كمنخفضــة الجــدارة االئتمانيــة، وفــي حــال 

انخفضــت الجــدارة االئتمانيــة لــألداة الماليــة، يتــم نقلهــا إلــى المرحلــة 3. 

 الزيادة الملحوظة في المخاطر االئتمانية

فــي ســبيل تحديــد مــا إذا تزايــدت مخاطــر التعثــر بشــكل كبيــر منــذ االعتــراف المبدئــي، تراعــي المجموعــة المعلومــات الكميــة والنوعيــة والمؤشــرات المســاندة 
والتحليــالت علــى أســاس التجــارب الســابقة للمجموعــة وتقييــم خبــراء مخاطــر االئتمــان بمــا فــي ذلــك المعلومــات المســتقبلية. إن معاييــر تحديــد وجــود 
زيــادة ملحوظــة فــي المخاطــر االئتمانيــة ال تنطبــق علــى العمــالء والموزعيــن والذمــم التجاريــة المدينــة المســتحقة علــى التجــوال والربــط البينــي نظــرًا ألن 

المجموعــة تســتخدم المنهــج المبســط الــذي يتطلــب اســتخدام مخصــص الخســارة المتوقعــة خــالل عمــر األداة.

بالنســبة للمبالــغ المســتحقة مــن البنــوك تلجــأ المجموعــة إلــى إعفــاء المخاطــر االئتمانيــة المتدنيــة وفقــا لمــا هــو مســموح بــه بموجــب المعيــار الدولــي للتقارير 
 )BBB-( الماليــة رقــم 9 اســتنادًا إلــى درجــات التصنيــف مــن قبــل مؤسســات التصنيــف االئتمانــي الخارجــي. فــي حــال تصنيــف األداة الماليــة بأقــل مــن

التصنيــف االئتمانــي المرتفــع كمــا فــي تاريــخ التقريــر، فــإن المجموعــة تعتبــر ذلــك كزيــادة ملحوظــة فــي المخاطــر االئتمانيــة.

يتم التحديد بأن األداة المالية تنطوي على مخاطر ائتمانية منخفضة إذا:
•   تضمنت األداة المالية مستوى منخفض من مخاطر التعثر في السداد،

•   كان للمدين قدرة كبيرة على الوفاء بالتزاماته من التدفق النقدي التعاقدي في األجل القريب، و
•   كان يحتمــل، ولكــن ليــس بالضــرورة، أن تقلــل التغيــرات العكســية فــي الظــروف االقتصاديــة وظــروف األعمــال فــي األجــل الطويــل قــدرة المقتــرض 

علــى الوفــاء بالتزاماتــه مــن التدفــق النقــدي التعاقــدي.

ــه تصنيــف ائتمــان خارجــي يســاوي "التصنيــف االئتمانــي  ــي ينطــوي علــى مخاطــر ائتمانيــة منخفضــة عندمــا يكــون ل تقــرر المجموعــة أن األصــل المال
المرتفــع" وفقــا للتعريــف المتعــارف عليــه دوليــا أو، فــي حــال عــدم توافــر تصنيــف خارجــي، يكــون لألصــل تصنيــف داخلــي علــى أنــه "منتظــم". ُيعنــى 

بالتصنيــف "المنتظــم" أن الطــرف المقابــل لديــه مركــز مالــي قــوي وال توجــد مبالــغ انقضــى أجــل اســتحقاقها.

الموجودات منخفضة الجدارة االئتمانية

تعتبــر المجموعــة أن األصــل المالــي قــد تعــرض للتعثــر فــي الســداد عندمــا يكــون مــن المرجــح عــدم قيــام المقتــرض بســداد التزاماتــه االئتمانيــة تجــاه 
ــا. المجموعــة بالكامــل، ويكــون هنــاك شــكوك جوهريــة حــول إمكانيــة التحصيــل بشــكل كامــل، أو أن العميــل قــد تأخــر عــن الســداد ألكثــر مــن 90 يوًم

31 ديسمبر 2021
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تجميع المعلومات المستقبلية

تقــوم المجموعــة بتجميــع المعلومــات المســتقبلية لغــرض تقييــم كل مــن ارتفــاع مخاطــر االئتمــان بصــورة ملحوظــة لــألداة منــذ االعتــراف المبدئــي، وقيــاس 
الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة. أجــرت المجموعــة تحليــل تاريخــي وحــددت المتغيــرات االقتصاديــة الرئيســية التــي تؤثــر علــى مخاطــر االئتمــان والخســائر 
االئتمانيــة المتوقعــة لــكل محفظــة. يتــم تطبيــق تعديــالت االقتصــاد الكلــي ذات الصلــة لتحديــد االختالفــات بيــن الســيناريوهات االقتصاديــة. ويعكــس 
ذلــك التقديــرات المعقولــة والمؤيــدة لظــروف االقتصــاد الكلــي المســتقبلية والتــي لــم يتــم مراعاتهــا عنــد احتســاب الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة. إن إدراج 
المعلومــات المســتقبلية يــؤدي إلــى زيــادة درجــة الحكــم المطلوبــة لبيــان كيفيــة تأثيــر التغيــرات فــي هــذه العوامــل االقتصاديــة الكليــة علــى الخســائر 

االئتمانيــة المتوقعــة. ويتــم مراجعــة المنهجيــات واالفتراضــات بانتظــام بمــا فــي ذلــك توقعــات الظــروف االقتصاديــة المســتقبلية.

ــة  ــن مخصــص الخســائر االئتماني ــم تكوي ــي يت ــة الت ــألدوات المالي ــان بالنســبة ل ــل الحــد األقصــى للتعــرض لمخاطــر االئتم ــي تحلي يتضمــن الجــدول التال
ــة مقابلهــا. المتوقع

مراحل الخسائر االئتمانية المتوقعة
المنهج المبسطالمرحلة 3المرحلة 2المرحلة 1

ألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتي

31 ديسمبر 2021
248,331-179,37536,32032,636النقد واألرصدة البنكية

)16,447(-)15,823()540()84(ناقصا: الخسارة االئتمانية المتوقعة

179,29135,78016,813-231,884

  340,285    340,285  ---عمالء

46,706  46,706  ---موزعون

  108,880    108,880  ---أصول العقد

)166,271()166,271(---ناقصا: الخسارة االئتمانية المتوقعة

---329,600329,600

  7,775    7,775  ---شركاء التجوال

63,083  63,083  ---مشغلون آخرون )الربط البيني(

)5,867(  )5,867(  ---ناقصا: الخسارة االئتمانية المتوقعة

---   64,991 64,991  

  99,863  --  99,863  -ذمم مدينة أخرى

)2,067(--)2,067(-ناقصا: الخسارة االئتمانية المتوقعة

-97,796   --97,796   

31 ديسمبر 2020
411,033-292,62883,08235,323النقد واألرصدة البنكية

)17,973(-)15,896()1,413()664(ناقصا: الخسارة االئتمانية المتوقعة

291,96481,66919,427-393,060

 306,264  306,264 ---عمالء

 42,282  42,282 ---موزعون

 97,298  97,298 ---أصول العقد

)191,200()191,200(---ناقصا: الخسارة االئتمانية المتوقعة

---254,644254,644

 7,894  7,894 ---شركاء التجوال

 61,177  61,177 ---مشغلون آخرون )الربط البيني(

)6,847( )6,847( ---ناقصا: الخسارة االئتمانية المتوقعة

---  62,224    62,224  

 46,907 -- 46,907 -ذمم مدينة أخرى 

)2,699( --)2,699( -ناقصا: الخسارة االئتمانية المتوقعة

-  44,208  --  44,208  

7,288--7,288-ضمانات مالية

)1,050(--)1,050(-ناقصا: الخسارة االئتمانية المتوقعة

-6,238--6,238

إن مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة على الذمم التجارية المدينة واألخرى تم تحديده كما يلي:

ألف دينار كويتيألف دينار كويتي
166,271191,200على أساس جماعي

7,9349,546على أساس فردي

174,205200,746

يوضح الجدول التالي الحركة على المخصص المعترف به مقابل الخسارة على الذمم التجارية المدينة واألخرى وأصول العقد:

ألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتي
1158,66210,739169,401 يناير 2020

 343 33112استردادات

)4,269( )1,058()3,211(مبالغ مشطوبة

)2,082( )156()1,926(أرباح وخسائر صرف عمالت أجنبية

 37,353 37,3449صافي الزيادة في مخصص الخسارة

31191,2009,546200,746 ديسمبر 2020

33621357استردادات

)23,567()429()23,138(مبالغ مشطوبة

)674()132()542(أرباح وخسائر صرف عمالت أجنبية

)2,657()1,072()1,585(صافي النقص في مخصص الخسارة

31166,2717,934174,205 ديسمبر 2021

بالنســبة للعمــالء والموزعيــن وأصــول العقــد، تســتخدم المجموعــة مصفوفــة الحتســاب المخصــص علــى أســاس حــاالت التعثــر الســابقة التــي يتــم مالحظتهــا 
وتعديلهــا للعوامــل المســتقبلية لقيــاس الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة كمــا هــو مبيــن أدنــاه.

فئات التحليل العمري 
للذمم التجارية المدينة 

لعمالء الدفع اآلجل

ألف دينار كويتي%ألف دينار كويتيألف دينار كويتي%ألف دينار كويتي

غير مستحقة/ أقل
من 30 يوما

205,419%35,693180,681%35,024

4460%341310,547%3115,232 – 60 يوما

161318%121,1338,493%619,427 – 90 يوما

274,283%183,43216,069%9119,296 – 180 يوما

78180,115%63155,600230,054%246,497أكثر من 181 يوما

495,871166,271445,844191,200

المجموع خالل عمر األداةخالل عمر األداةخالل عمر األداة12 شهرًا

31 ديسمبر 312020 ديسمبر 2021

 تم تقييمها على
أساس جماعي

 تم تقييمها على
المجموعأساس فردي

31 ديسمبر 2021

 مجمل القيمة
 الدفترية المقدرة

عند التعثر

 مجمل القيمة
 الدفترية المقدرة

عند التعثر

 معدل الخسارة
االئتمانية المتوقعة

 معدل الخسارة
االئتمانية المتوقعة

 الخسارة االئتمانية
 المتوقعة خالل عمر

األداة

 الخسارة االئتمانية
 المتوقعة خالل عمر

األداة

31 ديسمبر 2020
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فيما يلي الجدارة االئتمانية ألرصدة التجوال والربط البيني واألرصدة األخرى:

ألف دينار كويتيألف دينار كويتي
 107,435 164,189الجدارة االئتمانية – منتظمة

 8,543  6,532 منخفضة القيمة

)9,546( )7,934( الخسارة االئتمانية المتوقعة

 162,787  106,432 

إن صافي النقص في مخصص الخسارة خالل السنة ُيعزى بشكل رئيسي إلى زيادة عمليات التحصيل.
تقــوم المجموعــة بشــطب الذمــم التجاريــة المدينــة فــي حــال توافــر معلومــات تشــير إلــى أن المديــن يواجــه صعوبــات ماليــة كبيــرة وال يوجــد دليــل واقعــي 

علــى االســترداد.

 ج( مخاطر السيولة 
إن مخاطــر الســيولة هــي مخاطــر عــدم قــدرة المجموعــة علــى الوفــاء بمتطلباتهــا التمويليــة. تديــر المجموعــة مخاطــر الســيولة مــن خــالل االحتفــاظ بالنقــد 
الــالزم واألوراق الماليــة القابلــة للتــداول وتوافــر التمويــل مــن خــالل مبالــغ كافيــة ومناســبة تحصــل عليهــا المجموعــة مــن تســهيالت ائتمانيــة ملزمــة مــع 
القــدرة علــى إقفــال المراكــز الســوقية بمهلــة قصيــرة. يقــوم مجلــس إدارة الشــركة بزيــادة رأس المــال أو القــروض بنــاًء علــى المراجعــة المســتمرة لمتطلبــات 

التمويــل.

تعهــدت المجموعــة بتوفيــر رأس المــال العامــل وغيــره مــن أشــكال الدعــم المالــي لبعــض شــركاتها التابعــة )انظــر إيضــاح رقــم 3(. فيمــا عــدا مجمــوع النقــد 
واألرصــدة البنكيــة المعادلــة بمبلــغ 33.917 مليــون دينــار كويتــي )2020: 43.399 مليــون دينــار كويتــي( والمحتفــظ بــه فــي الســودان وجنــوب الســودان 

ولبنــان، فــإن جميــع النقــد واألرصــدة البنكيــة األخــرى محتفــظ بهــا بعمــالت قابلــة للتحويــل بســهولة.

يحلــل الجــدول أدنــاه المطلوبــات الماليــة للمجموعــة مــن خــالل مجموعــات االســتحقاق بنــاًء علــى المــدة المتبقيــة فــي تاريــخ بيــان المركــز المالــي المجمــع 
حتــى آجــال االســتحقاق التعاقديــة. تمثــل المبالــغ المبينــة فــي الجــدول التدفقــات النقديــة التعاقديــة غيــر المخصومــة. إن الرصيــد المســتحق خــالل 12 

شــهرًا يســاوي القيــم الدفتريــة، حيــث أن أثــر الخصــم ليــس جوهريــا.

Less than
year 1

Between 1
and 2 years

 Between 2 and
5 years

Over
years 5

ألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتي
في 31 ديسمبر 2021

 -    710,780  251,319  431,441 قروض بنكية

--- 822,519 ذمم تجارية دائنة وأخرى

مطلوبات غير متداولة أخرى
 65,997  103,179  106,512  51,641 مستحق لوزارة المالية السعودية

 63,582  45,723  30,482  15,241 مستحق لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات مقابل طيف ترددي

 1,859  1,333  1,962  2,233 أخرى

 47,411  69,695  34,974  67,532 التزامات عقد إيجار

 -    2,618  9,320  32 صافي االلتزامات المشتقة المسددة – مبادالت معدالت الفائدة

في 31 ديسمبر 2020 
 2,050  662,054  513,306  203,376 قروض بنكية

---855,174ذمم تجارية دائنة وأخرى

مطلوبات غير متداولة أخرى
 122,642  153,199  55,450  58,492 مستحق لوزارة المالية السعودية

 94,309  30,562  30,562  11,394 مستحق لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات مقابل طيف ترددي

 14,679  3,411  2,244  2,515 أخرى

 58,704  61,752  52,765  49,673 التزامات عقد إيجار

- 6,911  5,184  4,588 صافي االلتزامات المشتقة المسددة – مبادالت معدالت الفائدة

30. األدوات المالية المشتقة

فــي إطــار النشــاط االعتيــادي لألعمــال، تســتخدم المجموعــة األدوات الماليــة المشــتقة إلدارة تعرضهــا للتقلبــات فــي معــدالت الفائــدة وأســعار صــرف العمــالت 
األجنبيــة. إن األداة الماليــة المشــتقة هــي عبــارة عــن عقــد مالــي بيــن طرفيــن تعتمــد فيهــا المدفوعــات علــى تغيــرات األســعار فــي واحــد أو أكثــر مــن األدوات 

الماليــة أو فــي معــدالت أو مؤشــرات الســوق المرجعيــة. 

يوضــح الجــدول أدنــاه القيــم العادلــة الموجبــة والســالبة لــألدوات الماليــة المشــتقة باإلضافــة إلــى القيــم االســمية وقــد تــم تحليلهــا حســب فتــرة االســتحقاق. 
إن القيمــة االســمية هــي قيمــة المشــتقات الماليــة التــي تخــص األصــل الــذي تغطيــه األداة الماليــة أو الســعر المرجعــي أو المؤشــر وتمثــل األســاس لقيــاس 

التغيــرات فــي قيمــة المشــتقات الماليــة.

إن القيــم االســمية هــي بمثابــة مؤشــر لحجــم المعامــالت القائمــة كمــا فــي نهايــة الســنة وال تعطــي مؤشــرًا لمخاطــر الســوق أو مخاطــر االئتمــان. يتــم تحديــد 
القيمــة العادلــة لكافــة عقــود المشــتقات علــى أســاس معلومــات ســوق مقارنــة.

القيم االسمية حسب المدة حتى أجل االستحقاق

ألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتي31 ديسمبر 2021:
مشتقات محتفظ بها للتحوط:

تحوطات التدفق النقدي    - استالم معدل ليبور / سيبور لـ 3 أشهر
سداد معدل ربح ثابت  

8,895258,464-مبادالت معدالت الربح )تستحق بعد سنة واحدة(

31 ديسمبر 2020:
مشتقات محتفظ بها للتحوط:

تحوطات التدفق النقدي    - استالم معدل ليبور / سيبور لـ 3 أشهر
سداد معدل ربح ثابت  

147,950 16,699-مبادالت معدالت الربح )تستحق بعد سنة واحدة(

إن مبــادالت معــدالت الربــح هــي عبــارة عــن اتفــاق تعاقــدي بيــن طرفيــن لتبــادل الفائــدة اســتنادًا إلــى القيمــة االســمية فــي عملــة معينــة ولفتــرة زمنيــة 
محــددة. تســتخدم المجموعــة مبــادالت معــدالت الفائــدة للتحــوط مــن مخاطــر التغيــرات فــي معــدالت الربــح الناتجــة عــن القــروض ذات الفائــدة المتغيــرة.

31. إدارة مخاطر رأس المال 

مــن أهــم أهــداف المجموعــة عنــد إدارة رأس المــال تأميــن قــدرة المجموعــة علــى االســتمرار فــي مزاولــة أعمالهــا علــى أســاس مبــدأ االســتمرارية لتحقيــق عوائــد 
للمســاهمين ومنافــع لألطــراف المعنيــة األخــرى والمحافظــة علــى الهيــكل األفضــل لــرأس المــال لتخفيــض تكلفــة رأس المــال. لغــرض إدارة رأس المــال، 
تأخــذ المجموعــة فــي االعتبــار الشــروط الماليــة فــي اتفاقيــات القــروض المتعــددة والتــي تتطلــب مــن المجموعــة الحفــاظ علــى مســتويات محــددة تتعلــق 

بنســبة الديــن إلــى حقــوق الملكيــة ومعــدل الرفــع المالــي.

لغــرض المحافظــة علــى أو تعديــل هيــكل رأس المــال، قــد تقــوم المجموعــة بتعديــل مبالــغ توزيعــات األربــاح المدفوعــة للمســاهمين أو إعــادة رأس المــال 
للمســاهمين أو إصــدار أســهم جديــدة أو بيــع الموجــودات لتخفيــض الديــون.

تماشــيا مــع نظرائهــا فــي الصناعــة، تراقــب المجموعــة رأســمالها علــى أســاس معــدل المديونيــة والــذي يتــم احتســابه علــى أســاس قســمة صافــي المديونيــة 
علــى إجمالــي رأس المــال. يتــم احتســاب صافــي الديــن علــى أســاس إجمالــي القــروض ناقصــا النقــد والنقــد المعــادل. فــي حيــن يتــم احتســاب إجمالــي رأس 

المــال كحقــوق الملكيــة كمــا تظهــر فــي بيــان المركــز المالــي المجمــع، زائــًدا صافــي الديــون.

31 ديسمبر 312020 ديسمبر 2021

أقل من
سنة

بين سنة
أكثر من 5 سنواتبين 2 و5 سنواتوسنتين

 القيمة العادلة
الموجبة

 القيمة العادلة
 القيمة االسميةالسالبة
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بلغ معدل المديونية كما في تواريخ بيان المركز المالي المجمع اآلتي:

ألف دينار كويتيألف دينار كويتي
 1,378,504 1,487,867إجمالي القروض بما في ذلك التزامات عقد اإليجار )انظر اإليضاحين رقمي 15 و16(

)393,060( )231,884(ناقصا: النقد واألرصدة البنكية )انظر إيضاح رقم 4(

 985,444 1,255,983صافي الديون

 1,934,544 1,812,016إجمالي حقوق الملكية

 2,919,988 3,067,999إجمالي رأس المال 

34%41%معدل المديونية

32. القيمة العادلة لألدوات المالية  

فيما يلي تسلسل مستويات القيمة العادلة لألدوات المالية للمجموعة: 

31 ديسمبر 2021

ألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتي

موجودات مالية بالقيمة العادلة:
 28,423  18,749  9,440  234 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الربح أو الخسارة

 18,165  14,050  2,703  1,412 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 46,588  32,799  12,143  1,646 مجموع الموجودات

31 ديسمبر 2020

ألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتي

موجودات مالية بالقيمة العادلة:
 9,785 - 9,045  740 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الربح أو الخسارة

 5,325  1,752  1,897  1,676 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 15,110  1,752  10,942  2,416 مجموع الموجودات

إن القيمــة العادلــة لــألدوات الماليــة المدرجــة بالتكلفــة المطفــأة تقــارب قيمتهــا الدفتريــة. يســتند ذلــك إلــى مدخــالت المســتوى 3 ومعــدل الخصــم الــذي 
يعكــس مخاطــر االئتمــان لألطــراف المقابلــة باعتبــاره المدخــل األكثــر أهميــة.

خالل السنة، لم تكن هناك انتقاالت بين أي من مستويات قياسات القيمة العادلة.

33. صافي الربح النقدي  

بنــاًء علــى تقديــرات اإلدارة، تمــت المحاســبة عــن الشــركة التابعــة للمجموعــة فــي جنــوب الســودان علــى أنهــا منشــأة تعمــل فــي اقتصــاد يعانــي مــن ارتفــاع 
فــي معــدالت التضخــم منــذ ســنة 2016.

تســتند مؤشــرات األســعار العامــة المســتخدمة فــي تعديــل النتائــج والتدفقــات النقديــة والمركــز المالــي لشــركة زيــن جنــوب الســودان والمبينــة أدنــاه إلــى 
مؤشــر أســعار المســتهلك الــذي نشــره مكتــب جنــوب الســودان لإلحصــاءات:

 IndexConversion factor

3119,0671.00 ديسمبر 2021 

3116,8411.13 ديسمبر 2020 

3110,6571.79 ديسمبر 2019

316,3063.02 ديسمبر 2018

314,5024.23 ديسمبر 2017

312,0689.22 ديسمبر 2016

3135753.44 ديسمبر 2015

31170112.15 ديسمبر 2014

31155123.23 ديسمبر 2013

بنــاء علــى مــا تقــدم، قامــت المجموعــة بتحديــد صافــي الربــح النقــدي بالعملــة المحليــة بمــا يعــادل 0.313 مليــون دينــار كويتــي )2020: 5.163 مليــون 
دينــار كويتــي( مســجل بالصافــي مــن خســائر صــرف العمــالت األجنبيــة للمبلــغ النقــدي المتعلــق بصافــي اســتثمار المجموعــة فــي جنــوب الســودان. 

34. التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة  

ــوم بوضــع  ــى اإلدارة أن تق ــن عل ــة، يتعي ــل المجموع ــن قب ــة م ــة والمطبق ــر المالي ــة للتقاري ــر الدولي ــي تتضمنهــا المعايي ــبية الت ــات المحاس ــا للسياس طبق
ــة المجمعــة. ــات المالي ــغ المفصــح عنهــا فــي هــذه البيان ــر فــي المبال ــي قــد تؤث ــة الت ــرات واتخــاذ األحــكام التالي التقدي

األحكام

 اندماج األعمال
ــات  ــك المطلوب ــات وكذل ــد والمطلوب ــة للتحدي ــد الموجــودات القابل ــة لتحدي ــاذ أحــكام جوهري ــوم اإلدارة باتخ ــال، تق ــاج األعم ــة اندم ــة عملي ــع تكلف  لتوزي
المحتملــة والتــي يمكــن قيــاس قيمتهــا العادلــة بشــكل موثــوق بــه وكذلــك لتحديــد القيــم المؤقتــة للمحاســبة المبدئيــة والقيــم النهائيــة لعمليــات اندمــاج 

األعمــال وتحديــد قيمــة الشــهرة ووحــدة توليــد النقــد التــي يجــب أن تــوزع عليهــا.

 تجميع المنشآت التي تمتلك فيها المجموعة أقل من غالبية حقوق التصويت )سيطرة فعلية(

ــد تقييــم مــا إذا كانــت  ــر المجموعــة أنهــا تســيطر علــى زيــن الســعودية علــى الرغــم مــن أنهــا تمتلــك أقــل مــن 50% مــن حقــوق التصويــت. عن تعتب
المجموعــة تمتلــك ســيطرة فعليــة، مارســت اإلدارة أحــكام هامــة اشــتملت علــى عــدة عوامــل منهــا علــى ســبيل المثــال كــون المجموعــة هــي المســاهم 
الرئيســي الوحيــد فــي زيــن الســعودية، والغالبيــة التــي تمثلهــا فــي مجلــس اإلدارة، وأنمــاط التصويــت للمســاهمين اآلخريــن المســيطرين الــخ. إذا كانــت 
المجموعــة قــد خلصــت إلــى أن حصــة الملكيــة غيــر كافيــة لتمكيــن المجموعــة مــن الســيطرة علــى زيــن الســعودية، لكانــت صنفتهــا كشــركة زميلــة ولكانــت 

المجموعــة قــد قامــت بالمحاســبة عنهــا باســتخدام طريقــة حقــوق الملكيــة المحاســبية.

 تحديد التزامات األداء في عملية بيع باقة أجهزة وخدمات االتصاالت المتنقلة
توفــر المجموعــة خدمــات اتصــاالت متنقلــة يتــم بيعهــا إمــا مســتقلة أو مجمعــة فــي باقــة إلــى جانــب بيــع أجهــزة )هواتــف( للعمــالء. تســتعين المجموعــة 
بأحــكام عنــد تحديــد مــا إذا كان يمكــن تمييــز األجهــزة والخدمــات بذاتهــا. وكــون المجموعــة تبيــع بشــكل منتظــم كال مــن األجهــزة والخدمــات علــى أســاس 
مســتقل، فــإن هــذا األمــر يشــير إلــى أنــه يمكــن للعميــل االســتفادة مــن هــذه المنتجــات كل علــى حــدة. وبالتالــي، خصصــت المجموعــة جــزًءا مــن ســعر 

المعاملــة لألجهــزة والخدمــات علــى أســاس أســعار البيــع المســتقلة النســبية.
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 االعتبارات المتعلقة بالموكلين والوكالء 

تســتند اإليــرادات الناتجــة مــن خدمــات القيمــة المضافــة وترتيبــات مشــاركتها إلــى تحليــل األحــداث والظــروف المحيطــة بتلــك المعامــالت. إن تحديــد مــا 
إذا كانــت المجموعــة وكيــاًل أو مــوكاًل فــي هــذه المعامــالت يتطلــب أحكامــا هامــة ويســتند إلــى العوامــل التاليــة:

• المجموعة هي المسؤولة بشكل رئيسي عن الوفاء بالوعد بتقديم الخدمات.
• ما إذا كانت المجموعة لديها مخاطر تتعلق بالمخزون.

• ما إذا كانت المجموعة تمتلك السلطة التقديرية في تحديد السعر.

 تحديد وجود عنصر تمويل هام في العقد

تقوم المجموعة ببيع الخدمات ضمن باقات وفقا لخطة سداد شهري على مدى فترة من سنة إلى سنتين.

إن اســتنتاج مــا إذا كان هنــاك عنصــر تمويــل هــام فــي عقــد يتطلــب أحكامــا هامــة ويســتند إلــى طــول الفتــرة الزمنيــة بيــن قيــام العمــالء بالدفــع مقابــل 
تلــك األجهــزة ونقلهــا لهــم، وكــذا أســعار الفائــدة الســائدة فــي الســوق. وبعــد إجــراء مثــل هــذا التقييــم، خلصــت المجموعــة إلــى أنــه ال يوجــد عنصــر تمويــل 

هــام فــي عقودهــا مــع العمــالء.

عنــد تحديــد ســعر الفائــدة المقــرر تحميلهــا علــى المقابــل النقــدي، خلصــت المجموعــة إلــى أن ســعر الفائــدة الضمنــي فــي العقــد )أي ســعر الفائــدة الــذي 
يخفــض ســعر البيــع النقــدي لألجهــزة إلــى المبلــغ المدفــوع مســبقا( يعتبــر مناســبا ألنــه يعــادل الســعر الــذي قــد يتــم إدراجــه فــي معاملــة تمويــل منفصلــة 

بيــن المنشــأة والعميــل فــي بدايــة العقــد.

الموجودات المحتفظ بها لغرض البيع

فــي 2018، أعلــن مجلــس اإلدارة عــن قــراره ببيــع بعــض أصــول أبــراج االتصــاالت بدولــة الكويــت. جــرى بيــع جــزء مــن أبــراج االتصــاالت هــذه خــالل الســنة 
وُســجلت األبــراج المتبقيــة ضمــن "موجــودات ومطلوبــات مجموعــة االســتبعاد المصنفــة كمحتفــظ بهــا لغــرض البيــع". وقــد تــم اعتبــار هــذا األمــر مســتوفيا 

لمعاييــر الموجــودات المحتفــظ بهــا لغــرض البيــع وذلــك لألســباب التاليــة:

هذه الموجودات متاحة للبيع الفوري ويمكن بيعها للعميل بحالتها الراهنة.  أ. 
تم بدء اإلجراءات الستكمال عملية البيع ومن المتوقع إنجازها خالل سنة واحدة من بداية التصنيف المبدئي.  ب. 

تم تحديد مشتري محتمل وقد أحرزت المفاوضات تقدما كما في تاريخ التقرير.  ج. 

يســتمر تصنيــف هــذه الموجــودات كموجــودات غيــر متداولــة محتفــظ بهــا لغــرض البيــع، نظــرًا ألن المجموعــة ملتزمــة بخطتهــا فــي بيــع الموجــودات، وقــد 
حــدث التأخيــر نتيجــة أحــداث وظــروف خارجــة عــن ســيطرة المجموعــة.

تصنيف االستثمارات في أسهم

عنــد االســتحواذ علــى اســتثمارات فــي أوراق ماليــة، تقــرر المجموعــة مــا إذا كان ينبغــي تصنيفهــا بالقيمــة العادلــة مــن خــالل بيــان الربــح أو الخســارة أو بالقيمة 
العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخر.

مطلوبات محتملة

تنشــأ المطلوبــات المحتملــة نتيجــة أحــداث ماضيــة يتأكــد وجودهــا فقــط بوقــوع أو عــدم وقــوع حــدث أو أحــداث مســتقبلية غيــر مؤكــدة ال تقــع بالكامــل 
ضمــن ســيطرة المجموعــة. يتــم تســجيل مخصصــات المطلوبــات عندمــا تعتبــر الخســارة محتملــة ويمكــن تقديرهــا بصــورة معقولــة. إن عمليــة تحديــد مــا إذا 

كان يجــب تســجيل مخصــص مــن عدمــه لقــاء أي مطلوبــات أو التزامــات محتملــة نتيجــة حكــم قضائــي تســتند إلــى تقديــرات اإلدارة.

التضخم المرتفع 
تمــارس المجموعــة بعــض األحــكام والتقديــرات الهامــة لتحديــد بدايــة ارتفــاع معــدالت التضخــم فــي البلــدان التــي تــزاول فيهــا أعمالهــا، ومــا إذا كانــت 

العملــة الرئيســية لشــركاتها التابعــة والزميلــة والمشــروع المشــترك هــي عملــة اقتصــاد مرتفــع التضخــم.

تؤخذ في االعتبار العديد من خصائص البيئة االقتصادية لكل بلد. تشتمل هذه الخصائص على سبيل المثال ال الحصر ما يلي: 
• ما إذا كان عامة الناس يفضلون االحتفاظ بثرواتهم على هيئة موجودات غير نقدية أو بعملة أجنبية مستقرة نسبًيا، 

• ما إذا كانت األسعار معلنة بعملة أجنبية مستقرة نسبًيا،
• ما إذا كانت أسعار المبيعات والمشتريات تأخذ في الحسبان الخسائر المتوقعة للقوة الشرائية خالل فترة ائتمان قصيرة،

• ما إذا كانت معدالت الفائدة واألجور واألسعار مرتبطة بمؤشر أسعار؛ و
• ما إذا كان معدل التضخم التراكمي لثالث سنوات يقارب أو يزيد عن %100.

تمارس اإلدارة بعض األحكام الهامة عندما يكون إعادة إصدار البيانات المالية إلحدى شركات المجموعة أمًرا ضرورًيا.

 تحديد مدة عقد اإليجار

ــا للمســتأجر لممارســة خيــار  عنــد تحديــد مــدة عقــد اإليجــار، تأخــذ اإلدارة فــي الحســبان كافــة الظــروف واألحــداث ذات الصلــة التــي توجــد حافــًزا اقتصادًي
ــادة  ــود لزي ــارات التمديــد واإلنهــاء فــي عــدد مــن العقــود الخاصــة بالمجموعــة. تســتخدم هــذه البن ــار اإلنهــاء. يتــم إدراج خي التمديــد أو عــدم ممارســة خي
المرونــة التشــغيلية فيمــا يتعلــق بــإدارة العقــود. ُتــدرج خيــارات التمديــد )أو الفتــرات بعــد خيــارات اإلنهــاء( فقــط ضمــن مــدة عقــد اإليجــار إذا كان المســتأجر 
متأكــًدا بصــورة معقولــة مــن تمديــد )أو عــدم إنهــاء( عقــد اإليجــار. يتــم مراجعــة التقييــم، عنــد وقــوع حــدث مهــم أو تغيــر مهــم فــي الظــروف التــي تقــع 

وتؤثــر فــي هــذا التقييــم وتكــون ضمــن ســيطرة المســتأجر.

خصم دفعات عقد اإليجار

يتــم خصــم دفعــات عقــد اإليجــار باســتخدام معــدل االقتــراض اإلضافــي. طبقــت اإلدارة األحــكام والتقديــرات لتحديــد معــدل االقتــراض اإلضافــي عنــد بــدء 
مــدة عقــد اإليجــار.

مصادر عدم التأكد من التقديرات

 القيمة العادلة – استثمارات في أوراق مالية غير مسعرة واندماج األعمال

ــة االندمــاج  ــة الناشــئة عــن عملي ــات المحــددة وااللتزامــات المحتمل ــر مســعرة والموجــودات والمطلوب ــة غي إن أســاليب التقييــم لالســتثمارات فــي أوراق مالي
يتــم فيهــا اســتخدام تقديــرات مثــل التدفقــات النقديــة المســتقبلية وعوامــل الخصــم ومنحنيــات العائــد وأســعار الســوق الحاليــة المعدلــة بمخاطــر الســوق 

واالئتمــان والنمــاذج والتكاليــف المرتبطــة وأســاليب تقييــم أخــرى يســتخدمها المشــاركون فــي الســوق بصــورة عامــة.

مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة على العمالء والذمم المدينة المستحقة من الوكيل الموزع وأصول العقد

تســتخدم المجموعــة مصفوفــة مخصــص لحســاب الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى العمــالء والذمــم المدينــة المســتحقة مــن الوكيــل المــوزع وأصــول العقــد. 
تســتند معــدالت المخصــص إلــى أيــام انقضــاء أجــل االســتحقاق بالنســبة لمجموعــات شــرائح العمــالء المتعــددة التــي لهــا أنمــاط خســارة مماثلــة. تســتند 
ــدى المجموعــة. تقــوم المجموعــة بضبــط المصفوفــة مــن أجــل تعديــل أحــداث  ــر الســابقة الملحوظــة ل ــا إلــى معــدالت التعث مصفوفــة المخصــص مبدئي
الخســارة االئتمانيــة الســابقة مــع المعلومــات المســتقبلية. علــى ســبيل المثــال، إذا كان مــن المتوقــع تدهــور الظــروف االقتصاديــة المتوقعــة )الناتــج المحلــي 
اإلجمالــي( خــالل الســنة المقبلــة، والتــي يمكــن أن تــؤدي إلــى زيــادة عــدد حــاالت التعثــر فــي الســداد، فإنــه يتــم تعديــل معــدالت التعثــر في الســداد الســابقة. 

فــي تاريــخ كل فتــرة تقريــر، يتــم تحديــث معــدالت التعثــر فــي الســداد الســابقة الملحوظــة باإلضافــة إلــى تحليــل التغيــرات فــي التقديــرات المســتقبلية.
ــر  ــة المتوقعــة هــو تقدي ــى الخســائر االئتماني ــة إل ــة المتوقعــة باإلضاف ــر الســابقة الملحوظــة والظــروف االقتصادي ــن معــدالت التعث ــة بي ــم العالق إن تقيي
جوهــري. إن مبلــغ الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة يتأثــر بالتغيــرات التــي تطــرأ علــى األحــداث والظــروف االقتصاديــة المتوقعــة. غيــر أن أحــداث التعثــر فــي 
الســداد الســابقة لــدى المجموعــة والظــروف االقتصاديــة المتوقعــة قــد ال تشــكل مؤشــًرا علــى حــدوث تعثــر فعلــي للعميــل فــي المســتقبل. إن المعلومــات 

المتعلقــة بالخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى الذمــم التجاريــة المدينــة للمجموعــة وأصــول العقــد قــد تــم اإلفصــاح عنهــا فــي إيضــاح رقــم 29.

 الموجودات الملموسة وغير الملموسة 

تقــدر المجموعــة األعمــار اإلنتاجيــة والقيــم المتبقيــة للموجــودات الملموســة وغيــر الملموســة ذات األعمــار اإلنتاجيــة المحــددة. قــد تتســبب التغيــرات فــي 
التكنولوجيــا أو فتــرة اســتخدام تلــك الموجــودات باإلضافــة إلــى التغيــرات فــي المؤشــرات المســتقبلية لألعمــال أو العوامــل االقتصاديــة لمجــال األعمــال فــي 

تغيــر تقديــر األعمــار اإلنتاجيــة لمثــل هــذه الموجــودات.

 الضرائب

ــا للموقــف  ــع وفق ــة مســتحقة الدف ــة الضريب ــم اإلدارة لقيم ــق بتقيي ــم 14 يتعل ــه فــي إيضــاح رق ــة المفصــح عن ــة للمجموع ــة الحالي إن مخصــص الضريب
الضريبــي الحالــي، وســيتم االتفــاق مــع الســلطات الضريبيــة علــى قيمــة االلتزامــات الضريبيــة المســتحقة. إن بنــود الضريبــة غيــر المؤكــدة التــي تــم تكويــن 
مخصــص مقابلهــا بمبلــغ 54.806 مليــون دينــار كويتــي تتعلــق بشــكل رئيســي بتفســير التشــريعات الضريبيــة. نظــرًا لحالــة عــدم التأكــد المرتبطــة بهــذه 

البنــود الضريبيــة، فمــن المحتمــل أن تختلــف النتيجــة النهائيــة بشــكل جوهــري عنــد البــت فــي األمــور الضريبيــة القائمــة فــي المســتقبل.
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تخضــع المجموعــة لضرائــب الدخــل فــي العديــد مــن البلــدان. ويتطلــب ذلــك مــن اإلدارة اتخــاذ أحــكام جوهريــة لتحديــد مخصصــات ضرائــب الدخــل. هناك 
العديــد مــن المعامــالت والعمليــات الحســابية التــي يكــون تحديــد القيمــة النهائيــة للضريبــة فيهــا غيــر مؤكــد خــالل فتــرة النشــاط االعتيــادي لألعمــال، 
لذلــك تقــوم المجموعــة باالعتــراف بالتــزام للضرائــب المتوقعــة اســتنادًا إلــى التقديــرات حــول مــا إذا كان هنــاك ضرائــب إضافيــة متوقــع اســتحقاقها. عندمــا 
يكــون هنــاك اختــالف بيــن الضرائــب النهائيــة ومبالــغ الضرائــب المتوقعــة المســجلة مبدئًيــا يكــون أثــر ذلــك االختــالف علــى ضريبــة الدخــل ومخصــص 
ــرات  ــتخدام تقدي ــك اس ــات وكذل ــرات واالفتراض ــذه التقدي ــي ه ــرات ف ــالف. إن أي تغيي ــك االخت ــا ذل ــدث فيه ــي ح ــرة الت ــي الفت ــة ف ــب المؤجل الضرائ

وافتراضــات منطقيــة مختلفــة قــد يؤثــر فــي القيمــة الدفتريــة للموجــودات الضريبيــة المؤجلــة.

 االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية 

تقــوم المجموعــة ســنويا بإجــراء اختبــار لتحديــد انخفــاض قيمــة الموجــودات غيــر الماليــة وذلــك لتحديــد قيمهــا االســتردادية اســتنادًا إلــى حســابات قيمــة 
ــة ناقصــا تكاليــف البيــع. إن قيمــة االســتخدام تتضمــن التقديــرات الخاصــة بمعــدالت نمــو التدفقــات النقديــة المســتقبلية،  االســتخدام أو بالقيمــة العادل
وعــدد الســنوات المســتخدمة فــي نمــوذج التدفقــات النقديــة ومعــدالت الخصــم. إن التقديــر المعتمــد علــى القيمــة العادلــة ناقصــا تكلفــة البيــع يســتند إلــى 
المعامــالت الســوقية الحديثــة / المزمــع إتمامهــا ومضاعفــات األربــاح قبــل الفائــدة والضريبــة واالســتهالك واإلطفــاء المســتخدمة فــي مثــل هــذه المعامــالت.

35. األثر المترتب على جائحة كوفيد 19  

أدى تفشــي فيــروس كورونــا المســتجد )كوفيــد 19( فــي مطلــع عــام 2021 فــي معظــم البلــدان إلــى تعطــل األعمــال التجاريــة علــى نحــو واســع النطــاق، ومــا 
ترتــب علــى ذلــك مــن أثــر ســلبي علــى األنشــطة االقتصاديــة. تراقــب المجموعــة باســتمرار األثــر الواقــع عليهــا، كمــا تتعــاون جنًبــا إلــى جنــب مــع الهيئــات 

الرقابيــة المحليــة إلدارة التعطــل المتنامــي فــي األعمــال بســبب جائحــة كوفيــد 19.

نظــًرا لتفشــي جائحــة كوفيــد 19، تحققــت المجموعــة مــن وجــود أي تســويات وتغيــرات فــي األحــكام والتقديــرات وإدارة المخاطــر يتعيــن أخذهــا فــي االعتبــار 
واإلفصــاح عنهــا فــي البيانــات الماليــة المجمعــة. فيمــا يلــي االفتراضــات الرئيســية حــول مصــادر التقديــرات الرئيســية المســتقبلية واألخــرى التــي قــد تنطــوي 

علــى مخاطــر جوهريــة تتســبب فــي إجــراء تســويات ماديــة علــى البيانــات الماليــة المجمعــة.

انخفاض قيمة الموجودات غير المالية

تحققــت المجموعــة مــن وجــود أي مؤشــرات علــى انخفــاض القيمــة وأي حــاالت عــدم تأكــد جوهريــة فيمــا يتعلــق بالممتلــكات واآلالت والمعــدات وأصــول 
حــق االســتخدام الخاصــة بهــا وخصوًصــا تلــك الناتجــة عــن أي تغيــر فــي فتــرات عقــود اإليجــار، وخلصــت إلــى أنــه ال يوجــد أثــر مــادي مترتــب علــى جائحــة 

كوفيــد 19. ُيرجــى الرجــوع إلــى إيضــاح رقــم 12 لمعلومــات عــن تقييــم انخفــاض القيمــة.

الخسائر االئتمانية المتوقعة وانخفاض قيمة الموجودات المالية

طبقــت المجموعــة افتراضــات إضافيــة تقديريــة علــى النمــاذج القائمــة للخســائر االئتمانيــة المتوقعــة مــن خــالل تطبيــق الســيناريوهات المرجحــة باالحتماالت 
علــى عوامــل االقتصــاد الكلــي ذات الصلــة المتعلقــة بالمنــاخ االقتصــادي للســوق الــذي تــزاول فيــه أنشــطتها. وقــد شــهد المنــاخ االقتصــادي تحســًنا جوهرًيــا 
خــالل الســنة الحاليــة. تســتمر المجموعــة فــي مراقبــة مــدى مالءمــة االفتراضــات اإلضافيــة التقديريــة بمراعــاة األثــر المتنامــي للوضــع الحالــي للجائحــة فــي 

المواقــع المعنيــة.

المطلوبات وااللتزامات المحتملة

ــرات فــي األعمــال والعالقــات  ــة وتغيي ــات تعاقدي ــك أي تحدي ــى تعطــل أي أنشــطة تشــغيلية، بمــا فــي ذل ــر المترتــب عل قامــت المجموعــة بتقييــم األث
ــة أي  ــم مالحظ ــم يت ــة، ول ــات المحتمل ــات وااللتزام ــي المطلوب ــة ف ــادة المحتمل ــتعراض الزي ــن اس ــاًل ع ــن، فض ــالء والموردي ــة والعم ــن المجموع ــة بي التجاري

مشــكالت.

مبدأ االستمرارية

أجــرت المجموعــة تقييمــا حــول قدرتهــا علــى االســتمرار كمنشــأة مســتمرة فــي ظــل الظــروف االقتصاديــة الحاليــة وكافــة المعلومــات المتاحــة حــول المخاطــر 
ــر المتفاقــم لجائحــة  ــاول األداء المســتقبلي للمجموعــة ورأس المــال والســيولة. ُرغــم األث ــي تتن ــم إعــداد التوقعــات الت وحــاالت عــدم التأكــد المســتقبلية. ت
كوفيــد 19، إال أنــه فــي الوقــت الراهــن، تشــير التوقعــات إلــى أن المجموعــة لديهــا مــوارد كافيــة لالســتمرار فــي مزاولــة عملياتهــا التشــغيلية فضــاًل عــن أن 
عــدت هــذه البيانــات الماليــة المجمعــة بمــا يتوافــق مــع أســاس 

ُ
موقفهــا المتعلــق باالســتمرارية لــم يتأثــر إلــى حــد كبيــر ولــم يتغيــر. ونتيجــة لذلــك، فقــد أ

مبــدأ االســتمرارية.


